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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปั จจัย
ส่ว นบุ ค คลของนัก ศึก ษาภาคปกติ คฤหัสถ์ ชัน้ ปี ท่ี 1 ปี ก ารศึก ษา 2559 2)เพื่อ ศึก ษาความคิด เห็น ของ
นักศึกษาภาคปกติ ชัน้ คฤหัสถ์ ปี ท่ี 1 ปี การศึกษา 2559 ทีม่ ตี ่อกิจกรรมรับน้องและ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
และการปรับปรับกิจกรรมรับน้องให้เป็ นกิจกรรมทีม่ คี วามสร้างสรรค์ จากนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ภาคปกติคฤหัสถ์
จานวน 128 คน จากผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ภาคปกติ คฤหัสถ์สว่ นมากร้อยละ 67.96 เป็ นเพศ
หญิง และเป็ นเพศชายร้อยละ 32.04 นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ร้อยละ 60.15 มีอายุระหว่าง18-19 ปี ร้อยละ 39.10
กาลังศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 27.30 กาลังศึกษาในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ร้อ ยละ 21 ก าลัง ศึก ษาในสาขาวิช ารัฐ ศาสตร์ก ารปกครองและร้อ ยละ 11.70 ก าลัง ศึก ษาในสาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ชนั ้ ปี ท่ี 1 ปี การศึกษาศึกษา 2559 ที่มตี ่ อ
กิจกรรมรับน้องโดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก (  = 3.59)
คาสาคัญ: ความคิดเห็น, นักศึกษาภาคปกติคฤหัสถ์,กิจกรรมรับน้อง
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ABSTRACT
This study was survey research. The researcher aimed to study: 1) The personal factors of
the first year regular lay students of Mahamakut Buddhist University Isan Campus, academic year
2559 B.E.,2) The opinion of the first year lay regular students towards welcoming ceremony, and 3)
The suggestions to develop creative activities welcoming ceremony. There were 128 respondents. It
was found that the majority percent of the first year lay regular students (67.96) were female and
32.04 percent were male. Their ages were between 18-19 years old (39.10 percent), and majority
percent of the respondents (39.10) are studying in English Major. For the overall opinion of the first
year regular lay students towards welcoming ceremony, it was at high mean (̅=3.59) level.
Keywords: Opinion, Regular lay students, Welcoming Ceremony.

บทนา
จากพิพธิ ภัณฑ์ประวัตกิ ารแพทย์ในโรงพยาบาลศิรริ าช มีบอร์ดจารึกการกาเนิดต้นแบบประเพณีรบั
น้องใหม่ในประเทศไทยโดยนิสติ แพทย์ศริ ริ าชไว้ว่า สาเหตุประเพณีรบั น้องใหม่น้ี เกิดจากการแข่งขันฟุตบอล
ระหว่างคณะแพทยศาสตร์กบั คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2475 ผูเ้ ล่นคนหนึ่งของคณะแพทย์ถูกฝ่ ายตรงข้ามสองคนรุมชกต่อยโดยไม่มเี หตุยวยุ
ั ่ แต่อย่างใด ฝ่ าย
สโมสรสาขาศิรริ าชสืบทราบว่า ฝ่ ายตรงข้ามได้มกี ารนัดหมายกันไว้ก่อนว่าจะเก็บตัวผูเ้ ล่นคนนัน้ นายกสโมสร
(นายสรรค์ ศรีเ พ็ญ ) จึง ได้ม อบหมายให้เ ลขานุ ก ารของสโมสร (นายอวย เกตุ สิง ห์) ท าค าฟ้ อ งยื่น ต่ อ
คณะกรรมการสโมสรจุฬาฯ แต่บรรยเวกษ์ (หม่อมเจ้าไวทยากร วรวรรณ) ทรงระงับคดีเพราะไม่ทรงเชื่อว่ามี
การนัดหมายกัน ฝ่ ายแพทย์โกรธยิง่ ขึน้ เมื่อรู้ว่าตัวการเป็ นเตรียมแพทย์ ซึง่ จะข้ามฟากไปเรียนทีศ่ ริ ริ าชใน
พ.ศ. 2475 นัน้ คณะกรรมการได้ประชุมหาทางลงโทษเสียให้หายแค้น บ้างก็ให้คลานขึน้ จากท่าน้ ามาขอโทษ
บ้างให้คว่าบาตร แต่เลขานุการได้ให้ความเห็นว่า การแก้แค้นจะทาให้ผูกใจเจ็บและเสียความสามัคคี ทางทีด่ ี
ควรยกโทษให้รุ่นน้อง และแสดงน้าใจด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทีป่ ระชุมเห็นชอบด้วย ผูท้ ถ่ี ูกต่ อยตีกไ็ ม่ตดิ
ใจแก้แค้นอีกต่อไป จึงจัดพิธรี บั น้องใหม่โดยเริม่ ด้วยรุ่นพีแ่ จวเรือข้ามไปรับน้องใหม่มาจากท่าพระจันทร์ และ
แห่พาน้องไปกราบพระพุทธรูปที่หน้าหอพัก หลังจากสังสรรค์และลบรอยร้าวในหัวใจแล้ว รุ่นพี่กบั รุ่นน้องก็
รับประทานข้าวราดแกงด้วยกัน โดยมีอนุ สาสก (จ.อ.นพ.แดง กาญจนารัณย์) เป็ นประธาน งานรับน้องใหม่
ครัง้ นี้สร้างความประทับใจให้กบั ทุกคน ในปี ต่อๆ มาจึงได้จดั ขึน้ อีกแม้จะไม่มเี หตุการณ์ กระตุ้นให้จดั จนเป็ น
1
ประเพณีสบื มาและกระจายไปทัวประเทศ
่
การรับน้องจะเน้นเพื่อให้รุ่นพีแ่ ละรุ่นน้องได้ทาความรูจ้ กั กัน ซึง่ รวมถึง กิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้า
ห้องเชียร์หรือการฝึ กร้องเพลงของคณะร่วมกัน การพักแรมต่างจังหวัดและอาจจะรวมถึงการดื่มสุราด้วยกัน
ระหว่ า งรุ่ น พี่แ ละรุ่ น น้ อ ง นอกจากนี้ ใ นแต่ ล ะมหาวิท ยาลัย การรับ น้ อ งจะมีแ บ่ ง แยกแตกต่ า งกัน ไป
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพันนานักศึกษา ซึง่ ต้องดาเนินการ
ควบคู่ไ ปกับ การเรีย นการสอน โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ให้กิจ กรรมนัก ศึก ษาเป็ น เครื่อ งมือ ในการพัน นา
1

เอกการ์นิเย่ ดร. “ประวัตกิ จิ กรรมรับน้อง”. 17 มิถุนายน 2557.
<http://oknation.nationtv.tv/blog/dek/2008/06/17/entry-1>. สืบค้นเมือ่ วันที่ 29 มิถุนายน2559.
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นักศึกษา โดยให้มกี ารพันนากิจกรรมขององค์กรนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อให้เอือ้ ต่อการ
พันนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อพันนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษาให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ2 ซึง่
กิจกรรมรับน้องเป็ นกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย กิจกรรมรับ
น้องของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประการหนึ่ง คือ กิจกรรมรับน้อง ซึ่ง
เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึน้ โดยนักศึกษารุ่นพี่ โดยมีวตั ถุประสงค์การจัดกิ จกรรมเพื่อสร้างความอบอุ่นประทับใจ
ให้แก่นกั ศึกษาใหม่ ในการเข้ามาอยู่ในสังคมใหม่ และเพื่อความสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่นพีแ่ ละนักศึกษารุ่น
น้อง โดยทีม่ หาวิทยาลัยมีนโยบายให้มกี ารจัดกิจกรรมทีใ่ ห้ความสาคัญถึงความปลอดภัย สิทธิเสรีภาพส่วน
บุคคล รวมถึงศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุ ษย์ โดยจัดให้มปี ระเภทของกิจกรรมทีม่ ขี อบข่ายในด้านกิจกรรมด้าน
ส่ง เสริม กิจ กรรม ด้า นเสริม สร้า งทัก ษะและประสบการณ์ ทางวิช าการและวิช าชีพ กิจ กรรมด้า นบ าเพ็ญ
ประโยชน์และพันนาสังคม กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีถ่ ูกต้อง กิจกรรมด้านส่งเสริม
ศิลปวันนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา และกิจกรรมชุมชน และ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานโดยกาหนดนักศึกษาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้นมา
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาลัย โดยกองกิจการนักศึกษา ได้จดั รูปแบบของการจัดกิจกรรมรับ
น้ อ งใหม่ ซ่ึง มอบหมายให้นั ก ศึก ษาคณะต่ า งๆ เป็ นผู้ ด าเนิ น กิจ กรรมโดยได้ร ับ การควบคุ ม ดู แ ล จาก
คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในการจัดกิจ กรรม
รับน้องใหม่ในปี การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้กาหนดให้มกี จิ กรรม
กลางทีน่ กั ศึกษาต้องเข้าร่วมทัง้ หมด 8 กิจกรรมโดยเรียงลาดับ ดังนี้
1) โครงการปรับสภาพนักศึกษาและการใช้ชวี ติ ในมหาลัย
2) กิจกรรมไหว้ครูมหาวิทยาลัย
3) กิจกรรมบายศรีสขู่ วัญ/ต้อนรับนักศึกษาใหม่/ปฐมนิเทศ
4) โครงการเข้าค่ายปฏิบตั ธิ รรมประจาภาคการศึกษา
5) กิจกรรมเลือกตัง้ ผูน้ านักศึกษา/เลือกประธานนักศึกษา
6) โครงการพันนาศักยภาพนักศึกษากิจกรรมปั จฉิมนิเทศ
7) กิจกรรมซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
8) กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ของมหาวิทยาลัย ซึง่ เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาทุกคณะเข้าร่วมการแข่งขัน
และในตอนกลางคืนจะมีการแสดงดนตรี ซึ่งกิจกรรมดัง กล่า วจะได้บ รรจุ อยู่ใ นการได้ร ับรองการเข้าร่ว ม
กิจกรรมของนักศึกษา ในส่วนของกิจกรรมทีท่ างมหาวิทยาลัยได้จดั ขึน้ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ และกิจกรรมทีร่ ุ่นพีใ่ นคณะเป็ นผูจ้ ดั การให้นนั ้ ก็จะมี โครงการ ดังนี้ โครงการปรับสภาพนักศึกษาและ
การใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย เป็ นกิจกรรมรับน้องใหม่ก่อนเปิ ดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 สาหรับนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี
1 โดยจัดขึ้น เพื่อ ให้นักศึก ษาใหม่ไ ด้รู้ จ ักมหาวิท ยาลัยมากขึ้น และปรับ ตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ รวมทัง้ สร้า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างน้องพี่ กิจกรรมประชุมเชียร์ เพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และเป็ นการ
สอนร้องเพลงของมหาวิทยาลัยให้แก่นกั ศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 กิจกรรมเดินเข้ามหาวิทยาลัยและบวงสรวงสักการะปู่
เพลิง ซึ่งถือว่าเป็ นกิจกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และ
2

สุวมิ ล บุญจันทร์, “ความคิดเห็นของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปี
การศึกษา 2546”, รายงานการวิจยั .บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547, หน้า 26-27.
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กิจกรรมสุดท้าย คือ ในตอนกลางคืนจะมีการแสดงดนตรี การแสดงของนักศึกษาแต่ละคณะ และจะมีการ
ประกวดดาวและเดือนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 3 เพื่อการพันนาคนให้บรรลุ
ตาม เป้ าหมายการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรูผ้ ่านทางหลักสูตรและกิจกรรม เพื่อใช้เป็ นกรอบและทิศทางใน
การพันนา คุณภาพของผูเ้ รียน กล่อมเกลาผูเ้ รียนจนกระทังส
่ าเร็จการศึกษาออกมาสู่สงั คมสู่โลกแห่งความ
เป็ นจริง ทีม่ กี ารต่อสูแ้ ข่งขันทัง้ จากสังคมรอบตัวและสังคมโลก4
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนัน้ จะเห็นได้ว่า ทุกกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขตอีสาน ได้มนี โยบายให้นกั ศึกษาดาเนินงานนัน้ ล้วนแต่เป็ นกิจกรรมทีช่ ่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษามีความรักใน
สถาบัน ครูอาจารย์ รุ่นพี่และเพื่อนร่วมสถาบันทัง้ สิน้ ทาให้นักศึกษามีความเพียร อดทน ซื่อสัตย์ มีน้ าใจ
ช่วยกันทางานเป็ นทีม มีมนุ ษย์สมั พันธ์ทด่ี ตี ่อบุคคลรอบข้าง และที่สาคัญนักศึกษาจะมีความรับผิดชอบต่อ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และนักศึกษาจะสามารถแบ่งเวลาได้ว่าการเรียนกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรนัน้ แยกออก
จากกัน โดยสิ้น เชิง นั ก ศึก ษาจะต้ อ งตัง้ ใจเรีย น เรีย นดี เรีย นเก่ ง สิ่ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ซึ่ง ทุ ก คณะต้ อ งให้
ความสาคัญ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการจัดกิจกรรมทีส่ ร้างปั ญหาให้ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน เช่น ในการดาเนินกิจกรรมรับน้อง พีผ่ นู้ ากิจกรรมนักศึกษา พีบ่ างส่วนไม่ให้ค วามร่วมมือในการจัด
กิจกรรมและไม่สามารถบริหารกิจกรรมรับน้องได้ น้องใหม่จงึ ไม่มคี วามศรัทธาต่อรุ่นพี่จงึ ทาให้เกิดปั ญหา
ต่างๆ ตามมาจากปั ญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ ส่งผลทาให้เกิดปั ญหาและความขัดแย้งหลายประการ
และส่งผลกระทบต่ อการดาเนินกิจกรรมรับน้ อง นักศึกษารุ่ นน้ อง ไม่เ ข้าใจแนวทางในการรับน้ อง ไม่ใ ห้
ความสาคัญกับกิจกรรมทีค่ ณะกรรมการนักศึกษาจัดขึน้ เนื่องจากเกิดความรูส้ กึ กลัว และมีความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดตี ่อ
กิจกรรมรับน้อง จึงพยายามหาทางหลีกเลีย่ งไม่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้การจัดกิจกรรมรับน้องของคณะแต่
ละคณะไม่บรรลุผลเท่ าที่ควร ทาให้คณะกรรมการสภานักศึกษา ผูน้ ากิจกรรมนักศึกษา และรุ่นพีท่ เ่ี ป็ นผูจ้ ดั
กิจกรรมเกิดความรูส้ กึ ท้อแท้ นักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้องขาดความสามัคคี ขาดความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันหาก
ยังคงปล่อยปั ญหาให้เป็ น เช่น นี้ต่อไป อาจส่งผลกระทบต่อการเข้าสังคมภายในมหาวิทยาลัย สายสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นพีแ่ ละรุ่นน้องจะหายไปจากบางคณะ และหายไปจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน
จากปรากฏการณ์ดงั กล่าว คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติ
คฤหัสถ์ ชัน้ ปี ท่ี 1ปี การศึกษา 2559 ที่มตี ่อกิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน พร้อมทัง้ จะนาข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครัง้ นี้ไปเป็ นแนวทางในการพันนาปรับปรุงเกี่ยวกับ
กิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ให้มปี ระสิทธิภาพและสร้างสรรค์มาก
ยิง่ ขึน้

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ ชัน้ ปี ท่ี 1 ปี การศึกษา 2559
2. เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของนัก ศึก ษาภาคปกติ ชัน้ คฤหัสถ์ ปี ท่ี 1 ปี การศึก ษา 2559 ที่มีต่ อ
กิจกรรมรับน้อง
3

งานกิจการนักศึกษา, คู่มอื ระเบียบการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา2557, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. พิมพ์ท่ี หจก., ขอนแก่นการพิมพ์, 2557 หน้า105.
4
ศศิธร ชุตนิ นั ทกุล, การวัดผลทางการศึกษาและการเปรียบเทียบคะแนน.วารสารมหาจุฬาวิชาการปี ท่ี 2 ฉบับที่ 2
ประจาเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม.2548.หน้า 109.
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3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและการปรับปรับกิจกรรมรับน้องให้เป็ นกิจกรรมทีม่ คี วามสร้างสรรค์

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั เรื่องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ประชากรทีท่ าการศึกษาในครัง้ นี้ คือ
นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ชนั ้ ปี ท่ี 1 ปี การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
จานวน 128 คนโดยการใช้การสุม่ กลุ่มประชากรตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถามทีค่ ณะผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
ผสมผสานระหว่ า งแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) กับ มาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale)
ประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าด้านความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกิจกรรมรับน้อง
2.1 ด้านบุคลิกภาพของผูน้ ากิจกรรมนักศึกษา
2.2 ด้านความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรมรับน้อง
2.3 ด้านรูปแบบของกิจกรรมรับน้อง
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-ended Questions) เกี่ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะคว
ของนักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ ชัน้ ปี ท่ี 1 เพื่อปรับปรุงกิจกรรมรับน้ องให้เป็ นการรับน้ องแบบสร้างสรรค์
จากนัน้ คณะผูว้ จิ ยั นาเครื่องมือ คือ แบบสอบถามทีส่ ร้างเสร็จแล้วมาเสนอต่อ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และได้แก้ไขตามคา
แนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ นาเครื่องมือทีผ่ ่านการตรวจแก้จากผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วไปทาการทดสอบ (Try-out) ใช้กบั
นิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ชัน้ ปี ท่ี 1 จานวน 30 ชุด และหาค่าความ
เชื่อมันของแบบสอบถามโดยใช้
่
สตู รสัมประสิทธิแอลฟา
(Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) และ
์
ได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟา
0.88 คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
์
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (  ) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)

สรุปและอภิ ปรายผลของการวิ จยั
นักศึกษาทีต่ อบแบบสอบถาม มีจานวน 128 คน ส่วนมากร้อยละ 67.96เป็ นเพศหญิง และเป็ นเพศ
ชายร้อยละ 32.04 นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ส่วนมากร้อยละ 60.15 มีอายุระหว่าง18-19 ปี ร้อยละ 39.10 กาลัง
ศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 27.30 กาลังศึกษาในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร้อยละ 21.0
กาลังศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองและร้อยละ 11.70 กาลังศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส่วน
ความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ชนั ้ ปี ท่ี 1 ปี การศึกษาศึกษา 2559 ที่มตี ่อกิจกรรมรับน้องโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก(  =3.59) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า นักศึกษาชัน้ ปี่ ท1่ี มีทศั นคติต่อ
บุคลิกภาพของผู้นากิจกรรมนัก ศึก ษามีค่า เฉลี่ย อยู่ใ นระดับมาก (  =3.54) ด้านความเหมาะสมของเวลา
ในการจัดกิจกรรมรับน้องมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก (  =3.85) และด้านรูปแบบกิจกรรมรับน้องมีค่าเฉลีย่ อยู่
ในระดับมาก (  =3.66)
1. ด้านบุคลิ กภาพของผู้นากิ จกรรมนักศึกษา นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 คฤหัสถ์ มีทศั นคติทม่ี คี ่าเฉลีย่
อยู่ในระดับมาก (  =3.54) ทัง้ นี้อาจจะเป็ นเพราะผูน้ ากิจกรรมนักศึกษาในแนวคิดของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีการเตรียมพร้อมพอสมควร และประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างทีด่ กี บั รุ่นน้อง เช่น บอกกล่าวให้รุ่นน้องแต่งกายให้เรียบร้อย ซึง่ เป็ นตัวอย่างต่อรุ่นน้อง และเข้ากับ
น้องๆ ได้ดเี พื่อจะได้มคี วามสนิทสนมกลมเกลียวกันในมหาลัย ผูน้ ากิจกรรมควรมีมนุ ษย์สมพันธ์อนั ดีเข้ากับ
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รุ่นน้องได้ดี ร่าเริงแจ่มใส และให้ความสนิทสนมกับรุ่นน้องให้มาก และเป็ นทีป่ รึกษาให้น้อง แต่ในบางครัง้ รุ่น
น้องให้ขอ้ มูลว่าผู้นากิจกรรมไม่โดดเด่นหรือไม่มภี าวะความเป็ นผู้นาจึงทาให้รุ่นน้องสับสนว่าใครเป็ นผู้นา
กิจกรรมในขณะนัน้ และผูน้ ากิจกรรมต้องมีการควบคุมสถานการณ์ในการดาเนินกิจกรรมให้เป็ นไปตามแผนที่
วางไว้อย่างชัดเจน กล่าวโดยรวมแล้วรุ่นน้องต้องการผู้นากิจกรรมที่มบี ุคลิกภาพที่ สุขุม มีภาวะความเป็ น
ผูน้ า และมีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี จึงจะน่าเคารพนับถือและเป็ นแบบอย่างให้กบั รุ่นน้องต่อไปซึง่ มีความสอดคล้อง
กับเฮาส์ (House) แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียคอตเตอร์ และ (Kotter) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด อ้างใน
เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์5 ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทฤษฏีภาวะผู้นาและการจัดกิจกรรมในองค์กรและ
สถาบันว่า ผูน้ า(leader) ผูบ้ ริหาร (Manager) คือ ผูใ้ ช้อานาจทางการ (Authority) ซึง่ มากับตาแหน่ งทีไ่ ด้รบั
แต่งตัง้ เพื่อให้สมาชิกขององค์การยอมปฏิบตั ิตามการบริหารจัดการจึงประกอบด้วยการนาวิสยั ทัศน์และกล
ยุท ธ์ข องผู้นาลงสู่ก ารปฏิบ ัติ การประสานงาน และการจัด คนทางานในองค์การ ตลอดจนการแก้ปัญ หา
ประจาวันทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสูว้ สิ ยั ทัศน์ดงั กล่าว
2. ด้านความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิ จกรรมรับน้ อง นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 คฤหัสถ์มที ศั นคติ
ทีม่ คี ่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก (  =3.85) ทัง้ นี้อาจจะเป็ นเพราะ ทางมหาวิทยาลัยมีการบริหารความเหมาะสม
ของเวลาในการจัดกิจกรรมรับน้ องได้ดี ในแนวคิดของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นักศึกษาเห็นว่าเวลาในการดาเนินกิจกรรมระหว่างวันเป็ นเวลาทีม่ คี วามเหมาะสม
แต่มกี จิ กรรมมากจนเกินไป อันเป็ นสาเหตุทาให้รุ่นน้องมีความรูส้ กึ เหน็ดเหนื่อย อ่อนเพลียในเวลาร้องเพลง
เชียร์กลางและควรจัดแบบวันเว้นวันหรือให้เวลาพักในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ซึ่งสอดคล้อง ศิรภิ า จันทร์เชื้อ
และคณะ6 ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับความคิดเห็นของนิสติ ชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี
การศึกษา 2555 ทีม่ ตี ่อกิจกรรมรับน้องพบว่า นิสติ มีความพึงพอใจในระดับมากต่อเวลาในการจัดกิจกรมรับ
น้องทีม่ คี วามเหมาะสมไม่ใช้เวลานานในแต่ละวันจนเกินไป และให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรให้จ ดั กิจ กรรมรับ น้ อ ง
ใหม่สลับกับกิจกรรมประชุม เชียร์แบบวันเว้นวัน
3. ด้านรูปแบบกิ จกรรมรับน้ อง นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 มีทศั นคติท่มี คี ่าเฉลีย่ ในระดับที่มาก (  =
3.66) ทัง้ นี้อาจจะเป็ นเพราะ ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มกี ารจัดรูปแบบและ
เป้ าหมายในการดาเนินกิจกรรมทีช่ ดั เจน มีการสร้างบรรยากาศให้อบอุ่นระหว่างรุ่นพีก่ บั น้อง เพื่อทุกคนจะได้
รูจ้ กั และคุน้ เคยต่อกัน มีกฎระเบียบทีช่ ดั เจนสามารถใช้ได้จริงในชีวติ ประจาวัน มีกฎเกณฑ์ในการปฏิบตั ิ และ
เคารพรุ่นพีโ่ ดยอยู่ในกฎระเบียบทีท่ งั ้ สองฝ่ ายคือ รุ่นพีแ่ ละรุ่นน้องยอมรับในข้อตกลงได้ มีการจัดกิจกรรมที่
สร้างความประทับใจระหว่างอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง เพราะจะทาให้ทุกฝ่ ายรูจ้ กั กันมากขึน้ ซึง่ มีความสอดล้อง
กับปราโมทย์ คลิบเงิน7 ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับระบบโซตัสในบริบทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก็คอื เลิศน้ าใจ วินัยดี เชิดชู
ประเพณี ความสามัคคี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากิจกรรม วิธกี ารและขัน้ ตอนต่างๆ ของการต้อนรับน้องใหม่และ
การพันนาระบบโซตัสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่ถี ูกถ่ายทอดและปฏิบตั กิ นั มามีการปรับเปลีย่ น มีการเพิม่ เติมและ
ตัดออกเสมอมา ซึ่งเป็ นเรื่องปกติธรรมดา แต่ท่สี าคัญการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแก้ไข ควรอยู่บนเหตุผลและ
5
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หลักการทีจ่ ะก่อประโยชน์ในทางสร้างสรรค์และพันนาแก่ทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง คือ รุ่นน้อง รุ่นพี่ ศิษย์เก่า คณาจารย์
มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ผู้ท่มี กี ารศึกษาหรือปั ญญาชนย่อมพิจารณาเลือกสรรเอาวิธีการขัน้ ตอนและ
กิจ กรรมที่ดีหรือ ดีกว่ า เดิม มาปฏิบ ัติและถ่ ายทอดต่ อ ไป โดยที่กิจ กรรมนัน้ สามารถตอบสนองเป้ า หมาย
วัตถุประสงค์ท่ดี งี ามของระบบโซตัสก่อให้เกิดประโยชน์แก่สงั คมโดยส่วนรวมและเป็ นที่ยอมรับของสังคม
ทัวไปด้
่ วย

ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลิ กภาพของผูน้ ากิ จกรรมนักศึกษา
1.1 ผูน้ ากิจกรรมควรมีบุคลิกภาพทีด่ ี ร่าเริงแจ่มใสเข้ากับรุ่นน้องได้ดี
1.2 ผูน้ ากิจกรรมพึงมีการเตรียมความพร้อมก่อนเวลาดาเนินกิจกรรม
1.3 ผูน้ ากิจกรรมควรมีภาวะผูน้ า มีความน่ าเชื่อถือ และวางตนให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอ
ปลาย
2. ด้านความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิ จกรรมรับน้ อง
2.1 ผูน้ ากิจกรรมกาหนดระยะเวลาในการเริม่ และจบกิจกรรมให้ชดั เจน
2.2 ผู้นากิจกรรมไม่พงึ นัดกะทันหัน อันเป็ นเหตุให้รุ่นน้องบางคนเสียโอกาสในการร่วม
กิจกรรม
2.3 ผูน้ ากิจกรรมพึงมีแผนการในการจัดเวลา ของกิจกรรมทีช่ ดั เจนตลอดทัง้ โครงการ
3. ด้านรูปแบบกิ จกรรมรับน้ อง
3.1 ผูน้ ากิจกรรมพึงมีรปู แบบและเป้ าหมายของกิจกรรมรับน้องทีช่ ดั เจน
3.2 ผูน้ ากิจกรรมพึงมีการวางแผนกิจกรรมทีม่ คี วามต่อเนื่อง และหน้าสนใจ
3.3 ผูน้ ากิจกรรมพึงจัดกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะในการนาผลวิ จยั ไปใช้ในการวางแผนการจัดกิ จกรรมรับน้ อง
ควรมีให้อบรมนักศึกษารุ่นพี่ทจ่ี ะเป็ นผูด้ าเนินกิจกรรมรับน้อง เพื่อให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
บทบาทหน้าที่ของผู้นากิจกรรมและพึงมีภาวะความเป็ นผู้นาในหลายๆ ด้าน เช่น ความกล้าแสดงออก การ
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ความมีมนุษย์สมั พันธ์อนั ดี เพื่อจะได้เกิดความเชีย่ วชาญในการจัดกิจกรรมให้เป็ นไป
ตามรูปแบบทีม่ หาวิทยาลัยได้วางแผนไว้ รวมไปถึงควรได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณทีต่ อ้ งใช้ใน
ด้านสวัสดิการในการดูแลรักษานักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและ
การประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับกิจกรรมประเพณีรบั น้องเพื่อให้ชุมชนและภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
เป็ นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในอีกทางหนึ่ง
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