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บทคัดยอ 

 กิจกรรมนักศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งในการเพ่ิมพูนประสบการณ ท่ีมีคาซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนา

บุคลิกภาพและคานิยมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการไดจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดเขารวมอยางมากมาย แตท่ีผาน

มานักศึกษาไมไดใหความสนใจกับกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเทาท่ีควร จึงทําใหผูวิจัยมีความตองการทราบถึงปจจัยท่ีสงผล

กระทบตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล และใชสถิติเชิงพรรณนา 

การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ F-test ในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ของกลุมตัวอยางท่ี

มากกวา 2 กลุมข้ึนไป ทดสอบความแตกตางรายคู LSD (least significant difference) และใชการวิเคราะหถดถอย  

(Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะหถึงความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรม

ของนักศึกษา แบบสอบถามแบงเปน 2 สวน ดานปจจัยภายนอก 4 ดาน และ ดานปจจัยโลจิสติกส 7 ดาน ผล

การศึกษาพบวา ปจจัยดานการอํานวยความสะดวกเปนปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด ( 

 ) สวนปจจัยแนวคิดดานโลจิสติกสท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมมากท่ีสุด ไดแก ลักษณะของ

กิจกรรมท่ีตรงกับความตองการของนักศึกษา (Right Products ;  )   

 

คําสําคัญ: ปจจัยท่ีมีอิทธิพล, ดานโลจิสติกส 7Rights, กิจกรรมนักศึกษา,การวิเคราะหถดถอย 
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Abstract 

 Student activities are an important tool in enhancing the experience. Which has value 

which will cause the development of personality and value of students The Faculty of 

Management Science organized many activities for students to participate. But in the past, students 

did not pay attention to activities that should be held as they should. Therefore, the researcher 

needs to know the factors that affect the decision to participate in student activities by using 

questionnaires to collect data and use descriptive statistics Analysis of variance (ANOVA) and F-test 

in testing the difference between mean of samples that are more than 2 groups or more Test the 

difference of the least significant difference and use the regression analysis (Multiple Regression 

Analysis). Analyze the relationship of factors that influence the decision to participate in student 

activities. The questionnaire is divided into 2 parts. 4 external factors and 7 logistics factors. The 

results showed that the facilitation factor is the external factor that has the most influence on 

decision making (  ). The logistics factor that influences the decision to participate in 

the activity is the most characteristic of the activities that match Student needs (Right Products; 

 )   

 

Keywords:Influential,factors,Logistics7Rights,Student activities,Regression analysis 

  

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

คณะวิทยาการจัดการถือวากิจกรรมนักศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งในการเพ่ิมพูนประสบการณ ท่ีมีคาซึ่ง

จะกอใหเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการจึงมีนโยบายมุงสงเสริมนักศึกษาใหมี

การเขารวมกิจกรรมนักศึกษาอยางเพียงพอและหลากหลาย และเพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกประสบการณการ

บริหารงาน การรับผิดชอบตนเองและการทํางานรวมกันแบบประชาธิปไตย เปาหมายและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ

คนและสังคมไทย พัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุลท้ังจิตใจ รางกาย ความรูและทักษะ ความสามารถเพ่ือให

เพียบพรอมท้ังดานคุณธรรมและความรู ซึ่งจะนําไปสูการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล รอบคอบและระมัดระวังดวย

จิตสํานึกในศีลธรรมและคุณธรรมทําใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถตัดสินใจโดยใชหลักความพอประมาณใน

การดําเนินชีวิตอยางมีจริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต อดทนขยันหมั่นเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวท่ีดีเพ่ือใหคนพรอม

เผชิญตอการเปลี่ยนแปลง ท่ีจะเกิดข้ึน ดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยูใน

ครอบครัวท่ีอบอุน และสังคมท่ีสงบสันติสุข จากเปาหมายและทิศทางดังกลาว คณะวิทยาการจัดการจึงใชกิจกรรม

นักศึกษาเปนกลไก ในการเพ่ิมพูนประสบการณและทักษะใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาในดานตางๆ อยางมีคุณภาพ

นอกเหนือไปจากกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ท่ีหลากหลายและ

เหมาะสมกับความถนัดและความตองการของนักศึกษา โดยจัดข้ึนในรูปแบบ ของกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นอกหลักสูตร โดยมีอาจารยคอยใหคําแนะนํา กิจกรรมนักศึกษาเปนสิ่งท่ีทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู เพ่ิมพูนทักษะ

และประสบการณ ซึ่งทักษะ และประสบการณหลายอยางไมสามารถเรียนรูไดในช้ันเรียน นอกจากกิจกรรมทางดาน

วิชาการแลว คณะวิทยาการจัดการตองสงเสริมและสนับสนุน ใหนักศึกษารูจักคิดและสรางสรรคกิจกรรมในแนวทางท่ี
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เปนประโยชนตอสังคมอีกดวยกิจกรรมนักศึกษาจึงถือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการสงเสริมพัฒนานักศึกษา ชวยเสริม

เติมเต็มนักศึกษาใหเปนบุคคลท่ีมีความสมบูรณเพียบพรอมไปดวยความรู ความสามารถ มีวิจารณญาณ เสียสละ มี

คุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพพลานามัยท่ีดี ซึ่งพัฒนาโดยการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการเรียนการสอนเขา

ดวยกัน (กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ, 2556) 

 ซึ่งผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการไมเขารวมกิจกรรมเชน นักศึกษาพลาดโอกาสท่ีจะไดรับ

ความรูใหมๆ จากวิทยากรภายนอกท่ีมาใหความรู นักศึกษาไมไดเรียนรูกิจกรรมนอกหองเรียนหรืออาจจะทําใหคณะผู

จัดงานเสื่อมเสียช่ือเสียงและเสียปจจัยดานการเงินในการจัดงานไปอยางสูญเปลา  

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความตองการทราบปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

(เรียนเต็มเวลา จันทร-ศุกร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือ

นําไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมและการมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งตอไป ใหกับคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สวนงานกิจการนักศึกษา ไดนําไปใช

ประโยชนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพ่ือหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการท้ังปจจัย

ภายนอกและปจจัยแนวคิดดานโลจิสติกส 7Rights 

 2. เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณฯ ท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 1-4 ปการศึกษา 2561 จาก 9 สาขาวิชา ไดแก สาขาการจัดการท่ัวไป สาขาการ

จัดการโลจิสติกส สาขาการบัญชี สาขาการจัดการทองเท่ียว สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขานิเทศศาสตร สาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร สาขาการบริหารธุรกิจ จํานวนท้ังสิ้น 321 คน โดยผูวิจัยไดดําเนินการแจก

แบบสอบถามกับนักศึกษาและเก็บแบบสอบถามคืนดวยตัวเองจํานวนท้ังหมด 321 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ช้ันป และสาขาวิชา 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีคําถามจํานวน 3 ขอ  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดคานํ้าหนักของการ

ประเมินเปน 5 ระดับตามวิธีการของลิเคิรท (Likert)  รวมท้ังสิ้น 15 ขอคําถาม  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยแนวคิดดานโลจิสติกส 7Rights ท่ีสงผลตอการเขารวมกิจกรรมของ

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑในการ

กําหนดคานํ้าหนักของการประเมินเปน 5 ระดับตามวิธีการของลิเคิรท (Likert)  รวมท้ังสิ้น 23 ขอคําถาม  
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติ เชิงพรรณนา ไดแก  รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) 

 สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 

 1. หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC Index of item 

objective congruence) และ หาคาสัมประสิทธ์ิ (Cronbach's alpha) 

 2. ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือเปนการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความ

แปรปรวน (ANOVA) หรือ F-test ในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ของกลุมตัวอยางท่ีมากกวา 2 กลุมข้ึน

ไป โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกตางรายคู LSD (least 

significant difference)   

 3. วิเคราะหปจจัยในดานตางๆ ท่ีสงผลตอความคิดเห็น ของนักศึกษาท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมของคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ โดยการวิเคราะหความถดถอย (Multiple Regression 

Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการวิเคราะหขอมลูเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณฯ สามารถสรุปสาระสําคญัของผลการศึกษาได ดังน้ี  

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เปน

นักศึกษาช้ันปท่ี 4 และเปนสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ในเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรม

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ เมื่อพิจารณาในภาพรวมตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 71 เปนกลุม 

นักศึกษาช้ันปท่ี 4 จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 38 และเปนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จํานวน 69  คน 

คิดเปนรอยละ 21    

 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณฯ ดานปจจัยภายนอก 4 ดาน 

การเขารวมกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ ดานปจจัยภายนอก 

โดยรวมอยูในระดบัมาก  ( ) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาปจจัยภายนอกดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

ดานการอํานวยความสะดวก (  ) รองลงมา คือดานการะประชาสัมพันธ (  ) ,ดานประโยชนท่ี

ไดรับจากงานกิจกรรม (  ) ,ดานรูปแบบของกิจกรรม (  ) เปนลําดับสุดทาย พิจารณาเปนราย

ขอดังน้ี  

 ดานรูปแบบของกิจกรรม โดยรวมอยูในในระดับมาก (  ) เมื่อพิจารณารายขอพบวา รูปแบบของ

กิจกรรมมีความนาสนใจ นาดึงดูด เชน มีธีมงาน (  ) มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  รองลงมา คือรูปแบบของ

กิจกรรมสามารถเขาใจไดงาย (  ) ,รูปแบบของกิจกรรมมีบรรยากาศสนุกสนานไมตึ งเครียด 

 และรูปแบบของกิจกรรมเปนการบรรยายจากวิทยากรเพียงอยางเดียว  เปนลําดับ

สุดทาย 
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 ดานประโยชนท่ีไดรับจากงานกิจกรรมโดยรวมในระดับมาก (  ) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ได

เรียนรูการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนไดมากข้ึน  มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ไดรับความรูท่ีสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันได  ,ไดเทคนิคท่ีสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได  

และไดรับรางวัลจากการเขารวมกิจกรรม  เปนลําดับสุดทาย 

 ดานการประชาสัมพันธโดยรวมในระดับมาก (  ) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีรูปแบบการ

ประชาสัมพันธเชิญชวนท่ีนาสนใจ เชน มีวิดีโอ แนะนํางานกิจกรรม (  ) มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือมี

ขอมูลเอกสาร/แผนพับ/สื่อประชาสัมพันธตางๆ อยางชัดเจนครบถวนและถูกตอง ( ) และมีการ

ประชาสัมพันธใหทราบอยางเทาถึงผานชองทาง เชน บอรด โปสเตอร เฟสบุค ( ) เปนลําดับสุดทาย 

 ดานการอํานวยความสะดวกโดยรวมในระดับมาก (  ) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีการใช

เทคโนโลยีเขามาชวยในการอํานวยความสะดวก เชน ลงทะเบียนโดยใชระบบแสกนบารโคด (  ) มีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด รองลงมา คือมีการดูแลอยางท่ัวถึงจากผูจัดงาน (  ) และมีอุปกรณท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอ

จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม (  ) เปนลําดับสุดทาย 

 3. ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณฯ ดานปจจัยแนวคิดดานโลจิสติกส 7Rights 

 ดาน Right Products ลักษณะของกิจกรรมท่ีตรงกับความตองการของนักศึกษาโดยรวมในระดับมาก ( 

 ) เมื่อพิจารณารายขอพบวา เปนกิจกรรมท่ีมีความสนุกสนานจากกิจกรรมสันทนาการท่ีสอดแทรกสาระ

ความรูอยางถูกตองและเหมาะสม (  ) มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือเปนกิจกรรมท่ีทําใหนักศึกษามีการ

ปรับตัวเขากับผู อ่ืนไดมากข้ึน (  ) ,เปนกิจกรรมท่ีทําให นักศึกษามีความกลาแสดงออกมากข้ึน ( 

 ) และเปนกิจกรรมท่ีใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันอยางถูกตองและเหมาะสม ( 

 ) เปนลําดับสุดทาย 

 ดาน Right Quantity ประโยชนของกิจกรรมท่ีตรงกับความตองการของนักศึกษาโดยรวมในระดับมาก ( 

 ) เมื่อพิจารณารายขอพบวา สามารถนําประโยชนไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดทุกดานอยางถูกตองและ

เหมาะสม (  ) มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือไดเน้ือหาสาระความรูครบทุกประเด็นตามท่ีนักศึกษา

ตองการ (  ) เปนลําดับสุดทาย 

 ดาน Right Conditions เง่ือนไขในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาถูกตองและเหมาะสม โดยรวมในระดับ

มาก (  ) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีเง่ือนไขเรื่องการแตงกายถูกระเบียบเหมาะสม (  ) มี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือมีเง่ือนไขในการลงทะเบียนตามเวลาอยางถูกตองและเหมาะสม (  ) เปน

ลําดับสุดทาย 

ดาน Right Quality คุณภาพในการจัดกิจกรรมท่ีถูกตองและเหมาะสมโดยรวมในระดับมาก (  ) 

เมื่อพิจารณารายขอพบวา การดําเนินกิจกรรมมีระบบ ข้ันตอน ไมซับซอน และเหมาะสม (  ) มีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด รองลงมา คือเจาหนาท่ี/Staff ใหบริการดวยความถูกตองและรวดเร็ว สามารถตอบคําถามช้ีแจง แนะนําได ( 

 ) ,การดํ าเนินกิจกรรมไดมาตรฐาน มีการปรับปรุงแก ไขและติดตามผล  (  ) และ

เจาหนาท่ี/Staff ดูแลเอาใจใส บริการดวยความสุภาพและเต็มใจใหบริการ (  ) เปนลําดับสุดทาย 

 ดาน Right Place สถานท่ีในการเขารวมกิจกรรมท่ีถูกตองและเหมาะสมโดยรวมในระดับมาก (  

) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมทันสมัย (  ) มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา 

คือตั้งอยูในพ้ืนท่ีเดินทางเขาถึงไดสะดวก (  ) ,สามารถรองรับตอนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมไดเพียงพอ ( 
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 ) , มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม โปรง โลง สะอาด (  ) และมีหองนํ้าสะอาดและเพียงพอตอ

จํานวนนักศึกษา (  ) เปนลําดับสุดทาย 

 ดาน Right Time เวลาในการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมโดยรวมในระดับมาก (  ) เมื่อพิจารณาราย

ขอพบวา เวลาในการจัดกิจกรรมตรงกับชวงท่ีไมมีการเรียนการสอน (  ) มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ

เวลาในการเริ่มจัดกิจกรรมเหมาะสม (  ) , ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม ( 

 ) และมีชวงเวลาการพักระหวางกิจกรรมท่ีเหมาะสม (  ) เปนลําดับสุดทาย 

 ดาน Right Cost ตนทุนในการเขารวมกิจกรรมท่ีเหมาะสม โดยรวมในระดับมาก (  ) เมื่อ

พิจารณารายขอพบวา ไมมีคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม (  ) มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และ ไมมีคาใชจายใน

การเดินทางไปเขารวมกิจกรรม (  ) เปนลําดับสุดทาย 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน   

 นักศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมโดยรวมและรายดานแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีวางไว 

 นักศึกษาท่ีมีช้ันปแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมโดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีวางไว มีเพียงปจจัยแนวคิดดานโลจิสติกส ดาน  สถานท่ีในการเขารวม

กิจกรรมท่ีถูกตองและเหมาะสม (Right Place) และ ตนทุนในการเขารวมกิจกรรมท่ีเหมาะสม (Right Cost)  แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีวางไว 

 นักศึกษาท่ีศึกษาสาขาวิชาท่ีแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรม โดยภาพรวมแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีวางไว มีเพียงปจจัยภายนอก ดานประโยชนท่ีไดจากงาน

กิจกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีวางไว 

 แสดงผลการวิเคราะห ความคิดเห็นโดยรวม สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหความ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย การเขารวมกิจกรรมของ

นักศึกษาตอปจจัยภายนอก 4 ดาน 

พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ข้ึนอยูกับ ดานรูปแบบของกิจกรรม = X1 

ดานประโยชนท่ีไดรับจากงานกิจกรรม = X2 ดานการประชาสัมพันธ = X3 ดานการอํานวยความสะดวก = X4   หรือไม 

Sig<0.05 แสดงวา H1 เปนจริง โดยท่ีมี R2=0.850 = 0.85  

H1: ความคิดเห็นของนักศึกษาข้ึนอยูกับรูปแบบของกิจกรรม    

H1: ความคิดเห็นของนักศึกษาข้ึนอยูกับประโยชนท่ีไดรับจากงานกิจกรรม       

H1: ความคิดเห็นของนักศึกษาข้ึนอยูกับการประชาสัมพันธ      

H1: ความคิดเห็นของนักศึกษาข้ึนอยูกับการอํานวยความสะดวก 

สมการความถดถอยซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา และ 

รูปแบบของกิจกรรม ประโยชนท่ีไดรับจากงานกิจกรรม การประชาสัมพันธ การอํานวยความสะดวก 

=0.643+0.193X1+0.234X2+0.243 X3+0.170X4 
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 แสดงผลการวิเคราะห ความคิดเห็นโดยรวม สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหความ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอยการเขารวมกิจกรรมของ

นักศึกษาตอปจจัยแนวคิดดานโลจิสติกส 7Rights 

พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาข้ึนอยูกับ 

Right Products=R1 Right Quantity=R2 Right Conditions=R3 Right Quality=R4 Right Place=R5 Right 

Time=R6 Right Cost=R7 หรือไม 

Sig<0.05 แสดงวา H1 เปนจริง โดยท่ีมี R2=0.945 = 0.95  

H1: ความคิดเห็นของนักศึกษาข้ึนอยูกับ Right Products 

H1: ความคิดเห็นของนักศึกษาข้ึนอยูกับ Right Quantity 

H1: ความคิดเห็นของนักศึกษาข้ึนอยูกับ Right Conditions 

H1: ความคิดเห็นของนักศึกษาข้ึนอยูกับ Right Quality 

H1: ความคิดเห็นของนักศึกษาข้ึนอยูกับ Right Place 

H1: ความคิดเห็นของนักศึกษาข้ึนอยูกับ Right Time 

H1: ความคิดเห็นของนักศึกษาข้ึนอยูกับ Right Cost  

สมการความถดถอยซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา และ 

ปจจัยแนวคิดดานโลจิสติกส 7Rights  

=0.075+0.280R1+0.109R2+0.081 R3+0.135R4+0.139 R5+0.120 R6+0.106 R7 

 

ขอเสนอแนะ   

จากการศึกษาความคิดเห็นการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 ความคิดเห็นขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป   

  1.มีการจัดคอนเสิรตในงานกิจกรรม   

  2.มีการนําวงดนตรีชั้นนํามาเลนในงานกิจกรรม 

  3.มีการพบปะดารา นักแสดง 

  4.มีของสมนาคุณท่ีมีมูลคาสูง เชน ตั๋วเครื่องบิน 

  5.มีการนําเทคโนโลยีท่ีนาสนใจเขามาใชในงานกิจกรรม เชน การเลมเกมสผาน 

     แอปพลิเคชั่น 

พบวานักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นการเสนอแนะใหมีการจัดคอนเสิรตในงานกิจกรรม มาก

ท่ีสุด 100 คน คิดเปนรอยละ 31 รองลงมา คือ มีการพบปะดารา นักแสดง 83 คน คิดเปนรอยละ 26 มี

การนําวงดนตรีชั้นนํามาเลนในงานกิจกรรม 61 คน คิดเปนรอยละ 19 มีของสมนาคุณท่ีมีมูลคาสูง เชน 

ตั๋วเครื่องบิน 42 คน คิดเปนรอยละ 13 ลําดับสุดทาย คือ มีการนําเทคโนโลยีท่ีนาสนใจเขามาใชในงาน

กิจกรรม เชน การเลมเกมสผานแอปพลิเคชั่น 35 คน คิดเปนรอยละ 11 ตามลําดับ 
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ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

 กิจกรรมนักศึกษาถือเปนสวนสําคญัท่ีชวยเพ่ิมพูนทักษะและบุคลิกภาพท่ีดีตอนักศึกษาการจดังานกิจกรรมท่ี

ตรงตอความตอวการของนักศึกษาก็เปนสวนหน่ึงท่ีจะชวยใหนักศึกษาอยากจะเขารวมและอยากมสีวนรวมในงาน

กิจกรรมนักศึกษามากข้ึน การวิจัยในครั้งน้ีทําใหเห็นวาปจจัยท่ีมผีลตอการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาคือ ปจจัย

ภายนอกดานการอํานวยความสะดวก (  ) และปจจยัโลจิสติกส ดาน Right Products ลักษณะของ

กิจกรรมท่ีตรงกับความตองการของนักศึกษาโดยรวมในระดับมาก (  )และนักศึกษาเสนอแนะใหมีการจัด

คอนเสิรตในงานกิจกรรม ถาผูจัดงานพัฒนางานกิจกรรมใหตรงกับความตองการของนักศึกษา นักศึกษา

ก็จะมีสวนรวมกับกิจกรรมมากข้ึน 
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