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 การวิจยัคร้ังนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม
โครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ดาน ไดแก ดานการอนุรักษและทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน และดานการเรียนเพื่อรูและการพัฒนาตนเอง 
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คาความเชื่อมัน่เทากับ 0.88  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คาความถ่ี  คารอยละ  คาคะแนน
เฉล่ีย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีและการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  
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ดานและโดยรวมอยูในระดับมาก                                                                                                                              
 2. นักศึกษาชายและหญิงมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย
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 The purposes of this research  were to study and to compare the Motivation to 
participate in students Khone project activities of Ramkamhang University students in four 
aspect: preservation and conservation of Thai arts and Culture, communication with other 
and learning and self-development. It was classified by gender, years of study, character of 
study, Thai dance experience. The samples ware 171 Ramkamhang University students at 
Khone Thai dance club in the academic year 2010. The instrument used for data collection 
was five rating scale questionnaires with the reliability of .88. Arithmetic mean, standard 
deviation, t-test, one way analysis of variance and Scheffe' method were statistically utilized 
for data analysis. 
 The research finding revealed that: 
 1.  Motivation to participate in students Khone project activities in each and overall 
aspects were at a highly level. 
 2.  Male and female student showed no significant differences in their motivation to 
participate in students Khone project activities in each and overall aspects, except in the 
aspect of conservation of Thai arts and Culture. 
 3.  Students with different years of study showed no significant differences in their 
motivation to participate in students Khone project activities in each and overall aspects. 
 4.  Students with different character of study have no significant differences in their 
motivation to participate in students Khone project activities in the aspect of learning and 
self-developmant. 
 5.  Students with different Thai dance experience have no significant differences in 
their motivation to participate in students Khone project activities in each and overall 
aspects. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกับ
ประเทศ และเปนสถาบันหลักที่สรางและพัฒนาวิชาการระดับสูงของประเทศ โดยการจัดการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษามีภาระหนาทีห่ลักในการพัฒนากําลังคนในระดับวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง รวมทั้ง 
การพัฒนาคนใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู ความเขาใจศิลปวัฒนธรรมเพื่อเปนบุคคลที ่
พึงประสงคของสังคม ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนอยางยิง่ทีต่องทบทวนบทบาท และปรับ
ภารกิจที่สําคัญยิ่งของสถาบันใหสอดคลองกับสภาวการณที่เปล่ียนแปลงไป ดังที่ สุธรรม อารีกุล 
(2543: 192-193) ไดกลาวไววา ภารกิจของสถาบัน คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง โดยการสอน 
การวิจยั ฝกอบรมใหนักศึกษาเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตอบสนองตอความตองการของสังคม 
ทั้งในปจจุบนัและอนาคตอยางตอเนื่อง สรางโอกาสเพื่อการศึกษาระดับสูงและการศกึษาตลอดชีวติ 
ใหผูเรียนไดมกีารเลือกสูงสุด จัดโอกาสพฒันาตนเองในการสรางพลเมืองดีเพื่อใหมีสวนรวมในสังคม
อยางเขมแข็งดวยวิสัยทัศนที่กวางไกล พฒันาสรางสรรคและกระจายความรูดานกจิกรรมทางวิชาการ
ผานการวิจยั สรางความเขาใจ สงเสริมและเผยแพรวฒันธรรมเชิงประวัติศาสตรของชาติ ปกปองและ
เพิ่มพูนคุณคาของสังคม ดังนั้น สถาบันการศึกษาตองใหความสําคัญกบัภารกิจของอุดมศึกษา ควรมี
แนวทางจัดการศึกษาทีย่ึดหลักวาผูเรียน มีความสามารถเรียนรูและพฒันาตนเองไดและถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญทีสุ่ด การบริหารจัดการดานการศึกษาควรบูรณาการดานวิชาการเขากบักิจกรรมนกัศึกษา 
ซึ่งการมุงเนนพัฒนานักศึกษาภายในช้ันเรียนแตเพียงอยางเดียวไมอาจเสริมสรางความเปนบัณฑิตที่
สมบูรณได การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการ
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพฒันาไดเต็มศักยภาพและจะชวยพัฒนาใหนกัศึกษาเปนบุคคลที่สมบูรณ
และมีคุณภาพได 
 การพัฒนานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พงึประสงคได จําเปนตอง
กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนานักศึกษา โดยใชกระบวนการจัดกิจกรรมนกัศึกษา ซึง่เปนงานๆ 
หนึ่งของงานกิจการนักศึกษาและเปนเพียงงานเดียวที่มีบทบาทในการพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียน
มากที่สุด ปจจุบันนกัศึกษาจํานวนมากจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงไดทํากจิกรรมนักศึกษาประเภท
ตางๆเชน กิจกรรมกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน และวชิาการ การทํากิจกรรมของ
นักศึกษาทําใหนักศึกษามีประสบการณตรงในการทํางานรวมกับผูอ่ืน เกิดการเรียนรู เกิดทักษะใน
ดานสังคม รูจักควบคุมอารมณ  สงผลใหเกิดการพัฒนารางกายและจิตใจ  ซึ่งเปนปจจัยในการ
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พัฒนานักศึกษา (มนัส นิลสวัสด์ิ. 2547: 2; อางอิงจาก Winston and Massaro. 1987: 169)  ซึ่งวนิส
ตันและมาสโรล ไดกลาวถึงความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษาไววา กจิกรรมนักศึกษาเปนรูปแบบหนึง่
ของกระบวนการการศึกษานอกชั้นเรียนที่มคีวามสําคัญอยางยิ่งตอการไดรับประสบการณทาง
การศึกษาดานการจัดการ และทักษะการตัดสินใจทางอาชีพ เชนเดียวกบั ชิคเกอร่ิงและรีซเซอร
(Chickering; & Reiser. 1993: 468) ที่ไดกลาวไววา กิจกรรมนักศึกษามีสวนสําคัญในการพัฒนา
นักศึกษาใหไดรับประโยชนในดานการรูจกัเรียนรูตนเอง การสรางความมั่นใจในตนเอง พฒันาการดาน
ทักษะมนษุยสัมพันธ ทักษะการเปนผูนาํและผูตามที่ดี รูจักความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน ดังนัน้ 
การพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพเพื่อออกไปสูสังคมนัน้เปนภารกิจสําคัญยิ่งของทบวงมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาทุกแหงทีต่องกําหนดนโยบายและกรอบการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาใหชัดเจน สนับสนุนใหนักศึกษาไดมีการจัดกจิกรรมที่หลากหลายในสถาบัน และเปดโอกาส
ใหนักศึกษามอิีสระในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม มีอาจารยที่ปรึกษาและผูรับผิดชอบกิจกรรมที่
มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับกิจกรรม มีวิสัยทัศนทีก่วางไกล ทันยุค ทนัเหตุการณ และกิจกรรม
ที่จัดข้ึนตองเหมาะกับสภาพสังคมที่มกีารเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อใหกิจกรรมที่จัดไดมีสวน
สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง อันจะ
นําไปสูการพฒันาบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนแบบอยางทีดี่ของสังคมตอไป 
   สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงไดเล็งเหน็ความสําคัญของงานศิลปวฒันธรรมจึงกําหนดใหการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนพนัธกิจหลักอยางหนึ่ง ซึง่เปนเร่ืองจําเปนสําหรับองคกรและประเทศชาติ 
หากชาติใดขาดวัฒนธรรมอันดีงามแลว กจ็ะไมสามารถสรางความเขมแข็งของบานเมืองไวได 
มหาวิทยาลัยนอกจากจะเปนแหลงสรางความสมบูรณใหแกบุคคล (Individual perfection) ตามตนทนุ
ตามธรรมชาติที่แตละคนมีติดตัวมาแลว ยงัเปนทีห่ลอหลอมและสรางใหทุกคนตระหนักถึงการศึกษา
แบบตลอดชีวิต (Lifelong learning) ไดเรียนรูจากโลกจําลองทางวัฒนธรรมจากการศึกษาและ
กิจกรรมตางๆ โดยนักศึกษาตองมบีทบาทในสังคมและสามารถใชชวีิตเขากับสังคมทกุรูปแบบได   
การพัฒนานักศึกษาดวยการเรียนรูวัฒนธรรมอันดีงามจะทําใหนกัศึกษาตระหนักถงึคุณคาในความ
เปนชาติ มีจิตสํานึกรวมอันดีตอความเปนไทยที่รักสงบและสามัคคีกลมเกลียวกัน ตลอดจนแนวคิด
ใหมของการตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาประเทศ จะสามารถนํามาปรับใชกบัการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมใหเจริญงอกงาม
อยางยัง่ยนืได (สุธิน ี รัตนวราห. 2550: 80) 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2514 โดยมจีุดมุงหมายใหเปนสถาบันการศึกษาแบบตลาดวิชาเพือ่
แกไขปญหาการขาดแคลนที่เรียนในระดับอุดมศึกษาซ่ึงเปนปญหาสําคัญในขณะนั้น มีปรัชญาการ
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ดําเนินงานเนนการเปดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกบัปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผูที่
ใฝรูใฝเรียน พากเพียรและอดทน เปดกวางทางการศึกษาสําหรับทุกคนอยางเทาเทยีมกนั บนพืน้ฐาน
ของความสามารถอยางทั่วถงึ มุงเนนการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งให
ความสําคัญกับผูเรียนโดยใหศูนยกลางการเรียนรูอยูที่ผูเรียน ระยะเวลาที่ผานมา มหาวทิยาลัย
รามคําแหง ไดปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง 4 ประการ คือ การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การใหบริการ
ทางวิชาการแกชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้นี้
มหาวิทยาลัยรามคําแหงยึดหลักการบริการวิชาการที่สอดคลองกับสังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง มี
ความเปนสากล โดยมหาวิทยาลัยรามคําแหงมกีารเรียนการสอน 2 ระบบมาต้ังแตแรกเร่ิมคือ จัดสอนใน
ชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัย และจัดการเรียนการสอนทางไกล (มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2549: 6)ในการ
จัดดําเนินงานดานการทํานุศิลปวัฒนธรรมนั้นมหาวทิยาลัยรามคําแหงไดดําเนนิงานจัดต้ังสถาบัน
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหงเฉลิมพระเกียรติข้ึนโดยดําเนนิการจัดกิจกรรมและพัฒนาองคกร
ดานศิลปวฒันธรรม ปลูกฝงใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปญญาทองถิน่ สงเสริมใหมกีารผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เขากบัภารกิจอ่ืนๆ มุงอนรัุกษ
ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มบทบาทของสถาบันในขอบเขตที่กวางขวางยิง่ข้ึนอยางเปนรูปธรรม โดยมี
โครงการโขนรามคําแหงเปนกิจกรรมหลักในการสรางโอกาสใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนงานดานการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัยรามคําแหง 
จากการดําเนนิการโครงการดังกลาวพบวา ในระยะเวลาเร่ิมตนการกอต้ังโครงการโขนรามคําแหงมี
จํานวนนักศึกษาทีม่ีความสนใจและมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมจํานวนมากและเขารวมกิจกรรม
อยางสม่ําเสมอ สงผลใหไดมีการขยายโอกาสแกผูสนใจที่เปนบุคคลภายนอกไดเขารวมกิจกรรมและ
เพิ่มบุคลากรในการสอนใหมีจํานวนเพยีงพอตอผูเรียน  แตในปจจุบันมีจํานวนผูสนใจเขารวมกิจกรรม
นอยกวาในอดีตมาก ซึง่อาจสงผลตอบทบาทของมหาวิทยาลัยในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม ซึ่งผูวิจัย
ไดทาํการสัมภาษณผูเกี่ยวของ เชน คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิหลายทานถึงปญหาและอุปสรรค
ตางๆ ที่สงผลตอการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงของนกัศึกษา โดยสรุป
ปญหาและอุปสรรคเปนรายดานดังนี้  
 1.  ดานการอนุรักษและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  พบวา การที่สภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไป
จากอดีตและความเจริญดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความสะดวกสบายและความ
ตองการมากมายของมนุษย รวมถึงการเช่ือมตอวัฒนธรรมของแตละชาติและวัฒนธรรมของตางชาติก็
ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน เมื่อเทียบกับคานยิมในชาติไทย ศิลปะการแสดงโขนก็เปนส่ิงหนึ่ง
ที่ไดรับผลกระทบจากคานิยมวัฒนธรรมไทยลดลง ดังนัน้โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงซ่ึงเปน
กิจกรรมนอกหลักสูตรผูเขารวมกิจกรรมตองเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ ไมมีการบังคับ จงึทาํ 
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ใหจํานวนของผูเขารวมกิจกรรมลดนอยลงมากจากอดีตเพราะมีกิจกรรมอ่ืนทีม่ีความหลากหลายตาม
ความตองการของนักศึกษาและมีความทนัสมัยกับสังคมปจจุบัน (กิตติ เกิดผล. 2551: สัมภาษณ) 
 2.  ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน พบวา โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปด
โอกาสในการเขารวมกิจกรรมโดยรับสมาชิกที่เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนและบุคคลทั่วไป จากความหลากหลายของผูเขารวมกิจกรรมนี้ และ
เวลาเรียนที่ไมตรงกันของนกัศึกษาจึงเปนอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรมที่มีความจาํเปนตอการ
ฝกซอมทารํารวมกนั ความตอเนื่องในการเรียนโขน การนดัหมายในการฝกซอมทบทวนบทเรียน จึง
สงผลตอแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมลดนอยลง (สมศักด์ิ เกตุแกนจันทร. 2552: สัมภาษณ) 
 3.  ดานการเรียนเพื่อรูและการพฒันาตนเอง พบวา ปญหาเกดิจากทกัษะความรู 
ความสามารถทางดานนาฎศิลปไมเทากนั จึงทําใหความตอเนื่องในการเรียนตางกนัและอาจารยผูสอน
มีจํานวนนอยตอการสอนใหทั่วถงึรายบุคคล อาจารยผูสอนจึงใชวิธีเรียนตามตัวละครโขนไดแก  ตัว
พระ ตัวนาง ตัวยักษ ตัวลิง และเวลาเรียนเพียง 2 คร้ังตอสัปดาหจงึทาํใหมีปญหาในการเรียนเพือ่
พัฒนาตนเองสงผลใหเกิดความทอถอยในการรวมกิจกรรมและไมเขารวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในที่สุด (สมบัติ ภูกาญจน. 2551: สัมภาษณ)  
 จากสภาพปญหาและความคิดเห็นดังกลาว ผูวจิัยในฐานะที่เคยเขารวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงมีความสนใจที่ศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อจะทําใหไดขอมูล และนํามาพฒันาการจัดกิจกรรม
โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ใหมปีระสิทธิภาพตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีความมุงหมายคือ 
    1.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง 3 ดาน ไดแก ดานการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการติดตอสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืน และดานการเรียนเพื่อรูและการพฒันาตนเอง 
    2. เพื่อเปรียบเทยีบแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนของนกัศึกษามหาวทิยาลัย
รามคําแหง ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามเพศ  จํานวนปทีก่ําลังศึกษา  ลักษณะกลุมตัวละคร
โขนของนกัศึกษา และประสบการณทางดานนาฏศิลปไทย 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนี ้ทําใหไดขอมูลเพื่อนาํไปกําหนดทิศทางการพัฒนานักศึกษาในดานกิจกรรม
ดานศิลปวฒันธรรมและการจัดโครงการโขนมหาวทิยาลัยรามคําแหง รวมทั้งการวางแผนกําหนด
นโยบายเพื่อพฒันากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ใหสอดคลองกับภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา อันจะนาํไปสูการดําเนนิกจิกรรมนักศึกษา
ดานการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย
และปณิธานของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในอนาคตตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
    ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่เปนสมาชิกกิจกรรม 
ชมรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน 171 คน 
 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
   1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี ้
           1.1 เพศ แบงเปน 
                 1.1.1  ชาย 
         1.1.2  หญิง  
  1.2 จํานวนปที่กาํลังศึกษา  แบงเปน  
     1.2.1   ปที ่1 – 2  
     1.2.2   ปที ่3 - 4   
     1.2.3   ปที่ 5 - 6   
     1.2.4   ปที่ 7 - 8   
           1.3  ลักษณะกลุมตัวละครโขนของนักศึกษา 
     1.3.1  กลุมตัวละครพระ 
     1.3.2  กลุมตัวละครนาง 
     1.3.3  กลุมตัวละครยักษ 
     1.3.4  กลุมตัวละครลิง 
 
 



 6 

 
         1.4  ประสบการณทางดานนาฏศิลปไทย แบงเปน 
           1.4.1  เคยมีประสบการณทางดานนาฏศิลปไทย 
        1.4.2  ไมเคยมีประสบการณทางดานนาฏศิลปไทย 
        2.  ตัวแปรตาม ไดแก แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโขนของนักศึกษารามคําแหง ดานการ
อนุรักษและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน และดานการเรียนเพือ่รู
และการพัฒนาตนเอง  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  แรงจูงใจ หมายถงึ ส่ิงเราทีเ่ปนเหตุหรือเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใด
อยางหนึ่ง เพือ่สนองความตองการหรือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนัน้ๆในงานวิจยันี ้หมายถึง ส่ิงเราที ่
เปนเหตุ เปนตัวกระตุนหรือเปนแรงจูงใจใหนกัศึกษาใชในการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยแบงเปนดานตางๆดังนี ้
       1.1 แรงจูงใจดานการอนุรักษและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย หมายถงึ ส่ิงที่เปนเหตุ 
เปนตัวกระตุนหรือเปนแรงจงูใจใหนักศึกษาใชในการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เนือ่งจากตองการอนุรักษและรักษาความสําคัญ สืบทอดและตองการเผยแพร
ประชาสัมพันธเนื่องจากเหน็คุณคาของการแสดงโขนที่เปนศิลปวัฒนธรรมไทยใหคงคุณคาสืบตอไป 

      1.2  แรงจูงใจดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน หมายถงึ ส่ิงเราที่เปนเหตุ เปน
ตัวกระตุนหรือเปนแรงจงูใจใหนกัศึกษาใชในการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหงเนือ่งจากตองการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นและพัฒนาความสามารถในการอยู
รวมกันและทํางานรวมกับผูอ่ืนได รวมทาํกิจกรรมที่มคีวามสนใจเหมือนกนั โดยมคีวามสัมพันธที่ดีตอ
ผูอ่ืนและสรางสรรคผลงานทีเ่ปนประโยชนใหกับตนเองและบุคคลอ่ืน  เชน เพื่อนตางคณะ ตางสถาบัน 
เปนตน  
     1.3 แรงจูงใจดานการเรียนเพื่อรูและการพฒันาตนเอง หมายถงึ ส่ิงเราทีเ่ปนเหตุ เปน
ตัวกระตุนหรือเปนแรงจูงใจใหนกัศึกษาใชในการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เนือ่งจากตองการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหมคีวามรูทางเทคนิควิชาชีพดานการแสดงโขน 
โดยสามารถพฒันาความรู ทักษะ ความสามารถ การสรางบุคลิกภาพที่ดี และการแกปญหา 
ประสบการณและการแสดงออกอยางสรางสรรค  
  2.  โครงการโขนมหาวทิยาลัยรามคําแหง หมายถงึ โครงการที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
จัดการฝกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนโขน การฝกซอม และจัดการแสดงโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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เพื่อเปนการเผยแพรศิลปะการแสดง แขนงนี้ใหแกบุคลากรภายใน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
 3.  ลักษณะกลุมตัวละครโขนของนักศึกษา หมายถึง ลักษณะของตัวละครที่นักศึกษาได
เลือกศึกษาตามกลุมที่ตนเองสนใจ โดยแบงเปน กลุมตัวละครพระ กลุมตัวละครนาง กลุมตัวละครยักษ 
กลุมตัวละครลิง 
 4.  ประสบการณทางดานนาฏศิลปไทย หมายถงึ การที่บุคคลเคยมีประสบการณหรือ 
ทํากจิกรรมดานนาฏศิลปในอดีต มีความสามารถหรือความรูพืน้ฐานดานนาฏศิลปไทย ในการวิจยั 
นี้แบงเปน นักศึกษาเคยมีประสบการณทางดานนาฏศิลปไทยและนกัศึกษาไมเคยมีประสบการณ
ทางดานนาฏศิลปไทย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักศึกษาชายและหญิง มีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน ในแตละดาน
และโดยรวมแตกตางกนั 
 2. นักศึกษาที่มีจาํนวนปที่กาํลังศึกษาตางกนั มีแรงจูงใจในการรวมกิจกรรมโครงการโขน ใน
แตละดานและโดยรวมแตกตางกนั 
 3. นักศึกษาที่มีลักษณะของกลุมตัวละครโขนที่ศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจในการเขารวม 
กิจกรรมโครงการโขน ในแตละดานและโดยรวมแตกตางกัน 
 4. นักศึกษาที่มปีระสบการณทางดานนาฏศิลปไทยตางกนั มีแรงจูงใจในการเขารวมกจิกรรม
โครงการโขน ในแตละดานและโดยรวมแตกตางกัน 
 
 



บทที่  2 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
           ในการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดจัดลําดับสาระดังนี้ 
ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา ปรัชญากิจกรรมนักศึกษา วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา   
ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา ประโยชนของการเขารวมกิจกรรม ความหมายและความสําคัญของ
แรงจูงใจ ลักษณะและประเภทของแรงจูงใจ ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการและแรงจูงใจ การจัดการศึกษา 
ของมหาวทิยาลัยรามคําแหง นโยบายแผนแมบทการทาํนุบํารุงวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัยรามคําแหง 
ความเปนมาโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง   
 
ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา 
 นักวชิาการสวนใหญจะกลาวถึงกิจกรรมนกัศึกษาในแงของการพัฒนาบุคคลเพื่อเปนการ
สงเสริมการเรียนรูและประสบการณในมหาวิทยาลัยรวมทั้งสรางความพรอมในการดําเนนิชีวิตให
บัณฑิตในอนาคต  ดังที่ กูด (Good. 1973: 12) กลาววา กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง การงานที่
นักศึกษาจัดข้ึนตามความสนใจ และดวยความสมัครใจ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรูของ
นักศึกษา  ทั้งนี้จะตองเปนไปตามระเบียบ  ขอบังคับและประเพณีของสถาบัน ทาํนองเดียวกับ 
สมพงษ ประทมุทอง (2525: 35-36) ไดกลาวถึงกิจกรรมนกัศึกษาวา เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนนอกเหนือจาก
หลักสูตร จัดข้ึนเพื่อทุกคนในสถาบัน จัดข้ึนเพื่อประโยชนและคุณคาทางสังคม ส่ิงที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 
จะไดทั้งความรู ความคิด ความเขาใจ นอกจากการเรียนในหองเรียนและตํารา ซึง่ วัลลภา  เทพหัสดิน 
ณ อยุธยา (2530: 145) ไดกลาวไววา  กิจกรรมนักศึกษาเปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อการพัฒนานักศึกษา
ในดานตางๆนอกเหนือไปจากส่ิงที่บังคับใหทุกคนตองเรียนในช้ันเรียน กิจกรรมดังกลาวเปนไปดวย
ความสมัครใจของนักศึกษา จึงหมายรวมทัง้กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดใหนกัศึกษาและสวนที่สงเสริม 
ใหนักศึกษาไดจัดข้ึนเองโดยการนิเทศและดูแลจากอาจารยที่ปรึกษาชมรมตางๆเพื่อใหนักศึกษาสัมผัส
ชีวิตที่ถกูตองในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 ไดใหความหมาย 
ของคําวา ”กิจกรรม” คือการที่ผูเรียนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อการเรียนรู (ราชบัณฑิตยสถาน. 
2538: 98) ดังที่ ธิดารัตน  บุญนุช (2543: 3) ไดใหความหมายของกิจกรรมนักศึกษาวา เปนการจัด
กิจกรรมขององคการตางๆ ทีเ่ปดโอกาสใหนักศึกษาไดมกีารเสริมสรางประสบการณ สรางความสัมพนัธ
พื้นฐานใหกับนักศึกษา โดยการศึกษาแบบประชาธิปไตย ที่ถือวาเปนสวนหนึ่งที่จะชวยสงเสริมให
นักศึกษาเปนบุคคลที่มีคุณภาพและไดมาตราฐานที่จะสงผลใหเปนบุคคลที่มีคุณคาตอสังคม  
สรุปไดวา กิจกรรมนักศึกษา หมายถงึ งานใดๆที่จัดข้ึนโดยนักศึกษาหรือสถาบัน เพือ่สงเสริม 
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ใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด การเขารวมกิจกรรมเปนไปดวยความ
สมัครใจ ไมเกีย่วกับการเรียนการสอนในช้ันเรียนโดยตรง มีเปาหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ 
และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรับประสบการณจริงที่จะนําไปสูการพฒันาความรู ความสามารถ พัฒนา
บุคลิกภาพ และสรางจิตสํานึกการใฝรูและรับผิดชอบตนเอง อันจะนาํไปสูการรับผิดชอบตอสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพในอนาคตตอไป 
 
ปรัชญากิจกรรมนักศึกษา 
 ปรัชญากิจกรรมนักศึกษาเปนส่ิงสําคัญทีทุ่กสถาบันตองกําหนดใหชดัเจนและสอดคลองกับ
เปาหมายหลักในการพัฒนานักศึกษา (ทบวงมหาวทิยาลัย. 2540: 11) ดังนัน้สถาบันการศึกษาจึงควร
กําหนดแนวปรัชญาเพื่อใชเปนหลักในการดําเนินงานของสถาบัน ซึ่ง วัลลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา 
(2530: 150-151) ไดใหแนวคิดของปรัชญาของกิจกรรมนักศึกษาดังนี ้
 1. สงเสริมใหนักศึกษาแตละคนรูจักตนเองมากข้ึน โดยการเขารวมกิจกรรมตางๆอันเปนผล 
ใหแตละคนสามารถพัฒนาการเรียน วิชาการ สังคม รางกาย จิตใจ บคุลิกภาพและวุฒิภาวะสูความ
เปนผูใหญที่สมบูรณมากยิง่ข้ึน 
 2.  สงเสริมและชวยเหลือนกัศึกษาใหจัดต้ังกลุมหรือชมรมที่มีความสนใจในเร่ืองเดียวกันโดย 
ไมคํานึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความแตกตางทางดานการเมือง 
 3. เปดโอกาสใหนักศึกษามีประสบการณดานการทํางานรวมกับกลุม สามารถเสนอความ
คิดเห็น กลาแสดงตน พัฒนาความเปนผูนาํ เสริมสรางความสามัคคีระหวางหมูนักศึกษา รูจักการอยู
และทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักฝกหัดการทํางานอยางเปนระบบ ฝกความคิดและตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
            4. อํานวยความสะดวกในการจัดและดําเนนิกิจกรรมนกัศึกษาในดานตางๆ เชน  
               4.1 จัดหาสถานที่เพื่อเปนศูนยกลางกจิกรรมสําหรับประชุม อุปกรณตางๆ เพื่อการพมิพ 
อัดสําเนา การจัดทําปายประกอบตางๆ 
                4.2 ประสานงานกับภาควิชาหรือหนวยงานอ่ืนๆ ในสถาบันเพื่อสนับสนนุหรืออํานวย
ความสะดวกใหนกัศึกษาจัดกิจกรรมตางๆเพื่อชวยใหงานตางๆ ดําเนนิไปดวยความเรียบรอย 
                4.3  จัดหาอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมที่มีประสบการณดานกจิกรรมเพื่อชวยเหลือให
แนวคิดหรือแนะแนวทางการจัดกิจกรรมใหสามารถจัดไดอยางเหมาะสม 
 5.  สงเสริมใหนักศึกษารักความเปนไทย มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณของชาติ ชืน่ชม
ศิลปวัฒนธรรม ระเบียบประเพณี ดนตรีและนาฏศิลปไทย 
 6. พัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพ มีความสามัคคี มีความประพฤติที่ดีงาม
สอดคลองกับลักษณะของวฒันธรรมไทย 
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 7. ชวยใหนักศึกษาปรับตัวเขากับสภาพการเรียนการสอนและสามารถใชกิจกรรมเปน
เคร่ืองมือผอนคลายความเครียดจากการศึกษาเลาเรียน 
 วินสตัน และมิลเลอร (มนัส นิลสวัสด์ิ. 2547: 13; อางอิงจาก Winston; & Miller. 1994: 3)  
ไดกําหนดปรัชญากจิกรรมนกัศึกษาวา การที่จะพฒันานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณทั้งทางรางกาย 
อารมณ สติปญญาและมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและสังคมนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัย
กระบวนการจากการศึกษาอยางเปนทางการในช้ันเรียนปกติควบคูไปกับการใหประสบการณนอกชั้นเรียน 
 ทบวงมหาวทิยาลัย (2543 ก: 11) ไดกําหนดปรัชญาของกิจกรรมนักศึกษาไวดังนี ้
 1. สงเสริมการพฒันานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พงึประสงค มีคุณภาพและศักยภาพในการ
พัฒนาและแขงขันในสังคมโลก 
 2. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการอุดมศึกษาใหเอ้ือตอการพัฒนานักศึกษา 
 3. สรางสรรคความรูในดานการพัฒนานกัศึกษา หรือเอ้ือตอการพัฒนานกัศึกษา 
 4. สงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพลักษณะทีพ่ึงประสงคโดยพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาใหมคีวามหลากหลายและนาสนใจ เสริมสรางประสบการณจริงในวิชาชพีและชีวิต 
 5. สงเสริมความสามารถในการส่ือสารทางภาษาและเทคโนโลยี สรางแหลงเรียนรูที่มี
คุณภาพ 
 6. สงเสริมใหนักศึกษามีการจดักิจกรรมรวมกับชุมชน โดยใชชุมชนและภูมิปญญาทองถิน่
เปนแหลงเรียนรู 
 7. สนับสนนุกิจกรรมที่เสริมสรางใหเหน็คุณคา และภาคภูมิใจศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถิน่ 
 8. สงเสริมหลักธรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนานิสิตใหมีจริยธรรม คุณธรรม มีระเบียบวนิัย  
มีสมาธิ อยางสม่ําเสมอ 
 9. จัดใหมีโครงการปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ 
 10.  ฝกอบรมใหความรูทางดานดนตรี กีฬา ศาสนา การใชชีวิตในสังคม 
 11.  สงเสริมใหนกัศึกษาเพิม่พูนประสบการณ ดานการทํางานในระหวางเรียน 
 12.  พฒันาหอพักนกัศึกษาใหเปนแหลงศึกษา 
 13.  จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย เพื่อพฒันาสุขภาพและนันทนาการ 
 14.  ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนใหเอ้ือตอการพัฒนานักศึกษา 
 15.  สนับสนนุใหอาจารยบูรณาการวชิาการกับกิจกรรมนกัศึกษาเขาดวยกัน 
 สรุปไดวา ปรัชญากิจกรรมนกัศึกษาเปนไปเพื่อการพัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลทีพ่รอมทั้ง
ทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา เปนผูทีม่ีประโยชนตอสังคมและการกาํหนดปรัชญา
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ดังกลาว จะชวยใหมหาวทิยาลัยมทีิศทางและชวยใหการวางแผนพฒันาการดําเนนิกิจกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีอาจารยและมหาวทิยาลัยใหสนับสนุนสงเสริมและอํานวยความสะดวกให 
 
วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา 
 มีนักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะเกี่ยวกับวัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษาไวหลากหลาย   
เชน เฟรดเดอริค (มนัส นิลสวัสด์ิ. 2547: 17; อางอิงจาก Frederick. 1959: 51–52) ไดกลาวถงึ
วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษาดังนี ้
 1.  เพื่อเปนการเตรียมตัวของนกัศึกษาสําหรับการดําเนนิชีวิตในสังคมประชาธิปไตย 
 2.  เพื่อสงเสรมิความมีระเบียบวนิัยในตนเองของนักศึกษา 
 3.  เพื่อใหนักศึกษารูจักการทํางานรวมกัน 
 4.  เพื่อเพิม่พนูความสนใจของนักศึกษาใหกวางขวางยิง่ข้ึน 
 5.  เพื่อใหนักศึกษาสํานึกในการปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบแผนตางๆ 
 6.  เพื่อพฒันาความสามารถพิเศษของนักศึกษา 
 7.  เพื่อสงเสรมิแรงขับที่เปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษา 
 8.  เพื่อพฒันาความสามัคคีในสถานศึกษา 
 สวน สําเนาว  ขจรศิลป (2538: 120-121) ไดสรุปวัตถุประสงคของกิจกรรมนิสิตนักศึกษาไว
ดังนี ้
 1. เพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณทางดานวิชาการใหแกนิสิตนักศึกษา 
 2. เพื่อเปนการเตรียมนิสิตนกัศึกษาสําหรับการดําเนนิชวีิตในสังคมประชาธิปไตย 
 3. เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาทางดานสังคม อารมณ รางกายและจิตใจ 
 4. เพื่อเพิม่พนูความสนใจของนสิิตนักศึกษาใหกวางขวางยิง่ข้ึน 
 5. เพื่อใหนิสิตนกัศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 6. เพื่อพัฒนาความสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืนใหแกนิสิตนกัศึกษา 
 7. เพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษของนิสิตนกัศึกษา 
 8. เพื่อสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาไดนําความรูไปประยุกตใหเกิดประโยชนแกสังคม 
 9. เพื่อสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาไดรูจักทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมไทย 
 10. เพื่อเสริมสรางความสามัคคีในหมูนิสิตนักศึกษา 
 วัลลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2530: 147) ไดเนนสาระสําคัญของวัตถุประสงคในการจัด
กิจกรรมนกัศึกษาที่มีอยูในมหาวิทยาลัยที่มีอยูในมหาวิทยาลัยตางๆ ดังนี ้
 1. เพื่อพัฒนาความเหมาะสมดานบุคลิกภาพ 
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 2. เพื่อพัฒนาความสามารถในความสัมพันธและการทาํงานรวมกบัผูอ่ืน 
 3. เพื่อทาํใหนักศึกษามีจิตใจกวางขวางข้ึน 
 4. เพื่อฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ 
 5. เพื่อฝกใหปกครองตนเองดวยการเปนผูนาํและผูตามที่ดี 
 6. เพื่อฝกความคิดและการตัดสินใจ 
 7. เพื่อพัฒนาสติปญญา 
 8. เพื่อใหรักศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 9. เพื่อใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 10. เพื่อใหเพิม่พูนความรูดานอาชีพในอนาคต 
 11. เพื่อใหรูจักทักษะทางสังคม 
 12. เพื่อใหรูจักการเสียสละและทํางานใหสวนรวม 
 13. เพื่อใหพฒันาลักษณะนิสัยและความคิดที่ดี 
 14. เพื่อใหมีความสามัคคี 
 15. เพื่อใหพฒันาความกตัญูตอสถาบัน 
 สวนทบวงมหาวิทยาลัย (2543ก: 7) ไดกําหนดมาตราและกลไกหลักในการพัฒนากจิกรรม
นักศึกษาไว 4 ประการ ดังนี ้
 1. จัดกิจกรรมควบคูกบัการเรียนการสอนเชน กิจกรรมงานบริการวิชาการแกชุมชน และ
กิจกรรมงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม เพื่อใหบัณฑิตมีโลกทัศนกวางขวาง 
 2. ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการจัดกจิกรรมนิสิตเพื่อใหการดําเนินงาน
คลองตัว  และเกิดประโยชนแกทุกฝายอยางจริงจัง 
 3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรในเชิงพัฒนาและสรางสรรค ควรไดรับการสนับสนุน สวนกิจกรรม
ที่ไมเอ้ือตอการเสริมหลักสูตร ไมควรไดรับการสนับสนุน เชน การรับนองใหมที่รุนแรง ควรไดรับการ
แกไขโดยเรงดวน 
 4. กิจกรรมหอพกัในมหาวิทยาลัย ควรเปนกิจกรรมทีพ่ัฒนานักศึกษาในหลายๆ ดาน 
สรุปไดวา การจัดกิจกรรมนกัศึกษาที่ถกูตองและเหมาะสม จะชวยใหนักศึกษาพัฒนาแนวความคิด 
เจตคติ ทัศนะคติ พฤติกรรม รางกายและจิตใจ ตลอดจนเกิดสรางจิตสํานึกความรักสถาบันและรักการ
ใหบริการแกชมุชน โดยใชชวีิตอยูรวมกับสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคตตอไป 
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ประเภทของกิจกรรมนกัศึกษา 
 ประเภทของกิจกรรมนักศึกษาไดมีนกัวิชาการไดใหทัศนะเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรม
นักศึกษาไวหลายทาน เชน สําเนาว  ขจรศิลป (2538: 129-229) ไดแบงประเภทของกิจกรรมตาม
ลักษณะของกิจกรรมได 7 ประเภท ดังนี ้
   1. กิจกรรมสวนกลาง ไดแก สโมสรนักศึกษา หรือองคการนกัศึกษาเปนองคการกิจกรรม
นักศึกษาระดับสถาบัน ซึง่แตละสถาบันจะมีสโมสร หรือองคการนกัศึกษาเพียงองคการเดียว เพื่อทํา
หนาทีเ่ปนตัวแทนของนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันตลอดจนใหการสนับสนนุ และควบคุมองคกร
กิจกรรมนกัศึกษาทุกองคกรในสถาบันและเปนศูนยกลางในการดําเนนิกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน 
     2. กิจกรรมวิชาการ ไดแก กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุงเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
ทางดานวิชาการใหแกนกัศึกษา เชน การพมิพจุลสารของนักศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ 
     3. กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน ไดแก กิจกรรมที่เปนโครงการทําความสะอาด ซอมแซม หรือ
สรางสาธารณสมบัติ เชน กจิกรรมคายอาสาสมัคร หรือคายอาสาพัฒนา หรอคายอาสาพัฒนาชนบท 
     4. กิจกรรมกีฬา ไดแก กิจกรรมการเลนยามวาง เชน บริดจจนถงึเกมการแขงขันตางๆ ที่ทาํ
ใหเกิดความชํานาญและความแข็งแกรง ความอดทนและความสงางามของรางกาย เชน รักบ้ี ฟุตบอล 
หรือบาสเกตบอล เปนตน 
     5. กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก กิจกรรมในการทาํนุบํารุงสงเสริมและเผยแพร
วัฒนธรรมของชาติอยางหนึง่ของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาในวทิยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย ไดจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมข้ึนทกุสถาบัน ซึ่งอาจมกีิจกรรมมากบางนอยบางแลวแตจํานวน
นักศึกษาในสถาบัน สภาพแวดลอมและความสนใจของนักศึกษา เชน ชมรมพทุธศาสน ชมรมคาทอลิค 
ชมรมมุสลิม ชมรมวรรณศิลป ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีสากลและชมรมศิลปะและวัฒนธรรมภาค
ตางๆ เปนตน 
     6. กิจกรรมนนัทนาการ ไดแก กิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อความสนุกสนานและความเพลิดเพลินแก
นักศึกษากิจกรรมประเภทนี้ เชน การสังสรรค การจัดงานเตนรํา เปนตน 
     7. กิจกรรมการเมือง ไดแก กิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง แต
เปนกิจกรรมทีน่ักศึกษารวมกันจัดข้ึน เพื่อใหการสนับสนุนหรือคัดคาน การจัดนโยบาย การดําเนนิการ
บริหารประเทศและรวมถึงการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการบริหารประเทศ เชน การเขารวม
สังเกตการณการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือการคัดคานนโยบาย เปนตน 
 ทบวงมหาวิทยาลัย (2542: 11) ไดแบงประเภทของกิจกรรมนักศึกษาเปน 6 ลักษณะดังนี ้
     1.  กิจกรรมสวนกลาง ไดแก องคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา 
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     2. กิจกรรมวิชาการ ไดแก ชมรม หรือชุมนุมทางวิชาการ เชน ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรม
คอมพิวเตอร 
     3.  กิจกรรมกีฬา ไดแก ชมรมกฬีาประเภทตางๆ เชน ชมรมฟุตบอล ชมรมกรีฑา เปนตน 
     4. กิจกรรมศิลปวฒันธรรม ไดแก ชมรมศิลปะและชมรมวัฒนธรรม เชน ชมรมดนตรีไทย  
และชมรมอีสาน เปนตน 
     5. กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน ไดแก ชมรมเพือ่การชวยเหลือสังคม เชน ชมรมคายอาสาและ
ชมรมอนุรักษฯ เปนตน 
     6. กิจกรรมนนัทนาการ ไดแก กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เชน การสังสรรค  
การออกกาํลังกาย การเลนกฬีาเพื่อสุขภาพ และการเลนกฬีาเฮฮา เปนตน 
 ธิดารัตน  บุญนุช (2543: 6-9) ไดกําหนดประเภทของกิจกรรมนักศึกษาออกเปน 6 ประเภท 
คือ 
     1.  กิจกรรมดานการปกครอง มหีองปฏิบัติการเพื่อใหนกัศึกษาไดฝกการเปนผูนาํฝกการ
ทํางานรวมกัน เปนตัวแทน เปนผูประสานงาน และส่ือสารขาวระหวางคณาจารย ผูบริหารและ
นักศึกษาใหบริการแกเพื่อนนักศึกษาทั้งหมดในเร่ืองทีเ่กีย่วของกับผลไดผลเสียของนกัศึกษา  
     2. กิจกรรมดานวชิาการ เปนกิจกรรมที่เพิม่พนูความรูและประสบการณดานวชิาการใหแก
นักศึกษา โดยการผสมผสานหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรเขาดวยกนั เพื่อชวยเสริมสราง
ประสบการณใหแกนกัศึกษามากยิ่งข้ึน 
     3. กิจกรรมดานกฬีา เปนกิจกรรมที่พฒันานกัศึกษาในดานรางกาย จิตใจ และทักษะดานกีฬา 
     4. กิจกรรมดานอาสาพัฒนา เปนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมทัง้กิจกรรมศึกษาปญหา
สังคม และแหลงเส่ือมโทรม กิจกรรมประเภทนีท้ําใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงที่อาจทาํใหเกิด
ความรูความเขาใจในสภาพที่แทจริงได 
     5. กจิกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม เปนกิจกรรมที่สงเสริมความรู และประสบการณให
นักศึกษาไดทาํนุบาํรุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     6.  กิจกรรมดานการเมือง เปนกจิกรรมที่สอนใหนกัศึกษารูถงึเหตุการณของโลกและสังคม 
 สวน ฝากจิต  คุณุรัตน  (2545: 49) ไดกลาวถงึรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาวา ตอง
กําหนดนโยบายกิจกรรมนักศึกษาที่มุงเนนดานการเสริมสรางกิจกรรมเพื่อพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมวิชาการเพื่อเสริมการศึกษา กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและความมีน้าํใจ ระดมสรรพกําลังจาก
คณะอาจารยใหมีสวนรวมในกิจกรรม เพื่อเสริมสรางการผสมผสานการดําเนินการระหวางวิชาการกับ
กิจกรรมนกัศึกษาใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทัง้เสนอแนวทางเพื่อสงเสริมประสิทธภิาพในการจัด
ดําเนนิงานกิจกรรมนักศึกษา 
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สรุปไดวา ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา แบงไดตามลักษณะของรูปแบบของกิจกรรมที่นกัศึกษาจัดข้ึน
โดยอาจจะแบงไดเปนกิจกรรมดานวิชาการ กิจกรรมดานกฬีา กิจกรรมดานศิลปวฒันธรรมและ
กิจกรรมดานการบําเพ็ญประโยชน  โดยประเภทของกิจกรรมนักศึกษาสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมได
ตามความสนใจในกิจกรรม และความนิยมของกิจกรรมในยุคนัน้ๆ 
 
ประโยชนของการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา 
 มีนักวิชาการใหประโยชนของการเขารวมกจิกรรมนักศึกษาไวหลากหลาย ดังนี ้
 สุชาญ โกศิน (2539: 1) ใหความเหน็วา การจัดกิจกรรมนกัศึกษาที่เหมาะสมยงัชวยพัฒนา
นักศึกษาในดานตางๆ ตอไปนี้ คือ 
 1.  พัฒนาความคิดและการระดมสมอง เพื่อใหนกัศึกษามีความคิดสรางสรรค 
 2.  ฝกการแกปญหาและตัดสินใจ เพราะในฐานะที่จะตองเปนผูนาํกลุมในอนาคต หรือแมแต
จะเปนหัวหนาหรือกลุมบริหาร ความรูพืน้ฐานในเร่ืองนีน้ับวามีความจําเปนมาก เพราะนักศึกษาจะ
สามารถนําไปใชในการทํางานในโอกาสตอไปได 
 3. การทาํงานเปนทีม เพื่อใหรูจักการรวมมือ และการประสานงานท่ีดี นอกจากนี้ยงัเปนการ
สรางคุณคารวม(Shared values) หรือ (Sense of belonging) ใหเกิดข้ึนดวย 
 4.  ดานมนุษยสัมพันธ เปนกิจกรรมที่ชวยใหคนรูจักหลักการอยูรวมกนั ในการทาํงานรวมกับ
ผูอ่ืน และมีหลักการในการปรับตัวใหเขากบัหมูคณะหรือสังคมได 
 ชาญชัย อินทรประวัติ (2541: 26) ไดกลาววากิจกรรมนกัศึกษากอใหเกิดประโยชนตอ
นักศึกษาที่รวมกันทํากิจกรรมในดานตางๆ ดังตอไปนี ้
           1. ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 2. เกิดความเจริญงอกงามทางดานรางกายและจิตใจ 
 3. รูจักตนเอง 
 4. มีโอกาสพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 5. มีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพความเปนผูนํา 
 6. มีโอกาสไดตอบสนองความสามารถและความสนใจของตนเอง 
 7. มีโอกาสสรางวงสังคม หรือ กลุมเพื่อนของตนเอง 
 8. มีโอกาสพัฒนาทักษะที่จําเปนในการทาํงานรวมกนั 
 9. มีโอกาสสรางความผูกพนักบัสถาบันของตนเองแลความผูกพนักับชุมชน 
            10. เกิดความภูมิใจตนเอง 
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 นอกจากนีย้ังสอดคลองกับ ธิดารัตน บุญนุช (2543: 3-6) ที่ไดกลาวถงึการเขารวมกจิกรรมที่
กอใหเกิดประโยชนตอนักศึกษาที่ทาํใหนกัศึกษาไดรับประโยชนดานตางๆ ดังนี้  
           1. ดานวชิาการและสติปญญา กิจกรรมนกัศึกษาเปนสวนเสริมและสนับสนุนการเรียนในชั้น
เรียน การจัดกจิกรรมไดดีก็จะสามารถนาํเอาความรูจากชั้นเรียนมาประยุกตเขากับสภาพแวดลอมนอก
ชั้นเรียนได จะชวยใหนักศึกษาไดความรูและประสบการณจากช้ันเรียน 
 2. ดานสังคม กิจกรรมนักศึกษาชวยสอนและฝกทกัษะพิเศษในการติดตอกันในสังคม ชวย
ใหนักศึกษาเกดิความเขาใจถึงอิทธิพลและแรงผลักดันของสังคม และวัฒนธรรมตอทัศนคติ ความ
ตองการพืน้ฐานดานการสนบัสนุนคุนเคย การคบหาสมาคมพบไดในกิจกรรมนกัศึกษา กิจกรรมเปน
หองปฏิบัติการที่มีคายิง่ของการใชชีวิตในสังคม 
 3. ดานการอยูรวมกัน กจิกรรมชวยใหนักศึกษาไดมีปฏิสัมพันธกันเอง ชวยใหนักศึกษาได
เรียนรูในการอยูรวมกนั ทํางานรวมกนั ประชุมรวมกนั ฝกหัดประสานงานกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซึ่งกนัและกนั นอกจากนีย้ังชวยใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอกลุม พฒันาความเขาใจตอคนอ่ืนที่
ลึกซึ้ง 
 4.  ดานการพัฒนาการในตัวนกัศึกษา กจิกรรมเปนส่ิงที่ชวยในดานพัฒนาการของนักศึกษา 
ใหบรรลุผล จากการที่สรางลักษณะและภูมิหลังของนกัศึกษาเกีย่วกับความสนใจสุขภาพรางกาย และ
พื้นฐานทางสังคม ก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนาของนักศึกษาในแตละข้ันได 
ชวยนักศึกษาในการปรับตัว ฝกฝนตนเองเพ่ือชีวิตในอนาคต 
 5. ฝกการเปนผูนาํและการใชชวีิตในระบบประชาธิปไตย กจิกรรมชวยเตรียมนักศึกษาเพื่อ
การมีชีวิตในสังคม และไดเรียนรูการเปนพลเมืองดี มโีอกาสพัฒนาความเปนผูนําและผูตามที่ดี 
 6. เกิดการรักสถาบันและรักการใหบริการชุมชน กิจกรรมเปดโอกาสใหเกิดการรวมตัวกัน
เปนเอกภาพในสถาบัน ชวยใหนักศึกษาไดรูจักที่มีสวนใหแกสถาบันชมุชนที่ตนอยูรวมดวย นาํไปสูการ
ใหกับสังคม 
 7. ระบายพลังของนกัศึกษา กิจกรรมชวยใหนกัศึกษาใชเวลาวางไปในทางสรางสรรคโดย
ผูบริหารและอาจารยตองใหความสําคัญของกิจกรรมดวย 
 จะเหน็วานกัศึกษาที่เขารวมกิจกรรมดวยเหตุผลเพื่อหาประสบการณในการทํางานรวมกับ 
ผูอ่ืน และทําประโยชนใหกับสังคม และสามารถพัฒนาตนเองดานความรูความสามารถในดานตางๆ  
ซึ่งสอดคลองกับ ขอมูลพื้นฐานดานกิจกรรมนักศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจพบวา 
นักศึกษาเห็นประโยชนจากการเขารวมมากที่สุด คือ การปรับตัวเขากับผูอ่ืน หาประสบการณในการ
ทํางานกับผูอ่ืน อันดับรองลงไป คือ การเรียนรูการทํางานเปนทีม การเรียนรูการทํางานอยางเปนระบบ 
การสรางความสามัคคีในหมูคณะ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การใชเวลาวางใหเปนประโยชน การเปน
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ผูนําและผูตามที่ดี (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2543 ก: 86) ซึ่ง ธาริณี สุขจติต (2544: 64-65) ไดทําการวิจัย
เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่เปนกรรมการบริหารชมรมตอการไดรับประโยชนจากการเขารวม
กิจกรรมนกัศึกษามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร พบวา นกัศึกษาไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม
ในแตละดานโดยรวมในระดับมาก ทัง้นี้อาจเปนเพราะนกัศึกษาทุกกลุมตางเห็นวา ชมรมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก หลากหลายพอท่ีจะตอบสนองความตองการของนักศึกษาไดและมีรุนพี่ที ่
ใหคําช้ีแนะในการทาํกิจกรรม ปจจัยดังกลาวจงึเปนสนับสนุนใหนกัศึกษาไดรับประสบการณดานการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางาน รูจักบทบาทของการเปนผูนาํและผูตาม 
ที่ดี รูจักมารยาท รูจักควบคุมภาวะอารมณของตนเอง มองเหน็จุดดอยของตนเองภายหลังการดําเนิน
กิจกรรม นักศึกษาจึงรูสึกวาไดรับประโยชนจากการดําเนินกิจกรรมนกัศึกษามากในทกุๆ ดาน  
กิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนกิจกรรมดานศิลปวฒันธรรมที่มหาวทิยาลัยจัดต้ังข้ึน
ใหแกนกัศึกษาที่สนใจเขารวมกิจกรรม และนักศึกษาจะไดรับประโยชนทัง้ทางดานรางกายและจติใจ 
รวมทัง้สรางเสริมประสบการณการเรียนรูดานศิลปะการแสดงโขน นาฏศิลปไทย ดนตรีไทย และ
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยของนักศึกษาใหอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดและสามารถทาํงาน
รวมกับผูอ่ืนไดดี  
 สรุปไดวา ประโยชนในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาเปนบุคคลที่มีความพรอมและ
สามารถพัฒนาตนเองใหสมบูรณทั้งดานสติปญญา รางกาย สังคม อารมณ และจิตใจ ที่สงผลตอการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางดี ทําใหนักศึกษาไดมีการฝกประสบการณ
หรือทักษะในดานตางๆ เพื่อนําไปใชในการดําเนนิชีวิตตอไปและเปนบุคคลที่มีคุณคาตอสังคมและ
ประเทศชาติตอไป  
 
ความหมายและความสําคัญของแรงจูงใจ 
 มีนักวิชาการใหความหมายและความสําคัญของแรงจูงใจไว ดังนี ้
 กิลฟอรด และเกรย (มนัส  นลิสวัสด์ิ. 2547: 28; อางอิงจาก Guilford; & Gray. 1974: 12)  
ใหความหมายของแรงจูงใจวาเปนส่ิงเราทีน่ําชองทางและเสริมสรางความปรารถนาในการประกอบ
กิจกรรมของมนุษย 
 กูด (มนัส  นิลสวัสด์ิ. 2547: 28; อางอิงจาก Good. 1973: 375) ไดใหความหมายวา แรงจูงใจ
หมายถงึ กระบวนการเราและสนับสนุนใหบุคคลกระทาํกิจกรรมอยางมีระบบ 
 บราวน (พจมาศ กาญจนสุนทร. 2547: 35; อางอิงจาก Brown. 1980: 112-119) ไดให
ความหมายของแรงจูงใจวา เปนกระบวนการที่ชกันาํโนมนาวใหบุคคลเกิดมานะพยายาม เพื่อ
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ตอบสนองความตองการบางประการใหบรรลุผลสําเร็จ แรงจูงใจที่เปนแรงขับภายในประกอบดวย
อารมณ ความปรารถนา เปนเหตุใหคนแสดงพฤติกรรมออกมาซึง่มีปริมาณมากนอยไมเทากัน 
ฮิลการด (พจมาศ กาญจนสุนทร. 2547: 35; อางอิงจาก Hilgard. 1983: 115) ไดใหความหมายของ
แรงจูงใจอีกทศันะหนึ่งวาหมายถึง ปจจัยหรือองคประกอบที่กระตุนบุคคลใหเกิดพลงั และนําไปสูการ
กระทาํ 
 นอกจากนี ้ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2535: 76) ไดใหความหมายวา แรงจูงใจหมายถึง 
อํานาจทัง้หมดที่อยูภายในตัวบุคคล ซึ่งเปนสาเหตุที่ทาํใหเขาตองการกอใหเกิดพฤติกรรมบางอยางข้ึน 
สอดคลองกับ สุชา  จันทนเอม (2536: 71-72) ที่กลาววา แรงจูงใจเปนสิ่งที่สําคัญทีท่าํใหบุคคลเกิดพลัง
ที่จะแสดงพฤติกรรมตางๆ อันจะทําใหเกดิการที่จะกระทําหรือไมกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใด และทําใหเกดิ
ความพรอมในการเรียนไดเปนอยางดี นอกจากน้ีแรงจูงใจยังทาํใหบุคคลหรือผูเรียนสามารถไปสู
จุดหมายปลายทางที่เขาคาดหวังไว กลาวไดวา แรงจูงใจเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอการเรียนและการทาํงาน
ของบุคคลอยางมาก หากผูเรียนหรือผูทํางานไดรับแรงจูงใจในระดับสูงยอมทําใหพวกเขาต้ังใจเรียน 
หรือต้ังใจทาํงานอยางเต็มความสามารถโดยไมยอทอและทําใหประสบความสําเร็จทั้งการเรียนและ
การงาน 
 สรุปไดวา แรงจูงใจ หมายถงึ การที่บุคคลถูกกระตุนจากส่ิงเรา หรือกระบวนการที่จะนําไปสู
ส่ิงที่ตองการบางประการใหบรรลุเปาประสงค ซึ่งแรงจูงใจอาจเกิดข้ึนจากส่ิงเราภายในตัวบุคคลหรือ
เกิดจากส่ิงเราภายนอก ซึง่อาจเกิดจากบุคคลหรือส่ิงแวดลอมที่อยูรอบๆตัว เพื่อใหประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย หรือแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึง่เพือ่ใหบรรลุวัตถปุระสงคตามที่ตนตองการ 
 
ลักษณะและประเภทของแรงจูงใจ 
 นักวชิาการหลายทานที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจ ไดแบงประเภทของแรงจูงใจออกเปน
ลักษณะตางๆ ดังนี ้ 
 กมลรัตน  หลาสุวงษ (2528: 227) ไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1. แรงจูงใจทางดานรางกาย (Physical motives) เปนแรงจูงใจที่มีติดตัวมาแตกําเนิดมี
ความจาํเปนตอการดําเนินชวีิต ซึ่งเกิดจากความตองการทางรางกาย ไดแก ความตองการอาหาร น้าํ 
การพกัผอน การไดรับความคุมครอง ความปลอดภัย การไดรับความเพลิดเพลิน การลดความ
เครงเครียด ความตองการทางเพศ เปนตน 
  2. แรงจูงใจทางดานสังคม (Social motives) เปนแรงจูงใจที่เกิดข้ึนทหีลังจากการเรียนรูใน
สังคม ไดแก การตองการความรัก ความอบอุน การเปนที่ยอมรับในสังคม ความมีเกยีรติไดรับการยก
ยองชมเชย เปนตน 
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 ถวิล  เกื้อกูลวงศ (2528: 94-114) ไดอธิบายถงึลักษณะของแรงจูงใจประเภทตางๆ ดังนี้  
 1. แรงจูงใจดานความมัน่คง มกัอยูในรูปของจิตสํานึกโดยที่จะเห็นไดจากการที่มนษุยมี
ความตองการดานความปลอดภัย สวนความมัน่คงในรูปของจิตใตสํานกึนัน้เปนส่ิงที่ไดพัฒนามาต้ังแต
กําเนิด โดยการปฎิสัมพันธกบับุคคลที่อยูใกลชิดซ่ึงจะทําใหเปนคนทีม่จีิตใจมั่นคงหรือออนแอ 
 2. แรงจูงใจดานสังคม เนื่องจากมนษุยเปนสัตวสังคมจงึตองมีการติดตอสัมพันธซึ่งกันและ
กัน และมีการอยูรวมกับผูอ่ืน เพื่อจะไดเปนสวนหนึ่งของสังคม และไดรับการยกยอง การที่บุคคลติดตอ
สัมพันธกนันัน้มิใชเพื่อมิตรภาพเพียงอยางเดียวเสมอไป หากแตตองการใหผูอ่ืนยอมรับ ศรัทธาและ
เชื่อถือดวย 
 3.  แรงจูงใจดานช่ือเสียง แรงจูงใจดานช่ือเสียงมมีากข้ึนทุกทีในสังคมไทย โดยเฉพาะใน
สังคมของชนชั้นกลาง ความตองการดานชื่อเสียงเปนการกําหนดขีดจํากัดของบุคคลอยางหนึง่ บุคคล
บางคนมีความพึงพอใจกับชื่อเสียงในระดับเพื่อนหรือระดับชุมชนเทานั้นแตบางคนก็อาจแสวงหา
ชื่อเสียงในระดับชาติหรือระดับโลก 
 4. แรงจูงใจดานอํานาจ อํานาจเปนศักยภาพแหงอิทธพิลของบุคคล แบงออกเปน 2 ประเภท 
คือ อํานาจตามตําแหนง และอํานาจสวนตัว เชนบุคคลที่สามารถทําใหผูอ่ืนปฎิบัติตามเพราะตําแหนง
หนาทีน่ัน้ แสดงวาเปนผูมีอํานาจตามตําแหนง สวนบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลโดยบุคลิกภาพและพฤติกรรม 
แสดงวาเปนผูมีอํานาจสวนตัว แตบางคนเปนผูที่อํานาจทั้งสองประเภท คือทัง้อํานาจตามตําแหนงและ
อํานาจสวนตัว 
 5. แรงจูงใจดานความสามารถ หมายถึง การควบคุมองคประกอบส่ิงแวดลอมทั้งกายภาพ
และสังคม ความรูสึกดานความสามารถนีเ้กี่ยวของอยางใกลชิดกับมโนทัศนดานความคาดหวัง บคุคล
จะมีความสามารถหรือไมนัน้ข้ึนอยูกับความสําเร็จและความลมเหลวในอดีต ถาความสําเร็จอยูเหนือ
ความลมเหลว ความรูสึกดานความสามารถจะมีแนวโนมสูงทาํใหบุคคลมองโลกในแงบวก และมอง
สถานการณตางๆ วาเปนส่ิงทาทาย นาสนใจและสามารถที่จะเอาชนะได แตถาความลมเหลวอยูเหนือ
ความสําเร็จแลว จะทําใหบคุคลมองโลกในแงลบและไมมีเหตุจูงใจที่จะแสวงหาความทาทายใหมๆ  ใน
อนาคต 
 6. แรงจูงใจดานความสําเร็จ เปนแรงจูงใจทีเ่ดนชัดของมนษุยที่สามารถแยกออกจากความ
ตองการดานอ่ืนๆ ลักษณะอยางหนึ่งของบุคคลที่มีแรงจูงใจดานความสําเร็จคือ มีความพอใจกับ
ความสําเร็จสวนตัวมากกวารางวัลของความสําเร็จ ความสําเร็จที่ไดรับมีคามากกวาเงนิทองและ 
คํายกยองสรรเสริญ บุคคลประเภทนี้จะมีความกาวหนาในการงาน เพราะวาจะเปนผูสรางสรรคใหงาน
สําเร็จ  
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 7. แรงจูงใจดานการเงนิ เงนิเปนแรงจูงใจที่สลับซับซอนและสัมพนัธกับความตองการทกุ
ประเภททกุระดับ คุณลักษณะที่เดนและสําคัญที่สุดของเงนิก็คือ เปนตัวแทนในการแลกเปล่ียน ส่ิงที่
เงินสามารถซ้ือไดนั้นไมใชตัวเงนิโดยตรง แตเปนคุณคาของเงนิ ตัวเงนินัน้ไมไดมีความสาํคัญ แตเปน
ตัวแทนของความตองการใดๆ ที่บุคคลตองการใหเปนตัวแทน 
 สงวน  สุทธเิลิศอรุณ (2528: 63-64) ไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภทคือ 
        1.  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถงึ แรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวบุคคล ซึ่ง
มีผลตอการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามความตองการหรือตามจุดมุงหมาย
ที่กําหนดไว แรงจูงใจภายในมีความสําคัญมากกวาแรงจูงใจภายนอกเพราะวาแรงจูงใจภายในเกิดจาก
ความรูสึกของบุคคล เมื่อบุคคลรูสึกเชนใดก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองความรูสึกของตนเองเสมอ 
สวนแรงจงูใจภายนอกนัน้ บุคคลอาจเกิดความรูสึกเฉยๆ ก็ได สําหรับแรงจูงใจภายใน ไดแก  
   - ความอยากรูอยากเหน็ ทําใหบุคคลคนควาเพิ่มเติม 
  - ความสนใจ ทําใหบุคคลไตถาม หรือจองมอง เปนตน 
  - ความรัก ทาํใหบุคคลกระทําหรือแสดงพฤติกรรมเพื่อใหสมหวัง 
  - ความอบอุน ทําใหสบายใจ 
  - ความเหน็อกเห็นใจ ทาํใหคลอยตาม หรือตามใจ 
  - ความสงสาร ทาํใหเกิดการใหอภัย 
  - ความสําเร็จ ทําใหบุคคลเกิดความภาคภูมิใจ 
  - ความหิว ทาํใหบุคคลปรับพฤติกรรมได 
  - ความตองการ ทําใหบุคคลทําอะไรหรือเปนอะไรก็ได 
  - ความพอใจ ทําใหบุคคลยนิดีและทาํอะไรก็ได 
  - ความศรัทธา ทาํใหบุคคลเกิดการยอมรับและทําอะไรก็ได 
  - ความซาบซึง้ ทาํใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ 
 2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกตัวบุคคล 
ซึ่งมีผลตอการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามความตองการหรือตาม
จุดมุงหมายทีก่ําหนดไว แรงจูงใจภายนอกที่สําคัญ ไดแก การแขงขัน การรวมมือ บคุลิกภาพของครู 
วิธีการสอนของครู การใหรางวัล การลงโทษ และการใชส่ือการสอน เปนตน 
 มอรแกน และคิง (มนัส นิลสวัสด์ิ. 2547: 31; อางอิงจาก Morgan; & King. 1966: 281) ได
แบงแรงจูงใจเปน 2 ประเภท คือ 
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 1.  ความตองการผูกพนักับผูอ่ืน (Affiliation need) เนื่องจากมนษุยเปนสัตวสังคมจงึ
จําเปนตองอยูรวมกับผูอ่ืนนอกเหนือจากพอแม พีน่อง ความผูกพนักนันัน้ทาํใหเกิดความพึงพอใจและ
สบายใจในการจะอยูรวมกนัหรือทํางานเกีย่วของกนัเพื่อสนองความตองการตางๆ 
 2. ความตองการฐานะ (Status need) ในชุมชนที่อาศัยอยูดวยกนัเปนจํานวนมาก การ
แบงแยกระดับชั้นจะเกิดข้ึนเสมอ คนสวนมากจึงพยายามจะสรางฐานะของตนเองใหทัดเทียมหรือ 
ใหดีกวาคนอ่ืนๆ ในสังคมเดียวกนั ซึง่มหีลายรูปแบบ เชน อยากไดตําแหนง (Rank) หรืออยากได
เกียรติยศและอํานาจ (Prestige and power) 
 ออสซุเบล (มนัส นิลสวัสด์ิ. 2547: 31; อางอิงจาก Ausubel. 1968: 368-379) ไดกลาววา 
แรงจูงใจเกิดข้ึนมาจากความตองการของบุคคล 6 ประการดวยกัน คือ 

1. ความตองการใฝรู 
2. ความตองการความเปล่ียนแปลง 
3. ความตองการการเคล่ือนไหว 
4. ความตองการเปนทีย่อมรับในสังคม 
5. ความตองการความรู 
6. ความตองการชื่อเสียง 

 ฮิลการด  (พจมาศ กาญจนสุนทร. 2547: 42; อางอิงจาก Hilgard. 1983: 119) ไดแยก
แรงจูงใจของมนุษยออกเปน 3 ประเภท  คือ 
 1. แรงจูงใจที่จะมีชิวิตอยู (Survival motive) หมายถงึ ความตองการทางสรีระ เชน ตองการ
อาหาร ตองการพักผอน ฯลฯ เมื่อความตองการเหลานีถู้กเราจะทาํใหเกิดแรงขับข้ึนซึ่งแรงขับที่ไดรับ
การตอบสนองแลวรางกายก็จะเกิดความพอใจ แตถาแรงขับมิไดรับการตอบสนอง จะทาํใหเกิดความ
เจ็บปวยและถงึแกชีวิตไดในที่สุด 
 2. แรงจูงใจในทางสังคม (Social motives) หมายถงึ  แรงจูงใจเกิดข้ึนจากความตองการทาง
สังคม(Social needs)  มนุษยมีความเก่ียวของสัมพนัธกบับุคคลอ่ืน  ไดแก  ความตองการความรัก
(Need for affection)  ความตองการตําแหนงในสังคม(Needs for social status)  ความตองการทาง
เพศ(Sex need)  ความตองการเหลานีท้าํใหเกดิแรงจูงใจ(Motives)  ใหบุคคลกระทําพฤติกรรมทาง
สังคม(Social behavior)   
 3. แรงจูงใจในทางอวดตน(Ego-Integrative motives)  หมายถงึ  แรงจูงใจอันเกิดจากความ
ตองการความสําเร็จ (Need for successfulness) ความตองการปรัชญาชีวิตทีน่าสนใจความตองการ
ชื่อเสียงเกียรติยศ ความตองการในการสรางและประดิษฐเพื่อใหเกิดความรูสึกนับถือตนเอง (Self-
Respect)  ซึง่จะเปนทางใหบุคคลสามารถหลีกเล่ียงจากการมีปมดอย (Inferiority complex) และรูสึก
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วาตนไมมีคา (Self- Depreciation) หรือจะกลาวอีกนยัหนึ่งวา ตนจะไดมีความรูสึกวาตนมี
ความสามารถ (Sense of attainment) สวนแรงจูงใจที่เกดิจากความตองการปรัชญาชีวิตที่นาพอใจ
(Satisfying philosophies of life) นัน้ก็เพื่อบุคคลจะไดเปนทีน่ิยม ยกยองของคนอ่ืนในสังคมอีกดวย 
นวม  สงวนทรัพย (2535: 85-86) กลาววาแรงจูงใจสามารถแบงตามทีม่าของแรงจงูใจไดเปน  
3 ประเภท ดังนี ้
 1.  แรงจูงใจทางสรีระวิทยา (Physiological motivation) แรงจูงใจดานนีเ้กดิข้ึนเพื่อสนอง
ความตองการทางรางกายทัง้หมด เพื่อใหบคุคลมีชีวิตอยูไดเปนความตองการที่จําเปนตามธรรมชาติของ
มนุษย ไดแก ตองการน้าํ อาหาร พกัผอน และปราศจากโรค เปนตน 
 2.  แรงจูงใจทางจติวิทยา (Psychological motivation) มีความสําคัญนอยกวาแรงจงูใจทาง
สรีระวิทยา เพราะจําเปนในการดํารงชีวิตนอยกวา แตชวยบุคคลทางดานจิตใจจะทาํใหมีสุขภาพจิตดี
และสดชื่น แรงจูงใจประเภทนี ้ไดแก ความอยากรูอยากเห็นและการตอบสนองตอส่ิงแวดลอม ความ
ตองการความรักและความเอาใจใสใกลชดิจากผูอ่ืน  
 3.  แรงจูงใจทางสังคมหรือแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู (Social motivation) แรงจูงใจชนิดนี ้
มีจุดเร่ิมตนสวนใหญมาจากประสบการณทางสังคมในอดีตของบุคคลและเปาหมายของแรงจูงใจชนิด 
นี้มีความสัมพนัธกับการแสดงปฏิกิริยาตอบุคคลอ่ืนที่มตีอบุคคล ตัวอยางของแรงจูงใจทางสังคมทีม่ี
ความสําคัญตอการดํารงชีวติของบุคคล ไดแก 
     3.1  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement motives) เปนความปรารถนาของบุคคลที่จะทาํ
กิจกรรมตางๆ ใหดีและประสบความสําเร็จซ่ึงไดรับการสงเสริมมาต้ังแตวัยเด็ก จากผลการศึกษาวิจัย
พบวา เด็กที่ไดรับการเล้ียงดูที่อิสระเปนตัวของตัวเอง ฝกหัดการชวยเหลือตนเองตามวัย จะเติบโตเปน
ผูใหญที่ตองการความสําเร็จในชีวิต การฝกใหบุคคลมีความตองการความสาํเร็จ หรือแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์สูงจงึเร่ิมจากครอบครัวเปนลําดับแรก 
     3.2  แรงจูงใจใฝสัมพันธ (Affiliation motives) แรงจูงใจที่ทาํใหบุคคลปฎิบัติตนเปนที่
ยอมรับกับบุคคลอ่ืน ตองการความเอาใจใส ความรักจากผูอ่ืน 
     3.3  แรงจูงใจตอความนับถือตนเอง (Self-Esteem) เปนแรงจูงใจที่บุคคลปรารถนาเปนที่
ยอมรับของสังคม มีชื่อเสียงและเปนที่รูจกัของคนโดยทั่วไป ตองการไดรับการยกยองจากสังคม ซึง่จะ
นํามาสูความรูสึกนับถือตนเอง 
 สรุปไดวา แรงจูงใจของบุคคลแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  แรงจูงใจทางรางกาย และ
แรงจูงใจดานสังคม  แรงจูงใจยังอาจแบงตามลักษณะการแสดงออกทางพฤติกรรมได 2 ประเภทใหญๆ  
คือ  แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายในเปนสภาวะที่ตองการกระทํา เรียนรูบางส่ิง
บางอยางดวยตนเอง แรงจูงใจดานนีเ้กิดข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการทางรางกายและจิตใจ และ
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แรงจูงใจภายนอก เปนการตอบสนองส่ิงเราภายนอกมากระตุน ใหเกดิความตองการและแสดง
พฤติกรรมเพื่อนําไปสูเปาหมาย 
 
ตัวแปรที่สงผลตอพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา 
 เพศ 
       การศึกษาตัวแปรเพศที่สงผลตอการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษานั้นมหีลากหลายแตกตาง
กัน เชน  หวัน วงศแกนทาว(2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองความคิดเห็นนักศึกษาตอการเขารวม
กิจกรรมนกัศึกษาของ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบวา นักศึกษาทัง้ชายและหญิง ตางมีความคิดเห็น
ตอการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยรวมและในแตละดานไมแตกตาง
กัน สอดคลองกับ 
 ธาริณี สุขจิตต (2544: 65-66) ที่ไดศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนิสิตทีเ่ปนกรรมการบริหาร
ชมรมตอการไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมนิสิตของ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร พบวา นิสิต
หญิงและชายที่เปนกรรมการบริหารชมรม มีความคิดเหน็ตอการไดรับประโยชนจากการเขารวม
กิจกรรมนิสิตในแตละดานโดยรวมไมแตกตาง และกฤตยากรณ เจริญทรัพย (2547: บทคัดยอ) ได
ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนิสิตปริญญาตรี มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน
รูปแบบกิจกรรมบังคับ พบวา นิสิตชายและหญิงมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒมีพฤติกรรมเขารวม
กิจกรรมนิสิตในรูปแบบกิจกรรมบังคับ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่
ระดับ.05 ในขณะท่ี สัมฤทธิ์ ใจดี (2544: 52) ไดวิจัยเร่ืองการศึกษาเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา พบวา นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงมีเจตคติ
ตอการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษาไมแตกตางกนั ซึง่สอดคลองกับ ยพุนิ จงเจริญทรัพย (2546: 91) ที่
ศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมนกัศึกษากับการพัฒนาตนเองของ
นักศึกษาสถาบันราชภัฏจันทรเกษม พบวา นักศึกษาชายและหญิงม ี
สวนรวมในกจิกรรมนักศึกษาไมแตกตางกนั 
       
 ชั้นป  
 การศึกษาตัวแปรช้ันปที่สงผลตอการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษานั้นมีความแตกตาง ดังที ่
กฤตยากรณ เจริญทรัพย (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนิสิตปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในรูปแบบกิจกรรมบังคับ พบวา นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ
ที่ศึกษาในช้ันปที่ตางกันมีพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในรูปแบบกจิกรรมบังคับ โดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกนั และกรกช อัตตวิริยานุภาพ (2540: 129) ไดทําการศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางการ
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มีสวนรวมในการกิจกรรมนิสิตนักศึกษากับการพัฒนาตนเองของนิสิตนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา นิสิตนกัศึกษาช้ันปที ่4 ข้ึนไปมีสวนรวมในกิจกรรมนิสิตนักศึกษามากที่สุดในขณะทีน่ิสิต
นักศึกษาช้ันปที่ 2 มีสวนรวมในการกจิกรรมนิสิตนักศึกษานอยที่สุด สอดคลองกับงานวจิัยของ อัมพา  
ซองทุมมินทร (2542: 91) ที่ทาํการศึกษาเร่ืองเจตคติตอกิจกรรมนกัศึกษาของสถาบันราชภัฏอุดรธาน ี
พบวา ตัวแปรช้ันปมีความสัมพันธทางลบกับเจตคติตอกิจกรรมนกัศึกษา ทัง้นี้อาจเปนเพราะวา 
นักศึกษาที่มีระดับช้ันปที่สูงข้ึนยอมสนใจที่จะเรียนเพื่อออกไปประกอบอาชีพในอนาคตมากกวาที่จะ
สนใจกิจกรรมนักศึกษาที่สถาบันจัดใหและนักศึกษาในระดับช้ันปที่ 1 อยูในส่ิงแวดลอมที่แปลกใหม 
และอยูในระยะที่อยากรู อยากลอง อยากหาประสบการณใหม จงึมีความสนใจที่จะเขารวมกิจกรรม
มากกวาชั้นปที่สูงข้ึน ในขณะที่  
 ยุพนิ จงเจริญทรัพย (2546: 96) ที่ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธระหวางพฤติกรรมการมีสวนรวม
ในกิจกรรมนักศึกษากับการพัฒนาตนเองของนักศึกษาสถาบันราชภัฏจันทรเกษม พบวา นักศึกษาที่
ศึกษาช้ันปที่ตางกนัมีสวนรวมในกิจกรรมนกัศึกษาแตกตางกนั โดยนกัศึกษาช้ันปที ่2 มีพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในกจิกรรมนักศึกษาตางกับนักศึกษาช้ันปอ่ืนๆ 
     
 คณะวิชา(ลักษณะกลุมตัวละครโขน) 
 การวิจยัคร้ังนี ้ไดศึกษาตัวแปรอิสระบางตัว เชน ลักษณะกลุมตัวละครโขนซ่ึงคลายคลึงกับ
ตัวแปรคณะวิชาของนกัศึกษาทีม่ีเนื้อหาในการศึกษาแตกตางกนั ผูวจิัยจึงศึกษาตัวแปรคณะวิชาที่
สงผลตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา ดังที่ มนัส นิลสวสัด์ิ (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองแรงจงูใจ
ในการเขารวมกิจกรรมนิสิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา นิสิตที่ศึกษาอยูในกลุมคณะ
วิชาที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนิสิตในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกนั 
ในขณะที่ หวนั วงศแกนทาว (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเขารวม
กิจกรรมนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบวา นักศึกษาทีศึ่กษาอยูในคณะแตกตางกนั มี
ความคิดเหน็ตอการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษาโดยรวมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
นักศึกษาที่ศึกษาในคณะตางกนั มีความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวฒันธรรม ดานกีฬา 
และดานสงเสริมความสามคัคีอันดีและความสัมพนัธของนักศึกษาแตกตางกนั สวนดานอ่ืนๆ ไมพบ
ความแตกตาง สอดคลองกับของ สหสวรรษ  ผลอรรถ (2551: บทคัดยอ) ที่ทาํการศึกษาเร่ืองความ
คิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนตจอหนตอการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษา พบวา นักศึกษาที่ศึกษา
อยูในคณะวิชาตางกัน มีความคิดเหน็ตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาโดยรวมและเกือบทุกดาน
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานกีฬาที่ไมพบความแตกตาง   
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 ประสบการณ 
 การศึกษาตัวแปรประสบการณที่สงผลตอการเขารวมกจิกรรมนักศึกษานั้นมีความแตกตาง
กัน ดังที ่ธาริณี สุขจิตต (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองความคิดเหน็ของนิสิตที่เปนกรรมการบริหาร
ชมรม ตอการไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวานสิิตที่
เปนกรรมการบริหารชมรมทีม่ีประสบการณในการดําเนนิการกิจกรรมนิสิตตางกัน มคีวามคิดเหน็ตอ
การไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในแตละดานและ
โดยรวมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  ในขณะที ่พระมหาสุวฒัน  ปรือปรัง (2548: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาทัศนะของนิสิตมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทีม่ีตอการจัดดําเนนิงานกิจกรรม
นิสิต พบวา นสิิตที่มีประสบการณการเขารวมงานกิจกรรมนิสิตแตกตางกนั มีทัศนะตอการจัด
ดําเนนิงานกิจกรรมนิสิตโดยรวมและเปนรายดานทกุดานไมพบความแตกตางกนั สอดคลองกับ 
สมหวงั ชยัเจริญ (2549: บทคัดยอ) ที่ศึกษาทัศนะของผูบริหาร อาจารย และนกัศึกษาตอการจัด
กิจกรรมนกัศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธาน ีพบวา นักศึกษาที่มีประสบการณการดําเนนิงานกิจกรรม
นักศึกษาตางกัน มีทัศนะตอการจัดกิจกรรมนักศึกษาของวทิยาลัยดุสิตธาน ีโดยรวมและในแตละดาน
ไมแตกตางกนั 

 
ทฤษฏีเก่ียวกับความตองการและแรงจูงใจ 
 มีนักวิชาการศึกษาหลายทานไดเสนอทฤษฏีเกี่ยวกับเร่ืองความตองการและแรงจูงใจของ
มนุษยอยูหลายทฤษฏี เชน 
 ทฤษฏลีําดับขั้นของความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of needs 
theory) 
              อับราฮัม  มาสโลว (สุรางค  โควตระกูล. 2544: 160-161; อางอิงจาก Maslow. 1970: 35 - 
47) ไดเสนอทฤษฏีลําดับข้ันของความตองการ (Hierarchy of Needs Theory) โดยอธิบายวามนษุยจะ
มีความตองการจากระดับพืน้ฐานไปสูระดับที่สูงข้ึน ดังนี ้
    1.  ความตองการทางดานสรีระ (Physiological needs) หมายถงึ ความตองการพื้นฐานของ
รางกาย เชน ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ และการพักผอน เปนตน ความตองการ
เหลานี้เปนความตองการที่จาํเปนสําหรับการมีชีวิตอยู มนุษยทุกคนมีความตองการทางสรีระอยูเสมอ
จะขาดเสียมิได 
    2. ความตองการความมัน่คงปลอดภัยหรือสวัสดิการ(Safety needs) หมายถงึ ความ
ตองการความมั่นคงปลอดภัยทัง้ทางดานรางกายและจิตใจ เปนอิสระจากความกลัว ขูเข็ญ บังคับจาก
ผูอื่นและส่ิงแวดลอม เปนความตองการที่จะไดรับการปกปองคุมกนั ความตองการประเภทน้ีเร่ิมต้ังแต
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วัยทารกจนถึงวัยชรา ความตองการทีจ่ะมงีานทาํเปนหลักเปนแหลงกเ็ปนความตองการเพื่อสวัสดิภาพ
ของผูใหญอยางหนึง่ 
    3.  ความตองการความรักและเปนสวนหนึง่ของหมู(Love and belonging needs) มนษุยทกุ
คนมีความปรารถนาจะใหเปนที่รักของผูอ่ืน และตองการมีความสัมพันธกับผูอ่ืนและเปนสวนหนึ่งของ
หมู โดยรับทราบวาทกุคนยอมรับตนเปนสมาชิก คนที่รูสึกเหงาไมมีเพื่อน ชีวิตไมสมบูรณเปนผูทีจ่ะตอง
ทดแทนความตองการประเภทน้ี คนที่รูสึกวาตนเปนที่รักและยอมรับของหมูจะเปนผูที่สมปรารถนาใน
ความตองการความรักและเปนสวนหนึง่ของหมู 
    4. ความตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา(Esteem needs) ความตองการนีป้ระกอบดวย
ความตองการที่จะประสบความสําเร็จ มีความสามารถ ตองการทีจ่ะใหผูอ่ืนเหน็วาตนมีความสามารถ
มีคุณคาและมเีกียรติตองการไดรับความยกยองนับถือจากผูอ่ืน ผูทีม่คีวามสมปรารถนาในความ
ตองการนีจ้ะเปนผูทีม่ีความมั่นใจในตนเอง เปนคนมปีระโยชนและมีคาตรงขามกับผูที่ขาดความ
ตองการประเภทน้ี คือจะรูสึกวาตนไมมีความสามารถและมีปมดอยมองโลกในแงราย 
    5.  ความตองการที่จะรูจักตนเองอยางแทจริงและพัฒนาตนอยางเต็มที่ตามศักยภาพของตน
(Need for self actualization) มาสโลว อธิบายความตองการที่เรียกวา “Self actualization” วาเปน
ความตองการที่จะรูตนเองตามสภาพท่ีแทจริงของตน กลาที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รูจกั
คานิยมของตนเอง มีความจริงใจตอตนเอง ปรารถนาที่จะเปนคนดีที่สุดเทาที่จะมคีวามสามารถทําได
ทั้งดานสติปญญา ทกัษะและอารมณความรูสึก ยอมรับตนเองทั้งในสวนดีและสวนเสียของตน  ที่
สําคัญที่สุดกคื็อการมีสติทีย่อมรับวาตนใชกลไกในการปองกนัตนเองในการปรับตัว และพยายามที่จะ
เลิกใช เปดโอกาสใหตนเองเผชิญกับความจริงของชีวิต เผชิญกับส่ิงแวดลอมใหมๆโดยคิดวาเปนส่ิงที่
ทาทาย นาต่ืนเตนและมีความหมาย กระบวนการที่จะพฒันาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพของตนเปน
กระบวนการทีไ่มมีจุดจบ  ตลอดเวลาทีม่ีชวีิตอยูมนษุยทกุคนจะมีความตองการที่จะพัฒนาตนเอง
เต็มที่ตามศักยภาพของตนเพราะมีนอยคนที่จะไดถึงข้ันนี้อยางสมบูรณ 
  
 ทฤษฏกีารจูงใจของเฟรเดอริก เฮิรซเบริก (Herzberg’s Dual factor theory) 
    เฟรเดอริก เฮิรซเบิรก (เจริญ บุญทศ. 2544: 23; อางอิงจาก Herzberg. 1959: 63) ไดสราง
ทฤษฏีนี้ข้ึนมาโดยไดลบลางความเชื่อที่วาเงินเปนเพียงส่ิงเดียวที่กระตุนใหคนอยากจะทาํงาน จากการ
สัมภาษณวิศวกรและนักบัญชี 200 คน จากโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองพทิสเบิรก รัฐเพนซิลเวเนยี 
สหรัฐอเมริกา เพื่อจะหาวาองคประกอบอะไรที่จะมีความสัมพันธกับความรูสึกทีท่าํใหเกิดความพึง
พอใจในงาน อาจเรียกวาเปนปจจัยบํารุงรักษาจิตใจหรือปจจัยคํ้าจุน ไดแก นโยบายตางๆและลักษณะ
การบริหารงาน การนิเทศ  สภาวะของการทํางาน สัมพนัธภาพระหวางบุคคล เงนิ สถานภาพ และ
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หลักประกนัความม่ันคง ปจจัยเหลานี้ไมไดเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของคนงาน แตจะเปน
ตัวประกอบทีเ่ปนปจจัยการสูญเสียแรงจูงใจในการปฏิบติังานของคนงาน ปจจัยที่สรางความพึงพอใจ
หรือปจจัยกระตุนจูงใจคนใหทํางาน ไดแก ความรูสึกสัมฤทธิ์ผล ความเจริญกาวหนาในอาชีพ และการ
ไดรับการยกยองซึ่งคนสามารถจะมีประสบการณในงานและงานนั้นเปนลักษณะทีท่าทายความ 
สามารถ ปจจัยเหลานี้จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานใหแกบุคคล จะเหน็ไดวาปจจัยคํ้าจุน
นั้น เปนเพยีงองคประกอบเสริมเพื่อปองกนัไมใหเกิดความไมพอใจ ซึง่ถือวาเปนปจจัยหลักที่จาํตองมี
อยูในทกุองคกรหรือหนวยงาน เชนคาจาง สภาพแวดลอม การทํางาน รวมทัง้การบริหารงาน หากสิ่ง
เหลานี้ไดรับการเอาใจใสดูแลอยางเพียงพอ ความไมพอใจจะหายไป แตก็จะไมมีผลทําใหเกิดทัศนคติ
ทางดานบวกหรือจูงใจข้ึน  สวนปจจัยกระตุนนัน้ถือเปนปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจการทาํงาน รวมทั้ง
การชื่นชมยนิดีในผลงานและความสามารถของตนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ทฤษฏีการจูงใจของเฮิร
ซเบิรก สามารถที่จะนาํมาวิเคราะหรวมกับทฤษฏีการจูงใจของมาสโลว ไดดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 การเปรียบเทียบทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลวกบัเฮิรซเบิรก 
 

                            มาสโลว                                                เฮิรซเบิรก  
         ความตองการสูงสุดในดานชีวิต             - การประสบความสําเร็จในชีวิต 
                                                                         - ความกาวหนาในตําแหนง 
                                                                        - ความรับผิดชอบ 
         ความตองการใหผูอ่ืนยกยอง                 - ความกาวหนาของงาน 
                                                                         - การเปนทีย่อมรับ  
         ความตองการใหผูอ่ืนยกยอง                 - สถานภาพ                                                                    
         ความตองการเขาสังคม                        - ความสัมพนัธกับผูบังคับบัญชา 
                                                                         - ความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน 
   ความมัน่คงปลอดภัย                           - การบังคับบัญชา  
                                                                         - นโยบายและการบริหารงาน  
          ความมัน่คงปลอดภัย                          - ความมั่นคงของงาน 
    ความตองการทางดานรางกาย             - สภาพการทาํงาน 
                                                                         - เงนิเดือน-คาจาง 
                                                                         - ความมั่นคงของชีวิตสวนตัว 
 

 

 ที่มา:  Herzberg. (1959):  The Motivation to Work . 
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 ทฤษฏขีองเบยตอน 
    ทฤษฏีของเบยตอน (กิติ  ตยัคคานนท. 2533: 128; อางอิงจาก Bayton. unpaged) ได
กลาวถึงความตองการทางจิตใจของมนุษยมี 3 ประการ ไดแก 
    1. ความตองการความรักและการเปนที่ยอมรับของสังคม เปนความตองการทางจิตใจ
เนื่องจากมนุษยมีสังคม ถาสังคมไมยอมรับมนุษยก็อยูไมได การที่จะใหสังคมยอมรับนั้นก็ข้ึนอยูกับ
ตนเอง โดยตองยึดหลักทีว่าถาตนเองมีความตองการสังคม ตนเองตองใหความรักและสนองความ
ตองการตอสังคมกอนจงึจะไดรับความรักและเปนที่ยอมรับในสังคม 
    2. ความตองการชื่อเสียง เกียรติยศและความเดน เมื่อมนษุยมีสังคมดีและทําใหใครๆรักใคร
แลวมนุษยก็จะมีความตองการหรืออยากไดส่ิงอ่ืนตอไปอีก เนื่องจากความตองการ หรือตัณหาของ
มนุษยนัน้ไมส้ินสุด มีส่ิงที่ตนเองตองการตอไปอีกก็คือ เกียรติยศช่ือเสียงซ่ึงจะทําใหคนอ่ืนยอมรับนับ
ถือและยกยอง และก็จะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนได 
              3. ความตองการที่จะรักษาเกยีรติยศช่ือเสียงและความเดนนั้นใหคงอยูตลอดไป เมื่อ
สามารถกระทาํตัวใหมีเกียรติยศช่ือเสียงและความเดนแลว ทุกคนก็ตองการที่จะรักษาสภาพนั้นไวให
คงอยูกับตนตลอดกาลนับวาเปนความสําเร็จสมหวงัในชีวิต 
 
    ทฤษฏพีุทธปิญญา(Cognitive Theory) 
       เคิรท เลวนิ ทอลแมน และวายเนอร (ชูชีพ ออนโคกสูง. 2549: 25; อางมาจาก Lewin, 1938; 
& Weiner. 1984) ก็เชื่อวากระบวนการรูคิดมีสวนทําใหเกิดพฤติกรรมที่มีเปาหมายเนนความสําคัญ
ของความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและความรู ความเขาใจ ทฤษฎีพทุธิปญญานยิมที่ใชกนัแพรหลาย 
ในปจจุบันนี้คือ (Attribution Theory) วายเนอร (ศศิธร เปงทอง. 2552:16; อางอิงจาก  Weiner, 1984) 
อธิบายวาบุคคลมีแนวโนมที่จะอธิบายสาเหตุของความสําเร็จ และความลมเหลวของตนเองอยูเสมอ 
ซึ่งสาเหตุทีน่ํามาอธิบายไดแก ความพยายาม ความสามารถ โชคชะตา ความยากงายของงาน สุขภาพ 
อารมณ และลักษณะรูปรางหนาตา เปนตน และความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของความสําเร็จและความ
ลมเหลวนี้เองที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจของบุคคลเปนอยางมาก 
       โดยทัว่ไปเมื่อบุคคลประสบความสําเร็จหรือลมเหลวในเร่ืองตางๆ บุคคลมักต้ังคําถามตนเอง
วาทําไมจึงประสบความสําเร็จหรือลมเหลว และพยายามหาขออางมาอธิบายถึงสาเหตุของ
ความสําเร็จและลมเหลวนัน้ในลักษณะทีแ่ตกตางกนั 
    
 ทฤษฎขีองเมร (Maehr’s Theory) 
        มารติน เมร (ชชูีพ ออนโคกสงู. 2549: 19; อางอิงจาก Maehr. 1984) นักวจิัยและนกัทฤษฎี
เกี่ยวกับการจงูใจมนษุย (Human motivation) เสนอทฤษฎีเมร (Maehr’s Theory) ไววาคนเราทุกคน
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ถูกจูงใจใหทาํพฤติกรรมตางๆ ดวยเหตุผลที่แตกตางกัน แตจะมีบางคนที่จะถูกจงูใจใหทาํพฤติกรรม
ตามที่องคกรหรือผูอ่ืนตองการได ทัง้นี้เนือ่งจากคนทีจ่ะลงทนุทุมเทพลังงานและการพยายามในการ
กระทาํพฤติกรรมในระดับที่แตกตาง เมร เหน็วาการจูงใจคือ การลงทนุสวนบุคคล (Personal 
investment) อันหมายถึง กางทุมพลังงานความพยายาม ความสามารถและความเอาใจใสของบุคคล
ที่มีตอการทํางานซ่ึงแตละบุคคลลงทุนแตกตางกัน ทาํใหบางคนประสบความสําเร็จ บางคนประสบ
ความลมเหลว การกระทาํพฤติกรรมจึงเปนส่ิงที่ตองลงทุน (มีแรงจูงใจ) จึงจะประสบความสาํเร็จได 
คนเราจะลงทนุในการแสดงพฤติกรรมอยางไร มากนอยเทาใดข้ึนอยูกบัการตีความหรือแปล
ความหมายสถานการณของตนเองจากองคประกอบทีสํ่าคัญ 3 องคประกอบ ไดแก ความเปนไปไดที่
จะกระทาํ ความเชื่อในพลังความสามารถแหงตน และเปาหมายที่กาํหนดแนวทางในการกระทาํ ดัง
รายละเอียดดังตอไปนี้  
      1. ความเปนไปไดที่จะกระทํา (Action possibilities) เปนองคประกอบแรกที่จะกําหนดวา
คนเราจะเลือกลงทุนทุมเทพลังงาน ความพยายามและความเอาใจใสในการกระทาํกิจกรรมตางๆ มาก
นอยเพียงใด ไดแก ความตระหนักรูเกีย่วกบัความเปนไปไดที่กระทาํกิจกรรมนั้นไดสําเร็จตลอดจนผล
ของพฤติกรรมนั้นเพราะหากการกระทํานั้นมีความเปนไปไดที่จะประสบความสาํเร็จ และผลที่จะไดรับ
ทําใหเกิดความพึงพอใจ คนก็เลือกกระทํากิจกรรมนัน้ ในทางตรงกันขามถาไมมีทางเปนไปไดที่จะ
ประสบความสําเร็จและผลที่ตามมาก็ไมดีคนก็จะไมเลือกที่จะกระทาํกิจกรรมหรือพฤติกรรมนั้นเพราะ
หากถาทําแลวผลที่ไดรับจะไมเปนไปตามที่คนเราไดคาดหวังไว 
         2. ความเชื่อในพลังความสามารถแหงตน (Sense of Self-Efficacy) เปนองคประกอบทีส่อง
ที่คนเราจะพิจารณาในการเลือกที่ลงทนุทุมเทพลังงาน ความพยายามและความเอาใจใสในการกระทาํ
กิจกรรมก็คือ ความเชื่อในพลังความสามารถแหงตน ซึง่หมายถึงเชื่อวาตนมีความสามารถที่จะทํา
กิจกรรมนัน้ไดสําเร็จหากคนเราเชื่อวาตนมีความสามารถที่จะกระทาํกิจกรรมตางๆ ไดสําเร็จก็จะเลือก
กระทาํกิจกรรมนั้น และกิจกรรมที่สําเร็จนัน้หมายถึงผลของกิจกรรมนัน้ตองสงผลดีตอตัวผูกระทาํดวย 
ในทางตรงกันขามถาไมเชื่อวาตนจะสามารถทําไดสําเร็จก็จะไมเลือกทาํกิจกรรมนั้น คนที่มีความเชือ่ใน
พลังความสามารถแหงตนสูง ยอมต้ังใจที่จะขยนัและพยายามทาํกจิกรรมเพื่อใหผลตอบแทนตอตนเอง 
ในทางที่ดีที่สุด ตรงกันขามถาเราเคยเชื่อวาตนมีพลังความสามารถแหงตนตํ่าก็จะทํากจิกรรมดวย
ความไมเต็มทีแ่ละไมเชื่อวาส่ิงที่ตนเองกระทํานัน้จะประสบความสําเร็จการกระทาํก็จะเปนไปแบบไม
เต็มพลังความสามารถ ซึ่งพลังความสามารถแหงตนนัน้จะเกี่ยวของกบัปจจัยที่เปนประสบการณ ดังนี ้
     2.1 ประสบการณในอดีต (Past experience) หากบุคคลเคยประสบความสําเร็จในการ
กระทาํกิจกรรมใดมากอนกจ็ะมีความมัน่ใจวาสามารถที่จะทํากิจกรรมนั้นหรือกิจกรรมที่คลายกนัได
สําเร็จอีกทัง้ในปจจุบนัและในอนาคต เขาจึงมีความเช่ือมั่นในพลังความสามารถแหงตนสูงในทาง
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ตรงกันขามหากเคยประสบความลมเหลวในอดีตก็จะขาดความมัน่ใจและวิตกกงัวลหากจะตองทํา
กิจกรรมนัน้หรือกิจกรรมที่คลายๆ กนัอีก เขาจึงมีความเชื่อมั่นในพลังความสามารถแหงตนตํ่า 
     2.2 ประสบการณจาการกระทาํของผูอ่ืน (Vicarious experience) หากบุคคลเคยสังเกต
พบวาผูอ่ืนที่มลัีกษณะและความสามารถใกลเคียงกับตน ประสบความสําเร็จในการทาํกิจกรรมใด เขา
ยอมเชื่อวาตนก็มีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมเชนกนั นัน่คือเขาจะมีความ
เชื่อในพลังความสามารถแหงตนของเขา ในทางตรงกันขามหากเคยพบวาผูอ่ืนที่มีลักษณะและ
ความสามารถใกลเคียงกบัความลมเหลวในการกระทําใดมากอน เขายอมไมเชื่อในพลังความสามารถ
แหงตนของเขาในอันที่จะกระทําส่ิงนั้นไดสําเร็จ คือเขายอมมีความเช่ือในพลังความสามารถแหงตนต่ํา
นั่นเอง 
       2.3 การโนมนาวชกัจูงใจ (Persuasion) หากบุคคลไดรับการโนมนาวชักจงูใจใหเชื่อวา
เขามีความสามารถทีจ่ะทาํส่ิงใดสิ่งหนึง่ไดสําเร็จหรือพูดใหกําลังเพื่อทาํไดสําเร็จ บุคคลจะยิ่งเชื่อใน
พลังความสามารถแหงตนมากข้ึนเทานัน้ในทางตรงกันขามหากถกูสบประมาทหรือดูหม่ินวาไมมีทางที่
จะทาํไดสําเร็จ บุคคลจะสูญเสียความเช่ือในพลังความสามารถแหงตน หรือความเช่ือในพลงั
ความสามารถแหงตนตํ่าลงได 
 
 ทฤษฎกีารเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญาที่เกีย่วกับแรงจูงใจ (Social Learning 
Theory of Motivation)  
 แบนดูรา (พาสนา จุลรัตน. 2548: 217; อางอิงจาก Bandura. 1969) นักจิตวิทยาชาว
อเมริกา ผูเปนเจาของทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพทุธปิญญาอธิบายวา พฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ(Interaction) อยางตอเนื่องระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม 
(Environment) และการแสดงพฤติกรรมของบุคคลเกิดการเรียนรูโดยการสังเกตและเลียนแบบ
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืนหรือที่เราเรียกวาการเรียนรูโดยการใหตัวแบบ (Learning Through Modeling) 
โดยผูเรียนจะเลียนแบบพฤติกรรมจากตัวแบบและการเลียนแบบนีเ้ปนกระบวบการอยางหนึ่ง ซึ่งบุคคล
หรือผูเรียนจะสังเกตลักษณะตางๆ ของตัวแบบสภาพแวดลอมของตัวแบบ ผลทีเ่กดิข้ึนจากการกระทํา
ของตัวแบบ ผลจากการสังเกต จึงทําใหผูสังเกตสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบหรือ
พฤติกรรมใหมๆ ได 
     แบนดูราจึงเนนแรงจูงใจดวยตนเอง (Self-reinforcement) กลาวคือ เมื่อผูเรียนรูจักผู
ประเมินผลการกระทําของตนเอง ผูเรียนยอมควบคุมตนเองไดและเกิดความพอใจผลงานของตนเอง
และนําไปสูการเกิดแรงจูงใจภายในตนเอง (Self-Motivation) 
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     สรุปไดวา พฤติกรรมของมนษุยในการกระทํากจิกรรมตางๆ นัน้ เชื่อวาตนเองมีพลัง
ความสามารถที่จะกระทาํกิจกรรมได จะเกีย่วกับปจจัยของประสบการณทั้งของตนเองในอดีต 
ประสบการณจากการกระทาํของผูอ่ืน การโนมนาวชักจงูใจ และจะประเมินผลการกระทําของตนเองได
และทําใหเกิดความพอใจ นาํไปสูการเกิดแรงจูงใจภายในตนเอง 
 
 ทฤษฏีความตองการความสําเรจ็ของแมคเคลแลนด (The Need to Achievement 
Theory) 
     แม็คเคลแลนด (เจริญ บุญทศ.  2544: 25; อางอิงจาก McClellan. 1961: 121-126) 
นักจิตวทิยาไดทําการวิจยัในเร่ืองความตองการความสาํเร็จ พบวาผูทีป่ระสบความสําเร็จสูงสวนใหญ
จะมีลักษณะแตกตางกับบุคคลอ่ืนโดยทัว่ไป ดังนี ้ 
       1.  มีความรับผิดชอบสูง แสวงหาโอกาสเพื่อจะไดโอกาสในการรับผิดชอบแกไขปญหาที่มีอยู 
บุคคลเหลานีจ้ะมีความปรารถนาจะกระทาํส่ิงตางๆใหดีข้ึนกวาเดิมอยูเสมอ มีเปาหมายระดับกลาง
เพราะหากไมประสบผลสําเร็จแลวจะรูสึกไมสบายใจ ดังนัน้จึงไมต้ังเปาหมายไวสูงเกินไปเพื่อลดความ
เส่ียงและใหมคีวามเชื่อมัน่ในความสําเร็จสูง 
       2.  ตองการไดรับขอมูลกลับทนัการณเกี่ยวกบังานของตนวาสําเร็จหรือลมเหลวเพื่อการ
ตัดสินใจของตนในงานคร้ังตอไป โดยทัว่ไปแลวบุคคลที่มคีวามตองการความสําเร็จในงานสูงจะ
พยายามหารือสรางสถานการณเชิงแขงขันใหกบัตนเอง เพื่อทํางานใหบรรลุผลสําเร็จดวยความ
พยายามของตนเองและตองการไดรับผลจากการทาํงานนัน้ในทนัทีดวย และบุคคลที่มีความตองการ
เชนนี้มักหลีกเล่ียงงานท่ีมจีดุหมายที่เปนไปไมไดหรือยากเกินไป เนื่องจากมีความเสีย่งตอความ
ลมเหลว นอกจากนี้บุคคลประเภทนี้ยงัตองการแกปญหาดวยความคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรม 
จึงเปนทรัพยากรที่มีคุณคาขององคการ 
     3.  ตองการทาํงานรวมกบัผูที่มคีวามสามารถ เพื่อที่จะไดพยายามปรับปรุงความสามารถ
ของตนเองใหทัดเทยีมผูอ่ืน ความรูสึกเชนนี้จะเปนแรงจูงใจใหเกดิความมานะที่จะประสบความสําเร็จที่
สูงตอไป จึงพยายามทําตนใหสอดคลองกบัความตองการของคนอ่ืน และพยายามเขาใจผูอ่ืนใหมาก 
บุคคลประเภทนี้ผูบริหารพงึสรางแรงจูงใจโดยใหทํางานแบบมีสวนรวมใหมากข้ึน 
 
 ทฤษฎกีารกระทําดวยเหตุผล (A Theory of Reasoned Action)  
       ฟชไบน และไอเซน (Fishbein; & Ajzen. 1975; citing  Ajzen; & Fisnbein. 1980) ไดเร่ิม
ศึกษาทฤษฎีนีเ้มื่อป ค.ศ.1967 และเสนอเต็มรูปแบบเมื่อป ค.ศ.1980 โดยมีขอตกลงเบ้ืองตนวา มนุษย
เปนผูมีเหตุผลและใชขอมูลทีต่นมีอยางเปนระบบมนุษยพจิารณาผลที่อาจเกิดจากการกระทําของตน
กอนตัดสินใจกระทาํหรือไมกระทาํพฤติกรรมนั้น (ธีระพร อุวรรณโณ. 2535: 245)  ทฤษฎีการกระทํา
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ดวยเหตุผลเปนทฤษฎีที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ คือ พฤติกรรม (Behavior 
Intention) ของบุคคลเจตคติตอพฤติกรรม (Attiude Toward The Behavior) การคลอยตามกลุม
อางอิง (Subjective Norm) โดยสรุปไดดังนี้ (ธีระพร อุวรรณโณ 2535: 245 – 249) 
       1.  พฤติกรรม สวนมากอยูภายใตการควบคุมของความต้ังใจของบุคคล ความต้ังใจเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Intention หรือ I) ซึ่งความต้ังใจนี้เปนตัวกาํหนดใกลชิดกับการกระทํา 
       2.  ความต้ังใจเชิงพฤติกรรม ความต้ังใจของบคุคลข้ึนอยูกับตัวกําหนด 2 ตัว คือ 
                   2.1  ปจจัยสวนบุคคล เปนการประเมินผลทางบวกหรือทางลบของบุคคลตอการกระทํา
เรียกวา เจตคติตอพฤติกรรม (Attitude Toward The Behavior) เจตนคติตอพฤติกรรม ข้ึนอยูกับ 
ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทํา (Behavioral Beliefs) และการประเมินผลการกระทํา (Evaluation 
of Consequences)  
           2.2  ปจจัยทางสังคม เปนการประมาณของบุคคลวาตนจะมีการคลอยตามกลุมอางอิง 
(Subjective Norm) เพียงใด กลุมอางอิงหมายถึง บุคคลใกลชิดที่มีความสําคัญตอบุคคลผูนั้น 

     การคลอยตามกลุมอางอิง ข้ึนอยูกับความเช่ือทีว่าบุคคลแตละคนที่อยูในกลุมอางอิง
ประสงคจะใหตนทาํหรือไมทําพฤติกรรมเพียงใดและยังข้ึนอยูกับแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง 
(Motivation to comply)  
       3.  ความสําคัญของเจตคติตอพฤติกรรมและการคลอยตามกลุมอางอิง สวนหนึง่ข้ึนกับความ
ต้ังใจเชิงพฤติกรรมหรือพฤติกรรมเอง นั่นคือ พฤติกรรมบางพฤติกรรมอาจถูกกําหนดโดยเจตคติตอ
พฤติกรรมมากกวาการคลอยตามกลุมอางอิง สวนพฤติกรรมบางพฤติกรรมอาจไดรับอิทธิพลจากการ
คลอยตามกลุมอางอิงมากกวาจากเจตคติตอพฤติกรรม แตพฤติกรรมบางพฤติกรรมอาจไดรับอิทธพิล
จากปจจัยทัง้สองไลเล่ียกนั และความสําคัญของปจจัยทั้งสองนี้อาจแตกตางกนัจากบุคคลหนึง่ไปสูอีก
บุคคลหนึ่ง 
       4.  ตัวแปรภายนอก เชน ตัวแปรชีวสังคม เจตคติตอเปาหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
นั้นๆ หรือบุคลิกภาพจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมกต็อเมื่อตัวแปรนั้น ๆ มอิีทธิพลตอเจตคติตอพฤติกรรม 
ซึ่งมีอิทธิพลตอการคลอยตามกกลุมอางอิง หรือ มีอิทธพิลตอน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรทัง้สองนี้
ตอความต้ังใจเชิงพฤติกรรม 
       5.  การกําหนดพฤติกรรมที่จะศึกษาจําเปนตองกําหนดโดยคํานงึถงึส่ิงตางๆ ดังนี ้
           5.1  การกระทํา (Action) จะตองกําหนดวาเปนการกระทําอยางเดียว เชนการใหลูกกนิ
อาหาร การสูบบุหร่ี เปนตน หรือเปนประเภทพฤติกรรม (Behavior Category) เชน การออกกาํลังกาย 
ซึ่งอาจประกอบดวยการกระทํายอย ๆ หลายการกระทาํ เปนตนวา การวิ่ง การกระโดดเชือก หรือ การ
เลนฟุตบอล 
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           5.2 เปาหมาย (Target) หมายถงึ เปาหมายของการกระทาํ เชน การใหลูกกินอาหาร
ขางตน อาจกาํหนดเปาหมายใหเปนนมแม 
                5.3 เวลา (Time) หมายถงึ เวลาทีพ่ฤติกรรมที่สนใจศึกษาจะเกดิข้ึน  เชน  การกินนมแม  
ตอนคํ่า 
                5.4 บริบท (ConText)  หมายถึง สถานการณของพฤติกรรมที่เกิดข้ึนซึง่บุคคลสนใจที่จะ
ศึกษา เชน การกินนมแมที่บาน การกาํหนดพฤติกรรมทีจ่ะศึกษานี้ สามารถกําหนดใหมีความจาํเพาะ
ไดตามที่เราสนใจจะศึกษาเมื่อกําหนดพฤติกรรมไดแลวการวัดเจตคติตอพฤติกรรมก็จะตองวัดให
สอดคลองกับพฤติกรรม เชน เจตคติตอการใหลูกกนินมแมที่บานตอนคํ่า สวนการวัดพฤติกรรม
จําเปนตองวัดใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่กําหนดข้ึน  
    ขอจํากัดของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (ธีระพร อุวรรณโณ. ม.ป.ป.: 2)  มีดังนี ้
    1. อาจมีพฤติกรรมบางพฤติกรรมที่ทฤษฎี อธิบายไมได เชน การระบายอารมณทนัททีนัใด 
หรือพฤติกรรมในการทํางานที่คนมทีักษะอยูแลว เชน การขับรถ การเปดหนาหนังสือ 
    2. อาจมีคนบางคนท่ีทฤษฎีอธบิายไมได เชน คนทีม่ีการตัดสินใจโดยกระบวนการที่แตกตาง
จากแนวทฤษฎีนี้ หรือคนที่แสดงพฤติกรรมโดยไมไดคิดไตรตองเลย 
    3. การวัดการคลอยตามกลุมอางอิงอาจจะยงัไมเปนวิธทีี่ดีที่สุด 
    4. อาจมีองคประกอบอยางอ่ืนที่มีความสําคัญอีก แตปจจุบันยงัไมมีหลกัฐานเพยีงพอ 
    จากที่กลาวมาแลวขางตน ตัวแปรตาง ๆ ในทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลสามารถเขียนเปน
แผนภูมิดังภาพประกอบ  
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                   แสดงความเปนไปไดของความสัมพันธระหวางตัวแปรภายนอกกับตัวแปรตางๆ ในทฤษฎี  
   แสดงความสมัพันธโดยตรงเช่ือมโยงระหวางตัวแปรตางๆ ในทฤษฎี 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธของตัวแปรที่เกีย่วของตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 
 
 ที่มา: Ajzen; & Fishbein. (1980):  p. 84. 
 
    ตามทฤษฎีนีก้ารคลอยตามกลุมอางอิงทํานายจากดรรชนีผลรวมของผลคูณของความเช่ือ
เกี่ยวกับกลุมอางอิง  และแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง ซึง่ในการวัดจะตองมีความสอดคลองกนั
ในความจําเพาะท้ัง 4 คือ การกระทาํ เปาหมาย บริบท และเวลา ทฤษฎีนี้ เชื่อวากลุมอางอิงทีม่ี
ความสําคัญมีอิทธิพลตอการคลอยตามกลุมอางอิงมากกวากลุมอางอิงที่ไมมีความสําคัญ 
    จากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล สรุปไดวา ตัวแปรภายนอกมีอิทธพิลตอความเชื่อเกี่ยวกับ
ผลของการกระทํา การประเมินผลการกระทํา ความเช่ือเกี่ยวกับกลุมอางอิงหรือแรงจูงใจที่จะคลอย
ตามกลุมอางอิง ซึง่มีผลกระทบตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมได และความต้ังใจเชิงพฤติกรรมมี
ความสัมพันธกันสูง ถงึแมบางคร้ัง พบวาตัวแปรภายนอกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในเวลาหนึ่ง แต

         ตัวแปรภายนอก 
ตัวแปรชีวสังคม 

เพศ,อายุ  อาชีพ  
สถานะทางเศรษฐกิจ 

และสังคม  
ศาสนา  
การศึกษา 

เจตคติตอท่ีหมาย 

เจตคติตอบุคคล  
เจตคติตอสถาบัน 

ลักษณะบุคลิกภาพ 

เก็บตัว,เปดเผย 

ลักษณะโรคประสาท 

เผด็จการเดน 

ความเช่ือเก่ียวกับผลกรรมที่
เกิดจากการแสดงพฤติกรรม          

การประเมินผลกรรม 

ความสําคัญเชิงสัมพัทธของ
เจตคติ  

ความสําคัญเชิงสัมพัทธของ
การคลอยตามกลุมอางอิง  

ความเช่ือเก่ียวกับกลุมอางอิง 
 

แรงจูงใจท่ีจะคลอยตามกลุม
อางอิง       

เจตคติตอ
พฤติกรรม 

(AB) 

ความต้ังใจ
เชิง
พฤติกรรม 

  
พฤติกรรม 

การคลอย
ตามกลุม
อางอิง  
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จะสัมพนัธกันไปในชวงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น ฟชไบน  และไอเซน จงึกลาววาไมมีความจําเปนที่จะหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรภายนอกกับพฤติกรรม เพราะวามีผลที่ไมคงเสนคงวาตอความเชื่อทีเ่ปน
รากฐานของพฤติกรรม 
 สรุปไดวา ทฤษฏีที่เกีย่วของกับแรงจูงใจมหีลากหลายทฤษฎีเนื่องจากมนุษยมีแรงจูงใจหรือ
ความตองการแตกตางกันและไมส้ินสุด โดยจะมีความตองการในข้ันพื้นฐานมากอนเสมอ เชน ความ
ตองการดานปจจัยส่ี ความตองการดานความมัน่คงทางการเงนิและความมัน่คงในการทํางานหลังจาก
ไดรับการตอบสนองในข้ันพืน้ฐานแลวกจ็ะมีแรงจูงใจหรือความตองการในข้ันตอไปซึ่งเปนความ
ตองการในระดับสูงข้ึนไป คือ ความตองการความรัก ตองการเปนที่รักของผูอ่ืน อยากมีเพื่อนและเปนที่
ตองการของสังคม อยากมชีือ่เสียงเกียรติยศ ตองการความเจริญกาวหนา และตองการรักษาความมี
ชื่อเสียงเกียรติยศ รวมทั้งความสําเร็จและเกิดความพอใจในการใชชวีติใหคงอยูตลอดไป 
  

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2514 
โดยมีจุดหมายใหเปนสถาบันการศึกษาแบบตลาดวิชา เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนสถานที่เรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ซึง่เปนปญหาสําคัญในขณะนั้น นบัเปนมหาวิทยาลัยแหงที่ 10 ของรัฐโดยไดรับอนุญาต
ใหใชสถานที่แสดงสินคานานาชาติ ณ ตําบลหัวหมาก อําเภอบางกะป จํานวน 300 ไรเศษ เปนที่ต้ัง 
จากวัตถุประสงคดังกลาวทําใหมหาวทิยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ต้ังข้ึนเพื่อขยายโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชาชนชาวไทย ซึ่งนับเปนปรัชญาการดําเนนิงานสําคัญที่
มหาวิทยาลัยยึดมั่นตลอดมานับต้ังแตเปดรับนักศึกษารุนแรกในป พ.ศ. 2514 จนถงึปจจุบนั  
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดจัดการเรียนการสอนใน 8 คณะ  คือ คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร  และ
คณะวิศวกรรมศาสตร ปรัชญาการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัย เนนการเปดโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา มหาวทิยาลัยรามคําแหงจึงรับนักศึกษาโดยไมมกีารสอบคัดเลือกและรับโดยไม
จํากัดจํานวนทําใหมีผูใฝรูใฝเรียนจํานวนมากที่ไดรับโอกาสในการศึกษาตอ และเพิม่พูนความรูจาก
มหาวิทยาลัยตลาดวิชาแหงนี้จนสถานทีเ่รียนที่หวัหมากเร่ิมแออัด มหาวทิยาลัยจึงไดเปดวิทยาลัยเขต
รามคําแหง 2 หรือวิทยาเขตบางนา ในป พ.ศ. 2527 ที่ ถนนบางนา – ตราด กม.8 แขวงดอกไม เขต
ประเวศบนเนือ้ที่ 150 ไรเศษ โดยใชเปนสถานที่เรียนของนักศึกษาชัน้ปที ่1 มาจนถึงปจจุบนั (จฑุา 
เทียนไทย; และจินตนา ชาญชัยศิลป. 2544:1-2) 
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นโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดมีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ (มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 2549: 9-12) 
 วิสัยทัศน - สรางสรรคองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น เพือ่พัฒนาวฒันธรรมองคกรและ
ส่ิงแวดลอมทาํนุบาํรุง สงเสริม และรักษาสืบทอดเผยแพรกวางไกลไปทั่วโลก  
 พันธกิจ – ดําเนินกิจกรรมและพัฒนาองคกรดานศิลปวฒันธรรม ปลูกฝงใหคนไทยตระหนัก
ถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมใหมีการผสมผสานกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับภารกจิดานอ่ืนๆ มุงอนุรักษศิลปวฒันธรรมและเพิ่มบทบาทของสถาบันใน
ขอบเขตที่กวางขวางยิง่ข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
 ประเด็นยทุธศาสตร -สงเสริมการถายทอดองคความรู เพื่อสรางจริยธรรม ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษส่ิงแวดลอม  
 สถาบันวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหงเฉลิมพระเกียรติมีหนาที่ดําเนินงานดานทาํนุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับแผนแมบทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัยรามคําแหง 
ดังนี ้
 1. การจัดการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรม 
 2. การใหบริการขาวสารทางดานศิลปวัฒนธรรม 
 3. การสงเสริมการวิจัย ติดตามประเมินผลกิจกรรม 
 4. การดําเนินกิจกรรมปลูกฝงใหนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยตระหนักถึงคุณคา
ของวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น มุงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
 5. การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพรสูสังคมและสากล
ทั่วโลก 
 6. การเสริมสรางคานิยม จิตสํานึก เพื่อสรางความมั่นคงและคุณคาความเปนไทย 
 7. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจยั 
เสริมสรางองคความรูใหม สรางสรรคนวัตกรรม ภูมิปญญาไทย เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
 โครงการโขนรามคําแหงเปนหนึง่ในแผนยทุธศาสตรของการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคลองกับแผนแมบทการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.2548 -2551 ในยุทธศาสตรที่ 2 เนนการ
เสริมสรางคานิยม จิตสํานึกของความเปนไทย เปดโอกาสแหงการเรียนรูตลอดชีวิตและสราง
ส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมที่ดีงาม มวีัตถปุระสงคเพื่อสงเสริมการบริการวิชาการแกสังคมและ
พัฒนาการเรียนรู สรางจิตสํานึก ปลูกฝงวินยั สรางความซ่ือสัตยและประพฤติปฏิบัติตนใหมีคุณคาตอ
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สังคม โดยสถาบันวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหงเฉลิมพระเกยีรติ(สวธ.)(2549: 11) ไดจัดแบง
เปาหมายในการดําเนนิการ ดังนี ้
 1.  แผนงานจัดการเรียนการสอน 
     1.1  สงเสริมการเรียนรู สรางสรรค และพัฒนาผูมทีักษะและพรสวรรค สูความเปนเลิศ
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
     1.2  การพัฒนาบุคลากร เพิม่ศักยภาพสูความเปนเลิศทางศิลปะและวฒันธรรม 
 2.  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 
   การพัฒนาการบริการวิชาการแกสังคม แหลงศึกษาเรียนรูใหบริการสะดวกและประทับใจ 
 3.  แผนงานทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     3.1  สงเสริม เผยแพร คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา 
     3.2  เสริมสรางคานยิมจิตสํานึก ในคุณคาของความเปนไทย 
     3.3  การอนุรักษ คุมครอง และสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติดาน
วัฒนธรรม 
     3.4  เสริมสรางความเขมแข็ง ของสถาบันทางสังคม 
     3.5  การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เพือ่การทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาแหลง
มรดกทางวฒันธรรม 
 โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดเกดิข้ึนอยางเปนรูปธรรมในวันที่ 8 สิงหาคม 2545 
โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง รองศาสตราจารยรังสรรค  แสงสุข เปนผูริเร่ิม พนัธกิจหลัก
ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในฐานะสถาบันอุดมศึกษาคือการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรามคําแหงกไ็ดดําเนินการมาโดยตลอด 
รวมทัง้การจัดต้ังสถาบันวฒันธรรมฯและสนับสนนุกิจกรรมตางๆเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในหลายดาน 
เพื่อใหกจิกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมไดกระจายแพรหลายและลงรากหยั่งลึกในหมูนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน โดยอธิการบดีได พิจารณาเล็งเหน็
วา ศิลปะดานการแสดงโขนนอกจากจะเปนนาฏศิลปชั้นสูงสุดของไทยยังประกอบสอดแทรกดวยแบบ
จารีตธรรมเนยีมทางวัฒนธรรมไทยนานาประการ ทั้งปจจัยดานบุคลากรนกัศึกษาก็มีความเหมาะสม 
จึงไดมีดําริเหน็ควรจดัใหมกีารฝกหัดนาฏศิลปโขน ตลอดจนละคร และนาฏศิลปอ่ืนๆในหมูนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึง่จะเปนประโยชนตอนกัศึกษาในอนาคตและสังคมโดยรวมตอไป (สถาบัน
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหงเฉลิมพระเกียรติ (สวธ.).  2549: 11)   
 มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดตระหนักในความสําคัญของกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมมา
โดยตลอด ดวยเช่ือม่ันวาวฒันธรรมอันดีงามจะชวยปลูกฝงรากฐานอันดีงามของจิตใจ  ชวยเสริม
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คุณคาใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนทรัพยากรบุคคลที่มคุีณภาพของชาติตอไปทาง
มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมหลากหลายอยางมีประสิทธภิาพตลอดมา  เพื่อปลูกฝงจติสํานึกให
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหรูจักคุณคาและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  อีกทัง้ชวย
ทํานุบํารุงและสืบทอดศิลปวฒันธรรมไทยซึ่งเปนสมบัติที่ลํ้าคาของชาติไทย (กิจบดี  ชินเบญจภุช  
2547,40-41) 
 
 วัตถุประสงคของโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
    1. เพื่อสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2. เสริมสรางเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึง่จะเติบโตตอไปในสังคมไดมี
โอกาสซึมซบัความรู ความเขาใจ และใฝรักนาฏศิลปและดนตรีไทยและเปนสวนหนึง่ในการชวยทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของไทยตอไปในภายภาคหนา 
    3. เพื่อสรางกลุมความสัมพันธภายในหมูนกัศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ทัง้ภายในคณะ
เดียวกนั ตางคณะ และตางสาขาวทิยบริการในโอกาสทีม่ีการแสดงสัญจร 
    4. สรางชื่อเสียงเกียรติคุณใหกบัมหาวทิยาลัยรามคําแหงในฐานะที่มุงมัน่จริงจงัเกีย่วกับการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 แนวทางดําเนินการ 
    โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีองคประกอบ ดังนี ้
    1. ผูแสดงหรือผูฝกอบรมนาฏศิลปไทย โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปดโอกาสให
นักเรียน นักศึกษา เจาหนาที่ในมหาวทิยาลัย และบุคคลภายนอก ประชาชนท่ัวไป ผูสนใจเขารับการ
ฝกซอมในคร้ังแรกมีจํานวนมากถึง  400 คนเศษ ปจจุบันมีสมาชิก 170 คน โครงการโขนจึงเปรียบ
เหมือนการสรางโอกาสผูที่สนใจในศาสตรทางดานนี ้ผูทีท่ํางานแลวและไมมีโอกาสไดเรียนรูในเวลา
ปกติก็สามารถมาฝกอบรมได  เนื่องจากโครงการนี้จัดการเรียนการสอนในชวงเย็นและไมเสียคาใชจาย
ใดๆทั้งส้ิน  จงึเปนโอกาสใหกับนักเรียน นกัศึกษา เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยและผูอ่ืนๆทีท่ํางานแลว
ไดเขารวมมากข้ึน นอกจากนี้ทกุคนแมจะเคยผานการฝกทักษะในเบ้ืองตนมาแลว แตเมื่อเขารวมกับ
โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงแลว จะตองมีการฝกทักษะเบ้ืองตนใหมเหมือนกันทุกคน  
  ผูเขารวมฝกฝนทกุคนจะแตงกายดวยเส้ือยืดขาว และนุงโจงกระเบนสแีดง การฝกซอมได
เร่ิมตนดวยการฝกสัปดาหละ 2 วนั ซ่ึงในระยะแรกซอมในตอนเยน็ของวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา
ประมาณ 16.00 ถึง 18.00 น. โดยมีอธกิารบดีอํานวยการฝกอบรมและคณาจารยเปนผูดูแลและกํากับ
การฝกซอมตลอดมา   



 39 

    2.  ครู อาจารยผูถายทอดทกัษะนาฏศิลปไทยโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดเชิญ
คณาจารยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากรเพื่อมาฝกซอมทักษะ
ทางดานนาฏศิลปไทยใหกบัผูเขารวมโครงการ ตลอดจนผูที่เคยมีประสบการณในการฝกและรวมแสดง
ในโขนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาควบคุมการฝกซอม   
    3. เนื้อหาการเรียนการสอนโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดมีการเรียนการสอนและ
ฝกทักษะนาฏศิลปไทยใหกบันักศึกษาและผูที่สนใจ โดยที่เนื้อหาในการเรียนการสอนจะแบงตามแตผู
เขามาฝกหัด โดยจะแบงเปน พระ นาง ยักษ และลิง   
  การฝกซอมของผูมาฝกทกัษะทางดานนาฏศิลปไทยตัวพระและตัวนาง จะเร่ิมจากการดัด
มือ  ดัดแขน และฝกการประเทา กระดกเทา เปนตน หลังจากนั้นจะเปนการฝกรํา เพลงชา-เร็วแบบตัด 
แมบทเล็ก รําวงมาตรฐาน 10 เพลง และรําสีนวล ตอมาจะจัดใหมีการเรียนการสอนเพลงหนาพาทย
ชั้นตนตอไป  สําหรับการฝกฝนโขนของยักษและลิงนั้น จะเร่ิมดวยการฝกแมทาของยักษและลิง ซึง่จะ
เปนทาพื้นฐาน สําหรับลิงจะมีการฝกตีลังกาดวย ซึง่โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดมี
นักศึกษาหญิงที่มาฝกเปนลิง และยักษ นักศึกษาหญิงตองรวมฝกตีลังกาดวย หลังจากนัน้ก็จะแยกการ
ฝกตามการแสดงชุดตางๆ 
    4.  สถานที่ฝกซอม ในการฝกอบรมโขน มกีารเรียนการสอน ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา
16.00-18.00 น. สถานที่ ณ. หองประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย มหาวทิยาลัยรามคําแหง(หัวหมาก) 
แบงสถานที่ฝกซอมออกเปน 2 สวน   
   สวนที่ 1 เปนหองเรียนมีเคร่ืองปรับอากาศ มีลักษณะเปนหองประชุมอเนกประสงคมีลาน
กวางและมีทีน่ั่งเปนอัฒจรรยสําหรับผูปกครองตลอดจนผูสนใจเขาชมได ซึ่งหองนี้เปนการฝกซอมของ
นาฏศิลปตัวพระและตัวนาง   
   สวนที่ 2 บริเวณหนาหองประชุม 322 มกีารฝกซอมระหวางยกัษ และลิง ครู อาจารยจะ
แยกซอมกนั ระหวางยักษและลิงอยูคนละดาน ในชวงแรกจะเปนการฝกแมทา และจะฝกซอมตอดวย
การแสดงชุดตางๆ ที่จะจัดข้ึนในการแสดงตางวาระกนั  
  
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
    1. สรางเสริมใหบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดรับการซึมซับรับรูอยางเขาใจ
แทจริงในความงามและคุณคาของนาฏศิลปและดนตรีไทย เปนผูชม ผูฟง และเปนแกนนาํแผขยาย
ศิลปะมรดกไทยแขนงน้ีใหกวางขวางตอไปในสังคม 
    2.  เปนปจจัยโนมนําใหนกัศึกษาขยายความสนใจไปสูศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงอ่ืน 
    3.  เปนการสรางกลุมความสัมพันธเชื่อมโยงของบุคลากรแตละหนวยงาน 
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    4.  เปนการสรางกลุมความสัมพันธเชื่อมโยงในหมูนักศึกษาตางรุนตางคณะ 
    5.  เปนสรางช่ือเสียงเกียรติคุณใหกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในฐานะผูอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
 ตัวอยางผลงานการแสดง 
   โขนไทยพากยจีน ณ มหานครเซ่ียงไฮ เปนปรากฏการณในวงการศิลปะการแสดงของไทยที่
ไดมีการนํา เอาศิลปะการแสดงโขนมาถายทอดสูสายตาชาวโลกในภาษาตางประเทศเปนคร้ังแรก จัด
แสดงในโอกาสที่มหาวทิยาลัยรามคําแหง ไดรับเกียรติจากสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ 
นครเซ่ียงไฮ ใหนาํการแสดงโขนรามคําแหง นาฏศิลปและดนตรีไทย เขารวมในงาน Thailand Expo 
2008 ณ นครเซ่ียงไฮ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหวางวนัที ่1-3 สิงหาคม 2551ดวยการ
ริเร่ิมของอดีตอธิการบดีรังสรรค แสงสุข เพื่อที่จะทาํนุบาํรุงศิลปะการแสดงโขนใหเปนที่แพรหลายและ
สรางเยาวชนให “ ดูโขนเปน” เกิดเปนผลงานสรางช่ือเสียงมากมาย จากนัน้เปนตนมาโขนรามคําแหง
จึงไดมีโอกาสออกแสดงทั่วไปทั้งในประเทศและนานาประเทศ นับต้ังแตสวีเดน เดนมารก เวียดนาม 
สิงคโปร 
 และเม่ือไดมีโอกาสเปดการแสดง ณ นครเซ่ียงไฮนี ้ผูกอต้ังโขนรามคําแหง รองศาสตราจารย 
รังสรรค แสงสุข มีแนวคิดที่จะนําเสนอการแสดงโขนใหชาวตางชาติตางภาษาไดมีโอกาสเขาใจใน
เนื้อหาของการแสดงมากย่ิงข้ึน โดยเลือกเอาการแสดงโขนชุดยกรบ ซึ่งเปนศึกระหวางพระรามกบั
ทศกัณฐมาดําเนินเร่ือง บทพากยการแสดงโขนคร้ังนี ้ไดรับความรวมมอืในการแปลเปนภาษาจีน และ
พากยแบบโขนดวยภาษาจนี โดยอาจารยอําพนั เจริญสุขลาภ หรือ อาเมง ป.ปลา ซึ่งทานเองนัน้เปน
ผูเชี่ยวชาญ 
 ดานภาษาและวัฒนธรรมของจีนชัน้ครูคนหนึ่งของเมืองไทย และโดยเฉพาะในดานศิลปะ 
การแสดงอุปรากรจีน หรือ งิว้ ซึ่งการรวมแสดงในคร้ังนี้ถอืเปนการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยโดย
เล็งเหน็ประโชยนตอการนําศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพรในระดับนานาชาติสอดคลองกับพนัธกจิหนึง่
ในส่ีประการของมหาวทิยาลัย คือ พันธกจิในดานการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ยังคงมุงมั่นที่จะ
สงเสริมใหเกิดกิจกรรมดีดีเชนนี้ตอไปในอนาคตและเช่ือไดวาความสัมพันธอันดีระหวางประเทศจีนและ
ประเทศไทยจะยังคงยั่งยืนดวยการมีวัฒนธรรมสัมพันธที่ดีรวมกนัตอไป 
    ผูวิจัยจงึมีความสนใจศึกษาการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนของมหาวทิยาลัยรามคําแหง 
เพื่อการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมโขน เพราะโขนเปนศิลปะช้ันสูง แตเนื่องดวยขนบธรรมเนียมใน
การถายทอดศิลปะการแสดงประเภทนี้เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย จึงทาํให “โขน” เปนศิลปะ
ที่ปุถุชนธรรมดาในอดีตไมสามารถมีไวในครอบครองได คงสงวนไวเปนราชูปโภคแหงองค
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พระมหากษัตริยเทานัน้ และท่ีมาของโขนในอดีตมีความเปนมาจากดินแดนแหงอารยธรรมโบราณใน
ประเทศอินเดียทีน่าศึกษาหาความรู เพื่อคนหารากเหงาของวัฒนธรรมโขนในสมัยโบราณจนถงึปจจุบัน 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจยัใชระเบียบวธิีวจิัยเชิงสํารวจ (Survey study) และเสนอสาระ
ตามลําดับดังนี้ คือการกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมขอมูล การจดักระทําขอมลู การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่เปนสมาชิกกิจกรรม
โครงการโขนมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2553 จํานวน 263 คน  
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่เปนสมาชิกกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2553 จํานวน 171 คน  
 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนนิการตามข้ันตอนดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสารและผลงานวิจยัที่เกี่ยวของกบัแรงจูงใจและกิจกรรมนกัศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหไดแนวคิดที่เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. สรางแบบสอบถาม แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
แบงเปน 3 ดาน คือ ดานการอนุรักษและทํานุศิลปวัฒนธรรม ดานการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน  และดาน
การเรียนเพื่อรูและการพัฒนาตนเอง  
 3. นําแบบสอบถามที่ไดสรางข้ึน เสนอประธานกรรมการและกรรมการควบคุมปริญญา 
นิพนธและผูเชีย่วชาญ 3 ทาน (ภาคผนวก ข) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ตลอดจนสํานวนภาษา และปรับปรุงแกไขขอคําถามใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  
           4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว เสนอประธานกรรมการและกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ เพื่อตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง แลวนาํไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง  จาํนวน 50 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม(Discrimination Power) โดย
การหาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม(Item-total Correlation 
Coefficient) คัดเลือกขอคําถามที่มีอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ข้ึนไป ไดขอคําถามเพื่อใชในการวจิัย
ทั้งส้ิน 46 ขอ  
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    5. หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.1984 : 169)  ไดคาความเช่ือมัน่เทากบั .88 
    6. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบคุณภาพเรียบรอยแลว เสนอประธานกรรมการและกรรมการ
ควบคุมปริญญานพินธ เพือ่ปรับปรุงแกไขและใหความเห็นชอบกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางตอไป 
 
 ลักษณะของแบบสอบถาม 
  แบบสอบถามที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิรท (Likert. 1932:55) แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  
จํานวนปที่กาํลังศึกษา ลักษณะกลุมตัวละครโขนของนักศึกษา และประสบการณทางดานนาฏศิลป
ไทย 
    ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เกี่ยวกับแรงจูงใจในการเขารวม
กิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ของนิสิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง แบงเปน 3 ดาน คือ 
ดานการอนุรักษและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย  ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ดานการเรียน
เพื่อรูและการพัฒนาตนเอง  จํานวน 46 ขอ  ในตอนทายของแบบสอบถามแตละดานเปนแบบสอบถาม
ปลายเปด เพือ่ใหผูตอบไดเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม
โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางเสรี โดยนาํมาสรุปและจัดหมวดหมูในเชิงบรรยายเพื่อใชใน
การอภิปรายผล 
    โดยผูวิจัยกําหนดคาน้าํหนักคะแนน ดังนี ้
 คะแนน 5 หมายถงึ ผูตอบมแีรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหงมากที่สุด 
 คะแนน 4 หมายถงึ ผูตอบมแีรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหงมาก 
 คะแนน 3 หมายถงึ ผูตอบมแีรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหงปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถงึ ผูตอบมแีรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหงนอย 
 คะแนน 1 หมายถงึ ผูตอบมแีรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหงนอยที่สุด 
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 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคาเฉล่ีย ดังนี ้
    คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายความวา นิสิตมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูในระดับมากที่สุด 
    คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายความวา นิสิตมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูในระดับมาก 
    คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายความวา นิสิตมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูในระดับปานกลาง 
    คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายความวา นิสิตมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูในระดับนอย 
    คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายความวา นิสิตมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูในระดับนอยที่สุด 
 
การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ผูวิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี ้
 1.  ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒถึงอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพือ่ขออนุญาตแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.  นําหนงัสือแนะนําตัวพรอมแบบสอบถาม ไปทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักศึกษาทีเ่ปน
กลุมตัวอยาง โดยช้ีแจงรายละเอียดของแบบสอบถามและเก็บรวบรวมดวยตนเอง  
 3. นําขอมูลไปวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถติิดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 

การจัดกระทําขอมูล 
 1.  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณกอนนําไปวิเคราะหขอมูล 
 2.  นําแบบสอบถามมาวิเคราะหคาสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร  
 3. โดยสง 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถี่(Frequency) และ คา
รอยละ(Percentage) 
 2. ตามความมุงหมายขอ 1 เพือ่การศึกษาแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  ในแตละดานและโดยรวม วิเคราะห
โดยหาคาเฉลีย่(Mean) และหาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 3. ตามความมุงหมายขอ 2 เพือ่เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตละดานและโดยรวมจําแนกตาม
เพศ และประสบการณทางดานนาฎศิลปไทย โดยใชการทดสอบที (t-test) สวนตัวแปรจํานวนปทีก่ําลัง
ศึกษา  และลักษณะกลุมตัวละครโขนของนักศึกษา ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติจึงทาํการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ (Ferguson.  1981: 190 - 380) 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1  คาความถี่ (Frequency) 
  1.2  คารอยละ (Percentage) 
  1.3  คาเฉลีย่(Mean) 
  1.4  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
   2.1 หาคาอํานาจจาํแนกของแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชการทดสอบที (t-test) 
(Flemming; & Nellis.  1994: 374) 

       2.2 หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิแ์อลฟา (-Coefficient) 
ของครอนบาค  (Cronbach.  1984: 169) 
 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
     3.1 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 
กลุมโดยใชการทดสอบที (Ferguson.  1981: 178) 
    3.2 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
มากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) (Ferguson. 
1981: 190-299) ในกรณีทีพ่บความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ จึงทําการทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Ferguson.  1981:190 - 380) 
 
 



บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการศึกษาแรงจูงในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษามหาวทิยาลัยรามคําแหง เพือ่ให
การแปรความหมายและการวิเคราะหขอมลูเปนทีเ่ขาใจตรงกัน ผูวิจยัจึงกําหนดสัญลักษณตางๆ ดังนี ้
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 X   แทน คาคะแนนเฉล่ีย(Mean) 
 S.D. แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
 n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 t  แทน คาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม t-distribution 
 F   แทน  คาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยที่มากกวาสองกลุม F-distribution 
 q  แทน คาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรายคู 
 df  แทน   คาแทนช้ันของความเปนอิสระ (Degree of greedom) 
 SS  แทน ผลบวกกาํลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS แทน คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 
 *  แทน  ความมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอเปน 3 ข้ันตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1  วิเคราะหขอมูลเกีย่วกับรายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงความถี่ และหาคารอยละ 
 ตอนที่  2  ศึกษาแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในแตละดานและโดยรวม ไดแก ดานการอนรัุกษและทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการ
ติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ดานการเรียนเพื่อรูและการพฒันาตนเอง วเิคราะหโดยการคํานวณหาคา
คะแนนเฉลีย่ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนที่ 3  เปรียบเทยีบแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามเพศ และประสบการณทางดาน
นาฎศิลปไทย โดยใชการทดสอบที (t-test) สวนตัวแปรจํานวนปที่กาํลังศึกษา  และลักษณะกลุมตัว
ละครโขนที่ศึกษา ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)และเม่ือพบ
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ความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ จงึทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ
(Scheffe’) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1  วิเคราะหขอมูลเกีย่วกับรายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงความถี่ และหาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 2 
  
ตาราง 2 จํานวนและคารอยละของนักศึกษา จาํแนกตามตัวแปรที่ศึกษา 
 

ตัวแปรที่ศกึษา จํานวน  รอยละ 
1. เพศ    
     1.1 ชาย 91  53.22 
     1.2 หญิง 80  46.78 

รวม 171  100.00 

2. จํานวนปทีก่ําลังศึกษา   
    2.1 1-2 ป 

 
70 

 
 

 
40.93 

    2.2 3-4 ป 41  23.98 
    2.3 5-6 ป 27  15.79 
    2.4 7-8 ป 33  19.30 

รวม 171  100.00 
3. ลักษณะกลุมตัวละครโขนของนักศึกษา    
    3.1 กลุมตัวพระ 49  29.17 
    3.2 กลุมตัวนาง 61  36.31 
    3.3 กลุมตัวยักษ 28  16.67 
    3.4 กลุมตัวลิง 30  17.85 

รวม 168  100.00 
4.ประสบการณทางดานนาฎศิลปไทย    
   4.1 เคยมีประสบการณ 108  64.67 
   4.2 ไมเคยมีประสบการณ 59  35.33 

รวม 171  100.00 
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 จากตาราง 2 แสดงวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาเพศชาย (รอยละ 53.22 )  เปน
นักศึกษากําลังศึกษาปที ่1-2 และสูงกวามากที่สุด(รอยละ 40.93) ลักษณะกลุมตัวละครโขนของ
นักศึกษาเปนกลุมตัวนางมากท่ีสุด(รอยละ 36.31) และสวนใหญเคยมีประสบการณทางดานนาฎศิลป
ไทย (รอยละ64.67)  
 
 ตอนท่ี 2  ศึกษาแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนของนกัศึกษา ในแตละดาน
และโดยรวม ไดแก ดานการอนุรักษและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคล
อ่ืน ดานการเรียนเพื่อรูและการพัฒนาตนเอง ดังแสดงในตาราง 3-10 
 
ตาราง 3 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจของนักศึกษาในการเขารวม

กิจกรรมโครงการโขน ในแตละดานและโดยรวม  
 

นักศกึษา
(n=171) 

 
แรงจูงใจในการเขารวมกจิกรรมโครงการโขน 

 

X  S.D. 

 
ระดับ
แรงจูงใจ 

ดานการอนุรักษและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย  4.06 0.53 มาก 
ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน    3.76 0.63 มาก 
ดานการเรียนเพื่อรูและการพฒันาตนเอง  3.64 0.72 มาก 

รวม  3.82 0.54 มาก 

  
 จากตาราง 3 แสดงวานักศึกษามีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน โดยรวมและ
ในแตละดานอยูในระดับมาก  
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ตาราง 4 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจของนักศึกษาในการเขารวม 
      กิจกรรมโครงการโขน ดานการอนุรักษและทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย เปนรายขอ 
 

 

นักศกึษา 
(n=171) 

 
ขอ 
ที่ 

ดานการอนรุกัษและทํานบุํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

X  S.D. 

 
ระดับ

แรงจูงใจ 

1. กิจกรรมสงเสริมใหอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  4.39 0.63 มากที่สุด 
2.  กิจกรรมสงเสริมใหมีคานิยมที่ดีตอศิลปวฒันธรรม   

ไทย 
 3.97 0.56 มาก 

3. กิจกรรมที่สงเสริมใหมีความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย  3.98 0.71 มาก 
4.  กิจกรรมชวยใหไดเรียนรูคุณคาทางศิลปวฒันธรรม

ไทย 
 3.99 0.77 มาก 

5.  กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 4.02 0.78 มาก 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

กิจกรรมสงเสริมใหชวยสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย 
กิจกรรมชวยใหไดรับความรูเร่ืองศิลปวัฒนธรรมไทย 
กิจกรรมชวยใหเขาใจศิลปวฒันธรรมไทย 
กิจกรรมชวยใหเรียนรูจารีตในการแสดงโขน 
กิจกรรมชวยใหเรียนรูจารีตในการบรรเลงดนตรีไทย 

   4.03 
  4.09 
  3.99 
  4.07 
  3.96 

0.70 
0.78 
0.81 
0.81 
0.81 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

11. กิจกรรมทาํใหอยากศึกษาการแสดงโขนตอไป  3.98 0.82 มาก 
12. กิจกรรมชวยใหภาคภูมิใจในภูมิปญญาไทยดาน 

การแสดง 
 4.30 0.71 มากที่สุด 

13. กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  4.12 0.68 มาก 
14. กิจกรรมเปนการประชาสัมพนัธศิลปวฒันธรรมไทย  4.06 0.72 มาก 
15. กิจกรรมทาํใหตระหนักถึงความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 4.07 0.78 มาก 

16. กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 3.95 0.76 มาก 

รวม  4.06 0.53 มาก 
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 จากตาราง 4 แสดงวานักศึกษามีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน ดานการ
อนุรักษ และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย โดยรวมในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา
นักศึกษามีแรงจูงใจเกือบทกุขอในระดับมาก ยกเวนขอ 1 กิจกรรมสงเสริมใหอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ไทย และขอ 12.กิจกรรมชวยใหภาคภูมิใจในภูมิปญญาไทยดานการแสดง ที่นักศึกษามีแรงจูงใจใน
ระดับมากที่สุด 
 

ตาราง 5 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจของนักศึกษาในการเขารวม  
     กิจกรรมโครงการโขน ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน เปนรายขอ   
 

นักศกึษา (n=171) ขอ
ที่ 
 

 
ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 

X  S.D. 

ระดับแรง 
จูงใจ 

   4.22 
   4.05 
   3.82 

17.  
18.  
19.  

 

การเขารวมกิจกรรมทําใหไดพบปะเพื่อนตางคณะ 
การเขารวมกิจกรรมทําใหไดแลกเปล่ียนความรูกับเพื่อนๆ 
การเขารวมกิจกรรมทําใหไดพบปะกับบุคลากรที่มี
ชื่อเสียงดานการแสดงโขน 

0.75 
0.72 
0.80 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

 

20.  การเขารวมกิจกรรมทําชวยใหเรียนรูการอยูรวมกับผูอ่ืน 
 

 3.77 0.83 มาก 
21.  การเขารวมกิจกรรมชวยใหเขาใจการทาํงานรวมกับผูอ่ืน  3.81 0.87 มาก 
22. การเขารวมกิจกรรมทําใหมีมนุษยสัมพนัธทีดี่กับผูอ่ืน  3.79 0.84 มาก 
23. การเขารวมกิจกรรมไดฝกทักษะการพูดในสังคม  3.65 0.84 มาก 
24.  การเขารวมกิจกรรมไดฝกมารยาทในสังคม  3.74 0.85 มาก 
25. การเขารวมกิจกรรมไดฝกการเสียสละและมีน้ําใจแกผูอ่ืน  3.85 0.84 มาก 
26.  การเขารวมกิจกรรมทําใหมีโอกาสไดพบเพือ่นใหม  3.76 0.84 มาก 
27.  การเขารวมกิจกรรมทําใหรูจักการวางตัวในสังคม  3.60 0.86 มาก 
28.  การเขารวมกิจกรรมสงเสริมใหมีปฎิสัมพนัธที่ดีกับครู  3.21 0.83 มาก 
29.  การเขารวมกิจกรรทําใหรูจกัปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน  3.91 0.80 มาก 
30. การเขารวมกิจกรรมทําใหรูจักชวยเหลือ แบงปน

เอ้ือเฟอเผ่ือแผซึ่งกนัและกนั 
 3.72 0.81 มาก 

31. การเขารวมกิจกรรมสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดี
ระหวางเพื่อนในสถาบัน 

 3.51 0.83 มาก 

 รวม   3.76 0.63 มาก 
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 จากตาราง 5 แสดงวานักศึกษามีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน ดานการ
ติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีแรงจูงใจ
เกือบทุกขอในระดับมาก ยกเวนขอ 17การเขารวมกิจกรรมทําใหไดพบปะเพื่อนตางคณะที่นกัศึกษามี
แรงจูงใจในระดับมากที่สุด 
 
ตาราง 6 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจของนักศึกษาในการเขารวม

กิจกรรมโครงการโขน ดานการเรียนเพื่อรูและการพัฒนาตนเอง เปนรายขอ 
 

นักศกึษา(n=171) ขอ 
ที่ 

ดานการเรียนเพื่อรูและการพัฒนาตนเอง 

X  S.D. 

ระดับ
แรงจูงใจ 

32. การเขารวมกิจกรรมทําใหไดความรูนอกเหนือจากชั้น
เรียน 

3.94 0.90 มาก 

33.  การเขารวมกิจกรรมสงเสริมใหมีบุคลิกภาพที่ดี 3.81 0.85 มาก 
34. การเขารวมกิจกรรมสงเสริมใหมีความมัน่ใจในตัวเอง 3.71 0.87 มาก 
35.  การเขารวมกิจกรรมชวยใหมคีวามกลาแสดงออก 3.59 0.84 มาก 
36. การเขารวมกิจกรรมสงเสริมใหใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 
3.64 0.87 มาก 

37 การเขารวมกิจกรรมทําใหไดเรียนรูทักษะศิลปะกาแสดง
โขน 

3.61 0.93 มาก 

38.  การเขารวมกิจกรรมทําใหไดเรียนรูทักษะดานนาฎศิลป
ไทย 

3.64 0.84 มาก 

39.  การเขารวมกิจกรรมทําใหไดเรียนรูทักษะทางดนตรีไทย 3.49 0.95 มาก 
40. การเขารวมกิจกรรมชวยพัฒนาความสามารถในดานการ

แสดง 
3.53 1.00 มาก 

41.  การเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูการแกสถานการณเฉพาะ
หนาในการแสดง 

3.84 0.86 มาก 

42.  การเขารวมกิจกรรมทําใหไดฝกความม่ันใจในตนเอง 3.73 0.79 มาก 
43.  
44. 
 

การเขารวมกิจกรรมไดฝกวินยัในการฝกซอมดวยตนเอง 
การเขารวมกิจกรรมทําใหฝกความอดทนในการซอมการ
แสดง 

3.61 
3.45 

0.89 
0.95 

มาก 
มาก 
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ตาราง 6  (ตอ) 
 

นักศกึษา(n=171) ขอ 
ที่ 

ดานการเรียนเพื่อรูและการพัฒนาตนเอง 

X  S.D. 

ระดับ
แรงจูงใจ 

45. การเขารวมกิจกรรมทําใหไดฝกสมาธิของตนเอง 3.51 0.86 มาก 
46. การเขารวมกิจกรรมทําใหไดรับความรูเร่ืองราวของ

รามเกียรต์ิ 
3.41 0.94 มาก 

รวม 3.64 0.72 มาก 

 
 จากตาราง 6 แสดงวานักศึกษามีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน ดานการเรียน
เพื่อรูและการพัฒนาตนเอง โดยรวมในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา นกัศึกษามีแรงจูงใจ
ในระดับมากทุกขอ 
 

ตาราง 7 คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจของนักศึกษาในการเขารวม 
      กิจกรรมโครงการโขน ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามเพศ 
 

เพศชาย (n=91) เพศหญิง(n=80) 
แรงจูงใจในการเขารวม

กิจกรรม 
X  S.D. 

ระดับ
แรงจูงใจ X  S.D. 

ระดับ
แรงจูงใจ 

ดานการอนุรักษและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

3.98 0.48 มาก 4.15 0.57 มาก 

ดานการติดตอสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืน 

3.72 0.60 มาก 3.81 0.66 มาก 

ดานการเรียนเพื่อรูและ
การพัฒนาตนเอง 

3.61 0.69 มาก 3.67 0.75 มาก 

รวม 3.77 0.51 มาก 3.88 0.56 มาก 
  

 จากตาราง 7 แสดงวานักศึกษาเพศชายและเพศหญิงตางกม็ีแรงจูงใจกับการเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมโครงการโขน โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานกัศึกษาเพศชายและเพศ
หญิงมีแรงจูงใจระดับมากทกุดานเชนกัน 



 
ตาราง 8 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน ในแตละดานและโดยรวม จาํแนกตาม 
      จํานวนปที่กําลังศึกษา 
 

 
 จากตาราง 8 แสดงวา นักศึกษาที่กาํลังศึกษาปที่1-2 กาํลังศึกษาปที่ 3-4 กําลังศึกษาปที่5-6 และกําลังศึกษาปที่7-8 มีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมโครงการโขน โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกระดับชั้นป มีแรงจูงใจในระดับมาก 
 
 
 

1-2 ป  
(n=70) 

3-4 ป 
(n=41) 

5-6 ป 
(n=27) 

7-8 ป 
(n=33) 

แรงจูงใจในการเขารวมกจิกรรม 

X  S.D. 
ระดับ

แรงจูงใจ X  S.D. 
ระดับ

แรงจูงใจ X  S.D. 
ระดับ

แรงจูงใจ X  S.D. 
ระดับ

แรงจูงใจ 

ดานการอนุรักษและทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.02 0.73 มาก 4.07 0.80 มาก 4.00 0.66 มาก 4.15 0.66 มาก 

ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น 3.81 0.82 มาก 3.69 0.89 มาก 3.80 0.74 มาก 3.74 0.76 มาก 
ดานการเรียนเพื่อรูและการพฒันาตนเอง 3.74 0.86 มาก 3.61 0.90 มาก 3.57 0.81 มาก 3.51 0.87 มาก 

รวม 3.85 0.80 มาก 3.79 0.86 มาก 3.79 0.73 มาก 3.80 0.76 มาก 

53 
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ตาราง 9 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน ในแตละดานและโดยรวม จาํแนกตาม
ลักษณะกลุมตัวละครโขนของนักศึกษา 

 

 
 จากตาราง 9 แสดงวานักศึกษาที่มีลักษณะกลุมตัวละครโขนที่ศึกษา กลุมตัวพระ กลุมตัวนาง กลุมตัวยักษ และกลุมตัวลิงมีแรงจูงใจในการเขารวม
กิจกรรมโครงการโขน โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกลักษณะกลุมตัวละครโขนที่ศึกษา มีแรงจูงใจในระดับมาก 
 
 
 

กลุมตัวอยางพระ 
(n-49) 

กลุมตัวนาง 
(n=61 

กลุมตัวยักษ 
(n=28) 

กลุมตัวลิง 
(n=30) 

แรงจูงใจในการเขารวมกจิกรรม 

X  S.D. 
ระดับ

แรงจูงใจ X  S.D. 
ระดับ

แรงจูงใจ X  S.D. 
ระดับ

แรงจูงใจ X  S.D. 
ระดับ

แรงจูงใจ 

ดานการอนุรักษและทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.08 0.66 มาก 4.19 0.75 มาก 3.97 0.74 มาก 3.95 0.68 มาก 

ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น 3.70 0.75 มาก 3.83 0.83 มาก 4.02 0.86 มาก 3.71 0.79 มาก 
ดานการเรียนเพื่อรูและการพฒันา
ตนเอง 

3.54 0.83 มาก 3.60 090 มาก 3.98 0.82 มาก 3.73 0.85 มาก 

รวม 3.77 0.74 มาก 3.87 0.82 มาก 3.99 0.80 มาก 3.79 0.75 มาก 

54 
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ตาราง10  คาคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจงูใจของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรม โครงการโขนในแตละดานและโดยรวม จาํแนกตามประสบการณทางดานนาฎศิลปไทย 

 

เคยมีประสบการณ 
(n=108) 

ไมเคยมีประสบการณ 
(n=59) แรงจูงใจในการเขารวม

กิจกรรม 
X  S.D. 

ระดับ
แรงจูงใจ X  S.D. 

ระดับ
แรงจูงใจ 

ดานการอนุรักษและทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.11 0.55 มาก 3.96 0.50 มาก 

ดานการติดตอสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืน 

3.79 0.63 มาก 3.72 0.64 มาก 

ดานการเรียนเพื่อรูและ 
การพัฒนาตนเอง 

3.66 0.75 มาก 3.58 0.67 มาก 

รวม 3.86 0.55 มาก 3.76 0.52 มาก 

  
 จากตาราง 10 แสดงวานักศึกษากลุมทีเ่คยมีประสบการณ และ กลุมที่ไมเคยมีประสบการณ 
มีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน โดยรวมในระดับมากเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทั้ง
สองกลุม มีแรงจูงใจในระดับมากเชนกนั 
               
 ตอนท่ี 3 เปรียบเทยีบแรงจูงใจของนกัศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในการเขารวม
กิจกรรมโครงการโขน ในแตละดานและโดยรวม จาํแนกตามตัวแปร เพศ จํานวนปที่กําลังศึกษา 
ลักษณะกลุมตัวละครโขนของนักศึกษา ประสบการณดานนาฎศิลปไทย ดังแสดงในตาราง 11-15 
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ตาราง 11  การเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักศึกษาในการเขารวมกจิกรรมโครงการโขนในแตละดาน

และโดยรวม จําแนกตามเพศ  
 

 
 จากตาราง 11 แสดงวานักศึกษามหาวทิยาลัยรามคําแหงทัง้เพศชายและเพศหญิง มี
แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน โดยรวมไมแตกตางกนั เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานการอนุรักษและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพศชาย(n=91) เพศหญิง(n=80) 
แรงจูงใจในการเขาเรยีน 

X  S.D. 
X  S.D. 

t p 

ดานการอนุรักษและทํานุบาํรุง     
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

3.98 0.48 4.15 0.57 -2.18 .030 

ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคล
อ่ืน 

3.72 0.60 3.81 0.66 -.93  .353 

ดานการเรียนเพื่อรูและการ
พัฒนาตนเอง 

3.61 0.69 3.67 0.75 -.57 .568 

รวม 3.77 0.5 3.88 0.56 -1.37 .174 
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ตาราง 12  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน ในแตละดานและโดยรวม 
จําแนกตามจํานวนปที่กาํลังศึกษา 

 

แรงจูงใจ 
แหลงความ
แปรปรวน 

 df  SS MS F p 

ระหวางกลุม  3  .428 .143 .50 .683 
ภายในกลุม  167  47.670 .285   

ดานการอนุรักษและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

รวม  170  48.098    
ระหวางกลุม  3  .288 .096 .24 .868 
ภายในกลุม  167  66.707 0.399   

ดานการติดตอสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืน 

รวม  170  66.995    
ระหวางกลุม  3  1.820 0.607 1.19 .315 
ภายในกลุม  167  85.002 0.510   

ดานการเรียนเพื่อรูและการ
พัฒนาตนเอง 

รวม  170  87.002    
ระหวางกลุม  3  .240 .080 .25 .844 
ภายในกลุม  167  48.784   รวมทกุดาน 
รวม  170  49.024 

.292 
  

 
 จากตาราง12 แสดงวานักศึกษามหาวทิยาลัยรามคําแหงที่จาํนวนปทีก่ําลังศึกษาแตกตางกนั
มีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน 
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักศึกษารามคําแหงในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน  
      ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามลักษณะกลุมตัวละครโขนทีศึ่กษา 

  
 จากตาราง13 แสดงวานักศึกษาที่มีลักษณะกลุมตัวละครโขนแตกตางกนัมีแรงจูงใจในการ
เขารวมโครงการโขน โดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเรียนเพื่อรูและ
การพัฒนาตนเอง แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆไมพบความแตกตาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจ 
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหวางกลุม 3 2.139 .731 2.55 .057 
ภายในกลุม 164 45.806 .279   

ดานการอนุรักษและทําน ุ   
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

รวม 167 47.944    
ระหวางกลุม 3 2.568 .856 2.19 .091 
ภายในกลุม 164 63.960 .390   

ดานการติดตอสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืน 

รวม 167 66.528    
ระหวางกลุม 3 5.913 1.971 4.02 .009 
ภายในกลุม 164 80.298 .490   

ดานการเรียนเพื่อรูและ
การพัฒนาตนเอง 

รวม 167 86.211    
ระหวางกลุม 3 1.515 .505 1.75 .158 
ภายในกลุม 164 47.211 .288   รวมทกุดาน 
รวม 165 48.726    
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ตาราง 14 การทดสอบความแตกตางของแรงจูงใจของนักศึกษาในการเขารวมกจิกรรมโครงการโขน 
     ดานการเรียนเพื่อรูและการพัฒนาตนเอง จาํแนกตามลักษณะกลุมตัวละครโขนที่ศึกษา เปนรายคู 
 

ลักษณะกลุมตัวละคร                  กลุมตัวพระ      กลุมตัวนาง    กลุมตัวลิง    กลุมตัวยักษ 
โขนของนกัศึกษา               X          3.54                    3.60             3.73            3.98                     
กลุมตัวพระ                    3.54                                                                             * 
กลุมตัวนาง                    3.60 
กลุมตัวลิง                      3.73 
กลุมตัวยกัษ                   3.98 

 
  จากตาราง 14 แสดงวานักศึกษาที่มีลักษณะของกลุมละครโขนที่เปน กลุมตัวพระกบักลุมตัว
ยักษมีแรงจูงใจในการเขารวมโครงการโขน ดานการเรียนเพื่อรูและการพัฒนาตนเองแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
 
ตาราง 15 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน ในแตละดานและโดยรวม 

จําแนกประสบการณทางดานนาฎศิลปไทย 
 

เคยมีประสบการณ 
(n=108) 

ไมเคยมีประสบการณ 
(n=59) แรงจูงใจในการเขาเรยีน 

 X  S.D. 
X  S.D. 

t p 

ดานการอนุรักษและทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
 

4.11 0.55 3.96 0.50 1.81 .072 

ดานการติดตอสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืน 

 
 

3.79 0.63 3.72 0.64 .66 .512 

ดานการเรียนเพื่อรูและการ
พัฒนาตนเอง 

 
 

3.66 0.75 3.58 0.67 .78 .437 

รวม  3.86 0.55 3.76 0.52 1.21 .230 

 
 จากตาราง 15 แสดงวานักศึกษามหาวทิยาลัยรามคําแหงที่มีประสบการณทางดานนาฎศิลป
ไทยแตกตางกนัมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกนั 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง 3 ดาน ไดแก ดานการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการติดตอสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืน และดานการเรียนเพื่อรูและการพฒันาตนเอง             
 2. เพื่อเปรียบเทยีบแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามเพศ  จํานวนปที่กําลังศึกษา  ลักษณะกลุมตัว
ละครโขนที่ศึกษา และประสบการณทางดานนาฏศิลปไทย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักศึกษาที่เปนสมาชิกโครงการโขน ประจําป 
2553 จํานวน 171 คน                                                                                                
 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเขารวม
กิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ดาน คือ ดานการอนุรักษและทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน และดานการเรียนเพื่อรู และการพัฒนาตนเอง 
รวมทัง้ส้ิน 46 ขอ โดยมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.88                                      
 
การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยดําเนนิการดังนี ้                                       

 1.  วิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับรายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง 
ความถี่และหาคารอยละ     
 2.  ศึกษาแรงจงูใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  
3 ดาน วิเคราะหโดยหาคาคะแนนเฉล่ีย  และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน      
            3.  เปรียบเทยีบแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง 3 ดาน จําแนกตามเพศ และประสบการณทางดานนาฎศิลปไทย ใชการทดสอบ       
(t-test) สวนตัวแปรจํานวนปที่กําลังศึกษา และลักษณะกลุมตัวละครโขนที่ศึกษาใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิจึง
ทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิีการของเซฟเฟ  
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สรุปผลการวิจัย 
 1. นักศึกษามีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน ในแตละดานและโดยรวมอยูในระดับ
มาก 
 2. นักศึกษาชายและหญิงมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน ในแตละดานและ
โดยรวมไมแตกตางกนั ยกเวน ดานการอนรัุกษและทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. นักศึกษาที่มีจาํนวนปที่กาํลังศึกษาแตกตางกนั มีแรงจูงใจในการเขารวมกจิกรรม
โครงการโขน ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกนั 
 4. นักศึกษาที่ลักษณะของกลุมตัวละครที่ศึกษาแตกตางกนั มีแรงจูงใจในการเขารวม
กิจกรรมโครงการโขน ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกนั ยกเวน ดานการเรียนเพื่อรูและการ
พัฒนาตนเอง ที่แตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. นักศึกษาที่มีประสบการณทางดานนาฏศิลปไทยแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเขารวม
กิจกรรมโครงการโขน ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกนั 
 
การอภิปรายผล 
 1.  การศึกษาแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง สามารถอภิปรายผลได ดังนี ้
  จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการเขารวมกจิกรรมโครงการโขนของนกัศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง พบวา นักศึกษามีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโขนอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงนั้น เปนโครงการที่มีการจัดการเรียนการสอน ดาน
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเปนมรดกของชาติ  อีกทั้งยังคงมีการสนบัสนุนอยางดีจากมหาวิทยาลัย
รามคําแหงในการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมซ่ึงเปนอีกหนึง่พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยโครงการโขน
รามคําแหงเนนการเสริมสรางคานิยม จิตสํานึกของความเปนไทย เปดโอกาสใหนักศึกษาเรียนรูตลอด
ชีวิตและสรางจิตสํานึก ปลูกฝงวินัย สรางความซ่ือสัตยและประพฤติตนใหมีคุณคาตอสังคม พรอม
ทั้งไดพัฒนาตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริมสรางใหเปนบัณฑติที่สมบูรณอีกดวย การที่
โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเรียนการสอน ใหแกนกัศึกษาตาม
ความสนใจของผูศึกษานัน้ ยอมเปนการสรางทักษะ ฝกประสบการณทางวิชาชีพหรือความสามารถ
พิเศษทางดานนาฎศิลปไทย พัฒนาบุคลิกภาพ และปลูกฝงความคิดที่ดีซึ่งกอใหเกิดแรงจูงใจในการ
เขารวมกิจกรรมโครงการโขน สอดคลองกับทบวงมหาวทิยาลัย (2540: 1) ที่กลาววา กิจกรรมนักศึกษา
จะชวยใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเอง ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา 
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เปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและรักษาซ่ึงคานิยมทางดานศิลปวฒันธรรมและเอกลักษณอันดีงาม 
นําความรูทางวิชาการและบริการไปสรางสรรค และพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา และสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางนกัศึกษา ประชาชน และหนวยงานที่เกีย่วของ ไดเรียนรูและมีประสบการณ
ตรงในสภาพการณที่เปนจริง มีความรับผิดชอบ รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม ฝกการเปนผูนาํและเปนผูตามที่
ดี รูจักทาํงานเปนทมี ซึง่กอใหเกิดประโยชนตอนักศึกษาและสวนรวม นอกจากนีย้ังเปนการตอบสนอง
ความสนใจ ความตองการ และความถนัดของแตละบุคคลอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ พฤกษ เถาถวิล (2551: 
6) กลาวถึงการจัดกิจกรรมนกัศึกษาวา เปนส่ิงสําคัญยิ่งประการหนึ่งของการพัฒนานักศึกษากิจกรรม
นักศึกษาเปนจุดเช่ือมระหวางวิชาการที่เกดิข้ึนในหองเรียนและสังคมรอบขาง กิจกรรมที่สถาบัน 
อุดมศึกษาจัดใหแกนกัศึกษาจึงมีสวนหลอหลอมใหนักศึกษาเปนบัณฑติที่มีคุณภาพ เชนเดียวกับ ชาญ
ชัย  อินทรประวัติ (2533: 3-4) ที่กลาววา กิจกรรมนิสิตจะชวยสรางสรรคดานการมบีุคลิกภาพและ
คานิยมของการเปนมนุษยที่ดี และสามารถสรางสันติสุขและสุนทรียภาพแกสังคมได นิสิตจึงรูสึกวาไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกจิกรรมนิสิตมาก สอดคลองกับงานวิจยัของ สถิตย แกวบุดดา (2538: 
บทคัดยอ) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการเขารวมกจิกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา 
นักศึกษามีระดับแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของ มนัส       
นิลสวัสด์ิ (2547: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนิสิตของนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พบวา นักศึกษามีระดับแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมาก  
  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
  1.1 ดานการอนุรักษและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย พบวา นกัศึกษามีแรงจูงใจในระดับ
มาก  อาจเนื่องมาจากการทีน่ักศึกษาเปนผูสมัครใจเขารวมโครงการโขนโดยโครงการสรางความ
ภาคภูมิใจ ถือเปนประสบการณทางดานนาฎศิลปไทยและทางวิชาชีพที่ดี ซึง่ในการจัดโครงการนีส้ามารถ
สงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษาเกิดความตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยัง
เปนการเผยแพร สืบสานศิลปวัฒนธรรมประจําชาติไทยสูสาธารณชน ดังพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 2552: ออนไลน) ในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2537 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วงัทาพระ 
ความวา "งานดานการศึกษา ศิลปะ และวฒันธรรมนั้น เปนงานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและ
จิตใจ ซึ่งเปนทัง้ตนเหตุทัง้องคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอ่ืนๆ ทัง้หมด และเปนปจจัยที่
ชวยใหเรารักษาและดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป ทุกคนจึงตองทําความเขาใจในความสาํคัญขอนี้ให
ถองแท และตองสํานึกตระหนักในหนาที่ ในความผูกพันอันมีอยูตอบานเมืองและสังคม แลวเพยีร
พยายามปฏิบัติงานของตนดวยความต้ังใจ จริงจงัและดวยความรับผิดชอบอยางสูง เพื่อใหงานทีท่ําบัง
เกิดผลเปนประโยชน เปนความเจริญมัน่คงแกประเทศชาติอยางแทจริง" สอดคลองกับ วัลลภา  เทพ
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หัสดิน ณ อยุธยา (2538: 151) กลาวไววากิจกรรมศิลปวฒันธรรม เปนการพัฒนาใหนักศึกษามีความ
เปนไทย รูจักภาคภูมิใจในความมีเอกลักษณของชาติ ชื่นชมศิลปวฒันธรรม ระเบียบ ประเพณี ดนตรี 
นาฎศิลปไทย และพัฒนานักศึกษาใหมีบุคลิกภาพ มคีวามสามัคคี มีความประพฤติที่ดีงามสอดคลอง
กับลักษณะวัฒนธรรมของคนไทย และเปนบุคคลที่มีประโยชน เปนที่ตองการของสังคม  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจยัของกรกช  ศิริ (2536: 116) ที่ไดศึกษาเร่ือง ปญหาและความตองการของ
นักศึกษาเกีย่วกับการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ พบวา นักศึกษาม ี  
ความตองการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ วรัญญา 
เทศนา (2547: 61) ที่ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมการแสดง
นาฎศิลป ดนตรี ของวิทยาลัยนาฎศิลป พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นวาการเขารวมกิจกรรมการ
แสดงนาฎศิลป ดนตรี ในดานคุณคาทางศิลปะ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ 
นพคุณ  สุดประเสริฐ (2552: 60) ที่ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตอ
การเขารวมกิจกรรมการแสดงนาฎศิลป ดนตรี พบวา นักศึกษามีความคิดเหน็ตอการเขารวม
กิจกรรมการแสดงนาฎศิลป ดนตรี ในดานคุณคาทางศิลปะ วามีความเหมาะสมในระดับมาก 
  1.2  ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน พบวา นักศึกษามีแรงจูงใจในระดับมาก ทัง้นี้
อาจเปนเพราะนักศึกษาในวัยนีเ้ปนวัยทีม่ีความตองการ อยากรูอยากเหน็ สนใจในสิ่งแปลกใหม 
ตองการเปนทีย่อมรับจากผูอ่ืนและสังคม การเขารวมกิจกรรมทําใหนกัศึกษาไดทาํงานรวมกบัผูอ่ืน 
ชวยพัฒนาทักษะทางสังคม อีกทั้งโครงการโขนสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดวยการจัดการเรียนการ
สอนเปนกลุมลักษณะของตัวละคร จึงทาํใหนกัศึกษาเกดิความรักความผูกพนัตอมหาวทิยาลัย หรือ
นักศึกษาตางคณะ รุนพี่รุนนอง ครูผูสอน  และมีความภาคภูมิใจในการเปนสมาชกิโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตลอดจนการสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถ
ปรับตัวเขากับผูอ่ืนได ดังที่ มอรแกน และคิง (Morgan; & King. 1966: 281) ไดกลาววา มนษุย
จําเปนตองอยูรวมกับผูอ่ืนนอกเหนือจากพอแมพีน่อง ความผูกพนักนันัน้ทาํใหเกิดความพึงพอใจและ
สบายใจในการที่จะอยูรวมกันหรือทํางานเกี่ยวของกัน เพื่อสนองความตองการตางๆ นอกจากนี้  
ทบวงมหาวิทยาลัย (2542: 8) ยังกลาวไววา กิจกรรมนกัศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อพฒันาตัวนิสิต
นักศึกษา ใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน เสริมสรางความสัมพนัธอันดีระหวางนิสิตนกัศึกษา ประชาชน 
และหนวยงานที่เกีย่วของสงเสริมคานยิมดานความรวมมอื สามัคคี รับผิดชอบและเสียสละเพื่อ
สวนรวม ฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี และเผยแพรชื่อเสียงละเกียรติคุณของมหาวทิยาลัย ซึง่
สอดคลองกับ วัลลภา  เทพหสัดิน  ณ อยุธยา (2538: 59) กลาวไววา กจิกรรมนิสิตสงเสริมใหนิสิต    
แตละคนรูจักตนเองมากข้ึน โดยการเขารวมกิจกรรมนิสิตตางๆ อันเปนผลใหแตละคนสามารถ
พัฒนาการเรียนวิชาการ สังคม รางกาย จติใจ บุคลิกภาพ และเปดโอกาสใหนิสิตมปีระสบการณดาน
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การทาํงานรวมกับผูอ่ืน สามารถเสนอความคิดเหน็กลาแสดงออก รูจักฝกการทํางานอยางมีระบบ
ตลอดจนการตดัสินใจอยางมเีหตุผล ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ ณิชาพัชร  วงศสุวรรณ (2553: 54) ที่
ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรีเห็นดวยกับการเขารวมกิจกรรม
นักศึกษา ดานกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ หวัน  
วงศแกนทาว (2548: 81) ที่ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเขารวมกจิกรรมนกัศึกษาของ
มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต พบวา นกัศึกษาเหน็ดวยกับการเขารวมกจิกรรมนกัศึกษา ดานสงเสริมความ
สามัคคีและความสัมพนัธของนักศึกษาอยูในระดับมาก  
  1.3  ดานการเรียนเพื่อรูและการพฒันาตนเอง พบวา ทีน่ักศึกษามีแรงจูงใจในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง สนับสนนุและสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและดําเนนิกิจกรรมใหนกัศึกษาไดรับประสบการณทางดานนาฎศิลปไทย ดนตรีไทย และการพัฒนา
บุคลิกภาพเพือ่ที่จะเปนบัณฑิตที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และจิตใจ ซึ่ง
กิจกรรมในรูปแบบตางๆ ที่สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตางๆ ทีส่ามารถนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได อาทิเชน การนั่ง การยืน การเดิน การแสดงความเคารพ รวมทั้งมารยาท
การอยูในสังคม การฝกเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักการออนนอมถอมตน ทาํใหนักศึกษาเกิดการส่ังสม
พฤติกรรมตางๆ จนกลายเปนบุคลิกภาพทีม่ีอัตลักษณทีดี่ ทั้งทางรางกายและจิตใจ ดังที ่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (2546: 3) กลาววา กิจกรรมนักศึกษาจะชวยใหนกัศึกษาไดแสดงความสามารถ
ในการทาํงานรวมกับบุคคลอ่ืน รูจักการเปนผูนํา ผูตามที่ดี เกิดความม่ันใจในตนเอง ฝกการทาํงานเปน
กลุม รูจักการแกไขเฉพาะหนา การควบคุมอารมณ การเขาถึงชุมชน และชวยใหนักศึกษาไดพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ วิมลศรี  อุปมัย (2524: 2) กลาววา การฝกนาฎศิลป เปนกิจกรรม
หนึง่ที่สามารถพัฒนาคนใหสมบูรณทั้ง 4 ดาน คือ รางกาย จิตใจ สังคม และทัศนคติ ผูที่มีสวนรวมใน
การแสดงกิจกรรมนาฎศิลป นอกจากจะมีความรูความเขาใจ และไดฝกทักษะตามความสามารถของ
ตนแลว ยังทาํใหเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุนทรียในความงามอันเปนพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพ 
และการดํารงชวีิต สอดคลองกับงานวิจยัของ พวงทอง วุฒเิดช (2542: 28) ที่ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอ
การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา พบวา นักศึกษาตองการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาเนือ่งจากตองการ
พัฒนาตัวเองใหความรอบรู รอบคอบ มีความอดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและแบบแผน
อันดีงาม เพิ่มพูนประสบการณดานความคิด สรางจิตสํานึกที่ถกูตองดีงาม ตลอดจนปรับตัวเขากบั
สภาพการณทีเ่ปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สรางความสัมพันธที่ดีตอกัน และเสริมสรางบุคลิกภาพ
ใหแข็งแรง สมบูรณทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
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 2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง  มีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน ดานการ
ติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ดานการเรียนเพื่อรูและการพฒันาตนเองและโดยรวมไมแตกตางกนั ที่เปน
เชนนี้อาจเนื่องมาจากนกัศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงที่เขารวมโครงการฯ มีวฒุิภาวะ คุณวฒุิ 
วัยวฒุิใกลเคียงกนั และมีความสนใจในดานศิลปะนาฎศิลปไทยเหมือนกันและอยูในสภาพแวดลอม
เดียวกนั ซึง่เมือ่ไดเขารวมกิจกรรม จึงมีแนวความคิดที่สอดคลองกัน ซึ่งแนวความคิดดังกลาวอาจ
เกิดจากการสนทนาพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหวางกลุมเพื่อนและเมื่อมีกิจกรรมการแสดง
ทางดานนาฎศิลปไทยรวมกัน มีโอกาสไดฝกฝนทกัษะความรูที่ไดศึกษามาจนเกิดความชํานาญ มี
ประสบการณที่ดี และไดเรียนรูในการปฎิบัติงานในกิจกรรม งานแสดงตางๆ ที่ตองกระทํารวมกนั จึง
สงผลใหนักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืนดานการเรียนเพื่อรูและการพัฒนาตนเอง
และโดยรวมไมแตกตางกนั ดังที่ สําเนาว  ขจรศิลป (2538: 78-80) กลาววา การที่นกัศึกษาไดรับอิทธิพล
จากการอยูในสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเดียวกนั ยอมสงผลตอความคิด คานิยม ความเช่ือ และ
พฤติกรรมของนักศึกษา ทาํใหนักศึกษามีทัศนะหรือความคิดที่คลายกัน สอดคลองกับ สุรางค   
โควตระกูล (2533: 106) ที่กลาววา ความแตกตางระหวางเพศ เปนส่ิงที่สังคมคาดหวังไว แตความ
แตกตางจริงมนีอยมาก ควรคิดวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมคีวามรูความสามารถเทากนั และ
ที่สําคัญไมควรคาดหวังวาเพศใดเพศหนึ่งจะมีความสามารถโดดเดนกวากัน  ซึง่สอดคลองกับ มนสั  
นิลสวัสด์ิ(2547: 76) ที่ไดศึกษาแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พบวา นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทั้งชายและหญิงมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมนิสิตไม
แตกตางกัน ทํานองเดียวกับงานวิจัยของ วรัญญา  เทศนา (2547: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองความ
คิดเห็นของนักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมการแสดงนาฎศิลป ดนตรี ของวิทยาลัยนาฎศิลป พบวา 
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมการแสดงนาฎศิลป ดนตรีของ
วิทยาลัยนาฎศิลป โดยรวมและรายดานไมแตกตางกนั รวมทัง้หวนั  วงศแกนทาว (2548: บทคัดยอ)  
ที่ศึกษาความคิดเหน็ของนกัศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 
พบวา นักศึกษาทัง้ชายและหญิง มีความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกนั  
  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาชายและหญิงมีแรงจูงใจในการเขารวม
กิจกรรมโครงการโขน ดานการอนุรักษและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทยแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญ
ทางสถิติ ทั้งนีอ้าจเปนเพราะนักศึกษาชายและหญิง มคีวามกลาแสดงออกและการถายทอดเพื่อเปน
การอนุรักษศิลปะนาฎศิลปไทยแตกตางกนั เนื่องจากการเรียนการสอนของกิจกรรมโครงการโขนตอง
อาศัยความสนใจ ใฝรู อดทน ฝกซอมเพื่อใหเกิดทกัษะในการแสดงนาฎศิลปไทยแกตนเองมากที่สุด
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ตามความมุงหวงัในการเรียนของนกัศึกษา โดยนักศึกษาชายและหญิงอาจจะมีความมุงหวงัตางกนั 
เพราะการเรียนในศาสตรนาฎศิลปไทย เพศหญิงตองแสดงออกในการแสดงท่ีส่ือถงึความออนชอย 
สวยงาม มีสรีระที่งดงาม สวนการแสดงของเพศชายที่ตองใชพละกําลังในแสดงถึงความแข็งแรง วองไว 
อาทิเชน ตัวละครพระ ตัวละครยักษและตัวละครลิง โดยศาสตรการเรียนการสอนจงึมีความแตกตางกนั 
ทั้งกระบวนทารํา เพลงที่ใช ทักษะการใชรางกาย หลักสูตรและครูผูสอน โดยการเรียนการสอนทาํให
นักศึกษาไดเรียนรูและพัฒนาทักษะ ความคิด ประสบการณ จึงอาจจะสงผลใหโอกาสนักศึกษาชาย
และหญิงมีแรงจูงใจดานการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย ในการแสดงเพือ่เผยแพรศิลปะ 
การแสดงนาฎศิลปไทยตอสังคมแตกตางกนั ดังที่ กันยา  สุวรรณแสง (2538: 75) กลาววา เพศหญิงมี
ความสุภาพ เก็บตัว ควบคุมจริตกิริยา ไดดีกวาเพศชายท่ัวๆไป ทัง้นีก้็อาจมกีรณีพเิศษเปนสวนนอยที่
หญิงประพฤติเยี่ยงชาย หรือชายประพฤติเยี่ยงหญิง เหตุที่ความผิดแผกทางสังคมระหวางสองเพศนี้มี
ข้ึนก็เนื่องดวยวัฒนธรรมของสังคมเปนไปอยางนัน้ เชนในสังคมไทยทีค่าดหวงัหวังและตองการใหเพศ
หญิงเปนคนเก็บเนื้อเก็บตัว ไมประพฤติโลดโผน มีระเบียบเรียบรอย ทาทีออนชอย ละมุนละไม ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจยัของ ภาวนา  ใจประสาท (2534: 101) ที่ไดศึกษาเร่ืองการดํารงชีวิตของนกัศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา นักศึกษาหญิงมคีวามสนใจในการเขารวมกิจกรรมดานการเขา
รวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสูงกวานกัศึกษาชาย  
 3. นักศึกษาที่มีจาํนวนปที่กาํลังศึกษาแตกตางกนั มีแรงจูงใจในการเขากจิกรรมโครงการ
โขนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมุติฐานของการวิจัย ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เนนใหนักศึกษาเปนผูสืบทอด อนุรักษ สรางสรรค ถายทอด และพัฒนาให
เปนผูมทีักษะ พรสวรรค พรอมทั้งเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย ซึง่นักศึกษาไมวาจะศึกษาปที่เทาไร ตาง
ก็มีความสนใจ มุงมั่น ต้ังใจ เรียนรูและกลาแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนเอง และเม่ือนกัศึกษาได
เขารวมกิจกรรมและรวมแสดงนาฎศิลปรวมกัน ก็ตองผานการฝกฝน ซักซอมใหเกิดทักษะ ความชํานาญ 
และเกิดประสบการณที่ดีโดยเรียนรูรวมกนั และใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการทาํกจิกรรมรวมกัน 
พรอมทัง้สามารถแสดงความสามารถของตนเองตอหนาสาธารณชนและสามารถแกไขปญหาเฉพาะ
หนาไดดีอีกดวย  ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530: 45-46) กลาววา สังคมกลุมเพื่อนจะทําให
นักศึกษารูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จ และกลุมจะสนับสนนุสนองอารมณ จิตใจ และความ
ตองการของนกัศึกษา กลุมเพื่อนจะกระตุนใหนักศึกษาเกิดความคิดและประสบการณใหม ซึง่ทบวง  
มหาวิทยาลัย (2537: 58) กลาววา กิจกรรมนิสิตชวยใหนิสิตไดเรียนรูการอยูรวมกันเปนหมูคณะ ไดรับ
ประสบการณตรงและเพิ่มทกัษะการติดตอประสานงาน รูจักแกปญหาและมีความสามัคคีในหมูคณะ 
ผลการวิจยันี้สอดคลองกับ สัมฤทธิ์ ใจดี (2544: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองเจตคติของนกัศึกษา



 67 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา พบวา นักศึกษาอยูชั้นปตางกนัมีเจตคติตอ
การเขารวมกิจกรรมนักศึกษาดานกิจกรรมวิชาการ ดานกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ ดานกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนและดานกจิกรรมศิลปวฒันธรรมไมแตกตางกนั ในขณะที่เนาวรัตน กงเมง (2543: 
67) ไดศึกษาทัศนะของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิต พบวา นักศึกษาที่ศึกษาอยูในช้ันปตางกันมีทัศนะตอการจัดกิจกรรมนักศึกษาแตกตางกัน  
 4.  นักศึกษาที่มีลักษณะของกลุมตัวละครที่ศึกษาแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเขารวม
กิจกรรมโครงการโขน ดานการอนุรักษและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ดานการติดตอสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืน และโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย ทัง้นี้อาจเปนเพราะ
นักศึกษาที่มีลักษณะของกลุมตัวละครที่ศึกษาแบบใดกต็ามตางก็มีความสนใจ และความตองการที่จะ
เรียนรู พรอมทัง้มีใจรักทางดานนาฎศิลปไทย มีความรับผดิชอบ เรียนรูการอยูรวมกนัในสังคม สงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางนกัศึกษา ดังที่ สถาบันวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหงเฉลิมพระเกียรติ
(สวธ.) (2549: 11) กลาวไวในวัตถุประสงคของโครงการวา เพื่อเสริมสรางเยาวชน นักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึง่เติบโตตอไปในสังคมไดมีโอกาสซึมซับความรู ความเขาใจ และใฝรัก
นาฎศิลปและดนตรีไทย และเปนสวนหนึง่ในการชวยทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมของไทย พรอมทั้งสรางกลุม
ความสัมพันธภายในหมูนกัศึกษา ทัง้ภายในคณะเดียวกัน ตางคณะ และตางสาขาวิทยบริการ และ
สรางช่ือเสียงเกียรติคุณใหแกมหาวทิยาลัยรามคําแหง ผลการวิจยันี้ไมสอดคลองกบังานวิจยัของ หวัน  
วงศแกนทาว (2548: 77) ที่ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเขารวมกจิกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบวา นักศึกษาที่ศึกษาในคณะวิชาตางกัน มีความคิดเห็นตอการเขารวม
กิจกรรมนกัศึกษาโดยรวมแตกตางกนั 
  สวนดานการเรียนเพื่อรูและการพัฒนาตนเอง พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากอุปนิสัย ความสนใจ ใฝรูของนักศึกษา และวิธีการจัดการเรียนการ
สอนของแตละกลุมตัวละครมีลักษณะเฉพาะ โดยแตกตางกันในดานทักษะ ความสามารถที่ใชของ
แตละตัวละครโดยแบงเปน ตัวละครพระ ตัวละครนาง ตัวละครยักษ ตัวละครลิง ซึ่งมีสวนทาํให
นักศึกษามีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนแตกตางกัน กลาวคือ ความจาํเพาะของ
ศาสตรในเชิงลึก โดยบริบทแลวในการเรียนการสอนจะแยกเปนกลุมตามตัวละครทีน่ักศึกษาสนใจและ
ความเหมาะสมในสรีระของตนเอง ซึ่งนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตองรักการศึกษา รูจักการคนควา
แสวงหาความรูเพิ่มเติม มนีิสัยที่ละเอียดถี่ถวน มีความรอบคอบโดยตองแสดงตามตัวละครของตนเอง 
ไมวาจะเปนทวงทารํา กิริยาทาทาง ลักษณะการแสดงออก ดังนั้นจึงตองอาศัยความรัก ความใสใจ 
ใฝรูเพื่อพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพของนักศึกษา จึงทําใหแนวคิดและแรงจูงใจของกลุมนักศึกษา
ที่ศึกษาของตัวละครพระและตัวละครยักษแตกตางกนั สงผลตอดานการเรียนเพื่อรูและการพัฒนา
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ตนเองแตกตางกนั ดังที่ สําเนาว  ขจรศิลป (2538: 122) กลาววา การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาจะ
ทําใหนกัศึกษาไดใชพลังรางกายและความคิด กระทาํในสิ่งที่เปนประโยชน มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้ง
ทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ และ ยอมไมไดรับผลการเรียนที่ตนเองพึงพอใจ 
ซึ่งเปนกระบวนการปรับตัว จะเร่ิมจากภายในจิตใจและเม่ือได ซึ่งสอดคลองกับ สหวรรษ  ผลอรรถ (2551: 
65) ที่ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนตจอหนตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา 
พบวา นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะวิชาตางกนั มีความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาโดยรวม
และเกือบทกุดานแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับ ปนัดดา พวงพ ี(2544: บทคัดยอ) ที่
ศึกษาทัศนะคติตอการเรียนดานนาฎศิลป ดนตรีของนักเรียน นักศึกษาระดับนาฎศิลปชั้นกลางและชัน้สูง
วิทยาลัยนาฎศิลปะกรุงเทพ พบวา นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคสากลมทีัศนะตอการเรียนดาน
นาฎศิลป ดนตรีแตกตางจากนักเรียน นกัศึกษาสาขาวชิานาฎศิลปไทยอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ 
5. นกัศึกษาทีม่ีประสบการณทางดานนาฏศิลปไทยแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม
โครงการโขน ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกนั ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานทีต้ั่งไว อาจเปน
เพราะวา โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เปดโอกาส
ใหกับนักศึกษาใหเลือกเรียนตามความสนใจ ใฝรู โดยการเรียนอาจารยผูสอนจะมีการปรับพื้นฐาน
ทางดานนาฎศิลปไทยกอนเขาบทเรียนทกุคร้ัง และมีการทบทวนบทเรียนอยูเสมอ ทาํใหนักศึกษาไดรับ
โอกาสในการทาํกิจกรรมเหมอืนกนั ไมวานักศึกษาจะมีประสบการณนาฎศิลปไทยพื้นฐานเทากัน
หรือไมก็ตามนอกจากนั้นนักศึกษาอาจมองเห็นความสําคัญของการเขารวมกิจกรรมทําใหนักศึกษา
ไดพัฒนาตนเอง ไดสงเสริมการเรียนรู ทกัษะตางๆ ทาํใหมีเพื่อนมากขึ้นและไดผอนคลายความตึงเครียด 
อีกทั้งไดฝกฝนความอดทนในการฝกซอมและไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรม จงึอาจทํา
ใหนักศึกษาทีม่ีประสบการณทางดานนาฏศิลปไทยตางกัน มีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการ
โขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมแตกตางกัน ซึ่ง วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530: 150-151) ได
กลาววา งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา จะเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาไดมีประสบการณในการ
ทํางานรวมกันสามารถแสดงตนแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีความเขาใจผูอ่ืน รูจักการอยูรวมกับ
ผูอ่ืน มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของพระมหาสุวัฒน  ปรือปรัง (2548: 70) 
ที่ศึกษาเร่ืองทศันะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ทีม่ีตอการจัดดําเนนิการกิจกรรม
นิสิต พบวา นสิิตที่มีประสบการณการเขารวมกิจกรรมนิสิตตางกันมีทศันะตอการจัดกิจกรรมนิสิต
โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกนั เชนเดียวกับ สายพิณ  สุดคะนึง (2536: 86) ที่ศึกษาปจจัยที่
เกี่ยวของกับความตองการเขารวมกจิกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมติร พบวา นิสิตที่มปีระสบการณเกี่ยวกบัการเขารวมกจิกรรมนิสิตตางกนั มคีวามตองการเขา
รวมกิจกรรมนสิิตไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 การวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้
 1.  ดานการอนุรักษและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย นกัศึกษามีแรงจูงใจในการเขารวม
กิจกรรมโครงการโขนในระดับมาก เพื่อใหนกัศึกษาเหน็คุณคาทางศิลปวัฒนธรรมไทยมากข้ึน โครงการ
โขนควรจะเพิม่การเรียนที่เปนภาคทฤษฎีพรอมทัง้การสอดแทรกคุณธรรมเพื่อนํามาปรับใชใน
ชีวิตประจําวันและปลูกฝงคานิยมที่ดี ดวยใหนักศึกษาจดัโครงการพิเศษภายในกลุมของนักศึกษา ใน
การจัดทาํกิจกรรมเพื่อสังคมในการสืบทอด ถายทอดดานศิลปวัฒนธรรมไทยตอไป 
 2.  ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  นักศึกษามีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการ
โขนในระดับมาก เพื่อใหนักศึกษาไดมีทักษะในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน มหาวิทยาลัยควร
จัดใหมีกิจกรรม การเรียนการสอนที่เนนการเสริมสรางความสัมพันธ การติดตอประสานงาน 
การเสริมสรางทักษะทางสังคม หรือจัดโครงการที่ใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็กับผูบริหารของทางมหาวทิยาลัย ศิษยเกาในชมรม และนักศึกษาดวยกัน ทาํใหนักศึกษา
มีปฎิสัมพันธ กับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และสามารถสรางเครือขายทางสังคมเพื่อใชในการติดตอ
ประสานงานกับบุคคลอ่ืนมากยิ่งข้ึน 
 3.  ดานการเรียนเพื่อรูและการพฒันาตนเอง นกัศึกษามีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม
โครงการโขนในระดับมาก แตเนื่องจากสภาพการเปล่ียนแปลงของความเจริญทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมอยูตลอดเวลา ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูเกี่ยวของในโครงการโขนควรพิจารณาให
ความสําคัญในการนําเทคโนโลย ีสรางความนาสนใจ ทนัสมัย ในการถายทอดศิลปะ เชน การจัดการ
เรียนการสอนผานส่ือที่ทนัสมัย นําเสนอผลงานการแสดงนาฎศิลปที่สรางสรรคใหมและประสบ
ความสําเร็จ พรองทั้งศิลปะดานนาฎศิลปและดนตรีประจําชาติของประเทศอ่ืนๆ  โดยจะตองเปน
กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของนกัศึกษาสวนใหญเพื่อสรางความนาสนใจ ซึ่งจะเปนการสราง
แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมใหแกนกัศึกษามากยิ่งข้ึน 
 
 ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพือ่ประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของกิจกรรมตางๆ ใหตรงกับ
ความตองการของนักศึกษา 
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 2.  ควรมีการศึกษาความสัมพนัธระหวางแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงกับการจัดดําเนินงานดานการเรียนการสอนของโครงการโขน เพื่อประโยชนใน
การประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของโครงการ สรางแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
 3.  ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพือ่การอนุรักษและสืบสานที่ยัง่ยนืตอไป 
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ภาคผนวก ก 
 

หนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

88 

รายช่ือผูเช่ียวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 

1.  ชื่อ  อาจารย ดร.จารุวรรณ  สกุลคู 
     สังกัด  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 
2.  ชื่อ  อาจารย ดร.อรรณพ  โพธิสุข 
     สังกัด  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 
3.  ชื่อ  อาจารย ดร.สมศักด์ิ  เกตุแกนจันทร 
     สังกัด  คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
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ภาคผนวก ค 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ดาน ไดแก ดานการอนุรักษและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย 
ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน และดานการเรียนเพือ่รูและการพฒันาตนเอง ผลที่ไดจาก
การศึกษาคร้ังนี้จะเปนขอมลูสําหรับผูบริหารและอาจารยในการนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนากิจกรรมโครงการโขนของมหาวทิยาลัยใหเหมาะสมและตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดและมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 2. แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน  ดังนี ้
     ตอนที่ 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขน ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาตามรูปแบบของ ไลเคิรท  และในสวนทายของขอ
คําถามแตละดานเปนคําถามปลายเปดสําหรับใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 3. กรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามสภาพความเปนจริง  ตามความคิดเห็นของทานและ
โปรดตอบขอคําถามทุกขอ  จักเปนพระคุณยิ่ง 
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยคร้ังนี ้

 
 

นางสาวนิรัชญา  หมอกรอง 
นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการอุดมศึกษา 

               มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวทิยาลัยรามคําแหงของ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
คําชี้แจง  แบบสอบถามฉบบันี้แบงออกเปน 2 ตอน 
    ตอนท่ี1 รายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2 แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
ตอนท่ี1 รายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
     โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชอง     หนาขอความที่เปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
 1. เพศ 
          ชาย         
   หญิง 
 2. จํานวนปทีก่ําลังศึกษา 
   ปที่ 1-2  
   ปที่ 3-4  
   ปที่ 5-6  
   ปที่ 7-8  
 3. ลักษณะกลุมตัวละครโขนของนักศึกษา 
   กลุมตัวพระ 
   กลุมตัวนาง 
   กลุมตัวยกัษ 
   กลุมตัวลิง 
 4.  ประสบการณทางดานนาฎศิลปไทย 
   เคยมีประสบการณ 
   ไมเคยมีประสบการณ 

 
 
 
 
 



 

 

92 

ตอนท่ี 2 แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
คําชี้แจง ในฐานะทีท่านเปนนกัศึกษา ทานคิดวาอะไรเปนเหตุหรือความคาดหวังทีท่ําใหทานใช

ตัดสินใจในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง โปรดทํา
เคร่ืองหมาย ลงในชองคําตอบตามความเปนจริง 

 
ระดับแรงจูงใจ 

ทานมีแรงจูงใจในการเขารวมกจิกรรมโครงการ 
โขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางไร 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

ดานการอนรุกัษและทํานศุิลปวัฒนธรรมไทย      
1. กิจกรรมสงเสริมใหอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย      
2. กิจกรรมสงเสริมใหมีคานิยมที่ดีตอศิลปวฒันธรรมไทย      
3. กิจกรรมสงเสริมใหมีความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย      
4. กิจกรรมชวยใหไดเรียนรูคุณคาทางศิลปวฒันธรรมไทย      
5. กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูมรดกทาง      
6. กิจกรรมสงเสริมใหชวยสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย      
7. กิจกรรมชวยใหไดรับความรูเร่ืองศิลปวัฒนธรรมไทย      
8. กิจกรรมชวยใหเขาใจศิลปวฒันธรรมไทย      
9. กิจกรรมชวยใหเรียนรูจารีตในการแสดงโขนและการ

บรรเลงดนตรีไทย 
     

10. กิจกรรมทาํใหอยากศึกษาการแสดงโขนตอไป      
11. กิจกรรมชวยใหภาคภูมิใจในภูมิปญญาไทยดาน     

การแสดง 
     

12. กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย      
13. กิจกรรมเปนการประชาสัมพนัธศิลปวฒันธรรมไทย      
14. กิจกรรมทาํใหตระหนักถึงความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
     

15. กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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 ความคิดเหน็/ขอเสนอแนะ ดานการอนุรักษและทํานุศิลปวัฒนธรรมไทย 
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.................................................................................................................................................... 
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ระดับแรงจูงใจ 
ทานมีแรงจูงใจในการเขารวมกจิกรรมโครงการ 

โขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางไร 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน      
16. การเขารวมกิจกรรมทําใหไดพบปะเพื่อนตางคณะและ

สถาบัน 
     

17. การเขารวมกิจกรรมทําใหไดแลกเปล่ียนความรูกับ
เพื่อนๆ 

     

18. การเขารวมกิจกรรมทําใหไดพบปะกับบุคลากรที่มี
ชื่อเสียงดานการแสดงโขน 

     

19. การเขารวมกิจกรรมชวยใหเรียนรูการอยูรวมกับผูอ่ืน      
20. การเขารวมกิจกรรมชวยใหเขาใจการทาํงาน      
21. การเขารวมกิจกรรมทําใหมีมนุษยสัมพนัธทีดี่กับผูอ่ืน      
22. การเขารวมกิจกรรมไดฝกทักษะการพูดในสังคม      
23. การเขารวมกิจกรรมไดฝกมารยาทในสังคม      
24. การเขารวมกิจกรรมไดฝกการเสียสละและมีน้ําใจแก

ผูอ่ืน 
     

25. การเขารวมกิจกรรมทําใหมีโอกาสพบเพื่อนใหม      
26. การเขารวมกิจกรรมทําใหรูจักการวางตัวในสังคม      
27. การเขารวมกิจกรรมสงเสริมใหมีปฎิสัมพนัธที่ดีกับครู      
28. การเขารวมกิจกรรมทําใหรูจักปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน      
29. การเขารวมกิจกรรมทําใหรูจักชวยเหลือ แบงบัน

เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ซึ่งกนัและกนั 
     

30. การเขารวมกิจกรรมสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดี
ระหวางเพื่อนในสถาบัน 
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 ความคิดเหน็/ขอเสนอแนะ ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
 ...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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ระดับแรงจูงใจ 
ทานมีแรงจูงใจในการเขารวมกจิกรรมโครงการ 

โขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางไร 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

ดานการเรียนเพื่อรูและการพัฒนาตนเอง      
31. การเขารวมกิจกรรมทําใหไดความรูนอกเหนือจาก     

ชั้นเรียน 
     

 การเขารวมกิจกรรมสงเสริมใหมีบุคลิกภาพที่ดี      
 การเขารวมกิจกรรมสงเสริมใหมีความมัน่ใจในตนเอง      
 การเขารวมกิจกรรมชวยใหมคีวามกลาแสดงออก      
 การเขารวมกิจกรรมสงเสริมใหใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 

     

 การเขารวมกิจกรรมทําใหไดเรียนรูทักษะ
ศิลปะการแสดงโขน 

     

 การเขารวมกิจกรรมทําใหไดเรียนรูทักษะทางดาน
นาฎศิลปไทย 

     

 การเขารวมกิจกรรมทําใหไดเรียนรูทักษะดานดนตรี
ไทย 

     

 การเขารวมกิจกรรมชวยใหพฒันาความสามารถใน
การแสดง 

     

 การเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูการแกสถานการณเฉพาะ
หนาในการแสดง 

     

 การเขารวมกิจกรรมทําใหไดฝกความม่ันใจในตนเอง      
 การเขารวมกิจกรรมไดฝกวินยัในการฝกซอมดวย
ตนเอง 

     

 การเขารวมกิจกรรมทําใหฝกความอดทนในการซอม
การแสดง 

     

 การเขารวมกิจกรรมทําใหไดฝกสมาธิของตนเอง      
 การเขารวมกิจกรรมทําใหไดรับความรูเร่ืองราว เร่ือง
รามเกียรต์ิ 
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 ความคิดเหน็/ขอเสนอแนะ ดานการเรียนเพื่อรูและการพฒันาตนเอง 
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ภาคผนวก ง 
 

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
และคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม 
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ และคาอํานาจจาํแนกเปนรายขอ 
 

 1.  คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.88 
 2.  คาอํานาจจาํแนก (r)  ของแบบสอบถามรายขอของแบบสอบถาม "แรงจูงใจในการเขา
รวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง"  
 

ขอที่ r ขอที่ r 
 

 
   1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 
  17 
  18 

19 
20 

 
21 
22 
23 

ดานการอนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

.878 

.881 

.880 

.880 

.887 

.882 

.887 

.885 

.876 

.878 

.885 

.882 

.883 

.875 

.878 

.879 
ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น 

.886 

.885 

.877 

.877 
ดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น(ตอ) 

.882 

.881 

.882 

 
 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

 
 

.877 

.877 
882 
.880 
.882 
.879 
.883 
.882 

ดานการเรียนเพื่อรูและการพัฒนาตนเอง 
.883 
.884 
.885 
.880 
.880 
.878 
.883 
.879 
.884 
.883 
.882 
.883 
.879 
.879 
.880 
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