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การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายการวิจยัเพ่ือ (1) ศกึษาปัจจยัเชิงจ าแนกและเง่ือนไขหรือสาเหตขุองการ  คงอยูแ่ละ

การออกกลางคัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) 
พฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพื่อส่งเสริมความตัง้ใจคงอยูข่องนกัศึกษา และศกึษาผลการใช้
รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยูข่องนกัศกึษา วิธีการด าเนินการมี 2 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจยัเชิงจ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัศกึษาคงอยู ่ 572 คน และนกัศกึษาออกกลางคนั 123 คน ใช้แบบวดัปัจจยัเชิงจ าแนกการคงอยูแ่ละการออกกลางคนั แล้วน ามา
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ และศกึษาเงื่อนไขหรือสาเหตกุารคงอยูแ่ละการออกกลางคนั ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัเป็นนกัศกึษาคงอยู่ 8 
คน และนักศึกษาออกกลางคนั 4 คน ด้วยวิธีการสมัภาษณ์ ระยะที่ 2 พฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่ม
สมัพันธ์เพื่อส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษา เป็นการยกร่างรูปแบบและใช้การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดย
ผู้ เชี่ยวชาญ และศึกษาผลการใช้รูปแบบโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบทดสอบก่อนครัง้แรกและทดสอบหลังหลายครัง้  กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญาตรี 20 คน วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษาด้วยสถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ ผลการศกึษาพบวา่ (1) ปัจจยัที่สามารถจ าแนกการคงอยูแ่ละการออกกลางคนัของนกัศกึษา มี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 คือ ความผูกพนัต่อเป้าหมาย และการรับรู้ความสามารถของตน โดยมีสมการท านาย Log (Odds) 
= -4.258 + .081(ความผูกพันต่อเป้าหมาย)  + .073(การรับรู้ความสามารถของตน) และมีสัมประสิทธ์ิในการท านายภาพรวมได้
ถกูต้องคิดเป็นร้อยละ 82.40 (2) รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของ
นักศึกษา มี 4 ขัน้ คือ ขัน้เตรียมความพร้อม (Prepare : P) ขัน้กระตุ้น (Stimulate : S) ขัน้การฝึกปฏิบัติ (Practice : P) และขัน้
ติดตาม (Pursue : P) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ทา่น มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.16 และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความตัง้ใจคงอยู่หลงัการใช้รูปแบบทนัทีสงูกว่าก่อนการใช้รูปแบบ และค่าเฉลี่ย
ความตัง้ใจคงอยูห่ลงัการใช้รูปแบบเสร็จสิน้ 1 เดือนสงูกวา่ก่อนการใช้รูปแบบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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This research aimed to achieve the following:  (1)  to study the discriminant factors and conditions or 

caused the students to persist or dropout of regular programs for undergraduate students at Rajamangala University 
of Technology, Bangkok; ( 2)  to develop a model of PSPP retention with group dynamic activities to promote the 
intentions of undergraduate students persisted in the regular programs and studied the results of using a PSPP model 
retention with group dynamic activities to promote the intentions of undergraduate students persist in the regular 
programs. The research procedure consisted two phases as follows: Phase one of the study such as the discriminant 
factors of persistence and the dropout rate among students. The samples in this study was five hundred and seventy-
two the student persistence and the dropout rate of one hundred and twenty-three had the following discriminant 
factors.  The instrument used the discriminant factors of student persistence and the dropout test.  The questionnaire 
was analyzed using logistic regression analysis and the study conditions or causing the persistence and dropout 
rates of students.  The samples in the study conditions or caused among students persistence and the dropout rate 
were based on the persistence of eight students and a rate of the dropouts among students. An interview was used to 
collect data.  Phase two, developed the model of PSPP retention with a group dynamic activity to promote the 
intentions of undergraduate students to persist in regular programs.  The suitability of the model was under close 
scrutiny by specialists and studied the results of using the model by employing an experimental design, and a Pretest 
and Multiple-Posttest Design.  The sample consisted of twenty students.  A repeated Measure One-Way ANOVA was 
used to compare the intent to persist mean scores among the students.  The results of the research were as follows: 
(1) the discriminant factors of student persistence and the dropout rate at a .05 level included goal commitment, self-
efficacy and predictive equations as follows: log (Odds) = -3.752 + .098 (goal commitment) + .084 (self-efficacy). This 
formula correctly predicted the overall success rate of 82.40; (2)  the model of PSPP retention with group dynamic 
activities to promote the intent of undergraduate students in persisting in the regular programs, which consisted of 
four steps: Prepare (P), Stimulate (S), Practice (P) and Pursue (P). The results indicated that the model was perceived 
by specialists to be at a high level of appropriation ( = 4.16). The means of intent to persist compared the results after 
using a model was at a greater level than before using the model and the mean of intent to persist compared results 
after using the model one month had a greater impact than before using the model. 

 
Keyword : The Model of PSPP Retention, Group Dynamic Activities, Students' Intention to Persist 
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ขอขอบคณุผู้ เช่ียวชาญทกุท่านในการตรวจพิจารณาเคร่ืองมือการวิจยัท่ีได้เสียสละเวลาใน
การพิจารณาและให้ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะตอ่การปรับปรุงเคร่ืองมือวิจยัให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

ขอขอบคณุมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ กลุ่มตวัอย่างท่ีได้อ านวยความสะดวกและให้
ความร่วมมือกบัผู้วิจยัในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นอยา่งดี 

และขอขอบคณุกัลยาณมิตรทุกท่านทัง้เพ่ือนร่วมรุ่นในสาขาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ
มนุษย์ รวมทัง้ก าลงัใจทุกก าลงัใจจากบุคคลรอบข้างท่ีให้ค าปรึกษาและให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมา 
และท่ีส าคญัท่ีสดุคือบคุคลในครอบครัวของผู้วิจยัท่ีให้ความห่วงใย และก าลงัใจมาโดยตลอด ผู้วิจยั
รู้สกึซาบซึง้และขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ได้ให้ความส าคญัต่อการศึกษาโดย
ระบุในมาตรา 43 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้อง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชน การจดัการศกึษาอบรมขององค์กร
วิชาชีพและเอกชนภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ ย่อมได้รับการคุ้มครอง (ราชกิจจานุเบกษา, 2540,     
น. 10) มาตรา 81 รัฐต้องจดัการศกึษาอบรมและสนบัสนนุให้เอกชนจดัการศกึษาอบรมให้เกิดความรู้
คู่คุณธรรม จดัให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
การเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจยัในศิลปวิทยาการตา่ง ๆ เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาประเทศ 
พฒันาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ (ราชกิจจานุเบกษา, 
2540, น. 16) จากบทบัญญัติในมาตรา 81 ให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ จึงได้มี
พระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ให้ความส าคญักบัการจดัการศกึษาต้องจดัให้บคุคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศกึษาขัน้พืน้ฐานไมน้่อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจดัให้อย่างทัว่ถึง
และมีคณุภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมถึงบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สงัคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทพุลภาพหรือบคุคลซึ่งไม่สามารถ
พึง่ตนเองได้หรือไม่มีผู้ดแูลหรือด้อยโอกาส ต้องจดัให้บคุคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานเป็นพิเศษ ซึ่งการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษา นอกระบบ และการศึกษาอัธยาศยั สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติ หมายความถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย 
สถาบนั มหาวิทยาลยั หน่วยงานการศกึษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
หรือมีวตัถปุระสงค์ในการจดัการศกึษา (ราชกิจจานเุบกษา, 2542, น. 5–6) 

นกัวิจยัได้ศกึษางานวิจยัเก่ียวกบัสาเหตกุารออกกลางคนัของนกัเรียนนกัศกึษาเป็นจ านวน
มากทัง้ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การศกึษาระดบัอาชีวศกึษา และระดบัอดุมศกึษา พบว่าสาเหตุ
การออกกลางคันท่ีพบในระดับประถมศึกษา ได้แก่ ด้านสถานภาพของผู้ ปกครอง ด้านการจัด 
การเรียนการสอน ด้านพฤติกรรมของนกัเรียน ด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม (ชิสาพชัร์ โกสีย์รัตนาภิบาล, 
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2555) ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ความคาดหวังของผู้ ปกครอง ความสัมพันธ์ของครอบครัว ความ
ผกูพนักับสถาบนั การบูรณาการทางสงัคม สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม เจตคติ และสิ่งแวดล้อม
ชุมชน สภาพแวดล้อมในชุมชน อาคารสถานท่ี กฎระเบียบและการปรับตวัของนักเรียน การจัดการ
เรียนการสอน เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เป็นต้น (อภิชาติ เลาหะนนัท์, 2553; ธนาภา 
สุรรัตน์, 2555) ระดบัอาชีวศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาและสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอน 
พฤติกรรมนักเรียน อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้ สอน กฎระเบียบของวิทยาลัยท่ีเข้มงวด และการ 
ติดสารเสพติดของนักเรียน (จ าเนียร สุมาริธรรม, 2549; ชลันธร ราชรักษ์, 2554) ระดับอุดมศึกษา 
ได้แก่ หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเรียนการสอน ผู้ สอนและวิธีสอน การบริการและการ
สนับสนุนท่ีเอือ้ต่อวิธีสอน ความรู้พืน้ฐานในสาขาวิชา สาขาท่ีเรียนไม่สอดคล้องกับความถนัด
ความสามารถ เป็นต้น (อารี ผสานสินธุวงศ์, 2550; วชัรี ตระกูลงาม และคณะ, 2550; จรัล ยินยอม, 
2552; จารุณี มงคลแก้ว และคณะ, 2553)  

จากการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปัญหาการออกกลางคันเป็นปัญหาในทุกระดับ
การศึกษา อย่างไรก็ตามในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานตามรัฐธรรมนูญมาตรา 43 บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี นักเรียนท่ีออกกลางคนัจะได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบการศึกษา แต่ส าหรับนกัศกึษาออกกลางคนัในระดบัอุดมศึกษา นกัศึกษา
อาจจะไม่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งเป็นการสูญเสียทางการศึกษาอย่างส าคัญ เพราะท าให้
ประเทศชาติขาดก าลงัคนท่ีมีความรู้เพ่ือน าไปสู่การพฒันาประเทศ สพุรรณี ผลสินธุ์ (2553) ได้ศกึษา
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคัน ในการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันของนิสิต 
เป็นการสูญเสียเศรษฐกิจของประเทศซึ่งรัฐจะต้องลงทุนเป็นจ านวนมาก ซึ่งยิ่งมีการออกกลางคัน
มากเพียงใด ก็จะเป็นการเพิ่มงบลงทนุตอ่หวัให้สงูขึน้แก่ผู้ ท่ีเหลืออยู่มากขึน้เพียงนัน้ 

จากการศึกษาเอกสารท่ีผ่านมาพบการศึกษาการออกกลางคันเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งการศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาปัจจัยออกกลางคัน การได้รับข้อมูลจากนักเรียนนักศึกษาท่ี  
ออกจากสถานศึกษาแล้วก็อาจจะน ามาแก้ไขท าให้นักเรียนนักศึกษาเหล่านัน้ได้ แต่ในทางกลับกัน
หากศกึษากบันกัศกึษาท่ียงัอยู่ในสถาบนัการศกึษา ก็จะเป็นการปอ้งกนัและส่งเสริมให้นกัศกึษาท่ีอยู่
ยงัคงอยู่ในสถาบนัการศึกษานัน้ต่อไปจนจบการศึกษา และท าให้ลดการสูญเสียทางการศึกษาอีก
ทางหนึ่งด้วย และตัง้แต่ปีการศึกษา 2557 ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความส าคญัของการคงอยู่ของนกัศึกษาโดยได้มีการปรับปรุงคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา การประกันคณุภาพภายใน ระดบัหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา ตัวบ่งชีท่ี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ผลการประกันคุณภาพควรท าให้
นกัศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอตัราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลกัสูตรสูง อตัราการส าเร็จ
การศกึษาตามหลกัสตูรสูง นกัศกึษามีความพึงพอใจต่อหลกัสตูร และผลการจดัการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา, 2557, น. 54) จากตวับ่งชี ้
ถ้านักศึกษามีอัตราคงอยู่ในหลักสูตรสูง จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาก็จะสูง ส่งผลให้
ประเทศชาตมีิก าลงัพลในการพฒันาประเทศสงูด้วยเชน่กนั 

จากการศึกษาทัง้การคงอยู่และการออกกลางคัน พบว่ามีค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ใน 
วงการศึกษาและงานวิจัย ได้แก่ การธ ารงรักษา (retention) การคงอยู่  (persistence) การออก
กลางคัน (drop out) เป็นต้น และพบแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการคงอยู่และการออกกลางคันใน
ต่างประเทศ โดยแนวคิดและงานวิจยัท่ีพบในต่างประเทศท่ีน ามาอ้างถึงในงานวิจยัเป็นจ านวนมาก 
แนวคิดในช่วงแรกเป็นแนวคิดการออกกลางคนั เร่ิมจากแนวคิดของ Spady (1970) เสนอแนวคิดของ
การตดัสินใจลาออกของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไว้ว่า พืน้ฐานทางครอบครัวส่งผลถึงศกัยภาพ
ทางวิชาการของนกัศกึษาและความสอดคล้องกฎเกณฑ์ของนกัศกึษา ความสอดคล้องของกฎเกณฑ์
ของนักศึกษาไม่ได้อธิบายเป้าหมายของนักศึกษาได้ทัง้หมด ศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา
สง่ผลถึงผลการเรียน และการพฒันาทางสติปัญญา ในขณะท่ีความสอดคล้องกฎเกณฑ์ของนกัศกึษา
ส่งผลต่อผลการเรียน การพัฒนาทางสติปัญญาและสนับสนุนจากเพ่ือน การสนับสนุนจากเพ่ือน
ส่งผลตอ่ผลการเรียนและการบูรณาการทางสงัคม การบูรณาการทางสงัคมส่งผลต่อความพอใจและ
สง่ผลไปสู่ความผกูพนัตอ่สถาบนั การตดัสินใจการออกกลางคนัได้รับผลทางตรงจากผลการเรียนและ
ความผกูพนัต่อสถาบนั ต่อมานกัสงัคมวิทยา Tinto (1975) เสนอทฤษฎีปฏิกิริยา ซึ่งใช้แนวคิดทฤษฎี       
อตันิวิบาตกรรมเป็นรากฐานสู่ทฤษฎีปฏิกิริยา แสดงปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจออกกลางคันไว้ว่า 
นกัศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ภูมิหลงัทางครอบครัว ลักษณะส่วนบุคคล และ
การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลต่อความผูกพันต่อเป้าหมาย และความผูกพันต่อ
มหาวิทยาลยัระดบัส่วนตวั ความผกูพนัทัง้สองด้านส่งผลไปยงัผลการเรียน การพฒันาทางสติปัญญา 
การมีปฏิสมัพนัธ์กับกลุ่มเพ่ือน และปฏิสมัพนัธ์ตอ่คณะ การบูรณาการทางวิชาการได้รับผลทางตรง
จากผลการเรียนและการพัฒนาทางสติปัญญา การบูรณาการทางสังคมได้รับผลทางตรงจาก
ปฏิสมัพนัธ์กบักลุม่เพ่ือนและปฏิสมัพนัธ์ตอ่คณะ การบรูณาการวิชาการและการบรูณาการทางสงัคม
ส่งผลต่อความผูกพันต่อเป้าหมายและความผูกพันต่อสถาบนัในระดบัสถาบนั และส่งผลไปสู่การ
ตดัสินใจออกกลางคัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Spady หลังจากนัน้ได้มีผู้ วิจัย
หลายท่านได้ท าการวิจยัโดยใช้แนวคิดของ Spady และ Tinto ผลการศึกษาสนบัสนุนแนวคิดทฤษฎี
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ดังกล่าว คือ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันหรือตัดสินใจออกกลางคัน ได้แก่ ภูมิหลังของ
นักศึกษา พืน้ฐานของครอบครัว ผลการเรียน การบูรณาการทางวิชาการ การบูรณาการทางสังคม 
(จรัญ ยินยอม, 2552; วชัรี ตระกูลงาม และคณะ, 2550; จารุณี มงคลแล้ว และคณะ, 2553; Munro, 
1981; Bean and Metzner, 1985; Curry, 2001) 

ในปีเดียวกัน Astin (1975) ได้อธิบายการคงอยู่ของนักศึกษาประกอบไปด้วย 3 ส่วน ส่วน
แรก คือ ปัจจัยน าเข้า หมายถึง ภูมิหลังของนักศึกษา ส่วนท่ีสอง คือ สภาพแวดล้อม หมายถึง 
ลกัษณะของสถาบนั กลุ่มเพ่ือน คณะ หลกัสูตร ฯลฯ และส่วนท่ีสาม คือ ผลลพัธ์ หมายถึง ผลท่ีเกิด
จากวิทยาลัยท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะท่ีแสดงออกของนักศึกษา ได้แก่ ความเข้าใจทางวิ ชาการ  
การพฒันาอาชีพ การธ ารงรักษา และนกัจิตวิทยา Bean and Eaton (2000) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการ
ออกกลางคนัของ Tinto ซึ่งเป็นแนวคิดทางสงัคมวิทยา Bean and Eaton ได้น าเสนอแนวคิดของการ
คงอยู่ของนักศึกษาโดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยาเป็นรากฐานในการศึกษา 4 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎี 
เจตคติต่อการกระท า (Attitude-Behavior Theory) ทฤษฎีการเผชิญปัญหา (Coping Behavioral 
Theory) ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy Theory) และทฤษฎีการอ้างสาเหต ุ
(Attribution Theory) เป็นทฤษฎีพืน้ฐานในการศึกษา พบว่า ภูมิหลงั ปฏิสมัพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมในสถาบัน การปรับตวั เจตคติของนักศึกษา การรับรู้ความสามารถของตนมีผลต่อ
พฤตกิรรมความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศกึษา และสง่ผลตอ่พฤติกรรมคงอยู ่ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการคงอยู่และการธ ารงรักษานักศึกษา  
พบตัง้แต่ปี 1975 โดยท่ีงานวิจัยได้อ้างอิงทัง้แนวคิดทฤษฎีการออกกลางคัน และแนวคิดทฤษฎี 
การคงอยู่และการธ ารงรักษา ซึ่งผลการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การคงอยู่และการธ ารงรักษานกัศกึษา
สอดคล้องกับแนวคิดดงักล่าว ได้แก่ ภูมิหลงัของนักศึกษา ผลการเรียน การบูรณาการทางวิชาการ 
การปรับตวัทางวิชาการ การบูรณาการทางสงัคม การปรับตวัทางสงัคม ลกัษณะของสถาบนั ความ
ช่วยเหลือทางการเงินหรือทุนการศึกษา ความผูกพันต่อเป้าหมาย ความผูกพันต่อสถาบนั (สุมาลี 
สงัข์ศรี และคณะ, 2555; บุรทิน ข าภิรัฐ, 2556; Pascarella, 1980; Cabrara, Nora and Castaneda, 
1993; Napoli and Wortman, 1998; Lua, 2003; Suh.  2007; Shah, Grebennikev and Singh, 
2007; Titus, 2006; Saeed, 2008; Stephen A. Burks, 2009) และพบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคงอยู่
นั กศึ กษาตามแนวคิ ดของ Bean and Eaton จากงานวิ จัยของ Fumei W., France C., and 
Christopher C. (2010) โดยท่ีการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีอิทธิพลรวมส่งผลต่อความตัง้ใจ 
คงอยูส่งูท่ีสดุ เทา่กบั 0.384 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการจัดตัง้ขึน้แทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
ในพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2548 เป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชัน้สูงท่ีเน้นการปฏิบตัิ ท าการสอน ท าการวิจยั ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สงัคม ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้
ผู้ ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก ทัง้นี ้
มหาวิทยาลัย สถาบนัอุดมศึกษา วิทยาลยัทัง้ของรัฐและเอกชนในประเทศไทยมีจ านวนทัง้สิน้ 181 
แห่ง และท่ีตัง้ในกรุงเทพมหานครมีถึง 68 แห่ง (https://tagbth.wordpress.com) ซึ่งท าให้นกัศึกษามี
ทางเลือกและเกิดการแข่งขันการรับนักศึกษาเป็นจ านวนมาก สถานศึกษาในแต่ละแห่งจะมีการ
น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้นักศึกษาเข้าศึกษา พร้อมทัง้สถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาจะต้องมีแนวทางให้อตัราการคงอยู่ของนักศึกษามีจ านวน
มากเพ่ือบรรลตุวัชีว้ดัดงักลา่วข้างต้น 

นอกจากนีข้้อมูลทางสถิติการคงอยู่ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ตัง้แตปี่ 2557–2559 นกัศกึษาในปีท่ี 1 ออกกลางคนัเฉล่ียร้อยละ 15-20 และใน
ปีถดัไปยงัคงมีนกัศกึษาออกกลางคนัทกุ ๆ ปี จึงได้มีมาตรการอย่างตอ่เน่ือง ทัง้ในอดีตจนถึงปัจจบุนั 
เช่น การจัดให้มีการสอนปรับพืน้ฐาน การจัดอาจารย์ท่ีปรึกษา การก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาใน
ตารางเรียน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษา จากมาตรการดังกล่าวสามารถธ ารงรักษา
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีการออกกลางคันของ
นกัศึกษาในทุกภาคการศึกษา จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลยัให้ความส าคญักับการคงอยู่ของนกัศึกษา 
จงึได้มีมาตรการเพ่ือให้นกัศกึษาคงอยู่ในมหาวิทยาลยัจนส าเร็จการศกึษา 

ความตัง้ใจคงอยูข่องนกัศกึษาเหมือนเป็นการแสดงเจตนา ความรู้สึก และความน่าจะเป็นท่ี
นกัศกึษาจะเป็นนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัอย่างตอ่เน่ืองจนจบการศกึษา ถ้านกัศกึษาตัง้ใจคงอยู่สงูก็
จะไม่เกิดการสูญเสียงบประมาณ ดงัท่ีส านักงบประมาณ ได้พิจารณาจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กบักระทรวงศึกษาธิการเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 311,421,406,900 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.84 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560, น. 12) เพ่ือน าไปขับเคล่ือนโครงการ
การศึกษาต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีสถานศึกษาได้รับจากการจัดสรรงบประมาณแล้วนัน้ ยังคงมี
สถานศึกษาเอกชนท่ีจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานจนถึงระดบัอุดมศึกษา ซึ่งมีการใช้จ่ายใช้งบประมาณ
เพ่ือพัฒนาให้กับบุคคลตามรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญัติเช่นกัน จะเห็นได้ว่าการจดัการศึกษา
ให้กับบุคคลในประเทศนับเป็นการลงทุนท่ีใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ทัง้ทางด้านบุคลากรทาง
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การศึกษา วสัดอุุปกรณ์ การลงทุนอาคารเพ่ือการศึกษา และรวมถึงการลงทุนด้านผู้ เรียนเอง เพ่ือให้
ประเทศได้มีก าลังคนท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าการลงทุนทางการศึกษาได้ผลไม่คุ้ มค่า 
ผลสมัฤทธ์ิไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้ เช่น นกัเรียนหรือนกัศึกษาไม่จบการศึกษาตามหลกัสูตรท่ี
ก าหนด เด็กออกกลางคนั ด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถือได้วา่ เป็นการลงทนุท่ีสญูเปล่า (สธีุ โรจน์บญุถึง
, 2559) นอกจากท่ีการสญูเสียงบประมาณแล้วนัน้ ยงัมีการสญูเสียในด้านอ่ืน ๆ เช่น เวลา คา่ใช้จ่าย
ของผู้ปกครองท่ีเสียไปและท่ีต้องเข้าศึกษาใหม่ ทัง้ยังท าให้ประเทศชาติได้ก าลังพลท่ีจะขบัเคล่ือน
ประเทศช้าออกไปอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่าควรมีการส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่เพ่ือให้นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาคงอยู่ใน
มหาวิทยาลัยจนจบการศึกษา ผู้ วิจัยเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้การศึกษาแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการพฒันานกัศกึษา แนวคิดการพฒันานกัศกึษา ซึ่งทฤษฎี
การพฒันานิสิตนกัศกึษาของ Chickering and Reisser (1993, อ้างถึงในธัญญาภสัร์ ศิรธชันราโรจน์, 
2560, น. 185-188) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาเป็น 7 ด้าน ได้แก่  การพัฒนา
ความสามารถ การจัดการด้านอารมณ์ การพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองไปสู่การพึ่งพาอาศยักัน  
การพัฒนาความสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืนอย่างมีวุฒิภาวะ การสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตน การพัฒนา
เป้าหมาย และการพฒันาความมีศกัดิ์ศรี และ Miller and Prince (1976) ได้เสนอรูปแบบการพฒันา
นักศึกษาประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ การตัง้เป้าหมายการพัฒนานักศึกษา  
การประเมินระดบัการพัฒนานกัศึกษา ก าหนดวิธีด าเนินงานเพ่ือพฒันานักศึกษา และการประเมิน
โปรแกรมการพฒันานกัศกึษา โดยท่ีมีผู้ วิจยัพฒันากิจกรรมสร้างเสริมวินยัในตนเองของนกัศกึษาครู
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีพฒันาขึน้ด้วยการประยุกต์และบูรณาการ
แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบกระบวนการพัฒนานกัศึกษาของ Miller and Prince ผลการใช้กิจกรรมสร้าง
เสริมวินัยในตนเองมากขึน้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .001 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
มีหลากหลายรูปแบบ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรม  
ซึง่กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เป็นเสมือนการจดัประสบการณ์เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความ
เข้าใจในแนวคิด เกิดปฏิสัมพันธ์ทัง้ทางร่างกาย ทางวาจา และทางอารมณ์จิตใจ (ทิศนา แขมมณี, 
2547, น. 6-9) โดยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์สามารถจดัให้กิจกรรมได้หลากหลาย ได้แก่ เกม สถานการณ์
จ าลอง กรณีตวัอย่าง และกลุ่มย่อย ซึ่งท าให้ผู้ เข้ากิจกรรมสามารถแสดงความรู้สึก รู้จกัคิด พิจารณา
ข้อมูล อภิปรายแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกนัและกัน สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไม่รู้ตวั (Wright 
Bettenidge & Bucby. อ้างถึงใน สุณี แสงทอง, 2552, น. 2) นอกจากนัน้การเรียนรู้โดยกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักการท างานกับผู้ อ่ืน ท าให้เกิดทัศนคติท่ีดีและถูกต้องเก่ียวกับ 
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การท างานร่วมกัน จึงจะประสบความส าเร็จ และเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง เป็นฝึกทักษะในด้านความคิดร่วมกับกลุ่ม เช่น ทักษะในการแก้ปัญหา  
การตดัสินใจ เป็นการฝึกให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จกัปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืน เพ่ือเกิดการยอมรับซึง่กนัและ
กัน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ช่วยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กล้าพูด  
กล้าตดัสินใจ ซึ่งท าให้เกิดความมัน่ใจต่อไป (สิริวรรณ ศรีพหล, 2536, น. 224–225) และนอกจากนี ้
ยงัคงศกึษาแนวคิดทางจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีการเช่ือมโยงของ Thorndike ซึ่งสรุปกฎของการเรียนรู้
ไว้ 4 กฎ คือ กฎแห่งความพร้อม กฎแห่งการฝึกหดั กฎแห่งการใช้ และกฎแห่งผลท่ีพึงพอใจ รวมทัง้
แนวคิดการจัดการเรียนรู้น ามาสู่การพัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่ม
สมัพนัธ์เพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยูข่องนกัศกึษาซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ คือ 1) ขัน้เตรียมความพร้อม 
(Prepare : P) หมายถึง การเตรียมความพร้อมสู่การใช้รูปแบบ สร้างความไว้วางใจ มีปฏิสมัพนัธ์กัน 
2) ขัน้กระตุ้น (Stimulate : S) หมายถึง ขัน้ตอนท่ีนกัศึกษาได้รับการกระตุ้นให้เห็นความส าคญัของ
ความผูกพันต่อเป้าหมายและการรับรู้ความสามารถของตน ด้วยการใช้กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์ 3) ขัน้ 
ลงมือปฏิบตัิ (Practice : P) ขัน้ตอนท่ีนกัศกึษาฝึกการตัง้เปา้หมาย และก าหนดแนวทางเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย และ 4) ขัน้ติดตาม (Pursue : P) ขัน้ตอนท่ีนักศึกษาแลกเปล่ียนประสบการณ์การปฏิบตัิ
ตามการตัง้เปา้หมาย ปัญหาและอปุสรรค และร่วมกนัวิเคราะห์การน าไปใช้ในการเรียน 

ผู้วิจยัคาดว่ารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมความ
ตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีพฒันาขึน้จะท าให้นกัศกึษามีความตัง้ใจคงอยู่ในมหาวิทยาลยัเพิ่มขึน้ 

 
ค าถามการวิจัย 

1. ปัจจัยเชิงจ าแนกและเง่ือนไขหรือสาเหตุของการคงอยู่และการออกกลางคัน ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เป็นอยา่งไร 

1.1 ปัจจยัเชิงจ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคนัของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาค
ปกต ิมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอะไรบ้าง 

1.2 เง่ือนไขหรือสาเหตุท่ีสัมพันธ์กับการคงอยู่และการออกกลางคนั ของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอะไรบ้าง  
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2. รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจ 
คงอยู่ และผลการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ส่งเสริมความตัง้ใจ
คงอยูเ่ป็นอยา่งไร 

2.1 รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจ 
คงอยูเ่ป็นอยา่งไร 

2.2 ความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษาหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบหรือไม ่
อยา่งไร 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัเชิงจ าแนกและเง่ือนไขหรือสาเหตขุองการคงอยู่และการออกกลางคนั 

ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร  
1.1เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงจ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.2 เพ่ือศึกษาเง่ือนไขหรือสาเหตุท่ีสัมพันธ์กับการคงอยู่และการออกกลางคัน 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม
ความตัง้ใจคงอยู่ และศึกษาผลการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์เพ่ือ
สง่เสริมความตัง้ใจคงอยู ่

2.1 เพ่ือพฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือ
สง่เสริมความตัง้ใจคงอยู่ 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใช้รูปแบบ
การธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยู่ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ความส าคญัของการวิจยัในครัง้นี ้มีดงันี ้
1. ได้ปัจจัยท่ีจ าแนกและเง่ือนไขหรือสาเหตุของนักศึกษาคงอยู่และออกกลางคันของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตลอดจนข้อมลูสารสนเทศจากการศกึษาวิจยัเพ่ือเสนอเป็นกิจกรรมในการพฒันารูปแบบการธ ารงรักษา
เพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยู ่

2. ได้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจ
คงอยู่ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมนกัศึกษา ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร น าไปประยุกต์ใปในการ
จดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยู ่

3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ท่ีใช้รูปแบบมีความตัง้ใจคงอยู่เพิ่มขึน้เพ่ือให้
ส าเร็จการศกึษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันาท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ทัง้หมด 2 ระยะ ในแตล่ะระยะมีขอบเขตการวิจยัดงันี ้

 
ระยะที่  1 ศึกษาปัจจัยเชิงจ าแนกและเง่ือนไขหรือสาเหตุของการคงอยู่และการ

ออกกลางคัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ที่ตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งศึกษาเป็น 2 ขัน้ตอน 

1. ศึกษาปัจจัยเชิงจ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกต ิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาระยะนี ้เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ รหสั 

60 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม 5,474 คน 
จ าแนกเป็นนักศึกษาคงอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4,498 คน และนักศึกษา
ออกกลางคนั 976 คน (ไมร่วมนกัศกึษาท่ีศกึษาในวิทยาลยันานาชาต)ิ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาในระยะนีเ้ป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิ

รหสั 60 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นนกัศกึษาคงอยู่
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 574 คน และนกัศึกษาออกกลางคนั จ านวน 123 คน 
(ไมร่วมนกัศกึษาท่ีศกึษาในวิทยาลยันานาชาต)ิ ได้จากการค านวณของขนาดตวัอย่างจากสตูรของ
ยามาเน่ (Yamane. 1967: p. 593) และใช้วิธีสุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสัดส่วน 
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(Proportionate Stratified Random Sampling) ใช้คณะเป็นชัน้ (Stata) และนักศึกษาเป็นหน่วย
สุม่ (Unit) ก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั .05 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรท านาย ได้แก่ 

1.1 การบรูณาการทางวิชาการ 
1.2 การบรูณาการทางสงัคม 
1.3 ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย 
1.4 ความผกูพนัตอ่มหาวิทยาลยั 
1.5 การรับรู้ความสามารถของตน 
1.6 พฤตกิรรมการเผชิญความปัญหา 

2. ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ สถานะของนักศึกษา แบ่งเป็น นักศึกษาคงอยู่และ
นกัศกึษาออกกลางคนั 

 
2. ศึกษาเง่ือนไขหรือสาเหตุท่ีสัมพันธ์กับการคงอยู่และการออกกลางคัน ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ ตั ้งในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การเลือกกรณีศึกษา 
กรณีศึกษาในระยะนีเ้ป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส  60 จาก

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นนกัศกึษาคงอยู่จ านวน 8 
คน และนกัศกึษาออกกลางคนั จ านวน 4 คน 

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ และศึกษาผลการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วย
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน 

1. พัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่ อ
ส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ 

ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการจัดกิจกรรมของรูปแบบ น ามาสร้างและ
พฒันาขึน้เป็นรูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจ
คงอยู่ โดยใช้เวลาในการใช้รูปแบบจ านวน 3 วัน และมีกิจกรรมทัง้หมด 11 กิจกรรม โดยแต่ละ
กิจกรรมจะสอดคล้องกับความผูกพันต่อเป้าหมายและการรับรู้ความสามารถของตน และใช้
รูปแบบของกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เป็นการด าเนินกิจกรรม 



  26 

2. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการธ ารงรักษา PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาในระยะนี ้เป็นนกัศึกษาคงอยู่ระดบัปริญญาตรี ภาค

ปกต ิรหสั 60 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 2,460 คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในระยะนี ้เป็นนักศึกษาคงอยู่ระดบัปริญญาตรี 

ภาคปกติ รหสั 60 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีมีคา่พยากรณ์การคงอยู่ต ่า จ านวน 
20 คนสดุท้าย และยินยอมเข้าร่วมกิจกรรม 

ตัวแปรที่ศึกษา  
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่ม

สมัพนัธ์เพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยู่ 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศกึษา 
 

นิยามปฏิบัตกิาร 
1. รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจ 

คงอยู่ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นขัน้เป็นตอนเพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ โดยสร้างจากการบรูณาการแนวคิดทฤษฎีการก าหนดเปา้หมาย
ของ Lock and Lathem ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคมของ Bandura รูปแบบการพัฒนา
นกัศกึษาของ Miller and Prince รวมทัง้แนวคดิกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ โดยมีขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมความพร้อม (Prepare : P) หมายถึง การเตรียมความพร้อมสู่การใช้
รูปแบบ สร้างความไว้วางใจ มีปฏิสมัพนัธ์กนั ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การเลน่เกม เพ่ือน าไปสู่การ
น าไปใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบตัิ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กระตุ้ น (Stimulate : S) หมายถึง ขัน้ตอนท่ีนักศึกษาได้รับการกระตุ้ นให้เห็น
ความส าคญัของความผูกพันต่อเป้าหมายและการรับรู้ความสามารถของตน ด้วยการใช้กิจกรรมกลุ่ม
สมัพนัธ์ เพ่ือให้นกัศกึษาได้สนทนา พดูคยุเร่ืองตา่ง  ๆและฝึกการรับฟังอยา่งใสใ่จในเร่ืองราวของผู้ อ่ืน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การฝึกปฏิบตัิ (Practice : P) หมายถึง ขัน้ตอนท่ีนกัศึกษาฝึกการตัง้เป้าหมาย 
และก าหนดแนวทางเพ่ือให้บรรลุเปา้หมาย ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น กรณีศึกษา และการอภิปราย
กลุม่  



  27 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ติดตาม (Pursue : P) หมายถึง ขัน้ตอนท่ีนกัศกึษาแลกเปล่ียนประสบการณ์การ
ปฏิบตัติามการตัง้เปา้หมาย ปัญหาและอปุสรรค และร่วมกนัวิเคราะห์การน าไปใช้ในการเรียน 

2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัภายในกลุม่ มีความร่วมมือในกิจกรรม วิเคราะห์ แลกเปล่ียนประสบการณ์ สรุปสิ่งท่ีได้
เรียนรู้จากกิจกรรมกรรม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีขัน้ตอนของกิจกรรม 4 ขัน้ตอน 
ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น า หมายถึง ขัน้การเตรียมความพร้อม หรือการสร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อการ
เรียนรู้ หรือการน าเข้าสูส่ิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ท่ีจะตามมา 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กิจกรรม หมายถึง ขัน้ท่ีให้นกัศกึษาลงมือปฏิบตัิตามกิจกรรมท่ีเตรียมไว้เพ่ือให้
นกัศกึษาเกิดประสบการณ์โดยตรง สามารถน ามาวิเคราะห์หรืออภิปรายได้หลงัจากปฏิบตักิิจกรรมสิน้สดุ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อภิปราย หมายถึง การท่ีให้นักศึกษาได้แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น
หลังจากกิจกรรมสิน้สุดไปแล้ว ในขัน้นีอ้าจารย์จะต้องเป็นผู้ น าทางช่วยให้นักศึกษาอภิปรายตาม
จดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุป หมายถึง นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปรายจนเกิดความเข้าใจตามท่ีต้องการ 
รวมถึงการอภิปรายน าเอาสิ่งท่ีเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 

3. ความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศึกษา หมายถึง การท่ีนักศึกษามีความคิดท่ีจะคงศึกษาต่อไป
จนส าเร็จการศกึษา หรือวางแผนท่ีจะคงอยู่ในมหาวิทยาลยั โดยไม่คิดจะลาออกไปจากมหาวิทยาลยั  
วัดได้จากแบบสอบถามความตัง้ใจคงอยู่  ท่ีผู้ วิจัยดัดแปลงแบบวัดของ กชนก เครือตัน (2555)  
ให้เหมาะสมกับตวัอย่างและนิยามปฏิบตัิการ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นมีมาตรประมาณค่า  
6 ระดบั ตัง้แต ่จริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลท่ีทกุคณะของมหาวิทยาลยัมีท่ีตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

5. สถานะนกัศึกษา หมายถึง ความเป็นไปของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 
60 หลังจากเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 สถานะ คือ นักศึกษาคงอยู่  และนักศึกษา 
ออกกลางคนั 

นกัศึกษาคงอยู่ หมายถึง นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 60 ท่ียงัลงทะเบียน
เรียนตอ่เน่ืองในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 
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นักศึกษาออกกลางคัน หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 60 ท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลแตไ่มล่งทะเบียนเรียนตอ่ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 หรือไมผ่า่นเกณฑ์
การประเมินผล (พ้นสภาพ) หรือนกัศกึษาขอลาออกด้วยตนเอง 

6. ปัจจัยเชิงจ าแนก หมายถึง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจ าแนกกลุ่มนักศึกษาคงอยู่และ 
ออกกลางคนั ซึง่แบง่เป็น 

6.1 การบรูณาการทางวิชาการ หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษากบั
ระบบวิชาการ ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การได้รับการพฒันาทาง
วิชาการ และการได้รับการพัฒนาทางสติปัญญา วัดได้จากแบบสอบถามการบูรณาการทางวิชาการ  
ท่ีผู้วิจยัดดัแปลงแบบวดัของ Jason Morris (2002) และวชิระ ชาวหา (2545) ให้เหมาะสมกบัตวัอย่างและ
นิยามปฏิบตักิาร สอบถามความคดิเห็นมีมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่จริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย 

6.2 การบูรณาการทางสังคม หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนักศึกษากับ
ระบบสังคม ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งแสดงออกด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร  
การปฏิสมัพนัธ์กบัอาจารย์ เพ่ือนนกัศกึษา เจ้าหน้าท่ี ฯลฯ ท่ีได้ตดิตอ่เก่ียวข้องระหวา่งกนัทัง้เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ วดัได้จากแบบสอบถามการบูรณาการทางสงัคม ผู้ วิจยัดดัแปลงแบบวดัของ Jason 
Morris (2002) และวชิระ ชาวหา (2545) ให้เหมาะสมกับตวัอย่างและนิยามปฏิบัติการ สอบถามความ
คดิเห็นมีมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่จริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย 

6.3 ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย หมายถึง การท่ีนกัศกึษามีความยึดมัน่ตอ่เปา้หมาย มีความ
พยายามกระท าในสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นและให้ความส าคัญต่อความส าเร็จ  
วัดได้จากแบบสอบถามความผูกพันต่อเป้าหมาย ท่ีผู้ วิจัยดัดแปลงแบบวัดของ Fumei Weng (2010)  
ให้เหมาะสมกบัตวัอย่างและนิยามปฏิบตัิการ สอบถามความคิดเห็น มีมาตรประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต ่
จริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย 

6.4 ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย หมายถึง ความรู้สึกของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลยั มีความพยายามเพ่ือความส าเร็จของมหาวิทยาลยั มีความภาคภูมิใจท่ีเป็นนกัศกึษาของ
มหาวิทยาลยั ยินดีท่ีจะปกป้องและรักษาช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั วดัได้จากแบบสอบถามความผกูพนั
ตอ่มหาวิทยาลยั ท่ีผู้ วิจยัดดัแปลงแบบวดัของ Fumei Weng (2010) ให้เหมาะสมกับตวัอย่างและนิยาม
ปฏิบตักิาร สอบถามความคดิเห็น มีมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่จริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย 

6.5 การรับรู้ความสามารถของตน หมายถึง ความเช่ือมัน่ของนกัศกึษาในความสามารถของ
ตนเองในการจดัการและการแสดงพฤติกรรม เก่ียวกับการเรียนและการร่วมกิจกรรมทัง้ในห้องเรียนและ
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นอกห้องเรียน วัดได้จากแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเอง ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ตามนิยาม
ปฏิบตักิาร สอบถามความคดิเห็น มีมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่จริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย 

6.6 พฤตกิรรมการเผชิญปัญหา หมายถึง ความพยายามหรือความสามารถของนกัศกึษาใน
การจัดการหรือแก้ไขสถานการณ์ท่ีนักศึกษาประเมินว่าสถานการณ์นัน้น่าจะเป็นอุปสรรคก่อให้เกิด
ปัญหาหรือก่อให้ความเครียด วดัได้จากแบบสอบถามพฤติกรรมการเผชิญปัญหา ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้จาก
แนวคิดการเผชิญปัญหาของ Lazarus and Folkman (1984) สอบถามความคิดเห็น มีมาตรประมาณค่า  
6 ระดบั ตัง้แต ่จริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย 

7. เง่ือนไขหรือสาเหตุของการคงอยู่และการออกกลางคนั หมายถึง ข้อมูลหรือสารสนเทศ 
ท่ีสะท้อนเหตุผลของการตัดสินใจท่ีคงอยู่หรือลาออกจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์
นกัศกึษาคงอยูแ่ละออกกลางคนั  

 
สมมตฐิานการวิจัย 

1. ตวัแปรการบูรณาการทางวิชาการ การบูรณาการทางสังคม ความผูกพันต่อเป้าหมาย 
ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย และการรับรู้ความสามารถของตน สามารถจ าแนกการคงอยู่และ 
การออกกลางคนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2. นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาจากรูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่ม
สมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ มีความตัง้ใจคงอยู่หลงัการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP 
ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่สงูกว่าก่อนการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ 
PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยู่ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัมุ่งวิจยัและพฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร แบง่เป็น 2 ระยะ  

ระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงจ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ตวัแปรท านายการคง
อยู่และการออกกลางคันของนักศึกษาประกอบด้วย 2 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎีปฏิกิริยาของ Tinto 
(1975) ศึกษาตัวแปรท านาย 4 ตัวแปร ได้แก่ การบูรณาการทางวิชาการ การบูรณาการทางสังคม 
ความผูกพันต่อเป้าหมาย และความผูกพันต่อสถาบัน และ 2) ทฤษฎีการธ ารงรักษาตามแนวคิด 
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เชิ งจิตวิทยาของ Bean and Eaton (2000) ศึกษาตัวแปรท านาย 2 ตัวแปร ได้แก่  การรับ รู้
ความสามารถของตน และพฤติกรรมการเผชิญความเครียด และศึกษาท าความเข้าใจเง่ือนไขหรือ
สาเหตขุองการคงอยู่และออกกลางคนั โดยการสมัภาษณ์นกัศึกษาคงอยู่และออกกลางคนั เพ่ือเป็น
ข้อมลูสารสนเทศน าไปเป็นกิจกรรมในการพฒันารูปแบบการธ ารงรักษาเพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยู ่ 

ระยะท่ี 2 ผู้ วิจยัน าตวัแปรท านายและข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาพัฒนาเป็นรูปแบบ
การธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศึกษา ใน
การพฒันารูปแบบนีไ้ด้ใช้ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมายของ Locke and Latham (1990) ในส่วนความ
ผูกพันต่อเป้าหมาย และทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคมของ Bandura (1986) คือ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ได้แก่ การสร้างประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จ การใช้ตวัแบบ การใช้
ค าพดูชกัจงู และการกระตุ้นอารมณ์ รูปแบบการพฒันานกัศกึษาของ Miller and Prince (1976) และ
การกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ ดงัภาพประกอบ 1 
  



  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการเผชิญปัญหา 

ระยะที่ 2  พัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความ
ตัง้ใจการคงอยู่ของนักศกึษา และศกึษาผลการใช้รูปแบบ 

QUAL 

สถานะนักศึกษา 

นกัศกึษาคงอยู ่

นกัศกึษาออกกลางคนั 

รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ    
PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการคงอยู่ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมความพร้อม 
(Prepare : P) 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กระตุ้น 
(Stimulate : S) 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ลงมือปฏิบตั ิ
(Practice : P) 

ทฤษฎีการก าหนดเปา้หมายของ 
Locke & Latham (1990) 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิง
สงัคมของ Bandura (1986) 

รูปแบบการพฒันานกัศกึษา ของ 
Miller and Price (1976) 

กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์  
(Group dynamics Activity) 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ติดตาม 
(Pursue : P) 

ความตัง้ใจคงอยูข่อง

นกัศกึษา 

การศึกษาเข้าใจ
เงื่อนไขหรือสาเหตุ  

ที่สัมพนัธ์กับ 
การคงอยู่และการ
ออกกลางคัน ของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
ภาคปกติ  

QUAN 

ระยะที่ 1 ศกึษาปัจจัยเชิงจ าแนกและเงื่อนไขหรือสาเหตุของการคงอยู่และการออกกลางคัน ของ

นักศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศกึษาปัจจัยเชิงจ าแนกการคงอยู่และออกกลางคันของ
นักศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ 

QUAN 

แนวคิดของ Tinto (1975) 

 

 

 

การบรูณาการทางวชิาการ 

การบรูณาการทางสงัคม 

ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย 

ความผกูพนัตอ่มหาวิทยาลยั 

การรับรู้ความสามารถของตน 
แนวคิดของ Bean and Eaton (2000) 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การธ ารงรักษานักศึกษาเป็นการประเมินความส าเร็จอย่างหนึ่งในการจดัการศึกษา และ

การส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นเป้าหมายในระดบัหนึ่งของนกัศึกษา และเป็นการยอมรับ
อย่างกว้างขวางทางสังคม  นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมีทัง้ส าเร็จการศึกษาตาม
เป้าหมายและไม่ส าเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย ซึ่งถ้านักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย
แสดงว่ามหาวิทยาลัยไม่สามารถธ ารงรักษานักศึกษา ดงันัน้การวิจัยในครัง้นีมี้ความมุ่งหมาย เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยเชิงจ าแนกและเง่ือนไขหรือสาเหตุของการคงอยู่และการออกกลางคัน ของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือ
พฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ และ
ศกึษาผลการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจ
คงอยู่ ผู้ วิจัยน าเสนอการประมวลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการวิจัยครัง้นี ้มีรายละเอียด
ตามล าดบัตอ่ไปนี ้

ตอนท่ี 1 แนวคดิพืน้ฐานท่ีเก่ียวกบัสถานะนกัศกึษา 
ตอนท่ี 2 แนวคดิเก่ียวกบัการคงอยูแ่ละการออกกลางคนัของนกัศกึษา 
ตอนท่ี 3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคงอยูแ่ละการออกกลางคนัของนกัศกึษา 
ตอนท่ี 4 ตวัแปรท่ีศกึษาการจ าแนกปัจจยัการคงอยู่และการออกกลางคนัของนกัศกึษา 
ตอนท่ี 5 แนวคดิเก่ียวกบัการพฒันานกัศกึษา 
ตอนท่ี 6 แนวคดิเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 
ตอนท่ี 7 แนวคดิเก่ียวกบักิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 
 

ตอนที่ 1 แนวคิดพืน้ฐานที่เก่ียวข้องกับสถานะนักศึกษา 
1. ความหมายของสถานะนักศึกษา 

ในการศึกษาสถานะนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษานัน้ส่วนใหญ่มกัจะกล่าวถึง การธ ารง
รักษานักศึกษา (Student retention) และมีค าท่ี เก่ียวข้องเช่น การคงอยู่ของนักศึกษา (Student 
persistence) และการออกกลางคนั (Drop out) เป็นต้น การคงอยู่ของนกัศกึษา (Student persistence) มี
ผู้ท าการศกึษาและให้ความหมายของการคงอยูน่กัศกึษา หมายถึง การท่ีนกัศกึษาหรือผู้ เรียนศกึษาอยูใ่น
ระบบอย่างตอ่เน่ืองจนส าเร็จการศกึษา การแสดงเจตนาของนกัศกึษาและ/หรือการวางแผนท่ีจะศกึษาใน
มหาวิทยาลัยเดิมต่อไป ไม่เปล่ียนหรือโยกย้ายไปมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนจนส าเร็จ
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การศกึษา การลงทะเบียนเรียนตอ่เน่ืองในแตล่ะช่วงระยะเวลาในสาขาวิชารวมถึงการโอนจากสถาบนัอ่ืน 
วางแผนไปข้างหน้าและคาดหวังท่ีส าเร็จการศึกษา (สุมาลี สังข์ศรี, 2555, น. 4; บุรทิน ข าภิรัฐ, 2556,  
น. 6; Stephen A. Burks, 2009, p. 363; Donald W.F., 2010, p. 10) ซึ่งมีความหมายผกผันกับการออก
กลางคนั (Drop out) มีผู้ ศึกษาและให้ความหมายของการออกกลางคันของนักศึกษา หมายถึง การท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วไม่เข้าศึกษาหรือเข้าศึกษาในระยะหนึ่งแล้วออกจาก
มหาวิทยาลยัก่อนจะส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร การท่ีนกัศกึษาหรือผู้ เรียนยตุกิารเรียนจากการศกึษา 
ไม่ว่าจะก าลงัเรียนอยู่ในชัน้ใดหรือปีใดก็ตาม ซึ่งนักศึกษาอาจแจ้งลาออกหรืออาจจะไม่แจ้งลาออกแต่
หยดุการเรียนไปประมาณ 3 ภาคการศกึษาเป็นต้นไป หรือออกจากมหาวิทยาลยัด้วยสาเหตใุดสาเหตหุนึ่ง 
โดยอาจเป็นการออกเน่ืองจากผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ลาออก หรือการถูกให้ออกด้วยสาเหต ุ
อ่ืน ๆ  หรือการท่ีนกัศกึษาต้องพ้นสภาพจากการเป็นนกัศกึษาก่อนส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรท่ีก าหนด 
หรือพฤติกรรมท่ีไม่ มีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมถาวรหรือชั่วคราว รวมทัง้ 
การไม่ลงทะเบียนของนกัศึกษาท่ีโอนจากสถาบนัอ่ืนด้วย (วชัรี ตระกูลงาม และคณะ, 2550, น. 6; จรัญ 
ยินยอม, 2552, น. 8; จารุณี มงคลแก้ว และคณะ, 2553, น. 4 ; สุมาลี สังข์ศรี และคณะ, 2555, น. 4;   
บรุทิน ข าภิรัฐ, 2556, น. 6; นนัธิดา ช านาญยา, 2556, น. 4; Donald W.F, 2010, p. 11)  

ในงานวิจยันีใ้ห้ความหมายของสถานะนกัศกึษา หมายถึง ความเป็นไปของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ภาคปกติ หลังจากเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 สถานะ คือ นักศึกษาคงอยู่ และ
นักศึกษาออกกลางคัน โดยท่ีนักศึกษาคงอยู่ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ท่ียัง
ลงทะเบียนเรียนต่อเน่ืองในภาคการศึกษาถัดไป และนักศึกษาออกกลางคนั หมายถึง นักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ภาคปกติ ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินผลแต่ไม่ลงทะเบียนเรียนต่อในภาคการศึกษาถัดไป 
หรือไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผล (พ้นสภาพ) หรือนกัศกึษาขอลาออกด้วยตนเอง การวดัสถานะนกัศกึษา
แบง่เป็น 2 กลุม่  กลุม่ท่ี 1 นกัศกึษาท่ีคงอยู ่ใช้โคด 1 และกลุม่ท่ี 2 นกัศกึษาออกกลางคนั ใช้โคด 0 

 
ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษา 

มีการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการคงอยู่และการออกกลางคนัโดยน าเสนอเป็นรูปแบบหรือ
โมเดลการคงอยู่ของนักศึกษาและการออกกลางคนัของนักศึกษาในต่างประเทศตัง้แต่ปี ค.ศ.1970 
รูปแบบหรือโมเดลถกูน าไปอ้างอิงเป็นจ านวนมากจนกลายเป็นทฤษฎีน าไปใช้ในงานวิจยัตา่ง ๆ ได้แก่ 
ทฤษฎีของ Spady ทฤษฎีของ Tinto ทฤษฎีของ Aston และทฤษฎีของ Bean และ Eaton มี
รายละเอียดดงันี ้
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1. รูปแบบหรือโมเดลกระบวนการออกกลางคันของนักศึกษาปริญญาตรี 
Spady (Saeed Abdullah Al-Dossary, 2008, pp. 16-19, as cited in Spady, 1970, pp. 78-79) 

Spady เสนอแนวคิดทฤษฎีของการตดัสินใจออกกลางคนัของนกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษาโดยใช้รูปแบบ
ทางสังคมวิทยาอธิบายการตัดสินใจออกกลางคันของนักศึกษาไว้ว่า พืน้ฐานทางครอบครัวส่งผลถึง
ศกัยภาพทางวิชาการของนักศึกษาและความสอดคล้องกฎเกณฑ์ของนักศึกษา ความสอดคล้องของ
กฎเกณฑ์ของนกัศกึษาไมไ่ด้อธิบายเปา้หมายของนกัศกึษาได้ทัง้หมด ศกัยภาพทางวิชาการของนกัศกึษา
ส่งผลถึงผลการเรียน และการพัฒนาทางสติปัญญา ในขณะท่ีความสอดคล้องกฎเกณฑ์ของนักศึกษา
สง่ผลตอ่ผลการเรียน การพฒันาทางสตปัิญญา และสนบัสนนุจากเพ่ือน การสนบัสนนุจากเพ่ือนสง่ผลตอ่
ผลการเรียนและการบูรณาการทางสังคม การบูรณาการทางสงัคมส่งผลต่อความพอใจและส่งผลไปสู่
ความผูกพนัตอ่สถาบนั การตดัสินใจการออกกลางคนัได้รับผลทางตรงจากผลการเรียนและความผูกพนั
ตอ่สถาบนั ดงัภาพประกอบ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ทฤษฎีโมเดลปฏิกิริยาของ Tinto 

Tinto (1975, p. 95) แนวคิดของ Tinto เป็นแนวคิดท่ีนักวิจัยได้น าไปอ้างอิงมากทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศเป็นท่ีแพร่หลาย Tinto เสนอทฤษฎีปฏิกิริยาของ Tinto (Tinto’s Internationalist 
Theory) ซึ่งใช้แนวคิดทฤษฎีอตันิวิบาตกรรมของ Durkheim’s (Dukheim’s Theory) ท่ีกล่าวว่า อตันิวิบาต

ผลการเรียน 

การพฒันาทาง

สติปัญญา 

การบรูณาการ

ทางสงัคม 

ภมิูหลงัทาง

ครอบครัว 
ความพงึพอใจ ความผกูพนัตอ่

สถาบนั 

ศกัยภาพทาง

วิชาการ 

ความสอดคล้อง

กบักฎเกณฑ์ 

การสนบัสนนุ 

จากเพ่ือน 

การตดัสินใจ  

ออกกลางคนั 

ภาพประกอบ 2 ทฤษฎีกระบวนการออกกลางคนัของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ตามแนวคิดของ Spady  
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กรรมในสังคมเพิ่มขึน้เม่ือคุณค่าศีลธรรมและความผูกพันทางสังคมของแต่ละบุคคลไม่เพียงพอ 
เป็นรากฐานการพฒันาสู่ทฤษฎีปฏิกิริยาของ Tinto แสดงปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจออกกลางคนัของ
นกัศกึษา อธิบายได้ว่า ปัจจยัน าเข้าคือ พืน้ฐานทางครอบครัว ลกัษณะส่วนบุคคล และพืน้ฐานทางการ
เรียน ส่งผลต่อความผูกพันต่อเป้าหมายและความผูกพันต่อสถาบัน โดยความผูกพันทัง้สองส่งผลไป
ระบบวิชาการคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการพัฒนาทางปัญญา และส่งผลไประบบสังคมคือ 
ปฏิสมัพนัธ์ต่อกลุ่มเพ่ือนและปฏิสมัพนัธ์ตอ่สถาบนั ซึ่งระบบทางวิชาการส่งผลไปยงัการบูรณาการทาง
วิชาการ ในท านองเดียวกนัระบบสงัคมส่งผลไปยงัการบรูณาการทางสงัคม การบรูณาการทัง้วิชาการและ
การบูรณาการทางสงัคมส่งผลไปความผูกพนัต่อเป้าหมายและความผูกพันต่อสถาบนั และส่งผลไปยงั
การตดัสินใจออกกลางคนัในท่ีสดุ ดงัภาพประกอบ 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. โมเดลปัจจัยน าเข้า-สภาพแวดล้อม-ผลลัพธ์ของ Astin 
Astin (1975) น าเสนอแนวคิด โมเดลปัจจยัน าเข้า-สภาพแวดล้อม-ผลลพัธ์ (Astin’s Input-

Environment-Outcome Model : Astin’s I-E-O Model) Astin อธิบายการคงอยู่ของนักศึกษาประกอบไป
ด้วย 3 ส่วน ส่วนแรก ปัจจยัน าเข้า หมายถึง ตวัแปรท่ีเป็นภูมิหลงัของนักศึกษาตัง้แต่ก่อนเข้าศึกษาใน
วิทยาลยัรวมถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนสอบเข้า การแข่งขนั เชือ้ชาติ อาย ุเพศ สถานภาพ ศาสนา 

ลักษณะก่อนเข้า เป้าหมายความ
ผูกพัน 

ระยะแรก 

ประสบการณ์ใน 
มหาวทิยาลัย 

การปรับตัว เป้าหมายความ
ผูกพัน 

ระยะสอง 

ผลลัพธ์ 

พืน้ฐานทาง

ครอบครัว 

ลกัษณะสว่นบคุคล 

พืน้ฐานการทาง

เรียน 

ปฏิสมัพนัธ์ตอ่ 

กลุม่เพ่ือน 

ปฏิสมัพนัธ์ตอ่ 

สถาบนั 

ความผกูพนัตอ่

เปา้หมาย 

ความผกูพนั 

ตอ่สถาบนั 

การบรูณาการ 

ทางวิชาการ 

การบรูณาการ 

ทางสงัคม 

การตดัสนิใจ 

ออกกลางคนั 

ความผกูพนัตอ่

เปา้หมาย 

ความผกูพนั 

ตอ่สถาบนั 

ผลสมัฤทธ์ิ 

ทางวิชาการ 

การพฒันา 

ทางปัญญา 

ระบบสงัคม 

ระบบวิชาการ 

ภาพประกอบ 3 ทฤษฎีปฏิกิริยาของ Tinto 
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รายได้ การศึกษาของผู้ปกครอง และเหตุผลความตัง้ใจเข้าศึกษา ส่วนท่ีสอง สภาพแวดล้อม หมายถึง 
ลักษณะของสถาบัน ลักษณะของกลุ่มเพ่ือน ลักษณะของคณะ หลักสูตร ความช่วยเหลือทางการเงิน  
การเลือกวิชาเอก ท่ีอยู่อาศัย และกิจกรรมของนักศึกษา ส่วนท่ีสาม ผลลัพธ์ หมายถึง ผลท่ีเกิดจาก
วิทยาลยัท่ีสง่ผลตอ่คณุลกัษณะท่ีแสดงออกของนกัศกึษาหลงัจากได้รับตวัแปรสภาพแวดล้อม ซึง่ผลลพัธ์
ท่ีเกิดขึน้ได้แก่ ความเข้าใจทางวิชาการ การพฒันาทางอาชีพ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ และการธ ารงรักษา 
ดงัภาพประกอบ 4 
 
 
 
 

 

4. ทฤษฎีการธ ารงรักษานักศึกษาในมหาวิทยาลัยตามแนวคิดเชิงจิตวิทยาของ 
Bean and Eaton  

Bean and Eaton (2000) น าเสนอแนวคิดการธ ารงรักษานกัศกึษา (Student Retention) บน
พืน้ฐานของทฤษฎีทางจิตวิทยา 4 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy Theory) ทฤษฎีการเผชิญความเครียด (Coping 
behavior Theory) และทฤษฎีการให้เหตผุล (ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน) (Attribution Theory (locus of 
control)) อธิบายการคงอยู่ของนกัศึกษาผ่านความตัง้ใจท่ีจะคงอยู่ Bean and Eaton ให้ความส าคญักับ
พฤติกรรมความตัง้ใจท่ีจะคงอยู่ โดยได้รับอิทธิพลจากทศันคติของนกัศกึษา เก่ียวกบัความเหมาะสมกับ
มหาวิทยาลัยและความผูกพันกับมหาวิทยาลัยท่ีได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ ท่ีได้ รับจาก
สถาบนัอดุมศกึษา รวมถึงภมูิหลงัของนกัศกึษา สภาพแวดล้อมในสถาบนั ดงัภาพประกอบ 5 

 
 

 
 
 
 
 

สิง่แวดล้อม (Environment) 

ผลลพัธ์ (Outcomes) ปัจจยัน าเข้า (Inputs) 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบปัจจยัน าเข้า-สิ่งแวดล้อม-ผลลพัธ์ ของ Astin 
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จากการศกึษารูปแบบการธ ารงรักษานกัศกึษา การออกกลางคนั และคงอยูน่กัศกึษา ผู้วิจยั

ใช้ตัวแปรจากรูปแบบ ทฤษฎีโมเดลปฏิกิริยาของ Tinto และ ทฤษฎีการธ ารงรักษานักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดเชิงจิตวิทยาของ Bean and Eaton เน่ืองจากทฤษฎีโมเดลปฏิกิริยาของ Tinto 
เป็นการศกึษาทัง้ทางด้านสงัคม และทฤษฎีของ Bean and Eaton เป็นการศกึษาทางจิตวิทยาร่วมด้วย 

 
ตอนที่ 3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษา 

งานวิจัย ท่ีศึกษาเก่ียวข้องกับการคงอยู่ และการออกกลางคันของนักศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาในช่วง พ.ศ. 2549–2559 หรือ ค.ศ. 2006–2016 มีทัง้การศึกษาระดบัสถาบนัและ
ระดบัหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัปิด มหาวิทยาลยัเปิด และมหาวิทยาลยัเอกชน 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการคงอยู่ของนักศึกษา 

ศิริพร เสริตานนท์ (2551) ศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ เจตจ านง 
คงอยู ่และความภกัดีของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน 6 แห่งจาก 6 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 
กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ บริหารจัดการธุรกิจ นิเทศศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไม่รวมกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทัง้เพศชายและหญิง ในปี

สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลยั 

ลักษณะก่อน
เข้า 

ปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อ

ม 

กระบวนการ
ทางจิตวิทยา 

ผลลัพธ์ทาง
จิตวิทยา 

ผลลัพธ์
ระหว่างกลาง 

ทัศนคติ ความตัง้ใจ พฤติกรรม 

การปรับตวัทาง

วิชาการและ

ผลสมัฤทธ์ิทาง

วิชาการ 

การปรับตวัทาง

สงัคม 

ความเหมาะสม

กบั

มหาวิทยาลยั

ความผกูพนักบั

มหาวิทยาลยั 

 

ความตัง้ใจท่ี 

จะคงอยู ่
การคงอยู ่

 

พฤติกรรมเดิม 

บคุลิกภาพ 

ความเช่ือมัน่ใน

ประสิทธิภาพ

ตน 

การให้เหตผุล 

ยทุธศาสตร์การ

เลียนแบบ 

แรงจงูใจท่ีมีผล

ต่อความตัง้ใจ 

ทกัษะและ

ความสามารถ 

ปฏิสมัพนัธ์แบบ

ทางการ 

ปฎิสมัพนัธ์เชิง

วิชาการ 

ปฏิสมัพนัธ์กบั

สงัคม 

ปฏิสมัพนัธ์กบั

ภายนอกต่อ

มหาวิทยาลยั 
ผลสะทอ้นกลบั 

การประเมิน 

การรับรู้ความ 

สามารถในตน 

การรับรู้ความ 

สามารถในตน 

ทางบวก 
กระบวนการ 

การเผชิญปัญหา 

/การหลีกเลี่ยง 

ลดความเครียด 

เพิ่มความ

เช่ือมัน่ 

ในตนเอง ลกัษณะการ

ควบคมุภายใน 

ลกัษณะแรง 

จงูใจภายใน 

ภาพประกอบ 5 โมเดลการธ ารงรักษานกัศกึษาในมหาวิทยาลยัตามแนวคดิเชิงจิตวิทยา 
ของ Bean and Eaton 
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การศึกษา 2550 จ านวนรวม 1,272 คน ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรต้น 4 ตัวแปร ได้แก่ คุณภาพ 
การจดัการเรียนการสอนรายวิชา คณุลกัษณะอาจารย์ คณุภาพวิธีการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวก  
ตวัแปรตาม 4 ตวัแปร ได้แก่ ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยั ความพึงพอใจ เจตจ านงคงอยู่ และความภกัดีของ
นกัศกึษา โดยศกึษาตวัแปรส่งผ่าน 1 ตวัแปร ประสบการณ์ในมหาวิทยาลยัเอกชนวตัถุประสงค์ของการ
วิจยั (1) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของความพึงพอใจ เจตจ านงคงอยู่ และความภักดีของ
นักศึกษาระหว่างชัน้ปี ท่ี เรียน ระหว่างกลุ่มสาขาวิชา และระหว่างขนาดมหาวิทยาลัยเอกชน  
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพ่ือพฒันาและตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองปัจจยั
เชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจ เจตจ านงคงอยู่ และความภกัดีของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีพัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจกัษ์ และ (3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีต่อความพึงพอใจ เจตจ านงคงอยู่ และความภกัดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า (1) แบบจ าลองปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุพฒันาขึน้มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ (2) ผลการปฏิบตัิงานของอาจารย์และสิ่งอ านวยความสะดวก
ในมหาวิทยาลยั ต่างส่งอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมผ่านประสบการณ์ในมหาวิทยาลยัไปยงัความ 
พึงพอใจ เจตจ านงคงอยู่ และความภักดีของนกัศึกษา (3) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตจ านง 
คงอยู่และความภักดี ในขณะท่ีภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ ความภกัดี
และประสบการณ์ในมหาวิทยาลยั โดยท่ีเจตจ านงคงอยู่กบัความภกัดีและประสบการณ์ในมหาวิทยาลยั
กับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยต่างมีอิทธิพลย้อนกลับต่อกันและกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ  
(4) นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีขนาด ระดบัชัน้ปีท่ีศึกษา และกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน มีค่าเฉล่ีย
ความพงึพอใจ เจตจ านงคงอยู ่และความภกัดีตอ่มหาวิทยาลยัแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ

สุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2555) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษา
การศึกษาทางไกล : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเปิดแห่งประเทศ
มาเลเซีย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยท่ีช่วยให้นักศึกษาของทัง้  
2 มหาวิทยาลยัคงอยู่ในระบบการศกึษาทางไกล (2) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตท่ีุท าให้นกัศกึษา
ของทัง้ 2 มหาวิทยาลยัออกกลางคนั (3) เพ่ือเสนอระบบและกลไกในการปอ้งกนัปัญหาการออกกลางคนั
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่ม
นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือคณะซึ่งมีภูมิล าเนาทัว่ประเทศ แยกเป็น
กลุ่มย่อย 2 กลุ่มย่อย นักศึกษากลุ่มคงอยู่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่านในแต่ละภาค
การศึกษาตามปกติ และนักศึกษากลุ่มเส่ียง เป็นนักศึกษาท่ีในแต่ละภาคการศึกษาสอบผ่านน้อยหรือ
สอบไม่ผา่นเลย 2 ภาคการศกึษาติดตอ่กนัขึน้ไป กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนกัศกึษาท่ีออกกลางคนั เป็นผู้ ท่ีหยดุการ
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ลงทะเบียนเรียนหรือไม่ติดต่อกับมหาวิทยาลยัหรือลาออก และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มคณาจารย์และบุคลากรท่ี
เก่ียวข้อง เป็นอาจารย์จากทุกสาขาวิชาหรือคณะและบุคลากรท่ีท างานเก่ียวข้องกับการให้บริการ
นกัศกึษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ชดุ แตล่ะชดุใช้ส าหรับกลุ่มตวัอย่างแต่
ละกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
เปรียบเทียบสาเหตกุารออกกลางคนัและการคงอยู่ระหว่าง 2 มหาวิทยาลยัเน้นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 
ค่าร้อยละ และเปรียบเทียบเชิงเนือ้หาค าถามปลายเปิดวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนือ้หา ผลการวิจัย
พบว่า (1) นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชมีความเห็นว่าปัจจยัด้านการสอบมีผลมากท่ีสดุ 
รองลงมาคือด้านวสัดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านทักษะการเรียน ด้านบริการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลยั และด้านส่ือการเรียนตามล าดบั สว่นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเปิดมาเลเซียระบวุ่า ปัจจยั
ด้านการสอบส าคญัท่ีสดุ รองลงมาคือด้านทกัษะการเรียน ส่ือการสอน และวสัดอุุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ตามล าดบั (2) นกัศึกษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ระบุว่าปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสดุคือ 
การสอบ รองลงมาคือ ทกัษะการเรียนในระบบทางไกลและส่ือการสอน และปัจจยัส่วนบคุคล ตามล าดบั 
ส าหรับนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิดมาเลเซียระบุว่า ปัจจยัด้านการบริหารเวลามากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ทักษะการเรียนในระบบทางไกล และปัจจยัส่วนบุคคลและด้านการสอบเท่ากัน และ (3) ระบบหรือ
กลไกในการปอ้งกนัปัญหาการออกกลางคนัของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ประกอบด้วย 
3 ระยะ คือ ระยะก่อนเข้าเรียน ระยะระหว่างศึกษา และระยะประเมินผลการศึกษา ซึ่ งระบบนี ้
ประกอบด้วยกลไกใน 5 องค์ประกอบหรือ 5 ด้าน คือ ด้านการติดต่อกับมหาวิทยาลยั ด้านส่ือการเรียน 
ด้านการบริการให้ค าปรึกษาและชว่ยเหลือการเรียน ด้านการพฒันาทกัษะการเรียน และด้านการสอบ 

บุรทิน ข าภิ รัฐ (2556) ศึกษายุทธศาสตร์และระบบบริหารเพ่ือการธ ารงนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั (1) ศึกษายุทธศาสตร์ รูปแบบ และแนวทาง
การบริหารจัดการในการธ ารงนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ และน าเสนอ
ยุทธศาสตร์ มาตรการ ตลอดจนระบบบริหารเพ่ือการธ ารงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
(2) พัฒนาโมเดลการธ ารงนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยใช้ข้อมูล 
เชิงประจักษ์และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติขัน้สูง (3) ศึกษาและเปรียบเทียบระดบัคุณภาพปัจจัยด้าน 
ตา่ง ๆ  ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการคงอยูแ่ละการออกกลางคนัของนกัศกึษา จ าแนกตามตวัแปรจดัประเภท 
(4) เพ่ือตรวจสอบความตรงและไม่แปรเปล่ียนของโมเดลสมการโครงสร้างการคงอยู่ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี    สุรนารี และ (5) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคงอยู่และ 
ออกกลางคนัของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา เป็นนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรีท่ีรับเข้าตามระบบปกติ ปีการศกึษา 2549 จ านวนทัง้สิน้ 1,391 คน เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี



  40 

หนึ่ง 907 คน และนักศึกษาชัน้ปี ท่ีสอง 484 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) ในระดับสถาบัน การสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมทัง้ด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ  สามารถสนบัสนุนให้นกัศึกษาคงอยู่ และช่วย
พฒันาบุคลิกภาพของนกัศึกษาควบคู่ไปด้วย ในระดบัหลักสูตรและระดบันักศึกษา ผลส าเร็จด้านการ
เรียนซึ่งสะท้อนจากเกรดเฉล่ีย และความสามารถในการก ากับตนเองในการเรียน (self-regulated 
learning) ของนักศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกซึ่งกันและกัน (2) โมเดลสมการโครงสร้างการคงอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ีพัฒนาขึน้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี มีความไม่
แปรเปล่ียนระหว่างกลุ่มนักศึกษาในชัน้ปีท่ีหนึ่งและสอง แสดงว่า ตวัแปรความผูกพันต่อสถาบนัและ
เปา้หมายการศกึษา มีอิทธิพลทางตรงสงูสดุตอ่ความตัง้ใจคงอยูใ่นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ตวัแปร
การปรับตวัทางวิชาการและการปรับตวัทางสงัคมมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตวัแปรความผูกพนัตอ่สถาบนั
และเป้าหมายการศึกษาไปยังตวัแปรการคงอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แสดงให้เห็นว่าการท่ี
นกัศึกษาจะมีความผกูพนัตอ่สถาบนัและเปา้หมายการศกึษา จกัต้องมีการปรับตวัทางวิชาการและทาง
สงัคมท่ีเหมาะสม และ (3) ยทุธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และวตัถุประสงค์มี 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
การรับนกัศึกษาเชิงรุกและการจดัการในช่วงเปล่ียนผ่าน การสร้างความผูกพนัตอ่สถาบนัและเปา้หมาย
การศึกษา การสร้างสภาวะแวดล้อม กระบวนการ และระบบเพ่ือการพัฒนาทางวิชาการ การสร้าง 
สภาวะแวดล้อม กระบวนการ และระบบเพ่ือการพฒันาทางสงัคม การสร้างแรงจงูใจเพ่ือพฒันาศกัยภาพ
และกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ระบบบริหาร และ 
การให้บริการท่ีเหมาะสม 

Hackman and Dysinger (1970) ศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อความผูกพันของนกัศึกษา
กับวิทยาลัยเพ่ือพยากรณ์การคงอยู่หรือออกกลางคนั กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาผิวด า 1,407 คน ใน
วิทยาลยัเฉพาะทางด้านศิลปศาสตร์จ านวนสามแห่ง พบว่า นกัศึกษาท่ีคงอยู่ในวิทยาลยัส่วนใหญ่จะมี
ความสามารถทางวิชาการสงูและมีความผกูพนัตอ่วิทยาลยัในระดบัปานกลางถึงระดบัสงู ทัง้นีน้กัศกึษา
ท่ีมีความสามารถทางวิชาการสงูแตมี่ความผกูพนัตอ่วิทยาลยัในระดบัปานกลางถึงระดบัต ่า มีแนวโน้มท่ี
จะย้ายไปเรียนสถาบนัอ่ืนหรือออกจากวิทยาลัยก่อนส าเร็จการศึกษา นักศึกษาท่ีมีความสามารถทาง
วิชาการต ่าแต่มีความผูกพันสูงตัง้แต่ระดับปานกลางถึงระดับสูง มีแนวโน้มท่ีจะคงอยู่ต่อไปจนกว่า
วิทยาลยัจะให้ออกเน่ืองจากผลการเรียนต ่ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนด ส าหรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถ
ทางวิชาการต ่าและมีความผูกพันในระดบัปานกลางถึงระดบัต ่า มีแนวโน้มท่ีจะออกจากวิทยาลัยก่อน
ส าเร็จการศึกษา นอกจากนัน้ความสอดคล้องกันระหว่างความต้องการและเป้าหมายของนกัศึกษากับ
ความต้องการและทรัพยากรตา่ง ๆ  ของวิทยาลยัมีผลตอ่ความผกูพนัท่ีจะท าให้นกัศกึษาคงอยูใ่นวิทยาลยั
หรือออกจากวิทยาลยัก่อนส าเร็จการศกึษา 



  41 

Cabrera, Nora and Castaneda (1993) ศึกษาการคงอยู่ของศึกษา ใช้โมเดลสมการ
โครงสร้าง (SEM) ทดสอบการบูรณาการรูปแบบของการธ ารงรักษาของนักศึกษา โดยบูรณาการโมเดล  
2 โมเดล คือโมเดลปฏิกิริยาของ Tinto (Tinto’s Student Integration Model) และ โมเดลการลดจ านวนลง
ของ Bean (Bean’s Student Attrition Model) เพ่ือน ามาอธิบายการตดัสินใจคงอยู่ในวิทยาลัยนักศึกษา        
ตวัแปรสังเกตได้เป็น การสนับสนุนจากเพ่ือนและครอบครัว และทัศนคติทางการเงิน ผลการวิเคราะห์
พบวา่ การสนบัสนนุจากเพ่ือนและครอบครัวส่งผลตอ่การบรูณาการทางวิชาการ ความผกูพนัตอ่สถาบนั 
การบูรณาการทางสงัคม และความผกูพนัต่อเป้าหมาย ทศันคติทางการเงินส่งผลต่อการบูรณาการทาง
วิชาการและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การบูรณาการทางวิชาการส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความ
ผกูพนัต่อสถาบนั และความผูกพนัต่อเป้าหมาย การบูรณาการทางสงัคมส่งต่อความผูกพันต่อสถาบนั 
ความผกูพนัตอ่สถาบนัและความผกูพนัตอ่เป้าหมายส่งผลตอ่ความตัง้ใจคงอยู่ ผลสมัฤทธ์ิทางเรียนและ
ความตัง้ใจคงอยูส่ง่ผลตอ่การคงอยูข่องนกัศกึษาในท่ีสดุ 

 Morrison, Griffin and Marcotullio (1995) ศึกษาการธ ารงรักษานักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทัง้ท่ีเป็นชนผิวสีและไม่ใช่ชนผิวสี ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการธ ารงรักษา
นกัศึกษา ได้แก่ (1) สถานภาพของมหาวิทยาลยั (รัฐบาลและเอกชน) (2) ค่าใช้จ่าย (3) ความสามารถใน
การคดัเลือกนกัศกึษาเข้าศกึษา (4) จ านวนหนว่ยกิตลงทะเบียนเรียนในหลกัสตูร และ (5) จ านวนโครงการ
ท่ีสนบัสนุนนกัศึกษาด้านต่าง ๆ ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการคดัเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัมีความส าคญัมากท่ีสุด ซึ่งการให้คะแนนความสามารถในการคดัเลือกนักศึกษาเป็นการ
ประเมินตนเองจากสดัส่วนผู้สมคัรเข้าเรียน อนัดบัของโรงเรียนมธัยมศกึษา และคะแนนมาตรฐานท่ีใช้ใน
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนี ้ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารในงานวิจัยแสดงว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของสถาบนัในการธ ารงรักษานกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ ได้แก่ (1) ความผูกพนักับสถาบนัอย่างเข้มแข็ง ได้แก่ ทศันคติต่อคณาจารย์และบุคลากร 
หลักสูตรท่ีจัดไว้ส าหรับชนผิวสี และทรัพยากรท่ีได้รับการจัดสรร (2) การมุ่งสู่เป้าหมายความส าเร็จ         
(3) ความผกูพนักับเพ่ือนหลาย ๆ กลุ่ม (4) การได้รับการพฒันาศกัยภาพวิชาการในระดบัมธัยมศกึษาท่ี
เป็นพืน้ฐานการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (5) หลกัสูตรภาคฤดรู้อนท่ีเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศกึษาในชัน้ปีท่ีหนึง่ และ (6) ความส าเร็จของการศกึษาในชัน้ปีท่ีหนึง่ 

Napoli and Wortman (1998) ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมท่ีสัมพันธ์กับการธ ารงรักษา
นักศึกษาและการออกจากสถาบนั กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 1,011 คน ในวิทยาลัย
ชุมชน Suffolk เป็นการศึกษาระยะยาวระหว่างปี ค.ศ. 1994–1995 แบ่งการศึกษาเป็น 3 ระยะ ระยะท่ี 1 
เก็บข้อมูลในสัปดาห์แรกและสัปดาห์ท่ีสองของฤดูใบไม้ร่วง ปี ค.ศ. 1994 ระยะท่ีสองเม่ือสิน้สุด 
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ฤดใูบไม้ร่วง ปี ค.ศ. 1994 ระยะสดุท้ายเร่ิมฤดใูบไม้ผลิ ปี ค.ศ.1995 กรอบแนวคิดการวิจยัอยู่บนพืน้ฐาน
ทฤษฎีการธ ารงรักษาของ Tinto (1975, 1987, 1993) และโมเดลการธ ารงรักษานกัศกึษาท่ีได้ทดสอบความ
ตรงแล้ว ได้แก่  Bers and Smith (1991); Monro (1981); Pascarrella and Chapman (1983a, 1983b); 
Pascarella and Terenzini (1983, 1991) วตัถุประสงค์การวิจยั เพ่ือทดสอบความตรงของโมเดลการธ ารง
รักษานกัศกึษาและทดสอบอิทธิพลของตวัแปรจิตสงัคมท่ีมีตอ่การคงอยู่ของนกัศกึษา โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling Analysis) และการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม 
(Discriminant Analysis) ผลการวิจัยพบว่า โมเดลท่ีพัฒนาขึน้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์      
ตวัแปรท านายทุกตวั ได้แก่ ความผูกพนัตอ่สถาบนัและเปา้หมายการศกึษา การปรับตวัทางวิชาการและ
สงัคม ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ขนาดของสถาบนั มีอิทธิพลเชิงบวกตอ่การคงอยู่ในวิทยาลยั และสามารถ
อธิบายความแปรปรวนการคงอยูข่องนกัศกึษาได้ 57% 

Curry (2001) ศึกษาเก่ียวกับการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัย Aarhus โดย
พัฒนาโมเดลของ Tinto และวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการศึกษาการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)          
ตัวแปรท่ีศึกษาได้แก่ ตัวแปรทรัพยากรเก่ียวกับการเรียน สภาพแวดล้อมทางสังคม สภาพแวดล้อม
ทางการเรียน การบูรณาการทางสังคม ประสบการณ์ทางลบจากการสอบ การบูรณาการทางการเรียน 
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม และความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
ผลการวิจยัพบว่า สภาพแวดล้อมทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทาง
สงัคม การบรูณาการทางสงัคม และมีอิทธิทางอ้อมผ่านความพึงพอใจตอ่สภาพแวดล้อมทางสงัคม และ
การบูรณาการทางสังคมไปยังการออกกลางคนั การบูรณาการทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อการออก
กลางคนั มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านประสบการณ์ทางลบจากการสอบและความพึงพอใจตอ่สภาพแวดล้อม
ทางสังคมไปยังการออกกลางคัน การบูรณาการทางการเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อการออกกลางคัน  
มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านประสบการณ์ทางลบจากการสอบ และความพึงพอใจตอ่สภาพแวดล้อมทางการ
เรียนไปยังการออกกลางคัน และความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอ่การออกกลางคนั 

Lau (2003) ศึกษาองค์ประกอบของสถาบันท่ีส่ งผลต่อการธ ารงรักษานักศึกษา  
ผลการศึกษาพบว่า การท่ีนักศึกษาเปล่ียนผ่านจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษามาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาจะต้องสร้างบรรยากาศเพ่ือท าให้นักศึกษาไม่รู้สึกวิตกกังวล โดย
ผู้บริหารต้องช่วยให้นักศึกษาปรับตวัเข้ากับการเรียนและสภาพแวดล้อมแบบใหม่ และท าให้นักศึกษา
รู้สึกมีความมัน่คงในการศกึษาโดยจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้นกัศกึษา ดแูลเอาใจใส่ และเสนอแนะ
วิธีการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ และนอกจากนีจ้ะธ ารงรักษานักศึกษาให้อยู่ในสถาบนัได้นัน้ การให้การ
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บริการตา่ง ๆ แก่นกัศึกษาต้องเข้าถึงตวันกัศกึษาอย่างรวดเร็ว รวมทัง้การติดตามประเมินผลทนัทีทนัใด 
ตลอดจนการสนบัสนุนทางวิชาการในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น (1) การให้ทุนการศึกษา ผลการวิจยัแสดงให้
เห็นวา่ ทนุการศกึษาเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น เน่ืองจากนกัศกึษามีแรงจงูใจในการพฒันาด้านวิชาการและคงอยูใ่น
สาขาตอ่ไป (2) การสนบัสนนุทางวิชาการ ได้แก่ (2.1) มีศนูย์การเรียนรู้เพ่ือให้นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนไม่
เป็นท่ีพอใจได้รับการพฒันาโดยมีผู้สอนเสริมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งมากขึน้ (2.2) โปรแกรมสาขาวิชาใน
ชัน้ปีท่ี 1 นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มีความต้องการให้สาขาวิชาชว่ยในเร่ืองการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัและการใช้
ชีวิตเม่ือมาอยูห่อพกั สิ่งเหล่านีช้ว่ยในการเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพิ่มระดบัความพึงพอใจ และเพิ่ม
จ านวนนกัศกึษาให้คงอยู่กบัสถาบนั 3) หลกัสูตรเกียรตินิยม นกัศกึษาท่ีมีความสามารถและมีศกัยภาพ
ควรได้รับการสนับสนุนให้เรียนในหลักสูตรท่ีเข้มข้น ซึ่งท้าทายและจูงใจให้นักศึกษาแสดงศักยภาพ  
(2.3) การจัดการกับวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและความหลากหลายของนักศึกษา การศึกษาใน
ระดบัอุดมศกึษามีความหลากหลายทัง้ด้านวฒันธรรมและสงัคม ซึ่งเป็นปัญหาส าคญัส าหรับนกัศึกษา
ใหม่ท่ียงัไม่คุ้นเคยกบับรรยากาศทางวิชาการและบรรยากาศสภาพแวดล้อม การเปล่ียนทศันคติ คา่นิยม 
สิทธิทางเพศ และครอบครัวของนกัศึกษา การจดัการความหลากหลายทางวิชาการ เชือ้ชาติ วฒันธรรม 
สงัคม และการให้ค าแนะน าเร่ืองเพศในเบือ้งต้นท่ีมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นและควรมีหน่วยงานจดัการใน
เร่ืองนี ้ดังนัน้สิ่งท่ีควรด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การธ ารงรักษานักศึกษา ได้แก่ จัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับพืน้ฐานวัฒนธรรม/ท้องถ่ินท่ีต่างกันให้นักศึกษารู้สึกเป็นมิตรและปรองดองกัน พัฒนา
นโยบายและหลกัสตูรสร้างความเข้าใจและประทบัใจในความหลากหลายและสนบัสนนุให้ตระหนกัและ
เอาใจใส่นักศึกษาท่ีพืน้ฐานแตกต่างกัน  มหาวิทยาลัยจัดให้ มีหน่วยงานและชมรมให้มีกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพ่ือช่วยสร้างความสมัพนัธ์กนัระหว่างนกัศกึษา และให้ความมัน่ใจวา่การบริการท่ีนกัศกึษา
ได้รับตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายทัง้ทางวัฒนธรรมและทางกายภาพของนักศึกษา  
(4) สิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพของมหาวิทยาลัย เช่น หอพัก ห้องค้นคว้าด้วยตนเอง อาคาร
กิจการนักศึกษา เป็นต้น สิ่งเหล่านีช้่วยส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา อ านวยความสะดวกให้กับ
นกัศึกษา นกัศึกษาสามารถมาท ารายงาน การบ้าน หรือสนทนาพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น ด าเนิน
กิจกรรมตา่ง ๆ  

Burtner (2004 อ้างถึงใน บุรทิน ข าภิรัฐ. 2556, น. 43) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลการคงอยู่ของ
นกัศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชัน้ปีท่ีหนึ่ง จ านวน 137 คน ท่ีเข้าศึกษาในปี ค.ศ. 2004 เก็บข้อมูลสามระยะ 
ระยะแรกเม่ือเร่ิมเข้าศกึษา ระยะท่ีสองเม่ือศกึษาชัน้ปีท่ีสอง ระยะท่ีสามเม่ือขึน้ชัน้ปีท่ีสาม เคร่ืองมือท่ีใช้
เป็นแบบส ารวจ Pittsburgh Freshman Engineering Attitude Survey จ านวน 70 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า  
ตัวแปรท่ีมีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา  
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ผลการเรียนชัน้ปีท่ีหนึ่ง ความเช่ือมัน่ในการเรียน ระดบัความชอบหลกัสูตรวิศวกรรมหรือความต้องการ
เป็นมืออาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การรับรู้ถึงความมัน่คงในหน้าท่ีการงานและรายได้ 

Townsley (2004) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านการส่ือสารกับการธ ารง
รักษานักศึกษามหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาองักฤษและนกัศึกษาท่ีออกกลางคนั ของมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งทางตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการส่ือสารกับอาจารย์และมหาวิทยาลัย 
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน ปฏิสมัพนัธ์กบัอาจารย์ท่ีปรึกษา และความผกูพนักบัมหาวิทยาลยัของนกัศกึษาท่ี
ยงัคงอยูใ่นมหาวิทยาลยัมีระดบัคา่เฉล่ียสงูกวา่นกัศกึษาท่ีออกกลางคนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

Titus (2006) ศึกษาอิทธิพลและบริบททางการเงินของสถาบันท่ีมีต่อการคงอยู่ของ
นกัศกึษาในวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศกึษา 1996 และ 
ปีการศกึษา 1998 จ านวน 4,951 คน จาก 367 สถาบนั มีการก าหนดคา่น า้หนกั (weight) เพ่ือชดเชยกลุ่ม
ตวัอย่างขนาดใหญ่และใช้วิธีวิเคราะห์ระดบัสถาบนั ตวัแปรตามเป็น การคงอยู่ของนกัศึกษา หมายถึง 
นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนและก าลงัศกึษาในชัน้ปีท่ี 3 ตวัแปรท านายระดบันกัศกึษา ได้แก่ (1) ภูมิหลงั
ของนกัศกึษา ประกอบด้วย ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลยั วดัจากคะแนนมาตรฐานความ
ถนดัทางการเรียน (SAT) เพศ เชือ้ชาติ และสถานะทางเศรษฐสงัคม วดัจากคะแนนมาตรฐานของรายได้ 
และระดบัการศกึษาของบิดา-มารดา (2) ประสบการณ์ในสถาบนั ประกอบด้วย ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
วดัจาก GPA เม่ือจบการศกึษาในปีท่ีหนึง่ วิชาเอก การพกัอาศยัในสถาบนั วดัจากการพกัอาศยัในสถาบนั
ในช่วงการศึกษาปีท่ีหนึ่ง และความผูกพนัของนกัศึกษาต่อสถาบนั วดัจากข้อค าถาม ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมในชมรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะดนตรี การเข้าชัน้เรียนหรือการเข้าประชมุหรือการร่วมทศัน
ศกึษา การร่วมกิจกรรมกบัเพ่ือน ๆ  ปฏิสมัพนัธ์กบัคณาจารย์ การเข้าร่วมกลุม่ การวางแผนพบปะอาจารย์
ท่ีปรึกษา การพดูคยุกับคณาจารย์นอกชัน้เรียน (3) ทศันคติ วดัจากระดบัความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ของ
นักศึกษาท่ีมีต่อสถาบัน ได้แก่ ความสามารถด้านการสอนของคณาจารย์ ขนาดของชัน้เรียน ความมี
ช่ือเสียงของสถาบนั การเจริญเติบโตก้าวหน้าทางวิชาการของสถาบนั พัฒนาการทางสติปัญญา การ
ด าเนินชีวิตทางสงัคม และบรรยากาศในสถาบนั (4) สภาพแวดล้อมทัว่ไป ได้แก่ ความต้องการทางการเงิน 
จ านวนชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์และการท างานนอกสถาบัน ตัวแปรท านายระดับสถาบัน ได้แก่  
(1) ภูมิหลังของนักศึกษาในภาพรวมระดับสถาบัน วัดจากคะแนน SAT เฉล่ียของ FTEs ในปีแรก  
(2) ลกัษณะของสถาบนั ได้แก่ ขนาดของสถาบนั และจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนทัง้หมด (3) ข้อมูล
การเงินของมหาวิทยาลยั วดัจากงบประมาณรายรับทัง้จากงบประมาณจากรัฐ คา่ธรรมเนียมการศึกษา 
และจากแหล่งทนุอ่ืน ๆ และงบประมาณรายจ่าย รายจ่ายด้านการบริหาร การให้บริการแก่นกัศกึษา การ
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เรียนการสอน ทนุการศกึษา การวิจยั สดัส่วนคา่ใช้จา่ยด้านการศกึษา และคา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ดตอ่จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลเชิงเส้นพหุระดับ (hierarchical linear 
modeling) พบวา่ ตวัแปรระดบันกัศกึษาท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อการคงอยู่ของนกัศกึษาอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัย วิชาเอก การพักอาศยัในสถาบนั ความ
ผกูพนัต่อสถาบนั ตวัแปรระดบัสถาบนัท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอ่การคงอยู่ของนกัศึกษาอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ได้แก่ คะแนนเฉล่ีย สดัสว่นรายได้จากคา่ธรรมเนียมการศกึษา สดัสว่นคา่ใช้จ่ายด้านการศกึษา
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ส่วนสัดส่วนรายจ่ายด้านการบริหาร  
มีอิทธิพลทางลบตอ่การคงอยูข่องนกัศกึษามีนยัส าคญัทางสถิติ 

Shah, Grebennikov and Singh (2007) ศึกษาปัจจยัท่ีสามารถท านายการธ ารงรักษาของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัในประเทศออสเตรเลียจ านวน 38 แห่ง ในปี ค.ศ. 2004-2005 โดยใช้ฐานข้อมลูของ 
Department of Education, Science and Training และ Australian Education Network พบว่า ตัวแปร 
ท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติต่อการธ ารงรักษาของนกัศึกษา ได้แก่ คะแนนสอบ
เข้ามหาวิทยาลยั ขนาดของมหาวิทยาลยั ซึ่งวดัจากจ านวนนกัศึกษาลงทะเบียน อายุของมหาวิทยาลยั 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า จ านวนนกัศึกษาท่ีรับเข้า สัดส่วนงบประมาณต่อจ านวนนักศึกษา 
รายได้ของมหาวิทยาลยัตอ่จ านวนงบประมาณทัง้หมด ส่วนตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงลบต่อการธ ารง
รักษาของนกัศกึษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิได้แก่ สดัสว่นของจ านวนนกัศกึษาตอ่จ านวนอาจารย์ ทัง้นี ้
ความพงึพอใจของนกัศกึษาซึง่เป็นตวัแปรเชิงทฤษฎี ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัการธ ารงรักษาของนกัศกึษาใน
ประเทศออสเตรเลีย 

ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการกลับเข้ามาศึกษาในชัน้ปีท่ีสองของนักศึกษาของ Smeal 
College of Business ท่ี Pennsylvania State University กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาเข้าศึกษาปีท่ี 1 ในปี 
ค.ศ.2003 จ านวน 590 คน และในปี ค.ศ.2004 จ านวน 604 คน ผลการศกึษาพบว่า การปรับตวัทางสงัคม
ประสบการณ์ทางวิชาการ การให้ข้อมูลย้อนกลบัระหว่างกลุ่มเพ่ือนและอาจารย์ รวมทัง้ความร่วมมือใน
การเรียนของนกัศกึษาท่ีออกกลางคนัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่นกัศกึษาท่ียงัคงศกึษาอยู ่ผลการวิเคราะห์ข้อมลู
โดยใช้ logistic regression พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษาปีแรก ได้แก่ บรรยากาศใน 
ชัน้เรียน ประสบการณ์ทางวิชาการ และความร่วมมือในการเรียน  

Ryan (2008) ทดสอบอิทธิพลของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีต่อการคงอยู่ของ
นักศึกษาชัน้ปีท่ีหนึ่งและชัน้ปีท่ีสอง โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างนักศึกษาในวิทยาลัย
ชมุชนและสถาบนัอดุมศกึษาหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี ผลการศึกษาพบว่า ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม 
ได้แก่ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของบิดามารดา ความคาดหวังท่ีจะเรียนในปีถัด  ๆ ไป การให้
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ความส าคญักับการเรียนระดบัอุดมศึกษา การเตรียมความพร้อมในการเรียนระดบัอุดมศึกษา อุปกรณ์ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาท่ีบ้าน เช่น สถานท่ี หนังสือ หนังสือพิมพ์ สารานุกรม แผนท่ี 
พจนานุกรม คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองคิดเลข เป็นต้น เพ่ือนร่วมวางแผนการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลยั ความคาดหวงัของบิดามารดาหรือผู้ปกครองต่อการเรียนระดบัมหาวิทยาลยั คณุภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีนกัศึกษาจบมา การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และ
การศึกษาในเวลาหรือนอกเวลา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการคงอยู่ของนักศึกษาในภาพรวมทัง้สอง
สถาบนั แตมี่ผลตอ่วิทยาลยัชมุชนในระดบัน้อยกวา่ 

Saeed (2008) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการธ ารงรักษานักศึกษาท่ี King Saud University 
ประเทศซาอดุอิาระเบีย: SEM และการวิจยัเชิงคณุภาพ วตัถปุระสงค์การวิจยั เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
การธ ารงรักษานักศึกษาท่ี King Saud University ประเทศซาอุดิอาระเบีย การวิจัยใช้แนวคิดของ Tinto 
การวิจยัแบง่เป็น 2 ระยะ ระยะท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมลูจากนกัศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 
414 คน ข้อมูลเชิงปริมาณน ามาวิชาเคราะห์ SEM โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป AMOS ตัวแปรในโมเดล
อธิบายการธ ารงรักษานักศึกษาได้ 30% ผลของ SEM ระบุว่าสมมติฐาน 4 ใน 9 สมมติฐานสนับสนุน
โมเดลของทินโตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิเปา้หมายการศกึษาและความผกูพนัสถาบนัมีอิทธิพลทางตรง
ตอ่การธ ารงรักษานกัศกึษา ระยะท่ี 2 การวิจยัคณุภาพ ข้อมลูประกอบด้วย นกัศกึษาท่ีออกไปแล้ว 17 คน 
ใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ นักศึกษาท่ียังศึกษาอยู่ 15 คน ใช้วิธีสัมภาษณ์กลุ่ม (focus group) และ
สอบถามจากผู้ สอน 16 คน ผู้ บริหาร 12 คน บรรณารักษ์ 5 คน และท่ีปรึกษา 4 คน ระดับเป้าหมาย
การศกึษาและความผกูพนัสถาบนัของนกัศกึษาท่ีคงอยู่สงูกวา่ระดบัเปา้หมายการศกึษาและความผกูพนั
สถาบนัของนกัศกึษาท่ีออกไปแล้ว ระดบัการบรูณาการทางวิชาการของนกัศกึษาสองกลุ่มแตกตา่งอย่าง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ รวมถึงการบรูณาการทางสงัคมของทัง้สองกลุ่มแตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติเช่นเดียวกนั นอกจากนัน้ผลการสอบถามผู้ เก่ียวข้องทัง้หมดเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การธ ารง
รักษาของนกัศกึษามหาวิทยาลยัคิงซาอ ุจากการวิจยัเชิงคณุภาพและการวิจยัเชิงปริมาณให้ข้อมลูท าไม
นักศึกษาปีท่ี 1 ออกจากมหาวิทยาลัยก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีส าคัญคือ การเลือก
สาขาวิชาท่ียาก ความยากของการโอนระหว่างวิชา ขาดค าแนะน าทางวิชาการ และสิ่งผิดปกติของรางวลั
ประจ าเดือน 

Stephen A. Burks (2009) ศึกษาลกัษณะเฉพาะและการเลือกกิจกรรมของนักศึกษาของ
นกัศกึษาปีท่ี 1 และความตัง้ใจคงอยู่ในสถาบนัทางศาสนา วตัถุประสงค์ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัการ
ตดัสินใจคงอยูข่องนกัศกึษาจากปีท่ี 1 ขึน้ปีท่ี 2 ในสถาบนัเอกชน สถาบนัทางศาสนา ตวัแปรในการศกึษา 
คณุลักษณะของนักศึกษา ประเภทของสถาบนั และการเลือกกิจกรรมของนักศึกษาปีท่ี 1 การวิจัยเป็น
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แบบตัดขวาง วิเคราะห์ข้อมูลจาก 27 สถานบันทางศาสนา ปี 2003 ในสังกัดของ YECY (Your First 
College Year) กรอบการวิจัย ศึกษาบนพืน้ฐานแนวคิดทฤษฎีของ Astin (1978) และ Tinto (1987) 
ผลการวิจยัพบว่า การบรูณาการทางสงัคม เป็นตวัก าหนดในการตดัสินใจของนกัศกึษาว่า จะอยู่หรือจะ
ออกจากสถาบัน ในการศึกษาสอดคล้องกับ Astin และ Tinto โดยแสดงให้เห็นว่านักศึกษาปีท่ี 1  
ถกูพฒันาความสมัพนัธ์ใกล้ชิดในวิทยาลยั กิจกรรมทางสงัคมสอดแทรกด้วยงานของสถาบนั และผลการ
เรียนท่ีสูง ตวัแปรเหล่านีอ้าจจะเป็นตวัแปรท่ีท าให้ตัง้ใจท่ีจะอยู่คงอยู่ในปีท่ี 1 ตวัแปรอ่ืนท่ีพบอย่างมี
นัยส าคัญกับการคงอยู่  ได้แก่  เพศหญิง การบริการทางศาสนา การเข้าร่วมในชัน้เรียนหรือใน
ห้องปฏิบัติการ การอาศัยอยู่ในวิทยาเขต การเข้าร่วมชมรม และการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาใน
ระดบัสงู 

Donald W.F (2010) ศึกษารูปแบบของความตัง้ใจคงอยู่นักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 2 จ านวน 372 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ Path Analysis ผลการศึกษา
พบว่า (1) ตวัแปรประสบการณ์ก่อนเข้ามหาวิทยาลยัส่งผลต่อประสบการณ์การศึกษาในมหาวิทยาลัย  
(2) ตวัแปรการรับรู้ทางสงัคมวิทยา จิตวิทยา ตวัแปรเก่ียวกบัองค์กร และตวัแปรเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์  

Fumei W.; France C; and Christopher C (2010) ศกึษารูปแบบการคงอยู่ของนกัศกึษาใน
รายวิชาระบบสารสนเทศ ประเทศไต้หวัน: แนวคิดทฤษฎี Tinto และ Bean ด้วยทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy Theory) มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือส ารวจโมเดลการคงอยู่ของนกัศกึษา
ในรายวิชาระบบสารสนเทศโดยการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีของ Tinto และ Bean โดยเพิ่มตวัแปรทาง
จิตวิทยา การรับรู้ความสามารถของตนเอง กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ท่ีก าลงัศึกษาใน
รายวิชาระบบสารสนเทศในปี 2009 สถาบนัเอกชน 6 สถาบนัในประเทศไต้หวนั โดยการใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์และสัมภาษณ์ หลังจากการจัดการกับข้อมูลได้ค าตอบ 253 ค าตอบ ตวัแปรท่ีศึกษาแบ่งเป็น  
ตวัแปรภายนอก ได้แก่ การสนบัสนนุจากผู้ อ่ืน ความคดิเห็นทางการเงิน และการรับรู้ความสามารถของตน 
และตวัแปรภายใน ได้แก่ การบรูณาการทางวิชาการ การ  บรูณาการทางสงัคม ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย 
ความผกูพนัตอ่สถาบนั และความตัง้ใจคงอยู ่ 

ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูล (1) ความตัง้ใจคงอยู่ ได้ รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้
ความสามารถของตน ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย และความผกูพนัตอ่สถาบนั โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพล 
เทา่กบั 0.199, 0.359 และ 0.201 ตามล าดบั ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการรับรู้ความสามารถของตน ผา่น
การบูรณาการทางสงัคม และความผูกพนัต่อสถาบนั มีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั 0.03 ค่าอิทธิพล
รวมของความตัง้ใจคงอยู่ถูกประเมินค่าโดยการรับรู้ความสามารถของตน เท่ากับ 0.384 ประเมินค่าโดย
ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย เท่ากบั 0.359 ประเมินคา่โดยการบรูณาการทางวิชาการ เทา่กบั 0.225 ประเมิน
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ค่าโดยความผูกพันต่อสถาบัน เท่ากับ 0.201 ประเมินค่าโดยการสนับสนุนจากผู้ อ่ืน เท่ากับ 0.134 
ประเมินค่าโดยความคิดเห็นทางการเงิน เท่ากับ 0.099 และประเมินค่าโดยการบูรณาการทางสังคม 
เทา่กบั 0.045 (2) ความตัง้ใจคงอยู่ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการสนบัสนนุจากผู้ อ่ืนโดยผ่านความผกูพนั
ต่อสถาบัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ อิทธิพล เท่ากับ 0.052 ได้ รับอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านการ 
บรูณาการทางวิชาการ ความผูกพนัต่อเป้าหมายมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากบั 0.040 คา่อิทธิพลรวม
ของความตัง้ใจคงอยูถ่กูประเมินคา่โดยการสนบัสนนุจากผู้ อ่ืน เทา่กบั 0.134 ประเมินคา่โดยความคดิเห็น
ทางการเงิน ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย และการบรูณาการทางสงัคม มีคา่เท่ากบั 0.099, 0.225 และ 0.045 
ตามล าดับ (3) การบูรณาการทางวิชาการส่งอิทธิพลทางตรงต่อการบูรณาการทางสังคมโดยมี  
ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพล เท่ากับ 0.145 ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพนัต่อสถาบนัโดยค่าสมัประสิทธ์ิ
อิทธิพล เท่ากับ 0.540 และส่งอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อเป้าหมายโดยค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล 
เท่ากับ 0.307 และการบูรณาการทางสังคมส่งอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อสถาบันโดยมี  
คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพล เทา่กบั 0.223 (4) การรับรู้ความสามารถของตนไมมี่อิทธิพลตอ่การบรูณาการทาง
วิชาการ การบรูณาการทางสงัคมไมมี่อิทธิพลตอ่ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย และความผกูพนัตอ่เปา้หมาย
ไม่ มี อิทธิพลต่อความผูกพันต่อสถาบัน (5) ค่ าสัมประสิ ทธ์ิการพยากรณ์  ตัวแปรภายใน 
ถูกอธิบายจากตวัแปรแฝงในโมเดล ดงันี ้ความตัง้ใจคงอยู่อธิบายตวัแปรภายในโมเดลได้ร้อยละ 38.1 
ความผูกพันต่อเป้าหมายได้ร้อยละ 36.1 ความผูกพันต่อสถาบันได้ร้อยละ 70.1 การบูรณาการทาง
วิชาการได้ร้อยละ 48.1 และการบูรณาการทางสังคมได้ร้อยละ 53.6 จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรภายนอก  
3 ตวัแปรสง่ผลตอ่ความตัง้ใจคงอยูข่องนกัศกึษา 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการออกกลางคันของนักศึกษา 

ฤทัยชนนี  สิทธิชัย, ภัทราวรรณ ทองค าชุม และนิตยา แม็คเนล. (2551) ศึกษา 
การออกกลางคนัของนกัศกึษามหาวิทยาลยัในจงัหวดัปัตตานี การศึกษาครัง้นีน้ าข้อมลูนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2542 – 2546 จ านวน 6,610 ระเบียนมาวิเคราะห์โดยใช้โมเดลทางสถิติ เพ่ือ
อธิบายการออกกลางคนัของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถิติท่ีน ามาใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ odds ratios และ logistic regression โดยใช้ odds ratios วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างการออกกลางคนักับ คณะ กลุ่มศาสนา-เพศ ต่อการออกกลางคนัของนกัศึกษาโดยภาพรวมใน  
5 ปีท่ีผา่นมาพบว่า มีอตัราการออกกลางคนัร้อยละ 12 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะท่ีมี
อัตราการออกกลางคันมากกกว่าคณะอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2542 นอกจากนีอ้ัตรา 
การออกกลางคนัได้เพิ่มสงูขึน้หลงัจากปีการศกึษา 2544 โดยมีนกัศกึษามสุลิม มีอตัราการออกกลางคนั
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ต ่ากว่านกัศึกษากลุ่มอ่ืน ๆ แต่มีข้อมูลไม่เพียงพอท่ีจะกล่าวว่านักศึกษาท่ีจบจากโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม และโรงเรียนมธัยมทัว่ไป มีอตัราการออกกลางคนัแตกตา่งกนั 

วัชรี ตระกูลงาม และคณะ (2550) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต มีวตัถุประสงค์ ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบตอ่การออกกลางคนั
ของนักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร และศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีต่อการแก้ไขปัญหาการออกกลางคนัของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกบัการออก
กลางคนัของนกัศกึษา จ านวน 10 คน นกัศกึษาภาคปกติของศนูย์การศกึษาท่ีมีจ านวนการออกกลางคนั
สูงสุด 3 อนัดบัแรก จ านวน 30 คน และนกัศึกษาภาคปกติท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2545 – 2547 โดย
เป็นนักศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 242 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมี 2 ประเภท คือ แบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
พืน้ฐาน คือ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่การ
ออกกลางคนัแยกรายด้านพบว่า 1) ด้านนกัศกึษาโดยภาพรวม การมีคะแนนต ่ากว่าเกณฑ์ส่งผลกระทบ
ตอ่การออกกลางคนัในระดบัมาก ส่วนในระดบัปานกลาง ได้แก่ การขาดเรียนมากจนหมดสิทธ์ิสอบ และ
ไม่มีเพ่ือนท่ีสามารถปรึกษาได้ ส่วนท่ีมีผลกระทบน้อยท่ีสุด คือ การติดยาเสพติด เม่ือแยกพิจารณาเป็น  
2 กลุ่ม ปรากฏว่า กลุ่มท่ีมหาวิทยาลยัให้ออกมีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบในระดบัมาก 2 ปัจจยั คือ มีคะแนน
ต ่ากว่าเกณฑ์และขาดเรียนมากจนหมดสิทธ์ิสอบ ส่วนกลุ่มท่ีขอลาออกเอกไม่มีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบใน
ระดบัมากเลย 2) ปัจจยัด้านครอบครัวโดยภาพรวม มีเพียงปัจจยัเดียวท่ีสง่ผลกระทบตอ่การออกกลางคนั
ในระดบัปานกลางคือ ปัญหาค่าใช้จ่าย ส่วนปัจจยัด้านอ่ืน ๆ มีผลกระทบน้อย และน้อยท่ีสุด เม่ือแยก
พิจารณาเป็น 2 กลุ่ม ปรากฏว่า กลุ่มท่ีมหาวิทยาลัยให้ออกมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบในระดบัปานกลาง  
2 ปัจจัย คือ ปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่ายและบิดามารดาไม่มีเวลาให้ ส่วนกลุ่มท่ีขอลาออกเองทุกปัจจัยส่ง
ผลกระทบน้อยและน้อยท่ีสุด 3) ปัจจยัด้านการเรียนการสอน แบ่งเป็น 3 ปัจจยัย่อย ดงันี ้3.1) อาจารย์
ผู้สอน ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบตอ่การออกกลางคนัระดบัมากท่ีสดุของทัง้ 2 กลุ่ม คือ ผู้สอนไม่มีเทคนิคการ
น าเสนอท่ีน่าสนใจ ส่วนผลกระทบในระดบัมากมี 2 ปัจจยั คือ ให้งานมากเกินไปจนเกิดความท้อแท้ และ
ผู้สอนเคร่งเครียดเกินไป เม่ือแยกพิจารณาปรากฏวา่ กลุม่ท่ีมหาวิทยาลยัให้ออกมีปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบใน
ระดบัมากถึง 5 ปัจจัย โดยปัจจัยท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ไม่มีเทคนิคการน าเสนอท่ีน่าสนใจ ส่วนกลุ่มท่ี 
ขอลาออกเอง ทุกปัจจยัส่งผลกระทบในระดบัปานกลางทัง้หมด โดยปัจจยัท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ให้งาน
มากจนเกิดความท้อแท้ 3.2) อาจารย์ท่ีปรึกษา ปัจจยัสว่นใหญ่ส่งผลกระทบตอ่การออกกลางคนัในระดบั
ปานกลางของทัง้ 2 กลุ่ม เม่ือแยกพิจารณาปรากฏว่า กลุ่มท่ีมหาวิทยาลยัให้ออกมีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
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ในระดบัมาก 2 ปัจจยั คือ ไม่มีจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา และมีความรู้เร่ืองบทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษา
น้อย ส่วนกลุ่มท่ีขอลาออกเองไม่มีปัจจยัใดส่งผลกระทบในระดบัมากเลย โดยปัจจยัท่ีส่งผลกระทบระดบั
ปานกลางท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ มีความรู้เร่ืองบทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษาน้อย 3.3) สิ่งอ านวยความสะดวก
และการบริการ ปัจจยัส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคนัในระดบัปานกลางและน้อยของทัง้ 2 
กลุ่ม เม่ือแยกพิจารณาปรากฏว่า กลุ่มท่ีมหาวิทยาลัยให้ออกมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบในระดบัมาก คือ 
บุคคลากรท่ีให้บริการขาดมนุษยสัมพันธ์ ส่วนกลุ่มท่ีลาออกเองปัจจัยส่วนใหญ่ส่งผลกระทบในระดบั 
ปานกลางและระดบัน้อย 

อารี ผสานสินธุวงศ์ (2550) ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อาคเนย์ ชัน้ปีท่ี 1 ประจ าปีการศกึษา 2549 วตัถปุระสงค์ ศกึษาสาเหตกุารออกกลางคนัของนกัศกึษา ใน
ด้านตา่ง ๆ  4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาส่วนตวัของนกัศกึษา ปัญหาจากบคุคลแวดล้อม ปัญหาของสถานศกึษา 
และปัญหาด้านสงัคม และศึกษาความสมัพนัธ์สาเหตกุารออกกกลางคนัของแตล่ะด้านของปัญหาตาม
สภาพภูมิหลงัของนกัศกึษา กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 107 คน เคร่ืองมือในการวิจยัใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่  ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของ 
การออกกลางคนัของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ ชัน้ปีท่ี 1 ประจ าปีการศกึษา 2549 สาเหตสุว่น
ใหญ่เกิดจาก ปัญหาส่วนตวัของนกัศกึษา ได้แก่ ติดภารกิจทางอาชีพจึงมาเรียนไม่ได้ ต้องช่วยเหลือทาง
บ้านจงึไม่มีเวลามาเรียน และต้องการออกไปศกึษาตอ่ท่ีอ่ืน อนัดบัสอง ปัญหาบคุคลแวดล้อม ได้แก่ ไม่มี
เวลามาเรียนเพราะตดิภารกิจหน้าท่ีทางครอบครัว รายได้ของบิดาและมารดา และเพ่ือนชกัจงู อนัดบัสาม 
ปัญหาสถานศึกษา แบ่งเป็น 3 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ด้านหลักสูตร เนือ้หาท่ีเรียนยากเกินไป ไม่มีคณะ/
สาขาวิชาท่ีให้เลือกเรียนตามความต้องการ และหลกัสูตรท่ีเปิดสอนไม่มีความทนัสมยั ด้านผู้สอนและ
วิธีการสอน ได้แก่ อาจารย์ออกข้อสอบยากเกินไป อาจารย์สอนไม่เข้าใจ และอาจารย์สอนเร็วและรวบรัด
เกินไปจนเรียนไมเ่ข้าใจ ด้านการบริการและการสนบัสนนุท่ีเอือ้ตอ่การเรียนการสอน ได้แก่ สถานท่ีพกัผ่อน
ภายในมหาวิทยาลยัไมเ่พียงพอ ไมมี่การน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้จดัการเรียนการสอน และอปุกรณ์การ
เรียนการสอนไม่เพียงพอ และอันดับสุดท้าย ปัญหาด้านสังคม ได้แก่ อาจารย์ขาดความเอาใจใส่และ
ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่นกัศกึษา ปรับตวัเข้ากบัเพ่ือในชัน้เรียนไม่ได้ และปัญหาจากการคบเพ่ือนตา่งเพศ 

จารุณี มงคลแก้ว และคณะ (2553) ศึกษาสาเหตกุารออกกลางคนัและไม่ส าเร็จการศกึษา
ตามแผนของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุของการออก
กลางคนัของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ประจ าปีการศกึษา 2552 ประเด็นปัญหา 4 ด้าน 
คือ ด้านนักศึกษา ด้านผู้ สอน ด้านครอบครัว และด้านสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ปีการศกึษา 2552 ท่ีเคยเรียนในมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาแล้ว
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ขาดการติดต่อกบัทางส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 301 คน และนกัศึกษาท่ีไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามแผน จ านวน 507 คน รวมทัง้สิน้ 808 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ 
(Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามโดยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2552 วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาสาเหตขุองการออกกลางคนัของนกัศกึษาภาคปกติจ าแนกรายด้าน
และรายข้อพบวา่ 1) ด้านนกัศกึษา นกัศกึษาเกือบทกุคณะส่วนมากมีสาเหตกุารออกกลางคนเพราะวา่ผล
การเรียนไม่ดี ยกเว้นนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มีสาเหตกุารออกกลางคนัเพราะว่าเบื่อการเรียนเพราะเน้น
ให้ท่องจ าเพียงอย่างเดียว และนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีสาเหตกุารออกกลางคนั
เพราะวา่เลือกสาขาวิชาเรียนไมต่รงกบัความสนใจ ความถนดั และความสามารถของตนเอง 2) ด้านผู้สอน 
นกัศึกษาเกือบทุกคณะมีสาเหตกุารออกกลางคนัเพราะว่าอาจารย์สอนเร็วและรวบรัดเกินไปจนเรียนไม่
เข้าใจ ยกเว้นนกัศกึษาคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและคณะครุศาสตร์มีสาเหตกุารออกกลางคนัเพราะว่า 
อาจารย์ออกข้อสอบยากเกินไป 3) ด้านครอบครัว นกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสาเหตกุาร
ออกกลางคันเพราะว่า ครอบครัวต้องการให้เลือกเรียนในสาขาวิชาอ่ืน คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจดัการมีสาเหตกุารออกกกลางคนัเพราะวา่ ฐานะครอบครัวยากจน คณะ
ครุศาสตร์มีสาเหตกุารออกกลางคนัเพราะวา่ ครอบครัวมีบตุรหลายคน และคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มีสาเหตุการออกกลางคนัเพราะว่า มีบุตรหลายคนและครอบครัวเป็นห่วงไม่ต้องการให้เรียนไกลบ้าน          
4) ด้านสถานศกึษา นกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และ
คณะวิทยาการจัดการ มีสาเหตุการออกกลางคันเพราะว่า เนือ้หาท่ีเรียนยากเกินไป นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีสาเหตกุารออกกลางคนัเพราะว่า หลกัสตูรไม่สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์มีสาเหตุการออกกลางคันเพราะว่า โรงอาหารคับแคบ 
ไมเ่พียงพอกบัจ านวนนกัศกึษา 

สุภาภรณ์ พิมพะนิตย์ (2555) ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนิสิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาสาเหตกุารออกกลางคนัของนิสิต มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กลุ่ม
ตวัอยา่งได้แก่ นิสิตระดบัปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยัมหาสารคามท่ีพ้นสภาพความเป็นนิสิต และสมคัร
เข้ามาเป็นนิสิตใหม่ จ านวน 210 คน และอาจารย์ผู้สอน จ านวน 18 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูเป็นแบบสอบถาม 2 ชดุ ชดุท่ี 1 ส าหรับนิสิตเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่เก่ียวกบั
สาเหตกุารออกกลางคนัของนิสิต มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ชดุท่ี 2 ส าหรับอาจารย์ เป็นแบบสอบถาม
แบบปลายเปิดเก่ียวกบัสาเหตกุารออกกลางคนัของนิสิต การวิเคราะห์ข้อมลู ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ F-test (One-way ANOVA) ผลการวิจยัพบสาเหตกุารออกกลางคนั
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เรียงตามล าดบัความส าคญั ดงันี ้ด้านผู้ เรียน ด้านผู้สอน ด้านครอบครัวและบุคคลแวดล้อม และด้าน
สภาพแวดล้อมของสถาบนัการศกึษา โดยมีสาเหตสุ าคญัในแตล่ะด้านดงันี ้ด้านผู้ เรียน ได้แก่ สาขาวิชาท่ี
เรียนไม่สอดคล้องกับความถนัดความสามารถ และการสอบแต่ละครัง้ขาดการเตรียมตัวท่ีดี ด้าน
ครอบครัวและบคุคลแวดล้อม ได้แก่ ขาดเพ่ือนสนิทท่ีไว้ใจได้ในคณะท่ีเรียน และฐานนะครอบครัวยากจน
ไมเ่งินสง่เสียให้เรียนตอ่ ด้านผู้สอน ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนเคร่งเครียดเกินไป รวมทัง้การมอบหมายงานหรือ
แบบฝึกหดัอาจารย์ไม่อธิบายให้นิสิตเข้าใจชดัเจน และด้านสภาพแวดล้อมของสถาบนัการศกึษา ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัมีทุนการศึกษาให้นิสิตท่ีขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการ และมหาวิทยาลัยมีการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษาไม่ชดัเจนและไม่ทัว่ถึง ส าหรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของอาจารย์ 
สาเหตุท่ีท าให้นิสิตออกกลางคันท่ีส าคญั ได้แก่ ด้านผู้ เรียน เช่น ความรู้พืน้ฐานของนิสิตท่ีเข้าศึกษา 
วิธีการเรียนของนิสิต ด้านครอบครัวและบุคคลแวดล้อม ได้แก่ ผู้ปกครองไม่สนบัสนุนให้ศึกษาต่อ การ
ปรับตวัเข้ากบัเพ่ือนในชัน้เรียนไม่ได้ และการถกูเพ่ือน ๆ ชกัจงูไปในทางท่ีไม่ดี ด้านผู้สอน ได้แก่ นิสิตมา
ปรึกษาปัญหากับอาจารย์ผู้ สอน ความรู้ ความเช่ียวชาญของอาจารย์ผู้ สอนในเนือ้หาวิชา และด้าน
สภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาส าหรับนิสิตท่ีขาดแคลน 
ไม่ เพียงพอต่อความต้องการ สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา และการจัดห้องเรียนและ
ห้องปฏิบตักิาร 

อโนมา ศิริพานิช (2559) ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และแนวทางแก้ไข 
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั   1) เพ่ือศกึษาสถานภาพของนกัศกึษาท่ีออกกลางคนั 2) เพ่ือศกึษาสาเหตกุาร
ออกกลางคนัของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต (หลกัสตูร 4 ปี) และ
หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และ 3) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาควิชาครุศาสตร์
เคร่ืองกล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า รหัสปี 2552-2554 และนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา รหสัปี 2553-2554 จ านวน 798 คน ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพผนวกกับการ
วิจยัเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้หา และสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เพียร์สนั ค่า t-test และ F-test ผลการวิจยัพบสาเหตกุาร
ออกกลางคนัแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) จากตวันักศึกษาซึ่งมีพืน้ฐานความรู้ไม่เพียงพอ และคุณลกัษณะ
เฉพาะตวัไม่เหมาะสม 2) จากกระบวนการเรียนการสอนโดยเฉพาะหลักสูตรซึ่งเรียนค่อนข้างยาก การ
ไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนบางท่านไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และขาดการชีแ้นะเพราะการ
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ปฏิบตัิงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่เป็นระบบ 3) จากการไม่มีเงินทุน ค่าใช้จ่ายในการเรียน และ 4) จาก
ความต้องการของครอบครัว 

Munro B. H. (1981) ศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของ Tinto 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในปี 1972 Yale University จ านวน 6,018 คน ผลการวิจยัพบว่า 
ภูมิหลงัก่อนเข้าศึกษาท านายการปรับตวัของนกัศึกษาแต่ไม่มีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจออกกลางคนั 
ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา การบูรณาการทางวิชาการ การบูรณาการทางสังคม ความผูกพันกับ
เปา้ประสงค์ และความผกูพนักบัสถาบนัอิทธิพลทางตรงตอ่การคงอยูข่องนกัศกึษา 

Shah, Grebennikov and Singh (2007) ส ารวจสาเหตกุารออกกลางคนัของนกัศกึษาท่ีเข้า
ศกึษาในปี ค.ศ. 2004 และออกกลางคนัในปีต่อมา จ านวน 1,520 คน โดยสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ มีผู้ ให้
ข้อมูล 496 คน พบว่า สาเหตุท่ีส าคัญท่ีสุด 10 อันดับแรกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออกกลางคัน ได้แก่ 
หลักสูตรไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง มีความขัดแย้งเก่ียวกับงาน ปัญหาเร่ืองการลงทะเบียนเรียน การ
ประเมินผลการเรียนไม่ชัดเจน ไม่ยุติธรรม ไม่สามารถเข้าเรียนตามตารางเรียนได้ หลกัสูตรท่ีศึกษาไม่
นา่สนใจ แรงกดดนัจากครอบครัว บคุลากรของมหาวิทยาลยัตดิตอ่ยาก กระบวนการเรียนการสอนไมจ่งูใจ 
และปัญหาด้านการเงิน 

จากการศกึษารูปแบบหรือโมเดลการคงอยู่และการออกกลางคนัของนกัศกึษา และงานวิจยั
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง พบว่า การบูรณาการทางสังคม การบูรณาการทางวิชาการ 
ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย ความผกูพนัตอ่มหาวิทยาลยั มีอิทธิพลตอ่การคงอยู่หรือออกกลางคนั ไม่ว่าจะ
เป็นอิทธิพลทางตรงหรืออิทธิพลทางอ้อม และพบว่าพืน้ฐานทางครอบครัวมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตวัแปร
ตา่ง ๆ  ไปยงัการคงอยู่หรือการออกกลางคนัของนกัศกึษา นอกจากนีจ้ากทฤษฎีของ Bean and Eaton ยงั
พบทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลตอ่การคงอยู่และการออกกลางคนัของนกัศกึษา ส าหรับงานวิจยันีใ้ช้
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน พฤติกรรมการเผชิญปัญหา ร่วมกบัการศกึษาตวัแปรการบูรณาการ
ทางวิชาการ การบรูณาการทางสงัคม ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย และความผกูพนัตอ่มหาวิทยาลยั 

 
ตอนที่ 4 ตัวแปรท่ีศึกษาการจ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษา 

การวิจัยนีส้นใจศึกษาตัวแปรจากทฤษฎีปฏิกิริยาของ Tinto จ านวน 4 ตัวแปรได้แก่ การ    
บูรณาการทางวิชาการ การบูรณาการทางสังคม ความผูกพันต่อเป้าหมาย และความผูกพันต่อ
สถาบัน ทฤษฎีแนวคิดทางจิตวิทยาของ Bean and Eaton จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่  การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการเผชิญปัญหา เพ่ือศกึษาตวัแปรท่ีจ าแนกสถานะนกัศกึษา 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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4.1 การบูรณาการทางวิชาการ (Academic Integration) 

การบรูณาการทางวิชาการเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท าให้นกัศกึษาสนใจหรือไม่สนใจท่ีจะศกึษาหา
ความรู้หรือออกจากสถาบนัก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ (Spady, 1971, p. 38)  
มีความส าคญัต่อการศึกษาของนักศึกษาและมีผลต่อความผูกพันต่อสถาบันและการคงอยู่หรือออก
กลางคนัจากสถาบนัก่อนส าเร็จการศกึษา (Tinto, 1975, pp. 104–106) มีผู้ให้แนวคดิและความหมายของ
การบรูณาการทางวิชาการ ดงันี ้

Spady (1970, pp. 77–78) ให้แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการทางวิชาการไว้ว่า เม่ือ
นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะเข้าสู่ระบบทางวิชาการ เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัว
นกัศกึษากบัระบบทางวิชาการของมหาวิทยาลยั ผลของปฏิสมัพนัธ์นีเ้ป็นสาเหตหุนึง่ท่ีมีผลตอ่การศกึษา
ของนักศึกษาและการคงอยู่หรือออกกลางคันก่อนส าเร็จการศึกษา เพราะปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดผลแต่นกัศึกษาท่ีส าคญั 2 ประการคือ เกรดท่ีนกัศกึษาได้รับ ซึ่งถือว่าเป็นการพฒันาการทาง
วิชาการของนักศึกษา และอีกประการหนึ่งคือ การพัฒนาทางสติปัญญาของนักศึกษา ส าหรับเกรดท่ี
นกัศกึษาได้รับถือเป็นสิ่งตอนแทนภายนอกท่ีมองเห็นได้ชดัท่ีสดุแก่นกัศกึษาซึง่มามีปฏิสมัพนัธ์กบัระบบ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพราะเป็นสิ่งหนึ่งท่ีนักศึกษาสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้เช่นเดียวกับ
ทรัพยากรหรือสิ่งของท่ีมองเห็นหรือจับต้องได้ ในการท่ีจะเลือกทิศทางในการประกอบอาชีพ และ
ความส าคญัมากกว่าเกรดท่ีได้รับเม่ือพิจารณาถึงผลท่ีนกัศกึษาได้รับจากการศกึษา เพราะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท่ีจะท าให้การพฒันานกัศึกษาให้สมบูรณ์การพฒันาทางสติปัญญานีจ้ดัเป็นรางวลัท่ีตอบแทน
ภายในท่ีนกัศกึษาได้รับจากระบบทางวิชาการของมหาวิทยาลยั 

Tinto (1975, pp. 104-105) ให้แนวคิดของบูรณาการทางวิชาการสามารถวดัได้จากเกรดท่ี
นกัศึกษาได้รับและการพัฒนาการทางสติปัญญาของนักศึกษาในระหว่างท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
ส าหรับเกรดท่ีนกัศกึษาได้รับมีส่วนสมัพนัธ์โดยตรงกบัโครงสร้างและแนวปฏิบตัิมาตรฐานของระบบทาง
วิชาการท่ีนกัศึกษาแสดงออกให้เห็นอย่างชดัเจนมากกว่าการพฒันาทางสติปัญญา นอกจากนัน้เกรดท่ี
นกัศกึษาได้รับจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงผลของการประเมินและพิจารณาตดัสินจากระบบทาง
วิชาการ ซึ่งเป็นการประเมินผลวิธีหนึ่งเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะตัวของนิสิต และผลสัมฤทธ์ิของ
นกัศกึษาท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคณุคา่ของระบบ และวตัถปุระสงค์ของระบบทางวิชาการของมหาวิทยาลยั 
ดงันัน้เกรดท่ีได้รับจึงสะท้อนให้เห็นทัง้ในส่วนหนึ่งท่ีเป็นความสามารถของนกัศึกษาและความพึงพอใจ
ของมหาวิทยาลยั ซึง่เป็นรูปแบบเฉพาะของพฤตกิรรมทางวิชาการ 
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Munro. (1981, p. 134) การบูรณาการทางวิชาการ หมายถึง คะแนนเฉล่ียในชัน้นัน้ของ
นักศึกษา กับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาทางสติปัญญา  ส าหรับ Jason Morris (2002,  
p. 11) ให้ความหมายของการบูรณาการทางวิชาการ ประกอบด้วย ผลการเรียนของนกัศึกษา การพฒันา
ทางวิชาการและสติปัญญา และความกงัวลของอาจารย์ตอ่การพฒันานกัศกึษาและการสอนของอาจารย์ 
และ Drapper (2006, p. 1) จ าแนกองค์ประกอบของการบูรณาการทางวิชาการประกอบด้วย ผลการเรียน 
การพฒันาส่วนบคุคล ความมัน่ใจทางวิชาการ ความสนกุสนานกบัวิชาท่ีเรียน มีบรรทดัฐานและคา่นิยม
ทางวิชาการ  

นอกจากนีมี้นกัวิจยัได้ให้ความหมายการบรูณาการทางวิชาการ หมายถึง ความสอดคล้อง
ผสมกลมกลืนระหวา่งคณุลกัษณะของนิสิตกบัระบบ โครงสร้าง บรรทดัฐาน กฎเกณฑ์ ปทสัถาน หรือแนว
ปฏิบตัทิางวิชาการของคณะหรือมหาวิทยาลยั (วชิระ ชาวหา, 2543, น. 4; บรุทิน ข าภิรัฐ, 2556, น. 7) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบรูณาการทางวิชาการ ได้แก่ การวิจยัของ Spady (1971) พบว่า 
การพัฒนาทางสติปัญญาได้รับอิทธิพลมาจากการท่ีนักศึกษามีความเก่ียวพันกับการมีส่วนร่วมกับ
หลกัสตูรของสถาบนัและสภาพแวดล้อมของสถาบนัทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส าหรับงานวิจยั
ของ Pascarella and Terenzini (1979, pp. 202–209) พบว่าเกรดท่ีนักศึกษาได้รับการติดต่อพบปะกับ
อาจารย์อย่างไม่เป็นทางการมีผลตอ่การบรูณาการทางวิชาการของนกัศึกษาอย่างมีนยัส าคญั และการ
เกิดบูรณาการทางวิชาการมีผลต่อการศึกษาและการคงอยู่หรือการออกกลางคันของศึกษา ส าหรับ
งานวิจยัของ Getziaf ea al. (1984, pp. 264–265) พบว่าการท่ีนกัศกึษาได้รับเกรดในมหาวิทยาลยัต ่ากว่า
ในระดับมัธยมศึกษา และการท่ีนักศึกษาไม่พอใจในรายวิชาบังคับของมหาวิทยาลัย เป็นการขาด 
การบูรณาการทางวิชาการ ในส่วนท่ี เป็นการพัฒนาด้านวิชาการและสติปัญญานัน้ มีผลต่อ 
การออกกลางคนัของนกัศึกษา สอดคล้องกับงานวิจยัของ Aitken (1982, pp. 41–42) พบว่า เกรดท่ีได้รับ
เป็นตัวแปรท่ีส าคัญในการพิจารณาเก่ียวกับความพึงพอใจทางวิชาการ รายวิชาท่ี เรียน และ 
การประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน ซึง่สง่ผลตอ่การคงอยูข่องนกัศกึษา 

จากแนวคิดและความหมายของการบูรณาการทางวิชาการ ผู้ วิจยัจึงนิยามการบูรณาการ
ทางวิชาการ หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศกึษากบัระบบวิชาการ ทัง้ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การได้รับการพฒันาทางวิชาการ และการได้รับการพฒันา
ทางสติปัญญาข้อค าถามเป็นแบบวัดความคิดเห็นของนักศึกษามีมาตราประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต ่ 
จริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย 
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4.2 การบูรณาการทางสังคม (Social Integration) 
การบรูณาการทางสงัคมของนกัศกึษาเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีส าคญัและมีอิทธิพลตอ่การศึกษา

และการคงอยู่ของนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา (Spady, 1971, p. 62) เน่ืองจากการท่ีนักศึกษาขาด 
การบูรณาการในระบบสงัคมของมหาวิทยาลยัจะท าให้ความรู้สึกผกูพนัตอ่ระบบสงัคมต ่าลง และท าให้
โอกาสของนกัศกึษาออกจากมหาวิทยาลยัเพิ่มมากขึน้ (Tinto, 1975, p. 29) มีผู้ให้แนวคดิและความหมาย
ของการบรูณาการทางวิชาการ ดงันี ้

Spady (1970, pp. 77–78) เสนอแนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการทางสงัคมของนกัศึกษาไว้
วา่ เม่ือนกัศกึษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยันัน้จะเข้าสู่ระบบหนึ่งของมหาวิทยาลยัท่ีเรียกว่า ระบบสงัคม 
และการท่ีนกัศกึษามีทศันคติ ความสนใจ และบคุลิกภาพ สอดคล้องหรือเข้ากนัได้กบัคณุลกัษณะเฉพาะ
หรือสิ่งท่ีมีอิทธิพลตา่ง ๆ  ของมหาวิทยาลยั เรียกว่ามีความสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิของสงัคม และการมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับบุคคลต่าง ๆในระบบสังคมในลักษณะการได้รับความช่วยเหลือ
สนบัสนนุจากบคุคลอ่ืนหรือเพ่ือน ถือวา่นกัศกึษาเกิดการบรูณาการทางสงัคมขึน้ 

Tinto (1975, pp. 106–107) ให้แนวคิดเก่ียวกบัการบรูณาการทางสงัคมของนกัศกึษาไว้ว่า 
เม่ือนกัศึกษาเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัจะน าเอาลกัษณะของตวัเองหลายอย่างเข้าไปด้วย เช่น ภูมิหลงั 
คา่นิยม และเม่ือนกัศกึษาไปปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนในมหาวิทยาลยัซึ่งมีคณุลกัษณะท่ีแตกตา่งไปจาก
นักศึกษาไม่มากก็น้อยแล้ว ความสามารถของนักศึกษาท่ีปรับคุณลักษณะตัวเองให้เข้ากันได้หรือ
สอดคล้องกบัคณุลกัษณะอ่ืนในมหาวิทยาลยัจะช่วยท าให้เกิดการบรูณาการทางสงัคมขึน้ ถ้าปรับได้มาก
ถือว่าเกิดการบูรณาการทางสงัคมมากด้วย การบูรณาการทางสงัคมของนกัศกึษาจะเกิดขึน้ได้หลายวิธี
หรือหลายทางด้วยกัน คือ 1) การเข้าร่วมหรือการมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนอย่างไม่เป็นทางการ  
2) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูรแบบกึ่งทางการ 3) การปฏิสมัพนัธ์กบัอาจารย์และบคุลากรทางด้าน
การบริหารภายในมหาวิทยาลยั  

ความส าเร็จในการมีความสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ มีผลต่อระดับความมากน้อยในสิ่ง
ต่อไปนี ้1) การติดต่อส่ือสารทางสงัคม 2) การสนับสนุนช่วยเหลือจากเพ่ือน 3) การสนบัสนุนช่วยเหลือ
จากอาจารย์ 4) ความผูกพันกันเป็นกลุ่มหรือโดยส่วนรวม ผลท่ีเกิดขึน้ในแต่ละกรณีนีเ้ป็นผลตอบแทน
หรือรางวลัทางสงัคมท่ีมีความส าคญัจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลโดยทัว่ไปของบคุคลหรือ
นกัศึกษาเก่ียวกับผลได้ผลเสียท่ีได้รับจากมหาวิทยาลยั ซึ่งจะมีผลต่อความคงอยู่ในสถาบนัหรือความ
ตัง้ใจจะศกึษาจนประสบผลส าเร็จการศกึษา 

ส าหรับความหมายการบูรณาการทางสงัคมมีผู้ ให้ความหมาย ดงันี ้Spady (1971, p. 44) 
ให้ความหมายการรับรู้เก่ียวกบัการบรูณาการทางสงัคมคือ 1) ความตัง้ใจท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้ากนัได้
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อย่างพอเหมาะของนกัศกึษา 2) เป็นการปฏิบตัิตอ่กนัท่ีท าให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีอบอุ่นระหวา่งบคุคลใน
สถาบนั 3) เป็นการรับรู้ของระหว่างนกัศกึษากบัเพ่ือน ๆ ท่ีเกิดขึน้จากความแตกตา่งทางปทสัสถานหรือ
แนวปฏิบตัิ Tinto (1975, p. 107) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นความสอดคล้องเหมาะสมกันดีระหว่างบุคคล
กบัสภาพแวดล้อมทางสงัคม ส าหรับ Jason (2002, p. 13) การบรูณาการทางสงัคมประกอบด้วย กิจกรรม
เสริมหลกัสตูร ปฏิสมัพนัธ์กลุม่เพ่ือน และปฏิสมัพนัธ์กบัคณะและเจ้าหน้าท่ี 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบรูณาการทางสงัคม เช่น Spady (1971, pp. 61–62) พบวา่ การ
รับรู้เก่ียวกับการพฒันาทางสติปัญญาเกิดจากการท่ีได้มีความเก่ียวพนัและมีส่วนร่วมกบัหลกัสตูรของ
มหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมกับการท่ี
นกัศึกษาได้ติดต่อพบปะกับอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษา มีผลต่อการเกิดการบูรณาการทางสงัคมของ
นักศึกษา และก่อให้เกิดความพึงพอใจและมีผลต่อการศึกษาและการคงอยู่หรือการออกกลางคนัของ
นกัศกึษา และงานวิจยัของ Rootman (1972, p. 266) พบวา่ การรับรู้ของนกัศกึษาเก่ียวกบัการบรูณาการ
ทางสังคมมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการคงอยู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ส าหรับงานวิจัยของ Tinto 
(1975, p. 107) การเกิดการบูรณาการทางสงัคมผ่านทางช่วยเหลือสนบัสนุนจากเพ่ือนมีความสัมพันธ์
โดยตรงกบัการศกึษาและการคงอยู่ในมหาวิทยาลยัจนส าเร็จการศกึษา สว่นงานวิจยัของ Pascarella and 
Terenzini (1979, pp. 202 – 209) พบว่า ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับอาจารย์และการขดัเกลา
ทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ มีผลต่อการบูรณาการทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ 
การบูรณาการทางสังคมมีผลต่อการศึกษาและการคงอยู่หรือออกกลางคนัของนักศึกษา นอกจากนัน้ 
ยงัพบว่านกัศกึษาท่ีมีคณุลกัษณะภูมิหลงัแตกตา่งกนัมีผลท าให้ระดบัการบรูณาการทางสงัคมแตกตา่ง
กนั ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ Chapman and Pascarella (1983, p. 307) พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสงัคมอย่างไม่เป็นทางการ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีจดัขึน้ การสนทนากบัเพ่ือนนกัศกึษา
คนอ่ืน ๆ ในสงัคม การติดตอ่พบปะอย่างไม่เป็นทางการกบัอาจารย์ มีผลตอ่การบรูณาการทางสงัคมของ
นกัศกึษา และคณุลกัษณะภูมิหลงัของนกัศกึษา และคณุลกัษณะแตล่ะมหาวิทยาลยัมีผลท าให้การเกิด
การบูรณาการทางสงัคมเปล่ียนแปลง และการบรูณาการทางสงัคมมีผลตอ่การศกึษาและการคงอยู่หรือ
การออกกลางคนัของนักศึกษา และงานวิจัย Nora (1987, pp. 52 – 53) พบว่า การปฏิสัมพันธ์อย่างไม่
เป็นทางการระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนมีอิทธิพลทางตรง
ทางบวกตอ่ระดบัการบรูณาการทางสงัคมของนกัศึกษาซึ่งมีผลต่อการศกึษาและการคงอยู่หรือการออก
กลางคนัของนกัศกึษา 

จากแนวคิดและความหมายของการบูรณาการทางสังคม ผู้ วิจัยจึงนิยามการบูรณาการ 
ทางสงัคม หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการปฏิสมัพันธ์ระหว่างนักศึกษากับระบบสงัคม ทัง้ในห้องเรียนและ 
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นอกห้องเรียน ซึ่งแสดงออกด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร การปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ เพ่ือน
นกัศึกษา เจ้าหน้าท่ี ฯลฯ ท่ีได้ติดต่อเก่ียวข้องระหว่างกันทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ข้อค าถาม
เป็นแบบวดัความคดิเห็นของนกัศกึษามีมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่จริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย 

4.3 ความผูกพันต่อเป้าหมาย (Goal Commitment) 
การศกึษาความผกูพนัตอ่เปา้หมายมีนกัวิจยัให้ความสนใจซึ่งผลการวิจยัพบว่า มีอิทธิพล

ต่อนักศึกษาท่ีจะพิจารณาคงอยู่ในมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่ง Tinto (1975, p. 102) กล่าวว่า ความผูกพัน 
ต่อเป้าประสงค์เป็นปัจจัยท่ีผู้ วิจัยสามารถวัดได้จากแผนการศึกษา ความคาดหวังทางการเรียน และ 
ความคาดหวงัตอ่อาชีพในอนาคต แผนการเรียนท่ีดีจะชว่ยแสดงให้เห็นวา่นกัศกึษามีความคาดหมายท่ีจะ
ส าเร็จการศกึษา 

มีผู้ ให้ความหมายของความผูกพันของเป้าหมาย ได้แก่  Munro (1981, p. 135) ให้ 
ความหมายความผูกพนัต่อเป้าหมาย หมายถึง การแสดงออกเพ่ือให้เป็นไปตามความคาดหวงัท่ีจะจบ
การศึกษา ซึ่งวัดโดยการสอบถามนักศึกษาเก่ียวกับแผนการเรียนและผลท่ีคาดหวังในปัจจุบัน และ 
Pascarella, Terenizi & Wolf (1986, p. 171) ให้ความหมายของความผูกพนัตอ่เป้าหมาย หมายถึง ความ
คาดหวังของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความมีช่ือเสียงของสถาบัน ประกอบด้วยองค์ประกอบ  
4 ประการ คือ 1) ความคาดหวังผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูง 2) การให้ความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีได้รับ 3) อนัดบัและช่ือเสียงของสถาบนัท่ีเลือกเข้าศกึษา และ 4) มีความเช่ือมัน่วา่สถาบนั
ท่ีเลือกเรียนนัน้ถกูต้อง นอกจากนี ้วชิระ ชาวหา (2543, น. 5) ให้ความหมายว่า ความคาดหวงัท่ีจะศกึษา
หาความรู้เพ่ือพฒันาตนเอง และสามารถน าความรู้ความสามารถตา่ง ๆ  ท่ีได้รับจากการศกึษาไปประกอบ
อาชีพในอนาคตหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ส่วนอภิชาติ เลหะนันท์ (2553, น. 15) ให้ความหมายว่า 
การรับรู้ถึงความต้องการและความรู้สึกท่ีมีต่อเป้าหมายของตนเอง โดยวัดจากความคิดเห็นของตัว
นกัเรียนเองและคณุภาพของโรงเรียน 

จากแนวคิดและความหมายความผูกพันต่อเป้าหมาย ผู้ วิจัยจึงนิยามความผูกพันต่อ
เปา้หมาย หมายถึง การท่ีนกัศกึษามีความยึดมัน่ตอ่เปา้หมาย มีความพยายามกระท าในสิ่งตา่ง ๆ  เพ่ือให้
บรรลเุปา้หมาย มีความมุง่มัน่และให้ความส าคญัตอ่ความส าเร็จ ข้อค าถามเป็นแบบวดัความคิดเห็นของ
นกัศกึษามีมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่จริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย 

4.4 ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย (Institutional Commitment) 
ความผกูพนัเป็นความรู้สกึท่ีบคุคลให้ความเก่ียวข้องตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความเต็มใจ เม่ือ

นักศึกษามีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันย่อมมีความเต็มใจท่ีจะเรียนรู้อย่างเต็ม
ก าลงัสติปัญญาและความสามารถ โดยไม่กงัวลต่อปัญหาหรือสิ่งยัว่ยท่ีุรุมเร้าเข้ามา มีผู้ ให้ความหมาย
ของความผูกพนัต่อสถาบนั ได้แก่ Munro (1981, p. 135) ความผูกพันต่อสถาบนัท่ีนกัศึกษาก าลงัเรียน
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อยู่ซึ่งวดัได้จากความพึงพอใจท่ีมีตอ่ความสามารถ ความรู้ ทกัษะการสอน และคณุลกัษณะส่วนตวัของ
อาจารย์ กับการวิเคราะห์ปัจจยัทางการบริหารสถาบนั งานวิจยัพบว่า ความผูกพนักับสถาบนัได้รับผล
โดยตรงมาจากการบรูณาการทางสงัคม และส่งผลเชิงลบตอ่การออกกลางคนัของนกัศกึษา งานวิจยัของ 
Lee and Burkham (2003, p. 389) พบว่า ความผูกพันกับมหาวิทยาลัย เม่ือขนาดของมหาวิทยาลัย
เหมาะสมแก่การท าให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างอาจารย์ นกัศกึษา ชุมชน มีการลงทนุแต่นกัศกึษามาก
ขึน้ และกระตุ้นให้นกัศกึษามีผลการเรียนตามระดบัความสามารถของตนแล้วโครงสร้างของมหาวิทยาลยั
จะส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษา นอกจากนีย้ังพบว่าในมหาวิทยาลัยท่ีมีหลักสูตร
เคร่งครัดและมีเนือ้หาสาระท่ีไมเ่ก่ียวข้องทางวิชาการน้อย นกัศกึษามีแนวโน้มท่ีจะออกกลางคนัน้อย และ
พบวา่ ความสมัพนัธ์ทางบวกระหวา่งอาจารย์กบันกัศกึษาเป็นตวัท านายความส าเร็จการศกึษา  

ความหมายของความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 
Astin (1990, p. 518) ให้ความหมายความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย หมายถึง  

การท่ีนักศึกษาทุ่มเทพลังร่างกายและจิตใจให้กับประสบการณ์ภายในการเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลยั การทุ่มเทเวลาในการศึกษาเล่าเรียน ใช้เวลาในมหาวิทยาลยั มีส่วนร่วมในองค์การ
นกัศกึษา และการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่มหาวิทยาลยั โดยแสดงออกจากเวลาท่ีนกัศกึษาใช้ในการเรียน 
การเข้าร่วมกบักิจกรรมในมหาวิทยาลยั และการปฏิสมัพนัธ์กบัอาจารย์และเพ่ือนนกัศกึษา 

Krause (2005, p. 3) ให้ความหมายของความผูกพัน หมายถึง เวลา พลัง และ
ทรัพยากรท่ีนักศึกษาทุ่มเทให้กับกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัย โดย
กิจกรรมเหล่านีส้ามารถเรียงล าดับได้จากการให้เวลาของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เวลา  
ท่ีทุ่มเทให้กับการศกึษา หรือประสบการณ์ในการเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน ซึ่งท าให้
เกิดการเช่ือมโยงของนกัศกึษากบักลุม่เพ่ือนท่ีมีวตัถปุระสงค์และเปา้หมายในการเรียนเหมือนกนั 

Yu and Kim (2008, p. 3, as cited in Verhoef et al, 2002) ให้นิ ยามความ
ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยในรูปของความจงรักภักดีของนักศึกษา (Student loyalty) หมายถึง 
ทศันคติ ความรู้สึก และการรับรู้ท่ีนกัศึกษามีต่อมหาวิทยาลยั ซึ่งสามารถจูงใจต่อพฤติกรรมของ
นกัศึกษา ซึ่งความจงรักภักดีของนักศึกษาเป็นรูปแบบหนึ่งของความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ซึ่ง
สามารถนิยามได้วา่ เป็นความรู้สกึผกูพนัทางใจท่ีนกัศกึษามีตอ่มหาวิทยาลยันพืน้ฐานของความรู้
ในด้านการระบตุวัตน และการเป็นสมาชิกโดยรวมถึงความต้องการท่ีจะบริจาคให้กบัมหาวิทยาลยั 
โดยไม่เก่ียวกบัสถานะด้านการเงินของพวกเขา หรือผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการบริจาค แตเ่ป็น
ผลมาจากความรู้สกึของการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลยั หรือความผกูพนัตอ่มหาวิทยาลยั 
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วชิระ ชาวหา (2543, น. 5) ให้ความหมายของความผูกพนัต่อสถาบนั หมายถึง 
การท่ีบคุคลมีความรู้สึกและแสดงพฤตกิรรมตอ่สถาบนัท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยู่โดยมีความเช่ือและ
ยอมรับเปา้หมาย และคา่นิยมของสถาบนั มีความตัง้ใจจะใช้ความพยายามท่ีมีอยูเ่พ่ือความส าเร็จ
ของสถาบนั และมีความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกของสถาบนัตอ่ไป 

ศศิธร วงศ์ประเสริฐ (2547, น. 3) ให้ความหมายความผูกพันต่อสถาบัน 
หมายถึง ความรู้สึกของนักศึกษามีต่อสถาบันการศึกษาท่ีรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลยั มีความซ่ือสตัย์ จงรักภกัดี มีความเต็มใจและมุง่มัน่ท่ีจะใช้ความพยายามอยา่งเตม็ท่ี 
ท่ีจะรักษาไว้ซึง่เกียรตแิละศกัดิศ์รีของความศิษย์ของสถาบนัท่ีตนเองได้รับการศกึษา 

ชฎาภา ประเสริฐทรง และ ชนิกา เจริญจิตต์กุล (2545, น. 8) ให้ความหมายว่า 
ความผูกพนัต่อสถาบนั หมายถึง ความคิด ความรู้สึก และการแสดงออกท่ีดีของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
สถาบนั ดงันี ้

1. ความผกูพนัตอ่สถาบนัด้านความคิด ได้แก่ มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกบั
ปณิธานหรือเปา้หมายและค านิยมของสถาบนั  

2. ความผกูพนัตอ่สถาบนัด้านความรู้สกึ ได้แก่ มีความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกท่ีมี
ความส าคญั มีความรัก ห่วงใยตอ่ความเจริญก้าวหน้า มีความภาคภูมิใจตอ่การเป็นนกัศกึษาของ
สถาบนั และเม่ือส าเร็จการศกึษาแล้ว ยงัมีความรู้สกึต้องการเป็นสมาชิกของสถาบนั 

3. ความผูกพันต่อสถาบันด้านการแสดงออก ได้แก่ มีความตัง้ใจท่ีจะใช้
ความรู้ความสามารถท่ีมีอยูใ่นการศกึษาเล่าเรียน มีความเสียสละท่ีจะท ากิจกรรม แสดงพฤติกรรม
โดยค านึงถึงช่ือเสียงของสถาบนั มีความต้องการท่ีจะศกึษาเลา่เรียนในสถาบนัจนส าเร็จการศกึษา
และศกึษาตอ่เพ่ือเตมิเม่ือมีโอกาส 

จากแนวคิดและความหมายของความผกูพนัตอ่สถาบนั ผู้ วิจยัให้ความหมายความผูกพนั
ต่อสถาบัน หมายถึง ความรู้สึกของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีความพยายามเพ่ือ
ความส าเร็จของมหาวิทยาลยั มีความภาคภูมิใจท่ีเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ยินดีท่ีจะปกป้องและ
รักษาช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั ข้อค าถามเป็นแบบวดัความคิดเห็นของนักศึกษามีมาตรประมาณค่า  
6 ระดบั ตัง้แต ่จริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย 

4.5 ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy Theory) 
ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตน  

การรับรู้ความสามารถของตนเองมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า Perceived  
Self-Efficacy นิยมใช้ Self-Efficacy นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการรับรู้
ความสามารถของตน ไว้ดงันี ้
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Bandura (1986, p. 361) ให้ความหมายการรับรู้ความสามารถของตน หมายถึง 
การตดัสินใจของบุคคลเก่ียวกับความสามารถของตนเองในการจัดระบบและกระท าพฤติกรรม 
เพ่ือให้ได้ผลการปฏิบตัติามแบบท่ีก าหนดไว้ 

Wood and Locke (1987, pp. 1013–1014) ใ ห้ ค วาม หม ายขอ งก าร รับ รู้
ความสามารถของตน หมายถึง ความเช่ือในความสามารถแต่ละบคุคลว่าตนเองมีความสามารถ
กระท าพฤตกิรรมตา่ง ๆ ให้ประสบความส าเร็จได้ ความเช่ือในความสามารถเกิดจากองค์ประกอบ
ของคุณลักษณะต่าง ๆ เก่ียวกับสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเช่ือและความสามารถในการเข้าใจ  
การดดัแปลง การสร้าง และความสามารถในการควบคมุตนเอง 

Pajares (1996, p. 1) ให้ความหมายการรับรู้ความสามารถของตน หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการจดัระเบียบ และการวางระบบรูปแบบการกระท าท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

ประทีป จินง่ี (2540, น. 110) ให้ความหมายการรับรู้ความสามารถของตน 
หมายถึง การท่ีบคุคลตดัสินใจเก่ียวกบัความสามารถของตนเองท่ีจะจดัการและด าเนินการกระท า
พฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ในสถานการณ์ท่ีบางครัง้อาจจะมีความคลุมเครือ ไม่
ชดัเจน มีความแปลกใหม่ ท่ีไม่สามารถท านายสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ ซึ่งสภาพการณ์เหล่านีม้ักจะท าให้
บุคคลเกิดความเครียดได้ การรับรู้ความสามารถของตนเองนีม้ิได้ขึน้อยู่กับทักษะท่ีบุคคลอยู่ใน
ขณะนัน้เท่านัน้ หากแต่ยงัขึน้อยู่กับการตดัสินใจของบุคคลว่าเขาสามารถท าอะไรได้ด้วยทกัษะท่ี
เขามีอยู ่

วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี (2543, น. 29) ให้ความหมายการรับรู้ความสามารถของตน 
หมายถึง ความเช่ือของบุคคลว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะจดัระบบ และกระท าเพ่ือให้บรรลุผล
ตามท่ีก าหนดได้ 

ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy Theory) พัฒนาโดย 
Albert Bandura พัฒนาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Learning Theory) 
Bandura (อ้างถึงใน พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์) เช่ือว่า การศกึษาพฤติกรรมของมนุษย์นัน้จะต้อง
วิเคราะห์เง่ือนไขและสิ่งเร้าของพฤติกรรมซึ่งเป็นตัวแสดงการเสริมแรงให้เง่ือนไขนัน้ ๆ คงอยู ่
การศึกษาพฤติกรรมในปัจจุบันควรลดความส าคัญของการควบคุมภายใน แต่ควรศึกษาถึง  
ตัวควบคุมภายนอกด้วยตัวเสริมแรงต่าง ๆ ในระยะแรก Bandura เสนอกรอบแนวคิดไว้ว่า 
กระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ควรมีลักษณะของการก าหนดการอาศยัซึ่งกันและกันของ  
3 กลุ่ มตัวแปร ได้แก่  (1) ปั จจัยภายในบุคคล  ( Internal person factor =  P) (2) เง่ือนไข 
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เชิงพฤติกรรม (Behavior condition = B) และ (3) เง่ือนไขเชิงสิ่ งแวดล้อม (Environmental 
condition = E) ซึ่งปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบมีลักษณะเป็นระบบเก่ียวกันไว้ (Interlock 
system) แตล่ะองค์ประกอบตา่งมีอิทธิพลซึง่กนัและกนั ดงัภาพประกอบ 6 

 
 

 

 

 
Bandura (1986, อ้างถึงใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2550) มีความเช่ือว่า การ

รับรู้ความสามารถของตนนัน้ มีผลต่อการกระท าของบุคคล บุคคล 2 คน อาจมีความสามารถไม่
ตา่งกนั แตอ่าจแสดงออกในคณุภาพท่ีแตกตา่งกนัได้ ถ้าพบว่าคน 2 คนนี ้มีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองแตกต่างกัน ในคนคนเดียวก็เช่นกัน ถ้ารับรู้ความสามารถของตนเองในแต่ละ
สภาพการณ์แตกต่างกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาได้แตกต่างกันเช่นกัน Bandura เห็นว่า 
ความสามารถของคนเรานัน้ไม่ตายตวั หากแต่ยืดหยุ่นตามสภาพการณ์ ดังนัน้สิ่งท่ีจะก าหนด
ประสิทธิภาพของการแสดงออกจึงขึน้อยูก่บัการรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาวะการณ์นัน้ ๆ 
นั่นเอง นั่นคือถ้าเรามีความเช่ือว่าเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนัน้
ออกมา คนท่ีเช่ือว่าตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอยง่าย และจะ
ประสบความส าเร็จในท่ีสุด Bandura (1997) ได้เสนอภาพแสดงความแตกต่างระหว่างการรับรู้
เก่ียวกับ ความสามารถของตนเอง และความคาดหวงัผลท่ีจะเกิดขึน้ (Bandura, 1986 อ้างถึงใน 
สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต, 2550) ดงัภาพประกอบ 7 
 

 

 

 

 

P 

B E 

บคุคล 

(Person) 

พฤติกรรม 

(Behavior) 

ผลลพัธ์ 

(Outcome) 

การรับรู้ความสามารถของตน 

(Perceived self-efficacy) 

ความคาดหวงัในผลของการกระท า 

(Outcome expectation) 

ภาพประกอบ 6 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในตวับคุคล เง่ือนไขเชิงพฤตกิรรมและ 
ปัจจยัสภาพแวดล้อม ของ Bandura 

ภาพประกอบ 7 การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวงัในผลของการกระท า 
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จากภาพประกอบ 7 โครงสร้างทฤษฎีของ Bandura แสดงให้เห็นองค์ประกอบท่ี

ส าคญัของทฤษฎี ประกอบด้วย 
1. การรับรู้ความสามารถตนเอง (Perceived Self-Efficacy) Bandura ได้ให้

ความหมายว่าเป็นการตดัสินความสามารถตนเองว่า สามารถท างานในระดบัใด หรือความเช่ือ
ของบุคคลเก่ียวกับความสามารถในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต ความ
เช่ือในความสามารถตนเองพิจารณาจากความรู้สกึ ความคิด การจงูใจและพฤตกิรรม ซึง่บคุคลท่ีมี
การรับรู้ความสามารถตนสูง จะช่วยให้เขาประสบความส าเร็จ และมีความเป็นอยู่ท่ีดี เม่ือเผชิญ
ปัญหาหรืองานท่ียากจะเป็นสิ่งท่ีท้าทายให้เขาแก้ไขโดยใช้ความพยายาม ถึงแม้จะล้มเหลวเขาก็
จะมองความผิดพลาดไปท่ีพยายามไมเ่พียงพอ หรือขาดความรู้หรือทกัษะ ในทางตรงกนัข้ามผู้ ท่ีมี
การรับรู้ความสามารถของตนเองต ่า จะมองงานท่ียากว่าเป็นภาวะคกุคาม จะหลีกหนีและล้มเลิก
การกระท านัน้ ๆ เม่ือมีความผิดพลาดจะมองวา่ตนเองด้อยขาดความสามารถ 

2. ความคาดหวังในผลของการกระท า (Outcome expectation) ความเช่ือท่ี
บุคคลประเมินค่าพฤติกรรมเฉพาะอย่างท่ีปฏิบัติ อันจะน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังไว้เป็นการ
คาดหวงัในสิ่งท่ีเกิดขึน้สืบเน่ืองจากพฤติกรรมท่ีได้กระท า จากรูปแบบความสมัพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ความสามารถตนเองกบัความคาดหวงัผลลพัธ์นัน้ บคุคลจะกระท าพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึ่ง
หรือไม่ ขึน้อยู่กับการรับรู้ความสามารถตนเองว่า จะกระท าพฤติกรรมนัน้หรือไม่ และความ
คาดหวังในผลลัพธ์ท่ีจะเกิดจากการกระท าพฤติกรรม เน่ืองจากมนุษย์เรียนรู้ว่าการกระท าใด
น าไปสู่ผลลพัธ์ใด แต่ความสามารถของมนุษย์แต่ละคนท่ีจะกระท ากิจกรรมต่าง ๆมีขีดจ ากัดไม่
เท่ากัน ดงันัน้การท่ีบุคคลจะตดัสินใจว่าจะกระท าพฤติกรรมนัน้หรือไม่  ส่วนหนึ่งจึงขึน้อยู่กับการ
รับรู้ความสามารถตนเองและอีกส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบัความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการกระท า ความ
คาดหวงัในผลลพัธ์ของการปฏิบตัยิงัแบง่ออกได้เป็น 3 ด้าน ดงันี ้(Bandura. 1997) 

1. ด้านกายภาพ (Physical effects) ความเช่ือว่าภายหลงัปฏิบตัิหรือกระท า
สิ่งนัน้แล้วจะส่งผลตอ่ร่างกาย ทางบวกคือ ท าให้สขุสบายทางกาย สว่นทางลบคือ ท าให้เกิดความ
ไมส่ขุสบายทางกาย 

2. ด้านสงัคม (Social effects) ความเช่ือว่าภายหลงัปฏิบตัิหรือกระท าสิ่งนัน้ 
จะส่งผลต่อสงัคม ทางบวกเช่น การได้รับความสนใจจากสงัคม การได้รับสิ่งตอบแทนเป็นรางวัล 
เกียรตยิศ ช่ือเสียง เป็นต้น ทางลบเชน่ ถกูสงัคมตอ่ต้าน การถกูเพิกถอนอภิสิทธ์ิตา่ง ๆ เป็นต้น 
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3. ด้านประเมินด้วยตนเอง (Self evaluation) ความเช่ือว่าภายหลังการ
ปฏิบตัิหรือการกระท าสิ่งนัน้จะส่งผลต่อตนเอง ทางบวกเช่น ความพึงพอใจตนเอง ความรู้สึกมี
คณุคา่ในตนเอง เป็นต้น ทางลบเชน่ การต าหนิตนเอง ความรู้สกึไมพ่อใจตนเอง เป็นต้น 

การรับรู้ความสามารถตนเอง และความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการกระท านัน้ ไม่สามารถ
แยกจากกันได้เด็ดขาด เพราะบุคคลมองผลของการกระท าท่ีเกิดขึน้ว่าเป็นสิ่งแสดงถึงความเหมาะ
เพียงพอของพฤติกรรมท่ีได้กระท าไป และยังเป็นสิ่งท่ีช่วยในการตดัสินใจอีกว่า จะกระท าพฤติกรรมนัน้ 
หรือพฤติกรรมอ่ืนใดต่อไปอีกหรือไม่ ถ้าสามารถควบคุมตวัแปรต่าง ๆในการวิเคราะห์ผลทางสถิติแล้ว  
จะพบว่าการรับรู้ความสามารถตนเองจะเป็นตัวท านายแนวโน้มการกระท าพฤติกรรมได้ดีกว่าความ
คาดหวงัในผลลพัธ์ของการปฏิบตัิ  

การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นการตดัสินความสามารถของตนเองว่า จะสามารถ
ท างานได้ในระดบัใด ในขณะท่ีความคาดหวงั เก่ียวกับผลท่ีจะเกิดขึน้นัน้ เป็นการตดัสินว่าผลกรรมใด 
จะเกิดขึน้จากการกระท าพฤติกรรมดงักล่าว อย่างเช่นท่ีนกักีฬา มีความเช่ือว่า เขากระโดดได้สงูถึง 6 ฟุต 
ความเช่ือดงักลา่วเป็นการตดัสินความสามารถของตนเอง การได้รับการยอมรับจากสงัคม การได้รับรางวลั 
การพึงพอใจในตนเองท่ีกระโดดได้สูงถึง 6 ฟุต เป็นความคาดหวงัผลท่ีจะเกิดขึน้ แต่จะต้องระวงัความ
เข้าใจผิดเก่ียวกับ ความหมาย ของค าว่า ผลท่ีเกิดขึน้ ผลท่ีเกิดขึน้ในท่ีนีจ้ะหมายถึง ผลกรรมของการ
กระท าพฤติกรรมเท่านัน้ มิได้หมายถึง ผลท่ีแสดงถึงการกระท าพฤติกรรม เพราะว่าผลท่ีแสดงถึงการ
กระท าพฤติกรรมนัน้จะพิจารณาว่า พฤติกรรมนัน้สามารถท าได้ตามการตดัสินความสามารถของตนเอง
หรือไม่ นั่นคือจะกระโดดได้สูงถึง 6 ฟุตหรือไม่ ซึ่งการจะกระโดดได้สูงถึง 6 ฟุตหรือไม่นัน้ มิใช่เป็นการ
คาดหวงัผลท่ีจะเกิดขึน้ ซึ่งมุ่งท่ีผลกรรมท่ีจะได้จากการกระท าพฤติกรรมดงักล่าวการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง และความคาดหวังผลท่ีจะเกิดขึน้นัน้มีความสัมพันธ์กันมาก โดยท่ีความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตวัแปรทัง้สองนี ้มีผลต่อการตดัสินใจ ท่ีจะกระท าพฤติกรรมของบคุคลนัน้ ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากภาพความ
คาดหวงัเก่ียวกับผลท่ีจะเกิดขึน้ดงักล่าวแน่นอน แต่ถ้ามีเพียงด้านใดสูงหรือต ่า บุคคลนัน้มีแนวโน้มจะ 
ไมแ่สดงพฤตกิรรม (อ้างถึงใน สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต, 2550) ดงัภาพประกอบ 8 
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  ความคาดหวงัในผลของการกระท า 

  สงู ต ่า 

การรับรู้ความสามารถตนเอง 

สงู 
มีแนวโน้มที่จะท า 

แนน่อน 
มีแนวโน้มที่จะไมท่ า 

ต ่า มีแนวโน้มที่จะไมท่ า 
มีแนวโน้มที่จะไมท่ า 

แนน่อน 

 

 
จากภาพประกอบ 8 Bandura กล่าวว่าผู้ ท่ีจะรับรู้ความสามารถตนเองสูงจะส่งผลต่อ

ความส าเร็จของบคุคล โดยท่ีบคุคลกล้าเผชิญตอ่ปัญหาตา่ง ๆ  แม้กระท าความล้มเหลว หรือสิ่งท่ียากและ
พยายามท าให้ส าเร็จ โดยมีความคาดหวังเก่ียวกับผลท่ีจะเกิดขึน้สูง ส าหรับบุคคลท่ีมีความรับรู้
ความสามารถตนเองต ่า จะไมม่ัน่ใจตอ่การกระท าของตนเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จได้ จะพยายามหลีกเล่ียงการ
เผชิญตอ่ปัญหา คิดว่าสิ่งท่ีเป็นปัญหาหรือสิ่งท่ีตนจะต้องท านัน้ยาก ซึ่งจะมีความคาดหวงัเก่ียวกบัผลท่ี
จะเกิดขึน้ต ่าหรือปานกลาง จนอาจท าให้บคุคลไมพ่ยายามเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายตามท่ีคาดหวงัไว้  

 
การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

Bandura เสนอการพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีอยูด้่วยกนั 4 วิธี ดงันี ้
1. ประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จ (Mastery Experiences) ซึ่ง Bandura 

เช่ือว่าเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
เน่ืองจากว่าเป็นประสบการณ์โดยตรง ความส าเร็จท าให้เพิ่มความสามารถของตนเอง บุคคลจะ
เช่ือว่าเขาสามารถท่ีจะท าได้ ดงันัน้ในการท่ีจะพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเองนัน้ จ าเป็น
ท่ีจะต้องฝึกให้เขามีทักษะเพียงพอท่ีจะประสบความส าเร็จได้พร้อม ๆ กับการท าให้เขารับรู้ว่า  
เขามีความสามารถจะกระท าเช่นนัน้ จะท าให้เขาใช้ทกัษะท่ีได้รับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสดุ บคุคลท่ีรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถนัน้ จะไม่ยอมแพ้ อะไรง่าย ๆ แต่จะพยามท างาน
ตา่ง ๆ เพ่ือให้บรรลถุึงเปา้หมายท่ีต้องการ 

2. โดยการใช้ตัวแบบ (Modeling) การได้เห็นประสบการณ์ของผู้ อ่ืนกระท า
พฤติกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วก็จะท าให้บุคคลรับรู้เก่ียวกับความสามารถของตนเอง

ภาพประกอบ 8 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวงั 
ในผลของการกระท า  
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เพิ่มขึน้ได้ หากว่าบุคคลต้องมีความสามารถในการกระท าสิ่งนัน้อยู่ก่อนแล้วเม่ือเปรียบเทียบกับ
ผู้ อ่ืน และบุคคลจะต้องบอกกบัตนเองว่า ผู้ อ่ืนสามารถท าแล้วประสบความส าเร็จ ตนเองก็ต้องท า
ได้เชน่กนัถ้ามีความตัง้ใจและพยายาม  

3. การใช้ค าพูดชกัจูง (Verbal Persuasion) การท่ีผู้ อ่ืนใช้ความพยายามในการ
พูดกับบุคคลเพ่ือให้เช่ือว่าเขามีความสามารถท่ีจะกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบ
ความส าเร็จได้ การเกลีย้กล่อมจากผู้ อ่ืนจะมีส่วนช่วยให้บุคคลมีก าลังใจ มีความเช่ือมั่นในการ
กระท าพฤตกิรรมตา่ง ๆ ให้ส าเร็จ 

4. ก า รก ระตุ้ น ท า งอ า รม ณ์  (Emotional Arousal)  จ ะ มี ผ ล ต่ อ ก า ร รับ รู้
ความสามารถของตนเอง โดยการกระตุ้นอารมณ์ในทางบวกจะท าให้การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองดีขึน้อนัจะท าให้การแสดงออกถึงความสามารถในตนเองดีขึน้ด้วย 

Bandura ยงัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความสามารถของตนเองกบัความคาดหวงั
ในผลของการกระท าวา่ ถ้าบคุคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสงูและมีความคาดหวงัในผลของการ
กระท าสูง บุคคลจะมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมนัน้แน่นอน ในทางตรงข้ามถ้าบุคคลมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองต ่าและความคาดหวงัในผลของการกระท าต ่า บุคคลนัน้จะมีแนวโน้มท่ีจะไม่ท า
พฤติกรรมนัน้แน่นอน Bandura เสนอแนวคิดเก่ียวกับความคาดหวงัของบุคคลว่าอาจแตกต่างไปขึน้กับ  
3 มิต ิดงันี ้

1. มิติตามขนาดความคาดหวงั (Magnitude) ระดบัความคาดหวงัของบุคคลใน
การกระท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละบุคคลในการกระท าพฤติกรรม หรือบุคคลเดียวกันจะ
แตกตา่งกนัในพฤตกิรรมท่ีแสดงออกในความยากง่าย ถ้าบคุคลท่ีมีความคาดหวงัในความสามารถ
ของตนเองต ่าหรือความสามารถจ ากดั จะท างานได้เฉพาะเร่ืองง่ายๆ ถ้ามอบหมายให้ท ากิจกรรมท่ี
ยากเกินความสามารถอาจพบความล้มเหลวได้  

2. มิติการแผ่ขยายความหวัง (Generality) ประสบการณ์บางอย่างก่อให้เกิด
ความสามารถท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติงานอ่ืน ในสถานการณ์ท่ีคล้ายกนัแตใ่นปริมาณท่ีแตกตา่งกนั
ของประสบการณ์บางอย่าง ไม่อาจน าความคาดหวังเก่ียวกับความสามารถตนน าไปใน
สถานการณ์อ่ืน 

3. มิติความเข้มข้นของความคาดหวัง (Strength) ถ้าความคาดหวังเก่ียวกับ
ความสามารถตนเองนัน้มีความเข้มข้นน้อยคือไม่มั่นใจในความสามารถของตนเอง เม่ือ
ประสบการณ์ท่ีไม่เป็นไปตามความคาดหวังจะท าให้ความคาดหวงัเก่ียวกับความสามารถของ
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ตนเองลดลง แต่ถ้ามีความคาดหวังมากหรือมีความมั่นใจ บุคคลจะมีความพยายามแม้ว่าจะ
ประสบเหตกุารณ์ท่ีไมส่อดคล้องกบัความคาดหวงัมากก็ตาม 

 
อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีมีต่อพฤตกิรรม 
Bandura (1986) กลา่ววา่ การรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลตอ่บคุคล ดงันี ้

1. การเลือกระท าพฤติกรรม (Choice Behavior) ในชีวิตประจ าวันบุคคลแต่ละ
บคุคลจะต้องตดัสินใจตลอดเวลาวา่ เขาจะกระท าพฤตกิรรมใด นานแคไ่หน ในสภาพการณ์ใดบ้าง 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ความสามารถของตนเอง และบุคคลมีแนวโน้มจะหลีกเล่ียงงาน
หรือสถานการณ์ท่ีเช่ือว่า เกินความสามารถของตนเอง ในขณะเดียวกันบุคคลก็เลือกท่ีจะท างาน
นัน้ถ้าเช่ือว่ามีความสามารถเพียงพอท่ีจะท างานนัน้ได้ส าเร็จ แต่การท่ีบุคคลรับรู้ความสามารถ
ของตนสงูเกินจริงมกัจะประสบความล้มเหลวในการท างาน ท าให้เกิดภาวการณ์เครียด สว่นบคุคล
ท่ีรับรู้ความสามารถของตนเองต ่า ก็มกัจะขาดความพยายามและความมานะในการท างาน 

2. การใช้ความพยายามและความมานะในการท างาน (Effort Expenditure and 
Persistence) การรับรู้ความสามารถของบคุคลเป็นตวัก าหนดว่า บคุคลต้องใช้ความพยายามมาก
เทา่ใด จะใช้ความมานะเผชิญกบัอปุสรรค หรือประสบการณ์ท่ีไมพ่งึพอใจนานแคไ่หนในการเผชิญ
กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ บุคคลท่ีรับรู้ว่าตนมีความสามารถสูงจะมีความกระ ตือรือร้นและ 
ใช้ความพยายาม ความมานะในการท างานนานกว่าบุคคลท่ีรับรู้ความสามารถต ่า และการท่ี
บคุคลใช้ความพยายาม ความมานะในการท างานอยา่งเต็มท่ีตลอดเวลา บคุคลนัน้มีแนวโน้มท่ีจะ
ประสบความส าเร็จสงู 

3. กระบวนการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ์ (Thought Patterns and Emotional 
Reactions) การตัดสินเก่ียวกับความสามารถของบุคคลจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดและ
ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบุคคลในระหว่างท่ีกระท าพฤติกรรม และมีผลต่อการจัดการกับ
สภาพแวดล้อมในภายหน้าของเขา บุคคลท่ีรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถสูงจะมีความพยายาม
และเอาใจใส่ในการกระท าพฤติกรรม เม่ือพบปัญหาหรืออุปสรรคจะยิ่งใช้ความพยายามมากขึน้ 
ส่วนบุคคลท่ีรับรู้ว่าตนมีความสามารถต ่าจะมีแนวโน้มท่ีจะปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อตนเองในทาง
ลบ เช่น  ไม่ มีความสุข รู้สึกหวาดหวั่น มีความเครียดสูง และจะแสดงพฤติกรรมไม่ เต็ม
ความสามารถ ท าให้บคุคลล้มเหลวในการท าพฤตกิรรมมากขึน้ 

4. เป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดผลของการกระท ามากกว่าเป็นการท านายพฤติกรรม 
(Humans as Producers rather than Simply Foretellers of Behavior)  บุ ค ค ล ท่ี มี ก า ร รับ รู้
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ความสามารถของตนเองสงู ส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีกระท าพฤติกรรมด้วยความพยายาม ยอมรับผล
ท่ีเกิดจากการกระท าพฤติกรรมของตนเอง เลือกการกระท าท่ีมีความท้าทาย ใช้ความพยายาม
อย่างมากเพ่ือให้การกระท าบรรลุเป้าหมาย ถึงแม้ว่าในบางครัง้การกระท านัน้จะล้มเหลวบ้างก็
ตาม ก็จะไม่ท้อถอยและไม่อ้างว่าเป็นเร่ืองของโชคชะตา แต่จะให้เหตุผลของความล้มเหลวท่ี
เกิดขึน้ว่าเป็นสิ่งท่ีช่วยส่งเสริมประสบความส าเร็จต่อไป แตกต่างจากบุคคลท่ีมีก ารรับรู้
ความสามารถของตนเองต ่ามกัจะเป็นคนท่ีไม่คอ่ยกระท าพฤตกิรรม จะรอให้ความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวในการกระท าเป็นไปตามความเช่ือหรือ  ค าท านาย มกัจะหลีกเล่ียงการกระท าท่ีมีลกัษณะ
ยาก ๆ ขาดความพยายาม มีความทะเยอทะยานต ่า และมีความเครียดสงู เป็นต้น 

 
การวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

Lee and Bokko (1994, อ้างถึงใน วิลาวัณย์ ดาราฉาย. 2554, p. 2) ท าการ
รวบรวมงานวิจยัเก่ียวกับการวดัการรับรู้ความสามารถของตนตามแนวคิดทฤษฎี Bandura พบว่า 
การวดัการรับรู้ความสามารถของตนท าได้ 4 วิธี ดงัตอ่ไปนี ้

1. การวดัความเข้มหรือความมัน่ใจ (self-efficacy strength) เป็นวิธีการวดัการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในมิติท่ี 3 เป็นวิธีท่ีน ามาใช้วดัการรับรู้ความสามารถของตนเองมาก
ท่ีสุด วดัโดยการถามผู้ตอบว่า เขาสามารถปฏิบตัิงานท่ีมีความยากของงานเพิ่มขึน้ได้เพียงใด ข้อ
ค าถามมีลกัษณะให้ประเมินความมัน่ใจจากไมมี่ความมัน่ใจจนถึงมีความมัน่ใจเตม็ท่ี 

2. การวัดระดับความยาก (self-efficacy magnitude) เป็นวิธีการวัดการรับรู้
ความสามารถของตนในมิติท่ี 1 และเป็นวิธีท่ีนิยมน ามาใช้วัดการรับรู้ความสามารถของตน
รองลงมา การวดัท าโดยการถามผู้ตอบว่า เขาสามารถปฏิบตัิติงานท่ีก าหนดให้ท่ีมีความยากขึน้ได้
หรือไม่ ค าตอบมักจะมีลักษณะเป็นมาตรส่วนชนิดใช่/ไม่ใช่ ถ้าตอบใช่ ได้คะแนน 1 คะแนน ถ้า
ตอบไม่ใช้ได้คะแนน 0 คะแนน ดังนัน้หากได้คะแนนสูงก็แสดงว่ามีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองสงู 

3. การวัดแบบผสม คือ การวดัท่ีใช้ทัง้ความเข้ม และขนาดของความยาก โดย
การวดัแบบผสมนีจ้ะใช้ค าถามเดียวแต่มีการตอบแยกเป็น 2 ช่อง ช่องหนึ่งแบบใช่/ไม่ใช่ อีกช่อง
หนึง่เป็นแบบมาตราสว่นประเมินคา่หรือใช้เป็นร้อยละ 

4. การวัดความเข้มและขนาดของความยากเหมือนวิธีท่ี 3 แต่มีข้อแตกต่างกัน 
คือ แปลงคะแนนดบิให้เป็นคะแนนมาตรฐาน (Z-score) 
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วิ ล าสลั กษ ณ์  ชั ววัล ลี  (2544, น . 33–34) กล่ า วว่ า  วิ ธี ก ารวัด การ รับ รู้
ความสามารถของตนท่ีใช้กนัมาก คือ การวดัความมัน่ใจ โดยการถามวา่ผู้ตอบมีความมัน่ใจวา่เขา
สามารถปฏิบตัิงานในงานท่ียากขึน้หรือไม่ ค าตอบมกัจะเป็นว่า “ไม่มีความมัน่ใจ” (0) จนถึง “มี
ความมัน่ใจเต็มท่ี” (10) หรือใช้สเกลแบบ 0% ถึง 100% ส าหรับการวดัระดบัความยากของงานท่ี
คิดว่าปฏิบตัิได้มักเป็นการถามว่าเขาสามารถปฏิบตัิงานในงานท่ียากขึน้หรือไม่ ค าตอบจะเป็น
แบบ “ได้” และ “ไม่ได้” ส าหรับการวดัแบบผสมมีทัง้ความมั่นใจและระดบัความยาก โดยใช้ข้อ
ค าถามเดียวกันว่าสามารถปฏิบัติงานตามข้อค าถามนัน้ ๆ ได้หรือไม่ ในกรณีท่ีตอบว่า ได้ ก็
ประเมินตนเองบนสเกลว่ามีความมัน่ใจในการปฏิบตัิมากน้อยเพียงใด ดงันัน้จึงมีค าตอบให้เลือก
ทัง้ 2 แบบ คือ “ได้” และ “ไม่ได้” และแบบเปอร์เซ็นต์หรือบนสเกล 11 หน่วย การรวมคะแนนก็รวม
โดยค าตอบของความมัน่ใจ เฉพาะข้อท่ีผู้ตอบ “ได้” ในสเกลระดบัความยาก 

จากแนวคิดและความหมายการรับรู้ความสามารถของตน ผู้ วิจัยจึงนิยามการ
รับรู้ความสามารถของตน หมายถึง ความเช่ือมัน่ของนกัศึกษาในความสามารถของตนเองในการ
จดัการและการแสดงพฤติกรรม เก่ียวกับการเรียนและการร่วมกิจกรรมทัง้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ข้อค าถามเป็นแบบวัดความคิดเห็นของนักศึกษามีมาตรประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต ่ 
จริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย 

 
4.6 ทฤษฎีพฤตกิรรมการเผชิญปัญหา (Coping behavior Theory) 

ในสภาวการณ์ท่ีบุคคลถูกคุกคามจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ตลอดจนสิ่งเร้าภายนอกซึ่ง
กระตุ้นให้บคุคลนัน้เกิดความรู้สึกกดดนัท าให้เกิดปัญหาขึน้ภายในจิตใจ สิ่งเหล่านีมี้ผลกระทบตอ่ภาวะ
ในจิตใจของบุคคล ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านความคิด อารมณ์ ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ี
แสดงออกเม่ือเผชิญกับสิ่งท่ีมาคกุคาม เรียกว่า “พฤติกรรมการเผชิญปัญหา” มีนกัวิชาการความหมาย
ของพฤตกิรรมการเผชิญปัญหา ดงันี ้

Frydenerg (1993, อ้างถึงใน สีนวล จ าค า, 2544, น. 14) กล่าวถึงการเผชิญปัญหา  
เป็นพฤติกรรมทางความคิดและความรู้สึก ซึ่งเกิดขึน้ในการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์เฉพาะเพ่ือท่ีจะรักษา
สมดุล หรือแก้ไขความยุ่งยาก อาจกระท าโดยการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ หรือปรับอารมณ์ของตนให้
เหมาะสม โดยไมไ่ด้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้แตอ่ยา่งไร 

Newman (1983, อ้างถึงใน อุษา เชาวลิต, 2540, น. 17) กล่าวถึงการเผชิญปัญหาว่า 
เป็นการกระท าท่ีชว่ยเหลือให้บคุคลลดความตงึเครียด เพ่ือแก้ปัญหาความยุ่งยากของชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง
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ไป โดยเน้นท่ีคณุสมบตัิส่วนบุคคล และความพร้อมท่ีจะท าให้บุคคลสามารถทนต่อสภาวการณ์แต่ละ
อยา่งท่ีก าลงัท้าทายได้ 

Lazarus and Folkman (1984, อ้างถึงใน วันทนา สิริชาติ, 2550, น. 20) ให้ความหมาย 
การเผชิญปัญหา หมายถึง เป็นความพยายามทางความคิดและพฤติกรรมของบุคคลท่ีใช้ในการจดัการ 
กับความต้องการของร่างกายทัง้ภายในและภายนอกของบุคคล ซึ่งจะจัดการได้เพียงใดขึน้กับ 
พลงัความสามารถของแตล่ะบคุคล ความพยายามนีจ้ะเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและตลอดเวลา  

Kleinke (1991. อ้างถึงใน ภคัวดี ปรีชาประพาฬวงศ์, 2550, น. 33) ให้ความหมายการเผชิญ
ปัญหา หมายถึง การท่ีบุคคลพยายามท่ีจะจัดการกับสถานการณ์หรือความเครียด โดยมีการประเมิน
อนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า พฤติกรรมการเผชิญปัญหา หมายถึง การใช้
ความพยายามทางความคิด และพฤติกรรมท่ีจะจดัการกับสถานการณ์ หรือความเครียด หรือแก้ไขความ
ยุง่ยากกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้  

Lazarus and Folkman แบ่งการเผชิญปัญหาออกเป็น 2 วิธีการ คือ การเผชิญปัญหาแบบ
มุ่งเน้นท่ีปัญหา (Problem-Focus Coping) และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นท่ีอารมณ์ (Emotional-
Focus Coping) รายละเอียดดงันี ้

1. วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นท่ีปัญหา (Problem-Focus Coping) เป็น
ความพยายามท่ีจะจดัการกบัปัญหาโดยตรงกบัสาเหต ุหรือปัญหาท่ีก่อให้เกิดสภาพเครียด โดยมี
การแสวงหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา มีการก าหนดปัญหา วางแผน และตัง้เป้าหมายในการ
แก้ปัญหา น าประสบการณ์ในอดีตท่ีเคยใช้มาประกอบการพิจารณามาแก้ปัญหาหาทางเลือก
หลาย ๆ วิธี ค านึงผลดีและผลเสียของทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด เช่น เม่ือสอบตก บุคคลจะ
พยายามแก้ไขตนเองโดยการอา่นหนงัสือมากขึน้ ตัง้ใจเรียนมากขึน้ เป็นต้น 

2. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นท่ีอารมณ์  (Emotional-Focus Coping) เป็น
ความพยายามของบุคคลท่ีจะควบคุมความเครียดทางอารมณ์ วิธีการนีม้ักจะใช้สถานการณ์ท่ี
บคุคลนัน้รู้สกึวา่ตนไมส่ามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขได้ เชน่ การใช้วิธีการนัง่สมาธิ เป็นต้น 

Carver, Scheier and Weintraub (1989) ศึกษาวิธีการเผชิญปัญหาโดยใช้ทฤษฎีพืน้ฐาน
ของ Lazarus and Folkman. (1984) และรูปแบบการก ากับตนเองเป็นหลกั และได้เพิ่มเติมวิธีการเผชิญ
ปัญหาใหมท่ัง้หมด 13 แบบ และแบง่วิธีการเผชิญปัญหาออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นท่ีปัญหา (Problem-Focus Coping) วิธีการนี ้
บคุคลจะใช้เม่ือตนมีความเครียดก็จะแสดงพฤตกิรรมกบัสิ่งท่ีมากระตุ้นให้เกิดความเครียดโดยตรง
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เป็นการแก้ปัญหา โดยการตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีจะจดัการกบัสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความเครียด 
โดยมุ่งเน้นท่ีต้นเหตขุองปัญหา ซึ่งการแสดงพฤติกรรมตอ่ไปนีบ้คุคลอาจเลือกใช้วิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีร่วมกนัก็ได้ 

1.1 การแสดงพฤติกรรมตรง (Active Coping) หมายถึง การแสดงพฤติกรรม
ตอ่สิ่งท่ีท าให้เกิดความเครียด เช่น การเพิ่มความพยายามในการแก้ไขปัญหาหรือพยายามกระท า
พฤตกิรรมแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่งเป็นขัน้ตอนเพ่ือให้ความเครียดท่ีเกิดขึน้หมดไปอยา่งมีผลดี 

1.2 การวางแผนในการแก้ไขปัญหา (Planning) หมายถึง การคิดเก่ียวกับ
วิธีการท่ีจะเผชิญปัญหา โดยการคิดหาขัน้ตอนท่ีจะน ามาใช้ และวิธีการท่ีจะน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุ 

1.3 การยบัยัง้กิจกรรมอ่ืน (Suppression of Competing Activity) หมายถึง 
การหยดุกระท ากิจกรรมหรือแผนการอย่างอ่ืนไว้ก่อน หรือพยายมหลีกเล่ียงไมก่ระท าพฤตกรรมอ่ืน
เพ่ือให้มีความตัง้ใจในการแก้ไขปัญหา หรือจดัความเครียดอยา่งเตม็ความสามารถ 

1.4 การควบคมุสถานการณ์ (Restraint Coping) หมายถึง การอดทนเพ่ือรอ
ให้ถึงเวลาท่ีเหมาะสม และพร้อมท่ีจะด าเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดความเครียดท่ีเกิดขึ น้ 
ด้วยตนเอง โดยไม่กระท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งอย่างผลีผลาม ซึ่งอาจท าให้สถานการณ์
เปล่ียนแปลงไปจนกระทัง่ไมส่ามารถแก้ไขปัญหานัน้ได้ 

1.5 การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมเพ่ือเป็นเคร่ืองมือใหนการแก้ไข
ปัญหา (Seeking Social Support for Instrumental Reasons) หมายถึง การหาค าแนะน า ความ
ชว่ยเหลือหรือข้อมลูขา่วสารจากบคุคลหรือแหลง่ตา่ง ๆ เพ่ือน ามาชว่ยแก้ไขปัญหานัน้ ๆ 

2. วิธีเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ (Emotional-Focus Coping) วิธีนีเ้ม่ือมี
ความเครียดเกิดขึน้ บุคคลจะแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือลดความกดดนัทางอารมณ์ 
(Emotional Distress) โดยการปรับสภาพอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ของความตึงเครียด
มากกว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง หรือเปล่ียนแปลงสถานการณ์วิธีการเผชิญปัญหา
แบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ท าให้มีความรู้สึกว่าอันตรายจากสถานการณ์นัน้ลดลง แต่ความจริงแล้ว
อันตรายนัน้ไม่ได้ลดลง สถานการณ์ไม่ได้เปล่ียนแปลงไป แต่ขึน้อยู่กับการปรับอารมณ์ต่อ
สถานการณ์นัน้ ซึง่แบง่วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่แก้ไขอารมณ์ ดงันี ้

2.1 การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมเพ่ือประคับประคองอารมณ์ 
(Seeking Social Support for Emotional Reasons) หมายถึง การแสวงหาการสนับสนุนทาง
จิตใจความเห็นอกเห็นใจหรือความเข้าใจเพ่ือให้รู้สึกสบายใจขึน้ แต่การแสวงหาแหล่งสนบัสนุน
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ทางอารมณ์เป็นเสมือนดาบสองคม คือ บุคคลท่ีรู้สึกไม่ปลอดภัยจากสถานการณ์เครียดอาจรู้สึก
มัน่ใจขึน้ เม่ือได้รับการสนบัสนุนทางจิตใจ ซึ่งวิธีนีอ้าจช่วยส่งเสริมให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่
อีกแง่หนึ่งแหลง่ของความเห็นอกเห็นใจบางครัง้ถกูใช้เป็นแหล่งในการระบายความรู้สกึมากเกินไป 
ซึง่วิธีนีจ้ะไมช่ว่ยให้มีการปรับตวัของผู้ ท่ีมีความเครียดแตอ่ย่างใด 

2.2 การให้ความหมายเชิงบวก (Positive Reinterpretation and Growth) 
หมายถึง การอธิบายการเกิดความเครียดในทางบวก นัน่คือบคุคลคิดว่า ความเครียดหรือปัญหาท่ี
เกิดขึน้นัน้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียแก่ตนเอง ซึ่งการคิดเช่นนีท้ าให้บุคคลสามารถลดความเครียดได้
แตไ่มไ่ด้แก้ไขท่ีสาเหตขุองความเครียดโดยตรง 

2.3 การปฏิเสธ (Denial) หมายถึง การปฏิเสธว่ามีความเครียดเกิดขึน้ หรือ
ความพยายามกระท าพฤติกรรมเหมือนไม่มีความเครียดเกิดขึน้ วิธีนีบ้คุคลมกัใช้ในระยะแรกของ
การมีความเครียด ซึ่งพบว่า การปฏิเสธมีประโยชน์คือ ท าให้มีความเครียดเล็กน้อย ซึ่งอาจท าให้
การแก้ไขปัญหาง่ายขึน้ แตใ่นอีกแง่หนึ่ง การปฏิเสธอาจสร้างปัญหาเพิ่มขึน้ก็ได้ เพราะการปฏิเสธ
ความจริงของเหตกุารณ์มกัท าให้เหตกุารณ์นัน้รุนแรงในเวลาตอ่มา 

2.4 การยอมรับ (Acceptance) เป็นวิธีการเผชิญปัญหาโดยยอมรับใน
ปัญหาท่ีเกิดขึน้โดยทั่วไปแล้วบุคคลท่ียอมรับความจริงของสถานการณ์เครียดมักเป็นบุคคลท่ีมี
ความพยายามในการแก้ไขสถานการณ์ แตบ่างครัง้บคุคลก็ไมส่ามารถแก้ไขสถานการณ์นัน้ได้ จงึมี
การยอมรับปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้ ซึง่ท าให้เกิดการเผชิญปัญหา 2 ระยะ คือ ระยะแรกบคุคลยอมรับว่า
มีความเครียดเกิดขึน้จริง และระยะท่ีสอง บคุคลยอมรับหรือว่ารับรู้วา่ไมส่ามารถแก้ไขปัญหานัน้ได้ 

2.5 การพึง่ศาสนา (Turning to Religion) เม่ืออยู่ภายใต้สถานการณ์เครียดท่ี
มีสาเหตตุา่ง ๆ ศาสนาอาจเป็นแหลง่สนบัสนนุทางอารมณ์เพ่ือเผชิญกบัความเครียดท่ีเกิดขึน้ 

3. วิธีเผชิญปัญหาแบบได้ประโยชน์น้อย (Less Useful Coping) เป็นวิธีการท่ี
บุคคลพยายามหลีกหนีจากปัญหาหรือสาเหตุท่ีเกิดขึน้ โดยการปฏิเสธทัง้ด้านความคิดและ
พฤติกรรมคือไม่คิดและไม่กระท าพฤติกรรมใด ๆ ทัง้สิน้ วิธีนีป้ระกอบด้วยพฤติกรรมอย่างหนึ่ง
อยา่งใด ดงันี ้

3.1 การติดยึดกับความเครียดและระบายความขุ่นเคือง (Focus on and 
Venting of Emotion) หมายถึง แนวโน้มท่ีบุคคลติดยึดอยู่กับความเครียด และระบายอารมณ์ขุ่น
เคืองออกมาซึ่งการมีอารมณ์เช่นนีเ้ป็นเวลายาวนาน ท าให้ไม่สามารถปรับตวัได้และอาจท าให้มี
ความเครียดรุนแรงขึน้ การติดยึดกบัความเครียดอาจท าให้บคุคลไม่สนใจท่ีจะแก้ไขปัญหา คือ ไม่
มีการกระท าอยา่งหนึง่อยา่งใดท่ีจะท าให้ความเครียดหมดไป 
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3.2 การไม่กระท าพฤติกรรมใด ๆ  ในการเผชิญปัญหา (Behavior Disengagement) 
หมายถึง การท่ีบุคคลขาดความพยายามท่ีจะกระท าพฤติกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความเครียด 
รวมถึง การละทิง้ความพยายามท่ีจะด าเนินไปสูเ่ปา้หมาย เป็นพฤตกิรรมท่ีแสดงถึงการช่วยตนเอง
ไมไ่ด้ มดัเกิดกบับคุคลท่ีคาดหวงัวา่ตนเองจะสญูเสีย ไมมี่ทางเอาชนะอปุสรรคได้ 

3.3 การไม่เก่ียวข้องกบัความเครียด (Mental Disengagement) เป็นวิธีการท่ี
ลดความกดดนัทางอารมณ์ โดยการไม่คิดถึงวิธีการท่ีจะเผชิญกับสิ่งท่ีท าให้เกิดความเครียด ไม่
คิดถึงเป้าหมายท่ีมีอุปสรรคขัดขวาง การหนีจากปัญหาโดยวิธีการอ่ืนใช้กิจกรรมอ่ืนเพ่ือท่ีจะไม่
คิดถึงปัญหารวมถึง การฝันกลางวัน การนอน การหมกมุ่นอยู่กับการดูโทรทัศน์ เป็นต้น การใช้
กิจกรรมเหลา่นีส้ว่นใหญ่จะขดัขวางการแก้ปัญหาท่ีเป็นประโยชน์ 

Endler and Parker (1994) ได้ศกึษาวิธีการเผชิญปัญหามีทัง้หมด 3 แบบ คือ 
1. การมุ่งกระท าการแก้ไขปัญหา (Task Coping) หมายถึง การแสดงการ

กระท าโดยตรงเพ่ือเปล่ียนแปลงสถานการณ์ตนเอง เพ่ือท าให้ความเครียดลดน้อยลง โดยการ
ก าหนดตารางเวลาพยายามนกึถึงกบัสภาพปัญหาก่อนลงมือแก้ไขปัญหาและคดิหลาย ๆ วิธี 

2. การมุ่งเผชิญปัญหาด้านอารมณ์ (Emotion Coping) เป็นการใช้ความ
พยายามโดยตรงท่ีจะเปล่ียนแปลงอารมณ์เพ่ือตอบสนองต่อความเครียด ประกอบด้วย ความ
พยายามลดปัญหา แตอ่ย่างไรก็ตาม ถ้าใช้วิธีการนีใ้นระยะเวลายาวเป็นผลในทางลบ และช่วยลด
ความเครียดได้เพียงเล็กน้อย เช่น การหมดมุ่นอยู่กับความทุกข์ ปฏิเสธความจริงท่ีเกิดขึ น้ การ
ต าหนิตวัเอง กงัวลใจ เป็นต้น 

3. การหลีกหนีการเผชิญปัญหา (Avoidance Coping) ประกอบด้วย กลวิธีท่ี
พยายามหลีกเล่ียงสถานการณ์ ปฏิเสธไม่ยอมรับความจริง มักแสดงพฤติกรรมอ่ืนเพ่ือเป็น  
การหลีกหนีปัญหาโดยการใช้สิ่งบนัเทิงเริงใจ การหาความบนัเทิงทางสงัคม เช่น การรับประทาน
อาหาร การดโูทรทศัน์ พยายามให้คนอ่ืน ๆ ชว่ยเหลือ การดโูทรทศัน์ เป็นต้น 

จากแนวคิดการเผชิญปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยเห็นว่า รูปแบบวิธีการเผชิญปัญหาท่ีมี
ประสิทธิภาพนัน้คือ วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่จดัการปัญหาท่ีมีอยูโ่ดยตรง โดยพยายามเอาชนะปัญหา
นัน้ ๆ  ด้วยการเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม ค้นหารายละเอียดใหม่ ๆ  และรูปแบบวิธีการเผชิญปัญหาท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพคือ วิธีการหลีกหนีปัญหาเป็นทักษะในการเผชิญปัญหาซึ่งเป็นวิธีการท่ีให้ผลทางลบ 
การศึกษาของ Aspinwall and Taylor (1992) ศึกษาในกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 672 
คน จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีใช้การลงมือแก้ปัญหามากกว่าการหลีกเล่ียงปัญหาจะมีการ
ปรับตวัทางบวกมากขึน้ การเผชิญปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การกระท าในลกัษณะสง่เสริมสขุภาพชว่ย
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ให้บุคคลสามารถขจดัปัญญาได้ส าเร็จ ส่วนการเผชิญปัญหาท่ีไม่มีประสิทธิภาพ คือ การกระท าท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ แม้วา่การกระท านัน้จะท าให้ความเครียดหรือปัญหาลดลงได้เป็นครัง้คราว 

จากแนวคิดและความหมายพฤติกรรมการเผชิญปัญหา ผู้ วิจัยจึงนิยามพฤติกรรม 
การเผชิญปัญหา หมายถึง ความพยายามหรือความสามารถของนักศึกษาในการจัดการหรือแก้ไข
สถานการณ์ท่ีนักศึกษาประเมินว่าสถานการณ์นัน้น่าจะเป็นอุปสรรคก่อให้เกิดปัญหาหรือก่อให้
ความเครียด ข้อค าถามเป็นแบบวัดความคิดเห็นของนักศึกษามีมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้แต ่ 
จริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย 

 
ตอนที่ 5 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนานักศึกษา 

ความหมายของการพัฒนานักศึกษา 
Miller และ Winston (1991 อ้างถึงใน พรพนา จนัทร์สิทธ์ิ 2556, น. 12) กล่าวว่า การพฒันา

นกัศกึษา คือ พืน้ฐานทางด้านทฤษฎีและด้านปรัชญาท่ีเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของสถาบนัอดุมศกึษาและ
เหตุผลท่ีต้องมีฝ่ายกิจการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาเป็นการประยุกต์เอาหลักการในการพัฒนา
มนษุย์มาใช้พฒันานกัศกึษา 

Rodger (1980 อ้างถึงใน อาณัติ แพทย์วงษ์. 2550, น. 16) กล่าวว่า การพัฒนานักศึกษา 
หมายถึง ความพยายามใด  ๆท่ีสง่เสริมให้นิสิตนกัศกึษามีพฒันาการในด้านตา่ง ๆ 

King and Field (1980, อ้างถึงใน ส าเนาว์ ขจรศิลป์. 2538, น. 3) กล่าวว่า การพัฒนา
นกัศึกษาเป็นด้านหนึ่งของกระบวนการพฒันามนุษย์ และได้เสนอเป้าหมายในการพัฒนานกัศึกษาไว้  
4 ประการ คือ 

1. การพฒันาสติปัญญา เน้นการพฒันาความสามารถของบุคคลในการคิดและ
การเรียนรู้ รวมทัง้กระบวนการในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเหล่านัน้ เพ่ือ
สร้างสรรค์ความหมายใหมแ่ละประเมินคณุคา่และศกัยภาพของข้อมลูนัน้   

2. การพฒันาเอกลกัษณ์ เน้นการพฒันาความรู้สึกเก่ียวกบัตนเอง หมายถึง การ
ค้นพบว่าตนเองเป็นใคร และบอกได้ว่าตนเองต้องการเป็นคนประเภทไหน ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น
การพฒันา “อีโก้” หรือ “ลกัษณะเฉพาะบคุคล” 

3. การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เน้นการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ  
ผลของการปฏิสัมพันธ์ทัง้ต่อตนเองและต่อผู้ อ่ืน และการเรียนรู้ท่ีจะสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 



  75 

4. การพัฒนาค่านิยม เน้นการสร้างเกณฑ์เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมท่ี
น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต วิธีการก าหนดบทบาทตนเองในสงัคมโดยค านึงถึงอดุมคติ
ในสงัคม 

ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2538, น. 2) ให้ความหมายการพัฒนานักศึกษา หมายถึง ความ
พยายามใด ๆ  ท่ีสง่เสริมให้นิสิตนกัศกึษามีพฒันาการในด้านตา่ง  ๆอยา่งสมบรูณ์  

จากความหมายของการพฒันานกัศึกษา สรุปได้ว่า การพัฒนานกัศึกษา หมายถึง ความ
พยายามใด ๆ  ของสถาบนัอดุมศกึษาท่ีสง่เสริมให้นกัศกึษามีพฒันาการในด้านตา่ง  ๆอยา่งสมบรูณ์ 

การพฒันานกัศกึษาจึงมีความส าคญัต่อสถาบนัอดุมศกึษา ให้สามารถผลิตบณัฑิตให้มี
ความสมบูรณ์ทัง้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา สงัคมอารมณ์ ให้เป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
สงัคม ในปัจจบุนัแนวทางการพฒันานกัศกึษาเป็นท่ียอมรับในวงการการอดุมศกึษาโดยทัว่ไป นกัวิชาการ
ได้สร้างทฤษฎีเพ่ือการพฒันานกัศกึษาอยา่งมากมาย  

Pascarella and Terenzini (อ้างถึงใน กมลชนก ก าเนิดนก, 2551, น. 7) ได้แยกประเภท
ทฤษฎีการพฒันานกัศกึษาไว้กว้าง  ๆดงันี ้

1. ทฤษฎีจิตสงัคม (Psychosocial theories) มองการพัฒนาว่าเป็นชุดของงาน
พัฒนาการหรือล าดับขัน้ของการพัฒนา รวมทัง้การเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพในด้านความคิด 
ความรู้สกึ การประพฤตติน คา่นิยม และสว่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลอ่ืนและตวันกัศกึษาเอง 

2. ทฤษฎีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ (Cognitive theories) บรรยายถึงการ
เปล่ียนแปลงด้านความคิดและกรอบของวิวฒันาการเก่ียวกบัการสร้างคา่นิยม ความเช่ือ และการ
สนันิษฐาน 

3. ทฤษฎีสัญลักษณ์ (Typology theories) กล่าวถึงความแตกต่างในด้านแบบ
การเรียน บุคลิกภาพ อารมณ์ หรือภูมิหลังทางสังคม ในฐานะท่ีเป็นบริบทส าหรับการพัฒนา 
ทฤษฎีในกลุ่มนีไ้ด้แก่ แบบการเรียนของ Kolb (1976) ทฤษฎีด้านอารมณ์ของ Keirsey and Bate 
(1978) เป็นต้น 

4. ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม เน้นการศึกษาว่า 
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมโดยผ่านการปฏิสมัพนัธ์กบัลกัษณะของแตล่ะบคุคลอย่างไร 
ทฤษฎีในกลุ่มนีไ้ด้แก่ ทฤษฎีนิเวศวิทยาในมหาวิทยาลยัของ Banning and Kaiser (1974) ทฤษฎี
บคุลิกภาพทางอาซีพ และสภาพแวดล้อมการท างานของ Holland (1966, 1985) เป็นต้น 
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ทัง้นี  ้Pascarella and Terenzini ได้ระบุไว้ว่า ทฤษฎี 2 กลุ่มหลังยังไม่ค่อยเป็นทฤษฎี
เทา่ไหร่นกั เพราะไมไ่ด้ระบแุนวทางการพฒันาท่ีชดัเจน รวมถึงวิธีในการประเมินการพฒันา หรือวิธีการใน
การสง่เสริมการพฒันาของนกัศกึษา 

Brown (อ้างถึงใน ส าเนาว์ ขจรศิลป์, 2538) ได้เสนอเป้าหมายในการพฒันานกัศกึษาไว้ 5 
ประการ คือ 

1. การพฒันาเอกลกัษณ์ ซึง่รวมถึงการพฒันาระบบคา่นิยม การพฒันาคณุธรรม 
และการพฒันาเปา้หมายด้านอาชีพ  

2. การพัฒนาทักษะในการติดต่อสัมพัน ธ์กับผู้ อ่ืน  เช่น  ทักษะในการส่ือ
ความหมาย การพัฒนาความเข้าใจ และความเห็นใจกับคนอ่ืน โดยเฉาะผู้ ท่ีมีความแตกต่างใน
ด้านเชือ้ชาตแิละวฒันธรรม 

3. การพฒันาทักษะในด้านการเรียนและสติปัญญา ซึ่งจะช่วยให้เป็นบุคคลท่ีมี
ความสนใจและท าการศกึษาค้นคว้าความรู้ใหม ่ๆ ตลอดชีวิต 

4. การพัฒนาด้านสุนทรียภาพ คือ การพัฒนาความเข้าใจ เห็นคุณค่าและเกิด
ความซาบซึง้ในธรรมชาตแิละศลิปะ ตลอดจนการพฒันาทกัษะในการสร้างสรรค์ในงานศลิปะ 

5. การพัฒนาด้านร่างกายและทักษะในด้านนันทนาการ คือ การพัฒนาความ
เข้าใจ เห็นคณุคา่และบรูณาการกิจกรรมนนัทนาการเข้ากบัลกัษณะการด ารงชีวิตของตน 

จากแนวคิดและการเห็นความส าคญัของการพัฒนานักศึกษา ได้ท าให้มีนักการศึกษา
รวมทัง้นกัจิตวิทยาหลายคนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาได้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจยั
เก่ียวกบัลกัษณะนกัศึกษา และการพฒันานกัศึกษากนัอย่างกว้างขวางตัง้แต่ทศวรรษ 1960 จนเกิดเป็น
ทฤษฎีตา่ง ๆ  ในการพฒันานกัศกึษา 

Widick, Knefelkamp and Parker (อ้างถึงใน กมลชนก ก าเนิดนก,2551, น. 8) แบ่งทฤษฎี
และรูปแบบการพฒันานกัศกึษาออกเป็น 5 กลุม่ คือ 

1. ทฤษฎีจิตสังคม (Psychosocial Theories) ซึ่งเน้นการพัฒนาผ่านล าดับ
ขัน้ตอนต่าง ๆ ในชีวิต เช่น ทฤษฎีของ Erikson (1963); Checkering (1969) และ Keniston 
(1971)  

2. ทฤษฎีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Development Theories) 
ซึ่งกล่าวถึงการพฒันาว่าเป็นล าดบัและขัน้ตอนในการรับรู้และใช้เหตผุลเก่ียวกบัการมองโลกของ
แตล่ะบคุคล  
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3. รูปแบบความมีวฒุิภาวะ (Maturity Models) ซึ่งกล่าวถึงการพฒันาบุคคลให้
เป็น “บุคคลท่ีสมบูรณ์” โดยจะต้องมีระบบการใช้สติปัญญา มีค่านิยม และแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเป็น
ของตนเอง แตใ่นขณะเดียวกนัก็มีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และสามารถเช่ือมโยงสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ด้ 

4. รูปแบบสญัลกัษณ์ (Typology Models) เป็นการมองมิติของบคุลิกลกัษณะท่ี
แตล่ะบคุคลรับรู้และตอบสนองตอ่สถานการณ์ตา่ง ๆ โดยผา่นล าดบัขัน้ของการพฒันาการ 

5. รูปแบบการป ฏิสัมพัน ธ์ ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม  (Person-
environment Interaction Models) ซึ่งเน้นการพึ่งพาอาศยักันระหว่างปัจเจกบุคคลแต่ละคนกับ
สภาพแวดล้อมท่ีพวกเขาประสบ 

ส าเนาว์  ขจรศิ ลป์  (2538) กล่ าวว่า เป้ าหมายในการพัฒนานักศึกษาส าหรับ
สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย ควรมีอยา่งน้อย 7 ประการด้วยกนั คือ 

1. ด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งพฒันาเจตคติ และทกัษะในการเรียน เพ่ือให้
เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพ ความรู้และทักษะในการบริหาร ความรู้และทักษะ
ทางด้านภาษาตา่งประเทศและคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเป็นผู้ใฝ่รู้อยูเ่สมอ  

2. ด้านสติปัญญา โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ ความ
รอบคอบไตร่ตรองและเห็นการณ์ไกล 

3. ด้านสังคม โดยเน้นการพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนโดย
กระบวนการประชาธิปไตย กิริยามารยาทในสงัคม มนษุยสมัพนัธ์ และรอบรู้ทัง้วฒันธรรมไทยและ
ตา่งชาตท่ีิต้องตดิตอ่ด้วย 

4. ด้านอารมณ์ โดยเน้นการท าความเข้าใจอารมณ์ของตนเอง การปรับและ
ควบคุมอารมณ์ตลอดจนการพัฒนาอารมณ์ทางด้านสุนทรียภาพ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของศิลปะ 
วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านเอกลกัษณ์ โดยเน้นการท าความเข้าใจบคุลิกภาพของตนเองในทกุ ๆ ด้าน 
การพัฒนาความสนใจในอาชีพ การวางแผนเพ่ือประกอบอาชีพ การวางแผนการด ารงชีวิตให้
สอดคล้องกบับคุลิกภาพของตนเอง 

6. ด้านร่างกาย โดยเน้นการพฒันาความเจริญเตบิโตในชว่งวยัรุ่นตอนปลาย การ
พฒันาเจตคติและทกัษะในการรักษาสขุภาพร่างกาย และสขุภาพจิตให้มีความสมบรูณ์แข็งแรงอยู่
เสมอ 
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7. ด้านคณุธรรม โดยเน้นคณุธรรมขัน้พืน้ฐาน อนัได้แก่ ความกตญัญกูตเวที ขยนั 
ซ่ือสตัย์ ประหยดั อดทน เสียสละเพ่ือส่วนรวม ลดละเลิกอบายมขุ ตลอดจนการส่งเสริมให้ยึดมัน่
ปฏิบตัติามค าสอนของศาสนา และจรรยาบรรณในอาชีพ 

หากพิจารณาแนวคดิตา่ง ๆ  ในการพฒันานกัศกึษาท่ีอ้างอิงทัง้แนวคิดในตา่งประเทศ และ
แนวคิดของนักการศึกษาไทย พบว่า เป้าหมายในการพัฒนานักศึกษานัน้เป็นหลักการในการพัฒนา
มนษุย์โดยทัว่ ๆ ไป นัน่คือ การสร้างความสมดลุระหว่างสิ่งตา่ง ๆ ในชีวิต ระหว่างปัจเจกบคุคลกบัสงัคม 
นั่นเอง ดังนัน้การพัฒนานักศึกษาจึงเป็นความพยายามใด ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะส่งเสริมให้
นกัศกึษามีพฒันาการในด้านตา่ง ๆ  อย่างสมบรูณ์ และต้องค านงึถึงความแตกตา่งของนกัศกึษาแตล่ะคน 
ซึ่งการพัฒนานักศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนามนุษย์ และมีความส าคัญต่อ
สถาบนัอุดมศึกษาให้สามารถผลิตบณัฑิต ให้มีความสมบูรณ์ทัง้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา 
สงัคมอารมณ์ ให้เป็นบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ของสงัคมและประเทศชาติ 

ส าหรับในประเทศไทย ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2538) ได้กล่าวว่า ผลงานของนักจิตวิทยาท่ีมี
ช่ือเสียงหลายท่านได้มีส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดทฤษฎีท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษามาก แต่
ทฤษฎีท่ีได้รับความนิยมมี 3 กลุม่ทฤษฎี คือ 

1. กลุ่มทฤษฎีพฒันาความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Developmental Theories) 
ประกอบด้วย ผลงานของนักจิตวิทยาหลายคนท่ีมีความสนใจเก่ียวกับการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจและคุณธรรม และโครงสร้างของการเรียนรู้ พยายามท่ีจะชีใ้ห้เห็นถึงขัน้ตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการพฒันาความรู้ความเข้าใจท่ีบุคคลเกิดการเรียนรู้ และมีประสบการณ์ตา่ง ๆ มากมาย 
ผู้ ท่ีมีความส าคญัตอ่กลุม่ทฤษฎีนีม้าก คือ Piaget 

2. กลุ่มทฤษฎีจิตสงัคม (Psychosocial Theories) ให้ความสนใจกบัเนือ้หาสาระ
ในการพฒันานกัศกึษา นกัจิตวิทยาในกลุ่มทฤษฎีจิต-สงัคมให้ความสนใจกบัความรู้สกึ พฤตกิรรม 
และความคิดของบคุคลกบัสภาพแวดล้อม ตลอดทัง้ชีวิตของบุคคล นกัจิตวิทยาท่ีมีส่วนส าคญัใน
การวางรากฐานของกลุม่ทฤษฎีจิต-สงัคม 

3. กลุ่มทฤษฎีสัญลักษณ์  (Typology theories) เป็นกลุ่มทฤษฎี ท่ีกล่าวถึง
ลักษณะของบุคลิกภาพท่ีบุคคลชอบแสดงออก ซึ่งมีหลายกลุ่มท่ีมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน และ
นกัจิตวิทยาในกลุ่มทฤษฎีนีห้ลายคนมีความเช่ือว่า ลักษณะของบุคลิกภาพท่ีบุคคลแสดงออกท่ี
แตกต่างกนันัน้ เกิดจากการท างานของสมองท่ีแตกตา่งกัน ทฤษฎีต่าง ๆ ในกลุ่มนีไ้ม่มีลกัษณะท่ี
เหมือนกันมากนัก ยกเว้น ทฤษฎีของ Jung (1971) และของ Myers (1980) ทฤษฎีกลุ่มนีไ้ม่ใช่
ทฤษฎีเพ่ือการพฒันาบคุลิกภาพของบคุคล แตมี่ความส าคญัตอ่การพฒันาบคุลิกภาพของบคุคล 
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เพราะการพฒันาบคุลิกภาพของกลุม่ทฤษฎีพฒันาความรู้ความเข้าใจ และกลุม่ทฤษฎีจิตสงัคมนัน้ 
เกิดขึน้ในลกัษณะของบคุลิกภาพท่ีทฤษฎีสญัลกัษณ์กล่าวถึง 

และเน่ืองจากมีนกัวิชาการได้ให้แนวคดิและทฤษฎีการพฒันานกัศกึษาอยา่งมากมายและ
มีค าอธิบายท่ีชดัเจน และเป็นท่ียอมรับกันโดยทัว่ไป มีการน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันานกัศึกษา
โดยนักกิจการนักศึกษา นักการศึกษา และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานัน้ โดยมากมักจะเป็นแนวคิด
ทฤษฎีในด้านความรู้ความเข้าใจ และแนวคดิทฤษฎีด้านจิตสงัคมเป็นสว่นใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทฤษฎี
การพัฒนานักศึกษาของ Chickering (1969) เป็นทฤษฎีทางจิตสังคมท่ีแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับกัน
ทัว่ไป ซึ่งสถาบนัอดุมศกึษาหลายแหง่ก็ได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันานกัศกึษาของตน นอกจากนี ้
ทฤษฎีดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกับงานกิจการนักศึกษา โดยเฉพาะงานกิจกรรม
นกัศกึษาด้วยเพราะกิจกรรมนกัศกึษาจะมีบทบาทในการพฒันานกัศกึษาในด้านความสามารถในการอยู่
ร่วมกันในสงัคมมากเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการพฒันาทางจิตสงัคม  ต่อมา Chickering 
and Reisser (1993) ได้ทบทวนแนวคิดนี ้หลงัจากท่ีได้ท าการศกึษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมมาโดยตลอด 
และได้ปรับเปล่ียนเล็กน้อย โดยปรับการพฒันา 7 ด้านท่ีนกัศกึษาควรได้รับ มีรายละเอียดดงันี ้(อ้างถึงใน 
อฏัฐพร หิรัญพฤกษ์, 2539, น. 27-30 และ กมลชนก ก าเนิดนก, 2551, น. 15-18) 

1. การพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญา ร่างกายและสังคม (Developing 
competence) การพฒันาด้านสติปัญญา เป็นความสามารถในการใช้สติปัญญาเก่ียวกับเนือ้หา
สาระ ความช่ืนชมในสิ่งสวยงาม การรวบรวม วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ การรวบรวมกรอบความคิด 
การสร้างคณุคา่จากการสงัเกตและประสบการณ์ ด้านร่างกายเป็นความสามารถในการใช้พลงัทาง
กายและพลังทางใจในการออกแบบ และสร้างงานท่ีเป็นรูปธรรม การได้ก าลงัใจ กระฉับกระเฉง 
และมีวินัย มีการใช้กิจกรรมเพ่ือความสุขสบาย เป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิต ด้านสังคมเป็น
ความสามารถในการส่ือสารกับผู้ อ่ืนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ นักศึกษาจะพัฒนาไปใน
ทิศทางดงักล่าวได้ ต้องมีความเช่ือถือในความสามารถของตนเอง ได้รับการประเมินอย่างถกูต้อง
เหมาะสมจากผู้ อ่ืน และรวบรวมทกัษะตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัได้อยา่งมัน่ใจ 

2. การพฒันาการควบคมุอารมณ์ (Managing emotion) คนทกุคนตา่งมีอารมณ์
ด้วยกนัทัง้สิน้ แตท่กุคนต้องมีการควบคมุอารมณ์ให้ได้อย่างเหมาะสม อารมณ์บางอย่างเป็นเร่ือง
ปกติและช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เช่น ความวิตกกังวลจะท าให้เกิดการพฒันาตนเอง การพัฒนาจะ
เร่ิมขึน้เม่ือนกัศึกษาเรียนรู้วิถีทางท่ีจะปลดปล่อยความขุ่นเคืองใจก่อนท่ีมนัจะระเบิด การจดัการ
กับความกลัวท่ีจะมาท าให้เสีย และรักษาบาดแผลทางอารมณ์ ไม่ลามไปท าลายความสัมพันธ์  
อ่ืน ๆ นักศึกษาจะต้องรู้จกัควบคุมอารมณ์ มีการยืดหยุ่น รู้จักอารมณ์และความรู้สึกแบบต่าง ๆ 
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และรู้จกัท่ีจะจดัการ จดัระเบียบให้แก่ตนเองมากกว่าการเก็บกด เม่ือความสามารถในการควบคมุ
ตนเองและการแสดงออกถึงความเป็นตวัของตวัเองมีความสมดลุกัน ตระหนกัและการบูรณาการ
ความรู้สึกต่าง ๆ ก็จะสนับสนุนและเอือ้ต่อกัน ส่วนในเร่ืองอารมณ์ในด้านดี ๆ เช่น ความปิต ิ
ความรู้สึกโล่งใจ การเห็นอกเห็นใจ ความประหลาดใจ เป็นต้น อาจไม่จ าเป็นต้องจัดการอะไร 
เพียงแต่ตระหนักและปล่อยให้อารมณ์ต่าง ๆ ในด้านบวกเหล่านัน้เกิดขึน้ในตนเอง นักศึกษา
จะต้องเรียนรู้ท่ีจะรักษาความสมดลุระหว่างแนวโน้มในการยึดมัน่ในตนเอง กับการมีส่วนร่วมใน
กลุม่ และรู้จกัประสานความรู้สกึตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกนักบัการกระท าท่ีมีความรับผิดชอบด้วย 

3. การพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง (Moving through autonomy toward 
independence) คือ การมีอิสระในตนเองโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ อ่ืน ไม่ต้องพึ่งพาผู้ อ่ืน  
ไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ ขอบเขตของชีวิตกว้างออกไปเป็นชุมชน สังคม และโลก ให้ความเคารพใน
ความเคารพในความมีอิสระของผู้ อ่ืนรู้จักการให้และการรับ การพัฒนาในด้านนีจ้ะต้องน าไปสู่
ความเป็นอิสระทัง้ทางอารมณ์ และในด้านความต้องการความช่วยเหลือจากภายนอก และน าไปสู่
การยอมรับพึ่งพออาศยักันในขัน้ต่อมา การพฒันาเร่ืองนี  ้หมายถึง การพฒันาตนเองให้สามารถ
คิดวิเคราะห์และคิดอย่างอิสระ ให้สามารถแปลงความคิดต่าง ๆ ไปสู่การกระท าท่ีมีเป้าหมายได้ 
จะต้องมีความสมดลุระหวา่งความต้องการท่ีจะเป็นอิสระกบัความปรารถนาท่ีจะเป็นส่วนหนึง่ของ
สงัคม ต้องการพึง่พาอาศยักนั  

4. การพัฒนาการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Developing mature interpersonal 
relationship) คือ การรู้จกัว่าคนเรามีความแตกตา่งกนั ควรยอมรับซึ่งกนัและกนั การเปิดใจให้กว้าง 
การให้ความสนิทและการไว้วางใจผู้ อ่ืนอย่างซ่ือสตัย์ การเช่ือถือโดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน และการมี
เพ่ือนสนิท การพัฒนาด้านนีจ้ึงเป็นการพัฒนาในด้านการอยู่ร่วมกัน การยอมรับข้อบกพร่อง  
การภาคภูมิใจในสิ่งมีคา่ตา่ง ๆ การเลือกความสมัพนัธ์ท่ีสมบรูณ์และยัง่ยืน ท่ีสามารถท าให้ฟันฝ่า
วิกฤตการณ์ตา่ง ๆ หรือความหา่งไกล และการท่ีต้องแยกจากกนัได้ 

5. การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง (Establish identity) คือ การค้นหาว่า
ตนเองเป็นอย่างไร รู้จักตนเองทัง้ด้านบทบาทการท างาน การเล่น รู้ว่าคนอ่ืนคิดอย่างไรกับตน  
การพัฒนาเอกลักษณ์เป็นกระบวนการค้นหาว่าประสบการณ์ชนิดใด ระดับใด และการท า
ประสบการณ์นัน้บอ่ยเทา่ไร ท่ีจะท าให้พงึพอใจ รู้สกึปลอดภยั และมัน่ใจตนเอง 

6. การพฒันาเป้าหมายชีวิตของตนเอง (Developing purpose) คือ ความสามารถ
ในการเพิ่มความตัง้ใจ ความพึงพอใจ มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน มีการวางแผน และจุดมุ่งหมายนี ้
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ยังคงอยู่ถึงแม้จะมีอุปสรรค การวางแผนประกอบไปด้วยการวางแผนด้านอาชีพ การวางแผน
สว่นตวั การวางแผนกบัผู้ อ่ืนและครอบครัว 

7. การพฒันาความมีคณุธรรม (Developing integrity) คือ การพฒันาตนเองให้
สามารถควบคุมพฤติกรรมของตน มีความเช่ือถือในตนเอง มีค่านิยมท่ีดีต่อความเป็นมนุษย์  
ตอ่ตนเอง และสามารถท าให้ค่านิยมของตนเหมาะกบัพฤติกรรมของสงัคมได้ การพฒันาความมี
คุณธรรมประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนท่ีมีล าดบัซ้อนกันอยู่ คือ 1) ค่านิยมในด้านเก่ียวกับมนุษย์จะ
เปล่ียนจากการท าตามความเช่ือตา่ง ๆ โดยอตัโนมัตไิปสูก่ารรักษาความสมดลุระหว่างความสนใจ
ของตนเองกับความสนใจของเพ่ือนมนุษย์คนอ่ืน ๆ 2) ค่านิยมเก่ียวกับบุคคล เป็นการยอมรับ
คา่นิยมและความเช่ือตา่ง ๆ อยา่งมีสติ ในขณะเดียวกนัก็เคารพความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และ 3) การ
พัฒนาความเหมาะสม หมายถึง การประสานระหว่างค่านิยมส่วนตัวกับพฤติกรรมท่ีต้อง
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

จากการศกึษาทฤษฎีการพฒันานกัศกึษา ผู้วิจยัใช้ทฤษฎีพฒันานกัศกึษา 7 องค์ประกอบ 
ของ Checkering เป็นทฤษฎีร่วมในการสร้างรูปแบบการพัฒนานักศึกษาเพ่ือการคงอยู่ของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิร่วมด้วย 

 
รูปแบบการพัฒนานักศึกษา 

Miller และ Prince (1976 อ้างถึงใน กมลชนก ก าเนิดนก, 2551, น. 12) น าเสนอแนวคดิหลกั
วิธีการพฒันานกัศกึษา (Student Development Process Model) ซึง่เป็นรูปแบบท่ีสร้างขึน้ส าหรับพฒันา
นกัศึกษาระดบัอดุมศึกษา ในโครงการส่งเสริมการพฒันานกัศึกษาของสมาคมบุคลากรอุดมศกึษาแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (American College Personal Association) ประกอบด้วยกิจกรรมหลกั 4 กิจกรรม 
ดงันี ้

1. การตัง้เปา้หมายในการพฒันา นกัศกึษาเน่ืองจากนกัศกึษาสว่นมากเข้าศกึษา
ในมหาวิทยาลยัไม่มีเปา้หมายในการประกอบอาชีพและเป้าหมายในชีวิตท่ีแน่นอน เม่ือนกัศึกษา
เข้ามาศกึษาในมหาวิทยาลยัแล้วจึงพบว่าตนเองไมมี่ความเหมาะสมกบัสาขาวิชาท่ีเรียนท าให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ เช่น การประสบปัญหาในการเรียน การออกจากสถาบนัการศึกษากลางคนั ดงันัน้ 
สถาบันอุดมศึกษาโดยร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ตัง้แต่ผู้ บริหาร บุคลากร นักศึกษา รวมทัง้
นักศึกษาร่วมกับพัฒนานักศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนา
นักศึกษานอกหลักสูตรและกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือช่วยให้นักศึกษาได้ก าหนดพฤติกรรมให้
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สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และเป้าหมายของสถาบันได้ชัดเจนมากขึน้ ท าให้
นกัศกึษามีเปา้หมายท่ีแนน่อน 

2. การประเมินระดับการพัฒนานักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้นักศึกษารู้ถึง
สภาพหรือระดบัการพฒันาตนเอง ซึง่ประกอบด้วย 6 ล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

2.1 ประเมินความต้องการพฒันานกัศกึษา 
2.2 ประเมินเป้าหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะทัง้ด้านการศึกษาและด้าน

สว่นตวั 
2.3 ประเมินระดับการพัฒนาโดยละเอียดทั ง้ ปัจจุบันและท่ีประสบ

ความส าเร็จแล้ว 
2.4 ประเมินการจดัท าแผนพฒันาโดยใช้ทรัพยากรและยทุธวิธีตา่ง ๆ เพ่ือให้

บรรลเุปา้หมายท่ีพงึประสงค์ 
2.5 ประเมินผลการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
2.6 ประเมินผลในลกัษณะท่ีมุง่สูเ่ปา้หมายท่ีวางไว้และเปา้หมายขัน้สดุท้าย 

3. วิธีด าเนินการพฒันานักศึกษา รูปแบบการพฒันานักศึกษาได้ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการท่ีใช้ในการพฒันานกัศกึษา 3 วิธี 

3.1 การสอน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
สถาบนัอดุมศกึษาเป็นการท างานร่วมกนัระหว่างอาจารย์และบคุลากรฝ่ายกิจกรรมนกัศกึษา เพ่ือ
ปรับสภาพการเรียนการสอนให้เอือ้ต่อการพัฒนานักศึกษา เช่น การเปิดวิชา การจัดโครงการ
ฝึกอบรม เป็นต้น 

3.2 การเป็นท่ีปรึกษา เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการให้ค าปรึกษาหรือการแนะ
แนวเพ่ือช่วยให้ความต้องการและความสามารถของนักศึกษาชัดเจนยิ่งขึน้ และช่วยให้การ
วางแผนในการพฒันานกัศกึษาสอดคล้องกบัความต้องการและความสามารถของนกัศกึษา 

3.3 การจดัสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เป็นสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้และ
การพฒันานกัศกึษา 

4. การประเมินโปรแกรมการพฒันานกัศกึษาเป็นการประเมินประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมของโปรแกรมการพัฒนานักศึกษา โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมของโปรแกรมกบัเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ของนกัศกึษา 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการพัฒนานักศึกษา 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการพัฒนานักศึกษาตามแนวคิดของ Miller และ Prince 

(1976) ได้แก่ 
กานกตยุทธ ตรีบุญนิ ธิ. (ม.ป.ป.) เร่ือง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูชา่งอตุสาหกรรม ใช้แนวคดิการสร้างรูปแบบ
การเสริมสร้างคณุลกัษณะความเป็นครู ช่างอตุสาหกรรม จากแนวคิดทฤษฎีตามแนวทางขัน้ตอน
การสร้างรูปแบบของ Kevin Kruse (2004) หรือเรียกว่า ADDIE Model ร่วมกบัแนวคิดการพฒันา
นกัศึกษาของ Miller และ Prince (1976) และได้วิเคราะห์แนวคิดสรุปเป็นขัน้ตอนการสร้างเสริม
คณุลกัษณะความเป็นครู ผลการวิจยัพบว่า ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสร้าง
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1) ค่าเฉล่ียคุณลักษณะความเป็นครูทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 2) คา่เฉล่ียคณุลกัษณะความเป็นครูท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 และ 3) ครูช่าง
อตุสาหกรรม กลุ่มทดลองมีความพอใจต่อรูปแบบการเสริมสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดบัมาก 

สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล (2557) ศึกษากิจกรรมสร้างเสริมวินัยในตนเองของนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร์ โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา ผู้วิจยัพฒันา
กิจกรรมสร้างเสริมวินัยในตนเองของนักศึกษาครูโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา  
เป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาขึน้ด้วยการประยุกต์และบูรณาการแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบกระบวนการพัฒนา
นักศึกษาของ Miller and Prince ผลการใช้กิจกรรมสร้างเสริมวินัยในตนเองของนักศึกษาครู พบว่า 
นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างเสริมวินยัในตนเองมากขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
.001 และเชิงคณุภาพ เกิดความรู้สึกเห็นคณุค่าภายในตนเองท่ีได้เกิดมาเป็นมนุษย์มากขึน้ เห็นคณุค่า
ของเวลามากขึน้ เร่งกระท าความดี ด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท เปิดใจยอมรับตนเองในข้อดีและ
ข้อเสีย เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาตนเอง เห็นคณุคา่ของการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม 
เห็นคณุคา่ของสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิต เกิดความตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบตัิตนท่ีดีงาม  
ด้วยการมีคณุธรรมและจริยธรรมอนัเหมาะสมกบัการประกอบวิชาชีพครู และมีความตัง้ใจจะเป็นครูท่ีดีใน
อนาคต ซึง่การปฏิบตัตินอยา่งเหมาะสมสร้างสรรค์อยา่งมีคณุคา่ ก็จะสร้างเสริมให้เกิดวินยัในตนเองเป็น
สิ่งท่ีมีคุณค่าต่อชีวิต ท่ีส าคญัคือ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง อันเน่ืองจากได้เห็นคุณค่าในตนเอง  
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เม่ือได้ท าสิ่งท่ีดีงามและจะปฏิบัติตนบนพืน้ฐานของความดีงาม เพ่ือรักษาคุณค่าในตนเองตลอดไป  
เกิดการสร้างเสริมวินยัในตนเองอยา่งสมบรูณ์ ทัง้ทางด้านความรู้ ความรู้สกึ และการปฏิบตัติน 

โสภณ แย้มทองค า และ มาเรียม นิลพนัธุ์ (2553) ศกึษาการพฒันารูปแบบการเสริมสร้าง
คณุลกัษณะความเป็นครูของข้าราชการครู ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ผู้ วิจัยพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู 
สควค. ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาคณุลกัษณะความเป็นครู ได้แก่ แนวคิดใน
การวิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นครู และแนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบ ประกอบด้วย แนวคิด
ทฤษฎีการสร้างรูปแบบตามแนวทาง ADDIE Model ของ Kevin Kruse (2004) แนวคิดหลกัในการพฒันา
รูปแบบของ Joyce and Well (2004) และรูปแบบการพัฒนานักศึกษาของ Miller และ Prince (1976)  
ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสร้างคณุลกัษณะความเป็นครู สควค. พบว่า 1) ค่าเฉล่ีย
คณุลกัษณะความเป็นครู สควค. หลงัการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และกลุ่มทดลองมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูท่ีชดัเจนและ
สอดคล้องกับความต้องการของครู สควค. 2) ค่าเฉล่ียคุณลักษณะความเป็นครูหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และครูมีความมัน่ใจในการพัฒนาคณุลกัษณะ
ความเป็นครูภายใต้การได้รับค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญ 3) ครู สควค. กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเสริมสร้างคณุลกัษณะความเป็นครู สควค. ระดบัมาก และครูมีความกระตือรือร้นท่ีได้ลงมือ
ปฏิบตัิจริงเพ่ือพฒันาโครงการผา่นกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ 4) ภายหลงัการใช้รูปแบบในเดือน
ท่ี 1 เดือนท่ี 2 และเดือนท่ี 3 ครู สควค. มีพัฒนาการของคณุลักษณะความเป็นครูเพิ่มสูงอย่างต่อเน่ือง 
และมีการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้ค าปรึกษานิเทศและติดตามผลการด าเนินงานโครงการใน
โรงเรียน 

 
ตอนที่ 6 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนรู้เป็นสภาพลกัษณะท่ีครอบคลมุองค์ประกอบส าคญัท่ีได้รับการจดัไว้อย่าง
เป็นระเบียบตามหลกัแนวคิดทฤษฎีประกอบด้วย กระบวนการหรือขัน้ตอน วิธีสอน เทคนิคการสอนท่ี
ช่วยให้สภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดท่ียึดถือ สามารถใช้เป็นแบบ
แผนในการเรียนการสอนให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของรูปแบบนัน้ ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2554) 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ 
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้อาจมีแตกต่างกันขึน้อยู่กับการให้ความส าคัญของ 

สิ่งประกอบท่ีเป็นรูปแบบ ทิศนา แขมมณี (2554) ได้ก าหนดองค์ประกอบท่ีจ าเป็นต้องมีรูปแบบการ
เรียนรู้ ดงันี ้



  85 

1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพืน้ฐานหรือเป็นหลกัของรูปแบบ
นัน้ ๆ     

2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง
กบัหลกัการท่ียดึถือ 

3. มีการจดัระบบคือมีการจดัองค์ประกอบ และความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของระบบให้
สามารถน านกัเรียนไปสูเ่ปา้หมายของระบบหรือกระบวนการนัน้ 

4. มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ อันจะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนนัน้  ๆเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

จนัทร์เพ็ญ เชือ้พานิช (2549) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบทัว่ไปของการเรียนการสอนดงันี ้
 1. หลักการ ซึ่งแสดงแนวคิดหลักท่ีวิเคราะห์ สังเคราะห์มาจากทฤษฎี หลักการเป็น

ตวัก าหนดเปา้หมายท่ีต้องการ รวมทัง้กระบวนการและวิธีการเรียนการสอนหลกั 
2. วตัถปุระสงค์ ซึง่แสดงถึงเปา้หมายท่ีต้องการให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน เชน่ คณุลกัษณะตา่ง  ๆ

ของผู้ เรียน ท่ีพฒันาขึน้หลงัจากเรียนรู้ตามรูปแบบ โดยเช่ือมโยงกบัหลกัการของรูปแบบ 
3. กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอนการเรียนการสอน เทคนิค วิธีสอน 

และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัหลกัการของรูปแบบ ซึง่จะช่วยให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์
รวมทัง้วิธีวดัและประเมินผล 

Joyce and Well (1978, อ้างถึงใน เกริก ศกัดิ์สุภาพ, 2556) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนรู้ประกอบด้วย 

1. หลกัการของรูปแบบการเรียนรู้ คือ ความเช่ือและแนวคิดของทฤษฎีท่ีรองรับรูปแบบการ
เรียนการสอน หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นตวัน า ก าหนดจดุประสงค์ เนือ้หา กิจกรรมและ
ขัน้ตอนการด าเนินการในรูปแบบการเรียนการสอน  

2. จุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีระบุถึงความคาดหวงัท่ีต้องการให้เกิดขึน้
จากการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

3. เนือ้หา เป็นส่วนท่ีระบุถึงเนือ้หาและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
เพ่ือให้บรรลถุึงวตัถปุระสงค์ของรูปแบบการเรียนรู้ 

4. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการเป็นส่วนท่ีระบุถึงวิธีการปฏิบัติในขัน้ตอนหนึ่ง  ๆ 
เม่ือน ารูปแบบไปใช้ 

5. การวัดและการประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
การเรียนรู้ 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 
ทิศนา แขมมณี (2553) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ ดงันี ้

1. ก าหนดจดุมุง่หมายของการพฒันาระบบหรือรูปแบบการสอนให้ชดัเจน  
2. ศึกษาหลักการหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดองค์ประกอบและแนวทางใน 

การจัดการความสัมพันธ์ขององค์ประกอบได้รอบคอบขึน้ ซึ่งจะช่วยให้รูปแบบหรือองค์ประกอบท่ี
พฒันาขึน้มีความมัน่คง 

3. ศึกษาสภาพการณ์และปัญหาท่ีเก่ียวข้อง จะช่วยให้ค้นพบองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีจะ
ชว่ยให้ระบบหรือรูปแบบท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพเม่ือน าไปใช้จริง ปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ  เป็นสิ่งท่ี
ต้องน ามาพิจารณาในการจดัองค์ประกอบและจดัความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ ซึ่งการน าข้อมูลจาก
ความเป็นจริงมาใช้ในการสร้างรูปแบบ จะชว่ยขจดัหรือปอ้งกนัปัญหาอนัอาจจะท าให้รูปแบบท่ีพฒันาขึน้
ขาดประสิทธิภาพ 

4. ก าหนดองค์ประกอบของระบบหรือรูปแบบ ได้แก่ การพิจารณาว่ามีอะไรบ้างท่ีสามารถ
ท าให้จดุมุง่หมายบรรลคุวามส าเร็จ 

5. การจัดกลุ่มองค์ประกอบ ได้แก่ การน าองค์ประกอบท่ีก าหนดไว้มาจัดเป็นหมวดหมู่ 
เพ่ือสะดวกในการคดิและด าเนินการออกไป 

6. การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ียุ่งยากและต้องใช้ความคิด 
อย่างรอบคอบ ผู้สร้างระบบหรือรูปแบบต้องพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเป็นเหตแุละเป็นผลตอ่กนั สิ่งใด
มาก่อนมาหลงั สิ่งใดสามารถด าเนินการคูข่นานไปได้ 

7. การจัดผังระบบหรือรูปแบบ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ โดย
แสดงให้เห็นถึงผงัจ าลองขององค์ประกอบตา่ง  ๆ

8. การทดลองใช้ระบบหรือรูปแบบเพ่ือศกึษาผลท่ีเกิดขึน้ 

9. การประเมินผล  การศึกษาผลท่ีเกิดขึน้จากการทดลองใช้ระบบหรือรูปแบบว่าได้ผล 
ตามเปา้หมายหรือใกล้เคียงกบัเปา้หมายมากน้อยเพียงใด  

10. การปรับปรุงระบบหรือรูปแบบ ระบบหรือรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพส่วนใหญ่จะต้อง
ผ่านการทดลองและประเมินผลมาแล้วผลจากการทดลองใช้จะให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
ระบบนัน้ให้ดียิ่งขึน้ 

จนัทร์เพ็ญ เชือ้พานิช (2549) ได้กลา่วถึงการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ ดงันี ้
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1. ก าหนดแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีจะใช้พฒันารูปแบบการเรียนรู้ผู้พฒันาอาจก าหนดแนวคิด
ถึงเอง หรือเลือกทฤษฎีทางจิตวิทยา หรือแนวคิดทางการศึกษาท่ีสนใจแล้วศึกษาเจาะลึก วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ จนได้ประเดน็ท่ีจะน าไปสูก่ารพฒันาผู้ เรียน 

2. เขียนหลกัการของรูปแบบจากสาระท่ีสงัเคราะห์ได้จากหลกัการของทฤษฎี 

3. ก าหนดวตัถุประสงค์ในลกัษณะของเปา้หมายท่ีต้องการให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน ซึ่งต้องอยู่
ในกรอบของหลกัการของรูปแบบ 

4. ก าหนดกระบวนการเรียนการสอน ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนการเรียนการสอน ซึง่มีจ านวน
ขัน้ตอนและเทคนิควิธีการเรียนการสอนแตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบขึน้อยู่กับหลั กการและ
วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 

5. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนหลกัๆในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการเรียนการสอน 
ท่ีสอดคล้องกบัหลกัการและวตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 

6. ก าหนดวิธีวดัและประเมินผล รวมทัง้เคร่ืองมือในการวดัประเมินผลผู้ เรียน 

Joyce and Well (1996) ได้น าเสนอหลกัการในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ดงันี ้

1. รูปแบบการเรียนรู้ต้องมีทฤษฎียอมรับ เชน่ ทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรู้ เป็นต้น 

2. ก่อนท่ีจะน ารูปแบบการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้ไปใช้ต้องมีการวิจยัเพ่ือทดสอบทฤษฎีและ
ตรวจสอบคณุภาพในเชิงการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง และน าข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไข 

3. การพฒันารูปแบบการเรียนรู้สามารถท าได้หลายรูปแบบขึน้อยู่กบัความต้องการว่า จะ
ออกแบบให้ใช้ได้กว้างขวางหรือเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

4. การน ารูปแบบการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้ไปใช้ผู้ ชายควรน ารูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ตาม
วตัถุประสงค์และหลักการของรูปแบบก็จะท าให้เกิดผลสูงสุด แต่ผู้ ชายก็สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อ่ืน  ๆได้ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสม  
ตอนที่ 7 แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

ทิศนา แขมมณี (2545, น. 1) กล่าวประวัติความเป็นมาและทฤษฎีเก่ียวกับกลุ่มสัมพันธ์ 
 ไว้ว่า ในเร่ือง กลุ่ม ได้มีผู้น าเอา กลุ่ม ไปเป็นเคร่ืองมือในการท างานและการด าเนินงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การน าไปใช้ในการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร การพัฒนาชุมชน  
การพฒันากลุ่มธุรกิจ การพฒันากลุ่มการเมือง เป็นต้น การท่ี กลุ่ม ได้เข้ามามีบทบาทดงักล่าวนีเ้ป็น
ผลมาจากการค้นพบท่ีว่า กลุ่มนัน้มีพลังซึ่งสามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ดงันัน้ผู้ ท่ีสนใจทัง้
หมายจึงได้เร่ิมศึกษากันถึงพลังของกลุ่มว่า ก่อตัวขึน้ได้อย่างไร มีกฎเกณฑ์อย่างไร จะน าไปใช้
อย่างไร การศึกษานีน้ับเป็นการเร่ิมต้นของวิทยาการแขนงหนึ่ง ซึ่งมีช่ือรู้จักกันภาษาอังกฤษว่า 
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Group Dynamics หรือ Group Process และมีช่ือในภาษาไทยหลายช่ือ เช่น พลงักลุ่ม พลวตัรกลุ่ม 
กลศาสตร์กลุม่ กระบวนการกลุม่ และกลุม่สมัพนัธ์ ซึง่ในงานวิจยันีใ้ช้กลุม่สมัพนัธ์ 

การศกึษากลุ่มของคนในด้านพลงักลุ่ม นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของกลุ่มสมัพนัธ์ ผู้ ท่ีได้ช่ือว่าเป็น 
ผู้ ริเร่ิมในเร่ืองนีคื้อ Kurt Lewin นกัวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนั และนกัจิตวิทยาสงัคมผู้พยายามศึกษา
เก่ียวกับพลังกลุ่ม และ กลุ่มในแง่ของพฤติกรรมมนุษย์ ตัง้แต่ประมาณปี ค.ศ. 1920 เป็นต้นมา 
โดยเฉพาะระหว่างปี ค.ศ. 1930–1940 Lewin และคณะได้ศึกษาทดลองเก่ียวกับกลุ่มในสังคม  
การเปล่ียนแปลงบรรยากาศของกลุ่มและความเป็นผู้ น าแบบต่าง ๆ ในกลุ่ม ส าหรับประเทศไทย  
กลุ่มสัมพันธ์เร่ิมเข้ามามีบทบาทในวงการศึกษาประมาณปี พ.ศ. 2515 โดย ทิศนา เทียมเสน  
(แขมมณี) ได้ท าปริญญานิพนธ์ระดบัดษุฎีบณัฑิตเร่ือง A Model for Pre-Service Teacher Training 
in Human Relations for Thailand ซึ่ งเป็นเร่ืองของการใช้กลุ่ มสัมพัน ธ์ในการฝึกอบรมด้าน 
มนุษยสมัพันธ์ส าหรับนิสิตนักศึกษาฝึกหัดครู และได้เร่ิมน าเร่ืองกลุ่มสมัพนัธ์มาใช้ในการสอนวิชา 
กระบวนการกลุ่ม ซึ่งเป็นวิชาในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และตอ่มาได้เปิดวิชานีร้ะดบัปริญญาโทด้วย 

ทิศนา แขมมณี (2545, น. 123) กล่าวว่า กลุ่มสมัพนัธ์ เป็นเร่ืองเก่ียวกับความสมัพนัธ์ของ
คนและกลุ่มคน โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีท างานร่วมกัน เนือ้หาของกลุ่มสัมพันธ์มีจ านวนมาก 
ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การท างานร่วมกัน เช่น เร่ือง ผู้น ากลุ่ม บทบาทสมาชิก
กลุ่ม กระบวนการท างานกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา การตัดสินใจ กระบวนการส่ือความหมาย  
รวมไปถึงเร่ืองของความแตกตา่งระหว่างบุคคล ธรรมชาติของมนุษย์ เป็นต้น เร่ืองตา่ง ๆ เหล่านีล้้วน
เป็นเร่ืองท่ีให้ความรู้ความเข้าใจท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานร่วมกันทัง้สิน้ ความรู้เหล่านีไ้ด้รับการ
ถ่ายทอดผ่านทางกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า “กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์” ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้ เรียน
เกิดความเข้าใจในแนวคิดและเนือ้หาสาระต่าง ๆ เก่ียวกบัการท างานร่วมกนั และได้มีผู้ ท่ีสนใจได้น า
กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ไปวิจยัและให้ความหมายตา่ง ๆ ดงันี ้

จินตนา พบบุญ (2556, น. 4) ให้ความหมายกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ หมายถึง กิจกรรมท่ีจัด
ให้สมาชิกได้กระท าร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือช่วยให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมของตน และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกันมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีตัง้ไว้ร่วมกัน อนัจะเป็นประโยชน์ใน 
การสร้างปฏิสมัพันธ์ มีการร่วมมือกันในการแก้ปัญหา รวมทัง้ท าให้เกิดเจตคติท่ีดีจะเปล่ียนแปลง
ตนเองในการท่ีได้เรียนรู้วิธีการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในด้านตา่ง ๆ ให้มีประโยชน์ตอ่ไป 
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คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546, น. 16) ให้ความหมายของกิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์ หมายถึง การ
น าเอาประสบการณ์มาวางแผนแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามท่ีต้องการ
ให้สมาชิกแต่ละคน และการเปล่ียนแปลงของกลุ่มโดยส่วนรวม มีการปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างสมาชิก
ภายในกลุ่มด้วย ด้วยวิธีการดงักลา่วนีป้ระสบการณ์ในแตล่ะกลุ่มจะท าให้เกิดการพฒันาในตวับคุคล
ทกุคน 

พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542, น. 4) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มจะเร่ิมขึน้นบัตัง้แต่มีบุคคล 2 คน
ขึน้ไป มาท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน เม่ือมนุษย์เข้ามารวมกลุ่มกันก็จะเกิด
บทบาทของกลุ่มขึน้ ทัง้นีเ้พราะกลุ่มมีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันเอง อิทธิพลของกลุ่มสามารถท่ีจะ  
ขัดเกลาลักษณะท่าทางของสมาชิกในกลุ่มให้แปรเปล่ียนไปได้ เราจึงได้เห็นการเคล่ื อนไหว
เปล่ียนแปลงสถานภาพของกลุ่มท่ีเกิดขึน้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นไปในทางท่ีสร้างสรรค์พฒันาหรือล้า
หลังเลวลงก็ตาม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการในกลุ่ม เช่น คุณภาพของสมาชิกในทีม ความ
ร่วมมือร่วมใจในการท างาน เพราะงานท่ียกและมีปริมาณมาก็จะสามารถท าให้ส าเร็จได้ง่ายและ
รวดเร็วซึ่งปกติลักษณะของงานดังกล่าว ถ้าต่างคนต่างท าก็ส าเร็จยาก หรือถ้าส าเร็จก็อาจล่าช้า
หรือไมดี่ 

ทฤษฎีเก่ียวกับกลุ่มสัมพันธ์ 
ทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐานของ กลุม่สมัพนัธ์ มีหลายทฤษฎี (ทิศนา แขมมณี. 2545, น. 6-9) ได้แก่  
1. ทฤษฎีสนาม (Field Theory) ของ Kurt Lewin 

ทฤษฎีนีมี้แนวคดิท่ีส าคญั สรุปได้ดงันี ้คือ 
1. โครงสร้างของกลุม่เกิดจากการรวมกลุม่ของบคุคลท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
2. ในการรวมกลุ่มแตล่ะครัง้ สมาชิกในกลุ่มจะมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กันในรูปของการ

กระท า (act) ความรู้สกึ (feel) และความคดิ (think) 
3. องค์ประกอบต่าง ๆ ดงักล่าวไว้ในข้อ 1.2 มีผลต่อโครงสร้างของกลุ่ม ซึ่งจะมี

ลกัษณะแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะของสมาชิกในกลุม่ 
4. สมาชิกในกลุ่มจะมีการปรับตวัเข้าหากนัและพยายามช่วยกนัท างาน ซึ่งการท่ี

บคุคลพยายามปรับตวั จะก่อให้เกิดความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียว (cohesion) และท าให้เกิดพลงัหรือ
แรงผลกัดนัท่ีท าให้กลุม่สามารถด าเนินงานไปได้ด้วยดี 

2. ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ (Interaction Theory) ของ Bales Homans และ Whyte 
แนวคดิพืน้ฐานของทฤษฎีนี ้คือ 

1. ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มจะเกิดขึน้ได้ต้องอาศยัการกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึง่ (Activity) 
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2. ปฏิสมัพนัธ์ คือ 
2.1 ปฏิสมัพนัธ์ทางร่างกาย (Physical Interaction) 
2.2 ปฏิสมัพนัธ์ทางวาจา (Verbal Interaction) 
2.3 ปฏิสมัพนัธ์ทางอารมณ์จิตใจ (Emotional Interaction) 

3. กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกระท าผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ จะก่อให้เกิดอารมณ์และ
ความรู้สกึ (Sentiment) 

3. ทฤษฎีระบบ (System Theory) ทฤษฎีนีมี้แนวคิดส าคัญ คือ 
1. กลุ่มมีโครงสร้างหรือระบบ ซึ่งประกอบด้วยการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก และ

การแสดงบทบาทของสมาชิกอันถือว่าเป็นการลงทุน (Input) เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Output) อย่างใด 
อยา่งหนึง่ 

2. การแสดงบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกกระท าได้โดยผ่านระบบส่ือสาร (Communication) 
ซึง่เป็นเคร่ืองมือในการแสดงออก 

4. ทฤษฎีสังคมมิต ิ(Sociometric Orientation) ของ Moreno 
ทฤษฎีนีมี้แนวคดิท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
1. ขอบเขตการกระท าของกลุ่มขึน้อยู่กบัการตดัสินใจในกลุม่ในการเลือกรูปแบบและวิธีการ

ท่ีจะปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั (Interpersonal Choice)  
2. เคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาใช้ในการศกึษาความสมัพนัธ์ได้ดีคือ การแสดงบทบาทสมมต ิ

(role playing) และการใช้เคร่ืองมือวดัสงัคมมิต ิ(Sociometric Test) 
5. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Orientation) ของ Sigmund Freud  

ทฤษฎีนีมี้แนวคดิท่ีดงัตอ่ไปนี ้
1. เม่ือบุคคลอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจะต้องอาศยักระบวนการจูงใจ (Motivation Process) ซึ่ง

อาจเป็นการให้รางวลั หรือการได้รับผลจากการท างานในกลุม่ 
2.  ในการรวมกลุม่ บคุคลมีโอกาสแสดงตนอย่างเปิดเผยหรือพยายามปอ้งกนัปิดบงัตนเอง

โดยวิธีตา่ง ๆ  (Defense Mechanism) การช่วยให้บคุคลแสดงออกตามความเป็นจริง โดยใช้วิธีการบ าบดั
ทางจิต (Therapy) สามารถชว่ยให้สมาชิกในกลุม่เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้ อ่ืนได้ดียิ่งขึน้ 

6. ทฤษฎีจิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) 
ทฤษฎีนีมี้แนวคดิว่า การใช้หลกัจิตวิทยาตา่ง ๆ  เช่น จิตวิทยาการรับรู้ การเรียนรู้ ความคิด 

ความเข้าใจ การให้แรงจงูใจ ฯลฯ สามารถชว่ยให้เข้าใจพฤตกิรรมของบคุคล 
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7. ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม (Group Syntality Theory) ของ Cattel 
ทฤษฎีนีอ้าศยัหลักการจากทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) คือ กฎแห่งผล 

(Law of Effect) เพ่ืออธิบายพฤตกิรรมของกลุม่ แนวคดิในทฤษฎีนีป้ระกอบด้วย 
7.1 ลกัษณะของกลุม่โดยทัว่ไป มีดงันี ้

7.1.1 กลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิกซึ่งมีบุคลิกภาพเฉพาะตัว (Population Trails) 
ได้แก่ สตปัิญญา ทศันคต ิบคุลิภาพ เป็นต้น 

7.1.2 กลุ่มแต่ละกลุ่มมีบุคลิกเฉพาะกลุ่ม (Syntality Traits หรือ Personality 
Traits) ซึ่งเป็นผลจากสมาชิกกลุ่มท่ีมีลักษณะแตกต่างกันออกไป บุคลิกภาพของกลุ่ม ได้แก่ 
ความสามารถของกลุ่มท่ีมีอยู่ การกระท าของสมาชิกร่วมกัน การตดัสินใจ รวมทัง้พฤติกรรมหรือ
การแสดงออกของสมาชิก เป็นต้น 

7.1.3 กลุ่มแต่ละกลุ่มมิโครงสร้างภายในเฉพาะตน (Characteristic of Internal 
Structure) ซึง่หมายถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิก และแบบแผนหรือลกัษณะในการรวมกลุม่ 

7.2 พลังอันเกิดจากบุคลิกภาพของกลุ่ม (Dynamics of Syntality) หมายถึง การแสดง
กิจกรรมหรือความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือจดุมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง การกระท าของสมาชิกมี
ลกัษณะ 2 ประการ คือ 

7.2.1 ลักษณะท่ีท าให้กลุ่ม รวมกัน ได้  (Maintenance Synergy) หมายถึ ง 
ลกัษณะของความร่วมมือในการกระท ากิจกรรมของสมาชิกแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ความสมัพนัธ์ของ
สมาชิกเป็นไปได้อย่างราบร่ืนและก่อให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน 
(Cohesion) ซึง่ท าให้กลุม่ไมแ่ตกแยกหรือมีสมาชิกถอนตวัออกจากกลุม่ 

7.2.2 ลักษณะท่ีท าให้กลุ่มประสบผลส าเร็จ (Effective Synergy) หมายถึง 
กิจกรรมท่ีสมาชิกกระท าเพ่ือให้กลุม่บรรลจุดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 

8. ทฤษฎีสัมฤทธิผลของกลุ่ม (A Theory of Group Achievement)  
Stogdill ได้อธิบายทฤษฎีนีไ้ว้วา่ สมัฤทธิผลของกลุม่โดยทัว่ไปมี 3 ด้าน คือ 
8.1 การลงทุนของสมาชิก (Member Inputs) เม่ือบุคคลมารวมกลุ่มกัน ต่างคน

ตา่งจะแสดงออกและมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน รวมทัง้คาดหวงัการตอบสนองความคิดเห็นและความ
เข้าใจของตนซึง่การกระท าตา่ง ๆ ของสมาชิกกลุม่ถือเป็นการลงทนุของสมาชิก 

8.2 โครงสร้างและผลสมัฤทธ์ิของกลุม่ 
8.2.1 โครงสร้างอย่างเป็นทางการ (Formal Structure) คือ สิ่งท่ีคาดหวงัจาก

การมีปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิก เช่น การก าหนดต าแหน่งให้แก่สมาชิกแตล่ะคนให้มีฐานนะ (Status) 
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และหน้าท่ี (Functions) ตามท่ีควรจะเป็น เพ่ือให้สมาชิกกระท าและตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว้
และท าให้ผลของการท างานเป็นจริงขึน้มาได้ 

8.2.2 โครงสร้างเก่ียวกบับทบาทของสมาชิก (Role Structure) คือ โครงสร้าง
ของกลุ่มท่ีเช่ือว่าจะมีอยู่ภายในตวัสมาชิกแตล่ะคน สมาชิกแต่ละคนจะมีอิสระท่ีจะแสดงบทบาท
ของตนได้อย่างเต็มท่ี บทบาทท่ีกล่าวถึงได้แก่ ความรับผิดชอบ (Responsibility) และอ านาจ 
(Authority) ในการท าตามต าแหนง่หน้าท่ีได้รับมอบหมาย 

8.2.3 ผลงานของกลุ่ม (Group Outputs) หรือสัมฤทธิผลของกลุ่ม (Group 
Achievement) หมายถึง ผลท่ีได้รับจากการลงทุนของสมาชิกซึ่งได้แก่ การแสดงออก การ
ปฏิสมัพนัธ์และการคาดหวงัผลโดยผ่านการแสดงออกตามโครงสร้างและการกระท าของกลุม่ ผลท่ี
กลุม่ได้รับมี 3 ประการ คือ 

ก. ผลของการท างาน (Productivity) ซึ่งเกิดจากความคาดหวังหรือ
จดุมุง่หมายและการกระท าเพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมาย 

ข. ขวัญก าลังใจของกลุ่ม (Group Morale) หากกลุ่มมีโครงสร้างและ
กระบวนการท่ีดี ขวญัและก าลงัใจของกลุม่จะมีมากขึน้ 

ค. ความสามคัคี หรือการยึดเหน่ียวเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน (Cohesion) 
เป็นผลท่ีเกิดขึน้จากความพอใจของสมาชิกกลุม่ในการท างานร่วมกนั 

สมัฤทธ์ิผลของกลุ่มดงักล่าว เป็นผลท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุของสมาชิกแตล่ะคน
ในกลุ่ม ซึ่งหมายถึง การแสดงออกของสมาชิกแต่ละคน การปฏิสัมพันธ์ของสมาชิก ความ
รับผิดชอบของสมาชิก การใช้อ านาจของผู้น า บทบาทหน้าท่ีของสมาชิก ทัง้ท่ีเป็นทางการและท่ี
เป็นบทบาทเฉพาะตน การคดิและตดัสินใจร่วมกนัของสมาชิกกลุม่ เป็นต้น 

9. ทฤษฎีพื ้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Fundamental Interpersonal 
Relations Orientations)  

Schutz อธิบายทฤษฎีนีไ้ว้ว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความต้องการท่ีจะเช่ือโยง
สมัพันธ์กับผู้ อ่ืน ต้องการท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม/หมู่ /คณะ (Inclusion) ต้องการท่ีจะได้รับการ
ยอมรับนับถือและการยกย่องจากผู้ อ่ืน นอกจากนัน้ยังต้องการท่ีจะเป็นท่ีรักของบุคคลอ่ืน 
(Affection) และในขณะเดียวกันก็ต้องการท่ีจะมีอ านาจเหนือผู้ อ่ืน ควบคมุผู้ อ่ืน (Control) บุคคล
แต่ละคนมีรูปแบบมีลักษณะเฉพาะในการปฏิสัมพันธ์ เช่ือมโยงและปรับตัวให้เข้ากับผู้ อ่ืน ซึ่ง
ความสัมพัน ธ์นั น้ อาจ เป็น ไปในลักษณ ะท่ี เข้ากัน ได้  (Compatibility) ห รือ เข้ากัน ไม่ ได้ 
(Incompatibility) ขึน้อยูก่บัคามสมัพนัธ์และการปรับตวัของสมาชิกในกลุม่ 
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จุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
จินตนา พบบุญ (2556: น. 36) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้

สมาชิกในกลุ่มเข้าใจในตนเองและบุคคลอ่ืน ๆ ภายในกลุ่มได้อย่างถูกต้อง ช่วยท าให้บุคคลได้มี
โอกาสปรับปรุงและเปล่ียนแปลงบุคลิกลกัษณะ ความคิดเห็นและพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดการเรียนรู้
เร่ืองของตนเองได้ดีขึน้ และเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกลุม่เข้าใจกระบวนการท างานหรือการแก้ปัญหาตา่ง ๆ 
ร่วมกนั ประสบการณ์ท่ีจดัในกิจกรรมกลุม่จะชว่ยให้สมาชิกได้เรียนรู้วิธีการท างานร่วมกนั 

คมเพชร ฉัตรศภุกุล (2546, น. 149-151) กล่าวว่า จดุมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่ม
สมัพนัธ์แบง่ได้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตนเอง การอยู่ร่วมกนักบัสมาชิกอ่ืนในกลุม่จะมีสว่น
ร่วมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึน้ เช่น รู้ความสามารถบางประการของตน รู้จัก
ข้อบกพร่องบางอยา่ง เพราะกลุม่จะเป็นตวัสะท้อนให้เห็นภาพของตนเองได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

2. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจบุคคลอ่ืนเม่ือสมาชิกกลุ่มมีโอกาสท ากิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกนั ก็ยอ่มท าให้สมาชิกได้เรียนรู้ลกัษณะตา่ง ๆ ของสมาชิกแตล่ะคนได้เป็นอยา่งดี 

3. เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกัน ระหว่างสมาชิกกลุ่มได้ดียิ่งขึน้ เพ่ือให้
สมาชิกได้พัฒนาตนเองสู่จุดมุ่งหมาย ถ้าหากต้องการให้เรียนรู้ด้านใดก็จัดกิจกรรมกลุ่มให้
สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายนัน้ 

Bennet (1963, pp. 5-9 อ้างถึ งใน  จินตนา พบบุญ . 2556, น. 36) ได้ส รุป
จดุมุง่หมายโดยทัว่ไปของกิจกรรมกลุม่ในการแนะแนว ดงันี ้

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกของกลุม่ได้เรียนรู้ทางด้านการศกึษาอาชีพ สงัคม
และสว่นตวัจากการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ 

2. กิจกรรมกลุ่มก่อให้เกิดผลทางการบ าบดัรักษา จากการปลดปล่อยความ
ตงึเครียดทางอารมณ์ได้มีความเข้าใจ และได้ข้อคิดจากปัญหาต่าง ๆ ของบุคคลมากขึน้ทัง้รักษา
ปัญหาของบุคคลท่ีคล้ายคลึงกันในบรรยากาศท่ีโอนอ่อนผ่อนตามและน ามาแก้ไข ปรับปรุง
บคุลิกภาพและวิถีทางชีวิต กิจกรรมกลุม่เปิดโอกาสให้บคุคลได้วินิจฉยัตนเองและผู้ อ่ืน 

3. กิจกรรมกลุ่มช่วยให้บุคคลบรรลุจุดมุ่งหมายของการแนะแนวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมกลุ่มช่วยให้การปรึกษาแบบกลุ่มมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะ
กลุม่ชว่ยให้เข้าใจภมูิหลงั และลกัษณะทัว่ไปของปัญหาตา่ง ๆ 

 



  94 

 
คุณค่าของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

คมเพชร ฉตัรศภุกลุ (2546, น. 20-24) กลา่วถึงคณุคา่ของกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์มี
คณุคา่ด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

1. คุณค่าในด้านพัฒนาการ (Developmental Values) เช่น สนองความ
ต้องการขึน้พืน้ฐานของบุคคล การสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม การพัฒนาการ
ทางด้านทศันคติ ความสนใจ ความสามารถ ตลอดจนความเจริญงอกงามทัง้ทางด้านความรู้และ
ทกัษะ  

2. คุณค่าด้านการวินิจฉัย (Diagnostic Values) ส าหรับผู้น ากลุ่ม เม่ือมีการ
ท ากิจกรรมกลุ่มจะท าให้มีโอกาสท่ีจะสังเกตสมาชิกในกลุ่มแต่ละคน ท าให้เกิดความเข้าใจเป็น
อยา่งดีในตวัของสมาชิกในกลุม่ 

3. คุณค่าด้านการบ าบัด (Therapeutic Values) ในการรวมกลุ่มของบุคคล
จะมีคา่ตอ่การบ าบดัเป็นอยา่งดี โรงพยาบาลและคลีนิคจะน าวิธีทางกลุ่มไปใช้รักษาคนไข้ โดยการ
บ าบัดทางจิตวิทยากับคนไข้เป็นกลุ่ม (Group Psychotherapy) แต่ส าหรับผู้ เรียนท่ีมีปัญหา
คล้ายคลึงกนัอาจได้รับความช่วยเหลือโดยการให้ค าปรึกษากลุม่ (Group Counseling) แตส่ าหรับ
ผู้ เรียท่ีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยจะได้รับประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมกลุ่ม เชน่ การพฒันานิสยัของ
ตนเอง 

4. คุณค่าต่อโรงเรียนและชุมชน (Values to school and Community) การ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้ผู้ เรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ท าให้บุคคลมี
ความสามารถ มีคณุคา่ สร้างประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและชมุชนได้ 

ขนาดของกลุ่มสัมพันธ์ 
กาญจนา ไชยพันธ์ (2549, น. 18) กล่าวว่า จะนวนสมาชิกของกลุ่มท่ีจะจัด

เก่ียวกบัการชว่ยในการท างานหรือการเรียนการาสอน ท่ีเหมาะสมคือ 5-10 คน โดยครูควรเลือกให้
เมหาะสมกับเนือ้หาวิชาและกิจกรรม โดยเฉพาะกลุ่มเล็กท่ีมีสมาชิกไม่เกิน 15 คน จะช่วยให้เกิด
การเคล่ือนไหวได้ง่าย ถ้าสมาชิกมากเกินไปอาจมีผลตอ่การแสดงความคิดเห็นและความต้องการ
ได้ไมท่ัว่ถึงรวมถึงสมาชิกท่ีไมเ่กิดความสนใจและอาจออกไปจากกลุม่ 

Shaw (1971, อ้างถึงใน จินตนา พบบญุ, 2556, น. 37) ขนาดของกลุม่ยอ่ยควรมี
สมาชิก 10 คนเป็นอย่างมาก แตถ้่ามีจ านวนสมาชิก 30 คนขึน้ไปจะจดัเป็นกลุ่มใหญ่และถึงแม้ว่า
กลุ่มจะมีสมาชิก 30 คน ก็อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ จ านวนสมาชิกไม่ได้เป็นปัญหาส าคญัแต่ละ
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องค์ประกอบอ่ืน ๆ ได้แก่ ความสมัพนัธ์ของสมาชิกและความร่วมมือในการท างานของสมาชิกจะมี
ความส าคญัตอ่การท างานของกลุม่มากกวา่ 

ล าดับขัน้ของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
ล าดบัขัน้การเรียนรู้ของกลุม่สมัพนัธ์แบง่ออกเป็น 4 ขัน้ ดงันี ้

1. ขัน้การมีส่วนร่วม ระยะนีมี้ส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม และ  
เป็นผู้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมหรือแสวงหาสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผลการเรียนรู้เกิดการมี
สว่นร่วมโดยตรง ดงันี ้ 

1.1 การมีส่วนร่วมทางด้านร่างกาย ได้แก่ การท่ีผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิหรือ
กระท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การและ
เปล่ียนความคดิเห็น หรือการค้นคว้าสืบสวนสิ่งท่ีต้องการการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.2 การมีส่วนร่วมด้านจิตใจ ได้แก่ ความรู้สึก และอารมณ์ตา่ง ๆ เก่ียวกบัสิ่ง
ท่ีได้กระท านัน้จะเกิดขึน้ได้เม่ือผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกลุ่ม ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ จะน าไปสู่การรับรู้
แนวคดิ และการเรียนรู้ด้านเนือ้หาวิชาได้เป็นอยา่งดี แลให้ชว่ยจ าเนือ้หาได้นาน 

1.3 การมีส่วนร่วมทางปัญญา ได้แก่ การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเห็นจริงหรือ
ประจกัษ์แจ้ง มีการค้นพบสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ และสร้างแนวคิดจากสิ่งท่ีได้รับรู้นัน้ ใช้เป็นแนวทาง
ในการพฒันาความคิด และเหตผุลในการพิจารณาไตร่ตรอง การตดัสินใจ การวิเคราะห์ และสรุป
สิ่งท่ีเรียนรู้นัน้ด้วยตนเอง 

1.4 การมีส่วนร่วมทางสงัคม ได้แก่ การมีความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนซึ่งจะท า
ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความเช่ือ เป็นต้น  
ซึง่จะชว่ยให้การเรียนรู้เป็นไปอยา่งกว้างขวางและเกิดผลดีด้วย 

2. ขัน้วิเคราะห์ เป็นระยะท่ีผู้ เรียนร่วมกัน วิเคราะห์ประสบการณ์การเรียนรู้ทนัที
หลงัจากท่ีผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรมไปแล้ว จะช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้อย่างกว้างขวาง สามารถ
ประเมินความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกภายในกลุม่ ชว่ยให้ผู้ เรียนได้รู้จกัตนเองดีขึน้ 

3. ขัน้สรุปและประยุกต์หลักการ เป็นระยะท่ีรวบรวมแนวคิดท่ีค้นพบจาก 
การแลกเปล่ียนความคิดกบัผู้ อ่ืน แล้วน ามาสรุปเป็นหลกัการของตนเอง การเรียนรู้นัน้นอกจากจะ
เรียนรู้เพ่ือปัญหาปัจจุบันแล้ว เราจะเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึน้ในอนาคต  
การประยกุต์นัน้ท าได้ 2 ลกัษณะ คือ 
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3.1 การประยุกต์เพ่ือการปรับปรุงบุคลิกภาพหรือการพัฒนาตนเองให้
เหมาะสมยิ่งขึน้ รวมทัง้การปรับตวัให้เข้ากับบุคคลอ่ืน ตลอดจนการเสริมสร้างความสมัพันธ์กับ
ผู้ อ่ืน หรือการท่ีเรามีมนษุยสมัพนัธ์ดีกบัผู้ อ่ืน 

3.2 การประยุกต์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในอนาคต เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงและควบคมุธรรมชาติและสงัคมให้ดีขึน้กว่าเดิม ตลอดจนช่วยในการคิดค้นและประดิษฐ์
สิ่งใหม ่ๆ เกิดขึน้ 

4. ระยะประเมินผล การเรียนรู้จากตัวผู้ เรียนโดยตรงและเกิดจากการเรียนรู้
ร่วมกันในกลุ่มย่อย ดังนัน้ผู้ เรียนย่อมทราบผลการเรียนรู้ของตนและกลุ่มเป็นอย่างดี เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการดดัแปลง ประยกุต์ปรับปรุงให้แปลกไป หรือเพิ่มเตมิจากเดมิให้นา่สนใจมากขึน้ 

กิจกรรมหรือเทคนิคที่ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
ทิศนา แขมมณี (2546, น. 27-28) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมกลุ่มให้สอดคล้อง 

กบัทฤษฎีมีอยูห่ลายวิธี ดงันี ้
1. เกม (Games) เป็นวิธีการวิธีหนึ่งซึ่งน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้ดีโดย

ครูผู้ สอนสร้างสถานการณ์สมมติขึน้ให้ผู้ เรียนเล่นด้วยตนเอง และภายใต้ข้อตกหรือกติกา 
บางอย่างตามท่ีก าหนดไว้ ซึ่งผู้ เรียนจะต้องตดัสินใจท าอย่างใดอย่างหนึ่งอนัจะมีผลออกมาในรูป
ของการแพ้ชนะ วิธีการนีใ้ห้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์ความรู้สึกนึกคดิและพฤติกรรมตา่ง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่
การตดัสินใจ ยงัชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความสนกุสนานในการเรียนด้วย 

2. บทบาทสมมติ (Role-Playing) เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งท่ีเร่ิมได้รับความนิยม
ในการน ามาใช้ในการสอนวิธีนีย้งัมีลกัษณะ สถานการณ์สมมติเช่นเดียวกบัเกม แต่มีการก าหนด
บทบาทของผู้ เลน่ ในสถานการณ์ท่ีสมมติขึน้มานัน้แล้วให้ผู้ เรียนเข้าสวมบทบาทนัน้และแสดงออก
มาตามธรรมชาติ โดยบุคลิกภาพประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดของตนเองเป็นหลกั วิธีนีจ้ึงมี
ส่วนช่วยให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสศึกษาวิเคราะห์ถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของตนอย่างลึกซึง้ และ 
ยงัชว่ยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้นา่สนใจอีกด้วย 

3. กรณีตวัอย่าง (Case) เป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้กรณีหรือเร่ืองราว
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จริงน ามาดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างในการให้ผู้ เรียนได้ศึกษาวิเคราะห์และ
อภิปรายกนั เพ่ือสร้างความเข้าใจและฝึกฝนหาหนทางแก้ไขปัญหานัน้ วิธีนีจ้ะช่วยให้ผู้ เรียนรู้จกั
คิดและพิจารณาข้อมูลท่ีตนได้รับมาอย่างถ่ีถ้วน และอภิปรายจะช่วยให้ผู้ เรียนได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกันรวมทัง้เอากรณีต่าง ๆ ซึ่งคล้ายกับชีวิตจริงมาใช้จะช่วยให้การ
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เรียนรู้มีลกัษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งมีส่วนท าให้การเรียนรู้มีความหมายส าหรับผู้ เรียน
มากขึน้ 

4. สถานการณ์จ าลอง (Simulation) คือ การจ าลองสถานการณ์จริงหรือสร้าง
สถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง แล้วให้ผู้ เรียนลงไปอยู่ในสถานการณ์นัน้และมีปฏิกิริยา
โต้ตอบกัน วิธีการจะช่วยให้ผู้ เรียนมีโอกาสทดลองพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งในสถานการณ์จริงผู้ เรียน
อาจจะไมแ่สดงออก เพราะอาจเป็นการเส่ียงตอ่ผลท่ีจะได้รับจนเกินไป 

5. ละคร (Action or Dramatization) คือ วิธีการท่ีให้ผู้ เรียนได้ทดลองแสดง
บทบาทตามท่ีเรียนหรือก าหนดไว้ โดยผู้ เรียนจะพยายามแสดงให้สวมบทบาทตามท่ีก าหนดไว้ โดย
ไม่เอาบุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของตนเข้าไปเก่ียวข้องวิธีการนีจ้ะช่วยให้ผู้ เรียนได้มี
ประสบการณ์ท่ีจะเข้าใจความรู้สึกเหตผุลและพฤติกรรมของผู้ อ่ืนท าให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน 
นอกจากนีผู้้ เรียนได้มีโอกาสแสดงละครร่วมกันจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการรับผิดชอบในการเรียนรู้
ร่วมกนัและได้ฝึกการท างานร่วมกนัด้วย 

6. กลุ่มย่อย (Small Group) เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทุกคนได้เป็น
สว่นให้การแสดงออก และให้ผู้ เรียนได้ข้อมลูเพิ่มเตมิมากขึน้โดยมีขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น า เป็นการเตรียมตวัผู้ เรียนเพ่ือท ากิจกรรม บอกข้อตกลงใน
การท ากิจกรรม 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้การมีส่วนร่วม นกัเรียนลงมือปฏิบตั ิหรือท ากิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง รวมทัง้มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น แลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนั 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การวิเคราะห์ นกัเรียนร่วมกันวิเคราะห์ และสรุปกิจกรรมท่ีได้
ปฏิบตัแิละอภิปรายร่วมกนั 

ขัน้ท่ี 4 สรุปและประยุกต์หลักการ นกัเรียนรวบรวมแนวคิดท่ีได้จากการ
แลกเปล่ียนความคดิเห็นในกลุม่มาสรุปเป็นหลกัการของตนเอง 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินผล นกัเรียนร่วมกนัประเมินการเรียนรู้ของตน และจาก
กลุ่มโดยร่วมกันอภิปรายแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น และเสนอแนะร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มน าไป
ปฏิบตัไิด้อยา่งเหมาะสม 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นกิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้สมาชิกได้กระท าร่วมกัน
เป็นกลุ่ม เพ่ือช่วยให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมของตน แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกนัและ
กัน มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการร่วมมือกันในการแก้ปัญหา ซึ่งท าให้สมาชิกกลุ่มได้รับประโยชน์  
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เม่ือสมาชิกกลุ่มได้มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกนั สามารถเข้าใจ
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ตนเองและเข้าใจผู้ อ่ืน ท าให้เกิดเจตคติท่ีดีจะเปล่ียนแปลงหรือพฒันาตนเองในด้านตา่ง  ๆอีกทัง้กิจกรรม
กลุ่มสมัพนัธ์มีเทคนิคท่ีให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงออกทกัษะตา่ง ๆ  ทัง้ด้านสติปัญญา อารมณ์ สงัคม และ
ร่างกาย ผู้ วิจยัจึงใช้กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เป็นกรอบในการพฒันารูปแบบการธ ารงรักษานกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ภาคปกต ิ



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) แบง่การด าเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่  1 ศึกษาปัจจัยเชิงจ าแนกและศึกษาเง่ือนไขหรือสาเหตุของการคงอยู่และ             
การออกกลางคนั ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้
เขตกรุงเทพมหานคร  

ระยะที่  2 พัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ และ
ศกึษาผลการใช้รูปแบบ 

 
ระยะท่ี 1 ศึกษาปัจจัยเชิงจ าแนกและศึกษาเงื่อนไขหรือสาเหตุของการคงอยู่และ 
การออกกลางคัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลที่ตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาระยะนีมี้การด าเนินการเป็น 2 ตอน คือ 1) ศกึษาปัจจยัเชิงจ าแนกการคงอยู่และ
การออกกลางคนัของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ และ 2) ศกึษาเง่ือนไขหรือสาเหตขุองการ
คงอยูแ่ละการออกกลางคนัของนกัศกึษา ภาคปกต ิมีรายละเอียดดงันี ้

1. ศึกษาปัจจัยเชิงจ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกต ิ

การศกึษาในระยะนีเ้ป็นการศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคงอยูแ่ละการออกกลางคนัของ
นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
และท าการส ารวจข้อมลูจากแบบสอบถาม 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ี ใช้ ในการศึกษาเป็นนักศึกษาระดับป ริญญาตรี ภาคปกต ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร รหัส 60 ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จ านวน 2,419 คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จ านวน 3,055 คน (ไมร่วมถึงนกัศกึษาท่ีศกึษาในวิทยาลยันานาชาต)ิ 



  100 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร รหสั 60 จ าแนกเป็นกลุ่มนกัศกึษา
คงอยู่ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 574 คน และกลุ่มนักศึกษาออกกลางคนั 
จ านวน 123 คน (ไม่รวมนักศึกษาท่ีศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ) ได้จากการค านวณของขนาด
ตวัอย่างจากสตูรของยามาเน่ (Yamane. 1967, p. 593) และใช้วิธีสุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบ
แบ่งชัน้ตามสดัส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) ใช้คณะเป็นชัน้ (Stata) และ
นกัศกึษาเป็นหน่วยสุ่ม (Unit) ก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั .05 ได้ขนาดตวัอย่างแตล่ะ
คณะ ดงัตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงประชากรและตวัอยา่งของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนตามคณะและการคงอยูแ่ละการออก
กลางคนั 

คณะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง 

คงอยู่ 
ออก

กลางคัน 
รวม คงอยู่ 

ออก
กลางคัน 

รวม คงอยู่ 
ออก

กลางคัน 
รวม คงอยู่ 

ออก
กลางคัน 

รวม 

ศิลปศาสตร์ 423 39 462 60 6 66 276 40 316 32 4 36 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

367 95 462 52 14 66 104 20 124 12 2 14 

บริหารธรุกิจ 487 100 587 69 14 83 828 137 965 96 19 115 
วิศวกรรมศาสตร์ 233 42 275 33 6 39 337 149 486 39 17 56 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 71 29 100 10 4 14 86 32 118 10 5 15 
อตุสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชัน่ 

35 10 45 5 1 6 69 54 123 8 6 14 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 423 65 488 60 9 69 371 25 396 43 3 46 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - - - - - - 268 36 304 31 5 36 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 

- - - - - - 121 102 223 14 8 22 

รวม 2,038 381 2,419 289 54 343 2,460 595 3,055 285 69 354 

 
หมายเหตุ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
ไมไ่ด้เปิดท าการสอนเป็นคณะในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้แบง่เป็น 8 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการบรูณาการทางวิชาการ 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามการบรูณาการทางสงัคม 
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามความผกูพนัตอ่เปา้หมาย 
ตอนท่ี 5 แบบสอบถามความผกูพนัตอ่มหาวิทยาลยั 
ตอนท่ี 6 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตน 
ตอนท่ี 7 แบบสอบถามพฤตกิรรมการเผชิญปัญหา 
ตอนท่ี 8 ข้อเสนอแนะ 

มีรายละเอียดดงันี ้
 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลกัษณะแบบสอบถาม ประกอบด้วย รหสันกัศกึษา เบอร์โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ เพศ และคณะ 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบและเตมิค าตอบ 
ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบูรณาการทางวิชาการ 

เป็นแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยน าแบบสอบถามการบูรณาการทางวิชาการของ Jason Moris 
(2002) และ วชิระ ชาวหา (2543) มาปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่าง ข้อค าถามวดัความคิดเห็นของ
นกัศึกษาเก่ียวกับ ผลท่ีเกิดจากการปฏิสมัพันธ์ระหว่างนกัศึกษากับระบบวิชาการ ทัง้ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การได้รับการพฒันาทางวิชาการ การได้รับการพฒันาทาง

    

  1. รหสันกัศกึษา ........................... เบอร์โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้............................. 
   2. เพศ   ชาย   หญิง 

  3. คณะ 

   ศิลปศาสตร์    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   บริหารธุรกิจ    วิศวกรรมศาสตร์ 

   ครุศาสตร์อตุสาหกรรม   อตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 

   เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 

   สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
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สติปัญญา ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้แต่จริงท่ีสุด ถึง ไม่จริงเลย 
จ านวน 7 ข้อ 

ตัวอย่าง แบบสอบถามการบูรณาการทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบเลือกตอบได้เพียงข้อละ 1 ค าตอบ ถ้า
ตอบจริงท่ีสดุจะได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามล าดบัถึงไมจ่ริงเลย ได้ 1 คะแนน 

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการบูรณาการทางสังคม 

เป็นแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยน าแบบสอบถามการบูรณาการทางสังคมของ Jason Moris 
(2002) และ วชิระ ชาวหา (2543) มาปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่าง ข้อค าถามเก่ียวกับผลท่ีเกิดจาก
การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัศึกษากบัระบบสงัคม ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม
นอกหลกัสตูร การปฏิสมัพนัธ์กบัอาจารย์ เพ่ือนนกัศกึษา เจ้าหน้าท่ี ฯลฯ ท่ีได้ติดตอ่เก่ียวข้องระหว่างกนั
ทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้แต ่
จริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย จ านวน 10 ข้อ  

ตัวอย่าง แบบสอบถามการบูรณาการทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบเลือกตอบได้เพียงข้อละ 1 ค าตอบ ถ้า
ตอบจริงท่ีสดุจะได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามล าดบัถึงไมจ่ริงเลย ได้ 1 คะแนน 

 

(0) การสอนของอาจารย์ ท าให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในสาขาที่ก าลงัศกึษา 

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

(00) การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ท าให้ข้าพเจ้ามีความรู้หรือทกัษะทางวิชาการนอกเหนือจากการเรียนใน

ห้องเรียน  

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

  
 

 

(0) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลยัหรือคณะจดัขึน้ ท าให้ข้าพเจ้ามีทศันคติที่ดีตอ่บคุคลอื่น 
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

(00) การที่ข้าพเจ้าได้คบกบัเพื่อน ๆ ท าให้ข้าพเจ้ามีแนวคิดตา่ง ๆ กว้างขวางยิ่งขึน้ 
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามความผูกพันต่อเป้าหมาย 
เป็นแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยน าแบบสอบถามความผูกพันต่อเป้าหมายของ Fumei Weng 

และคณะ (2010) มาปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่าง ข้อค าถามเก่ียวกบัการท่ีนกัศกึษามีความยึดมัน่
ต่อเป้าหมาย มีความพยายามกระท าในสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นและให้
ความส าคญัตอ่ความส าเร็จ ซึง่แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั ตัง้แตจ่ริงท่ีสดุ ถึง 
ไมจ่ริงเลย จ านวน 7 ข้อ  

ตัวอย่าง แบบสอบถามความผูกพันต่อเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบเลือกตอบได้เพียงข้อละ 1 ค าตอบ ถ้า
ตอบจริงท่ีสดุจะได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามล าดบัถึงไมจ่ริงเลย ได้ 1 คะแนน 

 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

เป็นแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยน าแบบสอบถามความผูกพันต่อเป้าหมายของ Fumei Weng 
(2010) มาปรับให้เหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง ข้อค าถามเก่ียวกบัการท่ีนกัศกึษามีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของมหาวิทยาลยั มีความพยายามเพ่ือความส าเร็จของมหาวิทยาลยั มีความภาคภูมิใจท่ีเป็นนกัศึกษา
ของมหาวิทยาลยั ยินดีท่ีจะปกป้องและรักษาช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั ซึ่งแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
มาตรประมาณคา่ 6 ระดบั ตัง้แตจ่ริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย จ านวน 9 ข้อ  

ตัวอย่าง แบบสอบถามความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

(0) ข้าพเจ้าวางแผนการเรียนเพื่อให้ส าเร็จการศกึษาในเวลาที่ก าหนด 
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

(00) ข้าพเจ้าไมย่อ่ท้อตอ่การเรียนรายวิชาที่ยาก เพื่อให้สอบผา่น 
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

  
 

 

(0) ข้าพเจ้ายินดีท าตามกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลยัแหง่นี ้
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

(00) ข้าพเจ้าจะกลา่วปกปอ้งมหาวิทยาลยั ถ้ามีใครกลา่วถึงมหาวิทยาลยัในทางที่ไมด่ี 
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 
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เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบเลือกตอบได้เพียงข้อละ 1 ค าตอบ ถ้า
ตอบจริงท่ีสดุจะได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามล าดบัถึงไมจ่ริงเลย ได้ 1 คะแนน 

 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตน 

เป็นแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ตามนิยามปฏิบตัิการ ข้อค าถามเก่ียวกับความเช่ือมั่น
ของนกัศกึษาในความสามารถของตนเองในการจดัการ และการแสดงพฤติกรรม เก่ียวกบัการเรียนและการ
ร่วมกิจกรรมทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั 
ตัง้แตจ่ริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย จ านวน 10 ข้อ  

ตัวอย่าง แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตน 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบเลือกตอบได้เพียงข้อละ 1 ค าตอบ ถ้า
ตอบจริงท่ีสดุจะได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามล าดบัถึงไมจ่ริงเลย ได้ 1 คะแนน 

 
ตอนที่ 7 แบบสอบถามพฤตกิรรมการเผชิญปัญหา 

เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ตามนิยามปฏิบตัิการ ข้อค าถามเก่ียวกบัความพยายาม
หรือความสามารถของนกัศกึษาในการจดัการหรือแก้ไขสถานการณ์ท่ีนกัศกึษาประเมินวา่สถานการณ์นัน้
นา่จะเป็นอปุสรรคก่อให้เกิดปัญหาหรือก่อให้ความเครียด ซึ่งแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณ
คา่ 6 ระดบั ตัง้แตจ่ริงท่ีสดุ ถึง ไมจ่ริงเลย มีจ านวน 8 ข้อ 

ตัวอย่าง แบบถามสอบถามพฤตกิรรมการเผชิญปัญหา 
 
 
 
 
 
 

 

(0) ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่ ข้าพเจ้าสามารถท าการบ้านหรืองานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จในเวลาที่ก าหนดได้ 

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

(00) ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่ ข้าพเจ้าสามารถคิดในสิง่ที่ซบัซ้อนได้ 

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

  
 

 

(0) เมื่อถึงวนัสอบในรายวิชาที่ข้าพเจ้าไมพ่ร้อม ข้าพเจ้าจะพยายามท าให้ดีที่สดุ 

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

(00) ในรายวิชาที่ข้าพเจ้าไมเ่ข้าใจ ข้าพเจ้าจะพยายามค้นคว้าเพิ่มเติมหรือปรึกษาอาจารย์หรือเพื่อน 

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

  
 



  105 

เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบเลือกตอบได้เพียงข้อละ 1 ค าตอบ ถ้า
ตอบจริงท่ีสดุจะได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามล าดบัถึงไมจ่ริงเลย ได้ 1 คะแนน 

 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เองและแบบสอบถามท่ีได้
ปรับปรุงจากผู้ อ่ืน ไปหาคณุภาพของเคร่ืองมือวดั โดยมีขัน้ตอนตามล าดบัดงันี ้

ความเที่ยงตรง (Validity) 
การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื อ้หาของแบบสอบถาม (Content 

Validity) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาเนือ้หาตามนิยามปฏิบตักิารเพ่ือให้สามารถวดั
ได้เท่ียงตรงกบัเร่ืองท่ีศกึษา และใช้เกณฑ์การคดัเลือกโดยหาดชันีความสอดคล้องรายข้อ (Index 
of Item-Objective Congruence : IOC) คดัเลือกข้อท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่.60 ขึน้ไป 

อ านาจจ าแนก (Discrimination) และความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ผู้วิจยัน าแบบสอบถามแต่ละฉบับท่ีได้ความเท่ียงตรงแล้ว ไปทดลองใช้กับ

นักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 50 คน น าผลท่ีได้หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยการหาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Coefficient Correlation : r) 
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามนัน้ ๆ ( Item - Total Correlation) และ
คดัเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์กับคะแนนรวมเป็นบวกและมีค่าตัง้แต่ .20 ขึน้ไป 
และหาคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

คา่ความเท่ียงตรง คา่อ านาจจ าแนก และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดงัตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงคา่อ านาจจ าแนก และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

ตวัแปร IOC r  
การบรูณาการทางวชิาการ 0.6 -1.0  .52 ถึง .71 .83 

การบรูณาการทางสงัคม 0.8 -1.0 .54 ถึง .72 .75 

ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย 0.8 -1.0 .42 ถึง .65 .88 

ความผกูพนัตอ่มหาวิทยาลยั 0.6 -1.0 .34 ถึง .76 .71 

การรับรู้ความสามารถของตน 0.8 -1.0 .54 ถึง .73 .84 

พฤติกรรมการเผชิญปัญหา 0.8 -1.0 .42 ถึง .74 .83 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ด าเนินการเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ตอน

ดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้ วิจัยน าหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอ

ความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมูลส่งถึงอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ
อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. ผู้ วิจัยเข้าพบนักศึกษาตามคณะต่าง ๆ และด าเนินการจัดเก็บข้อมูลส าหรับ
นกัศกึษารหสั 60 สถานะคงอยู ่โดยใช้แบบสอบถามและผา่นการแสกน QR Code 

3. ผู้ วิจัยประสานงานกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือขอรายช่ือ
และท่ีอยูน่กัศกึษารหสั 60 สถานะออกกลางคนั และสง่ QR Code แบบสอบถามทางไปรษณียบตัร 

4. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลูแล้วท าการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถติทิี่ใช้วิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ  

1.1 วิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาค่า
ดชันีความสอดคล้องรายข้อ (IOC) 

1.2 วิเคราะห์อ านาจจ าแนกโดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน 
รายข้อกบัคะแนนรวม (Item-Total Correlation) โดยการหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

1.3 วิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

2. สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมตฐิาน 
2.1 วิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นด้วยสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
2.2 วิเคราะห์ปัจจยัเชิงจ าแนกการคงอยู่และออกกลางคนัของนกัศกึษา โดย

การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสตกิส์ (Logistic Regression) 
 

2. ศึกษาเง่ือนไขหรือสาเหตุท่ีสัมพันธ์กับการคงอยู่และการออกกลางคันของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ

การศึกษาในระยะนีเ้ป็นการศึกษาเง่ือนไขหรือสาเหตุท่ีสัมพันธ์กับการคงอยู่และออก
กลางคนัโดยการสมัภาษณ์นกัศกึษาทัง้สถานะคงอยูแ่ละนกัศกึษาออกกลางคนั 
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การเลือกกรณีศึกษา 
ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์การ

เลือกกรณีศึกษา คือนักศึกษารหสั 60 ท่ีคงศึกษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 2 และนักศึกษาออกกลางคนั จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 12 คน โดยมีเกณฑ์การ
เลือกกรณีศกึษา ดงันี ้

1. กรณีนกัศกึษาคงอยู ่เป็นนกัศกึษารหสั 60 ระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิ
2. กรณีนักศึกษาออกกลางคัน เป็นนักศึกษารหัส 60 มี เกณฑ์การเลือก

กรณีศกึษา ดงันี ้
2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินผลแตไ่ม่ลงทะเบียนเรียนใน 

ปีท่ี 2 
2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไมผ่า่นเกณฑ์ประเมินผล (พ้นสภาพ)  
2.3 นกัศกึษาท่ีขอลาออกด้วยตนเอง 

เพ่ือให้เกิดภาพความเข้าใจในภูมิหลังของผู้ ให้ ข้อมูลส าคัญในการศึกษา          
เชิงคณุภาพ ขอน าเสนอข้อมูลภูมิหลงัของผู้ ให้ข้อมูลคร่าว ๆ โดยท่ีผู้ วิจยัขอใช้รหสัแทนนกัศึกษา
ตวัอยา่ง ดงัตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงข้อมลูภมูิหลงัของผู้ให้ข้อมลู 

ผู้ให้ข้อมลู มหาวทิยาลยั คณะ นกัศกึษา เพศ เกรดเฉล่ียสะสม 

NP1 U1 F4 คงอยู่ หญิง 2.23 

NP2 U1 F4 ออกกลางคนั หญิง 2.02 

NP3 U1 F3 คงอยู่ หญิง 1.75 

NP4 U2 F2  คงอยู่ หญิง 2.15 

NP5 U2 F2 ออกกลางคนั ชาย 1.52 

NP6 U2 F4 คงอยู่ ชาย 1.62 

NP7 U2 F4 ออกกลางคนั ชาย 1.15 

NP8 U2 F5 คงอยู่ ชาย 2.17 

NP9 U2 F8 ออกกลางคนั หญิง 1.86 

NP10 U2 F3 คงอยู่ หญิง 2.75 

NP11 U2 F1 คงอยู่ หญิง 1.85 

NP12 U2 F9 คงอยู่ หญิง 3.21 
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กรอบในการศึกษา 
ผู้วิจยัก าหนดกรอบในการสมัภาษณ์เพ่ือให้เกิดความชดัเจน มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. ศกึษาหาข้อมลูนกัศกึษาท่ีจะเป็นกรณีศกึษาในการสมัภาษณ์ 
2. ศึกษาเชิงลึกโดยการสมัภาษณ์พูดคยุแบบเป็นกันเอง (Casual interview) กับนกัศึกษา

คงอยูใ่นชัน้ปีท่ี 2 และสมัภาษณ์พดูคยุทางโทรศพัท์หรือนดัหมายกบันกัศกึษาออกกลางคนั 
3. การสมัภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีแสดงเก่ียวกบัเง่ือนไขหรือสาเหตท่ีุสมัพนัธ์กบัการคงอยู่

หรือออกกลางคนัของนกัศกึษา 
4. ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือพิจารณาความพอเพียงการสนับสนุนปัจจัย และเพ่ือน าไปสู่การ

พฒันารูปแบบการธ ารงรักษาเพ่ือความตัง้ใจคงอยูข่องนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิ
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะนี ้ผู้ วิจยัได้ออกแบบเคร่ืองมือเพ่ือใช้
ประกอบการเก็บข้อมูล โดยผู้ วิจัยพัฒนาขึน้เองใช้การสมัภาษณ์พูดคยุแบบเป็นกันเอง (Casual 
interview) กับนักศึกษากรณีศึกษา ประเด็นสัมภาษณ์เก่ียวข้องกับความหมาย เง่ือนไข สาเหต ุ
การคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษาเป็นอย่างไร ความต้องการของนักศึกษาท่ีให้
มหาวิทยาลยัปรับปรุงในเร่ืองใดเพ่ือให้ศกึษาจนจบการศกึษา หรือความต้องการเก่ียวกับกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษามีรูปแบบอย่างไร โดยแยกแบบสัมภาษณ์นักศึกษาคงอยู่กับนักศึกษา  
ออกกลางคนั 
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ตัวอย่างค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวค าถามการสัมภาษณ์ส าหรับนักศึกษาที่คงอยู่ 
หัวข้อ : การคงอยูแ่ละการออกกลางคนัของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ 
ผู้สัมภาษณ์ 
 นางสาวสขุจิตร ตัง้เจริญ นิสติระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาศกัยภาพ
มนษุย์ (การวิจยัและสถิติทางการศกึษา) คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นยัพฒัน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา ตัง้ประภา 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อท าความเข้าใจความหมาย เง่ือนไข สาเหต ุการคงอยูแ่ละการออกกลางคนัของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ภาคปกต ิ
รายละเอียดวิธีการ 
 เป็นการสมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ (Informal interview) และสมัภาษณ์พดูคยุแบบเป็นกนัเอง 
(Casual interview) 
แนวค าถามกึ่งโครงสร้างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
 1. นกัศกึษามคีวามพงึพอใจในการเรียนที่ผา่นมาอยา่งไร มีอปุสรรคในการเรียนหรือไม ่อยา่งไร 
ถ้ามีนกัศกึษามีแนวทางแก้ไขอยา่งไร 
   2. นกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่หลกัสตูรที่ก าลงัศกึษาหรือไม ่เป็นไปตามที่นกัศกึษาคาดหวงั
หรือไม ่อยา่งไร 
 3. นกัศกึษาคดิวา่อะไรเป็นสว่นท่ีเก่ียวข้องท าให้นกัศกึษาส าเร็จการศกึษาบ้าง  
 4. นกัศกึษามกีารตัง้เปา้หมายของการเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลยันีห้รือไม ่อยา่งไร 
  5. นกัศกึษาคดิวา่ตนเองสามารถที่จะศกึษาในมหาวิทยาลยัแหง่นีจ้นจบการศกึษาหรือไม ่และ 
จะใช้เวลาในการศกึษาทัง้หมดก่ีปี 
  6. นกัศกึษามเีพื่อนที่ออกกลางคนัหรือไม ่คิดวา่การออกกลางคนัของเพื่อนนา่จะมาจากสาเหตุ
ใดบ้าง 
  7. นกัศกึษามคีวามคดิเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการออกกลางคนั 
  8. นกัศกึษาเคยคิดที่จะลาออกจากมหาวิทยาลยัแหง่นีห้รือไม ่เพราะอะไร 
 9. นกัศกึษามคีวามคดิเห็นอยา่งไรตอ่การเข้ามาศกึษาทีม่หาวิทยาลยัแหง่นี ้
 10. เมื่อนกัศกึษามีปัญหาไมว่า่จะเป็นด้านการเรียนหรือด้านอื่น นกัศึกษาท าอยา่งไร 
  11. นกัศกึษาต้องการให้มหาวิทยาลยัจดักิจกรรมในด้านใดบ้างทีจ่ะสนบัสนนุให้นกัศกึษาศกึษา
จนจบการศกึษา 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยวิธีการสมัภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (Informal interview) และการสัมภาษณ์ แบบเป็นกัน เอง (Casual interview) กับ
นกัศกึษาคงอยู่ และสมัภาษณ์พูดคยุทางโทรศพัท์และสมัภาษณ์แบบเป็นกนัเองกบันกัศกึษาออก
กลางคนั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  

 
 

แนวค าถามการสัมภาษณ์ส าหรับนักศึกษาออกกลางคนั 

หัวข้อ : การคงอยูแ่ละการออกกลางคนัของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ 
ผู้สัมภาษณ์ 
 นางสาวสขุจิตร ตัง้เจริญ นิสติระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาศกัยภาพ
มนษุย์ (การวิจยัและสถิติทางการศกึษา) คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นยัพฒัน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา ตัง้ประภา 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อท าความเข้าใจความหมาย เง่ือนไข สาเหต ุการคงอยูห่รือการออกกลางคนัของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ภาคปกต ิ
รายละเอียดวิธีการ 
 เป็นการสมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ (Informal interview) และสมัภาษณ์พดูคยุแบบเป็นกนัเอง 
(Casual interview) 
แนวค าถามกึ่งโครงสร้างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
  1. ในขณะท่ีนกัศกึษาก าลงัศกึษาในมหาวิทยาลยันี ้มคีวามพงึพอใจในการเรียนอยา่งไร  
   2. ในขณะท่ีนกัศกึษาก าลงัศกึษามีอปุสรรคอะไรบ้าง และจดัการกบัอปุสรรคนัน้อยา่งไร 
 3. นกัศกึษาตัง้เปา้หมายก่อนเข้ามาศกึษาในมหาวิทยาลยันีห้รือไม ่อะไรบ้าง 
  4. อะไรเป็นสาเหตทุี่นกัศกึษาออกกลางคนัก่อนส าเร็จการศกึษา 
  5. ในขณะท่ีนกัศกึษาจะตดัสนิใจออกกลางคนั นกัศกึษาได้ปรึกษาใครบ้างหรือไม่ 
 6. นกัศกึษาตดัสนิใจเลอืกมหาวทิยาลยัและสาขาวชิาเองหรือไม ่เพราะอะไร 
 7. นกัศกึษาต้องการให้มหาวิทยาลยัปรับปรุงในเร่ืองใดที่จะสนบัสนนุให้นกัศกึษาจนจบการศกึษา 
 8. นกัศกึษาต้องการให้มหาวิทยาลยัจดักิจกรรมในด้านใดบ้างที่จะสนบัสนนุให้นกัศกึษาศกึษาจน
จบการศกึษา 



  111 

 
การพทัิกษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล 

ผู้วิจยัท าการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
ส าหรับพิจารณาโครงการวิจยัท่ีท าในมนษุย์ และได้รับใบรับรองจริยธรรมการวิจยัของข้อเสนอการ
วิจยั เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้ เข้าร่วมการวิจยัและใบยินยอม หมายเลขข้อเสนอการวิจยั 
SWUEC-102/61E ลงวนัท่ี 11/05/2561ผู้ วิจยัชีแ้จงผู้ ให้ข้อมูลทราบว่า ผู้ วิจัยจะไม่เปิดเผยข้อมูล
ใดท่ีเช่ือมโยงถึงผู้ ให้ข้อมูลรวมการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และอภิปรายผล จะเป็น  
การน าเสนอในภาพรวมเทา่นัน้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ 
ผู้ วิจัยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) ท า 

การวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ควบคู่ไปกบักระบวนการรวบรวมข้อมูล  
มีรายละเอียดดงันี ้

1. น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์จัดลงในหัวข้อประเด็นท่ีศึกษาจาก
ระยะท่ี 1 เพ่ือเป็นการสนับสนุนปัจจัยเชิงจ าแนก และจดักลุ่มข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนา
นกัศึกษา อาทิ เนือ้หาท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนา หรือกิจกรรมท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัย
สง่เสริม 

2. การตรวจสอบข้อมลู เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการตรวจสอบข้อมลูโดยพิจารณา
ถึงความถูกต้องและความน่าเช่ือถือได้ของข้อมูล โดยพิจารณาจากการสนทนาพูดคุยโดยมี
หลกัฐานประกอบระหว่างการสนทนา ความพอเพียงของข้อมูล ก าหนดได้โดยประเด็นค าถามท่ี
ผู้วิจยัเตรียมไว้ก่อนการศกึษา  

 
ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
ความตัง้ใจคงอยู่ และศึกษาผลการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ 

การศึกษาระยะนีมี้การด าเนินการเป็น 2 ตอน คือ 1) พัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ 
PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ และ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
ธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยู ่รายละเอียดดงันี ้
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1. พัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่ อ
ส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่  

การพฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมความ
ตัง้ใจคงอยู ่มี 3 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 
1. ศึกษาแนวคิดความผูกพันต่อเป้าหมายจากทฤษฎีการก าหนดเป้าหมายของ 

Locke and Latham (1990) และการรับรู้ความสามารถของตนจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา
เชิงสังคมของ Bandura (1986) ซึ่งเป็นปัจจัยและเง่ือนไขหรือสาเหตุของการคงอยู่และการออก
กลางคนัของนกัศกึษา จากการศกึษาในระยะท่ี 1 เพ่ือน ามาเป็นกิจกรรมในรูปแบบการธ ารงรักษา
แบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยูข่องนกัศกึษา 

2. ศกึษารูปแบบและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการพฒันานกัศกึษาของ 
Miller and Prince (1976) ทฤษฎีการพัฒนานิสิตนกัศึกษาของ Chickering and Reisser (1993) 
แนวคดิทฤษฎีการเช่ือมโยงของ Thorndike แนวคดิกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 

 
ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วย
กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศึกษาและแบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบ 

1. น าข้อมูลพืน้ฐานและผลการศึกษาระยะท่ี 1 มาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือก าหนด
หลักการของรูปแบบว่ามีลักษณะอย่างไร มีความมุ่งหมายหลักคืออะไร และมีรูปแบบการธ ารง
รักษาอย่างไรให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง และคาดหวังเม่ือด าเนินการรูปแบบแล้วเสร็จจะ
สามารถเพิ่มความตัง้ใจคงอยูข่องนกัศกึษาได้ 

2. สร้างกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วย
กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันารูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ พบว่า รูปแบบการจดัการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์กับการเปล่ียนแปลงความตัง้ใจ
คงอยู่ของนกัศกึษา ซึง่ผลของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีอิทธิพลตอ่การพฒันานกัศกึษา ดงัเห็น
ได้จากการงานวิจัยของอุไรวรรณ ชินพงษ์ (2555, น. 150) เร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน พบว่า 
คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองท่ีเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
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คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังเรียน 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

3. น าแนวคิดทฤษฎีในขัน้ตอนท่ี 1 ร่วมบูรณาการในรูปแบบการธ ารงรักษาแบบ 
PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ โดยก าหนดเป็นกิจกรรม และการ
ด าเนินกิจกรรม 

4. สงัเคราะห์นิยามความหมาย และกระบวนการของรูปแบบการธ ารงรักษาแบบ 
PSPP ด้วยกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยู ่ดงันี ้

รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม
ความตัง้ใจคงอยู ่หมายถึง กระบวนการจดักิจกรรมอยา่งเป็นขัน้เป็นตอนเพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคง
อยูข่องนกัศกึษา โดยมีขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมความพร้อม (Prepare : P) หมายถึง การเตรียมความพร้อม
สู่การใช้รูปแบบ สร้างความไว้วางใจ มีปฏิสัมพันธ์กัน การสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย ด้วย
กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การเล่นเกม เพ่ือน าไปสู่การน าไปใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ปฏิบตั ิ

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กระตุ้ น (Stimulate : S) หมายถึง ขัน้ตอนท่ีนักศึกษาได้รับการ
กระตุ้นให้เห็นความส าคญัของความผูกพันต่อเป้าหมายและการรับรู้ความสามารถของตน ด้วย
การใช้กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ เพ่ือให้นกัศกึษาได้สนทนา พดูคยุเร่ืองตา่ง ๆ และฝึกการรับฟังอยา่งใส่
ใจในเร่ืองราวของผู้ อ่ืน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การฝึกปฏิบตัิ (Practice : P) หมายถึง ขัน้ตอนท่ีนกัศึกษาฝึกการ
ตัง้เป้าหมาย และก าหนดแนวทางเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
กรณีศกึษา และการอภิปรายกลุม่  

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ติดตาม (Pursue : P) หมายถึง ขัน้ตอนท่ีนักศึกษาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การปฏิบัติตามการตัง้เป้าหมาย ปัญหาและอุปสรรค และร่วมกันวิเคราะห์การ
น าไปใช้ในการเรียน 

โดยท่ีกิจกรรมท่ีสอดแทรกในแต่ละขัน้ของรูปแบบจะเป็นการพัฒนาความ
ผูกพันต่อเป้าหมายและการรับรู้ความสามารถของตน โดยท่ีการด าเนินกิจกรรมจะด าเนินด้วย
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยมีปฏิสัมพันธ์กัน
ภายในกลุ่ม มีความร่วมมือในกิจกรรม วิเคราะห์ แลกเปล่ียนประสบการณ์ สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จาก
กิจกรรม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน ขัน้ท่ี 1 ขัน้น า เตรียมความ



  114 

พร้อมหรือสร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ ขัน้ท่ี 2 ขัน้กิจกรรม ให้นกัศึกษาลงมือปฏิบตัิตาม
กิจกรรมท่ีเตรียมไว้เพ่ือให้นกัศกึษาเกิดประสบการณ์โดยตรง สามารถน ามาวิเคราะห์หรืออภิปราย
ได้หลงัจากปฏิบตัิกิจกรรมสิน้สุด ขัน้ท่ี 3 ขัน้อภิปราย การท่ีให้นกัศึกษาได้แสดงความรู้สึก แสดง
ความคิดเห็นหลงัจากกิจกรรมสิน้สุดไปแล้ว ในขัน้นีอ้าจารย์จะต้องเป็นผู้น าทางช่วยให้นกัศึกษา
อภิปรายตามจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้ และขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุป นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปรายจนเกิดความ
เข้าใจตามท่ีต้องการ รวมถึงการอภิปรายน าเอาสิ่งท่ีเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 

5. สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ 
5 ระดับ (Rating Scale) คือ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของคู่มือ
รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี ้(ล้วน สายยศ; และอังคณา 
สายยศ. 2538: น. 184) 

ระดบั 5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ 
ระดบั 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
ระดบั 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
ระดบั 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

  
ขัน้ตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการธ ารงรักษา 

1. จัดท าร่างรูปแบบการธ ารงรักษาเพ่ือเสนอผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่ม
สมัพนัธ์เพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยู่ 

2. น าร่างรูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ และแบบประเมินความเหมาะสมเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
เพ่ือประเมินคณุภาพของรูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริม
ความตัง้ใจคงอยู ่

3. น าข้อเสนอแนะและผลการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของรูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจ
คงอยู่มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียน า้หนักคะแนน มาเทียบเกณฑ์ดังนี ้(ล้วน สายยศ ; และอังคณา  
สายยศ. 2538: น. 184) 
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ชว่งคะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ 
ชว่งคะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
ชว่งคะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ชว่งคะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
ชว่งคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

4. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญเพ่ือให้รูปแบบมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึน้ 

 
2. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีเข้าศกึษาสงักดัคณะ รหสั 60 จ านวน 2,460 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีเข้าร่วมการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วย
กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยู ่จ านวน 20 คน 

การสร้างและการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศกึษา

ท่ีผู้วิจยัดดัแปลงแบบวดัของ กชนก เครือตนั (2555) ให้เหมาะสมกบัตวัอยา่งและนิยามปฏิบตักิาร 
ข้อค าถามเก่ียวกับความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษาแม้ว่าจะเกิดสถาการณ์ใดขึน้ก็ตาม ซึ่ง
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั ตัง้แต่ จริงท่ีสดุ ถึง ไม่จริงเลย จ านวน 10 
ข้อ ค่าอ านาจจ าแนกแบบความสมัพนัธ์รายข้อกับคะแนนรวมตัง้แต่ .35 ถึง .69 และหาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้วยสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเทา่กบั .87 
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ตัวอย่าง แบบสอบถามความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบเลือกตอบได้เพียงข้อละ 1 ค าตอบ ถ้า
ตอบจริงท่ีสดุจะได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามล าดบัถึงไมจ่ริงเลย ได้ 1 คะแนน  

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ความเที่ยงตรง (Validity) 

การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม (Content validity) 
โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจแก้เนือ้หาตามนิยามปฏิบตักิารเพ่ือให้สามารถวดั
ได้เท่ียงตรงกบัเร่ืองท่ีศกึษา และใช้เกณฑ์การคดัเลือกโดยหาดชันีความสอดคล้องรายข้อ (Index 
of Item-Objective Congruence : IOC) คดัเลือกข้อท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่.60 ขึน้ไป 

อ านาจจ าแนก (Discrimination) และความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ผู้วิจยัน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 50 คน 

น าผลท่ีได้หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามนัน้ ๆ ( Item-total correlation) และคัดเลือกข้อ
ค าถามท่ีมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์กับคะแนนรวมเป็นบวกและมีค่าตัง้แต่ .20 ขึน้ไป และหาค่า
ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การพฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมความ

ตัง้ใจคงอยู ่ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
1. ผู้ วิจัยชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบการธ ารงรักษาแบบบ PSPP ด้วยกิจกรรม 

กลุ่มสมัพนัธ์กับกลุ่มตวัอย่าง และผู้ วิจยัชีแ้จงให้กลุ่มตวัอย่างเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรม โดย
แบบแผนการทดลองในการด าเนินการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือ
ส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ด าเนินการตามการวิจยัแบบมีการทดสอบก่อนการใช้รูปแบบและทดสอบหลงั
การใช้รูปแบบ (Pretest and Multiple – Posttest Design) (Edmonds & Kenedy. 2013) ดงัแสดงในตาราง 4 

 

(0) ข้าพเจ้าตัง้ใจคงอยูใ่นมหาวิทยาลยันีต้อ่ไป แม้วา่มีเพื่อนชวนลาออกไปเรียนที่มหาวิทยาลยัอื่น 

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

(00) ข้าพเจ้าตัง้ใจคงอยูใ่นมหาวิทยาลยันีต้อ่ไป แม้วา่จะเรียนในวิชาที่ยาก 

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 
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ตาราง 4 แบบแผนการทดลอง 

กลุม่ 
สอบก่อน 

(Pretest) 
ใช้รูปแบบ 

สอบหลงั 

(Posttest 1) 

สอบหลงั 

(Posttest 2) 

E O1 X O2 O3 

 
เม่ือ E แทน กลุม่ทดลอง 
 O1 แทน ทดสอบก่อนการใช้รูปแบบ 
 X แทน รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือ

สง่เสริมความตัง้ใจคงอยู ่
 O2 แทน ทดสอบหลงัการใช้รูปแบบเสร็จสิน้ทนัที 
 O3 แทน ทดสอบหลงัการใช้รูปแบบเสร็จสิน้ 1 เดือน 
ส าหรับระยะเวลาในการทดสอบภายหลงัการใช้รูปแบบเสร็จสิน้ทนัทีหรือการวดัภายหลงั

การรูปแบบเสร็จสิน้ 1 เดือน จะต้องมีการเว้นระยะหา่งของเวลาในการวดัซ า้ เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นการวดั
ในเร่ืองเดียวกันก็ควรทดสอบโดยมีระยะเวลาห่างกันมากกว่า 3 สัปดาห์ (Ferrando & Lorenzo. 2001; 
Pfeiffer, etal. 2011; อ้างถึงใน เสาวณิต กิตตินานนท์, 2554, น. 20-21) ดงันัน้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลอง
รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพ่ือความตัง้ใจคงอยู ่รายละเอียดดงันี ้

ระยะก่อนการใช้รูปแบบ ผู้วิจยัคดัเลือกลุ่มตวัอย่างอย่างเจาะจงโดยพิจารณา
คะแนนค่าสัมประสิทธ์ิการจ าแนกการคงอยู่และออกกลางคนัต ่าจากน้อยไปมาก และวดัความ
ตัง้ใจคงอยูจ่ากแบบสอบถามความตัง้ใจคงอยูเ่ป็นคะแนนก่อนการการใช้รูปแบบ (O1) 

ระยะการใช้รูปแบบ ผู้วิจยัด าเนินการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วย
กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพ่ือพฒันาสง่เสริมความตัง้ใจคงอยูใ่นชว่งเดือนมีนาคม 2562 

ระยะหลังการใช้รูปแบบทันที  ผู้ วิจัยด าเนินการวัดความตัง้ใจคงอยู่ของ
นกัศกึษาจากแบบสอบถามวดัความตัง้ใจคงอยู่ ซึ่งคะแนนจากการทดสอบเป็นคะแนนหลงัการใช้
รูปแบบ (O2) 

ระยะหลังการใช้รูปแบบเสร็จสิน้ 1 เดือน ผู้ วิจัยด าเนินการวัดความตัง้ใจ     
คงอยู่ของนักศึกษาจากแบบทดสอบวัดความตัง้ใจคงอยู่อีกครัง้ เป็นคะแนนหลังการใช้รูปแบบ
เสร็จสิน้ 1 เดือน (O3)  
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2. ผู้วิจยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบทดสอบวดัความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศกึษา น าไป
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเก่ียวกบัความตัง้ใจคงอยู่ก่อนการใช้รูปแบบ หลงัการใช้
รูปแบบทนัที และหลงัการใช้รูปแบบเสร็จสิน้ 1 เดือน 

 
สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถติทิี่ใช้วิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ  
1.1 วิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาค่า

ดชันีความสอดคล้องรายข้อ (IOC) 
1.2 วิเคราะห์อ านาจจ าแนกโดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน 

รายข้อกบัคะแนนรวม (Item-Total Correlation) โดยการหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
1.3 วิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
2. สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมตฐิาน 

วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความตัง้ใจคงอยู่ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ก่อนการใช้รูปแบบ หลงัการใช้รูปแบบทนัที และหลงัการใช้
รูปแบบเสร็จสิน้ 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ า้ทางเดียว (One-way 
repeated measures ANOVA) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นวิจยัและการพฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP เพ่ือส่งเสริมความ

ตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีความมุ่งหมาย 1) เพ่ือศกึษาปัจจยัเชิงจ าแนกและเง่ือนไขหรือสาเหตขุองการ
คงอยู่และการออกกลางคัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วย
กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ และศึกษาผลการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ 
PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ ผู้ วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แบง่ตามระยะการวิจยัเป็น 2 ระยะ ดงันี ้ 

ระยะที่  1 ผลการศึกษาปัจจัยเชิงจ าแนกและเง่ือนไขหรือสาเหตุของการคงอยู่และ 
การออกกลางคนั ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรายงานผลการศกึษาจ าแนกตามความมุง่หมายย่อยดงันี ้

1. ผลการศึกษาปัจจัยเชิงจ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกต ิมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ผลการศึกษาเง่ือนไขหรือสาเหตุท่ีสัมพันธ์กับการคงอยู่และการออกกลางคันของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระยะที่  2 ผลการพฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ และผลการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์
เพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยู ่โดยรายงานผลการศกึษาจ าแนกตามความมุง่หมายย่อย ดงันี ้

1. ผลการพฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริม
ความตัง้ใจคงอยู ่

2. ผลการเปรียบเทียบความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ก่อนและ
หลงัการใช้รูปแบบ 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษร

ยอ่ท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือส่ือความหมายให้ตรงกนั ดงันี ้
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X         แทน คะแนนเฉล่ีย 
S.D.      แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2        แทน การทดสอบไคสแควร์ 
 S.E.      แทน คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวดั 
 df.         แทน ระดบัของความเป็นอิสระ 
VIF         แทน คา่ Variance Inflation Factor 
           แทน คา่สมัประสิทธ์ถดถอยโลจิสตกิส์ 
Exp( ) แทน คา่การเปล่ียนแปลงของ Odds Ratio 
2R           แทน สดัสว่นหรือเปอร์เซ็นต์ในการอธิบายความแปรผนัในโมเดลถดถอย 

   โลจิสตกิส์ 
X1           แทน การบรูณาการทางวิชาการ 
X2           แทน การบรูณาการทางสงัคม 
X3           แทน ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย 
X4           แทน ความผกูพนัตอ่มหาวิทยาลยั 
X5           แทน การรับรู้ความสามารถของตน 
X6           แทน พฤตกิรรมการเผชิญปัญหา 
F          แทน คา่สถิต ิMultivariate F test ท่ีใช้ในการค านวณ 
p.           แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ
2          แทน ขนาดอิทธิพล 
 

ระยะท่ี 1 ผลการศึกษาปัจจัยเชิงจ าแนกและเง่ือนไขหรือสาเหตุของการคงอยู่และการ
ออกกลางคัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ที่ตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี ้ 

1. ผลการศึกษาปัจจัยเชิงจ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร   

ผู้วิจยัขอน าเสนอดงันี ้
1.1 ลักษณะของข้อมูลเบือ้งต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

จ านวนตัวอย่างของนักศึกษาคงอยู่และออกกลางคัน ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนก
ตามเพศและคณะ ดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 จ านวนนกัศกึษาจ าแนกตามเพศ คณะ และสถานะนกัศกึษาของแตล่ะมหาวิทยาลยั 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 

คณะ นกัศกึษาคงอยู่ นกัศกึษาออก
กลางคนั 

นกัศกึษาคงอยู่ นกัศกึษาออก
กลางคนั 

 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ศลิปศาสตร์ 10 50 2 4 3 29 1 3 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 36 3 11 6 6 1 1 
บริหารธุรกิจ 14 55 9 5 25 71 8 11 
วศิวกรรมศาสตร์ 19 14 6 0 24 15 9 8 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 7 3 2 2 7 3 3 2 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชัน่ 

3 2 0 1 18 25 1 2 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12 48 5 4 5 3 3 3 
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน - - - - 8 23 3 2 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 

- - - - 5 7 6 2 

รวม 81 208 27 27 101 182 35 34 

 
จากตาราง 5 พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กลุ่มนักศึกษา 

คงอยูส่่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาหญิง จ านวน 208 คน กลุ่มนกัศกึษาออกกลางคนัเป็นนกัศกึษาชายและ
หญิงเท่ากนั จ านวน 27 คน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มนกัศกึษาคงอยู่ส่วนใหญ่
เป็นนกัศกึษาหญิง จ านวน 182 คน และกลุ่มนกัศกึษาออกกลางคนันกัศกึษาชายและหญิงใกล้เคียง
กนั เป็นนกัศกึษาชาย 35 คน 

1.2 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนตัวแปร 
คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนตวัแปร จ าแนกตามกลุ่มตวัอย่าง

นกัศกึษาคงอยูแ่ละนกัศกึษาออกกลางคนั ดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนตวัแปร จ าแนกตามนกัศกึษาคงอยูแ่ละ
นกัศกึษาออกกลางคนั 

ตัวแปร 
นักศึกษาคงอยู่ นักศึกษาออกกลางคัน 

X  S.D. X  S.D. 
การบรูณาการทางวชิาการ 33.14 4.22 31.14 6.07 
การบรูณาการทางสงัคม 48.75 6.31 45.76 7.86 
ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย 33.79 4.18 30.36 6.23 
ความผกูพนัตอ่มหาวิทยาลยั 45.74 5.44 43.21 7.33 
การรับรู้ความสามารถของตน 45.77 6.68 41.00 5.47 
พฤติกรรมการเผชิญปัญหา 39.38 4.47 37.19 5.73 

 
จากตาราง 6 แสดงคา่สถิติพืน้ฐานของตวัแปรท่ีศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาคงอยู ่

ตัวแปรการบูรณาการทางสังคมมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากับ 48.75 รองลงมาตัวแปรการรับรู้
ความสามารถของตนมีค่าเฉล่ีย 45.77 และตัวแปรการบูรณาการทางวิชาการมีค่าเฉล่ีย 
ต ่าท่ีสุด เท่ากับ 33.14 ส าหรับกลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาออกกลางคนั ตวัแปรการบรูณาการทางสงัคมมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 45.76 รองลงมาตัวแปรความผูกพันต่อสถาบันมีค่าเฉล่ีย 43.21 และ 
ตวัแปรความผกูพนัตอ่เปา้หมายมีคา่เฉล่ียต ่าสดุ เทา่กบั 30.36 

 
1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงจ าแนกต่อการคงอยู่และการออกกลางคัน 

การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงจ าแนกตอ่การคงอยูแ่ละการออกกลางคนัท่ีตวัแปรท านาย
เป็นตวัแปรท่ีระดบัข้อมลูอยู่ในระดบัช่วง (Interval Scale) และตวัแปรเกณฑ์มี 2 คา่ คือ การคงอยู่
และการออกกลางคนั ใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ (Binary logistic regression) โดย
ท่ีต้องทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้น ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กันหรือไม่เกิดปัญหาพหุสมัพันธ์
ร่วม (Multicollinearity) ตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสติกส์ โดยพิจารณา 
ค่าความเป็นไปได้ (Likelihood Value) และพิจารณาความเหมาะสมของ model ทดสอบ
นัยส าคญัของสัมประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติกส์ของตวัแปรท านายแต่ละตวัแปร ทดสอบระดับ
ความสมัพนัธ์ และการเลือกตวัแปรท านายเข้าวิเคราะห์ 
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1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการทดสอบความเป็น 
พหุสัมพันธ์ร่วม (Multicollinearity)  

การวิเคราะห์ข้อมูลนีเ้ป็นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยการน าคะแนนรวม
จากตัวแปรปัจจัยด้านต่าง ๆ น ามาค านวณค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่ ง 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรควรมีค่าต ่า หากพบว่าตวัแปรคู่ใดมีความสัมพันธ์ใน
ระดบัสูงอาจต้องท าการตรวจสอบความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรเพ่ือศึกษาปัญหาเก่ียวกับความ
เป็นพหสุมัพนัธ์ร่วม ผลการค านวณคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ดงัตาราง 7 

ตาราง 7 การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

 1 2 3 4 5 6 

1. การบรูณาการทางวิชาการ  - .680** .601** .599** .478** .443** 
2. การบรูณาการทางสงัคม  - .565** .672** .419** .509** 
3. ความผกูพนัธ์ตอ่เปา้หมาย   - .622** .666** .636** 
4. ความผกูพนัตอ่สถาบนั    - .505** .605** 
5. การรับรู้ความสามารถของตน     - .626** 
6. พฤติกรรมการเผชิญความเครียด      - 

 
หมายเหต ุ **p < .01 

 
จากตาราง 7 พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรมีค่าตัง้แต่ .416 - .680 โดยท่ี 

ตวัแปรการบูรณาการทางวิชาการ (X1) และการบูรณาการทางสงัคม (X2) มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสูงสุด เท่ากับ .680 รองลงมาตัวแปรการบูรณาการทางสังคม (X2) และ
ความผกูพนัตอ่มหาวิทยาลยั (X4) เท่ากบั .672 และตวัแปรการบรูณาการทางสงัคม (X4) และการรับรู้
ความสามารถของตน (X5) มีความสมัพนัธ์กนัต ่าสดุ เทา่กบั .419 เน่ืองจากคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรมีคา่คอ่นข้างสงูจึงท าการตรวจสอบปัญหาเก่ียวกบัความเป็นพหสุมัพนัธ์ร่วม โดยการ
ทดสอบจากคา่ Tolerance และทดสอบคา่ VIF (Variance Inflation Factor) ดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 คา่ Tolerance และ VIF ของตวัแปรเกณฑ์การคงอยูแ่ละการออกกลางคนัของนกัศกึษา 

ตัวแปร 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

การบรูณาการทางวชิาการ .450 2.220 
การบรูณาการทางสงัคม .417 2.398 
ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย .386 2.591 
ความผกูพนัตอ่สถาบนั .418 2.395 
การรับรู้ความสามารถของตน .479 2.088 
พฤติกรรมการเผชิญปัญหา .462 2.166 

 
จากตาราง 8 พบว่า ค่า Tolerance ของตวัแปรเกณฑ์ทุกตวัแปรมีค่าตัง้แต่ .386 - .479 ซึ่งค่า 

ไม่เข้าใกล้ศูนย์ และค่า VIF ของตวัแปรเกณฑ์ทุกตวัแปรมีค่าตัง้แต่ 2.088–2.591 ซึ่งไม่ถึง 10 (Hair 
et al., 2014, p.201) แสดงว่า ตวัแปรเกณฑ์ทุกตวัแปรไม่เกิดปัญหาความเป็นพหุสัมพันธ์ร่วม เป็น
ตามข้อตกลงเบือ้งต้นในการวิเคราะห์การถดถอย จงึท าการวิเคราะห์ได้ในขัน้ตอ่ไป 

 
2. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิส์  

การศึกษาปัจจัยเชิงจ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคัน และสร้างสมการ
ท านายการคงอยู่และการออกกลางคนั ด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย   
โลจิสติกส์ โดยพิจารณาค่าความเป็นไปได้ (Likelihood Value) ใช้สถิติการทดสอบไคสแควร์ ( 2 ) 
และพิจารณาความเหมาะสมของ model สถิติท่ีใช้ในการทดสอบของ Hosmer and Lemeshow 
ทดสอบนยัส าคญัของสมัประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติกส์ของตวัแปรท านายแต่ละตวัแปร ด้วยสถิติ
ทดสอบ 2 ตวั ได้แก่ สถิติทดสอบของวอลด์ (Wald Statistic) เป็นการทดสอบตวัแปรท านายไม่มี
ผลตอ่การเปล่ียนแปลง odds ratio และสถิติทดสอบความเหมาะสมสมัประสิทธ์ิของ model ด้วย
คา่สถิต ิ 2 ทดสอบระดบัความสมัพนัธ์ โดยใช้สถิตทิดสอบ Cox & Snell 2R  และการเลือกตวัแปร
ท านายเข้าวิเคราะห์ ด้วยวิธี enter method เป็นวิธีท่ีเลือกตัวแปรท านายทัง้หมดเข้าสมการ 
โลจิสตกิส์พร้อมกนัในขัน้ตอนเดียว ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิส์ ดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

ตัวแปร B S.E. Wald df. p Exp(B) 
1. การบรูณาการทางวชิาการ (X1) -.023 .032 .505 1 .477 .977 
2. การบรูณาการทางสงัคม (X2) .022 .024 .833 1 .361 1.022 
3. ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย (X3) .098 .033 8.837 1 .003** 1.103 
4. ความผกูพนัตอ่มหาวิทยาลยั (X4) -.015 .025 .329 1 .566 .986 
5. การรับรู้ความสามารถของตน (X5) .084 .023 13.747 1 .000** 1.088 
6. พฤติกรรมการเผชิญปัญหา  (X6) -.030 .030 .999 1 .318 .971 
คา่คงที ่ -3.752 .942 15.851 1 .000 .023 
-2 Log Likelihood (-2LL) ; based model = 648.825, proposed model = 584.838  

( 2 = 6.987, df. = 6, p =.000) 

Hosmer and Lemeshow Test ( 2 = 9.975, df. = 8, p = .267) 
Cox & Snell 2R  = .088, Nagelkerke 2R  = .145 

 
หมายเหต ุ **p < .01 

 
จากตาราง 9 พบว่า เม่ือพิจารณาความเหมาะสมค่า -2 Log Likelihood ของโมเดล 

โลจิสติกส์ท่ีมีตัวแปรเกณฑ์ทัง้ 6 ตัวแปร มีค่า -2 Log Likelihood ของโมเดลท่ีมีตัวแปรเกณฑ์ 
(proposed model) เท่ากับ 584.838 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า -2 Log Likelihood ของโมเดลท่ีมีเฉพาะ
ค่าคงท่ีหรือไม่มีตัวแปรเกณฑ์ (based model) เท่ากับ 648.825 แสดงว่า โมเดลของปัจจัยตัวแปร
เกณฑ์ทุกตัวแปรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่าไคสแควร์จากการ
ทดสอบโมเดล มีค่าเท่ากับ 6.987 แสดงว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติกส์ของปัจจัยตวัแปร

เกณฑ์ทุกตัวแปรมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ( = 6.987, df = 6,  
p = .000) หมายความว่า ปัจจัยตัวแปรเกณฑ์ทัง้ 6 ตัว มีความเหมาะสมกับโมเดลการถดถอย 
โลจิสติกส์ โดยตัวแปรปัจจัยทุกตัวแปรมีอิทธิพลท่ีสามารถร่วมกันท านายต่อการคงอยู่และการ 
ออกกลางคนัของนกัศกึษา และเม่ือพิจารณาความสามารถในการท านายของโมเดลโลจิสติกส์ พบว่า 
โมเดลดังกล่าวสามารถท านายความผันแปรของการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษาได้  

ร้อยละ 14.5 (Nagelkerke  = .145) และสามารถเขียนสมการโลจิสติกส์ ได้ดังนี ้Log (Odds) =  
-3.752 + .098 X3  + .084 X5 +.022 X2 – .015X4 – .023X1 – .030X6 และร้อยละความถูกต้องของการ
ท านายนกัศกึษาคงอยู่และนกัศกึษาออกกลางคนัจากสมการโลจิสติกส์ ดงัตาราง 10 

2

2R
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ตาราง 10 ร้อยละความถกูต้องของการท านายนกัศกึษาคงอยูแ่ละนกัศกึษาออกกลางคนั 

สถานะ 
(คงอยู่ /ออกกลางคัน) 

จ านวน
นักศึกษา 

ผลการท านายโอกาสนักศึกษาคงอยู่และนักศึกษาออก
กลางคนั 

นักศึกษาคงอยู่ นักศึกษาออก
กลางคนั 

ร้อยละความ
ถกูต้อง 

นกัศกึษาคงอยู ่ 572 565 7 98.8 
นกัศกึษาออกกลางคนั 123 115 8 6.5 

รวม 695 680 15 82.4 

 
จากตาราง 10 พบว่า ประสิทธิภาพของการท านายตวัแปรเกณฑ์ทัง้ 6 ตวั สามารถร่วมกัน

ท านายในภาพรวมได้ถกูต้อง ร้อยละ 82.4  
และจากตาราง 9 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ พบว่า ตวัแปรท่ีส่งผลต่อการคงอยู่

และการออกกลางคนัของนกัศึกษามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ านวน 
2 ตวัแปร ได้แก่ ความผูกพันต่อเป้าหมาย (X3) และการรับรู้ความสามารถของตน (X5) จึงน าตวัแปร 
ทัง้สองเข้าวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิส์อีกครัง้ ได้ผลดงัตาราง 11 

ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์เพ่ือศกึษาปัจจยัความผกูพนัตอ่เปา้หมายและ 
การรับรู้ความสามารถของตนตอ่การคงอยูแ่ละการออกกลางคนัของนกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
ภาคปกต ิของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร B S.E. Wald df. p Exp(B) 

1. ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย (X3) .081 .027 8.959 1 .003** 1.085 

2. การรับรู้ความสามารถของตน (X5) .073 .021 12.047 1 .001** 1.076 

คา่คงท่ี -4.258 .772 30.421 1 .000 .014 

-2 Log Likelihood (-2LL) ; based model = 648.825, proposed model = 587.175  
( 2 = 61.650, df. = 2, p =.000) 
Hosmer and Lemeshow Test ( 2 = 8.462, df. = 8, p = .390) 
Cox & Snell 2R  = .085, Nagelkerke 2R  = .140 

 
หมายเหต ุ **p < .01 
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จากตาราง 11 พบว่า เม่ือพิจารณาความเหมาะสมค่า -2 Log Likelihood ของโมเดล 
โลจิสติกส์ ท่ี มีตัวแปรเกณฑ์  2 ตัวแปร มีค่า -2 Log Likelihood ของโมเดลท่ี มีตัวแปรเกณฑ์ 
(proposed model) เท่ากับ 587.175 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า -2 Log Likelihood ของโมเดลท่ีมีเฉพาะ
ค่าคงท่ีหรือไม่มีตัวแปรเกณฑ์ (based model) เท่ากับ 648.825 แสดงว่า โมเดลของปัจจัยตัวแปร
เกณฑ์ 2 ตัวแปรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่าไคสแควร์จาก 
การทดสอบโมเดล มีค่าเท่ากับ 61.650 แสดงว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติกส์ของปัจจัย 
ตวัแปรเกณฑ์ทุกตวัแปรมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ( 2 = 61.650,  
df = 2, p = .000) หมายความว่า ปัจจัยตัวแปรเกณฑ์ 2 ตัวแปร มีความเหมาะสมกับโมเดลการ
ถดถอยโลจิสติกส์ โดยตวัแปรปัจจยั 2 ตวัแปรมีอิทธิพลท่ีสามารถร่วมกนัท านายตอ่การคงอยู่และการ
ออกกลางคนัของนกัศกึษา และเม่ือพิจารณาความสามารถในการท านายของโมเดลโลจิสติกส์ พบว่า 
โมเดลดังกล่าวสามารถท านายความผันแปรของการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษาได้  
ร้อยละ 14.0 (Nagelkerke 2R  = .140) โดยตัวแปรท่ีส่งผลต่อการคงอยู่และการออกกลางคันของ
นักศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสามารถเขียนสมการ 
โลจิสตกิส์ท่ีเหมาะสม ได้ดงันี ้  

Log (Odds) = -4.258 + .081 X3  + .073 X5 
และร้อยละความถูกต้องของการท านายนักศึกษาคงอยู่และนักศึกษาออกกลางคนัจากสมการ         
โลจิสตกิส์ ดงัตาราง 12 

ตาราง 12 ร้อยละความถกูต้องของการท านายนกัศกึษาคงอยูแ่ละนกัศกึษาออกกลางคนัของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ในเขต
กรุงเทพมหานคร จากสมการโลจิสตกิส์ 

สถานะ 
(คงอยู่ /ออกกลางคัน) 

จ านวน
นักศึกษา 

ผลการท านายโอกาสนักศึกษาคงอยู่และนักศึกษา 
ออกกลางคัน 

นักศึกษาคงอยู่ นักศึกษาออก
กลางคนั 

ร้อยละความ
ถกูต้อง 

นกัศกึษาคงอยู ่ 572 566 6 99.0 
นกัศกึษาออกกลางคนั 123 114 9 7.3 

รวม 695 680 15 82.7 
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จากตาราง 12 พบว่า ประสิทธิภาพของการท านายตัวแปรเกณฑ์ 2 ตัว สามารถร่วมกัน
ท านายในภาพรวมได้ถกูต้อง ร้อยละ 82.7 ซึ่งประสิทธิภาพของการท านายสูงกว่าการท านายตวัแปร
เกณฑ์ 6 ตวั แสดงให้เห็นว่า ตวัแปรความผูกพันต่อเป้าหมายและความสามารถของตนเป็นตวัแปร
จ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคนัของนกัศกึษาได้อยา่งชดัเจน 

 
ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความของผลลัพธ์ 

ถ้าต้องการพยากรณ์นกัศึกษาท่ีมีคะแนนความผูกพนัต่อเป้าหมายและการรับรู้
ความสามารถของตนวา่ความนา่จะเป็นนกัศกึษาจะเป็นนกัศกึษาคงอยูห่รือนกัศกึษาออกกลางคนั 
สามารถท าได้โดยการค านวณความนา่จะเป็น 

P   =   
53

53

X073.X081.285.4

X073.X081.285.4

e1

e






 

ในท่ีนีผู้้ วิจยัสมมติคะแนนความผูกพนัต่อเป้าหมายและการรับรู้ความสามารถ
ของตนจ านวน 4 คู ่การจดันกัศกึษาเข้ากลุม่ใช้คา่ความนา่จะเป็นเทา่กบั 0.5 ดงัตาราง 13 

ตาราง 13 แสดง Log(Odds) และคา่ความน่าจะเป็น 

(X3, X5)  Log (Odds) คา่ความนา่จะเป็น (P) แปลความหมาย 

(32, 42) 1.400 0.8022 นกัศกึษาจดัอยูใ่นกลุม่คงอยู ่

(21, 35) –0.002 0.4995 
นกัศกึษาจดัอยูใ่นกลุม่ออกกลางคนัแตม่ี

โอกาสที่จะเป็นนกัศกึษาคงอยูไ่ด้ 
(22, 44) 0.006 0.5015 นกัศกึษาจดัอยูใ่นกลุม่นกัศกึษาคงอยูแ่ตม่ี

โอกาสที่จะเป็นนกัศกึษาออกกลางคนัได้ 
(20, 12) –1.032 0.2627 นกัศกึษาจดัอยูใ่นกลุม่ออกกลางคนั 

 
จากตาราง 13 ค่าความน่าจะเป็นแสดงให้เห็นว่าสามารถจดันกัศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

นกัศึกษาจดัอยู่ในกลุ่มคงอยู่ คือนกัศึกษาท่ีมีค่าความน่าจะเป็นมากเข้าใกล้ 1.000 นกัศึกษาจดัอยู่
ในกลุ่มออกกลางคนั คือนักศึกษาท่ีมีค่าความน่าจะเป็นน้อยเข้าใกล้ 0 และนักศึกษาท่ีมีค่าความ
น่าจะเป็นใกล้ 0.5 นั่นคือ นักศึกษากลุ่มนีมี้ความเส่ียงท่ีจะเปล่ียนกลุ่มได้ จึงควรพัฒนานักศึกษา
กลุม่ออกกลางคนัท่ีมีคา่ความนา่จะเป็นใกล้ 0.5 ให้คา่ความนา่จะเป็นสงูขึน้เพ่ือให้อยูใ่นกลุม่คงอยู่ 
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2. ผลการศึกษาเง่ือนไขหรือสาเหตุท่ีสัมพันธ์กับการคงอยู่และการออกกลางคัน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ตัง้ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

โดยใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเก่ียวกับเง่ือนไขหรือสาเหตุท่ีสัมพนัธ์กับการคงอยู่
และการออกกลางคัน ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เป็นค าถามทั่วไปและค าถามน าไปสู่ตวัแปรท่ี
ศึกษา ได้แก่ การบูรณาการทางวิชาการ การบูรณาการทางสังคม ความผูกพันต่อเป้าหมาย  
ความผูกพนัตอ่มหาวิทยาลยั การรับรู้ความสามารถของตน และพฤติกรรมการเผชิญปัญหา ส าหรับ
ผู้ให้ข้อมลูทัง้นกัศกึษาคงอยูแ่ละนกัศกึษาออกกลางคนั รายละเอียดดงันี ้

 
2.1 การบูรณาการทางวิชาการ 

การบูรณาการทางวิชาการ หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นกัศกึษากบัระบบวิชาการ ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การ
ได้รับการพฒันาทางวิชาการ การได้รับการพฒันาทางสติปัญญา ท่ีทางมหาวิทยาลยัหรือทางคณะ
จดัขึน้นัน้ เป็นสาเหตท่ีุให้นกัศกึษาคงอยูห่รืออกกลางคนัหรือไม ่อยา่งไร ผู้ให้ข้อมลูให้ข้อมลู ดงันี ้

“...ตอนปี 1 ปีที่แล้ว เกือบจะไม่รอดครับ ผมมาเจอวิชาค านวณ ซ่ึงผมเรียน
มาแล้วตัง้แต่ ม.ปลาย แต่มนัยากข้ึน ผมไปไม่ถูกเลยครับ แต่ผ่านพน้มาได ้ไดแ้ค่ 2 ตวันะครับ ยงั
เหลืออีกตวั…” “... ส่วนกิจกรรมทางวิชาการหรือครับที่สาขาผม ก็ไม่มีกิจกรรมพิเศษในปีแรก ๆ 
แต่ผมเห็นรุ่นพีเ่ขามีไปแข่งขนั...” “…เร่ืองการแสดงความคิดเห็น อาจารย์ทีส่อนก็จะถามมีอะไรจะ
ถาม จะเสนอแนะไหม แต่ผมก็ไม่รู้จะถามอะไรครับ”                  NP 6 

ซึง่มีนกัศกึษาให้ข้อมลูสอดคล้องกบั NP6 ไว้ดงันี ้
“... อาจารย์ก็ตั้งใจสอนมีกิจกรรมในห้องเรียนบ้าง นอกห้องเรียนบ้าง ใน

เทอมแรกยงัไม่มีกิจกรรมทางวิชาการ แต่ในเทอมนีรู้้ว่าช่วงเดือนมกราคมจะมีงานสถาปนา ในงาน
มีการแข่งขนัทางวิชาการ แต่ก็ยงัคงเข้าแข่งขนัไม่ได้เพราะอยู่ปี 1 ยงัไม่มีความรู้อะไรมาก แต่ก็จะ
ไปดูนะคะ” และ “... ในส่วนที่เป็นตวัที่ตดัสินว่า จะคงเรียนอยู่ต่อไปหรือจะลาออกหรือไม่ คิดว่า 
น่าจะเรียนต่อนะคะ ตัง้ใจว่าจะเรียนสาขานีอ้ยู่แลว้ค่ะ”                 NP10 

ทัง้นีมี้ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีออกกลางคนัสอดคล้องกับ NP6 และ NP10 
เก่ียวกบักิจกรรมทางวิชาการ ไว้ดงันี ้

 “...ถ้าถามในด้านเก่ียวกบัวิชาการ มหาวิทยาลยัให้อะไร คณะให้อะไร
หรือคะ หนูเรียนคณะบริหารก็ดีนะคะ อาจารย์ก็สอนเต็มที ่เอาใจใส่ดี มีกิจกรรมบ้างแต่ในปีแรกก็
เป็นกิจกรรมรับนอ้งค่ะ ไม่ไดเ้ป็นกิจกรรมทางวิชาการ…”                                                          NP3 
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2.2 การบูรณาการทางสังคม 
การบรูณาการทางสงัคม หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษา

กบัระบบสงัคม ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ปฏิสมัพนัธ์
กับอาจารย์ เพ่ือนนักศึกษา เจ้าหน้าท่ี ฯลฯ ท่ีได้เก่ียวข้องระหว่างกันทัง้เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ผู้ให้ข้อมลูให้ข้อมลู ดงันี ้
  “...เข้ากิจกรรมรับนอ้ง กิจกรรมปฐมนิเทศ ไดรู้้จกัเพือ่นมากข้ึน...”                   NP6 

มีข้อมลูท่ีสอดคล้องกบัผู้ให้ข้อมลู NP 6 ได้แก่ 
  “…เข้ามาก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ส่วนกิจกรรมรับนอ้งก็เข้าร่วม สนกุดี...” 
และ “...เพือ่นในห้องก็ดี ในกลุ่มก็ช่วยเหลือกนั...”                                      

   NP4 และ NP10 
นอกจากนีน้กัศกึษาลาออกได้ข้อมลูสอดคล้องกนั ได้แก่ 

  “...เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ดีครับ มีเพือ่นเยอะดี แต่ก็ไม่ค่อยชอบกิจกรรมรับ
นอ้ง...” และ“...การติดต่อสือ่สารกบัเจ้าหนา้ทีที่่นีดี่ ใหค้ าแนะน าดี...” ...อาจารย์ ก็ดีสอนดี แต่บาง
วิชาไม่ชอบเรียน...”                                                                                       

NP5 และ NP9 
 

2.3 ความผูกพันต่อเป้าหมาย 
ความผูกพันต่อเป้าหมาย หมายถึง การท่ีนักศึกษามีความยึดมั่นต่อเป้าหมาย  

มีความพยายามกระท าในสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นและให้ความส าคญัต่อ
ความส าเร็จ ผู้ให้ข้อมลูให้ข้อมลูสอดคล้องกนั ดงันี ้
  “...ตอนมาเรียนก็ตัง้เป้าไวค่้ะ อยากจะจบภายใน 4 ปีค่ะ......เวลาเรียน ก็พยายาม
ค่ะ ท าการบ้านเองบา้ง ท ากบัเพือ่นบ้างค่ะ.....ตัง้ใจสอบเข้ามาเองเลยค่ะ อยากจะเป็นครูค่ะ......มี
ค่ะ วิชาที่ยาก ก็พยายามนะคะ......การบ้านก็ท าเองบ้าง ดูเพือ่นบ้างค่ะ...”                                  
  “...บางทีก็หาข้อมูลในเน็ตบ้าง......วิชาทีย่ากก็พวกค านวณ แต่ก็พยายามใหผ่้าน
ครับ......รู้ครับจะจบก็ต้อง 2.00...”                                                                                     

 NP3 และ NP8 

มีผู้ให้ข้อมลูท่ีตา่งออกไป ได้แก่ 
  “...เจอวิชายาก ก็ drop ครับ กลวัถูก tire อาจจะจบช้ากว่า 4 ปี แต่ก็ดีกว่าไม่จบ
ครับ...”                       NP3
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  “...ผมสอบเข้ามาเองเลยครับ แต่มีวิชานึงทีผ่มไม่ไหว วิชาอืน่ผมไดน้ะครับ ผม
เลยออกดีกว่า ผมพยายามแลว้ครับ...”         NP5  
 

2.4 ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 
ความผูกพนัตอ่มหาวิทยาลยั หมายถึง การท่ีนกัศึกษามีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของมหาวิทยาลัย มีความพยายามเพ่ือความส าเร็จของมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจท่ีเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยินดีท่ีจะปกป้องและรักษาช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ผู้ ให้ข้อมูลให้
ข้อมลูท่ีสอดคล้องกนั ดงันี ้
  “...เลือกเรียนที่นีเ่พราะอาเป็นศิษย์เก่าทีนี่่ เข้ามาเรียนก็ดี...” 
  “...ชอบนะ ที่นีก็่ดี ตอนเข้ามาเพือ่นชวนมา อยู่ไปก็ชอบ......อยู่มาปีนึง ภูมิใจค่ะ 
จะเรียนใหจ้บทีนี่่ค่ะ...” 
  “...ดีเลยค่ะ ใครถามเรียนทีไ่หน บอกเลยค่ะ สถาปัตย ราชมงคลพระนคร...”  
  “...มหาวิทยาลยันีก็้ดีครับ......ทีอ่อกไปเหรอครับ เรียนเกรดไม่ถึง......ปีหนา้สอบ
เข้าใหม่ครับ สาขาเดิม...” 

NP1, NP3 ,NP12 และ NP7 

มีข้อมูลท่ีต่างออกไป “...เฉยๆนะ เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน...” “...ปีหน้าลองไป
สอบใหม่ ไม่ไดก็้เรียนต่อ...”           NP9 

 
2.5 การรับรู้ความสามารถของตน 

การรับรู้ความสามารถของตน หมายถึง ความเช่ือมัน่ของนกัศกึษาในความสามารถ
ของตนเองในการจัดการ และการแสดงพฤติกรรม เก่ียวกับการเรียนการร่วมกิจกรรมทั ง้ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ผู้ให้ข้อมลูให้ข้อมลูสอดคล้องกนั ดงันี ้
  “...ไหวค่ะ สอบเข้าได้แลว้ เรียนไหวค่ะ......วิชาที่ยาก ก็ท าการบ้านกบัเพือ่น...” 
  “...ก็มีบางวิชาที่ตอ้งรายงานหนา้ชัน้ ก็เราบ้าง เพือ่นบ้าง......วิชาสาขาก็ยาก แต่
ก็ได ้ถามเพือ่นบ้าง...” 
  “...วิชายาก ภาษาองักฤษ แต่ก็สอบผ่าน......วิชาอื่น บางทีก็ติวกบัเพือ่น ไหวอยู่...” 
  “...การบ้านวิชาในสาขา วาดรูป ออกแบบ เยอะมาก ชอบวาดรูปอยู่แลว้ ท าได.้..” 

NP1, NP4, NP11 และ NP12 

มีผู้ให้ข้อมลูท่ีตา่ง ได้แก่ 
  “...วิชาค านวณครับ ไม่ไหว ถอนก่อน ค่อยลงใหม่...” 
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  “...วิชาค านวณครับ สอบไม่ไดค้ะแนน มนัยาก...” 
  “...เรียนไม่ไหว วิชายากเกิน สอบใหม่...” 

NP6, NP8 และ NP9 

2.6 พฤตกิรรมการเผชิญปัญหา 
พฤติกรรมการเผชิญปัญหา หมายถึง ความพยายามหรือความสามารถของ

นักศึกษาในการจัดการหรือแก้ไขสถานการณ์ท่ีนักศึกษาประเมินว่าสถานการณ์นัน้น่าจะเป็น
อปุสรรคก่อให้เกิดปัญหาหรือก่อให้เกิดความเครียด ผู้ให้ข้อมลูให้ข้อมลูท่ีสอดคล้องกนั ดงันี ้
  “...มีบางวิชาเรียนไม่เข้าใจ ก็ถามเพือ่นบ้าง...” 
   “...ปัญหาเร่ืองเรียน ก็พวกการบา้น ท าไม่ทนัก็ลอกเพือ่นบา้ง...” 
  “...การบ้าน อ.สัง่การบ้านชนกนั ในกลุ่มก็ช่วยกนั......บางทีท าไม่ทนั ก็ไม่ส่งเลย...” 
  “...งานสาขาเยอะมาก บางทีก็ท าถึงเช้าเลย...” 

NP2, NP3, NP8 และ NP12 

 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูพบว่า การคงอยู่และการออกกลางคนัของนกัศกึษามีเหตผุล

หรือเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัไม่มาก ได้แก่ การบูรณาการทางวิชาการ ในระหว่างเรียนทัง้นกัศึกษาคงอยู่
และการออกกลางคันไปแล้วได้รับกิจกรรมท่ีเหมือนกัน กิจกรรมเสริมหลักสูตรยังมีไม่ค่อยมีส าหรับ
นกัศกึษาปี 1 – 2 ดงัท่ีนกัศกึษากลา่ววา่ ไม่มีกิจกรรมพิเศษในปีแรกๆ แต่ผมเห็นรุ่นพีเ่ขามีไปแข่งขนั หรือ 
ในเทอมแรกยงัไม่มีกิจกรรมทางวิชาการ แต่ในเทอมนี้รู้ว่าช่วงเดือนมกราคมจะมีงานสถาปนาในงานมีการ
แข่งขนัทางวิชาการ แต่ก็ยงัคงเข้าแข่งขนัไม่ไดเ้พราะอยู่ปี 1 ยงัไม่มีความรู้อะไรมาก เป็นต้น เช่นเดียวกบั
การบูรณาการทางสังคม ผู้ ให้ข้อมูลจะได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ท าให้ผู้ ให้ข้อมูลได้รู้จัก
เพ่ือน รู้จกัการอยูก่บัเพ่ือน ผู้ ให้ข้อมลูกลา่ว กิจกรรมปฐมนิเทศ ได้รู้จกัเพือ่นมากข้ึน หรือ ส่วนกิจกรรมรับ
น้องก็เข้าร่วม สนกุดี หรือ กิจกรรมปฐมนิเทศ ดีครับ มีเพื่อนเยอะดี การติดตอ่ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ี
หรืออาจารย์ ผู้ให้ข้อมลูให้ความเห็น การติดต่อสือ่สารกบัเจ้าหนา้ทีที่นี่ดี่ ใหค้ าแนะน าดี หรือ อาจารย์ก็ดี
สอนดี ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ผู้ ให้ข้อมูลทัง้คงอยู่และออกกลางคัน ให้ความเห็นเก่ียวกับ
มหาวิทยาลยัไมแ่ตกตา่งกนั ดงันกัศกึษากลา่ว ชอบนะ ทีนี่่ก็ดี ตอนเข้ามาเพือ่นชวนมา อยู่ไปก็ชอบ หรือ 
ออกไปเหรอครับ เรียนเกรดไม่ถึง......ปีหน้าสอบเข้าใหม่ครับ สาขาเดิม แต่ก็มีให้ข้อมูลท่ีต่าง เฉย ๆ นะ 
เรียนทีไ่หนก็เหมือนกนั แตก็่กลา่วเสริม ปีหนา้ลองไปสอบใหม่ ไม่ได้ก็เรียนต่อ แสดงให้เห็นวา่ ผู้ ให้ข้อมลู
ยงัคงเรียนในมหาวิทยาลัยเดิมต่อไปได้ และพฤติกรรมการเผชิญปัญหา ผู้ ให้ข้อมูลกลุ่มคงอยู่และ 
กลุม่ออกกลางคนัให้ข้อมลูท่ีสอดคล้องกนั  
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แต่พบข้อมูลท่ีแตกต่างกันในผู้ ให้ข้อมูลคงอยู่และออกกลางคนั ได้แก่ ความผูกพันต่อ
เป้าหมาย ผู้ ให้ข้อมูลจะพยายามท าเพ่ือให้จบภายในเวลาท่ีก าหนดจากข้อมลู เวลาเรียน ก็พยายามค่ะ 
ท าการบา้นเองบ้าง ท ากบัเพือ่นบา้งค่ะ หรือ วิชาที่ยาก ก็พยายามนะคะ......การบ้านก็ท าเองบ้าง ดูเพือ่น
บ้างค่ะ หรือ วิชาที่ยากก็พวกค านวณ แต่ก็พยายามให้ผ่านครับ ซึ่งพบข้อมลูท่ีตา่ง เจอวิชายาก ก็ drop 
ครับ กลวัถูก tire อาจจะจบช้ากว่า 4 ปี แต่ก็ดีกว่าไม่จบ และพบข้อมูลในผู้ ให้ข้อมลูท่ีออกกลางคนัแล้ว
วา่ ผมสอบเข้ามาเองเลยครับ มีวิชานึงทีผ่มไม่ไหว วิชาอื่นผมได้นะครับ ผมเลยออกดีกว่า และนอกจากนี ้
การให้ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเองของผู้ ให้ข้อมูลท่ีคงอยู่และออกกลางคัน
แตกต่างกัน ดงันี ้ ไหวค่ะ สอบเข้าได้แล้ว เรียนไหวค่ะ วิชาที่ยาก ก็ท าการบ้านกบัเพื่อน หรือ การบ้าน
วิชาในสาขา วาดรูป ออกแบบ เยอะมาก ชอบวาดรูปอยู่แล้ว ท าได้ ซึ่งมีข้อมูลท่ีต่าง วิชาค านวณครับ  
ไม่ไหว ถอนก่อน ค่อยลงใหม่ หรือ เรียนไม่ไหว วิชายากเกิน สอบใหม่ นอกจากนีย้ังมีข้อมูลของผู้ ให้
ข้อมูลออกกลางคันในสาเหตุของการออกกลางคัน ได้แก่ ย้ายสถานท่ีเรียนเน่ืองจากเดินทางล าบาก  
สอบเข้าเรียนใหมเ่น่ืองจากสาขาวิชาเดมิไมช่อบเรียน ลาออกไปท างานก่อนไมมี่เงินคา่ลงทะเบียน เป็นต้น 

จากการศึกษาปัจจยัเชิงจ าแนกและการศึกษาเง่ือนไขหรือสาเหตุท่ีสมัพนัธ์กับการคงอยู่
และออกกลางคนัของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ พบวา่ ความผกูพนัตอ่เป้าหมายและการรับรู้
ความสามารถของตน เป็นตวัแปรท่ีจ าแนกการคงอยู่และออกกลางคนัของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  
ภาคปกติ และเป็นส่วนหนึ่งของเหตผุลของการออกกลางคนั รวมทัง้ตวัแปรทัง้สองมีผลต่อผลการเรียน 
ท าให้ผลการเรียนอยูใ่นระดบัท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ นกัศกึษาจึงพ้นสภาพ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงท าการพฒันารูปแบบ
การธ ารงรักษาเพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษา โดยการน าความผูกพันต่อเป้าหมาย และ 
การรับรู้ความสามารถของตนเป็นเนือ้หาร่วมกบัการด าเนินด้วยกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 

 
ระยะท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ และผลการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ 

1. ผลการพัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ 

ผลการพัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม
ความตัง้ใจคงอยู ่ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 11 กิจกรรม ดงัตาราง 14 
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ตาราง 14 แสดงขอบเขตเนือ้หา ระยะเวลา และแนวคดิ 

วันที่ ขัน้ตอน เวลา/กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคดิ 

1  08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน  

P=Prepare Module 1 : เรียนรู้กับเกม 

 09:00 – 09:30 น.

กิจกรรมที่ 1 

มารู้จกักนัเถอะ 

1. เพื่อสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้วิจยักบั

นกัศกึษา และระหวา่งนกัศกึษาด้วยกนั 

2. เพื่อให้นกัศกึษาทราบถึงจดุมุง่หมาย

และบทบาทของตนเองในการเข้าร่วม

โปรแกรม 

3. เพื่อให้นกัศกึษาฝึกการสงัเกตและการ

ฟัง 

การยอมรับและความ

ต้องการสร้าง

มิตรภาพ 

 09:30 – 10:30 น. 

กิจกรรมที่ 2 

Yes, We can 

1. เพื่อให้นกัศกึษาทราบถึงความส าคญักบั

ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย 

2. เพื่อให้นกัศกึษาเรียนรู้ถึงการรับรู้

ความสามารถของตนเอง 

1. ความผกูพนัตอ่

เปา้หมาย 

2. การรับรู้

ความสามารถของ

ตนเอง (ประสบการณ์

ที่ประสบความส าเร็จ 

และการเห็น

แบบอยา่ง) 

 10:30 – 10:45 น. รับประทานอาหารวา่ง  

  10.45 – 12:00 น. 

กิจกรรมที่ 3 

ปริศนาท้าทาย 

1. เพื่อให้นกัศกึษาทราบถึงความสามารถ

ของตนเอง 

2. เพื่อให้นกัศกึษาได้ฝึกความพยายามที่

ท าให้กิจกรรมบรรลคุวามส าเร็จ 

1. การรับรู้

ความสามารถของ

ตนเอง (ประสบการณ์

ที่ประสบความส าเร็จ 

และการใช้ค าพดูชกั

จงู) และความผกูพนั

ตอ่เปา้หมาย 

  12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
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ตาราง 14 (ตอ่) 

วันที่ ขัน้ตอน เวลา/กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคดิ 

2 S=Stimulate Module 2 : กระตุ้นแรงบนัดาลใจ 

 13:00 – 14:30 น. 

กิจกรรมที่ 4 

เรียนรู้กบัรายการ

แขง่ขนั 

1. เพื่อให้นกัศกึษาได้เห็นบคุลากรใน

กิจกรรมตา่ง ๆ เกิดแรงบนัดาลใจและเกิด

การตัง้เปา้หมาย 

2. เพื่อให้นกัศกึษาได้เห็นบคุลากรใน

กิจกรรมตา่ง ๆ เกิดความพยายาม มุง่มัน่ 

ตัง้ใจ เพื่อเปา้หมายของตนเอง 

1. ความผกูพนัตอ่

เปา้หมาย  

2. การใช้ค าพดูชกัจงู 

  14:30 – 14:45 น. รับประทานอาหารวา่ง  

  14:45 – 16:00 น.

กิจกรรมที่ 5 

เรียนรู้จากคนดงั 

1. เพื่อให้นกัศกึษาเกิดแรงบนัดาลใจให้มี

ความมุง่มัน่ ให้บรรลดุ้วยความสามารถ

ของตนเอง 

1. การรับรู้

ความสามารถของตน 

(การใช้ตวัแบบ) 

  16:00 – 16:30 น. สรุปประจ าวนั  

  09:00 – 10:30 น.

กิจกรรมที่ 6 

คลปินีไ้ด้อะไร 

1. เพื่อให้นกัศกึษารับรู้จากประสบการณ์

ของคนอื่นและท าให้ตวัเองเกิดการรับรู้

ความสามารถของตน 

1. การรับรู้

ความสามารถของตน 

(การใช้ตวัแบบ) 

  10:30 – 10:45 น. รับประทานอาหารวา่ง  

  10:45 – 12:00 น. 

กิจกรรมที่ 7 

เรียนรู้จากบคุคล

ต้นแบบ 

1. เพื่อให้นกัศกึษารับรู้จากประสบการณ์

ของคนอื่นและท าให้ตวัเองเกิดการรับรู้

ความสามารถของตน 

1. การรับรู้

ความสามารถของตน 

(การใช้ตวัแบบ) 

  12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

 P=Practice Module 3 : ก าหนดเป้าหมายเพื่อตนเอง 

  13:00 – 14:30 น.

กิจกรรมที่ 8 

เปา้หมายส าคญั

อยา่งไร 

1. เพื่อให้นกัศกึษาเข้าใจถงึการ

ตัง้เปา้หมายและความผกูพนัตอ่เปา้หมาย 

2. เพื่อให้นกัศกึษาบอกความส าคญัและ

ประโยชน์ของการตัง้เปา้หมายและความ

ผกูพนัตอ่เปา้หมาย 

1. การตัง้เปา้หมาย

และความผกูพนัตอ่

เปา้หมาย 

  14:30 – 14:45 น. รับประทานอาหารวา่ง  
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ตาราง 14 (ตอ่) 

วันที่ ขัน้ตอน เวลา/กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคดิ 

  14: 45 – 16:00 น. 

กิจกรรมที่ 9 

SMART Goal 

1. เพื่อให้นกัศกึษาฝึกการตัง้เปา้หมายใน

การเรียนด้วย SMART Goals 

2. เพื่อให้นกัศกึษาก าหนดแนวทางเพื่อให้

เปา้หมายบรรล ุ

1. การตัง้เปา้หมาย 

  16.00 – 16.30 น. สรุปประจ าวนั  

3 P=Pursue 09:00 – 10:30 น. 

กิจกรรมที่ 10 

แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

1. เพื่อให้นกัศกึษาแลกเปลีย่น

ประสบการณ์เก่ียวกบัการปฏิบตัติาม

เปา้หมายที่ตัง้ไว้  

1. ความผกูพนัตอ่

เปา้หมาย  

2. การรับรู้

ความสามารถของตน  

(การใช้ค าพดูชกัจงู) 

  10:30 – 10:45 น. รับประทานอาหารวา่ง  

  45:10  – 12:00 น. 

กิจกรรมที่ 10 (ตอ่) 

1. เพื่อให้นกัศกึษาแลกเปลีย่น

ประสบการณ์เก่ียวกบัการปฏิบตัติาม

เปา้หมายที่ตัง้ไว้ 

1. ความผกูพนัตอ่

เปา้หมาย  

2. การรับรู้

ความสามารถของตน  

(การใช้ค าพดูชกัจงู) 

  12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

 13:00 – 14:45 น. 

กิจกรรมที่ 11 

เปา้หมายทางการ

เรียน 

1. เพื่อให้นกัศกึษาแลกเปลีย่นสิง่ที่ตัง้ใจ

และเปา้หมายที่จะด าเนินการในระยะเวลา

การศกึษา 

1. การรับรู้

ความสามารถของตน  

2. การตัง้เปา้หมาย 

 14:45 – 15:00 น. รับประทานอาหารวา่ง  

 15:0 0 – 16:00 น. สรุปประเด็น  

 
ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการธ ารงรักษา PSPP เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจ 

คงอยูข่องนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิโดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ดงัตาราง 15 
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ตาราง 15 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการธ ารงรักษา PSPP ด้วยกิจกรรมกลุม่
สมัพนัธ์เพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยู่ 

ข้อ ประเดน็การประเมิน X  S.D ระดับความเหมาะสม 
1 หลกัการของรูปแบบการธ ารงรักษา 4.40 0.55 มาก 

2 วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการธ ารงรักษา 4.40 0.55 มาก 

3 แนวคดิและทฤษฎีพืน้ฐานของรูปแบบการธ ารงรักษา 4.00 0.00 มาก 

4 กระบวนการหรือขัน้ตอนในการใช้รูปแบบการธ ารงรักษา 4.40 0.55 มาก 

5 กิจกรรมในรูปแบบการธ ารงรักษา 3.60 0.55 มาก 

6 วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 4.20 0.45 มาก 

7 ความเหมาะสมของกิจกรรม 3.80 0.45 มาก 

8 เวลาท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 4.20 0.45 มาก 

9 ส่ือท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 4.00 0.71 มาก 

10 ระยะเวลาการใช้รูปแบบจ านวน 3 วนั 3.60 0.55 มาก 

 รวม 4.06 0.55 มาก 

 
จากตาราง 15 พบว่า ค่าเฉล่ียการประเมินรูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรม

กลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่เท่ากับ 4.06 มีความเหมาะสมในระดบัมากทัง้ภาพรวมและ
ประเด็นย่อย โดยหลกัการของรูปแบบการธ ารงรักษา วตัถุประสงค์ของรูปแบบการธ ารงรักษา และการ
บวนการหรือขัน้ตอนในการใช้รูปแบบการธ ารงรักษามีคา่เฉล่ียสงูสดุ ส าหรับกิจกรรมในรูปแบบการธ ารง
รักษาและระยะเวลาในการใช้รูปแบบจ านวน 3 วนั มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ 

ทัง้นีผู้้ เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการธ ารงรักษาในประเด็น  
1) ควรปรับกิจกรรมให้ครอบคลุมกับสาระ และปรับกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ีซ า้ซ้อน 2) ควรใช้ 
ตวัแบบท่ีเหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งตวัแบบของผู้ วิจัยอาจไม่ใช่ตวัแบบของนกัศึกษา 3) ควร
ปรับการสรุปผลให้มีความหลากหลาย 4) กิจกรรมบางกิจกรรมมีระยะเวลานานเกินไปอาจท าให้
นักศึกษาไม่เกิดความสนใจ และ 5) บางกิจกรรมควรให้นักศึกษาท าซ า้เพ่ือก่อให้เกิดความ
ตระหนกั จากข้อเสนอแนะดงักล่าวผู้วิจยัได้ท าการปรับปรุงกิจกรรมท่ีมีความซ า้ซ้อนออก และปรับ
กิจกรรมท่ีมีระยะเวลาท่ีนานโดยก าหนดเป็นกิจกรรมยอ่ย ส าหรับตวัแบบนัน้ผู้วิจยัได้สอบถามจาก
นกัศึกษาท่ีมีวยัเดียวกับกลุ่มตวัอย่าง พร้อมทัง้ให้กลุ่มตวัอย่างแสดงความเห็นจากตวัแบบของ
นกัศกึษาเอง ดงัตวัอยา่งกิจกรรม 
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ตัวอย่างกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 6 

ช่ือกิจกรรม คลิปนีใ้ห้อะไร 

แนวคิด 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จของผู้ อ่ืน ผู้ ท่ีรับรู้สามารถน ามา
เทียบเคียงกับพฤติกรรมของตนเอง โดยท่ีผู้ ท่ี รับรู้จะเกิดพฤติกรรมและเกิดการกระตุ้นทาง
อารมณ์ ท าให้การรับรู้ความสามารถของตนเองดีขึน้ ท าให้แสดงออกถึงความสามารถในตนเอง
ดีขึน้ด้วย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษารับรู้จากประสบการณ์ของคนอ่ืนและท าให้ตัวเองเกิดการรับรู้
ความสามารถของตน 

เวลา 1 ชัว่โมง 15 นาที 

อุปกรณ์  

1. คลิปสัมภาษณ์ เฌอปรางค์  เฌอปราง อารีย์ กุล กัปตันแห่ง BNK48 - The 
Standard Daily 

2. แบบบนัทกึรายงานตนเอง 
ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้น า 
1. ผู้ วิจัยพูดคุยกับนักศึกษาเก่ียวกับบุคคลท่ีมีความพยายามท าให้เป้าหมายของ

บคุคลนัน้ส าเร็จ แม้บางเปา้หมายอาจใช้เวลานาน 
2. นกัศกึษารู้จกัหรือเคยอ่านหรือเคยได้ยินน ามาแลกเปล่ียน 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
1. ให้นกัศกึษาดคูลิปสมัภาษณ์เฌอปรางค์ เฌอปราง อารีย์กุล กปัตนัแห่ง BNK48 - 

The Standard Daily (https://www.youtube.com/watch?v=VnoWWHibvPM) 
2. ให้นกัศกึษาร่วมกนัอภิปรายหลงัจากดคูลิป นกัศกึษาได้อะไรบ้าง นกัศกึษาน าสิ่งท่ี

เรียนรู้มาเขียนเป็นบทสรุปสัน้ ๆ และนกัศกึษาน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในการเรียนอย่างไร 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุป 
1. ผู้วิจยัและนกัศกึษาร่วมกนัอภิปราย สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในการท ากิจกรรม  
2. ให้นกัศกึษาบนัทึกสิ่งท่ีได้เรียนรู้ลงในแบบรายงานตนเอง 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VnoWWHibvPM
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จากผลการพฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริม

ความตัง้ใจคงอยู ่สามารถแสดงเป็นแผนภาพกระบวนการพฒันารูปแบบ ดงัภาพประกอบ 9 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประเมินผล 
1. สังเกตจากความสนใจ การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การแสดงความคิดเห็น 

และการอภิปราย   
2. บนัทกึรายงานตนเอง 

 
 
 
 
 
มีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม การแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย 
2. บนัทกึรายงานตนเอง 

 

 
แบบบันทกึรายงานตนเอง  

  คลิปนีใ้ห้อะไร ช่ือ......................................................................................................................................
 

1. จากการท ากิจกรรม  คลิปนีใ้ห้อะไร  นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้าง  
 
 
 
 
 
 
 

2. นักศึกษาน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปประยุกต์กับการเรียนอย่างไร 
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คัดกรองนักศึกษาเข้ารับการใช้รูปแบบ ด้วย 
คะแนนความผูกพันต่อเป้าหมาย และการรับรู้ความสามารถของตน 

 

- มารู้จกักนั

เถอะ 

- Yes, we can 

- ปริศนาท้าทาย  

- เรียนรู้กบัรายการแขง่ขนั 

- เรียนรู้จากคนดงั 

- คลิปนีไ้ด้อะไร 

- เรียนรู้จากบคุคล

ต้นแบบ 

- เปา้หมายส าคญั

อยา่งไร 

- SMART Goal 
 

- แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- เปา้หมาย

ทางการเรียน 

เพิ่มความตัง้ใจคงอยู่ 

Prepare 
P 

Stimulate 
S 

Practice 
P 

Pursue 
P 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

ภาพประกอบ 9 แสดงกระบวนการพฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์
เพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยู่ 



 

2. ผลการเปรียบเทียบความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่าง
ก่อนการอบรม หลังการอบรม และหลังการอบรมเสร็จสิน้ 1 เดือน 

การน าเสนอผลการเปรียบเทียบความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ระหว่างก่อนการอบรม หลงัการอบรม และหลงัการอบรมเสร็จสิน้ 1 เดือน แบง่เป็น ข้อมลูเบือ้งต้น 
และผลการเปรียบเทียบความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ  รายละเอียด
ดงันี ้

ข้อมูลเบือ้งต้น 
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 

60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีมีค่าพยากรณ์การคงอยู่ต ่า จ านวน 20 คน 
สดุท้าย และยินยอมเข้าร่วมโปรแกรม รายละเอียดดงัตาราง 16 

ตาราง 16 แสดงข้อมลูเบือ้งต้น 

                     คณะ 
เพศ 

วิศวกรรมศาสตร์ 
ครุศาสตร์
อตุสาหกรรม 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

รวม 

ชาย  10 5 1 16 

หญิง 2 1 1 4 

รวม 16 6 2 20 

 
จากตาราง 16 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็นนักศึกษาเพศชายจากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 10 คน และมีคา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความตัง้ใจคงอยู่
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิแยกตามชว่งของเวลาการวดั ดงัตาราง 17 

ตาราง 17 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนตวัแปร จ าแนกตามชว่งเวลาการวดั 

ตัวแปร n 
ก่อนการใช้รูปแบบ 

หลังการใช้รูปแบบ
ทันท ี

หลังการใช้รูปแบบ
เสร็จสิน้ 1 เดือน 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ความตัง้ใจคงอยู ่ 20 4.43 .56 5.01 .50 5.04 .47 
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จากตาราง 17 พบว่า คะแนนความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ใน
ระยะหลงัการใช้รูปแบบเสร็จสิน้ 1 เดือน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด (X = 5.04) รองลงมาหลงัการใช้รูปแบบ
ทนัที (X = 5.01) และ ก่อนการใช้รูปแบบ (X = 4.43) 

 
2) ผลการเปรียบเทียบความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษาระหว่างก่อนการใช้

รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบทันที และหลังการใช้รูปแบบเสร็จสิน้ 1 เดือน 
การวิจัยในระยะนีไ้ด้ออกแบบการวิจัยในลักษณะการวัดซ า้ ใช้สถิติ One-

way Repeated Measures ANOVA งานวิจยันีมี้ตวัแปรตามตวัแปรเดียวคือ ความตัง้ใจคงอยู่ของ
นกัศกึษาปริญญาตรี โดยก่อนวิเคราะห์จะต้องทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิติเบือ้งต้นของสถิต ิ
One-way Repeated Measures ANOVA ได้แก่ การทดสอบข้อตกลง Compound Symmetry 
โดยพิจารณาคา่ความแปรปรวนของคะแนนความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาค
ปกติ แตล่ะช่วงเวลาด้วย Mauchly’s Test พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนจากการวดัซ า้แตล่ะ
ช่วงเวลามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 (Mauchly’s W = .930, 
Approx. Chi-Square = 1.134, df = 2, p = .518) แสดงว่า ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียของการ
วดัซ า้ 3 ครัง้เป็น Compound Symmetry ซึ่งหมายถึง ค่าความสมัพันธ์ของตวัแปรตามแต่ละคู่ท่ี 
วัดซ า้และความแปรปรวนของตัวแปรตามในการวัดซ า้แต่ละครั ้งไม่แตกต่างกัน และผล 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปรแบบวัดซ า้พิจารณาจากช่วงเวลา โดยใช้ Multivariate 
tests ดงัตาราง 18 

ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปรแบบวดัซ า้ โดยพิจารณาชว่งเวลาการวดั 

 Multivariate Tests Value F Hypothesis df Error df p. 2 Observed 
Power 

ภายในกลุม่         
ชว่งเวลา Pillai’s Trace   .534 10.332 2.000 18.000 .001** .534 .970 

 Wilks’ Lambda  .466 10.332 2.000 18.000 .001** .534 .970 
 Hotelling’s Trace 1.148 10.332 2.000 18.000 .001** .534 .970 
 Roy’s Largest Root 1.148 10.332 2.000 18.000 .001** .534 .970 

 
หมายเหต ุ **p < .01 
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จากตาราง 18 ค่าสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรในการทดสอบ มีสถิต ิ 
4 ตัว ซึ่งผลของการค านวณมีค่าใกล้เคียงกัน จากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าสถิติ Wilks’ Lamda  
(F = 10.332, df = 2, p = .001) แสดงว่า การวดัความตัง้ใจคงอยูท่ี่วดัทัง้ 3 ครัง้แตกตา่งกนัอย่างน้อย 1 คู ่
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 

ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบของ Sphericity Assumed ในการทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ีย
ความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศึกษา (F = 9.799, df = 2, p < .000) โดยคา่ขนาดอิทธิพลของความแตกต่างอยู่
ในระดับมาก (Effect Size: 2 = .340) ซึ่งผลการศึกษามีจ านวนตัวอย่างและขนาดอิทธิพลของความ
แตกต่างเพียงพอต่อการส่งผลให้มีนัยส าคญัทางสถิติจริง (Observed power = .975) แสดงว่าอิทธิพล
ของรูปแบบการธ ารงรักษาเพ่ือส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติไม่คงท่ี 
กล่าวคือ คะแนนความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษาแตกต่างกันเปล่ียนไปตามช่วงเวลาการวัด จึงท าการ
เปรียบเทียบรายคู ่เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของข้อมลูท่ีมีการวดัซ า้ โดยใช้ Bonferroni method  ดงัตาราง 19 

ตาราง 19 การเปรียบเทียบรายคู ่ในชว่งเวลาท่ีแตกตา่งกนั 

ตัวแปรที่วัด ช่วงเวลาการวัด X  

 ช่วงเวลาการวัด  
ก่อนการใช้
รูปแบบ 

หลังการใช้
รูปแบบ 

หลังการใช้รูปแบบ
เสร็จสิน้ 1 เดือน 

ความตัง้ใจคงอยู่ ก่อนการใช้รูปแบบ 4.43 - .579** .613** 
 หลงัการใช้รูปแบบ 5.01  - .033 
 หลงัการใช้รูปแบบ 

เสร็จสิน้ 1 เดือน 
5.04   - 

 
หมายเหต ุ **p < .01 

 
จากตาราง 19 พบว่า คะแนนเฉล่ียความตัง้ใจคงอยู่ก่อนการใช้รูปแบบและหลังการใช้

รูปแบบทนัที แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยคะแนนเฉล่ียหลงัการใช้รูปแบบทนัที
สงูกวา่ก่อนการใช้รูปแบบ และคะแนนความตัง้ใจคงอยู่ก่อนการใช้รูปแบบและหลงัการใช้รูปแบบเสร็จสิน้  
1 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยคะแนนเฉล่ียหลงัการใช้รูปแบบเสร็จสิน้  
1 เดือน สงูกว่าก่อนการใช้รูปแบบ ส่วนคะแนนเฉล่ียหลงัการใช้รูปแบบทนัทีและหลงัการใช้รูปแบบเสร็จ
สิน้ 1 เดือน ไม่แตกตา่งกนั แสดงให้เห็นวา่หลงัการใช้รูปแบบเสร็จสิน้ 1 เดือน ความตัง้ใจคงอยู่ยงัมีความ
คงทน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การวิจยัและพฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจ

คงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่ีตัง้ในเขต
กรุงเทพมหานครนี ้มีความมุ่งหมาย 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัเชิงจ าแนกและเง่ือนไขหรือสาเหตุของการ 
คงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วย
กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ และศึกษาผลการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ 
PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ โดยแบง่การวิจยัเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 
ศึกษาปัจจัยเชิงจ าแนกและเง่ือนไขหรือสาเหตุของการคงอยู่และการออกกลางคัน ของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งการ
ด าเนินงานเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 ศกึษาปัจจยัเชิงจ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคนัของนกัศกึษา 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นนกัศกึษาคงอยู่ 574 คน และนกัศึกษาออกกลางคนั 123 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามปัจจัยเชิงจ าแนก 6 ตวัแปร และตอนท่ี 2 ศึกษาสาเหตุหรือเง่ือนไขของการคงอยู่และ
การออกกลางคันของนักศึกษา โดยการสัมภาษณ์นักศึกษา 12 คน ระยะที่  2 พัฒนารูปแบบการ
ธ ารงรักษาแบบ PSPP เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศึกษา และศึกษาผลการใช้รูปแบบ แบ่ง
การด าเนินงานเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 พฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจ 
คงอยู่ของนักศึกษา โดยผู้ วิจัยน ารูปแบบท่ีสร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบ และตอนท่ี 2 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรม
กลุ่มสมัพนัธ์ เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ โดยการน ารูปแบบไปใช้กับนกัศกึษาจ านวน 20 คน โดยมี
แบบแผนการทดลองก่อนการใช้รูปแบบและหลงัการใช้รูปแบบ วิเคราะห์เปรียบเทียงความแตกต่าง
คา่เฉล่ียความตัง้ใจคงอยู่ก่อนการใช้รูปแบบ หลงัการใช้รูปแบบทนัที และหลงัการใช้รูปแบบเสร็จสิน้ 
1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ทางเดียว ซึง่สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
 
สรุปผลการวิจัย 

ระยะที่  1 ผลศึกษาปัจจัยเชิงจ าแนกและเง่ือนไขหรือสาเหตุของการคงอยู่ และการ 
ออกกลางคนั ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขต
กรุงเทพมหานคร 



  145 

1. ความผูกพันต่อเป้าหมายและการรับรู้ความสามารถของตน มีอ านาจในการจ าแนก 
การคงอยูแ่ละการออกกลางคนัของนกัศกึษา (  = 0.081,   = 0.073 ตามล าดบั) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ .05 และสมการท านายการคงอยู่และการออกกลางคนัของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้สมการถดถอยโลจิสติกส์ท่ีเหมาะสม 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 คือ log(Odds) = -4.258 + .081 (ความผูกพันต่อเป้าหมาย) + .073  
(การรับรู้ความสามารถของตนเอง) ซึ่งสมการมีประสิทธิภาพในการท านายโดยภาพรวมได้ถกูต้องคิดเป็น
ร้อยละ 82.70 

2. เง่ือนไขหรือสาเหตุท่ีสัมพันธ์กับการคงอยู่หรือการออกกลางคัน ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ ให้ข้อมูลให้ความเห็นใน 
การคงอยู่และการออกกลางคันของผู้ ให้ข้อมูลท่ีคงอยู่ในมุมความเห็นส่วนตัวกับตนเอง ผู้ ให้ข้อมูล 
มีเปา้หมายในตนเองถึงการศกึษา ความตัง้ใจท่ีจะเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัแห่งนี ้และสาขานีซ้ึ่งก่อนท่ี
จะเข้าศึกษาได้ศึกษาถึงสาขาหรือได้ข้อมูลเก่ียวกับมหาวิทยาลัยและสาขาท่ีตนต้องการศึกษามาบ้าง 
บางคนมีญาติซึง่จบจากสถานศกึษาแหง่นีเ้ป็นต้นแบบ จงึเข้าศกึษาและมีความต้องการท่ีจะศกึษาให้จบ
เช่นเดียวกับญาติบางคนให้ความเห็นว่า เม่ือเข้ามาเรียนแล้วก็จะพยายามท่ีจะเรียนให้จบเพ่ือน าไป
ประกอบอาชีพและท างานเพ่ือครอบครัว และมีความเห็นต่อผู้ ท่ีออกกลางคนัไป ในการเรียนชัน้ปีท่ี 1 ว่า 
เพ่ือนบางคนท่ีสอบเข้ามาได้ แตก็่ไม่พยายามเรียน ซึ่งเห็นได้จากเวลานดัหมายเพ่ือติวหรือเรียนเพิ่มเติม 
ก็จะมีเพ่ือนท่ีไม่มาติวหรือเรียนชดเชย แตก่ลบัให้ความสนใจในกิจกรรมอ่ืนมากกวา่ ซึง่ท าให้ผลการเรียน
ต ่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จึงท าให้หลายคนพ้นสภาพนกัศึกษาไป  มีบางคนท่ีได้เข้าเรียนตลอดเวลาแต่
ไม่ได้พยายามเท่าท่ีควร เวลาเรียนไม่ให้ความส าคญักับการเรียน แต่สนใจในสิ่งอ่ืนแทน ส่วนข้อมูลจาก 
ผู้ ท่ีออกกลางคนัเก่ียวกบัการเรียน กล่าววา่  บางรายวิชายากเกินไป หลกัสตูรยากเกินไป ได้พยายามท่ีจะ
เรียนแล้วแต่ก็ไม่ผ่าน จึงตัดสินใจลาออกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาอ่ืน และกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล 
ท่ีพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาไปแล้วก็ให้ข้อมลูในท านองเดียวกนั คือ เนือ้หาวิชายากเกินไป  เรียนไม่ไหว 
และตนอาจไมเ่หมาะกบัสาขาวิชานัน้ 

ระยะที่  2 ผลการพัฒนารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่
ของนกัศกึษา และศกึษาผลการใช้รูปแบบ 

1. ผลการพฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริม
ความตัง้ใจคงอยู่ท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้และบูรณาการกับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันต่อเป้าหมาย 
การรับรู้ความสามรถของตน รูปแบบการพฒันานกัศกึษา และกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ รูปแบบประกอบด้วย 
4 ขัน้ตอน ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมความพร้อม (Prepare : P) ขัน้ท่ี 2 ขัน้กระตุ้น (Stimulate : S) ขัน้ท่ี 3 ขัน้การ
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ฝึกปฏิบตัิ (Practice : P) และขัน้ท่ี 4 ขัน้ติตาม (Pursue : P) มีกิจกรรมทัง้หมด 11 กิจกรรม ระยะเวลาของ 
การใช้รูปแบบจ านวน 3 วนั โดยท่ีวนัท่ี 2 และวนัท่ี 3 ห่างกัน 1 สปัดาห์ ผลการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.06  

2. ผลเปรียบเทียบความตัง้ใจคงอยูข่องนกัศกึษา พบวา่ คะแนนเฉล่ียความตัง้ใจคงอยู่ก่อน
การใช้รูปแบบและหลงัการใช้รูปแบบทนัที แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยคะแนน
เฉล่ียหลงัการใช้รูปแบบทนัทีสงูกว่าก่อนการใช้รูปแบบ และคะแนนความตัง้ใจคงอยู่ก่อนการใช้รูปแบบ
และหลังการใช้รูปแบบเสร็จสิน้ 1 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยคะแนน
เฉล่ียหลงัการใช้รูปแบบเสร็จสิน้ 1 เดือน สงูกว่าก่อนการใช้รูปแบบ ส่วนคะแนนเฉล่ียหลงัการใช้รูปแบบ
ทนัทีและหลงัการใช้รูปแบบเสร็จสิน้ 1 เดือน ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าหลังการใช้รูปแบบเสร็จสิน้  
1 เดือน ความตัง้ใจคงอยูย่งัมีความคงทน 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการวิจยั มีประเด็นการศกึษาท่ีน่าสนใจ ผู้วิจยัน ามา
อภิปรายผลการศกึษา ดงันี ้

1. ความผูกพันต่อเป้าหมายมีอ านาจในการจ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคันของ
นกัศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีอ้าจอธิบายได้ว่า ความผกูพนัต่อเปา้หมายเป็น
ตัวแปรท่ีส าคัญ ท่ีท าให้ผู้ เรียนจบการศึกษาตามเป้าหมายท่ีวางไว้ สิ่งท่ีคาดหวังจะไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย ตราบใดท่ีบุคคลนัน้ไม่ได้ใช้ความพยายามท าอย่างจริงจัง ปัจจัยส าคญัท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัตอ่เปา้หมายประกอบด้วย 2 ปัจจยัหลกั ได้แก่ ความส าคญัของการบรรลเุป้าหมาย รวมไปถึง
ความส าคัญของสิ่งท่ีจะได้รับภายหลังท่ีบรรลุเป้าหมายตามท่ีบุคคลนัน้คาดหวังไว้ และการรับรู้
ความสามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายของบุคคล (Locke & Latham, 1990, p. 24)เม่ือนักศึกษามี
เป้าหมายท่ีจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล นกัศึกษาตัง้เป้าหมายในการเรียน และ
ผกูพนัต่อเป้าหมาย โดยให้ความส าคญัต่อเป้าหมาย มีความตัง้ใจในการเรียน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซึ่งผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ บุรทิน ข าภิรัฐ 
(2556) พบว่า ความผกูพนักับสถาบนัและเป้าหมายการศกึษา มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดตอ่การคงอยู่
ในมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อลงกรณ์ ประกฤติพงศ์ (2559)  ท่ีพบว่า การเพิ่ม
พนัธะภาระตอ่การศกึษา ช่วยท าให้นกัศกึษามีพฤติกรรมการเรียน และการปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมได้
อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึน้ จนเกิดเป็นพฤติกรรมถาวร ซึ่งจะช่วยท าให้การออกกลางคนัของนกัศึกษา
ลดลง และงานวิจัยของ Weng, Cheong และ Cheong (2010) พบว่า ความผูกพันต่อเป้าหมาย
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ส่งผลทางตรงต่อการตัง้ใจคงอยู่ในการเรียนระบบสารสนเทศของนักศึกษาเท่ากับ 0.359 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิต ิ.001 

2. การรับรู้ความสามารถของตนมีอ านาจในการจ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคนัของ
นกัศึกษา  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีอ้าจสามารถอธิบายได้ว่า เป็นเพราะการรับรู้
ความสามารถของตนเป็นความเช่ือของบุคคลเก่ียวกับความสามารถในการกระท าว่าตนมี
ความสามารถในระดบัท่ีจะกระท าสิ่งต่าง ๆ ได้ สามารถตดัสินใจท่ีจะจดัการและด าเนินการกระท า
พฤติกรรมให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ได้ (Bandura. 1994, p. 2) นัน่คือ นกัศึกษาท่ีมีการรับรู้
ความสามารถของตนสูงสามารถเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ได้ดี มีความพยายาม อดทน ฟันฝ่าอุปสรรค 
และประสบผลส าเร็จในการเรียนแต่ละวิชา ซึ่งผลงานวิจัยนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ Stefanie, 
Barry และ Francesca  (2016) พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนและการรับรู้การให้ค าปรึกษา
เป็นตวัแปรส าคญัท่ีสุดในท านายความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศกึษาปีท่ี 1 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
Weng, Cheong และ Cheong (2010) พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเป็นตวัแปรส่งผลทางตรง
ต่อความตัง้ใจคงอยู่ในการเรียนระบบสารสนเทศของนักศึกษา เท่ากับ 0.199 และส่งผลรวมสูงสุด
เท่ากับ .0384 นอกจากนีง้านวิจัยของ วิชชพร เทียบจตุรัส (2559) พบว่า นักศึกษาท่ีมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเรียนสูงมีโอกาสส าเร็จการศึกษาสูงกว่านักศึกษาท่ีมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านการเรียนต ่า การศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนกับการท างานใน
งานวิจัยของ อัมพิกา สุนทรภักดี (2559) พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนด้านอาชีพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .57) และ
งานวิจัยของ อรอุมา บัวทอง (2558) พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนมีอิทธิพลต่อการจ าแนก
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสิทธิผลในการท างานสงูและกลุ่มท่ีมีประสิทธิผลในการท างานต ่ามากท่ีสุด โดย
มีผลการวิเคราะห์จากคา่สมัประสิทธ์ิ Canonical ถึง 0.854 

3. รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP เพ่ือส่งเสริมการคงอยู่ของนกัศกึษา มีผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 ทัง้นีส้ามารถอธิบายได้ว่า 
รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP เพ่ือส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษา มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบโดยมีหลักการ แนวคิดทฤษฎี และรูปแบบได้รับการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ ท าให้สามารถ
น าไปใช้ท ากิจกรรมให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ
ทิศนา แขมมณี (2545ข, น. 4-5) ท่ีสรุปไว้ว่า การพัฒนารูปแบบจะต้องผ่านการจัดองค์ประกอบ 
ตา่ง ๆ ของรูปแบบให้เป็นระบบ โดยค านึงถึงทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรูปแบบการธ ารงรักษา
แบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ ประกอบด้วย 4 ขัน้ คือ ขัน้  
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1) เตรียมความพร้อม (Prepare : P) พบว่า นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กันทัง้ผู้ วิจัยกับนักศึกษาและ
นกัศึกษากันเอง เกิดความพร้อมในการใช้รูปแบบ 2) ขัน้กระตุ้น (Stimulate : S) จากการท่ีนกัศึกษา
ได้รับการกระตุ้นจากกิจกรรมดูคลิป VDO รับรู้ประสบการณ์จากคลิป และประสบการณ์จากเพ่ือน
นกัศกึษา ท าให้นกัศกึษาเกิดแรงกระตุ้น เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะมุ่งมัน่การศกึษา พร้อมทัง้นกัศกึษาได้
รับรู้ถึงความสามารถของตนจากการบนัทึกสิ่งท่ีน าไปประยุกต์ใช้ 3) ขัน้ลงมือปฏิบตัิ (Practice : P) 
พบว่า นักศึกษาได้วิเคราะห์เป้าหมายของตนเองและบันทึกเป้าหมายของตนเอง ท าการวางแผน
เพ่ือให้เป้าหมายส าเร็จ และ 4) ขัน้ติดตาม (Pursue : P) พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ แม้นักศึกษาบางคนจะมีอุปสรรคแต่ก็บรรลุตามเป้าหมาย นอกจากนี ้
นักศึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือท าให้บรรลุเป้าหมาย ในแต่ละขัน้ของกิจกรรมใช้ กิจกรรมกลุ่ม
สมัพนัธ์ขบัเคล่ือนซึ่งมีความหลากหลายจึงท าให้นกัศกึษาสามารถตอบสนองความสนใจ ตามความ
ถนดั ความสามารถของตนเอง จงึเป็นผลให้นกัศกึษามีความกระตือรือร้นในการใช้รูปแบบ สอดคล้อง
งานวิจัย สุณี แสงทอง (2552, น. 40) พบว่า กิจกรรมท่ีน ามาใช้ในกลุ่มสัมพันธ์สามารถตอบสนอง 
ความถนดัและความสามารถท่ีตา่งกนัของนกัเรียน และชว่ยให้นกัศกึษาเห็นความส าคญัของกิจกรรม 

4. ผลการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาเพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษา พบว่า เม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความตัง้ใจคงอยู่หลงัการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ และคะแนน
เฉล่ียความตัง้ใจคงอยู่หลังการใช้รูปแบบเสร็จสิน้ 1 เดือน สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ทัง้นีเ้น่ืองจาก (1) รูปแบบการธ ารงรักษาเพ่ือส่งเสริมการคงอยู่ของ
นกัศกึษา ประกอบด้วย 4 ขัน้ ได้แก่ ขัน้เตรียมความพร้อม (Prepare : P) เป็นการเตรียมความพร้อมสู่
การอบรม และการปฏิบตัิในกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างความไว้วางใจด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
การเล่นเกม การร้องเพลง เพ่ือน าไปสู่การน าไปใช้การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบตัิ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคิดของ อาจอง ชมุสาย ณ อยุธยา (2550: น. 9-11) กล่าวว่า การเตรียมผู้ เรียนก่อนเข้าเรียนด้วย
การสร้างบรรยากาศดี ๆ โดยใช้กิจกรรมทางบวกพร้อมทัง้ให้ข้อมลูท่ีดีและการรับรู้จากประสาทสมัผสั
ทัง้ห้าจะเป็นการบนัทึกข้อมูลไปในจิตใต้ส านึกโดยอตัโนมตัิ ดงันัน้จิตใต้ส านึกจะมีความทรงจ าดี ๆ 
จนกลายเป็นแรงเสริมในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดี  ขัน้กระตุ้น (Stimulate : S) เป็น
ขัน้ตอนท่ีบุคคลได้รับการกระตุ้นให้มีปฏิสัมพนัธ์กัน กระตุ้นให้เห็นความส าคญัของความผูกพนัต่อ
เปา้หมายและการรับรู้ความสามารถของตน กระตุ้นให้ผู้ เข้าอบรมมีความต้องการเกิดการเรียนรู้ ด้วย
การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์หรือสถานการณ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้สนทนา พูดคุยเร่ืองต่าง ๆ และฝึก
การรับฟังอย่างใส่ใจในเร่ืองราวของผู้ อ่ืน ซึ่งตามทฤษฎีการกระตุ้น (Cue-Stimulus Theory Or Non 
drive Theory) เช่ือวา่สิ่งเร้า หรือสิ่งจงูใจ จะเป็นตวักระตุ้น ให้เกิดความต้องการขึน้มา และผลกัดนัให้
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เกิดพฤติกรรมจงูใจขึน้ เช่น เราอาจไม่มีความต้องการ หรือไม่มีความรู้สึกอยากรับประทานพิซซ่า แต่
เม่ือเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือเพ่ือนมาชวนไปรับประทาน ก็ท าให้อยากไปรับประทาน โฆษณา
ทางโทรทศัน์และค าชวนของเพ่ือนเป็นสิ่งเร้าท่ีมากระตุ้นให้เกิดความต้องการขึน้ และผลกัดนัให้เกิด
พฤติกรรมตามมา ซึ่งงานวิจยัเม่ือผู้ เข้าร่วมอบรมได้เห็นตวัแบบ หรือได้รับสิ่งเร้า ท าให้เกิดความรู้สึก
ท่ีจะท่ีคงอยู่ตามมา  ขัน้ลงมือปฏิบัติ  (Practice : P) เป็นขัน้ตอนท่ีนักศึกษาวิเคราะห์และฝึก
ปฏิบตัิการตัง้เป้าหมาย ความผูกพนัต่อเป้าหมาย และการรับรู้ความสามารถของตน ด้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เช่น การเล่นเกม การชมคลิปวิดีโอ การอภิปรายกลุ่ม ดังท่ี สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 
(2550: น. 112) กล่าวว่า การผลิตความรู้ขึน้ในตวัผู้ เรียนต้องใช้การปฏิสมัพันธ์ระหว่างกระบวนทาง
ความคิดกบัประสบการณ์ส่วนตนร่วมกนั ซึ่งการเรียนรู้ในขัน้ลงมือปฏิบตัิต้องอาศยัการเรียนรู้ร่วมกนั
ท่ีเน้นการเรียนรู้ร่วมของการท างานร่วมกนั รับผิดชอบร่วมกนั ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีการสร้างความรู้
ท่ีว่า ผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด เม่ือเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านการปฏิสัมพันธ์ทาง
สงัคม เม่ือผู้ เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองแล้วจะเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย ขัน้ติดตาม 
(Pursue : P) เป็นขัน้ตอนท่ีนกัศกึษารายงานผลจากขัน้ปฏิบตัิให้สมาชิกในกลุ่มทราบถึงความตัง้ใจท่ี
พัฒนาความผูกพันต่อเป้าหมาย และการรับรู้ความสามารถของตน  นักศึกษาน าผลจากการร่วม
กิจกรรมผ่านกระบวนการคิดอย่างลุม่ลึก การติดตามจะท าให้ทราบถึงผลการของการปฏิบตัวิ่าเป็นไป
ได้หรือไม ่ท าให้เกิดการน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาตอ่ไป 

 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

จากผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรท่ีจ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษา 
ภาคปกติ คือ ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย และการรับรู้ความสามารถของตน และผลการพฒันารูปแบบ
การธ ารงรักษาแบบ PSPP เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีข้อเสนอแนะในการผลวิจยัไปใช้ ดงันี ้

สถาบันผลิตนักศึกษา 
1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบาย และแนวทางวางแผนด าเนินงานในการพัฒนา

นักศึกษา โดยมอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาน ารูปแบบการธ ารงรักษานักศึกษาแบบ PSPP ด้วย
กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ โดยจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษาส่งเสริมความผกูพนั
ตอ่เปา้หมาย การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตน ส่งเสริมให้นกัศกึษาตัง้เปา้หมาย เกิดแรงบนัดาลใจ 
เกิดความผกูพนั มีความพยายามอยา่งจริงจงั เห็นความส าคญัของเปา้หมาย ไมล่ะทิง้เปา้หมาย ท างานท่ี
ท้าทาย และฟันฝ่าอปุสรรค เพ่ือให้บรรลถุึงเปา้หมายท่ีตัง้ไว้  
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2. ประธานหลกัสตูรควรก าหนดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการธ ารงรักษา
แบบ PSPP เพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยูโ่ดยสอดแทรกการสง่เสริมความผกูพนัตอ่เปา้หมายในแตล่ะวิชา
ไม่ว่าจะวิชาง่ายหรือวิชายาก และจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนให้กับนักศึกษา 
เพ่ือให้นกัศกึษาเห็นความส าคญัและมีความผกูพนัตอ่เปา้หมายเพ่ือให้ส าเร็จการศกึษาตามเปา้หมาย 

3. รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจ 
คงอยูท่ี่ผู้วิจยัพฒันาขึน้  ถือวา่เป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความตัง้ใจคงอยูข่องนกัศกึษา 
โดยกิจกรรมการส่งเสริมได้เกิดจากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงจ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคันท่ี
เก่ียวข้องกับหลายตวัแปร รวมไปถึงขัน้ตอนของกระบวนการฝึกท่ีมีรายละเอียดปลีกย่อยท่ีจะต้องท า
ความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติการฝึก ดงันัน้ผู้ ท่ีสนใจน ารูปแบบนีไ้ปใช้ควรท าการศึกษา
ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติมตามบริบทของสถาบันท่ีแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงขัน้ตอนในการ
พฒันาความตัง้ใจคงอยูใ่นแตล่ะขัน้ตอนอยา่งละเอียด 

ผู้ปกครอง 
ผู้ ปกครองควรให้ความส าคัญในการบอกกล่าวนักศึกษาให้เห็นถึงความส าคัญของ

เป้าหมาย มีความผูกพันต่อเป้าหมาย และการรับรู้ความสามารถของตน โดยกระตุ้ นให้บุตรหลาน
ตัง้เปา้หมาย ผกูพนักบัเป้าหมาย ยอมรับในความสามารถของตน ซึ่งจะท าให้นกัศึกษามีความพยายาม
และเรียนรู้เพ่ือให้บรรลตุามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. การศึกษาครัง้นีใ้ช้กลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นนกัศึกษาปริญญาตรีปีท่ี 2 เท่านัน้ เพ่ือให้ได้ผล
การศกึษาท่ีสามารถสรุปอ้างอิงไปยงักลุ่มประชากรอ่ืน ๆ ได้อย่างกว้างขวางขึน้ การศกึษาครัง้ต่อไป
จึงควรท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างให้ครบทุกชัน้ปี และศึกษาติดตามอย่างต่อเน่ืองตลอดแนว 
จนกระทัง่กลุม่ตวัอยา่งส าเร็จการศกึษา 

2. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่กับนักศึกษาครัง้ต่อไป ควรท าการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษาท่ี
เข้าใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์คา่พยากรณ์ความตัง้ใจคงอยู่ท่ีมีความเส่ียงออกกลางคนั เพ่ือให้ได้สาระ
สนเทศในการวางแผนปอ้งกนัการออกกลางคนั  

3. การศึกษาครัง้ต่อไปควรท าการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการสง่เสริมให้นกัศกึษามีความตัง้ใจคงอยู่ท่ีมีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุ 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เร่ือง ปัจจยัเชิงจ าแนกการคงอยูแ่ละออกกลางคนัของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลที่ตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

แบบสอบถามชุดนีป้ระกอบด้วยแบบสอบถามย่อยทัง้หมด 8 ตอน ได้แก่ 

  ตอนที่  1   ลกัษณะทางชีวสงัคมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่  2   แบบสอบถามการบรูณาการทางวิชาการ 

  ตอนที ่ 3   แบบสอบถามการบรูณาการทางสงัคม 

  ตอนที่  4   แบบสอบถามความผกูพนัตอ่เปา้หมาย 

  ตอนที่  5   แบบสอบถามความผกูพนัตอ่มหาวิทยาลยั 

  ตอนที่  6   แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตน 

  ตอนที่  7   แบบสอบถามพฤตกิรรมการเผชิญปัญหา 

  ตอนที่  8  ข้อเสนอแนะ 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือเตมิข้อความลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1. รหสันกัศกึษา............................................................... 
   2. เพศ     ชาย   หญิง 

  3. เบอร์โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้................................................ 
  4. คณะ 
     ศิลปศาสตร์ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     บริหารธุรกิจ 
     วิศวกรรมศาสตร์ 

     อตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 
     เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

     ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
     เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 

     สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามการบรูณาการทางวิชาการ 
1. การสอนของอาจารย์ ท าให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในสาขาทีก่ าลงัศกึษา (r =.80) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 
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2. การสอนของอาจารย์ ท าให้ข้าพเจ้ามีทกัษะทางวชิาการ (r =.81) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

3. การสอนของอาจารย์ ท าให้ข้าพเจ้ากระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ (r =.78) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

4. หลกัสตูรที่ข้าพเจ้าเรียน ท าให้ข้าพเจ้าสามารถเช่ือมโยงความรู้และทกัษะในรายวิชาของสาขากบันอกสาขาได้ 
(r =.69) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

5. การเข้าร่วมกิจกรรมทางวชิาการ ท าให้ข้าพเจ้ามีความรู้หรือมีทกัษะทางวิชาการนอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียน (r =.52) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

6. ขณะทีเ่รียนในมหาวิทยาลยัแหง่นี ้ข้าพเจ้าสามารถน าเสนอแนวคิดทางวิชาการได้อยา่งอิสระ (r =.51) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

7. การเรียนในมหาวิทยาลยัแหง่นี ้ท าให้ข้าพเจ้ามีความสามารถใช้ภาษาในการสือ่สาร (r =.51) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามการบรูณาการทางสงัคม 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลยัหรือคณะจดัขึน้ ท าให้ข้าพเจ้ามีทศันคติที่ดีตอ่บคุคลอื่น (r =.26) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

2. การเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลยัหรือคณะจดัขึน้ ท าให้ข้าพเจ้ารับรู้แนวทางการใช้ชีวติในมหาวทิยาลยั  
(r =.43) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

3. การเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลยัหรือคณะจดัขึน้ ท าให้ข้าพเจ้ารู้จกัทีจ่ะเคารพผู้อื่น (r =.45) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

4. การเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลยัจดัขึน้ ท าให้ข้าพเจ้ารู้จกัชว่ยเหลอืผู้อื่น (r =.54) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 
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5. การท่ีได้พบปะกบัอาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้ข้าพเจ้ารู้สกึถงึความหว่งใยของอาจารย์ที่ปรึกษา (r =.53) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

6. การได้พบปะพดูคยุกบัอาจารย์ ท าให้ข้าพเจ้ารู้สกึเติบโตทางความคิด (r =.66) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

7. ข้าพเจ้ารู้สกึได้รับความเป็นมติรจากเพื่อนในชัน้เรียน (r =.45) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

8. การท่ีข้าพเจ้าคบกบัเพื่อน ๆ ท าให้ข้าพเจ้ามแีนวคดิตา่ง ๆ กว้างขวางยิง่ขึน้ (r =.55) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

9. ข้าพเจ้าได้รับค าแนะน าจากรุ่นพี่ทัง้ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัและการเรียน (r =.38) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

10. เมื่อข้าพเจ้ามีปัญหาหรือข้อสงสยั เจ้าหน้าทีใ่ห้ค าแนะน าจนข้าพเจ้าหายสงสยั (r =.59) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามความผกูพนัตอ่เปา้หมาย 

1. ข้าพเจ้าตัง้ใจเรียนเพื่อให้ผลการเรียนเป็นไปตามที่ข้าพเจ้าตัง้เปา้ไว้ (r =.65) 
.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

2. ข้าพเจ้าท าการบ้านด้วยตนเองเพื่อท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ (r =.70) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

3. ข้าพเจ้าวางแผนการเรียนเพื่อให้ส าเร็จการศกึษาในเวลาทีก่ าหนด (r =.66) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

4. ข้าพเจ้าพยายามท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จลลุว่งโดยเร็ว เพื่อให้มเีวลาทบทวนเนือ้หาในแตล่ะวิชา  
(r =.78) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 
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5. ข้าพเจ้าไมย่อ่ท้อตอ่การเรียนรายวชิาทีย่าก เพื่อให้สอบผา่น (r =.72) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

6. ข้าพเจ้าจะปฏิเสธการเข้าร่วมสงัสรรค์กบัเพื่อนเพื่อท าการบ้านหรืองานท่ีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ (r =.48) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

7. ข้าพเจ้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเข้าใจในบทเรียนเพิม่ขึน้ (r =.62) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

ตอนที่ 5 แบบสอบถามความผกูพนัตอ่มหาวิทยาลยั 

1. ข้าพเจ้าตัง้ใจที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลยัแหง่นี ้(r =.53) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

2. ข้าพเจ้าให้ความส าคญักบัการจบการศกึษากบัมหาวิทยาลยัแหง่นี ้(r =.53) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

3. ข้าพเจ้าภมูใิจที่จะบอกกบัคนอื่น ๆ วา่ ข้าพเจ้าเป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัแหง่นี ้(r =.47) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

4. ข้าพเจ้าแนะน าคนอื่นให้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลยัแหง่นี ้(r =.55) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

5. ข้าพเจ้ายินดีที่ท าตามกฎ ระเบยีบ ของมหาวิทยาลยัแหง่นี ้(r =.50) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

6. ข้าพเจ้าประพฤติตนเพือ่ให้มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของมหาวิทยาลยั (r =.53) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

7. ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นคนดีทัง้ในมหาวิทยาลยัและนอกมหาวทิยาลยั เพื่อรักษาช่ือเสยีงของมหาวิทยาลยั  
(r =.42) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 
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8. ข้าพเจ้าพยายามสร้างช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยัแหง่นี ้(r =.62) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

9. ข้าพเจ้าจะกลา่วปกปอ้งมหาวทิยาลยั ถ้ามีใครกลา่วถงึมหาวิทยาลยัในทางที่ไมด่ี (r =.67) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

ตอนที่ 6 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตน 

1. ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่ ข้าพเจ้าสามารถท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จในเวลาที่ก าหนดได้ (r =.70) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

2. ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่ ข้าพเจ้าสามารถท าการบ้านหรืองานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง (r =.65) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

3. ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่ ข้าพเจ้าสามารถตอบค าถามอาจารย์ในเวลาเรียนได้ (r =.64) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

4. ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่ ข้าพเจ้าสามารถอธิบายสาระส าคญัที่เรียนให้เพื่อนฟังจนเข้าใจได้ (r =.78) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

5. ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่ ข้าพเจ้าสามารถเสนอความคิดในการท างานกลุม่ได้ (r =.68) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

6. ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่ ข้าพเจ้าสามารถแสดงความคิดเห็นในสิง่ที่ข้าพเจ้าไมเ่ข้าใจกบัอาจารย์ได้ (r =.57) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

7. ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่ ข้าพเจ้าสามารถคิดในสิง่ทีซ่บัซ้อนได้ (r =.53) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

8. ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่ ข้าพเจ้าสามารถเรียนในวชิาทีย่ากหรือไมถ่นดัได้ (r =.69) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

9. ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่ ข้าพเจ้าสามารถเป็นตวัแทนกลุม่ในการน าเสนอหน้าชัน้ได้ (r =.47) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 
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10. ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่ ข้าพเจ้าสามารถน าเนือ้หาทีเ่รียนไปประยกุต์ในชีวิตประจ าวนัได้ (r =.58) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

ตอนที่ 7  แบบสอบถามพฤติกรรมการเผชิญปัญหา 

1. เมื่อมกีารบ้านท่ีข้าพเจ้าท าไมไ่ด้ ข้าพเจ้าจะถามอาจารย์หรือค้นคว้าเพิ่มเติม (r =.70) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

2. เมื่อมกีารบ้านหลายวิชาพร้อมกนั ข้าพเจ้าจะวางแผนเพื่อให้สง่ทนัตามก าหนดในแตล่ะวิชา (r =.67) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

3. เมื่อถงึวนัสอบในรายวิชาที่ข้าพเจ้าไมพ่ร้อม ข้าพเจ้าจะพยายามท าให้ดีที่สดุ (r =.59) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

4. ในรายวิชาที่ข้าพเจ้าเรียนไมเ่ข้าใจ ข้าพเจ้าจะพยายามค้นคว้าเพิ่มเติมหรือปรึกษาอาจารย์หรือเพื่อน (r =.74) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

5. เมื่อผลการสอบไมเ่ป็นไปตามที่ข้าพเจ้าคาดหวงั ข้าพเจ้าจะคิดวิเคราะห์หาสาเหตแุละแก้ไขในการสอบครัง้
ตอ่ไป (r =.69) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

6. เมื่อข้าพเจ้ามีปัญหากบัเพื่อน ข้าพเจ้าจะเข้าไปปรับความเข้าใจกบัเพื่อน (r =.67) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

7. ข้าพเจ้ามองปัญหาทีเ่กิดขึน้วา่เป็นสิง่ที่ท้าท้ายและพยายามแก้ไขปัญหานัน้ให้ได้ (r =.67) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

8. เมื่อข้าพเจ้าท าสิง่ตา่ง ๆ ไมไ่ด้ตามทีต่ัง้ใจ ข้าพเจ้าจะใช้ความพยายามจนกวา่ส าเร็จ (r =.76) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

ตอนที่ 8  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทีม่ีตอ่มหาวิทยาลยั ด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ด้านหลกัสตูร 
ด้านกิจกรรม ฯลฯ และสิง่ที่นกัศกึษาต้องการให้มหาวิทยาลยัปรับปรุง 

 
 

...ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม... 



 

แบบประเมินรูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ เพื่อส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่
ของนักศึกษา 

  

 แบบประเมินฉบบันีเ้ป็นแบบประเมินรูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพือ่
สง่เสริมความตัง้ใจคงอยูข่องนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ทา่นผู้ เช่ียวชาญได้
พิจารณาความเหมาะสม ขอให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัความคิดเห็นของทา่น และกรุณาเขียน
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงตอ่ไป 

 

ค าชีแ้จง ให้ทา่นพิจารณาองค์ประกอบของหลกัสตูรในสว่นตา่ง ๆ มีความเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด และท า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องตามระดบัความเหมาะสม 

ข้อ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 หลกัการของรูปแบบการธ ารงรักษา       

2 วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการธ ารงรักษา       

3 แนวคดิและทฤษฎีพืน้ฐานของรูปแบบการธ ารง
รักษา 

      

4 กระบวนการหรือขัน้ตอนในการใช้รูปแบบการธ ารง
รักษา 

      

5 กิจกรรมในรูปแบบการธ ารงรักษา       

6 วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม       

7 ความเหมาะสมของกิจกรรม       

8 เวลาท่ีใช้ในการจดักิจกรรม       

9 ส่ือท่ีใช้ในการจดักิจกรรม       

10 ระยะเวลาการใช้รูปแบบจ านวน 3 วนั       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เร่ือง ความตัง้ใจคงอยูข่องนกัศกึษา 
ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือเตมิข้อความลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 
     ข้าพเจ้าตัง้ใจคงอยูใ่นมหาวิทยาลยันี.้.... 
1. แม้วา่เพื่อนของข้าพเจ้าลาออกไปศกึษาตอ่ที่มหาวิทยาลยัอื่น (r =.69) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

2. แม้วา่จะเรียนในรายวิชาทีข้่าพเจ้ารู้สกึยาก (r =.53) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

3. แม้วา่อาจเรียนไมผ่า่นในบางรายวชิา (r =.45) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

4. แม้วา่มีเพื่อนชวนลาออกก็ตาม (r =.63) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

5. แม้วา่อาจเรียนจบไมท่นัในเวลา (r =.35) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

6. แม้วา่มหาวิทยาลยัมกิีจกรรมมากก็ตาม (r =.55) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

7. แม้วา่ผลการเรียนไมเ่ป็นไปตามที่ตัง้ไว้ (r =.41) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

8. แม้วา่จะมกีารบ้านมากก็ตาม (r =.62) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

9. แม้วา่เกรดเฉลีย่ไปเป็นไปตามที่ตัง้ใจไว้ (r =.57) 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

10. แม้วา่อาจได้รับการดแูลจากที่ปรึกษาไมเ่พียงพอ (r =.45) 
.................... .................... .................... .................... .................... .................... 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คุณภาพของแบบสอบถาม 
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ตาราง 20 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยั 

ที่ ข้อค าถาม 
ผลการพจิารณา 

IOC ผล 
1 2 3 4 5 

แบบสอบถามการบูรณาการทางวชิาการ        
1 การสอนของอาจารย์ ท าให้ข้าพเจ้ามีความรู้ในสาขาท่ีก าลงัศกึษา 1 0 1 1 1 0.8 คดัไว้ 
2 การสอนของอาจารย์ ท าให้ข้าพเจ้ามีทกัษะทางวชิาการ 1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

3 การสอนของอาจารย์ ท าให้ข้าพเจ้ากระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 
4 หลกัสตูรท่ีข้าพเจ้าเรียน ท าให้ข้าพเจ้าสามารถเช่ือมโยงความรู้และ

ทกัษะในรายวชิาของสาขากบันอกสาขาได้ 
0 1 1 1 0 0.6 คดัไว้ 

5 การเข้าร่วมกิจกรรมทางวชิาการ ท าให้ข้าพเจ้ามีความรู้หรือมีทกัษะ
ทางวชิาการนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 

1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

6 ขณะที่เรียนในมหาวทิยาลยัแหง่นี ้ท าให้ข้าพเจ้าสามารถน าเสนอ
แนวคดิทางวชิาการได้อย่างอิสระ 

1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

7 การเรียนในมหาวิทยาลยัแหง่นี ้ท าให้ข้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาใน
การส่ือสาร 

1 1 0 1 1 0.8 คดัไว้ 

8 การเรียนในมหาวิทยาลยัแหง่นี ้ท าให้ข้าพเจ้าเป็นคนมีเหตผุล 0 0 1 0 1 0.4 ตดัออก 

9 การเรียนในมหาวิทยาลยัแหง่นี ้ท าให้ข้าพเจ้าเป็นคนมีวินยัในตนเอง -1 1 1 0 1 0.4 ตดัออก 
10 การเรียนในมหาวิทยาลยัแหง่นี ้ท าให้ข้าพเจ้ามีจรรยาบรรณทาง

วชิาชีพ 
1 -1 0 1 -1 0.0 ตดัออก 

11 การเรียนในมหาวิทยาลยัแหง่นี ้ท าให้ข้าพเจ้ามีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ 

1 -1 1 1 -1 0.2 ตดัออก 

แบบสอบถามการบูรณาการทางสังคม        
1 การเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลยัจดัขึน้ ท าให้ข้าพเจ้ามีทศันคตท่ีิ

ดีตอ่บคุคลอ่ืน 
1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

2 การเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลยัจดัขึน้ ท าให้ข้าพเจ้ารับรู้แนว
ทางการใช้ชีวติในมหาวิทยาลยั 

1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

3 การเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลยัจดัขึน้ ท าให้ข้าพเจ้ารู้จกัท่ีจะ
เคารพผู้ อ่ืน 

1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

4 การเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลยัจดัขึน้ ท าให้ข้าพเจ้ารู้จกั
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน 

1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

5 การท่ีได้พบปะกบัอาจารย์ท่ีปรึกษา ท าให้ข้าพเจ้ารู้สกึถงึความ
หว่งใยของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 1 1 1 0 0.8 คดัไว้ 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

ที่ ข้อค าถาม 
ผลการพจิารณา 

IOC ผล 
1 2 3 4 5 

6 อาจารย์ท าให้ข้าพเจ้ามองเห็นเปา้หมายของการเรียน 1 0 1 1 -1 0.4 ตดัออก 
7 การได้พบปะพดูคยุกบัอาจารย์ท าให้ข้าพเจ้ารู้สกึเติบโตทางความคิด 0 1 1 1 1 0.8 คดัไว้ 
8 ข้าพเจ้ารู้สกึได้รับความเป็นมิตรจากเพื่อนในชัน้เรียน 1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 
9 การท่ีข้าพเจ้าคบกบัเพื่อน ๆ ท าให้ข้าพเจ้ามีแนวคิดต่าง ๆ 

กว้างขวางยิ่งขึน้ 
1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

10 เมื่อข้าพเจ้าต้องติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ี ข้าพเจ้าจะรู้สกึเบือ่หน่าย 1 -1 1 -1 1 0.2 ตดัออก 
11 เมื่อข้าพเจ้ามีข้อสงสยั เจ้าหน้าท่ีจะแนะน าจนข้าพเจ้าหายข้อ

สงสยั 
1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

แบบสอบถามความผูกพนัต่อเป้าหมาย        
1 ข้าพเจ้าตัง้ใจเรียนเพื่อให้ผลการเรียนเป็นไปตามท่ีข้าพเจ้าตัง้เปา้

ไว้ 
1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

2 ข้าพเจ้าท าการบ้านด้วยตนเองเพื่อท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ 1 1 0 1 1 0.8 คดัไว้ 
3 ข้าพเจ้าวางแผนการเรียนเพื่อให้จบการศกึษาในเวลาท่ีก าหนด 1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 
4 ข้าพเจ้าพยายามท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จลลุ่วงโดยเร็ว 

เพื่อให้มีเวลาทบทวนเนือ้หาในแต่ละวิชา 
1 0 1 1 1 0.8 คดัไว้ 

5 ข้าพเจ้าไม่ย่อท้อตอ่การเรียนรายวชิาท่ียาก เพื่อให้สอบผ่าน 1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 
6 ข้าพเจ้าจะปฏิเสธการเข้าร่วมสงัสรรค์กบัเพื่อนเพื่อท าการบ้านหรือ

งานท่ีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ 
1 1 0 1 1 0.8 คดัไว้ 

7 ข้าพเจ้าหาความรู้เพิ่มเติมเพือ่ให้เข้าใจในบทเรียนเพิ่มขึน้ 1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 
8 ข้าพเจ้าศกึษาเกณฑ์การจบของมหาวิทยาลยั เพื่อให้จบ

การศกึษาในเวลาท่ีก าหนด 
-1 0 1 1 1 0.4 ตดัออก 

แบบสอบถามความผูกพนัต่อมหาวิทยาลัย        
1 ข้าพเจ้าตัง้ใจท่ีเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลยัแห่งนี ้ 1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 
2 ข้าพเจ้าให้ความส าคญักบัการจบการศกึษากบัมหาวิทยาลยัแห่ง

นี ้
0 1 1 1 1 0.8 คดัไว้ 

3 ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้ -1 0 1 1 1 0.4 ตดัออก 
4 ข้าพเจ้าภมูิใจท่ีจะบอกกบัคนอื่น ๆ ว่า ข้าพเจ้าเป็นนกัศกึษาของ

มหาวิทยาลยัแห่งนี ้
1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

5 ข้าพเจ้าไม่แนะน าคนอื่นให้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลยัแห่งนี ้ 1 -1 1 0 1 0.4 ตดัออก 
6 ข้าพเจ้ายินดีท่ีท าตามกฎ ระเบยีบ ของมหาวิทยาลยัแห่งนี ้ 1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

ที่ ข้อค าถาม 
ผลการพจิารณา 

IOC ผล 
1 2 3 4 5 

7 ข้าพเจ้าประพฤติตนเพื่อให้มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั 

0 1 1 0 1 0.6 คดัไว้ 

8 ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นคนดีทัง้มหาวิทยาลยัและนอก
มหาวิทยาลยั เพื่อรักษาชือ่เสียงของมหาวิทยาลยั 

1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

9 ข้าพเจ้าพยายามท าช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยัแห่งนี ้ 1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 
10 ข้าพเจ้าจะพดูปกปอ้งมหาวิทยาลยั ถ้ามีใครพดูถงึมหาวิทยาลยั

ในทางท่ีไม่ด ี
1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตน        
1 ข้าพเจ้ามัน่ใจว่า ข้าพเจ้าสามารถท าการบ้านหรืองานหลาย ๆ 

งานพร้อมกนัให้เสร็จในเวลาท่ีก าหนดได้ 
1 1 1 0 1 0.8 คดัไว้ 

2 ข้าพเจ้ามัน่ใจว่า ข้าพเจ้าสามารถท าการบ้านหรืองานท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยตนเอง 

1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

3 ข้าพเจ้ามัน่ใจว่า ข้าพเจ้าสามารถตอบค าถามอาจารย์ในเวลา
เรียนได้ 

1 0 1 1 1 0.8 คดัไว้ 

4 ข้าพเจ้ามัน่ใจว่า ข้าพเจ้าสามารถอธิบายสาระส าคญัท่ีเรียนให้
เพื่อนฟังจนเข้าใจได้ 

1 1 1 0 1 0.8 คดัไว้ 

5 ข้าพเจ้ามัน่ใจว่า ข้าพเจ้าสามารถแสดงความคิดเห็นการท างาน
กลุ่มได้ 

1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

6 ข้าพเจ้ามัน่ใจว่า ข้าพเจ้าสามารถแสดงความคิดเห็นในสิ่งท่ี
ข้าพเจ้าไม่เข้าใจกบัอาจารย์ได้ 

0 1 1 1 1 0.8 คดัไว้ 

7 ข้าพเจ้ามัน่ใจว่า ข้าพเจ้าสามารถคิดในสิ่งท่ีซบัซ้อนได้ 1 1 1 0 1 0.8 คดัไว้ 
8 ข้าพเจ้ามัน่ใจว่า ข้าพเจ้าสามารถท ากิจกรรมอื่น ๆ พร้อมกบัการ

เรียนได้ 
1 1 1 -1 0 0.4 ตดัออก 

9 ข้าพเจ้ามัน่ใจว่า ข้าพเจ้าสามารถเรียนในวิชาท่ียากหรือไม่ถนดัได้ 1 1 1 0 1 0.8 คดัไว้ 
10 ข้าพเจ้ามัน่ใจว่า ข้าพเจ้าสามารถเป็นตวัแทนกลุ่มในการน าเสนอ

หน้าชัน้ได้ 
1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

11 ข้าพเจ้ามัน่ใจว่า ข้าพเจ้าสามารถเสนอตนเองเพื่อเป็นตวัแทนเข้า
ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยัได้ 

0 -1 1 1 1 0.4 ตดัออก 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

ที่ ข้อค าถาม 
ผลการพจิารณา 

IOC ผล 
1 2 3 4 5 

แบบสอบถามพฤตกิรรมเผชิญปัญหา        
1 เมื่อมีการบ้านท่ีข้าพเจ้าท าไม่ได้ ข้าพเจ้าจะถามอาจารย์หรือ

ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
0 1 1 1 1 0.8 คดัไว้ 

2 เมื่อใกล้วนัสอบ ข้าพเจ้าจะพยายามอ่านหนงัสือให้มากขึน้  0 1 1 1 -1 0.4 ตดัออก 
3 เมื่อมีการบ้านหลายวิชาพร้อมกนั ข้าพเจ้าจะวางแผนเพ่ือให้ทนั

ส่งในแต่ละวิชา 
1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

4 เมื่อถงึวนัสอบในรายวิชาท่ีข้าพเจ้าไม่พร้อม ข้าพเจ้าจะ
พยายามท าให้ดีท่ีสดุ 

1 1 1 1 0 0.8 คดัไว้ 

5 เมื่อมีปัญหาอื่นเข้ามาในระหว่างเรียน ข้าพเจ้าจะไตร่ตรอง
ความส าคญักอ่น 

1 1 -1 1 0 0.4 ตดัออก 

6 ในรายวิชาท่ีข้าพเจ้าเรียนไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าจะพยายามค้นคว้า
เพิ่มเติมหรือปรึกษาอาจารย์หรือเพื่อน 

0 1 1 1 1 0.8 คดัไว้ 

7 เมื่อผลการสอบไม่เป็นไปตามท่ีข้าพเจ้าคาดหวงั ข้าพเจ้าจะคิด
วิเคราะห์หาสาเหตแุละแก้ไขในการสอบครัง้ตอ่ไป 

1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

8 ข้าพเจ้าใช้ประสบการณ์ในอดีตช่วยแก้ปัญหาท่ีประสบอยู่ 0 0 1 0 1 0.4 ตดัออก 
9 ข้าพเจ้าพยายามหาสาเหตขุองปัญหาและแก้ไขท่ีต้นเหต ุ 0 -1 1 1 0 0.2 ตดัออก 
10 เมื่อข้าพเจ้ามีปัญหากบัเพื่อน ข้าพเจ้าจะหาเข้าไปปรับความ

เข้าใจกบัเพื่อน 
1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

11 ข้าพเจ้ามกัหากิจกรรมอื่นท า เพื่อให้ลืมปัญหาท่ีเกิดขึน้ เช่น เล่น
กีฬา เล่นเกม  เป็นต้น 

1 0 0 1 0 0.4 ตดัออก 

12 ข้าพเจ้ามองปัญหาท่ีเกิดขึน้ว่าเป็นสิ่งท่ีท้าท้ายและพยายาม
แก้ไขปัญหานัน้ให้ได้ 

1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 

13 เมื่อข้าพเจ้าท าสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้ตามท่ีตัง้ใจ ข้าพเจ้าจะใช้ความ
พยายามจนกว่าส าเร็จ 

1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 
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แบบประเมินรูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP เพื่อส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

ค าชีแ้จง 

 แบบประเมินฉบบันีเ้ป็นแบบประเมินรูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP เพื่อสง่เสริมความตัง้ใจคงอยู่
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ทา่นซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญได้พจิารณาความ
เหมาะสม ขอความอนเุคราะห์ทา่นพิจารณาข้อความแตล่ะข้อวา่ ทา่นมีความคิดเห็นในระดบัใดแล้วท า
เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของทา่น โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดงันี ้
 5  หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยวา่ข้อความมคีวามเหมาะสมกบัรูปแบบมากที่สดุ 

 5  หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยวา่ข้อความมคีวามเหมาะสมกบัรูปแบบมาก 

 3  หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยวา่ข้อความมคีวามเหมาะสมกบัรูปแบบปานกลาง 

 2  หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยวา่ข้อความมคีวามเหมาะสมกบัรูปแบบน้อย 

 1  หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยวา่ข้อความมคีวามเหมาะสมกบัรูปแบบน้อยที่สดุ 

 

ค าชีแ้จง ให้ทา่นพิจารณาองค์ประกอบของหลกัสตูรในสว่นต่าง ๆ มีความเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด และท า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องตามระดบัความเหมาะสม 

ข้อ ประเดน็การประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

X  S.D 
1 2 3 4 5 

1 หลกัการของรูปแบบการธ ารงรักษา 4 4 5 4 5 4.40 0.55 

2 วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการธ ารงรักษา 4 4 5 4 5 4.40 0.55 

3 แนวคดิและทฤษฎีพืน้ฐานของรูปแบบการธ ารงรักษา 4 4 4 4 4 4.00 0.00 

4 กระบวนการหรือขัน้ตอนในการใช้รูปแบบการธ ารงรักษา 4 5 4 5 4 4.40 0.55 

5 กิจกรรมในรูปแบบการธ ารงรักษา 3 3 4 4 4 3.60 0.55 

6 วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 4 4 4 4 5 4.20 0.45 

7 ความเหมาะสมของกิจกรรม 3 4 4 4 4 3.80 0.45 

8 เวลาท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 4 4 5 4 4 4.20 0.45 

9 ส่ือท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 4 3 4 4 5 4.00 0.71 

10 ระยะเวลาการใช้รูปแบบจ านวน 3 วนั 4 3 4 4 3 3.60 0.55 
รวม 4.06 0.55 
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ตาราง 21 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความตัง้ใจคงอยูข่องนกัศกึษา 

  ที่ ข้อค าถาม 
ผลการพิจารณา 

IOC ผล 
1 2 3 4 5 

ข้าพเจ้าตัง้ใจคงอยู่ในมหาวทิยาลัยนี.้....        
1 แม้วา่เพื่อนของข้าพเจ้าลาออกไปศกึษาตอ่ที่มหาวิทยาลยัอื่น 1 0 1 1 1 0.8 คดัไว้ 
2 แม้วา่จะเรียนในรายวชิาที่ข้าพเจ้ารู้สกึยาก 1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 
3 แม้วา่อาจเรียนไมผ่า่นในบางรายวิชา 1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 
4 แม้วา่มีเพื่อนชวนลาออกก็ตาม 0 1 1 1 1 0.8 คดัไว้ 
5 แม้วา่อาจเรียนจบไมท่นัในเวลา 1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 
6 แม้วา่มหาวิทยาลยัมีกิจกรรมมากก็ตาม 1 1 1 1 1 1.0 คดัไว้ 
7 แม้วา่ผลการเรียนไมเ่ป็นไปตามที่ตัง้ไว้ 1 1 0 1 1 0.8 คดัไว้ 
8 แม้วา่จะมกีารบ้านมากก็ตาม 1 1 1 0 1 0.8 คดัไว้ 
9 แม้วา่เกรดเฉลีย่ไปเป็นไปตามที่ตัง้ใจไว้ -1 1 1 1 1 0.6 คดัไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างรูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ 
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คู่มือการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP เพื่อ
ส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ 

ของนักศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิ

 

 

 

 

พัฒนาโดย 

นางสาวสุขจติร  ตัง้เจริญ 

นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวชิาการวจิยัและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

พุทธศักราช 2562 
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ค าน า 

 คูมื่อการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศกึษา

ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นเคร่ืองมือในการท าปริญญานิพนธ์ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพัฒนาศกัยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง การ

วิจยัและพฒันารูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP เพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยูข่องนกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีตัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา ตัง้ประภา เป็น

คณะกรรมการควบคมุการท าปริญญานิพนธ์ 

 คู่มือการใช้รูปแบบการธ ารงรักษาเพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ จดัท าเพ่ือน าไปทดลองใช้พฒันานกัศกึษาเพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของ

นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ซึ่งคูมื่อนีป้ระกอบด้วยหวัข้อท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการธ ารงรักษา

เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ ได้แก่ ความเป็นมา ความส าคญั ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ฐาน ความ  

มุง่หมาย กระบวนการจดักิจกรรม การวดัและการประเมินผล 

นางสาวสขุจิตร  ตัง้เจริญ 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 

นกัศกึษาเป็นสิ่งจ าเป็นของมหาวิทยาลยัในแตล่ะแห่ง ทกุมหาวิทยาลยัจะมียทุธศาสตร์เพ่ือ
การได้มาถึงจ านวนของนกัศกึษาเพ่ือให้เป็นไปตามแผนรับนกัศึกษาตามหลกัสตูร และเม่ือนกัศึกษา
เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ในแต่ละหลักสูตรจะมียุทธศาสตร์หรือมาตรการเพ่ือธ ารงรักษา
นกัศึกษาให้คงอยู่จนจบการศึกษา ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมีการรายงานตามการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร องค์ประกอบท่ี 3 นกัศกึษา ตวับง่ชี ้3.3 ผลท่ีเกิดกบันกัศกึษา ในการ
รายงานการด าเนินงานตามตวับง่ชีนี้ ้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน ประเด็นท่ี
เก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้การคงอยู่ การส าเร็จการศกึษา ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา จึงเห็นได้ว่า การธ ารงรักษานักศึกษามีความจ าเป็นต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งในแต่ละ
มหาวิทยาลัยก็จะมียุทธศาสตร์หรือกระบวนการหรือแนวทางเพ่ือให้นักศึกษาคงอยู่จนส าเร็จ
การศกึษา  

การพฒันารูปแบบการธ ารงรักษาเพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยูข่องนกัศกึษา ระดบัปริญญา
ตรี ภาคปกติ นี ้เร่ิมจากศึกษาปัจจยัเชิงจ าแนกการคงอยู่และการออกกลางคนัของนกัศกึษา เพ่ือให้
ได้ปัจจยัท่ีจ าแนกนกัศึกษาคงอยู่และออกกลางคนั ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีจ าแนกการคงอยู่
และการออกกลางคนัของนกัศึกษา คือ ความผกูพนัตอ่เป้าหมาย และการรับรู้ความสามารถของตน 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาทัง้นักศึกษาคงอยู่และออก
กลางคนั จงึได้พฒันารูปแบบการธ ารงรักษาเพ่ือสง่เสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศกึษา โดยมุ่งพฒันา
ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย และการรับรู้ความสามารถของตน 

ส าหรับรูปแบบการธ ารงรักษาเพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
ภาคปกติ ผู้วิจยัได้ศกึษาทฤษฎีความผกูพนัตอ่เปา้หมาย ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน รวมถึง
กิจกรรมท่ีใช้ในการขับเคล่ือนความผูกพันต่อเป้าหมาย และการรับรู้ความสามารถของตน คือ 
กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ ดงันัน้องค์ประกอบของรูปแบบการธ ารงรักษาเพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของ
นกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิแบง่เป็น 2 องค์ประกอบในการจดักิจกรรม คือ 

องค์ประกอบที่  1 ความผูกพันต่อเป้าหมาย Locke & Latham (1990) กล่าวว่า 
“เปา้หมายจะไม่ใช่เปา้หมายตราบเม่ือบคุคลนัน้ไม่ได้พยายามท าอย่างจริงจงัเพ่ือบรรลเุปา้หมายนัน้” 
ความพยายามดังกล่าวเรียกว่า ความผูกพันต่อเป้าหมาย ความสัมพันธ์ของเป้าหมายกับผลการ
ปฏิบตัิงานจะมีมีมากขึน้เม่ือบุคคลนัน้มีความผูกพันต่อเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไว้นัน้มีความยาก เน่ืองจากต้องใช้ความพยายามเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ียากมากกว่า
เป้าหมายท่ีง่าย การตัง้เป้าหมายท่ีท้าทายนัน้เป็นเร่ืองท่ียากพอสมควร โอกาสท่ีจะเปล่ียนเปา้หมาย
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ลดลงนัน้จะมีมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายนัน้ ๆ เป็นเป้าหมายท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
ดงันัน้ การสร้างความผกูพนักบัเปา้หมายสามารถท าได้โดย การฝึกสร้างเปา้หมาย การใช้เทคนิคการ
ฝึกพูดกับตวัเองทางบวก การเขียนเป้าหมายในกระดาษแผ่นเล็ก หรือการค ามัน่สญัญาไว้กับบุคคล
อ่ืน เชน่ คนในครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน หรือบคุคลอ่ืน ๆ  

องค์ประกอบที่ 2 การรับรู้ความสามารถของตน Bandura (1986) เสนอการพฒันาการ
รับรู้ความสามารถของตน มีอยูด้่วย 4 วิธี ดงันี ้

1. ประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จ (Mastery Experiences) ซึ่ง Bandura เช่ือว่าเป็น
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง เน่ืองจากว่าเป็น
ประสบการณ์โดยตรง ความส าเร็จท าให้เพิ่มความสามารถของตนเอง บคุคลจะเช่ือว่าเขาสามารถท่ีจะท า
ได้ ดงันัน้ในการท่ีจะพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเองนัน้ จ าเป็นท่ีจะต้องฝึกให้เขามีทกัษะเพียง
พอท่ีจะประสบความส าเร็จได้พร้อม ๆ  กบัการท าให้เขารับรู้วา่ เขามีความสามารถจะกระท าเชน่นัน้ จะท า
ให้เขาใช้ทกัษะท่ีได้รับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ บุคคลท่ีรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถนัน้ 
จะไมย่อมแพ้ อะไรง่าย ๆ  แตจ่ะพยายามท างานตา่ง ๆ  เพ่ือให้บรรลถุึงเปา้หมายท่ีต้องการ 

2. โดยการใช้ตวัแบบ (Modeling) การได้เห็นประสบการณ์ของผู้ อ่ืนกระท าพฤติกรรมท่ีมี
ลกัษณะคล้ายคลงึกนัแล้วก็จะท าให้บคุคลรับรู้เก่ียวกบัความสามารถของตนเองเพิ่มขึน้ได้ หากวา่บคุคล
ต้องมีความสามารถในการกระท าสิง้นัน้อยู่ก่อนแล้วเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ อ่ืน และบุคคลจะต้องบอกกับ
ตนเองวา่ ผู้ อ่ืนสามารถท าแล้วประสบความส าเร็จ ตนเองก็ต้องท าได้เชน่กนัถ้ามีความตัง้ใจและพยายาม  

3. การใช้ค าพูดชักจูง (Verbal Persuasion) การท่ีผู้ อ่ืนใช้ความพยายามในการพูดกับ
บคุคลเพ่ือให้เช่ือว่าเขามีความสามารถท่ีจะกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบความส าเร็จได้ 
การเกลีย้กล่อมจากผู้ อ่ืนจะมีส่วนช่วยให้บุคคลมีก าลงัใจ มีความเช่ือมัน่ในการกระท าพฤติกรรมต่าง  ๆ
ให้ส าเร็จ 

4. การกระตุ้ นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) จะมีผลต่อการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง โดยการกระตุ้นอารมณ์ในทางบวกจะท าให้การรับรู้ความสามารถของตนเองดีขึน้อนัจะท าให้การ
แสดงออกถึงความสามารถในตนเองดีขึน้ด้วย 

และนอกจากนีไ้ด้ศึกษารูปแบบการพฒันานักศึกษาของ Miller และ Prince (1976 อ้างถึง
ใน กมลชนก. 2551: น. 12) น าเสนอแนวคิดหลักวิธีการพัฒนานักศึกษา (Student Development 
Process Model) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีสร้างขึน้ส าหรับพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนานกัศึกษาของสมาคมบุคลากรอุดมศึกษาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American 
College Personal Association) ประกอบด้วยกิจกรรมหลกั 4 กิจกรรม ดงันี ้
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1. การตัง้เป้าหมายในการพัฒนา นักศึกษาเน่ืองจากนักศึกษาส่วนมากเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไม่มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพและเป้าหมายในชีวิตท่ีแน่นอน เม่ือนักศึกษาเข้ามา
ศกึษาในมหาวิทยาลยัแล้วจึงพบว่าตนเองไมมี่ความเหมาะสมกบัสาขาวิชาท่ีเรียนท าให้เกิดปัญหาตา่ง  ๆ
เช่น การประสบปัญหาในการเรียน การออกจากสถาบนัการศกึษากลางคนั ดงันัน้ สถาบนัอดุมศกึษาโดย
ร่วมมือของบคุลากรทกุฝ่าย ตัง้แตผู่้บริหาร บคุลากร นกัศึกษา รวมทัง้นกัศกึษาร่วมกบัพฒันานกัศกึษา
ในด้านการจดัการเรียนการสอน การฝึกอบรม การพฒันานกัศึกษานอกหลกัสูตรและกิจกรรมนกัศึกษา
เพ่ือช่วยให้นกัศกึษาได้ก าหนดพฤติกรรมให้สอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษา และเปา้หมายของ
สถาบนัได้ชดัเจนมากขึน้ ท าให้นกัศกึษามีเปา้หมายท่ีแนน่อน 

2. การประเมินระดบัการพัฒนานักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้นักศึกษารู้ถึงสภาพหรือ
ระดบัการพฒันาตนเอง  

3. วิธีด าเนินการพฒันานกัศกึษา รูปแบบการพฒันานกัศกึษาได้ก าหนดวิธีการด าเนินการ
ท่ีใช้ในการพฒันานกัศกึษา 3 วิธี 

3.1 การสอน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
สถาบนัอดุมศกึษาเป็นการท างานร่วมกนัระหว่างอาจารย์และบคุลากรฝ่ายกิจกรรมนกัศกึษา เพ่ือ
ปรับสภาพการเรียนการสอนให้เอือ้ต่อการพัฒนานักศึกษา เช่น การเปิดวิชา การจัดโครงการ
ฝึกอบรม เป็นต้น 

3.2 การเป็นท่ีปรึกษา เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการให้ค าปรึกษาหรือการแนะแนว
เพ่ือช่วยให้ความต้องการและความสามารถของนกัศกึษาชดัเจนยิ่งขึน้ และช่วยให้การวางแผนใน
การพฒันานกัศกึษาสอดคล้องกบัความต้องการและความสามารถของนกัศกึษา 

3.3 การจดัสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เป็นสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้และการ
พฒันานกัศกึษา 

4. การประเมินโปรแกรมการพัฒนานักศึกษาเป็นการประเมินประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของโปรแกรมการพัฒนานักศึกษา โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของ
โปรแกรมกบัเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ของนกัศกึษา 

และน ากิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ (Group dynamics) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีใช้กลุ่มการกระท า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกนัหรือแก้ปัญหาร่วมกนั เพ่ือการเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ จากการกระท าหรือประสบการณ์ผู้ รับ
การฝึกอบรมจะเป็นผู้ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้ ให้การฝึกอบรมจะพยายามให้ผู้ รับการฝึกอบรมเกิด
การรู้แจ้งหรือเกิดการดลใจกิจกรรมจะมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการกระท า ท าให้เกิดผลทางจิตใจ เช่น สร้าง
ความรู้สกึ ความสะเทือนใจ โดยการวิเคราะห์พฤตกิรรมของผู้ รับการฝึกอบรม ด้วย 
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จุดมุ่งหมาย  

รูปแบบการธ ารงรักษาเพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนกัศึกษา มีความมุ่งหมายพัฒนา
ความผูกพนัต่อเป้าหมายและการรับรู้ความสามารถของตน เพ่ือส่งเสริมให้นกัศกึษามีความตัง้ใจคง
อยูใ่นมหาวิทยาลยัจนส าเร็จการศกึษา 

รูปแบบการธ ารงรักษาเพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ของนักศึกษาแบ่งเป็น 4 ขัน้ 

ขัน้ที่  1 ขัน้เตรียมความพร้อม (Prepare : P) หมายถึง การเตรียมความพร้อมสู่การใช้
รูปแบบ สร้างความไว้วางใจ มีปฏิสมัพนัธ์กนั ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การเลน่เกม เพ่ือน าไปสู่การ
น าไปใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบตัิ 

ขัน้ที่  2 ขัน้กระตุ้น (Stimulate : S) หมายถึง ขัน้ตอนท่ีนกัศึกษาได้รับการกระตุ้นให้เห็น
ความส าคญัของความผูกพันต่อเป้าหมายและการรับรู้ความสามารถของตน ด้วยการใช้กิจกรรมกลุ่ม
สมัพนัธ์ เพ่ือให้นกัศกึษาได้สนทนา พดูคยุเร่ืองตา่ง  ๆและฝึกการรับฟังอยา่งใสใ่จในเร่ืองราวของผู้ อ่ืน 

ขั ้นที่  3 ขั ้นการฝึกปฏิ บัติ  (Practice : P) หมายถึง ขัน้ตอนท่ีนักศึกษาฝึกการ
ตัง้เปา้หมาย และก าหนดแนวทางเพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น กรณีศกึษา และ
การอภิปรายกลุม่  

ขัน้ที่  4 ขัน้ติดตาม (Pursue : P) หมายถึง ขัน้ตอนท่ีนกัศึกษาแลกเปล่ียนประสบการณ์
การปฏิบตัติามการตัง้เปา้หมาย ปัญหาและอปุสรรค และร่วมกนัวิเคราะห์การน าไปใช้ในการเรียน 

ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ 

1. นกัศึกษาเข้าใจถึงความส าคญัของความผกูพนัตอ่เปา้หมายและการรับรู้ความสามารถ
ของตน 

2. นกัศึกษาสามารถตัง้เปา้หมายและเกิดความผูกพนัตอ่เปา้หมาย ท าให้มีความพยายาม 
มุง่มัน่ ตัง้ใจ และแสดงพฤตกิรรมเพ่ือมุง่สูเ่ปา้หมาย 

3. นักศึกษาสามารถรับรู้ความสามารถของตน และสามารถแสดงพฤติกรรมจนท าให้
เปา้หมายส าเร็จได้ 

4. นกัศกึษาเกิดความตัง้ใจคงอยู่ตอ่ไปในมหาวิทยาลยัจนส าเร็จการศกึษา 
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เนือ้หา ระยะเวลา และเทคนิคที่ใช้ 

รูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่
ของนกัศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมพฒันาความผูกพันต่อเป้าหมายและการรับรู้ความสามารถของ
ตน มีกิจกรรมทัง้สิน้ 11 กิจกรรม รายละเอียดดงันี ้
วันที่ ขัน้ตอน เวลา/กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคดิ 

1  08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน  

P=Prepare Module 1 : เรียนรู้กับเกม 

 09:00 – 09:30 น.

กิจกรรมที่ 1 

มารู้จกักนัเถอะ 

1. เพื่อสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้วิจยักบั

นกัศกึษา และระหวา่งนกัศกึษาด้วยกนั 

2. เพื่อให้นกัศกึษาทราบถึงจดุมุง่หมาย

และบทบาทของตนเองในการเข้าร่วม

โปรแกรม 

3. เพื่อให้นกัศกึษาฝึกการสงัเกตและการ

ฟัง 

การยอมรับและความ

ต้องการสร้าง

มิตรภาพ 

 09:30 – 10:30 น. 

กิจกรรมที่ 2 

Yes, We can 

1. เพื่อให้นกัศกึษาทราบถึงความส าคญักบั

ความผกูพนัตอ่เปา้หมาย 

2. เพื่อให้นกัศกึษาเรียนรู้ถึงการรับรู้

ความสามารถของตนเอง 

1. ความผกูพนัตอ่

เปา้หมาย 

2. การรับรู้

ความสามารถของ

ตนเอง (ประสบการณ์

ที่ประสบความส าเร็จ 

และการเห็น

แบบอยา่ง) 

 10:30 – 10:45 น. รับประทานอาหารวา่ง  

  10.45 – 12:00 น. 

กิจกรรมที่ 3 

ปริศนาท้าทาย 

1. เพื่อให้นกัศกึษาทราบถึงความสามารถ

ของตนเอง 

2. เพื่อให้นกัศกึษาได้ฝึกความพยายามที่

ท าให้กิจกรรมบรรลคุวามส าเร็จ 

1. การรับรู้

ความสามารถของ

ตนเอง (ประสบการณ์

ที่ประสบความส าเร็จ 

และการใช้ค าพดูชกั

จงู) และความผกูพนั

ตอ่เปา้หมาย 

  12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
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วันที่ ขัน้ตอน เวลา/กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคดิ 

2 S=Stimulate Module 2 : กระตุ้นแรงบนัดาลใจ 

 13:00 – 14:30 น. 

กิจกรรมที่ 4 

เรียนรู้กบัรายการ

แขง่ขนั 

1. เพื่อให้นกัศกึษาได้เห็นบคุลากรใน

กิจกรรมตา่ง ๆ เกิดแรงบนัดาลใจและเกิด

การตัง้เปา้หมาย 

2. เพื่อให้นกัศกึษาได้เห็นบคุลากรใน

กิจกรรมตา่ง ๆ เกิดความพยายาม มุง่มัน่ 

ตัง้ใจ เพื่อเปา้หมายของตนเอง 

1. ความผกูพนัตอ่

เปา้หมาย  

2. การใช้ค าพดูชกัจงู 

  14:30 – 14:45 น. รับประทานอาหารวา่ง  

  14:45 – 16:00 น.

กิจกรรมที่ 5 

เรียนรู้จากคนดงั 

1. เพื่อให้นกัศกึษาเกิดแรงบนัดาลใจให้มี

ความมุง่มัน่ ให้บรรลดุ้วยความสามารถ

ของตนเอง 

1. การรับรู้

ความสามารถของตน 

(การใช้ตวัแบบ) 

  16:00 – 16:30 น. สรุปประจ าวนั  

  09:00 – 10:30 น.

กิจกรรมที่ 6 

คลปินีไ้ด้อะไร 

1. เพื่อให้นกัศกึษารับรู้จากประสบการณ์

ของคนอื่นและท าให้ตวัเองเกิดการรับรู้

ความสามารถของตน 

1. การรับรู้

ความสามารถของตน 

(การใช้ตวัแบบ) 

  10:30 – 10:45 น. รับประทานอาหารวา่ง  

  10:45 – 12:00 น. 

กิจกรรมที่ 7 

เรียนรู้จากบคุคล

ต้นแบบ 

1. เพื่อให้นกัศกึษารับรู้จากประสบการณ์

ของคนอื่นและท าให้ตวัเองเกิดการรับรู้

ความสามารถของตน 

1. การรับรู้

ความสามารถของตน 

(การใช้ตวัแบบ) 

  12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

 P=Practice Module 3 : ก าหนดเป้าหมายเพื่อตนเอง 

  13:00 – 14:30 น.

กิจกรรมที่ 8 

เปา้หมายส าคญั

อยา่งไร 

1. เพื่อให้นกัศกึษาเข้าใจถงึการ

ตัง้เปา้หมายและความผกูพนัตอ่เปา้หมาย 

2. เพื่อให้นกัศกึษาบอกความส าคญัและ

ประโยชน์ของการตัง้เปา้หมายและความ

ผกูพนัตอ่เปา้หมาย 

1. การตัง้เปา้หมาย

และความผกูพนัตอ่

เปา้หมาย 

  14:30 – 14:45 น. รับประทานอาหารวา่ง  
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วันที่ ขัน้ตอน เวลา/กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคดิ 

  14: 45 – 16:00 น. 

กิจกรรมที่ 9 

SMART Goal 

1. เพื่อให้นกัศกึษาฝึกการตัง้เปา้หมายใน

การเรียนด้วย SMART Goals 

2. เพื่อให้นกัศกึษาก าหนดแนวทางเพื่อให้

เปา้หมายบรรล ุ

1. การตัง้เปา้หมาย 

  16.00 – 16.30 น. สรุปประจ าวนั  

3 P=Pursue 09:00 – 10:30 น. 

กิจกรรมที่ 10 

แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

1. เพื่อให้นกัศกึษาแลกเปลีย่น

ประสบการณ์เก่ียวกบัการปฏิบตัติาม

เปา้หมายที่ตัง้ไว้  

1. ความผกูพนัตอ่

เปา้หมาย  

2. การรับรู้

ความสามารถของตน  

(การใช้ค าพดูชกัจงู) 

  10:30 – 10:45 น. รับประทานอาหารวา่ง  

  45:10  – 12:00 น. 

กิจกรรมที่ 10 (ตอ่) 

1. เพื่อให้นกัศกึษาแลกเปลีย่น

ประสบการณ์เก่ียวกบัการปฏิบตัติาม

เปา้หมายที่ตัง้ไว้ 

1. ความผกูพนัตอ่

เปา้หมาย  

2. การรับรู้

ความสามารถของตน  

(การใช้ค าพดูชกัจงู) 

  12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  

 13:00 – 14:45 น. 

กิจกรรมที่ 11 

เปา้หมายทางการ

เรียน 

1. เพื่อให้นกัศกึษาแลกเปลีย่นสิง่ที่ตัง้ใจ

และเปา้หมายที่จะด าเนินการในระยะเวลา

การศกึษา 

1. การรับรู้

ความสามารถของตน  

2. การตัง้เปา้หมาย 

 14:45 – 15:00 น. รับประทานอาหารวา่ง  

 15:0 0 – 16:00 น. สรุปประเด็น  
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วิธีด าเนินการในกิจกรรม โดยมีขัน้ตอนของกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ขัน้น า เป็นการเตรียมตวัผู้ เรียนเพ่ือท ากิจกรรม บอกข้อตกลงในการท ากิจกรรม 
ขัน้ที่  2 ขัน้การด าเนินกิจกรรม นักศึกษาลงมือปฏิบตัิ หรือท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง รวมทัง้มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 
ขัน้ที่ 3 ขัน้สรุป นกัศกึษารวบรวมแนวคิดท่ีได้จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุ่มมา

ร่วมกนัสรุป 
ขัน้ที่  4 ขัน้ประเมินผล นักศึกษาร่วมกันประเมินการเรียนรู้ของตน และจากกลุ่มโดย

ร่วมกันอภิปรายแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น และเสนอแนะร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มน าไปปฏิบตัิได้อย่าง
เหมาะสม 

ขนาดของกลุ่ม 20 คน   
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ตัวอย่างกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 8 

ช่ือกิจกรรม เปา้หมายส าคญัอยา่งไร 
แนวคิด 

การตัง้เป้าหมายเป็นรากฐานส าคญัส าหรับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการด าเนิน
ชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ เหมือนการเดินทางท่ีต้องรู้เป้าหมายปลายทางและเส้นทางท่ีเดินทาง ซึ่ง
นกัศกึษาจ าเป็นต้องรู้ถึงจดุประสงค์ในการศกึษาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย เม่ือนกัศกึษาได้ตัง้เป้าหมาย
ในการเรียนหรือกระท าสิ่งต่าง ๆ อย่างชัดเจนแล้วพยายาม มุ่งมั่น ตัง้ใจ ก็จะส่งผลต่อความส าเร็จ
ท่ีตัง้ไว้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจถึงการตัง้เปา้หมาย และความผกูพนักบัเปา้หมาย 
2. เพ่ือให้นกัศกึษาบอกความส าคญัและประโยชน์ของการตัง้เปา้หมายและความผกูพนักบั

เปา้หมาย 
เวลา 1 ชัว่โมง 
อุปกรณ์ 

1. พระราโชวาท สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
2. ภาพขา่ว “เอกชยั วรรณแก้ว จิตรกรไร้แขน หวัใจแกร่ง คว้าใบปริญญาได้เป็นผลส าเร็จ” 
3. แบบบนัทกึ “ความคดิของฉัน” 
4. แบบบนัทกึรายงานตนเอง 

ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้น า 

1. ผู้วิจยักลา่วทกัทายและอธิบายกิจกรรมในครัง้นี ้ 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้การมีส่วนร่วม 

1. ผู้ วิจยัแจกใบข้อความ พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ให้นกัศกึษาทกุคนอา่น 

2. ผู้วิจยัแจกภาพข่าว “เอกชยั วรรณแก้ว จิตรกรไร้แขน หวัใจแกร่ง คว้าใบปริญญาได้เป็น
ผลส าเร็จ” 

3. ผู้ วิจยัสอบถามจากอ่านพระราโชวาท และภาพข่าว การท่ีท าให้เราศึกษาส าเร็จเกิดจาก
สิ่งใด และนกัศกึษาจะท าอยา่งไร 

4. นกัศกึษาบนัทกึแบบบนัทกึ “ความคดิของฉนั”  
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5. นกัศกึษาแตล่ะคนเล่าประสบการณ์ของตนเองเก่ียวกบัการตัง้เปา้หมาย 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุป 

1. นกัศกึษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเร่ืองความส าคญัของเปา้หมาย และความส าคญั
ของการผกูพนัเปา้หมาย 

2. นกัศกึษาสรุปความคิดเห็นในการน ามาประยกุต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวนั 
ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจ การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การแสดงความคิดเห็น และการ
อภิปราย   

2. บนัทกึรายงานตนเอง 
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พระราโชวาท สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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เอกชัย วรรณแก้ว จิตรกรไร้แขน หัวใจแกร่ง คว้าใบปริญญาได้เป็นผลส าเร็จ 

 

Pic: เรารัก  สมเดจ็พระเทพฯ  : Our BeLoved Princess Maha Chakri Sirindhorn 

จิตรกรไร้แขน หัวใจแกร่ง คว้าใบปริญญาได้เป็นผลส าเร็จ     

Mthainews: รายการคนค้นคนออกอากาศคนวนัท่ี 15 พ.ค.น าเสนอเร่ืองราวของเอกชัย วรรณ

แก้ว ลูกชายคนสุดท้อง จากพ่ีน้องทัง้หมด 5 คน ในครอบครัว อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ชายหนุ่ม

พิการไร้แขน แต่สามารถน าความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นนักศึกษาคณะจิตรกรรมสากล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ได้อย่างประสบผลส าเร็จ อย่าง

ท่ีมุง่หมายไว้ 

ผลส าเร็จในวันของเขาได้รับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างภาคภูมิใจ แม้ว่าจะไม่มีแขน
เหมือนคนทั่ วไป แต่ตลอด 4 ปี ที่ ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความเพียรพยายามที่มีไม่น้อยไป
กว่าคนอ่ืน ๆ 

 

http://www.facebook.com/MahaChakriSirindhorn
http://news.mthai.com/hot-news/165802.html/attachment/f12027395-23
http://news.mthai.com/hot-news/165802.html/attachment/tyuit
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ความพิการของเขาไม่ได้ท าให้การใช้ชีวิตแตกต่างจากคนอ่ืน ๆ แตเ่ขาจะต้องใช้เท้าในการเขียนหนงัสือ 

วาดภาพ  ก่อนหน้านี ้เอกชยับอกวา่ ตนอยากท่ีจะมาเรียนหนงัสือ ต้องแอบแม่มาเรียนท่ีกรุงเทพฯ

เพราะแม่ไม่อนุญาต เน่ืองจากเป็นห่วง และต้องใช้ต้นทุนสูง แต่พ่ีชายของตนอยากจะให้เรียน

หนงัสือ จึงผลกัดนัให้เขาเข้ามาถึงจดุนี ้โดยพ่ีชายช่วยพูด บอกกบัพ่อแม่ว่าจะส่งน้องเรียนเอง จะ

ท างาน ขายววั ขายควาย สง่น้องเรียน แตเ่อกจะต้องตัง้ใจเรียน อยา่เกเร 

คนท่ีเห็นเขาก็คงงงว่าจะเรียนอย่างไร จะเขียนอย่างไร แต่ตนบอกใช้เท้าเขียน เพื่อนก็อึง้
ว่า เราเขียนได้ 

เอกชยัเป็นนกัศกึษาชายคนเดียวทีได้รับอนญุาตให้พกัอยู่บ้านพกัราชการในวิทยาลยัเพาะช่างแห่ง

นี ้เพราะด้วยเหตผุลต้องอ านวยความสะดวก การเดนิทาง และคา่ใช้จา่ย การหงุหาอาหารสามารถ

ท าเองได้โดยไมเ่ป็นภาระให้กบัคนอ่ืน โดยใช้ปากในการหยิบจบัสิ่งของ โดยมีเงินจากพ่ีสาวท่ีส่งให้

เดือนละ 2 พันบาทในการใช้จ่ายประจ าวนั แต่จริง ๆ ก็ไม่พอ เพราะต้องจ่ายค่าซกัเสือ้ผ้า ค่าไฟ 

คา่อาหาร ท่ีเหลือก็เป็นคา่รายงาน ซึ่งไม่พอ แตต่นไม่เคยขอ จะบอกว่าพอไว้ก่อน เพราะไม่อยาก

ให้ครอบครัวเดือดร้อน 

 

อาชีพเสริมของเอกชยัคือ การรับจ้างวาดภาพด้วยเท้า ลกูค้าสว่นใหญ่ตา่งช่ืนชมในความสามารถ 

และผลงานท่ีเขาวาดออกมา แตข่ณะเดียวกนัก็ต้องเรียนหนงัสือ ท างานเพ่ือสง่อาจารย์ 

ในช่วงแรกเป็นเร่ืองท่ีทรมาน เหน่ือย แต่ก็ต้องนึกถงึพ่อแม่ว่าเขาส่งเรามาเรียน จึงต้อง
อดทน แสดงความร่าเริง ไม่อยากให้คนอ่ืนมองเหน็ความทุกข์ ความเครียดของเรา 

ปีการศกึษาสดุท้าย ปีพ.ศ.2553 เอกชยัต้องท าศลิปะนิพนธ์ เพ่ือชีช้ะตาว่าจะพร้อมออกไปโลดแลน่

สร้างสรรค์ผลงานศลิปะเม่ือจบไปได้หรือไม ่งานทกุอยา่งเราท าเหมือนเพ่ือนทกุอย่าง เหน่ือยก็พกั 

http://news.mthai.com/hot-news/165802.html/attachment/tyr-2
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เขียนไปเร่ือย ๆ เตม็ท่ีตามความสามารถของเรา จะเหน่ือยเร่ืองความกดดนัตวัเองท่ีต้องใช้เวลาสง่

ตามก าหนด 

 

 กว่าจะจบเพาะช่างมันยากมาก เพราะท างานทัง้วันทัง้คืน งานเยอะ เค่ียว เพราะต้องใช้
ฝีมือล้วน ๆ เม่ือจบแล้วก็เกินความคาดหมายกว่าท่ีคิด เพราะเม่ือจบไปแล้วเราได้รู้หลัก
วิชา สามารถวาดรูปได้เป็นเร่ืองราวมากขึน้ เราไม่มีความท้อ มีแต่ความพยายามที่จะต้อง
ท าให้มันส าเร็จให้ได้ เพ่ือพ่อแม่ ถ้าเราไม่คิดถงึค าพูดพวกเขา คงล้มเหลวไปนานแล้ว 
เพราะเราหวิก็หวิสุดๆ เหน่ือยก็เหน่ือยสุดๆ เม่ือจบมาแล้วทุกอย่างมันหายหมด   

 

ในวันรับปริญญา เอกชัยต้องตดัเสือ้ครุยไซต์ขนาดพิเศษ เพ่ือสวมใส่ในวนัแห่งความภาคภูมิใจ 

ก่อนวนังานนอนไมห่ลบั เพราะกลวัวา่จะเกิดอะไรขึน้บ้าง แตก็่จะท าให้ดีท่ีสดุ เม่ือทา่นถามจะตอบ

อยา่งไร เพราะราชาศพัท์เราก็พดูไมค่อ่ยเป็น 

ในวนัรับจริง 25 เม.ย.2555 เราเป็นคนสดุท้ายของการรับปริญญากับสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา 

ฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือรับเสร็จ ท่านมองแล้วยิม้กลับมา เราขาส่ัน ท่านถามว่าเขียน

อย่างไร ผมบอกว่า ใช้เท้าครับ ท่านก็ช่ืนชมว่าเป็นตัวอย่างและเป็นก าลังใจให้กับคน
หลายคน ตอนนัน้เราหูอือ้ ท่านถามอีกว่าพ่อช่ืออะไร เราก็มัวแต่อึง้ ตอบไม่ได้ แต่ท่านก็
ยิม้ หลังจากนัน้ประมาณ 2 อาทติย์ ท่านก็ทรงขอข้อมูลของตนไว้ 

http://news.mthai.com/hot-news/165802.html/attachment/uf
http://news.mthai.com/hot-news/165802.html/attachment/jkr
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เอกชยักลบัมาเย่ียมบ้าน พร้อมกับใบปริญญามาฝากครอบครัว โดยตนเป็นคนเดียว และคนแรก

ในครอบครัวท่ีได้รับใบปริญญาบตัร  แมม่านพ วรรณแก้ว กวา่วด้วยความภาคภมูิในวา่ 

ลูกชายชูวงศ์ตระกูลได้เยอะ แม้พิการยังได้ใบปริญญา ภายหน้าลูกหลานจะได้เอา
เย่ียงอย่าง เอาไว้สอนลูกหลาน แม่ดีใจแบบบอกไม่ถูก … 

เอกชยับอกว่า ดีใจท่ีเราเคยรับปากพ่อแม่ ครอบครัวว่าเราจะท าให้ถึงจุดนีใ้ห้ได้ ซึ่งเราท าได้ และ

ตัง้เป้าว่าสกัวนัเราจะต้องมีงานท า หาเงินเลีย้งพ่อแม่ให้ได้ และมนัก็ใกล้ความจริง ถ้าเราตัง้ใจท า

จริง ไมท่ิง้เปา้หมาย ถึงเราจะเหน่ือย ท้อ เราก็ทนได้ เพราะเราผา่นจดุนัน้ไปได้แล้ว และจะสู้  ทุ่มเท

ตอ่ไปตามเปา้หมายของเรา…เอกชัย วรรณแก้ว 

ที่มา : https://news.mthai.com/news-clips/165802.html 
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ใบกิจกรรม  ความคิดของฉัน  
1. เม่ืออ่านพระราโชวาทและอ่านภาพข่าวแล้ว นักศึกษามีความคิดเหน็อย่างไร
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
........... 
2. นักศึกษาคิดว่า พระบรมราโชวาทกับภาพข่าวสอนอะไรให้กับนักศึกษา
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
3. นักศึกษาคิดว่า การตัง้เป้าหมายมีความส าคัญอย่างไรหรือมีประโยชน์อย่างไร
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
4. นักศึกษาเคยตัง้เป้าหมายอะไรบ้าง และประสบความส าเร็จหรือไม่ ถ้าประสบ
ความส าเร็จนักศึกษาท าอย่างไร
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
........... 
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แบบบันทกึรายงานตนเอง  
 เป้าหมายส าคัญอย่างไร  

ช่ือ
...................................................................................................................................... 
1. จากการท ากิจกรรม  เป้าหมายส าคัญอย่างไร  นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้าง  
 
 
 
 
 

2. นักศึกษาน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปประยุกต์กับการเรียนอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

  



  199 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยทุธภมูิ  สวุรรณเวช  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. อาจารย์ ดร.ศรีสดุา  อินทมาศ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา คณะบริหารธุรกิจ 

      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ภทัราวิวฒัน์ อาจารย์ประจ าสถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. อาจารย์ ดร.สมุาลี  มีสกลุ   อาจารย์ประจ าโรงเรียนวิเศษไชยชาญ 

      “ตนัติวิทยาภมูิ” 

5. ดร.ณฐัา  เพชรธน ู    ผู้อ านวยการศนูย์ PISA  

       ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยทุธภมูิ  สวุรรณเวช  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สขุมุาล  หวงัวณิชพนัธ์ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ภทัราวิวฒัน์ อาจารย์ประจ าสถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. อาจารย์ ดร.เสาวนีย์  เจียมจกัร   อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 

      มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

5. อาจารย์สมคิด  รักษาทรัพย์   ผู้อ านวยการส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
ผู้เช่ียวชาญตรวจรูปแบบการธ ารงรักษาแบบ PSPP ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

เพ่ือส่งเสริมความตัง้ใจคงอยู่ 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉฐัวีร์  สิทธ์ิศิรอรรถ   อาจารย์ประจ าคณะมนษุยศาสตร์ 

        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยทุธภมูิ  สวุรรณเวช    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

        มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ภทัราวิวฒัน์   อาจารย์ประจ าสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 

        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ทรัพย์วิระปกรณ์   อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 

        มหาวิทยาลยับรูพา 

5. อาจารย์ ดร.เสาวนีย์  เจียมจกัร     อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 

        มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวสขุจิตร  ตัง้เจริญ 
วัน เดือน ปี เกิด 18 สิงหาคม 2515 
สถานที่เกิด อ.พนสันิคม จ.ชลบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2533 มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6)  

จากโรงเรียนพนสัพิทยาคาร อ.พนสันิคม จ.ชลบรีุ  
พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี (คบ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
จากวิทยาลยัร าไพพรรณี อ.เมือง จ.จนัทบรีุ  
พ.ศ. 2543 ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2554 ปริญญาโท (วท.ม.) สาขาวิชาการวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์
ประยกุต์  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2562 ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ
มนษุย์  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 223 ถ.ศรีกญุชร อ.พนสันิคม จ.ชลบรีุ   
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