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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุPงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรม
โครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 ด.าน ได.แกP ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน และด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเอง 
จําแนกตามเพศ  จํานวนป#ท่ีกําลังศึกษา  ลักษณะกลุPมตัวละครโขนของนักศึกษา และประสบการณ�
ทางด.านนาฏศิลปUไทย กลุPมตัวอยPางท่ีใช.ในการศึกษาครั้งนี้ เปVนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ท่ีเปVนสมาชิกกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย ประจําป#การศึกษา 2553 จํานวน 171 คน เครื่องมือ
ท่ีใช.ในการเก็บรวบรวมข.อมูลเปVนแบบสอบถามแบบมาตราสPวนประมาณคPา 5 ระดับ จํานวน 46 ข.อ  
มีคPาความเชื่อม่ันเทPากับ 0.88 สถิติท่ีใช.ในการวิเคราะห�ข.อมูลได.แกP คPาความถ่ี คPาร.อยละ คPาเฉลี่ย          
คPาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีและการวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบวPา 
 1. นักศึกษามีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตP
ละด.านและโดยรวมอยูPในระดับมาก                                                                                                                  
 2. นักศึกษาชายและหญิงมีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยรวมไมPแตกตPางกัน เม่ือพิจารณารายด.าน พบวPา ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยแตกตPางกันอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 3. นักศึกษาท่ีมีจํานวนป#ท่ีกําลังศึกษาแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรม
โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตPละด.านและโดยรวมไมPแตกตPางกัน 
 4. นักศึกษาท่ีลักษณะของกลุPมตัวละครท่ีศึกษาแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวม
กิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมไมPแตกตPางกัน เม่ือพิจารณารายด.าน พบวPา 
ด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเองแตกตPางอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5. นักศึกษาท่ีมีประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทยแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวม
กิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตPละด.านและโดยรวมไมPแตกตPางกัน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and to compare the motivation 
to participate in Khone project activities of Ramkhamhaeng University students in three 
aspects including preservation and conservation of Thai Culture, communication, and 
learning and self-development classified according to gender, years of study, 
character study, and Thai classical dance experience. The samples were 171 
Ramkhamhaeng University students in the academic year 2010 who were members 
of Khone project activities. The instrument used for data collection was a five rating 
scale questionnaire containing 46 items with the reliability of 0.88. Statistics used for 
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way 
analysis of variance, and Scheffe's method. 
 The findings revealed as follows: 
 1. The motivation to participate in Khone project activities of Ramkhamhaeng 
University students in each and overall aspects was at a high level. 
 2. Male and female student did not have different motivation to participate 
in Khone project activities of Ramkhamhaeng University in overall aspects. Considering 
each aspect, there was difference in preservation and conservation of Thai culture at 
the .05 of statistical significance. 
 3. The students with different years of study did not have different 
motivation to participate in Khone project activities of Ramkhamhaeng University in 
each and overall aspects. 
 4. The students with different character study had no differences in their 
motivation to participate in Khone project activities of Ramkhamhaeng University in 
overall aspects. Considering each aspect, there was difference in learning and self-
development at the .05 of statistical significance. 
 5. The students with different Thai classical dance experience had no 
differences in their motivation to participate in Khone project activities of in 
Ramkhamhaeng University in each and overall aspects. 
 
คําสําคัญ 
 แรงจูงใจ   โขน   รามคําแหง  กิจกรรมโครงการ 
 
ความสําคัญของป8ญหา 
 สถาบันอุดมศึกษาเปVนองค�กรหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�
ให.กับประเทศ และเปVนสถาบันหลักท่ีสร.างและพัฒนาวิชาการระดับสูงของประเทศ โดยการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีภาระหน.าท่ีหลักในการพัฒนากําลังคนในระดับวิชาการและวิชาชีพ
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ชั้นสูง รวมท้ังการพัฒนาคนให.เปVนผู.ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู. ความเข.าใจศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
เปVนบุคคลท่ีพึงประสงค�ของสังคม ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษามีความจําเปVนอยPางยิ่งท่ีต.องทบทวน
บทบาท และปรับภารกิจที่สําคัญยิ่งของสถาบันให.สอดคล.องกับสภาวการณ�ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังท่ี สุธรรม  อารีกุล (2543) ได.กลPาวไว.วPา ภารกิจของสถาบัน คือ การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูง 
โดยการสอน การวิจัย ฝrกอบรมให.นักศึกษาเปVนพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบตอบสนองตPอความ
ต.องการของสังคมท้ังในปsจจุบันและอนาคตอยPางตPอเนื่อง สร.างโอกาสเพ่ือการศึกษาระดับสูงและ
การศึกษาตลอดชีวิตให.ผู.เรียนได.มีการเลือกสูงสุด จัดโอกาสพัฒนาตนเองในการสร.างพลเมืองดี
เพ่ือให.มีสPวนรPวมในสังคมอยPางเข.มแข็งด.วยวิสัยทัศน�ท่ีกว.างไกล พัฒนาสร.างสรรค�และกระจาย
ความรู.ด.านกิจกรรมทางวิชาการผPานการวิจัย สร.างความเข.าใจ สPงเสริมและเผยแพรPวัฒนธรรมเชิง
ประวัติศาสตร�ของชาติ ปกปtองและเพ่ิมพูนคุณคPาของสังคม ดังนั้น สถาบันการศึกษาต.องให.
ความสําคัญกับภารกิจของอุดมศึกษา ควรมีแนวทางจัดการศึกษาท่ียึดหลักวPาผู.เรียน มีความสามารถ
เรียนรู.และพัฒนาตนเองได.และถือวPาผู.เรียนมีความสําคัญท่ีสุด  
 การพัฒนานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให.มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ได. จําเปVนต.อง
กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนานักศึกษา โดยใช.กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ซ่ึงเปVน
งานๆ หนึ่งของงานกิจการนักศึกษาและเปVนเพียงงานเดียวท่ีมีบทบาทในการพัฒนานักศึกษานอก
ชั ้นเรียนมากท่ีสุด ปsจจุบันนักศึกษาจํานวนมากจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหPงได.ทํากิจกรรม
นักศึกษาประเภทตPาง ๆ เชPน กิจกรรมกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน� และวิชาการ 
การทํากิจกรรมของนักศึกษาทําให.นักศึกษามีประสบการณ�ตรงในการทํางานรPวมกับผู.อื่น เกิดการ
เรียนรู. เกิดทักษะในด.านสังคม รู.จักควบคุมอารมณ�  สPงผลให.เกิดการพัฒนารPางกายและจิตใจ  
ซ่ึงเปVนปsจจัยในการพัฒนานักศึกษา (มนัส  นิลสวัสด์ิ, 2547)  
 มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปVนสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2514 โดยมีจุดมุPงหมายให.เปVนสถาบันการศึกษาแบบตลาดวิชาเพ่ือ
แก.ไขปsญหาการขาดแคลนที่เรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่งเปVนปsญหาสําคัญในขณะนั้น มีปรัชญาการ
ดําเนินงานเน.นการเปyดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให.กับปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผู.ท่ี
ใฝzรู.ใฝzเรียน พากเพียรและอดทน เปyดกว.างทางการศึกษาสําหรับทุกคนอยPางเทPาเทียมกัน บนพ้ืนฐาน
ของความสามารถอยPางท่ัวถึง มุPงเน.นการเรียนการสอนเพื่อให.ผู.เรียนได.เรียนรู.ตลอดชีวิต รวมทั้ง
ให.ความสําคัญกับผู.เรียนโดยให.ศูนย�กลางการเรียนรู.อยูPท่ีผู.เรียน ระยะเวลาท่ีผPานมา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ได.ปฏิบัติภารกิจหลักท้ัง 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให.บริการ
ทางวิชาการแกPชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได.อยPางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยรามคําแหงยึดหลักการบริการวิชาการท่ีสอดคล.องกับสังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง               
มีความเปVนสากล โดยมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการเรียนการสอน 2 ระบบมาต้ังแตPแรกเริ่มคือ จัด
สอนในชั้นเรียนท่ีมหาวิทยาลัย และจัดการเรียนการสอนทางไกล (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549) 
ในการจัดดําเนินงานด.านการทํานุศิลปวัฒนธรรมนั้นมหาวิทยาลัยรามคําแหงได.ดําเนินงานจัดต้ัง
สถาบันวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหงเฉลิมพระเกียรติข้ึนโดยดําเนินการจัดกิจกรรมและพัฒนา
องค�กรด.านศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝsงให.นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคPาของวัฒนธรรมไทย       
และภูมิปsญญาท.องถ่ิน สPงเสริมให.มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เข.ากับภารกิจอ่ืน ๆ          
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มุPงอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมและเพ่ิมบทบาทของสถาบันในขอบเขตท่ีกว.างขวางยิ่งข้ึนอยPางเปVนรูปธรรม 
โดยมีโครงการโขนรามคําแหงเปVนกิจกรรมหลักในการสร.างโอกาสให.นักศึกษาได.เข.ารPวมกิจกรรมด.าน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนงานด.านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 จากการดําเนินการโครงการดังกลPาวพบวPา ในระยะเวลาเริ่มต.นการกPอต้ังโครงการโขน
รามคําแหงมีจํานวนนักศึกษาท่ีมีความสนใจและมีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมจํานวนมากและเข.า
รPวมกิจกรรมอยPางสมํ่าเสมอ สPงผลให.ได.มีการขยายโอกาสแกPผู.สนใจที่เปVนบุคคลภายนอกได.เข.า
รPวมกิจกรรมและเพ่ิมบุคลากรในการสอนให.มีจํานวนเพียงพอตPอผู.เรียน แตPในปsจจุบันมีจํานวนผู.สนใจ
เข.ารPวมกิจกรรมน.อยกวPาในอดีตมาก ซ่ึงอาจสPงผลตPอบทบาทของมหาวิทยาลัยในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผู.วิจัยได.ทําการสัมภาษณ�ผู.เกี่ยวข.อง เชPน คณาจารย�และผู.ทรงคุณวุฒิหลาย
ทPานถึงปsญหาและอุปสรรคตPาง ๆ ท่ีสPงผลตPอการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหงของนักศึกษา โดยสรุปปsญหาและอุปสรรคเปVนรายด.านดังนี้  
 1. ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวPา การท่ีสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีตและความเจริญด.านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความสะดวกสบายและ
ความต.องการมากมายของมนุษย� รวมถึงการเชื่อมตPอวัฒนธรรมของแตPละชาติและวัฒนธรรมของ
ตPางชาติก็ได.รับความนิยมอยPางมากในปsจจุบัน เม่ือเทียบกับคPานิยมในชาติไทย ศิลปะการแสดงโขนก็
เปVนสิ่งหนึ่งท่ีได.รับผลกระทบจากคPานิยมวัฒนธรรมไทยลดลง ดังนั้นโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหงซ่ึงเปVนกิจกรรมนอกหลักสูตรผู.เข.ารPวมกิจกรรมต.องเข.ารPวมกิจกรรมด.วยความสมัครใจ ไมPมี
การบังคับ จึงทําให.จํานวนของผู.เข.ารPวมกิจกรรมลดน.อยลงมากจากอดีตเพราะมีกิจกรรมอ่ืนท่ีมีความ
หลากหลายตามความต.องการของนักศึกษาและมีความทันสมัยกับสังคมปsจจุบัน  
 2. ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน พบวPา โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปyด
โอกาสในการเข.าร Pวมกิจกรรมโดยรับสมาชิกที่เป Vนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนและบุคคลท่ัวไป จากความหลากหลายของผู.เข.ารPวมกิจกรรมนี้ และ
เวลาเรียนที่ไมPตรงกันของนักศึกษาจึงเปVนอุปสรรคในการเข.ารPวมกิจกรรมท่ีมีความจําเปVนตPอการ
ฝrกซ.อมทPารํารPวมกัน ความตPอเนื่องในการเรียนโขน การนัดหมายในการฝrกซ.อมทบทวนบทเรียน จึง
สPงผลตPอแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมลดน.อยลง  
 3. ด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเอง พบวPา ปsญหาเกิดจากทักษะความรู. 
ความสามารถทางด.านนาฏศิลปUไมPเทPากัน จึงทําให.ความตPอเนื่องในการเรียนตPางกันและอาจารย�ผู.สอน
มีจํานวนน.อยตPอการสอนให.ท่ัวถึงรายบุคคล อาจารย�ผู.สอนจึงใช.วิธีเรียนตามตัวละครโขนได.แกP  ตัว
พระ ตัวนาง ตัวยักษ� ตัวลิง และเวลาเรียนเพียง 2 ครั้งตPอสัปดาห�จึงทําให.มีปsญหาในการเรียนเพ่ือ
พัฒนาตนเองสPงผลให.เกิดความท.อถอยในการรPวมกิจกรรมและไมPเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในท่ีสุด   
 จากสภาพปsญหาและความคิดเห็นดังกลPาว ผู.วิจัยในฐานะท่ีเคยเข.ารPวมกิจกรรมโครงการ
โขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงมีความสนใจท่ีศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการ
โขน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือจะทําให.ได.ข.อมูล และนํามาพัฒนาการจัดกิจกรรม
โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให.มีประสิทธิภาพตPอไป 
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โจทย9วิจัย/ ป8ญหาวิจัย 
 1. นักศึกษาชายและหญิง มีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน ในแตPละด.านและ
โดยรวมแตกตPางกันหรือไมP 
 2. นักศึกษาท่ีมีจํานวนป#ท่ีกําลังศึกษาตPางกัน มีแรงจูงใจในการรPวมกิจกรรมโครงการโขน 
ในแตPละด.านและโดยรวมแตกตPางกันหรือไมP 
 3. นักศึกษาท่ีมีลักษณะของกลุPมตัวละครโขนท่ีศึกษาตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวม
กิจกรรมโครงการโขน ในแตPละด.านและโดยรวมแตกตPางกันหรือไมP 
 4. นักศึกษาท่ีมีประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทยตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรม
โครงการโขน ในแตPละด.านและโดยรวมแตกตPางกันหรือไมP 
 
วัตถุประสงค9การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุPงหมายคือ 
   1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง 3 ด.าน ได.แกP ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ด.านการติดตPอสัมพันธ�
กับบุคคลอ่ืน และด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเอง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในแตPละด.านและโดยรวม จําแนกตามเพศ จํานวนป#ท่ีกําลังศึกษา ลักษณะกลุPมตัวละคร
โขนของนักศึกษา และประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและการเลือกกลุPมตัวอยPาง 
  ประชากร ท่ีใช.ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีเปVนสมาชิกกิจกรรม
โครงการโขนมหาวิทยาลัย ประจําป#การศึกษา 2553 จํานวน 263 คน  
  กลุPมตัวอยPาง ได.แกP นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีเปVนสมาชิกกิจกรรมโครงการ
โขนมหาวิทยาลัย ประจําป#การศึกษา 2553 ผู.วิจัยได.คํานวณขนาดของกลุPมตัวอยPางจากการใช.สูตร 
Taro Yamane (อ.างในพิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2547) โดยกําหนดคPาความคลาดเคลื่อนของกลุPมตัวอยPาง          
ท่ี .05 จากนั้นจึงใช.วิธีการสุPมแบบแบPงชั้น ซ่ึงได.กลุPมตัวอยPางจํานวน 171 คน  
 2. เครื่องมือท่ีใช.ในการวิจัยเปVนแบบสอบถามท่ีใช.ในการวิจัยครั้งนี้เปVนแบบสอบถาม
มาตราสPวนประมาณคPา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิร�ท (Likert, 1932) แบPงออกเปVน         
2 ตอน คือ 
     ตอนท่ี 1 เปVนแบบสอบถามเก่ียวกับรายละเอียดสPวนตัวของผู.ตอบแบบสอบถาม ได.แกP 
เพศ จํานวนป#ท่ีกําลังศึกษา ลักษณะกลุPมตัวละครโขนของนักศึกษา และประสบการณ�ทางด.าน
นาฏศิลปUไทย 
     ตอนท่ี 2 เปVนแบบสอบถามมาตราสPวนประมาณคPา 5 ระดับ เก่ียวกับแรงจูงใจในการ
เข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ของนิสิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง แบPงเปVน 3 ด.าน 
คือ ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน ด.านการเรียน
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เพ่ือรู.และการพัฒนาตนเอง จํานวน 46 ข.อ ในตอนท.ายของแบบสอบถามแตPละด.านเปVนแบบสอบถาม
ปลายเปyด เพ่ือให.ผู.ตอบได.เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นตPอแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรม
โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงอยPางเสรี โดยนํามาสรุปและจัดหมวดหมูPในเชิงบรรยายเพ่ือใช. 
ในการอภิปรายผล 
 3. การสร.างเครื่องมือท่ีใช.ในการวิจัย 
  การสร.างเครื่องมือท่ีใช.ในการเก็บรวบรวมข.อมูล ผู.วิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข.องกับแรงจูงใจและกิจกรรม
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให.ได.แนวคิดท่ีเปVนแนวทางในการสร.างแบบสอบถาม 
  3.2 สร.างแบบสอบถาม แรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหง แบPงเปVน 3 ด.าน คือ ด.านการอนุรักษ�และทํานุศิลปวัฒนธรรม ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับ
ผู.อ่ืน และด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเอง  
  3.3 นําแบบสอบถามท่ีได.สร.างข้ึน เสนอประธานกรรมการและกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ�และผู.เชี่ยวชาญ 3 ทPาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ตลอดจนสํานวนภาษา และปรับปรุงแก.ไขข.อคําถามให.เหมาะสมยิ่งข้ึน ซ่ึงได.คPา IOC เทPากับ 0.96 
  3.4 นําแบบสอบถามท่ีได.ปรับปรุงแก.ไขแล.ว เสนอประธานกรรมการและกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ� เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แล.วนําไปทดลองใช. (Try Out) กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 50 คน เพ่ือหาคPาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม (Discrimination 
Power) โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหวPางคะแนนรายข.อกับคะแนนรวม (Item-Total 
Correlation Coefficient) คัดเลือกข.อคําถามท่ีมีอํานาจจําแนกต้ังแตP 0.20 ข้ึนไป ได.ข.อคําถามเพ่ือ
ใช.ในการวิจัยท้ังสิ้น 46 ข.อ  
     3.5 หาคPาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาคPาสัมประสิทธิ์  
แอลฟzา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984) ได.คPาความเชื่อม่ันเทPากับ 0.88 
     3.6 นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบคุณภาพเรียบร.อยแล.ว เสนอประธานกรรมการและ
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ� เพ่ือปรับปรุงแก.ไขและให.ความเห็นชอบกPอนนําไปใช.ในการเก็บ
รวบรวมข.อมูลจากกลุPมตัวอยPางตPอไป 
 4. การเก็บรวบรวมข.อมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมข.อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
  4.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตรถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข.อมูล 
  4.2 นําหนังสือแนะนําตัวพร.อมแบบสอบถาม ไปทําการเก็บรวบรวมข.อมูลกับนักศึกษา
ท่ีเปVนกลุPมตัวอยPาง โดยชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามและเก็บรวบรวมด.วยตนเอง  
  4.3 นําข.อมูลไปวิเคราะห�โดยใช.วิธีการทางสถิติด.วยโปรแกรมสําเร็จรูปจากเครื่อง
คอมพิวเตอร� 
 5. การจัดกระทําข.อมูล 
  5.1 นําแบบสอบถามท่ีได.รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ�กPอนนําไปวิเคราะห�ข.อมูล 
  5.2 นําแบบสอบถามมาวิเคราะห�คPาสถิติด.วยเครื่องคอมพิวเตอร�  
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

129 

 6. การวิเคราะห�ข.อมูล 
  6.1 วิเคราะห�ข.อมูลท่ัวไปของผู.ตอบแบบสอบถาม โดยหาคPาความถ่ี (Frequency) 
และ คPาร.อยละ (Percentage) 
  6.2 ตามความมุPงหมายข.อ 1 เพ่ือการศึกษาแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการ
โขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  ในแตPละด.านและโดยรวม 
วิเคราะห�โดยหาคPาเฉลี่ย (Mean) และหาคPาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  6.3 ตามความมุPงหมายข.อ 2 เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการ
โขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตPละด.านและโดยรวมจําแนก
ตามเพศ และประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทย โดยใช.การทดสอบที (t-test) สPวนตัวแปรจํานวนป#
ท่ีกําลังศึกษา และลักษณะกลุPมตัวละครโขนของนักศึกษา ใช.การวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกตPางอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบความ
แตกตPางเปVนรายคูPด.วยวิธีการของเซฟเฟz (Ferguson, 1981) 
 7. สถิติท่ีใช.ในการวิเคราะห�ข.อมูล 
  7.1 สถิติพ้ืนฐาน ได.แกP คPาความถ่ี (Frequency)  คPาร.อยละ (Percentage) คPาเฉลี่ย
(Mean) และคPาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  7.2 สถิติท่ีใช.ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคPาอํานาจจําแนกของ
แบบสอบถาม วิเคราะห�โดยใช.การทดสอบที (t-test) (Flemming & Joseph, 1994) และหาคPา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใช.สัมประสิทธิ์แอลฟzา (α-Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach, 1984) 
  7.3 สถิติท่ีใช.ทดสอบสมมติฐาน 
         7.3.1 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตPางของคPาเฉลี่ยของกลุPม
ตัวอยPาง 2 กลุPม ได.แกP เพศ และประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทย โดยใช.การทดสอบคPาที (t-test) 
(Ferguson, 1981) 
   7.3.2 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตPางของคPาเฉลี่ยของกลุPม
ตัวอยPางมากกวPา 2 กลุPม ได.แกP จํานวนป#ท่ีกําลังศึกษา และลักษณะกลุPมตัวละครโขนของนักศึกษา ใช.
การวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) (Ferguson, 1981) ในกรณีท่ีพบ
ความแตกตPางอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตPางเปVนรายคูPโดยวิธีการของเชฟเฟz 
(Ferguson, 1981) 
 
ผลการวิจัย 
 1. นักศึกษามีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน ในแตPละด.านและโดยรวมอยูPใน
ระดับมาก 
 2. นักศึกษาชายและหญิงมีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน ในแตPละด.านและ
โดยรวมไมPแตกตPางกัน ยกเว.น ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยแตกตPางกันอยPางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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 3. นักศึกษาท่ีมีจํานวนป#ท่ีกําลังศึกษาแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรม
โครงการโขน ในแตPละด.านและโดยรวมไมPแตกตPางกัน 
 4. นักศึกษาท่ีลักษณะของกลุPมตัวละครท่ีศึกษาแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวม
กิจกรรมโครงการโขน ในแตPละด.านและโดยรวมไมPแตกตPางกัน ยกเว.น ด.านการเรียนเพ่ือรู.และการ
พัฒนาตนเองแตกตPางอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5. นักศึกษาท่ีมีประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทยแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวม
กิจกรรมโครงการโขน ในแตPละด.านและโดยรวมไมPแตกตPางกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. การศึกษาแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง สามารถอภิปรายผลได. ดังนี้ 
 จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง พบวPา นักศึกษามีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโขนอยูPในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได.
วPาโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงนั้น เปVนโครงการท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ด.านเผยแพรP
ศิลปวัฒนธรรมไทยซ่ึงเปVนมรดกของชาติ  อีกท้ังยังคงมีการสนับสนุนอยPางดีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมซ่ึงเปVนอีกหนึ่งพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยโครงการโขน
รามคําแหงเน.นการเสริมสร.างคPานิยม จิตสํานึกของความเปVนไทย เปyดโอกาสให.นักศึกษาเรียนรู.ตลอด
ชีวิตและสร.างจิตสํานึก ปลูกฝsงวินัย สร.างความซื่อสัตย�และประพฤติตนให.มีคุณคPาตPอสังคม พร.อม
ทั้งได.พัฒนาตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือเสริมสร.างให.เปVนบัณฑิตท่ีสมบูรณ�อีกด.วย การท่ี
โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงสPงเสริมและสนับสนุนให.มีการเรียนการสอน ให.แกPนักศึกษาตาม
ความสนใจของผู.ศึกษานั้น ยPอมเปVนการสร.างทักษะ ฝrกประสบการณ�ทางวิชาชีพหรือความสามารถ
พิเศษทางด.านนาฏศิลปUไทย พัฒนาบุคลิกภาพ และปลูกฝsงความคิดท่ีดีซ่ึงกPอให.เกิดแรงจูงใจในการ
เข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน สอดคล.องกับทบวงมหาวิทยาลัย (2540) ท่ีกลPาววPา กิจกรรมนักศึกษาจะ
ชPวยให.นักศึกษาได.พัฒนาตนเอง ได.ใช.เวลาวPางให.เกิดประโยชน�โดยการเข.ารPวมกิจกรรมนักศึกษา          
เปVนการปลูกฝsงคุณธรรมจริยธรรมและรักษาซ่ึงคPานิยมทางด.านศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ�อันดีงาม   
นําความรู.ทางวิชาการและบริการไปสร.างสรรค� และพัฒนาสังคมให.เจริญก.าวหน.า และสPงเสริม
ความสัมพันธ�อันดีระหวPางนักศึกษา ประชาชน และหนPวยงานท่ีเก่ียวข.อง ได.เรียนรู.และมีประสบการณ�
ตรงในสภาพการณ�ท่ีเปVนจริง มีความรับผิดชอบ รู.จักเสียสละเพ่ือสPวนรPวม ฝrกการเปVนผู.นําและเปVน          
ผู.ตามท่ีดี รู.จักทํางานเปVนทีม ซ่ึงกPอให.เกิดประโยชน�ตPอนักศึกษาและสPวนรPวม นอกจากนี้ยังเปVนการ
ตอบสนองความสนใจ ความต.องการ และความถนัดของแตPละบุคคลอีกด.วย  
  เม่ือพิจารณาเปVนรายด.าน พบวPา 
  1.1 ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย พบวPา นักศึกษามีแรงจูงใจ          
ในระดับมาก  ทั้งนี้อธิบายได.วPาการท่ีนักศึกษาเปVนผู.สมัครใจเข.ารPวมโครงการโขนโดยโครงการสร.าง
ความภาคภูมิใจ ถือเปVนประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทยและทางวิชาชีพท่ีดี ซ่ึงในการจัดโครงการนี้
สามารถสPงเสริมและพัฒนาให.นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงคุณคPาของศิลปวัฒนธรรมไทย 
นอกจากนี้ยังเปVนการเผยแพรP สืบสานศิลปวัฒนธรรมประจําชาติไทยสูPสาธารณชน ซ่ึงสอดคล.องกับ
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งานวิจัยของกรกช  ศิริ (2536) ท่ีได.ศึกษาเรื่อง ปsญหาและความต.องการของนักศึกษาเก่ียวกับการเข.า
รPวมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวPา นักศึกษามีความต.องการเข.ารPวมกิจกรรม
นักศึกษาด.านศิลปวัฒนธรรมอยูPในระดับมาก  
  1.2 ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน พบวPา นักศึกษามีแรงจูงใจในระดับมาก ท้ังนี้
อธิบายได.วPานักศึกษาในวัยนี้เปVนวัยท่ีมีความต.องการ อยากรู.อยากเห็น สนใจในสิ่งแปลกใหมP ต.องการ
เปVนท่ียอมรับจากผู.อ่ืนและสังคม การเข.ารPวมกิจกรรมทําให.นักศึกษาได.ทํางานรPวมกับผู.อ่ืน ชPวยพัฒนา
ทักษะทางสังคม อีกท้ังโครงการโขนสPงเสริมและพัฒนานักศึกษา ด.วยการจัดการเรียนการสอนเปVน
กลุPมลักษณะของตัวละคร จึงทําให.นักศึกษาเกิดความรักความผูกพันตPอมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษา
ตPางคณะ รุPนพ่ีรุPนน.อง ครูผู.สอน และมีความภาคภูมิใจในการเปVนสมาชิกโครงการโขนมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ตลอดจนการสPงเสริมให.นักศึกษาได.เรียนรู.การทํางานรPวมกับผู.อื่น สามารถปรับตัวเข.า
กับผู.อ่ืนได. สอดคล.องกับหวัน  วงศ�แกPนท.าว (2548) ท่ีศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาตPอการเข.า
รPวมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบวPา นักศึกษาเห็นด.วยกับการเข.ารPวมกิจกรรม
นักศึกษา ด.านสPงเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ�ของนักศึกษาอยูPในระดับมาก 
  1.3 ด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเอง พบวPา ท่ีนักศึกษามีแรงจูงใจในระดับมาก 
ทั้งนี้อธิบายได.วPา โครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหง สนับสนุนและสPงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและดําเนินกิจกรรมให.นักศึกษาได.รับประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทย ดนตรีไทย และการพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือท่ีจะเปVนบัณฑิตท่ีมีความสมบูรณ�ท้ังรPางกาย อารมณ� สังคม สติปsญญา และจิตใจ            
ซ่ึงกิจกรรมในรูปแบบตPาง ๆ ท่ีสPงเสริมให.นักศึกษากล.าแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตPาง ๆ ท่ีสามารถนํามา
ประยุกต�ใช.ในชีวิตประจําวันได. อาทิเชPน การนั่ง การยืน การเดิน การแสดงความเคารพ รวมท้ัง
มารยาทการอยูPในสังคม การฝrกเปVนผู.นําและผู.ตามท่ีดี รู.จักการอPอนน.อมถPอมตน ทําให.นักศึกษาเกิด
การสั่งสมพฤติกรรมตPาง ๆ จนกลายเปVนบุคลิกภาพท่ีมีอัตลักษณ�ท่ีดี ท้ังทางรPางกายและจิตใจ ดังท่ี 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2546) กลPาววPา กิจกรรมนักศึกษาจะชPวยให.นักศึกษาได.แสดง
ความสามารถในการทํางานรPวมกับบุคคลอ่ืน รู.จักการเปVนผู.นํา ผู.ตามท่ีดี เกิดความมั่นใจในตนเอง            
ฝrกการทํางานเปVนกลุPม รู.จักการแก.ไขเฉพาะหน.า การควบคุมอารมณ� การเข.าถึงชุมชน และชPวยให.
นักศึกษาได.พัฒนาตนเองอยPางตPอเนื่อง  
 2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง  มีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน          
ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน ด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเองและโดยรวมไมPแตกตPางกัน           
ท่ีเปVนเชPนนี้อธิบายได.วPานักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงท่ีเข.ารPวมโครงการฯ มีวุฒิภาวะ คุณวุฒิ 
วัยวุฒิใกล.เคียงกัน และมีความสนใจในด.านศิลปะนาฏศิลปUไทยเหมือนกันและอยูPในสภาพแวดล.อม
เดียวกัน ซ่ึงเม่ือได.เข.ารPวมกิจกรรม จึงมีแนวความคิดท่ีสอดคล.องกัน ซ่ึงแนวความคิดดังกลPาวอาจเกิด
จากการสนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวPางกลุPมเพ่ือนและเม่ือมีกิจกรรมการแสดง
ทางด.านนาฏศิลปUไทยรPวมกัน มีโอกาสได.ฝrกฝนทักษะความรู. ท่ีได.ศึกษามาจนเกิดความชํานาญ            
มีประสบการณ�ท่ีดี และได.เรียนรู.ในการปฏิบัติงานในกิจกรรม งานแสดงตPาง ๆ ท่ีต.องกระทํารPวมกัน 
จึงสPงผลให.นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงมีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืนด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเอง
และโดยรวมไมPแตกตPางกัน ซ่ึงสอดคล.องกับมนัส  นิลสวัสด์ิ (2547) ท่ีได.ศึกษาแรงจูงใจในการเข.ารPวม
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กิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พบวPา นิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร�ท้ังชายและหญิง           
มีแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมนิสิตไมPแตกตPางกัน  
 3. นักศึกษาท่ีมีจํานวนป#ท่ีกําลังศึกษาแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ากิจกรรมโครงการ
โขนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแตPละด.านและโดยรวมไมPแตกตPางกัน ซ่ึงไมPเปVนไปตาม
สมมุติฐานของการวิจัย ท่ีเปVนเชPนนี้อธิบายได.วPาเพราะการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เน.นให.นักศึกษาเปVนผู.สืบทอด อนุรักษ� สร.างสรรค� ถPายทอด และพัฒนาให.
เปVนผู.มีทักษะ พรสวรรค� พร.อมท้ังเผยแพรPศิลปวัฒนธรรมไทย ซ่ึงนักศึกษาไมPวPาจะศึกษาป#ท่ีเทPาไร 
ตPางก็มีความสนใจ มุPงม่ัน ต้ังใจ เรียนรู.และกล.าแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนเอง และเม่ือ
นักศึกษาได.เข.ารPวมกิจกรรมและรPวมแสดงนาฏศิลปUรPวมกัน ก็ต.องผPานการฝrกฝน ซักซ.อมให.เกิดทักษะ 
ความชํานาญ และเกิดประสบการณ�ท่ีดีโดยเรียนรู.รPวมกัน และใช.เวลาวPางให.เกิดประโยชน�ในการทํา
กิจกรรมรPวมกัน พร.อมท้ังสามารถแสดงความสามารถของตนเองตPอหน.าสาธารณชนและสามารถแก.ไข
ปsญหาเฉพาะหน.าได.ดีอีกด.วย ซ่ึงทบวงมหาวิทยาลัย (2537) กลPาววPา กิจกรรมนิสิตชPวยให.นิสิตได.
เรียนรู.การอยูPรPวมกันเปVนหมูPคณะ ได.รับประสบการณ�ตรงและเพ่ิมทักษะการติดตPอประสานงาน รู.จัก
แก.ปsญหาและมีความสามัคคีในหมูPคณะ ผลการวิจัยนี้สอดคล.องกับสัมฤทธิ์  ใจดี (2544) ท่ีศึกษาเรื่อง
เจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตPอการเข.ารPวมกิจกรรมนักศึกษา พบวPา นักศึกษาอยูPชั้นป#
ตPางกันมีเจตคติตPอการเข.ารPวมกิจกรรมนักศึกษาด.านกิจกรรมวิชาการ ด.านกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ ด.านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�และด.านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไมPแตกตPางกัน  
 4. นักศึกษาท่ีมีลักษณะของกลุPมตัวละครท่ีศึกษาแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวม
กิจกรรมโครงการโขน ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับ
บุคคลอ่ืน และโดยรวมไมPแตกตPางกัน ซึ่งไมPเปVนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อธิบายได.วPา
นักศึกษาท่ีมีลักษณะของกลุPมตัวละครท่ีศึกษาแบบใดก็ตามตPางก็มีความสนใจ และความต.องการท่ีจะ
เรียนรู. พร.อมท้ังมีใจรักทางด.านนาฏศิลปUไทย มีความรับผิดชอบ เรียนรู.การอยูPรPวมกันในสังคม สPงเสริม
ความสัมพันธ�อันดีระหวPางนักศึกษา ซ่ึงไมPสอดคล.องกับงานวิจัยของหวัน  วงศ�แกPนท.าว (2548)             
ท่ีศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาตPอการเข.ารPวมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
พบวPา นักศึกษาท่ีศึกษาในคณะวิชาตPางกัน มีความคิดเห็นตPอการเข.ารPวมกิจกรรมนักศึกษาโดยรวม
แตกตPางกัน 
 5. นักศึกษาท่ีมีประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทยแตกตPางกัน มีแรงจูงใจในการเข.ารPวม
กิจกรรมโครงการโขน ในแตPละด.านและโดยรวมไมPแตกตPางกัน ซ่ึงไมPเปVนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว. 
ท้ังนี้อธิบายได.วPาโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงได.จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เปyด
โอกาสให.กับนักศึกษาให.เลือกเรียนตามความสนใจ ใฝzรู. โดยการเรียนอาจารย�ผู.สอนจะมีการปรับ
พื้นฐานทางด.านนาฏศิลปUไทยกPอนเข.าบทเรียนทุกครั้ง และมีการทบทวนบทเรียนอยูPเสมอ ทําให.
นักศึกษาได.รับโอกาสในการทํากิจกรรมเหมือนกันไมPวPานักศึกษาจะมีประสบการณ�นาฏศิลปUไทย
พื้นฐานเทPากันหรือไมPก็ตามนอกจากนั ้นนักศึกษาอาจมองเห็นความสําคัญของการเข.ารPวม
กิจกรรมทําให.นักศึกษาได.พัฒนาตนเอง ได.สPงเสริมการเรียนรู. ทักษะตPาง ๆ ทําให.มีเพ่ือนมากข้ึนและ
ได.ผPอนคลายความตึงเครียด อีกท้ังได.ฝrกฝนความอดทนในการฝrกซ.อมและได.รับประสบการณ�ตรงจาก
การเข.ารPวมกิจกรรม จึงอาจทําให.นักศึกษาท่ีมีประสบการณ�ทางด.านนาฏศิลปUไทยตPางกันมีแรงจูงใจใน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

133 

การเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขนมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมPแตกตPางกัน ซึ่งสอดคล.องกับงานวิจัย
ของพระมหาสุวัฒน�  ปรือปรัง (2548) ท่ีศึกษาเรื่องทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ�ราช
วิทยาลัย ท่ีมีตPอการจัดดําเนินการกิจกรรมนิสิต พบวPา นิสิตท่ีมีประสบการณ�การเข.ารPวมกิจกรรมนิสิต
ตPางกันมีทัศนะตPอการจัดกิจกรรมนิสิตโดยรวมและเปVนรายด.านไมPแตกตPางกัน  
 
ข�อเสนอแนะ 
 ข.อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ด.านการอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ควรจะเพ่ิมการเรียนท่ีเปVน
ภาคทฤษฎีพร.อมท้ังการสอดแทรกคุณธรรมเพ่ือนํามาปรับใช.ในชีวิตประจําวันและปลูกฝsงคPานิยมท่ีดี 
ด.วยให.นักศึกษาจัดโครงการพิเศษภายในกลุPมของนักศึกษา ในการจัดทํากิจกรรมเพ่ือสังคมในการสืบ
ทอด ถPายทอดด.านศิลปวัฒนธรรมไทยตPอไป 
 2. ด.านการติดตPอสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน ควรจัดให.มีกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน.น
การเสริมสร.างความสัมพันธ� การติดตPอประสานงาน การเสริมสร.างทักษะทางสังคม หรือจัดโครงการท่ี
ให.นักศึกษาได.มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู.บริหารของทางมหาวิทยาลัย ศิษย�
เกPาในชมรม และนักศึกษาด.วยกัน ทําให.นักศึกษามีปฎิสัมพันธ� กับผู.อ่ืนได.เปVนอยPางดี  
 3. ด.านการเรียนเพ่ือรู.และการพัฒนาตนเอง ผู .บริหารมหาวิทยาลัยและผู .เ กี ่ยวข.อง           
ในโครงการโขนควรพิจารณาให.ความสําคัญในการนําเทคโนโลยี สร.างความนPาสนใจ ทันสมัย              
ในการถPายทอดศิลปะ เชPน การจัดการเรียนการสอนผPานสื่อท่ีทันสมัย นําเสนอผลงานการแสดง
นาฏศิลปUท่ีสร.างสรรค�ใหมPและประสบความสําเร็จ  
 ข.อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตPอไป 
 1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือประโยชน�ในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของกิจกรรมตPาง ๆ ให.ตรง
กับความต.องการของนักศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ�ระหวPางแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงกับการจัดดําเนินงานด.านการเรียนการสอนของโครงการโขน เพ่ือประโยชน�
ในการประชาสัมพันธ�กิจกรรมตPาง ๆ ของโครงการ สร.างแรงจูงใจในการเข.ารPวมกิจกรรมของนักศึกษา 
 3. ควรมีการศึกษาปsญหาและอุปสรรคของนักศึกษาในการเข.ารPวมกิจกรรมโครงการโขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือการอนุรักษ�และสืบสานท่ียั่งยืนตPอไป 
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