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วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการของ 
คณาจารย์ นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนนักวิชาการทั่วไปในสาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์  
สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
สาขาวชิารฐัศาสตร์  สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง  สาขาวชิาการท่องเท่ียว 
และการโรงแรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาต�ารวจศาสตร์ และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

วาระการตีพิมพ์ : ปีละ 3 ฉบับ  
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 

 โดยบทความทีจ่ะได้รบัการพจิารณาตพีมิพ์ในวารสารสหวทิยาการสังคมศาสตร์และการส่ือสารนัน้ 
ต้องผ่านการพิจารณาให้ความคดิเหน็ รวมทัง้ตรวจแก้ไขทางวชิาการจากผูท้รงคณุวฒุซิึง่ไม่ทราบชือ่ผูน้พินธ์ 
และผู ้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู ้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
ที่กองบรรณาธิการวารสารฯ คัดสรรก่อนลงพิมพ์ อย่างน้อย 2 ท่าน

ที่ปรึกษา : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเริญ คังคะศรี  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์  คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์ ดร.บวรสรรค์ เจี่ยด�ารง  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บรรณาธิการ : 
อาจารย์เหมือนฝัน  คงสมแสวง  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี



กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  :
รองศาสตราจารย์อภิวรรณ  ศิรินันทนา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์  วรรณประภา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร  ทะกอง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์สมพงษ์  เส้งมณีย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์สันดุสิทธิ์  บริวงษ์ตระกูล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

เจ้าหน้าที่  :
นางสาวพิมนภัทร์  เมธาชัยศิษฐ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
นางสาวดารุณี  พละการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก :
พลอากาศเอก ศักดา  สุจริตธรรม นักวิชาการอิสระ กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  ขันธไชย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา  ภัทรานุกรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล  ทุ่งหว้า สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิมหาวิทยาลยัรามค�าแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  เหลียวตระกูล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  ขุนศรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ  บัวเผื่อน  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี  ชัยมงคล คณะบรหิารธรุกจิ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์  ทิศาภาคย ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติกร  ภมรปฐมกุล คณะบรหิารธรุกจิ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี
นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร  เพ็ชราช กองวิเคราะห์และประเมินผล วิทยาลัยการทัพอากาศ
พันต�ารวจเอก กฤตธัช  ชนะสิทธิ์ ต�ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี 
อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
อาจารย์ ดร.กฤษดา  เชียรวัฒนสุข คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 
อาจารย์ ดร.กังวาฬ  ฟองแก้ว คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.จ�าเนียร  ชุณหโสภาค สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
อาจารย์ ดร.ดุษฎี  นิลด�า คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
อาจารย์ ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ดร.มนัสนันท์ พจน์จิรานุกูล นักวิชาการอิสระด้านนิเทศศาสตร์



ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ : 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช วงษ์สุวรรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  อนันตชาติ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย   มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์กิติมา  สุรสนธิ    นักวิชาการอิสระด ้านนิเทศศาสตร ์  
    นนทบุรี
รองศาสตราจารย์ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ์    นักวิชาการอิสระด้านนิเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์บ�ารุง  สุขพรรณ์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์รุจน์  โกมลบุตร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์สุรีย์พร  พานิชอัตรา    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
รองศาสตราจารย์อภิวรรณ  ศิรินันทนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต�ารวจโทหญิง ดร.ศิริพร  นุชส�าเนียง  โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ  บ�ารุงชีพ   มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์  เจียมโฆษิต    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  เหลียวตระกูล    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเริญ  คังคะศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  ขุนศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์  อุบาลี    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์  พระงาม    มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ  วานิชสรรพ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ  บัวเผื่อน    มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์  ดวงรัตน์    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ�่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  ลิ้ม    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ปัญจบุรี    มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์  ทิศาภาคย์    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิ์  บุญชุติมา    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  นาทะพันธ์    มหาวิทยาลัยมหิดล
พันต�ารวจโท ดร.พิชศาล  พันธุ์วัฒนา    โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล  นิลธ�ารงค์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา  สิงหธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวัฒน์  พลอยเทศ   วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  ศรีเบญจโชติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี  พึ่งส�าราญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัจน์ชีวาต์  ตั๋นติกุลวรา   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร  ทะกอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์  วรรณประภา   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.กังวาฬ  ฟองแก้ว   มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.ชนัญสรา อรณพ ณ อยุธยา   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ ดร.ชเนตตี  ทินนาม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.ณภัทร  วุฒธะพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจารย์ ดร.ณัฐชา  ธ�ารงโชติ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ ดร.ดุษฎี  นิลด�า   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.ธาวิษ  ถนอมจิตศ์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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การวิเคราะห์สมญานามที่สื่อมวลชนตั้งให้กับคนกีฬา

THE ANALYSIS OF ATHLETES’ NICKNAMES COINED BY MASS MEDIA 

ทรงยศ บัวเผื่อน1  และนนทชา คัยนันทน์2

Songyot Buaphuean3 and Nontacha Kaiyanun4 

บทคัดย่อ

 การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์สมญานามท่ีสื่อมวลชนตั้งให้กับคนกีฬา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

1. ศกึษาสมญานามของคนกฬีาทีส่ือ่มวลชนน�าเสนอผ่านหนงัสอืพมิพ์รายวนั 2. วเิคราะห์องค์ประกอบ

ในการสร้างสมญานามคนกฬีาในปี พ.ศ. 2561 ทีส่ือ่มวลชนน�าเสนอผ่านหนงัสือพมิพ์รายวนั การศกึษา 

ชิน้น้ีเป็นการศกึษาเชงิคณุภาพ (Qualitative study) ใช้วธิกีารศกึษาจากเอกสาร (Document research)  

หนังสือพิมพ์รายวัน โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) หนังสือพิมพ ์

ประเภทประชานิยม 1 ชื่อฉบับ และหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ 1 ชื่อฉบับ หนังสือพิมพ์ประเภท 

ประชานิยม ทีเ่ลอืกมาศกึษา คอื ไทยรฐั ส่วนหนงัสอืพมิพ์ประเภทคณุภาพทีเ่ลอืกมาศกึษา คอื ไทยโพสต์  

ผลการศึกษาพบว่าสื่อมวลชนได้ตั้งสมญานามให้แก่คนกีฬา ในช่วงปี พ.ศ. 2561 จ�านวน 11 คน  

แบ่งตามองค์ประกอบในการสร้างสมญานามได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ชื่อเล่น มี 1 สมญานาม 

คือ “เจี๊ยบจอมแฉ” 2. พฤติกรรม มี 4 สมญานาม คือ “ฮีโร่ของชาวโลก” “ไซด์ไลน์ไม่อายใคร”  

“ปิดทองหลังเวที” และ “สังเวียนใหม่ไฉไลกว่าเดิม” 3. ลักษณะเฉพาะตัว มี 6 สมญานาม ได้แก่ 

“ก้านเหล็กร้อยล้าน” “IOC หญิงแกร่งแรงจริง” “ม้าคะนองก้องหัวหมาก” “ยกล้อผงาดแชมป์”  

“ลิงน้อยสอยรางวัล” และ “ยอดมวยไทยไร้พ่าย”

ค�าส�าคัญ: สมญานาม, สื่อมวลชน, คนกีฬา
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1
2     วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

Abstract
 The study on “the Analysis of Athletes’ Nicknames Coined by Mass Media” 
aimed to 1. study sport people’s nicknames coined by daily newspapers, and  
2. to study elements used in designation of the nicknames presented in 2018.  
This research is a qualitative study based on documentary research from daily newspapers.  
Simple random sampling method was used. One popular newspaper, Thairath, and 
one quality newspaper, Thaipost were selected. The study revealed that 11 athletes 
were nicknamed in 2018. Three elements used in naming the athletes consisted of 
the application of the athletes’ nicknames, the application of the athletes’ behaviors, 
and the application of the athletes’ unique characteristics. The application of the 
nicknames included one nickname which was “Jeab Jom Chae”. The application of the 
behaviors included four nicknames, “Hero Khong Chao Lok”, “Sideline Mai Eye Kai”, 
“Pid Tong Lung Wae Tee”, and “Sungwein Mai Chailai Kwaa Duem”. The application 
of the unique characteristics included six nicknames, “Kan Lek Roi Laan”, “IOC Ying 
Krang Guen Jing”, “Maa Kanong Gong Hua Mak”, “Yok Lor Pha-ngard Champ”, “Ling 
Noi Soi Rangwan”, and “Yod Muay Rai Pai”. 

Keywords: Designation, Mass media, Athletes 

ที่มาและความส�าคัญ
 ทรงยศ บัวเผื่อน (2553) ระบุว่า สื่อมวลชนมีบทบาทน�าเสนอข่าวสาร (To provide 
information) ให้กับคนในสังคม นอกจากบทบาทการน�าเสนอข่าวสารแล้ว สื่อมวลชนยังมีบทบาท 
น�าเสนอความคิดเห็น หรืออธิบายความหมายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ โดยการน�า 
เบือ้งหน้าและเบือ้งหลงัของข่าวมาน�าเสนอต่อสาธารณชนในหลากหลายแง่มมุ การน�าเสนอในรปูแบบ 
แง่มุม ที่หลากหลายจึงเป็นการให้ความรู้ และให้ความบันเทิงรื่นเริงใจแก่ผู้ติดตามข่าวสาร ทั้งยังช่วย 
ผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับประชาชนที่เผชิญกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องเร่งรีบ บีบค้ัน  
การน�าเสนอเนือ้หาทีห่ลากหลายของสือ่มวลชนจงึมส่ีวนในการดงึดดูให้ผู้รบัสารสนใจตดิตามข่าวสาร
 สือ่มวลชนใช้ภาษาในการสือ่สารไปยงัสาธารณชนหลากหลายรปูแบบ ทัง้ในรปูแบบข้อความ        
ภาพ การ์ตูน เป็นต้น การใช้ภาษาของสื่อมวลชนที่พบเห็นมากประการหนึ่งคือการตั้ง “สมญานาม” 
ที่แสดงให้เห็นศิลปะการใช้ภาษาในการสื่อสารที่สื่อมวลชนสื่อไปยังประชาชน ทั้งนี้ ศิริพร ภักดีผาสุก 
(2549) ระบุว่า “สมญานาม” คือนามที่เป็นค�า วลี หรือข้อความที่ใช้เป็นชื่อเรียก หรืออ้างถึงบุคคล 

สิ่งของ ซึ่งไม่ใช่ชื่อจริง 
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 ที่ผ่านมาสื่อมวลชนไทยตั้งสมญานามให้กับคนกีฬาอย่างต่อเนื่อง เป็นกลวิธีการใช้ภาษา 

ในการน�าเสนอข่าวที่สร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และเพิ่มความเร้าใจให้กับผู้ติดตามข่าวสาร  

อีกทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงการกล่าวชื่อซ�้ากันหลายครั้งอีกด้วย สื่อมวลชนได้ตั้งสมญานามให้กับคน

กีฬา โดยมักจะเลือกคนกีฬาท่ีโดดเด่นในแต่ละปีมาตั้งสมญานาม ด้วยการดึงเอาลักษณะเด่น และ 

องค์ประกอบอื่น ๆ มาตั้งสมญานาม สมญานามที่สื่อมวลชนตั้งให้นั้นสามารถสะท้อนให้เห็นถึง 

ความเป็นตัวตนของนักกีฬาแต่ละคน เช่น สมรักษ์  ค�าสิงห์ ได้รับสมญานามว่า “โม้อมตะ” 

อันเป็นลักษณะเด่นของสมรักษ์เมื่อเวลาที่นักข่าวสัมภาษณ์โดยมัก จะพูดว่า “ไม่ได้โม้” เป็นต้น

 การตั้งสมญานามให้กับคนกีฬาจึงเป็นสีสันวาทกรรมที่ส่ือมวลชนเล่นกับภาษา โดยมี 

จุดประสงค์ เพื่อสร้างสีสันให้กับวงการกีฬา เป็นการรายงานความเคล่ือนไหวในวงการกีฬา 

ให้สาธารณชนได้รับรู้ในรูปแบบท่ีสนุกสนาน จึงเป็นสิ่งท่ีน่าศึกษาการตั้งสมญานามที่ส่ือมวลชน 

ตั้งให้กับคนกีฬาในปีพุทธศักราช 2561 ผู้วิจัยจึงศึกษาจากการน�าเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ไทย 

รายวันว่า หนังสือพิมพ์น�าเสนอการตั้งสมญานามให้กับคนในแวดวงกีฬา บุคคลใดบ้าง และ 

ตั้งสมญานามว่าอย่างไร มีที่มาของสมญานามอย่างไร และแบ่งออกตามหมวดหมู่องค์ประกอบ 

การตั้งสมญานามอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาสมญานามของคนกีฬาในปีพุทธศักราช 2561 ที่สื่อมวลชนน�าเสนอผ่าน

หนังสือพิมพ์รายวัน

 2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบในการสร้างสมญานามคนกีฬาในปีพุทธศักราช 2561 

ที่สื่อมวลชนน�าเสนอผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน

นิยามศัพท ์

 สมญานาม หมายถึง “ชื่อ” หรือ “ฉายา” ที่นักข่าวกีฬาตั้งให้แก่คนกีฬา โดยไม่ใช่ค�าเรียก

อย่างเป็นทางการ และชื่อจริง นามสกุลจริงของบุคคลนั้น 

 สื่อมวลชน หมายถึง หนังสือพิมพ์ไทยรายวันท่ีน�าเสนอสมญานามคนกีฬาในปีพุทธศักราช 

2561 ไปยังสาธารณชน

 คนกีฬา หมายถึง นักกีฬา และผู้บริหารสมาคมกีฬาแต่ละประเภท ในบทความวิจัยชิ้นนี้ 

ประกอบด้วย นักกีฬา ได้แก่ ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น เอรียา จุฑานุกาล จาย อังศุธาสาวิทย์ 

ชนาธิป  สงกระสินธุ์ และจตุคาม  เพชรรุ่งเรือง ส่วนผู้บริหารสมาคมกีฬา ประกอบด้วย นายกสมาคม

ฟตุบอลแห่งประเทศไทย อดตีเลขาธกิารสมาคมกฬีาฟตุบอลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมแบตมนิตนั 

ประธานสโมสรจิ้งจอกสยาม เลสเตอร์ ซิตี้ ประธานเทคนิคสมาคมมวย ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
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ขอบเขตการศึกษา

 การศกึษาเรือ่ง “การวเิคราะห์สมญานามทีส่ือ่มวลชนตัง้ให้กบัคนกฬีา” เป็นการศกึษาเชงิคณุภาพ  

(Qualitative study) ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน 2 ชื่อฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ          

และไทยโพสต์ ผู ้ศึกษามุ่งศึกษาประเด็นการตั้งสมญานามของคนกีฬาในปีพุทธศักราช 2561 

ที่สื่อมวลชนน�าเสนอผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน โดยดูว่าสื่อมวลชนตั้งสมญานามให้กับบุคคลใดบ้าง  

และตัง้สมญานามว่าอย่างไร มทีีม่าอย่างไร รวมทัง้สมญานามทีต่ัง้ให้นัน้อยูใ่นหมวดหมูอ่งค์ประกอบใด

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ในการวจิยั เรือ่ง “การวเิคราะห์สมญานามทีส่ือ่มวลชนตัง้ให้กบัคนกฬีา” ผูว้จิยัมุง่ทีจ่ะอธบิาย

ที่มา และความหมายของสมญานามคนกีฬาเป็นหลัก โดยอาศัยทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) ของ 

O’Suillivan และคณะ (1983 อ้างถงึใน เนตรทราย มณโีชต,ิ 2544) ทีก่ล่าวไว้ว่า สัญวทิยาเป็นการศกึษา 

ในเรื่องของสัญญะ (Sign) รหัส (Code) และวัฒนธรรม (Culture) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นการสร้าง

ความหมายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงอาศัยทฤษฎีภาพตัวแทน ของ Stuart Hall (1997 อ้างถึง 

ใน เนตรทราย  มณีโชติ, 2544) ที่กล่าวว่า ภาพตัวแทน (Representation) เป็นการสร้างความหมาย 

ให้กบับคุคลผ่านการใช้ภาษา โดยใช้สญัญะทีอ่ยูใ่นรปูของภาษาสือ่สารไปยงับคุคลอืน่ ซึง่การใช้ภาษานัน้ 

ได้สร้างความหมายบางประการให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์องค์ประกอบในการ

สร้างสมญานามและการสื่อความหมาย โดยยึดเกณฑ์ หรือองค์ประกอบจากงานวิจัยของเนตรทราย  

มณีโชติ (2554) ที่ศึกษาสมญานามในข่าว และรายการกีฬาทางสื่อมวลชน มาเป็นแนวทางในการ 

วิเคราะห์องค์ประกอบในการสร้างสมญานามด้วย

วิธีการศึกษา

 การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์สมญานามที่สื่อมวลชนตั้งให้กับคนกีฬา”เป็นการศึกษา 

เชิงคุณภาพ (Qualitative study) ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Document research) จาก

หนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

random sampling) หนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม (Quantitative newspaper) 1 ช่ือฉบับ 

และหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ (Qualitative newspaper) 1 ช่ือฉบับ หนังสือพิมพ์ประเภท

ประชานิยมที่เลือกมาศึกษา ได้แก่ ไทยรัฐ ส่วนหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพที่เลือกมาศึกษา ได้แก่ 

ไทยโพสต์ ทั้งนี้ ใช้เกณฑ์องค์ประกอบในการสร้างสมญานามและการสื่อความหมายในการวิเคราะห์ 

ตามแนวทางของ เนตรทราย มณโีชต ิประกอบด้วย การใช้ “ชือ่เล่น” การใช้ “พฤตกิรรม” และการใช้  

“ลักษณะเฉพาะตัว” ในการวิเคราะห์สมญานาม
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ผลการศึกษา

 จากการศกึษาการตัง้สมญานามของคนกฬีา โดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบในการสร้างสมญานาม

และการสื่อความหมาย พบองค์ประกอบทั้งหมด 3 องค์ประกอบ ดังภาพที่ 1

4 
 

 

ใน เนตรทราย มณีโชติ, 2544)         ที�กล่าวว่า ภาพตัวแทน (Representation) เป็นการสร้าง

ความหมายใหก้บับุคคลผ่านการใชภ้าษา            โดยใชส้ญัญะที�อยูใ่นรูปของภาษาสื�อสารไปยงับุคคล

อื�น ซึ�งการใชภ้าษานั �นไดส้รา้งความหมายบางประการให้เกดิขึ�น ทั �งนี�ผู้วจิยัยงัไดใ้ชเ้กณฑก์ารวเิคราะห์

องค์ประกอบในการสรา้งสมญานามและการสื�อความหมาย     โดยยดึเกณฑ์ หรอืองค์ประกอบจาก

งานวจิยัของเนตรทราย มณีโชต ิ(2554) ที�ศกึษาสมญานามในขา่ว       และรายการกฬีาทางสื�อมวลชน 

มาเป็นแนวทางในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบในการสรา้งสมญานามดว้ย 

 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาเรื�อง “การวิเคราะห์สมญานามที�สื�อมวลชนตั �งให้กับคนกีฬา”เป็นการศึกษาเชิง

คุณภาพ (Qualitative study) ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Document research) จากหนังสือพิมพ์

รายวนั ฉบบัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้การเลอืกตวัอย่างแบบงา่ย (Simple random sampling) 

หนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม (Quantitative newspaper) 1 ชื�อฉบับ และหนังสือพิมพ์ประเภท

คุณภาพ (Qualitative newspaper) 1 ชื�อฉบบั หนังสอืพมิพ์ประเภทประชานิยมที�เลอืกมาศกึษา ได้แก่ 

ไทยรฐั ส่วนหนังสอืพมิพป์ระเภทคุณภาพที�เลอืกมาศกึษา ไดแ้ก่ ไทยโพสต ์ทั �งนี� ใชเ้กณฑอ์งคป์ระกอบ

ในการสรา้งสมญานามและการสื�อความหมายในการวเิคราะห์ตามแนวทางของ เนตรทราย มณีโชต ิ

ประกอบด้วย การใช้ “ชื�อเล่น” การใช้ “พฤติกรรม” และการใช้ “ลกัษณะเฉพาะตัว” ในการวิเคราะห์

สมญานาม 

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการตั �งสมญานามของคนกฬีา โดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบในการสรา้งสมญานาม

และการสื�อความหมาย พบองคป์ระกอบทั �งหมด 3 องคป์ระกอบ ดงัภาพที� 1 

ภาพที� 1 แสดงองคป์ระกอบที�สื�อมวลชนใชใ้นการตั �งสมญานามคนกฬีา 

เจี๊ยบจอมแฉ 

สังเวียนใหมไฉไลกวาเดิม 

ฮีโรของชาวโลก ปดทองหลังเวท ี

ไซดไลนไมอายใคร 

กานเหล็กรอยลาน 

ยกลอผงาดแชมป 

IOC หญิงแกรงแรงจริง 

ลิงนอยสอยรางวัล 

ยอดมวยไทยไรพาย 

มาคะนองกองหัวหมาก 

ลกัษณะ 

เฉพาะตวั  ชื�อเล่น 

พฤติกรรม 

ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบที่สื่อมวลชนใช้ในการตั้งสมญานามคนกีฬา

 จากภาพที ่1 แสดงองค์ประกอบทีส่ือ่มวลชนใช้ในการตัง้สมญานาม แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ  

ได้แก่ 1. ชื่อเล่น 2. พฤติกรรม และ 3. ลักษณะเฉพาะตัว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ชื่อเล่น

 การตั้งสมญานามคนกีฬาโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ “ชื่อเล่น” หมายถึง การที่สื่อมวลชน

ดัดแปลง “ชื่อเล่น” ของคนกีฬามาตั้งเป็นสมญานาม

 ผลการศึกษาพบ 1 สมญานาม ได้แก่ เจี๊ยบจอมแฉ ดังนี้

 1.1 เจี๊ยบจอมแฉ

  จากการศึกษาพบว่า ไทยรัฐได้น�าเสนอการตั้งสมญานาม “เจี๊ยบจอมแฉ” ให้แก่  

พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก หรือ “บิ๊กเจี๊ยบ อดีตเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  

ซึ่งด�ารงต�าแหน่งนี้ในช่วงที่ พล.ต.ต. สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฟุตบอล 

แห่งประเทศไทย พล.ต.ต.สมยศ ได้ปลด พล.ต.ท.พิสัณห์ ออกจากต�าแหน่งเลขาธิการสมาคมฯ  

ท�าให้ พล.ต.ท.พิสัณห์ ไม่พอใจและเปิดแถลงข่าวแฉพฤติกรรมของ พล.ต.ต.สมยศ ที่รับเงินเดือน  

2 ต�าแหน่ง ทัง้ต�าแหน่งนายกสมาคมกฬีาฟตุบอลแห่งประเทศไทย และประธานบรษิทัไทยลีกส์ จ�ากดั  
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เป็นเงินเดอืน เดอืนละ 1 ล้านบาท นอกจากนี ้พล.ต.ท.พสิณัห์ ยงัได้กล่าวถงึนายพาทศิ ศภุพงศ์ รองโฆษก

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และนายเบนจามิน ตัน ประธานบริหารบริษัท ไทยลีกส์ จ�ากัด  

ทีน่�าภรรยาซึง่ไม่ได้ท�างานให้กบัสมาคมมารบัเงนิเดอืนแทนสาม ีในขณะทีไ่ทยโพสต์น�าเสนอถ้อยความ

เดียวกันว่าบุคคลทั้ง 2 คนซึ่งเป็นคีย์แมนส�าคัญของ พล.ต.อ.สมยศ คือ พาทิศ ศุภะพงศ์ หรือ “โจ” 

รองโฆษกสมาคมฯ และเบนจามิน ตัน ซีอีโอ บริษัทไทยลีก ได้น�าภรรยาซึ่งไม่ได้ท�างานให้สมาคมฯ 

มารับเงินเดือนแทนสามี และยังเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อสงสัยท่ี พล.ต.อ.สมยศ เชิญทีมต่างชาติมาเตะ 

กับทีมชาติไทยด้วยค่าใช้จ่ายที่แพงเกินจริง

2. พฤติกรรม

 การให้สมญานามคนกีฬาโดยใช้เกณฑ์ “พฤติกรรม” หมายถึง การที่สื่อมวลชนหยิบยก 

การกระท�า หรือ เรื่องราวชีวิตของคนกีฬาที่เป็นที่รับรู้ จดจ�า มาตั้งเป็นสมญานาม 

 ผลการศกึษาพบ 4 สมญานาม ได้แก่ 1. ฮีโร่ของชาวโลก 2. ไซด์ไลน์ไม่อายใคร 3. ปิดทองหลังเวที  

และ 4. สังเวียนใหม่ไฉไลกว่าเดิม ดังต่อไปนี้

 2.1 ฮีโร่ของชาวโลก

  จากการศึกษาพบว่า ไทยรัฐได้น�าเสนอว่าสื่อมวลชนได้ตั้งสมญานาม “ฮีโร่ของชาวโลก”  

ให้แก่นายวิชัย  ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จ�ากัด และประธานสโมสร 

จิง้จอกสยาม เลสเตอร์ ซติี ้ทัง้นีท้ีม่าของสมญานาม มาจากการท่ีนายวชัิยประสบอุบตัเิหตเุฮลิคอปเตอร์ตก 

ที่ประเทศอังกฤษ ท�าให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ การเสียชีวิตของนายวิชัยท�าให้แฟนบอลทั้ง 

ในประเทศไทยและต่างประเทศร่วมกนัไว้อาลยั และพดูยกย่องนายวชิยัว่าเป็นบคุคลทีท่�าคณุประโยชน์ 

ให้กับวงการฟุตบอล ในขณะท่ีไทยโพสต์น�าเสนอว่าเจ้าสัววิชัยได้รับการยกย่องและพูดถึง 

อย่างน่าชืน่ชมและได้รับการแสดงความอาลยัรกัจากผูค้นทัว่โลกอย่างทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน คนทัง้โลก 

ยกให้เจ้าสัววิชัยและความส�าเร็จของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ท้อแท้และ 

สิน้หวงัทีม่กัจะน�าปรากฏการณ์การคว้าแชมป์พรเีมยีร์ลกีทีม่อีตัราต่อรอง 5,000 ต่อ 1 แต่สโมสรเลสเตอร์  

ซิตี้ก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ เจ้าสัววิชัยจึงจากไปแบบ “วีรบุรุษ” หรือ “ฮีโร่” ของคนทั้งโลก 

 2.2 ไซด์ไลน์ไม่อายใคร 

  จากการศึกษาพบว่า ไทยรัฐได้น�าเสนอว่าสื่อมวลชนตั้งสมญานาม “ไซด์ไลน์ไม่อายใคร” 

ให้แก่ พล.ต.ต.สมยศ พุม่พนัธุม่์วง หรอื “บิก๊อ๊อด” อดตีผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิและนายกสมาคม

ฟตุบอลแห่งประเทศไทย คนที ่17 ส่วนทีม่าของสมญานามนีม้าจากในช่วงที ่พล.ต.ต. สมยศ พุม่พนัธุม่์วง  

นั่งบริหารสมาคมฟุตบอลในฐานะนายกสมาคมฯ กีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งในครั้งนั้นการเข้าร่วม

แข่งขันของทีมฟุตบอลไทยตกรอบทุกประเภท จึงถือว่าเป็นช่วงที่กีฬาฟุตบอลไทยตกต�่ามากที่สุด 

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ท�าให้ พล.ต.ต.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ถูกคนในสังคม 
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ใช้สื่อสังคม (Social media) วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ประกอบกับก่อนหน้านี้ พล.ต.ต.สมยศ  

พุ่มพันธุ์ม่วง ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่างานหลักของตนเองคือเล่นหุ้นและท�าธุรกิจ ส่วนงาน 

อาชีพต�ารวจเป็นงานไซด์ไลน์ เป็นการให้สัมภาษณ์ขณะด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ  

ขณะทีไ่ทยโพสต์กล่าวในทศิทางเดยีวกนั และได้เปรยีบเทยีบกบัต�าแหน่งนายกสมาคมกฬีาฟตุบอลว่า

ขนาดเก้าอี้ใหญ่สุดของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติยังเป็นงานไซด์ไลน์ เก้าอี้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอล 

กค็งจะเช่นเดยีวกนั นอกจากนี ้ไทยโพสต์ยงัน�าเสนอว่า พล.ต.อ.สมยศ เคยให้สมัภาษณ์ตอนทมีชาตไิทย 

บุกไปแพ้ญี่ปุ่น 0-4 ในศึกฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย 12 ทีมสุดท้ายว่า “ผมอาย”  

แต่การตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลอาเซียน “เอ เอฟ เอฟ ซูซูกิ คัพ 2018” ทั้งโลกโซเชียลและ

สื่อมวลชนพากันถามว่า “ไม่อายหรือ” ได้รับค�าตอบว่า “ไม่อาย” ขอใช้เวลาอีก 20 ปีในการพัฒนา

ฟุตบอลไทย

 2.3 ปิดทองหลังเวที

  จากการศกึษาพบว่า ไทยรฐัน�าเสนอว่าสือ่มวลชนได้ตัง้สมญานาม “ปิดทองหลงัเวท”ี ให้แก่ 

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต และประธานเทคนิคสมาคมมวย ส่วนที่มาของ 

สมญานามมาจากการที่ นายสมชาย ทุ่มเทพลังกายและพลังใจให้กับกีฬามวยสากลอย่างเต็มที่  

เห็นได้จากไม่ว่านักกีฬามวยสากลจะเดินทางไปแข่งขันชกมวยที่ใดก็ตาม จะเห็นนายสมชายในฐานะ

ประธานเทคนคิสมาคมมวยเดนิทางไปอยูเ่คยีงข้างนกัมวยด้วยตลอดเวลา ในขณะทีไ่ทยโพสต์น�าเสนอ 

ในทิศทางเดียวกัน แต่เพิ่มเติมว่า นายสมชาย  พูลสวัสดิ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะ 

ประธานเทคนคิของสมาคมกฬีามวยฯเป็นคนทีเ่อาใจใส่นกัมวยอย่างใกล้ชดิถงึขนาดนัง่ป้ันข้าวเหนยีว

จิม้ลาบกนิด้วยกนั คอยไถ่ถามสารทกุข์สขุดบิเรือ่งราวความเป็นอยูข่องนกัมวยอยูต่ลอด คอยเตมิเตม็

ในทกุสิง่ให้กบันกัมวยอยูไ่ม่ขาด ทัง้ขวญัก�าลงัใจ ก�าลงัทรพัย์ ไม่ว่าขาดเหลืออะไรหรอืมปัีญหาส่วนตวั

ตรงไหนขอเพียงบอก ก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือตลอด เพื่อหวังคลี่คลายปัญหาให้นักมวยในทุกเรื่อง

ได้สบายใจจะได้ทุ่มเทกับการฝึกซ้อมอย่าง

 2.4 สังเวียนใหม่ไฉไลกว่าเดิม 

  จากการศึกษาพบว่า ไทยรัฐได้น�าเสนอว่าสื่อมวลชนได้ตั้งสมญานาม “สังเวียนใหม่ 

ไฉไลกว่าเดิม” ให้แก่ ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น หรือที่เรียกกันในวงการมวยสากลอาชีพว่า  

“เจ้าแหลม” นักมวยสากลอาชีพชื่อดังของเมืองไทย ที่มาของสมญานามมาจากการที่ศรีสะเกษ 

ได้ประกาศแยกทางกับอดีตแฟนสาวท่ีช่ือ “เก๋” หรือ พัชรีวรรณ กัณหา เมื่อกลางปี พ.ศ. 2561  

ถัดมาเพียง 2 เดือนเศษ ศรีสะเกษ ได้เปิดตัวแฟนใหม่ชื่อ “จ๋า” ชื่อจริงคือ พรพิมล สารแก้ว  

สาวสวยจากเมืองชุมพร จากน้ันท้ังคู่ได้เข้าพิธีวิวาห์เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ว่ากันว่า 

ขณะนี้ความรักของทั้งคู่หวานชนิดที่เรียกว่า “น�้าตาลเรียกพี่” เพราะไม่ว่าจะไปทางไหนจะเห็นทั้งคู่ 

เดินเคียงข้างกันจนท�าให้หลายคนอิจฉาตาร้อนไปตาม ๆ กัน ประกอบกับศรีสะเกษซึ่งปัจจุบัน 
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รับราชการต�ารวจใกล้จะได้ติดยศนายต�ารวจสัญญาบัตรเร็ว ๆ นี้ ชีวิตคู่ของศรีสะเกษในวันนี้สดใส 

และไฉไลกว่าชีวิตเก่า ในขณะท่ีไทยโพสต์น�าเสนอในทิศทางเดียวกัน แต่เพิ่มเติมว่า ศรีสะเกษ 

นครหลวงโปรโมชั่น มีชื่อจริงว่า “วิศักดิ์ศิลป์ วังเอก” ขณะน้ีเป็นต�ารวจยศ “สิบต�ารวจตรี” และ 

เป็นแชมป์โลกมวยสากลขวญัใจชาวไทย หลงัจากเลกิรากบัอดตีแฟนสาว “เจ้าแหลม” กเ็ปิดตวัแฟนใหม่ 

ชื่อ “น้องจ๋า” หรือ พรพิมล สารแก้ว เจ้าของสวนทุเรียน 60 ไร่ ในจังหวัดชุมพร จากน้ันทั้งคู่ 

ได้ตดัสนิใจเข้าประตวูวิาห์เมือ่ปลายปี พ.ศ. 2561 ซึง่ศรสีะเกษวางแผนว่าหลังจากวางมอืจากวงการมวย 

แล้วจะท�าหน้าที่เป็นต�ารวจต่อไป ซึ่งใกล้เลื่อนยศเป็นนายต�ารวจสัญญาบัตร และจะทุ่มเทให้กับ 

งานต�ารวจ และการท�าสวนทุเรียนอย่างเต็มที่

3. ลักษณะเฉพาะตัว

 การให้สมญานามคนกีฬาโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ “ลักษณะเฉพาะตัว” หมายถึง  

การที่สื่อมวลชนได้น�าลักษณะทางกายภาพ และ/หรือความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นของคนกีฬา 

มาตั้งเป็นสมญานาม

 ผลการศึกษาพบ 6 สมญานาม ได้แก่ 1. ก้านเหล็กร้อยล้าน 2. IOC หญิงแกร่งแรงจริง  

3. ม้าคะนองก้องหัวหมาก 4. ยกล้อผงาดแชมป์ 5. ลิงน้อยสอยรางวัล และ 6. ยอดมวยไทยไร้พ่าย 

ดังต่อไปนี้

 3.1 ก้านเหล็กร้อยล้าน

  จากการศึกษาพบว่า ไทยรัฐได้น�าเสนอว่าสื่อมวลชนตั้งสมญานาม “ก้านเหล็กร้อยล้าน” 

ให้แก่  เอรียา จุฑานุกาล หรือ “โปรเม” นักกอล์ฟสาวไทย เนื่องจากท�าผลงานการแข่งขันในปี 2018 

ได้ดีเยี่ยม ซึ่ง “โปรเม” ชนะเลิศการแข่งขัน “LPGA TOUR” 3 รายการ ท�าให้ได้รับการจัดอันดับ 

ให้เป็นมอืหนึง่ของโลกอกีครัง้ อกีทัง้ยงัสร้างประวตัศิาสตร์ด้วยการเป็นนกักอล์ฟหญงิคนแรกของโลก 

ทีปิ่ดฤดกูาลด้วยการกวาดรางวลัใหญ่ของ “LPGA TOUR” ได้ครบทกุรางวลั “โปรเม” สะสมเงนิรางวลั 

จากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ได้ 2,743,949 ดอลล่าร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 90.55 ล้านบาท  

เมือ่น�าเงนิจ�านวนนีร้วมกบัเงนิโบนสัทีไ่ด้จากการแข่งขนัรายการอืน่ เช่น รายการ “เรช ท ูซเีอม็อ ีโกลบ”  

(Race to CME Globe) และเงินที่ได้จากการที่สามารถติดอันดับท็อป 10 มากที่สุด เป็นเงิน  

1.1 ล้านดอลล่าร์ หรือประมาณ 36.3 ล้านบาท ท�าให้ “โปรเม” มีรายได้จากอาชีพกอล์ฟกว่า  

100 ล้านบาท ในขณะที่ไทยโพสต์น�าเสนอในทิศทางเดียวกัน แต่น�าเสนอเพิ่มเติมว่า “โปรเม” หรือ  

เอรยีา จฑุานกุาล เคยกวาดรางวลั “แอนนก้ิา เมเจอร์ อวอร์ด” และ รางวลั “นกักอล์ฟยอดเยีย่มแห่งปี”  

อีกทั้งยังกวาดรางวัล “แวร์ โทรฟี่” และต�าแหน่งนักกอล์ฟท�าเงินสูงสุดจนทาง “แอล พี จี เอ”  

ต้องมอบ “ไม้กวาด” ให้ “โปรเม” ถ่ายภาพประกอบถ้วยรางวัลทั้ง 6 เพื่อสื่อว่านักกอล์ฟบุคคลนี้

สามารถกวาดรางวัลได้ทั้งหมด
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 3.2 IOC หญิงแกร่งแรงจริง

  จากการศกึษาพบว่า ไทยรฐัได้น�าเสนอว่าสือ่มวลชนตัง้สมญานาม “IOC หญงิแกร่งแรงจรงิ”  

ให้แก่คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมแบดมินตัน คุณหญิงปัทมาได้รับเลือกให้เป็น

สมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ไอโอซีเมมเบอร์” (IOC MEMBER)  

ประจ�าประเทศไทย นับว่าเป็นไอโอซีเมมเบอร์หญิงคนแรกของประเทศไทย ในขณะที่ไทยโพสต์ 

น�าเสนอในทิศทางเดียวกัน แต่เพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าคุณหญิงปัทมาจะสวมหมวก 2 ใบ ในวงการกีฬา  

แต่ก็ยังปฏิบัติภารกิจทั้ง 2 ด้านได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง โดยเฉพาะการประสานงานกับ “ไอโอซี”  

ซึง่แทบจะประชมุกนัทกุเดอืน โดยคณุหญงิปัทมามบีทบาทส�าคญัในการเชญิ โธมสั บาค ประธานไอโอซี  

ให้มาเยือนประเทศไทย และน�าเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนเมษายน  

พ.ศ. 2561 เพื่อหารือเรื่องแนวทางการพัฒนากีฬา รวมถึงการประสานงานให้เยาวชนทีม “หมูป่า  

อะคาเดมี่” ที่ติดในถ�้าหลวงฯ เดินทางไปร่วมชมการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ 2018  

ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

 3.3 ม้าคะนองก้องหัวหมาก

  จากการศกึษาพบว่า ไทยรฐัได้น�าเสนอว่าสือ่มวลชนตัง้สมญานาม “ม้าคะนองก้องหวัหมาก” 

ให้แก่ ก้องศกัดิ ์ ยอดมณ ีผูว่้าการกีฬาแห่งประเทศไทย (คนที ่13) ก้องศกัดิ ์ได้รบัเลอืกจากคณะกรรมการ 

สรรหาผูว่้าการกฬีาแห่งประเทศไทยให้ด�ารงต�าแหน่งผูว่้าการกฬีาแห่งประเทศไทย หลงัจากคณะกรรมการฯ 

ได้เรียกผู้สมัครทั้ง 9 คน มาสัมภาษณ์และให้แสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการฯ เห็นว่า ดร.ก้องศักดิ์ คลุกคลีอยู่กับวงการกีฬามายาวนาน เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่น

ในการปฏิรูปวงการกีฬาในประเทศไทยตามแบบฉบับของคนรุ่นใหม่ที่อายุเพียง 45 ปี เปรียบเสมือน 

ม้าหนุม่ทีก่�าลงัคกึคะนองอยูใ่นทุง่หวัหมาก ในขณะทีไ่ทยโพสต์น�าเสนอในทศิทางเดยีวกนั แต่เพิม่เตมิว่า 

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เลือก  

ดร.ก้องศักดิ์ เป็นประมุขค่ายหัวหมากคนที่ 13 โดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ถึงแม้ว่า ดร.ก้องศักดิ์  

อาจไม่ค่อยมปีระสบการณ์ด้านกฬีามาก่อนหน้านีม้ากนกั แต่เป็นบตุรชายคนที ่2 ของ ดร.สวุทิย์  ยอดมณี  

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กับ คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี บุตรสาว  

จอมพลถนอม กติตขิจร อดตีนายกรฐัมนตร ีดร.ก้องศกัดิ ์เรยีนจบนติศิาสตรบณัฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบั 2  

จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้ทนุจากธนาคารแห่งประเทศไทยไปเรยีนต่อปรญิญาโทด้านกฎหมาย

ที่มหาวิทยาลัยบริสตอล ประเทศอังกฤษ และจบปริญญาเอกสาขาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เคยท�างานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และเคยด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแล้ว

 3.4 ยกล้อผงาดแชมป์

  จากการศึกษาพบว่า ไทยรัฐได้น�าเสนอว่าสื่อมวลชนตั้งสมญานาม “ยกล้อผงาดแชมป์” 
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ให้แก่ จาย อังศุธาสาวิทย์ หรือท่ีเรียกกันในวงการกีฬาว่า “ทีเจ” นักปั่นจักรยานทีมชาติไทย  

จาย เป็นนกัป่ันจกัรยานลกูครึง่ไทย - ออสเตรเลยี ถอืว่าเป็นนกัป่ันรุน่ใหม่ของสมาคมกฬีาจกัรยานไทย 

ที่ลงแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งแรก (ครั้งท่ี 18) ก็คว้าเหรียญทองมาครองได้ส�าเร็จ โดยขี่จักรยาน 

ยกล้อเข้าเส้นชยัเฉอืนชนะ อซซิลุฮาสน ีอาวงั นกัป่ันเจ้าภาพดีกรเีหรยีญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2016 

และแชมปโลก 2017 ในขณะท่ีไทยโพสต์น�าเสนอในทิศทางเดียวกัน แต่เพิ่มเติมว่า “จาย” เป็น 

นักปั่นจักรยานที่เป็นความหวังใหม่ของสมาคมจักรยาน และเป็นเด็กสร้างของ “นายพลจอมทุ่มเท” 

พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมฯ ที่ดึงตัวจายมาจาก “จอห์น เมอรี่” โค้ชชาวออสเตรเลียได้  

ซึ่ง “จาย” เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นครั้งแรก ก็สามารถ 

คว้าเหรยีญทองในประเภท “ครีนิ” มาครองได้ส�าเรจ็ ด้วยการยกล้อเข้าเส้นชยัเฉอืนชนะ อซซิลุฮาสนี  

อาวัง นักปั่นเจ้าภาพดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2016 และแชมป์โลก 2017 “จาย” จึงเป็น

นักปั่นความหวังที่จะลุ้นเหรียญในโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น

 3.5 ลิงน้อยสอยรางวัล

  จากการศึกษาพบว่า ไทยรัฐได้น�าเสนอว่าสื่อมวลชนตั้งสมญานาม “ลิงน้อยสอยรางวัล”  

ให้แก่ ชนาธปิ  สรงกระสนิธ์ นกัฟตุบอลทมีชาตไิทย และนกัเตะยอดเยีย่มสโมสร “คอนซาโดเล ซปัโปโร”  

ฤดกูาล 2018 ชนาธปิได้รบัสมญานามจากสือ่มวลชนว่า “ลงิน้อยสอยรางวลั” ทัง้นี ้ทีม่าของสมญานาม 

มาจากการที่ ชนาธิป เป็นนักฟุตบอลคนไทยคนแรกท่ีได้เดินทางไปค้าแข้งใน “เจลีก” กับสโมสร  

“คอนซาโดเล่ ซบัโปโร” โดยในปี ค.ศ. 2018 ชนาธปิ ตกเป็นข่าวเลกิความสมัพนัธ์กบัเพือ่นสาว “เมย์”  

พิชญ์นาฏ สาขากร ดารานักแสดง ซ่ึงชนาธิปได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งด้วยการโชว์ฟอร์ม 

อย่างดีเยี่ยมโดยยิงประตูได้ 8 ประตู น�าพาสโมสรต้นสังกัดเข้าอันดับ 4 ของตารางเป็นครั้งแรก 

ในประวัติศาสตร์สโมสรฯ อีกทั้งยังได้รับการโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรอีกด้วย  

ในขณะทีไ่ทยโพสต์น�าเสนอในทศิทางเดยีวกนัแต่เพิม่เตมิว่าหลงัจากที ่ชนาธปิ สรงกระสนิธ์ นกัเตะไทย 

คนแรกทีไ่ปค้าแข้งในเจลกีกบัสโมสรคอนซาโดเล่ ซปัโปโร ตัง้แต่ปี 2018 ชนาธปิ ออกตวัด้วยข่าวเลิกรา

กบัแฟนสาว กลายเป็นมรสมุชวีติอยูพ่กัใหญ่จนหลายคนเป็นห่วงว่าจะกระทบต่อการเล่นฟตุบอลอาชพี  

แต่นกัเตะร่างเลก็รายนีก้ลบัเค้นฟอร์มอนัสดุยอดยดึต�าแหน่งตวัจรงิของสโมสรอย่างถาวร เป็นนกัเตะ 

อาเซียนคนแรกที่ติด 1 ใน 11 ทีมออลสตาร์เจลีก อีกทั้งยังคว้ารางวัลนักเตะแห่งปีของสมาคม 

กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นปีทองของแข้งตัวน้อยที่สูงเพียง 158 เซนติเมตร สอยเรียบ

ทุกรางวัล ท�าให้ค่าตัวในปัจจุบันพุ่งไปถึง 200 ล้านบาท 

 3.6 ยอดมวยไทยไร้พ่าย

  จากการศกึษาพบว่า ไทยรฐัได้น�าเสนอว่าสือ่มวลชนตัง้สมญานาม “ยอดมวยไทยไร้พ่าย” 

ให้แก่ จตคุาม เพชรรุ่งเรือง หรอืทีเ่รยีกกนัในวงการมวยไทยว่า “ตะวนัฉาย พ.ีเค. แสนชยัมวยไทยยมิ” 

นักชกจากจังหวัดชลบุรี ที่มาของสมญานามมาจากการที่ “ตะวันฉาย” สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น 
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ผงาดขึน้เป็นนกัมวยไทยเงนิแสนอย่างรวดเรว็ขณะมอีายเุพยีง 20 ปี สามารถครองรางวลันกัมวยไทย 

ยอดเยีย่มแห่งปีของเวทลีมุพนิไีด้ ก่อนจะประกาศศกัดาคว้ารางวลันกัมวยไทยดเีด่นแห่งชาตอิกีรางวลัหนึง่  

ในขณะทีไ่ทยโพสต์น�าเสนอในทศิทางเดยีวกนั แต่เพิม่เตมิว่า จตคุาม เพชรรุง่เรอืง ก้าวขึน้เป็นนกัมวย 

เงนิแสนอย่างรวดเร็ว ครองรางวลันกัมวยไทยยอดเยีย่มแห่งปีของเวทลุีมพนิ ีและรบัรางวลันกัมวยไทย

ดีเด่นแห่งชาติ ซึ่งมีลีลาการชกที่เฉียบขาด

อภิปรายผล

 จากการศกึษาเร่ือง “การวเิคราะห์สมญานามทีส่ือ่มวลชนตัง้ให้กบัคนกฬีา” ผูศ้กึษามปีระเดน็

ที่จะน�ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้

 จากผลการศึกษาพบว่าสื่อมวลชนตั้งสมญานามให้กับคนกีฬาตามองค์ประกอบ “ลักษณะ

เฉพาะตวั” มากทีส่ดุ มทีัง้สิน้ 6 สมญานาม ประกอบด้วย 1. ก้านเหล็กร้อยล้าน 2. IOC หญงิแกร่งแรงจรงิ  

3. ม้าคะนองก้องหัวหมาก 4. ยกล้อผงาดแชมป์ 5. ลิงน้อยสอยรางวัล และ 6. ยอดมวยไทยไร้พ่าย  

รองลงมาคอื การตัง้สมญานามตามองค์ประกอบ “พฤตกิรรม” ซึง่ผลการศึกษาพบ 4 สมญานาม ได้แก่ 

1. ฮีโร่ของชาวโลก 2. ไซด์ไลน์ไม่อายใคร 3. ปิดทองหลังเวที และ 4. สังเวียนใหม่ไฉไลกว่าเดิม ส่วน 

องค์ประกอบทีส่ือ่มวลชนตัง้สมญานามให้เพยีง 1 สมญานาม คอื เจีย๊บจอมแฉ เมือ่พจิารณาจากทศิทาง

การตั้งชื่อจะเห็นว่าสื่อมวลชนได้หยิบยกความสามารถเชิงกีฬาและบทบาทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น 

มาตั้งสมญานาม ทั้งสมญานามในทิศทางบวก และทิศทางลบ ทั้งนี้ การตั้งสมญานามให้กับคนกีฬา

เกอืบทัง้หมดเป็นสมญานามในทศิทางบวก มเีพยีง 2 สมญานาม ทีม่คีวามหมายลบ ได้แก่ เจีย๊บจอมแฉ  

และไซด์ไลน์ไม่อายใคร

 ผลการศกึษาสอดคล้องกบัการศกึษาของ เนตรทราย มณโีชต ิ(2554) ทีศ่กึษาเรือ่ง “สมญานาม 

ในข่าวและรายการกฬีาในสือ่มวลชน” ผลการศกึษาพบว่า สือ่มวลชนตัง้สมญานามให้กบับคุคลในข่าว 

และในรายการกีฬา โดยน�าเอาลักษณะเด่นของนักกีฬามาตั้งสมญานาม ทั้งนี้ การตั้งสมญานามนั้น 

มทีัง้สมญานามในทศิทางบวก และสมญานามในทศิทางลบ แสดงให้เหน็ถงึความคดิ ทศันคตใินแง่บวก

และลบของผูต้ัง้สมญานาม นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัการศกึษาของ ธร์ีวรา ขะบรูณ์ (2557) ศึกษาเรือ่ง 

“วิเคราะห์การใช้ภาษาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ผลการวิจัยพบว่าสื่อมวลชนใช้ “ชื่อเล่น”  

และใช้ “การย่อค�า” เป็นองค์ประกอบในการตั้งสมญานาม นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับ

การศกึษาของ สทุนิ ปานทอง (2555) ทีศ่กึษาการตัง้ฉายานกัการเมอืงไทย โดยศกึษาจากหนงัสอืพมิพ์

มติชนรายวันที่ตีพิมพ์ในเดือนธันวาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปี พ.ศ. 2552 รวมทั้งสิ้น 23 ปี 

จ�านวน 261 ฉายา ผลการศึกษาพบว่า สื่อมวลชนตั้งฉายาจากพฤติกรรมหรือการกระท�ามากที่สุด 

ร้อยละ 48.28 รองลงมาคือ พิจารณาจากบุคลิกภาพภายนอก ร้อยละ 30.65 
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 เมือ่เปรียบเทยีบผลการศกึษาข้างต้นกบัการศกึษาการตัง้สมญานามคนกฬีาในปี พ.ศ. 2561 นี้ 

จะพบว่าสื่อมวลชนได้ตั้งสมญานามโดยยึดองค์ประกอบ “ลักษณะเฉพาะตัว” มากที่สุด ทั้งน้ี  

การตั้งสมญานามของสื่อมวลชนเป็นการสร้างความหมายให้กับบุคคลในวงการกีฬา ดังเช่นที่  

ฟิส์ก (Fiske, 1982) ได้กล่าวว่า การสื่อสารกับการสร้างความหมายนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  

ทฤษฎีสัญวิทยาเป็นทฤษฎีท่ีสามารถน�ามาอธิบายการสื่อสารกับการสร้างความหมายของมนุษย์ได้  

โดยอธบิายว่า “การสร้างความหมาย” หรอืเรยีกว่า “การสร้างจดุก�าเนดิของความหมาย” (Meaning)  

จะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของแต่ละสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่ง สัญวิทยาเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับการ

ก�าหนดความหมายใน “สาร” (Message) ซ่ึงผู้ท่ีเป็นผู้ก�าหนดความหมาย คือ ผู้ใส่รหัสข่าวสาร  

(Encode) จะมีวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างจากผู้ถอดรหัสข่าวสาร (Decoder) ดังนั้น เมื่อสื่อมวลชนไทย

ตั้งสมญานามให้กับคนกีฬา ผู้ที่ติดตามข่าวสารจึงมีโอกาสที่จะเข้าใจความหมายที่ส่ือมวลชนตั้งขึ้น 

เพราะเมือ่มกีารสือ่สารเกดิขึน้ในสงัคม ทัง้ผูส่้งสารคอืสือ่มวลชน และผูร้บัสารคอืประชาชนต่างกแ็ชร์ 

(Share) รหัส หรือ “ภาษา” ที่เหมือนกันในระบบสัญญะเดียวกัน

 การสร้างความหมายและการตคีวาม “สาร” นัน้เกีย่วข้องสมัพนัธ์กบัการสร้าง “ภาพ” (Figure) 

ในความรู้สึกนึกคิด หรือในการรับรู้ของบุคคล การที่สื่อมวลชนใช้ภาษาในการส่ือสารไปยังผู้รับสาร 

ด้วยการตัง้สมญานามคนกฬีา ไม่ว่าการยดึองค์ประกอบ “พฤติกรรม” หรอื “การกระท�า” ของนกักฬีา 

ล้วนเป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้รับสารมีต่อบุคคลที่ถูกตั้งสมญานาม ตัวอย่างเช่น การตั้งสมญานาม 

ให้กบันายวชิยั ศรวีฒันประภา ประธานกรรมการกลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร์ จ�ากดั ว่า “ฮโีร่ของชาวโลก”  

ย่อมท�าให้ผูร้บัสารเข้าใจว่านายวชิยัเป็นคนด ีเสยีสละ ทุม่เทเพือ่ท�าประโยชน์ให้กบัวงการกฬีาทัว่โลก 

เป็นภาพลกัษณ์ในทางบวก เป็นต้น ในขณะทีส่ือ่มวลชนตัง้สมญานามให้กบั พล.ต.ต.สมยศ พุม่พนัธ์ม่วง  

ว่า “ไซด์ไลน์ไม่อายใคร” กเ็ป็นการสร้างการรบัรูใ้ห้ผูร้บัสารเข้าใจ พล.ต.ต.สมยศ ในทศิทางลบ เนือ่งจาก  

พล.ต.ต.สมยศ เคยให้สมัภาษณ์ขณะด�ารงต�าแหน่งผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาตว่ิา งานหลกัของตนคอื

เล่นหุ้นและท�าธุรกิจ ส่วนงานอาชีพต�ารวจเป็นงานไซด์ไลน์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้สามารถอธิบาย 

ได้ด้วยแนวคดิ “ภาพลกัษณ์” (Image) ซึง่ แมคอนินสิ และ ไพร์ซ (MacInnis and Price, 1987) ระบวุ่า  

เป็นภาพที่อยู่ในการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่น จากความหมายน้ีอธิบายได้ว่าการที่ส่ือมวลชน 

ตัง้สมญานามให้กบัคนกฬีาจงึเป็นการสร้างภาพของนกักฬีาคนนัน้ให้อยูใ่นการรบัรูข้องประชาชน และ 

สอดรับกับค�ากล่าวของ เอเดรียน่า (Adriana, 2015) ท่ีระบุว่า การที่บุคคลมีภาพของบุคคลอื่น 

ซึ่งมีลักษณะเป็น “รูปธรรม” (Concrete) อยู่ในความทรงจ�าของตนเองนั้น คือความหมายของค�าว่า 

“ภาพลักษณ์” (Image) ซึ่งหมายถึง ภาพที่อยู่ในการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อบุคคล องค์กร ด้วยเหตุนี้ 

การที่หนังสือพิมพ์ “ไทยรัฐ” และ “ไทยโพสต์” น�าเสนอการตั้งสมญานามของสื่อมวลชนที่ตั้งให้กับ

คนกีฬานั้น เป็นการท�าหน้าที่แจ้งข่าวสาร (To inform) ให้กับสาธารณชน อีกทั้งยังก�าหนดทิศทาง

การรบัรูข่้าวสารให้กบัผูอ่้านด้วย ซึง่สะท้อนให้สาธารณชนรบัรูแ้ละเข้าใจว่า สือ่มวลชนมทีศันะต่อคน
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กีฬาแต่ละคนอย่างไร เนื่องจากภาษาที่สื่อมวลชนใช้ในการตั้งสมญานามน้ันเป็นส่ิงสะท้อนความคิด  
ความเชือ่ และโลกทศัน์ของเจ้าของภาษา สมญานามของคนกฬีาจงึสะท้อนให้เหน็ทศันะของสือ่มวลชน
ที่มีต่อนักกีฬาแต่ละคน

ข้อเสนอแนะ
 1. การศกึษาชิน้นี ้เป็นการตัง้สมญานามโดยสือ่มวลชนทีต่ัง้ให้กบัคนกฬีา ผูว้จิยัศกึษาจากข่าว
ทีห่นงัสอืพมิพ์รายวนัน�าเสนอสูส่าธารณชน ผูส้นใจศกึษาในประเดน็นีส้ามารถศกึษาการตัง้สมญานาม 
โดยสื่อมวลชนที่ตั้งให้กับกลุ่มคนอื่น ๆ ได้ เช่น คนบันเทิง เจ้าหน้าที่ต�ารวจ นักการเมือง เป็นต้น 
 2. ผู้สนใจศึกษาการตั้งสมญานามโดยสื่อมวลชน สามารถศึกษาสมญานามที่คอลัมนิสต์
หนังสือพิมพ์น�ามาเขียนวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่าง ๆ ได้  
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ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ  

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
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Asst. Prof. Paradee Phuengsamran, Sompong Sengmanee, 

Kanchana Somphuen and Sakol Kitjarit2  

บทคัดย่อ

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  

ประจ�าปีการศึกษา 2560 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาในหลักสูตร 

นเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี 

ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1 2 3 รวมจ�านวนทั้งสิ้น 161 คน 

ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ�านวน 161 ฉบับ คิดเป็นร้อยละคิดเป็นร้อยละ100 เครื่องมือที่ใช้ 

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ประกอบด้วยข้อค�าถาม 

ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านคุณภาพของหลักสูตร 2. ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน 3. ด้านคุณภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา 4. ด้านการจัดการเรียนการสอน 5. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

และ 6. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับโดยผ่านการทดสอบด้วย 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาก ด้วยค่า 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ 

1อาจารย์ประจำาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำาไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000, 0800178214, ifyoutrue@gmail.com
2Lecturer of communication arts program in mass communications, Faculty of Communication  

Arts, Rambhai Barni Rajabhat University 41 M.5 Tachang, Muang, Chanthaburi 22000, 

0800178214, ifyoutrue@gmail.com
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ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ คณะนเิทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 1. ด้านคุณภาพของหลักสูตร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

2. ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3. ด้านคุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษา  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

5. ด้านการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก และ 6. ด้านส่ิงสนบัสนนุ 

การเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนเรื่องร้องเรียน นักศึกษาไม่มีข้อร้องเรียน เมื่อเทียบ

รายด้านการจัดการศึกษา พบว่าด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน มีความพึงพอใจมากกว่าด้านอื่น

ค�าส�าคัญ:  ความพึงพอใจ, หลักสูตรระดับปริญญาตรี, หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

Abstract

 This research aims to study the students’ satisfaction toward the undergraduate  

education, Bachelor of Arts Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat  

University. The research population is comprised of students enrolled in Mass  

Communication Program.  The 161 students were conducted in the second semester  

of academic year 2017. The total collecting number of 161 students was 161,  

accounting for 100% of the questionnaires. The research instruments were  

questionnaires. The rating scale consists of six part questions: 1. quality of the 

course 2. quality of the lecturer 3. quality of advisor 4. the teaching and learning  

5. measurement and evaluation of teaching and learning and 6. The learning  

support. The five-point scale was tested by Cronbach’s alpha coefficient of 0.92.  

The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and alpha  

coefficient. Satisfaction of students toward undergraduate education. Bachelor of  

Arts Program, Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University  

showed that quality of course: satisfaction was high level. Quality lecturer:  

satisfaction was high level. Quality of advisor: satisfaction was high level. The teaching 

and learning: satisfaction was high level. Measurement and evaluation of teaching 

and learning: satisfaction was high level. And the learning support: satisfaction was 

high level. No complaints found. For educational management comparison, it showed 

that the quality of the instructor was more satisfaction than others.
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ที่มาและความส�าคัญ

 ด้วยการแข่งขนัทางธรุกจิอย่างสงูในปัจจบุนั ต้องอาศยัการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพในการเชือ่มโยง 

ทุกภาคส่วนให้มีการเชื่อมประสานเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นการส่ือสารจึงมีความส�าคัญในฐานะที่เป็น

เครื่องมือในการน�าข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภค ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ การบริหาร การศึกษา และ 

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจะต้องพัฒนา และปรับตัวให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงและ

ความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของหลักสูตร 

เพื่อสร้างหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง เพื่อตอบโจทย์การเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 ปัจจุบันการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 

ให้ความส�าคัญ ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา มีผู้ท่ีสนใจสมัครเพ่ือเข้าเรียนเป็นจ�านวนมาก หลักสูตร 

นิเทศศาสตรบัณฑิต ตระหนักถึงความส�าคัญในการท่ีจะท�าให้นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ขึ้นตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2532 โดยเปิดหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตร 2 ปี และในปี 2534 ได้เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี 

รบัผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัอนปุรญิญาตร ีวชิาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสมัพนัธ์ มาศกึษาต่อ 

ในหลักสูตร 4 ปี โดยใช้เวลาเรียนเพิ่มเพียง 2 ปี และรับผู้ส�าเร็จการศึกษา จากระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายมาศึกษาต่อใช้เวลา 4 ปี ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ในปี 2537 

และมีการพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) คณะนิเทศศาสตร์มีหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นการปรบัปรงุมาจากหลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการส่ือสารมวลชน และ

สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส�านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

ตอบสนองความต้องการของสงัคม ตลาดแรงงานและประเทศชาต ิและในปี พ.ศ. 2559 ได้มหีลกัสตูร

เกิดใหม่ขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์สองภาษา  

เพื่อรองรับการปรับตัวทางด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่ประเทศไทยจะต้อง 

รวมกลุ่มกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 
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 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ได้มีการจัดการเรียนการสอน

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประสบการณ์สามารถประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมีการพัฒนาหลักสูตรให้สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษาและสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ จัดการเรียนการสอน 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2557 จึงมีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่อง  

 ในการที่จะพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ปัจจัยหลักที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งประการหน่ึงคือ ครูอาจารย์และบุคลากร 

ทางการศกึษาทีจ่ะขบัเคลือ่นพลงัการปฏริปูการศกึษา จะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจในการจดัการเรยีน

การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส�าคญั เพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้เป็นคนเก่งคนดมีคีวามสขุ ดงันัน้ผูว้จิยัตระหนกัถงึ 

ความส�าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของผูเ้รยีนอย่างแท้จรงิ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนในหลักสูตร

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการน�าไปพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู้เรียนและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการเรียนการสอนของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

 เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรนเิทศศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

นิยามศัพท์

 นักศึกษา หมายถึง บุคคลที่เข้ารับการศึกษาและก�าลังศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ที่ลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1 2 และ 3  

 ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึหรอืทศันคตขิองนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน

ในหลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

ร�าไพพรรณี ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณภาพของหลักสูตร 2. ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน 

3. ด้านคุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษา 4. ด้านการจัดการเรียนการสอน 5. ด้านการวัดและประเมินผล 

การเรียนการสอนและ 6. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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 รายวชิาในหลกัสตูร หมายถงึ รายวชิาพืน้ฐาน และรายวชิาบงัคบัทีจ่ดัไว้อย่างมรีะบบให้ผูเ้รยีน

ได้ศกึษาในหลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏร�าไพพรรณี

 ผู้สอน หมายถึง อาจารย์วิทยากรผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับค�าสั่งแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดูแล และ

รับผิดชอบนักศึกษา มีการให้ค�าปรึกษาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ที่ลงทะเบียนเรียน 

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1 2 และ 3 จ�านวนทั้งสิ้น 161 คน ส่วนนักศึกษาชั้น

ปีที่ 4 ผู้วิจัยไม่ได้ท�าการส�ารวจเนื่องจากเป็นภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกงาน

ขอบเขตด้านตัวแปรที่จะศึกษา 

 ตวัแปรทีจ่ะศกึษาได้แก่ ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูร

นเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี 

ประกอบด้วย 6 ด้านได้แก่ 1. ด้านคณุภาพของหลกัสตูร 2. ด้านคณุภาพอาจารย์ผูส้อน 3. ด้านคณุภาพ 

อาจารย์ทีป่รกึษา 4. ด้านการจดัการเรยีนการสอน 5. ด้านการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนและ 

6. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

วิธีการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อส�ารวจความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การสือ่สารมวลชน คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณโีดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 

4 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพทั่วไปได้แก่เพศชั้นปีที่ก�าลังศึกษา กลุ่มวิชา 

เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบันและการวางแผนอนาคตเม่ือเรียนจบมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
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เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert) 
ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 53 ข้อ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของหลักสูตรจ�านวน 10 ข้อ  
ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอนจ�านวน 6 ข้อ ด้านคุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษาจ�านวน 5 ข้อ ด้านการจัด 
การเรียนการสอนจ�านวน 18 ข้อ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนจ�านวน 6 ข้อ และ 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ�านวน 8 ข้อ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเป็นค�าถามปลายเปิด

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูโดยแจกแบบสอบถามให้กบักลุม่ตวัอย่างในช่วงเวลาสอบปลายภาคเรยีนที ่2  
ปีการศกึษา 2560 จ�านวน 161 ชดุ และได้รบัแบบสอบถามกลบัคนืจ�านวน 161 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไป ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ จ�านวนร้อยละ โดยน�าเสนอข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์จากการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 โดยวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 
การจัดการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  
deviation) และน�าค่ามาเทียบกับเกณฑ์ดังนี้
 4.50 - 5.00 หมาย ถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
 แล้วน�าเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
 
ผลการศึกษา
 ประกอบด้วย 2 ตอน คอื ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมลูสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และตอนที่ 2 การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลจ�านวน 161 คน เมื่อจ�าแนกตามเพศ ชั้นปีที่ก�าลังศึกษา 
สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน และ การวางแผนอนาคตเมื่อเรียนจบ ผลปรากฏดังรายละเอียด
ในตารางที่ 1  
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ตารางที่1 แสดงจ�านวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ

1.1 เพศ ชาย 49 30.43

หญิง 112 69.56

รวม 161 100

1.2 ชั้นปีที่ก�าลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 45 27.95

ชั้นปีที่ 2 58 36.02

ชั้นปีที่ 3 58 36.02

รวม 161 100

1.3 สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน 161 100

รวม 161 100

1.4 เกรดเฉลี่ยสะสม
ปัจจุบัน

น้อยกว่า 2.00 4 2.48

ระหว่าง 2.00-2.50 29 18.01

ระหว่าง 2.51-3.00 84 52.17

ระหว่าง 3.01-3.50 32 19.87

เฉลี่ยสะสม 3.51 ขึ้นไป 12 7.45

รวม 161 100

1.5 การวางแผนอนาคต
เมื่อเรียนจบ

ท�างานบริษัทเอกชน 67 41.61

ท�างานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 28 17.39

ประกอบอาชีพอิสระ 61 37.88

เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 5 3.10

อื่น ๆ 0 0

รวม 161 100

 จากตาราง 1 พบว่านกัศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม เพศชายจ�านวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 30.43 

และเป็นเพศหญิงจ�านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 69.56 ชั้นปีที่ก�าลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 45 คน  

คิดเป็นร้อยละ 27.95  ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 36.02 ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 58 คน 
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คดิเป็นร้อยละ 36.02 สาขาวชิาการสือ่สารมวลชนทัง้หมด 161 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เกรดเฉล่ียสะสม 

ปัจจุบันน้อยกว่า 2.00 จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.48 ระหว่าง 2.00-2.50 จ�านวน 29 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 18.01 ระหว่าง 2.51-3.00 จ�านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 ระหว่าง 3.01-3.50  

จ�านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 19.87 เฉลี่ยสะสม 3.51 ขึ้นไปจ�านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 7.45  

การวางแผนอนาคตเมื่อเรียนจบท�างานบริษัทเอกชนจ�านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 41.61  

ท�างานราชการ/รฐัวสิาหกจิจ�านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 17.39 ประกอบอาชพีอสิระจ�านวน 61 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.88  เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นจ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา

   ข้อมูลระดับความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีต่อการจัดการศึกษาในภาพรวมและรายด้าน 

ทั้ง 6 ด้าน ดังแสดงรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ด้านคุณภาพของหลักสูตร  

การจัดการศึกษา X S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

1. ด้านคุณภาพของหลักสูตร 3.96 0.64 มาก

1. การจดัการศกึษาสอดคล้องกบัปรชัญาทีว่่า “ผลติบณัฑติ 

ท่ีมีความรู ้ และประสบการณ์ตรงตามความต้องการ

ของสังคม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมบ�าเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

4.42 0.63 มาก

2. นักศึกษามีความรู้ในทฤษฎีและหลักการทางวิชาชีพ 

การสือ่สารมวลชน และข่าวสารข้อมลูโดยรูล้กึ รูก้ว้าง รูจ้รงิ  

และรู้ทัน สามารถวิเคราะห์และเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้

อย่างเหมาะสม

4.25 0.71 มาก

3. นักศกึษามทีศันคตเิชงิวชิาชพีการสือ่สารมวลชน ส�านกึรกั 

ในวิชาชีพมีความรู้สึกนึกคิดท่ีจะใช้ข้อมูล ข่าวสารและ

กระบวนการทางวิชาชีพ สร้างสรรค์ผลงานโดยส�านึก 

รับผิดชอบต่อสังคม

4.00 0.70 มาก
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การจัดการศึกษา X S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

1. ด้านคุณภาพของหลักสูตร 3.96 0.64 มาก

4. นักศึกษามีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิชาชีพ 
การสื่อสารมวลชน ทั้งกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล
และกระบวนการสื่อสารมวลชน โดยสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

3.91 0.76 มาก

5. นักศกึษามคีณุธรรม จรยิธรรม ซือ่สตัย์  มวีนิยั  รบัผดิชอบ 
อดทน สูง้าน มองโลกอย่างเป็นกลาง โดยยดึมัน่จรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ

4.25 0.71 มาก

6. นักศกึษามบีคุลกิภาพเหมาะสมกบัวชิาการสือ่สารมวลชน 
คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉงมีลักษณะเป็นผู้น�าอยู่ในตัว

4.08 0.64 มาก

7. จ�านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสตูรมคีวามเหมาะสม 4.02 0.59 มาก

8. หลักสูตรมีความทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

4.23 0.76 มาก

9. หลักสูตรนี้จะท�าให้ท่านมีโอกาสได้งานท�าตรงกับ 
ความต้องการของตลาดวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน

4.11 0.61 มาก

10. ความรู ้ทักษะประสบการณ์ท่ีได้รับจากหลักสูตร
ท�าให้ท่านสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างานและ 
การด�ารงชีวิตในสังคมได้

4.06 0.44 มาก

 จากตาราง 2  พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�าไพพรรณี ด้านคุณภาพของหลักสูตร มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก (X = 3.96) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาที่ว่า “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  
และประสบการณ์ตรงตามความต้องการของสังคม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมบ�าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่สูงกว่าข้ออื่นคือ อยู่ในระดับมาก (X = 4.42)  
และพบว่า นกัศกึษามทีกัษะในการใช้กระบวนการทางวชิาชพีการส่ือสารมวลชน ทัง้กระบวนการสือ่สาร 
ระหว่างบุคคลและกระบวนการสื่อสารมวลชน โดยสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
ได้อย่างเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่น้อยที่สุดกว่าทุกข้อในด้านคุณภาพของหลักสูตร คือ 
อยู่ในระดับมาก (X = 3.91)
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัด 

การศึกษา ด้านคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน

การจัดการศึกษา X S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

2. คุณภาพอาจารย์ผู้สอน 4.30 0.70 มาก

1. อาจารย์ผู ้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสม 

กับรายวิชาที่สอน

4.10 0.67 มาก

2. อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา

4.08 0.63 มาก

3. อาจารย์ผู ้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ

4.17 0.63 มาก

4. อาจารย์ผูส้อนสนบัสนนุส่งเสรมิให้นกัศกึษาเรยีนรูแ้ละ

พัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ

4.25 0.82 มาก

5. อาจารย์ผู ้สอนมีความเป็นกันเอง ให้ค�าแนะน�าและ 

รับฟังความคิดเห็น

4.25 0.72 มาก

6. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตส�านึกในความเป็นครู 4.96 0.93 มากที่สุด

 จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณี ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก (X = 4.30)  

ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่าอาจารย์เป็นผู ้มีคุณธรรมและจิตส�านึกในความเป็นครู  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าข้ออื่น คือ อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.96) และพบว่า 

อาจารย์ผูส้อนมคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ช่วยให้เกดิการเรยีนรูใ้นเนือ้หาวชิา มคีวามพงึพอใจ 

อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดกว่าทุกข้อในด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน คือ อยู่ในระดับมาก (X = 4.08)
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24     วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ด้านคุณภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา

การจัดการศึกษา X S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

3. คุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษา 3.63 0.89 มาก

1. ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 3.61 0.84 มาก

2. ช่องทางติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามีเพียงพอ 3.73 0.82 มาก

3. อาจารย์ทีป่รกึษาให้ค�าปรกึษาเรือ่งการลงทะเบยีนเรยีน 

การเรียน การใช้ชีวิตระหว่างเรียน

3.04 0.87 ปานกลาง

4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจติดตามผลการเรียน 

ของนักศึกษาและช่วยเหลือให้นักศึกษาเรียนเป็นไปตาม

ระยะเวลาของหลักสูตร

3.83 0.80 มาก

5. อาจารย์ทีป่รกึษาให้ความช่วยเหลอืแก่นกัศกึษาในด้าน

อื่น ๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการและการใช้ชีวิต

3.94 0.89 มาก

 จากตาราง 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณี ด้านคุณภาพอาจารย์ท่ีปรึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก (X = 3.63)  

ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านอื่น ๆ  

นอกเหนือจากด้านวิชาการและการใช้ชีวิต มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับที่สูงกว่าข้ออื่น คือ  

อยู่ในระดับมาก (X = 3.94) และพบว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค�าปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน  

การเรียน การใช้ชีวิตระหว่างเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่น้อยที่สุดกว่าทุกข้อในด้านคุณภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.04)
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ด้านการจัดการเรียนการสอน

การจัดการศึกษา X S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

4. การจัดการเรียนการสอน 3.56 0.77 มาก

1.  มกีารจดัระบบการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั

สามารถวเิคราะห์สงัเคราะห์เหตกุารณ์ปัจจบุนั การปรบัตวั

ให้ทันต่อโลกและเทคโนโลยี

4.16 0.55 มาก

2. การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการสอน

อย่างเหมาะสม

4.25 0.59 มาก

3.  วธิกีารสอนส่งเสริมให้นกัศกึษาได้ประยกุต์แนวคดิศาสตร์ 

ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนา 

การเรียนรู้

4.00 0.70 มาก

4. มีการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย บริการ

วิชาการทางสังคมและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

4.00 0.57 มาก

5. มกีารจดัการเรียนการสอนทีส่่งเสรมิทกัษะศตวรรษที ่21 3.91 0.49 มาก

6. มีการสอนและส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์

4.16 0.55 มาก

7. มีการสอนเรื่องระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และ

รับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม

4.16 0.68 มาก

8. มีการสอนที่บูรณาการความรู้ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.91 0.63 มาก

9. มีการสอนที่ให้นักศึกษาใช้ความรู้และทักษะในสาขา

วิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน

จริงได้

4.25 0.72 มาก

10. มีการสอนที่ให้นักศึกษามีความรู ้และทักษะของ 

การวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์

3.83 0.55 มาก
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การจัดการศึกษา X S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

4. การจัดการเรียนการสอน 3.56 0.77 มาก

11. มกีารสอนทีใ่ห้นกัศกึษาสามารถคดิวเิคราะห์อย่างเป็น
ระบบ โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์และ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพทางด้านงานนิเทศศาสตร์

4.00 0.58 มาก

12. มีการสอนที่ให ้นักศึกษาได้ใช ้ป ัญญาสร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ด้านการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเอง สังคมและส่วนร่วม

4.00 0.81 มาก

13. มีการสอนที่ ให ้นักศึกษาสามารถเสนอแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค�านึงถึงความรู้
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติจริง

3.75 0.43 มาก

14. มีการสอนที่ให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและท�างาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น�าและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.16 0.68 มาก

15. มกีารสอนทีใ่ห้นกัศกึษาสามารถสือ่สารระหว่างบคุคล
และกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.91 0.76 มาก

16. มีการสอนที่ให้นักศึกษาสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งทางวาจาและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน�าเสนอได้อย่างเหมาะสม

3.91 0.76 มาก

17. มกีารจดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเชญิผูท้รงคณุวฒุิ 
หรอืผูเ้ชีย่วชาญเพ่ือส่งเสรมิให้นกัศกึษามคีวามรูแ้ละทกัษะ
ในการน�าไปปฏิบัติได้จริง

4.07 0.75 มาก

18. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาต่างประเทศ 3.83 0.69 มาก

 จากตาราง 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร�าไพพรรณ ีด้านคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนมคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยูท่ีร่ะดบัมาก (X = 3.56)  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการสอน 
อย่างเหมาะสม และมีการสอนท่ีให้นักศึกษาใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการ
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ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่สูงกว่าข้ออื่น คือ อยู่ในระดับมาก 

(X = 4.25) และพบว่ามกีารสอนทีใ่ห้นกัศกึษาสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

โดยค�านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติจริง มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับที่น้อยที่สุดกว่าทุกข้อในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คือ อยู่ในระดับมาก (X = 3.75)

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

การจัดการศึกษา X S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

5. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 3.87 0.58 มาก

1. มีการใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดและประเมินผลอย่าง

หลากหลาย

3.83 0.55 มาก

2. มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ 

กิจกรรม การเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของ

ผู้เรียน

3.74 0.59 มาก

3. มีการเฉลยหรือแนะแนวทางของค�าตอบเพื่อให้ทราบ 

ผลการเรียนรู้

3.83 0.69 มาก

4. เปิดเผยคะแนนที่ได้จากการวัดผลการเรียน 4.00 0.57 มาก

5. มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาตนเอง 4.00 0.70 มาก

6. การวัดและประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและ

ยุติธรรม

3.83 0.55 มาก

 จากตาราง 6 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณี ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก 

(X = 3.87) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า เปิดเผยคะแนนที่ได้จากการวัดผลการเรียน และ  

มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาตนเองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่สูงกว่าข้ออื่น คือ  

อยู่ในระดับมาก (X = 4.00) และพบว่า มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรม

การเรยีนรู้ทีจ่ดัให้ผูเ้รยีนและองิพฒันาการของผูเ้รยีน มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัทีน้่อยทีส่ดุกว่าทกุข้อ 

ในด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนคือ อยู่ในระดับ มาก (X = 3.74)
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การจัดการศึกษา X S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.20 0.90 มาก

1. ห้องเรยีนมอีปุกรณ์เหมาะสมเอือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละเพยีงพอ 
ต่อนักศึกษา

4.25 0.72 มาก

2. ห้องปฏบิตักิารมอีปุกรณ์เหมาะสมเอือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละ
เพียงพอต่อนักศึกษา

4.16 0.55 มาก

3. ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้
และเพียงพอต่อนักศึกษา

4.25 0.72 มาก

4. ห้องสมุดมีความเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู ้ และ 
เพียงพอต่อนักศึกษา

4.33 0.74 มาก

5. ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู ้ และ 
เพียงพอต่อนักศึกษา

4.16 0.90 มาก

6. หนังสือต�ารา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัย
ส่งเสริมการเรียนรู้

4.25 0.92 มาก

7. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรยีนโดยรวม  (เช่น ความสะอาด 
แสง อากาศถ่ายเท เป็นต้น)

4.09 0.86 มาก

8. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรยีนโดยรวม (เช่น ความสะอาด 
ความสงบร่มรื่น เป็นต้น)

4.17 0.68 มาก

 จากตาราง 7 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณี ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก (X = 4.20) ซึ่ง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ห้องสมุดมีความเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ 

ต่อนักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าด้านอื่น คือ อยู่ในระดับมาก (X = 4.33) และ 

พบว่า สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง อากาศถ่ายเท เป็นต้น)  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่น้อยที่สุดกว่าทุกข้อในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ อยู่ในระดับมาก 

(X = 4.09)
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม

 จากการส�ารวจด้วยแบบสอบถาม มีผู้ให้ข้อเสนอแนะจ�านวน 5 คน โดยรายละเอียดในการ 

ให้ข้อเสนอแนะ คอื  ต้องการให้ทกุวชิามหีนงัสอืให้นกัศกึษาหรอืเอกสารประกอบการเรยีนให้นกัศกึษา

สามารถอ่านสอบได้ ควรเน้นการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับนิเทศศาสตร์เป็นหลัก ซ่ึงหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไปควรให้มีน้อยลง ควรมีการสอนให้มีเน้ือหาเจาะลึกเฉพาะด้านมากขึ้น และควรมีการใช้ 

สื่อเทคโนโลยีให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และเครื่องมือส่ือสารในการใช้ประกอบ 

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ�าเป็นและสอดคล้องกับหลักสูตร   

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาที่พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

นเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี

ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของหลักสูตร ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอนคุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษา  

ด้านการจดัการเรียนการสอนการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน และด้านส่ิงสนบัสนนุการเรยีนรู้ 

อยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ดังนี้ ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก เนื่องจากหลักสูตรฯ มีอาจารย์ที่มีความรอบรู้ และ

สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์จรงิให้แก่นกัศกึษาได้อย่างถกูต้อง แม่นย�า มคีวามเป็นกนัเอง 

รบัฟังความคดิเหน็ของนกัศกึษา มกีารเตรยีมการสอนล่วงหน้า มลีกัษณะของความเป็นครทูีป่รารถนาด ี

ต่อศิษย์ ชี้น�าสิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ ต่อผู้เรียน เพื่อให้น�าไปสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมและ

ประเทศชาติซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะการสอนที่ดีของครูของอาภรณ์ ใจเที่ยง (2540) 

ที่กล่าวไว้ว่า ครูที่ดีคือครูที่สอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีลักษณะการสอนที่ดี เช่น มีการเตรียม 

การสอนล่วงหน้า สอนอย่างค�านึงถึงประโยชน์ที่ผู ้เรียนจะน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและสังคม 

สอนด้วยใจ มอบความรักความอบอุ่น ความเป็นกันเอง สอนด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู และ

เนื่องจาก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มีรายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อ 

การน�าไปประกอบอาชีพ มีการจัดรายวิชาในหลักสูตรได้เหมาะสมครอบคลุมหัวข้อที่ควรเรียน มี

ความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคแห่งการเรียนรู้ จัดรายวิชาได้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้เรียนและเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของวรรณภา 

โพธิ์ศรี (2546) ที่กล่าวไว้ว่า เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรควรเป็นเพียงแนวทางที่จะช่วยให้ครูน�าไปสู่ 

หรอืก่อให้เกดิประสบการณ์กจิกรรม ซึง่เป็นแนวทางทีจ่ะช่วยหรอืฝึกให้ผูเ้รยีนได้เกดิการเปลีย่นแปลง

ทางพฤตกิรรมทีผู่เ้รียนต้องการ สงัคมต้องการและชาตต้ิองการ ซึง่เนือ้หาในรายวชิาควรจะสอดคล้องกบั 

สภาพการด�าเนนิชวีติ ประสบการณ์ใกล้ตวัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนเรยีนแล้วสามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้  

เนื้อหาที่จะก�าหนดไว้ในหลักสูตรต้องมีความต่อเนื่องเรียงตามล�าดับความยากง่าย เรียงล�าดับของ 
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เนือ้หาให้เหมาะสมกบัวยั ความสนใจ ความสามารถของผูเ้รยีน ด้านวธิกีารสอนและกจิกรรมการเรยีน 
การสอน นักศึกษาความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีวิธีการสอน 
และจัดกิจกรรม การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาการคิดได้อภิปราย ซักถามและแสดงความคิดเห็น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม 
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้ ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ  ในการจดัการเรยีนการสอน มกีารจดักจิกรรมศกึษาดงูาน และเชญิผูท้รงคณุวฒุบิรรยายพเิศษ  
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง รวมทั้งมีการเชื่อมโยงบูรณาการกับการ  
บริการวชิาการแก่สังคม การวจิยัและการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม ด้านปัจจยัสนบัสนนุการเรยีนการสอน 
นกัศกึษามคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจากหลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสือ่สาร
มวลชน มีปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่เหมาะสม
และเพียงพอ เช่น ห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน สิ่งอ�านวยความสะดวกในห้องเรียน หนังสือ ต�ารา 
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ  
อัญชลี  พริ้มพราย และคณะ (2548) กล่าวไว้ว่า สื่อการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญ
ในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูสามารถใช้ประกอบการสอนเพื่อช่วยให้การเรียน
ของนักศึกษาประสบผลดีที่สุด และสอดคล้องกับแนวความคิดของพันธ์ดี ทับทิม และคณะ (2549) 
กล่าวว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะ 
ในสาขาวชิาการ ปัจจยัสนบัสนนุการเรยีนรูเ้ช่น วสัดทุางการศกึษาและเทคโนโลยใีหม่ ๆ  เป็นส่ิงส�าคญั 
ในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นเครื่องมือช่วยสอนของครู เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ 
ในการเรียนรู้ มีความสนใจและเข้าใจในสิ่งที่สลับซับซ้อนได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนได้บรรลุ 
ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาอย่างตรงตามเปาหมายและวตัถปุระสงค์ ด้านการวดัและประเมนิผลการเรยีน
การสอน นกัศกึษามคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจากการเปดิเผยคะแนนทีไ่ด้จากการวดัผลนัน้ 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์แต่ละรายวิชา แต่ส่วนอื่น ๆ เช่น มีการวัดและประเมินผลการเรียน
อย่างชัดเจนและ ยุติธรรม ประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง 
พฒันาการของผูเ้รยีน มเีทคนคิและวธิกีารวดัและประเมนิผลหลากหลาย มกีารเฉลยและแนะแนวทาง 
ของค�าตอบ พร้อมกับให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาตนเองนั้น อาจารย์ของสาขาวิชา  
ได้ด�าเนินการตามกระบวนการวัดและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของบัญชา  แสนทว ี
(2542) ที่กล่าวไว้ว่า การวัดและการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพควรเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการ 
ทีเ่หมาะสม เลอืกเทคนคิการวดัให้เหมาะสมกบัคณุลกัษณะหรอื สมรรถภาพของผู้เรยีน โดยเครือ่งมอื 
ต้องให้ผลที่ถูกต้อง มีความเป็นปรนัยและสะดวกต่อการน�าไปใช้ มีการใช้วิธีการวัดหลายอย่าง 
ให้ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน รวมทั้งน�าผลการประเมินมาพิจารณา

ตัดสินใจในการจัดการศึกษา และพัฒนา ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาพบว่า ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาในหลกัสตูรนเิทศศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี โดยเฉพาะ

คุณภาพในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ  

แม้จะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่หลักสูตรควรมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เพียงพอและ 

มีความทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป

 ควรมกีารศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาในหลกัสตูรการเรยีนการสอน 

ทีเ่จาะลกึลงไปเป็นรายวชิา เพือ่ให้ได้รายละเอยีดทีช่ดัเจน ซึง่จะท�าให้ผลการวจิยัถกูต้อง และตรงกบั

ความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
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การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง 

PROMOTION OF LIFE QUALITY DEVELOPMENT AND LIFE-LONG LEARNING 

OF THE ELDERLY IN MAEGUA SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION,

SOBPRAP DISTRICT, LAMPANG PROVINCE

ธนกร สิริสุคันธา นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ และพรนภา บุญน�ามา1   

Thanakorn Sirisugandha, Napawan Netpradit, and Pornnapa Boonnamma2

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผูส้งูอาย ุและเพือ่หาแนวทางการเรยีนรูต้ลอดชวีติของผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่กวัะ 

อ�าเภอสบปราบ จงัหวดัล�าปาง เป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพ ผูใ้ห้ข้อมลูคือ ผู้สูงอาย ุเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ข้าราชการหรอืสมาชกิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาสาสมคัร 

สาธารณสุขในชุมชน และญาติของผู้สูงอายุ จ�านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ข้อมูลที่ได้น�ามาจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์เนื้อหา

สาระและหาความถี่ประกอบการบรรยาย 

 ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

ควรเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการคิดและการวางแผน เพื่อให้คนในชุมชนค้นหาสาเหตุ  

ความต้องการ ความจ�าเป็น ตลอดจนการเลอืกรบัหรอืปฏเิสธกจิกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุ

ส่วนด้านการตดิตามและประเมนิผลควรส่งเสรมิให้มกีารสรปุผลการพฒันาคณุภาพชวีติว่าเป็นไปตาม

ที่คาดหวังไว้หรือไม่

 ด้านแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นการเสริมทักษะให้ผู้สูงอายุสามารถ 

ดแูลตนเองได้ มสีขุภาวะทางกายและจติใจทีด่ ีเกดิการพฒันาคณุภาพชวีติ ความสามารถทางสงัคมและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ คือการจัดตั้งโฮงเฮียนภูมิผญาปัญญาผู้สูงอายุต�าบลแม่กัวะ 

เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาคุณภาพชีวิต, การมีส่วนร่วม, การเรียนรู้ตลอดชีวิต, ผู้สูงอายุ  
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Abstract

 This research had the objectives to promote community participation in  
quality of life development for the elderly and to find a guideline for life-long  
learning of the elderly in Maegua sub-district administration organization, Sobprap 
district, Lampang province.  It is a qualitative research with the sample group of 
the elderly, officers of the sub-district health promotion hospital, sub-district head,  
village heads, government officials or members of the local government, public 
health volunteers in the community and relatives of the elderly totaled 60 persons. 
The research tools consisted of observations, in-depth interviews and group  
discussion and the received data were classified into categories then used  
contents analysis and frequencies to support description.
 The findings revealed the promotion of community participation in life  
quality development for the elderly should stress the promotion of participation 
in thinking and planning to make the community search for the causes, the needs,  
the necessity including the choices to accept or refuse activities to develop life quality 
of the elderly.  For the follow-up and evaluation should encourage the conclusion 
whether the quality of life development exists according to expectation or not.
  For life-long learning of the elderly that supports the skills so the elderly  
could care for themselves, have a good and healthy body and mind, develop a  
quality of life, social abilities and life-long learning. The appropriate area is the Elderly 
Local Wisdom School or Honghean Poompayapanya of Maegua sub-district to create 
inter-personal reactions and the abilities to adapt and live with others in the society.

Keywords: Life quality development, Participation, Life-long learning, Elderly

ที่มาและความส�าคัญ

 องค์การอนามัยโลก ได้พัฒนากรอบคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตที่ใช้ชื่อว่า “Global concept  

of quality of life” โดยได้ให้ค�าจ�ากัดความของคุณภาพชีวิตว่า “คุณภาพชีวิต คือการรับรู้ของ 

แต่ละบคุคลต่อสถานะในชวีติของตน ภายใต้บรบิทของวฒันธรรมและความหมายของระบบ ในสังคม 

ที่พวกเขาอาศัยอยู่และสัมพันธ์กับเปาหมาย ความคาดหวัง มาตรฐานของสังคมและสิ่งอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวความคิดท่ีกว้างเต็มไปด้วยความซับซ้อน ครอบคลุมในประเด็นสุขภาพร่างกาย

ของแต่ละคน สภาพจิตใจ ระดับของความอิสระ สัมพันธภาพทางสังคม ความเชื่อและความสัมพันธ์
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ทีม่ต่ีอสภาพแวดล้อม” (ปิยะวฒัน์ ตรวีทิยา, 2559) จะเหน็ได้ว่าองค์การอนามยัโลกได้ให้ความส�าคญั 

ต่อกรอบแนวคิดแบบองค์รวมและได้พัฒนากรอบความคิดของคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุม 

ทุกองค์ประกอบย่อยของความเป็นมนุษย์ ทั้งด้านกายภาพ จิตใจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและความเช่ือ

ส่วนบุคคล ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากค�าจ�ากัดความนี้  

 ส�าหรับหน่วยงานภาครฐัในประเทศไทย ได้มกีารก�าหนดบทบญัญตัต่ิาง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัคณุภาพชวีติ 

และความเป็นอยูท่ีด่ขีองประชาชนในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 เช่น ส่งเสรมิ 

สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ อันน�าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของ

ประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและ 

มปีระสทิธภิาพ ส่งเสรมิให้เอกชนและชมุชนมส่ีวนร่วมในการพฒันาสขุภาพและจดับรกิารสาธารณสขุ 

โดยมีผู ้ท�าหน้าที่ให้บริการดังกล่าว ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม  

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับ 

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อการ

พัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส�านึกของความเป็นไทย มีระเบียบ  

นึกถึงส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

(ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560)

 โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู ้

ตลอดชวีติของผูส้งูอาย ุเพราะเป็นการจดัการศกึษา การพฒันาทกัษะและการจดักจิกรรมในหวัข้อหรอื

เรื่องที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจ เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ซึ่งกันและกัน รวมทั้งช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะท่ีจ�าเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากรจิตอาสา 

หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็จะได้แสดงศักยภาพโดยการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาให้แก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่กับชุมชนอีกด้วย 

 ปัจจุบันผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ 

จังหวัดล�าปาง จะอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง เพราะมีการเคลื่อนย้ายคนในวัยแรงงาน 

เข้าสู่เมืองหรือเดินทางไปต่างจังหวัดมีมากข้ึน แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลแม่กวัะ โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลปงกา เป็นต้น ได้มคีวามพยายามในการจดักจิกรรม 

เพื่อผู้สูงอายุขึ้นมาเป็นประจ�า แต่กิจกรรมโดยส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรมตามประเพณี ที่มีเพียงปีละครั้ง 

ได้แก่ งานสงกรานต์ งานลอยกระทง งานเทศกาลเข้าพรรษา โดยหน่วยงานต่าง ๆ  จดัขึน้มุง่ตอบสนอง

ตามวตัถปุระสงค์ของกจิกรรมนัน้ ๆ  แต่ขาดการบรูณาการด้านการพฒันาคุณภาพชวีติและการเรยีนรู้

ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ จึงท�าให้มีการจัดกิจกรรมซ�้าซ้อนและขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งไม่ครอบคลุม 

“คุณภาพชีวิต” ตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก
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 ดงันัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่กวัะ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลปงกา กลุ่มอาสาสมคัร 

สาธารณสขุในหมูบ้่าน กลุม่ผูส้งูอาย ุมหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปางและภาคร่ีวมพฒันา ได้เหน็ความส�าคญั 

ของการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคล 

ทีส่�าคญั ให้มสีขุภาพวะทางกาย จติ ปัญญาและสงัคมทีด่ ีมอีายยุนืยาวและคณุภาพชวีติดขีึน้ จงึตระหนกั 

และให้ความสนใจในการหาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุ ใช้การจัดการเรียนรู ้

ตลอดชีวิตเป็นฐาน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาไม่ให้สูญหายไป สามารถสร้างคุณค่าแก่ชุมชน ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองและด�ารงชีวิตได้อย่าง

มีศักดิ์ศรี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ 

 2. เพือ่หาแนวทางการเรยีนรูต้ลอดชวีติของผูส้งูอายุในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่กวัะ

นิยามศัพท์

 การมส่ีวนร่วม หมายถงึ การเปิดโอกาสให้ภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วนได้มบีทบาทในการแสดง

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การติดตามผลและการรับผิดชอบในการดูแล 

ผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาแนวทางท่ีเหมาะสม ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง

 ผู้สูงอาย ุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศหญิงและชาย นับอายุตั้งแต่แรกเกิดที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์

ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 90 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ จังหวัด

ล�าปาง ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย 

 ชมุชน หมายถงึ กลุม่คนทีอ่ยูร่วมกนัเป็นสงัคมและอาศยัอยูใ่นพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล

แม่กวัะ อ�าเภอสบปราบ จงัหวดัล�าปาง มคีวามผกูพนัต่อกนัทัง้โดยสายเลอืดหรอืโดยสถานทีอ่ยูอ่าศยั 

มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ความคิดเห็นและความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันและ

สามารถร่วมแรงร่วมใจกันท�ากิจกรรมอันใดอันหนึ่งได้ส�าเร็จ
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วิธีการศึกษา
ประเภทของการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
 ประชากร ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ 
จังหวัดล�าปาง จ�านวน 5,146 คน (กระทรวงมหาดไทย,กรมการปกครอง, 2560) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  
ผูส้งูอาย ุเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล ผูน้�าชมุชน ข้าราชการหรอืสมาชกิองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน และญาติของผู้สูงอายุ จ�านวน 60 คน ซึ่งคัดเลือกจาก
ผู้ที่มีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจกรรมด้านผู้สูงอายุในชุมชน

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลประกอบด้วย การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การบรรยายข้อมูลท่ีศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุม่และการสมัภาษณ์เกีย่วกบัการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการพฒันาคณุภาพชวีติผูสู้งอายุ 
และแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ น�าข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่และน�าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม

ผลการศึกษา
1. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 การมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุจะมีความแตกต่างกันในตลอดชีวิต เช่น บทบาทของ 
การเป็นนักเรียน พ่อ แม่ ภรรยา ลูกสาว นักธุรกิจ ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ โดยที่อายุเป็นองค์ประกอบ 
ที่ส�าคัญประการหนึ่งในการก�าหนดบทบาทของแต่ละคนในแต่ละช่วงวัยที่ด�าเนินไปของบุคคลนั้น  
ดังนั้นบุคคลจะปรับตัวต่อบทบาทของผู้สูงอายุได้ดี ขึ้นอยู่กับการยอมรับบทบาทที่ผ่านมาของตนเอง 
อันส่งผลไปถึงการยอมรับบทบาทที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต เนื่องจากบทบาท คือพฤติกรรมหรือการ 
กระท�าของบุคคลที่แสดงออกตามสถานภาพท่ีตนด�ารงอยู่ บทบาทที่แสดงออกนี้ ถูกก�าหนดโดย 
ความคาดหวังของสังคมไว้อย่างชัดเจน ภายใต้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้น
 อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่ส�าคัญคือ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐบางแห่งไม่ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กระบวนการดูแลสุขภาพของผู ้สูงอายุ โดยจะด�าเนินการและจัดกิจกรรมเอง อีกทั้งไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ให้ได้รับทราบ ขาดกิจกรรมการปลุกจิตส�านึกของคน 
ในชุมชนให้มีความตระหนักในคุณค่าและการเคารพต่อผู้สูงอายุ โดยอาจสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่จะสร้างความรู ้สึกที่ดีต่อกันในทุกช่วงวัยตามวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เพราะจะท�าให้ผู้สูงอาย ุ
มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ด้วยความรู้สึกรัก
และเป็นเจ้าของชุมชน ซึ่งเป็นถิ่นก�าเนิดของตนเองและเคยอยู่อาศัยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
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  ที่ผ่านมาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง ได้มี

กระบวนการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายทุีก่�าหนดมาจากนโยบายรฐับาลหรอืภาคการเมอืง ซึง่มกัเป็น 

กิจกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาในภาพรวมของประเทศที่อาจไม่ใช่ปัญหาและไม่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  

จึงไม่น�าไปสู่การปฏิบัติ ท�าให้ชุมชนขาดการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์ 

ระหว่างบคุคลในแต่ละช่วงวยั ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคนในชมุชนในการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ 

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นพฤติกรรมความเสียสละมุ่งม่ันของผู้สูงอายุบางส่วนที่มีจิตอาสา 

พยายามจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจ

ในศักดิ์ศรีและคุณค่าผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุยังคงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีพลังความคิด  

มภีมูปัิญญาด้านการผลติจากฐานทรพัยากรชมุชน ขนบธรรมเนยีม ประเพณแีละวฒันธรรมของชมุชน 

ซึ่งประสบการณ์ต่าง ๆ จะสามารถน�ามาสร้างการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุอื่น ๆ หรือแก่ชุมชน ท�าให้ชุมชน

ได้ประโยชน์จากผู้สูงอายุ

 เมือ่สอบถามถงึการมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิพฒันาคณุภาพชวีติและการเรยีนรูต้ลอดชวีติของ 

ผูส้งูอาย ุพบว่าผูส้งูอายสุ่วนใหญ่มส่ีวนร่วมในการปฏบิตั ิโดยเมือ่หน่วยงานภาครฐั เช่น องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลแม่กวัะ ศนูย์ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย (กศน.) จดักจิกรรมต่าง ๆ  

ก็จะมีการแจ้งไปยังประธานผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมซึ่งผู้สูงอายุ 

ที่มาร่วมกิจกรรม มักเป็นคนกลุ่มเดิม ๆ ที่มาเป็นประจ�าอยู่แล้ว ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึกถึง 

สาเหตุการไม่เข้าร่วมกิจกรรมของผู ้สูงอายุน้ัน ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าเป็นเพราะข้อจ�ากัดด้าน 

สภาพร่างกายของผู้สูงอายุ และสถานที่จัดงานบางครั้งอยู่ไกลจากบ้าน ท�าให้เดินทางไปร่วมกิจกรรม 

ได้ล�าบาก และบางส่วนให้ข้อมูลท่ีน่าสนใจเก่ียวกับทัศนคติของผู ้ด�าเนินงานด้านการส่งเสริม 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ไม่เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง 

เป็นเพียงการจัดท�ากิจกรรมตามแผนงบประมาณท่ีวางไว้เท่านั้น โดยไม่ได้ให้ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง

หรือเกิดจากความต้องการของผู้สูงอายุ ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

2. ความคดิเหน็และการให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการเรยีนรูต้ลอดชวีติของผูส้งูอายทุีผ่่านมา 

รวมทั้งความต้องการในปัจจุบัน

  ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มท่ีน่าสนใจในประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 

ในพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่กวัะ อ�าเภอสบปราบ จงัหวดัล�าปาง โดยทัว่ไปแล้วมกีารด�าเนนิงาน 

ตามนโยบายของรัฐบาลและตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ แต่ขาดการ

เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ท�าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถน�าไปใช้วิเคราะห์ปัญหาหรือ 
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ความต้องการได้ทนัท ีการด�าเนนิงานจงึไม่ตรงกบัความต้องการของผูส้งูอาย ุอกีทัง้โครงการทีด่�าเนนิการ 

เหล่านั้น เป็นโครงการในลักษณะสั่งการจากส่วนกลาง จึงไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

ดังนั้นจึงมีการน�าเสนอว่าควรมีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุในระดับชุมชน (ต�าบล) ที่สะท้อน

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประชากร ปัญหาและความต้องการ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ 

การเรยีนรูต้ลอดชวีติของผูส้งูอาย ุซึง่ฐานข้อมลูนีค้วรมทีกุการเกบ็รายละเอยีดแยกออกเป็นระดบัหมูบ้่าน 

และรวบรวมเป็นระดบัต�าบล เพือ่ให้สามารถเชือ่มโยงข้อมลูทัง้หมดเป็นสารสนเทศประกอบการตดัสนิใจ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันทีและทันสมัยตลอดเวลา

 ซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุจะต้องค�านึงถึงความรู้ที่เกิดจาก

ประสบการณ์และบทเรียนจากการท�างาน เน่ืองจากประสบการณ์การจัดกิจกรรมในพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ หลาย ๆ  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้จากการศึกษาบริบทชุมชนและ 

สถานภาพผู ้สูงอายุ สามารถน�ามาพัฒนาเพื่อยกระดับให้เกิดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาไปสู่ 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ที่เชื่อว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้ใหญ ่

ทีผ่่านประสบการณ์มากมาย ความต้องการการเรยีนรูท้ีส่�าคญัไม่ใช่การเรยีนรูพ้ืน้ฐาน แต่ต้องการเรยีนรู้ 

เพื่อต่อยอดความรู้และประสบการณ์ จะท�าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นองค์รวมได้

 ดังนั้นข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ คือควรจัดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุในชุมชน เน้นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย การใส่ใจในคุณค่า ยกย่อง 

ให้เกียรติผู้สูงอายุ โดยในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมควรค�านึงถึงกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

โดยเฉพาะผูท้ีเ่ข้าร่วมกระบวนการ ไม่ควรมแีต่เฉพาะผูส้งูอาย ุควรประกอบไปด้วย ผูน้�าชมุชน ผูบ้รหิาร 

และเจ้าหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่กวัะ เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลปงกา 

กลุ ่มอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู ่บ้าน กศน. และภาคีร่วมพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพราะ 

ในกระบวนการสนทนากลุ่มได้มีการสรุปประเด็นว่าหากมีการด�าเนินการร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ 

จะสามารถตอบสนองต่อเปาหมาย ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ

 ในการสนทนากลุ ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ ่มตัวอย่างได้แสดงความห่วงใยต่อ 

สภาพครอบครัวในชมุชนทีม่คีวามเปลีย่นแปลงไปจากอดตี จากทีม่คีนหลายรุน่อยูใ่นครวัเรอืนเดยีวกนั 

กลายเป็นครอบครวัเดีย่วมากข้ึน ท�าให้ผูส้งูอายตุ้องอยูก่นัตามล�าพงั ขาดผูด้แูลและอาจเกดิความรูส้กึ

ว่าชวีติไร้ความหมาย ดงันัน้แนวทางทีส่มาชกิในครอบครวั คนในชมุชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ที่มีภารกิจโดยตรงในการดูแลผู้สูงอายุ แสดงความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุน

และแสวงหาความร่วมมอืจากภาคเีครอืข่าย เพือ่ให้ผูส้งูอายไุด้มพีืน้ทีใ่นการเข้าร่วมกจิกรรมกบัชมุชน  

ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพบปะพูดคุย หรือการพัฒนาตนเอง 
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ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูส้งูอาย ุเพือ่ให้ผูส้งูอายมุองเหน็คณุค่าและความส�าคญัของตนเองและชุมชนจะประจกัษ์ในศักยภาพ

และพลังของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีและมีความสุข

 ในการสนทนากลุ่มจึงมีการน�าเสนอกิจกรรมการรวมกลุ่มกันเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีการนัดพบ 

หรือก�าหนดตารางเป็นประจ�าสม�่าเสมอ ในชื่อ “โฮงเฮียนภูมิผญาปัญญาผู้สูงอายุต�าบลแม่กัวะ” 

โดยคาดว่าหากมกีารจดัตัง้โฮงเฮยีนขึน้มาจะท�าให้ผูส้งูอายมุกีารต่ืนตัวในการท�ากิจกรรมร่วมกันมากขึน้ 

สร้างการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน การคิด การลงมือท�า เริ่มจากการพูดคุยสร้างความเข้าใจให้

กับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นักวิชาการ การส�ารวจพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ 

ท�ากิจกรรม การประชุมแกนน�าผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�ากิจกรรมผู้สูงอายุ กลุ่มย่อยต่าง ๆ   

เช่น อสม. ผู้ดูแลผู้สูงอายุและแกนน�าผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่  

บริบทพื้นที่ ลักษณะกิจกรรมที่พื้นที่ควรท�า ให้ตรงความต้องการของพื้นที่ให้มากที่สุด เช่น การท�าตุง

เพือ่สบืสานภมูปัิญญา การให้ความรูด้้านกฎหมายเรือ่งสทิธขิองผูส้งูอาย ุการให้ความรูด้้านศาสนาพธิี

กับวิถีชีวิตชุมชน การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การส่งเสริมอาชีพการท�าพรมเช็ดเท้า 

การส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้น การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรใกล้ตัว เป็นต้น 

  โดยในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งโฮงเฮียน ได้ใช้อาคารห้องประชุมขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลแม่กวัะ เป็นสถานทีด่�าเนนิการไปก่อน เพราะการจดัตัง้ก�าลังมกีระบวนการทีค่่อย ๆ  พฒันา

ให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจน โดยก�าหนดตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์เอาไว้ เพื่อสะดวกต่อการวางแผน

เข้าร่วมกจิกรรมของผูส้งูอาย ุให้เลอืกได้ตามความต้องการ รวมทัง้อาจเป็นแรงผลกัดนัให้เข้าร่วมเป็น

อาสาสมัครในการถ่ายทอดภูมิปัญญาอื่น ๆ ให้แก่คนในชุมชนต่อไป

 โฮงเฮียนภูมิผญาปัญญาผู้สูงอายุต�าบลแม่กัวะ เป็นการสร้างพื้นที่การอยู่ร่วมกันในสังคม

และเกิดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ มีสุขภาวะทางกายและจิตใจที่ดี  

เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสามารถทางสังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ท�าให ้

ผู้สูงอายุเกิดการพัฒนาด้านสุขภาพกายและจิตดีขึ้น รู้สึกถึงการมีคุณค่าในชีวิต การมีทักษะและ 

ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีปฏิสัมพันธ์และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ในสังคมได้เป็นอย่างดี

สรุปผลการศึกษา

1. การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง มีดังนี้

 การส่งเสริมการมีส่วนด้านการร่วมคิด โดยให้คนในชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกัน

ค้นหาสาเหตุ ความต้องการ ความจ�าเป็น ตลอดจนเลือกรับหรือปฏิเสธกิจกรรมหรือโครงการที่มี 
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ผลกระทบในเชิงบวกหรือเชิงลบกับชุมชน และร่วมจัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน โดยให้คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการเพื่อจัดท�า

และก�าหนด ระยะเวลาการด�าเนนิงานโรงเรยีนผูส้งูอาย ุในชือ่ โฮงเฮยีนภมูผิญาปัญญาผูส้งูอายตุ�าบล 

แม่กวัะ โดยมกีารวางแผนเพ่ือให้เกิดการปฏบิตัใินชุมชน ทัง้การร่วมกนัวางแผนงบประมาณ วสัดอุปุกรณ์  

ระยะเวลาและอื่น ๆ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปตามเปาหมายที่ชุมชนคาดหวัง

 การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมด้านปฏบิตักิาร โดยให้ผู้สูงอายุได้ร่วมแสดงออกด้านการท�างานร่วมกนั  

การเป็นวิทยากรจิตอาสา การเป็นตัวอย่างในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถกระตุ้นและสร้าง 

ความน่าเชื่อถือให้เกิดแก่ผู้สูงอายุ และคนในชุมชนเกิดการยอมรับศักยภาพของผู้สูงอายุ

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล โดยให้ผู้สูงอายุและคนในชุมชน 

มีส่วนร่วมในการก�าหนดผู้ท�าหน้าท่ีติดตามและประเมินผล สรุปผลในเรื่องของการน�างบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ์ ไปใช้ว่าเป็นไปตามที่วางแผนหรือคาดหวังไว้หรือไม่

 ซึ่งในภาพรวมของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง จากความเห็นของผู้ให้ข้อมูล

ส่วนใหญ่ระบุว่า ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจะได้รับการได้รับการดูแลสุขภาพจาก 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล และเจ้าหน้าที ่อสม. อยูแ่ล้ว จงึมส่ีวนร่วมด้านการรบัข้อมลูข่าวสาร  

การรบัฟังความคดิเหน็ และการให้ความร่วมมอืในกจิกรรมต่าง ๆ  ทีม่กีารด�าเนนิการในชมุชน แต่ไม่อาจ 

ไม่เข้าใจถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เพราะถือเป็นการปรับเปลี่ยน

บทบาทหน้าที่ของตนเอง แต่เม่ือได้มีการน�าเสนอข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมแล้วก็เข้าใจ 

และให้ความร่วมมอืมากยิง่ขึน้ ดงันัน้แล้วจงึให้ข้อสรปุร่วมกนัว่าการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชน

ในการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายอุยูใ่นระดบัปานกลาง เนือ่งจากการมส่ีวนร่วมเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน 

ต้องมกีารพฒันาความรูค้วามเข้าใจในการให้ข้อมลูข่าวสารทีถ่กูต้อง การรบัฟังความคดิเหน็ การรเิริม่

การพัฒนา การวางแผน การด�าเนินการ การรับผลประโยชน์และการประเมินผล

2. การหาแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ 

อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง สรุปการวิจัยได้ดังนี้

 แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือก คือแนวทาง 

การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ โดยใช้ช่ือว่า “โฮงเฮียนภูมิผญาปัญญาผู้สูงอายุต�าบลแม่กัวะ” ซึ่งถือได้ว่า 

เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีต้องการสร้างพื้นท่ีให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการพบปะพูดคุย 

แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดภมูปัิญญาแก่กนั เพือ่ให้มคีวามรู ้ความเข้าใจในเรือ่งต่าง ๆ  ตามความต้องการ 

ของผู้สูงอายุ และ/หรือตามนโยบายของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งการด�าเนินงานนี้จะท�าให้เกิด 
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การร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบประเมินผล เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ส่งผลให ้

ผู้สูงอายุเกิดความสุข มีทักษะในการดูแลตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อภิปรายผล

  การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลแม่กัวะ อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง มีประเด็นส�าหรับการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

1. การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลแม่กัวะ   

 การมส่ีวนร่วมของประชาชน เป็นหลกัการสากลทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่ามคีวามส�าคญัและจ�าเป็น

ในสังคมประชาธิปไตย โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกติกาสูงสุดของประเทศสะท้อนเจตนารมณ ์

ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ 

ภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วมและแนวคิดธรรมาภิบาล ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการมส่ีวนร่วมของประชาชน (อรทยั ก๊กผล, 2552) ทีผ่่านมาในพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่กวัะ  

อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง ได้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ขับเคลื่อนไปตามแผน

ปฏิบัติราชการที่ได้ก�าหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนโยบายที่ก�าหนดมาจากรัฐบาลหรือภาคการเมือง 

ซึ่งมักออกมาจากปัญหาในภาพรวมท่ีอาจไม่ใช่ปัญหาและไม่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ จึงไม่น�า 

ไปสู่การปฏิบัติ ท�าให้ชุมชนขาดเกิดการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วม 

 แม้ว่าในปัจจุบันระเบียบกฎหมายจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่หรอืองค์การบรหิารส่วนต�าบลในการก�าหนดนโยบาย การตดัสนิใจการด�าเนนิการ  

การรับผลประโยชน์ การติดตามประเมินผลในทุกระดับ แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาไปสู่เปาหมายของ 

การปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตัวเอง ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือ 

อาจเป็นเพราะประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ซ่ึงจากเหตุผลดังกล่าว 

ท�าให้การแสดงออกเพื่อรักษาผลประโยชน์ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบล เพื่อน�าไปปฏิบัตินั้นมีน้อย ส่งผลให้การด�าเนินการพัฒนาไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

2550) สอดคล้องกับผลการวิจัยของกฤตศิลป์ อินทชัย (2551) ที่พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีความใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ดังน้ันควรจะมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 

ได้แสดงบทบาทเข้าไปมส่ีวนร่วมในการพฒันาท้องถ่ินในด้านต่าง ๆ  โดยเปิดโอกาสให้ผูส้งูอายมุส่ีวนร่วม 

ทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการดูแล

สุขภาพของตนเองอีกด้วย และสัมพันธ์กับงานของกชกร สังขชาติ และ สมโภชน์ อเนกสุข (2548) 
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ที่พบประเด็นน่าสนใจที่ว่าหากผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตนเองได้ก็สามารถท�ากิจวัตรของตนเองต่อไปนั้น 

ซึ่งหมายความว่า ผู้สูงอายุสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในชุมชน สังคมและร่วมพัฒนาท้องถิ่นได้ หากมี

สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

2. แนวทางการเรียนรู ้ตลอดชีวิตของผู ้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ  

อ�าเภอสบปราบจังหวัดล�าปาง 

 มกีารจดัตัง้ “โฮงเฮยีนภมูผิญาปัญญาผูส้งูอายตุ�าบลแม่กวัะ” ในพืน้ทีเ่พือ่เป็นการจดัการเรยีนรู้ 

ตลอดชีวิต โดยมีรูปแบบที่สะท้อนมุมมองแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยรูปแบบต่าง ๆ 

ของการเรียนรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีแรงจูงใจที่จะเรียนและ 

ให้ความส�าคญักบัเปาหมายการศกึษาทีห่ลากหลาย เปาหมายของการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่ทกุคนนัน้ 

จะให้ความส�าคัญกับการกระจายโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นกิจกรรม 

ที่เหมาะสมกับวัย การใส่ใจในคุณค่า ยกย่อง ให้เกียรติผู้สูงอายุ โดยในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม 

ควรค�านึงถึงกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการ ไม่ควรมีแต่ผู้สูงอายุ  

ควรประกอบไปด้วย ผูน้�าชมุชน ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่กวัะ เจ้าหน้าที ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลปงกา กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน กศน. และภาคี

ร่วมพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งน้ีเพราะในกระบวนการสนทนากลุ่มได้มีการสรุปประเด็นว่าหากมีการ

ด�าเนินการร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ จะสามารถตอบสนองต่อเปาหมาย ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปาริชาติ ญาตินิยม (2547) ได้ท�าการศึกษา 

ลกัษณะภาวะพฤฒพลงั: กรณศีกึษาผูส้งูอายไุทยทีม่ชีือ่เสยีง พบว่า ผูสู้งอายชุอบท�ากจิกรรมในยามว่าง 

และชอบท�ากจิกรรมทีต่นเป็นสมาชกิองค์กร และผูส้งูอายสุามารถดแูลตนเองให้มสีขุภาพกาย ใจ สงัคม

และจติวญิญาณได้เหมาะสมกบัวยัได้หากได้ร่วมท�ากจิกรรมต่าง ๆ  กบัผู้อืน่และยงัสัมพนัธ์กบังานวจิยั

ของกรุณา ใจใส (2553) ที่ช้ีให้เห็นว่ารัฐควรปรับเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีคิดที่มีต่อผู้สูงอายุ ที่ไม่มอง

อย่างเหมารวมว่าทุกคนเหมือนกัน เพราะจะท�าให้รัฐไม่สามารถมองเห็นความแตกต่างหลากหลาย 

ของผูส้งูอาย ุซึง่เป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัทีจ่ะน�าไปสูก่ารส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผู้สูงอายอุยูอ่ย่างมคุีณค่า 

มีศักดิ์ศรี เสริมพลังและศักยภาพของผู้สูงอายุให้ท�าประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้  

เพราะการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ของประชาชนเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพและ 

ขีดความสามารถในการด�ารงชีวิตให้มีความสุข ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (เสน่ห์ จามริก,  

2537)
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 หน่วยงาน องค์กรทีเ่กีย่วข้อง ควรมคีวามรูค้วามเข้าใจในทศันคต ิภมูปัิญญาท้องถิน่ ความแตกต่าง 

ด้านชาติพันธุ์ รวมทั้งการยกย่องให้เกียรติผู้สูงอายุในการด�าเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อจะได้รับ 

ความร่วมมือ สนับสนุนในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น 

กบัผูส้งูอาย ุเช่น การจดัตัง้โรงเรยีนผูส้งูอายเุพือ่ให้เป็นพืน้ทีก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติของผูส้งูอาย ุเป็นต้น

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

 ควรมกีารส่งเสรมิภาวะผูน้�าให้กบัแกนน�าผูส้งูอาย ุเนือ่งจากหากมผู้ีน�าทีด่ ี มวีสัิยทศัน์ มคีวามรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะท�าให้ได้รับความร่วมมือ 

จากสมาชิกในชุมชน มีกาบริหารจัดการและการประสานงานที่ดี

ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป

  ควรมกีารถอดบทเรยีนการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายรุ่วมกบัชมุชน เพือ่ท�าให้เกดิการเรยีนรู ้

ร่วมกันและเกิดรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลาย โดยการชุมชนที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นตัวอย่างที่ดี น�าไปสู่การขยายผลหรือการปรับใช้ภายใต้บริบทที่ใกล้

เคียงกัน

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคณุมหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ 
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งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการท�าวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณ 

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายทุกคนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กัวะ 

อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ที่จัดขึ้น
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กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

MARKETING COMMUNICATIONS STRATEGY AND BRAND IMAGE OF RAMBHAI 

BARNI RAJABHAT UNIVERSITY INFLUENCING STUDENTS’ DECISION TO ENROLL 

IN THE BACHELOR’S DEGREE PROGRAM

ณัฐธยาน์ ถวิลวงษ์1

Nattaya Thawilwong2

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดและภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี และส�ารวจอิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ีทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเข้าศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี 

โดยใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน (Mixed method) แบ่งรปูแบบวธิวีจิยั 2 รปูแบบ ได้แก่ การวจิยั 

เชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  

ส�าหรับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และ 

การส�ารวจเอกสารขณะที่ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณใช้ส�ารวจอิทธิพลของเครื่องมือส่ือสารการตลาด 

และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรโีดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลูจาก 

กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561 จ�านวน 

400 คน จาก 10 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี คือ การตลาดอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมากที่สุด รองลงมาคือ 

การตลาดเชิงกิจกรรม และการอุปถัมภ์ทางการศึกษาตามล�าดับ ในส่วนของภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี พบว่า นักศึกษากลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าภาพลักษณ ์

1 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง 

จ.จันทบุรี 22000, 0824764353, 5826111005@rbru.ac.th
2 Master of Communication Arts, Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat 

University 41 M.5 Tachang, Muang, Chanthaburi 22000, 0824764353, 5826111005@rbru.ac.th
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ด้านการบรูณาการองค์ความรูง้านวจิยัสูบ่รกิารวชิาการเพือ่ท้องถิน่ มผีลต่อการตดัสนิใจเข้าศกึษาต่อ 

มากที่สุด รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ด้านมหาวิทยาลัยต้นแบบการผลิตครูและก�าลังคนคุณภาพ 

ระดบัสากล และภาพลกัษณ์ด้านมหาวทิยาลยัสเีขยีวทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมตามล�าดบั ข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีควรก�าหนดนโยบายด้านกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด  

โดยมุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และควรมุ่งเน้นการสร้าง 

ภาพลักษณ์ด้านการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัย สู่บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น 

ค�าส�าคัญ: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด, ภาพลักษณ์ตราสินค้า

Abstract
 The objective of this thesis is to analyze the marketing communications  
strategy and brand image of Rambhai Barni Rajabhat University and to explore the 
influence of marketing communications strategy and brand image of Rambhai Barni 
Rajabhat University that affects students’ decision to enroll in the Bachelor’s Degree 
program.
 The research conducts mixed methods combining qualitative and  
quantitative methods. Qualitative method is utilized for analyzing the marketing 
communications strategy and brand image of Rambhai Barni Rajabhat University by 
collecting data from in-depth interviews and documentary research. Quantitative 
method is applied for exploring the influence of marketing communications strategy  
and brand image of Rambhai Barni Rajabhat University that affects students’  
decision to enroll in the Bachelor’s Degree program. The data were collected from 
400 registered students in 2018 from 10 faculties. The research shows that the most 
influential element on students’ decision is the Internet followed by marketing  
activity and educational sponsorship respectively. In terms of brand image of  
Rambhai Barni Rajabhat University, the research shows that the most effective  
components of the university brand image on students’ attachment is research 
for community and academic services to community followed by the prototype  
university to produce effective teachers and people through international level  
and RBRU green university respectively. As a practical recommendation, it suggests  
that Rambhai Barni Rajabhat University should impose a policy on marketing  
communications strategy focusing on marketing communications strategy via the 
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Internet. In terms of brand image of Rambhai Barni Rajabhat University, a special  
attention should be paid to the components, which were found to have a  
significant effect, such as research for community and academic services to  
community as the university determine students’ attachment and commitment  
to Rambhai Barni Rajabhat University brand.

Keywords: Marketing communications strategy, Brand image

ที่มาและความส�าคัญ

 ในปัจจบุนัสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยก�าลงัเผชญิกบัสภาวะปัญหาอตัราการเกดิทีล่ดลง 

เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 8.2 ในปี พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 15.6 

และในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในที่สุด (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 

2550) จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่างประสบกับปัญหานักศึกษา 

ไม่ครบตามจ�านวนทีจ่ะเปิดการเรยีนการสอนได้ (อานนท์ ศกัดิว์รวชิญ์, 2559) ท�าให้มหาวทิยาลยัต่าง ๆ   

จ�าเป็นต้องเร่งปรับกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักศึกษาให้เข้ามาศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยของตนเอง โดยการน�ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์มาใช้

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรับต่อกลุ่มเปาหมาย โดยการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ม ี

ความโดดเด่นที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ เพราะภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่อธิบายถึงตัวตนขององค์กร  

เป็นภาพที่รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างเก่ียวกับองค์กรท่ีประชาชนรู้จักและเข้าใจ โดยประชาชนจะรับรู้

ได้จากการสร้างเอกลักษณ์ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่องค์กรสร้างขึ้นมา (Balmer, 2001, อ้างถึงใน  

ภาวิณีย์ มาตแม้น, 2557; Jefkins, 1993, อ้างถึงใน แสงเดือน วนิชด�ารงศักดิ์, 2555)

 นอกจากภาพลักษณ์ขององค์กรที่โดดเด่นแล้ว กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดก็เป็นอีกหนึ่ง

กลยทุธ์ของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  ทีใ่ช้ในการสือ่สารกบักลุม่เปาหมายไม่ว่าจะเป็นนกัเรยีน ผูป้กครอง และ 

โรงเรยีนกลุม่เปาหมาย ดงัที ่ดอน อ.ี ชลูท์ ปรมาจารย์ด้านการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ และคณะ  

(ชูลท์, ดี. อี., แทนเนนโบม, เอส. ไอ., และ เลาเทอร์บอร์น, อาร์. เอฟ., 2001/2544) ได้กล่าวไว้ว่า 

IMC คือ การน�าเครื่องมือสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบมาใช้ให้ตรงตามความต้องการของ 

ผูบ้รโิภคกลุม่เปาหมาย เช่น การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ การใช้พนกังานขาย 

และการตลาดทางตรง เป็นต้น (คอตเลอร์, เอฟ., 2003/2546; เสรี วงษ์มณฑา, 2547) เพื่อสื่อสาร

ข้อมูลขององค์กรไปยังกลุ่มเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อความหมาย สร้างความเข้าใจ 

สร้างการยอมรับระหว่างกลุ่มเปาหมายกับองค์กร และมุ่งหวังให้กลุ่มเปาหมายเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางพฤติกรรมตามที่องค์กรก�าหนด    
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีเป็นหน่ึงในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากจ�านวน

นกัศกึษาลดลง จากสถติกิารสมคัรเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาในปีการศกึษา 2560 มจี�านวน 4,010 คน  

แต่ในปีการศึกษา 2561 มีจ�านวน 2,548 คน ซึ่งลดน้อยลงถึง 1,462 คน (ข้อมูลสถิติจ�านวนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561) ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการน�ากลยุทธ ์

การสือ่สารการตลาดรูปแบบต่าง ๆ  มาใช้ในการแข่งขนัเพือ่ดงึดดูนกัศกึษาให้เข้ามาศกึษาต่อ ไม่ว่าจะเป็น 

การตลาดโดยบคุคล การตลาดทางตรง การตลาดเชงิกจิกรรม การตลาดอนิเทอร์เนต็ การตลาดออนไลน์  

การอปุถมัภ์ทางการศกึษา และการประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น นอกจากกลยทุธ์การสือ่สารการตลาดแล้ว  

มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณมีกีารก�าหนดภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ภาพลักษณ์ 

ด้านมหาวิทยาลัยในวังแห่งภาคตะวันออก ภาพลักษณ์ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ด้านมหาวิทยาลัยต้นแบบการผลิตครูและก�าลังคนคุณภาพระดับสากล 

และภาพลักษณ์ด้านการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยสู่บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาด 

และภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณทีีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางพัฒนากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดและการสร้าง 

ภาพลักษณ์ในการดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 2. เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 3. เพ่ือส�ารวจอิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 4. เพื่อส�ารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

เข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้น�ามาก�าหนดกรอบแนวคิด 

ในการวจิยักลยทุธ์การสือ่สารการตลาดและภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ ีทีม่ผีลต่อ 

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกรอบแนวคิดด้านกลยุทธ์การส่ือสาร 

การตลาดของมหาวิทยาลัย ประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีของ ชูลท์, ดี. อี., แทนเนนโบม, เอส. ไอ., 

และ เลาเทอร์บอร์น, อาร์. เอฟ. (2001/2544) คอตเลอร์, เอฟ., 2003/2546 และเสร ีวงษ์มณฑา (2547)  

ในส่วนของกรอบแนวคิดด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ประยุกต์จากแนวคิด
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และทฤษฎีของ Balmer (2001, อ้างถึงใน ภาวิณีย์ มาตแม้น, 2557)  และ Frank Jefkins (1993, 

อ้างถึงใน แสงเดือน วนิชด�ารงศักดิ์, 2555) 

 

 

 ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยักลยทุธ์การสือ่สารการตลาดและภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

ราชภัฏร�าไพพรรณีที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

วิธีการศึกษา

แบบแผนการวิจัย

 ในการวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) โดยแบ่งรูปแบบการวิจัย 

ออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ  

(Quantitative research)  
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ประชากรและตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ศึกษาในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน

ในปีการศึกษา 2561 จ�านวน 400 คน จาก 10 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

ข้อสันนิษฐาน

 1.  อิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาด ได้แก่ การตลาดโดยบุคคล การตลาดทางตรง 

การตลาดเชงิกจิกรรม การตลาดอนิเทอร์เนต็ และการตลาดออนไลน์ มผีลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 2. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม และด้านมหาวิทยาลัยต้นแบบการผลิตครู และก�าลังคนคุณภาพระดับสากล มีผลต่อ

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ใช้ระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี โดยเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื การสงัเกต การส�ารวจเอกสาร และการสมัภาษณ์เชงิลกึ 

และน�าเสนอรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analytical method) เพื่อตอบ

วตัถปุระสงค์ข้อที ่1 และ 2 จากนัน้น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการพฒันา 

แบบสอบถามในส่วนที่สอง เพื่อส�ารวจอิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 และ 4

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ คือ

 ส ่วนที่  1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล 

(Methodological triangulation) จากการสงัเกต การศกึษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ โดยมขีัน้ตอน 

ดังนี้ คือ

 1. การศึกษาโดยวิธีการสังเกต (Observation) เป็นการเข้าไปสังเกตการณ์ในการด�าเนิน

กจิกรรมต่าง ๆ  ทีเ่ป็นการสือ่สารการตลาดและการสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี 

เช่น การประชุมสัมมนาของผู้บริหาร หรือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยใช้วิธี 

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
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 2. การศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) เป็นการเก็บข้อมูลจาก

การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและบคุลากรทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการสือ่สารการตลาดของมหาวทิยาลยั

ราชภฏัร�าไพพรรณ ีจ�านวน 4 คน และผูบ้รหิารทีก่�ากบัดแูลภาพลักษณ์ในแต่ละด้านของมหาวทิยาลัย

ราชภัฏร�าไพพรรณี จ�านวน 6 คน

 3. การวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) เป็นการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวกับ 

การสื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ที่เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2561 

เพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัย

 4. การน�าข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาข้อมูลเอกสาร

มาวิเคราะห์ และน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และน�าข้อมูลที่ได้มาสร้าง

แบบสอบถาม

 5. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การตรวจสอบ 

แบบสามเส้า (Data triangulation) ในด้านข้อมลูทีไ่ด้จากแหล่งบคุคลเป็นหลกั รวมทัง้ตรวจสอบสามเส้า 

ด้านวธิกีารรวบรวมข้อมลู จากการศกึษาเอกสาร การสงัเกต และการสมัภาษณ์ โดยผูว้จิยัได้ตรวจสอบ 

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์โดยใช้ค�าถามเดมิถามซ�า้มากกว่า 1 ครัง้กบับคุคล สถานที ่และเวลาทีแ่ตกต่างกนั 

ค�าตอบที่ได้จะเหมือนกัน

 ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ 

 1. การใช้เครื่องมือวิจัยในการสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

กลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน – ตุลาคม 2561โดยแจกแบบสอบถาม 

จ�านวน 400 ชุด ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

ที่ทุก ๆ คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีมีโอกาสถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

อย่างเท่าเทียมกัน โดยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่าง

ตามสดัส่วนของนกัศกึษาทกุคณะ เมือ่ได้กลุม่ตวัอย่างแล้วจะใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก 

เพื่อสอบถามข้อมูลจากนักศึกษาที่พบเป็นคนแรกในคณะนั้น ๆ

 2. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อส�ารวจอิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดและ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี จ�านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1. แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน 

ส่วนบคุคลของนกัศกึษา 2. แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัอทิธพิลของเครือ่งมอืส่ือสารการตลาด 

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ที่มีผล 

ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
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 3. การทดสอบเครื่องมือในการศึกษา งานวิจัยนี้ได้มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

แบบสอบถาม จากการน�าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามโครงสร้างและเนื้อหา และทดสอบความเชื่อมั่น 

โดยการน�าแบบสอบถามทีไ่ด้ไปใช้กบักลุม่ประชากรตวัอย่าง ได้แก่ นกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1  

ประจ�าปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ�านวน 40 คน เพื่อทดสอบ 

ความเข้าใจ หลังจากนั้นจึงน�ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ของครอนบาค 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 เมื่อได้ข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง และ 

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน�าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาท�าการลงรหัส (Coding) จากนั้น 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปทางสถิติและน�าเสนอผลการวิเคราะห์ 

ในรูปตารางข้อมูลพร้อมค�าบรรยายและอภิปรายผล ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย

ราชภฏัร�าไพพรรณ ีทัง้ 10 คณะ เป็นลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ และแบบปลายเปิด จ�านวน 6 ข้อ  

เกี่ยวกับ เพศ ภูมิล�าเนา คณะที่ศึกษา กิจกรรมยามว่าง การเปิดรับสื่อออนไลน์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ

ที่สนใจ

 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

เข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ีเป็นลักษณะแบบมาตรา 

ส่วนประมาณค่า จ�านวน 18 ข้อ เก่ียวกับเครื่องมือสื่อสารการตลาดโดยบุคคล การตลาดทางตรง 

การตลาดเชิงกิจกรรม การตลาดอินเทอร์เน็ต การตลาดออนไลน์ การอุปถัมภ์ทางการศึกษา และ

การประชาสัมพันธ์

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ที่มีผลต่อ 

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

จ�านวน 12 ข้อ เกีย่วกบัภาพลกัษณ์ด้านมหาวทิยาลยัในวงัแห่งภาคตะวนัออก ด้านมหาวทิยาลยัสเีขยีว 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านมหาวิทยาลัยต้นแบบการผลิตครู และก�าลังคนคุณภาพระดับสากล 

และด้านการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัย สู่บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น

 ส่วนที ่4 ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วกบัอทิธพิลของเครือ่งมอืสือ่สารการตลาด

และภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ีทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี มีลักษณะเป็นค�าถามแบบปลายเปิด 
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ผลการศึกษา

 จากการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณทีีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสามารถสรปุผลการวจิยั 

ได้ดังนี้  

 1. มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณมีกีารใช้กลยทุธ์การสือ่สารการตลาดทัง้หมด 7 เครือ่งมอื 

ประกอบด้วยการตลาดโดยบุคคล การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การตลาดอินเทอร์เน็ต  

การตลาดออนไลน์ การอุปถัมภ์ทางการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็นเครื่องมือหลัก 

5 เครือ่งมอื ได้แก่ การตลาดโดยบคุคล การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกจิกรรม การตลาดอนิเทอร์เนต็ 

และการตลาดออนไลน์ ในส่วนของเครื่องมือเสริมอีก 2 เครื่องมือ ได้แก่ การอุปถัมภ์ทางการศึกษา 

และการประชาสัมพันธ์ และจากการส�ารวจอิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัย

ราชภฏัร�าไพพรรณ ีทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพบว่า นกัศกึษา

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า การตลาดอินเทอร์เน็ต มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมากที่สุด  

อันดับที่ 2 คือ การตลาดเชิงกิจกรรม อันดับท่ี 3 คือ การอุปถัมภ์ทางการศึกษา อันดับที่ 4 คือ  

การประชาสัมพันธ์ อันดับที่ 5 คือ การตลาดทางตรง อันดับที่ 6 คือ การตลาดโดยบุคคล และ 

อันดับสุดท้าย คือ การตลาดออนไลน์

 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีก�าหนดภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไว้ 4 ด้าน ได้แก่  

ภาพลกัษณ์ด้านมหาวทิยาลยัในวงัแห่งภาคตะวนัออก ภาพลกัษณ์ด้านมหาวทิยาลยัสเีขยีวทีเ่ป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ด้านมหาวิทยาลัยต้นแบบการผลิตครูและก�าลังคนคุณภาพระดับสากล  

และภาพลักษณ์ด้านการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัย สู่บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น และจาก 

การส�ารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ภาพลักษณ์ด้าน 

การบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัย สู่บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 

มากที่สุด อันดับที่ 2 คือ ภาพลักษณ์ด้านมหาวิทยาลัยต้นแบบการผลิตครู และก�าลังคนคุณภาพ 

ระดับสากล อันดับ 3 คือ ภาพลักษณ์ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ 

อันดับสุดท้าย คือ ภาพลักษณ์ด้านมหาวิทยาลัยในวังแห่งภาคตะวันออก

อภิปรายผล 

 จากการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณีที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถอภิปรายผล 

ได้ดังนี้
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 ส�าหรับกรณีการศึกษาและส�ารวจอิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร�าไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สรุปผล 

การวิจัย 3 อันดับแรก ได้แก่ การตลาดอินเทอร์เน็ต การตลาดเชิงกิจกรรม และการอุปถัมภ ์

ทางการศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (www.rbru.ac.th) 

มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษามากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดลธร 

เพช็รณสงักลุ (2556) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัปัจจยัการสือ่สารทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลือกศกึษา

ต่อสาขาวชิาการสือ่สารดจิทิลั มหาวทิยาลยัแม่โจ้ จงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษาพบว่า กลุม่นกัศกึษา

ปรญิญาตร ีเปิดรบัข้อมลูจากสือ่อนิเทอร์เนต็มากทีส่ดุ โดยเนือ้หาทีเ่ปิดรบัคอื เนือ้หาเกีย่วกบัหลกัสตูร 

สาเหตุที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 

เชงิกจิกรรม มผีลต่อการตดัสนิใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาเป็นอนัดบัที ่2 โดยนกัศึกษาให้ความสนใจ

กจิกรรมในรปูแบบ RBRU Open House และ RBRU บกุโรงเรยีนรบัตรง ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยั 

ของ พรพรรณ สุขน้อย (2556) ท่ีศึกษาเก่ียวกับเครื่องมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)  

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา คณะวารสารศาสตร์และ 

สือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่รบัทราบ

ข้อมูลข่าวสารจากกิจกรรมการเปิดบ้าน (Open House) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกลยุทธ์

การสื่อสารการตลาดผ่านการอุปถัมภ์ทางการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา

เป็นอันดับสุดท้าย โดยนักศึกษาให้ความสนใจเก่ียวกับการให้ทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาเรียนดี 

แต่ขาดทนุทรพัย์ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ อนิท์อร ไตรศกัด์ิ (2557) ทีศึ่กษาเกีย่วกบัการส่ือสาร

การตลาดแบบบรูณาการทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเข้าศกึษาต่อของนกัศกึษาในส�านกังานการอาชวีศกึษา 

จงัหวดันครราชสมีา ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า การแจกทนุเรยีนฟรสี�าหรบัเดก็ 

ที่เรียนดี และบ้านยากจนมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมากที่สุด จากการอภิปรายผลเกี่ยวกับ

อิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี สอดคล้องกับแนวคิด

และทฤษฎีของ ชูลท์, ดี. อี., แทนเนนโบม, เอส. ไอ., และ เลาเทอร์บอร์น, อาร์. เอฟ. (2001/2544)  

คอตเลอร์, เอฟ. (2003/2546) และเสรี วงษ์มณฑา (2547) ที่ว่า การสื่อสารการตลาดเป็นการน�า 

เครือ่งมอืสือ่สารการตลาดหลากหลายรปูแบบมาใช้ให้ตรงตามความต้องการของผู้บรโิภคกลุ่มเปาหมาย 

เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสาร การใช้พนักงานขาย 

และการตลาดทางตรง เป็นต้น เพื่อสื่อสารข้อมูลขององค์กรไปยังกลุ่มเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสื่อความหมาย สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับระหว่างกลุ่มเปาหมายกับองค์กร และมุ่งหวัง

ให้กลุ่มเปาหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมตามที่องค์กรก�าหนด
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 ส�าหรับการศึกษาและส�ารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สรุปผลการวิจัย 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาพลักษณ์

ด้านการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัย สู่บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ภาพลักษณ์ด้านมหาวิทยาลัย

ต้นแบบการผลิตครู และก�าลังคนคุณภาพระดับสากล และภาพลักษณ์ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว  

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 ภาพลักษณ์ด้านการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัย สู่บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น มีผลต่อ 

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษามากที่สุด โดยนักศึกษาให้ความสนใจในด้านการเป็น

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน และการเป็นมหาวิทยาลัยที่น�าองค์ความรู้ลงสู่ 

การให้บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ตราจิตต์ เมืองคล้าย (2556) 

ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรยีนสาธติพิบลูบ�าเพ็ญ มหาวทิยาลยับรูพา ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนมทีศันะเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ 

ของมหาวิทยาลัยด้านความศรัทธาในเรื่องมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่ชุมชนมีความ 

ภาคภูมิใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความเชื่อถือในเรื่องคณาจารย์ผู้สอน และด้านการยอมรับ 

ในเรื่องมหาวิทยาลัยมีการท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภาพลักษณ์ด้านมหาวิทยาลัย

ต้นแบบการผลติครู และก�าลังคนคุณภาพระดับสากล มผีลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อของนกัศกึษา 

เป็นอันดับที่ 2 โดยนักศึกษาให้ความสนใจในด้านคุณภาพของหลักสูตร ศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน 

และคณุภาพบณัฑติของมหาวทิยาลยั ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ อภชิจั พกุสวสัดิ ์(2555) ทีศ่กึษา

เกี่ยวกับการส�ารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : ศึกษากรณี 25 โรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน

ภาพรวมเป็นภาพลักษณ์เชิงบวก กล่าวคือ ความมีชื่อเสียง ความมั่นคงของมหาวิทยาลัย การจัดการ

เรยีนการสอน รวมถงึความเป็นสากลของมหาวทิยาลยั และภาพลกัษณ์ด้านมหาวทิยาลยัสเีขยีว ทีเ่ป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาเป็นอันดับสุดท้าย โดยนักศึกษา

ให้ความสนใจในด้านการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อันดับ 1 ของ

ประเทศ อันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยไทย และอันดับ 122 ของมหาวิทยาลัยโลก ด้านอาคารสถาน

ที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะกับการเรียนการสอน และด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าเรียนอันดับต้น ๆ 

ของประเทศ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ มนตร ีสงัข์ทอง และคณะ (2557) ทีศ่กึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับภาพลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู”ิ ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนกลุม่เปาหมายมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลักษณ์โดยรวม 

อยูใ่นระดบัเชงิบวก เรียงตามอนัดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื ด้านภมูทิศัน์และส่ิงอ�านวยความสะดวก 

ด้านบทบาททางสังคม และด้านบทบาทบุคลากร จากการอภิปรายผลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ีสอดคล้องกบัแนวคดิของ Balmer (2001, อ้างถงึใน ภาวณิย์ี มาตแม้น,  
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2557) และ Jefkins (1993, อ้างถงึใน แสงเดอืน วนชิด�ารงศกัดิ,์ 2555) ทีว่่า ภาพลักษณ์ คือ ส่ิงทีอ่ธบิายถงึ 

ตัวตนขององค์กร เป็นภาพที่รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรที่ประชาชนรู ้จักและเข้าใจ 

โดยประชาชนจะรับรู้ได้จากการสร้างเอกลักษณ์ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่องค์กรสร้างขึ้นมา

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเชงินโยบายมหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณคีวรก�าหนดนโยบายด้านกลยทุธ์

การสื่อสารการตลาด โดยมุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย การท�า 

การตลาดเชงิกจิกรรมรปูแบบ RBRU Open House และ RBRU บกุโรงเรยีนรบัตรง รวมถงึการอปุถมัภ์ 

ทางการศึกษา และในส่วนของการสร้างภาพลักษณ์นั้น มหาวิทยาลัยควรมุ ่งเน้นภาพลักษณ ์

ด้านการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัย สู่บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ภาพลักษณ์ด้านมหาวิทยาลัย

ต้นแบบการผลิตครู และก�าลังคนคุณภาพระดับสากล และภาพลักษณ์ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 2. ข้อเสนอแนะหน่วยงานทีม่หีน้าทีก่�ากบัดแูล 1. ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มีหน้าที่ก�ากับดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เว็บไซต์ควรมีความทันสมัย มีเนื้อหาที่ครอบคลุม

ครบถ้วนทัง้ในด้านวชิาการ วจิยั และบรกิารวชิาการ ตลอดจนสามารถเข้าถงึได้ง่าย 2. การท�าการตลาด 

เชิงกิจกรรมในรูปแบบ RBRU Open House และ RBRU บุกโรงเรียนรับตรง ควรมีการบูรณาการ

ท�างานร่วมกันของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นคณะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายแนะแนว กองบริการ

การศึกษา โดยมีกองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการก�ากับดูแลเรื่องดังกล่าว รวมถึง

มหาวทิยาลยัควรก�าหนดปฏทินิการท�าการตลาดเชงิกจิกรรมทีช่ดัเจน เพือ่ให้แต่ละหน่วยงานสามารถ

ด�าเนนิการไปได้ในทศิทางเดยีวกนั 3. มหาวทิยาลยัควรจดัสรรทนุการศกึษาส�าหรบันกัศกึษาทีเ่รยีนด ี

แต่ขาดทุนทรัพย์ให้เพิ่มมากข้ึน ในส่วนของภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  

1. ภาพลักษณ์ด้านการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัย สู่บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ทุกคณะของ

มหาวิทยาลัยควรผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

ได้อย่างแท้จริง และมหาวทิยาลยัต้องน�าผลงานวจิยันัน้ไปให้บรกิารวชิาการแก่ชุมชนและท้องถิน่นัน้ ๆ   

2. ภาพลักษณ์ด้านมหาวิทยาลัยต้นแบบการผลิตครู และก�าลังคนคุณภาพระดับสากล มหาวิทยาลัย

ต้องเร่งพัฒนาทุกหลักสูตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพก�าหนด 

รวมถึงพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอนอย่างแท้จริง  

เพื่อน�าความรู้ดังกล่าวมาผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีคิดได้ ท�าเป็น แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และ 

เป็นบณัฑติทีเ่ป็นทีต้่องการของสงัคมและตลาดแรงงานทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล 3. ภาพลกัษณ์ 

ด้านมหาวทิยาลยัสเีขยีว ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ผูบ้รหิาร บคุลากร และนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั
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ต้องให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการ 

ลดใช้พลงังานทกุชนดิ รวมถงึเดนิหรอืป่ันจกัรยานแทนการใช้รถยนต์หรอืรถจกัรยานยนต์ เพือ่ด�ารงไว้

ซึ่งการเป็นมหาวิทยาลัยน่าเรียนอันดับต้น ๆ ของประเทศ และการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมระดับโลก

ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป

 ศกึษากลยทุธ์การสือ่สารการตลาดและภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณทีีม่ผีล

ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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อิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาอิสระของนักเรียนนายร้อยต�ารวจ

THE TOTAL INFLUENCE OF FACTOR EFFECTING TO 

INDEPENDENT STUDY OF POLICE CADET

พันต�ารวจโท ดร.พิชศาล พันธุ์วัฒนา1

Pol.Lt.Col.Pitsarn Phanwattana, Ph.D.2

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาอทิธพิลของคณุลักษณะพืน้ฐานผู้เรยีน สภาพแวดล้อม

ในการศึกษา ความพร้อมในการศึกษา ความรู้ที่ปรึกษาที่มีต่อการศึกษาอิสระ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย

แบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักเรียน 

นายร้อยต�ารวจ 86 ราย วเิคราะห์ข้อมลูใช้สถิตพิรรณนาและเทคนคิการวเิคราะห์เส้นทาง เชงิคณุภาพ

เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตแบบมีโครง สร้าง และบันทึกความจ�ากับนักเรียน 

นายร้อยต�ารวจ 16 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อม 

ในการศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อการศึกษาอิสระมากท่ีสุด ส่วนคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียนมีอิทธิพล

ทั้งทางอ้อมและผลรวมต่อการศึกษาอิสระมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: การศึกษาอิสระ, อิทธิพล, นักเรียนนายร้อยต�ารวจ

Abstract

 The objective of this research was to study the influence of general learner, 
study environmental, study readiness, knowledge adviser involves to independent 
study. This study was conducted by applying 2 research methodologies. For quantitative  
approach, questionnaires were used to collect data 86 from police cadet. The data was  
analyzed by using descriptive statistics and path analysis. With the qualitative  
approach, in-depth interview, structured observation and field notes with 16 police 
cadets. The results indicated that the study readiness had the most direct influence 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะตำารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำารวจ เลขที่ 90 ต.สามพราน อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 73110, 0819056711, jodd0509@gmail.com 
2 Assistant professor, Ph.D. Faculty of Police Science, Royal Police Cadet Academy 90 Samphran,  

Sam Phran, Nakhon Pathom 73110, 0819056711, jodd0509@gmail.com



บทความที่ 5
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562      61

to independent study and the general learner had the most indirect and total influ-

ence to independent study.

Keywords: Independent study, Influence, Police cadet

ที่มาและความส�าคัญ

 การศึกษาอิสระหรือการค้นคว้าอิสระ (Independent study) เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่ง 

ที่ผู ้ เรียนศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างอิสระในหัวข้อท่ีตกลงนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน 

ตามหลักสูตรปกติของสถานศึกษา หัวข้อท่ีศึกษาข้ึนอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ 

ภายใต้กรอบทีส่ถานศกึษาก�าหนด ซึง่มกัก�าหนดสาขาวชิาทีใ่ห้ศกึษา ระยะเวลา ความยากง่าย ปรมิาณ

เนื้องานที่ต้องศึกษาและวิธีการประเมินผลไว้ โดยปกติก่อนเริ่มท�าการศึกษาต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา

หรืออาจารย์ประจ�าวิชาศึกษาอิสระรับรองหัวข้อ การรับรองดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามบริบท 

เช่น รับรองว่าตนมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะให้ค�าปรึกษาในหัวข้อ รับรองว่าผู้เรียนมีความสามารถ

เพียงพอที่จะศึกษาหัวข้อดังกล่าวได้ด้วยตนเอง รับรองว่าหัวข้อนั้นมีความส�าคัญเหมาะสมกับวิชา 

การศึกษาอิสระในระดับที่ผู ้เรียนก�าลังศึกษาการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาอิสระเป็นการ 

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เพ่ิมทักษะทางการแสวงหาความรู ้อย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ 

ในการแสวงหาความรู ้ข้อเท็จจริง ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สังคมนักวิชาการยอมรับ  

(Litzler, 2014) การศึกษาอิสระช่วยส่งเสริมเติมเต็มในประเด็นที่สนใจตอบสนองความต้องการ  

ความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนขณะที่การได้มาซึ่งความรู้ในปัจจุบันเป็นการแสวงหาความรู้โดยวิธี

อนุมานและอุปมาน (Deductive & Inductive) กล่าวคือ ใช้วิธีอนุมานเพื่อคาด คะเนค�าตอบหรือ 

การตั้งสมมติฐาน จากนั้นน�าวิธีอุปมานใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานว่าเป็นไปตาม 

ที่คาดคะเนหรือไม่แล้วจึงสรุปผลที่ได้ สามารถจ�าแนกได้ 5 ขั้น 1. ขั้นการก�าหนดปัญหา (Problem)  

2. ขัน้การตัง้สมมตฐิาน (Hypothesis) 3. ขัน้การรวมรวมข้อมลู (Data collection) 4. ขัน้การวเิคราะห์ 

ข้อมลู (Analysis) และ 5. ขัน้การสรปุผล (Conclusion) (Red’ko, Yuzhakova, & Yanushevskaya,  

2015)  

 ที่ผ่านมาการศึกษาอิสระตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการต�ารวจ

หลักสูตร พ.ศ. 2556 มีไม่มากเน่ืองจากผู้สอนส่วนใหญ่เลือกใช้การบรรยายประกอบโปรแกรมน�า

เสนอประกอบการบรรยาย ซึง่รวมถงึวชิาสมัมนาการบรหิารงานต�ารวจทีจ่ะใช้ควบคูก่บัการแบ่งกลุม่

สนทนาหรอืประชมุระดมสมอง แต่ปัจจบุนัหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการต�ารวจ

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 ทีใ่ช้เวลาศกึษาจากเดมิ 4 ปี เป็น 5 ปี ได้เน้นการศกึษาอสิระ และศกึษา 

ด้านกฎหมาย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามยุทธศาสตร์การศึกษาของส�านักงาน 
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ต�ารวจแห่งชาต ิ(กองบญัชาการศกึษา, 2561) โดยวชิาสมัมนาการบรหิารงานต�ารวจเป็นหนึง่ในวชิาเลอืก 

ของกลุ่มวิชาการบริหารท่ีนักเรียนนายร้อยต�ารวจช้ันปี 4 ต้องเลือกลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการต�ารวจหลักสูตรปรับปรุง รายละเอียดของรายวิชาน้ี 

เกีย่วข้องกบัสมัมนาทบทวนปัญหาการบรหิารและการปฏบิติังานต�ารวจด้านต่าง ๆ  อาท ิองค์การและ 

การจดัการ การบรหิารงานบคุคล การบรหิารงบประมาณและพสัด ุพฤตกิรรมองค์การ เทคนคิการบรหิาร 

การวางแผน และการพัฒนาองค์การ มุ่งเน้นด้านความรู้และทักษะทางปัญญาตาม มคอ.3 ในหัวข้อ 

ที่เกี่ยวกับการจัดท�าหลักสูตร (Curriculum mapping) (โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ, 2561)

 การจดัการเรียนการสอนวชิาสมัมนาการบรหิารงานต�ารวจภายใต้หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 

อาจประสบปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากแต่เดิมไม่เคยใช้การศึกษาอิสระเป็นเครื่องมือการสอน 

จึงอาจเกิดปัญหาด้านการปรับตัว รวมถึงผู้เรียนท่ีแต่เดิมรับความรู้โดยนั่งฟังบรรยายในชั้นเรียน 

ต้องปรบัเปลีย่นช่องทางหาความรูซ้ึง่เกีย่วข้องหรอืขึน้อยูก่บัปัจจยัหลากหลายด้านอาทเิช่น คุณลักษณะ 

พื้นฐานผู้เรียน สภาพแวดล้อมในการศึกษา ความพร้อมในการศึกษา ความรู้ที่ปรึกษา เป็นต้น ผู้วิจัย

ในฐานะหนึ่งในผู้สอนวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจประสงค์ทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อการศกึษาอสิระเพือ่ใช้เป็นข้อมลูพฒันา จงึคดัเลอืกปัจจยัทีน่กัการศกึษาใช้ในงานเป็นตวัแปรอสิระ

ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับบริบทเป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้งนี้ 

วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน สภาพแวดล้อมในการศึกษา ความพร้อม 

ในการศึกษา และความรู้ที่ปรึกษาที่มีต่อการศึกษาอิสระของนักเรียนนายร้อยต�ารวจ

นิยามศัพท์เฉพาะ

 นักเรียนนายร้อยต�ารวจ หมายถึง ผู้เรียนชั้นปีที่ 4 ที่เลือกลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา 

การบริหารงานต�ารวจในปีการศึกษา 2/2561

 คุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน หมายถึง เพศ ภูมิล�าเนา และผลการเรียนที่ผ่านมาของนักเรียน

นายร้อยต�ารวจชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาอิสระในวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจ

 สภาพแวดล้อมในการศึกษา หมายถึง สถานท่ี เวลา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาอิสระ 

ของนักเรียนนายร้อยต�ารวจ

 ความพร้อมในการศกึษา หมายถงึ การเข้าใจวธิศีกึษา การเตรยีมตวัก่อนศกึษา และความมุง่มัน่ 

เพื่อศึกษาของนักเรียนนายร้อยต�ารวจที่ศึกษาอิสระในวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจ

 ความรู้ที่ปรึกษา หมายถึง ระดับความรู้ ความรู้ที่ถ่ายทอด และความรู้ที่ได้รับของอาจารย ์

ผู้สอนตามมุม มองของนักเรียนนายร้อยต�ารวจที่ศึกษาอิสระในวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจ
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 การศึกษาอิสระ หมายถึง รูปแบบในการศึกษาวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจที่ตกลงกัน

ระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ภายใต้กรอบที่สถานศึกษาก�าหนด

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

 จากภาพที ่1 ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทีใ่ช้ศกึษาพบว่ามตีวัแปรทัง้สิน้ 5 ตวัแปร ประกอบด้วย 

ตัวแปรตาม 1 ตัว คือ การศึกษาอิสระ และตัวแปรอิสระอีก 4 ตัว ได้แก่ คุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน 

สภาพแวดล้อมในการศึกษา ความพร้อมในการศึกษา และความรู้ที่ปรึกษา โดยภาพที่ 1 เป็นรูปแบบ 

ความสมัพนัธ์เชงิเส้น (Linear relationship) มทีศิทางของความสมัพนัธ์เป็นเส้นตรงเชงิบวก (Positive  

relationship) ได้แก่ ตวัแปรคณุ ลกัษณะพืน้ฐานผูเ้รยีนทีส่่งผลต่อความพร้อมในการศกึษา หรอืตวัแปร 

ความรูท้ีป่รึกษาทีส่่งผลต่อการศกึษาอสิระเป็นต้น (Gogtay & Thatte, 2017) โดยความสมัพนัธ์ทัง้หมด 

ในภาพสามารถเขียนเป็นสมมติฐานได้ 4 ข้อดังนี้

 สมมตฐิานที ่1 การศกึษาอสิระ (ISTUDY) ขึน้อยูก่บัคณุลกัษณะพืน้ฐานผูเ้รยีน สภาพแวดล้อม

ในการศึกษาความพร้อมในการศึกษา และความรู้ที่ปรึกษา

 ISTUDY = ƒ ( β
1
 GENERALS + β

2
 ENVIRS + β

3
 READYS + β

4
 KNOWAD)………….….….(1)

 สมมตฐิานที ่2 ความรูท้ีป่รกึษา (KNOWAD) ขึน้อยูกั่บคณุลกัษณะพืน้ฐานผูเ้รยีน สภาพแวดล้อม 

ในการศึกษา และความพร้อมในการศึกษา

 KNOWAD = ƒ (β
5
 GENERALS + β

6
 ENVIRS + β

7
 READYS)………………..……......……..…(2)

 สมมติฐานที่ 3 ความพร้อมในการศึกษา (READYS) ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน และ

สภาพแวดล้อมในการศึกษา

 READYS = ƒ (β
8
 GENERALS + β

9
 ENVIRS)……………………………...…………………..….…...(3)

 สมมติฐานที่ 4 สภาพแวดล้อมในการศึกษา (ENVIRS) ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน

 ENVIRS = ƒ (β
10
 GENERALS)……………………………...............…………………………………….(4)
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ภาพที ่1 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการศกึษาอสิระวชิาสมัมนาการบรหิารงานต�ารวจของนกัเรยีนนายร้อยต�ารวจ 

วิธีการศึกษา

 การวจิยันีใ้ช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน (Mixed method) ทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ

ควบคู่กันเพื่อให้ข้อค้นพบเป็นไปในลักษณะเกื้อกูลส่งเสริมกัน

กลุ่มตัวอย่าง 

 เชิงปริมาณใช้หน่วยวิเคราะห์ (Units of analysis) ที่มีคุณสมบัติของหน่วยระดับบุคคล 

ได้แก่ นักเรียนนายร้อยต�ารวจช้ันปีท่ี 4 ท่ีเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจ 

ในปีการศกึษา 2/2561 จ�านวน 86 ราย ส่วนกลุม่ตวัอย่างเชงิคณุภาพไม่ก�าหนดจ�านวนตวัอย่างทีแ่น่ชดั 

มลีกัษณะยดืหยุน่ปรบัตามความเหมาะสม เกบ็จนกว่าข้อมลูเกดิความอิม่ตวัเชงิทฤษฎ ี(Theoretical 

saturation) (Creswell, 2014)

สถานที่

เข้าใจวิธีศึกษา การเตรียมตัวก่อนศึกษา ความมุ่งมั่นเพื่อศึกษา ส�าเร็จ ไม่ส�าเร็จ

เพศ

ภูมิล�าเนา

ผลการ

เรียนที่

ผ่านมา

เวลา วัสดุอุปกรณ์ ระดับความรู้ ความรู้ที่ถ่ายทอด ความรู้ที่ได้รับ

สภาพแวดล้อม

ในการศึกษา
ความรู้ที่ปรึกษา

คุณลักษณะ

พื้นฐานของผู้เรียน
การศึกษาอิสระ

ความพร้อม

ในการศึกษา

β
1

β
2

β
5

β
9 β

7

β
3

β
4

β
6

β
10

β
8



บทความที่ 5
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562      65

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 เชงิปรมิาณใช้วธิเีลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) (Palinkas, Horwitz, 

Green, Wisdom, Duan, & Hoagwood, 2015) ไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Nonprobability  

sampling) แต่ใช้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยกล่าวคือ ลักษณะ 

กลุม่ทีเ่ลือกมคีวามสอดคล้องและตรงตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั โดยคดัเลอืกนกัเรียนนายร้อยต�ารวจ

ชั้นปีที่ 4 ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจในปีการศึกษา 2/2561 และ 

เชงิคณุภาพใช้การสุม่ตวัอย่างเชงิทฤษฎ ี(Theoretical sampling) เพือ่ความเป็นตวัแทน (Creswell, 

2014) คัดเลือกนักเรียนนายร้อยต�ารวจชั้นปีที่ 4 ที่มีคุณสมบัติตามข้างต้นจ�านวน 16 ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เชิงปริมาณใช้แบบสอบถามที่ได้ผ่านการทบทวนวรรณกรรม การให้ค�านิยามปฏิบัติการ และ

ยืนยันความถูกต้องตามหลักวิชาการเชิงทฤษฎีว่าแบบสอบถามได้วัดในส่ิงที่ต้องการจากที่พิจารณา

เรื่องความถูกต้อง (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2558) 1. ความถูกต้องเนื้อหา (Content  validity)  

2. ความถูกต้องของตัวสร้าง (Construct validity) 3. ความถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐาน (Criterion - 

related validity) 4. ความถกู ต้องผวิหน้า (Face validity) 5. ความถกูต้องในการแปลง (Translation 

validity) 6. ความถกูต้องบริบท (Nomological validity) และ 7. ความถกูต้องพ้องกนั (Concurrent 

validity) (Peeters, Beltyukova, & Martin, 2013)  และเครือ่งมอืทีใ่ช้เชงิคณุภาพใช้ทฤษฎตีดิพืน้ที่ 

(Grounded theory) ใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In depth interview) การสังเกตแบบมีโครงสร้าง 

(Structured observation) การบนัทกึความจ�า (Memos) ยดึตามสภาพความจรงิเป็นหลกัตามแรงขบั 

ของข้อมูล (Data-driven approach)

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เชิงปริมาณเลือกใช้การเก็บจากแบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างค�าถามเป็นข้อความ

เข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนให้ผู้ตอบเกิดข้อสงสัย ไม่มีค�าถามช้ีน�าครอบคลุมทุกประเด็นการศึกษา  

(Benedict, De Jong, & Baumgartner, 2010) ผ่านการวัดความเชื่อมั่นของความคงตัว (Stability  

reliability) ศกึษาน�าร่อง (Pilot study) และวธิกีารทดสอบซ�า้ (Test - retest method) (Resch, Driscoll,  

McCaffrey, Brown, Ferrara, & Macciocchi, 2013) ก่อนน�าไปใช้จริงในงาน ส่วนวิธีเก็บข้อมูลเชิง

คุณภาพได้ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารอ้างอิงเพื่อหาช่องว่างของความรู้ (Gap of knowledge)  

ร่วมกบัเครือ่งมอืการวจิยัข้างต้น ใช้หลากหลายวธิแีบบทีเ่รยีกว่าพหวุธิ ี(Triangulation) เพือ่ใช้การยนืยนั 

ข้อค้นพบว่ามีความถูกต้องโดยค�านึงถึงความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นส�าคัญ (สุชาติ  

ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2554) รายละเอียดการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เจาะลึกประกอบด้วยค�าถามหลัก 
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ค�าถามซักไซ้ไล่เรียง และค�าถามติดตาม ปฏิบัติโดยปล่อยตามสภาวะไม่ก�าหนดล่วงหน้ามากนัก 

ใช้ค�าถามปลายเปิด (Open ended questions) รวม 5 ข้อ พร้อมกับเตรียมจัดท�าแบบจดบันทึก 

การสัมภาษณ์เพื่อช่วยจัดระบบความคิดแต่ละประเด็นไว้ครบถ้วน

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 เชิงปริมาณเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) เพื่อตรวจสอบว่าตัวแปร

อิสระใดมีอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมต่อการศึกษาอิสระวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจ

ของนกัเรยีนนายร้อยต�ารวจ และเชงิคณุภาพใช้แนวทางการวเิคราะห์เชงิอปุนยั (Inductive analysis) 

เริ่มจากเตรียมแฟมข้อมูล ศึกษารายละเอียดเอกสารข้อความให้เกิดความคุ้นเคย และแยกประเด็น 

เนือ้เรือ่งเพือ่ได้แบบแผนของความสมัพนัธ์ทีผ่่านกระบวนการท�าซ�า้ การหมนุวน และการเปรยีบเทยีบ

ในกรณมีเีชงิลบ เมือ่ข้อมลูจดัเป็นกลุม่เรยีบร้อยน�าข้อมลูเข้าโปรแกรม ATLAS.ti (กรรณกิาร์ สขุเกษม 

และ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2558) 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 เชงิปรมิาณใช้สถติ ิ2 ประเภท คอื 1. สถติติวัแปรตวัเดยีว ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง และ 2. สถิติหลายตัวแปรในการหาน�้าหนักรายการ

ข้อความที่ใช้สร้างมาตรวัด ทดสอบความถูกต้องของมาตรวัด ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

และเทคนคิการวเิคราะห์เส้นทางความสมัพนัธ์ เชงิคณุภาพใช้สถติพิรรณนา การกระจายอตัราส่วนร้อย 

ของความถี่แต่ละกลุ่ม (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2555)

 ทัง้นีก้ารด�าเนนิการวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกบัมนษุย์ในทกุขัน้ตอนได้ยดึหลกัจรยิธรรมสากลในการท�า

วิจัย (Belmont report) ประกอบด้วยหลักความเคารพในบุคคล หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย 

และหลักความยุติธรรม (Friesen, Kearns, & Redman, 2017) อย่างเคร่งครัด

ผลการศึกษา

 สภาพทั่วไปของตัวแปรที่ใช้ศึกษาพบว่า ภาพรวมของนักเรียนนายร้อยต�ารวจชั้นปีที่ 4  

ที่ผ่านการเรียนวิชาสัมมนาการบริหารงานต�ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 73.3) มีภูมิล�าเนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 31.2) ผลการเรียนที่ผ่านมาได้เกรดระหว่าง 2.50 - 2.99 (ร้อยละ  

36.0) นักเรียนนายร้อยต�ารวจส่วนใหญ่คิดเห็นว่ามีความส�าเร็จในการเรียนแบบศึกษาอิสระ (ร้อยละ  

77.9) โดยส่วนใหญ่คิดเห็นว่าสภาพแวดล้อมในการศึกษาด้านสถานที่ และอุปกรณ์อยู่ในระดับดี 

(คะแนน 3.78/3.64 จากคะแนนเต็ม 5.00) ส่วนเวลาคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับปานกลาง 

(คะแนน 3.07 จากคะแนนเต็ม 5.00) เรื่องความรู้ที่ปรึกษาพบว่า นักเรียนนายร้อยต�ารวจส่วนใหญ่
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ทราบว่าอาจารย์ทีป่รกึษาส่วนใหญ่ของนกัเรยีนเป็นอาจารย์ในระดบัผูช่้วยศาสตราจารย์ และคดิเหน็ว่า 

ความรู ้ที่ได้รับถ่ายทอดจากที่ปรึกษาและความรู ้ที่ได้รับอยู ่ในระดับดี (คะแนน 7.56/7.23 

จากคะแนนเตม็ 10.00) ทัง้นีน้กัเรยีนนายร้อยต�ารวจส่วนใหญ่มคีวามเข้าวธิกีารศกึษาแบบศกึษาอสิระ

เป็นอย่างด ี(คะแนน 7.17 จากคะแนนเตม็ 10.00) ซึง่ส่วนใหญ่ได้การเตรยีมตวัก่อนศึกษาและมคีวาม

มุ่งมั่นเพื่อศึกษาในระดับปานกลาง (คะแนน 6.76/6.89 จากคะแนนเต็ม 10.00)

ตารางที่1 สภาพทั่วไปของตัวแปรที่ใช้ศึกษา (n = 86)

รายการที่ใช้วัด
ค่า

สูงสุด

ค่า

เฉลี่ย

ค่า

เบี่ยง

เบนฯ

ค่า

ความ

เบ้

ค่า

ความ

โด่ง

Alpha if 

item 

deleted

สถานที่ 5 3.78 1.67 .54 .73 .806

เวลา 5 3.07 1.44 .37 .29 .787

วัสดุอุปกรณ์ 5 3.64 1.71 .63 .57 .764

ระดับความรู้ 4 2.37 .91 .29 .17 .718

ความรู้ที่ถ่ายทอด 10 7.56 3.37 .78 1.14 .779

ความรู้ที่ได้รับ 10 7.23 3.13 -.27 1.16 .764

เข้าใจวิธีศึกษา 10 7.17 3.29 1.08 .89 .737

การเตรียมตัวก่อนศึกษา 10 6.76 2.28 .87 .64 .811

ความมุ่งมั่นเพื่อศึกษา 10 6.89 2.21 .44 .71 .846

รายการที่ใช้วัด จ�านวน (คน) อัตราส่วนร้อย

เพศ    ชาย 63 73.3

    หญิง 23 26.7

ภูมิล�าเนา   เหนือ

    ใต้

    ตะวันออก

    ตะวันออกเฉียงเหนือ

    ตะวันตก

    กรุงเทพมหานคร

17

11

15

26

7

9

19.8

12.8

17.5

31.2

8.2

10.5
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รายการที่ใช้วัด จ�านวน (คน) อัตราส่วนร้อย

ผลการเรียนที่ผ่านมา 2.00 - 2.49

    2.50 - 2.99

    3.00 - 3.49

    3.50 ขึ้นไป

9

31

28

18

10.5

36.0

32.6

20.9

การศึกษาอิสระ  ไม่ส�าเร็จ

    ส�าเร็จ

19

67

22.1

77.9

หมายเหตุ: ค่าต�่าสุด = 1

 การตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน สภาพแวดล้อม 

ในการศึกษาความพร้อมในการศึกษา และความรู้ที่ปรึกษาที่มีต่อการศึกษาอิสระ ก่อนน�าข้อมูลเข้าสู่

การวเิคราะห์ทางสถติต้ิองตรวจข้อมลูก่อนว่าละเมดิข้อสมมติทีก่�ากบัเทคนคิวธิหีรอืไม่ โดยตรวจสอบ

ข้อสมมต ิ(Assumptions) อย่างน้อย 4 ข้อ ได้แก่ ความเหมอืนกนัของการผนัแปร (Homoscedasticity) 

ความเป็นเส้นตรง (Linearity) การกระจายปกตติวัแปรเดยีว (Univariate normality) และตวัแปรอสิระ 

ไม่สมัพันธ์สงู (Multicollinearity) (สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ,์ 2556) (ตารางที ่2) และใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู  

SPSS แปลงข้อมูลเชิงคุณภาพ (คุณ ลักษณะพื้นฐานผู้เรียน) ที่เป็นตัวแปรพยากรณ์ให้เป็นตัวแปรหุ่น 

(Dummy variable) ส�าหรับใช้เทคนิควิเคราะห์ถดถอย

 จากตารางที ่2 พบว่าไม่มตีวัแปรอสิระคูใ่ดทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัสูงเกนิกว่า .75 ทีก่่อเกดิปัญหา 

ละเมดิข้อสมมตทิีก่�ากบัเทคนคิวธิ ีเป็นสิง่บ่งชีเ้บือ้งต้นว่าสามารถน�าตวัแปรเหล่านีว้เิคราะห์ขัน้ต่อไปได้  

ตวัแปรทัง้หมดมกีารกระจายปกต ิพจิารณาจากค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง  

และค่าทีไ่ด้จาก K-S test เมือ่ทดสอบ Linearly ตรวจสอบความเป็นเส้นตรงพบว่า ตวัแปรอสิระทกุตวั 

มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการ ศึกษาอิสระ (F test = 1.576 มีนัยส�าคัญทางสถิติ) และค่า KMO 

(Kaiser - Meyer Olkin) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างที่ได้จากการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) อยู่เกณฑ์ปกติกล่าวคือ ค่า KMO 

มากกว่า 0 และเข้าใกล้ไปทาง 1 (Ryu, 2013) (ค่า KMO ที่ได้ = .743) จึงสรุปว่าภาพรวมตัวแปร

ทั้งหมดที่ใช้วิเคราะห์ได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ไม่การละเมิดข้อสมมติ
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ตารางที่ 2 ค่าความสัมพันธ์ทวิระหว่างตัวแปรและสถิติพรรณนาตัวแปรที่ใช้ศึกษา

ตัวแปร ISTUDY GENERALS ENVIRS READYS KNOWAD

ISTUDY  1.00 .47 .51 .38 .29

GENERALS 1.00 .39 .41 .46

ENVIRS 1.00 .63 .33

READYS 1.00 .27

KNOWAD 1.00

Tolerance - .81 .79 .77 .81

VIF - 1.27 1.34 1.31 1.29

K-S Test .10 .07 .09 .08 .07

ค่าสูงสุด 10 5 5 10 10

ค่าเฉลี่ย 7.54 3.09 3.36 6.87 7.11

ค่าเบี่ยงเบนฯ 3.17 1.41 1.67 2.76 3.27

ค่าความเบ้ .78 -.29 .37 .79 1.16

ค่าความโด่ง 1.07 -.07 .56 .64 .97

หมายเหตุ: Min ทุกตัวแปร  = 1, Kaiser – Meyer Olkin = .743,  Sig. F = .000, F test = 1.576

 การวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมของตัวแปรอิสระทั้ง 4  

ที่มีต่อการ ศึกษาอิสระเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ปรากฎสมการโครงสร้าง 5 - 8 ภาพที่ 2 และ

ตารางที่ 3 ดังนี้

ISTUDY = ƒ (.687 GENERALS + .647 ENVIRS + .693 READYS + .624 KNOWAD)…………..……...(5)

 R = .631              R2 = .467                F = 14.354             Sig.F = .000

KNOWAD = ƒ (.553 GENERALS + .601 ENVIRS + .667 READYS)……………..………………..…………(6)

 R = .728              R2 = .523                F = 14.649             Sig.F = .001

READYS = ƒ (.736 GENERALS + .716 ENVIRS)…………….…...………….………………………………………(7)

 R = .674              R2 = .466                F = 13.893             Sig.F = .000

ENVIRS = ƒ (.544 GENERALS)…………………...……………..……………………………………………………….(8)

 R = .711              R2 = .497                F = 14.841             Sig.F = .000
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ภาพที่ 2 แบบจ�าลองการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ (Path diagram)

ตารางที่ 3 อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และโดยรวมตัวแปรอิสระที่มีต่อการศึกษาอิสระ (n = 86)

อิทธิพลของตัวแปร
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล

ทางตรง ทางอ้อม ผลรวม

คุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน (GENERALS) .687 1.059 1.746

สภาพแวดล้อมในการศึกษา (ENVIRS) .647 .871 1.518

ความพร้อมในการศึกษา (READYS) .693 .416 1.109

ความรู้ที่ปรึกษา (KNOWAD) .624 - .624

หมายเหต:ุ อทิธพิลทางอ้อมของคณุลกัษณะพืน้ฐานผูเ้รยีนได้จาก (.544 x .601 x .624) + (.736 x .693)  

+ (.553 x .624)=  1.059  และผลรวมได้จาก  .687 + 1.059 = 1.746  อทิธพิลทางอ้อมของสภาพ แวดล้อม 

ในการศึกษาได้จาก (.601 x .624) + (.716 x .693) = .871 และผลรวมได้จาก .647 + .871 = 1.518  

และอิทธิพลทางอ้อมของความพร้อมในการศึกษาได้จาก .667 x .624 = .416 และผลรวมได้จาก  

.693 + .416 = 1.109

อภิปรายผล

 การศึกษาเรื่องอิทธิพลรวมของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการศึกษาอิสระของนักเรียนนายร้อยต�ารวจ 

มวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาอทิธพิลของคณุลกัษณะพืน้ฐานผูเ้รยีน สภาพแวดล้อมในการศึกษาความพร้อม 

ในการศกึษาและความรูท้ีป่รกึษาทีม่ต่ีอการศกึษาอสิระ สามารถอภิปรายผลจากตารางที ่3 ได้ความว่า 

ความพร้อมในการศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อการศึกษาอิสระมากที่สุด (.693) รองลงมา ได้แก่ 

คุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน สภาพ แวดล้อมในการศึกษา และความรู้ที่ปรึกษาเป็นล�าดับท้าย (.624) 

ENVIRS KNOWAD

ISTUDY

READYS

GENERALS

.601

.624

.693
.736

.544
.647

.553

.667.716

.687
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แต่ทั้งนี้คุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียนมีอิทธิพลท้ังทางอ้อมและผลรวมต่อการศึกษาอิสระมากที่สุด 

(1.059/1.746) รองลงมาไล่เรยีงล�าดบั คอื สภาพแวดล้อมในการศกึษา ความพร้อมในการศกึษา และ

ความรู้ที่ปรึกษาเป็นล�าดับท้าย 

 ข้อค้นพบดังกล่าวสามารถสรุปสาระได้ความว่า ความพร้อมในการศึกษามีอิทธิพลทางตรง 

ต่อการศึกษาอิสระมากที่สุด ส่วนคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียนมีอิทธิพลทั้งทางอ้อมและผลรวมต่อ 

การศึกษาอิสระมากที่สุดข้อค้นพบที่ได้เป็นดั่งสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้ง 4 ข้อ เน่ืองด้วยทุกสมมติฐาน 

ต่างมคีวามสมัพนัธ์กนัในเชงิบวก หากจะต่างกนัแต่ค่าสมัพนัธ์เท่านัน้ จงึยอมรบัในสมมตฐิานดงักล่าว 

ดังเช่น การศึกษาอิสระขึ้นอยู่กับคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน สภาพแวดล้อมในการศึกษา ความ

พร้อมในการศึกษา และความรู้ที่ปรึกษา หรือความรู้ที่ปรึกษาข้ึนอยู่กับคุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียน 

สภาพแวดล้อมในการศึกษา และความพร้อมในการศึกษา เป็นต้น

 เรื่องความพร้อมในการศึกษาท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อการศึกษาอิสระสูงที่สุดเกี่ยวข้องกับ 

การเข้าใจวิธีศึกษา การเตรียมตัวก่อนศึกษา และการมุ่งม่ันในการศึกษา อธิบายได้ว่าการเตรียมตัว 

ในการศึกษาอิสระเบื้องต้นผู้เรียนจ�าต้องเข้าใจวิธีการศึกษาอย่างถูกต้องเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจว่า 

การศึกษาอิสระต้องเริ่มจากการก�าหนดประเด็นปัญหาเพื่อด�าเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู ้

จากแหล่งข้อมูลผ่านการแสดงออกของผู้ศึกษาด้วยความมุ่งมั่นต่อการศึกษา ท�าการศึกษาโดยใช ้

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อน�าไปสู่การสรุปองค์ความรู้และ 

เผยแพร่ต่อสาธารณะ สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการของความพร้อมในการศึกษาที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน

ภายใต้การศึกษาค้นคว้าอิสระตัวอย่างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการศึกษามีมากมาย เช่น  

การจัดเตรียมตนเองเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ การสร้างวินัยและความมุ่งมั่นในตนเองรวมถึงการดูแล

สขุภาพของตนเองให้แขง็แรงปราศจากโรคภยั การจดัเตรยีมสภาพแวดล้อมในการเรยีน ได้แก่ มมุเรยีน  

อุปกรณ์การเรียน รวมถึงแสงสว่าง อุณหภูมิ การจัดเตรียมเวลาเพื่อการเรียน ได้แก่ เวลาที่เหมาะสม  

การท�ากิจกรรมการเรียนที่ตรงเวลา หรือการจัดเตรียมทุนทรัพย์เพื่อการเรียน เป็นต้น การเตรียม 

ความพร้อมควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจของผู ้เรียนเป็นเรื่องที่ส�าคัญเนื่องจากเป็นการกระตุ ้น

ความสนใจให้ผู้เรียนสนใจ ใส่ใจต่อบทเรียนนั้น ความใส่ใจเป็นจุดเริ่มแรกที่จะท�าให้ผู้เรียนมีความ

กระตือรือร้นที่จะเรียนรู ้ การเรียนรู ้ที่ยากและท้าทายจะมีประสิทธิภาพเมื่อผู ้เรียนมีแรงจูงใจ 

จงึจะกระท�าอย่างตัง้ใจในการสร้างความรูจ้ากการศกึษาอสิระด้วยตนเอง (Mckendry &  Boyd, 2012) 

ประเดน็เรือ่งเพศทีเ่ป็นตวัแปรองค์ประกอบของคณุลกัษณะพืน้ฐานผูเ้รยีนทีม่อีทิธพิลทัง้ทางอ้อมและ 

ผลรวมต่อการศึกษาอิสระข้อค้นพบจากงานวิจัยระบุว่าเพศส่งผลต่อผลการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ 

โดยเปรียบเทียบโอกาสส�าเร็จการศึกษาระหว่างเพศชายและเพศหญิงพบว่า เพศหญิงมีโอกาสส�าเร็จ 

การศกึษาตามก�าหนด เวลามากกว่านกัศกึษาเพศชายทีม่โีอกาสส�าเรจ็การศกึษาหลงัก�าหนดเวลาและ

ออกกลางคันสูงกว่านักศึกษาเพศหญิง (Croson & Gneezy, 2009) อย่างไรก็ดีประเด็นอื่นที่เกี่ยวกับ
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คุณลักษณะบุคคล เช่น อายุ การศึกษา หรือประสบการณ์ ต่างมีอิทธิพลต่อการเรียนมากกว่าเรื่อง 

ความแตกต่างทางเพศ เช่น ความแตกต่างด้านอายหุรอืวยัมส่ีวนเกีย่วข้องทีจ่ะก่อให้เกดิความแตกต่าง 

เรือ่งความรบัผดิชอบ ความสนใจ ความรอบรู ้ความสามารถในการแก้ ปัญหา ความคิด ความมเีหตผุล

และวฒุภิาวะด้านอืน่รวมถงึความสามารถทางสตปัิญญาได้ หรอืการศึกษาส�าหรบัผู้ทีส่�าเรจ็การศึกษา 

ในระดับที่สูงกว่าจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีกว่า เช่นเดียวกับประสบการณ์กล่าวคือ ผู้ที่มีวัยวุฒ ิ

มกัปฏบิตัตินต่อสิง่ใดได้ดกีว่าผูอ่้อนประสบการณ์ซึง่รวมถงึเรือ่งของการศกึษาอสิระ หรอือาจเปรยีบดงั 

ค�ากล่าวที่ว่า ประสบการณ์สอนให้รู้และเป็นครูของทุกคน ความฉลาดนั้นคือผลของการสะสม

ประสบการณ์

 ประเด็นของภูมิล�าเนาผู้เรียนที่มีอิทธิพลทางอ้อมและผลรวมต่อการศึกษาอิสระ ประเด็นน้ี

อาจเป็นได้ว่าผู้เรียนที่มีภูมิล�าเนากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศได้รับโอกาสเข้าถึง

แหล่งข้อมูลมากกว่าผู้ เรียนที่มีภูมิล�าเนาต่างจังหวัด แต่ทั้งน้ีที่กล่าวมิอาจเป็นข้อสรุปได้เน่ืองด้วย 

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้วยการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่ว่าผู้เรียนมีภูมิล�าเนาใดย่อม

สามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค และประเด็นของผลการเรียนที่ผ่านมาที่มีอิทธิพลทั้งทางอ้อมและ

ผลรวมต่อการศกึษาอสิระ เมือ่น�าพฤตกิรรมของผูเ้รยีนเข้าร่วมพจิารณาสามารถชีไ้ด้ชดัว่าความสนใจ 

ความตัง้ใจ ความมุง่มัน่ ความเอาใจใส่ ความกระตอืรอืร้น ความใฝ่เรยีนรู ้ความต้องการประสบผลส�าเรจ็ 

ความเพยีร พฤตกิรรมทีแ่สดงออกเหล่านีต่้างส่งผลให้การศกึษาอสิระมโีอกาสประสบผลส�าเรจ็มากกว่า

ผูบ้กพร่องทางพฤตกิรรมดงักล่าว ผูเ้รยีนได้รบัผลการเรยีนทีดี่หรอืกรณทีีผู้่เรยีนมกัแสดงความคิดเหน็

และมีข้อเสนอแนะในประเด็นที่ได้ศึกษาก็จะส่งเสริมให้การศึกษามีประสิทธิภาพประสบผลส�าเร็จ 

ได้เช่นกัน (Hattie & Timperley, 2007) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาอิสระที่ต้องใช้พฤติกรรม 

ดังกล่าวเพื่อสนับ สนุนการเรียนมากกว่าการศึกษาในชั้นเรียนทั่วไป

 อย่างไรก็ดีเรื่องสภาพแวดล้อมในการศึกษาและความรู้ที่ปรึกษาเป็นเรื่องที่มิอาจมองข้าม 

ได้เน่ืองด้วยทั้งสองเรื่องต่างมีอิทธิพลต่อการศึกษาอิสระ เพียงแต่ต่างมีอิทธิพลไม่เทียบเท่า 

เรื่องของคุณลักษณะพ้ืนฐานผู้เรียนและความพร้อมในการศึกษา การที่ระบุว่าสภาพแวดล้อม 

มีอิทธิพลต่อการศึกษาอิสระเน่ืองด้วยสภาพแวดล้อมมักเก่ียวข้องกับทุกส่ิงทุกอย่างที่เกิดขึ้นสัมพันธ์

และเกี่ยวข้องกับการสอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในช้ันเรียน 

สภาพแวดล้อมคอื สภาพสภาวะหรอืสิง่ต่าง ๆ  ทีอ่ยูร่อบตวัทีม่อียูต่ามธรรมชาตหิรอืเป็นสิง่ทีถ่กูสร้างขึน้  

อาจเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม อยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ซึ่งมี

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยความหมายสภาพแวดล้อม 

ในโรงเรยีนคอื องค์ประกอบต่าง ๆ  ภายในโรงเรยีนทีส่่งเสรมิให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง  

ได้แก่ มีบรรยากาศดี มีความเป็นระเบียบ มีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างการเรียนรู้ 

หลากหลาย (Ernst, & Erickson, 2018) เช่นนีส้ภาพแวดล้อมการเรยีนวชิาสมัมนาการบรหิารงานต�ารวจ 
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แบบศึกษาอิสระของนักเรียนนายร้อยต�ารวจด้านสถานที่ใช้ในการเรียน เวลาในการเรียน และวัสดุ

อุปกรณ์ในการเรียนจึงเป็นองค์ประกอบท่ีผู้สอนต้องตระหนักถึงความส�าคัญเนื่องจากมีอิทธิพล 

ต่อการศึกษาอิสระ ยกตัวอย่างเรื่องสถานที่ใช้ในการเรียนที่นักการศึกษาได้ระบุถึงความส�าคัญ 

ของสถานทีใ่ช้ในการเรียนทีท่�าหน้าทีด่งัสิง่เร้าหรอืกระตุน้ให้ผูเ้รยีนเกดิความอยากเรยีน สถานทีใ่ช้เรยีน

ต้องมโีปร่งโล่ง อากาศถ่ายเท มหีน้าต่างเพือ่ให้ผูเ้รยีนอยูภ่ายในห้องไม่รูสึ้กถงึความอดึอดั การจดัสถานที่ 

ใช้ในการเรยีนต้องค�านงึถงึลกัษณะการเรยีนการสอน และวธิกีารสอน ค�านงึถงึวตัถปุระสงค์ของการใช้  

ค�านึงถึงบรรยากาศที่ต้องการให้เกิดขึ้น ในบางครั้งการจัดสถานที่ใช้ในการเรียนอาจค�านึงถึง 

ความสะดวกและความยืดหยุ่นของการใช้งานเป็นส�าคัญ ซึ่งการจัดและตกแต่งสถานที่ใช้เรียน 

ควรยึดหลัก 2 ประการ 1. การเร้าความสนใจในการเรียน และ 2. ความมีระเบียบ (Schindel,  

& Tolbert, 2017)

 ส่วนเรื่องของความรู้ที่ปรึกษาเนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ใกล้ชิดนักศึกษามากที่สุด 

จะเป็นผู้ที่รวบ รวมและทราบข้อมูลของนักเรียน รู้จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของนักเรียนแต่ละคน 

ที่ต้องส่งเสริม พร้อมทั้งรู ้จุดด้อยที่ต้องแก้ไข นักเรียนที่เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 

จะต้องปรบัตวัมากกว่านกัศกึษาระบบมหาวทิยาลยัปกต ิทัง้ในด้านการเรียนรวมถงึการใช้ชวีติประจ�าวนั 

อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือนักเรียนทั้งในด้านวิชาการและการด�าเนินชีวิต 

บทบาทด้านวชิาการ ได้แก่ การลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาคการ ศกึษา การด�าเนนิแบบค�าร้อง ตดิตาม

ความก้าวหน้าทางด้านการเรยีน ตดิตามผลสมัฤทธิท์างด้านวชิาการของนกัเรยีน แนะน�าหรอืตกัเตอืน

เมื่อผลการเรียนตกต�่า แนะน�าและช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ 

หรือการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเป็นต้นส่วนบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการด�าเนินชีวิต ได้แก่ 

การดูแลด้านจิตใจและปัญหาอื่น ๆ ที่อยู่ในขอบข่ายของอาจารย์ที่ปรึกษา แนะน�าเกี่ยวกับระเบียบ 

ข้อบังคับและบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ และตักเตือนเมื่อท�าผิดกฎระเบียบวินัย  

ให้การปรกึษาเกีย่ว กบัปัญหาส่วนตวั ปัญหาสขุภาพกาย ปัญหาสขุภาพจติ รวมทัง้ปัญหาการปรบัตวั 

ในสังคม เป็นต้น จะเห็นได้ชัดว่าบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษามีอยู่มากมาย เช่นนี้ความรู้ที่ปรึกษา 

จึงเป็นประเด็นส�าคัญประการหนึ่งที่มิอาจมองข้ามซึ่งประเด็นความรู้ที่ปรึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

ระดับคุณวุฒิที่ประกอบด้วยต�าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์



บท
คว

าม
ที่ 

5
74     วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

ข้อเสนอแนะ
 ข้อค้นพบที่ได้น�าไปสู่ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยและข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัย 
ครั้งต่อไปดังนี้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. ความพร้อมในการศึกษา การที่นักเรียนนายร้อยต�ารวจสามารถศึกษาอิสระได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลจ�าต้องมีการวางแผนการศึกษาควบคู่กับความมุ่งม่ันในการศึกษา 
ของตนเอง 
 2. คุณลักษณะพื้นฐานผู้เรียนด้านผลการเรียนที่ผ่านมาเป็นเครื่องช้ีวัดที่ดีประการหน่ึง 
ของการศึกษาอิสระ หากศึกษาแบบปกติได้ไม่ดีก็เป็นการยากที่จะศึกษาแบบอิสระได้ดีเนื่องเพราะ 
การศึกษาอิสระจ�าต้องช่วยเหลือตัวเอง ควบคุมตนเอง บังคับตนเองมากกว่าศึกษาแบบปกติ 
 3. สภาพแวดล้อมในการศึกษา สถานที่ใช้เพื่อการศึกษาอิสระควรเลือกให้เหมาะสมต่อ
กิจกรรมการศึกษาโดยอาจพิจารณาถึงความสะดวกและความยืดหยุ่นของการใช้งานเป็นส�าคัญ 
 4. ความรู้ที่ปรึกษา ควรคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิเหมาะสมตรงตามบริบทของ 
การศึกษาอิสระในแต่ละหัวข้อ

ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. คัดเลือกตัวแปรอิสระท่ีไม่ปรากฎในงานโดยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาว่า
ตัวแปรอิสระที่คัดเลือกนั้นมีอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมต่อการศึกษาอิสระในวิชาสัมมนา
การบริหารงานต�ารวจของนักเรียนนายร้อยต�ารวจเช่นใด 
 2. ศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลของข้อมูลท่ีได้ในปัจจุบันกับผลของข้อมูลที่จะได้ในอนาคต
ว่าความมีอิทธิพลทั้งทางตรง ทางอ้อม และผลรวมของตัวแปรอิสระจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่  
และอย่างไร 
 3. ศกึษาโดยใช้แนวทางการวจิยัเชงิคณุภาพเป็นตวัขบัเคลือ่นข้อมลูเนือ่งเพราะเนือ้หาสาระ
ที่ได้จะเป็นไปในลักษณะที่กว้างหรือในเชิงลึก
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้นิพนธ์บทความเพื่อตีพิมพ์

ในวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

คุณลักษณะของบทความ :

 1. เป็นบทความวจิยัหรอืบทความวชิาการในสาขาวชิาสังคมศาสตร์ สาขาวชิาครศุาสตร์ 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชา

นิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง  

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาต�ารวจศาสตร์ และ 

สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

 2. บทความทีเ่สนอเพือ่ขอตพีมิพ์ต้องเป็นบทความทีไ่ม่เคยเสนอขอตพีมิพ์หรอืเผยแพร่

ในเอกสารวารสารฉบับอื่น ๆ มาก่อน หรือไม่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากแหล่งตีพิมพ์อื่น

 3. กรณีที่เป็นผลงานร่วมกัน ผู้นิพนธ์จะต้องแนบหนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน 

จากผู้นิพนธ์ร่วม 

 4. รูปแบบการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ควรเขียนเชิงพรรณนาความ 

หากเป็นบทความทีม่าจากงานวจิยัต้องเป็นการเขยีนใหม่ โดยน�าประเดน็ส�าคญัมาน�าเสนอ และ

ใช้รูปแบบการเขียนที่ไม่ใช่เป็นการตัดและย่องานวิจัย

 5. บทความผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือการอ่านเพื่อปรับแก้ไขจาก

บรรณาธิการ หรือบรรณาธิการรับเชิญ ตามก�าหนดเวลาของกองบรรณาธิการ 

 6. การส่งต้นฉบับเนื้อหาผู้นิพนธ์จะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ ดังนี้

  6.1 เนื้อหาจัดพิมพ์ด้วยอักษร Thai Sarabun New ขนาด 16 pt หัวเรื่อง 

และชื่อผู้แต่งใช้ตัวหนา Tab stops 0.5 นิ้ว

  6.2 ความยาวไม่เกิน 15 หน้า ขนาด A4 พร้อมจัดเรียงภาพประกอบลงในไฟล์  

Microsoft Word

  6.3 การส่งไฟล์ภาพประกอบให้ปรับโหมดไฟล์ภาพเป็นขาวด�า ความละเอียดไฟล์

ภาพอย่างต�่า 300 dpi โดย ขนาดของไฟล์ภาพไม่ควรเกิน 1M

  6.4 บันทึกต้นฉบับเป็นเอกสารนามสกุลไฟล์ .docx และ .pdf ทั้งแบบระบุ 

ชื่อผู้นิพนธ์และไม่ระบุชื่อผู้นิพนธ์ (ในกรณีไม่ได้ส่งผ่านระบบ ThaiJO)

  6.5 ตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนการจัดส่งต้นฉบับ



 7. บทความต้องระบุตามหัวข้อที่ก�าหนดดังต่อไปนี้

บทความวิจัย บทความวิชาการ

 1. ชื่อเรื่องภาษาไทย จัดแบบ Center text 

 2. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ จัดแบบ Center text 

 3. ชือ่ผูแ้ต่งภาษาไทย (สงักดั ทีอ่ยู,่ เบอร์ตดิต่อ,  

  อีเมล) จัดแบบ Align right

 4. ชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษ (สังกัด ที่อยู่, 

  เบอร์ติดต่อ, อีเมล) จัดแบบAlign right

 5. บทคดัย่อ เนือ้ความจดัแบบ Thai distributed 

 6. Abstract เนือ้ความจดัแบบ Thai distributed 

 7. ที่มาและความส�าคัญ เนื้อความจัดแบบ 

  Thai distributed

 8. วัตถุประสงค์ เนื้อความจัดแบบ 

  Thai distributed

 9. นยิามศพัท์ เนือ้ความจดัแบบ Thai distributed 

 10. ขอบเขตของการวิจัย เนื้อความจัดแบบ 

  Thai distributed

 11. แนวคิดและทฤษฎี เนื้อความจัดแบบ 

  Thai distributed

 12. วิธีการศึกษา เนื้อความจัดแบบ 

  Thai distributed

 13. ผลการศึกษา เนื้อความจัดแบบ 

  Thai distributed

 14. อภิปรายผล เนื้อความจัดแบบ 

  Thai distributed

 15. ข้อเสนอแนะ เนื้อความจัดแบบ 

  Thai distributed

 16. บรรณานุกรม จัดตามรูปแบบ APA 

  (ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.rbru.ac.th/

  department/journal/doc/APA.pdf)

 1. ชื่อเรื่องภาษาไทย จัดแบบ Center text 

 2. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ จัดแบบ Center text 

 3. ชือ่ผูแ้ต่งภาษาไทย (สังกดั ทีอ่ยู,่ เบอร์ตดิต่อ, 

  อีเมล) จัดแบบ Align right

 4. ชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษ (สังกัด ที่อยู่, 

  เบอร์ติดต่อ, อีเมล) จัดแบบAlign right

 5. บทคดัย่อ เนือ้ความจดัแบบ Thai distributed 

 6. Abstract เนือ้ความจดัแบบ Thai distributed 

 7. ที่มาและความส�าคัญ เนื้อความจัดแบบ 

  Thai distributed

 8. วัตถุประสงค์ เนื้อความจัดแบบ 

  Thai distributed

 9. แนวคิดและทฤษฎี เนื้อความจัดแบบ 

  Thai distributed

 10. บทวิเคราะห์ องค์ความรู้ใหม่ เนื้อความ

  จัดแบบ Thai distributed

 11. อภิปรายผล เนื้อความจัดแบบ 

  Thai distributed

 12. ข้อเสนอแนะ เนื้อความจัดแบบ

  Thai distributed

 13. บทส่งท้าย เนื้อความจัดตาม 

  Thai distributed

 14. บรรณานุกรม จัดตามรูปแบบ APA 

  (ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.rbru.ac.th/ 

  department/journal/doc/APA.pdf)



 8. หากผู้เขียนใช้นามแฝงกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลจริง พร้อมทั้งที่อยู่และหมายเลข

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

 9. แนบใบสมัครขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และ 

การสื่อสารพร้อมบทความ (ในกรณีไม่ได้ส่งผ่านระบบ ThaiJO)

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :

 เนื้อหาและข้อมูลในบทความท่ีลงตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และ 

การสื่อสาร ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรง ทั้งนี้ บทความ 

ข้อมลู เนือ้หา รูปภาพ ฯลฯ ทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ในวารสารสหวทิยาการสงัคมศาสตร์และการสือ่สาร  

กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกบทความเพื่อการศึกษา แต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา 

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หมายเหตุ :   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารสหวิทยาการ

สงัคมศาสตร์และการสือ่สาร คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง 

อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

โทรศัพท์ : 0809500259, 0992579697

โทรสาร : 039-471-063

อีเมล : journalofcommarts@rbru.ac.th

เว็บไซต์ :  www2.rbru.ac.th/department/journal/

     www.tci-thaijo.org/index.php/ISSC
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