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 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดความ
เงียบในห้องเรียนของนกัศึกษา และเปรียบเทียบทศันคติของนกัศึกษาระหว่างนกัศึกษากลุ่มท่ีตอบ
ค าถามตลอดและกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม การเก็บขอ้มูลท าโดยการสัมภาษณ์ นกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวาทวิทยาการโฆษณา คณะวิทยาการจดัการ โปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี ซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มตวัอย่างจ านวน 18 คน วิธีการเก็บ
ขอ้มูลท าโดยการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีตอบค าถามตลอด กลุ่มท่ีตอบบางคร้ัง 
และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม และให้กลุ่มตวัอย่างตอบค าถามสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์จะถูกน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล และรวบรวมสาเหตุของความเงียบ
ในหอ้งเรียน โดยขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์จะมาจากนกัศึกษา 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีตอบค าถามตลอด และ
กลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม ผลการวิจยัพบวา่สาเหตุท่ีท าให้เกิดความเงียบในห้องเรียนของกลุ่มตวัอยา่งมี 
4 ปัจจยั คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัเก่ียวกบัหอ้งเรียน ปัจจยัทางวฒันธรรม และปัจจยัทางจิตวทิยา  
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 This independent study used a qualitative research methodology. It had two 

purposes; to study the factors underlying students’ reticence in using their native language to 

speak in public speaking classrooms in the university level and to compare the attitudes of 

students in two groups with different levels of class participation. The participants were 18 

participants who enrolled in Speech for Advertising class at Management Science Faculty of 

the Dhonburi Rajabhat University in Bangkok. They were purposively selected and grouped 

into three which were based on their levels in classroom participations. The students’ 

participation which was also classified into the three groups involved; high, medium, and low. 

Each group participated in a focus group interview which was arranged by the researcher. 

The data collected were analyzed using the content analysis technique for the reasons behind 

their participation levels in classrooms. Only the students’ testimonies from the two groups of 

the high-level participation and the low-level participation were presented for the second 

purpose of the study. The finding revealed that the factors underlying participants’ silence in 

classrooms were categorized into four main themes; Individual, Classroom, Culture and 

Psychology. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาจากอาจารย ์ดร. ก าไลทิพย ์
ปัตตะพงศ ์อาจารยท่ี์ปรึกษางานคน้ควา้อิสระ ผูท่ี้สละเวลาอนัมีค่าของท่านให้ความช่วยเหลือและ
ใหค้  าแนะน าท่ีมีประโยชน์ต่างๆต่องานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ 
ท่ีน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คณะอาจารยภ์าควชิาภาษาและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
คณะโบราณคดีทุกท่าน ท่ีไดถ่้ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผูว้ิจยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาจารย ์ดร. ปาจรีย ์
นิพาสพงษ ์ท่ีไดก้รุณาใหข้อ้คิดและค าแนะน าต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารย ์และประธานโปรแกรมนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฎัธนบุรีท่ีกรุณาอนุญาตใหผู้ว้จิยัเขา้ไปท าการสัมภาษณ์นกัศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ พี่ชายและพี่สาวท่ีเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัอย่างยิ่ง 
และใหก้ารช่วยเหลือผูว้จิยัมาโดยตลอด  
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนทั้งท่ีท างาน ท่ีมหาวิทยาลยั และเพื่อนๆสมยัม.ตน้ และ
ม.ปลาย ท่ีคอยเป็นก าลงัใจใหผู้ว้จิยั และคอยช่วยเหลือผูว้จิยั 
 สุดทา้ยขอขอบคุณกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัศึกษาโปรแกรมนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฎัธนบุรี ท่ีกรุณาสละเวลาและใหค้วามร่วมมือในการให้ขอ้มูลอนัมีค่ายิ่งต่องานคน้ควา้อิสระฉบบั
น้ี 
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