
                                                           
 

 

 

 

 
 
 

 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความเงียบในห้องเรียนของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
 นางสาวพกัตร์วภิา  เอือ้อมรวนิช 

 

 

 

 

 

 

 

การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2554 
ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ปัจจัยทีม่ีผลต่อความเงียบในห้องเรียนของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
 นางสาวพกัตร์วภิา  เอือ้อมรวนิช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2554 
ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



FACTORS AFFECTING STUDENTS’ PARTICIPATION IN PUBLIC SPEAKING CLASSES 
WITHIN THAI UNIVERSITIES 

 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Puckvipa  Euamornvanich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Independent Study  Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
MASTER OF ARTS 

Department of Western Languages 
Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 
2011 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุมติัใหก้ารคน้ควา้อิสระเร่ือง “ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
เงียบในหอ้งเรียนของนกัศึกษาไทยในระดบัอุดมศึกษา ” เสนอโดย นางสาวพกัตร์วิภา เอ้ืออมรวนิช เป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและการส่ือสาร
ระหวา่งวฒันธรรม 

 

 

……........................................................... 
                                                (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 

   คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
วนัท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
 อาจารย ์ดร.ก าไลทิพย ์ ปัตตะพงศ ์
 

 คณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
 (อาจารย ์ดร. ปาจรีย ์นิพาสพงษ)์ 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (อาจารย ์ดร.ก าไลทิพย ์ ปัตตะพงศ)์ 
............/......................../.............. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ง 

52113305 : สาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 

ค าส าคญั :  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเงียบ 
  พกัตร์วภิา  เอ้ืออมรวนิช : ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเงียบในหอ้งเรียนของนกัศึกษาไทยใน
ระดบัอุดมศึกษา.  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   : อ.ดร.ก าไลทิพย ์ ปัตตะพงศ.์  69 หนา้. 
 

 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร              ปีการศึกษา 2554 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................ 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   ........................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 จ 

52113305 : MAJOR : (LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION) 
KEY WORD :  FACTORS AFFECTING STUDENTS’ PARTICIPATION 
 PUCKVIPA EUAMORNVANICH : FACTORS AFFECTING STUDENTS’ 
PARTICIPATION IN PUBLIC SPEAKING CLASSES WITHIN THAI UNIVERSITIES. 
INDEPENDENT STUDY ADVISOR : PROF.DR.KAMLAITIP PATTAPONG.  69 pp. 
 
 

 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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บทที ่1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

 ในปัจจุบนัน้ีการเรียนการสอน อาจารยจ์ะให้ความส าคญักบัการเรียนการสอนแบบนกัศึกษา

เป็นศูนยก์ลางมากและตอ้งการใหน้กัศึกษามีปฏิสัมพนัธ์ในหอ้งเรียน แต่การท่ีนกัศึกษาไม่มีปฏิสัมพนัธ์

กบัอาจารย ์โดยท่ีเวลาอาจารยถ์ามแลว้นกัศึกษาไม่ยอมตอบค าถามท่ีอาจารยถ์าม โดยจะเลือกใช้ความ

เงียบเป็นค าตอบแทน ซ่ึงความเงียบท่ีเกิดข้ึนน้ีท าให้อาจารย์ไม่เข้าใจในตัวนักศึกษา และท าให้

ตีความหมายของความเงียบของนกัศึกษาไดห้ลายความหมาย เช่น ท่ีเงียบเพราะกลวัอาจารย ์กลวัตอบ

ผิด ไม่เขา้ใจบทเรียน ตอบไม่ได ้ไม่เขา้ใจค าถามท่ีอาจารยถ์าม เป็นตน้ ความเงียบเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะตอ้ง

พิจารณาในการส่ือสาร เพราะการท่ีนกัศึกษาไม่กลา้ท่ีจะตอบค าถามของอาจารยน์ั้น อาจท าให้อาจารย์

เกิดความล าบากใจหรือคบัขอ้งใจว่าท่ีนกัศึกษาไม่ตอบค าถาม หรือไม่มีปฏิกิริยาโตต้อบเน่ืองมาจาก

สาเหตุใด และถา้อาจารยไ์ม่ทราบสาเหตุว่าท าไมนกัศึกษาถึงเงียบ อาจส่งผลต่อการเรียนการสอน การ

ส่ือสารในหอ้งเรียนระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา และการปรับตวัเขา้หากนัระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา 

จากปัญหาเหล่าน้ี  ผูว้จิยัจึงตอ้งการทราบถึงสาเหตุวา่ท าไมนกัศึกษาถึงเลือกใชค้วามเงียบในหอ้งเรียน  

 

 การท่ีนกัศึกษาไม่มีปฏิกิริยาโตต้อบ โดยใช้ความเงียบในห้องเรียนนั้น นอกจากจะท าให้การ

ส่ือสารไม่ประสบผลส าเร็จแลว้ยงัส่งผลต่อการสอนของอาจารย ์ท าให้การสอนไม่ประสบผลส าเร็จ 

บรรยากาศในห้องเรียนดูน่าอึดอดั ความเงียบท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนนั้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งเกิด

จากอาจารย ์และเพื่อน โดยอาจารย์เป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถส่งผลต่อการพูดของนกัศึกษาได ้ถา้อาจารย์

ไม่มีเทคนิคการสอนท่ีจูงใจ หรือกระตุน้ ส่งเสริมให้นักศึกษาพูด ทางดา้นของเพื่อนถา้ไม่สนับสนุน 

คอยแกลง้ หรือแซวเวลาท่ีเพื่อนพดู ก็ส่งผลใหเ้พื่อนไม่กลา้ท่ีจะพดูไดเ้ช่นกนั บรรยากาศในห้องเรียนจึง
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เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสามารถช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าท่ีจะพูดได้ การท่ีอาจารย์จะสามารถ

กระตุน้ให้นักศึกษาพูด หรือมีส่วนร่วมในห้องเรียนไดน้ั้น อาจารยจ์ะตอ้งมีวิธีการสอนท่ีดึงดูดความ

สนใจของนกัศึกษา หรือมีการจดักิจกรรมให้นกัศึกษาไดร่้วมกนัท า หรือแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์

ซ่ึงกนัและกนั ส่ิงน้ีอาจส่งผลใหน้กัศึกษามีความกลา้แสดงออกในหอ้งเรียนไดม้ากข้ึน  

 

 นอกจากบรรยากาศในห้องเรียนท่ีสามารถส่งผลต่อการเลือกท่ีจะพูด หรือเล่ียงท่ีจะพูดของ

นกัศึกษาแลว้นั้น ลกัษณะส่วนตวัของนกัศึกษาแต่ละคนก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีสามารถส่งผลต่อการพูด

ในห้องเรียนของนักศึกษาเช่นกัน เน่ืองจากนักศึกษาแต่ละคนมาจากสภาพแวดล้อม การเล้ียงดูท่ี

แตกต่างกนั ท าใหบุ้คลิกลกัษณะของนกัศึกษาแต่ละคนแตกต่างกนั ความกลา้ท่ีจะแสดงออก กลา้พูดใน

ห้องเรียนของนักศึกษาย่อมแตกต่างกัน นอกจากลักษณะส่วนตัวท่ีแตกต่างกัน ท าให้นักศึกษามี

พฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกนัแลว้ ทางดา้นความรู้ของนกัศึกษาแต่ละคนก็เป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ี

สามารถส่งผลต่อการพูดของนกัศึกษาเช่นกนั ถา้นักศึกษาไม่มีความรู้ในเร่ืองท่ีจะพูดก็อาจส่งผลให้

นักศึกษารู้สึกไม่อยากพูด ต้องการเล่ียงท่ีจะพูด และเลือกใช้ความเงียบแทน ฉะนั้นพฤติกรรมการ

แสดงออกของนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียนจะแตกต่างกนัไป นกัศึกษาบางคนมีความกลา้ท่ีจะพูด 

แสดงออก ในขณะท่ีบางคนอาจไม่มีความกลา้ท่ีจะพูด หรือแสดงออก ดงันั้นความเงียบท่ีเกิดข้ึนใน

ห้องเรียนอาจมีหลายปัจจยัทั้งบรรยากาศในห้องเรียน จากอาจารย ์เพื่อน ลกัษณะส่วนตวั และความรู้

ของนกัศึกษาแต่ละคน 

 
 สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีวฒันธรรมแบบปริบทสูง (High context culture) คือการพูดจาและการ

แสดงออกท่ีตอ้งตีความ หรือพดูแบบไม่ชดัเจนตรงไปตรงมา และจะชอบใชก้ารส่ือสารแบบอวจันภาษา

มากกวา่ ซ่ึงนกัมานุษยวิทยา Hall (1976) ไดก้ล่าววา่ วฒันธรรมแบบปริบทสูง (High context culture) 

จะเนน้ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ค าพูดเป็นนยัมากกวา่ท่ีจะพูดตรงๆ ท าให้ความส าคญัของอวจัน

ภาษาเขา้มามีบทบาทในการตีความหมายมากข้ึน ซ่ึงการเรียนรู้และท าความเขา้ใจอวจันภาษา จะช่วยท า

ให้ผูฟั้งสามารถเขา้ใจไดถู้กตอ้ง และจากการศึกษางานวิจยัของชาวตะวนัออกพบว่า ประเทศในแถบ
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ตะวนัออก เร่ืองความเงียบเป็นเร่ืองท่ียอมรับได ้ดงัเช่น คนญ่ีปุ่นจะยอมรับเร่ืองของความเงียบ เพราะ

วฒันธรรมของญ่ีปุ่น คนจะไม่ค่อยพูด จะดูท่ีการกระท ามากกวา่ (Ishii and Bruneau, 1991) ส่วนใน

ประเทศจีนก็มีการใช้ความเงียบในห้องเรียน โดยความเงียบในห้องเรียนของเคา้เกิดจากอิทธิพลของ

ประเพณีวฒันธรรม (Zhong-hua, 2008) นอกจากน้ียงัแสดงถึงความเคารพในความรู้ของอาจารย ์และจะ

ยึดอาจารยเ์ป็นศูนยก์ลางในการสอน (Zhou et al, 2005) ซ่ึงจะตรงกนัขา้มกบัประเทศในแถบตะวนัตก

โดยเฉพาะในยโุรปเหนือ และอเมริกาเหนือ จะมองความเงียบในดา้นลบ เพราะคนในแถบน้ีจะชอบให้

คนพดูคุยถามค าถามมากกวา่การใชค้วามเงียบ (Ishii and Bruneau, 1991) เพราะสังคมในประเทศเหล่าน้ี

เป็นสังคมท่ีมีวฒันธรรมปริบทอิงต ่า (Low context culture) คือเป็นสังคมท่ีมีวฒันธรรมการส่ือสารแบบ

ตรงไปตรงมาตามค าพูด หรือเราสามารถสรุปได้โดยตรงจากวจันภาษา (Hall, 1976) จากการศึกษา

งานวจิยัจะเห็นวา่แต่ละประเทศ แต่ละสังคมจะให้ความส าคญักบัความเงียบแตกต่างกนัไป คนเอเชียจะ

มองวา่ความเงียบเป็นเร่ืองปกติท่ียอมรับโดยทัว่ไป แต่ในขณะท่ีสังคมตะวนัตกจะไม่ค่อยยอมรับเร่ือง

ความเงียบเท่าใดนกั  

 

 ความเงียบในหอ้งเรียน นอกจากปัจจยัหอ้งเรียน ปัจจยัส่วนตวั และปัจจยัทางวฒันธรรมแลว้ ยงั

มีปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดความเงียบในห้องเรียนได้เช่นกนั เพราะการท่ี

นกัศึกษาเลือกท่ีจะไม่พูด และใชค้วามเงียบในการแสดงออกนั้น อาจเป็นผลมาจากการท่ีนกัศึกษาขาด

ความมัน่ใจในการตอบค าถาม ถามค าถาม ท าให้ไม่กลา้ท่ีจะแสดงออก ไม่กลา้พูด เพราะกลวัท่ีจะตอบ

ผดิ กลวัอาจารย ์ความวติกกงัวลในขอ้ผดิพลาดต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน และความตอ้งการท่ีจะรักษาหนา้ของ

ตนเองจากการถูกเพื่อนแซว หรือลอ้ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้การเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะใน

การเรียนการสอนอาจารยก์บันกัศึกษาควรมีการโตต้อบระหวา่งกนั เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั แต่

การท่ีนกัศึกษาเลือกท่ีจะใชค้วามเงียบในการตอบค าถาม เพราะความกลวั วิตกกงัวล และไม่มัน่ใจท่ีจะ

พูดนั้นเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน ท าให้อาจารยไ์ม่สามารถรับรู้ไดว้่านกัศึกษาเขา้ใจในเร่ืองท่ี

สอนหรือไม่ ซ่ึงความเงียบในห้องเรียนสามารถพบเห็นได้บ่อยคร้ัง และไม่มีใครทราบถึงสาเหตุ 
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นอกจากเจา้ตวัเท่านั้น ความเงียบจึงเป็นพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีเจา้ตวั

เท่านั้นจึงจะรู้ดี ถา้ไม่แสดงออกก็ไม่มีใครรู้ (สุรพงษ ์ลือทองจกัร, 2552)  

 

 ดงันั้นการศึกษาเร่ืองความเงียบน้ีจึงมีประโยชน์อย่างมาก เพราะจะท าให้อาจารยรู้์ถึงสาเหตุท่ี

นกัศึกษาไม่ตอบค าถาม หรือไม่มีปฏิกิริยาโตต้อบในการเรียนการสอนในห้องเรียน และเลือกท่ีจะให้

ความเงียบเป็นการตอบค าถามแทน ซ่ึงถา้อาจารยรู้์ถึงสาเหตุของความเงียบในห้องเรียนจะท าให้อาจารย์

มีความเขา้ใจนกัศึกษามากข้ึน และสามารถปรับปรุงหรือหาวิธีการสอนใหม่ๆมาสอนนกัศึกษาเพื่อให้

นกัศึกษาตอบค าถาม โดยอาจจะมีอุปกรณ์ในการช่วยสอน ส่ือต่างๆ หรือจดักิจกรรมท่ีสามารถจูงใจให้

นกัศึกษาตอบค าถาม และยงัอาจส่งผลให้นักศึกษาเขา้ใจบทเรียนได้ง่ายข้ึน นอกจากน้ีการท่ีอาจารย์

สามารถท าให้นกัศึกษาตอบค าถาม และมีปฏิกิริยาโตต้อบ จะท าให้อาจารยป์ระสบความส าเร็จในการ

สอนในระดบัหน่ึง และท าให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่อึดอดั การส่ือสารระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา

จะประสบผลส าเร็จ อาจารยส์ามารถทราบไดว้า่นกัศึกษาเขา้ใจบทเรียนหรือไม่ จากการท่ีนกัศึกษาตอบ

ค าถาม ซ่ึงอาจารยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีจะให้นกัศึกษากลา้ตอบค าถาม หรือถามค าถามท่ีนกัศึกษาไม่

เขา้ใจ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่านกัศึกษามีความสนใจในการเรียน และเป็นก าลงัใจให้อาจารยรู้์สึกอยาก

สอน และหาความรู้ใหม่ๆเพื่อมาสอนนกัศึกษา แต่ถา้นกัศึกษาเงียบไม่ตอบค าถาม ไม่มีปฏิกิริยาโตต้อบ 

จะส่งผลท าให้อาจารยเ์กิดความคบัขอ้งใจ อึดอดัใจ และพยายามท่ีจะหาสาเหตุของความเงียบท่ีเกิดข้ึน

ในห้องเรียน การศึกษาเร่ืองน้ีจะมีประโยชน์ต่ออาจารยเ์ป็นอย่างมากในการสอน เพราะจะได้น ามา

ประยุกตใ์ช้ในการท างานต่อไป ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะท าการศึกษาในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

เงียบในห้องเรียนของนักศึกษาไทยในระดบัอุดมศึกษา  โดยมุ่งศึกษาถึงสาเหตุของความเงียบของ

นกัศึกษาในห้องเรียน ซ่ึงปัญหาน้ีควรไดรั้บการแกไ้ข เพราะสามารถพบเห็นไดบ้่อยคร้ังในห้องเรียน 

โดยผูว้จิยัจะท าการศึกษาจากนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัรัฐบาล เพื่อน าปัญหาท่ีคน้พบและแนวทางในการ

แกไ้ขท่ีไดรั้บทราบไปก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
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ปัญหาในการวจัิย 
 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเงียบของนกัศึกษาไทยในระดบัอุดมศึกษาคือปัจจยัใด 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 

 1. เพื่อท่ีจะไดน้ าเสนอถึงปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเงียบในหอ้งเรียนของนกัศึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทศันคติของนกัศึกษาระหวา่งนกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามตลอดและกลุ่มท่ี
ไม่ตอบค าถาม 
 

สมมติฐานในการวจัิย 
 

ความเงียบในห้องเรียนเกิดจากความไม่กล้าแสดงออกของนักศึกษาซ่ึงน่าจะเป็นผลมาจาก

ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัเก่ียวกบัหอ้งเรียน ปัจจยัทางวฒันธรรม และปัจจยัทางจิตวทิยา 
 

ขอบเขตการวจัิย 

 

1. ศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี คณะวิทยาการจดัการ 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวาทวิทยาการโฆษณา ระดบัชั้นปีท่ี 3 แต่ไม่ไดจ้  ากดั

เพศ และ อาย ุ

2. ศึกษาถึงสาเหตุ และความหมายของความเงียบของนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
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ค าจ ากดัความ 

  

1. การส่ือสาร (Communication) คือกระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อ

บุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใชส้ัญลกัษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมท่ีเขา้ใจกนั 

2. อวจันภาษา หมายถึง การส่ือสารโดยไม่ใช้ค  าพูด แต่ใช้ส่ิงอ่ืนแทน ไดแ้ก่ อาการภาษา ภาษา

สัญลกัษณ์ สัมผสัภาษา วตัถุภาษา ปริภาษา เทศภาษา กาลภาษา ภาพ กล่ินและรส สามารถส่ือ

ความหมายได ้เป็นตน้ 

3. ปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในกลุ่ม ในการจดัการเรียนการสอน

นิยมสร้างความสัมพนัธ์ในหอ้งเรียนดว้ยการใหผู้เ้รียน มีส่วนร่วมในการเรียน กิจกรรมประเภทต่าง ๆ ท่ี

จะใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

           4. วฒันธรรม คือลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ กลมเกลียว วิถีชีวิต

ของมนุษยใ์นสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือสังคมใดสังคมหน่ึง  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  

1. ไดท้ราบถึงสาเหตุของความเงียบของนกัศึกษา เพื่อเขา้ใจถึงพฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีเกิดข้ึน

ในหอ้งเรียน 

 2. เพื่อเป็นแนวทางแก่อาจารยใ์นการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 

 3. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่อาจารยใ์นการปรับปรุงพฒันาพฤติกรรมทางดา้นการเรียนการสอน 

การ ส่ือสารในหอ้งเรียนของนกัศึกษา และของตนเองใหมี้ประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จต่อไป 
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บทที ่2 

ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ในการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความเงียบในห้องเรียนของนกัศึกษาไทยในระดบัอุดมศึกษาน้ี 

ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นล าดบัดงัน้ี 

 

 2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารในหอ้งเรียน 

 2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัวฒันธรรมในหอ้งเรียนของสังคมไทย 

2.2.1 High context culture ของ Edward T. Hall 

  2.2.2 มิติทางวฒันธรรมของ Geert Hofstede 

   2.2.2.1 High Power Distance 

   2.2.2.2 Collectivism  

   2.2.2.3 High-Uncertainty Avoidance  

   2.2.2.4 Masculinity 

   2.2.2.5 Long-Term Orientation 

 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์ในบริบทสังคมไทยระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา 

 2.4 กรอบแนวคิดของงานวจิยั  

 

2.1 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสารในห้องเรียน 

 

ในการส่ือสารทุกคร้ังผูรั้บสารควรมีปฏิกิริยาตอบกลบัไปยงัผูส่้งสาร เพื่อท่ีจะให้ผูส่้งสารไดรั้บ

รู้วา่ผูรั้บสารไดรั้บข่าวสารนั้นแลว้ และยงัช่วยให้ผูส่้งสารสามารถน าขอ้มูลนั้นไปปรับปรุงข่าวสารของ

ตนเองตามท่ีตอ้งการ ท าใหก้ารส่ือสารนั้นสมบูรณ์แบบ แต่ถา้ผูรั้บสารไม่มีปฏิกิริยาตอบกลบั ก็จะท าให้
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ผูส่้งสารและผูรั้บสารเกิดความไม่เขา้ใจกนั และผูส่้งสารก็จะไม่สามารถรู้ไดว้่าผูรั้บสารเขา้ใจสารนั้น

หรือไม่ ท าให้เกิดปัญหาในการส่ือสารได ้ เช่นเดียวกนักบัการส่ือสารระหว่างอาจารยก์บันักศึกษา 

อาจารยก์บันกัศึกษาจะมีการส่ือสารกนัตลอดเวลาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อการเรียนรู้ของ

นกัศึกษา การส่ือสารจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัอยา่งมากในการเรียนการสอนในห้องเรียน เพราะการ

เรียนการสอนจะตอ้งมีการส่ือสารกนัระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา ไม่วา่จะเป็นการถามค าถาม การตอบ

ค าถาม การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ หรือแมก้ระทัง่การพูดคุยกนัในห้องเรียน ส่ิงเหล่าน้ีลว้น

เป็นการส่ือสารทั้งส้ิน การท่ีอาจารยก์บันกัศึกษาส่ือสารกนันั้นจะท าให้เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เพราะถา้นกัศึกษาเล่ียงท่ีจะพูดคุยส่ือสารกบัอาจารย ์หรือมีปฏิกิริยาโตต้อบ

กบัอาจารย ์ก็จะท าให้บรรยากาศในห้องเรียนมีแต่ความเงียบ ไม่น่าเรียน น่าอึดอดั การส่ือสารจะไม่

ประสบผลส าเร็จ ดงันั้นการมีปฏิกิริยาตอบกลบัจากผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ และยงัช่วยในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารยด์ว้ย แต่ถา้นกัศึกษาไม่มีปฏิกิริยาตอบกลบั อาจารยผ์ูส้อนควรหา

ทางแก้ไข โดยอาจจะใช้วิธีการจดักิจกรรมเข้าช่วย เพื่อสร้างแรงจูงใจ เป็นตวักระตุน้ให้นักศึกษา

เกิดปฏิกิริยาตอบกลบั นอกจากน้ีอาจารยจ์ะตอ้งพิจารณาหาเหตุผลของการท่ีนกัศึกษาไม่มีปฏิกิริยาตอบ

กลบัวา่เพราะเหตุใด ปัญหามาจากการสอนของอาจารย ์หรือมาจากตวันกัศึกษาเอง เพื่อให้การส่ือสาร

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 พฤติกรรมการส่ือสารเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษยท่ี์ปรากฏในชีวิตประจ าวนั พฤติกรรม

การส่ือสารของมนุษยมี์ทั้งท่ีเป็นวจันภาษา และอวจันภาษา โดยมนุษยพ์ยายามจะอาศยักระบวนการ

ต่างๆในการถ่ายทอดแลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ ความคิด รวมถึงประสบการณ์ของตนเองแก่กนัและกนั 

เพื่อความเขา้ใจร่วมกนั (มลัลิกา คณานุรักษ,์ 2547 : 11) พฤติกรรมการส่ือสารท่ีเป็นพฤติกรรมพื้นฐาน

ของมนุษยส่์วนหน่ึงอาจเกิดจากการเรียนรู้จากอิทธิพลทางสังคม ซ่ึงมีอยู ่2 ประเภท ดงัน้ี 

1. อิทธิพลของสังคมในระดบัปัจเจกบุคคล คือ สังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมบุคลิกภาพ 

และความโนม้เอียงภายในบุคคลในการตอบสนองต่อส่ิงเร้า เช่น ความแตกต่างดา้นการรับรู้ ความเช่ือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



9 
 

ทศันคติ และค่านิยม เป็นตน้ การหล่อหลอมโดยสังคมน้ีจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการส่ือสารของ

บุคคลต่อไป 

2. อิทธิพลของสังคมในระดบัสังคม คือ อิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกนัท่ีใดท่ี

หน่ึง ในเวลาใดเวลาหน่ึง ผ่านทางสถาบนัทางสังคมท่ีกลุ่มคนนั้นสังกัดอยู่ สถาบนัทางสังคมเป็น

ตวัแทนทางสังคมในการให้การเรียนรู้ ปกครอง บอกกล่าว หรือควบคุมสมาชิกในสังคมให้มีบทบาท

เป็นไปตามท่ีสังคมคาดหวงั และเพื่อให้ได้มาซ่ึงพฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับ  (สุโขทยัธรรมาธิราช, 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์, 2549 : 39) 

 

 นอกจากเป็นผลมาจากอิทธิพลทางสังคมแลว้ อาจรวมถึงปัจจยัทางสังคมอีกเช่นกนั ซ่ึงปัจจยั

ทางสังคมท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการส่ือสารนั้นมีอยู ่3 ปัจจยั ดงัน้ี 

       1. การขดัเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของบุคคลท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

แบ่งออกเป็น 

1.1 การขดัเกลาทางสังคมโดยตรง คือการสอน หรือบอกกล่าวโดยตรง 

1.2 การขดัเกลาทางสังคมโดยออ้ม คือการเรียนรู้โดยอาศยัการสังเกต เลียนแบบ โดยทัว่ไป

พฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลนั้ น จะได้รับอิทธิพลมาจากสถาบันทางสังคมท่ี

เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของการขดัเกลาทางสังคม 6 กลุ่ม ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน 

โรงเรียน กลุ่มอาชีพ ตวัแทนทางศาสนา และส่ือมวลชน 

 2. บรรทดัฐานทางสังคม เป็นระเบียบแบบแผนท่ีบุคคลในสังคมยึดถือเป็นแนวปฏิบติั เพื่อให้

การด ารงอยู่รวมกันเป็นไปอย่างมีกฎเกณฑ์ และไปในแนวทางท่ีควรจะเป็น หรือแนวทางท่ีเป็นท่ี

ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคม 

 3. สถานภาพและบทบาททางสังคม เป็นขอ้ก าหนดท่ีวา่บุคคลควรมีพฤติกรรมอยา่งไรในสังคม

และควรคาดหวงัพฤติกรรมของผูอ่ื้นในลกัษณะใด สถานภาพและบทบาทเป็นส่ิงท่ีคู่กนั พฤติกรรมของ

บุคคลท่ีแสดงออกต้องมีความสอดคล้องกับสถานภาพและบทบาทท่ีตนเป็นอยู่ หรือได้รับความ
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คาดหวงัทางสังคม การปฏิบติัตามสถานภาพและบทบาทจะท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการส่ือสารท่ี

เหมาะสม และเป็นท่ียอมรับในสังคม (สุโขทยัธรรมาธิราช, สาขาวชิานิเทศศาสตร์, 2549 : 40) 

 

อิทธิพลทางสังคมนั้นมีความส าคญัต่อพฤติกรรมทางการส่ือสาร เพราะพฤติกรรมทางการ

ส่ือสารของนกัศึกษาในหอ้งเรียนอาจเกิดจากปัจจยัหลายอยา่ง ทั้งการขดัเกลาทางสังคม บรรทดัฐานทาง

สังคม และสถานภาพและบทบาททางสังคม เด็กจะถูกพ่อแม่สอนมาวา่อยา่งไหนท่ีควรท าอย่างไหนท่ี

ไม่ควรท า ถา้ท าแลว้จะโดนลงโทษ อยา่งเช่น เด็กจะถูกสอนมาให้เคารพผูใ้หญ่ นกัศึกษาจะตอ้งเคารพ

อาจารย ์ไม่เถียงผูใ้หญ่หรือครูอาจารย ์และประพฤติตวัในแนวทางท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่ยอมรับ ถา้

ไม่ท าตามก็จะถูกลงโทษ ส่ิงน้ีอาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้นกัศึกษามีบุคลิกท่ีไม่กลา้ท่ีจะถามค าถาม 

หรือตอบค าถามของอาจารย ์และใช้ความเงียบแทน ซ่ึงอาจารยจ์ะตอ้งท าการตีความหมายของความ

เงียบนั้นเอง ซ่ึงความเงียบถือวา่เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนอยา่งมาก เพราะการท่ีนกัศึกษาเงียบ

ไม่มีการโต้ตอบใดๆกับอาจารย ์จะส่งผลให้การเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี

อาจารยไ์ดว้างไว ้อาจารยจ์ะไม่สามารถทราบไดว้า่นกัศึกษาเขา้ใจ รู้เร่ืองท่ีสอนหรือไม่ 

  

 อิทธิพลทางสังคมมีความส าคญัต่อพฤติกรรมการส่ือสารของนักศึกษาแต่ละคน นักศึกษา

เรียนรู้จากสังคมเพื่อประพฤติตวัในแนวทางท่ีสังคมยอมรับ อย่างเช่น เด็กตอ้งเช่ือฟังผูใ้หญ่ ไม่เถียง

ผูใ้หญ่ เป็นต้น ส่ิงน้ีอาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้นักศึกษาไม่กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น ไม่กล้าพูด 

เพราะจะขดักบัส่ิงท่ีสังคมยอมรับ ท าให้นกัศึกษามีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการแสดงออกท่ีขดักบัการยอมรับ

ทางสังคม และใช้ความเงียบในการแสดงออกแทน ทศันคติของนัก ศึกษาส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการ

เรียนรู้ทางวฒันธรรม เพราะวฒันธรรมไทยท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนรู้มาตั้งแต่เด็ก อยา่งเช่น การท่ีเด็กจะตอ้ง

เคารพผูใ้หญ่ การยอมรับความแตกต่างในระดบัชนชั้นทางสังคม คนมีอ านาจน้อยตอ้งฟังคนท่ีมีอาจ

มากกว่า เป็นต้น ท าให้นักศึกษาไม่กล้าแสดงออก ซ่ึงวฒันธรรมไทยมีส่วนต่อการแสดงออกใน

หอ้งเรียนของนกัศึกษา โดยในเร่ืองของปัจจยัทางวฒันธรรมน้ีจะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป 
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2.2 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัวฒันธรรมในห้องเรียนของสังคมไทย 

 

 วฒันธรรมมีความส าคญัต่อพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ โดยวฒันธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีมีความ

ซับซ้อน และคนแต่ละคนจะมีวฒันธรรมท่ีสั่งสมมาจากการเรียนรู้ในบริบทสภาพแวดล้อมท่ีตนเอง

อาศยัอยู ่ดงันั้นการส่ือสารกบัคนในประเทศเดียวกนัหรือแมแ้ต่การส่ือสารกบัสมาชิกในองคก์รเดียวกนั

อาจมีความแตกต่างทางวฒันธรรมได ้ซ่ึงความแตกต่างทางวฒันธรรมนั้น หมายรวมถึง ความแตกต่าง

ทางภูมิภาค จริยธรรม ศาสนา เพศ ยุคสมยั และชนชั้น (Hofstede, 2005 : 34) เช่นเดียวกบัวฒันธรรมใน

ห้องเรียนของสังคมไทยท่ีมีความแตกต่าง และหลากหลาย เน่ืองจากนักศึกษาแต่ละคนก็มาจาก

วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ท าให้ในห้องเรียนมีความหลากหลายทางวฒันธรรม แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั

วฒันธรรมในห้องเรียนของสังคมไทยท่ีจะกล่าวถึง ไดแ้ก่ความแตกต่างในเร่ืองวฒันธรรมแบบปริบท

สูง (High context culture) ของ Edward T. Hall และ ทฤษฎีของ Geert Hofstede ในเร่ืองของ High 

Power Distance, Collectivism, High-Uncertainty Avoidance  

 

2.2.1 High context culture ของ Edward T. Hall 

 

 วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการเรียนรู้ของมนุษยทุ์กคน และเป็นส่ิงท่ีมีความซับซ้อน  

บุคคลจะสามารถเรียนรู้ระบบพื้นฐานทางวฒันธรรมไดจ้ากการสังเกต ซ่ึงหมายรวมถึง ขอ้เท็จจริงทาง

วฒันธรรม สถาบนัทางธุรกิจ การแต่งงาน และครอบครัว องค์กรทางสังคม ภาษา การทหาร เพศ และ

กฎหมาย โดยกิจกรรมทั้งหมดน้ีสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมของบุคคลได ้(Hall, 1976, 1981 : 

106) ซ่ึง Edward T Hall ไดแ้บ่งวฒันธรรมโดยพิจารณาจากการตีความหมายเน้นท่ีตวัสาร หรือตวั

ปริบท โดยแบ่งออกเป็น วฒันธรรมแบบปริบทสูง (High context culture) และวฒันธรรมแบบปริบทต ่า 

(Low context culture) (Hall, 1976, 1981 : 113, 127) แต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงวฒันธรรมแบบปริบทสูง 

(High context culture) เพราะวฒันธรรมแบบปริบทสูงมีลกัษณะของวฒันธรรมท่ีสอดคล้องกับ

สังคมไทย คนไทยเวลาพูดจะออ้มคอ้ม ไม่ตรงประเด็น ชอบใช้อวจันภาษา เช่นเดียวกบัการเรียนการ
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สอนในหอ้งเรียนท่ีสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไป คือเวลาท่ีนกัศึกษาตอบค าถามจะชอบใชอ้วจันภาษาในการ

ตอบค าถามของอาจารย ์ไม่วา่จะเป็นการนัง่เงียบ การพยกัหนา้ เป็นตน้ 

 

 วฒันธรรมแบบปริบทสูง (High context culture) เป็นวฒันธรรมท่ีเนน้ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคล โดยบุคคลจะมีความคาดหวงัถึงการมีส่วนร่วม และเม่ือมีการสนทนาเกิดข้ึน บุคคลในวฒันธรรม

ดงักล่าวจะคาดหวงัวา่ ส่ิงท่ีตนเองไดแ้สดงออกไป หรือกล่าวออกไปนั้น สามารถท าใหบุ้คคลอ่ืนรับรู้ได้

โดยไม่ตอ้งพูดถึงประเด็นนั้นตรงๆ และท าให้อวจันภาษาเขา้มามีบทบาทในการตีความหมายมากข้ึน 

ซ่ึงการเรียนรู้และท าความเขา้ใจอวจันภาษา จะช่วยท าให้ผูฟั้งสามารถเขา้ใจสารไดถู้กตอ้ง (Hall, 1976, 

1981) 

  

 วฒันธรรมแบบปริบทสูง เป็นวฒันธรรมท่ีเช่ือว่าค าพูดเพียงอย่างเดียวนั้ นไม่สามารถ

ตีความหมายสารไดท้ั้งหมด ตอ้งดูความหมายจากท่าทางการแสดงออก และปริบทแวดลอ้มต่างๆร่วม

ดว้ย การพดูจาของวฒันธรรมน้ีมกัจะพูดออ้มคอ้ม ไม่ตรงประเด็น ไม่พูดตรงจุดส าคญัของเน้ือหา หรือ

เร่ืองท่ีจะพูด และจะรักษาความสัมพนัธ์โดยดูความเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และโอกาส ซ่ึง

ประเทศท่ีมีวฒันธรรมแบบปริบทสูงคือ ประเทศในทวีปเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่น จีน เกาหลี ไทย เป็นต้น 

(เมตตา ววิฒันานุกลู, 2548 : 55)  

 

 ประเทศไทยเป็นสังคมท่ีมีวฒันธรรมแบบปริบทสูง (High context culture) คือการพูดจาและ

การแสดงออกท่ีต้องตีความ หรือพูดแบบไม่ชัดเจน ไม่ตรงไปตรงมา และจะชอบใช้การส่ือสาร

แบบอวจันภาษามากกวา่ ดงัจะเห็นไดจ้ากสุภาษิตไทยท่ีกล่าววา่ “พูดไปสองไพเบ้ีย น่ิงเสียต าลึงทอง” 

ซ่ึงการเรียนรู้และท าความเขา้ใจอวจันภาษา จะช่วยให้ต่างฝ่ายต่างเขา้ใจกนัไดถู้กตอ้ง วฒันธรรมแบบ

ปริบทสูงจะเป็นวฒันธรรมท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองของการรักษาหนา้ การถูกต าหนิ หรือการเสียหน้า 

ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นเร่ืองท่ีน่าอายส าหรับคนท่ีมาจากวฒันธรรมแบบปริบทสูง (Rosenberg, 2004) 

อยา่งเช่นคนญ่ีปุ่นซ่ึงมาจากสังคมท่ีมีวฒันธรรมแบบปริบทสูง จะกลวัเร่ืองความผิดพลาด และอายท่ีจะ
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ส่ือสาร (Kojima, 2004) สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีวฒันธรรมแบบปริบทสูง ดงันั้นเวลาจะพูดอะไร หรือ

ท าอะไรจะค่อนขา้งรักษาหนา้ตนเองและคนอ่ืน เพราะการรักษาหนา้ถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากส าหรับ

คนไทย (Kremer, 2004) และคนไทยจะไม่ชอบการถูกต าหนิ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการถูกต าหนิต่อหน้า

ผูอ่ื้น นอกจากน้ีวฒันธรรมแบบปริบทสูงยงัให้ความส าคญักบัเร่ืองล าดบัชั้น ศกัด์ิศรี และการเคารพ

ผูใ้หญ่ดว้ย  

 

 ในการเรียนการสอนในห้องเรียน นักศึกษาไทยจะชอบใช้อวจันภาษาในการส่ือสารใน

หอ้งเรียน และเวลาท่ีมีกิจกรรมต่างๆ การถามตอบระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา โดยนกัศึกษาจะชอบใช้

การพยกัหน้า สั่นหัว ยกมือ หรือความเงียบ เป็นตน้ ในการส่ือสาร ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากวฒันธรรม

แบบปริบทสูงของคนไทย จึงท าให้นกัศึกษาไม่ค่อยกลา้ท่ีจะแสดงออกหรือพูด ไม่กลา้ตอบค าถามของ

อาจารย ์หรือท ากิจกรรมต่างๆในห้องเรียน เพราะเกรงวา่จะตอบผิด หรือท าอะไรผิด กลวัอาจารย ์และ

ตอ้งการรักษาหน้า เป็นตน้ เช่นเดียวกนักบันกัศึกษาจีนท่ีมาจากวฒันธรรมแบบปริบทสูง ก็จะชอบใช้

ความเงียบในห้องเรียน เพราะขาดความมัน่ใจ และกลวัขอ้ผิดพลาด (Liu, Zhang and Lu, 2011) 

นอกจากนั้นสังคมไทยจะถือว่าอาจารยเ์ป็นบุคคลท่ีนกัศึกษาควรให้ความเคารพ ตอ้งเช่ือฟังครูอาจารย ์

ส่งผลให้นกัศึกษาไม่กลา้ท่ีจะถามค าถาม หรือตอบค าถามของอาจารย ์นอกจากน้ีนกัศึกษาไทยจะไม่

ค่อยกลา้รบกวนอาจารยเ์วลาท่ีอาจารยก์  าลงัสอนอยู่ และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีจะท าให้อาจารยเ์สีย

หน้า เพราะอาจท าให้อาจารยเ์ขา้ใจผิดคิดว่านักศึกษาก้าวร้าว ไม่เช่ือฟังอาจารย์ ไม่ให้ความเคารพ

อาจารยไ์ด ้ส าหรับคนไทยแลว้การเป็นนกัศึกษาท่ีดีนั้น จะตอ้งตั้งใจเรียน เช่ือฟังค าสั่งของครูอาจารย ์

เวลาอยู่ในห้องต้องเงียบ เคารพครูอาจารย์ จดจ าความรู้ท่ีอาจารย์สอน เป็นต้น (Prpic and 

Kanjanapanyakom, 2004) ส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหน้กัเรียนไม่กลา้แสดงออกในหอ้งเรียน  

 

 นอกจากวฒันธรรมแบบปริบทสูง (High context culture) ท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆท่ี

นกัศึกษาแสดงออกในหอ้งเรียนแลว้นั้น ยงัมีอีกสาเหตุหน่ึงท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของ

นกัศึกษาเช่นเดียวกนั นัน่คือ ความเหล่ือมล ้าทางอ านาจสูง (High power distance)  
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2.2.2 มิติทางวฒันธรรมของ Geert Hofstede 

 

 Geert Hofstede นกัมานุษยวิทยาท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรม

ชาติ และวฒันธรรมองค์กร ชาวเนเธอร์แลนด์ ผูซ่ึ้งศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองอิทธิพลของวฒันธรรมชาติต่อ

พฤติกรรมมาเป็นเวลานาน (Molina, 2005 : 3) การวิจยัของ Hofstede จะอธิบายความแตกต่างทางดา้น

บรรทดัฐาน (norms) ท่ีส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวติของผูค้นในแต่ละประเทศ หรือแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมี

ความแตกต่างกนั และรูปแบบการด ารงชีวติน้ีมีผลท าใหว้ฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนั

ออกไป (เมตตา วิวฒันานุกูล, 2548 : 66) Hofstede ไดแ้บ่งมิติความหลากหลายทางวฒันธรรมออกเป็น 

5 มิติ ดงัน้ี Power distance, Individualism, Masculinity, Uncertainty avoidance และ Long-Term 

Orientation ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึงมิติทางวฒันธรรมเร่ือง ความเหล่ือมล ้ าทางอ านาจ (Power distance) 

การเน้นความเป็นกลุ่ม (Collectivism) และ การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) 

เน่ืองจากมีลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัน้ี ในเร่ืองของพฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออก

ในห้องเรียน ส่วนในเร่ืองของการเนน้ลกัษณะของความเป็นชาย (Masculinity) และ การเนน้เป้าหมาย

ระยะยาว (Long-Term Orientation) เป็นมิติทางวฒันธรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั จึงไม่ขอกล่าวถึง

ในท่ีน้ี 

 

2.2.2.1 ความเหลือ่มล า้ทางอ านาจ (Power distance) 

 

 ความเหล่ือมล ้ าทางอ านาจ (Power distance) เป็นขอบเขตท่ีสมาชิกในสถาบนั และองคก์รใน

ประเทศท่ีมีอ านาจน้อย ยอมรับว่าอ านาจในสังคมนั้ นมีความไม่เท่าเทียมกัน โดยสถาบันเป็น

องคป์ระกอบขั้นพื้นฐานทางสังคม เช่น สถาบนัครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ส่วนองค์กรเป็นสถานท่ีท่ี

บุคคลก าลงัท างานอยู่ดว้ย โดยความไม่เท่าเทียมกนัในสังคมนั้นจะเกิดข้ึนอย่างชดัเจนในระดบัชนชั้น

ทางสังคมท่ีมีความแตกต่างทั้งชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง และชนชั้นล่าง โดยความแตกต่างทางชนชั้นนั้น

เป็นทางผา่น และโอกาสท่ีสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางสังคมใหก้บับุคคล 
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 สังคมท่ีมีความเหล่ือมล ้าทางอ านาจสูง (High power distance) หรือสังคมท่ีมีความแตกต่างทาง

อ านาจสูงนั้นคนในสังคมจะยอมรับวา่อ านาจเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เพราะเกิดจากการเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก 

การแบ่งอ านาจใหแ้ต่ละคน แต่ละบทบาท แต่ละต าแหน่งจะไม่เท่าเทียมกนั ดงันั้นแต่ละวฒันธรรมจะมี

การยอมรับความแตกต่างทางอ านาจท่ีไม่เท่ากนั (เมตตา วิวฒันานุกูล, 2548 : 69) โดยส่วนใหญ่แลว้

ประเทศท่ีมีสังคมแบบ High power distance นั้น จะเป็นประเทศยากจนท่ีมีกลุ่มชนชั้นกลางน้อย เป็น

สังคมท่ีมีอ านาจอยูเ่หนือสิทธิ บุคคลท่ีมีอ านาจจะเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิ ความไม่เท่าเทียมกนัในสังคมเป็น

ส่ิงท่ีคาดหวงั และยอมรับได ้คนท่ีมีอ านาจนอ้ยตอ้งการการพึ่งพาอาศยับุคคลอ่ืน ครอบครัวจะสอนให้

เด็กเช่ือฟังค าสั่งสอน ไม่แสดงออกซ่ึงความคิดท่ีขดักบัผูใ้หญ่ และตอ้งให้ความเคารพต่อครอบครัวและ

ญาติพี่นอ้งท่ีอายุมากกวา่ นกัศึกษาจะตอ้งให้ความเคารพอาจารย ์และยอมรับวา่อาจารยเ์ป็นบุคคลท่ีอยู่

ในสถานะท่ีสูงกว่านักศึกษา แมว้่าจะอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ตาม อาจารยจ์ะตอ้งเป็นผู ้

เร่ิมต้นการสนทนาต่างๆในห้องเรียน รวมทั้งอาจารย์ยงัต้องเป็นผูร้อบรู้ในทุกๆเร่ือง คุณภาพของ

การศึกษานั้นข้ึนอยู่กับความสามารถของอาจารย์ และมหาวิทยาลยัถือว่าเป็นระบบท่ีมีความส าคญั

ส าหรับนโยบายทางการศึกษา โดยประเทศท่ีมีลักษณะดังกล่าว เช่น ประเทศมาเลเซีย กัวเตมาลา 

ฟิลิปปินส์ เป็นตน้ (Hofstede, 2005)  

 

 สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีความเหล่ือมล ้าทางอ านาจสูง นกัศึกษาจะถูกสอนให้เคารพอาจารยเ์ช่ือ

ฟังอาจารย ์และถือวา่อาจารยเ์ป็นบุคคลท่ีมีอ านาจมากกวา่นกัศึกษา การท่ีนกัศึกษาแสดงความคิดเห็นท่ี

ต่างกบัอาจารย ์อาจถูกมองวา่ไม่มีสัมมาคารวะ ไม่ใหค้วามเคารพอาจารย ์ส่ิงน้ีส่งผลท าให้นกัศึกษาไม่มี

ความกลา้ท่ีจะพดู หรือแสดงออกในหอ้งเรียน ท าให้นกัศึกษาเลือกท่ีจะใชค้วามเงียบในการตอบค าถาม

แทน การท่ีสังคมไทยมีลกัษณะทางสังคมท่ีมีความเหล่ือมล ้ าทางอ านาจสูง ท าให้เด็กถูกสอนมาให้

ยอมรับถึงความแตกต่างทางอ านาจ และให้ความเคารพต่อผูท่ี้อาวุโสกว่า ซ่ึงท าให้นักศึกษาไม่กล้า

แสดงออกทั้งการตอบค าถาม ถามค าถาม หรือพดูหนา้หอ้ง และเลือกท่ีจะนัง่น่ิงเงียบฟังอาจารยส์อน ไม่

แสดงความคิดเห็น เพื่อแสดงถึงการใหค้วามเคารพ และเช่ือฟังอาจารย ์
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2.2.2.2 การเน้นความเป็นกลุ่ม (Collectivism) 

 

 สังคมแบบเน้นความเป็นกลุ่ม (Collectivism) จะเป็นสังคมในประเทศท่ีอยู่ในแถบเอเชีย 

โคลมัเบีย อเมริกาใต ้ท่ียึดถือระบบพวกพอ้งเป็นหลกั จุดมุ่งหมายของกลุ่มเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม

ของสมาชิก กลุ่มสังคมจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มเขา กลุ่มเรามากนอ้ยต่างกนั โดยทัว่ไปสมาชิกจะใชบ้รรทดั

ฐานของกลุ่มร่วมกนั มีการพึ่งพาอาศยักนัและกนัสูง เป็นวฒันธรรมท่ีเนน้ความเป็นกลุ่มมีความสัมพนัธ์

กบัค่านิยมเร่ืองอาวโุส มีการเรียงล าดบัต าแหน่ง ล าดบัชั้น นิยมเจา้นาย ยศถาบรรดาศกัด์ิ และเนน้ความ

อาวโุส ความกตญัญู เช่ือฟังค าสั่งสอนของผูใ้หญ่ อ่อนนอ้มถ่อมตน มีความสุภาพ (เมตตา วิวฒันานุกูล, 

2548 : 68) 

 

 สังคมแบบเน้นความเป็นกลุ่มนั้น จะเป็นสังคมท่ีบุคคลถูกเล้ียงมาในรูปแบบของครอบครัว มี

ความเป็นกลุ่ม บุคคลตอ้งไดรั้บการปกป้องจากกลุ่ม ตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อกลุ่มของตน เด็กจะถูกสอน

มาให้คิดถึงคนอ่ืนๆ นอกจากเร่ืองของตนเอง ในบริบทห้องเรียน นกัศึกษาจะมีการแสดงความคิดเห็น

ในรูปแบบของกลุ่ม การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นใดๆนั้นจะตั้งอยูบ่นพื้นฐานของกลุ่ม ท าให้นกัศึกษา

ไม่ค่อยพูดถ้าเพื่อนๆในห้อง หรือในกลุ่มไม่พูด บรรยากาศท่ีสามารถพบเห็นได้ในห้องเรียนของ

สังคมไทย คือการท่ีนกัศึกษาตอ้งเช่ือฟังค าสั่งอาจารย ์เพราะอาจารยส์ าหรับสังคมไทยคือผูท่ี้นกัศึกษา

ต้องให้ความเคารพ เช่ือฟังค าสอน ดังนั้ นนักศึกษาจะมีความลังเลใจในการพูดถ้าปราศจากการ

สนบัสนุนจากอาจารย ์หรืออาจารยไ์ม่ไดเ้รียกใหพ้ดู (Hofstede, 2005)  

 

 สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเน้นความเป็นกลุ่ม และมีความคิดในเร่ืองของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

เด็กจะถูกสอนให้นึกถึงคนอ่ืนๆ เวลาท่ีนกัเรียนจะแสดงความคิดเห็น จะตอบค าถาม ถามค าถาม จะขอ

ความคิดเห็นจากเพื่อนๆก่อนถึงจะกลา้พดู หรือตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากครูก่อน นกัศึกษาจะไม่ค่อย

กลา้แสดงออก กลา้พูด ถา้เพื่อนๆในห้องเงียบ ไม่พูด หรือไม่ไดรั้บการเห็นชอบจากเพื่อนๆในห้อง ใน

กลุ่ม หรืออาจารยส์นบัสนุนใหพ้ดู เพราะการท่ีนกัศึกษาพูดออกไปโดยเพื่อนไม่เห็นดว้ยก็จะถูกเพื่อนๆ
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ต าหนิ หรือนินทา ดงันั้นการท่ีสังคมไทยเนน้เร่ืองความเป็นกลุ่ม ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกใน

หอ้งเรียนของนกัศึกษา ท าใหน้กัศึกษาไม่มีความกลา้ท่ีจะพดู  

 

2.2.2.3 การหลกีเลีย่งความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) 

 

 การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนสูง (High-Uncertainty Avoidance) ลกัษณะของคนหรือสังคม

แบบน้ี พื้นฐานความคิดของคนกลุ่มน้ีตั้งอยูบ่นความไม่มัน่ใจในความเปล่ียนแปลงในอนาคต ตอ้งการ

ความปลอดภยัและมัน่คงในชีวิต ท าให้สังคมมีกฎระเบียบท่ีเคร่งครัดและตายตวัในการปฏิบติัตน และ

สังคมจะเช่ือถือในบุคคลท่ีมีคุณวฒิุวยัวฒิุสูง หรือผูเ้ช่ียวชาญ หลีกเล่ียงความขดัแยง้ต่างๆ ชอบการสอน

ท่ีชดัเจนและมีแนวโนม้ในการแสดงอารมณ์ออกมา (เมตตา ววิฒันานุกลู, 2548 : 71) 

 

 ความไม่มัน่ใจเป็นส่ิงท่ีติดตวับุคคลมาตั้งแต่เกิด โดยสังคมท่ีมีการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนสูง

นั้น บุคคลในสังคมจะมีความเครียด และกงัวลใจสูง ในระบบการศึกษาจะสอนให้นกัศึกษารู้วา่ โลกน้ี

เต็มไปดว้ยสถานท่ีท่ีอนัตราย ตอ้งรู้จกัป้องกนัตนเองจากสถานการณ์ท่ีตนเองไม่มัน่ใจ ระบบการเรียน

การสอนจะมีการสั่งงาน และมีตารางเรียนท่ีแน่นอน มีความคาดหวงัว่าอาจารยจ์ะเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีรู้

ค  าตอบในทุกเร่ือง ซ่ึงลกัษณะการเรียนการสอนแบบน้ีเหมือนกบัการเรียนการสอนในห้องเรียนของ

สังคมไทยท่ีมีลกัษณะท่ีใหค้วามส าคญักบัอาจารย ์อาจารยต์อ้งเป็นผูส้ั่งงาน เป็นผูเ้ช่ียวชาญ รู้ในทุกเร่ือง  

 

 จากความหมายของมิติทางวฒันธรรมทั้ง 3 ขอ้ ของ Geert Hofstede Hofstede (2005) ไดส้รุป

โดยรวมวา่ ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีความเหล่ือมล ้าทางอ านาจสูง (High power distance) เนน้

ความเป็นกลุ่ม (Collectivism) และหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนสูง (High-Uncertainty Avoidance) 

เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีความแตกต่างในระดบัชั้นทางสังคม (Hallinger and Kantamara, 2001) คนท่ีมี

อ านาจนอ้ยกวา่ตอ้งฟังคนท่ีมีอ านาจมากกวา่ และถือวา่ผูใ้หญ่เป็นบุคคลท่ีมีอ านาจสูง เด็กตอ้งประพฤติ
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ตวัสงบเสง่ียมเวลาอยูก่บัผูใ้หญ่ และตอ้งเช่ือฟังผูใ้หญ่ ไม่ควรแสดงความคิดเห็น ถามค าถามกบัผูใ้หญ่ 

และความเงียบถือเป็นส่ิงท่ีดี (Prpic and Kanjanapanyakom, 2004)  

  

 ทางด้านความสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยก์บันักศึกษาจะเห็นได้ชดัเจนในแง่ของคนท่ีมีอาวุโส

มากกว่ากับคนท่ีมีอาวุโสน้อยกว่า มีการสอนให้เด็กเช่ือฟังค าสั่งสอน เคารพคนท่ีอายุมากกว่า ไม่

แสดงออกซ่ึงความคิดท่ีขดักบัผูใ้หญ่ ขดักบักาลเทศะ เคารพครูอาจารย ์และยอมรับวา่อาจารยเ์ป็นบุคคล

ท่ีอยูใ่นสถานะท่ีสูงกวา่นกัศึกษา ดงันั้นนกัศึกษาจึงเห็นวา่อาจารยน์ั้นเป็นผูท่ี้มีอ านาจมากกวา่ (Hadley, 

2001) เพราะถา้นกัศึกษาไม่เช่ือฟังอาจารยก์็จะถูกต าหนิ ถูกกล่าวหาวา่ไม่เคารพครูอาจารย ์เป็นเด็กไม่มี

สัมมาคารวะ จึงท าให้นักศึกษาไทยไม่ค่อยกล้าท่ีจะแสดงออกมาก หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน

ห้องเรียนมากนัก โดยเฉพาะในเวลาท่ีอาจารยส์อนนักศึกษาจะนั่งน่ิงเงียบในห้องเรียน ไม่กล้าท่ีจะ

รบกวนอาจารย ์จะเกรงใจอาจารย ์เพราะความเกรงใจนั้นเป็นค่านิยมท่ีคนไทยจะถือว่าเป็นสมบติัผูดี้ 

(วีรยุทธ วิเชียรโชติ, 2516 : 6) สังคมไทยเป็นสังคมท่ีให้ความส าคญักบัการเคารพครูอาจารย ์และ

ยอมรับการสอนแบบอาจารยเ์ป็นศูนยก์ลางมากกวา่ (Mckena, 1995; Triandis, 1996; Bhagat et.al, 2002 

อา้งถึงใน Thongprasert  and Cross, 2008) โดยเวลาสอนอาจารยจ์ะตอ้งเป็นผูเ้ร่ิมตน้การสนทนาต่างๆ

ในหอ้งเรียน และอาจารยย์งัเป็นผูเ้ช่ียวชาญในทุกๆเร่ือง 

  

 ท่ีกล่าวมาแล้วนั้นเป็นลักษณะทางวฒันธรรมในสังคมไทยในห้องเรียนท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

อาจารยก์บันกัศึกษา และระหวา่งเพื่อนในห้องเรียน ซ่ึงความเงียบท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน อาจเป็นผลมา

จากวฒันธรรมท่ีถูกสั่งสอนมา ไม่วา่จะเป็นการใหเ้กียรติ เช่ือฟังครูอาจารย ์หรือการเรียนรู้จากสังคม ไม่

วา่จะเป็นการกลวัเสียหนา้ การรักษาหนา้ เป็นตน้ นอกจากวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อความเงียบท่ีเกิดข้ึนใน

ห้องเรียน การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยก์บันักศึกษาก็อาจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อความเงียบใน

หอ้งเรียนของนกัศึกษา โดยจะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป 
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2.3 แนวคิดเกีย่วกบัปฏิสัมพนัธ์ในบริบทสังคมไทยระหว่างอาจารย์กบันักศึกษา 

 

 ในบริบทของหอ้งเรียน อาจารยก์บันกัศึกษานบัวา่เป็นบุคคลท่ีมีความใกลชิ้ดกนัมากดงันั้นการ

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง และยงัส่งผลต่อการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน  ถา้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษาเป็นไปดว้ยดี หมายถึง ทั้งอาจารยแ์ละนกัศึกษาต่าง

มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั อาจารยเ์ปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดซ้ักถาม อาจารยใ์ห้ความเป็นกนัเองแก่

นกัศึกษา ให้นกัศึกษามีอิสระ นกัศึกษามีความสบายใจในการท ากิจกรรม และนกัศึกษามีปฏิกิริยา

โตต้อบกบัอาจารย์ การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยก์บันักศึกษาในการเรียนการสอนในชั้นเรียนยงั

สามารถช้ีใหเ้ห็นถึงสภาพบรรยากาศของการเรียนการสอนดว้ยวา่ นกัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนมาก

นอ้ยเพียงใด มีการร่วมกนัท ากิจกรรมหรือไม่ หรือนกัศึกษาไม่ยอมร่วมท ากิจกรรมใดๆเลย โดยนัง่น่ิง

เงียบ ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ใดๆกบัอาจารย ์ไม่แสดงพฤติกรรมใดๆเลยในชั้นเรียน ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน

เหล่าน้ีอาจเป็นเพราะในวยัเด็ก เด็กไทยจะไม่ค่อยไดรั้บการสนับสนุนในการส่ือสาร และวฒันธรรม

ไทยจะเนน้ในเร่ืองของความเหมาะสมในการส่ือสาร (Knutson et al., 2002) ดงันั้นอาจารยจึ์งมีบทบาท

ส าคญัท่ีจะตอ้งคอยกระตุน้และเสริมก าลงัใจใหน้กัศึกษา เพื่อท่ีนกัศึกษาจะไดมี้ปฏิกิริยาโตต้อบ หรือจดั

บรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าเรียน ห้องเรียนจะไดไ้ม่เงียบ บรรยากาศภายในห้องเรียนก็จะไม่ตึง

เครียด เป็นบรรยากาศท่ีร่ืนรมย  ์ น่าเรียน น่าสอน ซ่ึงจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี ดงันั้นการกระท า

ของอาจารย ์หรือปฏิสัมพนัธ์ของอาจารยใ์นชั้นเรียนจึงมีอิทธิพลอยา่งมากในการเรียนการสอน และการ

ตอบสนองของนกัศึกษาในหอ้งเรียน (Thomas, 1987 อา้งถึงใน นรดี กิจบูรณะ, 2538 :5)  

 

การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยก์บันกัศึกษาในห้องเรียนของสังคมไทย ในเร่ืองของการเรียน

การสอนจะมีลกัษณะการสอนแบบสั่งให้ท า และให้ฟังอาจารย ์ลกัษณะการเรียนการสอนแบบน้ีเป็น

การเรียนการสอนแบบอตัตาธิปไตย ซ่ึง Stiles and Dorsey (อา้งใน รุ่งสุรีย ์สิงหราช, 2543 : 14) ได้

กล่าวถึงการเรียนการสอนแบบอตัตาธิปไตยไวด้งัน้ี การเรียนการสอนแบบอตัตาธิปไตย การเรียนการ
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สอนแบบน้ีเป็นแบบสั่งและเช่ือฟังโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ นกัศึกษาจะใหค้วามสนใจในบทเรียนเพื่อคะแนน

เท่านั้น จะไม่มีความสัมพนัธ์ หรือเก่ียวขอ้งกบัเพื่อนๆ การเรียนการสอนแบบน้ีมีลกัษณะคือ 

 1. อาจารยใ์หน้กัศึกษาสนใจแค่บทเรียนท่ีก าลงัสอนเท่านั้น ไม่มีจุดมุ่งหมายให้เด็กมีความรู้ใน

ดา้นอ่ืนๆดว้ย 

 2. อาจารยไ์ม่พยายามท่ีจะให้นกัศึกษาเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ แต่ตอ้งการคะแนนเป็น

ส าคญั 

 3. การรักษาระเบียบวินยัในชั้นเรียน ใช้วิธีบงัคบัให้นกัศึกษาอยู่น่ิงๆ อาจารยใ์ช้กฎเกณฑ์ท่ี

ตนเองพอใจ ไม่ค  านึงถึงธรรมชาติและจิตใจของนกัศึกษา ไม่ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ง

ในดา้นบุคลิกภาพและความสามารถ  

 

แมว้า่การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษาในห้องเรียนของสังคมไทยทางดา้นการเรียน

การสอนจะเป็นแบบอตัตาธิปไตย แต่การเรียนการสอนแบบประชาธิปไตยท่ีให้นกัศึกษาคิดเองหรือให้

นกัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนสามารถพบไดบ้า้งในห้องเรียนของสังคมไทย ซ่ึงการเรียนการ

สอนแบบประชาธิปไตย อาจารยจ์ะเป็นผูส้ร้างสถานการณ์เพื่อให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน 

และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเรียนการสอน อาจารยย์อมรับความแตกต่างของนกัศึกษาใน

ดา้นความสนใจ ความสามารถ ทศันคติ ไม่มีการใชแ้รงจูงใจภายนอก แต่ความสนใจในการเรียนเกิดข้ึน 

เพราะนกัศึกษาตอ้งการไดค้วามรู้มากกวา่คะแนน ซ่ึงการเรียนการสอนแบบน้ีจะท าให้นกัศึกษาเป็นคน

คล่องตวั รู้จกัท างานและใหค้วามร่วมมือกบัหมู่คณะ 

 

 ในการเรียนการสอนนั้นอาจารยก์บันกัศึกษาจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนั เพื่อให้การเรียนการสอน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา ในการตอบค าถาม ถาม

ค าถาม หรือพูดนั้น อาจเกิดกบันักศึกษาบางคนเท่านั้น เพราะลกัษณะส่วนตวัของนักศึกษาแต่ละคน

แตกต่างกนัไป นกัศึกษาบางคนจะมีบุคลิกท่ีกลา้แสดงออก กลา้พูด จะชอบมีปฏิสัมพนัธ์กบัอาจารย ์มี

การโตต้อบกบัอาจารย ์ในขณะท่ีนักศึกษาท่ีมีบุคลิกส่วนตวัท่ีเป็นคนน่ิงเงียบ ไม่ค่อยมีส่วนร่วมใน
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ห้องเรียน จะไม่ค่อยมีปฏิสัมพนัธ์ ไม่มีการโตต้อบกบัอาจารย ์การท่ีนักศึกษามีบุคลิกท่ีน่ิงเงียบเป็น

อุปสรรคต่อการเรียนการสอนของอาจารย ์ท าใหก้ารสอนไม่ประสบผลส าเร็จ อาจารยไ์ม่สามารถรู้ไดว้า่

นกัศึกษาเขา้ใจในส่ิงท่ีสอนหรือไม่ เพราะนกัศึกษาไม่มีปฏิกิริยาโตต้อบ ไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัอาจารย ์ 

 

 นอกจากลกัษณะส่วนตวัท่ีส่งผลต่อการปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียนระหว่างอาจารยก์บันกัศึกษา

แลว้ การท่ีนกัศึกษาขาดความมัน่ใจท่ีจะพูด ตอบค าถาม หรือถามค าถามอาจารย ์อาจมาจากความกลวั 

และความวิตกกงัวลท่ีจะพูด ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยก์บันกัศึกษา ซ่ึงความ

กลวั หรือความวิตกกงัวลของนกัศึกษาอาจเกิดจากหลายปัจจยั ทั้งกลวัผิด กลวัอาจารย ์กลวัโดนหัก

คะแนน กลวัเพื่อนลอ้ เป็นตน้ ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีท าให้นกัศึกษาไม่กลา้ท่ีพูด และเลือกท่ีจะใชค้วามเงียบ

แทน เพราะตอ้งการรักษาหนา้ตนเอง ไม่ตอ้งการให้เกิดขอ้ผิดพลาดท่ีท าให้นกัศึกษาอายต่อหนา้เพื่อน 

และอาจารยใ์นหอ้งเรียน ท าใหน้กัศึกษาไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัอาจารย ์การขาดความมัน่ใจ ความกลวั และ

ความวติกกงัวลเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในใจของนกัศึกษาเอง อาจารยจึ์งมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการ

เรียนรู้ของนักศึกษา ถ้านักศึกษาไม่มีปฏิกิริยาใดๆในห้องเรียน อาจารย์จะต้องคอยกระตุ้น หรือ

เสริมแรงใหน้กัศึกษามีปฏิกิริยาโตต้อบ เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จ 

 

 โดยสรุปความเงียบอาจเกิดข้ึนไดจ้ากหลายสาเหตุ ไม่วา่จะเป็นสาเหตุทางวฒันธรรม ทางดา้น

การใหค้วามเคารพ ใหเ้กียรติ และเช่ือฟังอาจารย ์สาเหตุจากบรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอ้ือ และไม่เอ้ือต่อ

การแสดงออกของนกัศึกษา สาเหตุจากบุคลิกส่วนตวัของนกัศึกษาแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั ท าให้การ

แสดงออกของนกัศึกษาแต่ละคนแตกต่างกนัไป และสาเหตุทางจิตวิทยา ทางดา้นการขาดความมัน่ใจ 

ความกลวัขอ้ผิดพลาด ความวิตกกงัวลท่ีเกิดข้ึนของนกัศึกษาแต่ละคน ท าให้นกัศึกษาไม่กลา้พูด ส่ิง

เหล่าน้ีส่งผลต่อการแสดงออกในหอ้งเรียนของนกัศึกษา ดงันั้นอาจารยจึ์งมีบทบาทส าคญัในการจดัและ

ด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกบันกัศึกษา คอยกระตุน้นกัศึกษาให้มีการโตต้อบ การกระท าของอาจารยจ์ะ

ช่วยส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความสนใจในการเรียน มีความกลา้ท่ีจะพดู ถามค าถาม และตอบค าถามได ้
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2.4 กรอบแนวคิดของงานวจัิย 

 

 จากการศึกษางานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเงียบ ท าให้พบวา่มี 4 ปัจจยัท่ีอาจเป็นส่วนหน่ึง

ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆของนกัศึกษาท่ีแสดงออกในหอ้งเรียน  

 ปัจจยัแรก คือวฒันธรรม วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก ซ่ึงวฒันธรรมของสังคมไทย

นกัเรียนจะตอ้งเช่ือฟัง ให้เกียรติ และให้ความเคารพครูอาจารย ์ไม่แสดงความคิดท่ีขดักบัอาจารย ์อาจ

ส่งผลใหน้กัศึกษาไม่มีความกลา้แสดงออก 

 ปัจจยัท่ีสอง คือบุคลิกส่วนตวั นกัศึกษาแต่ละคนมาจากสภาพแวดลอ้ม และการอบรมสั่งสอนท่ี

แตกต่างกนั ท าใหบุ้คลิกของนกัศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกนั บางคนกลา้แสดงออก บางคนไม่กลา้

แสดงออก  

 ปัจจัยท่ีสาม คือบรรยากาศ บรรยากาศในห้องเรียนเป็นอีกสาเหตุท่ีสามารถส่งเสริมการ

แสดงออกของนกัศึกษาได ้ถ้าบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการแสดงออกของนักศึกษา ไม่ได้รับการส่งเสริม

สนบัสนุนจากอาจารย ์และเพื่อน ท าใหน้กัศึกษาไม่มีความกลา้ท่ีจะพดูได ้

 ปัจจยัท่ีส่ี คือจิตวิทยา การท่ีนกัศึกษาขาดความมัน่ใจ เกิดความกลวั ความวิตกกงัวล ส่ิงเหล่าน้ี

ท าใหน้กัศึกษาไม่กลา้ท่ีจะพดู หรือแสดงออกในหอ้งเรียน และใชค้วามเงียบแทน 

 

 นักศึกษาแต่ละคนมีพื้นฐานในด้านต่างๆเหล่าน้ีแตกต่างกัน ซ่ึง ข้ึนอยู่กับการเ ล้ียงดู 

สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ต่างๆท่ีแต่ละคนได้พบเจอมา ดังนั้นความเงียบของนักศึกษาใน

ห้องเรียนอาจเกิดจากปัจจยัเหล่าน้ีท่ีนกัศึกษาเรียนรู้มาจากบริบทในสภาพแวดลอ้มของตนเอง ทั้งน้ีใน

งานวิจัยน้ีผู ้วิจ ัยจะท าการศึกษาถึงปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเงียบในห้องเรียนของนักศึกษา และ

เปรียบเทียบทศันคติของนกัศึกษาระหว่างนกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามตลอดและกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม 

โดยจะใชท้ฤษฎีทางวฒันธรรม บุคลิกส่วนตวั บรรยากาศ และจิตวิทยา เป็นกรอบแนวคิดของงานวิจยั

ในการศึกษาเร่ืองน้ี  
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ความเงียบ 

ความไม่เตม็ใจในการส่ือสาร 

- วฒันธรรม 

- บุคลิกส่วนตวั 

- บรรยากาศ 

- จิตวทิยา 
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บทที ่3 

วธีิการวจัิย 

 

 การศึกษาวิจัย เ ร่ือง ปัจจัย ท่ีมีผลต่อความเ งียบในห้องเ รียนของนักศึกษาไทยใน

ระดบัอุดมศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคต์อ้งการทราบถึงปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเงียบในห้องเรียนของ

นกัศึกษา และเปรียบเทียบทศันคติของนกัศึกษาระหวา่งนกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามตลอดและกลุ่ม

ท่ีไม่ตอบค าถาม รูปแบบและวิธีการวิจยัของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดใ้ช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยขอเสนอรายละเอียดเร่ืองระเบียบวิธีวิจยัดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่ง วิธีการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

3.1 กลุ่มตัวอย่าง 

 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชส้ าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ระดบัชั้นปีท่ี 3 ท่ี

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวาทวิทยาการโฆษณา คณะวิทยาการจดัการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

ของมหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี ประกอบไปดว้ยนกัศึกษาจ านวน 39 คน ในจ านวนน้ีเป็นนกัศึกษา

หญิง จ านวน 7 คน นกัศึกษาชาย จ านวน 32 คน อายุระหวา่ง 20 - 22 ปี และจากการสังเกตใน

ห้องเรียนวิชาวาทวิทยาการโฆษณา ท าให้พบว่านักศึกษาแต่ละคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมใน

หอ้งเรียนท่ีแตกต่างกนัไป นกัศึกษาบางคนจะมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม ท ากิจกรรมต่างๆตลอด 

บางคนจะนัง่น่ิงเงียบ บางคนมีส่วนร่วมในบางคร้ัง ซ่ึงท าให้สามารถจ าแนกนกัศึกษาออกเป็นกลุ่ม

ไดท้ั้งหมด 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
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3.1.1 การคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมวจิยั 
 

 จากการจ าแนกนกัศึกษาออกมาเป็น 3 กลุ่มนั้น ผูว้ิจยัจะท าการเลือกนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม 

โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง แต่เน่ืองจากวนัสัมภาษณ์นกัศึกษาขาดเรียนเป็นจ านวนมาก เพราะ

ติดกบัวนัหยดุยาว 3 วนั ท าใหผู้ว้จิยัไม่สามารถเลือกนกัศึกษามาสัมภาษณ์ได ้ทางประธานหลกัสูตร

จึงด าเนินการเลือกให ้โดยท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 

18 คน เพื่อท าการสัมภาษณ์ ซ่ึงทางประธานหลกัสูตรด าเนินการเลือกนกัศึกษาแต่ละกลุ่มจากการ

สังเกตเวลาสอน และเพื่อความชดัเจนทางประธานหลกัสูตรไดด้ าเนินการสอบถามจากอาจารยท์่าน

อ่ืนท่ีเคยสอนนักศึกษากลุ่มน้ี ซ่ึงวิธีการเลือกแบบน้ีเป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงโดย

ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้เป็นผูเ้ลือก การเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง เป็นการเลือกตวัอยา่งจากกลุ่มประชากร

ท่ีเรามีความตอ้งการจะท าการศึกษาเฉพาะเจาะจง โดยผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในเร่ืองนั้นๆ จะท าการเลือก

ตวัอยา่งดว้ยตนเอง โดยใชเ้หตุผลและวจิารณญาณ ตลอดจนประสบการณ์ส่วนตวัมาใชใ้นการเลือก

ตวัอยา่ง (สายใจ ยศประยรู, 2554) 

 
 
 
 
 

กลุ่ม จ านวน(คน) ลกัษณะ 

1 10 
นกัศึกษาท่ีมีส่วนร่วมตลอดเวลา คือตอบค าถามทุกคร้ังท่ีอาจารยถ์าม 
โดยอาจารยไ์ม่ตอ้งเรียกใหต้อบ นกัศึกษาตอบเองเสมอ  

2 19 
นกัศึกษาท่ีมีส่วนร่วมบางคร้ัง คือตอบค าถามท่ีอาจารยถ์ามเป็นบาง
ค าถาม ซ่ึงนกัศึกษาจะตอบเอง อาจารยไ์ม่ไดเ้รียกตอบ แต่บางค าถาม
จะไม่ตอบ นัง่เงียบ 

3 10 
นกัศึกษาท่ีไม่มีส่วนร่วมเลย คือไม่ตอบค าถามใดๆเลยท่ีอาจารยถ์าม 
นัง่น่ิงเงียบ แต่จะตอบเม่ืออาจารยเ์รียกใหต้อบเท่านั้น  
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3.1.2 ขอ้มูลทัว่ไปของรายวชิาวาทวทิยาการโฆษณา 
 

 วิชาวาทวิทยาการโฆษณา เป็นวิชาท่ีสอนในเร่ืองของความหมาย ความส าคัญและ

จุดประสงคข์องการพูดเพื่อการโฆษณา การพฒันาบุคลิกภาพ การใช้เสียงและลีลาในการพูด การ

เตรียมการ เทคนิคการพดูตามจุดมุ่งหมายต่างๆของการพดูเพื่อการโฆษณา ฝึกปฏิบติัการพูดเพื่อการ

โฆษณาท่ีมีคุณภาพ โดยวชิาน้ีมีจ  านวนนกัศึกษาทั้งส้ิน 39 คน การเรียนการสอนจะเนน้ในเร่ืองของ

การพดูเป็นกิจกรรมหลกั และท าการประเมินผลจากการพดู ความกลา้แสดงออก พฒันาการทางการ

พดูของนกัศึกษา  
 

3.2 วธีิการศึกษา 

 

 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดวิธีการศึกษาวิจยัโดยใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เน่ืองจากการวิจยัเชิงคุณภาพช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย ไม่เพียงแต่ค าตอบเดียว แต่อาจจะพบ

ประเด็นใหม่ๆ ท่ีสามารถพฒันาและศึกษาในประเด็นท่ีไม่เคยคิดหรือคาดหวงัมาก่อนท่ีจะเกิดข้ึนใน

ระหวา่งท่ีท างานวจิยั (ปรีชา อุปโยคิน, 2553) ซ่ึงการเลือกใชว้ิจยัเชิงคุณภาพในการท าวิจยัน้ี เพราะ

งานวิจยัน้ีเป็นเร่ืองของความเงียบในห้องเรียน การศึกษาขอ้มูลโดยการสังเกต และสัมภาษณ์จะท า

ให้ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มในห้องเรียน เห็นถึงพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆของนกัศึกษา 

ท าใหผู้ว้จิยัสามารถจ าแนกนกัศึกษาออกมาเพื่อท าการสัมภาษณ์ไดง่้ายข้ึน วิธีการศึกษางานวิจยัเชิง

คุณภาพประกอบไปดว้ย การศึกษาขอ้มูลเอกสาร (Documentary Research) การสังเกตแบบไม่มี

ส่วนร่วม (Non-participant Observation) และการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยมี

วตัถุประสงคแ์ละวธีิการศึกษาวจิยัโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

 

3.2.1 การศึกษาขอ้มูลเอกสาร (Documentary Research) ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษา คน้ควา้ และรวบรวม

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีในประเด็นต่างๆจากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร 

วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบัทุติยภูมิเพื่อท่ีจะ
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วิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเงียบของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาวา่มีสาเหตุมาจากอะไรบา้ง เพื่อ

น ามาใชใ้นการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับงานวจิยัช้ินน้ี (กรอบแนวคิดของงานวจิยั บทท่ี 2) 

 

3.2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการขอความ

ร่วมมือจากองคก์รหรือบุคคลท่ีเป็นเป้าหมายของการศึกษาวิจยั เพื่อขอเขา้ไปสังเกตพฤติกรรมของ

นกัศึกษาในหอ้งเรียนวชิาวาทวทิยาการโฆษณา โดยด าเนินการออกหนงัสือเพื่อขอความอนุเคราะห์

จากองค์กรหรือบุคคลท่ีเป็นเป้าหมายของการศึกษา และผูว้ิจยัใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม

เพื่อช่วยในการตั้งค  าถามสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม ซ่ึงการสังเกตแบบน้ีง่ายต่อการเก็บขอ้มูล ไม่

เสียเวลาในการไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มนกัศึกษา (กรแกว้ จนัทภาษา, 2550) ในการสังเกตนั้น

ผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปนัง่อยูข่า้งหลงัหอ้งมุมขวาสุดคอยสังเกตพฤติกรรมต่างๆของนกัศึกษา และจดบนัทึก

พฤติกรรมต่างๆท่ีนกัศึกษาแสดงออกในห้องเรียน เพื่อท าการแยกนกัศึกษาออกเป็นกลุ่มท่ีมีส่วน

ร่วม และไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในห้องเรียน การท่ีนกัศึกษาไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

ในห้องเรียนอาจเป็นเพราะบุคลิกส่วนตวั ส่ิงแวดลอ้ม หรือกิจกรรมไม่น่าสนใจ เป็นตน้ นอกจาก

พฤติกรรมต่างๆท่ีนักศึกษาแสดงออกในห้องเรียนแล้ว ผู ้วิจ ัยยงัได้เห็นถึงสภาพบรรยากาศ

โดยทัว่ไปภายในห้องเรียน โดยผูว้ิจยัไดท้  าการสังเกตปฏิกิริยาของนกัศึกษาในห้องเรียนวิชาวาท

วิทยาการโฆษณา ในระหว่างเดือนกรกฎาคม เน่ืองจากในระหว่างเดือนน้ีนักศึกษาได้ท า

ความคุน้เคยกบัอาจารยแ์ละเพื่อนในห้องเรียนมาไดป้ระมาณ 2 เดือนแลว้ ผูว้ิจยัได้ท าการสังเกต

ทั้งหมด 2 คร้ัง อาทิตยล์ะ 1 คร้ังคร้ังละประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาที รวม 6 ชัว่โมง 40 นาที ท่ีท าการ

สังเกตจ านวน 2 คร้ัง เน่ืองจากในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม นกัศึกษาจะท าการสอบกลางภาค ท าให้

มีเวลาในการสังเกตนกัศึกษาได ้2 อาทิตย ์แต่จากการสังเกตทั้ง 2 คร้ัง ท าให้สามารถแบ่งพฤติกรรม

ในการตอบค าถามของนักศึกษาออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือนกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามตลอด ตอบ

ค าถามบางคร้ัง และไม่ตอบค าถาม  

 

3.2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการขอความร่วมมือจากองคก์ร

หรือบุคคลท่ีเป็นเป้าหมายของการศึกษาวิจยั เพื่อขอสัมภาษณ์ โดยด าเนินการออกหนงัสือเพื่อขอ

ความอนุเคราะห์จากองคก์รหรือบุคคลท่ีเป็นเป้าหมายของการศึกษา ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้ทั้งวิธีการจด
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บนัทึกสรุปสั้นๆเฉพาะประเด็นส าคญัและการบนัทึกเสียงของผูใ้หส้ัมภาษณ์โดยขออนุญาตจากผูใ้ห้

สัมภาษณ์เพื่อน ามาใช้ในการตรวจสอบและตรวจทานความถูกตอ้งยอ้นกลบัในภายหลงัได้ ทั้งน้ี

ผูว้ิจยัใช้วิธีการสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาความคิดเห็น ทศันคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความเช่ือ และ

พฤติกรรมของผูใ้ห้ขอ้มูล ในการสนทนากลุ่มผูว้ิจยัไดท้  าการสนทนากบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 3 กลุ่ม 

กลุ่มละ 6 คน ในประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจง นกัศึกษาแต่ละคนจะไดพู้ดคนละประมาณ 10 – 15 นาที 

โดยผูว้ิจยัท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) ซ่ึงผูว้ิจยัและผูใ้ห้ขอ้มูลจะนัง่ลอ้มเป็น

วงกลม และมีการบนัทึกเสียงของผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดท้  าการขออนุญาตจากผูใ้ห้ขอ้มูลก่อน

การบนัทึกเสียง ในการสนทนากลุ่มน้ีผูว้ิจยัจะเป็นผูค้อยตั้งประเด็นในการสนทนา เพื่อชกัจูงให้

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละกลุ่มเกิดแนวคิด และแสดงประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกวา้งขวาง

ละเอียดลึกซ้ึง โดยประเด็นในการสนทนา น ามาจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

และจากกรอบแนวคิดของงานวจิยั ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม เน่ืองจากจ านวนนกัศึกษาท่ีจะ

ท าการสัมภาษณ์มีจ านวนมาก โดยมีนกัศึกษาทั้งหมด 3 กลุ่มกลุ่มละ 6 คน รวมจ านวนทั้งส้ิน 18 

คน และเวลาในการสัมภาษณ์มีจ ากดั เพราะนกัศึกษาจะท าการสอบกลางภาคในช่วงอาทิตยสุ์ดทา้ย

ของเดือนกรกฎาคม จากขอ้จ ากดัน้ีท าให้ผูว้ิจยัเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มแทนการ

สัมภาษณ์แบบรายบุคคล และบรรยากาศของการคุยกนัเป็นกลุ่มนั้นจะช่วยลดความกลวัท่ีจะแสดง

ความเห็นส่วนตวัของนกัศึกษาแต่ละคน ส่วนขอ้มูลท่ีไดน้ั้นผา่นการโตต้อบกนัเองของกลุ่มสนทนา 

ท าใหม้ัน่ใจในความถูกตอ้ง มีความน่าเช่ือถือ และมีความหลากหลายของขอ้มูล (กรแกว้ จนัทภาษา, 

2550) 

      

3.3 เคร่ืองมือในการวจัิย 

 

 เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและไดน้ ามาใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือการจดบนัทึกในการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) และใชค้  าถามสัมภาษณ์ปลายเปิดท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้าง
ข้ึนมา ในการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  
 

3.3.1 การจดบนัทึกในการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ผูว้ิจยัไดท้  าการ

จดบนัทึกจากการสังเกตนกัศึกษาในห้องเรียนวิชาวาทวิทยาการโฆษณาในประเด็นดงัต่อไปน้ี เพื่อ
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เป็นประโยชน์ในการช่วยตั้ งค  าถามสัมภาษณ์ ท าให้เห็นถึงพฤติกรรมต่างๆของนักศึกษาใน

ห้องเรียน เห็นถึงบรรยากาศทัว่ไปในห้องเรียน ทั้งการเรียนการสอน การท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้

สามารถจ าแนกนกัศึกษาเพื่อท าการสัมภาษณ์ไดง่้ายข้ึน 

 3.3.1.1 บรรยากาศในหอ้งเรียน  

  บรรยากาศทัว่ไปก่อนเร่ิมเรียน มีลกัษณะอยา่งไร นกัศึกษามีการเตรียมตวัพร้อมท่ี 

  จะเรียนหรือไม่ เม่ืออาจารยเ์ขา้มานกัศึกษามีปฏิกิริยาอยา่งไรบา้ง การจดัท่ีนัง่เรียน

  ของนกัศึกษาพฤติกรรมต่างๆของนกัศึกษา นัง่ตั้งใจเรียน นัง่เหม่อ เล่นกบัเพื่อน 

 3.3.1.2 ลกัษณะการเรียนการสอน  

  เทคนิคหรือวธีิการสอนของอาจารยเ์ป็นอยา่งไร มีการจดักิจกรรมต่างๆใน 

  หอ้งเรียนหรือไม่ ส่ือการเรียนการสอนท่ีอาจารยเ์ตรียมมาสอน 

 3.3.1.3 ลกัษณะการโตต้อบ 

  การมีปฏิกิริยาโตต้อบของนกัศึกษา มีการถามค าถาม ตอบค าถาม แสดงความ 

  คิดเห็นหรือไม่ การพูดคุยระหว่างอาจารยก์บันกัศึกษา ลกัษณะเป็นแบบทางการ 

  หรือไม่เป็นทางการ  

 

3.3.2 ค าถามสัมภาษณ์ปลายเปิดในการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบ

สัมภาษณ์แบบปลายเปิด (ภาคผนวก ก) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม ซ่ึงเป็นวิธีการ

สัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะยดืหยุน่และเปิดกวา้ง (กรแกว้ จนัทภาษา, 2550) โดยผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาและ

วิเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองของความเงียบในห้องเรียน และ

ประเด็นส าคญัท่ีไดจ้ากการสังเกต จากนั้นไดก้ าหนดกรอบแนวคิด เพื่อท าการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

ตวัอยา่งแบบสัมภาษณ์มีดงัน้ี 
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3.4 ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 ส าหรับแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช ้

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน 2 ขั้น ดงัต่อไปน้ี 

 
3.4.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารทางวชิาการ 
 
 ผู ้วิ จ ัย ได้ด า เ นินการรวบรวมข้อมู ลจ ากแห ล่ งข้อมู ลทั้ ง แห ล่ งข้อมู ลของทา ง

สถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ และแหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อรวบรวมขอ้มูลในระดบัทุติยภูมิ 

อาทิ ขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา วารสาร รายงานการศึกษาวจิยั และรายงานทางวชิาการประเภทต่าง ๆ 

ประเด็นค าถาม วตัถุประสงค ์
3.3.2.1 คุณคิดวา่คุณเป็นคนท่ีมีลกัษณะในการ 
            ตอบค าถามในหอ้งอยา่งไร พดูเยอะไหม  
            เพราะอะไร 

เพื่อใหน้กัศึกษาบอกลกัษณะของตนเองวา่เป็น
เช่นไร 

3.3.2.2 คุณชอบท่ีจะแสดงออกในหอ้งเรียน ไม่วา่ 
            จะเป็นการตอบค าถาม ถามค าถาม แสดง 
            ความคิดเห็น พดูหนา้หอ้งหรือไม่ เพราะ   
            เหตุใด  

เพื่อจะได้รู้ว่านักศึกษามีความกล้าแสดงออก
มากน้อยเพียงใด ชอบมีส่วนร่วมในห้องเรียน
หรือไม่ 

3.3.2.3 คุณคิดวา่เพื่อนมีผลต่อการแสดงออกใน 
            หอ้งเรียนของคุณหรือไม่ เพราะอะไร 

เพื่ อจะได้ รู้ ว่ า เพื่ อน ส่ งผล ต่อความกล้ า
แสดงออก 
ของนกัศึกษาหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 

3.3.2.4 ถา้คุณไม่เห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีอาจารยพ์ดูคุณ 
            กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เพราะ 
            อะไร 

เพื่อจะได้รู้ว่านักศึกษามีความกล้าท่ีจะแสดง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกบัอาจารยห์รือไม่ และ
กลา้ท่ีจะพดูออกมาหรือไม่ 

3.3.2.5 คุณคิดวา่อาจารยมี์ส่วนต่อการแสดง 
            พฤติกรรมต่างๆของคุณในหอ้งเรียนหรือ   
            เพราะอะไร 

เพื่อจะได้ รู้ว่าอาจารย์ส่งผลต่อความกล้า
แสดงออกของนกัศึกษาหรือไม่วตัถุประสงค ์
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รวมทั้งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต อยา่งเช่น งานวิจยัเก่ียวกบัความเงียบของ Liu and Jackson(2008), 

Tong(2010), Kurihara(2006) บทความทางวิชาการเก่ียวกบัเก่ียวกบัวฒันธรรมของ Prpic and 

Kanjanapanyakom(2004) เป็นตน้ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา วิจยัวิเคราะห์และ

ประมวลผลการวจิยัในส่วนต่อไป 

 
3.4.2 การคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมวจิยั 
 

 ผูว้ิจยัท าการเลือกนักศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง แต่เน่ืองจากวนั

สัมภาษณ์นกัศึกษาขาดเรียนเป็นจ านวนมาก เพราะติดกบัวนัหยุดยาว 3 วนั ท าให้ผูว้ิจยัไม่สามารถ

เลือกนกัศึกษามาสัมภาษณ์ได ้ทางประธานหลกัสูตรจึงด าเนินการเลือกให้ โดยท าการเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งจาก 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 18 คน เพื่อท าการสัมภาษณ์ ซ่ึงทาง

ประธานหลกัสูตรด าเนินการเลือกนักศึกษาแต่ละกลุ่มตามความสะดวกจากการสังเกตเวลาสอน 

และเพื่อความถูกตอ้งแม่นย  า ทางประธานหลกัสูตรไดด้ าเนินการสอบถามจากอาจารยท์่านอ่ืนท่ีเคย

สอนนกัศึกษากลุ่มน้ี  

 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มนั้น จะน าขอ้มูลมา

ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล โดยวิธีการวิเคราะห์จะไดด้ าเนินไปตามแนวทางการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative data) อนัไดแ้ก่ การพรรณนาขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อท่ีจะแสวงหา

ขอ้คน้พบจากการศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดไ้ปท าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลมา โดยเม่ือ

เก็บขอ้มูลไดค้รบตามท่ีตอ้งการแลว้ ผูว้ิจยัไดท้  าการถอดเทปท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 3 

กลุ่ม แลว้น าขอ้มูลท่ีไดใ้นแต่ละกลุ่มมารวมกนั (ภาคผนวก ข) และน าขอ้มูลทั้งหมดมาจดัระเบียบ 

ท าการก าหนดประเด็นต่างๆของขอ้มูล เช่น เทคนิคหรือวิธีการสอน ความวิตกกงัวล การให้เกียรติ 

ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีพูด เป็นตน้ จากนั้นน าประเด็นต่างๆมาสรุปเพื่อจดัเป็นประเด็นหลกั ประเด็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



32 
 

ยอ่ย หาขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นต่างๆ และน าขอ้มูลท่ีไดม้าบรรยายถึงความเช่ือมโยงของแต่

ละประเด็น 

 

การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 
 
 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการตรวจสอบคุณภาพขอ้มูลโดยการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีได ้โดยจดัให้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งท่ีมาต่างๆ โดย

วธีิการ 3 วธีิ คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต การสนทนากลุ่ม และการใชเ้อกสาร ในการ

ตรวจสอบขอ้มูล แลว้น าผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั โดยผูว้ิจยัไดท้  าการ

ประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และการสังเกต เพื่อจดัเป็นประเด็นต่างๆ แลว้น า

ขอ้มูลท่ีไดเ้หล่านั้นมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร เพื่อท าให้เช่ือมัน่ไดว้า่รายงานการวิจยั

มีขอ้มูลต่างๆท่ีมีความครอบคลุมเพียงพอในการพรรณนา และอธิบายสรุปผลการศึกษา 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ผล 

 

 การศึกษาวิจัย เ ร่ือง ปัจจัย ท่ีมีผลต่อความเ งียบในห้องเ รียนของนักศึกษาไทยใน

ระดบัอุดมศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคคื์อ ตอ้งการทราบถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเงียบในห้องเรียน

ของนกัศึกษา และเปรียบเทียบทศันคติของนกัศึกษาระหวา่งนกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามตลอดและ

กลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรครู รูปแบบและวิธีการวิจยัของการศึกษาวิจยั

คร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยไดใ้ชเ้คร่ืองมือวิจยัคือ แบบสัมภาษณ์

แบบกลุ่ม (Focus Group) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และไดแ้ยกกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ ออกเป็น 3 

กลุ่ม ประกอบดว้ย นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามตลอดเวลา นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบางคร้ัง และ

นกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามเลย ซ่ึงประเด็นต่างๆท่ีได้จากการสัมภาษณ์นักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม 

สามารถแบ่งเป็นหวัขอ้ต่างๆไดด้งัน้ี ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัเก่ียวกบัห้องเรียน ปัจจยัทางวฒันธรรม 

และปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงในแต่ละปัจจยัผูว้ิจยัจะท าการยกตวัอยา่งค าพูดของนกัศึกษาเพียง 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มท่ีตอบค าถามตลอดเวลา และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามเลย สาเหตุท่ียกมาเพียงสองกลุ่ม 

เน่ืองจากกลุ่มท่ีตอบค าถามตลอดเวลา และกลุ่มท่ีตอบค าถามบางคร้ังมีลกัษณะของการตอบค าถาม

ในการสัมภาษณ์ท่ีคลา้ยกนั โดยทั้งสองกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีการพูด การแสดงออกในห้องเรียน ใน

การน าเสนอขอ้มูลตวัอยา่งจากการสัมภาษณ์จะใชน้ามสมมติตามระบบดงัน้ี  

 นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย มีนามสมมติเป็นช่ือสี ดงัน้ี ชมพ ูฟ้า แดง ม่วง ขาว และด า 

 นักศึกษาท่ีไม่ตอบค าถาม มีนามสมมติเป็นช่ือผลไม้ ดงัน้ี กล้วย มะพร้าว แอปเป้ิล ส้ม 

ชมพู ่และแตงโม 

 

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

 ประเด็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีพบจากความคิดเห็นของนกัศึกษา สามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 หัวขอ้หลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลิกส่วนตวั และความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีพูด ปัจจยัส่วนบุคคล
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เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการแสดงออกของนกัศึกษาในห้องเรียน และส่งผลต่อความสมคัร

ใจในการเลือกท่ีจะพดู หรือไม่พดูของนกัศึกษา 
 

4.1.1 บุคลกิส่วนตัว 

 

 จากการสัมภาษณ์นกัศึกษา ค าตอบเก่ียวกบับุคลิกส่วนตวั สามารถสรุปเป็นความหมายได้

ดงัน้ี คือ ลกัษณะเฉพาะท่ีนกัศึกษามกัจะแสดงออกในสถานการณ์การพูดต่างๆในห้องเรียน ซ่ึง

ประกอบดว้ย การท่ีนกัศึกษามีความมัน่ใจ กลา้พูด และมีบุคลิกน่ิง เงียบ ซ่ึงบุคลิกส่วนตวัเหล่าน้ี

ของนกัศึกษาแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัไป บุคลิกส่วนตวัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลท าให้นกัศึกษา

เลือกท่ีจะพดู หรือเล่ียงท่ีจะพูด นกัศึกษาท่ีมีความมัน่ใจก็มกัจะพูดในห้องเสมอ ในขณะท่ีนกัศึกษา

กลุ่มท่ีมีบุคลิกเงียบขรึมก็มกัจะเลือกท่ีจะไม่พดูในหอ้งเรียน 

 

 นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย มีบุคลิกส่วนตวัคลา้ยคลึงกนั คือ มัน่ใจในตนเองในการพูด 

ในการท า ตวัอยา่งเช่นนางสาวชมพู ตอบวา่ “เวลาตอบค าถาม ตนเองเลือกท่ีจะตอบเอง ใครบังคับ

ไม่ได้ เพ่ือนล้อกไ็ม่สน อยู่ ท่ีตัวเอง” นางสาวแดง กล่าววา่ “ตนเองถ้าอยากท าอะไรกจ็ะท า ไม่อยาก

ท ากจ็ะไม่ท า” ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม มกัจะมีบุคลิกส่วนตวั คือ เงียบ เล่ียงท่ีจะไม่

พูด ตวัอย่างเช่นนางสาวแอปเป้ิล กล่าวว่า “ตนเองเป็นคนไม่ชอบพูด เวลาอยู่ ท่ีบ้านก็ไม่ค่อยพูด” 

นายแตงโม กล่าวว่า “เป็นคนไม่พูด น่ิงๆ เงียบๆ ไม่ชอบพูด ไม่ชอบตอบ” นางสาวชมพู่ กล่าวว่า 

“ตนเองเป็นคนไม่ชอบตอบค าถาม ชอบอยู่เฉยๆ ไม่ชอบแย่งใคร” 

 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองบุคลิกส่วนตวัของนกัศึกษา นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย 

และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามพบวา่ นกัศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความคิดท่ีแตกต่างกนั คือ นกัศึกษากลุ่มท่ี

ตอบค าถามบ่อยจะมีบุคลิกส่วนตวัท่ีชอบตอบค าถาม มีความมัน่ใจในการพูด ในขณะท่ีนกัศึกษา

กลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามจะมีบุคลิกส่วนตัวท่ีไม่ชอบตอบค าถาม ไม่ชอบพูด บุคลิกส่วนตัวของ

นกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้นกัศึกษามีพฤติกรรมการแสดงออกในห้องเรียนแตกต่างกนั (โชติ

มา ปัทมานนัท,์ 2549) 
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4.1.2 ความรู้เกีย่วกบัเร่ืองทีพู่ด 

 

 ความรู้ คือ ส่ิงท่ีสะสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนการค้นควา้หรือประสบการณ์ รวมทั้ง

ความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ี

ไ ด้ รั บ ม า จ า ก ก า ร ไ ด้ ยิ น  ไ ด้ ฟั ง  ก า ร คิ ด  ห รื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ อ ง ค์ วิ ช า ใ น แ ต่ ล ะ ส า ข า 

(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2553) จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาค าตอบเก่ียวกบัความรู้ในเร่ือง

ท่ีพูด สามารถสรุปเป็นความหมายได้ดังน้ีคือ ความรู้ท่ีนักศึกษาสั่งสมมาจากการเล่าเรียน หรือ

ประสบการณ์ ถา้นกัศึกษามีความรู้ในเร่ืองท่ีพูดจะมีความกลา้ท่ีจะพูด แต่ถา้นกัศึกษาไม่มีความรู้

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะพดู นกัศึกษาจะเล่ียงในการพดู  

 

 นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย มีความคิดความคลา้ยคลึงกนั คือถา้นกัศึกษาไม่มีความรู้

นักศึกษาก็เลือกท่ีจะไม่ตอบค าถาม จะตอบเฉพาะท่ีตนเองสามารถตอบได้เท่านั้น ตวัอย่างเช่น

นางสาวฟ้า ตอบว่า “ตนเองถ้าเคยเรียนมา จ าได้ รู้ค าตอบกจ็ะตอบอาจารย์ แต่ถ้าไม่รู้กจ็ะเงียบและ

ฟัง” นายขาว กล่าววา่ “ชอบท่ีจะตอบในบางค าถามท่ีรู้ ท่ีเคยเรียนและเข้าใจ ค าถามท่ีไม่รู้กจ็ะไม่

ตอบ” ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ี การท่ีนกัศึกษาไม่

มีความรู้ท าให้นกัศึกษาเลือกท่ีจะไม่ตอบค าถาม ตวัอย่างเช่นนายมะพร้าว กล่าวว่า “ตนเองจะไม่

ตอบค าถามอาจารย์ ถ้าไม่รู้ค าตอบ จะนั่งเฉยๆ” นายแตงโม กล่าววา่ “เวลาอาจารย์ให้แสดงความ

คิดเห็น แต่เราไม่รู้จริง กไ็ม่พูดดีกว่า ไม่รู้จะพูดไปท าไม” 

 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะพูดของนกัศึกษา นกัศึกษากลุ่มท่ี

ตอบค าถามบ่อย และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามพบว่า นกัศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นท่ีเหมือนกนั 

คือ ถ้าไม่รู้ค  าตอบก็เลือกท่ีจะไม่ตอบทั้งสองกลุ่ม ซ่ึงความรู้นั้นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการ

แสดงออกของนักศึกษาในห้องเรียน ในการท่ีนักศึกษาเลือกท่ีจะพูด หรือเล่ียงในการพูด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Liu et al. (2011) ในเร่ืองสาเหตุของความเงียบและความกงัวลของ

นกัเรียนในมหาวิทยาลยัจีน ท่ีว่าสาเหตุท่ีท าให้นกัเรียนเงียบในห้องเรียนมาจากวิชาท่ีเรียนมีความ

ยากมากข้ึน และความไม่คุน้เคยกบัหวัขอ้ท่ีเรียน  
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 ปัจจยัส่วนตวัของนกัศึกษาท่ีส่งผลให้นกัศึกษามีความกลา้ท่ีจะพูดและไม่กลา้ท่ีจะพูด มี

สาเหตุมาจากบุคลิกส่วนตวัของนกัศึกษาแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั และความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีพูด ถา้

นกัศึกษามีความรู้ในเร่ืองท่ีพูดก็จะมีความกลา้ท่ีจะพูด แต่ถา้ไม่มีความรู้นกัศึกษาจะเล่ียงท่ีจะพูด 

นอกจากปัจจยัส่วนตวัแลว้ยงัมีปัจจยัเก่ียวกบัหอ้งเรียนท่ีส่งผลต่อการแสดงออกของนกัศึกษาอีก ซ่ึง

รวมถึงบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ เพื่อนในห้องเรียนท่ีสามารถกระตุ้นการแสดงออกของ

นกัศึกษาได ้โดยจะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป 

 

4.2 ปัจจัยเกีย่วกบัห้องเรียน 

 

 ประเด็นเก่ียวกบัปัจจยัเก่ียวกบัห้องเรียนท่ีพบจากความคิดเห็นของนกัศึกษา สามารถแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 4 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอาจารย ์เพื่อน บรรยากาศ และกิจกรรม ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของนกัศึกษาในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็น การพูด ตอบค าถาม ถาม

ค าถามอาจารย ์และการแสดงความคิดเห็น 

 

4.2.1 บทบาทของอาจารย์ 

 

 จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาค าตอบเก่ียวกบัอาจารย ์สามารถสรุปเป็นความหมายไดด้งัน้ี คือ

อาจารยเ์ป็นผูท่ี้ใหค้  าปรึกษา ผูท่ี้ช่วยสร้างความมัน่ใจ กระตุน้ เสริมแรงใหก้บันกัศึกษา สามารถช่วย

ใหน้กัศึกษามีความกลา้ท่ีจะแสดงออก กลา้พดู กลา้ท า ท าใหน้กัศึกษามีความมัน่ใจในตวัเอง อยากท่ี

จะตอบค าถามอาจารย ์ 

 

 นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ีอาจารย ์คือ คนท่ีช่วย

สร้างความมัน่ใจให้นกัศึกษา กระตุน้ เสริมแรง สามารถปรึกษาได ้ตวัอยา่งเช่นนางสาวชมพู กล่าว

ว่า “อาจารย์มีส่วนในการสร้างความมั่นใจ ถ้าอาจารย์สนใจนักศึกษา ตั้งใจฟัง มีส่วนกระตุ้นให้

ตอบ” นางสาวแดง กล่าววา่ “อาจารย์เป็นบุคคลท่ีเราสามารถปรึกษาได้ทุกเร่ือง แชร์ความคิดเห็น

ได้” นายขาว กล่าววา่ “ถ้าอาจารย์สนใจกจ็ะชอบตอบ ถ้าไม่สนใจกไ็ม่อยากตอบ” ส าหรับนกัศึกษา
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กลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ีการส่งเสริมสนบัสนุนของอาจารย ์คือ คน

ท่ีช่วยสร้างความมัน่ใจ กระตุน้ เสริมแรงใหน้กัศึกษา ตวัอยา่งเช่นนายมะพร้าว กล่าววา่ “ถ้าอาจารย์

ให้เราออกไปพูด ก็จะท า ถ้าไม่เรียกกจ็ะไม่ออกไป” นางสาวชมพู่ กล่าวว่า “เวลาท่ีอาจารย์ถามซ ้า

ไปซ ้ามา ท าให้เรามีความรู้สึกว่าจะต้องตอบค าถามอาจารย์ให้ได้ ต้องท าให้ผ่าน” 

 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองอาจารย ์นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย และกลุ่มท่ีไม่ตอบ

ค าถามพบวา่ นกัศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความคิดท่ีเหมือนกนั คือ อาจารยเ์ป็นผูท่ี้ปรึกษาได ้ช่วยสร้าง

ความมัน่ใจให้นกัศึกษา เป็นตวักระตุน้ เสริมแรง ดงันั้นอาจารยมี์ส่วนส าคญัอยา่งยิ่งต่อพฤติกรรม

การแสดงออกของนกัศึกษาในห้องเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Liu and Jackson (2008) ใน

เร่ืองการส ารวจความไม่เตม็ใจในการพูดของนกัเรียนจีน ท่ีวา่ครูเป็นผูท่ี้ช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบั

นกัเรียน นอกจากน้ีตอ้งให้โอกาสนกัเรียนท่ีชอบนัง่เงียบมีโอกาสพูดมากข้ึน โดยการช้ีให้เห็นถึง

ความส าเร็จและใหก้ าลงัใจแก่นกัเรียน 

  

4.2.1.1 บุคลกิของอาจารย์ 

 

 จากการสัมภาษณ์นกัศึกษา ค าตอบเก่ียวกบับุคลิกของอาจารย ์สามารถสรุปเป็นความหมาย

ไดด้งัน้ีคือ ลกัษณะบุคลิกภาพของอาจารยแ์ต่ละคนท่ีแสดงออกมาในห้องเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย 

บุคลิกท่ีดูน่าเช่ือถือ ไม่เครียดจนเกินไป มีความสนุกสนาน อารมณ์ดี ซ่ึงบุคลิกอาจารยส์ามารถ

ส่งผลต่อการแสดงออกของนกัศึกษาในห้องเรียน บุคลิกของอาจารยเ์ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถท าให้

นกัศึกษาเลือกท่ีจะพดู หรือไม่พดูได ้

  

 นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ีต่อบุคลิกของอาจารยมี์

ความคลา้ยคลึงกนั คือ มีความน่าเช่ือถือ สามารถควบคุมห้องเรียนได้ ตวัอย่างเช่นนางสาวชมพ ู

ตอบวา่ “อาจารย์ควรมีบุคลิกท่ีน่ิงๆ สงบเงียบ ดูมีความน่าเช่ือถือ” นางสาวแดง กล่าวว่า “อาจารย์

ควรมีบุคลิกท่ีดูดี มีความตั้งใจท่ีจะสอน” นางสาวฟ้า กล่าวว่า “บุคลิกอาจารย์จะต้องน่ิงๆ และ

สามารถควบคุมห้องได้” ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ี
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ต่อบุคลิกของอาจารย ์คือ สนุกสนาน ไม่เครียด ตวัอย่างเช่นนายกล้วย กล่าวว่า “อาจารย์ควรมี

บุคลิกท่ีสนุกสนาน ก่ึงสอนก่ึงเล่น นักศึกษาจะได้เรียนสนุก” และนายมะพร้าว กล่าวว่า “อาจารย์

ควรมีบุคลิกท่ีไม่เครียดและซีเรียสจนเกินไป เพราะถ้าเครียดเกินไปจะท าให้เราไม่อยากเรียน” 

 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองของบุคลิกของอาจารยน์ั้นนกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย 

และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามพบว่า นกัศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมีความคิดท่ีต่างกนั คือ นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบ

ค าถามบ่อยจะชอบอาจารยท่ี์มีบุคลิกท่ีน่ิงๆ สงบ ดูดี มีความน่าเช่ือถือ และสามารถควบคุมห้องเรียน

ได ้ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามเลยจะชอบบุคลิกอาจารยท่ี์สนุกสนาน ไม่เครียด บุคลิกของ

อาจารยเ์ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการแสดงออกในหอ้งเรียนของนกัศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความ 

เร่ืองลกัษณะของครูท่ีดีและไม่ดี โดยมาลา แกว้แสงใส (2552) ท่ีวา่บุคลิกภาพของอาจารย ์อาจารย์

ควรแต่งกายเหมาะสม มีอารมณ์มัน่คง มีเสียงพดูชดัเจน มีลกัษณะของความเป็นผูน้ า เป็นกนัเองกบั

นกัศึกษา และมีอารมณ์ขนับา้ง  

 

4.2.1.2 เทคนิคหรือวธีิการสอนของอาจารย์ 

 

 จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาเก่ียวกบัเทคนิคหรือวิธีการสอนของอาจารย ์สามารถสรุปเป็น

ความหมายไดด้งัน้ี คือการสอนโดยมีการน าส่ือใหม่ๆมาสอน มีการสอนท่ีสนุก ไม่เครียด ในการ

สอนของอาจารยแ์ต่ละคนก็จะมีเทคนิคหรือวธีิการสอนท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงเทคนิคหรือวิธีการสอน

นั้นมีความส าคญัต่อการเรียนรู้องนกัศึกษา ถา้เทคนิคหรือวิธีการสอนของอาจารยมี์ความน่าสนใจ

จะส่งผลใหน้กัศึกษามีความสนใจในการเรียน อยากท่ีจะพดู ตอบค าถาม ถามค าถามได ้

   

 นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ีมีความคลา้ยคลึงกนัใน

เร่ืองของเทคนิคการสอนของอาจารย ์คือ มีการยกตวัอยา่งท่ีชดัเจน มีส่ือใหม่ๆ มีความคิดใหม่ๆใน

การสอน ตวัอย่างเช่นนางสาวแดง ตอบวา่ “อาจารย์ไม่ควรสอนแบบเปิดหนังสือสอนตลอดเวลา 

ควรเอานอกบทเรียนมาเสริมให้เข้าใจมากขึน้” นางสาวม่วง กล่าววา่ “อาจารย์ไม่ใช่แค่สอนไปวันๆ 

ควรมีการยกตัวอย่างท่ีชัดเจน มีส่ือใหม่ๆท่ีดึงดูดความสนใจของนักศึกษา” ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี
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ไม่ตอบค าถาม ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ี เทคนิคการสอนของอาจารย ์คือ การท่ีอาจารย์

สอนสนุก ไม่เครียด ตวัอย่างเช่นนางสาวแอปเป้ิล กล่าวว่า “ตนเองอยากให้อาจารย์สอนสนุก ไม่

เครียดจนเกินไป ท าให้นักศึกษาอยากมาเรียน” นายกลว้ย กล่าวว่า “อาจารย์ควรมีการสอนท่ีสนุก 

นักศึกษาจะได้เรียนสนุก” 

 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองของเทคนิคหรือวิธีการสอนของอาจารยน์ั้นนกัศึกษากลุ่มท่ี

ตอบค าถามบ่อย และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามพบว่า นักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความคิดท่ีต่างกัน คือ 

นักศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อยมีความคิดเห็นเก่ียวกับเทคนิคหรือวิธีการสอนของอาจารย์คือ 

อาจารยค์วรมีส่ือการสอน เทคนิคใหม่ๆ ไม่เปิดต าราสอนตลอดเวลา มีความคิดใหม่ๆในการสอน 

ในขณะท่ีนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามนั้นจะชอบใหอ้าจารยส์อนแบบสนุกสนาน ไม่เครียดเกินไป 

เทคนิคหรือวธีิการสอนของอาจารยจึ์งมีความส าคญัต่อการเรียนการสอน การท่ีอาจารยมี์เทคนิคการ

สอนท่ีน่าสนใจ สามารถเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้นกัศึกษาตั้งใจ หรือสนใจเรียนได ้ เพราะเทคนิคการ

สอนนั้นเป็นกลวิธีต่างๆท่ีใช้ในการเสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน วิธีการสอน หรือการ

ด าเนินการทางการสอน เพื่อช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน (โรงเรียน

เทคโนโลยสียาม, ฝ่ายวชิาการ, 2550) 

            

4.2.1.3 ประโยชน์ของการสนทนากบัอาจารย์ 

  

 จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาถึงประโยชน์ของการสนทนา สามารถสรุปเป็นความหมายได้

ดงัน้ี คือการสนทนาท าให้รู้ ท  าให้ไดข้อ้มูล และเขา้ใจบทเรียนมากข้ึน การสนทนาสามารถเกิดข้ึน

ไดทุ้กท่ีทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน เป็นการพดูคุยแลกเปล่ียนความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดซ่ึง

กนัและกนั การสนทนาระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษานั้นสามารถช่วยให้นกัศึกษารู้สึกสนิทสนมกบั

อาจารยม์ากข้ึน ท าใหน้กัศึกษามีความกลา้ท่ีจะพดู  

 

 นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบบ่อย ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ีมีความคลา้ยคลึงกนัในเร่ือง

ประโยชน์ของการสนทนากบัอาจารย ์คือ ท าใหไ้ดถ้ามในส่ิงท่ีไม่เขา้ใจ ท าให้เขา้ใจบทเรียนมากข้ึน 
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ตวัอยา่งเช่นนางสาวชมพ ูกล่าววา่ “ตนเองชอบคุยกับอาจารย์ อะไรท่ีไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ได้” 

นายด า กล่าววา่ “ชอบพูดคุยกับอาจารย์ เพราะจะได้เข้าใจบทเรียนมากขึน้” ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ี

ไม่ตอบค าถาม ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ีประโยชน์ของการสนทนากบัอาจารย ์คือ ท าให้

ไดข้อ้มูลเร่ืองเรียน และงาน ตวัอยา่งเช่นนายกลว้ย กล่าววา่ “ตนเองชอบคุยกับอาจารย์ ในเร่ืองงาน 

จะได้ท าให้เราเข้าใจมากขึน้” นางสาวแอปเป้ิล กล่าวว่า “ตนจะชอบคุยกับอาจารย์เร่ืองเรียน และ

งาน เพ่ือหาข้อมลูในเร่ืองท่ีไม่เข้าใจ หรือเร่ืองท่ีอยากรู้” 

 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองประโยชน์ของการสนทนากบัอาจารย ์นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบ

ค าถามบ่อย และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามพบว่า นักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความคิดท่ีเหมือนกนัในเร่ือง

ประโยชน์ของการสนทนากบัอาจารย ์คือ ท าให้ไดถ้ามในส่ิงท่ีไม่เขา้ใจ และท าให้เขา้ใจบทเรียน

มากข้ึน ไดข้อ้มูลเร่ืองเรียน และงาน การสนทนากบัอาจารยน์ั้น ท าให้นกัศึกษากบัอาจารยมี์ความ

ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน และช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนกัศึกษาจะมี

ความกลา้ในการพดู ถาม และตอบอาจารยม์ากข้ึน เวลาอาจารยถ์าม หรือมีกิจกรรมในห้องเรียน ถา้

นกัศึกษาและอาจารยมี์ความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัในระดบัหน่ึง และเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้การ

สอนประสบผลส าเร็จ ซ่ึงการสอนจะประสบผลส าเร็จก็ข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัลูก

ศิษย ์การเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนอนัจะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ (ขวญั

ฟ้า รังสิยานนท,์ 2544) 

 

4.2.2 เพือ่น 

  

 ปัจจยัจากเพื่อนในความคิดของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อการแสดงออกของนักศึกษา คือ การท่ี

เพื่อนยอมรับ และเข้าใจในส่ิงท่ีพูด ไม่แกล้ง เพื่อนจึงถือว่าเป็นบุคคลหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อ

พฤติกรรมการแสดงออกของนกัศึกษาในหอ้งเรียน ไม่วา่จะเป็นการพูด การตอบค าถาม ถามค าถาม 

หรือพดูหนา้หอ้ง  
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 นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ีมีความคลา้ยคลึงกนั

ในเร่ืองเพื่อน คือ การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน และเขา้ใจในส่ิงท่ีพดู ตวัอยา่งเช่นนายขาว กล่าววา่ 

“ตนเองจะเป็นคนชอบพูด และจะแคร์คนมาก เพ่ือนเห็นด้วยก็จะแสดงออก ไม่เห็นด้วยก็ไม่กล้า

แสดงออก เพราะต้องการให้เพ่ือนยอมรับ” นางสาวม่วง กล่าวว่า “ตนเองเป็นคนรับฟังเพ่ือนใน

กลุ่ม ถ้าเพ่ือนเห็นด้วยกจ็ะแสดงออก และจะต้องพูดให้เพ่ือนเข้าใจในส่ิงท่ีเราพูด” ส าหรับนกัศึกษา

กลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ีปัจจยัจากเพื่อน คือ การท่ีเพื่อนไม่แกลง้ 

แซว ขดั ตวัอยา่งเช่นนายกลว้ย กล่าวว่า “เวลาท่ีเราพูด แล้วเพ่ือนหัวเราะ โดนเพ่ือนขัด ท าให้อาย 

เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้ไม่อยากพูด” นางสาวแอปเป้ิล กล่าววา่ “เวลาเราออกไปพูด แล้วเพ่ือนล้อ ก็

ท าให้ไม่กล้าพูด” นายแตงโม กล่าววา่ “เพ่ือนจะชอบแกล้ง แซว ท าให้เราไม่มีสมาธิ ไม่กล้าพูด” 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเร่ืองปัจจยัจากเพื่อนท่ีส่งผลต่อการแสดงออกของนักศึกษา 

นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามพบวา่ นกัศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมีความคิดท่ี

แตกต่างกนั คือ กลุ่มท่ีตอบค าถามจะมีความคิดท่ีวา่การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน และการท่ีเพื่อน

เขา้ใจในส่ิงท่ีพูดถือเป็นปัจจยัจากเพื่อนส่งผลต่อการแสดงออก ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม

จะคิดวา่การท่ีเพื่อนไม่แกลง้ ไม่แซว หรือขดัเวลาท่ีพูด จะท าให้นกัศึกษามีความกลา้ท่ีจะแสดงออก 

ดงันั้นเพื่อนจึงมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของนกัศึกษา เพื่อนเป็น

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดค่านิยมในการแสดงออก (Expressive values) ทศันคติ (Attitudes) 

และพฤติกรรมท่ียอมรับได ้(Acceptable behavior) ของบุคคล (วรวทิย ์พฒันาอิทธิกุล, 2552) 

 

4.2.3 บรรยากาศในห้องเรียน 

 

  บรรยากาศในห้องเรียนในความคิดเห็นของนกัศึกษา คือบรรยากาศท่ีเกิดจากการส่งเสริม

และสนบัสนุนจากอาจารยแ์ละเพื่อน ซ่ึงบรรยากาศในชั้นเรียนนั้นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถช่วย

ส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกของนกัศึกษาได ้ 
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4.2.3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนจากอาจารย์ 

 

 จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาการส่งเสริมและสนบัสนุนจากอาจารย ์คือการท่ีอาจารยส์ร้าง

ความมัน่ใจให้นกัศึกษา กระตุน้ เสริมแรง มีการตอบโตก้บันกัศึกษา การท่ีอาจารยใ์ห้การส่งเสริม

และสนบัสนุนนกัศึกษาสามารถช่วยให้นกัศึกษามีความกลา้ท่ีจะแสดงออก กลา้พูด กลา้ท า ท าให้

นักศึกษามีความมัน่ใจในตวัเอง อยากท่ีจะตอบค าถามอาจารย์ เพราะอาจารย์เป็นบุคคลท่ีช่วย

กระตุน้ หรือเสริมแรงใหน้กัศึกษามีความกลา้ 

 

 นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ีการส่งเสริมสนบัสนุน

ของอาจารย์ คือ การสร้างความมัน่ใจให้นักศึกษา กระตุน้ เสริมแรง มีการตอบโตก้ับนักศึกษา 

ตวัอยา่งเช่นนางสาวชมพ ูกล่าววา่ “อาจารย์มีส่วนในการสร้างความมัน่ใจ ถ้าอาจารย์สนใจนักศึกษา 

ตั้งใจฟัง มีส่วนกระตุ้นให้ตอบ” นางสาวแดง กล่าวว่า “ถ้าอาจารย์โต้ตอบกับเรา อาจารย์มีการ

สนับสนุนในส่ิงท่ีเราตอบกจ็ะท าให้เรากล้า” นายขาว กล่าวว่า “ถ้าอาจารย์สนใจก็จะชอบตอบ ถ้า

ไม่สนใจกไ็ม่อยากตอบ” ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ี

การส่งเสริมสนับสนุนของอาจารย ์คือ การท่ีอาจารยบ์งัคบัให้ท า กระตุน้ให้ท า ตวัอย่างเช่นนาย

มะพร้าว กล่าวว่า “ถ้าอาจารย์ให้เราออกไปพูด ก็จะท า ถ้าไม่เรียกก็จะไม่ออกไป” นางสาวชมพู ่

กล่าวว่า “เวลาท่ีอาจารย์ถามซ ้าไปซ ้ามา ท าให้เรามีความรู้สึกว่าจะต้องตอบค าถามอาจารย์ให้ได้ 

ต้องท าให้ผ่าน” 

 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองการส่งเสริมและสนบัสนุนจากอาจารย ์นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบ

ค าถามบ่อย และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามพบวา่ นกัศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความคิดท่ีแตกต่างกนั คือ กลุ่มท่ี

ตอบค าถามจะมีความคิดท่ีว่าการส่งเสริมและสนับสนุนจากอาจารยจ์ะช่วยสร้างความมัน่ใจให้

นกัศึกษา เป็นตวักระตุน้ เสริมแรง และอาจารยจ์ะตอ้งมีการตอบโตก้บันกัศึกษา ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่

ตอบค าถามจะคิดว่าการส่งเสริมและสนับสนุนจากอาจารย ์คือการท่ีอาจารยเ์ป็นคนบงัคบัให้พูด 

เป็นคนกระตุน้ให้นกัศึกษาพูด ดงันั้นอาจารยมี์ส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้

นกัศึกษามีความกลา้ในการแสดงออก เพราะคนเราเวลาจะท าอะไรก็ตามท่ีเราไม่กลา้ ถา้ไดรั้บการ
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ส่งเสริมและสนบัสนุนก็จะท าให้มีความกลา้มากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Mustapha (2010) 

เก่ียวกบัเร่ืองการปฏิสัมพนัธ์ในหอ้งเรียน ท่ีวา่การส่งเสริม ให้ก าลงัใจกบันกัเรียนจะช่วยส่งเสริมให้

นกัเรียนอยากท่ีจะมีส่วนร่วมมากข้ึนในหอ้งเรียน 

   

4.2.3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนจากเพือ่น 

 

 จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาการส่งเสริมและสนบัสนุนจากเพื่อน คือการท่ีนกัศึกษาตอ้งการ

ได้รับการยอมรับจากเพื่อน การท่ีเพื่อนสนใจฟังในส่ิงท่ีพูด เพื่อนไม่แกล้ง การท่ีเพื่อนให้การ

ส่งเสริมและสนบัสนุนนั้นจะสามารถช่วยใหน้กัศึกษามีความกลา้ท่ีจะแสดงออก กลา้พูด กลา้ท า แต่

ถา้เพื่อนแซว ลอ้ หรือขดั ก็จะส่งผลใหน้กัศึกษาไม่กลา้ท่ีจะพดู หรือแสดงออก 

 

 นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย ในความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มน้ีการส่งเสริมและ

สนับสนุนของเพื่อน คือ ความตอ้งการได้รับการยอมรับจากเพื่อนตวัอย่างเช่นนายขาว กล่าวว่า 

“ตนเองจะเป็นคนชอบพูด และจะแคร์คนมาก เพ่ือนเห็นด้วยก็จะแสดงออก ไม่เห็นด้วยก็ไ ม่กล้า

แสดงออก เพราะต้องการให้เพ่ือนยอมรับ” นางสาวม่วง กล่าวว่า “ตนเองเป็นคนรับฟังเพ่ือนใน

กลุ่ม ถ้าเพ่ือนเห็นด้วยกจ็ะแสดงออก และจะต้องพูดให้เพ่ือนเข้าใจในส่ิงท่ีเราพูด” ส าหรับนกัศึกษา

กลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ีการส่งเสริมและสนบัสนุนของเพื่อน คือ 

การท่ีเพื่อนไม่แกลง้ แซว ขดัตวัอยา่งเช่นนายกลว้ย กล่าววา่ “เวลาท่ีเราพูด แล้วเพ่ือนหัวเราะ โดน

เพ่ือนขัด ท าให้อาย เป็นปัจจัยท่ีไม่อยากพูด” นางสาวแอปเป้ิล กล่าวว่า “เวลาเราออกไปพูด แล้ว

เพ่ือนล้อ กท็ าให้ไม่กล้าพูด” นายแตงโม กล่าววา่ “เพ่ือนจะชอบแกล้ง แซว ท าให้เราไม่มีสมาธิ ไม่

กล้าพูด” 

 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองการส่งเสริมและสนบัสนุนจากเพื่อน นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบ

ค าถามบ่อย และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามพบวา่ นกัศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมีความคิดท่ีแตกต่างกนั คือ กลุ่มท่ี

ตอบค าถามตลอดจะมีความคิดท่ีว่าการได้รับการยอมรับจากเพื่อนถือเป็นการส่งเสริมและ

สนบัสนุน ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามจะคิดวา่การท่ีเพื่อนไม่แกลง้ แซว หรือขดัเวลาเราพูด
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ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุน ดงันั้นเพื่อนจึงมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหน้กัศึกษามีความกลา้ในการแสดงออก แต่ถา้เพื่อนไม่ฟัง เล่น ก็ท  าให้นกัศึกษาไม่อยาก

แสดงออก ไม่อยากพูด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Zuraidah (2007) ในเร่ืองความไม่เต็มใจใน

การพูดว่า ท่ีนักศึกษาชาวมาเลเซียไม่กล้าพูด เหตุผลหน่ึงมาจากการไม่ได้รับการสนับสนุน 

โดยเฉพาะจากเพื่อนในหอ้ง 

 

4.2.4 กจิกรรมในห้องเรียน 

 

 กิจกรรมในหอ้งเรียนนั้นสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษาได ้และการท่ีอาจารย์

ให้นกัศึกษาท ากิจกรรมต่างๆในห้องเรียนนั้นยอ่มก่อให้เกิดประโยชน์ และส่งผลดีต่อการเรียนการ

สอน ดงันั้นประโยชน์ของการท ากิจกรรมในห้องเรียนท่ีพบจากค าตอบของนักศึกษา คือการท่ี

นกัศึกษาไดช่้วยกนัคิด ช่วยกนัท า ไดแ้สดงความคิดเห็น ไดแ้บ่งปันความรู้ และประสบการณ์  

 

 นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ีประโยชน์ของการท า

กิจกรรมในห้องเรียน คือ การไดช่้วยกนัคิด ช่วยกนัท า ไดแ้สดงความคิดเห็น ตวัอยา่งเช่นนางสาว

ฟ้า กล่าวว่า “การท ากิจกรรมท าให้เราได้รู้ว่าเพ่ือนๆคิดอย่างไร ได้ใช้ความคิด ได้แชร์ความคิด” 

นางสาวม่วง กล่าววา่ “กิจกรรมท าให้เราได้แสดงความคิดเห็น และได้ฟังความคิดเห็นคนอ่ืนว่าเป็น

อย่างไร” ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ีประโยชน์ของ

การท ากิจกรรมในหอ้งเรียน คือ การไดพ้ดูคุย ปรึกษากบัเพื่อน ไดแ้บ่งปันความรู้ และประสบการณ์ 

ร่วมกนัคิด ร่วมกนัท างาน ตวัอยา่งเช่นนางสาวแอปเป้ิล กล่าววา่ “ตนเองชอบท ากิจกรรม เพราะจะ

ได้ปรึกษากันและกัน ได้พูดคุยกัน” นางสาวส้ม กล่าววา่ “การท ากิจกรรมท าให้เราได้แชร์ความรู้ 

และประสบการณ์กับเพ่ือน” นางสาวชมพู่ กล่าวว่า “กิจกรรมท าให้เพ่ือนๆได้ช่วยกันคิด ช่วยกัน

ท างาน” 

 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองประโยชน์ของการท ากิจกรรมในห้องเรียน นกัศึกษากลุ่มท่ี

ตอบค าถามบ่อย และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามพบว่า นกัศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความคิดท่ีเหมือนกนัใน
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เร่ืองประโยชน์ของการท ากิจกรรมในหอ้งเรียน คือ นกัศึกษาทั้งสองกลุ่มคิดวา่กิจกรรมมีประโยชน์

ในเร่ืองของการท่ีนกัศึกษาไดช่้วยกนัคิด ช่วยกนัท างาน แต่ทั้งสองกลุ่มจะมีความคิดท่ีแตกต่างกนัท่ี

นอกเหนือจากการช่วยกนัคิด และท างาน คือ นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามคิดวา่กิจกรรมมีประโยชน์

ในเร่ืองของการไดแ้สดงความคิดเห็นตนเอง  ขณะท่ีนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามคิดวา่กิจกรรมมี

ประโยชน์ในแง่ของการไดพู้ดคุย ปรึกษากบัเพื่อน ไดแ้บ่งปันความรู้ และประสบการณ์ ดงันั้นการ

ให้นกัศึกษาร่วมกนัท ากิจกรรมนั้นย่อมส่งผลดีต่อการแสดงออกของนกัศึกษาในห้องเรียน ท าให้

นกัศึกษามีความสนิทสนมและมีความกลา้แสดงออกมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความเร่ือง การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย อาภรณ์ ใจเท่ียง (2544) ท่ีวา่การจดักิจกรรม

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการเรียน ไดพ้ฒันาเต็มตาม

ศกัยภาพ ไดป้ระยุกตค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิต ไดมี้ความสุขและสนุกกบัการเรียนรู้ ตลอดจน

มีคุณลกัษณะนิสัยดีงามท่ีสังคมพึงปรารถนา 

 

 ปัจจยัเก่ียวกบัห้องเรียน ท่ีส่งผลต่อการแสดงออกของนกัศึกษามีหลายสาเหตุดงัน้ี อาจารย ์

เพื่อน บรรยากาศ และกิจกรรมในห้องเรียน สาเหตุเหล่าน้ีมีส่วนในการช่วยกระตุน้ ส่งเสริมให้

นกัศึกษามีความกลา้ท่ีจะพดู หรือไม่กลา้ท่ีจะพดู นอกจากน้ีปัจจยัทางวฒันธรรมก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึง

ท่ีมีความส าคญั และส่งผลต่อการแสดงออกของนกัศึกษาเช่นกนั โดยจะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป 
 

4.3 ปัจจัยทางวฒันธรรม 

 

 ประเด็นเก่ียวกบัปัจจยัทางวฒันธรรมท่ีพบจากความคิดเห็นของนกัศึกษา สามารถแบ่งได้

เป็น 2 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ การท่ีนกัศึกษาให้ความเคารพและให้เกียรติอาจารย ์และการรักษาหนา้ ส่ิง

เหล่าน้ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการแสดงออกของนกัศึกษา และเป็นปัจจยัท่ีท าให้นกัศึกษาเลือกท่ี

จะพดู หรือไม่พดู 
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4.3.1 การให้ความเคารพและให้เกยีรติอาจารย์ 

  

 จากการสัมภาษณ์นักศึกษา การให้ความเคารพและให้เกียรติอาจารย ์คือการตั้งใจฟังท่ี

อาจารยส์อน มีสัมมาคารวะ มีมารยาทในการพูดกบัอาจารย ์เพราะอาจารยคื์อผูท่ี้ให้ความรู้ เป็น

ผูใ้หญ่กว่า เวลาพูดจากบัอาจารยต์อ้งสุภาพ มีมารยาท และให้เกียรติอาจารย ์ ซ่ึงนักศึกษาจะให้

ความส าคญักบัเร่ืองของการเคารพและใหเ้กียรติอาจารย ์ 

 

 นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ีการเคารพและให้

เกียรติอาจารย ์คือ การตั้งใจฟังท่ีอาจารยส์อน พูดจาสุภาพกบัอาจารย ์มีสัมมาคารวะ ตวัอย่างเช่น

นายขาว กล่าวว่า “ถึงแม้ว่าอาจารย์จะใจดี แต่เราก็ไม่ควรลามปาม ต้องให้เกียรติอาจารย์เสมอ” 

นางสาวชมพู กล่าวว่า “อาจารย์เป็นผู้ใหญ่ เวลาเรียนเราต้องตั้งใจเรียน ตั้งใจฟังท่ีอาจารย์สอน” 

นางสาวแดง กล่าวต่อว่า “เราต้องให้เกียรติอาจารย์ ต้องพูดจาสุภาพเวลาเรียน เคารพ และเกรงใจ

อาจารย์” ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามเลย ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ีการเคารพ

และให้เกียรติอาจารย์ คือ การมีมารยาทในการพูดกับอาจารย์ มีสัมมาคารวะ ตวัอย่างเช่นนาย

มะพร้าว กล่าววา่ “เวลาเราพูดกับอาจารย์ ต้องมีมารยาทในการพูด ต้องให้เกียรติอาจารย์” นางสาว

ชมพู ่กล่าววา่ “เวลาท่ีอาจารย์พูด เรากไ็ม่ควรพูดแทรก หรือเถียงอาจารย์” 

 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองของการใหเ้กียรติและเคารพอาจารยน์ั้นนกัศึกษากลุ่มท่ีตอบ

ค าถามบ่อย และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามพบว่า นกัศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความคิดท่ีเหมือนกนั คือ การ

พูดจากบัอาจารย ์นกัศึกษาทั้งสองกลุ่มคิดวา่เวลาท่ีพูดจากบัอาจารยค์วรพูดจาสุภาพ มีมารยาทใน

การพูด มีสัมมาคารวะ แต่นักศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อยจะมีความคิดเห็นในเร่ืองการให้เกียรติ

และเคารพอาจารย์ท่ีต่างจากกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามในเร่ืองของการตั้งใจฟังอาจารย์สอน การท่ี

นกัศึกษาคิดวา่อาจารยคื์อบุคคลท่ีนกัศึกษาควรให้เกียรติและให้ความเคารพ ส่งผลให้นกัศึกษาไม่

กลา้ท่ีจะพูดแสดงความคิดเห็น เพราะอาจไปขดักบัอาจารย ์ตอ้งตั้งใจฟังท่ีอาจารยส์อน ซ่ึงการท่ี

นกัศึกษามีความคิดในเร่ืองของการเคารพและให้เกียรติอาจารย ์เป็นผลมาจากการท่ีนกัศึกษาทั้ง 2 

กลุ่มเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของคนไทยท่ีมีความคิดวา่ การเป็นนกัเรียนท่ีดีนั้นจะตอ้งเคารพ และ
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ให้เกียรติอาจารย ์ตอ้งตั้งใจฟังค าสั่งสอนของอาจารย ์ตั้งใจเรียน (Prpic and Kanjanapanyakom, 

2004) 
 

4.3.2 การรักษาหน้า 

  

 การรักษาหน้าท่ีพบจากค าตอบของนกัศึกษา คือการไม่กล้าตอบค าถาม เพราะกลวัตอบ

ค าถามผดิ กลวัโดนลอ้ และกลวัความคิดเห็นไม่ตรงกบัของคนอ่ืน  ซ่ึงนกัศึกษาแต่ละคนจะมีความ

กลัวท่ีแตกต่างกันไป การรักษาหน้าน้ีมีผลต่อการแสดงออกของนักศึกษาในห้องเรียน ท าให้

นกัศึกษาไม่กลา้ท่ีจะแสดงออก และเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนของอาจารย ์

 

 นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ี จะรักษาหน้าเพราะ

กลวัการตอบค าถามผิด กลวัโดนลอ้ ตวัอยา่งเช่นนางสาวแดง กล่าววา่ “เวลาท่ีตอบค าถามบางทีจะ

ตอบผิด เลยท าให้บางคร้ังไม่อยากตอบ” นายขาว กล่าวว่า “ตนเองบางคร้ังก็กลัวตอบค าถามผิด 

เด๋ียวเพ่ือนล้อ อาย” ส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ี จะ

รักษาหน้า เพราะกลวัการตอบค าถามผิด กลวัไม่ตรงกบัความคิดคนอ่ืน ตวัอย่างเช่นนายมะพร้าว 

กล่าววา่ “ตนเองเป็นคนไม่ชอบตอบค าถามของอาจารย์ เพราะกลัวตอบผิด” นางสาวแอปเป้ิล กล่าว

วา่ “ท่ีตนเองไม่พูดในห้องเรียน ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะกลัวไม่ตรงกับความคิดเห็นของคนอ่ืน 

เด๋ียวจะโดนล้อ” 

 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองของการรักษาหนา้ของนกัศึกษา นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถาม 

และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามพบว่า นกัศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความคิดท่ีเหมือนกนัในเร่ืองของการรักษา

หน้าตนเอง คือ นกัศึกษากลวัการตอบค าถามผิด กลวัโดนลอ้ อาย ท าให้ไม่อยากท่ีจะตอบค าถาม

ของอาจารย ์และตอ้งการรักษาหน้าของตนเอง ซ่ึงเป็นลกัษณะของคนไทยท่ีเวลาจะท าอะไร หรือ

พูดอะไร จะรักษาหน้าตนเองและคนอ่ืน เพราะการรักษาหน้าถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากส าหรับคน

ไทย (Kremer, 2004) จึงส่งผลท าใหน้กัศึกษาเล่ียงท่ีจะพดู หรือแสดงออกในหอ้งเรียน 
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 ปัจจยัทางวฒันธรรม ในเร่ืองของการให้ความเคารพและให้เกียรติอาจารย ์และการรักษา

หนา้ส่งผลต่อการแสดงออกของนกัศึกษาในหอ้งเรียน วฒันธรรมเหล่าน้ีส่งผลให้นกัศึกษาไม่กลา้ท่ี

จะพดู ตอบค าถาม หรือถามค าถามอาจารย ์เพราะตอ้งเคารพให้เกียรติอาจารย ์และรักษาหนา้ตนเอง 

เน่ืองจากความกลวัในขอ้ผิดพลาด และความอาย นอกจากปัจจยัทางวฒันธรรมแลว้ ยงัมีปัจจยัทาง

จิตวิทยาอีกปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาทั้งในเร่ืองของการพูด ตอบ

ค าถาม ถามค าถาม และแสดงความคิดเห็น  

 

4.4 ปัจจัยทางจิตวทิยา 

 

 ประเด็นเก่ียวกบัปัจจยัทางจิตวทิยาท่ีพบจากความคิดของนกัศึกษา สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 

2 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความมัน่ใจ และความกลัว ซ่ึงปัจจยัทางจิตวิทาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการแสดงออกของนกัศึกษาในห้องเรียน ทั้งการพูด การตอบค าถาม ถามค าถาม แสดง

ความคิดเห็น และเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหน้กัศึกษาเลือกท่ีจะพดู หรือไม่พดู  

 

4.4.1 ความมั่นใจ 

 

 ความมัน่ใจท่ีพบจากการสัมภาษณ์นักศึกษา คือความมัน่ใจในการพูด การถาม การตอบ

โดยไม่กลวัขอ้ผิดพลาด การท่ีนกัศึกษามีความมัน่ใจท าให้นกัศึกษากลา้ท่ีจะแสดงออกทั้งในเร่ือง

ของการพดู ถามค าถาม ตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็น 

 

 นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย ในความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มน้ีความมัน่ใจ คือ ความ

กลา้ท่ีจะพูด ตอบค าถาม โดยไม่กลวัผิด ตวัอย่างเช่นนางสาวม่วง กล่าวว่า “ตนเองเป็นคนท่ีชอบ

ตอบค าถาม รู้ไม่รู้กจ็ะตอบ ผิดถกูค่อยว่ากันอีกที ตอบไปก่อน” นายขาว กล่าววา่ “ตนเองจะเป็นคน

ตอบไว้ก่อน ถูกไม่ถูกก็ตอบไป” ส าหรับนักศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม ในความคิดเห็นของ

นกัศึกษากลุ่มน้ีความมัน่ใจ คือ ถามอาจารยถ์า้อยากรู้ ตอบค าถามถา้เขา้ใจตวัอยา่งเช่นนางสาวแอป
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เป้ิล กล่าวว่า “ตนเองเวลาท่ีอยากรู้อะไร หรืออะไรท่ีเราไม่รู้ ก็จะถามเลย” นายมะพร้าว กล่าวว่า 

“ถ้าตนเองรู้เร่ือง เข้าใจกจ็ะพูด จะตอบค าถาม” 

 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองของความมัน่ใจนั้นนกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถาม และกลุ่มท่ี

ไม่ตอบค าถามพบว่า นักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความคิดท่ีแตกต่างกันในเร่ืองของความมัน่ใจ คือ

นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามจะกลา้ท่ีจะพูด ตอบค าถาม โดยไม่กลวัผิด ในขณะท่ีนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่

ตอบค าถามจะกลา้แสดงออกโดยการถามอาจารยใ์นเร่ืองท่ีอยากรู้ และตอบค าถามถา้ตนเองเขา้ใจ 

การท่ีนกัศึกษามีความมัน่ใจนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญั ท าให้นกัศึกษามีความกลา้แสดงออกในห้องเรียน 

แต่ถา้นกัศึกษาไม่มีความมัน่ใจก็จะไม่กลา้พูด จะพูดแต่ส่ิงท่ีตนเองเขา้ใจเท่านั้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ Tong (2010) ในเร่ืองของการสังเกตพฤติกรรมความเงียบ และมีส่วนร่วมในห้องเรียน

ของประเทศฮ่องกง ท่ีวา่ความเงียบของนกัเรียนมีหลายปัจจยั ไดแ้ก่ อาย กลวัผิด แต่ปัจจยัท่ีส าคญั

ปัจจยัหน่ึงคือการขาดความมัน่ใจ ท าใหน้กัศึกษาเลือกท่ีจะใชค้วามเงียบในการส่ือสาร  

 

4.4.2 ความวติกกงัวล 

  

 จากการสัมภาษณ์นกัศึกษา ในเร่ืองของความวิตกกงัวลในความคิดเห็นของนกัศึกษา คือ

ความวติกกงัวลในการตอบค าถามผดิ กลวัอาจารย ์กลวัโดนลอ้ และกลวัความคิดเห็นไม่ตรงกบัของ

คนอ่ืน  ซ่ึงนกัศึกษาแต่ละคนจะมีความวิตกกงัวลท่ีแตกต่างกนัไป ความวิตกกงัวลน้ีมีผลต่อการ

แสดงออกของนกัศึกษาในหอ้งเรียน ท าใหน้กัศึกษาไม่กลา้ท่ีจะแสดงออก และเป็นอุปสรรคต่อการ

เรียนการสอนของอาจารย ์

 

 นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อย ในความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มน้ี จะมีความกลวัในเร่ือง

ของการตอบค าถามผิด กลวัอาจารย ์กลวัโดนล้อ ตวัอย่างเช่นนางสาวฟ้า กล่าวว่า “เวลาท่ีแสดง

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกับอาจารย์ จะกลัวโดนอาจารย์ท้วงกลับ” นางสาวแดง กล่าววา่ “เวลาท่ีตอบ

ค าถามบางทีจะตอบผิด เลยท าให้บางคร้ังไม่อยากตอบ” นายขาว กล่าวว่า “ตนเองบางคร้ังก็กลัว

ตอบค าถามผิด เด๋ียวเพ่ือนล้อ อาย” ส าหรับนักศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม ในความคิดเห็นของ
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นกัศึกษากลุ่มน้ี จะมีความวิตกกงัวลในเร่ืองของการตอบค าถามผิด กลวัไม่ตรงกบัความคิดคนอ่ืน 

ตวัอย่างเช่นนายมะพร้าว กล่าวว่า “ตนเองเป็นคนไม่ชอบตอบค าถามของอาจารย์ เพราะกลัวตอบ

ผิด” นางสาวแอปเป้ิล กล่าววา่ “ท่ีตนเองไม่พูด เพราะกลัวไม่ตรงกับความคิดเห็นของคนอ่ืน เด๋ียว

โดนล้อ” 

 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองของความวิตกกังวลของนักศึกษา นักศึกษากลุ่มท่ีตอบ

ค าถามบ่อย และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามพบวา่ นกัศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความคิดท่ีเหมือนกนัในเร่ืองของ

ความวติกกงัวล คือ นกัศึกษาจะกลวัการตอบค าถามผิด กลวัโดนลอ้ ท าให้ไม่อยากท่ีจะตอบค าถาม

ของอาจารย ์แต่นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อยจะมีความคิดเห็นในเร่ืองของความกลวัท่ีต่างจาก

กลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม คือ กลวัอาจารย ์ดงันั้นจะเห็นไดว้า่นกัศึกษาจะมีความกลวัในหลายเร่ือง ทั้ง

กลวัตอบผิด กลวัอาจารย ์กลวัไม่ตรงกบัความคิดคนอ่ืน กลวัโดนลอ้ อายเพื่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ Kurihara (2006) ในเร่ืองของความวิตกกงัวลในห้องเรียน โดย Kurihara ไดส้รุปไวว้า่

สาเหตุหลกัของความเงียบของนกัเรียนมาจากการกลวัเสียหนา้ต่อหนา้เพื่อนในห้องเรียน กิจกรรมท่ี

ใหน้กัเรียนออกไปพดูหนา้หอ้งต่อหนา้เพื่อนทั้งหอ้งก็เป็นเหมือนการถูกทดสอบโดยเพื่อนๆในห้อง 

เพราะถา้ท าอะไรผดิพลาด เพื่อนๆก็จะมีปฏิกิริยาตอบกลบัมา ท าใหข้าดความมัน่ใจได ้

 

 ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการแสดงออกของนกัศึกษามีทั้ง ความมัน่ใจ และความวิตก

กงัวล ทั้ง 2 สาเหตุน้ีท าใหน้กัศึกษามีความกลา้ท่ีจะพดู และไม่กลา้ท่ีจะพูดในห้องเรียน ถา้นกัศึกษา

มีความมัน่ใจจะท าให้กลา้ท่ีจะพูด แต่ถา้ขาดความมัน่ใจก็จะไม่กลา้พูด ส่วนความวิตกกงัวลท าให้

นกัศึกษาไม่กลา้ท่ีจะพดู เพราะความกลวัในขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในการพดู 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความเงียบในห้องเรียนของนกัศึกษาไทยในระดบัอุดมศึกษา

น้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเงียบในห้องเรียนของ

นกัศึกษา และเปรียบเทียบทศันคติของนกัศึกษาระหวา่งนกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามตลอดและกลุ่ม

ท่ีไม่ตอบค าถาม โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวาท

วิทยาการโฆษณา โปรแกรมนิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี จ  านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 

คน รวมทั้งส้ิน 18 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือการจดบนัทึกจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

และแบบสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม ในการตั้งค  าถามสัมภาษณ์และสรุปผลการวิจยัคร้ังน้ี อาศยั

กรอบแนวคิดของงานวจิยัท่ีสร้างข้ึนมาจากการศึกษาหนงัสือ วรรณกรรมและงานวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง

การส่ือสาร วฒันธรรม การปฏิสัมพนัธ์ในบริบทของสังคมไทย เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์

ขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเพื่อท่ีจะน าขอ้มูลมาประมวลผลและน าเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษางานวจิยัเพี่อตรวจสอบรายละเอียดและความถูกตอ้งของการรายงานการวจิยัเพื่อท่ีจะน าเสนอ

แก่ผูอ่้านโดยใช้  การน าเสนอแบบบรรยาย โดยในบทท่ี 5 น้ีจะน าเสนอการสรุปผลการศึกษาว่า

ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อความเงียบในห้องเรียนของนักศึกษา การอภิปรายสรุปผลการศึกษา โดย

เช่ือมโยงกบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์หรือความแตกต่างของงานวิจยั

ช้ินน้ีกับงานวิจยัอ่ืน นอกจากน้ียงัได้สรุป ปัญหาของการศึกษาวิจยั และข้อเสนอแนะในการ

ศึกษาวจิยัในความคิดเห็นของผูว้จิยั  

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์นกัศึกษาจ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน รวม

ทั้งส้ิน 18 คน สามารถสรุปผลการศึกษาวิจยัได้เป็นหัวขอ้ใหญ่ได ้4 หัวขอ้ คือปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัเก่ียวกบัหอ้งเรียน ปัจจยัทางวฒันธรรม และปัจจยัทางจิตวทิยา โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

 ปัจจยัส่วนบุคคลสามารถแยกออกมาไดเ้ป็น 2 หัวขอ้หลกั คือบุคลิกส่วนตวั และความรู้

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีพูด ในเร่ืองของบุคลิกส่วนตวั นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามบ่อยจะมีบุคลิกท่ีมีความ

มัน่ใจในการพูด ในขณะท่ีนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามจะมีบุคลิกท่ีไม่ชอบพูด ส่วนทางดา้นของ

ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีพูด นกัศึกษาทั้งสองกลุ่มจะเลือกพูด หรือตอบในส่ิงท่ีตนเองรู้เท่านั้น ท าให้

พฤติกรรมการแสดงออกในหอ้งเรียนของนกัศึกษาแต่ละคนแตกต่างกนัไป 

 

5.1.2 ปัจจัยเกีย่วกบัห้องเรียน 

 

 ปัจจัยเก่ียวกับห้องเรียนสามารถแยกออกมาได้เป็น 4 หัวข้อหลัก คืออาจารย์ เพื่อน 

บรรยากาศในหอ้งเรียน และกิจกรรมในห้องเรียน ซ่ึงในแต่ละหวัขอ้หลกัยงัสามารถแบ่งเป็นหวัขอ้

ยอ่ยไดด้งัน้ี  

 5.1.2.1 อาจารย ์บุคลิกของอาจารย ์เทคนิคหรือวิธีการสอนของอาจารย ์และประโยชน์ของ

การสนทนากบัอาจารยส่์งผลต่อการแสดงออกของนักศึกษาในห้องเรียน เน่ืองจากอาจารยเ์ป็น

บุคคลท่ีสามารถกระตุน้ เสริมแรง มีความใกลชิ้ดกบันกัศึกษา และการท่ีอาจารยมี์เทคนิคการสอน

ใหม่ๆก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้ใหน้กัศึกษามีความกลา้แสดงออกได ้

 5.1.2.2 เพื่อน เป็นบุคคลหน่ึงท่ีส่งผลต่อการแสดงออกของนกัศึกษาเช่นกนั การท่ีเพื่อน

ยอมรับฟัง ไม่แกลง้ ไม่ขดัเวลาท่ีพดู ท าใหน้กัศึกษามีความกลา้ท่ีจะพดูมากข้ึน 

 5.1.2.3 บรรยากาศในห้องเรียน การส่งเสริมและสนบัสนุนจากอาจารย ์และเพื่อน การท่ี

นกัศึกษาไดรั้บการส่งเสริม กระตุน้ โตต้อบ และไดรั้บการยอมรับจากอาจารยแ์ละเพื่อน จะช่วยท า

ใหน้กัศึกษามีความกลา้ท่ีจะพดู 

 5.1.2.4 กิจกรรมในห้องเรียน การท ากิจกรรมร่วมกนัในห้องเรียนจะท าให้นักศึกษามี

โอกาสไดพ้ดู แสดงความคิดเห็นกบัเพื่อนๆในกลุ่ม ไดแ้บ่งปันประสบการณ์ และความรู้ซ่ึงกนัและ

กนั การท ากิจกรรมจึงส่งผลดีต่อการแสดงออกของนกัศึกษา ท าใหน้กัศึกษามีความกลา้มากข้ึน 
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5.1.3 ปัจจัยทางวฒันธรรม  

 

 ปัจจยัทางวฒันธรรมสามารถแยกออกมาได ้2 หวัขอ้หลกั คืออาจารย ์และเพื่อน นกัศึกษามี

ความคิดว่าการให้เกียรติและเคารพอาจารยถื์อเป็นส่งท่ีดีท่ีควรท า เพราะอาจารยเ์ป็นผูใ้หญ่ เป็น

บุคคลท่ีให้ความรู้ นอกจากน้ีเพื่อนก็เป็นอีกเหตุผลหน่ึง เพราะความกลัวโดนล้อ อาย ท าให้

นกัศึกษาตอ้งการรักษาหนา้ตนเอง จึงไม่กลา้ท่ีจะพดู 

 

5.1.4 ปัจจัยทางจิตวทิยา 

 

 ปัจจยัทางจิตวิทยาสามารถแยกออกมาไดเ้ป็น 2 หวัขอ้หลกั คือความมัน่ใจ และความวิตก

กงัวล การท่ีนกัศึกษามีความมัน่ใจท าใหน้กัศึกษากลา้ท่ีจะพดู หรือแสดงออก ในส่วนของความวิตก

กงัวลนั้น นกัศึกษาจะวิตกกงัวลในการตอบค าถามผิด กลวัอาจารย ์กลวัโดนเพื่อนล้อ ซ่ึงเหตุผล

เหล่าน้ีส่งผลใหน้กัศึกษาไม่กลา้ท่ีจะพดู 

 

 สรุปปัจจยัของความเงียบของนกัศึกษาในห้องเรียนนั้นมี 4 ปัจจยัหลกั ทั้งเร่ืองของปัจจยั

ส่วนตวั ปัจจยัเก่ียวกบัหอ้งเรียน ปัจจยัทางวฒันธรรม และปัจจยัทางจิตวิทยา ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อ

การแสดงออกของนกัศึกษาในหอ้งเรียน ไม่วา่จะเป็นการพดู การถาม การตอบ  

 

5.2 อภิปรายผล 
 

 การอภิปรายผลการวจิยั ผูว้จิยัจะน าเสนอเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนท่ี

สอง คือ ปัจจยัเก่ียวกับห้องเรียน ส่วนท่ีสาม คือ ปัจจัยทางวฒันธรรม ส่วนท่ีส่ี คือ ปัจจัยทาง

จิตวิทยา โดยน าปัจจยัเก่ียวกบัระดบัการพูดในห้องเรียนของนกัศึกษาท่ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม มา

พิจารณาประกอบดว้ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
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5.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 จากผลการศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคล ในเร่ืองของบุคลิกส่วนตวั และความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีพูด 

ในด้านของบุคลิกส่วนตวัของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการมีความมัน่ใจ กล้าพูด น่ิงเงียบ เป็นส่ิงท่ี

ส่งผลต่อการแสดงออกของนกัศึกษา นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามตลอดจะมีความมัน่ใจมีความกลา้ท่ี

จะพูด ในขณะท่ีนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามจะชอบนัง่น่ิงเงียบจะไม่มีความกลา้ท่ีจะพูด ซ่ึงเป็น

ความแตกต่างทางบุคลิกส่วนตวัของนกัศึกษาแต่ละคน นอกจากบุคลิกส่วนตวัแลว้ ทางดา้นความรู้

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีพดูก็เป็นอีกสาเหตุท่ีส่งผลต่อการพูดของนกัศึกษา นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามตลอด 

และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามมีความคิดท่ีเหมือนกนั คือจะมีความกลา้ท่ีจะพูดถา้มีความรู้ในเร่ืองท่ีพูด 

แต่ถา้ไม่มีความรู้ในเร่ืองนั้นๆก็ไม่กลา้ท่ีจะพูด ซ่ึงเป็นลกัษณะของสังคมแบบหลีกเล่ียงความไม่

แน่นอน (Uncertainty Avoidance) เป็นสังคมท่ีมีลกัษณะทางพื้นฐานความคิดท่ีตั้งอยูบ่นความไม่

มัน่ใจ ตอ้งการความมัน่คงในชีวติ ชอบการสอนท่ีชดัเจน มีกฎระเบียบท่ีเคร่งครัดและตายตวัในการ

ปฏิบติัตน (เมตตา วิวฒันานุกูล, 2548 : 71) ระบบการเรียนการสอนจะมีการสั่งงาน มีตารางเรียนท่ี

แน่นอน อาจารยต์อ้งเป็นผูส้ั่งงาน เป็นผูเ้ช่ียวชาญ 

 

5.2.2 ปัจจัยเกีย่วกบัห้องเรียน 
 

 จากผลการศึกษา ในเร่ืองของปัจจยัเก่ียวกบัห้องเรียน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 หัวขอ้ย่อยๆ 
ดงัน้ี 
 

5.2.2.1 อาจารย์ 
 

 จากผลการศึกษา ทางดา้นอาจารยใ์นเร่ืองของบุคลิกของอาจารย ์เทคนิคหรือวิธีการสอน

ของอาจารย ์และประโยชน์ของการสนทนากบัอาจารย ์ในเร่ืองของบุคลิกของอาจารยน์ั้น อาจารย์

แต่ละคนจะมีบุคลิกท่ีแตกต่างกนั และสามารถส่งผลต่อการพูดของนกัศึกษาในห้องเรียน นกัศึกษา

ท่ีตอบค าถามบ่อยจะชอบอาจารยท่ี์มีบุคลิกท่ีน่ิงๆ สงบ มีความน่าเช่ือถือ ทางดา้นนกัศึกษาท่ีไม่ตอบ

ค าถามจะชอบอาจารยท่ี์มีบุคลิกท่ีสนุกสนาน ไม่เครียด ดงันั้นสาเหตุท่ีนกัศึกษาตอบค าถามกบัไม่

ตอบค าถามปัจจยัหน่ึงเป็นผลมาจากบุคลิกของอาจารยแ์ต่ละคนท่ีนักศึกษาช่ืนชอบ ในด้านของ
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เทคนิคหรือวธีิการสอนของอาจารย ์การสอนของอาจารยมี์ความส าคญัยิ่งต่อการเรียนของนกัศึกษา 

การท่ีอาจารยมี์วิธีการสอนท่ีน่าสนใจ สามารถช่วยกระตุน้ให้นกัศึกษามีความกลา้ท่ีจะพูดได ้ทั้งยงั

ช่วยสร้างความสนใจให้นกัศึกษามีความตั้งใจเรียน ทางดา้นประโยชน์ของการสนทนากบัอาจารย ์

การท่ีนกัศึกษาและอาจารยไ์ดมี้การสนทนากนัในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียนย่อมส่งผลดีต่อการ

เรียนการสอน ท าให้นกัศึกษากบัอาจารยมี์ความใกลชิ้ดกนั ส่งผลให้นกัศึกษามีความกลา้ท่ีจะพูด

มากข้ึนได ้นกัศึกษาจะมีความคิดท่ีวา่อาจารยเ์ป็นผูร้อบรู้ในทุกๆเร่ือง ซ่ึงความคิดน้ีเป็นลกัษณะของ

สังคมท่ีมีความเหล่ือมล ้าทางอ านาจสูง (High Power distance) คนท่ีมีอ านาจนอ้ยตอ้งการการพึ่งพา

อาศยับุคคลอ่ืน ครอบครัวจะสอนใหเ้ด็กเช่ือฟังค าสั่งสอน และตอ้งให้ความเคารพต่อครอบครัวและ

ญาติพี่นอ้งท่ีอายมุากกวา่ เด็กนกัเรียนจะตอ้งใหค้วามเคารพครู (Hofstede, 2005)  

 

5.2.2.2 เพือ่น 
  
 เพื่อนเป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพดูของนกัศึกษาในห้องเรียน นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถาม

ตลอดมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน แต่ในทางกลบักนักลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามไม่

ตอ้งการให้เพื่อนแซว แกลง้ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการเนน้ความเป็นกลุ่ม (Collectivism) จุดมุ่งหมาย

ของกลุ่มเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของสมาชิก มีการพึ่งพาอาศยักนั (เมตตา วิวฒันานุกูล, 2548 : 68) 

นอกจากน้ีนกัเรียนจะไม่ค่อยพูดถา้เพื่อนๆในห้อง หรือในกลุ่มไม่พูด (Hofstede, 2005) เพื่อนจึงมี

บทบาทส าคญัอยา่งยิง่ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของนกัศึกษา 
 

5.2.2.3 บรรยากาศในห้องเรียน 
 
 บรรยากาศในหอ้งเรียน มีทั้งทางดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนจากอาจารย ์และเพื่อน การ

ส่งเสริมและสนบัสนุนจากอาจารย ์นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามตลอดจะชอบให้อาจารยโ์ตต้อบกบั

นกัศึกษา กระตุน้ เพื่อสร้างความมัน่ใจในการพูด ในทางตรงกนัขา้มนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม

การส่งเสริม คือการท่ีอาจารยเ์ป็นคนบงัคบัใหพ้ดู ทางดา้นของการส่งเสริมและสนบัสนุนจากเพื่อน 

การท่ีเพื่อนยอมรับ ไม่แกลง้ ถือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนส าหรับนกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถาม

ตลอด และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม การท่ีนกัศึกษาตอ้งการการส่งเสริมและสนบัสนุนจากทั้งอาจารย์
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และเพื่อน เป็นลกัษณะของสังคมท่ีเน้นความเป็นกลุ่ม (Collectivism) ครูเป็นผูท่ี้นักเรียนตอ้งให้

ความเคารพ เช่ือฟัง นกัเรียนจะมีความลงัเลใจในการพูดถา้ปราศจากการสนบัสนุนจากครู หรือครู

ไม่ไดเ้รียกให้พูด (Hofstede, 2005) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Mustapha (2010) ท่ีว่าการ

ส่งเสริม ใหก้ าลงัใจกบันกัเรียนจะช่วยท าใหน้กัเรียนอยากท่ีจะมีส่วนร่วมในหอ้งมากข้ึน 

 

5.2.2.4 กจิกรรมในห้องเรียน 
 

 นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามตลอด และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามคิดว่า การท ากิจกรรมสามารถ

ช่วยในเร่ืองของการพูดคุย แสดงความคิดเห็น ไดแ้บ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ช่วยกนัท างาน ได้

แสดงความคิดเห็น การให้นกัศึกษาร่วมกนัท ากิจกรรมยอ่มส่งผลดีต่อการแสดงออกของนกัศึกษา 

ท าให้นักศึกษามีความสนิทสนมกันมากข้ึน มีความกล้าแสดงออกมากข้ึน การท ากิจกรรมใน

ห้องเรียนจึงเป็นส่ิงท่ีดีท่ีช่วยกระตุน้ให้นกัศึกษามีความกล้าแสดงออก กล้าท่ีจะพูด ตอบค าถาม 

หรือถามค าถามอาจารย ์ท าให้นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนในห้องเรียน สามารถช่วยให้นกัศึกษา

ท่ีไม่ตอบค าถาม มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม Rosenfeld and Plax (1976) ไดก้ล่าวไวว้า่บุคคลท่ีมี

ลกัษณะน่ิงเงียบจะเป็นบุคคลท่ีชอบหลีกเล่ียงการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน

หอ้งเรียนสามารถส่งเสริมและกระตุน้ใหน้กัศึกษามีความกลา้แสดงออกมากข้ึน ท าให้นกัศึกษาไดมี้

ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนและอาจารย ์ 

 

5.2.3 ปัจจัยทางวฒันธรรม 
 
 จากผลการศึกษาพบว่าค าตอบท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการพูดข้ึนอยู่กบัคู่

สนทนา ซ่ึงในหอ้งเรียนประกอบดว้ยอาจารย ์และเพื่อน ทางดา้นอาจารย ์การให้ความเคารพและให้

เกียรติอาจารย ์เป็นส่ิงท่ีนกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามตลอด และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถามให้ความส าคญั 

เพราะประเทศไทยเป็นสังคมท่ีมีความเหล่ือมล ้าทางอ านาจสูง (High power distance) ครอบครัวจะ

สอนใหเ้ด็กเช่ือฟังค าสั่งสอน ให้ความเคารพต่อคนท่ีอายุมากกวา่ ตอ้งให้ความเคารพครู (Hofstede, 

2005) ส่ิงน้ีส่งผลต่อการแสดงออกในห้องเรียนของนกัศึกษา ยกตวัอย่างเช่น นักศึกษาจะไม่กล้า

แสดงความคิดเห็นท่ีตรงขา้มกบัอาจารย ์เน่ืองจากตอ้งให้เกียรติและให้ความเคารพอาจารย ์เป็นตน้
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ทางดา้นของเพื่อน นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามตลอด และกลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม มีความคิดท่ีวา่เพื่อน

มีส่วนท าให้ไม่กลา้พูด เพราะนกัศึกษาตอ้งการรักษาหน้า เพื่อไม่ให้เพื่อนลอ้ แซวเวลาตอบค าถาม

ผิด การรักษาหนา้ถือเป็นลกัษณะของวฒันธรรมแบบปริบทสูง (High context culture) สังคมไทย

เวลาพดู หรือท าอะไรจะรักษาหนา้ตนเอง และคนอ่ืน การรักษาหนา้จึงเป็นส่ิงส าคญัมากส าหรับคน

ไทย (Kremer, 2004) ดงันั้นจึงส่งผลต่อการพดูของนกัศึกษาในหอ้งเรียน  

 

5.2.4 ปัจจัยทางจิตวทิยา 
 
 จากผลการศึกษา ปัจจยัทางจิตวิทยามีทั้งเร่ืองของความมัน่ใจ และความวิตกกงัวล ในเร่ือง

ของความมัน่ใจ นกัศึกษากลุ่มท่ีตอบค าถามตลอดจะมีความมัน่ใจในการพูด หรือการแสดงความ

คิดเห็น โดยไม่กลวัผิด แต่กลุ่มท่ีไม่ตอบค าถาม จะเลือกพูดในเร่ืองท่ีตนเองอยากรู้โดยส่วนใหญ่ 

ดงันั้นความมัน่ใจจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อนกัศึกษาในการเลือกท่ีจะพูด หรือเล่ียงท่ีจะพูด ปัจจยั

ทางดา้นของความวติกกงัวลนั้น มีความเก่ียวพนักบัเร่ืองของความกลวั และการรักษาหนา้ นกัศึกษา

กลุ่มท่ีตอบค าถามตลอด และไม่ตอบค าถามจะมีความวิตกกงัวลต่อการโดนลอ้ เน่ืองจากตอ้งการ

รักษาหนา้ตนเอง ส่งผลใหไ้ม่อยากท่ีจะตอบค าถามอาจารย ์ซ่ึงความกลวัของนกัศึกษาเป็นความกลวั

ท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาดเพราะนกัศึกษาคิดว่าตนเองจะถูกเพื่อนในห้องประเมินในแง่ลบถา้เกิดความ

ผิดพลาด ยิ่งไปกว่านั้นนกัศึกษาบางคนกลวัขอ้ผิดพลาดจะมีผลต่อคะแนนของพวกเขา (Horwitz, 

Horwitz, and Cope, 1986) ความกลวัของนกัศึกษาอาจเกิดจากการท่ีนกัศึกษาประเมินตนเองวา่ไม่มี

ความสามารถพอในเร่ืองท่ีเรียน การเอาตวัเองไปเปรียบเทียบกบัความสามารถของเพื่อนในห้อง 

หรือการท่ีนกัเรียนคิดวา่ตนเองไม่เก่งในบางทกัษะ บางเร่ือง (Pattapong, 2010) ความวิตกกงัวลและ

ความกลวัจึงมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนั ทั้งในเร่ืองของการกลวัเสียหนา้ กลวัตอบผิด กลวัโดนลอ้ งานวิจยั

ของ Kurihara (2006) ไดส้รุปถึงสาเหตุของความเงียบวา่มาจากการกลวัเสียหนา้ เพราะการออกไป

พูดเป็นเหมือนการทดสอบโดยเพื่อนในห้อง ถา้ท าผิดพลาด เพื่อนๆจะมีปฏิกิริยาตอบกลบั ท าให้

ขาดความมัน่ใจ จึงส่งผลให้นกัศึกษาไม่มีความกลา้ท่ีจะแสดงออก ซ่ึงความกลวั ความวิตกกงัวล 

ความมัน่ใจนั้นเป็นพฤติกรรมภายใน (Covert behavior) ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีเจา้ตวัเท่านั้นท่ีรู้ดี ถา้ไม่

แสดงออกก็ไม่มีใครรู้ (สุรพงษ ์ลือทองจกัร, 2552) 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวจัิยไปประยุกต์ใช้ 
 
1. เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คลากรครู สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนเพื่อพฒันาพฤติกรรมของ

นกัศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรครูในการน าขอ้มูลไปใชใ้นการเรียนการสอนของตนเองใหมี้

ประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จต่อไป 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการคน้ควา้ศึกษาวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเงียบ เช่น การศึกษา

ความเงียบของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา ความเงียบในท่ีท างาน 
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 

1. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัความเห็นของบุคลากรครูต่อพฤติกรรมท่ีนกัศึกษาแสดงออกในห้องเรียน 

จะไดเ้ขา้ใจถึงความคิดของบุคลากรครู 

2. ควรมีการวิจยัในหลายๆมหาวิทยาลยัเพื่อน ามาเปรียบเทียบกนัในแต่ละมหาวิทยาลยั ว่ามีความ

เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

 
5.4 ข้อจ ากดัในงานวจัิยและปัญหา 

  

 ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัเลือกเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาแบบกลุ่ม เน่ืองจากกลุ่ม

ตวัอยา่งมีขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาในการให้สัมภาษณ์ ท าให้ผูว้ิจยัไม่ไดท้  าการสัมภาษณ์นกัศึกษาทั้ง 

18 คนเป็นรายบุคคล ซ่ึงนกัศึกษาท่ีผูว้จิยัไม่ไดท้  าการสัมภาษณ์อาจท าให้ค  าตอบมีความหลากหลาย

มากข้ึน ขอ้จ ากดัของการสัมภาษณ์กลุ่มคือ นกัศึกษาท่ีให้สัมภาษณ์ในกลุ่ม อาจจะไดรั้บอิทธิพลใน

การตอบค าถามจากเพื่อนร่วมกลุ่มท่ีให้สัมภาษณ์ดว้ยกนั ซ่ึงอาจท าให้ไม่ไดค้  าตอบของแต่ละคน

อยา่งแทจ้ริง 
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ภาคผนวก ก. 

QUESTIONNAIRE 

ค าถามสัมภาษณ์ 

 

ค าถามในการสัมภาษณ์ 

1. คุณคิดวา่คุณเป็นคนท่ีมีลกัษณะในการตอบค าถามในหอ้งอยา่งไร พดูเยอะไหม เพราะอะไร 

2. คุณชอบร่วมท ากิจกรรมต่างๆในหอ้งเรียนหรือไม่ เพราะอะไร 

3. เวลาท่ีอาจารยถ์ามค าถามคุณชอบท่ีจะตอบหรือไม่ เพราะอะไร 

4. คุณคิดวา่พฤติกรรมต่างๆท่ีคุณแสดงออกในหอ้งเรียนมาจากการขดัเกลาทางสังคมหรือไม่ เพราะ 

    เหตุใด 

5. คุณชอบท่ีจะแสดงออกในหอ้งเรียน ไม่วา่จะเป็นการตอบค าถาม ถามค าถาม แสดงความคิดเห็น  

    พดูหนา้หอ้งหรือไม่ เพราะเหตุใด 

6. คุณคิดวา่เพื่อนมีผลต่อการแสดงออกในหอ้งเรียนของคุณหรือไม่ เพราะอะไร 

7. ในความคิดของคุณอาจารยจ์ะมีบุคลิกลกัษณะเป็นอยา่งไร เพราะอะไร 

8. คุณชอบท่ีจะพดูคุยกบัอาจารยห์รือไม่ ไม่วา่จะเป็นในหอ้งเรียนหรือนอกหอ้งเรียน เพราะอะไร 

9. ถา้คุณไม่เห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีอาจารยพ์ดูคุณกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เพราะอะไร 

10. คุณคิดวา่อาจารยมี์ส่วนต่อการแสดงพฤติกรรมต่างๆของคุณในหอ้งเรียนหรือไม่ เพราะอะไร 

11. คุณคิดวา่อาจารยมี์ส่วนท าใหคุ้ณกลา้แสดงออกหรือไม่ เพราะอะไร 
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ภาคผนวก ข. 

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ 

 

1. คุณชอบร่วมท ากิจกรรมต่างๆในหอ้งเรียนหรือไม่ เพราะอะไร 

 นักศึกษากลุ่มทีต่อบค าถามตลอด 

 1. ท าใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ในหอ้งเรียนท่ีดี สร้างความเขา้ใจต่อกนั ท าใหก้ารเรียนไม่น่าเบ่ือ 

 2. ท าใหเ้ราไดรู้้วา่เพื่อนๆคิดอยา่งไร ไดใ้ชค้วามคิด ไดแ้ชร์ความคิด 

 3. ไดรู้้ความคิดเห็นของคนอ่ืน ไดส้นทนากบัเพื่อนๆ 

 4. ท าใหเ้ราไดแ้สดงความคิดเห็น และไดฟั้งความคิดเห็นคนอ่ืนวา่เป็นอยา่งไร 

 5. ไดแ้สดงความคิดเห็น และฟังความคิดของเพื่อนๆ 

 6. ไดช่้วยกนัระดมความคิด สร้างบรรยากาศในห้องเรียน ส่ิงท่ีเราไม่รู้จะไดรู้้จากเพื่อน 

 นักศึกษากลุ่มทีไ่ม่ตอบค าถาม 

 1. ชอบ เพราะไดท้  างานกบัเพื่อน เป็นกลุ่มสนุกสนาน 

 2. ชอบ เพราะสนุก ไดคุ้ย ไดป้รึกษากบัเพื่อนในกลุ่ม 

 3. ชอบ เพราะไดป้รึกษากนัและกนั ไดพ้ดูคุยกนั  

 4. ชอบ เพราะไดแ้ชร์ความรู้ และประสบการณ์กบัเพื่อน 

 5. ชอบ กิจกรรมท าใหเ้พื่อนๆไดช่้วยกนัคิด ช่วยกนัท างาน 

 6. ชอบ ไดแ้ชร์ความรู้ ไดพ้ดูคุยกนั 

 

2. คุณคิดวา่เพื่อนมีผลต่อการแสดงออกในหอ้งเรียนของคุณหรือไม่ เพราะอะไร 

 นักศึกษากลุ่มทีต่อบค าถามตลอด 

 1. ไม่มีส่วน อยูท่ี่ตวัเอง ใครบงัคบัไม่ได ้เพื่อนลอ้ก็ไม่สน จะไดรู้้วา่ท่ีเราตอบไม่ถูก จะได้

แกไ้ข 

 2. ไม่มีส่วน อยูท่ี่ตวัเอง อยากตอบก็ตอบ ไม่อยากตอบก็ไม่ตอบ 

 3. มีส่วน เพราะถา้เพื่อนเฮฮา แต่เรานัง่เรียน ก็ท  าให้รู้สึกแย ่
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 4. มีส่วน ตนเองเป็นคนรับฟังเพื่อนในกลุ่ม ถา้เพื่อนเห็นดว้ยก็จะแสดงออก และจะตอ้งพดู

ใหเ้พื่อนเขา้ใจในส่ิงท่ีเราพดู 

 5. มีส่วน ตนเองจะเป็นคนชอบพดู จะแคร์คนมาก เพื่อนเห็นดว้ยก็จะแสดงออก ไม่เห็น

ดว้ยก็ไม่กลา้แสดงออก เพราะตอ้งการให้เพื่อนยอมรับ 

 6. มีส่วน เพื่อนสนบัสนุนเราก็จะมีก าลงัใจในการพดู แต่ถา้เพื่อนเบรกก็จะไม่กลา้พดู 

 นักศึกษากลุ่มทีไ่ม่ตอบค าถาม 

 1. มี เวลาท่ีเราพดู แลว้เพื่อนหวัเราะ เพื่อนขดั ท าใหอ้าย เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหไ้ม่อยากพดู 

 2. มี เพราะเพื่อนจะชอบแกลง้เวลาท่ีออกไปพดู เลยไม่อยากพดู 

 3. ไม่มี เพราะตนเองไม่อยากออกไปพดูเอง   

 4. มี เวลาเราออกไปพดู แลว้เพื่อนลอ้ ก็ท  าใหไ้ม่กลา้พดู 

 5. มี ถา้ถูกเพื่อนแซวก็ไม่กลา้ ท าอะไรไม่ถูก  

 6. มี กลวัเพื่อนแกลง้ ชอบแซว แกลง้ท าไม่ไดย้นิ ท าใหไ้ม่มีสมาธิ ไม่กลา้พดู 

 

3. ในความคิดของคุณอาจารยจ์ะมีบุคลิกลกัษณะเป็นอยา่งไร เพราะอะไร 

 นักศึกษากลุ่มทีต่อบค าถามตลอด 

 1. น่ิงๆ สงบ เงียบ ดูมีความน่าเช่ือถือ น าเสนอเก่ง เสียงดงัฟังชดั อธิบายเขา้ใจ 

 2. ดูน่ิงๆ สามารถคุมหอ้งเรียนได ้เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น 

 3. บุคลิกท่ีดูดี มีความตั้งใจท่ีจะสอน ปรึกษาไดทุ้กเร่ือง มีขอ้มูลต่างๆ ไม่เปิดหนงัสือสอน

ตลอดเวลา เอานอกบทเรียนมาเสริมใหเ้ขา้ใจมากข้ึน 

 4. ตอ้งไม่สอนไปวนัๆ มีการยกตวัอยา่งท่ีชดัเจน มีความน่าเช่ือถือ มีส่ือใหม่ๆดึงดูดความ

สนใจ  

 5. ไม่เล่น หรือเป็นทางการมากเกินไป เวลาสอนไม่เปิดต ารามากไป มีการน าเร่ืองใหม่ๆมา

สอน 

 6. ไม่วชิาการมากไป สอดแทรกมุขบา้ง มีใหท้  ากิจกรรมบา้ง  

 นักศึกษากลุ่มทีไ่ม่ตอบค าถาม 

 1. อาจารยค์วรมีบุคลิกท่ีสนุกสนาน ก่ึงสอนก่ึงเล่น นกัศึกษาจะไดเ้รยนสนุก 
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 2. อาจารยค์วรมีบุคลิกท่ีไม่เครียดและซีเรียสจนเกินไป เพราะถา้เครียดเกินไปก็ท าใหเ้ราไม่

อยากเรียน 

 3. อาจารยค์วรมีบุคลิกท่ีไม่เครียด สอนสนุก เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น สนุกเฮฮา ท าให้

อยากเขา้หอ้งเรียน 

 4. อาจารยต์อ้งไม่เครียดเกินไป สนุกสนานบา้งบางคร้ัง ท าใหเ้ด็กอยากเรียน 

 5. อาจารยไ์ม่เครียดเกิน ไม่ท าใหบ้รรยากาศใหอ้งเรียนอึมครึม ไม่น่าเรียน 

 6. อาจารยต์อ้งไม่เครียด สอนสนุก ไม่ท าใหเ้พื่อนในห้องเครียด 

 

4. ถา้คุณไม่เห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีอาจารยพ์ดูคุณกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เพราะอะไร 

 นักศึกษากลุ่มทีต่อบค าถามตลอด 

 1. ไม่กลา้ทว้ง คิดในใจเฉยๆ คิดวา่ส่ิงท่ีอาจารยส์อนน่าจะถูกแลว้ เพราะอาจารยต์อ้งศึกษา

มาแลว้ 

 2. ไม่กลา้กลวัโดนอาจารยว์า่ กลวัโดนทว้งกลบั 

 3. กลา้ ถา้เป็นการแสดงความคิดเห็น น่าจะกลา้พดู เพื่อจะไดเ้ขา้ใจตรงกนัมากข้ึน 

 4. กลา้ ถา้เป็นการแสดงความคิดเห็นของเรา และถา้คิดวา่เราถูกจริง 

 5. ถา้ไม่ผดิมากจะกลา้แสดงความคิดเห็น ถา้ผดิมากจะไม่กลา้ 

 6. กลา้ เพราะเป็นประโยชน์ส่วนร่วม จะไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
  

 นักศึกษากลุ่มทีไ่ม่ตอบค าถาม 

 1. ไม่กลา้ ใหค้นอ่ืนพดู หรือปล่อยผา่นไป เด๋ียวเพื่อนก็ถามเอง 

 2. ไม่กลา้ เพราะเป็นการเสียมารยาท กลวัอาจารยห์นา้แตก 

 3. ไม่กลา้ เงียบๆไว ้รับฟังเฉยๆ กลวัโดนวา่ 

 4. ไม่กลา้ ไม่พดู กลวัไม่ตรงกบัความคิดเห็นคนอ่ืน กลวัโดนลอ้ 

 5. ไม่กลา้ รับฟังเท่านั้น เพราะกลวัความคิดเห็นเราไม่ถูกตอ้ง 

 6. ไม่กลา้ ไม่พดูถา้ไม่รู้จริง เด๋ียวผดิ แลว้เพื่อนจะลอ้ 
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5. คุณคิดวา่อาจารยมี์ส่วนต่อการแสดงพฤติกรรมต่างๆของคุณในหอ้งเรียนหรือไม่ เพราะอะไร 

 นักศึกษากลุ่มทีต่อบค าถามตลอด 

 1. มีส่วนในการสร้างความมัน่ใจ อาจารยท่ี์สนใจนกัศึกษา ตั้งใจฟัง จะช่วยกระตุน้ให้ตอบ

ได ้

 2. มีส่วน ดูท่ีบุคลิกอาจารยถ์า้เคร่งๆก็ไม่กลา้แสดงออก แต่ถา้ไม่เคร่งก็กลา้ 

 3. มีส่วน เพราะบางทีถามค าถามอาจารยไ์ม่ฟัง ก็ท  าให้ไม่อยากพูด ไม่กลา้ท่ีจะเสนอความ

คิดเห็น 

 4. ไม่มีส่วน อยูท่ี่ตวับุคคลมากกวา่ วา่จะเปิดรับแค่ไหน  

 5. มีส่วน การวางตวัของอาจารย ์ถา้อาจารยเ์ครียดๆก็จะเงียบไม่กลา้แสดงออก 

 6. มีส่วน ถา้อาจารยท่ี์เครียดๆก็ท าให้ไม่กลา้ตอบ หรืออาจารยท่ี์ดุก็ไม่กลา้ เพราะกลวัโดน

วา่ 

 นักศึกษากลุ่มทีไ่ม่ตอบค าถาม 

 1. บางคนมี บางคนไม่มี อาจารยท่ี์สอนไปเล่นไปก็จะกลา้ แต่ถา้ซีเรียสก็ไม่กลา้ 

 2. บางคนเท่านั้น อาจารยท่ี์เครียดๆก็จะไม่กลา้แสดงออก 

 3. อาจารยท่ี์เครียดเกินไปก็ท าใหไ้ม่กลา้พดู แต่ถา้อาจารยไ์ม่เครียดก็กลา้พดู 

 4. มีส่วน ถา้อาจารยใ์จดีก็ท  าใหเ้รากลา้ท่ีจะพดู 

 5. มีส่วน ข้ึนอยูก่บัอาจารยแ์ต่ละคน ถา้เราเล่นดว้ยแลว้อาจารยเ์ล่นก็กลา้ท่ีจะพดู 

 6. มีส่วน อาจารยท่ี์เป็นกนัเองกบันกัศึกษาก็ท าใหเ้รากลา้แสดงออก 
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