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กิตติกรรมประกาศ

การวิจยั ครั้งนีส้ ําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาอยางยิ่งจากอาจารยที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร. ธิดารัตน บุญนุช และอาจารยที่ปรึกษารวม รองศาสตราจารย ดร. พรชุลี
อาชวอํารุง ที่จดุ ประกายแนวคิดในการทําวิจัยเรื่องนี้ ทั้งสองทานไดใหแนวทางในการศึกษาคนควา
ทางดานทักษะทางสังคมอยางลุมลึก ไดเสียสละเวลาอยางมากในการตรวจสอบกระบวนการวิจยั
ทุกขั้นตอนพรอมกับใหคําแนะนําอันมีคุณคายิ่ง รวมทั้งตรวจแกไขงานอยางละเอียด ผูวิจัยรูสึก
ซาบซึ้งในพระคุณอยางยิ่งและขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของทานทั้งสองเปนอยางสูง
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทาน โดยเฉพาะศาสตราจารย
กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร ผูมีความรูและประสบการณยาวนานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทานไดกรุณาใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางมากในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม
ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิทกุ ทานที่ไดเสียสละเวลาและใหความรวมมืออยางดียิ่งในการตรวจแกไข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้
งานวิจยั นีจ้ ะสําเร็จมิได หากมิไดรับความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ขอมูล จากรองอธิการบดีกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทัง้ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต รองคณบดีฝายกิจการนิสิต อาจารย
เจาหนาที่ และนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ ดร. สุวิมล ธนะผลเลิศ ผูอํานวยการ
ศูนยบรรณสารสนเทศ คณะครุศาสตร และบุคลากรของศูนยที่ไดเอื้อเฟอสถานที่ จึงขอขอบคุณ
ทุกทาน ณ ทีน่ ี้
ขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทีไ่ ดมอบทุนโครงการผลิตและ
พัฒนาคณาจารย (UDC) เพื่อใชในการศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ได
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้
นอกจากนั้น ขอขอบพระคุณคณาจารยสารัตถศึกษา รองศาสตราจารย ดร. สิริพันธุ
สุวรรณมรรคา รองศาสตราจารย ดร. กรรณิการ สัจกุล ผูชวยศาสตราจารย เพียงใจ ศุขโรจน ผูเปน
ตนแบบดานการพัฒนานิสิต ครูอัญชลี สุตธรรม ที่ใหคําแนะนําในการคนควาขอมูลตางๆ อาจารย
ดร. พรทิพย อันทิวโรทัย ทีใ่ หความอนุเคราะหสถานที่เปนอยางดี คุณสมบุญ บุญดีกุล ที่ชวยเหลือ
ในการวิเคราะหขอมูล และคุณปราณี หอมจันทร ที่ชวยจัดพิมพ รวมทั้งกัลยาณมิตรอุดมศึกษา ซึ่ง
มิอาจเอยนามไดทั้งหมด ทุกทานไดใหกําลังใจดวยดีตลอดเวลา เปนที่ซาบซึ้งใจแกผวู จิ ัยอยางยิ่ง
ทายที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาผูเปนที่รัก ตลอดจนญาติพี่นอง โดยเฉพาะ
คุณมนัส ไชยูปถัมภ และ ดช. นนทพจน ไชยูปถัมภ ทีใ่ หการสนับสนุนทุกดานมาโดยตลอด
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พฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของกลุมตัวอยาง ทั้งหมด
……………………………………………………………………………….
11 ภาพรวมของระดับทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางทั้งหมด จําแนกตาม
พฤติกรรมบงชี้
………………………………………………………………….…….
12 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอ ยคําของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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13 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรม
บงชี้ดานการใชถอยคําของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย………………..…………...
14 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและ
อาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทางของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย….....
15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม ของนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย………………………………………………………………………….
16 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย………………………………………………………………………….
17 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอ ยคําของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน………….……
18 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรม
บงชี้ดานการใชถอยคําของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน…………………….…….
19 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและ
อาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทางของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน…....
20 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน………………………………………………………….…….
21 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน………………………………………………………….…….
22 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะทางสังคม 5 ดานของ
กลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้ มหาวิทยาลัยและชั้นป………
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23 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะทางสังคม 5 ดานของ
กลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้ มหาวิทยาลัยและชั้นป………
24 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะทางสังคม 5 ดานของ
กลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้ มหาวิทยาลัยและ
การพักอาศัย……………………………………………………………………….….
25 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติทดสอบทีเปรียบเทียบทักษะทางสังคม
ในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสติ นักศึกษา
ตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําระหวางนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน………………………………………………………
26 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติทดสอบทีเปรียบเทียบทักษะทางสังคม
ในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําระหวางนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน………………………………………………………………….
27 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสถิติทดสอบทีเปรียบเทียบทักษะทางสังคม
ในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสติ นักศึกษา
และอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทา ทางระหวางนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน……………………………………..
28 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติทดสอบทีเปรียบเทียบทักษะทางสังคม
ตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุมระหวางนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน……………………………………..
29 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติทดสอบทีเปรียบเทียบทักษะทางสังคม
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นระหวางนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน………………………………………………………
30 ชื่อตัวแปรและความหมาย……………………………………………………………
31 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทั้ง 5 ดาน
ระหวางมหาวิทยาลัยและชั้นป………………………………………………….………
32 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทั้ง 5 ดาน
ระหวางมหาวิทยาลัยและกลุม สาขาวิชา………………....……………………...........
33 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมรายคูของคาเฉลี่ยทักษะทาง
สังคมของนิสิตนักศึกษาทั้ง 5 ดานระหวางกลุมสาขาวิชาโดยวิธีของเชฟเฟ.................
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34 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
ทั้ง 5 ดาน ระหวางมหาวิทยาลัยกับการพักอาศัยของนิสิตนักศึกษา………………......
35 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคํา…………………………………………………………….………
36 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใช
ถอยคํา………………………………………………………………………………..
37 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรม
บงชี้ดานการใชทาทาง…………………………………………………………..……
38 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม…………………………………….……..
39 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น……………………………………………...
40 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมโดยรวมของ
นิสิตนักศึกษา…………………………………………………………………………
41 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคําของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย………………..............………..
42 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใช
ถอยคําของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย………….......……………………………..
43 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรม
บงชี้ดานการใชทาทางของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย………….......……………..
44 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุมของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย……..…
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45 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย……......… 167
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46 ความถี่ รอยละและรอยละของคะแนนทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย……………………………………………………………...
47 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคําของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน......…………………………...
48 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใช
ถอยคําของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน......…………………….……….………..
49 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรม
บงชี้ดานการใชทาทางของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน......……………..………..
50 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน……..
51 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน………..
52 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยรวม...……………………………………………………..
53 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคม จําแนกตามระดับปกติวิสัย…………………….
54 การเทียบคาฐานนิยมกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลของคะแนนทักษะทางสังคมของ
นิสิตนักศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้และระดับปกติวิสัย………………………..
55 ปกติวิสัยและอันดับที่ของคะแนนทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางนิสติ นักศึกษา
ทั้งหมด จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้ คณะวิชาและมหาวิทยาลัย....................................
56 ปกติวิสัยทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําที่ต่ํากวา
ปกติวิสัยระดับประเทศ จําแนกตามกลุมสาขาวิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัย.............
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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ความสําเร็จของบัณฑิตในอุดมการณนั้นมิใชเกิดขึน้ จากสติปญญาและความรูอยางเดียว
แตจําเปนจะตองมีทักษะทางสังคมดวย ดังปรากฏตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั สมเด็จฯ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รัฐบุรุษ และหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาจํานวนมาก
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2534 มีสาระสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิต
นักศึกษา กลาวคือ
. . . การที่บุคคลจะทํางานใหสําเร็จลุลวงไดโดยราบรื่นนัน้ นอกจากจะอาศัยความรู
ความสามารถของตนเองแลว ยังจะตองไดรับความรวมมือสงเสริมจากผูอื่น มี
ผูรวมงานเปนตนดวย บัณฑิตควรพยายามอยางยิ่งที่จะประสานสัมพันธกับทุกฝาย
ใหไดอยางแนบเนียน สอดคลองและกวางขวาง ในการนี้ทานจะตองประพฤติ
ปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ ตองรูจักประมาณคาของตนเองอยาง
ถูกตองเที่ยงตรง คือ ไมใหสูงเกินไปจนกลายเปนเยอหยิ่งจองหอง ทั้งไมใหต่ํา
เกินไปจนทําใหถูกสบประมาทเหยียดหยาม ทางที่ถูกควรวางตัวใหพอเหมาะพอสม
กับฐานะหนาที่ พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนนสม่ําเสมอ
นอกจากนั้นยังจะตองมีความเสียสละ อดทน อดกลั้น รูจ ักเกรงใจ ใหอภัยและโอน
ออนผอนตามกันและกันดวยเหตุผล ประการสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวาง
รูจักรับฟงความคิดความเห็น แมกระทั่งคําวิพากษวจิ ารณจากผูอื่นอยางฉลาด
เพราะการรูจกั รับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริงคือการระดมสติปญญาและประสบการณ
อันหลากหลาย มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จ
ที่สมบูรณนั่นเอง...
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, อางถึงใน มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย
และมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, 2543)
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นอกจากนี้ความสําคัญของทักษะทางสังคมที่นิสิตนักศึกษาจําเปนตองไดรับการฝกฝน
อบรมยังเห็นไดอยางชัดเจนจากพระราชดําริของสมเด็จฯ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ที่รับสั่งกับนักเรียนแพทยเสมอวา “ฉันไมตองการเพียงแพทยที่ดี แตตองการให
พวกเธอเปนคนดวย” และสมเด็จฯ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกยังทรงมี
พระราชดํารัสเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวา
…มหาวิทยาลัยเปนสมองตนคิดของชาติ เปนสถานเพาะเลี้ยงคนดีของชาติ นั่นคือ
การศึกษาจะตองสรางคนที่สมบูรณ เปนการผสมผสานทั้งในความรูและดีในทาง
ความประพฤติปฏิบัติควบคูกันไป คนทํางานไดยังไมเรียกดี คนเรียนเกง ยังไม
พอ เปนคนรูมากแตเอาตัวไมรอด จึงตองอบรมจรรยาและความรูควบคูก ันไป ...
(สมเด็จฯ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อางถึงใน สุมน
อมรวิวัฒน, สวัสดิ์ จงกล และไพฑูรย สินลารัตน, 2542)
ดังนั้น จึงกลาวไดวา การพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนคนที่สมบูรณ สถาบันอุดมศึกษา
ทั้งหลายจะตองใหความสําคัญในการฝกฝนอบรมใหนิสติ นักศึกษามีลักษณะทักษะทางสังคม
ที่เขาใจเพื่อนมนุษย มีสัมพันธภาพกับบุคคล รูจักวางตนใหเหมาะสมกับฐานะหนาที่ มีจรรยา
มารยาทควบคูค วามรูดานวิชาการ มิฉะนั้นถามีเพียงความรูแตขาดทักษะทางสังคมก็จะกลายเปน
บุคคลที่ความรูทวมหัวแตเอาตัวไมรอด
ในการปาฐกถาพิเศษแกนกั ศึกษาปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฯพณฯ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ (2548) ไดกลาวถึงความจําเปนในการพัฒนานิสิต
นักศึกษาดานทักษะทางสังคมไววา นิสิตนักศึกษาอยูใ นวัยที่มีความออนไหวในทุกๆ มิติ ไมวาจะ
เปนชีวิตสวนตัวและการอยูร วมกันกับสังคม เด็กสมัยนีจ้ ึงโตเร็วมากทัง้ รางกายและสติปญญา
ความคิด ความมั่นใจในตนเอง กลาพูดกลาแสดงออกมาก แตบางเรื่องกลาวไดวาเบีย่ งเบนไปจาก
มาตรฐานอันดีงามของสังคม ที่สําคัญคือเรื่องของวัฒนธรรม ตลอดจนคานิยมบางอยางที่ไม
สอดคลองกับวิถีชีวิตและสังคมไทย
จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และพระราชดํารัสของสมเด็จฯ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่อัญเชิญมา รวมถึงปาฐกถาของรัฐบุรุษ
สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะทางสังคม และถือเปนหนาที่ซึ่งฝายที่เกีย่ วของ
จะตองตระหนักและเขาใจถึงความจําเปนของการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานทักษะทางสังคม
ในเรื่องทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาไดมีผูวิจยั และติดตามผลที่เกีย่ วของกับคุณภาพ
บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา พบประเด็นที่ผูใชบณ
ั ฑิตหรือนายจาง /
ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษา ระบุถงึ ปญหาหลักทีพ่ บในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา
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ดังนี้ 1) บัณฑิตมีความเชื่อมัน่ ในตนเองมากเกินไป ยึดตนเองเปนผูนํา 2) ไมสามารถปรับตัวให
เขากับสถานการณตางๆ มองปญหาและวิธีแกปญหาแบบแยกสวน 3) ปญหาขาดมนุษยสัมพันธ
มีปญหากับเพือ่ นรวมงาน 4) มีคานิยมหลายประการที่ไมเอื้อตอการดําเนินชีวิต เชน ขาดความ
อดทน ขาดความรับผิดชอบ (สุธรรม อารีกุล และคณะ, 2540; สวนประกันคุณภาพ สํานักบริหาร
วิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547) เมื่อพิจารณาขอมูลปญหาหลักๆ ที่พบในการทํางานของ
บัณฑิตขางตนจึงสามารถบงชี้อยางชัดเจนถึงความดอยคุณภาพของบัณฑิตดานทักษะทางสังคม
บัณฑิตจึงเปนผูที่มีแตความรูค วามสามารถเชิงวิชาการ แตยังไมไดรับการพัฒนาทักษะทางสังคม
เพื่อใหเปนคนที่สมบูรณ สามารถปรับตัวและอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได
จากขอคนพบขางตน จะเห็นไดวา บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยถูกคาดหวังวาจะตองเปนบุคคล
ชั้นนําของประเทศทั้งในดานวิชาการและดานทักษะทางสังคม คือการนําความรูในสาขาวิชาที่ได
ศึกษามาปฏิบตั ิไดดว ยความรับผิดชอบ ไมเพิกเฉยละเลยกระทําสิ่งที่ควรกระทําในความสัมพันธ
กับบุคคลที่อยูรอบตัวในสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของสุนทรี โคมิน และ สนิท สมัครการ
(2522) เกีย่ วกับคานิยมไทยและความเห็นของ ชํานาญ ณ สงขลา (2540) เกี่ยวกับทักษะ
ความสามารถของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงควา นอกจากบัณฑิตจะมีคณ
ุ สมบัติดานวิชาชีพแลว บัณฑิตยัง
ตองมีคุณลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกับทักษะทางสังคมรวมดวย ไดแก ทักษะการสื่อความเขาใจ ทักษะ
ในการเปนสมาชิก ทักษะการแกปญหา ความสามารถในการจัดการ รูจกั วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของตนเองและผูอื่น
นอกจากนี้ ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2540) ยังไดกลาวถึงลักษณะของบัณฑิตตาม
ความคาดหวังของผูจางงานในการประชุมทางวิชาการศึกษาทั่วไปไววา การที่บัณฑิตจะสามารถ
บูรณาการสรางสรรคสาระใหมๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานและการครองชีวิตอยูใ นสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเปนไปอยางมีความสุขไดนั้น บัณฑิตจําเปนตองมีบุคลิกภาพทางสังคม
อันประกอบดวย การมีมนุษยสัมพันธ การปรับตัวเขากับสังคม มีเหตุมีผล กลาแสดงออก
มีความเปนผูนาํ เชื่อมั่นในตนเอง และประพฤติดี เปนตน
สวนทัศนะของผูประกอบการหรือผูจางงาน ตองการคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่
สัมพันธกับทักษะทางสังคม ดังนี้ 1) ความสามารถในการปรับตัวกับเพื่อนรวมงาน 2) แสดงออก
ถึงความเปนคนรับผิดชอบและบริหารเวลาไดดี 3) พรอมที่จะปฏิบัตติ นในกรอบระเบียบของ
หนวยงาน 4) ความสามารถในการควบคุมและแกปญหาที่ซับซอน 5) ความสามารถในการสื่อ
ขอความการนําเสนอความคิดเห็น
นอกจากนี้สื่อมวลชนตางๆ ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ซึ่งเปนเสมือนกระจก
สองใหเห็นภาพโดยรวมของกลุมนิสิตนักศึกษาในปจจุบนั ที่ซึมซับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเขามา
แทนที่วฒ
ั นธรรมไทย จึงปรากฏปญหาของนิสิตนักศึกษาดานทักษะทางสังคม ซึ่งปญหาเหลานี้มีทั้ง
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ภาพเชิงบวกและภาพเชิงลบ มีทั้งภาพนิสิตนักศึกษาเปนผูก ระทํา รวมถึงภาพในลักษณะที่เปนกลุม
และเปนรายบุคคล อันเปนตัวอยางอีกดานหนึ่งของความยอหยอนทักษะทางสังคมของนิสิต
นักศึกษา อาทิ
1. ปญหาดานวัฒนธรรม
ภาพลักษณของนิสิตนักศึกษารายบุคคลที่เปนผูกระทํา ซึง่ มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เชน
ขาวนิสิตนักศึกษาบางคนสรางชื่อเสียงระดับชาติและระดับโลกในสาขาวิชาที่ตนเรียน ซึ่งเปนภาพ
เชิงบวก ขาวนักศึกษาบางคนกออาชญากรรม การตัดสินใจแกปญหาโดยการประชดชีวิตทําราย
ตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณวิกฤติหรือขัดแยง รวมถึงปญหาการแตงกายไมรดั กุม ไมมิดชิด
ในที่สาธารณะ ถูกทําราย ถูกหลอกลวง ปลนฆาและถูกใชเปนวัตถุทางเพศ การแสดงความกาวราว
ขาดสัมมาคารวะ พูดจาไมสภุ าพ โดยเฉพาะปญหาการฆาตัวตายเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณวิกฤติ
หรือขัดแยง ซึง่ พบวามีปญหาดานนี้เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ สาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหนิสิต
นักศึกษาเสี่ยงตอการฆาตัวตาย คือ การขาดทักษะการสือ่ สาร ซึ่งเด็กกลุมนี้อาจมีความคิดที่จะ
ติดตอสัมพันธกับคนอื่นๆ แตเนื่องจากไมรูวิธีพูดหรือขาดทักษะทางสังคม ทําใหไมมีเพื่อน
ในที่สุดก็เกิดความรูสึกทอแท เบื่อหนาย ไมอยากมีชวี ิตอยูอีกตอไป (นวลศิริ เปาโรหิตย, 2538)
บุคคลที่ขาดทักษะทางสังคมจะมีความรูสึกอึดอัดเมื่อตองเขาไปเกีย่ วของกับสังคม มีความยุงยากใจ
ในการตอบสนองตอผูคนในสังคม หรืออาจจะมีการตอบสนองที่ไมเหมาะสม ดังนั้นบุคคลที่ขาด
ทักษะทางสังคมจึงไมสามารถเขาไปเกี่ยวของกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมักจะมีแนวโนมเปน
คนเงียบ หลีกเลี่ยงสังคม ไมมีความมั่นใจในการแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมาเมื่อเขาสังคม
(ศิริเพิ่ม เชาวศลิ ป, 2543)
2. ปญหาดานการดําเนินชีวติ
ภาพลักษณของนิสิตนักศึกษาในลักษณะกลุมที่ถูกตอตานจากสังคม เชน กลุมนิสิต
นักศึกษาที่ยดึ ติดวัตถุนยิ ม เนนความฟุงเฟอ ความสบาย ประกอบอาชีพที่ไมเหมาะสมขณะศึกษา
เลียนแบบสิ่งที่ไมถูกตอง ชอบมั่วสุมตามสถานที่ที่ไมเหมาะสม สถานบันเทิง กลุม ขับรถซิ่งบน
ทองถนน การใชสารเสพติด เสพสิ่งมึนเมา ติดการพนันอบายมุข ซึ่งปญหาเหลานี้มีสาเหตุประการ
หนึ่งมาจากการขาดการปรับตัวดานทักษะทางสังคม เพราะในวัยนิสิตนักศึกษาเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ
จากวัยเด็กสูวยั ผูใหญ เด็กจึงมักสับสนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนใหเหมาะสมกับวัย โดยเฉพาะการ
ปรับตัวทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงอิทธิพลของกระแสวัฒนธรรม
ตะวันตกที่ไหลบาเขาสูสังคมไทย หากนิสิตนักศึกษา ไมมีทักษะทางสังคมในการรูจักไตรตรอง
อยางรอบคอบกอนตัดสินใจ การรูจักเหตุ รูจักผล รูจักกาลเทศะก็จะชักจูงใหนิสิตนักศึกษาเขาไป
เกี่ยวของกับสิง่ ที่เปนอบายมุขตางๆ อยางยากที่จะถอนตัวได
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3. ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม
ภาพลักษณของนิสิตนักศึกษาที่เปนเชิงลบ เชน ทุจริตในการศึกษา การประพฤติผิดวินัย
ขาดความรับผิดชอบ ไมตรงตอเวลา เชื่อมัน่ ในตนเองมากเกินไป ไมยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่น
ขาดสติไตรตรอง ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ขาดการประมาณตนและยับยั้งชั่งใจ (สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2548)
จากปญหาที่ไดกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงสภาพวิกฤติปญหาดานทักษะทางสังคมของ
นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนกลุมสําคัญที่จะบงชี้อนาคตของประเทศ ดวยเหตุนี้
สถาบันอุดมศึกษาตองตระหนักถึงบทบาทในการพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเกิดการพัฒนาความเปนคน
โดยสมบูรณ
ในระดับสากลก็ไดใหความสนใจกับกลุมนิสิตนักศึกษา ดังจะเห็นไดจากในการประชุม
ระดับโลกเรื่อง อุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21: วิสัยทัศนและการปฏิบัติ ณ สํานักงานใหญยูเนสโก
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหวางวันที่ 5-9 ตุลาคม 2541 ไดกลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
อุดมศึกษาที่สาํ คัญคือ ตัวนิสิตนักศึกษา ทีป่ ระชุมครั้งนี้เนนถึงลักษณะสําคัญทางสังคมของนิสิต
นักศึกษาวา เปนผูอยูในวุฒภิ าวะ มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออกใหเปนที่ยอมรับของสังคม และ
อยูในวัยและโอกาสที่สามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง ถานิสิตนักศึกษาขาดความ
เขาใจเรื่องระเบียบกฎเกณฑแบบแผนของสังคม ขาดประสบการณมองการณไกล หรือคาดคะเนผล
ที่จะเกิดตามมา ยอมกอใหเกิดผลเสียหายแกสังคมสวนรวมได (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2541)
ดวยเหตุนี้ จึงมีทฤษฎีทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาหลายทฤษฎีที่ใหความสนใจศึกษาถึง
พัฒนาการดานความสามารถทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาอยูห ลายกลุม ที่สําคัญไดแกทฤษฎี
รูปแบบวุฒภิ าวะที่มองพัฒนาการของนิสิตนักศึกษาวามีการเปลี่ยนแปลงเปนลําดับขั้น สามารถวัด
และมองเห็นได รูปแบบการเกิดวุฒิภาวะจะตองเกิดขึ้นภายใตทกั ษะทางปญญา รวมถึงการ
ตระหนักในคุณคาทั้งตอตนเองและผูอื่น การที่นิสิตนักศึกษาจะเกิดทักษะทางสังคมขึน้ ในตนเอง
จําเปนตองมีปจ จัยและสภาพแวดลอมที่จะสามารถกระตุนใหนิสิตนักศึกษาเกิดการคนควาและเกิด
การสรางองคความรูขึ้นมา สงผลใหมีวุฒภิ าวะและความสามารถสมวัย รูจักควบคุมตนเองใน
สถานการณทวี่ ิกฤติหรือขัดแยง ซึ่งนิสิตนักศึกษาจะตองฝกฝนไปตามพัฒนาการพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติ อันเนื่องมาจากความพรอมของรางกายซึ่งนิสิตนักศึกษาควรไดรับการฝกฝนและเรียนรู
นอกจากทฤษฎีรูปแบบวุฒภิ าวะแลว การพัฒนาใหนิสิตนักศึกษามีทกั ษะทางสังคมยังมี
ความเกีย่ วของกับทฤษฎีของเพอรรี่ (Perry, 1970) ที่อธิบายถึงการพัฒนานิสิตนักศึกษาดาน
สติปญญา ซึ่งแบงขั้นของการพัฒนาออกเปน 9 ขั้นยอย ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาเกิดขึน้
ในขั้นที่ 3 เปนขั้นตอนที่นิสติ นักศึกษายอมรับวาทุกสิ่งในสังคมมีทางเลือกมีทางออก โดยเริ่มจาก
การรูจักปรับเปลี่ยนมุมมองของตนเอง มองเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ อันจะนําไปสูการ
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พยายามคนหาคําตอบในหลายๆ รูปแบบ เปนความสามารถทางสังคมในการรูจักอยูรวมกับผูอื่น
และใหความรวมมือความชวยเหลือและแบงปนกับบุคคลอื่น
ทฤษฎีพัฒนาการของอิริคสัน (Erikson, 1963) เปนทฤษฎีที่อธิบายพัฒนาการของมนุษย
โดยเนนความสัมพันธและความตองการทางสังคม ซึ่งทุกคนจะตองผานพัฒนาการทัง้ 8 ระยะ
ตอเนื่องกันไป ในขั้นที่ 5 เปนชวงอายุของนิสิตนักศึกษา เปนวัยที่มีพฒ
ั นาการในการทําความเขาใจ
และรูจักตนเอง หรือสับสนไมเขาใจตนเอง ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาจะเกิดขึ้นในขั้นนี้
ผลดีที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการคือ ความเสียสละ การรูจักใหความชวยเหลือ กลุมที่มีอิทธิพลในวัยนี้
คือ กลุมเพื่อน บุคคลผูนําหรือสิ่งที่จะยึดถือเปนตัวอยาง การจะพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิต
นักศึกษาจึงจําเปนตองเขาใจพัฒนาการตามลําดับขั้นในธรรมชาติของนิสิตนักศึกษาที่มีการ
เจริญเติบโตตามวัย โดยเฉพาะชวงทีก่ ําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษานี้เปนวัยที่นิสิตนักศึกษาจะมี
การเปลี่ยนแปลงและควรไดรับการพัฒนาเพื่อปลูกฝงทักษะทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่
ปรากฏสาระสําคัญอยูในแนวคิด ทฤษฎีทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานความสามารถทักษะทาง
สังคมขางตน
ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา นอกจากจะพัฒนาตามวัยและตามกลุมเพื่อนแลว
การจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกกิจกรรมในหองเรียนก็มีสว นพัฒนาไดเชนกัน ดังที่ไลทและ
ค็อกซ (Light & Cox, 2001) ไดกลาวถึงการเรียนการสอนที่เสริมสรางทักษะทางสังคม เชน ชวยให
นิสิตนักศึกษามีความสามารถทางดานการใชวาจา การสนทนา (Sharing Verbalization) การรูจัก
เลือกเปลี่ยนมุมมอง (Alternative Perspectives) สามารถยอมรับความคิดที่หลากหลาย เขาใจและ
ยอมรับผูอื่น ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal) และความเขาใจตนเอง (Intrapersonal)
การเคลื่อนไหวและใชรางกายไดเหมาะสม มีทาทางลักษณะที่เขากับคนได มีกิรยิ ามารยาท
เรียบรอย (Bodily / Kinaesthetic) การดนตรี (Musical) การทําตัวใหผอ นคลายเพื่อลดแรงตานทาน
ทางอารมณ (Ice-breaking) การรูจักเชื่อมโยงเรื่องราว ไมดวนสรุป ตองรับขอมูลจากหลายๆทาง
มาพิจารณาประกอบกัน (Linkage) การปรับตัวเขากับสังคม (Normative Strategy) การเปนผูนํา
(Leadership) การใชพลังและความสามารถ (Power) การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหม
(Environment)
สวนเกรแชมและเอลเลียต (Gresham & Elliott, 1990) ไดกลาวถึงลักษณะของทักษะทาง
สังคมที่จําเปนสําหรับนิสิตนักศึกษาวา ประกอบดวย
1. การรวมมือ (Cooperation) การยอมรับในกฎระเบียบขอบังคับ ตลอดจนการรูจกั ให
ความชวยเหลือและแบงปนผูอื่น
2. การเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) การเห็นอกเห็นใจ รูจักเคารพในความรูสึกและ
ความคิดเห็นของผูอื่น
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3. การกลาแสดงตน (Assertion) การรูจักแสดงความคิดเห็น ยืนยันในสิทธิที่ตนเองควร
จะไดซึ่งไมทําใหคนอื่นรูสึกเปนปฏิปกษดว ย
4. การควบคุมตนเอง (Self Control) ความสามารถในการดูแลตนเองในสถานการณที่
วิกฤติหรือขัดแยง
5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) การยอมรับในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจน
หนาที่ที่ตองปฏิบัติและเอาใจใสตอภาระหนาที่การงาน การติดตามผลงาน
จากแนวคิดของไลทและค็อกซ (Light & Cox, 2001) เกรแชมและเอลเลียต (Gresham &
Elliott, 1990) ที่กลาวขางตน จะเห็นวามีความคลายคลึงกันในลักษณะของทักษะทางสังคมที่จําเปน
ของนิสิตนักศึกษา ซึ่งสรุปสาระสําคัญได 3 ดาน คือ
1. ทักษะการติดตอสื่อสารและมนุษยสัมพันธ ประกอบดวยความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งโดยการใชคําพูด กิริยาทาทาง การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ไดแก
- การสื่อสารที่ถูกตอง ชัดเจน ตรงไปตรงมา
- การใชภาษาสุภาพและเหมาะสมกับโอกาส
- การแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็น
- การแยกแยะและสรุปความคิดเห็น
- การเชื่อมโยงความรูเกากับความรูใหม
- การวิจารณความคิดเห็นโดยไมวิจารณเจาของความคิด
- การใหความรวมมือ ใหกําลังใจในการทํางานรวมกันดวยคําพูดหรือแสดงความสนใจ
2. ทักษะการอยูรว มกันและการทํางานเปนกลุม ประกอบดวยความสามารถประนีประนอม
และรวมมือกับผูอื่นได รูจกั ประเมินสถานการณ รูว าตนควรปฏิบัติอยางไร ไดแก
- การยอมรับความสามารถของตนเองและผูอื่น
- การรูจักสิทธิของตนเองและผูอื่น
- การใหความสําคัญและเอาใจใสตอความรูสึก ความคิดเห็นของผูอื่น
- มีน้ําใจและความกระตือรือรนในการชวยเหลือผูอื่น
- การเปนผูนําที่ดี การเปนผูต ามที่ดี
- การรูจักจัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ไดแก
- การทํางานในหนาทีใ่ หสําเร็จดวยดี
- ดูแลกลุมใหปฏิบัติตามหนาที่
- ไมกาวกายหนาที่ผูอื่น
- การรักษากฎระเบียบในการทํางานและการรักษาเวลา
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สถาบันอุดมศึกษาจึงควรทําหนาที่เปนสถาบันที่เปนตัวแทนของการอบรมทางสังคมที่
สามารถจัดกระบวนการตางๆ เพื่อการพัฒนาใหไปในทิศทางที่พึงปรารถนาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา
วา “ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546) ซึ่งนโยบายดังกลาวไดนําไปสูแนวทางในการพัฒนานิสติ
นักศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) คือ
… มหาวิทยาลัยจะตองผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม มีสติปญญาในการเรียนรู
นึกคิดอยางมีระบบ บุคลิกภาพดี มีความเปนผูนํา รับผิดชอบตอตนเองและอาทร
ตอสังคม ตระหนักในคุณคาทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น…
(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545)
ทั้งนี้ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 ไดแก การมีวิสัยทัศน ความสามารถ
ในการวิเคราะห สังเคราะหขอ มูลขาวสาร มีความสามารถติดตอสื่อสารและสรางสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคานิยมในการตัดสินใจ เขาใจยอมรับลักษณะความแตกตางของ
วัฒนธรรม มีสมรรถภาพในการคิดวิเคราะหเปนระบบ รวมทั้งเต็มใจรวมแกปญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอมดวยสันติวิธี ตลอดจนสามารถจัดการกับอารมณและปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมได
(วิชยั วงษใหญ, 2543)
จากผลการวิจยั เรื่อง สภาพและปญหาของวิชาการศึกษาทั่วไป (ไพฑูรย สินลารัตน, 2546)
และเรื่อง แนวโนมหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ในทศวรรษหนา (ปนัดดา เจียรกุล, 2541) พบวา การเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาทั่วไป
ยังไมสามารถดําเนินการในทางปฏิบัติใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวในหลักสูตรได เนื่องจาก
ประสบปญหาหลายประการ ทั้งปญหาการจัดชั้นเรียนที่มจี ํานวนผูเรียนมากเกินไป การจัดวิชาใน
ลักษณะสหวิชาอยางเต็มรูปนั้นทําไมไดตามอุดมคติเทาที่ควร โดยเฉพาะยังขาดเทคนิควิธีการสอน
ที่อาจารยยังคงเนนการศึกษาวิชาการหรือดานวิชาชีพตอไปมากกวาจะเปนเรื่องการวางพื้นฐานทาง
ความรูและความคิด หรือใหทัศนะที่ถูกตองแกผูเรียนเพื่อการเปนพลเมืองดี มีความเขาใจตอปญหา
สังคม รวมทั้งเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพและรสนิยม เพราะผลจากการสอบถามผูสอนมักจะมี
วัตถุประสงคอยางหนึ่ง แตเวลาสอน สอนไปอีกแนวทางหนึ่ง นอกจากนี้ผลการวิจัยเรื่อง คุณภาพ
บัณฑิตและปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิตคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบขอมูล
ที่บงชี้ในภาพรวมเชนเดียวกันวาบัณฑิตมีความเห็นเกีย่ วกับรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาทั่วไป
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ในทางลบมากกวาในทางบวก รวมถึงในแงประโยชนที่ไดรับจากการเรียน บัณฑิตระบุวามี
รูปแบบการเรียนแบบจําใจมากที่สุด (กัลยา ติงศภัทิย, 2530)
การพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาจึงเปนภารกิจที่สําคัญและจําเปนอยางยิง่ ของ
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะกลไกหลักของประเทศ ซึ่งรับผิดชอบการผลิตกําลังคนในระดับสูง
จะตองกระตุนใหนิสิตนักศึกษามีความเขาใจถึงความสามารถดานทักษะทางสังคมกับ
บุคลิกลักษณะโดยรวมของนิสิตนักศึกษา (Raven, 1984) เพราะการที่นสิ ิตนักศึกษามีทักษะทาง
สังคม นอกจากจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มที่เพียงพอตอสมรรถนะการแขงขันแลวยังทําใหสามารถ
บรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูงกวามาตรฐานทั่วไปดวย
(พร ศรียมก, 2545) มีคนเปนจํานวนมากที่มีความรูความสามารถ มีประสิทธิภาพในการทํางาน
แตไมไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาทีก่ เ็ พราะไมสามารถเขากับคน
หรือใหความรวมมือกับคนอืน่ ได หรือสัมพันธไดแตไมดี (ชิตาภา สุขพลํา, 2548) นักจิตวิทยา
สมัยใหมเชื่อมัน่ วาบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิตไดไมใชความเฉลียวฉลาดระดับสมอง แตเปน
การพัฒนาบุคลิกภาพคุณลักษณะทางดานการปรับตัว การเขาใจตนเองและผูอื่น ซึ่งเปนคุณลักษณะ
ของบุคคลที่ทุกองคกรพยายามแสวงหามาโดยตลอด (รวิวงศ ศรีทองรุง, 2540) พฤติกรรมของ
บุคคลซึ่งเปนที่นิยมและไดรับการยกยองยอมถูกกําหนดไวโดยวัฒนธรรมแบบแผนของสังคม ดัง
ปรากฏตัวอยางของบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีสถานภาพทางสังคมในระดับสูงของประเทศประสบ
ปญหาการยอหยอนทักษะทางสังคม ไมสามารถควบคุมตนเองในสถานการณทวี่ ิกฤติและมีขอ
ขัดแยง จึงสงผลทําใหภาพลักษณเสื่อมเสีย ในที่สุดจึงตองลาออกจากตําแหนง
สิ่งสําคัญที่สถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักคือ มหาวิทยาลัยควรมีภาระหนาที่อันสําคัญใน
การใชกระบวนการทางการศึกษาปลูกฝงแนวความคิด ใหความรูและสรางความเขาใจ ความเปนไป
ของสังคมที่เคลื่อนไหวทามกลางความสัมพันธของสมาชิกในสังคม เนื่องจากผลของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมจะมีผลตอการใชชีวติ ของนิสิตนักศึกษา แตสภาพการณที่เกิดขึน้ ในขณะนี้
มหาวิทยาลัยไมไดใหความสําคัญตอบทบาทการใชกระบวนการทางการศึกษาเพื่อปลูกฝง
องคความรู แนวความคิด ทักษะทางสังคมแกนิสิตนักศึกษาเทาที่ควรจะเปน แตกลับไปมุงเนน
ผลผลิตมากกวา จึงกลาวไดวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยละเลยการทําหนาทีใ่ นฐานะเปนแหลงความรู
อันทรงคุณคาที่เอื้ออํานวยใหนิสิตนักศึกษาเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคมและสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลกับสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย อันเปนการเสริมสรางบุคลิกภาพทางสังคม
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะเปนการสูญเปลาอยางยิ่งและไมสามารถบรรลุถึงเปาหมายในการ
ผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพออกสูสังคมได ถาไมถือวาเปนภาระหนาที่ บทบาทอันสําคัญในการเตรียม
นิสิตนักศึกษาใหสามารถเผชิญกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Scott, 1984 อางถึงใน
Barnett, 1994) สงผลใหเปนไดเพียงแคบณ
ั ฑิตที่มีวุฒิบัตรติดมือมาหนึง่ แผนหรือหลายแผน หาได
เปนบัณฑิตที่แทจริงไม (เจตนา นาควัชระ, 2532)
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แอ็คกา (Aggar, 1991 อางถึงใน Barnett, 1994) ไดวิพากษถึงสภาพการณในอุดมศึกษาวา
มุงไปใน “มิติดานเดียว” กลาวคือ การจัดการศึกษาโดยทัว่ ไปมีสัดสวนที่ใหความสําคัญกับ
เนื้อหาวิชาเพือ่ เพิ่มพูนดานสติปญญาของผูเรียนเปนประการสําคัญ จึงคอนขางละเลยตอ
กระบวนการเรียนรูมิติดานสังคม เห็นไดจากนิสิตนักศึกษาในสังคมปจจุบันตองพึ่งพาอาศัย
การศึกษาหาความรูจากการคนควาในเครื่องคอมพิวเตอร ตลอดจนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่
กวางขวางขึ้น จึงดูเหมือนวาวัฒนธรรมและความรูไดถูกบรรจุอยูในเครื่องคอมพิวเตอรเครื่อง
เดียวกัน เขาทํานองมิติดานเดียว ดวยเหตุนี้จึงทําใหนิสติ นักศึกษาขาดโอกาสแสดงวิจารณญาณใน
การแสดงออกอยางมีความหมายของชีวิต ผานทักษะความสามารถในการคิด การพูดและการเขียน
อยางมีเหตุผลเกี่ยวกับการเชือ่ มโยงตัวเองกับสังคมโดยทั่วไป สงผลใหสัดสวนองครวมทางสังคมที่
แสดงถึงภาพการปฏิสัมพันธของพฤติกรรมมนุษยแคบลงไปกวาสัดสวนของการพัฒนาทักษะทาง
สติปญญา มหาวิทยาลัยควรทําหนาที่ทางภูมิปญญาอยางจริงจังและเขมแข็งในการเปนแหลงที่นิสติ
นักศึกษาไดเรียนรูวิธีการแสวงหาวิถีชีวิต เพื่อใหเขาใจธรรมชาติความเปนมนุษยดว ยการบูรณาการ
ความรูและระบบคุณคาของสังคมอยางเปนองครวม
แมวาทักษะทางดานสังคมเปนสิ่งจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาใหเกิดแกนสิ ิต
นักศึกษาเพื่อใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดในสังคม ดังพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และพระราชดํารัสของสมเด็จฯ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ที่ไดอัญเชิญมาไวในตอนตน รวมถึงปาฐกถาของรัฐบุรุษ และแนวคิด
ทฤษฎีตางๆ ดังกลาวมาแลว ทักษะทางสังคมก็ยังเปนปญหาของนิสิตนักศึกษาบางสวน ดังที่เปน
ขาวเนืองๆ แตก็ยังไมมกี ารศึกษาคนควาอยางชัดเจน รวมถึงยังไมมีเครื่องมือที่จะวัดถึงทักษะทาง
สังคมของนิสิตนักศึกษาวาพัฒนาอยูใ นระดับใด ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนามาตรวัดเพื่อใชวดั
ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาและใชเปนขอมูลในการศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะทาง
สังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถจะนําไปใชประโยชนในการพัฒนานิสิต
นักศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. พัฒนามาตรวัดทักษะทางสังคม
2. สํารวจทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
3. เสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี้มีขอบเขตของการวิจยั คือ
1. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยนี้มุงพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทางดาน
1.1 ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษา
กับนิสิตนักศึกษาดานการใชถอยคํา
1.2 ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษา
กับอาจารยดานการใชถอยคํา
1.3 ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษา
กับนิสิตนักศึกษาและอาจารยดานการใชทา ทาง
1.4 ทักษะทางสังคมดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
1.5 ทักษะทางสังคมดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
2. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้คือ นิสิตนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4-6 ที่
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ปการศึกษา 2550 ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนครบ
ตามมาตรฐานการจัดระดับการศึกษานานาชาติ (International Standard Classification of Education:
ISCED) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และในเขตภูมภิ าค ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทั้งสิ้น 7 แหง
3. ใชระดับทักษะทางสังคมจากการรายงานตนเองของนิสิตนักศึกษา (Self-report)
ตามมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาที่ผวู ิจัยสรางขึ้น
คําจํากัดความที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้
รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคม หมายถึง แนวคิดหรือหลักการในการพัฒนาทักษะทาง
สังคมของนิสิตนักศึกษา อันประกอบดวยพฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคม 5 ดาน หลักสําคัญ 7
ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน แนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ในการจัดกิจกรรม/โครงการการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา และแนวทาง
ในการนําไปใชเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
ทักษะทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมของนิสิตนักศึกษาใน
การติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ การทํางานกลุม รวมทั้งความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
โดยจําแนกพฤติกรรมบงชี้ออกเปน 5 ดาน ดังนี้
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1. ความสามารถในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษาดานการใชถอยคํา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกทีส่ ะทอนถึงความสามารถของ
นิสิตนักศึกษาในการใชคําพูดกับนิสิตนักศึกษาดวยกันอยางเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล ใน 6
ดาน ไดแก การใชวาจาที่สภุ าพ การใชน้ําเสียงที่นุมนวล การสนทนาโตตอบอยางตรงประเด็น
การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล การรับฟงความคิดเห็นอยางไมมอี คติ และการรูจักปฏิเสธ
2. ความสามารถในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
อาจารยดานการใชถอยคํา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกที่สะทอนถึงความสามารถของนิสิต
นักศึกษาในการใชคําพูดกับอาจารยอยางเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล ใน 6 ดาน ไดแก การใช
วาจาที่สุภาพ การใชน้ําเสียงอยางเคารพ การสนทนาโตตอบอยางมีมารยาท การรับฟงความคิดเห็น
ของอาจารย การแสดงความคิดเห็นที่อาจารยมักเห็นดวย การรูจักปฏิเสธกลาชี้แจงความจริงตอ
อาจารย
3. ความสามารถในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษาและอาจารยดานการใชทาทาง หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกที่สะทอนถึง
ความสามารถของนิสิตนักศึกษาในการใชทาทางระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและ
ระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารย ใน 2 ดาน ไดแก การมีมารยาทที่ดี การควบคุมกิรยิ าทาทางอยาง
มีสัมมาคารวะ
4. ลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกที่เอื้อ
ตอการทํางานกลุมระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษา ใน 6 ดาน ไดแก การรูจักควบคุมอารมณ
ตนเอง การมีภาวะผูนํา การมีภาวะผูตาม การเคารพกฎระเบียบของกลุม ความสามารถในการเผชิญ
กับปญหา และการชวยเหลือสมาชิกกลุม
5. ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาใน 2 ดาน ไดแก การปฏิบัติตนตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
การถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
หลักสําคัญในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง แนวคิดของชิคเคอริงและ
แกมสันที่สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ใหเกิดประสิทธิภาพ มี 7 ประการ คือ 1) สนับสนุนใหอาจารยและนิสิตนักศึกษาปฏิสัมพันธซึ่งกัน
และกัน 2) สนับสนุนใหมกี ารรวมมือกันในหมูนิสิตนักศึกษา 3) สงเสริมใหมีการเรียนรูแบบลงมือ
ปฏิบัติ 4) การใหขอมูลยอนกลับ 5) การเนนการใชเวลาที่สัมพันธกับงาน 6) การสื่อสารใหทราบ
ถึงความคาดหวังสูง 7) การยอมรับนับถือความสามารถพิเศษและวิธีการเรียนที่หลากหลาย
แนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) หมายถึง แนวคิดและวิธีดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาทักษะทางสังคมที่มีจุดเดน มีสัมฤทธิผลสูง และเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง
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แนวทางในการนํารูปแบบไปใชเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา หมายถึง แนวคิดและ
วิธีดําเนินการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา มี 7 ประการ คือ 1) นโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา 2) หลักการและวัตถุประสงค 3) เปาหมายการพัฒนาทักษะทางสังคม
4) หนวยงานที่รับผิดชอบ 5) ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาทักษะทางสังคม 6) กิจกรรม/
โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม 7) การประเมินผล
มาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา หมายถึง เครื่องมือที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อวัด
ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา มีลักษณะเปนการรายงานตนเอง (Self Report) เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ การทํางานกลุม
รวมทั้งความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น โดยมีพฤติกรรมบงชี้ 5 ดาน คือ 1) ความสามารถ
ในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสติ นักศึกษาดานการใชถอยคํา
2) ความสามารถในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยดาน
การใชถอยคํา 3) ความสามารถในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษาและอาจารยดานการใชทาทาง 4) ลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
5) ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับ
นิสิตนักศึกษา” ประกอบดวยรายละเอียดดังแผนภูมิที่ 1
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ปญหาของนิสิตนักศึกษาซึ่งสัมพันธกับ
ทักษะทางสังคม
• ดานวัฒนธรรม
• ดานการดําเนินชีวิต
• ดานคุณธรรมจริยธรรม
(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2548)

ความจําเปนในการพัฒนาทักษะทางสังคม
1. พระบรมราโชวาทพระเจาอยูหัวที่พระราชทาน แกบัณฑิต
• การรูจักวางตนใหเหมาะกับฐานะหนาที่ • การใหความรวมมือ
• การประสานสัมพันธกับบุคคล
• การรักษาความสุภาพออนโยน
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อางถึงใน มูลนิธิโตโยตา
ประเทศไทยและมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, 2543)
2. พระราชดําริและพระบรมราโชวาท สมเด็จฯ พระบรมราชชนก (2542)
• การเขาใจในเพื่อนมนุษย
• การมีสัมพันธภาพกับบุคคล
• การสรางคนที่สมบูรณตองผสมผสาน ความรูและดีในทางปฏิบัติ
3. ปาฐกถาพิเศษของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท (2548)
•วัยนิสิตนักศึกษามีความออนไหวในทุกมิติ ทั้งสวนตัวและการอยูรวมกันในสังคม
• นิสิตนักศึกษามีพฤติกรรมการแสดงออกเบี่ยงเบนจากมาตรฐานดีงามของสังคม
4. ยูเนสโก การประชุมระดับโลกป 2541 เนนถึงลักษณะทักษะทางสังคมของ
นิสิตนักศึกษา
• มีวุฒิภาวะ
• มีความรับผิดชอบ
• กลาแสดงออกใหสังคมยอมรับ
• ตองเขาใจถึงระเบียบแบบแผนของสังคม
(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2541)
5. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549
มหาวิทยาลัยตองผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความเปนผูนํา รับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545)
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษา
• พัฒนาลักษณะใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
• มีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
• สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)
7. ลักษณะบัณฑิตตามความคาดหวังของผูจางงาน
• ความสามารถปรับตัวกับเพื่อนรวมงาน
• แสดงออกถึงความรับผิดชอบ บริหารเวลาไดดี
• พรอมปฏิบัติในกรอบระเบียบแบบแผน
• ความสามารถการสื่อขอความ นําเสนอความคิดเห็น
(สุธรรม อารีกุล และคณะ, 2540; สวนประกันคุณภาพ สํานักบริหารวิชาการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547; ชํานาญ ณ สงขลา, 2540; ประสาร มาลากุล
ณ อยุธยา, 2540)

แนวคิดทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษา
1. ทฤษฎีรูปแบบของฮีท พัฒนาการของบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงตามลําดับ
ขั้น สามารถวัดและมองเห็นได มีมิติ 5 มิติ เกี่ยวของกันอยางเปนอิสระ
(Heath, 1978)
2. ทฤษฎีพัฒนาการของอิริคสัน พัฒนาการของมนุษยเนนความสัมพันธและความ
ตองการทางสังคม ขัน้ ที่ 5 เปนชวงอายุของนิสิตนักศึกษาที่จะทําความเขาใจใน
ตนเอง (Erikson, 1963)
3. ทฤษฎีการพัฒนาสติปญ
 ญาและจริยธรรมของ เพอรรี่ การพัฒนาดานสติปญญา
แบงขั้นการพัฒนาเปน 9 ขั้นยอย ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาเกิดขึ้นใน
ขั้นที่ 3 ที่จะยอมรับวาทุกสิ่งในสังคมมีทางเลือก มีทางออก รูจักปรับเปลี่ยน
มุมมอง (Perry, 1970)

แนวคิดทักษะทางสังคมที่จําเปนของนิสิตนักศึกษา (ตางประเทศ)
1. แนวคิดของเกรแชมและเอลเลียต ประกอบดวย
• การรวมมือ (Cooperation)
• การเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy)
• การกลาแสดงตน (Assertion)
• การควบคุมตน (Self Control)
• การรับผิดชอบ (Responsibility)
(Gresham & Elliott, 1990)
2. แนวคิดของไลทและค็อกซ ประกอบดวยลักษณะทางสังคมที่ควรเสริมสราง
ในการเรียนการสอน 11 ดาน
• การใชวาจา การสนทนา (Sharing Verbalization)
• การรูจักเลือกเปลี่ยนมุมมอง (Alternative Perspectives)
• ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal) และ ความเขาใจในตนเอง
• การเคลื่อนไหวและใชรางกายเหมาะสม มีทาทางลักษณะเขากับคนได
(Bodily / Kinesthetic)
• การดนตรี (Musical)
• การทําตัวใหผอนคลายเพื่อลดแรงตานทานทางอารมณ (Ice-breaking)
• การรูจักเชื่อมโยงเรื่องราว ไมดวนสรุป (Linkage)
• การปรับตัวเขากับสังคม (Normative Strategy)
• การเปนผูนํา (Leadership)
• การใชพลังและความสามารถ (Power)
• การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (Environment)
(Light & Cox, 2001)

แนวคิดทักษะทางสังคมที่จําเปนของนิสิตนักศึกษา
(บริบทวัฒนธรรมไทย)
1. มารยาทในดานภาษาถอยคํา
• เปนผูพูดผูฟงที่ดี
• การรูจักแสดงความคิดเห็น
• การกลาวคําขอบคุณ/ขอโทษ
• การไมกลาวคําหยาบ
• การลงทายคําพูดครับ/คะ
• การไมตะโกนเสียงดัง ขาดการสํารวม
2. มารยาทในดานภาษาทาทาง
• กิริยาเรียบรอย (เดิน ยืน นั่ง)
• การแตงกาย
• มีสัมมาคารวะ
• การแสดงความเคารพ
(กรมสามัญศึกษา, 2522; สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2530;
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2546)
3. ลักษณะคานิยมไทย
1. ลักษณะคานิยมเพื่อการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
2. ลักษณะคานิยมที่แสดงถึงลักษณะนิสัย
3. ลักษณะคานิยมเพื่อแสดงถึงความตองการดานวัตถุเพื่อความสุขสบายทางกาย
4. ลักษณะคานิยมเพื่อแสดงถึง ความตองการสิ่งยึดเหนี่ยวภายในจิตใจ
5. ลักษณะคานิยมเพื่อการดํารงตนอยูในสังคม
6. ลักษณะคานิยมเพื่อการสรางความสัมพันธกับผูอื่น
7. ลักษณะคานิยมทางดานการศึกษาและการทํางาน
8. ลักษณะคานิยมที่เกิดจากความคาดหวังในสังคมสวนรวม
9. ลักษณะคานิยมที่แสดงถึงอุดมคติและหลักยึดมั่นในการดํารงชีวิต
(สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ, 2522)

บทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
1. กระตุนใหนิสิตนักศึกษาเขาใจถึงความสามารถดานทักษะทางสังคม
กับบุคลิกลักษณะโดยรวมของนิสิตนักศึกษา
2. เตรียมนิสิตนักศึกษาใหเผชิญกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
3. บูรณาการความรูและระบบคุณคาของสังคมอยางเปนองครวม
(Raven, 1984; Scott, 1984; Aggar,1991)

ลักษณะรวมของทักษะทางสังคม
1. การติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธ
2. การทํางานเปนกลุม
3. ความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น

เครื่องมือวัดทักษะทางสังคม
1. มาตรวัดจําแนกดวยภาษา
(Semantic Differential Scale)
• ลักษณะของมาตรแบงเปน
7 ระดับ
• วิธีสรางมาตรวัด 10 ขั้นตอน
(ธีระพร อุวรรณโณ, 2535)
2. มาตรการของความสนใจ
และทัศนคติ (Measures of
Interests and Attitudes)
• ความตรงและการตรวจสอบ
ความตรง (ความตรงตามเนื้อหา
ความตรงตามเกณฑ ความตรง
ตามทฤษฎี)
• ความเที่ยงและการตรวจสอบ
ความเที่ยง วิธีตรวจสอบความ
สอดคลองภายใน ความคงที่
ความคลาดเคลื่อน มาตรฐาน
ความลําเอียง
(อนาสตาซี, 1968 แปลโดย
ประชุมสุข อาชวอํารุง และคณะ,
2519)

แนวคิดและหลักการสรางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคม
1. หลักการสรางรูปแบบตามแนวคิดของจอยสและวีล มี 4 ขั้นตอน คือ
• ขั้นตอนการทํากิจกรรมแตละขั้น (Syntax)
• ขั้นมีปฏิสัมพันธ แสดงความสัมพันธและลักษณะบทบาทของแตละบุคคล
• แสดงลักษณะโตตอบ อธิบายการตอบสนองระหวางบุคคล การปรับ
พฤติกรรมการแสดงความคิดสรางสรรค
• การแสดงสิ่งสนับสนุน (Support System) อธิบายลักษณะที่เปน
เงื่อนไขหรือขอจํากัดในการปฏิบัติ เชน จํากัดดวยสถานที่
(Joyce & Weil, 1986)
2. หลักการสรางรูปแบบตามแนวคิดของไลทและค็อกซ กลาวถึงการเรียน
การสอนที่พัฒนาทักษะทางสังคม การสรางหลักสูตรระยะสั้น หรือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ อันประกอบดวยวัตถุประสงค การเลือกเนื้อหา
วิธีการสอน สิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม การประเมินผล
(Light & Cox, 2001)
3. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการสรางรูปแบบ
ใชลักษณะรูปแบบเชิงภาษาหรือขอความ อธิบายปรากฏการณ เพื่อใหเห็น
โครงสรางทางความคิด องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบ
ของรูปแบบ (Keeves, 1988)

ภาพรวมทักษะทางสังคม
1. ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาดานการใชถอยคํา
2. ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับอาจารยดานการใชถอยคํา
3. ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยดานการใชทาทาง
4. ทักษะทางสังคมดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
5. ทักษะทางสังคมดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น

หลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. สนับสนุนใหอาจารยและนิสิตนักศึกษาปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
2. สนับสนุนใหมีความรวมมือกันระหวางนิสิตนักศึกษา
3. สงเสริมใหมีการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ
4. การใหขอมูลยอนกลับทันที
5. การเนนการใชเวลาที่สัมพันธกับงาน
6. การสื่อสารใหทราบถึงความคาดหวังสูง
7. การยอมรับนับถือความสามารถพิเศษและวิธีการเรียนที่
หลายหลาก
(Chickering & Gamson, 1991)

รูปแบบการพัฒนา
ทักษะทางสังคม
1. แนวคิดหรือหลักการ
• พฤติกรรมบงชี้ทักษะ
5 ดาน
• หลัก 7 ประการของ
ชิคเคอริงและแกมสัน
• แนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดกิจกรรม/โครงการ
2. แนวทางใน
การนําไปใช
• นโยบายของสถาบัน
อุดมศึกษา
• หลักการและ
วัตถุประสงค
• เปาหมายการพัฒนา
• หนวยงานที่
รับผิดชอบ
• ขั้นตอนการ
ดําเนินการพัฒนา
ทักษะทางสังคม
• กิจกรรม/ โครงการ
• การประเมินผล

แผนภูมิที่ 1 รายละเอียดของกรอบแนวคิดในการวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา”
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของกับรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคม
สําหรับนิสิตนักศึกษา ผูว ิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหประเด็นการวิจัยโดยสรางกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ที่ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
1. ภาพรวมปญหานิสิตนักศึกษาซึ่งสัมพันธกับทักษะทางสังคม
1.1 การศึกษาวิจัยและติดตามผลที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา ไดพบประเด็นที่ผูใชบณ
ั ฑิตหรือนายจาง/ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษา
ระบุถึงปญหาหลักที่พบในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา (สุธรรม อารีกุล และคณะ, 2540;
สวนประกันคุณภาพ สํานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547) ดังนี้
1. บัณฑิตมีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป ยึดตนเองเปนผูนํา
2. ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ มองปญหาและวิธีแกปญ
 หาแบบ
แยกสวน
3. ขาดมนุษยสัมพันธ มีปญหากับเพื่อนรวมงาน
4. มีคานิยมหลายประการที่ไมเอื้อตอการดําเนินชีวิต เชน ขาดความอดทน ขาด
ความรับผิดชอบ
1.2 ขอมูลปญหาของนิสิตนักศึกษาจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ มีดังนี้
1.2.1 ปญหาดานวัฒนธรรม
ภาพลักษณของนิสิตนักศึกษารายบุคคลที่เปนผูกระทํา ขาวนักศึกษาบางคน
กออาชญากรรม การตัดสินใจแกปญหาโดยการประชดชีวิต ทํารายตัวเองเพื่อหลีกเลีย่ งสถานการณ
วิกฤติหรือขัดแยง รวมถึงปญหาการแตงกายไมรัดกุม ไมมิดชิดในที่สาธารณะ ถูกทําราย ถูก
หลอกลวง ปลนฆาและถูกใชเปนวัตถุทางเพศ การแสดงความกาวราว ขาดสัมมาคารวะ พูดจาไม
สุภาพ
1.2.2 ปญหาดานการดําเนินชีวิต
ภาพลักษณของนิสิตนักศึกษาในลักษณะกลุมที่ถูกตอตานจากสังคม เชน
กลุมนิสิตนักศึกษาที่ยดึ ติดวัตถุนิยม เนนความฟุงเฟอ ความสบาย ประกอบอาชีพทีไ่ มเหมาะสม
ขณะศึกษา เลียนแบบสิ่งที่ไมถูกตอง ชอบมั่วสุมตามสถานที่ที่ไมเหมาะสม สถานบันเทิง กลุมขับ
รถซิ่งบนทองถนน การใชสารเสพติด เสพสิ่งมึนเมา ติดการพนัน อบายมุข
1.2.3 ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม
ภาพลักษณของนิสิตนักศึกษาที่เปนเชิงลบ เชน ทุจริตในการศึกษา การ
ประพฤติผิดวินัย ขาดความรับผิดชอบ ไมตรงตอเวลา เชือ่ มั่นในตนเองมากเกินไป ไมยอมรับฟง
ความคิดเห็นผูอ ื่น ขาดสติไตรตรอง ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ขาดการประมาณตนและยับยั้งชั่งใจ
(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2548)
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2. แนวคิดความจําเปนในการพัฒนาทักษะทางสังคม
2.1 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2534 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิต
นักศึกษาในการรูจักวางตนเองใหเหมาะสมกับฐานะหนาที่ รูจักใหความรวมมือและประสาน
สัมพันธกับบุคคล มีความสุภาพออนโยน โอนออนผอนกันดวยเหตุและผล ทําใจใหกวาง รูจกั
รับฟงความคิดเห็นดวยสติปญญาและประสบการณที่หลากหลายเพื่อใหประสบความสําเร็จในชีวติ
ดังพระบรมราโชวาท
… การที่บุคคลจะทํางานใหสําเร็จลุลวงไดโดยราบรื่นนัน้ นอกจากจะอาศัยความรู
ความสามารถของตนเองแลว ยังจะตองไดรับความรวมมือสงเสริมจากผูอื่น มี
ผูรวมงานเปนตนดวย ดังนัน้ บัณฑิตควรพยายามอยางยิง่ ที่จะประสานสัมพันธกับ
ทุกฝายใหไดอยางแนบเนียน สอดคลองและกวางขวาง ในการนี้ทานจะตองประพฤติ
ปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ ตองรูจักประมาณคาของตนเองอยาง
ถูกตองเที่ยงตรง คือไมใหสูงเกินไปจนกลายเปนเยอหยิ่งจองหอง ทั้งไมใหต่ําเกินไป
จนทําใหถูกสบประมาทเหยียดหยาม ทางที่ถูกควรวางตัวใหพอเหมาะพอสมกับฐานะ
หนาที่ พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวใหเหนียวแนนสม่ําเสมอ นอกจากนั้น
ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน อดกลั้น รูจ ักเกรงใจ ใหอภัยและโอนออนผอนตาม
กันและกันดวยเหตุผล ประการสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจใหกวาง รูจ ักรับฟง
ความคิดความเห็น แมกระทัง่ คําวิพากษวจิ ารณจากผูอื่นอยางฉลาด เพราะการรูจักรับ
ฟงอยางฉลาดนั้น แทจริงคือการระดมสติปญ
 ญาและประสบการณอันหลากหลายมา
อํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง...
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, อางถึงใน มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย
และมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, 2543)
2.2 พระดําริและพระบรมราโชวาทของสมเด็จฯ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนกที่รับสั่งกับนักเรียนแพทย ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของทักษะทางสังคมวา
จําเปนตองใหนักเรียนแพทยฝกฝนอบรม เพราะไมตองการเพียงแคแพทยวิชาชีพที่รกั ษาคนทัว่ ไป
ไดเทานัน้ หากแตตองการคุณลักษณะทางสังคมที่เขาใจเพื่อนมนุษย มีสัมพันธภาพกับบุคคล มี
จรรยามารยาทควบคูความรูดา นวิชาการ มิฉะนั้นถามีเพียงแคดานความรูวิชาการ วิชาชีพ แตขาด
ทักษะทางสังคมก็จะเปนบุคคลที่เขาทํานอง “เปนคนรูมากแตเอาตัวไมรอด” และมหาวิทยาลัยควร
ทําหนาที่ในการฝกฝนและปลูกฝงทักษะทางสังคมแกนิสิตนักศึกษา ดังไดอัญเชิญพระดําริมาดังนี้
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... ฉันไมตองการเพียงแพทยที่ดี แตตองการใหพวกเธอเปนคนดวย...
… มหาวิทยาลัยเปนสมองตนคิดของชาติ เปนสถานเพาะเลี้ยงคนดีของชาติ
นั่นคือการศึกษาจะตองสรางคนที่สมบูรณ เปนการผสมผสานทั้งในความรูและ
ดีในทางความประพฤติปฏิบัติควบคูกันไป คนทํางานไดยงั ไมเรียกวาดี คนเรียนเกง
ยังไมพอ เปนคนรูมากแตเอาตัวไมรอด...
(สมเด็จฯ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อางถึงใน สุมน
อมรวิวัฒน, สวัสดิ์ จงกล และไพฑูรย สินลารัตน, 2542)
2.3 แนวคิดจากปาฐกถาแกนกั ศึกษาของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท (2548)
กลาวถึงความจําเปนในการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานทักษะทางสังคมไววา
...นิสิตนักศึกษาอยูในวัยที่มคี วามออนไหวในทุกๆ มิติ ไมวาจะเปนชีวิตสวนตัวและ
การอยูรวมกันกับสังคม เด็กสมัยนี้จึงไดโตเร็วมากทั้งรางกายและสติปญญา
ความคิด ความมั่นใจในตนเอง กลาพูดกลาแสดงออกมาก แตบางเรื่องกลาวไดวา
เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอันดีงามของสังคม มักพูดกันเสมอวานิสิตนักศึกษาคือ
อนาคตของประเทศชาติ เปนคําพูดที่ยิ่งใหญ มีความหมายมาก แตไมเห็นการกําหนด
แนวทางประพฤติปฏิบัติบอกใหรใู หเขาใจชัดเจนวาประสงคจะใหไปทางไหน ไป
อยางไร…(เปรม ติณสูลานนท, 2548)
2.4 ในการประชุมระดับโลกเรื่อง อุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21: วิสัยทัศนและการปฏิบัติ
ณ สํานักงานใหญยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหวางวันที่ 5-9 ตุลาคม 2541 ไดกลาวถึง
ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพอุดมศึกษาที่สาํ คัญคือตัวนิสิตนักศึกษา ซึ่งที่ประชุมครั้งนี้เนนถึงลักษณะ
สําคัญทางสังคมของนิสิตนักศึกษาวา เปนผูอยูในวุฒภิ าวะ มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออกใหเปนที่
ยอมรับของสังคม และอยูในวัยและโอกาสที่สามารถแสวงหาความรูเพิม่ เติมไดดว ยตนเอง ถานิสิต
นักศึกษาขาดความเขาใจเรื่องระเบียบกฎเกณฑแบบแผนของสังคม ขาดประสบการณ มองการณไกล
หรือคาดคะเนผลที่จะเกิดตามมา ยอมกอใหเกิดผลเสียหายแกสังคมสวนรวมได (ทบวงมหาวิทยาลัย,
2541)
2.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ไดกําหนดความมุงหมาย
และหลักการในการจัดการศึกษาวา “ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546)
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2.6 แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545-2549) “ คือมหาวิทยาลัยจะตองผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม มีสติปญญาในการ
เรียนรู นึกคิดอยางมีระบบ บุคลิกภาพดี มีความเปนผูนาํ รับผิดชอบตอตนเองและอาทรตอสังคม
ตระหนักในคุณคาทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น” (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545)
2.7 การสะทอนความคิดเห็นของผูประกอบการ สามารถสรุปความตองการ
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สัมพันธกับทักษะทางสังคม ดังนี้ (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,
2545)
1. ความสามารถในการปรับตัวกับเพื่อนรวมงาน
2. แสดงออกถึงความเปนคนรับผิดชอบและบริหารเวลาไดดี
3. พรอมที่จะปฏิบัติตนในกรอบระเบียบของหนวยงาน
4. ความสามารถในการควบคุมและแกปญหาที่ซับซอน
5. ความสามารถในการสื่อขอความ การนําเสนอความคิดเห็น
3. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 ทฤษฎีรูปแบบวุฒิภาวะของฮีท (Heath’s Maturity Model)
ฮีท (Heath, 1978) ไดนําเสนอทฤษฎีรูปแบบวุฒิภาวะในลักษณะของมิติหรือลําดับ
ขั้นที่เปนรูปแบบของพัฒนาการของบุคคล ซึ่งหากจะจัดประเภทแลว ทฤษฎีรูปแบบวุฒิภาวะของ
ฮีทนั้นอยูใ นกลุม Psychosocial (Chickering and Reisser, 1993) ซึ่งมองพัฒนาการของบุคคลวา มี
การเปลี่ยนแปลงเปนลําดับขั้นที่สามารถวัดและมองเห็นได รวมไปถึงลักษณะการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึ้นหลังจากไดรับประสบการณ ซึ่งประสบการณเปนเหตุทกี่ อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด ความรูสึก การแสดงออก การมองเห็นคุณคาและการเกีย่ วของสัมพันธกับผูอื่น นอกจากนัน้
ทฤษฎีของฮีทยังควรจัดใหอยูในกลุมทฤษฎี Cognitive และ Person-environment Interaction) อีก
ดวย เนื่องจากรูปแบบการเกิดวุฒภิ าวะนัน้ จะตองเกิดขึ้นภายใตทักษะทางปญญา (Cognitive Skill)
และมีความสามารถที่จะอยูรว มและมีความสัมพันธกับผูอื่น (Interpersonal Relations) โดยฮีทได
เสนอทฤษฎีนภี้ ายใตสมมุติฐานวา “ระบบวุฒิภาวะของบุคคล เปนการเกิดพัฒนาการขึ้นของมิติ 5
มิติที่มีความเกี่ยวของกันอยางเปนอิสระภายใตหลักสําคัญ 4 ประการของพัฒนาการในชีวิตของ
บุคคล” (“A maturing system who can be described in terms of five interdependent dimensions in
the four principal sectors of his life”) (Pascarella and others, 1991) การอธิบายลักษณะที่เกิดขึ้น
ของทฤษฎีนี้ปรากฏออกมาในรูปของ “Ideal Persons” หรือองครวมในอุดมการณของบุคคล ซึ่ง
อธิบายไดตามลักษณะของความเขมแข็งของสุขภาพทางจิต แนวคิดในทางที่ดีตามหลักจิตวิทยา
การมองโลกในทางที่ดี ความตระหนักถึงความสามารถของตัวเอง ความสามารถในการทําใหบรรลุ
วัตถุประสงค และความสามารถในการบริหารอารมณของตนเอง
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3.2 ทฤษฎีพฒ
ั นาการของอิริคสัน (Erikson’s Theory of Development)
อิริคสัน (1963) ไดอธิบายพัฒนาการของมนุษย โดยเนนความสัมพันธและความ
ตองการทางสังคม เขาเชื่อวามนุษยในสังคมจะตองผานพัฒนาการทั้ง 8 ระยะตอเนื่องกันไป และ
ถาบุคคลมิไดมีความพอใจหรือสมปรารถนาในพัฒนาการขั้นใด จะมีปญหาเกิดขึน้ และปญหานัน้ จะ
สะสมตอเนื่องไปถึงพัฒนาการในระยะหลังและมีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพดวย
ในขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปนอายุของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น เปนวัยที่มี
พัฒนาการในดานทําความเขาใจและรูจ ักตนเองได หรือสับสนไมเขาใจตนเอง ผลดีที่เกิดขึ้นจาก
พัฒนาการ คือ ความเสียสละ ความซื่อสัตย และจงรักภักดี สวนกลุมทีม่ ีอิทธิพลตอวัยรุนคือ
กลุมเพื่อนคนอื่นๆในวัยเดียวกันและผูนําหรือบุคคลหรือสิ่งที่จะยึดถือเปนตัวอยาง
3.3 ทฤษฎีการพัฒนาสติปญ
 ญาและจริยธรรมของเพอรรี่ (Perry’s Scheme of
Intellectual and Development)
ทฤษฎีการพัฒนาสติปญญาและจริยธรรมของเพอรรี่ (Perry, 1970) เปนทฤษฎีที่
มุงเนนเรื่องการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานสติปญญาและดานจริยธรรมในเด็กทีแ่ สดงออกอยาง
เปดเผยโดยใชตําแหนง (Position) เปนสิ่งบงชี้ระดับของพัฒนาการโดยไมเกี่ยวของกับระยะเวลา
เพอรรี่แบงโมเดลพัฒนาการทางสติปญญาและจริยธรรมตามการแสดงออกเชิงตรรก 9 ตําแหนง
ใน 3 กลุม ดังนี้
3.3.1 ตําแหนงที่ 1-3 เปนตําแหนงบงชี้ลักษณะการแบงโลกของตนของเด็ก
ออกเปน 2 ดานอยางชัดเจน (Dualism Modified) ในชวงตําแหนงนี้นสิ ิตนักศึกษาจะแบงมุมมอง
ของตนออกเปน 2 ดาน คือ ดานบวกและดานลบ ดานผิดและดานถูก การเรียนรูของนิสิตนักศึกษา
ที่อยูในชวงนีจ้ ะขึ้นอยูกับตนเองเปนสําคัญ เนื้อหาคําสอนของอาจารยเปนสิ่งที่นิสติ นักศึกษาตอง
ยึดเอาไว
3.3.2 ตําแหนงที่ 4-6 เปนตําแหนงบงชี้ถึงการคนพบความสัมพันธ (Relative
Discovered) ในชวงนีน้ ิสิตนักศึกษามีความเขาใจในความสลับซับซอนของความรูวาประกอบดวย
บริบทตางๆ สัมพันธกันอยูอยางสอดคลอง นิสิตนักศึกษาสามารถใชความคิดของตนเพื่อวิเคราะห
ตนเองและผูอนื่ ได
3.3.3 ตําแหนงที่ 7-9 เปนตําแหนงบงชี้ถึงการตกลงรวมในการคนพบความสัมพันธ
(Commitments in Relativism Developed) ในชวงนี้นิสติ นักศึกษาจะคนพบตนเองโดยอาศัยพืน้ ฐาน
ขอเท็จจริงที่มกี ารตกลงรวมในความสัมพันธระหวางความคิด คานิยม พฤติกรรมตอบุคคลอื่น เชน
การประพฤติตามหลักคําสอนศาสนา การแตงงานเพื่อสรางสถาบันครอบครัว การประกอบสัมมาชีพ
เปนตน
กระบวนการทัง้ 9 ตําแหนงขางตนจะเกิดขึ้นอยางตอเนือ่ งตลอดชีวิตของนิสิต
นักศึกษาแมจะสําเร็จการศึกษาไปแลวก็ตาม
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4. แนวคิดทักษะทางสังคมที่จําเปนของนิสิตนักศึกษา
4.1 แนวคิดการพัฒนาทักษะทางสังคมที่จําเปนสําหรับนิสิตนักศึกษาของเกรแชม และ
เอลเลียต
เกรแชมและเอลเลียต (Gresham & Elliott, 1990) ไดกลาวถึงพฤติกรรม 5 ดาน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การรวมมือ (Cooperation) การยอมรับในกฎระเบียบขอบังคับ ตลอดจนการ
รูจักใหความชวยเหลือและแบงปนผูอื่น
2. การเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) การเห็นอกเห็นใจ รูจักเคารพในความรูสึก
และความคิดของผูอื่น
3. การกลาแสดงตน (Assertion) การรูจักแสดงความคิดเห็น ยืนยันในสิทธิที่
ตนเองควรจะไดซึ่งไมทําใหคนอื่นรูสึกเปนปฏิปกษดว ย
4. การควบคุมตน (Self Control) ความสามารถในการดูแลตนเองในสถานการณ
ที่วิกฤติหรือขัดแยง
5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) การยอมรับในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนหนาที่ที่ตองปฏิบัติและเอาใจใสตอ ภาระหนาทีก่ ารงาน ติดตามผลงาน
4.2 แนวคิดการเรียนการสอนที่เสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาของ
ไลทและคอกซ
ไลทและคอกซ (Light & Cox, 2001) ไดกลาวถึงการเรียนการสอนที่เสริมสราง
ทักษะทางสังคม มีประเด็นตางๆ ดังนี้
y การสนทนา (Sharing Verbalization)
y การรูจักปรับเปลี่ยนมุมมอง (Alternative Perspectives)
yความสัมพันธระหวางบุคคล(Interpersonal)และความเขาใจตนเอง (Intrapersonal)
y การเคลื่อนไหวและใชรางกาย (Bodily / Kinesthetic)
y การดนตรี (Musical)
y การทําตัวใหผอนคลาย เพื่อลดแรงตานทานทางอารมณ (Ice-breaking)
y การเชื่อมโยง (Linkage)
y การปรับตัวเขากับสังคม (Normative Strategy)
y การเปนผูนาํ (Leadership)
y การรูจักใชพลังและความสามารถ (Power)
y การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (Environment)
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5. ลักษณะคานิยมไทย
คานิยม (Value) มีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมของมนุษยในฐานะทีเ่ ปนตัวตัดสินกําหนด
เปนตัวนําหรือผลักดันใหพฤติกรรมบุคคลมีความโนมเอียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ คานิยมจึงเปน
พลังที่ซอนเรนอยูภายใตพฤติกรรมทางสังคมสวนใหญของมนุษย จากการวิจยั เรื่อง “คานิยมและระบบ
คานิยมไทย: เครื่องมือในการสํารวจวัด” โดยสุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522) ไดศึกษาวัด
คานิยมไทยโดยการสรางเครื่องมือวัดคานิยมที่เหมาะสม มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได เพื่อใหไดมา
ซึ่งลักษณะคานิยมไทยที่เชื่อไดวามีผลตอพฤติกรรมโดยสรุปเปนลักษณะคานิยมได 2 ประเภท คือ
ลักษณะคานิยมจุดหมายปลายทาง และลักษณะคานิยมวิถีปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ลักษณะคานิยมจุดหมายปลายทาง 20 ขอ
1. คานิยมจุดหมายปลายทางในการชวยเหลือผูอื่น
2. คานิยมจุดหมายปลายทางในการไดรับความยกยองในสังคม
3. คานิยมจุดหมายปลายทางในการมีชีวิตที่ตนื่ เตน
4. คานิยมจุดหมายปลายทางในการมีชีวิตที่สบายพอสมควร
5. คานิยมจุดหมายปลายทางในการมีมิตรที่ดี
6. คานิยมจุดหมายปลายทางในการมีคนรัก
7. คานิยมจุดหมายปลายทางในการมีหลักธรรมและศาสนาเปนที่พึ่ง
8. คานิยมจุดหมายปลายทางในความกวางขวางในสังคม
9. คานิยมจุดหมายปลายทางในความงามของธรรมชาติและศิลปะ
10. คานิยมจุดหมายปลายทางในความเปนปราชญผูรูดี
11. คานิยมจุดหมายปลายทางในความภาคภูมิใจในตนเอง
12. คานิยมจุดหมายปลายทางในความมั่นคงของประเทศชาติ
13. คานิยมจุดหมายปลายทางในความมั่งมีในเงินทองและวัตถุ
14. คานิยมจุดหมายปลายทางในความรักอิสรเสรี
15. คานิยมจุดหมายปลายทางในความสงบสุขทางใจ
16. คานิยมจุดหมายปลายทางในความเสมอภาค
17. คานิยมจุดหมายปลายทางในความสําเร็จในชีวิต
18. คานิยมจุดหมายปลายทางในความสุขในชีวติ และครอบครัว
19. คานิยมจุดหมายปลายทางในความสุขสําราญ
20. คานิยมจุดหมายปลายทางในทางที่มุงใหเกิดโลกที่มีสันติสุข
5.2 ลักษณะคานิยมวิถีปฏิบตั ิ 23 ขอ
คานิยมวิถีปฏิบัติแบบบรรทัดฐานที่นําไปสูการปฏิบัติ อันไดแกลักษณะดังนี้
1. วิถีปฏิบัติในการบังคับตัวเอง

22
2. วิถีปฏิบัติในการเปนตัวของตัวเอง
3. วิถีปฏิบัติในการปรับตัวเขากับจังหวะและสิ่งแวดลอม
4. วิถีปฏิบัติในการประมาณตนและความรักสันโดษ
5. วิถีปฏิบัติในการพึ่งพาอาศัยกัน
6. วิถีปฏิบัติในการมีความสามารถสูง
7. วิถีปฏิบัติในการมีอารมณสงบและความสํารวม
8. วิถีปฏิบัติในการรักษาน้ําใจกัน
9. วิถีปฏิบัติในเรื่องความรักใครชอบพอสนิทสนม
10. วิถีปฏิบัติในเรือ่ งการใหอภัย
11. วิถีปฏิบัติในเรือ่ งความกตัญูรูคุณ
12. วิถีปฏิบัติในเรือ่ งความทะเยอทะยาน
13. วิถีปฏิบัติในเรื่องความสุภาพ
14. วิถีปฏิบัติในเรือ่ งความออนนอมเชื่อฟง
15. วิถีปฏิบัติในเรือ่ งการศึกษาสูง
16. วิถีปฏิบัติในเรือ่ งความกลา
17. วิถีปฏิบัติในเรือ่ งความซื่อสัตย
18. วิถีปฏิบัติในเรือ่ งความรับผิดชอบ
19. วิถีปฏิบัติในเรือ่ งความสนุกสนานราเริง
20. วิถีปฏิบัติในเรือ่ งความคิดสรางสรรค
21. วิถีปฏิบัติในเรือ่ งความสะอาด
22. วิถีปฏิบัติในเรือ่ งความมีน้ําใจเมตตาอารี
23. วิถีปฏิบัติในเรือ่ งการมีแนวคิดกวาง
ทั้งนี้การจะพิจารณาลักษณะคุณคาทั้งสองแนว ในทางพฤติกรรมศาสตรไดใหความ
สําคัญตอสิ่งกระตุนและพฤติกรรมตอบสนอง S-R Connections (Stimulus-Response Connection)
ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญอันจะนําพามาซึ่งพฤติกรรมของบุคคล แตในที่นี้ความหมายของตัวกระตุน
คานิยมหนึ่งจะมีความหมายอะไรนั้นไมสําคัญ สําคัญแตวาตัวกระตุน ดังกลาวจะทําใหเกิดพฤติกรรม
ตอบสนองตามที่ไดคาดหมายไวหรือไม และพฤติกรรมตอบสนองที่เกิดขึ้นนีเ้ อง หากเกิดขึน้ บอยก็จะ
สามารถพยากรณพฤติกรรมของบุคคลไดคอนขางมั่นคงและแนนอน ซึ่งสามารถจัดกลุมลักษณะ
พฤติกรรมได 9 ลักษณะ ดังนี้
1. ลักษณะคานิยมเพื่อการดําเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ ประกอบดวย
คานิยมในการดําเนินชีวิตที่ตอ งการมีชีวิตทีต่ ื่นเตน รักความอิสรเสรี โดยการประกอบอาชีพดวย
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ความตองการมีความสําเร็จในชีวิต จึงมีคานิยมดานความทะเยอทะยาน มีการบังคับตนเองและมี
การปรับตัวใหเขากับจังหวะและสิ่งแวดลอม
2. ลักษณะคานิยมที่แสดงถึงลักษณะนิสัย ประกอบดวยคานิยมที่แสดงถึงลักษณะ
นิสัย มีความสุภาพ มีความออนนอม เชื่อฟง มีความซื่อสัตย รักความสะอาด มีการพึ่งพาอาศัยกันและ
ชอบชวยเหลือผูอื่น
3. ลักษณะคานิยมเพื่อแสดงถึงความตองการดานวัตถุเพือ่ ความสุขสบายทางกาย
ประกอบดวยคานิยมที่ตองการความมั่งมีในแงเงินทองและวัตถุ การมีชีวิตที่สุขสบายพอควร มี
ความสุขสําราญ
4. ลักษณะคานิยมเพื่อแสดงถึงความตองการสิ่งยึดเหนี่ยวภายในจิตใจ
ประกอบดวยคานิยมในการมีหลักธรรมและศาสนาเปนที่พึ่ง รักความงามของธรรมชาติ ศิลปะและ
คานิยมที่ตองการความสงบสุขทางใจ
5. ลักษณะคานิยมเพื่อการดํารงตนอยูในสังคม ประกอบดวยคานิยมเรื่อง
การไดรับความยกยองในสังคมและมีความกวางขวางในสังคม
6. ลักษณะคานิยมเพื่อการสรางความสัมพันธกับผูอื่น ประกอบดวยคานิยมเรื่อง
การมีมิตรที่ดี การมีคนรัก มีความรักใครชอบพอสนิทสนม มีการแสดงออกในเรื่องความสัมพันธตอ
ผูอื่น โดยมีการใหอภัย มีการรักษาน้ําใจกัน มีน้ําใจเมตตาอารี และมีอารมณสงบและสํารวม
7. ลักษณะคานิยมทางดานการศึกษาและการทํางาน ประกอบดวยคานิยมเรื่อง
ความเปนปราชญผูรูดี การมีการศึกษาสูง มีความสามารถสูง มีความคิดกวางและสรางสรรค
8. ลักษณะคานิยมที่เกิดจากความคาดหวังในสังคมสวนรวม ประกอบดวยคานิยม
ในการอยูใ นโลกที่มีสันติสุข มีความมั่นคงของประเทศชาติและมีความเสมอภาค
9. ลักษณะคานิยมที่แสดงถึงอุดมคติและหลักยึดมั่นในการดํารงชีวิต
ประกอบดวยคานิยมในการมีความภาคภูมใิ จในตัวเอง ยึดมั่นในการมีความสุขในชีวติ และ
ครอบครัว มีอุดมคติที่ตองมีความเปนตัวของตัวเอง มีการประมาณตนและความรักสันโดษ มี
ความกตัญูรคู ุณ มีความสนุกสนานราเริง และมีความกลาหาญ พรอมที่จะยืนหยัดในการตอสู
เพื่อความคิดและความเชื่อของตน
6. บทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
6.1 แนวคิดของราเวน (Raven, 1984) เห็นวา “การพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิต
นักศึกษาเปนภารกิจที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะกลไกหลักของ
ประเทศ ซึ่งรับผิดชอบการผลิตกําลังคนในระดับสูง จะตองกระตุน ใหนิสิตนักศึกษามีความเขาใจ
ถึงความสามารถดานทักษะทางสังคมกับบุคลิกลักษณะโดยรวมของนิสิตนักศึกษา”
6.2 แนวคิดของสกอต (Scott, 1984 อางถึงใน Barnett, 1994) สิ่งสําคัญที่
สถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักคือมหาวิทยาลัยควรมีภาระหนาที่อันสําคัญในการใชกระบวนการ
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ทางการศึกษาปลูกฝงแนวความคิด ใหความรูและสรางความเขาใจ ความเปนไปของสังคมที่
เคลื่อนไหวทามกลางความสัมพันธของสมาชิกในสังคม เนื่องจากผลของความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมจะมีผลตอการใชชีวิตของนิสิตนักศึกษา แตสภาพการณที่เกิดขึ้นในขณะนี้มหาวิทยาลัยไมได
ใหความสําคัญตอบทบาทการใชกระบวนการทางการศึกษาเพื่อปลูกฝงองคความรู แนวความคิด
ทักษะทางสังคมแกนิสิตนักศึกษาเทาที่ควรจะเปน แตกลับไปมุงเนนผลผลิตมากกวา จึงกลาวไดวา
ปจจุบันมหาวิทยาลัยละเลยการทําหนาทีใ่ นฐานะเปนแหลงความรูอันทรงคุณคาที่เอื้ออํานวยให
นิสิตนักศึกษาเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคมและสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับ
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย อันเปนการเสริมสรางบุคลิกภาพทางสังคม การศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยจะเปนการสูญเปลาอยางยิ่ง และไมสามารถบรรลุถึงเปาหมายในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพออกสูสังคม ถาไมถือวาเปนภาระหนาที่ บทบาทอันสําคัญในการเตรียมนิสติ นักศึกษาให
สามารถเผชิญกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
6.3 แนวคิดของแอ็คกา (Aggar, 1991 อางถึงใน Barnett, 1994) วิพากษถึงสภาพการณ
ในอุดมศึกษาวามุงไปใน “มิติดานเดียว” กลาวคือ การจัดการศึกษาโดยทั่วไปมีสัดสวนที่ให
ความสําคัญกับเนื้อหาวิชาเพื่อเพิ่มพูนดานสติปญญาของผูเรียนเปนประการสําคัญ จึงคอนขาง
ละเลยตอกระบวนการเรียนรูมิติดานสังคม เห็นไดจากนิสิตนักศึกษาในสังคมปจจุบันตองพึ่งพา
อาศัยการศึกษาหาความรูจากการคนควาในเครื่องคอมพิวเตอร ตลอดจนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่
กวางขวางขึ้น จึงดูเหมือนวาวัฒนธรรมและความรูไดถูกบรรจุอยูในเครื่องคอมพิวเตอรเครื่อง
เดียวกัน เขาทํานองมิติดานเดียว ดวยเหตุดงั กลาวนี้จึงทําใหนิสิตนักศึกษาขาดโอกาสแสดง
วิจารณญาณในการแสดงออกอยางมีความหมายของชีวติ ผานทักษะความสามารถในการคิด การพูด
และการเขียนอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับการเชือ่ มโยงตัวเองกับสังคมโดยทั่วไป สงผลใหสัดสวน
องครวมทางสังคมที่แสดงถึงภาพการปฏิสัมพันธของพฤติกรรมมนุษยแคบลงไปกวาสัดสวนของ
การพัฒนาทักษะทางสติปญญา มหาวิทยาลัยควรทําหนาที่ทางภูมิปญญาอยางจริงจังและเขมแข็ง
ในการเปนแหลงที่นิสิตนักศึกษาไดเรียนรูว ิธีการแสวงหาวิถีชีวิต เพื่อใหเขาใจธรรมชาติความเปน
มนุษยดวยการบูรณาการความรูและระบบคุณคาของสังคมอยางเปนองครวม
7. ลักษณะรวมของทักษะทางสังคม
ทักษะทางสังคมมีลักษณะรวม 3 ลักษณะ คือ
7.1 การติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ
7.2 การทํางานเปนกลุม
7.3 ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
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8. เครื่องมือสํารวจทักษะทางสังคม
ในการวิจัยเพือ่ สํารวจทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษานี้ จะนําแนวคิดการใชวิธวี ัด
ดวยมาตรวัดซึง่ เปนวิธีที่มีผนู ิยมใชมาก เนือ่ งจากมีความเปนปรนัยสูง สามารถวัดไดกับคนกลุมใหญ
ใชเวลานอยกวาการวัดดวยวิธีอื่นๆ
8.1 ประเภทของมาตรวัดเจตคติ มี 14 ประเภท (ธีระพร อุวรรณโณ, 2535) ดังนี้
1. มาตรวัดอันตรภาคปรากฏเทากัน (Equal appearing intervals scales) ของ
Thurstone
2. มาตรวิธีเปรียบเทียบรายคู (Pair comparisons method) ของ Thurstone
3. มาตรรวมการประมาณคา (Summated ratings scale) ของ Likert
4. มาตรสแคโลแกรม (Scalogram scale) ของ Guttman
5. มาตรระยะหางทางสังคม (Social distance scale) ของ Bogardus
6. มาตรจําแนกดวยภาษา (Semantic differential scale) ของ Osgood
7. มาตรจําแนกพฤติกรรม (Behavioral differential scale) ของ Triaudie
8. มาตรกลุมทฤษฎีความคาดหวัง- คุณคา (Expectancy-value theory) อาทิ
ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของ Fishbein and Ajzen ทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนของ Ajzen
9. รายการความคิด (Listen thoughts)
10. แบบตรวจสอบรายการคุณศัพท (Adjective checklist)
11. มาตรสเตเปล (Staple scale)
12. มาตรประมาณตนเอง (Self-rating scale)
13. มาตรอันตรภาคตามลําดับ (Successive intervals scale)
14. มาตรวัดสวนบุคคล (Ideographic vs nomothetic)
เมื่อพิจารณาประเภทของมาตรทั้ง 14 ประเภท พบวา มาตรวัดที่นยิ มใชมากที่สุด
ในปจจุบนั มี 2 ชนิด คือ มาตรรวมประมาณคา (Summated ratings scale) ของลิเคิรต (Likert) และ
มาตรวัดจําแนกดวยภาษา (Semantic differential scale) ของออสกูด (Osgood)
8.2 มาตรวัดจําแนกดวยภาษา (Semantic differential scale) ของออสกูด
8.2.1 ลักษณะของมาตรวัดจําแนกดวยภาษา
มาตรวัดจําแนกดวยภาษาของออสกูด เปนการประเมินความรูสึกของบุคคลที่
มีตอสิ่งใดๆ โดยกําหนดความคิดรวบยอด (concept) เกี่ยวกับสิ่งที่ตองการวัดชุดหนึ่งเสมือนรายการ
หัวขอ เนื้อหาที่เปนองคประกอบของสิ่งที่จะวัด เชน จะวัดเจตคติเกีย่ วกับครอบครัวซึ่งยอม
ประกอบดวยความคิดรวบยอด คือ พอ แม ลูก ญาติ เปนตน แลวกําหนดการวัดเปน 2 ทิศทาง จาก
การใชชุดคําคุณศัพทคูที่มีความหมายตรงกันขาม (ฺBipolar semantic scale) ไประบุความรูสึกของ
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บุคคลที่มีตอแตละความคิดรวบยอดทีเ่ กีย่ วกับสิ่งที่ตองการวัดนั้น ดวยการเขียนเครื่องหมาย/หรือ x
ลงบนตําแหนงในชวงการวัดที่กําหนดไปทางดานใดดานหนึ่งระหวางคําคุณศัพทคู โดยมีความเชื่อ
วาการที่บุคคลจะรูสึกอยางไร คิดอยางไรตอสิ่งนั้นตามคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ความเชื่อตางๆ จะขึ้นอยูก ับความหมายของภาษา (semantic) ที่บุคคลรับรูตอสิ่งที่ตองการวัดนั้น
สิ่งที่ตองการวัดนี้จะประกอบดวยความคิดรวบยอดหลายๆ อยางที่มาจากความหมายของภาษาที่
ประกอบดวยขอบขาย 3 มิติ (ไพฑูรย โพธิสาร, 2546) ดังนี้
1) มิติดานการประเมินคา เปนคําคุณศัพทที่ใชในการประเมินคา เชน ดี-เลว
เกลียด-รัก ยุติธรรม-ลําเอียง เมตตา-ทารุณ ฉลาด-โง ซื่อสัตย-คดโกง เปนตน
2) มิติดานศักยภาพ เปนคําคุณศัพทเกี่ยวกับศักยภาพหรือกําลัง/ความสามารถ
ทํางาน เชน ยาก-งาย หนัก-เบา แข็งแรง-ออนแอ ใหญ-เล็ก ทนทาน-บอบบาง แข็ง-ออน เปนตน
3) มิติดานการกระทํา/กิจกรรม เปนคําคุณศัพทแสดงกิจกรรม/การปฏิบัติ
ตางๆ เชน ชา-เร็ว ราเริง-หงอยเหงา กระตือรือรน-เฉื่อยชา เปนตน
8.2.2 วิธีพัฒนามาตรวัดจําแนกดวยภาษา
วิธีพัฒนามาตรวัดจําแนกดวยภาษาเปนการผสมผสานแนวคิดของ
นักจิตวิทยา ไดแก ออสกูด ซูไซ แทนเนนบวม (Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957)
ขั้นตอนโดยสังเขปมี 10 ขั้นตอน (ธีระพร อุวรรณโณ, 2535) คือ
1) กําหนดทีห่ มายของเจตคติใหชัดเจน
2) นําที่หมายไปกระตุน คําคุณศัพทจากกลุม ตัวอยางขั้นพัฒนามาตร นํา
ที่หมายไปพิมพใสหัวกระดาษพรอมคําชี้แจงการตอบ นําแบบสํารวจคําคุณศัพทที่เกีย่ วกับที่หมาย
ของเจตคติไปใหกลุมคนที่มลี ักษณะคลายกลุมตัวอยางประมาณตั้งแต 30 คน เพื่อใหตอบวาที่หมาย
ทางจิตเปนสิ่งที่........ ตามความเห็นของผูตอบ โดยใหใชคําคุณศัพทบรรยาย
3) คัดเลือกคําคุณศัพท นําคําคุณศัพททั้งหมดที่ไดมาจัดหมวดหมู รวมคําที่
คลายกันและตรงกันขามกันเขาไวดว ยกัน แลวบันทึกความถี่ของคําตอบแตละหมวดไว เรียงลําดับ
ความถี่คําตอบจากสูงสุดไปต่าํ สุด แลวคัดเอาคําที่มีความถี่สูงใน 10-12 ลําดับแรกมาใช หรือหา
คารอยละสะสมจากความถี่สงู สุดลงไปสูความถี่ต่ําสุด คัดเอาคําคุณศัพทหรือคูคําคุณศัพทที่มีรอยละ
สะสมประมาณรอยละ 75 มาใช หากคําคุณศัพทตวั ใด กลุมตัวอยางผูต อบไมไดตอบคําตรงกันขามมา
ดวย ผูสรางมาตรอาจนําไปถามกลุมตัวอยางใหมอีกครั้ง หรืออาจคนควาจากพจนานุกรม แตตอง
แนใจวาเปนคําตรงกันขามจริงๆ
4) พิมพมาตรขั้นพัฒนา พรอมเขียนคําชี้แจงการตอบอยางละเอียด แลวเย็บ
ไวเปนหนากอนถึงหนามาตร
5) ทดลองใชมาตรขั้นพัฒนา

27
6) ใหคะแนนคําตอบ โดยกําหนดคาคะแนนของชวงการวัดเปน 1-7 คะแนน
หรือ –3 คะแนน ถึง + 3 คะแนน แลวนําคําตอบของกลุมตัวอยางขั้นพัฒนามาตรมาใหคะแนน โดย
ใหคะแนนคําตอบที่ตอบมาดานคุณศัพททมี่ ีความหมายทางไมดีระหวาง –3 ถึง –1 ใหคะแนนคําตอบ
ที่ตอบมาดวยคุณศัพทที่มีความหมายทางดีระหวาง 1 ถึง 3 และใหคะแนนคําตอบทีต่ ัดสินใจไมได
เปน 0 จากนัน้ ก็รวมคะแนนรวมของแตละคน สําหรับคะแนน 0 เปนจุดศูนยกลางนัน้ ออสกูด ซูไซ
และแทนเนนบวม ถือวาจุดกลางของคะแนนรวม (กรณีเปนศูนย) เปนจุดที่แสดงวาบุคคลมีเจตคติ
เปนกลางตอเรือ่ งนั้น ดังนัน้ บุคคลใดมีคะแนนรวมเปนลบถือวามีเจตคติทางลบตอที่หมาย และ
บุคคลใดมีคะแนนรวมเปนบวก ถือวามีเจตคติทางบวกตอ ที่หมาย สวนคะแนนทีบ่ วกลบมากนอย
ถือเปนความเขมหรือความหนักแนนของเจตคติไปในทิศทางนั้น ผลการประเมินความรูสึกมา
คํานวณคาเฉลี่ยเปนรายดานของกลุมคําคุณศัพททั้ง 3 ดาน เพื่อแสดงทิศทางของมิติทางภาษาแตละ
มิติของความคิดรวบยอดหนึง่ ๆ
7) การหาสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม
8) การคัดเลือกขอความ ยกเวนไมตองคัดเลือกขอความทางบวกหรือลบ
เพราะมาตรจําแนกความหมายแตละขอมีคาํ คุณศัพทเปนคูทางบวกและลบอยูแลว และใชการ
วิเคราะหองคประกอบแทนในขั้นนีเ้ พื่อคัดเอาเฉพาะคูคาํ คุณศัพทที่เปนการประเมินเทานั้นมาใช
9) การตรวจสอบความเที่ยงของมาตร
10) การตรวจสอบความตรงของมาตร
9. แนวคิดและหลักการสรางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคม
9.1 แนวคิดของจอยสและวีล (Joyce and Weil, 1986) มี 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนในการทํากิจกรรมแตละขั้น (Syntax)
2. ขั้นมีปฏิสัมพันธ (Social System) แสดงความสัมพันธและลักษณะบทบาท
ของแตละบุคคล
3. แสดงหลักการโตตอบ (Principle of Reaction) อธิบายการตอบสนองระหวาง
บุคคล การปรับพฤติกรรม การแสดงความคิดสรางสรรค
4. แสดงสิ่งสนับสนุน (Support System) อธิบายลักษณะที่เปนเงื่อนไขหรือ
ขอจํากัดในการปฏิบัติ เชน จํากัดดวยสถานที่ บุคคล เปนตน
9.2 แนวคิดของไลทและค็อกซ (Light & Cox, 2001) การวิจยั ครั้งนี้ใชรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เสริมสรางทักษะทางสังคม เชน ชวยใหนิสิตนักศึกษามีความสามารถทางดาน
การใชวาจา การสนทนา การรูจักเลือกเปลี่ยนมุมมอง สามารถยอมรับความคิดที่หลากหลาย เขาใจ
และยอมรับผูอ ื่น ความสัมพันธระหวางบุคคล และความเขาใจตนเอง การเคลื่อนไหวและใชรางกาย
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ไดเหมาะสม มีทาทางลักษณะที่เขากับคนได มีกิรยิ ามารยาทเรียบรอย การดนตรี การทําตัวให
ผอนคลายเพื่อลดแรงตานทานทางอารมณ การรูจักเชื่อมโยงเรื่องราว ไมดวนสรุป ตองรับขอมูลจาก
หลายๆ ทางมาพิจารณาประกอบกัน การปรับตัวเขากับสังคม การเปนผูนํา การใชพลังและ
ความสามารถ การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหม (Environment)
9.3 แนวคิดของคีฟส (Keeves, 1988) ไดจัดแบงรูปแบบออกเปน 5 ประเภท ดังนี้
9.3.1 Analogue Models หมายถึง แบบหุน จําลองเชิงเทียบเคียง โดยวิธีการ
จําลองจากของจริงหรือคลายกับของจริง อาจมีขนาดแตกตางจากขนาดจริงไปบาง เชน หุนจําลอง
รถยนต หุนจําลองเครื่องบิน หุนจําลองเรือเดินสมุทร เปนตน สวนใหญจะมีลักษณะเชิงกายภาพ
จุดออนที่พบคือไมสามารถระบุความสัมพันธของแตละองคประกอบภายในแบบจําลองไดอยาง
ชัดเจน
9.3.2 Semantic Models หมายถึง รูปแบบที่ใชภาษาในการอธิบาย บางครั้ง
เรียกวารูปแบบเชิงขอความ โดยใชปรากฏการณทางภาษา ซึ่งอาจเปนตัวอักษร รูปภาพ หรือ
แผนภูมิ เพื่อใหเห็นโครงสรางทางความคิด องคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบที่
สําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน รูปแบบเกีย่ วกับเจตคติ รูปแบบเกี่ยวกับผลการเรียนแบบตางๆ
9.3.3 Schematic Models หมายถึง รูปแบบที่ใชแผนภูมิ (Diagram) แสดงใหเห็น
ถึงความสัมพันธขององคประกอบที่สําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผลตอกัน เชน การเขียนรูปแบบ
โครงสรางขององคกรการบริหารงาน เปนตน
9.3.4 Mathematical Models หมายถึง รูปแบบที่แสดงออกในรูปของสูตรหรือ
สมการทางคณิตศาสตร จึงมักเรียกรูปแบบนี้วา รูปแบบเชิงคณิตศาสตร โดยเริ่มมีการนํามาใช
ในชวงป ค.ศ.1960 ในสาขาวิชาการวัดผลการศึกษา และตอมาไดขยายผลไปทางดานการวิจยั ทาง
การศึกษา และสาขาวิชาอื่นๆ เพราะสามารถทดสอบสมมติฐานไดและนําไปสูการพิสูจน
ขอเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ ได
9.3.5 Causal Models หมายถึง รูปแบบเชิงสาเหตุ เปนรูปแบบที่อยูในระดับขั้น
สูง โดยมีตัวแปรแตละตัว ตองแสดงความสําคัญเชิงสาเหตุกับตัวแปรอื่นๆ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ
1) Recursive Models หมายถึง รูปแบบแสดงความสัมพันธของสาเหตุ
หรือตัวแปรอืน่ ที่มีเสนโยงที่มีทิศทางของการเปนสาเหตุไปในทางเดียว หรือไมมีความสัมพันธ
ยอนกลับ
2) Non-Recursive Models หมายถึง รูปแบบที่แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุ
แบบเสนคูระหวางตัวแปร โดยทิศทางของความสัมพันธของตัวแปรหนึ่งอาจเปนไปไดทั้งสาเหตุ
และผลของตัวแปรอื่นๆ ภายในรูปแบบนัน้ คือ ทั้งความสัมพันธไปและยอนกลับได
กลาวโดยสรุป แนวคิดรูปแบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ คือ
Semantic Models ตามที่คีฟสไดกําหนดขอบเขตและนิยามความหมายไว

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา” ไดศึกษา
ทฤษฎี แนวคิด หลักการและงานวิจัยตางๆ เพื่อเปนแนวทางการวิจัย โดยนําเสนอตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกีย่ วกับทักษะทางสังคม
1.1 ความหมายของทักษะทางสังคม
1.2 ความสําคัญของทักษะทางสังคม
1.3 องคประกอบของทักษะทางสังคม
1.4 ทฤษฎีพัฒนาการนิสิตนักศึกษาที่เกีย่ วของกับทักษะทางสังคม
ตอนที่ 2 มาตรวัดทักษะทางสังคม
2.1 ขั้นตอนการพัฒนามาตรวัด
2.2 มาตรวัดจําแนกดวยภาษา
ตอนที่ 3 แนวคิดเกีย่ วกับปกติวิสัย (Norms)
ตอนที่ 4 แนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคม
4.1 ประเภทและลักษณะของรูปแบบตามแนวคิดของสไตเนอร คีฟส
และแคปแลน
4.2 แนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
4.3 แนวคิดและหลักการสรางรูปแบบการสอนของจอยสและวีล
4.4 แนวคิดหลักสําคัญ 7 ประการ ในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของชิคเคอริงและแกมสัน
ตอนที่ 5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
5.1 งานวิจยั ในประเทศ
5.2 งานวิจัยตางประเทศ
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางสังคม
1.1 ความหมายของทักษะทางสังคม
ไดมีผูใหความหมายของทักษะทางสังคมไวตางๆ กัน ดังนี้
อุษณีย โพธิสุข (2545) กลาววา ทักษะทางสังคมเปนความสามารถที่เรารูจัก เขาใจ
ความรูสึก ความตองการทางจิตใจ หรือความตองการตางๆ ของคนที่เราเกี่ยวของดวย รวมทั้ง
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รูจักที่จะสรางสานสายสัมพันธใหมั่นคงดวยความรัก ความเอาใจใสเอือ้ อาทรตอผูอื่นอยาง
ตอเนื่องรูจักการแสดงออกอยางเหมาะสมตอสภาพการณตางๆ
สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2540) กลาววา ทักษะทางสังคม คือ ความสามารถของบุคคล
ในการที่จะมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแสดงออกถึงความคิด
ความรูสึกของตนเองตามสิทธิและความพึงพอใจ ตลอดจนทําใหความตองการแหงตนสามารถ
บรรลุไดโดยไมละเมิดสิทธิและความพึงพอใจของบุคคลอื่น
สุขุมาล เกษมสุข (2535) ไดใหความหมายของคําวา ทักษะทางสังคมไววา หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในสังคมที่จะอยูรว มกันอยางมีความสุข ดวยการรูจักรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาทีข่ องตน รูจักปฏิบัติตอผูอื่น มีสํานึกตอสังคมและสรางประโยชนใหแกสังคม
วารี ถิระจิตร (2530) กลาววา ทักษะทางสังคม หมายถึง การรูจักอยูรว มกันและทํางาน
ดวยกัน รูจกั การใหและการรับ การรูจักความรับผิดชอบ รูจักผลัดเปลี่ยนเวร รูจักเคารพสิทธิของ
ผูอื่น และมีความสํานึกตอสังคม อันไดแก การอยูรวมกันในสังคม และความรูสึกที่ดตี อสังคม
ความหมายอีกแงมุมหนึ่งคือ ทักษะที่ทําใหมนุษยแตละคนซึ่งเปนหนวยหนึ่งของสังคมสามารถ
ดํารงชีวิตอยูใ นสังคมไดอยางสงบสุขและเปนประโยชนตอสังคมนั้นๆ
ประนอม เดชชัย (2521) กลาววา ทักษะทางสังคม หมายถึง ทักษะการดํารงชีวิตอยูใน
สังคม เปนทักษะทีจ่ ะไปใชในชีวิตประจําวัน และสามารถปฏิบัติตนอยูในสังคมไดอยางถูกตองและ
สะดวกสบาย
ริกจิโอ (Riggio, 1989) กลาววา ทักษะทางสังคม หมายถึง ทักษะในการติดตอสื่อสาร
ทางสังคมในดานอารมณและสังคม ซึ่งจัดหมวดหมูได 3 ดาน คือ ทักษะในการรับ ทักษะในการสง
และทักษะในการควบคุมการสื่อสารระหวางบุคคล
ฮารกี และ แม็คคารตัน (Hargie and McCartan, 1986 อางถึงใน วนิดา เตียวพานิช,
2537) กลาววา ทักษะทางสังคม หมายถึง ทักษะทีใ่ ชเมือ่ บุคคลมีการกระทําระหวางกันในระดับ
ของการมีความสัมพันธระหวางบุคคล
มอรแกน (Morgan, 1983 อางถึงใน สมใจ ลักษณะ, 2529) ไดใหความหมายของทักษะ
ทางสังคมวา เปนความสามารถที่จะปฏิสัมพันธและรักษาความสัมพันธกับบุคคลนั้นไว อีกทั้งยัง
เปนความสามารถที่บุคคลจะทําให บรรลุเปาหมายตามที่ตนเองตองการจะปฏิสัมพันธกบั บุคคลอื่น
ดวย ซึ่งการบรรลุเปาหมายนีจ้ ะเปนตัวกําหนดวาบุคคลนัน้ มีทักษะทางสังคมในระดับใดดวย
แฟรนเคล (Fraenkel, 1980) ไดใหความหมายของทักษะทางสังคมวา ทักษะที่มีขอบเขต
ที่กวางกวาทักษะทางวิชาการ จึงยากกวาในการสงเสริมทักษะทางสังคม ทําใหเราเห็นความจริงและ
มีความรูสึกวา เปนการยากทีเ่ ราจะเรียนทักษะทางสังคมใหครบถวนสมบูรณ แตทักษะทางสังคมจะ
เกิดขึ้นตลอดชีวิตของแตละบุคคล
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จอหนสัน (Johnson, 1980 อางถึงใน สมใจ ลักษณะ, 2529) กลาววา ทักษะทางสังคม
หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร ทําความเขาใจซึ่งกันและกัน การรูจักทํางานรวมกันและ
การยอมรับนับถือกัน เปนรากฐานของการสรางบุคลิกภาพใหเกิดความมุงมั่นในการปรับตนได
ทุกโอกาส และมีความสําเร็จสูงทั้งในปจจุบันและการทํางานในอนาคต
จาโรลิเมค (Jarolimek, 1977) กลาววา ทักษะทางสังคม หมายถึง การอยูรวมกันและ
การทํางานรวมกับผูอื่น เคารพตอสิทธิของผูอื่น เรียนรูการควบคุมตนเอง ตัดสินใจดวยตนเอง
รวมแสดงความคิดเห็นและประสบการณกับผูอื่นได
เบลเลคและเฮอเซน (Bellack and Hersen, 1977) กลาววา ทักษะทางสังคม หมายถึง
ความสามารถของแตละบุคคลในการแสดงความรูสึกออกมาใน 2 ทาง คือ ทางบวกและทางลบ
ระหวางบุคคลกับบุคคล เกิดขึ้นเมื่อไดรับการเสริมแรงทางสังคมและสามารถแสดงออกไดทาง
คําพูดและไมใชคําพูด
สรุปไดวา ทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวไดดใี นสังคม สามารถ
หลีกเลี่ยงขอขัดแยงตางๆ อันเกิดจากการพูดและการกระทําตอผูอื่น เชน การสรางสัมพันธภาพ และ
การอยูรวมกับบุคคลอื่นโดยอาศัยการสื่อสารดวยวิธีการตางๆ ทั้งการใชถอยคําและการไมใชถอยคํา
บุคคลจะตองสามารถแสดงบทบาทของตนเอง ควบคุมอารมณและแสดงพฤติกรรมออกมาไดอยาง
เหมาะสม
1.2 ความสําคัญของทักษะทางสังคม
มนุษยทกุ คนจําเปนตองมีทักษะทางสังคม เพราะมนุษยตอ งอยูในสังคม ไมวาจะเปน
สังคมที่บาน ที่โรงเรียน หรือที่ทํางาน ทั้งนีท้ ักษะทางสังคมเกี่ยวของกับความสามารถในการ
ปรับตัวของบุคคลเพื่อใหอยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข นั่นคือ ถามีทักษะทางสังคมที่ดีจะทําให
สามารถปรับตัวได ซึ่งจะนําไปสูการมีชีวิตที่ดีในอนาคต ในทางกลับกัน ถาขาดทักษะทางสังคมจะ
ทําใหมีปญหาในการปรับตัวอันจะนําไปสูป ญหาตางๆในชีวิต ตลอดจนมีโอกาสที่จะประสบความ
ลมเหลวในชีวติ สูงเชนกัน ดังจะไดกลาวถึงความสําคัญของทักษะทางสังคม ดังนี้
สุขุมาล เกษมสุข (2535) กลาววา ทักษะทางสังคมเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญตอ
มนุษย เพราะมนุษยไมสามารถจะอยูไดตามลําพัง ตองมีเพื่อน มีกลุมสังคมที่จะดํารงชีวิตอยูรว มกัน
ตั้งแตสังคมการงานจนถึงสังคมชุมชน ประเทศและโลก ทุกกลุมสังคมตองมีการติดตอสัมพันธ
พึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งตองอาศัยทักษะทางสังคม ทักษะทางสังคมมีความสําคัญทั้งทางดานสวนบุคคล
และดานสังคม ดังนี้
ความสําคัญทางดานสวนบุคคล ทักษะทางสังคมเปนทักษะที่ชว ยใหบคุ คลสามารถ
ดํารงชีวิตอยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข ยิง่ สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเทาไร ทักษะทาง
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สังคมยิ่งมีความจําเปนมากขึน้ เทานั้น บุคคลตองมีความสามารถในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น
สามารถสื่อความหมายความเขาใจกัน สามารถทํางานรวมกัน สามารถแกปญหาไดโดยสันติวิธีเมื่อ
เกิดความขัดแยง รูจักคิดและแกปญหาที่เกิดขึ้นตอตนเองและสังคมได สามารถปรับตัวไดในทุก
สภาพแวดลอม สิ่งเหลานี้เปนทักษะที่จะชวยใหมนุษยดํารงชีวิตอยูไ ดอยางมีความสุขและมั่นคง
ความสําคัญทางดานสังคม สังคมใดที่สมาชิกเปนผูที่มีทกั ษะทางสังคม มี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน เขาใจกัน สามารถทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกปญหาที่
เกิดขึ้นโดยสันติวิธี สมาชิกรูจักเสียสละประโยชนสว นตน เพื่อประโยชนสวนรวม มีความคิด
สรางสรรคเพื่อพัฒนาสังคมที่ตนอยู สังคมนั้นยอมเปนสังคมที่สงบสุข มีความเจริญมัน่ คง แตถา
สังคมใดมีลักษณะตรงกันขาม ถาสมาชิกขาดทักษะทางสังคม สังคมนั้นยอมมีปญหา ไมสงบสุข
และมีแตความเสื่อม ทักษะทางสังคมจึงมีความสําคัญ ชวยพัฒนาทั้งบุคคลและสังคม เพราะถา
บุคคลซึ่งเปนสมาชิกของสังคมมีทักษะทีจ่ ะอยูรวมกันอยางมีความสุขแลว สังคมยอมสงบสุขและ
เจริญกาวหนาไปดวย
ประนอม เดชชัย (2536) กลาววา ทักษะทางสังคมเปนทักษะซึ่งผูเรียนจําเปนตองมี
เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม ซึ่งไดแก ทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมและ
ทักษะทางกระบวนการกลุม
สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2533) กลาววา การขาดทักษะทางสังคมทําใหบุคคลไม
สามารถควบคุมตนเองได ซึ่งเห็นไดจากการที่มีความวิตกกังวลหรือกลัวเกินกวาเหตุ เมื่อจะตอง
เผชิญกับสิ่งตางๆ เชน การสอบหรือการออกไปพูดหนาชั้น การที่ไมสามารถควบคุมตนเองได
ซึ่งเปนผลจากการขาดทักษะทางสังคมแลว ยังสงผลตอการไประงับการเรียนรูอีกดวย นอกจากนี้
การขาดทักษะทางสังคมยังสงผลตอสังคมดวย นั่นคือเรามักจะพบวาบุคคลที่ขาดทักษะทางสังคม
สวนหนึ่งจะแสดงออกในลักษณะของพฤติกรรมตอตานสังคม ไดแก การแสดงพฤติกรรมกาวราว
ทั้งตอบุคคลและสิ่งของ ซึ่งจะเห็นไดจากพฤติกรรมการทําลายของสาธารณสมบัติ เชน การงัดแงะ
โรงเรียน การฉีดพนสีตามผนัง หรือการกอการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนๆ เปนตน
อุษณีย โพธิสุข (2545) กลาววา ทักษะทางสังคมเปนทักษะสําคัญที่ทําใหคนประสบ
ความสําเร็จในชีวิตในอนาคตได จึงเปนคุณลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของความสามารถทาง
ความฉลาดทางอารมณ (EQ) ของมนุษย
ริน และ มารคลิ (Rinn and Markill, 1979 อางถึงใน วรรณสวัสดิ์ อุทยั พันธุ, 2540)
พบวา เด็กที่ขาดทักษะทางสังคมจะพบกับประสบการณทางลบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
ผลในทางลบนั้นจะเพิ่มมากขึ้นในชวงวัยรุน และวัยผูใหญ
อารกี (Argyle, 1995) กลาววา ทักษะทางสังคมมีความสําคัญ เนื่องจากสงผลกระทบ
ตอสัมพันธภาพ สุขภาพ ความสุข ความเบิกบานใจ และประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับผูอื่น
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ทักษะทางสังคมเปน 1 ใน 3 ของสิ่งที่นําไปสูความสําเร็จในชีวิต โดยงานวิจยั ทาง
จิตวิทยาไดแสดงไววาเปนจริง คนที่เรียนไดเกรด C+ อาจมีเงินเดือนหรือตําแหนงงานที่สูงกวาคนที่
เรียนไดเกรด A ถาเขามีทักษะทางสังคมที่เหนือกวา และ IQ หรือความฉลาดนั้นเปนอีกหนึง่ สวนที่
ทําใหประสบความสําเร็จในการทํางานได สวนประการสุดทายจะมาจากความทะเยอทะยาน ซึ่ง
ขึ้นอยูกับลักษณะงานกิจกรรมที่บุคคลนั้นเลือกกระทํา
ทักษะทางสังคมของนักเรียนในการปฏิบัติตอเพื่อน ครูและครอบครัวไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น เปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมและการปรับตัวในโรงเรียน ทั้งนี้
การขาดพฤติกรรมทางสังคมยังมีความสัมพันธสูงกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการอาน นักเรียนที่เขากับผูอื่นไมไดจะมีความเสี่ยงที่จะปรับตัว
ไดไมดใี นโรงเรียน
สรุปไดวา ทักษะทางสังคมเปนทักษะที่มีความสําคัญตอมนุษย ซึ่งชวยใหสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข โดยเฉพาะในวัยของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งมี
ความออนไหวในทุกๆ มิตินนั้ การขาดทักษะทางสังคมอาจกอใหเกิดผลลบตางๆ ได เชน ไม
สามารถปรับตัวได มีปญหาในการเรียนรู กอใหเกิดความขัดแยงและปญหาในการอยูร วมกับบุคคล
อื่นได
1.3 องคประกอบของทักษะทางสังคม
มีผูกลาวถึงองคประกอบของทักษะทางสังคมไวตางๆ กัน ดังนี้
สุนทร สุนันทชัย (2514) ไดกลาวถึงองคประกอบของทักษะทางสังคมวา ประกอบดวย
การพูดจา การทําความเคารพ การรูจักลําดับกอนหลัง การเคารพสิทธิของผูอื่น การมีความ
รับผิดชอบตอผูอื่น ฯลฯ
ประนอม เดชชัย (2521) กลาวถึง องคประกอบของทักษะทางสังคมวา ประกอบดวย
ทักษะในการปฏิบัติตนในสังคม มารยาทในสังคม การแตงกาย การรูจักคานิยมในสังคม ความรอบรู
กฎระเบียบขอบังคับ กฎหมาย และความตองการของสังคม
นาตยา ภัทรแสงไทย (อางถึงใน วารี ถิระจิตร, 2530) กลาววาทักษะทางสังคม
ประกอบดวย
1. การวางแผนรวมกับผูอื่น เชน การแบงงานกันทําในกลุม
2. การมีสวนรวมในโครงการตางๆ
3. การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม
4. การสนองตอบอยางมีมารยาทตอคําถามของผูอื่น
5. การเปนผูนาํ ในการอภิปราย
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6. การแสดงความรับผิดชอบ
7. การชวยเหลือผูอื่น
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2544) กลาวถึง การมีทักษะทางสังคมวาประกอบดวย
1. ความสามารถสรางความสัมพันธที่ดีกบั ผูอื่น
2. สื่อสารไดอยางชัดเจน ตรงไปตรงมา รูจักฟงและรูจกั โตตอบ
3. รูจักประเมินสถานการณ รูวาตนควรจะปฏิบัติอยางไร
4. จัดการกับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สามารถประนีประนอมและรวมมือกับผูอื่นได
6. มีความเปนผูนํา
7. รูจักโนมนาวจิตใจคน สรางความรวมมือรวมใจ แรงบันดาลใจและความ
กระตือรือรนใหเกิดขึ้นในกลุม
ทาบา (Taba, 1967) กลาวถึงองคประกอบของทักษะทางสังคมวา ทักษะทางสังคมเนน
ในเรื่อง
1. การทํางานกลุม
2. ความสามารถในการรวมกันอภิปราย
3. ความสามารถในการพัฒนาความคิดในการมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ
4. ความสามารถในการรวมมือกันวางแผนงาน
จาโรลิเมค (Jarolimek, 1977) ไดกลาวถึงองคประกอบของทักษะทางสังคมไวดังนี้
1. การใชชวี ิตและการทํางานรวมกับผูอื่น
2. การรูจักเปนผูใหและผูรับ
3. การเคารพตอขอตกลง
4. การรูจักใชโอกาสใหเหมาะสม
5. การเคารพในสิทธิของผูอื่น
6. การตระหนักถึงการสรางสังคม
ริกจิโอ (Riggio, 1989) ไดแบงทักษะทางสังคมออกเปน 6 ดาน ดังนี้
1. การแสดงออกทางอารมณ (Emotional Expressivity) หมายถึง ความสามารถ
ใน ารแสดงออกในการสื่อสารกับบุคคลอื่นโดยไมใชถอยคํา เปนการสื่อความทางอารมณ
รวมทั้งการแสดงเจตคติและการแสดงออกระหวางบุคคล
2. ความไวในการรับรูอารมณผูอื่น (Emotional Sensitivity) หมายถึง
ความสามารถในการรับและตีความการสื่อสารที่ไมใชถอยคําของบุคคลอื่น
3. การควบคุมอารมณของตนเอง (Emotional Control) หมายถึง ความสามารถ
ในการควบคุมและกํากับอารมณ รวมถึงการแสดงออกทีไ่ มใชคําพูดของตนเอง
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4. การแสดงออกทางสังคม (Social Expressivity) หมายถึง ความสามารถใน
การแสดงออกโดยใชถอยคํา และความสามารถในการเขารวมการสนทนากับผูอื่น
5. ความไวในการรับรูทางสังคม (Social Sensitivity) หมายถึง ความสามารถ
ในการตีความหมายการสื่อสารโดยใชถอยคําของบุคคลอื่น
6. การควบคุมทางสังคม (Social Control) หมายถึง ทักษะในการแสดงบทบาท
ทางสังคม และความสามารถในการแสดงตน
โกลแมน (Goleman, 1998) ไดกลาวถึงองคประกอบของทักษะทางสังคม ดังนี้
1. การมีอิทธิพลเพื่อใชในการชักจูง โนมนาวใจผูอื่น (Influence)
2. การมีทักษะการสื่อสารเปดใจกวางในการรับฟง และสื่อสารโตตอบดวย
ความชัดเจน (Communication)
3. การมีความเปนผูนํา สามารถผลักดันและชักนําบุคคลกลุมคนได
(Leadership) การกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เริ่มตนหรือดําเนินการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ได
(Change Catalyst)
4. การจัดการกับความขัดแยง แกปญหาความไมลงรอยกัน (Conflict
Management) ความสามารถสรางสัมพันธภาพใหแนนแฟน ชวยและสนับสนุนใหเกิด
ความสัมพันธ (Building Bonds)
5. การชวยเหลือและรวมมือโดยทํางานรวมกับบุคคลอื่นที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน
(Collaboration and Cooperation)
6. ความสามารถในการทํางานเปนทีม สรางสรรคการทํางานรวมกับผูอ ื่นเพื่อไป
ใหถึงเปาหมายของกลุม (Team Capabilities)
แคนเลอร (Candler, n.d.) ไดเสนอทักษะทางสังคมที่ตองการในการทํางานรวมกัน ดังนี้
1. เขาใจถึงการเปลี่ยนแปลง
2. สรรเสริญ
3. แบงปนสิ่งของ
4. รองขอความชวยเหลือ
5. ใชเสียงที่เงียบสงบ
6. มีสวนรวมอยางเทาๆ กัน
7. พูดถึงเรื่องที่สุภาพ
8. สนับสนุนการทํางาน
9. ใชประโยชนจากการจําชือ่
10. ใหกําลังใจผูอื่น
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11. ติดตอสื่อสารไดอยางชัดเจน
12. รอคอยอยางอดทน
13. ยอมรับความแตกตาง
14. รับฟงอยางกระตือรือรน
15. แกปญหาความขัดแยง
16. ทําตามคําแนะนํา
17. ถอดความ
18. จัดการกับวัตถุสิ่งของ
19. ยึดถือหมูค ณะ
20. แลกเปลี่ยนความคิด
21. จดบันทึกความคิด ความรู
22. แบงปนภาระงาน/หนาที่
23. ยกยองคนที่ประสบความสําเร็จ
24. ชวยเหลือผูอื่น
ฮาสเซล และคณะ (Hassell and others, 1979 อางถึงใน วนิดา เตียวพานิช, 2537) กลาววา
ทักษะทางสังคมมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ
1. ทักษะทางสังคม เปนพฤติกรรมความสัมพันธระหวางบุคคลที่เกิดขึ้นใน
สถานการณที่เฉพาะเจาะจงเหมือนๆ กัน ถึงแมจะตางสถานการณและวัฒนธรรมกัน
2. การใชภาษาพูดและภาษาทาทางของแตละกลุม จะมีผลตอความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ซึ่งการตอบสนองในดานภาษาพูดและภาษาทาทางนั้นสามารถเรียนรูได
3. บทบาทของบุคคลแตละคนมีความสําคัญและความสัมพันธระหวางบุคคลจะ
มีประสิทธิภาพไดนนั้ ตองรวมถึงความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่ไมทําใหผอู ื่นเสียหาย
ทั้งทางวาจาและทางกาย
ฮารกี และแมคคารตัน (Hargie and McCartan, 1986 อางถึงใน วนิดา เตียวพานิช, 2537)
ยังไดอธิบายถึงลักษณะสําคัญของทักษะทางสังคม 6 ประการ คือ
1. ทักษะทางสังคม เปนพฤติกรรมที่มีจุดมุงหมายและตองมีความตั้งใจ
2. ทักษะทางสังคม เปนพฤติกรรมทางสังคมที่ผูอื่นสามารถสังเกตได
3. พฤติกรรมการแสดงออกจะตองเหมาะสมกับสถานการณ
4. ทักษะทางสังคมประกอบดวยพฤติกรรมทางสังคมหลายๆ อยางที่สัมพันธกัน
5. ทักษะทางสังคมประกอบดวยพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู
6. ลักษณะทีส่ ําคัญตามทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา (Bandura) คือ
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เชน จะตองรูวาเมื่อไรควรพูดหรือทําอะไร
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ซึ่งสําคัญพอๆ กับการที่รูวาจะพูดหรือกินอยางไร ความสามารถทางดานความรูความเขาใจ
ของแตละบุคคลนี้จะมีอิทธิพลตอความสามารถในการเรียนรูทักษะใหมๆ ดวย
เกรแชม (Grasham, 1960) กลาวถึงการพัฒนาทักษะทางสังคม สรุปไดวาผูเรียนสามารถ
พัฒนาทักษะดานนี้ได โดยการที่ผูสอนจัดประสบการณให ผูเรียนจะปรับพฤติกรรมของตนเองให
เขากับสถานการณทางสังคมที่เขาไดพบ ทักษะทางสังคมที่ควรจัดใหผูเรียนควรประกอบดวย
1. ใหความอดกลั้นตอบุคคลอื่นในสิ่งที่แตกตางไปจากตัวเรา เชน ความแตกตาง
ในดานความคิดเห็น ความสามารถ เจตคติ
2. ความสามารถในการวางแผนรวมกับผูอ ื่น
3. ความรวมมือในการแกปญ
 หา
4. การโตเถียงดวยเหตุผลและการเสนอขอมูล
5. การมีสวนรับผิดชอบในการกระทํา
6. รูจักการแบงปนวัสดุและอุปกรณตางๆ เปนตน
พริสเลย (Priestley, 1978) กลาวถึงการพัฒนาทักษะทางสังคมวา การฝกทักษะทางสังคม
เปนทางหนึ่งทีท่ ําใหบุคคลมีความสามารถในการผจญกับปญหาตางๆ ในสังคม ทําใหตระหนักถึง
การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น และเปนการเตรียมตัวในการทีจ่ ะนําไปใชกับคนอื่นๆ ซึ่งทักษะทางสังคม
ที่จะฝกใหเด็กนั้นรวมทั้งสิ่งตอไปนี้ดว ย คือ การแสดงความคิดเห็น ความมั่นใจในตนเอง การ
ตระหนักถึงผลกระทบของการกระทําของตัวเราตอบุคคลอื่น การควบคุมอารมณ อดกลั้นตอความ
กดดันของกลุม เขาใจเจตนาของคนอื่นๆ มีความรูสึกที่ดีตอการสนทนารวมกัน
จากองคประกอบของทักษะทางสังคมที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาประกอบดวย
คุณลักษณะตางๆ คือ ความสามารถในการสื่อสาร โดยการใชทาทาง คําพูด การสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีกับบุคคลอื่น การทํางานรวมกัน การรูจกั ควบคุมตนเอง การรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง
เคารพกฎเกณฑของสังคมและสามารถแกปญหาในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งองคประกอบ
เหลานี้เปนสวนสําคัญที่นิสิตนักศึกษาจะยึดถือเปนแนวทางในการดํารงชีวิต การอยูรวมกันใน
สังคมและการทํางานรวมกับผูอื่นตอไป
1.4 ทฤษฎีพฒ
ั นาการนิสติ นักศึกษาที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคม
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคมมีหลายทฤษฎี กลาวคือ
1.4.1 ทฤษฎีรูปแบบวุฒภิ าวะของฮีท (Heath’s Maturity Model)
ฮีท (Heath, 1978) ไดเสนอทฤษฎีรูปแบบวุฒิภาวะในลักษณะของมิติหรือลําดับ
ขั้นที่เปนรูปแบบของพัฒนาการของบุคคล ซึ่งหากจะจัดประเภทแลว ทฤษฎีรูปแบบวุฒิภาวะของ
ฮีทนั้นอยูใ นกลุม Psychosocial (Chickering and Reisser, 1993) ซึ่งมองพัฒนาการของบุคคลวามี
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การเปลี่ยนแปลงเปนลําดับขั้นที่สามารถวัดและมองเห็นได รวมไปถึงลักษณะการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึ้นหลังจากไดรับประสบการณ ซึ่งประสบการณเปนเหตุทกี่ อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน
ความคิด ความรูสึก การแสดงออก การมองเห็นคุณคา และการเกี่ยวของสัมพันธกับผูอื่น
นอกจากนั้นทฤษฎีของฮีทยังควรจัดใหอยูใ นกลุมทฤษฎี Cognitive และ Person-environment
Interaction อีกดวย การอธิบายลักษณะที่เกิดขึ้นของทฤษฎีนี้ปรากฏออกมาในรูปของ “Ideal
Persons” หรือองครวมในอุดมการณของบุคคล ซึ่งอธิบายไดตามลักษณะของความเขมแข็งของ
สุขภาพทางจิต แนวคิดในทางที่ดีตามหลักจิตวิทยา การมองโลกในทางที่ดี ความตระหนักถึง
ความสามารถของตัวเอง ความสามารถในการทําใหบรรลุวัตถุประสงค และความสามารถในการ
บริหารอารมณของตนเอง มิติทั้ง 5 มิติของพัฒนาการทางวุฒิภาวะ (The five dimensions of
maturing) สามารถแสดงกรอบแนวคิดของทฤษฎีรูปแบบวุฒิภาวะ ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 2
More able to symbolize one’s experience

Cognitive Skills
ทักษะทางความคิด

แปลงประสบการณที่มีใหเปนนามธรรมได

Values
การรูคุณคาในสิ่งตางๆ

วุฒิภาวะหรือ
พัฒนาการที่สมวัย
ของบุคคล

Self-concept
อัตมโนทัศน

More Allocentric
ลด ละ เลิกอัตตาในตน
More Integrated
มีหลักการและจุดยืนของตนเอง
More Stable
มีความมั่นคงในตนเอง

Interpersonal relations
มีความสัมพันธกับบุคคลอื่น

More Autonomous
มีความอิสระและเปนตัวเองมากขึ้น

แผนภูมิที่ 2 กรอบแนวคิดของทฤษฎีรูปแบบวุฒิภาวะ
แนวคิดหลักของพัฒนาการ มีดังนี้
• พฤติกรรมที่มีขึ้นในแตละระดับเปนการสรางขึ้นจากลักษณะเดนและเปนสวนที่
เกี่ยวของกับบุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น
• พฤติกรรมในขั้นหนึ่งๆ จะมีคุณภาพหรือขีดความสามารถที่แตกตางกันไป
(อาจมากกวาหรือนอยกวา) จากพฤติกรรมที่ปรากฏในขัน้ ที่เกิดขึน้ กอนหรือเกิดขึ้นทีหลัง
• เด็กทุกคนจะมีพัฒนาการในแตละขัน้ ตอนเหมือนกันหมดและเปนไปตามลําดับ
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จะไมมีเด็กคนใดที่จะสามารถกาวกระโดดผานขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดไปไดโดยไมปฏิบัติ
ขั้นตอนกอนหนานั้น
การพัฒนาการของทุกชีวติ อาจไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมเปนปจจัยทําใหพัฒนา
การในขั้นตอนตางๆ เกิดขึน้ เปนไปไดเร็วกวาเดิมหรือชากวาเดิมได แตที่สําคัญคือทุกชีวิตจะตองมี
พัฒนาการทุกขั้นตอน เปนไปตามลําดับเหมือนกันหมด โดยจะไมมีเด็กคนใดกาวกระโดดขั้นตอน
การพัฒนาขั้นใดขั้นหนึ่งไปได
อธิบายกรอบแนวคิดทฤษฎีรปู แบบวุฒภิ าวะ
ภายใตสมมุตฐิ านเบื้องตนของทฤษฎีนี้เชื่อวา “ระบบวุฒภิ าวะของบุคคล เปนการเกิด
พัฒนาการขึ้นของมิติ 5 มิติที่มีความเกีย่ วของกันอยางเปนอิสระภายใตหลักสําคัญ 4 ประการของ
พัฒนาการในชีวิตของบุคคล” (“A maturing system who can be described in terms of five
interdependent dimensions in the four principal sectors of his life”) (Pascarella and others, 1991)
มิติทั้ง 5 ของทฤษฎีรูปแบบวุฒิภาวะ มีดงั นี้
1) มีความสามารถนําเอาประสบการณที่เกิดขึ้นมาสรุปใหเปนนามธรรมได (More
able to symbolize one’s experience) เชน เมื่อไดรบั ประสบการณแหงความเจ็บปวดที่มีตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่งก็จะเก็บไว หากเหตุการณ บุคคลหรือสิ่งที่ทําใหเจ็บปวดปรากฏขึ้นอีกครั้งก็จะพยายาม
หลีกเลี่ยงไมเขาใกล เปนตน
2) มีการลด ละ เลิกอัตตาหรือความเปนตัวตนเอง (More allocentric or others
centered) นั่นคือมีความพยายามที่จะอยูรวมกับผูอื่นใหได โดยการเนนผูอื่นเปนสําคัญ ซึ่งเปน
คุณลักษณะของการอยูรวมในสังคม
3) มีหลักการเปนของตนเอง (More Integrated) มีลักษณะสวนตัวชัดเจนขึ้น มีจุดยืน
ของตัวเอง ไมซ้ําแบบใคร สามารถอธิบายถึงเหตุของการกระทําและผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
การกระทําของตนเองได
4) มีความมั่นคงมากขึ้น (More Stable) ประกอบดวยการมีสภาพความมั่นคงทาง
ความคิด มีความมั่นคงทางจิตใจและมีความมั่นคงในลักษณะการกระทํามากขึ้น รูวา ตัวเองเปนใคร
มีหนาที่อะไร และรูวาผูอื่นเปนใคร มีธรรมชาติอยางไร ทําใหเกิดความเขาใจในธรรมชาติของ
ตนเองและผูอนื่ มิตินี้สงผลใหเกิดความมัน่ ใจในความคิดของตนเองแตก็ไมรบกวนผูอื่น มี
หลักการและมีความมั่นคงในสิ่งที่เชื่อและมัน่ คงในหลักการของตนเอง
5) มีความเปนตัวของตัวเองและอิสระมากขึ้น (More Autonomous) สามารถดํารงชีวิต
ไดดว ยตัวเอง มีความเปนอิสระที่จะคิดหรือทําในสิ่งที่ตนเองตองการภายใตพื้นฐานแหงความเชือ่ ที่
มีอยู สามารถรับผิดชอบตอผลของกิจกรรมที่ตัวเองกระทําลงไปและมีอสิ ระที่จะคิดและประกอบ
กิจกรรมอยางสรางสรรค
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จากมิติทั้ง 5 มิติที่กลาวมานี้เปนสัญญาณใหเห็นถึงรูปแบบของพัฒนาการวุฒิ
ภาวะที่จะมีการพัฒนาเปนไปในแนวขนาน โดยจะมีการพัฒนาอยูภ ายใตระบบพัฒนาการทั้งระบบ
ของบุคคล (Self System) เปนโครงสรางที่ปรากฏใหเห็นไดดังนี้
1) ทักษะทางปญญาของบุคคล (Cognitive Skills) นักพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
มักจะระบุวาบุคคลเกิดพัฒนาการโดยดูจากการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่วัดไดและสังเกตเห็น
เปนสําคัญ แตจริงๆ แลวคนเรามีสิ่งที่เปนเหมือนกลองดํา (Black Box) ตามความเชื่อของกลุม
ปญญานิยม (Cognitivism) ซึ่งเชื่อวาสิ่งที่เปนพัฒนาการของบุคคลอาจเปนไปในลักษณะที่ไม
สามารถวัดหรือสังเกตเห็นได แตก็สามารถอนุมานไดวาเกิดการเปลีย่ นแปลงหรือเกิดพัฒนาการ
เชน ในกรณีทคี่ รูใหเหตุผลกับลูกศิษยแลวลูกศิษยเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม แตครูไมสามารถรูไดวา
มีอะไรเกิดขึ้นที่ทําใหลูกศิษยเปลี่ยนพฤติกรรม ลักษณะนี้เกิดขึน้ ในกระบวนการทางความคิดที่
เรียกวามีการเปลี่ยนแปลงในกลองดํานั้น ซึ่งไมสามารถเห็นขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง แตใชวิธี
อนุมานสรุปจากผลลัพธ (Outcome) หรือที่ปรากฏได
2) การตระหนักถึงคุณคา (Values) เห็นคุณคาในทุกสิ่งทุกอยาง รวมทั้งคุณคาใน
ตัวเองและคุณคาในผูอื่น สิ่งของรอบกาย และรูจักการแสวงหาคุณคาจากสิ่งที่เกี่ยวของได
3) อัตมโนทัศน หรือมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวเอง (Self-concept) รูวาตัวเอง
เปนใคร มีธรรมชาติอยางไร ซึ่งอัตมโนทัศนจะเปนตัวชีน้ ําการกระทําของบุคคล หากบุคคลมี
อัตมโนทัศนตอ ตนเองในเชิงบวกก็จะเปนบุคคลที่มีความภาคภูมใิ จในตัวเอง รูถึงความสามารถ
ของตนเอง ทํางานไดมากกวาที่ผูอื่นคาดหมาย ตรงกันขามหากบุคคลมีอัตมโนทัศนตอตนเองใน
เชิงลบก็จะมองตัวเองเปนคนไรคา หมดกําลังใจในชีวิต จะหลีกเลี่ยงงานและหลีกเลี่ยงสังคม
ทั้งนี้อัตมโนทัศนจะเกิดขึ้นจากประสบการณ จากการเลี้ยงดู จากการบอกกลาวของผูใกลชิด เชน
พอ แม ครู อาจารย เปนตน
4) มีความสัมพันธกับผูอื่น (Interpersonal Relations) มีความสัมพันธระหวาง
บุคคล รูวาเมื่อมีความสัมพันธกับคนๆ หนึง่ จะตองวางตัวอยางไร การรูจักกาลเทศะในการอยู
รวมกับผูอื่นในสังคม เชน การใหเกียรติ การรูจักแสดงความยินดีกับผูอื่น เปนตน
ฮีท เนนอยางชัดเจนไววา การเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปน (becoming) หรือ
ที่เขาเลือกที่จะใชคําวา “วุฒิภาวะ” (maturing) วา เปนการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเขาอธิบายเพิ่มเติมวา
ในลักษณะการเกิดขึ้นของวุฒิภาวะนี้ ประกอบดวยสวนของวุฒิภาวะและการเจริญเติบโตทางกาย
ที่เปนลักษณะของ Nature เอง และสวนของ Nurture ที่เปนการขัดเกลาอบรมสั่งสอนโดยบิดามารดา
ครู อาจารย รวมถึงการปะทะสัมพันธกับผูอื่นในสังคมนี้จะเปนไปอยางมีระบบแบบไมมีที่สิ้นสุด
(unending process) มีหนาทีแ่ ละโครงสรางที่ชัดเจน ทั้งนี้ในโครงสรางแตละสวนจะไมสามารถ
เกิดพัฒนาการขึ้นไดอยางเปนอิสระ ในทางตรงขามโครงสรางทุกโครงสรางจะตองมีพัฒนาการที่
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เกี่ยวของซึ่งกันและกัน โครงสรางหนึ่งที่เกิดการพัฒนาจะสงผลใหโครงสรางอื่นเกิดการพัฒนา
ตามไปดวย ซึง่ พัฒนาการในโครงสรางทั้ง 4 โครงสรางนี้จะมีความสัมพันธตอการเกิดพัฒนาการ
ในมิติทั้ง 5 มิตทิ ี่กลาวไวขางตน หลักการตางๆ ที่นํามาสูทฤษฎีของฮีทนี้ เขาไดศกึ ษาและไดขอมูล
มาจากการรวบรวมขอมูลจากหลายแหง อันไดแก การศึกษาวิชาการทางการแพทย ทฤษฎีที่
เกี่ยวของ และการอานจากงานวิจยั เชิงคุณภาพที่มีปรากฏอยูกอนแลว นอกจากนีแ้ ลวฮีทยังไดศกึ ษา
หาขอมูลทางดานชีววิทยา จิตวิทยา หลักจิตวิเคราะห สาระทางมานุษยวิทยา การศึกษา และขอมูล
ทางดานสุขภาพจิตอีกดวย
1.4.2 ทฤษฎีพัฒนาการของอิริคสัน (Erikson’s Theory of Development)
อิริคสัน (1963) ไดอธิบายพัฒนาการของมนุษย โดยเนนความสัมพันธและ
ความตองการทางสังคม เขาเชื่อวามนุษยในสังคมจะตองผานพัฒนาการทั้ง 8 ระยะตอเนื่องกันไป
และถาบุคคลมิไดมีความพอใจหรือสมปรารถนาในพัฒนาการขั้นใด จะมีปญหาเกิดขึ้นและปญหา
นั้นจะสะสมตอเนื่องไปถึงพัฒนาการในระยะหลัง และมีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพดวย
ขั้นพัฒนาการของอิริคสัน (สําเนาว ขจรศิลป, 2542) มีดังนี้
1. ความไววางใจ หรือความไมไววางใจ (Trust/Mistrust) พัฒนาการในขั้นนี้
จะเกิดขึ้นในชวงอายุแรกเกิดจนถึง 2 ขวบ เปนชวงที่ตองไดรบั การเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ ถาบิดา
มารดาตอบสนองความตองการพื้นฐานไดดี เด็กจะเกิดความรูสึกอบอุนและพัฒนาตอไปเปน
“ความไววางใจ” ถาบิดามารดาเลี้ยงดูเด็กในวัยนีไ้ มเหมาะสม ไมสามารถตอบสนองความตองการ
พื้นฐานของเด็กไดดี เด็กอาจจะเกิดความหวาดระแวง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา “ความไมไวใจ”
ตนเองและผูอนื่ ไดในอนาคต
2. ความเปนตัวของตัวเองหรือความไมมั่นใจในตนเอง (Autonomy/Doubt)
พัฒนาการในขั้นนี้เกิดขึ้นในชวงวัยที่เด็กมีความอยากรูอ ยากเห็น อยากกระทํา ถาเด็กไดรับการ
กระตุนใหกําลังใจ รวมทั้งมีโอกาสทดลองทําในสิ่งที่อยากจะทํา จะสงผลใหเด็กไดพฒ
ั นาความ
เปนตัวของตัวเอง แตถาเด็กไมไดรับโอกาสดังกลาวโดยมีบุคคลอื่นทําแทนทั้งหมด เด็กจะเกิด
ความสงสัยในขีดความสามารถของตนเอง และในทายทีส่ ุดจะพัฒนาไปสูการขาดความมั่นใจใน
ตนเอง ไมกลาทําในสิ่งตางๆ
3. ความคิดริเริ่มหรือความรูสึก (Initiative/Guilt) พัฒนาการในขั้นนี้เกิดขึ้น
ในชวงทีเ่ ด็กสามารถชวยเหลือตนเองได และตองการที่จะมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ
ถาเด็กมีอิสระในการทํากิจกรรมและมีโอกาสไดซักถามในสิ่งที่สงสัยใครรู ซึ่งจะพัฒนาไปสูการมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค แตถาเด็กขาดทัง้ โอกาสในการทํากิจกรรมและการซักถาม เด็กจะเกิด
ความรูสึกวาสิง่ ที่ตนทําและถามกอใหเกิดความรําคาญแกผูใหญและเปนเรื่องไรสาระ เด็กก็จะเกิด
ความรูสึกผิดที่จะทําสิ่งตางๆ
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4. ความอุตสาหะหรือความรูส ึกต่ําตอย (Industry/Inferiority) พัฒนาการ
ในขั้นนีเ้ กิดขึน้ ในชวงเด็กโต กอนเขาสูชว งวัยรุน (6-12 ป) เด็กในวัยนี้จะมีความอุตสาหะขยัน
หมั่นเพียรในการทํากิจกรรมตางๆ ใหลุลวง สําเร็จและพอใจ ถาผลการกระทําไมประสบผลสําเร็จ
จะรูสึกต่ําตอย ในชวงวัยนี้ครูจะมีบทบาทสําคัญมากตอตัวเด็ก
5. การสรางเอกลักษณหรือความสับสนในบทบาทตนเอง (Identity/Identity
Confusion) พัฒนาการในขัน้ นี้เกิดขึ้นในชวงวัยรุนตอนตนถึงตอนปลาย เปนชวงวัยที่เริ่มหางจาก
บิดามารดา ใชเวลาสวนใหญกับเพื่อน มีความเปนตัวของตัวเองมากขึน้ มีโอกาสแสวงหา
ประสบการณตางๆ เพื่อคนหาเอกลักษณแหงตน ไมวาจะเปนการคนหาบทบาทที่เหมาะสม ความ
สนใจ ทัศนคติ ความตองการ และเปาหมายของชีวิต ถาหาเอกลักษณแหงตนไดจะมีความพรอมที่
จะพัฒนาไปสูข ั้นที่ 6 ตอไป
ในขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปนชวงอายุของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น เปนวัยที่
มีการพัฒนาการในดานทําความเขาใจและรูจักตนเองได หรือสับสนไมเขาใจตนเอง ผลดีที่เกิดขึ้น
จากพัฒนาการ คือ ความเสียสละ และความซื่อสัตย จงรักภักดี สวนกลุมที่มีอิทธิพลตอวัยรุนคือ
กลุมเพื่อน คนอื่นๆในวัยเดียวกันและผูนําหรือบุคคลหรือสิ่งที่จะยึดถือเปนตัวอยาง
ตามความคิดเห็นของอิรคิ สัน วิกฤติทางเอกลักษณที่เกิดขึ้นกับวัยรุนเกิดจาก
การมีความสับสนทางบทบาท (role confusion) เกีย่ วกับความไมรูวาตัวเองเปนใครและไมรูวาโต
ขึ้นจะเปนอยางไร สําหรับเด็กวัยรุนหลายคน ชวงวัยรุนเปนชวงที่รูสํานึกในตัวเองทีค่ ดเคี้ยว เพราะ
มีความตื่นตัวของแรงขับทางเพศและรางกายก็เติบโตอยางรวดเร็ว พวกเขาจึงมีความไมแนใจและ
รูสึกอับอายตอสิ่งที่พวกเขาไมมั่นใจวาตัวเองเปนอยูแ ละอาจจะเปนในอนาคต
พฤติกรรมของวัยรุนหลายคนมีลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ (Totalism) เปนการตั้ง
กฎเกณฑเบ็ดเสร็จ ในคานิยมความเชื่อและความสัมพันธระหวางบุคคล (Erikson, 1964) วัยรุน จะ
รับอุดมการณที่งาย และทําตามโดยไมสงสัย โดยมีการยอมรับคําพูดของคนที่พวกเขาคิดวาเปน
วีรบุรุษในวงการยาเสพติด หรือยอมรับคําพูดของแกงเด็กมีปญหาหรือพวกคลั่งไคลลัทธิทางศาสนา
และเชื่อกลุมการเมืองที่ดูเหมือนจะใหคําตอบตอปญหาที่ยงุ ยากของพวกเขา อิริคสันไดเตือนเราวา
อยาคิดวาพฤติกรรมเหลานั้นผิดปกติ ตรงกันขามเราควรพยายามเขาใจวาเปนอีกวิถีทางในการ
แกปญหา แมการกระทําดังกลาวจะมีผลทําลายจนไมนาใหอภัย แตก็มคี ุณคาตอการอยูรอดสําหรับ
หนุมสาวหลายคน (Erikson, 1964)
ความคิดเห็นทัว่ ไปของอิริคสันที่มีตอพัฒนาการของเด็กนั้นเปนไปในแงดี
ทั้งนี้เขาคิดวาความสับสนบางสวนและความลมเหลวในการที่จะสรางสรรคของเด็กมิไดเปน
ความผิดของเด็ก แตเปนผลมาจากการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วทางการเมือง วัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี ซึ่งทําใหไมเชื่อถือคานิยมที่มีอยูเพราะมันใชไมไดอีกตอไป นอกจากนี้อาจ
เชื่อมโยงกับคนรุนกอน ซึ่งไมแนใจในคานิยมของตนเอง ทําใหไมสามารถสอนลูกไดอยางถูกตอง
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ประการสุดทายผูใหญบางสวนยังเปนตัวเตรียมการประทวงในหมูว ัยรุน เพราะผูใหญพวกนี้คอร
รัปชันและทําสิ่งที่ชั่วราย จึงทําใหพวกเขาเปนแบบอยางไมได อิริคสันไดย้ําเนนวาผูใหญตองการ
เด็กเหมือนเด็กตองการผูใหญ เพราะเด็กๆ จะเปนผูด ูแลสังคมในอนาคต การประทวงของพวกเขา
จะทําใหผูใหญปรับปรุงระบบคานิยมเสียใหม
การแกวิกฤติของวัยรุนที่ประสบความสําเร็จ ทําใหเกิด fidelity ซึ่งอิริคสัน
เรียกวา “ความสามารถในการคงไวซึ่งความจงรักภักดี ซึง่ ใหโดยอิสระทั้งๆ ที่มีการขัดแยงกันของ
ระบบของคานิยม” (Erikson, 1964) ปจจุบันนี้วยั รุนมีความซื่อสัตยตอ ตัวเองและตอบุคคลสําคัญใน
ชีวิตมากขึ้น พวกเขาเลือกคบเพื่อน เลือกคู เลือกเพื่อนรวมงานและผูกพันกับคนเหลานี้ พวกเขา
สรางความซื่อสัตยตอวิสัยทัศนเกีย่ วกับอนาคต และพวกเขาจะพยายามทําใหสําเร็จ (Erikson, 1975)
พวกเขาพรอมที่จะทําหนาทีใ่ นสังคมเทคโนโลยีโดยมิเพียงแคเปนผูปกปองประเพณีและวัฒนธรรม
แตยังเปนคนฟน ฟูและคนสรางสรรควัฒนธรรมใหม วัยรุนที่แกปญหาวิกฤติทางเอกลักษณไมได
จะพัฒนาเอกลักษณเชิงลบ (negative identity) ซึ่งพวกเขาจะเหยียดหยามและแสดงทาทีที่มองโลก
ในแงรายตอบทบาทที่สังคมมอบใหและตอสิ่งที่ชุมชนคิดวาดี พวกเขาจะมีความจงรักภักดีตอ
กลุมคน ประชาชนและอุดมการณที่ทํารายตัวเองและทําลายสังคม
6. ความใกลชดิ สนิทสนมหรือการแยกตัว (Intimacy/Isolation) พัฒนาการใน
ขั้นนี้จะเกิดขึน้ ในชวงวัยผูใหญตอนตนถึงวัยกลางคน บุคคลที่คนพบเอกลักษณแหงตน จะเขาใจ
ชีวิตและเขาใจผูอื่นมากขึ้น สรางความใกลชิดสนิทสนมกับผูอื่นไดดี ซึ่งจะนําไปสูก ารแตงงานเพือ่
สรางความสัมพันธใกลชิดซึง่ กันและกัน แตถาบุคคลมีปญหาในการคนหาเอกลักษณแหงตนก็อาจ
สรางปญหาในการสรางความใกลชิดสนิทสนมกับผูอื่นและนําไปสูการแยกตัวออกไปอยูตามลําพัง
7. การสรางสรรคประโยชนแกสังคมหรือความเบื่อหนาย (Generativity/
Stagnation) พัฒนาการในขัน้ นี้เกิดขึ้นในชวงวัยกลางคนถึงวัยชรา เปนชวงวัยที่ผานพนขั้นที่ 7
มาแลว และเปนผูที่มีความสุขความเจริญ ความสําเร็จในชีวิต พรอมที่จะเปนผูให แตถาบุคคลใดไม
สามารถพัฒนามาถึงขั้นที่ 7 ไดก็จะเกิดความทอแทสิ้นหวัง เบื่อชีวิตและสังคม ไมสามารถ
สรางสรรคประโยชนแกสังคมได
8. บูรณภาพหรือความสิ้นหวัง (Integrity/Despair) พัฒนาการในขัน้ นี้เกิดขึ้น
ในชวงสุดทายของชีวิต งานและกิจกรรมตางๆ ลดนอยลงมาก ถาบุคคลใดมีพัฒนาการในขั้นที่ 5, 6
และ 7 เปนอยางดี ก็จะมีบูรณภาพของชีวติ คือมีความมั่นคงพรอมบริบูรณในทุกดานแลว แตถาใน
ขั้นพัฒนาการที่ผานมาไมเปนไปดวยดีหรือไมเหมาะสม บุคคลนั้นอาจเกิดความทอแทสิ้นหวังและ
ไรสุข
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ขั้นตอนพัฒนาการของอิริคสัน สรุปไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขั้นพัฒนาการของอิริคสัน
ขั้นที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ผลของการพัฒนา

ชวงอายุ
ทางบวก
ทางลบ
ความไววางใจ (Trust)
ความไมไววางใจ (Mistrust)
ตั้งแตเกิด - 2 ป
ความเปนตัวของตัวเอง (Autonomy) ความไมมั่นใจในตนเอง (Doubt)
3 - 6 ป
ความคิดริเริ่ม (Initiative)
ความรูสึกผิด (Guilt)
10 – 14 ป
ความขยันหมัน่ เพียร (Industry)
ความรูสึกต่ําตอย (Inferiority)
14 – 20 ป
มีเอกลักษณ (Identity)
มีความสับสน (Role Confusion)
20 – 40 ป
ความผูกพัน (Intimacy)
การแยกตัว (Isolation)
40 – 65 ป
การทําประโยชนใหสังคม
ความเหนื่อยหนาย (Stagnation)
65 ปขึ้นไป
(Generativity)
บูรณาภาพ (Integrity)
ความสิ้นหวัง (Despair)

1.4.3 ทฤษฎีการพัฒนาสติปญ
 ญาและจริยธรรมของเพอรรี่ (Perry’s Scheme of
Intellectual and Development)
ทฤษฎีการพัฒนาสติปญญาและจริยธรรมของเพอรรี่ (Perry, 1970) เปนทฤษฎีที่
มุงเนนเรื่องการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานสติปญญาและดานจริยธรรมในเด็กทีแ่ สดงออกอยาง
เปดเผยโดยใชตําแหนง (Position) เปนสิ่งบงชี้ระดับของพัฒนาการโดยไมเกี่ยวของกับระยะเวลา
เพอรรี่แบงโมเดลพัฒนาการทางสติปญญาและจริยธรรมตามการแสดงออกเชิงตรรก 9 ตําแหนง ใน
3 กลุม ดังนี้
1. ตําแหนงที่ 1-3 เปนตําแหนงบงชี้ลักษณะการแบงโลกของตนของเด็ก
ออกเปน 2 ดาน อยางชัดเจน (Dualism Modified) ในชวงตําแหนงนี้นิสติ นักศึกษาจะแบงมุมมอง
ของตนออกเปน 2 ดาน คือ ดานบวกและดานลบ ดานผิดและดานถูก การเรียนรูของนิสิตนักศึกษาที่
อยูในชวงนีจ้ ะขึ้นอยูกับตนเองเปนสําคัญ เนื้อหาคําสอนของอาจารยเปนสิ่งที่นิสิตนักศึกษาตองยึด
เอาไว
2. ตําแหนงที่ 4-6 เปนตําแหนงบงชี้ถึงการคนพบความสัมพันธ (Relative
Discovered) ในชวงนี้นิสิตนักศึกษามีความเขาใจในความสลับซับซอนของความรูวา ประกอบดวย
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บริบทตางๆ สัมพันธกันอยูอยางสอดคลอง นิสิตนักศึกษาสามารถใชความคิดของตนเพื่อ
วิเคราะหตนเองและผูอื่นได
3. ตําแหนงที่ 7-9 เปนตําแหนงบงชี้ถึงการตกลงรวมในการคนพบ
ความสัมพันธ (Commitments in Relativism Developed) ในชวงนี้นิสิตนักศึกษาจะคนพบตนเอง
โดยอาศัยพืน้ ฐานขอเท็จจริงที่มีการตกลงรวมในความสัมพันธระหวางความคิด คานิยม พฤติกรรม
ตอบุคคลอื่น เชน การประพฤติตามหลักคําสอนศาสนา การแตงงานเพื่อสรางสถาบันครอบครัว
การประกอบ สัมมาอาชีพ เปนตน
กระบวนการทัง้ 9 ตําแหนงขางตน จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดชีวติ ของนิสิต
นักศึกษา แมจะสําเร็จการศึกษาไปแลวก็ตาม ดังรายละเอียดในแผนภูมทิ ี่ 3
Commitment in
Relativism (7-9)
Relativism (5-6)
Multiplicity (3-4)
Dualism (1-2)

Temporizing
Retreat

Escape

แผนภูมิที่ 3 รูปแบบการพัฒนาสติปญญาและจริยธรรมของเพอรรี่
จากทฤษฎีของเพอรรี่จะเห็นวา ในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
ตองอาศัยความรูหรือสติปญญาในการคิดอยางมีโครงสราง ดังนั้นระดับสติปญญาและระดับการมี
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาจึงเกีย่ วของกับทักษะทางสังคม ซึ่งสามารถนําแนวคิดดังกลาวมาใชเปน
แนวทางสงเสริมใหนิสิตนักศึกษามีความเคารพในตนเองมากขึ้นและมีความเชื่อมั่นมากขึ้น เมื่อมี
สติปญญารูคิด มีความรูดี ลําพังความมีทักษะทางสังคมอยางเดียวไมทําใหนิสิตนักศึกษารูสึกเคารพ
ตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองสูงขึ้น ตองเกี่ยวพันไปกับระดับของสติปญญาดวยจึงจะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคมในดานบวก
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ตอนที่ 2 มาตรวัดทักษะทางสังคม
2.1 มาตรประมาณคา (Rating Scale)
2.1.1 ความหมายของมาตรประมาณคา
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2548: 1) ใหความหมายของมาตรประมาณคา
วา หมายถึง เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลชนิดหนึ่งเหมือนแบบทดสอบ แบบวัดทางจิตวิทยา
แบบสัมภาษณ แบบสังเกต หากแตเปนเครื่องมือที่มุงใหผูตอบตอบเอง (Self Report) มากกวาให
ผูอื่นประมาณคาลักษณะที่ตอ งการ
2.1.2 ประเภทของมาตรประมาณคา
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2548: 2) จัดมาตรประมาณคาเปน 2 ประเภท
ใหญๆ คือ
2.1.2.1 ประเภททัว่ ไป ซึ่งแยกเปนประเภทยอยๆ คือ
มาตรกําหนดตัวเลข (Numerical Scale)
มาตรกําหนดตัวเลข (Numerical Scale)
มาตรกําหนดเสน (Graphs Scale)
มาตรกําหนดมาตรฐาน (Standard Scale)
มาตรกําหนดมาตรฐาน (Cumulated Point Scale)
มาตรกําหนดตัวเลือก (Forced Choice Scale)
2.1.2.2 ประเภทเฉพาะ แยกได 3 ประเภทยอย คือ
Likert Rating Scale
Guttman Rating Scale
Osgood Rating Scale
2.1.3 ลักษณะของมาตรประมาณคา
มาตรประมาณคาเปนเครื่องมือที่ชวยในการตีคาคุณลักษณะทางจิตวิทยา
อันเปนสิ่งที่ซับซอนและเปนนามธรรม วัดไดยากออกมาเปนคาเชิงปริมาณอยางเปนระบบ มาตร
ประมาณคาประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่เปนขอความหรือสิ่งเรากับสวนที่เปนคําตอบหรือสเกล
ซึ่งแสดงถึงระดับความเขมของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะนั้นๆ ซึ่งลักษณะที่ดีของมาตรประมาณ
คามีดังนี้
2.1.3.1 สวนของชุดสิ่งเราที่เปนลักษณะทีจ่ ะใหประเมินหรือพฤติกรรมที่เลือกมา
ควรมีลักษณะดังนี้
1) เปนสิ่งที่มคี วามสําคัญตรงกับสิ่งที่ตองการวัดมากที่สุด
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2) ตองเปนอิสระ ไมก้ํากึ่งกับลักษณะอื่น
3) เปนสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง
4) มีความเปนเอกเทศไมใชองคประกอบของลักษณะที่มคี วามสัมพันธ
กันต่ํา
5) คุณลักษณะที่จะใหประเมินไมควรมีมากเกินไป
2.1.3.2 สวนของคําตอบที่ใหความหมายระดับพฤติกรรมจะตองสรางดังนี้
1) ใหคํานิยามหรือบรรยายระดับพฤติกรรมของแตละลักษณะที่จะ
ประเมินใหชัดเจน เพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนที่เขาใจตรงกันของผูประเมิน จะทําใหสามารถ
ตัดสินใจไดอยางเปนปรนัยและมีความเทีย่ ง
2) สิ่งที่อธิบายระดับพฤติกรรมจะตองมีความตอเนื่องกันตามลําดับ
ทุกสเกล
3) คําอธิบายสเกลแตละพฤติกรรมจะตองสอดคลองกับแตละลักษณะ
4) ควรเปนคําอธิบายที่เขาใจงายและตรงกัน สามารถมองเห็นเปน
รูปธรรมมากกวาที่จะใชคําวิเศษงาย ๆ ทั่วๆไป
5) การอธิบายในทุกสเกลจะตองเปนเรื่องเดียวกัน
6) จํานวนชวงหรือสเกลที่จะประเมินควรสรางใหเหมาะสม โดยปกติมกั
แบงเปน 3-7 ชวง มีการนิยามคําตอบของแตละสเกลอยางชัดเจน และควรมีการสลับชวงหรือลําดับ
พฤติกรรมจากมากไปหานอย และจากนอยไปหามาก เพือ่ ที่จะแกปญหาการประเมินโดยอัตโนมัติ
2.1.4 ขั้นตอนการพัฒนามาตรประมาณคา
ในการพัฒนามาตรทางจิตวิทยาและทางพฤติกรรมศาสตร เดเวลลิส (DeVellis,
1991 อางถึงใน ณัฏฐภรณ หลาวทอง, 2544) มีขอแนะนําโดยทัว่ ไป 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดใหแนชัดวาอะไรคือสิ่งที่ตองการวัด ซึ่งประกอบไปดวยความ
ชัดเจนในเชิงทฤษฎี ลักษณะที่เฉพาะเจาะจงในโครงสรางของสิ่งที่จะวัดไมกวางหรือแคบ
จนเกินไป และสิ่งใดที่จะรวมเขาไปในการวัดครั้งนี้ดว ย
ขั้นที่ 2 สรางขอคําถามโดยตองเลือกขอคําถามที่สะทอนถึงจุดมุงหมายในการ
วัด สรางขอคําถามที่มีลักษณะเทาเทียมกัน จํานวนขอคําถามควรใหมจี ํานวนมากเปน 3 หรือ 4 เทา
ของมาตรสุดทายที่ตองการ แยกแยะขอคําถามที่มีลักษณะที่ดีออกจากขอคําถามที่มีลักษณะที่ไมดี
โดยพิจารณาจากความกํากวมของขอคําถาม การมีขอความที่ยาวเกินไป อานแลวเขาใจยากหรือมี
หลายแนวคิดอยูในขอเดียวกัน ขอความในขอคําถามไมควรเปนบวกหรือเปนลบมากจนเกินไป
ขั้นที่ 3 กําหนดรูปแบบสําหรับการวัดวาจะมีลักษณะของมาตรเปนเชนไร อาทิ
มาตรแบบเทอรสโตน มาตรแบบกัทแมน มาตรแบบออสกูด หรือมาตรแบบลิเคิรต จํานวนชวง
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ของการวัดจะเปนเทาไร มีรูปแบบการตอบลักษณะใด แบบสองทางหรือแบบทางเดียว
พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาในการตอบใหชัดเจน
ขั้นที่ 4 ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาขอคําถามที่สรางขึ้นในรอบแรก โดยให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบการใหนิยามปรากฏการณของสิ่งที่จะวัดของผูสรางมาตรวามีความสัมพันธ
กับขอคําถามที่สรางขึ้นหรือไม อยางไร แลวประเมินความชัดเจนและความถูกตองของขอคําถาม
ในเชิงเนื้อหา การใชคํา โครงสรางในการวัด เปนตน ผูเชี่ยวชาญตองสามารถบอกไดวาประเด็นใด
ควรตกไปและประเด็นใดควรจะเพิ่มเขามา และสุดทายผูส รางมาตรจะตองสรุปความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญทั้งหมด แลวตัดสินใจวาจะยอมรับหรือปฏิเสธคําแนะนําใดบาง ซึ่งในขั้นตอนนี้ถือเปน
ความรับผิดชอบของผูสรางมาตรเอง
ขั้นที่ 5 พิจารณาเลือกขอคําถามที่มีความตรงตามที่กลาววาหัวใจของมาตรคือ
ชุดของขอคําถามที่พัฒนาขึ้น ถาเปนไปไดควรเพิ่มเติมขอคําถามกระทงที่คลายคลึงกันหรือเปนแบบ
คูขนานลงในมาตร ซึ่งขอคําถามดังกลาวที่ชวยในการตรวจสอบความตรงของมาตร และมีความ
เปนไปไดที่ผูตอบจะตอบมาตรตามความตองการของสังคม (Social Desirability) ดังนั้น ควรเพิ่มเติม
ขอคําถามในมาตรเพื่อตรวจสอบการตอบตามความตองการของสังคมเขาไปในมาตรดวย และควร
ตรวจสอบถึงความลําเอียงในการตอบดวย ทั้งนี้เพื่อใหไดมาตรที่มีความตรงอยางสมบูรณ
ขั้นที่ 6 นํามาตรไปใชกับกลุมตัวอยาง โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ซึ่ง
ประเด็นนี้ยังไมมีประเด็นทีเ่ ปนขอสรุปที่แนนอน ตามหลักเหตุผลแลวกลุมตัวอยางควรมีขนาดใหญ
Nunnally (1978) กลาววา จํานวนของกลุมตัวอยางทีจ่ ะวัดนั้นมีความเกีย่ วของกับจํานวนขอคําถาม
ดวย โดยเสนอวากลุมตัวอยางควรมีจํานวน 300 คน จึงถือวาเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่อง
รูปแบบของความแปรปรวนรวมระหวางขออาจจะไมคงที่ และความไมเปนตัวแทนของประชากรที่
ตั้งใจจะใชมาตร
ขั้นที่ 7 การประเมินขอคําถาม โดยการทดสอบขอคําถามที่สรางขึ้นเพื่อหาขอ
คําถามที่มีความสัมพันธสูงกับคะแนนจริงหรือตัวแปรแฝงที่ตองการวัดโดยพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางขอ (Inter-correlation) หากมีคาสูงแสดงวามีตวั แปรแฝงรวมกันอยู หากพบวาคา
ความสัมพันธเปนลบควรพิจารณาวาไดมีการกลับขั้วการใหคะแนนหรือไม ถายังไมไดกลับขั้วการ
ใหคะแนนก็กลับคะแนนใหเรียบรอย แลวจึงหาความสัมพันธอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนัน้ หา
ความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมโดยทีไ่ มไดรวมคะแนนของขอที่จะหาความสัมพันธไปดวย
uncorrected correlation คือการหาคาความสัมพันธระหวางคะแนนในขอนั้นกับคะแนนทั้งหมดของ
มาตร ตรวจสอบความแปรปรวนรายขอหากขอคําถามมีความแปรปรวนสูง แสดงวากลุมผูตอบมี
ความหลากหลายในการตอบ แลวหาคาเฉลี่ยของขอคําถามเพื่อหาจุดกึ่งกลางของพิสัย การตอบ
ตรวจสอบความเที่ยงของมาตร โดยเฉพาะสัมประสิทธิ์แอลฟา ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 Nunnally
(1978) เสนอวาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.70 ขึ้นไปจึงจะสามารถยอมรับได
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ขั้นที่ 8 กําหนดความยาวที่เหมาะสมของมาตร เนื่องจากความยาวของมาตรมี
ผลตอความเที่ยง ทําใหมีความแปรปรวนระหวางขอคําถามสูง ดังนั้นการเพิ่มจํานวนขอเขาไปใน
มาตรทําใหมีความเที่ยงสูงขึน้ แตถามาตรมีขนาดสั้นก็จะทําใหผูตอบไมเกิดความเบือ่ หนาย ดังนัน้
ผูสรางมาตรควรจะพิจารณาถึงความยาวทีเ่ หมาะสมของมาตรดวย หากตองคัดขอคําถามออกควร
พิจารณาขอคําถามที่มีความสัมพันธต่ํากับขอคําถามอื่นๆ เปนตน
2.1.5 การตรวจสอบคุณภาพของมาตรประมาณคา
คุณภาพที่สําคัญของคาที่ตองตรวจสอบกอนนําไปใชจริง ไดแก อํานาจจําแนก
ของขอความรายขอและความตรงกับความเที่ยงของมาตรประมาณคาทั้งฉบับ
1. การตรวจสอบอํานาจจําแนก อํานาจจําแนกของมาตรประมาณคาหรือ
มาตรวัดเจตคติเปนคุณภาพของขอความที่แสดงถึงความสามารถในการจําแนกแยกกลุมผูตอบ
ออกเปนประเภทที่มีความเห็นไปในทางบวกหรือมีความเห็นไปในทางลบออกจากกันได สําหรับ
มาตรประมาณคาทั่วไปและมาตรวัดเจตคติของลิเคิรตกับมาตรวัดเจตคติของออสกูดนั้น การ
ตรวจสอบหาอํานาจจําแนกของขอความจะใชวิธีการทดสอบคาเฉลี่ยระหวางกลุมสูงและกลุมต่ํา
ตามเทคนิค 25% ของลิเคิรต กลาวคือ เมื่อนําแบบประเมินคาไปทดสอบกลุมตัวอยางมาแลว ตรวจ
ใหคะแนนเรียงคะแนนจากมากไปหานอย คัดเลือกผูที่ไดคะแนนสูงสุดและรองลงมา 25% ใหเปน
กลุมสูงและผูที่ไดคะแนนต่าํ สุดและรองขึ้นไป 25% เปนกลุมต่ํา จากนั้นหาคาเฉลี่ย (X) และความ
แปรปรวน (S2) ของคะแนนในแตละกลุม นําไปทดสอบดวย t-test ถาขอความใดพบวามีนยั สําคัญ
แปลวาขอความนั้นมีอํานาจจําแนกใชได
ความหมายของคาอํานาจจําแนก
พวงรัตน ทวีรตั น (2538) กลาววา อํานาจจําแนกเปนคุณสมบัติของ
เครื่องมือที่สามารถจําแนกบุคคลออกเปน 2 กลุมที่มีคุณลักษณะตางกันในเรื่องที่ศกึ ษา ถาเครื่องมือ
เปนแบบทดสอบวัดความรูแ ละปญญา (Cognitive Domain) ก็จําแนกออกเปนกลุมเกงและกลุมออน
ถาเครื่องมือเปนแบบสอบถามความคิดเห็นหรือมาตรวัดทัศนคติก็จําแนกเปน 2 กลุมที่มีความคิดเห็น
หรือทัศนคติในทางบวกและทางลบ
ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543) กลาววา คาอํานาจจําแนก หมายถึง
ความสามารถในการแยกลักษณะของคน 2 กลุมได นั่นคือแยกคุณลักษณะนั้นสูงกับคนที่มีคุณลักษณะ
นั้นต่ํา เชน วัดความซื่อสัตย คนที่ไดคะแนนสูงแปลวามีความซื่อสัตยมาก สวนคนที่ไดคะแนนต่าํ
แปลวา เปนคนไมมีความซือ่ สัตยหรือซื่อสัตยนอย
สรุ ปวา อํานาจจําแนก หมายถึง ความสามารถในการแยกบุคคลออกเปน 2
กลุมที่มีคุณลักษณะตางกัน ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อํานาจจําแนกกลุมนิสิตนักศึกษาที่มที ักษะทาง
สังคมสูงและทักษะทางสังคมต่ํา
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2. ความตรง (Validity) ความตรงของมาตรเกี่ยวของกับเรื่องที่วามาตรนั้น
วัดอะไรและวัดไดดเี พียงใด ในเรื่องนี้เราตองไมรับเอาแตเรื่องมาตรเปนดัชนีวามาตรนั้นวัดอะไร ซึง่
มาตรใหเพียงปายสะดวกสัน้ ๆ สําหรับบอกเงื่อนงําที่มคี วามหมายสําหรับพฤติกรรมที่คลุมไปถึง
แมวาไดเพิ่มความพยายามทีจ่ ะตั้งชื่อมาตรใหจําเพาะและมีคํานิยามที่วดั ไดมากยิ่งขึ้นแลวก็ตาม
ลักษณะประจําตัวที่วดั ไดดวยมาตรฉบับหนึ่งมีความหมายเพียงเปนลักษณะประจําทีไ่ ดจากการ
พิจารณาตรวจสอบแหลงสาระขอเท็จจริงที่เปนวัตถุประสงค และการทําการวิจยั ใหประจักษที่ใชใน
การหาความตรงของมาตรฉบับนั้น ยิ่งกวานั้นความตรงของมาตรไมสามารถจะใชศพั ททั่วๆไป
รายงานได ไมสามารถกลาวไดวา มาตรฉบับใดมีความตรงสูงหรือต่ําเทาที่มีอยูในคําแนะนํายอๆ
ความตรงของมาตรตองหาดวยการอางอิงถึงการเลือกใชมาตรโดยเฉพาะตอนนั้นดวย
ตามหลักแลว วิธีการหาความตรงของมาตรทุกวิธีเกีย่ วของกับสัมพันธภาพ
ระหวางการทํามาตรฉบับนั้นกับขอเท็จจริง สังเกตไดอยางอิสระของลักษณะพฤติกรรมที่กําลัง
พิจารณากัน ระเบียบวิธีจําเพาะที่ใชคนหาสัมพันธภาพเหลานี้มีมากและเรียกชื่อตางๆ กัน ใน
หนังสือ Standards for Educational and Psychological Tests and Manuals, 1966 ไดจดั แบงวิธกี าร
เหลานี้ออกเปนสามประเภทใหญๆ คือ ความตรงตามเนือ้ หา ความตรงตามเกณฑสัมพันธ และความ
ตรงตามโครงสรางหรือทฤษฎี
การตรวจสอบความตรงมี 2 ระยะ คือ ระยะกอนเก็บรวบรวมขอมูลกับระยะ
หลังเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบความตรงในระยะกอนการรวบรวมขอมูลคือ การพิจารณา
ตัดสิน (Judgement) โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ตองการวัด
สวนการตรวจสอบความตรงหลังการเก็บรวบรวมขอมูลเปนการหาความตรงโดยการใชขอมูลเชิง
ประจักษ
การหาความตรงโดยการพิจารณาตัดสิน มักเริ่มตนกอนการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยการพิจารณาความถูกตองของการใหคําจํากัดความเชิงปฏิบัติการของตัวแปรทางจิตวิทยา
ความครอบคลุมของประเด็นยอย ลักษณะและภาษาของขอความที่เขียนซึ่งความตรงในระยะนี้คือ
ความตรงตามเนื้อหา
การหาความตรงโดยขอมูลเชิงประจักษเริม่ ตนหลังจากที่รวบรวมขอมูลไป
แลว เปนการนําสถิติเขามาใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่นํามาใชไดแก การวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลาง การวัดการกระจาย ลักษณะการแจกแจงความถี่ของขอมูล การหาความสัมพันธระหวาง
ขอและระหวางตัวแปร การวิเคราะหตัวประกอบที่ซอนอยูในสาระเนือ้ หา ความตรงในระยะนี้
ไดแกความตรงตามเกณฑ ความตรงตามการทํานาย และความตรงตามโครงสรางหรือทฤษฎี
ดังนั้น การจําแนกประเภทของการตรวจสอบความตรง ก็คือ การจําแนก
วิธีการหาหลักฐานเพื่อระบุความตรงหรืออาจกลาวไดวา เปนการจําแนกวิธีแสวงหาขอมูลตาม
วัตถุประสงค คือ
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1. ความตรงตามเนื้อหา
2. ความตรงตามเกณฑสัมพันธ
3. ความตรงตามทฤษฎีที่ใช
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
เนื่องจากขอความในมาตรไดมาจากตัวอยางของเนื้อหาที่ตองการวัดซึง่ จัดวา
เปนกลุมตัวอยางของเนื้อหาหรือเปนตัวแทนของประชากรเนื้อหา ชุดของขอคําถามจึงเปนชุดหนึ่ง
ในทุกๆ ชุดทีจ่ ะเปนไปไดของเนื้อหาในประชากรเนื้อหา ซึ่งการไดขอคําถามจะถือวาเปนการสุม
ขอคําถามในประชากร ดังนัน้ คําจํากัดความของการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาก็คือ “ประเภท
ของหลักฐานที่ตรงกับการใชตัวอยางเนื้อหาในประชากรเนื้อหา” การตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาจึงเกี่ยวของกับ (ก) ความสอดคลองกับเนื้อหา และ (ข) ความเปนตัวแทนของประชากรเนื้อหา
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจึงเปนการตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางความตั้งใจจะใชขอมูลจากขอความซึ่งเปนตัวแทนของประชากรเนื้อเรื่องกับขอความที่
สรางขึ้น
วิธีตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาใชกลุมบุคคลประมาณ 5 คนที่มีความรูใน
เนื้อหาสาระทฤษฎี กลุมคนเหลานี้ไดแก ผูเ ชี่ยวชาญดานนั้นๆ ที่มีความรูในเรื่องตัวแปรนั้นๆ ให
คนกลุมนี้ไดรบั เอกสารที่เกี่ยวของกับคําจํากัดความเชิงปฏิบัติการ เอกสาร ตํารา หรือรายงานการ
วิจัยทีเ่ กีย่ วของ เพื่อพิจารณาในประเด็นคําจํากัดความเชิงปฏิบัติการเสียกอน
ปญหาที่พบมากก็คือผูเชี่ยวชาญนั้นไมใชผูเชี่ยวชาญที่แทจริง ความตรงตาม
เนื้อหาจึงกลายเปนความตรงผิวเผิน (Face Validity) ดังนั้น การพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูเชี่ยวชาญจึง
เปนสิ่งสําคัญ โดยเนนวาบุคคลดังกลาวมีผลงาน หลักฐานที่ชี้ชัดในความเชี่ยวชาญนัน้ ๆ จริงๆ
หลักฐานที่ควรพิจารณาในการเปนผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผลงานทางวิชาการที่ทันสมัยตอเนื่องมาเปน
ระยะเวลานาน
การตรวจสอบความตรงตามเกณฑสัมพันธ (Criterion Related Validity)
การแสวงหาหลักฐานเพื่อตรวจสอบความตรงตามเกณฑสัมพันธจะตองระบุ
เกณฑภายนอกที่เกีย่ วของกอน เชน ลักษณะกาวราวของคน มีความหมายสอดคลองกับความกาวราว
ของมาตรที่วัดความกาวราวหรือไม
เกณฑภายนอกในทีน่ ี้จําแนกตามชวงเวลาได 2 ระยะคือ เกณฑภายนอกใน
ปจจุบันกับ เกณฑภายนอกในอนาคต การตรวจสอบความตรงตามเกณฑภายนอกในปจจุบันเรียกวา
Concurrent Validation สวนการตรวจสอบความตรงตามเกณฑภายนอกในอนาคตเรียกวา
Predictive Validation
วิธีตรวจสอบความตรงตามเกณฑทเี่ กี่ยวของนิยมใชคาความสัมพันธโดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
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1.

การกําหนดเกณฑ หรือเครื่องมือวัดที่ไดมาตรฐานหรือที่เชื่อถือได

กอน
2. การรวบรวมขอมูล 2 ชุด ชุดหนึ่งคือขอมูลที่ไดจากเครื่องมือที่สรางและ
อีกชุดหนึ่งคือ ขอมูลที่ไดจากแบบวัดตัวแปรนี้ แตเปนมาตรฐานแลว หรือที่เชื่อถือไดแลว
3. คํานวณหาสหสัมพันธของขอมูลทั้งสองชุด ถาไดคาความสัมพันธสูงและ
มีนัยสําคัญและมีทิศทางทางบวก ก็สรุปไดวาเครื่องมือวัดนี้มีความตรงตามเกณฑนั้นๆ
ปญหาของการหาความตรงแบบนี้คือ เกณฑภายนอกที่นาํ มาพิจารณานัน้
เหมาะสมสอดคลองกับมาตรที่สรางหรือไม ในบางครั้งการหาเกณฑที่สอดคลองนั้นทําไดยาก หรือ
ที่หาไดก็ไมนา เชื่อถือ ตัวอยางเชน การสรางมาตรวัดความเสียสละ มักจะหาเกณฑภายนอก คือมาตร
วัดความเสียสละที่มีอยูแลวและเชื่อถือไดยาก เพราะถามีมาตรดังกลาวก็ไมจําเปนตองสรางมาตรวัด
ขึ้นมาใหม เพราะใชขอ มูลจากมาตรนั้นไดเลย
การตรวจสอบความตรงตามโครงสรางหรือทฤษฎี (Construct Validity)
จากคําจํากัดความเชิงปฏิบัตกิ ารของความตรงตามโครงสรางดวยคําถามที่วา
“ลักษณะที่วดั ออกมาสอดคลองกับทฤษฎีของเนื้อหาสาระนั้นหรือไม” หรือ “ลักษณะทีว่ ัด
สอดคลองกับการวัดหรือไม”
เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบความตรงตามโครงสราง เปนกระบวนการ
ที่หาขอมูลมาสนับสนุนสมมติฐาน การตรวจสอบจึงใชวิธีการวิจยั และการวิเคราะหตางๆ เชน
ใชการวิเคราะหเชิงตรรกะ ใชการวิจยั เชิงทดลอง ใชการศึกษาความสัมพันธ ใชการเปรียบเทียบกับ
กลุมที่มีหลักฐานอยูแลว (Known Group) ใชการวิเคราะหดวยทฤษฎีสรุปอางอิง ใชเทคนิค
ลักษณะหลากหลายวิธี ใชการวิเคราะหตวั ประกอบวิธีพหุ (Multimethod Factor Analysis) และใช
การวิเคราะหสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling)
การใชวิธวี ิเคราะหตวั ประกอบเพื่อหาคาความตรงเชิงโครงสราง มีวิธีการ
ดังนี้
1. การสรางสมมติฐานเกีย่ วกับตัวแปรทางจิตวิทยาวา นาจะประกอบดวย
ตัวประกอบอะไรบาง
2. สรางขอความที่วัดตัวประกอบดังกลาว
3. ตรวจสอบความสอดคลอง และถูกตองในเชิงการวัดกอนรวบรวมขอมูล
4. รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากร
5. วิเคราะหตวั ประกอบวาไดตัวประกอบตามที่ตั้งสมมติฐานไวหรือไม
ถาใชก็แสดงวามีความตรงเชิงโครงสราง
3. ความเที่ยง (Reliability) หมายถึง ความคงที่ของคะแนนที่ไดจากการ
ทดสอบ คนกลุมเดียวกันสองครั้งดวยแบบสอบเดิมในเวลาที่ตางกัน หรือทดสอบคนกลุมเดียวกัน
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ดวยขอสอบตางชุดที่มีขอสอบเทียบเทากัน หรือภายใตสภาพการสอบแตกตางกัน ความคิด
เกี่ยวกับความเที่ยงที่ไดเปนรากฐานของการคํานวณหาความคลาดเคลื่อนในการวัด (Error of
Measurement) ของแตละคะแนนซึ่งจะชวยใหทํานายพิสัยของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอคะแนน
ของแตละคน อันเปนผลจากสิ่งอื่นที่ไมเกี่ยวของกันหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ
ความคิดเกีย่ วกับความเทีย่ งของมาตรครอบคลุมลักษณะหลายอยางแหง
ความคงที่ของคะแนน ความหมายกวางที่สดุ คือ ความเที่ยงของการทดสอบชี้ใหเห็นขนาดของความ
แตกตางระหวางคะแนนของแตละคนที่ไดจากการทดสอบ ความแตกตางดังกลาวเปนความแตกตาง
ที่แทจริงกับสวนที่คลาดเคลือ่ นโดยบังเอิญ ในการวัดเรื่องใดๆก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของคาที่วัดได
จะประกอบดวยความแปรปรวนที่แทจริงกับความแปรปรวนคลาดเคลื่อน และความแปรปรวน
คลาดเคลื่อนในการวัดตามวัตถุประสงคอยางหนึ่ง อาจจะเปนความแปรปรวนที่แทจริงในการวัด
ตามวัตถุประสงคอีกอยางหนึ่งได อาจจะกลาวไดวา ความแปรปรวนที่แทจริง (True Variance) คือ
ความแปรปรวนที่เกิดจากตัวของสิ่งที่เราตองการวัด สวนความแปรปรวนคลาดเคลื่อน (Error
Variance) ก็คอื ความแปรปรวนของสิ่งอื่นที่มากระทบหรือมีอิทธิพลตอการวัด แลวทําใหคาที่วดั ได
ไมบริสุทธิ์ ตัวอยางเชน ถาเรามีความประสงคจะวัดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณของนายแดง
คะแนนความรื่นเริงหรือเศราโศกที่นายแดงไดรับแตละวันจะเปลีย่ นแปลงอยูเรื่อย ความแปรปรวน
ของคะแนนดังกลาวก็เปนความแปรปรวนที่แทจริง แตถา เราตองการวัดลักษณะถาวรทางบุคลิกภาพ
ของนายแดง คะแนนบุคลิกภาพของนายแดงที่วัดไดแตละวันในระยะเวลาดังกลาวจะผิดไปจาก
ธรรมดา การเปลี่ยนแปลงของคะแนนที่วดั ไดนเี้ ปนความแปรปรวนคลาดเคลื่อน
อันที่จริงภาวะใดๆ ที่ไมเกีย่ วของกับจุดมุงหมายของมาตรแลวก็เปนความ
แปรปรวนคลาดเคลื่อนทั้งสิ้น การที่ผูดําเนินการวัดพยายามจัดสภาพการณการวัดใหเปนแบบเดียวกัน
โดยควบคุมสิง่ แวดลอม คําชี้แจง การจํากัดเวลา ความเปนกันเอง และตัวประกอบอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวของ
กับการวัด ก็เพือ่ ลดความแปรปรวน ความคลาดเคลื่อน และทําใหคะแนนจากการวัดมีความเที่ยงมาก
ยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ไมมีมาตรหรือเครื่องมือในการวัดใดๆ ที่มีความเชื่อถือไดอยางสมบูรณแบบ
ดังนั้นมาตรทุกฉบับจึงจําเปนตองมีขอความที่บอกคาความเที่ยง ความเที่ยงนี้จะเปนลักษณะของมาตร
เมื่อมีการควบคุมการวัดในสภาพมาตรฐาน และกลุมผูรวมการทดสอบมีลักษณะอยางเดียวกันกับกลุม
ตัวอยางปกติวสิ ัย (Normative Sample) ทั้งมีขอความที่บอกคุณสมบัติของกลุมตัวอยางควบไปกับ
ชนิดของความเที่ยงที่หาได ความเที่ยงของมาตรมีหลายชนิดตามสภาพของการวัด
วิธีการเชิงประจักษที่เราใชในการประมาณคาความเที่ยงของมาตร 3 วิธี
การสอบซ้ํา การสอบซ้ําเปนความสัมพันธระหวางคะแนนที่ไดจาก
แบบสอบถามเดียวกัน แตไดจากการวัดในระยะเวลาที่ตางกัน การสอบซ้ําเปนวิธีการที่ใกลเคียงที่สดุ
กับแนวคิดของคาความเที่ยงและเปนกระบวนการที่งายทีส่ ุด โดยเราจะใชมาตรวัดหนึ่งฉบับทดสอบ
กับกลุมบุคคลกลุมเดียว 2 ครั้ง ในระยะเวลาที่ตางกัน แลวจึงหาคาสหสัมพันธ โดยทั่วไปใชคา
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สหสัมพันธเพียรสันระหวางคะแนนที่ไดจากการสอบทั้งสองครั้ง และในกรณีที่มกี ารสอบ
มากกวาสองครั้ง คาความเที่ยงเปนคาเฉลี่ยของความสัมพันธระหวางคะแนนที่ไดจากการสอบแต
ละครั้ง ขอดีของการสอบซ้ําคือขอคําถามที่ใชเปนขอคําถามเดิม ดังนัน้ ความไมนาเชือ่ ถืออัน
เนื่องมาจากขอความที่แตกตางกันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราใชแบบสอบเทียบเทา นอกจากนีเ้ รายังใชมาตร
วัดเพียงฉบับเดียว ไมจําเปนตองหาแบบสอบถามที่มีรูปแบบเทียบเทามาอีกหนึ่งฉบับ อยางไรก็ตาม
การสอบซ้ํามีขอเสียหลายประการ กลาวคืออิทธิพลของการสอบแบบครั้งแรกที่อาจมีผลตอการตอบ
ในครั้งที่สอง เนื่องจากผูตอบอาจจําขอความไดและตอบไปในทิศทางเดียวกับการตอบแบบสอบใน
ครั้งแรก จึงทําใหคาความเทีย่ งที่ไดมีคาสูงอยางมาก
แบบสอบเทาเทียม แบบสอบเทาเทียมเปนรูปแบบที่สามารถเปรียบเทียบกัน
ได 2 รูปแบบของแบบสอบฉบับเดียวกัน
การแบงครึ่งขอสอบ การแบงครึ่งขอสอบเปนความสัมพันธระหวาง
แบบสอบสวนตางๆ ของแบบวัดเดียวกันทีส่ ามารถเปรียบเทียบกันได
การตรวจสอบความสอดคลองภายใน (Internal Consistency)
ความสอดคลองภายใน หมายถึง คาที่ไดจากการตอบขอความมีความ
เกี่ยวของกันหรือขอความทั้งหลายมีความสัมพันธกัน ขอมูลที่ใชไดจากการวัดลักษณะ 1 ครั้ง ดวย
มาตรที่ตองการหาความเทีย่ งแบบความสอดคลองภายใน (internal consistency) อาจใชเปนความ
ตรงได ถาทฤษฎีที่ใชสนับสนุนการวัดทัศนคติตัวที่ตองการบอกวาขอคําถามรายขอสูงมี
ความสัมพันธระหวางกันสูง คาความสอดคลองภายในอาจแปลความหมายไดเทากับหลักฐานของ
ความตรงเชิงโครงสราง แตอยางไรก็ตามก็ยังไมมีทฤษฎีที่จะนําไปสูการสรุปวาความสัมพันธเหลานี้
เปนตัวบงชี้ความตรง และบางทฤษฎีก็ชี้วาความสอดคลองภายในที่สูงอาจชี้ใหเห็นความตรงที่ต่ํา
(หมายความวา เครื่องมือมีความเที่ยงสูง สามารถสรุปไดวาเครื่องมือมีความตรงสูง แตเครื่องมือที่มี
ความตรงไมอาจสรุปไดวาเครื่องมือมีความเที่ยงสูงเนื่องจากเครื่องมืออาจมีความเทีย่ งต่ําก็ได)
การตรวจสอบความสอดคลองภายใน มีวธิ ีดังนี้
1. แบบแบงครึ่ง
2. สูตร Spearman Brown
3. Kuder-Richardson 20
4. Kuder-Richardson 21
5. Cronbach’s Alpha
การตรวจสอบความคงที่ (Stability)
ในกรณีที่มีการวัดหลายครั้ง แตละครั้งหางกันประมาณ 1-2 สัปดาห การหา
คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงก็คือ การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการวัดทั้งสองครั้งนั้นเอง
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โดยสรุป ความเที่ยงเกีย่ วกับแหลงความคลาดเคลื่อนมีดังนี้
ความเที่ยง
ความสอดคลองภายใน
ความคงที่

วิธีการ
วัด 1 ครั้ง
วัด 2 ครั้ง
ระยะหางกัน 1-2 สัปดาห

ความคลาดเคลื่อน
จากการวัดและจากผูใหขอมูล
จากเวลา และผูใหขอมูล

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการใชมาตร
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด (Standard Error of Measurement)
เปนอีกคาหนึ่งที่ชวยอธิบายคาความเที่ยง ในกรณีที่มกี ารคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
ความลําเอียง หมายถึง คาหรือคะแนนทีไ่ ดจากการใชมาตร ซึ่งสะทอน
คุณสมบัติอื่นที่ไมไดตั้งใจวัดหรือไมตองการวัด คุณสมบัติอื่นๆ ไดแก เพศ สภาพทางเศรษฐกิจ
ภูมิศาสตร เผาพันธุ ฯลฯ
ความลําอียงในที่นี้จะแบงเปนความลําเอียงของมาตร (Test Bias) กับความ
ลําเอียงของขอ (Item Bias)
ความลําเอียงของมาตร (Test Bias) จะเกิดขึน้ เมื่อคะแนนหรือคาที่ไดจากการ
วัดดวยมาตรสะทอนสิ่งอื่นนอกเหนือจากทีต่ องการจะวัด ความลําเอียงของมาตรเกี่ยวของกับความ
ตรงของมาตร มาตรที่มีความลําเอียง คือมาตรที่วัดไดไมตรงกับสิ่งที่ตองการจะวัด ในการนําคาหรือ
คะแนนไปใชจึงไมเหมาะสม
ความลําเอียงของขอคําถาม (Item Bias) จะเกิดขึ้นกับขอทีล่ ําเอียงเขาหา
คุณสมบัติอื่น เชน ขอคําถามบางขอคําถามเอียงเขาหาเพศหญิง นั่นคือ เพศหญิงจะตอบไดถูก
มากกวาเพศชาย ดังนัน้ การตรวจสอบความลําเอียงของขอจึงเปนสิ่งจําเปนกวาการทดสอบความ
ลําเอียงของมาตร เพราะเมื่อสามารถตรวจสอบดูวาขอใดลําเอียง ผูสรางขอความก็อาจดึงขอความ
นั้นออก แลวสรางใหมเพื่อใหปลอดจากความลําเอียง และเพื่อใหไดมาตรที่ปลอดจากขอที่มีความ
ลําเอียง
การตรวจสอบความลําเอียงของขอคําถามทําได 2 ระยะ คือ
ก. ในระยะของการสรางเครื่องมือ เปนการพิจารณาขอความแตละขอวาจะ
มีผลตอกลุมผูตอบตางกันหรือไม เชน ภาษาที่ใช เนื้อหาที่ถาม วิธีการตอบ ผูสรางขอความนั้นๆ
เปนผูพิจารณาเอง
ข. ในระยะการพัฒนาเครื่องมือ เมื่อรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะหคณ
ุ ภาพ
ของเครื่องมือ การตรวจสอบความลําเอียงของขอความมีหลายวิธี
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2.2 มาตรวัดจําแนกดวยภาษา (Semantic Differential Scale)
ไพฑูรย โพธิสาร (2546: 24-27) ไดอธิบายถึงมาตรวัดจําแนกดวยภาษาไวดังนี้
ความหมาย มาตรวัดจําแนกดวยภาษา (Semantic Differential Scale หรือ Bipolar
Semantic Scale) หมายถึง วิธีการวัดเจตคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดๆ มาตรวัดนีใ้ ชประเมินความรูสึก
ของบุคคลโดยนําคําคุณศัพททางภาษามาเปนสื่อการวัด
ที่มา ออสกูด ซูซิ และทานเนนบวม (Osgood, Suci and Tannenbaum) ไดเสนอ
มาตรวัดจําแนกดวยภาษาเพือ่ ใชวัดเจตคติของบุคคล ในป ค.ศ. 1957
ลักษณะของมาตรวัดจําแนกดวยภาษา
เปนการประเมินความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดๆ โดยกําหนดความคิดรวบยอด
(concept) เกีย่ วกับสิ่งที่ตองการวัดขึ้นชุดหนึ่งเสมือนรายการหัวขอเนือ้ หาที่เปนองคประกอบของ
สิ่งที่จะวัด เชน จะวัดเจตคติเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งยอมประกอบดวยความคิดรวบยอด คือ พอ แม
ลูก ญาติ เปนตน แลวกําหนดการวัดเปน 2 ทิศทาง จากการใชชุดคําคุณศัพทคูที่มีความหมายตรงกัน
ขาม (bipolar semantic scale) ไประบุความรูสึกของบุคคลที่มีตอแตละความคิดรวบยอดที่เกี่ยวกับ
สิ่งที่ตองการวัดนั้น โดยมีความเชื่อวาการทีบ่ ุคคลจะรูสึกอยางไร คิดอยางไรตอสิ่งนั้นตามคานิยม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อตางๆ จะขึ้นอยูก ับความหมายของภาษา (semantic) ที่บุคคล
รับรูตอสิ่งที่ตองการวัดนัน้ สิ่งที่ตองการวัดนี้จะประกอบดวยความคิดรวบยอดหลายๆ อยางที่มา
จากความหมายของภาษาที่ประกอบดวยขอบขาย 3 มิติ ดังนี้
1. มิติดานการประเมินคา เปนคําคุณศัพททใี่ ชในการประเมินคา เชน ดี-เลว เกลียดรัก ยุติธรรม-ลําเอียง เมตตา-ทารุณ ฉลาด-โง ซื่อสัตย-คดโกง เปนตน
2. มิติดานศักยภาพ เปนคําคุณศัพทเกี่ยวกับศักยภาพหรือกําลัง/ความสามารถในการ
ทํางาน เชน ยาก-งาย หนัก-เบา แข็งแรง-ออนแอ ใหญ-เล็ก ทนทาน-บอบบาง แข็ง-ออน เปนตน
3. มิติดานการกระทํา/กิจกรรม เปนคําคุณศัพทแสดงกิจกรรม/การปฏิบัติตางๆ เชน
ชา-เร็ว ราเริง-หงอยเหงา กระตือรือรน-เฉื่อยชา เปนตน
มาตรวัดจําแนกดวยภาษามีลกั ษณะดังนี้
1. กําหนดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่ตอ งการวัดขึ้นชุดหนึ่ง และแตละความคิด
รวบยอดจะกําหนดคําคุณศัพทคูที่มีความหมายตรงกันขาม เปน 3 กลุม คือ กลุมคําคุณศัพทดานการ
ประเมินคา ดานศักยภาพ ดานการกระทํา/กิจกรรม จํานวนดานละ 3-4 คู ที่จะใหผูตอบแสดง
ความรูสึกตอความคิดรวบยอดนั้นบนมาตรวัดที่แบงเปนชวงเทาๆ กัน โดยการเขียนความหมาย /
หรือ x ลงบนตําแหนงในชวงการวัดทีก่ ําหนดไปทางใดทางหนึ่งระหวางคําคุณศัพทคู ดังตัวอยาง
มาตรวัดที่ประเมินเจตคติตอครอบครัวซึ่งอาจตองรวมความรูสึกตอบุคคลตางๆ บทบาทหนาที่และ
ความสัมพันธอื่นๆ ในครอบครัวดวย เชน ความรูสึกตอพอ
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ยุติธรรม
ดุดัน
กลาแสดงออก

ลําเอียง
ออนโยน
เก็บตัว

2. กําหนดคาคะแนนของชวงการวัด เปน 1-7 คะแนนหรือ -3 คะแนน ถึง +3 แลวนํา
ผลการประเมินความรูสึกมาคํานวณคาเฉลี่ยเปนรายดานของกลุมคําคุณศัพททั้ง 3 ดาน เพื่อแสดง
ทิศทางของมิติทางภาษาแตละมิติของความคิดรวบยอดหนึ่งๆ
การสรางมาตรวัดจําแนกดวยภาษา
ดําเนินการสรางเปนขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดตัวแปรเจตคติที่ตองการวัด
2. กําหนดความคิดรวบยอดที่เปนองคประกอบของตัวแปรเจตคตินั้น อาจทําไดทั้ง
โดยการให (1) บุคคลที่คาดวามีเจตคติตอสิ่งที่ตองการวัด นักภาษาศาสตร และผูเชี่ยวชาญดาน
ตัวแปรเจตคติที่ตองการวัด รวมกันจํานวน 3-5 คนขึ้นไป แลวใหกลุมบุคคลเหลานี้เสนอความคิด
รวบยอดที่เกี่ยวกับตัวแปรเจตคติที่ตองการวัด และหรือ (2) กําหนดจากเอกสาร ตํารา ทฤษฎีเกี่ยวกับ
ตัวแปรเจตคติที่ตองการวัดรวมกับขอเท็จจริงปจจุบันที่เกีย่ วกับตัวแปรเจตคตินั้น
3. เลือกที่มีความหมายเชิงการประเมินคา เชิงศักยภาพ และเชิงการกระทํา/กิจกรรมตอ
ความคิดรวบยอดมาดานละ 3-4 คําคุณศัพท รวมเปนความคิดรวบยอดละ 9-12 คําคุณศัพท แลว
กําหนดที่มีความหมายตรงกันขามกับคําคุณศัพทที่เลือกไวเปนคูๆ กัน
4. จัดคําคุณศัพทคูเปนกลุมมิติหรือคละกัน โดยไมแยกเปนกลุมมิติ (9-12 คู) ของ
ความคิดรวบยอดที่กําหนด เรียงลําดับความคิดรวบยอดของตัวแปรเจตคติเปนมาตรวัดจําแนกดวย
ภาษา
การตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดจําแนกดวยภาษา
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง เปนการตรวจสอบวาความคิดรวบยอด
และคําคุณศัพทคูที่เลือกไวนนั้ ไดมีความสอดคลองกับโครงสรางตัวแปรเจตคติและวัดเจตคติเรื่อง
นั้นหรือไม โดยใหผูเชีย่ วชาญจํานวนหนึ่งไดตรวจสอบ/ประเมิน แลววิเคราะหความสอดคลองของ
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญนัน้
2. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ เมื่อผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบและเห็นวา
เปนความคิดรวบยอดและเปนคําคุณศัพทคทู ี่มีคุณภาพดีแลว ใหนาํ ไปวัดเจตคติของกลุมตัวอยาง
จํานวนหนึ่ง แลวใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) วิเคราะหองคประกอบของ
แตละมิติทางภาษา
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3. การวิเคราะหความเชื่อมัน่ สามารถเลือกใชสูตรการคํานวณคาความเชื่อมั่น
ตางๆ เชน สูตรของสําเริง บุญเรืองรัตน สูตรของสเปยรแมน บราวน สูตรของรูลอน และสูตรของ
ครอนบาค (สําเริง บุญเรืองรัตน สุนันท ศลโกสุม และไพฑูรย โพธิสาร, 2545)
การตรวจใหคะแนนและการแปลความหมาย
การตรวจใหคะแนนทําโดยกําหนดคาระดับความรูสึกหรือความคิดเห็นตอความคิด
รวบยอดจากตําแหนงบนชวงการวัดทีก่ ําหนดไวไปทางดานหนึ่งดานใดระหวางคําคุณศัพทคูแตละคู
ที่กําหนดเปน 7 ชวงการวัด โดยใหคะแนนดานที่มีความหมายตอความคิดรวบยอดนั้นในทางดอย/
ไมดี/ไมเหมาะสม เริ่มตั้งแต 1 คะแนนและเพิ่มขึ้นชวงละ ไปทางดานคําคุณศัพทที่มีความหมายไป
ทาง เดน/ดี/เหมาะสม จนถึงสุด 7 คะแนน หรือกําหนดชวงคะแนนตรงตําแหนงกลางเปน 0 และ
เพิ่มขึ้นชวงละ 1 คะแนนไปทางดานคําคุณศัพทที่มีความหมายไปทาง เดน/ดี/เหมาะสม จนถึง +3
และลดลงชวงละ 1 คะแนนไปทางดานคําคุณศัพทที่มีความหมายไปทาง ดอย/ไมดี/ไมเหมาะสม
จนถึง -3 คะแนน แลวนําคะแนนผลการตอบแตละคูคําคุณศัพทมาคํานวณคาเฉลี่ยของแตละมิติเปน
รายความคิดรวบยอด
การแปลความหมายคะแนนเจตคติ ทําได 2 แนวทาง ดังนี้
1. แปลความหมายเปนรายความคิดรวบยอด โดยใชคาเฉลี่ยของแตละมิติ
2. แปลความหมายของตัวแปรเจตคติ โดยใชคาเฉลี่ยรวมของแตละมิติ
โดยปริมาณคาเฉลี่ยแสดงถึงความเขมจากลักษณะหนึง่ ไปยังอีกลักษณะหนึ่งของ
ความหมายมิตทิ างภาษาดานการประเมินคือ ดี-ไมดี (good - bad) ดานศักยภาพ คือ มีพลัง – ออนแอ
(strong – weak) และดานการกระทํา/กิจกรรม คือมีชีวิตชีวา-เก็บตัว (active-passive) ดังนี้
มิติดานการประเมินคา
+1 คอนขางดี
-1 คอนขางไมดี
0 ปานกลาง
+2 ดี
-2 ไมดี
+3 ดีมาก
-3 ไมดีอยางมาก
มิติดานศักยภาพ
+1 คอนขางมีพลัง
0 ปานกลาง
-1 คอนขางออนแอ
+2 มีพลัง
-2 ออนแอ
+3 มีพลังมาก
-3 ออนแออยางมาก
มิติดานการกระทํา/กิจกรรม
+1 คอนขางมีชีวิตชีวา
0 ปานกลาง
-1 คอนขางเก็บตัว
+2 มีชีวิตชีวา
-2 เก็บตัว
+3 มีชีวิตชีวามาก
-3 เก็บตัวอยางมาก
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ขอคิดเห็นในการนํามาตรวัดจําแนกดวยภาษาไปใช
1. ความคิดรวบยอดและคําคุณศัพทคูที่มีความหมายตรงกันขามที่นํามาใหผูตอบ
ประเมินความรูสึกของตนเองนั้น จะตองเปนที่เขาใจตรงกันและผูตอบมีความคุนเคยกับคําคุณศัพท
เหลานั้นเพื่อใหสามารถกระตุนผูตอบใหแสดงความรูสึก ความเชื่อ ความสนใจ ความกลัว ความ
ฝงใจหรืออคติ การสนับสนุนหรือตอตานเรื่องใดๆ ของบุคคล วัตถุหรือเหตุการณได
2. มีความแตกตางระหวางการคิดคะแนนจากการตอบของมาตรวัดจําแนกดวยภาษา
กับการให/คิดคะแนนการตอบของมาตรวัดประมาณคาแบบอื่นๆ ดังนั้น การรวมคะแนนและการ
แปลความหมายจากการวัดเจตคติจึงควรไดตรวจสอบกอนวาเปนมาตรวัดจําแนกดวยภาษาหรือไม
ประโยชนของมาตรวัดจําแนกดวยภาษา
1. ใชวัดเจตคติของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ วามีเจตคติที่ดีหรือไมดีตอสิ่งนั้นๆ เพียงไร
2. สําหรับโรงเรียน ใชวดั เจตคติตอการเรียนของนักเรียนวา การเรียนวิชาตางๆ สอด
รับกับเปาหมายองคประกอบดานจิตพิสยั เพียงไร ทําใหทราบเจตคติตอ การเรียนวิชาตางๆ ได
3. ออสกูดไดคิดคนมาตรวัดนีข้ ึ้นเพื่อใชวัดเจตคติ แตนกั การศึกษาไดนาํ แนวทางของ
ไปใชวดั ความคิดเห็น ความเชื่อ และอื่นๆ อีกมาก เชน การประเมินโปรแกรมการศึกษา การประเมิน
ความเห็นของบุคคลตอพฤติกรรมทางการเมือง เปนตน ในการวิจัยทางการศึกษา ไดมีการนํา
มาตรวัดจําแนกดวยภาษาไปใชประโยชนในการรวบรวมขอมูลวิจัยโดยไดมีงานวิจยั สํารวจเจตคติ
และความสัมพันธของเจตคติกับตัวแปรอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ไดมีการดัดแปลงมาตรวัดจําแนกดวยภาษาใหมีชวงการวัดเปน5 ชวง โดย
ใหเหตุผลวามีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่มีความสามารถในการจําแนกนอย เชน เด็กระดับ
ปฐมวัย รวมถึงไดมีการนํา วลี มาใชรวมกับ คําคุณศัพท ในการใหความหมายความคิดรวบยอดดวย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยสนใจที่จะนําแนวคิดของการสรางมาตรวัดจําแนกดวยภาษา
ดังกลาวขางตนมาพัฒนาเปนเครื่องมือวัดทักษะทางสังคม
อยางไรก็ตาม มาตรวัดทักษะทางสังคมมีการสรางหลายรูปแบบ ไดมีการนํามาตรวัด
ทักษะทางสังคมมาแปลและพัฒนาเพื่อใชในการศึกษาวิจัย อาทิ มาตรวัดทักษะทางสังคมตาม
แนวคิดของริกจิโอ (Riggio, 1989) ที่สรางขึ้นในป ค.ศ.1986 รูปแบบคําถามเปนแบบมาตรประมาณ
คา 5 ระดับ ผูที่นําเครื่องมือของริกจิโอมาใช ไดแก ภาศิษฏา ออนดี (2539) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของทักษะทางสังคมกับการปฏิบัติงานและมนุษยสัมพันธของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลศิริราช โดยใชเครื่องมือที่นวลละออ สุภาผล (อางถึงในภาศิษฎา ออนดี, 2539) ไดแปล
และเรียบเรียงขึ้นจากแบบวัดทักษะทางสังคมของริกจิโอ จากนั้นไดนําไปวิเคราะหไดคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 4.69-30.23 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .93 นอกจากนี้ ศันสนีย นาคะสนธิ์ (2545)
ไดศึกษาและพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบวัดทักษะทางสังคมที่พัฒนาและปรับปรุงมาจากริกจิโอ (1989) รูปแบบ
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ของคําถามเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 81 ขอ นําไปใชกบั กลุมตัวอยาง 80 คน ไดคา
อํานาจจําแนกของแบบทดสอบระหวาง 1.96-17.20 และคาความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ .80
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับปกติวิสัย (Norms)
คําวา Norms มีคําแปลภาษาไทยที่ตางกัน อาทิ ปกติวิสัย เกณฑปกติ ปทัสถาน เปนตน
สําหรับงานวิจยั ครั้งนี้จะใชคาํ วาปกติวิสัย
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 313-317) กลาววา เกณฑปกติหมายถึง ขอเท็จจริง
ทางสถิติที่บรรยายการแจกแจงของคะแนนจากประชากรที่นิยามไวอยางดีแลว และเปนคะแนนที่
จะบอกระดับความสามารถของผูสอบวาอยูในระดับใดของกลุมประชากร แตในทางปฏิบัติ
ประชากรที่นิยามไวอยางดี (Well defined population) เปนกลุมตัวอยางที่ดีของประชากรนั่นเอง แต
ตองมีจํานวนมากพอที่จะเปนตัวแทนของประชากรได ไมเชนนั้นจะทําใหเกณฑปกติเชื่อมั่นไมได
การสรางเกณฑปกติจึงขึ้นอยูกับเกณฑ 3 ประการ
1. ความเปนตัวแทนที่ดี การสุมกลุมตัวอยางของประชากรทีน่ ิยามทําไดหลายวิธี เชน สุม
แบบธรรมดา สุมแบบแบงชัน้ สุมแบบเปนระบบ หรือสุมแบบแบงกลุม เปนตน เลือกสุมตามความ
เหมาะสม โดยการพิจารณาประชากรเปนตัวสําคัญ ถาประชากรมีลักษณะเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน
ไมมีคุณสมบัตแิ ตกตางกันมากนัก ใชวิธีสุมแบบธรรมดาดีที่สุด ถาเปนลักษณะที่มีสิ่งแตกตางกัน
มาก เชน ขนาดโรงเรียนตางกัน ระดับความสามารถแตกตางกัน ทําเลทีต่ ั้งแตกตางกันและมีผลตอ
การเรียน กรณีนี้ควรใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น ถาแตละหนวยการสุม เชน โรงเรียน หองเรียน มี
คุณลักษณะไมแตกตางกัน แตแบงหนวยการสุมไวแลว การสุมแบบนีใ้ ชวิธีการสุมแบบแบงกลุมจะ
ดีที่สุด 3 วิธีนใี้ ชในการสุมเพื่อสรางเกณฑปกติมากที่สดุ ดังนั้น กอนสรางเกณฑปกติตองวาง
แผนการสุมใหดีกอน เพื่อใหเกณฑปกติเชื่อมั่นได
2. มีความเที่ยงตรง ในที่นี้หมายถึงการนําคะแนนดิบไปเทียบกับเกณฑปกติที่ทําไวแลว
สามารถแปลความหมายไดตรงกับความเปนจริง เชน คนหนึ่งสอบเลขได 20 คะแนน ตรงกับ
เปอรเซ็นตไทลที่ 50 และตรงกับคะแนนที (T) 50 แปลวาเปนความสามารถปานกลางของกลุม
ความเปนจริงจะเปนอยางตัวเลขในเกณฑปกติดังกลาวไดหรือไม ดังนัน้ ความสอดคลองของ
คะแนนการสอบกับเกณฑปกติตามความเปนจริงจึงถือวาเปนสิ่งสําคัญมากในการแปลความหมาย
ของคะแนนการสอบแตละครั้ง
3. มีความทันสมัย เกณฑปกตินนั้ ขึ้นอยูกับความสามารถของประชากรกลุม นั้น การ
พัฒนาคนมีอยูต ลอดเวลา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม อาหารการกินเหลานี้ คนจะเกงขึ้นหรือ
ออนแอลงได ดังนั้นเกณฑปกติที่เคยศึกษาไวนานแลวหลายป อาจมีความผิดพลาดจากความเปน
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จริง จําเปนตองศึกษาใหมหรือเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยอยูเรื่อยๆโดยทั่วไปแลวเกณฑปกติควรจะ
เปลี่ยนทุกๆ 5 ป
ชนิดของเกณฑปกติ เกณฑปกติแบงชนิดไดตามลักษณะของประชากรและตามลักษณะ
ของการใชสถิติการเปรียบเทียบ การแบงตามลักษณะของประชากร แบงไดดังนี้
1. เกณฑปกติระดับชาติ (National norms) การสรางเกณฑปกติระดับชาตินั้นใชประชากร
ที่นิยามไวมากมายทั่วประเทศ เชน หาเกณฑปกติของวิชาเลขคณิตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ระดับชาติ ก็ตอ งสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทั่วประเทศ หรือสุมตัวอยางใหครอบคลุมทั่ว
ประเทศ จํานวนนักเรียนที่จะตองสอบจึงมีมาก เพื่อใหรูวา สรางเมื่อป พ.ศ.ใด ก็ตองกําหนดวัน
เดือนปการสรางไวดว ย เพื่อคนใชเกณฑปกติจะไดรูวาทันสมัยหรือไม
2. เกณฑปกติระดับทองถิ่น (Local norms) เปนการสรางเกณฑปกติระดับเล็กลงมา เชน
ระดับจังหวัด หรือระดับอําเภอ การสรางเกณฑปกติระดับนี้คาใชจายจะนอยลง และเปนประโยชน
ในการเปรียบเทียบคะแนนของผูสอบกับคนทั้งจังหวัดหรืออําเภอ ในการจัดการศึกษาบางครั้ง
จังหวัดแตละจังหวัด อาจเนนเนื้อหาวิชาบางวิชาไมเหมือนกัน โดยเฉพาะทางดานวิชาชีพ บาง
จังหวัดเนนเกษตร บางจังหวัดเนนอุตสาหกรรม บางจังหวัดเนนการทําประมง เปนตน วิชาที่มีการ
เนนแตกตางกัน การสรางเกณฑปกติระดับทองถิ่นจะมีประโยชนมากแตวิชาพืน้ ฐานอื่นๆ ก็
สามารถหาเกณฑปกติระดับทองถิ่นไดเหมือนกัน เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบความสามารถ
ในวิชาการของนักเรียนคนหนึ่งกับคนทั้งจังหวัดหรืออําเภอวา เด็กคนหนึ่งสอบแลวจะอยูใ นระดับ
ใด เกงหรือออนกวาคนอื่นเพียงใด เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขได
3. เกณฑปกติของโรงเรียน (Local norms) โรงเรียนบางแหงมีขนาดใหญนกั เรียนแตละชัน้
มีจํานวนมาก เวลาสรางขอสอบแตละวิชาแตละระดับชั้นไดดีมีมาตรฐานแลว จะสรางเกณฑปกติ
ของโรงเรียนตนเองก็ได กรณีสรางเกณฑปกติของโรงเรียนเดียวหรือกลุมโรงเรียนในเครือ เรียกวา
เกณฑปกติของโรงเรียน ใชประเมินเปรียบเทียบนักเรียนแตละคนกับนักเรียนสวนรวมของ
โรงเรียน และใชประเมินการพัฒนาของโรงเรียนไดดวย โดยดูจากการศึกษาวาแตละป เดนหรือ
ดอยกวาปที่สรางเกณฑปกติเอาไว
การสรางเกณฑปกติมีการสรางโดยยึดหลักการทางสถิตหิ ลายอยาง เชน
1. เกณฑปกติเปอรเซ็นตไทล (Percentile norms) เกณฑแบบนี้สรางจากคะแนนดิบที่มา
จากประชากร หรือกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดี แลวดําเนินการตามวิธีการสรางเกณฑปกติ แตพอ
ถึงหาคาเปอรเซ็นตไทลก็หยุดแคนั้น เกณฑปกติแบบนี้เปนคะแนนจัดอันดับเทานัน้ จะนําไปบวก
ลบกันไมได แตสามารถเปรียบเทียบและแปลความหมายได เชน เด็กคนหนึ่งสอบได 25 คะแนน
ไปเทียบกับเกณฑปกติตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 80 แสดงวาเขามีความสามารถเหนือคนอืน่
80% เกณฑปกติเปอรเซนตไทลใชควบคูก ับเกณฑปกติคะแนนมาตรฐานอื่นๆอยูเสมอ เพราะแปล
ผลไดงาย ไมซับซอน
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2. เกณฑปกติคะแนนที (T-score norms) นิยมใชกันมากเพราะเปนคะแนนมาตรฐาน
สามารถนํามาบวกลบและเฉลี่ยได มีคาเหมาะสมในการแปลความหมาย คือ มีคาตั้งแต 0 ถึง 100 มี
คะแนนเฉลี่ย 50 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10
3. เกณฑปกติสเตไนน (Stainies norms) คะแนนแบบนี้เปนคะแนนมาตรฐานชนิดหนึง่ แต
มีคาเพียง 9 ตัว (Standard nine points) คาตั้งแต 1ถึง 9 คะแนน เฉลี่ยอยูท ี่ 5 คะแนน มีความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 2 คะแนน วิธกี ารหามักจะเทียบจากเปอรเซ็นตของความถี่ที่คะแนน
เรียงตามคาจะสะดวกกวา
4. เกณฑปกติตามอายุ (Age norms) แบบทดสอบมาตรฐานบางอยางหาเกณฑปกติตาม
อายุ เพื่อดูพฒ
ั นาการในเรื่องเดียวกันวา อายุตางกันจะมีพฒ
ั นาการอยางไร โดยมากแบบทดสอบวัด
เชาวนปญญาและความถนัดจะหาเกณฑปกติวิธีนี้ สวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะหาเฉพาะ
แบบทดสอบวิชาที่เปนพื้นฐาน เชน ภาษาและคณิตศาสตร เปนตน และคํานึงวา เนื้อหาจะตองไมมี
ผลกับระดับอายุ เชน เรื่องคําศัพทสามารถหาไดตั้งแตอายุ 5 ปถึง 20 ป ทั้งนี้เพื่อจะดูวา ศัพทที่
กําหนดไวจํานวนหนึ่งนั้น ถานักเรียนคนหนึ่งอายุ 10 ป สอบไดจํานวนหนึ่ง เมื่อเทียบเกณฑปกติ
นาจะเปนความสามารถคําศัพทเทากับอายุเทาใด อาจจะเทากับเด็กอายุ 8 ป 10 ป หรือ 15 ป
5. เกณฑปกติตามระดับชั้น (Grade norms) เปนการหาเกณฑปกติตามระดับชั้นวาคะแนน
เทาไรควรจะอยูระดับชัน้ ไหนจึงจะเหมาะสม แบบทดสอบที่จะทําเกณฑปกติชนิดนี้ไดตองเปน
เนื้อหาเดียวกัน ดังนั้นการวัดที่มีเนื้อหาแตกตางกันตามระดับชั้นจะทําไมได ทําใหไมรูจะ
เปรียบเทียบแปลผลวาอยางไร วิชาที่นยิ มมักจะเปนวิชาพื้นฐาน เชน คําศัพทคณิตศาสตรเบื้องตน
แบบทดสอบก็ตองออกความรูความสามารถที่กวาง เชน คําศัพทก็ใหครอบคลุมตั้งแตชั้นประถม
ปที่ 1 ถึงมัธยมปที่ 6 แลวศึกษาดูวาระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 จะไดกคี่ ะแนน ปที่ 2 จะไดกี่
คะแนน ไปเรือ่ ยๆ จนถึงมัธยมปที่ 6 จะไดกี่คะแนน โดยมากแตละระดับชั้นก็จะเปนชวงคือ การ
แจกแจงของคะแนนจะซอนทับกันเปนระยะไป เมื่อสรางเสร็จแลว ถาเด็กคนหนึ่งมาสอบ
แบบทดสอบฉบับนี้ไดคะแนน 20 คะแนนและกําลังเรียนชั้นมัธยมปที่ 2 แตเมื่อเทียบแลวเทากับ
นักเรียนชั้นประถมปที่ 6 จะไดนําไปพัฒนาตอ
โสภา ชูพิกุลชัย (2522: 63) ไดอธิบายเกีย่ วกับปทัสถานของกลุม ดังนี้
ปทัสถานคือ นอรม (Norms) ของกลุม หรือเกณฑกลางของกลุมที่กําหนดขึ้นสําหรับให
สมาชิกในกลุม ถือปฏิบัตติ าม ถาใครปฏิบัตินอกเหนือไปถือวาผิดปกติไปจากกลุม ทั้งนี้เพราะการ
ปฏิบัติตามปทัสถานของกลุมถือวาเปนการกระทําที่เปนที่ยอมรับ ในทางตรงขาม ถาสมาชิกปฏิบัติ
ตางไปจากปทัสถานที่กลุมวางไวถือวากระทําผิด ในกลุมที่มีประสิทธิภาพนั้น ปทัสถานควรที่
จะตองกําหนดลงไวใหชดั เจน เพราะถาปทัสถานไมแนนอนก็จะเกิดการวุนวายขึ้น ตกลงกันไมได
ในที่สุดก็ไมสามารถจะนํากลุมบรรลุวัตถุประสงค
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ปทัสถานของกลุมใดกลุมหนึ่งจะเปนมาตรการถึงการปฏิบัติตนของสมาชิกภายในกลุม
ตามปกติแลวกลุมมักจะมีความคาดหมายใหสมาชิกปฏิบัติตนตามบทบาทตางๆ ถาสมาชิกปฏิบัติ
ตนผิดจากความคาดหมายของกลุม จะมีผลทําใหกลุมขาดความสมดุล กอใหเกิดการเสือ่ ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
การที่จะใหสมาชิกปฏิบัติตนตามปทัสถานของกลุมนั้นมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
ประการที่หนึง่ จะตองเนนใหสมาชิกเขาใจและยอมรับเกณฑกลางทีท่ างกลุมตั้งขึ้น
ประการที่สอง มีการควบคุมดูแลการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในกลุม
ประการที่สาม พิจารณาตอบแทนความดีที่สมาชิกประพฤติปฏิบัติตามปทัสถานของกลุม
ในทางตรงกันขาม ถาสมาชิกปฏิบัติตางจากปทัสถานที่วางไว หรือละเมิดเกณฑกลางก็จะมีการ
ลงโทษตอผูปฏิบัติ
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคม
รูปแบบ (Model) โดยทัว่ ไป หมายถึง สิ่งหรือวิถีการดําเนินงานที่เปนตนแบบอยางใด
อยางหนึ่ง
4.1 ประเภทและลักษณะของรูปแบบ
สไตเนอร (Steiner, 1988) ไดกลาวถึงความหมายของรูปแบบ คือ สิ่งของสิ่งหนึ่ง
ที่คลายคลึงกับสิ่งของอีกสิ่งหนึ่ง ไดจําแนกความหมายโดยเฉพาะของรูปแบบเปน 2 ประเภท คือ
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Models) แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
1.1 รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model-of)
1.2 รูปแบบเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model-for)
ทั้งสองรูปแบบนี้มีความแตกตางกัน กลาวคือ Model-of เปนรูปแบบจําลอง
สิ่งของจากของจริง เชน แบบจําลองเครื่องบินซึ่งจําลองมาจากเครื่องบินจริง องคประกอบมิได
แสดงความสัมพันธกันไวชดั เจน สวน Model-for เปนการออกแบบหรือสรางรูปแบบจําลองเพือ่
เปนตนแบบในการผลิตหรือพัฒนาใหเปนไปตามนั้น บางครั้งเรียกวา หุนตนแบบ
2. รูปแบบเชิงมโนทัศน (Conceptual Models) แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
2.1 รูปแบบเชิงความคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Model-of) คือ
แบบจําลองทีส่ รางขึ้น โดยจําลองมาจากทฤษฎีที่มีอยูแลว
2.2 รูปแบบเชิงความคิดเพื่อสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Model-for) คือ
แบบจําลองทีส่ รางขึ้นเพื่อใชอธิบายทฤษฎี
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สําหรับรูปแบบในทางสังคมศาสตรมักหมายถึง ชุดของขอความเชิงนามธรรมที่
เกี่ยว กับปรากฏการณที่เราสนใจเพื่อใชในการนิยามคุณลักษณะหรือบรรยายคุณสมบัตินั้นๆใหเกิด
ความเขาใจไดงาย ซึ่งรูปแบบที่ใชศึกษาคนควาปรากฏการณทางสังคมควรมีคุณสมบัติ 2 ประการ
คือ มีความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของปรากฏการณที่ศึกษาและสามารถนําไปใชหา
ขอสรุปเพื่ออธิบายอยางถูกตอง สวนการทีจ่ ะระบุวารูปแบบหนึ่งๆ จะตองมีรายละเอียดมากนอย
เพียงใดจึงจะเหมาะสมกับรูปแบบนั้นๆ ควรมีองคประกอบอะไรบาง ไมไดมีขอกําหนดเปนการ
ตายตัว ทั้งนี้แลวแตปรากฏการณแตละอยางและวัตถุประสงคของผูสรางรูปแบบที่ตองการอธิบาย
ปรากฏการณนั้นๆ อยางไร
คีฟส (Keeves, 1988) กลาววา “รูปแบบ” และ “ทฤษฎี” เปนสิ่งที่ไมเหมือนกัน เขา
ไดอธิบายวา เมื่อตองการทดสอบสถานการณที่เปนปญหาจะมีการตั้งสมมติฐานขึ้นเพื่อแกปญหา
สมมติฐานนี้อาจจะพัฒนามาจากการหยั่งรู จากการศึกษากอนหนานี้ หรือจากการพิจารณาเชิง
ทฤษฎี และถาสมมติฐานนี้มคี วามคงที่และสามารถแผขยายออกไปไดกจ็ ะนําไปสูการเปนทฤษฎี
อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีการยืนยันแตยังมีความสนใจศึกษาหรือมีความสงสัยอยู ยังอยูใ นชวงของ
การสืบสวนตอไป ซึ่งในชวงของการสืบสวนนี้อาจจะมีความจําเปนทีจ่ ะตองพิจารณาสมมติฐานใน
ลักษณะของนามธรรมและจัดทําเปนรูปแบบขึ้นเพื่อเตรียมโครงสรางสําหรับการแสดง
ความสัมพันธระหวางกลุมสมมติฐานที่ถูกเสนอขึ้น ในกรณีนี้รูปแบบจึงเหมือนกับสมมติฐานซึ่ง
อยูภายในรูปแบบคือ สามารถสรางจากหลักฐานตางๆที่มอี ยู จากการหยัง่ รูดวยคําอุปมาอุปไมย
หรือแตกมาจากทฤษฎีก็ได
คีฟไดรวบรวมประเภทของรูปแบบจากนักการศึกษาตางๆ ซึ่งเปนรูปแบบที่ใชในทาง
การศึกษาและทางสังคมศาสตรไว 4 ประเภท ดังนี้
1. รูปแบบเชิงอุปมาอุปไมย (Analogue Models) เปนรูปแบบที่ใชในการเปรียบเทียบ
อุปมาอุปไมยกับปรากฏการณที่เปนรูปธรรม เพื่อสรางความเขาใจในปรากฏการณที่เปนนามธรรม
ลักษณะเปนรูปแบบเชิงกายภาพ สวนใหญใชทางดานวิทยาศาสตร เชน รูปแบบที่ใชในการทํานาย
จํานวนนักเรียนที่จะเขาสูระบบโรงเรียนซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปดน้ําเขาและปลอยน้ําออก
จากถัง นักเรียนที่จะเขาสูระบบโรงเรียนเปรียบเทียบไดกบั น้ําที่ไหลเขาไปในถัง สวนนักเรียนที่
ออกจากระบบโรงเรียนเปรียบเทียบไดกับน้ําที่เปดออกจากถัง ดังนั้น นักเรียนที่คงอยูในระบบจึง
เทากับจํานวนนักเรียนที่เขาสูระบบลบดวยจํานวนนักเรียนที่ออกจากระบบ เปนตน
2. รูปแบบเชิงความหมาย (Semantic Models) หมายถึง รูปแบบที่ใชภาษาในการ
อธิบาย บางครั้งเรียกวารูปแบบเชิงขอความ โดยแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธขององคประกอบที่
สําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน รูปแบบเกีย่ วกับเจตคติ รูปแบบเกี่ยวกับผลการเรียนแบบตางๆ

67
3. รูปแบบเชิงแผนภูมิ แบบแผน หรือโครงการ (Schematic Models) หมายถึง
รูปแบบที่ใชแผนภูมิ (Diagram) แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธขององคประกอบที่สําคัญในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่มีผลตอกัน เชน การเขียนรูปแบบโครงสรางขององคกรการบริหารงาน เปนตน
4. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Models) ไดนํามาใชในทางการศึกษา
ในชวงตนของทศวรรษที่ 1960 ในชวงแรกนํามาใชในการวัดผลการศึกษา ตอมาจึงขยายไปใชกับ
การวิจยั การศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ปจจุบันมีแนวโนมที่จะนําไปใชทางดานพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตรเพิ่มมากขึ้น รูปแบบชนิดนี้ใชสมการทางคณิตศาสตรเปนสื่อในการแสดง
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ รูปแบบนี้นิยมใชกันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร รวมทั้ง
การบริหารการศึกษาดวย
5. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Models) เปนรูปแบบที่พฒ
ั นามาจากเทคนิคการวิเคราะห
เสนทาง (Path Analysis) เปนวิธีวดั ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สามารถบอกไดวา ตัวแปรอิสระ
ตัวใดบางที่มีผลกระทบทางตรงและมีผลกระทบทางออมตอตัวแปรตามที่สนใจศึกษา ทั้งขนาดและ
ทิศทางที่มีผลกระทบกับหลักการสรางรูปแบบเชิงภาษา โดยนําตัวแปรตางๆ มาสัมพันธเชิงเหตุผล
และผลที่เกิดขึน้
แคปแลน (Kaplan, 1994) ไดใหนิยามของรูปแบบวา เปนระบบสัญลักษณที่อางถึง
ความมีนัยสําคัญของโครงสรางหนึ่งหรือระบบ ซึ่งกอใหเกิดการหาความเห็นพองตองกันที่ชัดเจน
จากการพิจารณาจากจุดใหญไปสูจุดดอย คุณคาของรูปแบบอยูในความเปนนามธรรม ซึ่งสามารถจะ
ตีความไดหลายอยาง และบงชี้ใหเห็นความคลายคลึงที่มิไดคาดหมายมากอน คุณคานีป้ รากฏใน
สารบบความสามารถ ซึ่งจะสรุปจากจุดใหญไปสูจุดยอยของรูปแบบ เพื่อใหผลที่มิไดคาดหวังไว
ลวงหนาอาจทํานายและทดสอบไดโดยการสังเกตผลของการทดลอง
ลักษณะของรูปแบบจะมีคุณประโยชนตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. รูปแบบนําไปสูการทํานายผลที่สามารถจะพิสูจนไดโดยการสังเกต
2. โครงสรางของรูปแบบควรจะแสดงถึงขบวนการทีใ่ หเห็นเหตุผลอันสัมพันธกับ
เรื่องที่กําลังวิจยั อยู
3. รูปแบบที่ดาํ เนินการอธิบายและกอใหเกิดจินตนาการในการสรางมโนทัศนหรือ
ความสัมพันธใหมๆ อันเปนผลมาจากการวิจัย
4. รูปแบบควรมีความสัมพันธเชิงโครงสรางมากกวาจะมีความสัมพันธเชิงความสัมพันธ
ประเภทของรูปแบบ
แคปแลน (Kaplan, 1964) ไดแยกประเภทของรูปแบบไวทั้งสิ้น 4 ประเภท คือ
1. รูปแบบเสมือน (Analogue Model)
2. รูปแบบเชิงความหมาย (Semantic Model)
3. รูปแบบระบบ (Schematic Model)
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4. รูปแบบคณิตศาสตร (Mathematical Model)
ลักษณะของรูปแบบ
จากคุณสมบัตขิ องรูปแบบดังกลาว ทําใหนักวิจัยสามารถใชรูปแบบและการสราง
รูปแบบเพื่อเปนประโยชนในการสืบสวนหรือการวิจยั ได การที่รูปแบบจะสามารถใชไดอยางเกิด
ประโยชนจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ (Keeves, 1988)
1. รูปแบบควรจะประกอบดวย ความสัมพันธเชิงโครงสรางมากกวาความสัมพันธเชิง
สัมพันธแบบธรรมดาของตัวแปร แตอยางไรก็ตามความสัมพันธเชิงสหสัมพันธ (Correlation) และ
เชิงถดถอย (Regression) นี้มีความจําเปนในการทดสอบในระยะตน จนกวาตัวแปรที่จะตองการ
คนหาสามารถชี้ใหเห็นไดอยางชัดเจน
2. รูปแบบควรจะนําไปสูการทํานายผลที่จะไดซึ่งสามารถทดสอบดวยการสังเกต ดังนัน้
รูปแบบที่ดีจึงควรมีการออกแบบการทดสอบรูปแบบที่มีพื้นฐานจากขอมูลเชิงประจักษ และถาการ
ทดสอบไมไดผลคงที่ รูปแบบนั้นก็จะถูกปฏิเสธ
3. โครงสรางของรูปแบบจะตองเกี่ยวของกับบางสิ่งที่เปนกลไกเชิงเหตุผลที่เกี่ยวของ
กับสิ่งที่ตองการทดสอบ รูปแบบที่ดีจึงไมควรนําไปสูการทํานายเพียงอยางเดียวเทานั้น แตจะตอง
สามารถอธิบายปรากฏการณตางๆไดดวย
4. ในระยะยาว รูปแบบจะตองสามารถอธิบายมโนทัศนใหม ความสัมพันธใหม และ
เปนการขยายการสืบสวนตอไปอีกดวย
โดยสรุปจะเห็นไดวา รูปแบบมีความชัดเจนและสามารถใหคํานิยามได รูปแบบ
สามารถสราง ทดสอบและถาจําเปนก็สามารถสรางขึ้นมาใหมไดถามีการสืบสวนตอไปอีก
รูปแบบมีความสัมพันธกับทฤษฎีและอาจจะแตกตางจากทฤษฎี แตโดยมโนทัศนแลวมีความ
แตกตางกันไปจากตัวทฤษฎีเอง
การสรางรูปแบบ
ในการสรางรูปแบบ เมสัน อัลเบิรต และคียเดอรี (Meason, Albert and Khedourri,
1985) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางรูปแบบไว 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นรวบรวมปญหา (Problem Formulation) เพื่อใหรูวา อะไรคือปญหาที่แทจริง
2. ขั้นพัฒนารูปแบบ (Model Construction) ดําเนินการภายหลังจากที่ไดรวบรวม
ปญหาตางๆแลว ในการสรางรูปแบบตองพิจารณาวัตถุประสงคเบื้องตนของการสรางและตองรูถึง
ลักษณะเฉพาะที่ตองการของผลผลิต ตองรูขอมูลสารสนเทศที่จําเปนและควรคํานึงถึงคาใชจายใน
การสรางและความสนใจของผูใชดวย เพราะถารูปแบบมีคาใชจายสูงและไมเปนทีย่ อมรับของผูใช
ขอมูลที่รวบรวมมาอาจมีโอกาสบกพรองไดในระหวางการดําเนินงานขั้นตางๆ จึงควรมีการประเมิน
คาความแปรปรวน และควรพิจารณาอยางระมัดระวังวาสมควรนําตัวแปรใดบางมาไวในรูปแบบที่
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จะสราง เมื่อสรางเสร็จแลวก็จะตองพิจารณาวา ครอบคลุมตัวแปรหรือไม มีความบกพรองใน
ตัวแปรใดบาง
3. การทดสอบรูปแบบ (Testing the Model) เมื่อสรางรูปแบบเสร็จแลวควรทดสอบ
โดยพิจารณาถึง
3.1 มีความตรงตามสถานการณจริง (Valid) รูปแบบที่สราง หากมีความใกลเคียง
กับความจริงจะดีมาก เพราะจะชวยใหการตัดสินใจดีขึ้นไมยุงยากตอการนําไปใช และควรพิจารณา
ถึงระดับของความสําเร็จจากการแกปญหา
3.2 มีการนําไปทดลองใชเพือ่ เปรียบเทียบวาผลการนําไปใชทําใหมกี ารปรับปรุง
คุณภาพในการปฏิบัติงานอยางไร การทดลองใชมี 2 ลักษณะ คือ ทดลองยอนหลัง (Retrospective
Evaluation) โดยใชกับขอมูลในอดีต และการทดลองใชปฏิบัติในปจจุบัน (Pretest)
4. การทําใหสําเร็จ (Implementation) เมื่อผานการทดสอบแลวก็ควรสามารถที่จะ
นําไปใชใหเกิดความสําเร็จเพราะไมมีรูปแบบใดที่จะเรียกวา สําเร็จอยางสมบูรณจนกวาจะไดรับ
การยอมรับ ไดรับความสนใจ และมีการนําไปใช
5. การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบใหทันสมัย (Model Updating) แมจะมีการนํารูปแบบ
ไปใชอยางประสบความสําเร็จ แตก็ควรมีการพัฒนาปรับปรุง ประยุกตใหเหมาะกับวัตถุประสงค
ขององคการ และสถานการณที่มากระทบจากภายนอก และภายในองคการดวย
โดยสรุป การสรางรูปแบบไมมีขอกําหนดตายตัวแนนอนวาจะตองทําอะไรบาง แต
โดยทั่วไปเริ่มจากการศึกษาความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะสรางรูปแบบใหชัดเจน และหาสมมติฐานและ
หลักการของรูปแบบที่จะพัฒนา แลวสรางรูปแบบตามหลักการที่กําหนดขึ้น จากนั้นจึงนํารูปแบบที่
สรางไปตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบวาสามารถนําไปใชไดผลจริงหรือไม
จากแนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบและการสรางรูปแบบที่นําเสนอไวขางตนเปนแนวคิดและ
หลักการในการกําหนดรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคม รูปแบบที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้เปน
รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) หรือรูปแบบเชิงความหมาย ซึ่งจะอธิบายโดยใชปรากฏการณ
ทางภาษาในลักษณะของขอความ รูปภาพ หรือแผนภูมิ เพื่อใหเห็นถึงโครงสรางทางความคิด
องคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบภายในของปรากฏการณนนั้
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ทิศนา แขมมณี (2550) ไดใหความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวา
หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอยางเปนระบบระเบียบตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อตางๆ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ
เขามาชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามหลักการที่ยึดถือ และไดใหขอสรุปวา รูปแบบ
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การจัดการเรียนการสอนกับระบบการจัดการเรียนการสอน มีความหมายเหมือนกัน แตนิยมใช
ตางกันในแงของระบบยอยและระบบใหญ ระบบการจัดการเรียนการสอนนิยมใชกับระบบใหญ
ซึ่งครอบคลุมองคประกอบสําคัญของการเรียนการสอนโดยสวนรวม สวนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนนิยมใชกับระบบทีย่ อยกวา เชน ระบบวิธีสอนแบบตางๆ
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนความสัมพันธของบุคคลกับบุคคลอื่น (Social
Family) เปนการใชกระบวนการจัดใหนกั เรียนทํางานรวมกันไดใชหลักประชาธิปไตยในการ
วิเคราะหปญหาสังคม คุณคาทางสังคม รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกลุมนี้คอื การเรียนเปน
คู (Partners in Learning) บทบาทสมมติ (Role Playing) การใชเหตุผลเพือ่ แกปญหาสังคม
(Jurisprudential Inquiry) การสอนตามความแตกตางระหวางบุคคล (Adapting to Individual
Differences)
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการเรียนรูดวยการคิด (Information
Processing Family) เนนการจัดเก็บขอมูล การสรางมโนทัศน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
กลุมนี้คือ การสอนคิดแบบอุปนัย (Thinking Inductively) การสอนมโนทัศน (Attending Concepts)
การสอนวิธีการจํา (Memorization) การเรียนรูจากตัวแบบ (Learning from Presentations) การฝกคิด
สืบเสาะ (Inquiry Training) การคิดเชิงอุปมาอุปไมย (Synectics) การพัฒนาสติปญญา
(Developing Intellect)
3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนเสริมสรางบุคลิกภาพนักเรียน (Personal
Family) เนนการพัฒนาเอกัตภาพและอารมณของตนเอง การตระหนักและเขาใจตนเอง รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในกลุมนี้คือ การสอนการพัฒนาบุคลิกภาพ (Nondirective Teaching)
การสอนใหมมี โนทัศนเกีย่ วกับตนเอง (Concepts of Self)
4. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนการปรับพฤติกรรม (Behavioral Systems
Family) รูปแบบนี้ไดแนวคิดจากงานของสกินเนอร (Skinner) สามารถนําไปใชสอนมโนทัศน
ทักษะ การเปลี่ยนนิสัย ควบคุมพฤติกรรมการเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกลุมนี้คือ
การเรียนแบบรอบรู (Mastery Learning) การสอนโดยตรง (Direct Instruction) การสอนให
ควบคุมตนเอง (Learning Self-Control) การสอนใหฝกฝนตนเอง (Training and Self-Training)
การสอนแบบวางเงื่อนไขการเรียน (Conditions of Learning)
4.3 แนวคิดและหลักการสรางรูปแบบการสอนของจอยสและวีล
หลักการสรางรูปแบบการสอนตามแนวคิดของจอยสและวีล (Joyce and Weil, 1986)
มี 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนในการทํากิจกรรมแตละขั้น (Syntax)
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2. ขั้นมีปฏิสัมพันธ (Social System) แสดงความสัมพันธและลักษณะบทบาทของ
แตละบุคคล
3. แสดงหลักการโตตอบ (Principle of Reaction) อธิบายการตอบสนองระหวางบุคคล
การปรับพฤติกรรม การแสดงความคิดสรางสรรค
4. แสดงสิ่งสนับสนุน (Support System) อธิบายลักษณะที่เปนเงื่อนไข หรือขอจํากัดใน
การปฏิบัติ เชน จํากัดดวยสถานที่ บุคคล เปนตน
จากรายงานการวิจัย Action Research โดย Ontario Action Researcher (2003) ไดนํา
รูปแบบตามแนวคิดของจอยสและวีล ไปทดลองใช พบวา การสรางรูปแบบที่ดี มีประสิทธิภาพ
ควรปฏิบัติดังนี้
1. กําหนดเปาหมายของการสอนใหชัดเจน
2. จัดเตรียมรายละเอียดของเนื้อหา และกิจกรรมใหสอดคลองกับเปาหมาย
3. วางแผนขัน้ ตอนในการสอน โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนเกิดความรูใหม
4. ปฏิบัติตามขั้นตอน และสอดแทรกแนวคิดของหลักสูตรที่ตองการใหผูเรียนไดรบั รู
เปนระยะๆ
การเรียนตามรูปแบบนี้จะไดผลดี ขึ้นอยูกับ
1. การนําเสนอแนวคิด (Concept) และหลักการ (Principles) ที่ชัดเจน
2. การแสวงหาความรูเชิงรุกโดยผูเรียน
3. ความแกรงของพุทธิปญญาของนักเรียน ซึ่งทําใหเกิดรูปแบบทางพุทธิปญญาที่คงทน
รูปแบบนี้ประกอบดวย 3 ระยะ ไดแก
ระยะที่ 1 มีขนั้ ตอนดังนี้
1.1 นําเสนอโครงสราง
1.2 อธิบายคุณลักษณะทีเ่ กีย่ วของ
1.3 ยกตัวอยางที่เหมาะสม
1.4 จัดหาสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมเนื้อหา
1.5 ทบทวนความตระหนักของความรูและประสบการณที่สอดคลองหรือ
เกี่ยวของกับผูเรียน
ระยะที่ 2 มีขนั้ ตอนดังนี้
2.1 นําเสนอเนื้อหา
2.2 แสดงใหเห็นความสอดคลองของเนื้อหาที่นําเสนอ
2.3 เชื่อมโยงระหวางเนื้อหากับการจัดรูปแบบการสอน
ระยะที่ 3 มีขนั้ ตอนดังนี้
3.1 ใชหลักการการเรียนรูรวมกันสําหรับสิ่งที่รูมาแลว
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3.2 กระตุนผูเรียนใหหยั่งรูในเนื้อหา
3.3 ทําแนวคิดใหกระจาง
3.4 ประยุกตใหเห็นแนวคิดเชิงรุก โดยมีการทดสอบผูเรียน
4.4 แนวคิดหลักสําคัญ 7 ประการ ในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริง
และแกมสัน (The seven principles for good practice in undergraduate education)
แนวคิดหลักสําคัญ 7 ประการ ในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริง
และแกมสัน (Chickering and Gamson, 1991: 13-23 อางถึงใน พรชุลี อาชวอํารุง, 2539) มีดังนี้
1. สนับสนุนใหอาจารยและนิสิตนักศึกษาปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน (Encourages
student-faculty contact)
การที่อาจารยและนิสิตนักศึกษาพบปะกันบอยครั้งทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน
เปนองคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดการมีสว นรวมในการเรียนการสอนและแรงจูงใจในตัวนิสิต
นักศึกษา ความเอาใจใสของอาจารยชวยใหนิสิตนักศึกษาผานภาวะวิกฤตตางๆ และสามารถเรียน
ไดตอไปจนสําเร็จการศึกษา การที่นิสิตนักศึกษารูจักคุน เคยกับอาจารยบางทานดีชวยเสริมให
ผูกพันกับวิชาการและชวยใหคิดถึงคานิยมของตนเองและแผนในอนาคต
2. สนับสนุนใหมีการรวมมือกันในหมูนิสติ นักศึกษา (Encourages cooperation
among students)
การเรียนการสอนดีขึ้นในลักษณะการทํางานเปนทีมมากกวาการทํางานเดี่ยวๆ
การเรียนที่ดเี ชนเดียวกับการทํางานที่ดี เปนการรวมมือกันและเปนเรื่องของสังคม มิใชการแขงกัน
และโดดเดี่ยว การทํางานรวมกับผูอื่นมักเพิ่มพูนความผูกพันกับการเรียน การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและตอบสนองตอผูอื่น ชวยปรับปรุงความคิดและกอใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึง้ ยิ่งขึ้น
3. สงเสริมใหมีการเรียนรูแบบลงมือปฏิบตั ิ (Encourages active learning)
การเรียนรูม ิใชกฬี าที่มีผูดู นิสิตนักศึกษาเรียนรูไมมากนักจากการนั่งฟงอาจารย
ในหองเรียน ทองจําบทเรียนและพยายามหาคําตอบ แตตองอภิปรายวาเรียนอะไรอยู เขียนเกี่ยวกับ
เรื่องที่เรียน หาความสัมพันธกับประสบการณที่ผานมาและนําไปประยุกตกับชีวิตประจําวัน นิสิต
นักศึกษาตองทําใหสิ่งที่เรียนรูเปนสวนหนึ่งของตัวเขา
4. การใหขอมูลยอนกลับทันที (Gives prompt feedback)
การที่ทราบวารูอะไรและไมรูอะไรทําใหนิสิตนักศึกษาจับประเด็นการเรียนได
ถูกตอง เพื่อใหไดประโยชนจากวิชาที่เรียน นิสิตนักศึกษาตองไดรับขอมูลยอนกลับที่เหมาะสม
ในระยะแรกนิสิตนักศึกษาตองการใหทดสอบความรูและสมรรถนะที่มีอยูแลวในชั้นเรียน นิสิต
นักศึกษาตองการการติชมเพื่อปรับปรุงตนเอง ในชวงที่ศึกษาอยูใ นมหาวิทยาลัยเปนระยะๆ นิสิต
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นักศึกษาตองการมองวาไดเรียนรูอะไร ตองรูอะไรเพิ่มเติม และประเมินความกาวหนาของ
ตนเองไดอยางไร
5. การเนนการใชเวลาที่สัมพันธกับงาน (Emphasizes time on task)
เวลาบวกกับพลังเทากับการเรียนรู ไมมีอะไรแทนที่การใชเวลาใหสัมพันธกับงาน
ได การรูจักใชเวลาใหเหมาะสมสําคัญที่สุดตอทั้งนิสิตนักศึกษาและนักวิชาชีพ นิสิตนักศึกษา
ตองการการแนะนําฝกฝนใหรูจักใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ การใหเวลาตามความจําเปนของงาน
หมายถึง การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การที่สถาบันกําหนดเวลาและความ
คาดหวังใหแกนิสิต นักศึกษา อาจารย ผูบริหาร และบุคลากรอื่นๆ เปนการวางรากฐานสําหรับ
มาตรฐานของงานสถาบัน
6. การสื่อสารใหทราบถึงความหวังสูง (Communicates high expectations)
คาดหวังมากขึน้ และทานจะไดรับมากขึ้น การคาดหวังสูงสําคัญสําหรับทุกคน
สําหรับผูไมพรอม ผูไมตองการทํางานหนัก และสําหรับผูที่ฉลาดและขยัน การคาดหวังสูง
สําหรับนิสิตนักศึกษาเปนการทํานายผลสูงเพราะเปนการคาดหวังสูงสําหรับการทํางานของอาจารย
และสถาบันดวยวาตองทํางานมากขึ้น เพื่อบรรลุความคาดหวังทีว่ างไวใหนิสิตนักศึกษา
7. การยอมรับนับถือความสามารถพิเศษและวิธีการเรียนที่หลายหลาก (Respects
diverse talented and ways of learning)
หนทางสูการเรียนรูมีหลายหลาก นิสิตนักศึกษานําความสามารถ ความถนัดและ
สไตลนานาประการมาสูสถาบัน อาจไมรจู ักทฤษฎีเลย นิสิตนักศึกษาจึงตองการโอกาสแสดง
ความสามารถของตนและเรียนรูที่จะใชความสามารถนั้นๆ ใหเกิดประโยชนเสียกอน อาจารยจึงจะ
ชวยใหเรียนรูใหมๆ ที่ไมคุนเคยมากอนในภายหลัง
ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคม
5.1 งานวิจัยในประเทศ
เสรี โอภาส (2532) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ
จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจยั พบวา ทักษะทางสังคมของนักเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
โรงเรียนขนาดกลาง มีแนวโนมวาจะมีทกั ษะทางสังคมสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญ
และโรงเรียนขนาดเล็ก และนักเรียนหญิงมีแนวโนมวาจะมีทักษะทางสังคมสูงกวานักเรียนชาย
รังสี วิบูลยอรรถกร (2534) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะทางสังคมและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี ผล
การศึกษาพบวา ทักษะทางสังคมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะดานการมีสวนรวมในการทํางานกลุม การแสดง
ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย การมีลักษณะความเปนผูนาํ กลุม และการชวยเหลือผูอื่น
ทักษะทางสังคมของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงไมแตกตางกัน และทักษะทางสังคมของ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ํา แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปทมาวดี บุณยสวัสดิ์ (2536) ไดศึกษาผลการใชเกมการละเลนพื้นบานของไทยที่
มีตอการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลยเวศม
ผลการวิจัยพบวานักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนทักษะทางสังคมในดานการเคารพตอระเบียบวินยั
ของตนเองและกลุม การมีสว นรวมในการทํางานกลุม การแสดงออกและการแกปญหาในกลุมไม
แตกตางกัน นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนทักษะทางสังคมในดานการมีมารยาทในสังคม การ
แสดงความรับผิดชอบและมีลักษณะความเปนผูนํา การชวยเหลือผูอื่น สูงกวากลุมควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุมทดลองมีสังคมมิติสูงกวากลุมควบคุม
วนิดา เตียวพานิช (2537) ไดศึกษาผลของการฝกทักษะทางสังคมที่มีตอการสื่อสาร
กับผูปวยของนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร โดยแบงเปนกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 8 คน กลุม ทดลองไดรับการฝกทักษะทางสังคมดานทักษะการ
สังเกต ทักษะการฟง ทักษะการพูด และทักษะการประสานความคิด สวนกลุมควบคุมไดรับการ
สอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบวา นักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการฝกทักษะทางสังคมมีคะแนน
การสื่อสารกับผูปวยสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ภาศิษฎา ออนดี (2539) ไดศึกษาทักษะทางสังคมกับการปฏิบัติงานและมนุษย
สัมพันธของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลศิริราช ผลการวิจัยพบวา พยาบาลที่มีทักษะทางสังคม
สูง มีการปฏิบัติงานในแตละดาน และการปฏิบัติงานรวมสูงกวาพยาบาลที่มีทักษะทางสังคมต่ํา
พยาบาลที่มีทกั ษะทางสังคมสูงมีมนุษยสัมพันธสูงกวาพยาบาลที่มีทักษะทางสังคมต่าํ และการ
ปฏิบัติงานพยาบาลในแตละดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับมนุษยสัมพันธ
วรรณสวัสดิ์ อุทัยพันธุ (2540) ไดศึกษาผลของกิจกรรมกลุม สัมพันธที่มีตอการพัฒนา
ทักษะทางสังคมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะบริหารธุรกิจบัณฑิตย โดยกลุมตัวอยางไดเขารวม
โปรแกรมกิจกรรมกลุมสัมพันธ ผลการวิจยั พบวา กลุมตัวอยางมีการพัฒนาทักษะทางสังคม
ภายหลังจากการเขารวมโปรแกรมกลุมสัมพันธ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานทักษะ
การสรางสัมพันธภาพ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานรวมกับผูอนื่ ทักษะในการแกปญหา
และตัดสินใจรวมกัน การรับรูที่ดีตอตนเองและผูอื่น
อําพัน จารุทัสนางกูร (2541 อางถึงใน ภาศิษฎา ออนดี, 2539) ไดศึกษาเปรียบเทียบผล
การฝกทักษะทางสังคมแบบกลุมและแบบรายบุคคลที่มีตอการแสดงความเห็นอกเห็นใจผูปวยจิตเวช
ของพยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา พยาบาล
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เทคนิคที่ไดรบั การฝกทักษะทางสังคมแบบกลุมและที่ไดรับการฝกทักษะทางสังคมแบบ
รายบุคคล มีคะแนนการแสดงความเห็นอกเห็นใจผูปว ยจิตเวชเพิ่มขึ้นอยางไมแตกตางกัน
หรรษา แกวพูลปกรณ (2541) ไดศึกษาผลการฝกควบคุมความโกรธและทักษะทาง
สังคมที่มีตอการลดพฤติกรรมกาวราวของนักศึกษาอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่ไดรับ
การฝกควบคุมความโกรธและทักษะทางสังคมมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมกาวราวนอยกวานักเรียน
ที่ไมไดรับการฝก อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศันสนีย นาคะสนธิ์ (2545) ไดศึกษาและพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดประดูใ นทรงธรรม กรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนน
ทักษะทางสังคมตั้งแตเปอรเซ็นไทลที่ 25 ลงมา จํานวน 12 คน เขารวมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนา
ทักษะทางสังคม ผลการศึกษาพบวา ทักษะทางสังคมของนักเรียนอยูใ นระดับปานกลาง นักเรียน
เพศชายและเพศหญิงมีทักษะทางสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนมีทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภายหลังการเขารวมกลุม
สัมพันธเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
ไพจิตร ฝกเจริญผล (2523: ง) ไดวิจยั เรื่อง “ความสัมพันธระหวางอัตมโนทัศน
การปรับตัวและสติปญญาของนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 1” โดยมีจุดมุงหมาย 1) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางอัตโนทัศนและความสอดคลองของอัตโนทัศนกับการปรับตัวและสติปญญา
2) เพื่อเปรียบเทียบอัตโนทัศนและความสอดคลองของอัตโนทัศนของนักเรียนที่มีการปรับตัวและ
สติปญญาแตกตางกัน กลุมตัวอยางประกอบดวยนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 1 ของโรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร 3 โรงและในจังหวัดใกลเคียง 4 โรง จํานวน 233 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี
แบบวัดบุคลิกภาพและแบบทดสอบ 3 ชุด คือ แบบวัดอัตโนทัศน แบบวัดการปรับตัว และ
แบบทดสอบแมทริซีสกาวหนา ฉบับมาตรฐาน การวิเคราะหขอมูลใชวธิ ีหาคาสหสัมพันธแบบ
เพียรสัน และการวิเคราะหความแปรปรวน 2 ทางแบบไมวัดซ้ํา ผลการวิจัยปรากฏวา 1) อัตโนทัศน
และการปรับตัวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .31) 2) ไมพบ
ความสัมพันธระหวางอัตโนทัศนกับสติปญ
 ญา การปรับตัวกับสติปญ
 ญา และไมพบความ
สอดคลองของอัตโนทัศนกบั การปรับตัวและความสอดคลองของอัตโนทัศนกับสติปญญา
3) อัตโนทัศนของนักเรียนทีม่ ีการปรับตัวแตกตางกันมีความแตกตางกัน กลาวคือนักเรียนที่มีการ
ปรับตัวดีมีอัตโนทัศนสูงกวาที่มีการปรับตัวไมดี 4) อัตโนทัศนของนักเรียนที่มีสติปญ
 ญาแตกตาง
กันไมแตกตางกัน 5) ความสอดคลองของอัตโนทัศนของนักเรียนที่มีการปรับตัวและสติปญญา
แตกตางกันไมแตกตางกัน
ณัฏฐภรณ หลาวทอง (2544: ง) ไดวิจยั เรื่อง “การพัฒนามาตรสํานึกสากลตามบริบท
ของสังคมวัฒนธรรมไทย” โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการคือ ประการแรก เพื่อพัฒนากรอบ
แนวคิดของสํานึกสากล จากการสัมภาษณ สอบถามผูเชี่ยวชาญและศึกษาเอกสารที่เกีย่ วของ เพื่อ
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สรางเปนโมเดลการวัดสํานึกสากลตามบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย ประการที่สอง เพื่อพัฒนา
มาตรวัดสํานึกสากลจากกรอบแนวคิดที่กําหนดขึ้น โดยตรวจสอบคุณภาพของมาตรสํานึกสากล
ทั้งความเที่ยงและความตรง ประการที่สาม เพื่อเปรียบเทียบความสอดคลองระหวางโมเดลการวัด
สํานึกสากลที่ Hett (1993) พัฒนาขึ้น โมเดลสํานึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย และ
โมเดลที่มีการผสมผสานจากทั้งสองโมเดล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แหง จํานวน 1,739 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ไดแก
มาตรวัดสํานึกตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย มาตรวัดสํานึกสากลที่ Hett พัฒนาขึ้น
วิเคราะหความตรงตามโครงสรางดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน โดยใชโปรแกรมลิสเรล
วิเคราะหความตรงตามเกณฑสัมพันธดวยสูตรการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
โปรดักสโมเมนต และวิเคราะหความเที่ยงแบบความสอดคลองภายในตามสูตรการหาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ผลการวิจัย พบวา สํานึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย
ประกอบดวยจํานวน 43 ขอ 4 องคประกอบ คือ (ก) การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(ข) การใสใจตอประเด็นปญหาโลก (ค) การพึ่งพาอาศัยและอยูรวมกันโดยสันติ (ง) การเปน
สมาชิกพลโลก มาตรนี้มีความตรงตามเกณฑสัมพันธกบั มาตรสํานึกสากลของ Hett อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (r = 0.70) ความเทีย่ งแบบความสอดคลองภายในของมาตรเทากับ 0.84
โมเดลการวัดสํานึกสากลทั้ง 3 โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โมเดลสํานึกสากล
ตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทยอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรสํานึกสากลไดรอยละ 86
เปนโมเดลที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากที่สุด โดยมีคาไค-สแควรเทากับ 1.40, p = 0.24
ที่องศาอิสระ1, GFI = 1, AGFI = 1 และ RMR = 0
จิตติมา คงปาน (2549) ไดวจิ ัยเรื่อง การพัฒนาแบบสํารวจความสนใจในอาชีพสําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบสํารวจความสนใจในอาชีพ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พรอมคูมือการใชแบบสํารวจ ซึ่งประกอบดวย
วิธีดําเนินการสอบ การตรวจใหคะแนน และการแปลความหมายของคะแนนเมื่อเทียบกับเกณฑ
ปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนีเ้ ปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เขต 2 และเขต 3 และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ เขต 1 จํานวน 1,000 คน ซึ่งไดมา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบ
สํารวจความสนใจในอาชีพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น จํานวน 1
ฉบับ มีการจําแนกกลุมอาชีพออกเปน 6 ประเภท ตามกรอบแนวคิดของฮอลแลนด การตรวจสอบ
คุณภาพ ปรากฏผลดังนี้
1. คาความตรงเชิงโครงสรางของแบบสํารวจความสนใจในอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ ตั้งแต 0.714 ถึง 1.00
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2. แบบสํารวจความสนใจในอาชีพในตอนที่ 2 รายชื่ออาชีพ มีคาความเที่ยงอยู
ระหวาง 0.673 ถึง 0.760 และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดอยูระหวาง 1.234 ถึง 1.368
3. แบบสํารวจความสนใจในอาชีพในตอนที่ 3 ขอมูลดานอาชีพ รวมทุกหมวด มีคา
ความเที่ยงอยูระหวาง 0.895 ถึง 0.923 และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดอยูระหวาง
3.837 ถึง 4.723
ผลการวิจัยในครั้งนี้ทําใหไดแบบสํารวจความสนใจในอาชีพที่มีคุณภาพไวใชในการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ซึ่งครูแนะแนวควรนําแบบสํารวจความสนใจในอาชีพฉบับนี้ไปใช
กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใหนกั เรียนไดทราบความสนใจของตนเอง สามารถ
ตัดสินใจวางแผนการศึกษา และเลือกอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนพัฒนา
ตนเองในดานตาง ๆ เพื่อที่จะนําไปสูอาชีพที่นักเรียนสนใจ และมีความถนัดในอนาคตตอไป
5.2 งานวิจัยตางประเทศ
เฮอรเบอรทและมารลอร (Herbert and Marlore, 1984) ไดศึกษาโครงสรางของ
ความฉลาดทางสังคม กลุมตัวอยางเปนลูกจางในโรงพยาบาลทางจิต จํานวน 186 คน ผลการศึกษา
พบวาสามารถวัดความฉลาดทางสังคมได 5 องคประกอบ คือ ความสนใจทางสังคม ทักษะทาง
สังคม ทักษะการแสดงความรูสึก การแสดงออกทางอารมณ และความวิตกกังวลทางสังคม จาก
การวิเคราะหการถดถอย พบวา ความสนใจทางสังคมและการแสดงออกทางอารมณเปนสิ่งสําคัญ
อันดับแรกที่ทาํ ใหเกิดภาวะที่สมบูรณทางสังคม มีความสัมพันธกันปานกลางระหวางความสนใจ
ทางสังคม การแสดงออกทางอารมณและความวิตกกังวลทางสังคม และมีความสัมพันธปานกลาง
เชนกันระหวางเพศชาย เพศหญิง และบุคคลที่มีลักษณะเบี่ยงเบนทางเพศ
มิลเลอร (Miller, 1990) ไดศึกษาผลกระทบที่มีตอทักษะทางสังคม เนื่องมาจาก
ความสําเร็จและความลมเหลวในกลุมที่มีสถานะและไมมสี ถานะทางสังคม โดยแบงสถานะทาง
สังคมออกเปน 4 กลุม คือ กลุมที่ประสบความสําเร็จในสังคม กลุมที่ลมเหลวทางสังคม กลุมที่ไม
ประสบความสําเร็จในสังคม และกลุมที่ไมลมเหลวทางสังคม โดยวัดทักษะทางสังคม ความ
ภาคภูมใิ จในตนเอง และการยึดถือกับตําแหนงของรอทเตอร (Rotter) ผลการวิจัยพบวา ระดับของ
ทักษะทางสังคมสงผลตอความเขาใจเหตุการณตางๆในสังคม และคาดวาบุคคลที่มีทักษะทางสังคม
สูงเนื่องมาจากผลของสังคมทางบวกจากภายใน คือมีความมั่นคง มีปจจัยที่ควบคุมได ขณะที่กลุมที่
มีทักษะทางสังคมต่ําเนื่องจากผลของสังคมจากภายนอกในทํานองเดียวกัน คือ ไมมคี วามมั่นใจ ไม
สามารถควบคุมปจจัยตางๆได และผลของสังคมจากภายในและภายนอกมีสาเหตุมาจากทักษะทาง
สังคม สถานภาพทางสังคมและผลของสถานะทางสังคม
ราเมเกอร (Ramaekers, 1990 ) ไดศึกษาผลกระทบของทักษะทางสังคมที่มีตอ
พัฒนาการของนักเรียนในหอพัก โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณกลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่อยู
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หอพัก 54 คน พัฒนาการทีว่ ดั คือ ความหงอยเหงา การนับถือตนเอง การมีสวนรวมในกิจกรรม
ความรูและการใชศูนยบริการนักเรียน ความพอใจในชีวติ ความพอใจในสถาบัน และการสนับสนุน
ทางสังคม โดยวัด 2 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 คะแนนจากภาคเรียนที่ 1 ทํานายคะแนนใน
ภาคเรียนที่ 2 และวัดทักษะทางสังคม ใชแบบสํารวจทางสังคม ผลการวิจัยพบวามีการเปลี่ยนแปลง
จากภาคเรียนที่ 1 ในเรื่องการสนับสนุนและการมีสวนรวมในกิจกรรมพิเศษ แตการเปลี่ยนแปลงนี้
ไมมีความสัมพันธกับระดับของทักษะทางสังคมของนักเรียน
แมดริด (Madrid, 2001) ไดศกึ ษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารโดยใช
สื่อคอมพิวเตอร (CMC) กับทักษะทางสังคมและความหงอยเหงา กลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัท
จํานวน 64 คน ทําแบบวัดทักษะทางสังคม แบบทดสอบการปรับตัวที่ใชกับ CMC และแบบวัด
ความหงอยเหงา ผลการวิจัยพบวา การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อมีความสัมพันธกับระดับ
ความหงอยเหงาและทักษะ ทางสังคมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีความสัมพันธทางลบ
เล็กนอยระหวางทักษะทางสังคมกับ CMC ปฏิสัมพันธระหวางการใช CMC และเพศสงผลตอ
ระดับของความหงอยเหงา เพศชายที่ใช CMCสูง จะมีระดับความหงอยเหงาต่ํา และเพศชายที่ใช
CMC ต่ํา จะมีระดับความหงอยเหงาสูง สวนในเพศหญิง พบวาระดับความ หงอยเหงาแตกตางกัน
อยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ
อิงเกลเบิรกและสโจเบิรก (Engelberg and Sjöberg, 2004) ไดศึกษาทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ (EQ) ที่เกี่ยวของกับการใชอินเตอรเน็ต โดยวัด
ดวย Internet Addiction Scale กับกลุมตัวอยางนักศึกษา ประเมินความฉลาดทางอารมณดว ย
performance measures ซึ่งไดจากหนาตา อารมณที่แสดงออกทางสีหนาและแปลผลจาก social
episodes การใชอินเตอรเน็ตสัมพันธกับความเหงาและการยึดติดกับคานิยม และความสัมพันธต่ํา
ระหวางงานกับการพักผอนและความฉลาดทางอารมณ สวนการศึกษามิติบุคลิกภาพสําคัญ 5
ประการ ไมพบความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและการใชอินเตอรเน็ต ผลการวิจัยพบวาผูที่ใช
อินเตอรเน็ตบอยๆ มีแนวโนมที่จะอยูอยางโดดเดีย่ ว มีคานิยมเบีย่ งเบน และมีแนวโนมที่จะขาด
ทักษะทางอารมณและสังคม
เดล-อาเมน (Deil-Amen, 2006) ไดศึกษาวิธีการสอนทักษะทางสังคมในวิทยาลัยชุมชน
และวิทยาลัยการอาชีพเอกชนที่ไมแสวงหากําไรและที่มงุ กําไร โดยเนนโครงการของวิทยาลัยที่
ประสาทปริญญาในสาขาธุรกิจ สาธารณสุข คอมพิวเตอรและเทคนิค เกือบทุกคณะของทั้งสอง
วิทยาลัย เชื่อวานายจางในสาขางานเหลานีต้ องการทักษะทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพที่สนับสนุน
อาชีพ อาจารยวิทยาลัยชุมชน ยกเวนสาขาสาธารณสุขใหเหตุผล 3 ประการวาเขาไมตองการทักษะ
ทางสังคมและไมตองการสอนทักษะทางสังคม ตรงกันขามกับวิทยาลัยการอาชีพที่บรรจุทักษะทาง
สังคมไวในหลักสูตรอยางเปดเผย งานวิจัยนี้เสนอแนะวาคณะตางๆ ยอมแตกตางกันในการสอนและ
ปลูกฝงทักษะทางสังคม ซึ่งวิทยาลัยอาจจะสรางโอกาสใหแกนกั ศึกษาในตลาดแรงงานและความ
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เคลื่อนไหวทางสังคม ตรงขามกับ Bowles และ Gintis ไดหยิบยกความเปนไปไดวาวิทยาลัย
ชุมชนอาจจะมีสวนในการสรางความไมเทาเทียมกันในสังคม โดยหลีกเลี่ยงการสอนเรื่องวัฒนธรรม
และทักษะทางสังคมที่จําเปนในที่ทํางานทุกวันนี้
เบท (Beth, 1991) ไดศึกษาความตรงเชิงโครงสรางในองคประกอบยอยของแบบ
ประเมินทักษะทางสังคม The Social Skills Rating System (SSRS), Checklist (CBCL) และแบบ
ประเมิน The Vineland Adaptive Behavior Scales (Vineland) กลุมที่ไดรับการประเมินเปนเด็กและ
วัยรุนที่มภี าวะทางอารมณเครงเครียด วิเคราะหขอมูลดวยวิธีหลายลักษณะหลายวิธีโดยมีผูประเมิน
คือ พอ แม และครู ผลการศึกษาพบวา แบบประเมิน SSRS CBCL และ TRF มีความตรงเชิงเหมือน
และไมมีความตรงเชิงจําแนกกับ SSRS การประเมินจากพอแมโดยใช Vineland และ SSRS พบวา
แตกตางกันจากการประเมินโดย CBCL ดานการประเมินจากครูพบวา ประเมินโดยใช SSRS และ
TRF ไมแตกตางกัน การประเมินกับเด็กที่มที ักษะทางสังคมแตกตางกัน คือ เด็กที่มปี ญหาทาง
อารมณ (EH) และเด็กที่ไมมปี ญหาทางอารมณ (N-EH) เมื่อใช SSRS และ Vineland พบวาเด็ก EH
มีทักษะทางสังคมต่ํากวาเด็ก N-EH อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเด็ก EH และ N-EH มีทักษะทาง
สังคมแตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อประเมินโดยพอแม
ชูนิง (Chewning, 1992) ไดศกึ ษาความตรงเชิงโครงสรางของแบบประเมิน “The
Social Skills Rating System-Teacher Form (SSRS-T) ในดานความตรงเชิงสภาพและความตรงเชิง
จําแนก โดยครูจํานวน 57 คน ประเมินเด็กอนุบาลที่เรียนรูชา (EMH) จํานวน 34 คน เด็กที่บกพรอง
ทางการเรียนรู (LD) จํานวน 56 คน และเด็กปกติ (NH) จํานวน 90 คน ผลการวิจัย พบวาความตรง
เชิงจําแนกของ SSRS-T สามารถจําแนกระหวางเด็กปกติและเด็กที่มปี ญหาได ซึ่งเด็ก NH มี
คะแนนทักษะทางสังคมสูงกวาเด็ก LD และ EMH อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความตรงเชิง
สภาพ พบวา SSRS-T มีความสัมพันธกับแบบประเมินทางสังคม 2 ฉบับ คือ แบบประเมิน “The
Walker-McConnell Scale of Social Competence and School Adjustment” (Walker-McConnell)
และแบบประเมิน “The Matson’s Evaluation of Social Skills with Youngster (MESSY)
เฟอรเรอร (Furrer, 1999) ไดศึกษาการวัดกระบวนการแปลรหัสการแสดงออกที่ไมใช
ภาษาพูดและทักษะทางสังคมในผูใหญทมี่ ีสภาวะความสนใจสั้นผิดปกติ (ADHD) กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 56 คน ทําแบบวัดความเขาใจสวนบุคคลเกี่ยวกับภาระงาน
แบบสอบถามเพื่อวินิจฉัยสภาวะ ADHD และแบบสํารวจทักษะทางสังคม (SSI) ผลการศึกษา
พบวา อาการ ADHD ไมมีความสัมพันธกบั ทักษะทางสังคม หรือการแปลรหัสการแสดงออกที่ไม
ใชภาษาพูด มีแนวโนมวาผูท ี่มีลักษณะ ADHD อาจขาดการรับรูการแสดงออกที่ไมใชภาษาพูด
และโดยทัว่ ไป IPT และ SSI เปนเครื่องมือที่สามารถประเมินความสามารถในการรับรูการ
แสดงออกโดยไมใชภาษาพูด และทักษะทางสังคมไดอยางเหมาะสม
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จากงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคมดังกลาวขางตน พบวา ไดมกี ารศึกษา
อยางกวางขวางในดานการพัฒนาทักษะทางสังคมทั้งโดยการฝกการเขารวมกิจกรรมตางๆ
ตลอดจนการหาความสัมพันธระหวางทักษะทางสังคมกับปจจัยอืน่ ๆ ซึ่งกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา
นั้นครอบคลุมในหลายๆ กลุม เชน นักเรียน นักศึกษา พยาบาล ลูกจางในสํานักงาน ฯลฯ ซึ่ง
หากมีเครื่องมือที่มีคุณภาพสําหรับวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็จะ
เปนประโยชนตอการศึกษาทักษะทางสังคมในแงมุมตางๆ ตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา” ใช
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงพัฒนา (Developmental Research) มีวตั ถุประสงคเพื่อพัฒนามาตรวัด เพื่อสํารวจ
ระดับทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา และเพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับ
นิสิตนักศึกษา วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวยขัน้ ตอนตามลําดับตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนามาตรวัดทักษะทางสังคม
ขั้นตอนที่ 2 การสํารวจทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนามาตรวัดทักษะทางสังคม
การพัฒนามาตรวัดทักษะทางสังคม มี 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การพัฒนากรอบโครงสรางของมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิดและหลักการที่เกีย่ วของกับทักษะทางสังคมสําหรับนิสิต
นักศึกษามาวิเคราะหประเด็นสําคัญ 2 ประเด็น คือ
1.1 การสรางกรอบแนวคิดการพัฒนามาตรวัด
โดยนําขอมูลทฤษฎี แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคมสําหรับ
นิสิตนักศึกษามาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนามาตรวัดในเบื้องตน
ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ทฤษฎี แนวคิดและหลักการที่เกีย่ วของกับทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
กรอบแนวคิด
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัด
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะทางสังคมของ
ตางประเทศ

ทฤษฎี / แนวคิด / หลักการที่ศึกษา
1.1 แนวคิดลักษณะทักษะทางสังคมที่ควรเสริมสรางในการเรียนการสอน
ของไลทและค็อกซ จํานวน 11 ดาน
1.2 แนวคิดพฤติกรรมทักษะทางสังคมที่จําเปนของนิสิตนักศึกษา
ของเกรแชม และเอลเลียต

2. แนวคิดลักษณะทักษะทาง
สังคมตามบริบทวัฒนธรรม
ไทย

2.1 แนวคิดลักษณะคานิยมไทยของสุนทรี โคมิน และสนิท
สมัครการ 9 ลักษณะ
2.2 แนวคิดลักษณะของผูมีมารยาทสังคม 2 ดาน คือ มารยาท
ในดานภาษาถอยคํา และมารยาทในดานภาษาทาทาง
(กรมสามัญศึกษา สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม)
3.1 ทฤษฎีรูปแบบวุฒิภาวะของฮีท
3.2 ทฤษฎีพัฒนาการของอิริคสัน
3.3 ทฤษฎีพัฒนาการสติปญญาของเพอรรี่
4.1 มหาวิทยาลัยตองผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความเปนผูนํา
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม

3. ทฤษฎี/แนวคิดการพัฒนา
นิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวของกับ
ทักษะทางสังคม
4. แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาฉบับที่ 9
พ.ศ. 2545-2549
5. พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542
6. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียน
การสอนและหลักสูตรรายวิชา
การศึกษาทั่วไปในระดับ
อุดมศึกษา
7. แนวคิดเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณใหแกนิสิต
นักศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาและแนวคิดกิจกรรม
นิสิตนักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา

5.1 หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ (มาตรา 6)
พัฒนาลักษณะใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
6.1 วัตถุประสงค จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม หลักสูตรการศึกษา
ทั่วไป
6.2 สภาพ ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางทักษะทางสังคม
6.3 การประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป
7.1 หลักการ จุดมุงหมายของกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
7.2 รูปแบบของการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่สัมพันธกับ
ทักษะทางสังคม
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1.2 การบูรณาการลักษณะรวมของทักษะทางสังคม
ไดบูรณาการลักษณะรวมของทักษะทางสังคมจากแนวคิดของตางประเทศและ
ประเทศไทย สามารถสรุปสาระสําคัญได 3 ดานสําหรับเปนกรอบการพัฒนามาตรวัดในเบื้องตน
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การบูรณาการลักษณะรวมของทักษะทางสังคม
แนวคิดทักษะทางสังคม
ลักษณะรวมของ
ไลทและคอกซ
เกรแชม และ
สุนทรี โคมิน และ
ทักษะทางสังคม
เอลเลียต
สนิท สมัครการ
- การรูจักแสดง
1. ทักษะการ
- การใชวาจา
- การรักษาน้ําใจกัน
ความคิดเห็น
ติดตอสื่อสารและ
- การสนทนา
ความมีน้ําใจ เมตตา
- การไมทําใหคนอื่น อารี
มนุษยสัมพันธ
- ความสัมพันธ
รูสึกเปนปรปกษ
ระหวางบุคคล
- การพึ่งพาอาศัยกัน
เคารพความรูสึก
- การเชื่อมโยง
- การปรับตัวเขากับ
ผูอื่น
เรื่องราว
จังหวะและสิ่งแวดลอม
- การมีแนวคิดกวาง
- ไมดว นสรุป
- มีทาทางลักษณะ
เขากับคนได
2. ทักษะการอยู
- ความสัมพันธ
- การรวมมือ
- ความสนุกสนาน
รวมกันและ
ราเริงและความ
ระหวางบุคคล
- การยอมรับ
กลาหาญ
การทํางานเปน
- การเลือกเปลีย่ น
กฎระเบียบ
- ความสุภาพ
กลุมสามารถ
มุมมอง
- การใหความ
ออนนอม
รวมมือกับผูอื่นได - การปรับตัวเขากับ
ชวยเหลือแบงปน
- การมีอารมณสงบ
สังคม
- การเอาใจเขา
และสํารวม
- การทําตัวผอนคลาย มาใสใจเรา
เขาใจและยอมรับ - การรูจักจัดการกับ - การชอบชวยเหลือ
ผูอื่น
ผูอื่น
ความขัดแยง
- การมีมิตรทีด่ ี
- การมีคนรัก
- การใหอภัย
3. ความรับผิดชอบ - ความเขาใจตนเอง - การควบคุมตนเอง - การประมาณในตน
ตอตนเองและผูอื่น - การเปนผูนํา
- การรับผิดชอบ
- การบังคับตนเอง
- การใชพลังและ
- การยอมรับใน
- การเปนตัวของ
ความสามารถ
หนาที่ที่ไดรบั
ตัวเอง
มอบหมาย
- ความภาคภูมใิ จใน
- การติดตามผลงาน
ตนเอง
- การรักษาขอบังคับ - ความรับผิดชอบ
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ผลจากการวิเคราะหและสังเคราะหสาระสําคัญจากกรอบแนวคิดการพัฒนามาตรวัด
กับลักษณะรวมของทักษะสังคมดังตารางขางตน ทําใหไดลักษณะรวม 3 ลักษณะ คือ
1. การติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ
2. การทํางานเปนกลุม
3. ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
จากนั้น ผูว ิจยั ไดนํามาพัฒนาตอ โดยกําหนดเปนพฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคมของ
นิสิตนักศึกษาที่มุงวัด ซึ่งควรครอบคลุมพฤติกรรม 5 ดาน คือ
1. ความสามารถในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษาดานการใชถอยคํา
2. ความสามารถในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
อาจารยดานการใชถอยคํา
3. ความสามารถในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษาและอาจารยดานการใชทาทาง
4. ลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
5. ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
ขั้นที่ 2 การสรางมาตรวัด
ดําเนินการดังนี้
2.1 นําพฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานมาเปนกรอบของมาตรวัดทักษะทาง
สังคม ซึ่งเปนแบบมาตรประมาณคาตามหลักการมาตรวัดจําแนกดวยภาษา (Semantic Differential
Scale) ของออสกูด ซูไซ และแทนเนนบวม (Osgood, Suci and Tannenbaum, 1957)
2.2 เขียนสถานการณ โดยเลือกสถานการณที่มีความเปนไปไดทจี่ ะเกิดขึ้นจริงกับนิสิต
นักศึกษา จํานวน 6 เรื่อง เชน บรรยากาศในการเรียน ในการประชุมองคการบริหารนิสิตนักศึกษา
และกิจกรรมของชมรมตางๆ ทั้งนี้เพื่อสํารวจคูคําคุณศัพทจากกลุมตัวอยางที่ไมใชตวั อยางจริง
2.3 นําสถานการณที่เขียนขึน้ ไปสํารวจกับกลุมตัวอยางนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จํานวน 80 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 0201107 การเรียนรูผานกิจกรรมนิสิต ซึ่งเปนรายวิชาที่มี
นิสิตหลายคณะและหลายชัน้ ปเรียนรวมกัน เพื่อเก็บรวบรวมคูคําคุณศัพทที่มีความหมายตรงขามกัน
โดยกลุมตัวอยางจะตองอานสถานการณทงั้ 6 เรื่องตามพฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคม แลวเขียน
คูคําคุณศัพททมี่ ีความหมายตรงกันขามใหไดจํานวนมากที่สุดตามการรับรูของแตละบุคคล เชน
สุภาพ – หยาบคาย ตรงประเด็น – ไมตรงประเด็น เปนตน
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2.4 นําคูคําคุณศัพทที่ไดทั้งหมดมาเรียงลําดับความถี่จากสูงสุดไปต่ําสุด แลว
คัดเลือกคูคําคุณศัพทที่มีความถี่สูงสุดมาใชสําหรับสรางมาตรวัด ไดคูคําคุณศัพท จํานวน 22 คู เปน
สเกล 7 ระดับ
2.5 เขียนขอคําถามที่สะทอนพฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา 5 ดาน
และเหมาะสมกับคูคําคุณศัพทที่สํารวจมา ทําใหไดขอคําถามจํานวน 22 ขอ
2.6 จัดพิมพมาตรวัดทักษะทางสังคม ซึ่งประกอบดวยขอคําถามที่สวนบนของมาตรวัด
ถัดมาเปนคูคําคุณศัพทที่ตรงขาม 2 ขั้ว โดยกําหนดแบงสเกลระหวางคูคําคุณศัพทเปน 7 ระดับ
สําหรับนําไปตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดตอไป
สรุปโครงสรางของมาตรวัดที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 โครงสรางมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
ลักษณะรวม
ประเด็นที่
ทักษะทางสังคม
มุงวัด
การแสดงออก
1. การติดตอ
สื่อสารและ มี ดวยการใช
มนุษยสัมพันธ ถอยคําของ
นิสิตนักศึกษา
ขณะติดตอ
สื่อสารทาง
สังคมกับผูอื่น
มีพฤติกรรม
อยางไร

ระดับ
บุคคล
นิสิต
นักศึกษา
กับนิสิต
นักศึกษา

จํานวน
ขอ
(6)

พฤติกรรมบงชี้
ทักษะทางสังคม
การใชวาจา

ขอที่วัด

ขอคําถาม

1

ปกติทานใชคําพูด คุยกับเพื่อนๆอยาง.........

คําคุณศัพท
ทางบวก
ทางลบ
สุภาพ
ไมสุภาพ

การใชน้ําเสียง

3

เวลาพูดคุยกับเพื่อนๆทานใชน้ําเสียงที่........

นุมนวล

ไมนุมนวล

การสนทนาโตตอบ

5

การแสดง
ความคิดเห็น
การรับฟง
ความคิดเห็น
การรูจักปฏิเสธ

7

บอยครั้งเมื่อมีการสนทนาโตตอบกับ
เพื่อนๆ ทานมักจะโตตอบอยาง............
เมื่อทานแสดงความคิดเห็นในกลุมเพื่อน
เพื่อนๆ มักจะ...............
เมื่อใดที่เพื่อนๆ แสดงความคิดเห็น ทานจะ
รับฟงความคิดเห็นอยาง.............
บอยครั้งเมื่อถูกเพื่อนๆ ชวนใหทําในสิ่งที่
ทานไมอยากทํา เชน ชวนไปดื่มสุราหรือ
เที่ยวกลางคืน ทานจะ..............

ตรง
ประเด็น
คลอย
ตามทาน
ไมมีอคติ

ไมตรง
ประเด็น
ไมคลอย
ตามทาน
มีอคติ

ปฏิเสธ

ไม
ปฏิเสธ

9
11

86

87
ตารางที่ 4 โครงสรางมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา (ตอ)
ลักษณะรวม ประเด็นที่มุงวัด
ระดับ
ทักษะทางสังคม
บุคคล
การแสดงออก นิสิต
นักศึกษา
ดวยการใช
กับอาจารย
ถอยคําของ
นิสิตนักศึกษา
ขณะติดตอ
สื่อสารทาง
สังคมกับผูอื่น
มีพฤติกรรม
อยางไร

จํานวน
ขอ
(6)

พฤติกรรมบงชี้
ทักษะทางสังคม
การใชวาจา

ขอที่วัด

ขอคําถาม

2

เมื่อพูดคุยกับอาจารย ทานใชคําพูดที่...........

คําคุณศัพท
ทางบวก
ทางลบ
สุภาพมาก สุภาพนอย

การใชน้ําเสียง
การสนทนาโตตอบ

4
6

ทานใชน้ําเสียงพูดคุยกับอาจารยอยาง..........
ปกติทานสนทนากับอาจารย อยาง...............

เคารพ
มีมารยาท

การแสดงความ
คิดเห็น
การรับฟง
ความคิดเห็น
การรูจักปฏิเสธ

8

เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นกับอาจารย
อาจารยสวนใหญมัก.............
เมื่อใดที่อาจารยมีแนวคิดที่ไมเหมือนทาน
ทานจะ...........
เมื่ออาจารยเขาใจทานผิด ทาน.............

เห็นดวย
กับทาน
รับฟง

10
12

กลาชี้แจง
ความจริง

ไมเคารพ
ไมมี
มารยาท
ไมเห็นดวย
กับทาน
ไมรับฟง
ไม
กลาชี้แจง
ความจริง
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ตารางที่ 4 โครงสรางมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา (ตอ)
ลักษณะรวม
ทักษะทางสังคม

2. การทํางาน
เปนกลุม

ประเด็นที่มุงวัด

ระดับ
บุคคล
การแสดงออกดวย นิสิต
การใชทาทางขณะ นักศึกษา
ติดตอสื่อสารทาง กับนิสิต
นักศึกษา
สังคมกับผูอื่น มี
พฤติกรรมอยางไร นิสิต
นักศึกษา
กับอาจารย
นิสิต
ลักษณะ
นักศึกษา
สวนบุคคลที่
กับนิสิต
นิสิตนักศึกษา
นักศึกษา
แสดงออก
ในการทํางานกลุม
มีพฤติกรรมอยางไร

จํานวน
ขอ
(1)

พฤติกรรมบงชี้
ทักษะทางสังคม
กิริยาทาทาง

ขอที่วัด

ขอคําถาม

13

ขณะอยูกับเพื่อน ทานมักแสดงกิริยาทาทาง
ตอเพื่อนๆ อยาง......

คําคุณศัพท
ทางบวก
ทางลบ
มีมารยาท
ไมมี
มารยาท

(1)

กิริยาทาทาง

14

เมื่อพบอาจารย ทานแสดงกิริยาทาทางตอ
อาจารยอยาง.......

มี
สัมมาคารวะ

ไมมี
สัมมาคารวะ

(6)

การควบคุม
อารมณตนเอง

15

ในขณะที่ทานทํางานกลุมรวมกับเพื่อนๆ
ทานมักจะ..........

ควบคุม
อารมณได

ควบคุม
อารมณ
ไมได

ภาวะผูนํา

16

เมื่อทํางานในกลุมกับเพื่อนๆ ทานมักจะ.....

เปนผูนํา

ไมเปนผูนํา

ภาวะผูตาม

17

ในบางครั้งเมื่อตองเปนสมาชิกของกลุม
ทานจะ............ผูนํา

ใหเกียรติ

ไมให
เกียรติ
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ตารางที่ 4 โครงสรางมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา (ตอ)
ลักษณะรวม
ทักษะทางสังคม

3. ความ
รับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอื่น

ประเด็นที่มุงวัด

การแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบ
ตอตนเองและผูอื่น
มีพฤติกรรม
อยางไร

ระดับ
บุคคล

นิสิต
นักศึกษา
กับนิสิต
นักศึกษา

จํานวน
ขอ

(2)

พฤติกรรมบงชี้
ทักษะทางสังคม
เคารพใน
กฎระเบียบของ
กลุม
การเผชิญกับ
ปญหา
การชวยเหลือ
สมาชิกกลุม
การปฏิบัติตน
ตามหนาที่

ขอที่วัด

การถือประโยชน
สวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน

22

ขอคําถาม

18

บอยครั้งที่ทํางานกลุมกับเพื่อนๆ ทาน
มักจะ...........

19

เมื่อมีปญหาขณะทํางานกลุมกับเพื่อนๆ
ทานแกปญหาอยาง.........
เมื่อทํางานกลุมกับเพื่อนๆ ทานชวยเหลือ
เพื่อนสมาชิกทุกครั้งอยาง.......
เมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานใดๆ ก็ตาม
ทานปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
อยาง..............

20
21

เมื่อทานทํางานที่ไดรับมอบหมาย ทานมัก
ทุมเทเวลาเพื่อประโยชน............

คําคุณศัพท
ทางบวก
ทางลบ
ทําตาม ไมทําตาม
กฎระเบียบ กฎระเบียบ
ของกลุม ของกลุม
ใชเหตุผล ใชอารมณ
เต็มใจ

ไมเต็มใจ

รับผิดชอบ

ไม
รับผิดชอบ

สวนรวม

สวนตน
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ขั้นที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัด
หลังจากที่พัฒนามาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาเสร็จแลว ไดตรวจสอบ
คุณภาพของมาตรวัด ดังนี้
1. นํามาตรวัดที่พัฒนาขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจแกไขเพื่อปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมเกีย่ วกับเนื้อหาและภาษาทีใ่ ชใหชัดเจน เหมาะสมกับกลุมนิสิตนักศึกษา รวมทั้งถูกตอง
ตามพจนานุกรม
2. นํามาตรวัดทักษะทางสังคมไปหาคาความตรงตามเนือ้ หา (Content Validity) โดย
ผูทรงคุณวุฒิ 2 กลุม (ดังรายนามในภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยใช
“แบบตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดทักษะทางสังคมของผูทรงคุณวุฒ”ิ จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข
ขอคําถามใหเหมาะสมพรอมที่จะนําไปทดลองใช
เกณฑการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิกลุมที่ 1 จํานวน 5 คน มีดังนี้
1) มีประสบการณดานการสอนนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามากกวา 20 ป
2) มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ เปนทีย่ อมรับของสังคม ทางดาน
ทักษะทางสังคม วัฒนธรรมไทย และภาษาไทย
3) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูบ ริหารฝายกิจการนิสิตนักศึกษา
เกณฑการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิกลุมที่ 2 จํานวน 5 คน มีดังนี้
1) สําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มีประสบการณการสอนดานการวัดและ
ประเมินผล การวิจัยพฤติกรรมศาสตร จิตวิทยาสังคม ในระดับอุดมศึกษา
2) มีความรู ความเชี่ยวชาญและผลงานดานการวัดและประเมินผล ดานการ
สรางแบบทดสอบทางจิตวิทยา
ในการพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหาหรือพฤติกรรมบงชี้
ทักษะทางสังคมนั้น ผูวิจยั ไดนําผลการตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดทักษะทางสังคมของผูทรงคุณวุฒิ
กลุมที่ 2 มาประเมินดัชนีความสอดคลองที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 3 ระดับ โดยใหคา
น้ําหนักเปนคะแนนตอไปนี้
มีความคิดเห็นวา เหมาะสม
ใหคะแนนเปน +1
มีความคิดเห็นวา ไมแนใจ/ควรปรับปรุง ใหคะแนนเปน 0
มีความคิดเห็นวา ไมเหมาะสม
ใหคะแนนเปน -1
จากนั้น ใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency: IOC) เปนเกณฑใน
การพิจารณา ซึ่งคํานวณดัชนีความสอดคลองไดจากสูตร (ณัฏฐภรณ หลาวทอง, 2548) ดังนี้
IOC =

R
N

= ผลรวมความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒใิ นขอนัน้
จํานวนผูทรงคุณวุฒิ

91
เมื่อ IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง
R หมายถึง คะแนนความคิดเห็นของผูท รงคุณวุฒิ
N หมายถึง จํานวนของผูทรงคุณวุฒิ
ขอคําถามที่ไดควรมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมบงชี้
ทักษะทางสังคมตั้งแต 0.50 ขึ้นไป
3. นํามาตรวัดที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 43 คน
4. นํามาตรวัดที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูสอนนักศึกษาทั้ง 43 คน ของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 1 คน ประเมินพฤติกรรมทักษะทางสังคม
ของนักศึกษากลุมนี้ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเกณฑสัมพันธ (Criterion Related Validation) ดวย
การใชคาความสัมพันธของคะแนน 2 ชุด คือ คะแนนจากกลุมนักศึกษาและคะแนนจากอาจารย
เกณฑในการเลือกอาจารยและรายวิชา คือ เปนอาจารยทมี่ ีคุณสมบัติเปนที่ยอมรับ
ของสังคม มีความรูทางดานจิตวิทยาสังคมหรือทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษา และมีประสบการณ
ดานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาไมนอยกวา 5 ป ไดรับการเชิดชูเกียรติดานบุคลิกภาพ เปนอาจารยที่
ปรึกษาของชมรมหรือสโมสรนิสิตนักศึกษา คลุกคลีใกลชิดกับนิสิตนักศึกษา สอนรายวิชาที่
เกี่ยวของกับจิตวิทยาสังคม มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการจัดกิจกรรมหลากหลายระหวางผูสอน
กับผูเรียนและระหวางผูเรียนดวยกันเอง ซึง่ จะเอื้อใหอาจารยสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมทักษะ
ทางสังคมของนักศึกษาและประเมินทักษะทางสังคมของนักศึกษาเหลานั้นได
5. นําคะแนนของนักศึกษากลุมนี้มาคํานวณหาคาความเที่ยงของมาตรวัดดวยการ
วิเคราะหความสอดคลองภายในตามสูตรการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha)
การแปลผลคาคะแนนของระดับทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
มาตรวัดฉบับนี้มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 22 ขอ ใชมาตราสวนประเมินคา 7 อันดับ ดังนั้น
การใหคะแนนจึงเรียงลําดับคะแนนตั้งแต 7 คะแนนจนถึง 1 คะแนน โดยเริ่มจากคําคุณศัพทที่มี
ความหมายทางบวก ดังนี้
ทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบเลข 7 ให 7 คะแนน
ทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบเลข 6 ให 6 คะแนน
ทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบเลข 5 ให 5 คะแนน
ทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบเลข 4 ให 4 คะแนน
ทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบเลข 3 ให 3 คะแนน
ทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบเลข 2 ให 2 คะแนน
ทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบเลข 1 ให 1 คะแนน
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การแปลผลคาคะแนนทักษะทางสังคม ใชเกณฑการแบงระดับทักษะทางสังคมดังนี้
1.00 – 3.50 มีทักษะทางสังคมระดับต่ํา
3.51 – 5.50 มีทักษะทางสังคมระดับปานกลาง
5.51 – 7.00 มีทักษะทางสังคมระดับสูง
ขั้นตอนที่ 2 การสํารวจทักษะทางสังคมของนิสติ นักศึกษา
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ คือ นิสิตนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 ที่ลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ปการศึกษา 2550 ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนครบ 9 กลุม
โปรแกรม ตามมาตรฐาน ISCED ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และในเขตภูมิภาค ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทั้งสิ้น 7 แหง
2.2 กลุมตัวอยาง
การไดมาซึ่งกลุมตัวอยางในการสํารวจทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา มีวิธีการและ
ขั้นตอนดังนี้
2.2.1 ใชการคัดเลือกกลุมตัวอยางมหาวิทยาลัย ดวยการสุม แบบงาย (Simple Random
Sampling) จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนครบ 9 กลุมโปรแกรม ตามมาตรฐาน ISCED ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 1 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และในเขตภูมิภาค 1 แหง ไดแก
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2.2.2 ใชการคัดเลือกกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหครอบคลุมทุกคณะวิชา คณะละ 32 คน ชั้นปละ 8 คน (ชั้นปที่ 1- 4 ซึ่ง
ชั้นปที่ 4 ไดรวมกลุมตัวอยางชั้นปที่ 5-6 ดวย เนื่องจากบริบทใกลเคียงกันกับชัน้ ปที่ 4)
จึงไดกลุมตัวอยางนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จาก 18 คณะ 3 กลุมสาขาวิชา
มีจํานวน 576 คน และกลุมตัวอยางนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน จาก 17 คณะ 3 กลุมสาขาวิชา
มีจํานวน 544 คน รวมทั้งสิ้น 1,120 คน
ในการวิจัยครัง้ นี้ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจากสองมหาวิทยาลัย ซึ่งแบง
กลุมสาขาวิชาออกเปน 3 กลุมเหมือนกัน แตกําหนดคณะวิชาภายใตกลุมสาขาวิชาแตละกลุมไม
ตรงกัน ดังนัน้ ผูวิจยั จึงไดจดั กลุมสาขาวิชาของทั้งสองมหาวิทยาลัยใหม โดยจัดรวมคณะวิชาตางๆ
ที่มีศาสตรใกลเคียงกันและมีพื้นฐานการเรียนการสอนทีค่ ลายคลึงกันไวในกลุมสาขาวิชาเดียวกัน
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เพื่อใหสามารถวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางมหาวิทยาลัยและกลุม สาขาวิชา
ได ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวยคณะวิชา 10 คณะ คือ
1) คณะแพทยศาสตร
2) คณะทันตแพทยศาสตร
3) คณะเภสัชศาสตร
4) คณะสัตวแพทยศาสตร
5) คณะสหเวชศาสตร
6) คณะเทคนิคการแพทย
7) คณะพยาบาลศาสตร
8) คณะสาธารณสุขศาสตร
9) คณะจิตวิทยา
10) สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ประกอบดวยคณะวิชา 5 คณะ คือ
1) คณะวิทยาศาสตร
2) คณะวิศวกรรมศาสตร
3) คณะเทคโนโลยี
4) คณะเกษตรศาสตร
5) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3. กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ประกอบดวยคณะวิชา 11 คณะ คือ
1) คณะอักษรศาสตร
2) คณะศิลปกรรมศาสตร
3) คณะเศรษฐศาสตร
4) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
5) คณะวิทยาการจัดการ
6) คณะนิติศาสตร
7) คณะนิเทศศาสตร
8) คณะรัฐศาสตร
9) คณะครุศาสตร
10) คณะศึกษาศาสตร
11) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการสํารวจทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาครั้งนีเ้ ปนมาตรวัด
ทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น อันเปนแบบมาตรประมาณคาตาม
หลักการมาตรวัดจําแนกดวยภาษา (Semantic Differential Scale) ของออสกูด ซูไซ และ
แทนเนนบวม (Osgood, Suci and Tannenbaum, 1957)
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ไดนํามาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปสํารวจทักษะ
ทางสังคมของนิสิตนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง โดยผูวจิ ยั เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้
1. ทําบันทึกถึงอนุสาสกหอพักนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เก็บขอมูลจากนิสิตที่พกั
ในหอพักสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งทําบันทึกถึงคณบดีและติดตอประสานงานกับฝายกิจการนิสิตของ
คณะวิชา เก็บขอมูลจากนิสิตภายในคณะ เพื่อใหไดจํานวนครบตามที่ตองการ
2. ทําบันทึกถึงรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนและ
ประสานงานกับเจาหนาที่ของฝายพัฒนานักศึกษาเพื่อนัดหมายนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
2.5 การวิเคราะหขอมูล มีขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะหภมู ิหลังของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาดวยสถิติภาคบรรยาย ไดแก ความถี่
และรอยละ
2. วิเคราะหขอ มูลทักษะทางสังคมดวยสถิติภาคบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทั้ง 5 ดาน ดวยการวิเคราะห
ความแปรปรวนสองทาง (2-way ANOVA) โดยจําแนกดังนี้
3.1 ระหวางมหาวิทยาลัยและชั้นป
3.2 ระหวางมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชา
3.3 ระหวางมหาวิทยาลัยและการพักอาศัยของนิสิตนักศึกษา
4. วิเคราะหปกติวิสัย (Norms) ของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
ตามพฤติกรรมบงชี้รายดานทั้ง 5 ดาน และโดยรวม โดยใชคาฐานนิยม (Mode) จําแนกไดดังนี้
4.1 ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย
ในแตละดานทั้ง 5 ดาน และโดยรวม
4.2 ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในแตละดานทั้ง 5 ดานและโดยรวม
4.3 ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ในแตละดานทั้ง 5 ดานและโดยรวม
4.4 การเทียบคาฐานนิยม (Mode) กับตําแหนงเปอรเซ็นตไทล (Percentile rank)
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4.5 ปกติวิสัยและอันดับที่ของคะแนนทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางนิสิต
นักศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสติ นักศึกษา
การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา ดําเนินการดังนี้
3.1 รางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคม โดยนําขอมูลที่ไดจากผลการสํารวจทักษะ
ทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทั้ง 5 ดาน (ขัน้ ตอนที่ 2) มาเปนฐานขอมูลในการรางรูปแบบ และ
ยึดหลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเกอริงและแกมสันดวย
3.2 นําเสนอผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จํานวน 17 คน (ดังรายนามในภาคผนวก ก)
เพื่อพิจารณาตรวจสอบรางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมและใหขอเสนอแนะ
เกณฑการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ มีดังนี้
3.2.1 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหารในตําแหนงใดตําแหนงหนึง่ ไดแก
1) รองอธิการบดี 2) ผูชวยอธิการบดี 3) รองคณบดี 4) ผูชวยคณบดี
3.2.2 มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานทักษะทางสังคม วัฒนธรรม
ไทย ภาษาไทย
3.2.3 ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.3 ปรับแกไขรางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา โดยสรุป
ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิทงั้ หมด และใชเกณฑความสอดคลองของ
ผูทรงคุณวุฒิรอ ยละ 80 เพื่อปรับปรุงแกไขรางรูปแบบ แลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบอีก
ครั้งหนึ่งเพื่อความถูกตองและสมบูรณของรูปแบบ
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รายละเอียดเกีย่ วกับขั้นตอนการดําเนินการวิจัย สรุปเปนภาพรวมดังแสดงในแผนภูมทิ ี่ 4
_______________________________________________________________________________
ขั้นตอน
กระบวนการ
ผลที่ไดรับ
_______________________________________________________________________________
ขั้นตอนที่ 1
การพัฒนามาตรวัด
ทักษะทางสังคมสําหรับ
นิสิตนักศึกษา

กรอบแนวคิดการพัฒนา
มาตรวัดในเบือ้ งตน

ขั้นที่ 1

1.1 ศึกษาขอมูลจากทฤษฎี แนวคิดและ
หลักการที่เกี่ยวของมาวิเคราะหและ
สังเคราะห

การพัฒนากรอบ
โครงสรางของมาตรวัด
ทักษะทางสังคม
สําหรับนิสิตนักศึกษา

1.2 ศึกษาแนวคิดของไทยและ
ตางประเทศเพื่อบูรณาการ
ลักษณะรวมของทักษะทางสังคม

ลักษณะรวมของทักษะทาง
สังคม 3 ลักษณะ เปนกรอบ
แนวคิดการพัฒนามาตรวัด
ในเบื้องตน

2.1 กําหนดพฤติกรรมบงชี้ทักษะทาง
สังคม 5 ดาน
2.2 เขียนสถานการณ

ขั้นที่ 2
การสรางมาตรวัด
ทักษะทางสังคม
สําหรับนิสิตนักศึกษา

2.3 นําไปสํารวจคูคําคุณศัพทกับ
นักศึกษากลุม ตัวอยาง 80 คน
2.4 คัดเลือกคูคําคุณศัพทที่มีความถี่
สูงสุด และแบงสเกลระหวาง
คูคําคุณศัพทเปน 7 ระดับ
2.5 เขียนขอคําถาม 22 ขอที่เหมาะสม
กับคูคําคุณศัพท
2.6 พิมพมาตรวัดทักษะทางสังคม
สําหรับนําไปตรวจสอบคุณภาพ

มาตรวัดทักษะทางสังคม
สําหรับนิสิตนักศึกษา
ที่จะนําไปตรวจสอบคุณภาพ
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____________________________________________________________________________
ขั้นตอน
กระบวนการ
ผลที่ไดรับ
____________________________________________________________________________

3.1 คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ 2 กลุม
เพื่อพิจารณาความตรงตามเนื้อหา

ขั้นที่ 3
การตรวจสอบคุณภาพ
ของมาตรวัดทักษะทาง
สังคม

3.2 นํามาตรวัดไปทดลองใชกบั
กลุมตัวอยางนักศึกษา 43 คน
3.3 นํามาตรวัดไปใหอาจารยผูสอน
1 คน ประเมินกลุม ตัวอยางนักศึกษา
43 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เกณฑสัมพันธ
3.4 นําคะแนนของกลุมตัวอยางนักศึกษา
43 คนมาคํานวณหาคาความเที่ยง
ของมาตรวัด

ขั้นตอนที่ 2
การสํารวจทักษะทาง
สังคมของนิสิตนักศึกษา

สํารวจทักษะทางสังคมของนิสิต
นักศึกษากลุมตัวอยางจาก 2 มหาวิทยาลัย
วิเคราะหขอมูล
- ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคม

(วัตถุประสงค ขอที่ 1)
ไดมาตรวัดทักษะ
ทางสังคมของ
นิสิตนักศึกษาที่มี
ความเที่ยงและความตรง

(วัตถุประสงคขอที่ 2)
ผลการสํารวจระดับ
ทักษะสังคมของ
นิสิตนักศึกษา
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____________________________________________________________________________
ขั้นตอน
กระบวนการ
ผลที่ไดรับ
____________________________________________________________________________

ขั้นตอนที่ 3
การนําเสนอรูปแบบ
การพัฒนาทักษะทางสังคม
สําหรับนิสติ นักศึกษา

นําผลการสํารวจมารางรูปแบบ
การพัฒนาทักษะทางสังคม

รางรูปแบบการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา

นําเสนอรางรูปแบบการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมใหผูทรงคุณวุฒิ 17 คน
ตรวจสอบ

นําขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิมา
ปรับปรุง แลวใหอาจารยทปี่ รึกษาและ
อาจารยทปี่ รึกษารวมพิจารณา

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั

(วัตถุประสงคขอที่ 3)
รูปแบบการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจยั ครั้งนี้ จําแนกผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนามาตรวัดทักษะทางสังคม
ตอนที่ 2 ผลการสํารวจทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
2.1 ภูมิหลังของกลุม ตัวอยางนิสิตนักศึกษา
2.2 ทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา
2.2.1 ภาพรวมคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ยอยรายดานของ
กลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา
2.2.2 ภาพรวมคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ยอยรายดานของ
กลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาในแตละมหาวิทยาลัย
2.2.3 คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตาม
มหาวิทยาลัยและชั้นป
2.2.4 คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตาม
มหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชา
2.2.5 คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตาม
มหาวิทยาลัยและการพักอาศัย
2.2.6 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยาง
นิสิตนักศึกษาระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแกน
2.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทั้ง 5
ดาน ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง จําแนกดังนี้
2.3.1 ระหวางมหาวิทยาลัยและชั้นป
2.3.2 ระหวางมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชา
2.3.3 ระหวางมหาวิทยาลัยและการพักอาศัยของนิสิตนักศึกษา
2.4 ปกติวิสัย (Norms) ของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาตาม
พฤติกรรมบงชี้รายดานทั้ง 5 ดานและโดยรวม
2.4.1 ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทั้งสอง
มหาวิทยาลัยในแตละดาน ทัง้ 5 ดานและโดยรวม
2.4.2 ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในแตละดาน ทัง้ 5 ดานและโดยรวม
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2.4.3 ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนในแตละดาน ทั้ง 5 ดานและโดยรวม
2.4.4 การเทียบคาฐานนิยมกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทล (Percentile rank)
2.4.5 ปกติวิสัยและอันดับที่ของคะแนนทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยาง
นิสิตนักศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
3.1 ผลการพิจารณารางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
3.2 รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนามาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
1.1 ลักษณะของมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
ผูวิจัยไดพัฒนามาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษามีลักษณะเปน
เครื่องมือวัดแบบการรายงานตนเอง (Self Report) โดยมาตรในการวัดเปนแบบมาตรประมาณ
คาที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามหลักการของมาตรวัดจําแนกดวยภาษา (Semantic Differential Scale) ของ
ออสกูด ซูไซ และแทนเนนบวม (Osgood, Suci and Tannenbaum, 1957) มีขอคําถาม จํานวน 22
ขอ ซึ่งตองเลือกตอบจากตัวเลือกคูคําคุณศัพทที่มีความหมายตรงขามกัน โดยแบงระดับการตอบ
เปน 7 ระดับ มีระดับคะแนน 7 ถึง 1
มาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาฉบับนี้ แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ภูมิหลังของนิสิตนักศึกษา
ตอนที่ 2 เปนการประเมินความรูสึกและความคิดเห็นทีม่ ีตอตนเองของนิสิตนักศึกษา
ตามพฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา 5 ดาน ดังนี้
1. ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาดานการใชถอยคํา
2. ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับอาจารยดานการใชถอยคํา
3. ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยดานการใชทา ทาง
4. ทักษะทางสังคมดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
5. ทักษะทางสังคมดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
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1.2 คุณภาพของมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
ผลการศึกษาคุณภาพของมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา พบวา มี
คุณภาพดานความตรงและความเที่ยง ดังนี้
1.2.1 ผลการศึกษาความตรงตามเนื้อหา พบวา คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม
อยูระหวาง 0.80-1.00 ซึ่งอยูในระดับที่มีคุณภาพ แสดงวามาตรวัดนี้มีความตรงตามเนื้อหา (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวก ก)
1.2.2 ผลการศึกษาความตรงตามเกณฑสัมพันธ พบวา คาสหสัมพันธระหวางคะแนน
ทักษะทางสังคมที่วัดไดจากนักศึกษาสัมพันธกับคะแนนที่อาจารยประเมินสูงมาก คือ มีคาเทากับ
0.981
1.2.3 ผลการวิเคราะหคาความเที่ยงแบบสอดคลองภายในของมาตรวัดเทากับ 0.867
แสดงวามาตรวัดนี้มีความเทีย่ งในการวัด
จากผลดังกลาวแสดงวา มาตรวัดทักษะทางสังคมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความตรงและ
ความเที่ยงทีเ่ ชือ่ ถือได จึงเปนมาตรวัดทักษะทางสังคมที่มีคุณภาพ
ตอนที่ 2 ผลการสํารวจทักษะทางสังคมของนิสติ นักศึกษา
2.1 ภูมิหลังของกลุมตัวอยางนิสติ นักศึกษา
ผลการวิเคราะหภูมหิ ลังของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตามภูมิหลังและ
มหาวิทยาลัย

ภูมิหลัง
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ระดับชั้นป
2.1 ปที่ 1
2.2 ปที่ 2
2.3 ปที่ 3
2.4 ปที่ 4-6
3. กลุมสาขาวิชา
3.1 วิทยาศาสตรสุขภาพ
1) คณะแพทยศาสตร
2) คณะทันตแพทยศาสตร
3) คณะเภสัชศาสตร
4) คณะสัตวแพทยศาสตร
5) คณะสหเวชศาสตร
6) คณะเทคนิคการแพทย
7) คณะพยาบาลศาสตร
8) คณะสาธารณสุขศาสตร
9) คณะจิตวิทยา
10) สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา

มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ
ขอนแกน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

รวม
จํานวน

รอยละ

239
337

41.5
58.5

208
336

38.2
61.8

447
673

39.9
60.1

144
144
144
144

25.0
25.0
25.0
25.0

136
136
136
136

25.0
25.0
25.0
25.0

280
280
280
280

25.0
25.0
25.0
25.0

224
32
32
32
32
32
32
32

38.9
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6

224
32
32
32
32
32
32
32
-

41.2
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
-

448
64
64
64
64
32
32
32
32
32
32

40.0
5.7
5.7
5.7
5.7
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
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ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตามภูมิหลังและ
มหาวิทยาลัย (ตอ)
ภูมิหลัง

มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ
ขอนแกน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
3.2 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
96
16.7
160
29.4
1) คณะวิทยาศาสตร
32
5.6
32
5.9
2) คณะวิศวกรรมศาสตร
32
5.6
32
5.9
3) คณะเทคโนโลยี
32
5.9
4) คณะเกษตรศาสตร
32
5.9
5) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
32
5.6
32
5.9
3.3 สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 256
44.4
160
29.4
1) คณะอักษรศาสตร
32
5.6
2) คณะศิลปกรรมศาสตร
32
5.6
32
5.9
3) คณะเศรษฐศาสตร
32
5.6
4) คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี
32
5.6
5) คณะวิทยาการจัดการ
32
5.9
6) คณะนิติศาสตร
32
5.6
32
5.9
7) คณะนิเทศศาสตร
32
5.6
8) คณะรัฐศาสตร
32
5.6
9) คณะครุศาสตร
32
5.6
10) คณะศึกษาศาสตร
32
5.9
11) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
32
5.9
4. การพักอาศัย
4.1 บิดา-มารดา
286
49.7
64
11.8
4.2 ผูปกครองหรือ
ญาติพี่นอง
48
8.3
19
3.5
4.3 เพื่อน (พักในหอพัก
ของมหาวิทยาลัย
167
29.0
255
46.9
4.4 เพื่อน (พักในหอพัก
นอกมหาวิทยาลัย)
46
8.0
164
30.1
4.5 อื่นๆ
29
5.0
42
7.7
รวม
576
51.4
544
48.6

รวม
จํานวน
256
64
64
32
32
64
416
32
64
32

รอยละ
22.9
5.7
5.7
2.9
2.9
5.7
37.1
2.9
5.7
2.9

-

2.9
2.9
5.7
2.9
2.9
2.9
2.9

-

5.7

350

31.3

67

6.0

422

37.7

210
71
1,120

18.8
6.3
100.0
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เมื่อพิจารณาขอมูลในตารางที่ 5 แสดงวา นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 576 คน เปนนิสิตชาย จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 41.5 และเปนนิสิต
หญิง จํานวน 337 คน คิดเปนรอยละ 58.5 เปนนิสิตชั้นปที่ 1, 2, 3 และ 4 จํานวนเทากันทุกชัน้ ป
จํานวน 144 คน ซึ่งมาจากทุกคณะจํานวน 18 คณะๆ ละ 32 คน เมื่อจัดกลุมสาขาวิชา เปนนิสิตจาก
กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมากที่สุด จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 44.4
รองลงมาเปนนิสิตกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 38.9 นิสิต
สวนใหญพักอาศัยอยูกับบิดามารดา จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 49.7 รองลงมา พักอาศัยอยูกับ
เพื่อนในหอพักของมหาวิทยาลัย จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 29.0
สวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 544 คน เปน
นักศึกษาชาย จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 38.2 และเปนนักศึกษาหญิง จํานวน 336 คน คิดเปน
รอยละ 61.8 เปนนักศึกษาชัน้ ปที่ 1, 2, 3 และ 4 จํานวนเทากันทุกชัน้ ป จํานวน 136 คน ซึ่งมาจาก
ทุกคณะ จํานวน 17 คณะๆ ละ 32 คนเชนกัน เมื่อจัดกลุมสาขาวิชา พบวา เปนนักศึกษากลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพมากที่สุด จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 41.2 และเปนนักศึกษา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 160
คนเทากัน คิดเปนรอยละ 29.4 และนักศึกษาสวนใหญพักอาศัยอยูกับเพือ่ นในหอพักของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 46.9 รองลงมา คือพักอาศัยอยูกับเพื่อนในหอพักนอก
มหาวิทยาลัย จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 30.1
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะภูมหิ ลังของนิสิตนักศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบความเหมือนและความแตกตางดังนี้ นิสิตนักศึกษามีความคลายกันใน
ดานอัตราสวนของนิสิตนักศึกษาชายตอนิสิตนักศึกษาหญิงคือประมาณ 40 : 60 แตมีความแตกตางกัน
ในดานการกระจายระหวางกลุมสาขาวิชาและที่พักอาศัยของทั้งสองมหาวิทยาลัย กลาวคือ ในกลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รอยละ 38.9 มหาวิทยาลัยขอนแกนรอยละ 41.2 ใน กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีสัดสวนสูงกวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยขอนแกนรอยละ
29.4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรอยละ 16.7 และในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีสัดสวนสูงกวามหาวิทยาลัยขอนแกน คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรอยละ
44.4 มหาวิทยาลัยขอนแกนรอยละ 29.4
สัดสวนการพักอาศัยมีความแตกตางกันมากระหวางนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน กลาวคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนประมาณรอยละ 75
คิดเปน 3 ใน 4 ของนักศึกษาที่พักอยูใ นหอพักของมหาวิทยาลัย โดยประมาณรอยละ 50 พักใน
หอพักมหาวิทยาลัย และอีกรอยละ 30 พักในหอพักนอกมหาวิทยาลัย ในขณะทีน่ ิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยรอยละ 27 เทานั้นที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย สวนการพักอาศัยกับบิดามารดาหรือ

105
ผูปกครองหรือญาติพี่นอง มีลักษณะที่แตกตางกัน กลาวคือ นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรอยละ
50 พักกับบิดามารดา อีกรอยละ 8.3 พักกับผูปกครองหรือญาติพี่นองที่มิใชบิดามารดา สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนมีเพียงรอยละ 12 ที่พักกับบิดามารดา และอีกรอยละ 3.5 พักกับ
ผูปกครองหรือญาติพี่นองที่มิใชบิดามารดา
2.2 ทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา
2.2.1 ภาพรวมคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา
ดังแสดงในตารางที่ 6 – 11
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอ ยคําของกลุมตัวอยางทั้งหมด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

พฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา
การใชวาจาที่สุภาพ
การใชน้ําเสียงที่นุมนวล
การสนทนาโตตอบอยางตรงประเด็น
การแสดงความคิดเห็นที่ทําใหเพื่อนคลอยตาม
การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนอยางไมมีอคติ
การรูจักปฏิเสธ

X

4.41
4.38
4.99
4.63
5.16
5.05

S.D.
1.35
1.13
1.20
1.05
1.14
1.77

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ
ระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําของกลุมตัวอยางนิสติ
นักศึกษาทั้งหมด พบวา มีทกั ษะทางสังคมอยูในระดับปานกลางทั้ง 6 ขอ
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ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคําของกลุมตัวอยางทั้งหมด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

พฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอ ยคํา
การใชวาจาที่สุภาพ
การใชน้ําเสียงอยางเคารพ
การสนทนาโตตอบอยางมีมารยาท
การแสดงความคิดเห็นที่อาจารยมักเห็นดวย
การรับฟงความคิดเห็นของอาจารย
การรูจักปฏิเสธกลาชี้แจงความจริงตออาจารย

S.D.
0.82
0.86
0.84
1.06
1.13
1.23

X

6.35
6.29
6.31
4.79
5.63
5.68

ระดับ
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง

จากตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําของ
กลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาทัง้ หมด พบวา มีเพียงพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นที่อาจารยมักเห็น
ดวยเทานั้นที่อยูในระดับปานกลาง นอกนัน้ อยูในระดับสูง

ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารย
ตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทางของกลุมตัวอยางทัง้ หมด
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชทา ทาง
1. กิริยาทาทาง
(นิสิตนักศึกษา กับ นิสิตนักศึกษา)
2. กิริยาทาทาง
(นิสิตนักศึกษา กับอาจารย)

4.61

S.D.
1.22

ระดับ
ปานกลาง

6.27

0.88

สูง

X

จากตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใช
ทาทางของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาทั้งหมด พบวา กิริยาทาทางที่แสดงออกระหวางนิสิตนักศึกษา
ดวยกันอยูในระดับปานกลาง (4.61) สวนพฤติกรรมกิริยาทาทางที่แสดงออกระหวางนิสิตนักศึกษา
กับอาจารยอยูใ นระดับสูง (6.27)
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ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุมของกลุมตัวอยางทั้งหมด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

พฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะ
สวนบุคคลในการทํางานกลุม
การควบคุมอารมณตนเอง
ภาวะผูนํา
ภาวะผูตาม
การเคารพในกฎระเบียบของกลุม
การเผชิญกับปญหา
การชวยเหลือสมาชิกกลุม

X

S.D.

ระดับ

5.50
4.58
5.76
5.53
5.60
5.86

1.08
1.24
0.99
1.05
1.05
1.03

ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
สูง

จากตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคล
ในการทํางานกลุมของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาทั้งหมด พบวา มีทักษะทางสังคมอยูใ นระดับสูง
จํานวน 4 ขอ อีก 2 ขออยูในระดับปานกลาง คือ การควบคุมอารมณตนเอง (5.50) และภาวะผูนํา
(4.58)

ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของกลุมตัวอยางทั้งหมด
พฤติกรรมบงชี้
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
1. การปฏิบัติตนตามหนาที่
2. การถือประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน

X

S.D.

ระดับ

5.91
5.53

1.02
1.07

สูง
สูง

จากตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอนื่ ของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาทั้งหมด พบวา มีทักษะทางสังคมอยูใน
ระดับสูงทั้งสองขอ (5.91 และ 5.53 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 11 ภาพรวมของระดับทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางทั้งหมด จําแนกตาม
พฤติกรรมบงชี้
พฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคํา (นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษา)
1. การใชวาจาที่สุภาพ
2. การใชน้ําเสียงที่นุมนวล
3. การสนทนาโตตอบอยางตรงประเด็น
4. การแสดงความคิดเห็นที่ทําใหเพื่อนคลอยตาม
5. การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนอยางไมมีอคติ
6. การรูจักปฏิเสธ
ดานการใชถอยคํา (นิสิตนักศึกษากับอาจารย)
1. การใชวาจาที่สุภาพ
2. การใชน้ําเสียงอยางเคารพ
3. การสนทนาโตตอบอยางมีมารยาท
4. การแสดงความคิดเห็นที่อาจารยมักเห็นดวย
5. การรับฟงความคิดเห็นของอาจารย
6. การรูจักปฏิเสธ กลาชี้แจงความจริงตออาจารย
ดานการใชทาทาง
1. กิริยาทาทาง (นิสิตนักศึกษา กับ นิสิตนักศึกษา)
2. กิริยาทาทาง (นิสิตนักศึกษากับอาจารย)
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
1. การควบคุมอารมณตนเอง
2. ภาวะผูนํา
3. ภาวะผูตาม
4. การเคารพในกฎระเบียบของกลุม
5. การเผชิญกับปญหา
6. การชวยเหลือสมาชิกกลุม

ระดับทักษะทางสังคม
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
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ตารางที่ 11 ภาพรวมของระดับทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางทั้งหมด จําแนกตาม
พฤติกรรมบงชี้ (ตอ)
พฤติกรรมบงชี้
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
1. การปฏิบัติตนตามหนาที่
2. การถือประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน

ระดับทักษะทางสังคม
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
√
√
√

จากตารางที่ 11 แสดงภาพรวมของระดับทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา
ทั้งหมด พบวา ดานการใชถอ ยคํา (นิสิตนักศึกษากับนิสติ นักศึกษา) นิสิตนักศึกษามีทักษะทาง
สังคมอยูในระดับปานกลางทุกขอ
ดานการใชถอยคํา (นิสิตนักศึกษากับอาจารย) นิสิตนักศึกษามีทักษะทางสังคมอยูใน
ระดับสูงทุกขอ ยกเวนการแสดงความคิดเห็นที่อาจารยมักเห็นดวยอยูใ นระดับปานกลาง
ดานการใชทาทาง (นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารย) กิรยิ าทาทางระหวาง
นิสิตนักศึกษากับอาจารยอยูใ นระดับสูง สวนกิริยาทาทางระหวางนิสติ นักศึกษากับนิสิตนักศึกษา
อยูในระดับปานกลาง
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม นิสิตนักศึกษามีทักษะทางสังคมอยูใน
ระดับสูงทุกขอ ยกเวนการควบคุมอารมณตนเองและภาวะผูนําอยูในระดับปานกลาง
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น นิสิตนักศึกษามีทักษะทางสังคมอยูในระดับสูง
ทุกขอ
2.2.2 ภาพรวมคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาของ
แตละมหาวิทยาลัย
ดังแสดงในตารางที่ 12-21
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 12-16
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังแสดงในตารางที่ 17-21
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ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตาม
พฤติกรรมบงชี้ ดานการใชถอยคําของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอ ยคํา
1. การใชวาจาที่สุภาพ
2. การใชน้ําเสียงที่นุมนวล
3. การสนทนาโตตอบอยางตรงประเด็น
4. การแสดงความคิดเห็นที่ทําใหเพื่อน
คลอยตาม
5. การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนอยาง
ไมมีอคติ
6. การรูจักปฏิเสธ

4.26
4.26
5.03
4.61

S.D.
1.37
1.18
1.20
1.04

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

5.15

1.15

ปานกลาง

5.23

1.72

ปานกลาง

X

จากตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําของ
นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวามีทกั ษะทางสังคมอยูในระดับปานกลางทั้ง 6 ขอ
ตารางที่ 13 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคําของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอ ยคํา
1. การใชวาจาที่สุภาพ
2. การใชน้ําเสียงอยางเคารพ
3. การสนทนาโตตอบอยางมีมารยาท
4. การแสดงความคิดเห็นที่อาจารยมักเห็นดวย
5. การรับฟงความคิดเห็นของอาจารย
6. การรูจักปฏิเสธกลาชี้แจงความจริงตออาจารย

X

6.26
6.20
6.28
4.75
5.61
5.70

S.D.
0.86
0.90
0.86
1.08
1.12
1.21

ระดับ
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง

จากตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา มีทักษะทางสังคมอยูในระดับสูงทุกขอ ยกเวนการแสดงความคิดเห็น
ที่อาจารยมักเห็นดวย อยูในระดับปานกลาง (4.75)
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ตารางที่ 14 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารย
ตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทางของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชทา ทาง
1. กิริยาทาทาง
(นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษา)
2. กิริยาทาทาง
(นิสิตนักศึกษากับอาจารย)

4.51

S.D.
1.25

ระดับ
ปานกลาง

6.22

0.90

สูง

X

จากตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสติ นักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใช
ทาทางของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา พฤติกรรมกิริยาทาทางที่แสดงออกระหวางนิสิต
นักศึกษากับนิสิตนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง (4.51) สวนพฤติกรรมกิริยาทาทางที่แสดงออก
ระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยอยูใ นระดับสูง (6.22)
ตารางที่ 15 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุมของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พฤติกรรมบงชี้
S.D.
ระดับ
X
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
1. การควบคุมอารมณตนเอง
5.50
1.07
ปานกลาง
2. ภาวะผูนํา
4.57
1.24
ปานกลาง
3. ภาวะผูตาม
5.80
0.95
สูง
4. การเคารพในกฎระเบียบของกลุม
5.58
1.01
สูง
5. การเผชิญกับปญหา
5.67
1.05
สูง
6. การชวยเหลือสมาชิกกลุม
5.89
1.01
สูง
จากตารางที่ 15 แสดงคาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวน
บุคคลในการทํางานกลุมของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา มีทกั ษะทางสังคมอยูในระดับสูง
จํานวน 4 ขอ อีก 2 ขออยูในระดับปานกลาง คือ การควบคุมอารมณตนเอง (5.50) และภาวะผูนํา
(4.57)
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ตารางที่ 16 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
พฤติกรรมบงชี้
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
1. การปฏิบัติตนตามหนาที่
2. การถือประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน

X

S.D.

ระดับ

5.91
5.48

1.02
1.10

สูง
ปานกลาง

จากตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอนื่ ของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวามีทักษะทางสังคมอยูใน
ระดับสูง 1 ขอ คือ การปฏิบัติตนตามหนาที่ และอยูใ นระดับปานกลาง 1 ขอ คือ การถือประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน

ตารางที่ 17 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอ
สื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคําของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอ ยคํา
1. การใชวาจาที่สุภาพ
2. การใชน้ําเสียงที่นุมนวล
3. การสนทนาโตตอบอยางตรงประเด็น
4. การแสดงความคิดเห็นที่ทําใหเพื่อนคลอยตาม
5. การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนอยางไมมีอคติ
6. การรูจักปฏิเสธ

X

4.57
4.51
4.94
4.66
5.18
4.87

S.D.
1.31
1.06
1.20
1.06
1.12
1.82

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาดวยการใชถอยคําของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา มีทักษะทางสังคมอยูในระดับปานกลางทุกขอ
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ตารางที่ 18 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคําของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอ ยคํา
1. การใชวาจาที่สุภาพ
2. การใชน้ําเสียงอยางเคารพ
3. การสนทนาโตตอบอยางมีมารยาท
4. การแสดงความคิดเห็นที่อาจารยมักเห็นดวย
5. การรับฟงความคิดเห็นของอาจารย
6. การรูจักปฏิเสธกลาชี้แจงความจริงตออาจารย

X

6.43
6.38
6.35
4.84
5.66
5.66

S.D.
0.77
080
0.82
1.04
1.14
1.25

ระดับ
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง

จากตารางที่ 18 แสดงคาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา มีเพียงพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นทีอ่ าจารยมักเห็นดวยเทานัน้
ที่อยูในระดับปานกลาง นอกนั้นอยูในระดับสูง
ตารางที่ 19 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสติ นักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารย
ตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทางของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชทา ทาง
1. กิริยาทาทาง
(นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษา)
2. กิริยาทาทาง
(นิสิตนักศึกษากับอาจารย)

4.72

S.D.
1.18

ระดับ
ปานกลาง

6.32

0.85

สูง

X

จากตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสติ นักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใช
ทาทางของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา พฤติกรรมกิริยาทาทางที่แสดงออกระหวาง
นักศึกษาดวยกันเองอยูใ นระดับปานกลาง สวนพฤติกรรมกิริยาทาทางที่แสดงออกระหวาง
นักศึกษากับอาจารยอยูใ นระดับสูง
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ตารางที่ 20 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พฤติกรรมบงชี้
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
1. การควบคุมอารมณตนเอง
2. ภาวะผูนํา
3. ภาวะผูตาม
4. การเคารพในกฎระเบียบของกลุม
5. การเผชิญกับปญหา
6. การชวยเหลือสมาชิกกลุม

X

S.D.

ระดับ

5.50
4.60
5.72
5.47
5.53
5.83

1.10
1.24
1.03
1.09
1.04
1.05

ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง

จากตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวน
บุคคลในการทํางานกลุมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา มีทักษะทางสังคมอยูในระดับสูง
และปานกลาง จํานวน 3 ขอเทากัน

ตารางที่ 21 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
พฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
1. การปฏิบัติตนตามหนาที่
2. การถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน

X

5.91
5.59

S.D.
1.01
1.03

ระดับ
สูง
สูง

จากตารางที่ 21 แสดงคาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ ดานความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอนื่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา มีทักษะทางสังคมอยูใน
ระดับสูงทั้ง 2 ขอเชนกัน
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2.2.3 คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางนิสติ นักศึกษา จําแนกตามมหาวิทยาลัยและชั้นป
ตารางที่ 22 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะทางสังคม 5 ดานของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้ มหาวิทยาลัยและชั้นป
พฤติกรรมบงชี้
1. การใชวาจาทีส่ ุภาพ
2. การใชน้ําเสียงที่นุมนวล
3. การสนทนาโตตอบอยางตรง
ประเด็น
4. การแสดงความคิดเห็นที่ทําให
เพือ่ นคลอยตาม
5 การรับฟงความคิดเห็นของ
เพือ่ นอยางไมมีอคติ
6. การรูจักปฏิเสธ
ดานการใชถอยคํา (รวมดาน)
(ระหวางนิสติ นักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษา)

ชั้นปที่ 1

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3

ชั้นปที่ 4-6

ชั้นปที่ 1

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3

รวม

ชั้นปที่ 4-6

X

S.D

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

4.20
4.38
5.08

1.49
1.26
1.24

4.26
4.13
5.12

1.35
1.08
1.14

4.17
4.28
4.99

1.30
1.18
1.16

4.42
4.28
4.95

1.34
1.21
1.27

4.57
4.57
5.04

1.51
1.17
1.23

4.68
4.62
5.01

1.21
1.04
1.18

4.52
4.44
4.90

1.14
1.00
1.12

4.51
4.40
4.80

1.38
1.01
1.26

4.41
4.38
4.99

1.35
1.13
1.20

4.72

1.05

4.46

1.08

4.54

0.98

4.74

1.04

4.69

1.11

4.63

1.05

4.71

0.95

4.59

1.13

4.63

1.05

5.25

1.23

5.14

1.28

5.14

1.03

5.06

1.05

5.31

1.24

5.18

1.12

5.16

1.02

5.07

1.11

5.16

1.14

5.46
29.09

1.58
4.89

5.18
28.29

1.83
4.28

5.15
28.27

1.73
4.78

5.14
28.59

1.71
4.60

5.21
29.39

1.82
4.95

5.05
29.17

1.90
4.83

4.71
28.44

1.71
4.14

4.49
27.86

1.72
5.02

5.05
28.63

1.77
4.68
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ตารางที่ 22 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะทางสังคม 5 ดานของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้ มหาวิทยาลัยและชัน้ ป (ตอ)
พฤติกรรมบงชี้
1.
2.
3.
4.

การใชวาจาทีส่ ุภาพ
การใชน้ําเสียงอยางเคารพ
การสนทนาโตตอบอยางมีมารยาท
การแสดงความคิดเห็นที่อาจารย
มักเห็นดวย
5. การรับฟงความคิดเห็นอาจารย
6. การรูจักปฏิเสธกลาชี้แจงความจริง
ตออาจารย
ดานการใชถอยคํา (รวมดาน)
(ระหวางนิสติ นักศึกษากับอาจารย)
1. กิริยาทาทาง
(นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษา)
2. กิริยาทาทาง
(นิสิตนักศึกษากับอาจารย)
ดานการใชทาทาง (รวมดาน)
(ระหวางนิสติ นักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษาและอาจารย)

ชั้นปที่ 1
S.D.
X

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
S.D.
S.D.
X
X

ชั้นปที่ 1
S.D.
X

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
S.D X S.D
X
.
.

ชั้นปที่ 4-6
S.D.
X

ชั้นปที่ 4-6
S.D.
X

6.32
6.22
6.30
4.81

0.82
0.88
0.89
1.01

6.28
6.24
6.36
4.84

0.81
0.87
0.79
1.02

6.23
6.16
6.26
4.58

0.85
0.94
0.78
1.11

6.23
6.18
6.22
4.77

0.95
0.91
0.98
1.17

6.42
6.46
6.30
4.96

0.82
0.78
0.90
1.12

6.54
6.46
6.46
4.86

0.73
0.82
0.68
0.99

6.32
6.26
6.25
4.76

0.83
0.87
0.85
1.06

6.44
6.36
6.38
4.76

5.64
5.79

1.17
1.10

5.50
5.63

1.18
1.28

5.60
5.76

1.09
1.24

5.63
5.60

1.03
1.19

5.82
5.63

1.19
1.33

5.77
5.71

1.06
1.16

5.51
5.54

1.22
1.24

35.08

3.52

34.85

3.43

34.59

3.57

34.63

4.29

35.59

3.81

35.80

3.50

34.64

4.54

1.26

4.38

1.24

4.47

1.30

4.65

1.19

4.79

1.32

4.79

1.13

4.22
10.76

0.82
1.62

6.31
10.69

0.81
1.73

6.16
10.63

1.03
1.96

6.21
10.86

0.92
1.78

6.35
11.14

0.86
1.75

6.37
11.16

0.85
1.59

รวม
X

S.D.

0.68
0.72
0.83
0.98

6.35
6.29
6.31
4.79

0.82
0.86
0.84
1.06

5.52
5.76

1.08
1.27

5.63
5.68

1.13
1.23

3.76

35.22

3.52

35.05

3.70

4.68

0.96

4.60

1.28

4.61

1.22

6.17
10.85

0.92
1.45

6.39
10.99

0.76
1.71

6.27
10.88

0.88
1.71
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ตารางที่ 22 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะทางสังคม 5 ดานของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้ มหาวิทยาลัยและชั้นป (ตอ)
พฤติกรรมบงชี้
1. การควบคุมอารมณตนเอง
2. ภาวะผูนํา
3. ภาวะผูตาม
4. การเคารพในกฎระเบียบของกลุม
5. การเผชิญกับปญหา
6. การชวยเหลือสมาชิกกลุม
ดานลักษณะสวนบุคคล
ในการทํางานกลุม (รวมเดาน)
1. การปฏิบัติตนตามหนาที่
2. การถือประโยชนสวนรวมมาก
กวาประโยชนสวนตน
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและ
ผูอื่น (รวมดาน)
รวมทั้ง 5 ดาน

ชั้นปที่ 1
S.D.
X

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
S.D.
S.D.
X
X

ชั้นปที่ 4-6
S.D.
X

ชั้นปที่ 1
S.D.
X

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
S.D X S.D.
X
.

ชั้นปที่ 4-6
S.D.
X

รวม
X

S.D.

5.60
4.64
5.86
5.73
5.81
5.98
33.62

0.98
1.24
0.85
0.97
0.96
0.93
3.80

5.56
4.47
5.82
5.54
5.61
5.90
32.90

1.09
1.35
0.97
1.01
1.08
0.97
4.27

5.44
4.57
5.81
5.51
5.69
5.80
32.82

1.08
1.10
0.97
1.02
1.02
1.09
4.25

5.38
4.60
5.69
5.55
5.55
5.89
32.66

1.12
1.26
1.03
1.04
1.12
1.03
4.49

5.56
4.46
5.72
5.51
5.63
5.98
32.86

1.13
1.24
1.20
1.17
1.11
1.04
4.76

5.50
4.63
5.84
5.65
5.60
5.96
33.18

1.10 5.51
1.16 4.68
0.95 5.68
1.08 5.39
0.98 5.47
1.04 5.74
4.48 32.47

1.07
1.22
0.96
0.94
1.02
1.01
4.32

5.41
4.61
5.65
5.35
5.43
5.66
32.11

1.11
1.32
1.01
1.13
1.05
1.06
4.71

5.50
4.58
5.76
5.53
5.60
5.86
32.83

1.08
1.24
0.99
1.05
1.05
1.03
4.39

5.96
5.56

0.93
1.03

5.96
5.55

0.97
1.08

5.81
5.38

1.10
1.11

5.92
5.46

1.09
1.15

5.93
5.71

1.02
1.07

5.98
5.68

0.94
0.98

5.88
5.55

1.00
1.06

5.85
5.42

1.09
1.01

5.91
5.53

1.02
1.07

11.52

1.54

11.51

1.79

11.19

1.89

11.38

1.99

11.64

1.81

11.66 1.74 11.43

1.80

11.27

1.84

11.44

1.80

120.05

12.10

118.27

12.27

117.49

12.62

118.12

14.35

120.6

14.56

120.97 13.5

12.50

117.45

13.68

118.84

13.24

117.86
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จากตารางที่ 22 พบวา คาเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ดานของทักษะทางสังคมของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชัน้ ปที่ 1 มีทักษะทางสังคมมากที่สุด (120.05) สวนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นปที่ 2 มีทักษะทางสังคมมากที่สุด (120.97)
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิต
นักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอ ยคําของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา นิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชัน้ ปที่ 1 มีทักษะทางสังคมในดานนี้มากที่สุด เชนเดียวกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นปที่ 1 (29.09, 29.39 ตามลําดับ)
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
อาจารย ตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา นิสิต
ชั้นปที่ 1 มีทักษะทางสังคมในดานนี้มากทีส่ ุด (35.08) สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 2 มีทักษะทางสังคมในดานนี้มากที่สุด (35.80)
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิต
นักศึกษาและอาจารย ตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทางของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พบวา นิสิตชัน้ ปที่ 4 มีทักษะทางสังคมในดานนี้มากที่สุด (10.86) สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 2 มีทักษะทางสังคมในดานนี้มากที่สุด (11.16)
ทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุมของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา นิสิตชั้นปที่ 1 มีทักษะทางสังคมในดานนี้มากที่สุด (33.62)
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 2 มีทักษะทางสังคมในดานนี้มาก
ที่สุด (33.18)
ทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา นิสิตชั้นปที่ 1 มีทักษะทางสังคมในดานนี้มากที่สุด (11.52)
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 2 มีทักษะทางสังคมในดานนี้มาก
ที่สุด (11.66)
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2.2.4 คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางนิสติ นักศึกษา จําแนกตามมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา
ตารางที่ 23 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะทางสังคม 5 ดานของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้ มหาวิทยาลัย
และสาขาวิชา
พฤติกรรมบงชี้
1.
2.
3.
4.

การใชวาจาทีส่ ุภาพ
การใชน้ําเสียงที่นุมนวล
การสนทนาโตตอบอยางตรงประเด็น
การแสดงความคิดเห็นที่ทําใหเพื่อน
คลอยตาม
5. การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนอยาง
ไมมอี คติ
6. การรูจักปฏิเสธ
ดานการใชถอยคํา (รวมดาน)
(ระหวางนิสติ นักศึกษากับนิสิตนักศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยฯสุขภาพ วิทยฯ เทคโน สังคมฯมนุษย
S.D.
S.D.
S.D.
X
X
X

มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยฯสุขภาพ วิทยฯเทคโน สังคมฯมนุษย
S.D.
S.D.
S.D.
X
X
X

4.51
4.42
5.04
4.66

1.29
1.13
1.13
0.99

4.01
4.04
5.04
4.40

1.46
1.26
1.38
1.16

4.14
4.21
5.02
4.66

1.38
1.19
1.20
1.03

4.71
4.57
4.97
4.58

1.26
1.04
1.13
1.00

4.54
4.55
5.01
4.79

1.25
1.01
1.16
1.07

4.41
4.38
4.83
4.64

5.19

1.07

5.07

1.35

5.14

1.15

5.21

1.14

5.21

1.17

5.34
29.17

1.64
4.20

4.80
27.36

1.86
5.50

5.30
28.46

1.70
4.5

5.06
29.09

1.91
4.50

4.54
28.64

1.78
4.49

รวม
X

S.D.

1.42
1.12
1.32
1.13

4.41
4.38
4.99
4.63

1.35
1.13
1.20
1.05

5.10

1.06

5.16

1.14

4.95
28.26

1.68
5.37

5.05
28.63

1.77
4.63
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ตารางที่ 23 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะทางสังคม 5 ดานของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้ มหาวิทยาลัย
และสาขาวิชา (ตอ)
พฤติกรรมบงชี้
1.
2.
3.
4.

การใชวาจาทีส่ ุภาพ
การใชน้ําเสียงอยางเคารพ
การสนทนาโตตอบอยางมีมารยาท
การแสดงความคิดเห็นที่ทําใหเพื่อน
คลอยตาม
5. การรับฟงความคิดเห็นที่อาจารย
มักเห็นดวย
6. การรูจักปฏิเสธกลาชี้แจงความจริง
ตออาจารย
ดานการใชถอยคํา (รวมดาน)
(ระหวางนิสติ นักศึกษากับอาจารย)
1. กิริยาทาทาง
(นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษา)
2. กิริยาทาทาง
(นิสิตนักศึกษากับอาจารย)
ดานการใชทาทาง (รวมดาน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยฯสุขภาพ วิทยฯ เทคโน สังคมฯมนุษย
S.D.
S.D.
S.D.
X
X
X

มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยฯสุขภาพ วิทยฯเทคโน สังคมฯมนุษย
S.D.
S.D.
S.D.
X
X
X

6.18
6.23
6.29
4.67

0.99
0.87
0.88
1.01

6.31
6.06
6.09
4.67

0.77
0.81
1.01
1.22

6.32
6.22
6.34
4.85

0.75
0.96
0.78
1.09

6.51
6.42
6.43
4.95

0.68
0.74
0.72
1.00

6.55
6.46
6.45
4.79

0.64
0.71
0.78
1.12

6.21
6.27
6.13
4.73

5.66

1.22

5.56

1.25

5.58

1.15

5.66

1.25

5.69

1.09

5.52

1.23

5.78

1.22

5.82

1.17

5.81

1.15

5.59

34.55

3.48

34.48

4.29

35.13

3.67

35.77

3.34

4.74

1.18

4.18

1.38

4.43

1.22

4.77

6.24
10.97

0.92
1.71

6.08
10.26

1.04
2.01

6.27
10.70

0.81
1.71

6.42
11.19

รวม
X

S.D.

0.95
0.95
0.94
1.00

6.35
6.29
6.31
4.79

0.82
0.86
0.84
1.06

5.62

1.05

5.63

1.13

1.28

5.51

1.34

5.68

1.23

35.53

3.26

34.46

4.32

35.05

3.70

1.23

4.75

1.09

4.61

1.20

4.61

1.22

0.75
1.63

6.37
11.12

0.81
1.44

6.13
10.73

0.98
1.77

6.27
10.88

0.88
1.71
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ตารางที่ 23 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะทางสังคม 5 ดานของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้ มหาวิทยาลัย
และสาขาวิชา (ตอ)
พฤติกรรมบงชี้

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยฯสุขภาพ วิทยฯ เทคโน สังคมฯมนุษย
S.D.
S.D.
S.D.
X
X
X

มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยฯสุขภาพ วิทยฯเทคโน สังคมฯมนุษย
S.D.
S.D.
S.D.
X
X
X

5.51
4.50
5.81
5.61
5.63
5.85

0.98
1.17
0.90
0.98
0.96
1.00

5.20
4.32
5.47
5.33
5.53
5.69

1.35
1.26
1.27
1.38
1.25
1.27

5.60
4.72
5.91
5.65
5.75
6.00

1.00
1.27
0.83
0.86
1.03
0.88

5.60
4.48
5.92
5.63
5.67
5.97

1.11
1.22
0.94
1.00
0.95
0.93

5.56
4.62
5.72
5.48
5.54
5.87

1.02
1.31
1.08
1.10
1.08
1.08

5.29
4.74
5.45
5.26
5.33
5.61

32.90
5.96

3.73
0.97

31.54
5.59

5.70
1.27

33.64
5.99

3.82
0.94

33.27
6.14

3.99
0.91

32.76
5.79

4.78
1.01

รวม
X

S.D.

1.15
1.17
1.06
1.16
1.10
1.14

5.50
4.58
5.76
5.53
5.60
5.86

1.08
1.24
0.99
1.06
1.05
1.03

31.69
5.70

4.99
1.09

32.83
5.91

4.40
1.02

1. การควบคุมอารมณตนเอง
2. ภาวะผูนํา
3. ภาวะผูตาม
4. การเคารพในกฎระเบียบของกลุม
5. การเผชิญกับปญหา
6. การชวยเหลือสมาชิกกลุม
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
(รวมเดาน)
1. การปฏิบัติตนตามหนาที่
2. การถือประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
(รวมดาน)

5.57

1.02

5.23

1.34

5.51

1.06

5.71

0.92

5.63

1.08

5.38

1.11

5.53

1.07

11.52

1.70

10.82

2.23

11.50

1.69

11.85

1.59

11.42

1.81

11.08

1.97

11.44

1.81

รวมทั้ง 5 ดาน

119.12

11.55

114.47

16.6

119.43

12.10

121.18

12.17

119.48

12.53

116.22

15.99

118.84

13.24
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จากตารางที่ 23 คาเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ดานของทักษะทางสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พบวา นิสิตกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมีทักษะทางสังคมมากที่สุด
(119.43) สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา นักศึกษากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพมีทักษะทางสังคมมากที่สุด (121.18)
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิต
นักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอ ยคําของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา นิสิต
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพมีทักษะทางสังคมในดานนี้มากที่สุด (29.17) สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา นักศึกษากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพมีทักษะทางสังคมในดาน
นี้มากที่สุด (29.09) เชนกัน
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
อาจารย ตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา นิสิต
กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมีทักษะทางสังคมในดานนี้มากที่สุด (35.13) สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา นักศึกษากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพมีทักษะทาง
สังคมในดานนี้มากที่สุด (35.77)
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทางของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พบวา นิสิตกลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพมีทักษะทางสังคมในดานนี้มากที่สุด (10.97) สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา นักศึกษากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพมีทักษะทาง
สังคมในดานนี้มากที่สุด (11.19) เชนกัน
ทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุมของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา นิสิตกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมที ักษะทาง
สังคมในดานนี้มากที่สุด (33.64) สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา นักศึกษากลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพมีทักษะทางสังคมในดานนี้มากที่สุด (33.27)
ทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา นิสิตกลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพมีทักษะทางสังคมใน
ดานนี้มากที่สุด (11.52) สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา นักศึกษากลุม สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสขุ ภาพมีทักษะทางสังคมในดานนี้มากที่สุด (11.85) เชนกัน
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2.2.5 คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางนิสติ นักศึกษา จําแนกตามมหาวิทยาลัยและการพักอาศัย
ตารางที่ 24 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะทางสังคม 5 ดานของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้
มหาวิทยาลัยและการพักอาศัย
พฤติกรรมบงชี้
1.
2.
3.
4.

การใชวาจาทีส่ ุภาพ
การใชน้ําเสียงที่นุมนวล
การสนทนาโตตอบอยางตรงประเด็น
การแสดงความคิดเห็นที่ทําใหเพื่อน
คลอยตาม
5. การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนอยาง
ไมมีอคติ
6. การรูจักปฏิเสธ
ดานการใชถอยคํา (รวมดาน)
(ระหวางนิสติ นักศึกษากับนิสิตนักศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พักกับครอบครัว
พักหอพัก
S.D.
S.D.
X
X
4.19
1.45
4.36
1.26
4.21
1.26
4.34
1.07
5.03
1.20
5.04
1.20

มหาวิทยาลัยขอนแกน
พักกับครอบครัว
พักหอพัก
S.D.
S.D.
X
X
4.36
1.39
4.61
1.30
4.41
1.17
4.52
1.04
5.14
1.11
4.90
1.21

4.41
4.38
4.99

S.D.
1.35
1.13
1.20

4.67

1.02

4.53

1.06

4.54

1.12

4.68

1.05

4.63

1.05

5.15
5.26
28.51

1.16
1.66
4.61

5.14
5.19
28.62

1.14
1.79
4.61

5.27
4.80
28.52

1.03
1.81
4.36

5.16
4.88
28.75

1.14
1.82
4.85

5.16
5.05
28.63

1.14
1.77
4.68

รวม
X
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ตารางที่ 24 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะทางสังคม 5 ดานของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้
มหาวิทยาลัยและการพักอาศัย (ตอ)
พฤติกรรมบงชี้
1. การใชวาจาทีส่ ุภาพ
2. การใชน้ําเสียงอยางเคารพ
3. การสนทนาโตตอบอยางมีมารยาท
4. การแสดงความคิดเห็นที่อาจารยมักเห็นดวย
5. การรับฟงความคิดเห็นของอาจารย
6. การรูจักปฏิเสธกลาวชี้แจงความจริงตออาจารย
ดานการใชถอยคํา (รวมดาน)
(ระหวางนิสติ นักศึกษากับอาจารย)
1. กิริยาทาทาง
(นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษา)
2. กิริยาทาทาง
(นิสิตนักศึกษากับอาจารย)
ดานการใชทาทาง (รวมดาน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พักกับครอบครัว
พักหอพัก
S.D.
S.D.
X
X
6.31
0.86
6.20
0.85
6.17
0.96
6.24
0.81
6.27
0.90
6.30
0.81
4.85
1.12
4.62
1.02
5.61
1.07
5.60
1.18
5.69
1.20
5.71
1.22
34.90
3.68
34.67
3.76

มหาวิทยาลัยขอนแกน
พักกับครอบครัว
พักหอพัก
S.D.
S.D.
X
X
6.45
0.82
6.43
0.76
6.35
0.86
6.39
0.79
6.28
0.85
6.36
0.81
4.73
1.09
4.85
1.03
5.63
1.20
5.66
1.14
5.81
1.16
5.63
1.26
35.24
3.25
35.33
3.74

6.35
6.29
6.31
4.79
5.63
5.68
35.04

S.D.
0.82
0.86
0.84
1.06
1.13
1.23
3.70

4.40

.27

4.66

1.20

4.73

1.23

4.71

1.17

4.61

1.22

6.16
10.57

0.96
1.83

6.31
10.96

0.80
1.68

6.14
10.88

0.98
1.68

6.35
11.06

0.83
1.62

6.27
10.88

0.88
1.71

รวม
X
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ตารางที่ 24 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะทางสังคม 5 ดานของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้
มหาวิทยาลัยและการพักอาศัย (ตอ)

พฤติกรรมบงชี้
1. การควบคุมอารมณตนเอง
2. ภาวะผูนํา
3. ภาวะผูตาม
4. การเคารพในกฎระเบียบของกลุม
5. การเผชิญกับปญหา
6. การชวยเหลือสมาชิกกลุม
ดานทักษะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
(รวมดาน)
1. การปฏิบัติตนตามหนาที่
2. การถือประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
(รวมดาน)
รวมทั้ง 5 ดาน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พักกับครอบครัว
พักหอพัก
S.D.
S.D.
X
X
5.56
1.04
5.40
1.11
4.61
1.26
4.52
1.21
5.77
0.94
5.83
0.98
5.54
1.03
5.64
0.99
5.67
1.04
5.66
1.06
5.85
1.01
5.94
1.01

มหาวิทยาลัยขอนแกน
พักกับครอบครัว
พักหอพัก
S.D.
S.D.
X
X
5.71
1.02
5.46
1.11
4.67
1.37
4.58
1.21
5.72
0.97
5.72
1.05
5.54
1.11
5.46
1.09
5.69
1.09
5.50
1.03
5.95
1.16
5.81
1.02

5.50
4.58
5.76
5.53
5.60
5.86

S.D.
1.08
1.24
0.99
1.05
1.05
1.03

33.01
5.91

4.23
1.05

33.00
5.91

4.21
0.99

33.29
5.93

4.37
1.07

32.54
5.90

4.61
1.00

32.83
5.91

4.40
1.02

5.42

1.10

5.57

1.11

5.76

1.09

5.56

1.02

5.53

1.07

11.33
118.31

1.84
12.76

11.48
118.71

1.77
13.03

11.69
119.61

4.37
12.49

11.46
119.15

1.78
13.84

11.44
118.84

1.81
13.24

รวม
X
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จากตารางที่ 24 คาเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ดานของทักษะทางสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พบวา นิสิตทีพ่ ักอาศัยอยูในหอพักมีทักษะทางสังคมมากกวาที่พกั อาศัยอยูกับ
ครอบครัว สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา นักศึกษาที่พกั อาศัยอยูก ับครอบครัวมี
ทักษะทางสังคมมากกวาทีพ่ ักอาศัยอยูในหอพัก
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวานิสิต
ที่พักอาศัยอยูในหอพักมีทกั ษะทางสังคมในดานนี้มากกวาที่พักอาศัยอยูกับครอบครัว สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา นักศึกษาที่พกั อาศัยอยูในหอพักมีทักษะทางสังคมในดานนี้
มากกวาที่พักอาศัยอยูกับครอบครัวเชนกัน
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
อาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา นิสิตที่พัก
อาศัยอยูกับครอบครัวมีทักษะทางสังคมดานนี้มากกวาทีพ่ ักอาศัยอยูในหอพัก สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา นักศึกษาที่พกั อาศัยอยูใ นหอพักมีทักษะทางสังคมดานนีม้ ากกวาที่พัก
อาศัยอยูกับครอบครัว
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิต
นักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทางของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา
นิสิตที่พักอาศัยในหอพักมีทกั ษะทางสังคมในดานนี้มากกวาที่พกั อาศัยอยูกับครอบครัว สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา นักศึกษาที่พกั อาศัยอยูในหอพักมีทักษะทางสังคมในดานนี้
มากกวาที่พักอาศัยอยูกับครอบครัวเชนกัน
ทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุมของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา นิสิตที่พกั อาศัยอยูก ับครอบครัวหรือพักอาศัยอยูในหอพักมีทักษะ
ทางสังคมในดานนี้เทากัน สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา นักศึกษาทีพ่ ักอาศัยอยูกบั
ครอบครัวมีทักษะทางสังคมในดานนี้มากกวาที่พกั อาศัยอยูในหอพัก
ทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา นิสิตที่อาศัยอยูในหอพักมีทักษะทางสังคมในดานนี้มากกวาที่พกั
อาศัยอยูกับครอบครัว สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา นักศึกษาทีพ่ ักอาศัยอยูกับ
ครอบครัวมีทักษะทางสังคมมากกวาที่พักอาศัยอยูในหอพัก
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2.2.6 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมของกลุม ตัวอยาง
นิสิตนักศึกษาระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตารางที่ 25 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาสถิติทดสอบทีเปรียบเทียบทักษะทางสังคม
ในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสติ นักศึกษาตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําระหวางนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

พฤติกรรมบงชี้
1. การใชวาจาที่สุภาพ
2. การใชน้ําเสียงที่นุมนวล
3. การสนทนาโตตอบอยาง
ตรงประเด็น
4. การแสดงความคิดเห็นทีท่ ํา
ใหเพื่อนคลอยตาม
5. การรับฟงความคิดเห็นของ
เพื่อนอยางไมมีอคติ
6. การรูจักปฏิเสธ
รวมดาน
**P < 0.01

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
S.D.
X
4.26
1.37
4.26
1.19
5.03
1.20

มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
S.D.
X
4.57
1.31
4.51
1.06
4.94
1.20

4.61

1.04

4.66

1.06

-0.66

5.15

1.15

5.18

1.12

-0.48

5.23
28.55

1.72
4.60

4.87
28.73

1.82
4.77

3.46**
-0.58

คาสถิติ
ทดสอบที (t)
-3.83**
-3.59**
1.33

จากตารางที่ 25 พบวา โดยรวมแลวคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสติ นักศึกษา กับนิสติ นักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา ระหวาง
นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมยอยทั้ง 6 ขอ พบวา มี 3 ขอที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมี 2 ขอที่คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนสูงกวา
นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดแก เรื่องการใชวาจาและการใชน้ําเสียง สวนอีก 1 ขอคือเรื่องการรูจัก
ปฏิเสธ คาเฉลี่ยของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสูงกวานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ตารางที่ 26 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาสถิติทดสอบทีเปรียบเทียบทักษะทางสังคม
ในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําระหวางนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พฤติกรรมบงชี้
1. การใชวาจาที่สุภาพ
2. การใชน้ําเสียงอยางนุมนวล
3. การสนทนาโตตอบอยางตรงประเด็น
4. การแสดงความคิดเห็นที่อาจารย มัก
เห็นดวย
5. การรับฟงความคิดเห็นของอาจารย
6. การรูจักปฏิเสธกลาชี้แจงความจริง
ตออาจารย
รวมดาน
*P < 0.05
**P < 0.01

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
S.D.
X

มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
S.D.
X

6.26
6.20
6.28
4.75

0.86
0.90
0.86
1.08

6.43
6.38
6.35
4.84

0.77
0.81
0.82
1.04

คาสถิติ
ทดสอบที
(t)
-3.45**
-3.62**
-1.28
-1.36

5.61
5.70

1.12
1.21

5.66
5.66

1.14
1.25

-0.75
0.52

34.80

3.72

35.32

3.67

-2.34*

จากตารางที่ 26 พบวา โดยรวมคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมในการติดตอสือ่ สารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารย ตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนแตกตางจากคาเฉลี่ยของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมยอยทัง้ 6 ขอ มีเพียง 2 ขอที่คาเฉลี่ยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนแตกตางจากคาเฉลี่ยของนิสติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ไดแก เรื่องการใชวาจา และเรือ่ งการใชน้ําเสียง ความแตกตางดังกลาวอยูในลักษณะที่
คาเฉลี่ยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนสูงกวาของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 27 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและคาสถิติทดสอบทีเปรียบเทียบทักษะทางสังคม
ในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสติ นักศึกษาและ
อาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทางระหวางนิสติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

พฤติกรรมบงชี้
1. กิริยาทาทาง
(นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษา)
2. กิริยาทาทาง
(นิสิตนักศึกษากับอาจารย)
รวมดาน

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
X
S.D.

มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
X
S.D.

4.51

1.25

4.72

1.18

-2.87**

6.22

0.90

6.32

0.85

-1.80

10.73

1.78

11.04

1.63

-2.97**

คาสถิติ
ทดสอบที (t)

**P < 0.01
จากตารางที่ 27 พบวา คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสติ นักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใช
ทาทาง คาเฉลี่ยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนแตกตางจากคาเฉลี่ยของนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมยอยทั้ง 2 ขอ มีเพียงขอเดียว
ที่คาเฉลี่ยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนแตกตางจากคาเฉลี่ยของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก กิริยาทาทาง (นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษา) ความ
แตกตางดังกลาวอยูใ นลักษณะที่คาเฉลี่ยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนสูงกวาของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 28 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาสถิติทดสอบทีเปรียบเทียบทักษะทางสังคม
ตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุมระหวางนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
พฤติกรรมบงชี้
1. การควบคุมอารมณตนเอง
2. ภาวะผูนํา
3. ภาวะผูตาม
4. การเคารพในกฎระเบียบของกลุม
5. การเผชิญกับปญหา
6. การชวยเหลือสมาชิกกลุม
รวมดาน
*P < 0.05

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
S.D.
X
5.50
1.07
4.57
1.24
5.80
0.95
5.58
1.01
5.67
1.05
5.89
1.01
33.01
4.22

มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
S.D.
X
5.50
1.11
4.60
1.24
5.72
1.03
5.47
1.09
5.53
1.04
5.83
1.05
32.65 4.57

คาสถิติ
ทดสอบที
(t)
0.01
-0.36
1.19
1.71
2.17*
0.92
1.31

จากตารางที่ 28 พบวา โดยรวมคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมดานลักษณะสวนบุคคลในการ
ทํางานกลุมระหวางนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมยอยทั้ง 6 ขอ พบวา มีเพียง
ขอเดียวที่คาเฉลี่ยของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแตกตางจากคาเฉลีย่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก เรื่องการเผชิญกับปญหา ความแตกตาง
ดังกลาวอยูในลักษณะที่คาเฉลี่ยของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสูงกวาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ตารางที่ 29 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาสถิติทดสอบทีเปรียบเทียบทักษะทาง
สังคมดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ ื่นระหวางนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
คาสถิติ
พฤติกรรมบงชี้
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
ทดสอบที
(t)
X
S.D.
X
S.D.
1. การปฏิบัติตนตามหนาที่
5.91
1.02
5.91
1.01
0.03
2. การถือประโยชนสวนรวมมากกวา
5.48
1.10
5.59
1.03
-1.62
ประโยชนสวนตน
รวมดาน
11.39
1.81
11.50 1.80
-0.95
จากตารางที่ 29 พบวา คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอนื่ ระหวางนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมยอยทั้ง 2 ขอ พบวาไมทั้งสองขอเชนกัน
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา
ระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแกน สรุปไดดังนี้
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานของนิสติ นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย
พบวา ดานการใชถอยคําระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยและดานการใชทาทางมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมบงชี้ยอย ดานการใชถอยคําระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษา
พบวา พฤติกรรมบงชี้ยอยทีม่ ีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก การใชวาจา
ที่สุภาพ การใชน้ําเสียงที่นุมนวล ซึ่งคาเฉลี่ยมหาวิทยาลัยขอนแกนสูงกวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และการรูจักปฏิเสธ ซึ่งคาเฉลี่ยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสูงกวามหาวิทยาลัยขอนแกน
ดานการใชถอยคําระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารย พฤติกรรมบงชี้ยอยที่มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก การใชวาจาที่สุภาพ การใชน้ําเสียงอยางเคารพ ซึ่ง
คาเฉลี่ยมหาวิทยาลัยขอนแกนสูงกวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทั้งสองขอ
ดานการใชทาทาง พฤติกรรมบงชี้ยอยที่มคี วามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ไดแก กิริยาทาทางระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสติ นักศึกษา ซึ่งคาเฉลี่ยมหาวิทยาลัย
ขอนแกนสูงกวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม พฤติกรรมบงชี้ยอยที่มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก การเผชิญกับปญหา ซึ่งคาเฉลี่ยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสูงกวา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

132
2.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของนิสติ นักศึกษาทั้ง 5
ดาน (2–Way ANOVA) โดยจําแนกดังนี้
2.3.1 ระหวางมหาวิทยาลัย และชั้นป
2.3.2 ระหวางมหาวิทยาลัย และกลุมสาขาวิชา
2.3.3 ระหวางมหาวิทยาลัย และการพักอาศัยของนิสิตนักศึกษา
เพื่อความชัดเจนในการวิเคราะห ผูวจิ ัยจึงไดกําหนดตัวแปรสําหรับการวิเคราะหในครั้งนี้
ดังแสดงในตารางที่ 30
ตารางที่ 30 ชื่อตัวแปรและความหมาย
ชื่อตัวแปร
มหาวิทยาลัย
ชั้นป

กลุมสาขาวิชา

การพักอาศัย
a1(1)
a1(2)
a2

b
c

ความหมาย
มหาวิทยาลัย

1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชั้นป
1. ชั้นปที่ 1
2. ชั้นปที่ 2
3. ชั้นปที่ 3
4. ชั้นปที่ 4 – 6
กลุมสาขาวิชา 1. วิทยาศาสตรสุขภาพ
2. วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
3. สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
การพักอาศัย 1. อยูกับบิดา มารดา/ผูปกครอง/ญาติ
2. อยูกับเพื่อน/หอพัก/อื่นๆ
คาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา
คาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา
คาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษา กับนิสิตนักศึกษา และอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใช
ทาทาง
คาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคล
ในการทํางานกลุม
คาเฉลี่ยของทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น
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2.3.1 ระหวางมหาวิทยาลัย และชั้นป
ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทัง้ 5 ดาน
ระหวางมหาวิทยาลัยและชั้นป
แหลงขอมูล
มหาวิทยาลัย

ชั้นป

มหาวิทยาลัย*
ชั้นป

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

รวม

* P < 0.05

ตัวแปร
ตาม
a1 (1)
a1 (2)
a2
b
c
a1 (1)
a1 (2)
a2
b
c
a1 (1)
a1 (2)
a2
b
c
a1 (1)
a1 (2)
a2
b
c
a1 (1)
a1 (2)
a2
b
c

Sum of
Squares
.207
2.067
6.391
.918
.731
4.742
2.877
1.894
3.457
4.868
2.650
.705
1.221
1.191
1.137
675.071
420.036
809.705
595.121
904.899
26189.028
38643.750
33960.750
34142.361
37580.250

**P < 0.01

df
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1112
1112
1112
1112
1112
1120
1120
1120
1120
1120

Mean
Square
.207
2.067
6.391
.918
.731
1.581
.959
.631
1.152
1.623
.883
.235
.407
.397
.379
.607
.378
.728
.535
.814

คาสถิติ F
.341
5.472*
8.777**
1.715
.898
2.604
2.539
.867
2.153
1.994
1.455
.622
.559
.742
.466

ระดับ
นัยสําคัญ
.560
.019
.003
.191
.343
.051
.055
.458
.092
.113
.225
.601
.642
.527
.706
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จากตารางที่ 31 พบวา ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาระหวางนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ไดแก a1(2) ทักษะทางสังคมในการติดตอสือ่ สารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิต
นักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก a2 ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทาง
สําหรับชั้นปที่ตางกันไมมีผลทําใหคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานมีความแตกตางกัน
สวนปฏิสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและชั้นปไมมีผลทําใหคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมทั้ง 5
ดานแตกตางกัน
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2.3.2 ระหวางมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชา
ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทั้ง 5 ดาน
ระหวางมหาวิทยาลัยและกลุม สาขาวิชา
แหลงขอมูล
มหาวิทยาลัย

กลุมสาขาวิชา

มหาวิทยาลัย*
กลุมสาขาวิชา

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

รวม

*P < 0.05
** P < 0.01

ตัวแปรตาม
a1 (1)
a1 (2)
a2
b
c
a1 (1)
a1 (2)
a2
b
c
a1 (1)
a1 (2)
a2
b
c
a1 (1)
a1 (2)
a2
b
c
a1 (1)
a1 (2)
a2
b
c

Sum of
Squares
.785
1.975
8.602
.095
1.784
6.466
.777
9.354
3.795
15.159
2.610
5.849
6.625
12.736
11.841
674.375
417.385
798.775
584.586
887.014
26189.028
38643.750
33960.750
34142.361
37580.250

df
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1,114
1,114
1,114
1,114
1,114
1,120
1,120
1,120
1,120
1,120

Mean
Square
.785
1.975
8.602
.095
1.784
3.233
.389
4.677
1.898
7.579
1.305
2.925
3.312
6.368
5.920
.605
.375
.717
.525
.796

คาสถิติ F
1.297
5.271*
11.997**
.181
2.241
5.341**
1.037
6.523**
3.616*
9.519**
2.156
7.806**
4.620**
12.135**
7.436**

ระดับ
นัยสําคัญ
.255
.022
.001
.670
.135
.005
.355
.002
.027
.000
.116
.000
.010
.000
.001
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จากตารางที่ 32 พบวา ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาระหวางนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ไดแก a1 (2) ทักษะทางสังคมในการติดตอสือ่ สารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิต
นักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ไดแก a2 ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิต
นักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทาง
สําหรับกลุมสาขาวิชาที่ตางกัน มีผลทําใหคา เฉลี่ยทักษะทางสังคม 4 ดานมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 3 ดาน ไดแก a1 (1) ทักษะทางสังคมในการติดตอ
สื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสติ นักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใช
ถอยคํา a2 ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษาและอาจารยดานการใชทาทาง และ c ทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดาน
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จํานวน 1 ดาน ไดแก b ทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางาน
กลุม และตัวแปรที่มีความแตกตางจะทดสอบคาเฉลี่ยรายคูตอไปโดยวิธขี องเชพเฟ (Scheffé)
สวนปฏิสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชาที่มีผลทําใหคาเฉลี่ยทักษะทาง
สังคม จํานวน 4 ดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก a 1(2) ทักษะ
ทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรม
บงชี้ดานการใชถอยคํา a2 ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิต
นักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทาง b ทักษะทางสังคมตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม และ c ทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
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ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมรายคูของคาเฉลี่ยทักษะทาง
สังคมของนิสิตนักศึกษาทั้ง 5 ดานระหวางกลุมสาขาวิชา โดยวิธีของเชฟเฟ
ตัวแปร
ตาม
a 1 (1)

(I) กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

a1 (2)

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

a2

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

b

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

c

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ

(J) กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
สังคมศาสตรและ มนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
สังคมศาสตรและ มนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
*P < 0.05

วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

Mean
Difference
(I – J)
.1609*
.1237
-.1609*
-.0372
-.1237
.0372
.0050
.0480
-.0050
.0430
-.0480
-.0430
.1429
.1855*
-.1429
.0427
-.1855*
-.0427
.1287
.0330
-.1287
-.0958
-.0330
.0958
.2461*
.1767*
-.2461*
-.0694
-.1767*
.0694

คาความคลาด
เคลื่อน
มาตรฐาน
.06096
.05298
.06096
.06181
.05298
06181
.04796
.04168
.04796
.04862
.04168
.04862
.06634
.05766
.06634
.06726
.05766
.06726
.05676
.04932
.05676
.05754
.04932
.05754
.06991
.06076
.06991
.07088
.06076
.07088

ระดับ
นัยสําคัญ
.031
.066
.031
.835
.066
.835
.995
.516
.995
.677
.516
.677
.099
.006
.099
.818
.006
.818
.077
.800
.077
.251
.800
.251
.002
.015
.002
.619
.015
.619
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จากตารางที่ 33 พบวา กลุมสาขาวิชาที่แตกตางกันมีผลทําใหคาเฉลี่ยทักษะทางสังคม
ในแตละดานมีความแตกตางกันดังนี้
a1 (1) คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิต
นักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอ ยคํา ระหวางสาขาวิชา มี 1 คู ที่แตกตางกัน
ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพกับกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
a2 คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมในการติดตอสือ่ สารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิต
นักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทาง มี 1 คู ที่แตกตางกัน
ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพกับกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
c คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและ
ผูอื่น มี 2 คู ที่แตกตางกัน ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพกับกลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพกับกลุม สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
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2.3.3 ระหวางมหาวิทยาลัยและการพักอาศัยของนิสิตนักศึกษา
ตารางที่ 34 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทัง้ 5 ดาน
ระหวางมหาวิทยาลัยกับการพักอาศัยของนิสิตนักศึกษา
แหลงขอมูล

ตัวแปรตาม

Sum of
Squares

df

มหาวิทยาลัย

a1 (1)
a1 (2)
a2
b
c
a1 (1)
a1 (2)
a2
b
c
a1 (1)
a1 (2)
a2
b
c
a 1(1)
a1 (2)
a2
b
c
a1 (1)
a1 (2)
a2
b
c

.028
1.322
2.005
.037
1.331
.145
.027
3.945
.741
.071
.024
.130
.534
.702
1.618
682.208
423.332
806.672
598.677
909.237
26189.028
38643.750
33960.750
34142.361
37580.250

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,116
1,116
1,116
1,116
1,116
1,120
1,120
1,120
1,120
1,120

การพักอาศัย

มหาวิทยาลัย*
การพักอาศัย

ความ
คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

รวม

*P < 0.05

Mean
Square

.028
1.322
2.005
.037
1.331
.145
.027
3.945
.741
.071
.024
.130
.534
.702
1.618
.611
.379
.723
.536
.815

คาสถิติ F

ระดับ
นัยสําคัญ

.046
3.486
2.774
.069
1.634
.238
.070
5.457*
1.382
.087
.039
.344
.739
1.309
1.986

.830
.062
.096
.793
.201
.626
.791
.020
.240
.768
.844
.558
.390
.253
.159
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จากตารางที่ 34 พบวา นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ไมมีผลทําใหคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับการพักอาศัยของนิสติ นักศึกษามีผลทําใหคาเฉลี่ยทักษะทางสังคม เพียง 1 ดานมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ a2 ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสาร
และมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชทาทาง
สวนปฏิสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและการพักอาศัยของนิสิตนักศึกษาไมมีผลทําให
คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทั้ง 5 ดาน ดวย
การวิเคราะหความแปรปรวน 2 ทาง สรุปไดดังนี้
ตัวแปรที่นํามาวิเคราะห 3 ตัว ไดแก ชั้นป กลุมสาขาวิชา และการพักอาศัยของนิสิต
นักศึกษา พบวา ปฏิสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชามีผลทําใหคาเฉลี่ยทักษะทาง
สังคมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนปฏิสัมพันธระหวาง
มหาวิทยาลัยและชั้นปของนิสิตนักศึกษา ปฏิสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและการพักอาศัย ไมมีผล
ทําใหคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานแตกตางกัน
สวนผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมรายคูของคาเฉลี่ยทักษะทางสังคม
ของนิสิตนักศึกษาทั้ง 5 ดานระหวางกลุมสาขาวิชา โดยวิธีของเชฟเฟ กลุมสาขาวิชาที่แตกตางกันมี
ผลทําใหคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมในแตละดานมีความแตกตางกันดังนี้
คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษา
กับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา ระหวางสาขาวิชา มี 1 คู ที่แตกตางกัน ไดแก
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพกับกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิต
นักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทาง มี 1 คู ที่แตกตางกัน
ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพกับกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
มี 2 คู ที่แตกตางกัน ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพกับกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพกับกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
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2.4 ปกติวิสัย (Norms) ของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาตาม
พฤติกรรมบงชี้รายดานทั้ง 5 ดาน และโดยรวม
จําแนกไดดังนี้
2.4.1 ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทั้งสอง
มหาวิทยาลัยในแตละดาน ทัง้ 5 ดานและโดยรวม
2.4.2 ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในแตละดาน ทั้ง 5 ดานและโดยรวม
2.4.3 ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ในแตละดาน ทั้ง 5 ดานและโดยรวม
2.4.4 การเทียบคาฐานนิยมกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทล (Percentile rank)
2.4.5 ปกติวิสัยและอันดับที่ของคะแนนทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยาง
นิสิตนักศึกษา
ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.4.1 ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทั้งสอง
มหาวิทยาลัยในแตละดาน ทั้ง 5 ดาน และโดยรวม
ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทั้งสอง
มหาวิทยาลัยในแตละดาน ทัง้ 5 ดาน ดังแสดงในตารางที่ 35-39
ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทั้งสอง
มหาวิทยาลัยโดยรวม ดังแสดงในตารางที่ 40
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ตารางที่ 35 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคํา
คะแนนทักษะทางสังคม
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00

ความถี่ (คน)
3
2
1
1
2
4
5
8
12
9
18
32
33
84
58
70
99
91
92
96
90
92
63
54
30

รอยละ
.3
.2
.1
.1
.2
.4
.4
.7
1.1
.8
1.6
2.9
2.9
7.5
5.2
6.3
8.8
8.1
8.2
8.6
8.0
8.2
5.6
4.8
2.7

รอยละสะสม
.3
.4
.5
.6
.8
1.2
1.6
2.3
3.4
4.2
5.8
8.7
11.6
19.1
24.3
30.5
39.4
47.5
55.7
64.3
72.3
80.5
86.2
91.0
93.7
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ตารางที่ 35 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคํา (ตอ)
คะแนนทักษะทางสังคม
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
รวม

ความถี่ (คน)
24
20
10
10
4
1
2
1,120

รอยละ
2.1
1.8
.9
.9
.4
.1
.2
100.0

รอยละสะสม
95.8
97.6
98.5
99.4
99.7
99.8
100.0

จากตารางที่ 35 แสดงปกติวสิ ัยที่ใชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทาง
สังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอ ยคํา เทากับ 27.00
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แผนภูมิที่ 5 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)

= 28.63
= 29.00
= 27.00
= 4.69
= -0.32
= 0.58

จากแผนภูมิที่ 5 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาใน การ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดาน
การใชถอยคํา พบวา คาเฉลี่ยเทากับ 28.63 คามัธยฐานเทากับ 29.00 และฐานนิยมเทากับ 27.00
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.69 มีคาความเบเปนลบเล็กนอยเทากับ -0.32 และคาความโดง
เทากับ 0.58
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ตารางที่ 36 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสาร
และมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารย ตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคํา
คะแนนทักษะทางสังคม
10.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
รวม

ความถี่ (คน)
1
1
1
3
11
5
5
16
14
21
30
55
78
94
121
115
131
125
108
83
47
33
22
1,120

รอยละ
.1
.1
.1
.3
1.0
.4
.4
1.4
1.3
1.9
2.7
4.9
7.0
8.4
10.8
10.3
11.7
11.2
9.6
7.4
4.2
2.9
2.0
100.0

รอยละสะสม
.1
.2
.3
.5
1.5
2.0
2.4
3.8
5.1
7.0
9.6
14.6
21.5
29.9
40.7
51.0
62.7
73.8
83.5
90.9
95.1
98.0
10.0

จากตารางที่ 36 แสดงปกติวิสัยทีใ่ ชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทางสังคม
ในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารย ตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคํา เทากับ 36.00
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แผนภูมิที่ 6 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอ ยคํา
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)

= 35.05
= 35.00
= 36.00
= 3.70
= -0.87
= 2.25

จากแผนภูมิที่ 6 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคํา พบวา คาเฉลี่ยเทากับ 35.05 คามัธยฐานเทากับ 35.00 และฐานนิยมเทากับ 36.00
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.70 มีคาความเบเปนลบเล็กนอยเทากับ -0.87 คาความโดงเทากับ
2.25

147
ตารางที่ 37 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสาร
และมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรม
บงชี้ดานการใชทาทาง
คะแนนทักษะทางสังคม
2.00
3.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
รวม

ความถี่ (คน)
2
1
4
7
13
78
101
216
281
225
147
45
1,120

รอยละ
.2
.1
.4
.6
1.2
7.0
9.0
19.3
25.1
20.1
13.1
4.0
100.0

รอยละสะสม
.2
.3
.6
1.3
2.4
9.4
18.4
37.7
62.8
82.9
96.0
100.0

จากตารางที่ 37 แสดงปกติวสิ ัยที่ใชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทาง
สังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารย
ตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทาง เทากับ 11.00
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แผนภูมิที่ 7 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทาง
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)

= 10.88
= 1.00
= 11.00
= 1.71
= -0.69
= 1.43

จากแผนภูมิที่ 7 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาใน
การติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชทา ทาง พบวาคาเฉลี่ยเทากับ 10.88 คามัธยฐานเทากับ 1.00 และฐานนิยม
เทากับ 11.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.71 มีคาความเบเปนลบเล็กนอยเทากับ -0.69
คาความโดงเทากับ 1.43
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ตารางที่ 38 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
คะแนนทักษะทางสังคม
6.00
11.00
12.00
16.00
18.00
19.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
รวม

ความถี่ (คน)
1
1
1
1
1
1
6
9
5
27
15
17
42
48
42
86
85
101
93
108
102
106
66
72
46
16
17
5
1,120

รอยละ
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.5
.8
.4
2.4
1.3
1.5
3.8
4.3
3.8
7.7
7.6
9.0
8.3
9.6
9.1
9.5
5.9
6.4
4.1
1.4
1.5
.4
100.0

รอยละสะสม
.1
.2
.3
.4
.4
.5
1.1
1.9
2.3
4.7
6.1
7.6
11.3
15.6
19.4
27.1
34.6
43.7
52.0
61.6
70.7
80.2
86.1
92.5
96.6
98.0
99.6
100.0

จากตารางที่ 38 แสดงปกติวสิ ัยที่ใชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทาง
สังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม เทากับ 34.00
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แผนภูมิที่ 8 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคล
ในการทํางานกลุม
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)

= 32.83
= 33.00
= 34.00
= 4.40
= -0.81
= 1.90

จากแผนภูมิที่ 8 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม พบวา คาเฉลี่ยเทากับ 32.83 คามัธยฐาน
เทากับ 33.00 และฐานนิยมเทากับ 34.00 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 4.40 มีคาความเบเปนลบ
เล็กนอยเทากับ -0.81 คาความโดงเทากับ 1.90 และมีคาต่ําสุดเทากับ 6 คาสูงสุดเทากับ 42
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ตารางที่ 39 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
คะแนนทักษะทางสังคม
2.00
3.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
รวม

ความถี่ (คน)
2
1
2
14
64
77
140
231
251
190
148
1,120

รอยละ
.2
.1
.2
1.3
5.7
6.9
12.5
20.6
22.4
17.0
13.2
100.0

รอยละสะสม
.2
.3
.4
1.7
7.4
14.3
26.8
47.4
69.8
86.8
100.0

จากตารางที่ 39 แสดงปกติวสิ ัยที่ใชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทาง
สังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น เทากับ 12.00
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แผนภูมิที่ 9 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบ
ตอตนเองและผูอื่น
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)

=
=
=
=
=
=

11.44
12.00
12.00
1.81
-0.73
1.06

จากแผนภูมิที่ 9 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น พบวา คาเฉลี่ยเทากับ 11.44 คามัธยฐาน
เทากับ 12.00 และฐานนิยมเทากับ 12.00 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 1.81 มีคาความเบเปนลบ
เล็กนอยเทากับ -0.73 คาความโดงเทากับ 1.06 และมีคาต่ําสุดเทากับ 2 คาสูงสุดเทากับ 14
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ตารางที่ 40 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมโดยรวมของ
นิสิตนักศึกษา
คะแนนทักษะทางสังคม
31.00
65.00
71.00
79.00
80.00
82.00
83.00
84.00
85.00
86.00
87.00
88.00
89.00
90.00
91.00
92.00
93.00
94.00
95.00
96.00
97.00
98.00
99.00
100.00
101.00
102.00
103.00
104.00
105.00
106.00
107.00
108.00

ความถี่ (คน)
1
1
1
1
1
1
4
1
2
2
4
10
1
3
2
6
5
7
7
4
7
4
13
4
7
10
13
14
20
21
22
22

รอยละ
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.4
.1
.2
.2
.4
.9
.1
.3
.2
.5
.4
.6
.6
.4
.6
.4
1.2
.4
.6
.9
1.2
1.3
1.8
1.9
2.0
2.0

รอยละสะสม
.1
.2
.3
.4
.4
.5
.9
1.0
1.2
1.3
1.7
2.6
2.7
2.9
3.1
3.7
4.1
4.7
5.4
5.7
6.3
6.7
7.9
8.2
8.8
9.7
10.9
12.1
13.9
15.8
17.8
19.7
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ตารางที่ 40 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมโดยรวมของ
นิสิตนักศึกษา (ตอ)
คะแนนทักษะทางสังคม
109.00
110.00
111.00
112.00
113.00
114.00
115.00
116.00
117.00
118.00
119.00
120.00
121.00
122.00
123.00
124.00
125.00
126.00
127.00
128.00
129.00
130.00
131.00
132.00
133.00
134.00
135.00
136.00
137.00
138.00

ความถี่ (คน)
15
32
28
34
25
30
41
29
38
29
38
35
26
39
40
40
26
28
40
29
22
26
21
19
21
28
14
18
19
10

รอยละ
1.3
2.9
2.5
3.0
2.2
2.7
3.7
2.6
3.4
2.6
3.4
3.1
2.3
3.5
3.6
3.6
2.3
2.5
3.6
2.6
2.0
2.3
1.9
1.7
1.9
2.5
1.3
1.6
1.7
.9

รอยละสะสม
21.1
23.9
26.4
29.5
31.7
34.4
38.0
40.6
44.0
46.6
50.0
53.1
55.4
58.9
62.5
66.1
68.4
70.9
74.5
77.1
79.0
81.3
83.2
84.9
86.8
89.3
90.5
92.1
93.8
94.7
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ตารางที่ 40 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมโดยรวมของ
นิสิตนักศึกษา (ตอ)
คะแนนทักษะทางสังคม
139.00
140.00
141.00
142.00
143.00
144.00
145.00
146.00
147.00
148.00
149.00
154.00
รวม

ความถี่ (คน)
11
6
12
3
6
3
4
6
1
4
2
1
1,120

รอยละ
1.0
.5
1.1
.3
.5
.3
.4
.5
.1
.4
.2
.1
100.0

รอยละสะสม
95.7
96.3
97.3
97.6
98.1
98.4
98.8
99.3
99.4
99.7
99.9
100.0

จากตารางที่ 40 แสดงปกติวสิ ัยโดยรวมทีใ่ ชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะ
ทางสังคมของนิสิตนักศึกษา เทากับ 115.00
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แผนภูมิที่ 10 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ทั้ง 5 ดาน
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Medium)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skew ness)
ความโดง (Kurtosis)

=
=
=
=
=
=

118.84
119.50
115.00
13.24
-0.62
1.79

จากแผนภูมิที่ 10 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
ทั้ง 5 ดาน พบวา คาเฉลี่ยเทากับ 118.84 คามัธยฐานเทากับ 119.50 และฐานนิยม เทากับ 115.00
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 13.24 มีคาความเบเปนลบเล็กนอย เทากับ -0.62 คาความโดง
เทากับ 1.79
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2.4.2 ปกติวิสยั ของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสติ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในแตละดาน ทั้ง 5 ดานและโดยรวม
ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในแตละดาน ทั้ง 5 ดาน ดังแสดงในตารางที่ 41-45 และ
ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โดยรวม ดังแสดงในตารางที่ 46
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ตารางที่ 41 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคําของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คะแนนทักษะทางสังคม
11.00
12.00
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00

ความถี่ (คน)
1
2
1
1
1
3
4
5
5
11
14
20
43
28
38
47
54
49
48
44
54
31
26
15

รอยละ
.2
.3
.2
.2
.2
.5
.7
.9
.9
1.9
2.4
3.5
7.5
4.9
6.6
8.2
9.4
8.5
8.3
7.6
9.4
5.4
4.5
2.6

รอยละสะสม
.2
.5
.7
.9
1.0
1.6
2.3
3.1
4.0
5.9
8.3
11.8
19.3
24.1
30.7
38.9
48.3
56.8
65.1
72.7
82.1
87.5
92.0
94.6
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ตารางที่ 41 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคําของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ตอ)
คะแนนทักษะทางสังคม
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
42.00
รวม

ความถี่ (คน)
9
8
6
5
2
1
576

รอยละ
1.6
1.4
1.0
.9
.3
.2
100.0

รอยละสะสม
96.2
97.6
98.6
99.5
99.8
100.0

จากตารางที่ 41 แสดงปกติวสิ ัยที่ใชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทาง
สังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอ ยคําของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เทากับ 28.00
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แผนภูมิที่ 11 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ
ระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา
ของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)

= 28.55
= 29.00
= 28.00
= 4.60
= -0.34
= 0.71

จากแผนภูมิที่ 11 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสาร
และมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา
ของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา คาเฉลี่ยเทากับ 28.55 มัธยฐานเทากับ 29.00 และ
ฐานนิยมเทากับ 28.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.60 มีคาความเบเปนลบเล็กนอยเทากับ
-0.34 และคาความโดงเทากับ 0.71
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ตารางที่ 42 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา
ของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คะแนนทักษะทางสังคม
10.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
รวม

ความถี่ (คน)
1
1
1
2
3
4
3
7
10
10
16
25
43
54
77
64
64
63
49
29
23
17
10
576

รอยละ
.2
.2
.2
.3
.5
.7
.5
1.2
1.7
1.7
2.8
4.3
7.5
9.4
13.4
11.1
11.1
10.9
8.5
5.0
4.0
3.0
1.7
100.0

รอยละสะสม
.2
.3
.5
.9
1.4
2.1
2.6
3.8
5.6
7.3
10.1
14.4
21.9
31.3
44.6
55.7
66.8
77.8
86.3
91.3
95.3
98.3
100.0

จากตารางที่ 42 แสดงปกติวิสัยทีใ่ ชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทาง
สังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคําของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เทากับ 34.00
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แผนภูมิที่ 12 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ
ระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา
ของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)

= 34.80
= 35.00
= 34.00
= 3.72
= -1.03
= 3.77

จากแผนภูมิที่ 12 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสาร
และมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําของ
นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา คาเฉลี่ยเทากับ 34.80 คามัธยฐานเทากับ 35.00 และฐานนิยม
เทากับ 34.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.72 มีคาความเบเปนลบเล็กนอยเทากับ -1.03 และ
คาความโดงเทากับ 3.77
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ตารางที่ 43 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสาร
และมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรม
บงชี้ดานการใชทาทางของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คะแนนทักษะทางสังคม
2.00
3.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
รวม

ความถี่ (คน)
2
1
4
6
4
39
58
129
137
107
70
19
576

รอยละ
.3
.2
.7
1.0
.7
6.8
10.1
22.4
23.8
18.6
12.2
3.3
100.0

รอยละสะสม
.3
.5
1.2
2.3
3.0
9.7
19.8
42.2
66.0
84.5
96.7
100.0

จากตารางที่ 43 แสดงปกติวสิ ัยที่ใชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทาง
สังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารย
ตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทางของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เทากับ 11.00
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แผนภูมิที่ 13 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ
ระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใช
ทาทางของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)

= 10.73
= 11.00
= 11.00
= 1.78
= -0.89
= 2.35

จากแผนภูมิที่ 13 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ ดานการใช
ทาทางของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา คาเฉลี่ยเทากับ 10.73 คามัธยฐานเทากับ 11.00 และ
ฐานนิยมเทากับ 11.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.78 มีคาความเบเปนลบเทากับ -0.89 และ
คาความโดงเทากับ 2.35
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ตารางที่ 44 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุมของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คะแนนทักษะทางสังคม
6.00
11.00
12.00
21.00
22.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
รวม

ความถี่ (คน)
1
1
1
2
1
10
6
6
21
27
22
48
46
58
56
51
49
57
33
33
28
9
9
1
576

รอยละ
.2
.2
.2
.3
.2
1.7
1.0
1.0
3.6
4.7
3.8
8.3
8.0
10.1
9.7
8.9
8.5
9.9
5.7
5.7
4.9
1.6
1.6
.2
100.0

รอยละสะสม
.2
.3
.5
.9
1.0
2.8
3.8
4.9
8.5
13.2
17.0
25.3
33.3
43.4
53.1
62.0
70.5
80.4
86.1
91.8
96.7
98.3
99.8
100.0

จากตารางที่ 44 แสดงปกติวสิ ัยที่ใชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทาง
สังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานเปนกลุม ของนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เทากับ 32.00
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แผนภูมิที่ 14 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคล
ในการทํางานกลุมของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)

= 33.00
= 33.00
= 32.00
= 4.22
= -1.05
= 4.27

จากแผนภูมิที่ 14 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดาน
ลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุมของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวาคาเฉลี่ยเทากับ 33.00
คามัธยฐานเทากับ 33.00 และฐานนิยมเทากับ 32.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.22 มีคา
ความเบเปนลบเทากับ -1.05 คาความโดงเทากับ 4.27
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ตารางที่ 45 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คะแนนทักษะทางสังคม
2.00
3.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
รวม

ความถี่ (คน)
2
1
2
7
25
36
80
138
128
81
76
576

รอยละ
.3
.2
.3
1.2
4.3
6.3
13.9
24.0
22.2
14.1
13.2
100.0

รอยละสะสม
.3
.5
.9
2.1
6.4
12.7
26.6
50.5
72.7
86.8
100.0

จากตารางที่ 45 แสดงปกติวสิ ัยที่ใชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทาง
สังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เทากับ 11.00
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แผนภูมิที่ 15 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบ
ตอตนเองและผูอื่นของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)

= 11.39
= 11.00
= 11.00
= 1.81
= -0.93
= 2.51

จากแผนภูมิที่ 15 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดาน
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา คาเฉลี่ยเทากับ 11.39
คามัธยฐานเทากับ 11.00 และฐานนิยมเทากับ 11.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.81 มีคา
ความเบเปนลบเทากับ -0.93 คาความโดงเทากับ 2.51
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ตารางที่ 46 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คะแนนทักษะทางสังคม
31.00
65.00
80.00
83.00
85.00
86.00
88.00
89.90
90.00
91.00
92.00
93.00
94.00
95.00
96.00
97.00
98.00
99.00
100.00
101.00
102.00
103.00
104.00
105.00
106.00
107.00
108.00

ความถี่ (คน)
1
1
1
1
2
1
4
1
2
1
3
2
2
4
1
5
2
5
2
2
4
7
6
10
17
9
13

รอยละ
.2
.2
.2
.2
.3
.2
.7
.2
.3
.2
.5
.3
.3
.7
.2
.9
.3
.9
.3
.3
.7
1.2
1.0
1.7
3.0
1.6
2.3

รอยละสะสม
.2
.3
.5
.7
1.0
1.2
1.9
2.1
2.4
2.6
3.1
3.5
3.8
4.5
4.7
5.6
5.9
6.8
7.1
7.5
8.2
9.4
10.4
12.2
15.1
16.7
20.5
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ตารางที่ 46 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ตอ)
คะแนนทักษะทางสังคม
109.00
110.00
111.00
112.00
113.00
114.00
115.00
116.00
117.00
118.00
119.00
120.00
121.00
122.00
123.00
124.00
125.00
126.00
127.00
128.00
129.00
130.00
131.00
132.00
133.00
134.00
135.00
136.00
137.00
138.00
139.00

ความถี่ (คน)
9
16
15
19
17
18
24
21
20
23
18
19
14
20
14
21
14
12
20
9
12
12
9
8
12
18
6
10
7
2
6

รอยละ
1.6
2.8
2.6
3.3
3.0
3.1
4.2
3.6
3.5
4.0
3.1
3.3
2.4
3.5
2.4
3.6
2.4
2.1
3.5
1.6
2.1
2.1
1.6
1.4
2.1
3.1
1.0
1.7
1.2
.3
1.0

รอยละสะสม
20.5
23.3
25.9
29.2
32.1
35.2
39.4
43.1
46.5
50.5
53.6
56.9
59.4
62.8
65.3
68.9
71.4
73.4
76.9
78.5
80.6
82.6
84.2
85.6
87.7
90.8
91.8
93.6
94.8
95.1
96.2
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ตารางที่ 46 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ตอ)
คะแนนทักษะทางสังคม

ความถี่ (คน)

รอยละ

รอยละสะสม

140.00
141.00

2
.4

.3
.7

96.5
97.2

142.00
143.00
144.00
145.00
146.00
147.00
154.00
รวม

2
5
2
3
2
1
1
576

.3
.9
.3
.5
.3
.2
.2
100.00

97.6
98.4
98.8
99.3
99.7
99.8
100.0

จากตารางที่ 46 แสดงปกติวสิ ัยที่ใชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทาง
สังคมของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพฤติกรรมบงชี้ทั้ง 5 ดาน เทากับ 115
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แผนภูมิที่ 16 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ทั้ง 5 ดานของ
นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)

= 118.48
= 118.00
= 115.00
= 12.86
= -0.79
= 3.75

จากแผนภูมิที่ 16 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา คาเฉลี่ยเทากับ 118.48 คามัธยฐานเทากับ 118.00 และฐานนิยม
เทากับ 115.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 12.86 มีคาความเบเปนลบเทากับ -0.79 คาความโดง
เทากับ 3.75
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2.4.3 ปกติวิสยั ของคะแนนทักษะทางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกน ในแตละดาน ทัง้ 5 ดานและโดยรวม
ดังแสดงในตารางที่ 47-52
ตารางที่ 47 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษา ตามพฤติกรรมบงชี้ดานการ
ใชถอยคําของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
คะแนนทักษะทางสังคม
11.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00

ความถี่ (คน)
2
1
1
3
2
4
7
4
7
18
13
41
30
32
52
37
43
48
46
38
32
28
15

รอยละ
.4
.2
.2
.6
.4
.7
1.3
.7
1.3
3.3
2.4
7.5
5.5
5.9
9.6
6.8
7.9
8.8
8.5
7.0
5.9
5.1
2.8

รอยละสะสม
.4
.6
.7
1.3
1.7
2.4
3.7
4.4
5.7
9.0
11.4
18.9
24.4
30.3
39.9
46.7
54.6
63.4
71.9
78.9
84.7
89.9
92.6
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ตารางที่ 47 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษา ตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใช
ถอยคําของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ)
คะแนนทักษะทางสังคม
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
รวม

ความถี่ (คน)
15
12
4
5
2
1
1
544

รอยละ
2.8
2.2
.7
.9
.4
.2
.2
100.0

รอยละสะสม
95.4
97.6
98.3
99.3
99.6
99.8
100.0

จากตารางที่ 47 แสดงปกติวสิ ัยที่ใชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทาง
สังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตาม
พฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอ ยคําของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน เทากับ 27.00
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แผนภูมิที่ 17 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ
ระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)

= 28.72
= 29.00
= 27.00
= 4.77
= -0.30
= 0.46

จากแผนภูมิที่ 17 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสาร
และมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา คาเฉลี่ยเทากับ 28.72 คามัธยฐานเทากับ 29.00 และ
ฐานนิยมเทากับ 27.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.77 มีคาความเบเปนลบเล็กนอยเทากับ
-0.30 และคาความโดงเทากับ 0.46
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ตารางที่ 48 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารย ตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
คะแนนทักษะทางสังคม
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
รวม

ความถี่ (คน)
1
8
1
2
9
4
11
14
30
35
40
44
51
67
62
59
54
24
16
12
544

รอยละ
.2
1.5
.2
.4
1.7
.7
2.0
2.6
5.5
6.4
7.4
8.1
9.4
12.3
11.4
10.8
9.9
4.4
2.9
2.2
100.0

รอยละสะสม
.2
1.7
1.8
2.2
3.9
4.6
6.6
9.2
14.7
21.1
28.5
36.6
46.0
58.3
69.7
80.5
90.4
94.9
97.8
100.0

จากตารางที่ 48 แสดงปกติวิสัยทีใ่ ชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทาง
สังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารย ตามพฤติกรรม
บงชี้ ดานการใชถอยคําของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน เทากับ 36.00
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แผนภูมิที่ 18 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ
ระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)

= 35.31
= 36.00
= 36.00
= 3.67
= -0.71
= 0.53

จากแผนภูมิที่ 18 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสาร
และมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา คาเฉลี่ยเทากับ 35.31 คามัธยฐานเทากับ 36.00 และฐานนิยม
เทากับ 36.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.67 มีคาความเบเปนลบเทากับ -0.71 คาความโดง
เทากับ 0.53
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ตารางที่ 49 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสาร
และมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรม
บงชี้ดานการใชทาทางของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
คะแนนทักษะทางสังคม
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
รวม

ความถี่ (คน)
1
9
39
43
87
144
118
77
26
544

รอยละ
.2
1.7
7.2
7.9
16.0
26.5
21.7
14.2
4.8
100.0

รอยละสะสม
.2
1.8
9.0
16.9
32.9
59.4
81.1
95.2
100.0

จากตารางที่ 49 แสดงปกติวสิ ัยที่ใชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทาง
สังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารย
ตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทางของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน เทากับ 11.00
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แผนภูมิที่19 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทาง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)

= 11.03
= 11.00
= 11.00
= 1.63
= -0.39
= -0.25

จากแผนภูมิท1ี่ 9 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใช
ทาทางของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา คาเฉลี่ยเทากับ 11.03 คามัธยฐานเทากับ 11.00
และฐานนิยมเทากับ 11.00 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 1.63 มีคาความเบเปนลบเล็กนอยเทากับ
-0.39 คาความโดงเทากับ -0.25
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ตารางที่ 50 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
คะแนนทักษะทางสังคม
16.00
18.00
19.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
รวม

ความถี่ (คน)
1
1
1
4
8
5
17
9
11
21
21
20
38
39
43
37
57
53
49
33
39
18
7
8
4
544

รอยละ
.2
.2
.2
.7
1.5
.9
3.1
1.7
2.0
3.9
3.9
3.7
7.0
7.2
7.9
6.8
10.5
9.7
9.0
6.1
7.2
3.3
1.3
1.5
.7
100.0

รอยละสะสม
.2
.4
.6
1.3
2.8
3.7
6.8
8.5
10.5
14.3
18.2
21.9
28.9
36.0
43.9
50.7
61.2
71.0
80.0
86.0
93.2
96.5
97.8
99.3
100.0

จากตารางที่ 50 แสดงปกติวสิ ัยที่ใชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทาง
สังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกน เทากับ 34.00
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แผนภูมิที่ 20 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคล
ในการทํางานกลุมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)

= 32.66
= 33.00
= 34.00
= 4.57
= -0.59
= 0.10

จากแผนภูมิที่ 20 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาคาเฉลี่ยเทากับ
32.66 คามัธยฐานเทากับ 33.00 และฐานนิยมเทากับ 34.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.57
มีคาความเบเปนลบเล็กนอยเทากับ -0.59 คาความโดงเทากับ 0.10
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ตารางที่ 51 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
คะแนนทักษะทางสังคม
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
รวม

ความถี่ (คน)
7
39
41
60
93
123
109
72
544

รอยละ
1.3
7.2
7.5
11.0
17.1
22.6
20.0
13.2
100.0

รอยละสะสม
1.3
8.5
16.0
27.0
44.1
66.7
86.8
100.0

จากตารางที่ 51 แสดงปกติวสิ ัยที่ใชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทาง
สังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกน เทากับ 12.00
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แผนภูมิที่ 21 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบ
ตอตนเองและผูอื่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Median)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skewness)
ความโดง (Kurtosis)

=
=
=
=
=
=

11.50
12.00
12.00
1.80
-0.52
-0.54

จากแผนภูมิที่ 21 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดาน
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา คาเฉลี่ยเทากับ 11.50
คามัธยฐานเทากับ 12.00 และฐานนิยมเทากับ 12.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.81
มีคาความเบเปนลบเล็กนอยเทากับ -0.52 คาความโดงเทากับ -0.54
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ตารางที่ 52 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยรวม
คะแนนทักษะทางสังคม
71.00
79.00
82.00
83.00
84.00
86.00
87.00
88.00
90.00
91.00
92.00
93.00
94.00
95.00
96.00
97.00
98.00
99.00
100.00
101.00
102.00
103.00
104.00
105.00
106.00
107.00
108.00
109.00

ความถี่ (คน)
1
1
1
3
1
1
4
6
1
1
3
3
5
3
3
2
2
8
2
5
6
6
8
10
4
13
9
6

รอยละ
.2
.2
.2
.6
.2
.2
.7
1.1
.2
.2
.6
.6
.9
.6
.6
.4
.4
1.5
.4
.9
1.1
1.1
1.5
1.8
.7
2.4
1.7
1.1

รอยละสะสม
.2
.4
.6
1.1
1.3
1.5
2.2
3.3
3.5
3.7
4.2
4.8
5.7
6.3
6.8
7.2
7.5
9.0
9.4
10.3
11.4
12.5
14.0
15.8
16.5
18.9
20.6
21.7
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ตารางที่ 52 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยรวม (ตอ)
คะแนนทักษะทางสังคม
110.00
111.00
112.00
113.00
114.00
115.00
116.00
117.00
118.00
119.00
120.00
121.00
122.00
123.00
124.00
125.00
126.00
127.00
128.00
129.00
130.00
131.00
132.00
133.00
134.00
135.00
136.00
137.00
138.00
139.00

ความถี่ (คน)
16
13
15
8
12
17
8
18
6
20
16
12
19
26
19
12
16
20
20
10
14
12
11
9
10
8
8
12
8
5

รอยละ
2.9
2.4
2.8
1.5
2.2
3.1
1.5
3.3
1.1
3.7
2.9
2.2
3.5
4.8
3.5
2.2
2.9
3.7
3.7
1.8
2.6
2.2
2.0
1.7
1.8
1.5
1.5
2.2
1.5
.9

รอยละสะสม
24.6
27.0
29.8
31.3
33.5
36.6
38.1
41.4
42.5
46.1
49.1
51.3
54.8
59.6
63.1
65.3
68.2
71.9
75.6
77.4
80.0
82.2
84.2
85.8
87.7
89.2
90.6
92.8
94.3
95.2
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ตารางที่ 52 ความถี่ รอยละและรอยละสะสมของคะแนนทักษะทางสังคมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยรวม (ตอ)
คะแนนทักษะทางสังคม
140.00
141.00
142.00
143.00
144.00
145.00
146.00
148.00
149.00
รวม

ความถี่ (คน)
4
8
1
1
1
1
4
4
2
544

รอยละ
.7
1.5
.2
.2
.2
.2
.7
.7
.4
100.00

รอยละสะสม
96.0
97.4
97.6
97.8
98.0
98.2
98.9
99.6
100.00

จากตารางที่ 52 แสดงปกติวสิ ัยที่ใชในการแปลคาแบบอิงกลุมของคะแนนทักษะทาง
สังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนตามพฤติกรรมบงชี้ทั้ง 5 ดาน เทากับ 123
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แผนภูมิที่22 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ทั้ง 5 ดานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
คาเฉลี่ย ( X )
มัธยฐาน (Medium)
ฐานนิยม (Mode)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ (Skew ness)
ความโดง (Kurtosis)

=
=
=
=
=
=

119.22
121.00
123.00
13.63
-0.47
0.12

จากแผนภูมิที่ 22 แสดงสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา คาเฉลี่ยเทากับ 119.22 คามัธยฐานเทากับ 121.00 และฐานนิยม
เทากับ 123.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 13.63 มีคาความเบเปนลบเล็กนอยเทากับ -0.47
คาความโดงเทากับ 0.12
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2.4.4 การเทียบคาฐานนิยมกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทล
จากการนํามาตรวัดทักษะทางสังคมไปใชสํารวจนิสิตนักศึกษากลุมตัวอยาง
ทั้งสองมหาวิทยาลัย จํานวน 1,120 คน ในการวิเคราะหหาคาปกติวสิ ัยนั้น สามารถพิจารณาไดจาก
คะแนนเฉลี่ย หรือมัธยฐาน หรือฐานนิยมของคะแนนทักษะทางสังคม ซึ่งในการวิจยั ครั้งนี้ได
เลือกใชคาฐานนิยม เนื่องจากตองการเกณฑกลางของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาสําหรับใหสมาชิก
ในกลุมไดปฏิบัติตาม ทั้งในระดับประเทศ ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับภูมิภาค ดังแสดงใน
ตารางที่ 53
ตารางที่ 53 การแจกแจงคะแนนทักษะทางสังคม จําแนกตามระดับปกติวิสัย
การแจกแจง
คะแนนทักษะทางสังคม
คะแนนเฉลี่ย
มัธยฐาน
ฐานนิยม
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ
ความโดง

ปกติวิสัย
ระดับประเทศ

ระดับกรุงเทพฯ

ระดับภูมิภาค

184.84
119.50
115.00
13.24
-0.62
1.79

118.48
118.00
115.00
12.86
-0.79
3.74

119.22
121.00
123.00
13.63
-0.47
0.12

จากตารางที่ 53 เมื่อพิจารณาคาฐานนิยม พบวา ปกติวิสยั ระดับประเทศและระดับ
กรุงเทพมหานคร เทากับ 115 สวนปกติวิสัยระดับภูมิภาค เทากับ 123
นอกจากนี้จะไดนําเสนอการเทียบคาฐานนิยมดังกลาวขางตนกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทล
ของคะแนนทักษะทางสังคมดวย เพื่อใหทราบวามีกลุมนิสิตนักศึกษากี่เปอรเซ็นตที่ต่ํากวาหรือ
เทากับ และกี่เปอรเซ็นตที่สูงกวาคานัน้ ดังแสดงในตารางที่ 54
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ตารางที่ 54 การเทียบคาฐานนิยมกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิต
นักศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้และระดับปกติวิสัย
พฤติกรรมบงชี้

ดานการใชถอยคํา(ระหวางนิสิต
นักศึกษากับนิสิตนักศึกษา)
ดานการใชถอยคํา(ระหวางนิสิต
นักศึกษากับอาจารย)
ดานการใชทาทาง(ระหวางนิสิต
นักศึกษากับนิสิตนักศึกษากับ
อาจารย)
ดานลักษณะสวนบุคคล
ในการทํางานกลุม
ดานความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น
รวม

ระดับประเทศ
ระดับกรุงเทพมหานคร
คาฐาน เปอรเซ็นต คาฐาน เปอรเซ็นต
นิยม
ไทล
นิยม
ไทล
27
39.4
28
48.3

ระดับภูมิภาค
คาฐาน เปอรเซ็นต
นิยม
ไทล
27
39.9

36

62.7

34

44.6

36

58.3

11

62.8

11

66.0

11

59.4

34

61.6

32

43.4

34

61.2

12

69.8

11

50.5

12

66.7

115

38.0

115

39.4

123

59.6

จากตารางที่ 54 แสดงการเทียบคาฐานนิยมทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาในแตละดาน
ทั้ง 5 ดานและโดยรวมกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทล โดยการแปลคาแบบอิงกลุมในระดับประเทศ
ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับภูมภิ าค พบวา ปกติวิสยั ระดับประเทศเทากับ 115 ตรงกับตําแหนง
เปอรเซ็นตไทลที่ 38.0 สวนปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานครเทากับ 115 ตรงกับตําแหนง
เปอรเซ็นตไทลที่ 39.4 และปกติวิสัยระดับภูมิภาคเทากับ 123 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 59.6
เมื่อพิจารณาจําแนกตามพฤติกรรมบงชี้รายดาน พบวา
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคํา
ปกติวิสัยระดับประเทศ เทากับ 27 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 39.4
ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานครเทากับ 28 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 48.3
ปกติวิสัยระดับภูมิภาค เทากับ 27 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 39.9
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ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสติ นักศึกษากับอาจารย
ตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา
ปกติวิสัยระดับประเทศเทากับ36 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 62.7
ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานครเทากับ 34 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 44.6
ปกติวิสัยระดับภูมิภาคเทากับ 36 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 58.3
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิต
นักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทาง
ปกติวิสัยระดับประเทศเทากับ 11 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 62.8
ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานครเทากับ 11 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 66.0
ปกติวิสัยระดับภูมิภาคเทากับ 11 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 59.4
ทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
ปกติวิสัยระดับประเทศเทากับ 34 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 61.6
ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานครเทากับ 32 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 43.4
ปกติวิสัยระดับภูมิภาคเทากับ 34 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 61.2
ทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
ปกติวิสัยระดับประเทศเทากับ 12 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 69.8
ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานครเทากับ 11 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 50.5
ปกติวิสัยระดับภูมิภาคเทากับ 12 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 66.7
2.4.5 ปกติวิสยั และอันดับที่ของคะแนนทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยาง
นิสิตนักศึกษาทั้งหมด
ปกติวิสัยและอันดับที่ของคะแนนทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางนิสิต
นักศึกษาทั้งหมดในคณะวิชาตางๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแกน
ดังแสดงในตารางที่ 55
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ตารางที่ 55 ปกติวิสัยและอันดับที่ของคะแนนทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาทั้งหมด จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้ คณะวิชาและมหาวิทยาลัย
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จากตารางที่ 55 แสดงปกติวสิ ัยระดับประเทศ เทากับ 27 เมื่อพิจารณาเทียบกับปกติวสิ ัยตาม
พฤติกรรมบงชี้รายดาน 5 ดาน พบวา คณะวิชาที่มีปกติวิสัยสูงสุดเปนอันดับที่ 1 ไดแก ดาน a1(1)
การติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้
การใชถอยคําคือคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ปกติวิสัย = 33) ดาน a1(2) การ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้การใชถอยคํา
คือคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน (ปกติวสิ ัย = 39) ดาน a2 การติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้การใชทาทาง
คือ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (ปกติวิสัย = 13) ดาน b ลักษณะสวนบุคคลในการ
ทํางานกลุมคือคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ปกติวิสัย = 39) ดาน c ความรับผิดชอบ
ตอตนเองและผูอื่นคือคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (ปกติวิสัย = 14)
ทั้ง 5 คณะวิชาที่มีปกติวิสัยสูงสุดของทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้แตละดาน จึง
นับเปนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของแตละดาน ซึ่งจะไดนําจุดเดนของการจัดกิจกรรม/
โครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษามาวิเคราะห เพือ่ ใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการรางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาตอไป
จากการนําคาฐานนิยมในแตละคณะวิชาและมหาวิทยาลัยมาเปรียบเทียบดวยวิธีการจัด
อันดับคาฐานนิยม โดยจําแนกตามพฤติกรรมบงชี้ในแตละดาน 5 ดานและโดยรวม พบวา มีกลุม
สาขาวิชาและคณะวิชาของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มี
ปกติวิสัยต่ํากวาปกติวิสยั ระดับประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 56-60
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ตารางที่ 56 ปกติวิสัยทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิต
นักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําที่ต่ํากวาปกติวิสัย
ระดับประเทศ จําแนกตามกลุมสาขาวิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัย
กลุมสาขาวิชา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะวิชา
ปกติวิสัย

วิทยาศาสตรสุขภาพ

-

-

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี

-

-

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

พาณิชยศาสตร
และการบัญชี
นิเทศศาสตร

25
24

มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะวิชา
ปกติวิสัย
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
ศิลปกรรม
ศาสตร
นิติศาสตร

-

ปกติวิสัย
ระดับประเทศ
ดาน a1(1)
27

26
26
25
24

จากตารางที่ 56 แสดงกลุมสาขาวิชาและคณะวิชาของนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยทีม่ ีปกติวิสัยต่าํ กวาปกติวิสัยระดับประเทศของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสาร
และมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา
พบวา มี 1 กลุม สาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ประกอบดวย
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี (ปกติวิสยั = 25) คณะนิเทศศาสตร (ปกติวิสัย =24)
สําหรับกลุมสาขาวิชาและคณะวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มี
ปกติวิสัยต่ํากวาปกติวิสัยระดับประเทศของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษย
สัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา มีจํานวน 2
กลุมสาขาวิชา และ 4 คณะวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ประกอบดวยคณะ
วิทยาศาสตร (ปกติวิสัย = 26) คณะเทคโนโลยี (ปกติวิสัย = 26) และกลุม สาขาวิชาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ประกอบดวยคณะศิลปกรรมศาสตร (ปกติวิสัย = 25) และคณะนิติศาสตร
(ปกติวิสัย = 24)
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ตารางที่ 57 ปกติวิสัยทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิต
นักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคําที่ต่ํากวาปกติวิสัย
ระดับประเทศ จําแนกตามกลุมสาขาวิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัย
กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตร
สุขภาพ

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี

สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะวิชา
ปกติวิสัย

แพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
สหเวชศาสตร
สํานักวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา
จิตวิทยา
วิทยาศาสตร
อักษรศาสตร
พาณิชยศาสตรและ
การบัญชี
นิเทศศาสตร
ครุศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะวิชา
ปกติวิสัย

34
24
32
34
34

แพทยศาสตร
เภสัชศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
-

34
34
35
35

วิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
เทคโนโลยี
ศิลปกรรมศาสตร
นิติศาสตร

35
35
31
34
24

33

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

32

-

34
33
35
-

ปกติวิสัย
ระดับ
ประเทศ
ดาน a1(2)
36

-

34

จากตารางที่ 57 แสดงกลุมสาขาวิชาและคณะวิชาของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มี
ปกติวิสัยต่ํากวาปกติวิสัยระดับประเทศของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา พบวา มี
จํานวน 3 กลุมสาขาวิชา 11 คณะวิชา
สําหรับกลุมสาขาวิชาและคณะวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มี
ปกติวิสัยต่ํากวาปกติวิสัยระดับประเทศของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษย
สัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา พบวา มีจํานวน 3
กลุมสาขาวิชา และ 9 คณะวิชา
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ตารางที่ 58 ปกติวิสัยทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิต
นักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทางที่ต่ํากวา
ปกติวิสัยระดับประเทศ จําแนกตามกลุมสาขาวิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัย
กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตร
สุขภาพ
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะวิชา
ปกติวิสัย

เภสัชศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
สถาปตยกรรม
ศาสตร
อักษรศาสตร
สังคมศาสตรและ พาณิชยศาสตร
มนุษยศาสตร และการบัญชี
นิติศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะวิชา
ปกติวิสัย

10
10
10

สัตวแพทยศาสตร
-

10
-

10
10

ศิลปกรรมศาสตร

10
10

10

วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร

ปกติวิสัย
ระดับประเทศ
ดาน a2
11

8

จากตารางที่ 58 แสดงกลุมสาขาวิชาและคณะวิชาของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่มี
ปกติวิสัยต่ํากวาปกติวิสัยระดับประเทศของทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใช
ทาทาง พบวา มีจํานวน 3 กลุมสาขาวิชา 6 คณะวิชา
สําหรับกลุมสาขาวิชาและคณะวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีปกติ
วิสัยต่ํากวาปกติวิสัยระดับประเทศของทักษะทางสังคมในการติดตอสือ่ สารและมีมนุษยสัมพันธ
ระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทาง พบวา มี
จํานวน 3 กลุมสาขาวิชา 4 คณะวิชา
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ตารางที่ 59 ปกติวิสัยทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
ที่ต่ํากวาปกติวิสัยระดับประเทศ จําแนกตามกลุมสาขาวิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัย

กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตร
สุขภาพ

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร
และ
มนุษยศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะวิชา
ปกติวิสัย
แพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร
เภสัชศาสตร
สํานักวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา
จิตวิทยา
วิศวกรรมศาสตร
สถาปตยกรรม
ศาสตร
อักษรศาสตร
นิเทศศาสตร
เศรษฐศาสตร
นิติศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะวิชา
ปกติวิสัย

28
32
32

เทคนิคการแพทย
สาธารณสุขศาสตร
เภสัชศาสตร

33
32
31

33

สัตวแพทยศาสตร

33

31
31
30

เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม
ศาสตร
ศิลปกรรมศาสตร
นิติศาสตร

27
30

32
30
31
31

ปกติวิสัย
ระดับประเทศ
ดาน b
34

29
24

จากตารางที่ 59 แสดงกลุมสาขาวิชาและคณะวิชาของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มี
ปกติวิสัยต่ํากวาปกติวิสัยระดับประเทศของทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวน
บุคคลในการทํางานกลุม พบวา มีจํานวน 3 กลุมสาขาวิชา 11 คณะวิชา
สําหรับกลุมสาขาวิชาและคณะวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีปกติวิสยั ต่ํากวา
ปกติวิสัยระดับประเทศของทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการ
ทํางานกลุม พบวา มีจํานวน 3 กลุมสาขาวิชา 8 คณะวิชา
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ตารางที่ 60 ปกติวิสัยทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
ที่ต่ํากวาปกติวิสัยระดับประเทศ จําแนกตามกลุมสาขาวิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย

กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตร
สุขภาพ

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี

สังคมศาสตร
และ
มนุษยศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะวิชา
ปกติวิสัย
ทันตแพทยศาสตร
เภสัชศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
สํานักวิชา
วิทยาศาสตร
การกีฬา
วิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
สถาปตยกรรม
ศาสตร
อักษรศาสตร
พาณิชยศาสตร
และการบัญชี
นิติศาสตร
นิเทศศาสตร
รัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะวิชา
ปกติวิสัย

11
11
11
11

-

-

สัตวแพทยศาสตร
-

10
-

11
11
10

เทคโนโลยี
-

10
-

11
11

-

-

11
11
10

นิติศาสตร
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

8
11

ปกติวิสัย
ระดับประเทศ
ดาน c
12

จากตารางที่ 60 แสดงกลุมสาขาวิชาและคณะวิชาของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มี
ปกติวิสัยต่ํากวาปกติวิสัยระดับประเทศของทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอนื่ พบวา มีจํานวน 3 กลุมสาขาวิชา 12 คณะวิชา
สําหรับกลุมสาขาวิชาและคณะวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีปกติวิสยั ต่ํากวา
ปกติวิสัยระดับประเทศของทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการ
ทํางานกลุม พบวา มีจํานวน 3 กลุมสาขาวิชา 4 คณะวิชา
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ตอนที่ 3 รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
3.1 ผลการพิจารณารางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
3.2 รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
3.1 ผลการพิจารณารางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากผลการสํารวจทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาดวยมาตรวัด
ทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา (ตอนที่ 2) มาพิจารณารวมกับหลักการสําคัญ 7 ประการใน
การดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน เพื่อใชเปนแนวทางในการราง
รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา ซึง่ ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) รางแนวคิด
หรือหลักการในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา และ 2) รางแนวทางในการนําไปใช
เพื่อพัฒนานิสติ นักศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1.1 สวนที่ 1 รางแนวคิดหรือหลักการในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสติ
นักศึกษา
ประกอบดวย พฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคม 5 ดาน และหลักสําคัญ 7 ประการ
ในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน ดังนี้
พฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคม มี 5 ดาน คือ
1) ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาดานการใชถอยคํา
2) ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับอาจารยดานการใชถอยคํา
3) ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง นิสิต
นักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยดานการใชทาทาง
4) ทักษะทางสังคมดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
5) ทักษะทางสังคมดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
หลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริง
และแกมสัน คือ
1) สนับสนุนใหอาจารยและนิสิตนักศึกษาปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
2) สนับสนุนใหมีการรวมมือกันในหมูนิสติ นักศึกษา
3) สงเสริมใหมีการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ
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4)
5)
6)
7)

การใหขอมูลยอนกลับ
การเนนการใชเวลาที่สัมพันธกับงาน
การสื่อสารใหทราบถึงความคาดหวังสูง
การยอมรับนับถือความสามารถพิเศษและวิธีการเรียนที่หลากหลาย
(ดังรายละเอียดในบทที่ 2 หนา 72)
3.1.2 สวนที่ 2 รางแนวทางในการนําไปใชเพื่อพัฒนานิสติ นักศึกษา
ในการนําแนวคิดหรือหลักการ (จากสวนที่ 1) ไปใชพัฒนานิสิตนักศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการดังนี้
1) นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาทักษะทางสังคม
2) หลักการและวัตถุประสงค
3) เปาหมายการพัฒนาทักษะทางสังคม
4) หนวยงานที่รับผิดชอบ
5) ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาทักษะทางสังคม
6) กิจกรรม/โครงการในการพัฒนาทักษะทางสังคม
7) การประเมินผล
ผูวิจัยไดนําแนวคิดหรือหลักการในสวนที่ 1 มากําหนดกรอบแนวคิดรางรูปแบบการ
พัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้รายดาน จํานวน 5 รูปแบบ ดังแผนภูมิ
ที่ 20-24 ในภาคผนวก จ ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไปนี้
กรอบแนวคิดรางรูปแบบที่ 1 การพัฒนาทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ
ระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาดานการใชถอยคํา
ในการพัฒนาทักษะทางสังคมดังกลาวใหสอดคลองกับหลักสําคัญ 7 ประการในการ
ดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน (ดังแผนภูมิที่ 20) ปฏิสัมพันธระหวาง
อาจารยกับนิสติ นักศึกษานั้น อาจารยมีบทบาทในการทําหนาที่เปนที่ปรึกษา (Advisor) หรือ
ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) เปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาปรึกษาหารือไดเสมอ มีความเปน
กันเอง กระตุน ใหนิสิตนักศึกษาสนทนาโตตอบกัน แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจารยชี้แจงพฤติกรรมที่คาดหวังใหนิสิตนักศึกษารูอยาง
ชัดเจน ซึ่งจะชวยนิสิตนักศึกษาใหรูความคาดหวังทีม่ ีตอตนและพยายามจะแสดงพฤติกรรมนั้น
และกิจกรรมที่จัดเนนการพัฒนานิสิตนักศึกษาทางดานการใชถอยคําสุภาพ น้ําเสียงนุม นวล แสดง
ความคิดเห็น รูจักการปฏิเสธ เชน บทบาทสมมติ โตวาที เปนตน
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กรอบแนวคิดรางรูปแบบที่ 2 การพัฒนาทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ
ระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยดานการใชถอยคํา
ในการพัฒนาทักษะทางสังคมดังกลาวใหสอดคลองกับหลักสําคัญ 7 ประการในการ
ดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสันนั้น (ดังแผนภูมิที่ 21) อาจารยมีบทบาท
ในการทําหนาที่เปนที่ปรึกษา (Advisor) หรือผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) อาจารยและนิสิต
นักศึกษารวมกันจัดกิจกรรมฝกฝนการใชถอยคํา น้ําเสียง แสดงความคิดเห็น ฝกการสนทนา
โตตอบอยางมีมารยาท รูจักรับฟงความคิดเห็นของอาจารย รวมทั้งรูจกั ปฏิเสธ กลาชี้แจงความจริง
ตออาจารย โดยใชเวลาในการฝกฝนอยางตอเนื่องและเหมาะสม มีการวิพากษวิจารณพฤติกรรมที่
แสดงออกรวมกัน อาจารยชแี้ จงพฤติกรรมที่คาดหวังใหนิสิตนักศึกษารูอยางชัดเจน ซึ่งจะชวยนิสติ
นักศึกษาใหรูความคาดหวังที่มีตอตนและพยายามจะแสดงพฤติกรรมนั้น กิจกรรมที่จัดมีความ
หลากหลาย เหมาะสมกับระดับทักษะทางสังคม เชน การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ คลินิก
หมอภาษา เปนตน
กรอบแนวคิดรางรูปแบบที่ 3 การพัฒนาทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ
ระหวาง นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยดานการใชทาทาง
ในการพัฒนาทักษะทางสังคมดังกลาวใหสอดคลองกับหลักสําคัญ 7 ประการในการ
ดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสันนั้น (ดังแผนภูมิที่ 22) อาจารยมีบทบาท
สําคัญในการเปนแบบอยางของผูมีมารยาทงามและมีสมั มาคารวะ สนับสนุนใหนสิ ิตนักศึกษาได
ฝกฝนเรื่องมารยาทและการมีสัมมาคารวะตออาจารยภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจารยหรือกลุม
เพื่อนสังเกตทาทางและใหคาํ ติชมรวมทั้งขอเสนอแนะเพือ่ แกไขปรับปรุง อาจารยบอกความ
คาดหวังใหนสิ ิตนักศึกษาทราบ กิจกรรมที่จัดเนนเรื่องมารยาทและการมีสัมมาคารวะ มีความ
นาสนใจ เหมาะกับวัย โดยสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเปนผูสรางสรรคกิจกรรมขึ้นเอง เชน การจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมารยาทในสังคม การจัดประกวดผูมีมารยาทงาม เปนตน
กรอบแนวคิดรางรูปแบบที่ 4 การพัฒนาทักษะทางสังคมดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
ในการพัฒนาทักษะทางสังคมดังกลาวใหสอดคลองกับหลักสําคัญ 7 ประการในการ
ดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสันนั้น (ดังแผนภูมิที่ 23) อาจารยมีบทบาท
ในการทําหนาที่เปนกัลยาณมิตร เปนแบบอยางที่ดีในการควบคุมอารมณ ชี้แนะและชวยเหลือใน
การแกปญหา นิสิตนักศึกษามีการปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ทํางานกลุม มีการแบงหนาทีค่ วามรับผิดชอบงานรวมกันทั้งในฐานะผูนําและผูตาม เรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานจริงตามกฎระเบียบที่วางไว มีการวิเคราะหกระบวนการทํางานของกลุมและใหขอมูล
ยอนกลับ กําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมกับงานและระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษา อาจารย
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กําหนดขั้นตอนการทํางานหรือฝกฝนใหนสิ ิตนักศึกษาดําเนินงานอยางเปนระบบระเบียบ กิจกรรม
กลุมที่จัดขึ้นเปนความคิดสรางสรรคของอาจารยหรือนิสิตนักศึกษา ซึง่ มีหลากหลายรูปแบบทั้งใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เชน การทําโครงงาน การวิจยั ชุมชน คายสัมผัสทองถิ่น เปนตน
กรอบแนวคิดรางรูปแบบที่ 5 การพัฒนาทักษะทางสังคมดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
ในการพัฒนาทักษะทางสังคมดังกลาวใหสอดคลองกับหลักสําคัญ 7 ประการในการ
ดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสันนั้น (ดังแผนภูมิที่ 24) อาจารยสงเสริม
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning) โดยทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกหรือ
พี่เลี้ยง (Mentor) ในการควบคุมดูแลใหนิสิตนักศึกษาที่มคี วามสามารถแตกตางกันเรียนรูรวมกัน
แตละคนไดรับการฝกฝนใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนและขณะเดียวกันก็ชวยเหลือสมาชิก
คนอื่นๆ ดวยโดยเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน นิสิตนักศึกษาลงมือปฏิบัติตามที่
ไดรับมอบหมายจากกลุมภายในระยะเวลาที่กําหนดไว มีการสังเกตการปฏิบัติงานตามหนาที่ของแต
ละคนและใหขอมูลยอนกลับพรอมทั้งแรงเสริม อาจารยชี้แจงความคาดหวังที่สูงใหนิสิตนักศึกษา
ทราบอยางชัดเจนเพื่อใหนิสติ นักศึกษาพยายามพัฒนาตนเองมากขึ้น กิจกรรมที่จัดมีหลากหลาย
รูปแบบทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เชน การจัดกิจกรรมแบบจิ๊กซอร (Jigsaw) การทํา
โครงงาน การบริการชุมชน คายอาสาพัฒนา คายสัมผัสทองถิ่น เปนตน
การนําเสนอผูท รงคุณวุฒิเพือ่ ตรวจสอบ
หลังจากพัฒนารางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาเสร็จแลว
ไดจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิจาํ นวน 17 คน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 ณ หองประชุมสํานักงานกิจการ
นิสิต อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
รางรูปแบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึน้
ผลการพิจารณาตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ สรุปไดดังนี้
1. ดานหลักการ
1.1 กรอบแนวคิดรางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาที่
นําเสนอแยกรายดาน จํานวน 5 รูปแบบ ควรนําเสนอเพียงรูปแบบเดียว โดยบูรณาการทักษะทาง
สังคมตามพฤติกรรมบงชี้ทั้ง 5 ดานอยางเปนองครวม ไมตองแยกรายดาน (ดังแผนภูมิที่ 16)
ขอเสนอแนะนี้สอดคลองกับขอควรคํานึงในการพัฒนาทักษะทีว่ าการพัฒนาทักษะใดทักษะหนึ่ง
ยอมตองอาศัยทักษะยอยประกอบกัน ฉะนั้นตองใหผูเรียนเกิดทักษะยอยกอน เชน การทํางานเปน
กลุม ผูเรียนจําเปนตองมีทักษะการพูด การฟง การรูจักแยกแยะความคิดเห็นตางๆ ไดกอน
(ประนอม เดชชัย, 2536: 21)
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1.2 ควรนําคาฐานนิยมและอันดับที่สูงสุดของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิต
นักศึกษาในคณะวิชาและมหาวิทยาลัยมาเปนแนวปฏิบัตทิ ี่ดี (Best Practice) จากนัน้ นํามาวิเคราะห
ถึงวิธีการหรือกิจกรรมที่สะทอนลักษณะเดนและมีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป
1.3 ควรเชื่อมโยงแนวปฏิบัติที่ดีของแตละคณะวิชาและมหาวิทยาลัยกับหลักสําคัญ
7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน เพื่อใหไดแนวทาง
การจัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะทางสังคมที่เหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
1.4 ควรมองภาพกวาง เพื่อสรางบัณฑิตทีม่ ีความเปนผูนาํ และผูตามในสังคม
โลกาภิวัตน
2. ดานเปาหมาย เสนอใหพฒ
ั นานิสิตนักศึกษาใหมีทักษะทางสังคมที่มีความเปนไทย
แตปรับตัวสูโลกยุคใหมไดอยางเหมาะสม
3. ดานการดําเนินการ
3.1 ควรเนนกระบวนการและกิจกรรมที่แสดงถึงปฏิสัมพันธที่ดีระหวางอาจารยและ
นิสิตนักศึกษา เพราะอาจารยผูสอนมีความสําคัญอยางยิ่งในการเปนตนแบบที่ดี
3.2 ควรคํานึงถึงรูปแบบหรือกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาไดเรียนรู
วัฒนธรรมสากลทามกลางกระแสโลกาภิวตั นจากสังคมที่เปนจริง เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวาง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล โดยที่นิสิตนักศึกษาจะสามารถรักษาวัฒนธรรมไทยที่สั่งสมมา
พรอมกับแสดงออกถึงพฤติกรรมทางสังคมในรูปแบบของเวทีไทยในเวทีโลกได
การศึกษาแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
จากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิทเี่ สนอใหนําคาฐานนิยมและอันดับทีส่ ูงสุดของ
คะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาในคณะวิชาและมหาวิทยาลัยมาเปนแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) นั้น ผูวจิ ัยไดพิจารณาผลการจัดอันดับคะแนนทักษะทางสังคมที่สูงสุด (ตารางที่ 42)
พบวา มี 5 คณะวิชา จําแนกตามรายดาน คือ คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน,
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ซึ่งทั้ง 5 คณะวิชานี้ถือวาเปนแนวปฏิบัติทดี่ ที ี่จะไดศึกษาตอไป โดยผูวจิ ยั ไดสัมภาษณผูบริหาร
คณาจารยและบุคลากรของทั้ง 5 คณะวิชาดังกลาว จํานวน 9 คน ระหวางวันที่ 3-7 มีนาคม 2551
ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ในการติดตอสือ่ สารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาดานการใชถอยคํา
จากการสัมภาษณสิทธานต จันทรแจมใส นักวิชาการศึกษา และพนิดา รัตตสาธุชน
เจาหนาที่โครงการ Art for All คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ, 3
มีนาคม 2551) พบวา ปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับนิสิตคณะนี้อยูในระดับสูง เนื่องจาก
ธรรมชาติของศาสตรใหความสําคัญกับเอกลักษณ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ซึ่งเห็นไดจากกิจกรรม
หลายรูปแบบที่เกี่ยวของกับพิธีกรรม การเคารพนับถือครูบาอาจารย เชน พิธีไหวครูครอบครู
ดนตรีไทย นาฏศิลป ชางศิลป การถายทอดตอทารํา ตอเพลง นอกจากนี้ สวนใหญการถายทอดวิชา
ความรูและทักษะตางๆ จากอาจารยหรือ “พอครู แมครู” เปนแบบตัวตอตัว จึงใกลชิดกับนิสิตมาก
อีกประการหนึ่งคือ นิสิตมีการรวมมือกันในหมูน ิสิตดวยกันเองสูง ไมเนนการแขงขัน
เนื่องจากแตละสาขาวิชามีนสิ ิตจํานวนนอย จึงทําใหการติดตอสื่อสารดานการใชถอยคําระหวาง
นิสิตกับนิสิตมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบรรยากาศของการเรียนการสอนจะตองมีจดั แสดงผลงานทั้ง
ของอาจารยและนิสิตตลอดป เชน คอนเสิรต ปพาทยดึกดําบรรพ แฟชัน่ โชว นาฏศิลป นิทรรศการ
เปนตน นิสิตจึงมีโอกาสพัฒนาทักษะทางดานนี้อยางตอเนื่องและสม่าํ เสมอ
นอกจากนี้ คณะศิลปกรรมศาสตรไดสงเสริมการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ ดวยการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิตภายใตชอื่ Art for All ที่เปดโอกาสและสงเสริมใหนิสิตนําศักยภาพในศาสตร
ศิลปกรรม สาขาวิชาตางๆ มาเติมเต็มใหแกเยาวชนผูดอยโอกาสภายใตหลักการศิลปะบําบัด
ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณดังกลาวขางตนมาวิเคราะหเชื่อมโยงกับหลักสําคัญ
7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน พบวา แนวปฏิบัติทดี่ ี
ของคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สอดคลองกับหลักสําคัญ จํานวน 5 ขอ คือ
ขอที่ 1-2, 5-7 ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 23
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ดาน a1 (1)

หลักสําคัญ 7 ประการ

คณะศิลปกรรมศาสตร

ในการดําเนินการศึกษา

จุฬาลงกรณ

ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย

1. การเคารพครูอาจารย
• พิธีครอบครู
• พิธีไหวครูดนตรีไทย

1. สนับสนุนใหอาจารยและนิสิตนักศึกษา
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
7. การยอมรับนับถือความสามารถพิเศษ
และวิธีการเรียนที่หลากหลาย

• การถายทอดทักษะ เชน การตอทารํา
การตอเพลง
2. การเรียนมีการจัดแสดงผลงาน
• นิทรรศการ
• คอนเสิรต
• แฟชั่นโชว
• นาฏศิลป
3. กิจกรรม Art for All
• มุมมองเคารพตอเพื่อนรวมโลก
• ใชศิลปะบําบัดเยาวชนดอยโอกาส
• เวทีไทยในเวทีสากลโลก

2. สนับสนุนใหมีการรวมมือกันใน
หมูนิสิตนักศึกษา
5. การเนนการใชเวลาที่สัมพันธกับงาน

6. การสื่อสารใหทราบถึงความคาดหวังสูง
7. การยอมรับนับถือความสามารถพิเศษ
และวิธีการเรียนที่หลากหลาย

แผนภูมิที่ 23 การวิเคราะหความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติทดี่ ีดานทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสาร
และมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาดานการใชถอยคํา (a1 (1))
ของคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับหลักสําคัญ 7 ประการใน
การดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน
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ในการติดตอสือ่ สารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยดานการใชถอยคํา
จากการสัมภาษณ จงรักษ หงสงาม อดีตรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน (สัมภาษณ, 4 มีนาคม 2551) พบวา
คณะนีไ้ ดใชกจิ กรรมนิสิตนักศึกษาเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาของคณะ โดย
ทีมผูบริหารฝายพัฒนานักศึกษาไดใหความสําคัญอยางยิ่งและทุมเทเวลาใหแกนกั ศึกษาทั้งในและ
นอกเวลาราชการสนับสนุนและสงเสริมทุกดานทีจ่ ะใหนักศึกษาเปนผูส รางสรรคกิจกรรม
กิจกรรมเดน คือ กิจกรรม Stroke หรือการเปดใจระหวางทีมงานและนักศึกษาทีเ่ ขารวม
กิจกรรม เปนการละลายพฤติกรรมนักศึกษาตั้งแตชนั้ ปที่ 1 ใหรูจักตนเอง ยอมรับผูอื่น เพื่อการอยู
รวมกันอยางมีความสุข ซึ่งทีมผูบริหารกิจการนักศึกษาของคณะไดเขารวมกิจกรรมนีอ้ ยางเต็มที่
ทําใหประสบความสําเร็จสูง และเปนทีย่ อมรับของคณะอื่นๆ โดยทีมอาจารยและนักศึกษาของ
คณะไดรับเชิญเปนวิทยากรในการจัดกิจกรรมนี้ใหแกคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน
กิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ไดแก กิจกรรมละครเวที
อันเปนการรวมกลุมของนักศึกษาดวยกันเอง ผูแสดงเปนนักศึกษาที่มบี ุคลิกภาพดี ตัง้ ใจและทุมเท
ในการฝกซอมจนทําใหสามารถเปดการแสดงไดหลายรอบและสรางชื่อเสียงใหแกคณะดวย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ที่นับวาเปนงานใหญของคณะไดแกงาน
ลอยกระทง ซึง่ อาจารยและนักศึกษาไดรว มแรงรวมใจกันจัดงานอยางแข็งขัน เปนการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมอีกทางหนึ่ง
สวนดานการเรียนการสอนก็มีสวนชวยสงเสริมการพัฒนาทักษะดานนี้เชนกัน ดังจะเห็น
ไดจากนักศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรม การทองเที่ยว จะมีการฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานการณจริง
เปนการเปดโอกาสใหนกั ศึกษาไดฝก ฝนการใชถอยคําที่เหมาะสม รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธที่ดีใน
การพบปะกับบุคคลที่อาวุโสกวาและหลากหลายอาชีพ ที่สําคัญคือไดรับขอมูลยอนกลับทันทีจาก
ผูรับบริการ จึงเปนผลใหทักษะทางสังคมของนักศึกษาคณะนี้อยูในระดับสูง
ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณดังกลาวขางตนมาวิเคราะหเชื่อมโยงกับหลักสําคัญ
7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน พบวา แนวปฏิบัติทดี่ ี
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน สอดคลองกับหลักสําคัญจํานวน 5 ขอ คือ ขอที่
1-4, 7 ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 24
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ดาน a1 (2)

หลักสําคัญ 7 ประการ

คณะวิทยาการจัดการ

ในการดําเนินการศึกษา

มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี

ขอนแกน

1. ใชหลักกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
• อาจารยและทีมผูบริหารกิจการ
นักศึกษาทุมเทกับการเขารวม
กิจกรรมอยางใกลชิด และเอาใจใส
• สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูสรางสรรค
กิจกรรมอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง
2. การเรียนการสอน
• ใหการบริการกับบุคคล (สาขา
การโรงแรม สาขาการทองเที่ยว)
• พบปะบุคคลที่อาวุโสกวา
หลากหลายอาชีพ
• เนนการปฏิบัติที่ไดรับขอมูล
ยอนกลับจากบุคคลที่รับการบริการ
• เวทีไทยในเวทีสากลโลก

1. สนับสนุนใหอาจารยและนิสิตนักศึกษา
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
2. สนับสนุนใหมีการรวมมือกันใน
หมูนิสิตนักศึกษา

3. สงเสริมใหมีการเรียนรูแบบลงมือ
ปฏิบัติ
4. การใหขอมูลยอนกลับ
7. การยอมรับนับถือความสามารถพิเศษ
และวิธีการเรียนที่หลากหลาย

แผนภูมิที่ 24 การวิเคราะหความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติที่ดีดา นทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสาร
และมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยดานการใชถอยคํา (a1(2))
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน กับหลักสําคัญ 7 ประการใน
การดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน: แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทักษะทางสังคม
ในการติดตอสือ่ สารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารย
ดานการใชทาทาง
จากการสัมภาษณ สมจิต แดนสีแกว รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน (สัมภาษณ, 4 มีนาคม 2551) พบวา คณะนี้สนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษา
มีปฏิสัมพันธตอกันเปนสําคัญ ดังเห็นไดจากโครงการสงเสริมความสัมพันธระหวางคณาจารยและ
นักศึกษา เรียกวา วันครอบครัวสีฟา การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาซึ่งกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษา
ตองจัดเวลาพบนักศึกษาอยางนอย 1 ชั่วโมง/สัปดาห พรอมกับบันทึกรายงาน เพื่อพิจารณาวามี
ประเด็นใดที่จาํ เปนตองใหคําแนะนําอยางตอเนื่องและใกลชิดเปนพิเศษ
ดานการเรียนการสอนเนนการฝกปฏิบัติมากโดยเฉพาะในหอผูปวย อาจารยและ
นักศึกษาใชเวลารวมกันอยางมากทั้งในชัน้ เรียนและในหอพัก นักศึกษาจึงสามารถควบคุมกิริยา
ทาทางไดอยางมีสัมมาคารวะ โดยไดเห็นแบบอยางที่ดจี ากอาจารยผูควบคุมดูแล (mentor)
นอกจากนี้ยังสงเสริมการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ โดยใชหลักการออกสูชุมชนดวยการ
ใหนกั ศึกษารวมกลุมกันเองในการทํากิจกรรมหลากหลาย อาทิ การจัดคายบริการสุขภาพแกชุมชน
การใหบริการสุขอนามัยโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รวมถึง การเขารวมงานวันสําคัญของ
วิชาชีพพยาบาล เชน วันศรีนครินทร พอสว. วันพยาบาลไทย-สากล เปนตน นักศึกษาจะไดเห็น
ผูเจ็บปวย ผูทพุ พลภาพ รวมทั้งผูที่ดอยโอกาสกวา จึงทําใหนกั ศึกษาคณะนี้มีจิตใจออนโยน มีทาที
ที่เปนมิตร สีหนา ทาทางและแววตาที่เอือ้ อาทร รวมทั้งมีมารยาทที่ดี
ทางดานหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตรมีจุดเนนที่ Holistic Care โดยใชความเอื้ออาทร
(caring) กับความเปนมนุษย ไมใชเปนเพียงกระบวนการทางวิทยาศาสตร รายวิชาตางๆ จึงตั้ง
ความหวังกับนักศึกษาสูงในการที่จะพัฒนานักศึกษาใหรูจักเคารพและเอื้ออาทรตอกันดวยจิต
วิญญาณวิชาชีพการพยาบาล โดยสอนสอดแทรกในรายวิชาตางๆ ทุกชั้นป รวมทั้งมีการจัดพิธีที่
ใหเกียรติแกนกั ศึกษาเมื่อสอบผานหลักสูตรแตละป เชน โครงการรับหมวกและเสื้อ อันเปนการ
ปลูกฝงใหนักศึกษารักและภูมิใจในวิชาชีพและสถาบัน นอกจากนี้ยังมีพิธีประกาศคุณความดี
มอบรางวัลจากคณบดี (Dean Award) เพือ่ ยกยองความดีของนักศึกษาในวันสําคัญตางๆ เชน
วันสถาปนาคณะพยาบาล วันไหวครู เปนตน กิจกรรมเหลานี้เปนการสื่อสารใหนักศึกษาทราบถึง
ความคาดหวังของทุกฝาย
ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณดังกลาวขางตนมาวิเคราะหเชื่อมโยงกับหลักสําคัญ 7
ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน พบวา แนวปฏิบัติทดี่ ี
ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สอดคลองกับหลักสําคัญจํานวน 6 ขอ คือ ขอที่
1- 6 ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 25
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หลักสําคัญ 7 ประการ

ดาน a2

คณะพยาบาลศาสตร

ในการดําเนินการศึกษา

มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี

ขอนแกน

1. อาจารยเปนแบบอยาง
• มีความใกลชิดกับนักศึกษามาก
• มีกิริยาทาทางสุภาพออนโยน
2. ศาสตรวิชาชีพพยาบาล
• หลักการเกื้อกูลผูดอยกวา
• Caring เปนองครวม
• รับผิดชอบตอชีวิตมนุษย
3. การเรียนการสอน
• เนนการฝกปฏิบัติมาก
• ฝกปฏิบัติในหอผูปวย
• ตองอยูรวมกันในหอพัก
• มีสํานึกเพื่อสวนรวม

1. สนับสนุนใหอาจารยและนิสิตนักศึกษา
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
2. สนับสนุนใหมีการรวมมือกันใน
หมูนิสิตนักศึกษา

3.
4.
5.
6.

สงเสริมใหมีการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ
การใหขอมูลยอนกลับ
การเนนการใชเวลาที่สัมพันธกับงาน
การสื่อสารใหทราบถึงความคาดหวังสูง

แผนภูมิที่ 25 การวิเคราะหความเชื่อมโยงแนวปฏิบัตทิ ี่ดีดานทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสาร
และมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยดานการใช
ทาทาง (a 2) ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กับหลักสําคัญ 7
ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน
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คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: แนวปฏิบตั ิที่ดีของการพัฒนาทักษะทางสังคม
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
จากการสัมภาษณเปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ, 7 มีนาคม 2551) พบวา
เนื่องจากคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนศาสตรแบบสหวิทยาการ มี
ความหลากหลายทั้งดานเทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด โภชนาการ นิสิตแตละสาขาวิชาตอง
รวมมือกันในการสงผานขอวินิจฉัยจากหองปฏิบัติการเฉพาะทาง จึงตองอาศัยทักษะการทํางาน
กลุมสูง มีความรับผิดชอบ และใชเวลาอยางเหมาะสมกับชนิดของงาน โดยเฉพาะการทํางานใน
หองปฏิบัติการที่ตองแขงขันกับเวลา
ดานการเรียนการสอน นิสิตไดรับการฝกใหรูจักรับฟงความคิดเห็นผูอนื่ ยอมรับความ
แตกตางระหวางบุคคล ประสานประโยชนรวมกัน จึงมีทักษะการทํางานกลุมที่ดี
ดานการจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิต มีการรวมกลุมกันหลายฝายอยางเขมแข็ง โดยเนน
การจัดเวทีประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูอยางสม่ําเสมอ
นอกจากนี้ยังมีระบบพี่รหัส – นองรหัสที่เขมแข็ง นิสิตไดชวยเหลือซึง่ กันและกันอยาง
ใกลชิด อันเปนการพัฒนาทักษะการอยูรวมกันกับผูอื่น ทําใหสามารถปรับตัวไดอยางมีความสุข
ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณดังกลาวขางตนมาวิเคราะหเชื่อมโยงกับหลักสําคัญ
7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน พบวา แนวปฏิบัติทดี่ ี
ของคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สอดคลองกับหลักสําคัญจํานวน 4 ขอ คือ ขอที่
2-3, 5, 7 ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 26
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ดาน b

หลักสําคัญ 7 ประการ

คณะสหเวชศาสตร

ในการดําเนินการศึกษา

จุฬาลงกรณ

ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย

1. ศาสตรวิชาชีพ
• สหวิทยาการ
• การวินิจฉัยผูปวย
ตองอาศัยความรวมมือ สงผาน
ขอวินิจฉัยจากหองปฏิบัติการ
ไมสามารถตัดสินโดยศาสตร
เพียงศาสตรเดียว
2. การเรียนการสอน
• เนนการฝกปฏิบัติ
• ตองยอมรับความแตกตางระหวาง
บุคคลในวิทยาการที่มีจุดเนน
ตางกัน
• เนนการใชเวลาที่สัมพันธกับงาน
โดยเฉพาะในหองปฏิบัติการ

2. สนับสนุนใหมีการรวมมือกันในหมูนิสิต
นักศึกษา

3. สงเสริมใหมีการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ
5. การเนนการใชเวลาที่สัมพันธกับงาน
7. การยอมรับนับถือความสามารถพิเศษและ
วิธีการเรียนที่หลากหลาย

แผนภูมิที่ 26 การวิเคราะหความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติทดี่ ีดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
(b) ของคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับหลักสําคัญ 7 ประการใน
การดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน: แนวปฏิบตั ิที่ดีของการพัฒนาทักษะทางสังคม
ดานความรับผิดชอบตนเองและผูอื่น
จากการสัมภาษณประพัทธ สันติวรากร รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา และอันชรีย
ขนันไทย ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
(สัมภาษณ, 4 มีนาคม 2551) พบวา
ในปการศึกษา 2548 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดออกประกาศ เรือ่ ง
“หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร” กําหนดใหนกั ศึกษาทีจ่ ะ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไดตองเขารวมกิจกรรมอยางนอย 24 ครั้ง โดยตองเปนกิจกรรมในดาน
ตางๆ อยางนอย 5 ดาน จากประเภทกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 1) ดานการแสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย 2) ดานวิชาการ เทคโนโลยีและสารสนเทศ 3) ดานการบําเพ็ญประโยชน
4) ดานการพัฒนาบุคลิกภาพและความเปนผูนํา 5) ดานทักษะทางภาษา 6) ดานการสงเสริมวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 7) ดานการรณรงคตอ ตานยาเสพติด 8) ดานการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงาม 9) ดานกีฬา นันทนาการและการตอนรับนักศึกษา
ใหม 10) ดานอื่นๆ ที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้หนวยงานดาน
พัฒนานักศึกษาไดจัดทําฐานขอมูลการเขารวมกิจกรรมและออกใบรับรองการเขารวมกิจกรรมใหแก
นักศึกษา
กิจกรรมที่เดนมากคือ ดานการบําเพ็ญประโยชน เชน คายอาสาพัฒนา เปนการเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดใชความรูและทักษะดานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาตางๆ ในการจัด
กิจกรรมคายในชุมชน โดยเฉพาะดานการกอสราง เชน การสรางสนามเด็กเลน การสรางหองสมุด
เปนตน อีกทั้งเปนการปลูกฝงสํานึกความรับผิดชอบตอสวนรวม และทําใหรุนพี่รุนนองมีความ
ใกลชิดผูกพันกันมาก เห็นไดจากการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตางๆ อยางพรอมเพรียง
ดานการเรียนการสอน นักศึกษาตองไปฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานประกอบการหรือ
โรงงาน จึงทําใหไดรับขอมูลยอนกลับจากผูที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงงานตอไป นอกจากนี้ศาสตร
วิชาชีพนี้เอื้อตอการสรางสรรคสังคม เนนความรับผิดชอบสูงตามจรรยาบรรณวิชาชีพและความ
คาดหวังของสังคม
ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณดังกลาวขางตนมาวิเคราะหเชื่อมโยงกับหลักสําคัญ
7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน พบวา แนวปฏิบัติทดี่ ี
ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สอดคลองกับหลักสําคัญจํานวน 5 ขอ คือ ขอที่
2 -4, 6-7 ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 27
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แนวปฏิบัติที่ดีของ

ดาน c

หลักสําคัญ 7 ประการ

คณะวิศวกรรมศาสตร

ในการดําเนินการศึกษา

มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี

ขอนแกน

1. กิจกรรมคายอาสาพัฒนา
• ปลูกฝงสํานึกความรับผิดชอบตอ
สวนรวม

2. สนับสนุนใหมีการรวมมือกันใน
หมูนิสิตนักศึกษา
3. สงเสริมใหมีการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ

• รุนพี่-รุนนองใกลชิดผูกพันกัน
2. ศาสตรวิชาชีพ
• เอื้อตอการสรางสรรคสังคม
• เนนความรับผิดชอบสูงตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
• ฝกปฏิบัติวิชาชีพในโรงงาน/
สถานประกอบการ

4. การใหขอมูลยอนกลับ
6. การสื่อสารใหทราบถึงความคาดหวังสูง
7. การยอมรับนับถือความสามารถพิเศษ
และวิธีการเรียนที่หลากหลาย

แผนภูมิที่ 27 การวิเคราะหความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติที่ดีดา นความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
(c) ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กับหลักสําคัญ 7 ประการใน
การดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน
สรุปการวิเคราะหความเชื่อมโยงทักษะทางสังคมและแนวปฏิบัติที่ดีกับหลักสําคัญ
7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน ในภาพรวม ดังแสดง
ในตารางที่ 61
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ตารางที่ 61 ภาพรวมการเชือ่ มโยงแนวปฏิบัติที่ดีของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยกับหลักสําคัญ
7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน จําแนก
ตามทักษะทางสังคมและกลุมสาขาวิชา
หลักสําคัญ
7 ประการ

1
2
3
4
5
6
7
รวม

ทักษะทางสังคม/กลุมสาขาวิชา/แนวปฏิบัติที่ดีของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย

a 1 (1)

a 1 (2)

กลุมสังคมกลุมสังคมมนุษยศาสตร
มนุษยศาสตร
ศิลปกรรมศาสตร วิทยาการจัดการ
จุฬาฯ
ม.ขอนแกน
√
√

a2

b

c

กลุมวิทยฯ
สุขภาพ
พยาบาลศาสตร
ม.ขอนแกน
√

กลุมวิทยฯ
สุขภาพ
สหเวชศาสตร
จุฬาฯ
−

กลุมวิทยฯ
เทคโนฯ
วิศวกรรมศาสตร
ม.ขอนแกน
−

√

√

√

√

√

−

√

√

√

√

−

√

√

−

√

√

−

√

√

−

√

−

√

−

√

√

√

−

√

√

5

5

6

4

5

รวม

3
5
4
3
3
3
4

จากตารางที่ 61 พบวา ทักษะทางสังคมที่สอดคลองกับหลักสําคัญ 7 ประการที่มีความถี่
สูงสุด คือ หลักขอที่ 2 สนับสนุนใหมกี ารรวมมือกันในหมูนิสิตนักศึกษา (5) รองลงมา คือ หลัก
ขอที่ 3 สงเสริมใหมีการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ และขอที่ 7 การยอมรับนับถือความสามารถพิเศษ
และวิธีการเรียนที่หลากหลาย (4) ขอที่เหลือนอกนั้นมีความถี่ (3)
เมื่อพิจารณากลุมสาขาวิชา พบวา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพมีความถี่สูงสุด (6)
รองลงมา ไดแก กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี (5)
เมื่อพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีของคณะวิชากับหลักสําคัญ 7 ประการ พบวา คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักสําคัญทุกขอ ยกเวนขอที่ 7 สวน
คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักสําคัญทุกขอ
ยกเวนขอที่ 3 และ 4 เชนเดียวกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีแนวปฏิบัติที่
สอดคลองกับหลักสําคัญทุกขอ ยกเวนขอที่ 5 และ 6 เชนเดียวกับ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักสําคัญทุกขอ ยกเวนขอที่ 1 และ 5

214
สําหรับคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักสําคัญ
ในขอที่ 2-3 และ 5, 7
จากการสัมภาษณเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี ผลการวิเคราะหเชื่อมโยงแนวปฏิบัติที่ดีที่
สอดคลองกับหลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและ
แกมสันตามพฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดาน ดังกลาวขางตน ไดนํามาใชพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาใหสมบูรณยิ่งขึ้น ดังไดกลาวในรายละเอียดตอไป
3.2 รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทีผ่ ูวิจัยพัฒนาขึน้ ประกอบดวย
2 สวน คือ
1. แนวคิดหรือหลักการในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
2. แนวทางในการนําไปใชเพื่อพัฒนานิสติ นักศึกษา
3.2.1 สวนที่ 1 แนวคิดหรือหลักการในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
แนวคิดหรือหลักการในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
ประกอบดวยหลัก 3 ประการ คือ พฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคม 5 ดาน หลักสําคัญ 7 ประการใน
การดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน รวมทัง้ แนวปฏิบัติทดี่ ีในการจัด
กิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม ดังแผนภูมิที่ 16
พฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคม มี 5 ดาน คือ
1) ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาดานการใชถอยคํา
2) ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับอาจารยดานการใชถอยคํา
3) ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยดานการใชทา ทาง
4) ทักษะทางสังคมดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
5) ทักษะทางสังคมดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
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หลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริง
และแกมสัน คือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

สนับสนุนใหอาจารยและนิสิตนักศึกษาปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
สนับสนุนใหมีการรวมมือกันในหมูนิสติ นักศึกษา
สงเสริมใหมีการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ
การใหขอมูลยอนกลับ
การเนนการใชเวลาที่สัมพันธกับงาน
การสื่อสารใหทราบถึงความคาดหวังสูง
การยอมรับนับถือความสามารถพิเศษและวิธีการเรียนที่หลากหลาย
(ดังรายละเอียดในบทที่ 2 หนา 72)
แนวปฏิบตั ิที่ดใี นการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
ในการพัฒนาทักษะทางสังคม จําเปนตองยึดแนวปฏิบัตทิ ี่ดีและแสวงหา
แนวปฏิบัติทดี่ ที ี่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน โดย
1) ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่เกีย่ วของกับการพัฒนาทักษะทางสังคมจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลายทั้งในและนอกสถาบัน เชน ผลการสํารวจทักษะทางสังคมดวยมาตรวัด
ทักษะทางสังคมที่ผูวิจัยพัฒนา สืบคนขอมูลผานอินเตอรเน็ต หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขาย
กิจการนิสิตนักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน เปนตน เพราะในการวิจยั ครั้งนี้ ไดศึกษาแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิซึ่งพบวามี 5 คณะวิชาที่ถือวาเปนแนวปฏิบัติทดี่ ขี องทักษะ
ทางสังคมแตละดาน ฉะนั้น คณะวิชาเหลานี้จึงเปนเพียงตัวอยางทีน่ ํามาใชเปนแนวทางจัดกิจกรรม/
โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
2) นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาแนวปฏิบตั ิที่ดีขางตนไปใชในการออกแบบหรือ
จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน
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1) สนับสนุนใหอาจารยและนิสิตนักศึกษาปฏิสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน
2) สนับสนุนใหมีการรวมมือกันในหมูนิสิตนักศึกษา
3) สงเสริมใหมีการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ
4) การใหขอมูลยอนกลับ
5) การใชเวลาที่สัมพันธกับงาน
6) การสื่อสารใหทราบถึงความคาดหวังสูง
7) การยอมรับนับถือความสามารถพิเศษและ
วิธีการเรียนที่หลากหลาย

216

แผนภูมิที่ 28 กรอบแนวคิดรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
ตามหลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน
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จากแผนภูมิที่ 28 จะเห็นไดวา ในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทั้ง 5
ดานนั้นจําเปนตองยึดหลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริง
และแกมสัน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งทําใหตระหนักถึงบทบาทหนาทีแ่ ละปฏิสัมพันธของอาจารย
และนิสิตนักศึกษา ตลอดจนลักษณะของกิจกรรม/โครงการที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่ง
เปนสวนเสริมและสนับสนุน สรางสรรคประสบการณอันกวางขวางแกนิสิตนักศึกษาไมนอยกวา
วิชาการที่ไดรับในหองเรียน
ความสอดคลองเชื่อมโยงกันระหวางทักษะทางสังคมกับหลักสําคัญ 7 ประการและ
แนวปฏิบัติทดี่ สี ามารถอธิบายไดดังตารางที่ 62
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ตารางที่ 62 ความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษากับหลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของชิคเคอริงและแกมสัน
พฤติกรรม
บงชี้ทักษะ
ทางสังคม

ปฏิสัมพันธอาจารยกับ
นิสิตนักศึกษา

การรวมมือกัน
ในหมูนิสิตนักศึกษา

การเรียนรูดวย
การลงมือปฏิบัติ

การใหขอมูลยอนกลับ

การเนนการใชเวลา
ที่สัมพันธกับงาน

สื่อใหทราบถึง
ความคาดหวังสูง

การยอมรับ
ความแตกตาง

a 1(1)

เปนที่ปรึกษา
ผูอํานวยความสะดวก
พี่เลี้ยง

- จัดตั้งชมรมพัฒนา
ทักษะการพูด
- คลินิกหมอภาษา

- ฝกพูดหนาชั้น
- แขงขันโตวาที
- แสดงบทบาทสมมติ

อาจารย/เพื่อนใหคาํ ติ
ชมและขอเสนอแนะ
เพื่อการแกไข

กําหนดเวลาการจัด
กิจกรรมและ
การพัฒนาปรับปรุงตน

กําหนดพฤติกรรมที่
คาดหวังอยางชัดเจน

- โตวาที
-แสดงบทบาท
สมมติ

a 1(2)

- พบปะนิสิคฯ สม่าํ เสมอ
- อํานวยความสะดวกและ
ใหคําแนะนํา

- จัดตั้งชมรมพัฒนา
ทักษะการพูด
- คลินิกหมอภาษา

- พบอาจารยที่ปรึกษา
- รวมทัศนศึกษาและ
กิจกรรมของชมรม

อาจารยติชมและให
คําแนะนําที่เหมาะสม

กําหนดเวลาการจัด
กิจกรรมและ
การพัฒนาปรับปรุงตน

กําหนดพฤติกรรมที่
คาดหวังอยางชัดเจน

- ทัศนศึกษา
รวมกัน
- คลีนิคหมอภาษา

a2

- เปนแบบอยางที่ดี
- อํานวยความสะดวกและ
ใหคําแนะนํา

- จัดกิจกรรมฝกอบรม
และประกวดมารยาท

- ปฏิบัติตามแบบอยาง
ที่ดี
- รวมกิจกรรมฝกอบรม
และประกวดมารยาท

อาจารย/เพื่อนรวมกัน
สังเกตพฤติกรรม
วิพากษวิจารณ และ
ใหขอเสนอแนะ

กําหนดเวลาการจัด
กิจกรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงตน

กําหนดพฤติกรรมที่
คาดหวังอยางชัดเจน

- การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
- การประกวด
ผูมีมารยาทงาม

a1(1)
a1(2)
a2

ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาดานการใชถอยคํา
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยดานการใชถอยคํา
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยดานการใชทาทาง
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ตารางที่ 62 ความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษากับหลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของชิคเคอริงและแกมสัน (ตอ)
พฤติกรรม
บงชี้ทักษะ
ทางสังคม

ปฏิสัมพันธอาจารยกับ
นิสิตนักศึกษา

การรวมมือกัน
ในหมูนิสิตนักศึกษา

การเรียนรูดวย
การลงมือปฏิบัติ

การใหขอมูล
ยอนกลับ
อาจารย/เพื่อน
รวมกัน
วิพากษวิจารณ
กระบวนการ
ทํางานของกลุม
และเสนอแนะ
ใหปรับปรุงแกไข
- สังเกต
การปฏิบัติงานกลุม
เปนรายบุคคล
ใหขอมูลยอนกลับ
และแรงเสริม

b

- สนับสนุนการทํางาน
กลุม
- ติดตามผลการดําเนิน
งานกลุม
- ชวยแกปญหา

- เลือกกิจกรรม/โครงงาน
ที่ไดรับมอบหมายตาม
ความสนใจ
- รวมกันวางแผน
การดําเนินงาน

- ปฏิบัติงานตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย ทั้ง
ในฐานะผูนําและผูตาม
- ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
- รวมกันแกไขปญหา
โดยควบคุมอารมณ

c

- จัดการเรียนรู
แบบรวมมือ
- ดูแลการแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ
งานกลุม

ใหความรวมมือกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ

- ปฏิบัติงานตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
- ชวยเหลือสมาชิกเพื่อ
ประโยชนสวนรวม

การเนนการใชเวลา
ที่สัมพันธกับงาน

สื่อใหทราบถึง
ความคาดหวังสูง

การยอมรับ
ความแตกตาง

กําหนดเวลาการจัด
กิจกรรม

กําหนดพฤติกรรมที่
คาดหวังอยางชัดเจน

- จัดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ
ทั้งในและนอก
ชั้นเรียน เชน
โครงงาน

กําหนดเวลาการจัด
กิจกรรมและ
การพัฒนาปรับปรุง
ตน

กําหนดพฤติกรรมที่
คาดหวังอยางชัดเจน

การเรียนรู
แบบรวมมือ

b ทักษะทางสังคมดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
c ทักษะทางสังคมดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
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3.2.2 สวนที่ 2 แนวทางในการนําไปใชเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
เพื่อใหการนําแนวคิดหรือหลักการ (จากสวนที่ 1) ไปใชพัฒนานิสิตนักศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดแนวทางในการนําไปใช 7 ประการ ดังนี้
1) นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาทักษะทางสังคม
2) หลักการและวัตถุประสงค
3) เปาหมายการพัฒนาทักษะทางสังคม
4) หนวยงานที่รับผิดชอบ
5) ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาทักษะทางสังคม
6) กิจกรรม/โครงการในการพัฒนาทักษะทางสังคม
7) การประเมินผล
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาทักษะทางสังคม
ในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาควรทําหนาที่เปนสถาบันที่เปนตัวแทนของการอบรมทางสังคมที่สามารถจัด
กระบวนการตาง ๆ เพื่อการพัฒนาใหไปในทิศทางที่พึงปรารถนาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษาวา “ตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” ซึ่งนโยบาย
ดังกลาวไดนําไปสูแนวทางในการพัฒนานิสิตนักศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) คือ “มหาวิทยาลัยจะตองผลิตบัณฑิตที่มคี วามรูคูคุณธรรม มีสติปญญา
ในการเรียนรู นึกคิดอยางมีระบบ บุคลิกภาพดี มีความเปนผูนํา รับผิดชอบตอตนเองและอาทรตอ
สังคม ตระหนักในคุณคาทรัพยากรและภูมปิ ญญาทองถิ่น”
การพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545 – 2549) จึงเปนภารกิจที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่ควรจะจัดสรร
ทรัพยากรใหเหมาะสมและเพียงพอที่จะรองรับกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาทักษะทางสังคมที่มี
ความหลากหลายเพราะการที่นิสิตนักศึกษามีทักษะทางสังคมซึ่งสอดคลองกับแบบแผนของสังคม
จะเปนการยกระดับการผลิตกําลังคนในระดับสูงที่มีสมรรถนะพรอมที่จะแขงขันได และเปนการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับตนเอง ทําใหสามารถบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิผลสูงกวามาตรฐานทั่วไป
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ดังนั้น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรกําหนดนโยบายการพัฒนา
ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ดังนี้
1. เรงรัดสงเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาใหเปน
บัณฑิต ในอุดมการณที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูงกวามาตรฐานทัว่ ไป
2. จัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอยางเหมาะสมและเพียงพอ
ที่จะดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมใหบรรลุเปาหมายทีว่ างไว
3. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึง
ความสําคัญของทักษะทางสังคมและภาระหนาทีใ่ นการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทาง
สังคม
4. สนับสนุนใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ
สรางสรรคกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
2) หลักการและวัตถุประสงค
หลักการของรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
ประกอบดวยหลัก 3 ประการ คือ พฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคม 5 ดาน หลักสําคัญ 7 ประการใน
การดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน และแนวปฏิบัติที่ดใี นการจัด
กิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา ดังรายละเอียดในสวนที่ 1
วัตถุประสงค เพื่อใหนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาใหมีทกั ษะทางสังคมทั้ง 5 ดาน
3) เปาหมายการพัฒนาทักษะทางสังคม
เปาหมายการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา คือ ผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่มีทักษะทางสังคมสูง
4) หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ แบงออกเปน 2 ระดับ คือ
4.1 ระดับมหาวิทยาลัย หนวยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาทักษะทาง
สังคมของนิสิตนักศึกษา คือฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใตการกํากับดูแลของ
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา
หนวยงานนี้จะตองประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภายใน ภายนอกและ/หรือระหวางมหาวิทยาลัย เพื่อใหการบริหารจัดการมีความเขมแข็งและ
สามารถขยายผลออกไปอยางกวางขวาง หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่จะตองประสานความ
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รวมมือกัน อาทิ ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของคณะวิชาตางๆ องคการบริหารนิสิตนักศึกษา
สโมสรนิสิตนักศึกษา สภานิสิตนักศึกษา ชมรมหรือชุมนุมตางๆ ของมหาวิทยาลัย สวนหนวยงาน
ภายนอกที่จะตองประสานความรวมมือกัน อาทิ ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้ง
ในกรุงเทพมหานครและภูมภิ าค ซึ่งอาจจะรวมตัวกันในรูปแบบของเครือขายกิจการนิสิตนักศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ก็มีองคการบริหารนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ สมาคม
ศิษยเกา เปนตน
4.2 ระดับคณะวิชา หนวยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาทักษะทาง
สังคมของนิสิตนักศึกษา คือ ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของคณะวิชา ภายใตการกํากับดูแลของ
รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา
หนวยงานนี้จะตองประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภายใน ภายนอกและ/หรือระหวางคณะวิชา หนวยงานภายในคณะวิชาที่จะตองประสานความ
รวมมือกัน อาทิ ฝายวิชาการของคณะวิชา ซึ่งครอบคลุมทั้งอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการบริหารนิสิตนักศึกษาของคณะวิชา
คณะกรรมการชมรมตางๆ รวมทั้งเครือขายกิจการนิสิตนักศึกษาระหวางคณะวิชาตางๆ เปนตน
สวนหนวยงานภายนอก คณะวิชาที่เกีย่ วของ อาทิ ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
ของคณะวิชาอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือระหวางมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะอยูใ นรูปแบบ
ของเครือขายคณะวิชาระหวางมหาวิทยาลัย เชน เครือขายครุศาสตร-ศึกษาศาสตร เครือขาย
แพทยศาสตร-พยาบาลศาสตร เปนตน
อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาอาจจัดตั้งหนวยงานและคณะทํางาน อันประกอบดวย
คณาจารยและนิสิตนักศึกษา เพื่อทําหนาที่รบั ผิดชอบการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
โดยตรง
5) ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาทักษะทางสังคม
ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาทักษะทางสังคม แบงออกเปน 2 ระดับ คือ
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา แตละระดับดําเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
ระดับมหาวิทยาลัย
5.1 สํารวจทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษากลุมเปาหมายทุกคณะ
ทุกชั้นป โดยใชมาตรวัดทักษะทางสังคมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
5.2 เทียบเคียงกับปกติวิสัย โดยนําผลคะแนนทักษะทางสังคมมา
วิเคราะหทั้ง 5 ดาน และโดยรวม จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและคณะวิชา และนําปกติวิสัยในแตละ
ดานไปเทียบเคียงกับเกณฑกลาง ซึ่งเปนปกติวิสัยระดับประเทศรายดาน (27, 36, 11, 34, 12
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ตามลําดับ) สวนปกติวิสัยโดยรวม นําไปเทียบเคียงกับเกณฑกลาง ซึ่งเปนปกติวิสัยระดับ
กรุงเทพมหานคร (115) สําหรับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร หรือปกติวิสัยระดับภูมภิ าค (123)
สําหรับมหาวิทยาลัยในภูมภิ าค
5.3 คัดกรองนิสิตนักศึกษากลุมเปาหมาย ออกเปน 2 กลุม โดยพิจารณา
จากการเทียบเคียงปกติวิสัยในขอ 5.2 จะไดกลุมที่มีคะแนนสูงกวาปกติวิสัย กับกลุมที่มีคะแนนต่ํา
กวาปกติวิสัย จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคมรายดาน
5.4 ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ตามพฤติกรรมบงชี้ทักษะทาง
สังคมรายดาน โดยพิจารณาจากการจัดอันดับคะแนนทักษะทางสังคมแตละดานทั้ง 5 ดานและ
โดยรวม จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและคณะวิชา กลุมสาขาวิชาหรือคณะวิชาใดทีอ่ ยูอันดับสูงสุด
ถือเปนแนวปฏิบัติที่ดีในดานนั้นๆ
5.5 นําแนวปฏิบัติที่ดีมาวิเคราะหเชื่อมโยงกับหลักสําคัญ 7 ประการใน
การดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน เพื่อฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจะไดใชเปนแนวทางในการกําหนดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิต
นักศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน รวมทั้งวางแผนจัดสรรดานงบประมาณและทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการใหทราบทั่วกันทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
5.6 นําขอมูลจากการสํารวจที่ไดจากขอ 5.2 – 5.4 เสนอฝายกิจการนิสิต
นักศึกษาของคณะวิชาแตละคณะดําเนินการตอไป
ระดับคณะวิชา
5.7 ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของคณะวิชาจัดทําฐานขอมูลทักษะทาง
สังคมของนิสิตนักศึกษาภายในคณะและวางแผนการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับเครือขายทั้ง
ภายในคณะวิชา นอกคณะวิชา และระหวางมหาวิทยาลัย
5.8 ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของคณะวิชาศึกษาและแสวงหาแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีที่เหมาะสมกับบริบทของคณะวิชา เพือ่ นําไปใชเปนแนวทางออกแบบหรือจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่สอดคลองกับผลการสํารวจทักษะทางสังคม
5.9 ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของคณะวิชาประสานงานกับฝายวิชาการ
เพื่อเสนอขอมูลใหแกอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนดําเนินการตอไป
5.10 อาจารยที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษาในความดูแลรวมกันวางแผน
พัฒนาเปนรายบุคคล ดังนี้
5.10.1 นิสิตนักศึกษาที่มีคะแนนทักษะทางสังคมต่าํ ทุกดานควร
ไดรับการพัฒนาทุกดานอยางเปนองครวม สวนผูที่มีคะแนนทักษะทางสังคมต่ําบางดานนั้น อาจจะ
เนนพัฒนาเฉพาะดานที่ต่ําเปนสําคัญ โดยเขารวมกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสม หรือเพิ่มพูนความรู
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จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชน สื่อ เอกสาร หนังสือ ตํารา วีดิทัศน เปนตน และทดลองนํา
ความรูสูการปฏิบัติดวยการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นในบริบทตางๆ เชน ในชีวิตประจําวัน ในชั้นเรียน
นอกชั้นเรียน
5.10.2 นิสิตนักศึกษาที่มีคะแนนทักษะทางสังคมสูงทุกดาน
จําเปนตองพัฒนาอยางเปนองครวมตอไป เพื่อรักษาระดับทักษะทางสังคมใหคงอยูห รือเพิ่มมากขึ้น
อาจจะพัฒนาตนเองโดยเขารวมกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสม อันเปนการแบงปนประสบการณกับ
หมูนิสิตนักศึกษาดวยกัน อาจจะเขารวมกับคณาจารยในฐานะผูชวยวิทยากรหรือเปนตนแบบทักษะ
ทางสังคมดานที่สูงนั้น ซึ่งจะทําใหไดเห็นแบบอยางที่ดีและมีปฏิสัมพันธกับอาจารยและนิสิต
นักศึกษามากขึ้น
5.11 ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิต
นักศึกษา โดย
5.11.1 นิสิตนักศึกษาจัดทําแฟมสะสมผลงานในการพัฒนาตนเอง
เสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อประเมินผลเปนรายบุคคล
5.11.2 นิสิตนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการประเมินผล
การจัดกิจกรรม เพื่อจะไดนําขอมูลไปปรับปรุงกิจกรรม
5.11.3 คณะวิชารวมกับมหาวิทยาลัยสํารวจทักษะทางสังคมของ
นิสิตนักศึกษาดวยการใชมาตรวัดนีว้ ัดซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เพือ่ นําผลการสํารวจไปวางแผนการพัฒนา
ตอไป พรอมกับจัดทําฐานขอมูลทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาอยางตอเนื่องและใหเปน
ปจจุบันเสมอ
ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา สรุปเปน
ภาพรวมได ดังแผนภูมิที่ 29 - 30
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ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
สํารวจนิสิตนักศึกษากลุมเปาหมายทุกคณะทุกชั้นป
ดวยการใชมาตรวัดทักษะทางสังคม

เทียบผลการสํารวจกับปกติวิสัย
ระดับประเทศ (115) หรือ
เทียบกับปกติวิสัยระดับกรุงเทพฯ
ของกรุงเทพฯ (115)
สําหรับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ

เทียบผลการสํารวจกับปกติวิสัย
ระดับประเทศ (115) หรือ
เทียบกับปกติวิสัยระดับภูมิภาค
สําหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
คัดกรองนิสิตนักศึกษากลุมเปาหมาย

กลุมนิสิตนักศึกษา
ที่ต่ํากวาปกติวิสัย

กลุมนิสิตนักศึกษา
ที่สูงกวาปกติวิสัย

1

แจงผลการสํารวจ
ใหคณะวิชา
ดําเนินการตอไป

กลุมนิสิตนักศึกษา
ที่สูงกวาปกติวิสัย

กลุมนิสิตนักศึกษา
ที่ต่ํากวาปกติวิสัย

นําผลการสํารวจมาจัดอันดับทักษะทางสังคม
จําแนกตามคณะวิชา กลุมสาขาวิชา
และทักษะทางสังคมรายดาน 5 ดาน

2

แจงผลการสํารวจ
ใหคณะวิชา
ดําเนินการตอไป

นําผลการจัดอันดับที่สูงสุดมาใชเปน
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ที่สอดคลองกับหลักสําคัญ 7 ประการ
ของชิคเคอริงและแกมสัน
เขารวมกิจกรรม / โครงการ

จัดกิจกรรม / โครงการ
พัฒนาทักษะทางสังคม
ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รวมกับ
ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของคณะวิชา
ประเมินความกาวหนาของนิสิตนักศึกษา
ในการพัฒนาทักษะทางสังคม

แผนภูมิ 29 ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาทักษะทางสังคมในระดับมหาวิทยาลัย
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1

2

ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของคณะวิชา
จัดทําฐานขอมูลผลการสํารวจทักษะทางสังคม
ที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย
ศึกษาแสวงหาแนวปฏิบติที่ดี
เหมาะสมกับบริบทคณะวิชา

แจงผลการสํารวจนิสิตนักศึกษารายบุคคล
ใหฝายวิชาการอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
วางแผนการพัฒนารวมกับนิสิตนักศึกษา

จัดกิจกรรม / โครงการ
ที่สอดคลองกับ
ผลการสํารวจและ
แนวปฏิบัติที่ดี

เขารวม

ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของคณะวิชา
รวมกับมหาวิทยาลัย
ประเมินความกาวหนาของนิสิตนักศึกษา
ในการพัฒนาทักษะทางสังคม

แผนภูมิ 30 ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาทักษะทางสังคมในระดับคณะวิชา
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6) กิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
ในการออกแบบกิจกรรม /โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมตามพฤติกรรม
บงชี้ทั้ง 5 ดาน ตองคํานึงถึงแนวปฏิบัติที่ดที ี่เหมาะสมกับบริบทของสถาบันและยึดหลักสําคัญ 7
ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน รวมทัง้ ผลการสํารวจ
ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาดวย เพื่อจะไดจัดกิจกรรม /โครงการที่มีความหลากหลายทั้งใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน มีความยืดหยุน สูง สามารถที่จะตอบสนองนิสิตนักศึกษากลุมเปาหมายที่
มีทักษะทางสังคมแตกตางกันในแตละดาน อันจะชวยใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกเรียนรูและ
ฝกฝนอยางกวางขวางตามความตองการของตน
ในการบริหารงานกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมนั้น
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะวิชา ซึ่งทั้งสองระดับนี้ อยูใ นความรับผิดชอบของฝายกิจการนิสิต
นักศึกษา ภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
และรองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษาในระดับคณะวิชา หนวยงานทั้งสองสามารถรวมมือกับ
หนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของไดทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของกิจกรรม เชน ฝาย
วิชาการ ฝายประชาสัมพันธ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สมาคมศิษยเกา เปนตน
ประการสําคัญคือ หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม/โครงการแตละงาน
แลว หนวยงานผูรับผิดชอบจะตองประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการเหลานี้ และรวบรวมเปน
ฐานขอมูลเพื่อนําผลไปใชในการวางแผนจัดกิจกรรมตอไป ซึ่งผลการประเมินสวนนี้จะเปนขอมูล
สวนหนึ่งของการประเมินผลรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาอีกดวย
ตัวอยางกิจกรรม /โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมดังแสดงในตารางที่ 63
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ตารางที่ 63 ตัวอยางกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาที่สอดคลอง
กับหลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและ
แกมสัน
ลําดับที่

กิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม

หลักสําคัญ 7 ประการ

1

โครงการจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยตนแบบทักษะทางสังคม
ที่มีบุคลิกภาพ ความประพฤติและมารยาทงาม สมควรยกยองเชิดชูเปน
แบบอยางที่ดีแกนิสิตนักศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายกิจการนิสิตนักศึกษารวมกับฝายวิชาการ
โครงการจัดบริการตามวิชาชีพ
นิสิตนักศึกษาแตละกลุมสาขาวิชาจัดโครงการจัดบริการตามวิชาชีพ ดวย
การบําเพ็ญประโยชนแกสังคม/ ชุมชน เชน
• นิสิตนักศึกษากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพจัดคายบริการดาน
สาธารณสุขมูลฐานและสุขอนามัย
• นิสิตนักศึกษากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีจัดคายอาสาพัฒนา
ชุมชน ใหบริการสิ่งปลูกสรางอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
• นิสิตนักศึกษากลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จัดคาย
เยี่ยมนองในชนบท ใหบริการดานกิจกรรมแนะแนววิชาการ การศึกษาตอ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายกิจการนิสิตนักศึกษา รวมกับชมรมคายตางๆ
โครงการทักษะทางสังคมสัญจร ศึกษาเรียนรูศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
เครือขายสถาบันในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค
• จุดประกายใหนิสิตนักศึกษานําความรูขอคิดที่ไดรับจากการวิเคราะห
ความแตกตางกันในกฎระเบียบของวิถีวัฒนธรรม ชุมชน/สังคม ที่นิสิต
นักศึกษาสามารถนําไปปรับปรุงดานการปรับตัวในการใชชีวิตอยูรวมกับ
บุคคลในสังคม
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของแตละสถาบัน
รวมกันจัด ในรูปแบบเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู

• สงเสริมปฏิสัมพันธระหวาง
อาจารยกับนิสิตนักศึกษา

2

3

• สนับสนุนความรวมมือใน
หมูนิสิตนักศึกษา
• สงเสริมการเรียนรูแบบลงมือ
ปฏิบัติ

• สนับสนุนการรวมมือใน
หมูนิสิตนักศึกษา
• สงเสริมการเรียนรูแบบลงมือ
ปฏิบัติ
• ยอมรับในความสามารถและ
วิธีการเรียนที่แตกตางกัน
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ตารางที่ 63 ตัวอยางกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาที่สอดคลองกับ
หลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน (ตอ)
ลําดับที่

กิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม

4

โครงการคนหาและยกยองตนแบบทักษะทางสังคม เพื่อเปนแบบอยาง
ความประพฤติที่ถูกตอง และรวมสมัยนาสนใจทําตามแบบ
• ครูอาจารยตนแบบ (อาจารย-ลูกศิษย)
• ศิษยเกาตนแบบ (รุนพี่-รุนนอง)
• นิสิตนักศึกษาตนแบบ (เพื่อน-เพื่อน)
• บุคคลในภาครัฐ / เอกชนตนแบบ
(นิสิต-นักศึกษา-บุคคลในสังคม)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายกิจการนิสิตนักศึกษารวมกับสมาคมศิษยเกา
โครงการคายสัมผัสทองถิ่น
• เรียนรูทักษะทางสังคมจากประสบการณจริงในบริบทวัฒนธรรม
ทองถิ่น
• ตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคลของการเปนสมาชิกสังคม
• ไดมีโอกาสพบปะกับบุคคลที่หลากหลายอาชีพ ทําใหนิสิต
นักศึกษาไดสื่อสารสัมพันธกับบุคคลอยางกวางขวาง
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายกิจการนิสิตนักศึกษารวมกับฝายวิชาการ
โครงการจัดบรรยายพิเศษ / สัมมนา / อภิปราย / เสวนา โดยนิสิต
นักศึกษาเครือขายสถาบัน ผูทรงคุณวุฒิ อาจารย ศิษยเกา ในหัวขอที่
เกี่ยวกับการสรางเสริมทักษะทางสังคม โดยจัดอยางตอเนื่องตลอด
หลักสูตร เชน ในการปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ กอนและหลังการออก
ฝกปฏิบัติวิชาชีพ ตัวอยางหัวขอ อาทิ
• เทคนิคการพัฒนาตนเองสูความเปนผูนําผูตามที่ดี
• เทคนิคการทํางานรวมกับผูอื่น
• เทคนิคการสรางเสริมทัศนคติและบุคลิกภาพในเชิงบวก
• เทคนิคการพูดและภาษาทาทางในที่สาธารณะ
• มารยาทสังคมกับคนรุนใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายกิจการนิสิตนักศึกษารวมกับฝายวิชาการ
ชมรมตางๆ

5

6

หลักสําคัญ 7 ประการ
• ปฏิสัมพันธระหวางอาจารย
กับนิสิตนักศึกษา
• การรวมมือกันในหมูนิสิต
นักศึกษา
• การลงมือปฏิบัติ
• การใหขอมูลยอนกลับทันที

• การเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ
• การร ว มมื อ กั น ในหมู นิ สิ ต
นักศึกษา

• ปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับ
นิสิตนักศึกษา
• การรวมมือกันในหมูนิสิต
นักศึกษา
• การลงมือปฏิบัติ
• การใหขอมูลยอนกลับทันที
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ตารางที่ 63 ตัวอยางกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาที่สอดคลองกับ
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ลําดับที่

กิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม

หลักสําคัญ 7 ประการ

7

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อฝกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานทักษะทางสังคม
ซึ่งกันและกันระหวางนิสิตนักศึกษา ระหวางคณะวิชา ระหวาง
กลุมสาขาวิชา และระหวางมหาวิทยาลัย

• ปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับ
นิสิตนักศึกษา
• การรวมมือกันในหมูนิสิต
นักศึกษา
• การลงมือปฏิบัติ
• การใหขอมูลยอนกลับทันที
• การใชเวลาที่สัมพันธกับงาน
• ปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับ
นิสิตนักศึกษา
• การรวมมือกันในหมูนิสิต
นักศึกษา
• การลงมือปฏิบัติ
• การใหขอมูลยอนกลับทันที
• การใชเวลาที่สัมพันธกับงาน
• ปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับ
นิสิตนักศึกษา
• การรวมมือกันในหมูนิสิต
นักศึกษา
• การลงมือปฏิบัติ
• การใหขอมูลยอนกลับทันที
• การใชเวลาที่สัมพันธกับงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายกิจการนิสิตนักศึกษา หรือเครือขายนิสิต
นักศึกษาของแตละสถาบัน
8

โครงการประกวดภาพลักษณงาม
• สนับสนุนใหนิสิตนักศึกษารวมกลุมกัน เพื่อจัดกิจกรรมประกวด
ภาพลักษณผูมีมารยาทงาม
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสโมสรนิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย รวมกับคณะกรรมการนิสิตนักศึกษาของแตละคณะวิชา

9

กิจกรรมการวิเคราะหกรณีศึกษา (Case Study) โดยใชบทความ
บทกลอน ขอคิด เหตุการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคม
• วิเคราะหคุณลักษณะ
• วิเคราะหบุคลิกภาพ
• วิเคราะหพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในกรณีศึกษา
• อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางนิสิตนักศึกษาและ
อาจารย
• หาขอสรุปและใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายวิชาการ (คณาจารยในรายวิชาตางๆ)

10

โครงการจัดสรางสถานการณจําลองเพื่อฝกทักษะทางสังคม
• การฝกมารยาทในที่ประชุม
• การฝกมารยาทในการแสดงความเคารพ
• การฝกมารยาทในการรับประทานอาหาร
• การฝกการควบคุมอากัปกิริยาการแสดงออกในที่สาธารณะ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายกิจการนิสิตนักศึกษารวมกับฝายวิชาการ

• ปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับ
นิสิตนักศึกษา
• การรวมมือกันในหมูนิสิต
นักศึกษา
• การลงมือปฏิบัติ
• การใหขอมูลยอนกลับทันที
• การใชเวลาที่สัมพันธกับงาน

231
ตารางที่ 63 ตัวอยางกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาที่สอดคลองกับ
หลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน (ตอ)
ลําดับที่
11

กิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ ผานกระบวนการกลุมสัมพันธ
• ฝกบทบาทผูนําที่ดี
• ฝกบทบาทผูตามที่ดี
• ฝกการเผชิญหนากับความขัดแยง
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายกิจการนิสิตนักศึกษารวมกับฝายวิชาการ

12

กิจกรรมการแสดงละครเวทีที่สงเสริมทักษะทางสังคม
• การใหนิสิตนักศึกษาบูรณาการทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดาน มาสู
กระบวนการสรางสรรคผานละครเวที
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายกิจการนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิต
นักศึกษา ชมรมที่เกี่ยวของ เชน ชุมนุมศิลปะการแสดง

13

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทักษะทางสังคม
ผลิตสื่อพรอมคูมือที่ทันสมัย เหมาะสม และตอบสนองการเรียนรูดาน
ทักษะทางสังคม เพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดนําไปพัฒนาเปนรายบุคคล
เชน วีดิทัศน วีซีดี สไลดสื่อผสม เทปคําบรรยาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายกิจการนิสิตนักศึกษารวมกับฝายวิชาการ
หรือศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะวิชา

14

หลักสําคัญ 7 ประการ
• ปฏิสัมพันธระหวางอาจารย
กับนิสิตนักศึกษา
• การรวมมือกันในหมูนิสิต
นักศึกษา
• การลงมือปฏิบัติ
• การใหขอมูลยอนกลับทันที
• การใชเวลาที่สัมพันธกับงาน
• ปฏิสัมพันธระหวางอาจารย
กับนิสิตนักศึกษา
• การรวมมือกันในหมูนิสิต
นักศึกษา
• การลงมือปฏิบัติ
• การใหขอมูลยอนกลับทันที
• การใชเวลาที่สัมพันธกับงาน
• ปฏิสัมพันธระหวางอาจารย
กับนิสิตนักศึกษา
• การรวมมือกันในหมูนิสิต
นักศึกษา
• การลงมือปฏิบัติ
• การใหขอมูลยอนกลับทันที
• การใชเวลาที่สัมพันธกับงาน

• ปฏิสัมพันธระหวางอาจารย
กับนิสิตนักศึกษา
• การจัดนิทรรศการ
• การรวมมือกันในหมูนิสิต
• จัดทํา website
นักศึกษา
• ยกยองบุคคลที่มีทักษะทางสังคมดีเดนที่มาจากสถาบันเดียวกัน • การลงมือปฏิบัติ
• การใหขอมูลยอนกลับทันที
หรือตางสถาบัน
• การใชเวลาที่สัมพันธกับงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายกิจการนิสิตนักศึกษารวมกับฝาย
ประชาสัมพันธ องคการบริหารสโมสรนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รวมกับคณะกรรมการนิสิตนักศึกษาของแตละคณะวิชา
โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมทักษะทางสังคม
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หลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน (ตอ)
15

โครงการพัฒนารายวิชาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะทางสังคม
ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป เชน รายวิชาวัฒนธรรมไทย

ปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับ
นิสิตนักศึกษา

หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายวิชาการ (อาจารยประจํารายวิชา)
16

โครงการบูรณาการทักษะทางสังคมในรายวิชาตางๆ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายวิชาการ (อาจารยประจํารายวิชา)

17

โครงการจัดทํารายวิชาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะทางสังคม
โดยเปดรายวิชาใหมในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป เชน รายวิชา
“ทักษะทางสังคม” เนนทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางดานทักษะทางสังคม

ปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับ
นิสิตนักศึกษา
ปฏิสัมพันธระหวางอาจารย
กับนิสิตนักศึกษา

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานการศึกษาทั่วไป
18

โครงการจัดทําสมุดบันทึกพัฒนาการทักษะทางสังคม
โดยนิสิตนักศึกษาสรางสรรคขึ้นจากประสบการณสวนตัวของแตละ
บุคคล และมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาออกใบรับรองประสบการณ
ทักษะทางสังคมให
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายกิจการนิสิตนักศึกษารวมกับฝายวิชาการ

• ปฏิสัมพันธระหวางอาจารย
กับนิสิตนักศึกษา
• การรวมมือกันในหมูนิสิต
นักศึกษา
• การลงมือปฏิบัติ
• การใหขอมูลยอนกลับทันที
• การใชเวลาที่สัมพันธกับงาน

จากตารางที่ 63 จะเห็นไดวา ตัวอยางกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
สําหรับนิสิตนักศึกษาตางๆ มีความหลากหลายและสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะกับบริบทของ
คณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยได กิจกรรม/โครงการเหลานี้นอกจากจะมีสวนชวยใหนิสิตนักศึกษา
พัฒนาตนเองแลว ยังเปนการสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธในหลายระดับ เชน ระดับชั้นป ระดับกลุม
สาขาวิชา ระดับคณะวิชา ระดับมหาวิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ นกลุมบุคคลหลายกลุม
ทั้งในชั้นเรียนและนอก ชั้นเรียน เชน อาจารย บุคลากร กลุมเพื่อน เปนตน รวมทั้งจะกอใหเกิด
การประสานความรวมมือและสามารถผลักดันใหเกิดเปนเครือขายทักษะทางสังคมที่มีพลัง
ขับเคลื่อนอยางตอเนื่องได
เมื่อพิจารณาดานหลักสูตร จะเห็นวา หลายวิชาที่เปดสอน ในระดับอุดมศึกษา
มีเนื้อหาสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาอยางเปนองครวม ทั้งใน
หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะของแตละคณะวิชา แตละสาขาวิชา ทั้งนี้ไดประมวล
ตัวอยางรายวิชาที่เปดสอนในคณะวิชาที่เปนแนวปฏิบัติทดี่ ี ดังรายละเอียดในตารางที่ 64
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ตารางที่ 64 ตัวอยางรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไปและหมวดวิชาเฉพาะของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแกน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาสังคมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
- วัฒนธรรมไทย
- การฝกวิชาชีพ
- การสื่อสารของมนุษย
นฤมิตศิลป
- จิตวิทยาการจัดการตน
- วิจารณศิลป
- จิตวิทยาขั้นนํา
- วิชาชีพทัศนศิลป
- จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน - สัมมนาดุริยางคศิลป
และการทํางาน
ไทย
- จิตวิทยาครอบครัวและชีวิต - วิชาชีพดุริยางศิลป
- มนุษยกับสังคม
- การจัดการแสดง
นาฏยศิลป
กลุมวิชาสหศาสตร
- งานโครงการ
- การทํางานเปนทีม
นาฏยศิลป
- การพัฒนากลุมทํางานและ
- การฝกวิชาชีพ
องคกร
นาฏยศิลป
- การพัฒนาบุคลิกภาพผูนํา
คณะสหเวชศาสตร
- การเรียนรูผานกิจกรรม
- เวชศาสตรชุมชน
นิสิต
สําหรับวิทยาศาสตร
- บัณฑิตอุดมคติ 1
สุขภาพ
- บัณฑิตอุดมคติ 2
- การบริหารเบื้องตน
- บัณฑิตอุดมคติ 3
สําหรัหองปฏิบัติการ
- บัณฑิตอุดมคติ 4
คลินิก
- บัณฑิตอุดมคติ 5
- การวิเคราะหปญหา
- บัณฑิตอุดมคติไทย
ในหองปฏิบัติการ
- ภูมิปญญาไทย
เคมีคลินิก
- วัฒนธรรมและประเพณี
- จิตวิทยาการศึกษากับ
ไทยในวิถีชีวิตไทย
การพัฒนาผูเรียน
- ปฏิบัติงานหอง
ปฏิบัติการคลินิก 1

มหาวิทยาลัยขอนแกน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาสังคมศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
- มนุษยกับสังคมและ
- จริยศาสตรทางการ
พยาบาล
วัฒนธรรม
- ปฏิบัติการพยาบาล
- มนุษยกับสังคม
ชุมชน
- วัฒนธรรมไทย
- การพยาบาลชุมชน 1
- จิตวิทยาเบื้องตน
- การพยาบาลชุมชน 2
- สังคมไทย
- มนุษยสัมพันธ
คณะวิทยาการจัดการ
- มนุษยกับสิ่งแวดลอม
- จริยธรรมธุรกิจ
กลุมมนุษยศาสตร
- ฝกงานการโรงแรม
- หลักการสื่อสารทางการ และการทองเที่ยว
พยาบาล
- การจัดการ
การทองเที่ยว
- หลักการมัคคุเทศก
- สัมมนาการโรงแรม
และการทองเที่ยว
- ไทยศึกษาเพื่อ
การทองเที่ยว
- จริยธรรมธุรกิจและ
บรรษัทภิบาล
- สัมมนาทางการบัญชี
คณะวิศวกรรมศาสตร
- การฝกปฏิบัติงานใน
โรงงานวิศวกรรม
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ตารางที่ 64 ตัวอยางรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไปและหมวดวิชาเฉพาะของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแกน (ตอ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
- โภชนาการชุมชน
- วิจัยทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ
- สัมมนาเทคนิค
การแพทย
- การฝกงานทาง
โภชนาการและ
การกําหนดอาหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

เมื่อพิจารณาดานการจัดการเรียนการสอน พบวา สามารถสอดแทรกการพัฒนา
ทักษะทางสังคมไวในรายวิชาตางๆ ได ดังตัวอยางการใชกลวิธีการสอดแทรกการพัฒนาทักษะทาง
สังคมตอไปนี้
ตัวอยางการใชกลวิธีการสอดแทรกการพัฒนาทักษะทางสังคมในรายวิชา
การสอดแทรกการพัฒนาทักษะทางสังคมในรายวิชาจะตองมีการทําอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ อาจารยทุกคนควรใหความสําคัญและรวมมือกันทําอยางจริงจัง การ
สอดแทรกนี้ตอ งคอยๆ ทําในลักษณะน้ําซึมบอทราย โดยใหนิสิตนักศึกษาไดรับรูลักษณะทางสังคม
ไปเรื่อยๆ อยางไมรูสึกตัววาอาจารยกําลังใหสิ่งที่ดีนี้แกศษิ ย โดยอาจารยตองทําดวยความรูสึกที่
เปนสุขและไมฝนกับความรูส ึกตนเอง ดังนั้นอาจารยตองมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาใหพรอม
ที่จะกระทําดวยการแสดงออกถึงพฤติกรรมทางสังคมที่เปนแบบอยางทั้งการใชคําพูด กิริยาทาทาง
การเปดใจรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางของลูกศิษย จนกระทั่งนิสิตนักศึกษาซึมซับทัศนคติและ
พฤติกรรมดานบวกมาจากอาจารยโดยไมรูตัวและไมรูสึกวากําลังถูกอาจารยบังคับใหทํา จึงไมเกิด
ความเบื่อหนายและเกิดการตอตานขึ้น
เนื่องจากอาจารยเปนแบบอยางที่นิสิตนักศึกษาจะเลียนแบบไดงายที่สดุ ใน
ระหวางทีศ่ ึกษาอยูในรัว้ มหาวิทยาลัย ดังนัน้ นิสิตนักศึกษาจะไดรับการกระตุนย้ําเตือนจากการ
สอดแทรกทักษะทางสังคมในรายวิชาตางๆ อยูตลอดเวลา การรับรูก็จะเปนไปไดงา ยยิ่งขึ้น สงผลให
นิสิตนักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงคได
ตัวอยางกลวิธใี นการสอดแทรกการพัฒนาทักษะทางสังคมในรายวิชา ดังแสดง
ในตารางที่ 65
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ตารางที่ 65 ตัวอยางกลวิธีในการสอดแทรกการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
ทักษะทางสังคม

กลวิธีในการสอดแทรกในรายวิชา

• ใหความสําคัญกับการใชคําพูดและกิริยาทาทางในการสื่อสารในหองเรียน
ทั้งการปฏิสัมพันธกับเพื่อนและอาจารย
• อาจารยไมละเลยในการสังเกตพฤติกรรมการใชคําพูดและทาทางของนิสิตนักศึกษา
• อาจใหมีการนําเสนอรายงานในชั้นเรียนเพื่อฝกการพูดสื่อสาร การแสดงทาทางกับ
กลุมในทุกครั้งที่มีโอกาส เชน การวิเคราะหสถานการณตางๆ การถามความคิดเห็น
โดยใหนิสิตนักศึกษาหาโอกาสพูดเองและแสดงความคิดเห็นเพื่อเกิดการซึมซับ
เขาถึงความรูสึกนึกคิดของตนเอง
การรับฟงความคิดเห็น • กําหนดประเด็นเปนสถานการณ
• เสนอแนวคิดในแตละสถานการณ
• นําเสนอในชั้นเรียน
• ใหเพื่อนกลุมอื่นรวมวิพากษ วิจารณ เพื่อฝกฝนทักษะทางสังคม การรับฟง
ความคิดเห็น เพื่อนและอาจารยที่แตกตางจากความคิดเห็นของตนเอง
ความรับผิดชอบตอ
• บันทึกผลการปฏิบัติในการจัดทํารายงาน
ตนเอง/ผูอื่น
• บันทึกผลการนําเสนอรายงานการคนควาในประเด็นที่รับผิดชอบ
ทั้งในดานความตรงตอเวลา ปริมาณและคุณภาพของงาน
การรูจักตนเอง
• สังเกตและใหคําแนะนํา ตักเตือนอยางเปนมิตรแกนิสิตนักศึกษาที่แตงกาย
ปรับตัวใหเขากับ
ไมเหมาะสม ผิดระเบียบ
วัฒนธรรมแบบแผน • อาจารยใหคําแนะนํา ใหปรับปรุงแกไขในการเขาชั้นเรียนครั้งตอไป
ความเปนไทย
• พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิตนักศึกษาที่มีปญหา เพื่อใหรูจักทบทวน
สํารวจตนเอง รูจักสังคมและปฏิบัติใหสอดคลองกับความเปนไทย
การทํางานกลุม
• จัดการเรียนการสอนใหมีการแบงกลุม แบงหนาที่
• มีการตอบคําถามในฐานะตัวแทนของกลุมใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
ที่สอนในแตละสัปดาห
• หาโอกาสพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาถึงปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การทํางานเปนกลุม
• ชวยหาวิธีแกไข ปรับปรุงใหดีขึ้น
• สามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน
• มีความเปนผูนํา ผูตาม การควบคุมอารมณ จนกระทั่งทําใหเกิดการทํางานเปนทีมที่ดี
ทักษะทางสังคม
ดานการติดตอสื่อสาร
ดวยการใชถอยคําและ
ทาทาง
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7) การประเมินผล
ในรอบป ดําเนินการประเมินผลรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคม
สําหรับนิสิตนักศึกษา ทั้งในระดับคณะวิชา ระดับมหาวิทยาลัย และภาพรวม ครอบคลุมดาน
นโยบาย หลักการและวัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงานที่รับผิดชอบ ขั้นตอนการดําเนินการ และ
กิจกรรม/โครงการ เพื่อนําขอมูลไปใชวางแผนและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคม
ตอไป
การประเมินผลสามารถทําไดตลอดเวลาเพือ่ ติดตามผลการปฏิบัติการ
ในแตละเรื่องของทุกขั้นตอน เชน การประเมินผลความพึงพอใจของอาจารยและนิสิตนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม การประเมินเพื่อศึกษาพัฒนาการที่นิสิตนักศึกษาไดรบั การประเมินผลการให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของ
รูปแบบการประเมินผลทําไดหลายวิธี เชน การใชแบบสอบถามอาจารย
และนิสิตนักศึกษาที่เกีย่ วของ การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ การสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม
ของนิสิตนักศึกษา เปนตน
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบการประเมินผลนี้ คือ ฝายกิจการนิสิตนักศึกษา
ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา
สรุปรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา สรุปไดดังแผนภูมิที่ 31
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1) แนวคิดหรือหลักการในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
พฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคม 5 ดาน

ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษาดวยการใชถอยคํา
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
อาจารยดวยการใชถอยคํา
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษาและอาจารยดวยการใชทาทาง
ทักษะทางสังคมดานลักษณะสวนบุคคล
ในการทํางานกลุม
ทักษะทางสังคมดานความรับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอื่น

หลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน
สนับสนุนใหอาจารยและนิสิตนักศึกษา
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
สนับสนุนใหมีการรวมมือกันในหมู
นิสิตนักศึกษา
สงเสริมใหมีการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ
การใหขอมูลยอนกลับ
การใชเวลาที่สัมพันธกับงาน
การสื่อสารใหทราบถึงความคาดหวังสูง
การยอมรับนับถือความสามารถพิเศษ
และวิธีการเรียนที่หลากหลาย

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรม / โครงการ
ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงขอมูลทั้งใน
และนอกสถาบัน
นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
ในการพัฒนาทักษะทางสังคมมาวางแผน
ออกแบบกิจกรรม / โครงการพัฒนาทักษะ
ทางสังคม สําหรับนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม
กับบริบทของสถาบันตอไป

2) แนวทางในการนําไปใชเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา 7 ประการ
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการัพฒนาทักษะทางสังคม
หลักการและวัตถุประสงค
เปาหมายการพัฒนาทักษะทางสังคม
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาทักษะทางสังคม
กิจกรรม / โครงการในการพัฒนาทักษะทางสังคม
การประเมินผล

แผนภูมิที่ 31 รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนามาตรวัดทักษะทางสังคม 2) สํารวจทักษะทาง
สังคมของนิสิตนักศึกษา 3) เสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนหลักดังนี้
1) พัฒนามาตรวัดทักษะทางสังคม เริ่มตนดวยการศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เกีย่ วของเพื่อ
กําหนดกรอบโครงสรางในการสรางมาตรวัด แลวจึงสรางและพัฒนามาตรวัด จากนั้นตรวจสอบ
คุณภาพของมาตรวัด โดยศึกษาความตรงตามเนื้อหากับผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน และศึกษา
ความตรงตามเกณฑสัมพันธดวยการทดลองใชมาตรวัดกับกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา จํานวน 43
คน และอาจารย 1 คน รวมทัง้ วิเคราะหความเที่ยงแบบความสอดคลองภายในตามสูตรการหา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
2) สํารวจทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาจากกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ขอนแกน จํานวน 1,120 คน โดยใชเครื่องมือ
มาตรวัดทักษะทางสังคมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น แลววิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะทาง
สังคม คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวนสองทาง และวิเคราะหปกติวิสัย
ระดับประเทศ ระดับกรุงเทพมหานครและระดับภูมิภาค โดยใชคาฐานนิยม
3) เสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา โดยนําผลการสํารวจ
ขางตนมาใชรา งรูปแบบ แลวนําเสนอตอผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบ จากนั้นไดนําขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคม
สําหรับนิสิตนักศึกษา
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจัย แบงออกเปน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
ตอนที่ 1 พัฒนามาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
1.1 ลักษณะของมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
มาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาที่ผูวจิ ัยพัฒนาขึ้นมีลักษณะเปน
เครื่องมือวัดแบบการรายงานตนเอง โดยมาตรในการวัดเปนแบบมาตรประมาณคาที่สรางขึ้นตาม
หลักการสรางมาตรวัดจําแนกดวยภาษาของออสกูด ซูไซ และแทนเนนบวม (Osgood, Suci and
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Tannenbaum, 1957) มีขอคําถามจํานวน 22 ขอ ซึ่งตองเลือกตอบจากตัวเลือกคูคําคุณศัพทที่มี
ความหมายตรงขามกัน โดยแบงระดับการตอบเปน 7 ระดับ มีระดับคะแนน 7 ถึง 1
มาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนิสิตนักศึกษา
ตอนที่ 2 เปนการประเมินความรูสึกและความคิดเห็นที่มตี อตนเองของนิสิต
นักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา 5 ดาน ดังนี้
1. ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาดานการใชถอยคํา
2. ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับอาจารยดานการใชถอยคํา
3. ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยดานการใชทา ทาง
4. ทักษะทางสังคมดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
5. ทักษะทางสังคมดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
1.2 คุณภาพของมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา พบวา
1.2.1 ผลการศึกษาความตรงตามเนื้อหา พบวา คาดัชนีความสอดคลองของ
ขอคําถามอยูระหวาง 0.80-1.00 ซึ่งอยูในระดับที่มีคุณภาพ แสดงวามาตรวัดนี้มีความตรงตามเนื้อหา
1.2.2 ผลการศึกษาความตรงตามเกณฑสัมพันธ พบวา คาสหสัมพันธระหวาง
คะแนนทักษะทางสังคมที่วัดไดจากนักศึกษาสัมพันธกับคะแนนที่อาจารยประเมินสูงมาก คือ มีคา
เทากับ 0.981
1.2.3 ผลการวิเคราะหคาความเที่ยงแบบสอดคลองภายในของมาตรวัดเทากับ
0.867 แสดงวามาตรวัดนี้มีความเที่ยงในการวัด
จากผลดังกลาวแสดงวา มาตรวัดทักษะทางสังคมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความตรงและ
ความเที่ยงทีเ่ ชือ่ ถือได จึงเปนมาตรวัดทักษะทางสังคมที่มีคุณภาพ
ตอนที่ 2 ผลการสํารวจทักษะทางสังคมของนิสติ นักศึกษา
ผลการสํารวจทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา สรุปไดดังนี้
2.1 ภูมิหลังของนิสิตนักศึกษา พบวา มีความเหมือนและความแตกตางดังนี้ นิสิต
นักศึกษามีความคลายกันในดานอัตราสวนของนิสิตนักศึกษาชายตอนิสิตนักศึกษาหญิงคือประมาณ
40 : 60 แตมีความแตกตางกันในดานการกระจายระหวางกลุมสาขาวิชาและที่พักอาศัยของทั้งสอง
มหาวิทยาลัย กลาวคือ ในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีสัดสวนใกลเคียงกัน
คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รอยละ 38.9 มหาวิทยาลัยขอนแกนรอยละ 41.2 ในกลุมสาขาวิชา
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกนมีสัดสวนสูงกวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คือ
มหาวิทยาลัยขอนแกนรอยละ 29.4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรอยละ 16.7 และในกลุมสาขาวิชา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีสัดสวนสูงกวามหาวิทยาลัยขอนแกน คือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรอยละ 44.4 มหาวิทยาลัยขอนแกนรอยละ 29.4
สัดสวนการพักอาศัยมีความแตกตางกันมากระหวางนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน กลาวคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนประมาณรอยละ 75 คิด
เปน 3 ใน 4 ของนักศึกษาทีพ่ ักอยูใ นหอพักของมหาวิทยาลัย โดยประมาณรอยละ 50 พักในหอพัก
มหาวิทยาลัย และอีกรอยละ 30 พักในหอพักนอกมหาวิทยาลัย ในขณะที่นิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยรอยละ 27 เทานั้นที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย สวนการพักอาศัยกับบิดามารดาหรือ
ผูปกครองหรือญาติพี่นอง มีลักษณะที่แตกตางกัน กลาวคือ นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรอยละ 50
พักกับบิดามารดา อีกรอยละ 8.3 พักกับผูปกครองหรือญาติพี่นองที่มใิ ชบิดามารดา สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนมีเพียงรอยละ 12 ที่พักกับบิดามารดา และอีกรอยละ 3.5 พักกับ
ผูปกครองหรือญาติพี่นองที่มิใชบิดามารดา
2. ทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานของนิสติ นักศึกษา
2.1 ภาพรวมคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของพฤติกรรมบงชี้ยอยรายดานของ
กลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาทัง้ หมด
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมบงชี้ยอยรายดาน พบวา ทักษะทางสังคมใน
การติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้
ดานการใชถอยคําอยูในระดับปานกลางทุกขอ
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา พบวา อยูในระดับสูงทุกขอ ยกเวน
พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นที่อาจารยมักเห็นดวยเทานั้นที่อยูใ นระดับปานกลาง
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทาง พบวา กิริยา
ทาทางที่แสดงออกระหวางนิสิตนักศึกษาดวยกันอยูใ นระดับปานกลาง สวนพฤติกรรมกิริยาทาทาง
ที่แสดงออกระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยอยูในระดับสูง
ทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
พบวา อยูใ นระดับสูงทุกขอ ยกเวนการควบคุมอารมณตนเองและภาวะผูนําอยูใ นระดับปานกลาง
ทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
พบวา อยูใ นระดับสูงทุกขอ
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2.2 คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้รายดานของกลุมตัวอยางนิสิต
นักศึกษา ในแตละมหาวิทยาลัย จําแนกตามชั้นป กลุมสาขาวิชา และการพักอาศัย
เมื่อพิจารณาจําแนกตามชัน้ ปของแตละมหาวิทยาลัย พบวา นิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ชั้นปที่ 1 มีคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมมากที่สุดเกือบทุกดาน ยกเวนดานการใชทาทาง ซึ่ง
นิสิตชั้นปที่ 4 มีคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมดานนี้มากที่สุด สวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นป
ที่ 2 มีคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมมากที่สุดเกือบทุกดาน ยกเวนดานการใชถอยคําระหวางนิสิตนักศึกษา
กับนิสิตนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาชั้นปที่ 1 มีคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมดานนีม้ ากที่สุด
เมื่อพิจารณาจําแนกตามกลุมสาขาวิชาของแตละมหาวิทยาลัย พบวา นิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพมีคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมมากที่สุด
จํานวน 3 ดาน คือ ดานการใชถอยคําระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษา ดานการใชทาทาง และ
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น สวนกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมีคาเฉลี่ย
ทักษะทางสังคมมากที่สุด จํานวน 2 ดาน คือ ดานการใชถอยคําระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารย
และดานการทํางานกลุม นอกจากนี้ พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสขุ ภาพมีคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมมากที่สุดทั้ง 5 ดาน
เมื่อพิจารณาจําแนกการพักอาศัยของนิสิตนักศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย
พบวา นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่อาศัยอยูในหอพักมีคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมมากกวานิสิตที่
อาศัยอยูกับครอบครัวเกือบทุกดาน ยกเวนดานการใชถอยคําระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารย และ
นิสิตที่อาศัยอยูในหอพักและอาศัยอยูกับครอบครัวมีคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมเทากันในดานการ
ทํางานกลุม นอกจากนีพ้ บวานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่อาศัยอยูในหอพักมีคาเฉลี่ยทักษะทาง
สังคมมากกวานักศึกษาที่อาศัยอยูกับครอบครัว จํานวน 3 ดาน คือ ดานการใชถอยคําระหวางนิสิต
นักศึกษากับนิสิตนักศึกษา ดานการใชถอยคําระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารย และดานการใช
ทาทาง สวนนักศึกษาที่อาศัยอยูกับครอบครัวมีคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมมากกวานักศึกษาที่อาศัยอยู
ในหอพัก จํานวน 2 ดาน คือ ดานการทํางานกลุม และดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
2.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานและโดยรวมของ
กลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแกน สรุปไดดังนี้
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานของนิสติ นักศึกษาทั้งสอง
มหาวิทยาลัย พบวา ดานการใชถอยคําระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยและดานการใชทาทางมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมบงชี้ยอย ดานการใชถอยคําระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิต
นักศึกษา พบวา พฤติกรรมบงชี้ยอยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก
การใชวาจาทีส่ ุภาพ การใชน้ําเสียงที่นุมนวล ซึ่งคาเฉลี่ยมหาวิทยาลัยขอนแกนสูงกวาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และการรูจักปฏิเสธ ซึ่งคาเฉลี่ยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสูงกวามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ดานการใชถอยคําระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารย พฤติกรรมบงชี้ยอยที่มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก การใชวาจาที่สุภาพ การใชน้ําเสียงอยาง
เคารพ ซึ่งคาเฉลี่ยมหาวิทยาลัยขอนแกนสูงกวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทั้งสองขอ
ดานการใชทาทาง พฤติกรรมบงชี้ยอยที่มคี วามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ไดแก กิริยาทาทางระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษา ซึ่งคาเฉลี่ยมหาวิทยาลัย
ขอนแกนสูงกวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม พฤติกรรมบงชี้ยอยที่มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก การเผชิญกับปญหา ซึ่งคาเฉลี่ยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยสูงกวามหาวิทยาลัยขอนแกน
2.4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทั้ง 5 ดาน
จากการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง พบวา
ปฏิสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชามีผลทําใหคาเฉลี่ยทักษะ
ทางสังคมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนปฏิสัมพันธระหวาง
มหาวิทยาลัยและชั้นปของนิสิตนักศึกษา ปฏิสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและการพักอาศัยไมมีผล
ทําใหคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานแตกตางกัน
สวนผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมรายคูของคาเฉลี่ย
ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทั้ง 5 ดานระหวางกลุม สาขาวิชา โดยวิธีของเชฟเฟ
กลุมสาขาวิชาที่แตกตางกันมีผลทําใหคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมในแตละดานมีความแตกตางกันดังนี้
คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา ระหวางสาขาวิชา มี 1 คู ที่
แตกตางกัน ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพกับกลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทาง มี 1 คูที่แตกตาง
กัน ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพกับกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
คาเฉลี่ยทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและ
ผูอื่น มี 2 คู ที่แตกตางกัน ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพกับกลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพกับกลุม สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
2.5 ผลการวิเคราะหปกติวสิ ัยของคะแนนทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
ในแตละดานทั้ง 5 ดานและโดยรวม พบวา
ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานของนิสติ นักศึกษากลุม ตัวอยาง
ทั้งหมดหรือปกติวิสัยระดับประเทศเทากับ 115 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 38.0
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ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานของนิสติ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยหรือปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานคร เทากับ 115 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 39.4
ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนหรือปกติวิสัยระดับภูมิภาคเทากับ 123 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 59.6
เมื่อพิจารณาจําแนกตามพฤติกรรมบงชี้รายดาน พบวา
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษาดานการใชถอยคํา
ปกติวิสัยระดับประเทศ เทากับ 27 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 39.4
ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานครเทากับ 28 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 48.3
ปกติวิสัยระดับภูมิภาค เทากับ 27 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 39.9
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสติ นักศึกษา
กับอาจารยดานการใชถอยคํา
ปกติวิสัยระดับประเทศเทากับ36 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 62.7
ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานครเทากับ 34 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 44.6
ปกติวิสัยระดับภูมิภาคเทากับ 36 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 58.3
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษา
กับนิสิตนักศึกษาและอาจารยดานการใชทา ทาง
ปกติวิสัยระดับประเทศเทากับ 11 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 62.8
ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานครเทากับ 11 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 66.0
ปกติวิสัยระดับภูมิภาคเทากับ 11 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 59.4
ทักษะทางสังคมดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
ปกติวิสัยระดับประเทศเทากับ 34 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 61.6
ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานครเทากับ 32 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 43.4
ปกติวิสัยระดับภูมิภาคเทากับ 34 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 61.2
ทักษะทางสังคมดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
ปกติวิสัยระดับประเทศเทากับ 12 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 69.8
ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานครเทากับ 11 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 50.5
ปกติวิสัยระดับภูมิภาคเทากับ 12 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 66.7
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คณะวิชาที่มีปกติวิสัยสูงสุดเปนอันดับที่ 1 ดานทักษะทางสังคมในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดาน
การใชถอยคําคือ คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดานทักษะทางสังคมในการ
ติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใช
ถอยคํา คือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดานทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสาร
และมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดาน
การใชทาทาง คือ คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางาน
กลุม คือ คณะสหเวชศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นคือ
คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตอนที่ 3 รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสติ นักศึกษา
รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาทีผ่ ูวิจัยพัฒนาขึน้ มี 2 สวน คือ
แนวคิดหรือหลักการในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา และแนวทางในการนําไปใช
3.1 สวนที่ 1 แนวคิดหรือหลักการในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
แนวคิดหรือหลักการในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา ประกอบดวย
หลัก 3 ประการ คือ พฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคม 5 ดาน หลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน รวมทัง้ แนวปฏิบัติทดี่ ีในการจัดกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาทักษะทางสังคม กลาวคือ
พฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคม มี 5 ดาน คือ
1) ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษา
กับนิสิตนักศึกษาดานการใชถอยคํา
2) ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษา
กับอาจารยดานการใชถอยคํา
3) ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง นิสิตนักศึกษา
กับนิสิตนักศึกษาและอาจารยดานการใชทา ทาง
4) ทักษะทางสังคมดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
5) ทักษะทางสังคมดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
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หลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและ
แกมสัน คือ
1) สนับสนุนใหอาจารยและนิสิตนักศึกษาปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
2) สนับสนุนใหมีการรวมมือกันในหมูนิสติ นักศึกษา
3) สงเสริมใหมีการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ
4) การใหขอมูลยอนกลับ
5) การเนนการใชเวลาที่สัมพันธกับงาน
6) การสื่อสารใหทราบถึงความคาดหวังสูง
7) การยอมรับนับถือความสามารถพิเศษและวิธีการเรียนที่หลากหลาย
แนวปฏิบตั ิที่ดใี นการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
ในการพัฒนาทักษะทางสังคม จําเปนตองยึดแนวปฏิบัตทิ ี่ดีและแสวงหา
แนวปฏิบัติทดี่ ที ี่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน โดย
1) ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่เกีย่ วของกับการพัฒนาทักษะทางสังคมจากแหลงขอมูลที่
หลากหลายทั้งในและนอกสถาบัน เชน ผลการสํารวจทักษะทางสังคมดวยมาตรวัดทักษะทางสังคม
ที่ผูวิจัยพัฒนา สืบคนขอมูลผานอินเตอรเน็ต หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูก บั เครือขายกิจการนิสิต
นักศึกษา เปนตน
2) นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาแนวปฏิบตั ิที่ดีขางตนไปใชในการออกแบบหรือจัด
กิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน
3.2 สวนที่ 2 แนวทางในการนําไปใชเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
เพื่อใหการนําแนวคิดหรือหลักการ (จากสวนที่ 1) ไปใชพฒ
ั นานิสิตนักศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดแนวทางในการนําไปใช 7 ประการ ดังนี้
1) นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาทักษะทางสังคม
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรกําหนดนโยบายการพัฒนาทักษะทาง
สังคมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ดังนี้
1. เรงรัดสงเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาใหเปนบัณฑิต
ในอุดมการณที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูงกวามาตรฐานทั่วไป
2. จัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอยางเหมาะสมและเพียงพอ ที่จะ
ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
3. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึง
ความสําคัญของทักษะทางสังคมและภาระหนาทีใ่ นการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทาง
สังคม
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4. สนับสนุนใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ
สรางสรรคกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
2) หลักการและวัตถุประสงค
หลักการของรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
ประกอบดวยหลัก 3 ประการ คือ พฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคม 5 ดาน หลักสําคัญ 7 ประการใน
การดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน และแนวปฏิบัติที่ดใี นการจัด
กิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา ดังรายละเอียดในสวนที่ 1
วัตถุประสงค เพื่อใหนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตไดรับการสงเสริม
และพัฒนาใหมีทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดาน
3) เปาหมายการพัฒนาทักษะทางสังคม
เปาหมายการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา คือ ผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่มีทักษะทางสังคมสูง
4) หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ แบงออกเปน 2 ระดับ คือ
4.1 ระดับมหาวิทยาลัย หนวยงานหลักที่รับผิดชอบคือฝายกิจการนิสิตนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะตองประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน ภายนอกและ/หรือ
ระหวางมหาวิทยาลัย เพื่อใหการบริหารจัดการมีความเขมแข็งและสามารถขยายผลออกไปอยาง
กวางขวาง อาทิ ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของคณะวิชาตางๆ องคการบริหารนิสิตนักศึกษา สโมสร
นิสิตนักศึกษา เครือขายกิจการนิสิตนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย สมาคมศิษยเกา เปนตน
4.2 ระดับคณะวิชา หนวยงานหลัก คือ ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของคณะวิชา
ซึ่งจะตองประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน ภายนอกและ/หรือระหวางคณะวิชา
อาทิ ฝายวิชาการของคณะวิชาซึ่งครอบคลุมทั้งอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน ศูนยเทคโนโลยี
ทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารนิสิตนักศึกษาของคณะวิชา คณะกรรมการชมรมตางๆ
ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาระหวางคณะวิชาตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือระหวาง
มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะรวมตัวกันในรูปแบบของเครือขายคณะวิชาระหวางมหาวิทยาลัย เชน
เครือขายครุศาสตร-ศึกษาศาสตร เครือขายแพทยศาสตร-พยาบาลศาสตร เปนตน
อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาอาจจัดตั้งหนวยงานและคณะทํางาน อันประกอบดวยคณาจารยและนิสิต
นักศึกษา เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาโดยตรง
5) ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาทักษะทางสังคม
ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาทักษะทางสังคม แบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะวิชา แตละระดับดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
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ระดับมหาวิทยาลัย
5.1 สํารวจทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษากลุมเปาหมายทุกคณะ ทุกชั้นป
โดยใชมาตรวัดทักษะทางสังคมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
5.2 เทียบเคียงกับปกติวิสัย โดยนําผลคะแนนทักษะทางสังคมมาวิเคราะหทั้ง
5 ดาน และโดยรวม จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและคณะวิชา และนําปกติวิสัยในแตละดานไป
เทียบเคียงกับเกณฑกลาง ซึ่งเปนปกติวิสัยระดับประเทศรายดาน (27, 36, 11, 34, 12 ตามลําดับ)
สวนปกติวิสัยโดยรวม นําไปเทียบเคียงกับเกณฑกลางซึ่งเปนปกติวสิ ัยระดับกรุงเทพมหานคร (115)
สําหรับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร หรือปกติวิสยั ระดับภูมภิ าค (123) สําหรับมหาวิทยาลัย
ในภูมภิ าค
5.3 คัดกรองนิสิตนักศึกษากลุมเปาหมาย ออกเปน 2 กลุม โดยพิจารณาจาก
การเทียบเคียงปกติวิสัยในขอ 5.2 จะไดกลุมที่มีคะแนนสูงกวาปกติวิสยั กับกลุมที่มีคะแนนต่ํากวา
ปกติวิสัย จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคมรายดาน
5.4 ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีตามพฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคมรายดาน โดย
พิจารณาจากการจัดอันดับคะแนนทักษะทางสังคมโดยรวม จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและคณะวิชา
กลุมสาขาวิชาหรือคณะวิชาที่อยูอันดับสูงสุดถือเปนแนวปฏิบัติที่ดีในดานนั้นๆ
5.5 นําแนวปฏิบัติที่ดีมาวิเคราะหเชื่อมโยงกับหลักสําคัญ 7 ประการในการ
ดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน เพื่อฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจะไดใชเปนแนวทางในการกําหนดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม
กับบริบทของสถาบัน รวมทั้งวางแผนจัดสรรดานงบประมาณและทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการใหทราบทั่วกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.6 นําขอมูลจากการสํารวจที่ไดจากขอ 5.2 – 5.4 เสนอฝายกิจการนิสิต
นักศึกษาของคณะวิชาแตละคณะดําเนินการตอไป
ระดับคณะวิชา
5.7 ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของคณะวิชาจัดทําฐานขอมูลทักษะทางสังคมของ
นิสิตนักศึกษาภายในคณะ และวางแผนการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับเครือขายทั้งภายในคณะ
ภายนอกคณะและระหวางมหาวิทยาลัย
5.8 ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของคณะวิชาศึกษาและแสวงหาแนวปฏิบตั ิที่ดี
ที่เหมาะสมกับบริบทของคณะวิชา เพื่อนําไปใชเปนแนวทางออกแบบหรือจัดกิจกรรม/โครงการที่
สอดคลองกับผลการสํารวจทักษะทางสังคม
5.9 ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของคณะวิชาประสานงานกับฝายวิชาการ เพื่อ
เสนอขอมูลใหแกอาจารยทปี่ รึกษาและอาจารยผูสอนดําเนินการตอไป
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5.10 อาจารยที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษาในความดูแลรวมกันวางแผน
พัฒนาเปนรายบุคคล ดังนี้
5.10.1 นิสิตนักศึกษาที่มีคะแนนทักษะทางสังคมต่าํ ทุกดานควรไดรับ
การพัฒนาทุกดานอยางเปนองครวม สวนผูที่มีคะแนนทักษะทางสังคมต่ําบางดานนัน้ อาจจะเนน
พัฒนาเฉพาะดานที่ต่ําเปนสําคัญ โดยเขารวมกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสม
5.10.2 นิสิตนักศึกษาที่มีคะแนนทักษะทางสังคมสูงทุกดาน จําเปนตอง
พัฒนาอยางเปนองครวมตอไป เพื่อรักษาระดับทักษะทางสังคมใหคงอยูห รือเพิ่มมากขึน้ อาจจะ
พัฒนาตนเองโดยเขารวมกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสม หรืออาจจะเขารวมกับคณาจารยในฐานะ
ผูชวยวิทยากรหรือเปนตนแบบทักษะทางสังคมดานที่สูงนั้น
5.11 ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาโดย
5.11.1 นิสิตนักศึกษาจัดทําแฟมสะสมผลงาน เพื่อประเมินรายบุคคล
5.11.2 นิสิตนักศึกษาประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการที่เขารวม
5.11.3 คณะวิชารวมกับมหาวิทยาลัยสํารวจทักษะทางสังคมของนิสิต
นักศึกษาดวยการใชมาตรวัดนี้วดั ซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนําผลการสํารวจไปวางแผนการพัฒนาตอไป
พรอมกับจัดทําฐานขอมูลทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาอยางตอเนื่องและใหเปนปจจุบันเสมอ
6) กิจกรรม/โครงการในการพัฒนาทักษะทางสังคม
ในการออกแบบกิจกรรม /โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้
ทั้ง 5 ดาน ตองคํานึงถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน และยึดหลักสําคัญ 7
ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน รวมทัง้ ผลการสํารวจ
ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาดวย เพื่อจะไดจัดกิจกรรม /โครงการที่มีความหลากหลายทั้งใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน มีความยืดหยุน สูง สามารถที่จะตอบสนองนิสิตนักศึกษากลุมเปาหมายที่
มีทักษะทางสังคมแตกตางกันในแตละดาน อันจะชวยใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกเรียนรูและ
ฝกฝนอยางกวางขวางตามความตองการของตน
7) การประเมินผล
ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา ทั้งใน
ระดับคณะวิชา ระดับมหาวิทยาลัย และภาพรวม เพื่อปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคม
ตอไป วิธีการประเมินผล ใชแบบสอบถามอาจารยและนิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวของ รวมกับการ
สัมภาษณ และการสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา ดําเนินการโดยฝายกิจการ
นิสิตนักศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา
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อภิปรายผล
การอภิปรายผล แบงออกเปน 3 ประเด็นหลัก ตามผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนามาตรวัดทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการสํารวจทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนามาตรวัดทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
1.1 มาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาที่ผวู ิจัยไดพัฒนาขึน้ มีลักษณะเปน
เครื่องมือวัดแบบการรายงานตนเอง โดยมาตรในการวัดเปนแบบมาตรประมาณคาที่สรางขึ้นตาม
หลักการของมาตรวัดจําแนกดวยภาษา ของออสกูด ซูไซ และแทนเนนบวม (Osgood, Suci and
Tannenbaum, 1957) มีขอคําถามจํานวน 22 ขอ ซึ่งตองเลือกตอบจากตัวเลือกคูคําคุณศัพทที่มี
ความหมายตรงขามกัน โดยแบงระดับการตอบเปน 7 ระดับ มีระดับคะแนน 7 ถึง 1
ในการสรางมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาฉบับนี้ ทุกขั้นตอนได
ผานการตรวจสอบคุณภาพตามหลักการที่ถูกตอง พบวา เปนมาตรวัดทีม่ ีคุณภาพ สามารถนําไปใช
ไดทันที กลาวคือ
1.1.1 เปนมาตรวัดที่สรางขึ้น โดยเริ่มตนจากการศึกษาทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของ
เพื่อกําหนดเปนกรอบโครงสรางมาตรวัด
1.2.2 เปนมาตรวัดแบบประเมินตนเอง ซึ่งกระตุนใหนิสติ นักศึกษาสะทอนเจตคติ
ของตัวเองไดดี
1.2.3 เปนมาตรวัดทีไ่ ปสํารวจคูคําคุณศัพทที่มีความหมายจากกลุมตัวอยางนิสิต
นักศึกษา
จากการที่ผูวจิ ยั เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางของทัง้ สองมหาวิทยาลัย พบวา
ในภาพรวมนิสิตนักศึกษามีทัศนคติที่ดีและใหความรวมมืออยางดียิ่งในการตอบมาตรวัด แสดงวา
นิสิตนักศึกษามีความจริงใจในการตอบมาตรวัด โดยใชเวลาในการตอบประมาณ 10-15 นาที
เทานั้น ทั้งนีเ้ นื่องจากเครื่องมือไมซับซอน กะทัดรัด ถามตรงตามเนื้อหาที่ตองการจะวัด งายตอ
การตอบ เพราะเปนการรายงานตนเองและเปนแบบมาตรประมาณคา
นอกจากไดคณ
ุ ภาพของมาตรวัดตามหลักวิชาการแลว ยังไดสารสนเทศที่สามารถ
นําไปประยุกตใชเปนเกณฑกลาง คือ ไดปกติวิสัยระดับประเทศ ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานคร
และปกติวิสัยระดับภูมภิ าค
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1.2 จากการทีผ่ ูวิจัยตรวจสอบคูคําคุณศัพท พบวา การใหนิสิตนักศึกษากําหนด
คูคําคุณศัพทโดยตรงยังไมเหมาะสม และขาดทักษะการเขียนคําคุณศัพท ซึ่งสอดคลองกับผลการ
สํารวจทักษะภาษาไทยของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาในภาพรวมมีทักษะภาษาไทยคอนขาง
ต่ํา จึงรวบรวมคูคําคุณศัพทไดนอยกวาทีต่ อ งการ ทําใหผวู ิจัยตองเปลี่ยนวิธีการสํารวจคูคําคุณศัพท
จากการใชประโยคบอกเลามาเปนการเขียนสถานการณ (Scenario) ซึ่งวิธีนี้ชวยใหนสิ ิตนักศึกษา
สามารถเขียนคูคําคุณศัพทไดจํานวนมากขึน้
สวนใหญคูคําคุณศัพทที่นิสติ นักศึกษากําหนดนั้น เปนคําศัพทที่มักใชกันในวัยของ
นิสิตนักศึกษา และมีบางคําทีส่ ื่อความหมายไมชัดเจนตามพจนานุกรม ทั้งนี้อาจเปนเพราะนิสิต
นักศึกษาอยูใ นวัยที่มีความสนใจในการสื่อสารตอกันโนมเอียงไปในบางเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
ตนเองเปนสวนใหญ การใชภาษาของกลุมนิสิตนักศึกษามักชอบที่จะใชภาษาที่มีลักษณะเฉพาะรูกนั
ในหมูพ วกเดียวกัน เพื่อพยายามสรางเอกลักษณของกลุมขึน้ มา (มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช,
2528) ดังนั้น ในการพัฒนามาตรวัดซึ่งเปนการวัดทัศนคติของผูถูกถามโดยตรง จึงควรปรับให
สอดคลองกับลักษณะของผูตอบดวย
ตอนที่ 2 ผลการสํารวจทักษะทางสังคมของนิสติ นักศึกษา
ผลการสํารวจทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษามีประเด็นในการอภิปรายดังนี้
2.1 ผลการสํารวจทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษากลุม ตัวอยางทั้งหมด พบวามีคาเฉลี่ย
ทักษะทางสังคมอยูในระดับสูงทุกดาน ยกเวนทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการใชถอยคําในหมูน ิสิตนักศึกษาจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาอยางจริงจังตอไป นอกจากนี้จะเห็นไดวาไมปรากฏคาเฉลี่ยทักษะทางสังคมในระดับต่ํา
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาที่ตอบมาตรวัดเปนกลุมนิสิตนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกนและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งมีมาตรฐานคอนขางสูงอยูแลว
2.2 ผลการสํารวจทักษะทางสังคมของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาที่มีสถานภาพ
กลุมสาขาวิชาที่แตกตางกัน พบวา มีคาเฉลีย่ ทักษะทางสังคมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึง่ ประเด็นนี้บงชี้วากลุมสาขาวิชาสงผลตอระดับทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
โดยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพมีระดับทักษะทางสังคมสูงกวากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ทั้งนี้กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพเปนกลุมสาขาวิชาที่มีศาสตรและธรรมชาติการเรียนรูที่เกีย่ วของกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมาตรฐานวิชาชีพที่มีขอกําหนดไวชดั เจน ในดานความรับผิดชอบในวิชาชีพที่เกีย่ วของกับชีวิต
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มนุษยและสัตว การอุทิศตนตอวิชาชีพและที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคม คือ ควบคุมอารมณ
และพฤติกรรมใหเหมาะสมภาพลักษณวิชาชีพ
2.3 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานครและระดับภูมภิ าค พบวา
ปกติวิสัยระดับภูมิภาคสูงกวาระดับกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจมาจากสาเหตุดังนี้
นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนในภาพรวมมีวิถีชวี ติ ที่ถูกหลอหลอมผาน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซึ่งสอดคลองกับภูมิหลังของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่พบวา นักศึกษารอยละ 75 พักอาศัยอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย ในขณะที่
นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรอยละ 27 เทานั้นที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย สะทอนใหเห็นวา
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนมีโอกาสและเวลาเพียงพอที่จะเรียนรูประสบการณทางสังคมทุกๆ
ดานที่เกิดขึ้นตอเนื่องกันตลอดเวลา จากการปฏิสัมพันธกันในบรรยากาศและสภาพแวดลอมของ
มหาวิทยาลัยทีเ่ ปนเบาหลอมที่ดี โดยเฉพาะดานความเขมแข็งของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น กอใหเกิดวัฒนธรรมการปรับตัว อันเปนปทัสถาน แบบแผนพฤติกรรมทางสังคมของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนแบบอยางใหสมาชิกใหมไดเรียนรูระเบียบแบบแผน ความประพฤติ
การถายทอดวัฒนธรรมสืบทอดจากรุนหนึง่ สูอีกรุนหนึ่งตอไป
ประเด็นดังกลาวคอนขางสอดคลองกับความคิดเห็นของลิขิต อมาตยคง
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน (สัมภาษณ, 5 มีนาคม 2551) ที่กลาววา
. . . สภาพสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยในภูมิภาคนั้น มี
คณาจารยและนักศึกษารวมกันเปนกลุมสังคมใชชีวิตรวมกันทั้งเปนทางการและ
ไมเปนทางการในมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองมีกฎเกณฑแบบแผน
ของสังคมหลอหลอม และปลูกฝงใหทุกคนรูจักหนาที่และความรับผิดชอบใน
การเปนสมาชิกที่ดีของสังคมมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือ
จากคณาจารยในการดูแลเอาใจใส และมีปฏิสัมพันธใกลชิดกับนักศึกษา จึงทํา
ใหกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของมหาวิทยาลัยคอยๆ หลอหลอมใหนักศึกษา
ซึมซับ ยอมรับปทัสถานของมหาวิทยาลัยไดโดยงาย จึงเปนไปไดวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการปฏิบัติตนอยูในขอบเขตปทัสถานแหงแบบแผนที่ดีงาม
ของมหาวิทยาลัย รูจักการวางตนใหสมควรกับกาลเทศะ . . .
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ตอนที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสติ นักศึกษา
ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษามีประเด็นในการ
อภิปราย ดังนี้
3.1 จากผลการวิจัยครั้งนี้ รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาที่
นําเสนอ ประกอบดวย 2 สวน คือ แนวคิดหรือหลักการในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิต
นักศึกษา และแนวทางในการนําไปใชเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา ซึ่งมิไดมีแตเพียงแนวคิดเทานัน้
แตมุงเนนถึงการนําไปใชอยางเปนรูปธรรม โดยการยกตัวอยางประกอบ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา
สามารถนําไปประยุกตใชไดทันที
3.2 ในการวิจยั นี้ ใชหลักการสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของชิคเคอริงและแกมสัน จะเห็นไดวา กิจกรรมของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยทีเ่ ปนแนวปฏิบัติทดี่ ี
ในการพัฒนาทักษะทางสังคมมีจุดเดนทางดานกิจกรรมบริการวิชาชีพที่มีสาระและรับใชสังคม
มากกวาเปนกิจกรรมบันเทิง ดังเชนคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการฝกปฏิบัติใน
หอผูปวยและจัดโครงการบริการสุขภาพชุมชนเปนประจํา (สมจิตร แดนศรีแกว รองคณบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, สัมภาษณ, 4 มีนาคม 2551) คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ก็มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหลายรูปแบบ เชน คายอาสา
พัฒนา อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม (อันชรีย ขนันไทย ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, สัมภาษณ, 4 มีนาคม 2551) กิจกรรมเหลานี้ยัง
สอดคลองกับแนวคิดของชิคเคอริงและแกมสันอยางชัดเจน เพราะชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
แบบลงมือปฏิบัติ มีการรวมมือกันในหมูนสิ ิตนักศึกษา อาจารยและนักศึกษามีปฏิสมั พันธอยาง
ใกลชิดกันมากขึ้น
3.3 ขอสังเกตที่นาสนใจที่ไดจากการวิเคราะหเชื่อมโยงแนวปฏิบัติทดี่ ใี นการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมกับหลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและ
แกมสัน พบวา แนวปฏิบัติทดี่ ีของทั้ง 5 คณะวิชาสอดคลองกับหลักขอที่ 2 คือ “สนับสนุน ใหมี
การรวมมือกันในหมูน ิสิตนักศึกษา” สะทอนใหเห็นวาทุกคณะวิชาสนับสนุนสงเสริมใหนิสิต
นักศึกษารวมมือรวมใจกันจัดกิจกรรมอยางเต็มที่ หรือเปดโอกาสใหทกุ คนไดมีสว นรวมใน
กิจกรรม/โครงการตามความถนัดและความสนใจของตนเองอยางกวางขวาง โดยมีอาจารยเปน
ผูกํากับดูแลหรือเปนผูอํานวยความสะดวก คอยสนับสนุน ใหคําแนะนําชวยเหลือพรอมทั้งเสริมแรง
แนวปฏิบัติทดี่ ดี ังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของแอสติน (Astin, 1996 อางถึงใน ธิดารัตน
บุญนุช, 2543: 11) ที่พบวา ลักษณะของกลุม เพื่อนและปริมาณปฏิสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับ
กลุมเพื่อนมีอทิ ธิพลมากที่สุดตอการพัฒนาของนิสิตนักศึกษาในทุกๆ ดาน ทั้งดานการศึกษาและ
สวนตัว ซึ่งกลุม เพื่อนสวนใหญจะมีบทบาทนอกชั้นเรียน ดังนัน้ กลุมตางๆ ในมหาวิทยาลัยหรือ
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ในคณะวิชา เชน องคการบริหารนิสิตนักศึกษา ชมรม ชุมนุม เปนตน จึงมีบทบาทสําคัญอยาง
มากในการพัฒนาทักษะทางสังคมเหลานี้
3.4 ผลการวิจัยครั้งนี้ ไดนําเสนอตัวอยางกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมที่มี
ความหลากหลาย ยืดหยุน เหมาะกับความแตกตางของบุคคลและบริบทของคณะวิชา กลุมสาขาวิชา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผูวิจยั ไดยดึ หลักการพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษาดังที่ธิดารัตน บุญนุช (2543: 42)
ไดใหความเห็นไววา
...วิธีที่จะทําใหนิสิตนักศึกษาสนใจกิจกรรมมากขึ้น จําเปนตองปรับปรุง
รูปแบบกิจกรรมนิสิตนักศึกษาใหตรงเปาหมายและประโยชนที่ไดกับตัวนิสิต
นักศึกษาหรือเปนกิจกรรมที่สัมพันธกับงานอาชีพ... และสงเสริมกิจกรรมตาม
แบบที่นิสิตนักศึกษาตองการ เพราะคนในวัยนีม้ ักจะไมชอบความจําเจของ
กิจกรรมที่เคยจัดเปนประจํา ชอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่แสดงถึงความคิดที่
สรางสรรค...
3.5 ในการกําหนดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อพัฒนาใหนิสิตนักศึกษามีพัฒนาการ
อยางตอเนื่อง และเพื่อใหเกิดพลังรวมของมหาวิทยาลัยอยางเปนพลวัตระหวางนิสิตนักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษาและอาจารย ระหวางสถาบันและภายในสถาบันนั้น หนวยงานที่รับผิดชอบดาน
บริหารมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะตองจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใหเหมาะสมและ
เพียงพอ มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลในเชิงรุก โดยจัดเก็บขอมูลดานทักษะทางสังคมของนิสิต
นักศึกษาทั้งหมดและสงตอขอมูลใหแกผทู ี่เกี่ยวของ อาทิ อาจารยที่ปรึกษา งานแนะแนว เครือขาย
กิจการนิสิตนักศึกษา เปนตน ตลอดจนรวมมือกันในรูปของเครือขายสถาบันที่จะสามารถใช
ทรัพยากรรวมกันได สวนหนวยงานที่รับผิดชอบดานวิชาการก็มีความสําคัญยิ่งเชนเดียวกัน เพราะ
จะตองสงเสริมใหทุกรายวิชาสอดแทรกกิจกรรมทักษะทางสังคม และเปดโอกาสใหมีการเทียบโอน
รายวิชาขามมหาวิทยาลัยได
3.6 ในการดําเนินการพัฒนาทักษะทางสังคม จะเห็นไดวา อาจารยที่ปรึกษาเปนผูมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาเปนรายบุคคล เพราะหนาที่ของ
อาจารยที่ปรึกษาตองดูแลนิสิตนักศึกษาอยางใกลชิดมากที่สุด รูและเขาใจถึงความแตกตางของ
นิสิตนักศึกษาในความดูแลแตละคนอยางถองแท เนื่องจากนิสิตนักศึกษาอยูในระยะวัยรุนตอน
ปลาย ซึ่งเปนชวงชีวิตทีไ่ วตอการรับรู ไวตอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ถามีผูแนะแนวทางที่
เหมาะสมกับพัฒนาการดานตางๆ ก็จะชวยสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มคี ุณภาพสูง
แนวคิดนี้สอดคลองกับวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543: 59) ที่ใหความเห็นวา “การจัดใหมี
อาจารยที่ปรึกษาเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหนิสิตนักศึกษาไดรับการดูแล เอาใจใส ในการอบรม
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สั่งสอนใกลชิดจนสามารถปรับเปลี่ยนแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมใหดีขึ้นได” และวัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา ยังไดเสนอวา อาจารยที่ปรึกษาจะตองยึดจรรยาบรรณดังนี้
1. รักษาความลับของศิษยอยางเครงครัด
2. พิทักษและปกปองผลประโยชนของศิษย
3. อุทิศเวลาเพื่องานอาจารยที่ปรึกษา
4. ใหการชวยเหลืออยางเต็มความสามารถ
ดังนั้น อาจารยที่ปรึกษาจึงมิใชเปนแตเพียงผูลงนามในเอกสารลงทะเบียน แตเปน
“ผูพัฒนาชีวิตของนิสิตนักศึกษา”
ขอคนพบจากการวิจัย
จากงานวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา”
ไดขอคนพบใหมดังนี้
1. ไดมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาที่มคี ุณภาพ ซึ่งสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชไดทันที
2. ไดสารสนเทศเกี่ยวกับระดับทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาจากขอมูลเชิงประจักษ
โดยเฉพาะไดคะแนนปกติวสิ ัยระดับประเทศ ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานคร และปกติวิสัยระดับ
ภูมิภาค
3. ไดรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา ซึ่งสามารถนําไป
ประยุกตใชไดทันที ประกอบดวย 2 สวน คือ
3.1 แนวคิดหรือหลักการในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
ประกอบดวยหลัก 3 ประการ คือ พฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคม 5 ดาน หลักสําคัญ 7 ประการใน
การดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริงและแกมสัน รวมทัง้ แนวปฏิบัติทดี่ ีในการจัด
กิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
3.2 แนวทางในการนําไปใชเพื่อพัฒนานิสติ นักศึกษา มี 7 ประการ คือ นโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาทักษะทางสังคม หลักการและวัตถุประสงค เปาหมายการพัฒนา
ทักษะทางสังคม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาทักษะทางสังคม กิจกรรม/
โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม และการประเมินผล
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจนทางดานการพัฒนา
ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาควบคูไ ปกับดานวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหดยี ิ่งขึน้
2. สถาบันอุดมศึกษาควรเรงพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาในเชิงรุก โดย
กําหนดนโยบายและทิศทางที่จะพัฒนาอยางชัดเจน และเปนหนาที่ของทุกฝายที่เกีย่ วของ ทั้งฝาย
กิจการนิสิตนักศึกษา ฝายวิชาการและฝายบริหารจะตองรวมมือกันพัฒนาอยางจริงจัง อันจะ
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในองคกรอยางกวางขวาง และสงผลตอภาพลักษณทดี่ ีของ
องคกร
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การนํามาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาไปใช
1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรนํามาตรวัดที่ผวู ิจัยพัฒนาขึ้นนี้ไปสํารวจทักษะทางสังคมของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแตเริ่มเขาสูระบบ เพื่อจะไดนําผลการสํารวจไปกําหนด
ทิศทางการพัฒนาและจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับนิสิตนักศึกษากลุม เปาหมาย ขณะเดียวกันนิสิต
นักศึกษาจะไดทราบระดับทักษะทางสังคมของตนเองชัดเจนขึ้น ซึ่งจะชวยใหตดั สินใจวางแผนการ
พัฒนาตนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมสอดคลองกับตนเองและสภาพสังคมในปจจุบนั
1.2 ควรศึกษาและทําความเขาใจคูมือการใชมาตรวัดอยางละเอียดกอนนําไปใช และ
ดําเนินการตามคูมืออยางเครงครัด โดยเฉพาะวิธแี ละเกณฑการตรวจใหคะแนน เพือ่ จะไดผลการ
สํารวจทักษะทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 เนื่องจากสภาพสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา อาจสงผล
ใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
ขอมูลเหลานี้ อาจสงผลตอคุณภาพของมาตรวัดที่พัฒนาขึ้นได ดังนั้น เมื่อใชมาตรวัดฉบับนี้ไป
ระยะหนึ่งแลว ประมาณ 4-5 ป ควรมีพฒ
ุ ภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น
ั นาและปรับปรุงมาตรวัดใหมีคณ
ทั้งในดานความตรงและความเที่ยง
1.4 ภายในระยะเวลา 4-5 ป ควรมีการติดตามพัฒนาการและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ปกติวิสัยทั้งระดับประเทศ ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับภูมภิ าค โดยความรวมมือประสานงาน
กันระหวางฝายกิจการนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจดําเนินการในรูปของเครือขาย เพื่อให
ไดปกติวิสัยที่เปนปจจุบันและทันสมัยอยูเสมอ
1.5 เนื่องจากแตละกลุมสาขาวิชามีศาสตรและธรรมชาติการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพทีแ่ ตกตางกัน ดังนั้น ในการพัฒนาปรับปรุงมาตรวัดใหมี
คุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น จึงควรคํานึงถึงขอแตกตางดังกลาว ทั้งนีแ้ ตละกลุมสาขาวิชาควร
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กําหนดพฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคมที่ครอบคลุม เหมาะสมกับลักษณะของกลุมสาขาวิชา
หรืออาจจะเพิม่ พฤติกรรมบงชี้ยอยหรือจํานวนขอคําถามของมาตรวัดใหสอดคลองกับทักษะที่พึง
ประสงคของแตละสาขาวิชา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนํามาตรวัดไปใชในครั้งตอไป
2. การนํารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาไปใช
รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาที่นําเสนอในงานวิจยั ครั้งนี้
ประกอบดวย 2 สวน คือ แนวคิดหรือหลักการในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
และแนวทางในการนําไปใชเพื่อพัฒนานิสติ นักศึกษา ซึ่งมีขอเสนอแนะดังนี้
นโยบาย
มหาวิทยาลัยและคณะวิชาควรสงเสริมใหคณาจารยและนิสิตนักศึกษามีสวนรวมใน
การวางแผนกําหนดรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมทุกขั้นตอน เริม่ ตั้งแตการรางนโยบายไป
จนกระทั่งถึงการประเมินผล เพื่อใหประชาคมไดเขาใจตรงกัน ตระหนักถึงความสําคัญและเห็น
คุณคาของการพัฒนาทักษะทางสังคม
ทั้งนี้ผูแทนนิสติ นักศึกษาควรมีสวนรวมในการรางนโยบายรวมกับผูบ ริหารและ
คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่รางนโยบายในการพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งจะทําให
ผูแทนนิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรูและเปนการเริ่มตนที่ดรี วมกันระหวางผูบริหารและนิสิต
นักศึกษาอีกดวย
หลักการและวัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาเปนไปตามนโยบาย
ที่วางไว ควรยึดหลักการ 3 ประการตามผลการวิจัยครั้งนี้
เปาหมายการพัฒนาทักษะทางสังคม
ควรกําหนดเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย
และคณะวิชา
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ควรสงเสริมใหเกิดการประสานความ
รวมมือกันกับหนวยงานตางๆ ทุกระดับและทุกรูปแบบ โดยเฉพาะความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยและระหวางคณะวิชา ซึ่งอาจจะรวมตัวกันในรูปแบบเครือขายตางๆ เนื่องจากทักษะ
ทางสังคมของนิสิตนักศึกษาจําเปนตองอาศัยการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลหลายๆ กลุม เพื่อให
ไดรับประสบการณในการติดตอสื่อสารหรือสมาคมกับบุคคลตางๆ ในสังคมอยางกวางขวาง
ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาทักษะทางสังคม
ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาทักษะทางสังคมที่ไดนําเสนอไวนั้นเปนภาพกวางในระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชาไปจนถึงนิสติ นักศึกษาเปนรายบุคคล ดังนั้นในการนําไปใช ไม
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จําเปนตองดําเนินการตามที่เสนออยางเครงครัด โดยสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให
เหมาะสมยิ่งขึ้นไดในแตละขั้นตอน
กิจกรรม/โครงการในการพัฒนาทักษะทางสังคม
1. ควรนํารูปแบบหรือตัวอยางกิจกรรม/โครงการไปพิจารณาและดําเนินการใหเกิดผล
อยางเปนรูปธรรม กิจกรรม/โครงการใดทีป่ ระสบความสําเร็จหรือเปนแนวปฏิบัติทดี่ ี ควร
สนับสนุนใหนําไปขยายผลใหกวางขวางยิง่ ขึ้น โดยผานเครือขายตางๆ เชน เครือขายกิจการนิสิต
นักศึกษา เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง
2. ควรสนับสนุนสงเสริมทุกๆ ดานที่จะใหองคการบริหารนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิต
นักศึกษา รวมทั้งชมรมหรือชุมนุมตางๆ มีสวนรวมในการเสนอจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาดานการ
พัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งจะทําใหไดกิจกรรม/โครงการที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น และสามารถ
สนองตอบความตองการของนิสิตนักศึกษาอยางแทจริง
3. ตัวอยางกิจกรรม/โครงการที่ไดนําเสนอไวในงานวิจยั ครั้งนี้มีหลายประเภท
บางกิจกรรมเหมาะกับการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาในองครวม บางกิจกรรม
เหมาะกับนิสติ นักศึกษาที่มที ักษะทางสังคมสูงกวาเกณฑ และบางกิจกรรมเหมาะกับนิสิตนักศึกษา
ที่มีทักษะทางสังคมต่ํากวาเกณฑ ดังนั้น จึงควรเลือกกิจกรรม/โครงการใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย ไมจําเปนตองยึดตามที่ระบุไวในงานวิจัยนี้
การประเมินผล
ทุกฝายที่เกีย่ วของควรมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลทุกขั้นตอน และควรมีการ
เก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี ทั้งแบบสอบถาม สัมภาษณ และสังเกตพฤติกรรมนิสิตนักศึกษาดวย
พรอมทั้งจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อจะไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินงานตอไปใหดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นนี้ ใชการตรวจสอบ
จากผูทรงคุณวุฒิ ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการวิจยั เชิงทดลอง โดยการนํารูปแบบนี้ไปใชจริง
2. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ทักษะทางสังคม เพื่อใหไดแนวปฏิบัติทดี่ ขี องแตละกลุม สาขาวิชาและคณะวิชา
3. ควรศึกษาวิจัยตอไปโดยทดลองใชกับกลุมนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดวย
เชน มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนตน เพื่อจะได
ทราบสารสนเทศของทักษะทางสังคมในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ที่กวางขวางยิ่งขึ้น อันจะนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตอไป
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แบบตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดทักษะทางสังคมของผูทรงคุณวุฒิ
โปรดใหความเห็นตามแบบตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดทักษะทางสังคมตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบมาตรวัด
เห็นดวยทั้งหมด
ขอเสนอแนะเพื่อการแกไข
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ตอนที่ 2 การแสดงออกทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
ขอ
ขอเสนอแนะ
ความคิดเห็น
ที่วัด สอดคลอง
ไมแนใจ
ไมสอดคลอง
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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ผลการพิจารณาความตรงตามเนื้อหาของมาตรวัดทักษะทางสังคมของผูทรงคุณวุฒิ
พฤติกรรมบงชี้
ทักษะทางสังคม

ดานการใชถอยคํา
(ระหวางนิสิตนักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษา)

ดานการใชถอยคํา
(ระหวางนิสิตนักศึกษากับ
อาจารย)

ดานการใชทาทาง
(ระหวางนิสิตนักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษากับอาจารย)

ดานลักษณะสวนบุคคล
ในการทํางานกลุม

ดานความรับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอื่น

ขอ
ที
วัด

ผูทรงคุณวุฒิ
IOC

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1

1.00

3

1

1

1

1

1

1.00

5

1

1

1

0

1

0.80

7

1

1

1

0

1

0.80

9

1

1

1

1

1

1.00

11

1

1

0

1

1

0.80

2

0

1

1

1

1

0.80

4

1

1

1

0

1

0.80

6

1

1

1

1

1

1.00

8

1

1

1

0

1

0.80

10

1

1

1

1

1

1.00

12

1

1

1

1

1

1.00

13

1

1

1

1

1

1.00

14

1

1

1

1

1

1.00

15

0

1

1

1

1

0.80

16

1

1

1

1

1

1.00

17

1

1

1

1

1

1.00

18

1

1

1

1

1

1.00

19

1

1

1

1

1

1.00

20

1

1

1

1

1

1.00

21

1

1

0

1

1

0.80

22

1

0

1

1

1

0.80
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สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิไดดังนี้
1. เปลี่ยนชื่อจาก “มาตรวัดทักษะทางสังคม” เปน “มาตรวัดการประเมินตนเอง” เพื่อให
กลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษากลาเปดเผยตนเอง
2. ปรับแกไขขอความคําชี้แจงใหชดั เจนขึ้น เปนดังนี้
“คําชี้แจง มาตรวัดนีแ้ ตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุดคือคําตอบ
ที่ตรงกับความรูสึกที่แทจริงของตัวทานมากที่สุด ขอมูลทั้งหมดจะไมเปดเผยเปน
รายบุคคลและไมมีผลกระทบตอการเรียนและเรื่องใดๆ ของทาน ขอใหทานรูสึก
เปนอิสระที่จะตอบตามความเปนจริง”
3. ในตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบมาตรวัด ใหตัดขอ 4 เรื่องโรงเรียน
และขอ 5 อาชีพบิดามารดา ออก เพราะขอ 4 และขอ 5 เกีย่ วของโดยตรงกับทักษะทางสังคมนอย
มากหรือแทบไมมีเลย จึงไมจําเปนตองถาม
4. ในตอนที่ 2 เปลี่ยนชื่อตอนจาก “การแสดงออกทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา”
เปน “การประเมินการแสดงออกของตนเอง”
5. ปรับภาษาของขอคําถามใหเปนภาษาพูดมากขึ้นและเหมาะสมกับกลุมตัวอยางซึ่งเปน
นิสิตนักศึกษา เชน เพื่อน เปน เพื่อนๆ
6. ปรับภาษาของขอคําถามใหสละสลวย โดยเลือกใชคําที่แตกตางกันแตคงความหมายเดิม
เชน จาก ทานใชวาจาพูดคุยกับเพื่อนอยาง ........................
เปน ปกติ ทานใชคําพูดคุยกับเพื่อนๆ อยาง ...............
7. ปรับภาษาของขอคําถามใหเปนประโยคบอกเลา หรือสรางขอคําถามเปนประโยคที่มี
สถานการณ อาทิ
จาก เมื่อถูกเพื่อนเขาใจผิด ทาน...............
เปน บอยครั้ง เมื่อถูกเพื่อนๆ ชวนใหทําในสิ่งที่ทานไมอยากทํา เชน ชวนไปดื่มสุรา
หรือเที่ยวกลางคืน ทานจะ....................
8. ปรับแกคูคําคุณศัพทบางคู อาทิ
จาก เสียสละ ................เห็นแกตัว เปน สวนรวม ..............สวนตัว
จาก เคารพ ..................ลอเลน
เปน เคารพ .................ไม เคารพ
จาก สุภาพ ................. หยาบคาย เปน สุภาพ ..................ไมสุภาพ
จาก นุมนวล ...............แข็งกระดาง เปน นุมนวล..............ไมนุมนวล
9. ปรับรูปแบบสเกล จากระดับขอความ 7 ระดับใหเปนระดับตัวเลข เพื่อใหสะดวกใน
การเลือกตอบยิ่งขึ้น
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จาก
มาก ปานกลาง นอย

2 ขาง นอย
พอๆกัน

ปานกลาง มาก

เปน
7

6

5

4

3

2

1
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รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณารางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
ศาสตราจารยประภาศรี สีหอําไพ
นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแหงประเทศไทย
รองศาสตราจารย เภสัชกรหญิงสาริณีย กฤติยานันต รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย ทพ.ญ. สมศรี โรจนวัฒนศิริเวช รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย ดร.สีรุง ปรีชานนท
ผูชวยอธิการบดีดานกิจการนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย บุญรอด
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต สํานักวิชาวิทยาศาสตร
การกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารยวิทยา ไลทอง
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารยชูพงศ ปญจมะวัต
ผูชวยอธิการบดีดานกิจการนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารยปทมา อัตนโถ
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญพรรณ ยังคง
อนุสาสกหอพักนิสิตหญิง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารยลิขิต อมาตยคง
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราพรรณ ลีฬพันธ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองใส ศุจรรยารักษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ดร.สุรภี โสรัจจกุล
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยมิชชั่น
ดร.ดรุณี ชูประยูร
คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก
อาจารย ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยวภิ าวี ตลึงจิตร
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก
ดร.สุวิมล ธนะผลเลิศ
ผูอํานวยการสํานักบรรณสารสนเทศ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รายนามผูใหสมั ภาษณเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทดี่ ี
ระหวางวันที่ 3-7 มีนาคม 2551
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารย ลิขิต อมาตยคง

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองศาสตราจารย ดร. สมจิต แดนสีแกว รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารย จงรักษ หงษงาม
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
อาจารย ดร. ประพัทธ สันติวรากร
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
อาจารย อันชรีย ขนันไทย
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยรศนาภรณ วีรวรรณ
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายสิทธานต จันทรแจมใส
นักวิชาการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นางสาวพนิดา รัตตสาธุชน
เจาหนาที่ประจําโครงการ Art for all
คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่ดีของคณะวิชา ไดแก
1. สิ่งที่ทําใหนิสิตนักศึกษาในคณะวิชาของทานมีคะแนนทักษะทางสังคมสูง
2. กิจกรรมเดนที่สรางเสริมทักษะทางสังคม
3. รูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการเดนที่สัมพันธกับทักษะทางสังคม
4. หลักสูตร/รายวิชาที่สรางเสริมประสบการณวิชาชีพและทักษะทางสังคม
5. ผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
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ชุดสถานการณ
แบบสอบถาม
เรื่อง
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธในขั้นตอนการพัฒนามาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับ
นิสิตนักศึกษา จึงขอความรวมมือจากทานโปรดอานสถานการณตางๆ ทีละสถานการณและเขียนคําคุณศัพทสั้นๆ ทั้ง
ทางบวกและทางลบตามที่ทานเห็นวาตรงกับพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตนักศึกษาในแตละสถานการณ ดังไดระบุ
ไวในรายการทางดานซายมือของตาราง โดยเขียนคําคุณศัพทเทาที่ทานจะนึกไดลงในชองวางที่กําหนดไวทางดานขวามือ
ของตาราง
ขอบคุณนิสิตที่นารักทุกคน
ตอไปนี้เปนตัวอยางคําคุณศัพทที่ตรงกับพฤติกรรมการแสดงออกทั้งทางบวกและทางลบ
พฤติกรรมการแสดงออก
คําคุณศัพท
ทางบวก
ทางลบ
คําพูดคําจาที่ใช
1. สุภาพ
1. หยาบคาย
2.
2.
3.
3.
น้ําเสียง
1. นุมนวล
1. แข็งกระดาง
2.
2.
3.
3.
การแสดงความคิดเห็น
1. คลอยตาม
1. โตแยง
2.
2.
3.
3.
การรับฟงความคิดเห็น
1. ไมมีอคติ
1. มีอคติ
2.
2.
3.
3.
การสนทนาโตตอบ
1. ตรงประเด็น
1. กํากวม
2.
2.
3.
3.
การรูจักปฏิเสธ
1. กลาพูดปฏิเสธ
1. หลีกเลี่ยงการพูดปฏิเสธ
2.
2.
3.
3.
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สถานการณที่ 1 : การแสดงออกดวยถอยคําของตะวัน
บรรยากาศในการประชุมสโมสรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่ง
ตะวัน (ตําแหนงประธาน): “นี่คุณเสนอโครงการเฮงซวยอยางนี้เขามาไดยังไงกัน” พูดแผดเสียงอยางเหยียด
หยาม พรอมกับโยนกองเอกสารเสียงดังโครมลั่นหองประชุม “เอาเปนวาเก็บโครงการนี้ใสลิ้นชักไปเลย”
พัดชา (ตําแหนงกรรมการ) : “ใจเย็นๆ สิตะวัน ฟงเราอธิบายกอนไมไดเหรอ”
ตะวัน : “ไมมีอารมณจะมานั่งฟงพวกปญญานิ่มหรอก เหนื่อยแรงเปลาๆ ”
พัดชา: “ขอรองละ พูดกันดีๆ ก็ได อยาเพิ่งดวนสรุปตัดสินกันงายๆ อยางนี้สิ โครงการนี้มีที่มาที่ไปที่นาสนใจมาก
รับรองวาทุกคนจะไมผิดหวังแน ถางั้นเราขอใชสิทธิในการเปนสมาชิกกลุมชี้แจงขอมูล”
ตะวัน : “เอา อยากพูดก็พูดไป แตวาพูดสั้นๆหนอยนะ”
พัดชา: “ขอบคุณ”.....................(เริ่มนําเสนอขอมูล)
จากสถานการณขางตน ในฐานะนิสิตนักศึกษาคนหนึ่งขอใหทานระบุคําคุณศัพทที่ตรงกับพฤติกรรม
การแสดงออกดวยถอยคําของตะวันและขอใหทานระบุคําคุณศัพทที่ตรงขามกับลักษณะพฤติกรรมการแสดงออก
ดวยถอยคําของตะวัน
พฤติกรรมการแสดงออกดวยถอยคํา
คําพูดคําจาที่ใช

น้ําเสียง

การแสดงความคิดเห็น

การรับฟงความคิดเห็น

การสนทนาโตตอบ

การรูจักปฏิเสธ

ทางบวก
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

คําคุณศัพท

ทางลบ
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สถานการณที่ 2 : การแสดงออกดวยถอยคําของสมชายและวิชชุดา
บริเวณหองพักรวมของอาจารยมีฉากกั้นเปนสัดสวน ขณะนั้นเปนเวลา 12.15 น. อาจารยกนกยังคงนั่งทํางานอยูมุมหองเพียงคน
เดียว สักพักก็ไดยินนิสิตนักศึกษา 2-3 คน สงเสียงคุยเอะอะ
วิชชุดา : วา ยัยอาจารยสมรไมอยูอีกแลว มาทีไรไมเคยเจอเลย
สมชาย : ตูละเบื่อโคตรเลยวะ จะใหชีแกเซ็นชื่อเพิ่มวิชาซะหนอย
วิชชุดา : ชั้นก็กะวา จะมาเอาสมุดรายงานคืนเหมือนกัน
สมชาย : งั้นมารื้อดูที่โตะกันดีกวา (เสียงคนและกระแทกขาวของบนโตะดังขึ้นเรื่อยๆ จนอาจารยกนกตองลุกขึ้นตรงมายัง
หองพักของอาจารยสมร)
อาจารยกนก : นี่พวกเธอทําอะไรกันนะ รื้อโตะอาจารยทานทําไม
สมชาย : เงยหนาขึ้นมองแลวพูดวา “พวกผมก็มีธุระสิครับ อาจารยถาม ดาย..” (ลากเสียงยาวลอเลียน)
อาจารยกนก : เธอนัดอาจารยสมรไวรึเปลา ครูมีความเห็นวา ...
สมชายพูดขัดจังหวะขึ้นวา : ทําไมตองนัดดวยละครับ ในเมื่อเปนหนาที่ที่อาจารยจะตองนั่งอยูติดโตะ
วิชชุดา: พูดพลางหัวเราะพลางกระซิบกระซาบกับสมชายวา “ไปกันเถอะพูดไปก็ไมมีประโยชนหรอก”
อาจารยกนก : นี่ๆ หยุดฟงครูพูดใหจบกอนสิ
สมชายและวิชชุดา ทําทาไมพอใจ ไมอยากฟงอาจารยกนกพูดตออยูๆ ก็หันหลังกลับเดินตึงตังออกไป เสียงบังตากระทบประตูโครมใหญ

จากสถานการณขางตน ในฐานะนิสิตนักศึกษาคนหนึ่งขอใหทานระบุคําคุณศัพทที่ตรงกับพฤติกรรม
การแสดงออกดวยถอยคําของ สมชายและวิชชุดาและขอใหทานระบุคําคุณศัพทที่ตรงขามกับลักษณะพฤติกรรม
การแสดงออกดวยถอยคําของสมชายและวิชชุดา
คําพูดคําจาที่ใช

น้ําเสียง
การแสดงความคิดเห็น

การรับฟงความคิดเห็น
การสนทนาโตตอบ
การรูจักปฏิเสธ

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
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สถานการณที่ 3 : การแสดงออกดวยทาทางของนภา
บายวันหนึ่ง อาจารยแสงดาวเชิญนางสาวนภานิสิตนักศึกษาในความดูแลมาพบที่หองพักอาจารย เพื่อวา
กลาวตักเตือน และแจงขอมูลที่ทางฝายกิจการนิสิตนักศึกษารองเรียนมาใหนภารับทราบ และขอใหนภาปรับปรุง
การแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นนภาอาจถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ
นภานั่งฟงดวยอาการตึงเครียดชักสีหนาตลอดเวลา สักพักก็ลุกขึ้นยืนพรวดพราดไมรอใหอาจารยพูดจนจบ
หันมาจองหนาอาจารยแสงดาวพรอมกับกลาววา “อาจารยพูดจบหรือยัง หนูมีธุระตองไปแลว” ดวยเสียงเย็นชา
แลวเดินสะบัดหนากระแทกประตูดังปงออกไป
จากสถานการณขางตน ในฐานะนิสิตนักศึกษาคนหนึ่งขอใหทานระบุคําคุณศัพทที่ตรงกับพฤติกรรม
การแสดงออกดวยทาทางของนภาและขอใหทานระบุคําคุณศัพทที่ตรงขามกับลักษณะพฤติกรรมการแสดงออก
ดวยทาทางของนภา
พฤติกรรมการแสดงออกดวยทาทาง

คําคุณศัพท
ทางบวก

ลักษณะทาทาง กิริยามารยาท
1
2
3
แสดงสัมมาคารวะ เคารพยกยอง
1
2
3

ทางลบ

283
สถานการณที่ 4 : การแสดงออกดวยทาทางของวัฒนา
บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ขณะที่กานตกําลังเดินขามฝงมายังอาคารหอสมุด วัฒนากับเพื่อนในกลุมเดิน
สวน ทางออกมาโดยที่วัฒนากําลังคุยสงเสียงดังหยอกลอโบกไมโบกมือ และผลักกันเลนไปมาจนวัฒนาเซมา
ปะทะกับกานตอยางแรง
กานต: รองโอยดวยความตกใจ
วัฒนา: หันมามองดวยหางตาแลวเดินตามกลุมเพื่อนไปอยางไมสนใจ
กานต: นี่คุณ หยุดกอนสิ รูตัวไหมวาคุณทําอะไรไป คุณควรจะขอโทษกอน ไมใชชนแลวก็เดินหนีไปแบบนั้น
วัฒนา: หยุดเดินเหลียวมาจองหนาจนประชิดตัวกานตและทําทายักไหล ยืนลวงกระเปา: ขอโทษก็ได
(พูดกระแทกเสียง) ทีหลังอยามายืนขวางทางคนอื่นเขาอีกละ (แลวเดินกระแทกสนเทาออกไป)
กานต: (พูดไมออกเพราะยังเจ็บตัวอยู และงงเปนอยางมาก)

จากสถานการณขางตน ในฐานะนิสิตนักศึกษาคนหนึ่งขอใหทานระบุคําคุณศัพทที่ตรงกับพฤติกรรม
การแสดงออกดวยทาทางของวัฒนาและขอใหทานระบุคําคุณศัพทที่ตรงขามกับลักษณะพฤติกรรมการแสดงออก
ดวยทาทางของวัฒนา
พฤติกรรมการแสดงออกดวยทาทาง

คําคุณศัพท
ทางบวก

ลักษณะทาทาง กิริยามารยาท
1
2
3

ทางลบ
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สถานการณที่ 5 : การแสดงออกของยอดที่มีตอการทํางานกลุม
ในคณะแหงหนึ่งของมหาวิทยาลัยของรัฐ สัปดาหหนาชมรมวิชาการมีกําหนดการจัดนิทรรศการ
เผยแพรความรูใหกับนองๆ ชุมชนแออัด นายแบงคสมาชิกคนหนึ่งของชมรม กลาวกับ
นายยอด หัวหนาฝาย
ปฏิคมของชมรมวา “อีกหนึ่งสัปดาหก็จะถึงงานนิทรรศการแลว นายอยาลืมไปขอยืมอุปกรณจากหนวยอาคาร
สถานที่นะ” ยอดนิ่งเงียบไปสักพัก กําลังครุนคิดอยูวา อาทิตยหนาจะมีการสอบยอย แตก็ตอบเพื่อนออกไปโดย
ไมแสดงความวิตกกังวล “ไดสิ เรามีสอบยอยอาทิตยหนาพอดี แตยังไงงานของคณะเรารับผิดชอบอยูแลว เสร็จ
งานนิทรรศการก็ยังมีเวลาอีก 3 วันกอนจะสอบ ขยันๆ อยางเราถึงอานไมเขาใจ ขอใหเพื่อนๆ ติวใหก็ได รับรองเรา
ไปชวยงานแนนอน”
จากสถานการณขางตน ในฐานะนิสิตนักศึกษาคนหนึ่งขอใหทานระบุคําคุณศัพทที่ตรงกับพฤติกรรม
การแสดงออกที่มีตอการทํางานกลุมของยอดและขอใหทานระบุคําคุณศัพทที่ตรงขามกับลักษณะพฤติกรรมการ
แสดงออกที่มีตอการทํางานกลุมของยอด
การแสดงออกในการทํางานกลุม

คําคุณศัพท
ทางบวก

การควบคุมอารมณตนเอง
1
2
3
ภาวะผูนํา-ผูตาม
1
2
3
กฎระเบียบของกลุม
1
2
3

ทางลบ
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สถานการณที่ 6 : การแสดงออกของดําริที่มีตอการจัดการกับความแยงภายในกลุม การชวยเหลือสมาชิก
กลุม ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
เย็นวันศุกรสัปดาหสุดทายของการปดภาคเรียนภาคตนในมหาวิทยาลัยเอกชนยานชานเมือง นิสิต
นักศึกษาตางแยกยายกันกลับบานหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับกิจกรรมตางๆ มาตลอดทั้งเทอม แตดําริ ซึ่งรับหนาที่ใน
ตําแหนงหัวหนาทีมงานออกแบบฉากละครเวทีประจําปของมหาวิทยาลัย กลับรีบเรงตรงไปยังโรงสรางฉากดวย
ความมุงมั่นวา “งานนี้เปนหนาเปนตาของมหาวิทยาลัยที่สําคัญเปนละครรณรงคใหเยาวชนใสใจวิกฤตภาวะโลก
รอน คนรุนใหมอยางเราตองเสียสละไมยอทอตอปญหา กลาคิดกลานําเสนออยางสรางสรรค ถาเรายอมแพไมสู
สงสัยจะพาใหนองๆ เสียกําลังใจ ตามไปดวย” คิดพลางก็หันมาเห็นสกลรุนนองในทีมงานมีสีหนาเครงเครียด
ไมราเริงอยางเคยจึงทักวา “อาว สกลคนขยันมาตรงเวลาตามเคยนะนอง วาแตมีอะไรไมสบายใจรึเปลา เลาใหพี่ฟง
ไดนะ” สกลระบายความคับของใจทันที “พี่ดําริครับ ผมละเบื่อที่จะตองรอทําตามกฎเกณฑและระเบียบที่ไมเห็น
จะเขาทาเลย...” ดําริปลอยใหรุนนองบนอีกยืดยาวจนจบ แลว จึงพูดอธิบายจูงใจใหสกลตระหนักถึงความสําคัญ
และผลเสียที่จะตามมาเมื่อฝาฝนระเบียบ แถมทายดวยการถายทอดเทคนิคของพวกพี่ๆ ตอการรับมือกับปญหา
ตางๆ ในการทํางานของสวนรวม จนกระทั่งสกลเริ่มมีทาทีสบายใจ เพราะมองเห็นทางออก
จากสถานการณขางตน ในฐานะนิสิตนักศึกษาคนหนึ่งขอใหทานระบุคําคุณศัพทที่ตรงกับพฤติกรรม
การแสดงออกของดําริที่มีตอการจัดการกับความแยงภายในกลุม การชวยเหลือสมาชิกกลุม ความรับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอื่นและขอใหทานระบุคําคุณศัพทที่ตรงขามกับลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่มีตอการจัดการกับ
ความขัดแยงภายในกลุม การชวยเหลือสมาชิกกลุม ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นของดําริ
การแสดงออกในการทํางานกลุม
การจัดการกับความขัดแยงภายในกลุม

การชวยเหลือสมาชิกกลุม

ทางบวก

ทางลบ

1
2
3
1
2
3

การแสดงออกดานความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาท
ของตนเองและผูอื่น

คําคุณศัพท

ทางบวก
1
2
3

การถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน

1

2
3

คําคุณศัพท

ทางลบ
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มาตรวัดการประเมินตนเอง

คําชี้แจง มาตรวัดนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุดคือคําตอบที่ตรงกับความรูสึกที่แทจริงของตัวทาน
มากที่สุด ขอมูลทั้งหมดจะไมเปดเผยเปนรายบุคคล และไมมีผลกระทบตอการเรียนและเรื่องใดๆ ของทาน ขอใหทาน
รูสึกเปนอิสระที่จะตอบตามความเปนจริง
มาตรวัดการประเมินตนเอง แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
ตอนที่ 2 การประเมินการแสดงออกของตนเอง

ขอขอบคุณทานที่ใหความรวมมือ

อัจฉรา ไชยูปถัมภ
นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โทรศัพท 081-351-4867

E-mail : atchara_cu@yahoo.com
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
โปรดทําเครื่องหมาย 3 และเขียนขอความลงในชองวาง ตามความเปนจริง
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. ระดับชั้นป
(1) ชั้นปที่ 1
(2) ชั้นปที่ 2
(3) ชั้นปที่ 3
(4) ชั้นปที่ 4
(5) ชั้นปที่ 5
(6) ชั้นปที่ 6
3. คณะ
(1) แพทยศาสตร

(2) ทันตแพทยศาสตร

(3) เภสัชศาสตร

(4) สัตวแพทยศาสตร

(5) สหเวชศาสตร

(6) เทคนิคการแพทย

(7) พยาบาลศาสตร

(8) สาธารณสุขศาสตร

(9) สํานักวิทยาศาสตรการกีฬา

(10) จิตวิทยา

(11) วิทยาศาสตร

(12) วิศวกรรมศาสตร

(13) เทคโนโลยี

(14) เกษตรศาสตร

(15) สถาปตยกรรมศาสตร

(16) อักษรศาสตร

(17) ศิลปกรรมศาสตร

(18) เศรษฐศาสตร

(19) พาณิชยศาสตรและการบัญชี

(20) วิทยาการจัดการ

(21) นิติศาสตร

(22) นิเทศศาสตร

(23) รัฐศาสตร

(24) ครุศาสตร

(25) ศึกษาศาสตร

(26) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4. ปจจุบันอาศัยอยูกับ
(1) บิดา มารดา

(2) ผูปกครองหรือญาติพี่นอง

(3) เพื่อน (พักอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย)

(4) เพื่อน (พักอยูในหอพักนอกมหาวิทยาลัย)

(5) อื่นๆ (โปรดระบุ................................)
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ตอนที่ 2 การประเมินการแสดงออกของตนเอง
คําชี้แจงวิธีตอบ
1. มาตรวัดนี้มีจุดประสงคใหผูตอบสํารวจความรูสึก และความคิดเห็นบางประการที่มีตอตนเอง ในเรื่อง
การแสดงออกดวยการใชถอยคําและทาทาง การทํางานกลุม ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
2. มาตรวัดประกอบดวยคําคุณศัพท ซึ่งจัดไวเปนคูๆ แตละคูมีความหมายตรงขามกัน ระหวาง
คําคุณศัพทแตละคู มีชองวางแบงออกเปน 7 ชอง
3. วิธีตอบมาตรวัดใหผูตอบทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบตัวเลข เพียงตัวเลขเดียวเทานั้นในแตละขอ
ลงในชองที่ตรงตามความรูสึกวูบแรกที่เกิดขึ้น เมื่อตอบแลวไมตองแกไขใหม

ตัวอยางวิธีตอบ
โปรดทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบตัวเลขเพียงตัวเลขเดียวเทานั้นที่ตรงตามความรูสึกวูบแรกที่เกิดขึ้นของทาน
มากที่สุด
1. ปกติทานใชคําพูดคุยกับเพื่อนๆอยาง……………
ถาผูตอบมีความเห็นวา การใชคําพูดของทานมีลักษณะการแสดงออกที่เอนเอียงไปทางซายคือ สุภาพ
มาก ใหทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบเลข 7 ตรงชองที่อยูใกลกับ “สุภาพ”
7

สุภาพ

6

5

4

3

2

1

ไมสุภาพ

ถาผูตอบมีความเห็นวา การใชคําพูดของทานมีลักษณะการแสดงออกที่เอนเอียงไปทางขวาคือไมสุภาพ
มาก ใหทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบเลข 1 ตรงชองที่อยูใกลกับ “ไมสุภาพ”
สุภาพ

7

6

5

4

3

2

1

ไมสุภาพ
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1. ปกติทานใชคําพูดคุยกับเพื่อนๆ อยาง...............
สุภาพ

7

6

5

4

3

2

1

ไมสุภาพ

4

3

2

1

สุภาพนอย

4

3

2

1

ไมนุมนวล

4

3

2

1

ไมเคารพ

2. เมื่อพูดคุยกับอาจารยทานใชคําพูดที่...............
สุภาพมาก

7

6

5

3. เวลาพูดคุยกับเพื่อนๆ ทานใชน้ําเสียงที่...............
นุมนวล

7

6

5

4. ทานใชน้ําเสียงพูดคุยกับอาจารย อยาง...............
เคารพ

7

6

5

5. บอยครั้งเมื่อมีการสนทนาโตตอบกับเพื่อนๆ ทานมักจะโตตอบอยาง...............
ตรงประเด็น

7

6

5

4

3

2

1

ไมตรงประเด็น

4

3

2

1

ไมมีมารยาท

2

1

2

1

6. ปกติทานสนทนากับอาจารยอยาง................
มีมารยาท

7

6

5

7. เมื่อทานแสดงความคิดเห็นในกลุมเพื่อน เพื่อนๆ มักจะ................
คลอยตามทาน

7

6

5

4

3

ไมคลอยตามทาน

8. เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นกับอาจารย อาจารยสวนใหญมัก..............
เห็นดวยกับทาน

7

6

5

4

3

ไมเห็นดวยกับทาน
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9. เมื่อใดที่เพื่อนๆ แสดงความคิดเห็น ทานจะรับฟงความคิดเห็นอยาง.................
ไมมีอคติ

7

6

5

4

3

2

1

มีอคติ

3

2

1

ไมรับฟง

10. เมื่อใดที่อาจารยมีแนวคิดที่ไมเหมือนทาน ทานจะ...............
รับฟง

7

6

5

4

11. บอยครั้งเมื่อถูกเพื่อนๆ ชวนใหทําในสิ่งที่ทานไมอยากทํา เชน ชวนไปดื่มสุรา หรือเที่ยวกลางคืน ทานจะ.....................
ปฏิเสธ

7

6

5

4

3

2

1

ไมปฏิเสธ

5

4

3

2

1

ไมกลาชี้แจงความจริง

2

1

ไมมีมารยาท

2

1

ไมมีสัมมาคารวะ

3

2

1

ควบคุมอารมณไมได

3

2

1

12. เมื่ออาจารยเขาใจทานผิด ทาน..............
กลาชี้แจงความจริง

7

6

13. ขณะอยูกับเพื่อนๆ ทานมักแสดงกิริยาทาทางตอเพื่อนๆอยาง................
มีมารยาท

7

6

5

4

3

14. เมื่อพบอาจารย ทานแสดงกิริยาทาทางตออาจารยอยาง.................
มีสัมมาคารวะ

7

6

5

4

3

15. ในขณะที่ทานทํางานกลุมรวมกับเพื่อนๆ ทานมักจะ...............
ควบคุมอารมณได

7

6

5

4

16. เมื่อทํางานในกลุมกับเพื่อนๆ ทานมักจะ……………
เปนผูนํา

7

6

5

4

ไมเปนผูนํา
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17. ในบางครั้งเมื่อตองเปนสมาชิกของกลุม ทานจะ.............ผูนํา
ใหเกียรติ

7

6

5

4

3

2

1

ไมใหเกียรติ

3

2

1

ไมทําตามกฎระเบียบ
ของกลุม

2

1

ใชอารมณ

1

ไมเต็มใจ

18 บอยครั้งที่ทํางานกลุมกับเพื่อนๆ ทานมักจะ……………
ทําตามกฎระเบียบ
ของกลุม

7

6

5

4

19. เมื่อมีปญหาขณะทํางานกลุมกับเพื่อนๆ ทานแกปญหาอยาง……………
ใชเหตุผล

7

6

5

4

3

20. เมื่อทํางานกลุมกับเพื่อนๆ ทานชวยเหลือเพื่อนสมาชิกทุกครั้งอยาง……………
เต็มใจ

7

6

5

4

3

2

21. เมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานใดๆก็ตาม ทานปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยาง……………
รับผิดชอบ

7

6

5

4

3

2

1

ไมรับผิดชอบ

1

สวนตน

22. เมื่อทานทํางานที่ไดรับมอบหมาย ทานมักทุมเทเวลาเพื่อประโยชน……………
สวนรวม

7

6

5

4

3

2

***********************************************
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คูมือการใชมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
จุดมุงหมาย
มาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาสรางและพัฒนาขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การสํารวจทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา และนําผลการสํารวจไปใชในการวางแผนรูปแบบ
การพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาตอไป
ลักษณะของมาตรวัด
เปนแบบมาตรประมาณคาตามหลักการมาตรวัดจําแนกดวยภาษา (Semantic
Differential Scale) ของออสกูด ซูไซ และแทนเนนบวม มีขอคําถาม จํานวน 22 ขอ ซึ่งตอง
เลือกตอบจากตัวเลือกคูคําคุณศัพทที่มีความหมายตรงขามกัน โดยแบงระดับการตอบเปน 7 ระดับ
มีระดับคะแนน 7 ถึง 1
มาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษาฉบับนี้ แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ภูมิหลังของนิสิตนักศึกษา
ตอนที่ 2 เปนการประเมินความรูสึกและความคิดเห็นทีม่ ีตอตนเองของนิสิตนักศึกษา
ตามพฤติกรรมบงชี้ทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษา 5 ดาน ดังนี้
1. ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาดวยการใชถอยคํา
2. ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับอาจารยดว ยการใชถอยคํา
3. ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยดวยการใชทา ทาง
4. ทักษะทางสังคมดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
5. ทักษะทางสังคมดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
โครงสรางของมาตรวัด
โครงสรางมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษามีรายละเอียด ดังแสดงใน
ตารางที่ 66
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ตารางที่ 66 โครงสรางมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
ลักษณะรวม
ประเด็นที่
ทักษะทางสังคม
มุงวัด
การแสดงออก
1. การติดตอ
สื่อสารและมี
ดวยการใช
มนุษยสัมพันธ ถอยคําของ
นิสิตนักศึกษา
ขณะติดตอ
สื่อสารทาง
สังคมกับผูอื่น
มีพฤติกรรม
อยางไร

ระดับ
บุคคล
นิสิต
นักศึกษา
กับนิสิต
นักศึกษา

จํานวน
ขอ
(6)

พฤติกรรมบงชี้
ทักษะทางสังคม
การใชวาจา

ขอที่วัด

ขอคําถาม

1

ปกติทานใชคําพูด คุยกับเพื่อนๆอยาง.........

คําคุณศัพท
ทางบวก
ทางลบ
สุภาพ
ไมสุภาพ

การใชน้ําเสียง

3

เวลาพูดคุยกับเพื่อนๆทานใชน้ําเสียงที่........

นุมนวล

ไมนุมนวล

การสนทนาโตตอบ

5

การแสดง
ความคิดเห็น
การรับฟง
ความคิดเห็น
การรูจักปฏิเสธ

7

บอยครั้งเมื่อมีการสนทนาโตตอบกับ
เพื่อนๆ ทานมักจะโตตอบอยาง............
เมื่อทานแสดงความคิดเห็นในกลุมเพื่อน
เพื่อนๆ มักจะ...............
เมื่อใดที่เพื่อนๆ แสดงความคิดเห็น ทานจะ
รับฟงความคิดเห็นอยาง.............
บอยครั้งเมื่อถูกเพื่อนๆ ชวนใหทําในสิ่งที่
ทานไมอยากทํา เชน ชวนไปดื่มสุราหรือ
เที่ยวกลางคืน ทานจะ..............

ตรง
ประเด็น
คลอย
ตามทาน
ไมมีอคติ

ไมตรง
ประเด็น
ไมคลอย
ตามทาน
มีอคติ

ปฏิเสธ

ไม
ปฏิเสธ

9
11
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ตารางที่ 66 โครงสรางมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา (ตอ)
ลักษณะรวม ประเด็นที่มุงวัด
ระดับ
ทักษะทางสังคม
บุคคล
การแสดงออก นิสิต
ดวยการใช
นักศึกษา
ถอยคําของ
กับอาจารย
นิสิตนักศึกษา
ขณะติดตอ
สื่อสารทาง
สังคมกับผูอื่น
มีพฤติกรรม
อยางไร

จํานวน
ขอ
(6)

พฤติกรรมบงชี้
ทักษะทางสังคม
การใชวาจา

ขอที่วัด

ขอคําถาม

2

เมื่อพูดคุยกับอาจารย ทานใชคําพูดที่.........

คําคุณศัพท
ทางบวก
ทางลบ
สุภาพมาก
สุภาพนอย

การใชน้ําเสียง
การสนทนาโตตอบ

4
6

ทานใชน้ําเสียงพูดคุยกับอาจารยอยาง........
ปกติทานสนทนากับอาจารยอยาง.............

เคารพ
มีมารยาท

การแสดงความ
คิดเห็น
การรับฟง
ความคิดเห็น
การรูจักปฏิเสธ

8

เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นกับอาจารย
อาจารยสวนใหญมัก.............
เมื่อใดที่อาจารยมีแนวคิดที่ไมเหมือนทาน
ทานจะ...........
เมื่ออาจารยเขาใจทานผิด ทาน.............

เห็นดวย
กับทาน
รับฟง

10
12

กลาชี้แจง
ความจริง

ไมเคารพ
ไมมี
มารยาท
ไมเห็นดวยกับทาน
ไมรับฟง
ไมกลาชี้แจง
ความจริง
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ตารางที่ 66 โครงสรางมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา (ตอ)
ลักษณะรวม
ทักษะทางสังคม

2. การทํางาน
เปนกลุม

ประเด็นที่มุงวัด

ระดับ
บุคคล
การแสดงออกดวย นิสิต
การใชทาทางขณะ นักศึกษา
ติดตอสื่อสารทาง กับนิสิต
สังคมกับผูอื่นมี
นักศึกษา
พฤติกรรมอยางไร
นิสิต
นักศึกษา
กับอาจารย
ลักษณะสวน
นิสิต
บุคคลที่นิสิต
นักศึกษา
นักศึกษา
กับนิสิต
แสดงออกใน
นักศึกษา
การทํางานกลุมมี
พฤติกรรมอยางไร

จํานวน
ขอ
(1)

พฤติกรรมบงชี้
ทักษะทางสังคม
กิริยาทาทาง

ขอที่วัด

ขอคําถาม

13

ขณะอยูกับเพื่อน ทานมักแสดงกิริยาทาทาง
ตอเพื่อนๆ อยาง......

คําคุณศัพท
ทางบวก
ทางลบ
มีมารยาท
ไมมี
มารยาท

(1)

กิริยาทาทาง

14

เมื่อพบอาจารย ทานแสดงกิริยาทาทางตอ
อาจารยอยาง.......

มี
สัมมาคารวะ

ไมมี
สัมมาคารวะ

(6)

การควบคุม
อารมณตนเอง

15

ในขณะที่ทานทํางานกลุมรวมกับเพื่อนๆ
ทานมักจะ..........

ควบคุม
อารมณได

ควบคุม
อารมณ
ไมได

ภาวะผูนํา

16

เมื่อทํางานในกลุมกับเพื่อนๆ ทานมักจะ.....

เปนผูนํา

ไมเปนผูนํา

ภาวะผูตาม

17

ในบางครั้งเมื่อตองเปนสมาชิกของกลุม
ทานจะ............ผูนํา

ใหเกียรติ

ไมให
เกียรติ
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ตารางที่ 66 โครงสรางมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา (ตอ)
ลักษณะรวม
ทักษะทางสังคม

3. ความ
รับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอื่น

ประเด็นที่มุงวัด

การแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบ
ตอตนเองและผูอื่น
มีพฤติกรรม
อยางไร

ระดับ
บุคคล

นิสิต
นักศึกษา
กับนิสิต
นักศึกษา

จํานวน
ขอ

(2)

พฤติกรรมบงชี้
ทักษะทางสังคม
เคารพใน
กฎระเบียบของ
กลุม
การเผชิญกับ
ปญหา
การชวยเหลือ
สมาชิกกลุม
การปฏิบัติตน
ตามหนาที่

ขอที่วัด

การถือประโยชน
สวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน

22

ขอคําถาม

18

บอยครั้งที่ทํางานกลุมกับเพื่อนๆ ทาน
มักจะ...........

19

เมื่อมีปญหาขณะทํางานกลุมกับเพื่อนๆ
ทานแกปญหาอยาง.........
เมื่อทํางานกลุมกับเพื่อนๆ ทานชวยเหลือ
เพื่อนสมาชิกทุกครั้งอยาง.......
เมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานใดๆ ก็ตาม
ทานปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
อยาง..............

20
21

เมื่อทานทํางานที่ไดรับมอบหมาย ทานมัก
ทุมเทเวลาเพื่อประโยชน............

คําคุณศัพท
ทางบวก
ทางลบ
ทําตาม ไมทําตาม
กฎระเบียบ กฎระเบียบ
ของกลุม ของกลุม
ใชเหตุผล ใชอารมณ
เต็มใจ

ไมเต็มใจ

รับผิดชอบ

ไม
รับผิดชอบ

สวนรวม

สวนตน
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คุณภาพของมาตรวัดทักษะทางสังคมสําหรับนิสิตนักศึกษา
1. ความตรงตามเนื้อหา คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามอยูระหวาง 0.80-1.00 ซึ่ง
อยูในระดับทีม่ ีคุณภาพ
2. ความตรงตามเกณฑสัมพันธ คาสหสัมพันธระหวางคะแนนทักษะทางสังคมที่วดั ไดจาก
นักศึกษาสัมพันธกับคะแนนที่อาจารยประเมินสูงมาก คือ มีคาเทากับ 0.981
3. คาความเทีย่ งแบบสอดคลองภายในของมาตรวัดเทากับ 0.867
การดําเนินการวัดทักษะทางสังคม
การเตรียมความพรอม
1. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ลวงหนาและแจงใหผูตอบทราบจุดมุงหมายของการวัด
2. เตรียมสถานที่ ผูดําเนินการ และผูชวยใหเหมาะสมตามจํานวนผูตอบ
3. เตรียมอุปกรณ เชน ดินสอ ปากกา ยางลบ
4. ผูดําเนินการควรศึกษาคําชีแ้ จงของมาตรวัดใหเขาใจ
วิธีดําเนินการวัด
1. ผูดําเนินการชีแ้ จงใหผูตอบตอบตามการรับรู ความคิด หรือความรูสึกของตน พรอมกับ
ชี้แจงใหผูตอบทราบวา ผลของการตอบมาตรวัดจะไมมผี ลตอคะแนนในวิชาใดๆ
2. เวลาในการตอบ 20 นาที
3. ผูดําเนินการควรแจงเตือนเวลาเมื่อเวลาผานไป 15 นาที และกอนหมดเวลา 5 นาที
การตรวจใหคะแนน
มาตรวัดฉบับนี้มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 22 ขอ ใชมาตราสวนประเมินคา 7 อันดับ ดังนั้น
การใหคะแนนจึงเรียงลําดับคะแนนตั้งแต 7 คะแนนจนถึง 1 คะแนน โดยเริ่มจากคําคุณศัพทที่มี
ความหมายทางบวก ดังนี้
ทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบเลข 7 ให 7 คะแนน
ทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบเลข 6 ให 6 คะแนน
ทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบเลข 5 ให 5 คะแนน
ทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบเลข 4 ให 4 คะแนน
ทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบเลข 3 ให 3 คะแนน
ทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบเลข 2 ให 2 คะแนน
ทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบเลข 1 ให 1 คะแนน
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การแปลผลคาคะแนนทักษะทางสังคม ใชเกณฑการแบงระดับทักษะทางสังคมดังนี้
1.00 – 3.50 มีทักษะทางสังคมระดับต่ํา
3.51 – 5.50 มีทักษะทางสังคมระดับปานกลาง
5.51 – 7.00 มีทักษะทางสังคมระดับสูง
ปกติวิสัย (Norms)
ในการวิเคราะหหาคาปกติวสิ ัยนั้น สามารถพิจารณาไดจากคะแนนเฉลีย่ หรือมัธยฐาน หรือ
ฐานนิยมของคะแนนทักษะทางสังคม ซึ่งในการวิจัยครัง้ นี้ไดเลือกใชคาฐานนิยม เนื่องจากตองการ
เกณฑกลางของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาสําหรับใหสมาชิกในกลุมไดปฏิบัติตาม ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับภูมิภาค
ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมโดยรวม มีดังนี้
1. ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดานของนิสิตนักศึกษาหรือปกติวิสยั
ระดับประเทศเทากับ 115 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 38.0
2. ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานคร เทากับ 115 (สําหรับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร)
ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 39.4
3. ปกติวิสัยระดับภูมิภาคเทากับ 123 (สําหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค) ตรงกับตําแหนง
เปอรเซ็นตไทลที่ 59.6
ปกติวิสัยของคะแนนทักษะทางสังคม จําแนกตามพฤติกรรมบงชี้รายดาน มีดังนี้
1. ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิต
นักศึกษาตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา
ปกติวิสัยระดับประเทศ เทากับ 27 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 39.4
ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานคร เทากับ 28 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 48.3
ปกติวิสัยระดับภูมิภาค เทากับ 27 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 39.9
2. ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสติ นักศึกษากับ
อาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชถอยคํา
ปกติวิสัยระดับประเทศ เทากับ36 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 62.7
ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานคร เทากับ 34 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 44.6
ปกติวิสัยระดับภูมิภาค เทากับ 36 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 58.3
3. ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิต
นักศึกษาและอาจารยตามพฤติกรรมบงชี้ดานการใชทาทาง
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ปกติวิสัยระดับประเทศ เทากับ 11 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 62.8
ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานคร เทากับ 11 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 66.0
ปกติวิสัยระดับภูมิภาค เทากับ 11 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 59.4
4. ทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานลักษณะสวนบุคคลในการทํางานกลุม
ปกติวิสัยระดับประเทศ เทากับ 34 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 61.6
ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานคร เทากับ 32 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 43.4
ปกติวิสัยระดับภูมิภาคเทากับ 34 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 61.2
5. ทักษะทางสังคมตามพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
ปกติวิสัยระดับประเทศ เทากับ 12 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 69.8
ปกติวิสัยระดับกรุงเทพมหานคร เทากับ 11 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 50.5
ปกติวิสัยระดับภูมิภาค เทากับ 12 ตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 66.7
ขอควรระวังในการเทียบคะแนนทักษะทางสังคมกับปกติวิสัย ตําแหนงเปอรเซ็นตไทล และ
ระดับทักษะทางสังคม
ในการเปรียบเทียบคะแนนทักษะทางสังคมกับปกติวิสัย ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลและระดับ
ทักษะทางสังคมนั้น เปนเพียงการเปรียบเทียบวา ผูตอบมาตรวัดไดคะแนนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูตอบคนอื่นๆ แตไมไดหมายความวาผูตอบมาตรวัดควรไดคะแนนอยางไร
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สาขาวิชาตามมาตรฐานของ
International Standard Classification of Education: ISCED

หนวยงาน United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO,
1997) ไดมีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดระดับการศึกษานานาชาติ (ISCED: International Standard
Classification of Education) จากเดิม 21 สาขาวิชา มาเปน 25 สาขาวิชาภายใตการจัดแบงกลุมได
9 กลุมโปรแกรม เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1997 ดังรายละเอียดตอไปนี้
กลุม 1 หลักสูตรทั่วไป (General Programmes)
- หลักสูตรพื้นฐาน (Basic Programmes)
- ภาษาและการคํานวณ (Literacy and numeracy)
- การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personal development)
กลุม 2 การศึกษา (Education)
- การฝกหัดครูและศึกษาศาสตร (Teacher training and education science)
กลุม 3 มนุษยศาสตรและศิลปศาสตร (Humanities and Arts)
- ศิลปศาสตร (Arts)
- มนุษยศาสตร (Humanities)
กลุม 4 สังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย (Social sciences, business and law)
- สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร (Social and behavioral science)
- สิ่งพิมพและขอมูลขาวสาร (Journalism and information)
- การบริหารธุรกิจ (Business and administration)
- กฎหมาย (Law)
กลุม 5 วิทยาศาสตร (Sciences)
- Life sciences
- วิทยาศาสตรกายภาพ (Physical sciences)
- คณิตศาสตรและสถิติ (Mathematics and statistics)
- คอมพิวเตอร (Computing)
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กลุม 6 วิศวกรรมศาสตร การผลิตและการกอสราง (Engineering, manufacturing
and construction)
- วิศวกรรมศาสตร (Engineering and engineering trades)
- กระบวนการผลิต (Manufacturing and processing)
- สถาปตยกรรมและอาคาร (Architecture and building)
กลุม 7 เกษตรกรรม (Agriculture)
- เกษตรกรรม การปาไม และการประมง (Agriculture, forestry and fishery)
- สัตวแพทย (Veterinary)
กลุม 8 สุขภาพและสวัสดิการ (Health and welfare)
- สุขภาพ (Health)
- การบริหารสังคม (Social services)
กลุม 9 การบริหาร (Service)
- การบริการบุคคล (Personal services)
- การบริการขนสง (Transportation services)
- การอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environment Protection)
- บริการรักษาความปลอดภัย (Security services)

303

ภาคผนวก ง

304
แบบวิเคราะหสาระรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดดําเนินการสอน
ตามเกณฑมาตรฐานของ ISCED

ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รายชื่อสถาบันมหาวิทยาลัย

กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9
9
9
9 9 9 9
9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9
9 9
9 9 9 9 9
9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9
9 9 9
9 9 9
9 9 9 9 9 9
9 9
9 9
9 9
9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9
9 9
9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัยบัณฑิต
9
พัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
9
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

ผลการวิเคราะห
เปดสอนครบ
เปดสอนครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนครบ
เปดสอนครบ

-

9

9

9

9

-

-

-

เปดสอนไมครบ

-

9
9

9
9
9
9

9
9
9

9
9
9

9
9
9
9

9
9

9

เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ

-

-

9

9

-

-

9

9

เปดสอนไมครบ

-

9

9

-

9

-

-

-

เปดสอนไมครบ

305
แบบวิเคราะหสาระรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดดําเนินการสอน
ตามเกณฑมาตรฐานของ ISCED (ตอ)
ลํา
กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม
รายชื่อสถาบันมหาวิทยาลัย
5
ดับ
1
2
3
4
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
9 9 9
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
9 9 9
26 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9 9 9
27 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
9 9
28 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
9 9
29 มหาวิทยาลัยเกริก
9
30 มหาวิทยาลัยชินวัตร
9
9 9 9
31 มหาวิทยาลัยรังสิต
32 มหาวิทยาลัยเซ็นตจอหน
9 9
33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
9 9
34 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
9 9 9
35 มหาวิทยาลัยสยาม
9 9 9
36 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
9 9 9
37 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
9
9 9
38 มหาวิทยาลัยอีสเทอรนเอเซีย
9 9 9
39 มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย
9 9
40 มหาวิทยาลัยเวบสเตอร
41 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตศาสตร
9 9 9
และเทคโนโลยี
9 9
42 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 9
9 9 9
43 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
9
9 9
44 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
9 9
45 มหาวิทยาลัยภาคกลาง
9 9 9
46 มหาวิทยาลัยพายัพ
9 9 9
47 มหาวิทยาลัยเจาพระยา
9 9
48 ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 9
49 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
9
50 มหาวิทยาลัยราชธานี
51 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและ
9
เทคโนโลยีแหงเอเชีย

กลุม กลุม กลุม กลุม
ผลการวิเคราะห
6
7
8
9
9

9

-

-

เปดสอนไมครบ

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
-

9
9
-

9
9
9
9
9

99
9
9

เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ

-

-

-

9

เปดสอนไมครบ

9
9
9

-

9
9
9
9

9
9
9
9

เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ

9

-

-

-

เปดสอนไมครบ
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แบบวิเคราะหสาระรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดดําเนินการสอน
ตามเกณฑมาตรฐานของ ISCED (ตอ)
ลํา
ดับ
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

รายชื่อสถาบันมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยเซนตหลุยส
วิทยาลัยมิชชัน่
วิทยาลัยรัชตภาคย
วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
วิทยาลัยเซาธอีสบางกอก
วิทยาลัยปทุมธานี
วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
วิทยาลัยเซนตเทเรซา-อินติ
วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
วิทยาลัยศรีโสภณ
วิทยาลัยตานี
วิทยาลัยอิสลามยะลา
วิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
วิทยาลัยโยนก
วิทยาลัยลุมน้ําปง
วิทยาลัยอีสเทอรน
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยอินเตอรเทค-ลําปาง

กลุม กลุม
1
2
9
9
-

กลุม
3
9
9
9
9
-

กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม
4
5
6
7
8
9
9
9
9 9
9 9
9 9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9 9
9
9
-

ผลการวิเคราะห
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ

9

-

-

9

-

9

-

-

-

เปดสอนไมครบ

9
-

-

9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
-

9
-

-

9
-

9
9

เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ
เปดสอนไมครบ

307

ภาคผนวก จ

308
กรอบแนวคิดรางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมที่เสนอผูทรงคุณวุฒิ

หลักสําคัญ 7 ประการ

1

7

7
6

การใชวาจา
ที่สุภาพ

การรูจัก
ปฏิเสธ

2
การใชน้ําเสียงที่
นุมนวล

ทักษะทางสังคมในการติดตอ
สื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ
ระหวางนิสิตนักศึกษากับ
นิสิตนักศึกษาดานการใชถอยคํา

การรับฟง
ความคิดเห็น

การสนทนา
โตตอบอยาง
ตรงประเด็น

3

การแสดง
ความคิดเห็น

5

4

แผนภูมิที่ 32 กรอบแนวคิดรางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาดานการใชถอ ยคํา
ตามหลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริง
และแกมสัน

309
หลักสําคัญ 7 ประการ

1
7

7
6

2

การใชวาจา
ที่สุภาพ

การรูจัก
ปฏิเสธ
การแสดงความ
คิดเห็นที่อาจารย
มักเห็นดวย

การใชน้ําเสียง
อยางเคารพ

ทักษะทางสังคมในการติดตอ
สื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ
ระหวางนิสิตนักศึกษากับ
อาจารยดานการใชถอยคํา

การสนทนา
โตตอบอยาง
มีมารยาท

3

การรับฟงความคิดเห็น
ของอาจารย

5

4

แผนภูมิที่ 33 กรอบแนวคิดรางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารยดานการใชถอยคํา
ตามหลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของชิคเคอริง
และแกมสัน

310

หลักสําคัญ 7 ประการ

1

7

การมีมารยาทที่ดีระหวาง
นิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษา

2

7
ทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสาร
และมีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิต
นักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารย
ดานการใชทาทาง

6

การควบคุมกิริยาทาทางอยางมีสัมมาคารวะ
ระหวางนิสิตนักศึกษากับอาจารย

5

3

4

แผนภูมิที่ 34 กรอบแนวคิดรางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมในการติดตอสื่อสารและ
มีมนุษยสัมพันธระหวางนิสิตนักศึกษากับนิสิตนักศึกษาและอาจารยดา นการใช
ทาทางตามหลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
ชิคเคอริงและแกมสัน

311

หลักสําคัญ 7 ประการ

1

7

7

2

การควบคุมอารมณ
ตนเอง

การมีภาวะ
ผูนํา

การชวยเหลือ
สมาชิกกลุม
ทักษะทางสังคมดานลักษณะ
สวนบุคคลในการทํางานกลุม

6

การมีภาวะผูตาม

การเผชิญกับ
ปญหา

3
การเคารพในกฎระเบียบ
ของกลุม

5

4

แผนภูมิที่ 35 กรอบแนวคิดรางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมดานลักษณะสวนบุคคลใน
การทํางานกลุม ตามหลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของชิคเคอริงและแกมสัน

312

หลักสําคัญ 7 ประการ

1
7

2

7
6

การปฏิบัติตน
ตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย

การถือประโยชน
สวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน

ทักษะทางสังคม
ดานความรับผิดชอบ
ตอตนเองและผูอื่น

3

5

4

แผนภูมิที่ 36 กรอบแนวคิดรางรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมดานความรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่นตามหลักสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
ชิคเคอริงและแกมสัน

313
ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ

นางอัจฉรา ไชยูปถัมภ เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2505 ที่กรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษา
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สําเร็จการศึกษา
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา จากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2532 และเขาศึกษาตอในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํ ทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2546
ปจจุบันรับราชการในตําแหนงอาจารย ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํ
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

