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4 โดยกิจกรรมแนะแนว 

ผูวิ้จยั พิชญาพร สมจนัทร ์
ปริญญา การศึกษามหาบณัฑติ 
ปีการศึกษา 2564 
อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารย ์ดร. ครรชิต แสนอบุล  

  
       การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ (1) ศึกษาระดับความฉลาดทางสังคมของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 (2) เปรียบเทียบความฉลาดทางสังคมของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อน
และหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว และ (3) เปรียบเทียบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนกลุ่ม
ทดลองที่เขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวกับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาความฉลาดทางสังคมเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 302 คน ส่วนกลุ่มตวัอย่าง
ที่ใชใ้นการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมเป็นนกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลุ่มที่มีคะแนนความฉลาดทางสังคมเฉลี่ยต ่า
กว่าเปอรเ์ซนไทลท์ี่ 25 จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน สุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และ
กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความ
ฉลาดสังคม และแบบวดัความฉลาดสังคม ที่มีค่าความเชื่อมั่นฉบับเท่ากับ 0.94 วิเคราะหข์อ้มูล
โดยใชส้ถิติ ค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t กลุ่มตวัอย่างที่ไม่เป็นอิสระ
ต่อกนัและเป็นอิสระต่อกนั ผลการวิจยัพบว่า (1) นักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตวัอย่าง
มีค่าเฉล่ียความฉลาดทางสงัคมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้นพบว่าดา้น
ความจริงใจนักเรียนกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉลี่ยความฉลาดทางสงัคมอยู่ในระดบัสงู  ส่วนดา้นที่เหลือ
นกัเรียนกลุ่มมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (2) หลังการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยความฉลาดทางสงัคมโดยรวมสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 และ (3) หลังการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความฉลาด
ทางสงัคมโดยรวมสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ค าส าคญั : ความฉลาดทางสงัคม, กจิกรรมแนะแนว, นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 
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      The purposes of this research are as follows: (1) to study the level of 

social intelligence among Mathayomsuksa Four students; (2) to compare the social 
intelligence of the experimental group students before and after participating in 
guidance activities; and (3) to compare the social intelligence of the students after 
participating in guidance activities among the experimental and control groups. The 
sample group used in the study of social intelligence was randomized, with 302 
Mathayomsuksa Four students in Triam Udom Suksa School in the 2021 academic year. 
The sample group used to enhance social intelligence were Mathayomsuksa Four 
students studying in two groups and with average social intelligence score lower than 
the 25th percentile. The research instruments were a program of guidance activities to 
enhance the social intelligence of Mathayomsuksa Four students and the social 
questionnaires with a reliability of 0.94. The data were analyzed by mean, standard 
deviation and a t-test. The research results were as follows: (1) the overall social 
intelligence of Mathayomsuksa Four students was at a moderate level; (2) after 
participating in the guidance activity, the students in the experimental group had a 
statistically significant higher score than before the experiment at a level of .05; and (3) 
after participating in the guidance activities, the experimental group students had 
statistically significantly higher scores than the control group at a level of .05. 
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บทท่ี 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ปัจจยัส าคญัที่จะท าใหป้ระสบความส าเร็จ มีความสุขในการด าเนินชีวิต เป็นที่รกัของคน

รอบขา้งนัน้จ าเป็นตอ้งมี “ความฉลาดทางสงัคม” (Social Quotient : SQ) เป็นตวัขบัเคลื่อนส าคัญ
กว่า 96% ของพ่อแม่ในยุคนีห้นัมาใหค้วามส าคญักบัการอยู่รอดในสงัคมอย่างมีความสขุมากกว่า
การสรา้งอจัฉริยภาพทางสติปัญญาและอารมณ ์นั่นหมายถึงการมีสขุภาพจิตดี มีน า้ใจ ไม่กา้วรา้ว 
สามารถปรบัตัวอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข รวมถึงการรูจ้ักเอาตัวรอดโดยไม่เอา
เปรียบใคร และไม่ถูกใครเอาเปรียบด้วย ทั้งหมดนี้ คือ ความฉลาดทางสังคม ซึ่งจะเป็นแรง
ขบัเคลื่อนส าคญัที่สนบัสนุนใหป้ระสบความส าเร็จและมีชีวิตที่มีความสุข (พงษ์ศกัดิ์  นอ้ยพยคัฆ,์ 
2559)  

ความฉลาดทางสงัคม คือ ความสามารถของบุคคลในการเขา้สงัคม การอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างกลมกลืน และมีความสขุ รวมทัง้สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมใหบ้รรลวุตัถุประสงค์
ที่ตอ้งการ เขา้กบัผูอ่ื้นไดด้ี และท าใหผู้อ่ื้นใหค้วามร่วมมือ เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น รวมทัง้มีทกัษะในการ
มีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นในทุกสถานการณ ์(Danial Goleman, 2006)  Albrecht (2009) กล่าวว่า เมื่อ
มีความฉลาดทางสังคม จะส่งผลให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการยอมรับสิ่งที่ผู ้อ่ืนเป็น  
สามารถแสดงความสนใจและสงสัยเกี่ยวกับโลกโดยทั่วไปว่าเป็นอย่างไรบา้ง   และเกิดอะไรขึน้
สนใจความสนใจของคนอ่ืน  พยายามท าความเขา้ใจความรูส้ึกนึกคิด  ความตอ้งการของคนอ่ืน มี
ความส านึกผิดชอบชั่วดีต่อสงัคม  คิดก่อนพดู  ไม่ตดัสินคนในทนัทีทนัใด ตดัสินพิจารณาอย่างเป็น
กลาง ไม่กลัวที่จะยอมรบัว่าตัวเองผิด ประเมินอย่างถี่ถ้วน และพูดคุยกบัคนอ่ืนเกี่ยวกับขอ้มูลที่
เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาที่เกิดขึน้เมื่อจ าเป็น สามารถสนองต่อความตอ้งการและความปรารถนาของคน
อ่ืนได ้จริงใจและซื่อสัตยต์่อตนเองและผูอ่ื้น  สนใจสิ่งแวดลอ้มรอบตัว มีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลอ่ืน 
ปรบัตวัไดด้ีและรวดเร็วในสถานการณต์่างๆในสังคม และเปิดตวัต่อประสบการณค์วามคิดคุณค่า
ใหม่ ความฉลาดทางสังคม เป็นความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้น เป็นสิ่งที่มนุษยพ์ฒันาขึน้เพื่อสรา้ง
ความส าเร็จในชีวิต ผู ้ที่มีความฉลาดทางสังคมจึงเป็นผู้ที่พัฒนาตนให้มีทักษะในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กบัผูอ่ื้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด อีกทัง้ยังสามารถท าใหผู้อ่ื้นใหค้วามร่วมมือ และ
สามารถท างานร่วมกันได้ในสังคม ความฉลาดทางสังคมจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรบับุคคล เพื่อใชใ้นการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม นอกเหนือจากความฉลาดทางเชาวปั์ญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ ์เพราะหากบุคคล มีความรูค้วามสามารถ แต่ไม่มีมนุษยสัมพนัธก์ับบุคคล
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อ่ืน ขาดความรบัผิดชอบ ไม่สามารถท างานร่วมกันกับผูอ่ื้นได ้ก็จะท าใหบุ้คคลไรซ้ึ่งความสุขเมื่อ
ตอ้งอยู่ร่วมบุคคลอ่ืนในสังคม (คณิตพนัธ ์ ทองสืบสาย, 2552) บุคคลที่มีความฉลาดทางสังคมสูง
จะสามารถดึงดูดใหบุ้คคลอ่ืนอยากเขา้ใกล ้มีพฤติกรรมเกื ้อกูลและมีจิตบริการไดร้บัการยอมรบั
และชื่นชมจากบุคคลรอบขา้ง ในขณะที่บุคคลที่มีความฉลาดทางสงัคมต ่า จะรูส้ึกดอ้ยค่า หมกมุ่น
อยู่กบัความเครียดของตนเอง ลม้เหลวในการมี ปฏิสมัพนัธก์ับผูอ่ื้น และมีพฤติกรรมรุนแรงเมื่อตอ้ง
อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคม Albrecht (2009) 

ผูวิ้จยัไดศ้ึกษางานวิจยัของ กาญจนก์มล  สวิุทยารตัน ์(2557) เรื่อง การศึกษาและพฒันา
ความฉลาดทางสงัคมของนกัศึกษาในสถาบนั อดุมศึกษาภาคใต ้และงานวิจยัของ ดุษฎี  เล็บขาว 
(2560) เรื่อง การพฒันาเชาวนส์ังคมของนกัเรียนวัยรุ่นโดยการปรกึษากลุ่มแบบบูรณาการ ซึ่ งใช้
ค  าว่า เชาวน์สังคม แทนค าว่า ความฉลาดทางสังคม งานวิจัยทั้งสองฉบับนีย้ืนยันได้ว่าการให้
ค  าปรึกษามีผลต่อการพัฒนาความฉลาดทางสังคมได้ เป็นอย่างดี แต่พบว่างานวิจัยส าหรบัการ
พัฒ นาความฉลาดทางสังคมด้วย วิ ธีการใช้ กิ จก รรมแนะแนวนั้ น ยั งมี จ าน วนน้อย 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กล่าวว่า กิจกรรมแนะแนว เป็น กิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริม พฒันา
ใหผู้เ้รียนรูจ้กัตนเอง สามารถก าหนดเป้าหมาย คิดแกปั้ญหา วางแผน ก าหนดเป้าหมายของตนทั้ง
ในเรื่อง การศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสงัคม ปรบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัช่วยใหค้รูรูจ้ัก
และเขา้ใจผูเ้รียน ใหค้  าปรกึษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน จากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยต่าง ๆ พบว่า กิจกรรมแนะแนวสามารถน ามาใชพ้ัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงคต์่าง ๆ 
ไดอ้ย่างมี ประสิทธิภาพ ดงัเช่น งานวิจยัของ มิเรียม  ซุน้สวุรรณ (2554) ที่ศึกษาผลการใชก้ิจกรรม
แนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห ์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุ่มทดลองที่ใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทกัษะ
ชีวิตดา้นสังคมมีทักษะชีวิตดา้นสังคมสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ดา้นสงัคม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และกลุ่มทดลองที่ใชก้ิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันา
ทกัษะ ชีวิตดา้นสงัคม มีทกัษะชีวิตดา้นสงัคมสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ   

โรงเรียนเตรียมอุดมมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนในดา้นคุณภาพของผู้เรียนว่า
ผู ้เรียนควรไดร้ับ การพัฒนาด้านวิชาการควบคู่กับการมีทักษะชีวิตที่ดี มีการปรบัตัวไปตาม
วฒันธรรมของการอยู่ร่วมกัน (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, 2563) ซึ่งนกัเรียนโรงเรียนเตรียมอุดม
เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) รบันักเรียนจากทั้งประเทศ ดังนัน้การ
เขา้มาศึกษาในสถานศึกษาเดียวกนัแต่มาจากทั่วประเทศไทย ท าใหน้กัเรียนตอ้งปรบัตวัเป็นอย่าง
มาก จากการส ารวจจากการเก็บขอ้มลูของงานแนะแนวพบว่ามีนกัเรียนมากกว่ารอ้ยละ 30 ที่ตอ้ง
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มาจากต่างจังหวัดและพักอาศัยคนเดียว พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ (2561) อธิบายทฤษฎี
พัฒนาการทางสังคมของ ของ Erik H. Erikson ว่านักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยนี ้เป็นการแสวงหาอัต
ลกัษณ์ของแต่ละคน ซึ่งเอกลกัษณ์ที่ส  าคัญของวยันีค้ือการเสริมสรา้งความรบัผิดชอบ ความรูส้ึก
ไวว้างใจและมั่นใจในตนเอง ซึ่งรากฐานของความรบัผิดชอบ และเสริมสรา้งความรูส้ึกดงักล่าวนั้น
มาจากการอบรมของบิดามารดา หากวยันีไ้ม่ไดร้บัการตอบสนองที่ดีอาจจะส่งผลใหน้กัเรียนมีการ
พฒันาทางสงัคมที่ไม่มีประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดปัญหาในดา้นต่าง ๆ มากมาย  

ดังนั้นผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ดว้ยการใชก้ิจกรรมแนะแนวที่พฒันาตามแนวคิดการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครอบคลุมองค์ประกอบของความฉลาดทางสังคมตามแนวคิดของ  
Albrecht (2009) เพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมให้แก่นักเรียนจนสามารถปรบัตัวได้และ
ด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ 

ค าถามการวิจัย 
1. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 มีความฉลาดทางสงัคมมากนอ้ยเพียงใด 
2. นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวมีความฉลาดทางสงัคมสงูขึน้มากนอ้ยเพียงใด 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 

โดยกิจกรรมแนะแนว มีความมุ่งหมายการวิจยัดงันี ้
1. เพื่อศึกษาระดบัความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 

2. เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัเขา้
ร่วมกิจกรรมแนะแนว 

3. เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนกลุ่มทดลองที่เขา้ร่วมกิจกรรม
แนะแนวกบันกัเรียนกลุ่มควบคมุที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลจากศึกษาการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคม ผู ้วิจัย 

คาดหวงัว่าจะเกิดประโยชนต์่อผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดงันี ้ 
1. ประโยชนเ์ชิงวิชาการ  
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ได้องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมโดยกิจกรรมแนะแนวให้แก่
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นนกัเรียนวยัรุ่น 

 2. ประโยชนเ์ชิงปฏิบตัิการ  
2.1 ครู อาจารย ์ครูแนะแนว ไดแ้นวทางในการช่วยใหน้กัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 4 ใช้

ชีวิตอยู่ในสงัคมโรงเรียนไดอ้ย่างมีความสขุ  
2.2 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่  4 มีภูมิคุ้มกันด้านความฉลาดทางสังคมที่

ประกอบด้วยการรบัรูส้ถานการณ์ ความเห็นอกเห็นใจ การแสดงออก ความจริงใจ และความ
ชดัเจน สามารถหาแนวทางในการรูท้ันสถานการณ์    มีการวางแผน รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับ
ผูอ่ื้นและสรา้งสมัพนัธภาพไดด้ีมากยิ่งขึน้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรที่ใชใ้นการท าวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปี

ที่ 4 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1,500 คน 

กลุม่ตัวอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาความฉลาดทางสังคมเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 302 คน ที่ไดม้า
จากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  Krejcie and Morgan (1970) แลว้สุ่มอย่างง่ายดว้ย
การจบัฉลาก 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมโดยกิจกรรมแนะแนว เป็น
นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 
2564 ไดม้าจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษา ที่มีคะแนนความฉลาดทางสังคมเฉลี่ยต ่า
กว่าเปอรเ์ซนไทลท์ี่ 25 จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน สุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 1 กลุ่ม 
และกลุ่มควบคมุจ านวน 1 กลุ่ม 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ กิจกรรมแนะแนว 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความฉลาดทางสงัคม 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. ความฉลาดทางสังคม หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ใน
การอยู่ร่วมกันกับผูอ่ื้น รบัรู ้เขา้ใจ และตระหนักถึงความตอ้งการของผูอ่ื้น มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคลในสงัคม สามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ในสงัคม ท าให้
สามารถด าเนินชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ โดยมีองคป์ระกอบทัง้หมด 5 ดา้น คือ 

1.1 การรับรู้สถานการณ์ (situation awareness) คือ ความสามารถของนักเรียน
ในการรบัรูส้ถานการณ์และตีความพฤติกรรมของคนในแต่ละสถานการณ์ รูเ้ท่าทันความคิด 
อารมณ์ความรูส้ึกและพฤติกรรมของผู้อ่ืนที่มีปฏิสัมพันธ์ได้ในสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญ รบัรู้
ปฏิกิริยาของบุคคลรอบขา้ง และแสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสม 

1.2 การแสดงออก (presence) คือ ความสามารถในการแสดงออกทางภาษาพูด 
ภาษาท่าทาง และแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัเวลาและสถานที่ ในสถานการณ์ที่
ก าลงัเผชิญอยู่  และสามารถรบัมือ จดัล าดบัความส าคัญของปัญหาและแก้ไขสถานการณท์ี่เป็น
ปัญหาได ้

1.3 ความจริงใจ (authenticity) คือ ความสามารถของนักเรียนในเปิดใจยอมรบั
ความคิด ความรูส้ึกและการแสดงออกของผู้อ่ืน รบัผิดชอบในค าพูดและการกระท าของตนเอง 
แสดงความคิดเห็น และอธิบายความรูส้ึกของตนเองอย่างตรงไปตรงมา แสดงพฤติกรรมใน
ทิศทางเดียวกนักบัความคิดความรูส้ึกของตนเองได ้

1.4 ความชัดเจน (clarity) คือ ความสามารถของนกัเรียนในการอธิบายหรือแสดง
ความคิดเห็นของตนเองดว้ยขอ้มูลที่ชดัเจน ถูกตอ้ง และแม่นย า รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายในการ
ท างานและแสดงพฤติกรรมเพื่อใหไ้ดร้บัความร่วมมือจากผูอ่ื้น 

1.5 ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) คือ ความสามารถของนักเรียนในการรบัรู้
และเข้าใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น สามารถมองในมุมของผูอ่ื้นได ้สามารถปรบัความคิดใหม้ีความ
หลากหลายได ้สามารถรบัรูจ้ดจ าอารมณ์ความรูส้ึกของผูอ่ื้นผ่านการแสดงออกทางสีหนา้และ
ท่าทาง เขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้น สามารถแสดงออกถึงความเอาใจใส่ ตอบสนองต่ออารมณข์องผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัความรูส้ึกภายในใจตน 

2. กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคม คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ี่ช่วยใหน้กัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ไดรู้จ้กัและเขา้ใจตนเอง มีความเขา้ใจสงัคม สามารถ
ปรบัตนเองใหอ้ยู่ในสถานการณ์ต่างๆของสังคมได้ สามารถรบัรูส้ถานการณ์ กลา้แสดงออก มี
ความจริงใจ มีความชัดเจนในการอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นของตนเอง รับรู้และเข้าใจ
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ความรูส้ึกของคนอ่ืน โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรูก้ิจกรรมแนะแนวที่ประกอบดว้ยการบรรยาย 
สถานการณ์จ าลอง การอภิปรายกลุ่ม การใชส้ถานการณ์จากเหตุการณ์เกิดขึน้ เกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นใหน้กัเรียนเรียนรู ้การแสดงความคิดเห็น  เทคนิคหมวก 6 ใบ  เทคนิค sharing เทคนิค
การแกไ้ขปัญหา และเทคนิคการวิเคราะหก์ารติดต่อสมัพนัธ์ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี ้ ความฉลาดทางสังคม ผู ้วิจัยได้ยึดแนวคิดของ Albrecht (2009) ที่

พบว่าความฉลาดทางสงัคมมีองคป์ระกอบ 5 ดา้นคือ การรบัรูส้ถานการณ ์(situation awareness) 
การแสดงออก ความจริงใจ (authenticity) ความชัดเจน (clarity) ความเห็นอกเห็นใจ (empathy)  
โดยใชก้ิจกรรมแนะแนวเป็นเครื่องมือในการเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของนักเรียน ดัง
ภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดการวิจยั 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความฉลาดทางสงัคมสงูขึน้หลงัเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว 
2. นกัเรียนกลุ่มทดลองที่เขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวมีความฉลาดทางสงัคมสงูกว่านกัเรียน

กลุ่มควบคมุ 

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้ง

ความฉลาดทางสงัคม 

ความฉลาดทางสงัคมประกอบดว้ย  
5 องคป์ระกอบ คือ 

1. การบัรูส้ถานการณ ์

 (situation awareness)  

2. การแสดงออก  (presence ) 

3. ความจริงใจ (authenticity)  

4. ความชดัเจน (clarity) คือ  

5. ความเห็นอกเห็นใจ (empathy)  

 



 

บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง ผูวิ้จัยไดศ้ึกษาคน้ควา้ขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งและ
สรุปสาระส าคญัจากเอกสารต่างๆ และไดน้ าเสนอเป็นหวัขอ้ไว ้ดงันี ้

1. เอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความฉลาดทางสงัคม 
1.1 ความหมายของความฉลาดทางสงัคม 
1.2 แนวคิดที่เกี่ยวกบัความฉลาดทางสงัคม 
1.3 องคป์ระกอบของความฉลาดทางสงัคม 
1.4 ความฉลาดสงัคมในวยัรุ่น 
1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัพฒันาการทางสงัคม 
1.6 งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม 

2. เอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมแนะแนว 
2.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนว 
2.2 หลกัการจดักิจกรรมแนะแนว 
2.3 วตัถุประสงคข์องกิจกรรมแนะแนว 
2.4 ขอบข่ายของการจดักิจกรรมแนะแนว 
2.5 ลกัษณะของกิจกรรมแนะแนว 
2.6 เทคนิคในการจดักิจกรรมแนะแนว 
2.7 การประเมินผลการสอนกิจกรรมแนะแนว 
2.8 ตวัชีว้ดัความส าเร็จในการจดักิจกรรมแนะแนว 
2.9 งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมแนะแนว 
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1. เอกสารงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัความฉลาดทางสังคม 
1.1 ความหมายของความฉลาดทางสังคม 

R. L. Thorndike, & Stein, S. (1937) กล่าวว่า  ความฉลาดทางสังคม  หมายถึง 
ความสามารถในการเขา้ใจคนอ่ืน เขา้ใจในสิ่งที่ผูอ่ื้นแสดงออก และมีปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมที่รู ้
ว่าจะมีท่าทีต่อคนอ่ืนอย่างไร  ดว้ยกระบวนการที่ผ่านความคิดอย่างรอบคอบ  เหมาะสมกับคน
อ่ืน สถานการณ ์และเวลา โดยปราศจากการเลียนแบบผูอ่ื้น 

Hunt (1928)  กล่าวว่า  ความฉลาดทางสังคม  หมายถึง  ความสามารถในการ
สรา้งความรูส้ึกที่ดีกับผูอ่ื้น  ศักยภาพที่จะไดร้บัระหว่างคนอ่ืน  โดยชีใ้หเ้ห็นว่า  การทดสอบถูก
ออกแบบมาเพื่อวดัความสามารถในการตกลงกบัผูอ่ื้นขณะเดียวกนั 

Chapin (1939) กล่าวว่า  ความฉลาดทางสังคม  หมายถึง  การมีส่วนร่วมทาง
สังคม  การจัดการของกลุ่มสถาบันชุมชน  ซึ่งก็คือการใหค้วามหมายของความไม่สมบูรณ์ของ
ความฉลาดในสงัคม  และศกัยภาพความสามารถที่จะนิยามการใหแ้ก่สถานการณ์ทางสังคมใน
เงื่อนไขพฤติกรรม  เป็นภาพตวัแทนคนอ่ืนมากกว่าเงื่อนไขของความเป็นปัจเจกบุคคล 

Marlowe (1986) กล่าวว่า  ความฉลาดทางสังคม  หมายถึง ความสามารถในการ
เข้าใจความคิด ความรูส้ึก ของบุคคลอ่ืนร่วมกับตัวเอง  และแสดงออกถึงสิ่งที่ตัวเองเข้าใจได้
อย่างเหมาะสม 

Kihlstrom and Cantor (2000) ไดน้ิยามความหมายของความฉลาดทางสงัคม  คือ  
ความเขา้ใจอย่างลึกซึง้เกี่ยวกบัสงัคมโดยทั่วไป 

Wong,  Day,  Meara,  and  Maxwell  (1995, p. 117)  ไดน้ิยามความหมายของ
ความฉลาดทางสังคมว่าหมายถึง ความสามารถสนองสิ่งที่ผูอ่ื้นปรารถนาและตอ้งการได ้มีความ
จริงใจและซื่อสตัยต์่อตนเองและผูอ่ื้น  สนใจสิ่งรอบตวั มีทศันคติที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ปรบัตวัไดด้ีและ
ในสถานการณต์่างๆในสงัคม และเปิดตวัต่อประสบการณค์วามคิดคณุค่าใหม่ 

 Danial Goleman (2006) กล่าวว่า  ความฉลาดทางสงัคม  หมายถึง  การที่บุคคล
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ปรบัตัวเขา้กับผูอ่ื้น  และในขณะเดียวกันก็
สามารถที่จะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไวไ้ด ้

 Albrecht (2009) กล่าวว่า  ความฉลาดทางสังคม  หมายถึง ความสามารถในการ
สรา้งความรูส้ึกที่ดีใหก้บัผูอ่ื้น  และท าใหค้วามร่วมมือกบัเรา 

Carter (2009) ได้สรุป ความฉลาดทางสังคม ว่าหมายถึง ความสามารถในการ
ยอมรบัสิ่งที่ผูอ่ื้นเป็น  สามารถแสดงความสนใจและสงสยัเกี่ยวกบัโลกโดยทั่วไปว่าเป็นอย่างไร
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บา้ง   และเกิดอะไรขึน้สนใจความสนใจของคนอ่ืน  พยายามท าความเข้าใจความรูส้ึกนึกคิด  
ความต้องการของคนอ่ืน  มีความคิดส านึกผิดชอบชั่วดีต่อสังคม  คิดก่อนพูด  ไม่ตัดสินคนใน
ทนัทีทันใด ตัดสินพิจารณาอย่างเป็นกลางไม่กลัวที่จะยอมรบัว่าตัวเองผิด ประเมินอย่างถี่ถ้วน 
และพูดคุยกับคนอ่ืนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึน้เมื่อจ าเป็นและรอบคอบ สามารถสนองต่อความ
ต้องการและความปรารถนาของคนอ่ืนได้ จริงใจและซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  สนใจ
สิ่งแวดลอ้มรอบตวั มีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณใ์ดก็สามารถปรบัตวัไดด้ี
และรวดเร็ว และเปิดตวัต่อประสบการณค์วามคิดคณุค่าใหม่ 

สรุปไดว่้า ความฉลาดทางสงัคม หมายถึง ความสามารถในการอยู่ร่วมกนักับผูอ่ื้น 
รบัรู ้เขา้ใจ และตระหนกัถึงความตอ้งการของผูอ่ื้น มีสมัพนัธภาพที่ดีกบับุคคลในสงัคม สามารถ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ี่เกิดขึน้ในสงัคม ท าใหส้ามารถด าเนินชีวิตใน
สงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางสังคม 
Weis and Sub (2005) มีแนวคิดว่า ปัจจุบันการศึกษาความฉลาดทางสังคมเป็น

เพียงแค่ความตอ้งการเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างความเขา้ใจสังคม การรบัรูท้างสังคมกับ
ความทรงจ า และความคิดสรา้งสรรคท์างสงัคม จึงไดใ้ชห้ลกัการวิเคราะหด์ว้ย เนือ้หา การสืบคน้
หาความนิยม บริบทแวดลอ้ม และเป้าหมาย เพื่อแยกแยะความหมายของความฉลาดทางสงัคม 

Sechrest and Jackson (1961)  มีแนวคิดว่า ความฉลาดทางสังคมจะมุ่งเนน้ผล
ทางสังคม เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งความพึงพอใจทั่วไปหรือความฉลาดทาง
วิชาการ ซึ่งความฉลาดทางสังคม จะมีความคลา้ยคลึงกับความซับซอ้นของการตัดสินจากแรง
กระตุน้ที่มาจากครอบครวั 

Albrecht (2009) กล่าวถึงแนวคิดขอความฉลาดทางสังคมว่า สมัยก่อนเกิดการ
เรียนรูว่้ามนุษยท์ี่ฉลาดที่สดุนัน้ วดัไดจ้ากสติปัญญาหรือตอ้งมีเชาวปั์ญญาที่สงู ต่อมาเกิดทฤษฎี
ของกลุ่มหนึ่งขึน้มา โดยกลุ่มความคิดนี ้เชื่อว่าเชาวปั์ญญาของมนุษย์แต่ละด้านแต่ละอย่าง
แตกต่างกันและมีองคป์ระกอบที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันไม่ว่าจะ
เป็น ความสามารถในการค านวณ การใชภ้าษา การคิดหาเหตผุล ใครมีความสามารถดา้นใดสูง
กว่าก็จะถือว่ามีความถนัดในด้านนั้นๆ และมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จมากกว่า ซึ่งก็มี
ทฤษฎีของ E. L. Thorndike (1937) ที่เชื่อว่าสติปัญญาเกิดจากความสามารถที่หลากหลายมา
รวมกนัไดแ้ก่ 
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1. ความฉลาดทางนามธรรม (abstract intelligence) หมายถึง ความสามารถใน
การคิดเชิงนามธรรม สญัลกัษณ ์วิเคราะหแ์ละศึกษาหาความรูข้องเรื่องราวต่างๆ  

2. ค วาม ฉลาด ท างด้ าน เค รื่ อ งจั ก รก ล  (mechanical intelligence)  คื อ
ความสามารถในดา้นเครื่องจกัรกลและการใชม้ืออย่างคล่องแคล่ว 

3. ความฉลาดทางสงัคม (social intelligence) คือความสามารถในการปรบัตัว
เขา้กับผูอ่ื้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นดา้นอารมณ์หรือจิตใจ ท าใหต้นสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสขุ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิตส าหรบัมนุษย ์

Daniel Goleman and Boyatzis (2008) กล่าวถึง งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับความ
ฉลาดทางสังคมซึ่งเป็นการพิสูจน์แนววิทยาศาสตร ์ถึงพฤติกรรมที่มีผลกระทบระหว่างบุคคล
โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ในหน่วยงาน จากหัวหน้าสู่ลูกน้องพบว่า ผู ้น าที่ดี คือคนที่
สามารถเรียนรูพ้ฤติกรรมชนิดต่างๆ อย่างประสิทธิภาพ จึงไม่ใช่เพียงการสร้างสถานการณ์
เหมาะสม เพื่อใหม้ีทกัษะทางสังคมที่ดีเท่านั้น แต่สนใจและสามารถที่จะสรา้งความรูส้ึกเชิงบวก
แก่ลกูนอ้งหรือเพื่อนร่วมงาน จึงนิยามความฉลาดทางสงัคมว่าเป็นความสามารถในการส่ือสาร
ปฏิสมัพนัธข์องแต่ละบุคคลที่สรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

สรุปไดว่้า ความฉลาดทางสังคมเป็นกลไกที่ถูกสรา้งขึน้ นอกจากความฉลาดทาง
สติปัญญาและอารมณ์แลว้ มนุษยจ์ะตอ้งมีปฏิสัมพันธก์ับผูอ่ื้นในสงัคม เพื่อใหง้านส าเร็จไปได ้
อีกทัง้มนุษยเ์ป็นสตัวส์ังคม จึงท าใหก้ารเรียนรูท้ี่จะปรบัพฤติกรรมของตนใหอ้ยู่กบัผูอ่ื้นไดจ้ะท า
ใหบ้รรลผุลส าเร็จในการอยู่ในสงัคม 

1.3 องคป์ระกอบของความฉลาดทางสังคม 
Albrecht (2009) ได้แบ่งองค์ประกอบของความฉลาดทางสังคมออกเป็น 5  

องคป์ระกอบ  คือ  S P A C E  ซึ่งเป็นค าที่ผสมขึน้มาจากตวัอกัษรตัวแรกขององคป์ระกอบทั้ง 5 
ไดแ้ก่ 

1. Situation awareness (การรู้สถานการณ์ ) คือ ความสามารถในการอ่าน
สถานการณแ์ละตีความพฤติกรรมของคนในแต่ละสถานการณ ์

2. Presence (การแสดงออก  )  คือ  การแสดงออกทั้งวัจนภาษา  (verbal  
language)การพูด  และอวจันภาษา  (nonverbal  language)  ภาษาท่าทางของบุคคล  และจะ
เป็นตวัก าหนดภาพจ าของบุคคลในใจคนอ่ืน 

3. Authenticity (ความจริงใจ) คือ ความสามารถในการอธิบายความผิดและ
แสดงความคิดเห็น 
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4. Clarity (ความชัดเจน) คือความสามารถในการอธิบายในความรู้สึกความ
ตอ้งการของตนออกมาอย่างไม่ปิดบงัและแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีขอ้โตแ้ยง้ 

5. Empathy (ความเห็นอกเห็นใจ) คือความสามารถในการรบัรูค้วามรูส้ึกของ
ผูอ่ื้น เกิดความเห็นอกเห็นใจกบัผูอ่ื้น 

จากสถานการณใ์นสงัคมปัจจบุนัทีม่ีความสมานฉันท ์ความเขา้ใจ และความเห็นใจ
ร่วมกันในทุกระดับเป็นสิ่งจ าเป็น และถ้าแต่ละคนสามารถพัฒนาความฉลาดทางสังคมให้ดี
ขึน้มาได ้ก็จะน าไปสู่สนัติสุขมากขึน้ Albrecht (2009) กล่าวว่ามนุษยค์วรพฒันาความฉลาดทาง
สงัคมตัง้แต่วยัเด็กและพฒันาต่อเนื่องจนถึงวยัผูใ้หญ่ จะท าใหล้ดความขดัแยง้ในการปฏิสมัพนัธ ์
และยงัท าใหเ้กิดความร่วมมือใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายที่มีร่วมกนัได ้

O'Sullivan Maureen, J. P.  Guilford, and R.  de Mille ( 1965)  ก ล่ า ว ว่ า  
องคป์ระกอบหนึ่งในความฉลาดทางสังคม  คือ ความสามารถในการเขา้ใจการแสดงออกและสี
หนา้ท่าทางของผูอ่ื้นเมื่อแสดงออกอย่างชดัเจนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

Clark, Flavell, and Markman (1983) ให้แนวคิดของความฉลาดทางสังคม  
(social intelligence) ว่าประกอบไปดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การยอมรบันบัถือในทัศนคติ แมว่้าความรูส้ึกในสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้
เป็นไปตามผูอ่ื้น 

 2. การยอมรับในความต้องการ หรือทัศนคติของคนอ่ืน เพื่อให้ได้มาซึ่งเป็น
เป้าหมายเดียวกนั 

3. การยอมรบัในความเป็นจริง  
4. การแทนที่สภาพการยอมรบัดว้ยความเป็นจริง มีความขัดแยง้กับภาพที่เป็น

ตวัแทนในแง่ความคิดเห็น 
5. การใชรู้ปแบบการรบัรูเ้พื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

Danial Goleman (2006) กล่าวว่า  ความฉลาดทางสงัคมมีองคป์ระกอบดงันี ้
1. การตระหนักรูท้างสังคม (social awareness) คือ ความสามารถในการรบัรู้

อารมณ์ความรูส้ึกเกี่ยวกบัผูอ่ื้นในสังคม ซึ่งจะรวมถึงความเขา้ใจในสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึน้ใน
ขณะที่อยู่กบับุคคลอ่ืน สามารถจ าแนกรายละเอียดได ้ดงันี ้

1.1 การเขา้ใจความรูส้ึกของผู้อ่ืน (primal empathy) คือความสามารถใน
การรบัรูถ้ึงความรูส้ึกของผูอ่ื้นที่เกิดขึน้ตามสญัชาตญาณโดยที่ไม่รูต้วัเป็นไปตามอตัโนมตัิ 
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1.2 การใหค้วามสนใจผูอ่ื้น (attunement) คือ การตั้งใจและสนใจฟังบุคคล
อ่ืนอย่างเต็มที่ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจต่อกนั 

1.3 การเขา้ใจผูอ่ื้นอย่างถูกตอ้ง (empathic accuracy) เป็นการอ่านหรือท า
ความเข้าใจทั้งท่าทางการแสดงออก ความคิด อารมณ์  รวมไปถึงความต้องการของผู้ที่มี
ปฏิสมัพนัธด์ว้ยได ้

1.4 การรับรู้ทางสังคม (social cognition) คือ ความสามารถในการรับรู้
เกี่ยวกับสังคมที่อยู่รอบตัว จนน าไปสู่การปรบัตัวให้สามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างถูกต้องและมี
ความสขุ 

2. การมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม (social  facility)  คือ การแสดงออกระหว่างบุคคล  
ทางสงัคม ซึ่งสามารถแบ่งออกได ้ ดงันี ้

2.1 ความสามารถในการเขา้ร่วมกับบุคคล (synchrony) คือ ความสามารถ
ในการรบัรูท้่าทางของคู่สนทนาไดแ้ละสามารถเขา้ใจในท่าทางที่อีกฝ่ายแสดงออกมาได ้

 2.2 ความสามารถในการแสดงตน เอง (self-presentation)  คื อการ
แสดงออกของแต่ละบุคคล รูจ้กัแสดงอารมณใ์หม้ีความเหมาะสมกบัเวลาและสถานที่ ซึ่งขึน้อยู่กับ
สถานการณท์ี่ก าลงัเผชิญหนา้อยู่ 

 2.3 ความสามารถในการชี ้น าพฤติกรรมของบุคคล (influence) คือ การ
กระตุน้ใหบุ้คคลที่อยู่แวดลอ้มเป็นไปในทิศทางตามความตอ้งการของเรา 

 2.4 ความสามารถในการค านึงถึงผูอ่ื้น (concern) คือการรูจ้กัที่จะช่วยเหลือ
บุคคลอ่ืนเมื่อบุคคลนัน้ก าลงัเผชิญปัญหาต่างๆของ  

ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิ้จัยเลือกใชแ้นวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความฉลาดทาง
สังคม (Albrecht, 2009) เนื่องจาก Albrecht ใหค้วามส าคัญว่า มนุษยเ์ริ่มพัฒนาความฉลาด
ทางสงัคมตัง้แต่วยัเด็กส่งผลใหอ้งคป์ระกอบดงักล่าวน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างได ้

1.4 ความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่น 
ความฉลาดทางสงัคม (Social Intelligence) เป็นความฉลาดที่นอกเหนือจากความ

ฉลาดทางสติปัญญา และอารมณ ์ซึ่งหากไดร้บัการส่งเสริม จะท าใหว้ยัรุ่นสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น
ได้อย่างมีความสุข มีทักษะในการสื่อสาร และสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง ดังที่ 
Maltese, Alesi, and Alù (2012) กล่าวว่า หากวัยรุ่นมีความฉลาดทางสังคมสงูจะมีภาพลกัษณ์
เชิงบวก คือ มีการเห็นค่าในตนเอง ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม และอารมณ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่ง
ของความฉลาดทางสงัคมและ Bjorkqvist, Osterman, and Kaukiainen (2000) กล่าวว่า ความ
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ฉลาดทางสงัคมเป็นสิ่งที่จะช่วยลดพฤติกรรมกา้วรา้วและ ท าใหค้วามขดัแยง้ในสงัคมลดลง ทัง้นี ้
Albract(2009; อา้งถึงใน กาญจนก์มล  สวิุทยารตัน์, 2557) กล่าวว่า บุคคลที่มีความฉลาดทาง
สังคมสูงจะท าให้ผูอ่ื้นอยากเขา้ใกล้ ผูอ่ื้นจะรูส้ึกถึงความสามารถ ไดร้ับความรกัความเคารพ
ความชื่นชม ในขณะที่บุคคลที่มีความฉลาดทางสังคมต ่า จะเป็นผู้ที่ขาดการตระหนักรูใ้นตน 
หมกมุ่นอยู่กับด้านลบของตนเอง ท าให้ผู ้อ่ืนรู้สึกด้อยค่า รู้สึกถูกดูถูก ล้มเหลวในการแสดง
พฤติกรรมกบัผูอ่ื้น ( 

1.5 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความฉลาดทางสังคม 
1.5.1 ทฤษฎีพัฒนาการด้านจติสังคมของอีริคสัน (Erikson's psychosocial 

stage)         
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสันเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแนะแนวดา้นสังคม 

ส าหรบัพฒันาผูเ้รียน ช่วงชั้นที่ 3 ในเรื่องการสรา้งมนุษยส์มัพนัธ์ และระเบียบกฎเกณฑใ์นสงัคม 
อีริคสัน(อา้งถึงใน ศรีเรือน  แก้วกังวาล, 2553) กล่าวถึงพัฒนาการแต่ละช่วงวัยตามทฤษีจิต
วิเคราะห ์ที่การปรบัตวัของแต่ละช่วงวยัมีไดร้บัอิทธิพลมาจากสภาพสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งจะ
เป็นตัวก าหนดพัฒนาการว่าจะสามารถพัฒนาไดอ้ย่างปกติหรือไม่ อยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลนัน้ๆกบัสงัคม และอาจจะมีผลกระทบเหมือนกับอิทธิพลของความขดัแยง้ระหว่างภายใน
จิตใจ ความรูส้ึกต่อสงัคมและ ความรูส้ึกว่าตนเป็นส่วนของสังคมจะท าใหม้นุษยป์รบัตวัไดแ้ละ
เกิดความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 

 ตามทฤษฎีของอีริคสัน (อ้างถึงใน ศรีเรือน  แก้วกังวาล , 2553) นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระยะของวัยที่เรียกว่า “ความเป็นเอกลักษณ์กับความสับสนในบทบาท 
(Identity vs. role confusion)” ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 12-17 ปี เด็กในวัยนีย้่างเขา้สู่วัยรุ่นและเริ่มพัฒนา
เอกลกัษณข์องตนเองว่าตนคือใคร ถา้เขาคน้หาตนเองไดเ้ขาจะแสดงบทบาทของตนเองไดอ้ย่าง
เหมาะสมแต่ถา้ตรงกนัขา้ม เขาคน้หา เอกลกัษณข์องตนไม่พบเขาจะแสดงบทบาทที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคลอ้งกบัตนเองเพราะเกิดความสบัสน  อีริคสนัเชื่อว่าบุคคลที่อยู่ขัน้นีเ้ป็นช่วงที่ความ
ขดัแยง้มีอิทธิพลยิ่งกว่าช่วงวัยอ่ืน เพราะเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผูใ้หญ่ 
หรือเป็นหัวเลีย้วหัวต่อ ถ้าหากไม่สามารถแก้ไขอิทธิพลดังกล่าวใหลุ้ล่วงดว้ยดีร เด็กวัยรุ่นก็จะ
กลายเป็นเด็กวยัรุ่นที่ความสบัสนและกลายเป็นผูใ้หญ่ที่มีบุคลิกภาพสบัสนไม่มั่นคง 

อีริคสัน (อา้งถึงใน ศรีเรือน  แก้วกังวาล, 2553)อธิบายว่า ระยะนีเ้ด็กก าลงั "ละทิง้
ภาพของตนเองอย่างเป็นเด็ก"เพื่อเขา้ถึง "ภาพของตนเองอย่างเป็นผูใ้หญ่" ท าใหเ้กิดความขดัแยง้
ดา้นสัมพันธภาพกับผู้ใหญ่ หรือแมแ้ต่เพื่อนร่วมวัยกับเพื่อนต่างเพศ กับสังคม และเกิดความ
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สบัสนทางอย่างรุนแรงในจิตใจ ตวัอย่างเช่น ควรจะเชื่อฟังพ่อแม่หรือเชื่อเพื่อน ดี ควรเลียบแบบ
เพื่อนหรือบุคคลที่ตนชื่นชอบ (เช่น ศิลปิน) หรือควรคงความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและควร
เป็นอิสรเสรีเต็มที หรือควรอยู่ในกรอบประเพณีระเบียบอย่างเขม้งวด อย่างไหนดีกว่า ควรเลือก
อาชีพตามความตอ้งการของตนหรือเลือกตามเพื่อน หรือความตอ้งการของผูป้กครอง อย่างไหนดี
ที่สดุ 

อีริคสนั (อา้งถึงใน ศรีเรือน  แกว้กังวาล, 2553) กล่าวว่า สภาพทางจิตใจที่ส  าคัญ
ประการหนึ่งของเด็กวยัรุ่น ไดแ้ก่ การแสวงหาอตัลกัษณแ์ห่งตนเองเพื่อรูจ้กัตนเองในแง่มมุต่างๆ 
เช่น ความชอบ ความสนใจ ความปรารถนาในชีวิต ปรชัญาในชีวิต อาชีพทีตนประสงค ์เพื่อนต่าง
เพศที่ตนปรารถนาจะคบหรือที่จะเลือกเป็นเลือกคู่ชีวิตความถนัดเฉพาะตน ในขณะเดียวกันเด็ก
วัยวุ่นได้ต้องผสมผสานลักษณะเฉพาะตนในแง่มุมต่างๆ ให้เข้ากันได้กับความเป็นจริงของ
ครอบครวัวัฒนธรรม ค่านิยมของสังคม ของกลุ่มเพื่อนร่วมวยั การผสมผสานดังกล่าวนีม้ิใช่เรื่อง
ท าได้ง่ายๆ และฉับพลัน  วัยรุ่นผู ้ไม่รูจ้ักสมรรถภาพและคุณลักษณะของตนดีพอสมควร ไม่
สามารถประสาน อตัลักษณข์องตนกับโครงสรา้งของสงัคม จึงมกัจะกลายเป็นวยัรุ่นที่หลงตนลืม
ตน และมีอันสบสน ซึ่งอีริคสันใชค้่าว่า Identity crises และ Identity diffusion วยัรุ่นเหล่านีเ้ป็น
วยัรุ่นที่ วา้เหว่ ไม่เป็นตัวของตัวเอง เหงาหงอย ขีก้ังวล ตัดสินใจไม่ได ้ รูส้ึกว่าตนถูกทอดทิง้จน
อาจกลายเป็นอนัธพาล ติดยาเสพติด ขาดความรบัผิดชอบต่อตนเอง (และต่อสงัคมในรายที่มีตน
สบัสนรุนแรง)  พัฒนาการที่พึงประสงคค์ือ ความสมดุลระหว่างการรูจ้ักอัตลักษณ์ของตนเอง
อย่างดีกับความสับสนเพราะยังไม่พบตนเองดว้ยดีทุกแง่มมุ เพราะช่วงวยัรุ่นเป็นช่วงเปลี่ยนทั้ง
กายและจิตใจเพื่อเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ ดงันัน้จึงมีบางแง่มมุที่เด็กยงัรูจ้กัตนเองไม่ดีพอ ถา้เด็กวยัรุ่นคน
ใดคิดว่ารกัตนเองดีหมดทุกดา้นทุกแง่ทุกมุม แสดงว่าเด็กวยัรุ่นผูน้ั้น "หลงตัวเองหรือยกตัวเอง" 
แต่ถ้าเด็กวัยรุ่นมองไม่เห็นภาพของตนเอง (Self) เอาเลยเด็กวัยรุ่นผู ้นั้นก็มีบุคลิกภาพหรืออัต
ลกัษณ์อนัสับสน  การพัฒนาตนที่สมบูรณ์ของเด็กวยัรุ่นเมื่อสิน้สดุวยัไดแ้ก่ การเห็นโครงร่างหรือ
ตวัตนของเขาเองตามความเป็นจริง เช่น เขา้ใจจุดดอ้ย จุดเด่นของตน ปรชัญาชีวิดของตน ความ
ตอ้งการในชีวิตของตน และสามารถท าใจยอมรบัตนเองอย่างที่มีที่เป็นจริงๆ 

อีริคสัน (อา้งถึงใน ศรีเรือน  แก้วกังวาล, 2553)ยังได้อธิบายว่าผูท้ี่มีความสมดุล
ระหว่างการพบตนกบัการไม่เขา้ใจตนเอง จะพฒันาความรูส้ึกจงรกัภักดีต่ออดุมคติ ปรชัญาชีวิต 
กลุ่มบุคคล ชมรม ศาสนา วัฒนธรรม ในขณะเดียวกันความรูส้ึกจงรกัภักดีนี ้ก็จะส่งผลใหเ้ด็ก
คลายความสบัสนในตนเอง จะช่วยใหเ้ด็กผ่านพนัวิกฤตในชีวิตไปไดด้ว้ยดี 
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1.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความฉลาดทางสังคม 
กาญจน์กมล  สุวิทยารตัน์ (2557) ศึกษาและพัฒนาความฉลาดทางสังคมของ

นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ้ผลการวิจยัพบว่า 1. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน
ของความฉลาดทางสงัคมของนักศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาภาคใต ้พบว่าโมเดลการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยันของความฉลาดทางสังคมประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการ
ตระหนกัรูท้างสงัคม มีตวัชีว้ดัคือการรบัรูผู้อ่ื้น การเขา้ใจผูอ่ื้น การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น การรูค้ิดทาง
สังคม มีตัวชีว้ัดคือ การรูค้ิดในพฤติกรรม การมีขอ้สนเทศทางสังคม การตัดสินสภาพการทาง
สังคม และการมีทักษะทางสังคม มีตัวชีว้ัดคือ การแสดงออกทางอารมณ์ การแสดงออกทาง
สังคม การสรา้งความสัมพันธ์ทางสังคม องค์ประกอบทั้งหมดนี้มีค่าความเหมาะสมพอดีกับ
ขอ้มลูเชิงประจกัษ์ มีน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑส์งูอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถติิที่
ระดับ .05 สามารถวางองคป์ระกอบของความฉลาดทางสังคมได ้2.ความฉลาดทางสังคมของ
นกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใตจ้ านวน 900 คนอยู่ในระดับปานกลาง 3. ความฉลาดทาง
สังคมของนักศึกษากลุ่มทดลอง ที่เขา้ร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทาง
สงัคมโดยรวม และรายองคป์ระกอบก่อนการทดลองหลังการทดลองและเมื่อสิน้สุดการติดตาม
ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ากลุ่มฝึกอบรมมีผลท าใหค้วาม
ฉลาดทางสงัคมของนกัศึกษาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้ 

คณิตพันธ์  ทองสืบสาย (2552) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทาง
สงัคมส าหรบันกัศึกษาปริญญาบัณฑิต กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต จ านวน 
1,307 คน ผลการวิจัยสรุปไดด้ังนี ้ผลการพฒันาแบบวัดความฉลาดทางสงัคม ไดแ้บบวัดความ
ฉลาดทางสงัคม จ านวน 2 ฉบบั คือ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 59 ขอ้ และ แบบวัด
ชนิดสถานการณ์ จานวน 43 ขอ้ ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดความฉลาดทางสังคม
ส าหรบันักศึกษาปริญญาบัณฑิต พบว่า แบบวดัความฉลาดทางสังคมแบบมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ มีค่าความสามารถในการจ าแนก  0.68 – 8.66 มีค่าความเที่ยงรวมทั้งสองฉบับ เท่ากับ 
0.90 และ แบบวัดความสามารถมีความตรงเชิงโครงสร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สอง ผลการสรา้งเกณฑ์ปกติในการแปลความหมายคะแนนโดยการแปลงเป็น
คะแนนมาตรฐานที พบว่า แบบวดัความฉลาดทางสงัคมชนิดรวมทัง้สองฉบบั มีคะแนนอยู่ในช่วง 
196 – 291 คะแนน จากคะแนนรวม 306 คะแนนและมีคะแนนมาตรฐานทีอยู่ในช่วง T16 – T84  

ธีรพฒัน ์ วงศค์ุม้สิน (2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง ความฉลาดทางสงัคมและพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคมของนิสิตคณะสังคมศาสตรม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ
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ศึกษาระดบัความฉลาดทางสงัคม เปรียบเทียบพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมตามปัจจยัส่วนบุคคล และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสังคมกับพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม ของนิสิตคณะ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตคณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ปีการศึกษา 2557 จ านวน 616 คน ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาด
ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวก กับพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนิสิตคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์อย่างมีนยัสาคญัทางสถิติที่ระดบั .001 

Susanne (2007) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางสังคมภายใต้แนวคิดของ 
Thorndike โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะและองคป์ระกอบของความฉลาดทางสงัคม ซึ่ง
ประกอบดว้ย การเขา้ใจสงัคม การจดจ า และความรู ้โดยตรวจสอบความตรงของสิ่งที่ตอ้งการวัด
โดยการใชเ้ทคนิคหลากหลาย มีการประยุกตใ์ชส้ญัลกัษณ์ แผนภาพ และวิดีโอมาเป็นเครื่องมือ
ในการวัด การศึกษานีย้ังแสดงใหเ้ห็นว่าความฉลาดทางสงัคมเป็นสิ่งที่แยกออกจากความฉลาด
ทางการเรียนรู ้ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลการวัดความรูค้วามเขา้ใจทางสังคมมีความสัมพันธก์ับ
ความฉลาดทางการเรียนรูน้อ้ยยกเวน้การวดัที่เกี่ยวกบัการจดจาทางสังคม ส่วนผลที่ไดจ้ากการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัพบว่ามีความสอดคลอ้งกับโครงสรา้งทางทฤษฎีกล่าวคือ ความ
ฉลาดทางสงัคม ประกอบดว้ยการเขา้ใจสงัคม การจดจ า และความรู ้

Petrides (2011) ไดศ้ึกษาเรื่องการตรวจสอบเบือ้งตน้ของการสรา้งลักษณะความ
ฉลาดทางสงัคมพบว่า ลกัษณะความฉลาดทางสงัคมนัน้ หมายถึง การรบัรูต้นเองทางสงัคมซึ่งผล
การทดสอบโดยใช้แบบสอบถาม TSIQue กับผู้เขา้ร่วม 130 คน พบว่า ผู ้เข้าร่วมที่มีลักษณะ
ความฉลาดทางสังคมสูง จะมีการแสดงออกทางสีหนา้ที่เหมาะสม และมีแนวโน้มที่จะตัดสิน
รูปแบบของค าขอโทษตามความเหมาะสมตามสถานการณ ์ 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมแนะแนว 
2.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนว 

คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2529) กล่าวว่า การแนะแนว คือ การช่วยเหลือใหบุ้คคลรูจ้ัก
และเขา้ใจตนเอง เรียนรูท้ี่จะเขา้ใจสภาพแวดลอ้ม รูจ้ักวิธีการที่จะเผชิญปัญหา ตัดสินใจเลือก
วิธีการแก้ปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถวางแผนการด าเนินชีวิตในอนาคตของตนเองไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมไดด้ี 

ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์ (2530) กล่าวว่า การแนะแนวเป็นกระบวนการที่เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษา เป็นกระบวนการของการผูกพัน เพื่อพฒันาชีวิต เพื่อใหบุ้คคลหนึ่งรูจ้กัตนเอง 
เขา้ใจตนเองและสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างเหมาะสมยิ่งขึน้และช่วยใหบุ้คคลนัน้สามารถช่วยตนเอง น า
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ตนเอง ปรบัตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมตลอดทั้งสามารถป้องกันปัญหา แก้ไขปัญหาและพัฒนา
ตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ศิริลกัษณ์  วัฒนศิริ (2545) กล่าวว่า การแนะแนวเป็นการช่วยเหลือใหน้ักเรียนทั้ง
ในลักษณะการให้บริการและกระบวนการช่วยเหลือ เพื่อช่วยใหน้ักเรียนรูจ้ักและเขา้ใจตนเอง 
เขา้ใจสังคมและสิ่งแวดลอ้ม สามารถปรบัตนใหเ้ขา้กบัสงัคมและสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างดี สามารถ
พฒันาความรู ้ความสามารถของตนไดอ้ย่างเต็มที่ สามารถเลือกและตดัสินใจไดอ้ย่างฉลาด และ
สามารถแกปั้ญหาต่างๆของตนไดอ้ย่างเหมาะสม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2542) ไดใ้หค้  าอธิบายไวว่้า เป็น กิจกรรมที่สนบัสนุนส่งเสริม 
พฒันาใหผู้เ้รียนรูจ้กัตนเอง สามารถก าหนดเป้าหมาย คิดแกปั้ญหา วางแผน ก าหนดเป้าหมาย
ของตนทั้งในเรื่อง การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ปรบัตัวไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยัง
ช่วยใหค้รูรูจ้ักและเขา้ใจผูเ้รียน ใหค้  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผูเ้รียน จาก
การศึกษาเอกสารงานวิจยัต่าง ๆ พบว่า กิจกรรมแนะแนวสามารถน ามาใชพ้ฒันาคณุลกัษณะอนั
พึงประสงคต์่าง ๆ ไดอ้ย่างมี ประสิทธิภาพ 

สรุปไดว่้า กิจกรรมแนะแนว คือ การช่วยเหลือใหบุ้คคลรูจ้กัและเขา้ใจตนเองเขา้ใจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตนให้เข้ากับสังคมได้อย่างดี สามารถพัฒนาความรู ้
ความสามารถของตนไดอ้ย่างเต็มที่ สามารถเลือกตดัสินใจได ้และแกปั้ญหาต่างๆของตนไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

2.2 หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว 
กรมวิชาการ (2545)  ได้กล่าวถึงหลักการแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเ้รียนว่าต้องเป็น

กิจกรรมที่จดัใหส้อดคลอ้งกับสภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ ธรรมชาติของผูเ้รียนและ
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และสังคม เน้นผู ้เรียนเป็น
ส าคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะชีวิต โดยมีครู
ผูร้บัผิดชอบจดักิจกรรมและประสานความร่วมมือกบัครูหรือผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

2.3 วัตถุประสงคข์องกิจกรรมแนะแนว 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กล่าวว่าวตัถุประสงคข์องกิจกรรมแนะแนว มีดงันี ้

1. เพื่อใหผู้เ้รียนคน้พบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเองรกัและ
การเห็นคณุค่าในตนเองและผูอ่ื้น 
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2. เพื่อใหผู้เ้รียนรูจ้กัการแสวงหาความรูจ้ากขอ้มลู ข่าวสาร แหล่งเรียนรู ้ทัง้ดา้น
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัว สังคม เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ ได้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง 

3. เพื่อให้ผู ้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสขุ 

4. เพื่อใหผู้เ้รียน มีความรู ้มีทกัษะ มีความคิดสรา้งสรรคใ์นงานอาชีพและมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสจุริต 

5. เพื่อใหผู้เ้รียนมีค่านิยมที่ดีงามในการด าเนินชีวิต เสริมสรา้งวินยั คณุธรรมและ
จริยธรรมแก่ผูเ้รียน 

6. เพื่อใหผู้ ้เรียนมีจิตส านึกในการรบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครวั สังคม และ
ประเทศ 

ฆนัท  ธาตุทอง (2551) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแนะแนว มีวัตถุประสงคท์ี่ส  าคัญ 
ดงันี ้ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนคน้พบความสนใจ ความสามารถ ความถนดัและของตนเอง  
2. เพื่ อให้นักเรียนได้รับข้อมูลด้านการศึกษา และอาชีพเพื่ อ ไปวางแผน 

การศึกษาต่อและเลือกอาชีพที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบัตนเอง  
3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้

อย่างมคีวามสขุ  
4. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และปลูกฝังค่านิยมที่ เป็นพืน้ฐานใหแ้ก่

นกัเรียน 
 5. เพื่อเสริมสรา้งใหน้กัเรียนมีความรู ้ความสามารถ ความคิดสรา้งสรรค ์และมี

เจตคติ ที่ดีต่อสมัมาชีพทุกประเภท 
ดังนั้นสรุปไดว่้า จุดมุ่งหมายของกิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการที่ส่งเสริม ให้

นกัเรียนพฒันาตนเองตามศักยภาพและเพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเอง เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นอีก
ทัง้ดา้นการศึกษา อาชีพ ดา้นส่วนตวัและสงัคม สามารถวางแผน แกไ้ขปัญหาได ้

2.4 แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กล่าวว่า กิจกรรมแนะแนวมีแนวทางการจัดกิจกรรม

ดงันี ้
1. ศึกษาวิเคราะหส์ภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ ธรรมชาติของผูเ้รียน 
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2. วิเคราะหส์มรรถนะส าคัญของผูเ้รียน คณุลกัษณะที่พึงประสงค ์วิสยัทศันข์อง
สถานศึกษา และวิเคราะหข์อ้มลูของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

3. ก าหนดสดัส่วนของกิจกรรมแนะแนวใหค้รอบคลุมดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ
ดา้นส่วนตัวและสังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของ
ผูเ้รียนและเป้าหมายของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

4. ก าหนดวัตถุประสงคก์ารจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา เป็นระดับและ
ชัน้ปี 

5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์การจดักิจกรรม
เวลาจดักิจกรรม หลกัฐานการท ากิจกรรม และการประเมินผล 

6. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม
จุดประสงค ์เวลา เนือ้หา/สาระ วิธีด าเนินกิจกรรม ส่ือ/อปุกรณ ์และการประเมินผล 

7. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจดักิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

8. ประเมิน และสรุปรายงาน 
2.5 ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนว 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์จึงควรจดัใหค้รอบคลมุขอบข่าย ดงันี ้

1. การจดักิจกรรมแนะแนวดา้นการศึกษา มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาตนเองในดา้น
การเรียนอย่างเต็มศกัยภาพ รูจ้กัแสวงหาและใชข้อ้มลูประกอบการวางแผนการเรียน การศึกษาต่อ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิค วิธีการและทักษะการเรียนรู ้และสามารถวางแผนการศึกษาต่อ
ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัตนเอง 

2. การจดักิจกรรมแนะแนวดา้นอาชีพ มุ่งใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัตนเองในทุกดา้น รูโ้ลก
ของอาชีพที่หลากหลาย มีเจตคติที่ดีและทักษะพืน้ฐานที่จ าเป็นในอาชีพ มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ 
ตลอดจนมีการพฒันางานอาชีพตามความถนดัและสนใจ 

3. การจดักิจกรรมดา้นชีวิตส่วนตัวและสังคม มุ่งใหผู้เ้รียนรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง 
รกัและเห็นคณุค่าในตนเองและผูอ่ื้น มีวฒุิภาวะทางอารมณ ์มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดี มีทกัษะ
ในการด าเนินชีวิตและสามารถปรบัตวัใหด้  ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 

2.6 ลักษณะของกิจกรรมแนะแนว 
 กรมวิชาการ (2545) กล่าวถึงลกัษณะงานแนะแนวว่ามี 3 ลกัษณะใหญ่ ดงันี ้
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1. การจัดกิจกรรมดว้ยกระบวนการทางจิตวิทยาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผูเ้รียนได้รูจ้ักและเข้าใจตนเอง มีแนวทางการปรบัปรุงและพัฒนาตนเอง
รวมทัง้ครูไดรู้จ้กัผูเ้รียนมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปกติหรือกลุ่มพิเศษ ใหไ้ดร้บัการพฒันาทกัษะการ
ด าเนินชีวิตในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการปรบัตัว การรูจ้กัรกัและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผูอ่ื้น มีทกัษะการตดัสินใจ การวางแผนชีวิต อาจจัดกิจกรรมในหอ้งเรียน ซึ่งตอ้งจดัอย่างต่อเนื่อง 
ในกรณีที่ตอ้งฝึกพัฒนาคณุลกัษณะหรือทกัษะที่ส  าคัญและจ าเป็น หรือจดันอกหอ้งเรียน โดยใหม้ี
บรรยากาศที่เป็นกนัเอง มีครูเป็นที่ปรกึษาและผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 

2. การจัดบริการ เพื่อใหผู้เ้รียนไดส้ ารวจตนเองและรูจ้ักตนเองในทุก ๆดา้น ให้
ขอ้มลูสนเทศที่จ าเป็น และทนัสมัย ทัง้ดา้นการศึกษา อาชีพ และการพฒันาบุคลิกภาพใหส้ามารถ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ พร้อมทั้งช่วยเหลือ แก้ไข ปรับพฤติกรรมและฝึก
ประสบการณท์ี่เหมาะสมส าหรบัผูเ้รียนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาและชีวิตต่อไป 

3. การบูรณาการแนะแนวในการเรียนการสอน เป็นการน าเทคนิควิธีการทาง
จิตวิทยาและการแนะแนว มาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของผูเ้รียน 
โดยเนน้ใหค้รูไดรู้จ้กัและเขา้ใจผูเ้รียนทัง้ในดา้นการรบัรูข้องผูเ้รียน ซึ่งจะท าใหค้รูมีแนวทางในการ
ช่วยเหลือและพัฒนา ใหผู้เ้รียนรกัและเห็นคณุค่าในตนเอง เกิดแรงจูงใจ ใฝ่รู ้ใฝ่เรียน ซึ่งจะส่งผล
ใหก้ารเรียนรูเ้กิดผลสมัฤทธ์ิผลสงูสดุ 

2.7 เทคนิคต่างๆ ท่ีใช้ในกิจกรรมแนะแนว 
ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิ้จยัไดน้ าเทคนิคต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเทคนิคของกิจกรรมแนะแนว

และเทคนิคอ่ืน ๆ ที่สอดคลอ้งกบัการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม ซึ่งมีดงัต่อไปนี ้
2.7.1 การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) 

ทิศนา  แขมมณี (2560) กล่าวถึงวิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย(Small 
Group Discussion) เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างทั่วถึงมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณอ์นัจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นเรื่องที่
เรียนกวา้งขึน้ โดยการจัดผู ้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4-8 คน และให้ผู ้เรียนในกลุ่มพูดคุย
แลกเปลี่ยนขอ้มูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ในประเด็นที่ก าหนด และสรุปผลการอภิปราย
ออกมาเป็นขอ้สรุปแต่ละกลุ่ม 

2.7.2 การใชส้ถานการณจ์ าลอง (Simulation) 
ทิศนา  แขมมณี (2560) กล่าวถึงวิธีสอนโดยใชก้ารการใชส้ถานการณ์จ าลอง 

(Simulation) ว่าเป็นกระบวนการที่ผูส้อนใชใ้นการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูโ้ดยการใหผู้เ้รียนใช้
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ขอ้มลูที่มีสภาพคลา้ยกบัขอ้มลูจริงในการตดัสินใจและแกปั้ญหาต่างๆ ซึ่งการตดัสินใจนัน้จะส่งผล
ถึงผูเ้ล่นในลกัษณะเดียวกนักบัที่เกิดขึน้ในสถานการณจ์ริง 

2.7.3 กรณีตวัอย่าง (Case)  
ทิศนา  แขมมณี (2560) กล่าวถึงวิธีสอนโดยใชก้รณีตัวอย่าง (Case) หมายถึง 

กระบวนการที่ผู ้สอนใช้ในการช่วยให ้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรูต้ามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยให้
ผูเ้รียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึน้จากความเป็นจริง และตอบประเด็นค าถามเกี่ยวกับเรื่องนัน้ แลว้น า
ค าตอบและเหตผุลที่มาของค าตอบนัน้มาใชเ้ป็นขอ้มลูในการอภิปรายเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงค ์

2.7.4 การใชน้ิรนยั (Deduction) 
ทิศนา  แขมมณี (2560) อธิบายว่า วิธีการสอนโดยการใชน้ิรนัย คือกระบวนการ

ที่ผู ้สอนใช้ในการช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการช่วยให้ผู ้เรียนมี  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทฤษฎี  หลกัการ  กฎ  หรือขอ้สรุปในเรื่องที่เรียนก่อน  แลว้จึงใชต้ัวอย่างการใชท้ฤษฎี/หลกัการ/
กฎ  หรือขอ้สรุปนัน้หลาย ๆ ตวัอย่าง หรอือาจใหผู้เ้รียนฝึกน าทฤษฎี/หลักการ/กฎ หรือขอ้สรุปนั้น
ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ  ที่หลากหลาย  เพื่อช่วยใหผู้ ้เรียนมีความเขา้ใจในทฤษฎี/หลักการ/
กฎ  หรือข้อสรุปนั้น ๆ   อย่างลึกซึ ้งขึ ้น   หรือกล่าวสั้น ๆ ว่าเป็นการสอนจากหลักการไปสู่
องคป์ระกอบย่อย 

2.7.5 การจดัการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) 
กมลลักษณ์  บุญขันธ์ (2560) เป็นเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ โดยเป็นวิธีการ

จบัคู่เพื่อใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมการเรียนร่วมกัน เพื่อใหค้  าแนะน าปรึกษาหรือ แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ และร่วมมือกันท า กิจกรรมตามกระบวนการเรียนจนคน้พบขอ้สรุป ขอ้ความรู้หรือ
ค าตอบร่วมกนั 

 Think เป็นขั้นตอนที่กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดค้ิดในประเด็นปัญหาต่างๆการกล่าวน า
ถึงสาระส าคัญของบทเรียนรวมทั้งการแนะน าใหผู้ ้เรียนไดค้ิดถึงเรื่องที่จะตอ้งศึกษาในขั้นตอน
ต่อไป   

Pair  เป็นขั้นตอนที่จัดให้ผูเ้รียนจับกันเป็นคู่ๆเพื่อให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา
บทเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใหส้ามารถศึกษาบทเรียนไดส้ าเร็จลุล่วงและสามารถคน้หา
ค าตอบของประเด็นปัญหาที่ตอ้งการได ้  
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Share   เป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากการศึกษาบทเรียนแล้ว โดยการท าการ
สลายกลุ่มผู ้เรียนที่จับกันเป็นคู่แล้วสรุปผลการค้นหาค าตอบร่วมกันทั้งชั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู ้ สรุปผล  และอภิปรายผลการคน้พบ 

2.7.6 เทคนิคการจดัการเรียนแบบหมวก 6 ใบ 
ทิศนา  แขมมณี (2560) ไดอ้ธิบายการสอนแบบ Six thinking hats ว่า เทคนิค

การคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีโฟกสั มีการจ าแนกความคิดออกเป็นดา้นๆ และคิดอย่างมีคณุภาพ 
เพื่อช่วยจดัระเบียบการคิด ท าใหก้ารคิดมีประสิทธิภาพมากขึน้ แนวคิดหลกั “การคิด” เป็นทักษะ
ช่วยดึงเอาความรู้และประสบการณ์ของผู้คิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสมกับ
สถานการณท์กัษะความคิดจึงมีความส าคญัที่สดุ 

Edward de Bono (เอดเวิร ์ด เดอ โบโน) ได้ท าการคิดค้นเทคนิคการคิด six 
thinking hats ขึน้มาเพื่อเป็นระบบที่ท าใหผู้เ้รียนมีหลกัในการจ าแนกความคิดออกเป็น 6 ดา้น ท า
ใหส้ามารถแกปั้ญหาและตัดสินใจดว้ยการคิดทีละดา้นอย่างเป็นระบบ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้
ทกัษะการคิด ท าใหไ้ม่คิดกระโดดไปกระโดดมา หรือคิดพรอ้มกนัทุกอย่างในเวลาเดียวกนั ซึ่งท าให้
สับสนใช้เวลานาน และสรุปไม่ได้องค์ประกอบของ Six Thinking Hats Six Thinking Hats จะ
ประกอบดว้ยหมวก 6 ใบ 6 สี คือ 

1. White Hat หรือ หมวกสีขาว หมายถึง  ข้อมูลเบื ้องต้นของสิ่งนั้น เป็น
ความคิดแบบไม่ใช้อารมณ์ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน แน่นอน ตรงไปตรงมา ไม่ต้องการความ
คิดเห็น สีขาวเป็นสีที่ชีใ้หเ้ห็นถึงความเป็นกลาง จึงเกี่ยวขอ้งกับขอ้เท็จจริง จ านวนตวัเลข เมื่อสวม
หมวกสีนี ้ หมายความว่าต้องการขอ้เท็จจริงเท่านั้น  โดยปกติแล้วเรามักจะ ใช้หมวกขาวตอน
เริ่มตน้ของกระบวนการคิดเพื่อเป็นพืน้ฐานของความคิดที่ก าลงัจะเกิดขึน้แต่เราก็ใชห้มวกขาวใน
ตอนทา้ยของกระบวนการไดเ้หมือนกนั เพื่อท าการประเมิน  

2. Red Hat  หรือ หมวกสีแดง หมายถึง ความรูส้ึก สัญชาตญาณ และลาง
สงัหรณ์ เมื่อสวมหมวกสีนี ้เราสามารถบอกความรูส้ึกของตนเองว่าชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี มีการใช้
อารมณ์ ความคิดเชิงอารมณ์ซึ่งส่วนใหญ่การแสดงอารมณ์จะไม่มีเหตุผลประกอบ หรือการ
ตระหนักรูโ้ดยฉับพลันซึ่งก็คือ เรื่องบางเรื่องที่เคยเขา้ใจในแบบหนึ่ง อยู่ๆก็เกิดเขา้ใจในอีกแง่มุม
หนึ่ง ซึ่งการตระหนักรูแ้บบนีจ้ะท าใหเ้กิดงานสรา้งสรรค ์การคน้พบทางวิทยาศาสตร ์หรือวิธีคิด
ทางคณิตศาสตรแ์บบกา้วกระโดด ความคิดความเขา้ใจในสถานการณโ์ดยทนัที ซึ่งเป็นผลจากการ
ใคร่ครวญอันซับซอ้นที่มีพืน้ฐานจากประสบการณ์ เป็นการตัดสินที่ไม่อาจให้รายละเอียดหรือ
อธิบายไดด้ว้ยค าพดู เช่นเวลาที่คณุจ าเพื่อนคนหนึ่งได ้คณุก็จ าไดใ้นทนัที 
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3. Black Hat หรือ หมวกสีด า หมายถึง ขอ้ควรค านึงถึง ส่ิงที่ท าใหเ้ราเห็นว่า 
เราไม่ควรท า  เป็นการคิดในเชิงระมดัระวงั หมวกสีด า เป็นหมวกคิดที่เป็นธรรมชาติและสอดคลอ้ง
กบัวิธีการคิดของตะวนัตกมาก หมวกสีด าช่วยชีใ้หเ้ราเห็นว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดไม่สอดคลอ้งและสิ่งใด
ใชไ้ม่ได ้มนัช่วยปกป้องเราจากการเสียเงินและพลงังาน ช่วยป้องกนัไม่ใหเ้ราท าอะไรอย่างโง่เขลา
เบาปัญญา และผิดกฎหมาย หมวกสีด า เป็นหมวกคิดที่มี เหตุมีผลเสมอ เพ ราะในการ
วิพากษ์วิจารณ์  หรือวิเคราะหส์ิ่งใดจะตอ้งมีการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลรองรบั ไม่มีอารมณ์มา
เกี่ยวขอ้ง ในการประเมินสถานการณใ์นอนาคตของเรานัน้ ตอ้งขึน้อยู่กบัประสบการณข์องเราเอง
และของผูอ่ื้นดว้ย 

4. Yellow Hat หรือ หมวกสีเหลือง หมายถึง การคาดการณ์ในทางบวก 
ความคิดเชิงบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี การมองที่เป็นประโยชน์ เป็นการคิดที่ก่อใหเ้กิดผล หรือ
ท าให้สิ่งต่างๆเกิดขึน้ได้ การคิดเชิงบวกเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาและสรา้งสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
ความคิดเชิงลบอาจป้องกันเราจากความผิดพลาด ความเสี่ยง และอันตรายที่อาจเกิดขึน้ ดังนั้น
การคิดเชิงบวกตอ้งผสมผสานความสงสยัใคร่รู ้ความสุข ความตอ้งการ และความกระหายที่จะท า
สิ่งต่างๆใหเ้กิดขึน้หรือไม่ 

5. Green Hat หรือ หมวกสี เขี ยว หมายถึ ง ความคิดนอกกรอบที่ มี
ความสัมพันธก์ับความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์และเกี่ยวขอ้งโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและ
มมุมองซึ่งปกติมกัถูกก าหนดจากระบบความคิดของประสบการณด์ัง้เดิม และความคิดนอกกรอบ
นัน้จะอาศัยขอ้มูลจากระบบของตวัเราเอง โดยเมื่อสวมหมวกสีนี ้จะแสดงความคิดใหม่ๆ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ การคิดอย่างสรา้งสรรค ์

6. Blue Hat หรือ หมวกสีน ้าเงิน หมายถึง การควบคุม และการบริหาร
กระบวน การคิด เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในเรื่องของความคิดรวบยอด ขอ้สรุป การยุติขอ้ขดัแยง้ 
การมองเห็นภาพและการด าเนินการที่มีขั้นตอนเป็นระบบ เมื่อมีการใช้หมวกน ้าเงิน หมายถึง 
ตอ้งการให้มีการควบคุมสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในระบบระเบียบที่ดี และถูกต้องหมวกสีน ้าเงินมักเป็น
บทบาทของหัวหนา้ ท าหน้าที่ควบคุมบทบาทของสมาชิก ควบคุมการด าเนินการประชุม การ
อภิปราย การท างาน ควบคุมการใชก้ระบวนการคิด การสรุปผล เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่ตอ้งการ 
อย่างไรก็ตามสมาชิก ก็สามารถ สวมหมวกน า้เงิน ควบคุมบทบาทของหวัหนา้ไดเ้ช่นกัน ตัวอย่าง
ค าถามที่ผูส้วมหมวกน า้เงินสามารถน าไปใชไ้ด ้ไดแ้ก่ เรื่องนีต้อ้งการคิดแบบไหน ขัน้ตอนของ เรื่อง
นีค้ืออะไร เรื่องนีจ้ะสรุปอย่างไร ขอบเขตของปัญหาคืออะไร ขอใหค้ิดว่าเราตอ้งการอะไร และให้
เกิดผลอย่างไร เราก าลงัอยู่ในประเด็นที่ก าหนดหรือไม่ เป็นตน้ ผูส้วมหมวกน า้เงินเปรียบเสมือนผู้
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ควบคมุวงดนตรีที่จะท าใหผู้เ้ล่นดนตรีแต่ละชิน้บรรเลงสอดประสานกนัไดอ้ย่างไพเราะ ดงันัน้ การ
ควบคมุการคิดจึงตอ้ง เลือกใชวิ้ธีคิดของหมวกแต่ละใบอย่างเหมาะสม 

กระบวนการคิดของ Six Thinking Hats 
กระบวนการคิดของ Six Thinking Hats นั้นไม่มีรูปแบบตายตัว แต่จะท าการคิด

โดยการสวมหมวกทีละใบ ซึ่งเอดเวิรด์ เดอ โบโน ไม่ได้ก าหนดว่าควรจะสวมหมวกสีอะไร
ก่อนหลงัเช่น เริ่มจากหมวกสีน า้เงิน คือ ส่ิงที่เราประสบอยู่ แลว้ก็ไปคน้หาวิธีแกปั้ญหานัน้ๆ ว่าจะ
มีทางออกอย่างไรบา้ง จากนัน้จึงมาตรวจสอบกับหมวกสีเหลืองว่า ถ้าท าอย่างนั้นจะมีประโยชน์
อะไรบา้ง ตรวจสอบกบัหมวกสีด าว่าจะมีปัญหา อปุสรรคอะไรไหม แลว้น าเอาหมวกสีเขียวมาแก้
หมวกสีด าอีกที ตรวจสอบกับหมวกสีแดงว่าถูกใจทุกคนหรือไม่ ถา้ไม่ก็หาหมวกสีเขียวมาแก้อีก
ครัง้หนึ่ง แลว้ถึงขัน้ตอนสรุป คือหมวกสีน า้เงิน ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้มวกทุกสี 

2.7.7 เทคนิคการสอนแบบแกปั้ญหา 
ทิศนา แขมมณี (2555) ได้อธิบายถึงวิธีการสอนแบบแก้ปัญหาว่ามุ่งให้

ผูเ้รียนไดศ้ึกษาและฝีกฝนวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่พบในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเป็นกระบวนการ 
สมเหตุสมผลและมีหลักเกณฑ์ อันเป็นการเตรียมเด็กหนุ่มสาวให้สามารถปรบัปรุงตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ โดยน าความรู้และประสบการณ์จากหลายๆ
สาขาวิชามาประกอบกันในการแก้ปัญหานั้นๆ ส าหรบัขั้นตอนการสอนของวิธีการสอนแบบ
แกปั้ญหา มีดงันี ้

ความมุ่งหมาย 
1. มุ่งทกัษะการสงัเกต การเก็บขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู ตีความ และสรุป 
2. มุ่งทักษะการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตรอ์ันเป็นวิธีที่มีเหตุผลซึ่งจะมี

ประโยชนต์่อการที่ผูเ้รียนจะน าวิธีการไปใชใ้นการแกปั้ญหาที่พบในชีวิตประจ าวนัได้ 
3. มุ่งฝึกทกัษะการคิดวิเคราะหพ์ิจารณาเหตผุล และความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์
4. มุ่งฝึกความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดอิสระ และการท างานร่วมกบักลุ่ม

เพื่อน 
ขั้นตอนการสอน เป็นการสอนที่เนน้ขั้นตอนในการแก้ปัญหาตามหลักการของ 

John Dewey มีขัน้ตอน ดงันี ้
1.ขัน้ตัง้ปัญหา 
2.ขัน้สมมตุิฐานและว่างแผนในการแกปั้ญหา 
3.ขัน้ทดลองและเก็บของมลู 
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4.ขัน้วิเคราะหข์อ้มลู 
5.ขัน้สรุปผล 

วิธีการการสอน 
1. ขัน้เตรียม 

1.1 ผูส้อนศึกษาแผนการสอน เนือ้หา และจุดประสงคก์ารสอนอย่างละเอียด 
1.2 ผูส้อนวางแผนก าหนดกิจกรรมที่จะใหผู้เ้รียนปฏิบตัิเป็นขัน้ตอนตามล าดบั 

 2. ขัน้ด  าเนินการสอน 
 2.1 ขั้นก าหนดขอบเขตของปัญหาเป็นขั้นที่ให้ผู ้เรียนมองเห็นปัญหา และ

ก าหนดขอบเขตของปัญหา ผูส้อนอาจใช้วิธีเล่าเรื่อง  สรา้งสถานการณ์จ าลอง อภิปราย ศึกษา
กรณีเฉพาะราย ฯลฯ เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นปัญหานัน้ ถา้มีหลายปัญหา อาจแยกเป็นขอ้ๆ ได ้ดงันั้น 
บทบาทของผูส้อนในขัน้นีค้ือ 

– น าทางใหผู้เ้รียนเห็นปัญหา 
– จดัสิ่งแวดลอ้มใหผู้เ้รียนเขา้ใจปัญหา 
– ช่วยตัง้จุดมุ่งหมายในการแกปั้ญหาใหทุ้กคนเขา้ใจไดต้รงกนั 

2.2 ขัน้ตัง้สมมตุิฐานเป็นขั้นวางแนวทางที่จะหาค าตอบของปัญหา โดยใหผู้เ้รียน
ตัง้สมมตุิฐานว่า ปัญหานัน้น่าจะมีสาเหตมุาจากอะไร หรือวิธีการแกปั้ญหานั้นน่าจะแก้ไขไดโ้ดย
วิธีใดบา้ง บทบาทของผูส้อนในขัน้นีค้ือ 

– ช่วยผูเ้รียนวางแผนจะแกปั้ญหาไดโ้ดยวิธีใดบา้ง 
– แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มรบัผิดชอบงานตามความสามารถและความสนใจ 

2.3 ขัน้รวบรวมขอ้มลูเป็นขัน้ที่ผูเ้รียนศกึษาความรูจ้ากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นขอ้มลู
ใชใ้นการแกปั้ญหา โดยอาจคน้ควา้จากต ารา เอกสารต่างๆ จากการสมัภาษณ ์ซกัถามผูเ้ชี่ยวชาญ 
ฯลฯ แลว้จดบนัทึกขอ้มลูไว ้บทบาทของผูส้อนในขัน้นีค้ือ 

– แนะน าแหล่งความรูเ้พื่อคน้ควา้หาขอ้มลู 
– ติดต่อบุคคลที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญล่วงหนา้เพื่อใหส้มัภาษณแ์ก่ผูเ้รียน 

2.4 ขัน้ทดลองและวิเคราะหข์อ้มูลเป็นขั้นที่ผูเ้รียนน าขอ้มลูมาพิจารณาโดยเริ่ม
จากการทดลองปฏิบัติดู และน าผลจากการทดลองมาวิเคราะหว่์าวิธีใดใชไ้ดผ้ลในการแก้ปัญหา 
อาจใชไ้ดห้ลายวิธีแตกต่างกนัไป บทบาทของผูส้อนในขัน้นีค้ือ 

– สังเกตการทดลองหรือวิธีการแก้ปัญหาของผูเ้รียน และใหค้  าแนะน าเมื่อ
จ าเป็น 
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– อ านวยความสะดวกดา้นวสัดอุปุกรณ ์และสิ่งจ าเป็นต่างๆ ที่ผูเ้รียนตอ้งการ
ใชใ้นการทดลองและการวิเคราะหข์อ้มลู 

2.5 ขัน้ประเมินและสรุปผลเป็นขึน้สดุทา้ยของล าดบัขัน้สอน เมื่อผูเ้รียนไดท้ าการ
ทดลองและวิเคราะหข์อ้มลูที่ไดแ้ลว้ ผูเ้รียนย่อมสามารถประเมินผลวิธีการแกปั้ญหาและสรุปไดว่้า 
วิธีการใดไดผ้ลดีที่สดุในการแกปั้ญหานัน้ บทบาทของผูส้อนในขัน้นีค้ือ 

– ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มรายงานวิธีการแกปั้ญหาตัง้แต่ขัน้ที่ 1 จนถึงขัน้ที่ 5 
– ผูส้อนอภิปรายซักถามผูเ้รียน ช่วยเสริมและสรุปประเด็นว่าส าคัญของการ

เรียนการสอนครัง้นี ้
3. ขั้นประเมินผลผูส้อนประเมินผลการท างานของผูเ้รียน แลว้แจง้ใหผู้เ้รียนทราบ

ขอ้ดีและขอ้บกพร่องเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 
2.8 การประเมินผลการสอนกิจกรรมแนะแนว 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กล่าวว่าการประเมินกิจกรรมแนะแนว ครูผู ้จัด
กิจกรรมแนะแนว ผูเ้รียน และผูป้กครอง มีภารกิจที่รบัผิดชอบดงันี ้

1. ครูผูจ้ัดกิจกรรมแนะแนว ผูเ้รียน และผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินผล
เพื่อพฒันาผูเ้รียน โดยครูผูจ้ดักิจกรรมมีภารกิจในการวางแผนการประเมิน ด าเนินการประเมิน 

2. น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการ
ด าเนินงานใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทราบผูเ้รียนอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมิน ประเมินตนเอง
และเพื่อน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการประเมิน ประเมินผลการพัฒนา
ผูเ้รียน โดยประสานร่วมมือกับครูผูจ้ดักิจกรรม ประเมิน บนัทึก สรุปผลการพฒันาและการปฏิบัติ
กิจกรรมของผูเ้รียน 

การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน ครูผูจ้ัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการเขา้ร่วม
กิจกรรม และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมดว้ยวิธีการที่หลากหลาย ตัดสินผลการประเมินเป็น 
“ผ่าน” ซึ่งหมายถึง ผู ้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ ้นงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  และ “ไม่ผ่าน” หมายถึง ผู ้เรียนมีเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์ไม่ผ่านการปฏิบตัิกิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิน้งาน/คณุลกัษณะไม่เป็นไป
ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

สรุปไดว่้า วิธีการประเมินผลการจดักิจกรรมแนะแนว มีวิธีการประเมินหลากหลาย
วิธี ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของกิจกรรมนัน้ๆ 
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2.9 ตัวชีว้ัดความส าเร็จในการจัดกิจกรรมแนะแนว 
กรมวิชาการ (2545) ไดก้ล่าวถึงตวัชีว้ดัความส าเร็จในการด าเนินงานแนะแนว ดงันี ้

1. ผูเ้รียนรกัและเห็นคณุค่าในตนเองและผูอ่ื้น 
2. ผู ้เรียนมีความรูค้วามถนัด ความสามารถ ความสนใจ และจุดเด่น จุดด้อย 

ของตนเอง 
3. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาและประกอบอาชีพ ตลอดจน

สภาพสงัคมและสิ่งแวดลอ้มที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต 
4. ผูเ้รียนรูจ้ักพัฒนาศักยภาพ และใช้ศักยภาพของตนใหเ้ป็นประโยชนต์่อตน 

ครอบครวัสงัคม ประเทศชาติ ไดต้ามสภาพของแต่ละบุคคล 
5. ผูเ้รียนมีเป้าหมายชีวิต รูจ้ักวางแผนชีวิต การเรียน การงาน ที่เหมาะสมกับ

ความถนดัความสนใจ และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม และเทคโนโลยี 
6. ผูเ้รียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต ทักษะการสรา้งสัมพันธภาพ ทักษะในการ

เรียนและทกัษะในการท างาน ที่มีประสิทธิภาพตามวฒุิภาวะ ความถนดั ความสนใจ 
7. ผูเ้รียนรูจ้กัเลือกตดัสินใจและแกปั้ญหา รวมทัง้สามารถปรบัตวัต่อสถานการณ์

ต่างๆที่เกิดขึน้ในชีวิตอย่างเหมาะสม 
8. ผูเ้รียนมีวฒุิภาวะทางอารมณ ์มีคณุธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพที่ดี 
9. ผูเ้รียนรูจ้กัหลีกเลี่ยงอบายมขุ เช่น สารเสพติด การพนนั หรือสิ่งที่เป็นอนัตราย

ต่อชีวิตไดทุ้กช่วงชีวิต 
2.10 งานวิจัยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมแนะแนว 

ธนิตศักดิ์  ลิม้สุวรรณภัทร (2560) ไดท้ าการศึกษา ผลการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อพฒันาความฉลาดทางสงัคมของกลุ่มผูต้อ้งขงัที่กระท าผิดวินยัเรือนจ ากลางบางขวาง จังหวดั
นนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า 1)ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพื่ อ
พัฒนาความฉลาดทางสังคม มีความฉลาดทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 2) ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความฉลาดทางสังคมสูงกว่ากลุ่ม
ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจต่อ ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
พฒันาความฉลาดทางสงัคมของกลุ่มทดลองอยู่ในระดบัมาก 

เกศสุดา  แสนนามวงษ์ (2559) ไดศ้ึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนกิจกรรมแนะ
แนวโดยใชท้ฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐานเพื่อพฒันาทักษะชีวิตส าหรบันกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 149 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พฒันาขึน้มีทกัษะชีวิตหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสงูกว่านกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 3  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยไดด้ าเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังน้ี 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลูและวิธีการด าเนินการทดลอง 
4. การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตัวอยา่ง 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี ้ คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1,500 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาความฉลาดทางสงัคมเป็นนักนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 302 คน ที่ไดม้า
จากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  Krejcie and Morgan (1970) โดยการสุ่มอย่างง่าย
ดว้ยการจบัฉลาก 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม เป็นนกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ไดม้าจากจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษา จ านวน 302 คน ที่มีคะแนนความฉลาดทางสงัคมเฉล่ียต ่ากว่าเปอรเ์ซน
ไทลท์ี่ 25 จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน จากนัน้สุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 1 กลุ่ม และ
กลุ่มควบคมุจ านวน 1 กลุ่ม 

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 

1. แบบวดัความฉลาดทางสงัคม 
2. โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
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2.1 แบบวัดความฉลาดทางสังคม 
ผูวิ้จยัด าเนินการสรา้งแบบวดัความฉลาดทางสงัคม ดงันี ้  
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความฉลาดทางสงัคม เพื่อเป็นแนวทาง

ในการสรา้งแบบวดั 
2. สรา้งแบบวดัความฉลาดทางสังคม โดยผูวิ้จยัไดพ้ัฒนาขึน้จากการศึกษาแนวคิด

ความฉลาดทางสงัคมของ Albrecht (2009) ใหค้รอบคลมุ 5 ดา้น 
3. น าแบบวดัไปใหค้ณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม

ด้านเนื ้อหา วัตถุประสงค์ และวิธีด าเนินการ จากนั้นผู ้วิจัยน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่
คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธใ์หข้อ้เสนอแนะ 

4. หาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยน าแบบวดัไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา แลว้น ามาวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ไดค้่า IOC เท่ากบั 0.67-1.00 พรอ้มทัง้ปรบัปรุง
ขอ้ค าถามตามที่ผูเ้ชี่ยวชาญใหข้อ้เสนอแนะ  

5. หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยน าแบบวัดที่ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หาแลว้ ไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ระดบัมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งมีลักษณะใกลเ้คียงกับ
กลุ่มตวัอย่าง จากนัน้น ามาวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยการวิเคราะหค์่าสหสมัพนัธ์
ระหว่างขอ้กับคะแนนรวม (Item – Total Correlation) ผู ้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า
อ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ไดข้อ้ค าถามทัง้หมด 42 ขอ้ มีค่าตัง้แต่ .28 - .74 

6. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบวัดที่คัดเลือกในข้อ 1.5 มาหาค่า
ความเชื่อมั่น โดยใชส้ตูรสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบคั (α – Coefficient) ไดค้่าความเชื่อมั่น
ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั .94 

7. น าแบบวัดที่หาคณุภาพเครื่องมือแลว้ไปจัดพิมพเ์ป็นแบบวดัฉบับสมบูรณ์เพื่อ
น าไปใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูวิจยัต่อไป 
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ข้อ ข้อค าถาม 
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1. ดา้นรูส้ถานการณ ์
0.ในแต่ละสถานการณ ์ ขา้พเจา้รูว่้าจะตอ้งปฏิบตัติน
อย่างไร 

     

00.ขา้พเจา้สามารถตีความพฤตกิรรมที่คนรอบขา้ง
แสดงออกได ้

     

2. ดา้นกลา้แสดงออก 
0.ขา้พเจา้รูว่้าควรพดูกบัผูอ่ื้นดว้ยค าพดูอย่างไรถึงจะท า
ใหส้ถานการณด์ีขึน้ 

     

00.ขา้พเจา้สามารถเป็นตวัของตวัเองไดเ้มื่ออยูก่บัผูอ่ื้น      
3. ดา้นความจริงใจ 
0.พฤติกรรมส่วนใหญ่ของขา้พเจา้มกัจะแสดงออกมา
อย่างตรงไปตรงมา 

     

00.ขา้พเจา้กลา้ยอมรบัอารมณด์า้นลบของตนเอง      
4. ดา้นความชดัเจน 
0.ขา้พเจา้สามารถอธิบายความคิดของตนเองใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน 

     

00.ขา้พเจา้รูว่้าจะตอ้งท าอย่างไรถึงจะไดร้บัความ
ร่วมมือจากผูอ่ื้นในการท างาน 

     

5. ดา้นความเห็นอกเหน็ใจ 
0.ขา้พเจา้ไม่ชอบฟังปัญหาของผูอ่ื้น      
00. มนัเป็นเรื่องยากที่ขา้พเจา้จะมองในมมุของคนอ่ืน      
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2.2 โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคม 
ผูวิ้จยัด าเนินการสรา้งดงันี ้
2.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวจากต าราหนังสือ เอกสาร 

วารสาร บทความ ตลอดจนงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 
2.2 สร้างโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมให้

สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการวิจยั 
2.3 น าโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมไปให้

อาจารยท์ี่ปรกึษาพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสม 
2.4 น าโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมไปให้

ผู ้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างจุดมุ่งหมาย เนื ้อหา วิธีการ
ด าเนินงาน ไดค้่า IOC เท่ากบั 0.67 – 1.00 และปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ 

2.5 น าโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมที่ไดป้รบัปรุง
แก้ไขแลว้ไปทดลองใชก้ับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง เพื่อดคูวามเหมาะสมของเนือ้หา วิธีการและเวลาที่ใชใ้นการทดลอง และน ามาปรบัปรุง
แกไ้ขใหด้ีขึน้ก่อนที่จะน าไปใชใ้นการวิจยัต่อไป 

2.6 น าโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมที่ปรบัปรุง
แลว้ไปใชใ้นการด าเนินการวิจยั โดยใชเ้วลาในการทดลองกบันกัเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 10 ครัง้ 
ครัง้ละ 1 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง ในคาบเรียนแนะแนวของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เตรียมอดุมศึกษา ปีการศึกษา 2564  ขณะเดียวกนักลุ่มควบคมุ ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสอนตามปกติ 
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ตาราง 1 ตวัอย่าง โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
 

คร้ังท่ี เร่ืองท่ีจะพัฒนา จุดมุ่งหมาย เทคนิคท่ีใช้ 
1 การปฐมนิเทศ 

(การสรา้ง
สมัพนัธภาพ) 

1.เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพที่ดี
ระหว่างนกัเรียนกบัผูวิ้จยัและ
ระหว่างที่เขา้ร่วมกจิกรรม  
2.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถอธิบาย
ความหมาย ความส าคญัและ
ประโยชนข์องการมีความฉลาด
ทางสงัคม  
3.เพื่อใหช้ีเ้เจงวตัถุประสงค ์
รายละเอียดของการจดักจิกรรม 
วนั เวลา จ านวนครัง้ ระยะเวลา
รูปแบบเเละวิธีการจดักจิกรรม 

การอภิปราย 
 

2 ความชดัเจน 1. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ
ตัง้เป้าหมายในการพฒันาความ
ฉลาดทางสงัคมของตนเองอย่าง
ชดัเจน 
2. เพื่อใหน้กัเรียนมีเป้าหมาย
เเละเเนวทางปฏิบตัใินการพฒันา
ความฉลาดทางสงัคมอย่างชดัเจน 

หมวก 6 ใบ 
 

3 ความจริงใจ เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร
เพื่อลดความขัดเเย้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

Transactional analysis 
(TA) การวิเคราะหก์าร

ติดต่อสมัพนัธ ์

4 การแสดงออก เพื่อใหน้กัเรียนสามารถแสดงออก
ใหเ้หมาะสมกบัเวลา สถานที่ เเละ
สถานการณท์ี่ตนก าลงัเผชิญอยู่ 
 

การอภิปรายกลุ่ม 
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คร้ังท่ี เร่ืองท่ีจะพัฒนา จุดมุ่งหมาย เทคนิคท่ีใช้ 
5 การแสดงออก เพื่อให้นักเรียนมีเเนวทางในการ

รับมื อกับสถานการณ์ ที่ ก าลั ง
เผชิญอยู่อย่างเหมาะสม 

Problem solving (การ
แกไ้ขปัญหา) 

 
6 ความเห็นอกเห็น

ใจผูอ่ื้น 
นักเรียนสามารถแบ่งปันแนวทาง
หรือวิธีการแกปั้ญหาแก่เพื่อนได ้

Sharing 
 

7 ความเห็นอกเห็น
ใจผูอ่ื้น 

นักเรียนสามารถเขา้ใจความรูส้ึก
และใหก้ าลงัใจเพื่อนได ้

Sharing 
 

8 ความเห็นอกเห็น
ใจผูอ่ื้น 

นกัเรียนสามารถตระหนักรู ้เขา้ใจ 
และไวต่อความคิด ความรูส้ึกของ
ผูอ่ื้น 

Sharing 
 

9 การรูส้ถานการณ ์ นกัเรียนสามารถตระหนักรู ้เขา้ใจ 
ในสถานการณ์ ที่ ตน เองก าลั ง
เผชิญอยู่ 

การอภิปรายกลุ่ม 
 

10 ปัจฉิมนิเทศ 1.นั ก เ รี ย น ไ ด้ แ ล ก เป ลี่ ย น
ประสบการณ์ และส รุปความ
คิดเห็น รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2 .นั ก เรีย นต ระหนั ก และ เห็ น
ความส าคญัของการมีความฉลาด
ทางสงัคม 

การอภิปรายกลุ่ม 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการดงันี ้
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเป็น

ผูท้รงคณุวฒุิ 
2. ขอหนังสือขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปยัง

ผูอ้  านวยการโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บขอ้มลูโดยใหน้ักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
ท าแบบวัดความฉลาดทางสังคม และเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทาง
สงัคม 
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 3. ผูวิ้จัยน าแบบวดัความฉลาดทางสังคมใหน้กัเรียนท า จากนั้นสอบถามความสมัครใจ
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม 

4. ผูวิ้จัยด าเนินการให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดความฉลาดทางสังคม เพื่อเก็บ
คะแนนก่อนการทดลอง (pretest) 

5. ขั้นการทดลอง ผูวิ้จัยด าเนินการใหน้ักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองเขา้ร่วม
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมตามที่ก าหนดไวท้ั้งหมด 10 ครัง้ ครัง้ละ 1 
ชั่วโมง 

6. ขัน้ตอนการทดลองในส่วนของกลุ่มควบคมุ ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการสอนตามปกติ 
7. หลังการทดลอง ผู ้วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัดความฉลาดทางสังคมอีกครัง้ทั้งกลุ่ม

ควบคมุและกลุ่มทดลอง เพื่อเก็บไวเ้ป็นคะแนนหลงัการทดลอง (posttest) 
8. ผูวิ้จยัน าคะแนนก่อนและหลงัการทดลองไปวิเคราะหต์ามวิธีการทางสถิติต่อไป 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมลู 
การด าเนินการทดลอง การวิจัยครั้งนี ้  เป็นการวิจัยเชิงกึ่ งทดลอง (Quasi-Experi 

mental  Research) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ   Pretest - Posttest  Control Group 
Design (องอาจ  นยัพฒัน,์ 2554) ดงัแสดงในตาราง 2 

 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลองแบบ  Pretest - Posttest  Control Group Design 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลงั 
E O1 X O2 
C O3  O4 

ความหมายของสญัลกัษณ ์
E กลุ่มทดลอง 
C กลุ่มควบคมุ 
O1  คะแนนแบบวดัความฉลาดทางสงัคมก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลอง 
O2 คะแนนแบบวดัความฉลาดทางสงัคมหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลอง 

O3 คะแนนแบบวดัความฉลาดทางสงัคมก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มควบคมุ 

O4 คะแนนแบบวดัความฉลาดทางสงัคมหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มควบคมุ 
X กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
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วิธีด าเนินการทดลอง 

1. ขัน้ก่อนการทดลอง  
ผูวิ้จยันัดหมายนักเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างบอกถึงแนวทาง จุดมุ่งหมาย และรูปแบบการ

ด าเนินการทดลอง จากนั้นให้นักเรียนท าแบบความฉลาดทางสังคม ก่อนการทดลองทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ 

2. ขัน้ด  าเนินการทดลอง 
ผูวิ้จยัด าเนินทดลองตามกิจกรรมแนะแนว 10 ครัง้กบักลุ่มทดลอง ในส่วนของกลุ่มควบคมุ

ใชวิ้ธีการสอนตามปกติ 
3. ขัน้หลงัการทดลอง 

ผูวิ้จัยสรุปกิจกรรมการทดลอง จากนั้นใหน้ักเรียนท าแบบความฉลาดทางสงัคม หลงัการ
ทดลองทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

4. น าคะแนนก่อนและหลงัการทดลองมาวิเคราะหท์างสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ต่อไป 

 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
1.1 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติวิเคราะหค์ณุภาพของเครื่องมือ 
2.1 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดทั้งรายขอ้และโดยรวมมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึน้ไป 

โดยใชวิ้ธีการหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Item Total Correlation Coefficient) 
2.2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบัค (α-

Coefficient) 
3. สถิติทดสอบสมมติฐาน 
 3.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลัง

เขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว โดยใชส้ถิติ t – test for Dependent Samples (Paired-Samples)  
 3.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมของกลุ่มทดลอง  และกลุ่ม

ควบคมุ ทั้งก่อนและหลังเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของกลุ่ม
ทดลอง  โดยใชส้ถิติ t – test for independent Samples 



 

บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ในการวิจยัขอ้มลู ผูวิ้จยัแสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตารางหวัขอ้ดงันี ้
1. สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
2. การเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. สัญลักษณท่ี์ใช้ในการวเิคราะหข้์อมูล 
ในวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยได้ก าหนด

สญัลกัษณใ์นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
n     แทน  กลุ่มตวัอย่างที่เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
x̅   แทน ค่าเฉล่ีย 
SD  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
*  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2. การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัไดน้ าเสนอการวิเคราะหข์อ้มลู 3 ตอนดงันี ้
ตอนท่ี 1 การศึกษาความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
1.1 ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มลูจากแบบวดัความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 

มาวิเคราะหห์าค่ารอ้ยละของขอ้มลูทั่วไป จ าแนกตามเพศ และแผนการเรียน ดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 จ านวนและค่ารอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ตอบแบบวัด
ความฉลาดทางสงัคม  (n = 302)  
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 

 
101 
201 
302 

 
33.44 
66.56 
100 

2. แผนการเรียน 
           วิทยาศาสตร-์คณติศาสตร ์
           ภาษา-คณิตศาสตร ์
           ภาษา-ฝรั่งเศส 
           ภาษา-เยอรมนั 
           ภาษา-ญ่ีปุ่ น 
           ภาษา-สเปน 
           ภาษา-จีน 
           ภาษา-เกาหล ี
 รวม 

 
81 
37 
35 
33 
34 
21 
31 
30 
302 

 
26.82 
12.25 
11.59 
10.93 
11.26 
6.95 
10.26 
9.94 
100 

 

จากต าราง 3  พบ ว่า  นั ก เรีย น ที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั วอย่ างส่ วน ใหญ่ เป็ น เพ ศหญิ ง  
คิดเป็นร้อยละ 66.56 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.44 เมื่อพิจารณาแผนการเรียน พบว่า  
ส่วนใหญ่อยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์คิดเป็นรอ้ยละ 26.82 รองลงมาอยู่ใน
แผนการเรียนภาษา-คณิตศาสตร ์คิดเป็นรอ้ยละ 12.25 แผนการเรียนภาษา-ฝรั่งเศส คิดเป็นรอ้ย
ละ 11.59 แผนการเรียนภาษา-ญ่ีปุ่ น คิดเป็นรอ้ยละ 11.26 แผนการเรียนภาษา-เยอรมัน คิดเป็น
รอ้ยละ 10.93 แผนการเรียนภาษา-จีน คิดเป็นรอ้ยละ 10.26 แผนการเรียนภาษา-เกาหลี คิดเป็น
รอ้ยละ 9.94 และแผนการเรียนภาษา-สเปนเป็นล าดบัสดุทา้ย คิดเป็นรอ้ยละ 6.95 
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1.2. ผู ้วิจัยได้น าข้อมูลจากแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อท าการศึกษาความ
ฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 (n = 302) ดงัตาราง 4 

 
ตาราง 4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง ทัง้
โดยรวมและรายดา้น (n=302) 
 

ความฉลาดทางสังคม �̅� SD แปลผล 
1.การรูส้ถานการณ ์ 3.44 .40 ปานกลาง 
2. การแสดงออก 3.49 .43 ปานกลาง 
3. ความจริงใจ 3.59 .47 สงู 
4. ความชดัเจน 3.46 .59 ปานกลาง 
5. ความเห็นอกเห็นใจ 3.48 .45 ปานกลาง 
โดยรวม 3.49 .34 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยความฉลาดทางสังคม 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง(�̅� = 3.49, SD = .34)  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดับสูงคือ ด้าน ความจริงใจ (�̅� = 3.59, SD = .47) ส่วน
ดา้นที่เหลือคือดา้นการแสดงออก (�̅� = 3.49, SD = .43)  ดา้นความเห็นอกเห็นใจ (�̅� = 3.48, SD 
= .45) ดา้นความชดัเจน (�̅� = 3.46, SD = .59) และดา้นการรูส้ถานการณ ์(�̅� = 3.44, SD = .40) 
มีค่าเฉล่ียความฉลาดทางสงัคมอยู่ในระดบัปานกลาง  
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ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบความฉลาดทางสงัคมของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการ

ทดลอง  
เบือ้งต้น ผู ้วิจัยไดแ้จกแจงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเกณฑ์แปลผลความ

ฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการทดลอง ดงัตาราง 5 
 
ตาราง 5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และเกณฑแ์ปลผลความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียน
กลุ่มทดลองทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว ก่อนและหลงัการทดลอง ทัง้โดยรวมและรายดา้น (n=40) 
 

กลุม่ทดลอง 
ความฉลาดทาง

สังคม 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง 
  �̅� SD แปลผล �̅� SD แปล

ผล 
1.การรูส้ถานการณ ์ 3.05 .22 ปานกลาง 3.68 .31 สงู   
2.การแสดงออก 3.11 .31 ปานกลาง 4.02 .27 สงู   
3.ความจริงใจ 3.37 .36 ปานกลาง 4.13 .30 สงู   
4.ความชดัเจน 2.94 .30 ปานกลาง 3.69 .27 สงู   
5.ความเห็นอกเห็นใจ 3.19 .31 ปานกลาง 3.69 .28 สงู   
โดยรวม 3.13 .14 ปานกลาง 4.02 .18 สงู   

 
จากตาราง 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนการ

ทดลอง โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 3.13, SD = .14) เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ทั้ง 5 
ดา้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมของ
นกัเรียนกลุ่มทดลอง โดยรวมอยู่ในระดับสงู (�̅�  = 3.57, SD = .77) เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 
ทัง้ 5 ดา้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสงู  

 
 
 
 



  41 

จากนัน้ ผูวิ้จัยไดน้ าค่าเฉลี่ยของแบบวดัความฉลาดทางสังคมของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
ทั้งโดยรวมและรายดา้น ก่อนและหลังการทดลองจ านวน 40 คน มาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความ
ฉลาดทางสงัคม ก่อนและหลงัการทดลองโดยใชส้ถิติ t-test for dependent samples  

 
ตาราง 6 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนกลุ่มทดลองที่เขา้ร่วมกจิกรรมแนะ
แนว ก่อนและหลงัการทดลอง (n=40) 
 

กลุม่ทดลอง 
 ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

t p 
�̅� SD  �̅� SD  

ความฉลาดทางสังคม 3.13 .14  4.02 .18  3.86* .00 

 
จากตาราง 5 พบว่า ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 และหลังการ 

ทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างก่อนการทดลองและหลังการ 
ทดลอง พบว่า ค่าเฉล่ียหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  

 
ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความฉลาดทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัการทดลองใชก้ิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคม 
วิเคราะหใ์นกลุ่มทดลอง  

เริ่มต้นผู ้วิจัยตรวจสอบข้อตกลงเบื ้องต้นด้วยวิธีการแจกแจงแบบปกติ  (Test of 
Normality) โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk test พบว่าคะแนนความฉลาดทางสังคมของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกลุ่มทดลองก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว มีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .23 
คะแนนความฉลาดทางสังคมของนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 4 ในกลุ่มควบคมุมีนยัส าคัญทางสถิติ
เท่ากับ .08 แสดงถึง คะแนนความฉลาดทางสังคมของมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการแจกแจงแบบ
ปกติซึ่งไม่เป็นการฝ่าฝืนขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของสถิติ t-test ดังนั้นผูวิ้จัยจึงน าสถิติ t-test แบบเป็น
อิสระต่อกนั (t-test for independent samples) มาใชท้ดสอบเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทาง
สงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 4 
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จากนั้น ผู ้วิจัยไดเ้ปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ ก่อนและหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวของกลุ่มทดลองโดยใชส้ถติิ t-test แบบเป็นอิสระต่อ
กนั (t-test for independent samples)   ดงัตาราง 7  

 
ตาราง 7 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความฉลาดทางสงัคมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ก่อนและ
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมแนะแนวของกลุ่มทดลอง 
 

กลุม่ตัวอยา่ง 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

n �̅� SD t p n �̅� SD t p 
กลุ่มทดลอง 40 3.13 .14 

-1.63 .11 
40 4.02 .18 

21.73* .00 
กลุ่มควบคมุ 40 3.31 .04 40 3.17 .17 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 
จากตาราง 7 พบว่า ก่อนการทดลอง ค่าเฉล่ียความฉลาดทางสงัคมของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.13 ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ส่วนกลุ่มควบคมุมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17  

 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 

โดยกิจกรรมแนะแนว มีความมุ่งหมายการวิจยัดงันี ้
1. เพื่อศึกษาระดบัความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 

2. เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัเขา้
ร่วมกิจกรรมแนะแนว 

3. เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนกลุ่มทดลองที่เขา้ร่วมกิจกรรม
แนะแนวกบันกัเรียนกลุ่มควบคมุที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความฉลาดทางสงัคมสงูขึน้หลงัเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว 
2. นกัเรียนกลุ่มทดลองที่เขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวมีความฉลาดทางสงัคมสงูกว่านกัเรียน

กลุ่มควบคมุ 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรที่ใชใ้นการท าวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปี

ที่ 4 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1,500 คน 

 
กลุม่ตัวอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาความฉลาดทางสังคมเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 302 คน ที่ไดม้า
จากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  Krejcie and Morgan (1970) แลว้สุ่มอย่างง่ายดว้ย
การจบัฉลาก 
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กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม เป็นนกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ไดม้าจากจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษา จ านวน 302 คน ที่มีคะแนนความฉลาดทางสงัคมเฉล่ียต ่ากว่าเปอรเ์ซน
ไทลท์ี่ 25 จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน สุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 1 กลุ่ม และกลุ่ม
ควบคมุจ านวน 1 กลุ่ม 

ตัวแปรท่ีในการศึกษา 
1. ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ การสอนดว้ยกิจกรรมแนะแนว 

2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ความฉลาดทางสงัคม 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบวดัความฉลาดทางสงัคม 

2. กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. การศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผูวิ้จัยได้

ด  าเนินการดงันี ้
1.1 ด าเนินการขอและได้รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เลขที่  SWUECG-

076/2563E และท าการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 

1.2 น าแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ผูวิ้จัยสรา้งขึน้ จ านวน 42 ขอ้ ไปเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 304 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ 
ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

1.3 น าขอ้มลูที่ไดจ้ากแบบวดัความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนชัน้ มธัยมศึกษาปีที่ 
4 ในขอ้ 1.2 ไปวิเคราะหผ์ลทางสถิติ  

2. การด าเนินการทดลองการใชก้ิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคม 
ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ 
Randomized Pretest-Posttest Control Group Design (องอาจ  นัยพัฒน์, 2554) คือ มี กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างละ 1 กลุ่ม ท าการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ทั้ง
สองกลุ่ม  
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาและการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความ

ฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการดงันี ้ 
1. การศึกษาความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ผูวิ้จยัได้

ท าแบบวดัความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้ มธัยมศึกษาปีที่ 4 ฉบบัที่ผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพเครื่องมือ ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 302 คน แลว้น ามาวิเคราะหผ์ลทางสถิติ  

2. การเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โดย
กิจกรรมแนะแนว ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลค่าเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมระยะก่อน
การทดลองและระยะหลงัการทดลอง ในนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

การจดักระท าข้อมลู 
ผูวิ้จยัวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชส้ถิตพืน้ฐานที่ใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการหาคุณภาเครื่องมือผูวิ้จัยใช ้t-test เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกเป็น
รายขอ้ของแบบวัดความฉลาดทางสังคม และใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาคเพ่ือหา
ความเชื่อมั่นของแบบวัด สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ t-test dependent samples 
และ t-test for independent samples 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นี ้สรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้

1. ความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปาน กลาง เมื่อแยกเป็นรายดา้น เฉพาะดา้นความจริงใจเท่านัน้ที่ความฉลาดทางสงัคมของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดบัสงู ดา้นที่เหลือนอกจากนัน้อยู่ในระดับปานกลาง 

2. หลงัการทดลอง นกัเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียความฉลาดทางสงัคมสงูกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

3. หลงัการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียความฉลาดทางสงัคมสงูกว่ากลุ่ม
ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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อภิปรายผลการวิจัย  
การวิจยัเรื่องการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 

โดยกิจกรรมแนะแนว สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้
1. จากผลการศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 

ที่พบว่า ค่าเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมดา้นความจริงใจอยู่ในระดับสูง  ส่วนดา้นรูส้ถานการณ ์
ดา้นการแสดงออก ดา้นความชดัเจน ดา้นความเห็นอกเห็นใจ และโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
นัน้สอดคลอ้งกบัที่ พรรณทิพย ์ ศิริวรรณบุศย ์(2561) ไดอ้ธบิายทฤษฎีพฒันาการทางสังคมของ 
Erik H. Erikson ไวว่้า ช่วงอายุ 12-20 ปี เป็นช่วงระยะวัยรุ่น (adolescent period) ที่จะเป็นขั้น
การเขา้ใจอัตลักษณ์ของตนเองกบัไม่เขา้ใจตนเอง (Identity vs role confusion) เป็นระยะที่เริ่ม
สนใจเรื่องเพศ เขา้ไปผูกพนักบัสงัคมและตอ้งการต าแหน่งทางสงัคม ความรูส้ึกเป็นอิสระและเป็น
ตวัของตวัเอง เขา้ใจอตัลักษณ์ของตัวเอง รูว่้าตวัเองตอ้งการอะไร มีความเชื่ออย่างไร และตนเอง
เป็นใคร หากไม่สามารถรวบรวมประสบการณใ์นอดีตได ้ก็จะไม่สามารถเขา้ใจตัวเอง เกิดความ
สับสน และความขัดแยง้ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วิริยดา  ผดาศรี (2560) ที่ศึกษาพบว่า 
ระดบัของความฉลาดทางสงัคมนกัเรียนอาชีวศึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง 

2.  จากผลการวิจัยที่พบว่า หลังการทดลอง ความฉลาดทางสังคมนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
แนวคิดของ เยาวรกัษ์  ปวงค าคง (2549) ที่กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว คือ 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาบุคลิกภาพและการปรบัตัวอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ซึ่งเป็นหลักที่
ส  าคญัของความฉลาดทางสังคม อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ธนิตศกัดิ์  ลิม้สวุรรณภัทร 
(2560) ที่ศึกษาพบว่า ภายหลังการใชก้ิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสังคม  กลุ่ม
ทดลองมีความฉลาดทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ขณะเดียวกนั ผลการวิจยันี ้ สามารถอภิปรายผลในรายดา้นไดด้งันี ้

2.1 การเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมดา้นรูส้ถานการณโ์ดยกิจกรรมแนะแนว 
ผูวิ้จยัไดน้ าเทคนิคสถานการณจ์ าลองมาใชใ้นการจดักิจกรรมแนะแนว สอดคลอ้งกับ ทิศนา  แขม
มณี (2560) กล่าวว่าวิธีสอนโดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ เป็นวิธีการ ที่มุ่งช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เกิดความเขา้ใจในความรูส้ึกและพฤติกรรมทัง้ของ ตนเองและผูอ่ื้นหรือ
เกิดความเขา้ใจในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทสมมติที่ตนแสดง สอดคลอ้งกับ สิริวรรณ  ศรีพหล  
และ  พันทิพา  อุทัยสุข (2540) ที่กล่าวถึงเป้าหมายการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติว่า การ
น าเอาตวัอย่างพฤติกรรมของมนุษยท์ี่ เกิดขึน้ในสังคมมาใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษา ซึ่งผลที่จะไดร้บัจาก
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การศึกษาโดยวิธีการดงักล่าวจะท าใหผู้เ้รียนไดม้ีโอกาสส ารวจความรูส้ึกของบุคคลอ่ืน ๆ และเมื่อ
ส ารวจแลว้ก็จะสามารถวิเคราะหพ์ฤติกรรมของบุคคลเหล่านัน้ในเชิงเจตคติ  ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสใน
การศึกษาความสัมพันธ์และความขัดแยง้ที่เกิดขึน้ระหว่างกลุ่ม  ผู้เรียนไดม้ีโอกาสฝึกฝนวิธีการ
แกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในกลุ่ม ในบุคคลหรือระหว่าง บุคคลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนไดม้ีโอกาส
พฒันาค่านิยมในเรื่องความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น  ผูเ้รียนสามารถส ารวจเจตคติของตนเอง รวมทั้ง
แก้ไขขอ้บกพร่องโดยการเรียนรูจ้าก เจตคติของผู้อ่ืนที่มีต่อตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ
ลกัขณา  ใจองอาจ (2561) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว เพื่อพฒันาการรูเ้ท่าทนั ของ
นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบา้นแพรกประชาสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองหลัง
เขา้ร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวมีคะแนนรูเ้ท่าทันสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนับส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 เห็นไดช้ดัจากการสงัเกตระหว่างการจดักิจกรรมพบว่า นกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรม
ใหค้วามร่วมมือในการวิเคราะหส์ถานการณ ์มีการแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสถานการณ ์
อาทิเช่น กลุ่มที่ไดส้ถานการณ์ส่งงานงานครูไม่ทัน ภายในกลุ่มเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยสมาชิกทุกท่านวิเคราะห ์ถา้หากเกิดสถานการณด์งักล่าว นกัเรียนจะรูส้ึกอย่างไรมีวิธีการแกไ้ข
อย่างไร 

2.2 การเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมดา้นการแสดงออกโดยกิจกรรมแนะแนว 
ผูวิ้จยัไดเ้ทคนิคการสอนแบบแกปั้ญหา (Problem Solving Method) ไพศาล  สุวรรณนอ้ย (2559) 
กล่าวว่า การสอนโดยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหาจะช่วยให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความ
คิดเห็นของตนเอง ไดม้ีโอกาสพัฒนาทางด้านความคิด ร่วมไปถึงการแสดงออกทางความคิดซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ฤทัย  บุญมาเมือง 
(2554) ที่ศึกษาการใชก้ิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความกลา้แสดงออกของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนมีคะแนนความกล้าแสดงออกมายิ่งขึน้
หลงัจากเขา้ร่วมการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 จากการสงัเกตพบว่าในครัง้แรก
ก่อนการเริ่มกิจกรรมนกัเรียนมีการแสดงออกในการแกปั้ญหาที่ไม่ถูฏวิธีขาดการวิเคราะหท์ี่รอบแต่
เมื่อหลงัจากจบกิจกรรมดงักล่าว นกัเรียนเกิดความความใจมากยิ่งขึน้ สงัเกตไดจ้ากนกัเรียนมีการ
สื่อสารตอบโตก้ับครูผูส้อนถึงแนวทางการไขปัญหาและการแสดงออกที่เหมาะสม โดยหลังจาก
ไดร้บัขอ้เสนอจากกลุ่มและผูส้อนนกัเรียนเขา้ใจเหตกุารณแ์ละแสดงออกไดด้ีมากยิ่งขึน้ 

2.3 การเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมดา้นความจริงใจโดยกิจกรรมแนะแนว 
ผู ้วิจัยได้น าเทคนิคการสื่อสาร (TA) มาประยุกต์ใช้ โดยวิธีการตั้งค าถามและชวนสนทนาให้
ประเด็นความจริงใจ ถึงประสบการณท์ี่นกัเรียนเคยพบมาทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ธรรมรงค ์ ใจ
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สมคม (2563) กล่าวถึงการใชก้ารสอนการสื่อสารว่า เป็นการฝึกการถ่ายทอดข้อมูลที่ต้องการ
เพื่อให้สามารถถ่ายทอดได้อย่างจริงใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจน์กมล  สุวิทยารัตน ์
(2557)ที่พัฒนาความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคใต้ พบว่า ความ
ฉลาดทางสังคมในดา้นความจริงใจ ของนกัศึกษากลุ่มทดลองที่เขา้ร่วมการทดลอง หลังทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จากการสังเกตผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมที่
เกิดขึน้จากสมาชิกที่เขา้ร่วม โดยสมาชิกท่านนึงไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณใ์นระหว่างจดักิจกรรม 
การสื่อสารที่ขาดความจริงใจ ให้เห็นถึงผลเสียของการไม่จริงใจ อาทิเช่น ขาดความไวใ้จ ขาด
ความเชื่อใจ ผู้วิจัยจึงได้เสริมความรูแ้ละชี ้ใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของความจริงใจ สมาชิกมีความ
เขา้ใจและเรียนรูไ้ดม้ากยิ่งขึน้ 

2.4 การเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมดา้นความชัดเจนโดยกิจกรรมแนะแนว 
ผูวิ้จัยได้จัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดทฤษฎีหมวก 6 ใบ โดยใชค้  าถามที่เกี่ยวข้องกับความ
ฉลาดทางสงัคม De Bono (1992) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องหมวก 6 ใบ ช่วยสนบัส่งเสริมความคิด 
เกิดแลกเปลี่ยนความคิด รับรูแ้ละสามารถอธิบายความเป็นตัวเองได้อย่างชัดเจน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กล่าวถึงหลักการแนะแนว ที่
ส  าคญั คือการใหผู้เ้รียนรูจ้กัตนเอง สามารถอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นของตนเองดว้ยขอ้มลูที่
ชัดเจน ถูกตอ้ง และแม่นย า รวมทั้งก าหนดเป้าหมายในการท างานและแสดงพฤติกรรมเพื่อให้
ไดร้บัความร่วมมือจากผูอ่ื้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มิเรียม  ซุน้สวุรรณ (2554) ที่ศึกษาผลของ
การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดด้านสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบว่า 
นกัเรียนที่ไดก้ิจกรรมแนะแนวหลงัการทดลองมีค่าทักษะชีวิตดา้นสงัคมเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัที่
ระดบั .05 และยังสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ณัฏฐวีร ์ นงนุช (2552) ที่ศึกษาผลของกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อพัฒนาการรูจ้กัตนเองและเขา้ใจตนเองของนกัเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งในดา้น
ความชดัเจนที่สามารถอธิบายความรูส้ึก ความคิดของตนเอง พบว่านกัเรียนที่เขา้รบักิจกรรมแนะ
แนวมีคะแนนสงูกว่าก่อนทดลองอย่างมีนบัส าคญัทางสถติิที่ระดบั .01 จากการสงัเกตผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมและใหค้วามร่วมมืออย่างดี ผูวิ้จัยในขัน้ของการสรุปกิจกรรม สมาชิกท่านึงกล่าวว่า ในการจัด
กิจกรรมครัง้ไดเ้ห็นถึงประโยชนข์องความชดัเจนในการใชช้ีวิตประจ าวนั 

2.5 การเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมดา้นความเห็นอกเห็นใจ โดยกิจกรรม
แนะแนว ผู ้วิจัยได้ด  าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใชเ้ทคนิคการจัดการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด 
(Think-Pair-Share)  แบ่งนกัเรียนโดยการจบัเป็นคู่ผลดักนัเล่าเรื่องโดยใชเ้วลา 15 นาที ใหผ้ลดักนั
เล่าและตัง้ค  าถามกบัอีกฝ่ายว่าเพื่อนเขา้ใจสิ่งทีเ่รารูส้ึกหรือไม่ รวมทัง้สะทอ้นความรูส้ึกของอีกฝ่าย 
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โดยเทคนิคการจดัการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) มาประยุกตใ์ชใ้นการจัดกิจกรรม
แนะแนว โดย Lyman  F (1987) กล่าวว่าเทคนิคนีเ้ป็นเทคนิคที่สามารถน าประยุกตก์ับกิจกรรม
การเรียนรูเ้พื่อใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู ้โดยประโยชนข์องการจัดกิจกรรมดว้ยเทคนิคนีท้  าใหเ้กิด
การเรียนรูร้ะหว่างเพื่อน ทั้งในดา้นองคค์วามรู ้ทั้งการรบัรูค้วามรูส้ึกเขา้ใจเพื่อนไดม้ากยิ่งขึน้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั ธนิตศกัดิ์  ลิม้สวุรรณภทัร (2560) ที่ศึกษาผลของการใชก้ิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันา
ความฉลาดทางสังคมพบว่า ดา้นความเห็นอกเห็นใจ หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีความฉลาด
ทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ กรรณิการ ์ พนัทอง (2550) ที่พฒันาความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นของนกัเรียนวยัรุ่น พบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมการทดลอง มีคะแนนความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนสูงขึน้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น จึงเห็นไดว่้าจากเทคนิคดังที่กล่าวมาสามารถเสริมสรา้ง
ความฉลาดทางสงัคมดา้นความเห็นอกเหน็ใจของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โดยกิจกรรม
แนะแนวได ้

3. จากผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง ความฉลาดทางสังคมกลุ่มทดลองมี
คะแนนสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 ผลการวิจยัครงันีแ้สดงใหเ้ห็นว่า 
การเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวสามารถเสริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ได ้ทั้งนีเ้พราะตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดก้ าหนดวัตุประสงคข์อง
การจดักิจกรรมแนะแนวทัง้หมด 6 ขอ้ คือ 1) เพื่อใหผู้เ้รียนคน้พบความถนดั ความสามารถ ความ
สนใจของตนเองรกัและการเหน็คณุค่าในตนเองและผูอ่ื้น 2) เพื่อใหผู้เ้รียนรูจ้กัการแสวงหาความรู้
จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู ้ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว สังคม เพื่อน าไปใช้ในการ
วางแผนเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ ไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง 3) เพื่อให้
ผูเ้รียนไดพ้ัฒนาบุคลิกภาพและการปรบัตัวอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  4) เพื่อใหผู้ ้เรียน มี
ความรู ้มีทักษะ มีความคิดสรา้งสรรค์ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  5) เพื่อให้
ผูเ้รียนมีค่านิยมที่ดีงามในการด าเนินชีวิต เสริมสรา้งวินยั คุณธรรมและจริยธรรมแก่ผูเ้รียน และ 
6) เพื่อใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกในการรบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครวั สังคม และประเทศ จากการ
คน้ควา้งานวิจัยพบว่ากิจกรรมแนะแนวสามารถเสริมสรา้งองคป์ระกอบความฉลาดทางสังคม 
ได้แก่ ด้านรูส้ถานการณ์ ด้านการแสดงออก ด้านความจริงใจ ด้านความชัดเจน และด้าน
ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัย ธนิตศักดิ์  ลิม้สุวรรณภทัร (2560) ที่ศึกษา ผลของ
การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสังคม พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีความฉลาดทางสังคมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
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งานวิจัยของ ณัฏฐวีร ์ นงนุช (2552) ที่ศึกษาผลของกิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาการร็จกัตนเอง
และเขา้ใจตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนที่เขา้รบักิจกรรมแนะแนว
มีคะแนนสงูกว่ากลุ่มควบคมุหลงัการทดลองอย่างมีนยั ส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัดงักล่าว ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้
1.1 การน าโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวไปใชเ้สริมสรา้งความฉลาดทางสังคมของ

นักเรียน ควรพัฒนาให้ครบทุกองค์ประกอบของความฉลาดทางสังคมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ รู ้
สถานการณ์ การแสดงออก ความจริงใจ ความชัดเจน ความเห็นอกเห็นใจ เพื่อให้เกิดการ
เสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ผลจากการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ท าให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความฉลาดทางสังคมสูงขึน้ ดังนั้นจึง
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจดักจิกรรมแนะแนวใหก้บันกัเรียนในโรงเรียนสงักดัอ่ืนที่มีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนั แต่ควรค านึงถึงบริบทของนักเรียน ไดแ้ก่ กลุ่มตัวอย่าง สภาพปัญหา ความตอ้งการ 
จุดมุ่งหมาย เวลา และสถานที่ที่ใชใ้นการเขา้ร่วมกิจกรรม เนื่องจากการจัดกิจกรรมแนะแนวตอ้งมี
บรรยากาศที่ดีเอือ้อ านวยต่อการจดักิจกรรม 

2. ขอ้เสนอในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัการเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมในแบบอ่ืน เช่น 

การให้ค  าปรึกษารายบุคคล การใหป้รึกษากลุ่ม การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การฝึกอบรม เพื่อ
ศึกษาว่าวิธีการดังกล่าวจะสามารถน าไปใช้เสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียน
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

2.2 ควรติดตามผลความฉลาดทางสังคมของนักเรียนที่เขา้ร่วมชุดกิจกรรมแนะ
แนวหลงัจากจบการเขา้ร่วมชุดกิจกรรมแนะแนวไปแลว้ เพื่อศึกษาความคงทนของความฉลาดทาง
สงัคม 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความฉลาดทางสงัคม 

ขอ้ เนือ้หา 
ผลการประเมิน 
โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

ดชันีค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
1 ในแต่ละสถานการณ ์ ขา้พเจา้รูว่้าจะตอ้ง

ปฏิบตัิตนอย่างไร 
1 1 1 1 ผ่าน 

2 ขา้พเจา้สามารถตีความพฤติกรรมที่คน
รอบขา้งแสดงออกได ้

1 1 1 1 ผ่าน 

3 เมื่ออยู่ในสถานการณต์่าง ๆ ขา้พเจา้ไวต่อ
ความตอ้งการของผูอ่ื้น 

1 1 1 1 ผ่าน 

4 ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจคนรอบขา้งตนเอง 1 1 0 .67 ผ่าน 
5 ขา้พเจา้สามารถประเมินทิศทางของ

สถานการณท์ี่เกิดขึน้ได ้
1 1 1 1 ผ่าน 

6 ขา้พเจา้มกัไม่สงัเกตว่าผูอ่ื้นรูส้ึกอย่างไร 1 1 1 1 ผ่าน 
7 ขา้พเจา้สามารถรบัมือกบัสถานการณต์่าง 

ๆ ที่เกิดขึน้ได ้
1 -1 1 .33 ตดัทิง้ 

8 ขา้พเจา้ท าอะไรไม่ถูกเมื่ออยู่ใน
สถานการณท์ี่แย่ ๆ  

1 1 1 1 ผ่าน 

9 ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจน า้เสียงที่เปลี่ยนไปของ
ผูอ่ื้นขณะพดูคยุกบัขา้พเจา้ 

1 1 1 1 ผ่าน 

10 ขา้พเจา้มกัถูกต าหนิจากคนรอบขา้งว่า
ขา้พเจา้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกบั
กาละเทศะ 

1 1 1 1 ผ่าน 

11 ขา้พเจา้ใชค้  าพดูทางบวกเมื่อเผชิญกบั
สถานการณท์ี่เป็นปัญหาได ้

1 1 1 1 ผ่าน 

12 ขา้พเจา้สามารถแสดงออกทางอารมณไ์ด้
อย่างเหมาะสมเมื่อผูอ่ื้นแสดงความไม่
พอใจขา้พเจา้ 

0 1 1 .67 ผ่าน 

13 ขา้พเจา้สามารถแกไ้ขปัญหาใน 1 0 1 .67 ผ่าน 
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ขอ้ เนือ้หา 
ผลการประเมิน 
โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

ดชันีค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
สถานการณต์่าง ๆ ได ้

14 ขา้พเจา้สามารถสื่อสารตอบโตก้บับุคคล
อ่ืนไดอ้ย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 ผ่าน 

15 ขา้พเจา้รูว่้าควรพดูกบัผูอ่ื้นดว้ยค าพดู
อย่างไรถึงจะท าใหส้ถานการณด์ีขึน้ 

1 1 1 1 ผ่าน 

16 ขา้พเจา้สามารถเป็นตวัของตวัเองไดเ้มื่อ
อยู่กบัผูอ่ื้น 

1 1 1 1 ผ่าน 

17 เป็นเรื่องยากที่จะแสดงตวัตนออกมาจริงๆ
ในสถานการณต์่างๆ 

1 1 1 1 ผ่าน 

18 เมื่อขา้พเจา้ไม่พอใจสิ่งใด ขา้พเจา้มกั
แสดงออกทางสีหนา้และแววตา 

1 1 1 1 ผ่าน 

19 ขา้พเจา้ไม่สามารถจดัล าดบัความส าคญั
ของปัญหาทีเ่กิดขึน้ได ้

1 1 1 1 ผ่าน 

20 ขา้พเจา้สามารถรบัมือกบัสถานการณท์ี่
เป็นปัญหาได ้

1 1 1 1 ผ่าน 

21 ขา้พเจา้สามารถบอกและอธิบาย
ความรูส้ึกของตนเองที่มีต่อผูอ่ื้นไดอ้ย่าง
ตรงไปตรงมา 

1 1 1 1 ผ่าน 

22 ขา้พเจา้ไม่ชอบโกหกความรูส้ึกของตนเอง
ที่มีต่อผูอ่ื้น 

1 0 1 .67 ผ่าน 

23 พฤติกรรมส่วนใหญ่ของขา้พเจา้มกัจะ
แสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมา 

1 1 1 1 ผ่าน 

24 ขา้พเจา้กลา้ยอมรบัอารมณด์า้นลบของ
ตนเอง 

1 1 1 1 ผ่าน 

25 ขา้พเจา้ไม่คบคนที่ขา้พเจา้รูส้ึกว่าไม่
จริงใจ 

0 1 1 .67 ผ่าน 
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ขอ้ เนือ้หา 
ผลการประเมิน 
โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

ดชันีค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
26 ขา้พเจา้รบัผิดชอบในค าพดูและการ

กระท าของตนเองที่มีต่อผูอ่ื้น 
1 1 1 1 ผ่าน 

27 เป็นเรื่องยากที่ขา้พเจา้จะบอกความรูส้ึก
กบัคนอ่ืนแมต้อ้งการจะบอก 

1 1 1 1 ผ่าน 

28 ขา้พเจา้สามารถบอกเหตผุลที่แทจ้ริงของ
พฤติกรรมดา้นลบของตนเองได ้

1 1 1 1 ผ่าน 

29 เมื่อไม่เห็นดว้ยกบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
ขา้พเจา้เลือกที่จะเงยีบมากกว่า 
พดูออกไป 

1 1 1 1 ผ่าน 

30 ขา้พเจา้กลา้ที่จะบอกเพื่อนเมื่อเพื่อน
แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

1 1 1 1 ผ่าน 

31 ขา้พเจา้สามารถหาขอ้มลูมาสนบัสนุน
ความคิดเหน็ของตนเองได ้

1 1 1 1 ผ่าน 

32 ขา้พเจา้สามารถอธิบายความคิดของ
ตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน 

1 1 1 1 ผ่าน 

33 ขา้พเจา้รูว่้าจะตอ้งท าอย่างไรถึงจะไดร้บั
ความร่วมมือจากผูอ่ื้นในการท างาน 

1 1 1 1 ผ่าน 

34 ขา้พเจา้สามารถอธิบายเรื่องเขา้ใจยากให้
เขา้ใจง่ายได ้

1 1 1 1 ผ่าน 

35 ขา้พเจา้เป็นนกัต่อรองที่ด ี -1 1 0 0 ตดัทิง้ 
36 เมื่อตอ้งท างานร่วมกนัและมีการโตเ้ถียง  

ขา้พเจา้มกัมองเหน็แต่มมุของตนเอง 
1 1 0 .67 ผ่าน 

37 เมื่อตอ้งตดัสินใจ ขา้พเจา้มั่นใจว่าขา้พเจา้
ตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 ผ่าน 

38 ขา้พเจา้โนม้นา้วใหผู้อ่ื้นท าตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดร่วมกนัได ้

1 1 0 .67 ผ่าน 
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ขอ้ เนือ้หา 
ผลการประเมิน 
โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

ดชันีค่า 
IOC 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
39 ขา้พเจา้มีการก าหนดเป้าหมายสิ่งทีจ่ะท า

ร่วมกบัผูอ่ื้น 
1 1 1 1 ผ่าน 

40 ขา้พเจา้สามารถอธิบายขอ้มลูที่ไดร้บัมา
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน 

1 1 1 1 ผ่าน 

41 ขา้พเจา้เขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้น 1 1 1 1 ผ่าน 
42 ขา้พเจา้สามารถรบัรูส้ิ่งที่ผูอ่ื้นก าลงัรูส้ึกได ้ 1 1 0 .67 ผ่าน 
43 เมื่อผูอ่ื้นรูส้ึกทอ้ขา้พเจา้สามารถอยู่ขา้ง

ผูอ่ื้นได ้
1 0 0 .33 ตดัทิง้ 

44 ขา้พเจา้ปรบัมมุมองของตนเองใหเ้ขา้กบั
ผูอ่ื้นได ้

1 1 0 .67 ผ่าน 

45 ขา้พเจา้อยากช่วยคนที่ยากล าบาก 0 1 1 .67 ผ่าน 
46 ขา้พเจา้ไม่ชอบฟังปัญหาของผูอ่ื้น 1 1 0 .67 ผ่าน 
47 มนัเป็นเรื่องยากที่ขา้พเจา้จะมองในมมุ

ของคนอ่ืน 
1 1 0 .67 ผ่าน 

48 ขา้พเจา้สามารถเขา้ใจความตอ้งการของ
ผูอ่ื้นได ้

1 1 0 .67 ผ่าน 

49 เมื่อผูอ่ื้นแสดงอารมณค์วามรูส้ึก ขา้พเจา้
ตอบสนองต่ออารมณค์วามรูส้ึกของเขาได้
อย่างเหมาะสม เช่น เมื่อเห็นเพื่อนเสยีใจ 
ขา้พเจา้รูว่้าจะตอ้งท าอย่างไรใหเ้พื่อนรูส้ึก
ดีขึน้ 

0 0 0 0 ผ่าน 

50 เมื่อผูอ่ื้นแสดงออกทางสีหนา้ขา้พเจา้ก็
รบัรูไ้ดว่้าเขารูส้ึกอย่างไร 

1 1 0 .67 ผ่าน 

 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม 
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ข้อ ด้านการประเมิน ผลการประเมินโดย
ผู้เช่ียวชาญ 

ดัชนี
ค่า IOC 

ผล 

1 2 3 
1.  การปฐมนิเทศสร้างสัมพันธภาพกบันักเรียน 

 จุดมุ่งหมาย 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 เทคนิคทีใ่ช ้ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 วิธีด  าเนินการ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

2.  ความชดัเจน      
 จุดมุ่งหมาย 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 เทคนิคทีใ่ช ้ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 วิธีด  าเนินการ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

3.  ความชดัเจน      
 จุดมุ่งหมาย 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 เทคนิคทีใ่ช ้ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 วิธีด  าเนินการ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

4.  การแสดงออก      
 จุดมุ่งหมาย 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 เทคนิคทีใ่ช ้ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 วิธีด  าเนินการ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

5.  การแสดงออก      
 จุดมุ่งหมาย 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 เทคนิคทีใ่ช ้ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 วิธีด  าเนินการ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

6.  ความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อ่ืน 

     

 จุดมุ่งหมาย 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 เทคนิคทีใ่ช ้ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 วิธีด  าเนินการ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

7.  ความเห็นอกเห็นใจ      
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ตาราง ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น ของแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 4 

 
 

ผู้อ่ืน 

 จุดมุ่งหมาย 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 เทคนิคทีใ่ช ้ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 วิธีด  าเนินการ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

8.  ความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อ่ืน 

     

 จุดมุ่งหมาย 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 เทคนิคทีใ่ช ้ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 วิธีด  าเนินการ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

9.  การรู้สถานการณ ์      
 จุดมุ่งหมาย 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 เทคนิคทีใ่ช ้ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 วิธีด  าเนินการ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

10.  ปัจฉิมนิเทศ      
 จุดมุ่งหมาย 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 เทคนิคทีใ่ช ้ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์

 วิธีด  าเนินการ 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์
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แบบวดัความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการคดัเลือก 
1 .65 น าไปใช ้
2 .72 น าไปใช ้
3 .62 น าไปใช ้
4 .57 น าไปใช ้
5 .64 น าไปใช ้
6 .36 น าไปใช ้
7 .56 น าไปใช ้
8 -.58 ตดัทิง้ 
9 .40 น าไปใช ้
10 -.08 ตดัทิง้ 
11 .38 น าไปใช ้
12 .48 น าไปใช ้
13 .71 น าไปใช ้
14 .62 น าไปใช ้
15 .58 น าไปใช ้
16 .71 น าไปใช ้
17 .15 ตดัทิง้ 
18 .35 น าไปใช ้
19 .31 น าไปใช ้
20 .28 น าไปใช ้
21 .17 ตดัทิง้ 
22 .35 น าไปใช ้
23 .49 น าไปใช ้
24 .28 น าไปใช ้
25 .63 น าไปใช ้
26 .45 น าไปใช ้
27 .31 น าไปใช ้
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แบบวดัความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการคดัเลือก 
28 .36 น าไปใช ้
29 .38 น าไปใช ้
30 .68 น าไปใช ้
31 .52 น าไปใช ้
32 .59 น าไปใช ้
33 .33 น าไปใช ้
34 .56 น าไปใช ้
35 .68 น าไปใช ้
36 .41 น าไปใช ้
37 .67 น าไปใช ้
38 .68 น าไปใช ้
39 .74 น าไปใช ้
40 .75 น าไปใช ้
41 .43 น าไปใช ้
42 .74 น าไปใช ้
43 .54 น าไปใช ้
44 .72 น าไปใช ้
45 .61 น าไปใช ้
46 .65 น าไปใช ้

 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.94 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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กิจกรรมแนะแนว 
เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

คร้ังท่ี 1 

เร่ืองท่ีจะพัฒนา การปฐมนิเทศ  

ระยะเวลา 50 นาที 

จุดมุ่งหมาย 

        1. เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพที่ดีระหว่างนกัเรยีนกบัผูวิ้จยัและระหว่างที่เขา้ร่วมกจิกรรม  

        2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถอธิบายความหมาย ความส าคญัและประโยชนข์องการมีความ

ฉลาดทางสงัคม  

 3. เพื่อใหช้ีเ้เจงวตัถปุระสงค ์รายละเอียดของการจดักจิกรรม วนั เวลา จ านวนครัง้ 

ระยะเวลา รูปแบบเเละวิธีการจดักิจกรรม 

เเนวคิดส าคัญ 

การสร้างความสมัพันธภาพระหวา่งบุคคลหมายถึง การเเสดงการตอบโตร้ะหว่าง

บุคคลหนึง่ต่อบุคคลหรือกลุ่มหนึ่งทีท่  าใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั รูจ้กัเเละเขา้ใจตนเอง ยอมรบั

ความเเตกต่างระหว่างบคุคล เคารพในสทิธิของผูอ่ื้น รูจ้กัการใหเ้เละการรบั ใหก้ารช่วยเหลือเมื่อ

ผูอ่ื้นตอ้งการ 

เทคนิคท่ีใช้ การอภิปราย 

ช่ือกิจกรรม เปิดความคิดเปิดใจ 

สื่อท่ีใช้ Applicion Zoom 

วิธีการด าเนินการ 

    ข้ันน า 

ผูวิ้จยัสนทนากบันกัเรียนเกีย่วกบั ความส าคญัของการท าความรูจ้กัซึง่กนัและกนัระหว่าง

ผูวิ้จยักบันกัเรียน  

1. ผูวิ้จยัชีเ้เจงการใช ้Application Zoom โดยในครัง้เเรกจะไม่เปิดกลอ้ง เเละเมื่อตอ้งการ

จะพดูใหย้กมือเเละเปิดไมค ์เเละใหน้กัเเรียนตัง้ภาพโปรไฟลเ์ป็นภาพสถานทีท่ี่ตนเองอยากไป 
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2. ผูวิ้จยัใหน้กัเรยีนเเต่ละคนใหน้กัเรียนเเนะน าตวั ประกอบดว้ย ชื่อ-สกุล ชื่อเลน่ 

ภูมิล าเนา แผนการเรยีน รวมถึงเหตผุลที่อยากไปในสถานที่ที่ตนตัง้ภาพไว ้

3. ผููวิ้จยัขออาสาสมคัรในการเเนะน าตวัเป็นคนเเรก หากไม่มีผูวิ้จยัจะเริ่มทีต่นเองก่อน

เเละท าการสุ่มตามสถานที่ทีน่กัเรียนอยากไป  
    ข้ันกิจกรรม 

1. ผูวิ้จยัใหน้กัเรยีนท าแบบวดัความฉลาดทางสงัคม (ออนไลน)์ โดยสรา้งความเขา้ใจแก่ 

นกัเรยีนใหต้อบ ตรงตามความเป็นจริง  

2. ผูวิ้จยัชีแ้จงรายละเอียดการจดักิจกรรม แนวทางปฏิบตับิทบาทหนา้ที่ของนกัเรยีนและ

ประโยชนท์ี่นกัเรียนจะ ไดร้บัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม 

3. ผูวิ้จยัใหข้อ้มลูเบือ้งตน้เกี่ยวกบัความฉลาดทางสงัคม องคป์ระกอบเเละขอ้ดี ขอ้ดอ้ย

ของการมีความฉลาดทางสงัคม เเละมมุมองของนกัเรียนในเบือ้งตน้เกี่ยวกบัความฉลาดทางสงัคม

โดยรวม 

   ข้ันสรุปและน าหลักไปประยกุตใ์ช ้

1. ผูวิ้จยัใหน้กัเรยีนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัความฉลาดทางสงัคมที่ไดร้บัจากกิจกรรม  

2. ผูวิ้จยัสรุปขอ้คิดเหน็ของนกัเรียน  

3. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยัเกีย่วกบัรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไดช้ีแ้จงไปแลว้ และ 

นดัหมายวนัช่องทางและรูปแบบการด าเนนิกจิกรรมครัง้ตอ่ไป  

การวดัและประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจและความร่วมมือในการปฏิบตัิกจิกรรม  

2. สงัเกตจากการแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัการเขา้ร่วมกจิกรรม 

 

หมายเหตุ สื่อการสอนและใบงานสามารถติดต่อผู้วิจัยท่ี 
Email:Pitchayaporn069@gmail.com 
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กิจกรรมแนะแนว 
เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

คร้ังท่ี 2  

เร่ืองท่ีจะพัฒนา ความชัดเจน  

สาระส าคัญ 

 ความชดัเจน คือ การอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นของตนเองดว้ยขอ้มลูที่ชดัเจน ถูกตอ้ง 

และแม่นย า รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายในการท างานและแสดงพฤติกรรมเพื่อใหไ้ดร้บัความร่วมมือ

จากผูอ่ื้น 

จุดมุ่งหมาย 

1. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถตัง้เป้าหมายในการพฒันาความฉลาดทางสงัคมของตนเอง

อย่างชดัเจน 

2. เพื่อใหน้กัเรียนมีเป้าหมายเเละเเนวทางปฏิบตัิในการพฒันาความฉลาดทางสงัคม

อย่างชดัเจน 
เทคนิคท่ีใช้ หมวก 6 ใบ 

ช่ือกิจกรรม Set it Goal 

สื่อท่ีใช้ Applicion Zoom, Google Classroom 

วิธีการด าเนินการ 

   ข้ันน า 

1. ผูวิ้จยักล่าวทกัทายนกัเรียนและใหน้กัเรียนช่วยทบทวนเนือ้หาของกิจกรรม กลุ่มในครัง้

ที่ผ่านมา  

2. ผูช้ีแ้จงใหน้กัเรียนทราบและเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรม  

   ข้ันกิจกรรม 

 1. ผูวิ้จยัใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัทฤษฎีหมวก 6 ใบ  เเละตัง้ค  าถามอิงจากหมวกทัง้ 6 ใบ 

1.1 นกัเรียนคดิว่าบุคคลที่มคีวามฉลาดทางสงัคมมีลกัษณะอย่างไร 

1.2 บุคคนที่มีความฉลาดทางสงัคมมีขอ้ดีอย่างไร 
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1.3 พฤติกรรมที่เป็นอปุสรรคในการพฒันาความฉลาดทางสงัคมของตน 

1.4 นกัเรียนอยากพฒันาตนเองเพื่อใหม้ีความฉลาดทางสงัคมเพิ่มขึน้อย่างไร 

1.5 สิ่งที่นกัเรียนอยากพฒันามากที่สดุคือ.....(อา้งอิงจากค าตอบขอ้ 1.4) 

1.6 นกัเรียนมีขัน้ตอนในการพฒันาตนเองในขอ้ 1.5 อย่างไร โดยเขียนเป็นขอ้ๆ 

1.7 นกัเรียนคิดว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมเเนะเเนวเพื่อพฒันาความฉลาดทางสงัคม

จะช่วยใหน้กัเรียนพฒันาตนองตามที่ตัง้ไวห้รือไ่่ม่ 

2. หลงัจากถามครบเเลว้ ใหน้กัเรยีนตอบค าถามทีละขอ้ ทลีะคนจนครบทกุคน 

3. ใหน้กัเรียนเขียนเป้าหมายในการพฒันาความฉลาดทางสงัคมของตนใสก่ระดาษและ

ถ่ายภาพส่งใน Google Classroom      

          
   ข้ันสรุปและน าหลักไปประยกุตใ์ช้ 

1. ผูวิ้จยัใหน้กัเรยีนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัขอ้คิดและประโยชนท์ี่ไดร้บัจากกิจกรรม 

2. ผูวิ้จยัสรุปขอ้คิดเหน็ของนกัเรียน  

3. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยัเกีย่วกบัรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไดช้ีแ้จงไปแลว้ และ 

นดัหมายวนัช่องทางและรูปแบบการด าเนนิกจิกรรมครัง้ตอ่ไป 

การวดัและประเมินประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจและความร่วมมือในการปฏิบตัิกจิกรรม Set it Goal 

2. สงัเกตจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็  

3. การเขียนเป้าหมายในการพฒันาความฉลาดทางสงัคมของตนเอง 
 
 

หมายเหตุ สื่อการสอนและใบงานสามารถติดต่อผู้วิจัยท่ี 
Email:Pitchayaporn069@gmail.com 
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กิจกรรมเเนะเเนว 

เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

คร้ังท่ี 3 

เร่ืองท่ีจะพัฒนา ความจริงใจ 

สาระส าคัญ 

 ความจริงใจ คือ การเปิดใจยอมรบัความคิด ความรู้สึกและการแสดงออกของผู้อ่ืน 

รบัผิดชอบในค าพดูและการกระท าของตนเอง แสดงความคิดเห็น และอธิบายความรูส้ึกของตนเอง

อย่างตรงไปตรงมา แสดงพฤติกรรมในทิศทางเดียวกนักบัความคิดความรูส้ึกของตนเองได ้

จุดมุ่งหมาย 

 เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถสื่อสารเพื่อลดความขดัเเยง้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคนิคท่ีใช้ 

Transactional analysis (TA) 

ช่ือกิจกรรม  สาเหตุแห่งความขัดเเย้ง 

สื่อท่ีใช้ 

 1. Power Point 

   2. Application Zoom 

วิธีการด าเนินการ 

    ข้ันน า 

1. ผูวิ้จยักล่าวทกัทายนกัเรียนและใหน้กัเรียนช่วยทบทวนเนือ้หาของกิจกรรมในครัง้ที่ผ่าน

มา  

2. ผูช้ีแ้จงใหน้กัเรียนทราบและเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรม 
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    ข้ันกิจกรรม 

 1. ผูวิ้จยัชวนนกัเรยีนร่วมกนัคิดหาสาเหตคุวามขดัแยง้กนัระหว่างตนเองกบัผูอ่ื้นว่าเกิด

จากอะไรบา้งและขอใหย้กตวัอย่างทีเ่คยเกิดกบัตนเอง เชน่ ความขดัแยง้กบัเพื่อน ความขดัแยง้กบั

ครู ความขดัแยง้กบัพ่อแม่ ฯลฯ  

 2. ผูวิ้จยัใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัรูปแบบการสื่อสารตามทฤษฎี Transactional analysis (TA) 

 3. ผูวิ้จยัเปิด PowerPoint ขอ้ความสนทนาในสถานการตา่งๆ ใหน้กัเรียนทุกคนร่วมกนั

วิเคราะหว่์า สถานการณใ์ดจะน าไปสู่ความขดัแยง้เพราะเหตใุด    และสถานการณใ์ดที่ไม่ขดัแยง้  

เพราะเหตใุด    (แนวทางในการสนทนา ชวนใหน้กัเรียนตระหนกัว่าสาเหตุส าคญัประการหนึ่งของ

ความขดัแยง้เกดิจากการสื่อสารที่ไม่สอดคลอ้งกนัท าใหไ้มส่ามารถท าความเขา้ใจกนัได ้เป็นเรื่อง

ปกติที่คนเราอาจมคีวามคิดที่ไม่ตรงกนัแต่ถา้เราสามารถสือ่สารกนัไดอ้ย่างสอดคลอ้งความขดัแยง้

ก็จะลดลง) 

     ข้ันสรุปและน าหลกัไปประยกุตใ์ช้ 

1. ผูวิ้จยัใหน้กัเรยีนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัขอ้คิดและประโยชนท์ี่ไดร้บัจากกิจกรรม

เเละสรุปกิจกรรม 

2. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยัเกีย่วกบัรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไดช้ีแ้จงไปแลว้ และ 

นดัหมายวนัช่องทางและรูปแบบการด าเนนิกจิกรรมครัง้ตอ่ไป 

การวดัประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจและความร่วมมือในการปฏิบตัิกจิกรรม 

2. สงัเกตจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็  
 

 

หมายเหตุ สื่อการสอนและใบงานสามารถติดต่อผู้วิจัยท่ี 
Email:Pitchayaporn069@gmail.com 
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กิจกรรมเเนะเเนว 

เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

คร้ังท่ี 4 

เร่ืองท่ีจะพัฒนา การแสดงออก (1) 

สาระส าคัญ 

 การแสดงออก คือ การแสดงออกทางภาษาพูด ภาษาท่าทาง และแสดงออกทางอารมณ์

ได้อย่างเหมาะสมกับเวลาและสถานที่  ในสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่  และสามารถรับมือ 

จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและแกไ้ขสถานการณท์ี่เป็นปัญหาได ้

จุดมุ่งหมาย 

1. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถแสดงออกใหเ้หมาะสมกบัเวลา สถานที่ เเละสถานการณท์ี่ตน

ก าลงัเผชญิอยู ่

เทคนิคท่ีใช้ การอภิปรายกลุม่ 

ช่ือกิจกรรม  ฉันควรท าอย่างไร 

สื่อท่ีใช้ 

1. Power Point 

   2. Application Zoom 
วิธีการด าเนินการ 

    ข้ันน า 

1. ผูวิ้จยักล่าวทกัทายนกัเรียนและใหน้กัเรียนช่วยทบทวนเนือ้หาของกิจกรรมในครัง้ที่ผ่าน

มา  

2. ผูวิ้จยัชีแ้จงใหน้กัเรยีนทราบและเขา้ใจถงึวตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรม  
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ข้ันกิจกรรม 

1. ผูวิ้จยัเปิดคลิปการเเสดงออกของเจน (ตวัละครจากซีรียฮ์อรโ์มนวยัวา้วุ่น) ที่ลกุขึน้โตเ้ถียง

กบัครูหนา้ชัน้เรียนเเละใหน้กัเรียนร่วมแสดงความคิดเหน็ว่าการเเสดงออกในรูปแบบนี้

เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

2. ผูวิ้จยัถามนกัเรยีนว่าหากเจอสถานการณเ์เบบนีน้กัเรียนจะท าอย่างไร เช่น ครูสอนเนือ้หา

ผิด หรือนกัเรยีนไม่เขา้ใจในสิ่งที่ครูสอน โดยร่วมกนัอภิปราย 

3. ใหน้กัเรียนเขยีนพฤติกรรมทีต่นเองเคยท าในอดีตเเลว้ทบทวนว่าไม่เหมาะสม จนเกิดเป็น

ปัญหาตามมาโดยเขียนหวัขอ้ตามล าดบัดงันี ้

a. สถานการณท์ี่เคยเกิดขึน้ในอดีต 

b. ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ต่อตนเอง ต่ออารมณค์วามรูส้ึก เเละตอ่ผูอ่ื้น 

c. หากยอ้นกลบัไปแกไ้ขไดจ้ะท าอย่างไร 

d. หากแกไ้ขเเลว้คิดว่าผลจะเป็นอย่างไร 

4. เมื่อนกัเรียนเขียนของตนเองเเลว้ใหค้นที่พรอ้มจะเล่าเรื่องเล่าของตนเองก่อนเเละหากใคร

มีสถานการณท์ี่คลา้ยกนัอาจจะช่วยกนัเสนอความคิดเหน็ได ้ 

     ข้ันสรุปและน าหลกัไปประยกุตใ์ช้ 

1.ใหน้กัเรียนทบทวนถึงสถานการณท์ี่เป็นปัญหาเเละจดัล าดบัปัญหาที่ตนสามารถรบัมือ

ไดย้ากที่สดุไปหาสถานการณท์ี่ตนสามารถรบัมือไดอ้ย่างดี ก่อนจะน ามาพดูคยุต่อในครัง้ถดัไป  

2.ผูวิ้จยัใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัขอ้คิดและประโยชนท์ี่ไดร้บัจากกิจกรรม 

3. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยัเกีย่วกบัรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไดช้ีแ้จงไปแลว้ และ 

นดัหมายวนัช่องทางและรูปแบบการด าเนนิกจิกรรมครัง้ตอ่ไป 

การวดัประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจและความร่วมมือในการปฏิบตัิกจิกรรม 

2. สงัเกตจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ 

 

หมายเหตุ สื่อการสอนและใบงานสามารถติดต่อผู้วิจัยท่ี 
Email:Pitchayaporn069@gmail.com 
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กิจกรรมเเนะเเนว 

เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

คร้ังท่ี 5 

เร่ืองท่ีจะพัฒนา การแสดงออก (2) 

สาระส าคัญ 

 การแสดงออก คือ การแสดงออกทางภาษาพูด ภาษาท่าทาง และแสดงออกทางอารมณ์

ได้อย่างเหมาะสมกับเวลาและสถานที่  ในสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่  และสามารถรับมือ 

จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและแกไ้ขสถานการณท์ี่เป็นปัญหาได ้

จุดมุ่งหมาย 

เพื่อใหน้กัเรียนมเีเนวทางในการรบัมือกบัสถานการณท์ีก่  าลงัเผชญิอยู่อย่างเหมาะสม 

เทคนิคท่ีใช้ Problem solving 

ช่ือกิจกรรม  รับมือกบัสถานการณน้ี์อย่างไร 

สื่อท่ีใช้ 

1. Power Point 

   2. Application Zoom 
วิธีการด าเนินการ 

    ข้ันน า 

1. ผูวิ้จยักล่าวทกัทายนกัเรียนและใหน้กัเรียนช่วยทบทวนเนือ้หาของกิจกรรมในครัง้ที่ผ่าน

มา  

2. ผูวิ้จยัชีแ้จงใหน้กัเรยีนทราบและเขา้ใจถงึวตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรม  

    ข้ันกิจกรรม 

1. ผูวิ้จยัสอบถามถงึสถานการณท์ี่มอบหมายใหน้กัเรียนไปจดัล าดบัมา โดยใหน้กัเรียนเลือก

สถานการณท์ี่ตนรบัมือยากที่สดุมา 



  82 

2. ผูวิ้จยัอธิบายถงึการคิดแกปั้ญหาแต่ละขัน้ตอนของการแกไ้ขปัญหาพรอ้มตวัอย่างที่แสดง
ใหเ้ห็นถึงกระบวนการตดัสนิใจแกไ้ขปัญหาทัง้ 5 ขัน้ ดงันี ้ 

  1.  การก าหนดปัญหา เป็นขัน้ตอนที่ก าหนดใหช้ดัเจนว่าอะไรคือปัญหาที่แทจ้ริง 
2. การคน้หาสาเหตขุองปัญหาและก าหนดทางเลือก โดยพิจารณาจากสาเหตุ

ของปัญหา และพฒันาทางเลือกหลายๆ ทางที่มีความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหา 

  3.  การวิเคราะหท์างเลือก โดยการประเมินทางเลือกแต่ละทางเลือกว่าเกิดผลดี 
ผลเสียอะไรตามมาและสามารถปฏิบตัิไดห้รือไม่ โดยใชข้อ้มลูต่างๆ ที่มีอยู่หรือหาขอ้มลูประกอบ
เพิ่มเตมิ 
  4.  การตดัสินใจเลือกวิธีแกไ้ขปัญหา จากทางเลือกต่างๆ ดว้ยเหตผุลและขอ้มลูที่
มี โดยอาศยัหลกัจริยธรรม ค่านยิม และหลกักฎหมาย มาเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ 
  5.  การแกไ้ขขอ้เสียของทางเลือก เสนอแนะวิธีการแกไ้ขขอ้เสียทีเ่กิดจากวิธีแกไ้ข
ปัญหาทีเ่ลือกใช ้ถา้ทดลองใชแ้ลว้ไดผ้ลก็สรุปเป็นแนวทางปฏิบตัิจริง 

     ข้ันสรุปและน าหลกัไปประยกุตใ์ช้ 

1. ใหน้กัเรียนสรุปแนวทางการแกปั้ญหาที่ตนเองเลือก และจะน าไปปรบัใชอ้ย่างไรโดย

การสุ่มถาม 

2. ผูวิ้จยัใหน้กัเรยีนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัขอ้คิดและประโยชนท์ี่ไดร้บัจากกิจกรรม 

3. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยัเกีย่วกบัรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไดช้ีแ้จงไปแลว้ และ 

นดัหมายวนัช่องทางและรูปแบบการด าเนนิกจิกรรมครัง้ตอ่ไป 

การวดัประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจและความร่วมมือในการปฏิบตัิกจิกรรม 

2. สงัเกตจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ 

 

หมายเหตุ สื่อการสอนและใบงานสามารถติดต่อผู้วิจัยท่ี 
Email:Pitchayaporn069@gmail.com 
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กิจกรรมเเนะเเนว 

เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

คร้ังท่ี 6 

เร่ืองท่ีจะพัฒนา ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

สาระส าคัญ 

 ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน คือ การรบัรูแ้ละเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น สามารถมองในมุม

ของผูอ่ื้นได ้สามารถปรบัความคิดใหม้ีความหลากหลายได ้สามารถรบัรูจ้ดจ าอารมณ์ความรูส้ึก

ของผู้อ่ืนผ่านการแสดงออกทางสีหนา้และท่าทาง เขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้น สามารถแสดงออกถึง

ความเอาใจใส่ ตอบสนองต่ออารมณข์องผูอ่ื้นไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัความรูส้ึกภายในใจตน 

จุดมุ่งหมาย 

1. นกัเรียนสามารถแบ่งปันแนวทางหรือวิธีการแกปั้ญหาแก่เพื่อนได ้

เทคนิคท่ีใช้ Sharing 

ช่ือกิจกรรม  รับมือกบัสถานการณน้ี์อย่างไร 

สื่อท่ีใช้ 

1. Power Point 

   2. Application Zoom 
วิธีการด าเนินการ 

    ข้ันน า 

1. ผูวิ้จยักล่าวทกัทายนกัเรียนและใหน้กัเรียนช่วยทบทวนเนือ้หาของกิจกรรมในครัง้ที่ผ่าน

มา  

2. ผูวิ้จยัชีแ้จงใหน้กัเรยีนทราบและเขา้ใจถงึวตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรม 

3. ก่อนที่เราจะมารบัรูปั้ญหาหรือเรื่องทีเ่พื่อนไม่สบายใจ ครัง้นีค้รูจะใหน้กัเรียนแชร์

เรื่องราวที่ความรูส้ึกของตนเอง และแนวทางการแกปั้ญหา โดยตอ้งเป็นเรื่องทีน่กัเรียนสามารถพดู
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ได ้และสมคัรใจเล่า อีกทัง้ไม่ระบุตวัตนและขอใหน้กัเรยีนรกัษาสิทธิและความเป็นส่วนตวัของ

เพื่อน เรื่องราวทีเ่ราร่วมพดูคยุกนัในวนันีจ้ะเป็นความลบั 

ข้ันสอน 

1. ครูจะใหเ้วลานกัเรียนไดเ้ล่าเรื่องราวที่ตนไม่สบายใจและตอ้งการรบัค าปรกึษา หรือ

ค าแนะน าจากเพื่อนผ่าน http://en.linoit.com/  (Lino Application) โดยไม่ตอ้งระบุชื่อและตวัตน

ของตน 

2. เมื่อนกัเรียนเล่าเรื่องราวของตวัเองพอสงัเขปผ่าน Lino Application แลว้ครูก็แชร์

หนา้จอใหน้กัเรียนในหอ้งเห็น และช่วยกนัแสดงความคิดเห็น 

3. ครูกล่าวว่าเมื่อนกัเรียนเห็นปัญหา หรือเรื่องที่เพื่อนไม่สบายใจของเพื่อน หรือเรื่องที่

เพื่อนตอ้งการค าแนะน าแลว้ หากใครตอ้งการเสนอแนะขอ้ใหค้  าปรกึษาในส่วนไหนสามารถยกมือ

และแสดงความคิดเห็นไดเ้ลย ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลไม่มีส่ิงที่ผิดแต่เราจะมาช่วยเหลือ

เพื่อนทีย่งัหาทางออกไมเ่จอกนั ส่วนนกัเรียนทีเ่ป็นเจา้ของขอ้ความอาจจะรบัฟังและน าไปปรบั

ใชไ้ด ้ 

ข้ันสรุปและน าหลักไปประยุกตใ์ช้ 

1. ผูวิ้จยัและนกัเรยีนร่วมกนัสรุปสิ่งที่ไดจ้ากการท ากิจกรรม 

2. ผูวิ้จยักล่าวปิดทา้ยว่าเรื่องราวต่างๆที่แต่ละคนพบเจออาจจะเหมือนกนัแตใ่หผ้ลกระทบ

แต่ตวับุคคลแตกต่างกนัดงันัน้เราไม่ควรน าทศันคติของเราไปตดัสินผูอ่ื้น เพราะเรื่องทีเ่รามองเหน็

ว่าเล็กนอ้ยก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของเพื่อนก็ได ้ส่วนนกัเรยีนคนใดทีย่งัไม่ไดค้  าตอบจากการ

ร่วมกนัใหค้  าปรกึษาวนันี ้หรือมเีรื่องราวที่ไม่อาจเปิดเผยไดก้็สามารถนดัหมายครูเพื่อขอรบั

ค าปรกึษาแบบส่วนตวัได ้

3. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยัเกีย่วกบัรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไดช้ีแ้จงไปแลว้ และ 

นดัหมายวนัช่องทางและรูปแบบการด าเนนิกจิกรรมครัง้ตอ่ไป 

การวดัประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจและความร่วมมือในการปฏิบตัิกจิกรรม 

2. สงัเกตจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ 

http://en.linoit.com/
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กิจกรรมเเนะเเนว 

เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

คร้ังท่ี 7 

เร่ืองท่ีจะพัฒนา ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

สาระส าคัญ 

 ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน คือ การรบัรูแ้ละเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น สามารถมองในมมุ
ของผูอ่ื้นได ้สามารถปรบัความคิดใหม้ีความหลากหลายได ้สามารถรบัรูจ้ดจ าอารมณค์วามรูส้ึก
ของผูอ่ื้นผ่านการแสดงออกทางสีหนา้และท่าทาง เขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้น สามารถแสดงออกถึง
ความเอาใจใส่ ตอบสนองต่ออารมณข์องผูอ่ื้นไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัความรูส้ึกภายในใจตน 

จุดมุ่งหมาย 

นกัเรยีนสามารถสะทอ้นความรูส้ึกและใหก้ าลงัใจเพื่อนได ้

เทคนิคท่ีใช้ Sharing 

ช่ือกิจกรรม  ฉันรู้สึก 

สื่อท่ีใช้ 

1. Power Point 
   2. Application Zoom 
วิธีการด าเนินการ 

    ข้ันน า 

1. ผูวิ้จยักล่าวทกัทายนกัเรียนและใหน้กัเรียนช่วยทบทวนเนือ้หาของกิจกรรมในครัง้ที่ผ่าน
มา  

2. ผูวิ้จยัชีแ้จงใหน้กัเรยีนทราบและเขา้ใจถงึวตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรม 
3. ผูวิ้จยักล่าวว่าคราวที่แลว้เราลองช่วยกนัใหข้อ้เสนอแนะ ใหค้  าแนะน าเพื่อนในเรื่องราว

ต่างๆไปแลว้ ครัง้นีเ้ราจะมาลองจบัคูเ่พื่อใหน้กัเรียนไดพ้ดูคยุและเขา้ใจผูอ่ื้นมากขึน้ 

 
 
 



  86 

ข้ันสอน 
1. ผูวิ้จยั Break out room แบบสุ่มออกไปเป็นคู่ แลว้ใหน้กัเรียนผลดักนัเล่าเรื่องราวของ

ตนเอง อาจเป็นเรื่องราวโดยทั่วไปทีเ่กิดขึน้มาไม่นาน หรือเป็นเรื่องราวที่มีความกงัวลของตน โดย
ใหฝ่้ายหนึ่งเป็น A และอีกฝ่ายหนึ่งเป็น B พรอ้มทัง้ย า้ว่าเรือ่งราวที่เพื่อนเล่าจะเก็บเป็นความลบั 

2. ผูวิ้จยัใหน้กัเรยีนประมาณ 15 นาที ในการผลดักนัเล่าเรื่องทัง้ 2 ฝ่าย และนดัหมายให้
กลบัมารวมกลุ่มกนัอีกครัง้ 

3. ผูวิ้จยัขออาสานกัเรียนออกมาเล่าความรูส้ึกของเพื่อนทีต่นสมัผสัได ้และถามอีกฝ่ายว่า
เพื่อนเขา้ใจสิ่งที่เรารูส้ึกหรือไม่ และใหส้ะทอ้นว่าหากเพื่อนรูแ้ละเขา้ใจตนรูส้กึอย่างไร และหากไม่
เขา้ใจตนรูส้ึกอย่างไร ประมาณ 4 คู่ 

ข้ันสรุปและน าหลักไปประยุกตใ์ช้ 

1. ผูวิ้จยัและนกัเรยีนร่วมกนัสรุปสิ่งที่ไดจ้ากการท ากิจกรรม 

2. ผูวิ้จยักล่าวปิดทา้ยว่าการที่เราเขา้ใจ เหน็อกเห็นใจผูอ่ื้นก็จะท าใหเ้ขารูส้ึกถงึมีใครสกั
คนเคยีงขา้ง มองในมมุกลบักนัหากเราสมัผสัไดว่้าเพื่อนเขา้ใจและเห็นอกเหน็ใจเรากจ็ะท าใหเ้รา
รูส้ึกดีไปดว้ย ดงันัน้หากเอาใจเขามาใสใ่จเรากจ็ะท าใหเ้ราอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมีความสขุ 

3. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยัเกีย่วกบัรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไดช้ีแ้จงไปแลว้ และ 
นดัหมายวนัช่องทางและรูปแบบการด าเนนิกจิกรรมครัง้ตอ่ไป 

การวดัประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจและความร่วมมือในการปฏิบตัิกจิกรรม 
2. สงัเกตจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ 

 

หมายเหตุ สื่อการสอนและใบงานสามารถติดต่อผู้วิจัยท่ี 
Email:Pitchayaporn069@gmail.com 
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กิจกรรมเเนะเเนว 

เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

คร้ังท่ี 8 

เร่ืองท่ีจะพัฒนา ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

สาระส าคัญ 

 ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น คือ การรบัรูแ้ละเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น สามารถมองในมมุของ

ผูอ่ื้นได ้สามารถปรบัความคิดใหม้ีความหลากหลายได ้สามารถรบัรูจ้ดจ าอารมณ์ความรูส้ึกของ

ผูอ่ื้นผ่านการแสดงออกทางสีหนา้และท่าทาง เขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้น สามารถแสดงออกถึงความ

เอาใจใส่ ตอบสนองต่ออารมณข์องผูอ่ื้นไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัความรูส้ึกภายในใจตน 

จุดมุ่งหมาย 

นกัเรยีนสามารถอธิบายความคิด ความรูส้ึกของผูอ่ื้นได ้

เทคนิคท่ีใช้ Sharing 

ช่ือกิจกรรม  เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

สื่อท่ีใช้ 

1. Power Point 

   2. Application Zoom 
วิธีการด าเนินการ 

    ข้ันน า 

1. ผูวิ้จยักล่าวทกัทายนกัเรียนและใหน้กัเรียนช่วยทบทวนเนือ้หาของกิจกรรมในครัง้ที่ผ่าน

มา  

2. ผูวิ้จยัชีแ้จงใหน้กัเรยีนทราบและเขา้ใจถงึวตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรม  

3. ผูวิ้จยักล่าวว่าเมื่อครัง้ก่อนเราไดเ้รียนรูค้วามคิด ความรูส้ึกของเพื่อนเมื่อพบกบัปัญหา

หรือเรื่องราวที่ไม่สบายใจ ซึ่งวนันีเ้ราจะมาสะทอ้นความส าคญัของความเหน็อกเห็นใจผูอ่ื้น การ

รบัรูค้วามรูส้ึกของผูอ่ื้นว่าเป็นอย่างไร 
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ข้ันสอน 

1. ผูวิ้จยัขอตวัแทนนกัเรียนเล่าเรื่องที่ตนเองเคยพบมา (สามารถเปิดเผยได)้ แลว้ถาม

นกัเรยีนคนอ่ืนๆว่านกัเรียนคิดว่าผูพ้ดู/ผูเ้ล่าก าลงัรูส้ึกอย่างไร เรารูไ้ดอ้ย่างไรว่าผูเ้ล่ารูส้ึกแบบนัน้ 

2. ใหน้กัเรียนแต่ละคนบอกถึงความคิดความรูส้ึกของตนเองต่อเรื่องนัน้ หรือสถานการณ์

นัน้ซึ่งอาจเป็นความคิดเหน็ ความรูส้ึกที่คลา้ยคลึงกนั หรือแตกต่างกนั 

3. ใหต้วัแทนนกัเรยีนเลือกเพื่อนที่สะทอ้นความคิด ความรูส้ึกของเราถูกตอ้งหรือใกลเ้คียง

ที่สดุและไวที่สดุ ต่อสถานการณท์ี่ตนเล่า 

4. ผูวิ้จยักล่าวถึงความส าคญัของการมีความตระหนกัรู ้เขา้ใจ และไวต่อความรูส้ึกว่า

ส าคญัอย่างไรต่อการมีความฉลาดทางสงัคมหรือการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นในสงัคม  

ข้ันสรุปและน าหลักไปประยุกตใ์ช้ 

1. ผูวิ้จยัและนกัเรยีนร่วมกนัสรุปสิ่งที่ไดจ้ากการท ากิจกรรม รวมไปถึงการน าไป

ประยุกตใ์ช ้

2. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยัเกีย่วกบัรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไดช้ีแ้จงไปแลว้ และ 

นดัหมายวนัช่องทางและรูปแบบการด าเนนิกจิกรรมครัง้ตอ่ไป 

การวดัประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจและความร่วมมือในการปฏิบตัิกจิกรรม 

2. สงัเกตจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ 

 

 

หมายเหตุ สื่อการสอนและใบงานสามารถติดต่อผู้วิจัยท่ี 
Email:Pitchayaporn069@gmail.com 
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กิจกรรมเเนะเเนว 

เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

คร้ังท่ี 9 

เร่ืองท่ีจะพัฒนา การรู้สถานการณ ์

สาระส าคัญ 

 ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน คือ การรบัรูแ้ละเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้น สามารถมองในมุม
ของผูอ่ื้นได ้สามารถปรบัความคิดใหม้ีความหลากหลายได ้สามารถรบัรูจ้ดจ าอารมณ์ความรูส้ึก
ของผู้อ่ืนผ่านการแสดงออกทางสีหนา้และท่าทาง เขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้น สามารถแสดงออกถึง
ความเอาใจใส่ ตอบสนองต่ออารมณข์องผูอ่ื้นไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัความรูส้ึกภายในใจตน 

จุดมุ่งหมาย 

นกัเรยีนสามารถบอกความรูส้ึกเกี่ยวกบัสถานการณท์ี่ตนเองก าลงัเผชญิอยู่ได ้

เทคนิคท่ีใช้ การอภิปรายกลุ่ม 

ช่ือกิจกรรม  What happen!! 

สื่อท่ีใช้ 

1. Power Point 

   2. Application Zoom 
วิธีการด าเนินการ 

    ข้ันน า 

1. ผูวิ้จยักล่าวทกัทายนกัเรียนและใหน้กัเรียนช่วยทบทวนเนือ้หาของกิจกรรมในครัง้ที่ผ่าน

มา  

2. ผูวิ้จยัชีแ้จงใหน้กัเรยีนทราบและเขา้ใจถงึวตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรม  

3. ผูวิ้จยัแบ่งนกัเรียนออกเป็น 8 กลุ่มและอธิบายกจิกรรในครัง้นี ้
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ข้ันสอน 

1. ผูวิ้จยัใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มสุ่มสถานการณท์ีต่นจะได ้เช่น ส่งงานไมท่นั เพื่อนไม่ตอบ

ขอ้ความทางSocial ถูกครูต าหนิในชัน้เรียน เห็นเพื่อนทะเลาะกนั เป็นตน้  

2. เมื่อแบ่งกลุ่มและสุ่มหวัขอ้แลว้ครู Break out กลุ่มนกัเรยีนออกไปเพื่อใหเ้ตรียมน าเสนอ

สถานการณท์ี่ตนเองไดร้บักลุ่มละ 7 นาที จากนัน้ก็สอบถามแต่ละกลุ่มว่า 

 2.1 สถานการณท์ี่นกัเรียนเห็นเป็นอย่างไร 

 2.2 นกัเรียนมีความคดิเห็นอย่างไรกบัสถานการณด์งักล่าว 

 2.3 มีนกัเรียนคนใดที่เคยเผชญิสถานการณน์ีแ้ลว้บา้ง 

 2.4 นกัเรียนคดิว่าใครบา้งที่เกีย่วขอ้งหรือไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์

ดงักล่าว 

โดยสอบถามจากนกัเรียนกลุ่มที่ไดร้บัโจทยแ์ละนกัเรียนคนอ่ืน 

3. เมื่อครบทัง้ 8 กลุ่มก็สอบถามว่าตอนที่ Break out กลุ่มออกไปเป็นอย่างไรบา้ง 

สถานการณท์ี่ไดห้นบิยกขึน้มาเป็นสถานการณท์ีห่ลายๆคนเคยเจอแมจ้ะเป็นสถานการณเ์ดียวกนั

แต่นกัเรยีนก็อาจจะมีมมุมองที่แตกต่างกนั ตีความต่างกนั และมองเห็นผลกระทบที่ต่างกนั ดงันัน้

การที่เราจะปฏิบตัิตนอย่างไรในสถานการณท์ี่เราเผชญิอยูเ่ราควรไตร่ตรองใหร้อบคอบ ตีความว่า

ปัจจบุนัเกิดเหตกุารอะไรแลว้จะตอบสนองอย่างไร 

ข้ันสรุปและน าหลักไปประยุกตใ์ช้ 

1. ผูวิ้จยัและนกัเรยีนร่วมกนัสรุปสิ่งที่ไดจ้ากการท ากิจกรรม รวมไปถึงการน าไป

ประยุกตใ์ช ้

2. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยัเกีย่วกบัรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไดช้ีแ้จงไปแลว้ และ 

นดัหมายวนัช่องทางและรูปแบบการด าเนนิกจิกรรมครัง้ตอ่ไป 

การวดัประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจและความร่วมมือในการปฏิบตัิกจิกรรม 

2. สงัเกตจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ 
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กิจกรรมแนะแนว 

เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

คร้ังท่ี 10 

ปัจฉิมนเิทศ 

จุดมุ่งหมาย 

1. เพื่อใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละสรุปความคิดเหน็ รวมทัง้ประโยชนท์ี่
ไดร้บัจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

2. เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัและเห็นความส าคญัของการมีความฉลาดทางสงัคม 

3. เพื่อประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรม 

เทคนิคท่ีใช้ การอภิปรายกลุ่ม 

ช่ือกิจกรรม สรุปการเรยีนรู ้

สื่อท่ีใช้  

แบบวดัความฉลาดทางสงัคม  
วิธีการด าเนินการ 

   ข้ันน า 

1. ผูวิ้จยักล่าวทกัทายนกัเรียน 

   ข้ันกิจกรรม 

1. ผูวิ้จยัใหน้กัเรยีนร่วมกนัอภิปรายถึงความส าคญัของการมีกรอบแนวคิดความฉลาดทาง
สงัคม และการปฏิบตัิตนที่พฒันาความฉลาดทางสงัคม  

2.ผูวิ้จยัทบทวนถึงเป้าหมายในการพฒันาตนเองในครัง้ที่ 2 ว่านกัเรียนคนใดที่สามารถท า
ไดต้ามที่ตนเองตัง้ไวบ้า้ง รูส้ึกอย่างไร  

3. ผูวิ้จยัใหน้กัเรยีนตอบแบบวดัความฉลาดทางสงัคม 

4. ผูวิ้จยัใหน้กัเรยีนร่วมอภิปรายแนวทางเพื่อพฒันาความฉลาดทางสงัคม ที่สามารถ 
น าไปประยุกตใ์ชใ้นการเรียนไดจ้ริง ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  
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5. ผูวิ้จยัใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายถึงประโยชนแ์ละขอ้คิดที่ไดจ้ากการร่วมกจิกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคม 

6. ผูวิ้จยัใหน้กัเรยีนร่วมกนัเขียนสิ่งตนเองจะท าเพื่อเสริมสรา้งความฉลาดทางสงัคมลงใน
กระดาษ Post-it 

   ข้ันสรุปและน าหลักไปประยกุตใ์ช้ 

1. วิจยักล่าวขอบคณุและกล่าวปิดกจิกรรมเพื่อพฒันาความฉลาดทางสงัคม 

การวดัและประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจและความร่วมมือในการปฏิบตัิกจิกรรม  
2. ประเมินจากแบบวดัความฉลาดทางสงัคม 

 
 
 
 
หมายเหตุ สื่อการสอนและใบงานสามารถติดต่อผู้วิจัยท่ี 
Email:Pitchayaporn069@gmail.com 
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แบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ค าชีแ้จง 
    1. แบบวดัฉบบันีม้จีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาความฉลาดทางสงัคมของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 4         
     2. แบบวดัฉบบันี ้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
 1) ขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคล  
 2) แบบวดัความฉลาดทางสงัคมจ านวน 42 ขอ้ 
     3. แบบวัดฉบับนี ้ใช้ส  าหรับการศึกษาวิจัยเท่านั้น การตอบแบบวัดนี ้จะไม่มีผลกระทบต่อ 
นกัเรียนแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชนใ์นการศึกษา จึงขอความกรุณานักเรียนใหต้อบให้ ตรงกับ
ความรูส้ึกนกัเรียนมากที่สดุ และโปรดตอบแบบวดัใหค้รบทุกขอ้  
 
ตอนท่ี1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล  
ค าชีแ้จง 
โปรดท าเครื่องหมาย √ และเติมขอ้มลูลงในช่องที่ตรงกบัสภาพเป็นจรงิของนกัเรียน  
   1. เพศ   ชาย  หญิง  ไม่ระบุ 
    2. หอ้ง………………………………………… 
    3. เลขประจ าตวันกัเรยีน…………………. 
 
ตอนท่ี2 แบบวัดความฉลาดทางสังคม 
ค าชีแ้จง 

ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความแต่ละขอ้ และท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องขวามือของ ขอ้ความที่
ตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียนมากที่สดุเพยีงช่องเดียวเท่านัน้ โดยมเีกณฑก์ารเลือก จ านวนครัง้ต่อ
สปัดาหโ์ดยเเบบวดัเเบ่งเป็น 5 ระดบัดงันี ้ 
 5 หมายถึง ขอ้ความตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรยีนทีท่  าเป็นประจ า หรือทกุครัง้ 
 4 หมายถึง ขอ้ความตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรยีนทีท่  าอยูบ่่อยครัง้ 
 3 หมายถึง ขอ้ความตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรยีนอยู่ในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง ขอ้ความตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรยีนทีท่  าบา้งเป็นบางครัง้ 
 1 หมายถึง ขอ้ความไม่ตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียน หรือนกัเรยีนไม่เคยท าเลย 
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ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัพฤตกิรรมต่อสปัดาห ์

ท า
เป็
นป

ระ
จ า

 

ท า
อย
ู่บ่อ
ยค
รัง้

 

ระ
ดบั
ปา
นก
ลา
ง 

ท า
บา้
งเบ

าง
คร
ัง้ 

ไม
่เค
ยท
 าเล

ย 

ดา้นการรูส้ถานการณ ์

1 
ในแต่ละสถานการณ ์ ขา้พเจา้รูว่้าจะตอ้งปฏิบตัิตน
อย่างไร 

     

2 
ขา้พเจา้สามารถตีความพฤติกรรมที่คนรอบขา้ง
แสดงออกได ้

     

3 
เมื่ออยู่ในสถานการณต์่าง ๆ ขา้พเจา้ไวต่อความ
ตอ้งการของผูอ่ื้น 

     

4 ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจคนรอบขา้งตนเอง      

5 
ขา้พเจา้สามารถประเมินทิศทางของสถานการณท์ี่
เกิดขึน้ได ้

     

6 ขา้พเจา้มกัไม่สงัเกตว่าผูอ่ื้นรูส้ึกอย่างไร      
7 ขา้พเจา้ท าอะไรไม่ถูกเมื่ออยู่ในสถานการณท์ี่แย่ ๆ       

8 
ขา้พเจา้มกัถูกต าหนิจากคนรอบขา้งว่าขา้พเจา้
แสดงพฤติกรรมไมเ่หมาะสมกบักาลเทศะ 

     

ดา้นการกลา้แสดงออก 

1 
ขา้พเจา้ใชค้  าพดูทางบวกเมื่อเผชิญกบัสถานการณ์
ที่เป็นปัญหาได ้

     

2 
ขา้พเจา้สามารถแกไ้ขปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ 
ได ้

     

3 
ขา้พเจา้สามารถสื่อสารตอบโตก้บับุคคลอ่ืนไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

     

4 
ขา้พเจา้รูว่้าควรพดูกบัผูอ่ื้นดว้ยค าพดูอย่างไรถึงจะ
ท าใหส้ถานการณด์ีขึน้ 

     

5 ขา้พเจา้สามารถเป็นตวัของตวัเองไดเ้มื่ออยู่กบัผูอ่ื้น      
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ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัพฤตกิรรมต่อสปัดาห ์
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6 
เป็นเรื่องยากที่จะแสดงตวัตนออกมาจริง ๆ ใน
สถานการณต์่าง ๆ 

     

7 
เมื่อขา้พเจา้ไม่พอใจสิ่งใด ขา้พเจา้มกัแสดงออก
ทางสีหนา้และแววตา 

     

8 
ขา้พเจา้ไม่สามารถจดัล าดบัความส าคญัของ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ได ้

     

9 
ขา้พเจา้สามารถรบัมือกบัสถานการณท์ีเ่ป็นปัญหา
ได ้

     

ดา้นความจริงใจ 

1 
ขา้พเจา้สามารถบอกและอธิบายความรูส้ึกของ
ตนเองที่มตี่อผูอ่ื้นไดอ้ย่างตรงไปตรงมา 

     

2 
ขา้พเจา้ไม่ชอบโกหกความรูส้ึกของตนเองที่มีต่อ
ผูอ่ื้น 

     

3 
พฤติกรรมส่วนใหญ่ของขา้พเจา้มกัจะแสดงออกมา
อย่างตรงไปตรงมา 

     

4 ขา้พเจา้กลา้ยอมรบัอารมณด์า้นลบของตนเอง      

5 
ขา้พเจา้รบัผิดชอบในค าพดูและการกระท าของ
ตนเองที่มตี่อผูอ่ื้น 

     

6 
เป็นเรื่องยากที่ขา้พเจา้จะบอกความรูส้ึกทีเ่ป็นจริง
กบัคนอ่ืน 

     

7 
ขา้พเจา้สามารถบอกเหตผุลที่แทจ้ริงของพฤตกิรรม
ดา้นลบของตนเองได ้

     

8 
เมื่อไม่เห็นดว้ยกบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น ขา้พเจา้
เลือกทีจ่ะเงยีบมากกว่า 
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ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัพฤตกิรรมต่อสปัดาห ์
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พดูออกไป 

9 
ขา้พเจา้กลา้ที่จะบอกเพื่อนเมื่อเพื่อนแสดง
พฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม 

     

ดา้นความชดัเจน 

1 
ขา้พเจา้สามารถหาขอ้มลูมาสนบัสนุนความคิดเห็น
ของตนเองได ้

     

2 
ขา้พเจา้สามารถอธิบายความคิดของตนเองใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน 

     

3 
ขา้พเจา้รูว่้าจะตอ้งท าอย่างไรถึงจะไดร้บัความ
ร่วมมือจากผูอ่ื้นในการท างาน 

     

4 
ขา้พเจา้สามารถอธิบายเรื่องทีเ่ขา้ใจยากใหเ้ขา้ใจ
ง่ายได ้

     

5 
เมื่อตอ้งท างานร่วมกนัและมีการโตเ้ถียง  ขา้พเจา้
มกัมองเหน็แต่มมุของตนเอง 

     

6 
เมื่อตอ้งตดัสินใจ ขา้พเจา้มั่นใจว่าขา้พเจา้ตดัสินใจ
ไดถู้กตอ้ง 

     

7 
ขา้พเจา้โนม้นา้วใหผู้อ่ื้นท าตามเป้าหมายที่ก าหนด
ร่วมกนัได ้

     

8 
ขา้พเจา้มีการก าหนดเป้าหมายสิ่งทีจ่ะท าร่วมกบั
ผูอ่ื้น 

     

9 
ขา้พเจา้สามารถอธิบายขอ้มลูที่ไดร้บัมาใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน 

     

ดา้นความเหน็อกเห็นใจ 
1 ขา้พเจา้เขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้น      
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ขอ้ ขอ้ความ 
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2 ขา้พเจา้สามารถรบัรูส้ิ่งที่ผูอ่ื้นก าลงัรูส้ึกได ้      
3 เมื่อผูอ่ื้นรูส้ึกทอ้ขา้พเจา้สามารถอยู่ขา้งผูอ่ื้นได ้      
4 ขา้พเจา้ปรบัมมุมองของตนเองใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นได ้      
5 ขา้พเจา้ไม่ชอบฟังปัญหาของผูอ่ื้น      
6 มนัเป็นเรื่องยากที่ขา้พเจา้จะมองในมมุของคนอ่ืน      
7 ขา้พเจา้สามารถเขา้ใจความตอ้งการของผูอ่ื้นได ้      

8 
เมื่อผูอ่ื้นแสดงออกทางสีหนา้ขา้พเจา้ก็รบัรูไ้ดว่้าเขา
รูส้ึกอย่างไร 

     



 

ประวัต ิผ ู้เข ียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกลุ นางสาวพิชญาพร สมจนัทร ์
วัน เดือน ปี เกิด 29 มกราคม 2536 
สถานท่ีเกิด จงัหวดัเชยีงใหม ่
วุฒิการศึกษา การศึกษาบณัฑิต สาขาจติวิทยาการเเนะเเนว คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ  
การศึกษามหาบณัฑติ สาขาจิตวิทยาการเเนะเเนว คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 302 ซอยอนามยังามเจรญิ 27 แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพ 
10150   
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