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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง การศึกษาอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสือ่สาร ของนิสติหลกัสตูรการศึกษา
บณัฑิต  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ        

ผู้วิจยั กรร คล้ายสงัข์ 
ปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตพุล ยงศร  

  
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรการศึกษา

บณัฑิตที่มีต่ออตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสารของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใน 
3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปี คณะ และผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 353 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัของลเิคิร์ท (Likert’s Scales) จ านวน 29 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.951 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-
test independent) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบเป็น
รายคู่ ในกรณีที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติโดยใช้วิธีของเชฟเฟ่  (Scheffe’ s Method) ผลการวิจัย
พบว่า 1.) นิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้าน
ทักษะสื่อสาร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2.) นิสิตที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออัตลกัษณ์ด้าน
ทักษะสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยรวมและด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล /ความรู้ 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สว่นด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 3.) นิสิตที่มีชัน้ปีต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 4.) นิสิตที่มีคณะวิชาต่างกัน  มีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ด้านทักษะสื่อสาร โดยรวมและในด้าน
ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน  และด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร ไม่พบความแตกต่าง 5.) นิสิตที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออัตลกัษณ์ด้าน
ทักษะสื่อสาร โดยรวม และในด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน  แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สว่นด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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This research is aimed at To study and compare the opinions of graduate education 

curriculum students on communication skills Of graduate education program students 
Srinakharinwirot University in 3 areas: the ability to use language to communicate clearly Ability to 
transfer information / teaching and ability to use information technology for communication by 
gender, class, year, faculty and academic achievement The sample group consisted of 353 
graduate education program students. The instrument used in the research was a 5-level rating scale 
questionnaire based on 29 Likert's Scales questionnaire with a reliability of 0.951. Statistics used in 
data analysis were frequency, percentage, average score Standard deviation, t-test independent, 
one-way analysis of variance (One-Way ANOVA) and double test In the case of statistically 
significant differences using the Scheffe ’s Method .The results of the research were as follows: 1.) 
Graduate education students Srinakharinwirot University Have opinions about communication skills 
Overall and each aspect is at a high level. 2.) Students with different gender Have opinions on 
communication skills Srinakharinwirot University Overall and the ability to transfer information / 
knowledge is significantly different at the level of 0.05. On the other side No differences found. 3.) 
Students with different years Have opinions on communication skills Overall and individual aspects 
were significantly different at the level of 0.05. 4.) Students with different faculties Having opinions on 
identity skills in overall communication and in the ability to use language to communicate clearly And 
the ability to transfer information / knowledge is significantly different at the level of 0.05. As for the 
ability to use information technology for communication No differences found. 5.) Students with 
different learning achievement There are opinions on identity skills in overall communication skills 
and in terms of ability to use language to communicate clearly and clearly with different statistical 
significance at the level of 0.05. No differences 
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กิ ต ติก รรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี  ้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาเป็นอย่างย่ิง  จาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ยงศร และ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการให้ค าปรึกษา แนะน าตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้รวมถึงความเอาใจใส่และก าลงัใจในการท างานวิจยัฉบบันีเ้ป็นอย่างดีย่ิง ผู้วิจัย
จงึขอขอบพระคณุท่านอาจารย์เป็นอย่างสงู 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐะนุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัลย์ 
วิศวธีรานนท์ อาจารย์ ดร.ประภาศรี พรหมประกาย และอาจารย์ ดร.ประภัศรา ธโนศวรรย์ คณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจยั ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจนท าให้ปริญญา
นิพนธ์ฉบับนีม้ีความสมบูรณ์และบรรลตุามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้  อีกทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการท าปริญญา
นิพนธ์ให้ถกูต้องและมีคณุภาพตามหลกัสตูรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชยั สธุาสโินบล อาจารย์ประจ าภาควิชาหลกัสตูรและการ
สอน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี อาจารย์ประจ าภาควิชาการแนะแนว 
และจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อาจารย์ ดร.ประภัศรา ธโนศวรรย์ อาจารย์ประจ าภาค
วิชาการการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ที่กรุณารับเป็นผู้ เชี่ยวชาญ และ
สละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบ แก้ไข และให้ค าแนะน าเพื่อให้เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยสมบูรณ์และมีคุณภาพ  
นอกจากนีข้อขอบคุณ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ และคณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการ
วิจยั 

ขอขอบคณุพี่ๆ เพื่อนๆ นิสิตสาขาวิชาการการการบริหารและการจัดการการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ รวมทัง้พี่ๆ เพื่อนๆ และลกูศิษย์ โรงเรียนวัดสคุนธาราม สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยธุยา เขต 2 ทกุท่านที่คอยให้ความช่วยเหลอืและเป็นก าลงัใจตลอดมา 

สดุท้ายนี  ้ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณ นายอุดม คล้ายสงัข์ และนางกอบกุล คล้ายสังข์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา 
มารดา ตลอดจนทกุท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี ้ที่มีส่วนให้ค าปรึกษาและช่วยเหลอืในการท าปริญญานิพนธ์กับ
ผู้วิจยัตลอดมา คณุค่าและประโยชน์ อนัใดที่เกิดจากการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัขอมอบแด่พระคณุของบิดา มารดา อีกทัง้
คณาจารย์  ผู้ประสทิธ์ิประสาทวิชาทกุท่านที่ได้อบรมสัง่สอน และผู้มีพระคณุทกุท่าน 

  
  

กรร  คล้ายสงัข์ 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การสร้างครูท่ีมีคณุภาพเป็นสิ่งส าคญัอย่างย่ิงในการพัฒนาการศกึษา เพราะครูเป็น
ผู้ สร้าง บุคลากรทุกสาขาอาชีพ ครูเป็นบุคคลส าคัญท่ีมีหน้าท่ีรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ มา
ถา่ยทอดให้ ลกูศิษย์ได้รับความรู้จากการเรียนการสอนในโรงเรียน และออกแบบการเรียนรู้ให้ลกู
ศิษย์ (วิจารณ์ พานิช, 2555, น. 5) จากปัญหาท่ีครูต้องมีเทคนิควิธีการสอนให้เหมาะกบัผู้ เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมี คุณลักษณะแตกต่างจากศตวรรษท่ีผ่านมา คือมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีตา่ง ๆ เพ่ืออ านวย ความสะดวกในชีวิตประจ าวนั เช่น เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
สื่อสงัคม (social media) ผา่น ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตด้วยคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ รวมไปถึง
อปุกรณ์สื่อสารแบบพกพารูปแบบ ใหม ่ๆ ท่ีทนัสมยั และสามารถค้นหาข้อมลูขา่วสารได้ด้วยความ
รวดเร็ว ล้วนแล้วแต่สามารถประยกุต์ ใช้ในการเรียนการสอนได้ทัง้สิน้ หรือเรียกวา่ เทคโนโลยีเพ่ือ
การศกึษา ซึ่งได้มีการก าหนดมาตรฐาน ผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 สรุปเป็นหวัข้อท่ีส าคญั ได้แก่ การ
มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม การสื่อสารและการท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืน ความ
คลอ่งแคลว่วอ่งไวในการค้นคว้าหาข้อมลูสารสนเทศ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา 
และการคิดตดัสินใจ การเป็นประชากรดิจิทลั และการด าเนินการด้านเทคโนโลยีและหลกัการ 

การพัฒนาอัตลักษณ์ครูเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้ครูน่าเช่ือถือ ความชัดเจนของอัต
ลกัษณ์จะเป็นก้าวแรกในการพัฒนา เพราะถ้าครูมีความเข้าใจในอตัลกัษณ์ วา่ “ฉนัเป็นใคร” และ 
“ฉันต้องท าอะไร” ก็จะสามารถพัฒนาได้ ทัง้ตัวครูเองและการศึกษา  (Mockler, 2011) นิสิต
นกัศกึษาครูก็เป็นอีกกลุม่บคุคลท่ีมีความส าคญั เพราะจะเป็นผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาออกไปประกอบ 
วิชาชีพครู ดังนัน้ อัตลักษณ์ครูเป็นเร่ืองส าคัญท่ีต้องสร้างและสนับสนุนให้เกิดขึน้ในหลกัสูตร
การศึกษาครู เพราะหากนิสิตนักศึกษาครูมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเร่ืองของอตัลักษณ์  
จะท าให้สามารถพฒันาอตัลกัษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Lopes & Pereira, 2012; Oruc, 2013) 
นอกจากนี ้อัตลักษณ์ครูยังเป็น เคร่ืองมือส าคัญท่ีนักการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพ เพ่ือท่ีจะสร้างภาพรวมท่ีมีลักษณะเด่น และมีความหลากหลาย รวมทัง้สร้างกรอบการ
ฝึกหดัและพฒันาครูอีกด้วย (Olsen, 2008)  

ในช่วงไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา มีการเตรียมครูให้พร้อมส าหรับการก้าวเข้าสูศ่ตวรรษท่ี 21 โดย
มีการพัฒนา หลกัสตูรการศกึษาครู (Kennedy & Heineke, 2014) เพ่ือให้ครูพร้อมรับความรู้ใหม่
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ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและ พฒันา (Choudhary, 2013; Dede, 2010;  Rotherham & Willingham, 
2009; Voogt & Roblin, 2010) ซึ่งทักษะส าคญัท่ีควรพัฒนามีหลายทักษะ เช่น ภาวะผู้น า การ
ท างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา มนษุย์สมัพนัธ์ การส่ือสารและการใช้ภาษา เป็นต้น  

สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบั จ๊อบไทย
ดอทคอม และแคเรียร์วีซ่า ศึกษาวิจยัเร่ือง "ช่องวา่งทักษะท่ีส าคญัในโลกการท างาน" เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ โดยเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนิสิต  นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากทัว่ประเทศ ซึ่งผลการวิจยัพบวา่ นิสิต นกัศกึษา 86% ยงัไมเ่ช่ือมัน่ในศกัยภาพของ
ตนเอง และพร้อมท่ีจะพฒันาภายใต้การชีแ้นะจากผู้มีประสบการณ์    ทัง้นีม้ี 7 ทักษะท่ีนกัศกึษา
จบใหม่ยงัขาดอยู่ และต้องได้รับการพฒันา เพ่ือให้เป็นทกัษะติดตวัท่ีนอกเหนือจากวิชาเรียนปกติ 
และเตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขนัในตลาดแรงงานต่อไป ซึ่งนึ่งในทักษะท่ีนักศกึษาจบใหม่
ยงัขาดอยู่ คือ ทกัษะด้านการมีความสามารถในการส่ือสารท่ีเป็นระบบ รู้จกัล าดบัความส าคญัใน
การสื่อสารให้ผู้ รับสารสามารถเข้าใจได้ในทันที สามารถโน้มน้าวผู้ รับสารให้คล้อยตามได้ และมี
ความสามารถทางด้านภาษาองักฤษ หรือภาษาท่ีสาม (แสงเดือน ตัง้ธรรมสถิต, 2559) 

จากพืน้ฐานอตัลกัษณ์นิสิต 9 ประการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นัน้ ในปี
การศึกษา 2554 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวนัท่ี 13 กันยายน 2554 มีมติ
เก่ียวกับการประกันคณุภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2554 ในประเด็นท่ีเก่ียวกับอตัลกัษณ์
ของมหาวิทยาลัยโดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบกับตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั และก าหนดให้อตัลักษณ์ของมหาวิทยาลยั คือ อตัลกัษณ์นิสิตท่ีมหาวิทยาลยัให้
ความส าคญั ได้แก่ “มีทกัษะสื่อสาร” ท่ีครอบคลมุทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษา
สื่อสารได้เข้าใจชัดเจน ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร อนัมาจากรากฐานของ “ความเป็นครู” ซึ่งผลการบริหาร
สถาบันให้เกิดอตัลกัษณ์จะเกิดขึน้เมื่อผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากรมุง่ส่งเสริม ผลกัดนั และ
สร้างโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาตนเองให้ “มีทักษะสื่อสาร” พร้อมร่วมเป็นต้นแบบในการ “มีทักษะ
สื่อสาร” ท่ีดี และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ์นัน้จะเกิดขึน้เมื่อนิสิตและบัณฑิตพัฒนา
ตนเองให้ “มีทักษะสื่อสาร” ครอบคลมุทัง้ 3 ด้าน พร้อมทัง้พัฒนาตนเองให้“มีทักษะสื่อสาร” ท่ีดี
เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติตอ่ไป (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554, น. 45) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีรากฐานมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูงและ
วิทยาลยัวิชาการศกึษา ได้วางรากฐานการศกึษาแบบพิพฒันาการ (Progressive Education) เพ่ือ
พฒันาสงัคมประชาธิปไตยไว้ให้กบัสงัคมไทยมากวา่คร่ึงศตวรรษ จากความเข้มแขง็ในอดีตได้ผา่น
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มาสูภ่าวะออ่นตวัด้วยปัจจยัมากมายหลายอย่างในช่วงเวลาหนึ่ง ช่วงวาระ 60 ปี “จดุเปลี่ยน มศว” 
(28 เมษายน 2552) มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาศาสตร์ทัง้ระบบ การผลิตครูเพ่ือ
การศึ กษ าขัน้ พื ้น ฐ าน  ย่ อม เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ “ป ฏิ รูป การศึ กษ าศาสต ร์ ”  ด้ วย           
(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553)  

ประกอบกับการศึกษางานวิจัยในช่วง 10 ท่ีผ่านมา ต่างประเทศให้ความสนใจกับ
การศึกษาอตัลกัษณ์ครูในแง่มมุท่ีตา่งกนั เช่น การศึกษาและท าความเข้าใจในอตัลกัษณ์ครู การ
พัฒนาอตัลักษณ์ครู การศึกษาอตัลกัษณ์ครูในนิสิตนักศึกษาครู การพัฒนาเคร่ืองมือและการ
วดัอตัลกัษณ์ครู เป็นต้น ส่วนการศึกษาเก่ียวกับอัตลกัษณ์ในทางการศึกษาของประเทศไทยยัง
ไม่ได้มีการศึกษามากนัก งานวิจัยท่ีพบ เช่น การศึกษาเก่ียวกับอัตลักษณ์ของนิสิตนักศึกษา  
(สุภัชฌาน์ ศรีเอ่ียม , 2015) อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (ศุภฤกษ์ รักชาติ , 2554) การศึกษา 
อตัลกัษณ์ของการศึกษา (วรวฒุิ, 2552) และการค้นหาตวัแปรเพ่ือไปจ าแนกกลุ่มของอตัลกัษณ์
เชิงวิชาชีพครูตามภมูิหลงั (พลบัจีน และ แกมเกต,ุ 2014)  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัยงัไม่พบการศึกษาเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ครูในด้าน
ทักษะสื่อสาร ท่ีผู้ วิจัยเสนอข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาว่านิสิตหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคาดหวังและมีการปฏิบัติจริงในเร่ืองอัตลักษณ์ด้าน     
ทักษะสื่อสารอย่างไร ซึ่งก็คือการประเมินความต้องการจ าเป็น ผลท่ีได้จากการประเมิน จะเป็น
สารสนเทศท่ีจะน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาของครูต่อไปและด้วยเหตผุลดังกล่าว
ข้างต้น เพ่ือให้บรรลเุจตนารมณ์ของการก าหนดอตัลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
ด้านการมีทกัษะสื่อสาร จึงควรมีการศกึษาอตัลกัษณ์นิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านทกัษะสื่อสาร โดยศกึษาความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตท่ีมี
ต่ออัตลักษ ณ์ ด้านทักษะสื่ อสาร ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิต  มหาวิทยาลัย                     
ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีครอบคลมุ 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชดัเจน 
ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การส่ือสาร อนัมาจากรากฐานของ “ความเป็นครู” เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคณุภาพของนิสิต
ตามความคาดหวังของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้นิสิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามความ
ต้องการของสงัคม และเพ่ือใช้ข้อมลูส าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน และเพ่ือ
ตรวจสอบว่านิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมีอัตลักษณ์ด้านทักษะสื่อสารดังกล่าวมากน้อย
เพียงใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ นิสิต              
ด้านการมีทกัษะสื่อสารท่ีดีตอ่ไป 
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นอกจากนี ้ผู้ วิจัยสมัภาษณ์นิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต ทัง้คณะศึกษาศาสตร์ 
และคณะร่วมผลิต ประเดน็ปัญหาท่ีนิสิตมีความคิดเห็นตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร รวมถึงการ
รับรู้ในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ของนิสิตเอง ซึ่งจากการสมัภาษณ์ พบว่า ในปัจจุบันนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตบางส่วน ยังขาดกระบวนการในการเสริมสร้างและตระหนักถึง           
อตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร การรับรู้ของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิตเก่ียวกับอตัลกัษณ์ด้าน
ทักษะสื่อสารในด้านต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง (นิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต, 2562) นอกจากนี ้จาก
การสัมภาษณ์ตัวแทนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สามารถน ามาสรุปข้อมูลในภาพรวม
เก่ียวกับความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตต่ออัตลักษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ท่ี
ครอบคลมุ 3 ด้าน ดงันี ้

1. ด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน พบว่า นิสิตหลกัสตูร
การศึกษาบัณฑิตแต่ละคนมีความสามารถในการใช้ภาษาในสื่อสารให้ผู้ ฟังเกิดความเข้าใจได้
ชดัเจนท่ีมากน้อยแตกตา่งกนั  

2. ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ พบว่า นิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตแต่ละคนมีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลูและความรู้ให้กับบุคคลอ่ืนได้มากน้อย
แตกตา่งกนั 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร พบวา่ นิสิตหลกัสตูร
การศกึษาบณัฑิตแต่ละคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประกอบกบัการส่ือสาร หรือในการ
เผยแพร่ความรู้ได้มากน้อยแตกตา่งกนั 

ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นอตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิต
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือใช้ข้อมลูส าหรับเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน และเพ่ือตรวจสอบวา่นิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตมีอตัลกัษณ์
ด้านทักษะสื่อสารดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศกัยภาพนิสิตให้
เป็นไปตามอตัลกัษณ์นิสิต ด้านการมีทกัษะสื่อสารท่ีดีตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ก าหนดความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบัณฑิตท่ีมีต่ออตัลกัษณ์ด้าน

ทกัษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีครอบคลมุ 3 
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ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน ความสามารถในการถ่ายทอด
ข้อมลู/ความรู้ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตท่ีมีตอ่อตัลกัษณ์
ด้านทกัษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม และ
เป็นรายด้าน จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปี คณะ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 
ความส าคัญของการวจิัย 

การศึกษาวิจัยครัง้นีจ้ะท าให้ได้ทราบสภาพการณ์ เก่ียวกับคณุลกัษณะของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ด้านทักษะสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ี
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ในปัจจบุนั ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงตอ่การน าไปใช้ใน
การก าหนดกระบวนการเพ่ือการเสริมสร้างอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร และใช้ในการพฒันากรอบ
การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งปลกูฝังให้
ผู้ เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ รวมทัง้เพ่ือทบทวนนโบบายการจัดการศึกษา การปรับปรุง
กิจกรรมเพ่ือพฒันานิสิต และการจดัสภาพแวดล้อมให้ตอบสนองตอ่การพฒันานิสิตครูในด้านการ
มีทักษัสื่ อสาร ให้ เป็นบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณค่า และคุณภาพในสังคม ก่อเกิด
ลกัษณะเฉพาะของตนเอง และเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒย่ิงขึน้ไป 
 
ขอบเขตของการวจิัย  

ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนิสิตระดบัปริญญาตรีท่ีก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีท่ี 1–5 

หรือสงูกว่า ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม
จ านวนทัง้สิน้ 3,026 คน  

ตวัแปรท่ีศกึษา  
1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่  

1.1 เพศ จ าแนกเป็น 
1.1.1 เพศชาย  
1.1.2 เพศหญิง 

1.2 ชัน้ปี จ าแนกเป็น  
1.2.1 ชัน้ปีท่ี 1  
1.2.2 ชัน้ปีท่ี 2 
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1.2.3 ชัน้ปีท่ี 3  
1.2.4 ชัน้ปีท่ี 4  
1.2.5 ชัน้ปีท่ี 5 หรือสงูกวา่ 

1.3 คณะวิชา จ าแนกเป็น  
1.3.1 คณะศกึษาศาสตร์ 
1.3.2 คณะมนษุยศาสตร์ 
1.3.3 คณะวิทยาศาสตร์ 
1.3.4 คณะสงัคมศาสตร์ 
1.3.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
1.3.6 คณะพลศกึษา 

1.4 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกเป็น  
1.4.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  
1.4.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง  
1.4.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู  

2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิตท่ีมีต่ออตัลกัษณ์
ด้านทักษะสื่อสาร ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการใช้
ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
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กรอบแนวคดิ 
 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ท่ีมา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. อัตลักษณ์นิสิตด้านทักษะสื่อสาร หมายถึง คุณลักษณะของนิสิตท่ีแสดงออกถึง

ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเข้าใจชัดเจน สามารถถ่ายทอดข้อมูล/  ความรู้ไปสู่
กลุม่เป้าหมายได้อย่างเข้าใจ และสามารถเลือกวิธีการหรือช่องทางในการสื่อสารกบับคุคลได้อย่าง
เหมาะสม ท่ีครอบคลมุทัง้ 3 ด้าน ดงันี ้

1.1 ด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน หมายถึงพฤติกรรมท่ี
นิสิตแสดงออกถึงการใช้ภาษาพดู ภาษาเขียน การฟังและการอา่น ในการสื่อสารทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษหรือภาษาตา่งประเทศอ่ืน ได้ถูกต้องตามหลกัไวยากรณ์ ใช้ภาษาท่ีสภุาพและเข้าใจ
ง่าย ซึ่งท าให้การสื่อสารได้เข้าใจชดัเจน เหมาะสมกบับคุคล สถานการณ์ สถานท่ี และใช้ภาษาใน
การสืบค้นข้อมลู ข่าวสาร เพ่ือใช้ในการเรียนหรือการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้ตรงประเด็นท่ี
ศกึษา รวมทัง้การใช้ภาษาท่าทางเพ่ือการสื่อสารได้เหมาะสม 

ตัวแปรอสิระ 
          1. เพศ 

เพศชาย    1.2 เพศหญิง 

           2 ชัน้ปี   

    2.1      ชัน้ปีท่ี 1    2.2 ชัน้ปีท่ี 2 

    2.3  ชัน้ปีท่ี 3    2.4 ชัน้ปีท่ี 4  

ชัน้ปีท่ี 5 หรือสงูกว่า 

           3 คณะวิชา 

   3.1      คณะศกึษาศาสตร์             คณะมนษุยศาสตร์ 

   3.3      คณะวิทยาศาสตร์             คณะสงัคมศาสตร์ 

   3.5      คณะศิลปกรรมศาสตร์   3  คณะพลศึกษา 

           4 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

   4.1      ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  

   4.2      ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง  

   4.3      ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 

 

ตัวแปรตาม 
ความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรการศกึษา
บณัฑิตท่ีมตี่ออตัลกัษณ์ด้านการมทีกัษะ
สื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีครอบคลมุ
ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่  
1. ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้
เข้าใจชดัเจน 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/
ความรู้  
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
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1.2 ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมท่ีนิสิต
แสดงออกถึงการถ่ายทอดหรือบอกเล่าข้อมูล ความรู้ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  หรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ไปสูผู่้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม เข้าใจได้ชดัเจน และใช้ทักษะทางด้านภาษาใน
การเช่ือมโยงข้อมลู/ความรู้กับชีวิตจริง ท าให้การจดัข้อมลูได้ง่ายแก่การเข้าใจ เป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง
น่าเช่ือถือ ตลอดจนใช้ทักษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ร่วมกับทักษะการสงัเกตเ พ่ือ
ตรวจสอบว่าผู้ ฟังได้เข้าใจเร่ืองราวท่ีถ่ายทอด เพ่ือแสดงวา่เป็นการถ่ายทอดข้อมลู ความรู้เป็นไป
อย่างได้ผล 

1.3 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  หมายถึง
พฤติกรรมท่ีนิสิตแสดงออกถึงการใช้โปรแกรมพืน้ฐานทางคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสารข้อมลูไปสู่
ผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม โดยการจัดท าเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ อย่างสร้างสรรค์ ใช้อินเตอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูลได้คล่องแคล่วและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน ตลอดจนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีสมยัใหม่ ซึ่งน ามาช่วยในการแก้ปัญหาด้านการส่ือสาร และเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมและคุ้มคา่ 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนของนิสิตท่ีได้รับคะแนนเฉล่ีย ซึ่งวดัผล 
การเรียนเฉล่ียทกุรายวิชา แบ่งเป็น 3 ระดบัดงันี ้ 

2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า หมายถึง ได้คะแนนเฉล่ียต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2.50  
2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง หมายถึง ได้คะแนนเฉล่ียตัง้แต ่2.51 - 3.00  
2.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู หมายถึง ได้คะแนนเฉล่ียตัง้แต ่3.01 ขึน้ไป  

3. คณะวิชา หมายถึง คณะท่ีมีการเปิดสอนหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งแบ่งเป็น 6 คณะ ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์      
คณะวิทยาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะพลศกึษา 

4. นิสิต หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ปีท่ี 1 – 5 หรือสงูกวา่ ท่ีก าลงัศกึษาในปีการศกึษา 2561 

 
สมมติฐานของการวจิัย  

1. นิสิตท่ีมีเพศตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร แตกตา่งกนั  
2. นิสิตท่ีมีชัน้ปีตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร แตกตา่งกนั  
3. นิสิตท่ีมีคณะวิชาตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร แตกตา่งกนั 
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4. นิสิตท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร 
แตกตา่งกนั 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิตท่ีมีต่ออัตลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของ
นิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและได้น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. แนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 
1.1 ความหมายของอตัลกัษณ์ 
1.2 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์ 

2. แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการสื่อสาร 
2.1 ความหมายของทกัษะสื่อสาร 
2.2 ประเภทของทกัษะสื่อสาร 
2.3 องค์ประกอบของทกัษะสื่อสาร 
2.4 ความส าคญัของทกัษะสื่อสาร 

3. อตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3.1 การพฒันาศกัยภาพและอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3.2 ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างปัญญาของนิสิตมหาวิทยาลยั 
ศรีสนครินทรวิโรฒ 

4. หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวคดิเก่ียวกับอัตลักษณ์ 

ความหมายของอัตลักษณ์ 
ผู้ วิจยัได้ศกึษาความหมายของอตัลกัษณ์จากเอกสารตา่งๆซึ่งมีผู้ให้ความหมายค าวา่ 

“อตัลกัษณ์” ดงันี ้
(อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล , 2546, น. 1) ได้กล่าวถึ งอัตลักษณ์คือคุณสมบัติ ท่ี เป็น

ลกัษณะเฉพาะของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งหรือเฉพาะของสิ่งนัน้ท่ีท าให้โดดเด่นขึน้มาและมีความ
แตกตา่งจากสิ่งอ่ืนดงันัน้ค าวา่“อตัลกัษณ์” ดจูะเหมาะสมกวา่เอกลกัษณ์ในความหมายเอกลกัษณ์
ในยคุปัจจบุนั 
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(พันธุมนาวิน และ และดุจเดือน พันธุมนาวิน , 2538, น. 77) ได้กล่าวถึงอัตลักษณ์
หมายถึง โครงสร้างของบคุลิกภาพของบคุคลท่ีเกิดจากการรู้จกัตวัตนการยอมรับตนวา่มีลกัษณะท่ี
คงท่ี และต่อเน่ืองมาตัง้แต่เด็กจนถึงผู้ ใหญ่ในขณะเดียวกันบุคคลก็เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน
ตามท่ีสงัคม และวฒันธรรมก าหนดและรับรู้ลกัษณะความรู้ความสามารถความต้องการของตนได้
สอดคล้องกับสังคมและคนรอบข้างท าให้ความมั่นใจในตนเองท่ีสามารถท าทุกอย่างได้ดีตาม
มาตรฐานตนเองและสงัคมไปพร้อมกนั 

(สายฝน ควรผดุง, 2537, น. 16) ได้กล่าวถึงอตัลกัษณ์คือ ลกัษณะโครงสร้างแห่งตน 
(โครงสร้างตัวเอง) ว่าเป็นสิ่งท่ี เกิดขึน้ภายในตัวบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแรงขับ
ความสามารถความเช่ือและการปรับตวัของบคุคลถ้าพฒันาการของโครงสร้างแห่งตนดี จะมีความ
เป็นตวัของตวัเอง รู้ถึงความเหมือนและความตา่งของตนกบัผู้ อ่ืน ถ้าพัฒนาการโครงสร้าง แห่งตน
ไมด่ี จะท าให้เกิดความสบัสนใจตนเองและอาศยัสิ่งภายนอกมาช่วยประเมินตนเอง 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าอตัลกัษณ์หมายถึงคณุลกัษณะเฉพาะของบุคคลท่ีจะ
แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมเมื่อบุคคลนัน้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนตามท่ีสงัคมและวฒันธรรม
ก าหนดไว้ 

ทฤษฎีและแนวคดิท่ีเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ 
อตัลกัษณ์ในนิยามศพัท์ของค าในภาษาองักฤษ ค าวา่ Identification แปลวา่การก าหนด 

เอกลกัษณ์ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนิยามตนเอง หรือเอกลกัษณ์ของตนโดย
ยึดถือ บุคคลอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนนอกจากตวัเองเป็นหลกั เช่น คนท่ีเจ็บแทนเพ่ือนหรือ หมูค่ณะได้ช่ือว่า
ถือเพ่ือน หรือหมู่คณะเป็นอัตลักษณ์อันเดียวกับตน ในขณะท่ีอัตลักษณ์ ตามพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ – ไทย ค าว่า Identity คือค าว่า อัตลักษณ์ ซึ่งตรงกับความหมายของค านีใ้น
พจนานุกรมภาษาองักฤษ นั่นก็คือ ส่ิงท่ีเป็นคณุสมบัติของคนหรือสิ่งหนึ่ง และมีนยัขยายต่อไปว่า
เป็นคณุสมบตัิเฉพาะของคนหรือสิ่งนัน้ ท่ีท าให้สิ่งนัน้โดดเดน่ขึน้มาหรือแตกตา่ง จากสิ่งอ่ืน แตใ่น
ปัจจบุนัความหมายนีไ้ด้แปรเปลี่ยนไป แนวโน้มทางทฤษฎียคุหลงัสมยัใหม ่(Postmodernism) ท า
ให้เกิดการตัง้ค าถามอย่างมากกบัวิธีการมองโลกการเข้าถึง ความจริง ของสิ่งตา่งๆ รวมทัง้สิ่งท่ีเช่ือ
กนัวา่เป็นความจริงท่ีเป็น แก่นแกน ของปัจเจกบุคคล วิธีคิดในกระแสนีรื้อ้ถอนความเช่ือ เก่ียวกับ
คณุสมบตัิแก่นแกนของปัจเจกภาพ ความเป็นปัจเจกกลายเป็นเร่ืองของการนิยามความหมายซึ่ง 
สามารถเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลไปตามบริบท อตัลกัษณ์เป็นมโนทัศน์ท่ีคาบเก่ียวสมัพันธ์กับวิชา
หลายแขนง ทางด้านสงัคมศาสตร์ ทัง้สงัคมวิทยามนษุย์วิทยา จิตวิทยา และปรัชญา อตัลกัษณ์มี
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ความส าคญัเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นปริมณฑลเช่ือมตอ่ระหวา่งขัว้ทัง้สอง ในด้านหนึ่งอตัลกัษณ์ 
คือ ความเป็นปัจเจก ท่ีเช่ือมตอ่ และสมัพนัธ์กบัสงัคม (อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ, 2546, น. 1-5) 

ซึ่งเก่ียวกับความหมายของอตัลกัษณ์นี  ้(ประสิทธ์ิ  ลีปรีชา, 2554, น. 33) ได้กล่าวถึง
ความหมาย ของอตัลกัษณ์ว่า อตัลกัษณ์ (Identity) มีรากศพัท์มาจากภาษาลาติน คือ Identitas 
เดิมใช้ค าว่า Idem ซึ่ง หมายว่าเหมือนกัน (The same) อย่างไรก็ตามโดยพืน้ฐานภาษาองักฤษ
แล้ว อัตลักษณ์มีความหมายสองนัยยะด้วยกัน คือ ความหมายเหมือนและความเป็นลกัษณะ
เฉพาะท่ีแตกต่างออกไป นัน่คือการตีความหมาย เหมือนกนับนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ และการ
เปรียบเทียบกันระหว่างคนหรือสิ่งของในสองแง่มมุมอง คือ ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง 
นอกจากนัน้แล้ว Jenkins ยังชีใ้ห้เห็นว่าอัตลักษณ์มิใช่เป็นสิ่งท่ีมีอยู่แล้วในตัวของมนัเอง หรือ 
ก าเนิดขึน้มาพร้อมคน หรือ ส่ิงของ แต่เป็นสิ่งท่ีถูกสร้างขึน้มาและมีลกัษณะความเป็นพลวตัอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับการให้ ความหมายท่ีว่า อตัลกัษณ์ถูกสร้างขึน้โดยกระบวนการ ทาง
สงัคม ครัน้เมื่อตกผลกึแล้วอาจมีความคงท่ีปรับเปลี่ยน หรือแม้กระทัง้ เปลี่ยนแปลง หรือแม้กระทัง้
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลักกล่าวโดย อีกนัยหนึ่ง      
อตัลกัษณ์เป็นเร่ืองของความเข้าใจและการรับรู้ว่าเราเป็นใครและคนอ่ืนเป็นใครนัน้คือเป็นการ
ประกอบขึน้และด ารงอยู่ว่าเรารับรู้เก่ียวกับตัวเราเองอย่างไร และคนอ่ืนรับรู้เราอย่างไรโดยมี
กระบวนการทาง สังคมในการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ ทัง้นี ย้่อมขึน้อยู่กับบริบทของ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีมีตอ่คนหรือ กลุม่อ่ืน ๆ ด้วย 

อัตลักษณ์ (Identity) แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ อัตลักษณ์ระดับปัจเจก ( Individual 
Identity) และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective Identity) ในระดับปัจเจกบุคคลหนึ่งอาจมี
หลายอตัลกัษณ์อยู่ใน ตวัเอง ในขณะท่ีอตัลกัษณ์ร่วมก่อให้เกิดความสงบอยู่รวมกันของกลุ่มชน 
และไม่สามารถแยกออกจากการ กระท าห รือละทิ ง้สถานภาพของปั จเจกในกลุ่ม ได้            
(ประสิทธ์ิ  ลีปรีชา, 2554, น. 33) ค าวา่ อตัลกัษณ์ มีความหมายท่ีครอบคลมุ ตัง้แต่เร่ืองของเชือ้
ชาติ เพศ สีผิว โดยปัจจบุันเรา พบความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงและความไมช่ัดเจน
ของการแสดงอตัลกัษณ์ในหลายๆ กลุ่มชน เน่ืองจากอิทธิพลของการพัฒนาและการเปิดรับอารย
ธรรมของชนเผ่าท่ีมองวา่ ตนเองเป็นผู้มีอารยธรรมเหนือกวา่ ดังนัน้การพยายามเปลี่ยนแปลงโดย
ไม่เข้าใจท่ีมาของรูปแบบวฒันธรรมนัน้ย่อมท าให้ ผู้ รับเอาวฒัธรรมมาตีความหมายท่ีผิดแปลก
ออกไป การดถูกูทางวฒัธรรมหรือการเหยียดสีผิว การเหยียด ชนชัน้จึงเป็นสิ่งท่ีตามมา 

(อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546) ได้กล่าวไว้ว่า อตัลกัษณ์ คือสิ่งท่ีท าให้เรารับรู้ตนเองว่า 
เราคือใคร และเราด าเนินความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ ตลอดจนโลกท่ีแวดล้อม ตัวเราอยู่อย่างไร      
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อตัลกัษณ์คือสิ่งท่ีก าหนดทางเดินให้กบัเรา เป็นสิ่งท่ีบ่งบอกวา่ ใครเป็นพวกเดียวกบัเรา และใครท่ี
แตกต่างจากเรา ส่วนใหญ่แล้วอตัลักษณ์ ถูกก าหนดโดยความแตกต่าง ซึ่งอาจมองเห็นได้ใน 
ลกัษณะของการแบ่งแยกออกจากกนั เช่น อตัลกัษณ์ในรูปแบบของความแตกตา่งระหวา่งชนชาติ
หรือ ความขดัแย้งด้านความเช่ือ เป็นต้น โดยมากแล้วอตัลกัษณ์ถูกสร้างขึน้ในลกัษณะของสิ่ง
ตรงกนัข้าม เช่น คนผิวขาว – คนผิวสี ความปกติ – ความเบ่ียงเบนจากปกติ และผู้ชาย – ผู้หญิง 

(อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 21-28) กล่าวว่า ประเภทของอตัลกัษณ์ มี 2 ระดบั คือ 
อัตลักษณ์บุคคล (Personnel Identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) เพ่ือศึกษา 
ความคาบเก่ียวและปฏิสัมพันธ์ของทัง้สองระดับนี ้บุคลิกภาพไม่ได้หมายถึง การตอบสนอง 
(Response) ตอ่สิ่งเร้าข้างนอกแตเ่ป็นความพร้อม หรือแนวโน้มท่ีตอบสนอง ในขณะท่ีอีริค อีริคสนั 
(Erick Erickson) นักจิตวิทยามองว่าการก่อรูปของอัตลักษณ์เป็นกระบวนการตลอดทัง้ชีวิต          
( A life long Process) และ คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะส าคัญของตนเองได้ อีริคสัน 
เลือกใช้ค าวา่ อตัลกัษณ์ (Identity) แทนค าวา่ บคุลิกภาพและแม้ได้อิทธิพลจากฟรอยด์ เขาเลือกท่ี
เน้นท่ีบทบาทของ Ego มากกวา่บทบาทของจิตส านึก และมีนัยของการเน้นเสรีภาพในการเลือก
ของปัจเจก ปัจเจกแตล่ะคนจึงต้องรับผิดชอบตอ่ทางเลือกในชีวิตและรูปแบบอตัลกัษณ์ท่ีตนเลือก
เป็นปัจเจกสามารถบูรณาการท่ีหลากหลายให้เข้ามาอยู่ ในอัตลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวได้ หาก
ล้มเหลวเกิดภาวะวิกฤตของอตัลกัษณ์ (Identity Crisis) คือ อาการท่ีค้นหาตนเองไมพ่บ ไมรู้่แน่ว่า
ตนเอง คืออะไรไมม่ัน่ใจ ในความสามารถของตน และไมรู้่จกัวางตนในความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ผลใน
ขัน้ต่อมา คือ ทางเลือกระหว่างบุคลิกภาพท่ีชอบโดดเดี่ยวตนเอง  ประสบผลในการพัฒนา           
อตัลกัษณ์ท่ีมี่ดลุยภาพมีบุคลิกภาพท่ีมีการบูรณาการ มีความสมัพันธ์ท่ีดีกับ อดีตของตน สว่นคน
ท่ีหาอตัลกัษณ์ตนเองไม่พบ หรือมีอตัลกัษณ์ท่ีแตกสลายก็รู้สึกว่า ชีวิต คือความสิน้หวงั และไม่
อาจแก้ไขให้ดีได้อีก  

Trait คือ ลกัษณะโดดเดน่บางประการในบุคลิกภาพของมนุษย์ท่ีถกูดงึออกมาจดัให้เป็น 
ลกัษณะเฉพาะตวัท่ีมีแบบแผน แม้มนุษย์แต่ละคนมีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างกนัออกไป 
มากมายแต่ก็มีลักษณะบางอย่างท่ียากเปลี่ยนแปลงและเกิดซ า้ๆ Trait เป็นโครงสร้างภายใน
บคุลิกภาพ ท่ีสร้างแบบแผนความโน้มเอียงอย่างใดอย่างหนึ่งในการสนองตอบตอ่โลกข้างนอก  

การเช่ือมโยงปัจเจกเข้ากับอตัลกัษณ์ร่วมทางสงัคมนัน้ เดอร์ไคม์ เห็นว่า พลวตัส าคัญ 
คือ พลงัของพิธีกรรม ซึ่งปัจเจกร่วมกันสร้างและผลิตซ า้สญัลกัษณ์ท่ีเป็นเสมือนอตัลกัษณ์ร่วมของ
สงัคม เขาให้ความส าคญักับพลงัของพิธีกรรมทัง้แง่มมุการเสนอเนือ้สาสน์ (Cognitive Aspect) 
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และแง่มมุของพลงัทางอารมณ์ (Emotive Aspect) พิธีกรรม คือ ภาษาสญัลกัษณ์ท่ีสื่อความหมาย
ผา่นการปลกุเร้า อารมณ์ผู้ เข้าร่วมท่ีมุง่ตนเองลงในบรรยากาศศกัดิ์สิทธ์ิร่วมกนั  

อตัลกัษณ์ในยคุสมยัใหม ่(Modernism) หวัใจของวิธีคิดของยุคสมยัใหม ่คือ ปรัชญาใน
ยคุแสงสวา่งแห่งภมูิปัญญา (Enlightenment) ในศตวรรษท่ี 18 การสร้างทฤษฎีทางสงัคมในยคุนี ้
จึงมีลักษณะท่ี เป็น Grand Theory คือ มุ่งแสวงหากฎสากลท่ีจะท าให้เข้าใจ และอธิบาย
พฤติกรรมมนษุย์ได้ ทฤษฎีต้องมีลกัษณะครอบคลมุ มีพลงัการอธิบายสงู วิธีคิดกระแสหลกัของยคุ
นีจ้ึงเช่ือในแนวคิดท่ีเรียกว่า สารัตถะนิยม (Essentialism) คือ เช่ือว่าธรรมชาติของสงัคม หรือ
มนษุย์มีคณุสมบตัิอะไรบางอย่างเป็นแก่นแกนหรือ สารัตถะ เป็นสิ่งท่ีซ่อนแฝงอยู่ลกึๆ และก าหนด
ทิศทางของพฤติกรรมท่ีเห็นจากภายนอกอีกที ภาพมมุกว้าง ของปัญเจกบคุคล และอตัลกัษณ์ใน
ยคุสมยัใหม่ ท่ีปรากฏในทฤษฎีสงัคมวิทยาคือ เมื่อสงัคมวิทยาก่อรูปร่าง ขึน้มาเป็นสาขาวิชาหนึ่ง
ในปลายศตวรรษท่ี 19 ลักษณะส าคัญก็คือ การเสนอมโนทัศน์ของปัญเจกภาพ ภายในบริบท
สังคมผู้ บุกเบิกก่อตัง้วิชานี ใ้นร่มของปรัชญาป ฎิฐานนิยม ได้แก่  เอมิล เดอร์ไคม์  ( Emile 
Durkheim) เดอร์ไคม์ เห็นว่าสังคมมีแรงยึดเหน่ียวโดยธรรมชาติซึ่งอยู่เหนือกว่า และมีอ านาจ
บงัคบัปัญเจก แรงยึดเหน่ียวท่ีเป็นจิตวิญญาณร่วมหรืออตัลกัษณ์ร่วมของสงัคมมิอาจทอนลงไป
เป็นจิตส านึกของปัญเจกคนใดคนหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง อัตลักษณ์ร่วมของสังคมไม่ใช่ผลรวม
ของอตัลกัษณ์ของปัจเจก ส่วนคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Mark) ได้ย า้จารีตของการให้ความส าคญักับ
ตวัก าหนดเชิงโครงสร้างมากกว่าปัจเจก แต่โครงสร้างของมาร์กซ์ หมายถึง โครงสร้างสงัคมของ
กระบวนการผลิต เราจะเข้าใจพฤติกรรมของปัจเจกก็ต้องดท่ีูต าแหน่งแห่งท่ีของเขาในกระบวนการ
ผลิต ใครคือเจ้าของปัจจยัการผลิต ใครคือผู้ผลิตโดยตรงการ จดัการแรงงานเป็นอย่างไร กล่าวอีก
นยัหนึ่งมโนทศัน์ ชนชัน้ คือ สิ่งท่ีก าหนดอตัลกัษณ์ปัจเจก และเป็นตวัเช่ือมปัจเจกเข้ากบัโครงสร้าง 

ส าหรับนักคิดในสายปฏิสัมพัน ธ์เชิงสัญลักษณ์  (Symbolic Interactions) เห็นว่า          
อตัลกัษณ์ คือ สิ่งท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสงัคม ชาร์ลส์ คลูีย์ (Charles Cooley) 
เช่ือวา่ สงัคม และปัจเจกบุคคล เป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่อาจแยกออกจากกนัได้ สงัคมเกิดจากการ
ผสมผสานของตวัตนเชิงจิตของคนหลายๆ คน ท่ีมีปฏิสมัพันธ์ตอ่กนั ความรู้สกึเก่ียวกับตวัเราเอง
พฒันาขึน้มาจากปฏิกิริยาของเรา ต่อความเห็นของผู้ อ่ืนเก่ียวกบัตวัเรา เขาเรียกตวัตนท่ีเกิดจาก
กระบวนการนีว้า่ตวัตนในกระจกเงา มนัประกอบไปด้วยภาพลกัษณ์ของเราท่ีเรามีต่อตนเอง และ
จินตนาการเก่ียวกับการตดัสินของผู้ อ่ืนต่อภาพลกัษณ์นัน้ ส าหรับ จอร์ช เฮอร์เบิร์ต มีด้ (George 
Herbert Mead) ได้ศึกษาพัฒนาการท่ีความรู้สึกเก่ียวกับตวัตนคอ่ยๆ ก่อก าเนิดจากกระบวนการ
ปฏิสมัพันธ์ เขาเห็นว่า กลไกส าคญัของการสร้างตวัตน คือ การเรียนรู้ท่ีจะสวมบทบาทของผู้ อ่ืน 
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และหวัใจส าคญัในการเรียนรู้ก็คือ ภาษา ซึ่งเป็นช่องทางถ่ายทอด ระบบสญัลกัษณ์ และกฎเกณฑ์
ร่วมของสงัคม มีด้ ได้เสนอแนวคิดวา่ ตวัตนมีสองด้านท่ีปะทะสงัสรรค์กันเองตลอดเวลา ด้านหนึ่ง
คือ Me อันเป็นตัวตนท่ี เกิดจากความเห็น และปฏิสัมพัน ธ์กับคนอ่ืน และเป็นส่วนท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะของเราเอง เออร์วิง ก็อฟมัน (Erving Goffman) เป็นนักสังคมวิทยาในสาย 
ปฏิสัมพันธ์เชิงสญัลกัษณ์ท่ีจ าแนกแยกแยะ ความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ส่วนบุคคล และ     
อตัลกัษณ์ทางสงัคม เขานิยามความคิดความรู้สึกท่ีปัจเจกมีต่อตนเองว่า Ego Identity ส่วนภาพ
ของปัจเจกผู้ นีใ้นสายตาคนอ่ืนในฐานะท่ีเป็นบคุคลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เขาเรียกวา่ Personal 
Identity ซึ่งทุกสังคมมีกระบวนการแจกแจง และระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลแตกต่างกันไป เช่น 
สงัคมสมยัใหมใ่ช้บัตรประชาชน หรือการพิมพ์รอยนิว้มือ เป็นต้น ส่วน Social Identity ของบุคคล 
ได้แก่ สถานภาพทางสงัคม อาทิเช่น อาชีพ ชนชัน้ เพศ ชาติพันธุ์  หรือศาสนาท่ีปัจเจกบุคคลนัน้
สงักดัอยู่นัน่เอง (อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ, 2546, น. 21-28) 

จึงสรุปได้ว่า อตัลกัษณ์ หมายถึง ความนึกคิดเก่ียวกับบทบาทเฉพาะตนของบุคคลใน
การแสดงออก เพ่ือติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนตามโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีบุคคล
ด ารงอยู่เน่ืองจากอตัลกัษณ์ เป็นความนึกคิดเก่ียวกับตนเอง จึงมีความส าคญั ต่อพฤติกรรมของ
บคุคล กลา่วคือ ความนึกคิดเก่ียวกบัตน เป็นเคร่ืองก าหนดพฤติกรรมของบคุคลเพราะคนเราย่อม
กระท าไปตามความคิด หรือมโนภาพวา่ตนเองเป็น คนเช่นไร 
 

แนวคดิท่ีเก่ียวข้องกับทักษะการส่ือสาร 
ความหมายของการทักษะส่ือสาร 
ผู้ วิจัยได้ศกึษาความหมายของทักษะการสื่อสารจากเอกสารต่างๆซึ่งมีผู้ ให้ความหมาย

ค าวา่ “ทกัษะการสื่อสาร” ดงันี ้
(สปุราณี วศินอมร, 2532, น. 1-2)ให้ความหมายการสื่อสารไว้วา่การสื่อสารการสื่อสาร

มาจากค าวา่ communis หรือความเลวทรามซึ่งแปลวา่ร่วมกันหรือเหมือนกนันัน่คือการส่ือสารมุ่ง
ท่ีจะให้ความคิดความเข้าใจของผู้ อ่ืนให้เหมือนกับความคิดความเข้าใจของเราเพราะตาม
ธรรมชาติของมนษุย์ได้รับขา่วสารอย่างเดียวกัน แต่จะมีความเข้าใจและความรู้สึกนึกคิดตา่งๆกัน
ตอ่ไป 

(เบญจมาศ พระธานี, 2545, น. 37) ให้ความหมายไว้ว่าการสื่อสารวา่เป็นการถ่ายทอด
และรับความรู้สกึนึกคิดความต้องการทศันคติและประสบการณ์ตา่งๆให้แก่กนัและกนัการสื่อสารมี
หลายวิธีเช่นการพดูการเขียนการให้ภาษาสญัลกัษณ์ 
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(สวนิต ยมาภยั, 2536, น. 7) ให้ความหมายของการส่ือสารไว้ท านองเดียวกัน สรุปได้ว่า
การสื่อสารเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีอาศยักระบวนการการถ่ายทอดสารจากผู้สง่สารผ่านสารไป
ยงัผู้รับสารโดยอาศยัเคร่ืองมือวิธีใดวิธีหนึ่งให้ไปถึงเป้าหมายเพ่ือมีความเข้าใจร่วมกันดงันัน้การ
แสดงออกเพ่ือการติดตอ่สื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์จ าเป็นต้องใช้ภาษาในด้านการพดูการฟังการ
อา่นและการเขียน 

(วาสนา จนัทร์สว่าง, 2532, น. 2) ให้ความหมายไว้วา่การส่ือสารมาจากรากศพัท์ภาษา
ละตินคือ communis ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ร่วมกนัแปลวา่เหมือนกนั 
ร่วมกนัหรือคล้ายคลงึกนัเราสื่อสารเพ่ือการมีสว่นรับรู้ข้อมลูขา่วสารเร่ืองราวตา่งๆเพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในความหมายของขา่วสารท่ีตรงกนั 

(ชนัตต์ อาคมานนท์, 2528, น. 95) ให้ความหมายไว้ว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการท่ี
มนุษย์ใช้ภาษาติดต่อกันและกันเพ่ือถ่ายทอดความคิดความรู้สึกความสนใจค่านิยมทัศนะคติ
ทักษะ และเนือ้หาสาระประสบการณ์ความต้องการโดยใช้ท่าทางการพูดและการเขียนโดยมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัคือการได้ยินการรับรู้ภาษาการใช้ภาษาการพูดสติปัญญาและถ้าหากมีความ
ผิดปกติเกิดขึน้ท่ีสว่นใดสว่นหนึ่งจะท าให้เกิดความผิดปกติด้านการสื่อความหมาย 

ชิทตี  ้(Chitty, 1993, น. 334-335) กล่าวว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดความคิดหรือข่าวสารซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้ป่วยซึ่งจะน าไปสูก่ารวางแผนพยาบาลตอ่ไป 

ไฮนิช ไมเคิล และรัศเชล (Heinich Robert, 1990, น. 6-7) กล่าวว่าการส่ือสารหรือการ
สื่อความหมาย (Communication) แทนบางสิ่งบางอย่างเช่นข่าวสารข้อมลูท่ีจะสื่อถึงกันและกัน
ระหว่างผู้ ส่งสาร (Source) และผู้ รับสาร (Receiver) ตัวอย่างของการสื่อสารเช่นสื่อทางด้าน
ภาพยนตร์วีดิทัศน์ไดอาแกรมสิ่งตีพิมพ์คอมพิวเตอร์และแบบแผนค าสัง่ต่างๆซึ่งจะมีการส่ือสารท่ี
แตกตา่งกนัไปตามความมุง่หมายของสื่อแตล่ะประเภท 

บาร์คเคอร์ (Barker, 1990, น. 4) ให้ความหมายของการสื่อสารว่าเป็นกระบวนการ
ปฏิสมัพันธ์ระหว่างบคุคลสองคนในการท่ีจะท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์
ท่ีวางไว้เพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือการสื่อสารท่ีสิน้สดุลงไป
แล้วอาจสง่ผลตอ่เน่ืองถึงปัจจบุนัและเป็นสาเหตใุห้เกิดความสบัสนและเป็นปัญหาได้ 

พจนานุกรมศัพท์ภาษาอังกฤษฉบับเวบส์เตอ (Webster’ s Ninth, 1989, p. 266) ให้
ความหมายของการสื่อสารไว้ว่าคือกระบวนการการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลโดยผ่าน
สญัลกัษณ์เคร่ืองหมายหรือพฤติกรรม 
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บิทเทอร์ (Bitter, 1985, p. 36) ให้ความหมายทักษะการสื่อสารไว้วา่การสื่อสารคือการ
กระท าให้เข้าใจสัญลักษณ์ร่วมกันโดยแบ่งสัญลักษณ์ออกเป็น 2 ประเภทคือวัจนภาษาและ       
อวจันภาษา และสัญลกัษณ์ต่างๆรวมกันเป็นสารของกระบวนการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการเข้าใจ
ร่วมกนั 

จึงสรุปได้ว่า การสื่อสาร หมายถึงเป็นการบอกความต้องการบอกความรู้สึกนึกคิดการ
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากผู้ส่งสารไปยังผู้ รับสารโดยใช้ภาษาพูดภาษาท่าทางหรือภาษา
สญัลกัษณ์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนั 

ประเภทของทักษะการส่ือสาร 
การสื่อสารสามารถจ าแนกตามกฎเกณฑ์ตา่งๆได้ดงันี ้

1. การจ าแนกโดยใช้จ านวนผู้สื่อสารเป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็น 
1.1 การสื่อสารภายในตวับคุคล เป็นการสื่อสารภายในตวัเองเพียงคนเดียว ได้แก่ 

การคิดการเขียนเป็นต้น 
1.2 การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป

เป็นการสื่อสารท่ีมีโอกาสเป็นทัง้ผู้สง่สารและผู้รับสาร 
1.3 การส่ือสารกลุม่ใหญ่ เป็นการสื่อสารระหว่างกลุม่บคุคลจ านวนมากเช่นการ

ประชมุการสมัมนา 
2. การจ าแนกตามลกัษณะทิศทางของการติดตอ่สื่อสาร 

2.1 การติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว เป็นการสื่อสารท่ีผู้ส่งสารเป็นผู้กระท าโดย
การถ่ายทอดไปสูผู่้รับสารฝ่ายเดียวไมเ่ปิดโอกาสให้ผู้รับสารได้สอบถามความเข้าใจ 

2.2 การติดต่อสื่อสารสองทาง หมายถึงการติดตอ่ท่ีทัง้ผู้สื่อสารและผู้ส่งสารได้มี
โอกาสพดูคยุซกัถามให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้อง 

3. การสื่อสารตามภาษาสญัลกัษณ์ท่ีแสดงออกมี 2 ลกัษณะดงันี ้
3.1 วจันภาษาคือภาษาถ้อยค า (Verbal Language) ได้แก่ ค าพดูหรือตวัอกัษรท่ี 
ก าหนดตกลงใช้ร่วมกันในสงัคมซึ่งหมายถึงเสียงและลายลักษณ์อักษรภาษา

ถ้อยค าจึงเป็นภาษาท่ีมนษุย์สร้างขึน้อย่างมีระเบียบมีหลกัเกณฑ์ทางภาษาหรือไวยากรณ์ซึ่งคนใน
สงัคมนัน้ต้องเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจภาษาในการฟังพดูอา่นเขียนและคิด 

3.2 อวจันภาษาคือภาษาไมใ่ช่ถ้อยค า (ภาษากริยา) หมายถึงสญัลกัษณ์รหัสท่ี
ไมใ่ช่ตวัอกัษรค าพูด แต่เป็นท่ีเข้าใจร่วมกันระหวา่งผู้สง่สารผู้รับสารมีจดุมุ่งหมายท่ีจะสื่อสารและ
ปฏิกิริยาตอบสนอง หรือเรียกวา่ภาษาเงียบ กายภาษ าภาษาท่าทาง เป็นต้น 
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ภาษาท่าทางหรืออวจันภาษา มีองค์ประกอบตอ่ไปนี ้ 
(วิลเลียม วิมกุตายน, 2540, น. 8-9) 

1. การประสานสายตา (Eye Contact) เป็นการสบตาคูส่นทนาโดยตรงอย่าง 
เหมาะสมเป็นการบอกให้ทราบถงึความสนใจจริงใจไมใ่ชก่ารจ้องหน้าคูส่นทนาจนท าให้อดึอดั 

2. การแสดงออกทางสีหน้า (Facial Expression) เป็นการแสดงสีหน้าให้เหมาะสม 
สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีพดูและอารมณ์ของผู้พดู 

3. น า้เสียง (Vocal Cues) เป็นระดบัความดงัและจงัหวะของเสียงท่ีใช้พดูกบั 
การแสดงความจริงใจอารมณ์และความรู้สกึของผู้พดูซึ่งจะมีอิทธิพลตอ่การจงูใจคูส่นทนาให้
เช่ือถือในตวัผู้พดูหรือสิ่งท่ีพดู 

4. การวางท่าทาง (Body Posture) เป็นลกัษณะการเผชิญหน้าเช่นการนัง่การยืน 
ระยะห่างงระหวา่งคูส่นทนาท่ีเหมาะสม 

5. การแสดงท่าทาง (Gesture) เป็นการเคลื่อนไหวของอวยัวะร่างกายท่ีสามารถ 
สงัเกตเหน็ได้เช่นการใช้มือประกอบค าพดูการแกวง่แขนการเกาขณะพดูซึ่งเป็นการแสดงความรู้สกึ 
ของผู้พดูในการเสริมความส าคญัของค าพดูให้น่าเช่ือถือมากขึน้หรือลดความเช่ือถือทัง้วจันภาษา 
และอวจันภาษาล้วนมีความหมายและความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิดอวจัภาษาช่วยให้วจันภาษา   
นัน้ ๆ เป็นท่ีเข้าใจและมีความหมายรอบด้านมากขึน้วจันภาษาก็จะเดน่ชดัเมื่อมีอวจันภาษา
ประกอบภาษาทัง้ 2 ลกัษณะเป็นเกณฑ์ส าคญัในการสื่อสารถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสารกจ็ะไม่
สมบรูณ์ 

จึงสรุปได้ว่า ประเภทของการส่ือสารนัน้สามารถกระท าได้หลากหลายมมุมอง เช่น แบ่ง
ตามวิธีการสื่อสาร แบ่งตามระดบัของการสื่อสาร ซึ่งการแบ่งประเภทของการสื่อสารนัน้เป็นการ
แบ่งท่ีไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพราะการสื่อสารมีลักษณะเป็นกลุ่มหรือประเภทท่ีต่อเน่ืองกัน 
(continuum) มากกว่าท่ีจะเป็นกลุ่มท่ีแยกจากกันเด็ดขาด (separate) ในการท าความเข้าใจกับ
ประเภทตา่งๆของการส่ือสารนัน้ จึงควรพิจารณาถึงคณุสมบตัิตา่งๆ  

องค์ประกอบของทักษะการส่ือสาร 
องค์ประกอบของการส่ือสารมีดงันี ้(สปุราณี วศินอมร, 2532, น. 17) 

1. ผู้ส่งสาร (Sender) หมายถึงผู้ ท่ีริเร่ิมจะส่งสารคือข้อความหรือข้อมลูต่างๆไปยัง
ผู้รับผู้สง่สารนีอ้าจเป็นบคุคลเดียวหรือกลุม่เดียวก็ได้ 

2. สาร หมายถึงสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นเตือนท่ีให้ผู้สง่สารสง่ไปยงัผู้รับสารสารท่ีใช้ 
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แบง่ออกเป็นสารท่ีใช้ถ้อยค า ได้แก่ การพดูการเขียนสารท่ีใช้สญัลกัษณ์อ่ืนนอกจากถ้อยค า ได้แก่ 
กริยาท่าทางการใช้สญัลกัษณ์เป็นต้น 

3. สื่อหรือช่องทางการสื่อสาร หมายถึงเคร่ืองมือหรือช่องทางในการท่ีผู้สง่สารจะใช้
เพ่ือให้สารนัน้ไปถึงบคุคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผู้รับสารโดยตรงหรือส่งย้อนกลับมายงัผู้สง่สาร
เพ่ือให้รู้ผลย้อนกลบัของสารท่ีส่งไปเช่นคลื่นเสียงอปุกรณ์การสื่อสารหรือผ่านช่องทางโดยอาศยั
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ การมองการได้ยินการได้กลิ่นการลิม้รสและการสมัผสั 

4. ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึงผู้ฟังผู้ตอบผู้รับสารอาจเป็นคนเดียวกลุม่บุคคลหรือ
ชมุชนสาธารณะผู้รับสารจะท าการแปลหรือตีความในข้อความท่ีผู้สง่สารสง่มา 

5. ข้อมลูย้อนกบั (Feed Back) เป็นผลของการทวนถามให้แน่ใจในสิ่งท่ีได้รับฟังรับรู้
ของผู้รับสารเป็นท่ีเข้าใจตรงกันกับผู้ รับสารซึ่งอาจเป็นในรูปของค าพูดการแสดงปฏิกิริยาต่างๆท่ี
ตอบรับสารนัน้เช่นการพยกัหน้าก้มศีรษะเป็นต้น 

จึงสรุปได้ว่าองค์ประกอบของทักษะสื่อสาร จะเกิดขึน้เมื่อ มีการสร้างความเข้าใจจาก
บคุคลหนึ่งไปยงับคุคลหนึ่ง หรือหน่วยงานหนึ่งไปยงัหน่วยงานหนึ่ง หรือเป็นกระบวนการในการส่ง
ขา่วสารระหวา่งบุคคล หรือหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกขององค์การ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
และสามารถประสานงานให้ฝ่ายตา่ง ๆ ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีความรับผิดชอบได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ได้ 

ความส าคัญของทักษะการส่ือสาร 
การส่ือสารท่ีได้วา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างหนึ่งในชีวิตของมนุษย์นอกเหนือจากปัจจัยสี่  

การท่ีจะได้มาซึ่งปัจจัยสี่นัน้ย่อมต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือมนุษย์อาศยัการสื่อสารเป็น
เคร่ืองมือเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการด าเนินกิจกรรมของตนและเพ่ืออยู่ร่วมกบัคนอ่ืนในสงัคม
การสื่อสารเป็นพืน้ฐานของการติดต่อของมนุษย์และเป็นเคร่ืองมือส าคญัของกระบวนการสงัคม
สงัคมมีความซับซ้อนมากเพียงใดและประกอบด้วยคนมากเท่าใดการสื่อสารย่ิงมีความส าคญัมาก
ขึน้การส่ือสารมีความส าคญัต่อมนษุย์ 5 ประการ ดงันี ้(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2540: 8-
13) 

1. ความส าคญัต่อการเป็นสังคมการสื่อสารมีความส าคัญต่อการเป็นสงัคมการท่ี
มนุษย์สามารถรวมตวัเป็นกลุ่มเป็นสงัคมนัน้อาศัยการสื่อสารเป็นพืน้ฐานมนุษย์ท าการสื่อสาร
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกนัและท าความตกลงกนัเพ่ือสร้างกฎระเบียบของสงัคมเพ่ือจะได้อยู่รวมกนั
อย่างสงบสขุเป็นสงัคมการท่ีสงัคมยังด ารงอยู่ได้ก็เน่ืองจากสมาชิกของสงัคมใช้การสื่อสารอนัเป็น
เคร่ืองมือในอนัท่ีจะรักษาสถาบนัตา่งๆและกฎเกณฑ์ตา่งๆของสงัคมให้เป็นท่ียอมรับตอ่กนั 
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2. ความส าคญัตอ่ชีวิตประจ าวนัการสื่อสารมีบทบาทส าคญัอย่างย่ิงตอ่การด าเนิน 
ชีวิตประจ าวนัของเราอาจกลา่วได้วา่ตลอดเวลาท่ีมนษุย์ตืน่มนษุย์เราท าการสื่อสารอยู่ตลอดเวลา 
กิจกรรมตา่งๆท่ีปฏิบตัิประจ าวนันัน้มีการสื่อสารเข้ามาเก่ียวข้องอยู่เสมอ 

3. ความส าคญัตอ่อตุสาหกรรมและธรุกิจใช้การโฆษณาสินค้าผา่นสื่อตา่งๆและ 
การประชาสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือเพ่ือการเผยแพร่ขา่วสารและลดปัญหาความขดัแย้งสร้างความ 
เข้าใจท่ีถกูต้องให้เกิดขึน้ตอ่ชมุชนรวมทัง้ตรวจสอบประชามติหรือความคิดเห็นของประชาชนกลุม่ 
ตา่งๆท่ีมีตอ่สินค้าด้วย 

4. ความส าคัญต่อการปกครองเพ่ือสร้างความเป็นระเบียบในสังคมและบรรลุ
เป้าหมายท่ีรัฐตัง้ไว้ต้องอาศยัการสื่อสารเป็นกลไกหรือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการด าเนินการ
ปกครองเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและกฎเกณฑ์ของรัฐและรัฐยังมีความ
จ าเป็นต้องได้รับทราบความต้องการหรือประชามติของประชาชนด้วยเพ่ือท่ีจะใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินนโยบายของรัฐให้สอดคล้องกบัประชามติ 

5. ความส าคญัต่อการเมืองการปกครองระหวา่งประเทศการสื่อสารท าให้สงัคมเป็น
สงัคมท่ีแคบลงพฒันาการทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารช่วยให้ประเทศตา่งๆสามารถติดต่อ
แลกเปลี่ยนขา่วสารกนัได้โดยสะดวกรวดเร็วเพ่ือด าเนินความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศและนโยบาย
การเมืองระหวา่งประเทศ 

สรุปได้วา่การสื่อสารมีความส าคญัในทุกระดบัตัง้แต่บุคคลไปจนถึงระดบัประเทศหาก
มนุษย์มีปัญหาในการสื่อสารก็จะท าให้มนษุย์ประสบปัญหาและยุ่งยากในการด าเนินชีวิตได้ดงัท่ี
ปรากฏในปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งสง่เสริมให้บัณฑิตสามารถก้าวเข้าสู่กระแส
โลกาภิวฒัน์ในฐานะทรัพยากรบคุคลท่ีมีความเจริญงอกงามทัง้ด้านความรู้และคณุธรรมจริยธรรม
ฉะนัน้การเสริมสร้างให้นิสิตของมหาวิทยาลยัมีอตัลกัษณ์ด้านทกัษะการส่ือสารท่ีดีจะเป็นทกัษะท่ี
มีบทบาทส าคญัอย่างย่ิงต่อการด าเนินชีวิตของนิสิตซึ่งมหาวิทยาลยัก าหนดให้อัตลกัษณ์นิสิต     
“มีทักษะสื่อสาร” ท่ีประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจ
ชัด เจน  (Language) ค วามสามารถในการถ่ ายทอด ข้อมูล  / ความ รู้  (Teaching)  และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ( Information Communication 
Technology: ICT) เป็นประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยมุ่งให้ปรากฏเป็นคณุลักษณะของบัณฑิต มศว       
ท่ีสงัคมยอมรับ 
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อัตลักษณ์นิสติมหาวทิยาลัยศรีนคริทรวโิรฒ 
การพฒันาศักยภาพและอตัลักษณ์นิสิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
สาโรช บัวศรี พยายามเผยแพร่“สิบความต้องการท่ีจ าเป็นของเยาวชน” ให้กับครูบา

อาจารย์ท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษาหม่อมราชวงศ์จุรีพรหมกมลาศน์หนึ่งในคณาจารย์ผู้ ร่วม
อดุมการณ์ของศาสตราจารย์ดร. สาโรชบัวศรีได้แปล“ความต้องการท่ีจ าเป็น 10 ประการของคน
หนุ่มสาว”(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒงานยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันา 2548:. 150) ดงันี ้

1. All Youth need to develop salable skills. เด็กหนุ่มสาวทุกคนต้องการท่ีจะ
พฒันาทกัษะท่ีสามารถท ารายได้ให้ดีย่ิงขึน้ 

2. All Youth need an appreciation of literature, art, music and nature.  
เดก็หนุ่มสาวทกุคนต้องการความซาบซึง้ในวรรณกรรมศิลปะดนตรีและธรรมชาติ 

3. All Youth need to understand the right and duties of the citizen of a 
democratic society. เด็กหนุ่มสาวทุกคนต้องการท่ีจะเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองใน
สงัคมประชาธิปไตย 

4. All Youth need to understand the significance of the family for the 
individual and society.เด็กหนุ่มสาวทุกคนต้องการท่ีจะเข้าใจถึงความส าคญัของครอบครัวท่ีมี
ตอ่บคุคลและสงัคม 

5. All Youth need to know to purchase and use goods and services 
intelligently. เดก็หนุ่มสาวทกุคนต้องการท่ีจะรู้วิธีจดัหาใช้สินค้าและบริการตา่งๆอย่างฉลาด 

6. All Youth need to be able to use their leisure time well and to budget it 
wisely. เด็กหนุ่มสาวทุกคนต้องการท่ีจะมีความสามารถในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ
แบ่งเวลาได้อย่างชาญฉลาด 

7. All Youth need to develop and maintain good health and physical fitness. 
เดก็หนุ่มสาวทกุคนต้องการท่ีจะพฒันาและรักษาสขุภาพให้ดีขึน้และมีร่างกายท่ีสมบรูณ์ 

8. All Youth need to understand the influence of science on human life.เดก็ 
หนุ่มสาวทกุคนต้องการท่ีจะเข้าใจถึงอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ท่ีมีตอ่ชีวิตมนษุย์ 

9. All Youth need to grow in their abilities to think rationally. เด็กหนุ่มสาวทุก
คนต้องการท่ีจะปรับปรุงความสามารถในการคิดอย่างมีเหตผุล 

10. All Youth need to develop respect for other persons. เด็กหนุ่มสาวทุกคน
ต้องการท่ีจะพฒันาความนบัถือในบคุคล 
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การพัฒนาศักยภาพนิสิตเป็นยุทธศาสตร์และภารกิจท่ี ส าคัญของการบริหาร
มหาวิทยาลัยเบือ้งต้นอาจพิจารณาการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา 3 ประการคือปัญหา
พืน้ฐานกลับมาสู่การพัฒนาวิสัยทัศน์และวิสัยทัศน์องค์กร (Organization vision) เช่ือมั่นใน
ดวงดาวของมหาวิทยาลัย มองนิสิตเหมือนลูกหลานผู้ ใกล้ชิด “รักลูกให้ถูกทาง” มีกฎกติกา
มารยาทและวินยัการศกึษาเพ่ืออนาคตของนิสิตไมใ่ช่เพียงเพ่ือปัจจบุันหรือถอยหลงัไปสูอ่ดีตของ
ครูบาอาจารย์มองการศึกษาเป็นกระบวนการ (Process) มองการศึกษาเป็นวิถีทางหรือมรรค 
(Means) ไม่ใช่ผล (End) ปัญหาการปรับรือ้บ่อยครัง้ท่ีปัญหาสงัคมหรือปัญหาทางการศึกษาไม่
สามารถพัฒนาเท่านัน้อาจจ าเป็นต้องปรับรือ้ (to Deconstuct) เมื่อโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยน
วิสยัทศัน์และวิธีคิดเปลี่ยนในโลกยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodern Society) ศาสตร์ทุกศาสตร์จาก
โลกสมัยใหม่ (Modernization) ในอดีตได้ล้าสมัยไปแล้ว มหาวิทยาลัยวันนีต้้องปรับเปลี่ยน 
“กระบวนการเรียนรู้” (Learning Process) ทัง้ระบบ เพ่ือสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ส าหรับโลกหลงั
สมยัใหมซ่ึ่งต้องพิจารณาหลายสิ่งหลาอย่าง เช่น 

พิจารณาฐานคิดใหมห่รือญาณวิทยาใหม ่(New Epistemology) 
พิจารณาการสร้างสติปัญญาความเฉลียวฉลาดความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ 

การรู้เท่าทนัโลกรู้เท่าทนัสงัคม 
พิจารณาและสร้างความเป็นคนในสงัคมความสนัติสขุจิตส านึกสาธารณะ“ความ 

เป็นคน” ในสงัคมมใิชเ่พียงผู้มีความรู้และมีอาชีพเท่านัน้ 
ปัญหาความเข้าใจในกิจกรรมกิจกรรมในสถาบนัอดุมศกึษานอกจากผนวกกิจกรรม 

ทัง้หลายในหลกัสตูรแล้วต้องท าความเข้าใจและเปิดใจกว้างส าหรับการพัฒนากิจกรรมต่างๆท่ี
กว้างและหลากหลายเพ่ือพฒันานิสิตให้กว้างหลากหลายพฒันาให้ลุม่ลกึและสอดผสานเป็นเนือ้ 
เดียวกบัชีวิตของเขาซึ่งอาจพิจารณากิจกรรมได้หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมเชิงวิชาการกิจกรรม 
กีฬาสขุภาพพลานามยันนัทนาการกิจกรรมสิกขบนัเทิง (Edutainment) กิจกรรมพฒันาจิตส านึก 
สาธารณะกิจกรรมพฒันารสนิยมสนุทรียะ (Aesthetic ลิน้) กิจกรรมวฒันธรรมประเพณีกิจกรรม 
พฒันาประสบการณ์ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหลา่นีม้ิได้เป็นเพียงความรับผิดชอบของฝ่ายกิจการนิสิต 
เท่านัน้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยัทกุระดบัทกุฝ่ายต้องลงมาร่วมรับผิดชอบคณะ (รวมทัง้ 
สถาบนัและส านกั) ท่ีเป็นต้นสงักดัต้องคดัสรรทีมบริหารคดัสรรรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือฝ่าย 
พฒันาศกัยภาพนิสิตให้มีความเช่ือมัน่มีความมุ่งมัน่และสามารถร่วมมือกบัคณาจารย์และทุกคน
ในคณะ “พัฒนาศกัยภาพนิสิต” อย่างเด่นชดัองค์กรนิสิตนักศกึษาไม่วา่จะเป็นสภานิสิตองค์การ
นิสิต ชมรมสโมสรนิสิตประจ าคณะ ภาควิชา สาขาวิชา ต้องจริงจงักบักิจกรรมตา่งๆ 



  23 

เมื่อพิจารณาในเร่ืองของ“อตัลักษณ์นิสิตมศว” (SWU.Students' Identity) อัตลักษณ์
นิสิต มศว 9 ประการ 

อตัลกัษณ์ คือ คณุสมบตัิเฉพาะตวั ซึ่งเป็นตวับ่งชีล้กัษณะเฉพาะของบคุคล สงัคม ชมุชน 
หรือประเทศนัน้ๆ เช่น เชือ้ชาติ ภาษา วฒันธรรมท้องถ่ิน และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคณุลักษณะท่ี
แตกตา่งจากทัว่ๆไปหรือสากลกบัสงัคมอ่ืนๆ หรือไมเ่หมือนกบัของคนอ่ืนๆ 

ขณะท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ตระหนักดีถึง ความส าคัญของนิสิต/
นักศึกษา ว่า เป็นอนาคตของประเทศ เป็นเจ้าของสังคม เจ้าของโลกใบนีใ้นวันข้างหน้า ทัง้
ครอบครัว สงัคม และมหาวิทยาลยั ต้องช่วยกันสร้างนิสิต/นักศึกษาท่ีดีงามและมีคณุภาพ จึงจะ
น าไปสูส่งัคม และโลกในอนาคตท่ีดีงามและมีคณุภาพด้วย 

ดงันัน้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒจึงรับผิดชอบในกระบวนการศึกษา ด้วยการหล่อ
หลอมสร้างนิสิตมศว.ท่ีเพียบพร้อมด้วยความดีงามและมีคุณภาพ จากทุกศาสตร์ ทุกคณะ/
สถาบัน/ส านัก ทุกรายวิชา ทุกกิจกรรม โดยครู/อาจารย์ทุกคน จากทุกรายวิชา ต้องร่วมกัน
รับผิดชอบอย่างเต็มก าลงัความสามารถ ผ่านการพัฒนาอตัลกัษณ์ หรือลกัษณะเฉพาะของนิสิต 
มศว 9 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ใฝ่รู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ทุกลมหายใจเข้าออก ย่อมช่วยให้เราฉลาด รอบรู้ เป็น
คนดี และปรับตวัได้ 

2. คิดเป็นท าเป็น ช่วยให้เราคิด พดู และท า เป็นสิ่งเดียวกนั ไมใ่ช่ดีแตพ่ดู 
3. หนักเอาเบาสู้  ชีวิตต้องท างานหนัก รับผิดชอบ ทุ่มเทเสียสละ เราจะประสบ

ผลส าเร็จอย่างแน่นอน 
4. รู้กาลเทศะ เป็นหนึ่งในวฒันธรรมของความเป็นคนไทย กาละใด เทศะใด ท่ีเราควร

กระท า ควรพดู ควรแสดงออกมาอย่างเหมาะสม 
5. เป่ียมจิตส านึกสาธารณะ “มศว คือ ผู้ให้ เราจึงภาคภมูิใจในความเป็น มศว”  และ

ย่อมเป็นหนึ่งปัจจยัของความเจริญงอกงามในชีวิต 
6. มีทกัษะสื่อสาร กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก มีศกัยภาพในการถ่ายทอดความรู้ 

ความสามารถ 
7. อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส าคญัย่ิงของ “ความเป็นไทย” รวงข้าวท่ีมี

เมลด็เตม็แตง่ย่อมโน้มลงสูด่ิน รวงข้าวลีบย่อมชคูอสูท้่องฟ้า 
8. งามด้วยบุคลิก บุคลิกภาพท่ีสง่างามทัง้ร่างกาย พฤติกรรม จิตใจ ย่อมเป็นเสน่ห์ 

และบอกความเป็นตวัตนของเรา 
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9. พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ พฒันาสมองให้เตม็ศกัยภาพทัง้สองด้าน การวนเวียน
อยู่ในศาสตร์ของตนเองเท่านัน้ ย่อมอดุตนัทางปัญญา (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของนิสติมหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
แผนปฎิบัติการยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีแนวคิดในการ

พัฒนาแผนปฎิบัติการยุทธศาสตร์หลักโดยการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของนิสิต  ท่ีมี
เป้าประสงค์ในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุธรรมและมีอตัลกัษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 9 ประการ 
ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็นท าเป็น หนักเอาเบาสู้  รู้กาลเทศะ เป่ียมจิตส านึกสาธารณะ มีทักษะ
สื่อสาร อ้อมน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ ซึ่งมีตวัชีว้ดัหลักคือ นิสิต
ระดับปริญญาตรีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดตามอตัลักษณ์ 9 ประการ และ
ก่อให้เกิดคณุภาพชีวิตท่ีดีงาม และมีผู้ประสานงานหลกัเป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศกัยภาพ
นิสิ ต  เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ช อบ ใน การด า เนิ นการต าม โค รงก ารพัฒ นาศัก ยภาพ นิ สิ ต ใ ห้ มี                           
อัตลักษณ์ ท่ีพึงประสงค์  9 ประการและโครงการพัฒนาและ เสริมสร้างปัญญาของนิสิต                      
(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553, น. 39) 

เมื่อมหาวิทยาลยัจดัระบบและสร้างบรรยากาศท่ีท าให้นิสิตมีการเรียนรู้ท่ีเป็นวิถีชีวิตการ
เรียนรู้ของนิสิตจึงต้องอาศยักิจกรรมท่ีผสมผสาน สมัพนัธ์ทัง้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน ในชุมชน 
งานกิจกรรมนิสิตจะต้องมีเป้าหมายเพ่ือสร้างกระบวนการคิดและกระบวนการท างานร่วมกันกับ
ผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์สร้างอตัลกัษณ์และคณุความดีแห่งตน โดยสามารถสร้างดลุยภาพระหว่าง
การมีจุดยืนทางความคิดตนเองกับการยอมรับความต่างหรือความหลากหลายทางความคิดได้  
นิสิตต้องได้รับการเรียนรู้ท่ีจะเคารพในศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ มีจิตส านึกสาธารณะ มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม และมีอดุมการณ์ท่ีจะท างานและเสียสละให้กบัสว่นรวม มีความเข้าใจและ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ร่วมกับสงัคมและชุมชน งานกิจกรรมนิสิตต้องเป็นงานหลกัส าคญัด้านหนึ่งของ
มหาวิทยาลยั (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒกองแผนงาน 2553:. 19)  ซึ่งผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต พ.ศ. 2552 งานพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553, น. 132) มีดงันี ้

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่ง
ประกอบด้วยรองคณบดีท่ีก ากบัดแูลนิสิตจากทุกคณะและวิทยาลยั รวมทัง้ผู้แทนคณาจารย์และ
บุคลากร เพ่ือก าหนดมาตรการเชิงรุกในการพัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ครบ 8 ประการ (ปี
การศึกษา 2552) คือคิดเป็นท าเป็น หนักเอาเบาสู้  รู้กาลเทศะ เป่ียมจิตส านึกสาธารณะ มีทักษะ
สื่อสาร อ้อมน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ ตามแผนพัฒนาอตัลกัษณ์
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นิสิต 2 ระยะ ท่ีก าหนดไว้คือ ระยะเร่งด่วน และระยะยาว โดยระยะเร่งด่วนมุ่งเน้นการพัฒนา
บคุลิกภาพด้านการแต่งกาย โดยเฉพาะการแต่งชุดนิสิตท่ีถูกต้องเหมาะสม การพัฒนาจิตส านึก
ของนิสิตให้คิดเป็นท าเป็นและรู้จักกาลเทศะ ประพฤติปฎิบัติตนดี พูดจาสุภาพเรียบร้อย มี
กิริยามารยาทอันงดงาม และท่ีเร่งด่วนอย่างย่ิง คือ การสร้างจิตส านึกด้านการแต่งชุดนิสิตท่ี
ถูกต้องเหมาะสมให้แก่นิสิต โดยชีใ้ห้เห็นถึงความหมาย และความส าคัญของชุดนิสิตท่ีต้อง
แตกตา่งจากชดุธรรมดาทัว่ๆไป เพราะเป็นชดุท่ีมีตราสญัลกัษณ์อนัทรงเกียรติของสถาบนั การแต่ง
ชดุนิสิตท่ีถกูต้องเหมาะสม จึงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นปัญญาชน ท่ีพึงรู้คิด มีจิตส านึกท่ีถกูต้อง 
ไม่หลงผิดไปกับกระแสการแต่งชุดนิสิตท่ีผิดท านองคลองธรรม และเพ่ือให้การพัฒนาอตัลกัษณ์
ดงักล่าวเห็นผลอย่างรวดเร็วท่ีสุดได้ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ในการก ากับดแูลนิสิตด้วย
ความเอาใจใส่ อบรมบ่มเพาะและตกัเตือนนิสิตเมื่อสบโอกาสทัง้ในและนอกห้องเรียน แจ้งคณะ 
วิทยาลยั อาจารย์ท่ีปรึกษา รวมทัง้ผู้ปกครองนิสิตให้รับทราบถึงความประพฤติของนิสิตทัง้ท่ีควร
ช่ืนชมและตกัเตือน เพ่ือให้ทกุฝ่ายมีส่วนในการพฒันานิสิตให้เจริญงอกงามตามศกัยภาพของแต่
ละบคุคลตอ่ไป 

2. ประชุมผู้แทนนิสิตทกุสาขาวิชาจากทุกคณะและวิทยาลยัผู้น านิสิตทุกองค์กรเพ่ือย า้
แผนการพฒันาอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒรวมทัง้ขอความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบงัคบัวา่ด้วยกิจกรรมและวินยันิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒอย่างจริงจงัและ
รับผิดชอบโดยขอให้ผู้แทนนิสิตและผู้น าองค์กรนิสิตเป็นผู้น าท่ีเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามและ
ถกูต้องทัง้มวลและให้ขยายวงแห่งความดีงามและถกูต้องไปสูนิ่สิตอ่ืนให้มากท่ีสดุ 

3. ประสานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลยัทัง้คณะ
วิทยาลยัส านกัหอสมดุกลางส านกังานบริหารกิจการหอพกัและอ่ืน ๆ ให้จัดโครงการและกิจกรรมท่ี
มุง่พฒันาอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยในสว่นของคณะและวิทยาลยัให้มีการ
จัดการเรียนการสอนรวมทัง้การจัดโครงการและกิจกรรมนอกชัน้เรียนโดยค านึงถึงการพัฒนา  
อตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเป็นส าคญั 

4. จัดโครงการค่ายเสริมสร้างและพฒันาอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ส าหรับนิสิตชัน้ปีท่ี 1 ทกุคนในช่วงงานปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหมท่ าให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบงานปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ในทางท่ีสร้างสรรค์ขึน้มีการบูรณาการกิจกรรม
หลากหลายด้านทัง้ความบันเทิงการให้สาระความรู้หลกัธรรมและข้อคิดเตือนใจในการด ารงชีวิต
การพัฒนาบุคลิกภาพนอกจากนีม้ีการน านิสิตออกไปท ากิจกรรมช่วยเหลือและให้ขวญัก าลงัใจ
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ผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ปฎิบตัิธรรมและบ าเพ็ญสารธารณะประโยชน์ในวดัรวมทัง้สร้าง
เครือขา่ยการเรียนรู้ระหวา่งมหาวิทยาลยักบัโรงเรียน 

 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีรากฐานมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สงูและวิทยาลยั
วิชาการศกึษา ได้วางรากฐานการศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressive Education) เพ่ือพัฒนา
สงัคมประชาธิปไตยไว้ให้กับสงัคมไทยมากว่าคร่ึงศตวรรษ จากความเข้มแขง็ในอดีตได้ผ่านมาสู่
ภาวะอ่อนตวัด้วยปัจจัยมากมายหลายอย่างในช่วงเวลาหนึ่ง ช่วงวาระ 60 ปี “จุดเปลี่ยน มศว”   
(28 เมษายน 2552) มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาศาสตร์ทัง้ระบบ การผลิตครูเพ่ือ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ย่อมเป็นสว่นหนึ่งของการ “ปฏิรูปการศกึษาศาสตร์” ด้วย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดสอนหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิตหรือ “กศ.บ.” ทัง้
หลักสูตรในคณะศึกษาศาสตร์ และคณะร่วมผลิตคือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์     
คณะสงัคมศาสตร์ คณะพลศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยคณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบ
วิชาชีพครู และคณะร่วมผลิตรับผิดชอบวิชาเอก เพ่ือสร้างพลังร่วมทางวิชาการ (Academic 
Synergy) ระหวา่งความเป็นครูและเนือ้หาสาระในวิชาเอก ทัง้นีไ้มร่วมหลกัสตูรทางด้านการศกึษา
ในระดบับณัฑิตศกึษา ท่ีเปิดสอนทัง้ในคณะศกึษาศาสตร์ คณะร่วมผลิต และบณัฑิตวิทยาลยั 

กล่าวเฉพาะหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 5 ปี หรือ “หลกัสตูรครูมิติใหม”่ ซึ่งเป็นโครงการ
นักเรียนทุนของรัฐบาล ท่ีเร่ิมโครงการทดลอง 1 รุ่น ในปีการศึกษา 2547 โดยท่ี 1 ปีสดุท้ายมีข้อ
ก าหนดให้นิสิตนักศึกษาครู ต้องปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียน เพ่ือแสวงหา
ประสบการณ์ตรง ทัง้การสอนและประสบการณ์อ่ืนๆทกุด้าน ซึ่งนักเรียนทุนเหลา่นี ้นอกจากจะมี
ทนุให้แล้ว ยงัมีงบประมาณเพ่ือพัฒนากิจกรรมส าหรับพฒันานิสิตนกัศกึษาเข้ามาสูม่หาวิทยาลยั
ด้วย ซึ่งงบประมาณพฒันากิจกรรมดงักลา่ว มศว ได้ร่วมกนัด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
นกัเรียนทนุรุ่นแรกทัว่ประเทศ 2,500 คน มศว ได้รับสงูสดุมากกวา่ทกุมหาวิทยาลยัคือ 130 คน ใน
หลายวิชาเอก บดันีน้กัเรียนทนุดงักลา่ว ได้ออกฝึกปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์และจบ
การศกึษาแล้ว มศว มุง่มัน่ร่วมกนัท่ีจะด าเนินการเร่ืองนีอ้ย่างเข้มแขง็ ดงันี ้

1.  นิสิตท่ีปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ทุกคน ต้องปฏิบัติงานในโรงเรียน
สาธิตของมหาวิทยาลัย แห่งใดแห่งหนึ่ง 1 ภาคเรียน และในโรงเรียนอ่ืน 1 ภาคเรียน เพ่ือให้มี
ประสบการณ์ตรงในระบบโรงเรียนสาธิต ซึ่งเป็นห้องทดลองหรือห้องปฏิบตัิการทางการศกึษา และ
โรงเรียนอ่ืนเพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
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2.  นิสิตท่ีปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ทกุคน ต้องท าวิจัยจากประสบการณ์
ในโรงเรียนและห้องเรียน (Action Research) เพ่ือสร้างประสบการณ์การวิจัย และสามารถ
มองเห็นปัญหา แก้ปัญหาอย่างลุม่ลกึ 

3.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนเครือขา่ยท่ีสง่นิสิตไป
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ ต้องมีสภาพเป็น ห้องทดลอง (Laboratory School) ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.  อาจารย์นิเทศการศึกษา อาจารย์นิเทศประจ าโรงเรียน และอาจารย์นิเทศวิชา
เฉพาะ ต้องท าหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์นิเทศ
อย่างเข้มแขง็ 

5.  นิสิตครูทกุคนต้องมี “ความเป็นครู” เพ่ือพฒันาคนและสงัคม 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานของมหาวิทยาลัยแห่งนี ้พัฒนาขึน้หลังจาก

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่ามกลางสังคมท่ีก าลงัปรับเปลี่ยนจากสงัคมในอดีต มาสู่สังคมสมัยใหม ่
สังคมประชาธิปไตย สังคมทุนนิยม คณาจารย์สถาบันแห่งนีน้ับด้วยร้อยถูกส่งไปศึกษาต่อท่ี
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ี Indiana University: Bloomington หวักะทิจากทุกจังหวดัทั่ว
ประเทศสง่นกัเรียนเข้าเรียนท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษา เพ่ือกลบัไปเป็นครูในท้องถ่ินของตน วิทยาลยั
วิชาการศึกษาได้เป็นผู้น าทางการศึกษาสมัยใหม่ และเป็นท่ีใฝ่ฝันท่ีจะเข้าศึกษาต่อทางด้าน
การศกึษาของคนทัง้ประเทศ 

เรามีบทบาทน ามากมายหลายอย่าง ระบบห้องสมุดท่ีดีท่ีสุดสมยันัน้ ด้วยได้รับความ
ร่วมมือจากตา่งประเทศ เรามีส านกัทดสอบทางการศกึษา ท่ีบกุเบิกทางด้านการทดสอบมาตรฐาน
และองค์ความรู้ทางด้านการทดสอบ การวดัผล ประเมินผล เรามีสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
องค์กรนานาชาติท่ีค้นคว้าวิจยัทางด้านพฤติกรรมเดก็และเยาวชน และองค์ความรู้ทางด้านเดก็ท่ีมี
ความสามารถพิเศษ เราเป็นผู้น าในระบบการประเมินผลเกรด A, B, C, D, E ซึ่งในห้วงเวลานัน้
มหาวิทยาลยัตา่งๆยงัประเมินผลในระบบเก่าเป็นเปอร์เซ็นต ์เราเป็นผู้น าในระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ห้องจริยธรรม กิจกรรมเสริมหลกัสตูร และอีกหลายต่อหลายอย่าง จนอาจกล่าวได้ว่า สงัคมไทย
วนันีม้ีรากฐานทางการศึกษา มีความเข้มแข็ง มีตัวตน ก็ด้วย “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” หรือ
มหาวิทยาลัยแห่งนี  ้รากความคิดและบัณฑิตจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้ไปมีบทบาทน า
ทางด้านการศึกษาทั่วประเทศ ในกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลยัครู และโรงเรียนทัว่ประเทศ จาก
ระบบดาวกระจายท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษามีวิทยาลยัถึง 8 แห่ง (ผู้น าการบริหารองค์กรการศกึษา
แบบวิทยาเขต) มีวิทยาลัยครูในอดีตเป็นเครือข่าย ท าให้ปรัชญาความคิดของสถาบันแห่งนี ้
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ครอบคลมุไปทัว่ประเทศ แล้ววิทยาลยัครูทัว่ประเทศก็พฒันาเป็นสถาบันราชภฏัและมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ มีอธิการบดีเป็นศิษย์เก่า มศว จ านวนมาก ส่วนวิทยาเขตต่างๆก็พัฒนาไปเป็น
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลยัทักษิณใน
ปัจจบุนั (2552) (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ งานยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันา, 2548) 

 
งานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

(นนท์ชนิตร อาชวพร, 2558) งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาอตัลกัษณ์ครูเชิง
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนิสิตนักศึกษาครู 2) พัฒนาเคร่ืองมือวัดอัตลักษณ์ครูเชิงสร้างสรรค์
นวตักรรมของนิสิตนกัศึกษาครู และ 3) วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา อตัลกัษณ์ครู
เชิงสร้างสรรค์นวตักรรมของนิสิตนกัศกึษาครู ตวัอย่างวิจยัเป็นนิสิตนกัศกึษาครูในมหาวิทยาลยัใน
ก ากบั และในสงักดัของรัฐบาลท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร และก าลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 
348 คน เคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบวัดอตัลักษณ์ครูเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับศตวรรษท่ี 21 
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติบรรยายและวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นโดยใช้กลุ่มวิธีก าหนดน า้หนัก
ความต้องการจ าเป็น Weight needs index (WNI) 

ผลการวิจยัสรุปได้ ดงันี ้ 
1) อตัลกัษณ์ครูเชิงสร้างสรรค์นวตักรรมประกอบด้วย 2 ทักษะท่ีจ าเป็นมากท่ีสดุต่อ

การเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การสร้างสรรค์นวตักรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ และ ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมในการ
จดัการเรียนรู้   

2) เคร่ืองมือมีคณุภาพดี ความตรงเชิงเนือ้หามีคา่ดชันี IOC อยู่ระหวา่ง 0.60 – 1.00 
โมเดลมีความสอดคล้อง กบัข้อมลูเชิงประจักษ์ ค่าความเท่ียงทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.93 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
สงู ส่วนค่าอ านาจจ าแนกดี สามารถจ าแนกคนท่ีมีอตัลกัษณ์ครูเชิงสร้างสรรค์นวตักรรมสงูและต ่า
ได้  

3) นักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยรามค าแหงมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา    
อตัลกัษณ์ครูเชิงสร้างสรรค์นวตักรรมมากท่ีสดุ รองลงมาคือ นิสิตครูของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตามล าดบั 

จรรยา แก้วใจบุญ และนิภา ไชยรินค า. (2551: บทคัดย่อ). ได้ศึกษาอัตลักษณ์ของ
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของบคุลากรใน
วิทยาลยัและผู้ ใช้บัณฑิตในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติเก่ียวกับอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราช
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ชนนี พะเยา เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
พะเยา ประกอบด้วยอตัลกัษณ์ 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบุคลากรท่ีมีคณุภาพ ด้านการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้านสุขภาพ ด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เอกลกัษณ์ท้องถ่ิน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรการประเมิน (rating scale 
Question) 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการหาความตรงตามเนือ้หา หาค่าความ
เช่ือมัน่โดยวิธีการหาคา่สมัประสิทธิแอลฟาตามวิธีการของ Cronbach 

(นววิส ดวงมีสิน, 2549) ได้ท าการศกึษาอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษา 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการวิจยัคือ เพ่ือวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู 
การพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นตามแนวทฤษฎีจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์
ของ Freud ทฤษฎีจิตสงัคมของ Erikson ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของ Bandura ทฤษฎีแห่งตน
ของ Rogers และเพ่ือส ารวจอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต ด้านความรู้สกึ
เก่ียวกบัตนเอง ด้านความเข้าใจตนเอง และด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง 

(นภสร โสภา, 2548) ได้ศกึษาการพฒันาแบบวดัการบรรลศุกัยภาพแห่งตน ส าหรบันิสิต
ระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบวดัการบรรลุศักยภาพแห่งตนและแสดง
คณุภาพของแบบวดัท่ีสร้างขึน้ในด้านค่าอ านาจจ าแนก ความเท่ียงตรง ความเช่ือมัน่ และศึกษา
ระดบัการบรรลศุกัยภาพแห่งตน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบวดัการบรรลศุกัยภาพแห่ง
ตนท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ ซึ่งมีลกัษณะเป็นสถานการณ์ 3 ตวัเลือก 

  



  30 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยศกึษาอตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศึกษา

บณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนิสิตภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรการศึกษา

บณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา 2561  ซึ่งมีจ านวนทัง้หมด 3,026 คน  
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี เ้ป็นนิสิตภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 โดยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่าง (Sample Size) โดยใช้สตูรการค านวณขนาดตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (พิชิต ฤทธ์จรูญ, 
2549) ท่ีระดบัความคลาดเคลื่อน ไมเ่กินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้จ านวนนิสิตท่ีเป็น
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 353 คน จากนัน้ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) 
โดยมีคณะวิชาเป็นตวัแบ่งชัน้ (Strata) โดยมีนิสิตแต่ละชัน้ปีเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) 
ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยั   
ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีใช้ในการวิจยั จ าแนกตามคณะวิชา 
 

คณะวิชา ประชากร (คน) กลุม่ตวัอย่าง (คน) 

คณะศกึษาศาสตร์ 695 81 
คณะมนษุยศาสตร์ 244 29 
คณะวิทยาศาสตร์ 671 78 
คณะสงัคมศาสตร์  175 20 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 445 52 
คณะพลศกึษา 796 93 

รวม 3,026 353 

 
ท่ีมา : ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัศรินครินทรวิโรฒ. ( ส ารวจเมื่อ 13 

กนัยายน 2561 ) 
 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นอตัลกัษณ์นิสิตหลกัสตูร

การศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะสื่อสาร โดยผู้ วิจยัได้ด าเนินการ
สร้างการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒด้านการมี
ทกัษะสื่อสารดงัรายละเอียดดงันี ้

1. ศกึษาและรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร ต าราและงานวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกบั 
ทกัษะสื่อสาร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีครอบคลมุทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการใช้
ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน (Language) ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ 
(Teaching) และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร (Information 
Communication Technology: ICT) เพ่ือก าหนดเป็นคา่นิยามศพัท์เฉพาะในแตล่ะด้าน   

2. สร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามวิธีการ
สร้าง แบบสอบถามของลิเคิร์ท (Likert’s Scales) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการใช้
ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ 
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(Teaching) และความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ( Information 
Communication Technology: ICT) จ านวน 29 ข้อ 

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองความครอบคลมุของเนือ้หา การใช้ภาษาและข้อความให้ถกูต้องชดัเจน ในแต่
ละข้อค าถาม  

4. น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้ทรงคณุวฒุิจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และความชดัเจนของภาษาให้ถกูต้องและเหมาะสม 
ย่ิงขึน้ จากนัน้พิจารณาความสอดคล้องและความครอบคลุมของแบบสอบถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะ และคดัเลือกข้อคาถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป  

5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้  (Try Out) กับนิสิตคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 ชัน้ปีท่ี 5 
หรือสูงกว่า จ านวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม จากนัน้ใช้การ
ทดสอบที (t-test)(Ferguson. 1981: 180) เพ่ือคดัเลือก ไว้เป็นข้อค าถามเพ่ือการวิจัย ส าหรับข้อ
ค าถาม ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกต ่ากว่าเกณฑ์  ผู้ วิจัยจะได้น ามาปรับปรุงเนือ้หาและส านวนภาษา
ร่วมกบัอาจารย์ ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ จึงได้ข้อค าถามจ านวน 29 ข้อ 

6. น าแบบสอบถามไปวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั (Reliability) โดยวิเคราะห์ 
คา่สมัประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1984) โดยมีคา่เท่ากบั .951 
 
ลักษณะของแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  ชัน้ปี 
สาขาวิชา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิตท่ีมี
ต่ออัตลักษ ณ์ ด้านทักษะสื่ อสาร ของนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิต  มหาวิทยาลัย                     
ศรีนครินทรวิโรฒ แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scales) 5 ระดบั ตาม
แบบของลิเคิร์ท (Likert. 1932: 1-55) และในตอนท้ายของแบบสอบถามแตล่ะด้าน จะมีข้อค าถาม
แบบปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติมอย่างเสรี  

การให้คะแนนในการตอบแบบสอบถาม ผู้ วิจยัก าหนดคา่น า้หนกัของคะแนน ดงันี  ้ 
คะแนน 5 หมายถึง นิสิตเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  
คะแนน 4 หมายถึง นิสิตเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยู่ในระดบัมาก  
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คะแนน 3 หมายถึง นิสิตเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยู่ในระดบัปานกลาง  
คะแนน 2 หมายถึง นิสิตเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยู่ในระดบัน้อย  
คะแนน 1 หมายถึง นิสิตเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ  

การแปลความหมายคา่คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ วิจยัก าหนดเกณ์์ดงันี ้ 

คา่คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 4.51-5.00 หมายถึง นิสิตมีอตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร
ดงักลา่วในระดบัมากท่ีสดุ  

คา่คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 3.51-4.50 หมายถึง นิสิตมีอตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร
ดงักลา่วในระดบัมาก  

คา่คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 2.51-3.50 หมายถึง นิสิตมีอตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร
ดงักลา่วในระดบัปานกลาง  

คา่คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 1.51-2.50 หมายถึง นิสิตมีอตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร
ดงักลา่วในระดบัน้อย  

คา่คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 1.00-1.50 หมายถึง นิสิตมีอตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร
ดงักลา่วในระดบัน้อยท่ีสดุ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผู้ วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี  ้ 
1. ผู้ วิจัยติ ดต่อขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณ ฑิ ต วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย                  

ศรีนครินทรวิโรฒ  ถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
สงัคมศาสตร์ คณะพลศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากนิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 – 5 หรือสงูกว่า     
ปีการศกึษา 2561 จ านวน 353 คน ท่ีใช้เป็นกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้ 

2. ผู้ วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับนิสิต จ านวน 353 คน ด้วยตนเอง และรับคืนด้วย
ตนเอง  

3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา และด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมลูตอ่ไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามตวัแปรอิสระท่ีศึกษา  โดยหา

คา่ความถ่ี และคา่ร้อยละ  
2. การวิเคราะห์ข้อมลูตามความมุง่หมายของการวิจยัข้อท่ี 1 เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของ 

นิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิตท่ีมีต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศึกษา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการหา ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยข้อท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิตท่ีมีต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูร
การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามตวัแปร
เพศ วิเคราะห์ข้อมลูโดยการทดสอบที (t-test independent)(Ferguson. 1981: 178) ส่วนตวัแปร
ชัน้ปี คณะวิชา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
Way ANOVA) ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู ่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)(Ferguson, 1981, p. 380)  

4. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด โดยน ามาพิจารณารวบรวม  
ข้อคิดเห็น จัดกลุ่มและแจกแจงความถ่ี เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย และน าไปใช้  
ประกอบการอภิปรายผลการวิจยั 
 
สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่  
1.1 คา่ความถ่ี (Frequency)  
1.2 คา่ร้อยละ (Percentage)  
1.3 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean)  
1.4 คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพของแบบสอบถาม  
2.1 หาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความ 

สอดคล้อง (IOC)  
2.2 หาคา่อ านาจจ าแนก (Discrimination Power) ของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดย 

การใช้การทดสอบที (t-test)(Ferguson, 1981, p. 380) 
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 2.3 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ของครอนบาค (Cronbach, 1984, p. 161) 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
3.1 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 

วิเคราะห์ ข้อมลูโดยการทดสอบที (t-test)(Ferguson, 1981) 
3.2 การทดสอบความแตกตา่งของคา่คะแนนเฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างมากกวา่ 2 กลุ่ม 

ขึน้ไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีท่ีพบความ 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบเป็นรายคู ่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
Method)(Ferguson, 1981) 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

 

การศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาและเปรียบเทียบความคิดเหน็ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษา
บัณฑิตท่ีมีต่ออัตลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลักสตูรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน 
(Language) ด้ านความสามารถ ในการถ่ ายทอด ข้อมูล /ค วาม รู้  (Teaching) และด้ าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ( Information Communication 
Technology: ICT) ผู้ศกึษาได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ตามล าดบั ดงันี ้

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้การแปลความหมายของข้อมลูเป็นท่ีเข้าใจตรงกัน ผู้ศึกษาได้ก าหนดสญัลกัษณ์
และตวัอกัษรย่อัใ้ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

 n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

�̅� แทน คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) 

 S.D. แทน คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 df แทน ระดบัแบ่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

 SS แทน คา่ผลรวมก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 MS แทน คา่เฉล่ียผลรวมก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 

 F แทน คา่สถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน F-distribution (One way ANOVA) 

 t แทน คา่สถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน t-distribution 

 p แทน คา่ความน่าจะเป็น 

 * แทน มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตท่ีมีตอ่อตัลกัษณ์ด้าน
ทกัษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในครัง้นีผู้้ศกึษา
ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู และการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะ
สื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิตท่ีมีต่อ    
อตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยภาพรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามตวัแปรเพศ ชัน้ปี คณะวิชา และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมความคิดเห็น
เพ่ิมเติม เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวิโรฒ  
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลารวิเคราะห์ข้อมลูกระท าตามล าดบั ดงันี ้
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ เพศ ชัน้ปี คณะวิชา และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ โดยผู้ วิจัยได้แจก
แบบสอบถามจ านวน 353 ฉบบั ได้รับคืน 353 ฉบบั คิดเป็นร้อยละร้อย ดงัแสดงในตาราง 2 
 

ตาราง 2  จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามเพศ ชัน้ปี คณะวิชา และผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน)  ร้อยละ  

เพศ   

 ชาย 175 49.57 

 หญิง 178 50.42 

รวม 353 100.00 

ชัน้ปีท่ีก าลังศึกษา   

 ชัน้ปีท่ี 1 100 28.32 

 ชัน้ปีท่ี 2 75 21.24 
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กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน)  ร้อยละ  

 ชัน้ปีท่ี 3 70 19.83 

 ชัน้ปีท่ี 4 69 19.54 

ชัน้ปีท่ีก าลังศึกษา 

 ชัน้ปีท่ี 5 หรือสงูกวา่ 
39 11.04 

 รวม 353 100.00 

คณะวชิาท่ีศกึษา   

 คณะศกึษาศาสตร์ 81 22.94 

 คณะมนษุยศาสตร์ 29 8.21 

 คณะวิทยาศาสตร์ 78 22.09 

 คณะสงัคมศาสตร์ 20 5.66 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 52 14.73 

 คณะพลศกึษา 93 26.34 

 รวม 353 100.00 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู  

 (ตัง้แต ่3.01 ขึน้ไป) 

212 60.05 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง  

 (ตัง้แต ่2.51 - 3.00) 

120 33.99 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  

 (ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2.50) 

21 5.94 

 รวม 353 100.00 

 
จากตาราง 2 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างทัง้หมด จ านวน 353 คน ส่วนใหญ่เป็นนิสิต

หลกัสตูรการศึกษาบัณฑิตหญิง จ านวน 178 คน และเมื่อจ าแนกเป็นชัน้ปี พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
นิสิตหักสูตรการศึกษาบัณฑิตชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 100 คน โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นนิสิตหลักสูตร
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การศกึษาบณัฑิตคณะวิชาพลศกึษา จ านวน 93 คน และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู (ตัง้แต ่3.01 
ขึน้ไป) จ านวน 212 คน  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะ
สื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร 
ของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) ความสามารถในการถ่ายทอด
ข้อมูล/ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
(Information Communication Technology: ICT) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัแสดงในตาราง 3-10 

 
ตาราง 3 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเหน็ของนิสิตหลกัสตูร
การศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร โดยรวมและ
ในแตล่ะด้าน 
 

อัตลักษณ์ด้านทักษะส่ือสาร 

ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ 

n=353 
ระดับความคดิเหน็ 

�̅� S.D. 

1. ด้านความสามารถในการใช้ภาษา 

สื่อสารได้เข้าใจชดัเจน 

3.58 0.84 มาก 

2. ด้านความสามารถในการถ่ายทอด 

ข้อมลู/ความรู้ 

3.57 0.88 มาก 

3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

3.65 0.89 มาก 

โดยรวม 3.60 0.87 มาก 

 
จากตาราง  3 แสดงว่า  นิ สิ ตห ลักสูต รก ารศึ กษ าบัณ ฑิ ต  มหา วิทยาลัย                     

ศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเก่ียวกับอตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร โดยรวม และในแตล่ะด้าน 
อยู่ในระดบัมาก  
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ตาราง 4 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเหน็ของนิสิตหลกัสตูร
การศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร ในด้าน
ความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน เป็นรายข้อ 
 

ความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสาร 

ได้เข้าใจชัดเจน 

n=353 ระดับความ

คิดเห็น �̅� S.D 

1. การใช้ภาษาสุภาพสื่อสารระหว่างคนท่ีไม่
เห็นด้วยกบัตนเอง 

3.84 0.83 มาก 

2. ความสามารถในการสื่อสาร ถ่ ายทอด
ความรู้ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจในความคิด ความรู้สึก 
ของตนเองได้ 

3.84 0.88 มาก 

3. ความสามารถในการใช้ภาษาท่าทางท่ี
เหมาะสมในแตล่ะสถานการณ์ได้ 

3.88 0.88 มาก 

4. ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษในการ
สื่อสารได้ 

2.82 0.70 ปานกลาง 

5. ความสามารถในการสื่อสารแนวความคิด
ของตน ผา่นการถ่ายทอดความรู้ตา่งๆ ได้ 

3.91 0.89 มาก 

6. ความสามารถใช้ภาษาสื่อสารสรุปข้อมูล
หรือสาระส าคญัได้ตรงประเดน็ 

3.76 0.88 มาก 

7. ความเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ 

2.63 0.78 ปานกลาง 

8. การใช้ วิธีการสื่อสารในการแสดงความ
เคารพ เพ่ือทกัทายบคุคลท่ีรู้จกัได้ 

3.77 0.83 มาก 

9. ความสามารถในการพูดแสดงความคิดเห็น
ในชัน้เรียนได้เป็นอย่างดี 

3.77 0.93 มาก 

โดยรวม 3.58 0.84 มาก 
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จากตาราง  4 แสดงว่า  นิ สิ ตห ลักสูต รก ารศึ กษ าบัณ ฑิ ต  มหา วิทยาลัย                     
ศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร ในด้านความสามารถในการ
ใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อ 4 และ 
7 นิสิตมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง สว่นข้ออ่ืนๆ นิสิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

 
ตาราง 5 คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเหน็ของนิสิตหลกัสตูร
การศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร ในด้าน
ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ เป็นรายข้อ 
 

ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/

ความรู้ 

n=353 ระดับความ

คิดเห็น �̅� S.D. 

1. ความสามารถในการอธิบายหลักวิชา
ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีตา่งๆ ได้ชดัเจน 

3.63 0.90 มาก 

2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ไปสู่การเรียนการสอน ภายใต้แนวคิด 
ความรู้ และทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกบัสาขา
ท่ีศกึษา 

3.72 0.92 มาก 

3. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สู่
กลุม่เป้าหมาย ด้วยภาษาท่ีเหมาะสม 

3.71 0.85 มาก 

4. ค ว า ม ส าม า ร ถ ใน ก า รบ อ ก เล่ า
ประสบการณ์  ความรู้ด้านต่างๆด้วย
ภาษาองักฤษได้ 

2.57 0.83 ปานกลาง 

5. การมีวิธีการถ่ายทอดข้อมูลได้ชัดเจน 
จนท าให้ผู้ ฟังมีความรู้สึกร่วมหรือมี
ปฏิกิริยาตอบสนองตอ่กนัได้เป็นอย่างดี 

3.65 0.85 มาก 

6. ความสามารถในการเรียบเรียงข้อมูล
ความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 

3.72 0.83 มาก 

7. ความสามารถในการอธิบายข้อมูล 
ความรู้ ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ 

3.61 0.91 มาก 
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ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/

ความรู้ 

n=353 ระดับความ

คิดเห็น �̅� S.D. 

8. ความสามารถในการอธิบายข้อมูลท่ี
ถกูต้อง เมื่อมีผู้ อ่ืนเข้าใจผิด 

3.72 0.90 มาก 

9. เมื่อได้ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ให้แก่ผู้ ท่ี
ซักถามแล้ว สามารถสังเกตผู้ ฟังได้ว่า
เข้าใจในสิ่งท่ีตนได้ถ่ายทอดไปได้ 

3.74 0.90 มาก 

10. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
จากการท่ีได้เรียนมาให้แก่ผู้ อ่ืนได้อย่าง
ชดัเจน 

3.66 0.90 มาก 

โดยรวม 3.57 0.88 มาก 

 
จากตาราง 5 แสด งว่า  นิ สิ ตห ลักสูต รก ารศึ กษ าบัณ ฑิ ต  มหา วิทย าลัย                     

ศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร ในด้านความสามารถในการ
ถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 4  นิสิตมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง สว่นข้ออ่ืนๆ นิสิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

 

ตาราง 6 คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเหน็ของนิสิตหลกัสตูร
การศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร ในด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เป็นรายข้อ 
 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  

n=353 ระดับความ

คิดเห็น �̅� S.D. 

1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ
ของผู้ อ่ืน 

3.86 0.84 มาก 

2. ค้นหาข้อมลูเก่ียวกบับทเรียนในเวบ็ไซต์ได้อย่าง
คล่องแคล่วเพ่ือน ามาสร้างสรรค์สื่อท่ีใช้ในการ
เรียนการสอนได้ 

3.64 0.90 มาก 
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  

n=353 ระดับความ

คิดเห็น �̅� S.D. 

3. ใช้ เทคโน โลยีสารสน เทศ เพ่ื อการค้นค ว้า
งานวิจยัทางด้านการเรียนการสอนได้ 

3.64 0.94 มาก 

4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทนัสมยัสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการถ่ายทอด
ข้อมลูให้เข้าใจได้ง่าย 

3.69 0.89 มาก 

5. ความสามารถในการใช้โปรแกรมพืน้ฐานทาง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือสื่อสารข้อมูลไปสู่ผู้ อ่ืน หรือ
ในทางการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

3.66 0.84 มาก 

6. ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุนั น ามาประยกุต์ในทางการเรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะสม 

3.62 0.89 มาก 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการเรียนรู้ใน
ชัน้เรียน 

3.52 0.88 มาก 

8. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร แนวความคิด ได้
อย่างมีเหตผุล 

3.54 0.91 มาก 

9. ความสามารถในการบนัทึกเร่ืองราวทีสนใจผา่น
สื่อตา่งๆ ผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

3.65 0.89 มาก 

10. รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารท่ีท า
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนได้ 

3.68 0.87 มาก 

โดยรวม 3.65 0.89 มาก 

 
จากตาราง 6 แสดงว่า  นิ สิ ตห ลักสูต รก ารศึ กษ าบัณ ฑิ ต  มหา วิทยาลัย                     

ศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร ในด้านความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร โดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ในระดบัมาก  
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ตาราง 7 คา่เฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเหน็ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษา
บณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามเพศ 
 

อัตลักษณ์ด้านทักษะส่ือสาร 

ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ 

เพศชาย 

(n=175) 

เพศหญิง 

(n=178) 

�̅� S.D. 
ระดับ

ความ 

คิดเห็น 
�̅� S.D. 

ระดับ

ความ 

คิดเห็น 

1. ด้านความสามารถในการใช้ภาษา

สื่อสารได้เข้าใจชดัเจน 

3.55 0.39 มาก 3.61 0.31 มาก 

2. ด้านความสามารถในการถ่ายทอด

ข้อมลู/ความรู้ 

3.52 0.39 มาก 3.62 0.29 มาก 

3. ด้านความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

3.62 0.39 มาก 3.68 0.30 มาก 

โดยรวม 3.56 0.30 มาก 3.64 0.20 มาก 

 
จากตาราง  7 แสดงว่า  นิ สิ ตห ลักสูต รก ารศึ กษ าบัณ ฑิ ต  มหา วิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ด้านทักษะสื่อสาร 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  
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ตาราง 8 คา่เฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเหน็ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษา
บณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามชัน้ปี 
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จ าก ต ารา ง  8 แส ด งว่ า  นิ สิ ต ห ลั ก สู ต รก า รศึ ก ษ าบัณ ฑิ ต  ม ห า วิ ท ย าลั ย                       
ศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ปีท่ี 2, 3, 4 และ 5 หรือสงูกวา่ มีความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ยกเว้นนิสิตชัน้ปีท่ี 1 มีความคิดเห็นตอ่อตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสารอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตชัน้ปีท่ี 2, 3, 4 และ 5 มีความคิดเห็น
เก่ียวกับอตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ส่วนนิสิตชัน้ปีท่ี 1 มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ในด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชดัเจน 
และด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ อยู่ ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร อยู่ในระดบัมาก 



 

ตาราง 9 คา่เฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเหน็ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษา
บณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามคณะวิชา 



 

 
จ าก ต ารา ง  9 แส ด งว่ า  นิ สิ ต ห ลั ก สู ต รก า รศึ ก ษ าบัณ ฑิ ต  ม ห า วิ ท ย าลั ย                      

ศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิชาตา่งกัน มีความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ยกเว้นคณะศกึษาศาสตร์ มีความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตคณะวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ  
อตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร อยู่ในระดบัมากทุกด้าน สว่นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ในด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชดัเจน 
(Language) และด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง ยกเว้น
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร อยู่ในระดบัมาก 
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ตาราง 10 คา่เฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเหน็ของนิสิตหลกัสตูร
การศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร โดยรวมและ
รายด้าน จ าแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 



 

จากตาราง 10 แสดงว่า  นิสิ ตหลักสูต รก ารศึ กษาบัณ ฑิ ต  มหาวิทยาลัย                   
ศรีนครินทรวิโรฒ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกัน มีความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกัน มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร อยู่ในระดบัมากทกุด้าน  

 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิตท่ีมีต่อ  
อตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยภาพรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามตวัแปรเพศ ชัน้ปี คณะวิชา และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบที (t-test independent) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่  โดยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe’s Method) ดังแสดงใน        
ตาราง 11-23 

 

ตาราง 11 การเปรียบเทียบความคิดเหน็ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตท่ีมีตอ่อตัลกัษณ์ด้าน
ทกัษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและใน
แตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

อัตลักษณ์ด้านทักษะสื่อสาร  

ของนิสิตหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต 

n=353 

t p ชาย หญิง 

 �̅�  S.D.  �̅�  S.D. 

1. ด้านความสามารถในการใช้

ภาษาสือ่สารได้เข้าใจชดัเจน 

3.55 0.39 3.61 0.31 -1.636 0.103 

2. ด้ า น ค วาม สาม า รถ ใน ก า ร

ถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ 

3.52 0.39 3.62 0.29 -2.816 0.005 

3. ด้านความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่ อการ

สือ่สาร 

3.62 0.39 3.68 0.30 -1.474 0.141 

โดยรวม 3.56 0.30 3.64 0.20 -2.682 0.008 
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จากตาราง 11 แสด งว่า นิ สิ ตหลักสูต รก ารศึ กษ าบัณ ฑิ ต  มห าวิทยาลัย                     
ศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออตัลักษณ์ด้านทักษะสื่อสาร มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ แตกต่างกนั อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน 
และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสื่อสาร ไมพ่บความแตกตา่ง  

 

ตาราง 12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตท่ีมีตอ่อตัลกัษณ์ด้าน
ทกัษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและใน
แตล่ะด้าน จ าแนกตามชัน้ปี 
 

อัตลักษณ์ด้านทักษะสื่อสาร 

ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
แบ่งกลุ่ม SS df MS F p 

1. ด้านความสามารถในการใช้ 

ภาษาสือ่สารได้เข้าใจชดัเจน 

ระหว่างกลุม่ 3.702 4 0.925 8.059 0.001 

ภายในกลุ่ม 39.959 348 0.115   

รวม 43.66 352    

2. ด้านความสามารถในการถ่ายทอด 

ข้อมลู/ความรู้ 

ระหว่างกลุม่ 1.969 4 0.492 4.262 0.002 

ภายในกลุ่ม 40.205 348 0.116   

รวม 42.174 352    

3. ด้านความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่สาร 

 

ระหว่างกลุม่ 1.469 4 0.367 3.100 0.016 

ภายในกลุ่ม 41.214 348 0.118   

รวม 42.682 352    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.088 4 0.522 8.474 0.001 

ภายในกลุ่ม 21.442 348 0.062   

รวม 23.531 352    

 
จากตารางท่ี  12 แสดงว่านิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิต  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒชัน้ปีตา่งกนั มีความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร โดยรวมและเป็นราย
ด้าน แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ผู้ วิจัยจึงท าการทดสอบเป็นรายคู ่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ซึ่งน าเสนอและอธิบายผลไว้ในตาราง ดงันี ้
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน จ าแนกตามชัน้ปี 
เป็นรายคู ่ 
 

ด้านความสามารถใน

การใช้ภาษาสื่อสารได้ 

เข้าใจชัดเจน 
�̅� 

ชัน้ปี 

ชัน้ปีที่ 1 ชัน้ปีที่ 2 ชัน้ปีที่ 3 ชัน้ปีที่ 4 ชัน้ปีท่ี 5 หรือสงูกวา่ 

3.43 3.60 3.60 3.68 3.70 

ชัน้ปีที่ 1 3.43  * * * * 

ชัน้ปีที่ 2 3.60      

ชัน้ปีที่ 3 3.60      

ชัน้ปีที่ 4 3.68      

ชัน้ปีที่ 5 หรือสงูกว่า 3.70      

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

จากตาราง 13 แสดงว่า  นิสิ ตหลักสูต รก ารศึ กษาบัณ ฑิ ต  มหาวิทยาลัย                   
ศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ปีท่ี 2 3 4 และ 5 หรือสงูกว่า มีความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร 
ด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน แตกต่างกับนิสิตชัน้ปีท่ี 1 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



  53 

ตาราง 14 การเปรียบเทียบความคิดเหน็ตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ จ าแนกตามชัน้ปี เป็นรายคู ่
 

ด้านความสามารถใน

การถ่ายทอดข้อมูล/

ความรู้ �̅� 

ชัน้ปี 

ชัน้ปีที่ 1  ชัน้ปีที่ 2 ชัน้ปีที่ 3 ชัน้ปีที่ 4 ชัน้ปีที่ 5 หรือสงูกว่า 

3.46 3.62 3.60 3.61 3.66 

ชัน้ปีที่ 1 3.46  *   * 

ชัน้ปีที่ 2 3.62      

ชัน้ปีที่ 3 3.60      

ชัน้ปีที่ 4 3.61      

ชัน้ปีที่ 5 หรือสงูกว่า 3.66      

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 14 แสดงว่า  นิสิ ตหลักสูต รก ารศึ กษาบัณ ฑิ ต  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ปีท่ี 2 และ 5 หรือสงูกวา่ มีความคิดเห็นตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร ด้าน
ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ แตกตา่งกับนิสิตชัน้ปีท่ี 1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 15 การเปรียบเทียบความคิดเหน็ตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร จ าแนกตาม
ชัน้ปี เป็นรายคู ่
 
ด้านความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการสื่อสาร �̅� 

ชัน้ปี 

ชัน้ปีที่ 1  ชัน้ปีที่ 2 ชัน้ปีที่ 3 ชัน้ปีที่ 4 ชัน้ปีท่ี 5 หรือสงูกวา่ 

3.56 3.73 3.66 3.66 3.71 

ชัน้ปีที่ 1 3.56  *    

ชัน้ปีที่ 2 3.73      

ชัน้ปีที่ 3 3.66      

ชัน้ปีที่ 4 3.66      

ชัน้ปีที่ 5 หรือสงูกว่า 3.71      

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 15 แสดงว่า  นิสิ ตหลักสูต รก ารศึ กษาบัณ ฑิ ต  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ปีท่ี 2 มีความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร แตกต่างกบันิสิตชัน้ปีท่ี 1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 16 การเปรียบเทียบความคิดเหน็ตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม จ าแนกตามชัน้ปี เป็นรายคู ่
 

ภาพรวม 

�̅� 

ชัน้ปี 

ชัน้ปีที่ 1 ชัน้ปีที่ 2 ชัน้ปีที่ 3 ชัน้ปีที่ 4 ชัน้ปีที่ 5 หรือสงูกว่า 

3.48 3.65 3.62 3.65 3.69 

ชัน้ปีที่ 1 3.48  * * * * 

ชัน้ปีที่ 2 3.65      

ชัน้ปีที่ 3 3.62      

ชัน้ปีที่ 4 3.65      

ชัน้ปีที่ 5 หรือสงูกว่า 3.69      

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 16 แสดงว่า  นิสิ ตหลักสูต รก ารศึ กษาบัณ ฑิ ต  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ปีท่ี 2, 3, 4และ 5  มีความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร โดยรวม 
แตกตา่งกบันิสิตชัน้ปีท่ี 1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 17 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตท่ีมีตอ่อตัลกัษณ์ด้าน
ทกัษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและใน
แตล่ะด้าน จ าแนกตามคณะวิชา 
 

อัตลักษณ์ด้านทักษะสื่อสาร 

ของนิสิตหลักสูตร 

การศึกษาบัณฑิต 

แบ่งกลุ่ม SS df MS F p. 

1. ด้านความสามารถในการใช้ 

ภาษาสือ่สารได้เข้าใจชดัเจน 

ระหว่างกลุม่ 3.413 5 0.683 5.886 0.001 

ภายในกลุ่ม 40.247 347 0.116   

รวม 43.660 352    

2. ด้านความสามารถในการถ่ายทอด 

ข้อมลู/ความรู้ 

ระหว่างกลุม่ 6.767 5 1.353 13.263 0.001 

ภายในกลุ่ม 35.408 347 0.102   

รวม 42.174 352    

3. ด้านความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่สาร 

ระหว่างกลุม่ 1.280 5 0.256 2.146 0.060 

ภายในกลุ่ม 41.402 347 0.119   

รวม 42.682 352    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 3.135 5 0.627 10.667 0.001 

ภายในกลุ่ม 20.396 347 0.059   

รวม 23.531 352    

 
จากตาราง  17 แสดงว่า นิ สิ ตหลักสูต รก ารศึ กษ าบัณ ฑิ ต  มห าวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒคณะวิชาตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ โดยรวม และในด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน และด้าน
ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สว่นด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ไมพ่บความแตกตา่ง  

เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผู้ วิจัยจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ซึ่งน าเสนอและอธิบายผลไว้ในตาราง ดงันี ้
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ตาราง 18 การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน จ าแนกตามคณะ
วิชา เป็นรายคู ่
 

ด้านความสามารถในการ 

ใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน  
�̅� 

คณะวิชา 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3.42 3.60 3.63 3.72 3.53 3.66 

(1) คณะศึกษาศาสตร์ 3.42   * *  * 

(2) คณะมนษุยศาสตร์ 3.60       

(3) คณะวิทยาศาสตร์ 3.63       

(4) คณะสงัคมศาสตร์ 3.72       

(5) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3.53       

(6) คณะพลศกึษา 3.66       

  
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 18 แสดงว่า  นิสิ ตหลักสูต รก ารศึ กษาบัณ ฑิ ต  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์, คณะสงัคมศาสตร์ และคณะพลศกึษา มีความคิดเห็นตอ่อตั
ลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน แตกต่างกับ
นิสิตคณะศกึษาศาสตร์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 19 การเปรียบเทียบความคิดเหน็ตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ จ าแนกตามคณะวิชา เป็น
รายคู ่
 

ด้านความสามารถในการถ่ายทอด 

ข้อมูล/ความรู้ 
�̅� 

คณะวชิา 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3.32 3.69 3.66 3.68 3.65 3.61 

(1) คณะศกึษาศาสตร์ 3.32  * * * * * 

(2) คณะมนษุยศาสตร์ 3.69       

(3) คณะวิทยาศาสตร์ 3.66       

(4) คณะสงัคมศาสตร์ 3.68       

(5) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3.65       

(6) คณะพลศกึษา 3.61       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 19 แสดงว่า  นิสิ ตหลักสูต รก ารศึ กษาบัณ ฑิ ต  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะสงัคมศาสตร์, คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ และคณะพลศกึษา มีความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ด้านความสามารถใน
การถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ แตกต่างกับนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 20 การเปรียบเทียบความคิดเหน็ตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม จ าแนกตามคณะวิชา เป็นรายคู ่
 

ภาพรวม 

�̅� 

คณะวิชา 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3.43 3.66 3.66 3.69 3.60 3.66 

(1) คณะศึกษาศาสตร์ 3.43  * * * * * 

(2) คณะมนษุยศาสตร์ 3.66       

(3) คณะวิทยาศาสตร์ 3.66       

(4) คณะสงัคมศาสตร์ 3.69       

(5) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3.60       

(6) คณะพลศกึษา 3.66       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 20 แสดงว่า  นิสิ ตหลักสูต รก ารศึ กษาบัณ ฑิ ต  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะสงัคมศาสตร์, คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ และคณะพลศึกษา มีความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร โดยรวม แตกต่างกับ
นิสิตคณะศกึษาศาสตร์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 21 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตท่ีมีตอ่อตัลกัษณ์ด้าน
ทกัษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและใน
แตล่ะด้าน จ าแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

อัตลักษณ์ด้านทักษะสื่อสาร 

ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
แบ่งกลุ่ม SS df MS F p. 

1. ด้านความสามารถในการใช้ 

ภาษาสือ่สารได้เข้าใจชดัเจน 

ระหว่างกลุม่ 1.222 2 0.611 5.038 0.007 

ภายในกลุ่ม 42.439 350 0.121   

รวม 43.660 352    

2. ด้านความสามารถในการถ่ายทอด 

ข้อมลู/ความรู้ 

ระหว่างกลุม่ 0.257 2 0.129 1.075 0.343 

ภายในกลุ่ม 41.917 350 0.120   

รวม 42.174 352    

3. ด้านความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่สาร 

 

ระหว่างกลุม่ 0.214 2 0.107 0.883 0.415 

ภายในกลุ่ม 42.468 350 0.121   

รวม 42.682 352    

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.436 2 0.218 3.304 0.038 

ภายในกลุ่ม 23.094 350 0.066   

รวม 23.531 352    

 
จากตาราง  21 แสดงว่า นิ สิ ตหลักสูต รก ารศึ กษ าบัณ ฑิ ต  มห าวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะส่ือสาร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม และในด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจ
ชัดเจน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านความสามารถในการ
ถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ไม่
พบความแตกตา่ง 

เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ผู้ วิจัยจึงท าการทดสอบเป็นรายคู ่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ซึ่งน าเสนอและอธิบายผลไว้ในตาราง ดงันี ้
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ตาราง 22 การเปรียบเทียบความคิดเหน็ตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน จ าแนกตาม
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นรายคู ่
 
ด้านความสามารถในการ 

ใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจ

ชัดเจน  �̅� 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

    ตัง้แต่ 3.01 ขึน้ไป ตัง้แต่ 2.51 - 3.00 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 2.50 

3.53 3.65 3.66 

ตัง้แต่ 3.01 ขึน้ไป 3.53  *  

ตัง้แต่ 2.51 - 3.00 3.65    

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 2.50 3.66    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตาราง 22 แสดงว่า นิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตัง้แต่ 2.51 – 3.00 มีความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร 
ด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน แตกต่างกับนิสิตมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนตัง้แต ่3.01 ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

 

ตาราง 23 การเปรียบเทียบความคิดเหน็ตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม จ าแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นรายคู ่
 

ภาพรวม 

�̅� 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตัง้แต่ 3.01 ขึน้ไป ตัง้แต่ 2.51 - 3.00 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 2.50 

3.57 3.64 3.67 

ตัง้แต่ 3.01 ขึน้ไป 3.57  *  

ตัง้แต่ 2.51 - 3.00 3.64    

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 2.50 3.67    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 23 แสดงว่า  นิสิ ตหลักสูต รก ารศึ กษาบัณ ฑิ ต  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตัง้แต่ 2.51 – 3.00 มีความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้าน
ทักษะสื่อสาร โดยรวม แตกต่างกับนิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตัง้แต่ 3.01 ขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมความคิดเห็น
เพ่ิมเติม เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวิโรฒ 

การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
เก่ียวกับอัตลักษณ์ ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยการจดักลุม่และแจกแจงความถ่ี จ านวน 9 ฉบบั ดงัแสดงในตาราง 24 

 

ตาราง 24 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่างท่ีแสดงความคิดเหน็เพ่ิมเติม เก่ียวกบัอตัลกัษณ์
ด้านทกัษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ความคดิเหน็ จ านวน    ร้อยละ 

ด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชดัเจน 

1. ควรส่งเสริมให้มกีารเรียนการสอน เก่ียวกับทกัษะทางการสื่อสารและ
ภาษา พร้อมทัง้มกีารฝึกประสบการณ์ เพื่อให้มพีืน้ฐานทางด้านสื่อสารท่ีดี  

5 55.56 

2. ควรมกีารจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะทางด้านการสื่อสารส าหรับนิสิต
หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิตภายในมหาวิทยาลยั 

4 44.44 

ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ 

1. ควรมกีารจดัให้นิสิตหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิตเน้นด้านการฝึกการ
ถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ และแสดง
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ผ่านการจดักรเรียนการสอน 

6 66.67 

2. ควรมกีารจดัการฝึกการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ส าหรับไว้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ต่อผู้ อ่ืน 

3 33.33 

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

1. ควรจดัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
เพื่อเป็นการสนบัสนนุการศึกษาค้นคว้า เพื่อน าไปสื่อสารกับผู้ อ่ืนได้
ถกูต้อง 

7 77.78 

2. ควรมกีารจดักิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการจดัการเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้กับนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตอย่างสม า่เสมอ 

2 22.22 
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จากตาราง 24 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีความต้องการและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ใน
ด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

ส าหรับด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน กลุ่มตัวอย่างมี
ความต้องการ ให้สง่เสริม ให้มีการเรียนการสอน เก่ียวกบัทกัษะทางการส่ือสารและภาษา พร้อมทัง้
มีการฝึกประสบการณ์ เพ่ือให้มีพืน้ฐานทางด้านสื่อสารท่ีดี และควรมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ทกัษะทางด้านการสื่อสารส าหรับนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตภายในมหาวิทยาลยั  

ส าหรับด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ กลุม่ตวัอย่างมีความต้องการจัด
ให้นิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตเน้นด้านการฝึกการถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาท่ีตนศกึษาผา่น
กิจกรรมต่างๆ แสดงความ และควรมีการจัดการฝึกการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ส าหรับไว้
ถ่ายทอดประสบการณ์ตอ่ผู้ อ่ืน  

ส าหรับด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  กลุ่ม
ตวัอย่างมีความต้องการให้จดัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า เพ่ือน าไปสื่อสารกับผู้ อ่ืนได้ถูกต้อง และควรมีการจัด
กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการจัดการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนิสิตหลักสตูร
การศกึษาบณัฑิตอย่างสม ่าเสมอ 
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บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผล และเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตท่ีมี

ต่ออัตลักษ ณ์ ด้านทักษะสื่ อสาร ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิต มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีครอบคลุมทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจ
ชัดเจน ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิต ท่ีมีตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะ
สื่อสาร โดยรวม และเป็นรายด้าน จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปี คณะ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่ง
ผู้ วิจยัได้สรุปวิธีการวิจยัและผลการวิจยัโดยมีสาระส าคญัตามล าดบั ดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ก าหนดความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบัณฑิตท่ีมีต่ออตัลกัษณ์ด้าน

ทกัษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีครอบคลมุทัง้ 
3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน ความสามารถในการถ่ายทอด
ข้อมลู/ความรู้ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตท่ีมีตอ่อตัลกัษณ์
ด้านทกัษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม และ
เป็นรายด้าน จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปี คณะ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 

ในการวิจัยเร่ือง การศึกษาอัตลักษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสูตรการศึกษา
บณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้ วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี  ้

1. กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนิสิตภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 
การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 353 คน ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บข้อมูลตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับมา จ านวน 
353 ชุด คิดเป็นร้อยละ 011  
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นอัตลักษณ์นิสิต
หลกัสตูรการศกึษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะสื่อสาร โดยผู้ วิจัยได้
ด าเนินการสร้างการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นอตัลกัษณ์นิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะสื่อสาร เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั
ตามแบบของ Likert จ านวนทัง้สิน้ 29 ข้อ โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ 
0.951 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
ชัน้ปี สาขาวิชา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตท่ีมีต่ออัตลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลักสตูรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัย                       
ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีครอบคลุมทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจ
ชัดเจน ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

ตอนท่ี 3 เป็นข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิตท่ีมีตอ่อตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูร
การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีครอบคลุมทั ง้ 3 ด้าน เพ่ือให้ผู้ ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอย่างเสรี 

3. การจดัท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้
3.1 การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามตวัแปรอิสระท่ีศึกษา 

โดยหาคา่ความถ่ีและคา่ร้อยละ  
3.2 การวิเคราะห์ข้อมลูตามความมุ่งหมายของการวิจัยข้อท่ี 1 เพ่ือศกึษาความ

คิดเห็นของ นิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตท่ีมีต่ออตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูร
การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยการหา ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.3 การวิเคราะห์ข้อมลูตามความมุ่งหมายของการวิจยัข้อท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของนิสิตหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิตท่ีมีต่ออัตลักษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิต
หลกัสตูรการศกึษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตาม
ตัวแปรเพศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบที ( t-test independent)(Ferguson. 1981: 178) 
สว่นตวัแปรชัน้ปี คณะวิชา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
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เดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจงึท าการทดสอบ
เป็นรายคู ่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) (Ferguson. 1981: 308)  

4. การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด โดยน ามาพิจารณารวบรวม 
ข้อคิดเห็น จัดกลุ่มและแจกแจงความถ่ี เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย และน าไปใช้  
ประกอบการอภิปรายผลการวิจยั 

 
สรุปผลการวจิัย 

การวิจยัเร่ืองการศกึษาอตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

1. นิสิตหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร โดยรวม และเป็นรายด้าน อยู่ในระดบัมาก  

2. นิสิตหลกัสตูรการศกึษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีเพศต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและด้าน
ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน และด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสื่อสาร ไมพ่บความแตกตา่ง 

3. นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชัน้ปีต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ด้านทักษะสื่อสาร โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4. นิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒคณะวิชาตา่งกนั มี
ความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม และในด้าน
ความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน และด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/
ความรู้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ไมพ่บความแตกตา่ง   

5. นิสิตหลกัสตูรการศกึษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ด้านทักษะสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยรวม และในด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ และด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ไมพ่บความแตกตา่ง 
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อภปิรายผล 

การศกึษาอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

1. จากการศึกษาอตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒพบว่า นิสิตหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิตมีความคิดเห็นตอ่อตัลกัษณ์
ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก มหาวิทยาลยัมีการก าหนดให้อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั คือ 
อตัลกัษณ์นิสิตท่ีมหาวิทยาลยัให้ความส าคญั ได้แก่ “มีทกัษะสื่อสาร” ท่ีครอบคลมุทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ 
ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร อนัมาจากรากฐานของ “ความ
เป็นครู” ซึ่งผลการบริหารสถาบนัให้เกิดอตัลกัษณ์จะเกิดขึน้เมื่อผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากร
มุง่ส่งเสริม ผลกัดนั และสร้างโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาตนเองให้ “มีทักษะสื่อสาร” พร้อมร่วมเป็น
ต้นแบบในการ “มีทักษะสื่อสาร” ท่ีดี และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลกัษณ์นัน้จะเกิดขึน้เมื่อ
นิสิตและบัณฑิตพัฒนาตนเองให้ “มีทักษะสื่อสาร” ครอบคลุมทัง้ 3 ด้าน  พร้อมทัง้พัฒนา 
ตน เองใ ห้ “มี ทั ก ษ ะสื่ อ ส าร ”  ท่ี ดี เ ป็ น ท่ี ย อม รับ ใน ระดับ ช าติ ห รือ น าน าช าติ ต่ อ ไป                          
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554:. 45)  ดังท่ี ซิคเกอร์ริง และไรเซอร์  (Chickering และ 
Reisser, 1993 , น . 44)  กล่าวว่า  การพัฒ นาความมี อัตลักษ ณ์ ของนิสิตนั กศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นการพัฒนาความรู้สึกว่าตนเองก าลังจะเป็นอะไร การมีอัตลักษณ์  
ของนิสิตนัน้เกิดจากการรวบรวมความรู้สึกทางด้านร่างกาย จินตนาการ ภาพลักษณ์ ท่าทาง  
แ ล ะ ค ว า ม ท ร ง จ า ต่ อ เ น่ื อ ง ร ว ม เ ข้ า ด้ ว ย กั น  ก า รพั ฒ น า ค ว า ม ม มี อั ต ลั ก ษ ณ์  
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง โด ย ต ร ง กั บ ทั ศ น ค ติ ด้ า น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท า ง ก า ย ภ า พ  จิ ต ใ จ  
บคุลิคลกัษณะและการแสดงออกทางเพศอย่างชัดเจน ทัง้บทบาทด้านเพศของตนและพฤติกรรม
ทางเพศท่ีแสดงออกทางเพศอย่างเหมาะสมด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้
ดงันี ้

1.1 ด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน จากการศึกษา
พบว่า นิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเก่ียวกับ  
อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร ในด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน โดยรวม 
อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ การจดัการเรียนการสอนของหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มีการ
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มุง่เน้นให้นิสิตได้มีโอกาสได้ฝึกฝนความสามารถในการรับและสง่สาร  มีวฒันธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ขา่วสารและประสบการณ์อนัจะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสงัคม รวมทัง้การเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขดัแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมลูข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ท่ี มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีตอ่ตนเองและสงัคม โดยเฉพาะในการศกึษาชัน้ปีท่ี 5 ทางหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต
ได้มีการจดัให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือฝึกทักษะความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสาร
ได้เข้าใจชัดเจน ผ่านการจัดการเรียนการสอนกับผู้ เรียนจริง เพ่ือท่ีจะส่งเสริมและฝึกฝนการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ มีความเข้าใจเร่ืององค์ประกอบในการสื่อสาร และ
ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ การจ า ซึ่งมีผลตอ่ประสิทธิภาพ
ในการใช้ภาษาในการสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน สอดคล้องกับ (สุภัชฌาน์ ศรีเอ่ียม, 2015, น. 1) 
กล่าวว่า องค์ประกอบของอตัลกัษณ์นิสิตนักศึกษาคือ อตัลกัษณ์ด้านเฉพาะบุคคล ประกอบด้วย 
ความมั่นใจในร่างกาย การบทบาททางเพศ และอัตลักษณ์ด้านสังคม ประกอบด้วย ศาสนา 
วฒันธรรมประเพณี การเมือง อตัลกัษณ์ด้านการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย การมีอดุมการณ์ การ
คบเพ่ือน การมีจิตสาธารณะ อตัลกัษณ์ด้านวิชาการ ประกอบด้วย การเตรียมตวัเพ่ืออาชีพ การมี
ทกัษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง 

1.2 ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ จากการศกึษาพบว่า นิสิต
หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้าน
ทกัษะสื่อสาร ในด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ท่ีจดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิสิตหลกัสตูรการศกึษา
บณัฑิต และมีการเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมด้านตา่งๆท่ีมหาวิทยาลยัจัดขึน้ ล้วนเป็นสว่น
หนึ่งในการหล่อหลอมให้นิสิตและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ี
มหาวิทยาลัยและสังคมคาดหวัง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนัน้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
มหาวิทยาลัยท่ีก าหนดอัตลกัษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเฉพาะ “ทักษะ
สื่อสาร” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้ การถ่ายทอดใช้การสื่อสารเป็น
เคร่ืองมือท างานท่ีส าคญั องค์ประกอบหลกัของการถ่ายทอดจึงเป็นองค์ประกอบเช่นเดียวกบัการ
สื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่ง ผู้ รับ เนือ้หา (สาร) และช่องทาง (วิธีการ) โดยการถ่ายทอดนัน้จะด าเนินการ
ภายใต้เป้าหมายท่ีชัดเจนเพ่ือตอบสนองความต้องการตามเป้าหมายของบุคคล โดยใช้การ
ถ่ายทอดท่ีเหมาะสม (Appropriate Technology) ซึ่งบุคคลได้รับการถ่ายทอดไปแล้วสามารถ
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น าไปใช้ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพหรือการด ารงชีวิตได้อย่างแท้จริง ดงัท่ี (ทิศนา แขมมณี, 
2555, p. 113-115) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนทางตรง เป็นการถ่ายทอดหรือเป็นการ
บรรยายท่ีกระท าอย่างกระชบั ตรงประเดน็ และมีความยาวเหมาะสมกบัวยัของผู้เรียน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการบรรยายท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หาสาระ เหมาะสมกบัเวลา เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ การ
บรรยายในลกัษณะท่ีเป็นการสอนทางตรงนี ้ควรใช้วตัถุประสงค์ในการถ่ายทอดเนือ้หาสาระท่ีไม่
อยู่ในต ารา แบบเรียน หรือแบบฝึกหดั 

1.3 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร จาก
การศึกษาพบว่า นิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร โดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเป็นคณุลกัษณะหรืออตัลกัษณ์
ท่ีจ าเป็นส าหรับนิสิตในยุคปัจจุบัน ความสามารถของนิสิตในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สื่อสารโทรคมนาคมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลมุ ทักษะต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
ทกัษะในการสืบค้น ทกัษะในด้านการใช้เคร่ืองมือติดตอ่สื่อสารผา่น ICT หรือ ทกัษะในการเลือกใช้
ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสม เป็นต้น และเป็นการยืนยันว่าการท่ีนิสิตมีคุณลักษณะของการเป็นนัก
ค้นคว้าท่ีดี ชอบท่ีจะศึกษาค้นคว้าสิ่งต่างๆ เพ่ือพิสจูน์สมมติฐานของตน โดยสงัเกตเปรียบเทียบ
ความเหมือนความแตกต่าง รวมทัง้สืบค้นเพ่ือการศกึษาค้นคว้า ความรู้ ข้อมลู สารสนเทศท่ีมีอยู่
อย่างมหาศาล ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต ครอบคลมุการท่ีผู้ เรียนจะต้องมีทกัษะในการเลือกสรร 
คดักรอง สารสนเทศท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สามารถค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการ ได้อย่างเท่ียงตรง 
รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ ดงัท่ี (นนัทนา วงษ์อินทร์, 2543, น. 3-4) ได้กล่าวถึงเยาวชนไทยใน
ปัจจบุันซึ่งอยู่ในยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็วเน่ืองจากมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีจนกลายเป็นโลกท่ีไร้พรมแดนมนุษย์ได้รับรู้มีประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
ได้สะดวกและกว้างขวางมากขึน้มนุษย์รับเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตและพยายาม
พฒันาตนเองให้ทันกบัเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนท าให้เกิดความเครียดขึน้โดย
รู้ตวัและไม่รู้ตวัดงันัน้จึงเห็นได้วา่เทคโนโลยีมีทัง้ประโยชน์และโทษนกัศึกษาควรรู้จกัใช้เทคโนโลยี
ไปในทางท่ีถกูต้องสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัตนเองมากท่ีสดุ 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลกัสตูร
การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามตวัแปร
เพศ ชัน้ปี คณะวิชา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผู้ วิจยัจึงขอน าเสนอการอภิปรายผลเป็นรายด้าน 
ดงันี ้
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2.1 นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีเพศ
ตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและ
ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ เน่ืองมาจากเพศชายและเพศหญิงมีลกัษณะการใช้ชีวิต รวมทัง้ บทบาท
ในสังคมท่ีแตกต่างกัน สภาวะทางอารมณ์ ความพิถีพิถัน มีส่วนท่ีจะท าให้เกิดคุณลักษณะท่ี
แตกต่างกันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์, 2546, น. 51) ท่ีศึกษา
เร่ือง พฤติกรรม ความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศ
ตา่งกันมีพฤติกรรมความรับผิดชอบแตกต่างกนัในด้านความรับผิดชอบตอ่ตนเองและการกระท า
ของตนเอง และความรับผิดชอบตอ่การศกึษาเลา่เรียน 

ส่วนด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้ เข้าใจชัด เจน  และด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสื่อสาร ไม่พบความแตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะ หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตมีการจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต โดย
มีจดุเน้นให้มีทกัษะทางด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารให้ผู้ รับสารเกิดความเข้าใจได้ง่าย มีการน า
เทคโนโลยีท่ีเข้ามาสนบัสนนุการจดัการศกึษา คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามามี
บทบาทท่ีส าคญัในชีวิตในรั่วมหาวิทยาลยั โดยไมแ่บ่งแยกวา่เป็นเพศชาย หรือเพศหญิง ท าให้นิสิต
ทัง้ชายและหญิงเกิดความช านาญ และเกิดความเคยชิน ในด้านดงักลา่ว จนกลายเป็นทกัษะท่ีง่าย
ต่อการเข้าถึง และเข้าใจ สอดคล้องกับ (เลิศลักษณ์ วงศ์สวรรค์ , 2553, น. 2-3) ท่ีศึกษาเร่ือง
การศกึษาคณุลกัษณะความเป็นครูของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่ นิสิตเพศชายและหญิงมีคณุลกัษณะของนกัศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั 

2.2 นิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒชัน้ปีต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ด้านทักษะสื่อสาร โดยรวมและเป็นรายด้าน แตกต่างกัน อย่า งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ นิสิตแตล่ะชัน้ปีได้รับการถ่ายทอดคณุลกัษณะ
ตามอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร ในความหมายท่ีแตกตา่ง กนั ทัง้นีแ้ตล่ะชัน้ปียงัมีการจดัการเรียน
การสอน เพ่ือช่วยพัฒนาศกัยภาพทางการศึกษาของนิสิตเป็นไปตามอตัลกัษณ์ของแต่ละชัน้ปี 
นอกจากนัน้คณุลกัษณะของนิสิตแต่ละชัน้ปีมีความส าคญัแตกตา่งกนัออกไปตามพฒันาการของ
วัยและสภาพแวดล้อม ดังท่ี (ฐิตินันท์ สัมมานุช, 2556 น. 70) ศึกษาเร่ือง การสร้างแบบวัด 
อตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะสื่อสาร พบว่า นิสิตชัน้ปีท่ี 5 มี
คา่เฉล่ียด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชดัเจนสงูกวา่ชัน้ปี ท่ี 4,3,2 และ 1 ด้าน
ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ พบวา่ นิสิตชัน้ปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ียด้านความสามารถใน
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การถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้สงูกวา่ชัน้ปี 5,3,2 และ 1 ส าหรับด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร พบว่า นิสิตชัน้ปี 3 และ 4 มีค่าเฉลี่ยด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารสงูกว่าชัน้ปี 5,1 และ 2 สอดคล้องกบั (เกษร ปิยะทตั, 2554, 
น. 60) ศกึษาเร่ือง ความรับผิดชอบต่อตนเองของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาระดบัชัน้ปีท่ี 1 และนักศึกษาระดบัชัน้ปีท่ี 3 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้าน
ความสมัพนัธ์ในครอบครัวแตกตา่งกนั 

2.3 นิสิตหลักสตูรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒคณะวิชา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์ด้านทักษะสื่อสาร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม 
และในด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน และด้านความสามารถในการ
ถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ 

การจดัการเรียนการสอนในแตล่ะคณะวิชาของหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต มีจุดเน้นท่ีแตกตา่งกัน
ออกไป มีกิจกรรมระหว่างการเรียนท่ีได้เปิดโอกาสให้นิสิตแต่ละคนได้แสดงออกไม่เท่ากัน ดังท่ี 
(ธิดารัตน์  บุญนุช , 2543)  กล่าวว่า นักศึกษาแต่ละสาขาวิชามี เอกลักษณ์ ของตนเอง 
สถาบันอดุมศึกษาต้อง ดแูล เอาใจใส่ในสภาพท่ีเขามีความเป็นเอกลกัษณ์ เช่นนัน้ โดยการจัด
บรรยากาศในมหาวิทยาลัย ในสภาพท่ีช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองได้ เต็มท่ี ไปในทิศทาง
เดียวกับ (สถิดาพร ค าสด, 2546) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบวา่ นิสิตท่ีศกึษาในสาขาวิชาท่ีตา่งกัน 
และนิสิตท่ีมีสว่นร่วมในกิจกรรมนิสิตตา่งกนั มีพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองโดยรวมแตกตา่งกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความเป็นผู้น า ความ
อดทน และความซ่ือสตัย์แตกตา่งกนั 

สว่นด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ไม่พบความ
แตกต่าง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ การจัดการเรียนการสอนในแต่ละคณะวิชาของหลกัสตูรการศึกษา
บัณฑิต มีจุดเน้นให้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคมมีบทบาทท่ีส าคัญต่อการพัฒนา
การศกึษาเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการศกึษาประกอบกับ เทคโนโลยีท่ีเข้ามาสนบัสนุนการ
จัดการศึกษาในการจัดการศึกษาสมัยใหม่จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารเพ่ือการวางแผนการ
ด าเนินการ การติดตามและประเมินผลคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาท
ท่ีส าคญัในเร่ืองนี ้ท าให้นิสิตเกิดความช านาญ และเกิดความเคยชิน จนกลายเป็นทกัษะท่ีง่ายต่อ
การเข้าถึง และเข้าใจ สอดคล้องกบั (สภุชัฌาน์ ศรีเอ่ียม, 2015) ท่ีศกึษาเร่ือง อตัลกัษณ์นกัศึกษา
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ในยคุปริญญาล้นประเทศ พบวา่ การสร้างอตัลกัษณ์นกัศกึษาในยคุปริญญาล้นประเทศมีสว่นชว่ย
ให้นกัศึกษามีความเข้าใจในตนเองรับรู้หน้าท่ีของตนท่ีมีตอ่สงัคมรวมถึงมีการเตรียมความพร้อมสู่
อาชีพในอนาคตในอตัลกัษณ์ด้านต่างๆและควรมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร
และค้นคว้าข้อมลูได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีบทบาทมากในการด ารงชีวิตในปัจจบุนั 

2.4 นิสิตหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยรวม และในด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ นิสิตท่ีมีผลการเรียนท่ีต่างกันอาจมีความ
ช านาญ และความเข้าใจท่ีแตกต่างกนั อยู่กับความให้ความส าคญักับการเรียน การทดสอบ การ
ถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะการใช้ภาษาส่ือสาร เช่นภาษาตา่งประเทศ อาจท าให้นิสิตท่ีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีแตกต่างกนั อาจมีระดบัความช านาญ ความเข้าใจ การสื่อสารออกไปให้ได้เข้าใจ
ชัดเจน ท่ีไม่เหมือนกัน สอดคล้องกับ (พิชญ์นรี พิทักษ์อวกาศ, 2557) ศึกษาเร่ือง การศึกษา
คุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ พบว่า นักศึกษ าพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีคุณลักษณะของนักศึกษา
พยาบาลโดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 

สว่นด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ และด้านความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ไม่พบความแตกต่าง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ นิสิตหลกัสตูร
การศกึษาบณัฑิตสว่นใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมือนกนั รวมถึงนิสิตทกุคนมีโอกาสท ากิจกรรม
ร่วมกนั อีกทัง้การจดัการเรียนการสอน ท่ีถือวา่เป็น กระบวนการถ่ายทอดคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
โดยหลกันัน้ก็ไม่ได้เลือกปฏิบตัิกบันิสิตท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหนึ่ง
โดยเฉพาะเท่านัน้ แต่เป็นการปฏิบัติกับนิสิตทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยความเสมอภาค ด้วย
เหตผุลดงักลา่วจึงไม่พบว่านิสิตท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัจะมีทักษะส่ือสารในด้าน
ดงักล่าวแตกตา่งกนั สอดคล้องกับ (สวุรรณี ค ามัน่ และคณะ, 2551) กลา่ววา่ การพฒันาประเทศ
ท่ีมีความยั่งยืนจะต้องให้ความส าคญักับการพัฒนาทุนมนษุย์เป็นอนัดบัแรก โดยไมแ่บ่งแยกและ
ไมเ่ลือกปฏิบตัิโดยเฉพาะในประเดน็ทางด้านการศกึษา จะต้องให้การศกึษาอย่างเท่าเทียมกนัโดย
ไมเ่ลือกปฏิบตัิวา่นกัเรียนหรือนกัศกึษาคนนัน้มีพืน้ฐานทางสงัคมเป็นเช่นไร แตห่ากได้เข้ามาเรียน
แล้วจะต้องให้บริการทางการศกึษาอย่างไมเ่ลือกปฏิบตัิ 
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ข้อเสนอแนะ 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้แบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1.1 จากผลการศึกษาด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชดัเจน

ในประเด็น ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ และความเข้าใจประโยค
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆได้ถูกต้องตามหลกัไวยากรณ์ พบว่า นิสิตหลักสูตร
การศกึษาบณัฑิตมีความคิดเหน็ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ผู้บริหารคณะท่ีมีสว่นเก่ียวข้องท่ีเก่ียวกบั
หลกัสตูรการศกึษาบัณฑิตควรจดัให้มีการเรียนการสอนเก่ียวกับ ทักษะภาษาองักฤษ พร้อมทัง้มี
การฝึกประสบการณ์และสง่เสริม เพ่ือให้มีพืน้ฐานทางด้านภาษาองักฤษท่ีดี และน าไปสูก่ารพฒันา
ตอ่ยอดตอ่ไปได้ 

1.2 ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ ในประเด็น ความสามารถ
ในการบอกเลา่ประสบการณ์ ความรู้ด้านตา่งๆด้วยภาษาองักฤษได้ พบวา่ นิสิตหลกัสตูรการศกึษา
บณัฑิตมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสารในด้านท่ี 1 
ดงันัน้ผู้บริหารคณะท่ีมีสว่นเก่ียวข้องท่ีเก่ียวกบัหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิตจึงควรจดัให้มีการเรียน
การสอนเก่ียวกับทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้มีการฝึกประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้มีพืน้ฐานทางด้านภาษาองักฤษท่ีดี และน าไปประยุกต์ใช้ในระดบัสงูต่อไปได้ นอกจากนัน้
ควรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ส าหรับไว้ถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีดีในแต่ละคณะวิชาท่ี
เก่ียวข้องกบัหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตตอ่ไป 

1.3 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร พบว่า 
นิสิตหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิตมีความคิดเห็นในระดบัมาก ในข้อค าถามท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อย
ท่ีสดุ คือ ในประเดน็ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กบัการเรียนรู้ในชัน้เรียน ดงันัน้คณะท่ีมีสว่นเก่ียวข้องท่ีเก่ียวกบัหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต ควรมี
การส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ และความช านาญในการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมีความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนใน
อนาคตตอ่ไป 

2.ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1.1 ควรมีการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความคิดเหน็ตอ่อตัลกัษณ์ด้านทกัษะสื่อสาร 

ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
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1.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ส่งเสริมความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

1.3 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบต่ออตัลักษณ์ด้านทักษะสื่อสาร ของนิสิต
หลกัสตูรท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการผลิตครู ในมหาวิทยาลยัอื่นๆ เพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ก  
รายชื่อผู้ เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
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รายชื่อผู้ เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 

1. ช่ือ  รองศาสตราจารย์ ดร.สกล  วรเจริญศรี 
ต าแหน่ง อาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
สงักดั  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2. ช่ือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตชิยั  สธุาสิโนบล 
ต าแหน่ง อาจารย์ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน 
สงักดั  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

3. ช่ือ  อาจารย์ ดร.ประภศัรา ธโนศวรรย์ 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาการการบริหารการศกึษาและการอดุมศกึษา 
สงักดั  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญและรายชื่อผู้ เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 
   อนเุคราะห์ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อการวิจยั 
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ประวัติ ผู้ เขี ยน 
 

ประวัตผิู้ เขยีน 
 

ชื่อ-สกุล กรร คล้ายสงัข ์
วัน เดือน ปี เกิด 18 ธนัวาคม พ.ศ.2532 
สถานท่ีเกิด โรงพยาบาลเสนา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2551 มธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 6 จาก โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั  

พ.ศ. 2557 กศ.บ (ทศันศิลปศกึษา) จาก มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรต  
พ.ศ. 2562 กศ.ม. (การบริหารและการจดัการการศกึษา แขนงวิชาการ
บริหารการอดุมศกึษา) จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 27/1 หมู ่5 ต าบล บางซ้าย อ าเภอ บางซ้าย จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา 
13270   
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