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การวิจัยนีม้ีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา  2) เพื่อ

พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  และ 3) เพื่อใหข้้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกบัแนวทางการจดักิจกรรมเพือ่เสริมสรา้งทกัษะส่ือสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 
ระยะท่ี 1 ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งอาจารยแ์ละผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน 12 คน และนิสิตนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 จ านวน 394 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดบั  โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 0.940 ระยะท่ี 2 เป็นผูท้รงคณุวุฒิ จ านวน 7 คน 
และผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ีทางการศึกษา จ านวน 30 คน เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละขอ้เสนอแนะของรูปแบบ การจัด
กิจกรรม และระยะท่ี 3 เป็นผูท้รงคณุวฒิุ จ านวน 18 คน เพื่อพิจารณาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี่ 
ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) 
องคป์ระกอบของทกัษะส่ือสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 10 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) การวางแผนในการ
สื่อสาร (2) การสื่อสารดว้ยการพูดในถอ้ยค าอันเหมาะสม (3) การเปิดใจยอมรบัความคิดท่ีแตกต่าง (4) การประเมินสถานการณ์ (5) การใช้
ท่าทางประกอบการสื่อสาร (6) การสื่อสารอย่างครบถว้นและชดัเจน (7) การจบัใจความและประเด็นส าคญั (8) การรูเ้ท่าทันสื่อ (9) การรบัฟัง
และแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม  และ (10) การตระหนักถึงเนื้อหาและความถูกต้อง ส าหรับ 2) การสรา้งรูปแบบการจัดกิจกรรม
เสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) หลักการและแนวคิด (2) วัตถุประสงค  ์(3) 
กระบวนการ ประกอบดว้ย (3.1) กิจกรรมการวางแผนการสื่อสาร (3.2) กิจกรรมคน้ควา้ขอ้มูล (3.3) กิจกรรมบุคลิกภาพในการสื่อสาร (3.4) 
กิจกรรมรูเ้ท่าทนัสื่อ (3.5) กิจกรรมเปิดใจ และ (4) การประเมินผล และ3)ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรม จ านวน 3 
ระดบั พบว่า 1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ควรจัดตัง้คณะกรรมการเพื่อก าหนดทิศทางแนวทางกลยุทธแ์ละ
ตวัชีว้ดั ประเมิน ติดตาม การพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดทักษะสื่อสาร และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบั
สถาบนัอุดมศึกษา 2) สถาบนัอุดมศึกษา ควรก าหนดใหก้ิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารเป็นกิจกรรมท่ีไม่ใช่เพียงน าไปสอดแทรกในรายวิชา
เท่านัน้ แต่ควรจัดใหเ้ป็นกิจกรรมบงัคบัท่ีนิสิตนักศึกษาทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
ทกัษะส่ือสาร 3) ส่วนงานระดบัคณะ ควรจดักิจกรรมเสริมสรา้งทกัษะส่ือสารโดยวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทกัษะสื่อสาร  และ
สนบัสนนุงบประมาณและพืน้ท่ีในการจดักิจกรรมเสริมสรา้งทกัษะส่ือสาร 
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The aims of this research are as follows: (1) to examine the dimensional structure of the factors for 

communication skills among undergraduate students; (2) to develop a model of activities for enhance communication skills 
among undergraduate students, and (3) to specify the policy recommendations regarding  guidelines for organizing activities to 
enhance communication skills among undergraduate students. In phase one, the semi-structured interviewees were 12 
professors, graduate users and 394 third-year. Students. The instrument was a five-level Likert-style scale, which included the 
questionnaire for analysis of the components (factor analysis) has a Cronbach’s Alpha Coefficient equal to 0.940. In phase two, 
the seven experts were responsible for providing information, answering a questionnaire, disagreeing and making suggestions, 
and 30 administrators, professors and educational staff to assess appropriateness The feasibility and suggestion of the activity 
arrangement and in the third phase, 18 experts considered policy recommendations. The questionnaire contained agreeing, 
disagreeing and suggestions. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-
test, and Exploratory Factor Analysis (EFA). The results of the research were that the dimensional structure of the factors for 
communication skills could be divided into 10 factors: (1) Planning Communication; (2) Verbal Propriety; (3) Open-Mindedness; 
(4) Situation Assessment; (5) Nonverbal Propriety; (6) Straight Talking; (7) Reading and Listening Comprehension; (8) Media 
Literacy; (9) Listening and Commenting Propriety; and (10) Content and Grammar Pondering. The Development of a model of 
activity organizing model were divided into four steps, as follows: (1) Principles and Concepts; (2) Objectives (3) and Process, 
which included (3.1) Communication Planning Activities; (3.2) Data Discovery Activities; (3.3) Communication Personality 
Activities; (3.4) Media Literacy Activities; and (3.5) Open-minded Activities; and (4) Evaluation. The Policy recommendations 
regarding the guidelines to organize activities for the public relations skills for undergraduate students in three aspects, as 
follows: (1) a committee should be established by the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation to set 
directions, guidelines, strategies and indicators and to assess and monitor student development for communication skills and 
support a budget for organizing communication skill enhancing activities for Higher Education institutions; (2) Higher Education 
Institutions should specify that communication skills building activities are not just interventions, but  compulsory activities that all 
students must participate in and budget support for organizing activities to enhance communication skills; (3) division of the 
faculty in organizing communication skills development activities by speakers with expertise in developing communication skills 
and supporting budgets and areas for organizing activities to enhance communication skills. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์นีส้  าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง 
อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธห์ลกั และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จตพุล ยงศร อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญา
นิพนธ์ร่วม ที่ไดก้รุณาใหค้ าปรกึษาแนะน าแนวทางในการท าปริญญานิพนธอ์ย่างดียิ่งโดยตลอด  ผูวิ้จัยขอ
กราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงู 

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.อนิรุทธ ์สติมั่น ซึ่งเมตตาเป็นประธานกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ์ และผูช้่วศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา ภทัราวิวฒัน ์ที่กรุณาเป็นคณะกรรมการสอบปริญญา
นิพนธ ์โดยใหข้อ้เสนอแนะท าใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันีส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคณุวฒุิทกุท่าน ที่ไดก้รุณาใหข้อ้มลู ชีแ้นะ ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ รวมถึงขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และตอบ
แบบสอบถามเพื่อใหง้านวิจยันีม้ีความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคุณจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ์และมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ที่ใหค้วามอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ขอบคุณนิสิตนักศึกษาทัง้ 3 สถาบันที่สละ
เวลาใหค้วามรว่มมือในการวิจยัครัง้นี ้

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ์พฤทธิ์ ศภุเศรษฐศิร ิที่กรุณาอนมุตัิทนุในการศกึษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.นพดล อินทรจ์ันทร ์หัวหนา้งานที่มีความเมตตามาโดยตลอด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต ผู้ที่คอยผลักดันให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ปรวนั แพทยานนท ์ผูท้ี่ช่วยสนบัสนุนในทุก ๆ ดา้นมาโดยตลอด อาจารย ์ดร.เสาวลกัษณ ์
พนัธบตุร และอาจารย ์ดร.รนิบญุ นชุนอ้มบญุ ที่คอยเป็นก าลงัใจตลอดมา 

ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.ณัฐวรรธน์ วิวัฒน์กิจภูวดล  ที่ให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า รวมถึง
ก าลงัใจที่ท  าใหก้ารวิจัยครัง้นีส้  าเร็จลลุ่วงไปไดด้ว้ยดี และอาจารย ์เพื่อน ๆ พี่ ๆ นอ้ง ๆ วิทยาลยันวตักรรม
สื่อสารสงัคมทกุท่าน และเพื่อน ๆ ที่คอยเป็นก าลงัใจใหม้าโดยตลอด 

 
  
  

วรทศัน ์ วฒันชีวโนปกรณ ์
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ........................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบญั ................................................................................................................................. ช 

สารบญัตาราง ....................................................................................................................... ฌ 

สารบญัรูปภาพ ...................................................................................................................... ฎ 

บทท่ี 1  บทน า ....................................................................................................................... 1 

ภมูิหลงั ............................................................................................................................. 1 

ความมุ่งหมายของการวิจยั ................................................................................................. 8 

ความส าคญัของการวิจยั .................................................................................................... 8 

ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................................... 9 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ ............................................................................................................. 10 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ................................................................................................... 11 

บทท่ี 2  ทบทวนวรรณกรรม ................................................................................................... 13 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะสื่อสาร .................................................................................. 13 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการสื่อสาร ............................................................................... 19 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อพฒันานิสิตนกัศึกษา .................................................... 31 

แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ .................................................................................................... 47 

การเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารของสถาบนัอดุมศึกษา ............................................................. 51 

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง .......................................................................................................... 56 

บทท่ี 3   วิธีการด าเนินการวิจยั .............................................................................................. 61 

     



  ซ 

ระยะที่ 1การศกึษาองคป์ระกอบของทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษา ... 61 

ระยะที่ 2 การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษา ..................................................................................................... 68 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา ............................................................................................................ 77 

สญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ............................................................. 77 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ...................................................................................................... 78 

บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ...................................................................... 152 

ความมุ่งหมายของการวิจยั ............................................................................................. 152 

วิธีด าเนินการวิจยั........................................................................................................... 152 

สรุปผลการวิจยั .............................................................................................................. 155 

อภิปรายผลการวิจยั ....................................................................................................... 159 

ขอ้เสนอแนะ .................................................................................................................. 181 

บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 186 

ภาคผนวก .......................................................................................................................... 200 

ประวติัผูเ้ขียน ..................................................................................................................... 278 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากรและหน่วยตวัอย่างจ านวนตามมหาวิทยาลยั............................ 63 

ตาราง 2 สรุปผลการเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาจากการ
สมัภาษณ ์............................................................................................................................ 78 

ตาราง 3 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามเพศ และมหาวิทยาลยัที่ศกึษา .......... 82 

ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทกัษะสื่อสารของนิสิตนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษา ................................................................................................................ 82 

ตาราง 5 ค่าดชันี KMO (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequancy)  และการ
ทดสอบ Barlett’s test of Sphericity ..................................................................................... 88 

ตาราง 6 ค่าไอเกน ค่ารอ้ยละของความแปรปรวน และค่ารอ้ยละของความแปรปรวนสะสมที่ได้
จากการสกดัองคป์ระกอบดว้ยวิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (PCA) ........................................ 89 

ตาราง 7 องคป์ระกอบที่ 1 การวางแผนในการสื่อสารและตวัชีว้ดั............................................. 90 

ตาราง 8 องคป์ระกอบที่ 2 การสื่อสารดว้ยการพดูในถอ้ยค าอนัเหมาะสมและตวัชีว้ดั ................ 91 

ตาราง 9 องคป์ระกอบที่ 3 การเปิดใจยอมรบัและตวัชีว้ดั ........................................................ 91 

ตาราง 10 องคป์ระกอบที่ 4 การประเมินสถานการณแ์ละตวัชีว้ดั ............................................. 92 

ตาราง 11 องคป์ระกอบที่ 5 การใชท้่าทางประกอบการสื่อสารและตวัชีว้ดั ................................ 92 

ตาราง 12 องคป์ระกอบที่ 6 การสื่อสารอย่างครบถว้นและชดัเจนและตวัชีว้ดั ........................... 93 

ตาราง 13 องคป์ระกอบที่ 7  การจบัใจความและประเด็นส าคญัและตวัชีว้ดั ............................. 93 

ตาราง 14 องคป์ระกอบที่ 8  การรูเ้ท่าทนัสื่อและตวัชีว้ดั .......................................................... 94 

ตาราง 15 องคป์ระกอบที่ 9  การรบัฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและตวัชีว้ดั .......... 94 

ตาราง 16 องคป์ระกอบที่ 10 การตระหนกัถึงเนือ้หาและความถูกตอ้งและตวัชีว้ดั .................... 95 

ตาราง 17 องคป์ระกอบที่ไดห้ลงัจากการหมนุแกนองคป์ระกอบ .............................................. 95 

ตาราง 18 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างองคป์ระกอบทกัษะสื่อสารกบัรูปแบบการจดักิจกรรม .... 99 

     



  ญ 

ตาราง 19 แสดงผลจากการพิจารณาขอ้มลูการรา่งรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะ
สื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา .................................................................... 101 

ตาราง 20 แสดงความถ่ี และรอ้ยละคณุลกัษณะทางประชากรของตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา n = 30 ................................................................... 122 

ตาราง 21 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษา เทียบกบัเกณฑ ์3.51 โดยรวมและรายดา้น .............................................. 125 

ตาราง 22 แสดงความถ่ี และรอ้ยละคณุลกัษณะทางประชากรของผูบ้ริหารที่ใหข้อ้เสนอแนะเชิง
นโยบายของรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษา .............................................................................................................. 141 

ตาราง 23 แสดงความถ่ีและรอ้ยละของผูท้รงคณุวฒุิเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบ
การจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา ............... 142 

ตาราง 24 แสดงรูปแบบการจดักิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษา .............................................................................................................. 147 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ................................................................................... 12 

ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารของอรสิโตเติล (The Aristotelian model) ........ 20 

ภาพประกอบ 3 แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารของแฮโรลด ์ดี ลาสเวลล ์(The Lasswell Model)
 ........................................................................................................................................... 21 

ภาพประกอบ 4 แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารของคล็อค อี แชนนอน และวอรเ์รน วีเวอร ์........ 21 

ภาพประกอบ 5 แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารของวิลเบอร ์แชรมม ์(The Schramm model) .. 23 

ภาพประกอบ 6 แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารของวิลเบอร ์แชรมม ์(The Schramm Model) .. 24 

ภาพประกอบ 7 แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารของวิลเบอร ์แชรมม ์และชารลส์ อี ออสกดู     
(The Schramm and Osgood model) ................................................................................. 25 

ภาพประกอบ 8 เดวิด เค เบอรโ์ล ........................................................................................... 27 

ภาพประกอบ 9 รูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา .............................................................................................................. 151 

 

     



 

บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ปัจจุบนัการสื่อสารในยุคดิจิทัลนบัเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นยุคของการเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อสงัคมอย่างไม่
อาจหลีกเลี่ยงได ้ การปรบัตัวและพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ใหรู้เ้ท่าทันขอ้มูลข่าวสาร
และการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในท่ามกลางสังคมโลกแห่งการสื่อสารเช่นนีจ้ึงมิ
อาจปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได ้นอกจากนีห้น่วยงานภาครฐัและเอกชน รวมทัง้สถาบนัอดุมศึกษาควร
ตระหนักและเร่งพัฒนาศักยภาพการสื่อสารให้กับเยาวชน นิสิตนักศึกษาให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงการสื่อสารในปัจจุบัน และผลิตบัณฑิตเพื่อใหม้ีศักยภาพทักษะสื่อสารใหส้ามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคต ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ได้ใหค้วามส าคัญกับทักษะสื่อสารโดยก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวประการหนึ่งว่า
จะตอ้ง เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต ่าไปสู่แรงงานที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และทักษะที่สูงขึน้ 
เช่น ทกัษะสื่อสาร ทกัษะวิชาชีพ เป็นตน้   

การเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาระบบเศรษฐกิจและสงัคม
ของประเทศไทยประกอบด้วย  3Rs คือ อ่านออก  (Reading) เขียนได้ (WRiting) คิดเลขเป็น 
(ARithmetics) และ 8Cs คือ ทักษะดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปั้ญหา
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะดา้นการสรา้งสรรค์และนวัตกรรม (Creativity 
and  Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม (Cross–cultural Understanding) 
ทกัษะดา้นการท างานเป็นทีมและภาวะผูน้  า (Collaboration Teamwork and Leadership) ทกัษะ
ด้านการสื่ อสารสารสน เทศและรู้เท่ าทันสื่ อ  (Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะดา้นคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Computing and 
ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมี
เมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) จึงเป็นความทา้ทายที่เป็นพลวตัของโลก
ศตวรรษที่ 21 ที่ปัจจุบนัมีแรงงานระดับอุดมศึกษาที่มีสดัส่วนการว่างงานสูงขึน้ แรงงานมีทักษะ
และความรูไ้ม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยผลการส ารวจความต้องการ
แรงงานของผูป้ระกอบการพบว่าแรงงานไทยทัง้ที่เป็นแรงงานฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือยงัมีทักษะ
ต ่ากว่าความคาดหวังของผู้ประกอบการทั้งทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์



  2 

คณิตศาสตรแ์ละการค านวณ ทักษะการสื่อสาร การบริหารจัดการและความสามารถเฉพาะใน
วิชาชีพ เป็นตน้ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ. 2560)  

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2550) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่พึงประสงค์ในยุค
เศรษฐกิจฐานความรู ้4 ประการ คือ 1. รูท้ันรูน้  าโลก ประกอบดว้ย ทักษะในการแสวงหา คัดสรร
และสรา้งความรู ้ทกัษะการใชแ้ละจดัการความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ทกัษะใน
การวิเคราะห์และแก้ปัญหา และทักษะทางภาษาและการสื่อสาร เป็นต้น 2. เรียนรู้ช  านาญ 
เชี่ยวชาญปฏิบติั ประกอบดว้ย การคิดใหม่ การคิดสรา้งสรรค ์และจิตมุ่งคณุภาพ มาตรฐาน และ
ความเป็นเลิศ 3. รวมพลงัสรา้งสรรคส์งัคม ประกอบดว้ย การท างานแบบร่วมมือเป็นทีมและสรา้ง
เครือข่าย การบริหารจัดการ การแข่งขันอดทนสูส้ิ่งยาก และการเห็นแก่ส่วนรวมเป็นธรรมและ
ยั่งยืน เป็นตน้ และ 4. รกัษ์วัฒนธรรมไทยใฝ่สนัติ จากที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่านักวิชาการ
และผูท้รงคณุวฒุิในประเทศไทยต่างใหค้วามส าคญัและคาดหวงัใหพ้ฒันาเยาวชน นกัเรียน นิสิต 
นักศึกษา ใหเ้กิดทักษะการสื่อสารมากยิ่งขึน้ และเล็งเห็นถึงคุณประโยชนข์องการสื่อสารอันจะ
น าไปสูค่วามส าเรจ็ของเยาวชนเองและประเทศชาติมากย่ิงขึน้อีกดว้ย  

การปรบัเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรูร้่วมกนัของทัง้ผูส้อนและผูเ้รียน
ที่มุ่งเนน้  “กระบวนการเรียนรูส้  าคญักว่าความรู”้ และ “กระบวนการหาค าตอบส าคญักว่าค าตอบ” 
โดยใช้ฐานคิด  “ทักษะแห่งศตวรรษที่  21” (21st Century Skills) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ทักษะ
ส าคญัไดแ้ก่ 1. ทักษะ การเรียนรูแ้ละนวตักรรม มุ่งเนน้ใหเ้กิดความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์
และแกปั้ญหา การสื่อสาร การสรา้งความร่วมมือ การคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 2. ทักษะชีวิต
และการประกอบอาชีพ มุ่งเนน้ใหม้ีความสามารถในการยืดหยุ่นและปรบัตวั มีเป้าหมายของชีวิต
และความมุ่งมั่น เขา้ใจสังคมและยอมรบัความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีศักยภาพการผลิตและ
ยอมรบัการตรวจสอบมีความเป็นผูน้  าและมีความรบัผิดชอบ และ 3. ทกัษะดา้นขอ้มลูข่าวสาร การ
สื่อสารเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศและสื่อต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สามารถจัดการเชื่อมโยงประเมินและสรา้งสารสนเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้เรื่อง
จริยธรรมและกฎหมายกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ (ธันยวิช วิเชียรพันธ์ และปวีณา  
จนัทรส์ขุ. 2556, น. 8)  

กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education, TQF:HEd) เป็นเครื่องมือในการน าแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการวดัการศึกษาตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ ในส่วนที่เก่ียวกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกนัคณุภาพการศึกษา สู่การปฏิบติัในสถานศึกษาอย่างเป็น
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รูปธรรม โดยมุ่งเน้นที่  Learning Outcomes ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต ่าเชิงคุณภาพเพื่อประกัน
คุณภาพบัณฑิต และมุ่งเน้นเก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเข้าไว้ด้วยกันและ
เชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการ
สรา้งความเขา้ใจและความมั่นใจในกลุ่มผูท้ี่เก่ียวขอ้งคาดหวงัในคณุลกัษณะของบณัฑิต เช่น นิสิต
นักศึกษา ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ ชุมชน สังคม เป็นตน้ โดยไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (Domains of Learning) ของคุณวุฒิของประเทศไทย มี 5 ด้าน คือ  1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  (Ethics and Morals) 2. ด้านความ รู้ (Knowledge) 3. ด้านทักษะทางปัญญ า 
(Cognitive Skills) 4. ด้าน ทั กษ ะค วาม สัม พั น ธ์ ระห ว่ า งบุ ค ค ลแล ะความ รับ ผิ ด ชอบ 
(InterpersonalSkills and Responsibility) และ 5. ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร
และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, Communication and Information Technology 
Skills) (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552). ซึ่งจากที่กล่าวมาขา้งต้นจะเห็นได้ว่า
สถาบนัอดุมศึกษาไดม้ีการพัฒนาเครื่องมือ และนโยบายในการพัฒนาคณุภาพของบณัฑิตอย่าง
ต่อเนื่อง แต่การพัฒนาดังกล่าวยังถูกไปใส่ไวใ้นรายวิชา ซึ่งรายวิชาที่มุ่งเนน้ทางดา้นวิชาการแต่
จะตอ้งสอดแทรกทักษะต่าง ๆ เพิ่มเติมเขา้ไป ซึ่งสอดคลอ้งกับสุภัทร จ าปาทอง ไดก้ล่าวในการ
อบรมหลกัสตูรนักบริหารระดับสูงดา้นกิจการนักศึกษา ถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะ 2-3 ปี ที่
ผ่านมาและจากยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ของประเทศไทย การพัฒนาก าลังคนให้ตรงตามความ
ตอ้งการของประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะต่างๆ ของบัณฑิต เพื่อ
ตอบสนองต่อการท างานในสังคมยุคใหม่จากที่กล่าวมาข้างต้นจักเห็นได้ว่าปัญหาหลักของ
การศึกษาไทย คือ คุณภาพของบณัฑิตไม่ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต ขาดทกัษะวิชาชีพ 
ขาดทกัษะการสื่อสาร จึงควรการพฒันาคณุภาพและทกัษะดงักล่าวโดยการพฒันารูปแบบของการ
จัดกิจการนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสรา้งและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหเ้กิด
ทักษะดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตต่อไป  (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา . 
2562: ออนไลน)์ 

มหาวิทยาลยัในก ากับของรฐัทัง้ 49 แห่ง มีแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อผลิต
บณัฑิตตามเป้าหมายของมหาวิทยาลยัและหลกัสตูร และพฒันาอตัลกัษณ ์เพื่อตอบสนองปรชัญา 
ปณิธาน วิสยัทศัน ์และพนัธกิจของแต่ละมหาวิทยาลยั ซึ่งอตัลกัษณแ์ต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั 
ซึ่งทักษะการสื่อสารเป็นอีกหนึ่งทักษะที่มหาวิทยาลยัในก ากับของรฐัไดเ้ลือกเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของสถาบนั นอกเหนือจากจดุเนน้ที่ไดก้ าหนดในกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) โดยมี มหาวิทยาลัย ใน
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ก ากับของรัฐที่ เลือกทักษะการสื่อสารเป็นจุดเน้นของสถาบันมี 3 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จากสภาพปัจจุบัน
พบว่าทัง้ 3 มหาวิทยาลยั ไดป้ระกาศแนวทางการพฒันาทกัษะการสื่อสารเป็นทกัษะที่จ  าเป็นตอ้ง
พัฒนาให้เกิดแก่นิสิตนักศึกษา จึงได้วางแนวทางนโยบายเพื่อขับเคลื่อนให้บัณฑิตได้มีทักษะ
ดงักล่าว ทัง้ในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสรา้งของหลกัสตูร และการจัด
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรในรูปของชมรม กิจกรรมคณะ และกิจกรรมขององคก์ารนิสิตนกัศึกษา ทัง้นี ้
อาจเนื่องมาจากปัจจยัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตและคณุภาพของ
บณัฑิตในแต่ละปีมีความแตกต่างกนั จึงท าใหค้ะแนนพฒันาการมีแนวโนม้ลดลง นอกจากนี ้จาก
การพิ จารณ าถึ ง เกณฑ์การประกันคุณ ภาพมี การเปลี่ ยนแปลงจุด เน้นที่ ต้องการให้
สถาบนัอดุมศึกษาบูรณาการการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม จึงท าใหม้หาวิทยาลยัใหค้วามส าคญักบัเรื่องดงักลา่วเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ที่ส  านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ส่งผลใหม้หาวิทยาลยัไม่ใหค้วามส าคัญในการ
กิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารโดยเฉพาะ นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยยังขาดรูปแบบหรือแนว
ทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะการสื่อสาร และผูใ้ชบ้ณัฑิตไดส้ะทอ้นคณุภาพบณัฑิตยัง
ขาดทกัษะการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา. 2562: 
ออนไลน)์  

การเสริมสรา้งคุณลกัษณะนิสิตของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยันัน้ไดพ้ฒันาคุณภาพของ
นิสิตในด้านความรูค้วามสามารถ พลานามัย คุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นสนับสนุนให้นิสิตมี
วิสยัทศันท์ี่กวา้งไกล เป็นผูน้  าความคิดในระดบันานาชาติ สนบัสนุนการจดัอบรมใหค้วามรูเ้พื่อให้
โอกาสนิสิตไดเ้รียนรูแ้ละประยุกตใ์ชห้ลักความรูเ้ชิงวิชาการ บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง
สรา้งสรรคแ์ละเป็นระบบ และเนน้การสรา้งจิตส านึกการช่วยเหลืองานส่วนรวม เอือ้อ านวยใหน้ิสิต
สามารถแสวงหาความรูแ้ละประสบการณ์อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของนิสิตใหบ้ณัฑิตที่มี
ความรูคู้่คุณธรรม ดังนี ้1.การพัฒนานิสิตดา้นบุคลิกภาพและความเป็นผูน้  า 2.การพัฒนานิสิต
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 3.การเสริมสรา้งจิตส านึกนิสิตต่อสถาบันและสังคมโดยส่วนรวม 4.การ
ส่งเสริมกิจกรรมนสิตสู่นานาชาติ 5.การส่งเสริมสโมสรนิสิต 6.การส่งเสริมเพื่อใหโ้อกาสนิสิตได้
พัฒนาความสามารถพิเศษของตน 7.การส่งเสริมสนับสนุนผูม้ีความสมารถดา้นกีฬาและศิลปะ 
เป็นต้น (รายงานประจ าปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2560: 18-20) ซึ่งจากการเสริมสร้าง
คุณลักษณะนิสิตด้านทักษะสื่อสารจะถูกน าไปสอดแทรกในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
โครงการพฒันาบคุลิกภาพและความเป็นผูน้  า กิจกรรมการแข่งขนัโตว้าที โครงการเสรมิสรา้งความ
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สามัคคี โครงการพัฒนาความสามารถพิ เศษ โครงการด้านการกีฬา เป็นต้น นอกจากนี ้ผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการ
อดุมศึกษา(2558: 45-46) ที่ไดก้ าหนดองคป์ระกอบและตวับ่งชีค้ณุภาพการศึกษาในองคป์ระกอบ
ที่ 2 ดา้นบณัฑิตตวับ่งขีท้ี่ 2.1 คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติไดผ้ล
การประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาพรวมผลการประเมิน
หลักสูตรตามฐานขอ้มูลระบบ CHE QA พบว่า ภาพรวมผลการประเมินของมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร ์มีผลการประเมินโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัดีขึน้ไป ทัง้ 5 ดา้น แต่เมื่อ
พิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นทกัษะการวิเคราะหต์ัวเลขการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีมีผลการ
ประเมินอยู่ในล าดบันอ้ยกว่าดา้นอ่ืนๆ (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา. 2562: ออนไลน)์ 
และรายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ปีการศกึษา 2557 
(2558: 26) ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ องคป์ระกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต พบว่า 
การประเมินตัวบ่งชี ้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะให้
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตรเ์ปรียบเทียบทกัษะการสื่อสาร การอ่าน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทัง้ก่อนและหลงัการจดัชัน้เรียน ซึ่งสอดคลอ้งกบั ผลการส ารวจผูใ้ชบ้ณัฑิตของฝ่ายพฒันาคณุภาพ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (2561) นั้น พบว่าในปี 2556-2557 ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่าบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุดใน 6 ดา้น ดา้น
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ ดา้นทักษะความสามารถของหลกัสูตร 
ดา้นทักษะทางปัญญา ด้านความรูค้วามสามารถทางวิชาการ ตามล าดับ และด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีเป็นล าดับสดุทา้ย ส าหรบัในปี 2558 พบว่า 
บัณฑิตมีด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุดใน 6 ด้าน 
คณุลกัษณะดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นทกัษะความสามารถของหลกัสตูร ดา้นทกัษะทางปัญญา 
ดา้นความรูค้วามสามารถทางวิชาการ ตามล าดับ และด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีเป็นล าดับสดุทา้ย และในปี 2559 พบว่าบณัฑิต มีคุณลกัษณะดา้น
คณุธรรมจรยิธรรมมากที่สดุใน 6 ดา้น ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความรูค้วามสามารถทางวิชาการด้านทักษะความสามารถของ
หลกัสตูร ตามล าดบั และดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีเป็น
ล าดับสุดทา้ย นอกจากนีผ้ลการวิจัยของจิตตภ์ิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะ (2554) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะผูว้ิจัยไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า
นิสิตควรไดร้บัการพฒันาอตัลกัษณด์า้นทกัษะสื่อสาร เนื่องจากอตัลกัษณด์า้นทกัษะสื่อสารจดัอยู่
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ในล าดบัรองสดุทา้ยและมีอตัลกัษณด์า้นศาสตรแ์ละศิลป์อยู่ในล าดบัแรก ดงันัน้  ถา้นิสิตไดร้บัการ
พฒันาทกัษะใหส้ามารถน าศาสตรแ์ละศิลป์ที่มีไปถ่ายทอด เผยแพร่ใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมและ
ตนเองจะเป็นผลดีต่อนิสิตและผูท้ี่เก่ียวขอ้งอย่างมาก  

หัวใจส าคัญที่สามารถพัฒนานิสิตนักศึกษาใหม้ีทักษะที่พึงประสงคต์ามความตอ้งการ
ของหลกัสูตรและของมหาวิทยาลยั สิ่งส าคัญคือ กิจกรรมนิสิตนักศึกษาถือเป็นกระบวนการทาง
การศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีขึน้เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้รู ้จักส นิทสนม 
ปรกึษาหารือ ร่วมกนัท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือกนั และกิจกรรมที่เสรมิสรา้งทกัษะที่นอกเหนือจาก
ทกัษะทางดา้นวิชาการหรือสนบัสนนุใหเ้กิดทกัษะอนัเป็นประโยชนต่์อการศึกษาของนิสิตนกัศึกษา 
โดยบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาหรืออาจารย์คอยแนะน าและให้ค าปรึกษาเพื่อให้การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางที่
ถกูตอ้งเหมาะสม นอกจากกิจกรรมทางดา้นวิชาการ ดงันัน้การท ากิจกรรมนิสิตนกัศกึษานัน้เป็นสิ่ง
ที่จ  าเป็นและเป็นประโยชนต่์อการใชช้ีวิตในอนาคตค่อนขา้งมาก เนื่องจากคนเก่งทางวิชาการเพียง
อย่างเดียวไม่ไดแ้ต่ตอ้งมีความสมบูรณท์ัง้ความรูท้างวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะอ่ืนๆ 
ดว้ย จึงจะถือไดว้่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ซึ่งประโยชนข์องการเขา้ร่วมกิจกรรม คือ  1. โลกทัศน์
กวา้งขึน้ การไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมรว่มกบัคนอ่ืนจะท าใหเ้ราไดร้บัความคิดแปลกใหม่อนัเนื่ องมาจาก
การมีปฏิสมัพันธร์ะหว่างกนั  ไดแ้ง่คิดหลากมุมมอง ซึ่งเป็นการพัฒนาสติปัญญาของเราไปในตัว  
2. รูจ้กัตนเองมากขึน้ กิจกรรมจะท าใหเ้ราไดม้ีโอกาสประเมินตนเองทัง้จุดเด่นและจดุดอ้ย มีความ
ถนดัอะไร ชอบอะไร เช่น บางคนอาจจะพบว่าชอบท างานดา้นการวางแผน มีทกัษะการพดูมีทกัษะ
ดา้นสื่อสาร เป็นตน้ 3. การบริหารเวลา การเขา้ร่วมกิจกรรมหรือร่วมด าเนินกิจกรรมจะท าใหเ้รา
รูจ้กัแบ่งเวลาในแต่ละกิจกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม เช่น ตอ้งมีเวลาใหแ้ก่ตนเองในกิจกรรม
ทางวิชาการ เรื่องส่วนตวั กิจกรรมครอบครวั และกิจกรรมนิสิตนกัศึกษาที่ตนชื่นชอบในการเขา้รว่ม
กิจกรรม 4. การท างานรว่มกบัผูอ่ื้น การเขา้รว่มกิจกรรมนิสิตนกัศกึษาจ าเป็นตอ้งปรบัตนเองใหเ้ขา้
กันไดก้ับบุคคลที่หลากประเภท มีธรรมชาติและลกัษณะที่หลากหลาย ซึ่งการท ากิจกรรมจะเป็น
โอกาสส าคัญที่ท าให้เราได้รูจ้ักเรียนรูแ้ละเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ ้น และ 5. 
พฒันาดา้นบุคลิกภาพ การเขา้ร่วมกิจกรรมจะช่วยใหเ้รารูจ้ักที่จะควบคมุอารมณ์ของตนเอง รูจ้ัก
การเป็นผูฟั้งที่ดี รูจ้กัทกัษะสงัคม รูจ้กัที่จะยอมรบัความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน สิ่งเหล่านีล้ว้นแต่ช่วย
ปรบัแต่งบคุลิกภาพของเราใหด้ดีูเสมอ  (จีรวฒัน ์ วีรงักร. 2542) 
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ส าหรบัแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารนัน้ไดม้ีนกัทฤษฎีและนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงเป็นจ านวน
มากโดยเฉพาะเดวิด เค เบอรโ์ล (David K. Berlo. 1960) ไดเ้สนอแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารที่มี
กระบวนการที่ประกอบไดด้ว้ย 1.ผูส้่ง (Source) 2.ขอ้มลูข่าวสาร (Message) 3.ช่องทางในการส่ง
สาร (Channel) และ 4.ผูร้บัสาร (Receiver) นอกจากนีเ้ดวิด เคเบอรโ์ล ยังกล่าวถึงองคป์ระกอบ
ของกระบวนการสื่อสารซึ่งประกอบดว้ย 1.ทกัษะการสื่อสาร ที่ผูส้ง่สารและผูร้บัสารควรจะมีความ
ช านาญในการรบั-ส่งสาร เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกัน 2.ทัศนคติ เพราะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปสู่
การยอมรบัซึ่งกันและกันระหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสาร 3.ระดับความรู ้ผูส้่งสารจะตอ้งปรบัปรุง
ความยากง่ายของขอ้มูล ระดับภาษา ส านวน เพื่อใหผู้ร้บัเขา้ใจมากขึน้ และ 4.ระบบสังคมและ
วฒันธรรม เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนาในแต่ละพืน้ที่ย่อมมีความแตกต่างกนัจึงควร
ตระหนกัถึงความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคลอ้งกบัจากการสมัภาษณผ์ูใ้ชบ้ณัฑิตเห็นว่านิสิต
นกัศึกษาที่มีทกัษะสื่อสารในดา้นใดบา้ง ผูว้ิจยัไดส้มัภาษณผ์ูใ้ชบ้ณัฑิตพบประเด็นเก่ียวกบัทกัษะ
สื่อสารที่น่าสนใจดังนี ้(ณัฐวัฒน์ ประสพอารยา ; ธภัทร อาจศรี. 2562: สัมภาษณ์) 1.สามารถ
ควบคมุอารมณแ์ละจดัการความเครียดไดดี้ เพราะอารมณแ์ละความเครียดสง่ผลต่อการแสดงออก
ทางร่างกายหรือพฤติกรรมไดโ้ดยที่เจา้ตวัอาจจะไม่รูต้วั 2.แสวงหาความรูด้ว้ยเพื่อน ามาใชใ้นการ
พฒันาตนเอง 3.สามารถสรา้งบรรยากาศในการสื่อไดดี้ เช่น สีหนา้ท่าทาง น า้เสียง อารมณ์ 4.ใช้
สื่อและท่าทางที่น่าสนใจ 5. ควรมีการปรบัตวัที่ดี 6. มีความเป็นผูน้  าและผูต้ามไดต้ามสถานการณ ์
7.มีความสามารถประเมินสถานการณใ์นขณะสื่อสารไดดี้ 8.มีมารยาทในการสื่อสาร 9.มีวิธีในการ
ใชน้ า้เสียงใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 10.มีความสามารถสื่อสารใหเ้ขา้ใจไดง้่าย และ 11.การ
เป็นผูฟั้งที่ดี นอกจากนีผู้ว้ิจยัพบประเด็นเก่ียวกบัทกัษะสื่อสารที่น่าสนใจดงันี ้(อดุมศรี โชวพ์ิทธพร
ชยั; สมปอง ใจดีเฉย; ยุคลวชัร ์ภกัดีจกัริวฒุิ์. 2562: สมัภาษณ)์ พบว่า อาจารยส์ถาบนัอดุมศึกษา
เห็นว่านิสิตนกัศึกษาควรมีทกัษะสื่อสาร ดงันี ้1.การใชภ้าษาพูดและการใชภ้าษาท่าทางในการส่ง
สาร 2.การปรบัตวัใหเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารอยู่ตลอดเวลา 3.สามารถตีความและ
ประเมินในการสื่อสารได ้4.ควรกลา้ถ่ายทอดความรูค้วามสามารถและยังช่วยใหผู้ท้ี่รบัสารเขา้ใจ
ในประเด็นที่ต้องการส่งสารได้ง่ายขึน้ 5.ความมั่ นใจในการถ่ายทอดในการสื่อสาร จะช่วย
เสรมิสรา้งสารที่ส่งไปนัน้เกิดอรรถรสในการรบัสารมากยิ่งขึน้ 6.ควรมีทศันคติที่ดีในการสื่อสาร เพื่อ
ช่วยใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาในทัศนคติที่ดีและสรา้งสรรค ์เพราะกระบวนการคิดที่ดีเป็นจุดเริ่มตน้
ของการสื่อสารที่ดี 7.สรา้งความน่าเชื่อถือในการสื่อสาร ทัง้นี ้มารยาทในการสื่อสาร บุคลิกภาพ
และการแต่งกายก็จะช่วยท าใหเ้กิดความน่าเชื่อถือได ้8.ควรสรา้งปฏิสมัพันธใ์นการสื่อสาร ทัง้นี ้
จะตอ้งรูจ้กักาลเทศะ ระดบัหรือคณุวฒุิหรือวยัวฒุิของผูร้บัสารดว้ย จากการสมัภาษณผ์ูใ้ชบ้ณัฑิต
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และอาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษา ผูว้ิจัยสามารถสรุปไดว้่าการสื่อสารมิใช่มีเพียงผูส้่งสาร สาร ช่อง
ทางการส่งสาร และผูร้บัสารเท่านั้น แต่การสื่อสารจะตอ้งตระหนักถึงการควบคุมอารมณ์ สรา้ง
บรรยากาศในการสื่อสาร แสวงหาความรู ้การเลือกใชส้ื่อและการสื่อสารใหเ้ขา้ใจไดง้่าย การใชว้จั
นภาษาและอวัจนภาษาที่ เหมาะสม การมีมารยาทและรูจ้ักกาลเทศะ และจะต้องประเมิน
สถานการณใ์นการสื่อสารไดอี้กดว้ย 

จากการศึกษาความส าคัญ และสภาพ ปัญหาการสื่ อสารของนิสิ ตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา ที่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน สถาบันการศึกษา อาจารยแ์ละผู้ใช้บัณฑิต  
ไดต้ระหนักถึงการควบคุมอารมณ์ การสรา้งบรรยากาศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู ้การ
เลือกใชส้ื่อและการสื่อสารใหเ้ขา้ใจไดง้่าย การใชว้จันภาษาและอวจันภาษาที่เหมาะสม และการมี
มารยาทและรูจ้กักาลเทศะ ตลอดจนการประเมินสถานการณใ์นการสื่อสาร ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจในการวิจัยรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยเสริมสรา้งให้นิสิตนักศึกษามีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม และ
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการเรียนในชัน้เรียน การใชช้ีวิตในสงัคมและสามารถน าไปประยุกใช้
ในการประกอบอาชีพในอนาคต ต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาองคป์ระกอบของทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา  
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา

สถาบนัอดุมศกึษา 
3. เพื่อใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะ

สื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.ประโยชนใ์นเชิงวิชาการ ผลการศกึษาครัง้นีก้่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงวิชาการ ดงันี ้

1.1 ได้องค์ความรูเ้ก่ียวกับองค์ประกอบของทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา  

1.2 ไดอ้งคค์วามรูใ้หม่เก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา  
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1.3 เป็นต้นแบบของการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีการสื่อสารกับรูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต ในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบั
นิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา  

2.ประโยชนใ์นเชิงปฏิบติั ผลการศกึษาครัง้นีก้่อใหเ้กิดประโยชนด์า้นปฏิบติัการ ดงันี ้
2.1 ไดรู้ปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร ซึ่งสามารถน าไปใชใ้นการจัด

กิจกรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในการเสริมสร้างทักษะสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถ 

2.2 ไดก้ิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา 
ได้แก่ กิจกรรมการวางแผนการสื่อสาร 2.กิจกรรมค้นคว้าข้อมูล 3.กิจกรรมบุคลิกภาพในการ
สื่อสาร 4.กิจกรรมรูเ้ท่าทันสื่อ และ5.กิจกรรมเปิดใจ ซึ่งท าให้นิสิตสถาบันอุดมศึกษาเกิดทักษะ
สื่อสารไดอ้ย่างเหมาะสม 

2.3 สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาจดักิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารใหก้บั
นิสิตนักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ที่ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาและส่งเสริมนิสิต
นกัศกึษามีทกัษะสื่อสารมากยิ่งขึน้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัมีดงันี ้
1. ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบของทักษะสื่อสารส าหรับนิสิต

นกัศกึษาสถาบนั อดุมศกึษา ประกอบดว้ย 2 กลุม่ ดงันี ้
กลุ่มที่  1 การศึกษาการเสริมสร้างทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง โดยผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจาก
สถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 3 สถาบนั ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ กลุ่มที่  1 เป็นอาจารย์ผู้ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
คณุสมบติัเป็นผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทขึน้ไป และมีประสบการณใ์นสถาบนัอุดมศึกษา
ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี จาก 3 สถาบนั สถาบนัละ 2 คน รวมเป็น 6 คน และกลุม่ที่ 2 เป็นผูใ้ชบ้ณัฑิตที่รบั
บณัฑิตท่ีส าเรจ็การศกึษาใน 3 สถาบนั สถาบนัละ 2 คน รวมเป็น 6 คน  

กลุ่มที่  2 การศึกษาองค์ประกอบของทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา  โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาองคป์ระกอบของทักษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่  3 ทั้ง 3 สถาบัน ที่ก าลังศึกษาในปี
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การศึกษา 2562 ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรี
นครนิทรวิโรฒ จ านวน 18,700 ท่าน 

2. ประชากรที่ใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา ประกอบดว้ย 2 กลุม่ รวมทัง้สิน้ 37 ท่าน ดงันี ้

กลุ่มที่  1 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา โดยประชากรที่ใชใ้นการตอบแบบสอบถาม เพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาคือ
ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 7 ท่าน ตามคณุสมบติัที่ผูว้ิจยัก าหนดไวใ้นบทที่ 3 

กลุม่ที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
ทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาความ
เหมาะสมประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย ์และบุคลากร ทั้ง  3 สถาบัน สถาบันละ 10 ท่าน รวม
ทัง้สิน้ 30 ท่าน  

3. ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัแนวทางการจดั
กิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา โดยผูใ้หข้อ้มลูที่ใชใ้น
การตอบแบบสัมภาษณ์  ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา คือ ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 18 ท่าน 
ตามคณุสมบติัที่ผูว้ิจยัก าหนดไวใ้นบทที่ 3 

ขอบเขตตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา  

ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิ
สตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง
ทกัษะสื่อสารส าหรบันิสตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ   
1. ทักษะส่ือสาร หมายถึง ความช านาญหรือความสามารถในการสื่อสาร ในดา้นการ

เป็นผูฟั้งและผูอ่้านที่ดี การสื่อสารอย่างครบถว้นสมบูรณ์ การอา้งอิงแหล่งที่มา การคิดวิเคราะห ์
การตระหนักถึงสิทธิหนา้ที่ของตนและผูอ่ื้น การวางแผน การประเมินผูฟั้ง การมีมารยาทในการ
สนทนา การมีความรบัผิดชอบ  และการควบคุมอารมณ์ในการสื่อสาร เป็นตน้ เพื่อใหส้ามารถ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต  
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2. รูปแบบการจัดกิจกรรม หมายถึง การด าเนินการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา   

3. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะส่ือสาร หมายถึง การด าเนินการที่ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้จาก
การศึกษาองคป์ระกอบของทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อใชใ้นการ
สรา้งกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร ประกอบดว้ย 1) แนวคิดและหลกัการ 2) วัตถุประสงค ์3) 
กระบวนการ และ 4) การประเมินผล 

4. สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลยัในก ากับของรฐัที่เลือกทักษะการสื่อสาร
เป็นทักษะที่พัฒนาใหน้ิสิตนักศึกษา โดยก าหนดเป็นคุณลกัษณะ อัตลกัษณ์ หรือยุทธศาสตรใ์น
การพัฒ นานิ สิ ตนั กศึ กษ า  ใน งาน วิ จั ยนี ้ป ระกอบด้วย  จุ ฬ าล งก รณ์ ม ห าวิ ท ย าลั ย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

5. เกณฑก์ารคัดเลือกรูปแบบ หมายถึง เกณฑท์ี่ผูว้ิจัยก าหนดขึน้เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของรูปแบบโดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมกบัเกณฑ ์3.51 โดยใชก้าร
ทดสอบที (One sample t-test) ถา้รูปแบบใดมีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑอ์ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ถือว่ารูปแบบนัน้มีความเหมาะสมในระดบัมากสมควรที่จะน าไปใชเ้ป็นรูปแบบ
เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารต่อไป 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา

สถาบนั อดุมศกึษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดน้ าเอาแนวคิดต่าง ๆ มาประยกุตใ์ช ้ดงันี ้
1. การศึกษาองคป์ระกอบทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ได้

น าเอาแนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร ของ เดวิด เค เบอรโ์ล (David K. Berlo. 1960) มาประยุกต์ใช ้
โดยมีกระบวนการสื่อสาร ดงันี ้1.1 ผูส้่งสาร 1.2 ขอ้มลูข่าวสาร 1.3 ช่องทางในการสง่สาร และ 1.4 
ผู้ร ับสาร นอกจากนี ้ เดวิด เค  เบอรโ์ล ได้กล่าวถึงกระบวนการสื่อสารจะต้องมีองค์ประกอบ 
จ านวน 4 องค์ประกอบ คือ 1.1 ทักษะในการสื่อสาร 1.2 ทัศนคติ 1.3 ระดับความรู ้และ 1.4. 
ระบบสงัคมและวฒันธรรม  

2. แนวคิดการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษาถาบัน
อุดมศึกษา ไดน้ าแนวคิดขัน้ตอนในการจัดกิจกรรมของทิศนา แขมมณี (2560) โดยมี 4 ขัน้ตอน 
ดงันี ้2.1 หลกัการและแนวคิด 2.2 วตัถปุระสงค ์2.3 กระบวนการ และ 2.4 การประเมินผล 
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3. ศกึษาความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิต 
นักศึกษาการศึกษา รูปแบบโดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมกับเกณฑ์ 3.51 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใช้การทดสอบที (One sample t-test) (Ferguson. 

1981, p. 49) 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรูปแบบกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ดังนี ้ 4.1 ระดับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และ
นวตักรรม 4.2 ระดบัสถาบนั และ 4.3 ระดบัสว่นงานคณะ วิทยาลยั สถาบนั ส านกั และศนูย ์

จากแนวคิดต่างๆ ที่ผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้
แสดงตามภาพประกอบ 1 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั  
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บทที่ 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา 
ครัง้นีผู้ว้ิจัยไดร้วบรวมแนวความคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยน าเสนอในหัวข้อดังนี ้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับทักษะสื่อสาร 
แนวคิดเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อพฒันานิสิตนกัศึกษา แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ แนวคิดเก่ียวกบั
รูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต แนวคิการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะส่ือสาร 
ความหมายของการส่ือสาร   
การสื่อสารของมนุษยเ์ป็นทัง้ศาสตร ์(Science) และศิลป์ (Arts) เป็นกระบวนการใน

การถ่ายทอดความรูส้กึนึกคิด อารมณ ์ข่าวสาร ขอ้มลู ความรู ้ภมูิปัญญา ค่านิยม ความเชื่อ มรดก
ทางวัฒนธรรม หรือที่ เรียกรวมๆ ว่าเป็นการถ่ายทอดสารจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อ
เชื่อมโยงความสมัพนัธก์นั ท างานร่วมกนั กระชบัมิตรไมตรีระหว่างกนั ดงันัน้องคป์ระกอบพืน้ฐาน
ของกระบวนการสื่อสาร จึงประกอบด้วย ฝ่ายผูส้ื่อสาร (Sender) ซึ่งมีความประสงคจ์ะสื่อสาร 
(Message) ไป ยั ง ผู้ ร ั บ ส า ร  (Receiver) โด ย ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร  (Channel of 
communication) ซึ่งอาจจะมีรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย (อบุลรตัน ์ศิรยิวุศกัดิ.์ 2526, น. 4) 

เฉลิมพร เย็นเยือก. (2552, น. 4) ได้ให้ความหมายของ การสื่อสาร ว่าเป็น
กระบวนการสื่อความหมาย ในรูปแบบที่หลากหลายจากแหล่งหนึ่งไปสู่แหล่งหนึ่ง โดยตอ้งอาศัย
ทกัษะความรู ้ความเขา้ใจดา้นการสื่อสารของผูส้่งสาร ผ่านกระบวนการหรือช่องทางที่สอดคลอ้ง
กับความหมายไปยังผู้ร ับสารหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการรับรู ้เข้าใจ และปฏิบัติตาม
ความหมายนัน้ไดถ้กูตอ้งตรงตามวตัถุประสงคข์องผูส้ง่สารอย่างมีประสิทธิภาพ 

การสื่อสาร (Commuincation) ตามราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง วิธีน าถ้อยค า 
ขอ้ความ หรือหนงัสือเป็นตน้ จากบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่ง 
ซึ่งสอดคลอ้งกบั Lexitron Dictionary ไดใ้หค้วามหมายของ Communication ว่าหมายถึง การส่ง
เนือ้หาจากฝ่านหนึ่งไปยงัอีกฝ่ายหนึ่ง 

ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. (2558, น. 11-12) ได้ให้ความหมายของการสื่อสาร คือ 
พฤติกรรมของบุคคลที่ก่อใหเ้กิดความหมาย เกิดปฏิสมัพันธท์างสงัคมโดยอาศัยระบบสญัลกัษณ์
และข่าวสาร ส่งขอ้มลู ความคิด อารมณ ์ประสบการณแ์ละอ่ืน ๆ โดยการใชส้ญัลกัษณค์ า รูปภาพ 
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ตัวเลข แผนภูมิ อันเป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิดจากแหล่งหนึ่งไปยังผู้รบัโดยตั้งใจที่จะ
เปลี่ยนพฤติกรรมของผูร้บั ซึ่งการส่งรบัข่าวสารโดยบุคคลเดียวหรือหลายบุคคล อาจถูกบิดเบือน
ดว้ยสิ่งรบกวนภายในสภาพแวดลอ้ม และมีโอกาสที่จะท าใหเ้กิดขอ้มลูตอบกลบัจากผูร้บัสาร 

จากความหมายของการสื่อสารขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่า การสื่อสาร หมายถึง 
ขัน้ตอนและกระบวนการในการถ่ายทอดสารจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีองคป์ระกอบต่าง 
ๆ ในการสื่อสารและสามารถใชส้ญัลกัษณ์จากค าพูด ท่าทาง การแสดงออกจากพฤติกรรมที่สื่อ
ความหมายใหเ้ขา้ใจรว่มกนั ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัในการด ารงชีวิตของมนษุย ์

ความส าคัญของการส่ือสาร 
ภากิตติ์ ตรีสกุล (2554, น. 3) ไดก้ลา่วถึงความส าคญัของการสื่อสาร เป็นความรูแ้ละ

ทกัษะทัง้หลายที่มนษุยส์รา้งขึน้ มีความส าคญัและมีประโยชนต่์อมนุษยม์ากที่สดุในการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ ดงันัน้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ ดงันี ้

1. ความส าคญัของการสื่อสารต่อชีวิตประจ าวนัของมนษุย ์  
1.1 การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสนองตอบความตอ้งการและความพึง

พอใจของมนษุย ์ 
1.2 การสื่อสารช่วยใหม้นษุยเ์ขา้ใจตนเองและสิ่งแวดลอ้มรอบตวั  
1.3 การสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคญัในการสรา้งและธ ารงรกัษาความสมัพนัธ์

ที่ดีระหว่างกนั  
1.4 การสื่อสารช่วยเสรมิสรา้งสขุภาพจิตและสขุภาพกายของมนษุยใ์หดี้ขึน้  
1.5 การสื่อสารคือทกัษะส าคญัซึ่งสง่ผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของมนษุย ์ 

2. ความส าคญัของการสื่อสารต่อความเป็นสงัคม  
2.1 การศกึษาเป็นพืน้ฐานของสงัคม  
2.2 การสื่อสารเป็นทกัษะทางสงัคมที่จ  าเป็นส าหรบัมนุษย ์ 
2.3 การสื่อสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัในกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม  
2.4 การสื่อสารคือเครื่องมือในการรายงานความเคลื่อนไหวของสังคมและ

ควบคมุสงัคม  
2.5 การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและมรดกทาง

วฒันธรรมของสงัคม 
ซึ่ งสอดคล้องกับผ่องพรรณ  ลวนานนท์ (2547, น. 16) ที่ ได้กล่าวถึ ง

ความส าคัญของการสื่อสารที่มีต่อสงัคม ซึ่งมีมนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นจ านวนมากย่อมหลีกเลี่ยงการ
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สื่อสารอนัเป็นเครื่องมือที่จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนัไม่ได ้ความพยายามที่จะท าใหเ้ขา้ใจ
ตรงกนั สื่อความหมายอย่างเดียวกนัจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสื่อสารในระดบันี ้

3. ความส าคญัของการสื่อสารต่อการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
3.1 การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสง่เสรมิสนบัสนนุการเมืองการปกครอง  
3.2 การศกึษาเป็นเคร่ืองมือของรฐัในการบรหิารราชการ  
3.3 การสื่อสารเป็นเครื่องมือของรฐัในการสื่อสารขอ้มลูข่าวสารระหว่างรฐักบั

ประชาชน  
3.4 การศกึษาเป็นเคร่ืองมือในการปฏิรูประบบราชการและระบบการเมือง  
3.5 การสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ประเทศอ่ืน ๆ ในสงัคมโลก  
4. ความส าคญัของการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจ  

4.1 การสื่อสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบรหิารองคก์าร  
4.2 การสื่อสารเป็นเคร่ืองมือในการใหข้่าวสารขอ้มลูทางเศรษฐกิจ  
4.3 การสื่อสารช่วยใหเ้กิดการขยายตวัของเศรษฐกิจ 
4.4 การสื่อสารคือเครื่องมือในการส่งเสริมการด าเนินงานด้านแรงงาน

สมัพนัธ ์
4.5 การสื่อสารช่วยสง่เสรมิใหเ้กิดความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและหน่วยงาน

ที่เก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจ 
ภสัวลี นิติเกษตรสนุทร (2559, น. 8-9) ไดก้ลา่วถึงความส าคญัของการสื่อสาร ดงันี ้

1. การสื่อสารเป็นบ่อเกิดของอารยธรรมมนุษย ์ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคัญ
ของการสื่อสารมีมาอย่างยาวนาน ทั้งการพัฒนาการพูด ภาษาพูด การเลียนแบบเสีย นับเป็น
จดุเริ่มตน้ของอารยธรรมมนษุยอ์ย่างแทจ้รงิ 

2. การสื่อสารเชื่อมโยงบุคคลและสังคมเข้าด้วยกัน   การพัฒนารูปแบบการ
สื่อสารต่าง ๆ น ามาใชใ้นการด ารงชีวิตโดยเริ่มจากการใชสิ่งของที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น การจุด
ไฟ การใชค้วนัไฟ การตีกลอง เป็นตน้ ในขณะเดียวกันไดพ้ัฒนารูปแบบของภาษาขึน้เพื่อใชเ้ป็น
เครื่องมือในการสื่อสารภายในกลุ่มของตน ภาษาที่ไดร้บัการพัฒนาขึน้จะมีรูปแบบที่ชัดเจนและ
เป็นตน้แบบของการสื่อสารของมนษุยใ์นปัจจุบนั 
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3. การสื่อสารเป็นเครื่องมือและกลไกในการด ารงชีวิต  การสื่อสารนับเป็น
เครื่องมือที่บุคคลใชใ้นการขับเคลื่อนใหก้ารด ารงชีวิตประจ าวันไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทั้งในครอบครวั 
การเรียน การท างาน การรบัฟังข่าวสารต่างๆ เป็นตน้ 

ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการสื่อสารมีความส าคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์จะใช้เป็น
เครื่องมือในการสรา้งปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อ่ืนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน มีความเขา้ใจอันดีต่อกัน เพื่อสื่อสารความตอ้งการและเขา้ใจใหต้รงกัน เช่น 
การสื่อสารในการเมืองการปกครอง การสื่อสารในองคก์าร การสื่อสารในระบบเศรษฐกิจ และการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวนั เป็นตน้ 

ประเภทของการส่ือสาร  
ภากิตติ์ ตรีสกุล (2554, น. 31) การสื่อสารเป็นสาขาวิชาที่ครอบคลุมและเก่ียวขอ้ง

กับศาสตรส์าขาวิชาต่าง ๆ มากมายอีกทั้งพฤติกรรมการสื่อสารสามารถเกิดขึน้ได้หลากหลาย
รูปแบบหลายสถานการณ์ บุคคลที่เก่ียวข้องตั้งแต่ 1 คนจนกระทั่งนับล้านคนดังนั้น การแบ่ง
ประเภทของการสื่อสารใหเ้ด็ดขาดชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่ท าไดย้ากวิธีการที่จะช่วยใหก้ารแบ่งประเภท
ของการสื่อสารเป็นไปไดง้่ายขึน้ก็คือการอาศัยส่วนต่าง ๆ ตามแต่ทัศนะของผู้ศึกษา ในที่นีจ้ะ
แบ่งเป็น ประเภทของการสื่อสารโดยอาศยัเกณฑ ์3 เกณฑด์งันี ้ 

1. การแบ่งประเภทโดยใชจ้ านวนผูส้ื่อสารเป็นเกณฑ ์สามารถแบ่งได ้9 ประเภท
ดงันี ้ 

1.1 การสื่อสารภายในบคุคล  
1.2 การสื่อสารระหว่างบคุคล  
1.3 การสื่อสารกลุม่เล็ก  
1.4 การสื่อสารกลุม่ใหญ่  
1.5 การสื่อสารในที่สาธารณะ  
1.6 การสื่อสารในองคก์าร  
1.7 การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม  
1.8 การสื่อสารมวลชน  
1.9 การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร ์ 

2. การแบ่งประเภทโดยใชภ้าษาเป็นเกณฑ ์สามารถแบ่งได ้2 ประเภทดงันี ้
2.1 การสื่อสารโดยใชว้จันภาษา หมายถึง การสื่อสารซึ่งผูส้่งสารใชภ้าษาพดู

และภาษาเขียนเป็นสญัลกัษณห์รือรหสัแทนความหมายที่ตอ้งการสื่อสารไปยงัผูร้บัสาร  
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2.2 การศึกษาโดยใช้อวัจนภาษา หมายถึง  การสื่อสารที่ ผู ้ส่งสารใช้
สญัลกัษณห์รือรหสัประเภทอ่ืนซึ่งไม่ใช่ภาษาพดู ไดแ้ก่  

2.2.1 ภาษาท่าทางหรือการเคลื่อนไหวทางกาย  
2.2.2 ปริภาษา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึน้ควบคู่หรือพรอ้มกันกับภาษาพูด

และภาษาเขียน เช่นระดับเสียงความดังความเร็วและน า้เสียงในภาษาพูดการเวน้วรรคตอนและ
ขนาดตวัอกัษรในภาษาเขียนซึ่งจะช่วยใหผู้ร้บัสารเขา้ใจความหมายของสารไดช้ดัเจนขึน้  

2.2.3 การแสดงออก ไดแ้ก่ การแต่งกาย การทรงตวั เป็นตน้  
2.2.4 สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ  

3. การแบ่งประเภทโดยการใชก้ารเห็นหนา้ระหว่างผูส้ื่อสารเป็นเกณฑ์ สามารถ
แบ่งได ้2 ประเภทดงันี ้ 

3.1 การสื่อสารแบบเห็นหนา้หรือการเผชิญหนา้ 
3.2 การสื่อสารแบบไม่เห็นหนา้หรือการสื่อสารโดยผ่านสื่อ 

ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2559.16-19) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการสื่อสาร ไดม้ีการ
แบ่งประเภทของการสื่อสาร ออกเป็น 6 ประเภท ดงันี ้

1. การสื่อสารภายในบคุคล 
เป็นการสื่อสารกับตนเองในลักษณะต่าง ๆ เช่น การพูดกับตัวเอง การคิด

วิเคราะหข์อ้มลู การตดัสินใจ ที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานของสมองของบคุคลเป็นหลกั 
2. การสื่อสารระหว่างบคุคล 

เป็นการสื่อสารกับบุคคลไม่เกิน 3 คน ทั้งการสื่อสารแบบเห็นหนา้ และการ
สื่อสารผ่านสื่อ ที่เอือ้ต่อปฏิกิริยาป้อนกลับหรือความเป็นไปไดใ้นการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร
ระหว่างคู่สื่อสาร 

3. การสื่อสารกลุม่ 
เป็นการสื่อสารที่มีจ านวนคนมากกว่าการสื่อสารระหว่างบุคคล แต่มีไม่มาก

เท่าการสื่อสารสาธารณะ จ านวนคนที่เหมาะแก่การสื่อสารกลุม่ คือ 5 – 7 คน 
4. การสื่อสารสารองคก์าร 

เป็นการศึกษาเรื่องกระบวนการ โครงสรา้ง และรูปแบบสื่อสารในองคก์าร 
เพื่อมุ่งหาแนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสงูสดุ เนื่องจากการสื่อสารองคก์ารที่มีประสิทธิภาพ
เป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มผลผลิตใหแ้ก่องคก์าร 
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5. การสื่อสารสาธารณะ 
เป็นการสื่อสารในกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างค่อนขา้งเป็นทางการ เนื่องจาก

สารที่ผูส้่งสารส่งไปยงัผูร้บัสาร จะไดร้บัการเตรียมการมาเป็นอย่างดีก่อนเสมอ เพื่อใหต้อบสนอง
ต่อวตัถปุระสงคข์องการสื่อสารสาธารณะที่มกัก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน 

6. การสื่อสารมวลชน 
เป็นการสื่อสารที่มักเกิดขึน้จากองค์การทางการที่มีกระบวนการท างานที่

ซ  า้ซอ้น เพื่อถ่ายทอดสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ ไปยงัผูร้บั 
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2533: 16-23) ไดจ้ าแนกประเภทของการสื่อสารไว ้2 ระดับ 

ดงันี ้
1. การสื่ อสารในระบบปิด (Closed System) เป็นการสื่ อสารที่ เกิดขึ ้น ใน

หน่วยงานของการสื่อสารที่มีขอบเขตแน่นอนและมีผลกระทบของการสื่อสารไดอ้ย่างชัดเจนใน
กลุม่คนหรือในองคก์าร 

2. การสื่อสารในระบบเปิด (Open System) เป็นการสื่อสารที่แตกต่างกับการ
สื่อสารในระบบโดยสิน้เชิง เพราะระบบเปิดจะมีขอบเขตของการสื่อสารไม่ชัดเจน มีวงกวา้ง มี
ความซบัซอ้นมากขึน้  

ส าหรบัการจดัแบ่งการสื่อสารโดยใชจ้ านวนคนที่มีสว่นรว่มในการสื่อสาร อาจแบ่งได ้
5 ระดบั ดงันี ้

1. การสื่อสารภายในบคุคล (Intrapersonal Communication) 
เป็นการสื่อสารกับเฉพาะคน มีกระบวนการบัรู ้กระบวนการทางความคิด 

และการศกึษาทศันคติภายในบุคคลเป็นอย่างไร 
2. การสื่อสารระหว่างบคุคล (Interpersonal Communication) 

เป็นการสื่อสารที่มีผูส้ื่อสาร มากกว่า 1 คน แต่จ านวนไม่มากโดยสามารถมี
ปฏิกิริยาต่อกันแบบซึ่งหน้า นับเป็นช่องทางการสื่อสารที่เป็นพืน้ฐานที่สุดระหว่างผู้ส่งสารกับ 
ผูร้บัสาร 

3. การสื่อสารในกลุม่เล็ก (Small Group Communication) 
เป็นการสื่อสารที่บคุคลหนึ่งสามารถจะมีปฏิกิริยาในแบบซึ่งหนา้กบับคุคลอื่น

ในจ านวนมากที่สดุตามความสามารถของมนษุยโ์ดยเฉลี่ย 
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4. การสื่อสารสารในกลุม่ใหญ่ (Large Group Communication) 
เป็นกระบวนการสื่อสารเพื่อคนกลุม่ใหญ่ มีจ านวนผูร้บัสารมาก ผูร้บัสารไม่มี

จ านวนอย่างเป็นทางการ จึงท าใหก้ระบวนการสื่อสารซบัซอ้น จ าเป็นตอ้งอาศัยเครื่องมือช่วยใน
การสื่อสาร   

5. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) 
เป็นกระบวนการสื่อสารที่มุ่งเนน้ประชาชนทั่วไป ที่สามารถเปิดรบัแหล่งสาร

หรือผูส้ง่สารได ้จึงตอ้งใชจ้ิตวิทยาในการจงูใจอย่างสงู  
จากที่ไดศ้ึกษาประเภทของการสื่อสารจากนกัวิชาการต่าง ๆ ขา้งต้น ผูว้ิจัยสามารถ

สรุปได้ว่าการสื่อสารสามารถแบ่งประเภทของการสื่อสารได้ดังนี ้ 1. การสื่อสารภายในบุคคล  
2. การสื่อสารระหว่างบุคคล 3. การสื่อสารในที่สาธารณะ 4. การสื่อสารในองคก์าร 5. การสื่อสาร
ระหว่างวฒันธรรม และ 6. การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร ์หรือสื่อสงัคมออนไลน ์เป็นตน้ 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการส่ือสาร 
1. แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของอริสโตเติล  

อรสิโตเติล เป็นนกัปราชญ์ชาวกรีก ในยุคลาสสิกที่ไดก้ล่าวถึงกระบวนการสื่อสารซึ่ง
ใหค้วามส าคญักบัผูพ้ดูมากกว่าองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  และเป็นแบบจ าลองที่เนน้กระบวนการสื่อสาร
ทางเดียว เพราะผูพู้ดไม่ได้มีบทบาทในการส่งสารเพียงอย่างเดียว แต่ผูพู้ดจะตอ้งคุณลักษณะ
ในทางที่ดีแก่ตนเอง และตอ้งค านึงถึงผูฟั้ง ดว้ยการสนบัสนนุใหผู้ฟั้งสามารถรบัรูใ้นสารที่สง่ใหด้ว้ย 
และสารเกิดจากการพูดคุย โตแ้ยง้ในกลุ่มนักปราชญ์หรือผูม้ีประสบการณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปและ
น าไปเป็นขอ้มูลในการกล่าวต่อสาธารณะหรือการสุนทรพจนต่์อสาธารณะชนต่อไป (ปรมะ สตะ
เวทิน. 2546, น. 45 และ ภากิตติ ์ตรีสกลุ. 2554, น. 39)  

นอกจากนี ้รูเบิรน์และสติว (Ruben & Stewart. 1998: 21) ไดก้ล่าวถึงแบบจ าลอง
ทางการสื่อสารของอริสโตเติล เป็นการสื่อสารเกิดขึน้เมื่อผูพู้ดสรา้งสรรคห์รือเรียบเรียงความคิดที่
ตอ้งการสื่อสารในรูปของค าพูดแล้วส่งไปยังผูฟั้ง ทั้งนีโ้ดยผูพู้ดมีเจตนาในการโน้มน้าวใจผูฟั้ง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยใช้ทักษะในการแสดงเหตุผลและการใช้ถ้อยค าที่
สละสลวยประทบัในผูฟั้ง ดงัภาพประกอบ 2  
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ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารของอรสิโตเติล (The Aristotelian model) 

ที่มา : ภากิตติ ์ตรีสกลุ (2554, น. 40) 

จากภาพประกอบ 2 สามารถสรุปไดว้่ากระบวนการสื่อสารของอรสิเติล ดงันี ้ 
1. บุคลิกลกัษณะที่น่าเชื่อถือของผูพู้ด (Ethos) ไดแ้ก่ มีความรูจ้ริงในสิ่งที่พูด  มี

คณุธรรมความดีในใจ มีความจรงิใจ และปรารถนาดีต่อผูฟั้ง  
2. ความเขา้ใจในสภาพอารมณแ์ละทศันคติของผูฟั้ง (Pathos) เพื่อเลือกถอ้ยค า

ที่เหมาะสมส าหรบัผูฟั้ง 
3. การเรียบเรียงค าพูดและวิธีการพูด (Logos) โดยใช้ข้อเท็จจริง เหตุผล 

หลกัฐานและหลกัตรรกวิทยามาใชป้ระกอบการพดู 
4. เขา้ใจลกัษณะธรรมชาติของผูฟั้ง และ 
5. วิธีการกระตุน้ใหผู้ฟั้งสนใจ 
6. มีอารมณร์ว่มในการฟัง นอกจากนัน้ยงัเนน้ว่าลกัษณะพืน้ฐานหรือภูมิหลงัของ

ผูฟั้งมีผลต่อรูปแบบในการรบัรูข้่าวสารหรือค าพดู 
7. ลกัษณะของสารหรือค าพดูที่สามารถโนม้นา้วใจไดดี้ 

2. แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของแฮโรลด ์ดี ลาสเวลล ์
ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 46), ผ่องพรรณ ลวนานนท ์(2547, น. 5) และภากิตติ ์ 

ตรีสกุล (2554, น. 41) ได้กล่าวถึงโมเดลการสื่อสารของแฮโรลด์ ดี  ลาสเวลล์ (Harold D. 
Lasswell. 1960, p. 117) เป็นนกัเศรษฐศาสตรผ์ูม้ีความสนใจเรื่องการสื่อสาร โดยเนน้ดา้นการพดู
และระดบัของผูพ้ดู สาร และผูฟั้ง ซึ่งเป็นโมเดลการสื่อสารทางเดียว คือ ผูส้่งสารส่งสารไปยงัผูร้บั
สาร และพยายามท าให้ผู ้ร ับสารคล้อยตาม ผู้ส่งสารจึงเป็นผู้ที่มี อิทธิพลกว่าผู้ร ับสาร ดัง
ภาพประกอบ 3   
 
 
 
 

ผู้ฟัง 

audience 

ผู้พูด 

speaker 

ค าพูด 

speech 
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ภาพประกอบ 3 แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารของแฮโรลด ์ดี ลาสเวลล ์(The Lasswell Model) 

ที่มา : ภากิตติ ์ตรีสกลุ (2554, น. 41) 

3. แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของคล็อค อี แชนนอน และวอรเ์รน วีเวอร ์
แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารของ คล็อค อี แชนนอน และ วอร์เรน วีเวอร ์

(Shannon & Weaver. 1949, p. 96) ใชใ้นการอธิบายกระบวนการสื่อสารที่เก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส ์
ต่อมาแบบจ าลองนีไ้ดน้ ามาประยุกตใ์ชใ้นการอธิบายกระบวนการสื่อสารของมนุษย ์และถือเป็น
แบบจ าลองต้นแบบส าคัญซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาแบบจ าลองและทฤษฎีการสื่อสารอ่ืน  ๆ  
(ภากิตติ ์ตรีสกลุ. 2554, น. 43) ดงัภาพประกอบ 4  
 

 

ภาพประกอบ 4 แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารของคล็อค อี แชนนอน และวอรเ์รน วีเวอร ์

ที่มา : ภากิตติ ์ตรีสกลุ. (2554, น. 43) 

จากภาพประกอบ 5 สามารถสรุปได้ว่าผู้ส่งสารเลือกแหล่งข่าวสาร (Information 
source) แลว้เลือกสารที่ตอ้งการจะส่ง (Message) จากชุดของข่าวสาร โดยเครื่องส่งสัญญาณ 
(Transmitter) แล้วแปลงสาร (Message) เป็นสัญญาณ เพื่ อส่งผ่านช่องทางการสื่ อสาร 
(Communication Channel) จากเครื่องส่งสัญญาณไปเครื่องรับสัญญาณ (receiver) เพื่อส่ง
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ต่อไปยงัจดุหมายปลายทาง (Destination) ซึ่งอาจเกิดสิ่งรบกวนในการสื่อสาร (Noise Source) ซึ่ง
สง่ผลใหส้ารที่ไดร้บัอาจแตกต่างกนั นอกจากนีย้งัมีแนวคิดเก่ียวกบัการสื่อสาร ดงันี ้ 

1. ประสิทธิผลของการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ ดังนี ้ (1) แหล่ง
ข่าวสารหรือผู้ส่งสาร (Information source) (2) เครื่องส่งสัญญาณหรือผู้ถ่ายทอดข่าวสาร 
(Transmitter) (3) สัญ ญ าณ  (Signal) (4) เค รื่ อ ง รับ สัญ ญ าณ ห รือผู้ รับ ส าร  (Receiver)  
(5) จุดหมายปลายทางหรือผูร้บัสารเป้าหมาย (Destintion)  และ (6) สิ่งรบกวนหรืออุปสรรคใน
การสื่อสาร (Noise Source) 

2. ปัญหาหรืออุปสรรคของการสื่อสาร สามารถแบ่งออกเป็น 2.1 ปัญหาด้าน
เทคนิค (Techical Problem) คือ ปัญหาในความถูกและชดัเจนของสญัลกัษณแ์ละสญัญาณ ที่ไป
ถึงผู้รบัสาร เช่น ขนาดของ  ตัวหนังสือ ความชัดของภาพ เป็นตน้ 2.2 ปัญหาด้านความหมาย 
(Semantic Problem) คือ การแปลที่ไม่ตรงกันระหว่างผูร้บัสารและผูส้่งสาร และ 2.3 ปัญหาดา้น
ประสิทธิผลของการสื่อสาร (Effectiveness Problem) คือ ความสอดคลอ้งระหว่างความคาดหวัง
ของผูส้ง่สารและสิ่งที่ผูร้บัสารไดร้บั 

3. สิ่งรบกวนหรืออปุสรรคในการสื่อสาร สามารถแบ่งออกเป็น 3.1 สิ่งรบกวนทาง
กายภาพ (Physical Noise) คือ สิ่งรบกวนที่เกิดขึน้ในขณะสื่อสารโดยมิไดเ้กิดจากผูส้่งสารและ
ผูร้บัสาร และ 3.2 สิ่งรบกวนทางจิตใจ (Psychological Noise) คือ สิ่งรบกวนซึ่งเกิดขึน้ในจิตใจ
ของผูส้ง่สารและผูร้บัสาร  

4. แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของวิลเบอร ์แชรมม ์
ภากิตติ์ ตรีสกุล. (2554, น. 45-49) ไดก้ล่าวถึงแบบจ าลองกระบวนการสื่อสารของ

วิลเบอร ์แชมม ์(Wilbur Schramm. 1954: 3-26) ไดน้ าเสนอแนวคิดและแบบจ าลองกระบวนการ
สื่อสารไว ้3 แบบ ดงัต่อไปนี ้

4.1 แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของวิลเบอร ์แชรมม ์แบบที ่1 
ตามแนวความคิดของวิล เบอร์ แชรมม์ ได้อ ธิบายกระบวนการสื่ อสาร

ประกอบดว้ย  
1. ผูเ้ขา้รหัส (Encoder) คือ บุคคลหรือเครื่องมือซึ่งท าหน้าที่ในการเปลี่ยน

ความคิด ความรูส้ึก หรือสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารให้อยู่ในรูปของสัญญาณ (Signal) หรือรหัส 
(Code) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ซึ่งใช้แทนความหมายของสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารไดแ้ละ
เรียบเรียงเป็นสาร (Message) เพื่อส่งผ่านสื่อไปยงัผูร้บัสาร สญัญาณในที่นี ้คือ ภาษาพูด ภาษา
เขียน ภาษาท่าทาง วัตถุสิ่งของ ฯลฯ ซึ่งมนุษยส์รา้งขึน้หรือเลือกใชเ้พื่อแสดงความหมายของสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตวั 
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2. ส่วนผู้ถอดรหัส (Decoder) หมายถึง บุคคลหรือเครื่องมือซึ่งท าหน้าที่
เปลี่ยนสารซึ่งอยู่ในรูปของสญัญาณ หรือรหสั หรือสญัลกัษณ ์ใหเ้ป็นความคิด ความรูส้กึ หรือสิ่งที่
ผู ้ส่งสาร พยายามส่งมาเพื่อให้รับรู ้และเข้าใจความหมายของสารนั้น โดยอาศัยการแปล
ความหมายของสาร (Interpret or Interpreting) 

ในกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลนัน้ ผูส้่งสารและผูเ้ขา้รหัส รวมทัง้ผูร้บัสาร
และผูถ้อดรหสัอาจเป็นบคุคลคนเดียวกนัได ้ดงัภาพประกอบ 5  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารของวิลเบอร ์แชรมม ์(The Schramm model)  

ที่มา : Wilbur Schramm. (1954, p. 3-26) และ ภากิตติ ์ตรีสกลุ. (2554, น. 46) 
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ผูเ้ขา้รหสั สญัญาณ ผูร้บัรหสั ผูถ้อดรหสั ผูส้่งสาร 

signal encoder 
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4.2 แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของวิลเบอร ์แชรมม ์แบบที ่2 
แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารแบบที่  2 ซึ่งวิลเบอร ์แชรมม์ ได้น าเสนอไว้มี

รายละเอียดดงัปรากฏในภาพประกอบ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารของวิลเบอร ์แชรมม ์(The Schramm Model)  

ที่มา : Wilbur Schramm. (1954, p. 3-26) และ ภากิตติ ์ตรีสกลุ. (2554, น. 47) 

ในแบบจ าลองกระบวนการสื่อสารแบบที่ 2 วิลเบอร ์แชรมม ์ไดน้ าเสนอแนวคิด
เพิ่มเติมจากแบบจ าลองกระบวนการสื่อสารแบบที่ 1 ดงันี ้

1. แนวคิดเรื่องขอบเขตประสบการณ ์(Field of experience) ซึ่งอธิบายไดว้่า
ทัง้ผูส้ง่สารและ   ผูร้บัสารต่างมีประสบการณท์ี่หลากหลายแตกต่างกนั ขอบเขตประสบการณข์อง
แต่ละบุคคลจะเป็นตัวก าหนดขอบข่ายความสามารถในการเขา้รหัส ถอดรหัส และท าความเขา้ใจ
สารไดแ้ตกต่างกัน การที่ ผูส้่งสารและผูร้บัสารจะประสบความส าเร็จในการสื่อสารหรือการสรา้ง
ความเขา้ใจระหว่างกันไดม้ากหรือนอ้ยเพียงไรนัน้ย่อมขึน้อยู่กับว่าบุคคลทัง้สองมีประสบการณ์
รว่มกนัในเรื่องที่ก าลงัสื่อสารมากนอ้ยเพียงไร 

2. ผูส้่งสารกับผูเ้ขา้รหัสสาร และผูร้บัสารกับผูถ้อดรหัสสารจะเป็นบุคคลคน
เดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูส้่งสารตอ้งการส่งสารไปยงัผูร้บัสาร ผูส้่งสารจะตอ้งเขา้รหสัสารที่ตอ้งการ
จะส่งใหอ้ยู่ในรูปของสญัญาณ (Signal) ซึ่งหมายถึง ภาษาที่ใชใ้นการสื่อสาร และเมื่อสญัญาณ
สง่ไปถึงผูร้บัสาร แลว้จะตอ้งถอดรหสัสญัญาณที่สง่มาใหเ้ป็นสารที่เขา้ใจได ้
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สญัญาณ 
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ผูส่้งสาร 
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ผูเ้ขา้รหสั 
encoder 

ผูร้บัสาร 
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4.3 แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของวิลเบอร์ แชรมม์ และชารล์ส อี 
ออสกูด 

แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารแบบที่  3 ซึ่ง วิลเบอร์ แชรมม์ น าเสนอ มี
รายละเอียดในภาพประกอบ 7 ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารของวิลเบอร ์แชรมม ์และชารลส์ อี ออสกดู     
(The Schramm and Osgood model)  

ที่มา : Schramm, (1954) as cited in Heath, & Bryant, (2000, p. 66) และ ภากิตติ ์ 
ตรีสกลุ. (2554, น. 48) 

แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารแบบนีเ้ป็นแบบจ าลองซึ่งแชรมม์สรา้งขึน้โดย
อาศัยแบบจ าลองกระบวนการสื่อสารซึ่ง ชารล์ส อี ออสกูด คิดค้นไว ้แล้วมาขยายความแล้ว
น าเสนอในปี ค.ศ.1954 แบบจ าลองกระบวนการสื่อสารนีม้ีความแตกต่างจากแบบจ าลองก่อน
หนา้นีเ้นื่องจากเปลี่ยนมมุมองกระบวนการสื่อสารจากแบบจ าลองเชิงเสน้มาเป็นแบบจ าลองแบบ
วงกลม หรือแบบจ าลองเชิงปฏิสัมพันธ์  ซึ่งมองว่าการสื่อสารคือกิจกรรมที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูส้ง่สารและผูร้บัสาร นอกจากนัน้เป็นแนวคิดส าคญัในพฤติกรรมการสื่อสารของมนษุย ์
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5. แนวคิดทฤษฎีการส่ือสารของ เดวิด เค เบอรโ์ล 
ภากิตติ์ ตรีสกุล. (2554: 55) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารของ เดวิด เค 

เบอร์โล  (David K. Berlo. 1960: 40-72) เป็นนักทฤษฎีการสื่อสารชาวอเมริกัน  ได้พัฒนา
กระบวนการสื่อสาร SMCR สามารถอธิบายพฤติกรรมของการสื่อสาร ดงันี ้

ผู้ส่ ง  (Source) ต้อง เป็ นผู้ที่ มี ทั กษ ะความช านาญ ในการสื่ อสารโดยมี
ความสามารถในการเขา้รหัส (encode) เนือ้หาข่าวสาร มีทศันคติที่ดีต่อผูร้บัเพื่อผลในการสื่อสาร
มีความรูอ้ย่างดีเก่ียวกับขอ้มูลข่าวสารที่จะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรบัระดับของ
ขอ้มลูนัน้ใหเ้หมาะสมและง่ายต่อระดบัความรูข้องผูร้บั ตลอดจนพืน้ฐานทางสงัคมและวฒันธรรม
ที่สอดคลอ้งกบัผูร้บัดว้ย  

ข้อมูลข่าวสาร (Message) เก่ียวข้องด้านเนื ้อหา สัญลักษณ์  และวิธีการส่ง
ข่าวสาร  

ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึง การที่จะส่งข่าวสารโดยการใหผู้ร้บัไดร้บั
ข่าวสารผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือ การไดย้ิน การด ูการสมัผสั การลิม้รส หรือการไดก้ลิ่น  

ผู้รับ  (Receiver) ต้อง เป็นผู้มี ทั กษ ะความช านาญ ในการสื่ อสารโดยมี
ความสามารถในการถอดรหสั (decode) สาร เป็นผูท้ี่มีทศันคติ และพืน้ฐานทางสงัคมวฒันธรรม  

เดวิด เค เบอรโ์ล ไดก้ล่าวถึงกระบวนการสื่อสารจะประสบความส าเร็จไดจ้ะตอ้ง
มีองคป์ระกอบ  ทัง้ 5 ดงันี ้ 

ทกัษะในการสื่อสาร (communication skills) หมายถึง ทกัษะซึ่งทัง้ผูส้่งและผูร้บั
ควรจะมีความช านาญในการส่งและการรบัการเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง  เช่น ผูส้่ง
ตอ้งมีความสามารถในการเขา้รหสัสาร มีการพดูโดยการใชภ้าษาพดูที่ถกูตอ้ง ใชค้  าพดูที่ชดัเจนฟัง
ง่าย มีการแสดงสีหนา้หรือท่าทางที่เขา้กบัการพดู ท่วงท านองลีลาในการพดูเป็นจงัหวะ น่าฟัง หรือ
การเขียนด้วยถ้อยค าส านวนที่ถูกต้องสละสลวยน่าอ่าน เหล่านี ้เป็นต้น  ส่วนผู้รับต้องมี
ความสามารถในการถอดรหสัและมีทกัษะที่เหมือนกนักับผูส้่งโดยมีทกัษะการฟังที่ดี  ฟังภาษาที่ผู ้
สง่พดูมารูเ้รื่อง หรือสามารถอ่านขอ้ความที่สง่มานัน้ได ้เป็นตน้  

ทศันคติ (attitudes) เป็นทัศนคติของผูส้่งและผูร้บัซึ่งมีผลต่อการสื่อสาร ถา้ผูส้่ง
และผูร้บั มีทศันคติที่ดีต่อกนัจะท าใหก้ารสื่อสารไดผ้ลดี ทัง้นีเ้พราะทศันคติย่อมเก่ียวโยงไปถึงการ
ยอมรบัซึ่งกนัและกนัระหว่างผูส้ง่และผูร้บัดว้ย เช่น ถา้ผูฟั้งมีความนิยมชมชอมในตวัผูพ้ดูก็มกัจะมี
ความเห็นคล้อยตามไปได้ง่ายแต่ในทางตรงขา้ม  ถ้าผู้ฟังมีทัศนคติไม่ดีต่อผู้พูดก็จะฟังแล้วไม่
เห็นชอบด้วยและมีความเห็นขัดแย้งในสิ่งที่พูดมานั้น  หรือถ้าทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติไม่ดีต่อกัน
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ท่วงท านองหรือน าเสียงในการพูดก็อาจจะหว้นหา้วไม่น่าฟัง  แต่ถา้มีทัศนคติที่ดีต่อกันแลว้มักจะ
พดูกนัดว้ยความไพเราะอ่านหวานน่าฟัง เหลา่นีเ้ป็นตน้  

ระดับความรู ้(knowledge levels) ถา้ผูส้่งและผูร้บัมีระดับความรูเ้ท่าเทียมกันก็
จะท าใหก้ารสื่อสารนัน้ลลุว่งไปดว้ยดี แต่ถา้หากความรูข้องผูส้่งและผูร้บัมีระดบัที่แตกต่างกนัย่อม
จะตอ้งมีการปรบัปรุงความยากง่ายของขอ้มูลที่จะส่งในเรื่องความยากง่ายของภาษาและถอ้ยค า
ส านวนที่ ใช้ เช่น ไม่ใช่ค าศัพท์ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ หรือถ้อยค ายาว ๆ ส านวน
สลบัซบัซอ้น ทัง้นีเ้พื่อใหส้ะดวกและง่ายต่อความเขา้ใจ ตวัอย่างเช่น การที่หมอรกัษาคนไขแ้ลว้พดู
แต่ค าศัพทก์ารแพทยเ์ก่ียวกับโรคต่าง ๆ ย่อมท าใหค้นไขไ้ม่เขา้ใจว่าตนเองเป็นโรคอะไรแน่หรือ
พัฒนากรจากส่วนกลางออกไปพัฒนาหมู่บ้านต่าง  ๆ ในชนบทเพื่อให้ค าแนะน าทางด้าน
การเกษตรและเลีย้งสตัวแ์ก่ชาวบา้น ถา้พูดแต่ศัพทท์างวิชาการโดยไม่อธิบายดา้ยถอ้ยค าภาษา
ง่าย ๆ หรือไม่ใชภ้าษาทอ้งถิ่นก็จะท าใหช้าวบา้นไม่เขา้ใจหรือเขา้ใจผิดได้ หรือในกรณีของการใช้
ภาษามือของผูพ้ิการทางโสต ถา้ผูร้บัไม่เคยไดเ้รียนภาษามือ มาก่อนท าใหไ้ม่เขา้ใจและไม่สามารถ
สื่อสารกนัได ้เหลา่นีเ้ป็นตน้  

ระบบสังคมและวัฒ นธรรม  (socio - culture systems) ระบบสังคมและ
วัฒนธรรมในแต่ละชาติเป็นสิ่งที่มีส่วนก าหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนั้น  ๆ ซึ่ง
เก่ียวขอ้งไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบติั  สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติย่อมมี
ความแตกต่างกนั เช่น การใหค้วามเคารพต่อผูอ้าวโุส หรือวฒันธรรมการกินอยู่ ฯลฯ ดงันัน้ ในการ
ติดต่อสื่อสารของบุคคลต่างชาติต่างภาษา จะตอ้งมีการศึกษาถึงกฎขอ้บงัคับทางศาสนาของแต่
ละศาสนาดว้ย ภาพประกอบ 8 

 

 

ภาพประกอบ 8 เดวิด เค เบอรโ์ล  

ที่มา: (Berlo David K. 1960). The Process of Communication. 
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จากที่ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการสื่อสารจากนักทฤษฎีและ
นกัวิชาการทางการสื่อสารต่าง ๆ ขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่าแบบจ าลองกระบวนการสื่อสาร
ของเดวิด เค เบอรโ์ล มีความเหมาะสมในการพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษยแ์ละในการ
น ามาประยุกตใ์ชก้บัรูปแบบกิจกรรมเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารของนิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา
ต่อไป 

องคป์ระกอบของทักษะส่ือสาร 
ภสัวลี นิติเกษตรสนุทร (2559, น. 108-151) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของทักษะการ

สื่อสาร แบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ดังนี ้1. องคป์ระกอบหลักของทักษะการสื่อสาร คือ การที่
ผูร้บัและผูส้่งมีพฤติกรรมการสื่อสาร เช่น การเป็นผูร้บัฟังที่ดี การเป็นผูอ่้านที่ดี และการมีกาลเทศะ
ในการสื่อสาร เป็นตน้ เพราะหากไม่มีผูส้่งสารการสื่อสารจะไม่สามารถเกิดขึน้ได ้และหากไม่มีผูร้บั
สาร การสื่อสารนั้นก็จะไม่เป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบดว้ย 5 ขั้น ดังนี  ้(1) ขัน้ตอนการ
ตดัสินใจ (2) ขัน้การใส่ความหมาย (3) ขัน้การส่งสาร (4) ขัน้การรบัสาร และ (5) ขัน้การแปลความ 
2. การสื่อสาร ซึ่งสามารถเป็นออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 2.1 แบบวจันสาร คือ พฤติกรรมการสื่อสารที่
เป็นค าพูด ตัวอักษร หรือการสนทนา เช่น พฤติกรรมการเป็นผูฟั้งที่ดี พฤติกรรมการรกัการอ่าน 
พฤติกรรมการพูดสุภาพเรียบรอ้ย พฤติกรรมการซักถามโตต้อบกัน เป็นตน้ และ 2.2 แบบอวัจน
สาร คือ พฤติกรรมการสื่อสารที่ไม่ใชถ้อ้ยค า ตวัอกัษรหรือการสนทนากนัแต่ใชท้่าทาง สญัลกัษณ ์
และสายตาเป็นสื่อในการสื่อสาร เช่น การการแสดงท่าทางที่มีมารยาทและกาลเทศะในการสื่อสาร 
เป็นตน้ ซึ่งความหมายของสารจะเกิดขึน้ไดโ้ดยการใชท้กัษะสื่อสารเพื่อใหผู้ส้่งสารและผูร้บัสารนัน้
มีการรบัรูค้วามหมายรว่มกนั โดยผ่านกระบวนการสรา้งสารและกระบวนการตีความหมายของสาร 
3. ช่องทางการสื่อสาร เป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัอย่างยิ่งในการสื่อสาร ซึ่งสามารถแบ่งไดด้งันี ้(1) 
แบ่งตามวิธีการรบัสาร เช่น สื่อวจันะ และสื่ออวจันะ เป็นตน้ (2) แบ่งตามการรบัรู ้เช่น การฟัง การ
ดู หรือทั้งการฟังและการดูควบคู่กัน เป็นต้น (3) แบ่งตามจ านวนผู้รบัสาร เช่น การสื่อระหว่าง
บุคคล การสื่อในกลุ่ม และการสื่อในมวลชน เป็นตน้ (4) แบ่งตามยุคสมยั เช่น การสื่อแบบดัง้เดิม 
สื่อแบบรว่มสมยั และการสื่อในอนาคต เป็นตน้ (5) แบ่งตามลกัษณะของสื่อ เช่น สื่อธรรมชาติ สื่อ
บคุคล สื่อสิ่งพิมพ ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ และ(6) แบ่งตามการใชง้าน เช่น สื่อทั่วไป และสื่อ
เฉพาะกิจ เป็นตน้ 

ภากิตติ์ ตรีสกลุ (2554, น. 70-93) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบที่มีความส าคญัและมีส่วนใน
การเสริมสรา้งทกัษะการสื่อสารใหเ้กิดความหมายที่ชดัเจนหรือการรบัรูค้วามหมายร่วมกนัระหว่าง
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คู่สื่อสาร จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บริบทของการสื่อสารหรือสิ่งแวดล้อมทางการสื่อสาร 
สิ่งรบกวนการสื่อสาร ปฏิกิรยิาตอบกลบั ผลของการสื่อสาร และจรยิธรรมในการสื่อสาร ดงันี ้

1. ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) คือ ความสามารถของผูส้่งสารและ
ผูร้บัสาร แบ่งออกเป็น (1) การสื่อสารดว้ยวจันภาษา เช่น สามารถการเขียนใหเ้ขา้ใจง่าย สามารถ
อ่านจบัใจความได ้สามารถพูดไดอ้ย่างชัดเจน สามารถคิดและวางแผนก่อนสื่อสาร และสามารถ
ใชเ้หตุผลในการสื่อสารได ้เป็นตน้ และ (2) การสื่อสารดว้ยอวัจนภาษา เช่น ภาษาทางกายและ
การสมัผสั เป็นตน้ 

2. ทศันคติ (Attitudes) คือ ความรูส้ึกที่มีต่อบุคคล แบ่งออกเป็น (1) ทศันคติของผูส้่ง
สาร และผูร้บัสาร เช่น การประเมินตนเองในดา้นบวกและดา้นลบ เพื่อใหผู้ส้่งสารเกิดความมั่นใจ
และประสบความส าเร็จในการสื่อสาร (2) ทัศนคติต่อเรื่องที่จะสื่อสาร คือ เป็นการท าใหผู้ส้่งสาร
เกิดความมั่นใจในเรื่องที่จะสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และ (3) 
ทศันคติต่อผูร้บัสาร คือ ผูส้ง่สารมีความรูส้กึที่ดีต่อผูร้บัสาร เพื่อใหก้ารสื่อสารเกิดบรรยากาศที่ดีใน
การสื่อสาร และมีการแสดงออกในความสมัพนัธท์ี่ดี  

3. ความรู ้(Knowledge) ความรูข้องผูส้่งสารและผูร้บัสาร ประกอบดว้ย (1) ความรู้
ในสิ่งที่จะตอ้งสื่อสาร คือ ผูส้่งสารตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในเนื ้อความที่ผูส้่งสารจะตอ้งการส่ง
สารนัน้เป็นอย่างดี และผูร้บัสารตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้ความที่ผูส้่งสารจะตอ้งการส่งสาร
นัน้เป็นอย่างดีเช่นกนั (2) ความรูเ้ก่ียวกบักระบวนการสื่อสาร คือ มีความสามารถในการวิเคราะห์
สว่นประกอบต่าง ๆ ของการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสื่อสารมากยิ่งขึน้ 

4. สถานภาพทางสงัคมและวฒันธรรม (Position within a social-cultural system) 
การเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ของผูส้่งสารและผูร้บัสาร ซึ่งผูส้่งสารและผูร้บัสารมีสถานภาพการ
เป็นสมาชิกของแต่ละกลุ่มย่อมแตกต่างกัน ดังนั้นสถานของผู้ส่งสารย่อมส่งผลต่อผู้รับสารที่
แตกต่างกนั ผูส้่งสารจึงตอ้งมีการความรูค้วามเขา้ใจในสถานภาพทางสงัคมและวฒันธรรมของตน
และผูร้บัสารเพื่อใหก้ารสื่อสารมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

5. ขอบเขตประสบการณ์ (Field of experience) เป็นปัจจัยส าคัญในการสื่อสาร
เพราะประสบการณท์ี่ต่างกนัย่อมท าใหป้ระสิทธิภาพในการสื่อสารต่างกนั ดงันัน้ผูส้่งสารและผูร้บั
สารตอ้งปรบัและสื่อความหมายใหเ้ขา้ใจตรงกัน ดังนัน้ผูส้่งสารจึงควรตระหนักถึงประสบการณ์
ของผูร้บัสารดว้ย 
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6. ช่องทางการสื่อสาร ประกอบดว้ย (1) ความหมายทั่วไปของช่องสารและสื่อ (2) 
ความหมายของช่องสารและสื่อซึ่งใชใ้นการศึกษากระบวนการสื่อสาร (3) การแบ่งประเภทของสื่อ 
และ (4) ปัจจยัในการเลือกใชส้ื่อ 

7. บริบทของการสื่อสารหรือสิ่งแวดลอ้มทางการสื่อสาร สามารถแบ่งออกเป็น (1) 
บริบทหรือสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (2) บริบทหรือสิ่ งแวดล้อมทางสังคม (3) บริบทหรือ
สิ่งแวดลอ้มที่เกิดจาก เหตกุารณก์ารสื่อสารที่ผ่านมา (4) บรบิทหรือสิ่งแวดลอ้มทางจิตวิทยา และ 
(5) บรบิทหรือสิ่งแวดลอ้มทางวฒันธรรม 

8. สิ่งรบกวนการสื่อสาร สามารถแบ่งได้ดังนี ้ (1) สิ่งรบกวนทางกายภาพ (2) 
สิ่งรบกวนทางจิตใจ (3) สิ่งรบกวนที่เกิดขึน้ในสื่อหรือในช่องสาร และ (4) สิ่งรบกวนที่เกิดจาก
ภาษา 

9. ปฏิกิริยาตอบกลบั เป็นปฏิกิริยาหรือสารซึ่งผูร้บัสารแสดงตอบกลบัไปยงัผูส้่งสาร
หลงัจากท่ีไดร้บัสารแลว้ 

10. ผลของการสื่อสาร ประกอบด้วย (1) การเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่าง (2) 
อิทธิพลที่เกิดขึน้ระหว่างคู่สื่อสาร และ (3) สมัฤทธิผลหรือประสิทธิผลของการสื่อสาร 

11. จริยธรรมในการสื่อสาร คือ การใช้ความเชื่อถือ ค่านิยม หลักศีลธรรมและ
พฤติกรรมการสื่อสาร 

กาญจนา แกว้เทพ (2547, น. 202-216) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของทักษะสื่อสารของ
ผูร้บัสารตามแนวคิดของ ดี มอรเ์ลย ์(D. Morley. 1992) ประกอบดว้ย 1. การมีจุดยืนทางวิชาการ 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการ ดงันี ้(1) ทศันะในการรบัสาร (2) การวางกรอบความหมายไวก้่อน
และยอมรบัการตีความหมายที่ต่างออกไป (3) การเลือกตีความในสาร และ (4) ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ 2. การวิเคราะหผ์ูส้่งสาร สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ (1) การวิเคราะหจ์ากหลกั
ธรรมชาติ (2) การวิเคราะห์จากความสัมพันธ์ (3) วิเคราะห์จากบรรทัดฐานทางวิชาชีพ  
และ (4) วิเคราะหจ์ากความพรอ้มของเครื่องมือในการสื่อสาร 3. เนือ้หา สามารถแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี ้(1) การวิเคราะห์จากความหมายของเนือ้หา (2) การวิเคราะห์จากกลยุทธ์ในการ
น าเสนอเนือ้หา และ (3) การวิเคราะหจ์ากมาตรฐานในการน าเสนอเนือ้หา 4. การวิเคราะหผ์ูร้บั
สาร สามารถแบ่ งออกเป็น  7 ประเภท ดังนี ้ (1) การวิ เคราะห์จากโครงสร้างทางสังคม  
(2) การวิเคราะหจ์ากการเมืองและวฒันธรรม (3) การวิเคราะหจ์ากคณุลกัษณะ (4) การวิเคราะห์
จากการศึกษา (5) การวิเคราะหจ์ากกระบวนการเขา้ถึง (6) การวิเคราะหจ์ากการเปิดรบัสาร และ 
(7) การวิเคราะหจ์ากผลกระทบ 
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นอกจากนี ้กาญจนา แกว้เทพ (2554, น. 271-272) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของทักษะ
การสื่อสารของ แมคไกว (McQuail. 1994) โดยเนน้ในส่วนของผูร้บัสาร โดยแบ่งองคป์ระกอบการ
สื่อสารออกเป็น 4 ด้าน คือ 1. การสื่อสารที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกัน เช่น การเรียนการสอนใน
หอ้งเรียน การเรียนการสอนออนไลน ์การเขา้ร่วมกิจกรรมอบรม เป็นตน้ 2. การสื่อสารที่เป็นกลุ่ม
ท าใหเ้กิดการรวมตัวกันตามความสนใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ เช่น การไดร้บัข่าวสาร
จากสื่อแลว้เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มพลังแลว้ไปแสดงบทบาทในสาธารณะ 3. การสื่อสารที่มี
ขนาดใหญ่ มีปรมิาณมาก ไม่มีความสมัพนัธก์นั มีความหลากหลายของอายุ เพศ และอาชีพ และ 
4. การสื่อสารที่ระบบธุรกิจมีการแข่งขันในลักษณะของสินค้าหรือบริการ เช่น รายการโทรทัศน ์
ภาพยนตร ์และนิทรรศการ เป็นตน้ 

จากที่ได้ศึกษาองค์ประกอบของทักษะสื่อสารจากนักวิชาการทางการสื่อสารข้างต้น 
ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่าองคป์ระกอบของทกัษะสื่อสารประกอบไปดว้ย การเป็นผูฟั้งและผูอ่้านที่ดี 
การสื่อสารอย่างครบถว้นสมบูรณ ์การอา้งอิงแหล่งที่มา การคิดวิเคราะห ์การเคารพในสิทธิหนา้ที่
ของตนและผูอ่ื้น การวางแผนในการสื่อสาร การประเมินผูฟั้งลว่งหนา้ การมีมารยาทในการพดูและ
ซกัถาม การมีความรบัผิดชอบต่อสารที่ส่งออกไป และการควบคุมสติอารมณ์ระหว่างการสื่อสาร 
เป็นตน้ จากที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าองคป์ระกอบของการสื่อสารที่ส  าคญัอย่างยิ่ง ผูว้ิจยัจึง
ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ โดยเฉพาะเยาวชนซึ่ง
จะตอ้งเป็นนักสื่อสารในอนาคตและการน าความรูค้วามสามารถในการสื่อสารมาประยุกตใ์ชใ้น
การเรียน การท างานในอนาคต และการใชช้ีวิตในสงัคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการสื่อสารได ้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษา 
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ทิศนา แขมมณี (2560, น. 246) ไดก้ล่าวถึง การเรียนการสอนที่เนน้การพัฒนาดา้น
ทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) โดยเป็นรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตาม
องค์ป ระกอบของทั กษ ะ  (Instructional Model for Psychomotor Domain Based on Skill 
Components) ซึ่งประกอบดว้ย 

1. หลกัการและแนวคิด รูปแบบนีเ้กิดจากแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของทกัษะ
ปฏิบติัที่ว่าทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ยทกัษะย่อย ๆ จ านวนมาก การฝึกใหผู้เ้รียนสามารถ
ท าทกัษะย่อย ๆ ใหไ้ดก้่อน แลว้ค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยใหผู้เ้รียนปฏิบติัทักษะ
ไดดี้และรวดเรว็ขึน้ 
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2. วตัถุประสงค์ รูปแบบนีมุ้่งพัฒนาความสามารถดา้นทักษะปฏิบัติของผูเ้รียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทกัษะที่ประกอบดว้ยทกัษะย่อยจ านวนมาก  

3. กระบวนการเรียนการสอน สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ ประกอบดว้ย 
ขัน้ที่ 1 ขัน้การกระท า ขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่ใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นทักษะหรือการกระท าที่

ตอ้งการใหผู้เ้รียนท าไดใ้นภาพรวม โดยการสาธิตใหผู้เ้รียนดทูัง้หมดตัง้แต่ตน้จนจบ ทกัษะหรือการ
กระท าที่สาธิตใหผู้เ้รียนดูนัน้ จะตอ้งเป็นการกระท าในลกัษณะที่เป็นธรรมชาติ ไม่ชา้หรือเร็วเกิน
ปกติ ก่อนการสาธิต ครูควรใหค้ าแนะน าแก่ผูเ้รียนในการสงัเกต ควรชีแ้นะจุดส าคญัที่ควรใหค้วาม
สนใจเป็นพิเศษในการสงัเกต 

ขัน้ที่ 2 ขัน้สาธิต  ขัน้นีเ้มื่อผูเ้รียนไดเ้ห็นภาพรวมของการกระท าหรือทกัษะทัง้
หมดแลว้ ผูส้อนควรแตกทกัษะทัง้หมดใหเ้ป็นทกัษะย่อยๆ หรือแบ่งสิ่งที่กระท าออกเป็นส่วนย่อยๆ
และสาธิตสว่นย่อยแต่ละสว่นใหผู้เ้รียนสงัเกตและท าตามไปทีละสว่นอย่างชา้ๆ 

ขัน้ที่ 3 ขัน้ปฏิบติัทกัษะย่อย  ขัน้นีผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัทกัษะย่อยโดยไม่มีการ
สาธิตหรือมีแบบอย่างใหด้ ูหากติดขดัจุดใด ผูส้อนควรใหค้ าชีแ้นะ และช่วยแกไ้ขจนกระทั่งผูเ้รียน
ท าได ้เมื่อไดแ้ลว้ผูส้อนจึงเริ่มสาธิตทกัษะย่อยส่วนต่อไป และใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะย่อยนัน้จนท า
ได ้ท าเช่นนีเ้รื่อยไปจนกระทั่งครบทกุสว่น 

ขั้นที่ 4 ขั้นใชเ้ทคนิคและวิธีการ  ขั้นนีเ้มื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แลว้ ผู้สอนอาจ
แนะน าเทคนิควิธีการที่จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถท างานนัน้ไดดี้ขึน้ เช่น ท าไดป้ระณีตสวยงามขึน้ 
ท าไดร้วดเรว็ขึน้ ท าไดง้่ายขึน้ หรือสิน้เปลืองนอ้ยลง เป็นตน้  

ขั้นที่ 5 ขั้นเชื่อมโยงทักษะ  ขั้นนีเ้ป็นทักษะที่สมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถ
ปฏิบติัแต่ละส่วนไดแ้ลว้ จึงใหรู้เ้รียนปฏิบติัทักษะย่อยๆต่อเนื่องกันตัง้แต่ตน้จนจบ และฝึกปฏิบติั
หลายๆ ครัง้จนกระทั่งสามารถปฏิบติัทกัษะที่สมบรูณไ์ดอ้ย่างช านาญ 

4. การประเมินผล ผลที่ผู ้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ  ผู้เรียนจะ
สามารถปฏิบติัทกัษะไดอ้ย่างดี มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้ทิศนา แขมมณี (2560, น. 244) ไดก้ลา่วถึงการเรียนการสอนตามแนวคิด
การพัฒนาทักษะปฏิบัติ ของซิมพซ์ัน (Simpson,1972) และการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ
เดฟ  (Dave, 1976, p. 96-99) ซึ่งทัง้สองรูปแบบเป็นการเรียนการสอนที่เนน้การพฒันาดา้นทกัษะ
พิสยัดว้ยเช่นกนั โดยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติั (Instructional 
Model Based on Simpson’s Processes for Psycho-Motor Skill  Development) ของซิมพ์ซัน 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการ ดงันี ้
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1. หลกัการและแนวคิด  เป็นพฒันาการทางกายของผูเ้รียน เป็นความสามารถใน
การประสานการท างานของกลา้มเนือ้หรือร่างกาย ในการท างานที่มีความซบัซอ้นและตอ้งอาศัย
ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้หลายส่วน การท างานดังกล่าวเกิดขึน้ได้จากการสั่ งงานของ
สมอง ซึ่งตอ้งมีปฏิสมัพนัธก์ับความรูส้ึกที่เกิดขึน้ ทักษะปฏิบติันีส้ามารถพฒันาไดด้ว้ยการฝึกฝน 
ซึ่งหากไดร้บัการฝึกฝนที่ดีแลว้ จะเกิดความถกูตอ้ง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญช านาญการ 
และความคงทนผลของพฤติกรรมหรือการกระท าสามารถสงัเกตไดจ้ากความรวดเรว็ ความแม่นย า 
ความแรงหรือความราบรื่นในการจดัการ  

2. วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือท างานที่ต้องอาศัยการ
เคลื่อนไหวหรือการประสานงานของกล้ามเนือ้ทั้งหลายได้อย่างดี มีความถูกตอ้ง และมีความ
ช านาญ 

3. กระบวนการเรียนการสอน สามารถแบ่งออกเป็น 7 ขัน้ ประกอบดว้ย 
ขัน้ที่ 1 ขัน้การรบัรู ้(Perception) เป็นขัน้การใหผู้เ้รียนรบัรูใ้นสิ่งที่จะท า โดย

การใหผู้เ้รียนสงัเกตการท างานนัน้อย่างตัง้ใจ 
ขัน้ที่ 2 ขัน้การเตรียมความพรอ้ม (Readiness) เป็นขัน้การปรบัตัวใหพ้รอ้ม

เพื่อการท างานหรือแสดงพฤติกรรมนัน้ ทัง้ทางดา้นรา่งกาย จิตใจ และอารมณ ์โดยการปรบัตัวให้
พรอ้มที่จะท าการเคลื่อนไหวหรือแสดงทกัษะนัน้ ๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณท์ี่ดีต่อการที่จะ
ท าหรือแสดงทกัษะนัน้ ๆ 

ขัน้ที่ 3 ขัน้การสนองตอบภายใตก้ารควบคุม (Guided Response) เป็นขัน้ที่
ใหโ้อกาสแก่ผูเ้รียนในการตอบสนองต่อสิ่งที่รบัรู ้ ซึ่งอาจใชว้ิธีการใหผู้เ้รียนเลียนแบบการกระท า 
หรือการแสดงทักษะนั้น หรืออาจใชว้ิธีการให้ผูเ้รียนลองผิดลองถูก (Trial and Error) จนกระทั่ง
สามารถตอบสนองไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

ขัน้ที่ 4 ขัน้การใหล้งมือกระท า (Mechanism) เป็นขัน้ที่ช่วยใหผู้เ้รียนประสบ
ผลส าเรจ็ในการปฏิบติั และเกิดความเชื่อมั่นในการท าสิ่งนัน้ ๆ 

ขัน้ที่ 5 ขัน้การกระท าอย่างช านาญ (Complex Overt Response) เป็นขัน้ที่
ช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนการกระท านัน้ ๆ จนผูเ้รียนสามารถท าไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ช านาญเป็นไป
โดยอติัโนมติั และดว้ยความเชื่อมั่นในตนเอง 

ขั้นที่ 6 ขั้นการประยุกต์ใช้ เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู ้เรียนปรบัปรุงทักษะหรือการ
ปฏิบติัของตนใหดี้ยิ่งขึน้ และประยกุตใ์ชท้กัษะที่ตนไดร้บัการพฒันาในสถานการณต่์าง ๆ 
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ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อย่างช านาญ และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายแล้ว ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิด
ความคิดใหม่ ๆ ในการกระท าหรือปรบัการกระท านัน้ใหเ้ป็นไปตามที่ตนตอ้งการ 

4. ผลที่ผูเ้รียนจะไดร้บัจากการเรียน 
ผูเ้รียนจะสามารถกระท าหรือแสดงออกอย่างคล่องแคล่ว ช านาญ ในสิ่งที่

ตอ้งการใหผู้เ้รียนท าได ้นอกจากนัน้ยังช่วยพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์และความอดทนใหเ้กิดขึน้
ในตวัผูเ้รียนดว้ย 

ส าห รับ รูป แบบการเรียนการสอนทั กษ ะปฏิ บั ติ ขอ ง เดฟ  (Dave’s  
Instructional Model for Psychomotor Domain) สามารถแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการ ประกอบ
ดว้ยย 

1. หลกัการ/แนวคิดของรูปแบบ  ไดจ้ัดล าดับขัน้ของการเรียนรูท้างดา้น
ทกัษะปฏิบติั คือ การเลียนแบบ การลงมือกระท า การกระท าอย่างถกูตอ้ง การแสดงออก และการ
กระท าอย่างธรรมชาติ 

2. วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ 
รูปแบบนีมุ้่งช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถทางดา้นทกัษะปฏิบติัต่าง ๆ 

กลา่วคือ ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัหรือกระท าอย่างถกูตอ้งสมบรูณแ์ละช านาญ 
3. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ สามารถแบ่งออกเป็น 5 

ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 
ขั้นที่  1 ขั้นการเลียนแบบ เป็นขั้นที่ให้ผู ้เรียนสังเกตการกระท าที่

ตอ้งการใหผู้เ้รียนท าไดซ้ึ่งผูเ้รียนย่อมจะรบัรูห้รือสงัเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ไดไ้ม่ครบถว้น แต่
อย่างนอ้ยผูเ้รียนจะสามารถบอกไดว้่า ขัน้ตอนหลกัของการกระท านัน้ ๆ มีอะไรบา้ง 

ขัน้ที่ 2 ขัน้การลงมือกระท าตามค าสั่ง เมื่อผูเ้รียนไดเ้ห็นและสามารถ
บอกขั้นตอนของการกระท าที่ต้องการเรียนรูแ้ล้ว ให้ผู ้เรียนลงมือท าโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น 
ผูเ้รียนอาจลงมือท าตามค าสั่งของผูส้อน หรือท าตามค าสั่งที่ผูส้อนเขียนไวใ้นคู่มือก็ได ้การลงมือ
ปฏิบัติตามค าสั่งเหล่านี ้แมผู้เ้รียนจะยังไม่สามารถท าไดอ้ย่างสมบูรณ์ แต่อย่างน้อยผูเ้รียนก็ได้
ประสบการณใ์นการลงมือท าและคน้พบปัญหา   ต่าง ๆ ซึ่งช่วยใหเ้กิดการเรียนรู ้และการปรบัการ
กระท าใหถ้กูตอ้งสมบรูณข์ึน้ 

ขัน้ที่ 3 ขัน้การกระท าอย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ (Precision) ขัน้นีเ้ป็นขัน้
ที่ผู ้เรียนจะต้องฝึกฝนจนสามารถท าสิ่งนั้น  ๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องมี
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แบบอย่างหรือมีค าสั่งน าทางการกระท า การกระท าที่ถูกตอ้งแม่นตรง พอดี สมบูรณแ์บบเป็นสิ่งที่
ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถท าไดใ้นขัน้นี ้

ขัน้ที่ 4 ขัน้การแสดงออก (Articulation) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่ผูเ้รียนมีโอกาส
ไดฝึ้กฝนมากขึน้ จนกระทั่งสามารถกระท าสิ่งนัน้ไดถู้กตอ้งสมบูรณแ์บบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว 
ราบรื่น และดว้ยความมั่นใจ 

ขัน้ที่ 5 ขัน้การกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ (Naturalization) ขัน้นีเ้ป็น
ขัน้ที่ผูเ้รียนสามารถกระท าสิ่งนัน้ ๆ อย่างสบาย ๆ เป็นไปอย่างอตัโนมติั โดยไม่รูส้ึกว่าตอ้งใชค้วาม
พยายามเป็นพิเศษ ซึ่งตอ้งอาศยัการปฏิบติับ่อย ๆ ในสถานการณต่์าง ๆ ที่หลากหลาย 

4. ผลที่ผู ้เรียนจะไดร้บัจากการเรียน ผูเ้รียนจะเกิดการพัฒนาทางด้าน
ทกัษะปฏิบติั จนสามารถกระท าไดอ้ย่างถกูตอ้งสมบรูณ ์

จากรูปแบบการเรียนการสอนที่เนน้การพัฒนาดา้นทักษะพิสยัที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 
ผูว้ิจยัจึงน ารูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัตามองคป์ระกอบของทกัษะ ของทิศนา แขมมณี 
(2560, น. 246-248)มาประยุกต์ใชใ้นรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารของนิสิต
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยประกอบไปดว้ย 1) หลักการและแนวคิด 2) วัตถุประสงค ์ 
3) กระบวนการด าเนินกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ คือ (1) ขัน้การกระท า (2) ขัน้สาธิต (3) ขัน้
ปฏิบัติการทักษะย่อย (4) ขั้นใช้เทคนิคและวิธีการ และ(5) ขั้นเชื่อมโยงทักษะ และ 4) การ
ประเมินผล เพื่อใหน้ิสิตนกัศกึษาเกิดทกัษะและคณุลกัษณะที่พงึประสงคต่์อไป 

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษา 
การจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนานิสิตนักศึกษาเป็นการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตที่

นอกเหนือจากการเรียนในชัน้เรียน โดยมีนกัวิชาการไดก้ลา่วถึงหลกัการจดักิจกรรมไวด้งันี ้
นีล (Neill. 2005: Online) กล่าวว่าวิธีการเรีนรูท้ี่จะท าให้เกิดผลดีต่อตัวผูเ้รียน

มากที่สดุ คือ การเรียนรูโ้ดยการกระท า (Learning by doing) จากแนวคิดนีจ้ึงน าไปสูก่ารสอนโดย
ใชก้ิจกรรมเขา้ช่วยดว้ยการใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเองกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมผูเ้รียน
นัน้ ซึ่งสามารถแบ่งไดด้งันี ้กิจกรรมในหลกัสูตร กิจกรรมในหอ้งเรียน กิจกรรมเสริมหลกัสตูร และ
กิจกรรมนอกหอ้งเรียน 
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ทบวงมหาวิทยาลัย (2543, น.11) ก าหนดปรชัญาของกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 
ดงันี ้

1. ส่งเสริมการพฒันานิสิตนกัศึกษาใหม้ีคณุลกัษณะที่พึงประสงคม์ีคณุภาพ
และมีศกัยภาพในการพฒันาและแข่งขนัในสงัคมโลก 

2. ปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการอดุมศกึษาใหเ้อือ้ต่อการพฒันานิสิตนกัศกึษา 
3. สรา้งสรรคค์วามรูใ้นดา้นการพัฒนานิสิตนักศึกษาหรือเอือ้ต่อการพัฒนา

นิสิตนกัศกึษา 
4. สง่เสรมิกิจกรรมการพฒันานกัศึกษาใหม้ีคณุภาพตามลกัษณะพงึประสงค ์

โดยพฒันากิจกรรมนิสิตนกัศึกษาใหม้ีความหลากหลายและน่าสนใจ เสริมสรา้งประสบการณจ์ริง
ในวิชาชีพและชีวิต 

5. ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางภาษาและเทคโนโลยี สรา้งแหล่ง
เรียนรูท้ี่มีคณุภาพ 

6. ส่งเสริมใหน้ิสิตนักศึกษามีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ใหใ้ชชุ้มชนและ
ภมูิปัญญาทอ้งถิ่นเป็นแหลง่การเรียนรู ้

7. สนบัสนนุกิจกรรมที่สง่เสริมใหเ้ห็นคณุค่าและภาคภมูิใจในศิลปวฒันธรรม
และภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

8. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมทางศาสนาเพื่ อพัฒนาให้นิสิตนักศึกษามี
จรยิธรรม คณุธรรม มีระเบียบวินยั มีสมาธิ อย่างสม ่าเสมอ 

9. จดัใหม้ีโครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 
10. ฝึกอบรมใหค้วามรูท้างดา้นดนตรี กีฬา ศาสนา และการใชช้ีวิตในสงัคม 
11. ส่งเสริมใหน้ิสิตนกัศึกษาเพิ่มพนูประสบการณด์า้นการท างานในระหว่าง

เรียน 
12. พฒันาหอพกันิสิตนกัศกึษาใหเ้ป็นแหลง่ศกึษา 
13. จดัใหม้ีสถานที่ออกก าลงักายเพื่อสขุภาพและนนัทนาการ 
14. ปรบัปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอือ้ต่อการพัฒนา

นิสิตนกัศกึษา 
15. สนับสนุนให้อาจารย์บูรณาการวิชาการกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเข้า

ดว้ยกนั 



  37 

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530, น.150-151) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับ
งานกิจกรรมนิสิตนกัศกึษา ไวด้งันี ้

1. งานกิจกรรมช่วยใหน้ิสิตนกัศึกษาแต่ละคนรูจ้กัตนเองมากขึน้ โดยการเขา้
รว่มกิจกรรมต่างๆ อนัเป็นผลท าใหแ้ต่ละคนสามารถพฒันาการเรียนวิชาการ สงัคม ร่างกาย จิตใจ 
บคุลิกภาพ และวฒุิภาวะสูค่วามเป็นผูใ้หญ่ที่สมบรูณม์ากยิ่งขึน้ 

2. งานกิจกรรมช่วยเหลือและสง่เสริมใหน้ิสิตนกัศึกษาจดัตัง้กลุ่มหรือชมรมที่
มีความสนใจในเรื่องเดียวกนั โดยไม่ค านึงถึงเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างดา้นการเมือง 

3. การเปิดโอกาสใหน้ิสิตนักศึกษาไดม้ีประสบการณด์า้นการท างานร่วมกับ
กลุ่ม สามารถเสนอความคิดเห็น แสดงตน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนาความเขา้ใจร่วมกัน 
พฒันาความเป็นผูน้  า เสริมสรา้งความสามคัคีระหว่าหมู่นิสิตนกัศกึษา รูจ้กัการอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นและ
การท างานรว่มกบัผูอ่ื้น รูจ้กัฝึกหดัการท างานอย่างมีระบบและฝึกคิดการตดัสินใจอย่างมีเหตผุล 

4. การอ านวยความสะดวกในด้านการจัดการและด าเนินการกิจกรรม
เสริมสรา้งนิสิตนกัศึกษา โดย 4.1 จดัหาสถานที่เพื่อเป็นศนูยก์ลางกิจกรรม สถานที่ส  าหรบัประชุม 
พรอ้มทั้งจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อพิมพ์ และการท าป้ายประกาศต่าง ๆ 4.2 ประสานงานกับ
ภาควิชาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสถาบนัเพื่อสนบัสนุนหรืออ านวยความสะดวกใหน้ิสิตนกัศึกษาจดั
กิจกรรมต่าง ๆ และ 4.3 จัดหาอาจารยท์ี่ปรึกษากิจกรรมหรืออาจารยแ์นะแนวที่มีประสบการณ์
ดา้นงานกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือใหแ้นวคิดหรือแนะแนวทางการจดักิจกรรมใหส้ามารถจดัไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

5. การพัฒนาให้นิสิตนักศึกษามีความเป็นไทย รูจ้ักภาคภูมิใจในความมี
เอกลกัษณข์องชาติ ชื่นชมศิลปวฒันธรรม ระเบียบ ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป์ไทย 

6. การพฒันานิสิตนกัศึกษาใหม้ีบคุลิกภาพ มีความสามคัคี มีความประพฤติ
ที่ดีงาม สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยและเป็นบคุคลที่มีประโยชนเ์ป็นที่ตอ้งการของสงัคม 

7. งานกิจกรรมช่วยใหน้ิสิตนักศึกษาสามารถปรบัตัวเขา้กับสภาพการเรียน
การสอนและเป็นทางออกหากเกิดความคบัขอ้งใจในการศกึษาก็สามารถใชก้ิจกรรมเป็นเคร่ืองผ่อน
คลายความเครียดจากการเรียนได ้

กาญจนา คุณารกัษ์ (2540, น. 247-248) ไดก้ล่าวว่าในการจัดกิจกรรมนั้นตอ้ง
เป็นไปตามนโยบายของรฐับาลในการพัฒนาการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเจริญของประเทศชาติ 
โดยยดึหลกัดงันี ้

1. ผูเ้รียนทกุคนเป็นสมาชิกของสถานศกึษามีสิทธิเขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ  
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2. กิจกรรมที่จดัท าขึน้ควรท าก าหนดไวใ้นตารางเรียนของสถานศกึษา 
3. ผูเ้รียนทกุคนจะไดม้ีสว่นรว่มในกิจกรรมนัน้ ๆ 
4. การจดักิจกรรมควรจะมุ่งมั่นที่ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
5. ไม่ควรให้ผู ้เรียนคนใดคนหนึ่งออกจากชั้นเรียนในเวลาปกติเพื่อไปร่วม

กิจกรรม ซึ่งอาจเป็นผลเสียต่อการเรียนของผูเ้รียนเอง 
6. ผูน้  าควรรบัการฝึกฝนและพฒันาอย่างเหมาะสม 
7. ควรจะตอ้งมีการดแูลแนะน าในการท ากิจกรรมอย่างเพียงพอ 
8. การเขา้ร่วมกิจกรรมของอาจารยค์วรจดัใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการ

ท างานตามปกติของอาจารย ์
9. ผูบ้รหิารและอาจารยค์วรท าหนา้ที่เป็นที่ปรกึษา ไม่ใช่ผูส้ั่งการ 
10. การท ากิจกรรมต่างๆ ควรเริ่มจากสิ่งเล็กและง่ายไปสู่กิจกรรมที่ใหญ่และ

ยาก 
11. ควรมีการเตรียมวสัดอุปุกรณต่์าง ๆ ในการท ากิจกรรมใหพ้รอ้ม 
12. ในการพิจารณาจดักิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ควรท าดว้ยความรอบคอบ 
13. ทกุๆ กิจกรรมควรจะตอ้งมีการเก็บบนัทกึการกระท าต่าง ๆ อย่างถาวร 
14. ควรจดัสรรเงินอดุหนนุอย่างเพียงพอและยติุธรรม 
15. สถานศกึษาและชมุชนควรจะไดร้บัรูเ้ก่ียวกบัการท ากิจกรรมของผูเ้รียน 
16. ผู้บริหารและอาจารย์ควรจะเห็นกิจกรรมมีความส าคัญเท่าเทียมกับ

กิจกรรมในหลกัสตูร 
17. กิจกรรมไม่จ าเป็นตอ้งท าพรอ้มกนัทกุกิจกรรม 

สรุปได้ว่า  หลักในการจัดกิจกรรมนั้นจะต้องเน้นที่ นิ สิ ตนักศึกษา และ
นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ เพื่อพฒันาดา้นสงัคม ร่างกาย จิตใจ และทกัษะที่ส  าคญัและจ าเป็น
ต่อนิสิตนักศึกษา โดยก าหนดเป็นนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือจากทุก  ๆ 
ฝ่ายตัง้แต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการ นอกจากนีจ้ะตอ้งก าหนดวัตถุประสงคก์ารด าเนิน
กิจกรรมใหช้ดัเจน เพื่อการจดักิจกรรมที่บรรลผุลการด าเนินกิจกรรมและสามารถวดัผลได ้สง่ผลให้
เกิดการบริหารจัดการกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับนิสิต
นกัศกึษาในครัง้ถดัไป 

วัตถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายของกิจกรรม 
วตัถปุระสงคแ์ละจดุมุ่งหมายของกิจกรรม มีดงันี ้
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ทบวงมหาวิทยาลัย (2542, น. 7) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย
กิจกรรมของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา ไวด้งันี ้

 
 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์โดยการเขา้รว่มกิจกรรมทัง้
ดา้น บ าเพ็ญประโยชน ์ศิลปวฒันธรรม จรยิธรรม กีฬา สมัมนา เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและ
กิจกรรมที่เป็น ประโยชนอ่ื์น ๆ  

2. ปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม และรกัษาไวซ้ึ่งค่านิยามในตวันกัศกึษา  
3. เพื่อใหน้ักศึกษาน าความรูท้างวิชาการ บริการสรา้งสรรคพ์ัฒนาสงัคมให้

เกิดความ เจรญิกา้วหนา้ทัง้ทางดา้นถาวรวตัถแุละการด าเนินชีวิต  
4. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนและมีประสบการณ์ตรงในสภาพที่เป็นจริงของ

สงัคม  
5. เพื่อเสริมสรา้งค่านิยมดา้นความร่วมมือ สามัคคี รบัผิดชอบ และเสียสละ

เพื่อสว่นรวม  
6. เพื่อสง่เสรมิพลานามยัและพฒันาบคุลิกภาพ  
7. เพื่อเผยแพรช่ื่อเสียงและเกียรติคณุของมหาวิทยาลยั 

ประภาพรรณ สวุรรณศขุ (2537, น. 608) ไดก้ล่าวสรุปไวว้่า ในการจดักิจกรรมมี
วตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

1. เพื่อส่งเสริมความสนใจ ความตอ้งการ และความสามารถของผูเ้รียนเป็น
รายบคุคล จะเห็นไดว้่ากิจกรรมในหอ้งเรียนนัน้ก าหนดใหทุ้กคนตอ้งท า ถึงแมว้่ากิจกรรมบางอย่าง
ผูเ้รียนจะไม่ชอบ ไม่สนใจ ผูเ้รียนก็จ าเป็นตอ้งเขา้รว่ม แต่ทว่าในกิจกรรมนัน้จะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดเ้ลือกเขา้รว่มในกิจกรรมของชมรมที่ตนเองสนใจไดโ้ดยเสรี  

2. เพื่อช่วยใหค้วามมุ่งหมายทางการศึกษาบรรลุผลสมบูรณย์ิ่งขึน้ ความมุ่ง
หมายทางการศึกษาที่สมบูรณ์นัน้จะตอ้งประกอบดว้ย พุทธิพิสยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั พุทธิ
พิสยัและทักษะพิสยันัน้ได ้ส่งเสริมกันมากในชัน้เรียน แต่ทางดา้นจิตพิสยัซึ่งเก่ียวขอ้งกับค่านิยม
และนิสยัอนัดีงามต่าง ๆ เช่น ความซื่อสตัย ์ความมีน า้ใจต่อผูอ่ื้น การเสียสละ การช่วยเหลือผูอ่ื้น 
ความสามคัคี ฯลฯ ยงัสง่เสรมิกนันอ้ยมาก การจดัตัง้ชมุนุมขึน้ก็จะช่วยพฒันาสิ่งเหล่านี ้ใหส้มบรูณ์
ยิ่งขึน้  
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3. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชเ้วลาว่างและพลงังานไปในทางที่เกิดประโยชนด์ัง
ไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ว่า ผูเ้รียนในวยันีเ้ป็นวยัที่มีพละก าลงัมาก ถา้สถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ 
โดยใหผู้เ้รียนไดใ้ชพ้ลงังาน เหล่านี ้อีกทัง้อาจารยท์ี่ปรกึษาคอยแนะน าผูเ้รียนก็จะไม่เอาพลงังานที่
เหลือนีไ้ปใชใ้นทางอื่นที่อาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาได ้ 

4. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรูก้วา้งขวางยิ่งขึน้ กิจกรรมทางดา้นวิชาการ
ผูเ้รียนจะไดร้บั ประโยชนท์างดา้นวิชาการเป็นอนัมาก เพราะไดม้ีการศกึษาคน้ควา้เพิ่มเติมมากขึน้
นอกเหนือไปจากการเรียนในหอ้งเรียน  

5. เพื่อส่งเสริมการเขา้สงัคม การที่ผูเ้รียนตอ้งท างานร่วมกัน ผูเ้รียนก็จะเกิด
การเรียนรูจ้ะปรบัตวัเขา้กบัสงัคมไปดว้ย  

6. ส่งเสริมความสมัพันธอ์ันดีระหว่างอาจารยแ์ละผูเ้รียน เนื่องจากอาจารย์
จะตอ้งเป็นที่ปรึกษา ดังนั้นการด าเนินงานของชุมนุมจะตอ้งมีอาจารยเ์ขา้ร่วมดว้ยทุกครัง้ ดังนั้น
ความใกลช้ิดระหว่างอาจารยแ์ละผูเ้รียนจะเพิ่มมากขึน้  

7. เพื่ อสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การจัด
นิทรรศการของชุมชนต่าง ๆ  ใหช้มุชนนัน้ ๆ มารว่มในกิจกรรมดว้ย ซึ่งจะเป็นการสรา้งความเขา้ใจ
และความสมัพนัธอ์นัดีงามระหว่าง  สถานศกึษาและชมุชน  

8. เพื่อสรา้งสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูเ้รียนเอง การที่ผูเ้รียนจะท างานเป็นกลุม่ได้
นัน้สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งสามคัคีร่วมมือกนัเป็นอย่างดี อีกทัง้ตอ้งมีความรบัผิดชอบรว่มกนังานถึง
จะส าเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี  

9. เพื่อฝึกให้ผู ้เรียนได้อยู่ร่วมกันโดยราบรื่นในวงสังคมประชาธิปไตย 
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการใชค้วามคิด ตดัสินใจ และความสามารถท าสิ่งต่าง  ๆ ได้
โดยล าพัง ฝึกท างานร่วมกันโดยรูว้ิธีการวางแผนงาน การแก้ปัญหาในการท างาน ฝึกใหม้ีวินัย
ปฏิบัติตามระเบียบของสังคมและระเบียบของสถานศึกษา ฝึกใหเ้กิดความสามัคคีความรกัหมู่
คณะและรกัสถานศกึษา ฝึกใหเ้ป็นผูน้  าและผูต้ามที่ดี  

ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (2550: 48-49)  ไดก้ าหนดวตัถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบั ติ ไว้ชัด เจนในการส่ งเสริมการจัดกิจกรรมทั้ ง โดย
สถาบันการศึกษา และโดยองคก์ารนักศึกษาในการพัฒนาใหส้อดคลอ้งกับวิสัยทัศนแ์ละกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิ (TQF) ในแต่ละระดบัการศึกษา พรอ้มกบัสง่เสรมิและติดตามผลการจดักิจกรรม
ในสถานศกึษาทกุแห่งให ้ด าเนินการกิจกรรมของนกัศกึษาใหค้รบถว้นอย่างนอ้ย 5 ดา้น คือ  



  41 

1. ดา้นวิชาการ  
2. ดา้นกีฬาและการสง่เสรมิสขุภาพ  
3. ดา้นการบ าเพ็ญประโยชนแ์ละรกัษาสิ่งแวดลอ้ม  
4. ดา้นนนัทนาการ  
5. ดา้นสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม  

สรุปไดว้่าวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรม ต้องจัดเพื่อใหน้ิสิต
นกัศึกษาเกิดทกัษะ พฒันาความสามารถที่สนใจและเกิดทกัษะพิเศษ เช่น กีฬา ดนตรี การสื่อสาร 
นอกจากนีส้ามารถพัฒนาทางด้านจิตใจให้นิสิต นักศึกษาเป็นคนมีจิตใจดี มีน า้ใจ มีศีลธรรม 
จรยิธรรม และการสื่อสารใหส้ามารถอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอี้กดว้ย 

ประเภทของกิจกรรม 
ในการจดักิจกรรมใหแ้ก่นิสิตนกัศกึษานัน้ มีนกัวิชาการหลายท่านไดแ้บ่งประเภทของ

กิจกรรมไวด้งันี ้
ทบวงมหาวิทยาลยั (2542, น. 7-11) ไดแ้บ่งประเภทกิจกรรมไวด้งันี ้ดงันี ้

1. ดา้นบ าเพ็ญประโยชนห์รืออาสาพฒันา 
2. ดา้นศิลปวฒันธรรมและประเพณี 
3. ดา้นจรยิธรรม 
4. ดา้นกีฬา 
5. ดา้นสมัมนากิจกรรมนิสิตนกัศกึษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550, น. 45-46) ได้แบ่งประเภท
กิจกรรมไวด้งันี ้ 

1. กิจกรรมดา้นวิชาการ 
2. กิจกรรมดา้นกีฬาและการสง่เสริมสขุภาพ 
3. กิจกรรมดา้นการบ าเพ็ญประโยชนแ์ละรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
4. กิจกรรมดา้นนนัทนาการ 
5. กิจกรรมสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม 

จิตรารตัน ์โพธิมามกะ (2523, น. 5) ไดแ้บ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้
1. กิจกรรมในเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยใหผู้เ้รียนที่สนใจในวิชาการที่

มีอยู่ในหลักสูตรนั้นๆ ได้รับความรูเ้พิ่มพูนมากขึน้ ส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
ทางดา้นวิชาการใหก้วา้งขวางยิ่งขึน้ 
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2. กิจกรรมพิเศษในลกัษณะบ าเพ็ญประโยชนเ์พื่อส่วนรวม ทัง้สงัคมภายใน
สถานศึกษา สงัคมภายนอกหรือชมุชนใกลเ้คียงและห่างไกลสถานศกึษา เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กหดับ าเพ็ญประโยชนต่์อสงัคม 

3. กิจกรรมในลกัษณะอ่ืน ๆ กิจกรรมประเภทนีอ้าจจะเป็นกิจกรรมทางออ้ม 
เพราะจดุหมายไม่เป็นการสง่เสรมิทางวิชาการและไม่เก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูร 

ประดบั นิลพงังา (2535, น. 129-130) ไดแ้บ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
1. กิจกรรมประเภทที่โรงเรียนเป็นผูด้  าเนินการจดั เช่น หอ้งสมดุ การแนะแนว 

กีฬา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โฮมรูป กิจกรรมสหกรณ ์กิจกรรมพัฒนาชุมชน กิจกรรมส่งเสริม
ระเบียบวินยั กิจกรรมหาทนุการศกึษาและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์

2. กิจกรรมที่ผูเ้รียนเป็นผูด้  าเนินการจัด เช่น สภานักเรียน ชุมนุมหรือชมรม
ต่าง ๆ หนงัสือและวารสารของโรงเรียน การจ าหน่ายสินคา้ฝีมือนิสิตนกัศกึษาในงานต่าง ๆ 

3. กิจกรรมที่ชุมชนเป็นผูด้  าเนินการจัด เช่น ยุวพุทธสมาคม กิจกรรมลกูเสือ
ชาวบ้าน ศูนย์สังคมสงเคราะห์ ห้องสมุดประชาชน การจัดแหล่งข้อมูลข่าวสารหมู่บ้านและ
กิจกรรมหารายได ้เป็นตน้ 

ส าเนา ขจรศิลป์ (2538, น. 127-128) ไดแ้บ่งกิจกรรมของนิสิตนกัศึกษาออกเป็น 
7 ประเภท ดงันี ้

1. กิจกรรมดา้นวิชาการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์
ทางดา้นวิชาการใหแ้ก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกทางดา้นพืชสวนก็เป็นสมาชิกสโมสรพืชสวน 
เพื่อท ากิจกรรมที่เก่ียวกับการปลูกและการจ าหน่ายไมด้อกไมป้ระดับและผลไม ้นักศึกษาที่เรียน
วิชาเอกทางดา้นวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน ก็ร่วมกันท ากิจกรรมที่เก่ียวกับวารสารหรือสิ่ง
ตีพิมพ ์เช่น การพิมพจ์ลุสารของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษาต่าง ๆ  

2. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่มุ่ งส่งเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่นิสิตนักศึกษาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมที่เก่ียวศาสนา 
ศิลปะการแสดง ศิลปะการพดูและดนตรี เป็นตน้ นิสิตนกัศึกษาแทบทุกสถาบนัไดจ้ดักิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรมขึน้เป็นประจ าทกุปี เช่น ไหวค้รูและงานกระทง เป็นตน้ 

3. กิจกรรมดา้นบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษากระท าเพื่อ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นหรือสรา้งถาวรวตัถุที่เป็นสาธารณะสมบติั โดยทั่วไปนิสิตนกัศกึษาจะออกไปพฒันา
ชนบทในถิ่นทุรกนัดารยากไร ้ส่วนการช่วยเหลือประชาชนในเมืองก็จะเป็นประชาชนที่อยู่ในแหล่ง
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เสื่อมโทรม กิจกรรมนิสิตนักศึกษาดา้นบ าเพ็ญประโยชนีหลายอย่างดว้ยกัน ทั้งในดา้นอาชีพสา
ธารสขุ เพื่อช่วยใหป้ระชาชนในชนบทมีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึน้ 

4. กิจกรรมดา้นกีฬา เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนานิสิตนักศึกษาในดา้นร่างกาย
และจิตใจตลอดจนทกัษะในการกีฬาการฝึกซอ้มกีฬา นอกจากจะท าใหน้ิสิตนกัศกึษาเกิดทกัษะใน
การกีฬา และใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลินแลว้ยังท าใหน้ิสิตนักศึกษามีร่างกายแข็งแรงอีกดว้ย 
การแข่งกีฬาก็เป็นการฝึกนิสิตนกัศึกษาใหม้ีน า้ใจเป็นนกักีฬาดว้ย กิจกรรมนิสิตนกัศึกษาประเภทนี ้
ไดแ้ก่ กีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น ฟตุบอล เทนนิส กรีฑา และกีฬาทางน า้ เป็นตน้  

5. กิจกรรมด้านนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึน้เพื่อให้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแก่นิสิตนกัศกึษา กิจกรรมประเภทนี ้ไดแ้ก่ การสงัสรรค ์การจดังานเตน้ร  า เป็นตน้ 

6. กิจกรรมด้านส่วนกลาง เป็นกิจกรรมที่จัดขึน้เพื่อเป็นศูนย์รวมของนิสิต
นักศึกษา และยังเป็นฝ่ายควบคุมและให้การสนับสนุนกิจกรรมส่วนอ่ืน  ๆ อีกด้วย โดยทั่วไป
กิจกรรมประเภทนีจ้ะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารซึ่งท าหน้าที่บริหารและฝ่ายสภานิสิต
นักศึกษา ซึ่งท าหน้าที่นิติบัญติ องคก์รกิจกรรมประเภทนี ้ไดแ้ก่ องคก์รนิสิตนักศึกษา ศูนยน์ิสิต
นกัศกึษา หรือสโมสรนิสิตนกัศกึษา เป็นตน้ 

7. กิจกรรมดา้นการเมือง เป็นกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็น
หรือแสดงออกซึ่งอาจเป็นการคัดคา้นหรือการสนับสนุนต่อเหตุการณ์ต่างๆ ของสังคม  เช่น การ
คัดคา้น การขึน้ค่าโดยสารรถประจ าทาง การสนับสนุนการลดจ านวนเที่ยวการแข่งมา้ หรือการ
เดินขบวนประทว้งการเลือกตัง้ในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งนิสิตนกัศึกษาเห็นว่าเป็นการเลือกตัง้ทุจริตและ
สกปรก 

จินตนา ยูนิพนัธุ ์(2525, น. 124) ไดส้รุปประเภทของกิจกรรมนิสิตนกัศึกษาจาก
การสมัมนาผูบ้รหิารนิสิตนกัศึกษาของทบวงมหาวิทยาลยัครัง้ที่ 1 โดยใหจ้ดักิจกรรมนิสิตนกัศึกษา
ในดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น ดงันี ้

1. ดา้นศิลปวฒันธรรม เป็นกิจกรรมที่จดัขึน้ควรมีขอบเขตดงันี ้
1.1 เพื่อสง่เสรมิ เผยแพร ่และรกัษาไวซ้ึ่งศิลปวฒันธรรม 
1.2 เพื่อสนับสนุนนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจและมีโอกาสได้ศึกษา

เพื่อใหเ้กิดความช านาญและมีสทุรียภาพในศิลปะดา้นต่าง ๆ อนัไม่ขดัต่อวฒันธรรมอนัดี 
2. ดา้นกีฬา เป็นกิจกรรมที่จดัขึน้ควรมีขอบเขตดงันี ้

2.1 เพื่อส่งเสริมใหน้ิสิตนักศึกษาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ พลานามัย และ
พฒันาบคุลิกภาพ 



  44 

2.2 เพื่อสง่เสรมิความสมัพนัธฉ์นัทม์ิตร ความมีน า้ใจนกักีฬาทัง้ผูเ้ลน่และ
ผูช้ม 

2.3 เพื่อเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบักีฬา 
2.4 เพื่อยกมาตรฐานกีฬาใหส้งูขึน้ 
2.5 เพื่อจดัใหม้ีการแข่งขนักีฬาระดบัต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทกัษะในดา้นกีฬา 

3. ดา้นวิชาการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึน้นีเ้พื่อแสวงหาความรูด้้านวิชาการอัน
ควรไดร้บัการส่งเสริมใหม้ีอิสระทางความคิดแต่ตอ้งอยู่ในขอบเขต โดยใหม้ีความสมดุลในดา้น
ความคิดในแง่ต่าง ๆ  

4. ดา้นบ าเพ็ญประโยชน ์ เป็นกิจกรรมที่จดัขึน้ควรมีขอบเขตดงันี ้
4.1 เพื่อใหน้ิสิตนกัศกึษาใชเ้วลาว่างในการพฒันาตนเองใหพ้รอ้ม เพื่อท า

ประโยชนต่์อสงัคม 
4.2 เพื่อใหน้ิสิตนกัศกึษามีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์และน าความรูท้ี่ไดร้บั

มาประยกุตใ์หเ้กิดประโยชนต่์อส่วนรวม 
4.3 เพื่อปลูกฝังใหน้ิสิตนักศึกษาไดต้ระหนักในภาระหน้าที่ และความ

รบัผิดชอบที่จะตอ้งมีต่อสงัคมอนัจะเกิดประโยชนต่์อประเทศชาติ 
4.4 เพื่อสง่เสรมิใหม้ีการบ าเพ็ญประโยชนต่์อหมู่คณะและประเทศชาติ 

วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530, น. 148-149) ได้แบ่งกิจกรรมของนิสิต
นกัศกึษาออกเป็น 9 ประเภท ดงันี ้

1. กิจกรรมพัฒนการปกครองตนเอง ได้แก่ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต
นักศึกษา สโมสรนิสิตนักศึกษา กิจกรรมเหล่านีท้  าใหน้ิสิตนักศึกษารูจ้ักการท างานร่วมกัน กลา้
ตดัสินใจและรบัผิดชอบงาน  

2. กิจกรรมพัฒนาสติปัญญา ไดแ้ก่ กิจกรรมเก่ียวกับวิชาการในสาขาที่นิสิต
นกัศกึษาก าลงัศกึษาอยู่  

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสงัคม ไดแ้ก่ กิจกรรมที่มุ่งพัฒนามารยาทและ
ระเบียบประเพณีการอยู่รว่มกนัในสงัคม เช่น ชมรมกลุสตรี ชมรมสภุาพบรุุษ และมารยาทไทย เป็น
ตน้ 

4. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและความพรอ้มเพรียง ไดแ้ก่ ชมรมกีฬาต่างๆ 
เช่น ชมรมรกับี ้ชมรมฟตุบอล ชมรมวอลเลยบ์อล เป็นตน้  
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5. กิจกรรมพัฒนาความเสียสละเพื่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมที่มุ่งให้นิสิต
นักศึกษาตระหนักในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมหรือประเทศ เช่น ชมรมอาสาพัฒนา ชมรม
พิทกัษส์ิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

6. กิจกรรมพฒันาศีลธรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมที่มุ่งพฒันาชีวิตของนิสิตนกัศึกษา
ใหม้ีความประพฤติเป็นที่ตอ้งการของสงัคม เช่น ชมรมพุทธศาสตร ์ชมรมสมาธิ และชมมังสวิรติั 
เป็นตน้ 

7. กิจกรรมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนวฒันธรรม เช่น ชมรมดนตรี ชมรมทกัษิณ และชมรมวรรณศิลป์ เป็นตน้ 

8. กิจกรรมนันทนาการ ไดแ้ก่ กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาใหน้ิสิตนักศึกษาใชเ้วลา
ว่างพักผ่อนหรือท าสิ่งที่ตนสนใจ เช่น ชมรมสะสมแสตมป์ ชมรมถ่ายภาพ และชมรมทัศนศึกษา 
เป็นตน้ 

9. กิจกรรมพัฒนาอาชีพ ไดแ้ก่ กิจกรรมที่เตรียมนิสิตนักศึกษาไปสู่อาชีพใน
อนาคต เช่น ชมรมนกัธุรกิจ ชมรมครูวิทยาศาสตร ์ชมรมนกัประพนัธ ์เป็นตน้ 

10. กิจกรรมทางการเมือง เป็นกิจกรรมที่มุ่ งส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิต
นกัศึกษาสนใจการเมือง เพื่อปลกูฝังอดุมการณท์างการเมืองตั้งแต่เยาวว์ยั เมื่อโตขึน้จะไดม้ีความ
สนใจที่จะมีสว่นรว่มในการเมืองมากขึน้ 

สชุาญ โกศิน (2546, น. 40-41) ไดก้ล่าวถึงประเภทกิจกรรมของนกัศึกษาเพื่อให้
นกัศกึษา มีการพฒันาและมีความคิดรเิริ่มและความคิดสรา้งสรรค ์ดงันี ้ 

1. กิจกรรมดา้นการพัฒนาความคิดและการระดมสมอง เพื่อท าใหน้ักศึกษา
รูจ้กัมีความคิดรเิริ่ม สรา้งสรรค ์ 

2. กิจกรรมด้านภาษา การเข้าค่ายภาษาอังกฤษนับว่าส าคัญมาก เพราะ
ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือนกัศกึษาทกุคน
น่าจะตอ้งมีภาษาที่สอง ซึ่งอาจจะเป็นภาษาเยอรมนั ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ ก็ได ้ 

3. กิจกรรมดา้นการฝึกการแกปั้ญหาและตัดสินใจ เพราะในฐานะที่จะตอ้ง
เป็นผู้น ากลุ่มในอนาคต หรือแม้แต่จะเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหาร ความรูพ้ื ้นฐานในเรื่องนีน้ับว่า
จ าเป็นมากเพราะจะตอ้งสามารถน าไปปฏิบติัไดใ้นการท างาน  

4. กิจกรรมดา้นการส่งเสริมคุณภาพ ในการแข่งขันกับตลาดโลกของธุรกิจ
และอุตสาหกรรมนั้น  มีการพูดถึงเรื่องของ ISO 9000 นั่ นก็คือ ระบบคุณภาพมาตรฐาน ซึ่ง
นักศึกษาจะตอ้งเรียนรูแ้ละมีความเขา้ใจ เพราะเป็นคุณภาพมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรบั องคก์ร/



  46 

หรือสถานประกอบการใดไม่มีใบรบัรอง  มาตรฐาน (ISO 9000 Certificate) ก็จะถูกกีดกันทาง
การค้าไม่สามารถที่จะส่งออกไปขายในตลาดโลกได้ และยังรวมถึงคุณภาพมาตรฐานในการ
ใหบ้รกิารดว้ย  

5. กิจกรรมดา้นการท างานเป็นทีม องค์กร/สถานประกอบการจัดกิจกรรม
อย่างหนึ่งที่เรียกว่า กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์จุดประสงคเ์พื่อตอ้งการใหรู้จ้กัการท างานเป็นทีม ใหรู้จ้กั
การรว่มมือและการ ประสานงานที่ดี มีการแบ่งหนา้ที่และความรบัผิดชอบรว่มกนั มีความสมัพนัธ์
กนัโดยมีจดุประสงคห์รือ คาดหวงัรว่มกนัเพื่อใหบ้รรลผุลส าเรจ็  

6. กิจกรรมดา้นเกมการจัดการ เป็นการท ากิจกรรมกลุ่มในลักษณะหลาย
รูปแบบ เช่น มีการฝึกเรื่องของการอภิปรายแบบกลุ่ม กิจกรรม 5 ส. การแสดงบทบาทสมมติ ซึ่ง
ลว้นแลว้แต่ช่วยสรา้ง ประสบการณแ์ละพืน้ฐานความรูใ้หม้ีทกัษะทางการจดัการไดเ้ป็นอย่างดี  

7. กิจกรรมด้านการสร้างจิตส านึกในความปลอดภัยในการท างาน 
โดยเฉพาะเมื่อมีอนุกรมมาตรฐานความปลอดภัยขึน้ที่ เรียกว่า ISO 9000 มาบังคับใช้ทั่วโลก  
ถา้นกัศึกษาไม่มีความเขา้ใจหรือเคยร่วมกิจกรรมประเภทนีเ้ลยเวลาเขา้ไปท างานในองคก์ร/สถาน
ประกอบการที่ทนัสมยัก็อาจจะเกิดปัญหาได ้จึงควรมีการจดักิจกรรมดา้นนีด้ว้ย  

8. กิจกรรมในดา้นการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม เพราะยงัมีอนุกรมระบบมาตรฐาน
โลกอีกอย่างหนึ่ง คือ ISO 14000 ที่เนน้ในเรื่องของสิ่งแวดลอ้มทกุเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ฝุ่ นละออง 
การใชส้ารเคมี ความรอ้นแสง เสียง การสั่นสะเทือน การควบคมุ และขจดัมลภาวะต่างๆ ไม่ใช่เนน้
เฉพาะเรื่องการ อนุรกัษ์ธรรมชาติและการอนุรกัษ์สตัวป่์าเท่านัน้ จึงนับว่าเป็นกิจกรรรมที่มีความ
หลากหลายและกวา้งขวางมาก  

9. กิจกรรมดา้นการพฒันาจิตใจหรือสขุภาพจิต โดยการจดักิจกรรมประเภท
นีอ้าจจัดในรูปแบบ โครงการ เช่น บวชบัณฑิตเพื่อความเป็นบัณฑิต ซึ่งผลที่ได้รบัจากการจัด
โครงการนีท้  าใหผู้ท้ี่ผ่านกิจกรรมนี  ้มีคณุธรรมและมีความรูก้วา้งขวางขึน้สามารถเป็นประโยชนต่์อ
สงัคมและประเทศชาติได ้ 

10. กิจกรรมดา้นมนุษยส์มัพันธ ์เป็นกิจกรรมที่ช่วยใหค้นรูจ้ักการอยู่ร่วมกัน
อย่างสนัติ หลกัการ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น หลกัของการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัหมู่คณะหรือสงัคมไดร้วมทัง้
เมื่อออกไปท างานแลว้ยงั สามารถไปช่วยจดักิจกรรมส่งเสริมแรงงานสมัพันธใ์หก้ับองคก์ร สถาน
ประกอบการต่างๆ ไดอี้กดว้ย  

สามารถสรุปไดว้่ากิจกรรมของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาตอ้งพฒันาให้
ตรงตามความตอ้งการของนิสิตนกัศึกษา นอกจากนีจ้ะตอ้งพฒันาใหน้ิสิตนกัศกึษาเกิดทกัษะหรือ
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คณุลกัษณะที่พึงประสงคข์องสงัคม เพื่อการน าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ทัง้ในการเรียน การ
ใชช้ีวิตในสงัคมและการน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต  เช่น  1) กิจกรรมดา้นวิชาการ 2) 
กิจกรรมด้านกีฬา 3) กิจกรรมด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ 4) กิจกรรมด้านนันทนาการ และ5) 
กิจกรรมสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
ความหมายของรูปแบบ  

Bardo hartman. (1982, pp.70-71) ได้ให้ความหมายรูปแบบหมายถึง  เป็นสิ่งที่
ไดร้บัการพัฒนาขึน้เพื่อบรรยายคุณลกัษณะที่ส  าคัญของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้
ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ รูปแบบจึงไม่ใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณอ์ย่างละเอียดทุก
แง่ทกุมมุ เพราะการกระท าเช่นนัน้จะท าใหแ้บบจ าลองนัน้ดอ้ยลงไปส่วนการที่จะระบุว่ารูปแบบใด
ใด จะตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียดมากนอ้ยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและแบบจ าลองนานๆ  ควรมี
องค์ประกอบอะไรบ้างไม่ได้มีการก าหนดตายตัวทั้งนี ้ขึน้อยู่กับปรากฏการณ์แต่ละอย่างและ
วตัถปุระสงคข์องผูส้รา้งแบบจ าลองนัน้ๆ ว่าตอ้งการจะอธิบายปรากฏการณน์ัน้ๆอย่างไร  

Good. (1973, p.25) ไดใ้หค้วามหมายรูปแบบหมายถึง แบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็
เป็นแนวทางในการสรา้งหรือซ า้เป็นตัวอย่างเพื่อการเรียนแบบเป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็น
ตวัแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลกัการหรือแนวคิด ซึ่งชุดของปัจจยัหรือตวัแปรที่มีความสมัพนัธซ์ึ่ง
กนัและกนัซึ่งรวมกนัเป็นตวัประกอบและเป็นสญัลกัษณท์างระบบสงัคม 

Haucer. (1980, pp.132-161) ไดใ้หค้วามหมายรูปแบบหมายถึง เป็นสิ่งที่ออกแบบ
มาเพื่อแสดงถึงองคป์ระกอบและกระบวนการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างความสมัพนัธใ์นเชิง
ทฤษฎีกบัปรากฏการณ ์ 

Stoner and wankle. (1986, p.12) ไดใ้หค้วามหมายรูปแบบหมายถึง  รูปแบบเป็น
การจ าลองความจรงิ ของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏขึน้เพื่ออธิบายปรากฏการณท์ี่มี  

ทิศนา แขมมณี (2551, น.38) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบหมายถึง เป็นรูปธรรม
ของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งเช่นเป็นค าอธิบาย
เป็นแผนผงัไดอะแกรมหรือแผนภาพเพื่อช่วยใหต้นเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน 
ขึน้ รูปแบบจึงเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใชใ้นการสืบ สอนหาค าตอบความรูค้วามเขา้ใจ
ในปรากฏการณท์ัง้หลาย  

บัณฑิตยสถาน (2546, น.965) ได้ให้ความหมายของรูปแบบหมายถึง รูปแบบที่
ก าหนดขึน้เป็นหลกัหรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรบั  
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บุญส่ง หาญพานิช (2546, น.92) ได้ให้ความหมายรูปแบบหมายถึง โครงสรา้ง
โปรแกรมแบบจ าลองหรือตัวแบบที่จ  าลองสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึน้จากการลดทอนเวลาโดย
พิจารณาว่ามีสิ่งใดบา้งที่ตอ้งน ามาศกึษาเพื่อใชแ้ทนแนวคิดหรือปรากฏการณใ์ดปรากฏการณห์นึ่ง 
โดยอธิบายความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่างๆของรูปแบบนัน้ๆ  

วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, น.3) ได้ให้ความหมายรูปแบบหมายถึง กรอบความคิด
ทางดา้นหลกัการวิธีการด าเนินงานและหลกัเกณฑต่์างๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลตุามวตัถุประสงคไ์ด ้ 

รุ่งนภา จิตรโรจนรกัษ์ (2549, น.14) ไดใ้ห้ความหมายรูปแบบหมายถึง แบบอย่าง
หรือแนวทางในการกระท าหรือด าเนินการใด ๆ ที่แสดงหรืออธิบายให้เห็นถึงโครงสรา้งทาง
ความคิดหรือความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบที่ส  าคญัของปรากฏการณท์ี่ศึกษาใหส้ามารถเขา้ใจได้
ง่ายขึน้  

นงลกัษณ์ เรือนทอง (2550, น.77) ไดใ้หค้วามหมายรูปแบบหมายถึง แบบจ าลองที่
ย่อขยายขนาดของจริงใหเ้ล็กลง หรือ สิ่งที่แสดงถึงโครงสรา้งของความสมัพันธข์ององคป์ระกอบ 
หรือ ตวัแปรต่าง ๆ เพื่อที่จะช่วยในการวิเคราะหปั์ญหาใหเ้ขา้ใจถึงสิ่งต่าง ๆ ไดง้่ายและดีขึน้  

พิชญาภา ยืนยาว (2552, น.152) ไดใ้หค้วามหมายรูปแบบหมายถึง แบบจ าลองของ
ปรากฏการณ์ได้ปรากฏใดปรากฏการณ์หนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการบรรยายและแสดงลักษณะ
ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึน้ ทัง้นีย้ังแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งตลอดทัง้ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ยุวลกัษณ ์เสง้หวาน (2554, น.121) ไดใ้หค้วามหมายรูปแบบหมายถึงแบบจ าลองที่
แสดงหรืออธิบายใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทางความคิดเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน  

วิชญาภา เมธีวรฉัตร (2557, น.12) ใหค้วามหมายรูปแบบหมายถึง สิ่งที่สรา้งหรือ
พัฒนาขึน้มาจากแนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษามาของผู้สรา้งเอง เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของ
องคป์ระกอบโดยใชส้ื่อที่ท าใหเ้ขา้ใจไดง้่ายและกระชบัถูกตอ้งและสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบ
กบัปรากฏการณ ์จึงไดเ้พื่อช่วยใหต้นเองและคนอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนขึน้  

อษั แสนภกัดี (2558, น.14) ไดใ้หค้วามหมายรูปแบบหมายถึง แบบจ าลองโครงสรา้ง
ความสมัพันธร์ะหว่างองคป์ระกอบชุดของปัจจยัหรือ ตัวแปรของทฤษฎีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือจาก
แนวคิดเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง 

จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า รูปแบบหมายถึง แบบจ าลองที่สรา้งขึน้
โดยมีองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ หรือเป็นเครื่องมือที่มีขั้นตอนวิธี
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ด าเนินงานที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน เพื่ออธิบายพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งหรือหลายพฤติกรรมท า
ใหเ้กิดความกระจ่าง 

ประเภทของรูปแบบ 
Keeves. (1988, pp. 561-565) ไดจ้ดัแบ่งประเภทต่างกนัออกไปส าหรบัรูปแบบทาง

การศกึษาและสงัคมศาสตรห์นา้ที่และแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบเชิงกายภาพ ที่

เก่ียวขอ้งกบัดา้นวิทยาศาสตรเ์ช่น รูปแบบโครงสรา้งอะตอมที่สรา้งขึน้โดยใชก้ารเทียบโครงสรา้ง
รูปแบบ ให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพโครงการข้อมูลและความรูท้ี่มีในลักษณะนั้น 
รูปแบบที่สรา้งขึน้ตอ้งมีองคป์ระกอบชดัเจนสามารถทดสอบดว้ยขอ้มูลเชิงประจักษ์ และสามารถ
น าไปใชใ้นการหาขอ้สรุปของการไดก้วา้งขวาง  

2. รูปแบบเชิงขอ้ความ (Semantic Model) เป็นรูปแบบที่ใชภ้าษาเป็นสื่อในการ
อธิบายบรรยายปรากฏการณ์ที่ศึกษาดว้ยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อใหเ้ห็นโครงสรา้งทาง
ความคิดขององคป์ระกอบและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบของปรากฏการณน์ัน้และใชข้อ้ความ
อธิบายเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ  มากขึน้  แต่จุดอ่อนของรูปแบบนีคื้อขาดความชดัเจนท าใหย้ากแก่
การทดสอบรูปแบบ แต่ทัง้นีไ้ดม้ีการน ารูปแบบเชิง ขอ้ความมาใชก้ับการศึกษา เช่น รูปแบบการ
เรียนรูใ้นโรงเรียน เป็นตน้  

3. รูป แบบ เชิ งคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นแบบที่ ใช้แสดง
ความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบหรือตัวแปรโดยใชส้ัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์ปัจจุบันค่อนขา้ง
น าไปใชด้า้นพฤติกรรมศาสตรโ์ดยเฉพาะในการวดัและประเมินผลทางการศึกษา รูปแบบลกัษณะ
นีส้ว่นใหญ่พฒันามาจากรูปแบบเชิงขอ้ความ  

4 รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบที่เริ่มจากการน าเทคนิคการ
วิเคราะหเ์สน้ทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเก่ียวกับพันธุศาสตรม์าใช ้รูปแบบเชิงสาเหตุหรือ
ท าใหส้ามารถศึกษารูปแบบเชิงขอ้ความที่มีตวัแปรสลบัซบัซอ้นขึน้ได ้แนวคิดส าคญัของรูปแบบนี ้
คือตอ้งสรา้งขึน้จากทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งหรืองานวิจัยที่มีมาแลว้ รูปแบบจะเขียนในลกัษณะสมการ
เสน้ตรง แต่ละสมการจะแสดงความสมัพนัธเ์ชิงเหตเุชิงผลระหว่างตวัแปร จากนัน้จะรวบรวมขอ้มลู
ในสภาพการณ์ที่เป็นจริงเพื่อทดสอบรูปแบบ โดยรูปแบบเชิงสาเหตุและสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะดงัต่อไปนี ้ 
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4.1 รูปแบบระบบเส้น เดียว (Recursive Model) เป็น รูปแบบ ที่ แสดง

ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตรุะหว่างตวัแปรดว้ยเสน้โยงที่มีทิศทาง ของการเป็นสาเหตทุิศทางเดียวโดย
ไม่มีความสมัพนัธย์อ้นกลบั  

4.2 รูปแบบระบบเส้นคู่  (Non Recursive Model) เป็น รูปแบบที่ แสดง
ความสมัพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยทิศทางความสมัพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปรหนึ่ง
อาจเป็นทัง้ตวัแปรเชิงสาเหตแุละเชิงผลลพัธไ์ด ้จึงมีทิศทางความสมัพนัธย์อ้นกลบั 

Smith and Others. (1980, p.461) ไดจ้ าแนกรูปแบบเป็น 2 ประเภทดงันี ้ 
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) แบ่งเป็น  

1.1 รูปแบบคลา้ยจรงิ (Iconic Model) มีลกัษณะคลา้ยของจริงเช่นเครื่องบิน
จ าลองหุ่นไลก่าหุ่นตามรา้นตดัเย็บเสือ้ผา้ เป็นตน้  

1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการชิง
แชมป์เล่นการทดลองทางเคมีในหอ้งปฏิบัติการก่อนจะท าการทดลองเครื่องบินจ าลอง เป็นต้น 
รูปแบบชนิดนีม้ีความใกลเ้คียงความจรงิมากกว่ารูปแบบแรง  

2. รูปแบบเชิงสญัลกัษณ ์(Symbolic Model) จ าแนกเป็น   
2.1 รูปแบบข้อความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพเป็นการใช้

ขอ้ความธรรมดาในการอธิบายอย่างย่อ เช่น ค าพรรณนาลกัษณะงานค าอธิบายรายวิชา เป็นตน้  
2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือ รูปแบบเชิ ง

ปรมิาณ เช่นสมการและโปรแกรมเชิงเสน้ เป็นตน้ 
ศิรชิยั กาญจนวาสี. (2545, น. 89) จ าแนกประเภทของรูปแบบไวด้งันี ้

1. รูปแบบเชิงบรรยาย เป็นการน าเสนอโดยใชก้ารบรรยายระบถุึงหลกัการหรือตวั
แปรและมีค าอธิบายถึงปรากฎการณด์ว้ยค าบรรยายความสมัพันธ์ระหว่างแนวคิด หลกัการ หรือ
ตวัแปรเหลา่นัน้ 

2. รูปแบบเชิงรูปภาพ เป็นการน าเสนอโดยใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์จ าลอง
แสดงถึงแนวคิด หลกัการ หรือตวัแปร และลากเสน้โยงความสมัพนัธร์ะหว่างแนวคิด หลกัการ หรือ
ตวัแปรเหลา่นัน้ 

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร ์เป็นการน าเสนอโดยใช้สัญลักษณ์แทนแนวคิด 
หลักการ หรือตัวแปร และใชฟั้งชั่นคณิตศาสตรเ์ชื่อมโยงความสมัพันธ์ระหว่างแนวคิด หลักการ 
หรือตวัแปรเหลา่นัน้ 
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จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า ประเภทของรูปแบบ คือ แบบจ าลองที่
สรา้งขึน้โดยมีองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่าง ๆ หรือเป็นเครื่องมือที่มีขัน้ตอน
วิธีด าเนินงานที่ก าหนดไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถอธิบายพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งหรือ
หลายพฤติกรรมท าใหเ้กิดความกระจ่าง และเกิดขึน้ตามวตัถปุระสงคข์องการรูปแบบ 

การเสริมสร้างทักษะส่ือสารของสถาบันอุดมศึกษา 
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยนั้น เริ่มขึน้ตั้งแต่รัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ซึ่งไดก้่อตัง้โรงเรียนกฎหมาย โรงเรียนแพทย ์โรงเรียน
ช่างไหม รวมถึงโรงเรียนมหาดเล็ก แต่ยงัไม่สามารถใหก้ารศึกษาถึงขัน้ปริญญาได ้ในรชัสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเป็นมหาวิทยาลยั และพระราชทานนามว่า "จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย " ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย โดยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา หรือ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบนัอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  2 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมี
สถาบนัอดุมศกึษาในสงักดัทัง้สิน้ 184 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 

1. สถาบนัอดุมศกึษาของรฐั จ านวน 61 แห่ง 
1.1 กลุม่มหาวิทยาลยั 8 แห่ง 
1.2 กลุม่มหาวิทยาลยัราชภฏั 38 แห่ง 
1.3 กลุม่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง 
1.4 กลุม่สถาบนั 7 แห่ง (รวมสถาบนัวิทยาลยัชมุชนแลว้) 

2. สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรฐับาล จ านวน 49 แห่ง 
2.1 กลุม่ในก ากบัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 25 แห่ง  
2.2 กลุม่ในก ากบักรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 
2.3 กลุม่ในก ากบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 23 แห่ง 

3. สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จ านวน 74 แห่ง 
นอกจากนี ้  ยั งมี การจัดการศึ กษ าโดย  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือ   

บัณฑิตวิทยาลัย  ที่อาจจะไม่ได้อยู่ ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เช่น วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก ซึ่งอยู่ภายใตก้ารดแูลของ กระทรวงกลาโหม นอกจากนีโ้รงเรียน
สาธิตก็ยงัสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาอีกดว้ย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95
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ข้อมูลจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็นสถาบนัอดุมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือก าเนิด

จากโรงเรียนส าหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หวั โปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้ขึน้ ณ ตึกยาวขา้งประตพูิมานชยัศรีในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.
2442 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2445 เพื่อผลิตบุคลากรใหร้บั
ราชการ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน
เมื่อ พ.ศ. 2425 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคราชการและเอกชน
ตอ้งการบุคลากรท างานในสาขาวิชาต่าง ๆ กวา้งขวางมากขึน้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยู่หัว ไดท้รงพระอนุสรณ์ค านึงถึงพระบรมราโชบายในสมเด็จพระบรมชนกาธิราชที่จะ  “ใหม้ี
มหาวิทยาลยัขึน้ส  าหรบัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของชาวสยาม”  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษา พระราชทานนามว่า  “โรงเรียนขา้ราชการพล
เรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั” เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2453 ต่อมาทรงเห็นว่า
ควรขยายกิจการใหก้วา้งขวางตามพระราชประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นพระบรมราชานุสาวรียอ์ันยิ่งใหญ่
และถาวรในสมเด็จพระบรมชนกาธิราช พระองคจ์ึงไดพ้ระราชทานเงินทุนที่เหลือจากการที่ราษฎร
ไดเ้รี่ยไรเพื่อสรา้งพระบรมราชานสุาวรียพ์ระบรมรูปทรงมา้จ านวนเกา้แสนกว่าบาท ใหใ้ชเ้พื่อสรา้ง
อาคารเรียนและเป็นตึกบญัชาการบนที่ดินของพระคลงัขา้งที่จ  านวน 1,309 ไร่ อยู่ที่อ  าเภอปทุมวนั 
และเงินที่เหลือจากการสรา้งก็ไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใ้ชเ้พื่อกิจการของโรงเรียน
ต่อไป ทั้งนีไ้ดเ้สด็จพระราชด าเนิน และทรงวางศิลาพระฤกษ์ในการสรา้งอาคารเมื่อ 3 มกราคม 
พ.ศ. 2458 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัทรงมีพระราชด ารทิี่จะขยายการศึกษา
ในโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนฯ ให้กวา้งขวางยิ่งขึน้ คือ ไม่เฉพาะส าหรบัผูท้ี่จะเล่าเรียนเพื่อรบั
ราชการเท่านัน้ แต่จะรบัผูซ้ึ่งประสงคจ์ะศกึษาขัน้สงูใหเ้ขา้เรียนไดท้ั่วถึงกนั จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ใหป้ระดิษฐานโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนฯ ขึน้เป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” เมื่อ 26 
มนีาคม พ.ศ. 2459 เพื่อเป็นพระบรมราชานสุาวรียเ์ฉลิมพระเกียรติแห่งสมเด็จพระบรมชนกาธิราช
ใหเ้จริญกา้วหนา้กวา้งขวางแผ่ไพศาลต่อไป ปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาของการขยายการศึกษาระดับ
ปรญิญาตรี และเริ่มพฒันาการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ส่งเสริมการคน้ควา้ วิจยั การอนุรกัษ์และ
สนบัสนุนศิลปวฒันธรรม และการบรกิารทางวิชาการใหแ้ก่สงัคม มีการจดัตัง้สถาบนัวิจยั สถาบนั
บริการ ศนูย ์และส านกั เพื่อใหจุ้ฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อการวิจยัและพฒันา
ตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ทุกวิถีทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรและระบบ
การศกึษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณาจารยแ์ละบุคลากรที่มีคณุภาพ มีประสบการณ ์มีสื่อการเรียน
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การสอนที่ทนัสมัย และเนือ้หาวิชาที่ครอบคลุมรอบดา้น เพื่อใหน้ิสิตไดร้บัการศึกษาที่ดีที่สุด และ
น าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมและประเทศชาติ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 18 คณะ 1 ส านกั  

นอกจากนีจุ้ฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัไดก้ าหนดอตัลกัษณ์ “คุณลกัษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค ์9 ด้าน ดังนี ้1. มีความรู ้คือ รูร้อบ รูล้ึก 2. มีคุณธรรม คือ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
จรรยาบรรณ 3. คิดเป็น คือสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์มีทักษะ
ในการคิดแก้ปัญหา 4. ท าเป็น คือ มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ มีทักษะ
ทางการสื่อสาร: ใชภ้าษาไทยได้ดีมากทัง้การฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อการสื่อสารใหเ้หมาะกับ
สถานการณ์ นอกจากนีย้งัสามารถใชภ้าษาอังกฤษได้ ในระดับดีในการอ่าน และสามารถสื่อสาร
ดว้ยการพูด ฟัง และเขียนในระดับดี พอสมควร 5. ใฝ่รูแ้ละรูจ้ักวิธีการเรียนรู ้คือ ใฝ่รู ้รูจ้ักวิธีการ
เรียนรู ้6. มีภาวะผูน้  า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 9. ด ารงความเป็นไทยใน
กระแสโลกาภิวฒัน ์และยุทธศาสตรจ์ุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั พ.ศ. 2560-2563 ตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ 793 ลงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 ไดก้ าหนดยุทธศาสตรห์ลกั 4 ดา้น ดงันี ้
1. ยุทธศาสตรส์รา้งคน ประกอบดว้ย 1.1 สรา้งบณัฑิตในทุกระดบัใหต้อบสนองต่อความตอ้งการ
ของสงัคมทัง้ปัจจุบนัและอนาคต คือ มีความรูแ้ละประสบการณ์ชีวิต และมีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดอย่างสรา้งสรรค์ การท าเป้นและแก้ปัญหาเป็น สื่อสารได้ มีภาวะผู้น า มีจิต
สาธารณะ มีทกัษะดา้นภาษต่างประเทศ พรอ้มทัง้มีสิ่งแวดลอ้มและพืน้ที่ซึ่งเอือ้ใหไ้ดฝึ้กใชท้ักษะ
ดา้นภาษาอย่างต่อเนื่อง 1.2 พฒันาศกัยภาพและบริหารจดัการคนเก่ง 1.3 เปลี่ยนโฉมการบริหาร
ทรพัยากรมนุษย ์1.4 เสริมสรา้งสขุาภพและสขุภาวะที่ดีของประชาคมจุฬา 1.5 สนับสนุนเสรมิน า
ศกัยภาพผูส้งูวยัมาช่วยพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไทยผ่านหลกัสตูรและศนูยก์ารเรียนรูชุ้มชน 1.6 
รกัษาความสามารถในการดึงดูดผู้เรียนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ เลือกเข้ามาศึกษาต่อใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. ยุทธศาสตรส์รา้งสรรค์ องค์ความรูแ้ละนวัตกรรม 3. ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสังคมไทย และ 4.ยุทธศาสตรก์้าวไกลในสังคมโลก (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2562: 
ออนไลน)์ 

ข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นมหาวิทยาลยัแห่งที่สองของประเทศไทย ก่อตัง้ในชื่อ 

"มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตรแ์ละการเมือง" เมื่อวนัที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีจุดประสงค์
เพื่อเป็นตลาดวิชา เพื่อการศึกษาดา้นกฎหมายและการเมือง ส าหรบัประชาชนทั่วไป ต่อมาใน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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พ.ศ. 2495 รฐับาลเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบนั นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
ไทย และมีประวัติศาสตรผ์ูกพันกับพัฒนาการทางการเมือง และความเป็นไปของชาติ ตลอดจน
เรื่องของรฐัธรรมนูญและประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และ 6 
ตุลา 2519  ราชกิจจานุเบกษาไดล้งประกาศ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์พ.ศ. 
2558" ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจ์ัดการศึกษาครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประกอบไปดว้ย 19 คณะ 4 
วิทยาลยั1 สถาบนั 1 ส านักวิชา จ านวนหลกัสูตรทุกระดับจ านวนทัง้สิน้ 297 หลกัสูตร เป็นระดับ
ปริญญาตรี 139 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 6 หลักสูตร ปริญญาตรีควบปริญญาโท 4 
หลกัสตูร ปริญญาโท 118 หลกัสตูร และปริญญาเอก 34 หลกัสตูร นอกจากนีไ้ดร้บัเลือกใหเ้ป็น 1 
ใน 9 มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ จาก กระทรวงศกึษาธิการ ในปี พ.ศ. 2552 อีกดว้ย 

นอกจากนีม้หาวิทยาลยัธรรมศาสตรย์งัไดก้ าหนดอตัลกัษณ ์ดงันี ้1. Global ทนัโลก 
ทันสังคม  2. Responsibility ส านึกรบัผิดชอบอย่างยั่งยืน 3. Eloquence สื่อสารสรา้งสรรคแ์ละ
ทรงพลงั 4. Aesthetic Appreciation มีสนุทรียะในหวัใจ 5. Team Leader เป็นผูน้  าท างานเป็นทีม 
6. Spirit of Thammasat มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรย์ังคงมุ่งมั่นที่
จะรกัษาไว ้ซึ่งปณิธานและปรชัญาแต่ดัง้เดิมของมหาวิทยาลยั ที่มุ่งสรา้งบณัฑิตที่ไม่เห็นแก่ตัว มี
จริยธรรม รักษาความถูกต้องออกมารับใช้สังคมชาวธรรมศาสตรท์ุกคน  และก าหนดกรอบ
คุณ ลั กษณ ะบัณ ฑิ ต อั น พึ งป ระส งค์ ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย ธ รรม ศ าสต ร์ต ามม ติ ส ภ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรค์รั้งที่ 6/2552 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 ดังนี ้ 1. มีธรรมประจ าจิต 
ประกอบด้วย 1.1 มีความซื่อสัตย์และเป็นธรรม 1.2 มีวินัยและรู้จักกาลเทศะ 1.3 มีความ
รบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครวัและสงัคม 1.4 มีน า้ใจและเสียสละเพื่อประโยชนส์่วนรวม 1.5 รูจ้ัก
ใชช้ีวิตอย่างมีคณุค่า และมีความสขุ และ1.6 มีจรยิธรรมวิชาชีพและในการประกอบอาชีพสจุรติ 2. 
มีความรู ้ประกอบดว้ย  2.1 มีความรูแ้ละทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา 2.2 มีความรูใ้นสาขาวิชาที่
เก่ียวขอ้งและรูร้อบเพื่อเชื่อมโยงกับสังคม และ2.3 มีความรูแ้ละทักษะในการใชภ้าษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 3. มีความสามารถในการท างาน ประกอบด้วย 3.1 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 3.2 
ความสามารถในการจดัการ วิเคราะหแ์ละแกปั้ญหา  3.3 สามารถบูรณาการความรูเ้พื่อใชใ้นการ
ท างาน 3.4 ความสามารถในการสื่อสาร 3.5 วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความสามารถในการปรบัตัว
และมีความอดทน 3.6 ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์3.7 ใฝ่รู ้ติดตามและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3.8 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี   3.9 การคิดในเชิงบวก 
และ 3.10 ความเป็นผูน้  า และ 4.ความเป็นธรรมศาสตร ์ประกอบดว้ย 4.1 เคารพสิทธิของผูอ่ื้นและ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_24
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_14_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_6_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_6_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 4.2 กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและ
เรียกรอ้งเพื่อความเป็นธรรมของสงัคม 4.3 ใชส้ิทธิและเสรีภาพอย่างรบัผิดชอบ 4.4 มีจิตอาสาและ
รบัผิดชอบต่อสังคม 4.5 การมีหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีในระบบประชาธิปไตย และ 4.6 ธ ารงไวซ้ึ่ง
วฒันธรรมอนัดีงามของชาติ (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 2562: ออนไลน)์ 

ข้อมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ พฒันาจากโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงู และวิทยาลยัวิชา

การศึกษา โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงู สถาปนาขึน้เมื่อ พ  .ศ . 2492 วิทยาลยัวิชาการศึกษา พ .ศ  . 2496 
และมหาวิทยาลยั   ศรีนครินทรวิโรฒ พ  .ศ  . 2517 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีประวติัศาสตร์
มายาวนาน ถือก าเนิดขึน้ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง ในกระแสสงัคมที่เริ่มคลี่คลายจากการต่ืน
ตระหนกภยัสงคราม ปัญหา เศรษฐกิจและสงัคม หลงัจากที่องคก์ารสหประชาชาติไดก้่อก าเนิดขึน้
เพื่อมุ่งเนน้ความสมานฉันทแ์ละผลกัดันความร่วมมือทางดา้นต่าง ๆ รวมทัง้การผลกัดันทางดา้น
การศกึษาเพื่อใหโ้ลกใบนีเ้จรญิกา้วหนา้และมีสติปัญญามากขึน้ “โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงู” ภายใต้
กระทรวงศึกษาธิการ ได้สถาปนาขึน้เมื่อวันที่  28 เมษายน พ  .ศ  . 2492 ณ ถนนประสานมิตร 
กรุงเทพมหานคร เพื่อผลกัดนัการศึกษาทางดา้นวิชาชีพครู ในช่วงเวลาที่วิชาชีพครูขาดแคลนและ
ไม่สมดุลกับการขยายตัวของสังคม และศาสตรท์างด้านการศึกษายังใหม่ต่อสังคม จากนั้น 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ “บการสถาปนามหาวิทยาลยัที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร” ก็ไดร้ั
ขึ ้นในวันที่  29 มิถุนายน 2517 โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นอธิการบดี  
(พ.ศ. 2512 – 2521) 

วันที่  28 มิถุนายน 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศยุทธศาสตร ์ 
“การพัฒนาศักยภาพนิสิต”  หนึ่งในเก้ายุทธศาสตร ์ได้ประกาศดาวส าคัญยิ่งสามดวงของ
มหาวิทยาลยั นั่นคือ 1. ดา้นวิชาการ 2. ดา้นนิสิต และ3. ดา้นชุมชน และประกาศอตัลกัษณน์ิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 9 ประการ คือ 1. ใฝ่รูต้ลอดชีวิต การเรียนรูทุ้กลมหายใจเขา้ออก 
ย่อมช่วยใหเ้ราฉลาดรอบรู ้เป็นคนดีและปรบัตวัได้ 2. คิดเป็นท าเป็น ช่วยใหเ้ราคิด พดู และท าเป็น
สิ่งเดียวกัน ไม่ใช่ดีแต่พูด 3. หนักเอาเบาสู ้ชีวิตตอ้งท างานหนัก รบัผิดชอบ ทุ่มเทเสียสละ เราจะ
ประสบผลส าเร็จอย่างแน่นอน 4. รูก้าลเทศะเป็นหนึ่งในวฒันธรรมของความเป็นคนไทย กาละใด 
เทศะใด ที่เราควรกระท าควรพูด ควรแสดงออกมาอย่างเหมาะสม  5. เป่ียมจิตส านึกสาธารณะ 
“มศว คือ ผูใ้ห ้เราจึงภาคภูมิใจใน ความเป็น มศว” จาคะ ย่อมเป็นหนึ่งปัจจยัของความเจริญงอก
งามในชีวิต 6. มีทักษะสื่อสาร กลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออก มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู ้
ความสามารถ 7. อ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่ส  าคญัยิ่งของ “ความเป็นไทย” รวงขา้วที่มี
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เมล็ดเต็มแต่งย่อมโนม้ลงสู่ดิน รวงขา้วลีบย่อม ชูคอสู่ทอ้งฟ้า 8. งามดว้ยบุคลิก บุคลิกภาพที่สง่า
งามทั้งร่างกาย พฤติกรรม จิตใจ ย่อมเป็นเสน่ห ์และบอกความเป็นตัวตนของเรา  9. พรอ้มดว้ย
ศาสตรแ์ละศิลป์ พัฒนาสมองใหเ้ต็มศักยภาพทั้งสองดา้น การวนเวียนอยู่ในศาสตรข์องตนเอง
เท่านั้น ย่อมอุดตันทางปัญญา ดว้ยความเชื่อมั่นว่านิสิตนักศึกษาคืออนาคตของประเทศ นิสิต
นกัศึกษาคือเจา้ของสงัคมเจา้ของโลกใบนีใ้นวนัขา้งหนา้ ถา้สงัคม มหาวิทยาลยั ครอบครวั สรา้ง
นิสิตนักศึกษาที่ไรคุ้ณภาพ โลกและสังคมในอนาคตย่อมไรคุ้ณภาพดว้ย ในทางกลับกันถา้นิสิต
นกัศึกษาดีงาม โลกและสงัคมย่อมดีงาม ดงันัน้ คณุภาพและความดีงามของบุคคล นกัเรียน นิสิต
นักศึกษา ต้องหลอมรวมไว้ในทุกศาสตร ์ทุกคณะ สถาบัน ส านัก ทุกรายวิชา ทุกกิจกรรม ครู
อาจารยท์ุกคนทุกรายวิชาตอ้งรบัผิดชอบอย่างเต็มก าลงัความสามารถ มหาวิทยาลยัผลิตคนเก่ง
วิชาออกไป แต่เห็นแก่ตัว สรา้งปัญหา สรา้งสังคมให้เลวรา้ย มหาวิทยาลัยต้องรบัผิดชอบใน
กระบวนการทางการศึกษาดว้ย จึงมอบหมายใหค้ณะผูบ้ริหาร คณบดี ผูอ้  านวยการ คณาจารย ์
และบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ไดน้ าไปบริหารจัดการในองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิด
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว เป็นตัวบ่งชีล้กัษณะเฉพาะของ
บุคคล สังคม ชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ เช่น เชือ้ชาติ ภาษา วัฒนธรรมและศาสนา ฯลฯ และมี
คุณลักษณะที่แตกต่างจากทั่ว ๆ ไป หรือไม่เหมือนกับสถาบันอ่ืน ๆ (คู่มือนิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ. 2561) 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ฑิตยา ปิยภัณฑ ์(2557) ไดศ้ึกษาค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมดา้นการสื่อสารออนไลน ์

ของเด็กและเยาวชนไทย ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมยามว่างที่เด็กและเยาวชนไทยเลือกท าเป็น
อย่างแรก คือ ใชอิ้นเทอรเ์น็ต มีความถ่ีในการใชส้ื่อออนไลนท์ุกวนั และระยะเวลาที่ ใชส้ื่อออนไลน์
โดยรวมนัน้ มากกว่า 3 ชั่วโมงในแต่ละวนั ขอ้คน้พบดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นว่า เด็กและเยาวชนไทยมี
พฤติกรรมการใชส้ื่อ ออนไลนใ์นระดบัที่สงูมาก นอกจากนีเ้ด็กและเยาวชนไทยมีค่านิยมดิจิทลัดา้น
เสรีภาพ ความซื่อสตัย ์โปร่งใสการประสานความร่วมมือ ความบนัเทิง และนวัตกรรม ซึ่งปรากฏ
ค่านิยมดิจิทลัดงักล่าวในระดบัมากทกุค่านิยม ณ ที่นีจ้ะขอกลา่วถึงค่านิยมดิจิทลัดา้นเสรีภาพและ
การประสานความร่วมมือเท่านั้น การให้คุณค่ากับค่านิยมดิจิทัลในหลาย ๆ ด้านอาจมีความ
เก่ียวขอ้งกับการเรียนรูท้างสงัคมอันสืบเนื่องจากการใชส้ื่อออนไลนอ์ย่างเขม้ขน้ เมื่อพิจารณาถึง
สื่อออนไลน์อย่างอินเทอรเ์น็ตที่มีลักษณะเปิดกวา้งเป็นพืน้ที่ที่ผูใ้ชส้ามารถแสดงความคิดเห็น 
ตลอดจนความรูส้ึกนึกคิดต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่ถูกปิดกั้นดว้ยคณุลกัษณะของสื่อขอ้นีจ้ึงท าใหเ้ด็กและ
เยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตมากับการใชส้ื่อออนไลนม์ีค่านิยม ดิจิทลัดา้นเสรีภาพ ดว้ยความคุน้
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ชินกบัความมีอิสระเสรี อนัเป็นสิ่งที่สื่ออินเทอรเ์น็ตมีใหภ้ายใตบ้รบิทการสื่อสารออนไลน ์และดว้ย
คุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสรา้ง แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน 
ตลอดจนร่วมกนัจดัท าเนือ้หาในลกัษณะที่เสริมแรงและเกือ้หนุนกนัไดแ้ลว้ก็มีส่วนเอือ้ใหเ้ด็ก และ
เยาวชนไทยเรียนรูผ้่านประสบการณ์จริงของการใช้สื่อออนไลน ์อาทิ การช่วยแบ่งปันหรือแชร์
ขอ้ความผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์อย่างการตามหาเด็กหายหรือการขอบรจิาคเลือดว่าเป็นทางหนึ่งที่
สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ การเชื่อมั่นในพลังของสารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดีย (wikipedia) ก็
นบัเป็นอีกตวัอย่าง หนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นค่านิยมดิจิทัลดา้นการประสานความร่วมมือของเด็กและ
เยาวชนไทยไดอ้ย่างชดัเจน 

นิ ชาว ดี  ต านี เห็ ง  และคณ ะ (2559) ได้ศึ กษ าอัตลักษณ์ นั กศึ กษ าสาขาวิช า 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการส่งเสริมอตัลกัษณใ์หน้กัศกึษา สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์และสื่อดิจิทลั 
ไดแ้ก่ การจัด รายวิชาสรา้งวิชาชีพดา้นนิเทศศาสตร์-ดิจิทัลในอนาคต พัฒนาทักษะสู่นักปฏิบัติ
อย่างครบวงจรทุกรายวิชา จัดกิจกรรมฝึกปฏิบติัทุกรายวิชาเสริมประสบการณ์วิชาชีพขณะเรียน 
การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรดา้นการผลิตสื่อดิจิทลั มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหม้ีทกัษะเป็นนกัปฏิบติัการ
สื่อสารอย่างครบกระบวนการผลิต เน้นฝึก ปฏิบัติเสริมทักษะดา้นการใชเ้ครื่องมืออุปกรณ์และ
เทคโนโลยีทนัสมยัในยคุดิจิทลัครอบคลมุสื่อทุกประเภท  

อษุา ศิลป์เรืองวิไล (2559) ไดศ้ึกษาคณุลกัษณะอันพึงประสงคข์องนักสรา้งสรรคใ์นยุค 
ดิจิทลั ผลการวิจยัพบว่า นกัสรา้งสรรคใ์นยุคดิจิทลันัน้ควรเป็นบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพ มีวินยั
มีสมัมาคารวะ มีความรบัผิดชอบ มีการปรบัเปลี่ยนตวัเองในการเขา้สงัคม มีมนุษยส์มัพันธ์ที่ดี มี
บคุลิกภาพที่ดี มีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ และมีทกัษะการสื่อสารท่ีดี 

วีรเทพ สุดแดน และคณะ (2556) ไดศ้ึกษายุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสตูรของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์จงัหวดัสกลนคร ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาและ 
ปัจจยัที่ไม่เขา้รว่มกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรของนิสิตมีดงันี ้ไม่มีเพื่อนเขา้ร่วมกิจกรรม การจดักิจกรรม
ตรงกับ เวลาเรียน กิจกรรมที่จัดซ า้ซากและไม่น่าสนใจ สถานที่จัดกิจกรรมไม่เหมาะสม และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่มีความจ าเป็น ปัจจัยในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ เพื่อ
ตอ้งการแสวงหาประสบการณ ์เพื่อใหช้ั่วโมงกิจกรรมเสริมหลกัสตูรครบ เพื่อไดร้บัการยอมรบัจาก
เพื่อน เพื่อตอ้งการความรูใ้หม่ ๆ ไปปรบัปรุงการท างาน เพื่อพฒันาประสิทธิภาพของตนเอง และ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการท ากิจกรรมส่วนทางดา้นยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร มี 3 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 1) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
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หลกัสตูรอย่างทั่วถึง 2) ยุทธศาสตรก์ารพฒันารูปแบบกิจกรรมเสริมหลกัสตูรดว้ยกระบวนการการ
มีสว่นรว่มและ 3) ยทุธศาสตรก์ารพฒันามาตรฐานการ จดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 

อดิพล เอือ้จรสัพันธุ์ (2568) ไดศ้ึกษาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือข่ายตลาดสีเขียว
ของกลุ่มเจ็นเนอเรชั่น เอ็กซ ์และเจ็นเนอเรชั่น วาย พบว่า อุปกรณ์ที่ทั้งกลุ่มเจ็นเนอเรชั่น เอ็กซ ์
และเจ็นเนอเรชั่น วาย ใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารมากที่สุด คือ โทรศัพทม์ือถือ รองลงมา คือ 
คอมพิวเตอร ์โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ตามล าดับ ช่วงเวลาที่กลุ่มเจ็นเนอเรชั่น เอ็กซใ์ชใ้นการ
บริโภคสื่อสูงสุด คือ ช่วง 18.01-21.00น. (97.00%) รองลงมา คือ ช่วงเวลา 21.01-24.00น. ส่วน
กลุ่มเจ็นเนอเรชั่ น วาย ช่วงเวลาที่ ใช้บริโภคสื่อ สูงสุด คือ ช่วง 21.01-24.00 น. (85.75%) 
รองลงมา คือ ช่วงเวลา 18.01-21.00น. (83.50%) ดา้นช่องทาง ที่กลุ่มเจ็นเนอเรชั่น เอ็กซ ์ชอบที่
จะใช้ในการบริโภคสื่อ คือ โทรทัศน์ (96.50%) รองลงมา คือ หนังสือพิมพ์ (91.50%) เว๊ปไซด ์
(61.25%)  และสื่อสงัคมออนไลน ์(60.75%) ตามล าดบั กลุ่มเจ็นเนอเรชั่น วาย ช่องทาง ที่ชอบใช้
ในการเข้าถึงสื่อมากที่สุด คือ สื่อสังคมออนไลน์ (91.25%) รองลงมา คือ โทรทัศน์ (76.00%) 
และเว๊ปไซด ์(73.15%) นอกจากนีผ้ลการวิจัยยังพบว่า เนือ้หาจากสื่อที่ กลุ่มเจ็นเนอเรชั่น เอ็กซ ์
ชื่นชอบมากที่สุด คือ ข่าว (81.00%) รองลงมา คือ ละคร (55.50%) รายการวาไรตี ้(49.50%)  
และรายการบันเทิง (47.00%) ส่วนเนือ้หาจากสื่อที่กลุ่มเจ็นเนอเรชั่น วาย ชื่นชอบมากที่สุด คือ 
ข่าวเช่นกนั รองลงมา คือ รายการวาไรตี ้รายการบนัเทิง และละคร ตามล าดบั 

จุฑารตัน ์บันดาลสิน และคณะ. (2568) ไดพ้ัฒนาหลักสูตรและศึกษาประสิทธิผลของ
หลักสูตรเสริมสรา้งความสามารถสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสังคมออนไลนส์ าหรบันักศึกษา
ปริญญาตรี  พบว่า  ผลการประเมินประสิทธิผลหลกัสตูรที่พฒันาขึน้ พบว่า ผูเ้รียนมีคะแนนเฉลี่ย
คณุลกัษณะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคมออนไลนท์ุกดา้น ผ่านเกณฑร์ะดับดีมีคะแนน
มากกว่ารอ้ยละ 70 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะ 4 ดา้น พบว่า
ด้านการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันในการวัดแต่ละครั้งอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ดา้นการคิดวิเคราะหม์ีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันในการวัดครัง้ที่ 1 กับครัง้ที่ 2 
และครัง้ที่ 1 กบัครัง้ที่ 3 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนดา้นการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละการท างาน
รว่มกนั และดา้นความรบัผิดชอบพบว่าคะแนนเฉลี่ยในการวดัแต่ละครัง้ไม่มีความแตกต่างกนัทาง
สถิติที่ระดับ .05 และผูเ้รียนมีคะแนนเฉลี่ความสามารถในการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นสื่อสงัคม
ออนไลนห์ลงัใชห้ลกัสตูรสงูกว่าก่อนใชห้ลกัสตูรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

นารีรตัน์ ทับทองกุล และคณะ (2561) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบกิจกรรมเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะตามแนวคิดปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรบันักศึกาในระดับปริญญาตรี พบว่า 
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1. รูปแบบการจดักิจกรรมเสรมิสรา้งคณุลกัษณะตามแนวคิดปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรบั
นกัศึกษาในระดบัปรญิญาตรี คือ KM-LED Model 5 ขัน้ตอน คือ การใหค้วามรู ้(Knowledge : K) 
การเสริมสรา้งสู่คุณธรรม (Moral: M)  การฝึกทักษะด าเนินชีวิต (Living skill: L) การประเมินผล
ปฏิบติังาน (Evaluation: E) การเผยแพร่และแบ่งปัน (Dissemination: D) โดยมีองคป์ระกอบดังนี ้
1) หลกัการ 2) วัตถุประสงค ์ 3) กระบวนการจัดกิจกรรม และ 4) เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช ้ 2. 
ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมสรา้งคณุลกัษณะตามแนวคิดปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรบันักศึกษาในระดับปริญญาตรี “KM-LED  Model”หลังการทดลอง นักศึกษามี
ความ รู้ (X =19.93, S.D.=4.12) มีคุณธรรม (X=3.50, S.D.=0.34) มีทักษะการด าเนินชีวิต 
(X=4.65, S.D.=0.29) และมีคุณลักษณะความพอเพียง (X=3.74, S.D.= 0.42) สูงกว่าก่อน
ทดลองแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  และเมื่อติดตามผลหลงัการทดลองเดือน
ที่ 6 พบว่า คณุลกัษณะความพอเพียงของนกัศกึษาอยู่ที่ระดบัมากที่สดุ (X=4.65, S.D.=0.14) 

กิรติ คเชนทวา และพรพรรณ ประจักษ์เนตร (2560, น. 61-78) ได้ศึกษาปัจจัยการ
สื่อสารเพื่อพยากรณ์พฤติกรรมการอ่านของคนไทย ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า 1.กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเป็นพื ้นฐานที่ส  าคัญของเด็กเพื่อต่อยอดสู่การท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ในอนาคต  
2.กิจกกรรมส่งเสริมการอ่านช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรงของเด็กใหม้ีความ
อ่อนโยนมากขึน้ 3.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านช่วยให้เด็กนักเรียนมีผลการเรียนดีขึน้ 4.กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านใหเ้ด็กนักเรียนมีทักษะทางภาษาไทยที่ดีมากขึน้ 5.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านช่วย
ส่งเสริมใหผู้ป้กครองเกิดพฤติกรรมการอ่านที่เก่ียวขอ้งกับอาชีพของตนมากขึน้ 6.รูปแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความแปลกใหม่และน่าสนใจส่งผลใหค้นในชุมชนเกิดพฤติกรรมการ
อ่านมากขึน้ 7.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านช่วยให้คนที่ไม่เคยได้เข้าห้องสมุดหรืออ่านหนังสือที่
หลากหลายประเภทมาก่อนหันมามีพฤติกรรมการอ่านมากขึน้ 8.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านช่วย
เสริมสรา้งความสมัพันธ์ที่ดีภายในครอบครวัและท าใหผู้สู้งอายุเห็นถึงความส าคัญของการอ่าน
ออกเขียนได้มากขึน้ และ 9.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมการ
รวมกลุม่ของคนในชมุชน  

ศรัณย์ จันทรห์าญ และพัชนี เชยจรรยา (2560, น. 94-110). ได้ศึกษาเครือข่ายการ
สื่อสารออนไลน ์และปัจจยัที่มีอิทธพลต่อการใชจ้ักรยานในชีวิตประจ าวัน เพื่อการเดินทางในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 1.เครือข่ายการสื่อสารออนไลนท์ี่มีการรณรงคใ์หเ้กิดการใชจ้ักรยานใน
ชีวิตประจ าวนัโดยตร จะมีการเผยแพร่เนือ้หาและการมีส่วนร่วมของสมาชิกดว้ยข่าวสาร เรื่องราว 
และประสบการณ์เชิงบวก ต่างจากเครือข่ายที่ไม่ไดมุ้่งรณรงคโ์ดยตรง จะมีการเผยแพร่ข่าวสาร 
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เรื่องราวและประสบการณ์เชิงลบ ซึ่งส่งผลให้บุคคลทั่วไปไม่สนใจที่จะหันมาใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวนั 2.ระดบัการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของสมาชิกบนเครือข่ายออนไลนเ์ก่ียวกบัการใช้
จกัรยานในชีวิตประจ าวนั โดยรวมอยู่ในระดับต ่า และพบความแตกต่างกันระหว่างเครือข่ายออน
ไลน 2 รูปแบบ คือเว็บไซต์แบบเว็บบอรด์ที่การมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นการแสดงความคิดเห็น
กบัเฟซบุ๊กแฟนเพจที่สว่นใหญ่เป็นเพียงการกดถกูใจ และ 3.มีลกัษณะการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบ 

ประภัสสร จันทรส์ถิตย์พร (2560, น. 63-77) ได้ศึกษาอ่าน คิด เขียน เรียนละคร การ
พฒันาศักยภาพการสื่อสารของเด็กและเยาวชนดว้ยศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพพบว่า 1.เด็กและเยาวชนมีความรู ้ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการอ่าน การพดู การเขียน 
การฟัง อย่างมีศิลปะและมีเหตผุลไดเ้รียนรูค้วามแตกต่างของกนัและกนั เกิดการปฏิสมัพันธท์าง
ความคิด ความเชื่อ อารมณ์ความรูส้ึกระหว่างกันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 2.ผู้จัดการเรียนรูพ้ัฒนา
ความรูท้ัง้ในเชิงวิชาการและวิชาชีพเก่ีวกบัการจัดการศึกษาตามอธัยาศัยพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมและใชศิ้ลปะการละครเพื่อพฒันาเยาวชน 3.หนงัสือความสขุของกะทิมีเนือ้หาเอือ้ต่อการ
เชื่อมโยงเขา้สู่กิจกรรมการเรียนรูใ้นลกัษณะนีไ้ดแ้ละเหมาะกับกลุ่มเด็กและเยาวชน และ 4.การ
ผนวกการอ่านหรือสื่อหนงัสือที่เหมะกบัช่วงวยัของเด็กและเยาวชนเขา้ไปกบักิจกรรมละครเพื่อการ
พฒันาสามารถสนบัสนนุกนัใหเ้กิดการบรูณาการการเรียนรูเ้ป็นอย่างดี 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ  และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดแ้นวคิดใน
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่ อ เสริมสร้างทักษะสื่ อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีกระบวนการในพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมออกแบบเป็น 3 ระยะ 
ประกอบด้วย ระยะที่  1 การศึกษาองค์ประกอบของทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา ส าหรบัระยะที่ 2 การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา และระยะที่ 3 เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของ
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษา 
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บทที ่3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบั
นิสิตนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ที่ออกแบบวิธีการด าเนินการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที่ 
1 การศึกษาองคป์ระกอบของทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ระยะที่ 2 การ
พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษา 
และระยะที่ 3 เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะ
สื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัยในแต่ละ
ขัน้ตอน ดงันี ้ 

ระยะที ่1การศึกษาองคป์ระกอบของทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  
ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพ่ือเสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับ

นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ดังนี ้
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล   
ประชากรที่ใชใ้นการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลแบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้ง

ทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาจาก
สถาบนัอดุมศึกษา จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ กลุ่มที่ 1 เป็นอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
คุณ สมบั ติ เป็นผู้ส  า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ ้น ไป และมีประสบการณ์ สอนใน
สถาบันอุดมศึกษาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี จาก 3 สถาบัน สถาบนัละ 2 คน รวมเป็น 6 คน และกลุ่มที่ 2 
เป็นผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีรบับณัฑิตท่ีส าเรจ็การศกึษาทัง้ 3 สถาบนั สถาบนัละ 2 คน รวมเป็น 6 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูล           
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี ้ ผู ้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง เพื่ อรวบรวมข้อมูลประเด็นส าคัญของทักษะการสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษ
สถาบนัอดุมศกึษาซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนดขัน้ตอนดงันี ้ 

1. ศกึษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะสื่อสารจากเอกสาร ต ารา 
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และจากการสมัภาษณ ์เพื่อสรา้งแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง 
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2. สรา้งแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาหลกัและ
อาจารยท์ี่ปรกึษารว่มก่อนการเก็บขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลู 

การเก็บรวบรวมข้อมูล       
1. ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งที่สรา้งขึน้และผ่านการตรวจ

คุณภาพของเครื่องมือแล้วไปเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน 
ดงัต่อไปนี ้

1.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
เพื่อขอความอนุเคราะหส์มัภาษณอ์าจารยส์าขานิเทศศาสน ์และการสื่อสาร จ านวน 6 คน จาก 3 
สถาบนั ไดแ้ก่ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ  

1.2 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
เพื่อขอความอนุเคราะหส์ัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ัณฑิต จ านวน 6 คน จาก 3 สถาบัน ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ความสามารถในทักษะสื่อสารส าหรับนิสิต
นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา ที่ผ่านการตรวจจากอาจารยท์ี่ปรกึษาหลกัและอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม
แลว้น าไปเก็บขอ้มลู       

3. ผูว้ิจยัสมัภาษณด์ว้ยตนเอง  
การวิเคราะหข์้อมูล 

วิเคราะหข์อ้มูลจากการสมัภาษณเ์ป็นการวิเคราะหเ์ชิงคณุภาพจากการถอด
เนือ้หาการสมัภาษณ ์ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูและน าเสนอผลในรูปแบบการบรรยาย การ
วิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) เพื่อน าไปสรา้งแบบสอบถามเพื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใน
ระยะต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองค์ประกอบเพ่ือเสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับนิสิต
นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ดังนี ้ 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  

นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่  3 ทั้ง 3 สถาบัน ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2562 
ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จ านวน 18,700 คน เนื่องจากนิสิตนกัศึกษาชัน้ปีที่ 3 เป็นชัน้ปีที่ผ่านการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา
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ในชั้นปีที่  1 และชั้นปีที่  2 และเป็นชั้นปีที่ เตรียมความพรอ้มในการเข้าสู่การฝึกงานและเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  

กลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจัยก าหนดเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มตัวอย่างของนิสิตนักศึกษาโดยการสุ่ม

แบบแบ่งชั้น ซึ่งใช้ตารางของเครจิและมอรแ์กน (Krejcie & Morgan. 1970) ตารางนี ้ใช้ในการ
ประมาณค่าสดัส่วนของประชากรและก าหนดใหส้ดัส่วนของลกัษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 
.05 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได ้5% และระดับความเชื่อมั่น 95% กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้น
การศึกษาองคป์ระกอบเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา คือ 
นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ของสถาบันอุดมศึกษา 3 สถาบัน ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 384 คน โดย
ใช้การค านวณจากการก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) โดยใชส้ถาบนัที่ศกึษาเป็นชัน้ภมูิ ดงัแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากรและหน่วยตวัอย่างจ านวนตามมหาวิทยาลยั 

 

ที่ ม า  : จุ ฬ า ล ง ก รณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  (https://www.reg.chula.ac.th/stats.html), 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร  ์(https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/268), มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ (http://edser vices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7689). 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูล           
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี ้  เป็นแบบสอบถามเพื่ อศึกษา

องคป์ระกอบเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา ซึ่งมีขัน้ตอนใน
การสรา้งเครื่องมือดงันี ้      

มหาวิทยาลัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
จุฬาลงกรณ ์ 4,780 98 
ธรรมศาสตร ์ 9,144 178 
ศรีนครินทรวิโรฒ 4,776 108 

รวม 18,700 384 

https://www.reg.chula.ac.th/stats.html
https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/268
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1. ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับทักษะสื่อสาร โดย
รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและจากการ
สมัภาษณ ์เพื่อทราบแนวคิด ความหมายและองคป์ระกอบของทักษะสื่อสาร จากนัน้น าขอ้มลูมา
วิ เคราะห์เพื่ อก าหนดเป็นขอบ เขตองค์ป ระกอบทักษะสื่ อสารส าหรับนิ สิ ตนักศึ กษ า
สถาบนัอดุมศกึษา โดยรวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานจากเอกสาร  

2. น าขอ้มูลที่ไดจ้ากขอ้ 1 มาเขียนเป็นโครงสรา้งของเครื่องมือวิจัย คือ 
ขอ้ค าถามในแบบสอบถามเพื่อศึกษาองคป์ระกอบเพื่อเสริมสรา้งทักษะการสื่อสาร ส าหรบันิสิต
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ ชัน้ปีที่ศกึษา คณะที่ศกึษา และสถาบนัที่ศกึษา เป็นตน้ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา ที่สรา้งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
วิธีการของ ลิเคิรท์ (Likert’s Scale) (Likert.1932, p. 1-55) มี 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดค่า
น า้หนกัคะแนนและค าอธิบายในการตอบขอ้ค าถาม ดงันี ้  

คะแนน 5 หมายถึง ขอ้ความดังกล่าวตรงกับทักษะสื่อสารของ
ท่าน ในระดบั มากที่สดุ  

คะแนน 4 หมายถึง ขอ้ความดังกล่าวตรงกับทักษะสื่อสารของ
ท่าน ในระดบั มาก  

คะแนน 3 หมายถึง ขอ้ความดังกล่าวตรงกับทักษะสื่อสารของ
ท่าน ในระดบั ปานกลาง  

คะแนน 2 หมายถึง ขอ้ความดังกล่าวตรงกับทักษะสื่อสารของ
ท่าน ในระดบั นอ้ย  

คะแนน 1 หมายถึง ขอ้ความดังกล่าวตรงกับทักษะสื่อสารของ
ท่าน ในระดบั นอ้ยที่สดุ       
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ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของทกัษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ทัง้รายดา้นและโดยรวม ดังนี ้(สิน พันธุ์พินิจ.  2553, น.
155)    

คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มทีกัษะสื่อสาร อยู่ในระดบั มากที่สดุ   
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มทีกัษะสื่อสาร อยู่ในระดบั มาก    
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มทีกัษะสื่อสาร อยู่ในระดบั ปานกลาง   
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มทีกัษะสื่อสาร อยู่ในระดบั นอ้ย   
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มทีกัษะสื่อสาร อยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ  

3. การหาคณุภาพของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัด าเนินการดงัต่อไปนี ้       
3.1 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความสามารถในทักษะสื่อสารส าหรับนิสิต

นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา ที่สรา้งขึน้เสนอใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาหลกัและที่ปรกึษาร่วมตรวจสอบ
เบือ้งตน้ และน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า       

3.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความสามารถในทักษะสื่อสารส าหรับนิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา จากขอ้ 3.1 ที่ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษาหลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมแล้ว พรอ้มแบบประเมินความสอดคลอ้งและถูกต้องเหมาะสมไปให้
ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน โดยก าหนดความเชี่ยวชาญ ดังนี ้1) มีวฒุิการศึกษาระดับปริญญาโท
ขึน้ไป หรือ 2) มีประสบการณ์ดา้นสื่อ หรือ การวิจัยอย่างนอ้ย 5 ปี เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้หา (Conent Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item Objective 
Congruence) ระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการโดยการวิเคราะหข์อ้มลูการประเมินความ
สอดคลอ้งของแบบสอบถาม โดยน าขอ้ค าถามใหผู้เ้ชี่ยวชาญแต่ละท่านใหค่้าน า้หนกัคะแนนดงันี ้

-1 หมายถึง แน่ใจว่าเนื ้อหาของข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบติัการ 

 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเนื ้อหาของข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบติัการ 

+1 หมายถึง แน่ใจว่าเนื ้อหาของข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบติัการ 

จากนั้นน าคะแนนที่ ได้ทั้งหมดมาแทนค่าในสูตรเพื่ อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องและความถูกต้องเหมาะสมของแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้ ทั้งนี ้ค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งที่ไดต้อ้งเท่ากบัหรือมากกว่า 0.5 จึงจะถือไดว้่าแบบสอบถามดงักล่าวมีความสอดคลอ้ง
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และถกูตอ้งเหมาะสมสามารถน าไปใชไ้ด ้หากค่าดชันีความสอดคลอ้งในขอ้ใดต ่ากว่า 0.5 ผูว้ิจยัจะ
ตดัขอ้นัน้ทิง้หรือน าขอ้ความนัน้มาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ
รว่มกบัอาจารยท์ี่ปรกึษาหลกัและอาจารยท์ี่ปรกึษารว่มต่อไป  

3.3 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช ้(Try-out) กับ
นิสิตมหาวิทยาลยั   ศรีนครนิทรวิโรฒ จ านวน 30 ท่าน        

3.4 ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของขอ้มลู จากนัน้  น าขอ้มลูมาค านวณหาค่าทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปและน าผลจากการ
ตอบมาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) เป็นรายข้อโดยใช้การทดสอบที  
(t-test) วิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบับโดยการหาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) (Cronbach. 
1970, p. 126) ไดค่้าความเชื่อมั่นเท่ากบั .940 

การเก็บรวบรวมข้อมูล       
1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา

สถาบนัอดุมศึกษา ที่สรา้งขึน้และผ่านการตรวจคณุภาพของเครื่องมือแลว้ไปเก็บขอ้มลู โดยผูว้ิจยั
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

1.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
เพื่อขอเก็บขอ้มูลใน   3 สถาบนั ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเขา้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิต
นกัศกึษา       

1.2 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามความสามารถในทกัษะสื่อสาร พรอ้มหนังสือ
จากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปติดต่อผูป้ระสานงานทัง้ 3 สถาบนั ไดแ้ก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอ
ความอนเุคราะหใ์นการเขา้เก็บรวบรวมขอ้มลูจากนิสิตนกัศกึษาของแต่ละสถาบนั       

2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความสามารถในทักษะสื่อสารส าหรับนิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผูเ้ชี่ยวชาญแลว้ ไปขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้ ได้แก่ นิสิต
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 สถาบนัอุดมศึกษาทัง้ 3 สถาบนั ไดแ้ก่ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ       



  67 

3. ผู้วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จากนั้นน า
แบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบรูณข์องค าตอบและใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. วิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานเก่ียวกับลักษณะเฉพาะบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

ดว้ยการวิเคราะหค่์าความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) และตัวแปรที่ไดจ้ากการเก็บ
รวบรวม เพื่อให้ทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัวด้วยการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พืน้ฐาน คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตัว
แปรแต่ละตวัที่ใชใ้นการศกึษา โดยการวิเคราะหใ์นสว่นนีใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห ์

2. วิเคราะหอ์งคป์ระกอบของทกัษะสื่อสารดว้ยวิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใช้การสกัดองค์ประกอบด้วยวิ ธีการวิ เคราะห์
องคป์ระกอบหลัก (Principal Component Analysis) โดยพิจารณาค่าไอเกน (Eigen Value) สูง
กว่า 1.00 และน าไปวิธีหมุนแกนองคป์ระกอบโดยใชว้ิธีแวริแมกซ ์(Varimax rotation) พิจารณา
เลือกค่าน า้หนักองคป์ระกอบ (Factor loading) ซึ่งค่าน า้หนักองคป์ระกอบนีเ้ป็นค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์มีค่าระหว่าง -1 ถึง +1 ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบใชใ้นการจัดกลุ่มขอ้ความว่าควรอยู่ใน
องค์ประกอบใด เกณฑ์การพิจารณาน า้หนักองค์ประกอบมีค่ามากกว่า + .03 พิจารณาความ
คลา้ยคลงึกนัระหว่างขอ้ความที่อยู่ในองคป์ระกอบ  

สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล       
1. สถิติพื ้นฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)      
2. สถิติที่ใชใ้นการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม โดยการ

พิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item Objective Congruence) 
3. สถิติที่ใชใ้นการหาคุณภาพของครื่องมือของแบบสอบถาม โดยการหาค่า

อ านาจจ าแนกรายขอ้ (Discrimination Power) โดยใชก้ารทดสอบที (t-test) 
4. สถิติที่ ใช้ในการหาค่าความเชื่อมั่ นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่า

สมัประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient) 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหห์าจ านวนองคป์ระกอบของทักษะสื่อสารส าหรบั

นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) ใช้การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis) โดยใช้การหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริ
แมกซ ์(Varimax Method) 
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ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับนิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1  การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะ เพ่ือส่ือสาร
ส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ดังต่อไปนี ้

การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษา ไดน้ าผลที่ไดจ้ากการศึกษาในขัน้ตอนที่ 1  มาร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา ดงัต่อไปนี ้

การก าหนดประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูล 

ประชากรที่ใชใ้นการพิจารณาร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะ
สื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 7 ท่าน โดย
แบบสอบถามพิจารณาร่างการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้มีความรู ้มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านนิเทศ
ศาสตร ์การสื่อสาร จ านวน 7 ท่าน โดยมีคณุสมบติัดงัต่อไปนี ้

1. เป็นผูม้ีความรู ้ประสบการณ ์มีความเชี่ยวชาญดา้นนิเทศศาสตร ์การ
สื่อสาร โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการ หรือประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับนิเทศ
ศาสตร ์ การสื่อสาร หรือ 

2. มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับนิเทศศาสตร ์การสื่อสารใน
มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษา ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 

3. มีคณุสมบติัการศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไป 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูล 

1. น าผลการศึกษาองค์ประกอบทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา ในระยะที่  1 มาสังเคราะห์และด าเนินการร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษากับผูใ้หข้อ้มูลที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ผูว้ิจยัก าหนดไว ้โดยมีเนือ้หาประเด็นที่เก่ียวกบัการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา 

2. น าร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลมุของเนือ้หาและความเหมาะสมของภาษา แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
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3. น าแบบสอบถามพิจารณารา่งรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะ
สื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา เพื่อจดัสง่ใหก้บัผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 7 ท่าน 

4. ประมวลประเด็นส าคญัจากผูท้รงคุณวฒุิทัง้ 7 ท่าน มาใชเ้ป็นแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่ อ เสริมสร้างทักษะสื่ อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา 

ลักษณะของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี ้ เป็นแบบสอบถาม

พิจารณาร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้จากผลการศกึษาองคป์ระกอบในการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง
ทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โดยเป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับการจัด
กิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา 

1. น าผลการศึกษาองค์ประกอบทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา ในระยะที่  1 มาสังเคราะห์และด าเนินการร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษากับผูใ้หข้อ้มูลที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ผูว้ิจยัก าหนดไว ้โดยมีเนือ้หาประเด็นที่เก่ียวกบัการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา 

2. น ารา่งรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลมุของเนือ้หาและความเหมาะสมของภาษา แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

3. น าแบบสอบถามพิจารณาร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
ทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา เพื่อจดัสง่ใหก้บัผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 7 ท่าน 

4. ประมวลประเด็นส าคญัจากผูท้รงคณุวฒุิทัง้ 7 ท่าน มาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1. ขออนุมัติจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒใหอ้อก
หนงัสือขอความอนเุคราะหถ์ึงผูท้รงคณุวฒุิ เพื่อเรียนเชิญผูท้รงคณุวฒุิตอบแบบสอบถามพิจารณา
รา่งรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา 
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 2. ผูว้ิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะหเ์พื่อขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา จ านวน 7 ท่าน 

การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวิจัย 
วิเคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามพิจารณาร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา เป็นการวิเคราะหเ์ชิงคณุภาพจาก
แบบสอบถามและขอ้เสนอแนะ ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและน าเสนอผลในรูปแบบการ
บรรยาย การวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) เพื่อน าไปสรา้งแบบสอบถามเพื่อน าไปศึกษา
ความเหมาะสมในระยะต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  

การก าหนดประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูล 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบ
การจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ประกอบดว้ย
ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และเจา้หนา้ที่ทัง้ 3 สถาบนั สถาบนัละ 10 ท่าน รวมเป็น 30 ท่าน ไดแ้ก่ 

กลุม่ที่ 1 ผูแ้ทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้่วยอธิการบดี   
จ านวน 3 ท่าน  

กลุม่ที่ 2 ผูแ้ทนคณบดี รองคณบดี ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ จ านวน 
3 ท่าน 

ผูช้่วยคณบดี ผูช้่วยผูอ้  านวยการ       
กลุม่ที่ 3 ผูแ้ทนคณาจารย ์  จ านวน 2 ท่าน  
กลุม่ที่ 4 ผูแ้ทนเจา้หนา้ที่ทางการศกึษา  จ านวน 2 ท่าน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูล 
น ารูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา ที่ไดจ้าก ระยะที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 น ามาสรา้งเป็นรูปแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท์ (Likert’s Rating Scale) (Likert.  1932, pp. 1-55) 
เพื่อใชใ้นการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
ทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา 
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น าแบบสอบถามฯ เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อน าไปเก็บ
ขอ้มูลในขั้นตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา 

น าแบบสอบถามฯ ไปเก็บข้อมูลกับผู้บริหารสถาบันที่มีอ  านาจในการ
ตัดสินใจและบุคลากร จ านวน 3 สถาบัน สถาบนัละ 10 ท่าน รวมเป็น 30 ท่าน จากนัน้วิเคราะห์
ขอ้มูลทั่วไป วิเคราะหห์าค่าความเหมาะสมความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยการเปรียบเทียบค่า
คะแนนเฉลี่ยกับเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ผูว้ิจัยก าหนด โดยใชก้ารทดสอบที (One Sample T-
test) และเลือกขอ้ค าถามที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไปอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 มาใชเ้ป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา 

ลักษณะของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในขัน้ตอนนี ้เป็นแบบสอบถามความ

คิดเห็น ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่ อ เสริมสร้างทักษะสื่ อสารส าหรับนิ สิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  
3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ต าแหน่ง ประสบการณใ์นการท างาน 
และหน่วยงานที่สงักดั 

ตอนที่ 2 ขอ้ค าถามเพื่อใชใ้นการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการ
จดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท์ (Likert’s Rating Scale) (Likert.  1932, 
pp. 1-55) มีเกณฑก์ าหนดค่าน า้หนกัคะแนนตามระดบัของความคิดเห็นดงัต่อไปนี ้
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5 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม 
ในระดบัมากท่ีสดุ 

4  หมายถึงผูต้อบเห็นว่ารูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
3 หมายถึงผูต้อบเห็นว่ารูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม 

ในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม 

ในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม 

ในระดบันอ้ยที่สดุ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยตามบุญชม  

ศรีสะอาด (2541, น. 161)  ในการพิจารณา ดงัต่อไปนี ้
 
คะแนน 4.51-5. 00  รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารมีหมายถึง  

ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.51-4. 50  หมายถึง  รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
คะแนน 2.51-3. 50 หมายถึง  รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง 
คะแนน 1.51-2. 50 หมายถึง  รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดบันอ้ย 
คะแนน 1.00-1. 50 หมายถึง  รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
  

ตอนที่ 3 ขอ้ค าถามเพื่อใช้ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท์ (Likert’s Rating Scale) (Likert. 1932, 
pp.1-55) มีเกณฑก์ าหนดค่าน า้หนกัคะแนนตามระดบัของความคิดเห็นดงัต่อไปนี ้
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5 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบกิจกรรมมีความเป็นไปได ้
ในระดบัมากท่ีสดุ 

4  หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบกิจกรรมมีความเป็นไปได ้
ในระดบัมาก 

3 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบกิจกรรมมีความเป็นไปได ้
ในระดบัปานกลาง 

2  หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบกิจกรรมมีความเป็นไปได ้
ในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบกิจกรรมมีความเป็นไปได ้
ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยตามบุญชม  
ศรีสะอาด (2541 น. 161)  ในการพิจารณา ดงัต่อไปนี ้

 
คะแนน 4.51-5. 00  หมายถึง  รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะ

สื่อสารมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากที่สดุ 
คะแนน 3.51-4. 50  หมายถึง  รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะ

สื่อสารมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก 
คะแนน 2.51-3. 50 หมายถึง  รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะ

สื่อสารมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 
คะแนน 1.51-2. 50 หมายถึง  รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะ

สื่อสารมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบันอ้ย 
คะแนน 1.00-1. 50 หมายถึง  รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะ

สื่อสารมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ออก
หนงัสือขอความอนเุคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามไปยงัอธิการบดีสถาบนัอดุมศกึษา เพื่อขอเก็บ
ขอ้มูลจากผูบ้ริหารระดับมหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารระดับคณะ สถาบนั ส านัก ศูนย ์ คณาจารยแ์ละ
เจา้หนาที่ทางการศกึษา ของสถาบนัอดุมศกึษา 
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2. ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากจากผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
ระดบัคณะ สถาบนั ส านกั ศนูย ์ คณาจารยแ์ละเจา้หนาที่ทางการศึกษา ของสถาบนัอดุมศึกษา ที่
ปฏิบติัหนา้ที่ดา้นการสื่อสารและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา โดยผูว้ิจัยด าเนินการแจกและเก็บขอ้มูล
จากแบบสอบถาม จ านวน 3 สถาบัน สถาบันละ 10 ท่าน รวมเป็น 30 ท่าน คือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อรูปแบบการจัด

กิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา โดยเลือกขอ้ค าถามที่
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 3.51 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการ
ทดสอบที (one Sample t-test) (Ferguson.  1981: 180) มาสรุปเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา 

ระยะที่ 3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ได้น าผลที่ ได้จากการศึกษาใน ระยะที่  2  มาร่าง
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา ซึ่งมีการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

การก าหนดประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูล 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา คือ ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 18 ท่าน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันที่มีความรู ้มี
ประสบการณ์  มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา และมี
ประสบการณใ์นการท างานเก่ียวกับการบริหารนโยบายของสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 3 สถาบนั 
สถาบนัละ 6 ท่าน รวมเป็น 18 ท่าน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูล 
น าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสาร

ส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา มาสรา้งเป็นแบบสอบถามเพื่อใหผู้ท้รงคุณวุฒิพิจารณา
เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยและขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  เพื่อใชใ้นการศึกษาขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายของรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา 
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น าแบบสอบถามฯ เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อน าไปเก็บ
ข้อมูลข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายของรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรับนิสิต
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา 

น าแบบสอบถามฯ ไป เก็บข้อมูลกับ ผู้บ ริหารสถาบันที่ มี ความ รู้ มี
ประสบการณใ์นการบรหิารงาน ของสถาบนัอดุมศกึษา  

ลักษณะของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในขัน้ตอนนี ้เป็นแบบสอบถามความ

คิดเห็นต่อขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบ
กิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษา แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุต าแหน่ง และสถาบนั 

 ตอนที่ 2 ขอ้ค าถามเพื่อใชใ้นการศึกษาความคิดเห็นต่อขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายของรูปแบบกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษาของตอบ
แบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ออก

หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามไปยังอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้
ผู ้บริหารสถาบันที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา และมีประสบการณ์ ในการท างานเก่ียวกับการบริหารนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 3 สถาบัน สถาบันละ 6 ท่าน รวมเป็น 18 ท่าน เพื่อขออนุญาตเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 

2. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถาบนัของสถาบนัอุดมศึกษา โดย
ผู้วิจัยด าเนินการแจกและเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 3 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อขอ้เสนอแนะเชิง

นโยบายของรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา 
โดยเลือกที่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยรอ้ยละ 80 เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปที่เป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่ อก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา ในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดอ้อกแบบเป็น 3 ระยะ ประกอบดว้ย  

ระยะที่  1 การศึกษาองค์ประกอบของทักษะสื่ อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา ประกอบดว้ย 

ขัน้ตอนที่ 1 การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบั
นิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองค์ประกอบของทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา 

ระยะที่ 2 การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา ประกอบดว้ย 

ขัน้ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะเพื่อสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา ดงัต่อไปนี ้

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา  

ระยะที่ 3 เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
ทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา 

โดยผูวิ้จยัขอน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลตามล าดบั ไดแ้ก่ สญัลกัษณแ์ละอักษรย่อที่
ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

สัญลักษณแ์ละอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  
สัญลักษณ ์    ความหมาย   

       n    จ านวนตวัอย่าง 
      X       ค่าคะแนนเฉลี่ย 
      S.D.    ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
       %    ค่ารอ้ยละ 
        t    ค่าสถิติทดสอบที 
        p    ค่าความน่าจะเป็น (ระดบันยัส าคญั) 
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ผลการวิเคราะหข์้อมูล  
ผูวิ้จยัน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ศึกษารูปแบบการ

จดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาโดย ผู้วิจยัน าเสนอ
ผลการวิเคราะหเ์ป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา  

ขั้นตอนที่ 1 ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพ่ือเสริมสร้างทักษะส่ือสาร
ส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

ผลการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งของอาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษาและ
ผูใ้ชบ้ัณฑิตที่รบับัณฑิตที่ส  าเร็จการศึกษา เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของทักษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา โดยผูว้ิจยัไดใ้ชก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 12 ท่าน ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อนใน
สถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 6 ท่าน และผูใ้ชบ้ณัฑิตที่รบับณัฑิตที่ส  าเร็จการศึกษา จ านวน 6 ท่าน 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณ ์ดงัตาราง 2 

ตาราง 2 สรุปผลการเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาจากการ
สมัภาษณ ์

ล าดับ ทักษะ ผลการสัมภาษณ ์
1. การเป็นผูฟั้งที่ด ี - ตอ้งตัง้ใจรบัฟังขอ้มลูอย่างมีสมาธิ และการฟัง สามารถเพ่ิมองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ได ้ 

- การเป็นผูฟั้งที่ดีจะตอ้งมีมารยาทในการฟังไม่พดูแทรกในขณะที่ผูพ้ดูก าลงัสง่สาร  
- เม่ือฟังแลว้สามารถซกัถาม แลกเปลีย่นความคิดเห็นได ้เม่ือผูพ้ดูเปิดโอกาสใหส้อบถาม  
- เม่ือฟังแลว้สามารถสรุปเนือ้หาสาระของสารนัน้ ๆ ได ้

2. รกัการอ่าน - มีการแบ่งเวลาส าหรบัการอ่านเพ่ือทบทวนเนือ้หาสาระทัง้ก่อนและหลงัเรียน  
- ควรเพิ่มทกัษะดา้นการใฝ่รูด้ว้ยวิธีการอ่านในประเด็นที่สนใจ  
- หากเกิดขอ้สงสยัในเนือ้หาทีส่นใจทกัษะดา้นการอ่านจะช่วยในการคน้หาค าตอบไดเ้ป็นอย่างดี 

3. ความซ่ือสตัยต์่อการสื่อสาร - สามารถสื่อสารดว้ยขอ้มลูที่เป็นความจริงเช่ือถือได ้ 
- สามารถเรียงล าดบั ขัน้ตอน ของสารที่จะส่งไปยงัผูฟั้งไดอ้ย่างถกูตอ้ง  
- ไม่บิดเบือนหรือแสดงขอ้มลูอนัเป็นเทจ็หรือปกปิดขอ้มลูในการสื่อสาร 

4. ความสามารถจบัประเด็นได ้ - สามารถจบัใจความส าคญัและสรุปความไดท้ัง้การอ่านและการฟัง  
- ตอ้งรูจ้กัการตัง้ค าถามเพื่อจะไดเ้ขา้ใจในเนือ้หานัน้ๆ  
- การสรุปความเพ่ือสื่อสารไปยงับคุคลอ่ืนจะตอ้งมีสาระตรงกบัสารที่ไดร้บัมา  
- หากไม่มั่นใจในเนือ้หาที่ตนเองก าลงัฟัง/ศกึษา ใหต้ัง้ค าถามและหาค าตอบจากสื่อในช่องทางต่างๆ 
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5. ความเขา้ใจสทิธิและหนา้ที ่ - ควรใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนัระหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสาร  

- ใชส้ิทธิในการเป็นผูฟั้งไดโ้ดยการซกัถาม แลกเปลี่ยนประเด็นทีส่นใจ   
- ไม่ควรสรา้งประทษุวาจา (hate speech) หรือถอ้ยค าโจมตีบคุคลอ่ืนหรือใชว้าจาที่สรา้งความ
เกลียดชงั  
- ไม่ใชว้าจาที่ส่อไปทางพฤติกรรมรงัแกผูอ่ื้น (bully) 

6. สารมีความครบถว้นสมบรูณ ์ - การส่งสารในช่องทางต่างๆ นอกจากจะค านึงถึงความถกูตอ้งของเนือ้หาแลว้ สิ่งที่ส  าคญัอีก
ประการหนึ่งคือ หลกัภาษา และการใชภ้าษาที่ถกูตอ้งและเหมาะสม  
- การสื่อสารอย่างครบถว้นและชดัเจนจะกระตุน้ใหผู้ฟั้งเขา้ใจถึงสารนัน้ได ้ 
- การสื่อสารดว้ยเหตผุลสามารถโนม้นา้วใหป้ฏบิตัิงานไดง้่ายโดยไม่เกิดความขดัแยง้  
- สามารถอธิบายขัน้ตอนหรือวิธีการทีส่ะดวกและสามารถน าความรูจ้ากสารนัน้ไปใชไ้ดจ้ริงหากมีผู้
ตอ้งการความช่วยเหลือ  
- นอกจากความครบถว้นของเนือ้หาแลว้ การสื่อสารที่เป็นมิตรและเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นไดซ้กัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นจะเป็นประโยชนต์่อทัง้ 2 ฝ่าย 

7. ความสามารถควบคมุ
อารมณแ์ละความเครียด 

- ไม่แสดงท่าทีปฏิเสธหรือแสดงอารมณไ์ม่เห็นดว้ยกบัสิ่งทีผู่ส้่งสารไดน้ าเสนอ  
- เปิดใจรบัฟังในสิ่งต่างๆ ใหม้าก พรอ้มทัง้คิด พิจารณาตามสารที่ไดร้บัว่าเป็นเช่นนัน้หรือไม่ แลว้จึง
ซกัถามในประเด็นที่สงสยั  
- ใชน้ า้เสียงที่เหมาะสมตามสถานการณแ์ละกาลเทศะ  
- หากเกิดภาวะตงึเครียดในระหวา่งการสื่อสาร ควรใชส้ติควบคมุตนเองไม่ใหเ้ป็นไปตามสภาวะทาง
อารมณ ์

8. การแสวงหาความรู ้ - ตอ้งมีการพฒันาตนเองโดยการหาความรูจ้ากแหล่งขอ้มลูตา่งๆ  
- ควรพฒันาองคค์วามรูท้ี่มีอยู่เดิมใหท้นัสมยัไม่ตกยคุ  
- มีการเตรียมขอ้มลูทกุครัง้อย่างรอบคอบเม่ือมีการสื่อสารกบับคุคลอ่ืน  
- แสวงหาความรูท้ี่สนใจเพ่ือพฒันาเป็นทกัษะที่ช  านาญในอนาคต 

9. การพดูจาสภุาพเรียบรอ้ย - ต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นนักการสื่อสารที่ดี เช่น ใช้ภาษา
ถกูตอ้ง รูจ้กักาลเทศะ สภุาพ และมีความมั่นใจ เป็นตน้  
- หลงัจากการรบัสารแลว้ควรแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนัดว้ยวาจาที่สภุาพเรียนรอ้ย  
- นอกจากการพูดจาที่สุภาพเรียบร้อยแล้ว การสื่อสารด้วยอวัจนภาษายังเป็นการเพิ่มความ
น่าเช่ือถือใหก้บัผูส้่งสารอีกดว้ย 
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10. การเลือกใชส้ื่อไดอ้ย่าง

เหมาะสม 
- การน าเสนอสารผ่านสื่อควรค านึงถึงความเหมาะสม ความถกูตอ้ง รวมถึงการใชภ้าษาที่เหมาะสม
และอย่างสรา้งสรรค ์ 
- ทกุครัง้ที่มีการสื่อสารโดยอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูอ่ืนๆ ผูส้่งสารจะตอ้งแสดงแหล่งขอ้มลูที่อา้งอิงทกุ
ครัง้  
- ผูส้่งสารควรศึกษากลุ่มผูฟั้งหรือมีขอ้มูลพืน้ฐานของผู้รบัสารเพื่อจะได้เตรียมขอ้มูลให้ตรงตาม
เป้าหมาย  
- นอกจากการเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมแล้ว การสรา้งบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร เช่น น า
แนวโน้มหรือกระแสข่าวหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผูร้บัสารมาประยุกต์ใชใ้นการสื่อสารเพื่อสรา้ง
ความคุน้เคยใหก้บัผูร้บัสาร 

11. การมีกาลเทศะ - รูจ้กักาลเทศะ ซึ่งเป็นมารยาทพืน้ฐานของสงัคม  
- ระมัดระวงัการใชห้ลักภาษา ระดับภาษา โดยค านึงถึงพืน้ฐาน ประเพณี วฒันธรรมของผูร้บัสาร
อย่างละเอียด เพราะอาจส่งผลกระทบต่อผูส้่งสารหากมีการส่งสารไปแลว้  
- ควรมีจิตวิทยาในการสื่อสาร หลีกเลี่ยงการปะทะและการใชอ้ารมณ์ ควรใชส้ติและเหตุผลในการ
ตดัสินปัญหา  
- ควรใส่ใจในรายละเอียดรวมถึงขอ้มลูที่จะส่งสารไปยงับคุคลระดบัต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
- นอกจากการมีกาลเทศะแลว้ ควรฝึกทกัษะในการน าเสนองานต่อผูบ้ริหารหรือผูอ้าวโุสใหเ้ขา้ใจง่าย
และมองเห็นองคร์วมในระยะเวลาที่จ  ากดั (pitching) 

12. การรูเ้ท่าทนัสื่อ - สามารถเขา้ถึงสื่อและแยกแยะขอ้มลูไดว้่าขอ้มลูใดเช่ือถือไดห้รือเช่ือถือไม่ได ้(Fake NEWS)  
- ไม่หลงประเด็นหรือหลงไปตามกระแสของสารผ่านสื่อต่าง ๆ โดยที่ยังไม่มีการตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง  
- สามารถประเมินสื่อ วิเคราะห ์และวิจารณส์ื่อไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ 
- สื่อเปรียบเสมือนดาบสองคม หากใชส้ื่อไปในทางที่ผิดหรือไม่ไดมี้การตรวจสอบขอ้มลูก่อนก็จะท า
ใหผู้ส้่งสารไดร้บัความเสียหาย 

13. ความสามารถประเมิน
สถานการณไ์ด ้

- ก่อนที่จะสื่อสาร ผูส้่งสารจะตอ้งเขา้ใจในบริบท วตัถปุระสงค ์รวมถึงความคาดหวงัของผูร้บัสาร  
- เลือกใชส้ื่อใหเ้หมาะสมกบัผูร้บัสาร  
- สามารถประเมินสถานการณท์ี่เป็นกระแสในปัจจบุนัมาประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสื่ออย่างสรา้งสรรค  ์

14. มารยาทในการสื่อสาร - ตระหนกัถึงการมีมารยาทในการสื่อสาร  
- มีกิริยาวาจาที่เรียบรอ้ยถกูตอ้งตามคตินิยมของตนในสงัคมนัน้ ๆ  
- สามารถน ามารยาทในการสื่อสารไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

15. การกลา้แสดงความคิดเห็น - การแสดงความคิดเห็นควรใชน้ า้เสียงในการสื่อสารทีส่ภุาพและเป็นมิตร  
- น า้เสียงที่ดีจะช่วยสรา้งบรรยากาศในการสนทนาไดด้ีขึน้  
- สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตนเองออกไปไดอ้ย่างเหมาะสม  
- ไม่ควรใชอ้ารมณใ์นการแสดงความคดิเห็น ควรใชส้ตแิละวิเคราะหจ์ากสื่อที่ฟังเพื่อแลกเปลี่ยน
ทศันคติ ความรูต้่อกนั 

 



  81 

ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดับ ทักษะ ผลการสัมภาษณ ์
16. ความสามารถเขา้ใจง่าย - เขา้ใจถึงแก่นของสารที่ตอ้งการจะสื่อสารอย่างแทจ้ริง  

- สามารถสรุปสารใหก้บับคุคลที่เกี่ยวขอ้งฟังและเขา้ใจตรงกนัไดโ้ดยง่าย  
- ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานที่เกี่ยวกบัผูร้บัสาร เพ่ือเป็นการมดัใจผูร้บัสารและสามารถสานสมัพนัธอ์นัดีใน
ระยะยาว 

17. การคิดก่อนพดู   - สื่อสารความคิดของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถตีความและรบัรูบ้ริบทของผูท้ี่มีส่วน
รว่มในกระบวนการสื่อสารนัน้ๆ ได ้ 
- หากพดูโดยไม่คิดหรือไตรต่รองก่อน อาจท าใหค้ าพูดนัน้ส่งผลกระทบและสรา้งความเสียหายต่อผู้
พดูนัน้ได ้ 
- สามารถคิดทบทวนและไตรต่รองใหร้อบคอบเสียก่อน ก่อนที่จะสื่อสารออกไป 

19. การวางแผน - การสื่อสารที่ดีจะต้องมีการวางแผน ล าดับความส าคัญของสาร โดยจะต้องตรงประเด็นตาม
วตัถปุระสงค ์รวมถึงใชส้ื่อและเทคนิคการสื่อสารใหเ้หมาะสมกบัผูร้บัสาร  
- การวางแผนและเตรียมความพรอ้มเพ่ือการสื่อสารในทกุครัง้จะช่วยท าใหผู้ส้่งสารนัน้กลายเป็นนัก
สื่อสารมืออาชีพ  
- ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารเป็นสิ่งที่ส  าคัญ ดังนั้น จึงต้องวางแผนการได้มาซึ่งข้อมูล รวมถึงการ
วิเคราะหข์อ้มลูนัน้ใหถ้กูตอ้งตรงตามวตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการจะสื่อสาร 

20. การมีความรบัผิดชอบ - มีจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  
- นกัสื่อสารที่ดี ตอ้งรูจ้กัเคารพสิทธิ และใหเ้กียรติผูอ่ื้น  
- นักสื่อสารจะตอ้งไม่เอาเปรียบหรือเห็นแก่ประโยชนส์่วนตนหรือท าการหาขอ้มูลที่ละเมิดสิทธิของ
ผูอ่ื้น  
- หากมีการสื่อสารไปสู่สาธารณชนโดยไม่ไดมี้การกลั่นกรองขอ้มูลอย่างรอบคอบ ผูส้่งสารจะตอ้ง
แสดงความรบัผิดชอบหรือยอมรบัผิดในสารที่ตนไดเ้ผยแพรไ่ป 

 
ขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาองคป์ระกอบของทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา 
ผูว้ิจยัน าผลการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งของอาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศึกษา

และผู้ใช้บัณฑิตที่รับบัณฑิตที่ส  าเร็จการศึกษา จึงได้องค์ประกอบทักษะสื่อสารส าหรับนิสิต
นักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในขัน้ตอนที่ 1 จ านวน 20 ทักษะ น ามาร่างแบบสอบถามเพื่อศึกษา
องคป์ระกอบทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจ
เครื่องมือ จ านวน 5 ท่าน  โดยมีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา .6938 แลว้ปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าไป  Try-out จ านวน 30 คน มีค่าความเชื่อมั่น .940 จากนั้นน าไปเก็บ
แบบสอบถามกับนิ สิ ตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาได้แก่  จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ านวน 394 คน ดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามเพศ และมหาวิทยาลยัที่ศกึษา 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ชาย 
2. หญิง 

169 
225 

42.89 
57.11 

รวม 394 100.00 
มหาวิทยาลัยทีศ่ึกษา   
1. จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 100 25.38 
2. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 180 45.69 
3. มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 114 28.93 

รวม 394 100.00 
 

จากตาราง 3 แสดงว่า ขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สดุ จ านวน 225 คน คิดเป็นรอ้ยละ 57.11 และเป็นเพศชาย จ านวน 169 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.89 

จ าแนกตามมหาวิทยาลยัที่ท าการศึกษาอยู่พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาที่ศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรม์ากที่สุด จ านวน 180 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.69 รองลงมาคือ นิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 114 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.93 และเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จ านวน 100 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.38 ตามล าดบั 

ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทกัษะสื่อสารของนิสิตนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษา  

ข้อความ 
n = 394 ระดับ 

X  S.D. ความคิดเหน็ 

1.ฉนัตัง้ใจรบัฟังขอ้มลูอย่างมีสมาธิ 4.00 1.00 มาก 
2.ฉนัมีมารยาทในการฟังไม่พดูแทรกในขณะที่ผูพ้ดูก าลงัสง่สาร 4.38 .572 มาก 
3.การฟังท าใหฉ้นัสามารถเพิ่มความรูใ้หม่ ๆ ได ้ 4.42 .592 มาก 
4.ฉนัฟังแลว้สามารถซกัถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได ้เม่ือผู้
พดูเปิดโอกาสใหส้อบถาม 

3.91 .794 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อความ 
n = 394 ระดับ 

X  S.D. ความคิดเหน็ 

5.การตัง้ใจฟังท าใหฉ้นัสามารถสรุปเนือ้หาสาระของสารนัน้ๆ ได ้ 4.20 .661 มาก 
6.ฉนัแบ่งเวลาส าหรบัการอ่านเพื่อทบทวนเนือ้หาสาระทัง้ก่อน
และหลงัเรียน 

4.07 .877 มาก 

7.ฉนัสามารถสื่อสารดว้ยขอ้มลูที่เป็นความจรงิเชื่อถือได ้ 4.28 .685 มาก 
8.ฉนัสามารถเรียงล าดบั ขัน้ตอน ของสารที่จะสง่ไปยงัผูฟั้งได ้ 
อย่างถกูตอ้ง 

4.21 .677 มาก 

9.ฉนัไม่บิดเบือนหรือแสดงขอ้มลูอนัเป็นเท็จในการสื่อสาร 4.26 .717 มาก 
10.ฉนัสามารถจบัใจความส าคญัและสรุปความจากการอ่านได ้ 4.24 .587 มาก 
11.ฉนัสามารถตัง้ค าถามเพื่อจะไดเ้ขา้ใจในเนือ้หานัน้ๆ ไดด้ีขึน้ 4.02 .704 มาก 
12.ฉนัสามารถสรุปความเพื่อสื่อสารกบับคุคลอื่นโดยมีสาระตรง
กบัสารที่ไดร้บัมา 

4.15 .620 มาก 

13.หากฉนัไม่มั่นใจในเนือ้หาที่ตนเองก าลงัฟัง/ศกึษา ฉนัจะตัง้
ค าถามและหาค าตอบจากสื่อในช่องทางต่าง ๆ 

4.10 .743 มาก 

14.ในฐานะของผูส้ง่สารและผูร้บัสารจะตอ้งใหเ้กียรติซึ่งกนั 
และกนั 

4.48 .696 มาก 

15.ฉนัใชส้ิทธิในการเป็นผูฟั้งไดโ้ดยการซกัถาม แลกเปลี่ยน
ประเด็นที่สนใจ 

4.09 .629 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อความ 
n = 394 ระดับ 

X  S.D. ความคิดเหน็ 

16.ฉนัหลีกเลี่ยงถอ้ยค าโจมตีบคุคลอื่นหรือใชว้าจาที่สรา้ง       
ความเกลียดชงั 

4.36 .707 มาก 

17.ฉนัไม่ใชว้าจาที่สอ่ไปทางพฤติกรรมรงัแกผูอ้ื่น (bully) 4.39 .676 มาก 
18.ฉนัค านึงถึงความถกูตอ้งของเนือ้หาและการใชภ้าษา            
ก่อนสง่สารในช่องทางต่าง ๆ 

4.39 .629 มาก 

19.ฉนัสามารถสื่อสารอย่างครบถว้นและชดัเจนจะกระตุน้ให้
ผูฟั้งเขา้ใจถึงสารนัน้ได ้

4.09 .623 มาก 

20.ฉนัสามารถสื่อสารดว้ยเหตผุลช่วยท าใหป้ฏบิตัิงานไดง้่าย
โดย ไม่เกิดความขดัแยง้ 

4.23 .518 มาก 

21.เม่ือมีผูข้อความช่วยเหลือฉนัสามารถอธิบายใหเ้ขา้ใจง่าย 4.10 .680 มาก 

22.ฉนัตระหนกัถึงความครบถว้นของเนือ้หา 4.23 .614 มาก 

23.ฉนัไม่แสดงท่าทีปฏิเสธหรือแสดงอารมณไ์ม่เห็นดว้ยกบัสิ่งที่     
ผูส้ง่สารไดน้ าเสนอ 

4.12 .749 มาก 

24.ฉนัเปิดใจรบัฟังในสิ่งต่างๆ และพิจารณาว่าเป็นเช่นนัน้
หรือไม่ แลว้จึงซกัถามในประเด็นที่สงสยั 

4.37 .592 มาก 

25.ฉนัสามารถใชน้ า้เสียงที่เหมาะสมตามสถานการณแ์ละ
กาลเทศะ 

4.27 .708 มาก 

26.หากฉนัเกิดภาวะตงึเครียดในระหว่างการสื่อสาร ฉนัจะ
ควบคมุตนเองไม่ใหเ้ป็นไปตามสภาวะทางอารมณ ์

4.11 .724 มาก 

27.ฉนัมีการพฒันาตนเองโดยการหาความรูจ้ากแหลง่ขอ้มลู
ต่างๆ 

4.27 .643 มาก 

28.ฉนัพฒันาองคค์วามรูท้ี่มีอยู่เดิมใหท้นัสมยัไม่ตกยคุ 4.20 .726 มาก 

29.ฉนัเตรียมขอ้มลูทกุครัง้อย่างรอบคอบเม่ือมีการสื่อสารกบั
บคุคลอื่น 

3.92 .696 มาก 

30.ฉนัแสวงหาความรูท้ี่สนใจเพื่อเป็นการพฒันาความสามารถ
ให ้ ดีขึน้ 

4.12 .616 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อความ 
n = 394 ระดับ 

X  S.D. ความคิดเหน็ 

31.ฉนัฝึกฝนและพฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็น      
นกัการสื่อสารที่ดี เชน่ ใชถ้อ้ยค า การออกเสียงที่ชดัเจน             
รูจ้กักาลเทศะ สภุาพ และมีความมั่นใจ เป็นตน้ 

4.04 .747 มาก 

32.ฉนัรบัสารแลว้ฉนัจะแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนัดว้ย
วาจา    ที่สภุาพเรียบรอ้ย 

4.22 .634 มาก 

33.การใชท้่าทางประกอบในการสื่อสารท าใหผู้พ้ดูเกิดความ
มั่นใจและน าไปสูค่วามน่าเชื่อถือ 

4.18 .671 มาก 

34.ฉนัน าเสนอสารผ่านสื่อควรค านึงถึงความเหมาะสม ความ
ถกูตอ้ง รวมถึงการใชภ้าษาที่เหมาะสมและอย่างสรา้งสรรค ์

4.31 .589 มาก 

35.การสื่อสารที่อา้งอิงจากแหลง่ขอ้มลูอื่น ๆ ฉนัจะแสดงแหลง่ 
ขอ้มลูที่อา้งอิงทกุครัง้ 

3.97 .802 มาก 

36.ฉนัศกึษากลุม่ผูฟั้งหรือมีขอ้มลูพืน้ฐานของผูร้บัสารก่อนเพื่อ
จะไดเ้ตรียมขอ้มลูใหต้รงตามเปา้หมาย 

4.10 .664 มาก 

37.ฉนัเลือกใชส้ื่อไดอ้ย่างเหมาะสมแลว้ ช่วยใหผู้ร้บัสารเกิด
ความคุน้เคยมากขึน้ 

4.24 .582 มาก 

38.ฉนัรูจ้กักาลเทศะ ซึ่งเป็นมารยาทพืน้ฐานของสงัคม 4.54 .592 มากที่สดุ 

39.ฉนัระมดัระวงัการใชห้ลกัภาษา ระดบัภาษา โดยค านึงถึง
พืน้ฐาน ประเพณี วฒันธรรมของผูร้บัสาร 

4.30 .643 มาก 

40.ฉนัใชจ้ิตวิทยาในการสื่อสาร โดยหลีกเลี่ยงการปะทะและ 
การใชอ้ารมณ ์ควรใชส้ติและเหตผุลในการตดัสินปัญหา  
ตามกาลเทศะอนัสมควร 

4.05 .663 มาก 

41.ฉนัใสใ่จในรายละเอียดรวมถึงขอ้มลูที่จะสง่สารไปยงับคุคล
ระดบัต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

4.22 .611 มาก 

42.ฉนัไม่หลงประเด็นหรือหลงไปตามกระแสของสารผ่านสื่อ
ต่าง ๆ โดยที่ยงัไม่มีการตรวจสอบความถกูตอ้ง 

4.06 .672 มาก 

43.ฉนัสามารถประเมินสื่อ วิเคราะห ์วิจารณส์ื่อไดอ้ย่าง
สรา้งสรรค ์และถกูตอ้งตามแหลง่ขอ้มลูหลกั 

4.11 .636 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อความ 
n = 394 ระดับ 

X  S.D. ความคิดเหน็ 

44.ฉนัเขา้ใจในบรบิท วตัถปุระสงค ์รวมถึงความคาดหวงัของผูร้บั
สาร 

4.07 .597 มาก 

45.ฉนัเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบัผูร้บัสาร 4.26 .614 มาก 
46.ฉนัสามารถประเมินสถานการณท์ี่เป็นกระแสในปัจจบุนั 
และส่ือสารไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.14 .662 มาก 

47.การประเมินความคาดหวงัของผูฟั้งชว่ยท าใหก้ารส่ือสาร           
มีประสิทธิภาพ 

4.10 .599 มาก 

48.ทกุครัง้ที่มีการส่ือสารฉนัจะศกึษาหวัขอ้และวตัถปุระสงค ์
ที่เก่ียวขอ้งกบัผูฟั้ง 

4.07 .640 มาก 

49.ฉนัสามารถน ามารยาทในการส่ือสารไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

4.27 .595 มาก 

50.ฉนัตระหนกัถงึการมีมารยาทในการส่ือสารอยู่เสมอ 4.57 .563 มากที่สดุ 
51.ฉนัสามารถเขา้ถงึส่ือและแยกแยะขอ้มลูไดว้า่ขอ้มลูใดเชื่อถือได้
หรือเชื่อถือไม่ได ้(Fake News) และส่ือสารดว้ยความถกูตอ้งตามคติ
นิยมของสงัคม 

4.31 .540 มาก 

52.การแสดงความคดิเห็นควรใชน้ า้เสียงในการส่ือสารท่ีสภุาพและ
เป็นมิตร 

4.41 .574 มาก 

53.น า้เสียงที่ดจีะชว่ยสรา้งบรรยากาศในการสนทนาไดด้ขีึน้ 4.50 .674 มาก 
54.ฉนัสามารถส่ือสารความคิดเห็นของตนเองออกไปไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4.23 .573 มาก 

55.ฉนัเขา้ใจถึงแก่นของสารท่ีตอ้งการจะสื่อสารอยา่งแทจ้รงิ 4.27 .605 มาก 
56.การส่ือสารของฉนัสามารถสรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูฟั้งไดโ้ดยงา่ย 4.21 .729 มาก 
57.ฉนัส่ือสารความคดิของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถงึสามารถ
ตีความและรบัรูบ้รบิทของผูท้ี่มีสว่นรว่มในกระบวน    การส่ือสารนัน้ 
ๆ ได ้

4.19 .571 มาก 

58.หากฉนัพดูโดยไม่คดิหรือไตรต่รองก่อน อาจท าใหค้  าพดูนัน้ส่งผล
กระทบและสรา้งความเสียหายได ้

4.34 .630 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อความ 
n = 394 ระดับ 

X  S.D. ความคิดเหน็ 

59.ฉนัคิดทบทวนและไตรต่รองใหร้อบคอบก่อนที่จะสื่อสาร
ออกไปในทกุช่องทาง 

4.38 .659 มาก 

61.การซกัถามท าใหฉ้นัเกิดความรูใ้หม่ได ้ 4.18 .586 มาก 

62.ฉนัมีการวางแผน และล าดบัความส าคญัของสารไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง 

4.33 .623 มาก 

63.ฉนัวางแผนและเตรียมความพรอ้มเพื่อการสื่อสารในทกุครัง้ 4.25 .723 มาก 

64.ฉนัวางแผนในการหาขอ้มลู รวมถึงการวิเคราะหข์อ้มลูนัน้ให้
ถกูตอ้งตรงตามวตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการจะสื่อสาร 

4.00 .710 มาก 

65.ฉนัมีจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบต่อสงัคมในการ
สื่อสาร 

4.12 .621 มาก 

66.ฉนัเคารพสิทธิและใหเ้กียรติผูอ้ื่น 4.35 .574 มาก 

67.ฉนักลั่นกรองขอ้มลูอย่างรอบคอบ และแสดงความ
รบัผิดชอบ  ในสารที่ตนไดเ้ผยแพรไ่ป 

4.53 .562 มากที่สดุ 

69.เม่ือมีผูข้อความช่วยเหลือฉนัสามารถอธิบายใหส้ามารถ
น าไปใชไ้ดจ้รงิ 

4.22 .626 มาก 

70.ฉนัตระหนกัถึงการเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นซกัถามได ้ 4.49 .627 มาก 

ภาพรวม 4.23 .643 มาก 
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จากตาราง 4 แสดงว่า นิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษามีทักษะสื่อสาร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก   ( = 4.23, S.D. = 0.643) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 
3.91 ถึง 4.57 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.540 ถึง 0.877 อยู่ในระดับมากทั้งหมด 
ยกเวน้ขอ้ 38 ขอ้ 50 และขอ้ 67 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

3. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis)  
ผูว้ิจยัไดท้ าการตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ก่อนการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ ว่า

ข้อมูลท่ีมีสามารถท าการวิเคราะห์องค์ประกอบได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ภายในดัชนี KMO การทดสอบ Bartlett’s test od Sphericity ดังนั้นขอ้ความที่น าไป
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบต่อไปนีจ้ะมีจ านวน 29 ขอ้ความ  

ตาราง 5 ค่าดชันี KMO (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequancy)  
และการทดสอบ Barlett’s test of Sphericity 

Kaiser – Meyer – Olkin Measure Barlett’s test of Sphericity 

of Sampling Adequancy Approx Chi - Square df Sig. 

.525 6240.999 2415 .000 

  

จากตาราง 5 แสดงว่า ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของการน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบ Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequancy: KMO และท าการ
ทดสอบ Barlett’s test of Sphericity ใช้ทดสอบสมมติฐานจะเป็นค่าสถิ ติที่ การแจกแจง
โดยประมาณแบบ Chi-Square ถ้าค่าไคสแควร์มี ค่มากหรือค่า Signicicant ในการทดสอบ

นัยส าคัญทางสถิติ (α) จะปฎิเสธ Ho หรือยอมรบั H1 นั่นคือตัวแปรที่ทดสอบมีความสมัพันธ์กัน
สามารถใชเ้ทคนิควิเคราะห ์Factor Analysis ได ้ในที่นีค่้า KMO เท่ากบั .525 ซึ่งสงูกว่าเกณฑข์ัน้
ต ่าคือ .5 และเขา้สู่ 1 สรุปไดว้่าขอ้มูลที่มีอยู่เหมาะสมต่อการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบมากและเมื่อ
พิจารณาการทดสอบค่า Barlett’s test of Sphericity มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-
Square เท่ากับ 8555.555 ไดค่้า Signicicant เท่ากับ .000  ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฎิเสธ Ho แสดง
ว่าขอ้มลูชดุนีม้ีความสมัพนัธก์นัจึงมีความเหมาะสมในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ  
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ผู้วิจัยได้ท าการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิ เคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle 
Component Analysis) เพื่อพิจารณาจ านวนองค์ประกอบที่ ได้ ค่าไอเกน ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมไดผ้ลดงัตาราง 6 

ตาราง 6 ค่าไอเกน ค่ารอ้ยละของความแปรปรวน และค่ารอ้ยละของความแปรปรวนสะสมที่ได้
จากการสกดัองคป์ระกอบดว้ยวิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (PCA) 

 

องค ์
ประกอบ 

ค่าไอเกนจากการสกดัองคป์ระกอบดว้ย
วิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (PCA) 

องค ์
ประกอบ 

ค่าไอเกนจากการสกดัองคป์ระกอบดว้ย
วิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (PCA) 

ค่าไอเกน รอ้ยละ
ของความ
แปรปรวน 

รอ้ยละของ
ความแปรปรวน

สะสม 

ค่าไอเกน รอ้ยละ
ของความ
แปรปรวน 

รอ้ยละของ
ความแปรปรวน

สะสม 

1 7.447 25.680 25.680 16 .538 1.856 86.460 
2 2.244 7.739 33.418 17 .512 1.766 88.226 
3 2.086 7.192 40.610 18 .470 1.622 89.847 
4 1.709 5.894 46.504 19 .456 1.573 91.421 
5 1.472 5.075 51.579 20 .386 1.330 92.750 
6 1.413 4.872 56.451 21 .365 1.258 94.008 
7 1.369 4.720 61.171 22 .320 1.104 95.112 
8 1.142 3.937 65.107 23 .278 .959 96.072 
9 1.045 3.602 68.710 24 .268 .925 96.996 
10 1.034 3.565 72.275 25 .225 .776 97.773 

11 .879 3.030 75.304 26 .194 .669 98.442 
12 .770 2.655 77.959 27 .182 .629 99.071 
13 .674 2.325 80.284 28 .142 .489 99.560 
14 .649 2.239 82.522 29 .128 .440 100.000 
15 .604 2.082 84.604     
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จากตาราง 6 แสดงว่า จากการสกัดองคป์ระกอบดว้ยวิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั 
ได้องค์ ประกอบหลักจ านวน 10 องค์ประกอบ ที่มีค่าไอเกน (Eigen Value) สูงกว่า 1.00 ซึ่งมี
ค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 1.034 ถึง 7.447 และองคป์ระกอบทัง้ 10 องคป์ระกอบ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตวัแปรทัง้หมดไดร้อ้ยละ 72.275  

เนื่องจากผูว้ิจัยตอ้งการใชเ้ฉพาะขอ้ความที่มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบตัง้แต่ .50 ขึน้
ไป ซึ่งเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาน า้หนกัองคป์ระกอบขัน้มีนยัส าคญั ไดข้อ้ความที่ตอ้งการจ านวน 
29 ข้อความ และในแต่ละองค์ประกอบมีตัวแปรอย่างน้อย 2 ข้อความ พบว่ามีทั้งหมด  
10 องคป์ระกอบ ผูว้ิจยัด าเนินการตัง้ชื่อองคป์ระกอบใหเ้หมาะสมกบัแต่ละองคป์ระกอบ ดงัตาราง 
7 ถึงตาราง 17 

ตาราง 7 องคป์ระกอบที่ 1 การวางแผนในการสื่อสารและตวัชีว้ัด 

ตัวชีว้ัด ค่าน ้าหนัก 
องคป์ระกอบ 

64.ฉนัวางแผนในการหาขอ้มลู รวมถึงการวิเคราะหข์อ้มลูนัน้ใหถ้กูตอ้งตรง
ตาม 
      วตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการจะสื่อสาร 

.793 

36.ฉนัศกึษากลุม่ผูฟั้งหรือมีขอ้มลูพืน้ฐานของผูร้บัสารก่อนเพื่อจะไดเ้ตรียม
ขอ้มลู 
      ใหต้รงตามเปา้หมาย 

.745 

62.ฉนัมีการวางแผน และล าดบัความส าคญัของสารไดอ้ย่างถกูตอ้ง .715 
35.การสื่อสารที่อา้งอิงจากแหลง่ขอ้มลูอื่น ๆ ฉนัจะแสดงแหลง่ขอ้มลูที่อา้งอิง 
     ทกุครัง้ 

.712 

29.ฉนัเตรียมขอ้มลูทุกครัง้อย่างรอบคอบเมื่อมีการสื่อสารกบับุคคลอื่น .678 
63.ฉนัวางแผนและเตรียมความพรอ้มเพื่อการสื่อสารในทุกครัง้ .674 

 
จากตาราง 7 แสดงว่าองคป์ระกอบที่ 1 ประกอบดว้ย 6 ขอ้ความ ไดแ้ก่ ขอ้ 64 ขอ้ 36  

ข้อ  62 ข้อ 35 ข้อ 29 และข้อ 63 โดยมีน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .793 ถึง  .674 ตั้งชื่อ
องคป์ระกอบนีว้่า การวางแผนในการสื่อสาร 
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ตาราง 8 องคป์ระกอบที่ 2 การสื่อสารดว้ยการพดูในถอ้ยค าอนัเหมาะสมและตวัชีว้ดั 

ตัวชีว้ัด ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

15.ฉนัใชส้ิทธิในการเป็นผูฟั้งไดโ้ดยการซกัถาม แลกเปลี่ยนประเด็นที่สนใจ .747 
11.ฉนัสามารถตัง้ค าถามเพื่อจะไดเ้ขา้ใจในเนือ้หานัน้ ๆ ไดดี้ขึน้ .733 
25.ฉนัสามารถใชน้ า้เสียงที่เหมาะสมตามสถานการณแ์ละกาลเทศะ .584 
16.ฉนัหลีกเลี่ยงถอ้ยค าโจมตีบุคคลอ่ืนหรือใชว้าจาที่สรา้งความเกลียดชงั .580 

 
จากตาราง 8 แสดงว่าองคป์ระกอบที่ 2 ประกอบดว้ย 4 ขอ้ความ ไดแ้ก่ ขอ้ 15 ขอ้ 11 

ขอ้ 25และขอ้ 16 โดยมีน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .747 ถึง .580 ตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า การ
สื่อสารดว้ยการพดูในถอ้ยค าอนัเหมาะสม 

ตาราง 9 องคป์ระกอบที่ 3 การเปิดใจยอมรบัและตวัชีว้ดั 

ตัวชีว้ัด ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

66.ฉนัเคารพสิทธิ และใหเ้กียรติผูอ่ื้น .868 
65.ฉนัมีจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบต่อสงัคมในการสื่อสาร .764 
70.ฉนัตระหนกัถึงการเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นซกัถามได ้ .643 

  
จากตาราง 9 แสดงว่าองคป์ระกอบที่ 3 ประกอบดว้ย 3 ขอ้ความ ไดแ้ก่ ขอ้ 66 ขอ้ 65 

และขอ้ 70 โดยมีน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .868 ถึง .643 ตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า การเปิดใจ
ยอมรบัความคิดที่แตกต่าง 
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ตาราง 10 องคป์ระกอบที่ 4 การประเมินสถานการณแ์ละตวัชีว้ดั 

ตัวชีว้ัด ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

46.ฉนัสามารถประเมินสถานการณท์ี่เป็นกระแสในปัจจุบนัและสื่อสารได ้
      อย่างเหมาะสม 

.717 

26.หากฉนัเกิดภาวะตงึเครียดในระหว่างการสื่อสาร ฉันจะควบคมุตนเอง 
      ไม่ใหเ้ป็นไปตามสภาวะทางอารมณ ์

.712 

47.การประเมินความคาดหวงัของผูฟั้งช่วยท าใหก้ารสื่อสารมีประสิทธิภาพ .590 

 
จากตาราง 10 แสดงว่าองคป์ระกอบที่ 4 ประกอบดว้ย 3 ขอ้ความ ไดแ้ก่ ขอ้ 46 ขอ้ 

26 และขอ้ 47 โดยมีน า้หนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .717 ถึง .590 ตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า การ
ประเมินสถานการณ ์
 

ตาราง 11 องคป์ระกอบที่ 5 การใชท้่าทางประกอบการสื่อสารและตวัชีว้ดั 

ตัวชีว้ัด ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

33.การใชท้่าทางประกอบในการสื่อสารท าใหผู้พ้ดูเกิดความมั่นใจและน าไปสู่ 
      ความน่าเชื่อถือ 

.801 

34.ฉนัน าเสนอสารผ่านสื่อควรค านึงถึงความเหมาะสม ความถกูตอ้ง รวมถึง 
      การใชภ้าษาที่เหมาะสมและอย่างสรา้งสรรค ์

.674 

 

จากตาราง 11 แสดงว่าองคป์ระกอบที่ 5 ประกอบดว้ย 2 ขอ้ความ ไดแ้ก่ ขอ้ 33 และ
ขอ้ 34 โดยมีน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .801 ถึง .674 ตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า การใชท้่าทาง
ประกอบการสื่อสาร 
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ตาราง 12 องคป์ระกอบที่ 6 การสื่อสารอย่างครบถว้นและชดัเจนและตวัชีว้ดั  

ตัวชีว้ัด ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

21.เมื่อมีผูข้อความช่วยเหลือฉนัสามารถอธิบายใหเ้ขา้ใจง่าย .743 
20.ฉนัสามารถสื่อสารดว้ยเหตผุลช่วยท าใหป้ฏิบติังานไดง้่าย 
      โดยไม่เกิดความขดัแยง้ 

.735 

19.ฉนัสามารถสื่อสารอย่างครบถว้นและชดัเจนจะกระตุน้ใหผู้ฟั้งเขา้ใจถึง
สารนัน้ได ้

.603 

  

จากตาราง 12 แสดงว่าองคป์ระกอบที่ 6 ประกอบดว้ย 3 ขอ้ความ ไดแ้ก่ ขอ้ 21 ขอ้ 
20 และขอ้ 19  โดยมีน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .743  ถึง .603 ตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า การ
สื่อสารอย่างครบถว้นและชดัเจน 

ตาราง 13 องคป์ระกอบที่ 7 การจบัใจความและประเด็นส าคญัและตวัชีว้ดั 

ตัวชีว้ัด ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

10.ฉนัสามารถจบัใจความส าคญัและสรุปความจากการอ่านได ้ .850 
68.ฉนัสามารถจบัใจความส าคญัและสรุปความจากการฟังได ้ .772 

 

จากตาราง 13 แสดงว่าองค์ประกอบที่ 7 ประกอบด้วย  2  ขอ้ความ ได้แก่ ขอ้ 10 
และขอ้ 68  โดยมีน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .850  ถึง .772 ตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า การจับ
ใจความและประเด็นส าคญั 
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ตาราง 14 องคป์ระกอบที่ 8 การรูเ้ท่าทนัสื่อและตวัชีว้ดั  

ตัวชีว้ัด ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

31.ฉนัฝึกฝนและพฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นนกัการสื่อสารที่ดี 
เช่น  
      ใชถ้อ้ยค า การออกเสียงที่ชดัเจนรูจ้กักาลเทศะ สภุาพ และมีความมั่นใจ 
      เป็นตน้ 

.637 

45.ฉนัเลือกใชส้ื่อใหเ้หมาะสมกบัผูร้บัสาร .563 

  

จากตาราง 14 แสดงว่าองคป์ระกอบที่ 8 ประกอบดว้ย 2 ขอ้ความ ไดแ้ก่ ขอ้ 31 และ
ขอ้ 45 โดยมีน า้หนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .637 ถึง .563 ตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า การรูเ้ท่าทัน
สื่อ 

ตาราง 15 องคป์ระกอบที่ 9 การรบัฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและตวัชีว้ดั  

ตัวชีว้ัด ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

52.การแสดงความคิดเห็นควรใชน้ า้เสียงในการสื่อสารที่สภุาพและเป็นมิตร .801 
24.ฉนัเปิดใจรบัฟังในสิ่งต่าง ๆ และพิจารณาว่าเป็นเช่นนัน้หรือไม่ แลว้จึง
ซกัถามในประเด็นที่สงสยั 

.655 

 

จากตาราง 18 แสดงว่าองคป์ระกอบที่ 9 ประกอบดว้ย 2 ขอ้ความ ไดแ้ก่ ขอ้ 52 และ
ขอ้ 24 โดยมีน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .801 ถึง .655 ตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า การรบัฟังและ
แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม  
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ตาราง 16 องคป์ระกอบที่ 10 การตระหนกัถึงเนือ้หาและความถกูตอ้งและตวัชีว้ดั  

ตัวชีว้ัด ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

18.ฉนัค านึงถึงความถกูตอ้งของเนือ้หาและการใชภ้าษาก่อนสง่สาร 
ในช่องทางต่าง ๆ 

.692 

58.หากฉนัพดูโดยไม่คิดหรือไตรต่รองก่อน อาจท าใหค้ าพดูนัน้สง่ผลกระทบ
และสรา้งความเสียหายได ้

.682 

 
จากตาราง 16 แสดงว่าองค์ประกอบที่ 10 ประกอบดว้ย 2 ข้อความ ได้แก่ ขอ้ 18 

และข้อ 58 โดยมีน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .692 ถึง .682 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี ้ว่า การ
ตระหนกัถึงเนือ้หาและความถกูตอ้ง 

ตาราง 17 องคป์ระกอบที่ไดห้ลงัจากการหมนุแกนองคป์ระกอบ 

ชื่อองคป์ระกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของ
ความแปรปรวน 

ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1.การวางแผนในการสื่อสาร 7.447 25.680 25.680 
2.การสื่อสารดว้ยการพดูในถอ้ยค าอนั
เหมาะสม 

2.244 7.739 33.418 

3.การเปิดใจยอมรบัความคิดที่แตกต่าง 2.086 7.192 40.610 
4.การประเมินสถานการณ ์ 1.709 5.894 46.504 
5.การใชท้่าทางประกอบการสื่อสาร 1.472 5.075 51.579 
6.การสื่อสารอย่างครบถว้นและชดัเจน 1.413 4.872 56.451 
7.การจบัใจความและประเด็นส าคญั 1.369 4.720 61.171 
8.การรูเ้ท่าทนัสื่อ 1.142 3.937 65.107 
9.การรบัฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 1.045 3.602 68.710 
10.การตระหนกัถึงเนือ้หาและความถูกตอ้ง 1.034 3.565 72.275 
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จากตาราง 17 แสดงว่า องคป์ระกอบทัง้ 10 องคป์ระกอบมีค่าไอเกน (Eigen Value) 
อยู่ระหว่าง 7.447 ถึง 1.034 ซึ่งประกอบไปดว้ย 1. การวางแผนในการสื่อสาร 2. การสื่อสารดว้ย
การพูดในถ้อยค าอันเหมาะสม 3. การเปิดใจยอมรับความคิดที่แตกต่าง 4. การประเมิน
สถานการณ ์5. การใชท้่าทางประกอบการสื่อสาร 6. การสื่อสารอย่างครบถว้นและชดัเจน 7. การ
จับใจความและประเด็นส าคัญ  8. การรูเ้ท่าทันสื่อ 9. การรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสม และ 10. การตระหนักถึงเนือ้หาและความถูกต้อง โดยทั้ง 10 องค์ประกอบสามารถ
รว่มกนัอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทัง้หมดไดร้อ้ยละ 72.275 

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะส่ือสาร
ส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ดังต่อไปนี ้

ผู้วิจัยน าผลการศึกษาองค์ประกอบทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศึกษาในระยะ ที่ 1 จ านวน 10 องคป์ระกอบ คือ 1. การวางแผนในการสื่อสาร 2. การ
สื่อสารดว้ยการพดูในถอ้ยค าอนัเหมาะสม 3. การเปิดใจยอมรบัความคิดที่แตกต่าง 4. การประเมิน
สถานการณ ์5. การใชท้่าทางประกอบการสื่อสาร 6. การสื่อสารอย่างครบถว้นและชดัเจน 7. การ
จับใจความและประเด็นส าคัญ  8. การรูเ้ท่าทันสื่อ 9. การรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสม และ10. การตระหนกัถึงเนือ้หาและความถูกตอ้ง ผูว้ิจยัน ามาสงัเคราะหแ์ละด าเนินการ
ร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
โดยใชแ้นวคิดการพฒันารูปแบบการน าองคป์ระกอบของทกัษะปฏิบัติที่ประกอบดว้ยทกัษะย่อย ๆ 
แลว้น ามาเชื่อมโยงกนัเป็นทกัษะใหญ่ ของ ทิศนา แขมมณี (2560: 245-246) คือ 1. หลกัการและ
แนวคิด 2. วัตถุประสงค์ 3. กระบวนการ และ 4. การประเมินผล น ามาสรา้งเป็นรูปแบบการจัด
กิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ตามภาพที่ 20 ดงันี ้  

1. หลักการและแนวคิดของรูปแบบการจัดกิจกรรม การพัฒนาก าลังคนให้
ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในนิสิตนกัศึกษานัน้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมถึงทักษะการสื่อสารของบณัฑิต ซึ่งทักษะต่าง ๆ  ที่สอดแทรกใหก้ับ
นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา จึงควรพัฒนาคุณภาพในรูปแบบของการจัดกิจกรรมรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสรา้งและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เกิดทักษะและตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานในอนาคต และจากที่ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาองคป์ระกอบทักษะสื่อสารส าหรบั
นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา พบว่า องค์ประกอบทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา มีจ านวน 10 องคป์ระกอบ คือ 1. การวางแผนในการสื่อสาร   2. การสื่อสาร
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ด้วยการพูดในถ้อยค าอันเหมาะสม 3. การเปิดใจยอมรบัความคิดที่แตกต่าง 4. การประเมิน
สถานการณ ์5. การใชท้่าทางประกอบการสื่อสาร 6. การสื่อสารอย่างครบถว้นและชดัเจน 7. การ
จับใจความและประเด็นส าคัญ 8. การรูเ้ท่าทันสื่อ 9. การรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสม และ  10. การตระหนักถึงเนือ้หาและความถูกตอ้ง นัน้ ผูว้ิจัยจึงพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา โดยใชรู้ปแบบการเรียน 
การสอนที่เนน้การพัฒนาดา้นทักษะพิสยั (Psycho-Motor Domain) ของทิศนา แขมมณี (2560: 
246-247) ซึ่งเป็นรูปแบบที่เก่ียวกบัองคป์ระกอบของทกัษะปฏิบติัที่ประกอบดว้ยทกัษะย่อย ๆ แลว้
ค่อยเชื่อมโยงกันเป็นทักษะใหญ่ช่วยให้ผูเ้รียนปฏิบัติทักษะไดดี้และรวดเร็วขึน้ เพื่อช่วยพัฒนา
ความสามารถของผูเ้รียนในดา้นการปฏิบัติหรือ    การแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการพัฒนาทางดา้นทักษะสื่อสารจ านวน 5 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการวางแผนการ
สื่อสาร 2. กิจกรรมคน้ควา้ขอ้มูล 3. กิจกรรมบุคลิกภาพ 4. กิจกรรมรูเ้ท่าทันสื่อ และ 5. กิจกรรม
เปิดใจ ซึ่งทั้ง 5 กิจกรรมมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สามารถเสริมสรา้งทักษะสื่อสารของนิสิต
นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาทัง้ 10 องคป์ระกอบ ตามตารางเชื่อมโยงระหว่างองคป์ระกอบทกัษะ
สื่อสารกบัรูปแบบการจดักิจกรรมขา้งตน้ 

2. วัตถุประสงคข์องรูปแบบการจัดกิจกรรม มีดังนี ้1. เพื่อใหน้ิสิตนักศึกษา
สามารถวางแผนในการสื่อสาร ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการสื่อสาร และประเมินสถานการณท์ี่อาจ
เกิดขึน้ในการสื่อสารได้ 2. เพื่อใหน้ิสิตนักศึกษาสามารถคน้ควา้ขอ้มูลและอา้งอิงขอ้มูลในการ
สื่อสาร สามารถซกัถาม 3. เพื่อใหน้ิสิตนกัศึกษาสามารถใชท้่าทางประกอบในการสื่อสาร สามารถ
ควบคุมตนเองในการสื่อสาร และสามารถใช้น ้าเสียงที่ชัดเจนในการสื่อสารได้  4. เพื่อให้นิสิต
นักศึกษาสามารถเลือกช่องทางในการสื่อสาร สามารถใชภ้าษาและถ้อยค าสุภาพ สามารถใช้
วิจารณญาณและไตร่ตรองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในการสื่อสารได้ และ 5. เพื่อใหน้ิสิตนักศึกษา
สามารถเปิดใจรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถเคารพสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิผูอ่ื้นใน
การสื่อสารได ้

3. กระบวนการของรูปแบบการจดักิจกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม 
ดงันี ้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการวางแผนการสื่อสาร  เป็นกิจกรรมที่ใหค้วามรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกับ การวางแผน การสื่อสาร ก าหนดวัตถุประสงคก์ารสื่อสาร สามารถประเมิน
สถานการณท์ี่อาจเกิดขึน้ ในการสื่อสารและสามารถสื่อสารอย่างครบถว้น เขา้ใจง่าย ชดัเจนและมี
เหตุผล ซึ่งกิจกรรมการวางแผน การสื่อสารสามารถพัฒนาทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา
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สถาบนัอดุมศึกษาตามองคป์ระกอบที่ 1 การวางแผนในการสื่อสาร, องคป์ระกอบที่ 4 การประเมิน
สถานการณ์, องคป์ระกอบที่ 6 การสื่อสารอย่างครบถ้วนและชัดเจน , องคป์ระกอบที่ 7 การจับ
ใจความและประเด็นส าคญั และองคป์ระกอบที่ 10  การตระหนกัถึงเนือ้หาและความถกูตอ้ง 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมคน้ควา้ขอ้มลู  เป็นกิจกรรมที่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัการคน้ควา้ขอ้มลูและอา้งอิงขอ้มลูเพื่อใชใ้นการสื่อสาร การซกัถามและแลกเปลี่ยนขอ้มลู
ในการสื่อสาร รวมถึงการจับใจความและ   การสรุปขอ้มลูในการสื่อสาร ซึ่งกิจกรรมคน้ควา้ขอ้มูล
สามารถพัฒนาทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาตามองคป์ระกอบที่ 1 การ
วางแผนในการสื่อสาร องค์ประกอบที่  2 การสื่อสารด้วยการพูดในถ้อยค าอันเหมาะสม 
องค์ประกอบที่ 6 การสื่อสารอย่างครบถ้วนและชัดเจน  องค์ประกอบที่  7 การจับใจความและ
ประเด็นส าคญั และองคป์ระกอบที่ 9 การรบัฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบุคลิกภาพในการสื่อสาร  เป็นกิจกรรมที่ใหค้วามรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบั การใชท้่าทางประกอบในการสื่อสารได้ การใชน้ า้เสียงที่ชดัเจนและสุภาพใน
การสื่อสารได ้รวมถึง การควบคมุตนเองในการสื่อสารอีกดว้ย ซึ่งกิจกรรมบุคลิกภาพในการสื่อสาร
สามารถพัฒนาทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาตามองคป์ระกอบที่ 2 การ
สื่อสารดว้ยการพดูในถอ้ยค าอนัเหมาะสม องคป์ระกอบที่ 4 การประเมินสถานการณ ์องคป์ระกอบ
ที่ 5 การใชท้่าทางประกอบการสื่อสาร องคป์ระกอบที่ 8 การรูเ้ท่าทนัสื่อ และองคป์ระกอบที่ 9 การ
รบัฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมรูเ้ท่าทันสื่อ  เป็นกิจกรรมที่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเลือกช่องทางในการสื่อสาร การใชถ้อ้ยค าสภุาพและใชภ้าษาที่ถูกตอ้งในการสื่อสาร
ได้ รวมถึงการใช้วิจารณญาณและการไตร่ตรองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในการสื่อสารได้ ซึ่ง
กิจกรรมรูเ้ท่าทันสื่อสามารถพัฒนาทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ตาม
องคป์ระกอบที่ 2 การสื่อสารดว้ยการพูดในถ้อยค าอันเหมาะสม องคป์ระกอบที่ 5 การใชท้่าทาง
ประกอบการสื่อสาร และองคป์ระกอบที่ 8 การรูเ้ท่าทนัสื่อ 

กิจกรรมที่  5 กิจกรรมเปิดใจ   เป็นกิจกรรมที่ ให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการรบัเปิดใจรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นในการสื่อสารได ้และการเคารพสิทธิของตนเอง
และผูอ่ื้นในการสื่อสารได ้ซึ่งกิจกรรมเปิดใจสามารถพัฒนาทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบที่  2 การสื่อสารด้วยการพูดในถ้อยค าอันเหมาะสม 
องค์ประกอบที่ 3 การเปิดใจยอมรบัความคิดที่แตกต่าง  และองค์ประกอบที่ 9  การรบัฟังและ
แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
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4. การประเมินผลของรูปแบบการจัดกิจกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ 1. การประเมินผลรายกิจกรรม และ 2. การประเมินผลรวมกิจกรรม  เพื่อเป็นการประเมินผลที่
นิสิตนกัศึกษาไดร้บัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบและนิสิตนกัศกึษาสามารถปฏิบติักิจกรรม
เสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากนัน้ผูว้ิจัยไดร้่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบั
นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 5 กิจกรรม โดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้
ขอ้เสนอแนะต่อข้อมูลการร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ตามตาราง 18 จากนัน้ผูว้ิจยัไดน้ ามาวิเคราะหค์วามถ่ี (Frequency) 
รอ้ยละ (Percentage)และปรบัแกต้ามที่ผูท้รงคณุวฒุิใหข้อ้เสนอแนะ ดงัตาราง 18 

ตาราง 18 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างองคป์ระกอบทกัษะสื่อสารกบัรูปแบบการจดักิจกรรม 

 
 

องคป์ระกอบ 

1.กิจกรรม
การวาง
แผนการ
สื่อสาร 

2.กิจกรรม
ค้นคว้า
ข้อมูล 

3.กิจกรรม
บุคลิกภาพ
ในการ
สื่อสาร 

4.
กิจกรรม
รู้เท่าทนั
สื่อ 

5.
กิจกรรม
เปิดใจ 

1.การวางแผนในการสื่อสาร ✓ ✓    

2.การสื่อสารดว้ยการพดูในถอ้ยค าอนั
เหมาะสม 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.การเปิดใจยอมรบัความคิดเห็นที่แตกต่าง     ✓ 

4.การประเมินสถานการณ ์ ✓  ✓   

5.การใชท้่าทางประกอบการสื่อสาร   ✓ ✓  

6.การสื่อสารอย่างครบถว้นและชดัเจน ✓ ✓    

7.การจบัใจความและประเด็นส าคญั ✓ ✓    

8.การรูเ้ท่าทนัสื่อ   ✓ ✓  

9.การรบัฟังและแสดงความคิดเห็นอยา่ง
เหมาะสม 

 ✓ ✓  ✓ 

10.การตระหนกัถึงเนือ้หาและความถกูตอ้ง     ✓ 

 
จากตาราง 18 สามารถแสดงความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการ

วางแผนการส่ือสาร เชื่อมโยงกับองคป์ระกอบที่ 1. การวางแผนในการสื่อสาร  4. การประเมิน
สถานการณ์  6. การสื่อสารอย่างครบถว้นและชดัเจน  7. การจบัใจความและประเด็นส าคญั และ
องค์ประกอบที่  10. การตระหนักถึงเนื ้อหาและความถูกต้อง กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค้นคว้า
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ข้อมูล เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกบัองคป์ระกอบที่ 1. การวางแผนในการสื่อสาร 2. การสื่อสารดว้ย
การพูดในถอ้ยค าอันเหมาะสม  6. การสื่อสารอย่างครบถว้นและชัดเจน  7. การจับใจความและ
ประเด็นส าคญั และองคป์ระกอบที่ 9. การรบัฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม กิจกรรมที ่
3 กิจกรรมบุคลิกภาพในการส่ือสาร เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับองคป์ระกอบที่ 2. การสื่อสาร
ดว้ยการพูดในถ้อยค าอันเหมาะสม 4. การประเมินสถานการณ์  5. การใช้ท่าทางประกอบการ
สื่อสาร  8. การรูเ้ท่าทนัสื่อ และองคป์ระกอบที่ 9. การรบัฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมรู้เท่าทันส่ือ เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกบัองคป์ระกอบที่ 2. การสื่อสารดว้ย
การพูดในถ้อยค าอันเหมาะสม  5. การใช้ท่าทางประกอบการสื่อสาร และองค์ประกอบที่  8.  
การรูเ้ท่าทันสื่อ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเปิดใจ เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบที่  2.  
การสื่อสารดว้ยการพูดในถอ้ยค าอันเหมาะสม 3. การเปิดใจยอมรบัความคิดเห็นที่แตกต่าง และ
องคป์ระกอบที่ 9 การรบัฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
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ตาราง 19 แสดงผลจากการพิจารณาขอ้มลูการรา่งรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะ

สื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา 

 

ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 
ระดับความคิดเหน็  

ข้อเสนอแนะ เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

1 .หลักการและแนวคิดของรูปแบบการจัดกิจกรรม 
จากนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาท่ีมุ่งเนน้เกี่ยวกับหลกัสตูร
และการจัดการเรียนการสอนเข้าไว้ด้วยกัน  ถือว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อสรา้งความเข้าใจและความมั่นใจให้กับผู้ท่ีคาดหวังในคุณลักษณะของ
บณัฑิต เช่น นิสิตนักศึกษา ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ เป็นตน้ โดยไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท้ัง้หมด 5 ดา้น ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (2552) คือ 1.ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู ้3.ด้านทักษะทางปัญญา4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ และ 5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสารและ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการพฒันาจะตอ้งสอดแทรกทกัษะต่าง ๆ เพิ่มเติมเขา้ไป โดย
การพฒันาก าลงัคนใหต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมถึงทักษะการสื่อสารของบัณฑิต ซึ่งทักษะต่าง ๆ ท่ีสอดแทรก
ให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาจึงควรพัฒนาคุณภาพในทักษะดังกล่าวโดยการ
พฒันารูปแบบของการจดักิจกรรมใหนิ้สิตนกัศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสรา้งและ
พัฒนาคุณภาพของบณัฑิตใหเ้กิดทักษะและตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานใน
อนาคต และจากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดม ศึ กษ า  พ บว่ า  อ งค์ป ระกอบทั กษ ะสื่ อสารส าห รับ นิ สิ ตนั ก ศึกษ า
สถาบนัอดุมศึกษา มีจ านวน 10 องคป์ระกอบ คือ 1.การวางแผนในการสื่อสาร 2.การสื่อสาร
ดว้ยการพูดในถอ้ยค าอันเหมาะสม 3.การเปิดใจยอมรบัความคิดท่ีแตกต่าง 4.การประเมิน
สถานการณ ์5.การใชท่้าทางประกอบการสื่อสาร 6.การสื่อสารอย่างครบถว้นและชัดเจน 7.
การจับใจความและประเด็นส าคัญ 8.การรูเ้ท่าทันสื่อ 9.การรบัฟังและแสดงความคิดเห็น
อย่างเหมาะสม และ10.การตระหนกัถึงเนือ้หาและความถูกตอ้ง ผูว้ิจยัจึงพัฒนารูปแบบการ
จดักิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา โดยใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) ของทิศนา 
แขมมณี (2560: 245-246) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบของทักษะปฏิบัติท่ี
ประกอบดว้ยทกัษะย่อย ๆ  แลว้ค่อยเชื่อมโยงกนัเป็นทกัษะใหญ่ช่วยใหผู้เ้รียนปฏิบติัทกัษะได้
ดีและรวดเร็วขึน้ โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพัฒนาดา้นทักษะพิสยั เพื่อช่วย
พฒันาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นการปฏิบติั หรือการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ี
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาทางดา้นทกัษะส่ือสารจ านวน 5 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมการวาง
แผนการสื่อสาร 2.กิจกรรมคน้ควา้ขอ้มลู 3.กิจกรรมบคุลิกภาพ 4.กิจกรรมรูเ้ท่าทนัสื่อ และ5.
กิจกรรมเปิดใจ ซึ่งทัง้ 5 กิจกรรมมีรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีสามารถเสริมสรา้งทกัษะสื่อสาร
ของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 10 องค์ประกอบ ตามตารางเชื่อม โยงระหว่าง
องคป์ระกอบทกัษะส่ือสารกบัรูปแบบการจดักิจกรรมขา้งตน้ 

6 
คิดเป็น
ร้อยละ 
85.71 

1 
คิดเป็น
ร้อยละ 
14.29 

-ป รับ บ างข้ อค วาม ให้
ชัดเจนและความหมายให้
ตรงกับประเด็นตามที่
ผู้วิจัยต้อง การ 
-ควรระบุเพิ่มเติมเหตุผล
ของความจ าเป็น  ต้อง
ส ร้ า ง กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ
เสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศกึษา  
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 
ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความคดิเหน็  
ข้อเสนอแนะ เหน็

ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

2. วัตถุประสงคข์องรูปแบบการจัดกิจกรรม 
1.เพื่อใหน้ิสิตนกัศึกษาสามารถวางแผนในการ
สื่อสาร ก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการสื่อสาร และ
ประเมินสถานการณท์ี่อาจเกิดขึน้ในการสื่อสารได ้

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

2.เพื่อใหน้ิสิตนกัศึกษาสามารถคน้ควา้ขอ้มลูและ
อา้งอิงขอ้มลูในการสื่อสาร สามารถซกัถาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และสามารถจบัใจความและ
สรุปขอ้มลูในการสื่อสารได ้ 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 -หากเป็นไปได ้อาจพิจารณาเพิ่ม
การพฒันาใหน้ิสิตสามารถคิด
วิเคราะหแ์ละแยกแยะระหว่าง
ขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ และหรือขอ้มลู
จรงิกบัขอ้มลูที่ไม่น่าเชื่อถือ และ
หรือขอ้มลูเท็จ 

3.เพื่อใหน้ิสิตนกัศึกษาสามารถใชท้่าทาง
ประกอบในการสื่อสาร สามารถควบคมุตนเองใน
การสื่อสาร และสามารถใชน้ า้เสียงที่ชดัเจนใน
การสื่อสารได ้

6 
คิดเป็น
ร้อยละ 
85.71 

1 
คิดเป็น
ร้อยละ 
14.29 

-เอาวตัถปุระสงคเ์รื่อง “การ
ควบคมุตนเอง ”ไวเ้ป็นกิจกรรม

ทา้ยสดุ เป็นกิจกรรมที่เป็นภาพ
ใหญ่ 

4.เพื่อใหน้ิสิตนกัศึกษาสามารถเลือกช่องทางใน
การสื่อสาร สามารถใชภ้าษาและถอ้ยค าสภุาพ 
สามารถใชว้ิจารณญาณและไตรต่รองผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึน้ในการสื่อสารได ้

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 -ขอ้ 3 ขอ้ 4 น่าจะแยกเป็นการ
ใชว้จันภาษากบัอวจันภาษา สว่น
การเลือกช่องทางการสื่อสารและ
การใชว้ิจารณญาณและไตร่ตรอง
ผลกระทบ อาจจะแยกเป็นอีกขอ้ 

5.เพื่อใหน้ิสิตนกัศึกษาสามารถเปิดใจรบัฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถเคารพสิทธิของตนเอง
และเคารพสิทธิผูอ่ื้นในการสื่อสารได ้

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 -กิจกรรมเปิดใจเป็นจุดประสงค์
หลกัหรือไม่หรือเพียงใหน้ิสิต
พรอ้มและแสดงใหเ้ห็นว่ารบัฟังก็
เพียงพอแลว้ 
-ปรบัชื่อกิจกรรมเป็น  

“รบัฟังความคิดเห็น”  
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 
ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 
ข้อเสนอแนะ 

เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

3. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่1 ขั้นการกระท า 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการวางแผนการส่ือสาร 
ผูส้อนใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่นิสิตนกัศึกษาเห็น
ความส าคญัและประโยชนข์องการวางแผนและการ
ก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการสื่อสาร และประโยชนใ์น
การประเมินสถานการณท์ี่อาจเกิดขึน้ในการสื่อสาร 
เพื่อใหผู้ร้บัสารเขา้ใจตรงกบัผูส้ง่สาร และเขา้ใจเหตุ
และผลในการสื่อสารนัน้อย่างครบถว้น 

6 
คิดเป็น
ร้อยละ 
85.71 

1 
คิดเป็น
ร้อยละ 
14.29 

-ควรระบเุพิ่มใน 
วตัถุประสงคก์ิจกรรมดว้ย 
เพราะเนือ้หานีม้ีอยู่ใน
ขัน้ตอนของกิจกรรม 

4. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่1 ขั้นการกระท า 
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมค้นคว้าข้อมูล 
ผูส้อนใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่นิสิตนกัศึกษาเห็น
ความส าคญัและประโยชนข์องการคน้ควา้ขอ้มลู 
อา้งอิงขอ้มลูในการสื่อสาร และเพื่อเป็นประโยชนใ์น
การน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และผูส้อนใหค้วามรู้
ความเขา้ใจแกน่ิสิตนกัศกึษา 
 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 -ความส าคญัและประโยชน์
ของการคน้ควา้  ”ในสว่นนี ้
ไม่ชดัเจนว่าหมายถึง การที่
ผูส้อนใหค้วามรูแ้ละชีแ้จง
ใหเ้ห็นวิธีการหรือเทคนิค
การคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อให้
ปรากฎผลการคน้ที่ตรง
ความตอ้งการ จะชดัเจน
กว่าหรือไม่ครบั 
-ควรพิจารณาเพิ่มทกัษะ
การคิด วิเคราะห ์และ
แยกแยะขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ 
และขอ้มลูที่ไม่น่าเชื่อถือ 
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 
 

ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

5  .กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม   
ขั้นที ่1 ขั้นการกระท า 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมบุคลิกภาพในการ
ส่ือสาร 
ผูส้อนใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่นิสิตนกัศึกษา
เห็นความส าคญัและประโยชนข์องการใช้
ท่าทางประกอบในการสื่อสาร การควบคมุ
ตนเองในการสื่อสาร การใชน้ า้เสียงที่ชดัเจนใน
การสื่อสาร 

6 
คิด
เป็น
ร้อย
ละ 
85.71 

1 
คิดเป็น
ร้อยละ 
14.29 

-เอาวตัถปุระสงคเ์รื่อง “การควบคมุ
ตนเอง ”ไวเ้ป็นกิจกรรมทา้ยสดุ เป็น

กิจกรรมที่เป็นภาพใหญ่ 

6. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่1 ขั้นการกระท า 
กิจกรรมที ่4 กิจกรรมรู้เท่าทันส่ือ 
ผูส้อนใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่นิสิตนกัศึกษา
เห็นความส าคญัและประโยชนข์องการเลือก
ช่องทางในการสื่อสาร การใชภ้าษาและถอ้ยค า
สภุาพ การใชว้ิจารณญาณและการไตร่ตรอง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในการสื่อสาร 

6 
คิด
เป็น
ร้อย
ละ 
85.71 

1 
คิดเป็น
ร้อยละ 
14.29 

-จากผลการสมัภาษณด์า้นการรูเ้ท่าทนั
สื่อ รายละเอียดของกิจกรรมในขัน้ตอน
นีด้ไูม่สอดคลอ้งกนั คือ การเขา้ถึงสื่อ 
การพิจารณาเลือกใชส้ื่อ การตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง การวิจารณส์ื่ออย่าง
สรา้งสรรค ์
-การใชวิ้จารณญาณและการไตรต่รอง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในการสื่อสาร 
ถา้มีการเพิ่มเติมเรื่องกฎหมายเบือ้งตน้ 
ง่ายต่อการเขา้ใจในการสื่อสารและการ
เกิดผลกระทบ จะท าใหน้ิสิตนกัศกึษาได้
ระมดัระวงัในการสื่อสารมากยิง่ขึน้ 
-ทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อควรจะ
ประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนรูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบั 1.การเปิดรบัสื่อ 2.การ
วิเคราะหส์ื่อ 3.การเขา้ใจสื่อ 4.การ
ประเมินค่า 5.การใชส้ื่อใหเ้กิดประโยชน ์
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 

 
ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความคิดเหน็  

 
ข้อเสนอแนะ 

เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

7. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่1 ขั้นการกระท า 
กิจกรรมที ่5 กิจกรรมเปิดใจ 
ผูส้อนใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่นิสิตนกัศึกษาเห็น
ความส าคญัและประโยชนข์องการเปิดใจรบัฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น  การเคารพสิทธิของตนเองและเคารพ
สิทธิผูอ่ื้นในการสื่อสาร 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

8. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่2 ขั้นสาธิต 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการวางแผนการส่ือสาร 
1. ผูส้อนสาธิตการวางแผนในการสื่อสารใหน้ิสิต
นกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบติัตาม  

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

2. ผูส้อนสาธิตการก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการสื่อสาร
ใหน้ิสิตนกัศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบติัตาม 
เพื่อใหก้ารสื่อสารบรรลวุตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว ้

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

3. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการประเมิน
สถานการณใ์นการสื่อสารใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรู้
และทดลองปฏิบติัตาม เพื่อเตรียมความพรอ้มในการ
รบัมือไดท้นัถ่วงที 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 -ให้ปรับแก้คำว่า ถ่วงที 
เป็น ท่วงที 

4. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการสื่อสารอย่าง
ครบถว้น เช่น ใหผู้ร้บัสารเขา้ใจตรงกบัผูส้ง่สาร และ
เขา้ใจเหตแุละผลในการสื่อสารนัน้ 

6 
คิดเป็น
ร้อยละ 
85.71 

1 
คิดเป็นร้อย
ละ 
14.29 

-ควร แจกแจง หรือ ระบุ
รายละเอียด/ ขยาย
ความค าว่า การสื่อสาร
อย่างครบถว้น 
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 
 

ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

9  .กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม   
ขั้นที ่2 ขั้นสาธิต 
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมค้นคว้าข้อมูล 
1. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการคน้ควา้ขอ้มลูและ
การอา้งอิงขอ้มลูเพื่อการสื่อสารใหน้ิสิตนกัศกึษาได้
เรียนรูแ้ละทดลองปฏิบติัตาม และผูส้อนสาธิตและ
ยกตวัอย่างการพิจารณาและตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของขอ้มลู 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 3.อาจพิจารณาเพิ่ม
กิจกรรมย่อย ดงันี ้ผูส้อน
สาธิตการพิจารณาและ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของขอ้มลู 
 

2. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการซกัถามเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูข้อ้มลูในการสื่อสารใหน้ิสิตนกัศกึษา
ไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบติัตาม เพื่อใหน้ิสิตนกัศกึษา
สามารถซกัถามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นที่สาธารณะได ้

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

3. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างกิจกรรมการคน้ควา้ 
การจบัใจความและสรุปขอ้มลูในการสื่อสาร โดยให้
นิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบติัตาม 
 

6 
คิดเป็น
ร้อยละ 
85.71 

1 
คิดเป็น
ร้อยละ 
14.29 

-ในสว่นของขอ้ที่ 3 ดไูม่
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการ
คน้ควา้ ควรเป็นกิจกรรม
การประเมินสารสนเทศผล
การคน้ที่ได ้มากกว่าการ
จบัใจความและสรุปขอ้มลู
ที่เป็นขัน้ตอนหลงัจากการ
ประเมินสารสนเทศที่ได้
จากการคน้ 
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 

 
ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

10. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่2 ขั้นสาธิต 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมบุคลิกภาพในการส่ือสาร 
1. ผูส้อนสาธิตและยกตัวอย่างการใชท้่าทางประกอบใน
การสื่อสารเพื่อการสื่อสารใหน้ิสิตนักศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละ
ทดลองปฏิบติัตาม 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 -การสาธิตอาจมีการตอบ
ข้อซักถามได้ด้วยหรือไม่ 
-อาจเพ่ิมการซักถามหรือ
ก า ร ให้ ป ฎิ บั ติ ต า ม ใน
กิจกรรมขั้นสาธิตด้วย 

2. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการใชน้ า้เสียงที่ชดัเจนใน
การสื่อสาร โดยใหน้ิสิตนกัศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลอง
ปฏิบติัตาม เพื่อใหน้ิสิตนกัศึกษาสามารถใชน้ า้เสียงที่
ชดัเจนและสภุาพในการสื่อสารได ้

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

3. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการควบคมุตนเองในการ
สื่อสาร โดยใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบติั
ตาม 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

11. กระบวนการของรูปแบบการจดักิจกรรม  
ขัน้ที่ 2 ขัน้สาธิต 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมรูเ้ท่าทนัสื่อ 
1. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการเลือกช่องทางในการ
สื่อสาร เพื่อการสื่อสารใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละ
ทดลองปฏิบติัตาม 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 

 
ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

11  .กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม   
ขั้นที ่2 ขั้นสาธิต 
กิจกรรมที ่4 กิจกรรมรู้เท่าทันส่ือ )ต่อ(  
2. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการใชถ้อ้ยค า
สภุาพใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลอง
ปฏิบติัตาม  

4 
คิดเป็น
ร้อยละ 
57.14 

3 
คิดเป็น
ร้อยละ 
42.86 

-รายละเอียดของกิจกรรมใน
ขัน้ตอนนีด้ไูม่สอดคลอ้งกนักบัผล
การสมัภาษณด์า้นการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
คือ การเขา้ถึงสื่อ การพิจารณา
เลือกใชส้ื่อ การตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง การวิจารณส์ื่ออย่าง
สรา้งสรรค ์
-ขอ้2 และขอ้3 กิจกรรมที่ควรมีใน
การเสรมิทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อ  

3. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการใชภ้าษาที่
ถกูตอ้งในการสื่อสาร โดยใหน้ิสิตนกัศกึษาได้
เรียนรูแ้ละทดลองปฏิบติัตาม 

5 
คิดเป็น
ร้อยละ 
71.43 

2 
คิดเป็น
ร้อยละ 
28.57 

-ควรรวมขอ้ 2 กบัขอ้ 3 อยู่ใน
กิจกรรมย่อยเดียวกนั 

4. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการใช้
วิจารณญาณและการไตร่ตรองผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ในการสื่อสาร โดยใหน้ิสิตนกัศกึษาได้
เรียนรูแ้ละทดลองปฏิบติัตาม 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 -กระบวนการนีข้อ้ 4 นีส้  าคญัมาก 
ตรงที่ผูส้อนตอ้งอธิบายใหเ้ห็น
ภาพชดัเจนว่าการใชว้ิจารณญาณ
และการไตร่ตรองนัน้ วิธีการคิดนัน้
คิดอย่างไรใหม้ีเหตผุลผล
สนบัสนนุที่ชดัเจน 

12. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่2 ขั้นสาธิต 
กิจกรรมที ่5 กิจกรรมเปิดใจ  
1. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการเปิดใจรบัฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น เพื่อการสื่อสารใหน้ิสิต
นกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบติัตาม 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 
 

ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 

 
ข้อเสนอแนะ 

เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

2. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการเคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอ้ื่นในการสื่อสารใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลอง
ปฏิบตัิตาม 

7 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

13. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ข้ันที ่3 ข้ันปฏิบัติทักษะย่อย 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการวางแผนการสื่อสาร 
1. ผู้สอนให้นิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวางแผนในการ
สื่อสารใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบตัิตาม โดย
ผูส้อนตอ้งคอยเป็น Coaching ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

7 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

2. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบตัิการก าหนดวตัถุประสงค์
ในการสื่อสาร ว่าควรก าหนดวัตถุประสงค์อย่างไรให้การ
สื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยผู้สอนต้องคอยเป็น 
Coaching ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

7 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

3. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศึกษาฝึกปฏิบตัิการประเมินสถานการณ์
ในการสื่อสารให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรูแ้ละทดลองการ
คาดการณใ์นอนาคต เพื่อเตรียมความพรอ้มในการรบัมือได้
ทนัที 

7 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

4. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศึกษายกตวัอย่างการสื่อสารที่ดีและที่ไม่
ดีในการสื่อสารอย่างครบถว้น การสื่อสารเพื่อผูร้บัสารเขา้ใจ
ตรงกับผูส้ง่สาร และการสื่อสารใหผู้ร้บัสารเขา้ใจเหตแุละผล
ในการสื่อสารนัน้ 

6 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
85.71 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
14.29 

-ไม่ชัดเจน ถึงเหตุผลใน
การ เลื อกกิ จ ก รรมการ
ยกตัวอย่างการสื่อสารที่ดี/
ไม่ ดี  เพ รา ะ ไม่ เค ย ถู ก
กลา่วถึงมาก่อน 

 
 
 



  110 

ตาราง 19 )ต่อ( / 

 

 
ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

14. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่3 ขั้นปฏิบัติทักษะย่อย 
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมค้นคว้าข้อมูล 
1. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบติัการคน้ควา้ขอ้มลู
และอา้งอิงขอ้มลูในการสื่อสารใหน้ิสิตนกัศกึษาได้
เรียนรูแ้ละทดลองปฏิบติัตาม โดยผูส้อนตอ้งคอยเป็น 
Coaching ใหก้บันิสิตนกัศกึษา  

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 -ควรพิจารณาใหน้ิสิต
นกัศกึษาฝึกปฏิบติัคิด 
วิเคราะห ์และแยกแยะ
ขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ และ
ขอ้มลูที่ไม่น่าเชื่อถือ โดย
ผูส้อนคอยใหค้ าแนะน า  
(Coach) 

2. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบติัการซกัถามและ
แลกเปลี่ยนขอ้มลูในการสื่อสาร ใหน้ิสิตนกัศกึษาได้
เรียนรูแ้ละทดลองปฏิบติัตาม โดยผูส้อนตอ้งคอยเป็น 
Coaching ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

3. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบติัการจบัใจความและ
การสรุปขอ้มลูในการสื่อสาร ใหน้ิสิตนกัศึกษาไดเ้รียนรู้
และทดลองปฏิบติัตาม โดยผูส้อนตอ้งคอยเป็น 
Coaching ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

6 
คิดเป็น
ร้อยละ 
85.71 

1 
คิดเป็น
ร้อยละ 
14.29 

-ควรเปลี่ยนกิจกรรมการ
จบัใจความเป็นกิจกรรม
การประเมินสารสนเทศผล
การคน้ที่ได ้
 

15. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่3 ขั้นปฏิบัติทักษะย่อย 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมบุคลิกภาพในการส่ือสาร 
1. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบติัการใชท้่าทาง
ประกอบในการสื่อสารคน้ควา้ขอ้มลูและอา้งอิงขอ้มลูใน
การสื่อสารใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบติั
ตาม โดยผูส้อนตอ้งคอยเป็น Coaching ใหก้บันิสิต
นกัศกึษาดว้ย 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 

 
ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

15. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่3 ขั้นปฏิบัติทักษะย่อย 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมบุคลิกภาพในการส่ือสาร )ต่อ(  
2. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบติัการใชน้ า้เสียงที่
ชดัเจนในการสื่อสาร ใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละ
ทดลองปฏิบติัตาม โดยผูส้อนตอ้งคอยเป็น Coaching 
ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

3. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบติัการควบคมุตนเองใน
การสื่อสารใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบติั
ตาม โดยผูส้อนตอ้งคอยเป็น Coaching ใหก้บันิสิต
นกัศกึษาดว้ย 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

16.กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่3 ขั้นปฏิบัติทักษะย่อย 
กิจกรรมที ่4 กิจกรรมรู้เท่าทันส่ือ 
1. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบติัการเลือกช่องทางใน
การสื่อสาร ใหน้ิสิตนกัศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบติั
ตาม โดยผูส้อนตอ้งคอยเป็น Coaching ใหก้บันิสิต
นกัศกึษาดว้ย 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 -ควรเพิ่มรายละเอียดของ
กิจกรรมในขั้นตอนให้
สอดคล้องกันกับผลการ
สัมภาษณ์ด้านการรู้เท่า
ทันสื่อ คือ การเข้าถึงสื่อ         
การพิจารณาเลือกใช้สื่อ 
การตรวจสอบความ
ถูกต้อง การวิจารณ์สื่อ
อย่างสร้างสรรค์ 
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 
 

ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 

 
ข้อเสนอแนะ 

เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

16 .กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม   
ขั้นที ่3 ขั้นปฏิบัติทักษะย่อย 
กิจกรรมที ่4 กิจกรรมรู้เท่าทันส่ือ )ต่อ(  
2. ผู้สอนให้นิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้ถ้อยค า
สุภาพและใช้ภาษาที่ถูกต้องในการสื่อสาร  ให้นิสิต
นักศึกษาได้เรียนรูแ้ละทดลองปฏิบัติตาม โดยผู้สอน
ตอ้งคอยเป็น Coaching ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

6 
คิดเป็น
ร้อยละ 
85.71 

1 
คิดเป็น
ร้อยละ 
14.29 

-กิจกรรมที่ ควรมี ในการ
เสริมทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
คือ 1.การเปิดรบัสื่อ 2.การ
วิเคราะห์สื่อ 3.การเข้าใจ
สื่อ  4.การประเมินค่า 5.
การใชส้ื่อใหเ้กิดประโยชน ์

3. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบติัการใช้
วิจารณญาณและการไตร่ตรองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
ในการสื่อสาร ใหน้ิสิตนกัศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลอง
ปฏิบติัตาม โดยผูส้อนตอ้งคอยเป็น Coaching ใหก้บั
นิสิตนกัศกึษาดว้ย 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

17.กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่3 ขั้นปฏิบัติทักษะย่อย 
กิจกรรมที ่5 กิจกรรมเปิดใจ 
1. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบติัการเปิดใจรบัฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น ใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละ
ทดลองปฏิบติัตาม โดยผูส้อนตอ้งคอยเป็น Coaching 
ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

2. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบติัการเคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ื้นในการสื่อสาร ใหน้ิสิตนกัศกึษาได้
เรียนรูแ้ละทดลองปฏิบติัตาม โดยผูส้อนตอ้งคอยเป็น 
Coaching ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 

 
ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 

 
ข้อเสนอแนะ 

เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

18.กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่4 ขั้นใช้เทคนิคและวิธีการ  
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการวางแผนการส่ือสาร 
1. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและกลยุทธ์วิธีการวางแผนในการ
สื่อสารใหน้ิสิตนกัศึกษา และใหน้ิสิตนกัศึกษาทดลองปฏิบติั
ตามเทคนิคและกลยทุธ ์

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 -แนะนำหรือเสนอ
ทางเลือก เพราะถ้าตี
กรอบให้มากเกินไป
จ ะ ค ล้ า ย กั บ ก า ร
สาธิต ช่วงท้ายๆของ
กระบวนการ 

2. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและวิธีการก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การสื่ อสาร โดยให้นิ สิ ตนักศึกษาฝึกปฏิบั ติก าหนด
วตัถปุระสงคอ์ย่างไรใหก้ารสื่อสารบรรลวุตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว ้

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

3. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและวิธีการประเมินสถานการณ์ใน
การสื่อสารให้นิสิตนักศึกษา และให้นิสิตนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการและทดลองการใชเ้ทคนิคและวิธีการคาดการณ์
ในอนาคต 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

4. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและวิธีการใหน้ิสิตนักศึกษาในการ
สื่อสารที่ดี การสื่อสารอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง และการสื่อสาร
โดยใชเ้หตแุละผลในการสื่อสาร 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

19.กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่4 ขั้นใช้เทคนิคและวิธีการ  
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมค้นคว้าข้อมูล 
1. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและกลยทุธว์ิธีการคน้ควา้ขอ้มลูและ
อา้งอิงขอ้มลูเพื่อใชใ้นการสื่อสาร และใหน้ิสิตนกัศกึษา
ทดลองปฏิบติัตามเทคนิคและกลยทุธ์ 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 -เป็นการแนะนำหรือ
เสนอทางเลือก 
เพราะถ้าตีกรอบให้
มากเกินไปจะคล้าย
กับการสาธิต ช่วง
ท้ายๆของ
กระบวนการ 
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 
 

ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 
 

ข้อเสนอแนะ เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

19.กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่4 ขั้นใช้เทคนิคและวิธีการ  
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมค้นคว้าข้อมูล (ต่อ) 
2. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและวิธีการซกัถามและ
แลกเปลี่ยนขอ้มลูในการสื่อสาร โดยใหน้ิสิต
นกัศกึษาฝึกปฏิบติัก าหนดวตัถปุระสงคอ์ย่างไรให้
การสื่อสารบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

3. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและวิธีการการจบัใจความ
และการสรุปขอ้มลูในการสื่อสารใหน้ิสิตนกัศกึษา 
และใหน้ิสิตนกัศึกษาฝึกปฏิบติัการและทดลองการ
ใชเ้ทคนิคและวิธีการ 

5 
คิดเป็น
ร้อยละ 
71.43 

2 
คิดเป็น
ร้อยละ 
28.57 

-ควรเปลี่ยนกิจกรรมการ
แนะน าเทคนิคและวิธีการ
การจบัใจความ เป็นการ
แนะน าเกณฑก์ารประเมิน
และเลือกใชส้ารสนเทศผล
การคน้ที่ได ้
-วิ ธี ก า รค าด ก า รณ์ ใน
อนาคต ไม่ เก่ียวข้องกับ
กิจกรรมในประเด็นนี ้

20.กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่4 ขั้นใช้เทคนิคและวิธีการ  
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมบุคลิกภาพในการส่ือสาร 
1. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและกลยทุธว์ิธีการใชท้่าทาง
ประกอบในการสื่อสาร และใหน้ิสิตนกัศกึษา
ทดลองปฏิบติัตามเทคนิคและกลยทุธ์ 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 -ควรเปลี่ยนค าว่า 
“แนะน า เป็น ทบทวน”  
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 

 
ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

20.กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม ขั้นที่ 4 
ขั้นใช้เทคนิคและวิธีการ  
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมบุคลิกภาพในการส่ือสาร )ต่อ(  
2. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและวิธีการใชน้ า้เสียงที่ชดัเจนใน
การสื่อสาร โดยให้นิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติก าหนด
วตัถปุระสงคอ์ย่างไรใหก้ารสื่อสารบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตัง้
ไว ้

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

3. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและวิธีการควบคมุตนเองในการ
สื่อสารให้นิสิตนักศึกษา และให้นิสิตนักศึกษาฝึก
ปฏิบั ติ การและทดลองการใช้เทคนิ คและวิ ธีการ
คาดการณใ์นอนาคต 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

21.กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่4 ขั้นใช้เทคนิคและวิธีการ  
กิจกรรมที ่4 กิจกรรมรู้เท่าทันส่ือ 
1. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและกลยทุธว์ิธีการเลือกช่องทาง
ในการสื่อสาร และใหน้ิสิตนกัศกึษาทดลองปฏิบติัตาม
เทคนิคและกลยทุธ ์

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 -ควรเพิ่มรายละเอียดของ
กิจกรรมในขั้นตอนให้
สอดคล้องกันกับผลการ
สัมภาษณ์ด้านการรู้เท่า
ทันสื่อ คือ การเข้าถึงสื่อ       
การพิจารณาเลือกใช้สื่อ 
การตรวจสอบความ
ถูกต้อง การวิจารณ์สื่อ
อย่างสร้างสรรค์ 

2. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและวิธีการใชถ้อ้ยค าสุภาพและ
การใชภ้าษาที่ถูกตอ้งในการสื่อสาร โดยใหน้ิสิตนกัศึกษา
ฝึกปฏิบติัก าหนดวตัถปุระสงคอ์ย่างไรใหก้ารสื่อสารบรรลุ
วตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 

 
ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 

 
ข้อเสนอแนะ 

เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

21.กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่4 ขั้นใช้เทคนิคและวิธีการ  
กิจกรรมที ่4 กิจกรรมรู้เท่าทันส่ือ (ต่อ) 
3. ผู้สอนแนะน าเทคนิคและวิธีการใช้วิจารณญาณ
และไตรต่รองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในการสื่อสารให้
นิสิตนกัศกึษา และใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบติัการและ
ทดลองการใชเ้ทคนิคและวิธีการคาดการณใ์นอนาคต 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

22. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่4 ขั้นใช้เทคนิคและวิธีการ  
กิจกรรมที ่5 กิจกรรมเปิดใจ 
1. ผูส้อนทบทวนเทคนิคและกลยทุธว์ิธีการเปิดใจรบั
ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และใหน้ิสิตนกัศกึษา
ทดลองปฏิบติัตามเทคนิคและกลยทุธ์ 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 -ควรเปลี่ยนคำว่า 
“แนะนำ เป็น ทบทวน”  

 

2. ผู้สอนทบทวนเทคนิคและวิธีการเคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ื้นในการสื่อสาร โดยใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึก
ปฏิบัติก าหนดวัตถุประสงค์อย่างไรให้การสื่อสาร
บรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 
 

ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 
 

ข้อเสนอแนะ เหน็
ด้วย 

ไม่
เหน็
ด้วย 

23. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่5 ขั้นเชื่อมโยงทักษะ 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการวางแผนการส่ือสาร 
ผูส้อนมอบหมายงานนักศึกษาฝึกปฏิบติัให้วางแผนการ
สื่อสาร ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ประเมิน
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึน้ในการสื่อสาร และใชเ้หตแุละ
ผลในการสื่อสารนัน้อย่างครบถว้น โดยใหน้ิสิตนักศึกษา
น าความรู้และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติมา
ประยุกตใ์ชใ้นงานที่ไดร้บัมอบหมายจากผูส้อน เพื่อให้
นิสิตนกัศกึษาสามารถน าไปใชใ้นอนาคตต่อไป 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 -ควรระบุชิ้นงานคร่าวๆ 
 

24. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่5 ขั้นเชื่อมโยงทักษะ 
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมค้นคว้าข้อมูล 
ผูส้อนมอบหมายงานนักศึกษาฝึกปฏิบติัให้คน้ควา้และ
อ้างอิงข้อมูล  เพื่อใช้ในการสื่อสาร การซักถามและ
แลกเปลี่ยนขอ้มลูในการสื่อสาร โดยใหน้ิสิตนักศึกษาน า
ความ รู้และประสบการณ์ จากการฝึกปฏิ บั ติ ม า
ประยุกตใ์ชใ้นงานที่ไดร้บัมอบหมายจากผูส้อน เพื่อให้
นิสิตนกัศกึษาสามารถน าไปใชใ้นอนาคตต่อไป 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 -ควรปรบักิจกรรมทักษะการ
จับใจความและ การสรุป
ข้ อ มู ล  เ ป็ น  ทั ก ษ ะ ก า ร
ประเมินผลสารสนเทศที่ได้
จากการคน้ควา้ 
-ควรระบุชิ้นงานคร่าวๆและ
ความคาดหวังที่ให้ค้นคว้า 
-ค ว รพิ จ า รณ า ให้ นิ สิ ต
นักศึกษาคิดวิเคราะห์ และ
แย ก แย ะ  โด ยพิ จ า รณ า
แหล่งข้อมูล รวมทั้งเนื ้อหา
ของข้อมูล  ก่อนตัดสิน ใจ
น ามาใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งอิง 
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 
 

ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 
 

ข้อเสนอแนะ เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

25. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ขั้นที ่5 ขั้นเชื่อมโยงทักษะ     
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมบุคลิกภาพในการส่ือสาร 
ผู้สอนมอบหมายงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติให้ใช้ท่าทาง
ประกอบในการสื่อสาร การใช้น ้าเสียงที่ชัดเจนในการ
สื่อสาร และการควบคุมตนเองในการสื่อสาร โดยใหน้ิสิต
นกัศกึษาน าความรูแ้ละประสบการณจ์ากการฝึกปฏิบติัมา
ประยุกต์ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน เพื่อให้
นิสิตนกัศกึษาสามารถน าไปใชใ้นอนาคตต่อไป 

7 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

  

26. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ข้ันที ่5 ข้ันเช่ือมโยงทักษะ 
กิจกรรมที ่4 กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ 
ผูส้อนมอบหมายงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติให้เลือกช่องทางใน
การสื่อสาร การใช้ถ้อยค าสุภาพ  การภาษาที่ถูกตอ้งในการ
สื่อสาร การใชวิ้จารณญาณและการไตรต่รองผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ในการสื่อสาร โดยให้นิสิตนักศึกษาน าความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติมาประยุกตใ์ชใ้นงานที่ไดร้บั
มอบหมายจากผู้สอน เพื่อใหน้ิสิตนักศึกษาสามารถน าไปใช้
ในอนาคตต่อไป 

7 
คิด
เป็น
ร้อย
ละ 
100 

 -ควรเพิ่มรายละเอียดของ
กิ จ ก ร รม เพิ่ ม ทั ก ษ ะ ใน
ขัน้ตอนใหส้อดคลอ้งกันกับ
ผลการสัมภาษณ์ด้านการ
รูเ้ท่าทันสื่อ คือ การเข้าถึง
สื่อ การพิจารณาเลือกใชส้ื่อ 
การตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ก า ร วิ จ า รณ์ สื่ อ อ ย่ า ง
สรา้งสรรค ์
-กิจกรรมที่ ค วรมี ในการ
เสริมทักษะการรูเ้ท่าทันสื่อ 
คือ 1.การเปิดรับสื่อ 2.การ
วิเคราะหส์ื่อ 3.การเขา้ใจสื่อ 
4.การประเมินค่า 5.การใช้
สื่อใหเ้กิดประโยชน ์
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 
 

ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่
เหน็
ด้วย 

27. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
ข้ันที ่5 ข้ันเช่ือมโยงทักษะ กิจกรรมที ่5 กิจกรรมเปิดใจ 
ผูส้อนมอบหมายงานนกัศกึษาฝึกปฏิบตัิใหก้ารเปิดใจรบัฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นและการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นในการ
สื่อสาร โดยใหน้ิสิตนกัศึกษาน าความรูแ้ละประสบการณจ์ากการ
ฝึกปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในงานที่ ได้รับมอบหมายจากผู้สอน 
เพื่อใหน้ิสิตนกัศกึษาสามารถน าไปใชใ้นอนาคตต่อไป 

7 
คิด
เป็น
ร้อย
ละ 
100 

  

28. การประเมินผลรายกิจกรรม  
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการวางแผนการสื่อสาร 
ผูส้อนประเมินนิสิตนักศึกษาจากผลการมอบหมายงานว่านิสิต
นกัศึกษาสามารถวางแผนการสื่อสารและก าหนดวตัถปุระสงคใ์น
การสื่อสารได้หรือไม่  และนิสิตนักศึกษาสามารถประเมิน
สถานการณท์ี่อาจเกิดขึน้และสามารถใชเ้หตผุลในการสื่อสารได้
หรือไม่ 

6 
คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

85.71 

1 
คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

14.29 

-ควรแยกหัวขอ้การประเมิน
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่
ท  าในแต่ละขัน้ตอน คือ เป็น 
4 ข้อ คือ การวางแผน การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ การ
ประเมินสถานการณ ์การใช้
เหตผุล  

29. การประเมินผลรายกิจกรรม 
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมค้นคว้าข้อมูล 
ผูส้อนประเมินนิสิตนักศึกษาจากผลการมอบหมายงานว่านิสิต
นักศึกษาสามารถคน้ควา้และอา้งอิงขอ้มูลเพื่อใชใ้นการสื่อสาร 
และสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ก่อนตัดสินใจ
น ามาใชไ้ดห้รือไม่ นิสิตนกัศึกษาสามารถซกัถามและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในการสื่อสารได้หรือไม่ และนิสิตนักศึกษาสามารถจับ
ใจความและการสรุปขอ้มลูในการสื่อสารไดห้รือไม่ 

7 
คิด
เป็น
ร้อย
ละ 
100 

 -ควรประเมินถึงผลเหตุผล
หรือเกณฑ์ที่นิสิตเลือกใช้
สารสนเทศที่คน้ได ้

-ควรพิจารณาเพิ่มเติมว่า
นิ สิ ต นั ก ศึ กษ าส าม ารถ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้ อ มู ล  ก่ อ น ตั ด สิ น ใ จ
น ามาใชห้รือไม่  
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 

 
ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

30. การประเมินผลรายกิจกรรม 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมบุคลิกภาพในการส่ือสาร 
ผู้สอนประเมินนิสิตนักศึกษาจากผลการสังเกต
พฤติกรรมว่านิ สิตนักศึกษาสามารถ ใช้ท่ าทาง
ประกอบในการสื่อสารไดห้รือไม่ และนิสิตนักศึกษา
สามารถใช้น ้าเสียงที่ ชัด เจนและนิสิตนักศึกษา
สามารถควบคมุตนเองในการสื่อสารไดห้รือไม่ 

6 
คิดเป็น
ร้อยละ 
85.71 

1 
คิดเป็นร้อย

ละ 
14.29 

-ค ว ร แ ย ก หั ว ข้ อ ก า ร
ประเมินให้สอดคล้องกับ
กิ จกรรมที่ ท า ในแ ต่ละ
ขัน้ตอน คือ เป็น 3 ขอ้ คือ 
ใช้ท่ าท าง  ใช้น ้ า เสี ย ง 
ควบคมุตนเอง 

31. การประเมินผลรายกิจกรรม  
กิจกรรมที ่4 กิจกรรมรู้เท่าทันส่ือ 
ผู้สอนประเมินนิสิตนักศึกษาจากผลการสังเกต
พฤติกรรมว่านิสิตนักศึกษาสามารถเลือกช่องทางใน
การสื่อสารที่เหมาะสมไดห้รือไม่  สามารถใชถ้อ้ยค า
สุภาพและใชภ้าษาที่ถูกตอ้งในการสื่อสารไดห้รือไม่ 
และนิสิตนักศึกษาสามารถใชว้ิจารณญาณและการ
ไตร่ตรองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในการสื่ อสารได้
หรือไม่ 

6 
คิดเป็น
ร้อยละ 
85.71 

1 
คิดเป็นร้อย

ละ 
14.29 

-ควรเพิ่มรายละเอียดของ
การประเมินผลให ้          
สอดคล้องกันกับผลการ
สัมภาษณ์ด้านการรูเ้ท่า
ทนัสื่อ คือ การเขา้ถึงสื่อ   
      การพิจารณาเลือกใช้
สื่อ การตรวจสอบความ
ถูกต้อง การวิจารณ์สื่ อ
อย่างสรา้งสรรค ์
-กิจกรรมที่ควรมีในการ
เสริมทักษะการรู้เท่าทัน
สื่อ คือ 1.การเปิดรบัสื่อ 2.
การวิ เคราะห์สื่อ  3.การ
เข้าใจสื่อ 4.การประเมิน
ค่ า  5.การใช้สื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน ์
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ตาราง 19 )ต่อ( / 

 

 
ก่อนการพิจารณาร่างรูปแบบ 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

ผูส้อนประเมินนิสิตนกัศึกษาจากผลการสังเกตพฤติกรรมว่า
นิสิตนักศึกษาเปิดใจรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไดห้รือไม่ 
และเคารพสิทธิของตนเองและผูอ้ื่นในการส่ือสารไดห้รือไม่   

6 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
85.71 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
14.29 

 

33. การประเมินผลรวมกิจกรรม 
นอกจากผู้สอนจัดให้มีการประเมินรายกิจกรรมแลว้ ผูส้อน
ตอ้งจดัใหม้ีการประเมินรวมทัง้ 5 กิจกรรม เมื่อนิสิตนกัศกึษา
เขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80% ของแต่ละกิจกรรม 
โดยมีการประเมินผล ดงันี ้ 
1. มีการประเมินก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม )Pretest-
Posttest( ว่านิสิตนกัศกึษามีทกัษะส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงมาก
นอ้ยเพียงใด  

7 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

2. มีการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมว่านิสิตศึกษามี
ทกัษะส่ือสารท่ีพฒันาเพิ่มขึน้หรือไม่  

7 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 
 
 

 

3. มีการประเมินโดยใหน้ิสิตนกัศึกษารายงานตนเองเพียงสัน้ 
ๆ อาจจะเป็นการเขียนบรรยายหรือถามตอบ               ที่
สะทอ้นถึงการไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจ การปฏิบตัิ      การใช้
เทคนิควิธีการ และความสามารถในการน าไปประยุกตใ์ชใ้น
สถานการณต์่าง ๆ ได ้

6 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
85.71 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
14.29 

-สามารถประเมินได้ หรือจะไม่
ประเมินก็ได ้เพราะการประเมินใน
ขอ้ 1 อาจตอบไดค้รอบคลมุแลว้ 
-อยากให้มุ่งเน้นไปที่การประเมิน
ด้วยการประยุกต์ทุกกิจกรรมใน
รูปแบบขั้นเชื่อมโยงทักษะแบบ
ภาพรวมของการส่ือสารทั้งหมด 
เพื่อทดสอ[การเชื่อมโยงและการ
ประยกุตใ์ชค้วามรูอ้ย่างแทจ้รงิ 
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ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  

ผลจากการพิจารณาขอ้มูลร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน ท าให้ได้รูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาแลว้น าไปประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ของรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบั
นิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ จากผูบ้ริหาร คณาจารย ์และ
เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา จ านวน 30 ท่าน จาก 3 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ดงันี ้ 

กลุม่ที่ 1 ผูแ้ทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้่วยอธิการบดี จ านวน 3 ท่าน  
กลุม่ที่ 2 ผูแ้ทนคณบดี รองคณบดี ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ จ านวน 3 ท่าน  
กลุม่ที่ 3 ผูแ้ทนคณาจารย ์จ านวน 2 ท่าน 
กลุม่ที่ 4 ผูแ้ทนเจา้หนา้ที่ทางการศกึษา จ านวน 2 ท่าน  

ตาราง 20 แสดงความถ่ี และรอ้ยละคณุลกัษณะทางประชากรของตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา n = 30 

คุณลักษณะทางประชากร 
ความถ่ี 

ร้อย
ละ 

เพศ    
ชาย 18 60.00 
หญิง 12 40.00 

 รวม 30 100.00 
อายุ    

25-35 ปี 8 26.67 
36-45 ปี 16 53.33 
46-55 ปี 5 16.67 
56 ปีขึน้ไป 1 3.33 

 รวม 30 100.00 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะทางประชากร 
ความถ่ี 

ร้อย
ละ 

ต าแหน่ง    
ผูแ้ทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้่วยอธิการบดี 9 30.00 
ผูแ้ทนคณบดี รองคณบดี ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ 
ผูช้่วยคณบดี ผูช้่วยผูอ้  านวยการ 

9 30.00 

ผูแ้ทนคณาจารย ์ 6 20.00 
ผูแ้ทนเจา้หนา้ที่ทางการศกึษา 6 20.00 

 รวม 30 100.00 
มหาวิทยาลยั    

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 10 33.33 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 10 33.33 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 10 33.34 

 รวม 30 100.00 

 
จากตาราง 20 แสดงว่าความถ่ี และรอ้ยละคุณลักษณะทางประชากรของตอบ

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดักิจกรรม
เพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา พบว่า  ขอ้มลูทั่วไปของกลุ่ม
ตวัอย่าง เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากที่สุด จ านวน 18 ท่าน คิดเป็นรอ้ย
ละ 60 และเป็นเพศหญิง จ านวน 12  คิดเป็นรอ้ยละ 40 ตามล าดบั 

จ าแนกตามอายุพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผูท้ี่มีอายุระหว่าง 25-35 ปีมากที่สดุ จ านวน 16 
ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 53.33 รองลงมาคือ ผูท้ี่มีอายรุะหว่าง 36-45 ปี จ านวน 8 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 
26.67 เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 46-55 ปี จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 16.67 และเป็นผู้ที่มีอายุ
ตัง้แต่ 56 ปีขึน้ไป จ านวน 1 ท่าน  คิดเป็นรอ้ยละ 3.33 ตามล าดบั 

จ าแนกตามต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มที่  1 ผู้แทนอธิการบดี  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี จ านวน 9 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 30  กลุ่มที่ 2 ผู้แทนคณบดี 
ผูอ้  านวยการ รองคณบดี รองผูอ้  านวยการ ผูช้่วยคณบดี และผูช้่วยผูอ้  านวยการ จ านวน 9 ท่าน  
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คิดเป็นรอ้ยละ 30  กลุ่มที่  3 ผู้แทนคณาจารย์ จ านวน 6 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 20 และกลุ่มที่  4 
ผูแ้ทนเจา้หนา้ที่ทางการศกึษา จ านวน 6 ท่านคิดเป็นรอ้ยละ 20  

จ าแนกตามมหาวิทยาลยัที่ท าการศึกษาอยู่พบว่า จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ านวน 
10 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 33.33  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ านวน 10 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 33.33  
และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ านวน 10 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 
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จากตาราง  21  แสดงว่าการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม
เสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก X  อยู่ในระดบั 4.35 และ S.D. อยู่ในระดบั .476 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ ์.51 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน  13 ข้อ 
ได้แก่ ข้อ 1  ข้อ 2  ข้อ 8  ข้อ 10  ข้อ 11  ข้อ 12  ข้อ 13  ข้อ 14  ข้อ 15  ข้อ 19  ข้อ 21  ข้อ 24  
และขอ้ 25  และมีขอ้ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จ านวน 20 ขอ้ โดยทุกขอ้สูงกว่าเกณฑ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัด
กิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา มีความเป็นไปได้โดย
รวมอยู่ในระดบัมาก X  อยู่ในระดบั 4.21 และ S.D. อยู่ในระดบั .488 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ ์.51 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากที่สดุ จ านวน 6 
ขอ้ ไดแ้ก่  ขอ้ 2 ขอ้ 4  ขอ้ 8  ขอ้ 14  ขอ้28  และขอ้ 29 และมีขอ้ที่มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก 
จ านวน 27 ขอ้ โดยทกุขอ้สงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ระยะที่ 3 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะส่ือสาร 

ส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
ผลจากการการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา จากผูบ้ริหาร คณาจารย ์และ
เจา้หนา้ที่ จ านวน 30 ท่านประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ของรูปแบบการจดักิจกรรม
เพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ท าให้ได้รูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาที่มีความเหมาะสม
และความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้แลว้ผูว้ิจัยจึงน าไปจัดท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบ
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดม   ศึกษา จากนั้นน า
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศึกษา ท าเป็นแบบสอบถามพิจารณาขอ้มูลของขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบ
กิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษา จากผูบ้รหิาร จ านวน 
18 ท่ า น  จ า ก  3 ส ถ า บั น  ส ถ า บั น ล ะ  6 ท่ า น  ได้ แ ก่  จุ ฬ า ล ง ก รณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

ผลจากการศึกษาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
ทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา 
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ตาราง 22 แสดงความถ่ี และรอ้ยละคณุลกัษณะทางประชากรของผูบ้รหิารที่ใหข้อ้เสนอแนะเชิง
นโยบายของรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษา 

คุณลักษณะทางประชากร ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 13 72.22 

 หญิง 5 27.78 

รวม      18  100.00 

อายุ   
 25-35 ปี 6 33.33 

 36-45 ปี 7 38.89 

 46-55 ปี 4 22.22 

 56 ปีขึน้ไป 1 5.56 

รวม 18 100.00 

ต าแหน่ง   

 ผูแ้ทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้่วยอธิการบดี 9 50.00 
 ผูแ้ทนคณบดี รองคณบดี ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ  

ผูช้่วยคณบดี ผูช้่วยผูอ้  านวยการ 
9 50.00 

รวม      18  100.00 

มหาวิทยาลัย   
 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 6 33.33 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 6 33.33 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 6 33.34 

รวม      18  100.00 
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จากตาราง  22 แสดงว่าความถ่ีและรอ้ยละคณุลกัษณะทางประชากรของผูบ้รหิาร
ที่ใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายมากที่สดุ จ านวน 13 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 72.22 และเป็นเพศหญิง จ านวน 5 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 27.78 ตามล าดบั 

จ าแนกตามอายุพบว่า สว่นใหญ่เป็นผูท้ี่มีอายุระหว่าง 25-35 ปีมากที่สดุ จ านวน 
6 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 รองลงมาคือ ผูท้ี่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 7 ท่าน คิดเป็นรอ้ย
ละ 38.89 เป็นผูท้ี่มีอายุระหว่าง 46-55 ปี จ านวน 4 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 22.22 และเป็นผูท้ี่มีอายุ
ตัง้แต่ 56 ปีขึน้ไป จ านวน 1 ท่าน  คิดเป็นรอ้ยละ 5.56 ตามล าดบั 

จ าแนกตามต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูแ้ทนอธิการบดี รองคณบดี 
และผูช้่วยอธิการบดี จ านวน 9 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 50  ผูแ้ทนคณบดี ผูอ้  านวยการ รองคณบดี 
รองผูอ้  านวยการ ผูช้่วยคณบดี และผูช้่วยผูอ้  านวยการ จ านวน 9 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 50 

จ าแนกตามมหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษาอยู่พบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ านวน 6 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 33.33  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ านวน 6 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 
33.33  และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ านวน 6 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 33.34 

ตาราง 23 แสดงความถ่ีและรอ้ยละของผูท้รงคณุวฒุิเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบ
การจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย จ านวนข้อ 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ เสนอแนะ 

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม 

     

1.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวตักรรม 
ควรจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยการก าหนดทิศทาง 
แนวทาง กลยุทธ์และตัวชีว้ัด เพื่อประเมิน ติดตาม การพัฒนา
ผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะสื่อสาร 

14 77.78 4 22.22 3 ประเด็น 

1.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวตักรรม 
จดัท าแผนกลยทุธก์ระบวนการพฒันาผูเ้รียนระดบัอดุมศกึษาให้
เกิดทักษะสื่อสาร โดยใช้กิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารเป็น
เค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ใ ห้ เกิ ด
กระบวนการพฒันานิสิตนกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 

18 100.00 0 0.00 - 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย จ านวนข้อ 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ เสนอแนะ 

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจัย และนวัตกรรม (ต่อ) 

     

1.3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และ
นวัตกรรม ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติจริงลง
ในสถาบนัอดุมศกึษาทั่วประเทศ 

14 77.78 4 22.22 - 

1.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และ
นวัตกรรม สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
เสรมิสรา้งทกัษะส่ือสารส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา 

17 94.44 1 5.56 - 

1.5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และ
นวัตกรรม  วิ เคราะห์ผลลัพธ์การประเมินเพื่ อหา
แนวนโยบายที่สอดคลอ้งกับการจดักิจกรรมเสริมสรา้ง
ทกัษะส่ือสารของสถาบนัอดุมศกึษา 

14 77.78 4 22.22 - 

ภาพรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านที ่1 15.40 85.56 2.60 14.44 3 ประเด็น 
 

ขอ้เสนอแนะ 1. เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เพราะทักษะดา้นสื่อสารมีความส าคัญและมีรายละเอียดที่
เก่ียวขอ้งหลายสว่นควรมีหน่วยงานที่รบัผิดชอบเพื่อใหเ้กิดการบรูณาการ 
  2. ในระดบักระทรวงอาจจะไม่เขา้มายุ่งทัง้เรื่องการจดัตัง้คณะกรรมการหรืออ่ืน ๆ 
แต่ถา้ในระดบัมหาวิทยาลยัน่าจะขบัเคลื่อนไดร้วดเรว็ยิ่งขึน้ 
  3. กระทรวงอาจจะมองว่าเรื่องนีเ้ป็นเรื่องของมหาวิทยาลยัมากกว่า 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย จ านวนข้อ 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ เสนอแนะ 

2. สถาบันอุดมศึกษา      
2.1 สถาบันการศึกษาก าหนดใหท้ักษะส่ือสารเป็นอัต
ลกัษณน์ิสิตนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา  

18 100.00 0 0.00 3 ประเด็น 

2.2 สถาบันการศึกษาก าหนดอตัลกัษณท์ักษะส่ือสาร
ในระดบัชัน้ปี 

18 100.00 0 0.00 2 ประเด็น 

2.3 สถาบนัการศกึษาสนบัสนุนงบประมาณส าหรบัจดั
กิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับนิ สิต
นกัศกึษา 

18 100.00 0 0.00 1 ประเด็น 

2.4 สถาบนัการศึกษาจดัค่ายเพื่อใหน้ิสิตนกัศึกษาเขา้
รว่มกิจกรรมเสริมสรา้งทกัษะส่ือสารโดยแยกเป็นชัน้ปี
และแยกเป็นแต่ละกิจกรรมและมีการประเมินการเขา้
รว่มกิจกรรมทัง้ก่อนและหลงัเขา้รว่มกิจกรรม 

18 100.00 0 0.00 - 

2.5 สนับสนุน งบป ระม าณ ส าห รับ จัดกิ จก รรม
เสริมสรา้งทักษะส่ือสารให้เพียงพอต่อนิสิตนักศึกษา
ของสถาบนั 

18 100.00 0 0.00 - 

2.6 ก าหนดเกณฑ์จบการศึกษาโดยนิสิตนักศึกษา
ต้องการผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสรา้ง
ทกัษะส่ือสาร 

15 83.33 3 16.67 - 

ภาพรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านที ่2 17.40 96.67 0.60 3.33 6 ประเด็น 
 

ขอ้เสนอแนะ 1. เป็นการเตรียมความพรอ้มบณัฑิตสูก่ารท างาน 
  2. เห็นดว้ยท่ีควรจะเป็นหนา้ที่ของมหาวิทยาลยัในการผลกัดนัในเรื่องนี ้
  3. ควรเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลยัควรสง่เสรมิเพราะถือว่าเป็นหนา้ที่ของมหาวิทยาลยั 

4. แลว้แต่ความเหมาะสมและธรรมชาติของสาขาวิชา 
  5. การก าหนดทักษะสื่อสารในแต่ละระดับ เพื่อส่งเสริมต่อการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรเพิ่มกระบวนการใหน้ิสิตมีส่วนร่วม หรือพิจารณาจากกลุ่มนิสิตผูเ้รียน ซึ่งมี
ศกัยภาพพืน้ฐานที่หลากหลาย เพื่อหาจุดร่วมในทุก ๆ มมุมองจากผูเ้ก่ียวขอ้ง อนัจะเกิดประโยชน์
ทัง้ในเชิงการส่งเสริมสู่การพัฒนาศักยภาพนิสิตในดา้นอัตลกัษณ์ทักษะสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้เหมาะสมกับนิสิตในแต่ละชั้นปี  รวมทั้ง
สมัพนัธก์บับรบิทท่ีแตกต่างกนั 
  6. แลว้แต่ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 

ตาราง 23 (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย จ านวนข้อ 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ เสนอแนะ 

3. ส่วนงานคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย ์      
3.1 จดัหาวิทยากรหรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
การพฒันาทกัษะส่ือสาร เพื่อด าเนินกิจกรรมเสรมิสรา้ง
ทักษะส่ือสาร นอกจากนีน้  านิสิตนักศึกษาที่มีทักษะ
ส่ือสารที่ดีหรือนิสิตนกัศึกษาที่มีชื่อเสียง มาเป็นผูช้่วย
ในการด าเนินกิจกรรมเพื่ อท าให้กิจกรรมมีความ
น่าสนใจในการเขา้รว่มมากยิ่งขึน้ 

18 100.00 0 0.00 - 

3.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการใช้ส าหรับการเรียนรู ้และกิจกรรม
เสรมิสรา้งทกัษะส่ือสาร 

18 100.00 0 0.00 - 

3.3 จดัสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการจดักิจกรรมใน
แต่ละระดบัชัน้ 

18 100.00 0 0.00 - 

3.4 ส่วนงานคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ จัด
กิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับนิสิต
นกัศกึษาของแต่ละชัน้ปี 

18 100.00 0 0.00 1 ประเด็น 

3.5 เพื่ อให้นิสิตนักศึกษามี ส่วนร่วมในการพัฒนา
ทักษะส่ือสารอาจใหน้ิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นผูช้่วยวิทยากร
หรืออาจารยใ์นด าเนินกิจกรรมใหน้ิสิตนกัศึกษาชัน้ปีที่ 
1-3, ให้นิสิตชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ช่วยวิทยากรหรืออาจารย์
ในการด าเนินกิจกรรมใหน้ิสิตนกัศกึษาชัน้ปีที่ 1-2 เป็น
ตน้ ซึ่งวิธีนีจ้ะเป็นการตอกย า้ใหน้ิสิตนกัศกึษาที่มาเป็น
ผูช้่วยในการจัดกิจกรรมเกิดการพัฒนาทักษะส่ือสาร
มากยิ่งขึน้ เพราะนิสิตนกัศึกษาจะรูส้ึกว่าเมื่อตนเองได้
เป็นตน้แบบจะมีความระมดัระวงัและพฒันาตนเองให้
มีทกัษะส่ือสารมากยิ่งขึน้ 

15 83.33 3 16.67 1 ประเด็น 
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ขอ้เสนอแนะ 1. เป็นกระบวนการท่ีดีเพื่อใหน้ิสิตไดม้ีกระบวนการท่ีฝึกย า้ในพฤติกรรมีทกัษะส่ือสาร 
  2. เป็นแนวทางที่ดีแต่อาจไม่สามารถใชไ้ดก้ับนกัศึกษาทุกคนหรือนกัศึกษาที่มีจ านวนมาก 

ซึ่งอาจจะมีการออกแบบการมีส่วนรว่มในรูปแบบอื่นๆ โดยการsurveyเบือ้งตน้ก่อน แลว้น ามาออกแบบกิจกรรม
ในรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึน้ โดยสมัพนัธก์บันกัศกึษาในแต่ละกลุ่ม 

ตาราง 23 (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย จ านวนข้อ 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ เสนอแนะ 

3. ส่วนงานคณะ วิทยาลัย สถาบัน  ส านัก ศูนย ์
(ต่อ) 

     

3.6 จดัโครงการประกวดโครงงานเพื่อใหน้ิสิตนกัศกึษา
สรา้งสรรคก์ิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะส่ือสารส าหรบั
นิสิตนักศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังทักษะส่ือสารให้
นิสิตนักศึกษามากยิ่งขึน้ เพราะการก าหนดกิจกรรม
จะตอ้งผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากความคิด การ
วางแผน การลงมือปฏิบตัิและสามารถเกิดเป็นกิจกรรม
ที่นิสิตนกัศกึษาพึงพอใจและเกิดทศันคติที่ดีต่อการเขา้
รว่มกิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะส่ือสารต่อไป 

12 66.67 6 33.33 - 

3.7 มีการประเมินความพึงพอใจจากนิสิตนักศึกษาที่
เข้าร่วมเพื่อน ามาพัฒนากิจกรรมเสริมสรา้งทักษะ
ส่ือสารให้ทันสมัยและเข้าถึง  และเหมาะสมแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น  เพื่ อให้การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะ ส่ือสารเกิ ดประ สิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลสงูสดุ 

15 83.33 3 16.67 - 

ภาพรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านที ่3 16.29 90.48 1.71 9.52 2 ประเด็น 

 
จากตาราง  23  แสดงว่าความถ่ี และรอ้ยละของขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของ

รูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา พบว่า 
ภาพรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านที่  1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และ
นวตักรรม ผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยเฉลี่ยเป็น 15.40 คิดเป็นรอ้ยละ 85.56 ไม่เห็นดว้ยเฉลี่ยเป็น 2.60 
คิดเป็นรอ้ยละ 14.44  ส  าหรบัภาพรวมขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายดา้นที่  2 ผูท้รงคุณวุฒิเห็นดว้ย
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เฉลี่ยเป็น 17.40 คิดเป็นรอ้ยละ 96.67 ไม่เห็นด้วยเฉลี่ยเป็น 0.60 คิดเป็นรอ้ยละ 33.33  และ
ภาพรวมขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายดา้นที่ 3 ผูท้รงคุณวุฒิเห็นดว้ยเฉลี่ยเป็น 16.29 คิดเป็นรอ้ยละ 
90.48 ไม่เห็นดว้ยเฉลี่ยเป็น 1.71 คิดเป็นรอ้ยละ 9.52  

ตาราง 24 แสดงรูปแบบการจดักิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษา      

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม 
     ควรก าหนดหน่วยงานกลางที่ท  าหนา้ที่รบัผิดชอบหลักระดับชาติเพื่อก าหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และ
ตวัชีว้ดั ในการจดักิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะส่ือสาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มิใช่น าไปใส่ไวใ้นรายวิชาแต่เป็นกิจกรรมที่
เสรมิหลกัสตูรเพื่อพฒันาทกัษะส่ือสารของนิสิตนกัศกึษาอย่างจริงจงั เพื่อการพฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะส่ือสาร
ของบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานในอนาคตและตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตที่มีความตอ้งการใหบ้ัณฑิตที่จบออกมา
พรอ้มทกัษะส่ือสารสามารถน ามาใชไ้ดใ้นอนาคต 
     1.1 กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม ควรจดัตัง้คณะกรรมการระดบัชาติว่าดว้ยการ
ก าหนดทิศทาง แนวทาง กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั เพื่อประเมิน ติดตาม การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะส่ือสาร 
     1.2 กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม จดัท าแผนกลยทุธ์กระบวนการพฒันาผูเ้รียน
ระดบัอุดมศึกษาใหเ้กิดทกัษะส่ือสาร โดยใชก้ิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะส่ือสารเป็นเครื่องมือในการขบัเคลื่อนแผน
กลยทุธใ์หเ้กิดกระบวนการพฒันานิสิตนกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 
     1.3 กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่การปฏิบตัิจริงลงใน
สถาบนัอดุมศกึษาทั่วประเทศ 

     1.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
เสรมิสรา้งทกัษะส่ือสารส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา 
     1.5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม วิเคราะห์ผลลัพธ์การประเมินเพื่อหา
แนวนโยบายที่สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะส่ือสารของสถาบนัอดุมศกึษา 
2. สถาบันอุดมศึกษา 
     ควรก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเสรมิสรา้งทกัษะส่ือสารในนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา รวมทัง้การ
ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินการดา้นกระบวนการพัฒนาทกัษะส่ือสารส าหรบันิสิต
นกัศกึษา 
     2.1 สถาบันการศึกษาก าหนดให้ทักษะส่ือสารเป็นอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดย
ก าหนดใหก้ิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะส่ือสารเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่เพียงน าไปสอดแทรกในรายวิชาเท่านัน้ แต่ควรจดั
ใหเ้ป็นกิจกรรมบงัคบัท่ีนิสิตนกัศกึษาทกุคนจะตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมดงักล่าวเพื่อใหเ้กิดทกัษะส่ือสารตามเกณฑท์ี่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
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ตาราง 24 )ต่อ(  
 
     2.2 สถาบนัการศกึษาก าหนดอตัลกัษณท์กัษะส่ือสารในระดบัชัน้ปี ดงันี ้
          - เมื่อนิสิตนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษาชัน้ปีที่ 1    นิสิตนกัศกึษาควรมีทกัษะส่ือสารในระดบัท่ี 1 
          - เมื่อนิสิตนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษาชัน้ปีที่ 2    นิสิตนกัศกึษาควรมีทกัษะส่ือสารในระดบัท่ี 2 
          - เมื่อนิสิตนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษาชัน้ปีที่ 3    นิสิตนกัศกึษาควรมีทกัษะส่ือสารในระดบัท่ี 3 
          - เมื่อนิสิตนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษาชัน้ปีที่ 4    นิสิตนกัศกึษาควรมีทกัษะส่ือสารในระดบัท่ี 4 

     2.3 สถาบันการศึกษาสนับสนุนงบประมาณส าหรบัจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะส่ือสารส าหรับนิสิต
นกัศกึษาใหก้บัคณะ วิทยาลยั สถาบนั ส านกั ศนูย ์และส่วนงานดแูลกิจกรรมนิสิตนกัศกึษา 
     2.4 สถาบนัการศกึษาจดัค่ายเพื่อใหน้ิสิตนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมสรา้งทกัษะส่ือสารโดยแยกเป็นชัน้ปี
และแยกเป็นแต่ละกิจกรรมและมีการประเมินการเขา้รว่มกิจกรรมทัง้ก่อนและหลงัเขา้รว่มกิจกรรม 

     2.5 สนบัสนนุงบประมาณส าหรบัจดักิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะส่ือสารใหเ้พียงพอต่อนิสิตนกัศกึษาของสถาบนั 

     2.6 ก าหนดเกณฑจ์บการศึกษาโดยนิสิตนักศึกษาตอ้งการผ่านเกณฑก์ารเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมสรา้งทกัษะ
ส่ือสาร 

3. ส่วนงานคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย ์
     ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้ิสิตนกัศึกษาไดร้บักิจกรรมเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารตามนโยบายและแนว
ปฏิบติัในการเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารใหก้บันิสิตนกัศึกษา นอกจากนีย้งัผลกัดนักิจกรรมเสรมิสรา้ง
ทักษะสื่อสารใหเ้ขา้ถึงนิสิตนักศึกษาทุกคนและใหน้ิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัด
กิจกรรมและการประเมินกิจกรรม เพื่อใหเ้กิดกิจกรรมที่เหมาะสมกบันิสิตนกัศกึษาอย่างแทจ้รงิ 
      3.1 จัดหาวิทยากรหรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะสื่อสาร เพื่อด าเนิน
กิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร นอกจากนี ้น านิสิตนักศึกษาที่มีทักษะสื่อสารที่ ดีหรือนิสิ ต
นกัศึกษาที่มีชื่อเสียง มาเป็นผูช้่วยในการด าเนินกิจกรรมเพื่อท าใหก้ิจกรรมมีความน่าสนใจในการ
เขา้รว่มมากย่ิงขึน้ 

     3.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใชส้  าหรบัการเรียนรูแ้ละ
กิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสาร 
     3.3 จดัสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการจดักิจกรรมในแต่ละระดบัชัน้ 
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ตาราง 24 )ต่อ(  
 

     3.4 ส่วนงานคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ จัดกิจกรรมเพิ่มเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศกึษาของแต่ละชัน้ปี ดงันี ้
          - นิสิตนกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 ตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารในระดบัที่ 1 
          - นิสิตนกัศกึษาชัน้ปีที่ 2 ตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารในระดบัที่ 2 
          - นิสิตนกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 ตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารในระดบัที่ 3 
          - นิสิตนกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 ตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารในระดบัที่ 4 
     3.5 เพื่อใหน้ิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาทกัษะสื่อสารอาจใหน้ิสิตชัน้ปีที่  4 เป็นผูช้่วย
วิทยากรหรืออาจารยใ์นด าเนินกิจกรรมใหน้ิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3, ใหน้ิสิตชัน้ปีที่ 3 เป็นผูช้่วย
วิทยากรหรืออาจารยใ์นการด าเนินกิจกรรมใหน้ิสิตนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1-2 เป็นตน้ ซึ่งวิธีนีจ้ะเป็นการ
ตอกย า้ใหน้ิสิตนักศึกษาที่มาเป็นผูช้่วยในการจดักิจกรรมเกิดการพัฒนาทักษะสื่อสารมากยิ่งขึน้ 
เพราะนิสิตนกัศึกษาจะรูส้ึกว่าเมื่อตนเองไดเ้ป็นตน้แบบจะมีความระมดัระวงัและพฒันาตนเองให้
มีทกัษะสื่อสารมากยิ่งขึน้ 

     3.6 จดัโครงการประกวดโครงงานเพื่อใหน้ิสิตนกัศึกษาสรา้งสรรคก์ิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะ
สื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังทักษะสื่อสารใหน้ิสิตนกัศึกษามากยิ่งขึน้ เพราะ
การก าหนดกิจกรรมจะตอ้งผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากความคิด การวางแผน การลงมือปฏิบติั
และสามารถเกิดเป็นกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม
เสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารต่อไป 

     3.7 มีการประเมินความพึงพอใจจากนิสิตนักศึกษาที่ เข้าร่วมเพื่อน ามาพัฒนากิจกรรม
เสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารใหท้นัสมยัและเขา้ถึง และเหมาะสมแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ระดบัชัน้ เพื่อให้
การจดักิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 

 
จากตาราง 24 แสดงว่าขอ้มลูของผูท้รงคุณวฒุิเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย

รูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษา พบว่า 
ผูท้รงคุณวฒุิใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกับขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย จ านวน 11 ประเด็น ดังนี ้ขอ้ 1. 1 
ผูท้รงคณุวฒุิเห็นดว้ยอย่างยิ่ง เพราะทกัษะดา้นสื่อสารมีความส าคญัและมีรายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง
หลายส่วน และควรมีหน่วยงานที่รบัผิดชอบเพื่อใหเ้กิดการบูรณาการ นอกจากนีผู้ท้รงคณุวฒุิไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะในระดบักระทรวงอาจจะไม่เขา้มายุ่งทัง้เรื่องการจดัตัง้คณะกรรมการหรืออ่ืน  ๆ แต่ถา้
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ในระดบัมหาวิทยาลยัน่าจะขบัเคลื่อนไดร้วดเร็วยิ่งขึน้ และกระทรวงอาจจะมองว่าเรื่องนีเ้ป็นเรื่อง
ของมหาวิทยาลยัมากกว่า ขอ้ 2. 1 ผูท้รงคุณวฒุิเห็นดว้ยที่ควรจะเป็นหนา้ที่ของมหาวิทยาลยัใน
การผลักดันในเรื่องนี ้ และเห็นว่าเป็นการเตรียมความพรอ้มบัณฑิตสู่การท างาน นอกจากนี ้
ผูท้รงคณุวฒุิเห็นว่าควรเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมเพราะถือว่าเป็นหนา้ที่ของมหาวิทยาลยั 
ขอ้ 2.2 ผูท้รงคุณวุฒิใหข้อ้เสนอแนะว่าแลว้แต่ความเหมาะสมและธรรมชาติของสาขาวิชา และ
การก าหนดทกัษะสื่อสารในแต่ละระดบั เพื่อสง่เสรมิต่อการพฒันาศกัยภาพนิสิตเป็นสิ่งที่ดี แต่ควร
เพิ่มเติมต่อกระบวนการในการให้นิสิตมีส่วนร่วม หรือการพิจารณาจากกลุ่มนิสิตผู้เรียน ซึ่งมี
ศกัยภาพพืน้ฐานที่หลาก หลายแตกต่างกัน เพื่อหาจุดร่วมในทุก ๆ มมุมองจากผูเ้ก่ียวขอ้ง อนัจะ
เกิดประโยชนท์ัง้ในเชิงการส่งเสริมสู่การพัฒนาศักยภาพนิสิตในดา้นอัตลกัษณ์ทักษะสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกบันิสิตในแต่ละชัน้ปี 
รวมทัง้สมัพันธก์ับบริบทที่แตกต่างกันอีกดว้ย ขอ้ 2.3 ผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่าแลว้แต่ความเหมาะสม
ของรูปแบบกิจกรรม ขอ้ 3.4 ผูท้รงคณุวฒุิเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ดีเพื่อใหน้ิสิตไดม้ีกระบวนการที่
ฝึกย ้าในพฤติกรรมทักษะสื่อสาร และข้อ 3.5 ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าเป็นแนวทางที่ ดีแต่อาจไม่
สามารถใชไ้ดก้บันักศึกษาทุกคนหรือนกัศึกษาที่มีจ านวนมาก ซึ่งอาจจะมีการออกแบบการมีส่วน
ร่วมในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยการส ารวจเบื ้องต้นก่อน แล้วน ามาออกแบบกิจกรรมในรูปแบบที่
หลากหลายมากขึน้ โดยสมัพนัธก์บันกัศกึษาในแต่ละกลุม่ 
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ภาพประกอบ 9 รูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา 

 

 
 
 
 

 



  152 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษา ผูว้ิจัยขอน าเสนอตามล าดับ ไดแ้ก่ ความมุ่งหมายของการวิจัย วิธีด าเนินการ
วิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาองคป์ระกอบของทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา 
2.เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา

สถาบนัอดุมศกึษา 
3. เพื่อใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะ

สื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ระยะที่  1 การศึกษาองค์ประกอบของทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา  
ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพ่ือเสริมสร้างทักษะส่ือสาร

ส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งผู้วิจัยเลือกการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จ านวน 12 ท่าน เป็นอาจารยผ์ูใ้นสถาบนัอดุมศึกษา จ านวน  6 ท่าน และ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตที่รบับณัฑิตที่ส  าเร็จการศึกษา จ านวน 6 ท่าน ที่มีคณุสมบติัตามที่ผูว้ิจยัก าหนด โดยใช้
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง() ซึ่งผูว้ิจัยสรา้งขึน้โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารยท์ี่ปรึกษา
และอาจารยท์ี่ปรกึษารว่มเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งของเนือ้หา ภาษา และปรบัปรุงแกไ้ขก่อนการ
สมัภาษณ ์น าขอ้มลูที่ไดม้าถอดเนือ้หาการสมัภาษณ ์ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู โดยใชก้าร
วิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) มาวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อน าเสนอและสรุปผลการวิเคราะหโ์ดย
น าเสนอผลที่ไดต้ามตารางสรุปผลการสมัภาษณ์ เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการสรา้งแบบสอบถาม
ศกึษาองคป์ระกอบของทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษา  
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ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองคป์ระกอบของทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา 

ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาองค์ประกอบของทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศึกษา โดยใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะสื่อสารของนิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึ่งผูว้ิจยัสรา้งขึน้จากการวิเคราะหเ์อกสาร
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและน าขอ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิในขอ้ที่ 1 มาเป็นขอ้มลูพืน้ฐนใน
การสรา้งแบบสอบถามและไดท้ าการตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
เพื่อพิจารณาความตรงตามเนือ้หาและค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง เลือกขอ้ค าถามซึ่งมีค่า
ความสอดคลอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั .05 จ านวน 15 ขอ้ และน าไปปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ชี่ยวชาญจากนัน้น าแบบสอบถามไปทดดลองใช ้(Try out) กบันิสิตของมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ จ านวน 30 ท่าน      ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมี 
0.940 แสดงใหเ้ห็นว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นเพียงพอ จึงน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่  3 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 สถาบัน ได้แก่ 1. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จ านวน 98 ท่าน 2. มหาวิทยลยัธรรมศาสตร ์จ านวน 178 ท่าน และ 3. มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ มี จ านวน 108 ท่าน และการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ทดสอบที (one Sample t-test) และ จดัองคป์ระกอบของการสื่อสาร 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับ          
นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะเพ่ือ
ส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ดังต่อไปนี ้

ผูว้ิจัยด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบั
นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้วิจัยน าผลการศึกษาองค์ประกอบเพื่อเสริมสรา้งทักษะ
สื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้จากการศึกษาใน ระยะที่  1 จ านวน 10 
องคป์ระกอบ โดยพิจารณาจากน าองคป์ระกอบที่มีค่าไอเกน (Eigen Value) อยู่ระหว่าง 7.447 ถึง 
1.034 โดยทั้ง 10 องคป์ระกอบสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทัง้หมดไดร้อ้ย
ละ72.275  ผลการตรวจสอบคุณภาพ พบว่าทุกองค์ประกอบมีคุณภาพผ่านเกณ์ที่ก าหนด ซึ่ง
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส า หรับนิสิต
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาได ้
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จากนั้นน าร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา น าไปสรา้งแบบสอบถามพิจารณาร่างรูปแบบการจัดกิจกรรม
เสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา 
จ านวน 7 ท่าน ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ านวน 2 ท่าน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ านวน 
2 ท่าน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 3 ท่าน จากนั้นผู้วิจัยจึงน ามาปรบัแก้ตาม
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ 

ขั้นตอนที ่2 การศึกษาความเหมาะสมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  

ผู้วิจัยได้น าผลจากการพิจารณาร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะ
สื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา และขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ ทั้ง 7 ท่าน 
หลงัจากปรบัแกเ้รียบรอ้ยแลว้น ามา ศึกษาหาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการ
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โดยด าเนินการ
สรา้งแบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
ทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ผู้วิจัยได้เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมตรวจสอบความถูกต้องของ
เนือ้หา และปรบัปรุงแกไ้ขก่อนน าแบบสอบถามไปใชก้บัผูบ้รหิาร คณาจารย ์และเจา้หนา้ที่ทางการ
ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา เป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก 3 สถาบนั ไดแ้ก่ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ดงันี ้กลุ่ม
ที่ 1 ผูแ้ทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้่วยอธิการบดี จ านวน 3 ท่าน กลุ่มที่ 2 ผูแ้ทนคณบดี รอง
คณบดี ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ จ านวน 3 ท่าน กลุ่มที่ 3 ผูแ้ทนคณาจารย ์จ านวน 2 ท่าน 
และกลุ่มที่ 4 ผูแ้ทนเจา้หน้าที่ทางการศึกษา จ านวน 2 ท่าน รวมทั้งสิน้จ านวน 30 ท่าน จากนั้น
ผูว้ิจยัจึงน ามาวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค่้าความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบที (one 
Sample t-test) 

ระยะที ่3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง 
ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  

ผู้วิจัยด าเนินการร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภายหลังจากการศึกษาหาความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทางการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา แล้วน ามาร่างเอกสารประกอบการพิจารณาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของ
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รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา โดยผูว้ิจัยได้
รา่งขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา โดยด าเนินการสรา้งแบบสอบถามความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิต่อขอ้เสนอแนะ
เชิงนโยบายของรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา ผูว้ิจัยไดเ้สนอใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาหลักและอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของเนือ้หา และปรบัปรุงแกไ้ขก่อนน าแบบสอบถามไปใชก้บั ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 18 
ท่าน เป็นการสุ่มแบบเจาะจง )Purposive Sampling( เป็นผู้บริหาร จาก 3 สถาบัน ได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 6 ท่าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 6 ท่าน และ
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ านวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นผูม้ีความรู ้มีประสบการณ ์มีความเชี่ยวชาญ
ดา้นการบริหารนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา และมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับการ
บริหารนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา  จากนั้นผู้วิจัยจึงน ามาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคณุวฒุิ 

สรุปผลการวิจัย 
1 .ผลการวิ เค ราะห์ อ งค์ป ระกอบ ของทั กษ ะสื่ อ ส า รส าห รับ นิ สิ ต นั ก ศึ กษ า

สถาบนัอดุมศกึษามีผลการวิจยั สรุปไดด้งันี ้
1.1 ผลการสมัภาษณแ์บบก่ึงโครงสรา้งกบัอาจารยส์ถาบนัอดุมศึกษา จ านวน 6 ท่าน 

และผูใ้ชบ้ัณฑิต จ านวน 6 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสรา้งของทักษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 20 ประเด็น ดังนี ้1. การเป็นผูฟั้งที่ดี 2. รกัการอ่าน 3. ความ
ซื่อสัตยต่์อการสื่อสาร 4. ความสามารถจับประเด็นได้ 5. ความเขา้ใจสิทธิและหน้าที่  6. สารมี
ความครบถว้นสมบูรณ์ 7. ความสามารถควบคุมอารมณ์และความเครียด 8. การแสวงหาความรู ้
9. การพูดจาสุภาพเรียบรอ้ย  10. การเลือกใชส้ื่อไดอ้ย่างเหมาะสม 11. การมีกาลเทศะ 12. การ
รูเ้ท่าทันสื่อ 13. ความสามารถประเมินสถานการณ์ได้ 14. มารยาทในการสื่อสาร 15. การกล้า
แสดงความคิดเห็น 16. ความสามารถเข้าใจง่าย 17. การคิดก่อนพูด 18. กลา้ซักถาม 19. การ
วางแผน และ 20. การมีความรบัผิดชอบ 

1.2 ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบของทักษะสื่ อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัย พบว่า มีจ านวน 10 องค์ประกอบ ดังนี ้(1) การวางแผนในการ
สื่อสาร (2) การสื่อสารด้วยการพูดในถ้อยค าอันเหมาะสม  (3) การเปิดใจยอมรับความคิดที่
แตกต่าง (4) การประเมินสถานการณ์  (5) การใชท้่าทางประกอบการสื่อสาร (6) การสื่อสารอย่าง
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ครบถว้นและชดัเจน (7) การจบัใจความและประเด็นส าคญั (8) การรูเ้ท่าทนัสื่อ (9) การรบัฟังและ
แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม และ (10) การตระหนกัถึงเนือ้หาและความถกูตอ้ง 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะสื่อสารส าหรับนิสิต
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา 

2.1 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรับนิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา จากการพิจารณาองคป์ระกอบทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษา ผูว้ิจัยน าองคป์ระกอบทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
สรา้งรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา 
ประกอบดว้ย  

1. หลกัการและแนวคิดของรูปแบบการจดักิจกรรม 
2. วตัถปุระสงคข์องรูปแบบการจดักิจกรรม 
3. กระบวนการของรูปแบบการจดักิจกรรม 

3.1 กิจกรรมการวางแผนการสื่อสาร เป็นกิจกรรมที่ให้ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกับการวางแผนการสื่อสาร ก าหนดวัตถุประสงคก์ารสื่อสาร สามารถประเมินสถานการณ์ที่
อาจเกิดขึน้ในการสื่อสารและสามารถสื่อสารอย่างครบถว้น เขา้ใจง่าย ชัดเจนและมีเหตุผล  ซึ่ง
กิ จกรรมการวางแผนการสื่ อสารสามารถพัฒ นาทักษะสื่ อสารส าหรับนิ สิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา 

3.2 กิจกรรมคน้ควา้ขอ้มูล เป็นกิจกรรมที่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการ
ค้นควา้ข้อมูลและอ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสาร การซักถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการ
สื่อสาร รวมถึงการจับใจความและการสรุปขอ้มูลในการสื่อสาร ซึ่งกิจกรรมคน้ควา้ขอ้มลูสามารถ
พฒันาทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา 

3.3 กิจกรรมบุคลิกภาพในการสื่อสาร เป็นกิจกรรมที่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัการใชท้่าทางประกอบในการสื่อสารได ้การใชน้ า้เสียงที่ชดัเจนและสภุาพในการสื่อสารได ้
รวมถึงการควบคุมตนเองในการสื่อสารอีกด้วย  ซึ่งกิจกรรมบุคลิกภาพในการสื่อสารสามารถ
พฒันาทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา 

3.4 กิจกรรมรูเ้ท่าทันสื่อ เป็นกิจกรรมที่ให้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการ
เลือกช่องทางในการสื่อสาร การใชถ้อ้ยค าสภุาพและใชภ้าษาที่ถูกตอ้งในการสื่อสารได ้รวมถึงการ
ใชว้ิจารณญาณและการไตร่ตรองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในการสื่อสารไดซ้ึ่งกิจกรรมรูเ้ท่าทันสื่อ
สามารถพฒันาทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา 



  157 

3.5 กิจกรรมเปิดใจ เป็นกิจกรรมที่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการรบัเปิด
ใจรบัฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนในการสื่อสารได้ และการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนในการ
สื่อสารได ้ซึ่งกิจกรรมเปิดใจสามารถพฒันาทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา 

4. การประเมินผลของรูปแบบการจดักิจกรรม  
3. เพื่อใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะ

สื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา 
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม 

1.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม ควรจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับชาติว่าดว้ยการก าหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์และตัวชีว้ัด เพื่อประเมิน 
ติดตาม การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะสื่อสาร 

1.2 กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม จดัท าแผนกลยทุธ์
กระบวนการพัฒนาผูเ้รียนระดับอุดมศึกษาใหเ้กิดทักษะสื่อสาร โดยใชก้ิจกรรมเสริมสรา้งทักษะ
สื่อสารเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้เกิดกระบวนการพัฒนานิสิตนักศึกษาใน
ระดบัอดุมศกึษา 

1.3 กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม ถ่ายทอดนโยบาย
ลงไปสูก่ารปฏิบติัจรงิลงในสถาบนัอดุมศกึษาทั่วประเทศ 

1.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม สนับสนุน
งบประมาณในการจดักิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา 

1.5 กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม วิเคราะหผ์ลลพัธ์
การประเมินเพื่อหาแนวนโยบายที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารของ
สถาบนัอดุมศกึษา 

2. สถาบันอุดมศึกษา 
2.1 สถาบนัการศึกษาก าหนดใหท้ักษะสื่อสารเป็นอัตลกัษณ์นิสิตนักศึกษาของ

สถาบนัอุดมศึกษา โดยก าหนดใหก้ิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่เพียงน าไป
สอดแทรกในรายวิชาเท่านัน้ แต่ควรจดัใหเ้ป็นกิจกรรมบงัคบัที่นิสิตนักศึกษาทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วม
กิจกรรมดงักลา่วเพื่อใหเ้กิดทกัษะสื่อสารตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลยัก าหนด 

2.2 สถาบนัการศกึษาก าหนดอตัลกัษณท์กัษะสื่อสารในระดบัชัน้ปี ดงันี ้
            - เมื่อนิสิตนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษาชัน้ปีที่ 1    นิสิตนกัศกึษาควรมีทกัษะส่ือสารในระดบัท่ี 1 
       - เมื่อนิสิตนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษาชัน้ปีที่ 2    นิสิตนกัศกึษาควรมีทกัษะส่ือสารในระดบัท่ี 2 

- เมื่อนิสิตนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษาชัน้ปีที่ 3    นิสิตนกัศกึษาควรมีทกัษะส่ือสารในระดบัท่ี 3 
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- เมื่อนิสิตนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาชัน้ปีที่ 4    นิสิตนกัศึกษาควรมีทกัษะสื่อสาร
ในระดบัที่ 4 

2.3 สถาบันการศึกษาสนับสนุนงบประมาณส าหรบัจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
ทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาใหก้ับคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย ์และส่วนงานดูแล
กิจกรรมนิสิตนกัศกึษา 

2.4 สถาบันการศึกษาจัดค่ายเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมสรา้ง
ทกัษะสื่อสารโดยแยกเป็นชัน้ปีและแยกเป็นแต่ละกิจกรรมและมีการประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม
ทัง้ก่อนและหลงัเขา้รว่มกิจกรรม 

2.5 สนบัสนุนงบประมาณส าหรบัจดักิจกรรมเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารใหเ้พียงพอ
ต่อนิสิตนกัศกึษาของสถาบนั 

2.6 ก าหนดเกณฑจ์บการศึกษาโดยนิสิตนกัศกึษาตอ้งการผ่านเกณฑก์ารเขา้รว่ม
กิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสาร 

3. ส่วนงาน คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก และศูนย ์
3.1 จัดหาวิทยากรหรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะสื่อสาร 

เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร นอกจากนีน้  านิสิตนักศึกษาที่มีทักษะสื่อสารที่ดีหรือ
นิสิตนกัศกึษาที่มีชื่อเสียง มาเป็นผูช้่วยในการด าเนินกิจกรรมเพื่อท าใหก้ิจกรรมมีความน่าสนใจใน
การเขา้รว่มมากย่ิงขึน้ 

3.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใชส้  าหรบั
การเรียนรูแ้ละกิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสาร 

3.3 จดัสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการจดักิจกรรมในแต่ละระดบัชัน้ 
3.4 ส่วนงานคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ จัดกิจกรรมเพิ่มเสริมสรา้ง

ทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาของแต่ละชัน้ปี ดงันี ้
- นิสิตนกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 ตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารในระดบัที่ 1 

   - นิสิตนกัศกึษาชัน้ปีที่ 2 ตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารในระดบัที่ 2 
- นิสิตนกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 ตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารในระดบัที่ 3 

      - นิสิตนกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 ตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารในระดบัที่ 4 

3.5 เพื่อใหน้ิสิตนกัศกึษามีสว่นรว่มในการพฒันาทกัษะสื่อสารอาจใหน้ิสิตชัน้ปีที่ 
4 เป็นผูช้่วยวิทยากรหรืออาจารยใ์นด าเนินกิจกรรมใหน้ิสิตนักศึกษาชัน้ปีที่ 1-3, ใหน้ิสิตชัน้ปีที่ 3 
เป็นผูช้่วยวิทยากรหรืออาจารยใ์นการด าเนินกิจกรรมใหน้ิสิตนักศึกษาชัน้ปีที่ 1-2 เป็นตน้ ซึ่งวิธีนี ้
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จะเป็นการตอกย า้ใหน้ิสิตนักศึกษาที่มาเป็นผูช้่วยในการจัดกิจกรรมเกิดการพัฒนาทักษะสื่อสาร
มากยิ่งขึน้ เพราะนิสิตนักศึกษาจะรูส้ึกว่าเมื่อตนเองได้เป็นต้นแบบจะมีความระมัดระวังและ
พฒันาตนเองใหม้ีทกัษะสื่อสารมากยิ่งขึน้ 

3.6 จัดโครงการประกวดโครงงานเพื่อให้นิสิตนักศึกษาสรา้งสรรคก์ิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังทักษะสื่อสารใหน้ิสิตนักศึกษา
มากยิ่งขึน้ เพราะการก าหนดกิจกรรมจะตอ้งผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากความคิด การวางแผน 
การลงมือปฏิบติัและสามารถเกิดเป็นกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาพึงพอใจและเกิดทศันคติที่ดีต่อการ
เขา้รว่มกิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารต่อไป 

3.7 มีการประเมินความพึงพอใจจากนิสิตนักศึกษาที่เขา้ร่วมเพื่อน ามาพัฒนา
กิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารใหท้นัสมยัและเขา้ถึง และเหมาะสมแต่ละกลุ่มเปา้หมาย ระดบัชัน้ 
เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้สามารถน าผลมาอภิปราย ไดด้งันี ้

1 . ผลการวิ เคราะห์องค์ป ระกอบของทักษะสื่ อสารส าหรับนิ สิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา มีผลการวิจยั สรุปไดด้งันี ้

ผลการวิจัยพบว่า มีองค์ประกอบที่ ชัดเจน จ านวน 10 องค์ประกอบ โดยมี
ค่าไอเกน (Eigen Value) อยู่ระหว่าง 1.034  ถึง 7.447 และมีความแปรปรวนร่วมของข้อมูลได้
ครอบคลุมถึงรอ้ยละ 72.275 ของตัว ดงันี ้(1) องคป์ระกอบดา้นการเป็นผูฟั้งที่ดี (2) องคป์ระกอบ
ด้านรักการอ่าน  (3) องค์ประกอบด้านความซื่อสัตย์ต่อการสื่อสาร  (4) องค์ประกอบด้าน
ความสามารถจับประเด็นได้ (5) องคป์ระกอบดา้นความเขา้ใจสิทธิและหน้าที่  (6) องคป์ระกอบ
ด้านสารมีความครบถ้วนสมบูรณ์  (7) องค์ประกอบด้านความสามารถควบคุมอารมณ์และ
ความเครียด (8) องค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู้ (9) องค์ประกอบด้านการพูดจาสุภาพ
เรียบรอ้ย และ(10) องค์ประกอบด้านการเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม  ผู้วิจัยขอน าเสนอการ
อภิปรายดงันี ้ 

1.1 ก า ร ว า ง แ ผ น ใน ก า ร สื่ อ ส า ร  (Planning Communication) เ ป็ น
องค์ป ระกอบที่ มี ความส าคัญ ในการเสริม สร้างทักษะสื่ อสารส าหรับนิ สิ ตนักศึ กษ า
สถาบนัอุดมศึกษา มีค่าไอเกน (Eigen Value) เท่ากับ 7.447 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการวางแผนใน
การสื่อสารเป็นสิ่งส าคญัที่จะท าใหน้ิสิตนกัศึกษามีคณุลกัษณะของทกัษะสื่อสารซึ่งนิสิตนกัศึกษา
ตอ้งสามารถวางแผนการสื่อสารและล าดับความส าคัญในการสื่อสาร นอกจากนีน้ิสิตนักศึกษา
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จะตอ้งสามารถคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อเตรียมพรอ้มขอ้มูลส าหรบัใชใ้นการส่งสารและอา้งอิงแหล่งที่มา
ของขอ้มูลที่น าใชใ้นการสื่อสารไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพื่อใหก้ารสื่อสารนัน้ตรงตามวัตถุประสงคท์ี่ผูส้่ง
สารตอ้งการสื่อสาร สอดคลอ้งกับแนวคิดของ เดวิด เค เบอรโ์ล ไดก้ล่าวถึงความส าคัญของการ
สื่อสารที่ตอ้งตระหนกัถึงขอ้มลูข่าวสาร (Message) เก่ียวขอ้งดา้นเนือ้หาของสาร สญัลกัษณ ์และ
วิธีการสง่ข่าวสาร เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมของการสื่อสารได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบั ภทัธิรา ธีรสวสัดิ ์(2562, 
น. 57) กล่าวว่า การวางแผนการสื่อสารเป็นสิ่งที่ส  าคญัอย่างยิ่งและควรเริ่มการวางแผนการสื่อสาร
ดว้ยการศึกษาสภาพปัญหาที่แท้จริงที่ต้องการแลว้น ามาวิเคราะหก์ลุ่มเป้าหมายเพื่อท าความ
เขา้ใจถึงความตอ้งการและความคาดหวงัของเขา เพื่อตอบสนองความคาดหวงัไดอ้ย่างเหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ และสอดคลอ้งกบั พิมพพ์จี ปณารตัน ์และวรวฒุิ มั่นสุขผล (2561, น.
97) ศึกษาผลการประเมินคะแนนผลงานการปฏิบติัการการเรียนอีเลิรน์นิ่งร่วมกบัการใชส้ื่อสงัคม
ออนไลน ์พบว่า คะแนนผลงานการปฏิบติัการ 7 สปัดาห ์ไดค้ะแนนคิดเป็นรอ้ยละ 79.31 โดยผ่าน
เกณฑค์วามสามารถทางการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไดก้ าหนดไว ้โดยจุดเด่นของ
ผลการประเมินคะแนนผลงานการปฏิบติัการการเรียนอีเลิรน์นิ่งรวมกบัการใชส้ื่อสงคมออนไลน ์คือ 
ดา้นการใช ้ICT เพื่อติดต่อสื่อสารและสืบคน้ขอ้มลูผ่านอินเทอรเ์น็ต ซึ่งสอดคลอ้งกบั นพพร สุนะ 
(2556, น.79) ไดศ้ึกษาการรูเ้ท่าทันการใชส้ื่อออนไลน์ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี พบว่า 
ขอ้ความจากสื่อออนไลนท์ี่นักศึกษาส่งต่อนัน้ไม่อาจตรวสอบหรืออา้งอิงแหล่งที่มาของขอ้ความ
และขอ้มลูได ้เนื่องจากขอ้ความส่วนมากไม่ทราบแหล่งที่มาว่าเป็นของใครหรือเป็นของหน่วยงาน
ใด แต่ส่งต่อเพราะถูกส่งต่อกันมา และสอดคลอ้งกับ พอตเตอร ์(Potter.  2011, pp.13-19) ที่ได้
กล่าวถึง การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสื่อและเนือ้หาขอ้ความในสื่อนัน้ว่าเนือ้ความนัน้มีความ
ถูกตอ้งหรือไม่และมีแหล่งที่มาอย่างไร นอกจากนี ้แลนดโ์ด (Lando, 2014, p. 5) ไดท้ าการวิจัย
เรื่อง บทบาทส าคัญของแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติในการเตรียมพรอ้มและการจัดการวิกฤติ 
พบว่า บริษัทหลายแห่งมีแผนจัดการวิกฤติ ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับวิกฤติ แผนเหล่านีอ้าจ
รวมถึงการฝึกซอ้มการตอบสนองต่อวิกฤติ แผนการอพยพและเครื่องส ารองไฟฟ้า/เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าส ารอง อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงการสื่อสารในช่วงวิกฤติองคก์รจ านวนมากไม่พรอ้มเพราะ
พวกเขาขาดแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CCP) หลังจากการโจมตี 21 กันยายน 2556  
ที่ห้างสรรพสินค้า Westgate ในไนโรบีการสรรเสริญของประชาชนต่อกองก าลังรักษาความ
ปลอดภัยจะลดลงอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นต าหนิต าหนิดูหมิ่นและแสดงออกถึงการทรยศ  
ดูเหมือนว่ารฐับาลไม่ไดเ้ตรียมตัว ไม่มีการสะกดค าที่ชัดเจนในรายละเอียดว่าจะเผยแพร่ขอ้มูล
เมื่อใดรวมทัง้ใครและอย่างไรที่จะเผยแพร ่ดงันัน้ทกุขัน้ตอนที่รฐับาลใชเ้พื่อใหก้ารปรบัปรุงเก่ียวกบั
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การโจมตีและสิ่งที่ท าเพื่อรกัษาความปลอดภัยและช่วยชีวิตผูค้นถูกทา้ทายโดยสื่อและสาธารณะ 
การขาดแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติเห็นไดช้ดัในการน าเสนอโฆษกหลาย ๆ หน่วยงานโดยการ
พูดซ า้ซอ้นขอ้ความที่ขัดแยง้กันและความไม่แน่นอนเก่ียวกับเรื่องนี ้บทความนีร้ะบุว่าในขณะที่
บริษัทต่างมุ่งมั่นที่จะใชก้ลยุทธ์ที่หลากหลายส าหรบัการจัดการวิกฤติ แต่ก็จ าเป็นที่จะตอ้งติดตัง้
แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติในแผนจัดการวิกฤติด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการวิกฤติสาม
ขัน้ตอนของ Coombs (2012) ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวิกฤตการณแ์ละระยะหลงัวิกฤติ การ
มุ่งเนน้ไปที่บริษัทที่ไดร้บัการคัดเลือกในเคนยาซึ่งประสบกบัวิกฤติการณร์ะหว่างวนัที่ 1 มิถุนายน 
2012 และ 30 ตุลาคม 2013 การวิจัยนีถื้อไดว้่าระยะเวลาวิกฤตการณแ์ละผลกระทบทางลบอาจ
ลดลงหากองค์กรรวมแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิภาพในแผนจัดการวิกฤติ และ
สอดคล้องกับ เทนนีสัน (Tennyson & Ray, 2005, pp.48-57) ได้ศึกษาเรื่อง การสรา้งแผนการ
สื่อสารเชิงกลยุทธท์ี่ดี พบว่า หลายองคก์รพยายามที่จะคงไวซ้ึ่งโปรแกรมการสื่อสารที่เหนียวแน่น
แมว้่าจะมีแผนการสื่อสารอยู่ก็ตาม ปัญหามกัจะอยู่ในแผนของตวัเอง แบบฝึกหัดการวางแผนนัน้
เป็นภารกิจที่ท้าทายและเก่ียวขอ้งกับระดับสูงสุดขององคก์ร สมาชิกในคณะกรรมการผูจ้ัดการ
ทั่ วไปผู้น าหน่วยงานอ่ืน ๆ และที่ปรึกษามักมีส่วนช่วยในการสร้างแผนการสื่อสารให้เกิด
อรรถประโยชนส์งูสดุ 

1.2 การส่ือสารด้วยการพูดในถ้อยค าอันเหมาะสม (Verbal Propriety) 
เป็นองค์ประกอบที่ มีความส าคัญ ในการเสริมสร้างทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนั กศึกษา
สถาบันอุดมศึกษามีค่าไอเกน (Eigen Value) เท่ากับ 2.244 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะการสื่อสารดว้ย
การพดูในถอ้ยค าอนัเหมาะสมเป็นสิ่งส าคญัต่อการเสรมิสรา้งใหน้ิสิตนกัศึกษามีทกัษะสื่อสาร โดย
นิสิตนักศึกษาต้องสามารถซักถามเมื่อมีข้อสงสัยและสามารถแลกเปลี่ยนความรูก้ับผู้อ่ืนด้วย
กิรยิามารยาทที่เหมาะสมและถูกกาลเทศสอดคลอ้งกบั ภากิตติ์ ตรีสกุล (2554, น. 40) ไดก้ลา่วถึง
กระบวนการสื่อสารของอริสโตเติล (The Aristotelian model) ที่ใหค้วามส าคญักับการพดูว่าผูพู้ด
ไม่ไดม้ีบทบาทในการส่งสารเท่านัน้แต่ตอ้งสรา้งภาพลกัษณ์ในแง่ดีและตอ้งค านึงถึงผูฟั้งใหร้บัรู ้
สารที่ส่งออกไป นอกจากนีก้ระบวนการสื่อสารในยุคของอริสโตเติลนัน้เป็นกระบวนการสื่อสารที่
เกิดจาการถกประเด็นในกลุ่มนกัปราชญ์เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปและองคค์วามรูแ้ลว้น าไปสู่การกล่าวต่อ
สาธารณชน ซึ่งสอดคลอ้งกบั นภาวรรณ อาชาเพ็ชร (2560, น.104) กล่าวว่า การมีมารยาทในการ
สื่อสาร เป็นสิ่งที่จ  าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสื่อสมยัใหม่ ครูอาจารยแ์ละผูป้กครองตอ้งใหค้วามรู ้
อธิบายใหเ้ขา้ใจว่าการกระท าดงักล่าวไม่เหมาะสมและยงัผิดกฎหมายอีกดว้ย และสอดคลอ้งกับ 
ปรชัญา เป่ียมการุณ (2562, น.118) ไดก้ล่าวถึง การสื่อสารผิดกาลเวลา ผิดจังหวะ ผิดสถานที่ 



  162 

หรือผิดกลุ่มเป้าหมายหรือขาดการบรูณาการ การสื่อสาร ซึ่งเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ไดว้างกลยุทธ์
สื่อสารส่งผลใหผู้ร้บัสารเกิดความน่าเบื่อหน่ายกบัการสื่อสารในครัง้นัน้ นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบั 
ซัคเกอร์แมน , อามิดอน , บิซชอร์ป และปอมเมอร์แลนท์ (Zuckerman;  Amidon; Bishop & 
Pomerantz, 1982, pp. 347) ไดศ้ึกษาเรื่อง สีหน้าและน า้เสียงในการสื่อสารที่หลอกลวง พบว่า 
การทดลองกบัผูส้่ง 60 คนและผูพ้ิพากษา 9 คน (ระดบัปรญิญาตรี) ตรวจสอบการมีส่วนรว่มของสี
หนา้และน า้เสียง เพื่อการสื่อสารของขอ้ความที่ซื่อสตัยแ์ละหลอกลวง เป็นแหล่งของการหลอกลวง
และการรั่วไหลที่ดีกว่าสีหน้า การตัดสินของช่องสัญญาณภาพและเสียงแบบรวม ถูกท านายไว้
ดีกว่าจากการตัดสินของพวกเขาเมื่อขอ้ความนัน้หลอกลวงและจากการตดัสินสีหนา้เมื่อขอ้ความ
นัน้ซื่อสตัย ์เมื่อเนือ้หาทางวาจาพรอ้มใชง้านสีหนา้ก็มีความส าคญันอ้ยลง ผูพ้ิพากษาไดร้บัขอ้มูล
เพิ่มเติมจากการชีน้  าสีหนา้ที่ถูกเพิ่มเขา้ไปในค าพดูที่กรองแลว้จากการเพิ่มไปยังเสียงเต็มรูปแบบ 
ค าตดัสินของช่องสญัญาณภาพและเสียงที่ไม่มีเนือ้หาไดร้บัการคาดการณไ์ดดี้ขึน้จากการตดัสิน
ค าพดูที่กรอง ความส าคญัของสีหนา้และน า้เสียงนัน้ถูกก าหนดโดยผลกระทบที่สื่อสารดว้ยสีหนา้
และน า้เสียงเป็นแหล่งขอ้มูลที่ดีเก่ียวกบัการปกครองและการยอมจ านน สีหนา้เผยขอ้มูลเพิ่มเติม
และมีความสมัพนัธก์บัช่องสญัญาณภาพและเสียงที่รวมกนัเพื่อการสื่อสารที่ชอบและไม่ชอบมาก
ขึน้ กล่าวโดยสรุปสีหน้าและน า้เสียงที่แสดงถึงความจริงใจในการสื่อสารจะช่วยท าใหส้ารที่สื่อ
ออกไปนัน้มีน า้หนกัและน่าเชื่อถือเพามากขึน้ 

1.3 การเปิดใจยอมรับความคิดที่ แตกต่าง (Open-Mindedness) เป็น
องค์ป ระกอบที่ มี ความส าคัญ ในการเสริม สร้างทักษะสื่ อสารส าหรับนิ สิ ตนักศึ กษ า
สถาบนัอดุมศกึษา มีค่าไอเกน (Eigen Value) เท่ากบั 2.086 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการเปิดใจยอมรบั
ความคิดที่แตกต่างเป็นที่จะท าใหน้ิสิตนักศึกษามีความเคารพสิทธิทัง้ของตนเองและผูอ่ื้นและรบั
ฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ยึดตนเองเป็นที่ตั้งจะท าใหน้ิสิตนักศึกษาไดร้บัขอ้เสนอะแนะและ
ขอ้มลูใหม่ ๆ เพื่อน ามาปรบัปรุงและประยุกตใ์ชใ้ห้การสื่อสารดียิ่งขึน้ นอกจากนีใ้นการสื่อสารนัน้
จะตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นดว้ย เพราะการละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นอาจส่งผลกระทบต่อ
ความเสียหายและเกิดผลกระทบทัง้ต่อผูอ่ื้นและผูอ่ื้นดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เดวิด เค เบอร์
โล (David K. Berlo, 1960) ได้กล่าวถึง ระบบสังคมและวัฒนธรรม(Social and culture sy 
stems) ระบบสงัคมและวฒันธรรมในแต่ละชาติเป็นสิ่งที่มีส่วนก าหนดพฤติกรรมของประชาชนใน
ประเทศนัน้ ๆ ซึ่งเก่ียวขอ้งไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยดึถือปฏิบติั สงัคมและวฒันธรรมในแต่
ละชาติย่อมมีความแตกต่างกนั เช่น การใหค้วามเคารพต่อผูอ้าวโุส หรือวฒันธรรมการกินอยู่ การ
อบรมเลีย้งดู ความคิดเห็นและสิทธิเสรีภาพก็แตกต่างกัน ฯลฯ ดังนั้น ความแตกต่างเป็นสิ่งที่
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จ าเป็นอย่างยิ่ งที่ ผู ้สื่ อสารจะต้องตระหนักเพื่ อการสื่อสารที่ มีประสิท ธิภาพ นอกจากนี ้
พระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2560 ยงัก าหนดตวัอย่างได้
อย่างชัดเจนในการเผยแพร่หรือแชรข์้อความผ่านทาง Social Media เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook)  
อินสตารแ์กรม (Instagram) และไลน ์(LINE) เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั นภาวรรณ อาชาเพ็ชร (2560, 
น.104)  ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อสารท าให้เกิดการสื่อสารแบบ 
(Real Time) ซึ่งท าใหเ้ยาวชนใชเ้ครื่องมือในการละเมิดสิทธิสว่นบุคคลอ่ืน เช่น การสวมรอยใชง้าน 
การปลอมแปลงอตัลกัษณ ์หรือการเผยแพร่ความลบัของผูอ่ื้น ซึ่งสอดคลอ้งกับสุจิตรา กิตติศพัท์ , 
เนตรชนก บวันาค และพีรวิชญ ์ค าเจรญิ (2562, น. 57) ไดก้ลา่วถึงการใชถ้อ้ยค ารุนแรงหยาบคาย
กับผู้อ่ืนทางอินเทอรเ์น็ต การกระท ารูปแบบนีส้่งผลกระทบต่อความรูส้ึกของผู้ถูกกระท า โดย
ก่อใหเ้กิดความกระทบกระเทือนทางจิตใจและยั่วยอุารมณค์วามรูส้กึของผูถ้กูกระท าอีกทัง้ยงัสรา้ง
ความเสียหายต่อผูถู้กกระท า โดยท าใหผู้อ่ื้นเกิดความเขา้ใจผิดในตัวผูถู้กกระท า จึงเป็นการกลั่น
แกล้งทางไซเบอร ์และสอดคล้องกับ วัฒณี ภูวทิศ (2557, น. 214) ได้กล่าวถึงการใชส้ื่อสังคม
ออนไลนใ์นปัจจุบนัมีอิสระทางความคิดและเกิดความคิดที่หลากหลาย ดังนัน้การประณีประนอม
ทางความคิดและยอมรบัความคิดเห็นที่แตกต่าง ในสงัคมที่มีอิสระทางความคิดจะท าใหจ้ะช่วย
สรา้งชมุชนออนไลนใ์หเ้ป็นสงัคมที่กา้วล า้ทางความคิดและมีจริยธรรม นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบั 
ฮนัทแ์ละมิลเลอร ์(Hunt & Miller, 1968, p. 35) ไดศ้ึกษาการสื่อสารแบบเปิดและปิดการรบัรูก้าร
สื่อสารที่แตกต่างกันความเชื่อและความอดทนส าหรบัความไม่สอดคล้องทางปัญญา พบว่า 
การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการเปิดกวา้งและการปิดใจกวา้ง
และการยอมรบัในความไม่สอดคลอ้งภายใตเ้งื่อนไขที่บุคคลเห็นพอ้งที่จะเตรียมการสื่อสารที่ไม่
ตรงกนัส าหรบัความเชื่อส าหรบัการตรวจสอบสาธารณะครัง้ต่อไป 77 หน่วยตวัอย่างที่เปิดใจกวา้ง
และปิดใจถูกก าหนดใหก้ับเงื่อนไขการสื่อสารที่ไม่สอดคลอ้งกันความเชื่อความสอดคลอ้งและ
ความไม่เก่ียวขอ้ง เฉพาะหน่วยตวัอย่างที่อยู่ในสภาพที่ปิดรบัความเชื่อที่แตกต่างกนัเท่านัน้ที่แสดง
ใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนทัศนคติที่มีนัยส าคัญในทิศทางของต าแหน่งที่ไม่ตรงกัน ผลลัพธ์เหล่านีบ้่ง
บอกถึงความอดทนนอ้ยลงส าหรบัความไม่สอดคลอ้งกันในส่วนของคนที่มีใจเดียวกัน กล่าวโดย
สรุปคือ ผลการการปิดใจไม่ยอมรบัสื่อมีส่วนท าใหม้ีความอดทนนอ้ยลง เมื่อเทียบกบักลุ่มที่เปิดใจ
ยอมรบัฟังการสื่อสาร 

1.4 การประเมินสถานการณ ์(Situation Assessment) เป็นองคป์ระกอบที่มี
ความส าคัญในการเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา มีค่าไอเกน 
(Eigen Value) เท่ากับ 1.709 ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะการประเมินสถานการณ์เป็นสิ่งส าคัญและมี
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ความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเสริมสรา้งทักษะสื่อสารของนิสิตนักศึกษาโดยนิสิตนักศึกษาจะตอ้ง
สามารถประเมินสถานการณใ์นการสื่อสารที่อาจเกิดขึน้และความคาดหวังของผูร้บัสารที่จะไดร้บั
การส่งสารในทุกครัง้ ซึ่งจะช่วยใหก้ารสื่อสารนัน้ประสบความส าเร็จและผูร้บัสารหรือผูฟั้งจะไดร้บั
ประโยชนใ์นการสื่อสารนัน้ ๆ อย่างเต็มที่ นอกจากนีน้ิสิตนกัศึกษาตอ้งสามารถควบคมุตนเองจาก
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึน้จากการสื่อสาร เช่น สถานการณ์ที่ผูฟั้งไม่ตัง้ใจฟัง สถานการณ์ไม่สงบ
จากการไม่เห็นดว้ย และสถานการณท์ี่ไม่อาจคาดคิด เป็นตน้ ซึ่งอาจมีการซกัถามหรือโตก้ลบัจาก
ผูไ้ม่เห็นดว้ย ดงันัน้ผูส้่งสารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งควบคมุตนเองเพื่อการควบคมุสถานการณท์ี่
อาจเกิดขึน้ในการสื่อสารครัง้นั้นเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย สอดคลอ้งกับแนวคิดของ แชนนอน 
และวีเวอร ์(1949, น.96) และ ภากิตติ์ ตรีสกุล (2554, น.43) ได้กล่าวถึงแนวคิดการสื่อสาร
เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารไวด้ังนี ้1. ปัญหาด้านเทคนิค หมายถึง ปัญหาเรื่อง
ความถูกต้องชัดเจนของสัญลักษณ์ (symbol) และสัญญาณ (signal) ที่ส่งไปยังผู้รบัสาร เช่น 
ตัวอักษร ความชัดเจนของภาพ แสง สี เป็นตน้ 2.ปัญหาดา้นความหมาย (Semantic problem) 
หมายถึงการแปลความหมายหรือความเขา้ใจที่ไม่ตรงกันระหว่างผูร้บัสารและผูส้่งสาร และ 3. 
ปัญหาด้านประสิทธิผลของการสื่อสาร (Effectiveness problem) หมายถึง ความสอดคล้อง
ระหว่างความคาดหวังของผูส้่งสารและผลที่เกิดขึน้จริงกับผูร้บัสาร ซึ่งสอดคลอ้งกับ นภาวรรณ  
อาชาเพ็ชร (2560, น.104) กล่าวถึง เยาวชนเป็นวัยที่อารมณไ์ม่คงที่ การใชเ้วลากับสื่อสงัคมมาก
ไป และลกัษณะเฉพาะของการสื่อสารในโลกไซเบอรท์ี่ท าใหทุ้กคนมีสถานะเท่าเทียมกัน รวมทั้ง
การไม่มีขอ้จ ากดัเรื่องพืน้ที่และเวลา เมื่อเกิดปัญหาคนกลุ่มนีจ้ึงอาจแสดงอารมณท์ี่รุนแรง และใช้
วิธีการโพสตข์อ้ความท ารา้ยผูอ่ื้น ซึ่งหากผูถู้กท ารา้ยเกิดความโกรธแคน้ก็อาจใชว้ิธีการเดียวกัน
รงัแกกลบัท าใหเ้กิดวงจรความรุนแรงก่อเป็นผลกระทบดา้นต่าง ๆ เช่น ผลกระทบต่อร่างกายและ
จิตใจ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ฯลฯ และสอดคล้องกับ บารนั (Baran, 2007, p.38-40) ที่ได้
กล่าวถึงการควบคุมตนเองจากการสื่อสาร โดยผูส้่งสารจะตอ้งแยกแยะสถานการณห์รือขอ้ความ
จากสื่อต่าง ๆ ไม่น ามาเป็นอารมณ ์แต่เลือกใชเ้หตผุลในการประเมินขอ้ความและเนือ้หาที่ไดร้บัมา 
นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบั แซมเตอรแ์ละเบอลีสนั (Samter & Burleson, 1990, pp.311-326) ได้
ศึกษาการประเมินทักษะการสื่อสารในฐานะผูท้  านายการยอมรบัจากเพื่อนในสถานการณ์ชีวิต
แบบกลุ่ม โดยงานวิจัยนีพ้ัฒนาสมมติฐานจากอายุ และเพศ รวมถึงแนวคิดทั่วไปของมิตรภาพ
แนวคิดที่แสดงออกในการประเมินทกัษะการสื่อสารหลายเป็นปัจจยัส าคญัของการยอมรบัระหว่าง
บุคคลโดยเพื่อน มีสมมติฐานว่านักศึกษาที่ใหค้วามส าคัญกับทักษะการสื่อสารที่มุ่งเน้นอย่างมี
อิทธิพลต่อของเพื่อนจะไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนในระดับที่สงูกว่าผูท้ี่ใหค้วามส าคัญกบัทกัษะที่
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ไม่มุ่งเนน้ อย่างไรก็ตามคาดว่าเพศจะเป็นสื่อกลางความสมัพนัธร์ะหว่างการประเมินค่าทกัษะเชิง
มุ่งเนน้และการยอมรบัระหว่างบุคคล ผูเ้ขา้ร่วมตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการรบัรูถ้ึงความส าคญั
ของทักษะการสื่อสารแปดขอ้ การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ตรวจพบความสัมพันธ์ที่อ่อนแอ แต่มี
นยัส าคญัระหว่างการประเมินค่าทกัษะการสื่อสารที่มุ่งเนน้อย่างมีประสิทธิผลและดชันีการยอมรบั
ระหว่างบุคคล หลายความสมัพนัธเ์หล่านีแ้ตกต่างกนัไปในลกัษณะที่คาดว่าจะเป็นหนา้ที่ของเพศ 
ซึ่งจะพบว่า เพศจะมีส่วนช่วยในการยอมรบัระหว่างบุคคลโดยเพื่อนกับทกัษะการสื่อสารที่มุ่งเนน้
อย่างมีอิทธิพลต่อของเพื่อนจะไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนในระดับที่สูงกว่าผูท้ี่ใหค้วามส าคัญกับ
ทกัษะที่ไม่มุ่งเนน้ ทัง้นี ้ยงัเป็นสื่อกลางความสมัพนัธ์ระหว่างการประเมินค่าทกัษะเชิงมุ่งเนน้และ
การยอมรบัระหว่างบคุคล 

1.5 ก ารใช้ท่ าท างป ระกอบการสื่ อ ส าร  (Nonverbal Propriety) เป็ น
องค์ป ระกอบที่ มี ความส าคัญ ในการเสริม สร้างทักษะสื่ อสารส าหรับนิ สิ ตนักศึ กษ า
สถาบันอุดมศึกษา มีค่าไอเกน (Eigen Value) เท่ากับ 1.472 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะการใชท้่าทาง
ประกอบการสื่อสารเป็นสิ่งที่จ  าเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสารนอกเหนือจากค าพดูและสีหนา้แลว้ การ
ใชท้่าทางประกอบในการสื่อสารที่พอดี จึงมีความจ าเป็นเพื่อใหน้ิสิตนักศึกษาสามารถใชท้่าทาง
ประกอบในการสื่อสารไม่มากไม่นอ้ยจนเกิดไปและเหมาะสมกบัช่องทางการสื่อสาร โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง ทั้งการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา และการ
สังสรรค ์ที่ผ่านโปรแกรมการที่สื่อสารกันทั้งตัวอักษร ค าพูด สีหน้า และท่าทางในเวลาเดียวกัน 
นอกจากนีก้ารน าเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมนั้น จึงมีความส าคัญ
เช่นกนัเพราะการสื่อสารบางประเภทอาจเหมาะกบัช่องทางการสื่อสารบางชนิดเท่านัน้ ดงันัน้การ
เลือกช่องทางในการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่นิสิตนักศึกษาควรตระหนักถึงความเหมาะสมดว้ยเช่นกัน 
เพื่อใหก้ารสื่อสารในครัง้นัน้ประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องการสื่อสารที่ตัง้ไว ้สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ เดวิด  เค  เบอร์โล  (David K. Berlo, 1960) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
กระบวนการสื่อสารที่จะประสบความส าเร็จนั้นผูส้่งสารควรจะตอ้งมี ระดับความรู ้(knowledge 
levels) ถา้หากความรูข้องผูส้่งและผูร้บัมีระดับที่แตกต่างกันย่อมจะตอ้งมีการปรบัปรุงความยาก
ง่ายของขอ้มูลที่จะส่งในเรื่องความยากง่ายของภาษาและถ้อยค าส านวนที่ใช ้เช่น ไม่ใช่ค าศัพท์
ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ หรือถอ้ยค ายาว ๆ ส านวนสลบัซบัซอ้น ทัง้นีเ้พื่อใหส้ะดวกและง่าย
ต่อความเขา้ใจ ตวัอย่างเช่น การที่หมอรกัษาคนไขแ้ลว้พดูแต่ค าศพัทก์ารแพทยเ์ก่ียวกบัโรคต่าง ๆ 
ย่อมท าให้คนไขไ้ม่เข้าใจว่าตนเองเป็นโรคอะไรแน่หรือพัฒนากรจากส่วนกลางออกไปพัฒนา
หมู่บา้นต่าง ๆ ในชนบทเพื่อใหค้ าแนะน าทางดา้นการเกษตรและเลีย้งสตัวแ์ก่ชาวบา้น ถา้พูดแต่
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ศพัทท์างวิชาการโดยไม่อธิบายดว้ยถอ้ยค าภาษาง่าย ๆ หรือไม่ใชภ้าษาทอ้งถิ่นก็จะท าใหช้าวบา้น
ไม่เขา้ใจหรือเขา้ใจผิดได้ หรือในกรณีของการใชภ้าษามือของผูพ้ิการทางโสต ถ้าผูร้บัไม่เคยได้
เรียนภาษามือ มาก่อนท าให้ไม่เข้าใจและไม่สามารถสื่อสารกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ปรชัญา  
เป่ียมการุณ (2562, น.117) ไดก้ล่าวถึงช่องทางในการน าเสนอในปัจจุบันไม่ไดจ้ ากัดช่องทางใด
ช่องทางหนึ่งเหมือนในอดีต แต่ยังเพิ่มช่องทางในการสื่อสารอีกอย่างมากมาย จะเห็นไดจ้ากเดิม
สื่อโทรทศันท์ี่เคยมีอ านาจสงูสดุและยิ่งใหญ่กว่าสื่ออ่ืน ๆ แต่ปัจจบุนัคนหนัมาใชส้ื่อออนไลนใ์นการ
สื่อสาร เช่น Facebook Google Instragram ดังนั้นในฐานะผูส้่งสารตอ้งมีการปรบักลยุทธ์ ปรบั
การน าเสนอเนือ้หาใหเ้หมาะสมกบัช่องทางในการสื่อสารในปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบั อดิพล เอือ้
จรัสพันธุ์ (2558: 31) กล่าวถึง การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ให้ความส าคัญกับความ
สอดคลอ้ง มีการก าหนดการใชส้ื่อและเนือ้หาในสื่อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการและเหมาะสม
กบักลุ่มเป้าหมาย และเลือกใชส้ื่อที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายที่วางไว ้จึงท าใหปั้ญหาในการผลิตสื่อ
ทัง้ดา้นงบประมาณ ระยะเวลาในการสื่อสารและปัญหาช่องทางในการสื่อสาร 

1.6 ก า รสื่ อ ส า รอย่ า งค รบ ถ้ วน แล ะชั ด เจน  (Straight Talking) เป็ น
องค์ป ระกอบที่ มี ความส าคัญ ในการเสริม สร้างทักษะสื่ อสารส าหรับนิ สิ ตนักศึ กษ า
สถาบันอุดมศึกษา มีค่าไอเกน (Eigen Value) เท่ากับ 1.41 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการสื่อสารอย่าง
ครบถ้วนและชัดเจนนั้นเป็นสิ่งที่ส  าคัญที่นิสิตนักศึกษาจ าเป็นต้องมีเพราะการสื่อสารได้อย่าง
ถกูตอ้งครบถว้นไม่ตกประเด็นที่ตอ้งการจะสื่อสารนัน้จะช่วยใหก้ารสื่อสารนัน้เขา้ใจง่ายมากยิ่งขึน้ 
และการสื่อสารนัน้จะตอ้งมีความชดัเจน คือการเลือกใชค้ าหรือขอ้ความที่เขา้ใจง่ายไม่คลุมเครือ 
ไม่ต้องให้ผู ้รบัสารต้องแปรความสารในสารอีกครัง้ เพราะการแปลความของแต่ละคนย่อมไม่
เหมือนกนัซึ่งอาจก่อเกิดการตีความที่ไม่ตรงกบัผูส้่งสารได ้นอกจากนีก้ารสื่อสารที่มีเหตผุลมาใช้
สนับสนุนในการสื่อสารจะช่วยใหส้ารนั้นมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรบัของผูร้บัสารไดง้่าย
ยิ่งขึน้ สอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวคิดของ เดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo, 1960) ได้
กล่าวถึงองคป์ระกอบของกระบวนการสื่อสารที่จะประสบความส าเร็จนัน้ผูส้่งสารและผูร้บัสารควร
จะมีความช านาญในการส่งและการรบัสาร เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจกนัไดอ้ย่างถกูตอ้ง เช่น ผูส้่งตอ้ง
มีความสามารถในการเขา้รหัสสาร ใชภ้าษาพูดที่ถูกตอ้ง ใชค้  าพูดที่ชัดเจนฟังง่าย หรือการเขียน
ดว้ยถอ้ยค าส านวนที่ถกูตอ้ง สว่นผูร้บัตอ้งมีความสามารถในการฟังที่ดีหรือสามารถอ่านขอ้ความที่
สง่มานัน้ไดแ้ละเขา้ใจตรงกบัผูส้่งสารและสอดคลอ้งกบัฉตัรเมือง   เผ่ามานะเจรญิ (2561, น.143-
144) ที่ไดก้ลา่วถึง การสื่อสารควรมีการแยกเนือ้หาหลกั เนือ้หารอง เนือ้หาใดแสดงเหตแุละเนือ้หา
ใดผล แสดงขอ้เท็จจรงิและขอ้คิดเห็น ซึ่งเป็นการแยกแยะขอ้มลูเป็นสิ่งที่ท าใหผู้ร้บัสารรบัขอ้มลูได้
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อย่างครบถ้วนถูกตอ้งและเขา้ใจสารไดง้่าย เพราะเป็นการสื่อสารที่ตอ้งใชค้วามคิด ความรู ้และ
ประสบการณ์ของผู้ใช้งานเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลนี ้มีความชัดเจนและสมเหตุสมผลมากน้อย
เพียงใด ซึ่งสอดคลอ้งกับ วอลเลอรแ์ละคัมมินส ์(Waller & Cummins, 2011, pp. 219-220) ได้
ศึกษากรณีศึกษาการพูดตรงๆ พบว่า กลุ่มผูใ้ชง้านตรงในโรงเรียนวิชาคอมพิวเตอรม์หาวิทยาลยั 
Dundee มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสถานที่ที่ผู ้ใหญ่ที่มีความพิการสามารถพบปะเพื่อส ารวจ
เทคโนโลยีและสถานที่ที่พวกเขาสามารถท างานร่วมกับนักวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ ดีขึน้ 
โครงการน าร่องไดแ้สดงใหเ้ห็นศักยภาพของศูนยป์ระเภทนีคื้อแง่ของการเพิ่มความนับถือตนเอง
และแรงจูงใจของผูเ้ขา้ร่วมและเพิ่มความคาดหวังในสิ่งที่ผูค้นสามารถบรรลุไดแ้ละการพูดตรง ๆ 
เป็นการเพิ่มความนับถือตนเองและแรงจูงใจของผูเ้ข้าร่วมและเพิ่มความคาดหวังในสิ่งที่ผู ้คน
สามารถบรรลุได ้และสอดคลอ้งกับ มอลเล็ทและวารพ์ชอรต์ (Mallett & Wapshott, 2014, pp. 
118-132) ไดศ้ึกษาความสัมพันธ์ที่เป็นกันเองและการจา้งงานในบริษัท ขนาดเล็ก: ความข าขัน
คลมุเครือและการพดูคยุอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งบทความนีน้  าเสนอในการวิจยัเชิงคณุภาพเก่ียวกบั
บริษัทใหบ้ริการมืออาชีพขนาดเล็กสามแห่ง ซึ่งผูจ้ัดการเจา้ของตอ้งการที่จะแนะน าแนวทางการ
ท างานและความสมัพันธ์ในการท างานที่ดีขึน้ เรามุ่งเนน้เรื่องอารมณ์ขันเป็นสื่อกลางที่คลมุเครือ
ของความเป็นกันเอง แต่ผูจ้ัดการของเจา้ของมองว่าเป็นเครื่องมือในการก าจัด อย่างไรก็ตามใน
ขณะที่การศึกษาเรื่องอารมณข์ันเบือ้งตน้ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสนับสนุนมมุมอง
แบบ functionalist การคน้พบของเราบ่งชีข้อ้จ ากัดที่ส  าคัญ เรายืนยันว่าอารมณ์ขันปิดบงั แต่ไม่
สามารถแกไ้ขผลประโยชนท์ี่แยกจากกนัและยังคงคลมุเครือและทนต่อความพยายามที่จะใชง้าน
ได ้การคน้พบของเราน าไปสู่การศึกษาเรื่องตลกในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการทา้
ทายยทูิลิตีใ้นฐานะวิธีการควบคมุการบรหิารจดัการหรือการต่อตา้นพนกังาน พวกเขายงัมีสว่นรว่ม
ในการศึกษาความสมัพนัธข์องการจา้งงานโดยการส ารวจอิทธิพลที่อาจส่งผลกระทบต่อมนุษยใ์น
พิธีการ-ช่วงความเป็นกันเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแสวงหา
ความเป็นทางการมากขึน้ พืน้ฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้ผูว้ิจัยได้สนใจในประเด็นของการพูดคุย
อย่างตรงไปตรงมาเป็นการสรา้งความเป็นกนัเองไม่คลมุเครือและเขา้ใจไดง้่าย  

1.7 ก า ร จั บ ใ จ ค ว า ม แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ  (Reading & Listening 
Comprehension) เป็นองคป์ระกอบที่มีความส าคัญในการเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา มีค่าไอเกน (Eigen Value) เท่ากบั 1.369 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการจับ
ใจความและประเด็นส าคญั เป็นองคป์ระกอบที่มีความส าคญัในการเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารใหก้บั
นิสิตนกัศึกษาเพื่อใหน้ิสิตนกัศึกษาสามารถจับใจความส าคญัและสรุปความจากการอ่าน การฟัง 
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และสารต่าง ๆ ได ้เพราะการจับใจความส าคญัและสรุปความจากการอ่านและการฟังท าใหน้ิสิต
นกัศึกษาสามารถเก็บสาระส าคญั ไดร้บัความรู ้และแนวความคิดของผูส้ง่สาร ท าใหน้ิสิตนกัศึกษา
เข้าใจและตีความตรงกับผู้ส่งสาร แลว้น าไปสู่การเรียนรูแ้ละสามารถน าไปถ่ายทอดไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ เดวิด เค เบอรโ์ล (David K. Berlo, 1960) ได้กล่าวถึง
องคป์ระกอบของกระบวนการสื่อสารที่จะประสบความส าเรจ็นัน้ผูส้ง่สารจะมีความสามารถในการ
เขา้ใจในสารที่ถ่ายทอดไปให้ผูร้บั ด้วยค าพูดและตัวหนังสือที่ชัดเจน ส่วนผูร้บัสารตอ้งมีความ
เขา้ใจในสารที่ไดร้บั มีความสามารถในการฟังและการอ่านที่ดีคือมีความเขา้ใจและสามารถสรุป
ใจความส าคญัหรือประเด็นส าคญัที่ผูส้่งสารตอ้งการสื่อสาร และสอดคลอ้งกบัฉัตรเมือง เผ่ามานะ
เจริญ (2561, น.145-146) ได้กล่าวถึง การเลือกใช้ค าแต่ละค านั้นจะประกอบด้วยเสียงและ
ความหมาย การที่ผูร้บัสารจะเขา้ใจตรงกนัหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัฐานความรูแ้ละประสบการณข์องแต่
ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชอิ้นเทอรเ์น็ตและสื่อสังคมออนไลนม์ีภาษาและสัญลกัษณ์ที่
ผูอ่้านและผูฟั้งจะตอ้งถอดรหสัและตีความที่ผูอ่้านและผูฟั้งเขา้ใจ ซึ่งสอดคลอ้งกบั อดิพล เอือ้จรสั
พันธุ์ (2561: 64) ไดก้ล่าวถึง กลุ่มที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18-34 ซึ่งมีพฤติกรรมการรบัข่าวสาร
แบบใชส้ื่อใหม่แต่ไวใ้จสื่อเก่าโดยกลุ่มนีร้บัขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลนม์ากที่สุดเช่นสื่อ
สงัคมออนไลนร์องลงมาคือโทรทัศนแ์มจ้ะรบัขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ (New Media) แต่ยังให้
ความน่าเชื่อถือในสื่อเก่าหรือสื่อดั้งเดิม (traditional Media) ได้แก่โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์
มากกว่าขอ้มูลข่าวสารจากสื่อใหม่ (New Media) และสอดคลอ้งกับ กิลเล็คจารน์ีและอารม์าดีล 
(Gilakjani & Ahmadi, 2011, pp.997) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ที่ เป็นกันเองและการจ้างงานใน 
บรษิัท ขนาดเล็ก: ข าขนัความคลมุเครือและการพดูคยุอย่างตรงไปตรงมา พบว่า การฟังมีบทบาท
ส าคัญในการสื่อสารประจ าวนัและกระบวนการการศึกษา ทัง้ ๆ ที่มีความส าคญัการฟังเป็นทกัษะ
ที่ถูกทอดทิง้ในการเรียนรูภ้าษาที่สองการวิจัยการสอนและการประเมิน อย่างไรก็ตามในช่วงไม่ก่ีปี
ที่ผ่านมามีความสนใจเพิ่มขึน้ในความสามารถในการฟัง L2 เนื่องจากความส าคญัของการรบัรูใ้น
การเรียนรูภ้าษาและการสอน การศึกษาพยายามคน้หาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจในการฟัง
ภาษาอังกฤษและกลยุทธ์ที่จะน ามาซึ่งอาจปรบัปรุงความเขา้ใจในการฟังของนักเรียน กระดาษ
มุ่งเนน้ไปที่ประเด็นหลกัที่สี่ ก่อนอ่ืนจะกล่าวถึงค าจ ากัดความของการฟังความส าคญัของการฟัง 
ประการที่สองเป็นการทบทวนกระบวนการฟังความเข้าใจกลยุทธ์ในการฟังเพื่อความเข้าใจ 
ประการที่สามการวิเคราะหปั์ญหาความเขา้ใจในการฟังไดร้บัการทบทวน ขอ้ที่สี่จะมีการพูดถึง
วิธีการสอนเพื่อฟังความเข้าใจ ประการที่หา้นักวิจัยทบทวนกิจกรรมการฟังการสอน หกพูดถึง
หลกัการทั่วไปในการสอนการฟังเพื่อความเขา้ใจ ขอ้คน้พบจากการทบทวนวรรณกรรมพรอ้มกับ



  169 

การวิเคราะหข์อ้มูลมีความส าคัญอย่างยิ่งและสามารถเป็นประโยชนใ์นการพัฒนาทักษะความ
เขา้ใจในการฟังภาษาองักฤษของผูเ้รียน EFL กล่าวโดยสรุป การอ่านและการฟังนัน้ยงัเป็นทกัษะ
พืน้ฐานในการเรียนภาษาและการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบั วอลฟ์แกรม
และค็อกเซิล (Wolfgramm & Goksel, 2016, pp. 25-46) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัการตรวจสอบบทบาท
ของความเขม้ขน้ค าศพัทแ์ละแนวคิดในการฟังและการอ่านเพื่อความเขา้ใจ พบว่า การฟังถือเป็น
ขอ้ก าหนดที่ส  าคญัส าหรบัการสื่อสารที่ประสบความส าเร็จและเชื่อมโยงกบัทกัษะการใชภ้าษาอ่ืน
เป็นหลกั ต่างจากการอ่านมันตอ้งใชท้ัง้การไดย้ินและการประมวลผลขอ้มูลในเวลาจริง ดังนั้นเรา
จึงเสนอว่าความสามารถในการมีสมาธิเป็นเครื่องท านายความแข็งแกรง่ในการฟังเพื่อความเขา้ใจ 
การใชแ้บบจ าลองสมการเชิงโครงสรา้งนัน้พบว่ามีความเขม้ขน้เป็นตวัท านายที่แข็งแกรง่ของความ
เขา้ใจในการฟังในตัวอย่างของนักเรียนระดับประถมหกที่ 3-5 ในสวิตเซอรแ์ลนด ์ในทางตรงกัน
ขา้มความสามารถในการมีสมาธิไม่ไดท้ านายความเขา้ใจในการอ่านที่ประสบความส าเร็จ ตัว
ท านายที่ส  าคญัที่สดุของความเขา้ใจในการฟังและการอ่านคือค าศพัท ์

1.8 การรูเ้ท่าทันสื่อ (Media Literacy) เป็นองคป์ระกอบที่มีความส าคัญใน
การเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา มีค่าไอเกน (Eigen Value) 
เท่ากบั 1.142 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะปัจจุบนัการรูเ้ท่าทนัสื่อมีความส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์โดยเฉพาะวัยอนุบาลถึงนิสิตนักศึกษา เป็นช่วงวัยที่เติบโตมาพรอ้ม
การพฒันาเทคโนโลยีที่กา้วไกล การด ารงชีวิตที่ควบคู่กับนวตักรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะช่องทางการ
สื่อสารภายใตร้ะบบอินเทอรเ์น็ต (Internet) ที่มีการพฒันาสูงขึน้ ดังนัน้ เยาวชน นิสิตนกัศึกษาจึง
เขา้ถึงสื่อต่าง ๆ ไดส้ะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ดังนั้นการเลือกใชส้ื่อที่เหมาะสม ใชถ้อ้ยค าที่สุภาพ 
และชัดเจนในการสื่อสาร นิสิตนักศึกษายังตอ้งสามารถใชว้ิจารณญาณ พิจารณา และวิเคราะห์
สารต่าง ๆ ที่ไดร้บัดว้ยความระมดัระวงั เพราะหากนิสิตนกัศึกษาขาดการรูเ้ท่าทนัสื่ออาจส่งผลให้
เกิดโทษอย่างมหนัต ์เช่น การบลูลี่ (Bully) การถูกล่อลวงจากมิจฉาชีพ และการถูกรุกล า้ความเป็น
ส่วนตัว เป็นต้น สอดคลอ้งกับแนวคิดการรูเ้ท่าทันสื่อ ของ ลีฟวิ่งสโตน (Livingstone. 2004) ได้
กล่าวถึงการบวนการรูเ้ท่าทันสื่ออินเทอรเ์น็ต มีขัน้ตอนดังนี ้1. การเขา้ถึง (Access) คือ เงื่อนไข
การเขา้ถึงสื่อต่าง ๆ และปัญหาที่อาจะเกิดขึน้ในการเขา้ถึงขอ้มูล 2. การวิเคราะห ์(Analysis) คือ 
ความรูค้วามเขา้ใจโดยใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูข่าวสารต่าง ๆ 3. การประเมิน (Evaluate) คือ เป็นขัน้
ที่ มี การเปรียบ เที ยบ เพื่ อตัดสิน ใจและการตัดสิน ใจ เลื อกใช้ตามหลักการต่าง ๆ  และ  
4. การสรา้งสรรคเ์นือ้หา (Content Creation) คือ การรวบรวมขอ้มลูตัง้แต่การเขา้ถึง การวิเคราะห ์
และการประเมิน น ามาประยุตใ์ชส้รา้งสรรคเ์นือ้หาสื่อออนไลนต่์อไป และสอดคลอ้งกบั ฉัตรเมือง 



  170 

เผ่ามานะเจริญ (2561, น.141) ไดส้รุปการสมัภาษณ ์พบว่า นิสิตนกัศึกษาส่วนใหญ่จะใชค้ าพดูที่
ไม่สุภาพหรือแสดงทัศนคติดา้นลบเนื่องจากมุมมองที่แตกต่างระหว่างบุคคล เพราะใชเ้วลาส่วน
ใหญ่อยู่กบัอินเทอรเ์น็ตและสื่อสงัคมออนไลนจ์ึงท าใหน้ิสิตนักศึกษาไดพ้บเห็นขอ้ความ บทความ 
กระทู ้ข่าว และพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างไม่เหมาะสมเป็นจ านวนมาก ซึ่งสอดคลอ้งกับ ชัชฎา 
อคัรศรีวร นากาโอคะ และกฤชณัท แสนทวี (2562, น.61) ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการรูเ้ท่าทันสื่อ 
ของแกนน าเยาวชน มีจ านวน 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) การคิดวิจารณญาณ (Critical thinking) เป็น
ปัจจัยภายในที่มีความส าคัญที่มีผลต่อการรูเ้ท่าทันสื่อของแกนน าเยาวชน และเป็นหัวใจของ
กระบวนการเรียนรูเ้ท่าทนัสื่อ หลกัการเรียนรูเ้ท่าทนัสื่อคือหลกัการของการตัง้ค าถามอย่างวิพากษ ์
การมีความสามารถในการคิดวิเคราะหไ์ตร่ตรองรอบดา้น รูจ้ักตัง้ค าถามขอ้สงสัยเก่ียวกับสื่อได ้  
(2) ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ (Media effect awareness) การที่แกนน าเยาวชนมีความรู้
ความเขา้ใจถึงผลกระทบของสื่อท าใหส้ามารถตดัสินใจไดว้่าผลแบบใดที่ตอ้งการและผลแบบใด ที่
ควรหลีกเลี่ยงและการตระหนกัในผลกระทบของสื่อจะช่วยใหผู้ร้บัสื่อปกปอ้งตนเองได ้(3) การรูเ้ท่า
ทนัตนเอง (Self-awareness) คือ การคิดวิเคราะหเ์พื่อพฒันาตนเอง โดยใชห้ลกัการเชิงพทุธเขา้มา
ผสมผสาน และสอดคลอ้งกับลีฟวิ่งสโตน (Livingstone, 2004, pp. 2-3) ศึกษาการรูเ้ท่าทันสื่อ
และความท้าทายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหม่ พบว่า ภายในวาทกรรมเชิง
วิชาการและเชิงนโยบายแนวคิดเก่ียวกบัการรูห้นงัสือสื่อไดข้ยายออกไปจากการมุ่งเนน้แบบดัง้เดิม
ไปที่สื่อสิ่งพิมพแ์ละสื่อโสตทัศนเ์พื่อรวมอินเทอรเ์น็ตและสื่อใหม่อ่ืน ๆ บทความปัจจุบนักล่าวถึง
ค าถามส าคญัสามขอ้ที่ประชาชนเผชิญอยู่ในปัจจบุนัผูก้  าหนดนโยบายและสถาบนัการศกึษา: การ
รูห้นงัสือสื่อคืออะไร มนัเปลี่ยนไปอย่างไร และการใชค้วามรูคื้ออะไร บทความเริ่มตน้ดว้ยค านิยาม: 
การรูห้นังสือสื่อคือความสามารถในการเขา้ถึงวิเคราะหป์ระเมินผลและสรา้งขอ้ความในบริบทที่
หลากหลาย แบบจ าลองสี่องค์ประกอบนี ้ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีความเก่ียวข้องกับ
อินเทอรเ์น็ต บทความนีไ้ดช้ีใ้หเ้ห็นถึงประเด็นที่โดดเด่นบางประการส าหรบัการรูห้นงัสือสื่อใหม่ที่มี
ความส าคัญต่อนโยบายการส่งเสริมการรูเ้ท่าทันสื่อในหมู่ประชากร ผลที่ไดคื้อการขยายความ
เข้าใจของเราเก่ียวกับการรูห้นังสือสื่อเพื่อให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตรแ์ละ
วฒันธรรมระหว่างสามกระบวนการ: 1. การเป็นตวัแทนสญัลกัษณแ์ละวสัดขุองความรูว้ฒันธรรม
และค่านิยม; 2. การกระจายของทกัษะการตีความและความสามารถในประชากร และ 3. สถาบนั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัการสถานะของอ านาจที่เขา้ถึงและใชค้วามรูอ้ย่างมีทักษะน ามาสู่ผูท้ี่ 'รู ้
หนังสือ' และนอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับ เจียงโชและหวัง (Jeong Cho & Hwang, 2012, pp. 
454-472) ไดศ้ึกษาการแทรกแซงการรูห้นังสือสื่อ: การทบทวน Meta-Analytic พบว่า แมว้่าการ
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แทรกแซงความรูด้า้นสื่อจ านวนมากไดร้บัการพฒันาและส่งมอบในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ยงั
ไม่มีการประเมินผลการวิเคราะหอ์ภิมานอย่างครอบคลมุ การศึกษาครัง้นีส้  ารวจขนาดผลกระทบ
เฉลี่ยและจ านวนการรูห้นงัสือสื่อที่ศกึษา จ านวน 51 งาน การแทรกแซงการรูห้นงัสือของสื่อมีผลใน
เชิงบวกเก่ียวกบัผลลพัธร์วมถึงความรูข้องสื่อการวิจารณก์ารรบัรูค้วามจรงิในอิทธิพลและความเชื่อ
เก่ียวกับพฤติกรรมทัศนคติการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและพฤติกรรม การวิเคราะหข์องตัว
แปรก ากับระบุว่าการแทรกแซงที่มีกลุ่มมากกว่านั้นมีประสิทธิภาพมากกว่า ผลกระทบการ
แทรกแซงไม่ไดแ้ตกต่างกันไปตามตัวแทนอายุเป้าหมายการตั้งค่าการมีส่วนร่วมของผูช้มทั้งใน
ระดบัหวัขอ้ ระดบัประเทศหรือระบบสถานะสิ่งพิมพ ์กล่าวโดยสรุปคือ การรูเ้ท่าทนัสื่อมีสว่นช่วยให้
ทัง้ผูร้บัสารและผูส้่งสารมีความรูข้องสื่อสามารถวิจารณ ์รบัรูค้วามจริงในอิทธิพลและความเชื่อได้
อย่างมีวิจารณญาณ 

1.9 การรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม (Listening and 
Commenting Propriety) เป็นองคป์ระกอบที่มีความส าคญัในการเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบั
นิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษา มีค่าไอเกน (Eigen Value) เท่ากบั 1.045 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการ
รบัฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่จ  าเป็นอย่างยิ่งเพื่อนิสิตนกัศึกษาสามารถใช้
น า้เสียงในการสื่อสารที่สภุาพและแสดงความเป็นมิตร เปิดใจรบัฟังแลว้น ามาพิจารณาและซกัถาม
ในประเด็นที่สงสัยได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ เดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo, 1960)  
ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของกระบวนการสื่อสารที่จะประสบความส าเรจ็นัน้ผูส้ง่สารจะตระหนกัถึง
การทัศนคติ (attitudes) ของผูส้่งและผูร้บัซึ่งมีผลต่อการสื่อสาร ถา้ผูส้่งและผูร้บั มีทัศนคติที่ดีต่อ
กันจะท าให้การสื่อสารได้ผลดี เพราะทัศนคติส่งผลต่อการยอมรบัซึ่งกันรวมถึงการรบัฟังความ
คิดเห็นของกันและกันระหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสารซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อ
ก่อให้เกิดองค์ความรูใ้หม่ ๆ เกิดขึน้ได้ และสอดคล้องกับ วิสูตร โพธิ์เงิน (2555, น.8-20) ได้
กล่าวถึงความส าคญัของการฝึกทกัษะในการตัง้ค าถามใหก้บันกัศึกษานัน้มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพครูในอนาคต ซึ่งนักศึกษาจะตอ้งเป็นผูท้ี่ตัง้ค าถามไดใ้นหลาย
ระดับและเป็นค าถามที่เหมาะสมกับผูเ้รียน โดยนักศึกษาควรใชค้ าถามที่พัฒนากระบวนการคิด
ตามระดบัความคิดการเรียนรู ้นอกจากนีไ้ดศ้ึกษากระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใชส้นุทรีย
สนทนามาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละส่งเสริมการมีส่วนร่วมการฟังอย่างไตร่ตรองตาม
กระบวนการสุนทรียสนทนาในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนรู ้พบว่า กระบวนการสุนทรีย
สนทนาเปิดมุมมองของนักศึกษาใหก้วา้งขึน้ เป็นการสรา้งความสมัพันธ์อันดีกับผูอ่ื้น และท าให้
นกัศึกษาเขา้ใจคนอ่ืนมากขึน้ และท าใหม้ีสมาธิในการฟังมากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั กนัธิมา มานนท ์
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(2547: 67) พบว่า นิสิตที่ไดร้บัการฝึกการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีพฤติกรรมการสื่อสาร
อย่างมีมนุษยสัมพันธ์สูงกว่านิสิตที่ไม่ไดร้บัการฝึกการวิเคราะหก์ารติดต่อสมัพันธ์ระหว่าบุคคล
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และสอดคล้องกับ คิม (Kim, 2005) ได้ศึกษาเก่ียวกับ
โครงสรา้งองค์กรและการสื่อสารภายในเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ
องคก์รในบริบทของความยุติธรรมขององคก์ร: การวิเคราะหห์ลายระดับ พบว่า ทิศทางการวิจัย
หนึ่งที่จ  าเป็น แต่ยังไม่ถูกใชป้ระโยชนอ์ย่างเต็มที่ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองคก์รและ
สาธารณะคือการวิจัยเก่ียวกับบรรพบุรุษของความสัมพันธ์ บรรพบุรุษของความสัมพันธ์เป็น
ขัน้ตอนแรกของกรอบความสมัพันธเ์พราะสิ่งที่ท าใหเ้กิดความสมัพันธ์เฉพาะระหว่างองคก์รและ
สาธารณชนในการพัฒนา การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อส ารวจบุคคลที่อาจเป็นไปไดข้อง
ความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร ตรวจสอบอิทธิพลโดยตรงและโดยออ้มของโครงสรา้งองคก์รและการ
สื่อสารภายในที่มีต่อความสมัพันธ์ระหว่างพนักงานและองคก์รโดยใชก้ระบวนการยุติธรรมของ
องค์กรเป็นสื่อกลาง ความยุติธรรมขององค์กรเป็นแนวคิดที่พัฒนาขึน้ แต่มีการใช้กันอย่าง
แพร่หลายในการศึกษาขององคก์รซึ่งหมายถึงขอบเขตที่ผูค้นรบัรูเ้หตกุารณ์ขององคก์รว่ามีความ
ยุติธรรม การศึกษานีเ้ป็นตัวอย่างทั่วไปของการวิจัยหลายระดบัโดยรวบรวมและสรุปขอ้มลูระดับ
บุคคลเพื่อด าเนินการก่อสรา้งระดับองคก์รเช่นโครงสรา้งองคก์รและการสื่อสารภายใน ธรรมชาติ
หลายระดับของโครงสรา้งหลกัของการศึกษานีไ้ดร้บัการแกไ้ขโดยใชว้ิธีการวิเคราะหห์ลายระดับ 
รวบรวมขอ้มูลโดยการส ารวจพนักงานประมาณ 1,200 คนใน 31 องคก์รของเกาหลี การสรา้ง
แบบจ าลองเชิงเสน้แบบล าดบัชัน้ (HLM) ซึ่งเป็นรูปแบบของสมัประสิทธิ์แบบสุ่มและถูกออกแบบ
มาโดยเฉพาะเพื่อรองรบัโครงสรา้งขอ้มูลแบบซอ้นหรือหลายระดับเพื่อทดสอบสมมติฐานข้าม
ระดับของการศึกษานี ้ ผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่าโครงสรา้งองค์กรและระบบการสื่อสารภายในมี
ความสมัพนัธก์บัความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานและองคก์รโดยมีบทบาทในเรื่องของความสมัพนัธ์
ภายในองคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารที่ไม่สมดุลมีความสมัพันธ์ในเชิงลบกับความมุ่งมั่น
ความไว้วางใจและความพึงพอใจของพนักงาน นอกจากนี ้ยังแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารแบบ
สมมาตรนั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสัมพันธ์ของชุมชน สุดท้ายโครงสรา้งอินทรีย์มี
ความสมัพันธ์เชิงลบกับการแลกเปลี่ยนความสมัพันธ์และเก่ียวขอ้งในเชิงบวกกับความไวว้างใจ
และการควบคุมซึ่งกันและกัน ในทางตรงกันขา้มความยุติธรรมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับ
โครงสรา้งองคก์รและการสื่อสารภายในเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและองคก์ร 
ความยุติธรรมขององคก์รยงัเป็นสื่อกลางถึงผลกระทบของการสื่อสารแบบสมมาตรและโครงสรา้ง
องค์กรที่มีต่อความสัมพันธ์ของชุมชนและผลลัพธ์ความสัมพันธ์สี่อย่าง ดังนั้น การฟังและการ
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แสดงความคิดเห็นจึงมีส่วนส าคัญในการสรา้งองคก์รและการสื่อสารภาย ซึ่งมีความสมัพันธ์กับ
ความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานและองคก์รโดยมีบทบาทในเรื่องของความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร 

 1.10 การตระหนักถึงเนื ้อหาและความถูกต้อง (Content & Grammar 
Pondering) เป็นองคป์ระกอบที่มีความส าคญัในการเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษา มีค่าไอเกน (Eigen Value) เท่ากับ 1.034 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการตระหนักถึง
เนื ้อหาและความถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ นิสิตนักศึกษาสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง
เหมาะสมกบัช่องทางต่าง ๆ และนิสิตนกัศกึษาสามารถไตรต่รองถึงผลกระทบและความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น สอดคล้องกับแนวคิดของ เดวิด เค เบอรโ์ล (David K. Berlo, 
1960) ได้กล่าวถึงกระบวนการสื่อสาร SMCR ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของการสื่อสาร คือ ผู้ส่ง 
(Source) คือ เป็นผู้ที่มีทักษะความช านาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถในการเข้ารหัส 
(Encode) เนื ้อหาข่าวสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รบัเพื่อผลในการสื่อสาร นอกจากนีผู้ ้ส่งสารควรมี
ความรูอ้ย่างดีเก่ียวกับขอ้มูลข่าวสาร ตระหนักถึงความถูกตอ้งของเนือ้หา และความสามารถใน
การปรบัระดับของขอ้มลูและช่องทางการสื่อสารนัน้ใหเ้หมาะสมและง่ายต่อระดบัความรูข้องผูร้บั
สารได ้และสอดสอดคลอ้งกบั นภาวรรณ อาชาเพ็ชร (2560, น.104) กล่าวถึง การรงัแกผ่านโลกไซ
เบอรส์อดแทรกในเนือ้หาของรายวิชาหรือหลักสูตร เพื่อป้องกันไม่ใหเ้ยาวชนใชอุ้ปกรณ์สื่อสาร
ในทางที่ไม่สรา้งสรรค์  มีวิธีการสื่อสารที่เขา้ถึงนักศึกษาเพื่อใหพ้วกเขากล้าเปิดใจพูดคุย หรือ
ปรกึษาปัญหา รวมทัง้ตอ้งชีใ้หพ้วกเขาเห็นว่าการรงัแกผ่านโลกไซเบอรไ์ม่ใช่เรื่องปกติ แต่เก่ียวขอ้ง
กบัความรุนแรง และยงัท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นต่าง ๆ ในสงัคมอีกดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบั เบอรล์ีสนั 
(Berelson, 1952) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหเ์นือ้หาในงานวิจัยการสื่อสาร พบว่า การ
ส ารวจการวิเคราะหเ์นือ้หานีม้องว่าเป็น "เทคนิคการวิจยัส าหรบัการอธิบายวตัถุประสงคเ์ชิงระบบ
และเชิงปริมาณของเนือ้หาการสื่อสาร" การทบทวนครอบคลุมช่วงเวลาส าคัญระหว่างปี พ.ศ. 
2478-2493 รายการ 17 ประเภทของการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เนื ้อหากับบทคัดย่อของ
การศึกษาตัวแทนในแต่ละประเภทและความคิดเห็นอธิบายเก่ียวกับพวกเขา นอกเหนือจาก
การศึกษาเชิงปริมาณผูเ้ขียนยงัพิจารณาประเภทเชิงคณุภาพและใหต้วัอย่างของพวกเขาและอทุิศ
บทเพิ่มเติมใหก้บัหน่วยและหมวดหมู่ของการวิเคราะหเ์นือ้หา บทเก่ียวกบัปัญหาทางเทคนิค การ
สุ่มตัวอย่างความน่าเชื่อถือการน าเสนอและโหมดการอนุมาน กล่าวโดยสรุปคือ การวิเคราะห์
เนือ้หาจากการน าบทสรุปหรือบทคดัย่อหรือจากการสรุปประเด็นส าคญัแลว้จะช่วยท าใหเ้ขา้ใจใน
เนือ้หาและหลกัภาษาไดดี้ยิ่งขึน้ทัง้ในเชิงระบบและเชิงปริมาณของเนือ้หาที่ตอ้งการสื่อสาร และ
สอดคลอ้งกับรอมเบรดและเบรคเคน (Lombard & Bracken, 2002, pp. 587-604) ไดศ้ึกษาการ
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วิเคราะห์เนื ้อหาในการสื่อสารมวลชน: การประเมินและการรายงานความน่าเชื่อถือของ 
Intercoder ในฐานะที่เป็นวิธีการเฉพาะส าหรบัการศกึษาขอ้ความการวิเคราะหเ์นือ้หาเป็นพืน้ฐาน
ของการวิจัยสื่อสารมวลชน ความน่าเชื่อถือของ Intercoder ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างผู้แปลที่
เฉพาะเจาะจงมากขึน้เป็นตวัชีว้ดัที่อิสระท าการตดัสินใจในการเขา้รหสัในการประเมินลกัษณะของ
ข้อความและเป็นหัวใจของวิธีการนี ้ ยังมีแนวทางมาตรฐานและเข้าถึงได้น้อยที่มีอยู่เก่ียวกับ
ขั้นตอนที่ เหมาะสมเพื่อใช้ในการประเมินและรายงานความน่าเชื่อถือของตัวแปลงรหัสหรือ
เครื่องมือซอฟต์แวรเ์พื่อค านวณ เป็นผลให้ดูเหมือนว่ามีความสอดคล้องกันเล็กน้อยในการ
วิ เคราะห์องค์ประกอบที่ ส  าคัญของการวิ เคราะห์เนื ้อหาและรายงานในการศึกษาการ
สื่อสารมวลชนที่ตีพิมพ ์ทัง้นี ้การวิเคราะหเ์นือ้หาในการสื่อสารมวลชนตอ้งมีการวางเงื่อนไขในการ
สื่อสารหรือการวางขอ้ตกลงในการตีความรวมถึงหลกัภาษาที่เป็นในทิศทางเดียวกนัซึ่งเป็นเกณฑท์ี่
ส  าคญัส าหรบัการวิเคราะหเ์นือ้หาและการสรา้งสรรคเ์นือ้หา 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา 

ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ผูว้ิจัยไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา และน าองคป์ระกอบทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
น ามาสร้างร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษาประกอบดว้ย 1. หลกัการและแนวคิด 2. วตัถปุระสงค ์3. กระบวนการ จ านวน 5 
กิจกรรม ดังนี ้ (1) กิจกรรมการวางแผนการสื่อสาร   (2) กิจกรรมค้นคว้าข้อมูล (3) กิจกรรม
บุคลิกภาพในการสื่อสาร (4) กิจกรรมรูเ้ท่าทันสื่อ และ (5) กิจกรรมเปิดใจ และ 4. การประเมินผล
ของรูปแบบการจดักิจกรรม จากนัน้ผูว้ิจยัน ามาจดัท าเป็นแบบสอบถามรา่งรูปแบบการจดักิจกรรม
เพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาจากผูท้รงคุณวฒุิ ทัง้ 7 ท่าน 
แบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ พรอ้มทั้งข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา แล้วจึงน าไปด าเนินการสรา้ง
แบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะของรูปแบบ
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา โดยผูบ้ริหาร 
คณาจารย ์และเจา้หน้าที่ทางการศึกษา จ านวน 30 ท่าน พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา มี
ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก X  อยู่ในระดับ 4.35 และ S.D. อยู่ในระดับ .476 ซึ่งสูง
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กว่าเกณฑ  ์.51 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 9.619 , P = .001) ทั้งนีเ้มื่อพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 13 ขอ้ และมีขอ้ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก จ านวน 20 ขอ้ โดยทุกข้อสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการ
ประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา มีความเป็นไปไดโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก X  อยู่ในระดบั 4.21 และ S.D. อยู่ใน
ระดับ .488 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ .51 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 7.835 , P = .001 - 
.008) ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 6 ขอ้ และมีขอ้ที่มีความ
เป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก จ านวน 27 ขอ้ โดยทุกขอ้สงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 ผูว้ิจยัขอน าเสนอการอภิปรายดงันี ้

1. กิจกรรมการวางแผนการสื่อสาร เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญในการ
เสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ทัง้นีอ้าจเพราะเป็นกิจกรรมที่ให้
ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการวางแผนการสื่อสาร ก าหนดวัตถุประสงค์การสื่อสาร สามารถ
ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึน้ในการสื่อสารและสามารถสื่อสารอย่างครบถ้วน เข้าใจง่าย 
ชดัเจนและมีเหตผุล ซึ่งกิจกรรมการวางแผนการสื่อสารสามารถพฒันาและมีประสิทธิภาพของการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นดว้ย สอดคลอ้งกับ ทรอปปาร ์(Torppa & Smith,  2011, pp. 62-73) ไดศ้ึกษาเรื่อง การ
จดัการการเปลี่ยนแปลงองคก์ร: การทดสอบประสิทธิผลของแผนการสื่อสาร พบว่า ในภาวการณท์ี่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง องคก์รตอ้งปรบัตัวใหอ้ยู่รอดอย่างต่อเนื่อง แมใ้นขณะที่ความ
ตอ้งการที่ไม่มีการปรบัตวัสามารถสรา้งความเหนื่อยลา้และการต่อตา้นในหมู่บุคลากรได ้แผนการ
สื่อสารการจัดการสามารถจดัการการเปลี่ยนแปลงที่มีเหตผุลในทางทฤษฎีซึ่งในงานวิจัยฉบบันีม้ี
วตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบความสะดวกในการพกัอาศัยโดยถูกทดสอบในองคก์รภาครฐัขนาดใหญ่
เนื่องจากได้รับการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ผลการวิจัยชี ้ให้เห็นว่าความเชื่อของบุคลากรที่
สนบัสนนุการปรบัโครงสรา้งที่เป็นเป้าหมายในแผนการสื่อสารคิดเป็น 66% ของความแปรปรวนใน
การเปิดกวา้งต่อโครงสรา้งใหม่ 57% ของความแปรปรวนของแรงจูงใจในการสรา้งโครงสรา้งใหม่
ใหป้ระสบความส าเร็จและ 42% ของความแปรปรวน ในแง่รา้ยเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลง กลา่วคือ 
การวางแผนการสื่อสารจะช่วยในการจดัการองคไ์ดเ้ป็นอย่างดี และสอดคลอ้งกบั มารติ์นและเคอ
ซินกิ (Martin & Ciurzynski, 2015, pp. 484-488) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง 
การประเมินผล และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการสื่อสารและการท างานเป็นทีมในแผนกฉกุเฉิน 
พบว่า รอ้ยละแปดสิบสามของการเผชิญหน้าผู้ป่วยรวมถึงการประเมินร่วมกัน โครงสรา้งของ 
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SBAR ไดด้ าเนินการไปแลว้ 86% พยาบาลที่ลงทะเบียนและผูป้ฏิบติังานพยาบาลมีแผนการรกัษา
ผูป่้วยดว้ยวาจาใน 89% ของผูป่้วยและ 97% ของผูป่้วยตามล าดับ คะแนนการท างานเป็นทีมที่ดี
ขึน้การสื่อสารและความพึงพอใจพยาบาลแสดงใหเ้ห็นในหมู่ผูป้ฏิบติังานพยาบาลและพยาบาล
วิชาชีพ โดยโครงการนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเป็นไปไดข้องการประเมินผูป่้วยพยาบาลรว่มที่ง่ายและ
ราคาไม่แพงตามดว้ยโครงสรา้งที่มีโครงสรา้งซึ่งช่วยปรบัปรุงการสื่อสารการท างานเป็นทีมและ
คะแนนความพึงพอใจของพยาบาล โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพนี ้มีศักยภาพในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยการลดความซ า้ซอ้นรวมถึงปรบัปรุงความปลอดภยัของผูป่้วยดว้ยการใชเ้ทคนิค
การสื่อสารที่มีโครงสรา้ง 

2. กิจกรรมค้นคว้าข้อมูล เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญในการเสริมสรา้ง
ทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนีอ้าจเพราะเป็นกิจกรรมที่ใหค้วามรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสาร การซักถามและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการสื่อสาร รวมถึงการจับใจความและการสรุปข้อมูลในการสื่อสาร ซึ่ง
กิจกรรมคน้ควา้ขอ้มูลสามารถพัฒนาทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ย สอดคลอ้งกับ วรวรรณ วาณิชยเ์จริญชัย (2553, น. 36-44) การที่
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงและเนน้กระบวนการกลุ่ม การมีปฏิสมัพนัธก์นัในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
การได้แลกเปลี่ยนความรูค้วามเข้าใจ ความคิดเห็นและความรูค้วามเขา้ใจ ความคิดเห็นและ
ความรูส้กึกบัสมาชิกในกลุ่มและนอกกลุม่จะท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัการท างาน ท าใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรูไ้ดก้วา้งขึน้ และสอดคลอ้งกับ สุจิตรา กิตติศัพท์; เนตรชนก บัวนาค และพีรวิชญ ์ 
ค าเจริญ (2562, น. 57) ได้กล่าวว่า ควรส่งเสริมกิจกรรมการเปิดรับข่าวสารให้บุคลากรเพื่อ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและเพิ่มประสบการณ์หรือทักษะความรูท้างด้านการเมืองและควรจัด
ส่งเสริมในเรื่องของการใชส้ื่อใหเ้ป็นประโยชนใ์หรู้จ้ักการใชส้ื่อใหท้นัตามยุคสมยัจะท าใหบุ้คลากร
รูส้ึกมีความกระตือรือรน้ในการเปิดรบัข่าวสารทางการเมืองรวมถึงข่าวสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน นอกจากนีส้อดคล้องกับ เครซี่และเบอตัน (Casey & Burton, 1982, pp. 
911-919) ได้ศึกษาการฝึกฝนให้เด็กซื่อสัตย์อย่างต่อเนื่องโดยใช้ค าพูดด้วยตนเอง พบว่า 
ประสิทธิผลของการฝึกอบรมด้วยตนเองโดยใช้สื่อกลางทางวาจาในการส่งเสริมพฤติกรรม
โดยทั่วไปของพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ นักเรียนระดับประถมหนึ่งและสี่ได้รบัมอบหมายให้ 1 ใน 6 
เงื่อนไขการรกัษาที่สรา้งขึน้จากการรวมกันของ 3 ระดับของค าศัพทท์ี่ใชใ้นการฝึกอบรม (ไม่ตอ้ง
ท า; การโกง; ความซื่อสตัย)์ และเทคนิคการสอน 2 ประเภท (การฝึกอบรมดว้ยตนเอง ค าแนะน า
โดยผูท้ดลอง) ขัน้ตอนประกอบดว้ยการทดสอบสิ่งล่อใจ 5 ขอ้ในการทดลองครัง้แรกงานการบ าบดั
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และการทดสอบการทดลอง 5 ครัง้ในการทดสอบครัง้ที่สองและการสมัภาษณแ์นวคิดทางศีลธรรม
ในการประชุมครัง้ที่สาม ผลการวิจยัพบว่าค าว่าการฝึกอบรมทั่วไปที่ใชม้ากที่สดุคือ "ความซื่อสตัย"์ 
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ซื่อสตัยท์ั่วไป เรื่องนีเ้ห็นไดช้ัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรบัผูห้ญิงที่ไดร้บัการฝึกฝนใหใ้ชค้  าแนะน าดว้ยตนเองดว้ยวาจา ความสอดคลอ้งโดยรวมของ
พฤติกรรมเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัหลงัจากการฝึกอบรมแมว้่าจะไม่ไดเ้ป็นผลมาจากเงื่อนไขการ
ฝึกอบรมเฉพาะ การเพิ่มขึน้นีเ้ด่นชัดที่สุดส าหรบันักเรียนระดับประถมสี่ ความส าคัญของฉลาก
ทางวาจาทั่วไปขอ้ จ ากดั ของกลยุทธก์ารเรียนการสอนดว้ยตนเองและความสอดคลอ้งเป็นตวัแปร
การพฒันาและสอดคลอ้งกบั 

3. กิจกรรมบุคลิกภาพในการสื่อสาร เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญในการ
เสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ทัง้นีอ้าจเพราะเป็นกิจกรรมที่ให้
ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการใชท้่าทางประกอบในการสื่อสารได ้การใชน้ า้เสียงที่ชัดเจนและ
สภุาพในการสื่อสารได ้รวมถึงการควบคุมตนเองในการสื่อสารอีกดว้ย  ซึ่งกิจกรรมบุคลิกภาพใน
การสื่อสารสามารถพัฒนาทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นดว้ย สอดคลอ้งกับทิคเคิรล์และโรเซนทท์อล (Tickle & Rosenthal, 1990, pp. 285-
293) ได้ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของสายสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางอวัจนภาษา โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อเสนอแนวความคิดของสายสัมพันธ์ที่มียูทิลิตีส้  าหรบัการระบุความสัมพันธ์ทา
งอวจันภาษาที่เก่ียวขอ้งกบัสายสมัพนัธ ์อธิบายลกัษณะของความสามคัคีในแง่ของโครงสรา้งแบบ
ไดนามิกของส่วนประกอบที่สมัพนัธก์นัสามประการ ไดแ้ก่ ความใส่ใจซึ่งกนัและกนัความเป็นบวก
และการประสานงาน ผู้วิจัยได้เสนอว่าการให้น ้าหนักสัมพัทธ์ของส่วนประกอบเหล่านี ้ใน
ประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสายสมัพันธใ์นช่วงเวลาของการพัฒนาความสมัพันธร์ะหว่ าง
บุคคล ในการโตต้อบก่อนหนา้นีก้ารตอบโตแ้ละการเอาใจใส่มีน า้หนักมากกว่าการประสานงาน
อย่างหนกัในขณะที่การโตต้อบในภายหลงัการประสานงานและการเอาใจใส่เป็นองคป์ระกอบที่มี
น า้หนกัมากกว่า เนื่องจากลกัษณะทางสมัผสัของประสบการณข์องสายสมัพนัธจ์ึงไม่ง่ายที่จะระบุ
ความสมัพันธ์เชิงพฤติกรรมของอวจันภาษา ทัง้นีไ้ดน้ าเสนอการศึกษาวิเคราะหท์ี่แสดงใหเ้ห็นถึง
ผลกระทบของพฤติกรรมอวัจนภาษาที่วัดในระดับโมเลกุลในองคป์ระกอบ positivity ของความ
สามัคคีและผูว้ิจัยสรุปดว้ยโครงร่างของสมมติฐานที่เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบความสัมพันธ์ที่
ไม่ใช่อวจันภาษาของความสามคัคี โดยความสมัพันธเ์ชิงพฤติกรรมของอวจันภาษาสรา้งความใส่
ใจซึ่งกนัและกนัความเป็นบวกและการประสานงาน 
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4. กิจกรรมรูเ้ท่าทันสื่อ เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญในการเสริมสรา้งทักษะ
สื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนีอ้าจเพราะเป็นกิจกรรมที่ให้ความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกับการเลือกช่องทางในการสื่อสาร การใชถ้้อยค าสุภาพและใชภ้าษาที่ถูกตอ้งในการ
สื่อสารได ้รวมถึงการใชว้ิจารณญาณและการไตร่ตรองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในการสื่อสารไดซ้ึ่ง
กิจกรรมรูเ้ท่าทันสื่อสามารถพัฒนาทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะกิจกรรมรูเ้ท่าทันสื่อมีความส าคัญและความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบนั สอดคลอ้งกับฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ (2561, น. 145-146) ไดศ้ึกษา
ประสิทธิผลของการจดักิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลนส์ าหรบันิสิต
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรฐัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การประเมินประสิทธิผล
ของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งการรูเ้ท่าทันสื่อสัคมออนไลน์ส าหรบันิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรฐัในเขตกรุงเทพมหานคร การเขา้ร่วมกิจกรรมมีค่าคะแนนการ
ทดสอบหลงัเขา้รว่มกิจกรรมสงูกว่าก่อนเขา้รว่มกิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

5. กิจกรรมเปิดใจ เป็นกิจกรรมที่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการรบัเปิดใจ
รบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นในการสื่อสารได ้และการเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้นในการสื่อสาร
ได ้ซึ่งกิจกรรมเปิดใจสามารถพัฒนาทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะกิจกรรมรูเ้ท่าทันสื่อมีความส าคัญและความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน สอดคล้องกับ   สุจิตรา กิตติศัพท์; เนตรชนก บัวนาค และพีรวิชญ ์ 
ค าเจริญ (2562, น. 57) ได้กล่าวว่า ควรส่งเสริมกิจกรรมการเปิดรับข่าวสารให้บุคลากรเพื่อ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและเพิ่มประสบการณ์หรือทักษะความรูท้างด้านการเมืองและควรจัด
ส่งเสริมในเรื่องของการใชส้ื่อใหเ้ป็นประโยชนใ์หรู้จ้กัการใชส้ื่อใหท้นัตามยุคสมยัจะท าใหบุ้คลากร
รูส้ึกมีความกระตือรือรน้ในการเปิดรบัข่าวสารทางการเมืองรวมถึงข่าวสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน และสอดคลอ้งกับ ฮายแมน (Haiman, 1963) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง ผลของ
การฝึกอบรมในกระบวนการกลุ่มต่อการเปิดใจกวา้ง พบว่า นกัเรียนทัง้หมด 425 คนที่ลงทะเบียน
เรียนในหลกัสูตรที่อทุิศใหก้ับความอ่อนไหวและการฝึกทักษะในกระบวนการกลุ่มถูกทดสอบก่อน
และหลงัดว้ยมาตรวัดทัศนคติที่ออกแบบมาเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงในการเปิดใจกวา้ง ผลลัพธ์
แสดงหลกัฐานว่าหลกัสตูรในการสนทนาและความเป็นผูน้  ากลุ่มไดส้รา้งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่
เปิดกวา้ง กล่าวคือ การเปิดใจกวา้งยอมรบัฟังสารภายในกิจกรรมนีช้่วยท าใหน้ักเรียนสามารถ
สนทนาและมีความเป็นผูน้  ากลุม่ไดแ้ละสรา้งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการสื่อสารที่เปิดใจกวา้ง 
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3. ผลการศึกษาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษา ผูว้ิจยัไดน้ าผลจากการพฒันา
รูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาน ามา
ร่างเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา จ านวน 3 ระดบั ดงันี ้

3.1. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับแนวทางระดับ
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม เป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับ
แนวทางระดบักระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม โดยรวมมีความเหมาะสม
ในการเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับแนวทางระดบักระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจัย และนวัตกรรม ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะนโยบายในระดับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจยั และนวตักรรม เป็นหน่วยงานระดบัสูงที่มีหนา้ที่หลกัในการก าหนดทิศทางการบริหารจัดการ
ระบบการศึกษาในระดับอดุมศึกษาของไทย เพื่อพัฒนาคณุภาพ ยกระดับการศึกษาและควบคุม
การผลิตบณัฑิตใหต้รงตามแนวนโยบายที่ก าหนดไว ้ซึ่งสอดคลอ้งกบั กรอบทิศทางแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 (2560, น. 18) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการ
เตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษที่ 21 ไดก้ลา่วถึงหลกัการและแนวคิดการจดัการศึกษา (Conceptual 
Design) 1. ใหร้ฐัก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาก าลังคน จ าแนกตามระดับ ประเภทการศึกษา 
คณะ/สาขาวิชา ที่สนองตอบความตอ้งการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อใชเ้ป็น
กรอบในการส่งเสริมสนับสนุนทรพัยากรและการเงินเพื่อการศึกษา โดยปฏิบติัต่อสถานศึกษาทั้ง
ของรฐัและเอกชนภายใตก้ฎ กติกา ระเบียบ และวิธีปฏิบติัที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 2. สถานศกึษา
ตอ้งบริหารและจดัการศึกษาที่แสดงความรบัผิดชอบต่อคณุภาพและมาตรฐานใหแ้ก่ผูเ้รียน และ 
3. หลกัสตูรตอ้งมีการพัฒนาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตอ้งเชื่อมโยง
กบัตลาดแรงงาน มีการวัดและประเมินผล เพื่อผลิตก าลงัคนที่มีทักษะความรูค้วามสามารถ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอ้งมีความยืดหยุ่น หลากหลาย สนองตอบความตอ้งการของ
ผูเ้รียน โดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่ เพื่อสรา้งคุณลกัษณะนิสยั/พฤติกรรมที่พึงประสงค ์ทักษะการ
เรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ทักษะการด ารงชีวิต และการเรียรูจ้ากประสบการณ์ และสอดคลอ้งกับ 
เพ็ญนภา แกว้เขียว (2562, น. 23) ไดก้ล่าวถึงนโยบาย (Pokicy) เป็นแนวทางหรือวิธีการปฏิบติัที่
รฐับาล สถาบนั บุคคล ใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นแนวทางการปฏิบติันัน้บรรลผุลส าเร็จ 
สามารถก าหนดแผนงานที่ประกอบดว้ยวัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนา (Desired objectives) และ
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วิถีทาง (Means) เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวิโรจน์ สารรตันะ 
(2556, น. 13) ไดก้ล่าวถึงการวิจัยเชิงนโยบายจะผันแปรแตกต่างกันไปตามประเด็นต่าง ๆ ตาม
ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงนโยบายไว ้คือ 1. เป็นพหุมิติ (Multi-dimension) มองปัญหาที่
ศึกษาดว้ยหลากหลายแง่มมุ 2. เป็นวิธีการอปุมานเชิงประจกัษ์ (Empirico-inductive approach) 
อุปมานผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างไปสู่ประชากร เพื่อท าใหข้อ้สรุปจากการวิจัยใชอ้ธิบายได้
ทั่วไป(Generalization) 3. ใหค้วามส าคญัทัง้อดีต ปัจจุบนั และอนาคต ไม่ก าหนดกรอบตวัแปรไว้
อย่างตายตัว แต่เปิดกวา้งต่ออิทธิพลและตัวแปรแทรกซอ้นต่าง ๆ 4. ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูใ้ช้ผลงานวิจัยหรือแหล่งทุน และ 5. แสดงค่านิยมหรือแนวคิดใหเ้ห็นชัดเจนในนิยามของ
ปัญหา ปัญหาการวิจยั การพฒันาขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัและการเผยแพรผ่ลการวิจยั 

3.2. ระดับสถาบันอุดมศึกษา เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับ
สถาบนัอุดมศึกษามีแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัและสามารถน าไปใชไ้ดใ้จจริงใน
ระดับสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา โดยรวมมี
ความเหมาะสมในการเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัแนวทางระดบัสถาบนัอดุมศึกษา ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะสถาบนัอดุมศกึษาคือผูท้ี่น  ากฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ จาก
ระดับกระทรวงเพื่อน ามาวางยุทธศาสตร ์กลยุทธแ์ละแนวปฏิบติั เพื่อบริหารจดัการการเรียนการ
สอนในระดับอุดศึกษาให้ตรงตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม 
ก าหนดไว้ และถ่ายทอดไปสู่ระดับส่วนงานคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก และศูนย์ต่อไป ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั ทวนชยั อรุณโรจน ์และเกรียงชยั ปึงประวติั (2559, น. 20-21) ไดศ้ึกษายุทธศาสตร์
การพัฒนาก าลังคนระดับอาชีวศึกษาของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวใหส้อดรบักับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้สรุปยุทธศาสตรก์ารพัฒนาก าลังคนระดับอาชีวศึกษาของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สอดรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้าน
เป้าประสงคข์องยุทธศาสตร ์กลยุทธท์ี่ 1 มาตรการที่ 3 สรา้งความพรอ้มดา้นเครื่องมือ เครื่องจกัร 
วสัดุ อุปกรณ ์สื่อการเรียนการสอน หนังสือต ารา และเทคนิควิธีสอนของครูอาจารยผ์ูส้อนวิชาชีพ
ใหท้นัสมยัมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบั นรภทัร อ่ิมพานิช (2559, น.142) ไดศ้กึษาสภาพการ
บริหารจัดการหน่วยงานส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนอยู่ใน ระดับปานกลางเพราะ
แนวทางในการบริหารไม่ชัดเจน การมีส่วนร่วมตัวแทนจากคณะต่าง ๆ มีน้อย ถึงแม้ว่า
มหาวิทยาลยัมีการด าเนินการและใหก้ารสนบัสนนุแต่ยงัไม่เพียงพอ 

3.3 ระดับส่วนงานคณะ วิทยาลัย  สถาบัน ส านัก และศูนย์ เป็น
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายระดับส่วนงานคณะ วิทยาลยั สถาบัน ส านัก และศูนย ์มีแนวโนม้ความ
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เป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัและสามารถน าไปใชไ้ดใ้จจริงในระดบัสว่นงานคณะ วิทยาลยั สถาบนั 
ส านัก และศูนย ์พัฒนาทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โดยรวมมีความ
เหมาะสมในการเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับแนวทางระดับส่วนงานคณะ วิทยาลัย 
สถาบนั ส านัก และศูนย ์อาจเป็นเพราะปัจจุบนัการจัดกิจกรรมไม่ไดร้บัความสนใจจากผูเ้ขา้ร่วม
หรือนิสิตนักศึกษา เนื่องจากกิจกรรมขาดการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมตรงกับ
ตารางเรียน เป็นกิจกรรมฟังบรรยายมากจนเกินไปไม่มีภาคปฏิบติั และนิสิตนักศึกษาไดต้ระหนัก
ถึงประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกับ วีรเทพ สุดแดน และคณะ 
(2556) ไดศ้ึกษายุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูรของนิสิตมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์จงัหวดัสกลนคร พบว่า ปัจจยัที่ไม่เขา้รว่มกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร คือ นิสิตไม่มีเพื่อน
เขา้ร่วมกิจกรรม การจดักิจกรรมตรงกบัเวลาเรียน กิจกรรมที่จดัซ  า้ซากและไม่น่าสนใจ สถานที่จดั
กิจกรรมไม่เหมาะสม และกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่มีความจ าเป็น และสอดคล้องกับ นรภัทร  
อ่ิมพานิช (2559, น.142) ไดศ้ึกษาสภาพการบริหารจัดการหน่วยงานสนบัสนุนการเรียนการสอน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเพราะนโยบายและวัตถุประสงคก์ารบริหารงานบุคลและดา้น
งบประมาณยงัไม่มีประสิทธิภาพพอต่อการติดตามกิจกรรมพฒันาอาจารยแ์ละขาดการมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายหรือวตัถุประสงคข์องหน่วยงานจึงไม่เป็นไปตามวิจัยทศันแ์ละพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยั นอกจากนีฉ้ัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ (2561) ไดศ้ึกษาการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรม
เพื่อเสริมสรา้งการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลนส์ าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของ
รฐัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งการ
รูเ้ท่าทันสื่อออนไลน์ของนิสิตนักศึกษาหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมและนิสิตนกัศกึษามีความพงึพอใจต่อการจดักิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การศกึษาองคป์ระกอบของทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา  
1.1 จากผลการศึกษาพบว่า การวางแผนในการสื่อสาร มีค่าไอเกน 7.447 และมี

ความแปรปรวน 25.680 เนื่องจากการวางแผนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการ
วางแผนในการสื่อสาร ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสารนั้น จึงควร
สง่เสรมิใหน้ิสิตนกัศกึษาเกิดพฤติกรรมการวางแผนในการสื่อสาร ล าดบัความส าคญัของขอ้มลูทุก
ครัง้ก่อนที่จะสื่อสารออกไป นอกจากนีค้วรส่งเสริมใหน้ิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติการคน้ควา้ขอ้มูล
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เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสาร และอ้างอิงแหล่งที่มาได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้
ประกอบการสื่อสาร 

1.2 จากผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารด้วยการพูดในถ้อยค าอันเหมาะสม มี
ค่าไอเกน 2.244 และมีความแปรปรวน 7.739 เนื่องจากการสื่อสารด้วยการพูดในถ้อยค าอัน
เหมาะสมนัน้เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสาร ซึ่งหากนิสิตนักศึกษาพูดดว้ยถอ้ยค า
ไพเราะ ถูกกาลเทศะ ท าใหก้ารสื่อสารนัน้น่าฟังมากยิ่งขึน้ นอกจากนีค้วรส่งเสรมิใหน้ิสิตนกัศึกษา
กลา้ซกัถามและแลกเปลี่ยนความรู ้เพื่อใหก้ารสื่อสารนัน้เกิดองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการสนทนา คลาด
ความสงสยั และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้นั 

1.3 จากผลการศึกษาพบว่า การเปิดใจยอมรบัความคิดที่แตกต่าง มีค่าไอเกน 
2.086 และมีความแปรปรวน 7.192 เนื่องจากในปัจจบุนัโลกเปิดกวา้งส าหรบัการสื่อสารดงันัน้การ
แสดงความคิดเห็นจึงเป็นเรื่องที่เปิดกวา้งเช่นกนั ดงันัน้จึงควรส่งเสรมิใหน้ิสิตนกัศกึษาเปิดใจรบัฟัง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง เพราะทกุคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิด นอกจากนีก้ารแสดง
ความคิดเห็นนัน้นิสิตนกัศกึษาควรไดร้บัการส่งเสรมิเช่นกนัเพื่อใหต้ระหนกัถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเองและผูอ่ื้นดว้ย ว่าสิ่งที่เราไดแ้สดงความคิดเห็นออกไปนัน้เกิดผลกระทบกบัผูอ่ื้นหรือไม่ มาก
นอ้ยเพียงใด ผิดกฎหมายหรือไม่ เป็นตน้ 

1.4 จากผลการศึกษาพบว่า การประเมินสถานการณ์ มีค่าไอเกน 1.709 และมี
ความแปรปรวน 5.894 เนื่องจากการประเมินสถานการณแ์ละความคาดหวงัของผูฟั้งล่วงหนา้จะ
ท าใหผู้ส้่งสารเขา้ใจผูร้บัสาร สามารถเตรียมสารที่เหมาะสมกบัสถานที่หรือผู้รบัสาร และสามารถ
ควบคุมตนเองจากสถานการณ์ที่เกิดขึน้จากการสื่อสารได ้ดังนัน้จึงควรส่งเสริมใหน้ิสิตนักศึกษา
สามารถประเมินสถานการณ์และความคาดหวังของผูฟั้งล่วงหนา้ เพื่อที่จะไดม้ีการเตรียมความ
พรอ้มในการรบัมือกบัสถานการณท์ี่อาจเกิดขึน้ 

1.5 จากผลการศกึษาพบว่า การใชท้่าทางประกอบการสื่อสาร มีค่าไอเกน 1.472 
และมีความแปรปรวน 5.075 เนื่องจากการสื่อสารที่เป็นวัจนภาษา คือ ค าพูด ตัวอักษร อาจไม่
เพียงพอต่อการสื่อสาร  ดังนั้น อวัจนภาษา คือ ท่าทาง อากัปกิริยา สายตา เป็นสิ่งที่ท าใหก้าร
สื่อสารนั้นมีความน่าสนใจและผูร้บัสารเขา้ใจมากยิ่งขึน้ หากนิสิตนักศึกษาไดร้บัการส่งเสริมให้
สามารถใชท้่าทางประกอบในการสื่อสาร และน าเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
เหมาะสม ก็จะช่วยลดปัญหาในการสื่อสารของนิสิตนกัศึกษาไดแ้ต่ตอ้งใชใ้นปริมาณที่พอดีไม่มาก
ไม่นอ้ยเกินไปจนผูร้บัสารเกิดความร าคาญมากกว่าความประทบัใจ 
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1.6 จากผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารอย่างครบถ้วนและชัดเจน มีค่าไอเกน 
1.413 และมีความแปรปรวน 4.872 เนื่องจากการสื่อสารในปัจจุบันขาดการตรวจสอบความจริง
แลว้น าไปเผยแพร่ต่อจึงท าใหข้่าวปลอม (Fake News) และการถ่ายทอดสารโดยขาดความเขา้ใจ
ส่งผลใหเ้กิดการสื่อสารที่ไม่ตรงวตัถุประสงค ์ดงันัน้จึงควรมีการส่งเสริมใหน้ิสิตนกัศึกษาสามารถ
สื่อสารไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น สามารถเรียบเรียงสารใหเ้ขา้ใจง่าย และสามารถสกัดขอ้มูลแลว้
น ามาสื่อสารใหส้ารชัดเจนยิ่งขึน้ นอกจากนีก้ารสื่อสารที่มีเหตุผลจะท าใหผู้ร้บัสารมีความเขา้ใจ
และเต็มใจในการรบัสาร 

1.7 จากผลการศึกษาพบว่า การจับใจความและประเด็นส าคัญ มีค่าไอเกน 
1.369 และมีความแปรปรวน 4.720 เนื่องจากการรบัสารโดยที่ไม่สามารถจับใจความส าคัญและ
สรุปความได ้ส่งผลใหก้ารสื่อสารนัน้ลม้เหลว ไม่บรรลุวัตถุประสงค ์เช่น การที่นิสิตนักศึกษาอ่าน
หนังสือแต่อ่านเพียงผ่าน ๆ หรือนิสิตนักศึกษาฟังอาจารยบ์รรยายในชั้นเรียน แต่ไม่สามารถจับ
ใจความส าคัญและสรุปความจากที่ไดอ่้านหรือที่ไดฟั้งบรรยายได ้นั่นหมายความว่าสิ่งที่อาจารย์
สอนอาจเกิดประโยชนต่์อความรูข้องนิสิตไดน้อ้ย  อาจเกิดผลกระทบต่อการน าไปประยุกตใ์ชใ้น
การท าขอ้สอบ การรายงาน และการท างานในอนาคต ดงันัน้การจึงควรเสรมิสรา้งใหน้ิสิตนกัศึกษา
มีความตระหนักในการจับใจความและจับประเด็นส าคัญจากสารต่าง ๆ ทัง้จากการอ่าน การฟัง 
และสารต่าง ๆ ได ้

1.8 จากผลการศึกษาพบว่า การรูเ้ท่าทันสื่อสาร มีค่าไอเกน 1.142 และมีความ
แปรปรวน 3.937 เนื่องจากโลกแห่งการสื่อสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว การเขา้ถึงสื่อนั้นง่ายขึน้แต่
การป้องกันและภูมิคุ้มกันของเยาวชนกลับลดลง ส่งผลให้เยาวชนขาดวิจารณญาณและการ
วิเคราะหใ์นการรบัสาร เลือกสื่อสงัคมออนไลนใ์นทางผิดและรูเ้ท่าไม่ถึงการณ ์เช่น การใชค้ าหยาบ
คายน าไปโพสพาดพิงผูอ่ื้น ท าใหเ้กิดความเสีย ผิดกฎหมาย ดงันัน้การเสรมิสรา้งใหน้ิสิตนกัศึกษา
สามารถใชว้ิจารณญาณ การวิเคระหส์ื่อ และสามารถเลือกใชส้ื่อที่เหมาะสมกบัผูร้บัสาร ใชถ้อ้ยค า
สภุาพ การออกเสียงที่ชดัเจน 

1.9 จากผลการศึกษาพบว่า การรบัฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม มี
ค่าไอเกน 1.045 และมีความแปรปรวน 3.602 เนื่องจากการสื่อสารที่ประสบความส าเร็จปัจจัยที่
ส  าคญัอย่างหนึ่งก็คือ การใชน้ า้เสียงที่เพราะ ภาษาที่สภุาพในการสื่อสาร เพราะจะท าใหผู้ร้บัสารรู ้
ว่าผูส้่งสารมีความเป็นมิตรมากกว่าการใชน้ า้เสียงที่ขาดความไพเราะและใชภ้าษาที่หยาบคาย 
หรือแมแ้ต่ในการซกัถามการใชน้ า้เสียงอาจเป็นจุดเปลี่ยนความหมายได ้จากค าถามในขอ้สงสยั
ปกติธรรมดาผูฟั้งสามารถตีความใหเ้ป็นขอ้ค าถามหาเรื่องหรือรบกวนใจของผูร้บัฟังได ้นอกจากนี ้
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การเปิดใจรบัฟังนับเป็นอีกปัจจัยที่จะส่งผลใหก้ารสื่อสารนัน้ประสบความส าเร็จ เพราะหากผูร้บั
สารและผูส้่งสารเปิดใจรบัฟังซึ่งกนัและกนัจะท าใหผู้ส้ง่สารเกิดความไวว้างใจในการสง่สารไดม้าก
ขึน้ซึ่งผูส้ง่สารและผูร้บัสารจะรบัรูผ้่านความรูส้ึก การใหค้วามสนใจและการซกัถามเพื่อแสดงความ
สนใจในประเด็นหรือสารที่ส่งให้แก่กัน ดังนั้น ควรมีการฝึกปฏิบัติให้นิสิตนักศึกษาสามารถใช้
น า้เสียงในการสื่อสารที่สภุาพและแสดงความเป็นมิตร เปิดใจรบัฟังแลว้น ามาพิจารณาและซกัถาม
ในประเด็นที่สงสยัได ้

1.10 จากผลการศึกษาพบว่า การตระหนักถึงเนื ้อหาและความถูกต้อง  
มีค่าไอเกน 1.034 และมีความแปรปรวน 3.565 เนื่องจากปัจจุบันช่องทางในการสื่อสารที่
หลากหลายคุณประโยชนแ์ละโทษของแต่ละช่องทางการสื่อสารก็ต่างกันไปดว้ย ซึ่งเยาวชนเป็น
ช่วงวัยที่มีการไตร่ตรองถึงผลกระทบ ประโยชนแ์ละโทษนอ้ยมาก รวมถึงการใชภ้าษาที่เหมาะสม
ในแต่ละช่องทางการสื่อสารเช่นกัน ดงันัน้นิสิตนักศึกษาควรไดร้บัการเสริมสรา้งความตระหนกัถึง
เนือ้หาและความถูกต้องในด้านการใช้ภาษาและเหมาะสมในการสื่อสารช่องทางต่าง ๆ และ
ปลกูฝังใหน้ิสิตนกัศึกษาฝึกการไตร่ตรองถึงผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ทัง้ต่อตนเอง
และผูอ่ื้น 

2.เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะสื่อสารส าหรับนิสิต
นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา 

2.1 ผลการวิจยัที่พบว่า รูปแบบการจดักิจกรรมการวางแผนการสื่อสาร กิจกรรม
คน้คว้าขอ้มูล กิจกรรมบุคลิกภาพในการสื่อสาร กิจกรรมรูเ้ท่าทันสื่อ และกิจกรรมเปิดใจ เป็น
รูปแบบการจดักิจกรรมที่เสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรับนิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา มีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได ้อยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการ
สอน การกิจกรรมเสริมหลกัสตูร ใหก้บันิสิตนกัศึกษา เช่น ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลยัและคณะ 
กองพัฒนาศักยภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยและคณะ ควรน า รูปแบบการจัดกิจกรรมการวาง
แผนการสื่อสาร กิจกรรมคน้ควา้ขอ้มลู กิจกรรมบุคลิกภาพในการสื่อสาร กิจกรรมรูเ้ท่าทนัสื่อ และ
กิจกรรมเปิดใจ ไปใชใ้นการพฒันาทกัษะสื่อสารของนิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษาอย่างยิ่ง  

2.2 สถาบนัอดุมศกึษาและหน่วยงานที่น ารูปแบบการจดักิจกรรมไปใช ้ควรมีการ
วดัและประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมอย่างชดัเจน เริ่มตัง้แต่การจดัใหม้ีเกณฑก์ารวดัระดบัทกัษะ
สื่อสารของทั้ง 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมการวางแผนการสื่อสาร กิจกรรมคน้ควา้ข้อมูล กิจกรรม
บุคลิกภาพในการสื่อสาร กิจกรรมรูเ้ท่าทันสื่อ และกิจกรรมเปิดใจ ว่านิสิตนักศึกษามีคุณสมบัติ
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ครบถ้วนตามที่ผู ้วิจัยก าหนดไว้หรือไม่ จากนั้นจึงน าผลมาออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
นกัศกึษาใหเ้กิดทกัษะสื่อสารตามที่ผูว้ิจยัก าหนดไว ้

3. เพื่อใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
ทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา 

3.1 สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดนโยบายใหก้ิจกรรมเสริมทักษะสื่อสารเป็น
กิจกกรรมบังคับนิสิตนักศึกษาตอ้งเขา้ร่วมตลอด 4 ปีการศึกษา และจัดใหน้ิสิตนักศึกษามีพืน้ที่
ส  าหรบัแสดงออก และฝึกฝนการสื่อสารใหก้บันิสิตนกัศึกษาอีกดว้ย 

3.2 สถาบนัอดุมศึกษาสามารถน ารูปแบบการจดักิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา ไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งทกัษะสื่อสาร
ใหม่ที่ เป็นประโยชน์กับการท างาน (Reskill) และสามารถน าไปพัฒนาทักษะสื่อสารเพิ่มเติม 
(Upskill) ใหก้บัศิษยเ์ก่าและบุคลากรของสถาบนัอดุมศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะ
สื่อสารส าหรับศิษย์เก่าและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพผลผลิตของ
สถาบนัอุดมศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้ังช่วยสรา้งความผูกพันผ่านกิจกรรม
ส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา บคุลากร นิสิตนกัศกึษาปัจจบุนั และศิษยเ์ก่าไดอี้กดว้ย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่สามารถน าไปพัฒนาเป็นโปรแกรมกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา เพื่อให้ไดก้ิจกรรมที่เฉพาะเหมาะ
กบักลุม่เปา้หมายของ แต่ละสถาบนัยิ่งขึน้  

2. เนื่องจากนวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจึงควรมี
การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะสื่ อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบนัอดุมศึกษา เพื่อคน้หารูปแบบการจดักิจกรรมใหม่ ๆ และใหเ้หมาะสมกบัสงัคมในอนาคต
มากยิ่งขึน้  

3. ควรน าผลที่ไดจ้ากการวิจยันีน้  าไปพัฒนาเป็นการทดลองและสรา้งรูปแบบการจัด
กิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาโดยจัดเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนใหก้บันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษา 
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4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อดิพล  เอือ้จรสัพนัธ ์  
วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัะรรมศาสตร ์

5. อาจารย ์ดร.ยุคลวชัร ์ ภกัดีจกัรวิฒุิ์  
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

6. อาจารย ์ดร.ปิลนัลน ์ ปณุญประภา  
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

7. นายณฐัวฒัน ์ ประสพอารยา 
 บรษิัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จ ากดั 
8. นายธภทัร  อาจศรี 
 บรษิัท ปิโตรนาส จ ากดั 
9. นางปราณี  กลุละวาณิชย ์
 บรษิัท The MOK Grup จ ากดั 
10. นางสาวลคันา  แกว้เรือง 
 บรษิัท Show DC Crop จ ากดั 
11. นายสรุชาติ  เพ็ญพิชยั 
 บรษิัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 
12. นายณณฐฐณณ  ดีนาน 
 บรษิัท เอ็กซแ์ซ็กท ์จ ากดั 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

1. รองศาสตราจารยก์ิติมา  สรุสนธิ 
คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2. อาจารย ์ดร.สรคม  ดิสสะมาน  
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จิตตภ์ิญญา  ชมุสาย  ณ อยธุยา 
 ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วิชดุา  กิจธรธรรม  

ส านกัทดสอบ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศรีรฐั  ภกัดีรณชิต  

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะส่ือสาร 

ส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทิพยา  จินตโกวิท  
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2. อาจารย ์ดร.สรคม  ดิสสะมาน  
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

3. อาจารย ์ดร.รตันางศ ์ ตลุะวรรณ 
คณวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อดิพล  เอือ้จรสัพนัธ ์  
วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัะรรมศาสตร ์

5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี  จนัทรเ์สม  
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

6. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรวนั  แพทยานนท ์  
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

7. อาจารย ์ดร.ปรารถนา  คงส าราญ 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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สรุปการประเมินความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
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สรุปการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของเครื่องมือการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรม

เสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ซึ่งท าการประเมินความเที่ยงตรง

เชิงเนือ้หา โดยก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาดงันี ้

-1 หมายถึง แน่ใจว่าเนือ้หาของขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการ 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเนือ้หาของขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการ 
+1 หมายถึง แน่ใจว่าเนือ้หาของขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการ 

โดยน าคะแนนในการประเมินหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC เพื่อพิจารณาขอ้ที่มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง โดยเลือกขอ้ที่มีค่า 0.5 ขึน้ไป มาใชเ้ป็นขอ้ความในแบบสอบถามส าหรบัการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 
 
ตาราง ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ของแบบสอบถามรูปแบบการจดักิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะ
สื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 ฉนัตัง้ใจรบัฟังขอ้มลูอย่าง
มีสมาธิ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

2 ฉนัมีมารยาทในการฟังไม่
พดูแทรกในขณะที่ผูพ้ดู
ก าลงัสง่สาร 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

3 การฟังท าใหฉ้นัสามารถ
เพิ่มองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ได ้

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

4 ฉนัฟังแลว้สามารถ
ซกัถาม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได ้เมื่อผูพ้ดูเปิด
โอกาสใหส้อบถาม 

1 1 1 0 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 
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5 การฟังท าใหฉ้นัสามารถ
สรุปเนือ้หาสาระของสาร
นัน้ ๆ ได ้

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

6 ฉนัแบ่งเวลาส าหรบัการ
อ่านเพื่อทบทวนเนือ้หา
สาระทัง้ก่อนและหลงั
เรียน 

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

7 ฉนัเพิ่มทกัษะดา้นการใฝ่รู ้
ดว้ยวิธีการอ่านใน
ประเด็นที่สนใจ 

1 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

8 หากฉนัเกิดขอ้สงสยัใน
เนือ้หาที่สนใจทกัษะดา้น
การอ่านจะช่วยในการ
คน้หาค าตอบไดเ้ป็นอย่าง
ดี 

1 1 -1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

9 ฉนัสามารถสื่อสารดว้ย
ขอ้มลูที่เป็นความจรงิ
เชื่อถือได ้

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

10 ฉนัสามารถเรียงล าดบั 
ขัน้ตอน ของสารที่จะ
สง่ไปยงัผูฟั้งไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

11 ฉนัไม่บิดเบือนหรือแสดง
ขอ้มลูอนัเป็นเท็จหรือ
ปกปิดขอ้มลูในการ
สื่อสาร 

1 1 1 0 1 5 1 สอดคลอ้ง 
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12 ฉนัสามารถจบัใจความ
ส าคญัและสรุปความได้
ทัง้การอ่านและการฟัง 

1 1 0 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

13 ฉนัสามารถตัง้ค าถามเพื่อ
จะไดเ้ขา้ใจในเนือ้หานัน้ๆ 

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

14 ฉนัสามารถสรุปความเพื่อ
สื่อสารไปยงับคุคลอื่น
จะตอ้งมีสาระตรงกบัสาร
ที่ไดร้บัมา 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

15 หากฉนัไม่มั่นใจในเนือ้หา
ที่ตนเองก าลงัฟัง /ศกึษา  
ฉนัจะตัง้ค าถามและหา
ค าตอบจากสื่อในช่องทาง
ต่าง ๆ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

16 ฉนัใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั
ระหว่างผูส้ง่สารและผูร้บั
สาร 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

17 ฉนัใชส้ิทธิในการเป็นผูฟั้ง
ไดโ้ดยการซกัถาม 
แลกเปลี่ยนประเด็นที่
สนใจ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

18 ฉนัหลีกเลี่ยงถอ้ยค าโจมตี
บคุคลอื่นหรือใชว้าจาที่
สรา้งความเกลียดชงั 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

19 ฉนัไม่ใชว้าจาที่สอ่ไปทาง
พฤติกรรมรงัแกผูอ่ื้น 
)bully) 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 
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20 ฉนัค านึงถึงความถูกตอ้ง
ของเนือ้หาและการใช้
ภาษา ก่อนสง่สารใน
ช่องทางต่าง ๆ 

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

21 ฉนัสามารถสื่อสารอย่าง
ครบถว้นและชดัเจนจะ
กระตุน้ใหผู้ฟั้งเขา้ใจถึง
สารนัน้ได ้

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

22 ฉนัสามารถสื่อสารดว้ย
เหตผุลสามารถโนม้นา้ว
ใหป้ฏิบติังานไดง้่ายโดย
ไม่เกิดความขดัแยง้ 

-1 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

23 เมื่อมีผูข้อความช่วยเหลือ
ฉนัสามารถอธิบายให้
เขา้ใจง่ายและสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้รงิ 

1 1 1 0 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

24 ฉนัตระหนกัถึงความ
ครบถว้นของเนือ้หาและ
เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นซกัถาม
ได ้

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

25 ฉนัไม่แสดงท่าทีปฏิเสธ
หรือแสดงอารมณไ์ม่เห็น
ดว้ยกบัสิ่งที่ผูส้ง่สารได้
น าเสนอ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

26 ฉนัเปิดใจรบัฟังในสิ่งต่าง 
ๆ และพิจารณาว่าเป็น
เช่นนัน้หรือไม่ แลว้จึง
ซกัถามในประเด็นที่สงสยั 

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 
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27 ฉนัสามารถใชน้ า้เสียงที่
เหมาะสมตาม
สถานการณแ์ละ
กาลเทศะ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

28 หากฉนัเกิดภาวะตงึ
เครียดในระหว่างการ
สื่อสาร ควรใชส้ติควบคมุ
ตนเองไม่ใหเ้ป็นไปตาม
สภาวะทางอารมณ ์

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

29 ฉนัมีการพฒันาตนเอง
โดยการหาความรูจ้าก
แหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ 

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

30 ฉนัพฒันาองคค์วามรูท้ี่มี
อยู่เดิมใหท้นัสมยัไม่ตก
ยคุ 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

31 ฉนัเตรียมขอ้มลูทกุครัง้
อย่างรอบคอบเมื่อมีการ
สื่อสารกบับุคคลอ่ืน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

32 ฉนัแสวงหาความรูท้ี่สนใจ
เพื่อพฒันาเป็นทกัษะที่
ช  านาญในอนาคต 

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

33 ฉนัฝึกฝนและพฒันา
ศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ 
เพื่อใหเ้ป็นนกัการสื่อสาร
ที่ดี เช่น ใชภ้าษาถูกตอ้ง 
รูจ้กักาลเทศะ สภุาพ และ
มีความมั่นใจ เป็นตน้ 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 
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34 ภายหลงัที่ฉนัรบัสารแลว้
ฉนัจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกนัและกนัดว้ยวาจาที่
สภุาพเรียบรอ้ย 

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

35 นอกจากการพดูจาที่
สภุาพเรียบรอ้ยแลว้ การ
สื่อสารดว้ยท่าทางยงัเป็น
การเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ใหก้บัผูส้ง่สารอีกดว้ย 

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

36 ฉนัน าเสนอสารผ่านสื่อ
ควรค านึงถึงความ
เหมาะสม ความถกูตอ้ง 
รวมถึงการใชภ้าษาที่
เหมาะสมและอย่าง
สรา้งสรรค ์

-1 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

37 การสื่อสารที่อา้งอิงจาก
แหลง่ขอ้มลูอื่น ๆ ฉนัจะ
แสดงแหลง่ขอ้มลูที่อา้งอิง
ทกุครัง้ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

38 ฉนัศกึษากลุม่ผูฟั้งหรือมี
ขอ้มลูพืน้ฐานของผูร้บั
สารก่อนเพื่อจะไดเ้ตรียม
ขอ้มลูใหต้รงตาม
เปา้หมาย 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

39 นอกจากฉนัเลือกใชส้ื่อได้
อย่างเหมาะสมแลว้ การ
สรา้งบรรยากาศที่ดี ช่วย
ใหฉ้นัสรา้งความคุน้เคย
กบัผูร้บัสาร 

-1 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 
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40 ฉนัรูจ้กักาลเทศะ ซึ่งเป็น
มารยาทพืน้ฐานของ
สงัคม 

1 1 0 1 1 4   สอดคลอ้ง 

41 ฉนัระมดัระวงัการใชห้ลกั
ภาษา ระดบัภาษา โดย
ค านึงถึงพืน้ฐาน ประเพณี 
วฒันธรรมของผูร้บัสาร 

-1 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

42 ฉนัใชจ้ิตวิทยาในการ
สื่อสาร โดยหลีกเลี่ยงการ
ปะทะและการใชอ้ารมณ ์
ควรใชส้ติและเหตผุลใน
การตดัสินปัญหา 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

43 ฉนัใสใ่จในรายละเอียด
รวมถึงขอ้มลูที่จะสง่สาร
ไปยงับคุคลระดบัต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม 

-1 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

44 ฉนัไม่หลงประเด็นหรือ
หลงไปตามกระแสของ
สารผ่านสื่อต่าง ๆ โดยที่
ยงัไม่มีการตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

45 ฉนัสามารถประเมินสื่อ 
วิเคราะห ์และวิจารณส์ื่อ
ไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 
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46 สื่อเปรียบเสมือนดาบสอง
คม หากใชส้ื่อไปในทางที่
ผิดหรือไม่ไดม้ีการ
ตรวจสอบขอ้มลูก่อนก็จะ
ท าใหผู้ส้ง่สารไดร้บัความ
เสียหาย 

1 1 1 -1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

47 ฉนัเขา้ใจในบริบท 
วตัถุประสงค ์รวมถึง
ความคาดหวงัของผูร้บั
สาร 

-1 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

48 ฉนัเลือกใชส้ื่อให้
เหมาะสมกบัผูร้บัสาร 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

49 ฉนัสามารถประเมิน
สถานการณท์ี่เป็นกระแส
ในปัจจบุนัมาประยุกตใ์ช้
ในการสรา้งสื่ออย่าง
สรา้งสรรค ์

-1 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

50 ฉนัตระหนกัถึงการมี
มารยาทในการสื่อสาร 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

51 ฉนัมีกิรยิาวาจาที่
เรียบรอ้ยถูกตอ้งตามคติ
นิยมของตนในสงัคมนัน้ ๆ 

-1 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

52 ฉนัสามารถน ามารยาทใน
การสื่อสารไปประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนัได ้

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 
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53 ฉนัฝึกทกัษะในการ
น าเสนองานใหเ้ขา้ใจง่าย
ในระยะเวลาที่จ  ากดั 
(Pitching) 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

54 ฉนัสามารถเขา้ถึงสื่อและ
แยกแยะขอ้มลูไดว้่า
ขอ้มลูใดเชื่อถือไดห้รือ
เชื่อถือไม่ได ้(Fake 
NEWS) 

-1 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

55 การแสดงความคิดเห็น
ควรใชน้ า้เสียงในการ
สื่อสารที่สภุาพและเป็น
มิตร 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

56 น า้เสียงที่ดีจะช่วยสรา้ง
บรรยากาศในการสนทนา
ไดดี้ขึน้ 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

57 ฉนัสามารถสื่อสารความ
คิดเห็นของตนเองออกไป
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

1 1 0 1 1 4 0.8 คงเดิม 

58 การใชอ้ารมณใ์นการ
แสดงความคิดเห็น ตอ้ง
ใชส้ติและวิเคราะหจ์าก
สื่อที่ฟังเพื่อแลกเปลี่ยน
ทศันคติ ความรูต่้อกนั 

1 1 1 -1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

59 ฉนัเขา้ใจถึงแก่นของสาร
ที่ตอ้งการจะสื่อสารอย่าง
แทจ้รงิ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 
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60 ฉนัสามารถสรุปสารใหก้บั
บคุคลที่เก่ียวขอ้งฟังและ
เขา้ใจตรงกนัไดโ้ดยง่าย 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

61 ฉนัศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานที่
เก่ียวกบัผูร้บัสาร เพื่อเป็น
การมดัใจผูร้บัสารและ
สามารถสานสมัพนัธอ์นัดี
ในระยะยาว 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

62 ฉนัสื่อสารความคิดของ
ตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม 
รวมถึงสามารถตีความ
และรบัรูบ้ริบทของผูท้ี่มี
สว่นรว่มในกระบวนการ
สื่อสารนัน้ ๆ ได ้

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

63 การพดูโดยไม่คิดหรือไตร่ 
ตรองก่อน อาจท าให้
ค าพดูนัน้สง่ผลกระทบ
และสรา้งความเสียหาย
ต่อผูพ้ดูได ้

1 1 1 -1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

64 ฉนัคิดทบทวนและ
ไตรต่รองใหร้อบคอบ 
ก่อนที่จะสื่อสารออกไป 

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 
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65 ฉนัสามารถสะทอ้น
ความคิดของตนเองให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจดว้ยวิธีการ
ซกัถามอย่างสรา้งสรรค์
และไม่มีอคติต่อกนั 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

66 หากฉนัมีขอ้สงสยั ผูร้บั
สารตอ้งสอบถามกบัผูส้ง่
สารทนัที เพื่อใหเ้กิดความ
กระจ่าง ความถกูตอ้ง 
และเขา้ใจตรงกนั 

1 1 1 -1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

67 การซกัถามก่อใหเ้กิดองค์
ความรูใ้หม่ได ้

1 1 1 -1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

68 การสื่อสารที่ดีจะตอ้งมี
การวางแผน ล าดบั
ความส าคญัของสาร  

1 1 1 -1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

69 การวางแผนและเตรียม
ความพรอ้มเพื่อการ
สื่อสารในทุกครัง้จะท าให้
ผูส้ง่สารนัน้กลายเป็นนกั
สื่อสารมืออาชีพ 

1 1 1 -1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

70 ฉนัวางแผนในการหา
ขอ้มลู รวมถึงการ
วิเคราะหข์อ้มลูนัน้ให้
ถกูตอ้งตรงตาม
วตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการจะ
สื่อสาร 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 
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71 ฉนัมีจรรยาบรรณและ
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม
ในการสื่อสาร 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

72 นกัสื่อสารที่ดี ตอ้งรูจ้กั
เคารพสิทธิ และใหเ้กียรติ
ผูอ่ื้น 

1 1 1 -1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

73 นกัสื่อสารที่ดีจะตอ้งไม่
เอาเปรียบหรือเห็นแก่
ประโยชนส์่วนตนหรือท า
การหาขอ้มลูที่ละเมิดสิทธิ
ของผูอ่ื้น 

-1 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

74 การสื่อสารไปสู่
สาธารณชนโดยไม่ไดม้ี
การกลั่นกรองขอ้มลูอย่าง
รอบคอบ ผูส้ง่สารจะตอ้ง
แสดงความรบัผิดชอบ
หรือยอมรบัผิดในสารที่
ตนไดเ้ผยแพรไ่ป 

1 1 1 -1 1 4 0.8 สอดคลอ้ง 

75 ฉนัสามารถจบัใจความ
ส าคญัและสรุปความจาก
การฟังได ้

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

76 เมื่อมีผูข้อความช่วยเหลือ
ฉนัสามารถอธิบายให้
สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 

77 ฉนัตระหนกัถึงการเปิด
โอกาสใหผู้อ่ื้นซกัถามได ้

1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอ้ง 
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แบบสัมภาษณเ์พ่ือการวิจัยแบบกึ่งโครงสร้าง 
(ส าหรับอาจารยส์ถาบันอุดมศึกษา) 

เร่ือง รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

ชื่อผู้วิจัย นายวรทศัน ์ วฒันชีวโนปกรณ ์ นิสิตหลกัสตูรปรญิญาการศึกษาดษุฎี
บณัฑิตสาขาวิชาการบรหิารและการจดัการการศึกษา  แขนงวิชาการ
บรหิารการอดุมศกึษา 

อาจารยท์ีป่รึกษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ ์ โปณะทอง 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ.์............................................................................................................... 
คณะ..................................มหาวิทยาลยั.......................................... 
วนัเดือนปีที่สมัภาษณ.์.................................................... 
เริ่มการสมัภาษณ ์....................น. จบการสมัภาษณ ์.....................น. 

 

ตอนที ่1  ข้อมูลเกี่ยวกับผูใ้ห้สัมภาษณ ์
1. กรุณาเลา่ประวติัโดยย่อเก่ียวกบัสถานภาพสว่นตวัในดา้นต่อไปนี ้
 1.1 ประวติัการศึกษา 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 1.2 ประสบการณก์ารสอน 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 1.3 ความเชี่ยวชาญพิเศษ 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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ตอนที ่2  นิสิตนักศึกษาที่มีทักษะส่ือสารทีด่ีควรมีองคป์ระกอบใดบ้าง (แนวประเด็น
ค าถาม) 

2.1 ในฐานะที่ท่านเป็นคณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศกึษาท่านคิดว่านิสิตนกัศกึษาที่มีทกัษะ
สื่อสารที่ดีควรมีทกัษะใดบา้ง เพราะเหตใุด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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2.2 หลกัสตูรของท่านมีกิจกรรมที่พฒันานิสิตนกัศึกษาใหม้ีทกัษะสื่อสารหรือไม่ และท่าน
เห็นว่าควรจะมีกิจกรรมใดนอกเหนือจากที่หลกัสตูรจดั ที่จะช่วยพฒันานิสิตนกัศึกษาใหม้ีทกัษะ
สื่อสารไดดี้ยิ่งขึน้อย่างไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
........... 
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2.3 ตามที่มหาวิทยาลยัของท่านไดก้ าหนดทกัษะสื่อสารเป็นอตัลกัษณน์ิสิตนกัศกึษา ท่าน

เห็นว่ามหาวิทยาลยัจดักิจกรรมเพื่อพฒันานิสิตนกัศึกษาใหม้ีทกัษะสื่อสารเพียงพอหรือไม่ และ
ท่านเห็นว่าควรจะมีกิจกรรมใดเพิ่มเติมเพื่อพฒันานิสิตนกัศกึษาใหม้ีอตัลกัษณด์า้นทกัษะสื่อสาร
ไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณเ์พ่ือการวิจัยแบบกึ่งโครงสร้าง 
(ส าหรับผู้ใช้บัณฑิต) 

เร่ือง รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

ชื่อผู้วิจัย นายวรทศัน ์ วฒันชีวโนปกรณ ์ นิสิตหลกัสตูรปรญิญาการศึกษาดษุฎี
บณัฑิตสาขาวิชาการบรหิารและการจดัการการศึกษา  แขนงวิชาการ
บรหิารการอดุมศกึษา 

อาจารยท์ีป่รึกษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ ์ โปณะทอง 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษ..................................................................................................................... 
ต าแหน่ง...................................บริษัท.............................................. 
วนัเดือนปีที่สมัภาษณ.์.................................................... 
เริ่มการสมัภาษณ ์....................น. จบการสมัภาษณ ์.....................น. 
ท่านเป็นผูใ้ชบ้ณัฑิตจากสถาบนัใดบา้ง (สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

ตอนที ่1  ข้อมูลเกี่ยวกับผูใ้ห้สัมภาษณ ์ 
1. กรุณาเลา่ประวติัโดยย่อเก่ียวกบัสถานภาพสว่นตวัในดา้นต่อไปนี ้
 1.1 ประวติัการศึกษา 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 1.2 ประสบการณก์ารท างาน 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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 1.3 ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 

ตอนที ่2  บัณฑิตทีม่ีทักษะส่ือสารทีด่ีควรมีองคป์ระกอบใดบ้าง (แนวประเด็นค าถาม) 
2.1 ในฐานะที่ท่านเป็นผูใ้ชบ้ณัฑิตท่านคิดว่าบณัฑิตที่มีทกัษะสื่อสารที่ดีควรมีทกัษะ

ใดบา้ง เพราะเหตใุด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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2.2 หลกัสตูรของท่านมีกิจกรรมที่พฒันานิสิตนกัศึกษาใหม้ีทกัษะสื่อสารหรือไม่ และท่าน
เห็นว่าควรจะมีกิจกรรมใดนอกเหนือจากที่หลกัสตูรจดั ที่จะช่วยพฒันานิสิตนกัศึกษาใหม้ีทกัษะ
สื่อสารไดดี้ยิ่งขึน้ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ผลการสัมภาษณแ์บบก่ึงโครงสร้างเพือ่เสริมสร้างทักษะสื่อสารส าหรับนิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  

 
ตารางที ่1 สรุปผลการสัมภาษณด์้านการเป็นผู้ฟังที่ดี 

ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 
1. ด้านการเป็นผู้ฟังทีด่ี   
 1.1 ตัง้ใจรบัฟังขอ้มลูอย่างมีสมาธิ ✓  
 1.2 มีมารยาทในการฟังไม่พดูแทรกในขณะที่ผูพ้ดูก าลงัส่งสาร  ✓ 
 1.3 การฟังสามารถเพิ่มองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ได ้ ✓ ✓ 
 1.4 ผูฟั้งสามารถซกัถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได ้เมื่อผูพ้ดูเปิดโอกาสให้
สอบถาม 

 ✓ 

 1.5 ผูฟั้งสามารถสรุปเนือ้หาสาระของสารนัน้ ๆ ได ้  ✓ 
หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ดา้นการเป็นผูฟั้งที่ดี นัน้ สามารถสรุปไดเ้ป็น 5 ขอ้ โดยใน
ภาพรวมมี 1 ขอ้ที่อาจารยผ์ูส้อนฯ และผูใ้ชบ้ณัฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกนั ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 1.3 การฟัง
สามารถเพิ่มองค์ความรูใ้หม่ ๆ ได้ ทั้งนี ้เมื่อแยกผลสัมภาษณ์ระหว่างอาจารย์ผูส้อนฯ กับผูใ้ช้
บณัฑิตฯ ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลของทกัษะสื่อสารดา้นการเป็นผูฟั้งที่ดี ไดด้งันี ้

อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรฐั มีความเห็นว่า การเป็นผู้ฟังที่ ดี 
จะตอ้งตัง้ใจรบัฟังขอ้มลูอย่างมีสมาธิ และการฟังสามารถเพิ่มองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ได ้

ผูใ้ชบ้ณัฑิตจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนที่รบับณัฑิตที่ส  าเรจ็การศึกษา มีความเห็นว่า 
การเป็นผูฟั้งที่ดี จะตอ้งมีมารยาทในการฟังไม่พดูแทรกในขณะที่ผูพ้ดูก าลงัสง่สาร การฟังสามารถ
เพิ่มองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ได ้ผูฟั้งสามารถซกัถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได ้เมื่อผูพ้ดูเปิดโอกาสให้
สอบถาม และผูฟั้งสามารถสรุปเนือ้หาสาระของสารนัน้ ๆ ได ้
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ตารางที ่2 สรุปผลการสัมภาษณด์้านรักการอ่าน 
ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 

2. ด้านรักการอ่าน   
 2.1 มีการแบ่งเวลาส าหรบัการอ่านเพื่อทบทวนเนือ้หาสาระทัง้ก่อนและหลงั
เรียน 

✓ ✓ 

 2.2 ควรเพิ่มทกัษะดา้นการใฝ่รูด้ว้ยวิธีการอ่านในประเด็นที่สนใจ ✓ ✓ 
 2.3 หากเกิดขอ้สงสยัในเนือ้หาที่สนใจทกัษะดา้นการอ่านจะช่วยในการ
คน้หาค าตอบไดเ้ป็นอย่างดี 

✓ ✓ 

หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ดา้นรกัการอ่าน นั้น สามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ขอ้ โดยใน
ภาพรวมทัง้       3 ขอ้ที่อาจารยผ์ูส้อนฯ และผูใ้ชบ้ณัฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกนั ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 2.1 มี
การแบ่งเวลาส าหรบัการอ่านเพื่อทบทวนเนือ้หาสาระทั้งก่อนและหลังเรียน ข้อที่  2.2 ควรเพิ่ม
ทักษะดา้นการใฝ่รูด้ว้ยวิธีการอ่านในประเด็นที่สนใจ และข้อ 2.3 หากเกิดขอ้สงสัยในเนือ้หาที่
สนใจทกัษะดา้นการอ่านจะช่วยในการคน้หาค าตอบไดเ้ป็นอย่างดี 
 
ตารางที ่3 สรุปผลการสัมภาษณด์้านความซื่อสัตยต์่อการส่ือสาร 

ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 
3. ด้านความซื่อสัตยต์่อการส่ือสาร   
 3.1 สามารถสื่อสารดว้ยขอ้มลูที่เป็นความจรงิเชื่อถือได ้ ✓ ✓ 
 3.2 สามารถเรียงล าดบั ขัน้ตอน ของสารที่จะสง่ไปยงัผูฟั้งไดอ้ย่างถูกตอ้ง ✓ ✓ 
 3.3 ไม่บิดเบือนหรือแสดงขอ้มลูอนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้มลูในการสื่อสาร ✓ ✓ 
หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ดา้นรกัการอ่าน นั้น สามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ขอ้ โดยใน
ภาพรวมทัง้      3 ขอ้ที่อาจารยผ์ูส้อนฯ และผูใ้ชบ้ณัฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกัน ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 3.1 มี
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สามารถสื่อสารดว้ยขอ้มลูที่เป็นความจริงเชื่อถือได ้ขอ้ที่ 3.2 สามารถเรียงล าดบั ขัน้ตอน ของสาร
ที่จะส่งไปยังผูฟั้งไดอ้ย่างถูกตอ้ง และขอ้ 3.3 ไม่บิดเบือนหรือแสดงขอ้มูลอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ขอ้มลูในการสื่อสาร 

 
ตารางที ่4 สรุปผลการสัมภาษณด์้านความสามารถจับประเด็นได้ 

ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 
4. ด้านความสามารถจับประเด็นได้   
 4.1 สามารถจบัใจความส าคญัและสรุปความไดท้ัง้การอ่านและการฟัง ✓ ✓ 
 4.2 ตอ้งรูจ้กัการตัง้ค าถามเพื่อจะไดเ้ขา้ใจในเนือ้หานัน้ ๆ ✓ ✓ 
 4.3 การสรุปความเพื่อสื่อสารไปยงับคุคลอ่ืนจะตอ้งมีสาระตรงกบัสารที่
ไดร้บัมา 

✓ ✓ 

 4.4 หากไม่มั่นใจในเนือ้หาที่ตนเองก าลงัฟัง/ศกึษา ใหต้ัง้ค าถามและหา
ค าตอบจากสื่อในช่องทางต่าง ๆ 

✓ ✓ 

หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษา ดา้นความสามารถจบัประเด็นได ้นัน้ สามารถสรุปไดเ้ป็น 
4 ขอ้ โดยในภาพรวมทัง้ 4 ขอ้ที่อาจารยผ์ูส้อนฯ และผูใ้ชบ้ณัฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกนั ไดแ้ก่ ขอ้
ที่ 4.1 สามารถจบัใจความส าคญัและสรุปความไดท้ัง้การอ่านและการฟัง ขอ้ที่ 4.2 ตอ้งรูจ้กัการตัง้
ค าถามเพื่อจะไดเ้ขา้ใจในเนือ้หานัน้ ๆ ขอ้ที่ 4.3 การสรุปความเพื่อสื่อสารไปยังบุคคลอ่ืนจะตอ้งมี
สาระตรงกับสารที่ได้รบัมา และข้อที่ 4.4 หากไม่มั่นใจในเนือ้หาที่ตนเองก าลังฟัง/ศึกษา ให้ตั้ง
ค าถามและหาค าตอบจากสื่อในช่องทางต่าง ๆ 
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ตารางที ่5 สรุปผลการสัมภาษณด์้านความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ 
ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 

5. ด้านความเข้าใจสิทธิและหน้าที่   
 5.1 ควรใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนัระหว่างผูส้ง่สารและผูร้บัสาร ✓ ✓ 
 5.2 ใชส้ิทธิในการเป็นผูฟั้งไดโ้ดยการซกัถาม แลกเปลี่ยนประเด็นที่สนใจ ✓ ✓ 
 5.3 ไม่ควรสรา้งประทุษวาจา (hate speech) หรือถอ้ยค าโจมตีบุคคลอื่น
หรือใชว้าจาที่สรา้งความเกลียดชงั 

✓ ✓ 

 5.4 ไม่ใชว้าจาที่สอ่ไปทางพฤติกรรมรงัแกผูอ่ื้น (bully) ✓ ✓ 
หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร

ส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา ดา้นความเขา้ใจสิทธิและหนา้ที่ นัน้ สามารถสรุปไดเ้ป็น 4 
ขอ้ โดยในภาพรวมทัง้ 4 ขอ้ที่อาจารยผ์ูส้อนฯ และผูใ้ชบ้ณัฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกนั ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 
5.1 ควรใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนัระหว่างผูส้ง่สารและผูร้บัสาร ขอ้ที่ 5.2 ใชส้ิทธิในการเป็นผูฟั้งไดโ้ดย
การซกัถาม แลกเปลี่ยนประเด็นที่สนใจ  ขอ้ที่ 5.3 ไม่ควรสรา้งประทุษวาจา (hate speech) หรือ
ถ้อยค าโจมตีบุคคลอ่ืนหรือใชว้าจาที่สรา้งความเกลียดชัง  และขอ้ที่ 5.4 ไม่ใช้วาจาที่ส่อไปทาง
พฤติกรรมรงัแกผูอ่ื้น (bully) 
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ตารางที ่6 สรุปผลการสัมภาษณด์้านสารมีความครบถ้วนสมบูรณ ์
ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 

6. ด้านสารมีความครบถ้วนสมบูรณ ์   
 6.1 การสง่สารในช่องทางต่าง ๆ นอกจากจะค านึงถึงความถกูตอ้งของ
เนือ้หาแลว้ สิ่งที่ส  าคญัอีกประการหนึ่งคือ หลกัภาษา และการใชภ้าษาที่ถกูตอ้งและ
เหมาะสม 

✓ ✓ 

 6.2 การสื่อสารอย่างครบถว้นและชดัเจนจะกระตุน้ใหผู้ฟั้งเขา้ใจถึงสารนัน้
ได ้

✓ ✓ 

 6.3 การสื่อสารดว้ยเหตผุลสามารถโนม้นา้วใหป้ฏิบติังานไดง้่ายโดยไม่เกิด
ความขดัแยง้ 

✓ ✓ 

 6.4 สามารถอธิบายขัน้ตอนหรือวิธีการที่สะดวกและสามารถน าความรูจ้าก
สารนัน้ไปใชไ้ดจ้รงิหากมีผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

✓ ✓ 

 6.5 นอกจากความครบถว้นของเนือ้หาแลว้ การสื่อสารที่เป็นมิตรและเปิด
โอกาสใหผู้อ่ื้นไดซ้กัถามหรือแสดงความคิดเห็นจะเป็นประโยชนต่์อทัง้ 2 ฝ่าย 

✓ ✓ 

หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษา ดา้นสารมีความครบถว้นสมบูรณ ์นัน้ สามารถสรุปไดเ้ป็น 
5 ขอ้ โดยในภาพรวมทัง้ 5  ขอ้ที่อาจารยผ์ูส้อนฯ และผูใ้ชบ้ณัฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกนั ไดแ้ก่ ขอ้
ที่ 6.1 การสง่สารในช่องทางต่าง ๆ นอกจากจะค านึงถึงความถกูตอ้งของเนือ้หาแลว้ สิ่งที่ส  าคญัอีก
ประการหนึ่งคือ หลกัภาษา และการใชภ้าษาที่ถูกตอ้งและเหมาะสม ขอ้ที่ 6.2 การสื่อสารอย่าง
ครบถว้นและชดัเจนจะกระตุน้ใหผู้ฟั้งเขา้ใจถึงสารนัน้ได ้ขอ้ที่ 6.3 การสื่อสารดว้ยเหตผุลสามารถ
โนม้นา้วใหป้ฏิบติังานไดง้่ายโดยไม่เกิดความขดัแยง้ ขอ้ที่ 6.4 สามารถอธิบายขัน้ตอนหรือวิธีการที่
สะดวกและสามารถน าความรูจ้ากสารนัน้ไปใชไ้ดจ้รงิหากมีผูต้อ้งการความช่วยเหลือ และขอ้ที่ 6.5 
นอกจากความครบถว้นของเนือ้หาแลว้ การสื่อสารที่เป็นมิตรและเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นไดซ้กัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นจะเป็นประโยชนต่์อทัง้ 2 ฝ่าย 
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ตารางที ่7 สรุปผลการสัมภาษณด์้านความสามารถควบคุมอารมณแ์ละความเครียด 
ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 

7. ด้านความสามารถควบคุมอารมณแ์ละความเครียด   
 7.1 ไม่แสดงท่าทีปฏิเสธหรือแสดงอารมณไ์ม่เห็นดว้ยกบัสิ่งที่ผูส้ง่สารได้
น าเสนอ 

✓ ✓ 

 7.2 เปิดใจรบัฟังในสิ่งต่าง ๆ ใหม้าก พรอ้มทัง้คิด พิจารณาตามสารที่ไดร้บั
ว่าเป็นเช่นนัน้หรือไม่ แลว้จึงซกัถามในประเด็นที่สงสยั 

✓ ✓ 

 7.3 ใชน้ า้เสียงที่เหมาะสมตามสถานการณแ์ละกาลเทศะ ✓ ✓ 
 7.4 หากเกิดภาวะตงึเครียดในระหว่างการสื่อสาร ควรใชส้ติควบคมุตนเอง
ไม่ใหเ้ป็นไปตามสภาวะทางอารมณ ์

✓ ✓ 

หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา ดา้นความสามารถควบคุมอารมณ์และความเครียด นัน้ 
สามารถสรุปไดเ้ป็น 4 ขอ้ โดยในภาพรวมทั้ง 4 ขอ้ที่อาจารยผ์ูส้อนฯ และผูใ้ชบ้ัณฑิตฯ มีความ
คิดเห็นตรงกนั ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 7.1 ไม่แสดงท่าทีปฏิเสธหรือแสดงอารมณไ์ม่เห็นดว้ยกบัสิ่งที่ผูส้ง่สารได้
น าเสนอ ขอ้ที่ 7.2 เปิดใจรบัฟังในสิ่งต่าง ๆ ใหม้าก พรอ้มทั้งคิด พิจารณาตามสารที่ไดร้บัว่าเป็น
เช่นนัน้หรือไม่ แลว้จึงซกัถามในประเด็นที่สงสยั ขอ้ที่ 7.3 ใชน้ า้เสียงที่เหมาะสมตามสถานการณ์
และกาลเทศะ และขอ้ที่ 7.4 หากเกิดภาวะตึงเครียดในระหว่างการสื่อสาร ควรใชส้ติควบคมุตนเอง
ไม่ใหเ้ป็นไปตามสภาวะทางอารมณ ์
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ตารางที ่8 สรุปผลการสัมภาษณด์้านการแสวงหาความรู้ 
ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 

8. ด้านการแสวงหาความรู้   
 8.1 ตอ้งมีการพฒันาตนเองโดยการหาความรูจ้ากแหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ ✓ ✓ 
 8.2 ควรพฒันาองคค์วามรูท้ี่มีอยู่เดิมใหท้นัสมยัไม่ตกยคุ ✓ ✓ 
 8.3 มีการเตรียมขอ้มลูทกุครัง้อย่างรอบคอบเมื่อมีการสื่อสารกบับคุคลอื่น ✓ ✓ 
 8.4 แสวงหาความรูท้ี่สนใจเพื่อพฒันาเป็นทกัษะที่ช  านาญในอนาคต ✓ ✓ 
หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ดา้นการแสวงหาความรู ้นั้น สามารถสรุปไดเ้ป็น 4 ขอ้ 
โดยในภาพรวมทัง้ 4 ขอ้ที่อาจารยผ์ูส้อนฯ และผูใ้ชบ้ณัฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกนั ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 8.1 
ตอ้งมีการพฒันาตนเองโดยการหาความรูจ้ากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ขอ้ที่ 8.2 ควรพฒันาองคค์วามรูท้ี่
มีอยู่เดิมใหท้นัสมยัไม่ตกยคุ ขอ้ที่ 8.3 มีการเตรียมขอ้มลูทกุครัง้อย่างรอบคอบเมื่อมีการสื่อสารกบั
บคุคลอื่น และขอ้ที่ 8.4 แสวงหาความรูท้ี่สนใจเพื่อพฒันาเป็นทกัษะที่ช  านาญในอนาคต 
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ตารางที ่9 สรุปผลการสัมภาษณด์้านการพูดจาสุภาพเรียบร้อย 
ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 

9. ด้านการพูดจาสุภาพเรียบร้อย   
 9.1 ตอ้งมีการฝึกฝนและพฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นนกัการ
สื่อสารที่ดี เช่น ใชภ้าษาถูกตอ้ง รูจ้กักาลเทศะ สภุาพ และมีความมั่นใจ เป็นตน้ 

✓ ✓ 

 9.2 หลงัจากการรบัสารแลว้ควรแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนัดว้ยวาจาที่
สภุาพเรียนรอ้ย 

✓ ✓ 

 9.3 นอกจากการพดูจาที่สภุาพเรียบรอ้ยแลว้ การสื่อสารดว้ยอวจันภาษายงั
เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือใหก้บัผูส้ง่สารอีกดว้ย 

✓ ✓ 

หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ดา้นการพดูจาสภุาพเรียบรอ้ย นัน้ สามารถสรุปไดเ้ป็น 3 
ขอ้ โดยในภาพรวมทัง้ 3 ขอ้ที่อาจารยผ์ูส้อนฯ และผูใ้ชบ้ณัฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกนั ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 
9.1 ตอ้งมีการฝึกฝนและพัฒนาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นนกัการสื่อสารที่ดี เช่น ใชภ้าษา
ถูกตอ้ง รูจ้ักกาลเทศะ สุภาพ และมีความมั่นใจ เป็นต้น ข้อที่ 9.2 หลังจากการรบัสารแล้วควร
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนัดว้ยวาจาที่สภุาพเรียนรอ้ย และขอ้ 9.3 นอกจากการพดูจาที่สภุาพ
เรียบรอ้ยแลว้ การสื่อสารดว้ยอวจันภาษายงัเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือใหก้บัผูส้ง่สารอีกดว้ย 
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ตารางที ่10 สรุปผลการสัมภาษณด์้านการเลือกใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 

10. ด้านการเลือกใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม   
 10.1 การน าเสนอสารผ่านสื่อควรค านึงถึงความเหมาะสม ความถูกตอ้ง 
รวมถึงการใชภ้าษาที่เหมาะสมและอย่างสรา้งสรรค ์

✓ ✓ 

 10.2 ทกุครัง้ที่มีการสื่อสารโดยอา้งอิงจากแหลง่ขอ้มลูอื่น ๆ ผูส้ง่สารจะตอ้ง
แสดงแหลง่ขอ้มลูที่อา้งอิงทุกครัง้ 

✓ ✓ 

 10.3 ผูส้ง่สารควรศกึษากลุม่ผูฟั้งหรือมีขอ้มลูพืน้ฐานของผูร้บัสารเพื่อจะได้
เตรียมขอ้มลูใหต้รงตามเป้าหมาย 

✓ ✓ 

 10.4 นอกจากการเลือกใชส้ื่อไดอ้ย่างเหมาะสมแลว้ การสรา้งบรรยากาศที่ดี
ในการสื่อสาร เช่น น าแนวโนม้หรือกระแสข่าวหรือขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัผูร้บัสารมา
ประยกุตใ์ชใ้นการสื่อสารเพื่อสรา้งความคุน้เคยใหก้บัผูร้บัสาร 

✓ ✓ 

หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา ดา้นการเลือกใชส้ื่อไดอ้ย่างเหมาะสม นัน้ สามารถสรุปได้
เป็น 4 ขอ้ โดยในภาพรวมทั้ง 4 ขอ้ที่อาจารย์ผู ้สอนฯ และผู้ใช้บัณฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกัน 
ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 10.1 การน าเสนอสารผ่านสื่อควรค านึงถึงความเหมาะสม ความถูกตอ้ง รวมถึงการใช้
ภาษาที่เหมาะสมและอย่างสรา้งสรรค ์ขอ้ที่ 10.2 ทุกครัง้ที่มีการสื่อสารโดยอา้งอิงจากแหลง่ขอ้มลู
อ่ืน ๆ ผูส้ง่สารจะตอ้งแสดงแหล่งขอ้มลูที่อา้งอิงทุกครัง้ ขอ้ที่ 10.3 ผูส้่งสารควรศึกษากลุ่มผูฟั้งหรือ
มีขอ้มลูพืน้ฐานของผูร้บัสารเพื่อจะไดเ้ตรียมขอ้มูลใหต้รงตามเป้าหมาย และขอ้ที่ 10.4 นอกจาก
การเลือกใชส้ื่อไดอ้ย่างเหมาะสมแลว้ การสรา้งบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร เช่น น าแนวโนม้หรือ
กระแสข่าวหรือขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับผูร้บัสารมาประยุกตใ์ชใ้นการสื่อสารเพื่อสรา้งความคุ้นเคย
ใหก้บัผูร้บัสาร 
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ตารางที ่11 สรุปผลการสัมภาษณด์้านการมีกาลเทศะ 
ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 

11. ด้านการมีกาลเทศะ   
 11.1 รูจ้กักาลเทศะ ซึ่งเป็นมารยาทพืน้ฐานของสงัคม ✓ ✓ 
 11.2 ระมดัระวงัการใชห้ลกัภาษา ระดบัภาษา โดยค านึงถึงพืน้ฐาน 
ประเพณี วฒันธรรมของผูร้บัสารอย่างละเอียด เพราะอาจสง่ผลกระทบต่อผูส้ง่สาร
หากมีการสง่สารไปแลว้ 

✓ ✓ 

 11.3 ควรมีจิตวิทยาในการสื่อสาร หลีกเลี่ยงการปะทะและการใชอ้ารมณ ์
ควรใชส้ติและเหตผุลในการตดัสินปัญหา 

✓ ✓ 

 11.4 ควรใสใ่จในรายละเอียดรวมถึงขอ้มลูที่จะสง่สารไปยงับคุคลระดบัต่าง 
ๆ อย่างเหมาะสม 

✓ ✓ 

 11.5 นอกจากการมีกาลเทศะแลว้ ควรฝึกทกัษะในการน าเสนองานต่อ
ผูบ้รหิารหรือผูอ้าวโุสใหเ้ขา้ใจง่ายและมองเห็นองคร์วมในระยะเวลาที่จ  ากดั 
(pitching) 

✓ ✓ 

หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษา ดา้นการมีกาลเทศะ นัน้ สามารถสรุปไดเ้ป็น 5 ขอ้ โดยใน
ภาพรวมทัง้ 5 ขอ้ที่อาจารยผ์ูส้อนฯ และผูใ้ชบ้ณัฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกนั ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 11.1 รูจ้ัก
กาลเทศะ ซึ่งเป็นมารยาทพืน้ฐานของสงัคม ขอ้ที่ 11.2 ระมัดระวังการใชห้ลกัภาษา ระดบัภาษา 
โดยค านึงถึงพืน้ฐาน ประเพณี วฒันธรรมของผูร้บัสารอย่างละเอียด เพราะอาจส่งผลกระทบต่อผู้
ส่งสารหากมีการส่งสารไปแลว้ ขอ้ที่ 11.3 ควรมีจิตวิทยาในการสื่อสาร หลีกเลี่ยงการปะทะและ
การใชอ้ารมณ ์ควรใชส้ติและเหตผุลในการตดัสินปัญหา ขอ้ที่ 11.4 ควรใส่ใจในรายละเอียดรวมถึง
ขอ้มลูที่จะส่งสารไปยงับุคคลระดบัต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และขอ้ที่ 11.5 นอกจากการมีกาลเทศะ
แลว้ ควรฝึกทกัษะในการน าเสนองานต่อผูบ้รหิารหรือผูอ้าวโุสใหเ้ขา้ใจง่ายและมองเห็นองคร์วมใน
ระยะเวลาที่จ  ากดั (pitching) 
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ตารางที ่12 สรุปผลการสัมภาษณด์้านการรู้เท่าทันส่ือ 
ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 

12. ด้านการรู้เท่าทันส่ือ   
 12.1 สามารถเขา้ถึงสื่อและแยกแยะขอ้มลูไดว้่าขอ้มลูใดเชื่อถือไดห้รือ
เชื่อถือไม่ได ้(Fake NEWS) 

✓ ✓ 

 12.2 ไม่หลงประเด็นหรือหลงไปตามกระแสของสารผ่านสื่อต่าง ๆ โดยที่ยงั
ไม่มีการตรวจสอบความถูกตอ้ง 

✓ ✓ 

 12.3 สามารถประเมินสื่อ วิเคราะห ์และวิจารณส์ื่อไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ ✓ ✓ 
 12.4 สื่อเปรียบเสมือนดาบสองคม หากใชส้ื่อไปในทางที่ผิดหรือไม่ไดม้ีการ
ตรวจสอบขอ้มลูก่อนก็จะท าใหผู้ส้ง่สารไดร้บัความเสียหาย 

✓ ✓ 

หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จากตารางที่ 12 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศกึษา ดา้นการรูเ้ท่าทนัสื่อ นัน้ สามารถสรุปไดเ้ป็น 4 ขอ้ โดยใน
ภาพรวมทั้ง 4 ข้อที่อาจารย์ผู ้สอนฯ และผู้ใช้บัณฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกัน ได้แก่ ข้อที่  12.1 
สามารถเขา้ถึงสื่อและแยกแยะขอ้มลูไดว้่าขอ้มูลใดเชื่อถือไดห้รือเชื่อถือไม่ได ้(Fake NEWS) ขอ้ที่ 
12.2 ไม่หลงประเด็นหรือหลงไปตามกระแสของสารผ่านสื่อต่าง ๆ โดยที่ยังไม่มีการตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ขอ้ที่ 12.3 สามารถประเมินสื่อ วิเคราะห ์และวิจารณส์ื่อไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์และขอ้ที่ 
12.4 สื่อเปรียบเสมือนดาบสองคม หากใชส้ื่อไปในทางที่ผิดหรือไม่ไดม้ีการตรวจสอบขอ้มลูก่อนก็
จะท าใหผู้ส้ง่สารไดร้บัความเสียหาย 
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ตารางที ่13 สรุปผลการสัมภาษณด์้านความสามารถประเมินสถานการณไ์ด้ 
ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 

13. ด้านความสามารถประเมินสถานการณไ์ด้   
 13.1 ก่อนที่จะสื่อสาร ผูส้ง่สารจะตอ้งเขา้ใจในบริบท วตัถปุระสงค ์รวมถึง
ความคาดหวงัของผูร้บัสาร 

✓ ✓ 

 13.2 ประเมินความคาดหวงัของการเลือกใชส้ื่อใหเ้หมาะสมกบัผูร้บัสาร ✓ ✓ 
 13.3 สามารถประเมินสถานการณท์ี่เป็นกระแสในปัจจบุนัมาประยกุตใ์ชใ้น
การสรา้งสื่ออย่างสรา้งสรรค ์

✓ ✓ 

หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา ดา้นความสามารถประเมินสถานการณ์ได้ นัน้ สามารถ
สรุปได้เป็น 3 ข้อ โดยในภาพรวมทั้ง 3 ข้อที่อาจารย์ผู ้สอนฯ และผู้ใช้บัณฑิตฯ มีความคิดเห็น
ตรงกัน ไดแ้ก่ ข้อที่ 13.1 ก่อนที่จะสื่อสาร ผู้ส่งสารจะต้องเข้าใจในบริบท วัตถุประสงค์ รวมถึง
ความคาดหวงัของผูร้บัสาร ขอ้ที่ 13.2 เลือกใชส้ื่อใหเ้หมาะสมกับผูร้บัสาร และขอ้ 13.3 สามารถ
ประเมินสถานการณท์ี่เป็นกระแสในปัจจบุนัมาประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งสื่ออย่างสรา้งสรรค ์
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ตารางที ่14 สรุปผลการสัมภาษณด์้านมารยาทในการส่ือสาร 
ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 

14. ด้านมารยาทในการส่ือสาร   
 14.1 ตระหนกัถึงการมีมารยาทในการสื่อสาร ✓ ✓ 
 14.2 มีกิรยิาวาจาที่เรียบรอ้ยถกูตอ้งตามคตินิยมของตนในสงัคมนัน้ ๆ ✓ ✓ 
 14.3 สามารถน ามารยาทในการสื่อสารไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ ✓ ✓ 
หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จากตารางที่ 14 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา ดา้นมารยาทในการสื่อสาร นัน้ สามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ขอ้ 
โดยในภาพรวมทั้ง 3 ขอ้ที่อาจารยผ์ูส้อนฯ และผูใ้ชบ้ัณฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกัน ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 
14.1 ตระหนักถึงการมีมารยาทในการสื่อสาร ขอ้ที่ 14.2 มีกิริยาวาจาที่เรียบรอ้ยถูกตอ้งตามคติ
นิยมของตนในสังคมนั้น ๆ และข้อ 14.3 สามารถน ามารยาทในการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้
 

ตารางที ่15 สรุปผลการสัมภาษณด์้านการกล้าแสดงความคิดเหน็ 
ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 

15. ด้านการกล้าแสดงความคิดเหน็   
 15.1 การแสดงความคิดเห็นควรใชน้ า้เสียงในการสื่อสารที่สภุาพและเป็น
มิตร 

✓ ✓ 

 15.2 น า้เสียงที่ดีจะช่วยสรา้งบรรยากาศในการสนทนาไดดี้ขึน้ ✓ ✓ 
 15.3 สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตนเองออกไปไดอ้ย่างเหมาะสม ✓ ✓ 
 15.4 ไม่ควรใชอ้ารมณใ์นการแสดงความคิดเห็น ควรใชส้ติและวิเคราะหจ์าก
สื่อที่ฟังเพื่อแลกเปลี่ยนทศันคติ ความรูต่้อกนั 

✓ ✓ 

หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จากตารางที่ 15 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ดา้นการกลา้แสดงความคิดเห็น นัน้ สามารถสรุปไดเ้ป็น 
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4 ขอ้ โดยในภาพรวมทัง้ 4 ขอ้ที่อาจารยผ์ูส้อนฯ และผูใ้ชบ้ณัฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกนั ไดแ้ก่ ขอ้
ที่  15.1 การแสดงความคิดเห็นควรใช้น ้าเสียงในการสื่อสารที่สุภาพและเป็นมิตร ข้อที่  15.2 
น า้เสียงที่ดีจะช่วยสรา้งบรรยากาศในการสนทนาไดดี้ขึน้ ขอ้ที่ 15.3 สามารถสื่อสารความคิดเห็น
ของตนเองออกไปไดอ้ย่างเหมาะสม และขอ้ที่ 15.4 ไม่ควรใชอ้ารมณ์ในการแสดงความคิดเห็น 
ควรใชส้ติและวิเคราะหจ์ากสื่อที่ฟังเพื่อแลกเปลี่ยนทศันคติ ความรูต่้อกนั 
 
ตารางที ่16 สรุปผลการสัมภาษณด์้านความสามารถเข้าใจง่าย 

ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 
16. ด้านความสามารถเข้าใจง่าย   
 16.1 เขา้ใจถึงแก่นของสารที่ตอ้งการจะสื่อสารอย่างแทจ้รงิ ✓ ✓ 
 16.2 สามารถสรุปสารใหก้บับคุคลที่เก่ียวขอ้งฟังและเขา้ใจตรงกนัได้
โดยง่าย 

✓ ✓ 

 16.3 ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานที่เก่ียวกบัผูร้บัสาร เพื่อเป็นการมดัใจผูร้บัสารและ
สามารถสานสมัพนัธอ์นัดีในระยะยาว 

✓ ✓ 

หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จากตารางที่ 16 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา ดา้นความสามารถเขา้ใจง่าย นัน้ สามารถสรุปไดเ้ป็น 3 
ขอ้ โดยในภาพรวมทัง้ 3 ขอ้ที่อาจารยผ์ูส้อนฯ และผูใ้ชบ้ณัฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกนั ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 
16.1 เขา้ใจถึงแก่นของสารที่ต้องการจะสื่อสารอย่างแท้จริง ข้อที่ 16.2 สามารถสรุปสารให้กับ
บุคคลที่เก่ียวขอ้งฟังและเขา้ใจตรงกนัไดโ้ดยง่าย และขอ้ 16.3 ศึกษาขอ้มลูพืน้ฐานที่เก่ียวกบัผูร้บั
สาร เพื่อเป็นการมดัใจผูร้บัสารและสามารถสานสมัพนัธอ์นัดีในระยะยาว 
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ตารางที ่17 สรุปผลการสัมภาษณด์้านการคิดก่อนพูด 
ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 

17. ด้านการคิดก่อนพูด   
 17.1 สื่อสารความคิดของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถตีความ
และรบัรูบ้ริบทของผูท้ี่มีสว่นร่วมในกระบวนการสื่อสารนัน้ ๆ ได ้

✓ ✓ 

 17.2 หากพดูโดยไม่คิดหรือไตรต่รองก่อน อาจท าใหค้ าพดูนัน้สง่ผลกระทบ
และสรา้งความเสียหายต่อผูพ้ดูนัน้ได ้

✓ ✓ 

 17.3 สามารถคิดทบทวนและไตรต่รองใหร้อบคอบเสียก่อน ก่อนที่จะสื่อสาร
ออกไป 

✓ ✓ 

หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยั 
ศรีนครนิทรวิโรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จากตารางที่ 17 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ดา้นการคิดก่อนพดู นัน้ สามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ขอ้ โดยใน
ภาพรวมทั้ง 3 ข้อที่อาจารย์ผู ้สอนฯ และผู้ใช้บัณฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกัน ได้แก่ ข้อที่  17.1 
สื่อสารความคิดของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถตีความและรบัรูบ้ริบทของผูท้ี่มีส่วน
ร่วมในกระบวนการสื่อสารนั้น ๆ ได้ ขอ้ที่ 17.2 หากพูดโดยไม่คิดหรือไตร่ตรองก่อน อาจท าให้
ค าพดูนัน้สง่ผลกระทบและสรา้งความเสียหายต่อผูพ้ดูนัน้ได ้และขอ้ 17.3 สามารถคิดทบทวนและ
ไตรต่รองใหร้อบคอบเสียก่อน ก่อนที่จะสื่อสารออกไป 
ตารางที ่18 สรุปผลการสัมภาษณด์้านกล้าซักถาม 

ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 
18. ด้านกล้าซักถาม   
 18.1 สามารถสะทอ้นความคิดของตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจดว้ยวิธีการซกัถาม
อย่างสรา้งสรรคแ์ละไม่มีอคติต่อกนั 

✓ ✓ 

 18.2 หากมีขอ้สงสยั ผูร้บัสารตอ้งสอบถามกบัผูส้ง่สารทนัที เพื่อใหเ้กิด
ความกระจ่าง ความถกูตอ้ง และเขา้ใจตรงกนั 

✓ ✓ 

 18.3 การซกัถามก่อใหเ้กิดองคค์วามรูใ้หม่ได ้ ✓ ✓ 
หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 



  240 

จากตารางที่ 18 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ดา้นกลา้ซักถาม นั้น สามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ขอ้ โดยใน
ภาพรวมทั้ง 3 ข้อที่อาจารย์ผู ้สอนฯ และผู้ใช้บัณฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกัน ได้แก่ ข้อที่  18.1 
สามารถสะทอ้นความคิดของตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจดว้ยวิธีการซกัถามอย่างสรา้งสรรคแ์ละไม่มีอคติ
ต่อกัน ขอ้ที่ 18.2 หากมีขอ้สงสยั ผูร้บัสารตอ้งสอบถามกบัผูส้่งสารทันที เพื่อใหเ้กิดความกระจ่าง 
ความถกูตอ้ง และเขา้ใจตรงกนั และขอ้ 18.3 การซกัถามก่อใหเ้กิดองคค์วามรูใ้หม่ได ้

 
ตารางที ่19 สรุปผลการสัมภาษณด์้านการวางแผน 

ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 
19. ด้านการวางแผน   
 19.1 การสื่อสารที่ดีจะตอ้งมีการวางแผน ล าดบัความส าคญัของสาร โดย
จะตอ้งตรงประเด็นตามวตัถุประสงค ์รวมถึงใชส้ื่อและเทคนิคการสื่อสารใหเ้หมาะสม
กบัผูร้บัสาร 

✓ ✓ 

 19.2 การวางแผนและเตรียมความพรอ้มเพื่อการสื่อสารในทกุครัง้จะช่วยท า
ใหผู้ส้ง่สารนัน้กลายเป็นนกัสื่อสารมืออาชีพ 

✓ ✓ 

 19.3 ขอ้มลูที่ใชใ้นการสื่อสารเป็นสิ่งที่ส  าคญั ดงันัน้ จึงตอ้งวางแผนการ
ไดม้าซึ่งขอ้มลู รวมถึงการวิเคราะหข์อ้มลูนัน้ใหถ้กูตอ้งตรงตามวตัถปุระสงคท์ี่
ตอ้งการจะสื่อสาร 

✓ ✓ 

หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา  *** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จากตารางที่ 19 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา ดา้นการวางแผน นั้น สามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ขอ้ โดยใน
ภาพรวมทัง้      3 ขอ้ที่อาจารยผ์ูส้อนฯ และผูใ้ชบ้ณัฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกัน ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 19.1 
การสื่อสารที่ดีจะต้องมีการวางแผน ล าดับความส าคัญของสาร โดยจะต้องตรงประเด็นตาม
วตัถุประสงค ์รวมถึงใชส้ื่อและเทคนิคการสื่อสารใหเ้หมาะสมกับผูร้บัสาร ขอ้ที่ 19.2 การวางแผน
และเตรียมความพรอ้มเพื่อการสื่อสารในทุกครัง้จะช่วยท าใหผู้ส้่งสารนัน้กลายเป็นนักสื่อสารมือ
อาชีพ และขอ้ 19.3 ขอ้มูลที่ใชใ้นการสื่อสารเป็นสิ่งที่ส  าคัญ ดังนั้น จึงตอ้งวางแผนการไดม้าซึ่ง
ขอ้มลู รวมถึงการวิเคราะหข์อ้มลูนัน้ใหถ้กูตอ้งตรงตามวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการจะสื่อสาร 
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ตารางที ่20 สรุปผลการสัมภาษณด์้านการมีความรับผิดชอบ 
ทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา* 1** 2*** 

20. ด้านการมีความรับผิดชอบ   
 20.1 มีจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ✓ ✓ 
 20.2 นกัสื่อสารที่ดี ตอ้งรูจ้กัเคารพสิทธิ และใหเ้กียรติผูอ่ื้น ✓ ✓ 
 20.3 นกัสื่อสารจะตอ้งไม่เอาเปรียบหรือเห็นแก่ประโยชนส์ว่นตนหรือท าการ
หาขอ้มลูที่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

✓ ✓ 

 20.4 หากมีการสื่อสารไปสูส่าธารณชนโดยไม่ไดม้ีการกลั่นกรองขอ้มลูอย่าง
รอบคอบ ผูส้ง่สารจะตอ้งแสดงความรบัผิดชอบหรือยอมรบัผิดในสารที่ตนไดเ้ผยแพร่
ไป 

✓ ✓ 

หมายเหตุ * จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

** อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอดุมศกึษา 
*** ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

จากตารางที่ 20 พบว่า ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสาร
ส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ดา้นการมีความรบัผิดชอบ นัน้ สามารถสรุปไดเ้ป็น 4 ขอ้ 
โดยในภาพรวมทั้ง 4 ขอ้ที่อาจารยผ์ูส้อนฯ และผูใ้ชบ้ัณฑิตฯ มีความคิดเห็นตรงกัน ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 
20.1 มีจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 20.2 นกัสื่อสารที่ดี ตอ้งรูจ้กัเคารพสิทธิ และให้
เกียรติผูอ่ื้น ขอ้ที่ 20.3 นักสื่อสารจะตอ้งไม่เอาเปรียบหรือเห็นแก่ประโยชนส์่วนตนหรือท าการหา
ขอ้มูลที่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และข้อที่ 20.4 หากมีการสื่อสารไปสู่สาธารณชนโดยไม่ได้มีการ
กลั่นกรองขอ้มลูอย่างรอบคอบ ผูส้่งสารจะตอ้งแสดงความรบัผิดชอบหรือยอมรบัผิดในสารที่ตนได้
เผยแพรไ่ป 
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แบบสอบถาม 
เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบของทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

 
การวิจัยเร่ือง  รูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา 
 
TITLE  ACTIVITY ORGANIZAING MODEL FOR ENHANCING COMMUNICATION 

SKILL FOR UNDERGRADUATES IN STUDENTS 
 
อาจารยท์ีป่รึกษาปริญญานิพนธ ์
  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร .โปณะทองจกัรกฤษณ ์  อาจารยท์ี่ปรกึษาหลกั 
  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร .จตพุล  ยงศร   อาจารยท์ี่ปรกึษาร่วม 
 
ผู้วิจัย  นายวรทศัน ์ วฒันชีวโนปกรณ ์
  นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาการบริหารจดัการการอดุมศึกษา 
  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
โดยแบบประเมินมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ใหน้ิสิตนกัศกึษาเป็นผูต้อบ  
 ขอ้มลูที่ไดร้บัจากท่านครัง้นีม้ีความส าคญัและจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อรูปแบบการจดั
กิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านได้โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริงและครบถ้วน โดยผู้วิจัยจะน าเสนอ
ผลการวิจัยเป็นภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผูใ้หข้อ้มลู และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่าง
สงูมา ณ โอกาสนี ้
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ตอนที ่1 แบบสอบถามส่วนบุคคล  
ค าชีแ้จง โปรดตอบแบบสอบถามนีโ้ดยขีดเครื่องหมาย /  ลงในช่อง (   ) ที่ตรงกบัขอ้มลูของท่าน  
1. เพศ  (   ) ชาย  (   ) หญิง  
 
2. สถาบนัที่ศึกษา  
(   ) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (   ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(   ) มหาวิทยาลยั 
ศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
3. คณะ/วิทยาลยั ................................................................................................................ 
 
5. ชัน้ปีที่ ............................. 
 
4. สาขาวิชา ................................................ 
 
ตอนที ่ 2 แบบสอบถามความสามารถในทักษะส่ือสาร  
ค าชี้แจง แบบสอบถามความสามารถในทักษะสื่อสารเป็นแบบวัดระดับความสามารถของท่าน 
เมื่ออ่านขอ้ความแลว้ใหท้่านท าเครื่องหมาย /  ลงในช่องทางขวามือช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียว
ที่ตรงกบัพฤติกรรมของท่าน ดงันี ้ 

คะแนน 5 หมายถึง ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัทกัษะสื่อสารของท่าน ในระดบัมากท่ีสดุ  
คะแนน 4 หมายถึง ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัทกัษะสื่อสารของท่าน ในระดบัมาก  
คะแนน 3 หมายถึง ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัทกัษะสื่อสารของท่าน ในระดบัปานกลาง  
คะแนน 2 หมายถึง ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัทกัษะสื่อสารของท่าน ในระดับนอ้ย  
 คะแนน 1 หมายถึง ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัทกัษะสื่อสารของท่าน ในระดบันอ้ยที่สดุ 
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ท่านคิดว่าข้อความดังกล่าวตรงกับทักษะส่ือสารของท่านในระดับใด 

ข้อค าถาม ระดับทักษะส่ือสาร 
1 2 3 4 5 

1.ฉนัตัง้ใจรบัฟังขอ้มลูอย่างมีสมาธิ      
2.ฉนัมีมารยาทในการฟังไม่พดูแทรกในขณะที่ผูพ้ดูก าลงัสง่สาร      
3.การฟังท าใหฉ้นัสามารถเพิ่มความรูใ้หม่ ๆ ได ้      
4.ฉนัฟังแลว้สามารถซกัถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได ้เมื่อผูพ้ดู 
เปิดโอกาสใหส้อบถาม 

     

5.การตัง้ใจฟังท าใหฉ้นัสามารถสรุปเนือ้หาสาระของสารนัน้ ๆ ได ้      
6.ฉนัแบ่งเวลาส าหรบัการอ่านเพื่อทบทวนเนือ้หาสาระทัง้ก่อนและหลงั
เรียน 

     

7.ฉนัสามารถสื่อสารดว้ยขอ้มลูที่เป็นความจรงิเชื่อถือได ้      
8.ฉนัสามารถเรียงล าดบั ขัน้ตอน ของสารที่จะสง่ไปยงัผูฟั้งไดอ้ย่างถกูตอ้ง      
9.ฉนัไม่บิดเบือนหรือแสดงขอ้มลูอนัเป็นเท็จในการสื่อสาร      
10.ฉนัสามารถจบัใจความส าคญัและสรุปความจากการอ่านได ้      
11.ฉนัสามารถตัง้ค าถามเพื่อจะไดเ้ขา้ใจในเนือ้หานัน้ ๆ ไดดี้ขึน้      
12.ฉนัสามารถสรุปความเพื่อสื่อสารกบับคุคลอ่ืนโดยมีสาระตรงกบัสารท่ี
ไดร้บัมา 

     

13.หากฉนัไม่มั่นใจในเนือ้หาที่ตนเองก าลงัฟัง/ศกึษา ฉนัจะตัง้ค าถามและ
หาค าตอบจากสื่อในช่องทางต่าง ๆ 

     

14.ในฐานะของผูส้ง่สารและผูร้บัสารจะตอ้งใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั      
15.ฉนัใชส้ิทธิในการเป็นผูฟั้งไดโ้ดยการซกัถามแลกเปลี่ยนประเด็นที่สนใจ      
16.ฉนัหลีกเลี่ยงถอ้ยค าโจมตีบุคคลอ่ืนหรือใชว้าจาที่สรา้งความเกลียดชงั      
17.ฉนัไม่ใชว้าจาที่สอ่ไปทางพฤติกรรมรงัแกผูอ่ื้น (bully)      
18.ฉนัค านึงถึงความถกูตอ้งของเนือ้หาและการใชภ้าษาก่อนสง่สารใน
ช่องทางต่าง ๆ 
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ท่านคิดว่าข้อความดังกล่าวตรงกับทักษะส่ือสารของท่านในระดับใด 

ข้อค าถาม ระดับทักษะส่ือสาร 
1 2 3 4 5 

19.ฉนัสามารถสื่อสารอย่างครบถว้นและชดัเจนจะกระตุน้ใหผู้ฟั้งเขา้ใจถึง
สารนัน้ได ้

     

20.ฉนัสามารถสื่อสารดว้ยเหตผุลช่วยท าใหป้ฏิบติังานไดง้่ายโดยไม่เกิด
ความขดัแยง้ 

     

21.เมื่อมีผูข้อความช่วยเหลือฉนัสามารถอธิบายใหเ้ขา้ใจง่าย      
22.ฉนัตระหนกัถึงความครบถว้นของเนือ้หา      
23.ฉนัไม่แสดงท่าทีปฏิเสธหรือแสดงอารมณไ์ม่เห็นดว้ยกบัสิ่งที่ผูส้ง่สาร 
ไดน้ าเสนอ 

     

24.ฉนัเปิดใจรบัฟังในสิ่งต่าง ๆ และพิจารณาว่าเป็นเช่นนัน้หรือไม่  
แลว้จึงซกัถามในประเด็นที่สงสยั 

     

25.ฉนัสามารถใชน้ า้เสียงที่เหมาะสมตามสถานการณแ์ละกาลเทศะ      
26.หากฉนัเกิดภาวะตงึเครียดในระหว่างการสื่อสาร ฉันจะควบคมุตนเอง
ไม่ใหเ้ป็นไปตามสภาวะทางอารมณ ์

     

27.ฉนัมีการพฒันาตนเองโดยการหาความรูจ้ากแหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ      
28.ฉนัพฒันาองคค์วามรูท้ี่มีอยู่เดิมใหท้นัสมยัไม่ตกยุค      
29.ฉนัเตรียมขอ้มลูทุกครัง้อย่างรอบคอบเมื่อมีการสื่อสารกบับุคคลอื่น      
30.ฉนัแสวงหาความรูท้ี่สนใจเพื่อเป็นการพฒันาความสามารถใหดี้ขึน้      
31.ฉนัฝึกฝนและพฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นนกัการสื่อสาร 
ที่ดี เช่น ใชถ้อ้ยค า การออกเสียงที่ชดัเจน รูจ้กักาลเทศะ สภุาพ  
และมีความมั่นใจ เป็นตน้ 

     

32.ฉนัรบัสารแลว้ฉนัจะแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนัดว้ยวาจาที่สภุาพ
เรียบรอ้ย 

     

33.การใชท้่าทางประกอบในการสื่อสารท าใหผู้พ้ดูเกิดความมั่นใจและ
น าไปสูค่วามน่าเชื่อถือ 

     

34.ฉนัน าเสนอสารผ่านสื่อควรค านึงถึงความเหมาะสม ความถกูตอ้ง 
รวมถึงการใชภ้าษาที่เหมาะสมและอย่างสรา้งสรรค ์
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ท่านคิดว่าข้อความดังกล่าวตรงกับทักษะส่ือสารของท่านในระดับใด 

ข้อค าถาม ระดับทักษะส่ือสาร 
1 2 3 4 5 

35.การสื่อสารที่อา้งอิงจากแหลง่ขอ้มลูอื่น ๆ ฉนัจะแสดงแหลง่ ขอ้มลูที่อา้งอิง
ทกุครัง้ 

     

36.ฉนัศกึษากลุม่ผูฟั้งหรือมีขอ้มลูพืน้ฐานของผูร้บัสารก่อนเพื่อจะไดเ้ตรียม
ขอ้มลูใหต้รงตามเปา้หมาย 

     

37.ฉนัเลือกใชส้ื่อไดอ้ย่างเหมาะสมแลว้ ช่วยใหผู้ร้บัสารเกิดความคุน้เคยมาก
ขึน้ 

     

38.ฉนัตอ้งรูจ้กักาลเทศะ ซึ่งเป็นมารยาทพืน้ฐานของสงัคม      
39.ฉนัระมดัระวงัการใชห้ลกัภาษา ระดบัภาษา โดยค านึงถึงพืน้ฐาน ประเพณี 
และวฒันธรรมของผูร้บัสาร 

     

40.ฉนัใชจ้ิตวิทยาในการสื่อสาร โดยหลีกเลี่ยงการปะทะและการใชอ้ารมณ ์
ควรใชส้ติและเหตผุลในการตดัสินปัญหา ตามกาลเทศะอนัสมควร 

     

41.ฉนัใสใ่จในรายละเอียดรวมถึงขอ้มลูที่จะสง่สารไปยงับคุคลระดบั 
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

     

42.ฉนัไม่หลงประเด็นหรือหลงไปตามกระแสของสารผ่านสื่อต่าง ๆ โดยที่ยงัไม่
มีการตรวจสอบความถกูตอ้ง 

     

43.ฉนัสามารถประเมินสื่อ วิเคราะห ์วิจารณส์ื่อไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์และถกูตอ้ง
ตามแหลง่ขอ้มลูหลกั 

     

44.ฉนัเขา้ใจในบรบิท วตัถปุระสงค ์รวมถึงความคาดหวงัของผูร้บัสาร      
45.ฉนัเลือกใชส้ื่อใหเ้หมาะสมกบัผูร้บัสาร      
46.ฉนัสามารถประเมินสถานการณท์ี่เป็นกระแสในปัจจบุนัและสื่อสารไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

     

47.การประเมินความคาดหวงัของผูฟั้งช่วยท าใหก้ารสื่อสาร 
มีประสิทธิภาพ 

     

48.ทกุครัง้ที่มีการสื่อสารฉนัจะศกึษาหวัขอ้และวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้ง 
กบัผูฟั้ง 
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ท่านคิดว่าข้อความดังกล่าวตรงกับทักษะส่ือสารของท่านในระดับใด 

ข้อค าถาม ระดับทักษะส่ือสาร 
1 2 3 4 5 

49.ฉนัสามารถน ามารยาทในการสื่อสารไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้      
50.ฉนัตระหนกัถึงการมีมารยาทในการสื่อสารอยู่เสมอ      
51.ฉนัสามารถเขา้ถึงสื่อและแยกแยะขอ้มลูไดว้่าขอ้มลูใดเชื่อถือไดห้รือ
เชื่อถือไม่ได ้(Fake NEWS) และสื่อสารดว้ยความถูกตอ้งตามคตินิยม 
ของสงัคม 

     

52.การแสดงความคิดเห็นควรใชน้ า้เสียงในการสื่อสารที่สภุาพและ 
เป็นมิตร 

     

53.น า้เสียงที่ดีจะช่วยสรา้งบรรยากาศในการสนทนาไดดี้ขึน้      
54.ฉนัสามารถสื่อสารความคิดเห็นของตนเองออกไปไดอ้ย่างเหมาะสม      
55.ฉนัเขา้ใจถึงแก่นของสารที่ตอ้งการจะสื่อสารอย่างแทจ้รงิ      
56.การสื่อสารของฉนัสามารถสรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูฟั้งไดโ้ดยง่าย      
57.ฉนัสื่อสารความคิดของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถ
ตีความและรบัรูบ้รบิทของผูท้ี่มีสว่นรว่มในกระบวนการสื่อสารนัน้ ๆ ได ้

     

58.หากฉนัพดูโดยไม่คิดหรือไตรต่รองก่อน อาจท าใหค้ าพดูนัน้สง่ผล
กระทบและสรา้งความเสียหายได ้

     

59.ฉนัคิดทบทวนและไตรต่รองใหร้อบคอบ ก่อนที่จะสื่อสารออกไปใน 
ทกุช่องทาง 

     

60.ฉนัสามารถสะทอ้นความคิดของตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจดว้ยวิธีการ
ซกัถามอย่างสรา้งสรรคแ์ละไม่มีอคติต่อกนั 

     

61.การซกัถามท าใหฉ้นัเกิดความรูใ้หม่ได ้      
62.ฉนัมีการวางแผน และล าดบัความส าคญัของสารไดอ้ย่างถกูตอ้ง      
63.ฉนัวางแผนและเตรียมความพรอ้มเพื่อการสื่อสารในทุกครัง้      
64.ฉนัวางแผนในการหาขอ้มลู รวมถึงการวิเคราะหข์อ้มลูนัน้ใหถ้กูตอ้ง
ตรงตามวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการจะสื่อสาร 

     

65.ฉนัมีจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบต่อสงัคมในการสื่อสาร      
66.ฉนัเคารพสิทธิ และใหเ้กียรติผูอ่ื้น      
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ท่านคิดว่าข้อความดังกล่าวตรงกับทักษะส่ือสารของท่านในระดับใด 

ข้อค าถาม ระดับทักษะส่ือสาร 
1 2 3 4 5 

67.ฉนักลั่นกรองขอ้มลูอย่างรอบคอบ และแสดงความรบัผิดชอบในสารท่ี
ตนไดเ้ผยแพรไ่ป 

     

68.ฉนัสามารถจบัใจความส าคญัและสรุปความจากการฟังได ้      
69.เมื่อมีผูข้อความช่วยเหลือฉนัสามารถอธิบายใหส้ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ      
70.ฉนัตระหนกัถึงการเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นซกัถามได ้      

 

----------------------------------------------------------------- 
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แบบพจิารณาเพือ่เสนอผู้บริหาร อาจารย ์และบุคลากร 
ในข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ               

รูปแบบการจัดกิจกรรมเพือ่เสริมสร้างทกัษะส่ือสารส าหรับนิสิต
นักศกึษาสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 

 
ปริญญานิพนธเ์ร่ือง 

รูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษาACTIVITY ORGANIZING MODEL FOR ENHANCING 

COMMUNICATION SKILL  
FOR UNDERGRADUATES IN STUDENTS    

 
 

อาจารยท์ีป่รึกษาปริญญานิพนธ ์

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร .จกัรกฤษณ์   โปณะทอง อาจารยท์ี่ปรกึษาหลกั   
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร .จตพุล  ยงศร   อาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม  

 
. 
 

น าเสนอโดย 
 

นายวรทศัน ์ วฒันชีวโนปกรณ ์
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หลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบรหิารและการจดัการการศกึษา 
แขนงวิชาการบรหิารการอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ผู้ร่วมพิจารณาในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบการจดักิจกรรม
เสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลการศึกษา
องค์ประกอบเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา น ามาร่าง
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
จากนัน้น าไปศึกษาขอ้คิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 7 ท่าน และผูว้ิจัยจึงเสนอแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะ
สื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา จากผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทางการ
ศกึษา จ านวน 30 ท่าน จาก 3 สถาบนั ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้

กลุม่ที่ 1 ผูแ้ทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้่วยอธิการบดี   จ านวน 3 ท่าน  
กลุม่ที่ 2 ผูแ้ทนคณบดี รองคณบดี ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ  จ านวน 3 ท่าน 

 ผูช้่วยคณบดี และผูช้่วยผูอ้  านวยการ  
กลุม่ที่ 3 ผูแ้ทนคณาจารย ์     จ านวน 2 ท่าน 
กลุม่ที่ 4 ผูแ้ทนเจา้หนา้ที่ทางการศกึษา     จ านวน 2 ท่าน  

 
วัตถุประสงคข์องการพิจารณา 

  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่ อ
เสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ใน 5 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1. กิจกรรม
การวางแผนการสื่อสาร   2. กิจกรรมคน้ควา้ขอ้มูล 3. กิจกรรมบุคลิกภาพ 4. กิจกรรมรูเ้ท่าทันสื่อ 
และ 5. กิจกรรมเปิดใจ  
 
ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชการบรหิารและการ

จดัการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบั
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นิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา โดยเป็นแบบประเมินมีลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

ใหผู้บ้ริหาร คณาจารย ์และเจา้หนา้ที่เป็นผูต้อบแบบสอบถาม ทัง้นีข้อ้มูลนีม้ีความส าคัญและจะ

เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบั

นิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศึกษา ดงันัน้ จึงขอความอนุเคราะหจ์ากท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มลูตามความ

เป็นจริงและครบถว้น โดยผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิจยัเป็นภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ

ผูใ้หข้อ้มลู และขอขอบคณุทกุท่านเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้
สรุปจ านวนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา 
องคป์ระกอบ

ที ่
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

จ านวนประเด็น 
ก่อนการสนทนากลุ่ม 

1 หลกัการและแนวคิดของรูปแบบการจดักิจกรรม 1 

2 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดักิจกรรม 1 

3 กิจกรรมการวางแผนการสื่อสาร 5 

4 กิจกรรมคน้ควา้ขอ้มลู 5 

5 กิจกรรมบุคลิกภาพในการสื่อสาร 5 

6 กิจกรรมรูเ้ท่าทนัสื่อ 5 

7 กิจกรรมเปิดใจ 5 

8 การประเมินผล 6 

 รวม                      33 
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ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ค าชีแ้จง  โปรดตอบแบบสอบถามนีโ้ดยขีดเครื่องหมาย /  ลงในช่อง (   ) ที่ตรงกบัขอ้มลูของท่าน 
1  .เพศ   (   ) ชาย  )    (หญิง   
 
2 .อายุ    )   ( ต ่ากว่า 25 ปี  )    ( 25-35 ปี    )    ( 36-45 ปี 

 )   ( 46-55 ปี  )    ( 56 ปีขึน้ไป  
 

3 .ต าแหน่ง  (   ) อธิการบดี   (   ) รองอธิการบดี   (   ) ผูช้่วยอธิการบดี 
(   ) คณบดี/ผูอ้  านวยการ (   ) รองคณบดี/รองผูอ้  านวยการ  (   ) ผูช้่วยคณบดี/ผูช้่วยผูอ้  านวยการ 
(   ) คณาจารย ์  (   ) เจา้หนา้ที่ทางการศกึษา (   ) อ่ืน...................... 
4  .สถาบัน (   ) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (   ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(   ) มหาวิทยาลยั 
ศรีนครนิทรวิโรฒ 
ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
จัดกิจกรรม 

  เพ่ือเสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย /  ลงใน ช่องระดับความคิดเห็นของความเหมาะสมและความ
เป็นไปได ้

  ของแต่ละขอ้ โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดค่าน า้หนกัของคะแนน ดงันี ้ 
คะแนน 5 หมายถึง ท่านเห็นว่าขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสม / มีความเป็นไปได้ ในระดบั

 มากทีสุ่ด  
คะแนน 4 หมายถึง ท่านเห็นว่าขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสม / มีความเป็นไปได้ ในระดบั

 มาก  
คะแนน 3 หมายถึง ท่านเห็นว่าขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสม / มีความเป็นไปได้ ในระดบั

 ปานกลาง  
คะแนน 2 หมายถึง ท่านเห็นว่าขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสม / มีความเป็นไปได้ ในระดบั

 น้อย  
คะแนน 1 หมายถึง ท่านเห็นว่าขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสม / มีความเป็นไปได้ ในระดบั

 น้อยทีสุ่ด 
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ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็น หากท่านไม่เห็น
ดว้ยกบั )รา่ง ( รูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษา โปรดใหข้อ้เสนอแนะ ดงันี ้

 
รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1  .หลักการและแนวคิดของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
จากนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นเกี่ยวกับ
หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนเขา้ไวด้ว้ยกนั ถือว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารท่ี
มีประสิทธิภาพเพื่อสรา้งความเขา้ใจและความมั่นใจใหก้ับผูท่ี้คาดหวังในคุณลกัษณะ
ของบณัฑิต เช่น นิสิตนกัศึกษา ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ เป็นตน้ โดยไดก้ าหนดไวใ้น
มาตรฐานผลการเรียนรูท้ั้งหมด 5 ดา้น ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
)2552  (คือ  1.ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 2. ดา้นความรู ้ 3. ดา้นทักษะทางปัญญา 4.ดา้น
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ และ 5. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการพัฒนาจะตอ้งสอดแทรก
ทักษะต่างๆ เพิ่มเติมเข้าไป โดยการพัฒนาก าลังคนให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะต่างๆ รวมถึงทักษะการ
สื่ อส า รขอ งบัณ ฑิ ตซึ่ งทั ก ษ ะ ต่ า งๆ  ท่ี ส อดแทรก ให้กั บ นิ สิ ต นั ก ศึ กษ า ใน
สถาบนัอุดมศึกษาจึงควรพัฒนาคณุภาพในทักษะดงักล่าวโดยการพฒันารูปแบบของ
การจัดกิจกรรมให้นิสิตนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตให้เกิดทักษะและตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานใน
อนาคต และจากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา พบว่า  องค์ประกอบทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษามีจ านวน 10 องคป์ระกอบ คือ 1. การวางแผนในการสื่อสาร 2. การ
สื่อสารดว้ยการพูดในถอ้ยค าอันเหมาะสม 3. การเปิดใจยอมรบัความคิดท่ีแตกต่าง 4.
การประเมินสถานการณ์ 5. การใช้ท่าทางประกอบการสื่อสาร 6. การสื่อสารอย่าง
ครบถว้นและชดัเจน 7.การจับใจความและประเด็นส าคญั 8.การรูเ้ท่าทันสื่อ 9.การรบั
ฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม และ10.การตระหนักถึงเนือ้หาและความ
ถูกตอ้ง ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้าน
ทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) ของทิศนา แขมมณี )2560( ซึ่งเป็นรูปแบบท่ี
เกี่ยวกับองค์ประกอบของทักษะปฏิบัติท่ีประกอบด้วยทักษะ      ย่อยๆ แล้วค่อย
เชื่อมโยงกันเป็นทักษะใหญ่ช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะได้ดีและรวดเร็วขึน้  โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย  เพื่ อช่วยพัฒนา
ความสามารถของผูเ้รียนในดา้นการปฏิบติั หรือการแสดงออกต่างๆ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ี
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการพัฒนาทางดา้นทักษะสื่อสารจ านวน 5 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรม
การวางแผนการสื่อสาร  2. กิจกรรมคน้ควา้ขอ้มลู 3. กิจกรรมบคุลิกภาพ  4. กิจกรรมรูเ้ท่า
ทันสื่อ และ 5. กิจกรรมเปิดใจ ซึ่งทั้ง 5 กิจกรรมมีรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีสามารถ
เสริมสรา้งทกัษะส่ือสารของนิสิตนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาทัง้ 10 องคป์ระกอบ ตาม
ตารางเชื่อมโยงระหว่างองคป์ระกอบทกัษะส่ือสารกบัรูปแบบการจดักิจกรรมขา้งตน้ 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2. วัตถุประสงคข์องรูปแบบการจัดกิจกรรม 
     1.เพื่อใหน้ิสิตนกัศกึษาสามารถวางแผนในการส่ือสาร ก าหนด
วตัถปุระสงคใ์นการส่ือสาร และประเมินสถานการณท์ี่อาจเกิดขึน้
ในการส่ือสารได ้

   
   

         

     2.เพื่อใหน้ิสิตนกัศกึษาสามารถคน้ควา้ขอ้มลูและอา้งอิงขอ้มลู
ในการส่ือสาร สามารถซกัถามแลกเปล่ียนเรียนรู ้และสามารถจบั
ใจความและสรุปข้อมูลในการส่ือสารได้และนิสิตนักศึกษา
สามารถคิดวิเคราะหแ์ละแยกแยะระหว่างขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ และ
หรือขอ้มลูจรงิกบัขอ้มลูที่ไม่น่าเชื่อถือ และหรือขอ้มลูเท็จ 

          

     3.เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถใช้ท่าทางประกอบในการ
ส่ือสาร สามารถควบคุมตนเองในการส่ือสาร และสามารถใช้
น า้เสียงที่ชดัเจนในการส่ือสารได ้

          

     4.เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถเลือกช่องทางในการส่ือสาร 
สามารถ  ใช้ภาษาและถอ้ยค าสุภาพ สามารถใชว้ิจารณญาณ
และไตรต่รองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในการส่ือสารได ้

          

     5.เพื่อใหน้ิสิตนักศึกษาสามารถรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
สามารถเคารพสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิผูอ้ื่นในการส่ือสาร
ได ้

          

3. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
    ขั้นที ่1 ขั้นการกระท า    
    กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการวางแผนการสื่อสาร 
     ผูส้อนใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่นิสิตนกัศกึษาเห็นความส าคญั
และประโยชนข์องการวางแผนและการก าหนดวัตถุประสงคใ์น
การส่ือสาร และประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึน้ในการส่ือสาร เพื่อใหผู้ร้บัสารเขา้ใจตรงกับผูส่้งสาร และ
เขา้ใจเหตแุละผลในการส่ือสารนัน้อย่างครบถว้น 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
    ขั้นที ่1 ขั้นการกระท า 
    กิจกรรมที ่2 กิจกรรมค้นคว้าข้อมูล 
     ผูส้อนใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่นิสิตนักศึกษาเห็นความส าคัญ
และประโยชนข์องการคน้ควา้ขอ้มลู อา้งอิงขอ้มลูเพื่อใหป้รากฎผล
การคน้ที่ตรงความตอ้งการในการส่ือสาร และเพื่อเป็นประโยชนใ์น
การน าไปแลกเปล่ียนเรียนรู ้และผูส้อนใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่นิสิต
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือข้อมูลที่ ไม่
น่าเชื่อถือได ้

          

5 . กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
   ขั้นที ่1 ขัน้การกระท า  
   กิจกรรมที ่3 กจิกรรมบุคลกิภาพในการสื่อสาร 
    ผูส้อนให้ความรูค้วามเขา้ใจแก่นิสิตนักศึกษาเห็นความส าคัญ
และประโยชนข์องการใชท้่าทางประกอบในการส่ือสาร การควบคุม
ตนเองในการส่ือสาร การใชน้ า้เสียงที่ชดัเจนในการส่ือสาร 

   
   

         

6. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
   ขั้นที ่1 ขัน้การกระท า 
   กิจกรรมที ่4 กจิกรรมรู้เท่าทันสือ่ 
    ผูส้อนให้ความรูค้วามเขา้ใจแก่นิสิตนักศึกษาเห็นความส าคัญ
และประโยชนข์องการเลือกช่องทางในการส่ือสาร การใชภ้าษาและ
ถอ้ยค าสภุาพ การใชว้ิจารณญาณและการไตรต่รองผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ในการส่ือสารและผูส้อนใหค้วามรูเ้ก่ียวกับกฎหมายเบือ้งตน้ 
ที่ง่ายต่อการเขา้ใจในการส่ือสารและการเกิดผลกระทบ ซึ่งจะท าให้
นิสิตนกัศกึษาไดร้ะมดัระวงัในการส่ือสารมากยิ่งขึน้ 

          

7. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
   ขั้นที ่1 ขัน้การกระท า 
   กิจกรรมที ่5 กิจกรรมเปิดใจ 
    ผูส้อนให้ความรูค้วามเขา้ใจแก่นิสิตนักศึกษาเห็นความส าคัญ
และประโยชนข์องการเปิดใจรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น การเคารพ
สิทธิของตนเองและเคารพสิทธิผูอ้ื่นในการส่ือสาร 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
8. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
   ขั้นที ่2 ขัน้สาธติ 
   กิจกรรมที ่1 กจิกรรมการวางแผนการสื่อสาร 
    1. ผูส้อนสาธิตการวางแผนในการส่ือสารใหน้ิสิตนกัศกึษาได้
เรียนรูแ้ละทดลองปฏิบตัิตาม  

          

    2. ผู้สอนสาธิตการก าหนดวัตถุประสงค์ในการส่ือสารให้นิสิต
นักศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบัติตาม เพื่อใหก้ารส่ือสารบรรลุ
วตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

          

    3. ผู้สอนสาธิตและยกตัวอย่างการประเมินสถานการณ์ในการ
ส่ือสารใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบตัิตาม เพื่อเตรียม
ความพรอ้มในการรบัมือไดท้นัท่วงที 

          

    4. ผูส้อนสาธิตและยกตัวอย่างการส่ือสารอย่างครบถว้น เพื่อให้
ผูร้บัสารเขา้ใจตรงกับผูส่้งสาร และเขา้ใจเหตุและผลในการส่ือสาร
นัน้ 

          

9  .กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  ขั้นที ่2 ขัน้สาธติ 
    กิจกรรมที ่2 กิจกรรมค้นคว้าข้อมูล 
     1. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการคน้ควา้ขอ้มูลและการอา้งอิง
ขอ้มูลเพื่อการส่ือสารให้นิสิตนักศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบัติ
ตาม  

    
  

         

     2. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการซกัถามเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ้
ข้อมูลในการส่ือสารให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรูแ้ละทดลองปฏิบัติ
ตาม เพื่อใหน้ิสิตนกัศกึษาสามารถซกัถามเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นท่ี
สาธารณะได ้

          

     3. ผูส้อนสาธิตและยกตัวอย่างการประเมินสารสนเทศ การจับ
ใจความและสรุปขอ้มลูในการส่ือสาร โดยใหน้ิสิตนกัศึกษาไดเ้รียนรู ้
และทดลองปฏิบตัิตาม 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
10. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
     ขั้นที ่2 ขั้นสาธิต 
     กิจกรรมที ่3 กิจกรรมบุคลิกภาพในการสือ่สาร 
      1. ผูส้อนสาธิตและยกตัวอย่างการใชท้่าทางประกอบในการ
ส่ือสารเพื่อการส่ือสารใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบตัิ
ตาม  

          

      2. ผูส้อนสาธิตและยกตัวอย่างการใชน้ า้เสียงที่ชดัเจนในการ
ส่ือสาร    โดยให้นิสิตนักศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบัติตาม 
เพื่อใหน้ิสิตนกัศกึษาสามารถใชน้ า้เสียงที่ชดัเจนและสภุาพในการ
ส่ือสารได ้

          

      3. ผู้สอนสาธิตและยกตัวอย่างการควบคุมตนเองในการ
ส่ือสาร โดยใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบตัิตาม 

    
  

         

11  .กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม   
     ขั้นที ่2 ขั้นสาธิต 
     กิจกรรมที ่4 กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ 
      1. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการเลือกช่องทางในการส่ือสาร 
เพื่อการส่ือสารใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบตัิตาม  

          

      2. ผู้สอนสาธิตและยกตัวอย่างการใช้ถ้อยค าสุภาพให้นิสิต
นกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบตัิตาม  

          

      3. ผูส้อนสาธิตและยกตัวอย่างการใชภ้าษาที่ถูกตอ้งในการ
ส่ือสาร      โดยใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบตัิตาม  

          

      4. ผูส้อนสาธิตและยกตัวอย่างการใชว้ิจารณญาณและการ
ไตร่ตรองผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นในการส่ือสาร  โดยให้นิ สิต
นกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบตัิตาม 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
12. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
     ขั้นที ่2 ขั้นสาธิต 
     กิจกรรมที ่5 กิจกรรมเปิดใจ 
     1. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการเปิดใจรบัฟังความคดิเห็นของ
ผูอ้ื่น เพื่อการส่ือสารใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบตัิ
ตาม  

          

     2. ผูส้อนสาธิตและยกตวัอย่างการเคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอ้ื่นในการส่ือสารใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบตัิตาม 

          

13. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
    ขั้นที ่3 ขั้นปฏิบัตทิกัษะย่อย 
    กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการวางแผนการสื่อสาร 
    1. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศึกษาฝึกปฏิบตัิการวางแผนในการส่ือสารให้
นิสิตนักศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบัติตาม โดยผูส้อนตอ้งคอย
เป็น Coaching ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

          

    2. ผูส้อนใหน้ิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติการก าหนดวัตถุประสงคใ์น
การส่ือสาร ว่าควรก าหนดวตัถุประสงคอ์ย่างไรใหก้ารส่ือสารบรรลุ
วตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว ้โดยผูส้อนตอ้งคอยเป็น Coaching ใหก้ับนิสิต
นกัศกึษาดว้ย 

          

    3. ผู้สอนใหน้ิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติการประเมินสถานการณ์ใน
การส่ือสารใหน้ิสิตนักศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองการคาดการณใ์น
อนาคต เพื่อเตรียมความพรอ้มในการรบัมือไดท้นัที 

          

    4. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศึกษายกตวัอย่างการส่ือสารท่ีดีและที่ไม่ดีใน
การส่ือสารอย่างครบถว้น การส่ือสารเพื่อผูร้บัสารเขา้ใจตรงกับผูส่้ง
สาร และการส่ือสารใหผู้ร้บัสารเขา้ใจเหตแุละผลในการส่ือสารนัน้ 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
14. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
     ขั้นที ่3 ขั้นปฏิบัติทักษะย่อย 
     กิจกรรมที ่2 กิจกรรมค้นคว้าขอ้มูล 
      1. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบตัิการคน้ควา้ขอ้มลูและอา้งอิง
ข้อมูลในการส่ือสารให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรูแ้ละทดลองปฏิบัติ
ตาม โดยผู้สอนต้องคอยเป็น Coaching ให้กับนิสิตนักศึกษาฝึก
แยกแยะขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ และขอ้มลูที่ไม่น่าเชื่อถือ 

   
   

         

      2. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบตัิการซกัถามและแลกเปล่ียน
ขอ้มูลในการส่ือสาร ใหน้ิสิตนักศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบัติ
ตาม โดยผูส้อนตอ้งคอยเป็น Coaching ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

          

      3. ผูส้อนใหน้ิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติการประเมินสารสนเทศผล
การคน้ที่ได้และการสรุปข้อมูลในการส่ือสาร ให้นิสิตนักศึกษาได้
เรียนรูแ้ละทดลองปฏิบัติตาม โดยผู้สอนตอ้งคอยเป็น Coaching 
ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

          

15. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
     ขั้นที ่3 ขั้นปฏิบัตทิักษะย่อย 
     กิจกรรมที ่3 กิจกรรมบุคลิกภาพในการสื่อสาร 
      1. ผูส้อนให้นิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้ท่าทางประกอบใน
การส่ือสารค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงข้อมูลในการส่ือสารให้นิสิต
นักศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบัติตาม โดยผู้สอนตอ้งคอยเป็น 
Coaching ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

          

     2. ผู้สอนให้นิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้น า้เสียงที่ชัดเจนใน
การส่ือสาร ใหน้ิสิตนักศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบัติตาม โดย
ผูส้อนตอ้งคอยเป็น Coaching ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

          

     3. ผู้สอนให้นิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติการควบคุมตนเองในการ
ส่ือสารใหน้ิสิตนกัศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบัติตาม โดยผูส้อน
ตอ้งคอยเป็น Coaching ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

   
   

         

 
 
 



  260 

 
รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
16. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
     ขั้นที ่3 ขั้นปฏิบัตทิักษะย่อย 
     กิจกรรมที ่4 กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ 
      1. ผู้สอนให้นิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติการเลือกช่องทางในการ
ส่ือสาร ใหน้ิสิตนกัศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบตัิตาม โดยผูส้อน
ตอ้งคอยเป็น Coaching ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

   
   

         

      2. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศึกษาฝึกปฏิบตัิการใชถ้อ้ยค าสภุาพและใช้
ภาษาที่ถูกตอ้งในการส่ือสาร ใหน้ิสิตนกัศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลอง
ปฏิบตัิตาม โดยผูส้อนตอ้งคอยเป็น Coaching ใหก้บันิสิตนกัศึกษา
ดว้ย 

          

      3. ผูส้อนใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบตัิการใชว้ิจารณญาณและการ
ไตร่ตรองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในการส่ือสาร ใหน้ิสิตนกัศึกษาได้
เรียนรูแ้ละทดลองปฏิบัติตาม โดยผู้สอนตอ้งคอยเป็น Coaching 
ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

          

17. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
     ขั้นที ่3 ขั้นปฏิบัตทิักษะย่อย 
     กิจกรรมที ่5 กิจกรรมเปิดใจ 
      1. ผู้สอนให้นิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติการเปิดใจรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ื่น ใหน้ิสิตนักศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบัติตาม 
โดยผูส้อนตอ้งคอยเป็น Coaching ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

          

      2. ผู้สอนใหน้ิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติการเคารพสิทธิของตนเอง
และผูอ้ื่นในการส่ือสาร ใหน้ิสิตนกัศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละทดลองปฏิบตัิ
ตาม โดยผูส้อนตอ้งคอยเป็น Coaching ใหก้บันิสิตนกัศกึษาดว้ย 

          

 
 
 
 
 
 

 



  261 

 
รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
18. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
     ขั้นที ่4 ขั้นใช้เทคนิคและวธิีการ  
     กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการวางแผนการสื่อสาร 
      1. ผู้สอนแนะน าเทคนิคและกลยุทธ์วิ ธีการวางแผนในการ
ส่ือสาร    ใหน้ิสิตนกัศึกษา และใหน้ิสิตนกัศึกษาทดลองปฏิบตัิตาม
เทคนิคและ    กลยทุธ ์

   
   

         

      2. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและวิธีการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ
ส่ือสาร  โดยใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบตัิก าหนดวตัถุประสงคอ์ย่างไร
ใหก้ารส่ือสารบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

          

      3. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและวิธีการประเมินสถานการณ์ในการ
ส่ือสารให้นิสิตนักศึกษา และให้นิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติการและ
ทดลองการใชเ้ทคนิคและวิธีการคาดการณใ์นอนาคต  

          

      4. ผู้สอนแนะน าเทคนิคและวิธีการให้นิสิตนักศึกษาในการ
ส่ือสารท่ีดี การส่ือสารอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และการส่ือสารโดยใช้
เหตแุละผลในการส่ือสาร 

          

19. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
     ขั้นที ่4 ขั้นใช้เทคนิคและวิธีการ  
     กิจกรรมที ่2 กิจกรรมค้นคว้าขอ้มูล 
     1. ผูส้อนแนะน าเกณฑก์ารประเมินและเลือกใชส้ารสนเทศจาก
ผลการคน้ที่ได ้เทคนิคและกลยุทธ์วิธีการคน้ควา้ขอ้มูลและอา้งอิง
ขอ้มลูเพื่อใชใ้นการส่ือสาร และใหน้ิสิตนกัศึกษาทดลองปฏิบตัิตาม
เทคนิคและกลยทุธ ์

          

     2. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและวิธีการซกัถามและแลกเปล่ียนขอ้มลู
ในการส่ือสาร โดยใหน้ิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติก าหนดวตัถุประสงค์
อย่างไรใหก้ารส่ือสารบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

          

     3. ผูส้อนแนะน าเกณฑ์การประเมินและการเลือกใชส้ารสนเทศ
ผลการคน้ท่ีได ้เทคนิคและวิธีการการจบัใจความและการสรุปขอ้มลู
ในการส่ือสารใหน้ิสิตนกัศึกษา และใหน้ิสิตนกัศึกษาฝึกปฏิบตัิการ
และทดลองการใชเ้ทคนิคและวิธีการ 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
20. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
     ขั้นที ่4 ขั้นใช้เทคนิคและวธิีการ  
     กิจกรรมที ่3 กิจกรรมบุคลิกภาพในการสื่อสาร 
      1. ผู้สอนทบทวนเทคนิคและกลยุทธ์วิ ธี การใช้ท่าทาง
ประกอบในการส่ือสาร และใหน้ิสิตนกัศึกษาทดลองปฏิบตัิตาม
เทคนิคและกลยทุธ ์

   
   

         

      2. ผู้สอนทบทวนเทคนิคและวิธีการใชน้ ้าเสียงที่ชัดเจนใน
การส่ือสาร โดยใหน้ิสิตนกัศึกษาฝึกปฏิบตัิก าหนดวตัถุประสงค์
อย่างไรใหก้ารส่ือสารบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

          

      3. ผู้สอนทบทวนเทคนิคและวิธีการควบคุมตนเองในการ
ส่ือสารใหน้ิสิตนกัศกึษา และใหน้ิสิตนกัศกึษาฝึกปฏิบตัิการและ
ทดลองการใชเ้ทคนิคและวิธีการคาดการณใ์นอนาคต 

          

21. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
     ขั้นที ่4 ขั้นใช้เทคนิคและวิธีการ  
     กิจกรรมที ่4 กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ 
      1. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและกลยุทธ์วิธีการเลือกช่องทางใน
การส่ือสาร และใหน้ิสิตนกัศึกษาทดลองปฏิบตัิตามเทคนิคและ
กลยทุธ ์

          

      2. ผูส้อนแนะน าเทคนิคและวิธีการใชถ้อ้ยค าสภุาพและการ
ใชภ้าษาที่ถูกตอ้งในการส่ือสาร โดยใหน้ิสิตนกัศึกษาฝึกปฏิบัติ
ก าหนดวัตถุประสงคอ์ย่างไรให้การส่ือสารบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตัง้ไว ้

          

      3. ผู้สอนแนะน าเทคนิคและวิธีการใช้วิจารณญาณและ
ไตร่ตรองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในการส่ือสารใหน้ิสิตนกัศึกษา 
และให้นิสิตนักศึกษาฝึกปฏิบัติการและทดลองการใช้เทคนิค
และวิธีการคาดการณใ์นอนาคต 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 
ระดับความคิดเหน็ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
1 2 1 4 1 1 1 3 1 5 

22. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
     ขั้นที ่4 ขั้นใช้เทคนิคและวธิีการ  
     กิจกรรมที ่5 กิจกรรมเปิดใจ 
      1. ผู้สอนทบทวนเทคนิคและกลยุทธ์วิธีการเปิดใจรบัฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ื่น และใหน้ิสิตนกัศกึษาทดลองปฏิบตัิตาม
เทคนิคและ กลยทุธ ์

   
   

         

      2. ผูส้อนทบทวนเทคนิคและวิธีการเคารพสิทธิของตนเอง
และผูอ้ื่นในการส่ือสาร โดยใหน้ิสิตนกัศึกษาฝึกปฏิบตัิก าหนด
วตัถปุระสงคอ์ย่างไรใหก้ารส่ือสารบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

          

23. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
     ขั้นที ่5 ขั้นเชื่อมโยงทกัษะ 
     กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการวางแผนการสือ่สาร 
      ผูส้อนมอบหมายงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติใหว้างแผนการ
ส่ือสาร ก าหนดวัตถุป ระสงค์ในการส่ือสาร ป ระเมิ น
สถานการณท์ี่อาจเกิดขึน้ในการส่ือสาร และใชเ้หตุและผลใน
การส่ือสารนั้นอย่างครบถว้น โดยใหน้ิสิตนักศึกษาน าความรู้
และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติมาประยุกตใ์ช้ในงานที่
ได้รับมอบหมายจากผู้สอน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถ
น าไปใชใ้นอนาคตต่อไป 

          

24. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
    ขั้นที ่5 ขั้นเชื่อมโยงทกัษะ 
    กิจกรรมที ่2 กิจกรรมค้นคว้าข้อมูล 
    ผู้สอนมอบหมายงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติให้ค้นคว้าและ
อา้งอิงขอ้มลู สามารถแยกแยะแหล่งขอ้มลู รวมทัง้เนือ้หาของ
ขอ้มูล ก่อนตัดสินใจน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิง เพื่อใชใ้นการ
ส่ือสาร การซักถามและแลกเปล่ียนขอ้มูลในการส่ือสาร การ
ประเมินผลสารสนเทศที่ ได้จากการค้นคว้า  โดยให้นิ สิต
นักศึกษาน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติมา
ประยุกตใ์ช้ในงานที่ไดร้ับมอบหมายจากผู้สอน เพื่อให้นิสิต
นกัศกึษาสามารถน าไปใชใ้นอนาคตต่อไป 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 
ระดับความคิดเหน็ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

25. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
     ขั้นที ่5 ขั้นเชื่อมโยงทกัษะ     
     กิจกรรมที ่3 กิจกรรมบุคลิกภาพในการสื่อสาร 
      ผู้สอนมอบหมายงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติให้ใช้ท่าทาง
ประกอบในการส่ือสาร การใช้น า้เสียงที่ชัดเจนในการส่ือสาร 
และการควบคุมตนเองในการส่ือสาร โดยให้นิสิตนักศึกษาน า
ความรูแ้ละประสบการณจ์ากการฝึกปฏิบตัิมาประยกุตใ์ชใ้นงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถ
น าไปใชใ้นอนาคตต่อไป 

   
   

         

26. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
     ขั้นที ่5 ขั้นเชื่อมโยงทกัษะ 
     กิจกรรมที ่4 กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ 
      ผูส้อนมอบหมายงานนกัศกึษาฝึกปฏิบตัิใหเ้ลือกช่องทางใน
การส่ือสาร การใช้ถ้อยค าสุภาพ  การภาษาที่ถูกต้องในการ
ส่ือสาร การใชว้ิจารณญาณและการไตร่ตรองผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ ้นในการส่ือสาร โดยให้นิ สิตนักศึกษาน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในงานที่ได้รับ
มอบหมายจากผูส้อน เพื่อใหน้ิสิตนักศึกษาสามารถน าไปใชใ้น
อนาคตต่อไป 

          

27. กระบวนการของรูปแบบการจัดกิจกรรม  
     ขั้นที ่5 ขั้นเชื่อมโยงทกัษะ 
     กิจกรรมที ่5 กิจกรรมเปิดใจ 
     ผูส้อนมอบหมายงานนกัศึกษาฝึกปฏิบตัิใหก้ารเปิดใจรบัฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ื่นและการเคารพสิทธิของตนเองและผูอ้ื่นใน
การส่ือสาร โดยให้นิสิตนักศึกษาน าความรูแ้ละประสบการณ์
จากการฝึกปฏิบัติมาประยุกตใ์ชใ้นงานที่ไดร้บัมอบหมายจาก
ผูส้อน เพื่อใหน้ิสิตนกัศกึษาสามารถน าไปใชใ้นอนาคตต่อไป 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
28. การประเมินผลรายกิจกรรม  
     กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการวางแผนการสื่อสาร 
      ผูส้อนประเมินนิสิตนกัศึกษาจากผลการมอบหมายงานว่า
นิ สิตนักศึกษาสามารถวางแผนการส่ือสารและก าหนด
วัตถุประสงค์ในการส่ือสารได้หรือไม่  และนิสิตนักศึกษา
สามารถประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึน้และสามารถใช้
เหตผุลในการส่ือสารไดห้รือไม่ 

   
   

         

29. การประเมินผลรายกิจกรรม 
     กิจกรรมที ่2 กิจกรรมค้นคว้าข้อมูล 
      ผูส้อนประเมินนิสิตนกัศึกษาจากผลการมอบหมายงานว่า
นิสิตนกัศึกษาสามารถคน้ควา้และอา้งอิงขอ้มูลเพื่อใชใ้นการ
ส่ือสารได้ห รือ ไม่  นิ สิตนักศึกษาสามารถซักถามและ
แลกเปล่ียนขอ้มูลในการส่ือสารไดห้รือไม่ และนิสิตนักศึกษา
สามารถจบัใจความและการสรุปขอ้มลูในการส่ือสารไดห้รือไม่ 

          

30. การประเมินผลรายกิจกรรม 
     กิจกรรมที ่3 กิจกรรมบุคลิกภาพในการสื่อสาร 
      ผูส้อนประเมินนิสิตนกัศึกษาจากผลการสงัเกตพฤติกรรม
ว่านิสิตนักศึกษาสามารถใชท้่าทางประกอบในการส่ือสารได้
หรือไม่ และนิสิตนักศึกษาสามารถใช้น ้าเสียงที่ชัดเจนและ
ควบคมุตนเองในการส่ือสารไดห้รือไม่ 

          

31. การประเมินผลรายกิจกรรม  
     กิจกรรมที ่4 กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ 
      ผูส้อนประเมินนิสิตนกัศึกษาจากผลการสงัเกตพฤติกรรม
ว่านิ สิตนักศึกษาสามารถเลือกช่องทางในการส่ือสารที่
เหมาะสมไดห้รือไม่  สามารถใชถ้อ้ยค าสุภาพและใชภ้าษาที่
ถูกตอ้งในการส่ือสารไดห้รือไม่ และนิสิตนักศึกษาสามารถใช้
วิจารณญาณและการไตร่ตรองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในการ
ส่ือสารไดห้รือไม่ 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับความคิดเหน็ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
32. การประเมินผลรายกิจกรรม 
     กิจกรรมที ่5 กิจกรรมเปิดใจ 
      ผู้สอนประเมิ นนิ สิตนักศึกษาจากผลการสัง เกต
พฤติกรรมว่านิสิตนักศึกษาเปิดใจรบัฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นไดห้รือไม่ และเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นในการ
ส่ือสารไดห้รือไม่   

   
   

         

33. การประเมินผลรวมกิจกรรม 
      นอกจากผู้สอนจัดให้มีการประเมินรายกิจกรรมแล้ว 
ผูส้อนตอ้งจดัใหม้ีการประเมินรวมทั้ง   5 กิจกรรม เมื่อนิสิต
นกัศกึษาเขา้รว่มกิจกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80% ของแต่ละ
กิจกรรม โดยมีการประเมินผล ดงันี ้ 
      1. มีการประเมินก่อนและหลงัเขา้รว่มกิจกรรม (Pretest-
Posttest) ว่านิสิตนักศึกษามีทักษะส่ือสารที่เปล่ียนแปลง
มากนอ้ยเพียงใด  

          

      2. มีการประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมว่านิสิตศึกษา
มีทกัษะส่ือสารท่ีพฒันาเพิ่มขึน้หรือไม่  

          

      3. มีการประเมินโดยให้นิสิตนักศึกษารายงานตนเอง
เพียงสั้นๆอาจจะเป็นการเขียนบรรยายหรือถามตอบ ที่
สะท้อนถึงการไดร้บัความรูค้วามเข้าใจ การปฏิบัติ การใช้
เทคนิควิธีการ และความสามารถในการน าไปประยุกตใ์ชใ้น
สถานการณต์่าง ๆ ได ้

          

 
 

* **ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ***  
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แบบสอบถามศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบการจัด
กิจกรรม 

เพือ่เสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
 
 

 
ปริญญานิพนธเ์ร่ือง 

รูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษาACTIVITY ORGANIZING MODEL FOR ENHANCING 

COMMUNICATION SKILL  
FOR UNDERGRADUATES IN STUDENTS    

 
 
 

อาจารยท์ีป่รึกษาปริญญานิพนธ ์

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร .จกัรกฤษณ์   โปณะทอง อาจารยท์ี่ปรกึษาหลกั   
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร .จตพุล  ยงศร   อาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม  

 
 
. 

น าเสนอโดย 
 

นายวรทศัน ์ วฒันชีวโนปกรณ ์
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หลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบรหิารและการจดัการการศกึษา 
แขนงวิชาการบรหิารการอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ผู้ร่วมพิจารณาในขั้นตอนการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบการจดักิจกรรม
เสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลการศึกษา
องค์ประกอบเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา น ามาร่าง
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
จากนัน้น าไปศึกษาขอ้คิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 7 ท่าน และผูว้ิจัยจึงเสนอแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะ
สื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา จากผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทางการ
ศกึษา จ านวน 30 ท่าน จาก 3 สถาบนั ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แบ่งออกเป็น กลุ่มที่ 1 ผูแ้ทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้่วย
อธิการบดี จ านวน 3 ท่าน กลุ่มที่  2 ผู้แทนคณบดี รองคณบดี ผู้อ  านวยการ รองผู้อ  านวยการ 
จ านวน 3 ท่าน กลุ่มที่  3 ผู้แทนคณาจารย์ จ านวน 2 ท่าน และกลุ่มที่  4 ผู้แทนเจ้าหน้าที่ทาง
การศึกษา จ านวน 2 ท่าน  และน ามาร่างขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อเสนอผูท้รงคุณวฒุิพิจารณา 
จ านวน 18 ท่าน ต่อไป 
วัตถุประสงคข์องการพิจารณา 

  เพื่อพิจารณาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะ
สื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ใน 3 ระดับ คือ 1. ระดบักระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม 2. เสนอระดับสถาบันอุดมศึกษา และ3. ระดับส่วนงาน คณะ 
วิทยาลยั สถาบนั ส านกั และศนูย ์
ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชการบรหิารและการ

จดัการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิต

นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โดยเป็นแบบประเมินมีลักษณะเห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย และมี

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู ้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี ้ข้อมูลนี ้มี
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ความส าคญัและจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการน าเสนอขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบการ

จดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษา ต่อหน่วยงานต่าง 

ๆ ต่อไป ดังนัน้ จึงขอความอนุเคราะหจ์ากท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มูลตามความเป็นจริงและครบถว้น 

โดยผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด  ๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล และ

ขอขอบคณุทกุท่านเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้
สรุปจ านวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะ

ส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

ล าดับ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จ านวนข้อ 

1 เสนอระดบักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยั 
และนวตักรรม 

5 

2 เสนอระดบัสถาบนัอดุมศกึษา 6 

3 เสนอระดบัสว่นงาน คณะ วิทยาลยั สถาบนั ส านกั 
และศนูย ์

7 

 รวม                      18 

 
ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ค าชีแ้จง โปรดตอบแบบสอบถามนีโ้ดยขีดเครื่องหมาย /  ลงในช่อง (   ) ที่ตรงกบัขอ้มลูของท่าน 
1  .เพศ   (   ) ชาย  )    (หญิง   
 
2 .อายุ   (   ) ต ่ากว่า 25 ปี  (   ) 25-35 ปี    (   ) 36-45 ปี 
                         (   ) 46-55 ปี  (   ) 56 ปีขึน้ไป  

 
3 .ต าแหน่ง  (   ) อธิการบดี  (   ) รองอธิการบดี   (   ) ผูช้่วยอธิการบดี 
 (   ) คณบดี/ผูอ้  านวยการ (   ) รองคณบดี/รองผูอ้  านวยการ  (   ) ผูช้่วยคณบดี/ ผูช้่วย
ผูอ้  านวยการ  (   ) คณาจารย ์ (   ) เจา้หนา้ที่ทางการศกึษา (   ) อ่ืน........................ 
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4. สถาบัน  (    ) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  (   ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
(   ) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะส่ือสารส าหรับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

 
ค าชี ้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับความคิดเห็น หากท่านไม่ เห็นด้วยกับ
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิตนกัศึกษา
สถาบนัอดุมศกึษา      โปรดใหข้อ้เสนอแนะ ดงันี ้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ระดับความคิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม  ควรก าหนดหน่วยงานกลางที่ ท  าหน้าที่
รบัผิดชอบหลักระดับชาติเพื่อก าหนดทิศทาง แนวทาง กล
ยทุธ ์และตวัชีว้ดั ในการจดักิจกรรมเสริมสรา้งทกัษะส่ือสาร 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มิใช่น าไปใส่ไวใ้นรายวิชาแต่เป็นกิจกรรมที่
เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะส่ือสารของนิสิตนักศึกษา
อย่างจรงิจงั เพื่อการพฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะส่ือสารของ
บัณฑิตสู่ตลาดแรงงานในอนาคตและตอบสนองต่อผู้ใช้
บณัฑิตที่มีความตอ้งการใหบ้ณัฑิตที่จบออกมาพรอ้มทกัษะ
ส่ือสารสามารถน ามาใชไ้ดใ้นอนาคต 

   

1.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  และ
นวัตกรรม ควรจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยการ
ก าหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์และตัวชีว้ัด เพื่อประเมิน 
ติดตาม การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะส่ือสาร 

   

1.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  และ
นวัตกรรม จัดท าแผนกลยุทธ์กระบวนการพัฒนาผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษาให้เกิดทักษะส่ือสาร โดยใช้กิจกรรม
เสริมสรา้งทกัษะส่ือสารเป็นเครื่องมือในการขบัเคล่ือนแผน
กลยุทธ์ให้ เกิดกระบวนการพัฒนานิ สิตนักศึกษาใน
ระดบัอดุมศกึษา 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ระดับความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย  

1.3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และ
นวัตกรรม ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติจริงลง
ในสถาบนัอดุมศกึษาทั่วประเทศ 

   

1.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และ
นวัตกรรม สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
เสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา 

   

1.5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม วิ เคราะห์ผลลัพธ์การประเมิน เพ่ือหา
แนวนโยบายที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษา 

   

2. สถาบันอุดมศึกษา ควรก าหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติเสริมสรา้งทักษะสื่อสารในนิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลสัมฤท ธิ์ของการด า เนินการ     ด้าน
กระบวนการพัฒ นาทักษะสื่ อสารส าหรับนิ สิ ต
นกัศกึษา 

   

2.1 สถาบนัการศึกษาก าหนดใหท้ักษะสื่อสารเป็นอัต
ลักษณ์นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดย
ก าหนดให้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะสื่อสารเป็น
กิจกรรมที่ไม่ใช่เพียงน าไปสอดแทรกในรายวิชาเท่านัน้ 
แต่ควรจดัใหเ้ป็นกิจกรรมบงัคบัที่นิสิตนกัศึกษาทุกคน
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่ อให้เกิดทักษะ
สื่อสารตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลยัก าหนด 
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2.2 สถาบันการศึกษาก าหนดอัตลักษณ์ทักษะ
สื่อสารในระดบัชัน้ปี ดงันี ้
- เมื่อนิสิตนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษาชัน้ปีที่ 1  
  นิสิตนกัศกึษาควรมีทกัษะสื่อสารในระดบัที่ 1 
- เมื่อนิสิตนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษาชัน้ปีที่ 2  
  นิสิตนกัศกึษาควรมีทกัษะสื่อสารในระดบัที่ 2 
- เมื่อนิสิตนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษาชัน้ปีที่ 3  
  นิสิตนกัศกึษาควรมีทกัษะสื่อสารในระดบัที่ 3 
- เมื่อนิสิตนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษาชัน้ปีที่ 4  
  นิสิตนกัศกึษาควรมีทกัษะสื่อสารในระดบัที่ 4 

   

2.3 สถาบนัการศึกษาสนับสนุนงบประมาณส าหรบั
จดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรบันิสิต
นักศึกษาใหก้ับคณะ วิทยาลยั สถาบัน ส านัก ศูนย ์
และสว่นงานดแูลกิจกรรมนิสิตนกัศกึษา 

   

2.4 สถาบันการศึกษาจัดค่ายเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
เขา้ร่วมกิจกรรมเสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารโดยแยกเป็น
ชัน้ปีและแยกเป็นแต่ละกิจกรรมและมีการประเมิน
การเขา้รว่มกิจกรรมทัง้ก่อนและหลงัเขา้รว่มกิจกรรม 

   

2.5 สนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดกิจกรรม
เสริมสรา้งทกัษะสื่อสารใหเ้พียงพอต่อนิสิตนกัศึกษา
ของสถาบนั 

   

2.6 ก าหนดเกณฑ์จบการศึกษาโดยนิสิตนักศึกษา
ตอ้งการผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสรา้ง
ทกัษะสื่อสาร  
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3. ส่วนงานคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย ์
ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้รบักิจกรรม
เสริมสร้างทักษะสื่อสารตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการเสริมสรา้งทักษะสื่อสารให้กับนิสิต
นักศึกษา นอกจากนีย้ังผลักดันกิจกรรมเสริมสรา้ง
ทักษะสื่อสารใหเ้ขา้ถึงนิสิตนักศึกษาทุกคนและให้
นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัด
กิจกรรมและการประเมินกิจกรรม เพื่ อให้เกิด
กิจกรรมที่เหมาะสมกบันิสิตนกัศกึษาอย่างแทจ้รงิ 

   

3.1 จดัหาวิทยากรหรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาทักษะสื่อสาร เพื่อด าเนินกิจกรรม
เสริม สร้างทักษะสื่ อสาร นอกจากนี ้น านิ สิ ต
นกัศึกษาที่มีทกัษะสื่อสารที่ดีหรือนิสิตนกัศึกษาที่มี
ชื่อเสียง มาเป็นผูช้่วยในการด าเนินกิจกรรมเพื่อท า
ใหก้ิจกรรมมีความน่าสนใจในการเขา้รว่มมากย่ิงขึน้ 

   

3.2 จดัหาวสัด ุอปุกรณ ์และครุภณัฑ ์ที่ทนัสมยัและ
เพียงพอต่อการใช้ส  าหรบัการเรียนรูแ้ละกิจกรรม
เสรมิสรา้งทกัษะสื่อสาร 

   

3.3 จัดสรรงบประมาณที่ เพี ยงพอต่อการจัด
กิจกรรมในแต่ละระดบัชัน้ 
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3.4 ส่วนงานคณะ วิทยาลยั สถาบนั ส านัก ศนูย์ จัด
กิจกรรมเพิ่มเสริมสรา้งทักษะสื่อสารส าหรับนิสิต
นกัศกึษาของแต่ละชัน้ปี ดงันี ้
- นิสิตนักศึกษาชั้น ปีที่  1 ต้องเข้าร่วมกิจกรรม
เสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารในระดบัที่ 1 
- นิสิตนักศึกษาชั้น ปีที่  2 ต้องเข้าร่วมกิจกรรม
เสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารในระดบัที่ 2 
- นิสิตนักศึกษาชั้น ปีที่  3 ต้องเข้าร่วมกิจกรรม
เสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารในระดบัที่ 3 
- นิสิตนักศึกษาชั้น ปีที่  4 ต้องเข้าร่วมกิจกรรม
เสรมิสรา้งทกัษะสื่อสารในระดบัที่ 4 

   

3.5 เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทกัษะสื่อสารอาจใหน้ิสิตชัน้ปีที่ 4 เป็นผูช้่วยวิทยากร
หรืออาจารยใ์นด าเนินกิจกรรมใหน้ิสิตนกัศึกษาชัน้ปี
ที่  1-3, ให้นิสิตชั้นปีที่  3 เป็นผู้ช่วยวิทยากรหรือ
อาจารยใ์นการด าเนินกิจกรรมใหน้ิสิตนักศึกษาชัน้ปี
ที่  1-2 เป็นต้น ซึ่งวิธีนี ้จะเป็นการตอกย ้าให้นิสิต
นักศึกษาที่มาเป็นผูช้่วยในการจัดกิจกรรมเกิดการ
พฒันาทกัษะสื่อสารมากยิ่งขึน้ เพราะนิสิตนกัศึกษา
จะรู้สึกว่าเมื่ อตนเองได้เป็นต้นแบบจะมีความ
ระมัดระวงัและพัฒนาตนเองใหม้ีทักษะสื่อสารมาก
ยิ่งขึน้ 
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3.6 จัดโครงการประกวดโครงงานเพื่ อให้นิ สิต
นักศึกษาสรา้งสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะ
สื่อสารส าหรบันิสิตนักศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝัง
ทกัษะสื่อสารใหน้ิสิตนักศึกษามากยิ่งขึน้ เพราะการ
ก าหนดกิจกรรมจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
จากความคิด การวางแผน การลงมือปฏิบัติและ
สามารถเกิดเป็นกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาพึงพอใจ
และเกิดทศันคติที่ดีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมเสรมิสรา้ง
ทกัษะสื่อสารต่อไป 

   

3.7 มีการประเมินความพงึพอใจจากนิสิตนกัศกึษาที่
เข้าร่วมเพื่อน ามาพัฒนากิจกรรมเสริมสรา้งทักษะ
สื่อสารให้ทันสมัยและเข้าถึง และเหมาะสมแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะสื่ อสารเกิดประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลสงูสดุ 

   

 

 ***ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง *** 
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