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This research aimed to develop a model of learning management to enhance the social
intelligence of teenagers. The specific purposes of this research were as follows: (1) to study the
characteristics of the social intelligence of teenagers in the context of Thai society; (2) to develop a
model of learning management that enhanced the social intelligence of teenagers; and (3) to study
the effectiveness of a model of learning management to enhance social intelligence among
teenagers. The results of the research revealed that in phase one, the characteristics of social
intelligence among teenagers in the context of Thai society may be classified into four elements and
eleven behaviors. The first element is coping with unfamiliar situations and with two behavior
indicators. The second element deals with communication with others, with three behavior indicators.
The third element is sincerity for yourself and others, with three behavior indicators. The fourth
element is accessing the feelings of others, with three behavior indicators. In phase two, the learning
management model is developed for non-formal education with the aim of enhancing the social
intelligence of teenagers. In the SEAR model, there are four steps in the learning management
process: Step 1: Stimulation; Step 2: Enhancement; Step 3: Application; and Step 4: Reflection. In
phase three, the effectiveness of the learning management model found the following: (1) the results
indicated that the learning management model enhanced the social intelligence of teenagers. They
had a level of social intelligence that increased over the experimental period with statistical
significance at the level of .05; and (2) the results of measuring the social intelligence of teenagers.
They had higher levels of social intelligence before learning, according to a model of learning
management that enhanced the social intelligence of teenagers with a statistical significance at the
level of .05.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
เด็ ก วั น นี ้ คื อ ผู้ ใหญ่ ในวั น หน้ า เป็ นวลี ที่ เ ล็ ง เห็ น และให้ ความส าคั ญ กั บ ก าลั ง
ของชาติในอนาคต มีความสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ช่วงปี
พ.ศ. 2560-2564 ที่มีความมุง่ หมายในการสร้ าคนให้ เป็ นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทกุ ช่วงวัย เพื่อให้
มนุษย์สามารถดาเนินชีวิตอยู่ได้ ทา่ มกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จาเป็ นปรับการจัดการศึกษา
เพื่ อให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ การพั ฒ นาทั ก ษ ะ พ ร้ อมทั ง้ ส่ ง เสริ ม บทบาทสถาบั น ทางสั ง ค ม
ในการกล่อมเกลาสร้ างคนดี มี วินัย มี ค่านิยมที่ดี และมีความรับผิดชอบทางสังคม (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ ส านัก นายกรั ฐ มนตรี , 2559, น. 1-4)
ปั จจุ บั น สถานการณ์ ของเด็ ก และเยาวชนไทยทั่ ว ประเทศพ บว่ า เด็ ก และเยาวชนไทย
มีค่านิยมและการดาเนินชีวิตทางตะวันตก อยู่กับวัฒนธรรมเงี ยบ ไร้ ตวั ตน มีพฤติกรรมแฝงความ
กระด้ างในการดาเนินชี วิต และขาดความรู้ ในการแก้ ไขปั ญ หาต่าง ๆ มี การเรี ยนรู้ เร็ วเรื่ องเพศ
ให้ ค วามสนใจกับ ตนเองมากกว่ า ผู้อื่ น และส่ ว นรวม ขาดศี ล ธรรม คุณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
การเสียสละเพื่อคนอื่น (ศูนย์วิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพื่อเด็กและผู้มีความต้ องการพิเศษ คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556, น. 1-4; องค์การยูนิเซฟประเทศไทย, 2559, น. 1-29)
ทังนี
้ ้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากสังคมเกษตรกรรม สูส่ งั คม
อุตสาหกรรม และสังคมฐานความรู้ ส่งผลให้ มี การรับค่านิยมความเป็ นสากลทัง้ ตะวันตกและ
ตะวันออก เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่มีความเป็ นอิสระเสรี ในการแสดงออกถึงความเป็ นตัวตน
และความต้ องการ และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วผ่านโลกเสมือนจริ ง ส่งผลให้ เด็กและเยาวชน
มี ป ฏิ สัม พันธ์ ในโลกของความเป็ น จริ งน้ อยลง ซึ่งมี ค วามสอดคล้ องกับ ผลการส ารวจเด็ก และ
เยาวชนไทย 4,000 คน ทั่วประเทศในด้ านการด าเนิ น ชี วิต เจตคติ พฤติก รรม ตลอดจนความ
ต้ องการต่ า ง ๆ พ บ ว่ า ชี วิ ต ของเด็ ก และเยาวชน ไท ยส่ ว นให ญ่ มี การใช้ สื่ อออนไลน์
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร พู ด คุย เล่ น เกม และใช้ สัง คมออนไลน์ เป็ นเครื่ อ งมื อ หลัก ในการสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์ในสังคม ส่งผลให้ การปฏิสมั พันธ์แบบตัวต่อตัวมีบทบาทลดลง ส่งผลให้ ประสบปั ญหา
กับ ความขัด แย้ ง ความเครี ย ดในตัว เองเมื่ อ พบสถานการณ์ บ นโลกของความเป็ น จริ ง อี ก ทัง้
ยังมีพฤติกรรมการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เช่น การลอกข้ อสอบเพื่อน การเซ็นชื่อแทนเพื่อน การให้ เงิน
เจ้ าหน้ าที่ตารวจเพื่ อหลีกเลี่ยงใบสัง่ การรับสินบน และการซื ้อสิทธิ์ ขายเสียง ซึ่งมองว่าปกติ และ

2
พฤติกรรมดังกล่าวเป็ นการกระทาที่ ไม่ผิดมากหรื อไม่ผิดเลย (กรมการปกครอง, 2557, น. 2-7)
นอกจากนี ย้ ัง พบว่า การแก้ ไขความขัด แย้ ง ของวัย รุ่ น ในชี วิต ประจ าวัน ตลอดเวลานัน้ วัย รุ่ น
ยังไม่สามารถแก้ ไขปั ญหา และปรับปรุงตนเองได้ ทังนี
้ ้เนื่องจากวัยรุ่ นมีความอ่อนไหวง่าย อยาก
เป็ นอิสระ อยากเป็ นผู้ใหญ่ ไม่อยากฟั งเหตุผลของใคร แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั ขาดความเชี่ยวชาญ
ในการแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ จึงทาให้ เพลี่ยงพล ้าได้ ง่าย ส่วนวัยรุ่นผู้เข้ าใจปั ญหาในช่วงวัยของตนเอง
นัน้ จะสามารถปรับ ตนเองให้ ดาเนินชีวิตในสังคมได้ อย่างเหมาะสม เป็ นวัยรุ่ นที่มีความสุข และ
ประสบความสาเร็จในอนาคต (สุริยเดว ทรี ปาตี, 2551, น. 7-8)
จากประเด็ น ปั ญ หาที่ ก ล่าวมาข้ างต้ น ผลส่ ว นหนึ่ง มาจากกระบวนการจัด การเรี ย น
การสอนที่ไม่สามารถสร้ างให้ เด็กและเยาวชนเชื่อมโยงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะต่าง ๆ
ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ในชีวิตจริ ง สอดคล้ องกับปั ญหาของระบบการศึกษาไทยในทุก ๆ
ด้ าน เช่น ด้ านหลักสูตรที่ยงั คงมีรายวิชาและเนื ้อหาสาระมากเกินไป ทาให้ เกิดการมุ่งเน้ นไปที่การ
ถ่ายทอดเนื ้อหาวิชาการมากกว่าการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทงการคิ
ั้
ด การค้ นหาความรู้
รวมถึง คุณ ธรรม จริ ยธรรม อี กทัง้ ครู ยังขาดจัด การเรี ยนการสอนที่ หลากหลาย และเหมาะสม
กับ ผู้เรี ย น โดยพบว่า ครู มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนที่ ยึด ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ เพี ย งร้ อยละ 50-60
เท่านัน้ มีการวัดและประเมินผลเพียงวิชาการอย่างเดียว แต่ยงั ไม่สามารถวัดไปถึงความประพฤติ
ในด้ านต่าง ๆ เนื่องจากติดปั ญหาในทางปฏิบตั ิจริง เพราะการวัดผลดังกล่าวเป็ นความคิดเห็นส่วน
บุคคล และไม่สามารถวัดผลได้ อย่างชัดเจน (สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2558, น. 427-429) นอกจากนี ้ยังมีความสอดคล้ องกับผลการประเมินของ PISA ปี
2015 (Programmed for International Student Assessment) โด ย ท าก า รศึ ก ษ าจ า ก ก ลุ่ ม
ตัวอย่างนักเรี ยนทัว่ ประเทศ อายุ 15 ปี ซึ่งสากลถือว่าเป็ นวัยจบการศึกษาภาคบังคับ มาประเมิน
ความสามารถของนักเรี ยนในการนาความรู้ ทักษะที่ได้ มาแก้ ปัญหาในชีวิตจริ ง หรื อที่เรี ยกว่า “การ
รู้เรื่ อง” (Literacy) ไม่เน้ นการประเมินความรู้ตามหลักสูตรในโรงเรี ยน โดยทาการประเมินด้ านการรู้
จากการอ่า น (Reading Literacy) การรู้ เรื่ อ งคณิ ต ศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้
เรื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ซึ่ ง ถื อ ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ น และมี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง
สาหรับการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และเป็ นสิ่งที่ประชากรจาเป็ นต้ องมีเพื่อการพัฒนา ซึ่งผลการประเมิน
ในภาพรวมพบว่า ระบบการจัดการศึกษายังไม่ได้ มี การเตรี ยมความพร้ อมของนักเรี ยนส าหรับ
ในการใช้ ชีวิตในอนาคต และส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีส่วนสร้ างสรรค์สงั คม (สถาบันส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. 1-3)
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จากข้ อ มูล ดัง กล่ า ว แสดงให้ เห็ น ว่าเด็ ก และเยาวชนมี ปั ญ หาด้ านการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์
ในโลกของความเป็ นจริ ง ความรับผิดชอบชั่วดี รวมถึง การมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ ซึ่ง ระบบการศึก ษาในปั จ จุบัน ยัง ขาดการเตรี ย มความพร้ อมให้ กับ เด็ก และ
เยาวชนในการดาเนิน ชี วิต และสร้ างสรรค์สังคม ซึ่งสอดคล้ องกับรายงานการพัฒ นาเด็กและ
เยาวชนปี 2560 ที่ มุ่ง เน้ นให้ มี คุณ ภาพชี วิตที่ ดี มี พัฒ นาการเหมาะสมตามช่วงวัย ทัง้ ทางด้ าน
ร่ างกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สัง คม และสติปั ญ ญา มี ความเป็ น พลเมื อ งสร้ างสรรค์ เท่าทัน กับ การ
เปลี่ยนแปลงของโลก (กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, 2561, น. 196; คณะกรรมการส่งเสริ มการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ , 2561, น.
3) และข้ อมูลดังกล่าวยังมี ความสอดคล้ องความฉลาดทางสังคม กล่าวคือ ความสามารถของ
บุคคลที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม มีการรับรู้ เข้ าใจ และตระหนักถึงความต้ องการทางสังคม การ
มองโลกในแง่ดี การให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม การมีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบต่อสังคม
นาไปสู่ การปฏิบตั ติ วั ที่ถกู ต้ องเหมาะสมต่อสังคม (เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ, 2558, น. 38)
ซึ่งแนวคิดความฉลาดทางสังคมเกิดขึ ้นครัง้ แรกในช่วงปี 1909-1920 โดยดิวอี ้ (Dewey)
ลัว (Lull) และธอร์ นไดค์ (Thorndike) เป็ นผู้เริ่ มแนวคิดความฉลาดทางสังคม ซึ่งในยุคนัน้ ความ
ฉลาดทางสังคมเป็ นเพียงความสามารถในการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และทักษะทางสังคมเท่า นัน้
ในขณะที่ ยุคนัน้ ให้ สนใจกับทักษะทางปั ญ ญามากกว่า จึงทาให้ ความฉลาดทางสังคมไม่ได้ รับ
ความสนใจเท่ า ที่ ค วร (Kihlstrom & Cantor, 1987, p. 564-577; Kosmitzki & Jhon, 1996, p.
497) ต่อมาในช่วงปี 1986 กลุ่มนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ กลับมาให้ ความสนใจกับความ
ฉลาดทางสังคมอีกครัง้ โดยมีความเชื่อว่า การที่บุคคลจะประสบความสาเร็ จได้ นนั ้ ไม่ได้ มาจาก
ความฉลาดทางสติปัญญาเพียงอย่างเดียว แต่มาจากความฉลาดอื่น ๆ ร่วมด้ วย ซึ่งในยุคนี ้ได้ แบ่ง
แนวคิดความฉลาดทางสังคมออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก แนวคิดความฉลาดทางสังคมที่พฒ
ั นามา
จากความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งจะให้ ความสาคัญกับความรู้ สึกร่ วมกับการมีเหตุผล แต่ยังขาด
การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมซึ่งเป็ นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสูค่ วามสุข และการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
ที่ซบั ซ้ อน จึงทาให้ มีการนาแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ มาเป็ นฐานในการพัฒนาความฉลาด
ทางสั ง คมในกลุ่ ม นี ้ (Baron - Cohen. et al, 1999, p. 1891-1892; Baron. R, 1969, p. 3-13;
Goleman. D, 1995, p. 43; 2006, p. 330) กลุ่ ม ที่ ส อง แนวคิ ด ความฉลาดทางสั ง คมแบบ
ผสมผสาน ความฉลาดทางสังคมในกลุ่ม นีพ้ ัฒ นามาจากการผสมผสานตังแต่
้ 2 แนวคิดขึน้ ไป
(Albercht. K, 2006, p. 4-12; Buzan. T, 2003, p. 1-10; Esther. N. Goody, 2008, p.
1-16; Marlowe. H. A, 1986, p. 52-58, 78) โดยแนวคิดที่มีผ้ นู ิยมเอามาใช้ ในทางการศึกษาและ
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จิ ต วิท ยามาที่ สุด ได้ แ ก่ แนวคิ ด ของคาร์ อัล เบรทช์ (Karl Albrecht) ซึ่ง ได้ พัฒ นาความฉลาด
ทางสัง คมมาจากฐานแนวคิด ความฉลาด ได้ แ ก่ 1) แนวคิด ความฉลาดสัง คมของธอร์ น ไดค์
(Thorndike) 2) แนวคิด ความฉลาดทางสติปั ญ ญาของเดวิช เวชเซิ ล ล์ (David Wechsles) และ
โฮเวิร์ด การ์ ดเนอร์ (Howard Gardner) 3) แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ของแดเนียล โกลแมน
(Daniel Goleman) และ 4) แนวคิดความฉลาดทางจริ ยธรรม (Moral Intelligence) โดยนาเสนอ
องค์ ป ระกอบความฉลาดทางสัง คม 5 ด้ า นที่ เรี ย กว่า SPACE ประกอบด้ ว ย การตระหนั ก รู้
ใน ส ถ า น ก า รณ์ (Situation Awareness) ก า รแ ส ด ง ต น เอ ง (Presence) ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
(Authenticity) ความชัดเจน (Clarity) และการเอาใจใส่ผ้ อู ื่น (Empathy)
จากผลการวิจยั เอกสาร ผู้วิจยั ให้ ความสาคัญกับแนวคิดความฉลาดทางสังคมในกลุ่ม
แนวคิ ด แบบผสมผสานของคาร์ ล อัล เบรทช์ เนื่ อ งจากมี ก ารให้ ความส าคัญ กับ การพั ฒ นา
ที่ครอบคลุมทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านสติปัญญา ด้ านสังคม ด้ านอารมณ์ และด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม
ในการทาความเข้ าใจตนเอง และผู้อื่นเพื่อการมีปฏิสมั พันธ์ กับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้ องกับสถานการณ์
ของสังคมในปัจจุบนั ผู้วิจยั จึงได้ นามาใช้ เป็ นกรอบในการศึกษาคุณลักษณะความฉลาดทางสังคม
ของวัย รุ่ น ในบริ บ ทสัง คมไทย ซึ่ง ผลที่ ได้ รับ จากการมี ค วามฉลาดทางสัง คมนัน้ คื อ บุค คลนัน้
จะมี พ ฤติ ก รรมที่ เกื อ้ กูล (Nourishing Behaviors) คื อ การกระท าที่ ส่ ง ผลให้ ผ้ ูอื่ น รู้ สึ ก มี คุณ ค่า
มีความสามารถ ได้ รับความรัก ความเคารพ ความชื่นชม และสามารถดึงดูดให้ ผ้ อู ื่นอยากเข้ าใกล้
ตรงข้ ามกับ บุคคลที่ มี คุณ ลัก ษณะของพฤติกรรมที่ เป็ น พิ ษ (Toxic Behaviors) คื อ การกระท า
ที่ทาให้ ผ้ อู ื่นรู้สึกด้ อยค่าไร้ ความสามารถ โกรธ ผิดหวัง เจ็บแค้ น และรู้สึกผิดบาป ซึ่งบุคคลเหล่ านี ้
ส่วนใหญ่จะเป็ นปรปั กษ์ กบั บุคคลอื่น ซึ่งเป็ นที่นา่ สนใจว่า บุคคลที่มีพฤติกรรมเป็ นพิษ และมีความ
ฉลาดทางสังคมต่า จะเป็ นผู้ที่ขาดการตระหนักรู้ ในตนเองและในขณะเดียวกันบุคคลดังกล่าว
มัก จะหมกมุ่ น ในความเครี ย ดของตนเอง ล้ มเหลวในการแสดงพฤติ ก รรมกับ ผู้ อื่ น และมั ก
มี พ ฤติกรรมรุ นแรง หรื อมี บุคลิ กภาพที่ เปลี่ ยนแปลงเมื่ อต้ องอยู่ในสังคมกับผู้อื่น (Albercht. K,
2006, p. 13)
นอกจากนี ค้ วามฉลาดทางสัง คมยัง ส่ ง ผลต่อ เด็ ก และเยาวชนในอนาคต กล่ า วคื อ
ถ้ าบุคคลกลุ่มนีม้ ีความฉลาดทางสังคม จะประสบความสาเร็ จในการขับเคลื่อนสภาพแวดล้ อม
ทางสังคม และความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลควบคู่ไปกับความฉลาดทางสติปัญ ญา อีกทัง้ ผู้ที่มี
ความฉลาดทางสังคมยังเป็ นผู้ที่มีทักษะการทาความเข้ าใจบุคคลอื่น สามารถอ่านสถานการณ์
ทางสังคมที่ มีความละเอียดอ่อน โดยการเจรจาต่อรองกับผู้คนที่ม าจากภูมิ หลังและวัฒ นธรรม
ที่แตกต่างกัน ซึ่งเทคโนโลยีไม่สามารถทาได้ ปั จจุบนั ในภาคธุรกิจได้ เริ่ มให้ ความสาคัญกับความ
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ฉลาดทางสังคมในการว่าจ้ างงาน โดยผู้ที่ มีความฉลาดทางสังคมสูง จะมีแนวทางเป็ นบุคคลที่ มี
รายได้ มาก อีกทังยั
้ งพบว่าผู้ที่มีความฉลาดทางสังคมสูง ร้ อยละ 71 มีการสื่อสารด้ วยคาพูด โดยใช้
ถ้ อ ยค า น า้ เสี ยง และอากัป กิ ริย าต่าง ๆ เพื่ อให้ ผ้ ู อื่ น เข้ าใจ ร้ อยละ 69 รู้ จัก การท างานเป็ น ที ม
ร้ อยละ 65 เป็ นบุคคลที่มีความสามารถ ร้ อยละ 64.5 รู้จกั การคิดริ เริ่ ม ร้ อยละ 57 มีความสามารถ
ในการจัดการตนเอง ร้ อยละ 54 มีความยืดหยุ่น ร้ อยละ 53 มีการวางแผนและการจัดการองค์กร
ร้ อยละ 52 มีการจัดการเวลา ร้ อยละ 50 เป็ นบุคคลที่มีความมัน่ ใจ และร้ อยละ 45 มีความสามารถ
ในการสื่อสารเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (Jennifer Lau, 2016, p. 2-10) ซึ่งในการพัฒนาความฉลาด
ทางสัง คมให้ นัก เรี ย นเป็ น นัก เรี ย นมื อ อาชี พ จากนอกห้ อ งเรี ย น พบว่ า นายจ้ า งส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความส าคัญ กับ การเข้ า ใจผู้อื่ น การเจรจาต่อ รองสถานการณ์ ท างสัง คม และความสัม พัน ธ์
ทางสั ง คมมากกว่ า ความสามารถทางวิ ช าการ อี ก ทั ง้ ความฉลาดทางสั ง คมยัง สะท้ อนถึ ง
ความสามารถในการฟั ง การทางานเป็ นกลุ่ม การรักษาความสัม พันธ์ ระหว่างบุคคล การแก้ ไข
ปั ญหาความขัดแย้ ง และการรับฟั งความคิดเห็นจากผู้อื่น (Sleigh. M.J. & Ritzer. D.R, 2004, p.
17)
แนวคิดการสร้ างความฉลาดทางสังคมของอัลเบรชท์ ยังมีความสอดคล้ องกับแนวคิด
สี่ เสาหลัก การจัด การศึก ษาของยูเนสโก (UNESCO, 1991, p. 39-44) และ(คณะกรรมาธิ ก าร
นานาชาติว่าด้ วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21, 2551, น. 107-121) ที่มีความเชื่อว่าการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ทัง้ ปวงนัน้ เราควรให้ ค วามส าคัญ แก่ ทุก หลัก การ โดยเท่ า เที ย มกัน เพื่ อ การศึก ษา
จะได้ เป็ นประสบการณ์ ที่จะดาเนินไปตลอดชีวิต รวมทัง้ การเข้ าใจการประยุกต์ใช้ เพื่อสามารถ
แก้ ไขปั ญ หาอุ ป สรรคต่ า ง ๆ ที่ จ ะต้ องเผชิ ญ ในอนาคตจ าเป็ นต้ องเปลี่ ย นวั ต ถุ ป ระสงค์
ของการศึกษาในมุมมองที่กว้ างและครอบคลุมเพื่อเสริ มศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ในมนุษย์ โดยไม่มอง
ว่าการศึกษาเป็ นเพียงกระบวนการที่ช่วยให้ บรรลุวตั ถุประสงค์บางประการ เช่น ทักษะ สมรรถนะ
หรื อ ศัก ยภาพทางเศรษฐกิ จ แต่ก ารศึก ษาควรพัฒ นาให้ มนุษ ย์ เป็ นบุ ค คลที่ เพี ย บ พร้ อมหรื อ
การเรี ย นรู้ เพื่ อชี วิตนั่น เอง โดยอาศัยหลัก ของการเรี ยนรู้ ได้ แก่ 1) การเรี ยนเพื่ อรู้ (Learning to
know) คือ การแสวงหาความรู้ และวิธีการฝึ กฝนการเรี ยนรู้เพื่อการศึกษาไปจนตลอดชีวิต 2) การ
เรี ย นรู้ เพื่ อ ปฏิ บัติ ไ ด้ จ ริ ง (Learning to do) คื อ การเรี ย นรู้ วิ ธี ป ฏิ บัติ ใ ห้ มี ค วามสอดคล้ องกั บ
การทางาน และการดาเนินชีวิตที่ ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ในอนาคต 3) การเรี ยนรู้ เพื่ อที่จ ะอยู่
ร่ ว มกั น (Learning to live together) คื อ การเรี ย นรู้ ตนเอง เรี ย นรู้ โลก เรี ย นรู้ ความแตกต่ า ง
เพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รู้ จักการเอือ้ อาทรต่อกั น มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเรี ยนรู้
วิ ธี การอยู่ ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ไป ตลอดชี วิ ต และ 4) การเรี ยนรู้ เพื่ อชี วิ ต (Learning to be) คื อ
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การเตรี ยมพร้ อมทางด้ านสติปัญ ญา ไหวพริ บในการเข้ าใจโลกรอบตัว และการประพฤติตนด้ วย
ความรับผิดชอบ และอย่างเป็ นธรรมกับสิ่งที่จะเกิดขึ ้นบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
นอกนี แ้ นวคิ ด ความฉลาดทางสั ง คมของอั ล เบรชท์ ยั ง เป็ นแนวคิ ด ที่ ต อบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ได้ แก่ การดารงชีวิตให้ อยูร่ อดในศตวรรษที่ 21
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางวัฒ นธรรม การประดิษฐ์ คิดค้ นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้ างมูลค่า
ผ่านนวัตกรรมในกระบวนการผลิต และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ การใช้ ชีวิตในการปฏิบตั ิ และเรี ยนรู้
หลาย ๆ อย่างได้ ในเวลาเดียวกัน (Multitasking) ซึ่งผลของการเชื่อมโยงต่อกันเป็ นเครื อข่ายที่เพิ่ม
มากขึ ้นนัน้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมของการทางาน ทาให้ มี พร้ อมใจช่วยกันมากขึน้
และมี ก ารแลกเปลี่ ย นแบ่ ง ปั น กั น มากขึ น้ รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงวัฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ให้
มีการสอดรับกับการขับเคลื่อน และมีความสอดคล้ องกับโมเดลการเปลี่ยนแปลงประเทศที่เรี ยกว่า
Thailand 4.0 ตามแนวยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ที่ต้องการเตรี ยมคนไทย 4.0 โดยการเตรี ยมคนไทย
ให้ เป็ น มนุษ ย์ ที่ ส มบูรณ์ คื อ มี ส ติ ปั ญ ญา (Head) มี ค วามสามารถ (Hand) มี ร่า งกายแข็ ง แรง
(Health) และมีจิตใจดี งาม (Heart) ด้ วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนรู้ ของคนไทยทัง้ ระบบ
ได้ แก่ 1) การปรับเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมัน่ เพื่อให้ มีชีวิตอยู่อย่างมี
พลังและมีความหมาย โดยการปรับเปลี่ยนจากการเรี ยนแบบเฉื่ อยชา (Passive Learning) เป็ น
การเรี ยนเชิงรุ ก (Active Learning) การปรับเปลี่ ยนจากการเรี ยนตามภาคบังคับ (Duty-Driven)
เป็ นการเรี ย นที่ เ กิ ด จากความอยากรู้ อยากท า และอยากเป็ น (Passion-Driven) และการ
ปรับเปลี่ยนจากการเรี ยนตามมาตรฐาน (Standardized) 2) การปรับเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่ อบ่มเพาะ
ความคิดสร้ างสรรค์ และความสามารถในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ (Generative Learning)
ได้ แก่ การปรั บ เปลี่ ย นจากการเรี ย นรู้ ในห้ องเรี ย นในโรงเรี ย นและในระบบ เป็ นการเรี ย นรู้
นอกห้ องเรี ย น เป็ นการเรี ย นจากข้ อ เท็ จ จริ ง (Fact-Based) ที่ เริ่ ม จากการใช้ ค วามคิ ด (IdeaBased) การปรั บ เปลี่ ย นจากการคิ ด ในกรอบ (In the Box) เป็ น การคิ ด นอกกรอบ (Out of the
Box) การปรั บ เปลี่ ย นจากการเรี ย นแบบถ่ า ยทอด (Transmitting) เป็ นการเรี ย นแบบชี แ้ นะ
(Mentoring) 3) การปรับเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เพื่ อปลูกฝั งจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ ส่วนรวมเป็ นที่ ตงั ้
(Mindful Learning) ได้ แก่การปรับเปลี่ยนจากการเน้ นผลประโยชน์ร่วม (Common Interest) เป็ น
การสร้ างคุณ ค่าร่ ว ม (Sharing Value) การปรั บ เปลี่ ย นจากการมุ่ง เน้ น ความคิด สร้ างสรรค์ ใน
รายบุ ค คล (Individual Creating) เป็ นการระดมความคิ ด สร้ างสรรค์ แ บบกลุ่ ม (Common
Creating) และการปรับเปลี่ยนการให้ รางวัลจากการแข่งขัน (Competing Incentive) เป็ นการให้
รางวั ล จากการท างานร่ ว มกั น (Sharing Incentive) และ 4) การปรั บ เปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ มุ่ ง
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การท างานให้ เกิ ด ผลสัม ฤทธิ์ (Result-Based Learning) ได้ แ ก่ การปรั บ เปลี่ ย นจากการเรี ย น
โดยเน้ นทฤษฎี เป็ นการเรี ยนที่เน้ นการวิเคราะห์ และแก้ ไขปัญหาการปรับเปลี่ยนจากการเรี ยนแบบ
ฟั งบรรยายเป็ นการทาโครงงานและแก้ ปัญ หาโจทย์ ในรู ปแบบต่าง ๆ (กองบริ หารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา, 2560, น. 19-21)
จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคมในประเทศไทยส่วนใหญ่
เป็ นการนาแนวคิด และคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของนักวิชาการศึกษาและนักจิตวิทยา
จากต่างประเทศมาใช้ โดยตรงกับการจัดการเรี ยนการสอนในระดับต่าง ๆ ซึ่งแนวคิดที่นามาใช้ นนั ้
เป็ นแนวคิดที่ได้ จากบริ บทสังคมของต่างประเทศ มีบริ บทและคุณ ลักษณะที่แตกต่างกับบริ บท
สังคมไทย อีกทัง้ ยังพบว่าไม่มี การศึกษาคุณ ลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นในบริ บท
สัง คมไทย และการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น ด้ วยเหตุผ ล
ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น เนื่ อ งจากวัย รุ่ น เป็ น ช่ ว งวัย ที่ มี ปั ญ หามากที่ สุด เนื่ อ งจากมี ค วาม
แปรปรวนของฮอร์ โมน และความเครี ยดจากสภาพแวดล้ อม เนื่องมาจากการสื่อสารที่ไม่ดีพอกับ
พ่อ แม่ ครู และบุค คลอื่ น ๆ (Albercht. K, 2006, น. 276) อี กทัง้ ยังเป็ น การเตรี ย มความพร้ อม
ของวัย รุ่ น ที่ จ ะเติบ โตเป็ น ผู้ใหญ่ ในวัน ข้ างหน้ าที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น ชี วิตร่ วมกับ บุคคลอื่ น ที่ มี ค วาม
หลากหลายทัง้ เพศ วัย บุค ลิ กภาพ ศาสนา และวัฒ นธรรม รวมถึ งความจ าเป็ น ในการติด ต่อ
สัม พันธ์ กับบุค คลอื่ น เพื่ อการด าเนิ นชี วิต และการอยู่ร่วมในสังคม รวมถึ งการแสดงพฤติกรรม
ที่เหมาะสม เป็ นการแสดงถึงพัฒ นาการทางสังคมของวัยรุ่ น (ประณต เค้ าฉิ ม , 2549, น. 170)
ดัง นัน้ ผู้วิจัย จึง ได้ น าแนวคิดการเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสัง คมของอัล เบรชท์ (Albercht. K,
2006) มาใช้ ในการออกแบบรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ร่ วมกับแนวคิดทฤษฎี การเรี ยนรู้ ที่มาจาก
การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อเตรี ยมคนไทย 4.0 และสอดรับกับแนวคิดสี่เสาหลักการจัด
การศึก ษา และแนวคิดศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้ วย ทฤษฎี ปัญ ญาสังคม (Social Cognitive
Theory) ทฤษฎีการเรี ยนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Learning: PL) และการจัดการเรี ยนรู้เชิง
รุ ก (Active Learning) มาสร้ างรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่ น โดยมี เป้าหมายเพื่ อการพัฒ นารู ป แบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น ซึ่งมีความสอดคล้ องกับหลักการจัดการศึกษานอกระบบ ตามพระราชบัญญัติ
การศึก ษาแห่ ง ชาติ เป็ นการศึก ษาที่ มี ค วามหลากหลาย และมี ค วามยื ด หยุ่น ในการก าหนด
จุด มุ่ ง หมาย รู ป แบบ วิ ธี ก าร ระยะเวลา และการวัด และประเมิ น ผล ซึ่ ง เป็ นหัว ใจที่ ส าคัญ
ของความสาเร็ จการศึกษา โดยมีเนื ้อหา และโครงสร้ างหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้ องกับสภาพ
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ปั ญ หาและความต้ อ งการของกลุ่ม บุค คลแต่ล ะกลุ่ม (กระทรวงศึก ษาธิ การ, 2542, น. 6) และ
มีความสอดคล้ องกับความเชื่อพื ้นฐานของการจัดการศึกษานอกระบบที่สามารถจัดการศึกษาขึ ้น
ได้ ทุกหนทุกแห่ง โดยคานึงถึง ความเป็ นมนุษย์ ที่สามารถพัฒนาได้ ด้วยตนเอง และหัวใจที่ สาคัญ
ของการศึกษานอกระบบ คื อ การยอมรับ และเคารพการตัด สิ น ใจของผู้เรี ย น ซึ่ง เป็ น รากฐาน
ของความเป็ นประชาธิปไตยในระดับพื ้นฐาน (อัญชลี ธรรมะวิธีกลุ , 2551)
คาถามการวิจัย
1. ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในบริบทสังคมไทยมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. รูปแบบจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นเป็ นอย่างไร
3. ประสิทธิ ผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคมจอง
วัยรุ่นเป็ นอย่างไร
ความมุ่งหมายของการวิจัย
งานวิจยั นี ้มีความมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่ อเสริมสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นโดยมีความมุง่ หมายเฉพาะ ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในบริบทสังคมไทย
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
3. เพื่ อศึกษาประสิทธิ ผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ มสร้ างความฉลาดทาง
สังคมของวัยรุ่น
ความสาคัญของการวิจัย
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ก่อให้ เกิดคุณประโยชน์สาหรับใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒ นาคุณภาพ
ผู้สอนและผู้เรี ยนดังนี ้
1. คุณประโยชน์ในเชิงวิชาการ
1.1 ผลจากการวิจัยทาให้ ได้ องค์ความรู้ ใหม่เกี่ ยวกับคุณ ลักษณะของความฉลาด
ทางสัง คมของวัย รุ่ น ในบริ บ ทสัง คมไทยที่ ส ามารถน าไปใช้ ในการประเมิ น เพื่ อ พัฒ นาวัย รุ่ น
ให้ มีความฉลาดทางสังคมและยังทาให้ ทราบถึงความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นว่าเป็ นอย่างไร และ
มีความฉลาดทางสังคมในด้ านใดบ้ างที่จาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาและให้ ความสาคัญ
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1.2 ประโยชน์ ต่อผู้ที่สนใจศึกษาประเด็นเกี่ ยวกับความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
หรื อสนใจในการนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่สร้ างขึ ้นนาไปใช้ ในการพัฒนาความฉลาดทางสังคม
กับกลุม่ ช่วงวัยอื่น ๆ ตามความต้ องการและความสนใจได้
2. คุณประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ
2.1 ผลจากการวิจยั ทาให้ ได้ ลกั ษณะพฤติกรรมบ่งชี ้ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
ทัง้ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ความจริ งใจ
ต่อตนเองและผู้อื่น และการเข้ าถึงความรู้ สึ กของผู้อื่น ซึ่งสามารถนาพฤติกรรมบ่งชี ้ มาออกแบบ
รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ หรื อ การจัด กิ จ กรรม เพื่ อ พัฒ นาผู้เรี ย นในช่วงวัย ต่าง ๆ ตามความ
ต้ องการและความสนใจได้
2.2 รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสั ง คมของวัย รุ่ น
มี ก ารประยุก ต์แ นวคิดหลัก การสร้ างความฉลาดทางสัง คม ร่ วมกับทฤษฎี การเรี ยนรู้ มาสร้ าง
เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น ซึ่งครู ผ้ ูสอน หรื อ
ผู้ที่ทางานเกี่ยวกับวัยรุ่น สามารถนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ดงั กล่าว มาใช้ ในการพัฒนาผู้เรี ยน
หรื อบุคลากรในช่วงวัยต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดความฉลาดทางสังคมในด้ านต่าง ๆ ให้ ตรงกับปั ญหา และ
ทักษะที่ต้องการจะพัฒนาได้
2.3 เนื่ อ งจากรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสั ง คม
ของวัยรุ่ นที่ ผ้ ูวิจัยพัฒ นาขึ ้นเป็ นการศึกษานอกระบบ หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น สามารถนาไปใช้ การจัดการเรี ยนการรู้กบั เด็กและเยาวชนในชุมชนได้
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ครั ง้ นี ด้ าเนิ น การในลั ก ษณ ะของการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
ซึง่ มีขอบเขตการวิจยั ดังนี ้
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสั ง คมของวั ย รุ่ น
ที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้มีลกั ษณะ เป็ นการศึกษานอกระบบ (Non-formal Education)
ประชากร
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ดาเนินการในวัยรุ่นที่มีชว่ งอายุระหว่าง 12-15 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ตาบลห้ วยโป่ ง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทัง้ หมด 7 หมู่บ้าน มี จานวน 229 คน (ข้ อมูล
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การสารวจทะเบียนราษฎร์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบลห้ วยโป่ ง อาเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560)
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ใช้ กลุ่มตัวอย่างแบบสมัครใจ (Volunteer Sampling) ซึ่งเป็ นวัยรุ่นที่สมัครใจเข้ าร่วม
โครงการวิจยั และลงนามในหนังสือยินยอมเข้ าร่วมโครงการจานวน 20 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ตัวแปรตาม คือ ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
สมมุตฐิ านการวิจัย
1. วัยรุ่นที่ผา่ นการเรี ยนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นมีความฉลาดทางสังคมที่เพิ่มขึ ้นตามช่วงระยะเวลาที่ทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. วัยรุ่นที่ผา่ นการเรี ยนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นหลังเรี ยนมีความฉลาดทางสังคมสูงกว่าก่อนเรี ยนรู้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความฉลาดทางสังคมสาหรั บวัยรุ่ น หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่ น
ในการเข้ าใจตนเอง บุคคลอื่น ๆ และสังคม ทัง้ ทางด้ านอารมณ์ ความคิด พฤติกรรมของตนเอง
และผู้อื่น เพื่อนาไปสู่การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นในทุก ๆ สถานการณ์ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ มีความสอดคล้ องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น รวมถึ งการให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม
การมีส่วนร่ วมรับผิ ดชอบต่อสังคมอันจะนาไปสู่การปฏิ บัติตวั ที่ถูกต้ องเหมาะสมต่อสังคม และ
สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข มี 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
องค์ ป ระกอบที่ 1 การเผชิ ญ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ค้ ุ นเคย หมายถึ ง พฤติ ก รรม
การแสดงออกของวัย รุ่ น ถึ ง การให้ ความสนใจ และท าความเข้ าใจกั บ สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ น้ รอบตัว
จากสภาพแวดล้ อมทางสังคม และธรรมชาติของบุคคล ทัง้ อารมณ์ และความรู้ สึกนึกคิดผ่าน
กระบวนการทางปัญญา
องค์ ป ระกอบที่ 2 การติ ด ต่อ สื่ อ สารกับ ผู้อื่ น หมายถึ ง พฤติ ก รรมการแสดงออก
ของวัย รุ่ น ถึ ง การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ ผู้อื่ น ผ่ า นทางวัจ นภาษา และอวัจ นภาษา ด้ ว ยความเป็ น
กัลยาณมิตร และคานึงถึงกฎกติกาทางสังคม
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องค์ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของวัยรุ่ นถึง การตัด สิ นใจ และแก้ ไขปั ญ หาต่าง ๆ ด้ วยการเลื อกกระทาในสิ่งที่ ถูกต้ อง รวมถึ ง
รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทา และการสร้ างความสัมพันธภาพกับผู้อื่นด้ วยความจริงใจ
องค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อื่น หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของวัยรุ่นถึงการเข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่น ยอมรับ และเคารพในความคิด เจตคติ ค่านิยมของผู้อื่น
และสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้อื่น
2. รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสั งคมของวั ย รุ่ น
หมายถึง แบบจ าลองของกระบวนการจัดประสบการณ์ การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่ น โดยใช้ รูปแบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม-ประ-สะ ซึ่งใช้ สถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นจริ ง
ในสังคม และชีวิตประจาวัน มาให้ เรี ยนรู้ และเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการดาเนินชีวิตในอนาคต
ประกอบด้ วย
ขันตอนที
้
่ 1 ขันเร้
้ าความสนใจ (Stimulation) เป็ นขันการกระตุ
้
้ นให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความ
สนใจกับสถานการณ์ที่กาลังจะเรี ยนรู้
ขัน้ ตอนที่ 2 ขัน้ เสริ ม สร้ างทัก ษะ (Enhancement) เป็ น ขัน้ พัฒ นาทัก ษะที่ จ าเป็ น
สาหรับการเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ขันตอนที
้
่ 3 ประยุกต์ใช้ (Application) เป็ นขัน้ ที่ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ และนาสิ่งที่เรี ยนรู้
ไปใช้ กบั สถานการณ์ใหม่ที่มีความใกล้ เคียงกับสถานการณ์เดิม
ขันตอนที
้
่ 4 สะท้ อนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ (Reflections) เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนสะท้ อนสิ่งที่ตนเอง
ได้ รับจากการเรี ยนรู้และประยุกต์ใช้ และนาความรู้ที่ตนเองได้ รับไปพัฒนาตนเอง
3. ประสิทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่ น หมายถึง ผลที่เกิดขึ ้นจากการทดลองใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นที่มีตอ่ ผู้เรี ยนตามจุดมุง่ หมายที่กาหนด ดังนี ้
3.1 ผลการจัดการเรี ยนรู้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัย รุ่ น ที่ มี ต่อ ผู้เรี ย นตามช่ว งระยะเวลาที่ ท ดลองโดยประเมิ น จากจากการวัด ความฉลาด
ทางสังคม เป็ นการประเมินความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นทัง้ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น องค์ประกอบที่
3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น และองค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อื่ น โดยท า
การประเมินก่อนเริ่ มการจัดการเรี ยนรู้ ระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ และเมื่อสิ ้นสุดการจัดการเรี ยนรู้
โดยมีลกั ษณะการวัดแบบ 3 เส้ า ผู้เรี ยนประเมินตนเอง เพื่อนเป็ นผู้ประเมิน และครู เป็ นผู้ประเมิน
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ผู้ เรี ย น มี เ กณฑ์ ก ารให้ คะแนนแบบแยกองค์ ป ระกอบ (Analytic Scoring Rubrics) 5 ระดับ
(0 1 2 3 4)
3.2 ผลการจัดการเรี ยนรู้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัย รุ่ น ที่ มี ต่ อ ผู้เ รี ย นก่ อ นและหลัง การจัด การเรี ย นรู้ โดยประเมิ น จากการวัด ความฉลาด
ทางสังคม เป็ นการประเมินความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นทัง้ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ ที่ไม่ค้ นุ เคย องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น องค์ประกอบ
ที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น และองค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อื่น โดยทา
การประเมินก่อนเริ่ มการจัดการเรี ยนรู้ และเมื่อสิ ้นสุดการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีลกั ษณะการวัดแบบ
3 เส้ า ผู้ เรี ย นประเมิ น ตนเอง เพื่ อ นเป็ นผู้ ประเมิ น และครู เ ป็ นผู้ ประเมิ น ผู้ เรี ย น มี เกณ ฑ์
การให้ คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Scoring Rubrics) 5 ระดับ (0 1 2 3 4)
กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ครัง้ นี ้
ผู้วิ จัย สร้ างขึน้ จากการผสมผสานแนวคิ ด หลัก การ และทฤษฎี ต่า ง ๆ ภายใต้ ค วามเชื่ อ ที่ ว่า
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น สามารถพัฒนาได้ ด้วยการจัดการเรี ยนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
จริ งในชีวิตประจาวัน ร่ วมกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ให้ มีความสอดคล้ องกับ
หลักการเรี ยนรู้ 4 ประการ ได้ แก่ การเรี ยนเพื่อรู้ การเรี ยนรู้เพื่อปฏิบตั ิได้ จริ ง การเรี ยนรู้เพื่อที่จะอยู่
ร่ วมกัน และการเรี ยนรู้ เพื่ อชีวิต และยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี คือ การปรับการเรี ยนแบบเฉื่ อยชา
เป็ นการเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก การปรั บ เปลี่ ย นการเรี ย นรู้ ในห้ องเรี ย น ในโรงเรี ย น และในระบบ
เป็ นการเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน นอกโรงเรี ยน นอกระบบ ปรับเปลี่ยนการเรี ยนจากข้ อเท็จจริง เป็ นการ
เรี ยนที่เริ่ มจากการใช้ ความคิด ปรับเปลี่ยนการเรี ยนแบบถ่ายทอด เป็ นการเรี ยนแบบชี ้แนะ และ
การปรับ เปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ ปลูก ฝั ง จิ ต สาธารณะ ยึด ประโยชน์ ส่ว นรวมเป็ น ที่ ตัง้ เป็ น การเน้ น
ผลประโยชน์ ส่วนรวม เน้ น การสร้ างคุณ ค่าร่ วม ซึ่ง การปรับ เปลี่ ยนกระบวนการจัด การเรี ยนรู้
ดัง กล่ า วยัง ส่ ง ผลให้ ผู้ เรี ย นสามารถน าองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในสถานการณ์ จริ ง
และสามารถแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะต้ องเผชิญในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้ หลักการ
สร้ างความฉลาดทางสังคมตามแนวคิดอัลเบรชท์เป็ นแนวทางหลักในการออกแบบรูปแบบการจัด
การเรี ย นรู้ ร่ วมกับ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ซึ่ง ประกอบด้ ว ย ทฤษฏี ปั ญ ญาสัง คม (Social Cognitive
Theory) ทฤษฎี การเรี ยนรู้ อย่างมี ส่วนร่ วม (Participatory Learning : PL) และการจัดการเรี ยนรู้
เชิงรุก (Active Learning) มาสร้ างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
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ของวัยรุ่น รูปแบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม-ประ-สะ มีกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะ
ที่ 1 การเตรี ย มความพร้ อมเป็ น การสร้ างความคุ้น เคยระหว่า งผู้เรี ย นกับ ผู้ส อน และละลาย
พฤติ ก รรมของผู้ เรี ย น ระยะที่ 2 การจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม -ประ-สะ
เป็ นกระบวนการสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ขันตอนที
้
่ 1 ขันเร้
้ า
ความสนใจ (Stimulation) เป็ นขัน้ การกระตุ้น ให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดความสนใจกับ สถานการณ์ ที่กาลัง
จะเรี ยนรู้ ขันตอนที
้
่ 2 ขันเสริ
้ มสร้ างทักษะ (Enhancement) เป็ นขันพั
้ ฒนาทักษะที่สาคัญสาหรับ
การเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม ขัน้ ตอนที่ 3 ประยุกต์ใช้ (Application) เป็ นขัน้ สรุ ปสิ่งที่ได้
เรี ยนรู้ และนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ไปใช้ กับสถานการณ์ ใหม่ที่มีความใกล้ เคียงกับสถานการณ์ เดิม เช่น
การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) การเขียนแผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) และการเข้ า
ร่ ว มกิ จ กรรมต่า ง ๆ ในสถานการณ์ จ ริ ง ขัน้ ตอนที่ 4 เป็ น ขัน้ ที่ ผ้ ูเรี ย นสะท้ อ นสิ่ ง ที่ ต นเองได้ รับ
จากการเรี ยนรู้และประยุกต์ใช้ และนาความรู้ที่ตนเองได้ รับไปพัฒนาตนเอง ดังภาพประกอบที่ 1
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ าง
ความฉลาดทางสังคม
(รูปแบบ SEAR หรือ เร้ า-เสริม-ประ-สะ)
ระยะที่ 1 เตรียมความพร้ อม
ระยะที่ 2 การจัดการเรี ยนรู้ รู ปแบบ SEAR หรือ
เร้ า-เสริม-ประ-สะ 4 ขัน้ ตอน
ขันตอนที
้
่ 1 ขันเร้
้ าความสนใจ (Stimulation)
ขันตอนที
้
่ 2 ขันเสริ
้ มสร้ างทักษะ (Enhancement)
2.1 ขันสั
้ งเกตสถานการณ์
2.2 ขันอธิ
้ บายความรู้สกึ
2.3 ขันค้
้ นหาทางเลือก
ขันตอนที
้
่ 3 ขันประยุ
้
กต์ใช้ (Application)
ขันตอนที
้
่ 4 ขันสะท้
้
อนสิ่งที่ได้ เรียนรู้ (Reflection)

ความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่ น
1. การเผชิญถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย
2. การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
3. ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น
4. การเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจัยเรื่ องนี ้ ผู้วิจัยได้ นาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องมาสังเคราะห์ เป็ น
กรอบ แนวคิด และแนวทางในการวิจยั ดังต่อไปนี ้
วัยรุ่นกับความฉลาดทางสังคม
1. ความหมายของวัยรุ่น
2. พัฒนาการของวัยรุ่น
3. ธรรมชาติการเรี ยนรู้ของวัยรุ่น
4. ความสาคัญของความฉลาดทางสังคมกับวัยรุ่น
แนวคิด ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคม
1. ความเป็ นมาของความฉลาดทางสังคม
2. ความหมายของความฉลาดทางสังคม
3. องค์ประกอบของความฉลาดทางสังคม
4. คุณลักษณะของผู้ที่มีความฉลาดทางสังคม
แนวคิ ด ทฤษฎี ท่ ี เ กี่ ย วข้ องกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ
เสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
1. แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
2. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
3. แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ใ ช้ เป็ นรากฐานในการพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ
เสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่น
แนวคิดการศึกษานอกระบบ
1. ความเป็ นมาของการศึกษานอกระบบ
2. ความหมายของการศึกษานอกระบบ
3. แนวคิดการจัดการศึกษานอกระบบ
4. หลักการและการจัดการเรี ยนรู้การศึกษานอกระบบ
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วัยรุ่นกับความฉลาดทางสังคม
วัยรุ่ นเป็ นช่วงวัยหัวเลี ย้ วหัวต่อของชีวิต เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง และมีพัฒ นาการ
ในทุก ๆ ด้ าน เพื่อเปลี่ยนจากวัยเด็กสู่วยั ผู้ใหญ่ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ ทบทวนเอกสารแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับวัยรุ่นดังนี ้
1. ความหมายของวัยรุ่น
วัย รุ่ น ในภาษาอัง กฤษตรงกับ ค าว่า Adolescence ซึ่ง มาจากภาษาลาติ น จากค าว่า
Adolescere แปลว่า การพัฒนาสูค่ วามเจริ ญเติบโตพ้ นจากความเป็ นเด็ก (ณัฐภร อินทุยศ, 2556,
น. 123)และองค์ ก ารอนามัย โลก (WHO, 1995) ได้ ก าหนดให้ วัย รุ่ น มี อ ายุตัง้ แต่ 10 ปี บริ บูร ณ์
ถึงอายุไม่เกิน 20 ปี บริ บูรณ์ ในขณะที่ปัจจุบนั พบว่าช่วงวัยรุ่นได้ ขยายออกไป โดยเริ่ มตังแต่
้ อายุ
12 ปี โดยประมาณ ถึง อายุ 20 ปี บ ริ บูรณ์ เนื่ องจากเด็กทุกวันนี ต้ ้ องอยู่ในสถานศึกษานานขึน้
ดังนันการเป็
้
นผู้ใหญ่ที่พึ่งตนเองได้ ทางเศรษฐกิจก็ยืดเวลาออกไป รวมทังรู
้ ปแบบการดาเนินชีวิต
สมัยใหม่สง่ ผลให้ มีวฒ
ุ ิภาวะทางจิตใจที่ช้ากว่าที่ผา่ นมา นอกจากนี ้วัยรุ่นยังเป็ นช่วงชีวิตระหว่างวัย
เด็กกับวัยผู้ใหญ่ซึ่งเป็ นวัยหัวเลี ้ยวหัวต่อที่สาคัญ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่ซบั ซ้ อนหลาย ๆ ด้ าน
รวมทั ง้ ในระบบต่ า ง ๆ ของร่ า งกาย ซึ่ ง ขึ น้ อยู่ กั บ แบบแผนการเจริ ญ เติ บ โตของแต่ ล ะคน
(Sternberg. R. J, 1996, p. 3; กรมสุขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุข , 2542, น. 12; สุชา จันทร์
เอม, 2542, น. 73)
จากการศึก ษาความหมายของวัย รุ่ น หมายถึ ง ช่วงวัย ที่ มี อ ายุ 12-19 ปี เป็ น ช่ว งวัย
ที่ ค วรได้ รั บ การพั ฒ นาทางด้ านสติ ปั ญญา ทั ก ษะความสามารถในด้ านต่ า ง ๆ ศี ล ธรรม
การตัดสิ นใจ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม รวมถึงการมองหาบทบาทที่ ถูกใจ
ในสังคมที่กว้ างออกไป
2. พัฒนาการของวัยรุ่น
จาการศึกษาเอกสารด้ านพัฒนาการของวัยรุ่ นโดยทัว่ ไป จาก (เติมศักดิ์ คทวณิช, 2557,
น. 82-85; ณั ฐ ภร อิ น ทุ ย ศ, 2556, น. 123-126; ประณต เค้ าฉิ ม , 2549, น. 76-80; สุ ร างค์
โค้ วตระกูล, 2556, น. 86-90) ผู้วิจยั ได้ แบ่งพัฒนาการของวัยรุ่นออกเป็ นทังหมด
้
4 ด้ าน ดังนี ้
2.1. พั ฒ นาการทางด้ า นร่ างกาย วัย รุ่ น เป็ นวัย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
ร่างกายเด่นชัดมากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ และมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนี ้
2.1.1 การเจริ ญเติบโตทางด้ านร่างกาย มีเพิ่ม ความสูง และน ้าหนักอย่างรวดเร็ ว
มาก (Growth Spurt) ซึ่ ง เพศหญิ ง จะเริ่ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เร็ ว กว่า เพศชายประมาณ 2 ปี
ซึง่ อัตราการเจริ ญเติบโตทางด้ านร่างกายนี ้อาจจะเกิดขึ ้นไม่พร้ อมกัน หรื อเกิดขึ ้นพร้ อมกันในเวลา
เดียวกันก็ได้
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2.1.2 การเปลี่ ย นแปลงของระบบสื บ พั น ธุ์ เนื่ อ งจากฮอร์ โ มนที่ เ กี่ ย วกั บ
การเจริ ญ เติ บ โต โดยเพศหญิ ง จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของรั ง ไข่ และมี ก ารตกไข่ (Ovulation)
นอกจากนี ้ยังมีการเพิ่มของฮอร์ โมนเอสโตรเจน (Estrogens) ในกระแสเลือด ส่วนเพศชายจะมีการ
เปลี่ ยนแปลงขนาดของอวัยวะสื บ พันธุ์ มี การสร้ างเซลล์ สื บพันธุ์และการเพิ่ ม ของฮอร์ โมนแอน
โดรเจน (Androgens)
2.2 พั ฒ นาการทางด้ านอารมณ์ อารมณ์ ข องวัย รุ่ น ค่ อ นข้ างจะรุ น แรงและ
เปลี่ ย นแปลงง่ า ย ความตึ ง เครี ย ดของอารมณ์ ใ นวัย รุ่ น บางครั ง้ จะมี ค วามต่ อ เนื่ อ งมาจาก
การปรั บ ตั ว เกี่ ยวกั บ การเปลี่ ย นแปลงของร่ า ง กาย จึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พั ฒ นาการ
ทางด้ านอารมณ์ ถ้ าวัยรุ่ นมีพฒ
ั นาการทางด้ านร่ างกายเร็ วจะช่วยให้ พฒ
ั นาการทางด้ านอารมณ์
และสังคมเร็ วขึ ้นด้ วย ซึ่งลักษณะอารมณ์คอ่ นข้ างจะเอาตนเอง มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวปัญหา
สุขภาพจิต และปัญหาด้ านความประพฤติ
2.3 พั ฒ นาการทางด้ า นสั งคม มี ลักษณะเด่นที่ ส าคัญ คือ จะเริ่ ม เปลี่ ยนแปลง
ตนเองจากการพึง่ พาพ่อแม่ ไปเป็ นการพึ่งพาตนเองแบบผู้ใหญ่ เริ่มรู้จกั รับผิดชอบต่อตนเอง ทาให้
วัยรุ่ นต้ องมีการปรับตัวอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้ านสังคม วัยรุ่ นจะพยายามค้ นหาเอกลักษณ์
ของตนเอง สร้ างทัศนคติ และคุณ ค่าแห่งชีวิต ซึ่งนักจิตวิทยาเชื่อว่าระยะนีถ้ ือว่าเป็ นระยะวิกฤต
(Crisis Period) ของการรู้จกั ตนเองที่แท้ จริ ง และวัยรุ่นสามารถผ่านพ้ นไปได้ หรื อไม่นนั ้ จะขึ ้นอยู่
กับพัฒ นาการทางสังคมในวันเด็กที่ ผ่านมา และการได้ รับ อิสระในการค้ นพบตนเองม ากน้ อย
เพียงใด
2.4 พัฒนาการทางด้ านสติปัญญา เป็ นช่วงวัยที่มีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาเกิดขึ ้น
อย่างรวดเร็ ว และมี ค วามก้ า วหน้ า จนใกล้ เคี ย งกับ วัย ผู้ใหญ่ แต่จ ะต่างจากวัย ผู้ใหญ่ ในด้ า น
ของความระมัดระวังของเหตุการณ์ ข้างหน้ า และประสบการณ์ ซึ่ง นักจิตวิทยา เรี ยกพัฒ นาการ
ในระยะนี ้ว่า การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal Operation Stage) ซึ่งวัยรุ่นจะสามารถ
คิดแก้ ปัญหาได้ อย่างมีระบบ ด้ วยการค้ นหาเทคนิคต่าง ๆ ในการจดจาด้ วยตนเอง รู้จกั ใช้ เหตุผล
ในการตังสมมติ
้
ฐานแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อ เรี ยนรู้ และแก้ ปัญหาที่ประสบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ การคิดแบบเชิงนามธรรมเป็ นความสามารถทางสติปัญญาและนาไปสูก่ ารเรี ยนรู้ การแก้ ปัญหา
การมี ความคิดสร้ างสรรค์ ร่ วมกับการมี เหตุผลในการตัดสินเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งเป็ น สิ่งที่ส าคัญ และ
จาเป็ นต่อความสาเร็จของชีวิตในวัยผู้ใหญ่
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3 ธรรมชาติการเรี ยนรู้ ของวัยรุ่ น
วัยรุ่นเป็ นช่วงวัยที่อยู่ระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ดังนัน้ วิธีการเรี ยนรู้ หรื อความสนใจ
ของวัย รุ่ น จึ ง มี ค วามแตกต่า งกับ วัย เด็ ก และวัย ผู้ใหญ่ จากการศึก ษาเอกสารและงานวิ จัย
ที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติการเรี ยนรู้ ของวัยรุ่ น ได้ กล่าวถึงธรรมชาติการเรี ยนรู้ ของวัยรุ่ นดั งต่อไปนี ้
(เติม ศักดิ์ คทวณิ ช , 2557, น. 85; ณัฐ ภร อินทุยศ, 2556, น. 126; วิศ นี ศี ลตระกูล , 2557, น.
5-9; สุชา จันทร์ เอม, 2542, น. 32; สุรางค์ โค้ วตระกูล, 2556, น. 92-93)
3.1 วัย รุ่ น เป็ นช่ ว งวัย ที่ แ สวงหาเอกลัก ษณ์ และอยากรู้ จั ก ตนเอง (Search for
Identity) จึงต้ องการความเป็ นส่วนตัว และต้ องการคิดเองทาเองในหลาย ๆ เรื่ อง บทบาทของครู
ในการจัดการเรี ยนการสอน คือ การให้ ความรัก ความเข้ าใจ เป็ นที่ปรึกษาที่ดี ให้ อิสระตามสมควร
โดยไม่ปล่อยปละละเลยหรื อเคร่งครัดเจ้ าระเบียบมากเกินไป
3.2 วัยรุ่ นเป็ นช่วงวัยที่มีพัฒ นาการทางด้ านสติปัญญาถึงขันสู
้ งสุด คือ ปฏิบตั ิการ
เชิ งนามธรรม (Formal Operational Stage) โดยเริ่ ม มี ความคิดแบบผู้ใหญ่ มี พัฒ นาการความรู้
ความเข้ าใจในระดับสูงมีความสามารถคิดอย่างมีเหตุผลและยื ดหยุ่นได้ กับปั ญหาต่าง ๆ อีกทัง้
ยังสามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างมีระบบระเบียบแบบนักวิทยาศาสตร์ บทบาทของการจัดการเรี ยน
การสอน คือ การอานวยความสะดวกในการเตรี ยมความพร้ อม เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ปั ญ หา
เพิ่มความตระหนัก ความรู้และทักษะที่จาเป็ น
3.3 วัยรุ่ นเป็ น ช่วงวัยที่ ช อบความท้ าทาย ความแปลกใหม่ ต้ องการทราบเกี่ ยวกับ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวัน และเตรี ยมตัวเพื่ออนาคต บทบาทการจัด การเรี ยนการสอน คือ
การนาตัวอย่างสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นจริ งมาสร้ างเป็ นสถานการณ์ จาลอง แล้ วให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทดลอง
ค้ นคว้ าหาความรู้ จาลองบทบาทสมมุติ รวมถึงการสมมติเรื่ องราว สร้ างจินตนาการ การคิดอย่าง
มีเหตุผล และเรี ยนรู้วิธีการนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุจดุ มุง่ หมายในการเรี ยนรู้
3.4 วัยรุ่นเป็ นช่วงวัยที่ต้องการแสดงพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาท
การจัดการเรี ยนการสอน คือ การสอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูจกั และเห็นพฤติกรรมที่ถกู ต้ อง การปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ กฎหมายของสังคม รวมถึงการปฏิบตั ิโดยการใช้ ความสามารถ
ของตนในการเลือกใช้ เหตุผลทางจริยธรรมในการตัดสิน ก่อนจะนาไปยึดถือเป็ นหลักการปฏิบตั ิ
3.5 วัย รุ่ น เป็ นช่ ว งวัย ที่ ต้ องการความเคารพนั บ ถื อ จากผู้ อื่ น บทบาทของครู
ในการจัดการเรี ยนการสอน คือ การแสดงความใส่ใจ การยอมรับประสบการณ์ของผู้เรี ยน ส่งเสริ ม
ความคิดการให้ เหตุผล และข้ อเสนอแนะในทุกโอกาส
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3.6 จากการศึ ก ษางานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ระยะเวลาที่ ใ ช้ ในการจัด การเรี ย นรู้
ของวัยรุ่ นพบว่าอยู่ที่ช่วงระยะเวลา 90-120 นาที (จฑุามาศ สวุรรณวฒัน์ , 2559, น. 131; สกล
วรเจริญศรี , 2550, น. 140)
3.7 จากการศึกษาช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนพฤติกรรม พบว่าระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ของการก่อตัวของพฤติกรรมคือ 66 วัน โดยไม่จาเป็ นต้ องทากิจกรรมนันทุ
้ กวันซึ่งสามารถขาดตอน
ได้ บ้ า ง และนอกจากนี ย้ ัง พบว่า การท ากิ จ กรรมซ า้ ในระยะเริ่ ม ต้ น ส่ง ผลต่อ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมได้ มาก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะมี อตั ราการเกิดน้ อยลง
ส่ ว นระยะเวลาที่ ค้ น พบในการสร้ างพฤติ ก รรมเฉลี่ ย คื อ 84 วัน (Jermy Dean, 2016, p. 116;
Lally., 2010, p. 1002)
4. ความสาคัญของความฉลาดทางสังคมกับวัยรุ่น
เจนนิเฟอร์ ลัว (Jennifer Lau) เป็ นผู้ที่เล็งเห็นความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น เนื่องจาก
วัยรุ่ นเป็ นช่วงวัยที่ มีการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่าง ๆ โดยเฉพาะความสัม พันธ์ ทางสังคม ซึ่งเป็ น
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นร่วมกับประสบการณ์และความรู้สึกที่มีความซับซ้ อน ก่อให้ เกิดความท้ าทาย
โดยเฉพาะช่วงวัย รุ่ น เป็ น ช่วงวัยที่ กาลังเชื่ อมต่อความเป็ น ผู้ใหญ่ จึงจ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามฉลาด
ทางสัง คม เพื่ อ เข้ า ใจอารมณ์ แ ละความตัง้ ใจของผู้ อื่ น และการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ
ให้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ในอนาคต โดย ลัว (Lau) ได้ กล่าวถึงความสาคัญของความฉลาด
ทางสังคมกับวัยรุ่นดังนี ้ (Jennifer Lau, 2016, p. 2-15)
4.1 วัยรุ่นที่มีความฉลาดทางสังคมเมื่อเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ จะเป็ นคนที่มีความสามารถ
ในการขับ เคลื่ อ นสภาพแวดล้ อมทางสัง คมและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง บุ ค คลควบคู่ ไ ปกั บ
ความฉลาดทางสติปัญญา
4.2 วัยรุ่นที่มีความฉลาดทางสังคมเมื่อเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ จะเป็ นบุคคลที่ร้ ูจกั ปรับตัว
และสามารถเข้ ากับ ผู้อื่ น ได้ ดี ไม่ ว่าบุค คลนัน้ จะมี ค วามต่า งทางด้ า นภู มิ ห ลัง หรื อ วัฒ นธรรม
ก็จะสามารถทาความรู้จกั กับเพื่อนใหม่และเข้ ากันได้ ดี
4.3 วั ย รุ่ น ที่ มี ค วามฉลาดทางสั ง คมจะเป็ นบุ ค คลที่ ส ามารถท าความเข้ าใจ
กับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วได้ ดี เนื่องจากมีความเข้ าใจต่อสถานการณ์ตา่ ง ๆ และ
การรักษาความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นในสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
4.4 ผู้ ที่ มี ค วามฉลาดทางสัง คมสูง จะพบว่า ร้ อยละ 71 มี ก ารสื่ อ สารด้ ว ยวาจา
ร้ อยละ 69 มีการทางานเป็ นทีม ร้ อยละ 65 มีทกั ษะด้ านบุคคล ร้ อยละ 64.5 มีการริ เริ่ม ร้ อยละ 57
มีความสามารถในการจัดการตนเอง ร้ อยละ 54 มีความยืดหยุ่น ร้ อยละ 53 มีการวางแผนและ
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การจัดการองค์กร ร้ อยละ 52 มีการจัดการเวลา ร้ อยละ 50 เป็ นบุคคลที่มีความมัน่ ใจ และร้ อยละ
45 มีความสามารถในการสื่อสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.5 ผู้ที่ มี ค วามฉลาดทางสัง คมสูง จะเป็ น คนที่ ส ามารถเข้ าใจสถานการณ์ และ
มีความเป็ นผู้นาทางการเจรจาต่อรองสถานการณ์ทางสังคม และความสัมพันธ์ทางสังคม มากกว่า
ความสามารถทางวิชาการ
4.6 ผู้ที่มีความฉลาดทางสังคมสูงจะเป็ นคนที่ มีความสามารถในการฟั ง การทางาน
เป็ นกลุ่ม การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงสามารถรับฟั งความคิดเห็นจากผู้อื่น และ
รู้วิธีการแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ ง
จากการศึกษาวัยรุ่นกับความฉลาดทางสังคม ผู้วิจยั สรุปได้ วา่ ปัจจุบนั ช่วงวัยรุ่นได้ ขยาย
ออกไปโดยเริ่ ม ตัง้ แต่ อ ายุ 12 ปี บริ บู ร ณ์ โ ดยประมาณ ถึ ง อายุ 20 ปี บริ บู ร ณ์ เนื่ อ งจากเด็ ก
อยู่ในสถานศึกษานานขึน้ อี กทัง้ ยังเป็ นช่วงวัยที่ ควรได้ รับการพัฒ นาในด้ านสติปัญ ญา ทักษะ
ความสามารถต่าง ๆ ศีลธรรม การตัดสินใจ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม รวมถึงการมอง
หาบทบาทที่ ส นใจในสัง คมที่ ก ว้ า งออกไป ซึ่ ง ธรรมชาติ ก ารเรี ย นรู้ ของวัย รุ่ น นัน้ ด้ า นการจัด
การศึกษาควรให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ปัญหา การเห็นพฤติกรรมที่ถูกต้ อง การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้ อบังคับของสังคม รวมถึงข้ อปฏิบตั ิ โดยการใช้ วิจารณญาณของตนในการตัดสินใจ ผู้สอนควรทา
ความเข้ าใจผู้เรี ยนให้ ความรัก เป็ นที่ ปรึ กษา ให้ อิสระตามพอสมควร ไม่ปล่อยปละละเลย หรื อ
เคร่งครัดเจ้ าระเบียบมากเกินไป เป็ นผู้อานวยความสะดวกในการเตรี ยมความพร้ อม และผู้เรี ยน
จะต้ องทดลอง ค้ นคว้ าหาความรู้ รวมถึงการสมมติเรื่ องราว การสร้ างจินตนาการ การคิดอย่างมี
เหตุผล และเรี ยนรู้ วิธีการนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนประสบความสาเร็ จ และตรง
เป้าหมายในการเรี ยนรู้ จากการศึกษาเอกสารครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยได้ นาไปใช้ ในการออกแบบรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ มีความเหมาะสม มีความเฉพาะสาหรับวัยรุ่น และการเสริ มสร้ างทักษะความ
ฉลาดทางสังคม
แนวคิด ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคม
ในการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคมนัน้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษา
ความเป็ น มาของความฉลาดทางสังคม ความหมายของความฉลาดทางสังคม องค์ ป ระกอบ
ของความฉลาดทางสังคม คุณ ลักษณะทักษะความฉลาดทางสังคม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
ความฉลาดทางสังคมดังนี ้
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1. ความเป็ นมาของความฉลาดทางสังคม
ความฉลาดทางสังคม SI (Social Intelligence) หรื อ SQ (Social Quotient) เกิดขึน้ ครัง้
แรกในปี ค.ศ. 1920 โดยธอร์ น ไดค์ (Thorndike) ซึ่ ง เป็ น ผู้ส ร้ างความฉลาดที่ มี ค วามแตกต่า ง
จากคนอื่น ๆ โดยมองว่าความฉลาดทางสังคม เป็ นความสามารถของบุคคล และสามารถทานาย
ได้ ถึงการติดต่อสื่อสาร (Albercht. K, 2006, p. 4) นอกจากนีธ้ อร์ นไดค์ยงั ได้ กาหนดความฉลาด
ของมนุษ ย์ ซึ่ง แบ่ง ออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ความสามารถในการจัดการและเข้ าใจกับความคิด
ที่ เป็ น นามธรรม (Abstract Intelligence) ความสามารถในการเข้ าใจและจัด การด้ า นรู ป ธรรม
(Mechanical Intelligence) และความสามารถในการเข้ าใจและจั ด การกั บ บุ ค คล (Social
Intelligence) นอกจากนี ้ ธอร์ นไดค์ (Thorndike) ยังได้ เป็ นผู้กาหนดนิยามความฉลาดทางสังคม
คือ ความสามารถของบุคคลในการเข้ าใจ จัดการกับผู้อื่นทังเพศชาย
้
เพศหญิง และสามารถสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นได้ อย่างชาญฉลาด (Vikram Singh & Vivek Chaudhary, 2015, p. 1)
ต่อ มาในปี ค.ศ. 1939 เดวิ ด เวชเซิ ล ส์ (David Wechsles) เป็ น ผู้บุก เบิ ก ความฉลาด
ทางสติปัญ ญา โดยแย้ งว่าความฉลาดทางสังคมเป็ นเพียงสติปัญ ญาทั่วไปที่ใช้ กับสถานการณ์
ทางสังคม แต่ก็ยงั ไม่สามารถสรุปผลในด้ านความสัมพันธ์ทางสังคมกับการทดสอบทางสติปัญญา
ได้ (Albercht. K, 2006, p. 4) ในขณะที่ นัก วิช าการและนัก ทฤษฎี ได้ มี แ นวคิด เรื่ องการจ าแนก
ความฉลาดทางสัง คมออกเป็ น มิ ติ หรื อหมวดหมู่เพื่ อ ออกแบบการวัด ผลในทางวิท ยาศาสตร์
ที่มีประสิทธิผลในด้ านธุรกิจโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้ านบุคลากร ที่ปรึกษา ผู้บริ หาร หรื อผู้จดั การ
ได้ พยายามกาหนดทักษะทางสังคม เพื่อช่วยในการพัฒนา ปรับปรุงพนักงาน ในการคัดเลือกคน
และการวางตาแหน่งงานให้ ถูกต้ อง โดยเฉพาะทักษะการรู้จกั สัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับผู้อื่น ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการทางาน การติดต่อสื่อสาร และการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน อีกทังผลการประเมิ
้
น
ที่ ไ ด้ ส่ ว นมากขึ น้ อยู่ กั บ ความคิ ด เห็ น ส่ ว นตัว ไม่ ส ามารถบอกได้ ว่ า ขาดอะไร หรื อ ต้ องการ
ที่จะพัฒนาอะไร
ต่ อ มาในปี ค.ศ. 1980 โฮเวิ ร์ ด การ์ ด เนอร์ (Howard Gardner) ได้ ให้ ความสนใจ
กับคาถามที่ว่า ทาไมคนที่มีคะแนนความฉลาดทางสติปัญญาที่สงู มาก จึ งมีความล้ มเหลวในชีวิต
อย่างน่า สังเวช และได้ ท าการทดสอบทางจิ ต วิ ท ยาในมุม ที่ วัด ความสามารถของมนุษ ย์ และ
ได้ พบว่ า ในแต่ ล ะบุ ค คลมี ค วามสามารถที่ ห ลากหลาย เช่ น ดนตรี กี ฬ า วรรณกรรม และ
ความสามารถทางสังคม จึงได้ แนวคิดว่า ปั ญ ญาเป็ นความสามารถที่ สาคัญ และอยู่ในบุคคล
ต่าง ๆ จึงเป็ นที่มาของพหุปัญญาทัง้ 8 ด้ าน (Multiple Intelligences) (Gardner. H, 1993)
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ในพหุปั ญ ญาของการ์ ด เนอร์ อัล เบรชท์ (Albrecht) มี มุม มองว่า แนวคิ ด พหุปั ญ ญา
ของการ์ ดเนอร์ ยงั ขาดเรื่ องของความฉลาดทางจริยธรรม (Moral Intelligences) ที่เริ่ มมีการใช้ และ
เป็ นที่ยอมรับโดยเฉพาะด้ านการศึกษาและด้ านธุรกิจ ส่งผลให้ อลั เบรชท์ต้องการที่จะสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมโดยการวางความฉลาดทางสังคมภายในกรอบของความฉลาดทางจริ ยธรรม และ
ยังมองว่าบุคคลที่มี ความฉลาดทางสติปัญ ญาสูง เป็ นบุคคลที่ มี ข้อมูลประจาตัวคือ รู้ จักข้ อมูล
ที่สาคัญ ของตนเองมี ความรู้ ความเข้ าใจในการติดต่อสื่ อสารกับผู้อื่น แต่ไม่สามารถที่ จะรักษา
ความสัมพันธ์ได้ เนื่องจากขาดความยืดหยุ่นทางอารมณ์ ซึ่งในปี 1995 แดเนียล โกลแมน (Daniel
Goleman) ได้ กาหนดรูปแบบความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligences) ออกมาทังหมด
้
5 มิ ติ ได้ แ ก่ การตระหนัก ในตนเอง (Self-Awareness) การควบคุม ตนเอง (Self-Regulation)
แรงจูงใจ (Motivation) การเอาใจใส่ (Empathy) และความสัมพันธ์ (Relationships)
อย่างไรก็ ตามแนวคิดความฉลาดที่ หลากหลายมิ ติข องการ์ ดเนอร์ ยังมี ด้านที่ ขาด คื อ
ความฉลาดทางจริ ยธรรม และความฉลาดทางอารมณ์ทาให้ เกิดแนวคิดใหม่ คือ ถ้ านาความฉลาด
ทางจริ ย ธรรม ร่ วมกับ ความฉลาดทางสัง คม และความฉลาดทางอารมณ์ น่า จะเกิ ด มุม มอง
ที่ เ ป็ นประโยชน์ เรี ย กว่ า SPACE ประกอบด้ วย การตระหนั ก รู้ ในสถานการณ์ (Situational
Awareness) การแสดงตนเอง (Presence) ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น (Authenticity) ความ
ชัดเจนในการสื่อสารกับผู้อื่น (Clarity) และการเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น (Empathy)
2. ความหมายของความฉลาดทางสังคม
ปัจจุบนั มีนกั จิตวิทยา และนักการศึกษา ได้ ให้ ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวข้ องกับความ
ฉลาดทางสัง คม และได้ มี การให้ ความหมายความฉลาดทางสังคมไว้ ม ากมาย ซึ่ง จากการให้
ความหมายของนักวิช าการและนักการศึกษาดังกล่าวมี ส่วนที่ มี ความคล้ ายกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ ท า
การสังเคราะห์ และจัดกลุม่ การให้ ความหมายของความฉลาดทางสังคมออกเป็ น 5 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่ม ที่ 1 ความฉลาดทางสัง คม หมายถึง ความสามารถของบุค คลในการเข้ าใจ
อารมณ์ ความรู้สึกในพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น ความสามารถในการเข้ าใจบุคคลอื่นที่เกิดขึ ้น
จากสมาชิกในกลุม่ ทังแบบตั
้
วต่อตัว จนกระทัง่ กลุม่ คนจานวนมาก (Barnes. M. L. & Sternberg.
R. J, 1989, p. 263; Buzan. T, 2003, p. 5; Kihlstrom. J. F. & Cantor. N, 1987, p. 359;
Vernon. P.E, 1993, p. 44; เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ, 2558, น. 36)
กลุ่มที่ 2 ความฉลาดทางสังคม หมายถึง การจัดการกับผู้อื่นทัง้ เพศชายและหญิ ง
และสามารถสร้ างความสัม พัน ธ์ กับ ผู้อื่น ได้ อย่างชาญฉลาด ซึ่งเป็ น ความสามารถของบุค คล
ในการเข้ ากับบุคคลอื่นโดยทัว่ ไปในการมีปฏิสัมพันธ์ กับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ อยู่ร่วมกับ
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ผู้อื่ น ได้ อย่างกลมกลื น มี ค วามสุข อี กทัง้ ยัง สามารถท างานร่ วมกับ ผู้อื่น ในสถานการณ์ ต่าง ๆ
ตามบทบาทที่ได้ รับมอบหมายได้ สาเร็ จ (Albercht. K, 2006, p. 13; Ford. M. E. & Tisak. M. S,
1983, p. 197; Goleman. D, 2006, p. 84; Kihlstrom. J. F. & Cantor. N, 1987, p. 359;
Marlowe. H. A, 1986, p. 58; Vernon. P.E, 1993, p. 44; เพชรยุพ า บู ร ณ์ สิ ริจ รุ ง รั ฐ , 2558, น.
36; คณิตพันธุ์ ทองสืบสาย, 2552, น. 26)
กลุ่ ม ที่ 3 ความฉลาดทางสัง คม หมายถึ ง ความสามารถในการแสดงออกต่ อ
สิ่ ง ที่ ต นเองรู้ สึ ก ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวมถึ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ในสัง คม การมี ส่ ว นร่ ว ม
รับ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมอัน น าไปสู่ก ารปฏิ บัติ ตัว ที่ ถูก ต้ อ งเหมาะสมต่อ สัง คม (Kihlstrom. J. F. &
Cantor. N, 1987, p. 359; เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ, 2558, น. 36)
กลุ่ม ที่ 4 ความฉลาดทางสังคม หมายถึง การมี เทคนิคทางสังคม ความรู้ เรื่ องราว
เกี่ยวกับสังคม ซึ่งเป็ นทุนทางสติปัญญาด้ านความรู้ ของบุคคลเกี่ยวกับสังคมโลก รวมถึงการรับรู้
เข้ าใจ และตระหนัก ถึ งความต้ องการทางสัง คม (Kihlstrom. J. F. & Cantor. N, 1987, p. 359;
Vernon. P.E, 1993, p. 44; เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ, 2558, น. 36)
กลุ่มที่ 5 ความฉลาดทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ในสังคม ทาให้ สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้ อย่างมี ความสุข (เพชร
ยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ, 2558, น. 36; คณิตพันธุ์ ทองสืบสาย, 2552, น. 26)
จากการพิจารณาการให้ ความหมายความฉลาดทางสังคมทัง้ 5 กลุ่ม สามารถสรุปได้ ว่า
ความฉลาดทางสังคมหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเข้ าใจตนเอง บุคคลอื่ น ๆ และ
สังคม ทังทางด้
้
านอารมณ์ความคิด พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น เพื่อนาไปสู่การมี ปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้อื่นในทุก ๆ สถานการณ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ มีความสอดคล้ องกับสถานการณ์ ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ ้น รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม อันนาไปสู่
การปฏิบตั ติ วั ที่ถกู ต้ องเหมาะสมต่อสังคม และสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข
3. องค์ ประกอบของความฉลาดทางสังคม
จากการศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ องค์ ป ระกอบของความฉลาดทางสั ง คม
ของนักจิตวิทยา และนักการศึกษา ได้ มีการจาแนกองค์ประกอบของความฉลาดทางสังคมไว้ หลาย
กลุ่ม ซึ่งแต่ล ะกลุ่ม มี ส่วนที่ มี ลักษณะคล้ ายคลึงกัน ซึ่งผู้วิจั ยได้ ทาการสังเคราะห์ และจัดกลุ่ม
องค์ประกอบของความฉลาดทางสังคมออกได้ เป็ น 5 กลุม่ ดังนี ้
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กลุ่ม ที่ 1 การรับ รู้ ผู้อื่ น และสัง คม หมายถึ ง การรั บ รู้ อารมณ์ ความรู้ สึก ทัศ นคติ
ของผู้อื่น รวมถึงการรับรู้ทางสังคม ในการอ่านสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ ้น (Albercht. K, 2006, p.
28-30; Baron-Cohen. et al, 2005, p. 41-61; Buzan. T, 2003, p. 4-12; Goleman. D, 2006,
p. 84-96; Kosmitzki. C. & Jhon. O.P, 1996, p. 12)
กลุ่ม ที่ 2 การเข้ าใจผู้อื่นและสังคม หมายถึง ความสามารถในการเข้ าใจอารมณ์
ความรู้ สึก ทัศนคติของผู้อื่น รวมถึงการเข้ าใจสถานการณ์ ที่กาลังเกิดขึ ้นในขณะนัน้ แล้ วตีความ
พฤติก รรมของผู้อื่ น ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ทัง้ ด้ านอารมณ์ ความต้ องการ และความมุ่ง หมาย
(Albercht. K, 2006, p. 28-30; Baron-Cohen. et al, 2005, p. 41-61; Buzan. T, 2003, p. 412; Goleman. D, 2006, p. 84-96; Kosmitzki. C. & Jhon. O.P, 1996, p. 12)
กลุม่ ที่ 3 การแสดงตนเอง หมายถึง ความสามารถในการใช้ เทคนิคเพื่อการอยูร่ ่วมกับ
ผู้อื่น ซึ่งความสามารถในการแสดงตนเอง (Albercht. K, 2006, p. 28-30; Baron-Cohen. et al,
2005, p. 41-61; Buzan. T, 2003, p. 4-12; Goleman. D, 2006, p. 84-96; Kosmitzki. C. &
Jhon. O.P, 1996, p. 12) ประกอบด้ วย
1. ความสามารถในการใช้ ภาษา เป็ นความสามารถในการสื่อสาร ทังอวั
้ จนภาษา
(ภาษาท่าทาง และภาษาเขียน) และวัจนภาษา (ภาษาพูด) ในการแสดงความรู้สึกและการสนทนา
ได้ อย่างเหมาะสม
2. ความสามารถในการสร้ างความสัม พั น ธ์ ท างสั ง คม เป็ นความสามารถ
ในการสร้ าง และรักษาความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน ซึง่ นาไปสูก่ ารอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข
3. ความสามารถในการแก้ ไขปัญหา และจัดการกับความขัดแย้ ง
4. ความยื ด หยุ่น หมายถึ ง ความสามารถในการปรับ อารมณ์ ความคิด และ
พฤติกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและสถานการณ์ตา่ ง ๆ
กลุ่มที่ 4 ความจริ ง เป็ นความสามารถของบุคคลในการค้ นหาหลักฐานเพื่ อยืนยัน
สนับสนุนการรับ รู้ ต่าง ๆ เพื่ อนาไปสู่การตัดสินใจ จากการอธิ บายผ่านข้ อมูลที่ ถูกต้ อง แม่นยา
(Albercht. K, 2006, p. 28-30; Baron-Cohen. et al, 2005, p. 41-61)
กลุ่ม ที่ 5 ความรับผิ ดชอบต่อสังคม หมายถึง การกระทาที่ แสดงความรั บ ผิดชอบ
แม้ วา่ บุคคลนันจะไม่
้
ได้ รับผลประโยชน์สว่ นตัวก็ตาม เป็ นการแสดงถึงการมีจิตสานึก ความซื่อสัตย์
ความน่าเชื่อถือ ความจริ งใจ ที่จะรับผิดชอบ รวมถึงการมีทศั นคติที่ดีตอ่ สังคม ปฏิบตั ิตนในทางที่ดี
ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้อื่น (Albercht. K, 2006, p. 28-30; Baron-Cohen. et al, 2005, p. 41-61)
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จากการสังเคราะห์ และจัดกลุ่มองค์ประกอบของความฉลาดทางสังคมออกเป็ น 5 กลุ่ม
จะเห็นได้ ว่ามีความสอดคล้ องกับแนวคิดการจัดกลุ่มของ อัลเบรชท์ที่มีความครอบคลุมทัง้ 5 กลุ่ม
ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงได้ เลือกใช้ แนวคิดการจาแนกองค์ประกอบทางสังคมของอัลเบรชท์ ซึ่งมีชื่อย่อ
เรี ยกว่า SPACE ประกอบด้ วย การตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Situational Awareness) การแสดง
ตนเอง (Presence) ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่ น (Authenticity) ความชัดเจนในการสื่ อสาร
กับผู้อื่น (Clarity) และการเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น (Empathy)
4 คุณลักษณะของผู้ท่ มี ีความฉลาดทางสังคม
อัลเบรชท์ ได้ กล่าวถึงผู้ที่มีความฉลาดทางสังคมไว้ วา่ บุคคลที่มีความฉลาดทางสังคมสูง
จะมี พ ฤติ ก รรมที่ เ กื อ้ กู ล (Nourishing Behaviors) คื อ การกระท าที่ ท าให้ ผู้ อื่ น รู้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า
มีความสามารถ ได้ รับความรัก ความเคารพ ความชื่นชม และสามารถดึงดูดให้ ผ้ อู ื่นอยากเข้ าใกล้
ตรงกันข้ ามกับบุคคลที่มีความฉลาดทางสังคมต่าจะมี พฤติกรรมที่เป็ นพิษ (Toxic Behaviors) คือ
การกระท าที่ ท าให้ ผ้ ูอื่ น รู้ สึก ด้ อ ยค่าไร้ ความสามารถ โกรธ ผิ ด หวัง เจ็ บ แค้ น และรู้ สึก ผิ ด บาป
ซึ่งบุคคลเหล่านี ้ส่วนใหญ่จะเป็ นปรปั กษ์ กบั ผู้อื่น ซึ่งเป็ นที่น่าสนใจว่า บุคคลที่มีพฤติกรรมเป็ นพิษ
และมีความฉลาดทางสังคมต่าจะเป็ นผู้ที่ขาดการตระหนักรู้ในตน ในขณะเดียวกันบุคคลดังกล่าว
มั ก จะหมกมุ่ น ในความเครี ย ดของตนเอง ล้ มเหลวในการแสดงพฤติ ก รรมกั บ ผู้ อื่ น และ
มักมีพฤติกรรมรุ นแรง หรื อมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงเมื่อต้ องอยู่ในสังคมกับผู้อื่น (Albercht. K,
2006, p. 13) ซึง่ ในคุณลักษณะที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ อัลเบรชท์ยงั ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะพฤติกรรม
เกือ้ กูล คุณลักษณะพฤติกรรมเป็ นพิษ และผลของการมีคณ
ุ ลักษณะของพฤติกรรมเกื อ้ กูล และ
การขาดคุณลักษณะของพฤติกรรมเกื ้อกูลทัง้ 5 ด้ านดังนี ้
4.1 การตระหนัก รู้ ในสถานการณ์ (Situational Awareness) หมายถึ ง พฤติ ก รรม
การรับรู้ เกี่ยวกับผู้อื่นในสังคม ได้ แก่ การรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่น การเข้ าใจสถานการณ์ที่กาลัง
เกิ ดขึน้ กับผู้อื่นในสังคม รวมถึงการรับรู้ ทางวัฒ นธรรมที่ เป็ นแนวทางการปฏิ บัติ (Albercht. K,
2006, p. 33-34) นอกจากนี ้อัลเบรชท์ยงั ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะพฤติกรรมเกือ้ กูล และพฤติกรรม
เป็ นพิษในด้ านการตระหนักรู้ทางสังคม ดังนี ้ (Albercht. K, 2006, p. 33-36)
คุณ ลักษณะพฤติกรรมเกือ้ กูล หมายถึง พฤติกรรมการให้ ความสนใจบุคคลอื่น
ทังทางด้
้
านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด การเข้ าใจผู้อื่นในสถานการณ์ ที่มีความแตกต่างกัน รวมถึง
การเข้ าใจความสัม พันธ์ ทางวัฒ นธรรมที่ ไม่สามารถพูดออกมาได้ ซึ่งผลของการมีคุ ณ ลักษณะ
ของพฤติก รรมเกื อ้ กูล คื อ พฤติกรรมการได้ รับ การยอมรั บ และการให้ ค วามร่ วมมื อ กับ ตนเอง
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มี ความเข้ าใจพฤติกรรม และการกระท า และผลกระทบที่ เกิ ดจากการกระทา ความอ่อนน้ อ ม
ถ่อมตน และการมีมารยาททางสังคม
ในขณะที่ คุณ ลัก ษณะพฤติ ก รรมเป็ น พิ ษ หมายถึ ง พฤติ ก รรมการยึด ตนเอง
เป็ นศูนย์กลาง หมกมุ่นอยู่กับความรู้ สึกของตนเอง ปิ ดกัน้ ความรู้ สึก ความต้ องการ และความ
สนใจของผู้ อื่ น ซึ่ ง ผลของการมี คุณ ลัก ษณะของพฤติ ก รรมที่ เป็ นพิ ษ คื อ การตกเป็ นเหยื่ อ
ของพฤติกรรม หรื อการกระทา ทาให้ เกิดผลกระทบต่อตนเอง และผู้อื่น
4.2 การแสดงตนเอง (Presence) หมายถึ ง พฤติ ก รรมการแสดงตนเองผ่ า น
ทางร่างกาย และอารมณ์ ด้ วยความเมตา และความว่องไว ในรูปแบบของวัจนภาษา (ภาษาพูด)
และอวัจนภาษา (ภาษากาย) เพื่อให้ เข้ าถึงการสื่อสาร และการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น (Albercht. K,
2006, p 69) นอกจากนี อ้ ัล เบรชท์ ยัง ได้ ก ล่าวถึ งคุณ ลัก ษณะพฤติก รรมเกื อ้ กูล และพฤติก รรม
เป็ นพิษในด้ านการแสดงตนเอง ดังนี ้ (Albercht. K, 2006, p. 69-75)
คุณ ลัก ษณะพฤติ ก รรมเกื อ้ กู ล หมายถึ ง พฤติ ก รรมการติ ด ต่ อ สื่ อ สารด้ ว ย
วัจ นภาษา และอวัจ นภาษาที่ น่ า ดึ ง ดูด ผู้ อื่ น หรื อ เชื อ้ เชิ ญ ให้ ผู้ อื่ น อยากเข้ า ใกล้ ซึ่ ง ผลของ
การมีคณ
ุ ลักษณะของพฤติกรรมเกื ้อกูล คือ พฤติกรรมที่มีเสน่ห์ มีความสามารถพิเศษด้ านการพูด
การโน้ มน้ าวผู้อื่น ส่งผลให้ ผ้ อู ื่นมีความสนใจ ชื่นชม และอยากปฏิสมั พันธ์หรื อพูดคุยสนทนาด้ วย
ในขณะที่คุณ ลักษณะพฤติกรรมเป็ นพิษ หมายถึง พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร
ที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเกิดความไม่เข้ าใจ มีความขัดแย้ ง หรื อทาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับผลกระทบจนกระทัง่ กลายเป็ น
สถานการณ์ ที่ เลวร้ าย ซึ่งผลของการมี คุณ ลัก ษณะพฤติกรรมที่ เป็ น พิ ษ เกื อ้ กูล คือ พฤติก รรม
ที่ ไม่ส ามารถยับยัง้ อารมณ์ และการแสดงออกทางร่ างกาย และคาพูดได้ รวมถึ งการมี ความรู้
ลดคุณค่าในตนเอง และส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
4.3 ความจริ ง ใจต่ อ ตนเองและผู้อื่ น (Authenticity) หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แ สดง
ให้ เห็นว่าตนเองเลือกกระทาในสิ่งที่มีความถูกต้ อง มีความซื่อสัตย์ และความจริงใจต่อตนเองและ
ผู้อื่น รวมถึงความซื่อสัตย์และความจริ งใจในการสร้ างมิตรภาพและความสัมพันธ์ในสถานการณ์
ต่า ง ๆ (Albercht. K, 2006, p. 87) นอกจากนี อ้ ัล เบรชท์ ยัง ได้ ก ล่ า วถึ ง คุณ ลัก ษณะพฤติ ก รรม
เกื ้อกูล และพฤติกรรมเป็ นพิษในด้ านความถูกต้ อง ดังนี ้ (Albercht. K, 2006, p. 87-90)
คุณ ลัก ษณะพฤติ ก รรมเกื อ้ กูล หมายถึ ง พฤติ ก รรมการสร้ างมิ ต รภาพ และ
ความสัมพันธ์ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้ วยความซื่อสัตย์และจริ งใจทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น ซึ่งผลของ
การมี คุณ ลักษณะของพฤติกรรมเกื อ้ กูล คือ พฤติกรรมที่ ผ้ ูอื่นเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ ถูกต้ อง มี ความ
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เคารพในตนเอง มีความเชื่อในคุณค่าของคนเองและความเชื่ อในคุณค่าของผู้อื่น สามารถจัดการ
กับผู้อื่นได้ และมีแนวทางที่จะปฏิบตั ติ นในลักษณะที่คนอื่นเห็นว่ามีความซื่อสัตย์และความจริงใจ
ในขณะที่ คุณ ลัก ษณะพฤติ ก รรมเป็ นพิ ษ หมายถึ ง พฤติ ก รรมในการสร้ าง
มิตรภาพและความสัมพันธ์ ในสถานการณ์ ต่างๆ ด้ วยแอบแฝงเพื่อประโยชน์ และความต้ องการ
ของตนเอง ซึ่งผลของการมีคุณ ลักษณะพฤติกรรมที่ เป็ นพิษ คือ บุคคลอื่นจะไม่ยอมรับ รักและ
เคารพตนเอง รวมถึงการให้ ความร่วมมือ และกระทาตามความต้ องการ
4.4 ความชัดเจนในการสื่อสารกับผู้อื่น (Clarity) หมายถึง พฤติกรรมการใช้ ภ าษา
ทังวั
้ จนภาษา และอวัจนภาษาในการอธิบายความคิดของตนเอง หรื อประเด็นต่าง ๆ ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ
ในมุม มองของตนเอง รวมถึงการตัง้ ใจรับฟั งผู้อื่นในการสื่อสารทัง้ วัจ นภาษา และอวัจนภาษา
(Albercht. K, 2006, p. 107) นอกจากนี อ้ ัล เบรชท์ ยังได้ กล่าวถึ งคุณ ลักษณะพฤติก รรมเกื อ้ กูล
และพฤติกรรมเป็ นพิษในด้ านความชัดเจน ดังนี ้ (Albercht. K, 2006, p. 107-116)
คุณ ลักษณะพฤติกรรมเกื อ้ กูล หมายถึง พฤติกรรมการสื่อสารที่สามารถสร้ าง
แรงบันดาลใจ แสดงความเคารพ รวมถึงการเข้ าใจมุมมอง และความปรารถนาของผู้อื่น ซึ่งผล
ของการมีคุณ ลักษณะของพฤติกรรมเกื อ้ กูล คือ เป็ นบุคคลที่ร้ ู จกั และสามารถใช้ คาศัพท์ต่าง ๆ
รวมถึ งคาอุป มาอุป ไมย ในการแสดงความคิดเห็น เพื่ อบอกถึงเจตนาของตนเองไปยังผู้อื่น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่คณ
ุ ลักษณะพฤติกรรมเป็ นพิษ หมายถึง พฤติกรรมการสื่อสารที่ดหู มิ่น
หยาบคาย ลวนลาม โต้ แย้ ง พูดความเท็จ วิจารณ์ ผ้ ูอื่นโดยขาดการยัง้ คิด และขาดข้ อมูล ทาให้
ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ซึ่งผลของการมีคณ
ุ ลักษณะพฤติกรรมที่เป็ นพิษ คือ เป็ นบุคคลที่ไม่ชอบฟั ง
สิ่งที่ผ้ ูอื่นกาลังสื่อสารออกมาทัง้ วัจนภาษา และอวัจนภาษา ขาดข้ อมูลและความคิดที่ แม่นยา
ส่งผลให้ เป็ นบุคคลที่ไม่นา่ เชื่อถือ และน่าสนใจ
4.5 การเข้ าถึงความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy) หมายถึง พฤติกรรมการให้ ความสนใจ
ใส่ใจผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ เข้ าใจความรู้สึกของอื่น รวมถึงการชื่นชม และแบ่งปั นความรู้สึก
ต่ อ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ (Albercht. K, 2006, p. 137) นอกจากนี อ้ ั ล เบรชท์ ยั ง ได้ กล่ า วถึ ง
คุณลักษณะพฤติกรรมเกื ้อกูล และพฤติกรรมเป็ นพิษในด้ านการเอาใจใส่ผ้ อู ื่น ดังนี ้ (Albercht. K,
2006, p. 137-146)
คุณ ลัก ษณะพฤติก รรมเกื อ้ กูล หมายถึ ง บุค คลที่ มี ลัก ษณะพฤติก รรม ได้ แ ก่
1) การให้ ความสนใจผู้อื่น (Attentiveness) ด้ วยการสังเกต การรับฟั ง และดาเนินการอย่างจริ งจัง
2) แสดงความชื่นชม (Appreciation) การยินดีและยอมรับผู้อื่นในสิ่งที่ผ้ ูอื่นเป็ น แม้ บางครัง้ อาจ
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มี ความเห็นต่างในมุม มองทางศาสนา การเมื อง หรื อประสบการณ์ ส่วนตัว และ 3) การยื นยัน
(Affirmation) เป็ นการยืนยัน ยอมรับ และเคารพในค่านิยม แนวคิด มากกว่าการเชิญชวนให้ ผ้ อู ื่น
รักและเคารพตนเอง ซึ่งผลของการมีคณ
ุ ลักษณะของพฤติกรรมเกือ้ กูล คือ เป็ นบุคคลที่มีสามัญ
สานึก มีแนวโน้ มที่จะให้ ความร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือ แบ่งปั น ผู้อื่น มีความเคารพซึง่ กัน และ
กัน นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน หลีกเลี่ยงการต่อต้ าน รักษาความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นได้
ดี และพร้ อมที่จะกล้ าเผชิญกับความแปลกใหม่ที่หลากหลายบนโลกของความเป็ นจริ ง ส่งผลให้
เป็ นคนที่นา่ รัก มีความสามารถ และได้ รับการยอมรับจากผู้อื่น
ในขณะที่คณ
ุ ลักษณะพฤติกรรมเป็ นพิษ หมายถึง บุคคลที่มีลกั ษณะพฤติกรรม
เกลียดชังผู้อื่นด้ วยเหตุผลส่วนตัว โดยไม่พิจารณาเหตุผล ไม่ให้ ความสนใจผู้อื่น ไม่แสดงความชื่น
ชมยินดีกับผู้อื่นเพราะความเห็นต่าง ไม่ยืนยัน ยอมรับ และเคารพในค่านิยมของผู้อื่น ชอบเชิญ
ชวนให้ ผ้ อู ื่นรักและเคารพในตนเอง ซึ่งผลของการมี คณ
ุ ลักษณะพฤติกรรมเป็ นพิษ คือ เป็ นบุคคล
ที่ไม่เห็นความสาคัญของผู้อื่น ดูถกู ดูหมิ่น ผู้อื่น ไม่ได้ รับความรัก ความเคารพจากผู้อื่น แสวงหา
ความต้ อ งการและผลประโยชน์ เพื่ อ ตนเอง ส่ ง ผลให้ เป็ นคนที่ แ ข็ ง กระด้ า ง เป็ นที่ น่ า รั ง เกี ย จ
ในมุมมองของผู้อื่น
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคม ผู้วิจยั สรุปได้
ว่า ความฉลาดทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการเข้ าใจตนเอง บุคคลอื่ น ๆ และสังคม
ทังทางด้
้
านอารมณ์ ความคิด พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น เพื่อนาไปสู่การปฏิสัมพันธ์ กับผู้อื่น
ในทุก ๆ สถานการณ์ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ต่า ง ๆ
ที่ เกิ ด ขึน้ รวมถึ ง การให้ ค วามช่วยเหลื อ ผู้อื่ น ในสัง คม ด้ วยการมี ส่วนร่ วมรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม
อันนาไปสู่การปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้ องเหมาะสมต่อสังคม และสามารถดาเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุข
ซึ่งองค์ประกอบของความฉลาดทางสังคม 5 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของอัลเบรชท์ (Albercht.
K, 2006, p. 28-30) ประกอบด้ วย องค์ป ระกอบที่ 1 การตระหนักรู้ ในสถานการณ์ (Situational
Awareness) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรับรู้เกี่ยวกับผู้อื่นในสังคม ได้ แก่ การรับรู้ถึง
ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น การเข้ าใจสถานการณ์ ที่ ก าลัง เกิ ด ขึ น้ กับ ผู้ อื่ น ในสัง คม รวมถึ ง การรั บ รู้
ทางวัฒนธรรมที่เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ องค์ประกอบที่ 2 การแสดงตนเอง (Presence) หมายถึง
พฤติ ก รรมการแสดงตนเองผ่ า นทางร่ า งกาย และอารมณ์ ด้ ว ยความเมตา และความว่อ งไว
ในรูปแบบของวัจนภาษา และอวัจนภาษา เพื่อให้ เข้ าถึงการสื่อสาร และการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
องค์ประกอบที่ 3 ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น (Authenticity) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้ เห็น
ว่าตนเองเลือกกระทาในสิ่งที่มีความถูกต้ อง มีความซื่อสัตย์ และความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น
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รวมถึงความซื่อสัตย์และความจริ งใจในการสร้ างมิตรภาพและความสัมพันธ์ ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
องค์ประกอบที่ 4 ความชัดเจนในการสื่อสารกับผู้อื่น (Clarity) หมายถึง พฤติกรรมการใช้ ภาษา
ทังวั
้ จนภาษา และอวัจนภาษาในการอธิบายความคิดของตนเอง หรื อประเด็นต่าง ๆ ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ
ในมุมมองของตนเอง รวมถึงการตังใจรั
้ บฟั งผู้อื่นในการสื่อสารทังทางวั
้
จนภาษา และอวัจนภาษา
และองค์ประกอบที่ 5 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อื่น (Empathy) หมายถึง พฤติกรรมการให้ ความ
สนใจ ใส่ใจผู้อื่น มี ความเห็นอกเห็นใจ เข้ าใจความรู้ สึกของอื่ น รวมถึงการชื่ นชม และแบ่งปั น
ความรู้ สึก ต่อ สถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ นอกจากนี ผ้ ้ ูที่ มี ทัก ษะความฉลาดทางสัง คมตามแนวคิ ด
ของอัลเบรชท์จะมีลักษณะการกระทาที่ทาให้ ผ้ ูอื่นรู้ สึกมี คุ ณค่า มี ความสามารถ ได้ รับความรัก
ความเคารพ ความชื่นชม และสามารถดึงดูดให้ ผ้ อู ื่นอยากเข้ าใกล้ ในขณะที่ผ้ ูที่ขาดทักษะความ
ฉลาดทางสังคม จะมีการกระทาที่ทาให้ ผ้ อู ื่นรู้สึกด้ อยค่าไร้ ค วามสามารถ โกรธ ผิดหวัง เจ็บแค้ น
และรู้สึกผิดบาป ซึ่งบุคคลเหล่านี ้ส่วนใหญ่จะเป็ นปรปั กษ์ กบั ผู้อื่น ซึ่งเป็ นที่น่าสนใจว่า บุคคลที่มี
พฤติก รรมเป็ น พิ ษ และมี ทักษะความฉลาดทางสังคมต่ า จะเป็ น ผู้ที่ ข าดการตระหนัก รู้ ในตน
ในขณะเดียวกันบุคคลดังกล่าวมักจะหมกมุ่นในความเครี ยดของตนเอง ล้ ม เหลวในการแสดง
พฤติกรรมกับผู้อื่น และมักมีพฤติกรรมรุนแรง หรื อมีบคุ ลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงเมื่อต้ องอยู่ในสังคม
กับ ผู้อื่ น จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ความฉลาดทางสังคม ผู้วิจัยได้ น าไปใช้
ในการพัฒ นาคุณลักษณะทักษะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น และพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
แนวคิด ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริมสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
1. แนวคิด ทฤษฎีท่ ใี ช้ ในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น
ในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ นาหลักการสร้ างทักษะความฉลาดทางสังคมตามแนวคิดของอัลเบชท์ ทฤษฎี
ปั ญ ญาสั ง คม (Social Cognitive Theory) ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory
Learning: PL) และการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active Learning) มาเป็ น แนวทางในการพัฒ นา
ขันตอนของกระบวนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ โดยรายละเอียดดังนี ้
1.1 หลั ก การสร้ างทั ก ษะความฉลาดทางสั งคมตามแนวคิ ด ของอั ล เบรชท์
(Albrecht)
แนวคิด หลัก การสร้ างทัก ษะความฉลาดทางสัง คมของอัล เบรชท์ อยู่บ นพื น้ ฐาน
องค์ ป ระกอบทางสั ง คม 5 มิ ติ ประกอบด้ วย การตระหนั ก รู้ ในสถานการณ์ (Situational

29
Awareness) การแสดงตนเอง (Presence) ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น (Authenticity) ความ
ชัดเจนในการสื่อสารกับผู้อื่น (Clarity) และการเข้ าถึงความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy) ซึ่งมีชื่อย่อว่า
SPACE และเพื่อให้ เกิดการพัฒนาต่อในระดับบุคคล อัลเบรชท์จึงได้ คิดวิธีการสร้ างทักษะความ
ฉลาดทางสังคมในแต่ละมิตดิ งั นี ้ (Albercht. K, 2006, p. 66-181)
1.1.1 วิธีสร้ างการตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Situational Awareness)
1.1.1.1 การสัง เกตความสัม พัน ธ์ ที่ พ บเห็ น เช่ น ความสัม พัน ธ์ แ บบคู่รั ก
ความสัมพันธ์ แบบครอบครัว หรื อความสัมพันธ์ ภายในกลุ่ม มีลกั ษณะการถ่ายทอดอย่างไร เช่น
เย็ น ชา เป็ น ปรปั ก ษ์ กัน รวมถึ ง การส่ง สัญ ญาณกัน อย่างไร มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน แบบไหน และ
มีลกั ษณะของการร่วมมือกันอย่างไร
1.1.1.2 การเรี ยนรู้ เกี่ ย วกับ บริ บ ท ด้ วยการศึก ษาระยะห่างระหว่างบุค คล
ที่ค้นพบด้ วยตนเอง เช่น การจัดโครงสร้ างทางกายภาพ โครงสร้ างอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของคน
ตาแหน่งการสื่อสาร
1.1.1.3 การฝึ ก ภาษาต่า ง ๆ ที่ พ บในแต่ล ะวัน ในกลุ่ม บุค คลระดับ ต่าง ๆ
ของสถานะทางสังคม ว่ามีการส่งสัญญาณการเป็ นสมาชิกผ่านภาษากันอย่างไร เช่น คาสแลง
ภาพพจน์ภาษาการพูด การใช้ หรื อการหลีกเลี่ยงคาหยาบคาย และคาศัพท์เฉพาะทาง
1.1.1.4 การศึ ก ษ าสั ญ ญ าณ ที่ ผู้ ใช้ เพื่ อก าห น ด แล ะเส ริ ม แรง เช่ น
ความสั ม พั น ธ์ การถ่ า ยทอดอ านาจ การเข้ าถึ ง คนจะแสดงความเคารพต่ อ ผู้ อื่ น อย่ า งไร
อยูใ่ นอานาจ หรื อสถานะที่สงู ขึ ้นอย่างไร
1.1.1.5 การดูรายการโทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์ โดยการปิ ดเสี ยง แล้ วจดจ่อ
ไปที่ นัก แสดง ถึ ง ลัก ษณะวิ ธี ก ารที่ พ วกเขาจัด การตนเองในความสัม พัน ธ์ กับ อี ก คน บทบาท
การสื่อสารโดยที่ไม่มีเสียง พฤติกรรมอวัจนภาษา (ภาษากาย) ที่มี ส่วนร่วม รวมถึงความสมบูรณ์
ของฉากที่มีการสร้ างขึ ้นมาและวางแผนไว้
เครื่ องมือการฝึ กทักษะความฉลาดทางสังคมด้ านการตระหนักรู้ ในสถานการณ์
เป็ น ลัก ษณะการเขี ย นพฤติ ก รรมของตัว แบบจากสถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ว่า ตัว แบบแต่ล ะตัว
ในสถานการณ์นนั ้ ๆ มีลกั ษณะพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับทักษะความฉลาดทางสังคม (พฤติกรรม
เกื ้อกูล) และพฤติกรรมที่ตรงข้ ามกับทักษะความฉลาดทางสังคม (พฤติกรรมเป็ นพิษ) อย่างไร
1.1.2 วิธีสร้ างการแสดงตนเอง (Presence)
1.1.2.1 หาวิธีที่เป็ นธรรมชาติที่สดุ ในการบอกว่าตัวเราเองเป็ นใครด้ วยวิธีการ
ยืน เดิน พูด คุย แต่งกาย ตอบโต้ และแสดงออกด้ วยตนเอง ไม่เลียนแบบรายการโทรทัศน์ หรื อ
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ดาราภาพยนตร์ เช่น การพูดคุย ให้ พยายามจินตนาการประสบการณ์การพบปะครัง้ แรกกับบุคคล
อื่น เราจะเป็ นอย่างไร หรื อเราต้ องการให้ เป็ นอย่างไร
1.1.2.2 เขี ย นค าอธิ บ ายสั น้ ๆเกี่ ย วกั บ ตั ว เราเองเนื่ อ งจากบุ ค คล อื่ น ๆ
อาจอธิบายถึงตัวเราหลังจากที่เจอตัวเราแล้ ว สิ่งที่เราต้ องการให้ คนอื่นพูดเกี่ยวกับตัวเรา
1.1.2.3 ฝากข้ อความเสียงซึ่งเป็ นลักษณะข้ อความที่ยาวไว้ ในระบบอัดเสียง
ทิ ้งไว้ 2-3 วัน แล้ วจดบันทึกในแง่มมุ ที่ตนเองพูด และหากต้ องการเปลี่ยนแปลงหลังจากนันเราจะรู
้
้
ว่าเราจะมีวิธีการพูดออกเสียงกับคนแปลกหน้ าอย่างไร
1.1.2.4) บันทึกการสนทนากับเพื่อนในรู ปแบบเสียงหรื อวิดิ โอที่มีความยาว
พอสมควรหลังจากนันน
้ ามาศึกษาด้ วยตนเอง หรื อศึกษาร่วมกับบุคคลอื่น ด้ วยการสังเกตลักษณะ
นิสัยพฤติกรรมที่ ก่อให้ เกิดการขั ดขวาง หรื อการเอาใจใส่ ด้ านความชัดเจนในการสื่ อสาร และ
ความถูกต้ อง
1.1.2.5) ให้ เพื่อนสนิทของตนเองหนึ่งคนหรื อมากกว่าแชร์ ความรู้สึกของพวก
เขาที่ได้ รับเมื่อพบเราเป็ นครัง้ แรก ด้ วยการแบ่งปันในแง่มมุ ต่าง ๆ ในการปฏิสมั พันธ์ที่พวกเขารู้สกึ
เครื่ องมือการฝึ กทักษะความฉลาดทางสังคมด้ านการแสดงตนเองเป็ นลักษณะ
การรวบรวมข้ อมูลทังหมดของบุ
้
คคลที่มีลกั ษณะพฤติกรรมเป็ นพิษ และพฤติกรรมเกื ้อกูล จากการ
เลือกบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ มาเขียนลักษณะพฤติกรรมเป็ นพิษจะได้ แบบอย่าง “คนที่เป็ นพิษ”
ลักษณะพฤติกรรมที่เป็ นเกื ้อกูลจะได้ แบบอย่าง “คนที่เกื ้อกูล”
1.1.3 วิธีสร้ างความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น (Authenticity)
1.1.3.1 ติด ตามสถานการณ์ ที่ ค นอื่ น พยายามกระตุ้น ให้ ตัวเรามี ลัก ษณะ
ที่ขดั แย้ งกับค่านิยมส่วนบุคคลของตนเอง เช่น เราจะมีปฏิกิริยาอย่างไร หรื อยืนยันสิทธิ์ของตนเอง
ที่จะแสดงออกให้ ถกู ต้ องอย่างไร
1.1.3.2 ติ ด ตามสถานการณ์ ใ ดสถานการณ์ ห นึ่ ง ที่ ท าให้ ร้ ู สึ ก ไม่ ส บายใจ
กับ ทางเลื อ กที่ ท าให้ เรารู้ สึ ก ว่ า ไม่ ค วร เช่ น เราจะเลื อ กเส้ นทางที่ เรี ย บง่ า ยแทนการใช้ ห ลัก
จรรยาบรรณส่วนตัวหรื อไม่หลีกเลี่ยงไม่เห็นด้ วยกับใครบางคน หรื อการเผชิญหน้ ากับใครบางคน
เพราะความคิดเห็นที่ขดั แย้ ง ที่ทาให้ เรารู้สกึ ไม่สบายใจ
1.1.3.3 สร้ างรายการเกี่ ยวกับความรู้ สึกทางอารมณ์ ของตนเองที่บ่งบอกถึง
สั ญ ญาณ หรื อ พฤติ ก รรม เช่ น ความต้ องการจากบุ ค คลอื่ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ ตั ว เรารู้ สึ ก น่ า รั ก
มีความสามารถ และควรได้ รับการยอมรับ ด้ วยการวาดพฤติกรรมบางส่วนของตนเองในลักษณะ
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ที่ ถูก ต้ อง หลี ก เลี่ ยงความขัด แย้ ง การจัด การกับ คนอื่ น ความไม่ ซื่ อ สัต ย์ คุณ ค่า และแรงจูงใจ
ของตนเอง
1.1.3.4 นึ ก ถึ ง ค่ า นิ ย มหลั ก ของตนเอง สิ่ ง ที่ ต นเองรั ก มากที่ สุ ด ตนเอง
มีพฤติกรรมในรูปแบบเหล่านันหรื
้ อไม่อย่างไร
1.1.3.5 เขี ย นภารกิ จ ของตนเองและอธิ บ ายถึ ง เหตุ ผ ล โดยการล าดั บ
ความสาคัญ ) สิ่ งที่ เราต้ องการทาเพื่ อให้ ชีวิตมี ความหมาย หลังจากนัน้ อ่านสิ่งที่ เราบันทึกและ
อธิบาย เพื่อปรับแก้ ไขใหม่จนกว่าจะมีการแสดงถึงสิ่งที่เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับชีวิตของเราเองแล้ วพิมพ์
ออกมาติดบนผนังแล้ วอ่านทุก ๆ วัน สุดท้ ายถามตัวเองว่าฉันมีชีวิตอยู่เพื่ อทาภารกิจที่ฉันต้ องการ
หรื อไม่
1.1.4 วิธีสร้ างความชัดเจนในการสื่อสารกับผู้อื่น (Clarity)
1.1.4.1) ศึ ก ษาวิ ธี ก ารพู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ การแสดงความคิ ด เห็ น ของผู้ คน
ในปั จจุบนั เช่น ดูการสัมภาษณ์ และฟั งการสนทนา จากนันระบุ
้
วิธีการพูดของเขา เช่นการไหล
ของความคิด การเรี ยงลาดับภาษา การใช้ ข้อเท็จจริง คาอุปมา อุปไมย และการใช้ อารมณ์
1.1.4.2 ทดสอบคาศัพ ท์เพื่ อประเมิ นความกว้ างของคาศัพ ท์ในการทางาน
จากหนังสือ โปรแกรมหรื อหลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมสร้ างความแข็งแรงของการใช้ คา
1.1.4.3 รวบรวมค าอุป มาอุป ไมยที่ ฉ ลาดและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล้ ว น าเข้ า
บทสนทนาของตนเอง
1.1.4.4 ฝึ ก ตนเองเพื่ อ แสดงความคิด เห็ น ด้ ว ยการสเก็ ต ภาพการ์ ตูน หรื อ
แผนภาพ
1.1.4.5 คิดค้ นและฝึ กฝนตามหลักเส้ นทาง 350 องศาเพื่อดึงดูดความสนใจ
ซึ่ง เส้ น ทาง 350 องศา กล่าวถึ ง ข้ อดี ของสมองมนุษ ย์ คื อ มี ก ารประมวลผลการพูด ด้ วยอัต รา
ประมาณ 500 คาต่อนาที แต่ผลพบว่าคนส่วนใหญ่พูดได้ 150 คาต่อนาที ดังนันการพู
้
ดด้ วยอัตรา
ประมาณ 350 ค าต่อ นาที จึ ง เป็ นช่ ว งเวลาที่ อ ยู่ในใจของคนฟั ง และสามารถประมวลผลได้
ซึง่ เส้ นทาง 350 องศา มีประเด็นที่นาเสนอดังนี ้ ได้ แก่ การพูดที่ดงึ ดูดใจ เช่น การพูดแนะนาตนเอง
การสื่อสารแบบส่งสัญญาณไม่ใช้ คาพูด การพูด ในลักษณะของปี รามิด การเดินตามแผนว่าจะพูด
อย่างไร เช่น การเรี ยงลาดับ 1 2 3 4 การขยายเข้ า หรื อออกด้ วยภาพขนาดใหญ่ แล้ วมาที่ภาพ
ขนาดเล็ กเพื่ อดูรายละเอี ยดเพิ่ม เติม หรื อมุม ที่ เฉพาะเจาะจง การใช้ แผนภาพ ส าหรับสิ่งที่ เรา
ต้ องการให้ คนอื่ นเห็น ก่อนที่ จ ะเข้ าใจ การใช้ คาอุปมาอุปไมย หรื อค าเปรี ยบเที ยบ การใช้ ภ าพ
สัญลักษณ์ที่เป็ นลักษณะรูปธรรมหรื อประสบการณ์ แทนการสื่อสารด้ วยคาพูด
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เครื่ องมือการฝึ กทักษะความฉลาดทางสังคมด้ านความถูกต้ อง และด้ านความ
ชัดเจนมีลกั ษณะเป็ น (Rating Scale) 10 ระดับ โดยให้ ผ้ เู รี ยนนาข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากได้ จาก
ด้ านการแสดงตนเอง มาประเมินด้ วยความซื่อสัตย์ และความเต็มใจไม่หลอกลวง ถ้ าผู้เรี ยนหลอก
ตนเอง ผู้เรี ยนจะต้ องรับผิดชอบผลของการหลอกลวงตนเองโดยให้ ผ้ เู รี ยนวงกลมตัวเลข เพื่อระบุ
ตาแหน่งพฤติกรรมที่ ผ้ ูเรี ยนมี ความเชื่ อว่าเป็ นพฤติกรรมที่ มี ความสัม พันธ์ กับตัวแบบ ซึ่งระดับ
หมายเลข 1-10 จะเรี ยงระดับพฤติกรรมที่เป็ นพิษไปยังพฤติกรรมที่เกื ้อกูล
1.1.5 วิธีสร้ างการเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น (Empathy)
1.1.5.1 ศึ ก ษาคนที่ ดูเหมื อ นว่ า จะไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ กับ ผู้ อื่ น ได้ ง่ า ยแล้ ว
ทารายการพฤติกรรมเฉพาะที่ สังเกตเห็น จากนัน้ นารายการพฤติกรรมที่สังเกตเห็นมาปรับปรุ ง
เพื่อช่วยให้ บคุ คลนันมี
้ ลกั ษณะพฤติกรรมที่ดีขึ ้น
1.1.5.2 ศึ ก ษาคนที่ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ อื่ น ได้ ง่ า ยจากนั น้ ท ารายการพฤติ ก รรม
ที่สงั เกตเห็นว่าบุคคลนันมี
้ พฤติกรรมที่ดงึ ดูดหรื อเชิญชวนให้ เขาเชื่อมต่อกับบุคคลอื่นได้ ง่าย
1.1.5.3 จินตนาการว่าถ้ าหากเราพบบุคคลที่ มีลักษณะใบหน้ าแข็ง (Stone
face) หรื อ มี ลักษณะไม่ยิ ม้ แย้ ม ให้ เขี ยน 5 สิ่ง ที่ เราสามารถพูด เพื่ อ ให้ เขามี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ที่ ดี ขึน้
โดยการไม่สอนหรื อไม่บอกให้ เขายิ ้ม
1.1.5.4 เป็ นพยานหรื อมีสว่ นร่วมในข้ อโต้ แย้ งระหว่างคนสองคนหรื อมากกว่า
จากนัน้ ท ารายการพฤติ ก รรมที่ เป็ นพิ ษ และพฤติ ก รรมที่ เกื อ้ กูล ซึ่ ง พฤติ ก รรมที่ เป็ นพิ ษ คื อ
พฤติกรรมที่ทาให้ สถานการณ์รุนแรงขึ ้น หรื อยากต่อการแก้ ไข
1.1.5.5 ให้ เพื่อนสนิทหรื อบุคคลที่ สาคัญ อื่ น ๆ ทาข้ อตกลงกัน โดยใช้ เวลา
4 นาทีต่อสัปดาห์ ซึ่ง 1-4 นาทีแรก พูดถึงกันและกันโดยไม่พูดถึงเรื่ องของธุรกิจจนกว่าจะสร้ าง
ความสัมพันธ์สว่ นตัว
เครื่ องมือการฝึ กทักษะความฉลาดทางสังคมด้ านการเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อื่น
มี ลักษณะเป็ น การเขีย นบรรยายพฤติกรรมของตัวแบบ โดยการการพิ จ าณาข้ อดี และข้ อด้ อ ย
ของตัวแบบ
จากการศึกษาวิธีการสร้ างทักษะความฉลาดทางสังคมของอัลเบรชท์ ผู้วิจยั สามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้ 1) วิธีสร้ างการตระหนักรู้ในสถานการณ์ สามารถสร้ างได้ จากการสังเกตความสัมพันธ์
ที่พบเห็นจากรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพื่อสังเกตความสัมพันธ์ จากบทบาท และการสื่อสาร
แล้ วเรี ยนรู้จากบริ บทที่ค้นพบด้ วยการฝึ กฝนตนเอง เช่น การฝึ กภาษา สัญญาณที่ใช้ ในการสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั บุคคลระดับต่าง ๆ 2) วิธีสร้ างการแสดงตนเอง สามารถสร้ างจากการแสดงตนเอง
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ด้ วยวิธีที่เป็ นธรรมชาติ เช่น ฝึ กวิธีการพูดออกเสี ยงกับคนแปลกหน้ า แล้ วบันทึกวิดิ ทัศน์ นามา
ศึกษาวิธีการสื่ อสาร การเอาใจใส่ ความชัดเจนของภาษา และความถูกต้ อง 3) วิธีสร้ างความ
จริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น สามารถสร้ างได้ จากการติดตามสถานการณ์ แล้ วฝึ กแสดงปฏิ กิริยา
การตอบโต้ ด้วยการสมมติว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ นนจะเลื
ั้
อกปฏิบตั ิอย่างไร 4) วิธีสร้ างความ
ชัดเจนในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น สามารถสร้ างได้ จากการศึกษาวิธีการพูดเกี่ ยวกับการแสดง
ความคิดเห็น หรื อการทดสอบคาศัพท์ เพื่อประเมินการใช้ คาศัพท์ในการสนทนา และ 5) วิธีสร้ าง
การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อื่น สามารถสร้ างได้ จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้อื่นทัง้ ที่ดีและไม่ดี
เพื่อนามาปรับปรุ งตนเองให้ มีพฤติกรรมที่ ดีขึ ้น จากการศึกษาวิธีการสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของอัลเบรชท์ ผู้วิจยั นาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ ในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ในขันที
้ ่2
เสริ ม สร้ างทั ก ษะ (Enhancement) โดยการให้ ผู้ เรี ย นสั ง เกตสถานการณ์ จากตั ว แบบวิ ดิ โ อ
เพื่อสังเกตความสัมพันธ์ วิธีการสื่อสาร และบทบาท แล้ วอธิบายความรู้ สึกที่ได้ จากสถานการณ์
ดังกล่าว และค้ นหาทางเลือกโดยการสร้ างสถานการณ์จาลองว่าถ้ าเราอยู่ ในสถานการณ์ดงั กล่าว
จะแสดงตนเองอย่างไรให้ มีความถูกต้ อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ เพื่อฝึ กความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
1.2 ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory)
ทฤษฎี ปัญ ญาสังคมพัฒ นาโดย ศาสตราจารย์ อัลเบิร์ต บันดูรา (Albert Bandura)
นั ก จิ ต วิ ท ยาชาวแคนาดา แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย สแตนฟอร์ ด (Stanford University) ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาได้ เสนอทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) โดยมีรากฐานมาจาก
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ กลุ่ ม พฤติ ก รรมนิ ย ม (Behaviorism) และทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ กลุ่ ม พุ ท ธิ นิ ย ม
(Cognitivism) แต่ ท ฤษฎี ท างสัง คมขัด แย้ งกั บ ทฤษฎี ทั ง้ สองตรงที่ ท ฤษฎี ทัง้ สองไม่ มี ก ารน า
สิ่งแวดล้ อมมาพิจารณาด้ วย ซึ่งมีความเชื่อว่ากระบวนการการเรี ยนรู้ของมนุษย์เราส่วนใหญ่ เป็ น
การเรี ย นรู้ โดยการสัง เกต หรื อ การเลี ย นแบบ บัน ดูร าจึ ง เรี ย กการเรี ย นรู้ จากการสัง เกตว่ า
“การเรี ย นรู้ โดยการสัง เกต” หรื อ “การเลี ย นแบบ” และมนุษ ย์ มี ค วามสัม พัน ธ์ (Interact) กับ
สิ่ ง แวดล้ อมที่ อ ยู่รอบ ๆ ตัวอยู่เสมอ ซึ่ง บัน ดูราอธิ บ ายว่าการเรี ย นรู้ เกิ ด จากการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์
ระหว่างผู้เรี ยน และสิ่งแวดล้ อมในสังคม ซึง่ ทังผู
้ ้ เรี ยนและสิ่งแวดล้ อมมีความสัมพันธ์ตอ่ กัน บันดูรา
จึ ง เปลี่ ย นทฤษฎี ปั ญ ญาสัง คม (Social Learning Theory) เป็ นการเรี ย นรู้ ทางสัง คมเชิ ง พุ ท ธิ
ปั ญ ญา (Social Cognitive Learning Theory) และพบว่า สิ่ ง ที่ ส าคัญ ของการเรี ย นรู้ ด้ ว ยการ
สังเกต คือ ผู้เรี ยนจะเลือกสิ่งที่ต้องการเรี ยนรู้ และประเมินได้ ว่าตนเลียนแบบได้ ดีหรื อไม่อย่างไร
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ท าให้ การเรี ย นรู้ จากการสั ง เกต จึ ง เป็ นการรู้ คิ ด หรื อ พุ ท ธิ ปั ญ ญา (Cognitive Processes)
(สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556, น. 48)
1.2.1 แนวคิดพื ้นฐานของทฤษฎีปัญญาสังคม
แนวคิ ด ทฤษฎี ปั ญ ญาสัง คมของบัน ดูร า มี ค วามเชื่ อ ว่ า การแสดงออกของ
พฤติกรรมไม่ได้ เกิดขึ ้น และเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้ อมเพียงอย่างเดียว แต่จะต้ องมี ปัจจัย
ส่วนบุคคลร่วมด้ วยดังนี ้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556, น. 48-50)
คู่ แ รกระหว่ า ง P และ B แสดงให้ เห็ น ถึ ง การปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความคิ ด
ความรู้สึก ความคาดหวัง และความเชื่อ มีผลต่อการแสดงพฤติกรรม และการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคล เช่นเดียวกับการรับรู้ โครงสร้ างของสมองก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยประสบการณ์ ทาง
พฤติกรรมเช่นกัน
คูท่ ี่สองระหว่าง E และ P แสดงให้ เห็นถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างลักษณะของบุคคล
และสภาพแวดล้ อม ความคาดหวัง ความเชื่อ อารมณ์ และความสามารถทางปั ญญาของบุคคล
นั น้ จะพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลง โดยผ่ า นตัว แบบการสอน และการชั ก จู ง ทางสั ง คม และ
ขณะเดียวกันบุคคลจะกระตุ้นปฏิกิริยาที่ตอบสนองแตกต่างกันตามสภาพแวดล้ อมที่อาศัยอยู่ จาก
ลักษณะทางกายภาพ เช่น อายุ เพศ เชื ้อชาติ และความน่าสนใจของร่างกาย ที่จะแยกออกจากสิ่ง
ที่พดู และกระทา นอกจากนี ้การตอบสนอง ยังขึ ้นกับบทบาทและสถานภาพทางสังคม
คู่ที่ส ามระหว่าง B และ E แสดงให้ เห็นถึงปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรม และ
สภาพแวดล้ อ มในชี วิ ต ที่ เปลี่ ย นแปลงตามสภาพแวดล้ อม ซึ่ ง ในขณะเดี ย วกั น เงื่ อ นไขของ
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไปนันจะท
้ าให้ พฤติกรรมถูกเปลี่ยนแปลงไปด้ วย และสภาพแวดล้ อมนันจะ
้
ไม่มีอิทธิพลใด ๆ ต่อบุคคลจนกว่าจะมีพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ ้น ดังนันบุ
้ คคลจะเป็ นผู้ก่อให้ เกิด
และเป็ นทังผลิ
้ ตผลของสภาพแวดล้ อม ซึ่งการมีผลซึง่ กันและกันนี ้ทาให้ เกิดการเปลี่ยนมุมมองของ
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม จากเดิมที่มองว่าพ่อแม่มีอิทธิพลต่ อลูก เปลี่ยนเป็ นทังพ่
้ อแม่และ
ลูกมีอิทธิพลต่อกันและกันแทน
นอกจากปั จ จัย ดัง กล่าวที่ ก าหนดซึ่ง กัน และกัน แล้ ว บัน ดูราได้ ข ยายแนวคิ ด
การเสริ ม แรงที่ นอกจากจะทาให้ พ ฤติกรรมเพิ่ม ขึน้ เท่านัน้ แต่การเสริ ม แรงยังท าหน้ าที่ ด้วยกัน
3 ประการ ดังนี ้
1.2.1.1 ท าหน้ า ที่ เป็ น ข้ อ มูล ของบุค คล ท าให้ คนเรารู้ ได้ ว่าควรที่ จ ะแสดง
พฤติกรรมใด ในสถานการณ์นนั ้ ๆ
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1.2.1.2 ท าหน้ าที่ เป็ นสิ่ ง จูง ใจ การที่ ค นเรามี ค าดหวัง ถึ ง ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ น้
ในอนาคต ก็จะเป็ นแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมปั จจุบนั และเพิ่มระดับพฤติกรรมที่แสดงออก
ในเวลาต่อมา
1.2.1.3 ทาหน้ าที่เป็ นตัวเสริ มแรง ในการเพิ่มระดับความถี่ของพฤติกรรมได้ ดี
จะต้ องได้ รับแรงเสริมนันด้
้ วย
1.2.2 แนวคิ ด การเรี ย นรู้ โดยการสั ง เกต (Observational Learning) บั น ดู ร า
มีความเชื่อว่าการเรี ยนรู้ส่วนใหญ่เกิดขึ ้นจากการสังเกตตัวแบบ ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรี ยนรู้
โดยประสบการณ์ ที่ ต้ องอาศัย การลองผิ ด ลองถูก ส่งผลให้ เกิ ด การเสี ย เวลา และเกิ ด อัน ตราย
ในพฤติกรรมบางอย่าง ซึ่งการเรี ยนรู้ ผ่านตัวแบบนัน้ ตัวแบบเพียงอย่างเดียว ก็สามารถถ่ายทอด
ความคิ ด และการแสดงออกได้ พร้ อม ๆ กั น เนื่ อ งจากการใช้ ชี วิ ต ของคนในแต่ ล ะวัน อยู่
ในสภาพแวดล้ อมที่จากัด ดังนันการเรี
้
ยนรู้กับสภาพการณ์ต่าง ๆ ของสังคมจึงผ่านประสบการณ์
ของผู้อื่น โดยการได้ ยิน ได้ เห็น ทังที
้ ่ยงั ไม่มีประสบการณ์ ตรงมาเกี่ยวข้ อง ซึ่งคนส่วนมากจะรับรู้
เรื่ องราวต่าง ๆ ของสังคมผ่านทางสื่อแทบทังสิ
้ ้น
ตัวแบบแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท กล่าวคือ
1) ตัวแบบที่มีชีวิต (Live Model) คือ ตัวแบบที่เป็ นบุคคลในชีวิตจริง เช่น
พ่อ แม่ เพื่อน ครู เป็ นต้ น
2) ตัวแบบในรู ปสัญลักษณ์ (Symbolic Model) คือ ตัวแบบที่เสนอผ่าน
สื่อ เช่น การ์ ตนู โทรทัศน์ วิทยุ หรื อหนังสือนวนิยาย เป็ นต้ น
ในการเรี ย นรู้ โดยการสั ง เกตจากตัว แบบของบั น ดู ร า (Bandura. 1989)
ประกอบด้ วยกระบวนการ 4 อย่าง ดังนี ้
1) กระบวนการตังใจ
้ (Attentional Processes) บุคคลไม่สามารถเรี ยนรู้
และรับ รู้ พฤติกรรมที่ ตัวแบบแสดงออกได้ ถ้ าไม่มี ค วามตัง้ ใจ ซึ่ง กระบวนการตัง้ ใจจะกาหนด
ว่า เราควรจะสัง เกตอะไรจากตัวแบบ ซึ่งมี ผ ลต่อ การตัง้ ใจแบ่งออกเป็ น 2 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
องค์ประกอบของตัวแบบ และองค์ประกอบของผู้สงั เกต
2) กระบวนการจ า (Retention Processes) การที่ ค นเราจะได้ รั บ ผล
จากตัวแบบนัน้ จะขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการจดจาลักษณะของตัวแบบซึง่ บุคคลจะต้ องทาการ
แปลงข้ อมูลจากตัวแบบในรูปแบบของสัญลักษณ์ และจัดโครงสร้ างเพื่อให้ จดจาได้ ง่ายขึ ้น
3) กระบวนการกระท า (Production Processes) เป็ นกระบวนการ
ที่ ผ้ ูสัง เกตแปลงสัญ ลักษณ์ ออกมาเป็ นการกระทา ซึ่ง จะแสดงออกมาหรื อไม่แสดงออกมานัน้
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ขึ น้ อยู่ กั บ สิ่ ง ที่ จ ดจ าในการสัง เกตการกระท าของตนเอง การได้ ข้ อ มู ล ย้ อนกลับ การกระท า
ของตนเอง และการเทียบเคียงกับการกระทากับภาพที่จาได้
4) กระบวนการจู ง ใจ (Motivational Processes) การที่ ม นุ ษ ย์ เราเกิ ด
การเรี ยนรู้ แล้ วนัน้ จะมีการแสดงออกของพฤติกรรมนันหรื
้ อไม่แสดง จะขึ ้นอยูก่ บั กระบวนการจูงใจ
และกระบวนการจูงใจ จะขึ ้นกับสิ่งล่อใจภายนอก ที่มากระตุ้นการรับรู้ จะต้ องเป็ นสิ่งที่สามารถ
สัมผัสได้ เป็ นสิ่งที่สงั คมยอมรับ และแสดงพฤติกรรมที่กระทาตามตัวแบบนัน้
1.2.3 แนวคิ ด ของการก ากั บ ตนเอง (Self - Regulation) การก ากั บ ตนเอง
เป็ นแนวคิดที่สาคัญอีกแนวคิดหนึง่ ซึ่งบันดูรามีความเชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์นนไม่
ั ้ ได้ เกิดจาก
การเสริ มแรง และการถูกลงโทษ แต่มนุษย์สามารถกระทาอย่างเพื่อควบคุมความคิด ความรู้ สึก
และการกระท าของตนเอง ซึ่ง ผลจากการกระท าดัง กล่า วเป็ นผลจากการกระท าเพื่ อ ตนเอง
ซึง่ การกระทาดังกล่าวนี ้ บันดูราเรี ยกว่า การกากับตนเอง
การกากับ ตนเองสามารถกระทาได้ ด้วยการตัง้ ใจฝึ กฝน และความปรารถนา
ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง ประกอบด้ วย 3 กระบวนการ ดังนี ้
1) กระบวนการสังเกตตนเอง (Self - Observation) จุดเริ่ มต้ นของการกากับ
ตนเอง คือ การรู้ว่าตนเองนันก
้ าลังทาอะไรอยู่ เพราะความสาเร็จของการกากับตนเองนัน้ ส่วนหนึ่ง
มาจากความชัดเจน ความสม่ าเสมอจากการสังเกต และจดบันทึกของตนเอง ซึ่งกระบวนการ
สังเกตตนเองนัน้ บันดูราได้ ให้ ข้อสังเกต 4 ด้ าน กล่าวคือ ด้ านการกระทาโดยผู้ที่สังเกตตนเอง
จะต้ องตัดสิ นใจว่าควรจะสังเกตตนเองในด้ านพฤติกรรมใด ซึ่งมิ ติของพฤติกรรมในการสังเกต
ได้ แก่ มิ ติด้านคุณ ภาพ อัตราความเร็ ว ปริ มาณ ความสามารถในการเข้ าสังคม จริ ยธรรม และ
ความเบี่ยงเบน ทัง้ นี ก้ ารที่จะเลือกสังเกตพฤติกรรมนัน้ จะขึน้ อยู่กับเป้าหมายของผู้สังเกต และ
ลั ก ษ ณ ะของพ ฤติ กรรม เป็ น ห ลั ก เช่ น ก ารสั ง เกต ห ลั ง จากการฝึ กทั กษ ะท างสั ง ค ม
จะทาการสังเกตการณ์ มี ปฏิ สัมพันธ์ กับสังคม ความสามารถในการเข้ าสังคม เป็ นต้ น นอกจาก
ด้ านการกระทาแล้ ว ยังมีด้านความสม่าเสมอ ความใกล้ เคียงและความถูกต้ อง
กระบวนการสังเกตตนเองนัน้ ท าหน้ าที่ 2 ประการ กล่าวคื อ เป็ นตัวให้ ข้อ มูล
ในการกาหนดเกณฑ์เปรี ยบเทียบของการกระทาที่เป็ นไปได้ จริง และประเมินการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมที่กระทาอยู่ แต่การที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ หรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลาย
อย่าง เช่น การวิ นิ จ ฉัย ตนเองซึ่ง มัก จะพบว่า คนเราไม่ค่อ ยจะตระหนัก ถึ ง สิ่ งที่ ต นเองกระท า
เป็ นนิสัย การสังเกตตนเองจะทาให้ บุคคลจะสามารถไตร่ ตรองได้ ว่าควรทาพฤติกรรมใด และ
ช่ ว ยให้ บุ ค คลตัด สิ น ใจได้ ว่ า พฤติ ก รรมใดควรจะเปลี่ ย นแปลง นอกจากนี ก้ ารเปลี่ ย นแปลง
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พฤติกรรมหรื อไม่ยงั ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยด้ านแรงจูงใจตนเอง เนื่องจากพบว่า บางครัง้ การสังเกตตนเอง
ก็นาไปสู่การเพิ่มของพฤติกรรม และการลดพฤติกรรม และบางครัง้ ก็ไม่มีผลต่อพฤติกรรมที่สงั เกต
นัน้ เลย ซึ่ ง บัน ดูร า กล่ า วว่า การที่ ค นเราจะเกิ ด แรงจูง ใจในตนเองนัน้ น่ า จะขึ น้ อยู่กับ ปั จ จัย
ดังต่อไปนี ้
- ช่ ว งเวลาระหว่ า งการเกิ ด พฤติ ก รรม และการบัน ทึ ก พฤติ ก รรมตนเอง
บันดูรา พบว่าการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมมาจากการที่ ค นเราชื่ นชอบ และให้ ค วามสนใจต่อสิ่ ง
ที่เกิดขึ ้นจากการลงมือกระทา และทาให้ เกิดความรู้สกึ ต่าง ๆ ซึง่ เป็ นความรู้สึกดี หรื อไม่ดี ส่งผลต่อ
การตัดสินใจได้ วา่ ควรจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองหรื อไม่
- การให้ ข้อมูลป้อนกลับ ข้ อมูลที่ปอ้ นกลับนี ้ได้ จากการสังเกตตนเอง ซึ่งข้ อมูล
ป้อนกลับจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ซึ่งข้ อมูลป้อนกลับควรเป็ นข้ อมูล
ที่มีความชัดเจนว่าพฤติกรรมเป้าหมายนันได้
้ ก้าวหน้ าไปแค่ไหนแล้ ว เพราะถ้ าข้ อมูลย้ อนกลับนัน้
มีความก ้ากึ่งไม่แน่นอน ก็จะไม่สง่ ผลต่อการทาให้ ลกั ษณะพฤติกรรมแตกต่างจากเดิม
- ระดับของแรงจูงใจที่สูง จะมีแนวทางในการกาหนดการแสดงพฤติกรรม
เป้าหมาย และประเมินตนเอง ซึง่ มาจากการสังเกตด้ วยตนเองแล้ วปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- พฤติกรรมจากการสังเกต ถ้ าพฤติกรรมที่ สงั เกตนันมี
้ การตอบสนอง ส่งผล
ให้ ข้อมูลที่ได้ จากการสังเกตนาไปสูก่ ารตัดสินใจปรับพฤติกรรม
- ความสาเร็จหรื อความล้ มเหลวของพฤติกรรม และการรับรู้ถึงความสามารถ
มีการเปลี่ยนแปลงจนนาไปสู่การได้ รับรางวัล แสดงถึงความสาเร็ จของการแสดงพฤติกรรม และ
ทาให้ เกิดการเพิ่มพฤติกรรมที่ดีมากกว่าการแสดงพฤติกรรมที่ตรงข้ าม
- ความสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรมที่ สัง เกต ถ้ าบุ ค คลมี ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ดี
2) กระบวนการตัด สิ น (Judgement Process) เป็ น การน าข้ อ มูล จากการ
สังเกตตน มาผ่านกระบวนการตัดสิน ว่าข้ อมูลนันเป็
้ นที่พึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ ซึ่งการตัดสินนัน้
ย่อมส่งผลต่อการตอบสนองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคม
3) การแสดงปฏิ กิ ริ ย าต่ อ ตนเอง (Self - Reaction) การพั ฒ นาระดั บ
ความสามารถในการประเมิน และการตัดสินใจ เพื่อนาไปสู่การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ขึ ้นอยู่กบั
สิ่งที่ใช้ ในการจูงใจ และส่งผลทางบวก จะทาหน้ าที่จงู ใจให้ บคุ คลกระทาพฤติกรรมไปสูม่ าตรฐาน
1.2.4 แนวคิ ด ของการรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) เป็ น
ความสามารถของตนเองที่ เกี่ ยวกับ การตัดสินใจ ที่ จะจัดการและดาเนินการกระทาพฤติกรรม
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ให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยเชื่อว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อการกระทาและ
การแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้ในสภาวการณ์นนั ้ ๆ
การรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง มี ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งดัง นี ้ (สมโภชน์ เอี่ ย ม
สุภาษิต, 2556, น. 59-60)
1. ประสบการณ์ ที่ ส าเร็ จ (Mastery Experiences) เป็ น วิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุด
เนื่องจากว่าเป็ นประสบการณ์โดยตรง ซึง่ ความสาเร็จทาให้ เพิ่มความสามารถของตนเอง
2. การใช้ ตัว แบบ (Modeling) การที่ ไ ด้ สัง เกตพฤติ ก รรมของตัว แบบ
ที่ได้ รับผลกรรมที่พึงพอใจ จะทาให้ ผ้ ทู ี่สงั เกตฝึ กความรู้สกึ ว่าตนเองสามารถประสบความสาเร็ จได้
ถ้ ามีความบากบัน่ และไม่ยอ่ ท้ อ
3. การชัก จูง ด้ วยการพูด (Verbal Persuasion) เป็ น การใช้ ค าพูด จูง ใจ
แล้ ว บอกว่าบุค คลนัน้ มี ค วามสามารถ ซึ่ง เป็ น คาพูด ที่ ใช้ ทั่วไป และควรใช้ ร่วมกับ บุค คลที่ เคย
ประสบการณ์ของความสาเร็จ
4. การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) การกระตุ้นอารมณ์มีผล
ต่อการรับ รู้ ความสามารถของตน กล่าวคือ บุค คลที่ ถูกกระตุ้น อารมณ์ ทางลบ เช่น การถูก ท า
ให้ กลัว จะทาให้ การรับรู้ ล ดลง ทาให้ ไม่สามารถแสดงออกได้ นาไปสู่ความล้ ม เหลว และทาให้
ความสามารถของตนลดลง
จาการศึกษาทฤษฎีทางปั ญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ผู้วิจยั สามารถสรุปได้
ว่า ทฤษฎี ทางปั ญ ญาสังคมของบันดูรา (Bandura) เน้ นแนวคิด 3 ประการ ได้ แก่ ประการที่ 1
แนวคิ ด การเรี ย นรู้ โดยการสัง เกต ประกอบด้ ว ยกระบวนการ 4 กระบวนการ ประกอบด้ ว ย
1) กระบวนการตังใจ
้ คือ การตังใจสั
้ งเกตพฤติกรรมที่ตวั แบบแสดงออก 2) กระบวนการเก็บจา คือ
การจดจาลักษณะของตัวแบบ แล้ วแปลงข้ อมูลเป็ นรู ปแบบสัญลักษณ์ จัดโครงสร้ างเพื่อง่ายต่อ
การจดจา แล้ วซักซ้ อมลักษณะที่สงั เกตได้ 3) กระบวนการกระทา คือ การแปลสัญลักษณ์ ที่จดจา
มาลงมือระทา และเทียบเคียงผลของการลงมือกระทา และ 4) กระบวนการจูงใจ คือ การสร้ าง
แรงจูงใจเพื่อให้ บคุ คลเรี ยนรู้ในพฤติกรรมนัน้ ประการที่ 2 แนวคิดการกากับตนเอง 1) กระบวนการ
สังเกตตนเอง คือ การสังเกตการกระทาของตนเอง 2) กระบวนการตัดสินใจ คือ การนาข้ อมูลที่ได้
จากการสังเกตตนเองมาเข้ าสู่กระบวนการตัดสินใจ โดยอาศัยการประเมิน ปฏิกิริยาการตอบโต้
จากสังคม 3) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง คือ การนาผลที่ได้ จากการพิจารณาและการตัดสินใจ
ไปสู่การแสดง หรื อการปฏิบตั ติ อ่ ตนเอง และประการที่ 3 แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง
คือ การพิจ ารณาความสามารถของตนเองว่าสามารถทางานได้ ในระดับใด เป็ น การตัดสินผล
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ที่ เกิ ด ขึ น้ จากการแสดงพฤติ ก รรมจากการศึก ษาทฤษฎี ท างปั ญ ญาสัง คม (Social Cognitive
Theory) ผู้วิจัยได้ น าแนวคิด ทฤษฎี ดังกล่าวมาพัฒ นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ าง
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในระยะเตรี ยมความพร้ อม และการจัดการเรี ยนรู้เพื่อกระตุ้น และ
สร้ างบรรยากาศให้ ผ้ ู เรี ย นเกิ ด ความสนใจกับ สิ่ ง ที่ ก าลัง จะเรี ย นรู้ มองเห็ น สถานการณ์ แ ละ
พฤติกรรมจากตัวแบบ และนาความรู้ที่ได้ มาใช้ ในการพัฒนาตนเอง
1.3 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ อย่ างมีส่วนร่ วม (Participatory Learning: PL)
1.3.1 แนวคิดทฤษฎี
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม มี แ นวคิ ด พื น้ ฐาน
การเรี ยนรู้จากการดูที่จิตใจของผู้เรี ยน ทาให้ ตวั เขาเกิดการเรี ยนรู้ในสิ่งที่ผ้ สู อนอยากให้ ร้ ูทงทางตรง
ั้
และทางอ้ อม ซึ่ ง ผู้ เรี ย นแต่ ล ะคนจะมี โ อกาสร่ ว มกิ จ กรรมกั บ บุ ค คลหลากหลายระดับ และ
เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยน การสอน และนอกจากนี ้แนวคิดและหลักการสอนจะต้ องประกอบด้ วย
การเรี ยนเป็ นกลุ่ม การใช้ คาถามเป็ นสื่อให้ คิด การให้ ผ้ เู รี ยนทากิจกรรมและสร้ างผลงาน การช่วย
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดจินตนาการด้ วยสื่อทางสายตาต่าง ๆ และการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริ ง (สุมณฑา
พรหมบุญ และคณะ, 2541) ซึ่งแนวคิดพื ้นฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้อย่างมีส่วนร่วมมีจดุ เน้ นที่สาคัญ
ดังนี ้ (อลิศรา ชชูาติ, 2542)
1.3.1.1 ผู้เรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่สาคัญ คือ ครูต้องตระหนักว่าผู้เรี ยนทุกคน
มีพื ้นฐานความรู้ ประสบการณ์แนวคิดที่เป็ นลักษณะเฉพาะของตน ครูได้ เรี ยนรู้จากผู้เรี ยนด้ วยกัน
จะช่วยขยายแนวคิด ประสบการณ์และความรู้ให้ กว้ างมากขึ ้น
1.3.1.2 ทุ ก คนต้ องเป็ นผู้ สอน ทุ ก คนเป็ นผู้ เรี ย น คื อ ผู้ เรี ย นแต่ ล ะคน
มีศกั ยภาพในการคิด การเรี ยนรู้ ค่านิยม และความเชื่อที่ เป็ นของตนเอง ดังนัน้ การเรี ยนรู้ ซึ่งกัน
และกัน จะเป็ นการขยายโลกทัศ น์ ข องทุ ก คนได้ เป็ นอย่ า งดี ทัง้ ครู ผ้ ู สอ น และผู้ เรี ย นจะต้ อ ง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความสัมพันธ์ ที่ดี มีการสื่อสารที่แท้ จริ ง
มีความเคารพนับถือ ศรัทธาต่อกัน ยอมรับความรู้สกึ และความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
1.3.1.3 การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรี ยนรู้ คือ ผู้เรี ยนต้ องเข้ ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัด การเรี ย นการสอน โดยผู้ส อนต้ องส่งเสริ ม และสร้ างบรรยากาศที่ ส นับ สนุน
การแสดงออกของผู้เรี ยน
1.3.1.4 การเรี ยนรู้ ที่สัมพันธ์ กับชีวิตจริ ง และเชื่อมโยงสัมพันธ์ กับชุมชนทุก
ระดับ คือ ผู้สอนต้ องพยายามจัดการเรี ยนการสอน และประสบการณ์ เรี ยนรู้ที่มีความสัมพันธ์ กับ
ชี วิ ต จริ ง จากนัน้ ครู ท าการเชื่ อ มประสบการณ์ ข องบุ ค คลกับ สถานการณ์ ต่า ง ๆ เพื่ อ น าไปสู่
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การวิเคราะห์ ปัญ หา การกาหนดแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา รวมทัง้ กาหนดบทบาทของตนเอง
ในการแก้ ไขปัญหานัน้ ๆ
1.3.1.5 การเรี ยนรู้โดยการลงมือปฏิบตั ิ คือ กระบวนการเรี ยนรู้ เป็ นลักษณะ
การทากิจกรรม การมีส่วนร่ วมในการลงมือปฏิบตั ิ ภายใต้ บรรยากาศที่ส่งเสริ มให้ ทุกคนเข้ าร่วม
กิจกรรมทุกรูปแบบ ทุกขันตอน
้
โดยการลงมือกระทา
1.3.1.6 พลังของการเรี ย นรู้ ร่ วมกัน คื อ การเรี ยนรู้ ร่ วมกันการเรี ย นรู้ ซึ่งกัน
และกัน และการเรี ยนรู้จากผู้อื่น จะช่วยก่อให้ เกิ ดความเข้ าใจสภาพการณ์ที่เป็ นจริง การนาแนวคิด
ความรู้ ประสบการณ์ ของทุกฝ่ ายมาผนึกกาลัง กาหนดเป้าหมายร่ วมกัน ร่ วมกันคิด วางแผน
แนวทางในการแก้ ปัญหา และร่วมรับผิดชอบดาเนินการร่วมกัน จะทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้ สึกพลังที่เกิดขึ ้น
จากกระบวนการเรี ยนรู้นี ้
1.3.1.7 มุ่ง พัฒ นาความคิด เชิ ง วิ พ ากษ์ คื อ การเรี ย นรู้ จากกระบวนการนี ้
จะส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์สถานการณ์ ที่เป็ นจริ ง รวมทังตระหนั
้
กในความสัมพันธ์ ของปั ญหา
ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ จากระดับบุคคลสู่ระดับสังคม ประเทศชาติ และสัมพันธ์ กับส่วนต่าง ๆ
ของสังคม
1.3.2 การจัดการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม
จากการศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ อย่างมีส่วนร่ วม พบว่า เป็ นการเรี ยนรู้
ที่ ผ้ ูเรี ยนได้ ล งมื อกระทาเอง ได้ สัม ผัสในสิ่งที่ เป็ นความสนใจใคร่ ร้ ู ซึ่งทาให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เปิ ดสมอง
การเรี ยนรู้ได้ อย่างเต็มที่ โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมนันเน้
้ นการออกแบบและกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมได้ เปิ ดสมอง เปิ ดใจที่ จ ะเรี ยนรู้ และลงมื อกระทาด้ วยการแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ ได้ วิเคราะห์และทบทวนถึงผลที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผา่ นมา (วราลักษณ์ ไชยทัพ
, 2544, น. 34-39)
ดังนัน้ การมีส่วนร่ วมจึงเป็ นสิ่งสาคัญ ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมได้ มีบทบาทในการมีส่วนร่ วม
ตังแต่
้ ขนตอนการวางแผน
ั้
ขันตอนการด
้
าเนินงาน ขันตอนติ
้
ดตามสนับสนุน และประเมินผลดังนี ้
ขั น้ ที่ 1 ประเมิ น ปั ญ หาความต้ องการของผู้ เข้ าร่ ว มเป็ นขั น้ ตอน แรก
ของการจัดการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วม โดยข้ อมูล ที่ ได้ จ ากการประเมิ น สภาพปั ญ หาและความ
ต้ อ งการของผู้เข้ าร่ วมจะเป็ น ข้ อ มูล ที่ ส าคัญ ในการออกแบบกระบวนการที่ เข้ าถึ ง ความสนใจ
ลักษณะการเรี ยนรู้ ของผู้เข้ าร่ วมในขัน้ นี เ้ ราจ าเป็ น ต้ องดาเนิน การเพื่ อให้ ได้ ข้อมูลพื น้ ฐานของ
ผู้เข้ าร่วมประสบการณ์การทางาน เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาออกแบบกระบวนการที่สอดคล้ อง
เหมาะสม
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ขันที
้ ่ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งการเรี ยนรู้ ในแต่ละ
ครัง้ เราไม่สามารถแก้ ปัญ หา หรื อปรับสนองความต้ องการของผู้เข้ าร่ วมได้ ทุกอย่าง การกาหนด
ความชัดเจนของสิ่งที่ต้องการให้ เกิดในการจัดการเรี ยนรู้แต่ล ะครัง้ เป็ นสิ่งที่จาเป็ นที่จะช่วยกาหนด
ขอบเขตการเรี ยนรู้ และเพื่อให้ เกิดสอดคล้ องกับปั ญหา และความต้ องการในส่วนที่ถูกวิเคราะห์
ร่วมกันจึงต้ องรู้ระยะเวลาและสภาวะเงื่อนไขต่าง ๆ
ขัน้ ที่ 3 การก าหนดเนื อ้ หาและจั ด ล าดั บ จะเลื อ กและก าหนดเนื อ้ หา
จากวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ครัง้ ๆ ในแต่ละวัตถุประสงค์จะนามาวิเคราะห์ กาหนดเนื ้อหาของ
การเรี ย นรู้ และมัก จะได้ ป ระเด็น เนื อ้ หาหลายประเด็น ซึ่งควรเลื อกมี ก ารเลื อ กก าหนดเนื อ้ หา
ที่สาคัญ และจัดเรี ยงลาดับให้ สอดคล้ องกับกลุม่ ผู้เข้ าร่วม ตามเวลาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่
ขันที
้ ่ 4 การเลือกวิธีในการจัดการเรี ยนรู้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้เป็ นสิ่งที่สาคัญ
ที่จะนาไปสู่ผลการเรี ยนรู้ที่ดีโดยเฉพาะการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เน้ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์
มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ ูจดั กระบวนการเรี ยนรู้ ควรให้ ความสาคัญและทุกข์สรณะเลือ กวิธีการ
ที่คานึงถึงการมีสว่ นร่วม และการได้ ลงมือทาเองของผู้เข้ าร่วมเป็ นสาคัญ
ขัน้ ที่ 5 การจัด ท าโครงการจัด การเรี ย นรู้ หลัง จากที่ ไ ด้ ข้ อ มูล ต่า ง ๆ ตาม
ขัน้ ตอนการวางแผนออกแบบกระบวนการทัง้ หมด แล้ ว ขัน้ ตอนของการเตรี ย มที่ ส าคัญ คื อ
การจัดทาโครงการจัดการเรี ยนรู้ โดยนาข้ อมูลต่าง ๆ มาเรี ยบเรี ยงเป็ นโครงการซึ่งประกอบด้ วย
ข้ อมูล ที่ ได้ จ ากขัน้ ที่ 1-4 กระบวนการ การติด ตามสนับ สนุน การประเมิ น ผลและรายละเอี ย ด
งบประมาณ
ขันที
้ ่ 6 การออกแบบจัดทาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นขัน้ ตอน
ที่สาคัญซึ่งเปรี ยบเสมือนเข็มทิศ และแผนที่การเดินทางที่จะนาพาการเรี ยนรู้ ไปสู่เป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ในการออกแบบกระบวนการแต่ล ะเนื อ้ หา ควรให้ ค วามส าคัญ กับ ขัน้ ตอน วิธี เวลาเครื่ อ งมื อ
สื่อต่าง ๆ ตลอดจนการแบ่งบทบาทของทีมงาน ซึง่ จาเป็ นต้ องให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ มีสว่ นร่วม
ขันที
้ ่ 7 เป็ นช่วงที่ต้องดาเนินการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ซึง่ เป็ นบทบาทสาคัญ
ของทีมงานการจัดการเรี ยนรู้ที่ต้องทางานเป็ นทีม และบางบทบาทต่าง ๆ ในการจัดการเรี ยนรู้
ขันที
้ ่ 8 ประเมินผลและติดตามการจัดการเรี ยนรู้ จะมี การประเมินผลก่อนระหว่าง-สิ ้นสุด และหลังกระบวนการผ่านไประยะหนึ่ง ควรมีการติดตามผลและการสนับสนุนให้
ผู้เข้ าร่วมได้ นาผลการเรี ยนรู้ไปใช้ อย่างต่อเนื่อง
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1.3.3 หลักการเรี ยนรู้
จากการศึกษาหลักการเรี ยนรู้ของการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่าเป็ นการเรี ยนรู้
ที่ เ น้ นผู้ เรี ย นเป็ นศู น ย์ ก ลาง มี ห ลั ก การเรี ย นรู้ พื น้ ฐาน ได้ แก่ การเรี ย นรู้ จากประสบการณ์
(Experiental Learning) และกระบวนการกลุ่ม (Group Process) (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542, น.
41-44) ดังนี ้
1.3.3.1 การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ (Experiental Learning) เป็ นการเรี ยนรู้
ที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างความรู้จากประสบการณ์เดิม ซึง่ มีลกั ษณะสาคัญ 5
1) เป็ นการเรี ยนรู้ที่อาศัยประสบการณ์ของผู้เรี ยน
2) ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ใหม่ ๆ ที่ท้าทายและต่อเนื่อง เป็ นการเรี ยนรู้เชิงรุก
(Active Learning) คือ ผู้เรี ยนต้ องลงมือปฏิบตั ติ ลอดเวลา
3) มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน และผู้เรี ยนกับผู้สอน
4) ปฏิ สัม พั น ธ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ก่ อ ให้ เกิ ด การขยายตัว ของเครื อ ข่ า ยความรู้
ที่ทกุ คนมีอยูอ่ อกไปอย่างกว้ างขวาง
5) เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ อาศัย การสื่ อ สารทุก รู ป แบบ ไม่ว่าจะเป็ น การพูด
การเขียน วาดรูป หรื อการแสดงบทบาทสมมุติ ซึ่งเอื ้ออานวยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์
และสังเคราะห์การเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์ความสาคัญ ดังนี ้
1 ประสบการณ์ (Experience) เป็ นขั น้ ตอนที่ ค รู ผ้ ู กระตุ้ นผู้ เรี ย น
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ นาประสบการณ์ ตรงของตนเอง ออกมาใช้ ในการเรี ยน และแบ่งปั นประสบการณ์
กับเพื่อน
2 การสะท้ อนความคิด (Reflect) เป็ น ขัน้ ตอนที่ ผ้ ูเรี ย นแสดงความ
คิดเห็น และความรู้สึกของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม โดยครูผ้ สู อนจะเป็ นผู้กาหนด
ประเด็นวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนจะได้ เรี ยนรู้ ถึงความคิดความรู้ สึกของผู้อื่นที่แตกต่างไป
จากตนเอง
3 ความเข้ า ใจ (Understanding) เป็ น การสร้ างความเข้ า ใจให้ กับ
ผู้เรี ยน เพื่อนาไปสูก่ ารเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งอาจจะเกิดขึ ้น โดยผู้เรี ยนจะเป็ นฝ่ ายเริ่มต้ น และครู
มีหน้ าที่ชว่ ยเติมแต่งให้ สมบูรณ์
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4 การประยุกต์แนวคิด (Application) เป็ นขันตอนที
้
่ให้ ผ้ เู รี ยนนาเอา
การเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้ ในลักษณะหรื อสถานการณ์ตา่ ง ๆ จนเกิดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ของผู้เรี ยนเอง
1.3.3.2 การเรี ยนรู้ แบบกลุ่ม (Group Process) วิธีการที่สาคัญทาให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วม ซึ่งครู ผ้ ูส อนจะต้ องจัดให้ ผ้ ูเรี ยนได้ แลกเปลี่ยน และแบ่งปั นประสบการณ์
จากการให้ สะท้ อนความคิด และอภิปราย แล้ วสรุปความคิดรวบยอด หรื อการประยุกต์แนวคิดจะ
ช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นร่วมและทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้
1.3.4 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
จากการศึกษากระบวนการจัดการเรี ยนรู้อย่างมีส่วนร่วม สามารถนามาสู่การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ 7 ขันดั
้ งนี ้ (อลิศรา ชชูาติ, 2542)
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ได้ รับ ประสบการณ์ ผู้เรี ย นได้ มี โอกาสคิด ไตร่ ตรอง ตรวจสอบ
พิจารณาประสบการณ์ ที่ผ่านมาในอดีต และประสบการณ์ ในสถานการณ์ จาลองที่จัดให้ เพื่อให้
ผู้เรี ยนนาประสบการณ์ดงั กล่าวมาแลกเปลี่ยนกันซึง่ จะส่งผลต่อการเสริ มประสบการณ์ในชีวิตมาก
ยิ่งขึ ้น
ขันที
้ ่ 2 ขันการพิ
้
จารณาประสบการณ์ ขันนี
้ ้ผู้เรี ยนจะได้ อธิบายประสบการณ์
ว่า เกิ ด อะไรขึน้ บุ ค คลได้ ก ระท าอะไร พูด อะไร คิ ด อย่ า งไร รู้ สึ ก อย่ า งไรต่อ ประสบการณ์ นัน้
มี ความรู้ สึกอย่างไรต่อบุคคลที่ อยู่ในประสบการณ์ เหตุการณ์ นีม้ ี ค วามสาคัญ ต่อเราอย่างไรมี
อะไรบ้ างที่เรายังไม่เข้ าใจในเหตุการณ์นนั ้
ขันที
้ ่ 3 ขันวิ
้ เคราะห์ประสบการณ์ เป็ นขันตอนที
้
่ ครูผ้ สู อนให้ ผ้ เู รี ยนพยายาม
ทาความเข้ าใจกับ ประสบการณ์ นัน้ อย่างลึกซึง้ โดยละเอี ย ด เพื่ อให้ เกิ ด การอย่างรู้ และเข้ าใจ
ประสบการณ์อย่างถ่องแท้
ขัน้ ที่ 4 ขั น้ สรุ ป บทเรี ย น ผู้ เรี ย นประมวลประสบการณ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ น าไป
เปรี ยบเทียบกับประสบการณ์อื่น และสรุปเป็ นบทเรี ยนที่สมั พันธ์กบั ชีวิตจริง
ขันที
้ ่ 5 ขันวางแผน
้
ผู้เรี ยนนาบทเรี ยนที่ได้ มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
ขัน้ ที่ 6 ขัน้ ลงมื อปฏิ บัติ ขัน้ นี ค้ ื อ การน าแผนที่ วางไว้ ไปปฏิ บัติจ ริ ง รวมทัง้
การติดตามผลของการปฏิ บัติ การลงมื อปฏิ บัติ คือประสบการณ์ ใหม่ที่ผ้ ูเรี ยนจะได้ รับ ซึ่งเป็ น
จุดเริ่มต้ นของวงจรการเรี ยนรู้ในขันต่
้ อไปที่สะท้ อนของกระบวนการเรี ยนรู้อย่างไม่มีที่สิ ้นสุด
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1.3.5 เงื่อนไขการจัดการเรี ยนรู้
จากการศึกษาเงื่อนไขการจัดการเรี ยนรู้ สามารถจัดเงื่ อนไขการจัดการเรี ยนรู้
ออกเป็ น 2 ประการ ได้ แก่ การออกแบบกลุ่ม เพื่ อการมี ส่วนร่ วมสูง สุด และการออกแบบงาน
เพื่อบรรลุงานสูงสุด (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542, น. 44-46)
1.3.5.1 เงื่ อ นไขการออกแบบกลุ่ ม เพื่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มสู ง สุ ด มี ข้ อ ดี และ
ข้ อจากัดในการออกแบบกลุ่ม ให้ มี ความเหมาะสมการเรี ยนรู้ และเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
ให้ มีสว่ นร่วมและการเคลื่อนไหวของการเรี ยนรู้ตลอดเวลา
1.3.5.2 เงื่อนไขการออกแบบงานเพื่อบรรลุงานสูงสุด แม้ นว่า การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้โดยใช้ ประโยชน์กระบวนการกลุม่ จะช่วยให้ เกิดการมีสว่ นร่วมได้ มาก แต่ก็ยงั มีข้อจากัด
ในเรื่ องเวลาที่ใช้ ความลึกซึ ้งหรื อความหลากหลายในประเด็นการอภิปลาย ซึง่ หัวใจสาคัญของการ
บรรลุงานสูงสุดอยูท่ ี่การออกแบบงาน มีความสาคัญดังนี ้
1) การกาหนดกิจกรรมที่ชัดเจน โดยการแบ่งบทบาท และหน้ าที่ ว่าจะให้
ผู้เรี ยนทาอะไร เพื่ออะไร และใช้ เวลามากน้ องเพียงใด เช่น การเตรี ยมเสนอผลงานหน้ าชัน้
2) กาหนดบทบาทของกลุ่มผู้เรี ยนหรื อสมาชิกที่ชดั เจน โดยทัว่ ไปทาการ
กาหนดบาทในกลุ่ม ย่อยควรให้ แต่ละกลุ่มมี บทบาทที่แตกต่างกัน และใช้ เวลาไม่ม ากเพื่ อไม่ให้
ผู้เรี ยนเบื่อ
3) มีโครงสร้ างงานที่ชดั เจน โดยการระบุรายละเอียดของกิจกรรม และ
แต่ละบทบาทในการกาหนดภาระงานแก่ผ้ เู รี ยน
จากการศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู้อย่างมีสว่ นร่วม (Participatory Learning: PL) ผู้วิจยั
สรุ ปได้ ว่า การเรี ยนรู้ อย่างมี ส่วนร่ วม คือ การเรี ย นรู้ ที่ผ้ ูเรี ยนจะต้ องเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการจัด
การเรี ยนการสอน ซึง่ ผู้เรี ยนและผู้สอนจะต้ องแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน โดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐาน
ความสัมพันธ์ ที่ดี เป็ นการเรี ยนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริ ง เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนนาไปสู่การสิเคราะห์ปัญหา
ก าหนดแนวทางการแก้ ปั ญ หา ด้ ว ยการลงมื อ ปฏิ บัติ ซึ่ ง การจัด การเรี ย นรู้ อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม
มี 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ขันได้
้ รับประสบการณ์ ผู้เรี ยนได้ มีโอกาสคิด ไตร่ตรอง ตรวจสอบ พิจารณา
ประสบการณ์ ที่ ผ่านมาในอดี ต และประสบการณ์ ในสถานการณ์ จ าลอง 2) ขัน้ การพิ จ ารณา
ประสบการณ์ ผู้เรี ยนจะได้ อธิ บายประสบการณ์ ว่าเกิดอะไรขึน้ บุคคลได้ กระทาอะไร พูดอะไร
คิดอย่างไร รู้สึกอย่างไรต่อประสบการณ์นนั ้ รู้สึกอย่างไรต่อบุคคลที่อยู่ในประสบการณ์ เหตุการณ์
นี ม้ ี ค วามส าคัญ ต่ อ เราอย่ า งไรมี อ ะไรบ้ า งที่ เรายัง ไม่ เข้ า ใจในเหตุก ารณ์ นัน้ การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ และ 3) ขันวิ
้ เคราะห์ประสบการณ์ เป็ นขันตอนที
้
่ให้ ผ้ เู รี ยนพยายามทาความเข้ าใจ
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กับประสบการณ์ นนอย่
ั ้ างลึกซึ ้งโดยละเอียด เพื่อให้ เกิดการอยากรู้ และเข้ าใจประสบการณ์อย่าง
ถ่ อ งแท้ จากการศึ ก ษาทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม ผู้ วิ จัย ได้ น าทฤษฏี ดัง กล่ า วมาใช้
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ในระยะที่ 2
การจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ผ้ ูเรี ย นร่ ว มกัน ระดมสมองในการสื บ ค้ น หาข้ อ มู ล วางแผนแนวทาง
การแก้ ปัญหา และอภิปรายร่วมกัน
1.4 การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก (Active Learning)
1.4.1 แนวคิดทฤษฎี
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด การจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active Learning) พบว่ า
มีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ที่มีพื ้นฐานจากข้ อสมมติฐานที่หลากหลายของผู้เรี ยน
ที่เป็ นผู้ใหญ่ซงึ่ มีข้อสมมติฐาน 4 ข้ อที่สมั พันธ์กนั ดังนี ้ (นนทลี พรธาดาวิทย์, 2559, น. 23-24)
1.4.1.1 นัยยะสาคัญของการเรี ยนรู้ คือเนือ้ หาที่ผ้ ูเรี ยนจะเข้ าใจและยอมรับ
ต้ องมีความเกี่ยวข้ องและสัมพันธ์กบั จุดมุง่ หมายของผู้เรี ยน
1.4.1.2 สิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งในการเรี ยนรู้คือห้ องเรี ยนผ่านการกระทา
1.4.1.3 การเรี ย นรู้ คื อ การอ านวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ เรี ย นโดยผู้ เรี ย น
มีสว่ นร่วม และตอบสนองต่อกระบวนการเรี ยนรู้
1.4.1.4 การเรี ยนรู้เป็ นสิ่งที่เริ่ มขึ ้นในตนเองและเกี่ยวข้ องไปถึงผู้เรี ยนคนอื่น ๆ
ทางด้ านความรู้สกึ และสติปัญญา
จากข้ อสมมติฐานดังกล่าวนัน้ จึงเป็ นหลักฐานสนับสนุนสิ่งที่ ผ้ ูใหญ่ เรี ยนรู้ ได้ ดี
ที่สุด คือ การได้ มีส่วนร่ วมในกระบวนการทากิ จกรรมการเรี ยนรู้ ดังนัน้ การเรี ยนรู้ เชิงรุ ก (Active
Learning) คือ ผู้สอนเป็ นผู้นาผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางเน้ นการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรี ยนคนละ
ยุคการเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั จิ งึ เป็ นจุดเด่นที่สาคัญและสร้ างสิ่งแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรี ยน
1.4.2 การจัดการเรี ยนรู้
การจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active Learning) มี วัต ถุป ระสงค์ ห ลัก คื อ ต้ อ งการ
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และสามารถนาองค์ความรู้นนั ้ ไปใช้ ในการดาเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นการ
ประกอบอาชีพ การดารงชีวิตประจาวัน การปรับตัวเข้ ากับสิ่งแวดล้ อมอื่น ๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้ อง
ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ที่มีความหมายสาหรับผู้เรี ยน จะทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถจดจาข้ อมูล หรื อองค์
ความรู้ ที่ ได้ รับ อย่างเป็ น ระบบในสมองสามารถเรี ย กข้ อ มูล มาใช้ ไ ด้ อ ย่า งรวดเร็ ว เป็ น การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ไม่เน้ นการนาเสนอเนื ้อหาความรู้ แต่เน้ นกระบวนการเรี ยนรู้การมีทศั นคติที่ดี
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ต่อการเรี ยนรู้ เพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และผู้เรี ยนมีความสนุกสนานในการเรี ยนรู้ซึ่งคุณลัก ษณะ
ของการเรี ยนรู้แบบ Active Learning มีดงั นี ้ (นนทลี พรธาดาวิทย์, 2559, น. 26-27)
1.4.2.1 ครูผ้ สู อนควรกาหนดเป้าประสงค์ โดยเป้าประสงค์นนควรสั
ั้
มพันธ์กบั
กิ จ กรรม หรื อ งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ เรี ย นในการท ากิ จ กรรมเพื่ อ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ เน้ น พัน ธกิ จ
ในการพัฒ นาทักษะผู้เรี ยนมากกว่าการเน้ นข้ อมูลเนือ้ หาเน้ นการสร้ างเจตคติ ที่ดีต่อการเรี ยนรู้
เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
1.4.2.2 ผู้เรี ยนควรมีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวคิดการวางแผนการเรี ยนรู้
การยอมรับ การประเมินผลและการนาผลผลงาน
1.4.2.3 สามารถจัด เฉพาะสิ่ ง ที่ ผ้ ูเรี ย นได้ เรี ย นรู้ จากกิ จ กรรมผู้เรี ย นได้ รั บ
ข้ อมูลสะท้ อนกลับจากผู้สอนทันทีทนั ใดในการทากิจกรรมเพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้
สื่อ
1.4.2.4 ควรมี กิ จ กรรมการเจรจาแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ซึ่ง กัน และกัน ระหว่า ง
ผู้เรี ยนและผู้สอนผู้เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนไม่ใช่เพียงแต่นั่งความผู้สอนแบบมุ่งมัน่ ในการทา
กิจกรรม เช่น การอ่าน การอภิปราย การเขียน
1.4.2.5 ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนมีพากย์วิจารณ์ ในสิ่งที่ผ้ ูเรี ยนชื่นชอบ และ
ไม่ชอบรวมทังวิ
้ จารณ์เกี่ยวกับเนื ้อหาในการเรี ยนรู้
1.4.2.6 มีความซับซ้ อนของการทากิจกรรมที่ผ้ ูสอนต้ องออกแบบการเรี ยนรู้
ให้ ส อดคล้ อ งกับ ความสนใจและความแตกต่างของผู้เรี ย นแต่ละคนแต่ ล ะกิ จ กรรมที่ ท าต้ องมี
ความหมายเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ที่สมั พันธ์กบั ชีวิตจริงแก้ ปัญหาได้ ตามสภาพจริง ๆ
1.4.2.7 เป็ นการสร้ างสถานการณ์ การขับเคลื่ อนนาไปสู่การเรี ยน ที่ ผ้ ูเรี ยน
ได้ ใช้ ค วามคิ ด ในระดับ สู ง ได้ แก่ การวิ เคราะห์ การสั ง เคราะห์ และการประเมิ น ผลเพื่ อ ใช้
ในการแก้ ปัญหา หรื อสถานการณ์นนั ้
1.4.2.8 เป็ นการสร้ างความเชื่ อ มโยงระหว่า งสิ่ ง ที่ เรี ย นกับ ชี วิ ต จริ ง หรื อ
สถานการณ์ จ ริ ง โดยสะท้ อนจากการด าเนิ นกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ที่ สัม พันธ์ กับ สถานการณ์ จ ริ ง
รวมถึงการบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการที่สามารถ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริงได้
14.2.9 เป็ นการเรี ย นรู้ ที่ ท าให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความรู้ สึ ก เรี ย นเหมื อ นไม่ เรี ย น
สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ จัดบรรยากาศในชันเรี
้ ยนให้ เอื ้อต่อการทางานร่ วมกับผู้อื่น ใช้ กระบวนการ
กลุม่ และมีการประเมินผลที่หลากหลาย ทังตั
้ วผู้เรี ยน เพื่อน และผู้สอน
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1.4.2.10 ไม่จากัดเฉพาะการเรี ยนรู้ภายในห้ องเรี ยน ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้
ทุกสถานการณ์ทงในห้
ั ้ องเรี ยน นอกห้ องเรี ยน ที่บ้าน และสามารถเรี ยนรู้ได้ จากบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ทาให้ ความรู้ไม่มีขอบเขตจากัด
1.4.3 หลักการเรี ยนรู้
จากการศึก ษาหลัก การการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก พบว่า มี แ นวทางในการจัด
การเรี ยนรู้เชิงรุก (Active Learning) ดังนี ้ (วิจารณ์ พานิช, 2556, น. 19-23)
1.4.3.1 ผู้ สอนควรพิ จ ารณ าความรู้ เดิ ม ของผู้ เรี ย นเพราะความรู้ เดิ ม
เป็ นต้ นทุนสาคัญที่อาจจะส่งเสริ มหรื อขัดขวางการเรี ยนรู้ถ้าผู้เรี ยนมีความรู้ เดิมแน่นและแม่นยา
ถูก ต้ อ งเมื่ อ ได้ รับ การกระตุ้น ความรู้ เดิม อย่างเหมาะสมความรู้ เดิม นี จ้ ะเป็ น รากฐานที่ ส าคัญ
ของการสร้ างความรู้ใหม่แต่ถ้าความรู้เดิมคลุมเครื อไม่แม่นยาเมื่อถูกกระตุ้นในช่วงเวลาหรื อวิธีการ
ที่ไม่เหมาะสมความรู้เดิมนี ้จะกลายเป็ นสิ่งขัดขวางการเรี ยนรู้
1.4.3.2 การจั ด ระเบี ย บโครงสร้ างองค์ ค วามรู้ ของผู้ เรี ย นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การเรี ยนรู้ และการนาความรู้ที่มีอยู่เดิมออกมาใช้ หากผู้เรี ยนจัดโครงสร้ างความรู้ดีมีความแม่นยา
และมี ค วามหมายผู้ เรี ย นก็ จ ะสามารถเรี ย กความรู้ เดิ ม ที่ มี อ ยู่ อ อกมาใช้ ได้ อย่ า งรวดเร็ ว
ในทางตรงกันข้ ามหากการจัดระเบียบความรู้ ไม่เป็ นระบบก็จะดึงความรู้ เดิม ออกมาใช้ ได้ ญ าติ
ผู้สอนจึงมีบทบาทสาคัญในการแนะนาวิธีการจัดโครงสร้ างความรู้ ด้วยการนาเสนอเนื ้อหาที่เป็ น
ไดอะแกรม แผนผังแสดงให้ เห็นลาดับของข้ อมูลหลักข้ อมูลรอง และข้ อมูลย่อยนอกจากนันยั
้ งเห็น
ถึงความสาคัญ และเกี่ยวโยงกันของข้ อมูลผู้สอนควรให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กหัดการจัดโครงสร้ างองค์ความรู้
โดยการให้ ผ้ เู รี ยนเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) สรุปเนื ้อหาที่เรี ยน
1.4.3.3 แรงจูงใจของผู้เรี ยนมี ผลต่อพฤติกรรมการตั ง้ ใจเรี ยน ความมานะ
พยายามของผู้เรี ยนเป็ นสิ่งกาหนดพฤติกรรมของการเรี ยนรู้ หากผู้เรี ยนเห็นคุณค่าของเป้าหมาย
การเรี ยนรู้ เห็นเส้ นทางความสาเร็ จ และได้ รับการส่งเสริ มจากสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม จะทาให้
ผู้เรี ยนมี แรงจูง ใจต่อการเรี ย น ซึ่ง อาจกล่าวได้ ว่าแรงจูงใจต่อ การเรี ยนเกิ ดมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
เป้าหมาย สภาพแวดล้ อมและความสาเร็จ
1.4.3.4 การเรี ยนรู้ เพื่อให้ เกิดความชานาญต้ องฝึ กทักษะการบูรณาการวิชา
ความรู้ ต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน ไม่เรี ยนรู้ แบบแยกเป็ นส่วน ๆ เพราะในชีวิตจริ งความรู้ ต้องใช้ ในบริ บท
ที่หลากหลาย โดยผู้สอนทาหน้ าที่ เป็ นผู้ฝึกความชานาญให้ แก่ผ้ ูเรี ยนอย่างเป็ นขัน้ ตอน เพื่ อให้
ผู้เรี ย นเรี ย นรู้ แบบรู้ จริ ง ซึ่ ง หมายถึ ง การฝึ ก ฝนทัก ษะหลากหลายขัน้ ตอนเพื่ อ ให้ ผู้เรี ย นเกิ ด
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การเรี ยนรู้ ตามทฤษฎี และนาไปสู่การปฏิบัติในสถานการณ์ ต่าง ๆ ซึ่งการเรี ยนรู้ มี องค์ประกอบ
3 ส่วนได้ แก่
1) เรี ยนรู้ทกั ษะย่อยของเรื่ อง
2) เรี ยนรู้วิธีการเชื่อมโยงทักษะย่อยเข้ าด้ วยกัน
3) เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารผสมผสานเชื่ อ มโยงให้ ได้ รู ป แบบที่ เ หมาะสมต่ อ
การนาไปใช้ ดังนันการที
้
่ผ้ สู อนสอนแล้ วผู้เรี ยนอาจยังไม่สามารถปฏิบตั ิในเรื่ องที่เรี ยนมาได้ เพราะ
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้เพียงองค์ประกอบที่ 1 ส่วนประกอบส่วนองค์ประกอบที่ 2 และ 3 ผู้สอนต้ องฝึ กให้
ผู้เรี ยนรู้ จักการบูรณาการระหว่างเนื อ้ หาสาระในแต่ละส่วน และการบูรณาการให้ เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ จึงทาให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้แบบจริง
1.4.3.5 การเรี ย นรู้ ควรมี ก ารฝึ ก ปฏิ บัติ อ ย่า งมี เป้า หมายโดยการก าหนด
เป้าหมายที่ ท้ าทายทัง้ ในปริ ม าณและคุณ ภาพในระดับ ที่ เหมาะสมท าซ า้ บ่อย ๆ จนเกิ ด ความ
ช านาญ รวมทัง้ ผู้เรี ยนควรได้ รับ ค าแนะน าป้อนกลับ อย่างชัด เจนในส่วนที่ ต้ องปรับ ปรุ ง แก้ ไ ข
ด้ วยวิธีการ และความถี่ในการแนะนาที่เหมาะสม นอกจากนี ้ผู้เรี ยนยังต้ องการกาลังใจ เพื่อช่วยให้
ผู้เรี ยนนันเรี
้ ยนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพมีความก้ าวหน้ าและบรรลุผลในระดับเชี่ยวชาญ
1.4.3.6 การเรี ยนรู้ นอกจากจะช่วยพัฒ นาด้ านสติปัญ ญาให้ แก่ผ้ ูเรี ยนแล้ ว
ด้ านสังคมและอารมณ์ของผู้เรี ยนก็เป็ นสิ่งสาคัญที่ควรพัฒนาไปพร้ อมพร้ อมกับสติปัญญา ดังนัน้
ผู้ส อนควรจะหนัก ว่า ผู้เรี ย นยัง ไม่ มี วุฒิ ภ าวะสูง สุด ในด้ า นสัง คม และอารมณ์ ยัง อยู่ร ะหว่า ง
การเรี ยนรู้ และพัฒ นาไปพร้ อมกับสติปั ญ ญาผู้สอนจึงควรส่งเสริ ม พัฒ นาการด้ านสังคม และ
อารมณ์ผา่ นการจัดบรรยากาศในห้ องเรี ยน
1.4.3.7 ผู้เรี ยนควรฝึ กทักษะการตรวจสอบประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
เรี ยนรู้ของตนเองควรทาความเข้ าใจกระบวนการเรี ยนรู้ คื อ เข้ าใจการเรี ยนรู้ของคุณเอง รู้สึกอ่อนรู้
จุดแข็งของตนเอง รู้ ความยากง่ายของบทเรี ยน รู้ วิธีเรี ยนวิธีต่าง ๆ รู้ วิธีประเมิ นตรวจสอบ และ
สามารถปรับปรุงพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองได้
1.4.4 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
จากการศึก ษากระบวนการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก สามารถจัด กิ จ กรรมการจัด
การเรี ยนรู้เชิงรุก (Active Learning) ออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้ (นนทลี พรธาดาวิทย์, 2559, น. 5588)
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ขันตอนที
้
่ 1 กิจกรรมการนาเข้ าสูก่ ารสอน
ก า รเริ่ ม ต้ น กิ จ ก รรม ใน ชั ้น เรี ย น มี ค ว า ม ส า คั ญ ม า ก ส า ห รั บ ผู้ เรี ย น
ในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพราะเป็ นกิจกรรมที่ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความอยากรู้ หรื อมีแรงจูงใจ
ในการเรี ยนรู้ ซึ่งผู้สอนควรใช้ เทคนิคหรื อกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเราให้ ผ้ เู รี ยนสนใจและอยากติดตาม
ข้ อมูลที่ผ้ ูสอนนาเสนอหากผู้สอนไม่มีการเตรี ยมการหรื อเตรี ยมการไม่ดีมีโอกาสเสี่ยงที่จะทาให้
การจัดการเรี ยนการสอนมีบรรยากาศที่ราบเรี ยบไม่นา่ สนใจ การวางโครงสร้ างกิจกรรมในการเข้ าสู่
บทเรี ยนที่ดีจะสร้ างความคุ้นเคยระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนการเชื่อมโยงไปสู่เรื่ องที่จะสอนเตรี ยม
ผู้เรี ยนให้ มีความพร้ อมที่จะเรี ยนและดึงความสนใจของผู้เรี ยนมาสูเ่ รื่ องที่จะสอนกิจกรรมเตรี ยมเข้ า
สู่การสอนเป็ นกิจกรรม เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนมีความสนใจ ผู้สอนใช้ การนาเข้ าสู่เ รื่ องที่จะสอนด้ วยเวลา
สัน้ ๆ กิจกรรมนาเข้ าสูก่ ารสอนมีเป้าหมายสาคัญคือ
1.4.4.1 การสร้ างความคุ้ นเคยซึ่ ง กั น และกั น สร้ างที ม ช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย น
ยอมรับซึง่ กันและกันร่วมมือกันและเสียสละในการทางานร่วมกัน
1.4.4.2 การประเมินประเด็นสาคัญของผู้เรี ยนเป็ นวิธีการศึกษาเจตคติ
ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรี ยน
1.4.4.3 น าไปสู่ เรื่ อ งที่ จ ะสอนเพื่ อ สร้ างแรงจู ง ใจผู้ เรี ย นเร่ ง เร้ าและ
ดึงความสนใจของผู้เรี ยนมาสูเ่ รื่ องที่ผ้ สู อนจะนาเสนอ
ดังนันกิ
้ จกรรมนาเข้ าสู่เรื่ องที่สอนภาพผู้สอนดาเนินการสาเร็ จจะช่วยพัฒนา
สิ่งแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ได้ แก่ผ้ เู รี ยนนาเสนอความคาดหวังซึ่งเป็ นประเด็นสาคัญของการจัดเรี ยนรู้
เชิงรุก และสร้ างมาตรฐานห้ องเรี ยนทางด้ านบวกด้ วยกิจกรรมนาเข้ าสู่การสอน ใช้ เวลาประมาณ
5 นาที จากระยะเวลาในการสอน 2 ชัว่ โมงทังนี
้ ้ระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมนาเข้ าสู่การสอน
ขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลาในการสอนและเป้าหมายของผู้สอนในการจัดกิจกรรม โดยมีหลักการพิจารณา
ดังนี ้
1) ระดับ ของการน าเสนอกิ จ กรรมขึน้ อยู่กับ ชัน้ เรี ย นว่าผู้ส อนจะต้ อ งเปิ ด
แนวคิ ด ใหม่ ๆ และกิ จ กรรมอะไรผู้ส อนควรประเมิ น ความคาดหวัง และข้ อ จ ากัด ของผู้เรี ย น
ในการเริ่ มต้ นกิจกรรมการเปิ ดเผยข้ อจากัดของผู้เรี ยนด้ านความรู้ หรื อทักษะความเสี่ยงที่ ผ้ ูสอน
ควรหลีกเลี่ยง แต่ทางเลือกของผู้สอนที่ควรทา คือ การตังค
้ าถามให้ ผ้ ู เรี ยนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และนาไปสู่ข้อเสนอแนะในสิ่งที่เกี่ ยวข้ องกันหรื อเป็ นคาปลอบ ที่เสนอแนะข้ อจากัด
หรื อจุดอ่อนนัน้
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2) ความเหมาะสมกับมาตรฐานผู้เรี ยน ห้ องเรี ยนที่มีผ้ เู รี ยนอยู่ในวัยรุ่น หรื อ
วัยผู้ใหญ่ จะยอมรับการเล่นเกมในการเริ่ มต้ นบทเรี ยนน้ อยกว่าผู้เรี ยนที่อยู่ในวัยเด็ก ผู้เรี ยนที่เป็ น
เพศหญิ งมีความรู้ สึกสบายสบาย ที่จะแลกเปลี่ยน และร่ วมกิจกรรมมากกว่าเพศชาย สิ่งเหล่านี ้
ผู้สอนควรลาดับในการพัฒนากิจกรรมนาเข้ าสูก่ ารสอน และวางแผนอย่างเหมาะสม
3) ความเกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาที่สอนภายหลังการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม
ผู้สอนควรสะท้ อนเนือ้ หาที่ผ้ ูเรี ยนเตรี ยมวางแผนที่จะสอนเมื่อจบกิจกรรมผู้สอนจะต้ องสามารถ
เชื่อมโยงกิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนทากับกิจกรรมการเรี ยนรู้หลังที่ผ้ สู อนกาลังจะเริ่มต้ นสอนได้
ขันตอนที
้
่ 2 กิจกรรมเสริมสร้ างความรู้ทกั ษะ และเจตคติ
ขันตอนนี
้
้เป็ นการให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้ ข้ อมูล และแนวคิดซึ่งไม่เพียงแค่เข้ าใจ
ในเนื ้อหาวิชาเท่านัน้ แต่ผ้ เู รี ยนต้ องสามารถวิเคราะห์ และนาความรู้ ไปใช้ ในสถานการณ์ ใหม่ได้
ส่วนการเรี ยนรู้ ด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ิ หรื อทักษะรวมถึงการพัฒ นาความสามารถของผู้เรี ยน
ในการปฏิบตั ิงานการแก้ ปัญหา และแสดงออกด้ วยตนเอง การเรี ยนรู้ด้านจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก
เกี่ ยวกับการตรวจสอบความกระจ่างในความรู้ สึก และความพึงพอใจ ซึ่งการเรี ยนรู้ ทงั ้ 3 ด้ านนี ้
ผู้เรี ยนสามารถประเมินตรวจสอบได้ ด้วยตนเองและด้ วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเนื ้อหา
ที่เรี ยนอย่างไรก็ตามการที่ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้ทกั ษะ และเจตคติ มีความแตกต่างกันทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับ
ผู้สอนใช้ กระบวนการเรี ยนการสอนแบบราบเรี ยบหรื อเชิงรุก ซึ่งกระบวนการนี ้มีผลต่อการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ย น ผู้เรี ย นชอบที่ จ ะท าตามคนส่ว นใหญ่ ม ากกว่า ท าเองคนเดี ย ว ชอบที่ จ ะหาโอกาส
ในการตอบคาถาม หรื อทาเลียนแบบ และค้ นหาวิธีในการแก้ ปัญหาผู้สอนท้ าทายให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทา
ผู้เรี ย นสนใจข้ อ มูล และทัก ษะที่ ส มบูรณ์ ในการท างานถ้ า ผู้ส อนมอบหมายสิ่ ง ต่า ง ๆ เหล่ า นี ้
จะเกิดขึ ้นถ้ าผู้เรี ยนได้ มีสว่ นร่วมในการทางาน และทากิจกรรมที่ผลักดันให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิด ได้ ทา และ
สนุกสนาน ซึ่งผู้สอนสามารถสร้ างสรรค์กิจ กรรม เพื่ อส่งเสริ ม การเรี ยนรู้ ได้ และกิจกรรมที่ ทาให้
ผู้เรี ยนเกิ ด ความรู้ ทัก ษะ เจตคติ นัน้ อาจแบ่งเป็ น กิ จ กรรมย่อย ๆ สอดแทรกระหว่างการเรี ย น
การสอนหนึ่ ง อาจเป็ น กิ จ กรรมที่ มี ขัน้ ตอนในการด าเนิน งาน ซึ่งตัวอย่างกิ จ กรรมที่ สอดแทรก
ระหว่ า งการเรี ย นการสอน ได้ แ ก่ กิ จ กรรมการเขี ย น (Active Writing) การเขี ย นอย่ า งอิ ส ระ
(One Minute Paper/Free Writing) แผนผั ง ความคิ ด (Mind Maps) การเขี ย นแบบร่ ว มมื อ
(Collaborative writing) และการใช้ เกม หรื อกิ จ กรรม (Activity-Based Learning) และตัวอย่าง
กิจกรรมที่มีลาดับขันตอน
้
ได้ แก่ การระดมปั ญหา (Brainstorming) การเรี ยนรู้โดยใช้ กรณีตวั อย่าง
เป็ นฐาน (Case-Based Instruction) การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem-Based
Learning) บทบาทสมมติ (Role Playing) เป็ นต้ น
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ขันตอนที
้
่ 3 กิจกรรมช่วยให้ ผ้ เู รี ยนจาไม่ร้ ูลืม
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนช่ว งท้ า ยชั่ว โมง เป็ น กิ จ กรรมที่ ใช้ ผ้ ูเรี ย นมี โอกาส
ท าความเข้ าใจกับ เนื อ้ หา เพื่ อ การจดจ า ซึ่ง การบัน ทึก สิ่ ง ที่ เรี ยนรู้ เป็ น สิ่ งที่ มี ค วามส าคัญ มาก
เนื่ องจากเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เติมเต็ม สะท้ อนในสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ และแสดงความรู้ สึก
ในตอนจบ หรื อการได้ ให้ ผ้ เู รี ยนประเมินตนเอง การวางแผนในอนาคต และการแสดงความคิดเห็น
เพื่อสะท้ อนสิ่งที่ผ้ เู รี ยนได้ รับ ซึ่งตัวอย่างกิจกรรมที่ผ้ สู อนสามารถดาเนินการในช่วงปิ ดท้ าย ได้ แก่
การแบ่ง ปั น แนวความคิด (Structured Sharing) จับ คู่คาถาม-ค าตอบ (Question and Answer
Match) การเขียนสัน้ (Short Writing) เป็ นต้ น
1.4.5 เงื่อนไขการจัดการเรี ยนรู้
1.4.5.1 สิ่ งที่ ขัดขวางการจัดการเรี ยนรู้ บอลเวล และ ไอสัน (Bonwell and
Eison) (นนทลี พรธาดาวิท ย์ , 2559, น. 29) การจัด การเรี ย นรู้ แบบครึ่ ง ตัวแน่ น อนที่ สุด ว่าเป็ น
วิธีการที่ดีในปัจจุบนั แต่อย่างไรก็ตามในการจัดการเรี ยนรู้อาจประสบปั ญหาในชันเรี
้ ยนเนื่องจาก
1) เนื อ้ หาหลักสูต รมากไม่เหมาะสมกับเวลาการเรี ยนรู้ เชิ ง รุ ก (Active
Learning) ต้ องใช้ เวลาซึง่ อาจทาให้ ผ้ เู รี ยนไม่สามารถจัดการเวลาที่มีอยู่กบั จานวนเนื ้อหา ที่มากได้
2) การสร้ างกลยุท ธ์ ก ารสอนแบบตื่ นตัวต้ องใช้ เวลาในการเตรี ยมการ
ดังนันหากผู
้
้ สอนที่มีภาระงานสอนมากจะไม่สามารถใช้ การเรี ยนรู้แบบตื่นตัวได้
3) การใช้ การเรี ยนรู้แบบตื่นตัวในห้ องเรี ยนที่มีขนาดใหญ่ จานวนผู้เรี ยน
มากอาจมีข้อจากัดในการดูแลควบคุมให้ ผ้ เู รี ยนดาเนินกิจกรรมไปในทิศทางที่ผ้ สู อนวางแผนได้
ยาก
4) ผู้เรี ยนที่คิดว่าตนเองเป็ นผู้บรรยายที่ดีทาให้ มีความเชื่อมัน่ ในตนเองสูง
มากกว่าที่จะยอมรับวิธีการเรี ยนรู้แบบครึ่งตัวที่ให้ ความสาคัญกับกระบวนการมากกว่าผู้สอน
5) ความต้ องการวัสดุอุปกรณ์จาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับการสอนแบบตื่นตัว
ในห้ องเรี ยนต้ องมีความพร้ อมในเรื่ องวัสดุอปุ กรณ์
6) ผู้เรี ยนต่อต้ านวิธีการสอนที่ ไม่ใช่บรรยายเรื่ องจากผู้เรี ยนจะคุ้นชินกับ
การเรี ยนโดยวิธีการมารับความรู้ จากผู้สอนมากกว่าการเรี ยนโดยการลงมื อปฏิ บัติด้วยตนเอง
ตามคาแนะนาของผู้สอนเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้
1.4.5.2 การจัด การสิ่ ง ที่ ขัด ขวางการจัด การเรี ย นรู้ บอลเวล และไอสั น
(Bonwell and Eison) (นนทลี พรธาดาวิทย์ , 2559, น. 30-31) ผู้สอนต้ องก้ าวข้ ามข้ อจากัดของสิ่ง
ที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้เพื่อสร้ างประสิทธิภาพของการจัดการเรี ยนรู้ดงั นี ้
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ผู้สอนหลีกเลี่ยงสิ่งกี ดขวางทัง้ 6 ข้ อที่กล่าวมาข้ างต้ นด้ วยการดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
1) ผู้สอนควรพิจารณาวิธีการสอนแบบอื่น ๆ ที่ช่วยลดเวลาในการสอน
บรรยายแต่ควรใช้ วิธีการสอนอื่น ๆ มอบหมายงานให้ ผ้ เู รี ยนในการเรี ยนรู้ เช่น การอ่าน การเขียน
รวมถึงการทดสอบในชันเรี
้ ยน เป็ นกิจกรรมที่ให้ ผ้ เู รี ยนต้ องไปศึกษาค้ นคว้ าเนื ้อหาความรู้
2) ผู้สอนควรให้ เวลากับการเตรี ยมการก่อนการสอน เพื่อสร้ างสรรค์การ
สอนแบบใหม่ ๆ มากกว่าวิธีการสอนแบบบรรยายมาใช้
3) ห้ องเรี ยนขนาดใหญ่จะมีข้อจากัดในการใช้ เพราะยากที่จะให้ ผ้ เู รี ยน
มากกว่า 40 คนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมอภิปรายได้ อย่างทั่วถึงดังนัน้ ผู้สอนอาจแบ่งผู้เรี ยน
ออกเป็ นกลุม่ จัดกิจกรรมอภิปรายกลุม่ ย่อย หรื อให้ ผ้ เู รี ยนอ่านเขียนวิจารณ์
4) ผู้ส อนคิดว่าผู้เรี ยนเป็ น ผู้บ รรยายที่ เก่ง ที่ ดี ไม่มี เหตุผลที่ จ ะเปลี่ ย น
วิธีการสอนแบบบรรยาย แม้ นว่าการสอนแบบบรรยายเป็ นวิธีการที่ มีศักยภาพในการถ่ายทอด
ข้ อมูล แต่ไม่ได้ หมายความว่าจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ย นรู้ที่ชดั เจน เพราะเป็ นสิ่งที่ยากระหว่าง
สิ่งที่ผ้ เู รี ยนคิดกับสิ่งที่ผ้ เู รี ยนสามารถสัมผัสจับต้ องได้ อย่างเป็ นรูปประธรรม
5) ความต้ องการวัสดุอุปกรณ์ จาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับการสอนทาให้ ก้าว
ข้ ามข้ อจากัดไปได้ แต่การเรี ยนรู้ อาจไม่จาเป็ นต้ องใช้ วสั ดุอุปกรณ์ ทุกวิธี เช่น การสรุ ปการเขียน
การอ่านอาจไม่ต้องใช้ วสั ดุอปุ กรณ์
6) ผู้เรี ย นต่อ ต้ า นวิ ธี ก ารสอนที่ ไ ม่ ใช่ ก ารบรรยาย ถ้ า วิ ธี ก ารสอนที่ ใ ช้
ไม่ราบเรี ยบ แต่น่าสนใจไม่เหมือนกับวิธีที่ผ้ ูเรี ยนคุ้นเคย วิธีการสอนที่โดดเด่นมีกิจกรรมผู้เรี ยน
มีสว่ นร่วมจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้ และลืมรูปแบบการสอนบรรยาย
ผู้เรี ยนควรมีพืน้ ฐานความเชื่อว่าวิธีการสอนแบบตื่นตัวจะสามารถขจัด
ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้เรี ยนและผู้สอนได้ ดงั นี ้
1) ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากผู้ เรี ย น ได้ แก่ ผู้ เรี ย นไม่ ร่ ว มกิ จ กรรมเรี ย นรู้
เนื ้อหาวิชาไม่เพียงพอ ไม่ใช่การคิดระดับสูง ไม่สนับสนุนประสบการณ์ที่ผ้ สู อนจัดให้
2) ความเสี่ยงที่เกิดความเสี่ยงที่เกิดจากผู้สอน ได้ แก่ ไม่ควบคุมชันเรี
้ ยน
ไม่มนั่ ใจในตนเอง ไม่มีทกั ษะเกี่ยวกับกระบวนการที่ใช้ สอน ผู้สอนต้ องไม่เพียงทาตามผู้สอนคนอื่น
หรื อเห็นวิธีการสอนที่นามาใช้ เหล่านี ้เป็ นเพียงกระแสแฟชัน่
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1.4.6 บทบาทผู้เรี ยน และผู้สอน
1.4.6.1 บาทบาทผู้เรี ยน บอลเวล และ ไอสัน (Bonwell and Eison) (นนทลี
พรธาดาวิทย์, 2559, น. 28-29) กล่าวถึงบทบาทของผู้เรี ยนในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก ผู้เรี ยนไม่ได้
เป็ นผู้ฟังผู้สอนบรรยายเพียงอย่างเดียว แต่ในทางกลับกันเป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อน
กิจกรรมเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ดงั นันผู
้ ้ เรี ยนควรมีบทบาทดังนี ้
1) มีความรับผิดชอบ เตรี ยมตัวล่วงหน้ าให้ พร้ อมที่จะเรี ยนรู้ ศึกษา และ
ปฏิบตั งิ านในสิ่งที่ผ้ สู อนมอบหมายให้ ศกึ ษาล่วงหน้ า
2) ให้ ความร่ วมมื อกับผู้สอนในการจัดการเรี ยนรู้ เพิ่ม จากการวางแผน
การจัดการเรี ยนรู้การดาเนินกิจกรรมและการประเมินผล
3) มี ส่วนร่ วมในการท ากิ จ กรรมที่ ผ้ ูสอนและผู้เรี ย นร่ วมกัน วางแผนไว้
อย่างกระตือรื อร้ น
4) มี ปฏิ สั ม พั น ธ์ ระหว่ า งผู้ สอนกั บ ผู้ เรี ยนและผู้ เรี ยนกั บ ผู้ เรี ยน
ในการร่ วมมื อกัน ทางานเพื่ อสร้ างองค์ค วามรู้ ใหม่การทางานเป็ น ที ม และการยอมรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้อื่น
5) มีความกระตือรื อร้ นที่จะเรี ยนรู้ได้ ลงมือปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ งด้ วย
ตนเองเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
6) มี การใช้ ความคิดเชิ งระบบได้ แก่การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิ งเหตุผล
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชื่อมโยง และการคิดอย่างสร้ างสรรค์
7) มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู้ เพราะการเรี ยนรู้ ไม่ใช่เรื่ องที่น่าเบื่อแต่เป็ น
การเรี ยนรู้แบบสนุกสนานมีชีวิตชีวา
1.4.6.2) บทบาทผู้สอน นนทลี พรธาดาวิทย์. (2559, น. 27-28) ได้ กล่าวถึง
การจัด กิ จ กรรมและวิ ธี ก ารจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ผู้ สอนเป็ นผู้ ที่ มี บ ทบาทที่ ส าคัญ ที่ จ ะท าให้
การจัด การเรี ย นรู้ บรรลุวัต ถุป ระสงค์ ซึ่ง ผู้ส อนต้ อ งเปลี่ ย นบทบาทจากการท าหน้ าที่ ส อนเป็ น
ผู้อานวยความสะดวก แนะนาช่วยเหลือดูแล และกระตุ้นผู้เรี ยนในการเรี ยนรู้จงึ ควรมีบทบาทดังนี ้
1) เป็ นศูนย์ กลางของการเรี ยนรู้ ไม่ใช่ศูนย์กลางของการสอนกล่าวคือ
เป็ นผู้วางแผนกิจ กรรมกลุ่ม เป้าหมายที่ ต้องการพัฒ นาผู้เรี ยนเน้ นผลที่ ผ้ ูเรี ยนสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ ในชี วิต จริ ง โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ย นมี ส่วนร่ วมในการวางแผนก าหนดวิธี ก ารเรี ย นรู้
ของตนเอง
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2) สร้ างบรรยากาศการมี ส่ ว นร่ ว ม และการเจรจาข้ อ สอบในการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างให้ ผ้ ู เรี ย นมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ที่ ดี แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ซึ่ง กัน และกัน
ระหว่างผู้สอนและเพื่อน ๆ ในชันเรี
้ ยน
3) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ยนมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการกิ จ กรรมที่ ส นใจ รวมทัง้ กระตุ้น ให้ ผู้เรี ย นได้ ฝึ ก การแก้ ปั ญ หา การสื บ ค้ น ด้ ว ยตนเอง
การวิเคราะห์กรณีตวั อย่าง และโครงงานเป็ นต้ น
4) การจั ด สภาพ แวดล้ อมการเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ (Collaboratory
Learning) ส่งเสริมให้ เกิดการร่วมมือในกลุม่ ผู้เรี ยน
5) กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบบู ร ณาการทัง้ เนื อ้ หาสาร วิ ธี ก าร และฝึ ก
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีการบูรณาการเนื ้อหาสูก่ ารประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์จริง
6) จัดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ ให้ ท้าทาย โดยการเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รับ
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย มากกว่าการเรี ยนแบบบรรยากาศเดิม ๆ แม้ นว่าจะเป็ น
รายวิ ช าที่ เ น้ นการบรรยายหลัก การ และทฤษฎี เป็ นหลัก ก็ ส ามารถจัด กิ จ กรรมเสริ ม เช่ น
การจัด กลุ่ ม การอภิ ป ราย การโต้ วาที การแก้ ไขสถานการณ์ ที่ ก าหนดเสริ ม เข้ ากั บ กิ จ กรรม
การบรรยาย
7) วางแผนในเรื่ อ งเวลาการจัด การเรี ย นรู้ อย่า งชัด เจนทัง้ ในประเด็ น
เนือ้ หา และการกิจกรรมในชัน้ เรี ยน เนื่ องจากการเรี ยนรู้ ใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมมากกว่าการ
บรรยาย ดังนัน้ ผู้สอนจาเป็ นต้ องวางแผนอย่างชัดเจน โดยการกาหนดรายละเอียดของกิจกรรม
ลงในหมวดรายวิชา
8) ผู้สอนควรใจกว้ างยอมรับในความสามารถในการแสดงออกและความ
คิดเห็นที่ผ้ เู รี ยนนาเสนอ
จากการศึ ก ษาการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active Learning) ผู้ วิ จัย สรุ ป ได้ ว่ า เป็ น
การจัดการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องเป็ นผู้ลงมือกระทาด้ วยตนเอง โดยผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมและตอบสนอง
ต่อกระบวนการเรี ยนรู้ มีวิธีการเรี ยนรู้ 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) กิจกรรมนาเข้ าสู่การสอน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
สร้ างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ส่วนครู เป็ นช่วงที่ ศึกษาทัศนคติ ความรู้ ประสบการณ์ เดิมของ
ผู้เรี ยน และสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูเรี ยนมาสู่เรื่ องที่ จะเรี ยนรู้ 2) กิ จกรรมที่ ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความรู้
ทักษะ และทัศนคติ เป็ นขัน้ ที่ ผ้ ูเรี ยนได้ รับความรู้ ข้ อมูล และแนวคิด โดยการวิเคราะห์ และนา
ความรู้ ไปใช้ ใ นสถานการณ์ ใหม่ ๆ ซึ่ ง ผู้ส อนควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ค้ น หาวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ
เพื่อแก้ ไขปั ญหา อาจมีกิจกรรมแทรกสอดระหว่างการเรี ยนการสอน ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ ทักษะ
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และทัศนคติ 3) กิจกรรมปิ ดท้ ายที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนจดจาไม่ร้ ูลืม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ สะท้ อน
ในสิ่ งที่ เรี ย นรู้ และแสดงความรู้ สึก ในตอนจบ จากการศึก ษาการจัดการเรี ยนรู้ เชิ ง รุ ก (Active
Learning) ผู้ วิ จัย ได้ น าแนวคิ ด ดัง กล่ า วมาพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในระยะเตรี ยมความพร้ อม และการจัดการเรี ยนรู้เพื่อกระตุ้น และ
สร้ างบรรยากาศให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความผ่อนคลาย ไม่ร้ ู สึกตึงเครี ยด นาสิ่งที่ได้ จากการเรี ยนรู้ มาฝึ ก
ปฏิ บัติ ในสถานการณ์ จ าลอง ด้ ว ยการแสดงบทบาทสมมติ ต่ า ง ๆ และลงมื อ ปฏิ บัติ จ ริ ง ใน
สถานการณ์ใหม่ที่มีความใกล้ เคียงกับสถานการณ์เดิม
2. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ หรื อรู ปแบบการสอน เป็ นคาที่ใช้ เรี ยกแตกต่างกันไปตามยุค
สมัย โดยจ๊ อยซ์ วีลและคาลฮัล (Joyce, M. & E, 2015, p. 7) กล่าวว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เป็ นรู ปแบบการสอนที่พยายามช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนสร้ างความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
ในการเรี ย นรู้ หลายรู ป แบบ เริ่ ม จากการศึก ษาผู้เรี ย นจากแบบสอบถามเพื่ อ เป็ น การทดสอบ
สภาพแวดล้ อมของผู้ เรี ย น และใช้ ในการสร้ างสมมุ ติ ฐ านเพื่ อ น าไปสู่ ก ารทดสอบมากขึ น้
โดยรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้มีการเรี ยนการสอนที่แตกต่างกัน ซึง่ การออกแบบการเรี ยนรู้นนจะเน้
ั้
น
ให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจตนเอง สร้ างความรู้ด้วยตนเอง และมีเป้าหมายด้ านสังคมและวิชาการ
ปั จจุบนั นิยมใช้ คาว่า “การจัดการเรี ยนรู้ ” แทนคาว่า “การสอน” เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ให้ ผ้ สู อนจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และบทบาทผู้สอนเปลี่ยนเป็ น
ผู้กระตุ้น และผู้อานวยความสะดวก แทนการบอก เล่ า ขยายความ ให้ ผ้ เู รี ยนฟั ง ในอดีตผู้สอนเป็ น
ผู้มี บ ทบาทส าคัญ ผู้ส อนเป็ น ศูน ย์ ก ลางมี บ ทบาทหน้ าที่ ในการถ่ ายทอดความรู้ ให้ แ ก่ ผ้ ูเรี ย น
แต่ในปั จ จุบัน เป็ น ยุค ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศความรู้ และข้ อ มูล สามารถหาได้ จ ากรอบตัว
ดังนันบทบาทของผู
้
้ สอนจึงเปลี่ยนจากผู้สอนเป็ นผู้จดั การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยน การเรี ยนรู้
เป็ นกระบวนการทางสมองของผู้เรี ยน ดังนันกระบวนการจั
้
ดการเรี ยนรู้จึงต้ องมีระบบ หรื อขั น้ ตอน
ที่ ผ้ ู สอนจะต้ อ งวางแผนการด าเนิ น การอย่ า งรอบคอบ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ดัง นั น้
ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้ (คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรี ยนรู้ , 2542, น. 4-5; รุ่ง แก้ ว
แดง, 2542, น. 96-99) จึง มี ค วามหมายว่า เป็ น กระบวนการจัด การเรี ยนรู้ ที่ ผ้ ูสอนด าเนิ น การ
จัดการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับความแตกต่างของผู้เรี ยน โดยลดบทบาทผู้สอนให้ น้อยลงเพิ่ม
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน โดยยึดหลักผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ให้ ผ้ ูเรี ยนมีความคิดอย่างอิ สระ
ดึงความรู้ ความคิด ประสบการณ์ เดิมของผู้เรี ยน เพื่อเป็ นการสร้ างองค์ความรู้ ใหม่สนับสนุนให้
ผู้เรี ย นท างานเป็ น กลุ่ม และเสริ ม สร้ างความเป็ น ระเบี ย บวินัย รู้ จักสิ ท ธิ และหน้ าที่ ความเป็ น
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พลเมืองของประเทศ (รุ่ง แก้ วแดง, 2542, น. 110-111) รวมถึงเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่วมในการจัด
กิ จ กรรม และได้ ล งมื อ ปฏิ บัติจ ริ ง ซึ่ งเป็ น การพัฒ นากระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึก ษา ค้ น คว้ า
ทดลอง แสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง และให้ ความส าคัญ กับผู้เรี ยนด้ วยการบูรณาการหลักของ
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามความถนัด ความสนใจ ด้ วยการใช้ สื่อ และแหล่ง
เรี ยนรู้ที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริ งทังในและนอกห้
้
องเรี ยน โดยผู้สอนควรวิเคราะห์
ผู้เรี ยนก่อนเรี ยน ใช้ หลักการของจิตวิทยาในการจัดการเรี ยนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนาไปสู่
การออกแบบการเรี ย นการสอนที่ เหมาะสมกับ ผู้เรี ย น การออกแบบการวัด และ ประเมิ น ผล
การเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง ให้ ค วามรัก ความเข้ าใจ ความเมตตา เอาใจใส่ และติด ตามผลงาน
ของผู้เรี ยนอย่างใกล้ ตลอดเวลา
2.1 ความหมายของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
นัก การศึก ษาได้ ใช้ ค าเกี่ ย วข้ อ งกับ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ที่ ค ล้ ายคลึง กัน เช่น
กลยุท ธ์ ก ารสอน วิธี ก ารสอน ระบบการสอน รู ป แบบการสอน หรื อ อาจเรี ย กชื่ อ เป็ น อย่ างอื่ น
ที่มีความหมายคล้ ายกันซึ่งหมายถึง รู ปแบบการเรี ยนการจัดการเรี ยนรู้ ครอบคลุมองค์ประกอบ
ที่สาคัญ ๆ ของการจัดการเรี ยนการสอนในภาพรวม โดยมีวิธีสอนเป็ นองค์ประกอบย่อยของระบบ
การเรี ยนการสอน ดังนัน้ อาจกล่ าวได้ ว่า การนาวิธีสอนต่าง ๆ มาดาเนินการอย่างเป็ นระบบตาม
หลักการ และวิธีการ โดยกระบวนการนัน้ คือ วิธีสอน หรื อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งหมายถึง
การจัดการเรี ยนการสอนที่ มีความครอบคลุมองค์ประกอบที่สาคัญของการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบ
ตามหลัก การ แนวคิด โดยประกอบด้ ว ยขัน้ ตอนการจัด การเรี ย นการสอน รวมถึ ง วิธี ก ารสอน
และเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพเป็ นไปตาม แนวคิด
ทฤษฎี หรื อหลักการ (ทิศนา แขมมณี, 2548, น. 221)
2.2 องค์ ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
ทิ ศ นา แขมมณี . (2548, น. 222) กล่ า วว่ า องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการการ
จัดการเรี ยนรู้ประกอบด้ วย
2.2.1 ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความเชื่อ ที่เป็ นพื ้นฐานของรูปแบบ
การสอน
2.2.2 รายละเอียด สภาพ หรื อลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ อง
กับหลักการ
2.2.3 ก ารจั ด ระบ บ คื อ ก ารจั ด อ งค์ ป ระก อ บ แล ะค วาม สั ม พั น ธ์
ขององค์ประกอบของระบบให้ สามารถนาผู้เรี ยนเป็ นสูเ่ ป้าหมาย
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2.2.4 รายละเอียดข้ อมูลวิธีสอน และเทคนิคการสอนเพื่อช่วยให้ กระบวนการ
เรี ยนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 ประเภทของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
จ๊ อยซ์ และ วี ล (Joyce. B. & Weil. M, 1997, p 11) ได้ ศึ ก ษารู ป แบบการจั ด
การเรี ยนรู้ ในบริ บทต่าง ๆ เพื่ อ ให้ ก ารจัด การเรี ยนการสอนบรรลุเป้าหมาย ซึ่งพบว่า การแบ่ง
ประเภทของรูปแบบมีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน แต่อาจมีชื่อเรี ยกแตกต่างกัน ดังนี ้
2.3.1 รู ป แบบทางสัง คม (Social Models) เป็ นรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้
ที่เน้ นทางด้ านสังคม การทางานร่ วมกัน ความร่ วมมื อร่ วมใจ เป็ นพลังให้ เกิดการเรี ยนรู้ สภาพ
ห้ องเรี ยน จะมีลกั ษณะเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ การสร้ างความสั มพันธ์ ซึ่งกันและกันในชันเรี
้ ยน
ซึ่ ง รู ป แบบการสอนนี ไ้ ด้ แก่ คู่ เ รี ย นรู้ (Partner in Learning) กลุ่ ม สื บ สวนสอบสวน (Group
Investigation) บทบาทสมมุติ (Role Playing) การสอนแบบซัก ค้ าน (Jurisprudential Inquiry)
(Joyce. B. & Weil. M, 1997, p. 12-14)
2.3.2 รู ป แบบกระบวนการสารสนเทศ (Information-Processing models)
เป็ นรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นการเพิ่มแรงขับ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลให้ เกิดความรู้สึกที่จะค้ นคว้ า
หาข้ อมูล การจัดเก็บข้ อมูล ตระหนักถึงปั ญหา และแนวทางในการแก้ ปัญหา พัฒนาเป็ น แนวคิด
และภาษาเพื่อสื่อสาร เป็ นรูปแบบที่เพิ่มพูนความสามารถในการคิดสติปัญญา ได้ แก่ การคิดแบบ
อุปนัย (Inductive Thinking) การสอนแบบมโนทัศน์ (Concept Attainment) การสอนแบบช่วยจา
(Mnemonics) การสอนด้ วยผังมโนทัศน์ (Advanced Organizers) การค้ นคว้ าด้ วยกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) กระบวนการสื บ สวนสอบ สวน (Inquiry Training)
การทางานร่วมกัน (Synectics) (Joyce. B. & Weil. M, 1997, p. 14-18)
2.3.3 รู ป แบบทางบุค คล (Personal models) เป็ นรู ปแบบการเรี ย นรู้ ที่ เน้ น
ความแตกต่างของผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล ซึง่ ผู้เรี ยนแต่ละคนที่มีความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจที่ แตกต่างกัน ดังนัน้ ผู้ส อนควรใช้ วิธีการเพิ่ ม พูนความรู้ ความสามารถ เพื่ อประกอบการ
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนที่แตกต่างกัน ได้ แก่ การสอนทางอ้ อม (Nondirective Teaching) และการสอน
เสริมเป็ นรายบุคคล (Enhancing Self-Esteem) (Joyce. B. & Weil. M, 1997, p. 18-19)
2.3.4 รู ป แบบทางพฤติ ก รรม (Behavioral Models) เป็ นรู ป แบบการจั ด
การเรี ยนรู้ที่เน้ นพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรี ยน โดยทัว่ ไปเรี ยกว่าทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม เพื่อปรับ
พฤติกรรมในการดารงชี วิต ระบบการสื่ อสารที่ตอบสนองกับข้ อมูล เพื่ อให้ ประสบความส าเร็ จ
ในการงาน เปรี ยบเสมือนการเดินขึน้ บันไดก้ าวแรกที่ เดินไปยังพัฒ นาไม่เต็มที่ แต่เมื่อก้ าวต่อไป
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ก็ปรับพฤติกรรมการก้ าว การเดิน นันคื
้ อการเรี ยนรู้ และปรับพฤติกรรมของตนเองให้ เหมาะสมกับ
บริบทแวดล้ อม รูปแบบการสอนที่เน้ นการพัฒนาพฤติกรรมเหมาะสาหรับผู้เรี ยนทุกวัย เพื่อให้ การ
เรี ยนรู้บรรลุเป้าหมาย รูปแบบนี ้ได้ แก่ การเรี ยนรู้แบบรอบรู้ (Mastery Learning) การสอนทางตรง
(Direct Instruction) การกระตุ้น (Simulation) การเรี ยนรู้ ทางสังคม (Social Learning) การเรี ยน
แบบกาหนดโปรแกรม (Program Schedule) (Joyce. B. & Weil. M, 1997, p. 19-21)
3. แนวคิดทฤษฎีท่ ใี ช้ เป็ นฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี สริมสร้ าง
ความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่น
ในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่น มีแนวคิดสาคัญที่ต้อง
คานึง ถึง คือ การจัดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ ซึ่งประกอบด้ วยผู้เรี ยน ผู้ส อน รู ป แบบ
การจัด การเรี ย นรู้ ซึ่ง มี จุด มุ่ง หมายหลัก คื อ การพัฒ นาให้ ผ้ ูเรี ย นซึ่ ง เป็ น วัย รุ่ น มี คุณ ลัก ษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ คื อ ความฉลาดทางสั ง คมโดยเน้ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้ เรี ย น
เป็ นศูนย์กลาง และผู้เรี ยนมีบทบาทที่สาคัญในการเรี ยนรู้
ดังนัน้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ น
ผู้วิจยั ได้ พิจารณาแนวคิ ดทฤษฏี การเรี ยนรู้ ที่นามาใช้ ประกอบด้ วย ทฤษฎี ปัญญาสังคม (Social
Cognitive Theory) ทฤษ ฎี การเรี ยนรู้ อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Learning : PL) และ
การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก (Active Learning) มาใช้ ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนร่ วมกับ
แนวคิดการสร้ างความฉลาดทางสังคมของอัลเบรชท์ เพื่อต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนซึ่งเป็ นวัยรุ่นเกิดความ
ฉลาดทางสังคม ซึ่งประกอบด้ วยการตระหนักรู้ การแสดงตนเอง ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น
ความชัดเจนในการสื่ อสารกับ ผู้อื่น และการเข้ าถึ งความรู้ สึกของผู้อื่น รวมทัง้ การจัด กิ จ กรรม
ในรู ปแบบการเรี ยนการสอนดังกล่าวต้ องใช้ กระบวนการกลุ่ม การสื่อสาร และมี ปฏิ สัมพันธ์ กัน
ซึ่งเป็ นการสร้ างคุณ ลักษณะของความฉลาดทางสังคม และแนวคิดดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่ม ของ
รู ป แบบ Information-Processing Models ที่ เ น้ นการเพิ่ ม แรงขั บ ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คลให้ เกิ ด
ความรู้สึกที่จะค้ นคว้ าหาข้ อมูล การจัดเก็บข้ อมูล ตระหนักถึงปั ญหาและแนวทางในการแก้ ปัญหา
พัฒนาเป็ นแนวคิด และภาษาเพื่อสื่อสารเป็ นรูปแบบที่เพิ่มพูนความสามารถในการคิดสติปัญญา
(Joyce. B. & Weil. M, 1997, p. 14-18) แ ล ะ แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ท า ง สั ง ค ม (Social) ที่ มี อ ยู่
ในรูปแบบ Social Models ที่เน้ นทางด้ านสังคมการทางานร่วมกัน ความร่วมมือร่วมใจเป็ นพลังให้
เกิดการเรี ยนรู้ สภาพห้ องเรี ยนจะมีลกั ษณะเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ การสร้ างความสัมพันธ์ซงึ่ กัน
และกันในชันเรี
้ ยน (Joyce. B. & Weil. M, 1997, p. 12-14) ซึ่งเป็ นแนวคิดทฤษฎีที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยน
มี ค วามเข้ าใจ และตระหนั ก ในตนเอง (Self-Realization) เป็ นหลัก การเรี ย นแบบแก้ ปั ญ หา
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(Problem Solving) หรื อ การเรี ย นรู้ จากการปฏิ บั ติ (Learning by Doing) จากหลั ก การที่ ว่ า
การพัฒ นาคื อ การเปลี่ ย นแปลง ดัง นัน้ การเรี ย นรู้ ของคนเราจึง ไม่ไ ด้ อ ยู่แ ต่ในห้ อ งเรี ย น หรื อ
ในสถานศึก ษาเท่า นัน้ แต่จ ะต้ อ งมี ก ารด าเนิ น ไปตลอดชี วิ ต ของผู้เรี ย นเองจึง เกิ ด ความชื่ อ ว่า
การศึกษาคือชีวิต (Education is Life) การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี นี ้
เริ่ ม จากผู้ส อนเลื อ กเนื อ้ หาวิช า และประสบการณ์ ที่ เหมาะสมแก่ผ้ ูเรี ยน เน้ น การปลูกฝั ง หรื อ
ฝึ ก อบรมเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ ประสบการณ์ (Experience) ซึ่ ง เนื อ้ หาที่ ใ ช้ ใ นการปลูก ฝั ง หรื อ
ฝึ กอบรมนันจะต้
้
องมีความเกี่ยวข้ องกับตัวผู้เรี ยน สภาพแวดล้ อม และปั ญหาในสังคม โดยผู้สอน
ไม่เน้ นการถ่ายทอดแต่เนื ้อหาวิชาความรู้แต่จะคอยเป็ นผู้ดแู ลและให้ ความช่วยเหลือในการสารวจ
ปัญหา ความต้ องการ และความสนใจของผู้เรี ยน คอยเป็ นผู้แนะนาในการแก้ ปัญหา แล้ วให้ ผ้ เู รี ยน
เป็ น ผู้ป ฏิ บัติ ส่วนด้ านการประเมิ น ผลจะน าผลที่ ได้ ม าพัฒ นาผู้เรี ยนในด้ านต่าง ๆ ด้ วยเหตุนี ้
การเรี ยนการสอนจึงส่งเสริ มการลงมือปฏิบตั ิ เพื่อฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนแก้ ปัญหาโดยการอภิปราย ซักถาม
และแก้ ปั ญ หาร่ ว มกัน ซึ่ ง เป็ นลัก ษณะการจัด การศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ นให้ ผู้เรี ย นมี ค วามสามารถ
ที่จะพิจารณา ตัดสินใจ โดยอาศัยประสบการณ์ ต่าง ๆ และผลที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการทางาน
เป็ นกลุ่ม โดยมี เป้าหมายให้ ผ้ ูเรี ยนมี ความสามารถที่ จะควบคุม การเปลี่ ยนแปลง และปรับปรุ ง
ตนเองให้ อยู่ร่วมกับ สัง คมได้ อย่างมี ค วามสุข และแนวคิด ทฤษฎี การเรี ยนรู้ ที่ ใช้ ในการพัฒ นา
รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนครัง้ นี ้ ได้ แก่
1. แนวคิดการสร้ างความฉลาดทางสังคมของอัลเบรชท์ (Social Intelligence: SI )
2. แนวคิดทฤษฎีปัญญาสังคม (Social cognitive theory)
3. แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้อย่างมีสว่ นร่วม (Participatory Learning: PL)
4. แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ซึ่ ง แนวคิ ด ทฤษฎี ทัง้ 4 ได้ ก ล่ า วไว้ ใ นหัว ข้ อที่ 3.1 ทฤษฎี ที่ ใช้ ในการพั ฒ นารู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู้แล้ ว และจากแนวคิดทฤษฏี ดงั กล่าว ผู้วิจยั ได้ นามาสังเคราะห์ความสอดคล้ อ ง
และความสัมพันธ์ ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นดังนี ้

หลักการสร้ างความฉลาด
ทางสังคมตามแนวคิด
ของ Albrecht
1. เป็ น การเรี ย นรู้ โดยอาศัย
วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย
เช่น การสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิ สัม พั น ธ์ การแสดงออก
จากรายการโทรทั ศ น์ หรื อ
ภาพยนตร์ เพื่ อ ให้ ผู้เรี ย นได้
เห็นแบบอย่างของพฤติกรรม
ที่ เ ป็ นพิ ษ และพฤติ ก รรมที่
เกื ้อกูล จากตัวแบบแล้ วนามา
ปรั บ ใช้ ในการพัฒ นาตนเอง
เพื่ อ ให้ มี พ ฤติ ก รรมที่ เกื อ้ กู ล
โดยการจิ น ตนาการสมมุ ติ
จากสถานการณ์ จ าลองที่
เกิดขึ ้นในชีวิตจริ ง

ทฤษฎีการเรียนรู้
อย่ างมีส่วนร่ วม
(Participatory Learning: PL)
1.การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(Experiental Learning)เป็ น
การเรี ยนรู้ทมี่ งุ่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยน
สร้ างความรู้จาประสบการณ์
เดิม มีลกั ษณะสาคัญ คือ

1.การปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
ความ คิ ด ค วาม รู้ สึ ก การ
กระทา ความคาดหวัง ความ
เชื่ อ การรั บ รู้ เกี่ ย วกับ ตนเอง
้ ซึ่ง
เป้าหมาย และความตังใจ
ปั จจัยดังกล่าวเป็ นตัวกาหนด
ลั ก ษ ณ ะและทิ ศ ทางขอ ง
1.1 เป็ นการเรี ยนรู้ที่อาศัย
พฤติ ก รรมในสิ่ ง ที่ บุ ค คลคิ ด ประสบการณ์ของผู้เรี ยน
เชื่ อ แ ล ะ รู้ สึ ก จ ะ เ ป็ น
ตัวกาหนดว่าบุคคลจะแสดง
พฤติ กรรม เช่ น ใด และใน
ขณะเดียวกันการกระทาของ
บุคคลจะเป็ นส่วนหนึ่งในการ
กาหนดลักษณะการคิด และ

ทฤษฎีปัญญาสังคม
(Social Cognitive Theory)
1. แรงจู ง ใจของผู้ เรี ย นมี ผ ล
ต่ อ พฤติ ก รรมความ ตั ง้ ใจ
ความมานะอดทน และเห็ น
คุณ ค่ า เป้ า หมายการเรี ย นรู้
ซึ่ง แรงจูง ใจต่อ การเรี ย นเกิ ด
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างเป้าหมาย
ความเชื่ อ มั่ น และมุ ม มอง
สภาพแวดล้ อมเพื่อให้ เรี ยนได้
สาเร็ จ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุ ก
(Action Learning)

1. เป็ นการจัดการเรี ยนรู้เชิง
รุกที่ผ้ เู รี ยนต้ องทากิจกรรม
และมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน
ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกันเอง
และผู้เรี ยนกับผู้สอนตลอด
การจัดการเรี ยนรู้

หลักการเรียนรู้

ตาราง 1 แสดงการสังเคราะห์หลักการจัดการเรี ยนรู้ของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
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หลักการสร้ างความฉลาด
ทางสังคมตามแนวคิดของ
Albrecht

ตาราง 1 (ต่อ)

2.การปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ลั ก ษ ณ ะขอ งบุ ค ค ล แล ะ
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ค ว า ม
คาดหวัง ความเชื่ อ อารมณ์
แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า รถ ท า ง
ปั ญ ญ าของบุ ค ค ลนั น้ จ ะ
พัฒนาและเปลีย่ นแปลง

การตอบสนองทางอารมณ์
ของเขา ลักษณะของร่ างกาย
และระบบการรับรู้ และระบบ
ประสาทมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
และศักยภาพของบุคคล

ทฤษฎีปัญญาสังคม
(Social Cognitive Theory)

2. เป็ นการจั ด การเรี ย นรู้ ที่
อาศั ย ประสบตั ว แบบจาก
รายการโทรทัศ น์ ภาพยนตร์
ในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของผู้เรี ยน

2. ผู้สอนควรพิจารณาความรู้
เดิมของผู้เรี ยน เพราะความรู้
เดิมเป็ นต้ นทุนที่สาคัญในการ
ส่ง เสริ ม หรื อ ขัด ขวางความรู้
เก่ า และเป็ น รากฐานสาคัญ
ในการสร้ างความรู้ใหม่

3. เป็ นการจั ด การเรี ย นรู้ ที่
ผู้ เรี ย นฝึ ก บู ร ณ าก ารวิ ช า
ความรู้ ต่างๆ เข้ าด้ วยกันแบบ
ไม่ แ ยกส่ ว น และฝึ กปฏิ บั ติ
ซ า้ ๆเพื่ อ เกิ ด ความช านาญ
แ ล ะ น า ค ว า ม รู้ ที่ มี อ ยู่ ไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในสถานการณ์
ต่างๆ

หลักการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้เชิงรุ ก
(Action Learning)

1.3 มี ป ฏิสัมพัน ธ์ ระหว่า ง 3. การจั ด โครงสร้ างความรู้
ผู้เรี ย นกับ ผู้เรี ย น และผู้เรี ย น ของผู้เรี ย นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
กับผู้สอน
เรี ยนรู้ และการนาความรู้ เดิม
ที่ มี อ ยู่ อ อ ก ม า ใ ช้ ห า ก
1.4 ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ เกิ ด ขึ ้น จัดระบบความรู้ ไม่เป็ นระบบ
ก่ อ ให้ เกิ ด การขยายตัว ของ ก็ จ ะดึ ง ความรู้ ออกมาใช้ ได้
เครื อข่ายความรู้
ยาก

ทฤษฎีการเรียนรู้
อย่ างมีส่วนร่ วม
(Participatory Learning: PL)
1.2 ก่ อ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้
ใหม่ๆ ที่ ท้าทายและต่อ เนื่อ ง
เป็ นการเรี ย นรู้ เชิงรุ ก (Active
Learning) คือ ผู้เรี ยนต้ องทา
กิจกรรมตลอดเวลา ไม่ได้ นั่ง
ฟั งบรรยายอย่างเดียว
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หลักการสร้ างความฉลาด
ทางสังคมตามแนวคิด
ของ Albrecht

ตาราง 1 (ต่อ)

ทฤษฎีการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้เชิงรุ ก
อย่ างมีส่วนร่ วม
(Action Learning)
(Participatory Learning: PL)
้ ้ สอนควรให้ ผ้ เู รี ยนฝึ ก
โดยอิ ท ธิ พ ลทางสัง คม ที่ ใ ห้ ที่ ทุ ก คนมี อ ยู่ อ อกไปอย่ า ง ดังนันผู
ข้ อ มู ล แ ล ะ ก ร ะ ตุ้ น ก า ร กว้ างขวาง
จัด โครงสร้ างด้ วยการเขี ย น
ตอบสนองทางอารมณ์ โดย
Mind Mappingเพื่อเชื่อมโยง
ผ่านการผ่านตัวแบบการสอน
1.5 เป็ นการเรี ยนรู้ ที่อาศัย ความรู้และข้ อมูล
และก ารชั ก จู ง ท างสั ง ค ม การสือ่ สารทุกรูปแบบ การพูด 4. การเรี ย นรู้ ควรมี ก ารฝึ ก
ขณะเดียวกันบุคคลจะกระตุ้น หรื อ การเขี ย น วาดรู ป การ ปฏิบัติอย่างมีเป้าหมายที่ท้ า
ปฏิกิริยาที่ตอบสนองแตกต่าง แ ส ด งบ ท บ า ท ส ม มุ ติ ซึ่ ง ทายทั ง้ ในเชิ ง ปริ ม าณ และ
กั น ตาม สภาพแวดล้ อม ที่ เอื ้ อ อ า น ว ย ใ ห้ เกิ ด ก า ร คุณภาพในระดับที่เหมาะสม
อาศัย อยู่ จากลั ก ษณะทาง เปลี่ ย นแปลง การวิ เคราะห์ ซ า้ ๆจนเกิ ด ความช านาญ
กายภาพ
และสังเคราะห์การเรี ยนรู้
รว ม ทั ้ง ผู้ เรี ย น ค ว รได้ รั บ
ค าแ น ะน าป้ อ น ก ลั บ เพื่ อ
ปรับปรุ งแก้ ไข เกิดการเรี ยนรู้
อย่างมีคุณภาพ และบรรลุใน
ระดับเชี่ยวชาญ

ทฤษฎีปัญญาสังคม
(Social Cognitive Theory)

4. ผู้เรี ยนอาศัยการเรี ยนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
พู ด ก ารเขี ย น ก ารแ ส ด ง
บ ท บ า ท ส ม ม ติ ก า ร
แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ ก า ร
วิเคราะห์ และการสังเคราะห์
เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความท้ า
ทาย เลือกวิธีการที่เหมาะสม
กั บ ตนเอง และเป็ นการจั ด
โครงสร้ างองค์ ค วามรู้ ของ
ผู้เรี ย นเอง เชื่ อ มโยงแนวคิ ด
และข้ อมู ล ต่ า งๆ ไปสู่ ก าร
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริ ง

หลักการเรียนรู้
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หลักการสร้ างความฉลาด
ทางสังคมตามแนวคิด
ของ Albrecht
2. เป็ นกระบวนการจั ด การ
เรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนรู้ จุออ่ น จุดแข็ง
และพัฒนาตนเองได้ จากการ
เรี ย นรู้ จากสิ่ ง รอบตั ว การ
ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง แ ล ะ
ค า แ น ะ น า ข อ ง ผู้ อื่ น ม า
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะพั ฒ น าต น
ตนเอง

ตาราง 1 (ต่อ)

3.การปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
พฤติกรรมและสภาพแวดล้ อม
ในชี วิต ประจ าวัน ของคนเรา
พ ฤ ติ ก รรท เป ลี่ ย น แ ป ล ง
เงื่อนไขสภาพแวดล้ อม ซึ่งใน
ขณ ะเดี ย วกั น เงื่ อ นไขของ
สภาพแวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นไป
นั น้ จะท าให้ พฤติ ก รรมถู ก
เปลี่ ย นแปลงไปด้ วย และ
สภาพแวดล้ อมนั น้ จะไม่ มี
อิทธิพลใดๆ ต่อบุคคลจนกว่า
จะมี พฤติ ก รรมบ างอย่ า ง
เกิดขึ ้น

ทฤษฎีปัญญาสังคม
(Social Cognitive Theory)

ทฤษฎีการเรียนรู้
อย่ างมีส่วนร่ วม
(Participatory Learning: PL)
2. การเรี ยนรู้ด้วยกระบวน
การกลุ่ ม (Group Process)
เป็ นวิ ธี ก ารที่ ท าให้ เกิ ด การ
เรี ยนรู้ แบบ มี ส่ ว นร่ ว ม ทุ ก
องค์ประกอบ คือกระบวน
การกลุม่ จะเอื ้ออานวยให้
ผู้ เ รี ย น ไ ด้ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ป ระส บ ก ารณ์ ให้ สะ ท้ อ น
ความคิด และอภิปรายได้ สรุ ป
ค ว า ม คิ ด รว บ ย อ ด จ น ได้
ทดลองหรื อประยุกต์ แนวคิ ด
กระบวนการกลุ่ม จะช่ ว ยให้
ผู้เรี ย นมี ส่วนร่ ว มสูง สุด และ
ทาให้ บรรลุงานสูงสุด
5. เพื่อให้ เกิดความชานาญใน
ก ารเรี ย น รู้ ผู้ เรี ย น ต้ อ งฝึ ก
การบูรณาการวิชาการความรู้
ต่างๆ เข้ าด้ วยกัน เพราะชีวิต
จ ริ ง ต้ อ ง ใ ช้ ใ น บ ริ บ ท ที่
หลากหลาย
6. ผู้ เรี ย นควรฝึ ก ทั ก ษะการ
ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการเรี ยนรู้ของตนเอง
ค ว ร ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
กระบวนการเรี ยนรู้ รู้ จุดอ่อน
จุด แข็ ง ความยากง่ า ย และ
วิธีการเรี ยนรู้ตา่ งๆ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุ ก
(Action Learning)

5. เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วย
กระบวนการกลุ่มที่เน้ นการมี
ส่วนร่ วมระหว่า งผู้เรี ย นด้ ว ย
กัน เอง และผู้เรี ย นกับ ผู้สอน
เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ จากผู้เรี ยนด้ วย
กั น เอง และค าแนะน าจาก
ผู้ส อน และเกิ ด การเข้ าใจที่
ลึกซึ ้งและคงทน

หลักการเรียนรู้
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หลักการสร้ างความฉลาด
ทางสังคมตามแนวคิด
ของ Albrecht

ตาราง 1 (ต่อ)

ทฤษฎีปัญญาสังคม
(Social Cognitive Theory)

ทฤษฎีการเรียนรู้
อย่ างมีส่วนร่ วม
(Participatory Learning: PL)

หลักการเรียนรู้

6. เป็ นกระบวนการจั ด การ
เรี ย นรู้ ที่ ผ้ ู เรี ยนเข้ าใจการ
เรี ย นรู้ ของตนเอง รู้ จุ ด อ่ อ น
จุ ด แข็ ง และวิ ธี ก ารเรี ย นรู้
ต่างๆ รวมถึงการประเมินและ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนเอง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุ ก
(Action Learning)
เพื่ อ ประเมิ น ตรวจสอบและ
ปรับปรุงพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
ตนเอง
7. การเรี ยนรู้ นอกจากจะช่วย
พั ฒ นาด้ านสติ ปั ญ ญ าแก่
ผู้ เรี ย นแล้ ว ด้ านสัง คมและ
ั นา
อารมณ์ ก็ควรเป็ นสิ่งที่พฒ
ไปพร้ อมกับสติปัญญา ดังนัน้
ผู้สอนควรส่งเสริ มด้ านสังคม
แ ล ะ อ ารม ณ์ ผ่ าน ก า รจั ด
บรรยากาศในห้ องเรี ยน
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หลักการสร้ าง
ความฉลาดทางสังคม
ตามแนวคิดของ Albrecht

ทฤษฎีปัญญาสังคม
(Social Cognitive Theory)

ทฤษฎีการเรี ยนรู้
อย่ างมีส่วนร่ วม
(Participatory Learning : PL)
การเรียนรู้โดยการสังเกต
1. ขัน้ ได้ รับประสบการณ์ ผู้เรี ยน
้ (Attentional ได้ มีโอกาสคิด ไตร่ตรอง ตรวจสอบ
1. กระบวนการตังใจ
Processes) ก า ร ตั ้ ง ใ จ สั ง เก ต พิจารณาประสบการณ์ที่ผ่านมาใน
พฤติกรรมที่ตวั แบบแสดงออก
อ ดี ต แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น
2. กระบวนการเก็บจา (Retention สถานการณ์จาลอง
Processes) การจดจ าลั ก ษ ณ ะ
ของตัว แบบ แล้ วแปลงข้ อมูล เป็ น 2. ขั ้ น ก า ร พิ จ า ร ณ า
รู ป แบบสัญ ลักษณ์ จัด โครงสร้ าง ประสบการณ์ ผู้เรียนจะได้ อธิบาย
เพื่อง่ายต่อการจดจา แล้ วซักซ้ อม ป ระส บ การณ์ ว่ า เกิ ด อะไรขึ น้
ลักษณะที่สงั เกตได้
บุคคลได้ กระทาอะไร พูดอะไร คิด
3. ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ร ะ ท า อ ย่ า ง ไ ร รู้ สึ ก อ ย่ า ง ไ ร ต่ อ
( Production Processes) แ ป ล ประสบการณ์ นัน้ รู้ สึก อย่างไรต่อ
สัญ ลัก ษณ์ ที่ เก็ บ มาลงมื อ ระท า บุ ค ค ล ที่ อ ยู่ ใ น ป ระ ส บ ก า รณ์
และเที ย บเคี ย งผลของการลงมื อ เหตุการณ์ นี ม้ ี ค วามส าคัญ ต่ อเรา
กระทา
อย่างไรมีอะไรบ้ างที่เรายังไม่เข้ าใจ
4. กระบวนการจูงใจ (Motivation ในเหตุก ารณ์ นั น้ การแลกเปลี่ ย น
Processes) เพื่ อ ให้ บุ ค คลเรี ย นรู้ ประสบการณ์
ในพฤติกรรมนัน้

1. กิ จ กรรมน าเข้ าสู่ การสอน
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างความคุ้นเคยซึ่ง
กันและกัน ส่วนครูเป็ นช่วงที่ศึกษา
เจตคติ ความรู้ ประสบการณ์ เดิ ม
ของผู้เรี ยน และสร้ างแรงจูงใจให้
ผู้เรียนมาสูเ่ รื่องที่จะเรียนรู้

การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก
(Action Learning)

ระยะที่ 2
ขั ้น ที่ 1 เร้ าความสนใจ
(Stimulation) เป็ นขัน้ การกระตุ้น
ให้ ผู้ เรี ย น เกิ ด ค วา ม ส น ใจ กั บ
สถานการณ์ที่กาลังจะเรียนรู้

ขัน้ ตอนการสอนของรูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี สริมสร้ าง
ความฉลาดทางสังคม
ระยะที่ 1
ขั ้ น เต รี ยม ค วาม พ ร้ อ ม
เป็ นการสร้ างความคุ้นเคยระหว่าง
ผู้เรี ยนผู้ส อน เพื่อทาความคุ้นเคย
และละลายพฤติกรรมของผู้เรียน

ดการเรี ยนรู้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นบนพื ้นฐานแนวคิด
ั้
ตาราง 2 แสดงการสังเคราะห์ขนตอนการจั
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
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หลักการสร้ าง
ความฉลาดทางสังคม
ตามแนวคิดของ Albrecht
วิธีสร้ างความตระหนักรู้ ในสถานการณ์
สังเกตความสัมพันธ์ที่พบเห็น จากรายการ
ที วี ห รื อ ภ า พ ย น ต ร์ เ พื่ อ สั ง เ ก ต
ความสัม พัน ธ์ การสื่ อสาร บทบาท แล้ ว
เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับ บริ บ ทที่ค้นพบด้ วยตนเอง
และฝึ ก ฝนสัญ ญาณ ภาษา ที่ ใ ช้ ใ นการ
สร้ างความสัม พั นธ์ กับ กลุ่ม บุ คคลระดับ
ต่างๆ
วิธีสร้ างการแสดงตนเอง
ค้ นหาวิธีที่เป็ นธรรมชาติในการแสดงออก
ด้ วยตนเอง เช่ น การเขี ย นค าอธิ บ าย
เกี่ ยวกั บ ตนเอง เพื่ อให้ คนอื่ นเข้ าใจ
หลังจากที่ พ บตนเองแล้ วบันทึก ข้ อความ
เสี ย งของตนเอง เพื่ อ ฝึ ก วิ ธี ก ารพู ด ออก
เสี ย งกับ คนแปลกหน้ า แล้ ว นามาศึก ษา
วิธีการสื่อสาร การเอาใจใส่ ความชัดเจน
การสื่อสาร และความถูกต้ อง หรื อการให้
เพื่ อนแชร์ ความรู้ สกึ ของตนเองเมื่อพบเรา
ครั ง้ แรก ด้ วยการแบ่ งปั นแง่มุม ต่า งๆ ใน
การปฏิสมั พันธ์

ตาราง 2 (ต่อ)
ทฤษฎีการเรี ยนรู้
อย่ างมีส่วนร่ วม
(Participatory Learning : PL)
การกากับตนเอง
2. ขั ้ น ก า ร พิ จ า ร ณ า
1. กระบวนการสังเกตตนเอง
ประสบการณ์ ผู้เรี ยนจะได้ อธิบาย
(Self-Observation) ก ารสั ง เก ต ก า ร ป ระสบ การณ์ ว่ า เกิ ดอะไรขึ ้น
กระทาของตนเอง
บุคคลได้ กระทาอะไร พูดอะไร คิด
2. กระบวนการตัดสินใจ
อ ย่ า ง ไ ร รู้ สึ ก อ ย่ า ง ไ ร ต่ อ
(Judgment Process) น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ ประสบการณ์ นัน้ รู้ สึก อย่า งไรต่อ
จ า ก ก า ร สั ง เก ต ต น เอ ง ม า เข้ า สู่ บุ ค ค ล ที่ อ ยู่ ใน ป ระ ส บ ก ารณ์
กระบวนการตัดสิ น ใจ โดยอาศัย การ เหตุก ารณ์ นีม้ ี ความสาคัญ ต่อเรา
ประเมิน ปฏิกิริยาการตอบโต้ จากสังคม อย่างไรมีอะไรบ้ างที่เรายังไม่เข้ าใจ
3. การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
ในเหตุก ารณ์ นัน้ การแลกเปลี่ ย น
(Self-Reaction) น าผลที่ ไ ด้ จากการ ประสบการณ์
ประเมิ น และการตั ด สิ น ใจ ไปสู่ ก าร
แสดง หรื อการปฏิบตั ติ อ่ ตนเอง
ทฤษฎีปัญญาสังคม
(Social Cognitive Theory)
2. กิ จ กรรมที่ ช่ วยให้ ผ้ ู เรี ย น
เกิ ด ความรู้ ทั ก ษะ และเจต
้ ่ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้
คติ เป็ นขันที
ข้ อมู ล และแนวคิ ด โดยการ
วิเคราะห์ และนาความรู้ ไปใช้ ใน
สถานการณ์ ใหม่ๆ ซึง่ ผู้สอนเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นหาวิธีการ
ต่า งๆ เพื่ อแก้ ไ ขปั ญ หา อาจมี
กิจกรรมแทรกสอดระหว่างการ
เรี ยนการสอน ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ด
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ

การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก
(Action Learning)

ขัน้ ตอนการสอนของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี สริมสร้ างความ
ฉลาดทางสังคม
ขัน้ ที่ 2 เสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคม (Enhancement)
2.1 ขัน้ สังเกตสถานการณ์ เป็ น
ขัน้ ที่ผ้ ูสอนนาเสนอสถานการณ์ ให้ แ ก่
ผู้เรี ย น จากนัน้ ให้ ผ้ ูเรี ยนร่ วมกันระดม
สมอง ด้ ว ยการสัง เกตความสัม พันธ์ ที่
พบเห็น การสื่อสาร การสื่อสาร การใช้
ภาษา
2.2 ขั น้ อธิ บ ายความรู้ สึ ก เป็ น
้ ่ผ้ เู รี ยนร่ วมกันระดมสมอง อธิ บาย
ขันที
ถึ ง เหตุก ารณ์ ดัง กล่ า วว่ า เกิ ด อะไรขึ น้
บุ ค คลได้ กระท าอะไร พู ด อะไร รู้ สึ ก
อย่างไร คิดอย่างไร และสมาชิกในกลุ่ม
ผู้ เรี ย นรู้ สึก อย่ า งไรต่ อ สถานการณ์ ที่
้ งเกตสถานการณ์
กาหนดให้ ซึง่ ขันกาสั
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หลักการสร้ าง
ความฉลาดทางสังคม
ตามแนวคิดของ Albrecht
วิธีสร้ างความถูกต้ อง
ติด ตามสถานการณ์ แล้ ว แสดงปฏิกิริยา
ต อบ โต้ ว่ า ต น เองจะมี ป ฏิ กิ ริ ยาต่ อ
สถานการณ์ นั น้ อย่ า งไร เลื อ กปฏิ บั ติ
อย่างไรมีความรู้สึกทางอารมณ์ ที่บ่งบอก
ถึงสัญญาณ หรื อพฤติกรรมอย่างไร ตาม
ค่า นิ ยมในตนเอง และเขี ย นภารกิ จของ
ตนเองและอธิ บ ายเหตุผ ลแล้ ว อ่า นซ า้ ๆ
ทุกวัน
วิธีสร้ างความชัดเจน
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารพู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ การแสดง
ความคิ ด เห็ น การทดสอบค าศัพ ท์ เพื่ อ
ประเมินความแข็งแรงของการใช้ คา การ
รวบรวมค าอุป มา อุป ไมยเพื่ อ ใช้ ใ นบท
สนทนา และการฝึ กตนเองเพื่อแสดงความ
คิดเห็นด้ วยการสเก็ตภาพ หรือการ์ ตนู
วิธีสร้ างการเอาใจใส่ ผ้ อู ่ นื
ศึกษาพฤติกรรมของผู้อื่น ทัง้ พฤติกรรมที่
ดี แ ล ะพ ฤติ ก รรม ที่ ไม่ ดี แ ล้ วน าม า
ปรับปรุงแก้ ไขให้ ดีขึ ้น

ตาราง 2 (ต่อ)
ทฤษฎีปัญญาสังคม
(Social Cognitive Theory)

ทฤษฎีการเรี ยนรู้
อย่ างมีส่วนร่ วม
(Participatory Learning : PL)
3. ขั ้น วิ เ คราะห์ ประสบการณ์
่ให้ ผ้ เู รียนพยายามทา
้
เป็ นขันตอนที
ความเข้ า ใจกับ ประสบการณ์ นั น้
อย่างลึกซึ ้งโดยละเอียด เพื่อให้ เกิด
ก า ร อ ย า ก รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ
ประสบการณ์อย่างถ่องแท้

การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก
(Action Learning)

ขัน้ ตอนการสอนของรูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี สริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคม
2.3 ขัน้ ค้ นหาทางเลือก เป็ นขัน้
ที่ผ้ ูเรี ยนน าสิ่งที่ สังเกต และการระดม
สมอง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ภายในกลุ่มของตนเอง แล้ วร่วม
ระดมสมองในการตัดสินใจ ว่าถ้ าอยูใ่ น
สถานการณ์ ดั ง กล่ า วจะปฏิ บั ติ ต น
อย่างไร จะมีวิธีการพูด สื่อสารอย่างไร
ให้ มี ค วามถูก ต้ องและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ ที่ ต้ องเผชิ ญ พร้ อมทั ง้
อธิ บ ายถึงเหตุผ ล และให้ ผ้ ูเรี ยนเลือก
วิธี ก ารน าเสนอผลที่ ได้ จ ากการระดม
สมองร่ ว มกัน เช่น การแสดงบทบาท
สมมุติ ผังความคิด แผนภาพการ์ ตนู ใน
การแสดงบทบาทต่ า งๆ เป็ นต้ นซึ่ ง
แล้ วแต่ ผ้ ู เรี ย นจะตกลงร่ ว มกั น แล้ ว
น าเสนอเพื่ อถ่า ยทอดแนวทางในการ
ปฏิบตั ิตน
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หลักการสร้ าง
ความฉลาดทางสังคม
ตามแนวคิดของ Albrecht

ตาราง 2 (ต่อ)

การรั บ รู้ ความสามารถ ของ
ตนเอง
เป็ น การตัดสิน ความสามารถของ
ตนเองว่ า สามารถท างานได้ ใน
ระดั บ ใด เป็ น การตั ด สิ น ผ ล ที่
เกิดขึ ้นจากการแสดงพฤติกรรม

ทฤษฎีปัญญาสังคม
(Social Cognitive Theory)

ทฤษฎีการเรี ยนรู้
อย่ างมีส่วนร่ วม
(Participatory Learning : PL)
4. ขั ้ น ส รุ ป บ ท เรี ย น ผู้ เรี ย น
ประมวลประสบการณ์ ที่ เกิ ด ขึ น้
นาไปเปรียบเทียบกับประสบการณ์
อื่น และสรุปเป็ นบทเรียนที่สมั พันธ์
กับชีวิตจริง
5. ขัน้ วางแผน ผู้เรี ยนนาบทเรี ยน
ที่ได้ มาประยุกต์ ใช้ ในการกาหนด
แนวทางในการปฏิบตั ิงาน
6. ขั น้ ลงมื อ ปฏิ บั ติ ขัน้ นี ค้ ื อการ
น าแผ น ที่ ว างไว้ ไป ป ฏิ บั ติ จริ ง
รวมทั ง้ การติ ด ตามผลของการ
ปฏิบตั ิ การลงมือปฏิบตั ิ
7. ขั น้ ประเมิ น ผลและติ ด ตาม
ก่ อ น-ระหว่ า ง-สุ ด สุ ด และหลั ง
กระบวนการผ่านไประยะหนึ่ง
3. กิ จ ก รรม ปิ ด ท้ าย ที่ ท าให้
ผู้เรี ยนจดจาไม่ ร้ ู ลืม เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ส ะท้ อนในสิ่งที่
เรียนรู้ และแสดงความรู้สึกในตอน
จบ3. กิ จ กรรมปิ ดท้ า ยที่ ท าให้
ผู้เรี ยนจดจาไม่ ร้ ู ลืม เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ส ะท้ อนในสิ่งที่
เรียนรู้ และแสดงความรู้สึกในตอน
จบ

การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก
(Action Learning)

ขัน้ ตอนการสอนของรูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ ท่ เี สริมสร้ างความ
ฉลาดทางสังคม
ขัน้ ที่ 3 ประยุกต์ ใช้ (Application)
ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ แล้ วให้ ผ้ เู รียนนาสิ่งที่ได้ รับจาก
การจัดกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ กบั
สถานการณ์ใหม่ที่มีความใกล้ เคียงกัน
กับสถานการณ์ด้วยการแสดงบทบาท
สมมุติ (Role play) เพื่อนาความรู้ที่
ได้ มาฝึ กปฏิบตั ิจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนด้ วยกันเอง และผู้เรียนกับ
ผู้สอน
ขั ้น ที่ 4 สะท้ อนสิ่ งที่ ได้ เรี ย นรู้
(Reflections) ผู้เรี ยนสะท้ อนสิ่งที่ตนเอง
ได้ เรี ย นรู้ จากความคิ ด ของตนเองโดย
อธิ บ ายความคิ ด ความรู้ สึ ก ในสิ่ ง ที่
ตนเองได้ เรี ย นรู้ และการน าความรู้ ที่
ได้ รับไปพัฒนาตนเอง
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การแสดงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น (รู ป แบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม -ประ-สะ) ที่ ม าจากการสัง เคราะห์
หลักการ และขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสัง คมของวัยรุ่ น บนพื น้ ฐานแนวคิด ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ อ งประกอบด้ วย 1) ความสัม พัน ธ์ ของ
หลั ก การ และวัต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม -ประ-สะ ดัง ภาพประกอบ 2
2) ความสัมพันธ์ ของวัตถุประสงค์ และรูปแบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม-ประ-สะ ดังภาพประกอบ 3
และ 3) ความสั ม พั น ธ์ ข องแนวคิ ด ทฤษ ฎี และรู ป แบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม -ประ-สะ
ดังภาพประกอบ 4

70
หลักการ
1. เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ เชิ งรุ กที่ผ้ ูเรี ยนต้ องทากิ จกรรม
และมีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกันเอง และ
ผู้เรี ยนกับผู้สอนตลอดการจัดการเรี ยนรู้
2. เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่อาศัยประสบการณ์ ความรู้เดิม
ของผู้เรี ยนเป็ นรากฐานในการสร้ างความรู้ใหม่
3. เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนฝึ กบูรณาการวิชาความรู้
ต่างๆ เข้ า ด้ ว ยกัน แบบไม่แ ยกส่ว น และฝึ ก ปฏิ บัติ ซ า้ ๆ
เพื่อเกิดความชานาญ และนาความรู้ที่มีอยูไ่ ปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ตา่ งๆ
4. ผู้เรี ยนอาศัยการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น
การพูด การเขียน การแสดงบทบาทสมมติ การแลก
เปลี่ย นเรี ย นรู้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ เพื่ อให้
ผู้เรี ย นเกิ ด ความท้ าทาย เลื อ กวิ ธี ก ารที่ เหมาะสมกั บ
ตนเอง และเป็ นการจัดโครงสร้ างองค์ความรู้ ของผู้เรี ยน
เอง เชื่อมโยงแนวคิดและข้ อมูลต่างๆ ไปสูก่ ารประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริ ง
5. เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการกลุม่ ที่เน้ นการ
มีสว่ นร่ วมระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกันเอง และผู้เรี ยนกับผู้สอน
เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รับประสบการณ์ จากผู้เรี ยนด้ วยกันเอง
และคาแนะนาจากผู้สอน และเกิดการเข้ าใจที่ลึกซึ ้งและ
คงทน
6. เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนเข้ าใจการเรี ยนรู้
ของตนเอง รู้ จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง และวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ต่ า งๆ
รวมถึงการประเมินและปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนเอง

วัตถุประสงค์ ของรูปแบบ
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ถึ ง สภาพ
ปั ญ หาจากสถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง
ในสังคม และชีวิตประจาวัน

2. เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นฝึ กทั ก ษะการกล้ า
แสดงออก การมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ ผู้อื่ น
ก า ร เข้ า ใ จ ต น เอ ง แ ล ะ ผู้ อื่ น ใ น
สถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ทัก ษะการคิ ด
การวิเคราะห์ และการแก้ ปัญหา

3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กกระบวนการทางาน
เป็ นกลุม่ รู้จกั ยอมรับ และรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้อื่น บนพื ้นฐานของความ
แตกต่างระหว่างบุคคล

4. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้วิธีการค้ นคว้ า
หาข้ อ มู ล การบู ร ณาการวิ ช าความรู้
ต่ า งๆ จ า ก ก ระ บ วน ก า รเรี ย น รู้ ที่
หลากหลาย เชื่อมโยงสูแ่ นวทางปฏิบตั ิ
ที่สอดคล้ องกับสถานการณ์ในชีวิตจริ ง

ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธ์ของหลักการ และวัตถุประสงค์ของรูปแบบ SEAR
หรื อ เร้ า-เสริม-ประ-สะ
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วัตถุประสงค์ ของรูปแบบ

1. เพื่อให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้ถึงสภาพ
ปั ญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
จริงในสังคม และชีวิตประจาวัน

2. เพื่อให้ ผ้ เู รียนฝึ กความกล้ า
แสดงออก การมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้อื่น การเข้ าใจตนเองและผู้อื่นใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ทักษะการ
คิด การวิเคราะห์ และการ
แก้ ปัญหา

3. เพื่อให้ ผ้ เู รียนฝึ กกระบวนการ
ทางานเป็ นกลุม่ รู้จกั ยอมรับ และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น บน
พื ้นฐานของความแตกต่างระหว่าง
บุคคล

4. เพื่อให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้วิธีการ
ค้ นคว้ าหาข้ อมูล การบูรณาการ
วิชาความรู้ตา่ ง ๆ จากกระบวน
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เชื่อมโยง
สูแ่ นวทางปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ SEAR หรือ เร้า-เสริม-ประ-สระ
ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อม เป็นระยะที่ผู้เรียน และ
ผู้สอนสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน

ระยะที่ 2 การจัดการเรียนรู้
รูปแบบ SEAR หรือ เร้า-เสริม-ประ-สะ
ขั้นตอนที่ 1 เร้าความสนใจ (Stimulation)
เป็ น ขั้ น การกระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความสนใจกั บ
สถานการณ์ที่กาลังจะเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเสริมสร้างทักษะ (Enhancement)
เป็นขั้นการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับเสริม
สร้างความฉลาดทางสังคม ประกอบด้วย 3 ขั้น
2.1 ขั้นสังเกตสถานการณ์ เป็นขั้นที่ผู้เรียนสังเกต
สถานการณ์ที่กาลังเรียนรู้จากตัวแบบ
2.2 ขั้นอธิบายความรู้สึก เป็นขั้นที่ผู้เรียน
อธิบายสถานการณ์เพื่อเข้าถึงความรู้สึกของตัวแบบ
2.3 ขั้นค้นหาทางเลือก เป็นขั้นที่ผู้เรียนสืบค้น
ข้อมูล เพื่อวางแผนแนวทางการแก้ปัญหา
ขั้นตอนที่ 3 ประยุกต์ใช้ (Application)
เป็นขั้นสรุปสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ และนาสิ่งที่เรียนรู้
ไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ที่มีความใกล้เคียงกับ
สถานการณ์เดิม
ขั้นตอนที่ 4 สะท้อนสิงที่ได้เรียนรู้ (Reflections)
เป็นขั้นที่ผู้เรียนสะท้อนสิ่งที่ตนเองได้รับจากการเรียนรู้
และประยุกต์ใช้ และนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคนเอง

ภาพประกอบ 3 แสดงความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ และรูปแบบ SEAR
หรื อ เร้ า-เสริม-ประ-สะ
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แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้
ในการพัฒนา รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
รูปแบบ SEAR
หรือ เร้า-เสริม-ประ-สระ
1. แนวคิดการสร้าง
ความฉลาดทางสังคม
ของอัลเบรชท์
(Albrecht)
2. ทฤษฎีปัญญาสังคม
(Social Cognitive
Theory)
3. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่าง
มีส่วนร่วม
(Participatory
Learning : PL)

4. การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก
(Active Learning)

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ SEAR หรือ เร้า-เสริม-ประ-สระ
ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อม เป็นระยะที่ผู้เรียน
และผู้สอนสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน

ระยะที่ 2 การจัดการเรียนรู้
รูปแบบ SEAR หรือ เร้า-เสริม-ประ-สะ
ขั้นตอนที่ 1 เร้าความสนใจ (Stimulation)
เป็นขั้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจกับ
สถานการณ์ที่กาลังจะเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเสริมสร้างทักษะ (Enhancing)
เป็นขั้นการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับเสริม
สร้างความฉลาดทางสังคม ประกอบด้วย 3 ขั้น
2.1 ขั้นสังเกตสถานการณ์ เป็นขั้นที่ผู้เรียน
สังเกตสถานการณ์ที่กาลังเรียนรู้จากตัวแบบ
2.2 ขั้นอธิบายความรู้สึก เป็นขั้นที่ผู้เรียนอธิบาย
สถานการณ์เพื่อเข้าถึงความรู้สึกของตัวแบบ
2.3 ขั้นค้นหาทางเลือก เป็นขั้นที่ผู้เรียนสืบค้น
ข้อมูล เพื่อวางแผนแนวทางการแก้ปัญหา
ขั้นตอนที่ 3 ประยุกต์ใช้ (Application) เป็น
ขั้นสรุปสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ และนาสิ่งที่เรียนรู้ไป
ใช้กับสถานการณ์ใหม่ที่มีความใกล้เคียงกับ
สถานการณ์เดิม
ขั้นตอนที่ 4 สะท้อนสิงที่ได้เรียนรู้
(Reflections) เป็นขั้นที่ผู้เรียนสะท้อนสิ่งที่
ตนเองได้รับจากการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ และ
นาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคนเอง

ภาพประกอบ 4 แสดงความสัมพันธ์ของแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบ SEAR
หรื อ เร้ า-เสริม-ประ-สะ
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คาอธิ บ ายการจั ด กิ จกรรมของรู ป แบบการจั ด การเรี ยนรู้ รูป แบบ (SEAR) หรื อ
เร้ า-เสริม-ประ-สะ
การจัดกิจ กรรมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ รู ปแบบ (SEAR) หรื อ เร้ า-เสริ ม -ประ-สะ
แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้ อม
ขัน้ เตรียมความพร้ อม
เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนสร้ างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน และระหว่าง
ผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนด้ วยกันเอง ด้ วยวิธีการพูดคุย การสร้ างบรรยากาศให้ ผ้ เู รี ยนเกิด ความผ่อนคลาย
หรื อการเล่นเกม เพื่ อสร้ างความรู้ จักและคุ้นเคยกันมากขึน้ และผู้สอนชี แ้ จงวัต ถุประสงค์ ของ
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
บทบาทผู้เรี ยน
1. ให้ ความร่วมมือในระหว่างการจัดกิจกรรม
2. สร้ างความคุ้นเคยระหว่าผู้เรี ยนด้ วยกันเอง และผู้เรี ยนกับ ผู้ส อน ด้ วยการ
ทักทายการสนทนา และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ้ สู อนจัดขึ ้น
บทบาทผู้สอน
1. วิเคราะห์ผ้ เู รี ยนจากแบบฝึ กเตรี ยมความพร้ อม และสังเกตผู้เรี ยนระหว่างการ
จัดกิจกรรม
2. ทาความรู้จกั ผู้เรี ยน เพื่อสร้ างความคุ้นเคย และละลายพฤติกรรมของผู้เรี ยน
3. ตรวจสอบความรู้ เดิม ของผู้เรี ย น จากการสัง เกต การพูด คุย และการร่ ว ม
กิจกรรมกับผู้เรี ยน เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนให้ ผ้ เู รี ยนมีความกล้ าแสดงออก และเป็ นแนวทางในการจัด
กลุม่ ผู้เรี ยนในขันต่
้ อไป
4. สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ สึกผ่อนคลาย และเป็ นกันเอง เพื่ อให้
ผู้เรี ยนมีความรู้สกึ ที่ไม่ตงึ เครี ยด
5. แบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนตามความเหมาะสมของภาระงาน
ระยะที่ 2 การจัดการเรี ยนรู้ รูปแบบ (SEAR) หรือ เร้ า-เสริม-ประ-สะ
ขัน้ ที่ 1 เร้ าความสนใจ (Stimulation)
ขัน้ นี เ้ ป็ นขัน้ ที่ ผ้ ู สอนกระตุ้ น หรื อ สร้ างแรงจู ง ใจให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความสนใจกั บ
สถานการณ์ที่กาลังจะเรี ยนรู้ ด้ วยวิธีการเล่าเรื่ องที่ตวั ผู้สอนได้ มีประสบการณ์ด้วยตนเองหรื อเกิด
จากการพบเห็นจากสถานการณ์ ในชีวิตประจาวั น จากข่าว หรื อภาพยนตร์ หรื อกระตุ้นด้ วยการ
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ติดตามผลการประเมินจากการจัดกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผา่ นมา ว่าผู้เรี ยนมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง
อย่างไร เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจในสิ่งที่กาลังจะเรี ยนรู้
บทบาทผู้เรี ยน
1. ตังใจ
้ หรื อให้ ความสนใจผู้สอน ในขณะที่ผ้ สู อนเล่าเรื่ อง หรื อดูวิดโิ อ
2. สังเกตสถานการณ์ในเรื่ องที่ผ้ สู อนเล่า หรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในวิดโิ อ
บทบาทผู้สอน
สังเกตความพร้ อมของผู้เรี ยน และกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจในสิ่งที่กาลัง
จะเรี ยนรู้
ขัน้ ที่ 2 เสริมสร้ างทักษะ (Enhancement)
ขัน้ นีเ้ ป็ นขัน้ ที่ ผ้ ูสอนเสริ ม สร้ างทักษะความฉลาดทางสังคมให้ กับผู้เรี ยน ในขัน้ นี ม้ ี
ความสอดคล้ องกับทักษะความฉลาดทางสังคมทุกทักษะ ได้ แก่ การตระหนักรู้ ในสถานการณ์
การแสดงตนเอง ความถูกต้ อง ความชัด เจน และการเอาใจใส่ผ้ ูอื่น ซึ่ง ผู้วิจัย ได้ แบ่ง ขัน้ ตอนนี ้
ออกเป็ น 3 ขันย่
้ อย ได้ แก่
2.1 ขัน้ สังเกตสถานการณ์
เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนนาเสนอสถานการณ์ ให้ แก่ผ้ เู รี ยน จากนันให้
้ ผ้ เู รี ยนร่วมกันระดม
สมอง ด้ วยการสังเกตความสัมพันธ์ที่พบเห็น การสื่อสาร การสื่อสาร การใช้ ภาษา ซึ่งซึ่งขันสั
้ งเกต
สถานการณ์ จดั ขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ สงั เกตการกระทาจากตัวแบบในวีดีโอ และคานึงถึงความรู้สึก
ร่วมกับสถานการณ์ที่กาหนดให้
บทบาทผู้เรี ยน
1. ตังใจฟั
้ ง หรื อสังเกตสถานการณ์ที่ผ้ สู อนนาเสนอ
2. ผู้เรี ยนแต่ละคนในกลุม่ อธิบายถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวว่าเกิดอะไรขึ ้น บุคคล
ได้ กระทาอะไร พูดอะไร รู้สกึ อย่างไร คิดอย่างไร และรู้สึกอย่างไรต่อสถานการณ์
บทบาทผู้สอน
1. สัง เกต และกระตุ้น ผู้เรี ย นในกลุ่ม เพื่ อ ให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ด ความสนใจในสิ่ ง
ที่กาลังเรี ยนรู้
2. ให้ ความสนใจ และใส่ใจในสิ่งที่ผ้ ูเรี ยนกาลังอธิ บาย เพื่ อเก็บข้ อมูลและ
นาไปใช้ ในขันต่
้ อไป
2.2 ขัน้ อธิบายความรู้ สึก
เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนร่ วมกันระดมสมอง อธิบายถึงเหตุการณ์ ดงั กล่าวว่าเกิดอะไรขึ ้น
บุคคลได้ กระทาอะไร พูดอะไร รู้ สึกอย่างไร คิดอย่างไร และสมาชิ กในกลุ่ม ผู้เรี ยนรู้ สึกอย่างไร

75
ต่อสถานการณ์ ที่กาหนดให้ ซึ่งขัน้ กาสังเกตสถานการณ์ ซึ่งขัน้ สังเกตสถานการณ์ จัดขึน้ เพื่อให้
ผู้เรี ยนได้ เข้ าใจถึงความรู้สกึ ของตัวแบบ และเข้ าใจถึงเหตุผลที่ตวั แบบได้ กระทา
บทบาทผู้เรี ยน
ผู้เ รี ย นแต่ ล ะคนในกลุ่ ม ร่ ว มกั น ระดมสอง เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง เหตุก ารณ์
ดังกล่าวว่าเกิดอะไรขึ ้น บุคคลได้ กระทาอะไร พูดอะไร รู้สึกอย่างไรคิดอย่างไร และรู้สึกอย่างไรต่อ
สถานการณ์
บทบาทผู้สอน
ตรวจสอบข้ อมูลที่ผ้ เู รี ยนได้ อธิบายถึงเหตุการณ์ในขันที
้ ่ผ่านมา ว่าผู้เรี ยน
มีความเข้ าใจในเหตุการณ์ดงั กล่าวหรื อไม่ ถ้ าผู้เรี ยนไม่เข้ าใจผู้สอนต้ องอธิบายให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความ
เข้ าใจในสถานการณ์นนั ้
2.3 ขัน้ ค้ นหาทางเลือก
เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนนาสิ่งที่สงั เกต และการระดมสมองมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรี ยนรู้ ภายในกลุ่ม ของตนเอง แล้ วร่ วมระดมสมองในการตัดสินใจว่าถ้ าอยู่ในสถานการณ์
ดังกล่าว จะปฏิบตั ิตนอย่างไร จะมีวิธีการพูดสื่อสารอย่างไร ให้ มีความถูกต้ องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ พร้ อมทังอธิ
้ บายถึงเหตุผล และให้ ผ้ เู รี ยนเลือกวิธีการนาเสนอผลที่ได้ จาก
การระดมสมองร่ วมกัน เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ ผังความคิด แผนภาพการ์ ตูนในการแสดง
บทบาทต่าง ๆ เป็ นต้ นซึ่งแล้ วแต่ผ้ เู รี ยนจะตกลงร่วมกัน แล้ วนาเสนอเพื่อถ่ายทอดแนวทางในการ
ปฏิบตั ติ น ซึ่งขันการค้
้
นหาทางเลือก จัดขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ นาสิ่งที่ตนเองสังเกตได้ จากสถานการณ์
ดังกล่าว มาร่วมกันระดมสมอง และตัดสินใจ ในการปฏิบตั ิตนเองต่อสถานการณ์ นนั ้ ๆ และเป็ น
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การรับฟั ง และการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
บทบาทผู้เรี ยน
ร่ ว มกั น ระดมสมองในการสื บ ค้ นหาข้ อมู ล เพื่ อ วางแผนหาแน วทาง
การแก้ ปัญหาอภิปรายร่วมกัน
บทบาทผู้สอน
คอยดูแล กระตุ้น ช่วยเหลื อ และให้ คาแนะนาเมื่ อผู้เรี ย นต้ องการ เพื่ อให้
ผู้เรี ยนเกิดความร่วมมือกันในกลุม่
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ขัน้ ที่ 3 ประยุกต์ ใช้ (Application)
เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการฝึ กปฏิบตั ิมาลงมาปฏิบตั ิจริง ในสถานการณ์
ใหม่ ที่มีความใกล้ เคียงกับสถานการณ์ เดิมที่ได้ เรี ยนรู้ ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play)
และให้ ผู้เรี ย นร่ ว มกัน แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และสรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ จากสถานการณ์ ใ หม่ ซึ่ง ขัน้
ประยุ ก ต์ ใช้ จัด ขึ น้ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ น าความรู้ ที่ ไ ด้ รับ มาในแต่ ล ะขั น้ ตอน มาประยุก ต์ ใช้ กั บ
สถานการณ์ใหม่ที่มีความใกล้ เคียงกันกับสถานการณ์เดิม
บทบาทผู้เรี ยน
1. ผู้ เรี ย นแต่ ล ะคนน าความรู้ ที่ ไ ด้ จากการลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะขั น้ ตอน
มาประยุกต์ใช้ กบั สถานการณ์
2. ผู้เรี ยนร่วมมือกันแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อนาความรู้ที่ได้ จากการฝึ กปฏิบตั ิไป
ประยุกต์ใช้ กบั สถานการณ์ใหม่ที่มีความใกล้ เคียงกับสถานการณ์เดิม
3. ผู้เรี ยนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสรุ ปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากสถานการณ์ใหม่
บทบาทผู้สอน
ผู้ สอนสั ง เกต และน าผลข้ อมู ล ของผู้ เรี ย นแต่ ล ะคนจากการประยุ ก ต์ ใ ช้
สถานการณ์มาประเมินผลความฉลาดทางสังคม
ขัน้ ที่ 4 สะท้ อนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ (Reflection)
เป็ นขัน้ ที่ ผ้ ู เรี ย นจะต้ องสะท้ อนสิ่ ง ที่ ต นเองได้ เรี ย นรู้ มาทั ง้ หมด ด้ วยความคิ ด
ของตนเอง โดยอธิบายความคิด และแสดงความรู้สึกในสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้ ได้ แก่ ความรู้ที่ผ้ เู รี ยน
ได้ รับ ความรู้สึกในการจัดการเรี ยนการสอน สิ่งที่ผ้ เู รี ยนจะนาไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อผู้สอนนาไปปรับปรุ ง และวางแผนในครัง้
ต่อไป ซึ่งขัน้ การสะท้ อนสิ่ งที่ ได้ เรี ยนรู้ จัดขึน้ เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ สะท้ อนถึงสิ่ งที่ ต นเองได้ เรี ยนมา
เพื่อเป็ นการทบทวนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ร่วมกัน และให้ ผ้ เู รี ยนนาความรู้ที่รับไปปรับปรุงตนเอง
บทบาทผู้เรี ยน
1. ผู้เรี ย นอธิ บ ายความคิด และแสดงความรู้ สึกในสิ่ งที่ ตนเองได้ เรี ยนรู้ ได้ แ ก่
ความรู้ ที่ ผ้ ูเรี ยนได้ รับ ความรู้ สึก ในการจัด การเรี ยนการสอน สิ่งที่ ผ้ ูเรี ยนจะนาไปปรับ ปรุ งและ
พัฒนาตนเอง และความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการจัดการเรี ยนการสอน
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
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บทบาทผู้สอน
1. รับฟั งความคิด ความรู้ สึกของผู้เรี ยน เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปปรับปรุ งการเรี ยน
การสอนในครัง้ ต่อไป
2. ติดตามพฤติกรรมของผู้เรี ยน
สรุ ปความสัมพันธ์ ของการสังเคราะห์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนการพัฒ นารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น จากแนวคิด ทฤษฎีตา่ ง ๆ ดังนี ้

ภาพประกอบ 5 แสดงความสัมพันธ์ของการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้จากแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ
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แนวคิดการศึกษานอกระบบ
การศึกษานอกระบบ เป็ นแนวคิดการศึกษาที่เปิ ดโอกาสให้ กับประชาชนที่มีความสนใจ
ได้ พฒ
ั นาชีวิต และสังคมตามศักยภาพของตนเอง ทุกเพศ ทุกวัย อย่างไม่มีข้อจากัด ซึ่งมีแนวคิด
ดังนี ้
ความเป็ นมาของการศึกษานอกระบบ
จาการศึกษาประวัติและความเป็ นมาของการศึกษานอกระบบไทย พบว่า หลังจากที่พ่อ
ขุนรามคาแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ “ลายสือไท” ได้ แล้ ว เริ่ มมีการถ่ายทอดความรู้ ด้วยตัวอักษร
หรื อตัวหนังสือมากขึ ้นอันเป็ นการเริ่ มต้ นของการศึกษานอกระบบนับตังแต่
้ การเริ่ มต้ นการฝึ กเรี ยน
การอ่าน การเขียนจากผู้ร้ ูหนังสือ โดยเฉพาะจากพระสงฆ์ในวัด จนผู้เรี ยนสามารถอ่านออกเขียน
ได้ ซึ่งการเรี ยนจะต้ องสมัครใจมาเรี ยนอย่างสม่าเสมอ เริ่ มต้ นจากการรู้จกั ตัวอักษร การออกเสียง
การจดจา การอ่าน การเขียนและต้ องใช้ เวลาเล่าเรี ยนอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลานาน อันเป็ นลักษณะ
การเรี ยนรู้ที่สาคัญของการศึกษานอกระบบนัน้ (Non formal Education) จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 25032519 การศึ ก ษาผู้ ใหญ่ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จั ย หลายประการ เช่ น
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ. 2504 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉ บับที่ 3 ได้ ให้ ความสาคัญ แก่การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ โดยระบุว่าจะจัดทา
โครงการประสานงานการศึกษาผู้ใหญ่ทาการฝึ กอบรมวิชาชีพและการวางแผนการดาเนินงานของ
ศูนย์พฒ
ั นาเยาวชนในชนบทมีการจัดการศึกษาระดับขันพื
้ ้นฐานโดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
ระดับ 1 เที ยบเท่า ป. 1 ระดับ 2 เทียบเท่า ป. 4 และระดับ 3 เทียบเท่า ป. 7 ต่อมาปี พ.ศ. 2521
กองการศึ ก ษาผู้ ใหญ่ ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาผู้ ใหญ่ แบบเบ็ ด เสร็ จ (Work Oriented
Functional Literacy) เพื่ อส่งเสริ ม การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ น และพัฒ นาวิชาชีพ คู่ กันไป
ด้ วย เพื่ อตอบสนองต่อหลัก การที่ จ ะให้ ผ้ ูใหญ่ ได้ รับข่าวสารได้ มี ก ารผลิต หนัง สื อ พิ ม พ์ ฝาผนัง
ที่ มี ส าระการเรี ย นรู้ ที่ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ป ระชาชนในชนบท เช่น ด้ า นเกษตรกรรมการวางแผน
ครอบครัว ประชาธิปไตย และคุณธรรมจริยธรรม เป็ นต้ น
ในปี พ.ศ. 2520 เป็ น ต้ น มาได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างในการจัด การศึก ษาไทย
ค่ อ นข้ างมาก โดยแผนการจัด การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2520 ได้ ก าหนดให้ การศึ ก ษาเป็ น
กระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้ มีการเชื่อมโยงกับการศึกษาในโรงเรี ยนการศึกษานอกโรงเรี ยน
ได้ มี ก ารจัด ตัง้ โครงการพัฒ นาการศึก ษานอกโรงเรี ย น (Project for the Development of Non
Formal Education) ตามโครงการเงินกู้ธ นาคารโลก โดยกระจายอานาจการจัดการศึกษานอก
โรงเรี ยนสู่ภูมิภาค ด้ วยการจัดตังศู
้ นย์การศึกษานอกโรงเรี ยนภาค และจัดตังศู
้ นย์การศึกษานอก
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โรงเรี ยนจังหวัด และจัดตังกรมการศึ
้
กษานอกโรงเรี ยนขึ ้นใน ปี พ.ศ. 2522 ซึ่งมีบทบาทและความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้ แก่ประชาชนผู้อยู่นอกระบบโรงเรี ยนทังในด้
้ านการจัดการศึกษา
ผู้ใหญ่สายสามัญ การศึกษาสายอาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสันและหลั
้
กสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) รวมถึงการให้ บริการข่าวสารข้ อมูลกับประชาชน กระทัง่ ถึงการปฏิรูปการศึกษาครัง้
ใหญ่ ในปี พ.ศ. 2542 มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเปลี่ยน
ชื่ อ กรมการศึก ษานอกโรงเรี ย นเป็ นส านัก งานบริ ห ารการศึก ษานอกโรงเรี ย นถึ ง ปี พ.ศ 2551
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ มีนโยบายในการปรับโครงสร้ างของหน่วยงานราชการในสังกัดอีกครัง้ และ
มีการใช้ ตราพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปลี่ยนชื่อ
หน่ ว ยงานเป็ นส านัก งานส่ ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย (กศน.)
โดยมีเนือ้ หาสาระของพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 ที่ยงั คงใช้ อยู่ในปั จจุบนั ต่อมาปี พ.ศ. 2555 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้ พิจารณาถึงแนวโน้ ม การเปลี่ ยนแปลงทัง้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมโลกยุคโลกาภิวตั น์ทงที
ั ้ ่เป็ นความจาเป็ น เพื่อพัฒนาสังคมไทยตังแต่
้
ระดับ ประเทศถึ ง ระดับ ชุม ชน ตลอดจนเตรี ย มความพร้ อมเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น (ASEAN
Community) และนโยบายในการจัดการศึกษาของสากลได้ ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว ดังนันค
้ า
ว่า การศึก ษาตลอดชี วิต จึง เป็ น แนวคิด ในการจัด การศึก ษาเพื่ อพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ อย่าง
สมบูรณ์ด้วยการเชื่อมโยงการศึกษาทัง้ 3 รูปแบบ ได้ แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้ าด้ วยกันโดยมีการเชื่อมโยงทังทางด้
้
านเนื ้อหาสาระ วิธีการเรี ยนการ
สอน ตลอดจนการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ
อย่างทัว่ ถึง (กล้ า สมตระกูล, 2557, น. 2-10)
ความหมายของการศึกษานอกระบบ
จากการศึกษาความหมายของการศึกษานอกระบบ (กองส่งเสริ มปฏิบตั ิการ, 2541, น.
1; ชัยฤทธิ์ โพสุวรรณ, 2557, น. 4-2; รณรงค์ เมฆานุวัฒ น์ , 2543, น. 6-7; อาชัญ ญา รัตนอุบล,
2542, น. 1) ได้ นิยามความหมายของการศึกษานอกระบบ หมายถึง การจัดการศึกษาที่จดั ขึ ้นนอก
ไปจากระบบปกติที่จัดให้ โดยเปิ ดโอกาสให้ กับประชาชนทุกเพศทุกวัย ไม่มี การจากัดพื น้ ฐาน
การศึ ก ษาอาชี พ ประสบการณ์ หรื อ ความสนใจ ได้ เข้ า มาศึ ก ษาหาความรู้ พั ฒ นาตนเอง
ให้ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รับความรู้
ในด้ านพื น้ ฐานแก่การดารงชีวิต มี ความรู้ ทักษะด้ านการประกอบอาชี พ และความรู้ ด้ านอื่น ๆ
เพื่ อเป็ นพื น้ ฐานในการดารงชี วิต การจัด การศึก ษามี ความยื ด หยุ่นในการกาหนดจุด มุ่ง หมาย
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มีรูปแบบการเรี ยนรู้ วิธีการ ระยะเวลา การวัดผลและประเมินผล และเงื่อนไขการสาเร็ จการศึกษา
โดยมีเนื ้อหาและหลักสูตร ที่มีความเหมาะสม สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความต้ องการของ
ผู้เรี ยน
แนวคิดการจัดการศึกษานอกระบบ
จาการศึก ษาแนวคิด การจัด การศึก ษานอกระบบ (กล้ า สมตระกูล , 2557, น. 2-28)
กล่าวได้ ว่าการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาที่พฒ
ั นามาจากการศึกษา
ตามอัธยาศัย ที่มีวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่มีวตั ถุประสงค์ มีขนตอนวิ
ั้
ธีการจัดการเรี ยนการสอน
ระยะเวลาสถานที่เรี ยน มีครูผ้ สู อน รวมถึง การติดตามและประเมินผลที่ชดั เจนมากขึ ้น ในปั จจุบนั
มีการพัฒ นาให้ มีหลายวิธีการเรี ยนเนือ้ หาที่หลากหลายโดยหลายหน่วยงานสามารถเทียบโอน
ความรู้ กับการศึกษาในระบบโรงเรี ยนได้ การศึกษานอกระบบได้ รับการยอมรับว่าเป็ นรู ปแบบที่มี
ความเหมาะสมกับสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนั เป็ นอย่างมาก เนื่องจากรูปแบบที่ยืดหยุ่นและ
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนได้ อย่างเหมาะสม
หลักการและการจัดการเรี ยนรู้ การศึกษานอกระบบ
จากการศึก ษาหลัก การจัด การศึกษานอกระบบมาจากแนวคิด 4 แนวคิด (วิศ นี ศี ล
ตระกูล, 2557, น. 5-56) ได้ แก่
1. แนวคิดแอนดราโกจี (Andragogy) คาว่า “Andragogy” มาจากคาว่า “Andragogik”
ซึ่งผู้ที่นามาใช้ คือ อเล็คซานเดอร์ แค๊ ป (Alexander Kapp) นักการศึกษาชาวเยอรมันจากนันก็
้ ถูก
พั ฒ นามาเรื่ อ ยเป็ นทฤษฎี ก ารศึ ก ษาผู้ ใหญ่ และต่ อ มาได้ รั บ ความนิ ย มในสหรั ฐ อเมริ ก า
โดยนักการศึกษาชาวอเมริ กาที่ ชื่ อ มัลคัม โนลล์ (Malcolm Knowles) แอนดราโกจี คื อ วิธี การ
จัดการเรี ยนการสอนส าหรั บ ผู้ใหญ่ มัลคัม โนลล์ ได้ ศึก ษาและพัฒ นาแนวคิด และการปฏิ บัติ
เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ โดยมีความเชื่อเบื ้องต้ น ซึ่งเป็ นสมมติฐานในการเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่
6 ประการ คื อ 1) ผู้ใ หญ่ มี แ รงจูง ใจภายในและก ากับ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง 2) ผู้ใ หญ่ จ ะน า
ประสบการณ์ ชี วิต และความรู้ มาใช้ ในการเรี ยนรู้ 3) ผู้ใหญ่ มี เป้าหมายในการเรี ยนรู้ 4) ผู้ใหญ่
เรี ยนรู้ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง 5) ผู้ใหญ่เป็ นผู้ปฏิบตั ิ และ 6) ผู้ใหญ่ชอบได้ รับการยอมรับและนับถือ
2. การเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ (Experience Learning) เดวิ ด คอล์ บ (David Kolb)
ซึ่งเป็ นผู้เสนอทฤษฎีนี ้ ได้ นิยามว่าเป็ นกระบวนการที่ความรู้เ กิดมาจากประสบการณ์ ความรู้เป็ น
ผลจากการผสมผสานของการรับและถ่ายโอนจากประสบการณ์ และการเรี ยนรู้จากประสบการณ์
ทาให้ ผ้ ูเรี ย นสนุก สนาน เรี ย นตามความสามารถและนาไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ ก ระบวนการเรี ย นรู้
มี 4 ขัน้ คือ 1) ขันประสบการจริ
้
งผู้เรี ยนได้ ประสบการณ์ด้วยตนเอง 2) การสังเกตแบบสะท้ อนกลับ
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โดยผู้เรี ยนพิจารณาว่าอะไรได้ ผลอะไรไม่ได้ ผล และคิดวิธีการปรับปรุงแก้ ไขในความพยายามครัง้
ต่อไป 3) เกิดแนวคิดสาคัญ โดยใช้ ประสบการณ์ ก่อนหน้ านีม้ ี การสะท้ อนกลับทาให้ เกิดแนวคิด
ที่สาคัญ และ 4) ทดลองใช้ งานหรื อทดลองทา
3. การเรี ยนรู้ โดยการชีน้ าตนเอง (Self-Directed learning) เป็ นวิธีการเรี ยนรู้ ที่ มัลคอม
โนว์ (Malcom Knowls) ได้ น ามาใช้ กั บ ผู้ใ หญ่ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นผู้ ที่ มี วุฒิ ภ าวะมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ที่จะควบคุมกระบวนการเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง สามารถกาหนดความต้ องการในการเรี ยนรู้ กาหนด
เป้าหมายระบุทรัพยากรมนุษย์ และสื่อสาหรับการเรี ยนรู้ เลือกและใช้ กลยุทธ์การเรี ยนรู้ที่เหมาะสม
และประเมินผลการเรี ยนรู้ทงนี
ั ้ ้อาจอาศัยความช่วยเหลือของผู้อื่นหรื อไม่ก็ได้ จากแนวคิดดังกล่าว
ต่อมามีนกั การศึกษาได้ นามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเรี ยนรู้โดยการชี ้นาตนเองนี ้ผู้เรี ยนสามารถ
ตรวจสอบตนเองได้ โดยมี ตัวอย่างเครื่ องมื อ ที่ ใช้ วัดความพร้ อมการเรี ยนรู้ ด้ วยการชี น้ าตนเอง
ที่เรี ยกว่า Self-Directed Learning Readiness Scale: SDLRS
4. การศึกษาชุมชน (Community Education) เป็ นการศึกษาที่จะสร้ างเสริมคุณภาพชีวิต
และชุม ชนโดยตอบสนองความต้ องการของชุม ชน ผ่านการเรี ยนรู้ และการทางานร่ วมกัน และ
นาไปสู่การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาชุมชนเน้ นการมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันและเท่าเทียม รับฟั ง
ความคิ ด เห็ น ตอบสนองความต้ อ งการในการเรี ย นรู้ เข้ าถึ ง และครอบคลุ ม กลุ่ ม เป้ า หมาย
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสครอบคลุมพื ้นที่ และเนื ้อหามีความยืดหยุ่นในวิธีการ เพื่อให้ เหมาะสมกับ
ผู้เรี ยนและนาไปพัฒนาตนเองและชุมชนโดยรวม
จากการศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษานอกระบบ คือ การจัดการศึกษาที่จดั ขึ ้นเพื่อเพิ่ม
หรื อพัฒนาศักยภาพทางด้ านความรู้ ทักษะ ความชานาญต่าง ๆ ให้ แก่ประชาชน โดยไม่มีข้อจากัด
เรื่ องอายุ เพศ พืน้ ฐานการศึกษาอาชีพ และประสบการณ์ มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของมนุษย์มีการกาหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร วิธีการเรี ยนการสอน สื่อ การวัดผล
และประเมินผล ที่มีความสอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย และ
จากการศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษานอกระบบนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาการจัดการศึกษานอกระบบมาใช้
เป็ นแนวทางการนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นที่สร้ าง
ขึ ้นเพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพทางด้ านทักษะของวัยรุ่น
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนีผ้ ้ วู ิจยั ได้ ดาเนินการในลักษณะของการวิจยั และพัฒ นา (Research and
Development) ซึง่ แบ่งการดาเนินงานออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในบริ บทสังคมไทย
ระยะที่ 2 การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่น
ระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น
การพิทักษ์ สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครัง้ นี ้ผ่านการพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทร วิโรฒ โครงการวิจยั เลขที่ SWUEC/E-060/61 ก่อนทาการทดลองผู้วิจยั ได้ ชี ้แจงให้ ผ้ เู ข้ าร่ วม
การวิจยั ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีดาเนินการวิจยั และสิทธิของผู้เข้ าร่วมวิจยั ซึ่งข้ อมูล
ทังหมดของการวิ
้
จยั จะเก็บเป็ นความลับ และนามาใช้ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เท่านัน้ จากนัน้
จะทาการลบข้ อมูลและทาลายเอกสารหลังเสร็จสิ ้นการทาปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ในแต่ละระยะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในบริบทสังคมไทย
เป็ นการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่ นในบริ บทสังคมไทย โดยการดาเนินการในระยะนี ้ แบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1
การศึก ษาคุณ ลัก ษณะความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น ในบริ บ ทสัง คมไทย และขัน้ ตอนที่ 2
การสร้ างเครื่ องมือวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ขั น้ ตอนที่ 1 การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะความฉลาดทางสั งคมของวั ย รุ่ นในบริ บ ท
สังคมไทย
การดาเนินการในขัน้ ตอนนี ้ ประกอบด้ วย การวิจยั เอกสาร (Documentary Research)
การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) และการกาหนดองค์ประกอบและคุณลักษณะความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในบริบทสังคมไทย ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ขัน้ ที่ 1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
การดาเนินการในขันนี
้ ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวคิดความฉลาดทางสังคม
วิธีดาเนินการวิจัย
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล จากแนวคิ ด ทฤษฏี ด้ วยวิ ธี ก ารวิ จั ย เอกสาร
(Documentary Research) เกี่ ย วกับ ความฉลาดทางสัง คมจากฐานข้ อ มู ล TCI (Thai Journal
Citation Index Centre) ระหว่ า งปี พ .ศ. 2555-2560 จ านวน 5 เล่ ม จากฐานข้ อมู ล ERIC
(Education Research Information Center) ระหว่ า งปี ค.ศ. 2012-2017 จ านวน 6 ฉบับ และ
จากหนังสือแนวคิดความฉลาดทางสังคมของต่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1986-2011 จานวน 7
เล่ ม น ามาจัด กลุ่ม ความฉลาดทางสัง คมตามพัฒ นาการและแนวคิ ด ขอ งนัก การศึก ษาและ
นั ก จิ ต วิ ท ยาได้ เป็ น 3 กลุ่ ม กลุ่ ม ที่ 1 แนวคิ ด ความฉลาดทางสั ง คมในยุ ค แรกเป็ นเพี ย ง
ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม และทักษะทางสังคม กลุ่มที่ 2 แนวคิดความฉลาด
ทางสังคมที่พฒ
ั นามาจากแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ เนื่องจากความฉลาดทางอารมณ์ เป็ น
การให้ ความสาคัญกับความรู้ สึกร่ วมกับการมีเหตุผล แต่ขาดการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็ น
กุญแจที่นาไปสูค่ วามสุขและการมีปฏิสมั พันธ์ที่ซบั ซ้ อน และกลุม่ ที่ 3 แนวคิดความฉลาดทางสังคม
แบบผสมผสาน ซึ่งความฉลาดทางสังคมในกลุ่มนี ้พัฒนามาจากการผสมผสานตังแต่
้ สองแนวคิด
ขึน้ ไป และแนวคิ ด ที่ มี ผ้ ูนิ ย มใช้ ม ากที่ สุด คื อ แนวคิ ด ของคาร์ อัล เบรชท์ (Karl Albrecht)โดย
นาเสนอองค์ประกอบความฉลาดทางสังคม 5 ด้ าน เรี ยกว่า SPACE ประกอบด้ วย การตระหนักรู้
ใน ส ถ า น ก า รณ์ (Situation Awareness) ก า รแ ส ด ง ต น เอ ง (Presence) ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
(Authenticity) ความชัด เจน (Clarity) และการเอาใจใส่ผ้ ูอื่ น (Empathy) ซึ่ง ในงานวิ จัย นี ไ้ ด้ น า
องค์ประกอบของอัลเบรชท์มาเป็ นกรอบในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อ มูล ที่ ได้ จ ากการศึก ษา มาท าการวิเคราะห์ ข้ อ มูล เชิ ง คุณ ภาพด้ ว ยวิธี ก าร
วิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) จากเอกสารด้ วยวิธีการอ่านเอาเรื่ อง การจับประเด็น และ
จับใจความส าคัญ ซึ่ง มี ห ลัก การวิเคราะห์ 3 ด้ าน คื อ 1) การหาแบบแผนพฤติกรรม (Patternmatching) เป็ น การหาข้ อ มูล ที่ เกิ ด ขึน้ ซ า้ ๆ ที่ เห็ น ได้ จ ากข้ อ มูล หลายแหล่ง หลายคนในเรื่ อ ง

85
เดีย วกัน 2) การให้ คาอธิ บ าย (Explanation-building) และการให้ ความหมาย (Interpretation)
เป็ น การท าความเข้ าใจว่า แบบแผนพฤติก รรมตัว อย่า งที่ ก ล่า วเกิ ด ขึน้ ได้ อ ย่างไร มี อ ะไรเป็ น
ตัวกาหนดพฤติกรรม หรื อปรากฏการณ์นนั ้ ๆ 3) การวิเคราะห์โดยแบ่งเวลาออกเป็ นช่วง ๆ (Timeseries Analysis) เป็ นการศึ ก ษากระบวนการของปรากฏการณ์ บนพื น้ ฐานความเชื่ อ ที่ ว่ า
พฤติกรรมหรื อปรากฏการณ์ ตา่ ง ๆ ไม่ได้ เกิดขึ ้นมาอย่างโดดเดี่ยว แต่มีจุดเริ่ มต้ นแล้ วค่อยพัฒนา
เป็ นรู ปร่ าง (เบญจา ยอดดาเนิน -แอ็ตติกจ์ และ กาญจนา ตัง้ ชลทิพ ย์ , 2552, น. 51-55) เพื่ อจัด
หมวดหมู่ และสะท้ อนถึงพัฒนาการและแนวคิดของความฉลาดทางสังคม
ขัน้ ที่ 2 การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
การดาเนินการในขันนี
้ ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นในบริ บทสังคมไทย โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) เยาวชนดีเด่น
แห่งชาติ สาขาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ระดับประเทศตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2558-2561
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
การกาหนดกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลใช้ วิธีการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ร่วมกับวิธีการเลือกแบบลูกโซ่ (Snow Ball Sampling) จากผลการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น
แห่ ง ชาติ สาขาศี ล ธรรม คุณ ธรรม และจริ ย ธรรม ระดับ ประเทศตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2558-2561
ซึง่ ในการศึกษาขันนี
้ ้ผู้วิจยั สัมภาษณ์ไปทังหมดจ
้
านวน 11 คน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)
โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังต่อไปนี ้
1. เป็ นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 12-25 ปี
2. ได้ รั บ รางวัล เด็ก และเยาวชนดี เด่น แห่ ง ชาติ สาขา คุณ ธรรม ศี ล ธรรม
ระดับประเทศ
3. เป็ นบุคคลที่มีลักษณะเด่นด้ านการทากิจกรรม ซึ่งลักษณะกิจกรรมที่ทา
มี ค วามใกล้ เคี ย งกับ ความฉลาดทางสัง คม ประกอบด้ วย เป็ น ผู้ที่ มี ค วามซื่ อ สัต ย์ ประพฤติ ดี
มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม อุทิศตนเพื่อเป็ นประโยชน์แกส่วนรวม โดยศึกษาจากประวัติ และแฟ้มสะสม
ผลงาน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ คื อ แบบ สั ม ภ าษ ณ์ แบบกึ่ ง โครงสร้ าง (Semi-structured
Interview) เกี่ยวกับคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในบริบทสังคมไทย โดยผู้วิจยั สร้ าง
ขึ ้นเองมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
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1. น าข้ อ มู ล ค วาม ฉ ล าด ท างสั ง ค ม ที่ ได้ จ าก ก ารวิ จั ย เอ ก ส าร
(Documentary Research) มากาหนดกรอบประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์ โดยมีประเด็นหลัก
ในการสั ม ภาษณ์ 3 ประเด็ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ข้ อมู ล ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากขึ น้ โดยประเด็ น
ในการสัมภาษณ์ดงั นี ้
1.1 สภาพการณ์ ของวัย รุ่ น ในการอยู่ร่วมกัน กับ ผู้อื่ น ในสัง คมเป็ น
อย่างไร
1.2 การพัฒนาวัยรุ่นเพื่อการอยูร่ ่วมกันกับผู้อื่นได้ ในสังคม
1.3 ความสาคัญของการอยูร่ ่วมกันของวัยรุ่นกับผู้อื่นในสังคม
2. น าประเด็ น หลั ก ในการสั ม ภาษณ์ มาสร้ างเป็ นแบบสั ม ภาษณ์
กึ่งโครงสร้ าง จากนัน้ นาแบบสัม ภาษณ์ เสนออาจารย์ที่ป รึ กษา เพื่ อตรวจสอบความเหมาะสม
ของข้ อคาถาม และปรับปรุงแก้ ไขข้ อคาถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นาแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้ (Tryout) กับผู้ให้ ข้อมูลที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ให้
ข้ อมูลจานวน 5 คน เพื่อปรับปรุงข้ อคาถามให้ ตรงกับประเด็นที่ศึกษา ปรับภาษาให้ มีความเข้ าใจ
ง่าย และหลังจากที่เก็บข้ อมูลแล้ วนามาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูล (Trustworthiness)
ดังนี ้
3.1 ผู้สมั ภาษณ์ สร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีตอ่ ผู้ให้ ข้อมูล เพื่อเกิดความ
น่าเชื่อถือในตัวผู้วิจยั ซึง่ จะมีผลต่อความถูกต้ อง และเป็ นจริงของข้ อมูล
3.2 การยื น ยั น ความ ถู ก ต้ องของข้ อมู ล (Member Checking)
โดยการนาข้ อมูล ที่ ได้ จ ากการสัม ภาษณ์ ที่จ ดบันทึกอย่างละเอียด และอธิ บายอย่างชัดเจนน า
กลับไปให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลยืนยันความถูกต้ องของข้ อมูลว่าเป็ นข้ อมูลจริงกับความรู้สึก หรื อความคิดเห็น
ของผู้ให้ ข้อมูล
3.3 ตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ ของข้ อมู ล โดยการน าข้ อมู ล
ไปตรวจสอบกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อยืนยันความถูกต้ องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ติ ด ต่ อ กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล เพื่ อ ขออนุ ญ าตด าเนิ น การสั ม ภา ษณ์ ทั ง้ นี ไ้ ด้
มี ก ารนั ด หมาย วั น เวลา และสถานที่ ซึ่ ง ขึ น้ อยู่ กั บ ความเหมาะสม และความสะดวก
ของผู้ให้ สมั ภาษณ์
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2. ติดต่อบัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อขอหนังสือติดต่อ
ขอความร่ วมมื อแล้ วส่งถึงกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลของหน่วยงานที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลสังกัด อยู่ เพื่ อขออนุญ าต
ให้ ผ้ วู ิจยั สามารถดาเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่กาหนดไว้
3. สัมภาษณ์เชิงลึก ตามแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง กับกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลตาม
เกณฑ์ ที่กาหนด ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ ตกลงร่ วมกัน เพื่ อเก็ บรวบรวมข้ อมูล ทัง้ นี ก้ ่อน
การด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ ผู้ วิ จัย ขออนุ ญ าตให้ ผู้ สั ม ภ าษณ์ บัน ทึ ก เสี ย งร่ ว มด้ วย (ในกรณี
ผู้ให้ สมั ภาษณ์ยินยอมให้ บนั ทึกเสียง)
4. รวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ตามประเด็นที่กาหนดไว้ และนาข้ อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาถอดเทป จัดระเบียบข้ อมูล ตีความให้ ความหมายด้ วยการนาข้ อความสาคัญ
(Significant Statements) ที่ได้ จากการสัมภาษณ์มาจัดหมวดหมู่ (Categories)
5. ผู้วิจยั ใช้ วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถื อของข้ อมูลโดยใช้ วิธีการตรวจสอบ
ข้ อมูลแบบสามเส้ า (Triangulation) โดยการตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล ด้ านวิธีรวบรวมข้ อมูล
และด้ านทฤษฎี (สุภางค์ จันทวานิช, 2548: 128-131) ดังนี ้
5.1 การตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจ น์
ว่า ข้ อ มูล ที่ ผ้ ูวิ จัย ได้ ม านัน้ ถูก ต้ อ งหรื อ ไม่ วิ ธี ต รวจสอบ คื อ การสอบแหล่ ง ข้ อ มูล แหล่ ง ที่ ม า
ที่ จ ะพิ จารณาในการตรวจสอบ ได้ แก่ แหล่งเวลา แหล่งข้ อมูล แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล
ซึ่งแหล่งหมายถึง ถ้ าข้ อมูล ต่างเวลา ต่างสถานที่ และบุคคลผู้ให้ ข้อมูลเปลี่ ยนไปจะเหมื อนกัน
หรื อไม่
5.2 การตรวจสอบ สาม เส้ าด้ านวิ ธี รวบ รวมข้ อมู ล (Methodological
Triangulation) คือ การใช้ วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้ อมูลเรื่ องเดียวกัน ทังวิ
้ ธีการ
สังเกตควบคูก่ บั การซักถาม และศึกษาข้ อมูลจากเอกสารประกอบด้ วย
5.3 การตรวจสอบสามเส้ าด้ านทฤษฎี (Theory Triangulation) คื อ การ
ตรวจสอบว่า ถ้ าผู้วิจยั ใช้ แนวคิดทฤษฎีที่ตา่ งไปจากเดิมจะทาให้ การตีความข้ อมูลแตกต่างกันมาก
น้ อยเพียงใด
ขัน้ ที่ 3 การกาหนดองค์ ประกอบและพฤติก รรมบ่ งชี ค้ วามฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นในบริบทสังคมไทย
การดาเนินการในขันนี
้ ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดองค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี ้
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในบริบทสังคมไทย
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. นาผลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ร่วมกับผลการวิจยั
เอกสาร (Documentary Research) มาจัดทาร่ างองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
ในบริ บ ทสัง คมไทย และพฤติ ก รรมบ่ง ชี ค้ วามฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น ซึ่ง สามารถอธิ บ าย
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นในบริ บทสังคมไทยออกเป็ น 4 องค์ประกอบ 28 พฤติกรรมบ่งชี ้
ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญ สถานการณ์ ที่ไม่ค้ นุ เคยมี 6 พฤติกรรมบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 2
การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมี 9 พฤติกรรมบ่งชี ้ องค์ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่ นมี 4
พฤติกรรมบ่งชี ้ และองค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่นมี 9 พฤติกรรมบ่งชี ้
2. น าร่ า งองค์ ป ระกอบและพฤติ ก รรมบ่ ง ชี ค้ วามฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น
ในบริ บทสังคมไทย ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยา จานวน 3 คน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก
ก) ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Validity) ของการตี ค วาม เพื่ อ พิ จ ารณาความชั ด เจน
ของข้ อ ความ ภาษาที่ ใช้ ความสอดคล้ อ งระหว่า งนิ ย าม และรายการพฤติก รรมบ่ง ชี ้ รวมทัง้
ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ มี ค วามชัด เจน เหมาะสมมากขึ น้ โดยพิ จ ารณาความ
สอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) และป รั บ แก้ ตาม ข้ อเสน อแน ะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณ ภาพ โดยการนาข้ อมูลจากการสัม ภาษณ์ เชิงลึก
มาท าการวิ เคราะห์ เ นื อ้ หา (Content Analysis) ตี ค วามสร้ างข้ อ สรุ ป แบบอุ ป นัย (Inductive)
เพื่ อ สะท้ อ นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ สภาพการณ์ ข องวัย รุ่ น ในการอยู่ร่ว มกัน กับ ผู้อื่ น ในสัง คม
การพัฒ นาวัย รุ่ น เพื่ อ การอยู่ร่ว มกัน กับ ผู้อื่ น ได้ ในสัง คม และความส าคัญ ของการอยู่ร่ วมกัน
ของวัยรุ่นกับผู้อื่นในสังคม
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริ ม าณ ผลการตรวจสอบความเที่ ยงตรง (Validity)
ของการตี ค วามร่ า งองค์ ป ระกอบ และคุณ ลัก ษณะความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น ในบริ บ ท
สังคมไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยาจานวน 3 คน ใช้ การหาค่าความสอดคล้ อง (Index of Item
Objective Congruence หรื อ IOC) ถ้ ามีค่าความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.60 ขึน้ ไป ถื อว่าการตีความ
องค์ประกอบ และคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในบริ บทสังคมไทยสามารถนาไปใช้
ได้ น าข้ อที่ มี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ องน้ อยกว่ า 0.60 มาพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ในส่ ว นที่ ไ ด้ รั บ
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ข้ อเสนอแนะ และดาเนินการเสนอผู้เชี่ยวชาญอีกครัง้ หนึ่ง โดยกาหนดค่าการแปลผลจากข้ อมูล
มาเป็ นคะแนน ดังนี ้
ระดับคะแนนความสอดคล้ องขององค์ประกอบและคุณลักษณะของผู้ที่มีความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
มีความสอดคล้ อง กาหนดคะแนนเป็ น
+1
ไม่แน่ใจ
กาหนดคะแนนเป็ น
0
ไม่สอดคล้ อง
กาหนดคะแนนเป็ น
-1
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้ างเครื่องมือวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
การดาเนินงานในขันตอนนี
้
้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างเครื่ องมือวัดความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่น รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่สร้ างขึ ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วิธีดาเนินการวิจัย
1. นาคุณ ลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นในบริ บทสังคมไทยที่พัฒ นาขึน้
ในขันตอนที
้
่ 1 มาสร้ างแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นรูบริค (Rubric)
2. สร้ างแบบวัด ความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น จ านวน 75 ข้ อ มี เกณฑ์ ก ารให้
คะแนนแบบแยกองค์ ป ระกอบ (Analytic Scoring Rubrics) 5 ระดับ (0 1 2 3 4) เพื่ อ วัด ความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นทังหมด
้
4 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์
ที่ไม่ค้ นุ เคยจานวน 18 ข้ อ องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นจานวน 27 ข้ อ องค์ประกอบ
ที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่นจ านวน 12 ข้ อ และองค์ป ระกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึก
ของผู้อื่นจานวน 18 ข้ อ
3. ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมของเนื อ้ หาในแบบวัดความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนา
4. ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ด้ านความตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity)
โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ซึ่งประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการพัฒ นารู ปแบบการจัด
การเรี ย นรู้ จ านวน 2 คน ผู้เชี่ ย วชาญด้ านจิ ต วิ ท ยาจ านวน 2 คน และผู้เชี่ ย วชาญด้ านการวัด
ประเมินผลจานวน 1 คน
5. การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของเครื่ องมือ ด้ านความตรงเชิงเนื ้อหาด้ วยการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้ อง (Index of Item Objective
Congruence หรื อ IOC) ที่ผ้ วู ิจยั กาหนดการให้ ข้อมูลความสอดคล้ องเป็ นตัวเลข คือ +1 หมายถึง
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สอดคล้ อง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ และ -1 หมายถึง ไม่สอดคล้ อง หากข้ อคาถามมีค่า IOC มากกว่า
หรื อเท่ากับ 0.5 คือ ผ่านเกณฑ์ ส่วนข้ อคาถามใดที่มีคา่ IOC ต่ากว่า 0.5 ผู้วิจยั นาไปปรับปรุงแก้ ไข
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญหรื อตัดออก ซึ่งค่าความตรงเชิ งเนื อ้ หาของแบบวัดความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่นมีคา่ ระหว่าง 0.80-1.00
6. น าแบบวัด ความฉลาดทางสั ง คมของวัย รุ่ น ไปทดลองใช้ (Tryout) กั บ กลุ่ ม
ที่ มี ลักษณะใกล้ เคี ยงกับกลุ่ม ตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่ อหาคุณ ภาพเชิ งประจักษ์ (Empirical
Approach) แล้ ววิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้ วยวิธีการคานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
ของครอนบาค (α-Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยการกาหนดค่าความเที่ ยงของแบบวัด
ความฉลาดทางสั ง คมของวัย รุ่ น 0.7 ขึ น้ ไป (สุ ชี ร า ภั ท รายุ ต วรรตน์ , 2546, น. 75) ซึ่ ง ได้ มี
การพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค ดังนี ้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค การแปลความหมาย
มากกว่า .90
ดีมาก
มากกว่า .80
ดี
มากกว่า .70
พอใช้ (อยูใ่ นเกณฑ์เป็ นที่ยอมรับ)
มากกว่า .60
ค่อนข้ างพอใช้
มากกว่า .50
ต่า
น้ อยกว่า หรื อเท่ากับ .50
ไม่สามารถรับได้
ผลการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นทังฉบั
้ บ
จานวน 75 ข้ อ มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.971
7. น าแบบวั ด ความฉลาดทางสั ง คมของวัย รุ่ น มาวิ เคราะห์ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ ภายในชัน้ ด้ วยวิธีการคานวณค่า (Intraclass Correlation Coefficient) เพื่อประเมิ น
ความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ประเมิน โดยกาหนดค่าสัมประสิท ธิ์ภายในชัน้ 0.50 ขึ ้นไป (Koo. T. K. &
Li M. Y, 2016, p. 155-163) ซึ่งได้ มีการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ภายในชัน้ ดังนี ้
ค่าสัมประสิทธิ์
การแปลความหมาย
0.90 – 1.00
มีความน่าเชื่อถือภายในผู้ประเมินระดับดีมาก
0.75 – 0.89
มีความน่าเชื่อถือภายในผู้ประเมินระดับดี
0.50 – 0.74
มีความน่าเชื่อถือภายในผู้ประเมินระดับพอใช้
0.00 – 0.49
มีความน่าเชื่อถือภายในผู้ประเมินระดับต่า
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ผลการวิ เคราะห์ หาค่าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ ภ ายในชัน้ ของแบบวัดความฉลาด
ทางสังคมทังฉบั
้ บ จานวน 75 ข้ อ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชันระหว่
้
าง 0.731-1.000
8. คัดเลือกแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น โดยตัดข้ อความที่มีความหมาย
ใกล้ เคียงกัน หรื อเหมือนกันออก และปรับตามลักษณะของพฤติกรรมบ่งชี ้ความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่ น ให้ มี จ านวนข้ อที่ เท่ากัน จาก 75 ข้ อ เหลื อ 46 ข้ อ ได้ แก่ องค์ป ระกอบที่ 1 การเผชิ ญ
สถานการณ์ ที่ไม่ค้ นุ เคยจานวน 8 ข้ อ องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นจานวน 18 ข้ อ
องค์ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่นจานวน 8 ข้ อ และองค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึง
ความรู้ สึกของผู้อื่นจานวน 12 ข้ อ ซึ่งมี ค่าค่าสัม ประสิทธิ์ สหสัม พันธ์ ภ ายในชัน้ ระหว่าง 0.7311.000 ค่าสิทธิ์ แอลฟ่ าทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.972 และมีเกณฑ์ การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของ
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น ในแต่ละด้ าน และในภาพรวม โดยการแบ่งตามอันตรภาคชัน้
(Class Interval) ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความฉลาดทางสังคมสูงมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความฉลาดทางสังคมสูง
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ความฉลาดทางสังคมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความฉลาดทางสังคมต่า
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความฉลาดทางสังคมต่ามาก
ระยะที่ 2 การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของ
วัยรุ่น
ระยะนี เ้ ป็ นการศึกษาเพื่ อพัฒ นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาด
ทางสัง คมของวัย รุ่ น แบ่ง การด าเนิ น งานออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน คื อ ขัน้ ตอนการพัฒ นารู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น และขัน้ ตอนการศึกษานาร่ อง
(Pilot Study) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
โดยมีรายละเอียดการดาเนินการดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทาง
สังคมของวัยรุ่น
การด าเนิ น การในขัน้ ตอนนี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ สร้ างรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ
เสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. นาองค์ประกอบคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมที่พัฒนาขึ ้นในตอนที่ 1 มาใช้
ในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น โดยใช้ แนวคิด
ทฤษฎี และหลั ก การที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ความฉลาดทางสั ง คมของวัย รุ่ น ได้ แก่ หลัก การสร้ าง
ความฉลาดทางสังคมตามแนวคิดของอัลเบรชท์ (Albrecht) เป็ นแนวทางหลักในการออกแบบ
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ร่ วมกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ ซึ่งประกอบด้ วยทฤษฎี ปัญญาสังคม (Social
Cognitive Theory) ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Learning: PL) และการ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุก (Active Learning)
2. คัด เลื อกเนื อ้ หา และสื่ อที่ ใช้ ในการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยมี เกณฑ์
การคัดเลือกดังต่อไปนี ้
2.1 มีความเหมาะสมกับวัยรุ่น อายุระหว่าง 12-15 ปี
2.2 เนื อ้ หาและสื่ อที่ ใช้ มี ความสอดคล้ องกับ สภาพปั ญ หา และชีวิตประจ าวัน
ของวัยรุ่น
2.3 เนื ้อหาและสื่อที่ใช้ จดั อยู่ในประเภท สร้ างสรรค์คณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ส่งเสริ ม
การดาเนินชีวิต และสร้ างสรรค์สงั คม
3. จัดทาคู่มือการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นซึง่ เป็ นเอกสารที่อธิบายถึงความเป็ นมา องค์ประกอบของความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
ขันตอนการเสริ
้
มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น และวิธีการวัดและประเมินผล ซึง่ คูม่ ือการใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นประกอบด้ วย 1) สภาพ
ปั ญ หาและความจ าเป็ น 2) หลักการของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ 3) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ 4) ระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 5) กิจกรรมของรู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู้ 6) แนวทางการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ 7) พฤติกรรมบ่งชี ้ความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่น 8) เครื่ องมือวัดและประเมินผล 9) แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
4. นาร่างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นไป
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประกอบด้ วย ผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านการจัดการเรี ยนการสอนจานวน 3
คน ผู้เชี่ ยวชาญด้ านจิ ตวิท ยาการศึกษาจ านวน 1 คน และผู้เชี่ ยวชาญด้ านการวัดประเมิ นผล
จานวน 1 คน พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ และขันตอนของรู
้
ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการตรวจสอบร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น มีเครื่ องมือที่ใช้ ดงั นี ้
1. คู่มื อ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น
(รู ปแบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม -ประ-สะ) ประกอบด้ วย สภาพปั ญ หาและความจาเป็ น หลักการ
ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ระยะเวลาที่ใช้ ในการ
จัดการเรี ยนรู้ กิ จกรรมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ พฤติกรรมบ่งชี ้
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น เครื่ องมือวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. ร่ า งรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น
มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามทังหมดจ
้
านวน 104 ข้ อ แบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบประเมิ นความเหมาะสมร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ ม สร้ าง
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ซึ่งเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 75
ข้ อ และมีเกณฑ์การให้ คะแนนความเหมาะสมดังนี ้
5 หมายถึง รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เหมาะสมมากที่สดุ
4 หมายถึง รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เหมาะสมมาก
3 หมายถึง รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เหมาะสมน้ อย
1 หมายถึง รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เหมาะสมน้ อยที่สดุ
ตอนที่ 2 แบบประเมิ น ความสอดคล้ องของร่ า งรู ป แบบการจั ด การเรี ยนรู้
เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น ซึ่งเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
3 ระดับ จานวน 13 ข้ อ และมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
+1 หมายถึง แน่ใจว่ารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้มีรายการประเมินตามที่ระบุไว้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้มีรายการประเมินตามที่ระบุไว้
-1 หมายถึง รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ไม่มีรายการประเมินตามที่ระบุไว้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู้วิ จัย ด าเนิ น การติด ต่อ และน าคู่มื อ ร่ างรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น แบบประเมินคุณภาพร่างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ าง
ความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น ให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญทัง้ 5 คน ประกอบด้ วย ผู้เชี่ ย วชาญทางด้ า น
การจั ด การเรี ย นการสอนจ านวน 3 คน ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษาจ านวน 1 คน
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และผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดประเมินผลจานวน 1 คน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) พิจารณา
คุณภาพของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
2. ผู้วิจยั นัดหมายวันและเวลาเพื่อรับแบบประเมินคุณภาพร่างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากข้ อเสนอแนะ
ของผู้ เชี่ ย วชาญ มาวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หา (Content Analysis) ตี ค วามสร้ างข้ อสรุ ป แบบอุ ป นั ย
(Inductive) สรุปข้ อมูล และปรับปรุงแก้ ไขร่างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างทักษะความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญให้ ข้อเสนอแนะก่อนนาไปทดลองใช้
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนย่อย ดังนี ้
2.1 การประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ าง
ความฉลาดทางสังคมของวัย รุ่ น รวมถึ ง เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการจัด การเรี ย นรู้ ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ค่า
คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ ความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นถ้ ามี ค่าเฉลี่ ยตัง้ แต่ 3.51 ขึน้ ไป ถื อว่า
มีความเหมาะสม สามารถยอมรับได้ และนาข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่า 3.51 มาพิจารณาปรับปรุ ง
ในส่วนที่ได้ รับข้ อเสนอแนะ และดาเนินการเสนอผู้เชี่ยวชาญอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งแบบประเมินความ
เหมาะสมของร่ า งรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น
มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และมีการแปลค่าเฉลี่ย ดังนี ้
ระดับคะแนนความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ และเครื่ องมื อที่ ใช้
ในการวิจยั
มีความเหมาะสมน้ อยที่สดุ
1
คะแนน
มีความเหมาะสมน้ อย
2
คะแนน
มีความเหมาะสมปานกลาง
3
คะแนน
มีความเหมาะสมมาก
4
คะแนน
มีความเหมาะสมมากที่สดุ
5
คะแนน
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การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้
มีความเหมาะสมน้ อยที่สดุ
มีความเหมาะสมน้ อย
มีความเหมาะสมปานกลาง
มีความเหมาะสมมาก
มีความเหมาะสมมากที่สดุ

1.00-1.50
1.51-2.50
2.51-350
3.51-4.50
4.51-5.00

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3. การประเมินความสอดคล้ องของร่างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น รวมถึงเครื่ องมือที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ใช้ การหาค่าความสอดคล้ อง
(Index of Item Objective Congruence หรื อ IOC) ถ้ ามี ค่า ความสอดคล้ อ งตัง้ แต่ 0.60 ขึน้ ไป
ถื อ ว่ า องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการจัด การเรี ย นรู้
มี ค วามสอดคล้ อ งกัน สามารถน าไปใช้ ไ ด้ น าข้ อ ที่ มี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ องน้ อยกว่า 0.60
มาพิ จารณาปรับ ปรุ งในส่วนที่ ได้ รับ ข้ อเสนอแนะ และดาเนินการเสนอผู้เชี่ ยวชาญอี กครัง้ หนึ่ง
ซึ่ง แบบประเมิ น ความสอดคล้ อ งของร่ างรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่นมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ และมีการแปล
ค่าเฉลี่ย ดังนี ้
ระดับคะแนนความสอดคล้ องของร่างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้และเครื่ องมือที่ใช้
มีความสอดคล้ อง
กาหนดคะแนนเป็ น
+1
ไม่แน่ใจ
กาหนดคะแนนเป็ น
0
ไม่สอดคล้ อง
กาหนดคะแนนเป็ น
-1
ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษานาร่ อง (Pilot Study) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริมสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
ขัน้ ตอนนี เ้ ป็ นการศึกษานาร่ อง (Pilot Study) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ าง
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ขิ องรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
วิธีดาเนินการ
1. ด าเนิ น การศึ ก ษาน าร่ อ ง (Pilot Study) รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นกับวัยรุ่ น ที่ มี ลักษณะใกล้ เคียงกับประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง
ซึ่งเป็ นวัยรุ่ นที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปี อาศัยอยู่ในชุม ชนตาบลห้ วยโป่ ง อาเภอหนองไผ่ จังหวัด
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เพชรบูรณ์ ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง และอยูใ่ นพื ้นที่ ใกล้ เคียง สมัครใจเข้ าร่วมโครงการวิจยั และลงนาม
ในหนังสือยินยอมเข้ าร่วมโครงการ จานวน 10 คน เพื่อหาความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ขิ องรูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ ตลอดจนปั ญหา และอุปสรรค ก่อนนาไปใช้ จริ งใน 5 ด้ าน ตามองค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ได้ แก่ 1) ด้ านกิจกรรม 2) ด้ านระยะเวลา 3) ด้ านภาษาที่ใช้ ในแบบฝึ ก
ความฉลาดทางสังคม 4) ด้ านสื่อและแหล่งเรี ยนรู้ และ 5) ด้ านการวัดและประเมินผล ในขันตอนนี
้
้
ดาเนินการทดลองจัดการเรี ยนรู้ ใน 4 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมที่ 1 เรื่ อง รู้ จักฉัน รู้ จกั เธอ (เตรี ยม
ความพร้ อม) ระยะเวลา 90 นาที กิจกรรมที่ 2 เรื่ อง ทองเนื ้อเก้ า ระยะเวลา 120 นาที กิจกรรมที่ 3
เรื่ อง เด็กหญิ งขจร ระยะเวลา 120 นาที และกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง ดาว ระยะเวลา 120 นาที ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการศึกษานาร่ องทัง้ หมด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 กิจกรรม ดาเนินการระหว่างวันที่
6 ตุลาคม ถึง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. น าผลที่ ไ ด้ จากการศึ ก ษาน าร่ อ งมาวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขรู ป แบบ
การจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น และเครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการจัด
การเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวั ยรุ่ น เพื่อให้ ได้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น ที่มี ความสมบูรณ์ และ
พร้ อมนาไปใช้ ในทางปฏิบตั ิ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้ อมูลจากแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น แบบฝึ กเตรี ยมความพร้ อม แบบฝึ ก
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น แบบบันทึกหลังการเรี ยนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกผล
การติดตามพฤติกรรมของผู้เรี ยน และแบบบันทึกหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา
(Content Analysis) ตีความสร้ างข้ อสรุปแบบอุปนัย (Inductive) ใน 5 ด้ าน ตามองค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ได้ แก่ 1) ด้ านกิจกรรม 2) ด้ านระยะเวลา 3) ด้ านภาษาที่ใช้ 4) ด้ านสื่อ
และแหล่งเรี ยนรู้ และ 5) ด้ านการวัดและประเมินผล เพื่อเปรี ยบการจัดกิจกรรมการสอนว่าเป็ นไป
ตามแผนการจัด กิ จ กรรมที่ กาหนดไว้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่นหรื อไม่
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ระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริมสร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น
การดาเนินการในขันตอนนี
้
้เป็ นการทดลองการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ าง
ความฉลาดทางสังคมของรุ่ น ดาเนินการโดยนารู ปแบบจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่ นไปทดลองใช้ กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นวัยรุ่ น โดยมี วตั ถุประสงค์ เพื่ อประเมิ น
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นที่พฒ
ั นาขึ ้น
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ วัยรุ่ นที่ มี ช่วงอายุระหว่าง 12-15 ปี ที่ อาศัยอยู่
ในชุมชนตาบลห้ วยโป่ ง อาเภอหนองไผ่ ซึ่งเป็ นวัยรุ่นที่สมัครใจเข้ าร่วมโครงการวิจยั และลงนาม
ในหนังสือยินยอมเข้ าร่วมโครงการ จานวน 20 คน
แบบแผนการทดลอง
การดาเนินการทดลองใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัย รุ่ น ด าเนิ น ในลั ก ษณะการวิ จัย กึ่ ง ทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยใช้
แบบแผนการศึกษาแบบกลุม่ เดียววัดหลายครัง้ (Time-Series Design) มีรายละเอียดดังนี ้
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการทดลองแบ่ ง เป็ น 2 ระยะ ได้ แ ก่ ระยะที่ 1 เตรี ย มความพร้ อม
และประเมินความฉลาดทางสังคมสัปดาห์ก่อนดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งใช้ เวลาในการเตรี ยม
ความพร้ อม 3 ชัว่ โมง ระยะที่ 2 การจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความ
ฉลาดทางสัง คมของวัยรุ่ น (รู ป แบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม -ประ-สะ) ใช้ เวลาในการทดลอง 12
สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชั่วโมง ทาการวัดความฉลาดทางสังคมทุก ๆ 4 สัปดาห์ รวมทัง้ หมด 3 ครัง้ ดัง
ภาพประกอบ 13
เตรียมความ
1

2

ประเมินก่อน
การจัดการเรียนรู้

ระยะเวลาการทดลอง 12 สัปดาห์
3

4

5

6

7

8

9

10

11

ประเมินทุก ๆ 4 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 3 ครั้ง

12

13

ประเมินหลัง
การจัดการเรียนรู้

ภาพประกอบ 6 แสดงแบบแผนการทดลองการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อ
เสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. คู่มือการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
เป็ นคู่มือที่แสดงถึงรายละเอียดการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
ประกอบด้ วย สภาพปั ญหาและความจาเป็ น หลักการของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ วัตถุประสงค์
ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ กิจกรรมของรู ปแบบ
การจัด การเรี ย นรู้ แนวทางการจัด การเรี ย นรู้ พฤติก รรมบ่ง ชี ค้ วามฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น
เครื่ องมือวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวัดและประเมิ น ประสิทธิ ผลรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ รู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ประกอบด้ วย
2.1 เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวัดผลผู้เรี ยนตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ าง
ความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น ตามระยะเวลาที่ ท ดลอง จากแบบวัด ความฉลาดทางสัง คม
ของวัยรุ่น เป็ นการประเมินความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นทัง้ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น องค์ประกอบที่
3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น และองค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อื่น โดยทา
การประเมินก่อนเริ่ ม การจัดการเรี ยนรู้ ระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ และเมื่อสิ ้นสุดการจัดการเรี ยนรู้
โดยมีลกั ษณะการวัดแบบ 3 เส้ า ผู้เรี ยนประเมินตนเอง เพื่อนเป็ นผู้ประเมิน และครู เป็ นผู้ประเมิน
ผู้ เรี ย น มี เ กณฑ์ ก ารให้ คะแนนแบบแยกองค์ ป ระกอบ (Analytic Scoring Rubrics) 5 ระดับ
(0 1 2 3 4)
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดผลผู้เรี ยนตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ าง
ความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น จากแบบวัด ความฉลาดท างสัง คม
ของวัยรุ่น เป็ นการประเมินความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นทัง้ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น องค์ประกอบที่
3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น และองค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อื่น โดยทาการ
ประเมินก่อนเริ่ มการจัดการเรี ยนรู้ และเมื่อสิ ้นสุดการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีลักษณะการวัดแบบ 3
เส้ า ผู้เรี ยนประเมินตนเอง เพื่อนเป็ นผู้ประเมิน และครูเป็ นผู้ประเมินผู้เรี ยน มีเกณฑ์การให้ คะแนน
แบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Scoring Rubrics) 5 ระดับ (0 1 2 3 4)
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ผู้วิ จัย ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ ผู้ น าชุ ม ชน โรงเรี ย น ผู้ ปกครอง และวัย รุ่ น เพื่ อ ขอ
ความร่วมมือในการประกาศรับสมัครวัยรุ่นที่มีช่วงอายุระหว่าง 12-15 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนตาบล
ห้ วยโป่ ง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทังหมด
้
7 หมู่บ้าน สมัครเข้ าร่วมโครงการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
2. ผู้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ ราชการจากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ ท รวิ โ รฒ
ถึงผู้ปกครอง และวัยรุ่น เพื่อขอทาการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
3. ผู้วิจัย จัด ฝึ ก อบรมวัยรุ่ น ตามรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น ดาเนินการทดลองระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 6 มกราคม
พ.ศ. 2562 จานวน 13 สัปดาห์ จานวน 39 ชัว่ โมง
4. วิเคราะห์ผลการใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
เพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่น และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัย รุ่ น ทั ง้ ในส่ ว นของข้ อมู ล เชิ ง ปริ ม าณ และข้ อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ปั ญ หาและอุ ป สรรค
ในการดาเนินงาน ร่วมกับการถอดบทเรี ยน โดยใช้ เทคนิคถอดบทเรี ยนโดยวิธีการเล่าเรื่ อง (Story
Telling) ผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสัม ภาษณ์ เชิงลึก (In-depth
Interview) ผู้เรี ยน และผู้ปกครอง
5. ปรั บ ปรุ งรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น
ภายหลังจากการทารู ปแบบไปทดลองใช้ เพื่ อให้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น มีความสมบูรณ์ เหมาะสม และสามารถนาไปใช้ ในการเสริมสร้ างทักษะ
ความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น ได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึน้ จากการรวบรวมผลการประเมิ น
ข้ อเสนอแนะต่าง ๆ มาพิ จ ารณาปรับ ปรุ ง รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในขันตอนนี
้
้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1. วิเคราะห์ผลการจัดการเรี ยนรู้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่ น รูปแบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม-ประ-สะ ตามระยะเวลาที่ทดลอง โดยประเมิน
จากผลการจัด กิ จ กรรม ประกอบด้ ว ย แบบฝึ ก ความฉลาดทางสัง คม แบบสัง เกตพฤติ ก รรม
ในชั น้ เรี ย น และแบบติ ด ตามพฤติ ก รรมของผู้ เรี ย น โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย และ
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การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA Repeated Measurement) และ
เปรี ยบเทียบเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการ LSD เพื่อเปรี ยบเทียบความฉลาดทางสังคมตามช่วงระยะเวลา
2. วิเคราะห์ผลการจัดการเรี ยนรู้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น รู ปแบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม-ประ-สะ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยประเมิน
จากผลแบบวัด ความฉลาดทางสั ง คมของวัย รุ่ น มี ลั ก ษณะการวัด แบบ 3 เส้ า โดยผู้ เรี ย น
เป็ นผู้ประเมินตนเอง เพื่อนเป็ นผู้ประเมิน และครูเป็ นผู้ประเมินผู้เรี ยน เพื่อวัดความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นทัง้ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การเผชิญสถานการณ์ ที่ ไม่ค้ นุ เคย การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น และการเข้ าถึงความรู้สึกของผู้อื่น โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ย
และการวิเคราะห์สถิติทดสอบค่า (t-test) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบบันทึกหลังการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน และแบบบันทึกหลัง
การจัด กิ จ กรรมของครู ผ้ ูส อน โดยการพิ จ ารณาจากความรู้ สึ ก ของผู้เรี ย นต่อ การจัด กิ จ กรรม
การเรี ยนรู้ และสิ่งที่ผ้ ูเรี ยนอยากให้ มีการปรับเปลี่ยนหรื อเพิ่มเติมจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
และข้ อมูลที่ ได้ จากการถอดบทเรี ยน ด้ วยการวิเคราะห์ เนื อ้ หา (Content Analysis) ตีความและ
สร้ างข้ อสรุปแบบอุปนัย (Inductive)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล เรื่ อ งนี ้ ผู้วิจัย น าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแบ่ง
ออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
ระยะที่ 2 ผลการพัฒ นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่น
ระยะที่ 3 ผลการศึกษาประสิทธิ ผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
ผลการศึกษาคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น แบ่งการนาเสนอผลการศึกษา
ออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ 1 ผลการวิ จัย เอกสาร (Documentary Research) 2 ผลการศึ ก ษาและ
วิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น และ 3 ผลการสร้ างเครื่ องมือวัดความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น มีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี ้
1 ผลการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี ้
ผลการวิ จั ย เอกสาร (Documentary Research) เกี่ ย วกั บ ความฉลาดทางสั ง คม
จากฐานข้ อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560 จ านวน
5 เล่ม จากฐานข้ อมูล ERIC (Education Research Information Center) ระหว่างปี ค.ศ. 20122017 จานวน 6 ฉบับ และจากหนังสือแนวคิดความฉลาดทางสังคมของต่างประเทศ ระหว่างปี
ค.ศ. 1986-2011 จานวน 7 เล่ม มาจาแนกกลุม่ ความฉลาดทางสังคมตามพัฒนาการ และแนวคิด
ของนักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้ เป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 แนวคิดความฉลาดทางสังคมในยุคแรก
แนวคิดความฉลาดทางสังคมในยุคแรก (ค.ศ. 1909-1920) เริ่ มต้ นจากนักการศึกษา
และนักจิตวิทยาที่สาคัญ 3 ท่าน คือ ดิวอี ้ (Dewey) เป็ นผู้เริ่มแนวคิดความฉลาดทางสังคมคนแรก
ในปี ค.ศ. 1909 ต่อมา ลัล (Lull) ในปี ค.ศ. 1911 และ ธอร์ น ไดค์ (Thorndike) ในปี ค.ศ. 1920
ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางสังคมในยุคแรกนันเป็
้ นเพียงความสามารถในการมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคม และทักษะทางสัง คมเท่านัน้ ในขณะที่ ยุคนัน้ ให้ ค วามส าคัญ กับ ทักษะทางปั ญ ญา
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มากกว่า จึงทาให้ ความฉลาดทางสังคมไม่ได้ รับความสนใจเท่าที่ ควร (John. F. et al, 2011, p.
564-577; Kihlstrom. J. F. & Cantor. N, 1987, p. 479) ซึ่ ง นั ก การศึ ก ษ าแล ะนั ก จิ ต วิ ท ย า
ในกลุม่ นี ้ได้ แก่
คอสมิ ท สกี ้ และ จอห์ น (Kosmitzki and Jhon) มี ค วามเชื่ อ ในแนวคิ ด วามฉลาด
ทางสังคมจากนักการศึกษาและนักจิตวิทยาในกลุ่มนี ้ ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยในมิติ
ความสามารถทางสังคม พบว่า สามารถนาความฉลาดทางสังคมไปใช้ ในสถานการณ์ทางสังคมได้
(Kosmitzki. C. & Jhon. O.P, 1996, p. 479)
จอห์ น เอฟ. คิห์ ล สตรอม และ แนนซี่ แคนเตอร์ (John, F. Kihlstrom and Nancy
Cantor) มี ความเชื่อ ในแนวคิดวามฉลาดทางสังคมจากนักการศึกษาและนักจิตวิทยาในกลุ่ม นี ้
และพบว่าการทาความเข้ าใจในความสัมพันธ์ของมนุษย์ สามารถเข้ าใจผู้อื่นในสังคม (John. F. et
al, 2011, p. 564-577)
กลุ่ ม ที่ 2 แนวคิ ด ความฉลาดทางสั งคมพั ฒ นามาจากแนวคิ ด ความฉลาด
ทางอารมณ์
แนวคิ ด ความฉลาดทางสัง คมในกลุ่ม นี ้ เกิ ด จากนัก การศึก ษาและนัก จิ ต วิ ท ยา
ที่เชื่อว่า การที่บุคคลจะประสบความสาเร็ จได้ นนั ้ ไม่ได้ ม าจากความฉลาดทางสติปัญ ญาเพี ยง
อย่างเดียว แต่เกิดจากความฉลาดทางสังคมร่วมด้ วย อย่างก็ตามแม้ ความฉลาดทางอารมณ์จะให้
ความสาคัญ กับความรู้ สึกร่ วมกับการมีเหตุผล แต่ยังขาดการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม และทักษะ
ความฉลาดทางสังคมเท่านัน้ ในขณะที่ในยุคนัน้ ให้ ความสาคัญ กับทักษะทางปั ญ ญามากกว่า
จึง ท าให้ ค วามฉลาดทางสัง คมไม่ได้ รับ ความสนใจเท่าที่ ค วร (Baron - Cohen. et al, 1999, p.
1891-1892; Baron. R, 1969, p. 3-13; Goleman. D, 1995, p. 43; 2006, p. 330) ซึ่ ง
นักการศึกษาและนักจิตวิทยาในกลุม่ นี ้ได้ แก่
บาร์ ออน (Bar-on) ได้ แนวคิดการพัฒนาความฉลาดทางทางสังคม จากความฉลาด
ทางอารมณ์ เนื่ องจากแนวคิด ความฉลาดทางอารมณ์ เดิม ที่ ส ร้ างขึน้ ในปี ค.ศ. 1997 มาจาก
แนวคิดความสามารถของสภาวะจิตใจ ประกอบด้ วย ความคิด ความตังใจ
้ เจตนา ความต้ องการ
และความเชื่ อ แต่ยังขาดความสัม พัน ธ์ ทางสังคมจึงได้ มี การพัฒ นาความฉลาดทางสังคมจาก
แนวคิ ด ความฉลาดทางอารมณ์ ที่ ต นเองเคยสร้ างขึน้ มา โดยการตัง้ สมมุติ ฐ านความฉลาด
ทางสังคม คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลักวิวฒ
ั นาการ การเพิ่มขนาดของสมอง ซึ่งอยู่บน
พื น้ ฐานการปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม ที่ ซั บ ซ้ อน (Baron-Cohen. et al, 2005, p. 3-13; Baron Cohen. et al, 1999, p. 1891-1892)
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โกลแมน (Goleman) ได้ แนวคิดการพัฒ นาความฉลาดทางทางสัง คม จากความ
ฉลาดทางอารมณ์ เนื่องจากแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์เดิมที่สร้ างขึ ้น ในปี ค.ศ. 1995 มาจาก
แนวคิด ความฉลาดทางสติปั ญ ญาร่ วมกับการศึกษาข้ อมูลเชิ งวิช าการ และจิ ต วิทยาประยุก ต์
ต่อ มาในปี ค.ศ. 2006 โกลแมนได้ ม องว่าความฉลาดทางสัง คมเป็ น กุญ แจแห่ง ความสุข และ
สุขภาพ จึงได้ พัฒ นาความฉลาดทางสังคมมาจากแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ที่ตนเองเคย
สร้ างขึ น้ โดยการเพิ่ ม ความสัม พัน ธ์ ท างสัง คม ความฉลาดทางสติ ปั ญ ญา และความฉลาด
ทางอารมณ์ ซึ่งโกลแมนมีความเชื่อว่าถ้ าบุคคลมีความฉลาดทางสังคม บุคคลนัน้ จะมี การรับรู้
ทางสังคม การรับรู้ผ้ อู ื่นทังด้
้ านความรู้ สึก ความคิด และสถานการณ์ที่ซบั ซ้ อน ในการปรับตัวและ
จัดการกับความสัมพันธ์ (Goleman. D, 1995, p. 43; 2006, p. 330)
กลุ่มที่ 3 แนวคิดความฉลาดทางสังคมแบบผสมผสาน
แนวคิดความฉลาดทางสังคมในกลุ่มนี ้พัฒนามาจากการผสมผสานตังแต่
้ 2 แนวคิด
ขึ น้ ไป (Albercht. K, 2006, p. 4-12; Buzan. T, 2003, p. 1-10; Esther. N. Goody, 2008, p. 116; Marlowe. H. A, 1986, p. 52-58) ซึ่ ง พั ฒ นาขึ น้ จากการผสมผสานแนวคิ ด ความฉลาด
ทางสติปั ญ ญา ร่ วมกับแนวคิด ความฉลาดทางสังคมของนัก การศึกษาและนักจิ ตวิทยาตัง้ แต่
2 แนวความคิดขึ ้นไป ผสมผสานกันออกมาเป็ นความฉลาดทางสังคม จากการศึกษาแนวคิดความ
ฉลาดทางสังคมในกลุ่มนี ้พบว่ายังมีนกั การศึกษาและนักจิตวิทยาหลายคนที่ใช้ แนวคิดผสมผสาน
ดังนี ้
มาร์ โลวี (Marlowe) ได้ พัฒ นาความฉลาดทางสัง คมจาก ความฉลาดทางสัง คม
ร่วมกับความฉลาดทางสติปัญญา ในปี ค.ศ. 1986 โดยมีความเชื่อว่า ความฉลาดทางสติปัญญา
มีความสาคัญกับการให้ เหตุผล และทักษะการแก้ ปัญหาในบริบทของชีวิตประจาวัน (Marlowe. H.
A, 1986, p. 52-58)
โทนี่ บู ซ าน (Tony Buzan) ได้ พั ฒ นาความฉลาดทางสั ง คมจาก ความฉล าด
ทางสติปัญ ญาของ ศาสตราจารย์โรเบิร์ต ออร์ นสไตน์ (Professor Robert Ornstein) และความ
ฉลาดทางสติปัญญาด้ านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ทาหน้ าที่แตกต่างกันของ ศาสตราจารย์ฮาวเวิร์ด
การ์ ดเนอร์ (Professor Howard Gardner) โดยมี ค วามเชื่อว่า คนที่ ฉลาดจะสามารถจัดการกับ
สภาพแวดล้ อม และมีปฏิสมั พันธ์กับทุก ๆ คน ซึ่งสมองและสติปัญญาจะมีความสัมพันธ์กบั ทุก ๆ
ด้ านของชีวิต (Buzan. T, 2003, p. 1-10)
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คาร์ ล อัล เบรชท์ (Karl Albrecht) ได้ พั ฒ นาแนวคิ ด ความฉลาดทางสั ง คมจาก
ความฉลาดสังคมของธอร์ นไดค์ (Thorndike) ในปี ค.ศ. 1920 ได้ พัฒ นาความฉลาดทางสังคม
จากแนวคิ ด ความฉลาด 4 แนวคิ ด ได้ แก่ 1) แนวคิ ด ความฉลาดทางสัง คมของธอร์ น ไดค์
(Thorndike) ในด้ านการเข้ าใจ และสร้ างความสัมพันธ์ กับผู้อื่น 2) แนวคิดร่ วมกับแนวคิดความ
ฉลาดทางสติปัญญาของเดวิด เวชเซิลส์ (David Wechsles) และแนวคิดความฉลาดที่หลากหลาย
ขอโฮเวิร์ด การ์ ดเนอร์ (Howard Gardner) ซึ่งให้ ความสนใจในความฉลาดด้ านต่าง ๆ ของมนุษย์
และเชื่อว่า แต่ล ะบุคคลมี ความสามารถที่ หลากหลาย 3) แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ของ
แดเนี ยล โกลแมน (Daniel Goleman) ซึ่งให้ ความสนใจกับการควบคุม อารมณ์ และ 4) แนวคิด
ความฉลาดทางจริ ยธรรม (Moral Intelligence) ทาให้ เกิดแนวคิดความฉลาดทางสังคมแนวใหม่
เรี ยกว่า SPACE ประกอบด้ วย การตระหนักรู้ ในสถานการณ์ (Situation Awareness) การแสดง
ตนเอง (Presence) ความถูก ต้ อง (Authenticity) ความชัด เจน (Clarity) และการเอาใจใส่ผ้ ูอื่ น
(Empathy) (Albercht. K, 2006, p. 4-12)
เอสเทอร์ เอ็ น . กู๊ด ดี ้ (Esther, N. Goody) ได้ พัฒ นาความความฉลาดทางสัง คม
จากความฉลาดทางสังคม ร่วมกับความฉลาดทางสติปัญญา ในปี 1995 โดยมีความเชื่อว่า สังคม
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน เช่น ภาษาถิ่น วัฒนธรรม และการปฏิสมั พันธ์ อยู่บนพื ้นฐานของ
ความฉลาดทางสติปัญญา และปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ซึ่งนาไปสู่ความฉลาดทางสังคม (Esther. N.
Goody, 2008, p. 1-16)
จากผลการวิจัย เอกสาร ผู้วิจัย ให้ ค วามส าคัญ กับ แนวคิด ความฉลาดทางสัง คม
ในกลุ่ม ที่ 3 ซึ่งเป็ นความฉลาดทางสังคมแบบผสมผสานของคาร์ ล อัลเบรชท์ (Karl Albrecht)
เนื่องจากมีการให้ ความสาคัญกับการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านสติปัญญา ด้ านสังคม
ด้ านอารมณ์ ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมในการทาความเข้ าใจตนเอง และผู้อื่น เพื่อการมีปฏิสมั พันธ์
กับ ผู้อื่ น ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ข องสัง คมในปั จ จุบัน โดยอัล เบรทช์ ได้ ให้ ค วามหมาย
ความฉลาดทางสังคมว่าหมายถึง ความสามารถในการเข้ าใจตนเอง บุคคลอื่น ๆ และสังคมทัง้
ทางด้ านอารมณ์ ความคิด พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น เพื่อนาไปสู่การปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นในทุก
ๆ สถานการณ์ การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมให้ มี ความสอดคล้ องกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึน้
รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม ด้ วยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม อันนาไปสู่การ
ปฏิ บั ติ ตั ว ที่ ถู ก ต้ องเหม าะสม ต่ อ สั ง คม และสามารถด าเนิ น ชี วิ ต ได้ อย่ า งมี ความสุ ข
โดยมีองค์ประกอบความฉลาดทางสังคม 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้
ในสถานการณ์ (Situational Awareness) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรับรู้ เกี่ยวกับ
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ผู้อื่นในสังคม ได้ แก่ การรับรู้ ถึงความรู้ สึกของผู้อื่น การเข้ าใจสถานการณ์ ที่กาลังเกิดขึ ้นกับผู้อื่น
ในสังคม รวมถึงการรับ รู้ ทางวัฒ นธรรมที่ เป็ นแนวทางการปฏิ บัติ องค์ประกอบที่ 2 การแสดง
ตนเอง (Presence) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงตนเองผ่านทางร่างกาย และอารมณ์ ด้ วยความ
เมตา และความว่องไว ในรู ปแบบของวัจนภาษา และอวัจนภาษา เพื่อให้ เข้ าถึงการสื่อสาร และ
การมี ป ฏิ สัม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น องค์ ป ระกอบที่ 3 ความจริ ง ใจต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น (Authenticity)
หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าตนเองเลือกกระทาในสิ่งที่มีความถูกต้ อง มีความซื่อสัตย์ และ
ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงความซื่อสัตย์และความจริ งใจในการสร้ างมิตรภาพและ
ความสัมพันธ์ ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ องค์ประกอบที่ 4 ความชัดเจนในการสื่อสารกับผู้อื่น (Clarity)
หมายถึง พฤติกรรมการใช้ ภาษาทังวั
้ จนภาษา และอวัจนภาษาในการอธิบายความคิดของตนเอง
หรื อประเด็นต่าง ๆ ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจในมุมมองของตนเอง รวมถึงการตังใจรั
้ บฟั งผู้อื่นในการสื่อสารทัง้
ทางวัจนภาษา และอวัจนภาษา และองค์ประกอบที่ 5 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อื่น (Empathy)
หมายถึง พฤติกรรมการให้ ความสนใจ ใส่ใจผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ เข้ าใจความรู้ สึกของอื่น
รวมถึงการชื่นชม และแบ่งปันความรู้สกึ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
2 ผลการศึกษาคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
ผลการศึกษาคุณ ลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น มีรายละเอียดผลการศึกษา
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ด้ าน ได้ แก่ 1) ผลการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) 2) ผลการ
เปรี ย บเที ย บความฉลาดทางสั ง คมจากการสั ม ภาษณ์ กั บ แนวคิ ด ความฉลาดทางสั ง คม
ของอัล เบรชท์ 3) ผลการศึกษาและวิเคราะห์ พ ฤติกรรมบ่งชี ค้ วามฉลาดทางสัง คมของวัยรุ่ น มี
รายละเอียดของผลการศึกษาดังนี ้
2.1 ผลการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
ผลการศึกษาคุณ ลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นในบริ บทสังคมไทยจาก
การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) เด็ ก และเยาวชนดี เด่ น แห่ ง ชาติ สาขาศี ล ธรรม
คุณธรรม และจริ ยธรรม ระดับประเทศ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2558-2560 จานวน 11 คน โดยการวิเคราะห์
เนื ้อหาจากข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
2.1.1 มุม มองที่ มีต่อความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น เป็ นพฤติกรรมของวัยรุ่ น
ซึ่งท าให้ วัยรุ่ น สามารถดารงชี วิต และอยู่ร่วมกับ ผู้อื่น ได้ อย่างมี ค วามสุข สอดคล้ องกับ วิถี การ
ดาเนินชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณี
2.1.2 องค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นในบริ บทสังคมไทยสามารถ
แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
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องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของวั ย รุ่ น ถึ ง การให้ ความสนใจ และท าความเข้ าใจกั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ รอบตั ว
จากสภาพแวดล้ อมทางสังคม และธรรมชาติพฤติกรรมของบุคคล ทังอารมณ์
้
และความรู้สึกนึกคิด
ผ่านกระบวนการทางปัญญา
องค์ ป ระกอบ ที่ 2 การติ ด ต่ อ สื่ อสารกั บ ผู้ อื่ น ห มายถึ ง พ ฤติ ก รรม
การแสดงออกของวัยรุ่นถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นผ่านทางวัจนภาษา และอวัจนภาษาด้ วยความ
เป็ นกัลยาณมิตรและคานึงถึงกฎกติกาทางสังคม
องค์ ป ระกอบที่ 3 ความจริ ง ใจต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น หมายถึ ง พฤติ ก รรม
การแสดงออกของวัยรุ่ นถึงการตัดสินใจ และแก้ ไขปั ญ หาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ด้ วยการเลื อก
กระท าในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อง รวมถึ ง การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในสิ่ ง ที่ ต นเองกระท า และการสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นด้ วยความจริงใจ
องค์ ป ระกอบที่ 4 การเข้ าถึ ง ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น หมายถึ ง พฤติ ก รรม
การแสดงออกของวัยรุ่ นถึงการเข้ าใจความรู้ สึกของผู้อื่น ยอมรับ และเคารพในความคิด เจตคติ
ค่านิยมของผู้อื่น และสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้อื่น
โดยผู้ให้ ข้อมูลมีข้อเสนอถึงแนวทางการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่ น หรื อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมนัน้ ควรเริ่ มจากครู ผ้ ูสอนเองในการเป็ น
แบบอย่างที่ดีให้ กับผู้เรี ยน เลือกใช้ สื่อที่มีความสร้ างสรรค์สอดคล้ องกับช่วงวัย และส่งเสริ มเด็ก
และเยาวชนให้ มีความประพฤติดี
2.2 ผลการเปรี ย บเที ย บองค์ ประกอบความฉลาดทางสั ง คมของวั ย รุ่ น
ในบริ บทสังคมไทยจาการสัมภาษณ์ กับองค์ ประกอบความฉลาดทางสังคมจากการวิจัย
เอกสาร
องค์ ป ระกอบ ที่ ได้ จากผลการสั ม ภ าษ ณ์ เด็ ก และเยาวชน ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมตามแนวคิดความฉลาดทางสังคมจาก
การวิจัยเอกสาร พบว่ามี คุณ ลักษณะที่ เหมือน แตกต่างกัน และประเด็นที่ เพิ่ม เติม จากแนวคิด
ความฉลาดทางสังคมของอัลเบรชท์ มีรายละเอียดตามตาราง 3 ดังนี ้
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ตาราง 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมจาการวิจยั เอกสารกับ
องค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นจากการสัมภาษณ์
องค์ ประกอบความฉลาดทางสังคม
จากการวิจัยเอกสาร
อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ 1 ก า ร ต ร ะ ห นั ก รู้ ใน
สถาน การณ์ (Situational Awareness) คื อ
พฤติกรรมการรับรู้ เกี่ ยวกับผู้อื่นในสังคม ได้ แก่
ก า รรั บ รู้ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ งผู้ อื่ น ก า รเข้ า ใจ
สถานการณ์ ที่ ก าลัง เกิ ด ขึ น้ กับ ผู้ อื่ น ในสัง คม
รวมถึ ง การรั บ รู้ ทางวัฒ นธรรมที่ เป็ น แนวทาง
ปฏิบตั ิ
อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ 2 ก า ร แ ส ด งต น เอ ง
(Presence) คือ พฤติกรรมการแสดงตนเองผ่าน
ทางร่ างกาย และอารมณ์ ด้ วยความเมตา และ
ค วาม ว่ อ งไว ใน รู ป แ บ บ ข อ งวั จ น ภ าษ า
และอวัจนภาษา เพื่อเข้ าถึงการสื่อสาร และการ
มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
องค์ ประกอบที่ 4 ความชัดเจน (Clarity) คือ
พฤติกรรมการใช้ ภาษาทังวั
้ จนภาษา และอวัจน
ภาษาในการอธิ บายความคิดของตนเอง หรื อ
ประเด็นต่าง ๆ ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจมุมมองของตนเอง
รวมถึ ง การตัง้ ใจรั บ ฟั ง ผู้อื่ น ในการสื่ อ สารทัง้
ทางวัจนภาษา และอวัจนภาษา

องค์ ประกอบความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นจากการสัมภาษณ์
องค์ ป ระกอบที่ 1 การเผชิญ สถานการณ์ ท่ ี
ไม่ ค้ ุนเคย คือ พฤติกรรมการแสดงออกถึงการ
ให้ ความสนใจ และท าความเข้ าใจกั บ สิ่ ง ที่
เกิ ด ขึน้ รอบตัว จากสภาพแวดล้ อมทางสัง คม
และธรรมชาติพฤติกรรมของบุคคล ทังอารมณ์
้
และความรู้สึกนึกคิด โดยผ่านกระบวนการทาง
ปัญญา

องค์ ประกอบที่ 2 การติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ ืน
คื อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น ผ่ า นทางวั จ นภาษา
และอวัจ นภาษา ด้ วยความเป็ น กัล ยาณมิ ต ร
และคานึงถึงกฎกติกาทางสังคม

108
ตาราง 3 (ต่อ)
แนวคิดความฉลาดทางสังคม
จากการวิจัยเอกสาร
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ 3 ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
(Authenticity) คือ พฤติกรรมการแสดงให้ เห็น
ว่าตนเองเลื อกกระท าในสิ่ งที่ มี ค วามถูกต้ อ ง
มีความซื่อสัตย์ และความจริ งใจต่อตนเองและ
ผู้อื่น รวมถึงความซื่อสัตย์และความจริ งใจใน
การสร้ างมิ ต รภ าพ และความสั ม พั น ธ์ ใ น
สถานการณ์ตา่ ง ๆ
องค์ ป ระก อ บ ที่ 5 ก ารเอ าใจใส่ ผู้ อื่ น
(Empathy) คือ พฤติกรรมการให้ ความสนใจ
ใส่ ใจ มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจเข้ าใจความรู้ สึ ก
ของผู้ อื่ น รวมถึ ง การชื่ น ชมและแบ่ ง ปั น
ความรู้สกึ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น

องค์ ประกอบความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นจากการสัมภาษณ์
องค์ ป ระกอบที่ 3 ความจริ งใจต่ อตนเอง
และผู้ อื่ น คื อ พฤติ ก รรมการแสดงออกถึ ง
การตัดสินใจ และแก้ ไขปั ญหาในสถานการณ์
ต่า ง ๆ ด้ ว ยการเลื อ กกระท าในสิ่ ง ที่ ถูก ต้ อ ง
รวมถึ ง การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในสิ่ ง ที่ ต นเอง
กระท า และการสร้ างความสัม พัน ธ์ กับ ผู้อื่ น
ด้ วยความจริงใจ
องค์ ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของ
ผู้ อื่ น คื อ พฤติ ก รรมการแสดงออกถึ ง การ
เข้ าใจความรู้ สึกของผู้อื่น ยอมรั บ และเคารพ
ในความคิ ด เจตคติ ค่ า นิ ย มของผู้ อื่ น และ
สร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้อื่น

จากตาราง 3 จะเห็นได้ ว่าความฉลาดทางสังคมที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกเด็ก
และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กับ ความฉลาดทางสังคมตามจากการวิจัยเอกสาร มี คุณ ลักษณะ
ที่เหมื อน แตกต่างและประเด็นที่ เพิ่ม เติม จากแนวคิดความฉลาดทางสังคมของอัลเบชรท์ ตาม
องค์ประกอบ ดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย มีความสอดคล้ องกับแนวคิด
ของอัล เบรชท์ ในองค์ ป ระกอบที่ 1 การตระหนัก รู้ ในสถานการณ์ (Situational Awareness) คื อ
การให้ ความสนใจ และท าความเข้ า ใจกับ สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ น้ รอบตัว จากสภาพแวดล้ อ มทางสัง คม
ธรรมชาติ ข องบุ ค คล และความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด นอกจากนี ย้ ั ง มี ป ระเด็ น ที่ เพิ่ ม เติ มจากแนวคิ ด
ของอัลเบรชท์ คือ การนาข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกต และทาความเข้ าใจกับสิ่งที่เกิดขึ ้นรอบตัวมา
ผ่านกระบวนการิเคราะห์ปัญหา สืบค้ นข้ อมูล และการตัดสินใจ
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องค์ ป ระกอบที่ 2 การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น มี ค วามสอดคล้ องกั บ แนวคิ ด
ของอัล เบรชท์ ใ นองค์ ป ระกอบที่ 2 การแสดงตนเอง (Presence) คื อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และ
การปฏิ สัม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น ในรู ป แบบของวัจ นภาษา และอวัจ นภาษา และมี ค วามสอดคล้ อง
องค์ ป ระกอบที่ 4 ความชั ด เจน (Clarity) คื อ การใช้ ภาษาทั ง้ วัจ นภาษา และอวัจ นภาษา
ในการอธิ บายความคิดของตนเอง หรื อประเด็นต่าง ๆ ให้ ผ้ ูอื่นเข้ าใจมุมมองของตนเอง รวมถึง
การตัง้ ใจรั บฟั ง ผู้อื่น ในการสื่ อสารทัง้ ทางวัจ นภาษา และอวัจ นภาษา นอกจากนี ย้ ัง มี ป ระเด็น
ที่เพิ่มเติมจากแนวคิดของอัลเบรชท์ 2 ประเด็น คือ 1) การติดต่อสื่อสารด้ วยความเป็ นกัลยาณมิตร
และคานึงถึงกฎกติกาทางสังคม ส่วนแนวคิดของอัลบรชท์จะเป็ นเพียงการสื่อสารด้ วยความเมตตา
และความว่องไว และ 2) การติดต่อสื่อสาร และการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นผ่านภาษาเขียน
องค์ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น มีความสอดคล้ องกับแนวคิด
ของอัลเบรชท์ในองค์ประกอบที่ 3 ความถูกต้ อง (Authenticity) คือ การเลือกกระทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง
และการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นด้ วยความจริ งใจ นอกจากนี ้ยังมีประเด็นที่เพิ่ มเติมจากแนวคิด
ของอัลเบรชท์ คือ การมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทา
องค์ป ระกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อื่น มี ความสอดคล้ องกับแนวคิด
ของอัล เบรชท์ ในองค์ ป ระกอบที่ 5 การเอาใจใส่ผ้ ูอื่ น (Empathy) คื อ การให้ ค วามสนใจผู้อื่ น
มีความเห็นอกเห็นใจ เข้ าใจความรู้สึกของผู้อื่น ให้ คาชื่นชมผู้อื่น และร่วมแบ่งปั นความรู้สกึ กับผู้อื่น
ในสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นนอกจากนีย้ ังมีประเด็นที่เพิ่มเติมจากแนวคิดของอัลเบรชท์ คือ ยอมรับ
เคารพในความคิด เจตคติ ค่านิยมผู้อื่นและสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้อื่น
2.3. ผลการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ พฤติ ก รรมบ่ งชี ค้ วามฉลาดทางสั ง คม
ของวัยรุ่ นในบริบทสังคมไทย
นาผลที่ได้ จากการสังเคราะห์นิยามขององค์ประกอบความฉลาดทางสังคมที่ได้ จาก
การวิจยั เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก มากาหนดนิยามและพฤติกรรมบ่งชี ้ตามองค์ประกอบ
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในบริบทสังคมไทย 4 องค์ประกอบ มีรายละเอียดดังตาราง 4
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ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์นิยาม และพฤติกรรมบ่งชี ้ตามองค์ประกอบความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นในบริ บทสังคมไทย
องค์ ประกอบความฉลาดทาง
สังคม

พฤติกรรมบ่ งชี ้

1. การเผชิญสถานการณ์ ท่ ไี ม่
คุ้นเคย หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของวัยรุ่นในการให้ ความ
สนใจและทาความเข้ าใจ กับสิง่ ที่
เกิดขึ ้นรอบตัว ได้ แก่ สภาพแวดล้ อม
ทางสังคมธรรมชาติพฤติกรรมของ
บุคคล จากสภาพแวดล้ อม อารมณ์
และความรู้สกึ นึกคิดโดยผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา สืบค้ น
ข้ อมูล และการตัดสินใจ
2. การติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ นื
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
วัยรุ่นในการติดต่อสือ่ สาร และ
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นผ่านวัจนภาษา
อวัจนภาษา และภาษาเขียน ด้ วย
ความเป็ นกัลยาณมิตร และกฎกติกา
ทางสังคม

1. ผู้เรี ยนสามารถอธิบายสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่เกิดขึ ้นรอบตัวได้
2. ผู้เรี ย นสามารถอธิ บ ายธรรมชาติ พ ฤติ ก รรมของบุค คลที่ เกิ ด ขึ น้
รอบตัวได้
3.ผู้เรี ยนสามารถวิเคราะห์สภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากสภาพแวดล้ อมได้
4.ผู้เรี ยนสามารถวิเคราะห์ สภาพปั ญ หาที่เกิ ด ขึน้ จากธรรมชาติของ
บุคคลได้
5. ผู้ เรี ย นสามารถสื บ ค้ นข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อม และ
ธรรมชาติของบุคคลได้
6. ผู้เรี ยนสามารถตัดสินใจสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นกับสภาพแวดล้ อมทาง
สังคมและธรรมชาติของบุคคลได้
1. ผู้เรี ย นสามารถติ ด ต่อ สื่อ สารกับ ผู้อื่ น ด้ วยภาษาพูด ที่ ท าให้ ผ้ ูอื่ น
เข้ าใจอารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ และสิง่ ที่ตนเองต้ องการได้
2. ผู้เรี ย นสามารถติด ต่อสื่อสารกับ ผู้อื่น ด้ วยภาษากายที่ ท าให้ ผ้ ูอื่ น
เข้ าใจอารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ และสิง่ ที่ตนเองต้ องการได้
3. ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยภาษาเขียนที่ทาให้ ผ้ ูอื่น
เข้ าใจอารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ และสิง่ ที่ตนเองต้ องการได้
4. ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นด้ วยภาษาพูดที่มีความ
เป็ นกัลยาณมิตรได้
5. ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นด้ วยภาษากายทีม่ ีความ
เป็ นกัลยาณมิตรได้
6. ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นด้ วยภาษาเขียนที่มคี วาม
เป็ นกัลยาณมิตรได้
7. ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยภาษาพูดที่เป็ นไปตามกฎ
กติกาทางสังคมได้
8. ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นด้ วยภาษากายที่เป็ นไปตามกฎ
กติกาทางสังคมได้
9. ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยภาษาเขียนที่เป็ นไปตาม
กฎกติกาทางสังคมได้
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ตาราง 4 (ต่อ)
องค์ ประกอบความฉลาดทาง
พฤติกรรมบ่ งชี ้
สังคม
3. ความจริงใจต่ อตนเองและผู้อ่ นื 1. ผู้เรียนสามารถตัดสินใจแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ด้ วยการเลือกกระทาในสิ่ง
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
วัยรุ่นในการตัดสินใจ และแก้ ไขปั ญหา
ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ด้ วยการเลือก
กระทาในสิง่ ที่ถกู ต้ อง รวมถึง
รับผิดชอบในสิง่ ที่ตนเองกระทา และ
การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่นด้ วย
ความจริงใจ
4. การเข้ าถึงความรู้สึกของผู้อ่ นื
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
วัยรุ่นในการให้ ความสนใจผู้อื่น ด้ วย
การสังเกต รับฟั ง และซักถามใน
รายละเอียดเรื่ องเล็ก ๆ น้ อย ๆ มี
ความเห็นอกเห็นใจ เข้ าใจความรู้สกึ
ของผู้อื่น ให้ คาชื่นชมผู้อื่น ร่วมแบ่งปั น
ความรู้สกึ กับผู้อื่นในสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้น ยืนยัน ยอมรับ และเคารพใน
ความคิด เจตคติ ค่านิยมของผู้อนื่ และ
สร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้อื่น

ที่ถกู ต้ องได้
2. ผู้เรี ยนสามารถเลือกกระทาสิง่ ต่าง ๆ ได้ ด้วยความซื่อสัตย์
3. ผู้เรี ยนแสดงความรับผิดชอบในสิง่ ที่ตนเองเป็ นผู้กระทาได้
4. ผู้เรี ยนสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่นด้ วยความจริ งใจได้

1. ผู้เรี ยนให้ ความสนใจ ผู้อื่นด้ วยการสังเกตรายละเอียดเล็ก ๆ น้ อย ๆ
ของผู้อื่นได้
2. ผู้เรี ยนให้ ความสนใจ ผู้อื่นด้ วยการรับฟั งเรื่ องราวรายละเอียดเล็ก ๆ
น้ อย ๆ ของผู้อื่นได้
3. ผู้เรี ยนให้ ความสนใจผู้อื่นด้ วยการซักถามเรื่ องราวรายละเอียดเล็ก ๆ
น้ อย ๆ ของผู้อื่นได้
4. ผู้เรี ยนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้
5. ผู้เรี ยนเข้ าใจความรู้ สึกของผู้อื่นในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้
6. ผู้เรี ยนสามารถให้ คาชื่นชมผู้อื่นในเรื่ องที่ถกู ต้ องได้
7. ผู้เรี ยนสามารถร่ วมบังปั นความรู้ สึกที่ดี และความรู้ สึกที่ไม่ดีร่วมกับ
ผู้อื่นได้
8. ผู้เรี ยนสามารถยืนยัน ยอมรับ และเคารพในความคิด เจตคติ และ
ค่านิยมของผู้อื่นได้
9. ผู้เรี ยนสามารถสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้อื่นได้

จากตาราง 4 แสดงให้ เห็นว่าความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นในบริ บทสังคมไทยมี 4
องค์ประกอบ มีพฤติกรรมบ่งชี ้ 28 ข้ อ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ ที่ไม่ค้ นุ เคย
มีพฤติกรรมบ่งชี ้ 6 ข้ อ องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น มีพฤติกรรมบ่งชี ้จานวน 9 ข้ อ
องค์ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่นมี พ ฤติกรรมบ่งชี ้ 4 ข้ อ และองค์ประกอบที่ 4
การปฏิบตั ติ นต่อผู้อื่นมีพฤติกรรมบ่งชี ้ 9 ข้ อ
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2.4 ผลการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หาของนิ ย ามองค์ ประกอบ และ
พฤติกรรมบ่ งชีค้ วามฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นในบริบทสังคมไทย โดยผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อพิจารณาความชัดเจนของข้ อความ ภาษาที่ใช้ ความสอดคล้ องระหว่างนิยาม
และรายการพฤติกรรมบ่งชี ้ รวมทังข้
้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขแบบประเมินให้ มีความชัดเจน
เหมาะสมมากขึ ้น
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื อ้ หาของนิยามองค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี ้
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นในบริ บทสังคมไทย โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามี ค่าดัช นีความลอด
คล้ อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากับ 1 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก
ค) ซึ่งผลการเรี ยบเทียบนิยามองค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี ้ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
แสดงในตาราง 5-6
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ตาราง 5 แสดงผลการเปรี ยบเทียบนิยาม และองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
ในบริบทสังคมไทย
นิยามเดิม
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
นิ ย าม พฤติ ก รรมการแสดงออกของวัย รุ่ น ในการ
เข้ าใจตนเอง บุ ค คลอื่น ๆ และสังคม ทัง้ ทางด้ าน
อารมณ์ ความคิด พฤติ ก รรมของตนเองและผู้อื่ น
เพื่ อน าไปสู่ ก ารมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น ในทุ ก ๆ
สถานการณ์ การปรั บ เปลี่ ยนพฤติกรรมให้ มีความ
สอดคล้ องกับ สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึน้ รวมถึง
การให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม การมีส่วนร่ วม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม อั น น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ตั ว ที่
ถูกต้ องเหมาะสมต่อสังคม และสามารถดาเนินชีวิต
ในสังคมได้ อย่างมีความสุข
องค์ ป ระกอบที่ 1 การเผชิ ญ สถานการณ์ ที่ ไม่
คุ้นเคย นิยาม พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่ นใน
การให้ ความสนใจและท าความเข้ าใจ กั บ สิ่ ง ที่
เกิ ด ขึ น้ รอบตั ว ได้ แก่ สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม
ธรรมชาติพฤติกรรมของบุคคล จากสภาพแวดล้ อม
อารมณ์ และความรู้ สึกนึกคิดโดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหา สืบค้ นข้ อมูล และการตัดสินใจ
องค์ ประกอบที่ 2 การติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ นื
นิ ย าม พฤติ ก รรมการแสดงออกของวัย รุ่ น ในการ
ติดต่อสื่อสาร และปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นผ่านวัจนภาษา
อวั จ นภาษา และภาษาเขี ย น ด้ วยความเป็ น
กัลยาณมิตร และกฎกติกาทางสังคม

นิยามที่ปรั บปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
นิยาม พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่ นถึงการ
เข้ าใจตนเอง บุคคลอื่น ๆ และสังคม ทัง้ ทางด้ าน
อารมณ์ ความคิด พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น
เพื่ อ น าไปสู่ ก ารมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น ในทุ ก ๆ
สถานการณ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ มีความ
สอดคล้ องกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น รวมถึง
การให้ ความช่ วยเหลื อผู้อื่น ในสังคม การมีส่วน
ร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม อันนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิตวั ที่
ถูก ต้ องเหมาะสมต่อสังคม และสามารถดาเนิ น
ชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข (คงเดิม)
องค์ ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ ท่ ีไม่
คุ้นเคย นิยาม พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่ น
ถึงการให้ ความสนใจ และทาความเข้ าใจกับสิ่งที่
เกิดขึ ้นรอบตัว จากสภาพแวดล้ อมทางสังคม และ
ธรรมชาติข องบุคคล ทัง้ อารมณ์ และความรู้ สึก
นึกคิด ผ่านกระบวนการทางปั ญญา
องค์ ประกอบที่ 2 การติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ นื
นิ ย าม พฤติ ก รรมการแสดงของวั ย รุ่ น ถึ ง การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น ผ่ า นทางวั จ นภาษและ
อวัจ นภาษา ด้ ว ยความเป็ นกั ล ยาณมิ ต ร และ
คานึงถึงกฎกติกาทางสังคม

114
ตาราง 5 (ต่อ)
นิยามเดิม
องค์ ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่ อตนเองและ
ผู้อ่ ืน นิ ยาม พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่ น
ในการตัดสินใจ และแก้ ไขปั ญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ด้ วยการเลือกกระทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง รวมถึง
รั บ ผิ ด ชอบในสิ่ งที่ ตนเองกระท า และการสร้ าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่นด้ วยความจริ งใจ
องค์ ป ระกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึ ก ของ
ผู้อ่ ืน นิ ยาม พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่ น
ในการเข้ าใจตนเอง บุคคลอื่น ๆ และสังคม ทัง้
ทางด้ านอารมณ์ ความคิด พฤติกรรมของตนเอง
และผู้อื่นเพื่อนาไปสู่การมีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่น ใน
ทุก ๆ สถานการณ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ มี
ความสอดคล้ องกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึน้
รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม การมี
ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม อั น น าไปสู่ ก าร
ปฏิ บั ติ ตั ว ที่ ถู ก ต้ องเหมาะสมต่ อ สั ง คม และ
สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข

นิยามที่ปรั บปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
องค์ ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่ อตนเองและ
ผู้อ่ นื นิยาม พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่ นถึง
การตัด สิ น ใจ และแก้ ไ ขปั ญ หาต่ าง ๆ ด้ วยการ
เลื อ กกระท าในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อง รวมถึ ง รั บ ผิ ด ชอบ
ใน สิ่ ง ที่ ตน เองกระท า และการสร้ างค วาม
สัมพันธภาพกับผู้อื่นด้ วยความจริ งใจ
องค์ ป ระกอบที่ 4 การเข้ า ถึ ง ความรู้ สึ ก ของ
ผู้อ่ นื นิยาม พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่ นถึง
การเข้ าใจความรู้ สึกของผู้อื่น ยอมรั บ และเคารพ
ในความคิด เจตคติ ค่านิ ย มของผู้อื่น และสร้ าง
แรงบันดาลใจให้ กบั ผู้อื่น
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ตาราง 6 แสดงผลการเรี ยบเทียบพฤติกรรมบ่งชี ้ความฉลาดทางสังคมในแต่ละองค์ประกอบ
ระหว่างพฤติกรรมบ่งชี ้เดิม กับพฤติกรรมบ่งชี ้ที่ปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
พฤติกรรมบ่ งชีเ้ ดิม
องค์ ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ ท่ไี ม่ ค้ ุนเคย
1. ผู้เรี ยนสามารถอธิ บ ายสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่เกิด ขึน้
รอบตัวได้
2. ผู้เรี ย นสามารถอธิ บ ายธรรมชาติ พ ฤติ กรรมของบุค คลที่
เกิดขึ ้นรอบตัวได้
3. ผู้ เรี ย นสามารถวิ เคราะห์ ส ภาพปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ น้ จาก
สภาพแวดล้ อมได้
4. ผู้ เรี ย นสามารถวิ เคราะห์ ส ภาพปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ น้ จาก
ธรรมชาติของบุคคลได้
5. ผู้เรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูล ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อม และ
ธรรมชาติของบุคคลได้
6. ผู้ เรี ยน สามารถตั ด สิ น ใจสถาน การณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ
สภาพแวดล้ อมทางสังคมและธรรมชาติของบุคคลได้
องค์ ประกอบที่ 2 การติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ นื
1. ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อนื่ ด้ วยวัจนภาษาที่ทาให้
ผู้อื่นเข้ าใจอารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ และสิ่งที่ตนเองต้ องการ
ได้
2. ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อนื่ ด้ วยอวัจนภาษาที่ทาให้
ผู้อื่นเข้ าใจอารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ และสิ่งที่ตนเองต้ องการ
ได้
3. ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อนื่ ด้ วยภาษาเขียนที่ทาให้
ผู้อื่นเข้ าใจอารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ และสิ่งที่ตนเองต้ องการ
ได้
4. ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อนื่ ด้ วยวัจนภาษาที่มีความ
เป็ นกัลยาณมิตรได้
5. ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อนื่ ด้ วยอวัจนภาษาที่มี
ความเป็ นกัลยาณมิตรได้
6. ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อนื่ ด้ วยภาษาเขียนที่มี
ความเป็ นกัลยาณมิตรได้

พฤติกรรมบ่ งชีท้ ่ปี รับปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
องค์ ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ ท่ไี ม่ ค้ ุนเคย
1. ให้ ความสนใจและทาความเข้ าใจกับสิ่งแวดล้ อมที่
เกิดขึน้ รอบตัว
1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพแวดล้ อมทางสังคม และ
ธรรมชาติของบุคคลได้
1.2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นจาก
สภาพแวดล้ อมทางสังคม และธรรมชาติของบุคคลได้
1.3.ผู้เรียนสามารถสืบค้ นข้ อมูลที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อม
และธรรมชาติของบุคคลได้
2. ตัดสินใจสร้ างทางเลือกกับสถานการณ์ ท่เี กิดขึน้
2.1 ผู้เรียนสามารถตัดสินใจสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นกับ
สภาพแวดล้ อม และธรรมชาติของบุคคลได้
องค์ ประกอบที่ 2 การติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ นื
1. ติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ นื ด้ วยภาษาที่ทาให้ ผ้ อู ่ นื เข้ าใจ
อารมณ์ ความคิด ความรู้ สึก และสิ่งที่ตนเองต้ องการ
1.1 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยการพูดที่ทาให้
ผู้อื่นเข้ าใจอารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ และสิ่งที่ตนเองต้ องการ
ได้
1.2 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยกิริยาท่าทางที่
ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจอารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ และสิ่งที่ตนเอง
ต้ องการได้
1.3 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยการเขียนทีท่ าให้
ผู้อื่นเข้ าใจอารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ และสิ่งที่ตนเองต้ องการ
ได้
2. ติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ นื ด้ วยความสุภาพ ไม่ หลอกลวง
หรือหวังผลประโยชน์
ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยการพูดที่มีความเป็ น
กัลยาณมิตรได้
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ตาราง 6 (ต่อ)
พฤติกรรมบ่ งชีเ้ ดิม
องค์ ประกอบที่ 2 (ต่อ)
7. ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อนื่ ด้ วยวัจนภาษาที่
เป็ นไปตามกฎกติกาทางสังคมได้
8. ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อนื่ ด้ วยอวัจนภาษาที่
เป็ นไปตามกฎกติกาทางสังคมได้
9. ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อนื่ ด้ วยภาษาเขียนที่
เป็ นไปตามกฎกติกาทางสังคมได้

องค์ ประกอบที่ 3 ความจริงใจต่ อตนเองและผู้อ่ นื
1. ผู้เรียนสามารถตัดสินใจแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ด้ วยการเลือก
กระทาในสิ่งที่ถกู ต้ องได้
2. ผู้เรียนสามารถเลือกกระทาสิ่งต่าง ๆ ได้ ด้วยความซื่อสัตย์
3. ผู้เรียนแสดงความรับผิดชอบในสิ่งทีต่ นเองเป็ นผู้กระทาได้
4. ผู้เรียนสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่นด้ วยความจริงใจได้

พฤติกรรมบ่ งชีท้ ่ปี รับปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
องค์ ประกอบที่ 2 (ต่อ)
2.2 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยกิริยาท่าทางที่
มีความเป็ นกัลยาณมิตรได้
2.3 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยการเขียนที่มี
ความเป็ นกัลยาณมิตรได้
3. ติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ นื ด้ วยภาษาที่เป็ นไปตามกฎกติกา
ทางสังคม
3.1 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยการพูดที่
เป็ นไปตามกฎกติกาทางสังคมได้
3.2 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยกิริยาท่าทางที่
เป็ นไปตามกฎกติกาทางสังคมได้
3.3 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยการเขียนที่
เป็ นไปตามกฎกติกาทางสังคมได้
องค์ ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่ อตนเองและผู้อ่ นื
1. เลือกกระทาในสิ่งที่ถูกต้ อง
1.1 ผู้เรียนสามารถตัดสินใจแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ด้ วยการ
เลือกกระทาในสิ่งที่ถกู ต้ องได้
1.2 ผู้เรียนสามารถกระทาสิ่งต่าง ๆ ได้ ด้วยความซื่อสัตย์
2. รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทา
ผู้เรียนแสดงความรับผิดชอบในสิ่งทีต่ นเองเป็ นผู้กระทาได้
3. สร้ างสัมพันธภาพกับผู้อ่ นื ด้ วยความจริ งใจ
ผู้เรียนสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่นด้ วยความจริงใจได้
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ตาราง 6 (ต่อ)
พฤติกรรมบ่ งชีเ้ ดิม

พฤติกรรมบ่ งชีท้ ่ปี รับปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
องค์ ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อ่ ืน
องค์ ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อ่ ืน
1. ผู้เรียนให้ ความสนใจ ผู้อื่นด้ วยการสังเกตรายละเอียดเล็ก ๆ 1. เข้ าใจความรู้ สึกของผู้อ่ ืน
1.1 ผู้เรียนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่
น้ อย ๆ ของผู้อื่นได้
เกิดขึ ้นได้
2. ผู้เรียนให้ ความสนใจ ผู้อื่นด้ วยการรับฟังเรื่องราว
1.2 ผู้เรียนเข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่นในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่
รายละเอียดเล็ก ๆ น้ อย ๆ ของผู้อื่นได้
เกิดขึ ้นได้
3. ผู้เรียนให้ ความสนใจ ผู้อื่นด้ วยการซักถามเรื่องราว
2. เคารพในความคิด ทัศนคติ ค่ านิยมของผู้อ่ นื
รายละเอียดเล็ก ๆ น้ อย ๆ ของผู้อื่นได้
2.1 ผู้เรียนสามารถให้ คาชื่นชมผู้อื่นในเรื่องที่ถกู ต้ องได้
4. ผู้เรียนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในสถานการณ์
2.2 ผู้เรียนสามารถร่วมบังปั นความรู้สกึ ที่ดี และความรู้สกึ ที่
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้
ไม่ดีร่วมกับผู้อื่นได้
5. ผู้เรียนเข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่นในสถานการณ์
2.3 ผู้เรียนสามารถยอมรับ และเคารพในความคิด เจตคติ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้
และค่านิยมของผู้อื่นได้
6. ผู้เรียนสามารถให้ คาชื่นชมผู้อื่นในเรื่องที่ถกู ต้ องได้
7. ผู้เรียนสามารถร่วมบังปั นความรู้สกึ ที่ดี และความรู้สกึ ที่ไม่ 3. สร้ างแรงบันดาลใจให้ กับผู้อ่ นื
ผู้เรียนสามารถสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้อื่นได้
ดีร่วมกับผู้อื่นได้
8. ผู้เรียนสามารถยืนยัน ยอมรับ และเคารพในความคิด
ทัศนคติ และค่านิยมของผู้อื่นได้
9. ผู้เรียนสามารถสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้อื่นได้

3 ผลการสร้ างเครื่ องมือวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น ปรากฏผลการศึกษา
ดังนี ้
3.1 ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพแบบวั ด ความฉลาดทางสั ง คมของวั ย รุ่ น
ซึ่ง ผู้ วิ จัย ได้ น าข้ อ มู ล พฤติ ก รรมบ่ ง ชี ค้ วามฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น จากขัน้ ตอนที่ 2 ที่ ผ่ า น
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาแล้ ว มาสร้ างเป็ นร่างพิมพ์เขียวแบบวัดความฉลาด ตามน ้าหนัก
ของพฤติกรรมบ่งชี ้ ได้ แบบวัดความฉลาดทางสังคม จานวน 75 ข้ อ ซึ่งผลการประเมินร่ างพิม พ์
เขียวแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าความตรงของแบบวัดระหว่าง
0.80-1.00 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง)
จากนันผู
้ ้ วิจยั นาร่างพิมพ์เขียวแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ไปทดลองใช้
กับกลุม่ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเที่ยงของร่างพิมพ์เขียวแบบวัดความ
ฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น ซึ่ง ผลการหาค่าความเที่ ย งของร่ า งพิ ม พ์ เขี ย วแบบวัด ความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ยทังฉบั
้ บ 2.699 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทังฉบั
้ บ 0.606 ความเที่ยง
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(Reliability) ทั ง้ ฉบั บ 0.971 และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ภ ายในชั น้ (ICC) อยู่ ร ะหว่ า ง
0.731-1.000 จากนัน้ ผู้วิ จัย ได้ คัด เลื อ กแบบวัด ความฉลาดทางสัง คม โดยปรั บ ความซ า้ ซ้ อ น
ของข้ อความ และปรับตามลักษณะของพฤติกรรมบ่งชี ้จาก 75 ข้ อ เหลือ 46 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ3 ข้ อ5
ข้ อ 7 ข้ อ 12 ข้ อ 13 ข้ อ 15 ข้ อ 17 ข้ อ 18 ข้ อ 19 ข้ อ 21 ข้ อ 22 ข้ อ 23 ข้ อ25 ข้ อ26 ข้ อ 28 ข้ อ 30 ข้ อ 32
ข้ อ33 ข้ อ34 ข้ อ 35 ข้ อ37 ข้ อ39 ข้ อ40 ข้ อ 41 ข้ อ43 ข้ อ 45 ข้ อ46 ข้ อ 48 ข้ อ50 ข้ อ 51 ข้ อ52 ข้ อ 54
ข้ อ55 ข้ อ57 ข้ อ58 ข้ อ59 ข้ อ61 ข้ อ63 ข้ อ65 ข้ อ66 ข้ อ66 ข้ อ69 ข้ อข้ อ70 ข้ อ71 ข้ อ73 และข้ อ 74
ภายหลัง การปรั บ แก้ แ บบวัด ความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น พบว่า มี ค่าเฉลี่ ย ทัง้ ฉบับ 2.696
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทังฉบั
้ บ 0.584 ความเที่ยง (Reliability) ทังฉบั
้ บ 0.972 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ภายในชัน้ (ICC) อยูร่ ะหว่าง 0.731-1.000 (รายละเอียดในภาคผนวก ง)
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของ
วัยรุ่น
ผลการพัฒ นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ผลการพัฒ นารู ปแบบการจัด การเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาด
ทางสั ง คมของวั ย รุ่ น และผลการศึ ก ษาน าร่ อ ง (Pilot Study) รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ปรากฏผลการศึกษาดังนี ้
1 ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสั งคม
ของวัยรุ่น
ผู้วิจยั แบ่งผลการพัฒ นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นออกเป็ น 2 ด้ าน คือ ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น และผลการตรวจสอบร่างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น มีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี ้
1.1 ผลการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น
ผู้วิจยั ได้ สร้ างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยการใช้ แนวคิด ทฤษฎีและหลักการสร้ าง
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ได้ แก่ หลักการสร้ างความฉลาดทางสังคมตามแนวคิดอัลเบรชท์
(Albrecht) เป็ นแนวทางหลักในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ร่วมกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้ วยทฤษฏี ปัญ ญาสังคม (Social Cognitive Theory) ทฤษฎี การเรี ยนรู้ อย่างมีส่วนร่ วม
(Participatory Learning: PL) และการจัดการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก (Active Learning) มาสร้ างรู ปแบบ
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การจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งร่างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
รูปแบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริม-ประ-สะ มีรายละเอียดดังนี ้
1.1.1 สภาพปั ญหาและความจาเป็ น
สถานการณ์ ของเด็ก และเยาวชนไทยทั่วประเทศพบว่า เด็ก และเยาวชนไทย
มีคา่ นิยม และการดาเนินชีวิตทางตะวันตก อยู่กบั วัฒนธรรมเงียบ ไร้ ตวั ตน มีพฤติกรรมแฝงความ
กระด้ างในการดาเนินชี วิต และขาดความรู้ ในการแก้ ไขปั ญ หาต่าง ๆ มี การเรี ยนรู้ เร็ วเรื่ องเพศ
ให้ ความสนใจกับตนเองมากผู้อื่น และส่วนรวม ขาดศีลธรรม คุณ ธรรม จริ ยธรรม การเสี ยสละ
เพื่ อคนอื่น (ศูนย์วิจัยและพัฒ นานวัตกรรมเพื่ อเด็กและผู้มี ความต้ องการพิเศษ คณะครุ ศาสตร์
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย , 2556, น. 17-24; องค์การยูนิเซฟประเทศไทย, 2559, น. 1-29) ทัง้ นี ้
เนื่องจากการรับค่านิยมความเป็ นสากลทังตะวั
้ นตกและตะวันออก เกิดการเลียนแบบพฤติกรรม
ที่ มี ความเป็ นอิ ส รเสรี ใ นการแสดงออกถึ ง ความ เป็ นตั ว ตน และความต้ องการ และ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วผ่านโลกเสมือนจริ ง ส่งผลให้ เด็กและเยาวชนมีปฏิสมั พันธ์ ในโลกของ
ความเป็ นจริ งน้ อยลง ซึ่งมีความสอดคล้ องกับผลการสารวจเด็กและเยาวชน ทัว่ ประเทศ ในด้ าน
การด าเนิ น ชี วิ ต พ บว่ า ชี วิ ต ของเด็ ก และเยาวชนไทยส่ ว นใหญ่ มี การใช้ สื่ อ ออนไลน์
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร พู ด คุย เล่ น เกม และใช้ สัง คมออนไลน์ เป็ นเครื่ องมื อ หลัก ในการสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์ในสังคม ทาให้ การปฏิสมั พันธ์แบบตัวต่อตัวมีบทบาทลดลง ส่งผลให้ ประสบปั ญหากับ
ความขัด แย้ ง ความเครี ย ดในตัว เองเมื่ อ พบสถานการณ์ บ นโลกของความเป็ น จริ ง อี ก ทัง้ ยัง
มี พ ฤติกรรมการทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น เช่น การลอกข้ อสอบเพื่ อน การเซ็ น ชื่ อแทนเพื่ อ น การให้ เงิ น
เจ้ าหน้ าที่ตารวจเพื่อหลีกเลี่ยงใบสัง่ การรับสินบน และการซื ้อสิทธิ์ ขายเสี ยง ซึ่งมองว่าเป็ นเรื่ อง
ปกติ และพฤติกรรมดังกล่าวเป็ นการกระทาที่ไม่ผิดมากหรื อไม่ผิดเลย (กรมการปกครอง, 2557, น.
2-7)
ด้ วยเหตุผ ลที่ กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงมี แนวคิดในการพัฒ นารู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ความฉลาดทางสัง คมทัง้ ในประเทศ และต่า งประเทศ ร่ ว มกับ แนวคิ ด ทฤษฎี
การเรี ย นรู้ ซึ่ ง ประกอบด้ วยน าแนวคิ ด การเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสัง คมของอัล เบรชท์
(Albercht. K, 2006) มาใช้ ในการออกแบบรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี
การเรี ยนรู้ ที่ ม าจากการปรับ เปลี่ ยนกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อเตรี ยมคนไทย 4.0 และสอดรั บกับ
แนวคิดสี่เสาหลักการจัดการศึกษา และแนวคิดศตวรรษที่ 21 ซึง่ ประกอบด้ วย ทฤษฎีปัญญาสังคม
(Social Cognitive Theory) ข อ งบั น ดู ร า (Bandura) ท ฤ ษ ฎี ก า รเรี ย น รู้ อ ย่ างมี ส่ ว น ร่ ว ม
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(Participatory Learning: PL) และการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active Learning) มาสร้ างรู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
1.1.2 หลักการ
1.1.2.1 เป็ นการจั ด การเรี ยน รู้ เชิ ง รุ ก ที่ ผู้ เรี ยน ต้ องท ากิ จ กรรม แล ะ
มีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกันเอง และผู้เรี ยนกับผู้สอนตลอดการจัดการเรี ยนรู้
1.1.2.2 เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่อาศัยประสบการณ์ ความรู้ เดิม ของผู้เรี ยน
เป็ นรากฐานในการสร้ างความรู้ใหม่
1.1.2.3. เป็ นการจัด การเรี ย นรู้ ที่ ผ้ ู เรี ย นฝึ กบู ร ณาการวิ ช าความรู้ ต่ า ง ๆ
เข้ าด้ วยกันแบบไม่แยกส่วน และฝึ กปฏิบัติซา้ ๆ เพื่ อเกิดความชานาญ และนาความรู้ ที่มีอยู่ไป
ประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
1.2.4. เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพูด การเขียน
การแสดงบทบาทสมมติ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยน
เกิ ด ความท้ าทาย เลื อ กวิ ธี ก ารที่ เหมาะสมกับ ตนเอง และเป็ นการจัด โครงสร้ างองค์ ค วามรู้
ของผู้เรี ยนเอง เชื่อมโยงแนวคิด และข้ อมูลต่าง ๆ ไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง
1.1.2.5 เป็ น การจัด การเรี ย นรู้ ด้ วยกระบวนการกลุ่ม ที่ เน้ น การมี ส่ วนร่ ว ม
ระหว่า งผู้ เรี ย นด้ วยกัน เอง และผู้เรี ยนกับ ผู้ส อน เพื่ อ ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ รับ ประสบการณ์ จ ากผู้เรี ย น
ด้ วยกันเอง และคาแนะนาจากผู้สอน และเกิดการเข้ าใจที่ลกึ ซึ ้งและคงทน
1.1.2.6 เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจการเรี ยนรู้ ของตนเอง
รู้จดุ อ่อน จุดแข็ง และวิธีการเรี ยนรู้ ตา่ ง ๆ รวมถึงการประเมินและปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนเอง
1.1.3 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
1.1.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน 13 สัปดาห์ ๆ ละ
3 ชัว่ โมง
1.1.5 แนวทางการจัดกิจกรรม
การจัด กิ จ กรรมของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อพัฒ นาความฉลาด
ทางสัง คมของวัย รุ่ น ตามรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ (SEAR) หรื อ เร้ า-เสริ ม -ประ-สะ
แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 เตรี ยมความพร้ อม เป็ นขัน้ ที่ ผ้ ูสอนสร้ างความคุ้นเคย
ซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนด้ วยกันเอง ด้ วยวิธีการพูดคุย
การสร้ างบรรยากาศให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความผ่อนคลาย เพื่อและละลายพฤติกรรมของผู้เรี ยน ให้ ผ้ เู รี ยน
ผู้สอนรู้จักและคุ้นเคยกันมากขึ ้น ผู้เรี ยนเกิดยอมรับซึ่งกันและกัน รู้ จกั การกล้ าแสดงออก ผู้สอน
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ชี แ้ จงวัต ถุป ระสงค์ ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และวัด ความฉลาดทางสัง คมของผู้เรี ย นก่ อ น
การจัดการเรี ยนรู้
บทบาทผู้เรี ยน
1. ให้ ความร่วมมือในระหว่างการจัดกิจกรรม
2. สร้ างความคุ้น เคยระหว่าผู้เรี ย นด้ วยกัน เอง และผู้เรี ย นกับ
ผู้สอนด้ วยการทักทาย การสนทนา และการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ้ สู อนจัดขึ ้น
บทบาทผู้สอน
1. วิเคราะห์ผ้ เู รี ยนจากแบบฝึ กเตรี ยมความพร้ อม
2. ท าความรู้ จั ก ผู้ เรี ย น เพื่ อ สร้ างความคุ้ นเคย และละลาย
พฤติกรรมของผู้เรี ยน
3. ตรวจสอบความรู้ เดิม ของผู้เรี ยน จากการสัง เกต การพูดคุย
และการร่ วมกิจ กรรมกับ ผู้เรี ยน เพื่ อกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนให้ ผ้ ูเรี ยนมี ความกล้ าแสดงออก และเป็ น
แนวทางในการจัดกลุม่ ผู้เรี ยนในขันต่
้ อไป
4. สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนรู้สึกผ่อนคลาย และเป็ น
กันเองเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้สกึ ที่ไม่ตงึ เครี ยด
5. แบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนตามความเหมาะสมของภาระงาน
ระยะที่ 2 การเข้ าสู่ รูปแบบการจั ดการเรี ยนรู้ รูปแบบ (SEAR)
หรื อ เร้ า-เสริม-ประ-สะ เป็ นระยะที่เข้ าสู่รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบ (SEAR) หรื อ เร้ าเสริม-ประ-สะ ที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้น ซึง่ มีขนตอนการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้ทงหมด
ั้
4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 เร้ าความสนใจ (Stimulation) เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนกระตุ้น หรื อ
สร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจกับสถานการณ์ ที่กาลังจะเรี ยนรู้ ด้ วยวิธีการเล่าเรื่ องที่ตวั
ผู้สอนได้ มี ประสบการณ์ ด้วยตนเอง หรื อเกิ ดจากการพบเห็นจากสถานการณ์ ในชีวิตประจาวัน
จากข่าว หรื อภาพยนตร์ หรื อกระตุ้นด้ วยการติดตามผลการประเมินจากการจัดกิจกรรมในสัปดาห์
ที่ผ่านมาว่าผู้เรี ยนมี การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไร เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความสนใจในสิ่งที่กาลัง
จะเรี ยนรู้
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บทบาทผู้เรี ยน
1. ตังใจ
้ หรื อให้ ความสนใจผู้สอน ในขณะที่ผ้ ูสอนเล่าเรื่ อง หรื อ
ดูวิดโิ อ
2. สั ง เกตสถานการณ์ ในเรื่ อ งที่ ผ้ ู สอนเล่ า หรื อ สถานการณ์
ที่เกิดขึ ้นในวิดโิ อ
บทบาทผู้สอน
สัง เกตความพร้ อมของผู้เรี ยน และกระตุ้น ให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ด ความ
สนใจในสิ่งที่กาลังจะเรี ยนรู้
ขั ้ น ที่ 2 เสริ ม สร้ างทั กษ ะ (Enhancement) เป็ นขั น้ ที่ ผู้ สอน
เสริ มสร้ างทักษะให้ กับผู้เรี ยน ในขัน้ นีม้ ีความสอดคล้ องกับความฉลาดทางสังคมทุกด้ าน ได้ แก่
การเผชิญสถานการณ์ ที่ไม่ค้ นุ เคย การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น และ
การเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น ซึง่ ผู้วิจยั ได้ แบ่งขันตอนนี
้
้ออกเป็ น 3 ขันย่
้ อย ได้ แก่
2.1 ขันสั
้ งเกตสถานการณ์ เป็ นขัน้ ที่ผ้ ูสอนนาเสนอสถานการณ์
ให้ แก่ ผ้ ู เรี ย น จากนั น้ ให้ ผู้ เรี ย นร่ ว มกั น ระดมสมอง ด้ ว ยการสั ง เกตความสัม พั น ธ์ ที่ พ บเห็ น
การสื่ อสาร การสื่ อสาร การใช้ ภ าษา ซึ่งซึ่งขัน้ สังเกตสถานการณ์ จัดขึน้ เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยน ได้ สังเกต
การกระทาจากตัวแบบในวิดโิ อ และคานึงถึงความรู้สกึ ร่วมกับสถานการณ์ที่กาหนดให้
บทบาทผู้เรี ยน
1. ตังใจฟั
้ ง หรื อสังเกตสถานการณ์ที่ผ้ สู อนนาเสนอ
2. ผู้เรี ยนแต่ละคนในกลุ่มอธิบายถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวว่าเกิด
อะไรขึ ้น บุคคลได้ กระทาอะไร พูดอะไร รู้สกึ อย่างไร คิดอย่างไร และรู้สกึ อย่างไรต่อสถานการณ์
บทบาทผู้สอน
1. สั ง เกต และกระตุ้ นผู้ เรี ย นในกลุ่ ม เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด
ความสนใจในสิ่งที่กาลังเรี ยนรู้
2. ให้ ความสนใจ และใส่ ใ จในสิ่ ง ที่ ผ้ ู เรี ย นก าลั ง อธิ บ าย
เพื่อเก็บข้ อมูลและนาไปใช้ ในขันต่
้ อไป
2.2 ขัน้ อธิ บ ายความรู้ สึ ก เป็ น ขัน้ ที่ ผ้ ูเรี ย นร่ ว มกัน ระดมสมอง
อธิ บ ายถึ ง เหตุการณ์ ดัง กล่าว ว่าเกิ ด อะไรขึน้ บุค คลได้ ก ระท าอะไร พูด อะไร รู้ สึก อย่างไร คิด
อย่ า งไร และสมาชิ ก ในกลุ่ม ผู้เรี ย นรู้ สึ ก อย่ า งไรต่อ สถานการณ์ ที่ ก าหนดให้ ซึ่ง ขัน้ กาสัง เกต
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สถานการณ์ ซึ่งขันสั
้ งเกตสถานการณ์ จดั ขึ ้น เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เข้ าใจถึงความรู้ สึกของตัวแบบ และ
เข้ าใจถึงเหตุผลที่ตวั แบบได้ กระทา
บทบาทผู้เรี ยน
ผู้เรี ย นแต่ล ะคนในกลุ่ม ร่ ว มกัน ระดมสอง เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง
เหตุการณ์ดงั กล่าวว่าเกิดอะไรขึ ้น บุคคลได้ กระทาอะไร พูดอะไร รู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร และรู้สึก
อย่างไรต่อสถานการณ์
บทบาทผู้สอน
ตรวจสอบข้ อมู ล ที่ ผ้ ู เรี ย นได้ อธิ บ ายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ในขั น้
ที่ผ่านมาว่าผู้เรี ยนมีความเข้ าใจในเหตุการณดังกล่าวหรื อไม่ ถ้ าผู้เรี ยนไม่เข้ าใจผู้สอนต้ องอธิบาย
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจในสถานการณ์นนั ้
2.3 ขัน้ ค้ น หาทางเลื อ ก เป็ นขัน้ ที่ ผ้ ู เรี ย นน าสิ่ ง ที่ สั ง เกต และ
การระดมสมอง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรี ยนรู้ภายในกลุ่มของตนเอง แล้ วร่วมระดมสมอง
ในการตัดสินใจ ว่าถ้ าอยูใ่ นสถานการณ์ดงั กล่าวจะปฏิบตั ติ นอย่างไร จะมีวิธีการพูดสื่อสารอย่างไร
ให้ มี ค วามถูกต้ อ งและเหมาะสมกับ สถานการณ์ ที่ ต้อ งเผชิ ญ พร้ อมทัง้ อธิ บ ายถึ งเหตุผล และ
ให้ ผ้ ูเรี ยนเลือกวิธีการนาเสนอผลที่ ได้ จากการระดมสมองร่ วมกั น เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ
ผังความคิด แผนภาพการ์ ตนู ในการแสดงบทบาทต่าง ๆ เป็ นต้ น ซึ่งแล้ วแต่ผ้ เู รี ยนจะตกลงร่วมกัน
แล้ วนาเสนอเพื่อถ่ายทอดแนวทางในการปฏิบตั ิตน ซึ่งขันการค้
้
นหาทางเลือก จัดขึ ้นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ น าสิ่ ง ที่ ต นเองสัง เกตได้ จ ากสถานการณ์ ดัง กล่า ว มาร่ ว มกัน ระดมสมอง และตัด สิ น ใจใน
การปฏิบตั ิตนเองต่อสถานการณ์ นนั ้ ๆ และเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การรับฟั ง และการยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น
บทบาทผู้เรี ยน
ร่ ว มกั น ระดมสมองในการสื บ ค้ นหาข้ อมู ล เพื่ อ วางแผน
หาแนวทางการแก้ ปัญหาอภิปรายร่วมกัน
บทบาทผู้สอน
คอยดูแ ล กระตุ้ น ช่ วยเหลื อ และให้ ค าแนะน าเมื่ อ ผู้เรี ย น
ต้ องการ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความร่วมมือกันในกลุม่
ขัน้ ที่ 3 ประยุกต์ ใช้ (Application) เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้
จากการฝึ กปฏิบตั มิ าลงมาปฏิบตั ิจริงในสถานการณ์ใหม่ที่มีความใกล้ เคียงกับสถานการณ์เดิมที่ได้
เรี ยนรู้ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) และให้ ผ้ เู รี ยนร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสรุป
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สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากสถานการณ์ ใหม่ ซึ่งขันการประยุ
้
กต์ใช้ จัดขึ ้นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ นาความรู้ที่ได้ รับ
มาในแต่ละขันตอน
้
มาประยุกต์ใช้ กบั สถานการณ์ใหม่ที่มีความใกล้ เคียงกันกับสถานการณ์เดิม
บทบาทผู้เรี ยน
1. ผู้เรี ยนแต่ละคนนาความรู้ ที่ได้ จากการลงมื อปฏิ บตั ิในแต่ละ
ขันตอนมาประยุ
้
กต์ใช้ กบั สถานการณ์
2. ผู้ เรี ย นร่ ว มมื อ กัน แสดงบทบาทสมมุ ติ เพื่ อ น าความรู้ ที่ ไ ด้
จากการฝึ กปฏิบตั ิ ไปประยุกต์ใช้ กบั สถานการณ์ใหม่ที่มีความใกล้ เคียงกับสถานการณ์เดิม
3. ผู้ เรี ย นร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และสรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้
จากสถานการณ์ใหม่
บทบาทผู้สอน ผู้ส อนสัง เกต และน าผลข้ อ มู ล ของผู้เรี ย นแต่ล ะคนจากการ
ประยุกต์ใช้ สถานการณ์มาประเมินผลความฉลาดทางสังคม
ขัน้ ที่ 4 สะท้ อนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ (Reflection) เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนจะต้ อง
สะท้ อนสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้มาทังหมด
้
ด้ วยความคิดของตนเอง โดยอธิบายความคิด และแสดง
ความรู้สกึ ในสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้ ได้ แก่ ความรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับ ความรู้สกึ ในการจัดการเรี ยนการสอน
สิ่งที่ ผ้ ูเรี ยนจะนาไปปรับปรุ งและพัฒ นาตนเอง และความคิดเห็นเพิ่ ม เติม จากการจัดการเรี ยน
การสอน เพื่อผู้สอนนาไปปรับปรุง และวางแผนในครัง้ ต่อไป ซึ่งขันการสะท้
้
อนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จดั ขึ ้น
เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ สะท้ อนถึงสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนมา เพื่อเป็ นการทบทวนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ร่ วมกัน และ
ให้ ผ้ เู รี ยนนาความรู้ที่รับไปปรับปรุงตนเอง
บทบาทผู้เรี ยน
1. ผู้เรี ยนอธิบายความคิด และแสดงความรู้ สึกในสิ่งที่ตนเองได้
เรี ยนรู้ ได้ แก่ ความรู้ ที่ ผ้ ูเรี ยนได้ รับ ความรู้ สึกในการจัดการเรี ยนการสอน สิ่งที่ ผ้ ูเรี ยนจะนาไป
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการจัดการเรี ยนการสอน
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
บทบาทผู้สอน
1. รั บ ฟั งความคิ ด ความรู้ สึ ก ของผู้ เรี ย น เพื่ อ น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้
ไปปรับปรุงการเรี ยนการสอนในครัง้ ต่อไป
2. ติดตามพฤติกรรมของผู้เรี ยน
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1.1.6 เครื่องมือวัดและประเมินผล
1.1.6.1. แบบวัดความฉลาดทางสังคม เป็ นการประเมินความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่นทัง้ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ ที่ไม่ค้ นุ เคย
องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น องค์ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น และ
องค์ป ระกอบที่ 4 การเข้ าถึ งความรู้ สึกของผู้อื่น โดยทาการประเมิ น ก่อนเริ่ ม การจัดการเรี ยนรู้
ระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ และเมื่อสิ ้นสุดการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีลกั ษณะการวัดแบบ 3 เส้ า ผู้เรี ยน
ประเมินตนเอง เพื่อนเป็ นผู้ประเมิน และครูเป็ นผู้ประเมินผู้เรี ยน มีเกณฑ์การให้ คะแนนแบบแยก
องค์ประกอบ (Analytic Scoring Rubrics) 5 ระดับ (0 1 2 3 4) ดังนี ้
0 หมายถึง ท่านไม่เคยมี เหตุการณ์ อาการ ความรู้ สึก หรื อเคย
แสดงพฤติกรรมกับเรื่ องนันๆ
้
1 หมายถึง ท่านเคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้ สึกในเรื่ องนัน้ ๆ
น้ อยมาก ๆ
2 หมายถึง ท่านเคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้ สึกในเรื่ องนัน้ ๆ
เพียงเล็กน้ อย และจะแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ได้ เมื่อท่านได้ รับคาแนะนาจากผู้อื่น
3 หมายถึง ท่านเคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้ สึกในเรื่ องนัน้ ๆ
และสามารถแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ออกมาได้ ด้วยตนเองบ่อยครัง้
4 หมายถึง ท่านท่านเคยมี เหตุการณ์ อาการ ความรู้ สึกในเรื่ อง
นัน้ ๆ และสามารถแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ออกมาได้ ด้วยตนเองเป็ นประจา
1.1.6.2. แบบฝึ กเตรี ย มความพร้ อม เป็ น แบบประเมิ นความพร้ อม
ของผู้เรี ยนก่อนการจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม-ประ-สะ เพื่อให้ ผ้ สู อนได้ สงั เกต
พฤติกรรมของผู้เรี ยนมีเกณฑ์การประเมินแบบ (Rubric) 4 ระดับ (0 1 2 3) ได้ แก่ 0 หมายถึง ต้ อง
ปรับปรุง 1 หมายถึง พอใช้ 2 หมายถึง ดี และ 3 หมายถึง ดีมาก โดยผู้เรี ยนที่ได้ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ ้น
ไปทุกด้ านถือว่าผ่านเกณฑ์
1.1.6.3. แบบฝึ กความฉลาดทางสังคม เป็ นการประเมินความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่นทัง้ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย
องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น องค์ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น และ
องค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อื่น ของผู้เรี ยนเมื่อสิน้ สุดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ในแต่ ล ะกิ จ กรรมโดยผู้ สอน มี เ กณ ฑ์ ก ารประเมิ น แบบ (Rubric) 4 ระดั บ (0 1 2 3) ได้ แก่
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0 หมายถึ ง ต้ อ งปรั บ ปรุ ง 1 หมายถึ ง พอใช้ 2 หมายถึ ง ดี และ 3 หมายถึ ง ดี ม าก โดยผู้เรี ย น
ที่ได้ คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ ้นไปทุกด้ านถือว่าผ่านเกณฑ์
1.1.6.4. แบบบันทึกหลังการเรี ยนรู้ (สาหรับผู้เรี ยน) เป็ นแบบบันทึก
การเรี ยนรู้สาหรับผู้เรี ยนหลังจากการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ มีลกั ษณะเป็ นการบันทึกข้ อมูล
โดยผู้เรี ยนเป็ นผู้บนั ทึก ประกอบด้ วย 1. วันนี ้ได้ รับความรู้อะไรบ้ าง 2. สิ่งที่จะนาไปปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง ได้ แก่ 2.1 สิ่งที่ต้องการทาให้ ม ากขึน้ 2.2 สิ่งที่ ต้องการหยุดทา หรื อสิ่งที่จะทาให้ น้อยลง
2.3 สิ่งที่ต้องการเริ่ มต้ นใหม่ 3. รู้ สึกอย่างไรกับการจัดกิจกรรมในวันนี ้ และ 4. ครัง้ หน้ าอยากให้
มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น หรื อ เพิ่ ม เติ ม กิ จ กรรมอะไรบ้ า ง เพื่ อ น าผลที่ ไ ด้ ม าปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการจัด
การเรี ยนรู้ และติดตามพฤติกรรมของผู้เรี ยน
1.1.6.5. แบบสั ง เกตพฤติ ก รรม เป็ นการประเมิ น ผลการสั ง เกต
พฤติกรรมของผู้เรี ยนตามพฤติกรรมบ่งชี ้ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นทัง้ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่
องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญ สถานการณ์ ที่ไม่ค้ นุ เคย องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
องค์ ป ระกอบที่ 3 ความจริ งใจต่อ ตนเองและผู้อื่ น และองค์ ป ระกอบที่ 4 การเข้ าถึง ความรู้ สึก
ของผู้ อื่ น ซึ่ ง มี เกณฑ์ ก ารประเมิ น แบบรู บ ริ ค (Rubrics) 4 ระดับ (0 1 2 3) ได้ แ ก่ 0 หมายถึ ง
ต้ องปรับปรุง 1 หมายถึง พอใช้ 2 หมายถึง ดี และ 3 หมายถึง ดีมาก โดยผู้เรี ยนที่ได้ คะแนนเฉลี่ ย
2 ขึ ้นไปทุกด้ านถือว่าผ่านเกณฑ์
1.1.6.6. แ บ บ บั น ทึ ก ผ ล ก ารติ ด ต าม พ ฤ ติ ก รรม ข อ ง ผู้ เรี ย น
เป็ นการประเมินผลการติดตามพฤติกรรมของผู้เรี ยนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยน
โดยผู้สอน จากสิ่งที่ผ้ เู รี ยนได้ บนั ทึกไว้ หลังจากการจัดกิจกรรมในแบบบันทึกหลักการเรี ยนรู้ ใ นสิ่ง
ที่ ผ้ ูเรี ยนจะปรับปรุ งพัฒ นาตนเอง ซึ่งประกอบด้ วย สิ่งที่ ผ้ ูเรี ยนต้ องการกระทาให้ ม ากขึน้ สิ่ง ที่
ผู้เรี ยนต้ องการหยุดทา และสิ่งที่ผ้ เู รี ยนต้ องการเริ่มต้ นใหม่
1.1.6.7. แบบบันทึกหลังการจัดกิ จ กรรม (ส าหรับผู้สอน) เป็ นแบบ
บัน ทึ ก หลัง การจัด กิ จ กรรมโดยครู ผ้ ูส อน ประกอบด้ วย 1. ผลการจัด กิ จ กรรม 2. ปั ญ หา หรื อ
อุปสรรค และ 3. ข้ อเสนอแนะ หรื อแนวทางแก้ ไข เพื่ อนาผลที่ ได้ ม าบันทึกข้ อมูล และปรับปรุ ง
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
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1.2 ผลการตรวจสอบร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคม ของวัยรุ่น
1.2.1 ความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่ น ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบโดยผู้เชี่ ยวชาญมี ความ
คิดเห็นว่าทุกกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ และมีคะแนนเฉลี่ย
อยูร่ ะหว่าง 4.60-5.00 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก จ) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.2.1.1 ด้ านภาพรวม สภาพปัญหาและความจาเป็ นมีเหตุสมควรที่จะพัฒนา
รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ สภาพปั ญ หาเหมาะสมกับ บริ บ ทของวัย รุ่ น แนวคิด ทฤษฎี พื น้ ฐาน
ของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ มีความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ิ หลักการ
ของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ มี ค วามเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ในการน าไปปฏิ บั ติ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ มีความเหมาะสมกับบริ บทของวัยรุ่น แนวทางการจัด
กิจกรรมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ มีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู้มีความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ และสามารถนาไปใช้ เพื่อพัฒนาความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่น กระบวนการจัดการเรี ยนรู้มีความเหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่ น พฤติกรรมบ่งชี ้มีความเหมาะสมกับบริ บทของวัยรุ่ น พฤติกรรมบ่งชีม้ ีความเหมาะสม
และเป็ นไปได้ กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ มีความเหมาะสมกับความต้ องการและบริ บทของวัยรุ่ น
กิจ กรรมการจัดการเรี ยนรู้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ ามามี ส่วนร่ วม กิจ กรรมการจัดการเรี ยนรู้ ยึด
ผู้ เรี ย นเป็ นส าคัญ สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ มี ค วามเหมาะสม การวัด และประเมิ น ผลใช้ วิ ธี ก าร
ที่หลากหลาย การวัดและประเมินผลเน้ นการประเมินตามสภาพจริ ง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า
รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น มี ค วามเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สดุ
1.2.1.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 13 เรื่ อง
ได้ แก่ กิ จ กรรมที่ 1 เรื่ อ ง รู้ จัก ฉัน รู้ จักเธอ (เตรี ยมความพร้ อม) กิ จ กรรมที่ 2 เรื่ อ ง ทองเนื อ้ เก้ า
กิจกรรมที่ 3 เรื่ อง บุพเพสันนิวาส กิจกรรมที่ 4 เรื่ อง หญิงโชคร้ ายกับชายโชคดี กิจกรรมที่ 5 เรื่ อง
อย่าตัดสินคนที่เปลือกนอก กิจกรรมที่ 6 เรื่ อง อมยิ ้ม กิจกรรมที่ 7 เรื่ อง เด็กหญิงพุทธชาด กิจกรรม
ที่ 8 เรื่ อง ข้ ามสีทันดร กิจกรรมที่ 9 เรื่ อง เกลียดพ่อ กิจกรรมที่ 10 เรื่ อง ดาว กิจกรรมที่ 11 เรื่ อง
เด็กหญิ งขจร กิจกรรมที่ 12 เรื่ อง ถา้ หลวงขุนนา้ นางนอนกิจกรรมที่ 13 เรื่ อง เลือกเสรี ซึ่งทัง้ 13
กิจกรรม และ 13 แผนการจัดการเรี ยนรู้มีความเหมาะสม ด้ านกิจกรรมการจัด การเรี ยนรู้มีความ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ด้ านวัตถุประสงค์มีความสอดคล้ อ งกับพฤติกรรมบ่งชี ้ ด้ านระยะเวลา
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ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้มีความเหมาะสม ด้ านการจัดการเรี ยนรู้สามารถเสริมสร้ างให้ ผ้ เู รี ยนมี
ความฉลาดทางสัง คม ด้ านสื่ อและแหล่ง เรี ยนรู้ มี ความเหมาะสม ด้ านการวัดและประเมิ นผล
ครอบคลุมพฤติกรรมบ่งชี ้
1.2.2 การประเมิ น ความสอดคล้ องขององค์ ป ระกอบภายในรู ป แบบ
การจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น พิ จ ารณาจากค่า ดัช นี ค วาม
สอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) พบว่ า มี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อง
ทังฉบั
้ บเท่ากับ 1.00 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก จ)
นอกจากนี ้ผู้เชี่ยวชาญได้ ให้ ข้อเสนอแนะในภาพรวมเพิ่มเติมดังนี ้
1. ระยะเวลาที่ใช้ ในแผนการจัดกิจกรรม
1.1 ควรระบุเวลาที่แน่นอน แต่ในการปฏิ บตั ิจริ งอาจมีความยืดหยุ่นได้
ตามสถานการณ์
1.2 แผนที่ 1 ระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมประมาณ 60-90 นาที
2. กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
2.1 ควรปรับกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ กับคนในสังคม
ที่มีลกั ษณะที่หลากหลาย
2.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละครัง้ ควรกาหนดให้ ชดั เจน เพื่อให้
ผู้เรี ยนได้ เปรี ยบเที ยบความเหมื อน ความแตกต่างของสิ่งที่ ได้ เรี ยนรู้ กับเพื่ อน และแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู้กนั
2 ผลการศึ ก ษาน าร่ อง (Pilot Study) รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น มีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี ้
ผลการศึกษานาร่ อง (Pilot Study) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น โดยการนาร่างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัย รุ่ น ที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ไปทดลองศึก ษาน าร่ อ งกับ วัย รุ่ น ที่ มี ลัก ษณะใกล้ เคี ย งกับ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ นวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปี อาศัยอยู่ในชุมชนตาบลห้ วยโป่ ง
อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และอยู่ในพืน้ ที่ ใกล้ เ คียง และเป็ นวัยรุ่ น
ที่ส มัครใจเข้ าร่ วมโครงการวิจัย และลงนามในหนังสือยินยอมเข้ าร่ วมโครงการ จ านวน 10 คน
เพื่อหาความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดจนปั ญหา และอุปสรรค
ก่อนนาไปใช้ จริ งในขันตอนนี
้
้ดาเนินการทดลองสอน 4 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมที่ 1 เรื่ อง รู้ จกั ฉัน
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รู้ จัก เธอ (เตรี ย มความพร้ อม) ระยะเวลา 1 ชั่วโมง กิ จ กรรมที่ 2 เรื่ อ ง ทองเนื อ้ เก้ า ระยะเวลา
3 ชั่ว โมง กิ จ กรรมที่ 3 เรื่ อ ง เด็ ก หญิ ง ขจร ระยะเวลา 3 ชั่ว โมง และกิ จ กรรมที่ 4 เรื่ อ ง ดาว
ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง ซึ่งใช้ ระยะเวลาในการสอนทังหมด
้
4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 กิจกรรม สามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้
1. ด้ านกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนมีความหลากหลาย เหมาะสม
กับผู้เรี ยน สามารถปฏิบตั กิ ิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนดได้ เป็ นอย่างดี
2. ด้ า นเวลา พบว่า เวลาที่ ใช้ ในการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนไม่เพี ยงพอ ควรมี
การปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม ระยะเวลาให้ มากขึ น้ ตามกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ระยะเวลา
มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน และได้ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้นอก
เวลา
3. ด้ านภาษา พบว่า ผู้เรี ยนมีความเข้ าใจภาษาที่ใช้ อธิบายในแบบฝึ กกิจกรรการเรี ยน
การสอน สามารถตอบคาถาม และปฏิบตั กิ ิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ได้
4. สื่อและแหล่ งเรี ยนรู้ พบว่า สื่อการเรี ยนรู้ที่เป็ นการอ่านจากเนื ้อเรื่ อง นั น้ เป็ นเนื ้อหา
ที่ ค่อนข้ างยากผู้เรี ยนอ่านหนังสื อไม่ค่อยออก ทาให้ เกิ ดปั ญ หาระหว่างการจัดกิ จ กรรม ผู้สอน
ปรับปรุ งแก้ ปัญหาดังกล่าวโดย ให้ ผ้ เู รี ยนที่มีความสามารถด้ านการอ่านอาสาสมัครอ่านเนื ้อเรื่ อง
ในกิจกรรมให้ กับเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนฟั ง และปรับปรุงเนื ้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีการอ่านให้ มีความ
กระชับมากขึ ้น ส่วนสื่อการเรี ยนรู้ที่เป็ นวิดีโอ ผู้เรี ยนเข้ าใจเนื ้อเรื่ อง มีความเหมาะสม และสื่อที่จดั
ในกิ จ กรรมการจัด การเรี ย นเรี ย นสามารถส่ ง เสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ย นสามารถบรรลุวัต ถุป ระสงค์ และ
พฤติกรรมบ่งชี ้ที่กาหนดไว้
5. ด้ านการวัดและประเมินผล พบว่า มีความเหมาะสม สามารถวัดและประเมินผล
ผู้เรี ยนได้ ครอบคลุม และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และพฤติกรรมบ่งชี ้ที่กาหนดไว้
จากผลการทดลองศึกษานาร่อง แสดงให้ เห็นว่า รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ าง
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ที่พฒ
ั นาขึ ้น มีความเป็ นไปได้ ในทางปฏิ บตั ิ แต่ควรมีการปรับปรุง
เกี่ยวกับการเปิ ดโอกาส ให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั คนในสังคมที่หลากหลาย โดยการให้ ผ้ เู รี ยนได้
ลงมื อ ปฏิ บัติ เพิ่ ม เติ ม หลัง จากการจัด กิ จ กรรม ซึ่ ง จากผลการทดลองศึก ษาน าร่ อ ง ผู้ วิ จัย ได้
ดาเนินการปรังปรุงให้ เหมาะสมก่อนการนาไปทดลองใช้ จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
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ระยะที่ 3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริมสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
ผลการศึก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่ น ผู้วิจัยแบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วน 1) ข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง
2) ผลการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนตามรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่น และ 3) สรุปผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่น มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้เรี ยนที่อาศัยอยู่ในตาบลห้ วยโป่ ง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มี จานวนผู้เรี ยน
ทังหมดจ
้
านวน 20 คน แบ่งเป็ นชาย 6 คน และหญิง 14 คน มีรายละเอียดข้ อมูลพื ้นฐานของผู้เรี ยน
ดังนี ้
3.1.1. ด้ า นอายุ แ ละระดั บ การศึ ก ษาของผู้ เรี ย น พบว่าผู้เรี ย นทัง้ หมดมี อ ายุ
ระหว่าง 12-15 ปี อยู่ระหว่างการศึกษาระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ถึงระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
มีรายละเอียดดังตาราง 7
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ตาราง 7 แสดงข้ อมูลพื ้นฐานด้ านเพศ อายุและระดับการศึกษาของผู้เรี ยน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เพศ
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง

อายุ
13 ปี
14 ปี
14 ปี
14 ปี
12 ปี
13 ปี
13 ปี
12 ปี
14 ปี
13 ปี
13 ปี
13 ปี
15 ปี
15 ปี
15 ปี
15 ปี
15 ปี
15 ปี
13 ปี
13 ปี

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 1

ขนาดของโรงเรียน
โรงเรี ยนมัธยมประจาตาบล
โรงเรี ยนประถมขยายโอกาส
โรงเรี ยนประถมขยายโอกาส
โรงเรี ยนประถมขยายโอกาส
โรงเรี ยนประถมขยายโอกาส
โรงเรี ยนมัธยมประจาอาเภอ
โรงเรี ยนมัธยมประจาตาบล
โรงเรี ยนประถมขยายโอกาส
โรงเรี ยนมัธยมเอกชน
โรงเรี ยนมัธยมประจาตาบล
โรงเรี ยนประถมขยายโอกาส
โรงเรี ยนประถมขยายโอกาส
โรงเรี ยนประถมขยายโอกาส
โรงเรี ยนประถมขยายโอกาส
โรงเรี ยนมัธยมประจาจังหวัด
โรงเรี ยนประถมขยายโอกาส
โรงเรี ยนประถมขยายโอกาส
โรงเรี ยนมัธยมประจาตาบล
โรงเรี ยนมัธยมประจาตาบล
โรงเรี ยนประถมขยายโอกาส

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 6 พบว่ามี ผ้ ูเรี ยนทัง้ หมด 20 คน แบ่งเป็ นชาย 6 คน
และหญิง 14 คน ซึ่งมีอายุตงแต่
ั ้ 12-15 ปี ได้ แก่ อายุ 12 ปี จานวน 2 คน อายุ 13 ปี จานวน 8 คน
อายุ 14 ปี จ านวน 4 คน และอายุ 15 ปี จ านวน 6 คน อยู่ระหว่างการชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 6
จ านวน 1 คน ชัน้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จ านวน 9 คน ชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 จ านวน 4 คน ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 4 คน และมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 2 คน ซึ่งผู้เรี ยนแต่ละคนมาจาก
โรงเรี ยนที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็ น โรงเรี ยนประถมขยายโอกาส จานวน 12 คน โรงเรี ยนมัธยม
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ประจ าตาบล จ านวน 5 คน โรงเรี ยนมัธ ยมประจ าอาเภอ จ านวน 1 คน โรงเรี ย นมัธยมเอกชน
จานวน 1 คน และโรงเรี ยนมัธยมประจาจังหวัด จานวน 1 คน
3.1.2. ลักษณะทั่วไปของครอบครัว
จากผลการสารวจพบว่า ผู้เรี ยนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่ง
ครอบครัวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้ าขาย และรับข้ างทัว่ ไป มีรายละเอียดดังตาราง 8
ตาราง 8 แสดงข้ อมูลด้ านลักษณะครอบครัว สมาชิกในครอบครัว และอาชีพ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ลักษณะครอบครัว
อาศัยอยูก่ บั ตา ยาย
อาศัยอยูก่ บั พ่อ แม่
อาศัยอยูก่ บั ยาย
อาศัยอยูก่ บั พ่อ แม่
อาศัยอยูก่ บั ยาย
อาศัยอยูก่ บั แม่
อาศัยอยูก่ บั ตา ยาย
อาศัยอยูก่ บั พ่อ แม่
อาศัยอยูก่ บั พ่อ แม่
อาศัยอยูก่ บั ตา ยาย
อาศัยอยูก่ บั ปู่ ย่า
อาศัยอยูก่ บั ปู่ ย่า
อาศัยอยูก่ บั ตา ยาย
อาศัยอยูก่ บั ป้า
อาศัยอยูก่ บั พ่อ แม่
อาศัยอยูก่ บั พ่อ แม่
อาศัยอยูก่ บั ปู่ ย่า
อาศัยอยูก่ บั ยาย
อาศัยอยูก่ บั พ่อ แม่
อาศัยอยูก่ บั ตา ยาย

สมาชิกในครอบครัว
ตนเอง น้ องสาว พี่ชาย ตา ยาย พ่อแม่ทางานอยูก่ รุงเทพฯ
ตนเอง น้ องชาย พี่สาว พ่อ แม่
ตนเอง น้ องชาย ยาย พ่อแม่หย่าร้ าง แม่ทางานอยูก่ รุงเทพฯ
ตนเอง พ่อ แม่
ตนเอง น้ องสาว พี่ชาย ยาย พ่อแม่ทางานอยูก่ รุงเทพฯ
ตนเอง แม่ ยาย
ตนเอง ตา ยาย พ่อแม่หย่าร้ าง แม่ทางานต่างจังหวัด
ตนเอง น้ องชาย พ่อ แม่
คนเอง พี่ชาย พ่อ แม่
ตนเอง ตา ยาย พ่อแม่หย่าร้ าง แม่ทางานกรุงเทพฯ
ตนเอง อา ปู่ ย่า พ่อแม่เสียชีวิต
ตนเอง พี่ชาย ปู่ ย่า พ่อแม่ทางานต่างจังหวัด
ตนเอง ตา ยาย พ่อแม่ทางานอยูก่ รุงเทพฯ
ตนเอง ป้า ลุง น้ องสาวลูกป้า น้ องชายลูกป้า
คนเอง พี่ชาย พ่อ แม่
ตนเอง พ่อ แม่ น้ องชาย
ตนเอง น้ องชาย ปู่ ย่า พ่อแม่ทางานต่างจังหวัด
ตนเอง น้ องสาว 2 คน ยาย พ่อแม่ทางานอยูก่ รุงเทพฯ
ตนเอง น้ องสาว พ่อ แม่
ตนเอง ตา ยาย พ่อแม่ทางานอยูก่ รุงเทพฯ

อาชีพ
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
รับจ้ างทัว่ ไป
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
รับจ้ างทัว่ ไป
รับจ้ างทัว่ ไป
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
รับจ้ างทัว่ ไป
ค้ าขาย
ค้ าขาย
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
รับจ้ างทัว่ ไป
ค้ าขาย
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
รับจ้ างทัว่ ไป

ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล ตามตาราง 8 พบว่าด้ านลัก ษณะทั่วไปของครอบครั ว
ของผู้เรี ยนทังหมด
้
20 คน แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่
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กลุ่ม ที่ 1 ผู้เรี ย นที่ อ าศัย อยู่กับ ตา ยาย มี ม ากที่ สุด จ านวน 11 ครอบครั ว
เนื่ อ งจาก 1) พ่อ แม่ท างานอยู่ต่า งจัง หวัด จ านวน 7 ครอบครั ว 2) พ่ อ แม่ห ย่า ร้ างแยกทางกัน
จานวน 3 ครอบครัว และ 3) พ่อและแม่เสียชีวิต จานวน 1 ครอบครัว
กลุ่มที่ 2 ผู้เรี ยนที่อาศัยอยูก่ บั ครอบครัวของตนเอง ที่มีพอ่ และแม่ เป็ นผู้ดแู ล
จานวน 7 ครอบครัว
กลุม่ ที่ 3 ผู้เรี ยนที่อาศัยอยูก่ บั แม่เพียงคนเดียว จานวน 1 ครอบครัว
กลุม่ ที่ 4 ผู้เรี ยนที่อาศัยอยูก่ บั บุคคลอื่น จานวน 1 ครอบครัว
นอกจากนี ้ยังพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จานวน 11
ครอบครัว รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป 6 ครอบครัว และประกอบอาชีพค้ าขาย จานวน 3
ครอบครัว
3.2 ผลการเรี ย นรู้ ที่ เกิ ด ขึ น้ กั บ ผู้ เรี ย นตามรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ
เสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
ผลการเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ ผู้ เรี ย นตามรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น ผู้วิจัยแบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ผลที่เกิดขึน้ กับ
ผู้เรี ยนที่ผ่านการเรี ยนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวั ยรุ่ น
ตามช่ว งระยะเวลาที่ ท ดลอง และผลที่ เกิ ด ขึน้ กับ ผู้เรี ย นที่ ผ่า นการเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการจัด
การเรี ยนรู้ ที่ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสัง คมของวัยรุ่ นก่ อนเรี ย นและหลังเรี ยน มี ความฉลาด
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.2.1. ผลที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ วั ย รุ่ นที่ ผ่ านการเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการจั ด
การเรี ย นรู้ ที่ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสั ง คมของวั ย รุ่ นตามช่ ว งระยะเวลาที่ ท ดลอง
โดยประเมินจากแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น แบ่งออกผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ส่วน
ได้ แก่ 1. ผลการวิเคราะห์ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นโดยรวม 2. ผลการวิเคราะห์ความฉลาด
ทางสังคมรายด้ านตามองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น 3. ผลการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนแบบ ทางเดียว (One-Way ANOVA Repeated Measurement) และเปรี ยบเทียบเป็ น
รายคูด่ ้ วยวิธีการ LSD เพื่อดูความแตกต่าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.2.1.1. ผลการวิเคราะห์ ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นโดยรวมจาก
แบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์ ค่าความฉลาดทางสังคมของ
วัยรุ่ น จากผลการประเมิ นของผู้เรี ยนประเมิ นตนเอง เพื่ อนประเมิ นผู้เ รี ยน และผู้สอนประเมิ น
ผู้เรี ยนทังหมด
้
4 ครัง้ ซึง่ ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตาราง 9
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ตาราง 9 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมจากแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
โดยรวม
ผลการเรี ยนรู้
ครัง้ ที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1)
ครัง้ ที่ 2 (สัปดาห์ที่ 5)
ครัง้ ที่ 3 (สัปดาห์ที่ 9)
ครัง้ ที่ 4 (สัปดาห์ที่ 13)

x̅
1.60
2.41
3.10
3.62

S.D.
0.57
0.61
0.60
0.40

ผลการวิเคราะห์ ข้ อมูล ตามตาราง 9 สามารถอธิ บ ายผลการวัด ความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น จากแบบวัดความฉลาดทางสังคม ได้ ดงั นี ้ ครัง้ ที่ 1 เป็ นการวัดความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น สัปดาห์ที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่วงระยะการเตรี ยมความพร้ อม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
1.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ครัง้ ที่ 2 เป็ นการวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
สัป ดาห์ ที่ 5 ซึ่ง อยู่ในช่ว งระยะระหว่า งการจัด การเรี ย นรู้ ของรู ป แบบ มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.41
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ครัง้ ที่ 3 เป็ นการวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นสัปดาห์
ที่ 9 ซึ่งอยู่ในช่วงระยะระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ ของรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.60 และครัง้ ที่ 4 เป็ นการวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นสัปดาห์ที่ 13 ซึ่งอยู่
ในช่วงระยะระสุดท้ ายของการรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.40 แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมา สามารถพัฒนา
ความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น ให้ ดี ขึน้ จนถึ ง สัป ดาห์ สุด ท้ า ยของกระบวนการจัด การเรี ย นรู้
ดังภาพประกอบ 7 และ 8
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คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นโดยรวม
จากแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น

คะแนนเฉลี่ย

4

3.08

3
2

3.59

2.37
1.63

1

0
1

5

9

13

สัปดาห์

ภาพประกอบ 7 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นโดยรวม
จากแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น

คะแนน

คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นรายบุคคล
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
คน
ครัง้ ที่ 1

ครัง้ ที่ 2

ครัง้ ที่ 3

ครัง้ ที่ 4

ภาพประกอบ 8 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นรายบุคคล
จากแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
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3.2.2.2 ผลการวิ เคราะห์ ค วามฉลาดทางสัง คมจากแบบวัด ความฉลาด
ทางสัง คมของวัย รุ่ น รายด้ า นตามองค์ ป ระกอบความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น ผู้วิจัย ได้ ท า
การวิเคราะห์ค่าความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น จากผลการประเมิ นของผู้ เรี ยนประเมินตนเอง
เพื่ อ นประเมิ น ผู้ เรี ย น และผู้ สอนประเมิ น ผู้ เรี ย น ทั ง้ หมด 4 ครั ง้ โดยแยกแต่ ล ะด้ านตาม
องค์ ป ระกอบความฉลาดทางสั ง คมของวั ย รุ่ น ซึ่ ง ผลการวิ เ คราะห์ ป รากฏดั ง ตาราง 10

1. ค่าเฉลีย่ การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ค่าเฉลีย่ การติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่น
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ค่าเฉลีย่ ด้ านความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ค่าเฉลีย่ ด้ านการเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

องค์ ประกอบ

1.46
0.49
1.75
0.54
1.72
0.83
1.39
0.58

2.25
0.64
2.35
0.64
2.56
0.78
2.29
0.48

3.28
0.60
3.16
0.51
3.12
0.72
3.05
0.71

3.76
0.36
3.58
0.39
3.64
0.52
3.81
0.31

ผู้เรียนประเมินตนเอง (ครัง้ ที่)
1
2
3
4

1.48
0.48
1.78
0.52
1.76
0.86
1.42
0.57

2.28
0.63
2.58
0.64
2.59
0.79
2.35
0.50

3.34
0.57
3.18
0.50
3.14
0.72
3.08
0.70

3.78
0.39
3.62
0.37
3.64
0.53
3.78
0.33

เพื่อนประเมินผู้เรียน (ครัง้ ที่)
1
2
3
4

1.47
0.47
1.80
0.52
1.76
0.89
1.39
0.61

2.26
0.65
2.59
0.67
2.57
0.82
2.31
0.50

3.29
0.59
3.17
0.52
3.12
0.78
3.03
0.75

3.74
0.41
3.60
0.43
3.64
0.54
3.75
0.42

ครูเป็ นผู้ประเมิน (ครัง้ ที่)
1
2
3
4

1.46
0.46
1.78
0.50
1.74
0.84
1.32
0.58

1

2.26
0.62
2.57
0.63
2.49
0.37
2.23
0.47

3.30
0.57
3.21
0.48
2.76
0.71
3.05
0.71

เฉลี่ย (ครัง้ ที่)
2
3

ตาราง 10 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมจากแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นรายด้ าน ตามองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น

3.76
0.40
3.60
0.37
3.33
0.55
3.78
0.31

4
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 10 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น จากแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น แยกตามองค์ประกอบ
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นทัง้ 4 องค์ประกอบมีดงั นี ้
1. ผู้เรี ยนประเมินตนเอง ครัง้ ที่ 1-4 ตามองค์ประกอบดังนี ้ องค์ประกอบ
ที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.46 2.25 3.28 และ 3.76 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.49 0.64 0.60 และ 0.36 ตามล าดับ องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่ อสารกับ
ผู้อื่น มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.75 2.35 3.16 และ 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 0.64 0.51
และ 0.39 ตามลาดับ องค์ประกอบที่ 3 ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น
มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 1.72 2.56 3.12 และ 3.64 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.83 0.78 0.72และ 0.52 ตามลาดับ และองค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้สึกของผู้อื่น
มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 1.39 2.29 3.05 และ 3.81 ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 0.48 0.71
และ 0.31 ตามลาดับ
2 เพื่ อนประเมินผู้เรี ยน ครัง้ ที่ 1-4 ตามองค์ประกอบดังนี ้ องค์ประกอบ
ที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.48 2.28 3.34 และ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.48 0.63 0.57 และ 0.39 ตามล าดับ องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่ อสารกับ
ผู้อื่น มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.78 2.58 3.18 และ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 0.64 0.50
และ 0.37 ตามล าดับ องค์ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 1.76
2.59 3.14 และ 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 0.79 0.72 และ 0.53 ตามลาดับ และ
องค์ ป ระกอบที่ 4 การเข้ า ถึ ง ความรู้ สึ ก ของผู้อื่ น มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 1.42 2.35 3.08 และ 3.78
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 0.50 0.70 และ 0.33 ตามลาดับ
3. ครู ผ้ ูส อนประเมิ นผู้เรี ยน ครัง้ ที่ 1-4 ตามองค์ประกอบดังนี ้ ด้ านการ
เผชิ ญ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ค้ ุ นเคย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 1.47 2.26 3.29 และ 3.74 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.47 0.65 0.59 และ 0.41 ตามลาดับ ด้ านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กั บ 1.80 2.59 3.17 และ 3.60 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.52 0.67 0.52 และ 0.43
ตามลาดับ ด้ านความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.76 2.57 3.12 และ 3.64 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 0.82 0.78 และ 0.54 ตามลาดับ และด้ านการเข้ าถึงความรู้ สึก
ของผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.39 2.31 3.03 และ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 0.50
0.75 และ 0.42 ตามลาดับ
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จากค่าเฉลี่ยการประเมิ นของผู้เรี ยน เพื่ อน และผู้สอน ทัง้ 4 องค์ประกอบ
พบว่า องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมมากที่สดุ และ
องค์ประกอบที่ 3 ความจริงใจต่อตนเองแลผู้อื่นมีคา่ เฉลี่ยความฉลาดทางสังคมน้ อยที่สดุ
2.2.1.3 ผลการวิเคราะห์ ค วามฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น จากแบบวัด
ความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น โดยการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA Repeated Measurement) และเปรี ย บเที ย บเป็ นรายคู่ด้ ว ยวิ ธี ก าร LSD เพื่ อ ดูค วาม
แตกต่าง ดังตาราง 11-12
ตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของแบบวัดความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นโดยรวม
แหล่งความแปรปรวน
ค่าเฉลีย่ รวมแต่ละสัปดาห์
ค่าความคลาดเคลือ่ น

Sum of
Squares
576.20
7.63

df

Mean

F

P

1
19

576.20
0.40

1434.75*

0.00

*

p < .05

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ตามตาราง 11 พบว่าค่าของคะแนนเฉลี่ ยแบบวัดความฉลาด
ทางสัง คมของวัย รุ่ น โดยรวมทั ง้ 4 ครั ง้ ตัง้ แต่ ก่ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการจัด การเรี ย นรู้ ระหว่ า ง
การจัดการเรี ยนรู้ และเมื่อสิ ้นสุดกระบวนการจัดการเรี ยนรู้มีค่า F เท่ากับ 1434.75 และ p เท่ากับ
0.00 ที่ระดับสถิติ .05
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ตาราง 12 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูข่ องแบบวัดความฉลาดทางสังคมของ
วัยรุ่นโดยภาพรวมด้ วยวิธีการ LSD
ระยะการประเมิน
ครัง้ ที่ 1 เปรี ยบเทียบกับครัง้ ที่ 4
ครัง้ ที่ 2 เปรี ยบเทียบกับครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 3 เปรี ยบเทียบกับครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 4 เปรี ยบเทียบกับครัง้ ที่ 3

Mean Difference
1.98*
0.79*
0.61*
0.58*

Std. Error
0.04
0.02
0.05
0.03

P
0.00
0.00
0.00
0.00

*

p < .05

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ตามตาราง 12 พบว่าค่าของคะแนนเฉลี่ ยแบบวัดความฉลาด
ทางสัง คมของวัย รุ่ น โดยรวมทั ง้ 4 ครั ง้ ตัง้ แต่ ก่ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการจัด การเรี ย นรู้ ระหว่ า ง
การจัดการเรี ยนรู้ และเมื่อสิ ้นสุดกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ทงั ้ 4 ครัง้ และเมื่อเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างตามช่วงระยะเวลาพบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีความฉลาดทางสังคมโดยภาพรวมเพิ่มขึ ้นตามช่วงระยะเวลา ที่ระดับ
สถิติ 0.05

องค์ ประกอบ
ผู้เรียนประเมินตนเอง
Sum of Mean
F
N=20
Squares
df=19
ด้ านการเผชิญสถานการณ์ ท่ ไี ม่ ค้ ุนเคย
คะแนนเฉลีย่
594.32 594.32 786.24*
ความคลาดเคลือ่ น
14.36
0.76
ด้ านการติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ นื
คะแนนเฉลีย่
606.98 606.98 1664.44*
ความคลาดเคลื่อน
6.93
0.37
ด้ านความจริงใจต่ อตนเองและผู้อ่ นื
คะแนนเฉลีย่
599.95 599.95 553.71*
ความคลาดเคลื่อน
20.59
1.08
ด้ านการเข้ าถึงความรู้สึกของผู้อ่ นื
คะแนนเฉลีย่
555.19 555.19 1365.29*
ความคลาดเคลื่อน
7.73
0.41
P

ครูผ้ สู อนประเมินผู้เรียน
Sum of Mean
F
P
Squares
Sum of
Squares

คะแนนเฉลี่ย
Mean
F

P

0.00 561.38 561.38 1565.11* 0.00 549.94 549.94 1060.53* 0.00 565.30 565.30 1358.94* 0.00
6.82
0.359
9.85
0.52
7.904
0.42

0.00 619.23 619.23 487.61* 0.00 611.84 611.84 424.87* 0.00 535.66 535.66 646.53* 0.00
24.13
1.27
27.36
1.44
15.74
0.83

0.00 623.79 623.79 1805.06* 0.00 634.95 634.95 1302.27* 0.00 613.67 613.67 1718.49* 0.00
6.57
0.346
9.26
0.49
6.79
0.36

0.00 594.65 594.65 1313.65* 0.00 579.43 579.43 1072.08* 0.00 582.77 582.77 1183.08* 0.00
8.60
0.45
10.27
0.54
3.76
9.34

P

เพื่อนประเมินผู้เรียน
Sum of Mean
F
Squares

ตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นตามองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 13 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นตามองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น จากแบบวัด
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญ สถานการณ์ ที่ไม่ค้ นุ เคย พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยนความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ดังนี ้ 1.1) ผู้เรี ยนเป็ นผู้ประเมินตนเอง มีค่า F เท่ากับ 786.24 และค่า P
เท่ากับ 0.00 1.2) เพื่ อนเป็ นผู้ประเมิ นผู้เรี ย น มี F เท่ากับ 1313.65 และค่า P เท่ากับ 0.00 1.3)
ครู ผ้ ูสอนเป็ นผู้ประเมินผู้เรี ยน มีค่า F ท่ากับ 1072.08 P เท่ากับ 0.00 และ 1.4) ค่าคะแนนเฉลี่ย
มี ค่า F เท่ า กับ 1183.08 และค่า P เท่ า กับ 0.00 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่างตามช่ ว ง
ระยะเวลาพบว่า รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นส่งผลให้
ผู้เรี ยนมีความฉลาดทางสังคมในองค์ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคยเพิ่มขึ ้นตาม
ช่วงระยะเวลาที่ระดับสถิติ 0.05
องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยนความฉลาดทาง
สังคมของวัยรุ่น ดังนี ้ 1.1) ผู้เรี ยนเป็ นผู้ประเมินตนเอง มีค่า F เท่ากับ 1664.44 และค่า P เท่ากับ
0.00 1.2) เพื่อนเป็ นผู้ประเมินผู้เรี ยน มี F เท่ากับ 1805.06 และค่า P เท่ากับ 0.00 1.3) ครู ผ้ ูสอน
เป็ นผู้ประเมิ นผู้เรี ยน มี ค่า F เท่ากับ 1302.27 P เท่ากับ 0.00 และ 1.4) ค่าคะแนนเฉลี่ย มี ค่า F
เท่ากับ 1718.49 และค่า P เท่ากับ 0.00 และเมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างตามช่วงระยะเวลา
พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยน
มีความฉลาดทางสังคมในองค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเพิ่มขึ ้นตามช่วงระยะเวลา
ที่ระดับสถิติ 0.05
องค์ประกอบที่ 3 ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยนความฉลาด
ทางสัง คมของวัย รุ่ น ดัง นี ้ 1.1) ผู้เรี ย นเป็ น ผู้ป ระเมิ น ตนเอง มี ค่า F เท่ า กับ 553.71 และค่า P
เท่ า กั บ 0.00 1.2) เพื่ อ นเป็ นผู้ป ระเมิ น ผู้ เรี ย น มี ค่ า F เท่ า กั บ 487.61 และค่ า P เท่ า กั บ 0.00
1.3) ครู ผ้ ูส อนเป็ นผู้ประเมิ นผู้เรี ยน มี ค่า F เท่ากับ 424.87 P เท่ากับ 0.00 และ 1.4) ค่าคะแนน
เฉลี่ย มีค่า F เท่ากับ 646.53 และค่า P เท่ากับ 0.00 และเมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างตามช่วง
ระยะเวลาพบว่า รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นส่งผลให้
ผู้เรี ยนมี ความฉลาดทางสังคมในองค์ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่นเพิ่ม ขึน้ ตาม
ช่วงระยะเวลาที่ระดับสถิติ 0.05
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องค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อื่น พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยนความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่ น ดัง นี ้ 1.1) ผู้เรี ยนเป็ น ผู้ป ระเมิ น ตนเอง มี ค่า F เท่ากับ 1365.29 และค่า P
เท่ากับ 0.00 1.2) เพื่ อนเป็ นผู้ประเมิ นผู้เรี ยน มี F เท่ากับ 1565.11 และค่า P เท่ากับ 0.00 1.3)
ครู ผ้ สู อนเป็ นผู้ประเมินผู้เรี ยน มีค่า F เท่ากับ 1060.53 P เท่ากับ 0.00 และ 1.4) ค่าคะแนนเฉลี่ย
มี ค่า F เท่ า กับ 1358.94 และค่า P เท่ า กับ 0.00 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่างตามช่ ว ง
ระยะเวลาพบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นส่งผล
ให้ ผ้ เู รี ยนมีความฉลาดทางสังคมในองค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่นเพิ่มขึ ้นตามช่วง
ระยะเวลาที่ระดับสถิติ 0.05
3.2.2 ผลที่ เกิ ด ขึ ้น กั บ ผู้ เรี ย นที่ ผ่ านการเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการจั ด
การเรี ยนรู้ ท่ ีเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยประเมิน
จากแบบวัดความฉลาดทางสังคม มีผลการวิเคราะห์ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นก่อนเข้ าสู่
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ และสิ ้นสุดกระบวนการจัดการเรี ยนรู้จากแบบวัดความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นมีผลการวิเคราะห์ดงั นี ้
2.2.2.3 ผลการวิเคราะห์ ค ะแนนเฉลี่ ย ความฉลาดทางสัง คมจากแบบวัด
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น แบ่งออกเป็ น 1. ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยโดยรวม และ 2. ผล
การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยรายด้ านตามองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น การวิเคราะห์
ตอนนี ้ ผู้วิจยั นาคะแนนของแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ที่วดั ผลการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยน
ประเมินตนเอง เพื่อนประเมินผู้เรี ยน และครู ผ้ ูสอนประเมินผู้เรี ยน ที่ได้ ผลการวัดตังแต่
้ ระยะที่ 1
การเตรี ยมความพร้ อม และสิ ้นสุดระยะที่ 2 การเข้ าสู่รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้รูปแบบ SEAR หรื อ
เร้ า-เสริ ม -ประ-สะ (ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ) โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ ความแตกต่างแบบ
t - test dependent ปรากฏผลดังต่อไปนี ้
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1) ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมโดยรวมจากแบบ
วัด ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ปรากฏผลดังตาราง 14
ตาราง 14 แสดงผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความฉลาดทางสังคมโดยรวมจากแบบวัด
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้
ผู้ประเมิน
ผู้เรี ยนประเมินตนเอง
เพื่อนประเมินผู้เรี ยน
ครูผ้ สู อนประเมินผู้เรี ยน
เฉลีย่

N

df

20
20
20
20

19
19
19
19

ก่ อนการจัดการเรียนรู้ หลังการจัดการเรียนรู้
S.D.
S.D.
x̅
x̅
1.60
0.38
3.68
0.23
1.63
0.38
3.69
0.23
1.63
0.41
3.67
0.29
1.63
0.36
3.62
0.23

T

p

48.60*
45.65*
48.84*
49.63*

0.00
0.00
0.00
0.00

*p < 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ตามตาราง 19 พบว่า คะแนนเฉลี่ ยของความฉลาดทางสังคม
โดยรวมจากแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยนเป็ น
ผู้ประเมินตนเอง เพื่อนประเมินผู้เรี ยน และครูผ้ สู อนประเมินผู้เรี ยน มีคา่ เฉลี่ยหลังการจัดการเรี ยนรู้
สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้ที่ระดับสถิติ 0.05
2) ผลการวิ เคราะห์ ค ะแนนเฉลี่ ย ผลการวิ เคราะห์ ค ะแนนเฉลี่ ย ตาม
องค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น จากแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ปรากฏผลดังตาราง 15

*p < 0.05

องค์ ประกอบ

ผู้เรียนประเมินตนเอง
T
S.D.
x̅
ด้ านการเผชิญสถานการณ์ ท่ ไี ม่ ค้ ุนเคย
ก่อนเรี ยน
1.46 0.35 50.32*
หลังเรี ยน
3.76 0.23
ด้ านการติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ นื
ก่อนเรี ยน
1.75 0.31 44.03*
หลังเรี ยน
3.58 0.23
ด้ านความจริงใจต่ อตนเองและผู้อ่ นื
ก่อนเรี ยน
1.72 0.66 22.98*
หลังเรี ยน
3.65 0.38
ด้ านการเข้ าถึงความรู้สึกของผู้อ่ นื
ก่อนเรี ยน
1.39 0.41 40.75*
หลังเรี ยน
3.81 0.20
x̅
1.48
3.78
1.78
3.62
1.76
3.64
1.42
3.79

p
0.00

0.00

0.00

0.00

0.37
0.22

0.70
0.38

0.31
0.21

0.36
0.24

43.68*

20.58*

39.82*

42.03*

เพื่อนประเมินผู้เรียน
T
S.D.

0.00

0.00

0.00

0.00

p

1.39
3.75

1.76
3.64

1.80
3.60

1.47
3.74

0.43
0.29

0.74
0.40

0.36
0.29

0.35
0.30

44.01*

19.76*

39.56*

51.90*

0.00

0.00

0.00

0.00

ครูผ้ สู อนประเมินผู้เรียน
T
p
S.D.
x̅

1.44
3.78

1.80
3.33

1.78
3.60

1.46
3.76

x̅

0.40
0.23

0.59
0.31

0.32
0.24

0.35
0.25

S.D.

T

41.50*

18.74*

42.18*

51.79*

เฉลี่ย

0.00

0.00

0.00

0.00

p

ตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนจากแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ตามองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 15 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นตามองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น จากแบบวัด
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญ สถานการณ์ ที่ไม่ค้ นุ เคย พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยนความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น ดังนี ้ 1.1) ผู้เรี ยนเป็ นผู้ประเมินตนเอง ก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ย 1.46 หลัง
เรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย 3.76 1.2) เพื่ อ นเป็ นผู้ ประเมิ น ผู้ เรี ย น ก่ อ นเรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย 1.48 หลัง เรี ย น
มีคา่ เฉลี่ย 3.78 1.3) ครูผ้ สู อนเป็ นผู้ประเมินผู้เรี ยน ก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ย 1.47 หลังเรี ยนมีคา่ เฉลี่ย
3.74 และ 1.4) คะแนนค่า เฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย นมี ค่า เฉลี่ ย 1.46 หลัง เรี ย นมี ค่า เฉลี่ ย 3.76 และเมื่ อ
เปรี ย บเที ยบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ ย ก่อนและหลัง การจัด การเรี ยนรู้ พบว่า รู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีความฉลาดทางสังคม
ในองค์ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคยเพิ่มขึ ้นตามช่วงระยะเวลาที่ระดับสถิติ 0.05
องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยนความฉลาดทาง
สัง คมของวัย รุ่ น ดัง นี ้ 2.1) ผู้เรี ย นเป็ นผู้ ประเมิ น ตนเอง ก่ อ นเรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย 1.75 หลัง เรี ย น
มีค่าเฉลี่ย 3.58 2.2) เพื่ อนเป็ นผู้ประเมิ นผู้เรี ยน ก่อนเรี ยนมี ค่าเฉลี่ ย 1.78 หลังเรี ยนมี ค่าเฉลี่ ย
3.62 2.3) ครู ผ้ สู อนเป็ นผู้ประเมินผู้เรี ยนก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ย 1.80 หลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ย 3.60 และ
2.4) คะแนนค่าเฉลี่ ยก่ อนเรี ยนมี ค่าเฉลี่ ย 1.78 หลัง เรี ยนมี ค่าเฉลี่ ย 3.60 และเมื่ อเปรี ยบเที ย บ
ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลัง การจัดการเรี ยนรู้ พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อ
เสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีความฉลาดทางสังคมในองค์ประกอบ
ที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเพิ่มขึ ้นตามช่วงระยะเวลาที่ระดับสถิติ 0.05
องค์ประกอบที่ 3 ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น พบว่า พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยนความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น ดังนี ้ 3.1) ผู้เรี ยนเป็ นผู้ประเมินตนเอง ก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ ย 1.72 หลัง
เรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย 3.65 3.2) เพื่ อ นเป็ นผู้ ประเมิ น ผู้ เรี ย น ก่ อ นเรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย 1.76 หลัง เรี ย น
มีคา่ เฉลี่ย 3.64 3.3) ครูผ้ สู อนเป็ นผู้ประเมินผู้เรี ยน ก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ย 1.76 หลังเรี ยนมีคา่ เฉลี่ย
3.64 และ 3.4) คะแนนค่ า เฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย 1.80 หลั ง เรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย 3.33 และ
เมื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ ยก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ พ บว่า รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีความฉลาดทางสังคม
ในองค์ประกอบที่ 3 ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นเพิ่มขึ ้นตามช่วงระยะเวลาที่ระดับสถิติ 0.05
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องค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อื่น พบว่า มีคะแนนเฉลี่ ยความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่ นดังนี ้ 4.1) ผู้เรี ยนเป็ นผู้ประเมิ นตนเอง ก่อนเรี ยนมี ค่าเฉลี่ ย 1.39 หลังเรี ยน
มี ค่าเฉลี่ ย 3.81 4.2) เพื่ อนเป็ นผู้ประเมิ น ผู้เรี ยน ก่อนเรี ยนมี ค่าเฉลี่ ย 1.42 หลัง เรี ยนมี ค่าเฉลี่ ย
3.794.3) ครู ผ้ สู อนเป็ นผู้ประเมินผู้เรี ยน ก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ย 1.39 หลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ย 3.75 และ
4.5) คะแนนค่าเฉลี่ ยก่ อนเรี ยนมี ค่าเฉลี่ ย 1.44 หลัง เรี ยนมี ค่าเฉลี่ ย 3.78 และเมื่ อเปรี ยบเที ย บ
ความแตกต่า งคะแนนเฉลี่ ย ก่ อ น และหลัง การจัด การเรี ย นรู้ พบว่า รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้
เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสั ง คมของวั ย รุ่ น ส่ ง ผลให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามฉลาดทางสั ง คม
ในองค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่นเพิ่มขึ ้นตามช่วงระยะเวลาที่ระดับสถิติ 0.05
จากค่ า เฉลี่ ย การประเมิ น ของผู้ เรี ย น เพื่ อ น และผู้ สอน ทั ง้ 4 องค์ ป ระกอบ พบว่ า
องค์ ป ระกอบที่ 2 การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น มี ค่ า เฉลี่ ย ความฉลาดทางสั ง คมมากที่ สุ ด
ส่วนองค์ประกอบที่ 3 ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นมีคา่ เฉลี่ยความฉลาดทางสังคมน้ อยที่สดุ
3.3 สรุ ป ผลการพัฒนารู ป แบบการจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น
การวิเคราะห์ ผ ลการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่ น พิจารณาจากแบบบันทึกหลังการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนร่ วมกับการถอดบทเรี ยน
และแบบบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ของครูผ้ สู อนมีรายละเอียดดังนี ้
3.3.1. ผลการวิเคราะห์ แบบบันทึกหลังการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
ผลการวิเคราะห์แบบบันทึกหลังการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน พิจารณาจากความรู้ สึก
ของผู้เรี ยนต่อ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และสิ่งที่ผ้ ูเรี ยนอยากให้ มี การปรับเปลี่ยนหรื อเพิ่ม เติม
จากการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ร่ วมกับ การถอดบทเรี ย น ในขัน้ ตอนนี ใ้ ช้ เทคนิ ค ถอดบทเรี ย น
โดยวิธี ก ารเล่ าเรื่ อ ง (Story Telling) และการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก (In-depth Interview ) ซึ่ง จัด ขึ น้
หลั ง จากเสร็ จ สิ น้ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ประกอบด้ วย 1) ผู้ เรี ย นจ านวน 20 คน และ
2) ผู้ปกครองจานวน 8 คน รวมทัง้ สิ น้ 28 คน ร่ วมกันพูดคุยเล่าเรื่ องราวตามประเด็นที่ กาหนด
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.3.1.1 ความรู้สึกของผู้เรี ยนต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ พบว่า ผู้เรี ยนส่วน
ใหญ่ มี ค วามรู้ สึก สนุก สนานกับ การจัด กิ จ กรรม การพบเจอเพื่ อ น ๆ กลุ่ม ใหม่ รู้ สึ ก ไม่ น่ า เบื่ อ
ชอบเวลาที่ ค รู ให้ ออกไปเขี ย น และพู ด แสดงความคิ ด เห็ น เพราะไม่ มี ถูก ไม่ มี ผิ ด รู้ สึ ก อิ ส ระ
ชอบวิธี การประเมิ นผลแบบไม่มี เกรด ไม่มี คะแนน เพราะไม่ร้ ู สึกกดดัน อยากให้ ค รู ที่ โรงเรี ย น
มีการจัดกิจกรรมแบบนี ้บ้ าง และรู้สึกสนุกกับการทากิจกรรมนอกพื ้นที่ทั ง้ ๆ ที่อยู่ในเขตชุมชนบ้ าน
ตัวเอง แต่ไม่เคยร่วมกิจกรรมเลย ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ของผู้เรี ยนดังนี ้
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“ชอบกิจกรรมมากค่ะ อยากให้ โรงเรี ยนมีการสอนแบบนี ้บ้ างจะได้ ไม่ร้ ูสึก
น่าเบื่อ และยังได้ ความรู้ในสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจาวันด้ วย”
“ชอบกิจกรรมการประเมิน ทาให้ เราเป็ นคนที่ซื่อสัตย์ ไม่ลาเอง ไม่เข้ าข้ าง
หรื อเกลี ยดใคร เพราะเป็ นการให้ คะแนนตามสิ่งที่ เราเห็น ไม่มี คะแนน หรื อเกรดจากที่โรงเรี ยน
มาตัดสิน”
“ชอบมาก ได้ เจอเพื่อน ๆ ใหม่ ถึงจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน เคยเห็นหน้ า
แต่ไม่เคยคุย ได้ เพื่อนหลายโรงเรี ยน ตอนแรกเวลาที่ค รูจดั กลุ่มเราก็อยากอยู่กบั คนที่สนิทและรู้จกั
พอครูให้ เปลี่ยนกลุม่ ห้ ามซ ้าหน้ าทีแรกก็ไม่ชอบ อยากอยูก่ บั เพื่อนมากกว่า แต่พอได้ ทางาน ได้ เล่น
ด้ วยกันก็ร้ ูสกึ ดี ได้ เจอคนใหม่ ๆ แต่เป็ นคนที่เราไม่เคยคุยกันมาก่อน”
“ชอบเวลาที่ครูออกให้ ไปเขียนกระดาน รู้สึกเหมือนตัวเองเก่ง มีความสุข
ที่ได้ แสดงความคิดเห็น และเอาวิธีการเขียนแผนผังที่ครูสอนไปใช้ สรุปตอนเรี ยนวิชาต่าง ๆ ด้ วย”
“ชอบกิ จกรรมวาดแผนผัง และแสดงละคร เพราะสนุก และจาสิ่งที่ ครู
สอนในละคร และวาดรูปได้ ”
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ สมั ภาษณ์ผ้ ปู กครอง เกี่ยวกับความรู้สกึ ของผู้เรี ยนต่ อการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ชอบการจัดกิจกรรม เพราะเป็ นการใช้ เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ในช่วงวันหยุด ลูกหลานกลับบ้ านช่วงหลัง ๆ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดี รู้จกั
ช่ ว ยท างานบ้ านมากขึ น้ พู ด จากั บ พ่ อ แม่ และผู้ ใหญ่ ดี ขึ น้ ดั ง ตั ว อย่ า งการให้ สั ม ภาษณ์
ของผู้ปกครองนักเรี ยนดังนี ้
“แรก ๆ อยากให้ ลูก มา เพราะไม่อยากให้ ลูกอยู่บ้ านเฉย ๆ กลัวลูก ไป
เที่ ย วข้ างนอก แต่พ อมาแล้ ว ลูกเราเปลี่ ย นไป รู้ จัก ช่วยงานบ้ า น รู้ จัก พูด คุยดี ขึน้ ไม่ค่อ ยเถี ย ง
ไม่คอ่ ยต่อปากต่อคา ไม่โกหก”
“อยากให้ มาสอนตลอดเลย เพราะครู ช่วยดูแลลูก ทีแรกก็คิดว่าครู สอน
พิ เศษ เราก็ เออดี ส อนฟรี มี ข้ า ว มี ข นมให้ กิ น แต่พ อถามลูก ลูก บอกไปท ากิ จ กรรม เราก็ ถ าม
กิจ กรรมอะไร ลูกก็บอกว่าดูหนัง แล้ วครู ก็ให้ คิดอะไรดี อะไรไม่ดี เราก็อ๋อ ดีจัง เพราะก็ ไม่ค่อย
มีเวลาสอนลูกเรื่ องแบบนี ้ ที่โรงเรี ยนก็ได้ ยินแต่เสียงตามสาย บางทีค รูก็ดา่ เด็กออกเสียงตามสาย
บ้ าง เราไม่มีทางเลือก ถ้ าได้ ครูมาสอนเรื่ องแบบนี ้ก็ดี”
“ลูกเปลี่ยนนะครู รู้ จกั หน้ าที่ของตัวเองมากขึ ้น ไม่บ่นเยอะ เดี๋ยวนี ้จะไป
ไหนก็ แต่งตัวเรี ยบร้ อย ไม่ค่อยโกหกเหมื อนเมื่ อก่อน แต่ก่อนกลับบ้ านผิดเวลาเราก็ใจเสียแล้ ว
เดี๋ยวนี ้ไปไหนมาไหนก็บอก บอกว่ากลับเมื่อไหร่ ตอนแรกก็ปล่อยมันไปก่อน รอดู แต่มนั กลับบ้ าน
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ตรงเวลา เดี๋ยวนีไ้ ม่ค่อยเที่ยวเยอะเหมือนแต่ก่อน ช่วยทางานที่บ้านเยอะขึ ้น ทะเลาะกันกับพี่กับ
น้ องน้ อยลง ถ้ าแต่ก่อนนี ้ยอมกันไม่ได้ เลย”
“ชอบสิ่ ง ที่ ค รู ส อนให้ กั บ หลาน ตัว เองก็ ไ ม่ ไ ด้ หวัง จะให้ ลู ก เรี ยนเก่ ง
เป็ นนายกหรอกครู ขอแค่เค้ าอยู่ได้ ในวันที่ไม่มีเราก็พอแล้ ว เพราะความรู้มนั ก็อยู่ในหนังสือแต่มนั
ใช้ จริงไม่ได้ ครูบางคนด่าว่าหลานฉันโง่ ไม่ได้ เรื่ อง แต่พอหลานฉันเรี ยนกับครูมนั รู้สึกมีความสุขนะ
ชอบไปโรงเรี ยนทังที
้ ่เมื่อก่อนนี ้ครูดา่ ฉันตลอดว่าหลานไม่ไปโรงเรี ยน เดี๋ยวนี ้ดีขึ ้น สูบบุหรี่ ก็น้อยลง”
3.3.1.2 สิ่ ง ที่ ผ้ ู เรี ย นอยากให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นหรื อ เพิ่ ม เติ ม จากการจั ด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ พบว่าผู้เรี ยนอยากให้ มีเวลาเพิ่มขึ ้นในการทากิจกรรม เพราะรู้สกึ สนุก ไม่อยาก
ให้ มีการปิ ดเรี ยน ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ของผู้เรี ยนดังนี ้
“ทุกอย่างดีแล้ ว ไม่ต้องปรับอะไร”
“เพิ่มเวลาได้ ไหม โดยเฉพาะเวลาที่อยูน่ อกห้ องเรี ยน เพราะสนุก”
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ สมั ภาษณ์ผ้ ปู กครอง เกี่ยวกับความรู้สกึ ของผู้เรี ยนต่อการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ชอบการจัดกิจกรรม และอยากให้ มีกิจกรรมแบบ
นีต้ ลอด เพราะลูก หลานได้ ความรู้ และเป็ นความรู้ ที่ใช้ ได้ จริ ง ดังตัวอย่างการให้ สัมภาษณ์ ของ
ผู้ปกครองนักเรี ยนดังนี ้
“จัดไปตลอดเลยนะครู ถ้ าครู ไม่มีเงินซือ้ ข้ าวเลีย้ งเด็กเดี๋ยวฉันให้ ลูกห่อ
ข้ าวมาจากบ้ านเองก็ได้ ”
“ครู ไม่ต้องเอาตังค์มาให้ นะ ไม่เอาหรอกค่าน ้ามันรถ เพราะสิ่งที่ครู บอก
ครูสอนลูกมามันก็เยอะแล้ ว และลูกก็เปลี่ยนไปด้ วย เค้ ารู้จกั หน้ าที่ตวั เอง และเปลี่ยนไปทางที่ดีก็ดี
ใจแล้ ว”
“เมื่ อวานถามลูกว่าเรี ยนเป็ นไง ลูกบอกว่าดี เรี ยนสนุก ใช้ ได้ จริ ง เราก็
ถามเรี ยนอะไร ลูกบอกว่าครูให้ ดหู นัง บางทีก็ให้ เพื่อนอ่านให้ ฟัง แล้ วก็คดิ ตามว่าควรทายังไงถ้ าเรา
ไปอยูแ่ บบนัน้ แล้ วก็ชว่ ยกันคิด ช่วยกันตอบ ลูกบอกว่าดีกว่าไปโรงเรี ยนอีกแม่ ครูที่โรงเรี ยนไม่สอน
แบบนี ้เลย บางคนมาก็ดา่ ๆ แล้ วก็ทางานยกต้ นไม้ กวดใบไม้ ไม่เคยสอนเลย”
3.3.2 ผลการวิเคราะห์ หลังการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ผ้ ูสอน
ผลการวิ เคราะห์ ห ลัง การจัด การเรี ย นรู้ ของครู พิ จ ารณาจากแบบบัน ทึก หลัง
การจัดการเรี ยนรู้ ของครู ผ้ ูสอน หลังจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทุกครัง้ มีรายละเอียด
ดังนี ้
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3.3.2.1 ผลการจัดกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนมีความ
หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรี ยน สามารถปฏิบตั กิ ิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนดได้ เป็ นอย่างดี
3.3.2.2 ปัญหา / อุปสรรค ดังนี ้
1) ในช่วงสัปดาห์แรก ๆ ผู้เรี ยนจะใช้ ระยะเวลาในแต่ละขันค่
้ อนข้ างนาน
เนื่องจากผู้เรี ยนยังไม่ชินกับระบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และผู้เรี ยนส่วนใหญ่มีผล การ
เรี ย นเดิม อยู่ในกลุ่ม ปานกลาง และอ่อ น มี ปั ญ หาด้ านการอ่อ นออก เขี ย นได้ ส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมการอ่าน การทาแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น และการดูละคร หรื อภาพยนตร์
เพราะต้ องใช้ เวลาในการสังเกตหลายรอบ เพื่อจาเรื่ องราวในสถานการณ์นนั ้ ๆ
2) การทากิจ กรรมภาคสนามในช่วงแรก ๆ ผู้เรี ยนรู้ สึกไม่ค่อยพึงพอใจ
เพราะมี ความคิดว่ามาเรี ยนต้ องไปทากิจ กรรมข้ างนอกด้ วย และเข้ าใจว่าการทากิจ กรรมนอก
ห้ องเรี ยน คือ การทางาน การใช้ ให้ ทางาน โดยที่ตนเองไม่เต็มใจ
3.3.2.3 ข้ อเสนอแนะ / แนวทางแก้ ไข ดังนี ้
1) หลัง จากช่วงสัป ดาห์ แ รกผ่านไป ผู้ส อนได้ ชี แ้ นะ โดยพูด ถึ ง ปั ญ หา
การจัดกิ จ กรรมในสัปดาห์ ที่ ผ่านมา เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ จับ จุด เป้าหมายของการท ากิ จ กรรมก่อ น
ที่จะเข้ าสูก่ ิจกรรมการอ่าน การดูละคร หรื อภาพยนตร์ ว่าผู้เรี ยนต้ องทาอะไรบ้ าง เพื่อให้ ได้ กิจกรรม
ดังกล่าวดาเนินการต่อไปอย่างราบรื่ น
2) เนื่ อ งจากผู้เรี ย นหลายคนมี ปั ญ หาด้ านการอ่า น ส่ง ผลให้ กิ จ กรรม
การอ่าน และการวัดความฉลาดทางสังคม ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนทาแบบวัดความฉลาดทางสังคมมัว่ ๆ
เนื่องจากอ่านไม่ออก ผู้สอนแก้ ไขโดยให้ ผ้ เู รี ยนที่อ่านหนังสือคล่อง เป็ นอาสาสมัครในชันเรี
้ ยนใน
กิจกรรมการอ่าน และการวัดความฉลาดทางสังคม โดนผู้เรี ยนอาสาสมัครจะเป็ นผู้อ่านทีละข้ อ
แล้ วให้ เพื่อน ๆ ทาพร้ อม ๆ กัน
3) แนวทางการแก้ ไขการทากิจกรรมนอกห้ องเรี ยน คือ ผู้สอนให้ คาชื่นชม
และลงพื ้นที่ในการทากิจกรรมไปกับผู้เรี ยนด้ วย ทาให้ ผ้ เู รี ยนมองว่า ครูก็ทา ครูไม่ได้ ใช้ แต่เรา และ
ผลการทากิจกรรมเป็ นที่ชื่นชอบของกลุ่มบุคคลที่ผ้ สู อนให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าร่วมกิจกรรม ผู้เรี ยนได้ รับคา
ชื่นชมหลังจากการทากิจกรรม และรู้สกึ ดีกบั การทากิจกรรมนอกชันเรี
้ ยน
3.3.3. ผลการปรั บปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
ผลจากการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่ น (รู ปแบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม-ประ-สะ) ฉบับสมบูรณ์ ผู้วิจยั นาข้ อมูลจากการบันทึก
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หลังการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนร่วมกับการถอดบทเรี ยน การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ปกครอง และการบันทึก
หลังการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ผ้ ูส อนมาปรับปรุ งจากผลการทดลองใช้ รูป แบบการจัดการเรี ยนรู้
เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสั ง คมของวั ย รุ่ น รู ป แบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม -ประ-สะ
เป็ นระยะเวลา 13 สัปดาห์ โดยมีประเด็นรายละเอียดแสดงดังตาราง 16
ตาราง 16 แสดงประเด็นผลการประปรุงรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทาง
สังคมของวัยรุ่น (รูปแบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริม-ประ-สะ)
ประเด็น
1. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้

2. กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้

ข้ อค้ นพบ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมของวัย รุ่ น มี ความต่อเนื่อ งและเชื่ อมโยงกันในการจัดการ
เรี ย นรู้ จึงควรจัดอย่างเป็ นลาดับ ขัน้ ตอน โดยแต่ละขัน้ ของการจัด กิ จกรรม
ผู้สอนต้ องกระตุ้นผู้เรี ยนด้ วยการใช้ คาถาม และให้ เวลาการเรี ยนรู้ แก่ผ้ เู รี ยน
เพิ่มขึ ้น คือ การอธิ บายความรู้ สึก และการค้ นหาทางเลือก เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้
ส ารวจ แสดงออกถึ ง ความคิ ด ความรู้ สึก และการกระท าของตนเองต่ อ
สถานการณ์
กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ ของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ
เสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น ทุกกิ จกรรมผู้เรี ยนจะต้ องเขียน
บันทึกสถานการณ์ที่พบลงในแบบฝึ กความฉลาดทางสังคม และบันทึกสิง่ ที่ได้
เรี ยนรู้ และความรู้ สึกลงในแบบบันทึกหลังการเรี ยนรู้ ในการดาเนินการจัด
กิ จกรรมควรปรั บระยะเวลาให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เกิ ดกระบวนการคิด ไม่เร่ งรั ด เพื่ อ
ไม่ให้ ผ้ เู รี ยนเกิ ดความเครี ยด เบื่อ และล้ า ผู้สอนควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนมี
อิสระในการเขียน และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
ส่วนกิจกรรมการอ่าน เนื่องจากผู้เรี ยนอ่านหนังสือไม่ค่อยออก และ
ไม่ชอบกิจกรรมการอ่าน ผู้สอนได้ ปรับเปลี่ยนจากการให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคนอ่าน
สถานการณ์ ที่กาหนดให้ เป็ นเพื่อนที่อ่านหนังสือคล่องมาเป็ นอาสาสมัครใน
การอ่านสถานการณ์ดงั กล่าวให้ เพื่อนฟั ง ผู้สอนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนใช้ เวลาใน
การอ่าน ทาความเข้ าใจสถานการณ์จากการอ่านเพิ่มมากขึ ้น และให้ เวลาใน
การทาแบบฝึ กความฉลาดทางสังคมเพิ่มขึ ้น
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ตามตาราง 16 พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ าง
ความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น รู ป แบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม -ประ-สะ สะท้ อนให้ เห็ น ว่ า
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ทงั ้ 4 ขันตอน
้
และกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ทงั ้ 13 กิจกรรม สามารถ
พัฒนาความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นได้ และเพื่อให้ การนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น
นาไปใช้ อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึน้ ในการจั ดการเรี ยนรู้ ผู้สอนควรท าความรู้ จัก และสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรี ยนก่อนมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อกระตุ้น และสังเกตพัฒ นาการ
ของผู้เรี ยนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และผู้สอนควรเพิ่มเวลาในการทากิจกรรมในบาง
กิจกรรมที่ให้ ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิในสถานการณ์ จริ ง ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั สรุ ปการจัดการเรี ยนรู้
เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสั ง คมของวั ย รุ่ น รู ป แบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม -ประ-สะ
ดังภาพประกอบ 9

ภาพประกอบ 9 แสดงรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น รูปแบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริม-ประ-สะ
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการพัฒ นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
ขอ งวั ย รุ่ น ด าเนิ น ก ารใน ลั ก ษ ณ ะก ารวิ จั ย แล ะพั ฒ น า (Research and Development)
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับความมุ่งหมายของการวิจยั วิธีดาเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปราย
ผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีความมุง่ หมายเฉพาะ ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในบริบทสังคมไทย
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
3. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น
การดาเนินการแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ประกอบด้ วย
ระยะที่ 1 การศึกษาคุณ ลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น แบ่งการดาเนินงาน
ออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ คุณ ลักษณะความฉลาดทางสังคม
ของวัย รุ่ น ในบริ บ ทสัง คมไทย และขัน้ ตอนที่ 2 การสร้ างเครื่ อ งมื อ วัด ความฉลาดทางสัง คม
ของวัยรุ่น
ระยะที่ 2 การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัย รุ่ น แบ่งการด าเนิ น งานออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน คื อ ขัน้ ตอนที่ 1 การพัฒ นารู ป แบบการจัด
การเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษานาร่ อง (Pilot
Study) รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
ระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น
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สรุปผลการวิจัย
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
1.1 ผลการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะความฉลาดทางสั ง คมของวั ย รุ่ น
ในบริบทสังคมไทย
ผลจากการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) จากฐานข้ อมูล TCI (Thai Journal
Citation Index Centre) ระห ว่ า งปี พ .ศ . 2555-2560 จาก ฐาน ข้ อมู ล ERIC – Educational
Resources Information Center ระหว่างปี ค.ศ. 2012-2017 และจากหนังสือแนวคิดความฉลาด
ทางสังคมของต่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1986-2011 ร่ วมกับการสัม ภาษณ์ เชิงลึก (In-depth
Interview) เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศีลธรรม คุณธรรม และจริ ยธรรม ระดับประเทศ ตังแต่
้
ปี พ.ศ. 2558-2560 จานวน 11 คน ทาให้ ได้ องค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในบริ บท
สังคมไทย 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
องค์ ป ระกอบที่ 1 การเผชิ ญ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ค้ ุ นเคย หมายถึ ง พฤติ ก รรม
การแสดงออกถึงการให้ ความสนใจ และทาความเข้ าใจกับสิ่งที่เกิดขึ ้นรอบตัว จากสภาพแวดล้ อม
ทางสังคม และธรรมชาติพฤติกรรมของบุคคล ทังอารมณ์
้
และความรู้สึกนึกคิด ผ่านกระบวนการ
ทางปัญญา
องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่ อสารกับผู้อื่น หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึง
การติดต่อสื่ อสารกับผู้อื่นผ่านทางวัจนภาษา และอวัจนภาษา ด้ วยความเป็ นกลัยาณมิตร และ
คานึงถึงกฎกติกาทางสังคม
องค์ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ถึงการตัดสินใจ และแก้ ไขปั ญหาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ด้ วยการเลือกกระทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง รวมถึง
การมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทา และการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นด้ วยความจริงใจ
องค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้สึกของผู้อื่น หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึง
การเข้ าใจความรู้สึกของผู้อื่น ยอมรับ เคารพในความคิด ทัศนคติ ค่านิยมของผู้อื่น และสร้ างแรง
บันดาลใจให้ กบั ผู้อื่น
โดยที่แต่ละองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น มีคุณลักษณะพฤติกรรมบ่งชี ้
ดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย ประกอบด้ วย 2 พฤติกรรมบ่งชี ้
ได้ แก่
1. ให้ ความสนใจ และทาความเข้ าใจกับสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นรอบตัว
2. ตัดสินใจสร้ างทางเลือกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
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องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ประกอบด้ วย 3 พฤติกรรมบ่งชี ้ ได้ แก่
1. ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยภาษาที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก
และสิ่งที่ตนเองต้ องการ
2. ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยความสุภาพ ไม่หลอกลวงหรื อหวังผลประโยชน์
3. ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยภาษาที่เป็ นไปตามกฎกติกาทางสังคม
องค์ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น ประกอบด้ วย 3 พฤติกรรมบ่ง ชี ้
ได้ แก่
1. เลือกกระทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง
2. รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทา
3. สร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่นด้ วยความจริงใจ
องค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น ประกอบด้ วย 3 พฤติกรรมบ่งชี ้ ได้ แก่
1. เข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่น
2. เคารพในความคิด เจตคติ ค่านิยมของผู้อื่น
3. สร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้อื่น
ผลการตรวจสอบความเที่ ย งตรง (Validity) ของความฉลาดทางสั ง คมของวัย รุ่ น
ที่ พัฒ นาขึน้ ด้ วยการหาค่าดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective Congruence หรื อ
IOC) โดยผู้เชี่ ย วชาญด้ า นจิ ต วิ ท ยา จ านวน 3 คน พบว่า ความสอดคล้ อ งขององค์ ป ระกอบ
มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00
1.2 ผลการสร้ างเครื่ องมือวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
โดยน าข้ อมู ล จากการศึ ก ษา และวิ เคราะห์ ค วามฉลาดทางสั ง คมของวัย รุ่ น ที่ ไ ด้
จากขันตอนที
้
่ 1 นามาสร้ างแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ซึง่ เป็ นแบบประเมินพฤติกรรม
(Rubrics) 5 ระดับ คื อ 0 1 2 3 4 จ านวน 46 ข้ อ เพื่ อ วัด ความฉลาดทางสั ง คมของวัย รุ่ น ทัง้ 4
องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญ สถานการณ์ ที่ไม่ค้ ุนเคย องค์ประกอบที่ 2 การ
แสดงตนเอง องค์ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น และองค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึง
ความรู้ สึก ของผู้อื่ น ซึ่ง ผลการวิ เคราะห์ ห าค่า ความเที่ ย ง (Reliability) ด้ ว ยวิ ธี ก ารค านวณค่า
สัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (α-Cronbach’s Alpha Coefficient) มี ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า เท่ากับ 0.961 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ภายในชัน้ (ICC) เท่ากับ 0.7311.000
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ระยะที่ 2 ผลการพั ฒนารู ป แบบการจั ดการเรี ยนรู้ เพื่ อ เสริ มสร้ างความฉลาดทางสั งคม
ของวัยรุ่น
2.1 ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่น
รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น ที่ พัฒ นาขึน้
ประกอบด้ วย หลักการ วัต ถุป ระสงค์ แนวทางการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน การวัดและ
ประเมินผล โดยที่การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การเตรี ยมความพร้ อม เป็ นการละลายพฤติกรรมของผู้เรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
รู้จกั คุ้นเคยซึ่งกันและกัน เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน กล้ าแสดงออก เพื่อนาไปสู่การทางานเป็ น
ทีม โดยใช้ กิจกรรมที่ 1 เรื่ อง รู้ จกั ฉัน รู้จกั เธอ (เตรี ยมความพร้ อม) เพื่อเตรี ยมความพร้ อมผู้เรี ยน
ก่อนเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม โดยใช้ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 3 ชัว่ โมง
ระยะที่ 2 การเข้ าสู่รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของ
วัยรุ่น ประกอบด้ วยขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ 4 ขัน้
ขันที
้ ่ 1 ขันเร้
้ าความสนใจ (Stimulation) เป็ นขันการกระตุ
้
้ นผู้เรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
มีความสนใจในสิ่งที่กาลังเรี ยนรู้
ขันที
้ ่ 2 ขันเสริ
้ มสร้ าง (Enhancement) แบ่งออกเป็ น 3 ขันย่
้ อย คือ 2.1 ขันสั
้ งเกต
สถานการณ์ เป็ นขัน้ ที่ผ้ ูสอนนาเสนอสถานการณ์ ให้ แก่ผ้ ูเรี ยน เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนร่ วมกันระดมสมอง
ในการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ 2.2 ขันอธิ
้ บายความรู้สึก เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนร่ วมกันระดมสมอง
เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง เหตุการณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ 2.3 ขัน้ ค้ น หาทางเลื อ ก เป็ น ขัน้ ที่ ผ้ ูเรี ยนร่ วมกัน ระดมสมอง
เพื่อตัดสินใจในการปฏิบตั ติ นในสถานการณ์นนั ้
ขันที
้ ่ 3 ประยุกต์ใช้ (Application) เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยน และผู้สอนร่วมกันสรุปสิ่งที่ ได้
เรี ยนรู้ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ กบั สถานการณ์ที่มีความใกล้ เคียงกัน
ขันที
้ ่ 4 สะท้ อนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ (Reflections) เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนสะท้ อนสิ่งที่ได้ เรี ยน
มาทังหมด
้
โดยอธิบายความคิดความรู้สกึ ในสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้
การจัดการเรี ยนรู้ในระยะที่ 2 มีจานวน 12 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมที่ 2 เรื่ อง ทองเนื ้อ
เก้ า กิจกรรมที่ 3 เรื่ อง บุพเพสันนิวาส กิจกรรมที่ 4 เรื่ อง หญิ งโชคร้ ายกับชายโชคดี กิจกรรมที่ 5
เรื่ อง อย่าตัดสินคนที่เปลือกนอก กิจกรรมที่ 6 เรื่ อง อมยิม้ กิจกรรมที่ 7 เรื่ อง เด็กหญิ งพุทธชาด
กิจกรรมที่ 8 เรื่ อง ข้ ามสีทนั ดร กิจกรรมที่ 9 เรื่ อง เกลียดพ่อ กิจกรรมที่ 10 เรื่ อง ดาว กิจกรรมที่ 11
เรื่ อ ง เด็ก หญิ ง ขจร กิ จ กรรมที่ 12 เรื่ อ ง ถ า้ หลวงขุน น า้ นางนอน กิ จ กรรมที่ 13 เรื่ อ ง เลื อ กเสรี
ซึ่งลักษณะของแต่ละกิจกรรมจะมีเนื ้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ สั งเกตตัวแบบ
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จากละคร และจากการอ่านเนื อ้ เรื่ องที่ ก าหนดให้ เพื่ อทราบถึ งสภาพปั ญ หาจากสถานการณ์
ที่เกิดขึน้ จริ งในสังคม และชีวิตประจาวัน กล้ าแสดงออก มีปฏิสัมพันธ์ กับผู้อื่น รู้ จกั กระบวนการ
ทางานเป็ นกลุ่ม รู้ จกั ยอมรับ และรับฟั งผู้อื่นบนพื ้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล และบูรณา
การวิ ช าความรู้ ต่ า ง ๆ ที่ ห ลากหลายเพื่ อ เชื่ อ มโยงสู่ แ นวทางปฏิ บัติ ที่ มี ค วามสอดค ล้ องกั บ
สถานการณ์ในชีวิตจริ ง โดยใช้ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 3
ชัว่ โมง รวมทัง้ 2 ระยะ ใช้ เวลาทังหมด
้
39 ชัว่ โมง
ผลการประเมินคุณ ภาพรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัย รุ่ น โดยผู้เชี่ ยวชาญ จ านวน 5 คน พบว่า ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้
เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น มี ค่ า ระหว่ า ง 4.60-5.00 และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.00-0.55 ผลการประเมินความสอดคล้ องของคุณภาพรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ด้ วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of
Item Objective Congruence หรื อ IOC) พบว่า ผลการประเมิ น ความสอดคล้ อ งของมี ค ะแนน
เฉลี่ย 1.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00
2.2 ผลการศึกษานาร่ อง (Pilot Study) รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ าง
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
ด้ วยการนาร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
ที่พัฒนาขึ ้น ไปทดลองศึกษานาร่องกับวัยรุ่ นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 10 คน เพื่อหาความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดจนปั ญหา
และอุปสรรค ก่อนนาไปใช้ จริง ดาเนินการทดลองสอน 4 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมที่ 1 เรื่ อง รู้จกั ฉัน
รู้จักเธอ (เตรี ยมความพร้ อม) ระยะเวลา 90 นาที กิจกรรมที่ 2 เรื่ อง ทองเนือ้ เก้ า ระยะเวลา 120
นาที กิจกรรมที่ 3 เรื่ อง เด็กหญิ งขจร ระยะเวลา 120 นาที และกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง ดาว ระยะเวลา
120 นาที ซึง่ ใช้ ระยะเวลาในการสอนทังหมด
้
4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 กิจกรรม ศึกษานาร่องพบว่า
1. ด้ า นกิ จ กรรม พบว่า กิ จ กรรมการจัด การเรี ย นการสอนมี ค วามหลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรี ยน สามารถปฏิบตั กิ ิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนดได้ เป็ นอย่างดี
2. ด้ านเวลา พบว่า เวลาที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนไม่เพียงพอควรมี
การปรับปรุ งเพิ่ม ระยะเวลาให้ มากขึน้ ตามกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่ อให้ ระยะเวลามีความ
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน และได้ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ปฏิบตั กิ ิจกรรมการเรี ยนรู้นอกเวลา
3. ด้ านภาษา พบว่ า ผู้ เรี ย นมี ค วามเข้ าใจภาษาที่ ใ ช้ อธิ บ ายในแบบฝึ กกิ จ กรรม
การเรี ยนการสอน สามารถตอบคาถาม และปฏิบตั กิ ิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ได้
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4. สื่ อ และแหล่ งเรี ย นรู้ พบว่า สื่ อการเรี ยนรู้ ที่ เป็ นการอ่านจากเนื อ้ เรื่ องเป็ น เนื อ้ หา
ที่ ค่อนข้ างยากผู้เรี ยนอ่านหนังสื อไม่ค่อยออก ทาให้ เกิ ดปั ญ หาระหว่างการจัดกิ จ กรรม ผู้สอน
ปรับปรุ งแก้ ปัญหาดังกล่าวโดยให้ ผ้ เู รี ยนที่มีความสามารถด้ านการอ่านอาสาสมัครอ่านเนื ้อเรื่ อง
ในกิจกรรมให้ กับเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนฟั ง และปรับปรุงเนื ้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีการอ่านให้ มีความ
กระชับมากขึ ้น ส่วนสื่อการเรี ยนรู้ที่เป็ นวิดิโอ ผู้เรี ยนเข้ าใจเนื ้อเรื่ อง มีความเหมาะสม และสื่อที่จดั
ในกิจกรรมการจัดการเรี ยนสามารถส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และพฤติกรรม
บ่งชี ้ที่กาหนดไว้
5. ด้ านการวัดและประเมินผล พบว่า มีความเหมาะสม สามารถวัดและประเมินผล
ผู้เรี ยนได้ ครอบคลุม และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และพฤติกรรมบ่งชี ้ที่กาหนดไว้
ระยะที่ 3 ผลการศึ ก ษาประสิ ทธิ ผ ลของรู ป แบบการจั ด การเรี ยนรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
3.1 ผลการจัดการเรี ยนรู้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่น ที่มีต่อผู้เรี ยนตามช่วงระยะเวลาที่ทดลอง โดยประเมินจากแบบวัดความฉลาดทาสังคม
ของวับ รุ่ น ทั ง้ 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ องค์ ป ระกอบที่ 1 การเผชิ ญ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ค้ ุ นเคย
องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น องค์ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น และ
องค์ป ระกอบที่ 4 การเข้ าถึ งความรู้ สึกของผู้อื่น โดยทาการประเมิ น ก่อนเริ่ ม การจัดการเรี ยนรู้
ระหว่าง และเมื่อสิ ้นสุดการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 4 ครัง้ โดยมีลักษณะการวัดแบบ 3 เส้ า ผู้เรี ยน
ประเมินตนเอง เพื่อนเป็ นผู้ประเมิน และครูเป็ นผู้ประเมินผู้เรี ยน พบว่า คะแนนเฉลี่ยความฉลาด
ทางสังคมตามช่วงระยะเวลาที่ทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ผลการจัดการเรี ยนรู้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัย รุ่ น ที่ มี ต่อ ผู้เรี ย นก่ อ นและหลัง การจัด การเรี ย นรู้ โดยประเมิ น จาก การวัด ความฉลาด
ทางสังคม เป็ นการประเมินความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นทัง้ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ ที่ไม่ค้ นุ เคย องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น องค์ประกอบ
ที่ 3 ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น และองค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น โดยทาการ
ประเมิ นก่อนเริ่ ม การจัดการเรี ยนรู้ และเมื่ อสิ น้ สุดการจัดการเรี ยนรู้ โดยมี ลักษณะการวัดแบบ
3 เส้ า ผู้เรี ยนประเมินตนเอง เพื่อนเป็ นผู้ประเมิน และครูเป็ นผู้ประเมินผู้เรี ยน พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความฉลาดทางสังคมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่ อง การพัฒ นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั แบ่งประเด็นการอภิปราย ออกเป็ น 3 ประเด็น ตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั ดังนี ้
1. การศึกษาคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในบริบทสังคมไทย
จากผลการศึกษาคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ทาให้ ได้ องค์ประกอบของ
คุ ณ ลั ก ษณะความฉลาดทางสั ง คมของวั ย รุ่ น ในบริ บ ทสั ง คมไทย 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่
องค์ ป ระกอบที่ 1 การเผชิ ญ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ค้ ุ นเคย องค์ ป ระกอบที่ 2 การแสดงตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น และองค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้สึกของ
ผู้อื่น โดยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี ้
1.1 การได้ มาของคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น สาหรับการวิจยั ในครัง้
นี ้ผู้วิจยั เลือกใช้ แนวคิดความฉลาดทางสังคมของอัลเบรชท์ (Albrecht) เป็ นฐานคิดสาหรับกาหนด
กรอบคุณ ลัก ษณะความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น เนื่ อ งจากแนวคิ ด ความฉลาดทางสัง คม
ของอัลเบรชท์ให้ ความสาคัญ กั บการพัฒ นาที่ ครอบคลุม ทุกด้ าน ทัง้ ด้ านสติปัญ ญา ด้ านสังคม
ด้ านอารมณ์ ด้ านคุณธรรมจริยธรรมในการทาความเข้ าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อการมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้อื่น ซึ่งสอดคล้ องกับสถานการณ์ ของสังคมในปั จจุบนั ที่ม่งุ เน้ นให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ทังร่้ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทกั ษะการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับศตวรรษที่ 21 รวมถึงความ
เป็ นพลเมืองที่ ดีและสร้ างสรรค์ สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลของบริ บทโลก มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม (กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์, 2561, น. 196; คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ,
2561, น. 3) และเมื่อนามายืนยันคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในสังคมไทยด้ วยการ
สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เด็ ก และเยาวชนดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ ส าขาคุ ณ ธรรม ศี ล ธรรม และจริ ย ธรรม
ระดับ ประเทศ กระบวนการคัด เลื อ กผู้ให้ ข้ อ มูล หลัก ท าให้ เชื่ อ ได้ ว่า จะได้ ข้ อ มูล ที่ ช่ว ยอธิ บ าย
คุณ ลัก ษณะความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น ได้ อ ย่า งสอดคล้ อ งกับ บริ บ ทสัง คมไทย รวมถึ ง
กระบวนการตรวจสอบความน่าเชื่อถื อของข้ อมูลด้ วยการตรวจสอบสามเส้ าและการตรวจสอบ
ความตรงของการตีความ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญเป็ นการยืนยันถึงความน่าเชื่อถื อการได้ มาของ
คุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในการวิจยั ครัง้ นี ้
1.2 องค์ประกอบคุณ ลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นในบริ บทสังคมไทย
ที่ ได้ จ ากการศึกษาครั ง้ นี ้ มี ป ระเด็น ที่ เหมื อ น และแตกต่างจากแนวคิด ความฉลาดทางสัง คม
ของอัล เบรชท์ เนื่ อ งจากบริ บ ทสัง คมไทยมี วิถี ชี วิ ต วัฒ นธรรม และขนมธรรมเนี ย มประเพณี
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ในการดาเนินชีวิตที่แตกต่างจากบริบทของต่างชาติ ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ จาแนกคุณลักษณะความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่นในบริบทสังคมไทย ออกเป็ น 4 องค์ประกอบดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย คือ พฤติกรรมการแสดงออก
ของวัยรุ่ นถึ งการให้ ค วามสนใจ และท าความเข้ าใจกับ สิ่งที่ เกิ ด ขึน้ รอบตัวจากสภาพแวดล้ อ ม
ทางสังคม และธรรมชาติของบุคคล ทังอารมณ์
้
และความรู้สกึ นึกคิด ผ่านกระบวนการทางปัญญา
ซึ่ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของอัล เบรชท์ ในด้ า นการรั บ รู้ ความรู้ สึ ก ของผู้อื่ น การเข้ า ใจ
สถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ ในสัง คม (Albercht. K, 2006: 33-36) แต่จ ากการศึก ษาพบว่ามี ป ระเด็ น
ที่เพิ่ม เติมจากแนวคิดของอัลเบรชท์ คือ การนาข้ อมูลที่ได้ จากการให้ ความสนใจ และทาความ
เข้ าใจกับสิ่งที่เกิดขึน้ รอบตัวมาผ่านกระบวนการทางปั ญญา ซึ่งมี ความสอดคล้ องกับโมเดลการ
เปลี่ยนแปลงประเทศที่เรี ยกว่า Thailand 4.0 ตามแนวยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ด้ วยการปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรี ยนรู้จากการเรี ยนรู้โดยเน้ นทฤษฎี มาเป็ นการเรี ยนที่เน้ นการวิเคราะห์ และแก้ ปัญหา
(กองบริ ห ารงานวิ จัย และประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษา, 2560, น. 19-21) นอกจากนี ย้ ัง มี ค วาม
สอดคล้ อ งกับ การแก้ ปัญ หาและความขัด แย้ งของวัยรุ่ น ซึ่งส่วนหนึ่ง เกิ ด จากการไม่ฟั ง เหตุผ ล
ของใคร ขาดความเชี่ ย วชาญในการแก้ ไขปั ญ หา ส่งผลต่อ การดาเนิน ชี วิต ความสุข และการ
ประสบความสาเร็จในชีวิต (สุริยเดว ทรี ปาตี, 2551, น. 7-8)
องค์ ป ระกอบที่ 2 การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น คื อ พฤติ ก รรมการแสดงออก
ของวัย รุ่ น ถึ ง การติ ด ต่อ สื่ อ สารกับ ผู้อื่ น ผ่ า นทางวัจ นภาษา และอวัจ นภาษา ด้ ว ยความเป็ น
กัลยาณมิตร และคานึงถึงกฎกติกาทางสังคม ซึง่ มีความสอดคล้ องกับแนวคิดของอัลเบรชท์ในด้ าน
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และการปฏิ สัม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น ในรู ป แบบของวัจ นภาษา และอวัจ นภาษา
(Albercht. K, 2006, น. 69-75) ส่วนประเด็นที่มีความแตกต่างกันคือ การติดต่อสื่อสารด้ วยความ
เป็ นกัล ยาณมิ ตร และกฎกติกาทางสังคม ซึ่งมี ความสอดคล้ องกับบริ บทสังคมไทยที่ ได้ รับการ
ขนานนามจากนานาประเทศว่า "สยามเมืองยิ ้ม" หรื อ “ยิม้ สยาม” เป็ นการสื่อสารที่ทาให้ อีกฝ่ าย
รู้สึกอบอุ่น รวมถึงการช่วยเหลือด้ วยไมตรี จิต ความมีน ้าใจเป็ นการส่งสัญญาณแห่งมิตรภาพ ซึ่ง
แสดงถึ ง ความจริ ง ใจที่ มี ต่อ กัน และเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องวัฒ นธรรมอย่ า งหนึ่ ง ของไทย (กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2545; วิวฒ
ั น์ จันทร์ กิ่งทอง และ รัชนี วนาพิทกั ษ์ วงศ์ , 2558, น.
1186) นอกจากนีย้ งั มีประเด็นที่เพิ่มเติมจากแนวคิดของอัลเบรชท์ คื อ การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
ผ่า นวัจ นภาษา ซึ่ง มี ง านวิ จัย การใช้ ภ าษาผ่า นแอปพลิ เคชัน ไลน์ พบว่า วัย รุ่ น มี ก ารใช้ ภ าษา
เปลี่ยนแปลงไปจากภาษาเดิม เพราะมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยได้ เข้ ามาครอบงา ทาให้ มีความสะดวก
ในการใช้ ชีวิตประจาวัน รวมทังการสื
้
่อสาร ที่ส่งผลให้ ทุกวันนีม้ ีก ารใช้ ภาษาไทยที่ผิดจากคาเดิม
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เขียนคาผิดเพีย้ น ออกเสียงเพี ย้ น และที่สาคัญนาภาษาพูดมาปะปนกับภาษาทางการ (สุจิตรา
ประชามิ่ง และคณะ, 2560, น. 80-89) สาหรับองค์ประกอบนีใ้ ห้ ความสาคัญกับการใช้ ภาษาใน
การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เนื่องจากภาษาเป็ น สิ่งที่จาเป็ น และมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการ
ติดต่อสื่อสาร และเป็ นสื่อกลางในการสร้ างมิตรภาพและความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น
องค์ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น คือ พฤติกรรมการแสดงออก
ของวัย รุ่ น ถึ ง การตัด สิ น ใจ และแก้ ไ ขปั ญ หาในสถานการณ์ ต่า ง ๆ ด้ วยการเลื อ กกระท าในสิ่ ง
ที่ถูกต้ อง รวมถึงรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทา และสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่นด้ วยความจริ งใจ
มีความสอดคล้ องกับแนวคิดของอัลเบรชท์ ในด้ านการเลือกกระทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง และ การสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ กับ ผู้อื่น ด้ วยความจริ งใจ (Albercht. K, 2006, p. 87-90) นอกจากนี ย้ ังมี ประเด็น
ที่เพิ่มเติมจากแนวคิดของอัลเบรชท์ คือ การมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทา ซึง่ จากรายงาน
“คนไทย” มอนิเตอร์ พบว่า วิถีชีวิตของวัยรุ่นไทยยังมีพฤติกรรมการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เช่น การลอก
ข้ อสอบเพื่อน การเซ็นชื่อแทนเพื่อน การให้ เงินเจ้ าหน้ าที่ตารวจเพื่อหลีกเลี่ยงใบสัง่ การรับสินบน
และการซื อ้ สิ ทธิ์ ข ายเสี ยง ซึ่งมองว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาทั่ว ๆ ไป และเป็ นการกระทาที่ ไม่ผิดมาก
หรื อไม่ผิ ดเลย (กรมการปกครอง, 2557, น. 2-7) ดังนัน้ ในประเด็นการมี ค วามรับ ผิดชอบในสิ่ง
ที่ ต นเองกระท า จะช่ว ยให้ วัย รุ่ น รู้ จัก แยกแยะสิ่ ง ที่ ค วรและไม่ ค วรกระท า รวมถึ ง การมี ค วาม
รับผิดชอบในการแก้ ไขปัญหาในสิ่งที่ตนเองเป็ นผู้กระทาด้ วย
องค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้สึกของผู้อื่น คือ พฤติกรรการแสดงออกของ
วัยรุ่นถึงการเข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่น ยอมรับ และเคารพในความคิด เจตคติ ค่านิยมของผู้อื่น และ
สร้ างแรงบัน ดาลใจให้ กับ ผู้อื่ น มี ค วามสอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของอัล เบรชท์ ในด้ านการเข้ าใจ
ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น (Albercht. K, 2006, p. 137-146) นอกจากนี ย้ ัง มี ป ระเด็ น ที่ เพิ่ ม เติ ม จาก
แนวคิดของอัลเบรชท์ คือ ยอมรับ เคารพในความคิด เจตคติ ค่านิยมผู้อื่น และสร้ างแรงบันดาลใจ
ให้ กับผู้อื่น ซึ่งมี ความสอดคล้ องกับ (อนงค์ วิเศษสุวรรณ, 2559, น. 116-119) ที่ ได้ กล่าวถึงการ
เข้ าถึง ความรู้ สึก ของผู้อื่ น ว่าเป็ น ทักษะและเทคนิ ค พื น้ ฐานของการยอมรั บ และการไว้ วางใจ
ช่วยให้ กล้ าเปิ ดเผยตนเอง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึง่ มีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ ได้ แก่
1) ความจริ งใจ กล่าวคือ ถ้ ายิ่งมี ความจริ งใจมากเท่าใด ก็ จะเกิดการเปลี่ ยนแปลงมากเท่านัน้
2) การยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งจะต้ องแสดงเจตคติที่ดี รับรู้โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ประเมิน ไม่ตดั สิน
ความรู้สึกและความคิดของผู้อื่น และ 3) การรู้สึกร่วม เป็ นการแสดงความเข้ าใจผู้อื่นอย่างแท้ จริ ง
ซึ่งสามารถแสดงความรู้ สึกต่าง ๆ เช่น สนุกสนาน โกรธ กลัว และรัก ซึ่งความรู้ สึกนี จ้ ะช่วยให้
เราและผู้อื่นมีความเข้ าใจกันมากขึ ้น นอกจากนี ้การสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้อื่น ยังสอดคล้ องกับ
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(ณัฐสุภา เจริ ญ ยิ่งวัฒ นา, ออนไลน์) ที่กล่าวถึงแรงบันดาลใจว่าเป็ นกุญแจสาคัญที่จะนาบุคคล
ไปสู่ค วามส าเร็ จ ในหลาย ๆ ด้ า นของชี วิ ต แรงบัน ดาลใจอาจหล่ อ หลอมมาจากรู ป แ บบของ
จินตนาการ ความประทับใจจากจิตใต้ สานึก หรื อประสบการณ์อื่น ๆ นามาใช้ ในการสร้ างอิทธิพล
ต่อความคิด รวมถึงการนาแรงบันดาลใจมาต่อยอดในการพัฒนาต่อยอดสร้ างสรรค์
ซึ่งทัง้ 4 องค์ประกอบแสดงถึงคุณลักษณะที่สอดคล้ องกับปั ญหาของเด็กและเยาวชน
ในบริ บทสังคมไทยได้ ดี เนื่องมาจากเป็ นช่วงวัยที่ควรได้ รับการพัฒ นาในด้ านสติปัญ ญา ทักษะ
ความสามารถต่าง ๆ ศีลธรรม การตัดสินใจ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และ การมองหา
บทบาทที่ ส นใจในสัง คมที่ ก ว้ า งออกไป และจากคุณ ลัก ษณะและองค์ ป ระกอบความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่ นที่ ได้ พัฒ นาขึน้ ผู้วิจัยได้ นามาใช้ เป็ นฐานสาหรับการออกแบบกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในขันตอนต่
้
อไป
2. การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสั งคม
ของวัยรุ่น
2.1 การได้ มาของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของ
วัยรุ่ นสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาคุณลักษณะและองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของ
วัยรุ่ นที่ได้ พัฒ นาขึน้ มาใช้ เป็ นฐานสาหรับการออกแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ โดยเลือกใช้
แนวคิดการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของอัลเบรชท์ (Albrecht) เป็ นหลักในการออกแบบ
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ร่ วมกับแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้ ซึ่งประกอบด้ วยทฤษฏีปัญญาสังคม
(Social Cognitive Theory) ทฤษฎีการเรี ยนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) และ
การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก (Active Learning) มาสร้ างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ซึ่งใช้ ชื่อตามองค์ประกอบของกระบวนการว่า รูปแบบ SEAR หรื อ เร้ าเสริม-ประ-สะ โดยเชื่อว่าการจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบดังกล่าวจะช่วยเสริ มสร้ างคุณลักษณะความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นในกลุ่มเป้าหมายได้ ทัง้ นีก้ ระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบที่ ได้
พัฒ นาขึน้ ได้ มี การตรวจสอบคุณ ภาพด้ วยการตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคล้ อง
องค์ประกอบภายในของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้ วย ด้ านหลักสูตร 2 คน ด้ านจิตวิทยา 2 คน และด้ านการวัดและ
ประเมิ น ผล 1 คน มี ก ารศึ ก ษาน าร่ อ ง (Pilot Study) เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ของรู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู้ และนามาปรับปรุ งแก้ ไขก่อนที่ จะนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ าง
ความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น ไปทดลองใช้ จ ริ ง ซึ่ง ผลจากการศึก ษาน าร่ อ งพบว่า รู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ

164
2.2 รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสั ง คมของวัย รุ่ น
ดาเนินการออกแบบอย่างเป็ นระบบ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ แก่
หลักการ แนวคิด หรื อความเชื่อที่เป็ นพื ้นฐานของรูปแบบ รายละเอียดลักษณะการจัดการเรี ยนการ
สอนที่ มีความสอดคล้ องกับหลักการ การจัดองค์ประกอบ และความสัม พันธ์ ขององค์ประกอบ
ที่สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนสามารถไปสู่เป้าหมายที่พงึ ประสงค์ได้ รายละเอียดข้ อมูลวิธีการสอน และการ
วัดและประเมิ น ผลการจัดการเรี ยนรู้ มี ความสอดคล้ องกับ แนวคิดของการพัฒ นารู ป แบบการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่ต้องมีองค์ประกอบดังกล่าวสาหรับการจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Joyce. B.
& Weil. M, 1997, p. 11; ทิ ศ นา แขมมณี , 2548, น. 222; บุ ญ เลี ย้ ง ทุ ม ทอง, 2556, น. 60)
โดยที่วตั ถุประสงค์ในการพัฒ นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ มีเป้าหมายเพื่อให้ วยั รุ่ นมีความฉลาด
ทางสังคม ทังนี
้ ้เนื่องจากเด็กและเยาวชนจะเป็ นอนาคตของชาติ จาเป็ นต้ องมีการพัฒนาทังความรู
้
้
ทักษะ และส่งเสริ มบทบาททางสังคมในการกล่อมเกลา สร้ างคนดี มีวินยั มีคา่ นิยมที่ดี และมีความ
รับผิ ดชอบทางสังคม (สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานัก
นายกรัฐมนตรี , 2559, น. 1-4) เพื่อให้ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมในสังคม และ
การดาเนินชีวิต ซึง่ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ระยะที่ 1 เตรี ยมความพร้ อม เป็ น ขัน้ ที่ ผ้ ูส อนสร้ างความคุ้น เคยซึ่งกัน และกัน
ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนด้ วยกันเอง ด้ วยวิธีการพูดคุย การสร้ าง
บรรยากาศให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความผ่อนคลาย และเพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เรี ยน ให้ ผ้ ูเรี ยน ผู้สอน
รู้ จกั และคุ้นเคยกันมากขึน้ ผู้เรี ยนเกิดยอมรับซึ่งกันและกัน รู้ จักการกล้ าแสดงออก ผู้สอนชีแ้ จง
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม การเรี ยนรู้ และวัดความฉลาดของผู้เรี ยนก่อนเข้ าสู่รูปแบบการจัด
การเรี ย นรู้ เพื่ อ น าไปสู่ระยะที่ 2 และในขัน้ นี ม้ ี ค วามสอดคล้ อ งกับ องค์ ป ระกอบความฉลาด
ทางสัง คม ในองค์ ป ระกอบที่ 1 การเผชิ ญ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ค้ ุ นเคย และองค์ ป ระกอบที่ 2
การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น มีความสอดคล้ องกับทฤษฏี ปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory)
ของบันดูราในกระบวนการจูงใจ (Motivational Processes) คือ การที่มนุษย์ จะเกิดการเรี ยนรู้ ได้
และแสดงพฤติกรรมนันออกมา
้
ย่อมขึ ้นอยู่กบั กระบวนการจูงใจ และกระบวนการจูงใจขึ น้ อยู่กับ
องค์ประกอบของสิ่ง ที่ล่อใจจากภายนอก ซึ่ง จะกระตุ้นการรับรู้ เป็ นสิ่งที่จบั ต้ องได้ เป็ นสิ่งที่สงั คม
ยอมรั บ และพฤติ ก รรมที่ ก ระท าตามตั ว แบบนั น้ (สมโภชน์ เอี่ ย มสุ ภ าษิ ต, 2556, น. 52)
อีกทังกระบวนการจู
้
งใจ แนวคิดทฤษฎี ทางปั ญญาสังคมนัน้ ยังมีความสอดคล้ องกับสถานการณ์
ที่ เกิดขึน้ จริ งในชัน้ เรี ยน เนื่ องจากในระยะที่ 1 นี ้ เป็ นสัป ดาห์ แรกของการจัดการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยน
ทังหมดมาจากวั
้
ยรุ่นที่มาจากต่างหมู่บ้าน ต่างโรงเรี ยน แต่อาศัยอยู่ในเขตตาบลห้ วยโป่ ง อาเภอ
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หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผู้เรี ยนส่วนใหญ่ตามเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมาเรี ยนบางคน
พ่ อ แม่ หรื อ ผู้ป กครองบัง คับ ให้ ม าเรี ย น เนื่ อ งจากไม่ อ ยากให้ ลูก อยู่บ้ า นในช่ว งวัน หยุด และ
ทางผู้สอนมีอาหารกลางวันเลี ้ยง ทาให้ ผ้ เู รี ยน และผู้ปกครอง ต่างมีความรู้ สึกว่าดีกว่าอยู่ที่บ้าน
และกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนในสัปดาห์แรกนัน้ เป็ นการแนะนาตัวระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนผู้สอนทาความรู้จกั ซึง่ กันและกัน จากนันผู
้ ้ สอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ เล่น เพื่อละลายพฤติกรรม
ของผู้เรี ยน และผู้สอนอธิบายกระบวนการจัดกิจกรรม ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีค วาม
แตกต่างกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในโรงเรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจ และอยาก
ที่จะมาเรี ยนรู้ อีกในสัปดาห์ ถัดไป ซึ่งมีความสอดคล้ องกับหลักการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก (Action
Learning) คือ 1) ผู้สอนจะต้ องพิจารณาความรู้เดิมของผู้เรี ยนซึง่ เป็ นต้ นทุนที่ สาคัญในการส่งเสริ ม
หรื อขัดขวางการเรี ยนรู้ และเป็ นรากฐานที่สาคัญในการสร้ างความรู้ใหม่ 2) แรงจูงใจของผู้เรี ยนมี
ผลต่อพฤติกรรมการตัง้ ใจเรี ยน ผู้เรี ยนเป็ นสิ่งกาหนดพฤติกรรมของการเรี ยนรู้ หากผู้เรี ยนเห็น
คุณค่าและเป้าหมายของการเรี ยน กิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นเส้ นทางแห่ งความสาเร็ จ หากได้ รับการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม จะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีแรงจูงใจต่อการเรี ยน (วิจารณ์ พานิช, 2556,
น. 19-23) และการสร้ างความคุ้น เคยในระยะนี ย้ ัง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด การละลาย
พฤติกรรม ซึ่งเป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาที่ออกแบบมาเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม ได้ มีโอกาสเปิ ด
ใจ ทาลายกาแพงกันความสุ
้
ขของการอยู่ร่วมกัน แสดงความเป็ นตัวเอง แสดงตัวตน ทาความรู้จกั
และเปิ ดเผยตัวเองออกมาให้ ส มาชิกแต่ละคนในกลุ่ม ได้ ร้ ู จักกันมากขึน้ ถื อเป็ นกิจ กรรมเริ่ ม ต้ น
ที่ต้องทาก่อนเริ่ ม กิจ กรรมอื่น ๆ เนื่ องจากธรรมชาติของบุคคล เมื่ อได้ เข้ ามาสู่สถานที่ ใหม่ หรื อ
สัง คมใหม่ มักจะสร้ างก าแพงของตัวเองเพื่ อป้องกัน ตัวเอง ไม่เปิ ด ตัวเองสู่สัง คมใหม่ รู้ สึก ไม่
ปลอดภัย ปฏิเสธการแสดงความคิดเห็น ไม่เชื่อมัน่ หรื อบางครัง้ เหตุการณ์ สภาพแวดล้ อมที่คงที่
ไม่เคลื่อนไหว บางสภาพแวดล้ อมที่ถูก ต่อเติมจากทัศนคติทางลบอย่างต่อเนื่ อง กลายเป็ น การ
สร้ างกาแพงเพื่อทาลายความสัมพันธ์ ของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งมนุษย์เรามักจะเริ่ มสร้ างกาแพงเพื่อ
ป้องกันตัวเองจากสังคมที่ตนเองนัน้ อาศัยอยู่ นอกจากนีก้ ารละลายพฤติกรรมยังส่งผลให้ บุคคล
แสดงความเป็ นตัวเอง เปิ ดเผย เปิ ดใจมากขึ ้นเพื่อเข้ าสู่ระบบใหม่ หรื ออาจจะกลายเป็ นอุปสรรค
ในการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตนเองกับผู้อื่น และยังส่งผลต่อกระบวนการทางานเป็ นทีม คือ มีความ
เข้ าใจธรรมชาติของความเป็ นมนุษย์ ในกลุ่มเดียวกัน โดยการตอบสนองความเคลื่อนไหวในการ
ทางาน มี ป ฏิ สัม พันธ์ ที่ง่ายต่อการเข้ าถึง สามารถทาลายความขัดแย้ งระหว่างบุคคล มองเห็น
พฤติกรรมที่ เป็ นมุม มองใหม่ นอกจากภาพการทางานปกติ และกล้ าแสดงความคิดเห็ นที่ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ กลุม่ มากขึ ้น (นิติ ยอดดาเนิน, 2556)
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ระยะที่ 2 การจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ (SEAR) หรื อ เร้ า-เสริ ม -ประ-สะ
ที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้น ซึง่ มีขนตอนการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้ทงหมด
ั้
4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 เร้ าความสนใจ (Stimulation)
ขันนี
้ เ้ ป็ นขัน้ ที่ผ้ ูสอนกระตุ้นและสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความสนใจกับ
สถานการณ์ที่กาลังจะเรี ยนรู้ ด้ วยวิธีการเล่าเรื่ องที่ตวั ผู้สอนได้ มีประสบการณ์ด้วยตนเองหรื อเกิด
จากการพบเห็ น จากสถานการณ์ ในชี วิต ประจ าวัน จากข่ าว หรื อ ภาพยนตร์ หรื อ กระตุ้น ด้ ว ย
การติดตามผลการประเมินจากการจัดกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าผู้เรี ยนมีการเปลี่ยนแปลง
ตนเองอย่างไร เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจในสิ่งที่กาลังจะเรี ยนรู้ ซึ่งขันการกระตุ
้
้ นจัดขึ ้นเพื่อเร้ า
ความสนใจให้ ผ้ ูเรี ยนอยากรู้ อยากที่จะเรี ยน และนาไปสู่การเข้ าถึงบทเรี ยน หรื อสิ่งที่ต้องการให้
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ตอ่ ไป ซึ่งการจัดกิจกรรมในขันนี
้ ้เป็ นไปตามทฤษฏีปัญญาสังคม (Social Cognitive
Theory) ของบันดูรา (Bandura) เกี่ ยวกับกระบวนการจูงใจ (Motivational Processes) และการ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุก (Action Learning) คือ การที่บุคคลจะเกิดการเรี ยนรู้ และแสดงพฤติกรรมนัน้
ขึ ้นอยูก่ บั กระบวนการจูงใจ และกระบวนการจูงใจขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบของสิ่งล่อใจจากภายนอก
มากระตุ้นการรับรู้ ซึง่ เป็ นสิ่งที่จบั ต้ องได้ เป็ นยอมรับของสังคม และพฤติกรรมที่กระทาตามตัวแบบ
นัน้ (สมโภชน์ เอี่ ยมสุภ าษิ ต , 2556, น. 52) ซึ่งมี ความส าคัญ มากในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
เพราะเป็ นกิจกรรมที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความอยากรู้ หรื อมีแรงจูงใจในการเรี ยน ซึ่งผู้สอนจะต้ อง
ใช้ เทคนิค หรื อกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจ และอยากติดตามข้ อมูลที่ผ้ ูสอนจะ
นาเสนอ และยังพบว่า การวางโครงสร้ างกิจ กรรมในการนาเข้ าสู่บทเรี ยน ที่ดีจะเป็ นการสร้ าง
ความคุ้นเคยระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน เป็ นการเชื่อมโยงไปสู่เรื่ องที่จะสอน ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีความ
พร้ อมที่จะเรี ยน และเป็ นการดึงความสนใจของผู้เรี ยนมาสูเ่ รื่ องที่จะสอน ซึง่ กิจกรรมการเตรี ยมเข้ า
สู่การสอนนันเปรี
้ ยบเสมือนการเรี ยกน ้าย่อย ก่อนที่จะเริ่ มรับประทานอาหารหลัก เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้
ลิ ้มรสอาหารหลักที่จะรับประทานต่อไป (นนทลี พรธาดาวิทย์ , 2559, น. 55-68) นอกจากนีย้ งั มี
ความสอดคล้ องกับแนวคิดของ จอนห์ เอ็ม. เคลเลอร์ (John, M. Keller) ในการออกแบบสร้ างแรง
บันดาลใจเพื่อการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ กล่าวถึง แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจคือสะพานของ
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิที่ประสบความสาเร็จ กล่าวคือ การฝึ กฝนที่ประสบความสาเร็จทุกอย่าง ล้ วนมา
จากแรงจูง ใจ ซึ่ง แรงจูง ใจที่ ดี จ ะกระตุ้น ให้ ผู้เรี ย นได้ เรี ย นรู้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสบ
ความสาเร็จ (John. M. Keller, 2010, p. 2-3)
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ขัน้ ที่ 2 เสริมสร้ างทักษะ (Enhancement)
ขัน้ นี เ้ ป็ น ขัน้ ที่ ผ้ ูส อนเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสัง คมให้ กั บ ผู้ เรี ย น แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ขันย่
้ อย ได้ แก่
2.1 ขัน้ สังเกตสถานการณ์ เป็ นขัน้ ที่ ผ้ ูส อนนาเสนอสถานการณ์ ให้ แ ก่
ผู้เรี ยน จากนันให้
้ ผ้ เู รี ยนร่วมกันระดมสมอง ด้ วยการสังเกตความสัมพันธ์ที่พบเห็นจากการสื่อสาร
การใช้ ภาษา ซึ่งขันสั
้ งเกตสถานการณ์จดั ขึ ้นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ สงั เกตการกระทาจากตัวแบบในวิดีโอ
และคานึงถึงความรู้ สึกร่ วมกับสถานการณ์ ที่กาหนดให้ ซึ่งมี ความสอดคล้ องกับหลักการสร้ าง
ความฉลาดทางสัง คมตามแนวคิด ของอัล เบรชท์ (Albrecht) ในวิธี ก ารสร้ างการตระหนัก รู้ ใน
สถานการณ์ (Situational Awareness) เริ่ มจากการสังเกตระดับความสัมพันธ์ จากสถานการณ์ ที่
พบเห็นจากรายการทีวี หรื อจากภาพยนตร์ เพื่อสังเกตความสัมพันธ์ วิธีการสื่อสาร บทบาท แล้ ว
เรี ยนรู้เกี่ยวกับบริบทที่ค้นพบด้ วยตนเอง แล้ วฝึ กฝนสัญญาณ ภาษา ที่ใช้ ในการสร้ างความสัมพันธ์
กับกลุ่มบุคคลในระดับต่าง ๆ (Albercht. K, 2006, p. 66-67) ซึ่งแนวคิดการสร้ างความฉลาดทาง
สังคมตามแนวคิดของอัลเบรชท์นนมี
ั ้ ความสอดคล้ องกับทฤษฏีปัญญาสังคม (Social Cognitive
Theory) ของบัน ดูร า (Bandura) ในด้ า นการก ากับ ตนเอง (Self-Regulation) ที่ มี ค วามเชื่ อ ว่ า
พฤติกรรมของมนุษย์เรานันไม่
้ ได้ เป็ นผลพวงของการเสริ มแรง และการลงโทษภายนอกแต่เพียง
อย่า งเดี ย ว แต่ม นุษ ย์ ส ามารถกระท าบางสิ่ ง บางอย่ า งเพื่ อ ควบคุม ความคิด ความรู้ สึ ก และ
การกระทาของตนเอง เรี ยกว่าการกากับตนเอง ซึ่งการกากับตนเองในขัน้ สังเกตสถานการณ์ นี ้
มีความสอดคล้ องกับกลไกการกากับตนเอง ในกระบวนการที่ 1 และ 2 ดังนี ้ 1) กระบวนการสังเกต
ตนเอง (Self-Observation) การสัง เกตการกระท าของตนเอง และ 2) กระบวนการตัด สิ น ใจ
(Judgment Process) เป็ นการนาข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตเข้ าสู่กระบวนการตัดสินใจ โดยอาศัย
การประเมินปฏิกิริยาการตอบโต้ จากสังคม (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556, น. 54-57)
2.2 ขันอธิ
้ บายความรู้ สึก เป็ นขัน้ ที่ผ้ เู รี ยนร่วมกันระดมสมอง อธิบายถึง
เหตุการณ์ ดงั กล่าวว่าเกิดอะไรขึน้ บุคคลได้ กระทาอะไร พูดอะไร รู้ สึกอย่างไร คิดอย่างไร และ
สมาชิ กในกลุ่ม ผู้เรี ยนรู้ สึกอย่างไรต่อสถานการณ์ ที่กาหนดให้ ซึ่งขัน้ สังเกตสถานการณ์ จัดขึน้
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เข้ าใจถึงความรู้สึกของตัวแบบ และเข้ าใจถึงเหตุผลที่ตวั แบบได้ กระทา ซึ่งมีความ
สอดคล้ องกับหลักการสร้ างความฉลาดทางสังคมตามแนวคิดของอัลเบรชท์ (Albrecht) ในวิธีการ
สร้ างการแสดงตนเอง (Presence) โดยการค้ นหาวิธีที่เป็ นธรรมชาติในการแสดงออกด้ วยตนเอง
(Albercht. K, 2006, p. 85-86) ซึ่ ง การวิ จั ย นี ใ้ ช้ วิ ธี ก ารดู วิ ดิ โ อ แล้ วให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นบรรยาย
สถานการณ์ ที่เกิดขึ ้น ว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร และผู้เรี ยนมีความรู้ สึกอย่างไร เพื่ออธิ บาย
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ความรู้สึก และการแสดงตนเอง ซึ่งหลักการสร้ างความฉลาดทางสังคมตามแนวคิดของอัลเบรชท์
ยัง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ กระบวนการเรี ย นรู้ อย่างมี ส่วนร่ วม (Participatory Learning Theory)
ในขัน้ ที่ 2 การพิ จารณาประสบการณ์ ผู้เรี ยนจะอธิ บ ายประสบการณ์ ว่าเกิ ดอะไรขึน้ บุคคลได้
กระทาอะไร พูดอะไร คิดอย่างไร รู้ สึกอย่างไรต่อประสบการณ์ นนั ้ รู้ สึกอย่างไรต่อบุคคลที่อยู่ใน
ประสบการณ์ เหตุการณ์ นีม้ ี ความสาคัญต่อเราอย่างไรบ้ าง และมีอะไรบ้ างที่เรายังไม่เข้ าใจใน
เหตุการณ์ นัน้ ซึ่งการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ จะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน
(อลิศรา ชชูาติ, 2542) และนอกจากนีย้ งั มีความสอดคล้ องกับทฤษฏี ทางปั ญญาสังคม (Social
Cognitive Theory) ของบั น ดู ร า (Bandura) ในกลไกการก ากั บ ตนเอง กระบวนการที่ 3 คื อ
การแสดงปฏิ กิ ริ ย าต่ อ ตนเอง (Self-Reaction) เป็ นการน าผลที่ ไ ด้ จากการประเมิ น และ
การตัดสินใจไปสูก่ ารแสดงหรื อการปฏิบตั ิตอ่ ตนเอง (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556, น. 57)
2.3 ขัน้ ค้ นหาทางเลื อ ก เป็ น ขัน้ ที่ ผ้ ูเรี ยนน าสิ่งที่ สัง เกต และ การระดม
สมองมาแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ภายในกลุ่ ม ของตนเอง แล้ วร่ ว มระดมสมอง
ในการตัดสินใจว่าถ้ าอยู่ในสถานการณ์ดงั กล่าวจะปฏิบตั ิตนอย่างไร จะมีวิธีการพูดสื่อสารอย่างไร
ให้ มี ค วามถูกต้ อ งและเหมาะสมกับ สถานการณ์ ที่ ต้อ งเผชิ ญ พร้ อมทัง้ อธิ บ ายถึ งเหตุผล และ
ให้ ผ้ ูเรี ยนเลือกวิธีการนาเสนอผลที่ ได้ จากการระดมสมองร่ วมกัน เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ
ผังความคิด แผนภาพการ์ ตนู ในการแสดงบทบาทต่าง ๆ เป็ นต้ น ซึ่งแล้ วแต่ ผ้ เู รี ยนจะตกลงร่วมกัน
แล้ วนาเสนอเพื่อถ่ายทอดแนวทางในการปฏิบตั ิตน ซึ่งขันการค้
้
นหาทางเลือก จัดขึ ้นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ น าสิ่ ง ที่ ต นเองสัง เกตได้ จากสถานการณ์ ดัง กล่ า ว มาร่ ว มกั น ระดมสมอง และตัด สิ น ใจ
ในการปฏิ บัติต นเองต่อ สถานการณ์ นัน้ ๆ และเป็ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การรับ ฟั ง และการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งมีความสอดคล้ องกับหลักการสร้ างความฉลาดทางสังคมตาม
แนวคิดของอัลเบรชท์ (Albrecht) ในวิธีการสร้ างความถูกต้ อง (Authenticity) มีวิธีการสร้ างจาก
การติด ตามสถานการณ์ แล้ วแสดงปฏิ กิริย าตอบโต้ ว่าตนเองจะมี ป ฏิ กิริย าต่อสถานการณ์ นัน้
อย่างไร เลือกปฏิบตั ิอย่างไร มีความรู้สึกทางอารมณ์ที่บง่ บอกถึงสัญญาณ หรื อพฤติกรรมอย่างไร
ตามค่านิยมของตนเอง แล้ วเขียนภารกิจของตนเอง และอธิบายเหตุผลแล้ วอ่านซ ้า ๆ (Albercht.
K, 2006, p. 105) วิธี การสร้ างความชัดเจน (Clarity) มี วิธีการสร้ างจากการศึกษาวิธีการพูดคุย
เกี่ ยวกับการแสดงความคิดเห็น การฝึ กการสนทนา หรื อการสเก็ ตภาพ (Albercht. K, 2006, p.
135) และวิธีการสร้ างการเอาใจใส่ผ้ ูอื่น (Empathy) มีวิธีการสร้ างจากการศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้อื่นแล้ วนามาปรับปรุ งแก้ ไขตนเองให้ ดีขึน้ (Albercht. K, 2006, p. 156-157) ซึ่งหลักการสร้ าง
ความฉลาดทางสัง คมตามแนวคิ ด ของอัล เบรชท์ ยัง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้
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อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Learning Theory) ในชัน้ ที่ 3 ขัน้ การวิ เคราะห์ ป ระสบการณ์
เป็ น ขัน้ ที่ ผ้ ูเรี ย นพยายามท าความเข้ า ใจกับ ประสบการณ์ นัน้ อย่างละเอี ย ดลึก ซึง้ เพื่ อ ให้ เกิ ด
การเรี ยนรู้ และเข้ าใจประสบการณ์ อย่างท่องแท้ (อลิศรา ชชูาติ , 2542) และการจัดการเรี ยนรู้
เชิงรุก (Action Learning) ในกิจกรรมที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติ โดยผู้เรี ยนจะ
ได้ รับความรู้และข้ อมูลจากกระบวนการวิเคราะห์ และนาความรู้ไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่ ซึง่ ผู้สอน
ต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหา และอาจจะมีกิจกรรมแทรกสอด
ระหว่างการเรี ยนการสอน เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ด ความรู้ ทัก ษะ และเจตคติ (นนทลี พรธาดาวิทย์ ,
2559, น. 69) นอกจากนี ย้ งั มีความสอดคล้ องกับทฤษฏีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory)
ในการกากับตนเอง (Self-Regulation) ของบันดูราที่มี ความเชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์เรานัน้
ไม่ได้ เป็ นผลพวงของการเสริ มแรง และการลงโทษภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว แต่มนุษย์สามารถ
กระท าบางสิ่ ง บางอย่ า งเพื่ อ ควบคุม ความคิ ด ความรู้ สึ ก และการกระท าของตนเอง เรี ย กว่า
การกากับตนเอง ซึ่งในขันการค้
้
นหาทางเลือกนี ้มีความสอดคล้ องกับกลไกการกากับตนเอง ดังนี ้
1) กระบวนการสั ง เกตตนเอง (Self-Observation) การสั ง เกตการกระท าของตนเอง 2)
กระบวนการตั ด สิ น ใจ (Judgment Process) เป็ นการน าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการสั ง เกตเข้ าสู่
กระบวนการตัดสินใจ โดยอาศัยการประเมินปฏิกิริยาการตอบโต้ จากสังคม และ 3) กระบวนการ
แสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-Reaction) เป็ นการนาผลที่ได้ จากการประเมิน และการตัดสินใจ
ไปสูก่ ารแสดงหรื อการปฏิบตั ติ อ่ ตนเอง (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556, น. 54-57)
ขัน้ ที่ 3 ประยุกต์ ใช้ (Application)
เป็ นขัน้ ที่ ผ้ ู เรี ย นน าสิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ จากการฝึ ก ปฏิ บัติ ม าลงมาปฏิ บัติ จ ริ ง
ในสถานการณ์ ใหม่ที่มีความใกล้ เคียงกับสถานการณ์เดิมที่ได้ เรี ยนรู้ ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ
(Role Play) และให้ ผ้ ูเรี ยนร่ วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสรุ ปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากสถานการณ์ ใหม่
ซึ่งขัน้ การประยุกต์ใช้ จัดขึน้ เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ นาความรู้ ที่ได้ รับมาในแต่ละขัน้ ตอนมาประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์ ใหม่ที่ มี ความใกล้ เคี ยงกันกับ สถานการณ์ เดิม ซึ่งมี ความสอดคล้ องกับทฤษฎี
การเรี ย นรู้ อย่างมี ส่ว นร่ วม (Participatory Learning Theory) ในขัน้ ที่ 4-6 ดัง นี ้ ขัน้ ที่ 4 ขัน้ สรุ ป
บทเรี ยน ผู้เรี ยนประมวนประสบการณ์ ที่เกิดขึ ้น แล้ วนาไปเปรี ยบเทียบกับประสบการณ์ อื่น และ
สรุปเป็ นบทเรี ยนที่มีความสัมพันธ์ กับชีวิตจริ ง ขันตอนที
้
่ 5 ขันวางแผน
้
ผู้เรี ยนนาบทเรี ยนที่ได้ มา
ประยุก ต์ ใช้ ในการก าหนดแนวทางในการปฏิ บัติง าน และขัน้ ที่ 6 ขัน้ ลงมื อ ปฏิ บัติจ ริ ง รวมทัง้
การติดตามผลของการลงมือปฎิบตั ิ (อลิศรา ชชูาติ, 2542) และนอกจากนี ้ยังมีความสอดคล้ องกับ
ทฤษฏีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ในด้ านการรับรู้ ความสามารถของตนเอง (Self-
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Efficacy) ของบั น ดู ร า ที่ เ ชื่ อ ว่ า การที่ บุ ค คลจะมี ตั ด สิ น เกี่ ย วกั บ ความสามารถของตนเอง
ในการจัดการ และด าเนิน การกระทาเพื่ อให้ พ ฤติกรรมดังกล่าวให้ บ รรลุเป้าหมายที่ ก าหนดไว้
ซึ่ ง การรั บ รู้ ความสามารถของตนนั น้ มี ผ ลต่ อ การกระท าของบุ ค คล ซึ่ ง ในแต่ ล ะบุ ค คลมี
ความสามารถไม่เท่ากัน ขึ ้นอยู่กบั สภาพเหตุการณ์ และการแสดงพฤติกรรมออกมา โดยบันดูราได้
เสนอปั จจั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การรั บ รู้ ความสามารถของตนเองออกเป็ น 4 ปั จจั ย ดั ง นี ้ 1)
ประสบการณ์ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ (Mastery Experiences) ซึ่ง บัน ดูราเชื่ อ ว่า เป็ นวิ ธี ก ารที่ ดี
ที่ สูง สุด ในการพัฒ นาการรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง เนื่ อ งจากเป็ น ประสบการณ์ โดยตรง
ความสาเร็ จที่ทาจะให้ เพิ่มความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชื่อว่าเขาสามารถที่จะทาได้ อีกทัง้
การพัฒ นาความสามารถของตนเองนัน้ จะต้ องมีการฝึ กทักษะที่เพี ยงพอทาให้ เขารับรู้ ว่าตนเอง
มีความสามารถที่จะกระทาเช่นนัน้ ส่งผลให้ บคุ คลนันไม่
้ ยอมแพ้ อะไรง่าย ๆ แต่จะพยายามทางาน
ต่าง ๆ เพื่ อให้ บรรลุเป้าหมายที่ ต้องการ 2) การใช้ ตัวแบบ (Modeling) การได้ สังเกตตัวแบบที่ มี
ความซับซ้ อน และได้ รับผลกรรมที่พึงพอใจ ก็จะทาให้ ผ้ ูสงั เกตฝึ กความรู้ สึกว่า เขาก็จะสามารถ
ประสบความสาเร็ จได้ ถ้าพยายามจริ ง และไม่ย่อท้ อ ซึ่งลักษณะของการใช้ ตวั แบบจะส่งผลต่อ
ความรู้ สึ ก ว่ า เขามี ค วามสามารถแก้ ปั ญ หา และลดความกลัว ต่ า ง ๆ จากการได้ ดูตัว แบบ
ที่ มี ลัก ษณะคล้ ายกับ ตนเอง 3) การชักจูง ด้ วยค าพูด (Verbal Persuasion) เป็ น การบ่ง บอกว่า
บุคคลนัน้ มีความสามารถ และจะประสบความสาเร็ จได้ เป็ นวิธีการที่ง่ายและใช้ กันทั่วไป ซึ่งถ้ า
จะให้ ได้ ผลควรใช้ ร่วมกับการทาให้ บุคคลมีประสบการณ์ ของความสาเร็ จ ซึ่งอาจจะต้ องค่อย ๆ
สร้ าง อย่างค่อยเป็ นค่อยไป เพื่อให้ เกิดความสาเร็จตามขันตอน
้
พร้ อมทังการใช้
้
คาพูดชักจูงร่วมกัน
ก็จ ะทาให้ ได้ ผ ลดีในการพัฒ นาการรับรู้ ความสามารถของตน และ 4) การกระตุ้นทางอารมณ์
(Emotional Arousal) การกระตุ้น อารมณ์ มี ผ ลต่อ การรั บ รู้ ความสามรถของตนเอง บุค คลที่ ถูก
กระตุ้นอารมณ์ทางลบ เช่น การถูกข่มขู่ การทาให้ เกิดความกังวล หรื อความเครี ยด จะนาไปสู่การ
รับรู้ ความสามารถของตนต่าลง ถ้ าบุคคลนันแสดงอาการลั
้
กษณะดังกล่าว ก็จะให้ ให้ ไม่สามารถ
แสดงออกได้ ดี และนาไปสู่ประสบการณ์ของความล้ มเหลว (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556, น. 5760)
ขัน้ ที่ 4 สะท้ อนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ (Reflection)
เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนจะต้ องสะท้ อนสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้มาทัง้ หมดด้ วยความคิด
ของตนเอง โดยอธิบายความคิด และแสดงความรู้สึกในสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้ ได้ แก่ ความรู้ที่ผ้ เู รี ยน
ได้ รับ ความรู้สึกในการจัดการเรี ยนการสอน สิ่งที่ผ้ เู รี ยนจะนาไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อผู้สอนนาไปปรับปรุ ง และวางแผนในครัง้
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ต่อ ไป ซึ่ง ขัน้ การสะท้ อ นสิ่ ง ที่ ได้ เรี ยนรู้ จัด ขึน้ เพื่ อ ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ส ะท้ อนถึ งสิ่ ง ที่ ต นเองได้ เ รี ยนมา
เพื่อเป็ นการทบทวนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ร่วมกัน และให้ ผ้ เู รี ยนนาความรู้ที่รับไปปรับปรุงตนเอง ซึ่งมีความ
สอดคล้ องกั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Learning Theory) ในขัน้ ที่ 7
คื อ การประเมิ น ผล และติด ตามสนับ สนุน ซึ่ง ในการจัด การเรี ย นรู้ จะมี การประเมิ น ผล ก่ อ นระหว่าง-สิ ้นสุด และหลังกระบวนการผ่านไประยะหนึ่ง เพื่อติดตามผล และสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนได้
นาผลการเรี ยนรู้ไปใช้ อย่างต่อเนื่อง (อลิศรา ชชูาติ, 2542) และขันตอนการสะท้
้
อนคิดนี ้ยังมีความ
สอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุก (Action Learning) ในกิจกรรมปิ ดท้ ายที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนจดจา
ไม่ร้ ูลืมเป็ นการจัดกิจกรรมการสอน ที่ใช้ เวลาที่เหลือท้ ายชัว่ โมง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เติมเต็ม
โดยการสะท้ อนสิ่งที่เรี ยนรู้ และแสดงความรู้ สึกในตอนจบ เหมือนการรับประทานอาหารที่ต้องมี
อาหารเรี ยกน ้าย่อย อาหารหลัก และปิ ดท้ ายด้ วยขนมหวาน จะทาให้ ผ้ รู ับประทานรู้สึกมีความสุข
เช่นเดียวกับการจัดการเรี ยนรู้ เมื่อมีการกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนอยากเรี ยนรู้ด้วยกิจกรรมนาเข้ าสู่บทเรี ยน
การนาเสนอกิจกรรมเนื ้อหาแล้ ว กิจกรรมสุดท้ ายผู้สอนควรทา คือกิจกรรมทบทวนที่จาทาให้ ผ้ เู รี ยน
จดจ าไม่ร้ ู ลื ม หรื อการให้ ผ้ ูเรี ยนประในตนเองการวางแผนอนาคต และการแสดงความคิดเห็ น
เพื่อสะท้ อนสิ่งที่ผ้ เู รี ยนได้ รับ (นนทลี พรธาดาวิทย์, 2559, น. 86-88)
3. ประสิทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่น
การศึกษารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นที่ผ้ วู ิจยั
สร้ างขึน้ มี กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ป แบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริ ม -ประ-สะ ซึ่ง ในรู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู้มีเครื่ องมือที่ใช้ ในการฝึ กความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ประกอบด้ วย แบบฝึ ก
เตรี ยมความพร้ อม และแบบฝึ กความฉลาดทางสังคม แล้ วตรวจสอบผลการเรี ยนรู้จากแบบสังเกต
พฤติกรรมในชัน้ เรี ยน การติดตามพฤติกรรมของผู้เรี ยนจากแบบติดตามพฤติกรรมของผู้เรี ยน
ร่วมกับการถอดบทเรี ยนโดยวิธีการเล่าเรื่ อง (Story Telling) ผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) และการสัม ภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview) และทาการวัดประสิทธิ ผลการจัด
การเรี ยนรู้จากแบบวัดความฉลาดทางสังคมทุก ๆ 4 สัปดาห์ พบว่า ผู้เรี ยนมีการพัฒนาความฉลาด
ทางสังคมที่เพิ่มขึ ้นตามระยะเวลาการจัดการเรี ยนรู้ มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา รู้ สึกสนุกและ
มี ค วามสุข ทุก ครั ง้ ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ซึ่ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ การท างาน
ของสมอง โดยพบว่า การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการเชื่อมต่อ (Connection) ของเซลล์ประสาทต่าง ๆ
ท าให้ สามารถส่ ง สั ญ ญาณประสาทเชื่ อ มต่ อ ได้ ถึ ง กั น ซึ่ ง พบว่ า เซลล์ ส มองหนึ่ ง เซลล์ ห ลั ก
จะเชื่ อ มโยงติด ต่อ กับ เซลล์ ส มองตัวอื่ น ๆ โดยมี ก ารวางเส้ น ใยสมองเชื่ อ มโยงติ ด ต่อ กัน และ
มีจุดเชื่อมโยงติดต่อกัน เรี ยกว่า ซินแนปส์ (Synapse) เป็ นจุดเชื่อมต่อ ถ้ ามี การเชื่อมต่อมาก ๆ
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เป็ นเครื อ ข่าย แสดงว่าเกิ ดการเรี ย นรู้ ซึ่งสอดคล้ องกับ วิธี ก ารเรี ย นรู้ ของสมอง โดยเจนเซน. อี
(Jensen, E) (ประภาพรรณ จูเจริ ญ , 2551, น. 39) ได้ กล่าวถึง วิธีการเรี ยนรู้ ของสมอง เกิดขึ ้นได้
เมื่อมีการรับข้ อมูลเข้ าจากส่วนรับความรู้สกึ ต่าง ๆ ข้ อมูลเหล่านันจะถู
้ กกลัน่ กรองโดยสมองส่วนธา
ลามัส (Thalamus) และจะถูกส่ง เข้ าไปยังสมองส่วนซี รีบ รอลคอร์ เทก (Cerebral Cortex) ที่ ท า
หน้ าที่ รับ และแปลความหมายของข้ อมูล แล้ วส่ ง ไปยัง อมิ กดาลา (Amygdala) เพื่ อ ตรวจสอบ
ความรู้สึกหรื ออารมณ์ ที่มากับข้ อมูลถ้ าข้ อมูลเกี่ยวข้ องกับภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวกับความเป็ นความ
ตายจะส่งไปยังก้ านสมองเพื่อทาการตอบสนองทันที ต่อมาข้ อมูลจะถูกส่งไปยังสมองส่วนฮิปโป
แคมปัส (Hippocampus) เพื่อประเมินจัดหมวดหมู่ และเชื่อมโยงกับสมองส่วนคอร์ เทกซ์ (Cortex)
เพื่อเก็บเข้ าสู่ความจาระยะยาวต่อไป นอกจากนีย้ งั พบว่ากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีความสุข
ส่งผลต่อการทางานของสมอง และสารเคมีในสมองอีกด้ วย กล่าวคือการเรี ยนรู้จะเกิดขึ ้นได้ ดี ถ้ า
หากอยู่ในสภาวะที่มีความสุข ไม่เครี ยด เนื่ องจากเมื่อเรี ยนรู้อย่างมีความสุข จะมีการเปลี่ยนแปลง
ของสารเคมี ในสมอง ซึ่งจะหลั่ง สารเคมี ที่ เป็ นสารประเภทที่ เกี่ ยวกับ ความสุข ความจ า ความ
กระตื อ รื อ ร้ น ซึ่ ง จะเป็ นพลัง ท าให้ อยากเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า ง ๆ มากขึ น้ และเป็ นที่ ม าของการจั ด
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นความสนุกสนาน ในบรรยากาศที่เป็ นกันเอง ให้ เด็กได้ เรี ยนตาม
พัฒนาการของตัวเองโดยไม่เครี ยด ไม่กดดัน จะช่วยส่งเสริ มความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยน กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนสนใจ เกิดความรักในสิ่งที่กาลังเรี ยนรู้ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความสุข และเมื่อ
มี ค วามสุ ข ก็ จ ะการหลั่ ง สารเคมี ในสมอง เช่ น โดปามี น (Dopamine) นอร์ เอพิ เนฟ ริ น
(Norepinephrine) ท าให้ มี ค วามสุ ข และเพิ่ ม กระบวนการเรี ย นรู้ ในสมอง ซึ่ ง ภายหลัง พบว่ า
เมื่อผู้เรี ยนมีความสุขในการเรี ยนรู้ จะส่งผลกับความจา และความจานันเป็
้ นส่วนสาคัญที่นามาใช้
ในการเรี ยนรู้ การที่สมองจะเลือกเก็บข้ อมูลเป็ นความจาจะขึ ้นอยู่กับอารมณ์ และอารมณ์จะเป็ น
ตัวให้ สมองหลั่งสารเคมี ดังนัน้ ถ้ าผู้เรี ยนมีความสุข จะยิ่งจดจาได้ นาน หรื อเรื่ องราวที่เราสนใจ
จะทาให้ เราจดจาได้ ดีกว่าเรื่ องที่ทาให้ เราเบื่อหน่าย นอกจากนี ้แนวคิดดังกล่าว ยังมีความสัมพันธ์
ระหว่ า งสมอง กั บ พฤติ ก รรมและการพั ฒ นาความฉลาดทางสั ง คมของเด็ ก และเยาวชน
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ราล์ฟ อดอล์ฟส์ (Adolphs) สาขาจิตวิทยา ประสาทวิทยา และชีววิทยา
ได้ กล่าวไว้ ในบนความเรื่ อง The Social Brain ว่าความฉลาดทางสังคมนันต้
้ องอาศัยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางจิตวิทยาต่าง ๆ หลายขัน้ ตอน ซึ่งแบ่งคร่ าว ๆ ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
ที่เกี่ ยวข้ องกับขัน้ ตอนการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าอย่างอัตโนมัติ 2) กลุ่มที่ต้องผลักดันมาจากความ
ตังใจ
้ และเป้าหมายของคนนัน้ กล่าวคือ ความฉลาดทางสังคมมีความไวต่อบริ บทแวดล้ อมต่าง ๆ
และสมองส่วนที่เกี่ ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคม ก็จะถูกปรับทางานด้ วยบริ บททางสังคม และ
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ถูกควบคุมผ่านการตัดสินใจ ซึ่งการประมวนข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับสังคมนันจะมี
้
ความแตกต่างจาก
ข้ อมูล ทั่วไป ซึ่งต้ องอาศัยการทางานของสมองขัน้ สูงที่ พัฒ นาจากประสบการณ์ ชี วิตที่ ผ่านมา
(Adolphs. R, 2009, p. 693-716) สาหรับประสบการณ์ชีวิตนัน้ คนเราสามารถเรี ยนรู้ได้ จากหลาย
วิธีทงจากการดู
ั้
ตวั แบบ การคิดวิเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด และจากการลงมือทา
ด้ วยตนเอง ซึ่งความฉลาดทางสังคมนันจ
้ าเป็ นต้ องอาศัยพื ้นฐาน 2 อย่าง คือ สมองที่พร้ อม และ
สิ่งแวดล้ อมที่เอื ้ออานวยจะสามารถพัฒ นาความฉลาดในด้ านนีไ้ ด้ นอกจากนี ้รองศาสตราจารย์
แพ ทย์ ห ญิ ง พ รจิ ร า ปริ วั ช รากุ ล ได้ กล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณ ะผู้ ที่ มี ความฉลาดทางสั ง คม
จะมี คุณ ลักษณะดังนี ้ 1) เสน่ห์ และความน่ารั กตามหลักการทางสมอง คื อ เป็ น บุคคลที่ ใคร ๆ
ก็ชื่นชอบ นิสยั น่ารัก 2) รู้ใจ เห็นอกเห็นใจ และมีน ้าใจ ซึ่งมีความสาคัญอย่างมากในชีวิตประจาวัน
ทั ง้ ในด้ านความสัม พั น ธ์ ความรั ก ครอบครั ว การท างาน คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และทั ก ษะ
ความส าคัญ อื่ น ๆ ท าให้ ส ามารถด าเนิน ชี วิต ได้ อย่างมี ความสุข และสร้ างสรรค์สังคมในเวลา
เดียวกัน 3) ความเสียสละจากการศึกษางานวิจยั พบว่า สมองที่ เกี่ยวข้ องกับความสุขและรางวัล
มี จุด อ่อ นที่ น าไปสู่พ ฤติก รรมที่ อัน ตรายต่า ง ๆ แต่ก ารวิ จัย ภายหลัง พบว่า ความไวต่อ รางวัล
สามารถเป็ นทัพยากรสาคัญที่ทาให้ วยั รุ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น (พรจิรา ปริ
วัช รากุล , 2559, น. 46) จากการศึก ษาของเทลเซอร์ แ ละคณะ (Telzer. E. H., 2013, p. 45-52)
ศึกษาวัยรุ่นจานวน 32 คน ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อดู Ventral Striatum ว่ามีการตอบสนองต่อรางวัล
ทางจิตใจที่ได้ จากการทาประโยชน์แก่ผ้ อู ื่น ซึ่งผลการศึกษาพบว่ า เมื่อทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อ ผู้อื่ น Ventral Striatum ซึ่ง เป็ น บริ เวณเดี ย วกับ จุด อ่อ นในการท าเรื่ อ งเสี่ ย งอัน ตรายท างาน
เพิ่มขึ ้น แต่พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายกลับค่อย ๆ ลดลง 4) เป็ นคนดี ซึ่งมีการพบว่าสมองกับการใช้
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม เป็ นการทางานร่ วมกันอย่างซับซ้ อนระหว่างอารมณ์ และขันตอนความคิ
้
ด
ทางสติปัญญาที่คอ่ ยๆ เปลี่ยนไปตามอายุ โดยพบว่าอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเห็น
เหตุการณ์ที่ก ้ากึ่งทางจริ ยธรรมเป็ นตัวนาความไม่สบายใจให้ บุคคลนัน้ ๆ ทาหน้ าที่เป็ นจุดเริ่ มต้ น
ก่อนที่จะใช้ คณ
ุ ธรรม 5) มีวฒ
ุ ิภาวะ เมื่อเข้ าสูว่ ยั รุ่นสมองจะมีการเปลี่ยนแปลงทังเพิ
้ ่มขึ ้นและลดลง
โดยเฉพาะส่วนที่ เกี่ ยวข้ องกับการยับยัง้ ชั่งใจ ใช้ เหตุผล Pre Frontal Cortex (PFC) จะทาหน้ าที่
เหมือนเบรกให้ ชะลอ หรื อทบทวนก่อนตัดสินใจ ซึ่งสมองส่วน PFC นันจะมี
้
ความสมบูรณ์ ช้าที่สุด
โดยกิ่งก้ านของแอกซอนที่ส่งจาก PFC จะคอยควบคุมประสานงานกับสมองส่วนอื่น ๆ และเคลือบ
ด้ วยเยื่อไมอีลินเพื่อเพิ่มความเร็ วในการส่งสัญญาณเป็ นอันดับสุดท้ าย ดังนันความยั
้
บยั ง้ ชัง่ ใจจึง
ถูกส่งมาใช้ ไม่ทนั การ ทาให้ หลายครัง้ ที่วยั รุ่นมาคิดได้ ตอนเมื่อลงมือทาไปแล้ ว และมานัง่ เสียใจ
ภายหลัง ซึ่งลักษณะนี ้ผู้ใหญ่ก็เป็ นได้ เช่นกันหากไม่มีการฝึ กฝน และควบคุมทักษะอย่างเพียงพอ
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6) ตัง้ ใจมุ่ ง มั่น ท าสิ่ ง ต่า ง ๆ ด้ ว ยตนเอง จากการวิ จัย พบว่า เด็ ก ที่ ถูก ฝึ กให้ มี วิ นัย ท าสิ่ ง ต่า ง ๆ
เองตัง้ แต่เล็ ก จะประสบความส าเร็ จ มากกว่า เนื่ องจากสิ่ งที่ ถูกฝึ ก ส่ง ผลต่อ การเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้ างในสมอง เมื่ อ ผ่ า นการฝึ ก ฝนสมองจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงวงจรประสาทที่ มี อ ยู่เดิ ม
ซึง่ ในเด็กที่มีการฝึ กฝนสมองจะมีการสร้ างเครื อข่ายนิวตรอนเพิ่มมากกว่า วัยผู้ใหญ่ และ 7) ทันคน
ไว้ ใจคนที่ ควรไว้ ใจไม่ตกเป็ นเหยื่ อ มี ความเกี่ ยวข้ องกับ การท างานของสมองในช่วงเวลาที่ เรา
ตัด สิ น ใจ โดยสมองจะประมวลภาพข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ใบหน้ าที่ เราเห็ น และเชื่ อ มโยงเข้ ากั บ
การตอบสนองทางอารมณ์ แปลเป็ นความรู้สกึ ต่อบุคคลนัน้ ร่วมกับประสบการณ์ในอดีตทาให้ ร้ ูสึก
ระวังความคิด มองข้ อเท็จจริง และประกอบการใช้ วิจารณญาณ และนอกจากนี ้ยังพบว่าการเลี ้ยงดู
มี ผ ลบวกกั บ สมองด้ า นความฉลาดทางสัง คม กล่ า วคื อ การเลี ย้ งดูเด็ ก และวัย รุ่ น ให้ ได้ รั บ
ประสบการณ์ พัฒ นาทัก ษะชี วิ ต ได้ รั บ การดูแ ล หรื อ กระตุ้น ที่ เหมาะสมในช่ ว งต้ น ของชี วิ ต
จะมีพัฒ นาการที่ดี ซึ่งการเลีย้ งดูเอาใจใส่สามารถลดความก้ าวร้ าว ความกังวลของเด็กได้ และ
การบ่ม เพาะทักษะที่ ส าคัญ ทาให้ เด็กสามารถปรับ ตัวเมื่ อ พบอุป สรรคและความกดดันเมื่ อโต
เป็ นผู้ใหญ่ (พรจิรา ปริวชั รากุล, 2559, น. 47-64)
ข้ อค้ นพบจากการวิจัย
นอกเหนื อ จากประเด็ น ที่ มี ก ารอภิ ป รายตามวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จัย แล้ ว ส าหรั บ ผล
จากการศึกษาเรื่ อง การพัฒ นารู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นในครัง้ นี ้ ทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ค้นพบประเด็นสาคัญสาหรับการนาผลมาอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ผู้เรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี จะมีพฒ
ั นาการความฉลาดทางสังคมได้ เร็ วกว่าผู้เรี ยนที่มีผล
การเรี ย นต่ า ซึ่ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด การพัฒ นาความฉลาดทางสัง คมของมาสโลวี่
(Marlowe) ที่มีความเชื่อว่าบุคคลที่มีความฉลาดทางสังคมนัน้ จะต้ องมีพื ้นฐานมาจากความฉลาด
ทางสติปัญญา เนื่องจากความฉลาดทางสติปัญญา มีความสาคัญกับการให้ เหตุผล และทักษะ
การแก้ ปัญ หาในบริ บทของชีวิตประจาวัน (Marlowe. H. A, 1986, p. 52-58) และนอกจากนี ย้ ัง
พบว่าผู้เรี ยนที่มีผลการเรี ยนที่ดีสามารถเข้ ากับผู้อื่นได้ ดีกว่าผู้เรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่า ซึ่งมีความ
สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด การพัฒ นาความฉลาดทางสัง คมของเอสเทอร์ เอ็ น . กุ๊ดดี ้ (Esther. N.
Goody) โทนี่ บูซ าน (Tony Buzan) และอัล เบรชท์ (Albrecht) ที่ มี ค วามเชื่ อว่าบุค คลที่ มี ค วาม
ฉลาดทางสังคม จะสามารถปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น ที่มีความแตกต่างทังทางด้
้
านเพศ อายุ ภาษา และ
วัฒ นธรรมที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ศาสตราจารย์ โฮเวิ ร์ ด การ์ ด เนอร์
(Professos Howard Gardner) ที่มีความเชื่อว่าบุคคลที่มีความฉลาดทางสังคมจะสามารถจัดการ
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กับสภาพแวดล้ อม และมีปฏิสมั พันธ์กบั ทุก ๆ คน เนื่องจากสมองและสติปัญญาจะมีความสัมพันธ์
กั บ ทุ ก ๆ ด้ าน ของชี วิ ต (Albercht. K, 2006, p. 4-12; Buzan. T, 2003, p. 1-10; Esther. N.
Goody, 2008, p. 1-16) สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ แม้ จะพบว่าผู้เรี ยนมีผลการเรี ยนดี หรื อมีความ
ฉลาดทางสติ ปั ญ ญาจะมี ก ารพัฒ นาความฉลาดทางสัง คมได้ เร็ ว กว่ า แต่ ก ารอาศัย จุด แข็ ง
ของผู้ เรี ย นแต่ ล ะคนมาใช้ ในการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น จะส่ ง ผลให้ ผู้ เรี ย นแต่ ล ะคน มี พั ฒ นาการ
ของความฉลาดทางสังคมไปพร้ อม ๆ กัน
2. ผู้เรี ยนที่มีความฉลาดทางสังคมสูง จะมีความฉลาดอารมณ์ร่วมด้ วย กล่าวคือ ผู้เรี ยน
ที่มีความฉลาดทางสังคมสูง จะสามารถควบคุมตนเองได้ ดี รู้ จักอดทน อดกลัน้ ในสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น ไม่ตอบโต้ ผ้ ูอื่นเมื่อถูกเพื่อนล้ อ ไม่พูดจาด้ วยถ้ อยคาที่หยาบคายเวลาที่ผ้ อู ื่นตักเตือน
และไม่แสดงกิริยาท่าทางที่ไม่สุภาพเวลาที่ไม่พ อใจ ซึ่งมี ความสอดคล้ องกับแนวคิดการพัฒ นา
ความฉลาดทางสั ง คมของบราออน (Baron) และโกลแมน (Goleman) ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า
ความฉลาดทางสั ง คมเป็ นการให้ ความส าคั ญ กั บ ความรู้ สึ ก ร่ ว มกั บ การมี เ หตุ ผ ล และ
การปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่น เป็ นกุญแจที่สาคัญที่จะนาไปสู่ความสุข (Baron - Cohen. et al, 1999, p.
1891-1892; Baron. R, 1969, p. 3-13) และยังพบว่าผู้ที่มีความฉลาดทางสังคมจะต้ องมีพื ้นฐาน
ความฉลาดทางสติปัญ ญาแล้ ว จะต้ องมี พื น้ ฐานความฉลาดทางอารมณ์ ร่วมด้ วย ซึ่งโกลแมน
(Goleman) มีความเชื่อว่าถ้ านาความฉลาดทางสติปัญญา ร่ วมกับความฉลาดทางอารมณ์ และ
เพิ่มความสัมพันธ์ทางสังคม จะทาให้ บคุ คลนันมี
้ การรับรู้ทางสังคม การรับรู้ผ้ อู ื่นทังด้
้ านความรู้สึก
ความคิด และสถานการณ์ ที่ซับซ้ อนในการปรับตัว และจัดการกับความสัมพันธ์ (Goleman. D,
1995, p. 43; 2006: 330)
3. ผู้เรี ยนที่ มีความฉลาดทางสังคมสูง จะมีความฉลาดทางจริ ยธรรมร่วมด้ วย กล่าวคือ
ผู้เรี ยนที่ มี ความฉลาดสัง คมสูง จะรู้ จักแยกแยะถูก และผิด สิ่งใดที่ ควรกระทา และสิ่งที่ ไม่ควร
กระทาได้ เหมาะสม และสามารถนาสิ่งที่ร้ ูนนไปปฏิ
ั้
บตั ิได้ จริ ง ซึ่งมีความสอดคล้ องกับทฤษฎีต้นไม้
จริ ยธรรม ซึ่งสร้ างโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน , 2538,
น. 87) พบว่า จิตลักษณะที่เป็ นแกนกลางของพฤติกรรมประเภทต่าง ๆ อยู่ 8 ลักษณะ โดยแบ่งเป็ น
จิตลักษณะที่ เป็ นองค์ประกอบพื น้ ฐานทางจิตใจออกเป็ น 3 ประการ ได้ แก่ 1) สติปัญ ญาดี คือ
เฉลี ยวฉลาด คิดแบบเป็ นระบบได้ 2) สุขภาพจิตดี คือ มีความกังวลในปริ มาณที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ มีการปรับตัวได้ ดี และ 3) ประสบการณ์ทางสังคมสูง คือ การรู้ถึงสถานการณ์ดาเนิน
ชีวิต ปั ญ หาอุปสรรค ความต้ องการของคนในสังคม ตลอดจนสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและ
ทางสัง คมของบุค คลเหล่านี ้ ส่วนจิ ตลัก ษณะที่ เป็ น องค์ ป ระกอบของพฤติก รรมทางจริ ยธรรม
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5 ประการนัน้ ได้ แก่ 1) เหตุผลเชิงจริ ยธรรม คือ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีความรับผิดชอบ ต่อหน้ าที่
มีระเบียบวินยั มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ เห็นแก่ส่วนรวมประเทศชาติ และมนุษยชาติ และหลั กการ
มากกว่าส่วนตน 2) ความเชื่ออานาจในตน คือ ความเชื่อว่าผลที่เกิดกับตนเป็ นเพราะการกระทา
ของตน ไม่ใช่เกิดจากความบังเอิญ หรื อโชคเคราะห์หรื อบุคคลอื่นดลบันดาลให้ ประสบความสาเร็ จ
ตามความมุ่ง 3) อนาคตควบคุมตนเอง คือ การรู้จกั คาดการณ์ไกล สามารถอดได้ รอได้ 4) เจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ มองเห็นคุณประโยชน์ของพฤติกรรมหรื อคุณธรรมนัน้ เกิดความพอใจและมีความ
พร้ อมที่จะกระทาพฤติกรรมหรื อยึดคุณธรรมเป็ นหลัก และ 5) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สูง คือ ยอมรับ
ที่จะแก้ ปัญ หา มานะบากบัน่ ฝ่ าฟั นอุปสรรคในการทางานหรื อแก้ ปัญหาจนประสบความสาเร็ จ
ตามเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ อย่างเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของตน มีความมุ่งมัน่ ในการทางาน
ให้ สาเร็ จ ตามจุดมุ่งหมายโดยไม่ย่อท้ อ สอดคล้ องกับ (สุรางค์ โค้ วตระกูล , 2541, น. 102) ที่ ได้
กล่าวถึงการพัฒ นา คนให้ มีประสิทธิภาพนันก็
้ ต้องพัฒ นาพฤติกรรมของคน โดยศึกษาถึงปั จจัย
ของพฤติกรรมแล้ วนามาปรับปรุ งหรื อพัฒนาให้ มีขึ ้นในบุคคล จึงจะเป็ นการพัฒนาที่ถกู ต้ องและ
ยั่ง ยื น ซึ่ง ผลจากการศึก ษาในครั ง้ นี พ้ บว่า ผู้เรี ย นที่ มี ค วามฉลาดทางสัง คมสูง จะมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมร่วมด้ วย
4. ผู้เรี ยนที่ มี ความฉลาดทางสังคมสูง จะมี จิ ต สาธารณะร่ วมด้ วย เนื่ องจากระหว่าง
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผู้สอนได้ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสเข้ าร่วมกิจกรรมในสถานการณ์
จริง ในการทากิจกรรมต่าง ๆ โดยผู้เรี ยนในแต่ละกลุม่ ร่วมกันออกแบบ และทากิจกรรมร่วมกัน เช่น
กิจกรรมทาความสะอาดวัด กิจกรรมปรับภูมิทศั น์โรงเรี ยน และชุมชน กิจกรรมรณรงค์การตังครรภ์
้
ก่อนวัยอันควร และกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ที่ ผ้ ูเรี ยนเลือกทาระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ซึ่ง ในช่วงแรก ๆ ผู้เรี ยนมี ความรู้ สึกไม่เต็ม ใจในการเข้ าร่ วมกิ จ กรรม โดยให้ เหตุผลว่าทาทาไม
เพราะอยู่โรงเรี ย นก็ ไม่อยากท าแล้ ว และรู้ สึกว่าเป็ น ภาระ แต่ห ลังจากการท ากิ จ กรรม ผู้เรี ย น
มีความคิดที่เปลี่ยนไป เนื่องจากได้ รับคาชื่นชมจากทางโรงเรี ยน ชุมชน และผู้ปกครอง ซึ่งให้ คาชื่น
ชมผู้เรี ยนว่า “น่ารักจังเลยลูก” “เก่งจังเลย” “ดีมากเลยค่ะ” ทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้ สึกพึงพอใจในกิจกรรม
ที่ทา รู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง จากเมื่อก่อนที่ไม่เคยคิดที่จะทาอะไรเพื่อผู้อื่นและสังคม พอหลังจาก
ได้ รับคาชื่นชม จึงมีความรู้สึกที่อยากจะทากิจกรรมต่อแม้ จะจบกิจกรรมการเรี ยนการสอนไปแล้ ว
และไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งมี ความสอดคล้ องกับแนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีปัญญาสังคมของบัน
ดูรา (Bandura) ซึ่งมี ความเชื่อว่า บุคคลจะเกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมได้ นัน้ เกิดจากปั จจัย
ทัง้ 3 ด้ าน ได้ แก่ ปั จจัยทางพฤติกรรม สภาพแวดล้ อม และลักษณะของบุคคล ทาหน้ าที่กาหนด
ซึง่ กันและกัน ดังนี ้ 1) การปฏิสมั พันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับปั จจัยทางพฤติกรรม กล่าวคือ
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การปฏิสมั พันธ์ระหว่างความคิด ความรู้สึก การกระทา ความคาดหวัง ความเชื่อ การรับรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง เป้าหมาย และความตังใจนั
้ น้ จะกาหนดลักษณะและทิศทางของพฤติกรรม ซึ่งสิ่งที่บุคคล
คิด เชื่ อ และรู้ สึก จะเป็ น ตัว กาหนดว่าบุค คลจะแสดงพฤติกรรมอย่างไร และในขณะเดี ย วกัน
การกระทาของบุคคลก็เป็ นตัวกาหนดลักษณะการคิด และการตอบสนองทางอารมณ์ ลักษณะ
ของร่างกาย ระบบการรับรู้ ระบบประสาท ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม และศักยภาพของบุคคล 2) การ
ปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างลักษณะของบุคคลกับสภาพแวดล้ อม กล่ าวคือ การที่ บุคคลจะพัฒ นาและ
เปลี่ ย นแปลงได้ นั น้ จะต้ อ งอาศัย อิ ท ธิ พ ลทางสัง คม ที่ ใ ห้ ข้ อมู ล และกระตุ้น การตอบสนอง
ทางอารมณ์ โดยผ่านตัวแบบการสอนและการชักจูงทางสังคม และขณะเดียวกันบุคคลจะกระตุ้น
ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองที่ แ ตกต่ า งจากสภาพแวดล้ อมทางสั ง คมที่ เขาอาศัย อยู่ จ ากลั ก ษณ ะ
ทางกายภาพ และ 3) การปฏิสมั พันธ์ ระหว่างพฤติกรรมและสภาพแวดล้ อม กล่าวคือ พฤติกรรม
การเปลี่ ย นแปลงตามเงื่ อ นไขสภาพแวดล้ อมทางสั ง คม และในขณ ะเดี ย วกั น เงื่ อ นไข
ของสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไปนัน้ ก็ทาให้ พฤติกรรมถูกเปลี่ยนไปด้ วย สภาพแวดล้ อมจะไม่มี
อิทธิพลใด ๆ ต่อบุคคล จนกว่าพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ ้น (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556, น. 49)
นอกจากนี ้พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะยังสามารถเกิดขึ ้นได้ จากกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่เป็ น
การเรี ยนรู้ร่วมกับผู้อื่นซึ่งพบว่า กระบวนการจัดการเรี ยนรู้โดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี ้
เป็ นการใช้ กระบวนการทางสังคม ซึ่งผู้เรี ยนมีการรับรู้ สนใจ ไตร่ ตรอง ทดลอง และอาศัยศาสตร์
และศิ ล ป์ ในการประยุก ต์ ให้ เหมาะกับ เหตุก ารณ์ ภายใต้ เงื่ อ นไขและขัน้ ตอนต่ า ง ๆ รวมถึ ง
สติปัญญา และความรู้ในการแก้ ไขปั ญหาและกาหนดทิศทางข้ างหน้ า ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง และร่วมกับผู้อื่น สามารถไตร่ตรอง หาเหตุผล ทาความเข้ าใจ และเห็นความสาคัญเกี่ยวกับ
เรื่ องนัน้ ๆ กระทั่งนาไปสู่ความสัม พันธ์ กับชีวิตของตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อมซึ่งเป็ นการใช้
ความรู้ ให้ เป็ นประโยชน์ ไม่ใช่เรี ยนรู้เพียงอย่างเดียว (ชัยวัฒ น์ ถิระพันธุ์, 2542, น. 27; วิภาพันธ์
ก่อเกี ยรติขจร, 2544, น. 108; วิรัตน์ คาศรี จันทร์ , 2544, น. 101; สุช าดา จักรพิ สุทธิ์ , 2544, น.
23; อนุชาติ พวงส าลี และ วีรบูรณ์ วิสารทกุล , 2543, น. 17) และมี ความสอดคล้ องกับแนวคิด
พฤติก รรมเอื อ้ สัง คมของไอเซนเบร์ ก และคณะ (Eisenberg, et al.) (กรกนก เตชะอมรานัน ท์ ,
2554, น. 12) ได้ ก ล่ าวถึ ง พฤติ ก รรมเอื อ้ ต่อ สัง คมว่า เป็ น พฤติ ก รรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อ คนอื่ น
โดยมี เจตนาและความตัง้ ใจเพื่ อบุคคลอื่ น โดยไม่มี แรงจูงใจในการกระท าหรื อคาดหวัง รางวัล
ซึง่ พฤติกรรมเอื ้อสังคมสามารถแบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ 1) การแบ่งปัน (Sharing) คือ การ
แบ่งปั นสิ่งของของตนเอง หรื อสิ่งที่ตนเองเคยครอบครองแก่บคุ คลอื่น 2) การช่วยเหลือ (Helping)
คือการพยายามบรรเทาความต้ องการของบุคคลอื่น โดยการช่วยเหลือผู้อื่นให้ บรรลุเป้าหมาย และ
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3) การปลอบโยน (Comforting) คือการพยายามบรรเทาทุกข์ของคนอื่นด้ วยคาพูด หรื อการลงมือ
กระทา เพื่อให้ บคุ คลผ่อนคลายความกังวล ความเครี ยด หรื อความไม่สบายใจลง ซึง่ การปลอบโยน
นันจะมี
้
ความเกี่ยวข้ องกับเวลา และความเอาใจใส่ของผู้ให้ เป็ นหลัก นอกจากนี ้การสร้ างแรงจูงใจ
ทางบวกสามารถทาให้ บุคคลเกิดพฤติกรรมเอือ้ สังคม ซึ่งจากการศึกษาของนักจิตวิทยา พบว่า
บุคคลที่มีแรงจูงใจสูงจะมีแนวโน้ มที่จะแสดงพฤติกรรมเอื ้อสังคมสูงกว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจต่า และ
แรงจูงใจเอื ้อสังคมมี 3 ด้ าน คือ 1) ด้ านการคานึงถึงส่วนรวม คือ แรงจูงใจที่แสดงถึงความใส่ใจต่อ
ประโยชน์สาธารณะ แสดงถึงความภาคภูมิใจ และการได้ มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 2) ด้ าน
การให้ คุณค่าเอื ้อสังคม คือ แรงจูงใจที่จะแสดงออกถึงพฤติ กรรมช่วยเหลือ และสัมพันธภาพที่ดี
กับบุคคลอื่น และ 3) ด้ านการสร้ างความประทับใจ คือ แรงจูงใจที่จะหลีกเลี่ยงภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
ในสายตาของบุคคลอื่น และแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมให้ ไ ด้ รับรางวัล หรื อสิ่งที่ตนเองต้ องการ
(อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ และ จิระสุข สุขสวัสดิ,์ 2558, น. 29-30)
5. ผู้เรี ยนที่ ร้ ู จักข้ อบกพร่ องของตนเอง หรื อรู้ จักตนเอง จะสามารถพัฒ นาความฉลาด
ทางสั ง คมได้ เร็ ว กว่ า ผู้ เรี ย นที่ ไ ม่ ร้ ู จั ก ข้ อบกพร่ อ งของตนเอง ซึ่ ง จากผลการทดลองพบว่ า
เมื่อจบกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ในแต่ละสัปดาห์ ผู้เรี ยนที่สามารถบอกได้ ว่าตนเองจะนาสิ่งที่ได้
จากกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ไปปรับปรุง และพัฒนาตนเอง จากข้ อคาถาม สิ่งที่ผ้ เู รี ยนต้ องการทา
ให้ ม ากขึน้ สิ่ ง ที่ ผ้ ูเรี ย นต้ อ งการหยุด ท า และสิ่ ง ที่ ผ้ ูเรี ย นต้ องการเริ่ ม ต้ น ใหม่ ส่ง ผลให้ ผ้ ูเรี ย นมี
การพัฒนาความฉลาดทางสังคมได้ เร็ ว และมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องจนกระทัง่ สิ ้นสุดกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ ซึง่ ตามแนวคิดความต้ องการพื ้นฐาน ตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) ในขันสู
้ งสุด
คือ ความต้ องการให้ ตนเองประสบความสาเร็ จ และพัฒนาตามศักยภาพของตน (Need for Self
Actualization) ซึ่งมาสโลว์ได้ อธิ บายความต้ องการที่ เรี ยกว่า “Self Actualization” ว่า เป็ นความ
ต้ องการที่จะรู้ จักตนเองตามสภาพที่แท้ จริ งของตน จะกล้ าที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิต รู้ จัก
ค่านิยมของตนเอง มีความจริ งใจต่อตนเอง ปรารถนาที่จะเป็ นคนที่ดีที่สดุ เท่าที่จะมีความสามารถ
ทาได้ ทังทางด้
้
านสติปัญญา ทักษะ และอารมณ์ความรู้สึก ยอมรับตนเองทังส่
้ วนดี ส่วนเสีย และ
ที่สาคัญที่สดุ คือ การมีสติที่จะยอมรับว่าตนใช้ กลไกในการป้องกันตนในการปรับตัว และพยายาม
ที่จะเลิกใช้ เปิ ดโอกาสให้ ตนเองเผชิญกับความจริ งของชีวิต เผชิญกับสิ่งแวดล้ อมใหม่ ๆ โดยคิดว่า
เป็ นสิ่ ง ที่ ท้ าทาย น่ า ตื่ น เต้ น และมี ค วามหมาย ซึ่ง กระบวนการที่ จ ะพัฒ นาตนเองเต็ ม ที่ ต าม
ศักยภาพของตนนัน้ เป็ นกระบวนการที่ไม่มีจดุ จบ สามารถเกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ เพราะ
มนุษย์ทุกคนมีความต้ องการที่จะพัฒ นาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพของตน (สุรางค์ โค้ วตระกูล ,
2556, น. 161-162) และการพัฒนาตนเองนี ้ยังมีความสอดคล้ องกับแนวคิดของโรเจอรส์ (Rogers)
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ได้ อธิบายว่า บุคคลที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนันจะมี
้
ตวั ตนที่สอดคล้ องกลมกลืนระหว่าง
1) การรับรู้ตนเอง (Perceived Self) คือการที่คนเราจะประเมินตนเอง และคิดว่าบุคคลอื่นมองตน
ว่าเป็ นคนอย่างไร 2) ตนตามที่เป็ นจริ ง (Real Self) คือตนที่เป็ นบุคคลอยู่ในความเป็ นจริ ง และ 3)
ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) คือตนที่เป็ นบุคคลปรารถนาหรื อคาดหวังอยากจะเป็ น โดยการรับรู้
ตนตามที่เป็ นจริ งหมายถึง การที่บคุ คลมีความนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ งกับตน
ทังหมด
้
(อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ และ จิระสุข สุขสวัสดิ,์ 2558, น. 12-13)
ข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ 3 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้ อเสนอแนะ
การนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ไปใช้ และข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ควรส่งเสริ ม และสนับสนุน
ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ และความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ ความฉลาดทางสัง คม และเห็ น ความส าคัญ
ของการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม ด้ วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม การเสวนา
และการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อนาไปสู่การจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
และเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั เด็กและเยาวชน และบุคคลทัว่ ไป
2. ข้ อเสนอแนะการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ไปใช้ ผู้ท่ จี ะนารู ปแบบไปใช้ ควร
ปฏิบัตดิ ังนี ้
2.1 ศึกษาธรรมชาติของผู้เรี ยน เนื่องจากผู้เรี ยนในแต่ละช่วงวัยมีลกั ษณะการเรี ยนรู้
และสื่ อ ที่ ใช้ ในการจัด การเรี ยนรู้ ที่ แตกต่างกัน ดัง นัน้ ก่ อนที่ ผ้ ูสอน หรื อ ผู้ที่ สนใจจะน ารู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู้ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นนี ้เพื่อนาไปใช้ ควรศึกษาธรรมชาติของผู้เรี ยนในแต่ละช่วงวัยก่อน
เพื่อให้ การจัดการเรี ยนรู้มีประสิทธิผล
2.2 จัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ ที่มีความยื ดหยุ่น เนื่ องจากรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
มีหลายขัน้ ตอน และในแต่ละขัน้ ตอนผู้เรี ยนจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการเรี ยนรู้ ดังนันผู
้ ้ สอนควรมี
ความยื ดหยุ่นด้ านระยะเวลา เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ แสดงความคิดเห็น ค้ นคว้ าหาข้ อมูล และมี เวลา
วางแผนในการทากิจกรรมกลุม่ ร่วมกัน
2.3 อานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยน ผู้สอนควรเตรี ยมการก่อนจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้จาเป็ นต้ องใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ในการทากิจกรรม
กลุม่ ดังนันผู
้ ้ สอนควรจัดเตรี ยมอุปกรณ์ให้ พร้ อม
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2.4 เปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรี ย นได้ ลงมื อ ปฏิ บัติ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง เนื่ อ งจากรู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู้ ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้นมีขนั ้ ตอนการประยุกต์ใช้ เพื่ อจาลองสถานการณ์ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้
มีโอกาสนาความรู้ไปปฏิบตั ิ โดยช่วงแรก ๆ อาจเป็ นสถานการณ์จาลองในชันเรี
้ ยนก่อน แล้ วค่อย
ให้ ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบัติในสถานการณ์ จริ ง ซึ่งในขัน้ ตอนนีผ้ ้ ูสอนจะเป็ นเพี ยงพี่เลีย้ งที่ ดูแลผู้เรี ยน
อยู่ห่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนไม่ร้ ูสึกถูกจับตามอง และมีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเองได้ อย่างเต็มที่
เมื่อจบกิจกรรมผู้สอนจะต้ องตังค
้ าถามแก่ผ้ ูเรี ยน เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ สะท้ อนสิ่งที่ได้ จากการลงมื อ
ปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง
3. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
3.1 ควรขยายกระบวนการจัด การเรี ย นรู้ ให้ ค รอบคลุม ทุก ช่ วงวัย เพื่ อ ให้ เท่ า ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม และการดาเนินชีวิตในสังคม โดยยึดหลักพฤติกรรมบ่งชี ้
ความฉลาดทางสังคมที่ได้ จากการศึกษาคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมมาบูรณาการให้ เข้ ากับ
สภาพจริ งในชีวิตประจ าวันและสังคม เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนในแต่ละช่วงวัยมีคุณ ลักษณะความฉลาด
ทางสังคม
3.2 การจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น ผู้ปกครอง ผู้เรี ยน และผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวของเข้ ามามีส่วนร่วม ในการ
จัดกิจกรรม ตังแต่
้ การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ การเลือกใช้ สื่อในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน รวมถึงการวัดและประเมินผลเพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เห็นบทบาททางสังคมที่มีความหลากหลาย
ได้ เห็ น แบบอย่ า งจากตัว แบบที่ มี ชี วิ ต และมี ก ารวัด และประเมิ น ผลที่ ค รอบคลุม มากยิ่ ง ขึ น้
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ พงศ์ วัฒ นานนท์สกุล อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แขขวัญ สุนทรศารทูล อาจารย์สาขาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธี ระชน พลโยธา อาจารย์ ภ าควิช าจิ ต วิท ยา คณะมนุษ ย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ริ น รดี ปาปะใน อาจารย์ ภ าควิ ช าเทคนิ ค ศึก ษา คณะครุ
ศาสตร์ อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. อาจารย์ ดร.ไอลดา คล้ ายสาริ ด ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล
อาจารย์ ดร.วิทยา เกศาอาจ รองผู้อานวยการเขตพืน้ ที่การศึกษา สานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
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รายนามเด็กและเยาวชนดีเด่ นที่ให้ การสัมภาษณ์
เกี่ยวกับคุณลักษณะความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นในบริบทสังคมไทย
1. นางสาวจุฑามาศ สกุลไทย
รางวัล ที่ ได้ รับ : เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศีลธรรม จริ ยธรรม และคุณ ธรรม
ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดราชบุรี
ปั จ จุ บั น : ก า ลั ง ศึ ก ษ า ส า ข า สั ง ค ม ส ง เค ร า ะ ห์ ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เค ร า ะ ห์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นายกิตติพงศ์ วงษ์มหิงค์
รางวัล ที่ ได้ รับ : เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศีลธรรม จริ ยธรรม และคุณ ธรรม
ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดสระบุรี
ปัจจุบนั : ตาแหน่ง Application Engineer บริษัท Mazak (ประเทศไทย) จากัด
3. นางสาวธัญชนก นนท์งาม
รางวัล ที่ ได้ รับ : เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศีลธรรม จริ ยธรรม และคุณ ธรรม
ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดเพชรบูรณ์
ปั จ จุ บั น : นิ สิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จ.พิ ษ ณุ โ ลก
4. นายสุวิทย์ ท้ าวนอก
รางวัล ที่ ได้ รับ : เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศีลธรรม จริ ยธรรม และคุณ ธรรม
ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดนครราชสีมา
ปั จ จุบัน : ข้ า ราชการครู โรงเรี ย นบ้ านหนอกหมาก ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
5. นางสาวหงษ์หยก สีใส
รางวัล ที่ ได้ รับ : เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศีลธรรม จริ ยธรรม และคุณ ธรรม
ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดนครสวรรค์
ปัจจุบนั : ครู สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์
6.นายพงศธร สุจิตธรรม
รางวัล ที่ ได้ รับ : เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศีลธรรม จริ ยธรรม และคุณ ธรรม
ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบนั : ประธานชมรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสุโขทัย
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7. นายสันติ มากชู
รางวัล ที่ ได้ รับ : เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศีลธรรม จริ ยธรรม และคุณ ธรรม
ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ปั จจุบนั : กาลังศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
8. นายภราดร สุวรรณสาร
รางวัล ที่ ได้ รับ : เด็ ก และเยาวชนดี เด่น ที่ น าชื่ อเสี ย งมาสู่ป ระเทศชาติ สาขาคุณ ธรรม
จริยธรรม ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์
ปั จจุ บั น : ก าลั ง ศึ ก ษ าสาขาปั ตยกรรมและการผั ง เมื อง คณ ะสถาปั ตยกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. นางสาวกาญจนวัลย์ ศิลป์ เมือง
รางวัล ที่ ได้ รับ : เด็ ก และเยาวชนดี เด่น ที่ น าชื่ อเสี ย งมาสู่ป ระเทศชาติ สาขาคุณ ธรรม
จริยธรรม ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบุรี
ปัจจุบนั : นิสิตสาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
10. นางสาวกัลยพรรณ ศิลป์ เมือง
รางวัล ที่ ได้ รับ : เด็ ก และเยาวชนดี เด่น ที่ น าชื่ อเสี ย งมาสู่ป ระเทศชาติ สาขาคุณ ธรรม
จริยธรรม ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบุรี
ปัจจุบนั : กาลังศึกษาคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
11.เด็กหญิงนิรินทนา พลกลาง
รางวัล ที่ ได้ รับ : เด็ ก และเยาวชนดี เด่น ที่ น าชื่ อเสี ย งมาสู่ป ระเทศชาติ สาขาคุณ ธรรม
จริยธรรม ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์
ปั จจุ บั น : นั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นเมตตาวิ ท ยา อ าเภอหล่ ม สั ก
จังหวัดเพชรบูรณ์
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แบบประเมินความสอดคล้ องของนิยามองค์ ประกอบ และพฤติกรรมบ่ งชี ้
ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น โดยการวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้ อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC)
1. ผลการประเมินความสอดคล้ องของนิยามองค์ ประกอบความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
องค์ ประกอบความ

คะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญ(คน)
̅
1 2 3 𝐗
1 1 1 1

องค์ ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ ท่ ไี ม่ ค้ ุนเคย
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นถึงการให้ ความสนใจ และทา
ความเข้ าใจกับสิ่งที่เกิดขึ ้นรอบตัว จากสภาพแวดล้ อมทางสังคม และธรรมชาติ
พฤติกรรมพฤติกรรมของบุคคล ทังอารมณ์
้
และความรู้สึกนึกคิด ผ่านกระบวนการ
ทางปัญหา
1
องค์ ประกอบที่ 2 การติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ ืน
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่ นถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
ผ่านทางวัจนภาษา และอวัจนภาษา ด้ วยความเป็ นกัลยาณมิตร และคานึงถึงกฎ
กติกาทางสังคม
1
องค์ ประกอบที่ 3 ความจริงใจต่ อตนเองและผู้อ่ ืน
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่ นถึงการตัดสินใจ และแก้ ไข
ปั ญ หาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ด้ วยการเลื อ กกระทาในสิ่งที่ ถูกต้ อง รวมถึง การมี
ความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทา และการสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่นด้ วยความ
จริงใจ
1
องค์ ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อ่ ืน
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นถึงการเข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่น
ยอมรับ เคารพในความคิด เจตคติ ค่านิยมของผู้อื่น และสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั
ผู้อื่น

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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2. ผลการประเมินความสอดคล้ องของพฤติกรรมบ่ งชีค้ วามฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
องค์ ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ ท่ ไี ม่ ค้ ุนเคย
พฤติกรรมบ่ งชี ้

คะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญ(คน)
̅
1 2 3 𝐗
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

1. ให้ ความสนใจและทาความเข้ าใจกับสิง่ แวดล้ อมทีเ่ กิดขึ ้นรอบตัว
1.1 ผู้เรี ยนสามารถอธิบายสภาพแวดล้ อมทางสังคม และธรรมชาติของบุคคลได้
1.2 ผู้เรี ยนสามารถวิเคราะห์สภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากสภาพแวดล้ อมทางสังคม และ
ธรรมชาติของบุคคลได้
1.3. ผู้เรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อม และธรรมชาติของบุคคลได้
1
2. ตัดสินใจสร้ างทางเลือกกับสถานการณ์ทเี่ กิดขึ ้น
1
2.1 ผู้เรี ยนสามารถตัดสินใจสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นกับสภาพแวดล้ อม และธรรมชาติของบุคคลได้ 1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

องค์ ประกอบที่ 2 การติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ ืน
พฤติกรรมบ่ งชี ้
1. ติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นด้ วยภาษาที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจอารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ และสิง่ ที่ตนเอง
ต้ องการ
1.1 ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นด้ วยการพูดที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจอารมณ์ ความคิด
ความรู้สกึ และสิง่ ที่ตนเองต้ องการได้
1.2 ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นด้ วยกิริยาท่าทางที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจอารมณ์ ความคิด
ความรู้สกึ และสิง่ ที่ตนเองต้ องการได้
1.3 ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นด้ วยการเขียนที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจอารมณ์ ความคิด
ความรู้สกึ และสิง่ ที่ตนเองต้ องการได้
2. ติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นด้ วยความสุภาพ ไม่หลอกลวงหรื อหวังผลประโยชน์
2.1 ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นด้ วยการพูดที่มีความเป็ นกัลยาณมิตรได้
2.2 ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นด้ วยกิริยาท่าทางที่มคี วามเป็ นกัลยาณมิตรได้
2.3 ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นด้ วยการเขียนทีม่ ีความเป็ นกัลยาณมิตรได้
3. ติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นด้ วยภาษาที่เป็ นไปตามกฎกติกาทางสังคม
3.1 ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นด้ วยการพูดที่เป็ นไปตามกฎกติกาทางสังคมได้
3.2 ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นด้ วยกิริยาท่าทางทีเ่ ป็ นไปตามกฎกติกาทางสังคมได้
3.3 ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นด้ วยการเขียนทีเ่ ป็ นไปตามกฎกติกาทางสังคมได้

คะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญ(คน)
̅
1 2 3 𝐗
1 1 1 1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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องค์ ประกอบที่ 3 ความจริงใจต่ อตนเองและผู้อ่ ืน
พฤติกรรมบ่ งชี ้
1. เลือกกระทาในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
1.1 ผู้เรี ยนสามารถตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ด้ วยการเลือกกระทาในสิง่ ทีถ่ กู ต้ องได้
1.2 ผู้เรี ยนสามารถกระทาสิง่ ต่าง ๆ ได้ ด้วยความซื่อสัตย์
2. รับผิดชอบในสิง่ ที่ตนเองกระทา
ผู้เรี ยนแสดงความรับผิดชอบในสิง่ ที่ตนเองเป็ นผู้กระทาได้
3. สร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่นด้ วยความจริงใจ
ผู้เรี ยนสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่นด้ วยความจริงใจได้

คะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญ(คน)
̅
1 2 3 𝐗
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

องค์ ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อ่ ืน
พฤติกรรมบ่ งชี ้
1. เข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่น
1.1 ผู้เรี ยนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้
1.2 ผู้เรี ยนเข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่นในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้
2. เคารพในความคิด ทัศนคติ ค่านิยมของผู้อื่น
2.1 ผู้เรี ยนสามารถให้ คาชื่นชมผู้อื่นในเรื่ องทีถ่ กู ต้ องได้
2.2 ผู้เรี ยนสามารถร่วมบังปั นความรู้สกึ ที่ดี และความรู้สกึ ที่ไม่ดีร่วมกับผู้อื่นได้
2.3 ผู้เรี ยนสามารถยอมรับ และเคารพในความคิด เจตคติ และค่านิยมของผู้อื่นได้
3. สร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้อื่น
ผู้เรี ยนสามารถสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้อื่นได้

คะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญ(คน)
̅
1 2 3 𝐗
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
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ภาคผนวก ง
ผลการประเมินความสอดคล้ องของพิมพ์ เขียวแบบวัดความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่ นโดยการวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้ อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC)

องค์ ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ ท่ไี ม่ ค้ ุนเคย
และความรู้สกึ นึก
้
นิยามศัพท์ : พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นถึงการให้ ความสนใจ และทาความเข้ าใจกับสิ่งที่เกิดขึ ้นรอบตัว จากสภาพแวดล้ อมทางสังคม และธรรมชาติพฤติก รรมของบุคคล ทังอารมณ์
คิดผ่านกระบวนการทางปั ญญา
ลักษณะ
คะแนน
ข้ อ
ของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
พฤติกรรมบ่ งชี ้
ข้ อคาถาม
คาถาม
(คน)
̅ S.D
+
1
2
3
4
5
แปล
𝐗
ความหมาย
1. ให้ ความสนใจและทาความเข้ าใจกับสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึน้ รอบคัว
1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพ 6 1. ถ้ าท่านเดินทางไปในสถานที่ตา่ ง ๆ ท่านจะสังเกตสภาพแวดล้ อมที่อยูร่ อบตัวของท่าน +
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
แวดล้ อมทางสังคม และธรรมชาติ
2. ท่านสามารถอธิบายลักษณะสภาพแวดล้ อมที่มีอยูร่ อบตัวของท่านได้
+
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
ของบุคคลได้
3. ท่านสามารถอธิบายบริบททางสังคม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่มี
+
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
ความแตกต่างกับท่านได้
4. ถ้ าท่านเดินทางไปในสถานที่ตา่ ง ๆ ท่านจะสังเกตลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่อยูใ่ น +
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
สถานที่นนั ้ ๆ
5. ท่านสามารถอธิบายลักษณะพฤติกรรมของบุคคลได้ จากการพบเห็น
+
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
6. ท่านสามารถอธิบายลักษณะพฤติกรรมของบุคคลได้ จากการปฏิสมั พันธ์
+
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
้ น ท่านจะวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดฝนตก
1.2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาพ 6 7. ในสถานการณ์ที่มีฝนตกตลอดทังวั
+
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากสภาพแวดล้ อม
8. ถ้ าท่านอยูใ่ นสถานการณ์ฉกุ เฉิน เช่น อุบตั ิเหตุรถชน ท่านจะประเมินสถานการณ์ก่อน +
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
ทางสังคม และธรรมชาติของ
ว่าควรปฏิบตั ิตนอย่างไร
บุคคลได้
9. หลังจากข่าวการเกิดสถานการณ์เรือล่มกลางทะเล ท่านคิดว่าสาเหตุของเรือล่มว่าเกิด
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
จากการลงโทษของมหาสมุทร

ผลการประเมินความสอดคล้ องของพิมพ์ เขียวแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
โดยการวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
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จานวน (ข้ อ)

จานวน (ข้ อ)

ข้ อคาถาม

1.2 (ต่อ)

10. ถ้ าท่านพบเห็นเด็กยืนร้ องไห้ แล้ วมีถงุ ขนม และขนมตกอยู่ ท่านจะวิเคราะห์สาเหตุของ
การร้ องไห้ ของเด็กว่าเกิดจากถุงขนมหล่นจากมือ
11. ถ้ าท่านพบเห็นคนที่มีรูปร่างผิดปกติจากท่าน เช่น มือด้ วน ขาด้ วน ท่านจะวิเคราะห์
สาเหตุดงั กล่าวว่าเกิดจากการลงโทษของฟ้าดิน
้ สาเนียงการพูด และลักษณะ
12. หลังจากที่ทา่ นดูสารคดีชนเผ่าหนึง่ แล้ วชนเผ่านันมี
ท่าทางที่แตกต่างจากตัวท่าน ท่านจะวิเคราะห์สาเหตุดงั กล่าวว่ามาจากวัฒนธรรม ที่
แตกต่างกัน
1.3 ผู้เรียนสามารถสืบค้ นข้ อมูล ที่ 3 13. ถ้ าท่านอยากรู้ ท่านจะสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติมจากการสังเกตสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้น
เกี่ยวกับสภาพแล้ วทางสังคม และ
รอบตัวเขา เกี่ยวกับสถานการณ์ของบุคคล
ธรรมของบุคคลได้
14. ท่านสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติม โดยการสอบถามผู้ร้ ู หรือผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า
15. ท่านสามารถสืบค้ นข้ อมูลที่ทา่ นต้ องการได้ จากหนังสื่อ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. ตัดสินใจสร้ างทางเลือกกับสถานการณ์ ท่เี กิดขึน้
ผู้เรียนสามารถตัดสินใจ
3 16. ถ้ าเกิดปั ญหา หรือสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ ท่านสามารถตัดสินใจได้ ด้วยตนเอง
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นกับ
17. ทุกครัง้ ที่ทา่ นตัดสินใจ ท่านจะเลือกข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ แยกแยะหาข้ อเท็จจริง และคิด
สภาพแวดล้ อมทางสังคม
พิจารณาหาเหตุผล เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องนัน้ ๆ
และธรรมชาติของบุคคลได้
18. ทุกครัง้ ที่ทา่ นตัดสินใจ ท่านจะคานึงถึงความถูกต้ อง และผลกระทบที่เกิดขึ ้น โดยไม่
เอาความคิด ความรู้สกึ ของตนเองเป็ นหลัก

พฤติกรรมบ่ งชี ้

องค์ ประกอบที่ 1 (ต่อ)

1

1
1
1
1
1

+

+
+
+
+
+

1
1

-

1

1

+

+

ลักษณะ
ข้ อ
คาถาม
+
-

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญ
(คน)
2
3
4
5
S.D

1.00 0.00

1.00 0.00
1.00 0.00

1.00 0.00
1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

̅
𝐗

ใช้ ได้

ใช้ ได้
ใช้ ได้

ใช้ ได้
ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้

แปล
ความหมาย
ใช้ ได้
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ข้ อคาถาม

1. ติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ นื ด้ วยภาษาที่ทาให้ ผ้ อู ่ นื เข้ าใจอารมณ์ ความคิด ความรู้ สึก และสิ่งที่ตนเองต้ องการ
1.1 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร 3 19. ท่านสามารถอธิบายสิ่งที่ทา่ นต้ องการสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยภาษาที่เข้ าใจง่าย คาพูด
กับผู้อื่นด้ วยการพูดที่ทาให้ ผ้ อู ื่น
ที่ชดั เจน ชัดถ้ อยชัดคา
เข้ าใจอารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ
20. ระหว่างการอธิบายให้ ผ้ อู ื่นฟัง ท่านจะยกตัวอย่าง สถานการณ์หรือภาพประกอบ
และสิ่งทีต่ นเองต้ องการได้
เพื่อประกอบการอธิบายให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจง่ายขึ ้น
21. ท่านสามารถใช้ ระดับของภาษาพูด เช่น ภาษาที่ใช้ กบั เพื่อน ผู้ใหญ่ พระสงฆ์ เป็ นต้ น
ได้ เหมาะสมกับบุคคลที่ทา่ นสนทนา
2. ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร
3 22. ท่านสามารถแสดงกิริยาท่าทางสอดคล้ องกับเรื่องที่กาลังสื่อสาร อารมณ์ และ
กับผู้อื่นด้ วยกิริยาท่าทางที่ทาให้
ความรู้สกึ
ผู้อื่นเข้ าใจอารมณ์ ความคิด
23. ท่านสามารถแสดงสีหน้ าสอดคล้ องกับเรื่องที่กาลังสื่อสาร อารมณ์ และความรู้สกึ
ความรู้สกึ และสิ่งที่ตนเอง
24. ท่านสามารถแสดงแววตาสอดคล้ องกับเรื่องที่กาลังสื่อสาร อารมณ์ และความรู้สกึ
ต้ องการได้
3. ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร
3 25. ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยการเขียนภาษาที่เข้ าใจง่าย อ่านแล้ วรู้เรื่อง สื่อ
กับผู้อื่นด้ วยการเขียนที่ทาให้ ผ้ อู ื่น
ถึงความหมายที่ชดั เจน
เข้ าใจอารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ
26. ท่านสามารถใช้ ภาษาเขียนได้ ถกู ต้ องตามหลักภาษา
และสิ่งทีต่ นเองต้ องการได้
27. ท่านสามารถใช้ ภาษาเขียนที่มีความแตกต่างกัน เช่น ภาษาปาก ภาษากึ่งแบบแผน
และภาษาแบบแผน ได้ อย่างเหมาะสม

พฤติกรรมบ่ งชี ้

จานวน (ข้ อ)

1

1
1
1
1
1
1
1
0

+
+
+
+
+
+
+
+

1

+

ลักษณะ
ข้ อ
คาถาม
+
-

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญ
(คน)
2
3
4
5

องค์ ประกอบที่ 2 การติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ นื
นิยามศัพท์ : พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ผ่านวัจนภาษา และอวัจนภาษา ด้ วยความเป็ นกัลยาณมิตร และคานึงถึงกฎกติกาทางสังคม

S.D

1.00 0.00
0.80 0.45

1.00 0.00

1.00 0.00
1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

̅
𝐗

ใช้ ได้
ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้
ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้

แปล
ความหมาย
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จานวน (ข้ อ)

ข้ อคาถาม

2. ติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ นื ด้ วยความสุภาพ ไม่ หลอกลวงหรื อหวังผลประโยชน์
2.1 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร 3 28. ถ้ าท่านพบคนที่พดู จาไม่เหมาะสมกับท่าน ท่านจะตอบโต้ กลับไปอย่างรุนแรงไม่แพ้ กนั
กับผู้อื่นด้ วยการพูดที่มีความเป็ น
29. ถ้ าเพื่อนท่านทางานผิดพลาด ท่านจะต่อว่าเพื่อนไปตรง ๆ
กัลยาณมิตรได้
30. ท่านพยายามหยุดการซุบซิบนินทาผู้อื่น แม้ นว่าผู้อื่นจะทาอะไรไว้ ไม่ดีกบั ท่านก็ตาม
2.2. ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร 3 31. เมื่อท่านต้ องโต้ แย้ งกับผู้อื่น ท่านพยายามความคุมตนเองไม่ให้ โกรธ
กับผู้อื่นด้ วยกิริยาท่าทางที่มี
32. เมื่อท่านพบคนที่ทา่ นไม่ชอบ ท่านจะแสดงท่าทางล้ อเลียนปมด้ อย ของผู้อื่น
ความเป็ นกัลยาณมิตรได้
33. เมื่อท่านพบผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า ท่านจะแสดงกิริยาท่าทางยิ ้มแย้ ม แจ่มใส
ไปลา มาไหว้
6. ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร
3 34. เมื่อท่านพบคนที่ทา่ นไม่ชอบ ท่านจะเขียนล้ อเลียนปมด้ อย สอดเสียด ดูหมิ่น ลบหลู่
กับผู้อื่นด้ วยการเขียนที่มีความ
ผู้อื่น
เป็ นกัลยาณมิตรได้
35. เมื่อท่านโกรธเพื่อน ท่านจะเขียนด่าเพื่อนด้ วยภาษาที่หยาบคาย
36. เมื่อท่านพบเพื่อนที่ไม่คอ่ ยได้ เจอกัน ท่านจะเขียนข้ อความส่งถึงเพื่อนด้ วยความคิด
ถึง
3. ติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ นื ด้ วยภาษาที่เป็ นไปตามกฎกติกาทางสังคม
3.1 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร 3 37. ถ้ าท่านอยูก่ บั เพื่อนเพศตรงข้ าม ท่านจะไม่พดู จาลวนลามเพื่อหยอกล้ อ
กับผู้อื่นด้ วยการพูดที่เป็ นไปตาม
38. ถ้ าผู้อื่นกาลังพูดอยู่ แต่ทา่ นมีข้อสงสัยในประเด็นทีผ่ ้ อู ื่นพูด ท่านจะพูดแทรกขึ ้นมาทันที
กฎกติกาทางสังคมได้
39. ถ้ าท่านพบเพื่อน แล้ วเพื่อนมองไม่เห็นท่าน ท่านจะตะโกนเรียกชื่อพ่อ หรื อแม่เพื่อน
เพื่อให้ เพื่อนสนใจท่าน

พฤติกรรมบ่ งชี ้

องค์ ประกอบที่ 2 (ต่อ)

+

+

+

+
+

1
1

-

-

1
1
1

1

-

-

1
1
1
1
1
1

1

-

ลักษณะ
ข้ อ
คาถาม
+
-

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญ
(คน)
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

S.D

1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00

1.00 0.00
1.00 0.00

1.00 0.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

̅
𝐗

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

ใช้ ได้
ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

แปล
ความหมาย
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3

จานวน (ข้ อ)

3.3 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร 3
กับผู้อื่นด้ วยการเขียนที่เป็ นไปตาม
กฎกติกาทางสังคมได้

3.2 ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร
กับผู้อื่นด้ วยกิริยาท่าทางที่เป็ นไป
ตามกฎกติกาทางสังคมได้

พฤติกรรมบ่ งชี ้

องค์ ประกอบที่ 2 (ต่อ)

ั ้ ท่านจะลงจากรถแล้ วไปเอาเรื่องกับคน
40. ถ้ ามีผ้ อู ื่นขับรถมาชนท่านด้ วยความไม่ตงใจ
้ นที
นันทั
้ ยน ท่านจะตังใจรั
้ บฟัง และ
41. ถ้ าท่านอยูใ่ นสถานการณ์ที่ครูกาลังพูดอบรมอยูห่ น้ าชันเรี
้ ยน
มองหน้ าครูที่อยูห่ น้ าชันเรี
42. ถ้ าท่านจะติดต่อสื่อสารกับผู้ใหญ่ ท่านจะยกมือไหว้ ก่อน เพื่อแสดงการทักทาย
ั้ ด
43. ถ้ ามีใครทาให้ ทา่ นรู้สกึ ไม่สบายใจ ท่านจะเขียนโพสต์เฟสบุ๊คต่อว่าเพื่อให้ ผ้ นู นเกิ
ความอับอาย และเสียหาย
44. ถ้ าท่านได้ รับมอบหมายให้ ทารายงาน ทุกข้ อความที่ทา่ นนามาใส่ในรายงาน ท่านจะ
อ้ างอิงถึงแหล่งที่มาทุกครัง้
45. ทุกครัง้ ที่ทา่ นเขียนข้ อความ ท่านจะเขียนข้ อความด้ วยความสุภาพ ไม่หยาบคาย

ข้ อคาถาม

1
1

+
+

1
1

+
-

1

1

1

+

-

ลักษณะ
ข้ อ
คาถาม
+
-

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญ
(คน)
2
3
4
5
S.D

1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00
1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

̅
𝐗

ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้
ใช้ ได้

ใช้ ได้

แปล
ความหมาย
ใช้ ได้
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องค์ ประกอบที่ 3 ความจริ งใจต่ อตนเองและผู้อ่ นื
นิยามศัพท์ : พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นถึงการตัดสินใจ และแก้ ไขปั ญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ด้ วยการเลือกกระทาในสิ่งที่ถูกต้ อง รวมถึงการมีความรั บผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทา และการสร้ าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่นด้ วยความจริงใจ
ลักษณะ
คะแนน
ข้ อ
ของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
พฤติกรรมบ่ งชี ้
ข้ อคาถาม
คาถาม
(คน)
̅ S.D
+
- 1
2
3
4
5
แปล
𝐗
ความหมาย
1. เลือกกระทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง
1.1 ผู้เรียนสามารถตัดสินใจแก้ ไข
46. ถ้ าท่านไปงานวันเกิดเพื่อน แล้ วเพื่อนชวนท่านดื่มสุรา ท่านจะปฏิเสธเพื่อน
+
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
ปั ญหาต่าง ๆ ด้ วยการเลือก
3 เรื่อง การดื่มสุรา
กระทาในสิ่งที่ถกู ต้ องได้
47. ถ้ าท่านเห็นเพื่อนกาลังถูกหัวเราเยาะเพื่อนอีกคนที่หกล้ ม ท่านจะร่วมหัวเราะด้ วย
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
48. ในสถานการณ์ที่เพื่อน หรือคนที่ทา่ นรักกาลังกระทาความผิด ท่านจะตักเตือนเพื่อน
+
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
แทนการส่งเสริม
้ บไปคืนแม่ค้า +
1.2 ผู้เรียนสามารถเลือกกระทา
49.เมื่อท่านไปซื ้อของแล้ วแม่ค้าทอนเงินให้ ทา่ นเกิน ท่านจะนาเงินทอนนันกลั
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
สิ่งต่าง ๆ ได้ ด้วยความซื่อสัตย์
50. ในสถานการณ์ที่ทา่ นอยูใ่ นห้ องสอบ แต่ทา่ นทาข้ อสอบไม่ได้ ท่านจะลอกเพื่อนที่นงั่ อยู่
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
3 ข้ างหน้ า หรือด้ านข้ างของท่านเพื่อให้ ตวั ท่านเองสอบผ่าน หรือได้ คะแนนมาก ๆ
51. ถ้ าท่านอยากได้ ของที่ทา่ นต้ องการ แต่ทา่ นไม่มีเงิน ท่านจะโกหกผู้ปกครองเพื่อขอเงิน
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
มาซื ้อในสิ่งที่ทา่ นต้ องการ
2. รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทา
ผู้เรียนแสดงความรับผิดชอบใน
3 52. ในสถานการณ์ที่ทา่ นเดินชนเพื่อน ท่านจะกล่าวคาขอโทษเพื่อนทันที
+
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
สิ่งที่ตนเองเป็ นผู้กระทาได้
้
53. ถ้ าท่านทาผิดพลาด ท่านจะยอมรับผิด และเรียนรู้จากความผิดพลาดนันโดยไม่
+
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
กลับไปทาซ ้าอีก
54. ถ้ าท่านให้ คาสัญญากับผู้อื่น ท่านจะทาตามคาสัญญา และรักษาสัญญาที่ตนให้ ไว้
+
1
1
1
1
1 1.00 0.00
ใช้ ได้
กับผู้อื่น
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จานวน (ข้ อ)

จานวน (ข้ อ)

ข้ อคาถาม

+
+

-

ลักษณะ
ข้ อ
คาถาม
+
-

1
1

1

1

1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
1

1

คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญ
(คน)
2
3
4
5

1. เข้ าใจความรู้สึกของผู้อ่ ืน
1.1 ผู้เรียนมีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่นในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ที่เกิดขึ ้นได้

จานวน (ข้ อ)

3

58. ถ้ าท่านเห็นเพื่อนที่มีชีวิตที่ลาบากมากกว่าท่าน ท่านมีความรู้สกึ เห็นอกเห็นใจ
59. ถ้ าท่านเห็นเพื่อนที่มีฐานะยากจนกว่าท่าน แล้ วเพื่อนต้ องทางานหาเงินเพื่อใช้ ใน
การศึกษา ท่านอยากจะช่วยเหลือเพื่อนเท่าที่ทาได้
60. ในสถานการณ์ที่ทา่ นพบเห็นบุคคลอื่นที่มีทา่ นทางผิดปกติ เช่น แขนด้ วน ขาพิการ
แล้ วนัง่ ทางานเพื่อหารายได้ ท่านรู้สกึ ว่าเป็ นเวรกรรม

+
+
-

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

องค์ ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อ่ ืน
นิยามศัพท์ : พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นถึงการเข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่น ยอมรับ และเคารพในความคิด เจตคติ ค่านิยมของผู้อื่น และสร้ างแรงบัน ดาลใจให้ กบั ผู้อื่น
ลักษณะ
คะแนน
ข้ อ
ของผู้เชี่ยวชาญ
พฤติกรรมบ่ งชี ้
ข้ อคาถาม
คาถาม
(คน)
+
- 1
2
3
4
5

3. สร้ างสัมพันธภาพกับผู้อ่ นื ด้ วยความจริงใจ
ผู้เรียนสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่น 3 55. ถ้ าท่านมีเพื่อนที่ทา่ นไม่ชอบ แต่เพื่อนเรียนเก่งกว่าท่าน ท่านจะคบเพื่อนคนนี ้เพื่อหวัง
ด้ วยความจริงใจได้
ช่วยเหลือเกื ้อกูลท่านในภายภาคหน้ า
56. ถ้ ามีเพื่อนมาปรึกษาท่าน ท่านจะไม่นาสิ่งที่เพื่อนมาปรึกษาไปเล่าให้ ผ้ อู ื่นฟัง
57. ท่านให้ ความช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

พฤติกรรมบ่ งชี ้

องค์ ประกอบที่ 3 (ต่อ)

S.D

ใช้ ได้
ใช้ ได้

ใช้ ได้

แปล
ความหมาย

S.D

1.00 0.00

1.00 0.00
1.00 0.00

̅
𝐗

ใช้ ได้

ใช้ ได้
ใช้ ได้

แปล
ความหมาย

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

1.00 0.00
1.00 0.00

1.00 0.00

̅
𝐗

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
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จานวน (ข้ อ)

ข้ อคาถาม

1.2 ผู้เรียนเข้ าใจความรู้สกึ
ของผู้อื่นในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ที่เกิดขึ ้นได้

3

61. เมื่อท่านเห็นผู้อื่นกาลังจะดุเด็กที่ร้องไห้ งอแง เพื่อต้ องการของเล่น และด่าคนเป็ นแม่
ว่าไม่สอนลูก ท่านจะเข้ าใจความรู้สกึ ของคนเป็ นแม่ในขณะนัน้
62. ในสถานการณ์ที่เพื่อนกาลังพูดระบายความคับข้ องใจ ที่ถกู ล้ อปมด้ อย ท่านจะนัง่ เฉย
ๆ ฟังเพื่อนระบาย
63. ในสถานการณ์ที่ทา่ นเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนหกล้ ม แล้ วชุดของเพื่อนก็เปื อ้ นโคลน ทุก ๆ
คนล้ อและหัวเราะเยาะเพื่อน ท่านมีความรู้สกึ สนุกสนานกับสิ่งที่เพื่อนทา
2. เคารพในความคิด ทัศนคติ ค่ านิยมของผู้อ่ นื
2.1 ผู้เรียนสามารถให้ คาชื่นชม
3 64. ท่านให้ คาชื่นชมผู้อื่นทุกครัง้ เมื่อผู้อื่นประสบความสาเร็จ
ผู้อื่นในเรื่องที่ถกู ต้ องได้
65. ถ้ าท่านอยูใ่ นการแข่งขัน และการแข่งขันจบลง ท่านเป็ นผู้แพ้ ท่านจะแสดงความชื่น
ชมคูแ่ ข่งของท่านด้ วยยินดี
66. ท่านจะชื่นชมผู้อื่น เมื่อผู้อื่นทาในสิง่ ที่ดี และถูกต้ อง
2.2 ผู้เรียนสามารถร่วมบังปั น
3 67. ถ้ าท่านเห็นเพื่อนกาลังเครียด ท่านเข้ าไปพูดคุยกับเพื่อนเพื่อให้ เพื่อนระบาย
ความรู้สกึ ที่ดี และความรู้สกึ ที่ไม่
ความเครียด
ดีร่วมกับผู้อื่นได้
68. ถ้ าท่านเห็นเพื่อนกาลังดีใจ เพราะสอบได้ คะแนนดีเยี่ยม ท่านจะร่วมแสดงความดีใจ
กับเพื่อน
69. ในสถานการณ์ที่ทา่ นรู้สกึ ไม่สบายใจ ท่านต้ องการเล่าถึงความรู้สกึ ไม่สบายใจให้
ผู้อื่นฟัง เพื่อผ่อนคลายความกังวล

พฤติกรรมบ่ งชี ้

องค์ ประกอบที่ 4 (ต่อ)

1

+

1
1
1
1
1
1

+
+
+
+
+
+

1

1

1

+

-

ลักษณะ
ข้ อ
คาถาม
+
-

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญ
(คน)
2
3
4
5
S.D

1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00
1.00 0.00

1.00 0.00
1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

̅
𝐗

ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้
ใช้ ได้

ใช้ ได้
ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้

แปล
ความหมาย
ใช้ ได้

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
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3. สร้ างแรงบันดาลใจให้ กับผู้อ่ นื
ผู้เรียนสามารถสร้ างแรงบันดาลใจ
ให้ กบั ผู้อื่นได้

2.3 ผู้เรียนสามารถยอมรับ และ
เคารพในความคิด เจตคติ และ
ค่านิยมของผู้อื่นได้

พฤติกรรมบ่ งชี ้

องค์ ประกอบที่ 4 (ต่อ)

จานวน (ข้ อ)

3

3

73. ถ้ าเพื่อนของท่านมีปัญหา ท่านจะบอกให้ เพื่อนของท่านมองเป็ นหาที่เกิดขึ ้นเป็ นเรื่อง
ที่เล็ก เพราะยังมีอีกหลายคนที่มีปัญหามากกว่าแต่เขาก็ประสบความสาเร็จได้
74. ในวันที่ทา่ นท้ อ ท่านมองบุคคลทีท่ า่ นชื่นชอบ และประสบความสาเร็จ มาเป็ นแรง
บันดาลใจให้ กบั ตนเองเพื่อฝ่ าฟันอุปสรรค
75. ในสถานการณ์ที่เพื่อนต้ องการกาลังใจ ท่านปลอบเพื่อน และพูดเพื่อสร้ างแรง
บันดาลใจให้ กบั เพื่อนได้

70. ในสถานการณ์คดั เลือกหัวหน้ าห้ อง ปรากฏว่าได้ คนทีท่ า่ นไม่ชอบ แต่คนส่วนใหญ่นนั ้
เลือกให้ เป็ นหัวหน้ าห้ องเรียน ท่านจะยอมรับ และเคารพในการตัดสินใจของคนส่วนมาก
71. ถ้ าท่านพบเพื่อนที่มีความคิด การปฏิบตั ิ และความเชื่อที่แตกต่างจากท่าน ท่านจะ
ยืนยันยอมรับในความคิด การปฏิบตั ิ และความเชื่อของเพื่อน
72. ถ้ าท่านเห็นเพื่อนชื่นชอบงานศิลปะ ท่านยอมรับในสิ่งที่เพื่อนชื่นชอบ แม้ นว่าตนเอง
จะมองไม่เห็นถึงความสวยงามของงานศิลปะนัน้

ข้ อคาถาม

1

+

1

1

+

+

1

1

+

+

1

1

+

ลักษณะ
ข้ อ
คาถาม
+
-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญ
(คน)
2
3
4
5
S.D

1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

1.00 0.00

̅
𝐗

ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้

ใช้ ได้

แปล
ความหมาย
ใช้ ได้

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
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208
ตารางแสดงผลการหาค่าคุณภาพของร่างพิมพ์เขียวแบบวัดความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
ข้ อที่

Mean

Std. Deviation
(S.D.)

1

2.500

2

Intraclass correlation
coefficient (ICC)

1.012

α-Cronbach’s
alpha coefficient
0.962

2.700

1.789

0.966

0.966

3

2.667

1.011

0.993

0.993

4

2.780

0.887

0.980

0.980

5

2.644

0.831

0.973

0.973

6

2.440

0.760

0.980

0.980

7

1.700

0.722

0.973

0.973

8

2.200

0.372

0.980

0.980

9

2.900

0.731

0.960

0.960

10

3.222

0.660

0.983

0.983

11

2.900

0.644

0.988

0.988

12

2.967

0.630

0.988

0.988

13

2.967

0.789

0.982

0.982

14

2.867

0.438

0.966

0.966

15

2.789

0.378

0.969

0.969

16

2.978

0.297

0.962

0.962

17

2.977

0.653

0.983

0.983

18

2.622

0.749

0.990

0.990

19

3.289

0.579

0.966

0.966

20

3.244

0.626

0.982

0.982

21

3.367

0.584

0.980

0.980

0.962

209
ตาราง (ต่อ)
ข้ อที่

Mean

Std. Deviation
(S.D.)

22

3.922

23

Intraclass correlation
coefficient (ICC)

0.174

α-Cronbach’s
alpha coefficient
0.944

3.922

0.064

0.731

0.731

24

3.950

0.049

0.794

0.794

25

3.389

0.383

0.970

0.970

26

3.100

0550

0.974

0.974

27

2.900

0.849

0.978

0.978

28

1.478

0.465

0.974

0.974

29

1.122

0.456

0.983

0.983

30

2.156

0.678

0.995

0.995

31

2.278

0.713

0.995

0.995

32

1.456

0.440

0.953

0.953

33

3.733

0.202

0.913

0.913

34

1.656

0.600

0.968

0.968

35

1.244

0.533

0.973

0.973

36

2.900

0.644

0.969

0.969

37

3.022

0.595

0.975

0.975

38

2.200

0.831

0.991

0.991

39

2.356

1.110

0.990

0.990

40

2.333

0.436

0.983

0.983

41

3.500

0.396

0.981

0.981

42

3.344

0.437

0.971

0.971

43

2.511

0.922

0.980

0.980

44

1.044

0.664

0.988

0.988

0.944

210
ตาราง (ต่อ)
ข้ อที่

Mean

Std. Deviation
(S.D.)

45

3.311

46

Intraclass correlation
coefficient (ICC)

0.451

α-Cronbach’s
alpha coefficient
0.984

2.556

2.277

0.995

0.995

47

0.856

0.541

0.971

0.971

48

3.433

0.392

0.980

0.980

49

3.356

0.557

0.980

0.980

50

2.400

0.637

0.983

0.983

51

2.356

0.581

0.987

0.987

52

3.256

0.403

0.970

0.970

53

2.711

0.808

0.966

0.966

54

2.911

1.003

0.992

0.992

55

2.133

0.349

0.978

0.978

56

2.958

0.962

0.989

0.989

57

3.344

0.577

0.987

0.987

58

2.278

0.506

0.985

0.985

59

2.322

0.547

0.986

0.986

60

3.122

0.410

0.991

0.991

61

2.278

0.506

0.985

0.985

62

2.644

0.679

0.948

0.948

63

1.567

0.458

0.978

0.978

64

3.333

0.344

0.978

0.978

65

2.644

0.741

0.985

0.985

66

3.433

0.323

1.000

1.000

67

2.667

0.618

0.976

0.976

0.984

211
ตาราง (ต่อ)
ข้ อที่

Mean

Std. Deviation
(S.D.)

68

3.311

69

Intraclass correlation
coefficient (ICC)

0.336

α-Cronbach’s
alpha coefficient
0.965

3.311

0.336

0.964

0.964

70

2.189

0.434

0.991

0.991

71

2.189

0.410

0.973

0.973

72

2.211

0.425

0.972

0.972

73

2.856

0.403

0.982

0.982

74

2.811

0.521

0.966

0.966

75

2.844

0.477

Mean

2.691

0.606

0.961
0.971

0.961
0.731-1.000

0.965

212
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ผลการประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้ อง
ของร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
โดยการวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้ อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC)
ตอนที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
รายการประเมิน

1. ภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1.1 สภาพปั ญหาและความจาเป็ นมีเหตุสมควรที่จะพัฒนาหลักรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
1.2 สภาพปั ญหาเหมาะสมกับบริบทของวัยรุ่น
1.3 แนวคิดทฤษฎีพื ้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม และ
ความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ิ
1.4 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
ในการนาไปปฏิบตั ิ
1.5 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
วัยรุ่น
1.6 แนวทางการจัดกิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กับระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดกิจกรรม
1.7 การจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมในการนาไปใช้ เพื่อพัฒนาความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น
1.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
1.9 พฤติกรรมบ่งชี ้มีความเหมาะสมกับบริบทของวัยรุ่น
1.10 พฤติกรรมบ่งชี ้มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้
1.11 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับความต้ องการและบริบท
ของวัยรุ่น
1.12 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนเข้ ามามีสว่ นร่วม
1.13 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ยดึ ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
1.14 สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม
1.15 การวัดและประเมินผลใช้ วิธีการทีห่ ลากหลาย
1.16 การวัดและประเมินผลเน้ นการประเมินตามสภาพจริง

คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
(คน)
1 2 3 4 5

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
̅
𝐗

S.D

แปล
ความหมาย

4

5

5

5

5

4.80 0.45

เหมาะสมมากที่สดุ

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5.00 0.00
5.00 0.00

เหมาะสมมากที่สดุ

5

5

5

5

5

5.00 0.00

เหมาะสมมากที่สดุ

5

5

5

5

5

5.00 0.00

เหมาะสมมากที่สดุ

5

5

5

5

5

5.00 0.00

เหมาะสมมากที่สดุ

5

5

4

5

5

4.80 0.45

เหมาะสมมากที่สดุ

5

5

4

5

5

4.80 0.45

เหมาะสมมากที่สดุ

5
5
5

5
5
5

4
4
4

5
5
5

5
5
5

4.80 0.45
4.80 0.45
4.80 0.45

เหมาะสมมากที่สดุ

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

4
4
4
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

4.80
4.80
4.80
5.00
5.00

เหมาะสมมากที่สดุ

0.45
0.45
0.45
0.00
0.00

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมากที่สดุ
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2. แผนการจัดกิจกรรม
2.1 แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 รู้จกั ฉันรู้จกั เธอ
2.1.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
2.1.2 วัตถุประสงค์มีความสอดคล้ องกับพฤติกรรมบ่งชี ้
2.1.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.1.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้ างให้ ผ้ เู รียนมีความฉลาดทางสังคม
2.1.5 การวัดและประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรมบ่งชี ้
2.2 แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ทองเนื ้อเก้ า
2.2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
2.2.2 วัตถุประสงค์มีความสอดคล้ องกับพฤติกรรมบ่งชี ้
2.2.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.2.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้ างให้ ผ้ เู รียนมีความฉลาดทางสังคม
2.2.5 สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.2.6 การวัดและประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรมบ่งชี ้
2.3 แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 บุพเพสันนิวาส
2.3.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
2.3.2 วัตถุประสงค์มีความสอดคล้ องกับพฤติกรรมบ่งชี ้
2.3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.3.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้ างให้ ผ้ เู รียนมีความฉลาดทางสังคม
2.3.5 สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.3.6 การวัดและประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรมบ่งชี ้
2.4 แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 หญิงโชคร้ ายกับชายโชคดี
2.4.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
2.4.2 วัตถุประสงค์มีความสอดคล้ องกับพฤติกรรมบ่งชี ้
2.4.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.4.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้ างให้ ผ้ เู รียนมีความฉลาดทางสังคม
2.4.5 สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.4.6 การวัดและประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรมบ่งชี ้
2.5 แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 อย่าตัดสินคนที่เปลือกนอก
2.5.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
2.5.2 วัตถุประสงค์มีความสอดคล้ องกับพฤติกรรมบ่งชี ้
2.5.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.5.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้ างให้ ผ้ เู รียนมีความฉลาดทางสังคม

คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
(คน)
1 2 3 4 5

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
̅
𝐗

S.D

แปล
ความหมาย

5
4
5
5
5

5
5
4
4
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5.00
4.80
4.80
4.80
5.00

0.00
0.45
0.45
0.45
0.00

เหมาะสมมากที่สดุ

5
4
4
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5.00
4.80
4.80
5.00
5.00
5.00

0.00
0.45
0.45
0.00
0.00
0.00

เหมาะสมมากที่สดุ

5
4
4
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5.00
4.80
4.80
5.00
5.00
5.00

0.00
0.45
0.45
0.00
0.00
0.00

เหมาะสมมากที่สดุ

5
4
4
5
5
5

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

4.80
4.60
4.60
4.80
4.80
4.80

0.45
0.55
0.45
0.45
0.45
0.45

เหมาะสมมาก

5
4
4
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5.00
4.80
4.80
5.00

0.00
0.45
0.45
0.00

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สดุ
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2.5.5 สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.5.6 การวัดและประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรมบ่งชี ้
2.6 แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 อมยิ้ม
2.6.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2.6.2 วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี้
2.6.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.6.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความฉลาดทางสังคม
2.6.5 สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.6.6 การวัดและประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรมบ่งชี้
2.7 แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 เด็กหญิงพุทธชาด
2.7.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2.7.2 วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี้
2.7.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.7.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความฉลาดทางสังคม
2.7.5 สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.7.6 การวัดและประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรมบ่งชี้
2.8 แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 ข้ามสีทันดร
2.8.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2.8.2 วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี้
2.8.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.8.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความฉลาดทางสังคม
2.8.5 สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.8.6 การวัดและประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรมบ่งชี้
2.9 แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 เกลียดพ่อ
2.9.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2.9.2 วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี้
2.9.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.9.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความฉลาดทางสังคม
2.9.5 สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.9.6 การวัดและประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรมบ่งชี้
2.10 แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 ดาว
2.10.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2.10.2 วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี้
2.10.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.10.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความฉลาดทางสังคม

คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
(คน)
1 2 3 4 5

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
̅
𝐗

S.D

แปล
ความหมาย
เหมาะสมมากที่สดุ

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5.00 0.00
5.00 0.00

5
4
4
5
5
5

5
5
5
5
5
5

4
4
5
4
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

4.80
4.60
5.00
4.80
5.00
5.00

0.45
0.55
0.00
0.45
0.00
0.00

5
4
4
5
5
5

5
5
5
5
5
5

4
5
4
4
4
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

4.80
5.00
4.60
4.80
4.80
5.00

0.45
0.00
0.55
0.45
0.45
0.00

5
4
4
5
5
5

5
5
5
5
5
5

4
5
4
4
4
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

4.80
5.00
4.60
4.80
4.80
5.00

0.45
0.00
0.55
0.45
0.45
0.00

5
4
4
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
4
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5.00
4.80
4.80
5.00
4.80
5.00

0.00
0.45
0.45
0.00
0.45
0.00

เหมาะสมมากทีส่ ุด

5
4
4
5

5
5
5
5

4
5
4
4

5
5
5
5

5
5
5
5

4.80
4.80
4.60
4.80

0.45
0.45
0.55
0.45

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากทีส่ ุด

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากทีส่ ุด

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากทีส่ ุด

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
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ตอนที่ 1 (ต่อ)
รายการประเมิน

2.10.5 สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.10.6 การวัดและประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรมบ่งชี้
2.11 แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 เด็กหญิงขจร
2.11.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
2.11.2 วัตถุประสงค์มีความสอดคล้ องกับพฤติกรรมบ่งชี ้
2.11.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.11.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้ างให้ ผ้ เู รียนมีความฉลาดทางสังคม
2.11.5 สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.11.6 การวัดและประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรมบ่งชี ้
2.12 แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 ถ ้าหลวงขุนน ้านางนอน
2.12.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
2.12.2 วัตถุประสงค์มีความสอดคล้ องกับพฤติกรรมบ่งชี ้
2.12.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.12.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้ างให้ ผ้ เู รียนมีความฉลาดทางสังคม
2.12.5 สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.12.6 การวัดและประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรมบ่งชี ้
2.13 แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 เลือกเสรี
2.13.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
2.13.2 วัตถุประสงค์มีความสอดคล้ องกับพฤติกรรมบ่งชี ้
2.13.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.13.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้ างให้ ผ้ เู รียนมีความฉลาดทางสังคม
2.13.5 สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม
2.13.6 การวัดและประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรมบ่งชี ้

คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
(คน)
1 2 3 4 5

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
̅
𝐗

S.D

แปล
ความหมาย

5
5

5
5

4
5

5
5

5
5

4.80 0.45
5.00 0.00

5
4
4
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
4
5
4
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5.00
4.80
4.60
5.00
4.80
5.00

0.00
0.45
0.55
0.00
0.45
0.00

เหมาะสมมากที่สดุ

5
4
4
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5.00
4.80
4.80
5.00
5.00
5.00

0.00
0.45
0.45
0.00
0.00
0.00

เหมาะสมมากที่สดุ

5
4
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5.00
4.80
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00

เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากทีส่ ุด

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมากที่สดุ

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมากที่สดุ
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินความสอดคล้ องขององค์ประกอบภายในร่างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อ
เสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
รายการประเมิน

คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
(คน)
1 2 3 4 5

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
̅
𝐗

S.D

แปล
ความหมาย

1. สภาพปั ญหาและความจาเป็ นกับแนวคิดทฤษฎีพื ้นฐานของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
2. แนวคิดทฤษฎีพื ้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้กบั หลักการของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
3. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้กบั วัตถุประสงค์วตั ถุประสงค์ของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
4. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้กบั พฤติกรรมบ่งชี ้

1

1

1

1

1

1.00 0.00

มีความ
สอดคล้ อง

1

1

1

1

1

1.00 0.00

มีความ
สอดคล้ อง

1

1

1

1

1

1.00 0.00

มีความ
สอดคล้ อง

1

1

1

1

1

1.00 0.00

5. หลักการของหลักสูตรกับแนวทางการจัดกิจกรรมฝึ กอบรม

1

1

1

1

1

1.00 0.00

6. หลักการของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล

1

1

1

1

1

1.00 0.00

7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับสภาพปั ญหาและความจาเป็ น

1

1

1

1

1

1.00 0.00

8. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับพฤติกรรมบ่งชี ้

1

1

1

1

1

1.00 0.00

9. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับแนวทางการจัดกิจกรรมฝึ กอบรม

1

1

1

1

1

1.00 0.00

10. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล

1

1

1

1

1

1.00 0.00

11. แนวทางการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมกับระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดกิจกรรม

1

1

1

1

1

1.00 0.00

12. แนวทางการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมกับพฤติกรรมบ่งชี ้

1

1

1

1

1

1.00 0.00

13. แนวทางการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมกับสื่อและแหล่งเรียนรู้

1

1

1

1

1

1.00 0.00

14. แนวทางการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมกับการวัดและประเมินผล

1

1

1

1

1

1.00 0.00

มีความ
สอดคล้ อง
มีความ
สอดคล้ อง
มีความ
สอดคล้ อง
มีความ
สอดคล้ อง
มีความ
สอดคล้ อง
มีความ
สอดคล้ อง
มีความ
สอดคล้ อง
มีความ
สอดคล้ อง
มีความ
สอดคล้ อง
มีความ
สอดคล้ อง
มีความ
สอดคล้ อง
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอย่ างคู่มือรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่ น (รู ปแบบ SEAR หรื อ เร้ า-เสริม-ประ-สะ)
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1. สภาพปั ญหาและความจาเป็ น
สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนไทยทัว่ ประเทศพบว่า เด็กและเยาวชนไทยมีคา่ นิยมและ
การดาเนินชีวิตทางตะวันตก อยู่กบั วัฒนธรรมเงียบ ไร้ ตวั ตน มีพฤติกรรมแฝงความก้ าวร้ าวรุนแรง
ในการดาเนินชีวิต และการแก้ ไขปั ญ หาต่างๆ มีการเรี ยนรู้ เร็ วเรื่ องเพศ ให้ ค วามสนใจกับตนเอง
มากกว่าส่วนรวม ขาดศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม การเสียสละเพื่อคนอื่น (ศูนย์วิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อเด็กและผู้มีความต้ องการพิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2556, น.
17-24; องค์การยูนิเซฟประเทศไทย, 2559, น. 1-29) ทังนี
้ ้เนื่องจากการรับค่านิยมความเป็ นสากล
ทังตะวั
้ นตกและตะวันออก เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่มีความเป็ นอิสรเสรี ในการแสดงออกถึง
ความเป็ นตัวตน และความต้ องการ และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วผ่านโลกเสมือนจริ ง ส่งผลให้
เด็ ก และเยาวชนมี ป ฏิ สัม พั น ธ์ ในโลกของความเป็ นจริ ง น้ อยลง ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ผล
การสารวจเด็กและเยาวชน ทัว่ ประเทศ ในด้ านการดาเนินชีวิต พบว่า ชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย
ส่วนใหญ่ มี ก ารใช้ สื่ อออนไลน์ ในการติดต่อสื่ อสาร พูด คุย เล่นเกม และใช้ สังคมออนไลน์ เป็ น
เครื่ องมือหลักในการสร้ างปฏิสมั พันธ์ในสังคม ทาให้ การปฏิสมั พันธ์แบบตัวต่อตัวมีบทบาทลดลง
ส่งผลให้ ประสบปัญหากับความขัดแย้ ง ความเครี ยดในตัวเองเมื่อพบสถานการณ์บนโลกของความ
เป็ นจริง อีกทังยั
้ งมีพฤติกรรมการทุจริตคอร์ รัปชัน่ เช่น การลอกข้ อสอบเพื่อน การเซ็นชื่อแทนเพื่อน
การให้ เงินเจ้ าหน้ าที่ตารวจเพื่อหลีกเลี่ยงใบสัง่ การรับสินบน และการซื ้อสิทธิ์ขายเสียง ซึ่งเด็กและ
เยาวชนมองว่าเป็ นเรื่ องที่ปกติ และพฤติกรรมดังกล่าวเป็ นการกระทาที่ไม่ผิดมากหรื อไม่ผิดเลย
(กรมการปกครอง, 2557, น. 2-7) นอกจากนี ้ยังพบว่า การแก้ ไขความขัดแย้ งของวัยรุ่น ที่เกิดขึ ้นใน
ชีวิตประจาวันตลอดเวลานัน้ วัยรุ่นยังไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น และปรับปรุงตนเองได้ ทงนี
ั้ ้
เนื่องจากวัยรุ่นมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย อยากเป็ นอิสระ อยากเป็ นผู้ใหญ่ ไม่อยากฟั งเหตุผลของใคร
เจ้ าทิฐิ อวดดี ถือดี แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั ขาดความเชี่ยวชาญในการแก้ ไขปั ญหาในการพูด การ
ทางานจึงทาให้ เพลี่ยงพล ้าได้ ง่าย ส่วนวัยรุ่นผู้เข้ าใจปั ญหาประจาวัยของตนนันจะสามารถปรั
้
บตัว
ดาเนินชี วิตอย่างเหมาะสม เป็ นวัยรุ่ นที่ มี ความสุข มี ความสามารถที่ จ ะประสบความสาเร็ จใน
อนาคต (สุริยเดว ทรี ปาตี, 2551, น. 7-8)
ด้ วยเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นโดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กับ ความฉลาดทางสัง คมทัง้ ในประเทศ และต่ า งประเทศ ร่ ว มกับ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้
ซึง่ ประกอบด้ วยนาแนวคิดการเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของอัลเบรชท์ (Albercht. K, 2006)
มาใช้ ใ นการออกแบบรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกับ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ที่ ม าจาก
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การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อเตรี ยมคนไทย 4.0 และสอดรับกับแนวคิดสี่เสาหลักการจัด
การศึกษา และแนวคิดศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้ วย ทฤษฎี การเรี ยนรู้ ปั ญ ญาสังคม (Social
Cognitive Theory) ของบัน ดูร า (Bandura) ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory
Learning: PL) และการจัด การเรี ย นรู้ เชิ งรุ ก (Active Learning) มาสร้ างหลักสูต รฝึ ก อบรมเพื่ อ
เสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
2. หลักการของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
1. เป็ นการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกที่ผ้ เู รี ยนต้ องทากิจกรรม และมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันระหว่าง
ผู้เรี ยนด้ วยกันเอง และผู้เรี ยนกับผู้สอนตลอดการจัดการเรี ยนรู้
2. เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่อาศัยประสบการณ์ ความรู้เดิมของผู้เรี ยนเป็ นรากฐานในการ
สร้ างความรู้ใหม่
3. เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนฝึ กบูรณาการวิชาความรู้ ต่างๆ เข้ าด้ วยกันแบบไม่แยก
ส่วน และฝึ กปฏิบตั ิซ ้า ๆ เพื่อเกิดความชานาญ และนาความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์
ต่าง ๆ
4. เป็ น การจัด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิธี ก ารที่ ห ลากหลาย เช่น การพูด การเขี ย น การแสดง
บทบาทสมมติ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความท้ า
ทาย เลื อ กวิธี ก ารที่ เหมาะสมกับ ตนเอง และเป็ น การจัด โครงสร้ างองค์ ค วามรู้ ของผู้เรี ย นเอง
เชื่อมโยงแนวคิดและข้ อมูลต่าง ๆ ไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง
5. เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม ที่เน้ นการมี ส่วนร่ วมระหว่างผู้เรี ยนด้ วย
กันเอง และผู้เรี ยนกับผู้สอน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์จากผู้เรี ยนด้ วยกันเอง และคาแนะนา
จากผู้สอน และเกิดการเข้ าใจที่ลกึ ซึ ้งและคงทน
6. เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผ้ ูเรี ยนเข้ า ใจการเรี ยนรู้ ของตนเอง รู้ จุดอ่อน จุดแข็ง
และวิธีการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ รวมถึงการประเมินและปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนเอง
3. วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
4. ระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
13 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชัว่ โมง
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5. กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ มี 2 ระยะ ประกอบด้ วย 13 กิจกรรม ดังนี ้
ระยะที่ 1
กิจกรรมที่ 1 เรื่ อง รู้จกั ฉัน รู้จกั เธอ (เตรี ยมความพร้ อม)
กิจกรรมที่ 2 เรื่ อง ทองเนื ้อเก้ า
กิจกรรมที่ 3 เรื่ อง บุพเพสันนิวาส
กิจกรรมที่ 4 เรื่ อง หญิงโชคร้ ายกับชายโชคดี
กิจกรรมที่ 5 เรื่ อง อย่าตัดสินคนที่เปลือกนอก
ระยะที่ 2

กิจกรรมที่ 6 เรื่ อง อมยิ ้ม
กิจกรรมที่ 7 เรื่ อง เด็กหญิงพุทธชาด
กิจกรรมที่ 8 เรื่ อง ข้ ามสีทนั ดร
กิจกรรมที่ 9 เรื่ อง เกลียดพ่อ
กิจกรรมที่ 10 เรื่ อง ดาว
กิจกรรมที่ 11 เรื่ อง เด็กหญิงขจร
กิจกรรมที่ 12 เรื่ อง ถ ้าหลวงขุนน ้านางนอน
กิจกรรมที่ 13 เรื่ อง เลือกเสรี

6. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
การจัดกิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
ในครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย จั ด ตามรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบ (SEAR) หรื อ เร้ า-เสริ ม -ประ-สะ
ที่สงั เคราะห์จากแนวคิดการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของอัลเบรชท์ (Albrecht, K. 2006)
มาใช้ ในการออกแบบรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้ ซึ่งประกอบด้ วย
ทฤษฎี ปัญ ญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของบันดูรา (Bandura) ทฤษฎี การเรี ยนรู้ อย่าง
มี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Learning: PL) และการจั ด การเรี ยนรู้ เชิ ง รุ ก (Active Learning)
แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
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ระยะที่ 1 เตรียมความพร้ อม
ขันเตรี
้ ยมความพร้ อม เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนสร้ างความคุ้นเคยซึง่ กันและกัน ระหว่างผู้เรี ยน
กับผู้สอน และระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนด้ วยกันเอง ด้ วยวิธีการพูดคุย การสร้ างบรรยากาศให้ ผ้ เู รี ยน
เกิด ความผ่อนคลาย หรื อการเล่นเกม เพื่อสร้ างความรู้จกั และคุ้นเคยกันมากขึ ้น และผู้สอนชี ้แจง
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
บทบาทผู้เรี ยน
1. ให้ ความร่วมมือในระหว่างการจัดกิจกรรม
2. สร้ างความคุ้ นเคยระหว่ า ผู้ เรี ย นด้ วยกั น เอง และผู้ เรี ย นกั บ ผู้ สอน ด้ วย
การทักทาย การสนทนา และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ผู้สอนจัดขึ ้น
บทบาทผู้สอน
1. ทาความรู้จกั ผู้เรี ยน เพื่อสร้ างความคุ้นเคย และละลายพฤติกรรมของผู้เรี ยน
2. ตรวจสอบความรู้ เดิม ของผู้เรี ย น จากการสัง เกต การพูด คุย และการร่ ว ม
กิจกรรมกับผู้เรี ยน เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนให้ ผ้ เู รี ยนมีความกล้ าแสดงออก และเป็ นแนวทางในการจัด
กลุม่ ผู้เรี ยนในขันต่
้ อไป
3. สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ สึกผ่อนคลาย และเป็ นกันเองเพื่ อให้
ผู้เรี ยนมีความรู้สกึ ที่ไม่ตงึ เครี ยด
4. แบ่งกลุม่ ผู้เรี ยนตามความเหมาะสมของภาระงาน
ระยะที่ 2 การจัดการเรี ยนรู้ รูปแบบ (SEAR) หรือ เร้ า-เสริม-ประ-สะ
ขัน้ ที่ 1 เร้ าความสนใจ (Stimulation)
ขัน้ นี เ้ ป็ นขัน้ ที่ ผ้ ู สอนกระตุ้ น หรื อ สร้ างแรงจู ง ใจให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความสนใจกั บ
สถานการณ์ที่กาลังจะเรี ยนรู้ ด้ วยวิธีการเล่าเรื่ องที่ตวั ผู้สอนได้ มีประสบการณ์ด้วยตนเองหรื อเกิด
จากการพบเห็ น จากสถานการณ์ ในชี วิต ประจ าวัน จากข่าว หรื อ ภาพยนตร์ หรื อ กระตุ้ นด้ ว ย
การติดตามผลการประเมินจากการจัดกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าผู้เรี ยนมีการเปลี่ยนแปลง
ตนเองอย่างไร เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจในสิ่งที่กาลังจะเรี ยนรู้
บทบาทผู้เรี ยน
1. ตังใจ
้ หรื อให้ ความสนใจผู้สอน ในขณะที่ผ้ สู อนเล่าเรื่ อง หรื อดูวิดโิ อ
2. สังเกตสถานการณ์ในเรื่ องที่ผ้ สู อนเล่า หรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในวิดิโอ
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บทบาทผู้สอน
สังเกตความพร้ อมของผู้เรี ยน และกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจในสิ่งที่กาลัง
จะเรี ยนรู้
ขัน้ ที่ 2 เสริมสร้ างทักษะ (Enhancement)
ขันนี
้ ้เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมให้ กั บผู้เรี ยน ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ขัน้
ย่อย ได้ แก่
2.1 ขัน้ สัง เกตสถานการณ์ เป็ น ขัน้ ที่ ผ้ ูส อนน าเสนอสถานการณ์ ให้ แก่ ผ้ ูเรี ย น
จากนันให้
้ ผ้ เู รี ยนร่วมกันระดมสมอง ด้ วยการสังเกตความสัมพันธ์ที่พบเห็น การสื่อสาร การสื่อสาร
การใช้ ภาษาซึ่งขันสั
้ งเกตสถานการณ์จดั ขึ ้นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ สงั เกตการกระทาจากตัวแบบในวิดิโอ
และคานึงถึงความรู้สกึ ร่วมกับสถานการณ์
บทบาทผู้เรี ยน
1. ตังใจฟั
้ ง หรื อสังเกตสถานการณ์ที่ผ้ สู อนนาเสนอ
2. ผู้เรี ยนแต่ละคนในกลุม่ อธิบายถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวว่าเกิดอะไรขึ ้น บุคคล
ได้ กระทาอะไร พูดอะไร รู้สกึ อย่างไร คิดอย่างไร และรู้สกึ อย่างไรต่อสถานการณ์
บทบาทผู้สอน
1. สัง เกต และกระตุ้น ผู้เรี ย นในกลุ่ม เพื่ อ ให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ด ความสนใจในสิ่ ง
ที่กาลังเรี ยนรู้
2. ให้ ความสนใจ และใส่ใจในสิ่งที่ ผ้ เู รี ยนกาลังอธิ บาย เพื่อเก็บข้ อมูล และ
นาไปใช้ ในขันต่
้ อไป
2.2 ขันอธิ
้ บายความรู้สึก เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนร่วมกันระดมสมอง อธิบายถึงเหตุการณ์
ดังกล่าวว่าเกิดอะไรขึ ้น บุคคลได้ กระทาอะไร พูดอะไร รู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร และสมาชิกในกลุ่ม
ผู้เรี ยนรู้ สึกอย่างไรต่อสถานการณ์ ที่กาหนดให้ ซึ่งขันสั
้ งเกตสถานการณ์ นีจ้ ดั ขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้
เข้ าใจถึงความรู้สกึ ของตัวแบบ และเข้ าใจถึงเหตุผลที่ตวั แบบได้ กระทา
บทบาทผู้เรี ยน
ผู้เรี ยนแต่ละคนในกลุม่ ร่วมกันระดมสอง เพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวว่า
เกิ ด อะไรขึ น้ บุ ค คลได้ กระท าอะไร พู ด อะไร รู้ สึ ก อย่ า งไร คิ ด อย่ า งไร และรู้ สึ ก อย่ า งไรต่ อ
สถานการณ์
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บทบาทผู้สอน
ตรวจสอบข้ อมูลที่ผ้ ูเรี ยนได้ อธิบายถึงเหตุการณ์ ในขันที
้ ่ผ่านมา ว่าผู้เรี ยนมี
ความเข้ าใจในเหตุการณดังกล่าวหรื อไม่ ถ้ าผู้เรี ยนไม่เข้ าใจผู้สอนต้ องอธิบายให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความ
เข้ าใจในสถานการณ์นนั ้
2.3 ขัน้ ค้ นหาทางเลือก เป็ นขันที
้ ่ผ้ ูเรี ยนนาสิ่งที่สังเกต และการระดมสมอง มา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรี ยนรู้ภายในกลุ่มของตนเอง แล้ วร่ วมระดมสมองในการตัดสินใจ
ว่าถ้ าอยู่ในสถานการณ์ ดงั กล่าวจะปฏิ บัติตนอย่างไร จะมี วิธีการพูดสื่ อสารอย่างไร ให้ มี ความ
ถูกต้ องและเหมาะสมกับสถานการณ์ ที่ต้องเผชิญ พร้ อมทังอธิ
้ บายถึงเหตุผล และให้ ผ้ ู เรี ยนเลือก
วิธี การน าเสนอผลที่ ได้ จ ากการระดมสมองร่ วมกัน เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ ผังความคิด
แผนภาพการ์ ตนู ในการแสดงบทบาทต่างๆ เป็ นต้ นซึ่งแล้ วแต่ผ้ เู รี ยนจะตกลงร่วมกัน แล้ วนาเสนอ
เพื่ อถ่ายทอดแนวทางในการปฏิ บัติตน ซึ่งขัน้ การค้ นหาทางเลื อก จัดขึน้ เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ นาสิ่ง
ที่ ตนเองสังเกตได้ จ ากสถานการณ์ ดังกล่าว มาร่ วมกันระดมสมอง และตัดสิน ใจในการปฏิ บัติ
ตนเองต่อสถานการณ์นนๆ
ั ้ และเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การรับฟั ง และการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น
บทบาทผู้เรี ยน
ร่ ว มกั น ระดมสมองในการสื บ ค้ นหาข้ อมู ล เพื่ อ วางแผนหาแนวทาง
การแก้ ปัญหา อภิปรายร่วมกัน
บทบาทผู้สอน
คอยดูแล กระตุ้น ช่วยเหลื อ และให้ คาแนะนาเมื่ อผู้เรี ย นต้ องการ เพื่ อให้
ผู้เรี ยนเกิดความร่วมมือกันในกลุม่
ขัน้ ที่ 3 ประยุกต์ ใช้ (Application)
เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการฝึ กปฏิบตั ิมาปฏิบตั ิจริ งในสถานการณ์ ใหม่
ที่มีความใกล้ เคียงกับสถานการณ์ เดิม ที่ได้ เรี ยนรู้ ด้ วยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) และ
ให้ ผู้ เรี ย นร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และสรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ จากสถานการณ์ ใ หม่ ซึ่ ง ขั น้ การ
ประยุ ก ต์ ใช้ จัด ขึ น้ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ น าความรู้ ที่ ไ ด้ รับ มาในแต่ ล ะขัน้ ตอน มาประยุก ต์ ใช้ กั บ
สถานการณ์ใหม่ที่มีความใกล้ เคียงกันกับสถานการณ์เดิม
บทบาทผู้เรี ยน
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1. ผู้ เรี ย นแต่ ล ะคนน าความรู้ ที่ ไ ด้ จากการลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะขั น้ ตอน
มาประยุกต์ใช้ กบั สถานการณ์
2. ผู้เรี ยนร่วมมือกันแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อนาความรู้ที่ได้ จากการฝึ ก ปฏิบตั ิไป
ประยุกต์ใช้ กบั สถานการณ์ใหม่ที่มีความใกล้ เคียงกับสถานการณ์เดิม
3. ผู้เรี ยนร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากสถานการณ์ ใหม่
บทบาทผู้สอน
ผู้ สอนสั ง เกต และน าผลข้ อมู ล ของผู้ เรี ย นแต่ ล ะคนจากการประยุ ก ต์ ใ ช้
สถานการณ์มาประเมินผลความฉลาดทางสังคม
ขัน้ ที่ 4 สะท้ อนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ (Reflection)
เป็ นขัน้ ที่ ผ้ ูเรี ยนจะต้ องสะท้ อ นสิ่ งที่ ต นเองได้ เรี ย นรู้ มาทัง้ หมด ด้ วยความคิดของ
ตนเองโดยอธิบายความคิด และแสดงความรู้สึกในสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้ ได้ แก่ ความรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับ
ความรู้ สึกในการจัดการเรี ยนการสอน สิ่งที่ผ้ ูเรี ยนจะนาไปปรับปรุ งและพัฒนาตนเอง และความ
คิดเห็นเพิ่มเติมจากการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อผู้สอนนาไปปรับปรุ ง และวางแผนในครัง้ ต่อไป
ซึง่ ขันการสะท้
้
อนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จดั ขึ ้นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ สะท้ อนถึงสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนมา เพื่อเป็ นการ
ทบทวนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ร่วมกัน และให้ ผ้ เู รี ยนนาความรู้ที่รับไปปรับปรุงตนเอง
บทบาทผู้เรี ยน
1. ผู้เรี ย นอธิ บ ายความคิด และแสดงความรู้ สึกในสิ่ งที่ ตนเองได้ เรี ยนรู้ ได้ แ ก่
ความรู้ ที่ ผ้ ูเรี ยนได้ รับ ความรู้ สึก ในการจัด การเรี ยนการสอน สิ่งที่ ผ้ ูเรี ยนจะนาไปปรับ ปรุ งและ
พัฒนาตนเอง และความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการจัดการเรี ยนการสอน
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
บทบาทผู้สอน
1. รับฟั งความคิด ความรู้ สึกของผู้เรี ยน เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปปรับปรุ งการเรี ยน
การสอนในครัง้ ต่อไป
2. ติดตามพฤติกรรมของผู้เรี ยน

226
7. พฤติกรรมบ่ งชีค้ วามฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น ที่ จัด ท าขึน้
มีทงหมด
ั้
4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1. การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย 2. การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
3. ความจริ งใจต่อตนเองและผู้อื่น และ 4. การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อื่น ซึ่งมีพ ฤติกรรมบ่งชีด้ ัง
ตาราง
ตารางแสดงพฤติกรรมบ่งชี ้ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
องค์ ประกอบความฉลาด
ทางสังคม
1 การเผชิ ญ สถานการณ์ ที่ ไม่
คุ้ น เคย หมายถึ ง พฤติ ก รรมการ
แสดงออกของวัยรุ่นถึงการให้ ความ
สนใจและท าความเข้ า ใจกับ สิ่ ง ที่
เกิดขึ ้นรอบตัว จากสภาพแวดล้ อม
ทางสังคม และธรรมชาติพฤติกรรม
ข อ ง บุ ค ค ล ทั ้ง อ า ร ม ณ์ แ ล ะ
ความรู้ สึกนึกคิด ผ่านกระบวนการ
ทางปัญหา

พฤติกรรมบ่ งชี ้
1. ให้ ความสนใจ และทาความเข้ า ใจกับสิ่งแวดล้ อมที่
เกิดขึน้ รอบตัว
1.1 ผู้เรี ยนสามารถอธิบายสภาพแวดล้ อมทางสังคม และ
ธรรมชาติของบุคคลได้
1.2 ผู้เรี ย นสามารถวิเคราะห์ ส ภาพปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้ จาก
สภาพแวดล้ อมทางสังคม และธรรมชาติของบุคคลได้
1.3 ผู้เรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูล ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อม
ทางสังคม และธรรมชาติของบุคคลได้
2. ตัดสินใจสร้ างทางเลือกกับสถานการณ์ ท่ เี กิดขึน้
ผู้ เรี ย นสามารถตั ด สิ น ใจ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ
สภาพแวดล้ อมทางสังคม และและธรรมชาติของบุคคลได้
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ตาราง (ต่อ)
องค์ ประกอบความฉลาด
ทางสังคม
2 ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ ส ารกั บ ผู้ อื่ น
หมายถึ ง พฤติกรรมการแสดงออก
ของวัย รุ่ น ถึ ง การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ
ผู้อื่นผ่านทางวัจนภาษา และอวัจ น
ภาษา ด้ ว ยความเป็ น กัล ยาณมิ ต ร
และคานึงถึงกฎกติกาทางสังคม

พฤติกรรมบ่ งชี ้
1. ติด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ อ่ ื น ด้ วยภาษาที่ ทาให้ ผ้ ู อ่ ื นเข้ าใจ
อารมณ์ ความคิด ความรู้ สึก และสิ่งที่ต้องการ
1.1 ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยการพูดที่ทา
ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจอารมณ์ ความคิด ความรู้ สึก และสิ่งที่ต้องการ
ได้
1.2 ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยกิริยาท่าทาง
ที่ ท าให้ ผู้อื่ น เข้ า ใจอารมณ์ ความคิ ด ความรู้ สึ ก และสิ่ ง ที่
ต้ องการได้
1.3 ผู้เรี ย นสามารถติด ต่อสื่ อ สารกับ ผู้อื่ น ด้ วยการเขี ย น
ท่าทางที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกและสิ่ง
ที่ต้องการได้
2. ติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ ืนด้ วยความสุภาพ ไม่ หลอกลวง
หรือหวังผลประโยชน์
2.1 ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยการพูดที่ มี
ความเป็ นกัลยาณมิตรได้
2.2 ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยกิริยาท่าทาง
ที่มีความเป็ นกัลยาณมิตรได้
2.3 ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยการเขียนที่มี
ความเป็ นกัลยาณมิตรได้
3. ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น ด้ ว ยภาษาที่ เป็ นไปตามกฎ
กติกา ทางสังคม
3.1 ผู้เรี ย นสามารถติ ด ต่อ สื่ อ สารกับ ผู้อื่ น ด้ วยการพูด ที่
เป็ นไปตามกฎกติกาทางสังคมได้
3.2 ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยกิริยาท่าทาง
ที่เป็ นไปตามกฎกติกาทางสังคมได้
3.3 ผู้เรี ยนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยการเขียนที่
เป็ นไปตามกฎกติกาทางสังคมได้
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ตาราง (ต่อ)
องค์ ประกอบความฉลาด
ทางสังคม
3 ความจริ ง ใจต่ อตนเองและ
ผู้ อื่ น หมายถึ ง พ ฤติ ก รรมการ
แสดงออกของวัยรุ่นถึงการตัดสินใจ
และแก้ ไขปั ญ หาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ด้ วยการเลือกกระทาในสิ่งที่
ถูก ต้ อ ง รวมถึ ง รั บ ผิ ด ชอบในสิ่ ง ที่
ต น เอ งก ระ ท า แ ล ะ ก า รส ร้ า ง
ความสัม พัน ธ์ กับ ผู้อื่ น ด้ ว ยความ
จริงใจ
4. การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อ่ ืน
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของวัยรุ่ น ถึ ง การเข้ า ใจความรู้ สึก
ข อ ง ผู้ อื่ น ย อ ม รั บ เค า ร พ ใน
ความคิด เจตคติ ค่านิยมของผู้อื่น
และสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้อื่น

พฤติกรรมบ่ งชี ้
1. เลือกกระทาในสิ่งที่ถูกต้ อง
1.1 ผู้เรี ยนสามารถตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ด้ วยการ
เลือกกระทาในสิ่งที่ถกู ต้ องได้
1.2 ผู้เรี ยนสามารถเลื อกกระทาสิ่ ง ต่าง ๆ ได้ ด้วยความ
ซื่อสัตย์
2. รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทา
ผู้เรี ยนแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองเป็ นผู้กระทาได้
3. สร้ างสัมพันธภาพกับผู้อ่ ืนด้ วยความจริงใจ
ผู้เรี ยนสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่นด้ วยความจริงใจได้
1. เข้ าใจความรู้ สึกของผู้อ่ ืน
1.1 ผู้เรี ยนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้
1.2 ผู้เรี ยนเข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่นในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ที่เกิดขึ ้นได้
2. เคารพในความคิด เจตคติ ค่ านิยมของผู้อ่ ืน
2.1 ผู้เรี ยนสามารถให้ คาชื่นชมผู้อื่นในเรื่ องที่ถกู ต้ องได้
2.2 ผู้ เรี ยน สาม ารถร่ ว มบั ง ปั นค วาม รู้ สึ ก ที่ ดี และ
ความรู้สกึ ที่ไม่ดีร่วมกับผู้อื่นได้
2.3 ผู้เรี ยนสามารถยอมรับ และเคารพในความคิด เจตคติ
และค่านิยมของผู้อื่นได้
3. สร้ างแรงบันดาลใจให้ กับผู้อ่ ืน
ผู้เรี ยนสามารถสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้อื่นได้
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8. เครื่องมือวัดและประเมินผล
เครื่ องมือที่ใช้ วดั และประเมินผลหลักสูตรมีดงั นี ้
1. แบบฝึ กเตรี ยมความพร้ อม (สาหรับผู้เรี ยน) (ภาคผนวก ก)
2. แบบวัดความฉลาดทางสังคม (สารับผู้เรี ยน) (ภาคผนวก ข)
3. แบบฝึ กความฉลาดทางสังคม ประกอบด้ วย (สารับผู้เรี ยน) (ภาคผนวก ค)
3.1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย
3.2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
3.3 ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น
3.4 การเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น
4. แบบบันทึกหลังการเรี ยนรู้ (สารับผู้เรี ยน) (ภาคผนวก ง)
5. แบบสังเกตพฤติกรรม (สารับผู้สอน) (ภาคผนวก จ)
6. แบบบันทึกผลการติดตามพฤติกรรมของผู้เรี ยน (สารับผู้สอน) (ภาคผนวก ฉ)
7. แบบบันทึกหลังการจัดกิจกรรม (สารับผู้สอน) (ภาคผนวก ช)
9. แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
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ตัวอย่ างแผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 3 บุพเพสันนิวาส
เวลาที่ใช้ ในการจัดกิจกรรม 3 ชัว่ โม

สัปดาห์ที่ 3
วันที่..........เดือน...................................พ.ศ. ............

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ถึงสภาพปั ญ หาจากสถานการณ์ ที่เกิ ดขึน้ จริ งในสังคม และ
ชีวิตประจาวัน
2. เพื่ อให้ ผู้ เรี ย นกล้ าแสดงออก มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น เข้ าใจต นเองและผู้ อื่ น
ในสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น รู้จกั วิธีคดิ วิเคราะห์ และแก้ ปัญหา
3. เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนฝึ กกระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม รู้ จักยอมรับ และรับฟั งความคิดเห็น
ของผู้อื่นบนพื ้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ วิธีการค้ นคว้ าหาข้ อมูล การบูรณาการวิชาความรู้ ต่าง ๆ จาก
กระบวนการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย เชื่อมโยงสูแ่ นวทางปฏิบตั ทิ ี่สอดคล้ องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
พฤติกรรมบ่งชี้ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย
พฤติกรรมบ่งชี ้ 1 (ข้ อ 1.1 1.2 และ 1.3) พฤติกรรมบ่งชี ้ 2
องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
พฤติกรรมบ่งชี ้ 1 (ข้ อ 1.1 และ 1.2) พฤติกรรมบ่งชี ้ 2 (1.1 และ 1.2)
พฤติกรรมบ่งชี ้ 3 (ข้ อ 3.1 และ 3.2)
องค์ประกอบที่ 3 ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น
พฤติกรรมบ่งชี ้ 1 (ข้ อ 1.1 และ 1.2)
องค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น
พฤติกรรมบ่งชี ้ 1 (ข้ อ 1.1 และ 1.2) พฤติกรรมบ่งชี ้ 2
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การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ขัน้ ที่ 1 เร้ าความสนใจ (Stimulation)
1. ผู้สอนกระตุ้นผู้เรี ยนด้ วยการติดตามผลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรี ยนว่าผู้เรี ยน
เปลี่ ย นแปลงตนเองอย่า งไร โดยให้ ผ้ ูเรี ย นออกมาเล่าถึ ง สิ่ ง ที่ ผ้ ูเรี ย นต้ อ งการจะท าให้ ม ากขึน้
สิ่งที่ผ้ ูเรี ยนต้ องการหยุดทา และสิ่งที่ ผ้ ูเรี ยนต้ องการเริ่ มต้ นใหม่ให้ กับเพื่ อน ๆ ร่ วมชัน้ เรี ยนและ
ผู้ส อนฟั ง แล้ ว ครู ผ้ ูส อนบัน ทึ ก สิ่ ง ที่ ผ้ ูเรี ย น ออกมาเล่า ลงในแบบแบบบัน ทึ ก ผลการติ ด ตาม
พฤติกรรมของผู้เรี ยน (คูม่ ือรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ภาคผนวก ฉ) ของสัปดาห์ที่ 3
2. ผู้ สอนและผู้ เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป ถึ ง ความส าเร็ จ และอุ ป สรรคที่ ผ้ ู เรี ย นไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงตนเองได้ แล้ วเชื่อมโยงกับสิ่งที่จะเรี ยนรู้ต้องเรี ยนรู้วนั นี ้ ด้ วยการถามผู้เรี ยน เช่น เคย
ดูล ะครเรื่ อ งบุ พ เพสัน นิ ว าสไหม ละครเรื่ อ งนี ม้ ี ชื่ อ ตัว ละครว่า อะไรบ้ า ง ตัว ละครแต่ล ะตัว มี
บุคลิกภาพ สีหน้ า ท่าทาง และพฤติกรรมอย่างไร เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความสนใจในสิ่งที่กาลังจะ
เรี ยนรู้
3. ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน เพื่อร่วมกันสังเกตสถานการณ์ และลักษณะของ
นักแสดงจากละคร โดยสมาชิกในกลุม่ จะต้ องไม่ซ ้ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ เสริมสร้ าง (Enhancement)
2.1 ขัน้ สังเกตสถานการณ์
ผู้ส อนให้ ผ้ ูเรี ยนแต่ล ะกลุ่ม เลื อกดูละคร เรื่ อ งบุพ เพสันนิ วาส ในตอนที่ 1 กลุ่ม ละ
15-30 นาที เพื่ อ สัง เกตสถานการณ์ ความสัม พั น ธ์ ข องกลุ่ ม คน การใช้ ภาษาในการสื่ อ สาร
การกระทา การตัดสินใจ และการรับรู้ความรู้สกึ ของนักแสดง
2.2 ขัน้ อธิบายความรู้ สึก
หลังจากที่ผ้ เู รี ยนดูละครเสร็ จแล้ ว ผู้เรี ยนในกลุ่มร่วมกันระดมสมอง เพื่ออธิบายถึง
เหตุก ารณ์ ดัง กล่ า วว่ า เกิ ด อะไรขึ น้ บุ ค คลได้ ก ระท าอะไร พู ด อะไร รู้ สึ ก อย่ า งไร คิ ด อย่ า งไร
ท าอย่ า งไรและมี วิ ธี ก ารตัด สิ น ใจอย่ า งไร แล้ วให้ ผู้ เรี ย นท าแบบฝึ กความฉลาดทางสั ง คม
(คู่มือรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ภาคผนวก ค) ประกอบด้ วย 1. การเผชิญสถานการณ์ ที่ไม่ค้ นุ เคย
2. การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 3. ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น 4. การเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น
2.3 ขัน้ ค้ นหาทางเลือก
1. ผู้เรี ยนนาสิ่งที่สงั เกตได้ จากสถานการณ์ มาระดมสมองมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ประสบการณ์ และสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ภายในกลุ่ ม แล้ วสมมุ ติ ส ถานการณ์ ดัง กล่ า วว่ า ถ้ าเราอยู่
ในสถานการณ์ นนั ้ หรื อถ้ าเราเป็ นตัวละครตัวนันเราจะปฏิ
้
บตั ิตนอย่างไร โดยเริ่ มจาก การสังเกต
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สถานการณ์ การสืบค้ นข้ อมูลเพื่อเข้ าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น การติดต่อสื่อสาร การเลือกทาในสิ่ง
ที่ถกู ต้ อง การให้ เกียรติและเข้ าใจมุมมองของผู้อื่น และการเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น
2. ผู้เรี ยนนาเสนอผลที่ได้ จากการร่ วมกันระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กัน
ภายในกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ ผังความคิด แผนภาพการ์ ตนู ในการแสดงบทบาทต่าง ๆ
เป็ นต้ น ซึ่งแล้ วแต่ผ้ เู รี ยนจะตกลงร่วมกัน เพื่อถ่ายทอดแนวทางในการปฏิบตั ติ นให้ กบั เพื่อน ๆ ร่วม
ชันเรี
้ ยนในการปฏิบตั ิตนเองต่อสถานการณ์นนๆ
ั ้ และเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การรับฟั ง และการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ขัน้ ที่ 3 ประยุกต์ ใช้ (Application)
1. เมื่ อ ผู้เรี ย นน าเสนอการแสดงบทบาทสมมุติ ผัง ความคิด แผนภาพการ์ ตูน ใน
การแสดงบทบาทต่าง ๆ เป็ นต้ น ซึ่งแล้ วแต่ผ้ ูเรี ยนจะตกลงร่ วมกัน ในขันที
้ ่ผ่านมาเรี ยบร้ อยแล้ ว
ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนเทียบเคียงสถานการณ์จากละคร ว่าถ้ าเราอยู่ในสถานการณ์โลกของความเป็ นจริ ง
ผู้เรี ยนจะมีวิธีการปฏิบตั ติ นเองอย่างไร
2. ผู้เรี ยนร่ วมกันระดมสมองมาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ และสื บค้ นข้ อมูล
ภายในกลุ่ม แล้ วสมมุติสถานการณ์ดงั กล่าวว่า ถ้ าเราอยู่ในสถานการณ์ของโลกความเป็ นจริ งเรา
จะปฏิบตั ิตนอย่างไร โดยเริ่ มจาก การสังเกตสถานการณ์ การสืบค้ นข้ อมูลเพื่อเข้ าใจสถานการณ์
ที่เกิดขึ ้น การติดต่อสื่อสาร การเลือกทาในสิ่งที่ถูกต้ อง การให้ เกี ยรติและเข้ าใจมุมมองของผู้อื่น
และการเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น
3. ผู้เรี ยนนาเสนอผลที่ได้ จากการร่วมกันระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั ภายใน
กลุม่ เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ ผังความคิด แผนภาพการ์ ตนู ในการแสดงบทบาทต่าง ๆ เป็ น ต้ น
ซึง่ แล้ วแต่ผ้ เู รี ยนจะตกลงร่วมกัน เพื่อถ่ายทอดแนวทางในการปฏิบตั ติ นให้ กบั เพื่อน ๆ ร่วมชันเรี
้ ยน
ในการปฏิ บัติ ต นเองต่ อ สถานการณ์ นั น้ ๆ และเป็ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การรั บ ฟั ง และ
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ขัน้ ที่ 4 สะท้ อนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ (Reflection)
1. ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนสะท้ อนสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้ มาทัง้ หมด ด้ วยความคิดของตนเอง
โดยอธิ บ ายความคิด และแสดงความรู้ สึกในสิ่ งที่ ต นเองได้ เรี ยนรู้ ได้ แก่ ความรู้ ที่ ผ้ ูเรี ย นได้ รับ
ความรู้ สึกในการจัดการเรี ยนการสอน สิ่งที่ผ้ ูเรี ยนจะนาไปปรับปรุ งและพัฒนาตนเอง และความ
คิดเห็นเพิ่มเติมจากการจัดการเรี ยนการสอนลงในแบบบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ (คูม่ ือรูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ ภาคผนวก ง) เพื่ อผู้สอนนาไปปรับปรุ ง และวางแผนในครัง้ ต่อไป ลงในแบบ
บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ (คูม่ ือรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ภาคผนวก ช)
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2. ผู้สอนจะต้ องบันทึกผลสิ่งที่ผ้ ูเรี ยนจะนาไปปรับปรุ งและพัฒนาตนเองลงในแบบ
บันทึกผลการติดตามพฤติกรรมของผู้เรี ยน (คูม่ ือรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ภาคผนวก ฉ) และแบบ
ประเมิ น ผลการติด ตามพฤติกรรมของผู้เรี ย นหลัง จากจบการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน 1
สัปดาห์
หมายเหตุ : ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผู้สอนจะต้ องสังเกตผู้เรี ยน
ระหว่า งการจัด กิ จ กรรม และประเมิ น ผู้เรี ย นเป็ น รายบุค คลลงในแบบบัน ทึ ก ผลการติด ตาม
พฤติกรรมของผู้เรี ยน (คูม่ ือรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ภาคผนวก ฉ)
สื่อ / แหล่ งเรี ยนรู้ : ละคร เรื่ องบุพเพสันนิวาส ตอนที่ 1
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=W4yi3Em_oJI (สืบค้ นวันที่ 30 สิงหาคม 2561)
ภาระงาน / ชิน้ งาน :
1. แบบฝึ กความฉลาดทางสังคม (คูม่ ือรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ภาคผนวก ค)
2. แบบบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ (คูม่ ือรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ภาคผนวก ง)
3. การแสดงบทบาทสมมุติ ผังความคิด แผนภาพการ์ ตูนในการแสดงบทบาทต่าง ๆ
เป็ นต้ น ซึง่ แล้ วแต่ผ้ เู รี ยนในกลุม่ จะตกลงร่วมกัน
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การวัดและประเมินผล
วิธีวัด
เครื่องมือ
ผู้ใช้
ผู้
เกณฑ์
และประเมินผล
เครื่องมือ ประเมิน การประเมิน
1. ประเมินความฉลาดทาง แบบฝึ กความฉลาด
ผู้เรี ยน
ผู้สอน
สังคม
ทางสังคม
ผู้เรี ยนที่ได้
(คูม่ ือ ภาคผนวก ค)
คะแนนเฉลี่ย
2 ขึ ้นไปทุก
2. สังเกตพฤติกรรมระหว่าง แบบสังเกตพฤติกรรม
ผู้สอน
ด้ านถือว่า
การจัดการเรี ยนการสอน
(คูม่ ือ ภาคผนวก จ)
ผ่านเกณฑ์
3. ติดตามพฤติกรรมของ แบบบันทึกผลการติดตาม
ผู้สอน
ผู้เรี ยน
พฤติกรรมของผู้เรี ยน
(คูม่ ือ ภาคผนวก ฉ)
4. สะท้ อนสิ่งที่ผ้ เู รี ยนได้
แบบบันทึกหลังการจัด
ผู้เรี ยน
ผู้สอน
เรี ยนรู้
การเรี ยนรู้
(คูม่ ือ ภาคผนวก ง)
5. สรุปผลการจัดการเรี ยนรู้ แบบบันทึกหลังการจัด
ผู้สอน
กิจกรรม
(คูม่ ือ ภาคผนวก ช)
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ภาคผนวก ช
ผลการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
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ผลการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
ผู้วิจัย ได้ วิเคราะห์ เครื่ อ งมื อ วัด และประเมิ น ผลผู้เรี ย นตามรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้
เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น ประกอบด้ วย 1. แบบฝึ กเตรี ยมความพร้ อม 2. แบบ
ฝึ กความฉลาดทางสั ง คมแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ 3. แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมในชั น้ เรี ย นแต่ ล ะ
องค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ แบบฝึ กเตรียมความพร้ อม
ผลการวิเคราะห์การเตรี ยมความพร้ อมพิจารณาผลที่เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนจากแบบฝึ กเตรี ยม
ความพร้ อม ปรากฏผลดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนช่วงระยะที่ 1 จากแบบฝึ กเตรี ยมความพร้ อม
ผลการเรี ยนรู้
S.D
x̅
สัปดาห์ที่ 1 เตรี ยมความพร้ อม
2.85
0.37

ระดับ
ดี

2. แบบฝึ กความฉลาดทางสังคมแต่ ละองค์ ประกอบ
ผลการวิ เคราะห์ ค วามฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น พิ จ ารณาจากแบบฝึ ก ความฉลาด
ทางสังคม ซึ่งผู้วิจยั แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ 1. ผลการพิจารณาโดยภาพรวม
และ 2. ผลการพิจารณาตามองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมทัง้ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1. การ
เผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย 2. การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 3. ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น และ
4. การเข้ าถึงความรู้สึกของผู้อื่น โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดี ย ว (One-Way ANOVA Repeated Measurement) และเปรี ย บเที ย บเป็ นรายคู่
ด้ วยวิธีการ LSD ปรากฏผลดังต่อไปนี ้
2.1 ผลการพิจารณาโดยภาพรวม
2.1.1 ผลการวิ เคราะห์ ค ะแนนเฉลี่ ย ของแบบฝึ ก ความฉลาดทางสัง คมโดยรวม
จากแบบฝึ กความฉลาดทางสังคม
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ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของแบบฝึ กความฉลาดทางสังคมโดยรวมจากแบบฝึ ก
ความฉลาดทางสังคม
ผลการเรี ยนรู้
S.D.
ระดับ
x̅
สัปดาห์ที่ 2 (เริ่มกระบวนการจัดการเรี ยนรู้)
1.58
0.17
พอใช้
สัปดาห์ที่ 3
1.92
0.39
พอใช้
สัปดาห์ที่ 4
2.32
0.43
ดี
สัปดาห์ที่ 5
2.64
0.42
ดี
สัปดาห์ที่ 6
2.87
0.28
ดี
สัปดาห์ที่ 7
2.96
0.14
ดี
สัปดาห์ที่ 8
3.00
0.00
ดีมาก
สัปดาห์ที่ 9
3.00
0.00
ดีมาก
สัปดาห์ที่ 10
3.00
0.00
ดีมาก
สัปดาห์ที่ 11
3.00
0.00
ดีมาก
สัปดาห์ที่ 12
3.00
0.00
ดีมาก
สัปดาห์ที่ 13 (สิ ้นสุดกระบวนการจัดการเรี ยนรู้)
3.00
0.00
ดีมาก

ค่าเฉลี่ยคะแนนแบบฝึกความฉลาดทางสังคมโดยรวม

4.00

คะแนนเฉลี่ย

3.00
2.00

1.58

1.92

2.32

2.64

2.87 2.96 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1.00
0.00
2

3

4

5

6

7
8
สัปดาห์

9

10

11

12

13

ภาพประกอบ 1 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนแบบฝึ กความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นโดยรวม
ทัง้ 12 สัปดาห์
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2.1.2 การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA Repeated
Measurement)
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของแบบฝึ กความฉลาดทางสังคม
โดยรวมจากแบบฝึ กความฉลาดทางสังคม
แหล่ งความแปรปรวน
Sum of
df
Mean
F
Squares
ค่าเฉลีย่ รวมแต่ละสัปดาห์
1736.718
1
1736.718
8694.286*
ค่าความคลาดเคลือ่ น
3.795
19
0.200
*p < .05
2.1.3 การการตรวจสอบความแตกต่างรายคูโ่ ดยใช้ การทดสอบด้ วยวิธี LSD

p
0.000

ตาราง 4 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูข่ องค่าเฉลี่ยแบบฝึ กความฉลาดทางสังคมของ
วัยรุ่นโดยรวมจากแบบฝึ กความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นด้ วยวิธีการ LSD
ระยะการทดลอง
Mean
Std. Error
p
Difference
สัปดาห์ที่ 2 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 13
1.426*
0.037
0.000
สัปดาห์ที่ 3 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 2
0.346*
0.054
0.000
สัปดาห์ที่ 4 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 3
0.403*
0.038
0.000
สัปดาห์ที่ 5 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 4
0.312*
0.072
0.000
สัปดาห์ที่ 6 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 5
0.238
0.074
0.318
สัปดาห์ที่ 7 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 6
0.085
0.038
1.000
สัปดาห์ที่ 8 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 7
0.042
0.030
1.000
สัปดาห์ที่ 9 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 8
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 10 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 9
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 11 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 10
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 12 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 11
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 13 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 12
0.00
0.000
*
p < .05
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2.2 ผลการพิจารณาตามองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมทัง้ 4 องค์ประกอบ
2.2.1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย
2.2.1.1 การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-Way ANOVA
Repeated Measurement)
ตาราง 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรรวนแบบทางเดียวของคะแนนแบบฝึ กความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นองค์ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย
แหล่ งความแปรปรวน
ค่าเฉลีย่ รวมแต่ละสัปดาห์
ค่าความคลาดเคลือ่ น

Sum of
Squares
1788.259
2.714

df

Mean

F

p

1
19

1788.259
0.143

12519.79*

0.000

*

p < .05
2.1.2 การการตรวจสอบความแตกต่างรายคูโ่ ดยใช้ การทดสอบด้ วยวิธี LSD
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ตาราง 6 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูข่ องค่าเฉลี่ยแบบฝึ กความฉลาดทางสังคมของ
วัยรุ่นองค์ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย ด้ วยวิธีการ LSD
ระยะการทดลอง
Mean Difference Std. Error
p
สัปดาห์ที่ 2 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 13
1.264*
0.030
0.000
สัปดาห์ที่ 3 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 2
0.381*
0.037
0.000
สัปดาห์ที่ 4 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 3
0.250
0.064
0.060
สัปดาห์ที่ 5 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 4
0.300*
0.072
0.036
สัปดาห์ที่ 6 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 5
0.233
0.077
0.455
สัปดาห์ที่ 7 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 6
0.067
0.039
1.000
สัปดาห์ที่ 8 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 7
0.033
0.023
1.000
สัปดาห์ที่ 9 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 8
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 10 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 9
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 11 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 10
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 12 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 11
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 13 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 12
0.00
0.000
*
p < .05
2.2 องค์ ประกอบที่ 2 การติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ ืน
2.2.1 การวิ เ คราะห์ ความ แปรป รวน แบ บ ท างเดี ย ว (One-Way ANOVA
Repeated Measurement)
ตาราง 7 แสดงการวิเคราะห์ความแปรรวนแบบทางเดียวของคะแนนแบบฝึ กความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นองค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
แหล่งความแปรปรวน
Sum of
df
Mean
F
p
Squares
ค่าเฉลี่ยรวมแต่ละสัปดาห์
1606.838
1
1606.838
5163.622*
0.000
ค่าความคลาดเคลื่อน
5.913
19
0.311
*p < .05
2.2.2 การการตรวจสอบความแตกต่างรายคูโ่ ดยใช้ การทดสอบด้ วยวิธี LSD
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ตาราง 8 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูข่ องค่าเฉลี่ยแบบฝึ กความฉลาดทางสังคมของ
วัยรุ่นองค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ด้ วยวิธีการ LSD
ระยะการทดลอง
Mean
Std. Error
p
Difference
สัปดาห์ที่ 2 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 13
1.800*
0.092
0.000
สัปดาห์ที่ 3 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 2
0.250*
0.099
0.000
สัปดาห์ที่ 4 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 3
0.700*
0.105
0.000
สัปดาห์ที่ 5 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 4
0.350*
0.109
0.000
สัปดาห์ที่ 6 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 5
0.300
0.105
0.671
สัปดาห์ที่ 7 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 6
0.150
0.082
1.000
สัปดาห์ที่ 8 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 7
0.050
0.050
1.000
สัปดาห์ที่ 9 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 8
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 10 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 9
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 11 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 10
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 12 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 11
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 13 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 12
0.00
0.000
*p < .05
2.3 องค์ ประกอบที่ 3 ความจริงใจต่ อตนเองและผู้อ่ ืน
2.3.1 การวิ เ คราะห์ ความ แปรป รวน แบ บ ท างเดี ย ว (One-Way ANOVA
Repeated Measurement)
ตาราง 9 แสดงการวิเคราะห์ความแปรรวนแบบทางเดียวของคะแนนแบบฝึ กความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นองค์ประกอบที่ 3 ด้ านความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น
แหล่ งความแปรปรวน
Sum of
df
Mean
F
p
Squares
ค่าเฉลีย่ รวมแต่ละสัปดาห์
1693.359
1
1693.359
6663.835*
0.000
ค่าความคลาดเคลือ่ น
4.828
19
0.254
*p

< .05
2.3.2 การการตรวจสอบความแตกต่างรายคูโ่ ดยใช้ การทดสอบด้ วยวิธี LSD
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ตาราง 10 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูข่ องค่าเฉลี่ยแบบฝึ กความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นองค์ประกอบที่ 3 ด้ านความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น ด้ วยวิธีการ LSD
ระยะการทดลอง
Mean Difference Std. Error
p
สัปดาห์ที่ 2 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 13
1.600*
0.046
0.000
สัปดาห์ที่ 3 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 2
0.375*
0.088
0.028
สัปดาห์ที่ 4 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 3
0.525*
0.057
0.000
สัปดาห์ที่ 5 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 4
0.300
0.076
0.058
สัปดาห์ที่ 6 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 5
0.250
0.085
0.556
สัปดาห์ที่ 7 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 6
0.100
0.058
1.000
สัปดาห์ที่ 8 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 7
0.050
0.050
1.000
สัปดาห์ที่ 9 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 8
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 10 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 9
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 11 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 10
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 12 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 11
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 13 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 12
0.00
0.000
*

p < .05

2.4 องค์ ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อ่ ืน
2.4.1 การวิ เ คราะห์ ความ แปรป รวน แบ บ ท างเดี ย ว (One-Way ANOVA
Repeated Measurement)
ตาราง 11 แสดงการวิเคราะห์ความแปรรวนแบบทางเดียวของคะแนนแบบฝึ กความฉลาดทาง
สังคมของวัยรุ่นองค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น
แหล่ งความแปรปรวน
Sum of
df
Mean
F
p
Squares
ค่าเฉลีย่ รวมแต่ละสัปดาห์
1804.017
1
1804.017
6446.956*
0.000
ค่าความคลาดเคลือ่ น
5.317
19
0.280
*
p < .05
2.4.2 การการตรวจสอบความแตกต่างรายคูโ่ ดยใช้ การทดสอบด้ วยวิธี LSD
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ตาราง 12 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูข่ องค่าเฉลี่ยแบบฝึ กความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นองค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น ด้ วยวิธีการ LSD
ระยะการทดลอง
Mean Difference Std. Error
p
สัปดาห์ที่ 2 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 13
1.150*
0.082
0.000
สัปดาห์ที่ 3 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 2
0.200
0.092
1.000
สัปดาห์ที่ 4 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 3
0.350
0.109
0.312
สัปดาห์ที่ 5 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 4
0.350
0.109
0.312
สัปดาห์ที่ 6 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 5
0.150
0.082
1.000
สัปดาห์ที่ 7 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 6
0.050
0.050
1.000
สัปดาห์ที่ 8 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 7
0.050
0.050
1.000
สัปดาห์ที่ 9 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 8
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 10 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 9
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 11 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 10
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 12 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 11
0.00
0.000
สัปดาห์ที่ 13 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 12
0.00
0.000
*

p < .05
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3. แบบสังเกตพฤติกรรมในชัน้ เรียนแต่ ละองค์ ประกอบ
ผลการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนความฉลาดทางสังคมในแต่ล ะด้ านจากการสังเกต
พฤติกรรมในชันเรี
้ ยน ซึ่งผู้วิจยั แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ 1. ผลการพิจารณาโดย
ภาพรวม และ 2. ผลการพิจารณาตามองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมทัง้ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. การเผชิญ สถานการณ์ ที่ ไม่ค้ นุ เคย 2. การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 3. ความจริ งใจต่อตนเองและ
ผู้อื่น และ 4. การเข้ าถึง ความรู้ สึกของผู้อื่น โดยใช้ ก ารวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดีย ว
(One-Way ANOVA Repeated Measurement) และเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD เพื่อ
ดูวา่ คูใ่ ดมีความแตกต่างกัน ซึง่ มีผลการวิเคราะห์ดงั นี ้
3.1 ผลการพิจารณาโดยภาพรวม
ตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมจากการสังเกตพฤติกรรมในชัน้
เรี ยนโดยรวม
ผลการเรี ยนรู้
S.D.
ระดับ
x̅
สัปดาห์ที่ 1 (เตรี ยมความพร้ อม)
1.33
0.19
พอใช้
สัปดาห์ที่ 2 (เริ่มกระบวนการจัดการเรี ยนรู้)
1.89
0.33
พอใช้
สัปดาห์ที่ 3
2.37
0.40
ดี
สัปดาห์ที่ 4
2.66
0.29
ดี
สัปดาห์ที่ 5
2.82
0.19
ดี
สัปดาห์ที่ 6
2.91
0.12
ดี
สัปดาห์ที่ 7
2.97
0.06
ดี
สัปดาห์ที่ 8
3.00
0.00
ดีมาก
สัปดาห์ที่ 9
3.00
0.00
ดีมาก
สัปดาห์ที่ 10
3.00
0.00
ดีมาก
สัปดาห์ที่ 11
3.00
0.00
ดีมาก
สัปดาห์ที่ 12
3.00
0.00
ดีมาก
สัปดาห์ที่ 13 (สิ ้นสุดกระบวนการจัดการเรี ยนรู้)
3.00
0.00
ดีมาก
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คะแนนเฉลี่ยแบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนโดยรวม

3.50
3.00

2.37

คะแนนเฉลี่ย

2.50
1.89

2.00
1.50

2.66

2.97 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2.82 2.91

1.33

1.00
0.50
0.00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

สัปดาห์

ภาพประกอบ 2 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นโดยรวมจากการสังเกต
พฤติกรรมในชันเรี
้ ยน
ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสังคมจากการสังเกตพฤติกรรมรายด้ าน
ตามองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-Way ANOVA Repeated Measurement) และเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD เพื่อ
ดูวา่ คูใ่ ดมีความแตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 14 แสดงการวิเคราะห์ความแปรรวนแบบทางเดียวของคะแนนความฉลาดทางสังคมของ
วัยรุ่นจากการสังเกตพฤติกรรมในชันเรี
้ ยนโดยรวม
แหล่ งความแปรปรวน
Sum of
df
Mean
F
p
Squares
ค่าเฉลีย่ รวมแต่ละสัปดาห์
1879.450
1
1879.450 10783.340*
0.000
ค่าความคลาดเคลือ่ น
3.312
19
0.174
*p < .05
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ตาราง 15 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูข่ องค่าเฉลี่ยแบบสังเกตพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน
โดยรวมด้ วยวิธีการ LSD
ระยะการทดลอง
Mean
Std. Error
p
Difference
สัปดาห์ที่ 1 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 13
1.670*
0.043
0.000
สัปดาห์ที่ 2 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 1
0.559*
0.037
0.000
สัปดาห์ที่ 3 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 2
0.483*
0.028
0.000
สัปดาห์ที่ 4 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 3
0.293*
0.032
0.000
สัปดาห์ที่ 5 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 4
0.154*
0.029
0.003
สัปดาห์ที่ 6 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 5
0.091*
0.020
0.018
สัปดาห์ที่ 7 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 6
0.061
0.017
0.147
สัปดาห์ที่ 8 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 7
0.024
0.010
1.000
สัปดาห์ที่ 9 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 8
0.005
0.005
1.000
สัปดาห์ที่ 10 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 9
0.000
0.000
1.000
สัปดาห์ที่ 11 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 10
0.000
0.000
สัปดาห์ที่ 12 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 11
0.000
0.000
สัปดาห์ที่ 13 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 12
0.000
0.000
*p < .05
3.2 ผลการพิจารณาตามองค์ประกอบความฉลาดทางสังคมทัง้ 4 องค์ประกอบ
3.2.1 องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย
3.2.1.1 การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-Way ANOVA
Repeated Measurement)
ตาราง 16 แสดงการวิเคราะห์ความแปรรวนแบบทางเดียวความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นจาก
การสังเกตพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย
แหล่ งความแปรปรวน
Sum of
df
Mean
F
p
Squares
ค่าเฉลีย่ รวมแต่ละสัปดาห์
1626.250
1
1626.250
3888.164*
0.000
ค่าความคลาดเคลือ่ น
7.947
19
0.418
*p < .05
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3.1.2 การการตรวจสอบความแตกต่างรายคูโ่ ดยใช้ การทดสอบด้ วยวิธี LSD
ตาราง 17 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูข่ องค่าเฉลี่ยแบบฝึ กความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นองค์ประกอบที่ 1 การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย ด้ วยวิธีการ LSD
ระยะการทดลอง
Mean
Std. Error
p
Difference
สัปดาห์ที่ 1 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 13
2.250*
0.092
0.000
สัปดาห์ที่ 2 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 1
0.650*
0.061
0.000
สัปดาห์ที่ 3 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 2
0.488*
0.067
0.000
สัปดาห์ที่ 4 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 3
0.450*
0.062
0.000
สัปดาห์ที่ 5 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 4
0.212
0.061
0.191
สัปดาห์ที่ 6 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 5
0.188
0.057
0.301
สัปดาห์ที่ 7 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 6
0.138
0.042
0.336
สัปดาห์ที่ 8 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 7
0.100
0.042
1.000
สัปดาห์ที่ 9 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 8
0.025
0.025
1.000
สัปดาห์ที่ 10 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 9
0.000
0.000
สัปดาห์ที่ 11 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 10
0.000
0.000
สัปดาห์ที่ 12 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 11
0.000
0.000
สัปดาห์ที่ 13 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 12
0.000
0.000
*p < .05
3.2 องค์ ประกอบที่ 2 การติดต่ อสื่อสารกับผู้อ่ ืน
3.2.1 การวิ เ คราะห์ ความ แปรป รวน แบ บ ท างเดี ย ว (One-Way ANOVA
Repeated Measurement)
ตาราง 18 แสดงการวิเคราะห์ความแปรรวนแบบทางเดียวความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นจาก
การสังเกตพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน องค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
แหล่ งความแปรปรวน
Sum of
df
Mean
F
p
Squares
ค่าเฉลีย่ รวมแต่ละสัปดาห์
2104.959
1
2104.959 27908.989*
0.000
ค่าความคลาดเคลือ่ น

*p < .05

1.433

19
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3.2.2 การการตรวจสอบความแตกต่างรายคูโ่ ดยใช้ การทดสอบด้ วยวิธี LSD
ตาราง 19 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูข่ องค่าเฉลี่ยแบบฝึ กความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นองค์ประกอบที่ 2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ด้ วยวิธีการ LSD
ระยะการทดลอง
Mean
Std. Error
p
Difference
สัปดาห์ที่ 1 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 13
1.061*
0.052
0.000
สัปดาห์ที่ 2 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 1
0.412*
0.078
0.003
สัปดาห์ที่ 3 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 4 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 3

0.405*
0.189

0.064
0.055

0.000
0.198

สัปดาห์ที่ 5 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 6 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 7 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 6

0.055
0.000
0.000

0.030
0.000
0.000

1.000
-

สัปดาห์ที่ 8 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 9 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 8

0.000
0.000

0.000
0.000

-

สัปดาห์ที่ 10 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 11 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 10

0.000
0.000

0.000
0.000

-

สัปดาห์ที่ 12 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 13 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 12

0.000
0.000

0.000
0.000

-

*p < .05
3.3 องค์ ประกอบที่ 3 ความจริงใจต่ อตนเองและผู้อ่ ืน
3.3.1 การวิ เ คราะห์ ความ แปรป รวน แบ บ ท างเดี ย ว (One-Way ANOVA
Repeated Measurement)
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ตาราง 20 แสดงการวิเคราะห์ความแปรรวนแบบทางเดียวความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นจากการ
สังเกตพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน องค์ประกอบที่ 3 ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น
แหล่ งความแปรปรวน
Sum of
df
Mean
F
p
Squares
ค่าเฉลีย่ รวมแต่ละสัปดาห์
1764.106
1
1764.106
7049.646*
0.000
ค่าความคลาดเคลือ่ น
4.755
19
0.250
*p < .05
3.2.2 การการตรวจสอบความแตกต่างรายคูโ่ ดยใช้ การทดสอบด้ วยวิธี LSD
ตาราง 21 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูข่ องค่าเฉลี่ยแบบฝึ กความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นองค์ประกอบที่ 3 ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น ด้ วยวิธีการ LSD
ระยะการทดลอง
Mean
Std. Error
p
Difference
สัปดาห์ที่ 1 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 13
1.938*
0.031
0.000
สัปดาห์ที่ 2 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 1
0.625*
0.038
0.000
สัปดาห์ที่ 3 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 2
0.475*
0.081
0.001
สัปดาห์ที่ 4 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 3
0.275*
0.044
0.000
สัปดาห์ที่ 5 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 4
0.263*
0.061
0.032
สัปดาห์ที่ 6 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 5
0.137
0.042
0.336
สัปดาห์ที่ 7 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 6
0.138
0.046
0.601
สัปดาห์ที่ 8 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 7
0.025
0.017
1.000
สัปดาห์ที่ 9 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 8
0.000
0.000
สัปดาห์ที่ 10 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 9
0.000
0.000
สัปดาห์ที่ 11 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 10
0.000
0.000
สัปดาห์ที่ 12 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 11
0.000
0.000
สัปดาห์ที่ 13 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 12
0.000
0.000
*

p < .05
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3.4 องค์ ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้ สึกของผู้อ่ ืน
3.4.1 การวิ เ คราะห์ ความ แปรป รวน แบ บ ท างเดี ย ว (One-Way ANOVA
Repeated Measurement)
ตาราง 22 แสดงการวิเคราะห์ความแปรรวนแบบทางเดียวความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นจากการ
สังเกตพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน องค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น
แหล่ งความแปรปรวน
Sum of
df
Mean
F
p
Squares
ค่าเฉลีย่ รวมแต่ละสัปดาห์
1830.888
1
1830.888
9234.756*
0.000
ค่าความคลาดเคลือ่ น
3.767
19
0.198
*p < .05
3.4.2 การการตรวจสอบความแตกต่างรายคูโ่ ดยใช้ การทดสอบด้ วยวิธี LSD
ตาราง 23 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูข่ องค่าเฉลี่ยแบบฝึ กความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นองค์ประกอบที่ 4 การเข้ าถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น ด้ วยวิธีการ LSD
ระยะการทดลอง
Mean
Std. Error
p
Difference
สัปดาห์ที่ 1 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 13
1.983*
0.036
สัปดาห์ที่ 2 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 1
0.682*
0.062
0.000
สัปดาห์ที่ 3 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 2
0.618*
0.058
0.000
สัปดาห์ที่ 4 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 3
0.341*
0.062
0.002
สัปดาห์ที่ 5 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 4
0.183
0.051
0.154
สัปดาห์ที่ 6 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 5
0.125
0.050
1.000
สัปดาห์ที่ 7 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 6
0.034
0.016
1.000
สัปดาห์ที่ 8 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 7
0.000
0.000
สัปดาห์ที่ 9 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 8
0.000
0.000
สัปดาห์ที่ 10 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 9
0.000
0.000
สัปดาห์ที่ 11 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 10
0.000
0.000
สัปดาห์ที่ 12 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 11
0.000
0.000
สัปดาห์ที่ 13 เปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 12
0.000
0.000
*

p < .05
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1. นารู ปแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
ไปเผยแพร่ ใ นการประชุ ม พิ จ ารณา (ร่ า ง) คู่ มื อ ทั ก ษะชี วิ ต ณ กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาค
ทางการศึก ษา (กสศ.) อาคาร เอส.พี . (อาคารเอ) ชัน้ 13 ถนนพหลโยธิ น แขวนสามแสนใน
เขตพญาไทย กรุงเทพฯ
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2. นารู ปแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
ไปฝึ กอบรมนั ก เรี ย นโครงการ “โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม” เพื่ อสร้ างภู มิ ค้ ุ มกั น ให้ กั บ นั ก เรี ย น
ในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยยึดหลักความฉลาดทางสังคม ณ หอประชุม
โรงเรี ยนบ้ านห้ วยโป่ ง-ไผ่ขวาง ตาบลห้ วยโปง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
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3. นารู ปแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น
ไปฝึ กอบรมนั ก เรี ย นโครงการ “โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม” เพื่ อสร้ างภู มิ ค้ ุ มกั น ให้ กั บ นั ก เรี ย น
ในการด ารงชี วิต อยู่ร่วมกับ ผู้อื่ น อย่างมี ค วามสุข โดยยึด หลัก ความฉลาดทางสัง คม โรงเรี ย น
บ้ า น หั ว โ ต ก ต า บ ล น า เ ฉ ลี ย ง อ า เ ภ อ ห น อ ง ไ ผ่ จั ง ห วั ด เ พ ช ร บู ร ณ์
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ประวัติผู้เ ขียน
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