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บทคดัย่อ 

 งานวิจยันี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม และศกัยภาพ
ทางการเรียนและทางสงัคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน จ านวน 307 คน 
ผลการวิจยัพบว่าตัวแปรท านายที่สามารถท านายศกัยภาพทางการเรียนได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ อายุ 
ประเภทของมหาวทิยาลยั และการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม ส าหรบัตวัแปรทีส่ามารถท านายศกัยภาพทางสงัคมได้
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิไดแ้ก่ การเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมเท่านัน้ นอกจากนี้ งานวจิยัไดน้ าเสนอแนวคดิ วธิกีาร 
และกจิกรรมทีเ่หมาะสมในการพฒันาการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมส าหรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัระดบัปรญิญาตรี 
  

ค าส าคญั:   การเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชน 

 
 

Abstract 
 This research aims to investigate the relationship between Social and Emotional Learning (SEL) and 
social and academic competences among a 307 undergraduates from both public and private universities. It 
was found that age, type of university and SEL significantly predicted undergraduates’ social competence. For 
social competence, it was also found that only SEL could significantly predicts undergraduates’ social 
competence. Moreover, this research presents the concepts, procedures, and suitable activities in developing 
SEL for undergraduates. 
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บทน า 
ปรากฏการณ์ปญัหาของวัย รุ่นในสังคมไทยที่

เกิดขึ้นในปจัจุบนัทวีความรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็น
ปญัหาสังคมที่ทุ กฝ่ ายจ า เ ป็นต้อง ร่วมมือกัน เ ร่ ง
ด าเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลอือย่างจรงิจงัเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชวีติและการศกึษาของผู้เรยีนให้ดขีึ้น 
ในอดตีทีผ่่านมาการประชุมของศนูยก์ารประชุมดา้นสถติิ
การศกึษาแห่งชาติ [1] ได้เน้นย ้าว่าตัง้แต่อดตีผู้เรยีน
ส่วนใหญ่มีปญัหาทางการเรียนเป็นจ านวนมาก และมี
แนวโน้มทีจ่ะเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ โดยปญัหาส่วนใหญ่มกั
มสีาเหตุมาจากปจัจยัทางอารมณ์และสงัคมมากกว่ารอ้ย
ละ 90 จนกระทัง่ในช่วงต้นปีพุทธศักราช 2553 กรม
สุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินงานติดตาม
สถานการณ์ความเขม้แขง็ดา้นจติใจเพื่อใหก้ารดูแลและ
ช่วยเหลอืแก่ผูเ้รยีนทีม่คีวามเสีย่งปญัหาดา้นอารมณ์และ
จิตใจโดยการใช้แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน 
(Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ) ใน
การคดักรองผูเ้รยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการจ านวน 1,732 คน 
พบว่าปญัหาส่วนใหญ่ทีพ่บ คอื ปญัหาความสมัพนัธก์บั
เพื่อนซึ่งถูกพบมากถึงร้อยละ 73.9 ส่วนปญัหา
พฤติกรรมก้าวร้าวถูกพบเป็นอนัดบัรองมารอ้ยละ 29.6 
นอกจากน้ียงัมปีญัหาสมาธิสัน้และอยู่ไม่น่ิงและปญัหา
ดา้นอารมณ์ถูกพบเป็นรอ้ยละ 27.8 และ 13.9 ตามล าดบั 
ซึ่งปญัหาเหล่าน้ีล้วนมาจากสาเหตุส าคญั 2 ประการ 
ได้แก่ สาเหตุจากอารมณ์ของตนเอง และสาเหตุจาก
บรบิทของสงัคม ดงันัน้จากขอ้มูลขา้งต้นจงึสามารถสรุป
ไดว้่าแนวทางส าคญัทีสุ่ดเพื่อการป้องกนัความเสีย่งและ
แก้ไขปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในปจัจุบัน คือ 
การศึกษาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของผู้เรียน
เพื่อทางแนวทางการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสงัคมไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม (Social and 
Emotional Learning) เป็นกระบวนเรียนรู้ของผู้เรยีน
เพื่อพฒันาความสามารถทางอารมณ์และสงัคมได้อย่าง
เหมาะสมตามหลกัพฒันาการและมาตรฐานการเรยีนรู้
ทางอารมณ์และสงัคมของแต่ละช่วงวยั โดยองคก์รความ
ร่วมมอืเพื่อการเรยีนรูท้างวชิาการ อารมณ์ และสงัคม [2] 

ได้ เ สนอว่ าก า ร เ รี ย นรู้ ท า ง อา รม ณ์แ ล ะสัง คมมี
องคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ การตระหนักรูต้นเอง (Self-
awareness) การจดัการตนเอง (Self-management) 
ก า ร ต ร ะ ห นั ก รู้ ส ั ง ค ม  ( Social-awareness)  ก า ร
รบัผิดชอบต่อการตัดสินใจ (Responsible decision 
making) และการสร้างสมัพันธภาพ (Relationship 
skills) ซึง่สง่ผลใหผู้เ้รยีนสามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจความคดิ 
อารมณ์ และความรูส้กึของตนและผูอ้ื่นไดต้ามความเป็น
จริง สามารถควบคุมอารมณ์และการกระท าของตนให้
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม สามารถตัดสินใจและ
รบัผดิชอบสิง่ทีเ่กดิขึน้อนัเนื่องมาจากการกระท าของตน 
รวมทัง้สามารถสื่อสารกบัผูอ้ื่นและสรา้งสมัพนัธภาพกบั
ผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างด ี 

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมสามารถป้องกัน
ความเสีย่งและแกไ้ขพฤติกรรมที่เป็นปญัหาของผู้เรยีน
อย่างมปีระสทิธภิาพได้จากการส่งเสรมิพฤติกรรมที่พงึ
ประสงคใ์หเ้กดิขึน้ ซึง่เป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการด ารงชวีติ
อยู่ในสงัคมได้อย่างเหมาะสมและเป็นปกติสุข  แต่
เนื่องจากการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมเป็นตัวแปร
ค่อนข้างใหม่ทางจิตวิทยาการศึกษา ดังนัน้ เราจึงพบ
งานวิจัยที่ศึกษาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของ
ผูเ้รยีนเพยีงจ านวนน้อย ซึง่ส่วนใหญ่มกัจะเป็นงานวจิยั
ต่างประเทศ เช่น การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการ
เรยีนรู ้[3-4] สง่เสรมิทกัษะการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่าง
บุคคลของผู้เรยีน [5-7]  การลดพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหา
และเสรมิสร้างพฤติกรรมที่พงึประสงค์ของผูเ้รยีน [8-9] 
การพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมตามพฒันาการแต่ละช่วงวยัของผู้เรียน [10]  
ตลอดจนศึกษาความตรงของมาตรวัดการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสงัคมของผูเ้รยีน [11] เป็นตน้  

เมื่อพจิารณาจากบรบิทของงานวจิยัดา้นการศกึษา
ในประเทศไทย พบว่ายงัไม่มกีารศกึษาเรื่องการเรยีนรู้
ทางอารมณ์และสังคมโดยตรง มีเพียงการศึกษา
ความสามารถทางอารมณ์หรอืความสามารถทางสงัคม
แยกสว่นกนัเท่านัน้ เช่น ความสามารถดา้นการตระหนัก
รูต้นเอง [12-14] ความสามารถดา้นการจดัการตนเอง 
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[15]  ความสามารถด้านการตระหนักรู้ส ังคม [16] 
ความสามารถด้านการตดัสนิใจ [17] และความสามารถ
ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพของผูเ้รยีน [18] เป็นต้น ซึ่ง
จากขอ้มูลขา้งต้นจะเหน็ได้ว่าในประเทศไทยจงึยงัขาด
การศึกษาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของผู้เรียน
อย่างเป็นองคร์วม ซึง่มคีวามส าคญัเป็นอย่างมากต่อการ
พฒันาคุณภาพชวีติและยกระดบัการศกึษาของผูเ้รยีนให้
ดขีึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่พฒันาการเรยีนรู้
ทางอารมณ์และสงัคมส าหรบัผูเ้รยีนในระดบัปรญิญาตร ี

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ความส าคญัในการศกึษาการ
เรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมส าหรับผู้เรียนในระดับ
ปรญิญาตร ีเป้าหมายเพื่อทราบถึงระดบัการเรยีนรู้ทาง
อารมณ์และสงัคมของผู้เรียน โดยประโยชน์ที่ได้จาก
การศึกษาในครัง้นี้ย่อมน ามาซึ่งแนวทางในการพฒันา
ศักยภาพของผู้เรียน ทัง้ในด้านทักษะต่างๆ ของการ
เรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม และผลการศึกษาของ
ผูเ้รยีนต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเรยีนรู้ทาง

อารมณ์และสงัคม ศกัยภาพทางการเรยีนและสงัคมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี และ
มหาวทิยาลยัพะเยา 

2. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัของการเรยีนรูท้าง
อารมณ์และสงัคม ศกัยภาพทางการเรยีนและศกัยภาพ
ทางสงัคมของนักศกึษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัธนบุร ี
และมหาวทิยาลยัพะเยา 
 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม (Social and 
Emotional Learning) คอื กระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
เพื่อพฒันาความสามารถทางอารมณ์และสงัคมได้อย่าง
เหมาะสมตามหลกัพฒันาการและมาตรฐานการเรยีนรู้
ทางอารมณ์และสังคมของแต่ละช่วงวัย ซึ่งส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถรับรู้และเข้าใจความคิด อารมณ์ และ
ความรูส้กึของตนและผูอ้ื่นไดต้ามความเป็นจรงิ สามารถ
ควบคุมอารมณ์และการกระท าของตนให้แสดงออกได้

อย่างเหมาะสม สามารถตัดสินใจและรับผิดชอบสิ่งที่
เกดิขึน้อนัเนื่องมาจากการกระท าของตน รวมทัง้สามารถ
สื่อสารกับผู้อื่นและสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้เป็น
อย่ า งดี  โดยการ เรียนรู้ท างอารมณ์และสังคมมี
องคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การตระหนักรู้ตนเอง (Self-awareness) คือ 
ความสามารถของผูเ้รยีนในการอธบิายถงึสาเหตุและผล
ของอารมณ์ ความรู้สกึ ความคิด ความต้องการ ความ
สนใจ พฤติกรรม ความสามารถ ข้อดีและข้อเสียของ
ตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

2. การจดัการตนเอง (Self-management) คือ 
ความสามารถของผู้เรียนในการอธิบายถึงวิธีจัดการ
ความเครยีดและควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์และ
พฤตกิรรมของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทัง้สามารถ
ตัง้เป้าหมายการท างานและด าเนินการให้ส าเรจ็ได้ตาม
วตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้

3. การตระหนักรูส้งัคม (Social-awareness) คอื 
ความสามารถของผูเ้รยีนในการอธบิายถงึสาเหตุและผล
ของอารมณ์และความรู้สกึของผูอ้ื่น เคารพและตระหนัก
ถึงความเหมือนและความต่างของบุคคลและสังคม 
รวมทัง้ตระหนกัถงึผลประโยชน์ของสงัคมได ้

4. การรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจ (Responsible 
decision making) คอื ความสามารถของผูเ้รยีนในการ
แก้ไขปญัหาดว้ยการก าหนดปญัหา วเิคราะห์ถึงสาเหตุ
และผลลพัธ์ของการแก้ไขปญัหา และประเมนิทางเลอืก
อย่างหลากหลายผ่านการคดิพจิารณาถงึความปลอดภยั
และเคารพต่อผูอ้ื่น 

5. การสรา้งสมัพนัธภาพ (Relationship skills) คอื 
ความสามารถของผู้เรียนในการอธิบายถึงวิธีการสร้าง
และรักษาสมัพันธภาพกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ให้
ความร่วมมอืในการท างาน การขอและใหค้วามช่วยเหลอื
ผู้อื่น รวมทัง้สามารถอธิบายวิธีการป้องกันและแก้ไข
ปญัหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคลไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม 

จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งพบว่า 
องคก์รความร่วมมอืเพื่อการเรยีนรู้ทางวชิาการ อารมณ์ 
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และสังคม  [2] เป็นองค์กรที่ถูกก่อตัง้ขึ้นโดย
มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส ์(The University of Illinios at 
Chicago) เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคม
ของผู้เรียน ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสงัคม (Social and Emotional Learning 
Standards) ของผู้เรยีนในระดบัอุดมศกึษาไว้อย่างเป็น
มาตรฐาน ดงันี้ 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่  1 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ พัฒ น า
ความสามารถในการตระหนกัรูต้นเอง (Self-awareness) 
และการจัดการตนเอง  (Self-management) เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชวีติและพฒันาการศกึษาของผูเ้รยีนให้
ดขีึน้ 

1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจและจัดการกบัอารมณ์ 
รวมทัง้พฤตกิรรมของตนเองได ้

1.1 ผูเ้รยีนสามารถประเมนิอารมณ์ของตนเองที่
แสดงออกต่อผูอ้ื่นในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

1.2 ผู้เรยีนสามารถประเมนิคุณค่าและผลลพัธ์
ของการแสดงออกถงึเจตคตทิีด่ไีดอ้ย่างถูกตอ้ง 

2. ผู้เรียนสามารถตระหนักถึงความสามารถของ
ตนเองและปจัจยัสนบัสนุนได ้

2.1 ผู้เรยีนสามารถพฒันาความสามารถของ
ตนเองตามวธิกีารทีเ่ตรยีมไวไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

2.2 ผู้เรียนสามารถประเมินคุณค่าของการ
พัฒนาความสนใจด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชวีติและการศกึษาของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงทกัษะที่สมัพนัธ์กบั
ความส าเรจ็ในชวีติและการศกึษาได ้

3.1 ผูเ้รยีนสามารถระบุและตัง้เป้าหมายในระดบั
ต่อไปและประเมนิความส าเรจ็ไดอ้ย่างเหมาะสม 

3.2 ผู้เรียนสามารถด าเนินวิธีการเพื่อ
ความส าเร็จและประเมินคุณค่าของผลดีและผลเสยีได้
อย่างถูกตอ้ง 

วตัถุประสงคท์ี ่2 ผูเ้รยีนสามารถใชค้วามสามารถใน
การตระหนักรู้สงัคม (Social-awareness) และการสร้าง
สมัพนัธภาพ (Relationship skills) เพื่อการสร้างและ
รกัษาสมัพนัธภาพอนัดกีบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. ผู้เรียนสามารถตระหนักถึงความรู้สึกและ
ความคดิของผูอ้ื่นได ้

4.1 ผูเ้รยีนสามารถอธบิายวธิกีารแสดงออกถึง
ความเข้าใจผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

4.2 ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความเขา้ใจ
ผูอ้ื่นไดอ้ย่างเหมาะสม 

5. นักศกึษาสามารถตระหนักถงึความเหมอืนและ
ความต่างระหว่างบุคคลและกลุ่มคนได ้

5.1 ผู้เรยีนสามารถใช้กลวธิแีสดงความเคารพ
ต่อความคดิที่มีอคติและความล าเอยีงของผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม 

5.2 ผูเ้รยีนสามารถหาวธิกีารสนับสนุนสทิธขิอง
ผูอ้ื่นในทางทีถู่กตอ้งไดอ้ย่างเหมาะสม 

6. ผู้เรยีนสามารถใช้ทกัษะสงัคมและทกัษะ การ
สือ่สารเพื่อการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นได ้

6.1 ผูเ้รยีนสามารถประเมนิทกัษะสงัคมและการ
ตดิต่อสื่อสารกบัผูเ้รยีนคนอื่นๆ ผูส้อน และครอบครวัใน
ชวีติ ประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม 

6.2 ผูเ้รยีนสามารถวางแผนและประเมนิหน้าที่
การท างานกลุ่มไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

7. ผู้เรียนสามารถแสดง ความสามารถในการ
ป้องกัน และจดัการแก้ไขปญัหาความขดัแย้งระหว่าง
บุคคลได ้

7.1 ผู้เรียนสามารถประเมิน ผลของการใช้วิธี
เจรจาต่อรองเพื่อประณี-ประนอมยอมความทัง้สองฝ่าย
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

7.2 ผูเ้รยีนสามารถประเมนิวธิกีารแกไ้ขปญัหาที่
ใชแ้ละสามารถพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

วัตถุประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึง
ความสามารถในการตดัสนิใจและแสดงความรบัผดิชอบ
ต่อบุคคล โรงเรยีน และสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 

8. ผูเ้รยีนสามารถพจิารณาถงึค่านิยมเชงิจรยิธรรม 
ความมัน่คงปลอดภยั และปจัจยัอื่นๆ ทางสงัคมเพื่อการ
ตดัสนิใจได ้

8.1 ผู้เรียนสามารถน าเหตุผลเชิงจริยธรรม
ประยุกตใ์ชร้่วมกบัค่านิยมทางสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 
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8.2 ผู้เรียนสามารถบอกความแตกต่างของ
ค่านิยมกับวัฒนธรรมทางสังคมได้ว่าส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจของสมาชกิไดอ้ย่างไร 

9. ผูเ้รยีนสามารถประยุกต์ใชท้กัษะการตดัสนิใจทีม่ี
ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในชีวิต 
ประจ าวนั รวมถงึการศกึษาและสถานการณ์อื่นๆ ได ้

9.1 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ถึงผลของการ
ตดัสนิใจในเหตุการณ์ปจัจุบนัที่มต่ีอการศกึษาและการ
ท างานในอนาคตได ้

9.2 ผูเ้รยีนสามารถประเมนิถงึความรบัผดิชอบ
ต่อการตดัสนิใจทีส่่งผลต่อสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลได้
อย่างถูกตอ้ง 

10. ผู้เรียนสามารถเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของ
ตนเอง โรงเรยีนและสงัคมได ้

10.1 ผูเ้รยีนสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ และประเมนิแผนการท างานทีต่อบสนอง
ต่อความตอ้งการของโรงเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

10.2 ผูเ้รยีนสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ และประเมนิแผนการท างานทีต่อบสนอง
ต่อความตอ้งการของสงัคมทัว่ไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ทางอารมณ์
และสงัคม 

จากการศกึษาเอกสารและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง พบว่า
การเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมมพีืน้ฐานมาจากแนวคดิ
และทฤษฎีเป็นจ านวนมาก ซึ่งในที่นี้ผู้วิจยัขอน าเสนอ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม
ทัง้หมด เพื่อการท าความเข้าใจในพื้นฐานแนวคิดของ
การเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมอย่างชดัเจน และถูกตอ้ง
ตามหลกัมาตรฐานการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมของ
องคก์รความร่วมมอืเพื่อการเรยีนรู้ทางวชิาการ อารมณ์ 
และสงัคม  [2] โดยผูว้จิยัขอน าเสนอดงันี้ 
1. ทฤษฎีสารสนเทศทางสงัคม (Social Information 
Processing Theory) 

จากการศึกษาพฤติกรรมที่เป็นปญัหาของผู้เรียน
ของ ด๊อกจ ์และคณะ (2002) [19]  พบว่า ผู้เรยีนที่ไม่
สามารถด าเนินกระบวนการทางสารสนเทศทางสงัคมได้

อย่างถูกต้องจะมีความเสี่ยงของการเกิดปญัหาด้าน
พฤติกรรม แต่ในทางตรงกันข้ามหากผู้เรียนสามารถ
ด าเนินกระบวนการแต่ละขัน้ตอนได้อย่างถูกต้องและมี
ประสทิธภิาพ เขากจ็ะสามารถแสดงออกทางพฤตกิรรมที่
พงึประสงคไ์ดอ้ย่างเหมาะสม ซึง่สามารถอธบิายไดด้ว้ย
องค์ประกอบของกระบวนการสารสนเทศทางสงัคม 5 
ขัน้ตอน ได้แก่ การแปลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็น
รหสั การให้ความหมายของรหสัและเก็บไว้ในความจ า
ระยะยาว การตอบสนอง เชงิพฤตกิรรม การประเมนิการ
ตอบสนอง และการแสดงออกทางพฤตกิรรม 
 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา (Problem 
Behavior Theory) 

เจสเสอร์ และคณะ (1991) [20] กล่าวว่าปจัจัย
ส าคัญที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปญัหาของ
ผูเ้รยีน ประกอบดว้ย 3 ปจัจยัดว้ยกนั คอื ปจัจยัทางดา้น
ภูมหิลงัและครอบครวั ปจัจยัด้านบุคลกิภาพส่วนบุคคล 
และปจัจยัด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งส าหรบัผู้เรยีนระดบัชัน้
ประถมศึกษาตอนปลายแล้ว ปจัจยัส าคญัที่เป็นความ
เสี่ยงและมีลกัษณะพฤติกรรมที่เป็นปญัหา คือ สาเหตุ
ของลกัษณะการเรียนรู้จากสงัคมและสิง่แวดล้อม และ
การท าความเขา้ใจเพื่อปรบัใช้ขอ้มูลและประสบการณ์ที่
ไดร้บัอย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ ดงันัน้
การท าความเขา้ใจถงึสาเหตุของพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหา 
คอื การเขา้ใจถงึความสมัพนัธข์องบุคลกิภาพของผูเ้รยีน
กบัสงัคมและสงิแวดล้อมได้อย่างชดัเจน ซึ่งจะน าไปสู่
แนวทางการให้ความช่วยเหลือป้องกันและแก้ไข
พฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหาทีเ่หมาะสมแก่ผูเ้รยีนต่อไป 
 

3. ทฤษฎีการจดัการตนเอง (Self-management 
Theory) 

แบนดูรา (1989) [21] กล่าวถงึรูปแบบของการ
จัดการพฤติกรรมตนเอง (A-O-B-C Model) มี
องคป์ระกอบส าคญั 2 ประการ คอื การควบคุมสิง่เรา้ 
(Stimulus control) และผลการกระท า (Consequence) 
ม ี4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ที ่1 การควบคุมสิง่เรา้หรอืการ
วางแผนจดัสิง่แวดลอ้ม หรอื A (Stimulus / Activator 
Control or Environmental Planning) ขัน้ที ่2 การใช้
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กระบวนการทางพุทธิปญัญาภายในตนเอง หรือ O 
(Cognitive process organism) ขัน้ที ่3 การใหแ้รงเสรมิ
และลงโทษตนเอง หรอื B (Self-reinforcement and 
Self-punishment) และขัน้ที่ 4 การควบคุมพฤติกรรม
ดว้ยพุทธปิญัญา หรอื C (Cognitive control) ส่วน แคน
เฟอร์ (1989) [22] กล่าวถึงรูปแบบการก ากบัตนเอง 
(Self-regulatory model) ม ี3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การส ารวจ
ตนเอง (Self-monitoring) การประเมนิตนเอง (Self-
evaluation) และการเสริมแรงตนเอง  (Self-
reinforcement) 
  

4. ทฤษฎีแบบแผนความเช่ือทางสุขภาพ (Health 
Belief Model Theory) 

เบคเกอร์ และคณะ(1975) [23] ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิด
ความเจบ็ปว่ย (Perceived susceptibility) การรบัรูค้วาม
รุนแรงของความเจบ็ปว่ย (Perceived severity) การรบัรู้
ป ร ะ โ ยช น์และกา ร ป้ องกัน รักษาความ เจ็บป่ ว ย 
(Perceived benefits)  การรับรู้ อุ ปสรรคของความ
เจ็บป่วย (Perceived barriers) แรงจูงใจด้านสุขภาพ 
(Health motivation) และปจัจยัร่วม (Modifying factor) 
ส่วน สเตเชอร ์และโรเซนสตอก (1997) [24] กล่าวถงึ
หลกัการของแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ 3 ขัน้ตอน 
ได้แก่ ความพร้อมที่จะปฏบิตัิ (Readiness to take 
action) การประเมนิคุณค่าการปฏบิตัติามค าแนะน าดา้น
สขุภาพของตนเอง (The Individuals’ evaluation of the 
advocated health action) และสิง่ที่ชกัน าใหเ้กดิการ
ปฏบิตั ิ(Cue to action) 
  

5. ทฤษฎีการส่งเสริมความสามารถทางอารมณ์และ
สงัคม (Social and Emotional Competence 
Promotion Theory) 

เวสวู๊ด (1997) [25] กล่าวถึงขัน้ตอนการพฒันา
ความสามารถทางสงัคมของผู้เรยีนได้เป็น 6 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ ขัน้ที ่1 การก าหนดทกัษะทีจ่ะสอน (Definition) 
ขัน้ที ่2 การท าใหดู้ (Model the skill) ขัน้ที ่3   การ
เลยีนแบบและฝึกซอ้ม (Imitation and rehearsal) ขัน้ที ่

4 การประเมนิผล (Feedback) ขัน้ที ่5 การจดัเตรยีม
สถานการณ์เพื่อใหโ้อกาสผูเ้รยีนไดใ้ช้ทกัษะ (Provide 
opportunity for the skill to be used) และขัน้ที่ 6 การ
ใหแ้รงเสรมิอย่างสม ่าเสมอ (Intermittent reinforcement) 
สว่น โกลแมน (1998) [26] ไดเ้สนอแนวคดิวธิกีารพฒันา
ความสามารถทางอารมณ์ของผู้เรียนไว้ 5 ประการ 
ได้แก่ การตระหนักรู้ในตนเอง การควบคุมตนเอง การ
สรา้งแรงจูงใจใหต้นเอง การเขา้ใจอารมณ์ของผูอ้ื่น และ
การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่น 
 

6. ทฤษฎีปัญญาสงัคม (Social-cognitive theory) 
แบนดูรา (1986) [27] กล่าวถึง แนวคดิของการ

เรยีนรูโ้ดยการสงัเกตหรอืการเลยีนแบบ (Observational 
learning หรอื Modeling) ม ี2 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1 การ
ไดร้บัมาซึง่การเรยีนรู้ (Acquisition) ม ี4 กระบวนการ 
ไดแ้ก่ กระบวนการเอาใจใส่ (Attention) กระบวนการ
จดจ า (Retention) กระบวนการแสดงพฤติกรรม 
(Reproduction) และกระบวนการการจูงใจ (Motivation) 
ขัน้ที ่2 การกระท า (Performance) ม ี3 กระบวนการ 
ได้แก่  กระบวนการสัง เกตของตนเอง  (Self 
Observation) กระบวนการตดัสนิ (Judgment Process) 
และกระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-
Reaction) ส่วนแนวคิดของการรบัรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Self-Efficacy) กล่าวถึงการรบัรู้ความสามารถ
ของตนเอง (Self-Efficacy) และความคาดหวังผลที่จะ
เกิดขึ้น (Outcome Expectation) ว่ าการรับรู้
ความสามารถของตนเองเป็นการตดัสนิความสามารถใน
การท างานของตวัผูเ้รยีนเอง แต่การคาดหวงัเกีย่วกบัผล
ทีจ่ะเกดิขึน้เป็นการประเมนิผลลพัธข์องพฤตกิรรม ซึง่ 2 
ตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์กันและมีผลต่อการตัดสินใจ
แสดงพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
 

7. ทฤษฎีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Intelligence Theory) 

Mayer and Salovey (1997) [28] กล่าวถงึความ
ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ซึ่ง
ประกอบดว้ยทกัษะการปรบัตวัของผูเ้รยีน 4 ประการ 
ได้แก่ ประการที่ 1 ความสามารถในการรบัรู้ การ
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ประเมนิและการแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม 
ประการที่ 2 ความสามารถของอารมณ์ในการกระตุ้น
ความคดิ ประการที ่3 ความสามารถในการท าความ
เข้าใจและวิเคราะห์ถึงอารมณ์  ประการที่  4 
ความสามารถในการตระหนักและควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง ต่อมา โกลแมน (1998) [26]  ไดป้รบัโมเดลความ
ฉลาดทางอารมณ์ใหป้ระกอบไปดว้ย ความสามารถส่วน
บุคคล (Personal Competence) คอืความสามารถของ
ผู้เรียนในการบริหารจัดการตนเอง ประกอบด้วย
องคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถตระหนักรูใ้น
ตนเอง ความสามารถจดัการอารมณ์ของตนเอง และ
ความสามารถในการจูงใจตนเอง ความสามารถทาง
สงัคม (Social Competence) คอืความสามารถของ
ผูเ้รยีนในการสร้างและรกัษาสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความรูส้กึการมี
สว่นร่วมในสงัคม และทกัษะสงัคม 
 

8. ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตผุล (Reasoned 
Action Theory) 

Fishbein and Ajzen (1975) [29] กล่าวถงึผูเ้รยีนว่า
โดยทัว่ไปแล้วผู้เรียนมีเหตุผลและสามารถใช้ข้อมูลที่
ตนเองมอียู่อย่างเป็นระบบ เพื่อพจิารณาผลทีอ่าจเกดิขึน้
จากการกระท าของตนเองก่อนตัดสินใจลงมือกระท า
หรอืไม่กระท าพฤตกิรรมนัน้ๆ ซึง่จากทฤษฎกีารกระท า
ดว้ยเหตุผล (Reasoned Action Theory) เป็นทฤษฎทีีใ่ช้
ในการท านายและอธบิายพฤติกรรมของบุคคล โดยมี
ความเชื่อมโยงของตัวแปรทางจิตวิทยาลกัษณะในเชิง
เหตุผลอย่างชดัเจน 

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้เรียนอยู่
ภายใต้การควบคุมของความคดิ โดยการใชข้อ้มูลทีม่อียู่
ซึง่ประกอบดว้ยความคดิและความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มผู้ที่
ใกลช้ดิหรอืมอีทิธพิลต่อตนเอง ผ่านการรบัรูค้่านิยมและ
มาตรฐานทางสงัคม และความเชื่อเกีย่วกบัผลทีเ่กดิขึน้
จากการกระท าของตนเอง รวมทัง้การประเมนิผลดแีละ
ผลเสยีที่เกดิขึน้จากการกระท าของตนเอง โดยประเมนิ
ผ่านการรบัรูผ้่านจากการมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม ซึง่

สิ่งเหล่านี้ เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจต่อการแสดง
พฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
 

9. ทฤษฎีรปูแบบพฒันาการทางสงัคม (Social 
Developmental Model Theory) 

Elliott and Mihalic (2004) [30] กล่าวถงึครอบครวั 
สงัคม และสิง่แวดล้อมว่ามบีทบาทส าคญัต่อปญัหาทาง
พฤติกรรมของผู้เรียน โดย  การแสดงเป็นรูปแบบ
พฒันาการทางสงัคม (SDM) ซึ่งจะเหน็ได้ว่าการเรยีนรู้
ทางสงัคม (Social Learning) ทีผ่ดิของผูเ้รยีน เป็นปจัจยั
ส าคัญต่อการส่งเสริมปญัหาทางพฤติกรรมให้มีความ
รุนแรงมากขึน้ ดงันัน้แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหาของผูเ้รยีนไดด้ี
ทีส่ดุ คอืการสนบัสนุนการเรยีนรูท้างสงัคมทีถู่กตอ้ง สว่น 
Hawkins, Catalano and Miller  (1992) [31] กล่าวถงึ
ปจัจยัเสีย่งต่อปญัหาทางพฤติกรรมที่ส าคญัของผู้เรยีน 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ปจัจยัส าคญั ไดแ้ก่ ปจัจยัทางสงัคม 
(Community Domain) ปจัจยัทางครอบครวั (Family 
Domain) ปจัจยัทางโรงเรียน (School Domain) และ
ปจัจัยส่วนบุคคลและกลุ่มคน (Peer Group and 
Individual Domain) 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ทางอารมณ์
และสงัคม 

งานวิจยัในประเทศ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พบว่าในประเทศไทยยงัไม่มีการศกึษาเรื่องการเรยีนรู้
ทางอารมณ์และสงัคมโดยตรง ซึ่งเป็นเพียงการศึกษา
องค์ประกอบของการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมแยก
สว่นกนัดงันี้ 

จริวด ีจุลส ารวล (2552) [16] ศกึษาเรื่องการสรา้ง
โมเดลการใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อพฒันาสมรรถภาพทาง
สงัคมของผูเ้รยีนช่วงชัน้ที ่3 ของโรงเรยีนในสงักดัเมอืง
พทัยา จากผลการวจิยัพบว่าหลงัการทดลองกลุ่มทดลอง
ทีไ่ดร้บัการใหค้ าปรกึษากลุ่มมรีะดบัของทกัษะทางสงัคม 
(Social Skills) การก ากบัตนเอง (Self-Regulation) การ
สื่อสาร (Communication) และ การตดัสนิใจทางสงัคม 
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(Social Decision Making) สูงขึน้กว่าก่อนการทดลอง 
และสงูกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รบัการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 

อดุล นาคะโร (2551) [16] ศกึษาเรื่องการพฒันา
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการ
ตนเองโดยใช้กิจกรรมแนะแนว ส าหรับผู้เรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 จากผลการวจิยัพบว่าหลงัการทดลอง
ก ลุ่มทดลองที่ ได้ รับการสอนกิจกรรมแนะแนวที่
ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้น มีระดับความสามารถในการจัดการ
ตนเอง (Self-Management) สูงขึน้กว่าก่อนการทดลอง 
และสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รบัการสอนกจิกรรมแนะ
แนวทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ 

สกล วรเจรญิศร ี(2550) [17] ศกึษาทกัษะชวีติและ
การสร้างโมเดลกลุ่มฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะชวีติของ
ผูเ้รยีนวยัรุ่น จากผลการวจิยัพบว่าหลงัการทดลองกลุ่ม
ทดลองที่ได้รบัการเขา้ร่วมกลุ่มฝึกอบรมที่ผู้วจิยัพฒันา
ขึน้ มรีะดบัทกัษะการตดัสนิใจ (Decision-Making Skill) 
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่
ไม่ไดร้บัการเขา้ร่วมกลุ่มฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติ ิ

สุนทร ีธ ารงโสตถสิกุล (2550) [12] ศกึษาเรื่องการ
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนักรูต้นเอง
ของผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 
โดยการจดักจิกรรมกลุ่ม จากผลการวจิยัพบว่าหลงัการ
ทดลองกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
กจิกรรมกลุ่มที่ผู้วิจยัพฒันาขึ้นเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

ปิยนาฏ สทิธฤิทธิ ์(2549) [13]  ศกึษาปจัจยัเชงิ
สาเหตุที่ส่งผลต่อการตระหนักรู้ตนเองของผู้เรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรธีรรมราช เขต 2 จากผลการวจิยัพบว่าปจัจยัเชงิ
สาเหตุทัง้ 6 ปจัจยัมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั   การ
ตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยปจัจยัที่มนี ้าหนักความส าคญัรวมสูงที่สุด 
คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล (Reasoning-
Oriented Child Rearing) รองลงมา คอื บุคลกิภาพ
แสดงตวั (Extravert Personality) สมัพนัธภาพระหว่าง

บุคคล (Interpersonal Relationship) เจตคติต่อพุทธ
ศาสนา (Attitude Toward Buddhism) และลกัษณะ
ความเป็นหญิงและชาย (Femininity and Masculinity) 
ตามล าดบั 

วาสณีิ ชุ่มกิง่ (2549) [14] ศกึษาผลของกจิกรรม
กลุ่มที่มีต่อทักษะชีวิตด้านจิตพิสัยของผู้ เ รียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากผลการวิจัยพบว่าหลังการ
ทดลองกลุ่มทดลองที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้โดยการจดั
กิจกรรมกลุ่มที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นมีระดับการตระหนักรู้
ตนเอง (Self-Awareness) สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 
และสงูกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ไดร้บัการจดัการเรยีนรู้โดย
การจดักจิกรรมกลุ่มที่ผู้วิจยัพฒันาขึ้นอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ

ศมาภรณ์ แผนสมบูรณ์ (2548) [18]  ศกึษาเรื่องผล
ของโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ของผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนวดั
จนัทรสโมสร จากผลการวจิยัพบว่าหลงัการทดลองกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอนด้วย
โปรแกรมทกัษะชวีติเพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ที่
ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นมีระดับการตระหนักรู้ตนเอง (Self-
Awareness) และและการตดัสนิใจ (Decision Making) 
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่
ไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มที่
ผูว้จิยัพฒันาขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

ผลงานวิจยัต่างประเทศ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พบว่ามีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาต่างประเทศได้
ศกึษาเกี่ยวกบัการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมโดยตรง
ดงันี้ 

วอชเบิร์น (2010) [32] ศึกษาการประเมินผล
โปรแกรมการเรยีนรู้ทางอารมณ์ สงัคม และพฒันาการ
ทางบุคลิกภาพของผู้เรียนระดบัชัน้ประถมตอนปลาย
จากโรงเรียนรัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา จาก
ผลการวิจยัพบว่าหลงัจากที่กลุ่มทดลองได้รบัการสอน
ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม PA มี
คะแนนความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ตนเอง (Relatively Beneficial) ความสามารถในการคดิ 
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(Though Declining) และระดับของพัฒนาการ 
(Developmental Trajectory) เพิม่สงูขึน้กว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

คอลดาเลล่า และคณะ (2009) [33] ศึกษาการ
พฒันาการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมของผูเ้รยีนเกรด 
2 จากผลการวจิยัพบว่าหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองที่
ได้รบัการสอนด้วยโปรแกรมการเรยีนรู้ทางอารมณ์และ
สงัคม Strong Start มีคะแนนระดบัพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ภายใน (Internalizing Prosocial Behavior) 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ภายนอก  (Externalizing 
Prosocial Behavior) การแสดงพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์
ต่อผูอ้ื่น (Peerrelated Prosocial Behavior) สงูกว่าก่อน
การทดลอง และสงูกว่าควบคุมอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

ฮลีเล่ (2008) [34] ศกึษาผลของการเรยีนรู้ทาง
อารมณ์และสงัคมต่อพฤติกรรมที่เป็นปญัหาของผู้เรยีน
หญิงเกรด 7 ดว้ยโปรแกรมการเรยีนรู้ทางอารมณ์และ
สงัคม จากผลการวจิยัพบว่าทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง 
ระดบัของตวัแปรตามทัง้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 

เมอเรลล ์และคณะ (2008) [35] ศกึษาการประเมนิ
ความรู้ด้านอารมณ์และสงัคม และความผิดปกติทาง
อารมณ์ของผูเ้รยีนเกรด 5 จากผลการวจิยัพบว่าหลงัการ
ทดลองกลุ่มผูเ้รยีนเกรด 5 ทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยโปรแกรม
การเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม Strong Kids มรีะดบั
คะแนนความรู้ด้านอารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Knowledge) สงูขึน้กว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติ แต่ผลที่ได้จากการทดสอบความ
ผดิปกติ (Symptoms Test) กลบัไม่พบความแตกต่าง
ระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง สว่นผลการทดลองกลุ่ม
ผูเ้รยีนเกรด 5 ที่ไดร้บัการสอนด้วยโปรแกรมการเรยีนรู้
ทางอารมณ์และสงัคม Strong Kids และผูเ้รยีนเกรด 9-
12 ทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยโปรแกรมการเรยีนรูท้างอารมณ์
และสงัคม Strong Teens หลงัการทดลองมรีะดบัคะแนน
ความรูด้า้นอารมณ์และสงัคม (Social and Emotional 
Knowledge) สงูขึน้กว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคญั 
และสามารถลดระดบัของความผดิปกตดิ้านอารมณ์และ

สงัคม (Negative Social and Emotional Symptoms) 
ไดอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

แฮนเซน (2007) [36]  ศกึษาผลของความ 
สามารถทางภาษาทีม่ต่ีอสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลของ
ผูเ้รยีนเกรด 4-6 จากผลการวจิยัพบว่าหลงัจากการสอน
ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาต ่าสามารถมี
พัฒนาการด้านพฤติกรรมและอารมณ์ที่ดีขึ้น และมี
คะแนนดา้นสมัพนัธภาพสงูขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 
แ ต่ เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กับ ก ลุ่ ม ผู้ เ รี ย น ที่ มี ร ะ ดับ
ความสามารถทางภาษาในระดบัปกติ กลบัพบว่ากลุ่ม
ผูเ้รยีนที่มรีะดบัความสามารถทางภาษาในระดบัปกติมี
พัฒนาการด้านพฤติกรรมและอารมณ์ที่ดีกว่า และมี
คะแนนดา้นสมัพนัธภาพสงูกว่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 

อสิซาว่า (2006) [37] ศกึษาผลของโปรแกรมการ
เรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมที่มต่ีอปญัหาการเจบ็ป่วย
และการรับรู้ ข้อมูลของวัย รุ่ น ในศูนย์การแพทย ์
(Residential Treatment Center) ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
จากผลการวจิยัพบว่าหลงัจากการสอนดว้ยโปรแกรมการ
เรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม กลุ่มทดลองมรีะดบัคะแนน
ของทกัษะทางอารมณ์ (Emotional Skills) ทกัษะทาง
สงัคม (Social Skills) และทักษะการแสดงออกทาง
พฤติกรรม (Behavior Skills) สูงขึน้ ในขณะที่คะแนน
ของกลุ่มควบคุมไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถติ ิ 

เฟล และคณะ (2005) [38] ศกึษาผลของโปรแกรม
การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมทีม่ต่ีอการตัง้เป้าหมาย 
(Goal Setting) การอนุมานสาเหตุ (Attribution) และ
พฤติกรรมของผู้เรยีนเกรด 5-6 จากผลการวจิยัพบว่า
หลงัจากการสอนด้วยโปรแกรมการเรยีนรู้ทางอารมณ์
และสงัคม กลุ่มทดลองแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
(Prosocial) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สามารถ
ร่วมมอืกนัท างาน (Cooperative) และสามารถใหเ้หตุผล
ส าหรับการแก้ไขปญัหา (Egalitarian Reason) ได้
เหมาะสมกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
นอกจากนี้ยงัพบว่ากลุ่มทดลองมรีะดบัของความกา้วรา้ว 
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(Aggressive) และพฤติกรรมต่อต้านสงัคม (Antisocial) 
น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูท้าง
อารมณ์และสังคมทัง้ ในและต่างประเทศ ผู้วิจ ัยขอ
น าเสนอขอ้คน้พบดงันี้ 

1. ในประเทศไทยยงัไม่มกีารศกึษาเรื่องการเรยีนรู้
ทางอารมณ์และสงัคมโดยตรง แต่เป็นเพียงการศึกษา
องค์ประกอบของการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมแยก
สว่นกนัเท่านัน้ หรอืเป็นเพยีงการศกึษาผ่านตวัแปรอื่นๆ 
เช่น ทกัษะชวีิต (Life Skills) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Intelligence) เป็นต้น ซึง่ตวัแปรเหล่านี้มกั
ได้รบัการศึกษาซ ้าๆ ดงันัน้งานวิจยัในประเทศไทยจึง
ต้องการการศึกษาตัวแปรใหม่ๆ เช่น การเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสงัคม (Social and Emotional Learning) 
ซึ่ง เ ป็นตัวแปรใหม่ที่ก าลัง ได้รับความสนใจจาก
นักจติวทิยาและนักการศกึษาต่างประเทศ น ามาศกึษา
และพฒันาให้มคีวามเหมาะสมกบับรบิทและวฒันธรรม
ทางสังคมของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาคุณภาพชวีติและยกระดบัการศกึษาของนักศกึษา
ไทยใหด้ขีึน้ต่อไปในอนาคต  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่เป็น
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนปลายถงึมธัยมศกึษา
ตอนต้น เนื่องจากนักเรียนวยันี้เป็นวยัที่ก าลงัพฒันาสู่
ช่วงวยัรุ่นจงึมคีวามเสีย่งของปญัหาดา้นพฤตกิรรมมาก
ทีสุ่ด ดงันัน้นักวจิยัส่วนใหญ่จงึตระหนักถึงความส าคญั
ในการป้องกนัความเสีย่งและแกไ้ขปญัหาพฤตกิรรมของ
นักเรียนในกลุ่มนี้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาในบริบทของระบบการศึกษาไทย การให้
ความส าคญัในช่วงวยัดงักล่างถือว่ายงัไม่เพียงพอ ซึ่ง
งานวิจัยชิ้นนี้ถือเป็นการส ารวจเบื้องต้น และมุ่งหา
แนวทางในการพฒันาในกลุ่มวยัรุ่นซึง่เป็นช่วงวยัส าคญั
ทีต่่อเนื่องจากวยัเดก็ 

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูท้าง
อารมณ์และสงัคมทัง้ในและต่างประเทศ  
สามารถสรุปไดว้่างานวจิยัต่างประเทศทีศ่กึษาเกีย่วกบั 
การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมส่วนใหญ่ใชโ้ปรแกรมที่
มลีกัษณะการท ากจิกรรมกลุ่มเป็นเครื่องมอืในการพฒันา 

การวิจัยส่วนใหญ่เป็นลักษณะกึ่ งทดลอง (Quasi-
Experiment) ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น
นักเรียนปกติที่ก าลงัศึกษาระดบัชัน้ประถมศึกษาตอน
ปลายถงึมธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 30-60 คน และผล
การทดลองจากการพฒันาระดบัของการเรยีนรูท้าง 
อารมณ์และสงัคมของนักเรียน สามารถลดระดับของ
ปญัหาทางพฤติกรรมและเพิม่ระดบัของพฤติกรรมที่พงึ
ประสงค์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่งานวิจัยใน
ประเทศไทยยงัไม่มกีารศกึษาและพฒันาการเรยีนรู้ทาง
อารมณ์และสงัคมของนกัเรยีนไทยโดยตรง แต่เป็นเพยีง
การศกึษาองค์ประกอบของการเรยีนรู้ทางอารมณ์และ
สงัคมแยกส่วนกนัเท่านัน้ ดงันัน้ผู้วิจยัชิ้นนี้จึงเล็งเห็น
ความส าคญัในส ารวจระดบัการเรียนรู้ทางอารมณ์และ
สงัคม ส าหรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัซึง่ยงัไม่มกีารศกึษา
มาก่อนทัง้ในและต่างประเทศ โดยนอกจากน้ียงัไดพ้ฒันา
แบบประเมนิใหม้คีวามเหมาะสมกบับรบิทและวฒันธรรม
ทางสงัคมของประเทศไทย ตลอดจนเป็นแนวทางใหแ้ก่ผู้
ที่สนใจศึกษาหรือน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกนัความ
เสี่ยงและแก้ไขปญัหาทางพฤติกรรม และผลการเรียน
ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
  

การศึกษาการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมส าหรบั
นักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย ธนบุ รี  แ ละ
มหาวทิยาลยัพะเยาผู้วจิยัขอน าเสนอกรอบแนวคดิของ
การวจิยัดงันี้ 
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ภาพท่ี  1  กรอบแนวคดิในการวจิยั (Conceptual framework) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  ส่วนแรก แบบสอบถามเพื่อสอบถามขอ้มูลเกีย่วกบั
ตวัแปรเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ศาสนา ผลการเรยีน 
อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 
สถานภาพสมรสของผูป้กครอง และรายไดข้องผูป้กครอง 

ส่วนท่ีสอง มาตรวัดการเรียนรู้ทางอารมณ์และ
สงัคม (A Social and Emotional Learning Self-rating 
Assessment) ซึ่งผูว้จิยัพฒันาขึน้เอง โดยพจิารณาจาก
องคป์ระกอบย่อยทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการตระหนัก
รูต้นเอง จ านวน 4 ขอ้ (2) ดา้นการจดัการตนเอง จ านวน 
5 ขอ้ (3) ดา้นการตระหนกัรูส้งัคม จ านวน 8 ขอ้ (4) ดา้น
การสร้างสมัพนัธภาพ จ านวน 6 ข้อ และ (5) ด้านการ
รบัผิดชอบต่อการตัดสินใจ จ านวน 8 ข้อ รวมเป็นข้อ
ค าถามทัง้หมดจ านวน 31 ขอ้ เป็นมาตรวดัแบบจดัอนัดบั 
(Rating Scale) ประกอบไปด้วย 5 ช่วง ได้แก่ “1” 
หมายถงึ ไม่เคยจนถงึ “5” หมายถงึ ตลอดเวลา 

ส าหรบัค่าความเที่ยงของมาตรวัดการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสังคม พบว่า เมื่อพิจารณามาตรโดยรวม
ความเที่ยงอยู่ในระดับสูงมาก เท่ากับ 0.931 ส าหรับ
มาตรวดัรายด้าน (1) ด้านการตระหนักรู้ตนเอง เท่ากบั 
0.729 (2) ดา้นการจดัการตนเอง เท่ากบั 0.717 (3) ดา้น

การตะหนักรู้ส ังคม เท่ากับ 0.833 (4) ด้านการสร้าง
สมัพนัธภาพ เท่ากบั 0.822 และ (5) ดา้นการรบัผดิชอบ
ต่อการตดัสนิใจเท่ากบั 0.853 

ส่วนท่ีสาม มาตรวดัการรับรู้ศักยภาพทางสงัคม 
(Perceived Social Competent Scale) พฒันาขึน้โดย 
แอนเดอรส์นั-บุชเชอร,์ ไอชนิิ, และ อโมโรส (Anderson-
Butcher, Iachini, และ Amorose) ในปี 2008 ซึง่ผูว้จิยัได้
แปลแบบวดัและใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาความถูกตอ้งของ
ภาษา มาตรวดัน้ีประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 6 ขอ้
เป็นมาตรวดัแบบจดัอนัดบั (Rating scale) ประกอบไป
ด้วย 5 ช่วง ได้แก่ “1” หมายถึง ไม่จริง จนถึง “5” 
หมายถงึ จรงิมาก 
 
การวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาเพศชายจ านวน 73 คน 
และเพศหญงิจ านวน 234 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.8 และ 
76.2 ตามล าดบั มอีายุระหว่าง 17-37 ปี คดิเป็นค่าเฉลีย่
เท่ากบั 21.76 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.94 
ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้ปีที ่4 มากทีสุ่ดจ านวน 150 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ49.7 รองลงมาคอืชัน้ปีที ่1 จ านวน 125 คน 

การเรียนรู้ทางอารมณ์
และสงัคม 

เพศ 

อาย ุ

ความมัน่ใจใน
การเรียน 

ประเภท
มหาวิทยาลยั 

 

ศกัยภาพ
ทางการเรียน 

การเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสงัคม 

เพศ 

อาย ุ

ความมัน่ใจใน
การเรียน 

ประเภท
มหาวิทยาลยั 

 
ศกัยภาพทาง

สงัคม 
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คดิเป็นรอ้ยละ 41.4 ชัน้ปีทีน้่อยทีสุ่ดคอืชัน้ปีที ่2 จ านวน 
8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.6 มผีลการเรยีนเฉลีย่เท่ากบั 3.03 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.36 มคี่าเฉลีย่ของระดบั
ความมัน่ใจในความสามารถทางการเรียนเท่ากบั 4.19 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 และนับถือศาสนา
พุทธจ านวน 292 คน ศาสนาครสิต์จ านวน 13 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 95.7 และ 4.3 ตามล าดบั  

อาชพีของผูป้กครองของกลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวน
มากทีส่ดุคอื รบัจา้งทัว่ไป จ านวน 130 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 43.0 สว่นอาชพีทีม่จี านวนน้อยทีส่ดุคอื รฐัวสิาหกจิ 
จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.3 ระดบัการศกึษาของ
ผูป้กครองทีม่จี านวนมากทีส่ดุ คอื ระดบัชัน้ประถมศกึษา
ตอนปลาย จ านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ34.5 สว่น
ผูป้กครองทีไ่ม่ไดร้บัการศกึษามจี านวนน้อยทีส่ดุ คอื 2 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.6 สถานภาพสมรสของผูป้กครองที่
มจี านวนมากทีส่ดุ คอื อยู่ดว้ยกนั จ านวน 261 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 85 สว่นสถานภาพโสดมจี านวนน้อยทีส่ดุ 
เท่ากบั 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 และรายไดข้อง
ผูป้กครองต่อเดอืนอยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท มี

จ านวนมากทีส่ดุเท่ากบั 89 คน รองลงมาเป็นชว่งทีต่ ่า
กว่า 5,000 บาท จ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29 และ 
27.4ตามล าดบั สว่นผูป้กครองทีไ่ม่มรีายไดม้จี านวนน้อย
ทีส่ดุ เท่ากบั 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1 

โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาของ
มหาวทิยาลยัพะเยา (มหาวทิยาลยัรฐับาล) จ านวน 200 
คน  แล ะ เ ป็ นนั กศึกษาข องมหาวิท ยาลัย ธนบุ ร ี
(มหาวทิยาลยัเอกชน) จ านวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
65.1 และ 34.9 ตามล าดบั และระดบัของการเรยีนรูท้าง
อารมณ์และสงัคมของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการรบัผดิชอบ
ต่อการตัดสินใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62 รองลงมาคอืด้านการ
ตระหนักรูต้นเอง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 ส่วนเบีย่งเบน
มารฐานเท่ากับ 0.70 ด้านการสร้างสมัพันธภาพ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.66 ส่วนดา้นการจดัการตนเอง และดา้นการตระหนักรู้
สงัคม มคี่าเฉลี่ยเท่ากนั คอื 3.37 โดยมสี่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.64 และ 0.61 ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 2  ผลการวเิคราะหถ์ดถอยของชุดตวัแปรท านายต่อตวัแปรผลการเรยีน (N=307) 

 หมายเหตุ R2 = 0.093 
 

การวิเคราะห์ถดถอยพหขุองตวัแปรตามผล
การเรียนของนักศึกษา 
ขอ้มูลจากตารางพบว่าตวัแปรท านายที่สามารถท านาย
ผลการเรยีนของนกัศกึษาไดอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 

 
 
ไดแ้ก่ อายุ ประเภทของมหาวทิยาลยั และการเรยีรูท้าง
ทางอารมณ์และสงัคม เมื่อพจิารณาจากอทิธพิลของตวั
แปรท านายทีม่ต่ีอผลการเรยีนพบว่า อายุท านายผลการ
เรียนได้มากที่สุด  (=-0.249)  ก ล่าวคือ อายุของ
นกัศกึษายิง่น้อยผลการเรยีนยิง่เพิม่ขึน้ หรอืนักศกึษาใน

ตวัแปรท านาย สมัประสทิธิใ์นรปู
คะแนนดบิ 

สมัประสทิธิใ์นรปูคะแนน
มาตรฐาน 

ค่า t p 

เพศ 0.047 0.061 1.058 .291 
อาย ุ -0.021 -0.249 -2.757 .006 
ความมัน่ใจดา้นการ
เรยีน 

-0.004 -0.009 -0.148 .882 

ประเภทมหาวทิยาลยั -0.189 -0.271 -3.007 .003 
การเรยีนรูท้างอารมณ์
และสงัคม 

0.031 0.239 4.184 .000 
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ระดับปีการศึกษาที่ต ่ากว่ามีผลการเรียนดีกว่า ต่อมา
ได้แก่ ตัวแปรการ เรียนรู้ ท างอา รมณ์และสัง คม 
(=0.239)  คือ เมื่อระดับการเรียนรู้ทางสังคมของ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น ท าให้ระดับการศึกษาของนักศึกษา
เพิม่ขึน้ตามไปดว้ยสดุทา้ยคอื  
ประเภทของมหาวทิยาลยั (=-0.271) มผีลต่อระดบัผล
การเรยีน โดยพบว่ามหาวทิยาลยัพะเยา (มหาวทิยาลยั
รัฐ )  มีผ ลก าร เ รีย นสู ง ก ว่ า มห าวิท ย าลัย ธนบุ ร ี
(มหาวทิยาลยัเอกชน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

นอกจากนี้เมื่อพจิารณาโมเดลโดยรวมจะพบว่าชุด
ของตวัแปรท านายทัง้หมดสามารถท านายผลการเรยีน
ไดป้ระมาณรอ้ยละ 9.30 
 

การวิเคราะห์ถดถอยพหขุองตวัแปรตามการ
รบัรู้ศกัยภาพทางสงัคมของนักศึกษา 
 

ตาราง 3  ผลการวเิคราะหถ์ดถอยของชุดตวัแปรท านาย
ต่อการรบัรูศ้กัยภาพทางสงัคม (N=307) 
 
หมายเหตุ R2 = 0.097 

ข้อมูลจากตารางท่ี 3 พบว่าตัวแปรท านายที่
สามารถท านายการรบัรูศ้กัยภาพทางสงัคมของนกัศกึษา
ไดอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติเิพยีงตวัเดยีว คอื การเรยีนรู้
ทางอารมณ์และสงัคม (=-0.290) ซึง่สามารถตคีวามได้

ว่า ระดับของการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของ
นกัศกึษายิง่มากการรบัรูศ้กัยภาพทางสงัคมจะยิง่เพิม่ขึน้ 

นอกจากนี้เมื่อพจิารณาโมเดลโดยรวมจะพบว่าตวัแปร
ท านายสามารถท านายการรบัรู้ศกัยภาพทางสงัคมของ
นกัศกึษาไดป้ระมาณรอ้ยละ 9.70 
 
สรปุผลการวิจยั 

1. ตวัแปรท านายทีส่ามารถท านายผลการเรยีนของ
นักศกึษาได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิไดแ้ก่ อายุ (=-
0.249) การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (=0.239) 
และประเภทของมหาวทิยาลยั (=-0.271) ตามล าดบั  

2. ตัวแปรท านายที่สามารถท านายการรับรู้
ศกัยภาพทางสงัคมของนกัศกึษาไดอ้ย่างมนียัส าคญัทาง
สถติ ิคอื การเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม (=-0.290) 

 
อภิปรายผล 

1. จากการวิจยัพบว่าตัวแปรท านายที่สามารถ
ท านายผลการเรยีนของนกัศกึษาไดอ้ย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติ ได้แก่ อายุ ประเภทของมหาวิทยาลัย และการ
เรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม โดยเมื่อพิจารณาจาก
อิทธิพลของตัวแปรท านายที่มีต่อผลการเรียน พบว่า 
อายุของนักศึกษาสามารถท านายผลการเรียนได้มาก
ทีสุ่ด (=-0.249) กล่าวคอือายุของนักศกึษายิง่น้อยผล
การเรยีนยิง่เพิม่ขึน้ หรอืนักศกึษาในระดบัปีการศกึษาที่
ต ่ากว่ามผีลการเรยีนดกีว่า ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษา
ของ Haist และคณะ (2000) พบว่าอายุของกลุ่มตวัอย่าง
สามารถท านายผลการเรยีนไดอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 

ตัวแปรท านายที่สามารถท านายผลการเรียนของ
นักศึกษาได้อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติ เ ป็นอันดับ
รองลงมา คือ ตวัแปรการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม 
(=0.239) กล่าวคอื เมื่อระดบัการเรยีนรูท้างสงัคมของ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น ท าให้ระดับการศึกษาของนักศึกษา
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ 
Kramer และคณะ[3], Payton และคณะ [4], Romasz 
และคณะ (2004), และ Elias และคณะ (1997) พบว่า
เมื่อระดบัของการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของกลุ่ม
ตวัอย่างเพิม่สงูขึน้ ส่งผลใหผ้ลการเรยีนเพิม่สูงขึน้ตาม
ไปดว้ย โดยสามารถอธบิายไดว้่าการเรยีนรูท้างอารมณ์

ตวัแปร
ท านาย 

สมัประสทิธิ ์
ในรปู

คะแนนดบิ 

สมัประสทิธิใ์น
รปูคะแนน
มาตรฐาน 

ค่า t p 

เพศ -0.078 -0.064 -
1.111 

.268 

อายุ 0.012 0.090 1.000 .318 
คว ามมัน่ ใ จ
ดา้นการเรยีน 

-0.055 -0.071 -
1.234 

.218 

ประเภท
มหาวทิยาลยั 

0.079 0.072 0.800 .424 

การเรยีนรู้
ทางอารมณ์
และสงัคม 

0.059 0.290 5.090 .000 
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และสงัคมประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness) ด้านการ
จดัการตนเอง (Self-Management) ด้านการตระหนักรู้
สงัคม (Social-Awareness) ด้านการรบัผดิชอบต่อการ
ตดัสนิใจ (Responsible Decision Making) และดา้นการ
สร้างสัมพันธภาพ (Relationship Skills) ซึ่ง
องค์ประกอบด้านต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้นักศึกษา
สามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจสิง่ต่างๆ รอบตวัที่เกดิขึน้ไดต้าม
ความเป็นจรงิ สามารถควบคุมอารมณ์และการกระท า
ของตนให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม สามารถคิด
ตัดสินใจและแก้ไขปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้สามารถสื่อสารกบัผู้อื่นและสร้าง
สมัพนัธภาพกบัผู้อื่นไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีลว้น
เป็นสิง่เป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการหล่อหลอมกระบวนการ
คดิแกไ้ขปญัหาและสรา้งวนิัยในการเรยีน โดยจะช่วยให้
นกัศกึษาสามารถพฒันาศกัยภาพในการเรยีนไดด้ยีิง่ขึน้ 
และสง่ผลใหผ้ลการเรยีนดขีึน้ตามไปดว้ย 

2. พบว่าตวัแปรท านายทีส่ามารถท านายการรบัรู้
ศกัยภาพทางสงัคมของนกัศกึษาไดอ้ย่างมนียัส าคญัทาง
สถติเิพยีงตวัเดยีว คอื การเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
(=-0.290) ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ระดับของการ
เรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักศึกษายิ่งมากการ
รบัรู้ศกัยภาพทางสงัคมจะยิ่งเพิม่ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบั
การศกึษาของ Durlak และคณะ [5], Wiekens และ 
Stapel [8], Axelrod และคณะ [6], Kimber และ Sandel 
[9], Ji และคณะ [39], และ Mindess และคณะ [7] พบว่า
เมื่อระดบัของการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของกลุ่ม
ตัวอย่างเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลการรบัรู้ศกัยภาพทางสงัคม
เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยสามารถอธิบายได้ว่าการ
เ รี ย น รู้ ท า ง อ า รม ณ์แ ล ะสัง คมปร ะกอบ ไปด้ ว ย
องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนักรูต้นเอง 
(Self-Awareness) ด้านการจัดการตนเอง  (Self-
Management)  ด้ านการตระหนักรู้ ส ังคม  (Social-
Awareness)  ด้านการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ 
(Responsible Decision Making) และด้านการสร้าง
สมัพนัธภาพ (Relationship Skills) ซึง่องคป์ระกอบดา้น
ต่างๆเหล่านี้จะส่งผลใหน้ักศกึษาสามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจ

ความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของตนและผู้อื่นได้
ถูกต้องตามความเป็นจรงิ สามารถควบคุมอารมณ์และ
การกระท าของตนให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
สามารถตัดสิน ใจและรับผิดชอบสิ่งที่ เกิดขึ้นอัน
เนื่ องมาจากการกระท าของตนเอง รวมทัง้สามารถ
สื่อสารกับผู้อื่นและสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างด ีซึ่งความสามารถในการเรียนรู้ทางอารมณ์และ
สงัคมของนิสติจะสามารถป้องกนัความเสีย่งและแก้ไข
พฤติกรรมที่เป็นปญัหาได้อย่างมีประสทิธิภาพ ดงันัน้
การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนิสติจึงควรได้รบั
การพฒันา เพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมพงึประสงคใ์หเ้กดิขึน้ 
ซึง่เป็นสิง่ส าคญัมากส าหรบัการด ารงชวีติอยู่ในสงัคมได้
อย่างเหมาะสมและเป็นปกตสิขุ 

 
9. ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลวิจยัไปใช้ 

จากการศึกษาพบว่าระดับของการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสงัคมของนกัศกึษา สามารถไดร้บัการพฒันา
ให้สูงขึ้นได้ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และ
สงัคมส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของ รังสิ
รศัม์ นิลรตัน์ [40] ที่ผู้วิจยัพฒันาขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐาน
ส าหรบัการพฒันาการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของ
นักศกึษา โดยสามารถน าไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัช่วง
อายุของนกัศกึษาไดด้งันี้ 

1. ผู้สอนควรจะมีบทบาทในการเปิดโอกาสให้
นักศกึษามสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ในการท า
กจิกรรมอย่างทัว่ถงึ เพื่อกระตุ้นใหน้ักศกึษาไดม้โีอกาส
ฝึกฝนการแสดงออกทางความคดิทีเ่สรมิสร้างการเรยีนรู้
ท า งอา รม ณ์และสัง คมของนักศึกษ า ได้อย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 

2. ผู้สอนควรมีบทบาทในการเปิดโอกาสให้
นกัศกึษามสีว่นร่วมในการแสดงออกถงึความสามารถใน
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมในสถานการณ์สมมติ
อย่างทัว่ถึง เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝน
การแสดงออกถงึความสามารถในการเรยีนรูท้างอารมณ์
และสงัคมในสถานการณ์จรงิไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

3. ผู้สอนควรแจ้งผลการประเมินใบงานของ
นกัศกึษาแต่ละคนใหท้ราบในทุกกจิกรรม เพื่อเป็นขอ้มูล
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ย้อนกลับให้นักศึกษาได้ประเมินระดบัการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสงัคมด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้นักศึกษามี
ความสนใจในการท ากจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4. ในส่วนของกจิกรรมกลุ่มแต่ละครัง้ผู้สอนควร
แบ่งกลุ่มนักศึกษาในการท ากิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มให้
นักศึกษาทุกคนสลับเปลี่ยนกลุ่มการท ากิจกรรมไป
เรื่อยๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้ท างาน
ร่วมกนัอย่างทัว่ถึง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรยีนรู้ถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การท างานร่วมกบัผูอ้ื่นใน
ลกัษณะต่างๆ รวมไปถึงได้ฝึกฝนวธิคีดิ วธิกีารท างาน 
การแสดงออก และการแกไ้ขปญัหากลุ่มทีแ่ตกต่างกนัไป
แต่ละสถานการณ์อย่างเหมาะสม  

5. ในขณะท ากจิกรรมทุกครัง้ผูส้อนควรสงัเกตและ
บนัทึกพฤติกรรมการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของ
นักศกึษาเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรม
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมที่ไม่เหมาะสมของ
นกัศกึษา แลว้น ามายกเป็นตวัอย่างค าถามของกจิกรรม
ในแต่ละครัง้ เพื่อกระตุ้นให้นักศกึษาช่วยกนัคดิวธิกีาร
แก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียน และเป็นการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ซึง่จะช่วยใหน้ักศกึษาคนดงักล่าวไดต้ระหนัก
ถงึพฤตกิรรมของตนเองในทนัท ีเนื่องจากนักศกึษาบาง
คนไม่ทราบลกัษณะและวธิกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมที่
ไม่เหมาะสมของตนเอง 

6. ควรส่งเสรมิลกัษณะกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัการ
พฒันาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี เช่น กิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน และการให้บริการแก่ชุมชนในลกัษณะจติอาสา 
เป็นตน้ (Wilhite & Silver, 2005) 
10. ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาระดบัการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม
ของนักศกึษาระดบัชัน้อื่นๆ เพื่อส่งเสรมิให้นักศกึษาใน
ทุกระดับชัน้เข้าใจและเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของ
ตนเองมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการป้องกนัความ
เ สี่ ย ง ป ัญ ห า ท า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี
ประสทิธภิาพในอนาคต 

2. ควรจะศึกษาตัวแปรท านายอื่นๆ ที่สามารถ
ท านายผลการเรยีนและการรบัรูศ้กัยภาพทางสงัคมของ
นักศึกษาเพิ่มเติม เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลย้อนกลบัใน
การส่งเสริมผลการเรียน และคุณลักษณะการรับรู้
ศกัยภาพทางสงัคมของนกัศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. ควรจะพฒันาแบบประเมนิการเรยีนรูท้างอารมณ์
และสงัคม และแบบสอบถามเกีย่วกบัการรบัรูศ้กัยภาพ
ทางสงัคมรปูแบบอื่นเพิม่เตมิ เพื่อใหก้ารวดัระดบัการ
เรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม และคุณลกัษณะของการ
รบัรูศ้กัยภาพทางสงัคมของนกัศกึษามคีวามเทีย่ง 
(Reliability) และความตรง (Validity) มากยิง่ขึน้ และจะ
ช่วยใหส้ามารถวางแผนการแกไ้ขปญัหาการเรยีน และ
พฤตกิรรมทางสงัคมทีไ่ม่เหมาะสมของนกัศกึษาไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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