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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีว ัตถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่ างการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสัง คม และศักยภาพ
ทางการเรีย นและทางสัง คมของนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีจ ากมหาวิท ยาลัย ของรัฐและเอกชน จ านวน 307 คน
ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรท านายที่สามารถท านายศัก ยภาพทางการเรียนได้อย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ได้แก่ อายุ
ประเภทของมหาวิทยาลัย และการเรียนรูท้ างอารมณ์และสังคม สาหรับตัวแปรทีส่ ามารถทานายศักยภาพทางสังคมได้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่ การเรียนรูท้ างอารมณ์และสังคมเท่านัน้ นอกจากนี้ งานวิจยั ได้นาเสนอแนวคิด วิธกี าร
และกิจกรรมทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาการเรียนรูท้ างอารมณ์และสังคมสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี
คาสาคัญ: การเรียนรูท้ างอารมณ์และสังคม นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

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.
Keywords: Social and Emotional Learning, undergraduates, public and private universities
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บทนา
ั หาของวัย รุ่ น ในสัง คมไทยที่
ปรากฏการณ์ ป ญ
เกิดขึ้นในปจั จุบนั ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็ น
ั หาสั ง คมที่ ทุ ก ฝ่ า ยจ าเป็ นต้ อ งร่ ว มมื อ กั น เร่ ง
ปญ
ดาเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ อย่างจริงจังเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวติ และการศึกษาของผู้เรียนให้ดขี ้นึ
ในอดีตทีผ่ ่านมาการประชุมของศูนย์การประชุมด้านสถิติ
การศึกษาแห่งชาติ [1] ได้เน้นย้าว่าตัง้ แต่อดีต ผู้เรียน
ส่วนใหญ่ มีปญั หาทางการเรียนเป็ น จานวนมาก และมี
แนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ โดยปญั หาส่วนใหญ่มกั
มีสาเหตุมาจากปจั จัยทางอารมณ์และสังคมมากกว่าร้อย
ละ 90 จนกระทัง่ ในช่ ว งต้ น ปี พุ ท ธศัก ราช 2553 กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินงานติดตาม
สถานการณ์ความเข้มแข็งด้านจิตใจเพื่อให้การดูแลและ
ช่วยเหลือแก่ผเู้ รียนทีม่ คี วามเสีย่ งปญั หาด้านอารมณ์และ
จิ ต ใจโดยการใช้ แ บบประเมิ น จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ น
(Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ) ใน
การคัดกรองผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการจานวน 1,732 คน
พบว่าปญั หาส่วนใหญ่ทพ่ี บ คือ ปญั หาความสัมพันธ์กบั
ั หา
เพื่อ นซึ่ง ถู ก พบมากถึง ร้อ ยละ 73.9 ส่ว นป ญ
พฤติกรรมก้าวร้าวถูกพบเป็ นอันดับรองมาร้อยละ 29.6
นอกจากนี้ยงั มีปญั หาสมาธิสนั ้ และอยู่ไม่นิ่งและปญั หา
ด้านอารมณ์ถูกพบเป็ นร้อยละ 27.8 และ 13.9 ตามลาดับ
ซึ่งปญั หาเหล่านี้ล้วนมาจากสาเหตุ สาคัญ 2 ประการ
ได้แ ก่ สาเหตุ จ ากอารมณ์ ข องตนเอง และสาเหตุ จ าก
บริบทของสังคม ดังนัน้ จากข้อมูลข้างต้นจึงสามารถสรุป
ได้ว่าแนวทางสาคัญทีส่ ุดเพื่อการป้องกันความเสีย่ งและ
ั หาต่ า งๆ ที่เ กิด ขึ้น กับ ผู้เ รีย นในป จั จุ บ ัน คือ
แก้ไ ขป ญ
การศึกษาการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคมของผู้เรีย น
เพื่ อ ทางแนวทางการสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ ท าง
อารมณ์และสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
การเรีย นรู้ท างอารมณ์ แ ละสัง คม (Social and
Emotional Learning) เป็ นกระบวนเรียนรู้ของผู้เรียน
เพื่อพัฒนาความสามารถทางอารมณ์และสังคมได้อย่าง
เหมาะสมตามหลักพัฒนาการและมาตรฐานการเรียนรู้
ทางอารมณ์และสังคมของแต่ละช่วงวัย โดยองค์กรความ
ร่วมมือเพื่อการเรียนรูท้ างวิชาการ อารมณ์ และสังคม [2]
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ไ ด้ เ ส นอ ว่ า ก า ร เรี ย นรู้ ท า ง อา รม ณ์ แ ล ะ สั ง ค ม มี
องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ การตระหนักรูต้ นเอง (Selfawareness) การจัดการตนเอง (Self-management)
ก า ร ต ร ะ ห นั ก รู้ สั ง ค ม ( Social-awareness) ก า ร
รับ ผิด ชอบต่ อ การตัด สิน ใจ (Responsible decision
making) และการสร้า งสัม พัน ธภาพ (Relationship
skills) ซึง่ ส่งผลให้ผเู้ รียนสามารถรับรูแ้ ละเข้าใจความคิด
อารมณ์ และความรูส้ กึ ของตนและผูอ้ ่นื ได้ตามความเป็ น
จริง สามารถควบคุมอารมณ์ และการกระทาของตนให้
แสดงออกได้ อ ย่ า งเหมาะสม สามารถตัด สิน ใจและ
รับผิดชอบสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อันเนื่องมาจากการกระทาของตน
รวมทัง้ สามารถสื่อสารกับผูอ้ ่นื และสร้างสัมพันธภาพกับ
ผูอ้ ่นื ได้เป็ นอย่างดี
การเรีย นรู้ท างอารมณ์ แ ละสัง คมสามารถป้ อ งกัน
ความเสีย่ งและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็ นปญั หาของผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพได้จากการส่งเสริมพฤติกรรมที่พงึ
ประสงค์ให้เกิดขึน้ ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญสาหรับการดารงชีวติ
อยู่ใ นสัง คมได้อ ย่ า งเหมาะสมและเป็ น ปกติสุข แต่
เนื่องจากการเรีย นรู้ท างอารมณ์ และสัง คมเป็ นตัวแปร
ค่อ นข้า งใหม่ ท างจิต วิท ยาการศึก ษา ดัง นัน้ เราจึง พบ
งานวิจ ัย ที่ศึก ษาการเรีย นรู้ท างอารมณ์ แ ละสัง คมของ
ผูเ้ รียนเพียงจานวนน้อย ซึง่ ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นงานวิจยั
ต่างประเทศ เช่น การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและ
์
สนั บ สนุ น การจัด สภาพแวดล้อ มที่เ อื้อ อ านวยต่ อ การ
เรียนรู้ [3-4] ส่งเสริมทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน [5-7] การลดพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปญั หา
และเสริมสร้างพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ของผูเ้ รียน [8-9]
การพัฒ นาการทางอารมณ์ แ ละสัง คมให้เ ป็ น ไปอย่ า ง
เหมาะสมตามพัฒ นาการแต่ ละช่วงวัยของผู้เรียน [10]
ตลอดจนศึก ษาความตรงของมาตรวัด การเรีย นรู้ท าง
อารมณ์และสังคมของผูเ้ รียน [11] เป็ นต้น
เมื่อพิจารณาจากบริบทของงานวิจยั ด้านการศึกษา
ในประเทศไทย พบว่ายังไม่มกี ารศึกษาเรื่องการเรียนรู้
ทางอารมณ์ แ ละสัง คมโดยตรง มี เ พี ย งการศึ ก ษา
ความสามารถทางอารมณ์หรือความสามารถทางสังคม
แยกส่วนกันเท่านัน้ เช่น ความสามารถด้านการตระหนัก
รูต้ นเอง [12-14] ความสามารถด้านการจัดการตนเอง
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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[15] ความสามารถด้ า นการตระหนั ก รู้ ส ัง คม [16]
ความสามารถด้านการตัดสินใจ [17] และความสามารถ
ด้านการสร้างสัมพันธภาพของผูเ้ รียน [18] เป็ นต้น ซึ่ง
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยจึงยังขาด
การศึกษาการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคมของผู้เรีย น
อย่างเป็ นองค์รวม ซึง่ มีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และยกระดับการศึกษาของผูเ้ รียนให้
ดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ พัฒนาการเรียนรู้
ทางอารมณ์และสังคมสาหรับผูเ้ รียนในระดับปริญญาตรี
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นความสาคัญในการศึกษาการ
เรีย นรู้ ท างอารมณ์ แ ละสัง คมส าหรับ ผู้เ รีย นในระดับ
ปริญญาตรี เป้าหมายเพื่อทราบถึงระดับการเรียนรู้ทาง
อารมณ์ แ ละสัง คมของผู้เ รีย น โดยประโยชน์ ท่ีไ ด้จ าก
การศึกษาในครัง้ นี้ย่อมนามาซึ่งแนวทางในการพัฒนา
ศัก ยภาพของผู้เ รีย น ทัง้ ในด้า นทัก ษะต่ า งๆ ของการ
เรีย นรู้ท างอารมณ์ แ ละสัง คม และผลการศึก ษาของ
ผูเ้ รียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสังคม ศักยภาพทางการเรียนและสังคมของ
นั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลัย ธนบุ รี และ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับของการเรียนรูท้ าง
อารมณ์และสังคม ศักยภาพทางการเรียนและศักยภาพ
ทางสังคมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี
และมหาวิทยาลัยพะเยา

แนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การเรีย นรู้ท างอารมณ์ แ ละสัง คม (Social and
Emotional Learning) คือ กระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
เพื่อพัฒนาความสามารถทางอารมณ์และสังคมได้อย่าง
เหมาะสมตามหลักพัฒนาการและมาตรฐานการเรียนรู้
ทางอารมณ์ แ ละสัง คมของแต่ ล ะช่ ว งวัย ซึ่ง ส่ ง ผลให้
ผู้เ รีย นสามารถรับ รู้แ ละเข้า ใจความคิด อารมณ์ และ
ความรูส้ กึ ของตนและผูอ้ ่นื ได้ตามความเป็ นจริง สามารถ
ควบคุมอารมณ์ และการกระทาของตนให้แสดงออกได้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี
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อย่ า งเหมาะสม สามารถตัด สิน ใจและรับ ผิด ชอบสิ่ง ที่
เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากการกระทาของตน รวมทัง้ สามารถ
สื่อ สารกับ ผู้อ่ืน และสร้า งสัม พัน ธภาพกับ ผู้อ่ืน ได้เ ป็ น
อย่ า งดี โดยการเรี ย นรู้ ท างอารมณ์ และสั ง คมมี
องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่
1. การตระหนักรู้ตนเอง (Self-awareness) คือ
ความสามารถของผูเ้ รียนในการอธิบายถึงสาเหตุและผล
ของอารมณ์ ความรู้สกึ ความคิด ความต้องการ ความ
สนใจ พฤติก รรม ความสามารถ ข้อ ดีแ ละข้อ เสีย ของ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
2. การจัดการตนเอง (Self-management) คือ
ความสามารถของผู้เ รีย นในการอธิบ ายถึง วิธีจ ัด การ
ความเครียดและควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์และ
พฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ สามารถ
ตัง้ เป้าหมายการทางานและดาเนินการให้สาเร็จได้ตาม
วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
3. การตระหนักรูส้ งั คม (Social-awareness) คือ
ความสามารถของผูเ้ รียนในการอธิบายถึงสาเหตุและผล
ของอารมณ์และความรู้สกึ ของผูอ้ ่นื เคารพและตระหนัก
ถึ ง ความเหมือ นและความต่ า งของบุ ค คลและสัง คม
รวมทัง้ ตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคมได้
4. การรับผิดชอบต่ อการตัดสินใจ (Responsible
decision making) คือ ความสามารถของผูเ้ รียนในการ
แก้ไขปญั หาด้วยการกาหนดปญั หา วิเคราะห์ถึงสาเหตุ
และผลลัพธ์ของการแก้ไขปญั หา และประเมินทางเลือก
อย่างหลากหลายผ่านการคิดพิจารณาถึงความปลอดภัย
และเคารพต่อผูอ้ ่นื
5. การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship skills) คือ
ความสามารถของผู้เรียนในการอธิบายถึงวิธีการสร้าง
และรัก ษาสัม พัน ธภาพกับ ผู้อ่ื น ได้อ ย่ า งเหมาะสม ให้
ความร่วมมือในการทางาน การขอและให้ความช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน รวมทัง้ สามารถอธิบ ายวิธีก ารป้ อ งกัน และแก้ไ ข
ปญั หาความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐานการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า
องค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาการ อารมณ์
9 | ห น้ า
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และสัง คม [2]
เป็ นองค์ ก รที่ ถู ก ก่ อ ตั ง้ ขึ้น โดย
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (The University of Illinios at
Chicago) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
ของผู้ เ รี ย น ซึ่ง ได้ ก าหนดมาตรฐานการเรี ย นรู้ ท าง
อารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning
Standards) ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาไว้อย่างเป็ น
มาตรฐาน ดังนี้
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่ 1 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ พั ฒ น า
ความสามารถในการตระหนักรูต้ นเอง (Self-awareness)
และการจัด การตนเอง
(Self-management) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวติ และพัฒนาการศึกษาของผูเ้ รียนให้
ดีขน้ึ
1. ผู้เรีย นสามารถเข้า ใจและจัดการกับ อารมณ์
รวมทัง้ พฤติกรรมของตนเองได้
1.1 ผูเ้ รียนสามารถประเมินอารมณ์ของตนเองที่
แสดงออกต่อผูอ้ ่นื ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
1.2 ผู้เรียนสามารถประเมินคุณค่าและผลลัพธ์
ของการแสดงออกถึงเจตคติทด่ี ไี ด้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถตระหนักถึงความสามารถของ
ตนเองและปจั จัยสนับสนุนได้
2.1 ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถของ
ตนเองตามวิธกี ารทีเ่ ตรียมไว้ได้อย่างเหมาะสม
2.2 ผู้เ รีย นสามารถประเมิน คุ ณค่ าของการ
พัฒ นาความสนใจด้ า นต่ า งๆ ที่ส นั บ สนุ น การพัฒ นา
คุณภาพชีวติ และการศึกษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงทักษะที่สมั พันธ์กบั
ความสาเร็จในชีวติ และการศึกษาได้
3.1 ผูเ้ รียนสามารถระบุและตัง้ เป้าหมายในระดับ
ต่อไปและประเมินความสาเร็จได้อย่างเหมาะสม
3.2
ผู้ เ รี ย นสามารถด าเนิ น วิ ธี ก ารเพื่ อ
ความสาเร็จ และประเมินคุณค่ าของผลดีแ ละผลเสียได้
อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์ท่ี 2 ผูเ้ รียนสามารถใช้ความสามารถใน
การตระหนักรู้สงั คม (Social-awareness) และการสร้าง
สัมพันธภาพ (Relationship skills) เพื่อการสร้างและ
รักษาสัมพันธภาพอันดีกบั ผูอ้ ่นื ได้อย่างเหมาะสม
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4. ผู้เ รีย นสามารถตระหนั ก ถึง ความรู้สึก และ
ความคิดของผูอ้ ่นื ได้
4.1 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายวิธกี ารแสดงออกถึง
ความเข้า ใจผู้ท่ีมีค วามคิด เห็น ที่แตกต่ า งกับ ตนเองได้
อย่างเหมาะสม
4.2 ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความเข้าใจ
ผูอ้ ่นื ได้อย่างเหมาะสม
5. นักศึกษาสามารถตระหนักถึงความเหมือนและ
ความต่างระหว่างบุคคลและกลุ่มคนได้
5.1 ผู้เรียนสามารถใช้กลวิธแี สดงความเคารพ
ต่อความคิดที่มีอคติและความลาเอียงของผู้อ่นื ได้อย่าง
เหมาะสม
5.2 ผูเ้ รียนสามารถหาวิธกี ารสนับสนุ นสิทธิของ
ผูอ้ ่นื ในทางทีถ่ ูกต้องได้อย่างเหมาะสม
6. ผู้เรียนสามารถใช้ทกั ษะสังคมและทักษะ การ
สือ่ สารเพื่อการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื ได้
6.1 ผูเ้ รียนสามารถประเมินทักษะสังคมและการ
ติดต่อสื่อสารกับผูเ้ รียนคนอื่นๆ ผูส้ อน และครอบครัวใน
ชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
6.2 ผูเ้ รียนสามารถวางแผนและประเมินหน้าที่
การทางานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ผู้ เ รี ย นสามารถแสดง ความสามารถในการ
ั หาความขัด แย้ง ระหว่ า ง
ป้อ งกัน และจัด การแก้ไขป ญ
บุคคลได้
7.1 ผู้เ รีย นสามารถประเมิน ผลของการใช้วิธี
เจรจาต่อรองเพื่อประณี -ประนอมยอมความทัง้ สองฝ่าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 ผูเ้ รียนสามารถประเมินวิธกี ารแก้ไขปญั หาที่
ใช้และสามารถพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
วัต ถุ ป ระสงค์ ท่ี 3 ผู้ เ รี ย นสามารถแสดงออกถึ ง
ความสามารถในการตัดสินใจและแสดงความรับผิดชอบ
ต่อบุคคล โรงเรียน และสังคมได้อย่างเหมาะสม
8. ผูเ้ รียนสามารถพิจารณาถึงค่านิยมเชิงจริยธรรม
ความมันคงปลอดภั
่
ย และปจั จัยอื่นๆ ทางสังคมเพื่อการ
ตัดสินใจได้
8.1 ผู้เ รีย นสามารถน าเหตุ ผ ลเชิง จริย ธรรม
ประยุกต์ใช้ร่วมกับค่านิยมทางสังคมได้อย่างเหมาะสม
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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8.2 ผู้เ รีย นสามารถบอกความแตกต่ า งของ
ค่ า นิ ย มกับ วัฒ นธรรมทางสัง คมได้ ว่ า ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสินใจของสมาชิกได้อย่างไร
9. ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์ใช้ทกั ษะการตัดสินใจทีม่ ี
ต่ อ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตนเองในชี วิ ต
ประจาวัน รวมถึงการศึกษาและสถานการณ์อ่นื ๆ ได้
9.1 ผู้เ รียนสามารถวิเ คราะห์ถึงผลของการ
ตัดสินใจในเหตุการณ์ปจั จุบนั ที่มตี ่ อการศึกษาและการ
ทางานในอนาคตได้
9.2 ผูเ้ รียนสามารถประเมินถึงความรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจทีส่ ่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้
อย่างถูกต้อง
10. ผู้เ รียนสามารถเสริม สร้า งสุขภาวะที่ดีข อง
ตนเอง โรงเรียนและสังคมได้
10.1 ผูเ้ รียนสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประเมินแผนการทางานทีต่ อบสนอง
ต่อความต้องการของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูเ้ รียนสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประเมินแผนการทางานทีต่ อบสนอง
ต่อความต้องการของสังคมทัวไปได้
่
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทฤษฎี ที่เกี่ย วข้ องกับการเรีย นรู้ทางอารมณ์
และสังคม
จากการศึกษาเอกสารและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง พบว่า
การเรียนรูท้ างอารมณ์และสังคมมีพน้ื ฐานมาจากแนวคิด
และทฤษฎีเป็ นจานวนมาก ซึ่งในที่น้ีผู้วิจยั ขอนาเสนอ
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคม
ทัง้ หมด เพื่อการทาความเข้าใจในพื้นฐานแนวคิดของ
การเรียนรูท้ างอารมณ์และสังคมอย่างชัดเจน และถูกต้อง
ตามหลักมาตรฐานการเรียนรูท้ างอารมณ์และสังคมของ
องค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาการ อารมณ์
และสังคม [2] โดยผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอดังนี้
1. ทฤษฎีสารสนเทศทางสังคม (Social Information
Processing Theory)
ั หาของผู้เรีย น
จากการศึก ษาพฤติกรรมที่เป็ นป ญ
ของ ด๊อกจ์ และคณะ (2002) [19] พบว่า ผู้เรียนที่ไม่
สามารถดาเนินกระบวนการทางสารสนเทศทางสังคมได้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี
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ั หาด้า น
อย่ า งถู ก ต้ อ งจะมีค วามเสี่ย งของการเกิด ป ญ
พฤติก รรม แต่ ใ นทางตรงกัน ข้ามหากผู้เ รีย นสามารถ
ดาเนินกระบวนการแต่ละขัน้ ตอนได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ เขาก็จะสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม ซึง่ สามารถอธิบายได้ดว้ ย
องค์ประกอบของกระบวนการสารสนเทศทางสังคม 5
ขัน้ ตอน ได้แก่ การแปลสารสนเทศที่เ กี่ยวข้อ งให้เป็ น
รหัส การให้ความหมายของรหัสและเก็บไว้ในความจา
ระยะยาว การตอบสนอง เชิงพฤติกรรม การประเมินการ
ตอบสนอง และการแสดงออกทางพฤติกรรม
2. ทฤษฎีพฤติ กรรมที่เป็ นปัญหา (Problem
Behavior Theory)
เจสเสอร์ และคณะ (1991) [20] กล่าวว่ าปจั จัย
ั หาของ
ส าคัญ ที่เ ป็ น สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมที่เ ป็ น ป ญ
ผูเ้ รียน ประกอบด้วย 3 ปจั จัยด้วยกัน คือ ปจั จัยทางด้าน
ภูมหิ ลังและครอบครัว ปจั จัยด้านบุคลิกภาพส่วนบุคคล
และปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อม ซึ่งสาหรับผู้เรียนระดับชัน้
ประถมศึก ษาตอนปลายแล้ว ป จั จัย สาคัญ ที่เป็ นความ
เสี่ยงและมีลกั ษณะพฤติกรรมที่เป็ นปญั หา คือ สาเหตุ
ของลักษณะการเรียนรู้จากสังคมและสิง่ แวดล้อม และ
การทาความเข้าใจเพื่อปรับใช้ขอ้ มูลและประสบการณ์ท่ี
ได้รบั อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ดังนัน้
การทาความเข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปญั หา
คือ การเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพของผูเ้ รียน
กับสังคมและสิงแวดล้อมได้อย่างชัด เจน ซึ่งจะนาไปสู่
แนวทางการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ป้ องกั น และแก้ ไ ข
พฤติกรรมทีเ่ ป็ นปญั หาทีเ่ หมาะสมแก่ผเู้ รียนต่อไป
3. ทฤษฎีการจัดการตนเอง (Self-management
Theory)
แบนดูรา (1989) [21] กล่าวถึงรูปแบบของการ
จัด การพฤติ ก รรมตนเอง (A-O-B-C
Model) มี
องค์ประกอบสาคัญ 2 ประการ คือ การควบคุมสิง่ เร้า
(Stimulus control) และผลการกระทา (Consequence)
มี 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ที่ 1 การควบคุมสิง่ เร้าหรือการ
วางแผนจัดสิง่ แวดล้อม หรือ A (Stimulus / Activator
Control or Environmental Planning) ขัน้ ที่ 2 การใช้
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ั ญาภายในตนเอง หรือ O
กระบวนการทางพุ ท ธิป ญ
(Cognitive process organism) ขัน้ ที่ 3 การให้แรงเสริม
และลงโทษตนเอง หรือ B (Self-reinforcement and
Self-punishment) และขัน้ ที่ 4 การควบคุมพฤติกรรม
ด้วยพุทธิปญั ญา หรือ C (Cognitive control) ส่วน แคน
เฟอร์ (1989) [22] กล่าวถึงรูปแบบการกากับตนเอง
(Self-regulatory model) มี 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ การสารวจ
ตนเอง (Self-monitoring) การประเมินตนเอง (Selfevaluation)
และการเสริม แรงตนเอง
(Selfreinforcement)
4. ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ (Health
Belief Model Theory)
เบคเกอร์ และคณะ(1975) [23] ได้ก ล่ า วถึ ง
องค์ ป ระกอบของแบบแผนความเชื่อ ทางสุ ข ภาพ 6
องค์ป ระกอบ ได้แก่ การรับ รู้โอกาสเสี่ย งของการเกิด
ความเจ็บปว่ ย (Perceived susceptibility) การรับรูค้ วาม
รุนแรงของความเจ็บปว่ ย (Perceived severity) การรับรู้
ประโ ยช น์ แ ละ กา รป้ อง กั น รั ก ษา คว าม เจ็ บ ป่ ว ย
(Perceived benefits) การรั บ รู้ อุ ป สรรคของความ
เจ็บ ป่ ว ย (Perceived barriers) แรงจู ง ใจด้า นสุ ข ภาพ
(Health motivation) และปจั จัยร่วม (Modifying factor)
ส่วน สเตเชอร์ และโรเซนสตอก (1997) [24] กล่าวถึง
หลักการของแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ 3 ขัน้ ตอน
ได้แก่ ความพร้อมที่จะปฏิบตั ิ (Readiness to take
action) การประเมินคุณค่าการปฏิบตั ติ ามคาแนะนาด้าน
สุขภาพของตนเอง (The Individuals’ evaluation of the
advocated health action) และสิง่ ที่ชกั นาให้เกิดการ
ปฏิบตั ิ (Cue to action)
5. ทฤษฎีการส่งเสริมความสามารถทางอารมณ์และ
สังคม (Social and Emotional Competence
Promotion Theory)
เวสวู๊ด (1997) [25] กล่าวถึงขัน้ ตอนการพัฒนา
ความสามารถทางสังคมของผู้เรียนได้เป็ น 6 ขัน้ ตอน
ได้แก่ ขัน้ ที่ 1 การกาหนดทักษะทีจ่ ะสอน (Definition)
ขัน้ ที่ 2 การทาให้ดู (Model the skill) ขัน้ ที่ 3 การ
เลียนแบบและฝึ กซ้อม (Imitation and rehearsal) ขัน้ ที่
12 | ห น้ า

4 การประเมินผล (Feedback) ขัน้ ที่ 5 การจัดเตรียม
สถานการณ์เพื่อให้โอกาสผูเ้ รียนได้ใช้ทกั ษะ (Provide
opportunity for the skill to be used) และขัน้ ที่ 6 การ
ให้แรงเสริมอย่างสม่าเสมอ (Intermittent reinforcement)
ส่วน โกลแมน (1998) [26] ได้เสนอแนวคิดวิธกี ารพัฒนา
ความสามารถทางอารมณ์ ของผู้เรียนไว้ 5 ประการ
ได้แก่ การตระหนักรู้ในตนเอง การควบคุมตนเอง การ
สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง การเข้าใจอารมณ์ของผูอ้ ่นื และ
การสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูอ้ ่นื
6. ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social-cognitive theory)
แบนดูรา (1986) [27] กล่าวถึง แนวคิดของการ
เรียนรูโ้ ดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ (Observational
learning หรือ Modeling) มี 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 1 การ
ได้รบั มาซึง่ การเรียนรู้ (Acquisition) มี 4 กระบวนการ
ได้แก่ กระบวนการเอาใจใส่ (Attention) กระบวนการ
จดจา (Retention) กระบวนการแสดงพฤติกรรม
(Reproduction) และกระบวนการการจูงใจ (Motivation)
ขัน้ ที่ 2 การกระทา (Performance) มี 3 กระบวนการ
ได้ แ ก่ กระบวนการสัง เกตของตนเอง
(Self
Observation) กระบวนการตัดสิน (Judgment Process)
และกระบวนการแสดงปฏิกิริย าต่ อ ตนเอง (SelfReaction) ส่วนแนวคิดของการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Self-Efficacy) กล่าวถึง การรับรู้ค วามสามารถ
ของตนเอง (Self-Efficacy) และความคาดหวัง ผลที่จ ะ
เกิ ด ขึ้ น (Outcome
Expectation) ว่ า การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองเป็ นการตัดสินความสามารถใน
การทางานของตัวผูเ้ รียนเอง แต่การคาดหวังเกีย่ วกับผล
ทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็ นการประเมินผลลัพธ์ของพฤติกรรม ซึง่ 2
ตัว แปรนี้ มีค วามสัม พัน ธ์ก ัน และมีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจ
แสดงพฤติกรรมของผูเ้ รียน
7. ทฤษฎีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional
Intelligence Theory)
Mayer and Salovey (1997) [28] กล่าวถึงความ
ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional
Intelligence) ซึ่ ง
ประกอบด้วยทักษะการปรับตัวของผูเ้ รียน 4 ประการ
ได้แก่ ประการที่ 1 ความสามารถในการรับรู้ การ
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ประเมินและการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
ประการที่ 2 ความสามารถของอารมณ์ในการกระตุ้น
ความคิด ประการที่ 3 ความสามารถในการทาความ
เข้ า ใจและวิ เ คราะห์ ถึ ง อารมณ์
ประการที่ 4
ความสามารถในการตระหนักและควบคุมอารมณ์ ของ
ตนเอง ต่อมา โกลแมน (1998) [26] ได้ปรับโมเดลความ
ฉลาดทางอารมณ์ให้ประกอบไปด้วย ความสามารถส่วน
บุคคล (Personal Competence) คือความสามารถของ
ผู้เ รีย นในการบริห ารจัด การตนเอง ประกอบด้ว ย
องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถตระหนักรูใ้ น
ตนเอง ความสามารถจัดการอารมณ์ของตนเอง และ
ความสามารถในการจูงใจตนเอง ความสามารถทาง
สังคม (Social Competence) คือความสามารถของ
ผูเ้ รียนในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ ความรูส้ กึ การมี
ส่วนร่วมในสังคม และทักษะสังคม

8. ทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Reasoned
Action Theory)
Fishbein and Ajzen (1975) [29] กล่าวถึงผูเ้ รียนว่า
โดยทัว่ ไปแล้ว ผู้เ รีย นมีเ หตุ ผ ลและสามารถใช้ข้อ มูลที่
ตนเองมีอยู่อย่างเป็ นระบบ เพื่อพิจารณาผลทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการกระท าของตนเองก่ อ นตัด สิน ใจลงมือ กระท า
หรือไม่กระทาพฤติกรรมนัน้ ๆ ซึง่ จากทฤษฎีการกระทา
ด้วยเหตุผล (Reasoned Action Theory) เป็ นทฤษฎีทใ่ี ช้
ในการทานายและอธิบายพฤติกรรมของบุคคล โดยมี
ความเชื่อมโยงของตัวแปรทางจิตวิทยาลักษณะในเชิง
เหตุผลอย่างชัดเจน
ซึ่ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า พฤติ ก รรมของผู้เ รีย นอยู่
ภายใต้การควบคุมของความคิด โดยการใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่
ซึง่ ประกอบด้วยความคิดและความเชื่อเกีย่ วกับกลุ่มผู้ท่ี
ใกล้ชดิ หรือมีอทิ ธิพลต่อตนเอง ผ่านการรับรูค้ ่านิยมและ
มาตรฐานทางสังคม และความเชื่อเกีย่ วกับผลทีเ่ กิดขึน้
จากการกระทาของตนเอง รวมทัง้ การประเมินผลดีและ
ผลเสียที่เกิดขึน้ จากการกระทาของตนเอง โดยประเมิน
ผ่านการรับรูผ้ ่านจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม ซึง่
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สิ่ง เหล่ า นี้ เ ป็ น เครื่อ งมือ ในการตัด สิน ใจต่ อ การแสดง
พฤติกรรมของผูเ้ รียน

9. ทฤษฎีรปู แบบพัฒนาการทางสังคม (Social
Developmental Model Theory)
Elliott and Mihalic (2004) [30] กล่าวถึงครอบครัว
สังคม และสิง่ แวดล้อมว่ามีบทบาทสาคัญต่อปญั หาทาง
พฤติ ก รรมของผู้ เ รีย น โดย การแสดงเป็ น รู ป แบบ
พัฒนาการทางสังคม (SDM) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้
ทางสังคม (Social Learning) ทีผ่ ดิ ของผูเ้ รียน เป็ นปจั จัย
สาคัญ ต่ อ การส่ง เสริม ปญั หาทางพฤติก รรมให้มีค วาม
รุนแรงมากขึน้ ดังนัน้ แนวทางการให้ความช่วยเหลือเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปญั หาของผูเ้ รียนได้ดี
ทีส่ ดุ คือการสนับสนุนการเรียนรูท้ างสังคมทีถ่ ูกต้อง ส่วน
Hawkins, Catalano and Miller (1992) [31] กล่าวถึง
ปจั จัยเสีย่ งต่อปญั หาทางพฤติกรรมที่สาคัญของผู้เรียน
โดยแบ่งออกเป็ น 4 ปจั จัยสาคัญ ได้แก่ ปจั จัยทางสังคม
(Community Domain) ปจั จัยทางครอบครัว (Family
Domain) ปจั จัยทางโรงเรียน (School Domain) และ
ปจั จัย ส่ว นบุ ค คลและกลุ่ ม คน (Peer Group and
Individual Domain)

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางอารมณ์
และสังคม
งานวิ จยั ในประเทศ
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ย วข้อ ง
พบว่าในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเรื่องการเรียนรู้
ทางอารมณ์ และสังคมโดยตรง ซึ่งเป็ นเพียงการศึกษา
องค์ประกอบของการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคมแยก
ส่วนกันดังนี้
จิรวดี จุลสารวล (2552) [16] ศึกษาเรื่องการสร้าง
โมเดลการให้คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทาง
สังคมของผูเ้ รียนช่วงชัน้ ที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเมือง
พัทยา จากผลการวิจยั พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลอง
ทีไ่ ด้รบั การให้คาปรึกษากลุ่มมีระดับของทักษะทางสังคม
(Social Skills) การกากับตนเอง (Self-Regulation) การ
สื่อสาร (Communication) และ การตัดสินใจทางสังคม
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(Social Decision Making) สูงขึน้ กว่าก่อนการทดลอง
และสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รบั การให้คาปรึกษากลุ่ม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อดุล นาคะโร (2551) [16] ศึกษาเรื่องการพัฒนา
หลัก สูต รเพื่อ เสริม สร้า งความสามารถในการจัด การ
ตนเองโดยใช้กิจ กรรมแนะแนว สาหรับ ผู้เ รีย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 จากผลการวิจยั พบว่าหลังการทดลอง
กลุ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ ร ั บ การสอนกิ จ กรรมแนะแนวที่
ผู้วิจ ัย พัฒ นาขึ้น มีร ะดับ ความสามารถในการจัด การ
ตนเอง (Self-Management) สูงขึน้ กว่าก่อนการทดลอง
และสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รบั การสอนกิจกรรมแนะ
แนวทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สกล วรเจริญศรี (2550) [17] ศึกษาทักษะชีวติ และ
การสร้างโมเดลกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของ
ผูเ้ รียนวัยรุ่น จากผลการวิจยั พบว่าหลังการทดลองกลุ่ ม
ทดลองที่ได้รบั การเข้าร่วมกลุ่มฝึ กอบรมที่ผู้วจิ ยั พัฒนา
ขึน้ มีระดับทักษะการตัดสินใจ (Decision-Making Skill)
สูง ขึ้น กว่ า ก่ อ นการทดลอง และสูง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม ที่
ไม่ได้รบั การเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ
สุนทรี ธารงโสตถิสกุล (2550) [12] ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นการตระหนักรูต้ นเอง
ของผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4
โดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม จากผลการวิจยั พบว่าหลังการ
ทดลองกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ ร ับ การจัด การเรี ย นรู้ โ ดย
กิจกรรมกลุ่มที่ผู้วิจยั พัฒนาขึ้นเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ปิ ยนาฏ สิทธิฤทธิ ์ (2549) [13] ศึกษาปจั จัยเชิง
สาเหตุ ท่ี ส่ ง ผลต่ อ การตระหนั ก รู้ ต นเองของ ผู้ เ รี ย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ในเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จากผลการวิจยั พบว่าปจั จัยเชิง
สาเหตุทงั ้ 6 ปจั จัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ การ
ตระหนัก รู้ต นเอง (Self-Awareness) อย่ า งมีนัย สาคัญ
ทางสถิติ โดยปจั จัยที่มนี ้ าหนักความสาคัญรวมสูงที่สุด
คื อ การอบรมเลี้ ย งดู แ บบใช้ เ หตุ ผ ล ( ReasoningOriented Child Rearing) รองลงมา คือ บุคลิกภาพ
แสดงตัว (Extravert Personality) สัมพันธภาพระหว่าง
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บุคคล (Interpersonal Relationship) เจตคติต่อพุทธ
ศาสนา (Attitude Toward Buddhism) และลักษณะ
ความเป็ นหญิงและชาย (Femininity and Masculinity)
ตามลาดับ
วาสิณี ชุ่มกิง่ (2549) [14] ศึกษาผลของกิจกรรม
กลุ่ ม ที่ มี ต่ อ ทั ก ษะชี วิ ต ด้ า นจิ ต พิ ส ั ย ของ ผู้ เ รี ย นชั น้
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 จากผลการวิ จ ัย พบว่ า หลัง การ
ทดลองกลุ่มทดลองที่ได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยการจัด
กิจ กรรมกลุ่ ม ที่ผู้วิจ ัย พัฒ นาขึ้น มีร ะดับ การตระหนัก รู้
ตนเอง (Self-Awareness) สูง ขึ้น กว่ า ก่ อ นการทดลอง
และสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รบั การจัดการเรียนรู้โดย
การจัดกิจกรรมกลุ่มที่ผู้วิจยั พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
ศมาภรณ์ แผนสมบูรณ์ (2548) [18] ศึกษาเรื่องผล
ของโปรแกรมทัก ษะชีวิต เพื่อ พัฒ นาความฉลาดทาง
อารมณ์ของผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนวัด
จันทรสโมสร จากผลการวิจยั พบว่าหลังการทดลองกลุ่ม
ทดลองที่ ไ ด้ ร ับ การจัด การเรี ย นรู้ โ ดยการสอนด้ ว ย
โปรแกรมทักษะชีวติ เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ท่ี
ผู้ วิจ ัย พัฒ นาขึ้น มีร ะดับ การตระหนั ก รู้ ต นเอง (SelfAwareness) และและการตัดสินใจ (Decision Making)
สูง ขึ้น กว่ า ก่ อ นการทดลอง และสูง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม ที่
ไม่ ไ ด้ร ับ การจัด การเรีย นรู้โ ดยการจัด กิจ กรรมกลุ่ ม ที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ผลงานวิ จยั ต่างประเทศ
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ย วข้อ ง
พบว่ า มีนัก จิต วิท ยาและนัก การศึก ษาต่ า งประเทศได้
ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมโดยตรง
ดังนี้
วอชเบิร์น (2010) [32] ศึกษาการประเมินผล
โปรแกรมการเรียนรู้ท างอารมณ์ สังคม และพัฒนาการ
ทางบุ ค ลิก ภาพของผู้เ รีย นระดับ ชัน้ ประถมตอนปลาย
จากโรงเรี ย นรัฐ บาลในประเทศสหรัฐ อเมริก า จาก
ผลการวิจยั พบว่าหลังจากที่กลุ่มทดลองได้รบั การสอน
ด้ว ยโปรแกรมการเรีย นรู้ทางอารมณ์ แ ละสังคม PA มี
คะแนนความสามารถในการรัก ษาผลประโยชน์ ข อง
ตนเอง (Relatively Beneficial) ความสามารถในการคิด
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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(Though
Declining) และระดับ ของพัฒ นาการ
(Developmental Trajectory) เพิม่ สูงขึน้ กว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คอลดาเลล่า และคณะ (2009) [33] ศึกษาการ
พัฒนาการเรียนรูท้ างอารมณ์และสังคมของผูเ้ รียนเกรด
2 จากผลการวิจยั พบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่
ได้รบั การสอนด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และ
สัง คม Strong Start มีค ะแนนระดับ พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ภายใน (Internalizing Prosocial Behavior)
พฤติก รรมที่พึง ประสงค์ ภ ายนอก
(Externalizing
Prosocial Behavior) การแสดงพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์
ต่อผูอ้ ่นื (Peerrelated Prosocial Behavior) สูงกว่าก่อน
การทดลอง และสูงกว่าควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ฮีลเล่ (2008) [34] ศึกษาผลของการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสังคมต่อพฤติกรรมที่เป็ นปญั หาของผู้เรียน
หญิงเกรด 7 ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และ
สังคม จากผลการวิจยั พบว่าทัง้ ก่อนและหลังการทดลอง
ระดับของตัวแปรตามทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เมอเรลล์ และคณะ (2008) [35] ศึกษาการประเมิน
ความรู้ด้า นอารมณ์ แ ละสัง คม และความผิด ปกติท าง
อารมณ์ของผูเ้ รียนเกรด 5 จากผลการวิจยั พบว่าหลังการ
ทดลองกลุ่มผูเ้ รียนเกรด 5 ทีไ่ ด้รบั การสอนด้วยโปรแกรม
การเรียนรูท้ างอารมณ์และสังคม Strong Kids มีระดับ
คะแนนความรู้ด้า นอารมณ์ แ ละสัง คม (Social and
Emotional Knowledge) สูงขึน้ กว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัย สาคัญ ทางสถิติ แต่ ผลที่ไ ด้จ ากการทดสอบความ
ผิดปกติ (Symptoms Test) กลับไม่พบความแตกต่าง
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ส่วนผลการทดลองกลุ่ม
ผูเ้ รียนเกรด 5 ที่ได้รบั การสอนด้วยโปรแกรมการเรียนรู้
ทางอารมณ์และสังคม Strong Kids และผูเ้ รียนเกรด 912 ทีไ่ ด้รบั การสอนด้วยโปรแกรมการเรียนรูท้ างอารมณ์
และสังคม Strong Teens หลังการทดลองมีระดับคะแนน
ความรูด้ า้ นอารมณ์และสังคม (Social and Emotional
Knowledge) สูงขึน้ กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญ
และสามารถลดระดับของความผิดปกติด้านอารมณ์และ
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สังคม (Negative Social and Emotional Symptoms)
ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
แฮนเซน (2007) [36] ศึกษาผลของความ
สามารถทางภาษาทีม่ ตี ่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของ
ผูเ้ รียนเกรด 4-6 จากผลการวิจยั พบว่าหลังจากการสอน
ด้ว ยโปรแกรมการเรีย นรู้ท างอารมณ์ แ ละสัง คม กลุ่ ม
ผู้เ รีย นที่มีร ะดับความสามารถทางภาษาต่ าสามารถมี
พัฒ นาการด้ า นพฤติ ก รรมและอารมณ์ ท่ีดีข้ึน และมี
คะแนนด้านสัมพันธภาพสูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
แ ต่ เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ก ลุ่ ม ผู้ เ รี ย น ที่ มี ร ะ ดั บ
ความสามารถทางภาษาในระดับปกติ กลับพบว่ากลุ่ม
ผูเ้ รียนที่มรี ะดับความสามารถทางภาษาในระดับปกติมี
พัฒ นาการด้า นพฤติก รรมและอารมณ์ ท่ีดีก ว่ า และมี
คะแนนด้านสัมพันธภาพสูงกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อิสซาว่า (2006) [37] ศึกษาผลของโปรแกรมการ
เรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคมที่มตี ่ อปญั หาการเจ็บป่วย
และการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ของวั ย รุ่ น ในศู น ย์ ก ารแพท ย์
(Residential Treatment Center) ประเทศสหรัฐอเมริกา
จากผลการวิจยั พบว่าหลังจากการสอนด้วยโปรแกรมการ
เรียนรูท้ างอารมณ์และสังคม กลุ่มทดลองมีระดับคะแนน
ของทักษะทางอารมณ์ (Emotional Skills) ทักษะทาง
สัง คม (Social Skills) และทักษะการแสดงออกทาง
พฤติกรรม (Behavior Skills) สูงขึน้ ในขณะที่คะแนน
ของกลุ่มควบคุมไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
เฟล และคณะ (2005) [38] ศึกษาผลของโปรแกรม
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมทีม่ ตี ่อการตัง้ เป้าหมาย
(Goal Setting) การอนุ มานสาเหตุ (Attribution) และ
พฤติกรรมของผู้เรียนเกรด 5-6 จากผลการวิจยั พบว่า
หลังจากการสอนด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์
และสัง คม กลุ่ ม ทดลองแสดงพฤติก รรมที่พึง ประสงค์
(Prosocial) เพื่อ ให้บ รรลุ เ ป้ าหมายที่ว างไว้ สามารถ
ร่วมมือกันทางาน (Cooperative) และสามารถให้เหตุผล
ั หา (Egalitarian Reason) ได้
ส าหรับ การแก้ไ ขป ญ
เหมาะสมกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
นอกจากนี้ยงั พบว่ากลุ่มทดลองมีระดับของความก้าวร้าว
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(Aggressive) และพฤติกรรมต่อต้านสังคม (Antisocial)
น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูท้ าง
อารมณ์ แ ละสัง คมทัง้ ในและต่ า งประเทศ ผู้ วิ จ ัย ขอ
นาเสนอข้อค้นพบดังนี้
1. ในประเทศไทยยังไม่มกี ารศึกษาเรื่องการเรียนรู้
ทางอารมณ์ และสังคมโดยตรง แต่ เป็ นเพียงการศึก ษา
องค์ประกอบของการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคมแยก
ส่วนกันเท่านัน้ หรือเป็ นเพียงการศึกษาผ่านตัวแปรอื่นๆ
เช่น ทักษะชีวิต (Life Skills) ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Intelligence) เป็ นต้น ซึง่ ตัวแปรเหล่านี้มกั
ได้รบั การศึกษาซ้าๆ ดังนัน้ งานวิจยั ในประเทศไทยจึง
ต้อ งการการศึก ษาตัว แปรใหม่ ๆ เช่ น การเรีย นรู้ท าง
อารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning)
ซึ่ ง เป็ นตั ว แปรใหม่ ท่ี ก าลั ง ได้ ร ั บ ความสนใจจาก
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาต่างประเทศ นามาศึกษา
และพัฒนาให้มคี วามเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรม
ทางสัง คมของประเทศไทย เพื่อ เป็ น แนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และยกระดับการศึกษาของนักศึกษา
ไทยให้ดขี น้ึ ต่อไปในอนาคต
2. กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่ เป็ น
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น เนื่องจากนักเรียนวัยนี้เป็ นวัยที่กาลังพัฒนาสู่
ช่วงวัยรุ่นจึงมีความเสีย่ งของปญั หาด้านพฤติกรรมมาก
ทีส่ ุด ดังนัน้ นักวิจยั ส่วนใหญ่จงึ ตระหนักถึงความสาคัญ
ในการป้องกันความเสีย่ งและแก้ไขปญั หาพฤติกรรมของ
นัก เรีย นในกลุ่ ม นี้ ม ากที่สุด แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามหาก
พิจ ารณาในบริบ ทของระบบการศึ ก ษาไทย การให้
ความสาคัญในช่วงวัยดังกล่างถือว่ายังไม่เพียงพอ ซึ่ง
งานวิจ ัย ชิ้น นี้ ถื อ เป็ น การส ารวจเบื้อ งต้ น และมุ่ ง หา
แนวทางในการพัฒนาในกลุ่มวัยรุ่นซึง่ เป็ นช่วงวัยสาคัญ
ทีต่ ่อเนื่องจากวัยเด็ก
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูท้ าง
อารมณ์และสังคมทัง้ ในและต่างประเทศ
สามารถสรุปได้ว่างานวิจยั ต่างประเทศทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับ
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมที่
มีลกั ษณะการทากิจกรรมกลุ่มเป็ นเครื่องมือในการพัฒนา
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การวิ จ ั ย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นลั ก ษณะกึ่ ง ทดลอง (QuasiExperiment) ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ น
นักเรียนปกติท่กี าลังศึกษาระดับชัน้ ประถมศึกษาตอน
ปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 30-60 คน และผล
การทดลองจากการพัฒนาระดับของการเรียนรูท้ าง
อารมณ์ แ ละสัง คมของนัก เรีย น สามารถลดระดับ ของ
ปญั หาทางพฤติกรรมและเพิม่ ระดับของพฤติกรรมที่พงึ
ประสงค์ไ ด้อ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ แต่ ง านวิจ ัย ใน
ประเทศไทยยังไม่มกี ารศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสังคมของนักเรียนไทยโดยตรง แต่เป็ นเพียง
การศึกษาองค์ประกอบของการเรียนรู้ทางอารมณ์ และ
สังคมแยกส่วนกัน เท่า นัน้ ดัง นัน้ ผู้วิจยั ชิ้นนี้ จึงเล็ง เห็น
ความสาคัญในสารวจระดับการเรียนรู้ทางอารมณ์ และ
สังคม สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยซึง่ ยังไม่มกี ารศึกษา
มาก่อนทัง้ ในและต่างประเทศ โดยนอกจากนี้ยงั ได้พฒ
ั นา
แบบประเมินให้มคี วามเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรม
ทางสังคมของประเทศไทย ตลอดจนเป็ นแนวทางให้แก่ผู้
ที่สนใจศึกษาหรือน าไปประยุก ต์ใช้ เพื่อ ป้ องกันความ
เสี่ยงและแก้ไขปญั หาทางพฤติกรรม และผลการเรียน
ของนัก ศึก ษาได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพต่ อ ไปในอนาคต
การศึกษาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับ
นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ นบุ รี แ ละ
มหาวิทยาลัยพะเยาผู้วจิ ยั ขอนาเสนอกรอบแนวคิดของ
การวิจยั ดังนี้

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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เพศ

เพศ

อายุ

อายุ

ความมัน่ ใจใน
การเรี ยน

ศักยภาพ
ทางการเรี ยน

ประเภท
มหาวิทยาลัย

ความมัน่ ใจใน
การเรี ยน
ประเภท
มหาวิทยาลัย

การเรี ยนรู้ทางอารมณ์
และสังคม
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ศักยภาพทาง
สังคม

การเรี ยนรู้ทาง
อารมณ์และสังคม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual framework)

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
ส่วนแรก แบบสอบถามเพื่อสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับ
ตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา ผลการเรียน
อาชีพ ของผู้ป กครอง ระดับ การศึก ษาของผู้ป กครอง
สถานภาพสมรสของผูป้ กครอง และรายได้ของผูป้ กครอง
ส่ ว นที่ ส อง มาตรวัด การเรีย นรู้ ท างอารมณ์ แ ละ
สังคม (A Social and Emotional Learning Self-rating
Assessment) ซึ่งผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ เอง โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบย่อยทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการตระหนัก
รูต้ นเอง จานวน 4 ข้อ (2) ด้านการจัดการตนเอง จานวน
5 ข้อ (3) ด้านการตระหนักรูส้ งั คม จานวน 8 ข้อ (4) ด้าน
การสร้างสัมพันธภาพ จานวน 6 ข้อ และ (5) ด้านการ
รับ ผิด ชอบต่ อ การตัด สิน ใจ จ านวน 8 ข้อ รวมเป็ น ข้อ
คาถามทัง้ หมดจานวน 31 ข้อ เป็ นมาตรวัดแบบจัดอันดับ
(Rating Scale) ประกอบไปด้ว ย 5 ช่ ว ง ได้แ ก่ “1”
หมายถึง ไม่เคยจนถึง “5” หมายถึง ตลอดเวลา
สาหรับ ค่ าความเที่ยงของมาตรวัดการเรีย นรู้ท าง
อารมณ์ แ ละสัง คม พบว่ า เมื่อ พิจ ารณามาตรโดยรวม
ความเที่ย งอยู่ใ นระดับ สูง มาก เท่ า กับ 0.931 สาหรับ
มาตรวัดรายด้าน (1) ด้านการตระหนักรู้ตนเอง เท่ากับ
0.729 (2) ด้านการจัดการตนเอง เท่ากับ 0.717 (3) ด้าน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี

การตะหนั ก รู้ส ัง คม เท่ า กับ 0.833 (4) ด้า นการสร้า ง
สัมพันธภาพ เท่ากับ 0.822 และ (5) ด้านการรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจเท่ากับ 0.853
ส่ ว นที่ ส าม มาตรวัด การรับ รู้ศ ัก ยภาพทางสัง คม
(Perceived Social Competent Scale) พัฒนาขึน้ โดย
แอนเดอร์สนั -บุชเชอร์, ไอชินิ, และ อโมโรส (AndersonButcher, Iachini, และ Amorose) ในปี 2008 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
แปลแบบวัดและให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณาความถูกต้องของ
ภาษา มาตรวัดนี้ประกอบไปด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ
เป็ นมาตรวัดแบบจัดอันดับ (Rating scale) ประกอบไป
ด้ ว ย 5 ช่ ว ง ได้ แ ก่ “1” หมายถึ ง ไม่ จ ริ ง จนถึ ง “5”
หมายถึง จริงมาก

่มตัวอย่าง
การวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาเพศชายจานวน 73 คน
และเพศหญิงจานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8 และ
76.2 ตามลาดับ มีอายุระหว่าง 17-37 ปี คิดเป็ นค่าเฉลีย่
เท่ากับ 21.76 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.94
กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ ปี ท่ี 4 มากทีส่ ุดจานวน 150 คน คิด
เป็ นร้อยละ49.7 รองลงมาคือชัน้ ปี ท่ี 1 จานวน 125 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 41.4 ชัน้ ปี ทน่ี ้อยทีส่ ุดคือชัน้ ปี ท่ี 2 จานวน
8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.6 มีผลการเรียนเฉลีย่ เท่ากับ 3.03
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 มีค่าเฉลีย่ ของระดับ
ความมัน่ ใจในความสามารถทางการเรียนเท่ากับ 4.19
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 และนับถือศาสนา
พุทธจานวน 292 คน ศาสนาคริสต์จานวน 13 คน คิด
เป็ นร้อยละ 95.7 และ 4.3 ตามลาดับ
อาชีพของผูป้ กครองของกลุ่มตัวอย่างทีม่ จี านวน
มากทีส่ ดุ คือ รับจ้างทัวไป
่ จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 43.0 ส่วนอาชีพทีม่ จี านวนน้อยทีส่ ดุ คือ รัฐวิสาหกิจ
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.3 ระดับการศึกษาของ
ผูป้ กครองทีม่ จี านวนมากทีส่ ดุ คือ ระดับชัน้ ประถมศึกษา
ตอนปลาย จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ34.5 ส่วน
ผูป้ กครองทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษามีจานวนน้อยทีส่ ดุ คือ 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.6 สถานภาพสมรสของผูป้ กครองที่
มีจานวนมากทีส่ ดุ คือ อยู่ดว้ ยกัน จานวน 261 คน คิด
เป็ นร้อยละ 85 ส่วนสถานภาพโสดมีจานวนน้อยทีส่ ดุ
เท่ากับ 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0 และรายได้ของ
ผูป้ กครองต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท มี

จานวนมากทีส่ ดุ เท่ากับ 89 คน รองลงมาเป็ นช่วงทีต่ ่า
กว่า 5,000 บาท จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 29 และ
27.4ตามลาดับ ส่วนผูป้ กครองทีไ่ ม่มรี ายได้มจี านวนน้อย
ทีส่ ดุ เท่ากับ 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1
โดยส่ ว นใหญ่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยพะเยา (มหาวิทยาลัยรัฐบาล) จานวน 200
ค น แ ล ะ เป็ น นั กศึ ก ษ า ข อง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ น บุ รี
(มหาวิทยาลัยเอกชน) จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ
65.1 และ 34.9 ตามลาดับ และระดับของการเรียนรูท้ าง
อารมณ์และสังคมของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการรับผิดชอบ
ต่ อ การตัด สิน ใจ โดยมีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 3.58 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 รองลงมาคือด้านการ
ตระหนักรูต้ นเอง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.53 ส่วนเบีย่ งเบน
มารฐานเท่า กับ 0.70 ด้า นการสร้า งสัมพัน ธภาพ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.66 ส่วนด้านการจัดการตนเอง และด้านการตระหนักรู้
สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.37 โดยมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.64 และ 0.61 ตามลาดับ

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยของชุดตัวแปรทานายต่อตัวแปรผลการเรียน (N=307)
ตัวแปรทานาย
เพศ
อายุ
ความมันใจด้
่ านการ
เรียน
ประเภทมหาวิทยาลัย
การเรียนรูท้ างอารมณ์
และสังคม
หมายเหตุ R2 = 0.093

สัมประสิทธิในรู
์ ป
คะแนนดิบ
0.047
-0.021
-0.004

สัมประสิทธิในรู
์ ปคะแนน
มาตรฐาน
0.061
-0.249
-0.009

ค่า t

p

1.058
-2.757
-0.148

.291
.006
.882

-0.189
0.031

-0.271
0.239

-3.007
4.184

.003
.000

การวิ เคราะห์ถดถอยพหุข องตัวแปรตามผล
การเรียนของนักศึกษา
ข้อมูลจากตารางพบว่าตัวแปรทานายที่สามารถทานาย
ผลการเรียนของนักศึกษาได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ได้แก่ อายุ ประเภทของมหาวิทยาลัย และการเรียรูท้ าง
ทางอารมณ์และสังคม เมื่อพิจารณาจากอิทธิพลของตัว
แปรทานายทีม่ ตี ่อผลการเรียนพบว่า อายุทานายผลการ
เรี ย นได้ ม ากที่ สุ ด (=-0.249) กล่ า วคื อ อายุ ข อง
นักศึกษายิง่ น้อยผลการเรียนยิง่ เพิม่ ขึน้ หรือนักศึกษาใน
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ระดับปี ก ารศึกษาที่ต่ า กว่ า มีผ ลการเรีย นดีก ว่า ต่ อ มา
ได้ แ ก่ ตั ว แ ปรการเรี ย นรู้ ท าง อา รมณ์ และ สั ง ค ม
(=0.239) คือ เมื่อ ระดับ การเรีย นรู้ ท างสัง คมของ
นัก ศึก ษาเพิ่ม ขึ้น ทาให้ร ะดับ การศึก ษาของนัก ศึก ษา
เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วยสุดท้ายคือ
ประเภทของมหาวิทยาลัย (=-0.271) มีผลต่อระดับผล
การเรียน โดยพบว่ามหาวิทยาลัยพะเยา (มหาวิทยาลัย
รั ฐ ) มี ผ ล ก า ร เ รี ย นสู ง ก ว่ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ น บุ รี
(มหาวิทยาลัยเอกชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาโมเดลโดยรวมจะพบว่าชุด
ของตัวแปรทานายทัง้ หมดสามารถทานายผลการเรียน
ได้ประมาณร้อยละ 9.30

การวิ เคราะห์ถดถอยพหุของตัวแปรตามการ
รับรู้ศกั ยภาพทางสังคมของนักศึกษา
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยของชุดตัวแปรทานาย
ต่อการรับรูศ้ กั ยภาพทางสังคม (N=307)
หมายเหตุ R2 = 0.097
ข้อ มู ล จากตารางที่ 3 พบว่ า ตัว แปรท านายที่
สามารถทานายการรับรูศ้ กั ยภาพทางสังคมของนักศึกษา
ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตเิ พียงตัวเดียว คือ การเรียนรู้
ทางอารมณ์และสังคม (=-0.290) ซึง่ สามารถตีความได้
ตัวแปร
ทานาย
เพศ
อายุ
ค ว า ม มั น่ ใ จ
ด้านการเรียน
ประเภท
มหาวิทยาลัย
การเรียนรู้
ทางอารมณ์
และสังคม

สัมประสิทธิ ์ สัมประสิทธิใน
์
ในรูป
รูปคะแนน
คะแนนดิบ
มาตรฐาน
-0.078
-0.064

ค่า t

p

.268

.000

0.012
-0.055

0.090
-0.071

0.079

0.072

1.111
1.000
1.234
0.800

0.059

0.290

5.090

.318
.218
.424

ว่ า ระดับ ของการเรีย นรู้ ท างอารมณ์ แ ละสัง คมของ
นักศึกษายิง่ มากการรับรูศ้ กั ยภาพทางสังคมจะยิง่ เพิม่ ขึน้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี
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นอกจากนี้เมื่อพิจารณาโมเดลโดยรวมจะพบว่าตัวแปร
ทานายสามารถทานายการรับรู้ศกั ยภาพทางสังคมของ
นักศึกษาได้ประมาณร้อยละ 9.70

สรุปผลการวิ จยั
1. ตัวแปรทานายทีส่ ามารถทานายผลการเรียนของ
นักศึกษาได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ (=0.249) การเรีย นรู้ท างอารมณ์ แ ละสัง คม (=0.239)
และประเภทของมหาวิทยาลัย (=-0.271) ตามลาดับ
2. ตัว แปรท านายที่ส ามารถท านายการรับ รู้
ศักยภาพทางสังคมของนักศึกษาได้อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ คือ การเรียนรูท้ างอารมณ์และสังคม (=-0.290)

อภิ ปรายผล
1. จากการวิจยั พบว่า ตัว แปรทานายที่สามารถ
ทานายผลการเรียนของนักศึกษาได้อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ได้แ ก่ อายุ ประเภทของมหาวิท ยาลัย และการ
เรีย นรู้ ท างอารมณ์ แ ละสัง คม โดยเมื่อ พิจ ารณาจาก
อิท ธิพ ลของตัว แปรท านายที่มีต่ อ ผลการเรีย น พบว่ า
อายุ ของนักศึกษาสามารถทานายผลการเรีย นได้มาก
ทีส่ ุด (=-0.249) กล่าวคืออายุของนักศึกษายิง่ น้อยผล
การเรียนยิง่ เพิม่ ขึน้ หรือนักศึกษาในระดับปี การศึกษาที่
ต่ ากว่ามีผลการเรียนดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Haist และคณะ (2000) พบว่าอายุของกลุ่มตัวอย่าง
สามารถทานายผลการเรียนได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตัวแปรทานายที่สามารถทานายผลการเรียนของ
นั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เ ป็ นอั น ดั บ
รองลงมา คือ ตัวแปรการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคม
(=0.239) กล่าวคือ เมื่อระดับการเรียนรูท้ างสังคมของ
นัก ศึก ษาเพิ่ม ขึ้น ทาให้ร ะดับ การศึก ษาของนัก ศึก ษา
เพิ่มขึ้นตามไปด้ว ย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Kramer และคณะ[3], Payton และคณะ [4], Romasz
และคณะ (2004), และ Elias และคณะ (1997) พบว่า
เมื่อระดับของการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของกลุ่ม
ตัวอย่างเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้ผลการเรียนเพิม่ สูงขึน้ ตาม
ไปด้วย โดยสามารถอธิบายได้ว่าการเรียนรูท้ างอารมณ์
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และสังคมประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่
ด้านการตระหนัก รู้ตนเอง (Self-Awareness) ด้านการ
จัดการตนเอง (Self-Management) ด้านการตระหนักรู้
สังคม (Social-Awareness) ด้านการรับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจ (Responsible Decision Making) และด้านการ
สร้ า งสัม พัน ธภาพ
(Relationship
Skills) ซึ่ง
องค์ ป ระกอบด้ า นต่ า งๆเหล่ า นี้ จ ะส่ ง ผลให้ นั ก ศึก ษา
สามารถรับรูแ้ ละเข้าใจสิง่ ต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึน้ ได้ตาม
ความเป็ นจริง สามารถควบคุมอารมณ์ และการกระทา
ของตนให้ แ สดงออกได้ อ ย่ า งเหมาะสม สามารถคิด
ั หาต่ า งๆ ที่เ กิด ขึ้น ได้ อ ย่ า งมี
ตัด สิน ใจและแก้ ไ ขป ญ
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ สามารถสื่อสารกับผู้อ่นื และสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้อ่นื ได้เป็ นอย่างดี ซึง่ ปจั จัยเหล่านี้ลว้ น
เป็ นสิง่ เป็ นสิง่ สาคัญสาหรับการหล่อหลอมกระบวนการ
คิดแก้ไขปญั หาและสร้างวินัยในการเรียน โดยจะช่วยให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนได้ดยี งิ่ ขึน้
และส่งผลให้ผลการเรียนดีขน้ึ ตามไปด้วย
2. พบว่าตัวแปรทานายทีส่ ามารถทานายการรับรู้
ศักยภาพทางสังคมของนักศึกษาได้อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตเิ พียงตัวเดียว คือ การเรียนรูท้ างอารมณ์และสังคม
(=-0.290) ซึ่ง สามารถตี ค วามได้ว่ า ระดับ ของการ
เรียนรู้ทางอารมณ์ และสัง คมของนักศึกษายิ่งมากการ
รับรู้ศกั ยภาพทางสังคมจะยิ่งเพิม่ ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Durlak และคณะ [5], Wiekens และ
Stapel [8], Axelrod และคณะ [6], Kimber และ Sandel
[9], Ji และคณะ [39], และ Mindess และคณะ [7] พบว่า
เมื่อระดับของการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของกลุ่ม
ตัว อย่ างเพิ่ม สูง ขึ้น ส่ง ผลการรับ รู้ศกั ยภาพทางสัง คม
เพิ่ม สูง ขึ้น ตามไปด้ ว ย โดยสามารถอธิบ ายได้ว่ า การ
เ รี ย น รู้ ท า ง อ า ร ม ณ์ แ ล ะ สั ง ค ม ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย
องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนักรูต้ นเอง
(Self-Awareness) ด้ า นการจัด การตนเอง
(SelfManagement) ด้ า นการตระหนั ก รู้ ส ั ง คม ( SocialAwareness) ด้ า นการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตั ด สิ น ใจ
(Responsible Decision Making) และด้านการสร้าง
สัมพันธภาพ (Relationship Skills) ซึง่ องค์ประกอบด้าน
ต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้นักศึกษาสามารถรับรูแ้ ละเข้าใจ
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ความคิด อารมณ์ และความรู้สึก ของตนและผู้อ่ืน ได้
ถูกต้องตามความเป็ นจริง สามารถควบคุมอารมณ์และ
การกระท าของตนให้ แ สดงออกได้ อ ย่ า งเหมาะสม
สามารถตั ด สิ น ใจและรั บ ผิ ด ชอบสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น
เนื่ อ งมาจากการกระท าของตนเอง รวมทัง้ สามารถ
สื่อ สารกับ ผู้อ่ืน และสร้า งสัม พัน ธภาพกับ ผู้อ่ืน ได้เ ป็ น
อย่างดี ซึ่งความสามารถในการเรียนรู้ทางอารมณ์ และ
สังคมของนิสติ จะสามารถป้องกันความเสีย่ งและแก้ไข
พฤติกรรมที่เป็ นปญั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้
การเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคมของนิสติ จึงควรได้รบั
การพัฒนา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์ให้เกิดขึน้
ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญมากสาหรับการดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้
อย่างเหมาะสมและเป็ นปกติสขุ
9. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิ จยั ไปใช้
จากการศึ ก ษาพบว่ า ระดับ ของการเรี ย นรู้ ท าง
อารมณ์และสังคมของนักศึกษา สามารถได้รบั การพัฒนา
ให้สูง ขึ้น ได้ด้ว ยโปรแกรมการเรีย นรู้ท างอารมณ์ แ ละ
สัง คมสาหรับนัก เรีย นประถมศึก ษาปี ท่ี 4-6 ของ รัง สิ
รัศม์ นิลรัตน์ [40] ที่ผู้วิจยั พัฒนาขึ้นเพื่อเป็ นพื้นฐาน
สาหรับการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของ
นักศึกษา โดยสามารถนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับช่วง
อายุของนักศึกษาได้ดงั นี้
1. ผู้สอนควรจะมีบ ทบาทในการเปิ ด โอกาสให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทา
กิจกรรมอย่างทัวถึ
่ ง เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้มโี อกาส
ฝึกฝนการแสดงออกทางความคิดทีเ่ สริมสร้างการเรียนรู้
ท า ง อา รม ณ์ แ ละ สั ง ค ม ข อง นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
2. ผู้ส อนควรมีบ ทบาทในการเปิ ด โอกาสให้
นักศึกษามีสว่ นร่วมในการแสดงออกถึงความสามารถใน
การเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคมในสถานการณ์ สมมติ
อย่างทัว่ ถึง เพื่อกระตุ้นให้นักศึก ษาได้มีโอกาสฝึ กฝน
การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรูท้ างอารมณ์
และสังคมในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้ส อนควรแจ้ง ผลการประเมิน ใบงานของ
นักศึกษาแต่ละคนให้ทราบในทุกกิจกรรม เพื่อเป็ นข้อมูล
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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ย้อ นกลับ ให้นักศึก ษาได้ป ระเมินระดับ การเรีย นรู้ท าง
อารมณ์ แ ละสัง คมด้ว ยตนเอง ซึ่ง จะท าให้นัก ศึก ษามี
ความสนใจในการทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ในส่วนของกิจกรรมกลุ่มแต่ ละครัง้ ผู้สอนควร
แบ่งกลุ่ม นักศึกษาในการท ากิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มให้
นั ก ศึก ษาทุ ก คนสลับ เปลี่ย นกลุ่ ม การท ากิจ กรรมไป
เรื่อ ยๆ เพื่อ เปิ ด โอกาสให้นั ก ศึก ษาทุ ก คนได้ท างาน
ร่วมกันอย่างทัวถึ
่ ง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ใน
ลักษณะต่างๆ รวมไปถึงได้ฝึกฝนวิธคี ดิ วิธกี ารทางาน
การแสดงออก และการแก้ไขปญั หากลุ่มทีแ่ ตกต่างกันไป
แต่ละสถานการณ์อย่างเหมาะสม
5. ในขณะทากิจกรรมทุกครัง้ ผูส้ อนควรสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคมของ
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรม
การเรีย นรู้ท างอารมณ์ แ ละสัง คมที่ไ ม่ เ หมาะสมของ
นักศึกษา แล้วนามายกเป็ นตัวอย่างคาถามของกิจกรรม
ในแต่ละครัง้ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาช่วยกันคิดวิธกี าร
แก้ไขปญั หาที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรีย น และเป็ นการให้
ข้อ มู ล ย้ อ นกลับ แก่ นั ก ศึก ษาที่ แ สดงพฤติ ก รรมที่ไ ม่
เหมาะสม ซึง่ จะช่วยให้นักศึกษาคนดังกล่าวได้ตระหนัก
ถึงพฤติกรรมของตนเองในทันที เนื่องจากนักศึกษาบาง
คนไม่ทราบลักษณะและวิธกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมของตนเอง
6. ควรส่งเสริมลักษณะกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับการ
พัฒ นาการเรีย นรู้ทางอารมณ์ แ ละสัง คมของนักศึก ษา
ระดับ ปริญญาตรี เช่ น กิจ กรรมที่เข้าไปมีส่ว นร่ วมกับ
ชุมชน และการให้บริการแก่ชุมชนในลักษณะจิตอาสา
เป็ นต้น (Wilhite & Silver, 2005)
10. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรศึกษาระดับการเรียนรูท้ างอารมณ์และสังคม
ของนักศึกษาระดับชัน้ อื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใน
ทุ ก ระดับ ชัน้ เข้า ใจและเห็น ความส าคัญ ในการพัฒ นา
ความสามารถในการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคมของ
ตนเองมากขึ้น ซึ่งจะเป็ นแนวทางในการป้องกันความ
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
ประสิทธิภาพในอนาคต
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี

2555

2. ควรจะศึกษาตัวแปรทานายอื่นๆ ที่สามารถ
ทานายผลการเรียนและการรับรูศ้ กั ยภาพทางสังคมของ
นักศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูลย้อนกลับใน
การส่ ง เสริ ม ผลการเรี ย น และคุ ณ ลัก ษณะการรับ รู้
ศักยภาพทางสังคมของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
3. ควรจะพัฒนาแบบประเมินการเรียนรูท้ างอารมณ์
และสังคม และแบบสอบถามเกีย่ วกับการรับรูศ้ กั ยภาพ
ทางสังคมรูปแบบอื่นเพิม่ เติม เพื่อให้การวัดระดับการ
เรียนรูท้ างอารมณ์และสังคม และคุณลักษณะของการ
รับรูศ้ กั ยภาพทางสังคมของนักศึกษามีความเทีย่ ง
(Reliability) และความตรง (Validity) มากยิง่ ขึน้ และจะ
ช่วยให้สามารถวางแผนการแก้ไขปญั หาการเรียน และ
พฤติกรรมทางสังคมทีไ่ ม่เหมาะสมของนักศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึน้
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