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การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับ
การรวมรูสึกในวัยรุน  และ 2) เปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกตามตัวแปรเพศ  
ระดับชั้น  ระดับผลการเรียน  และภาวะอารมณ / พฤติกรรม 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนศรียาภัย  
จังหวัดชุมพร  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553 จํานวน 366 คน  ที่ไดมาจากการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  คือ 1) แบบวัดการตระหนักรูในตนเอง  ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน  
ไดแก  ดานการตระหนักรูอารมณตนเอง  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  และดานการมี
ความม่ันใจในตนเอง  2) แบบวัดการรวมรูสึก  ซึ่งแบงเปน 3 ดาน  ไดแก  ดานการคิด  ดานอารมณ  
และดานการแสดงออก  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน, t-test  แบบ Independent  Sample, F-test และ
ทดสอบคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’  method) 
 ผลการวิจัยสรปุไดดังนี้ 

1. การรวมรูสึกโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับการตระหนักรูในตนเองโดยรวมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .66)  และมีความสัมพันธกับการตระหนักรูในตนเองทุกดาน  ไดแก  
ดานการตระหนักรูอารมณตนเอง  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจรงิ  และดานการมีความม่ันใจ
ในตนเอง (r = .41, .64 และ .46  ตามลําดับ)   

2. นักเรียนหญิงมีการตระหนักรูในตนเองโดยรวม  การตระหนักรูในตนเองดานการตระหนัก
รูอารมณตนเองและดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  นอกจากนี้ยังพบวา  นักเรียนหญิงมีการรวมรูสึกโดยรวมและรายดานทุกดานสูงกวา
นักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นตางกันมีการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและในรายดานทุก
ดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งในกลุมนักเรียนชายและนักเรียนหญิง สําหรับการ
รวมรูสึก  พบวา  นักเรียนที่มีระดับชั้นตางกันมีการรวมรูสึกโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในกลุมนักเรียนหญิง แตไมพบความแตกตางในกลุมนักเรียนชาย  เม่ือพิจารณาราย
ดานพบวา  นักเรียนที่มีระดับชั้นตางกันมีการรวมรูสึกดานการคิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งในกลุมนักเรียนชายและนักเรียนหญิง  

4. นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกันมีการตระหนักรูในตนเองโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุมนักเรียนชายแตไมพบความแตกตางในกลุมนักเรียนหญิง  เม่ือ
พิจารณารายดานพบวา  นักเรียนที่มีระดับชั้นตางกันมีการตระหนักรูในตนเองดานการประเมิน
ตนเองตามความเปนจริงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งในกลุมนักเรียนชาย



และนักเรียนหญิง  สําหรับการรวมรูสึก  พบวา  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกันมีการรวมรูสึก
โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในกลุมนักเรียนชาย
และกลุมนักเรียนหญิง 

5. นักเรียนหญิงกลุมปกติมีการตระหนักรูในตนเองโดยรวม  การตระหนักรูในตนเองดานการ
ประเมินตนเองตามความเปนจริงและดานการมีความม่ันใจในตนเองสูงกวานักเรียนกลุมเสี่ยงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตไมพบความแตกตางเหลานี้ในกลุมนักเรียนชาย  สําหรับการรวม
รูสึก พบวา นักเรียนกลุมปกติมีการรวมรูสึกโดยรวม  การรวมรูสึกดานการคิดและดานอารมณไม
แตกตางจากนักเรียนกลุมเส่ียงที่มีปญหาอารมณและพฤติกรรม  แตมีการรวมรูสึกดานการแสดงออก
สูงกวานักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหาอารมณและพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 The purpose of this research were 1) to study the relationship between self-
awareness and empathy in adolescents 2) to compare self-awareness and empathy that 
differs from gender, class, grade level and emotional /behavioral state of adolescents.  

The sample for the study was selected by multistage random sampling, consisted of 
366 secondary school students in Sriyaphai School in Chumphon province. The measures 
used in this research were 1) self-awareness test, divided into three areas; emotional  
awareness, accurate self-assessment and self-confident and 2) empathy test, divided into 
three areas; cognitive empathy, emotional empathy and empathic concern. The statistics 
used to analyze were percentage, mean, Standard Deviation (S.D.), Independent Sample    
t-test, F-test, Pearson Product Moment Correlation and Scheffe’ method for pair  comparison 
test. 
 The  research results  were  as  followed :    

1. The empathy was positively related to self-awareness with statistical significance at 
the level of .01 (r=.66) and related to self-awareness in all areas : emotional  awareness, 
accurate  self-assessment and self-confident (r= .41, .64 and .46 respectively).   

2. Female students had total self-awareness and self-awareness in the two individual 
areas; emotional  awareness and accurate self-assessment higher than male students with 
statistical significance at the level of .05. Moreover, female students had total empathy and 
all the three areas higher than male students with statistical significance at the level of .05. 
 3. There was no significant difference in total self-awareness and self-awareness in 
all individual areas among the students of different class, in both gender. However, there 
was significant difference at the level of .05 in total empathy among female students, but not 
in male students. When considering in the individual areas of empathy, it was found that 
there was a significant difference at the level of .05 in cognitive empathy among the 
students with different class in both gender. 
 4. There was a significant difference at the level of .05 in self-awareness among the 
male students with different grade level but not in female students. When considering in the 
individual areas of self-awareness, it was found that there was a significant difference at the 



level of .05 in accurate self-assessment among in both genders students with different 
grade. For empathy, there was a significant difference at the level of .05 in total empathy 
with the individual areas among genders with different grade. 

5. Normal female students had total self-awareness and self-awareness in two 
areas: accurate self-assessment and self-confident higher than risk /problem students with 
statistical significance at the level of .05 but not found in male students. Normal students 
had no difference in total empathy and in two areas: cognitive empathy and emotional 
empathy from risk /problem students with statistical significance at the level of .05. However, 
normal students had empathic concern higher than risk /problem students with statistical 
significance at the level of .05.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบ

ไดพิจารณาสารนิพนธเร่ือง ความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึกในวัยรุน 
ของ ทัศนีย สุริยะไชย ฉบับนี้แลว เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได 

 
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 

 
………………………………………………………. 

(อาจารย ดร.นิยะดา  จิตตจรัส) 
 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

………………………………………………………. 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัฐวีณ  สิทธิ์ศริอรรถ) 

 
คณะกรรมการสอบ 

 
                            .…………………………………..…………….……. ประธาน 

 (อาจารย ดร.นิยะดา  จิตตจรัส) 
 

        ………………………………………………............. กรรมการสอบสารนิพนธ 
(รองศาสตราจารย ประณต เคาฉิม) 

 
                           ..………………………….……….…………………..  กรรมการสอบสารนิพนธ 

(อาจารย วิธญัญา  วัณโณ) 
 

อนุมัติใหรับสารนิพนธฉบบัน้ีเปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวทิยาพัฒนาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
               ……………………………………………….. คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

(อาจารย ดร.วาณี  อรรจนสาธิต) 
วันที…่.เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 



ประกาศคุณูปการ 
 
 
 สารนิพนธฉบับนี้สมบูรณไดดวยความอนุเคราะหจาก อาจารย ดร.นิยะดา จิตตจรัส อาจารย
ที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดกรุณาถายทอดความรู  คําแนะนําปรึกษา  ชี้แนะแนวทางการทําวิจัย  
ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองของการวิจัยนับตั้งแตเร่ิมดําเนินการจนการวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ  
นอกจากน้ี  ผูวิจัยยังไดความกรุณาเก่ียวกับขอเสนอแนะที่มีคุณคาในการทําสารนิพนธจาก  ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ฉัฐวีณ  สิทธิ์ศิรอรรถ  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  รองศาสตราจารย
ประณต  เคาฉิม  และอาจารยวิธัญญา  วัณโณ  คณะกรรมการแตงตั้งเพ่ิมเติมในการสอบปากเปลา
สารนิพนธ  ที่กรุณาใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆ อันเปนประโยชนยิ่งในการปรับปรุงแกไขให
การศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยลัดดาวัลย  เกษมเนตร  และอาจารยทัศนา  ทองภักดี  
ท่ีใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย  ตลอดจนใหขอเสนอแนะอันเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือใหมีคุณภาพในการนําไปใชยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ไดใหความรูแกผูวิจัยในการศึกษาตามหลักสูตรสาขา
จิตวิทยาพัฒนาการ  ซึ่งเปนประโยชนตอการทําสารนิพนธฉบับนี้จนสําเร็จลุลวง 
 ขอกราบขอบพระคุณ  ผูอํานวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาและโรงเรียนศรียาภัย ที่ได
กรุณาอนุญาตใหผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยครั้งน้ี  และขอขอบคุณคณะอาจารยของ
โรงเรียนที่ไดอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางรวมทั้งใหขอมูลของกลุมตัวอยางที่
จําเปนตองใชในการวิจัยจนทําใหไดขอมูลที่ครบถวน 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา  ญาติพ่ีนอง เพ่ือนรวมงาน  ตลอดจนเพ่ือนๆ สาขาวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการ  ที่เปนกําลังใจและใหความชวยเหลือในเรื่องตางๆ ดวยดีตลอดมา 
 คุณคาและประโยชนใดๆ ที่พึงมีจากสารนิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณ
บิดา มารดา และครูอาจารยทุกทานที่อยูเบื้องหลังในการวางรากฐานการศึกษาใหกับผูวิจัยตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน 
 
          ทัศนีย  สุริยะไชย 
  
 
           
 
 

 



สารบัญ 
 

บทที่                หนา 
 

1  บทนํา..................................................................................................................    1 
ภูมิหลัง.............................................................................................................    1    
วัตถุประสงคของการวิจัย....................................................................................   4 
ความสําคัญของการวิจัย.....................................................................................   4 
ขอบเขตการวจัิย................................................................................................   4 
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย........................................................................   6 
กรอบแนวคิดในการวิจัย.....................................................................................   8 
สมมติฐานในการวิจัย..........................................................................................   9 

 
2  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ.........................................................................  11 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการรวมรูสึก .................................................   11 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการตระหนักรูในตนเอง .................................   34 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวาง 
การตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึก............................................................    46 

  
 3  วิธีดําเนินการวิจัย.............................................................................................   50 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง................................................   50
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย...................................................................................   50 
การเก็บรวบรวมขอมูล......................................................................................   55 
การวิเคราะหขอมูล...........................................................................................   56 

  
4  ผลการวิเคราะหขอมูล......................................................................................   57 

สวนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง .........................................................   59 
สวนที่ 2  ความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึก............   60 
สวนที่ 3  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึก 

        ของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ  ....................................................   62 
สวนที่ 4  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึก 

        ของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับชั้น ..............................................   64 



สารบัญ (ตอ) 
 

บทที่                หนา 
  
 4 (ตอ) 

สวนที่ 5  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึก 
        ของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับผลการเรียน....................................   70 

สวนที่ 6  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึก 
        ของกลุมตัวอยางจําแนกตามปญหาทางอารมณและพฤติกรรม.............   78 

 
5  สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ............................ ...............................   83 

วัตถุประสงคของการวิจัย..................................................................................   83  
สมมติฐานของการวิจัย.....................................................................................   83 
วิธีการดําเนินการวิจัย......................................................................................   83 
สรุปผลการวิจัย................................................................................................   85 
อภิปรายผล.....................................................................................................   88 
ขอเสนอแนะ....................................................................................................   97 

 
บรรณานุกรม...................................................................................................................    99 

 
ภาคผนวก........................................................................................................................   107  

 
ภาคผนวก ก  รายชื่อผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลอง   
                  ของเครื่องมือที่ใชในการวจัิย ...................................................   108 
ภาคผนวก ข  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย...........................................................   110 
ภาคผนวก ค  คุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย..............................................   130 
ภาคผนวก ข  หนังสือขอความอนุเคราะห.......................................................   140 

 
ประวตัิผูวิจยั....................................................................................................................   143   

 
 
 



บัญชีตาราง 
 

ตาราง                หนา 
 

 1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ ระดับชั้น   
            ระดับผลการเรียน และปญหาทางอารมณและพฤติกรรม..........................................   59 
       2  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการตระหนกัรูในตนเองและการรวมรูสกึโดยรวม 
             และจําแนกแตละดานของกลุมตัวอยาง.................................................................    60 

 3  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและรายดาน  
            ระหวางกลุมนักเรียนชายและนกัเรียนหญิง............................................................    62 

 4  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการรวมรูสึกโดยรวมและรายดาน 
            ระหวางกลุมนักเรียนชายและนกัเรียนหญิง.............................................................   63  

 5  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการตระหนักรูในตนเองโดยรวม 
            และรายดานจําแนกตามระดับชัน้ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง........................   64 

 6  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนการตระหนักรูในตนเองโดยรวม 
               และรายดานจําแนกตามระดับชัน้ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง........................   65 

 7  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการรวมรูสึกโดยรวม 
            และรายดานจําแนกตามระดับชัน้ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง........................   66 

 8  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนการรวมรูสึกโดยรวมและรายดาน 
             จําแนกตามระดับชั้นของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง.........................................   67 

 9  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการรวมรูสึกโดยรวมและการรวมรูสึกดานการคิด 
            จําแนกตามระดับชั้นของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเปนรายคู............................   68 

 10  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการตระหนักรูในตนเองโดยรวม 
              และรายดานจําแนกตามระดับผลการเรียนของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง........   70 

 11  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและรายดาน 
              จําแนกตามระดับผลการเรียนของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง..........................   71 

 12  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการตระหนักรูในตนเองโดยรวม 
        และการตระหนักรูในตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง 
        จําแนกตามระดับชั้นของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเปนรายคู.........................   72 
 13  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการรวมรูสึกโดยรวมและรายดาน 

              จําแนกตามระดับชั้นของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง.......................................   74 
 14  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนการรวมรูสึกโดยรวมและรายดาน 
        จําแนกตามระดับผลการเรียนของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง.........................   75 



บัญชีตาราง 
 

ตาราง                หนา 
 

 15  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการรวมรูสึกโดยรวม 
              และรายดานจําแนกตามระดับชั้นของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง........................   76 

 16  ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและรายดาน 
              ของนักเรียนชายจําแนกตามภาวะอารมณและพฤติกรรม........................................   78 

 17  ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและรายดาน 
              ของนักเรียนหญิงจําแนกตามภาวะอารมณและพฤติกรรม.......................................   79 

 18  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการรวมรูสึกโดยรวมและรายดาน 
              ของนักเรียนชายจําแนกตามภาวะอารมณและพฤติกรรม........................................   80 

 19  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการรวมรูสึกโดยรวมและรายดาน 
              ของนักเรียนหญิงจําแนกตามภาวะอารมณและพฤติกรรม.......................................   81 
 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

สังคมไทยเคยไดชื่อวาเปนสังคมแหงความเอื้ออาทร  เปนสังคมแหงการเอ้ือเฟอแบงปนกัน
และการอยูรวมกันฉันทพ่ีนอง  แตปจจุบันกลับพบเห็นสิ่งเหลานี้นอยลงไปเรื่อยๆ  ภาพสะทอนของ
สังคมในปจจุบันจะเห็นถึงภาพปญหาอันเกิดจากการขาดความเอื้ออาทรตอกัน  ทําใหเกิดปญหา
ความสัมพันธกันมากขึ้น  ทั้งปญหาความขัดแยงระหวางกัน   ปญหาการเอารัดเอาเปรียบ   ปญหา
การละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  ฯลฯ  รวมไปถึงการใชความรุนแรงแบบตางๆ  สาเหตุของปญหาดังกลาว
เกิดจากปจจัยหลายๆ อยางประกอบกัน  ตั้งแตการเปล่ียนแปลงทางสังคมซึ่งทําใหวิถีชีวิตของคน
เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมของการแขงขัน  รวมไปถึงลักษณะของครอบครัวที่มีความใกลชิดกันนอยลง   
ทําใหคนเรามีการใชชีวิตแบบปจเจกบุคคลมากขึ้นจนทําใหบุคคลคํานึงถึงแตตัวเองเปนใหญ   จน
บางครั้งละเลยที่จะเอาใจใสความรูสึกนึกคิดและความตองการของผูอ่ืน  อยางไรก็ดี   แมวาการ
กระตุนของสิ่งรอบขางจะมีสวนใหเกิดปญหาดังกลาว  แตสิ่งที่สําคัญไปมากกวาน้ันคือคุณลักษณะ
ภายในของตัวบุคคลเอง  นั่นคือ  การขาดความตระหนักในความรูสึกนึกคิดและความตองการของ
ผูอ่ืน  ทําใหมีการแสดงออกของพฤติกรรมที่กระทบตอความรูสึกและความสัมพันธตอผูอ่ืน  และ
นําไปสูปญหาในการอยูรวมกันในที่สุด  โดยเฉพาะวัยรุนเปนวัยที่ประสบปญหาน้ีมาก  จะสังเกตได
จากปญหาวัยรุนในยุคน้ีที่มีพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมและมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงตอ
บุคคลอ่ืนมากขึ้น  เชน  ปญหาการทะเลาะวิวาท  ยกพวกตีกัน  พฤติกรรมกอกวน   ปญหาความ
ขัดแยงกับผูใหญโดยเฉพาะในครอบครัว  รวมไปถึงการกระทําผิดระเบียบกฎเกณฑของสังคมใน
รูปแบบอ่ืนๆ   

การดํารงชีวิตในชวงวัยรุนน้ัน  จะตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนในสังคมอยูเสมอ  ไมวาจะเปน
สังคมที่บาน  หรือสังคมภายนอก เชน  โรงเรียน  ทั้งกับกลุมคนในวัยเดียวกันและตางวัย  ดังน้ัน  
วัยรุนจึงจําเปนตองมีการเรียนรูการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเหมาะสมโดยการทําความเขาใจธรรมชาติ
ของมนุษยในดานความตองการพื้นฐานและความแตกตางระหวางบุคคล  เม่ือวัยรุนมีการเขาใจผูอ่ืน
เขาก็จะมีแนวโนมที่จะปฏิบัติตัวตอผูอ่ืนอยางเหมาะสมโดยเกิดการตระหนักถึงผลกระทบของการ
แสดงพฤติกรรมของตนตอผูอ่ืนมากขึ้น  อันจะนําไปสูวิธีการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนอยางถอยทีถอย
อาศัยกัน  นําไปสูการมีน้ําใจ  เอ้ือเฟอแบงปนตอกัน  และการเสียสละผลประโยชนสวนตนบางอยาง
เพ่ือผู อ่ืนได  นอกจากน้ี  เม่ือมีปญหาความขัดแยงกับผู อ่ืนก็จะมีวิธีการจัดการความขัดแยงที่
เหมาะสมโดยวิธีการท่ีประนีประนอม   ซึ่งจะชวยลดปญหาอันเกิดจากความสัมพันธของวัยรุนได   
ดวยเหตุนี้  การเขาใจความรูสึกและความตองการของผูอ่ืนจึงเปนพื้นฐานในการเกิดคุณลักษณะที่ดี
ดานอ่ืนๆ รวมถึงคุณธรรม   และยังเปนตัวแปรสําคัญในการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน  สงผลให
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เกิดความสําเร็จทั้งชีวิตการงานและครอบครัว (ประสงค  สังขะไชย.  2545: 53)  การเขาใจความคิด
ความตองการของผูอ่ืนน้ันก็คือ  การรวมรูสึก (empathy) นั่นเอง 
 การรวมรูสึก (empathy)  หมายถึง  ความสามารถในการเอาใจเขามาใสใจเรา  ตระหนักรู
และเขาใจความคิด  อารมณความรูสึกของผูอ่ืนทั้งทางบวกและทางลบ  ตลอดจนสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูอ่ืนในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  ไอเซนเบิรก (วลัยรัตน  วรรณโพธิ์.    
2545: 7; อางอิงจาก Eisenberg.  1999: 179) ไดใหความหมาย  การรวมรูสึก (empathy) วาเปน
การตอบสนองทางอารมณที่จะเขาใจอารมณของผูอ่ืนในเง่ือนไขหรือสถานการณตางๆ ที่เหมือนหรือ
คลายกัน  จึงอาจกลาวไดวา  ผูที่มีการรวมรูสึกสูงน้ันจะเปนผูที่ไวตอการรับรูความรูสึกของผูอ่ืนได
เปนอยางดี  และผลของการรวมรูสึก (empathy) คือ  ความรูสึกตามความเปนจริงของบุคคลอ่ืนทั้ง
ดานความรูสึกทุกขและความสุข (วลัยรัตน  วรรณโพธิ์.  2545: 7; อางอิงจาก Alessanda.  2000: 1)  
การรวมรูสึก (empathy)  จัดเปนองคประกอบหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ (Emotional  
Quetient) ซึ่งเปนสมรรถนะทางสังคม (Goleman.  1998: 26)  ที่เปนส่ิงสําคัญตอการดําเนินชีวิตใน
สังคม  และเปนทักษะที่สามารถเรียนรูและพัฒนาไดอยางตอเนื่อง  
 ที่มาของการเกิดการรวมรูสึกน้ันมีอยูหลายประการ   ทั้งความพรอมของวุฒิภาวะทางการรู
การคิดซ่ึงเกี่ยวของกับวัยและการไมมีความบกพรองของสมอง   ตลอดจนพัฒนามาจากการเรียนรู
และการฝกฝนซึ่งตองอาศัยการสังเกตสีหนาทาทางของผูอ่ืนและคาดเดาความคิดความรูสึกของผูอ่ืน
จากส่ิงที่สังเกตเห็น    การรวมรูสึกถูกสรางขึ้นมาจากความตระหนักรูตนเองที่กําลังทําใหเหมาะกับ
อารมณของตนเองซึ่งทําใหงายตอการที่จะอานและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนได (มนัส  บุญประกอบ. 
2543: 217)  ดังน้ันจึงเปนที่นาสังเกตวาการที่บุคคลจะเกิดการรวมรูสึกไดนั้นจะตองอาศัยการรับรู
อารมณความรูสึกของตนเองไดดีเชนเดียวกันจึงจะสามารถเทียบเคียงความคิดความรูสึกของผูอ่ืนได   
เมเยอร (ยุทธนา  ไชยจูกุล.  2545: 192; อางอิงจาก Mayer) กลาววา  ยิ่งเราเขาใจอารมณของ
ตนเองไดดีเพียงใด  เราก็จะสามารถเขาถึงและเขาใจอารมณของผูอ่ืนไดดีเพียงนั้น  เบอโล (วลัยรัตน  
วรรณโพธิ์.  2545: 12; อางอิงจาก Berlo) ยังไดใหความเห็นเกี่ยวกับการเกิดการรวมรูสึกไววา  
บุคคลเรียนรูภาวะภายในตนเองเปนเบื้องแรก  เขาจึงสามารถจะเรียนรูภาวะภายในของคนอื่นเปน
ขั้นตอมา  นอกจากน้ี  ในกระบวนการฝกฝนทักษะการรวมรูสึกน้ัน  จะประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 
3 อยาง  คือ  1. การอานอารมณและความรูสึก  2. การฝกเอาใจเขามาใสใจเรา  และ 3. ฝกการ
ตอบสนองที่สอดคลองกัน (เทอดศักด์ิ  เดชคง.  2545: 29)   ซึ่งในแตละขั้นตอนของการฝก
จําเปนตองมีการตระหนักรูในการแสดงออกของอารมณแตละอยางใหได  และในการที่จะรูวาการ
แสดงออกทางอารมณแตละอยางเปนอยางไรนั้นก็ตองอาศัยการเรียนรูจากการเปรียบเทียบจาก
อารมณของตนเองวาถาเปนเราเราจะรูสึกอยางไร จึงจะสามารถเขาใจในอารมณของผู อ่ืนได  
โกลแมน (Goleman.  1995: 96) ยังไดใหทัศนะวา  การรวมรูสึกสรางมาจากการตระหนักรูในตนเอง 
(self-awareness) ซึ่งเปนทักษะในการอานอารมณความรูสึกของตนเอง  จะเห็นไดวาทักษะดานนี้ก็
เปนอีกหน่ึงทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญในวัยรุน  และจัดอยูในองคประกอบหน่ึงของความฉลาดทาง
อารมณ (Emotional  Quetient) เชนเดียวกัน 
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 จากการศึกษาที่มาของการรวมรูสึกทําใหเปนที่สังเกตวาการรวมรูสึกน้ันนาจะมีความสัมพันธ
กับการตระหนักรูตนเอง  เพราะการตระหนักรูตนเองจะนําไปสูการยอมรับตนเอง  วิลาสลักษณ  ชัว
วัลลี (2543: 1) กลาววา  การที่เราเขาใจตัวเอง  จะทําใหเขาใจผูอ่ืนดวย  แตจากการทบทวนงานวิจัย
ที่เก่ียวของในขณะนี้ยังไมพบงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธของตัวแปรทั้งสองมากอน  จึงทําใหผูวิจัย
สนใจศึกษาความสัมพันธของการรวมรูสึกและการตระหนักรูตนเองในวัยรุน  เนื่องจากการทําความ
เขาใจการรวมรูสึกของวัยรุนมีความสําคัญตอการทําความเขาใจพฤติกรรมวัยรุนหลายๆ พฤติกรรมที่
มีความเชื่อมโยงกัน  ตัวอยางเชน  พฤติกรรมที่เก่ียวกับการสื่อสารและปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืน  
พฤติกรรมเอ้ือสังคม  พฤติกรรมกาวราว  รวมทั้งทักษะความฉลาดทางอารมณ  เพราะการรวมรูสึก
เปนสมรรถนะที่จะเอ้ือทั้งประโยชนสวนตนและสังคม  ดวยเหตุนี้  ผลของระดับการรวมรูสึกจึงมี
ความสําคัญมาก  และเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงผลกระทบของการรวมรูสึกใหชัดเจนขึ้น  ผูวิจัยจึงได
ศึกษาถึงผลของการรวมรูสึกที่มีตอปญหาทางพฤติกรรมและอารมณของวัยรุนรวมดวยโดยไดศึกษา
ยอนไปถึงที่มาของปญหาดังกลาวจากการเปรียบเทียบวัยรุนในกลุมที่ไมมีปญหาและกลุมที่มีปญหา
ทางอารมณและพฤติกรรมวามีปจจัยมาจากการรวมรูสึกที่ตางกันหรือไม  ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจ
ความสําคัญของตัวแปรการรวมรูสึกมากย่ิงขึ้น  และขอมูลที่ไดยังสามารถใชเปนประโยชนในการดูแล
ชวยเหลือกลุมวัยรุนที่มีการรวมรูสึกนอยตั้งแตในระยะแรกซึ่งจะชวยปองกันและลดปญหาทางสังคม
ที่จะตามมา  รวมทั้งชวยใหวัยรุนไดมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามภารกิจพัฒนาการของชวงวัยได  
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีการศึกษากับวัยรุนในชวงอายุที่เร่ิมมีการปรับตัวหลายๆ ดานของชีวิต  ทั้ง
ในดานการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจของตนเอง  การปรับตัวกับสังคมกลุม
เพ่ือน  และรูปแบบการเรียนที่ตางไปจากเดิม  ซึ่งพบไดมากในวัยรุนที่เรียนอยูระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน  ก็จะเปนประโยชนในการสงเสริมและดูแลชวยเหลือวัยรุนกลุมน้ีโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของใน
เบื้องตนได   

ในการวิจัยคร้ังน้ี      ผูวิจัยไดเลือกศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนศรี
ยาภัย  จังหวัดชุมพร  เน่ืองจากเปนโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุมเสี่ยงที่มีปญหาพฤติกรรมอยูพอสมควร  
และเปนโรงเรียนที่มีการประสานงานในการรวมดูแลชวยเหลือกับหนวยงานที่ผูวิจัยทํางานอยู
บอยคร้ัง  ผลการวิจัยครั้งน้ีจึงเปนขอมูลพ้ืนฐานในการทําความเขาใจเก่ียวกับทักษะความเขาใจ
ตนเองและผูอ่ืนของวัยรุนกลุมน้ี        อันนําไปสูการพัฒนาและสงเสริมการรวมรูสึกใหเกิดในวัยรุน
ในลําดับตอไป  ตลอดจนเปนพ้ืนฐานในการศึกษาทําความเขาใจตัวแปรทางจิตวิทยาอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของได 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไวดังนี้ 

1.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึกในวัยรุน 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกตามตัวแปรเพศ     ระดับชั้น  

ระดับผลการเรียน  และภาวะอารมณ /พฤติกรรม 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
1. ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเอง  การรวมรูสึก  และภาวะ

อารมณ / พฤติกรรม  ซึ่งเปนองคความรูที่ทําใหเขาใจธรรมชาติของตัวแปรทั้งหมดและเปนขอมูลใน
การทําความเขาใจพัฒนาการดานอารมณสังคมของวัยรุนไดดีขึ้น 

2. ทําใหทราบวาวัยรุนที่มีเพศ  ระดับชั้น  ระดับผลการเรียน  และภาวะอารมณ/ พฤติกรรม
แตกตางกัน  มีการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกแตกตางกันหรือไม  ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยจะ
เปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญที่มีประโยชนในการดูแลสงเสริมดานสุขภาพจิตและพฤติกรรมวัยรุนตอไป  
เชน  เปนขอมูลพ้ืนฐานในการสรางรูปแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการรวมรูสึกในนักเรียนกลุมตางๆ   
รวมถึงเปนขอมูลในการเฝาระวังและใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีการตระหนักรูในตนเองและการ
รวมรูสึกต่ํา 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนศรียาภัย  
จังหวัดชุมพร  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  จํานวนทั้งหมด 2,019 คน   
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนศรียาภัย  
จังหวัดชุมพร  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553 จํานวน 366 คน  แบงเปนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
จํานวน 129 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน 124  คน  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 113  
คน  ที่ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน   โดยแบงนักเรียนออกเปนระดับชั้นแลวเลือกหองเรียน
ตามเกณฑที่กําหนด  คือ  เปนหองเรียนที่มีทั้งนักเรียนกลุมปกติและกลุมเส่ียง/มีปญหา  จากนั้นจึง
ทําการสุมหองเรียนในแตละชั้นเรียนใหไดชั้นเรียนละ 3 หองโดยการจับสลาก 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
      แบงเปน 3 ตอน  ดังนี้ 

      ตอนที่ 1  การศึกษาความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึก 
 ตัวแปรหาความสัมพันธ ไดแก   
 1.1  การตระหนักรูในตนเอง แบงเปน 3 ดาน  ไดแก   
     1.1.1  ดานการตระหนักรูอารมณตนเอง   
     1.1.2  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง   
     1.1.3  ดานการมีความม่ันใจในตนเอง 
 1.2  การรวมรูสึก แบงเปน 3 ดาน  ไดแก   

           1.2.1  การรวมรูสึกดานการคิด   
     1.2.2  การรวมรูสึกดานอารมณ   
     1.2.3  การรวมรูสึกดานการแสดงออก 

    ตอนที่ 2  การศึกษาเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกจําแนกตาม 
                  ตัวแปรเพศ  ระดับชั้น  ระดับผลการเรียน  และภาวะอารมณและพฤติกรรม 

         2.1  ตัวแปรจัดกลุม ไดแก   
    2.1.1  เพศ  จําแนกเปน 2 กลุม  ไดแก 
          2.1.1.1  เพศชาย 
          2.1.1.2  เพศหญิง 
   2.1.2  ระดับชั้น  จําแนกเปน 3 ระดับ  ไดแก 
         2.1.2.1  มัธยมศึกษาปที่ 1   
         2.1.2.2  มัธยมศึกษาปที่ 2  

    2.1.2.3  มัธยมศึกษาปที ่3 
   2.1.3  ระดับผลการเรียน จําแนกเปน 3 ระดับ ไดแก  
     2.1.3.1  ระดับผลการเรยีนต่ํา   
     2.1.3.2  ระดับผลการเรยีนปานกลาง  
     2.1.3.3  ระดับผลการเรยีนสูง 
   2.2.4  ภาวะอารมณและพฤติกรรม  แบงเปน 2 ระดับ  ไดแก   
     2.1.4.1  ปกต ิ
     2.1.4.2  เสี่ยง/ มีปญหา 

   2.2  ตัวแปรตาม ไดแก  
2.2.1  การตระหนักรูในตนเอง แบงเปน 3 ดาน  ไดแก   
    2.2.1.1  ดานการตระหนักรูอารมณตนเอง   

        2.2.1.2  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง   
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    2.2.1.3  ดานการมีความม่ันใจในตนเอง 
2.2.2  การรวมรูสึก แบงเปน 3 ดาน  ไดแก   
    2.2.2.1  การรวมรูสึกดานการคิด   
    2.2.2.2  การรวมรูสึกดานอารมณ   

        2.2.2.3  การรวมรูสึกดานการแสดงออก 
 

นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 นิยามศัพทเฉพาะ 

วัยรุน  หมายถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนศรียาภัย  จังหวัดชุมพร  ในภาค
เรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553   
 
 นิยามปฏิบัติการ 

1.  การรวมรูสึก (Empathy)  หมายถึง ความสามารถในการเอาใจเขามาใสใจเรา  ตระหนัก
รูและเขาใจความคิดและอารมณความรูสึกของผูอ่ืน  โดยการนําตนเองไปอยูในบทบาทของผูอ่ืนไดทั้ง
ทางความคิด  ความรูสึกทางบวกและทางลบ  ตลอดจนสามารถตอบสนองความตองการของผูอ่ืนใน
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  การรวมรูสึกแบงออกเปน 3 ดานตามแนวคิดของโกลแมน  
ไดแก 

    1.1  การรวมรูสึกดานการคิด (Cognitive  empathy)  หมายถึง  ความสามารถที่จะเขาใจ
ความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืนวามีความตองการอะไร  อยางไรในสถานการณที่แตกตางกัน  โดยการเอา
ใจเขามาใสใจเราซึ่งเปนการสวมบทบาททางความคิดและความรูสึกของผูอ่ืนเหมือนตนเองอยูใน
สถานการณนั้นๆ รับรูทัศนะของคนในกลุมและคาดคะเนสถานการณดานความสัมพันธของคนใน
กลุมได 

   1.2  การรวมรูสึกดานอารมณ (Emotional  empathy)  หมายถึง  การมีอารมณรวมไปกับ
อารมณความรูสึกของผูอ่ืนที่แสดงออกในสถานการณตางๆ ทั้งอารมณทางบวกและทางลบ 
    1.3  การรวมรูสึกดานการแสดงออก (Empathic  concern) หมายถึง  การตอบสนอง
ความรูสึกและความตองการของบุคคลอ่ืนในสถานการณตางๆ โดยการแสดงออกท้ังภาษาพูดและ
ภาษาทาทางที่บงบอกถึงความเขาใจและเห็นใจผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม  รวมถึงการใหความชวยเหลือ
ผูอ่ืนเม่ือถึงเวลาจําเปน 

การรวมรูสึกสามารถวัดไดโดยใชแบบประเมินการรวมรูสึกที่ผูวิจัยสรางขึ้น  มีลักษณะเปน
แบบประเมินคา 6 ระดับ   

2. การตระหนักรูในตนเอง (Self-awareness)  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการ
รูเทาทันอารมณความรูสึกของตนเองในสถานการณตางๆ  รูสาเหตุและผลของการแสดงออกทาง
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อารมณ   สามารถประเมินตนเองไดตามความเปนจริง  มีความม่ันใจในความมีคุณคาและ
ความสามารถของตนเอง  ผูที่มีการตระหนักรูในตนเองมีองคประกอบดังตอไปน้ี   

   2.1  การตระหนักรูอารมณตนเอง (Emotional  awareness)  หมายถึง  การรูเทาทัน
อารมณของตนเอง  รูสาเหตุที่ทําใหเกิดความรูสึกนั้นๆ  และผลของอารมณที่มีตอพฤติกรรม  
สามารถตระหนักรูถึงความสัมพันธระหวางอารมณ  ความคิด  การกระทํา  และคําพูดของตนเองได   
ตลอดจนสามารถใชอารมณใหเปนประโยชนตอการตัดสินใจได 
    2.2  การประเมินตนเองตามความเปนจริง (Accurate self-assessment)   หมายถึง  
ความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็งและขอจํากัดของตัวเองไดอยางตรงไปตรงมา  สามารถเปดใจใน
การรับขอมูลปอนกลับและรับมุมมองความคิดใหมๆ  มีอารมณขันตอตัวเอง   มีการเรียนรูและพัฒนา
ตัวเองจากประสบการณตางๆ ไดอยางตอเนื่อง  
    2.3  การมีความม่ันใจในตนเอง (Self-confident)  หมายถึง  การมีความเช่ือม่ันใน
ความสามารถและความมีคุณคาของตนเอง  สามารถแสดงตนไดอยางม่ันใจ  มีจุดยืนในตัวเอง  กลา
ยืนยันในสิ่งที่ถูกตอง  สามารถตัดสินใจไดอยางเด็ดขาดแมจะอยูในสถานการณที่กดดันและไม
แนนอน 
 การตระหนักรูในตนเองสามารถวัดไดโดยใชแบบประเมินการตระหนักรูในตนเองที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น   มีลักษณะเปนแบบประเมินคา 6 ระดับ   
 3.  ระดับผลการเรียน  หมายถึง  ระดับเกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียนตั้งแตภาคการศึกษาที่ 
1 ที่เขาเรียนจนถึงภาคการศึกษาปจจุบัน  ซึ่งแบงไดเปน 3 ระดับ โดยใชวิธีการเรียงตําแหนง
เปอรเซ็นตไทลของกลุมตัวอยางทั้งหมด  ไดแก   

   3.1  ระดับผลการเรียนต่ํา  หมายถึง  นักเรียนที่ มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูในตําแหนง
เปอรเซ็นตไทลที่ 33 ลงมา  ซึ่งในงานวิจัยคร้ังน้ีพบวาเปนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 1.00-
2.95 

   3.2  ระดับผลการเรียนปานกลาง  หมายถึง  นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูในตําแหนง
เปอรเซ็นตไทลที่ 34-66  ซึ่งในงานวิจัยครั้งน้ีพบวาเปนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.96-
3.48 

   3.3  ระดับผลการเรียนสูง  หมายถึง  นักเรียนที่ มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูในตําแหนง
เปอรเซ็นตไทลที่ 67 ขึ้นไป  ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้พบวาเปนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.49-
4.00 
 4.  ภาวะอารมณและพฤติกรรม  หมายถึง  ลักษณะอารมณและพฤติกรรมของนักเรียนที่มี
ความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิตในอนาคต  ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากแบบประเมินพฤติกรรม SDQ (The  
Strengths  and  Difficulties  Questionnaire) ที่พัฒนาโดยกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  
โดยอาจารยที่ปรึกษาของนักเรียนเปนผูสรุปผลการประเมินตามเกณฑที่กําหนดไว  การประเมิน
นักเรียนประกอบดวยภาวะอารมณและพฤติกรรม 5 ดาน  ไดแก  พฤติกรรมเกเร (conduct 
problem)  พฤติกรรมอยูไมนิ่ง (hyperactivity)  ปญหาทางอารมณ (emotional  problem)  ปญหา
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ความสัมพันธกับเพ่ือน (peer problem)  และพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม (prosocial behavior) 
ภาวะอารมณและพฤติกรรมแบงไดเปน 2 ระดับ ไดแก   

   4.1  ปกติ  หมายถึง  นักเรียนมีคะแนนรวมอารมณและพฤติกรรมอยูในเกณฑปกติ  ไม
พบแนวโนมความเสี่ยงในการเกิดปญหาอารมณและพฤติกรรม 

   4.2  เส่ียง/ มีปญหา  หมายถึง  นักเรียนมีคะแนนรวมอยูในเกณฑเส่ียงหรือมีปญหาทาง
อารมณและพฤตกิรรม  ซึ่งโรงเรียนตองใหการชวยเหลือ  ปองกัน  และแกไขปญหาอยางเรงดวน 
  แบบประเมินพฤติกรรม SDQ มีลักษณะเปนแบบประเมินคา 3 ระดับ  ประกอบดวยแบบ
ประเมิน 3 ชุด  ชุดละ 25 ขอ  ไดแก  ชุดสําหรับผูปกครอง  ครู  และนักเริยนประเมินตนเอง  โดยมี
เกณฑการแปลผลจากผลคะแนนรวมในแตละชุดที่สอดคลองกันตั้งแต 2 ชุดขึ้นไป   

(สําหรับแบบประเมินพฤติกรรม SDQ และเกณฑการใหคะแนนสามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดที่ภาคผนวก) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการรวมรูสึกทําใหผูวิจัยสรุปไดวาการตระหนักรู

ในตนเองนาจะมีความสัมพันธทางบวกกับการรวมรูสึกโดยที่การตระหนักรูในตนเองเปนตัวแปรเชิง
สาเหตุของการรวมรูสึก    เพราะการที่วัยรุนมีการตระหนักรูในตนเองทั้งดานความคิด  ความรูสึก
ของตนเองในสถานการณตางๆ และมีการรับรูคุณคาของตนเอง  จะทําใหวัยรุนสามารถเขาใจ
ความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืนและตอบสนองความตองการของผูอ่ืนไดอยางเหมาะสมโดยการเทียบเคียง
ความรูสึกนึกคิดของตนเองตอผูอ่ืนในลักษณะเอาใจเขามาใสใจเราไดดียิ่งขึ้น  กลาวคือ  ยิ่งวัยรุนมี
การเขาใจตัวเองมากเพียงไรก็จะมีการเขาใจผูอ่ืนมากขึ้นดวย  สวนปจจัยท่ีนาจะมีผลตอการตระหนัก
รูในตนเองและการรวมรูสึก  ไดแก  ตัวแปรเพศ  ระดับชั้น  และระดับผลการเรียน  นอกจากนี้  ยัง
อาจสรุปไดวาการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกนั้นมีความสําคัญในแงของการเปนสาเหตุหน่ึง
ของปญหาทางอารมณและพฤติกรรมตามมาได  จากแนวคิดในเชิงทฤษฎีดังกลาวสามารถสรุปไดดัง
แผนภาพนี้ 
 
‘ 
 
ฤติ 
‘ 
 
 
 
 

เพศ 

ระดับชั้น 

ระดับผล
การเรียน 

ภาวะอารมณ 
และพฤติกรรม 

 

การตระหนักรู
ในตนเอง 

 
การรวมรูสึก 
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จากกรอบแนวคิดในเชิงทฤษฎีขางตนสรุปไดวา  ตัวแปรเพศ  ระดับชั้น  ระดับผลการเรียน  
และภาวะอารมณ / พฤติกรรม  มีความเก่ียวของกับการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึก  โดย
วัยรุนที่มีเพศ  ระดับชั้น  ระดับผลการเรียน  และภาวะอารมณ / พฤติกรรมแตกตางกันจะมีการ
ตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกแตกตางกัน  และการตระหนักรูในตนเองมีความสัมพันธทางบวก
กับการรวมรูสึกในวัยรุน   

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองและการรวม
รูสึก  ศึกษาเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกตามตัวแปรเพศ  ระดับชั้น  ระดับ
ผลการเรียน  และยังไดศึกษาความเกี่ยวของของการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกที่มีตอ
ปญหาทางอารมณและพฤติกรรม  แตเน่ืองจากปญหาทางอารมณและพฤติกรรมมีการจัดกลุมอยูแลว  
ผูวิ จัยจึงไดแบงกลุมตัวอยางตามเกณฑการคัดกรองของโรงเรียนดังที่ได จัดกลุมไวนั้นและ
ทําการศึกษายอนกลับไปวาวัยรุนปกติกับวัยรุนที่มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรมมีการตระหนักรู
ในตนเองและการรวมรูสึกแตกตางกันหรือไม  ดวยเหตุนี้  กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ีจึงสรุปได
ตามแผนภาพดังนี้ 
 
           ตัวแปรจัดกลุม                     ตัวแปรตาม 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1.  การตระหนักรูในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับการรวมรูสึก 
2.  วัยรุนหญิงมีการตระหนักรูในตนเองสูงกวาวัยรุนชาย 
3.  วัยรุนหญิงมีการรวมรูสึกสูงกวาวัยรุนชาย 
4.  วัยรุนที่ศึกษาในระดับชั้นที่สูงกวามีการตระหนักรูในตนเองสูงกวาวัยรุนที่ศึกษาอยูใน

ระดับชั้นที่ต่ํากวา 

- เพศ 
 

- ระดับชั้น 
 
- ระดับผลการเรียน 

 
- ภาวะอารมณ 
และพฤติกรรม 

การตระหนัก
รูในตนเอง 

 
การรวมรูสึก 
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5.  วัยรุนที่ศึกษาในระดับชั้นที่สูงกวามีการรวมรูสึกสูงกวาวัยรุนที่ศึกษาอยูในระดับชั้นที่ต่ํา
กวา 

6.  วัยรุนที่มีระดับผลการเรียนสูงกวามีการตระหนักรูในตนเองสูงกวาวัยรุนที่มีระดับผลการ
เรียนต่ํากวา 

7.  วัยรุนที่มีระดับผลการเรียนสูงกวามีการรวมรูสึกสูงกวาวัยรุนที่มีระดับผลการเรียนต่ํากวา 
8.  วัยรุนปกติมีการตระหนักรูในตนเองสูงกวาวัยรุนที่เสี่ยง/ มีปญหาทางอารมณและ

พฤติกรรม 
9.  วัยรุนปกติมีการรวมรูสึกสูงกวาวัยรุนที่เสี่ยง/ มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการตระหนักรูในตนเอง

กับการรวมรูสึก  โดยไดนําเสนอตามหัวขอ  ดังตอไปน้ี 
1.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการรวมรูสึก  

     1.1  นิยามความหมายของการรวมรูสึก 
     1.2  ความสําคัญของการรวมรูสึก 
     1.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรวมรูสึก 
     1.4  ประเภทของการรวมรูสึกและวธิีวดั 
     1.5  ปจจัยที่มีผลตอการรวมรูสึกและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
      1.6  การพัฒนาการรวมรูสึก 

2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการตระหนักรูในตนเอง  
     2.1  นิยามความหมายของการตระหนักรูในตนเอง 
     2.2  ความสําคัญของการตระหนักรูในตนเอง 

    2.3  องคประกอบของการตระหนักรูในตนเอง 
    2.4  ปจจัยที่มีผลตอการตระหนักรูในตนเองและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

     2.5  การพัฒนาการตระหนักรูในตนเอง 
 3.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการ
รวมรูสึก 

 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการรวมรูสึก  
     1.1  นิยามความหมายของการรวมรูสึก 

    คําวา  การรวมรูสึก  ตรงกับภาษาอังกฤษวา  empathy  ซึ่งมีผูใหคําจํากัดความเปน
ภาษาไทยไวหลายคน  โดยใหความหมายที่แตกตางกันไป  ไดแก  การเห็นใจผูอ่ืน  การเขาใจ
ความรูสึกผูอ่ืน  การเอาใจเขามาใสใจเรา  สําหรับการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดใชคําวา  การรวมรูสึก  ซึ่งมี
ผูใหนิยามความหมายของ empathy ไวหลายทาน  ดังนี้   

โกลแมน (Goleman.  1998: 27) ไดใหความหมายการรวมรูสึก (empathy) วาเปนการ
ตระหนักรูถึงความรูสึก  ความตองการ  และความหวงใยของผูอ่ืน  

เมราเบียนและเอฟสเตน  (Caruso, D. R. & Mayer, J. D. 1998: 3; อางอิงจาก 
Mehrabian and Epstein.  1972: 526) ใหความหมายของการรวมรูสึก (empathy) วาเปนการเพ่ิม
ระดับการตอบสนองตอประสบการณทางอารมณความรูสึกของผูอ่ืน 
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อาดีล  บี  ลีน (Adele B.Lynn.  2005: 39)  กลาววา  การรวมรูสึก (empathy) หมายถึง  
ความสามารถที่จะเขาใจมุมมองความคิดของผูอ่ืน    

ไอเซนเบิรก (วลัยรัตน  วรรณโพธิ์.  2545: 7; อางอิงจาก Eisenberg.  1999: 179)  ได
ใหความหมายการรวมรูสึก (empathy) วา  เปนการตอบสนองทางอารมณที่จะเขาใจอารมณของผูอ่ืน
ในเง่ือนไขหรือสถานการณตางๆ ที่เหมือนหรือคลายกัน 

นันทนา  วงษอินทร (2543: 143)  ใหความหมายวา  การรวมรูสึกเปนความสามารถใน
การรับรูอารมณความรูสึกของผูอ่ืน  มีความเขาใจ  เห็นใจผูอ่ืน  สามารถปรับความสมดุลของอารมณ
ตนเอง  ตอบสนองตอผูอ่ืนไดอยางสอดคลองกัน  ความสามารถในดานนี้เปนทักษะทางสังคม  ซึ่ง
จําเปนอยางยิ่งในการดํารงชีวิตอยูทั้งในครอบครัว  ในงานอาชีพ  ในสังคมทั่วไป  เพราะเราตอง
พบปะมีสัมพันธภาพกับผูคนอยางหลีกเลี่ยงไมได 

มนัส  บุญประกอบ (2543: 217) ไดใหความหมายของการรวมรูสึกวา  เปนความสามารถ
ที่จะเอาใจเขามาใสใจเรา  ตระหนักรูถึงส่ิงที่คนอ่ืนกําลังรูสึกโดยไมจําเปนตองมาบอกใหทราบ  ซึ่ง
คนสวนมากไมเคยบอกเราใหทราบถึงสิ่งที่เขารูสึกในคําพูด  นอกจากนํ้าเสียง  ภาษาทาทางและการ
แสดงออกทางสีหนา   

ประสงค  สังขะไชย (2545: 53)  ไดใหความหมายวา  การรวมรูสึก  คือ  ความสามารถที่
จะจินตนาการไดวาชีวิตของผูอ่ืนจะเปนอยางไร  ซึ่งเปนการรับรูอารมณความรูสึกของผูอ่ืนและ
สามารถตอบสนองกลับไดอยางเหมาะสม  เปนตัวแปรสําคัญในการพัฒนาไปสูความสัมพันธอันดี
ดานอ่ืนๆ รวมทั้งกอใหเกิดความสําเร็จทั้งชีวิตการงานและครอบครัว  และเปนทักษะที่จะสงผลชวย
ใหเราเขาใจและยอมรับผูอ่ืนที่อาจจะมีความแตกตางกับเรา 

กรมสุขภาพจิต (2549: 9)  ไดใหความหมายของการรวมรูสึกวา  เปนความสามารถใน
การใสความรูสึกของตัวเองในขอบเขตความรูสึกของคนอ่ืน  การจะเขาใจความรูสึก ความคิด และ
พฤติกรรมของผูอ่ืนไดนั้นตองมาจากการไดพิจารณาและสังเกตอยางใกลชิด 

จากนิยามความหมายดังกลาว  ผูวิจัยสรุปไดวา  การรวมรูสึก (empathy)  หมายถึง  
ความสามารถในการเอาใจเขามาใสใจเรา  ตระหนักรูและเขาใจความคิดและอารมณความรูสึกของ
ผูอ่ืน  โดยการนําตนเองไปอยูในบทบาทของผูอ่ืนไดทั้งทางความคิด  ความรูสึกทางบวกและทางลบ  
ตลอดจนสามารถตอบสนองความตองการของผูอ่ืนในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   

อน่ึง  ในการวิจัยคร้ังน้ี  จําเปนตองแยกความแตกตางระหวางคําที่เก่ียวของกันหลายคํา  
โดยเฉพาะคําวา “sympathy”  หรือความเห็นอกเห็นใจ  ซึ่งมักหมายถึงความรูสึกเสียใจ (sorrow) กับ
อีกคนหน่ึง  หรือความรูสึกเปนหวงเปนใย (concern) กับอีกคนหน่ึงจากการที่ไดรับรูถึงสภาพ
อารมณหรือสถานการณของเขา (วิลาสลักษณ  ชัววัลลี.  2543: 71)  ขณะที่ empathy เปนการรับรู
ถึงความคิดและสภาพอารมณของอีกคนหน่ึงเสมือนนําตนเองไปอยูในบทบาทของผูอ่ืนไดทั้งทาง
ความคิดและความรูสึกทางบวกและทางลบ   ตลอดจนการตอบสนองความตองการของผูอ่ืนไดอยาง
เหมาะสม  ผลของความเห็นอกเห็นใจ (sympathy) คือ  ความเมตตาและความสงสาร  สวนผลของ
การรวมรูสึก (empathy) คือ  ความรูสึกตามความเปนจริงที่บุคคลอ่ืนประสบอยูทั้งดานความรูสึกทุกข
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และสุข (Alesssanda.  2001: 1) ดวยเหตุนี้ sympathy จึงเปนส่ิงที่เกิดขึ้นตามมาจากรากฐานของ 
empathy 
 

1.2  ความสําคัญของการรวมรูสึก  
      การรวมรูสึกตอผูอ่ืนมีความสําคัญมากในการดํารงชีวิตในสังคม  เน่ืองจากเปนพ้ืนฐาน
สําคัญของคุณลักษณะที่ดีในการอยูรวมกันผูอ่ืนหลายประการ  ดังตอไปน้ี  
      ปเตอร  ลาสเตอร (Peter Lauster.  1978: 116)  ไดกลาววา  การรวมรูสึกมีความสําคัญ
มากในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน  ความเขาใจผิด  การโตแยง หรือความไมลงรอยกันจะไมเกิดขึ้น
หากทุกคนพยายามทําความเขาใจผูอ่ืนมากขึ้น  หากเห็นแกตัว  มีอคติ  และพอใจกับสิ่งเดิมๆ ก็ยาก
ที่จะเกิดการรวมรูสึกกับผูอ่ืนได 
      อีแกน (วลัยรัตน  ประจักษวิกรานต.  2535: 35; อางอิงจาก Egan.  1990) ไดสรุป
ความสําคัญของการรวมรูสึก  ดังนี้ 

1. ใชในการสรางสัมพันธภาพ  ทั้งน้ีเนื่องจากการรวมรูสึกเปนเคร่ืองมือที่ดีที่สุดใน
การส่ือสารระหวางบุคคล  โดยจะเปนแรงผลักดันใหเขาไปสัมผัสโลกทัศนของบุคคลอ่ืน  ทําใหเกิด
ความเขาใจในบุคคลอ่ืน 

2.  เปนการประคับประคองทางจิตใจ  เพราะการรวมรูสึกเปนวิธีการหน่ึงที่สามารถ
เขาไปไปสัมผัสความรูสึก  พฤติกรรม  และสิ่งที่บุคคลน้ันๆ กําลังประสบอยู 

3.  ชวยใหการส่ือสารราบรื่นเพราะมีการส่ือสารท่ีชัดเจนและเกิดความเขาใจซ่ึงกัน
และกัน  นอกจากนี้ยังเปนการใหกําลังใจตอกันอีกดวย 

4.  เปนการฝกความสนใจ  เอาใจใสและตั้งใจรับฟงเรื่องราวตางๆ  
5.  เปนแนวทางใหความชวยเหลือที่จะนําไปสูการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

  เมราเบียน (ไว และคณะ.  2011: 195; อางอิงจาก Mehrabian : 2000) ไดใหทัศนะวา  
การรวมรูสึกที่มีตอบุคคลอ่ืนจะชวยเพิ่มอารมณที่เปนสุข  ชวยสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลใหดี
ขึ้น  และกอใหเกิดความสําเร็จในชีวิต  เม่ือบุคคลสามารถเกิดการรวมรูสึกตอผูอ่ืน  ผูอ่ืนก็จะรูสึกดีตอ
ตัวเขาเองตอบกลับมาเชนกัน  ซึ่งจะชวยใหบุคคลน้ันรูสึกดีกับการติดตอกับผูอ่ืน  เกิดประสบการณที่
มีความสุขและอารมณดานบวก   

     เทอดศักด์ิ  เดชคง (2545: 29)  กลาวถึงความสําคัญของผูที่มีการรวมรูสึกวา  คนเหลาน้ี
จะเปนที่รกั  มีแตคนอยากชวยเหลือ  ผิดจากคนที่เห็นแกตัวและไมเขาใจในผูอ่ืน  ซึ่งจะถูกตอบสนอง
ในแบบเดียวกัน 

     งามตา  วนินทานนท  (2545: 62) ไดสรุปถึงความเกี่ยวของระหวางการหยั่งลึกทาง
สังคมซึ่งเปนแนวคิดเก่ียวกับการรูการคิดทางสังคมเชนเดียวกับการรวมรูสึกและการพัฒนาทางจิต
และพฤติกรรมของบุคคลจากการวิจัยของนักจิตวิทยาหลายกลุม  พบวา  การหย่ังลึกทางสังคมอาจ
เปนเหตุปจจัยของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาบางลักษณะ  ไดแก  การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม (moral  
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reasoning)  การแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ (effective  problem  solving)  และพฤติกรรมเอ้ือ
สังคม (prosocial  behavior) 

    การรวมรูสึกเปนปจจัยที่สงผลตอคุณลักษณะที่ดีหลายประการ  ดวยเหตุนี้  การขาดการ
รวมรูสึกจึงยอมมีผลกระทบตอการเกิดพฤติกรรมที่เปนปญหาตามมาไดเชนกัน  ตัวอยางงานวิจัยท่ี
ศึกษาความสัมพันธของการรวมรูสึกตอพฤติกรรมที่เปนปญหา  ไดแก      
              งานวิจัยของดารริค  โจลิฟ  และเดวิด  ฟาริงตัน  (Darrick  Jolliffe & David  P.  
Farrington.  2010: online) มีคําถามการวิจัยวาการรวมรูสึกระดับต่ําจะมีความสัมพันธกับการแสดง
พฤติกรรมอันธพาลหลังจากที่ไดมีการควบคุมตัวแปรพื้นฐานทางบุคคลและสังคมหรือไม?  ซึ่งเปน
การวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการรวมรูสึกระดับต่ําและการแสดงพฤติกรรมอันธพาล  โดยมี
การควบคุมอิทธิพลของตัวแปรสวนบุคคลและตัวแปรทางสังคมที่อาจมีผลตอการแสดงพฤติกรรม
อันธพาล  รวมถึงความสัมพันธตอความชุกของการแสดงพฤติกรรมอันธพาล   แตยังไมรวมประเภท
และความถี่ของการแสดงพฤติกรรมอันธพาล  โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางวัยรุนจํานวน 720 
คน  แบงเปนเพศหญิง 344 คน  เพศชาย 376 คน   อายุระหวาง 13-17 ป  ที่ศึกษาอยูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในประเทศอังกฤษ  ผลการวิจัยพบวา  การรวมรูสึกระดับต่ําเปนตัวแปรตนที่มีผล
ตอการแสดงพฤติกรรมอันธพาลของเพศชายแตไมมีผลตอเพศหญิง  ไมพบวาการรวมรูสึกทางการ
คิดระดับต่ําจะเปนตัวแปรที่มีผลตอการแสดงพฤติกรรมอันธพาล  แตอาการหุนหันพลันแลนมากมีผล
ตอรูปแบบของการแสดงพฤติกรรมอันธพาลท้ังหมดของท้ังเพศชายและเพศหญิง  งานวิจัยเร่ืองนี้
เปนงานวิจัยที่ศึกษาในตางประเทศแตสําหรับในประเทศไทยนั้นยังไมพบงานวิจัยที่ศึกษา
ความสัมพันธของการรวมรูสึกกับปญหาทางพฤติกรรมและอารมณมากอน  มีเพียงงานวิจัยที่
เก่ียวของกับความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมเสี่ยงดานอ่ืนๆ ไดแก  งานวิจัยของสมบูรณ  ตัน
ยะ และคณะ (2551) เรื่อง  ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมเส่ียงของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา  โดยไดแบงความฉลาดทางอารมณออกเปน 3 ดาน  ไดแก  ดานดี  ดานเกง  
และดานสุข  ผลการวิจัยพบวา  ความฉลาดทางอารมณดานดีทุกดานยอย (ดานความสามารถในการ
ควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง  ดานเห็นใจผูอ่ืน  และดานความรับผิดชอบตอสวนรวม) 
ของนักศึกษามีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเส่ียงทั้งโดยรวมและดานยอยทุกดาน (ดานความ
ปลอดภัย  ดานสิ่งเสพติด  ดานเพศ  ดานการพนัน  ดานการดูแลสุขภาพ  และดานการเรียน)  อยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

จะเห็นไดวา  การรวมรูสึกเปนทักษะที่จําเปนในชีวิตประจําวันเน่ืองจากเปนพ้ืนฐาน
สําคัญของการสรางสัมพันธภาพและการปรับตัวเขากับผูอ่ืนที่เหมาะสม   นําไปสูการแกปญหาที่มี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนทําใหเกิดพฤติกรรมเสียสละแบงปนตอผูอ่ืน  จึงทําใหเปนที่รักและอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข    การรวมรูสึก (empathy) จัดเปนองคประกอบหนึ่งของความฉลาดทาง
อารมณ  โดยจัดอยูในหมวดสมรรถนะทางสังคม  ซึ่งเปนทักษะสําคัญของการอยูรวมกันในสังคมท่ี
ทุกคนพึงมี  เพราะหากขาดการรวมรูสึกแลวบุคคลยอมจะทําอะไรโดยนึกถึงแตตัวเองฝายเดียวแต
ไมไดคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอผูอ่ืน  ทําใหเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดพฤติกรรมที่เปนปญหาได  และ
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เพ่ือตรวจสอบความสําคัญของการรวมรูสึก  ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยจึงไดนําตัวแปรปญหาทาง
อารมณและพฤติกรรมมาศึกษาดวยโดยจะศึกษาวาวัยรุนที่มีปญหาและไมมีปญหาอารมณและ
พฤติกรรมจะมีการรวมรูสึกแตกตางกันหรือไม   
 

1.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรวมรูสึก 
      จากการศึกษาคนควาแนวคิด  ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการรวมรูสึกพบวามีทฤษฎีที่
กลาวถึงการรวมรูสึกไวหลายทฤษฎีดังนี้  
        1.  ทฤษฎีพัฒนาการการรวมรูสึกของฮอพแมน (Hoffman) 
           ทฤษฎีของ Hoffman (ประภาพร  แซเตียว.  2541: 11 ; อางอิงจาก เพ็ญพิไล  
ฤทธาคณานนท.  2536)  ไดอธิบายวามี 2 องคประกอบที่ใชแบงระดับขั้นของพัฒนาการของการรวม
รูสึก  ไดแก  รูปแบบของการกระตุนอารมณรับรูความรูสึก (Mode  of  empathic  affect  arousal)  
และพัฒนาการของพุทธิปญญาทางความรูความเขาใจเก่ียวกับบุคคลอ่ืน (Development  of  
cognitive  sense  of  others) โดย Hoffman ไดแบงระดับพัฒนาการของการรวมรูสึกไวดังนี้ 
              ข้ันที่ 1  Global  empathy  เปนพัฒนาการการรับรูความรูสึกในขั้นแรก  ซึ่งเกิด
ชวงวัยทารก  ระยะนี้เปนระยะที่เด็กจะแสดงพฤติกรรมการรับรูความรูสึกถึงความกดดันจากการท่ี
เห็นบุคคลอ่ืนแสดงความรูสึกกดดัน  ไมวาบุคคลนั้นจะเปนใคร  ดังน้ันเด็กในระยะนี้จะแสดง
ความรูสึกเหมือนกับเหตุการณนั้นเกิดขึ้นกับตนจริง  เชน  เด็กหญิงอายุ 11 เดือน  เห็นเด็กคนหน่ึง
หกลมรองไห  เด็กจะแสดงเหมือนกับวาจะรองไหเสียเอง  โดยกระทําหนาเศราเอานิ้วหัวแมมือใส
ปาก  แลวเอาหนาซุกกับตัวของแม  เหมือนกับตัวของเด็กหกลมเจ็บเอง  ดังน้ัน  ในระยะนี้จะแสดง
การรับรูความรูสึกกับคนอ่ืนไดเหมือนเหตุการณนั้นเกิดขึ้นกับตัวเด็กเอง  ทั้งๆ ที่เปนเหตุการณที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลอ่ืน 
           ข้ันที่ 2  Egocentric  empathy  เปนระยะที่สามารถรับรูความรูสึกกับผูอ่ืนได  แต
ยังยึดตนเปนจุดศูนยกลางอยู  เกิดในเด็กอายุมากกวา 1 ป  ระยะนี้เปนระยะที่ Piaget เชื่อวาเด็กมี
ความสามารถเขาใจความคงท่ีของงวัตถุ (Object  Permanence) ซึ่งจะทําใหเด็กตระหนักวา  เด็ก
เปนบุคคลหนึ่งที่แยกจากบุคคลอ่ืน  ทั้งทางดานรางกายและภาพพจนของตนเอง  และภาพพจนของ
คนอ่ืน  เด็กระยะน้ีจะเร่ิมรูสึกวาคนอ่ืนรูสึกเจ็บไมใชตนรูสึกเจ็บ  แตอยางไรก็ตาม  เด็กระยะน้ียัง
สับสนเกี่ยวกับความเขาใจสภาวะภายในของบุคคลอ่ืนและของตนเองอยู  โดยเด็กรูวาคนอ่ืนอยูใน
สภาวะไมสบายใจ  ไมใชตัวเด็กเองอยูในสภาวะไมสบายใจ  แตเด็กยังไมรูสภาวะภายในของบุคคล  
เด็กยังคงคิดวาความรูสึกที่เกิดขึ้นกับคนอ่ืนเหมือนของตนเอง  เชน  เด็กชายอายุ 18 เดือนแลดูเศรา
หมอง  เม่ือเขาเห็นเพ่ือนของตนกําลังเริ่มรองไห  และเด็กชายคนนี้พยายามนํามารดาของเขาเขาไป
ปลอบเด็กที่กําลังรองไห  ทั้งๆ ที่แมของเด็กที่กําลังรองไหก็อยูที่นั้น  พฤติกรรมนี้ชี้ใหเห็นวา  เด็กยัง
สับสนเก่ียวกับสภาวะภายในของบุคคลอ่ืนและแสดงใหเห็นวาเด็กในระยะนี้ไมไดยึดตนเองเปนจุด
ศูนยกลางสมบูรณทีเดียวเพราะเด็กยังสามารถแสดงการรวมรูสึกได 
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           ข้ันที่ 3  Empathy  for  another’ s  feeling  ระยะนี้อยูในชวงอายุ 2-3 ป  เปน
ระยะที่เด็กเร่ิมมีความสามารถในการสวมบทบาท (Role-taking  ability)  เด็กระยะนี้เร่ิมตระหนักวา
ความรูสึกของบุคคลอ่ืน  จะแตกตางจากความรูสึกของตน  ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของความตองการและ
แปลเหตุการณตางๆ ในแตละบุคคล  อันเปนผลทําใหเด็กแตละคนมีการตอบสนองตออารมณและ
ความรูสึกของผูอ่ืนแตกตางกัน  โดยบางคนมีความรูสึกเศรามากเม่ือมีผูรองไหมาก  แตบางคนมี
ความรูสึกในเหตุการณเดียวกันนอย  และเม่ือเด็กมีพัฒนาการทางพุทธิปญญาและภาษามากขึ้น  
เด็กวัยน้ีมีความสามารถในความรูสึกที่ซับซอนมากขึ้น  เชน  ความเศราจากการสูญเสีย  ความ
ผิดหวังจากการกระทํา  ความรูสึกวาตนเองไมไดรับความเอาใจใส  เม่ือตองการการชวยเหลือ  การ
สูญเสียความภูมิใจในตัวของตัวเอง  ในตอนปลายของระยะนี้เด็กสามารถถูกกระตุนใหเกิดการรับรู
ความรูสึกไดจากการไดยินขอมูลเก่ียวกับความรูสึกของผูอ่ืน  แมวาบุคคลนั้นจะไมปรากฏตัวอยูในที่
นั้น 

         ข้ันที่ 4  Empathy  for  another’ s  life  condition  ระยะนี้จะเร่ิมเกิดขึ้นในชวงวัย
เด็กตอนปลาย (late  childhood) เปนตนไป  เปนการเกิดการรับรูความรูสึกในเง่ือนไขของชีวิตของ
บุคคล  เน่ืองจากเด็กวัยนี้จะเร่ิมเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองและบุคคลอ่ืนวามีความแตกตาง
กัน  เพราะทุกคนไดรับประสบการณที่แตกตางกัน  เด็กเร่ิมรูวาแตละบุคคลมีความรูสึกตางๆ เชน  
ความสนุกสนาน  ความเศรา  ความไมภูมิใจตนเอง  ไมไดมาจากสภาวการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
เทาน้ัน  แตเปนเพราะสิ่งที่บุคคลไดพบหรือผานมาในอดีตดวย  เด็กจะมีการรับรูความรูสึกหรือรวม
รูสึกกับบุคคลอ่ืนมากถาพบวาบุคคลน้ันมีประวัติหรือประสบการณที่นาสงสารมาตั้งแตอดีต  ไมใช
เกิดขึ้นเพียงปจจุบัน  ดังน้ัน  การรับรูความรูสึกของเด็กระยะน้ีจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
การรับรูวา  บุคคลน้ันมีระดับความทุกขหรือขาดโอกาสมากนอยขนาดไหน  และเม่ือเด็กเจริญเติบโต
เขาสูวัยรุนเด็กจะมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสังคมมากขึ้น  เด็กจะเริ่มเขาใจกลุมสังคม  เชน  กลุม
ดอยโอกาสหรือชนชั้นตางๆ ซึ่งความรูสึกของการรวมรูสึกกลุมเหลาน้ีจะเปนแรงจูงใจพื้นฐานที่ทําให
เด็กเร่ิมจะเสียสละบางอยางของตน  เชน  เสียภาษีใหกับบุคคลเหลาน้ี  นอกจากน้ี  การรับรู
ความรูสึกในระดับน้ียังทําใหเด็กพัฒนาอุดมคติทางการเมือง  โดยนึกถึงผูดอยโอกาสในสังคม  และ
จะกระตุนพัฒนาการระบบการคิดถึงเรื่องเก่ียวกับการปกครองตางๆ ที่เก่ียวกับชะตากรรมของกลุม
คนที่เสียเปรียบในสังคมไดดวย 

          นอกจากนี้  ฮอฟแมน (วลัยรัตน  วรรณโพธิ์.  2545: 10 ; อางอิงจาก Hoffman.  
1982) ไดกลาวถึงรูปแบบการกระตุนการรวมรับความรูสึก (Mode  of  Affect  Empathic  Arousal) 
วาประกอบดวย 5 รูปแบบ  โดยในรูปแบบที่ 1-3 เปนแบบที่เกิดขึ้นอยางอัตโนมัติ  สวนแบบที่ 4-5 
นั้นตองผานการคิดที่สูงขึ้นดังนี้ 

รูปแบบที่ 1  การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค (Classical  Conditioning)  เปนรูปแบบ
แรกของการกระตุนอารมณรับความรูสึกโดยการวางเง่ือนไขการรวมรูสึกโดยตรง  กลาวคือ  การรวม
รูสึกจะเกิดขึ้นจากการถูกสิ่งเราที่เปนประสบการณดานความรูสึกซ่ึงเกิดขึ้นกับบุคคลโดยตรง  มีการ
สังเกตการณแสดงออกของอีกคนหนึ่งในเวลาเดียวกัน  มีประสบการณตรงในความรูสึกท่ีเหมือนกัน
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หรือคลายกัน  การแสดงออกของคนหน่ึงจะมีผลตออีกคนหนึ่ง  เชน  ถาแมมีความรูสึกไมสบายใจ  
ความรูสึกดังกลาวของแมจะถายทอดไปยังลูกในขณะที่อุมโดยการแสดงออกทางสีหนา  วาจา  เด็กก็
จะพลอยไมสบายใจไปดวย  หรือแมที่กําลังอุมลูกอยูและรูสึกตื่นเตนก็จะแสดงออกทางกายโดยการ
กอดรัด  เด็กก็จะรับรูและสัมผัสได  ซึ่งการแสดงความรูสึกของแมดังกลาวจะสงผลกับเด็กโดยตรงคือ
เม่ือเด็กพบสถานการณดังกลาวก็จะแสดงความไมสบายใจออกมาไดทั้งทางหนาตาหรือคําพูดซ่ึงเปน
การวางเง่ือนไขใหกับเด็กโดยตรง 

 รูปแบบที่ 2  ความสัมพันธทางตรง (Direct  Association)  เปนการวางเงื่อนไขการ
รวมรูสึกประเภทที่ 2 เปนการบรรยายสถานการณบางอยางที่เคยผานมา  หรือเม่ือเราเคยมี
ประสบการณมาแลว  และไดเห็นใครคนหน่ึงทั้งอารมณ  การแสดงสีหนา  น้ําเสียง  ทาทางของเขา
จากสถานการณเคยเกิดขึ้น  ทําใหเราสามารถเขาใจสภาวะทางอารมณนั้น  เชน  เด็กผูชายคนหนึ่ง
เคยเห็นเด็กคนหน่ึงโดนมีดบาดและรองไห  ตอมาเม่ือไดเห็นเลือดออกและไดยินเสียงรองไหหรือ
ความเจ็บปวดอ่ืนๆ เก่ียวกับสถานการณตางๆ ที่เคยพบมาและเด็กผูชายจําไดวาเคยเกิดขึ้นกับตน  
เขาจะรับรูถึงความเจ็บปวดน้ันและสามารถเกิดการรวมรูสึกเก่ียวกับความเจ็บปวดหรือโศกเศราที่
เกิดขึ้นและตอบสนองได    การรวมรูสึกในรูปแบบนี้มิไดขึ้นอยูกับทางกายภาพหรือเขารวม
ประสบการณโดยตรง  ไมสามารถเกิดขึ้นไดถาไมไดรับการรวมมือจากประสบการณความรูสึก
โดยตรงของตนเอง  ความรูสึกที่ปรากฏขึ้นของคนอ่ืน  มีคําแนะนําวาประสบการณดานความรูสึกจะ
เกิดขึ้นกับเด็กในหลายๆ รูปแบบ  จะทําใหการรวมรูสึกจะดีมากขึ้นเม่ือเปนวัยผูใหญ 

 รูปแบบที่ 3  การเลียนแบบ (Mimicry)  รูปแบบน้ีการรวมรูสึกเปนรูปแบบที่
เหมือนกับการตอบสนองความรูสึกของคนอ่ืนโดยไมตองเรียนรู  แบงเปน 2 ขั้น  คือ 

3.1  การเลียนแบบที่เกิดขึ้นอยางอัตโนมัติ (Motor  Mimicry) กับบุคคล
สามารถเลียนแบบคนที่ใกลชิดโดยการไดเห็นสีหนาหรือทาทางจากคนใกลชิดที่แสดงถึงความรูสึกใน
ขณะน้ัน 

3.2  จากน้ันบุคคลจะเกิดความคิดจินตนาการจากสิ่งที่เห็นและลอกเลียนสิ่งที่
เห็น  โดยจะกอใหเกิดความเขาใจ  และมีความรูสึกเหมือนกันกับอารมณของบุคคลอ่ืนในขณะนั้น 

รูปแบบที่ 4  ความสัมพันธของการใชสัญลักษณ (Symbolic  Association)  
รูปแบบที่ 4 จะคลายกับขั้นที่ 2  ที่เปนพ้ืนฐานความสัมพันธระหวางการกระตุนความรูสึกจากตัวแบบ
หรือสถานการณ   และการสังเกตประสบการณความรูสึกในอดีตที่ผานมา  ในขั้นน้ีจะเกิดการรวม
รูสึกไดแมวาจะไมไดเห็นตัวบุคคล  เน่ืองจากมีการใชสัญลักษณของความรูสึก  ตัวอยางเชน  บุคคล
หนึ่งสามารถเกิดการรวมรูสึกกับบุคคลคนหนึ่งไดโดยการอานจดหมายจากเขาหรือไดยินเสียงเขาพูด
ใหฟงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลน้ัน  ในขั้นน้ีรูปแบบของการกระตุนการรับรูความรูสึกจะอยูในขั้นสูงขึ้น  
เน่ืองจากมีการใชภาษาเปนสื่อกลางในการถายทอดความรูสึกและการตอบสนองการรวมรูสึกของผู
สังเกตดานการรับรูความรูสึก 

รูปแบบที่ 5  การสวมบทบาท (Role  Taking)  เปนรูปแบบที่ 5  เกิดจากการที่
บุคคลสามารถนําตนเองเขาไปอยูในสถานการณของผูอ่ืนได  คือ  เม่ือบุคคลสามารถจินตนาการวา
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ถาตนอยูในสภาวการณของใครคนหนึ่งจะรูสึกอยางไร  และอีกลักษณะหน่ึงคิดวาเม่ือคนคนน้ันตอง
ตกอยูในสถานการณเชนน้ันเขาจะรูสึกเชนไร  เชน  มีนักวิจัยกลาววา  การเกิดการรวมรูสึกของผูอ่ืน
เปนอยางไรเมื่อมันเกิดขึ้นกับผูอ่ืน  เหตุใดจึงเกิดข้ึน  ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางตนแบบและผู
เลียนแบบ  การนําตัวเองไปแทนที่ผูอ่ืน (เหมือนเลนละครประวัติศาสตรในการรับบทเปนผูนั้นผูนี้) 
ตองมีการรวมรูสึก  และสอบถามจากตัวเจาของประสบการณ  และจะทําใหความรูสึกดานจิตใจ  และ
ตองใชสติในการควบคุม 

ทั้ง 5 รูปแบบน้ีไมไดทําใหเปนรูปแบบการพัฒนาตามลําดับขั้นวาตองทําตาม
เรียงลําดับกัน  แบบที่ 1-4 จะสามารถสอดแทรกเขาไปในตอนใดก็ได  และตลอดชีวิตก็ใชวิธีการ
เหลาน้ีมากเชนกัน  ประการสําคัญถาการรวมรูสึกสามารถถูกกระตุนไดเพียงวิธีการใดที่สามารถ
แสดงออกได  เม่ือน้ันคํานิยามเก่ียวกับการรวมรูสึกก็มิใชการตอบสนองการกระตุนจากตนแบบ 

โดยสรุปแลว  ทฤษฎีพัฒนาการการรวมรูสึกของฮอพแมนเปนทฤษฎีที่อธิบายถึงพัฒนาการ
ของการเกิดการรวมรูสึกที่วาการรวมรูสึกจะมีการพัฒนาขึ้นตามอายุเนื่องจากอายุที่เพ่ิมขึ้นจะมีการ
พัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตน  ผูอ่ืน  และสังคม  ไดดีขึ้นตามลําดับ   ทําใหเกิดความเขา
ใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีการตอบสนองความตองการของคนอ่ืนๆ อยางเหมาะสม  
นอกจากน้ี  รูปแบบการกระตุนการรวมรับความรูสึกหรือกระบวนการเรียนรูการรวมรูสึกก็เปนปจจัย
สงเสริมใหบุคคลพัฒนาการรวมรูสึกไดดียิ่งขึ้นดวย  ในกระบวนการเรียนรูนี้เกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ
ไมวาจะเปนการเรียนรูแบบคลาสสิค  การเรียนรูจากประสบการณตรง  การเรียนรูทางสังคม  การ
เรียนรูเชิงสัญลักษณ  และการสวมบทบาท  ซึ่งสามารถสอดแทรกไปไดตลอดทุกชวงอายุ 
 

2.  ทฤษฎีการรวมรูสึกของเฟซบารช (Feshbach’ s  Empathy) 
          เฟซบารช (วลัยรัตน  วรรณโพธิ์.  2545: 14 ; อางอิงจาก Feshbach.  2000: 1) ได

กลาวถึงการรวมรูสึก (Empathy) วาเปนการตอบสนองการรูสึกรวมในอารมณดวยประสบการณของ
เด็กตามลักษณะอารมณของผูอ่ืน 

         รูปแบบของการรวมรูสึก (Empathy’ s  Feshbach/ Model  of Empathy)  แบง
ออกเปน 3 ดาน 

             ดานที่ 1 : ระดับสติปญญาดานพ้ืนฐาน (Primary  Cognitive  Level)  หมายถึง  
มีความสามารถในการบรรยายและอธิบายระดับความรูสึกของบุคคลอ่ืน  เชน  มีความสุข  เศราได 

             ดานที่ 2 : ระดับสติปญญา (Cognitive  Component)  มีการสะทอนหรือความ
เขาใจสังคม  หมายถึง  ความสามารถที่สมมติวาเปนคนอ่ืนและสวมบทบาทเปนคนอ่ืน  เปนความคิด
ที่ไดจากการสังเกตสถานการณที่เหมือนกัน  เปนประสบการณตรงจากสถานการณนั้น 

             ดานที่ 3 : การตอบสนองทางอารมณ (Emotion  Responsiveness)  เปนการ
สังเกตของเด็กที่ไดพบประสบการณทางอารมณทั้งทางบวกและทางลบ  เชน  สังเกตสีหนา  ทาทาง  
หรือพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลและสามารถเขารวมในอารมณนั้นๆ ของผูอ่ืนได 
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     จะเห็นไดวา  ทฤษฎีการรวมรูสึกของเฟซบารชน้ันไดกลาวถึงระดับของการรวมรูสึก  ซึ่ง
ไดแก ระดับความสามารถในการบรรยายและอธิบายความรูสึกของบุคคล  ระดับความสามารถในการ
เขาใจทางสังคมโดยการสวมบทบาทเปนคนอ่ืนและจากการใชประสบการณสวนตน  จนไปถึงระดับที่
สามารถรับรูความรูสึกจากการสังเกตสีหนา  ทาทาง  พฤติกรรมของบุคคลอ่ืน  รวมทั้งมีอารมณรวม
ในอารมณของผูอ่ืนได  แตไมไดกลาวถึงชวงอายุในแตละระดับไว 
 

3.  ทฤษฎีการหยั่งลึกทางสังคมของเซลแมน 
              เซลแมน (งามตา วนินทานนท.  2545?: 74 อางอิงจาก Selman. 1979,1980) ไดให
ความหมายของสังกัปการหยั่งลึกทางสังคม (social  perspective  taking)  วาเปนสังกัปที่เก่ียวกับ
การเจริญเติบโตทางโครงสรางความสัมพันธระหวางตนกับผูอ่ืน  ซ่ึงถือเปนสังกัปที่ใกลเคียงกับการ
รวมรูสึก  แตการรวมรูสึกมีความหมายในขอบเขตของอารมณความรูสึก (affective  domain) ขณะที่
การหยั่งลึกทางสังคมมีความหมายในเชิงการรูการคิด (cognitive  domain)  กลาวไดวา  บุคคลที่มี
ความสามารถในการรวมรูสึกจะมีความไวในการตอบสนองตอความรูสึกของผูอ่ืนเพราะเขาสามารถ
นําตนเขาไปอยูในบทบาทของผู อ่ืน (ทางความคิด) เพ่ือจะไดเขาใจวาคนอ่ืนรูสึกอยางไรใน
สถานการณหน่ึงๆ (งามตา  วนินทานนท.  2545?: 94)  สําหรับการวิจัยครั้งน้ีไดนิยามความหมาย
การรวมรูสึกซ่ึงรวมมิติทางความคิดและความรูสึกไวดวย  ดวยเหตุนี้  ทฤษฎีการหยั่งลึกทางสังคมจึง
สามารถนํามาอธิบายประกอบการรวมรูสึกได 

          แนวคิดเก่ียวกับการหย่ังลึกทางสังคมมีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรู
การคิดของเพียเจท  เเซลแมนอาศัยแนวความคิดของมีด  เพียเจทและโคลเบอรก ตลอดจนผลจาก
การวิจัยของเซลแมนและผูรวมงานหลายฉบับ  ทําใหเซลแมน (งามตา  วนินทานนท.  2545: 60 
อางอิงจาก Selman. 1979, 1980) สามารถกําหนดโครงสรางของพัฒนาการดานการหยั่งลึกทาง
สังคมขึ้น  และนับไดวาเปนรูปแบบพัฒนาการดานการรูคิดทางสังคมที่มีความสมบูรณที่สุดเทาที่เคย
มีมา 

 
 เซลแมนไดแบงพัฒนาการดานการหยั่งลึกทางสังคมของมนุษยเปน 5 ขั้น  ดังนี้ 
  

ตารางแสดงระดับตางๆ ของพัฒนาการดานการหยั่งลึกทางสังคม 
 

 ระดับการหยัง่ลึกทางสังคม อาย ุ
ระดับ 0 

 
ระดับ 1 

การหย่ังลึกแบบไมตระหนักถึงความแตกตางและยึดตนเองเปน
ศูนยกลาง (undifferentiated  and  egocentric  perspective  taking 
การหยั่งลึกแบบตระหนักถึงความแตกตางและเขาใจตามที่ตนเองคิด
(differentiated  and  subjective  perspective  taking 

3-6 ป 
 

5-9 ป 
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 ระดับการหยัง่ลึกทางสังคม อาย ุ
ระดับ 2 

 
 

ระดับ 3 
 

ระดับ 4 
 

การหยั่งลึกแบบสะทอนภาพของตนเองจากสายตาของบุคคลที่ 2  และ
เอาใจเขามาใสใจเรา (self-reflective/ second-person  and  
reciprocal  perspective  taking) 
การหยั่งลึกแบบมองดวยสายตาของบุคคลท่ี 3 และเขาใจรวมกัน 
(third-person  and  mutual  perspective  taking) 
การหยั่งลึกแบบลึกซ้ึงและเขาใจสัญลักษณทางสังคม 
(in-depth and  societal-symbolic  perspective  taking) 
 

7-12 ป 
 
 

10-15 ป 
 

12 ปถึงวัยผูใหญ 
 

 
     ระดับ 0  การหยั่งลึกแบบไมตระหนักถึงความแตกตางและยึดตนเองเปนศูนยกลาง 

        เด็กยังไมสามารถแยกความแตกตางระหวางกายกับใจ  หรือระหวางภายในกับ
ภายนอกตัวบุคคล  และยังไมสามารถเขาใจความแตกตางระหวางการมีเจตนาและไมมีเจตนาของ
บุคคลได  อยางไรก็ตาม  เด็กเร่ิมตระหนักวาตนและผูอ่ืนอาจมีความรูสึกนึกคิดที่แตกตางกันไดแตยัง
แยกไดไมชัด  จึงเขาใจวาผูอ่ืนจะตีความหมายของพฤติกรรมจากสถานการณหน่ึงๆ ในทํานอง
เดียวกับตน 
     ระดับ 1  การหยั่งลึกแบบตระหนักถึงความแตกตางและเขาใจตามที่ตนเองคิด 

        เม่ือจิตใจเจริญขึ้นอีกระดับหน่ึง  เด็กจะตระหนักวาคนเรามีลักษณะทางจิตใจ 
(ความรูสึก  ความคิดเห็น) ซอนอยู  แตในชวงอายุนี้ยังมีความคิดแบบเอกนัย  คือ  คิดวาบุคคลจะ
มองหรือมีทัศนะตอสถานการณหน่ึงๆ ไดเพียงอยางเดียว  ยังไมเขาใจวาคนเราสามารถมีทัศนะ
เกี่ยวกับเหตุการณหน่ึงๆ ไดหลายทัศนะและบางครั้งอาจขัดแยงกันดวย  เด็กยังคิดวาสิ่งที่ผูอ่ืน
แสดงออกใหเห็นจะตรงกับความรูสึกนึกคิดที่แทจริงของเขา 
     ระดับ 2  การหยั่งลึกแบบสะทอนภาพของตนเองจากสายตาของบุคคลที่ 2  และเอา
ใจเขามาใสใจเรา 

        เด็กในระดับนี้เร่ิมเขาใจวาบุคคลคนเดียวอาจมีความรูสึกหรือทัศนะตอสถานการณ
หน่ึงๆ ไดหลายอยางปะปนกัน   สามารถเขาใจวาตนและผูอ่ืนอาจแสรางทํา  คือ  กระทําในส่ิงที่ไม
ตรงกับความรูสึกนึกคิดหรือความรูสึกที่แทจริงได  ระยะนี้เด็กมีความสามารถเพิ่มขึ้นถึงระดับที่รูจัก
นําเอาความคิดความรูสึกของผูอ่ืนที่เก่ียวของกับการกระทําของตนเขามาพิจารณาดวยในทํานอง 
“รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา” 
     ระดับ 3  การหยั่งลึกแบบมองดวยสายตาของบุคคลที่ 3 และเขาใจรวมกัน 

        เด็กมีความสามารถในการรูคิดที่เรียกวา  ตนในฐานะของผูสังเกต (observing  ego)  
กลาวคือ  บุคคลแตละคนสามารถมองตนเองพรอมๆ กันในฐานะของผูกระทําและผูเฝาดูการกระทํา
ของตนเอง (และรับรูวาผูอ่ืนก็กระทําไดเชนกัน)  ในการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลแตละฝายสามารถ
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นําตนเขาไปอยูในบทบาทของกันและกันเพื่อพิจารณาความรูสึกนึกคิดของตนและผู อ่ืน  และ
พิจารณาสถานการณไปพรอมๆ กัน  การกระทําเชนน้ีมีผลใหแตละฝายสามารถมองดูตนเองและ
ผูอ่ืนดวยทัศนะของบุคคลที่ 3 ที่อยูภายนอก  ผูซึ่งสามารถคาดหมายความคิดของแตละบุคคลและ
ความสัมพันธที่มีตอกันได  การที่บุคคลสามารถพัฒนาไดถึงระดับนี้ทําใหเขาเห็นความจําเปนในการ
ประสานแนวคิดในแบบซ่ึงเอาใจเขามาใสใจเรา  และมีความเชื่อวาความพึงพอใจทางสังคม  การ
เขาใจกันและการบรรลุถึงขอยุติในปญหาความขัดแยงจะเกิดขึ้นไดดวยการมีแนวคิดรวมกันและ
ประสานกันอยางแทจริงเทาน้ัน 
     ระดับ 4  การหยั่งลึกแบบลึกซึ้งและเขาใจสัญลักษณทางสังคม 

        เม่ือบุคคลมีพัฒนาการถึงระดับนี้  บุคคลจะเกิดความเขาใจวาภายในคนคนหนึ่งจะมี
ปฏิสัมพันธทางความคิดเกิดขึ้นอยางซับซอนเกินกวาที่เขาจะเขาใจไดทั้งหมดดวยตนในฐานะของผู
สังเกต  ทําใหเขาตระหนักถึงความหมายของจิตใตสํานึก  ในการติดตอสัมพันธกับผู อ่ืนบุคคล
สามารถพิจารณาสถานการณตางๆ จากแงคิดหรือทัศนะที่มีอยูรวมกันกับทัศนะของคนโดยทั่วไป
หรือทัศนะของระบบสังคม  ความสามารถดังกลาวชวยใหงายตอการเขาใจและเกิดความคลองตัวใน
การสื่อสารที่ถูกตองตรงกันระหวางสมาชิกตางๆ ในสังคม 
         เซลแมนและผูรวมงานของเขาไดทําการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความเชื่อม่ันและความ
เที่ยงตรงของระดับตางๆ ในพัฒนาการดานการหยั่งลึกทางสังคมของบุคคล  โดยทําการวิจัยกับกลุม
ตัวอยางที่เปนเด็กอเมริกันทั้งที่เปนการวิจัยแบบตัดขวาง (งามตา  วนินทานนท.  2545: 62 อางอิง
จาก Selman; & Byrne.  1974) และการวิจัยแบบชวงยาว  (Selman ไมไดพิมพเผยแพร  อางถึง
โดย Selman.  1980: 43-45)   ปรากฏผลการวิจัยที่สอดคลองกันวา    ผูถูกศึกษาทุกคนมีพัฒนาการ
ดานการหยั่งลึกทางสังคมเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด  ไมพบวาผูใดมีพัฒนาการแบบขามขั้นหรือ
ยอนกลับ  และไมพบหลักฐานที่แสดงวาผูถูกศึกษาคนใดจะมีพัฒนาการอยู ในระดับใหม
นอกเหนือไปจากที่เซลแมนระบุไว  นอกจากน้ี  พัฒนาการระดับตางๆ ที่กําหนดจะปรากฎในบุคคล
อยางเดนชัดคูขนานไปกับอายุที่เพ่ิมขึ้นดวย 

        สรุปแลว  ทฤษฎีการหยั่งลึกทางสังคมของเซลแมนเปนทฤษฏีที่อธิบายถึงพัฒนาการ
ทางการรูการคิดทางสังคมของบุคคลซ่ึงมีโครงสรางที่พัฒนาไปตามระดับอายุ   ระดับของพัฒนาการ
จะมีลักษณะคงที่และจะเจริญขึ้นตามลําดับ  ไมมีการขามขั้น  และความสามารถในแตละระดับจะ
แตกตางกันในเชิงคุณภาพ   

    จากทฤษฎีการรวมรูสึกที่กลาวมา  จะเห็นไดวาแตละทฤษฎีจะมีแนวคิดที่คลายคลึงกันวา
การรวมรูสึกมีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตในวัยเด็ก  และจะพัฒนาไดดีขึ้นเม่ือความสามารถ
ทางความคิดพัฒนาขึ้นซึ่งอายุมีสวนเกี่ยวของกับพัฒนาการนี้ รวมกับการไดรับประสบการณการ
เรียนรูที่เหมาะสม  นอกจากน้ี  การรวมรูสึกยังเกิดจากการใหเหตุผลทางจริยธรรมอีกดวย  ดวยเหตุ
นี้  ในชวงวัยรุนจึงเปนวัยที่ควรจะเกิดการรวมรูสึกไดเน่ืองจากในวัยนี้เปนวัยท่ีไมไดยึดตนเองเปน
ศูนยกลาง  เปนวัยที่ มีพัฒนาการดานสติปญญาและการรูคิดที่จะคิดพิจารณาสิ่งตางๆ ไดดี  
นอกจากนี้  วัยรุนยังมีความสนใจผูอ่ืน  ตองการการยอมรับจากผูอ่ืน  ตลอดจนมีความสนใจทาง
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สังคมที่สูงดวย  วัยรุนที่มีการรวมรูสึกจะพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในวัยผูใหญและนําไปสูการพัฒนา
ความสัมพันธที่ดีตอบุคคลอ่ืนในลําดับตอไป 

 
1.4   ประเภทของการรวมรูสกึและวิธีวัดการรวมรูสึก 

          การรวมรูสึกสามารถแบงไดเปนหลายประเภท  โดยมีผูที่จัดประเภทการรวมรูสึกไว
หลายคนทั้งที่เหมือนและตางกัน  ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 แนวคิด  คือ  แนวคิดที่แบงการรวมรูสึก
ออกเปน 2 ประเภท  ไดแก  การรวมรูสึกทางการคิดและการรวมรูสึกทางอารมณ  ผูที่มีแนวคิดน้ีคือ      
สเตฟาน  ปซารโร  และไซมอน  บารอน-โคเฮน  และแนวคิดที่แบงการรวมรูสึกออกเปน 3 ประเภท  
โดยมีประเภทของการรวมรูสึกทางการคิดและทางอารมณเชนเดียวกับแนวคิดแรก   แตไดเพ่ิมการ
รวมรูสึกทางการแสดงออกอีกหน่ึงประเภทเขาไป  ซึ่งเปนมิติที่นอกเหนือจากแนวคิดแรกไดจัดไว  
โดยมีผูที่มีแนวคิดน้ีเพียงคนเดียว  คือ  โกลแมน 

 แนวคิดของผูที่แบงการรวมรูสึกไว 2 ประเภท  ไดแก   
          สเตฟาน (รัชฎา  โสภณ.  2546: 11; อางอิงจาก  Stephan.  1999: 1)    ไดแบง

ประเภทของการรวมรูสึกเปน 2 ประเภท  คือ   
               1.  การรวมรูสึกทางการคิด (Cognitive empathy)   หมายถึง  ความคิด  

ความสามารถในการสวมบทบาทแทนผูอ่ืน 
               2.  การรวมรูสึกทางอารมณ (Emotion  empathy)  หมายถึง  ความเห็นใจ  การ

รวมรูสึก  การรูสึกแทนผูอ่ืนเปนการตอบสนองของบุคคลที่คลายหรือเหมือนกับประสบการณของคน
อ่ืน 

ปซารโร (วลัยรัตน  วรรณโพธิ์.  2545: 9; อางอิงจาก  Pizarro.  2000: 359)  ได
แบงการรวมรูสึกไวเปน 2 ประเภท  คือ 

1.  การรวมรูสึกทางการคิด (Cognitive  empathy)  หมายถึง  ความสามารถใน
การสวมบทบาททางความคิด  ที่ทําใหสามารถจะเขาใจผูอ่ืน 

2.  การรวมรูสึกทางอารมณ (Emotional  empathy)  หมายถึง  การเขาไปอยู
ในความรูสึกของผูอ่ืน  ตอบสนองแทนความรูสึกและอารมณของผูอ่ืน (ตามสถานการณที่เปนผลมา
จากการสวมบทบาท) 

ไซมอน  บารอน-โคเฮน (Simon Baron-Cohen.  2003) ไดกลาววา  การรวมรูสึก  
ประกอบดวยองคประกอบ 2 อยาง  คือ  

               1. องคประกอบทางความคิด (Cognitive)  หมายถึง  การเขาใจความคิดของ
ผูอ่ืนและความสามารถที่จะเขาใจมุมมองความคิดของบุคคลอ่ืนได 

               2.  องคประกอบทางอารมณ (Affective)  หมายถึง  การตอบสนองทางอารมณ
ไดอยางเหมาะสมตอสภาวะทางอารมณของบุคคลอ่ืน 
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  สวนแนวคิดของผูที่แบงการรวมรูสึกไว 3 ประเภท  ไดแก   
โกลแมน (Goleman.  2007; online) ไดแบงการรวมรูสึกออกเปน 3 ดาน  คือ 

                 1.  การรวมรูสึกทางการคิด (Cognitive  empathy) หมายถึง  การเขาใจสิ่งที่
ผูอ่ืนคิด  การรับรูมุมมองความคิดของผูอ่ืน   

      ขอดี : ทําใหรูวิธีการตอบสนองทางการแสดงออก  หรือวิธีการส่ือสารที่
เหมาะสมกับแตละคน 

                 ขอเสีย : บางคนจะใชทักษะดานน้ีควบคุมคนอ่ืนได    โดยเฉพาะผูที่มี
บุคลิกภาพ 3 แบบ  ไดแก  ผูที่มีบุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง (narcissist)  แบบมีเลหเหลี่ยม 
(Machiavellian) และแบบตอตานสังคม (sociopath) จะสามารถนําไปใชเพ่ือหลอกลวงผูอ่ืนได  
เน่ืองจากคนเหลาน้ีจะไมมีการรวมรูสึกทางอารมณ  นอกจากน้ี  ผูที่มีการรวมรูสึกทางการคิดอยาง
มากเพียงแบบเดียวจะขาดการเสียสละดวย  เน่ืองจากคนเหลาน้ีจะเขาใจวาเพราะอะไรคนอ่ืนถึงคิด
แบบนั้นแตจะไมใสใจคนอ่ืน  (Goleman.  2009: online) 

   2.  การรวมรูสึกทางอารมณ (Emotional  empathy)  หมายถึง  การรูสึกรวม
ไปกับอารมณความรูสึกของผูอ่ืนโดยไมไดสนใจวาขณะนั้นคนอ่ืนกาํลังรูสึกอยางไรและไมไดสนใจที่
จะทําอะไรเพื่อใหคนอ่ืนรูสึกดีขึ้น   

                ขอดี :  นําไปสูวิถีทางที่ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางบุคคลและนําไปสูทักษะ
ในการสรางสัมพันธภาพ 

                ขอเสีย :  ทําใหบุคคลรับเอาความทุกขหรือความเจ็บปวดของผูอ่ืนไวกับตัวเอง  
เชน  ถาหากมีคนที่กําลังจะเสียชีวิต  บุคคลที่มีการรวมรูสึกทางอารมณจะไมสามารถจัดการตัวเองได  
และอารมณเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นจะทําใหตนเองรูสึกหมดไฟและรูสึกอยากที่จะถอนตัวออกไป   

   อน่ึง  การรวมรูสึกทางอารมณจะมีประสิทธิภาพไดนั้นจะตองอาศัยทักษะการ
จัดการกับอารมณของตนเองเปนสําคัญ 

   3.  การรวมรูสึกทางการแสดงออก (Empathic  concern)  หมายถึง  การ
ตอบสนองความชวยเหลือไปยังผูอ่ืนอยางเหมาะสมเม่ือเห็นผูอ่ืนประสบกับความทุกขหรือยากลําบาก  
ซึ่งเปนการตอบสนองที่เปนไปโดยปกติวิสัย 

      ขอดี :  ชวยผูอ่ืนใหพัฒนาความเขมแข็งของตัวเอง  ทําใหตอบสนองผูอ่ืนได
อยางถูกตองและเหมาะสม  ชวยใหผูอ่ืนเรียนรูที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง  รวมทั้งทําให
เปนผูรวมทีมที่ดีที่จะชวยผูอ่ืนในกลุมอีกดวย 

      ขอเสีย  :  ไมไดกลาวถึง   
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาการรวมรูสึกโดยไดแบงการรวมรูสึกเปน 3 ดาน 

ตามแนวคิดของโกลแมน  ไดแก  การรวมรูสึกดานการคิด (Cognitive  empathy)  การรวมรูสึกดาน
อารมณ (Emotional empathy)  และการรวมรูสึกดานการแสดงออก (Empathic  concern) เน่ืองจาก
เปนการแบงกลุมที่ครอบคลุมองคประกอบของการรวมรูสึกไวหลายมิติ  และมีความแตกตางของแต
ละดานอยางชัดเจน  ดังนี้ 
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      1. การรวมรูสึกดานการคิด (Cognitive  empathy)  หมายถึง  ความสามารถที่
จะเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืนวามีความตองการอะไร  อยางไรในสถานการณที่แตกตางกัน  โดย
การเอาใจเขามาใสใจเราซึ่งเปนการสวมบทบาททางความคิดและความรูสึกของผูอ่ืนเหมือนตนเองอยู
ในสถานการณนั้นๆ รับรูทัศนะของคนในกลุมและคาดคะเนสถานการณดานความสัมพันธของคนใน
กลุมได 

     2. การรวมรูสึกดานอารมณ (Emotional  empathy)  หมายถึง  การมีอารมณ
รวมไปกับอารมณความรูสึกของผูอ่ืนที่แสดงออกในสถานการณตางๆ ทั้งอารมณทางบวกและทางลบ 

     3. การรวมรูสึกดานการแสดงออก (Empathic  concern)   หมายถึง  การ
ตอบสนองความรูสึกและความตองการของบุคคลอ่ืนในสถานการณตางๆ โดยการแสดงออกทั้งภาษา
พูดและภาษาทาทางที่บงบอกถึงความเขาใจและเห็นใจผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม  รวมถึงการใหความ
ชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือถึงเวลาจําเปน 

   วธิีวัดการรวมรูสึก 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ เก่ียวกับการวัดการรวมรูสึกใน

ตางประเทศ  พบวา  มีผูทําการศึกษาและสรางแบบวัดการรวมรูสึกสําหรับวัยรุนและผูใหญไวหลาย
คน  แบบวัดการรวมรูสึกไดสรางโดยยึดองคประกอบการรวมรูสึกที่ตางกัน  คือ  กลุมที่สรางเพ่ือวัด
การรวมรูสึกทางการคิดหรือการรวมรูสึกทางอารมณเพียงอยางเดียว  และกลุมที่รวมองคประกอบ
ของการรวมรูสึกทางการคิดและอารมณทั้งสองดานไว  ตัวอยางแบบวัดการรวมรูสึกที่นิยมใช  ไดแก   

The Interpersonal Reactivity Index (IRI) ที่สรางโดยเดวิส (Davis.  1980)  
แบบวัดประกอบดวยดานยอย 4 ดาน ไดแก  ดานการหยั่งลึกทางสังคม (The perspective taking 
หรือ PT), ดานการแสดงออก (The empathic concern หรือ EC), ดานความรูสึกเปนทุกขของบุคคล 
(The personal distress หรือ PD) และดานจินตนาการ ( The fantasy  หรือ FS) แบบวัดชุดน้ีเปน
แบบประเมินตนเองแบบมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ  จํานวน 28 ขอ      

เมราเบียนและเอฟสเตน (Caruso, D. R., & Mayer, J. D.  1998: 4; อางอิง
จาก Mehrabian  and  Epstein.  1996) ไดสรางแบบวัดการรวมรูสึกที่มีชื่อวา The Balanced 
Emotional Empathy Scale หรือ BEES ซึ่งเปนแบบประเมินการรวมรูสึกทางอารมณ  ลักษณะเปน
แบบประเมินตนเองแบบมาตราสวนประเมินคา   จํานวน 30 ขอ  ลักษณะขอคําถามเปนทั้งทางบวก
และทางลบอยางละ 15 ขอ  แบบวัด BEES มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .77      

The  Basic  Empathy  Scale (BES) สรางโดย โจลิฟและฟาริงตัน (Jolliff & 
Farington.  2006)  เปนแบบวัดการรวมรูสกึ 2  องคประกอบ ไดแก  การรวมรูสึกทางการคิด 
(Cognitive  empathy) และการรวมรูสึกทางอารมณ (affective  empathy) แบบวัดชุดน้ีเปนแบบ
ประเมินตนเองแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ  จํานวน 40 ขอ     

สําหรับในประเทศไทย  มีการสรางแบบวัดการรวมรูสึกสําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยรูปแบบของการวัด มี 2 รูปแบบ  คือ  เปนมาตรา
สวนประเมินคา (Rating  Scale) และเปนแบบมีตัวเลือกใหเลือกตอบจากคําถามที่เปนสถานการณ
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สมมติตางๆ  แบบวัดการรวมรูสึกไดสรางโดยยึดองคประกอบการรวมรูสึกที่ตางกัน  และสามารถ
จําแนกไดเปน 2 กลุม  คือ  กลุมที่สรางโดยแบงองคประกอบการรวมรูสึกออกเปน 5 ดาน  ไดแก   
1. การเขาใจผูอ่ืน (Understanding  others) 2. การพัฒนาผูอ่ืน (Developing  others)  3. การมี
จิตใจใฝบริการ (Service  orientation)  4. การเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล (Leveraing  
diversity)  และ 5. การตระหนักรูสถานการณในกลุม (Political  awareness)  ตัวอยางงานวิจัยที่วัด
โดยใชวิธีนี้  ไดแก  งานวิจัยเรื่องผลของกิจกรรมการฝกความไวตอการรับรูความรูสึกของผูอ่ืนที่มีตอ
การรวมรูสึกของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของรชัฎา  โสภณ (2546)  และงานวิจัยเร่ืองผล
ของการฝกการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณดานความเห็นอกเห็น
ใจผูอ่ืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนสตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานครของเศรษฐกร  
มงคลจาตุรงค (2546) สําหรับการวัดอีกกลุมหน่ึงเปนกลุมที่สรางโดยแบงองคประกอบการรวมรูสึก
เปน  3 ดาน  ไดแก  1.ดานความสามารถในการอานอารมณและความอารมณความรูสึกของผูอ่ืน
จากการสังเกตสีหนา  ทาทางและคําพูด  2. ดานความสามารถในการสวมบทบาทแทนบุคคลอ่ืน  
สามารถเอาใจเขามาใสใจเรา  เขาใจและรับรูความรูสึกของบุคคลอ่ืน  และ 3. ความสามารถในการ
ตอบสนองไดสอดคลองกับสถานการณ  สามารถแสดงพฤติกรรม  ตลอดจนคําพูดที่แสดงถึงความ
เขาใจ  เห็นใจผูอ่ืนไดอยางถูกตอง  ไดแก  งานวิจัยเร่ืองผลการใชกิจกรรมฝกความรูสึกไวที่มีตอการ
รวมรูสึกของเด็กวัยเร่ิมรุนของวลัยรัตน  วรรณโพธิ์ (2545)  และงานวิจัยเร่ืองการศึกษาและพัฒนา
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนของนักเรียนวัยรุนของกรรณิการ  พันทอง (2550)  

ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยใชแบบวัดการรวมรูสึกที่ไดสรางขึ้นเองโดยใชแนวคิด
ของโกลแมนเปนพ้ืนฐาน   โดยไดสรางใหครอบคลุมกับประเภทการรวมรูสึกทั้ง 3 ดาน  ไดแก  การ
รวมรูสึกดานการคิด  ดานอารมณ  และดานการแสดงออก   ลักษณะแบบวัดเปนแบบมาตราสวน
ประเมินคา 6 ระดับ  
 

1.5 ปจจัยที่มีผลตอการรวมรูสึกและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
     ความสามารถในการเกิดการรวมรูสึกในแตละคนยอมแตกตางกันออกไป  เนื่องจากแต

ละคนมีพ้ืนฐานอารมณ  นิสัยเฉพาะตน  และสังคมแตกตางกันไป  จากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยเก่ียวกับการรวมรูสึก  ผูวิจัยจึงไดสรุปปจจัยที่มีผลตอการรวมรูสึกโดยจําแนกเปน 2 ประเภท 
ดังนี้ 

       1.5.1  ปจจัยภายใน 
ปจจัยภายในที่มีผลตอการรวมรูสึก  ไดแก  อิทธิพลของความแตกตางระหวางเพศ  

อายุ  และความสามารถทางสมอง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.5.1.1  เพศ 

        ความแตกตางระหวางเพศเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอการเกิดการรวมรูสึก  ซึ่งมี
ผูใหทัศนะในเรื่องนี้ไวดังนี้ 
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บัค  (Daniel; et  al.  1998: online; citing  Buck.  1978)  กลาววา  การ
ทํางานของระบบในสมองมีผลทําใหเพศหญิงมีความสามารถในการคาดเดาอารมณความรูสึกได
ดีกวาเพศชาย  เน่ืองจากเพศหญิงมีสัญชาตญาณในการคาดเดากระบวนการของอารมณไดดีกวา
เพศชาย  ซึ่งเปนการสั่งการของสมองซีกขวา 

ฮอล (Daniel; et  al.  1998: online; citing  Hall.  1978)  กลาววา  เพศหญิงมี
สัญชาตญาณของความเปนแม  จึงทําใหไวตอความรูสึก  การรับรูภาษาทาทางตางๆ ที่
นอกเหนือจากคําพูดไดดีกวาเพศชาย 

ปเตอร  รัซเซล (Peter Russel.  1978: 23) ไดใหทัศนะวา  ผูหญิงมีความสนใจ
คนอ่ืนๆ มากกวารวมทั้งมีการรวมรูสึกดีกวาผูชาย 

นอกจากน้ี  โกลแมน (Goleman.  1998: 323)  ไดกลาววา  จากการศึกษา
ขอมูลเร่ืองความแตกตางระหวางเพศพบวาผูชายมีความสามารถแฝงในดานการรวมรูสึกแตจะมี
แรงจูงใจที่จะแสดงการรวมรูสึกนอยกวาผูหญิง  ผูชายมีแนวโนมที่จะเห็นตัวเองในแบบที่มีลักษณะ
ความเปนชาย  พวกเขามีแรงจูงใจระดับนอยที่จะแสดงความออนไหวทางอารมณ  เน่ืองจากจะทําให
ดูเหมือนวาเปนคนออนแอ  ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของวิลาสลักษณ  ชัววัลลี (2543: 2) ที่วา  คนเรา
มีอารมณคลายกันแตการแสดงออกของอารมณแตกตางกัน  มีการศึกษาวิจัยโดยใหผูชายและผูหญิง
ดูรูปที่มีความรูสึกเปนทุกข/ ไมสบายใจ  ผูชายจะไมคอยรูสึกอะไรมากนัก  แตผูหญิงจะใหความรูสึก
เปนหวงใยมากกวา  เม่ือวัดการเตนของหัวใจและความดันพบวาไมมีความแตกตางกัน  การที่ผูชาย
ไมแสดงความรูสึกมากนักอาจเปนเพราะถูกสอนวาการแสดงความรูสึกเปนการบงบอกถึงความ
ออนแอ   

อน่ึง  การที่เพศชายและเพศหญิงมีการรวมรูสึกตางกันนี้สวนหนึ่งอาจมีผลมา
จากวิธีการวัดดวย  โดยไอเซนเบิรกและคณะ (Nancy Eisenberg; et  al.  1989: 109)  ไดใหทัศนะ
วา  ความแตกตางระหวางเพศของการรวมรูสึกจะพบในการวิจัยที่วิธีการรายงานตัวเอง (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแบบสอบถาม) แตจะไมพบความชัดเจนของความแตกตางระหวางเพศในงานวิจัยที่ผูวิจัยใช
การวัดการรวมรูสึกโดยใชดัชนีชี้วัดทางใบหนาหรือสรีรวิทยา 

จะเห็นไดวาเพศหญิงมีแนวโนมเกิดการรวมรูสึกไดดีกวาเพศชาย  เน่ืองจาก
การทํางานของสมองโดยธรรมชาติที่ทําใหเพศหญิงมีความไวในการรับรูความรูสึกไดดีกวา   อีกทั้ง
เพศหญิงยังมีแรงจูงใจในการเกิดการรวมรูสึกมากกวาเพศชาย  นอกจากนี้  อิทธิพลของวิธีการวัด
การรวมรูสึกก็อาจมีผลตอความแตกตางของการรวมรูสึกระหวางเพศชายและเพศหญิงได 

   1.5.1.2  อายุ 
 อายุเปนปจจัยประการหนึ่งที่บอกถึงวุฒิภาวะบุคคล  เชน  ดานความคิด  

อารมณ  สังคม  การที่บุคคลจะมีการรวมรูสึกไดจึงตองมีความพรอมทางวุฒิภาวะทางการคิดที่
สามารถคิดถึงผูอ่ืนไดนอกเหนือจากการยึดตนเองเปนศูนยกลาง  รวมทั้งความสามารถในการเขาใจ
ทางสังคมที่ดี  โดยไอเซนเบิรก  และเฟบิส (จารุวรรณ  สกุลคู.  2543: 29; อางอิงจาก  Eisenberg  
and  Fabes.  1989) ไดใหทัศนะวา  เด็กจะคอยๆ พัฒนาการรวมรูสึกขึ้นตามอายุ  กอนจะถึงอายุ 9 
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ขวบ  เด็กจะรูสึกเขาใจอารมณของผูที่อยูใกลชิดไดในระดับที่จํากัดเฉพาะเรื่อง  และสถานการณ
ตอมาเม่ือเด็กมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้น  ก็จะสามารถตอบสนองตอสภาวะอารมณของผูอ่ืนไดกวางขวาง
หลากหลายขึ้น  เชน  การเหยียดหยาม  การกดขี่ขมเหง  ความเจ็บปวยและความนอยเน้ือต่ําใจ  
เม่ือเขาสูวัยรุน  เด็กจะสามารถเขาใจความรูสึกไมเฉพาะท่ีเปนของบุคคลอ่ืน  แตยังรวมถึงสามารถ
เขาใจสภาพความรูสึกของกลุมหรือชั้นของบุคคลไดดวย  เชน  ความต่ําตอยทางเศรษฐกิจ  ความกด
ขี่ทางการเมือง  หรือความดอยพัฒนา  เปนตน 

นอกจากน้ี  เซลแมน (งามตา  วนินทานนท.  2545?: 12; อางอิงจาก Selman.  
1980)  ไดอธิบายระดับของพัฒนาการดานการหยั่งลึกทางสังคมซึ่งเปนแนวคิดเก่ียวกับการรูการคิด
ทางสังคมของบุคคลเชนเดียวกับการรวมรูสึก   โดยกลาววา  ระดับความสามารถในการรูการคิดทาง
สังคมของเด็กจะพัฒนาไปตามระดับอายุ  ระดับของพัฒนาการจะมีลักษณะคงที่และเจริญขึ้น
ตามลําดับขั้น  ไมมีการขามขั้น  ลักษณะของความสามารถในแตละระดับจะแตกตางกันในเชิง
คุณภาพ  ระดับของพัฒนาการดานการหยั่งลึกทางสังคมตามแนวคิดของเซลแมนมีดังนี้  

 ระดับ 0  การหยั่งลึกแบบไมตระหนักถึงความแตกตางและยึดตนเองเปนศูนยกลาง (อายุ 3-
6 ป) 

 ระดับ 1  การหยั่งลึกแบบตระหนักถึงความแตกตางและเขาใจตามที่ตนเองคิด (อายุ 5-9 ป) 
 ระดับ 2  การหยั่งลึกแบบสะทอนภาพของตนเองจากสายตาของบุคคลท่ี 2  และเอาใจเขา

มาใสใจเรา (อายุ 7-12 ป) 
 ระดับ 3  การหยั่งลึกแบบมองดวยสายตาของบุคคลที่ 3 และเขาใจรวมกัน (อายุ 10-15 ป) 
 ระดับ 4  การหยั่งลึกแบบลึกซ้ึงและเขาใจสัญลักษณทางสังคม (อายุ 12 ป ถึงผูใหญ) 

จากแนวคิดทางทฤษฎีเก่ียวกับความสามารถทางการรูการคิดดังกลาว  จึงอาจ
สรุปไดวา อายุมีผลตอพัฒนาการรวมรูสึก  โดยบุคคลจะมีการพัฒนาการรวมรูสึกไดดีขึ้นเม่ืออายุ
เพ่ิมขึ้น   

 1.5.1.3  ความสามารถทางสมอง 
  ความพรอมในดานการทํางานของสมองมีสวนสําคัญตอการเกิดการรวมรูสึก  

โดย  เทอดศักด์ิ  เดชคง (2545: 28)  กลาววา  ในดานของชีววิทยา  การที่มนุษยจะมีการรวมรูสึกได
ก็จะตองมีการส่ือสารในสมองที่ครบถวน  ไดแก  สมองสวนการมองเห็น (Visual  Cortex)  สมอง
สวนแปลความหมายและความเขาใจ (Parietal  Lobe)   และสมองสวนอารมณ (Limbic  System)  
โดยเฉพาะอะมิกดาลา (Amygdala)  ดังนั้น  ผูปวยทางสมองที่มีพยาธิสภาพในสมองสวนดังกลาว
อาจกระทบตอการแสดงการรวมรูสึกได  

1.5.2  ปจจัยภายนอก 
        วิธีการเลี้ยงดูและประสบการณในชีวิต 

ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการรวมรูสึก  ไดแก  อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่สงผล
ตอการเรียนรูและประสบการณทางสังคมของบุคคล  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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      เทอดศักด์ิ  เดชคง (2545: 28)  กลาววา  มีการศึกษาถึงที่มาของการรวมรูสึก
วา  โดยจริงๆ แลวเปนเร่ืองของธรรมชาติ  เปนสัญชาตญาณหรือเปลา  เพราะในสัตวเลี้ยงลูกดวย
นมเราก็พบวามันมีการแสดงออกถึงการรวมรูสึกเหมือนกัน 

         ในดานพฤติกรรม  การเรียนรูทําใหมนุษยมีการรวมรูสึก  การเรียนรูนี้มี 2 
ลักษณะ  อยางแรกคือ  เรียนรูวาการรวมรูสึกน้ันเปนส่ิงที่สังคมยอมรับ  เชน  พอแมสั่งสอนลูกๆ 
ตั้งแตเด็กวาใหคิดถึงใจเขาใจเรา  อีกประการหนึ่ง  คือ  เปนความรูสึกคาดหมายในใจของมนุษยวา  
ถาตนประสบเหตุการณอยางน้ันแลวจะเปนอยางไร  ตัวอยางเชน  เด็กที่มองเห็นเพ่ือนของเขาหกลม  
เขาถลอกเปนแผลก็อาจเกิดความรูสึกสงสารไปดวย  เพราะเขารูวาถาตัวเขาเองหกลมก็คงประสบกับ
ความเจ็บปวดคลายคลึงกัน  และถาเขาแสดงการรวมรูสึกออกมาเพ่ือนของเขาก็จะตอบสนองในทาง
ที่เปนมิตร  สิ่งเหลาน้ีก็เปนแรงจูงใจใหเด็กมีความอยากท่ีจะแสดงการรวมรูสึก  โดยสรุปแลว   การ
เรียนรูที่จะมุงใหเกิดการรวมรูสึกแกบุคคลน้ันสามารถสรางไดโดยการสอน  การสังเกตจากตัวแบบ  
และการเรียนรูถึงผลของการแสดงการรวมรูสึกดวยประสบการณของตนเองซึ่งทั้งหมดลวนมีผลทําให
บุคคลเกิดแรงจูงใจในการเกิดการรวมรูสึก  ยิ่งบุคคลมีประสบการณทางสังคมมากก็จะเกิดความ
เขาใจในความรูสึกของผูอ่ืนมากขึ้นดวย 

    จะเห็นไดวา  เพศ  อายุ  ความสามารถทางสมองและประสบการณการเรียนรูลวน
เปนปจจัยที่มีผลตอการรวมรูสึก  สําหรับในการวิจัยคร้ังน้ีไดเลือกศึกษาเฉพาะตัวแปรเพศ  ระดับชั้น
เรียน  และระดับผลการเรียน  ซึ่งเปนปจจัยภายในเทาน้ัน 

งานวิจัยที่เก่ียวของกับการรวมรูสึก 

ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับการรวมรูสึก   ซึ่งพบผลการวิจัยดังตอไปน้ี 
รัดใจ  เปยแกว (อัจฉรา สุขารมณ และอรพินทร  ชูชม.  2547: 54; อางอิงจาก รัดใจ  

เปยแกว.  2545) ศึกษาปจจัยทางครอบครัวที่มีผลตอความสามารถทางอารมณของวัยรุนตอนตน 
โดยกลุมตัวอยางเปนวัยรุนตอนตนอายุ 13-16 ป  กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ไดแก  
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิงมีความเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ืนมากกวาเพศชาย 

ดรุณี  รองสุวรรณ (2545) ไดทําการวิจัยเร่ือง  การศึกษาความฉลาดทางอารมณกับ
ความสามารถทางสมองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยไดแบงความฉลาดทางอารมณเปน 
5 ดาน  ไดแก  ดานการตระหนักรูในตนเอง  การควบคุมตนเอง  การสรางแรงจูงใจ  การเอาใจเขา
มาใสใจเรา  และทักษะทางสังคม  แบบวัดความฉลาดทางอารมณที่ใชเปนแบบวัดท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
ตามแนวคิดของโกลแมน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนชายมีความฉลาดทางอารมณในแตละดาน  
และโดยรวมทุกดานต่ํากวานักเรียนหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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กรรณิการ  พันทอง (2550)  ไดศึกษาและพัฒนาการเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนในวัยรุน  
โดยกลุมตัวอยางเปนวัยรุนที่มีอายุระหวาง 14-16 ป และกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2-4 ป
การศึกษา 2549  โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 743 คน  การวัด
ความเห็นอกเห็นใจผู อ่ืนใชแบบวัดความเห็นอกเห็นใจผู อ่ืนที่ผูวิจัยพัฒนามาจากแบบทดสอบ
บุคลิกภาพของปเตอร  ลาสเตอร (1978) ซึ่งไดแบงความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนออกเปน 3 ดาน  ไดแก  
ดานความสามารถในการอานอารมณและคาดเดาความรูสึกของผูอ่ืน, ดานความสามารถในการเขาใจ
ผูอ่ืนตามสถานการณในสงัคม  และดานการเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอ่ืน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนชาย
และนักเรียนหญิงมีระดับการรวมรูสึกแตกตางกัน  โดยนักเรียนหญิงมีการรวมรูสึกสูงกวานักเรียน
ชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งคะแนนรวมและในรายดาน  ไดแก  ดานความสามารถ
ในการอานอารมณและคาดเดาความรูสึกของผู อ่ืน, ดานความสามารถในการเขาใจผู อ่ืนตาม
สถานการณในสังคม  และดานการเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอ่ืน 

วีระวัฒน  ปนนิตามัย  (2542: 46) ไดทําการศึกษาถึงองคประกอบดานชีวประวัติกับ
ความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาหญิงโดย
ภาพรวมมีความสามารถดานความเอื้ออาทร  วุฒิภาวะทางอารมณและการควบคุมอารมณตนเองสูง
กวานักศึกษาชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และอายุมีความสัมพันธกับองคประกอบของความฉลาด
ทางอารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อัจฉรา สุขารมณ และอรพินทร  ชูชม (2547) ทําการวิจัยเรื่อง  โปรแกรมการ
สงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณตามแนวตะวันออกสําหรับเยาวชนไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดี  โดยใชแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณที่สรางโดยสมทรง  สุวรรณเลิศ  และคณะ (2543)  
ผลการวิจัยพบวา  1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนนั้นสวนใหญ  รอยละ 64.80 มีความฉลาด
ทางอารมณในดานเกง  ดานดี  และดานสุข  อยูในระดับเกณฑปกติ  นักเรียนรอยละ 18 ที่มีความ
ฉลาดทางอารมณอารมณดานดี (เห็นใจผูอ่ืน) และดานเกง (สัมพันธภาพ) ต่ํากวาเกณฑปกติ  และ 2. 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความฉลาดทางอารมณดานภาพรวม
และองคประกอบดานดีสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  และ      3. นักเรียนหญิงมีความฉลาด
ทางอารมณในภาพรวม  องคประกอบดานดีและดานสุขสูงกวานักเรียนชาย 

มารยาท  โยทองยศ (2545) ทําการวิจัยเรื่อง  สถิติวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิความ
ฉลาดทางอารมณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดเชียงใหม  กลุมตัวอยางมี
จํานวน 640 คน โดยใชแบบวัดความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต  ผลการวิจัยที่เก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่สัมพันธกับระดับความฉลาดทางอารมณดานการเห็นใจผูอ่ืน  
พบวา  ระดับชั้นมีความสัมพันธกับระดับความฉลาดทางอารมณดานการเห็นใจผูอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

ซูทารโซ  และคณะ (สุภาพร  พิสิฎฐพัฒนะ.  2543: 24; อางอิงจาก Sutarso  and  
others.  1996)   ไดศึกษาผลของเพศและเกรดเฉลี่ยที่มีตอเชาวนปญญาทางอารมณ  โดยใชแบบ
สํารวจเชาวนปญญาทางอารมณ (Emotional  Intelligence  Inventory)  กลุมตัวอยางคือนักเรียน
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ระดับอาชีวศึกษา  จํานวน 138 คน  วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหพหุตัวแปร  มีตัวแปรตามคือ
เชาวนปญญาทางอารมณ 3 องคประกอบ  คือ  การชวยเหลือผูอ่ืน  การรับรูตัวเอง  และการจัดการ
กับอารมณ  และตัวแปรอิสระ 2 ตัว  คือ  เพศและเกรดเฉลี่ย  ผลการศึกษาพบวา  เพศมีผลตอ
เชาวนปญญาทางอารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เพศหญิงมีคะแนนดานการชวยเหลือผูอ่ืนและ
การรับรูตัวเองสูงกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไมมีความแตกตางระหวางเพศตอ
องคประกอบดานการจัดการกับอารมณ  สวนผลของเกรดเฉลี่ยที่มีตอเชาวนปญญาทางอารมณทั้ง 3 
องคประกอบแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

กรรณิการ  นารี (2549)  ไดทําการวิจัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ
ของนักเรียน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ปการศึกษา 2548 จังหวัด
เชียงใหม  จํานวน 400 คน โดยใชแบบวัดความฉลาดทางอารมณที่ผูวิจัยพัฒนามาจากแบบวัดความ
ฉลาดทางอารมณของอารีรัตน  หม่ืนมา (2546)  ผลการหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับ
ความฉลาดทางอารมณ พบวา  เพศ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถานภาพของครอบครัว  รูปแบบ
การเลี้ยงดูแบบคอนขางเขมงวด  รูปแบบการเลี้ยงดูแบบคอนขางใหอิสระ  ความฉลาดทางอารมณ
ของผูปกครอง  สิ่งแวดลอมทางสังคม  สิ่งแวดลอมในชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  มี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับความฉลาดทางอารมณดานการเอาใจเขามาใสใจเราอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สุธิดา  พลชํานิ (2546) ทําการวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางความฉลาดทาง
อารมณกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนวชิรวิทย  จังหวัด
เชียงใหม  กลุมตัวอยางมีจํานวน 186 คน  โดยใชแบบวัดความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต 
ผลการวิจัยพบวา  ความฉลาดทางอารมณดานการเห็นใจผูอ่ืนไมมีมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

นันทียรัตน  โชติชื่น (2548) ทําการวิจัยเรื่องความฉลาดทางอารมณกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนพราววิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม  กับกลุม
ตัวอยางจํานวน 174 คน    โดยใชแบบวัดความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต  ผลการวิจัย
พบวา  ความฉลาดทางอารมณดานเห็นใจผูอ่ืนไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อัมเรศ  เนตาสิทธิ์ (2545)  ทําการวิจัยเร่ืองความฉลาดทางอารมณกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปที่ 1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี  
เชียงใหม  กับกลุมตัวอยางจํานวน 94 คน โดยใชแบบวัดความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต 
ผลการวิจัยพบวา  ความฉลาดทางอารมณดานเห็นใจผูอ่ืนไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดารริค  โจลิฟ  และเดวิด พี. ฟาริงตัน (2002;  online)  ไดสังเคราะหงานวิจัยท่ี
เก่ียวกับการวัดองคประกอบของการรวมรูสึกในดานการคิดและดานอารมณที่มีตอการชวยเหลือผูอ่ืน
จากงานวิจัยทั้งหมด 35 เร่ือง  ประกอบดวย  งานวิจัยดานการรวมรูสึกทางการคิด 21 เรื่อง  และ



31 
 

งานวิจัยดานการรวมรูสึกทางอารมณ 14 เรื่อง ผลการศึกษาพบวา  ผูที่มีการรวมรูสึกทางการคิดนอย
มีความสัมพันธในระดับมากกับการกระทําผิด  ขณะท่ีผูที่ มีการรวมรูสึกดานอารมณนอยมี
ความสัมพันธในระดับนอยกับการกระทําผิด  การรวมรูสึกนอยและการกระทําผิดมีความสัมพันธกัน
มากในกลุมผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง  แตมีความสัมพันธนอยในกลุมผูกระทําผิดทางเพศ    

ออสวอลด (ประภาพร  ม่ันเจริญ.  2544: 30; อางอิงจาก Oswald.  1996) ไดศึกษา
ผลของการหยั่งรูดานความคิดและดานความรูสึกที่มีตอความหวงใยเอ้ืออาทรและความเอ้ือเฟอ  กลุม
ตัวอยางเปนผูใหญวัยทํางานชาวอเมริกันจํานวน 65 คน  เปนผูชาย 10 คน  และผูหญิง 55 คน  เขา
ตามกลุมและสุมอยางงายเปน 3 เง่ือนไข  คือ 

              1.  เง่ือนไขการหยั่งรูทางความคิด  โดยแนะนําใหสนใจและเขาใจถึงความคิดและ
เหตุผล 

              2.  เง่ือนไขการหยั่งรูทางความรูสึก โดยแนะนําใหสนใจและเขาใจถึงความรูสึก
และอารมณ 

              3.  กลุมควบคุม  โดยแนะนําใหสนใจดานเทคนิคตางๆ  เชน  คุณภาพดานแสง
และเสียงของวีดีทัศน 

         กลุมตัวอยางจะไดดูวีดีทัศน  ซึ่งกอนที่จะดูจะไดรับการแนะนําตามเงื่อนไขของแตละ
กลุม  วีดีทัศนใชเวลาเลนประมาณ 10 นาที  เปนเรื่องของ Ron ซึ่งเปนผูชายอายุ 33 ป  แตงงานมี
บุตรแลวและทํางานเปนลูกจางเต็มเวลา  เขามีความคาดหวังที่จะกลับเขามาเปนนักศึกษาผูใหญใน
วิทยาลัย  หลังจากดูวีดีทัศนจบแลว  กลุมตัวอยางจะตอบแบบสอบถามจํานวน 19 ขอ  เปนการ
รายงานถึงการหยั่งรูทางความคิดและความรูสึก  และตอบแบบสอบถามความหวงใยเอ้ืออาทร  เม่ือ
ตอบแบบสอบถามเสร็จแลว  ผูชวยวิจัยจะกลาวถึงความประสงคตองการอาสาสมัครที่คอยชวยให
คําปรึกษาแกผูที่ตองการกลับเขามาศึกษาที่วิทยาลัย  โดยอาสาเปนชวงเวลาจาก 1-8 ชั่วโมง 

         ผลการศึกษาพบวา  กลุมที่เกร่ินนําใหหยั่งรูดานความรูสึกของ Ron จะใหเวลาอาสา
มากที่สุด  รองลงมาคือ  กลุมที่แนะนําใหหยั่งรูทางความคิด  สวนกลุมควบคุมใหเวลาอาสานอยที่สุด  
ในดานความหวงใยเอื้ออาทร  กลุมที่แนะนําใหหยั่งรูดานความรูสึกมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  
รองลงมาคือกลุมที่แนะนําใหหย่ังรูทางความคิด  แตทั้งสามกลุมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  
ความหวงใยเอ้ืออาทรและความเอ้ือเฟอใหความชวยเหลือมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ 

จากงานวิจัยที่เก่ียวของกับการรวมรูสึกขางตน  มีผลการวิจัยที่สอดคลองกันในตัว
แปรที่เก่ียวของกับการรวมรูสึก  ไดแก  เพศและระดับชั้น  ดานตัวแปรเพศนั้นมีผลการวิจัยที่
สอดคลองกันทุกเร่ืองวาเพศหญิงมีการรวมรูสึกสูงกวาเพศชาย  เชนเดียวกับตัวแปรระดับชั้นที่มี
ผลการวิจัยสอดคลองกันวานักเรียนที่เรียนอยูในชั้นเรียนที่สูงจะมีความเห็นใจผูอ่ืนมากกวานักเรียน
ในระดับชั้นต่ํากวา  สวนตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นกลับมีผลการวิจัยที่ขัดแยงกัน  กลาวคือ  
ผลการวิจัยสวนใหญไมพบความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเห็นใจผูอ่ืน  ขณะที่มีผลการวิจัยหน่ึงเรื่องที่พบความสัมพันธกันของตัวแปรทั้งสองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากน้ี  ยังมีผลการวิจัยเก่ียวกับระดับของการรวมรูสึกที่แตกตางกันที่มีผล
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ตอพฤติกรรมการแสดงออกที่ตางกัน  โดยผูที่มีการรวมรูสึกระดับต่ํามักจะสัมพันธกับพฤติกรรมการ
กระทําผิดโดยเฉพาะการกระทําผิดที่ใชความรุนแรง สวนประเภทของการรวมรูสึกทางการคิดและ
การรวมรูสึกทางอารมณก็ยังสงผลตอพฤติกรรมที่แตกตางกันทั้งพฤติกรรมชวยเหลือผูอ่ืนและ
พฤติกรรมการกระทําผิด กลาวคือ  ผูที่มีการหยั่งรูทางความรูสึกจะมีความหวงใยเอื้ออาทรและอาสา
ชวยใหคําปรึกษาผูที่มีปญหามากกวาผูที่มีการหยั่งรูทางความคิด  และผูที่มีการรวมรูสึกทางการคิด
นอยจะมีความสัมพันธกับการกระทําผิดมากกวาผูที่มีการรวมรูสึกดานอารมณนอยอีกดวย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ  อายุ  และผลการ
เรียน  ที่มีตอการรวมรูสึกและผลของการรวมรูสึกที่มีตอปญหาทางพฤติกรรมและอารมณเพ่ือ
ตรวจสอบตัวแปรที่เก่ียวของกับการรวมรูสึกและเพื่อใหเกิดความเขาใจการรวมรูสึกที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น  เน่ืองจากยังมีการวิจัยเก่ียวกับเรื่องนี้ไมมากนัก 
 

1.6  แนวทางการพัฒนาการรวมรูสึก  
      ประสงค  สังขะไชย (2545: 55) กลาวถึงการฝกฝนทักษะการรวมรูสึกวาประกอบดวย
ขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน  คือ 

1.  การอานอารมณและความรูสึก  คือ  การรับรูอารมณและความรูสึกของผูอ่ืน  โดย
รับรูจากการสังเกตจากอารมณ  และความรูสึกที่แสดงออกมาทางสีหนาทาทาง  หรือการใชน้ําเสียง
ในการพูด 

2.  การฝกเอาใจเขามาใสใจเรา  คือ  การคาดเดาความรูสึกของผูอ่ืน  โดยลงมติวา
ทําแลวอยูในสถานการณนั้นดวย  เชน  เราสังเกตเห็นวาสีหนาเพ่ือนไมคอยสบายใจ  เม่ือสอบถาม
ทราบวาเพ่ือนมีปญหาถูกเจานายตําหนิวาไมมีความรับผิดชอบ  ทําใหงานเกิดความเสียหายมาก  
ตรงจุดน้ีเราอานความรูสึกจากทางสีหนาและลองคิดดูวาถาเปนเราถูกเจานายตําหนิแบบน้ีเราจะมี
ความรูสึกอยางไร 

3.  ฝกการตอบสนองที่สอดคลอง  คือ  การแสดงออกของเราที่เขาใจอารมณและ
ความรูสึกของผูอ่ืน  ซึ่งการแสดงออกถึงความเขาใจและเห็นใจนั้นอาจจะออกมาในรูปของคําพูดที่
แสดงถึงความเห็นใจและใหกําลังใจ 

      นันทนา  วงษอินทร (2543: 144)  กลาววา  การพัฒนาการรวมรูสึก  ควรมีแนว
ทางการฝกปฏิบัติดังนี้ 

1.  ใหความสนใจในการแสดงออกของผูอ่ืน  โดยการสังเกตสีหนา  แววตา  ทาทาง  
การพูด  ถอยคํานํ้าเสียง  ตลอดจนการแสดงออกอ่ืนๆ  ฝกสังเกตบอยๆ จะเห็นอารมณของเขาจาก
สิ่งตางๆ  เราสังเกตโดยเฉพาะสีหนาแววตา  จะสังเกตไดงายกวาจุดอ่ืน 

2.  การอานอารมณความรูสึกของเขาจากสิ่งที่สังเกตเห็น  วาเขากําลังมีอารมณ
ความรูสึกใด  อาจตรวจสอบโดยการถามความรูสึกของเขา  แตจะตรวจสอบตองทําในสภาพที่
เหมาะสม  มิฉะนั้นอาจเปนการทําลายความรูสึกกันได  ถาเราไดฝกการใหความสนใจและการสังเกต
บอยๆ จะมีความชํานาญในการรับรูอารมณความรูสึกและการอานความรูสึกของบุคคลมากขึ้น 
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3.  ทําความเขาใจอารมณ  ความรูสึกของบุคคลตามสภาพที่เขาเผชิญอยูหรือที่เรียก
กันโดยทั่วไปคือ  เอาใจเขามาใสใจเรา  ถึงแมจะไมถูกตองทุกประการแตก็จะมีความคลายคลึงหรือ
ใกลเคียงกันบาง 

4.  แสดงการตอบสนองอารมณความรูสึกของผูอ่ืนที่เปนการแสดงวาเขาใจ  เห็นใจ
กัน  ทําใหเกิดอารมณความรูสึกที่ดีตอกัน 

      เทอดศักด์ิ  เดชคง (2546: 29)  กลาววา  การรวมรูสึกเปนสิ่งที่สามารถเรียนรูและ
ฝกฝนได  และจะเปนการดีมากถาไดมีการสอนตั้งแตยังเด็ก  ใหพวกเขาเขาใจในผูอ่ืน  รูวาคนรอบ
ขางอยูในอารมณอยางไร  และตอบสนองอยางถูกตอง  ถาเขาชอบแกลงเพ่ือนก็ตองสอนวา  เพ่ือน
จะรูสึกเปนทุกข  และในทํานองกลับกัน  ตัวเขาเองก็คงไมอยากถูกแกลงดวยเชนกัน 

      การฝกฝนทักษะการรวมรูสึกน้ัน  ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 3 อยาง  คือ 
          1.  การอานอารมณและความรูสึก 
          2.  การฝกเอาใจเขามาใสใจเรา 
          3.  ฝกการตอบสนองที่สอดคลองกัน 
          การอานอารมณความรูสึกของผูอ่ืนนั้น  ความจริงเราตางก็ทํากันอยูเสมอๆ  เรามัก

คาดเดาวา  เพ่ือนเขาตีสีหนาแบบน้ีเขารูสึกอยางไร  คุณอาจเคยตีความหมายทาทางของหัวหนา  
เพ่ือดูวาเขากําลังยุงหรือเปลา  สิ่งเหลาน้ีสามารถนํามาใชไดเชนกัน  คุณตองพยายามที่จะแปล
ความหมาย (ทั้งสีหนาและทาทาง) ของคนรอบขาง  และถาจะใหดีก็ตองลองถาม  ทดสอบดูวาวาเรา
คาดเดาถูกตองไหม 

          แบบทดสอบสําหรับการสมัครเขาทํางานของบริษัทบางแหง  อาจมีรูปภาพที่แสดง
ถึงสีหนาทาทางตางๆ ของคน  แลวใหผูสมัครตอบโดยคาดเดาถึงอารมณความรูสึกของคนในภาพ  
การทดสอบแบบนี้อาจจําเปนสําหรับตําแหนงที่จําเปนตองติดตอกับลูกคาหรือประสานงานในองคกร  
ทั้งนี้ก็เพ่ือตองการเลือกเอาคนที่ “ไว” (Sensitive) ตอความรูสึกของคนรอบขาง 

          ขั้นตอนที่สอง  คือ  การฝกเอาใจเขามาใสใจเราน้ัน  หมายถึง  การคาดเดา
ความรูสึกของผูอ่ืนโดยสมมติวา  เราอยูในสถานการณนั้นๆ ดวย  สมมติวา  คุณสังเกตเห็นเพ่ือนคน
หน่ึงมีสีหนาวิตกกังวล  ก็เลยสอบถาม  ไดความวาเขาเพิ่งถูกเจานายตําหนิเรื่องความผิดพลาดใน
การทํางาน  คุณอาจความรูสึกโดยดูจากสีหนาทาทาง  แลวลองคิดดูวา  ถาเปนตัวเองถูกเจานาย
ตําหนิก็คงรูสึกไมดีเหมือนกัน 

          ที่จริงการเอาใจเขามาใสใจเรานั้นคงเปนความสามารถโดยพื้นฐานของมนุษยอยูแลว  
เหมือนอยางเชนการชมภาพยนตรที่โศกซึ้ง  ทําใหผูชมเกิดความสงสารในเคราะหกรรมของตัวเอก  
บางก็รองไหรองหมตาม  แตทวาในชีวิตประจําวันแลว  เราไมคอยไดเอาทักษะน้ีมาใชบอยนัก  คําวา 
“เอามาใช” ไมไดหมายความวาคุณจะตองเศราโศกรองไหไปกับความเลวรายที่เพ่ือนของคุณประสบ
มา  แตหมายถึงการเขาใจและรับรู  เพ่ือวาเราจะสามารถตอบสนองตอเขาไดอยางถูกตอง 

         ลําดับสุดทาย  คือ  การตอบสนองที่สอดคลองกัน  ตรงนี้หมายความถึงพฤติกรรม
หรือการกระทําควรเปนไปในทิศทางที่เอ้ืออํานวย  แสดงออกถึงการรวมรูสึก 
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2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการตระหนักรูในตนเอง  
      2.1  นิยามความหมาย 
             โกลแมน (Goleman.  1998: 318) ไดใหความหมายของการตระหนักรูอารมณของตนเอง 
(Self-awareness)  ไววา  หมายถึง  การรับรูอารมณความรูสึกของตัวเองในขณะนั้นและใชอารมณที่
ดีนั้นเปนแนวทางในการตัดสินใจได   สามารถประเมินความสามารถของตนเองไดตรงตามความเปน
จริง  และมีความรูสึกม่ันใจในตนเอง 

เมเยอรและสโลเวย (Mayer & Salovey.  1997) ไดใหความหมายการตระหนักรูใน
อารมณตนเอง (Know  one’ s  emotions) วา  เปนการสังเกตและรับรูอารมณของตนเองวาเปน
อยางไร  ทั้งในยามปกติและยามอารมณไมปกติ  รูถึงลักษณะของอารมณ  การแสดงออกตาม
อารมณตางๆ  ตลอดจนผลยอนกลับจากการเกิดอารมณของตนตามความเปนจริง 

คอฟกา (วสิกาล  ญาณสาร.  2550: 17; อางอิงจาก  Koffka.  1978)  กลาววา  การ
ตระหนักรูในตนเองมีความหมายเหมือนกับความสํานึกซ่ึงเปนภาวะทางจิตที่เก่ียวกับความรูสึก  
ความคิด  และความปรารถนาตางๆ เกิดการรับรูและความสํานึก  เปนสภาวะที่บุคคลไดรับรูหรือได
ประสบการณตางๆ แลวมีการประเมินคา  และตระหนักถึงความสําคัญที่ตนเองมีสิ่งน้ันๆ ซึ่งเปน
สภาวะตื่นตัวของจิตใจตอเหตุการณหรือสถานการณนั้นๆ  หมายความวา  ระยะเวลาหรือ
ประสบการณและสภาพแวดลอม  หรือสิ่งเราภายนอกเปนปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดความตระหนักรูใน
ตนเองขึ้น 

    ซาโลเวยและสเติรนเบิรก (กรมสุขภาพจิต.  2544)  ใหความหมายวา  การตระหนักรูใน
ตนเอง  คือ  การเขาใจความรูสึกที่เกิดขึ้น  สามารถแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมในสถานการณ
ตางๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่นําไปสูการเขาใจตนเองในดานจิตใจ 

    เทอดศักด์ิ  เดชคง (2545: 18) กลาววา  ความเขาใจตนเอง (Self-awareness)  หมายถึง  
การเขาใจในความรูสึกของตนเอง  การเขาใจและมีจุดมุงหมายของชีวิต (goal) ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว  ตลอดจนรูขอเดนและจุดดอยของตนเองอยางไมลําเอียงเขาขางตนเอง 
     ผองพรรณ  เกิดพิทักษ (2545: 15) ไดใหความหมายของการตระหนักรูในตนเอง  วา
หมายถึง  รูจักและเขาใจความรูสึกของตนเอง  รูจุดเดน  จุดดอยของตนเอง  สามารถควบคุมจัดการ
และแสดงอารมณไดอยางเหมาะสม  มีสติที่สามารถรับรูและตระหนักไดวาขณะนี้กําลังทําอะไร  รูสึก
อยางไร  ตลอดจนสามารถรับรูเก่ียวกับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
     มนัส  บุญประกอบและสาลิกา  เมธนาวิน (2544) กลาววา  การตระหนักรูในตนเองเปน
ทักษะภายในของตนเอง  เปนการหย่ังรูความเปนไปไดของตน  มองตนเองภายในได  วิเคราะห
ตนเอง  เขาใจและยอมรับตนเอง  มีสติ  รูเทาทันในอารมณของตนเองในขณะนั้นได  รูวากําลังอยูใน
อารมณใด  และรูสาเหตุของการเกิดอารมณนั้น  รูจุดเดน  จุดดอยของตนเอง  มีความม่ันใจในคุณคา
และความสามารถของตน 
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     ชอลัดดา  ขวัญเมือง (ชอเพชร  เบาเงิน.  2545: 42; อางอิงจาก. ชอลัดดา  ขวัญเมือง. 
2542: 5) อธิบายความหมายของการตระหนักรูตนเองวา  หมายถึงความฉลาดทางอารมณที่มีอยู
ภายในตนเอง  เปนความสามารถในการมีสติ  รูเทาทันวาตนเองมีอารมณในปจจุบันเปนอยางไร  
สามารถบอกและจําแนกอารมณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นได 

    โดยสรุปแลว  การตระหนักรูในตนเอง (Self – awareness)  หมายถึง  ความสามารถของ
บุคคลในการรูเทาทันอารมณความรูสึกของตนเองในสถานการณตางๆ  รูสาเหตุและผลของการ
แสดงออกทางอารมณ   สามารถประเมินตนเองไดตามความเปนจริง  มีความม่ันใจในความมีคุณคา
และความสามารถของตนเอง   

 
2.2  ความสําคัญของการตระหนักรูตนเอง 

       นันทนา  ธรรมบุศย  (ปยนาฏ  สิทธิฤทธิ์.  2549: 18; อางอิงจาก นันทนา  ธรรมบุศย. 
2540: 19) การเขาใจตนเองและการยอมรับในตนเองเปนส่ิงสําคัญมากในการพัฒนาตน  ผูที่ไมรูจัก
ตนเองยอมไมอาจทราบไดวาตนคือใคร  ตนมีขอดีขอบกพรองอยางไร  ตนมีบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบอะไรบาง  ซึ่งจะเปนอุปสรรคที่ขัดขวางไมใหคนกาวไปสูความเจริญกาวหนาและ
ความสําเร็จของชีวิต  ตรงกันขามกับผูที่รูจักภาพของตนเองอยางแทจริง  ยอมสามารถกําหนด
แนวทางของชีวิตใหอยูในทิศทางซึ่งมีความหมายตามที่ตองการได  นอกจากน้ีการรูจักตนเองยังทํา
ใหเรามองเห็นขอบกพรองหรือจุดออนของตนเอง  โดยเฉพาะถาบุคคลน้ันเปนคนที่มีการยอมรับใน
ตนเองดวยแลวก็จะมีความเต็มใจมากยิ่งขึ้นที่จะปรับปรุงตนใหมีความเจริญงอกงามในทุกดาน 
       เรียม  ศรีทอง (ปยนาฏ  สิทธิฤทธิ์.  2549: 18; อางอิงจาก  เรียม  ศรีทอง.  2540: 19) 
กลาววา  การตระหนักรูตนเองจะชวยใหเรียนรูตนเอง  นําไปสูการพัฒนาสัมพันธภาพเชิงบวก  
จัดการส่ิงตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และวางเปาหมายในชีวิตไดอยางเหมาะสม 
       พรรณพิมล  หลอตระกูล (2545: 4) ไดกลาววา  ความเขาใจในตนเองมีจุดเร่ิมตนตั้งแต
ชวงวัยรุน  กอนเขาสูวัยผูใหญทุกคนควรจะตระหนักรูและเขาใจตนเองไดดี  โดยเฉพาะการเรียนรูจัก
อารมณและความตองการของตัวเอง  ความสามารถนี้นําไปสูความสามารถในการบริหารจัดการ
อารมณความรูสึกและความตองการของตนเองได  ทาํใหสามารถแกไขขอขัดแยงในชีวิตครอบครัวที่
เกิดจากความคาดหวังที่แตกตางกัน  รวมทั้งความขัดแยงทางอารมณที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้การ
ตระหนักรูและเขาใจตนเองอาจรวมหมายถึง  การรูบทบาทของตน  เพราะคนเราอยูในสังคมโดยมี
บทบาทของตน  และมีบทบาทมากกวาหน่ึงบทบาทไปตามกลุมที่เรามีความสัมพันธ  เชน  ใน
ครอบครัว  ในที่ทํางาน  ในสังคม  พรอมกับบทบาทที่มี  คือ  ความรับผิดชอบตอบทบาทของตัวเอง
ซึ่งทําใหเราไมสามารถทําอะไรตามความรูสึกและความตองการของตัวเองตลอดเวลา 

       ไวซิงเจอร (Weisinger.  1998: 4-5) ไดใหทัศนะวา การตระหนักรูในตนเองเปน
กระบวนการในการปรับใชขอมูลมากมายที่มีอยู  ไดแก  อารมณความรูสึก  การรับรูทางประสาท
สัมผัส  การประเมินคาการแสดงออก  และความตั้งใจของเรา  ซึ่งจะชวยใหเราเขาใจตัวเอง  และ
ขอมูลเหลาน้ีจะชวยใหเราเขาใจปฏิกิริยาตอบสนอง  พฤติกรรม  การสื่อสาร  และการปฏิบัติใน
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สถานการณตางๆ ของตัวเอง  การตระหนักรูในตนเองในระดับสูงจะทําใหสามารถตรวจสอบและ
สังเกตตัวเองในการแสดงออกแบบตางๆ  ได  สวนการขาดการตระหนักรูในตนเองจะทําใหขาด
ขอมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจที่ดี  รวมทั้งเปนอุปสรรคในการตอบสนองตอผูอ่ืนและสถานการณ
ตางๆ เน่ืองจากมีขอมูลไมเพียงพอที่จะเขาถึงสิ่งเหลาน้ัน 
       อาดีล  บี  ลนิ (Adele  B. Lynn.  2005: 169) กลาววา  ผูที่มีการตระหนักรูในตนเองใน
ระดับมากมักจะไมรูสึกตกใจกับปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณของตนเอง  และการตระหนักรูใน
ตนเองยังทําใหบุคคลสามารถตรวจสอบตัวกระตุนทางอารมณที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองไดอีกดวย  ในปจจุบันนี้เปนที่รับรูกันวาจุดมุงหมายของการฝกฝนตนเอง  คือ  เพ่ือเพิ่ม
การตระหนักรูตัวกระตุนทางอารมณนั่นเอง   

       นอกจากน้ี  อาดีล  บี  ลิน  ยังไดกลาววาผูที่มีความสามารถทางอารมณที่เรียกวาการ
ตระหนักรูในตนเองจะมีการเห็นในคุณคาของตนเองสูง   มีความเช่ือม่ันในตนเองมาก  และรูถึง
ผลกระทบของการปรับลดคุณลักษณะเหลาน้ีดวย  การทําความเขาใจอารมณถือเปนจุดสําคัญของ
การสรางความสัมพันธที่ดีตอบุคคลอ่ืนและชวยใหเกิดการปรับอารมณทางบวกของตนเองให
เหมาะสมเมื่อตองติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนในที่ทํางาน  ในทางตรงกันขาม  ผูที่มีการตระหนักรูใน
ตนเองระดับต่ําน้ัน  จะเปนที่รับรูไดจากสายตาคนภายนอกวาบุคคลน้ันไมสามารถสัมผัสอารมณหรือ
รับรูอารมณของตนเองไดอยางลึกซ้ึง  เขาจะไมเขาใจอารมณตนเองอยางแทจริงวาตนเองกําลังรูสึก
อยางไร  ดวยเหตุนี้  เขาจึงไมตระหนักวาอารมณของตนเองจะมีผลกระทบตอผูอ่ืนไดอยางไร  ทําให
ไมสามารถเขาใจจุดแข็งและจุดออนของตนเองไดอยางแทจริง  ซึ่งจะทําใหเกิดจุดบอดในการพัฒนา
ตัวเอง  ทําใหพลาดโอกาสในการใชอารมณของตนเองเพ่ือเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนา
เปาหมายและจุดมุงหมายตางๆ ได   

ในสวนของงานวิจัยที่เก่ียวกับความสําคัญของการตระหนักรูในตนเองนั้นมีผลงานวิจัย
ของอรพินท  ชูชม  และอัจฉรา  สุขารมณ (วาริณี  คุณธรรมสถาพร.  2545; อางอิงจาก อรพินทร  ชู
ชม  และอัจฉรา  สุขารมณ.  2539) ที่ศึกษาองคประกอบที่สัมพันธกับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุน  
พบวา  ความรูสึกนึกคิดเก่ียวกับตนเองเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลสําคัญเปนอันดับ 1 ในการ
พยากรณความสามารถในการปรับตัวของนักเรียนวัยรุนไดสูงถึง 42.24%   

จะเห็นไดวา  การตระหนักรูในตนเองมีจุดเร่ิมตนตั้งแตวัยเด็ก  แตจะพัฒนาไดดีและ
ชัดเจนในชวงวัยรุน  การตระหนักรูในตนเองมีความสําคัญในการที่จะทําใหบุคคลนั้นมีความเขาใจ
ตนเองอยางแทจริงในเรื่องความคิด  อารมณความรูสึก  และพฤติกรรม  อีกทั้งยังชวยใหบุคคลได
มองเห็นขอบกพรองหรือจุดออนของตนเอง  ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาตนเองและนําไปสูการสราง
สัมพันธภาพเชิงบวกกับผูอ่ืนได  สวนการขาดการตระหนักรูในตนเองจะทําใหบุคคลนั้นขาดความ
รับผดิชอบในบทบาทของตนเอง  ขาดความตระหนักในผลกระทบของอารมณของตนเองที่มีตอผูอ่ืน  
จึงทําใหขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองและเปนอุปสรรคตอการตอบสนองตอผูอ่ืนและสถานการณ
ตางๆ อยางเหมาะสม  จึงมีแนวโนมเกิดพฤติกรรมที่จะเปนปญหาตามมาได  แมจะไมมีงานวิจัยที่
ศึกษาความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองและพฤติกรรมที่เปนปญหาโดยตรงแตก็มีงานวิจัย
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ที่เก่ียวของกับการเห็นคุณคาในตนเองซึ่งเปนมิติยอยหน่ึงของการตระหนักรูในตนเองและพฤติกรรม
เส่ียงดานการเรียน  ไดแก  งานวิจัยของพิมพิกาข  จันทนะโสตถ์ิ (2550)  เรื่องปจจัยปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงดานการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีที่ กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช . ) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 368 คน  ผลการวิจัยพบวา  1. การเห็นคุณคาใน
ตนเอง  จุดมุงหวังในอนาคต  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเส่ียงดานการเรียน  ดานนิสัยการ
เรียนที่ไมดีไดรอยละ 22.9  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   
 

2.3  องคประกอบของการตระหนักรูตนเอง  
      โกลแมน (Goleman.  1998: 54 -72) ไดแบงองคประกอบของการตระหนักรูตนเองไว 3 
ดาน  ดังนี้ 
  1.  การตระหนักรูอารมณตนเอง (Emotional  awareness)  หมายถึง  การตระหนัก
รูถึงผลของอารมณที่มีตอพฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง  และสามารถใชอารมณเพ่ือเปน
แนวทางในการตัดสินใจได  ประกอบดวย 
      -  รูอารมณความรูสึกของตนเองและสาเหตุของการเกิดอารมณนั้นๆ  
      -  ตระหนักรูถึงความสัมพันธระหวางอารมณและความคิด  การกระทํา  และ
คําพูด 
      -  ยอมรับไดวาอารมณความรูสึกของตนเองมีผลตอพฤติกรรมการแสดงออก 
      -  มีแนวทางในการตระหนักถึงคุณคาและเปาหมาย    
  2.  การประเมินตนเองตามความเปนจริง (Accurate  self-assessment)  หมายถึง  
ความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็งและขอจํากัดของตัวเองไดอยางตรงไปตรงมา  มีความตองการ
ปรับปรุงตัวเอง  และสามารถเรียนรูจากประสบการณตางๆ ได  ประกอบดวย 
      -  รูจุดเดนจุดดอยของตัวเอง 
      -  สามารถไตรตรองและเรียนรูจากประสบการณตางๆ ได 
      -  เปดใจรับขอมูลสะทอนกลับ  มุมมองความคิดใหมๆ  เรียนรูอยางตอเนื่อง  
และมีการพัฒนาตัวเอง 
      -  สามารถมีอารมณขันตอตัวเองได 
  3.  ความม่ันใจในตนเอง (Self-confident)  หมายถึง  การมีความกลาและมีความ
เชื่อม่ันในความสามารถ  ความมีคุณคา   และจุดมุงหมายของตัวเอง  ประกอบดวย 
      -  แสดงตนไดอยางม่ันใจ  ดวยการมี “ตัวตน” ของตัวเอง 
      -  สามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกตางจากคนสวนใหญและยืนยันในส่ิงที่
ถูกตอง 
      -  มีความเด็ดขาด  สามารถที่จะตัดสินใจไดอยางเด็ดเด่ียวแมจะรูสึกไมม่ันใจ  
และอยูทามกลางสถานการณที่กดดันและไมแนนอน 
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จากองคประกอบดังกลาว  ผูวิจัยสรุปไดวาการตระหนักรูในตนเองมีองคประกอบ
ดังตอไปน้ี   

 1.  การตระหนักรูอารมณตนเอง (Emotional  awareness)  หมายถึง  การรูเทาทัน
อารมณของตนเอง  รูสาเหตุที่ทําใหเกิดความรูสึกนั้นๆ  และผลของอารมณที่มีตอพฤติกรรม  
สามารถตระหนักรูถึงความสัมพันธระหวางอารมณ  ความคิด  การกระทํา  และคําพูดของตนเองได   
ตลอดจนสามารถใชอารมณใหเปนประโยชนตอการตัดสินใจได 
   2.  การประเมินตนเองตามความเปนจริง (Accurate self-assessment)  หมายถึง  
ความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็งและขอจํากัดของตัวเองไดอยางตรงไปตรงมา  สามารถเปดใจใน
การรับขอมูลปอนกลับและรับมุมมองความคิดใหมๆ  มีอารมณขันตอตัวเอง   มีการเรียนรูและพัฒนา
ตัวเองจากประสบการณตางๆ ไดอยางตอเนื่อง  
   3.  ความมั่นใจในตนเอง (Self-confident)  หมายถึง  การมีความเชื่อม่ันใน
ความสามารถและความมีคุณคาของตนเอง  สามารถแสดงตนไดอยางม่ันใจ  มีจุดยืนในตัวเอง  กลา
ยืนยันในสิ่งที่ถูกตอง  สามารถตัดสินใจไดอยางเด็ดขาดแมจะอยูในสถานการณที่กดดันและไม
แนนอน 
 

2.4  ปจจัยที่มีผลตอการตระหนักรูในตนเองและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
      จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการตระหนักรูทําใหพบวา  การตระหนักรู
ในตนเองของแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันไป  เนื่องจากมีปจจัยที่มีผลตอการตระหนักรูใน
ตนเองหลายประการ  ซึ่งผูวิจัยไดสรุปโดยแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

      2.4.1  ปจจัยภายใน 
        ปจจัยภายในที่มีผลตอการตระหนักรูในตนเอง  ไดแก  อิทธิพลของความแตกตาง

ระหวางเพศ  อายุ  และความสามารถทางสมอง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      2.4.1.1  เพศ 

             จากการศึกษาความแตกตางระหวางเพศ  มีงานวิจัยที่รายงานวาชายและหญิงอาจ
มีความแตกตางในดานอารมณ  เชน  บาร-ออน (จารุวรรณ  สกุลคู.  2543: 27; อางอิงจาก Bar-on.  
1997) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณโดยใชกลุมตัวอยางเปนชาย-หญิง ในเยอรมัน  อิสราเอล  
และสหรัฐอเมริกา  เปนตน  และสรุปวาโดยทั่วไปเพศหญิงจะรับรูสภาวะอารมณของตน  มีความเห็น
อกเห็นใจผูอ่ืน  และมีการปฏิบัติระหวางบุคคลไดดีกวาเพศชาย  ในขณะที่เพศชายจะมีความเชื่อม่ัน
ในตนสูง  และมองโลกในแงดี  สามารถปรับตัวไดงายกวาและจัดการกับสภาวะกดดันไดดีกวาเพศ
หญิง  อยางไรกต็ามในภาพรวมความแตกตางดังกลาวไมมากพอที่จะสงผลใหเพศชายและเพศหญิงมี
ความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน 
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     2.4.1.2   อายุ 
            อายุมีสวนสัมพันธกับพัฒนาการดานความสามารถในการคิดวิเคราะห  รูจักและทํา

ความเขาใจอารมณความรูสึกของตนเอง  รวมทั้งพัฒนาการทางอารมณที่ทําใหบุคคลมีประสบการณ
ทางอารมณหลายรูปแบบมากขึ้น   ซึ่งทักษะน้ีจะพัฒนาไปตามอายุ  โดยกรมสุขภาพจิต (2543: 57-
60) ไดอธิบายถึงพัฒนาการทางอารมณของมนุษยวา  พัฒนาการท่ีสมบูรณของความสามารถในการ
รับรูมีบทบาทสําคัญมากตอพัฒนาการทางอารมณ  พัฒนาการทางอารมณในระดับอายุตางๆ มีดังนี้  
 วัยทารก 2-6 เดือน  การแสดงทางอารมณของเด็กยังแยกไมออกอยางชัดเจน  
เชน  การยิ้ม  อาจไมมีความหมายที่ลึกซ้ึงนัก  แตในครึ่งปแรก  เด็กบางคนจะแสดงวารูจักแยกความ
แตกตางของบุคคลท่ีอยูในสิ่งแวดลอม  เชน  เด็กอาจย้ิมกับคนที่รูจักคุนเคยและแสดงความกลัวคน
แปลกหนา 

วัย 16 เดือน- 2 ขวบคร่ึง  เด็กเร่ิมมีการแสดงออกทางอารมณที่ชัดเจนขึ้น  เชน  
โกรธ  อาย  เปนตน 

   -  มีลักษณะของความรูสึกเปนตัวของตัวเอง  ซึ่งแสดงออกโดยพฤติกรรมการพูด
วา “ไม” เปนการปฏิเสธ 

   -  ในระยะของวัยที่เด็กหัดเดิน  เด็กจะมีการตระหนักรูเก่ียวกับตนเองมากขึ้น  
เด็กอาจหัวเราะ  ตะโกน  หรือรองไหเม่ือเห็นเด็กคนอ่ืนทําเชนน้ัน  แตเด็กก็จะมีการรับรูไดวาตน
อาจจะทําอะไรที่แตกตางออกไปจากคนอ่ืน  การตระหนักรูในตนเองเปนจุดเร่ิมตนที่ทําใหเกิด
ความรูสึกตองการแขงขันและรูจักความหมายของอารมณ 

   -  การติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืนมักแสดงออกในพฤติกรรมที่ออกคําส่ังหรือขอรอง 
   -  การรูจักถูกผิดและการเรียนรูที่จะเคารพความรูสึกของบุคคลอ่ืนจะเร่ิมตั้งแตเด็ก

เล็กซ่ึงจะไดอิทธิพลจากตัวอยางของพอแมและทาทีของบุคคลอ่ืนในสิ่งแวดลอม  สวนใหญมักจะเริ่ม
จากความเห็นแกตัวกอน  แลวจึงเปนการออนนอม  เชื่อฟง 

วัยที่ เด็กเร่ิมหัดเดินเปนระยะที่ เด็กเรียนรูขอบขีดจํากัดระหวางตนเองกับ
สิ่งแวดลอม  รับรูประสบการณใหมๆ ที่นาตื่นเตน  และพัฒนาการดานภาษาชวยใหเร่ิมรับรูความ
เปนจริงมากขึ้น 

เด็กกอนวัยเรียน  เปนชวงพัฒนาการที่สําคัญที่เด็กเร่ิมแสดงความรูสึกไดโดยตรง
จนสามารถศึกษาหรือสังเกตได 

   -  เปนระยะที่เด็กสามารถเรียนรูคุณคาและการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและเริ่มสราง
สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนนอกจากสมาชิกในครอบครัว 

   -  ในระยะน้ีเด็กเริ่มเรียนรูความถูกตองซึ่งเปนสวนหน่ึงของพัฒนาการดาน
คุณธรรม  เชน  เด็กอายุ 2 ขวบที่ทํานมหกเลอะเทอะบนผาปูโตะใหม  อาจมีประสบการณกับ
ความรูสึกกลัวและวิตกกังวลจากผลที่ไดรับจากภายนอก  เชน  การถูกลงโทษ  แตเด็ก 4 ขวบจะมี
ความรูสึกแตกตางไป  และเริ่มจะมีประสบการณของความรูสึกผิดดวยตนเองแทนการกลัวถูกลงโทษ
จากบุคคลอ่ืน 
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วัย 4-5 ขวบ  เด็กมีความเขาใจและสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจตน  สามารถอธิบาย
เหตุการณใหผูอ่ืนเขาใจได 

   -  ในการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  เด็กจะเริ่มมีพฤติกรรมที่ขัดแยงกันระหวาง
ความเห็นอกเห็นใจ  ความกาวราวและความเปนผูนํา 

   -  ตัวอยางของการมีความเห็นใจผูอ่ืน  เชน  เด็กจะหยุดมองเม่ือเห็นเด็กอ่ืนกําลัง
รองไหคร่ําครวญ  เด็กอาจจะปลอบเพื่อนที่ถูกแกลง  วิ่งไปบอกครู  หรือจัดการกับคนที่รังแกเด็กอ่ืน  
แตความรูสึกเห็นใจของเด็กวัยน้ียังไมชัดเจนเชนเดียวกับผูใหญ  และมักจะเกิดรวมไปกับความรูสึก
วาตนเหนือกวา  การรูสึกผิด  การรูสึกไมเปนมิตร  หรือความรูสึกอ่ืนๆ  เปนตน 

   -  การเลนของเด็กวัยนี้จะสะทอนใหเห็นวาเด็กเร่ิมรับรูถึงความแตกตางระหวางส่ิง
สมมติกับความเปนจริง 

   -  การรูจักตนเองของเด็กมาจากการรับรูสิ่งตางๆ รอบตัว  โดยเฉพาะคนรอบขาง
กอนและเม่ือเด็กรูจักความแตกตางของตนเองที่ไมเหมือนคนอ่ืนมากขึ้น  เด็กจะเร่ิมมีความสงสัย
เก่ียวกับสถานภาพของตนเองและเรียนรูจักตนเองในระยะตอมา 

วัยเด็ก 6-12 ป  เปนระยะที่การเจริญเติบโตโดยทั่วไปจะชาลง  เด็กวัยน้ีเร่ิมรูจัก
ตนเองอยางชัดเจนขึ้นจากการแสดงปฏิกิริยาของคนรอบขางในสิ่งแวดลอม  การรูจักตนเองไม
เพียงแตมาจากความรูสึกวาเปนที่รักและยอมรับของคนในครอบครัว  แตยังมาจากความรูสึกวาตนมี
ความสามารถในการกระทําส่ิงตางๆ ดวยตนเอง  และจากการกระทําตามการเรียกรองของผูอ่ืน  เด็ก
จะสามารถพิจารณาและวิจารณตนเอง  เร่ิมเขาใจกฎเกณฑและสรางสัมพันธภาพที่มีความหมายกับ
ผูอ่ืน 

วัยรุน  การรูจักตนเองในวัยรุนมาจากความรูสึกวาตนเองแตกตางจากผูอ่ืน  
ไดแก  เพ่ือน  ผูใหญ  คนอ่ืนๆ  มีความคิดเห็นเปนของตนเองซึ่งเต็มไปดวยความเปลี่ยนแปลง  การ
แสดงออกทางอารมณของวัยรุนจะมีลักษณะรุนแรงและขาดการควบคุม  จนในบางครั้งมีคนสรุปวา
วัยรุนเปนวัยที่เต็มไปดวยความวุนวาย 

จากพัฒนาการทางอารมณดังกลาว  จึงอาจสรุปไดวา  อายุมีผลตอความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห  รูจัก  แยกแยะ  ทําความเขาใจความคิด  อารมณ  และพฤติกรรมของตนเอง  ซึ่ง
จะมีการพัฒนาแบบกาวหนาขึ้น  โดยเทรวิส  แบรดเบอรี  และ  จีน  กรีฟ (Travis  Bradberry; & 
Jean  Greaves.  2005: 73) ก็ไดแสดงทัศนะวาคนสวนใหญจะมีการตระหนักรูในตนเองสูงขึ้นตลอด
ชีวิตและจะใชเวลาในการจัดการกับอารมณและพฤติกรรมของตนเองไดงายขึ้นตามอายุอีกดวย   

2.4.1.3  ความสามารถทางสมอง 
         อุมาพร  ตรังคสมบัติ (2544: 40-41)  ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางสมอง  

อารมณ  และความฉลาดทางอารมณไววา  สมองของคนเราอาจแบงงายๆ เปนสองสวน  คือ  สมอง
สวนหนาที่ทําหนาที่คิด (thinking  brain) และสมองสวนที่ทําหนาที่รูสึกหรือมีอารมณ (emotional  
brain)  สมองสวนที่คิดเรียกวาคอรเท็กซ (cortex)  สวนสมองที่ทําหนาที่รูสึกเรียกวา  ระบบลิมบิก 
(limbic  system) ระบบนี้ฝงตัวอยูลึกลงไปใตกลีบสมอง  ประกอบดวยสวนเล็กๆ 3 สวน  คือ อะมิ
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กดาลา (amygdale) ซึ่งเปนศูนยควบคุมอารมณ  ฮิปโปแคมปส (hippocampus) ซึ่งทําหนาที่ดาน
ความทรงจําและการรับรูตางๆ เก่ียวกับอารมณ  และ ธาลามัส (thalamus) ซึ่งเปนตัวเชื่อมโยงสอง
สวนแรกเขากับคอรเท็กซ 

ลิมบิกเปนจุดที่เกิดความรูสึก  เชน  รูสึกโกรธ  รูสึกดีใจ  สวนคอรเท็กซจะทํา
หนาที่คิด  เขาใจและวิเคราะหหาเหตุผล  เม่ือลิมบิกเกิดความรูสึกโกรธ  คอรเท็กซจะทําความเขาใจ
วาทําไมเราจึงรูสึกโกรธ  ประเมินสถานการณวาที่รูสึกโกรธน้ันมีเหตุผลหรือไม  ควรคิดและรูสึก
อยางไรจึงดี  และประเมินการกระทําวาจะแสดงออกซึ่งความโกรธอยางไรจึงจะเหมาะสม  จาก
แนวคิดดังกลาวจึงอาจสรุปไดวา  ความสามารถทางสมองเปนจุดเร่ิมตนที่ทําใหบุคคลสามารถ
เชื่อมโยงความคิดและความรูสึก  และพฤติกรรมของตนเองจนนําไปสูการตระหนักรูในตนเองตามมา
ได  ดวยเหตุนี้  หากมีความบกพรองทางสมองเกิดขึ้นยอมมีผลทําใหทักษะการตระหนักรูในตนเอง
เสียหายไปดวย  เชน  ในผูปวยที่มีการอุดตันของเสนเลือดที่สมองซีกขวาจะพบวา  ผูปวยจะแสดง
ความไมสนใจ (unawareness) ในรางกายซีกตรงขาม  ขณะที่ผูปวยที่มีการอุดตันของเสนเลือดใน
สมองซีกซายกลับดูทุกขรอนกับอาการปวยอยางมาก  บางรายถึงกับซึมเศรา  ทอแท  นี่ก็เปน
ตัวอยางวา  สมองซีกขวานั้นควบคุมการทํางานของอารมณ  ซึ่งถาถูกทําลายไปก็จะสูญเสีย
ความสามารถในการรับรูอารมณของตนเองไป (เทอดศักด์ิ  เดชคง. 2542: 53)  

สําหรับขั้นตอนการเกิดการตระหนักรูในตนเองนั้น  จะตองอาศัยกระบวนการ
ทํางานของสมองตามลําดับตางๆ ดังน้ี  (สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล.  2543 : 92 ; อางอิงจาก  สุชิน  
สงวนปุญญศิริ. 2532: 17) 

   
การสัมผัส         การรับรู         ความคิดรวบยอด         การเรียนรู          ความตระหนัก   
                                                                                                   ในตนเอง                       

                     พฤติกรรม 
 

จากภาพประกอบดังกลาว  จะเห็นไดวา  การตระหนักรูในตนเองเปนผลของ
กระบวนการทางปญญา (cognitive  process)  กลาวคือ  เม่ือบุคคลไดรับการกระตุนจากส่ิงเราหรือ
รับสัมผัสจากสิ่งเราแลวจะเกิดการรับรูขึ้น (perception) เม่ือเกิดการรับรูแลวตอไปก็จะนําไปสูการเกิด
ความเขาใจในสิ่งเราน้ัน  และนําไปสูการเรียนรูในขั้นตอไป  คือ  มีความรูในสิ่งนั้น  และเม่ือบุคคล
เกิดความรูแลวก็จะมีผลนําไปสูความตระหนักรูในที่สุด  และทั้งความรูและความตระหนักน้ีก็จะ
นําไปสูการกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอส่ิงเราน้ันๆ ตอไป 

โดยสรุปแลว  ความสมบูรณของสมองและความสามารถของสมองในการทํางาน
ดานการวิเคราะห  สังเคราะห  และประมวลผลขอมูลและประสบการณตางๆ เปนสิ่งที่มีผลตอการ
ตระหนักรูในตนเองทั้งสิ้น 
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2.4.2  ปจจัยภายนอก 
ปจจัยภายในที่มีผลตอการตระหนักรูในตนเอง  ไดแก  อิทธิพลของส่ิงแวดลอมอัน

ประกอบดวยวิธีการเลี้ยงดูและประสบการณในชีวิตของบุคคล  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   วิธีการเลี้ยงดูและประสบการณในชีวิต 
       วิธีการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณในชีวิตที่บุคคลไดรับตั้งแตระยะแรกของชีวิต

จนถึงปจจุบันจะมีผลตอการพัฒนาความรูสึกนึกคิดเก่ียวกับตนเอง  การตระหนักรูในความมีคุณคา
ของตนเอง  และการทําความเขาใจอารมณของตนเองได  โดยกรมสุขภาพจิต (2543: 61)  ได
กลาวถึงความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการทางอารมณไววา   

       เด็ก 2 คนที่ไดรับการเลี้ยงดูที่อบอุน  เอาใจใสกับไมสนใจ  จะมีพ้ืนฐานทางจิตใจ
ตางกัน  เด็กแตละคนอาจมีประสบการณไดทั้งในแงบวกและลบ  แตขึ้นอยู กับวาเด็กไดรับ
ประสบการณดานใดมากที่สุด  ปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับพอแมในวัยทารกจะเปนรากฐานของการ
เกิดความรูสึกเก่ียวกับตนเองและคนใกลชิดที่มีปฏิสัมพันธดวยในวัยตอมา  ซึ่งจะแตกตางกันแลวแต
ประสบการณจากการเลี้ยงดู  เด็กที่ไดรับการเอาใจใสจะมีความม่ันใจวาความตองการของตนไดรับ
การตอบสนองและพรอมจะรับความชวยเหลือเม่ือตองการ  สวนเด็กที่ไมไดรับการเอาใจใสจะมี
ความรูสึกวาไมมีใครสนใจ  พ่ึงพาใครไมได  หรือถาขอความชวยเหลือก็จะพบแตความผิดหวัง   

       การรูจักตนเองไมเพียงแตมาจากความรูสึกวาเปนที่รักและยอมรับของคนใน
ครอบครัว  แตยังมาจากความรูสึกวาตนมีความสามารถในการกระทําส่ิงตางๆ ดวยตนเอง  และจาก
การกระทําตามการเรียกรองของผู อ่ืน  เด็กจะสามารถพิจารณาและวิจารณตนเอง  เร่ิมเขาใจ
กฎเกณฑและสรางสัมพันธภาพที่มีความหมายกับผูอ่ืน (กรมสุขภาพจิต. 2543: 58)  

       จะเห็นไดวาการที่พอแมและผูเลี้ยงดูใหความรัก  ความเอาใจใส ที่เหมาะสมและ
สนับสนุนใหเด็กรูสึกวาตนเองมีความสามารถในการกระทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง  จะมีผลตอการ
ตระหนักรูในตนเองได 

โดยสรุปแลว  การตระหนักรูในตนเองขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลายองคประกอบรวมกัน
ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  แตสําหรับในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะปจจัยภายใน  
ไดแก  เพศ  ระดับชั้น  และระดับผลการเรียน เทาน้ัน 
 
 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

     สายสุณีย  สุกรเตมีย (ดรุณี  รองสุวรรณ. 2545: 29; อางอิงจาก  สายสุณีย  สุกรเตมีย. 
2543) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบเชาวนปญญา  กับความฉลาดทางอารมณของวิศวกร  ครู  
พยาบาล  นักรอง  และพระสงฆ  ที่ประสบความสําเร็จ  กลุมตัวอยางมีจํานวน 239 คน  โดยใชแบบ
วัดความฉลาดทางอารมณที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  ผลการวิจัยที่เก่ียวของพบวา  เพศหญิงมีความฉลาด
ทางอารมณมิติการตระหนักรูในตนเองมากกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
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     โกลแมน (Goleman. 1998: 7) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณในชายหญิง  จํานวน 
1,000 คน  พบวา  เพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยการตระหนักรูอารมณตนเอง  การรวมรูสึก  และการ
ปรับตัวในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลสูงกวาเพศชาย  สวนเพศชายจะมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง  การมองโลกในแงดี   การปรับตัวและการจัดการกับความเครียด  ไดดีกวาเพศหญิง  แต
พบวาความฉลาดทางอารมณโดยรวมของเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน 

     มงคลวัฒน  ทวีรักษากุล (2548) ไดทําการวิจัยเรื่องแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับความฉลาด
ทางอารมณของผูบริหารระดับตนของบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร  โดยกลุมตัวอยางจํานวน
ทั้งหมด 387 คน  ผลการวิจัยที่เก่ียวของพบวา  1. เพศชายมีความฉลาดทางอารมณดานการ
ตระหนักรูในตนเองสูงกวาเพศหญิง  2. อายุไมมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานการ
ตระหนักรูในตนเอง  3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ดานความทะเยอทะยาน  ความรับผิดชอบตอตนเอง  การ
รูจักตนเอง  และดานความมีเอกลักษณมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานการตระหนักรู
ในตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     โตโต (ญาดา  หลาวเพ็ชร.  2544. 49; อางอิงจาก Toto. 1996) ไดศึกษาผลของเพศ  
เกรดเฉลี่ย (GPA) กับความเฉลียวฉลาดทางอารมณ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนวิทยาลัย 138 คน  
ใชแบบวัดความเฉลียวฉลาดทางอารมณ (Emotional  Intelligence  Inventory) โดยวิเคราะหแตละ
องคประกอบของความเฉลียวฉลาดทางอารมณ 3 องคประกอบใหญ  คือ  ความกรุณาสงสาร  ความ
ตระหนักรูในตนเอง  ความสามารถในการปรับตัว  ผลการศึกษาพบวา  เพศหญิงจะมีความกรุณา
สงสาร  ความตระหนักรูในตนเองสูงกวาชาย  แตความสามารถในการปรับตัวไมแตกตางกันในเพศ
หญิงและชาย  และพบวาเกรดเฉลี่ยตางกัน  ความเฉลียวฉลาดทางอารมณทั้ง 3 องคประกอบไม
แตกตางกัน 

     ดรุณี  รองสุวรรณ (2545) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความฉลาดทางอารมณกับ
ความสามารถทางสมองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดแพร  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 
2545  จํานวน 376 คน  โดยไดแบงความฉลาดทางอารมณเปน 5 ดาน  ไดแก  ดานการตระหนักรู
ในตนเอง  การควบคุมตนเอง  การสรางแรงจูงใจ  การเอาใจเขามาใสใจเรา  และทักษะทางสังคม  
และแบงความสามารถทางสมองออกเปน  6 ดาน  คือ  ดานภาษา  ปริมาณ  การคิดอยางมีเหตุผล  
การรับรู  การมองเห็นความสัมพันธ  และความจํา  ผลการวิจัยที่เก่ียวของพบวา  1. นักเรียนชายมี
ความฉลาดทางอารมณดานการตระหนักรูในตนเองต่ํากวานักเรียนหญิง  2. ความฉลาดทางอารมณ
ดานการตระหนักรูในตนเองกับความสามารถทางสมองของนักเรียนชายมีความสัมพันธทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเกือบทุกคา (ดานการคิดอยางมีเหตุผล  การมองเห็นความสัมพันธ  
ความจํา  และภาษา) ยกเวนความสามารถทางสมองดานปริมาณและการรับรู  3. ความฉลาดทาง
อารมณดานการตระหนักรูในตนเองกับความสามารถทางสมองของนักเรียนหญิงมีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคา (ดานการคิดอยางมีเหตุผลและความจํา) ยกเวน
ความสามารถทางสมองดานภาษา  ปริมาณ  การรับรู  และการมองเห็นความสัมพันธ 
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     ปยนาฏ  สิทธิฤทธิ์ (2549) ไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการตระหนักรูตนเองของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 512  ผลการวิจัยที่เก่ียวของพบวา  ปจจัยเชิงสาเหตุในดาน
สัมพันธภาพระหวางบุคคลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตระหนักรูในตนเองได 

     จากงานวิจัยที่เก่ียวของกับการตระหนักรูในตนเองขางตน  มีผลการวิจัยในตัวแปรที่
เก่ียวของกับการตระหนักรูในตนเอง  ไดแก  เพศ  อายุ  เกรดเฉลี่ย  ความสามารถทางสมอง  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และสัมพันธภาพระหวางบุคคล  ดานตัวแปรเพศน้ันมีผลการวิจัยที่ขัดแยงกัน  
กลาวคือ  ผลการวิจัยสวนใหญพบวาเพศหญิงมีการตระหนักรูในตนเองสูงกวาเพศชายยกเวน
งานวิจัยหน่ึงเรื่องที่พบวาเพศชายมีการตระหนักรูในตนเองสูงกวาเพศหญิง  รวมทั้งยังมีงานวิจัยที่
พบวาความสามารถทางสมองมีความสัมพันธกับการตระหนักรูในตนเองโดยมีเพศเขามาเก่ียวของ  
กลาวคือ  ความสามารถทางสมองเกือบทุกดาน  ไดแก  ดานการคิดอยางมีเหตุผล  การมองเห็น
ความสัมพันธ  ความจํา  และภาษาของเพศชายมีความสัมพันธทางบวกกับการตระหนักรูในตนเอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเวนความสามารถทางสมองดานปริมาณและการรับรูที่ไม มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตสําหรับเพศหญิงพบวา มีเพียงความสามารถทาง
สมองดานการคิดอยางมีเหตุผลและความจําเทาน้ันที่มีความสัมพันธทางบวกกับการตระหนักรูใน
ตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนดานอ่ืนๆ ที่เหลือ  ไดแก  ดานภาษา  ปริมาณ  การรับรู  และ
การมองเห็นความสัมพันธ  ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    นอกจากน้ี  ยังมี
งานวิจัยที่พบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ดานความทะเยอทะยาน  ความรับผิดชอบตอตนเอง  การรูจัก
ตนเอง  และดานความมีเอกลักษณมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานการตระหนักรูใน
ตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอีกดวย  สวนตัวแปรอายุและเกรดเฉลี่ยนั้นไมพบความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติกับการตระหนักรูในตนเอง  สําหรับปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการตระหนักรูใน
ตนเองนั้น  ไดแก  สัมพันธภาพระหวางบุคคล     

     จะเห็นไดวางานวิจัยที่เก่ียวของกับการตระหนักรูในตนเองนั้นยังมีไมมากนัก  ในการ
วิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยจึงสนใจศึกษาในดานตัวแปรสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  และผลการเรียน  ที่มีตอ
การตระหนักรูในตนเอง  เพ่ือใหเกิดความเขาใจการตระหนักรูในตนเองมากยิ่งขึ้น   
 
 2.4  การพัฒนาการตระหนักรูในตนเอง 

     นันทนา  วงษอินทร   (2542: 136-137)  ไดกลาวถึงแนวทางในการพัฒนาการรูจัก
อารมณตนเองไวดังนี้ 
           1. ใหเวลาแกตนเองในการทบทวนอารมณของตนเอง  พิจารณาวาเราเปนคนที่มี
ลักษณะอารมณเชนไร  มักจะคลอยตามอารมณตนเอง  คลอยตามอารมณของผูอ่ืน  หรือคลอยตาม
สิ่งแวดลอมภายนอก  เชน  ทบทวนลักษณะการแสดงอารมณ  วาเราไดแสดงอาการใดออกไป  รูสึก
อยางไรกับผลยอนกลับ (พอใจ,ไมพอใจ)  คิดอยางไรกับผลยอนกลับ (เหมาะสม, ไมเหมาะสม) ถา
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รูสึกวาพอใจ  เหมาะสมแลว  ตองแนใจวาไมมีการเขาขางตัวเองหรือหลอกตัวเองแลวใชใหเกิด
ประโยชน 
           2. ฝกการรูตัวบอยๆ มีสติอยูกับการรูตัว  เชน  ขณะนี้เรากําลังรูสึกอยางไรกับ
ตัวเองหรือกับส่ิงที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว  รูสึกสบายใจ, ไมสบายใจ, คิดอยางไรกับความรูสึกน้ัน  
ความคิดหรือความรูสึกมีผลอยางไรกับการแสดงออกของตนเอง  เปนตน 
      วิลาสลักษณ  ชัววัลลี (2543: 160-162) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาสติปญญาทาง
อารมณในสวนของการตระหนักรูอารมณของตนเอง (self-awareness)ไวดังนี้  
           1.  บอกตนวากําลังรูสึกอยางไร  ในการที่จะรูเทาทันอารมณของตน  บอกกับตัวเอง
ไดตลอดเวลาวาตนเองกําลังรูสึกอยางไร  โดยใชคําพูดอยูในใจวา “ฉันกําลังโกรธเขา”  หรือเพียงแต 
“โกรธหนอๆ” หรือขณะที่ฟงเพลงแลวมีความสุขก็ใหพูดกับตนเองเชนกันวา “สุขหนอ” ถาสามารถ
ติดตามอารมณของตนเองอยูเสมอและในทุกอารมณที่เปลี่ยนไปก็ชวยใหรูทันอารมณของตนเอง  คน
ที่ตระหนักถึงอารมณของตนเองจะกลับคืนสูอารมณในสภาพปกติไดเร็วกวาคนที่ไมตระหนัก 
           2.  ซื่อสัตยตอความรูสึกของตนเอง  ไมบิดเบือน  บางขณะที่เราเกิดความรูสึกอยาง
ใดอยางหนึ่งขึ้นมา  โดยมีความรูสึกน้ันเราหรือสังคมไมยอมรับ  เราอาจบิดเบือนโดยการพยายามให
เหตุผลแกตนเองไปอีกแบบหนึ่งซึ่งเปนการปดบัง  กลบเกลื่อนความรูสึกที่แทจริง  จะเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาสติปญญาทางอารมณและเปนการสรางปญหาอ่ืนๆ ตามมา  เชน  ปญหาความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  ตัวอยางเชน  ถาเราเกิดความรูสึกไมชอบใครขึ้นมา  ใหถามตนเองวาเขาทําอะไรหรือ  
เราจึงไมชอบเขา  ความจริงเขาอาจไมไดทําอะไรเราเลย  แตเราอิจฉาเขา  คือ  ทนเห็นเขาเกงกวา
ไมไดนั่นเอง 
           นอกจากนี้ในบางครั้งความรูสึกที่แสดงออกในขณะนั้นเปนความรูสึกระดับตื้นที่มี
ความรูสึกที่ลึกกวาซอนอยู  เชน  การท่ีแมโกรธลูกมากและตีลูก  เพราะลูกถีบจักรยานออกไปเลน
นอกบานจนเกือบถูกรถยนตชน  ความรูสึกโกรธเปนความรูสึกในระดับตั้งแตความรูสึกลึกๆ ที่แทจริง
คือ  ความรูสึกกลัว  กลัววาจะสูญเสียลูกไป 
           ตระหนักถึงขอดีและขอบกพรองของตนเอง  ทั้งขอดีและขอบกพรอง  บุคคลอาจรูได
ดวยตนเองและดวยการที่ผูอ่ืนใหขอมูลปอนกลับ  การยอมรับขอบกพรองเปนการเปดโอกาสใหได
ปรับปรุงตนเองหรือเกิดความระมัดระวังในการแสดงอารมณมากข้ึน  การยอมรับขอบกพรองของ
ตนเองเปนความกลาหาญอยางหน่ึงที่ยอมรับความไมดีของตนเองได  การตระหนักขอดีขอเสียของ
ตนเอง  ใหมองในลักษณะขอเท็จจริง  เชน  เราเปนคนโกรธงาย  แตไมใชประเมินในทางลบและ
ลงโทษตัวเอง  เชน  ฉันเปนคนโมโหงาย  ใครๆ ก็เกลียดฉัน  ไมมีใครอยากคบดวย  การประเมิน
ตนเองในทางลบเชนน้ีอาจทําใหเกิดเปนจริงตามที่เราคิดได  เพราะเม่ือเราคิดเชนน้ัน  วิธีการปฏิบัติ
ตัวและการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนก็จะสอดคลองกับสิ่งที่เราคิด  กลาวคือ  ทําใหเราไมกลาคบหากับใคร  
หรือคิดวาใครๆ ก็ไมชอบเรา  ซึ่งทําใหบุคคลน้ันมีพฤติกรรมที่ไมชอบสมาคมกับผูอ่ืน  หรือมองผูอ่ืน
ในทางลบ  เม่ือผูอ่ืนเห็นวาเราไมชอบคนกับใคร  เขาก็คิดวาเราไมตองการใหผูอ่ืนมายุงเกี่ยวดวย  ก็
กลายเปนจริงที่วาไมมีใครกลาคบดวย  ดังนั้น  บุคคลควรมองวาขอบกพรองเปนสิ่งที่แกไขได 
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    ยุทธนา  ไชยจูกุล  (2543: 93-94) ไดเสนอขอแนะนําเพ่ือใชในการเพ่ิมความไวตอการ
รับทราบถึงอารมณและความรูสึกของตนเองไวดังนี้ 
         ทําตารางเพ่ือจดบันทึกอารมณของตนเองในแตละเหตุการณ  โดยระบุถึงสถานการณ
ที่ทานเขาไปเกี่ยวของกับอารมณหรือความรูสึกที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนั้น  รวมทั้งความคิดที่กําลังคิด
อยู  อารมณพ้ืนฐานที่ควรทราบซึ่งจะตองระบุได  เชน  อารมณโกรธ  เศรา  กลัว  แปลกใจ  สงบ  
อิจฉา  และความสบายใจหรือมีความสุข  เปนตน 
         สังเกตความรูสึกทางสรีระที่เกิดขึ้นดวย  ปฏิกิริยาของรางกายเปนสวนหน่ึงที่จะบอก
ใหเราทราบวา  เรากําลังปฏิกิริยาทางอารมณกับเหตุการณนั้นๆ อยางไร  เชน  ทานลองสังเกตและ
จําเหตุการณที่ทําใหตนคอของทานเกิดอาการเกร็ง  ทองเกิดอาการผิดปกติ  หรือศีรษะเกิดปวด
ขึ้นมาเอง  โดยสวนใหญแลวอาการดังกลาวแสดงใหเห็นวาทานกําลังมีปฏิกิริยาดานอารมณ  ขอให
ทานลองพิจารณาดูวาแตละอาการที่เกิดขึ้นไดแสดงถึงอารมณหรือความรูสึกประเภทใด 
         ลองเขียนบันทึกรายการของเหตุการณที่สําคัญๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวทานเอง
ในชวงตางๆ และใหจัดลําดับของเหตุการณที่สําคัญๆ นั้น  แลวพิจารณาวาในแตละเหตุการณนั้น
ทานรูสึกอยางไรหรืออยูในอารมณแบบไหน 
 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางการตระหนักรูใน
ตนเองกับการรวมรูสึก 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  พบวา  มีผูใหทัศนะเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึกไว  ดังตอไปน้ี 

เบอโล (วลัยรัตน  วรรณโพธิ์. 2545: 12;  ปยธิดา  ศฤงคาร. 2542: 13-15; อางอิงจาก 
Berlo. 1960: 85)  ไดอธิบายการเกิดการรวมรูสึกโดยใชทฤษฎีอนุมาน (Inference  Theory  of  
Empathy)  ไวดังนี้   
          ทฤษฎีนี้มีจุดเนนทางแนวคิดเชิงจิตวิทยา (Psychologically  Oriented)  กลาวคือ  บุคคลจะ
สังเกตพฤติกรรมทางกายภาพโดยตรงของตนเอง  และนําพฤติกรรมนั้นไปเชื่อมโยงอยางมีวินัยสู
สภาวะทางจิตของตนเอง  เชน  ในดานความรูสึก  ความคิด  อารมณ  หรืออ่ืนๆ  ในกระบวนการน้ี
บุคคลจะแปลความหมายพฤติกรรมตนเองและพัฒนากรอบแนวคิดของตนเอง (Concept  of  Self)  
บนพ้ืนฐานของการสังเกตและการแปลความหมาย 
 เบอโลไดกลาวตอไปวา  จากอัตมโนทัศน (Self-Concept)  เม่ือเขาติดตอและสังเกต
พฤติกรรมทางกายภาพของผูอ่ืน  โดยการแปลความหมายกอนน้ัน (Prior  Interpretations)  โดยตัว
เขาเอง  เขาจะอนุมานภาวะภายในของผูอ่ืนดวย  การหาขอโตแยงถาพฤติกรรมในสวนของเขาก็
แสดงในความรูสึกน้ันเชนเดียวกัน  ในกรณีนี้จึงมี 2 กระบวนการ  คือ  การสังเกตตัวเอง  และการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมตัวเองกับพฤติกรรมที่เหมือนกันของผูอ่ืน 
 ตามความเห็นของเบอโล  ทฤษฎีอนุมาน  มีขอสมมติฐาน 3 ประการ  คือ   
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     1. บุคคลเรียนรูภาวะภายในตนเองเปนเบื้องแรก  และเขาจึงสามารถจะเรียนรูภาวะ
ภายในของคนอื่นเปนขั้นตอมา   

     2. บุคคลอ่ืนจะแสดงภาวะภายในโดยการแสดงพฤติกรรมที่เหมือนกัน   
     3. บุคคลไมสามารถเขาใจภาวะภายในของผูอ่ืนถาเขาไมมีประสบการณของตนเอง  และ

เขาจะไมเขาใจความรูสึกหรืออารมณผูอ่ืนถาเขาไมเคยมีหรือเกิดขึ้นมากอน 
โกลแมน (Goleman. 1998: 135) ไดใหทัศนะวา  การรวมรูสึกเร่ิมตนจากภายใน  โดยได

อธิบายวา  ความไวในการรับความรูสึกของผูอ่ืนโดยที่ผูอ่ืนไมตองพูดใหทราบถือเปนหัวใจสําคัญของ
การรวมรูสึก  ผูอ่ืนมักจะบอกใหเรารับรูถึงความรูสึกของตัวเองดวยคําพูดแทนที่จะบอกดวยน้ําเสียง, 
การแสดงออกทางสีหนา  หรือภาษาทาทางอ่ืนๆ   ความสามารถที่จะรับรูการสื่อสารที่ซอนเรน
เหลานี้ไดตองอาศัยสมรรถนะพื้นฐาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการตระหนักรูในตนเอง (self-awareness)  
และการควบคุมตัวเอง (self-control)  การขาดความสามารถในการรับรูความรูสึกของตัวเองจะทําให
หมดหนทางที่จะสัมผัสกับอารมณของผูอ่ืน 

มนัส  บุญประกอบ (2543: 217) กลาววา  การรวมรูสึกถูกสรางขึ้นมาจากความตระหนักรู
ตนเองที่กําลังทําใหเหมาะกับอารมณของตนเองซึ่งทําใหงายตอการที่จะอานและเขาใจความรูสึกของ
ผูอ่ืนได 
 ยุทธนา  ไชยจูกุล  (2543: 192-195)  ไดแสดงทัศนะที่เก่ียวกับความเชื่อมโยงระหวาง
ความสามารถในการตระหนักรูในตนเองในฐานะที่เปนจุดเริ่มตนของการนําเอาอารมณมาใช
ประโยชนและนําไปสูการรวมรูสึกไววา  การนําเอาอารมณมาใชในการนึกคิดเปนสวนหนึ่งของการ
ฝกตนเองใหมีความฉลาดทางอารมณ  การเกิดอารมณและการสามารถนําเอาอารมณมาใชเปนสิ่งที่
จะชวยใหเราสามารถเขาใจถึงความรูสึกและเกิดความเขาอกเขาใจในผูอ่ืน  แตการที่จะกระทําเชนน้ัน
ไดเราจะตองคํานึงถึงหลายสิ่งดวยกัน  ประการแรก  คือ  เราจะตองรูจักตนเองและสามารถสังเกต
อารมณความรูสึกของตนเองไดเปนอยางดี  เมเยอร (ยุทธนา  ไชยจูกุล. 2543: 192; อางอิงจาก เม
เยอร) กลาววา  ยิ่งเราเขาใจอารมณของตนเองไดดีเพียงใด  เราก็จะสามารถเขาถึงและเขาใจอารมณ
ของผูอ่ืนไดดีเพียงน้ัน  ยิ่งเราสังเกตอารมณของผูอ่ืนและไดรับขอมูลของผูอ่ืนมากเพียงใด  ปฏิกิริยา
ของเราที่จะตอบโตผูอ่ืนไปก็จะมีความถูกตองมากขึ้นเทาน้ัน 
      นอกจากน้ี  ยุทธนา  ไชยจูกุล  ยังไดกลาวอีกวา  สิ่งสําคัญของความสามารถในการ
สรางอารมณก็คือ  การสรางอารมณสามารถชวยใหทานไดมองเห็นถึงความรูสึกที่ผูอ่ืนกําลังประสบ
อยู  ความรูจักเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเปนความสามารถพิเศษที่สําคัญ  เนื่องจากเปนส่ิงที่เชื่อมโยงทาน
ใหเขากับบุคคลอ่ืนได 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการ
รวมรูสึก  จะเห็นไดวา  การตระหนักรูในตนเองเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูการรวมรูสึกได  
เน่ืองจากการตระหนักรูในตนเองจะทําใหบุคคลเขาใจตนเองไดตามความเปนจริงซึ่งจะทําใหเชื่อมโยง
มุมมองความคิดความเขาใจไปยังบุคคลอ่ืนโดยการอนุมานจากตัวเองได 
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สําหรับงานวิจัยนั้น  ยังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการตระหนักรู
ตนเองกับการรวมรูสึกโดยตรง  แตมีงานวิจัยที่เก่ียวของดังตอไปน้ี 

    ไอเซนเบิรก  เฟบส  เมอรฟ  และคนอ่ืนๆ (วิลาสลักษณ  ชัววัลลี. 2545: 72; อางอิงจาก 
ไอเซนเบิรก  เฟบส  เมอรฟ. 1996) ศึกษาความสัมพันธระหวางแนวโนมที่เด็กจะมีความเห็นอกเห็น
ใจผูอ่ืน (sympathy) ซึ่งเปนตัวแปรที่มีความหมายสอดคลองกับการรวมรูสึก  กับการแสดงอารมณ
และการควบคุมอารมณตามการประเมินของครูและพอแม  ผลการวิจัยโดยทั่วไปพบวา  ความเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืนมีความสัมพันธกับการควบคุมอารมณในระดับสูง  และการมีอารมณทางบวกในระดับสูง
ดวย  และการมีความเห็นอกเห็นใจในระดับสูงก็มีแนวโนมที่จะเก่ียวของกับความสามารถทางสังคม
สูงดวย  ซึ่งผลวิจัยน้ีพบในเด็กชายมากกวาเด็กหญิง   

    โยชิยา  โมริกูชิ  และคณะ (Moriguchi, Yoshiya; et al.  2006 ; online) ไดทําการวิจัย
เรื่อง  ความบกพรองในดานการตระหนักรูในตนเองและทฤษฎีทางจิตใจ : โดยแบบประเมิน FMRI 
เพ่ือประเมินการทํางานทางจิตใจในผูที่ขาดความสามารถในการบอกอารมณความรูสึกของตนเอง 
(Alexithymics)  กับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับวิทยาลัย  ผลการศึกษาพบวา  ผูที่ขาด
ความสามารถในการบอกอารมณความรูสึกของตนเอง (Alexithymics) จะมีคะแนนดานการทํางาน
ของจิตใจ (mentalizing) ต่ํา  และมีคะแนนดานการหยั่งลึกทางสังคม (perspective-taking) จากแบบ
ประเมิน IRI ในระดับต่ํา  กลาวคือ  ผูที่ขาดความสามารถในการบอกอารมณความรูสึกของตนเอง 
(Alexithymics)  จะมีความบกพรองในดานการทํางานของจิตใจ (mentalizing)  ที่สัมพันธกับการขาด
ความสามารถในการเขาใจมุมมองความคิดของผูอ่ืน  ดวยเหตุนี้  ทักษะในการเขาใจมุมมองความคิด
ของผูอ่ืนจึงเกี่ยวของกับการทําความเขาใจตัวเองและผูอ่ืนซึ่งสัมพันธกับการแสดงบทบาทสําคัญใน
การควบคุมอารมณ  ผลจากงานวิจัยครั้งน้ีมีความสอดคลองกับงานวิจัยของดันและคณะ (วิลาส
ลักษณ  ชัววัลลี. 2545: 76; อางอิงจาก  ดันและคณะ: 1991) ที่พบวา  การที่แมและลูกไดพูดคุยใน
เร่ืองอารมณความรูสึกและสาเหตุจะมีความสัมพันธกับการที่เด็กสามารถทํากิจกรรมที่ตองเขาใจใน
เรื่องอารมณความรูสึกของผูอ่ืนได   
     นอกจากนี้  ยังมีงานวิจัยอ่ืนๆ เก่ียวกับทักษะทางอารมณของบุคคล  ดังเชนการศึกษา
เร่ืองความฉลาดทางอารมณเคร่ืองบงชี้ในการดําเนินชีวิตโดยศึกษาในกลุมคนทํางาน  พบวา  ความ
ฉลาดทางอารมณเปนตัวบงชี้ถึงการเอาใจใสความรูสึกของผูอ่ืนและการแกปญหาตางๆ (ชฎาพร  ชู
รุจิพร  และวีณา  ม่ิงเมือง. 2548: 32; อางอิงจาก Lam. 1998)  นอกจากนี้  ทักษะทางอารมณของ
บุคคลยังมีความสัมพันธกับระดับสติปญญาทางสมองและความฉลาดทางอารมณโดยรวมและ
ความรูสึกเห็นอกเห็นใจมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณ (ชฎาพร  ชูรุจิพร  และวีณา  ม่ิง
เมือง. 2548: 32 ; กรมสุขภาพจิต. 2544; อางอิงจาก Bell & Kirby)  

จากแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการ
รวมรูสึก  อาจสรุปไดวา  ผูที่มีความสามารถในการเขาใจและควบคุมอารมณตนเองไดดีจะมีการ
เขาใจมุมมองความคิดและความรูสึกของผูอ่ืนไดดีตามมาดวย   ดังนั้น  จึงอาจสรุปไดวา  การ
ตระหนักรูในตนเองมีผลตอการรวมรูสึกได  แตจากงานวิจัยที่เก่ียวของยังไมพบวามีผูใดไดศึกษา
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ความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกมากอน   ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน  โรงเรียนศรียาภัย  วาการตระหนักรูในตนเองมีความสัมพันธกับการรวมรูสึกไดหรือไมและ
มากนอยเพียงไร   โดยไดศึกษาเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของนักเรียน
ตามตัวแปรเพศ  ระดับชั้น  ผลการเรียน  และภาวะพฤติกรรมและอารมณ  เพ่ือใหเกิดความเขาใจใน
ดานปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึก  รวมทั้งผลกระทบทาง
พฤติกรรมจากระดับของการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกที่แตกตางกัน  เพ่ือจะไดนําขอมูล
ของการตระหนักรูตนเองมาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมการรวมรูสึกใหกับนักเรียน  อันจะเปนประโยชน
ตอตัวนักเรียนและผูที่เก่ียวของตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกในวัยรุน  เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองและการ
รวมรูสึกในวัยรุน  และเพื่อเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกตามตัวแปรเพศ  
ระดับชั้น  ระดับผลการเรียน  และภาวะอารมณและพฤติกรรม  โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการ
วิจัยดังนี้ 
     1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
     2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
     3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
     4.  การวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

      ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนศรียาภัย  
จังหวัดชุมพร  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  จํานวนทั้งหมด 2,019 คน   
 กลุมตัวอยาง 

      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนศรียาภัย  
จังหวัดชุมพร  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  จํานวนทั้งหมด 366 คน แบงเปนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 จํานวน 129 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 124 คน  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 113 
คน ที่ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน โดยการแบงนักเรียนออกเปนระดับชั้นเรียนแลวเลือก
หองเรียนตามเกณฑที่กําหนด  คือ  เปนหองเรียนที่มีทั้งนักเรียนกลุมปกติและกลุมเส่ียง/มีปญหา  
จากน้ันจึงทําการสุมหองเรียนในแตละชั้นเรียนใหไดชั้นเรียนละ 3 หองโดยการจับสลาก 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ใชเคร่ืองมือที่ผูวิจัยสรางเอง  จํานวน 2 ฉบับ  ดังนี้ 
ฉบับที่ 1  แบบวัดการรวมรูสึก  เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาจากแนวคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวกับการรวมรูสึกของโกลแมน  มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (rating  scale) 6 
ระดับ  จํานวน 30 ขอ 
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ฉบับที่ 2  แบบวัดการตระหนักรูในตนเอง  เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาจาก
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตระหนักรูในตนเองของโกลแมน  มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมิน
คา (rating  scale) 6 ระดับ  จํานวน 30 ขอ 

 
 วิธีดําเนินการสรางแบบวัด 

     ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบวัดการรวมรูสึกและแบบวัดการตระหนักรูในตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ตามลําดับขั้นตอนตอไปน้ี  

     1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยรวมทั้งตัวอยางเคร่ืองมือแบบวัดตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
รวมรูสึกและการตระหนักรูในตนเอง  พรอมทั้งกําหนดคุณลักษณะที่ตองการวัด 

     2.  สรางแบบวัดการรวมรูสึกและแบบวัดการตระหนักรูในตนเอง  เปนแบบมาตราสวน
ประเมินคา(rating  scale) 6 ระดับ  เพ่ือวัดการรวมรูสึกและวัดการตระหนักรูในตนเองดังตอไปน้ี 

          2.1  วัดการรวมรูสึก 3 ดาน  ไดแก   
        2.1.1  การรวมรูสึกดานการคิด (Cognitive  empathy)   

      2.2.2  การรวมรูสึกดานอารมณ (Emotional  empathy)   
       2.2.3  การรวมรูสึกดานการแสดงออก  (Empathic  concern)    
          2.2  วัดการตระหนักรูในตนเอง 3 ดาน  ไดแก   

      2.2.1  การตระหนักรูอารมณของตนเอง (Emotional  awareness)  
      2.2.2  การประเมินตนเองตามความเปนจริง (Accurate  self -awareness)  

        2.2.3  การมีความม่ันใจในตนเอง (Self – confidence) 
       3. ผูวิจัยนําแบบวัดการรวมรูสึกและแบบวัดการตระหนักรูในตนเองที่สรางขึ้นให
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน  ไดแก  อาจารย ดร.นิยะดา  จิตตจรัส  รองศาสตราจารยลัดดาวัลย  เกษมเนตร  
และ อาจารยทัศนา  ทองภักดี  เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  และ
ตรวจสอบความเหมาะสมทั้งทางดานเนื้อหา  ภาษาที่ใช  ความสอดคลองครอบคลุมตามนิยามของ
ตัวแปรที่กําหนดไว  แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวฒิุ   
       4.  ผูวิจัยนําแบบวัดการรวมรูสึกและแบบวัดการตระหนักรูในตนเองที่ปรับปรุงแลวไป
ทดลองใช (Try  out) กับนักเรียนโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา  จังหวัดชุมพร  ในภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา 2553  จํานวน 134 คน  จากน้ันนําผลท่ีไดมาวิเคราะหหาคุณภาพของการวัด 
       5.  นําขอมูลที่ไดจากขอ 4 มาหาคาอํานาจจําแนกรายขอ   โดยการคํานวณคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item  Total  Correlation  Coefficient) 
และระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรายดานโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient)  แลวคัดเลือกขอคําถามที่คา r มีนัยสําคัญ
ทางสถิติสอดคลองกัน  ผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 
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   5.1 แบบวัดการตระหนักรูในตนเอง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมระหวาง .156 ถึง .596  และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมรายดานระหวาง .268  ถึง .641 

   5.2 แบบวัดการรวมรูสึก  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางคะแนนรายขอ
กับคะแนนรวมระหวาง .051 ถึง .681  และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวมรายดานระหวาง .160  ถึง .761  

      6.  คัดเลือกขอคําถามจากขอที่ผานเกณฑทั้งหมดในขอ 5 ใหมีจํานวนแบบวัดละ 30 ขอ  
แบงเปนดานละ 10 ขอ  โดยพิจารณาจากความครอบคลุมเนื้อหาเชิงโครงสรางตามนิยามของตัวแปร
ในแตละดาน  และสัดสวนของขอความทางบวกและทางลบ   

      7.  ผูวิจัยนําขอคําถามที่คัดเลือกแลวมาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบวัดการ
รวมรูสึกและแบบวัดการตระหนักรูในตนเอง  โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ของอัลฟา (Alpha-
coefficient) โดยใชสูตรครอนบัค  ซึ่งพบวา 

  7.1 แบบวัดการตระหนักรูในตนเอง  มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .81  โดยมี
คาความเชื่อม่ันดานการตระหนักรูอารมณตนเอง  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  และ
ดานการมีความม่ันใจในตนเองเทากับ .65, .63 และ .74 ตามลําดับ   

  7.2 แบบวัดการรวมรูสึก  มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .90  โดยมีคาความ
เชื่อม่ันดานการคิด  ดานอารมณ  และดานการแสดงออกเทากับ .62, .82 และ .81 ตามลําดับ   

8.  จัดทําแบบวัดฉบับสมบูรณ  เพ่ือนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยกับ
กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนศรียาภัย  จังหวัดชุมพร  ในภาค
เรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  จํานวน 366 คน  หลังจากดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแลว  ผูวิจัยได
นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคุณภาพของการวัดอีกคร้ังโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งพบวา 

8.1 แบบวัดการตระหนักรูในตนเอง  มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .82  โดยมีคา
ความเชื่อม่ันดานการตระหนักรูอารมณตนเอง  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  และดาน
การมีความม่ันใจในตนเองเทากับ .72, .63 และ .75 ตามลําดับ   

8.2 แบบวัดการรวมรูสึก  มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .86  โดยมีคาความ
เชื่อม่ันดานการคิด  ดานอารมณ  และดานการแสดงออกเทากับ .65, .72 และ .75 ตามลําดับ   

 
 
 
 
 
 

 



 53

ตัวอยางแบบวัดการตระหนักรูในตนเอง 

ขอ
ที่ 

ขอความ ระดับความรูสึก/ พฤติกรรม 
จริง
ที่สุด 

จริง คอน 
ขาง
จริง 

คอน 
ขาง 
ไมจริง 

ไม
จริง 

ไมจริง
เลย 

 
0 
 

00 

ดานการตระหนักรูอารมณของตนเอง 
ฉันสามารถบอกอารมณของตนเองใน
สถานการณตางๆ ไดอยางงายดาย 
ฉันรับรูไดวาเวลาทีฉ่ันมีอารมณที่
แตกตางกัน  ฉันจะพูดคุยกบัคนอ่ืนดวย
ทาทีทีต่างกันดวย 

 
….... 

 
 

........ 

 
….... 

 
 

........ 

 
…....... 

 
 

.......... 

 
…....... 

 
 

.......... 

 
….... 

 
 

........ 

 
….... 

 
 
........ 

 
 
0 
 

00 

ดานการประเมินตนเองตามความเปน
จริง 
ฉันไมรูวาตวัเองเกงหรือไมเกงในเรื่อง
ใด 
ฉันรูวาควรปรบัปรุงตวัเองในเรื่อง
ใดบาง 

 
…....... 
.......... 

 
….... 
........ 

 
…....... 
.......... 

 
…....... 
.......... 

 
….... 
........ 

 
…....... 
.......... 

 

0 
00 

ดานการมีความม่ันใจในตนเอง 
ฉันเชื่อวาฉันมีความสามารถ 
ฉันไมกลาตัดสินใจอะไรดวยตัวเองตาม
ลําพัง 

 
…....... 
.......... 

 
….... 
........ 

 
…....... 
.......... 

 
…....... 
.......... 

 
….... 
........ 

 
…....... 
.......... 

 
เกณฑการใหคะแนน 

     ขอความที่สรางมีอยู 2 ลักษณะ  คือ  ขอความทางบวกและขอความทางบวก  เกณฑการ
ใหคะแนน  มีดังตอไปน้ี 

    ขอความที่มีขอความทางบวก  ไดแก  ขอ  ใหคะแนนดังนี้ 
  จริงที่สุด  ใหคะแนน 6 คะแนน 

จริง   ใหคะแนน 5 คะแนน 
คอนขางจริง  ใหคะแนน 4 คะแนน 
คอนขางไมจริง  ใหคะแนน 2 คะแนน 
ไมจริง   ใหคะแนน 2 คะแนน 
ไมจริงเลย  ใหคะแนน 1 คะแนน 
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   ขอความที่มีขอความทางลบ  ไดแก  ขอ  ใหคะแนนดังนี้ 
  จริงที่สุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 

จริง   ใหคะแนน 2 คะแนน 
คอนขางจริง  ใหคะแนน 3 คะแนน 
คอนขางไมจริง  ใหคะแนน 4 คะแนน 
ไมจริง   ใหคะแนน 5 คะแนน 
ไมจริงเลย  ใหคะแนน 6 คะแนน 
 

ตัวอยางแบบวัดการรวมรูสึก 

ขอ
ที่ 

ขอความ ระดับความรูสึก/ พฤติกรรม 
จริง
ที่สุด 

จริง คอน 
ขาง
จริง 

คอน 
ขาง 
ไมจริง 

ไมจริง ไมจริง
เลย 

 
0 
 
 

00 

ดานการคิด 
ในเวลาทํางานกลุมแลวเพ่ือนบางคน
ไมเห็นดวยกบัความของฉนั  ฉันก็
เขาใจได 
เม่ือรูวาเพ่ือนโกรธฉัน  ฉันจะ
พยายามคิดในมุมของเพ่ือนวาเปน
เพราะอะไร 

 
…....... 

 
........... 

 
…...... 
 
.......... 

 
…....... 

 
........... 

 
…....... 
 
........... 

 
…....... 
 
........... 

 
…....... 

 
........... 

 
0 
 

00 

ดานอารมณ 
ฉันรูสึกรําคาญเม่ือเห็นคนอ่ืนรองไห
เสียใจอยางมากเวลาที่ผิดหวัง 
ฉันรูสึกปลาบปลื้มใจเวลาทีฟ่งขาว
วามีคนทําความดี 

 
…....... 

 
........... 

 
…...... 

 
.......... 

 
…....... 

 
........... 

 
…....... 

 
........... 

 
…....... 

 
........... 

 
…....... 

 
........... 

 
0 
 

00 

ดานการแสดงออก 
ฉันพยายามชวยเหลือเพ่ือนอยาง
เต็มที่เม่ือเพ่ือนขอความชวยเหลือใน
สิ่งที่ฉันทําได 
ฉันหัวเราะเม่ือเพ่ือนถูกแกลงแลว
รองไห 

 
…....... 

 
........... 

 
…...... 

 
.......... 

 
…....... 

 
........... 

 
…....... 

 
........... 

 
…....... 

 
........... 

 
…....... 

 
........... 
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เกณฑการใหคะแนน 
    ขอความที่สรางมีอยู 2 ลักษณะ  คือ  ขอความทางบวกและขอความทางบวก  เกณฑการ
ใหคะแนน  มีดังตอไปน้ี 
    ขอความที่มีขอความทางบวกใหคะแนนดังนี้ 
  จริงที่สุด  ใหคะแนน 6 คะแนน 

จริง   ใหคะแนน 5 คะแนน 
คอนขางจริง  ใหคะแนน 4 คะแนน 
คอนขางไมจริง  ใหคะแนน 2 คะแนน 
ไมจริง   ใหคะแนน 2 คะแนน 
ไมจริงเลย  ใหคะแนน 1 คะแนน 

   ขอความที่มีขอความทางลบใหคะแนนดังนี้ 
  จริงที่สุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 

จริง   ใหคะแนน 2 คะแนน 
คอนขางจริง  ใหคะแนน 3 คะแนน 
คอนขางไมจริง  ใหคะแนน 4 คะแนน 
ไมจริง   ใหคะแนน 5 คะแนน 
ไมจริงเลย  ใหคะแนน 6 คะแนน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  โดยดําเนินการตามขั้นตอน

ตอไปน้ี 
1. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ถึงผูบริหาร

สถาบันการศึกษาที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูล  เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับ
กลุมตัวอยาง   

2.  ทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล  พรอมทั้งนัดหมายวันเวลาที่จะ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามวันเวลาที่นัดหมายในสถาบันที่เปน
กลุมตัวอยาง  โดยจัดเตรียมแบบวัดใหมีจํานวนมากกวาจํานวนนักเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง  และ
อธิบายใหนักเรียนเขาใจวัตถุประสงคในการตอบแบบวัดและคําชี้แจงของแบบวัดทุกชุดอยางชัดเจน  
พรอมตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบวัดของนักเรียนทั้งหมด 406 ชุด  โดยคัดเลือกเฉพาะ
แบบวัดที่สมบูรณและตัดแบบวัดที่ไมสมบูรณออกในกรณีที่นักเรียนใหขอมูลสวนตัวหรือตอบคําถาม
ไมครบ  หรือใหคําตอบเดียวกันเกือบทุกขอ  ซึ่งพบวาเปนแบบวัดที่สมบูรณจํานวน  366 ชุด คิดเปน
รอยละ 90.15 
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4.  นําผลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่
กําหนดไว  เพ่ือทําการวิเคราะหคาทางสถิติสําหรับการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ีประมวลผลขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร  โปรแกรม SPSS  For  Window  
โดยใชสถิติดังตอไปน้ี 

1.  วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  ใชสถิติพ้ืนฐาน  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสกึ ใชสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient)  เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานขอ 1 

3.  เปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของวัยรุนจําแนกตามเพศและภาวะ
อารมณและพฤติกรรม  ใชสถิติ  t-test  แบบ Independent  Sample  เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 2-3 
และ 8-9 

4.  เปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของวัยรุนจําแนกตามระดับผลการ
เรียนและระดับชั้นเรียน  ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  Anova) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานขอ 4-7 และกรณีที่คาเอฟมีนัยสําคัญจะเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูโดยใชวิธีของ
เชฟเฟ (Scheffe’  method)  
 
  

  
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึกเปนการวิจัยเชิง  
พรรณนาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึก
ในวัยรุน  และเพื่อเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกตามตัวแปรเพศ  ระดับชั้น  
ระดับผลการเรียน  และภาวะอารมณและพฤติกรรม  เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการอานผลการ
วิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 
 n แทน จํานวนตัวอยางนักเรียน 
 X แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S.D แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 t แทน    คาสถิติในการแจกแจงแบบที 

MD แทน คาความแตกตางของคาเฉลี่ย 
SE แทน คาความคลาดเคลื่อนของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 F แทน คาอัตราสวนความแปรปรวน 
 S-aware  แทน การตระหนักรูในตนเองดานการตระหนักรูอารมณของตนเอง 
 S-asses  แทน การตระหนักรูในตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง 
 S-confd   แทน การตระหนักรูในตนเองดานการมีความม่ันใจในตนเอง 
 S-total แทน การตระหนักรูในตนเองโดยรวม 
 E-cog แทน การรวมรูสึกดานการคิด 
 E-emo แทน การรวมรูสึกดานอารมณ 
 E-exp แทน การรวมรูสึกดานการแสดงออก 
 E-total แทน การรวมรูสึกโดยรวม 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตาราง
ประกอบคําบรรยาย  แบงออกเปน 6 สวนดังตอไปน้ี 
     สวนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง 
     สวนที่ 2  ความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึก 

    สวนที่ 3  การเปรียบเทยีบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของกลุมตวัอยาง 
          จําแนกตามเพศ   
 3.1  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ   

3.2  การเปรียบเทียบการรวมรูสึกของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
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    สวนที่ 4  การเปรียบเทยีบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของกลุมตวัอยาง 
          จําแนกตามระดับชัน้  
 4.1  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับชั้น 

4.2  การเปรียบเทียบการรวมรูสึกของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับชั้น 
    สวนที่ 5  การเปรียบเทยีบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของกลุมตวัอยาง 
          จําแนกตามระดับผลการเรียน 
 5.1  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับ 
        ผลการเรียน 

5.2  การเปรียบเทียบการรวมรูสึกของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับผลการเรียน 
    สวนที่ 6  การเปรียบเทยีบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของกลุมตวัอยาง 
          จําแนกตามภาวะอารมณและพฤตกิรรม 

6.1  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองของกลุมตัวอยางจําแนกตามภาวะ
อารมณและพฤติกรรม   
6.2  การเปรียบเทียบการรวมรูสึกของกลุมตัวอยางจําแนกตามภาวะอารมณและ
พฤติกรรม 
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สวนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตวัอยาง 
     ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตาราง 1  จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามเพศ  ระดับชั้น  ระดับผลการเรียน   
     และภาวะอารมณและพฤติกรรม 
 

           ดาน                เพศ                 รวม                                           
      ชาย    หญิง      จํานวน รอยละ          
 
  1.ระดับชั้น    
   ม.1              61 (47.30%) 68 (52.70%)       129         (35.20%) 

ม.2         59 (47.60%) 65 (52.40%)       124          (33.90%  
 ม.3         43 (38.10%) 70 (61.90%)       113          (30.90%) 
  
2. ระดับผลการเรียน   

ต่ํา (1.00-2.95)        75 (60.50%)  49 (39.50%)        124        (33.90%) 
     ปานกลาง (2.96-3.48)     57 (48.30%)  61 (51.70%)        118        (32.20%) 
 สูง (3.49-4.00)        31 (25.00%)         93 (75.00%)        124        (33.90%) 
 
3. ภาวะอารมณและพฤติกรรม  
 ปกต ิ       140 (42.20%) 192 (57.80%)        332        (90.70%) 
    เสี่ยง/มีปญหา        23 (67.60%)  11 (32.40%)         34          (9.30%) 
 
 รวม       163 (44.50%)        203 (55.50%)        366       (100.00%) 
       

 

จากตาราง 1  พบวา  กลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 366 คน  ประกอบดวยเพศชาย 163 คน 
(รอยละ 44.50)  เพศหญิง 203 คน (รอยละ 55.50)  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในระดับชั้น ม.1 มาก
ที่สุด  (รอยละ 35.20) รองลงมาคือ ม.2 (รอยละ 33.90) และ ม.3 (รอยละ 30.90) ตามลําดับ  โดยใน
ทุกระดับชั้นมีสัดสวนของนักเรียนหญิงมากกวานักเรียนชาย  ในดานระดับผลการเรียนพบวากลุม
ตัวอยางมีระดับผลการเรียนต่ําและสูงจํานวนเทากัน คือ รอยละ 33.90 มีระดับผลการเรียนปานกลาง
รอยละ 32.20 โดยในกลุมตัวอยางที่มีระดับผลการเรียนต่ํานั้นเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  สวน
กลุมตัวอยางที่มีระดับผลการเรียนปานกลางและสูงเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย   กลุมตัวอยาง
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เกือบทุกคนเปนนักเรียนที่มีภาวะอารมณและพฤติกรรมปกติ (รอยละ 90.7) มีเพียงรอยละ 9.30 ที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง/มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม  ซึ่งสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 

 
 
 
สวนที่ 2  ความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึก 
      ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตาราง 2  คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสกึโดยรวม 
     และจําแนกแตละดานของกลุมตัวอยาง  
 

             E-cog                        E-emo                   E-exp                 E-total 

   
     S-aware           .35**                  .38**                 .32**           .41** 
     S-asses           .61**                   .54**        .49**            .64** 
     S-confd                .42**                  .36**                .39**                    .46** 
     S-total               .60**                   .55**                .53**             .66** 
       

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 2 พบความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองแตละดาน และการรวมรูสึกใน
แตละดาน ดังนี้ 

     1.  การตระหนักรูในตนเอง (S-total) และการรวมรูสึก (E-total) มีความสัมพันธทางบวก
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  คาความสัมพันธเทากับ .66 

     4. การรวมรูสึกโดยรวม (E-total) มีความสัมพันธกับการตระหนักรูในตนเองทุกดาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกับการตระหนักรูตนเองดานการประเมิน
ตนเองตามความเปนจริง (S-asses) มากที่สุด (r = .64) รองมาคือ ดานการมีความม่ันใจในตนเอง 
(S-confd) (r = .46) และดานการตระหนักรูอารมณตนเอง (S-aware) (r = .41) ตามลําดับ 
      3.  การรวมรูสึกดานการคิด (E-cog) มีความสัมพันธกับการตระหนักรูในตนเองทั้งสาม
ดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมีความสัมพันธกับการตระหนักรูตนเองดานการ
ประเมินตนเองตามความเปนจริง (S-asses) มากที่สุด (r = .61) รองมาคือ ดานการมีความมั่นใจใน
ตนเอง (S-confd) (r = .42) และดานการตระหนักรูอารมณตนเอง (S-aware) (r = .35) ตามลําดับ  

     4.  การรวมรูสึกดานอารมณ (E-emo) มีความสัมพันธการตระหนักรูในตนเองทั้งสาม
ดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกับการตระหนักรูตนเองดานการ
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ประเมินตนเองตามความเปนจริง (S-asses) มากท่ีสุด (r = .54) รองมาคือ ดานการตระหนักรู
อารมณตนเอง (S-aware) (r = .38) และดานการมีความม่ันใจในตนเอง (S-confd) (r = .36) 
ตามลําดับ  

     5.  การรวมรูสึกดานการแสดงออก (E-exp) มีความสัมพันธการตระหนักรูในตนเองทั้ง
สามดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกับการตระหนักรูตนเองดานการ
ประเมินตนเองตามความเปนจริง (S-asses) มากที่สุด (r = .49) รองมาคือ ดานการมีความมั่นใจใน
ตนเอง (S-confd) (r = .39) และดานการตระหนักรูอารมณตนเอง (S-aware) (r = .32) ตามลําดับ  
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สวนที่ 3  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของกลุมตวัอยางจาํแนก 
       ตามเพศ    

 3.1  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองของกลุมตวัอยางจาํแนกตามเพศ   
           ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและรายดานของ 
     กลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
 

        ดาน       เพศ             n          X             S.D      t   p-value 
                       (1-tailed) 
 
การตระหนักรู  ชาย         163      46.98     4.78           -5.67*     .000 
อารมณตนเอง  หญิง           203      49.73     4.49 
 
การประเมินตนเอง ชาย         163      41.38     4.83           -4.78*       .000 
ตามความเปนจริง หญิง         203            43.84     4.94 
 
การมีความม่ันใจ ชาย         163            39.69     6.57           -1.55      .061     
ในตนเอง  หญิง         203            40.73     6.25 
 
        รวม    ชาย         163          128.04   11.94            -4.98*     .000 
   หญิง         203          134.30          11.98 
       

       *  มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 

จากตาราง 3  พบวา  นักเรียนหญิงมีการตระหนักรูในตนเองโดยรวมสูงกวานักเรียนชาย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เม่ือพิจารณารายดานพบวา  นักเรียนหญิงมีการตระหนักรูใน
ตนเองสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู 2 ดาน  ไดแก  ดานการตระหนัก
รูอารมณตนเองและดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  แตไมพบความแตกตางที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ในดานการมีความม่ันใจในตนเองระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
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   3.2  การเปรียบเทียบการรวมรูสึกของกลุมตวัอยางจําแนกตามเพศ 
            ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการรวมรูสึกโดยรวมและรายดานของกลุมตัวอยาง 
      จําแนกตามเพศ 
 

        ดาน       เพศ             n          X             S.D      t   p-value 
                       (1-tailed) 
 
    การคิด  ชาย         163      40.61     5.11           -5.38*      .000 
   หญิง           203      43.56     5.28 
 
     อารมณ  ชาย         163      45.11     6.20           -5.42*        .000 
   หญิง         203            48.34     4.92 
 
  การแสดงออก  ชาย         163            42.53     7.05           -4.41*      .000     
   หญิง         203            45.55     5.79 
 
        รวม    ชาย         163          128.25   15.43            -6.11*      .000
   หญิง         203          137.45          13.37 
       

       *  มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 

จากตาราง 4  พบวา  นักเรียนหญิงมีการรวมรูสึกโดยรวมสูงกวานักเรียนชายอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เม่ือพิจารณารายดานพบวา  นักเรียนหญิงมีการรวมรูสึกทุกดาน  
ไดแก  ดานการคิด  อารมณ  และการแสดงออกสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เชนเดียวกัน 
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สวนที่ 4  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของกลุมตวัอยางจาํแนก 
       ตามระดับชั้น 

 เน่ืองจากในการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึก
ระหวางเพศจากตาราง 3-4 พบวา  นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติในเกือบทุกดาน  และเน่ืองจากในการวิจัยครั้งนี้สัดสวนของเพศชายและเพศหญิงในแตละ
ระดับของตัวแปรระดับชั้น  ระดับผลการเรียน  และภาวะอารมณและพฤติกรรมไมเทากัน   ดวยเหตุนี้  
ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหเปรียบเทียบตัวแปรดังกลาวโดยแยกเปนกลุมเพศชายและเพศหญิง  เพ่ือให
ผลการวิจัยมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

 
 4.1  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองของกลุมตวัอยางจาํแนกตามระดับชั้น 
    ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตาราง 5-6 

 
ตาราง 5  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและ 
     รายดานของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงจําแนกตามระดับชั้น  
 

           ดาน             ระดับชั้น   ชาย    หญิง                                           
      n   X    S.D               n    X     S.D          
 
  การตระหนักรู  ม.1  61 47.67    4.12  68 49.81    4.67 
  อารมณตนเอง  ม.2  59 45.76    5.17  65 50.40    3.91 
   ม.3  43 47.65    4.89  70 49.04    4.77 
  
การประเมินตนเอง ม.1  61 40.69    4.50  68 43.19    5.16 
ตามความเปนจริง ม.2  59 41.51    5.10  65 44.95    4.76 
   ม.3  43 42.19    4.89  70 43.43    4.76 
 
การมีความม่ันใจ ม.1  61 38.70    6.09  68 39.31    7.32 
   ในตนเอง  ม.2  59 39.44    6.16  65 41.49    5.66 
   ม.3  43 41.42    7.53  70 41.40    5.44 
 
        รวม    ม.1  61     127.07    9.87  68     132.31  13.14 
   ม.2  59     126.71  12.62  65     136.85  10.26 
   ม.3  43     131.26  13.28  70     133.87  12.01 
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จากตาราง 5 พบวา  นักเรียนชายช้ัน ม.3 มีการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและการ
ตระหนักรูในตนเองในเกือบทุกดาน  ไดแก  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  และการมี
ความม่ันใจในตนเอง  มากที่สุด  สวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 มีการตระหนักรูในตนเองโดยรวม
และการตระหนักรูในตนเองทุกดานใกลเคียงกัน   

สําหรับในกลุมนักเรียนหญงิ  พบวา  นักเรียนหญิงชั้น ม.2 มีการตระหนักรูในตนเองโดยรวม
และการตระหนักรูในตนเองในทุกดาน  ไดแก  ดานการตระหนักรูอารมณตนเอง  การประเมินตนเอง
ตามความเปนจริง  และการมีความมั่นใจในตนเอง  มากที่สุด  สวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.3 มีการ
ตระหนักรูในตนเองโดยรวมและการตระหนักรูในตนเองทุกดานใกลเคียงกัน  และเพ่ือพิสูจนผลนี้จึง
ไดทดสอบโดยใชการทดสอบคา F วิเคราะหผล  ดังปรากฎในตาราง 6 
 
 
ตาราง 6  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและรายดาน 
     ของนักเรียนชายและนกัเรียนหญิงจําแนกตามระดับชั้น 
      

             ดาน          ชาย    หญิง                                           
F             p-value     F         p-value 

 
    การตระหนักรูอารมณตนเอง  3.05  .050  1.56  .212 
 
การประเมินตนเองตามความเปนจริง 1.25  .290  2.52  .083 
 
   การมีความม่ันใจในตนเอง  2.25  .109  2.69  .070 
 
        รวม      2.16  .119  2.49  .086 
       

        
จากตาราง 6  พบวา  นักเรียนชายที่ศึกษาในระดับชั้นตางกันมีการตระหนักรูในตนเอง

โดยรวมไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  และเม่ือพิจารณารายดานพบวา  นักเรียนชาย
ที่ศึกษาในระดับชั้นตางกันมีการตระหนักรูในตนเองทุกดาน  ไดแก  ดานการตระหนักรูอารมณ
ตนเอง  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  และดานการมีความม่ันใจในตนเอง ไมแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  เชนเดียวกัน 

สําหรับนักเรียนหญิง  พบวา  นักเรียนหญิงที่ศึกษาในระดับชั้นตางกันมีการตระหนักรูใน
ตนเองโดยรวมไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  และเม่ือพิจารณารายดานพบวา  
นักเรียนหญิงที่ศึกษาในระดับชั้นตางกันมีการตระหนักรูในตนเองทุกดาน  ไดแก  ดานการตระหนักรู
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อารมณตนเอง  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  และดานการมีความม่ันใจในตนเองไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  เชนเดียวกัน 

โดยสรุปแลว  นักเรียนที่มีระดับชั้นตางกันมีการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและรายดานทุก
ดาน  ไดแก  ดานการตระหนักรูอารมณตนเอง  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  และดาน
การมีความม่ันใจในตนเองไมแตกตางกันทั้งในกลุมนักเรียนชายและกลุมนักเรียนหญิง 

 
 

 4.2  การเปรียบเทียบการรวมรูสึกของกลุมตวัอยางจําแนกตามระดับชั้น 
     ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตาราง 7-9 
 

ตาราง 7  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการรวมรูสกึโดยรวมและรายดานของ 
     นักเรียนชายและนักเรียนหญิงจําแนกตามระดับชั้น  
 

          ดาน             ระดับชั้น   ชาย    หญิง                                           
     n X S.D              n X S.D          
 
       การคิด  ม.1  61 39.49    5.15  68 41.69    5.53 
   ม.2  59 40.56    5.02  65 44.69    4.26 
   ม.3  43 42.28    4.83  70 44.31    5.47 
  
       อารมณ  ม.1  61 44.39    6.94  68 47.88    5.14 
   ม.2  59 45.22    5.96  65 48.78    4.97 
   ม.3  43 45.98    5.36  70 48.37    4.68 
 
   การแสดงออก  ม.1  61 41.92    7.09  68 44.66    6.11 
   ม.2  59 42.19    6.93  65 46.54    5.96 
   ม.3  43 43.86    7.16  70 45.50    5.21 
 
        รวม    ม.1  61     125.80  15.47  68     134.24  13.36 
   ม.2  59     127.97  15.77  65     140.02  12.88 
   ม.3  43     132.12  14.45  70     138.19  13.38 
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จากตาราง 7 พบวา  นักเรียนชายมีการรวมรูสึกโดยรวมและการรวมรูสึกในทุกดาน  ไดแก  
ดานการคิด  อารมณ  และการแสดงออก  เพ่ิมขึ้นตามระดับชั้น   

สําหรับในกลุมนักเรียนหญิง  พบวา  นักเรียนหญิงชั้น ม.2 มีการรวมรูสึกโดยรวมและการ
รวมรูสึกในทุกดาน  ไดแก  ดานการคิด  อารมณ  และการแสดงออก  มากที่สุด  รองลงมาคือชั้น ม.3  
และ ม.1  ตามลําดับ   

และเพ่ือพิสูจนผลน้ีจึงไดทดสอบโดยใชการทดสอบคา F วิเคราะหผล  ดังปรากฎในตาราง 8 
 
 
ตาราง 8  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนการรวมรูสึกโดยรวมและรายดานของนักเรียนชาย 
      และนักเรียนหญิงจําแนกตามระดับชั้น  
 

             ดาน          ชาย    หญิง                                           
F             p-value     F         p-value 

 
         การคิด    3.90*  .022  6.84*  .001 
 
        อารมณ    0.84  .435  0.56  .573 
 
     การแสดงออก   1.07  .347  1.77  .174 
 
        รวม      2.16  .119  3.34*  .037 
       

       *  มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 

จากตาราง 8  พบวา  นักเรียนชายที่ศึกษาในระดับชั้นตางกันมีการรวมรูสึกโดยรวมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเม่ือพิจารณารายดานพบวา  นักเรียนชายที่ศึกษาใน
ระดับชั้นตางกันมีการรวมรูสึกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู 1 ดาน  ไดแก  
ดานการคิด  แตไมพบความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในดานอารมณและการแสดงออก
ระหวางนักเรียนชายที่ศึกษาในระดับชั้นตางกัน   

สําหรับกลุมนักเรียนหญิง  พบวา  นักเรียนหญิงที่ศึกษาในระดับชั้นตางกันมีการรวมรูสึก
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณารายดานพบวา    
นักเรียนหญิงที่ศึกษาในระดับชั้นตางกันมีการรวมรูสึกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 อยู 1 ดาน  ไดแก  ดานการคิด  แตไมพบความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในดาน
อารมณและการแสดงออกระหวางนักเรียนหญิงที่ศึกษาในระดับชั้นตางกัน   
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    และเพื่อทดสอบวาคาเฉลี่ยการรวมรูสึกดานการคิดของนักเรียนชาย  และคาเฉลี่ยการ
รวมรูสึกโดยรวมและการรวมรูสึกดานการคิดของนักเรียนหญิงจําแนกตามระดับชั้นคูใดบางที่
แตกตางกัน จึงไดใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’  method) ในการเปรียบเทียบรายคู  ไดผลการ
ทดสอบดังแสดงในตาราง 9 ดังนี้ 
 
 
ตาราง 9  ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนการรวมรูสึกโดยรวมและการรวมรูสึกดานการคิด 
     ของนักเรียนชายและนกัเรียนหญิงจําแนกตามระดับชั้นเปนรายคู  
 

  ดาน      ระดับชั้น (I)   ระดับชั้น (J)      ชาย    หญิง                                           
                    MD      SE     p-value    MD     SE    p-value 
 
 การคิด        ม.1      ม.2  -1.07     0.92      .255 -3.00*    0.89     .002 
        ม.1      ม.3  -2.79*     1.00      .011 -2.62*    0.87     .006 
        ม.2      ม.3  -1.72     1.01      .118  0.38    0.85     .457 
 
   รวม        ม.1      ม.2      -5.78*     2.29     .022 
                 ม.1      ม.3      -3.95     2.25     .109 
        ม.2      ม.3       1.83     2.28     .362   
       

       *  มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 

จากตาราง 9 พบความแตกตางของการรวมรูสึกดานการคิดระหวางนักเรียนชายที่ศึกษาอยู
ในระดับชั้นที่แตกตางกัน  คือ  นักเรียนชายชั้น ม.3 มีการรวมรูสึกดานการคิดสูงกวานักเรียนชายชั้น 
ม.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตไมพบความแตกตางของการรวมรูสึกดานการคิด
ระหวางนักเรียนชายชั้น ม.1 กับ ม.2  และ ม.2 กับ ม.3 

สําหรับในกลุมนักเรียนหญิงนั้น  พบความแตกตางของการรวมรูสึกโดยรวมและการรวมรูสึก
ดานการคิดระหวางนักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนแตกตางกัน  ดังนี้ 

    - การรวมรูสึกโดยรวม  พบวา  นักเรียนหญิงชั้น ม.2 มีการรวมรูสึกโดยรวมสูงกวา
นักเรียนหญิงชั้น ม.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตไมพบความแตกตางของการรวมรูสึก
โดยรวมระหวางนักเรียนหญิงชั้น ม.1 กับ ม.3  และ ม.2 กับ ม.3 

    - การรวมรูสึกดานการคิด พบวา  นักเรียนหญงิชั้น ม.3 กับ ม.2 มีการรวมรูสึกดานการ
คิดสูงกวานักเรียนหญิงชั้น ม.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตไมพบความแตกตางของ
การรวมรูสึกดานการคิดระหวางนักเรียนหญิงชั้น ม.2 กับ ม.3 
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โดยสรุปแลว  จากตาราง 7-9 พบวา  นักเรียนที่มีระดับชั้นตางกันมีการรวมรูสึกโดยรวม
แตกตางกันในกลุมนักเรียนหญิง  โดยนักเรียนหญิงชั้น ม.2 มีการรวมรูสึกโดยรวมสูงกวานักเรียน
หญิงชั้น ม.1 แตไมพบความแตกตางในกลุมนักเรียนชาย  เม่ือพิจารณารายดานพบวา  นักเรียนที่มี
ระดับชั้นตางกันมีการรวมรูสึกเฉพาะดานการคิดแตกตางกันทั้งกลุมนักเรียนชายและกลุมนักเรียน
หญิง  โดยในกลุมนักเรียนชายพบวานักเรียนชายชั้น ม.3 มีการรวมรูสึกดานการคิดสูงกวานักเรียน
ชายชั้น ม.1 สวนในกลุมนักเรียนหญิงพบวานักเรียนหญิงชั้น ม.3 และ ม.2 มีการรวมรูสึกดานการคิด
สูงกวานักเรียนหญิงชั้น ม.1  
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สวนที่ 5  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของกลุมตวัอยางจาํแนก 
      ตามระดับผลการเรียน 

5.1  การเปรยีบเทียบการตระหนักรูในตนเองของกลุมตวัอยางจาํแนกตามระดับ 
    ผลการเรียน 
       ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที่ 10-12 

 
ตาราง 10  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและ 
       รายดานของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงจําแนกตามระดับผลการเรียน 
 

           ดาน                ระดับ   ชาย    หญิง                                           
      ผลการเรียน  n X S.D              n X S.D          
 
  การตระหนักรู  ต่ํา  75 46.32    5.00  49 48.90    4.74 
  อารมณตนเอง       ปานกลาง  57 47.16    4.66  61 50.39    4.55 
   สูง  31 48.23    4.32  93 49.74    4.29 
  
การประเมินตนเอง ต่ํา  75 40.40    4.89  49 42.29    4.64 
ตามความเปนจริง    ปานกลาง  57 41.63    4.10  61 44.36    5.67 
   สูง  31 43.29    5.42  93 44.31    4.42 
 
การมีความม่ันใจ ต่ํา  75 38.64    6.73  49 40.27    5.95 
    ในตนเอง       ปานกลาง  57 40.30    6.11  61 40.25    5.74 
   สูง  31 41.10    6.81  93 41.29    6.72 
 
        รวม    ต่ํา  61     125.36  12.07  68     131.45  12.12 
        ปานกลาง  59     129.09  10.24  65     135.00  12.58 
   สูง  43     132.61  13.15  70     135.34  11.38 
       

 
จากตาราง 10 พบวา  นักเรียนชายการตระหนักรูในตนเองทั้งโดยรวมและในรายดานทุก

ดานเพ่ิมขึ้นตามระดับผลการเรียน 
สําหรับในกลุมนักเรียนหญิง  พบวา  นักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนปานกลางและสูงมี

แนวโนมของการตระหนักรูในตนเองทั้งโดยรวมและในรายดานทุกดานมากกวานักเรียนที่มีระดับผล
การเรียนต่ํา   
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และเพื่อพิสูจนผลน้ีจึงไดทดสอบโดยใชการทดสอบคา F วิเคราะหผล ดังปรากฎในตาราง 11 
 
 

ตาราง 11  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและรายดาน 
     ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงจําแนกตามระดับผลการเรียน  
 

                     ดาน          ชาย    หญิง                                           
  F             p-value       F         p-value 

 
    การตระหนักรูอารมณตนเอง  1.82  .165  1.52  .222 
 
การประเมินตนเองตามความเปนจริง 4.20*  .017  3.27*  .040 
 
   การมีความม่ันใจในตนเอง  1.93  .148  0.69  .502 
 
              รวม     4.58*  .012  1.86  .158 
       

       *  มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 

จากตาราง 11  พบวา  นักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนตางกันมีการตระหนักรูในตนเอง
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเม่ือพิจารณารายดานพบวา  นักเรียน
ชายท่ีมีระดับผลการเรียนตางกันมีการตระหนักรูในตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 อยู 1 ดาน  ไดแก   ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  แตไมพบความแตกตางที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในดานการตระหนักรูอารมณตนเองและการมีความม่ันใจในตนเอง
ระหวางนักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนตางกัน   

สําหรับนักเรียนหญิง  พบวา  นักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนตางกันมีการตระหนักรูใน
ตนเองโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเม่ือพิจารณารายดานพบวา  นักเรียน
หญิงที่มีระดับผลการเรียนตางกันมีการตระหนักรูในตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 อยู 1 ดาน  ไดแก   ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  แตไมพบความแตกตางที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในดานการตระหนักรูอารมณตนเองและการมีความม่ันใจในตนเอง
ระหวางนักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนตางกัน   

  และเพ่ือทดสอบวาคาเฉลี่ยการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและการตระหนักรูในตนเองดาน
การประเมินตนเองตามความเปนจริงของนกัเรียนชาย  และคาเฉลี่ยการตระหนักรูในตนเองดานการ
ประเมินตนเองตามความเปนจริงของนักเรียนหญิงจําแนกตามระดับผลการเรียนคูใดบางที่แตกตาง
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กัน จึงไดใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’  method) ในการเปรียบเทียบรายคู  ไดผลการทดสอบดัง
แสดงในตาราง 12 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 12  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและการตระหนักรู 
     ในตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงจําแนกตาม 
     ระดับผลการเรียนเปนรายคู  
 

   ดาน           ระดับผล      ระดับผล      ชาย    หญิง                                             
                   การเรียน (I)   การเรียน (J)   MD      SE     p-value    MD     SE    p-value 

 
การประเมิน   ตํ่า    ปานกลาง  -1.23     0.83      .169   -2.07*    0.94     .044 
ตนเองตาม   ตํ่า        สูง   -2.89*     1.01      .010   -2.03*    0.86     .033 
ความเปนจริง  ปานกลาง         สูง   -1.66     1.06      .148    0.05    0.80     .499 
 
    รวม    ตํ่า    ปานกลาง  -3.73     2.05      .098    
    ตํ่า        สูง   -7.25*     2.49      .008   

       ปานกลาง         สูง   -3.53     2.61      .202     
   

       *  มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 

จากตาราง 12 พบความแตกตางของการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและการตระหนักรูใน
ตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงระหวางนักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนแตกตาง
กัน  ดังนี้ 

     - การตระหนักรูในตนเองโดยรวม  พบวา  นักเรียนชายท่ีมีระดับผลการเรียนสูงมีการ
ตระหนักรูในตนเองโดยรวมสูงกวานักเรียนชายท่ีมีระดับผลการเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  แตไมพบความแตกตางของการตระหนักรูในตนเองโดยรวมระหวางนักเรียนชายที่มีระดับ
ผลการเรียนต่ํากับปานกลาง  และปานกลางกับสูง  

     - การตระหนักรูในตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  พบวา  นักเรียนชาย
ที่มีระดับผลการเรียนสูงมีการตระหนักรูในตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงสูงกวา
นักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตไมพบความแตกตาง
ของการตระหนักรูในตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงระหวางนักเรียนชายที่มีระดับ
ผลการเรียนต่ํากับปานกลาง  และปานกลางกับสูง  

สําหรับในกลุมนักเรียนหญิงน้ัน  พบความแตกตางของการตระหนักรูในตนเองดานการ
ประเมินตนเองตามความเปนจริง  โดยพบวา  นักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนสูงและปานกลางมี
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การตระหนักรูในตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงสูงกวานักเรียนหญิงที่มีระดับผล
การเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตไมพบความแตกตางของการตระหนักรูใน
ตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงระหวางนักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนสูงกับ
ปานกลาง   
 

โดยสรุปแลว  จากตาราง 10-12 พบวา  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกันมีการตระหนัก
รูในตนเองโดยรวมแตกตางกันในกลุมนักเรียนชาย  โดยนักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนสูงมีการ
ตระหนักรูในตนเองโดยรวมสูงกวานักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนต่ํา  แตไมพบความแตกตางใน
กลุมนักเรียนหญิง  เม่ือพิจารณารายดานพบวา  นักเรียนที่มีระดับชั้นตางกันมีการตระหนักรูใน
ตนเองเฉพาะดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงแตกตางกันทั้งกลุมนักเรียนชายและกลุม
นักเรียนหญิง  โดยในกลุมนักเรียนชายพบวานักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนสูงมีการตระหนักรูใน
ตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงสูงกวานักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนต่ํา  สวนใน
กลุมนักเรียนหญิงพบวานักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนปานกลางและสูงมีการตระหนักรูในตนเอง
ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงสูงกวานักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนต่ํา   
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5.2  การเปรยีบเทียบการรวมรูสึกของกลุมตวัอยางจําแนกตามระดับผลการเรียน 
     ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที่ 13-15 

 
ตาราง 13  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการรวมรูสึกโดยรวมและรายดาน 
     ของนักเรียนชายและนกัเรียนหญิงจําแนกตามระดับผลการเรียน 
 

           ดาน                ระดับ   ชาย    หญิง                                           
     ผลการเรียน   n X S.D               n X S.D          
 
        การคิด  ต่ํา  75 38.88    4.81  49 41.53    4.71 
                  ปานกลาง  57 41.12    4.55  61 43.38    5.63 
   สูง  31 43.87    5.11  93 44.74    5.04 
  
       อารมณ  ต่ํา  75 43.45    6.90  49 46.84    4.87 

     ปานกลาง  57 45.33    4.70  61 49.05    5.43 
   สูง  31 48.71    5.32  93 48.67    4.47 
 
   การแสดงออก  ต่ํา  75 41.47    7.55  49 43.14    6.18 
               ปานกลาง  57 42.11    6.59  61 45.69    5.63 
   สูง  31 45.87    5.69  93 46.73    5.33 
 
        รวม    ต่ํา  75     123.80  16.51  49     131.51  12.36 
        ปานกลาง  57     128.56  12.59  61     138.11  13.97 
   สูง  31     138.45  12.68  93     140.14  12.62 
       

 
จากตาราง 13 พบวา  นักเรียนชายมีการรวมรูสึกทั้งโดยรวมและในรายดานทุกดาน  ไดแก  

ดานการคิด  ดานอารมณ  และดานการแสดงออก  เพ่ิมขึ้นตามระดับผลการเรียน 
สําหรับในกลุมนักเรียนหญิง  พบวา  นักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนปานกลางและสูงมี

การรวมรูสึกโดยรวมและในรายดานทุกดานมากกวานักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่ํา 
และเพื่อพิสูจนผลน้ีจึงไดทดสอบโดยใชการทดสอบคา F วิเคราะหผล ดังปรากฎในตาราง 14 
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ตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนการรวมรูสึกโดยรวมและรายดานของ 
      นักเรียนชายและนักเรียนหญิงจําแนกตามระดับผลการเรียน 
 

             ดาน          ชาย    หญิง                                           
  F             p-value       F         p-value 

 
     การคิด    12.45*  .000  6.30*  .002 
 
   อารมณ    8.71*  .000  3.19*  .043 
 
        การแสดงออก   4.63*  .011  6.53*  .002 
 
            รวม              11.14*  .000  7.21*  .001 
       

       *  มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 

จากตาราง 14  พบวา  นักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนตางกันมีการรวมรูสึกโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเม่ือพิจารณารายดานพบวา   นักเรียนชายที่มี
ระดับผลการเรียนตางกันมีการรวมรูสึกทุกดาน  ไดแก  ดานการคิด  ดานอารมณ  และดานการ
แสดงออกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกัน 

สําหรับนักเรียนหญิง  พบวา  นักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนตางกันมีการรวมรูสึก
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเม่ือพิจารณารายดานพบวา  นักเรียน
หญิงที่มีระดับผลการเรียนตางกันมีการรวมรูสึกทุกดาน  ไดแก  ดานการคิด  ดานอารมณ  และดาน
การแสดงออกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกัน 

และเพ่ือทดสอบวาคาเฉลี่ยการรวมรูสึกโดยรวมและการรวมรูสึกในรายดานทุกดานของ
นักเรียนชาย  และคาเฉลี่ยการรวมรูสึกโดยรวมและในรายดานทุกดานของนักเรียนหญิงจําแนกตาม
ระดับชั้นคูใดบางที่แตกตางกัน จึงไดใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ method) ในการเปรียบเทียบราย
คู  ไดผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 15 ดังนี้ 
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ตาราง 15  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการรวมรูสึกโดยรวมและรายดาน 
     ของนักเรียนชายและนกัเรียนหญิงจําแนกตามระดับผลการเรียนเปนรายคู 
 

   ดาน           ระดับผล      ระดับผล      ชาย    หญิง                                             
                   การเรียน (I)   การเรียน (J)   MD      SE     p-value    MD     SE    p-value 

 
การคิด    ตํ่า    ปานกลาง  -2.24*     0.84      .016   -1.85    0.99     .086 
     ตํ่า        สูง   -4.99*     1.02      .000   -3.21*    0.91     .001 

        ปานกลาง         สูง   -2.75*     1.07      .020   -1.36    0.85     .138 
 
 อารมณ    ตํ่า   ปานกลาง  -1.88     1.04      .100   -2.21*    0.93     .032 
    ตํ่า        สูง   -5.26*     1.26      .000   -1.83    0.86     .053 

        ปานกลาง         สูง   -3.38*     1.32      .022     0.38    0.80     .447 
 
การแสดงออก  ตํ่า    ปานกลาง  -0.64     1.21      .436   -2.55*    1.08     .033 
    ตํ่า        สูง   -4.40*     1.47      .007   -3.59*    0.99     .001 

        ปานกลาง         สูง   -3.77*     1.54      .027    -1.04    0.93     .267 
 
       รวม  ตํ่า    ปานกลาง  -4.76     2.55      .090   -6.60*    2.49     .016 
     ตํ่า        สูง           -14.65*     3.11      .000   -8.63*    2.29     .001 

       ปานกลาง         สูง   -9.89*     3.25      .006   -2.03    2.14     .320   
   

       *  มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 

จากตาราง 15 พบความแตกตางของการรวมรูสึกโดยรวมและการรวมรูสึกทุกดานระหวาง
นักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนแตกตางกัน  ดังนี้ 

    - การรวมรูสึกโดยรวม  พบวา  นักเรียนชายท่ีมีระดับผลการเรียนสูงมีการรวมรูสึก
โดยรวมสูงกวานักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนต่ําและปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  แตไมพบความแตกตางของการรวมรูสึกโดยรวมระหวางนักเรียนชายท่ีมีระดับผลการเรียนต่ํา
กับปานกลาง  

    - การรวมรูสึกดานการคิด  พบวา  นักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนสูงมีการรวมรูสึก
ดานการคิดสูงกวานักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนปานกลางและต่ํา  และนักเรียนชายที่มีระดับผล
การเรียนปานกลางมีการรวมรูสึกดานการคิดสูงกวานักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนต่ําอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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    - การรวมรูสึกดานอารมณ  พบวา  นักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนสูงมีการรวมรูสึก
ดานอารมณสูงกวานักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนต่ําและปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  แตไมพบความแตกตางของการรวมรูสึกดานอารมณระหวางนักเรียนชายที่มีระดับผลการ
เรียนต่ํากับปานกลาง  

    - การรวมรูสึกดานการแสดงออก  พบวา  นักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนสูงมีการรวม
รูสึกดานการแสดงออกสูงกวานักเรียนชายท่ีมีระดับผลการเรียนต่ําและปานกลางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  แตไมพบความแตกตางของการรวมรูสึกดานการแสดงออกระหวางนักเรียน
ชายที่มีระดับผลการเรียนต่ํากับปานกลาง  

สําหรับในกลุมนักเรียนหญิงน้ัน  พบความแตกตางของการรวมรูสึกโดยรวมและการรวมรูสึก
ทุกดานระหวางนักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนแตกตางกัน  ดังนี้ 

    - การรวมรูสึกโดยรวม  พบวา  นักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนสูงและปานกลางมีการ
รวมรูสึกโดยรวมสูงกวานักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
แตไมพบความแตกตางของการรวมรูสึกโดยรวมระหวางนักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนปานกลาง
กับสูง  

    - การรวมรูสึกดานการคิด  พบวา  นักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนสูงมีการรวมรูสึก
ดานการคิดสูงกวานักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตไม
พบความแตกตางของการรวมรูสึกดานการคิดระหวางนักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนต่ํากับปาน
กลาง  และปานกลางกับสูง 

    - การรวมรูสึกดานอารมณ  พบวา  นักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนปานกลางมีการ
รวมรูสึกดานอารมณสูงกวานักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  แตไมพบความแตกตางของการรวมรูสึกดานอารมณระหวางนักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียน
ตํ่ากับสูง  และปานกลางกับสูง  

    - การรวมรูสึกดานการแสดงออก  พบวา  นักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนสูงและปาน
กลางมีการรวมรูสึกดานการแสดงออกสูงกวานักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  แตไมพบความแตกตางของการรวมรูสึกดานการแสดงออกระหวางนักเรียน
หญิงที่มีระดับผลการเรียนสูงกับปานกลาง  

 
โดยสรุปแลว  จากตาราง 13-15 พบวา  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกันมีการรวมรูสึก

โดยรวมและรายดานทุกดาน  ไดแก  ดานการคิด  ดานอารมณ  และดานการแสดงออก  แตกตางกัน
ทั้งในกลุมนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 

ในกลุมนักเรียนชาย  พบวา  นักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนสูงมีการรวมรูสึก
โดยรวมและการรวมรูสึกทุกดานสูงกวานักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนปานกลางและต่ํา  
นอกจากนี้ยังพบวา  นักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนปานกลางมีการรวมรูสึกดานการคิดสูงกวา
นักเรียนชายที่มีระดับผลการเรยีนต่ํา   
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สวนในกลุมนักเรียนหญิง  พบวา  นักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนสูงมีการรวมรูสึก
โดยรวม  การรวมรูสึกดานการคิดและดานการแสดงออกสูงกวานักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนต่ํา  
นอกจากน้ียังพบวา  นักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนปานกลางมีการรวมรูสึกโดยรวม  การรวม
รูสึกดานอารมณและดานการแสดงออกสูงกวานักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนต่ํา   

 
 

 
สวนที่ 6  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของกลุมตวัอยางจาํแนก 
      ตามภาวะอารมณและพฤติกรรม 

6.1  การเปรยีบเทียบการตระหนักรูในตนเองของกลุมตวัอยางจาํแนกภาวะอารมณ 
    และพฤตกิรรม 
      ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที่ 16-17 

 
ตาราง 16  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและรายดานของ 
     นักเรียนชายจําแนกตามภาวะอารมณและพฤติกรรม  
 

        ดาน          ภาวะอารมณ     n           X             S.D   t   p-value 
      และพฤติกรรม                  (1-tailed) 
 
การตระหนักรู  ปกต ิ            140       46.81     4.82           -1.06     .145 
อารมณตนเอง      เสี่ยง/มีปญหา      23       47.96     4.54   
 
การประเมินตนเอง ปกต ิ            140       41.42     4.79           -0.27     .395            
ตามความเปนจริง    เสี่ยง/มีปญหา      23       41.13     5.22              
 
การมีความม่ันใจ ปกต ิ            140       39.56     6.67            0.59     .279   
     ในตนเอง      เสี่ยง/มีปญหา      23       40.43     6.01   
 
        รวม    ปกต ิ            140     127.80    12.04         -0.64     .282          
      เสี่ยง/มีปญหา      23     129.52    11.46  
       

 
จากตาราง 16  พบวา  นักเรียนชายกลุมปกติมีการตระหนักรูในตนเองทั้งโดยรวมและราย

ดานทุกดาน  ไดแก  ดานการตระหนักรูอารมณตนเอง  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  
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และดานการมีความม่ันใจในตนเองไมแตกตางจากนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหาทางอารมณและ
พฤติกรรมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05   

 
 
ตาราง 17  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและรายดานของ 
     นักเรียนหญิงจําแนกตามภาวะอารมณและพฤติกรรม  
 

        ดาน             ภาวะอารมณ     n           X             S.D   t   p-value 
     และพฤติกรรม                     (1-tailed) 
 
การตระหนักรู  ปกต ิ            192       49.73     4.82           -0.06     .475 
อารมณตนเอง      เสี่ยง/มีปญหา      11       49.82     4.54   
 
การประเมินตนเอง ปกต ิ            192       44.01     4.79           2.04*     .024           
ตามความเปนจริง    เสี่ยง/มีปญหา      11       40.91     5.22              
 
การมีความม่ันใจ ปกต ิ            192       40.96     6.67           2.21*     .014  
     ในตนเอง      เสี่ยง/มีปญหา      11       36.73     6.01   
 
        รวม    ปกต ิ            192     134.69    12.04         1.96*     .026          
      เสี่ยง/มีปญหา      11     127.45    11.46  
       

       *  มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 17  พบวา  นักเรียนหญิงกลุมปกติมีการตระหนักรูในตนเองโดยรวมสูงกวา
นักเรียนหญิงกลุมเส่ียง/มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เม่ือ
พิจารณารายดานพบวา  นักเรียนหญิงกลุมปกติมีการตระหนักรูในตนเองสูงกวานักเรียนหญิงกลุม
เสี่ยง/มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 อยู 2 ดาน  ไดแก  ดานการ
ประเมินตนเองตามความเปนจริง  และดานการมีความม่ันใจในตนเอง  แตไมพบความแตกตางที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ของการตระหนักรูในตนเองดานการตระหนักรูอารมณตนเองระหวาง
นักเรียนหญิงทั้งสองกลุมน้ี 
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โดยสรุปแลว  จากตาราง 16-17 พบวา  นักเรียนหญิงกลุมปกติมีการตระหนักรูในตนเอง
โดยรวม  การตระหนักรูในตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงและดานการมีความม่ันใจ
ในตนเองสูงกวานักเรียนหญิงกลุมเส่ียง/มีปญหาอารมณและพฤติกรรมแตไมพบความแตกตางเหลาน้ี
ในกลุมนักเรียนชาย  สวนในดานการตระหนักรูอารมณตนเองไมพบความแตกตางของนักเรียนที่มี
ภาวะอารมณและพฤตกิรรมที่ตางกันทั้งในกลุมนักเรียนชายและกลุมนักเรียนหญิง 

 
 
6.2  การเปรยีบเทียบการรวมรูสึกของกลุมตวัอยางจําแนกตามภาวะ 
   อารมณและพฤติกรรม 
       ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที่ 18 
 

ตาราง 18  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการรวมรูสึกโดยรวมและรายดานของนักเรียนชาย 
     จําแนกตามภาวะอารมณและพฤติกรรม   
 

        ดาน         ภาวะอารมณ                n           X             S.D   t   p-value 
     และพฤติกรรม                  (1-tailed) 
 
    การคิด  ปกต ิ            140       40.48     4.97           -0.83     .204 
                เสี่ยง/มีปญหา      23       41.43     5.96   
 
    อารมณ  ปกต ิ            140       45.29     6.33           0.93    .178           

    เสี่ยง/มีปญหา      23       44.00     5.33              
 
 การแสดงออก  ปกต ิ            140       43.01     6.89           2.17*    .016 
            เสี่ยง/มีปญหา      23       39.61     6.99   
 
        รวม    ปกต ิ            140     128.78    15.45         1.08    .142         
      เสี่ยง/มีปญหา       23     125.04    15.24  
       

       *  มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 

จากตาราง 18  พบวา  นักเรียนชายกลุมปกติมีการรวมรูสึกโดยรวมไมแตกตางจากนักเรียน
ที่เสี่ยง/มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรมที่ระดับสําคัญทางสถิติ .05  เม่ือพิจารณารายดานพบวา  
นักเรียนชายกลุมปกติมีการรวมรูสึกสูงกวานักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู 1 ดาน  ไดแก  ดานการแสดงออก แตไมพบความแตกตาง
ของการรวมรูสึกดานการคิดและดานอารมณระหวางนักเรียนชายทั้งสองกลุมน้ี 

 
 
 
ตาราง 19  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการรวมรูสึกโดยรวมและในแตละดานของนักเรียน 
     หญิงจําแนกตามภาวะอารมณและพฤติกรรม   
 

        ดาน          ภาวะอารมณ     n           X             S.D   t   p-value 
      และพฤติกรรม                    (1-tailed) 
 
    การคิด  ปกต ิ            192       43.58     5.32          0.30     .382 
                เสี่ยง/มีปญหา      11       43.09     4.70   
 
    อารมณ  ปกต ิ            192       48.47     4.81           1.63    .053           

    เสี่ยง/มีปญหา      11       46.00     6.37              
 
 การแสดงออก  ปกต ิ            192       45.71     5.73           1.67*    .048 
            เสี่ยง/มีปญหา      11       42.73     6.40   
 
        รวม    ปกต ิ            192     137.77    13.18         1.44    .076         
  เสี่ยง/มีปญหา         11     131.82    15.93  
       

       *  มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 

จากตาราง 19 พบวา  นักเรียนหญิงกลุมปกติมีการรวมรูสึกโดยรวมไมแตกตางจากนักเรียน
หญิงที่เส่ียง/มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  เม่ือพิจารณารายดาน
พบวา  นักเรียนหญิงกลุมปกติมีการรวมรูสึกสูงกวานักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหาทางอารมณและ
พฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู 1 ดาน  ไดแก  ดานการแสดงออก แตไมพบ
ความแตกตางของการรวมรูสึกวนดานอารมณและการแสดงออกของนักเรียนหญิงทั้งสองกลุมน้ี 
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โดยสรุปแลว  จากตาราง 18-19 พบวา  นักเรียนกลุมปกติมีการรวมรูสึกโดยรวม  การรวม
รูสึกดานการคิดและดานอารมณไมแตกตางจากนักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหาอารมณและพฤติกรรม  
แตนักเรียนกลุมปกติมีการรวมรูสึกดานการแสดงออกสูงกวานักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหาอารมณและ
พฤติกรรม  ซึ่งการเปรียบเทียบการรวมรูสึกโดยรวมและรายดานพบผลท่ีเหมือนกันทั้งในกลุม
นักเรียนหญิงและนักเรียนชาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึกในวัยรุน  มี
วัตถุประสงคของการวิจัย  สมมติฐาน  และวิธีการดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึกในวัยรุน 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกตามตัวแปรเพศ  ระดับชั้น  

ระดับผลการเรียน  และภาวะอารมณและพฤติกรรม 
   

สมมติฐานการวิจัย 
1.  การตระหนักรูในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับการรวมรูสึก 
2.  วัยรุนหญิงมีการตระหนักรูในตนเองสูงกวาวัยรุนชาย 
3.  วัยรุนหญิงมีการรวมรูสึกสูงกวาวัยรุนชาย 
4.  วัยรุนที่ศึกษาในระดับชั้นที่สูงกวามีการตระหนักรูในตนเองสูงกวาวัยรุนที่ศึกษาอยูใน

ระดับชั้นที่ต่ํากวา 
5.  วัยรุนที่ศึกษาในระดับชั้นท่ีสูงกวามีการรวมรูสึกสูงกวาวัยรุนที่ศึกษาอยูในระดับชั้นที่ต่ํา

กวา 
6.  วัยรุนที่มีระดับผลการเรียนสูงกวามีการตระหนักรูในตนเองสูงกวาวัยรุนที่มีระดับผลการ

เรียนต่ํากวา 
7.  วัยรุนที่มีระดับผลการเรียนสูงกวามีการรวมรูสึกสูงกวาวัยรุนที่มีระดับผลการเรียนต่ํากวา 
8.  วัยรุนปกติมีการตระหนักรูในตนเองสูงกวาวัยรุนที่เสี่ยง/ มีปญหาทางอารมณและ

พฤติกรรม 
9.  วัยรุนปกติมีการรวมรูสึกสูงกวาวัยรุนที่เสี่ยง/ มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนศรียาภัย  
จังหวัดชุมพร  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552  จํานวนทั้งหมด 2,019 คน 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนศรียาภัย  
จังหวัดชุมพร  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553 จํานวน 366 คน  แบงเปนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
จํานวน 129 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน 124  คน  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 113 คน   

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ใชเคร่ืองมือที่ผูวิจัยสรางเอง  เปนแบบวัด  มีทั้งหมด 3 ตอน  ดังนี้ 
ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป  เปนขอมูลเก่ียวกับเพศ  ระดับชั้นเรียน  เลขที่  และ

ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ตอนที่ 2  แบบวัดการตระหนักรูในตนเอง  เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาจาก

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตระหนักรูในตนเองของโกลแมน (Daneil  Goleman)  มีลักษณะ
เปนมาตราสวนประเมินคา (rating  scale) 6 ระดับ  จํานวน 30 ขอ   แบงการตระหนักรูในตนเอง
เปน 3 ดาน  ดังนี้   

     2.1  ดานการตระหนักรูอารมณของตนเอง  จํานวน 10 ขอ  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .65 
     2.2  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  จํานวน 10 ขอ  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 

.63 
     2.3  ดานการมีความม่ันใจในตนเอง   จํานวน 10 ขอ  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .74 
    แบบวัดการตระหนักรูในตนเองมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .81 
ตอนที่ 3  แบบวัดการรวมรูสึก  เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาจากแนวคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวกับการรวมรูสึกของโกลแมน (Daneil  Goleman) มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 
(rating  scale) 6 ระดับ  จํานวน 30 ขอ   แบงการรวมรูสึกเปน 3 ดาน  ดังนี้   

     1.1  การรวมรูสึกดานการคิด  จํานวน 10 ขอ  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .62 
     1.2  การรวมรูสึกดานอารมณ  จํานวน 10 ขอ   มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .82 
     1.3  การรวมรูสึกดานการแสดงออก จํานวน 10 ขอ   มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .81 
    แบบวัดการรวมรูสึกมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .90  
 
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
     ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยดําเนินการตามขั้นตอน

ดังตอไปน้ี 
     1. ติดตอขอหนังสือ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูบริหาร

สถาบันการศึกษาที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับ
กลุมตัวอยาง 

     2. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวมรวมขอมูล พรอมทั้งนัดหมายวัน เวลา ที่
จะดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูล 



85 
 

     3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนมกราคม 2554 ดวยตนเองตามวัน
เวลาที่นัดหมายในสถาบันที่เปนกลุมตัวอยาง  โดยจัดเตรียมแบบวัดใหมีจํานวนมากกวาจํานวน
นักเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง  และอธิบายใหนักเรียนเขาใจวัตถุประสงคในการตอบแบบวัดและคํา
ชี้แจงของแบบวัดทุกชุดอยางชัดเจน  พรอมตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบวัดโดยคัดเลือก
เฉพาะฉบับที่สมบูรณไว 

     4. นําผลท่ีไดจากการเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่
กําหนดไว เพ่ือทําการวิเคราะหคาทางสถิติสําหรับการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

การวิเคราะหขอมูล 
     ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  For  Windows  และทําการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติตางๆ ดังนี้ 
      1.  วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  ใชสถิติพ้ืนฐาน  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

     2.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึก ใชสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient)  เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานขอ 1 

     3.  เปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของวัยรุนจําแนกตามเพศและ
ภาวะอารมณและพฤติกรรม  ใชสถิติ  t-test  แบบ Independent  Sample  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ขอ 2-3 และ 8-9 

     4.  เปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของวัยรุนจําแนกตามระดับผล
การเรียนและระดับชั้นเรียน  ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  Anova) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานขอ 4-7 และกรณีที่คาเอฟมีนัยสําคัญจะเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูโดยใชวิธีของ
เชฟเฟ (Scheffe’  method)  
 

สรุปผลการวิจัย 
       การวิเคราะหขอมูลสรุปผลไดดังนี้ 

1. ความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึก   
เม่ือทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 พบวา 
1.1 การตระหนักรูในตนเองโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับการรวมรูสึกโดยรวม  โดยมี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .66   
1.2 การรวมรูสึกโดยรวมมีความสัมพันธกับการตระหนักรูในตนเองทุกดาน  ไดแก  ดาน

การตระหนักรูอารมณตนเอง  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  และดานการมีความม่ันใจใน
ตนเอง  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .41, .64 และ .46 ตามลําดับ 
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1.3 การรวมรูสึกดานการคิดมีความสัมพันธกับการตระหนักรูในตนเองทุกดาน  ไดแก  ดาน
การตระหนักรูอารมณตนเอง  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  และดานการมีความม่ันใจใน
ตนเอง  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .35, .61 และ .42 ตามลําดับ 

1.4 การรวมรูสึกดานอารมณมีความสัมพันธกับการตระหนักรูในตนเองทุกดาน  ไดแก  
ดานการตระหนักรูอารมณตนเอง  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  และดานการมีความม่ันใจ
ในตนเอง  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .38, .54 และ .36 ตามลําดับ 

1.5 การรวมรูสึกดานการแสดงออกมีความสัมพันธกับการตระหนักรูในตนเองทุกดาน  
ไดแก  ดานการตระหนักรูอารมณตนเอง  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  และดานการมี
ความม่ันใจในตนเอง  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .32, .49 และ .39 ตามลําดับ 
  

2.  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามเพศ   

เม่ือทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบวา 
    2.1  นักเรียนหญิงมีการตระหนักรูในตนเองโดยรวมสูงกวานักเรียนชาย เม่ือพิจารณาราย

ดานพบวา  นักเรียนหญิงมีการตระหนักรูในตนเองสูงกวาเพศชาย 2 ดาน  ไดแก  ดานการตระหนักรู
อารมณตนเองและดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง แตไมพบความแตกตางในดานการมี
ความม่ันใจในตนเองระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 

    2.2 นักเรียนหญิงมีการรวมรูสึกโดยรวมและรายดานทุกดาน  ไดแก  ดานการคิด  ดาน
อารมณ  และดานการแสดงออก  สูงกวานักเรียนชาย  

 
3.  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของกลุมตัวอยางจําแนก

ตามระดับชั้น 
เม่ือทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบวา 

     3.1  นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นตางกันมีการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและในรายดาน
ทุกดาน  ไดแก  ดานการตระหนักรูอารมณตนเอง  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  และ
ดานการมีความม่ันใจในตนเองไมแตกตางกันทั้งในกลุมนักเรียนชายและกลุมนักเรียนหญิง 

     3.2  นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นตางกันมีการรวมรูสึกโดยรวมแตกตางกันในกลุม
นักเรียนหญิง  โดยนักเรียนหญิงชั้น ม.2 มีการรวมรูสึกโดยรวมสูงกวานักเรียนหญิงชั้น ม.1 แตไม
พบความแตกตางในกลุมนักเรียนชาย  เม่ือพิจารณารายดานพบวา  นักเรียนที่ศึกษาในระดับช้ัน
ตางกันมีการรวมรูสึกเฉพาะดานการคิดแตกตางกันทั้งกลุมนักเรียนชายและกลุมนักเรียนหญิง  โดย
ในกลุมนักเรียนชายพบวานักเรียนชายชั้น ม.3 มีการรวมรูสึกดานการคิดสูงกวานักเรียนชายช้ัน ม.1 
สวนในกลุมนักเรียนหญิงพบวานักเรียนหญิงชั้น ม.3 และ ม.2 มีการรวมรูสึกดานการคิดสูงกวา
นักเรียนหญิงชั้น ม.1  
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4.  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามระดับผลการเรียน 

เม่ือทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบวา 
     4.1  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกันมีการตระหนักรูในตนเองโดยรวมแตกตางกัน

ในกลุมนักเรียนชาย  โดยนักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนสูงมีการตระหนักรูในตนเองโดยรวมสูง
กวานักเรียนชายท่ีมีระดับผลการเรียนต่ํา  แตไมพบความแตกตางในกลุมนักเรียนหญิง  เม่ือ
พิจารณารายดานพบวา  นักเรียนที่มีระดับชั้นตางกันมีการตระหนักรูในตนเองเฉพาะดานการ
ประเมินตนเองตามความเปนจริงแตกตางกันทั้งกลุมนักเรียนชายและกลุมนักเรียนหญิง  โดยในกลุม
นักเรียนชายพบวานักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนสูงมีการตระหนักรูในตนเองดานการประเมิน
ตนเองตามความเปนจริงสูงกวานักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนต่ํา  สวนในกลุมนักเรียนหญิง
พบวานักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนปานกลางและสูงมีการตระหนักรูในตนเองดานการประเมิน
ตนเองตามความเปนจริงสูงกวานักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนต่ํา   

     4.2  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกันมีการรวมรูสึกโดยรวมและรายดานทุกดาน  
ไดแก  ดานการคิด  ดานอารมณ  และดานการแสดงออก  แตกตางกัน ทั้งในกลุมนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในกลุมนักเรียนชาย  พบวา  นักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนสูงมีการรวมรูสึก
โดยรวม  และการรวมรูสึกทุกดานสูงกวานักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนต่ําและปานกลาง  และ
นักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนปานกลางมีการรวมรูสึกดานการคิดสูงกวานักเรียนชายที่มีระดับผล
การเรียนต่ํา  สําหรับในกลุมนักเรียนหญิง พบวา  นักเรียนหญงิที่มีระดับผลการเรียนปานกลางมีการ
รวมรูสึกโดยรวม  การรวมรูสึกดานอารมณและดานการแสดงออกสูงกวานักเรียนหญิงที่มีระดับผล
การเรียนต่ํา นอกจากนี้ยังพบวา  นักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนสูงมีการรวมรูสึกโดยรวม  และ
การรวมรูสึกดานการคิดและดานการแสดงออกสูงกวานักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่ํา   
 

5.  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาวะอารมณและพฤติกรรม 

เม่ือทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบวา 
     5.1  นักเรียนหญิงกลุมปกติมีการตระหนักรูในตนเองโดยรวม  การตระหนักรูในตนเอง

ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงและดานการมีความม่ันใจในตนเองสูงกวานักเรียนกลุม
เสี่ยง/มีปญหาอารมณและพฤติกรรม  แตไมพบความแตกตางเหลาน้ีในกลุมนักเรียนชาย  สวนใน
ดานการตระหนักรูอารมณตนเองไมพบความแตกตางของนักเรียนที่มีภาวะอารมณและพฤติกรรมที่
ตางกันทั้งในกลุมนักเรียนชายและกลุมนักเรียนหญิง 

    5.2  นักเรียนกลุมปกติมีการรวมรูสึกโดยรวม  การรวมรูสึกดานการคิดและดานอารมณ
ไมแตกตางจากนักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหาอารมณและพฤติกรรม  แตนักเรียนกลุมปกติมีการรวม
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รูสึกดานการแสดงออกสูงกวานักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหาอารมณและพฤติกรรม  ซึ่งการเปรียบเทียบ
การรวมรูสึกโดยรวมและรายดานพบผลที่เหมือนกันทั้งในกลุมนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย 
 

อภิปรายผล 
        จากผลการวิจัยครั้งนี้  สามารถอภิปรายผลโดยแบงตามวัตถุประสงคการวิจัยได 5 ขอดังนี้   
        1.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึก   

 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึก พบวา  การ
ตระหนักรูในตนเองโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับการรวมรูสึกโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .66   ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 ที่ตั้งไววา “การ
ตระหนักรูในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับการรวมรูสึก”   และเม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรทั้งสองในรายดานยอยก็พบวา  การรวมรูสึกโดยรวมมีความสัมพันธกับการตระหนักรูใน
ตนเองทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีความสัมพันธกับการตระหนักรูตนเองดาน
การประเมินตนเองตามความเปนจริงมากที่สุด (r = .64) และมีความสัมพันธกับดานการมีความม่ันใจ
ในตนเองและดานการตระหนักรูอารมณตนเองใกลเคียงกัน (r = .46 และ .41 ตามลําดับ) 

  นอกจากน้ียังพบวา  การตระหนักรูในตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงมี
ความสัมพันธกับการรวมรูสึกทั้งสามดาน  ไดแก  การรวมรูสึกดานการคิด  ดานอารมณ  และดาน
การแสดงออก  มากที่สุดเม่ือเทียบกับอีกสองดาน (r = .61, .54  และ .49 ตามลําดับ)  ซึ่งแสดงให
เห็นวา  การตระหนักรูในตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงเปนตัวแปรที่สําคัญมาก
ที่สุดของการรวมรูสึก  ทั้งน้ีเน่ืองจากการประเมินตนเองตามความเปนจริงเปนทักษะที่ตองอาศัยการ
คิดเชิงวิเคราะหตนเองอยางรอบดาน  หลายแงมุม  ทั้งในดานที่ดีและไมดี รวมทั้งยังตองอาศัยการ
เปดรับมุมมองความคิดของคนอื่นที่มีตอตนเอง  จึงทําใหวัยรุนเกิดความยืดหยุนในการมองสิ่งตางๆ 
และทําใหเกิดการยอมรับตนเอง  เม่ือวัยรุนเกิดการยอมรับตนเองไดตามความเปนจริงก็จะนําไปสู
การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลทั้งในสวนดีและสวนไมดี  สวนที่เหมือนและตางได   รวมทั้ง
สามารถประเมินผูอ่ืนไดอยางถูกตองมากขึ้นเชนเดียวกัน  ดังที่ธัญญะ  บุปผเวส  และคณะ (เพ็ญพิ
มะ  คูศิริวิเชียร.  2553: 108 ; พรรณวดี  จันทราช.  2544: 11-12; อางอิงจาก ธัญญะ  บุปผเวส และ
คณะ.  2534)  กลาววา  บุคคลท่ีมองเห็นตนเองตรงกับความเปนจริง  จะมีความพึงพอใจในตนเอง
อยูมาก  ซึ่งมักจะนําไปสูความพึงพอใจในบุคคลอ่ืนดวย  

อยางไรก็ดี  จากผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวาการตระหนักรูในตนเองทุกดานลวนมีความสัมพันธ
กับการรวมรูสึกไดทั้งสิ้น  ดังน้ัน  การพัฒนาการรวมรูสึกจึงไมไดอาศัยแคมิติใดมิติหน่ึงของการ
ตระหนักรูในตนเองเทาน้ัน  แตตองประกอบไปดวยมิติที่ครบถวนทั้งในดานการตระหนักรูอารมณ
ตนเอง  การประเมินตนเองตามความเปนจริง  และการมีความม่ันใจในตนเอง  กลาวคือ  การสงเสริม
ทักษะในการเขาใจอารมณความรูสึกตางๆ ของตนเองจะชวยใหเขาใจอารมณความรูสึกผูอ่ืนไดดีขึ้น
ผานการเทียบเคียงความรูสึกของตนเองตอผูอ่ืน  ดังที่โกลแมน (Goleman.  1998: 135) ไดใหทัศนะ
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ไววา  การขาดความสามารถในการรับรูความรูสึกของตัวเองจะทําใหหมดหนทางที่จะสัมผัสกับ
อารมณของผูอ่ืน  ดังน้ัน  ยิ่งเราเขาใจอารมณของตนเองไดดีเพียงใด  เราก็จะสามารถเขาถึงและ
เขาใจอารมณของผูอ่ืนไดดีเพียงนั้น  ยิ่งเราสังเกตอารมณของผูอ่ืนและไดรับขอมูลของผูอ่ืนมาก
เพียงใด  ปฏิกิริยาของเราที่จะตอบโตผูอ่ืนไปก็จะมีความถูกตองมากขึ้นเทาน้ัน (ยุทธนา  ไชยจูกุล. 
2543 : 192; อางอิงจาก  เมเยอร)  ซึ่งสอดคลองกับที่ปารคเกอร, เทเลอร  และแบกบี (2000: 45; 
อางอิงจาก Parker, Tayler.;& Bagby) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการขาดความสามารถในการ
เขาใจความรูสึกตนเอง (Alexithymics)  กับความฉลาดทางอารมณ  กับกลุมตัวอยางจํานวน 734 คน  
โดยใชแบบวัด TAS-20 เพ่ือวัดการขาดความสามารถในการเขาใจความรูสึก  และแบบวัดความ
ฉลาดทางอารมณ EQ-I  ผลการวิจัยพบวา  การประเมินการขาดความสามารถในการบอกความรูสึก
มีความสัมพันธทางลบกับการรวมรูสึก  คาสหสัมพันธเทากับ -.46  สวนการสงเสริมทักษะการ
ประเมินตนเองตามความเปนจริงอยางถูกตองเหมาะสมทั้งจากมุมมองของตัวเองและการเปดใจ
ยอมรับมุมมองของผูอ่ืน  รวมทั้งการสงเสริมการรับรูและตระหนักถึงคุณคาและความสามารถของ
ตนเองก็จะชวยใหเกิดการยอมรับตัวเองและผูอ่ืน  นําไปสูการปฏิบัติตอกันดวยความเคารพและให
เกียรติกัน  เพราะถาบุคคลมีอัตมโนทัศนตอตนเองในทางบวก  มองเห็นคุณคาในตนเอง  มีความ
เชื่อม่ันในตนเองในทางบวก  ก็จะประพฤติตอคนอ่ืนอยางทัดเทียมกับตน  เห็นคุณคาในผูอ่ืน  ในทาง
ตรงกันขาม  ถาบุคคลมีอัตมโนทัศนในทางลบ  มองเห็นตนเองต่ําตอย  ดูถูกตนเอง  ไมเห็นคุณคาใน
ตนเอง  ก็มักจะมีความรูสึกเชนเดียวกันน้ีใหกับผูอ่ืน (เพ็ญพิมะ  คูศิริวิเชียร.  2553: 108; อางอิงจาก 
พรรณี  เจนจิต.  2538: 3)  

โดยสรุปแลว  มิติของการตระหนักรูในตนเองทั้งสาม  จะมีผลที่สัมพันธกันซ่ึงจะชวยวัยรุน
เกิดความเขาใจตัวเอง  และเชื่อมโยงความคิดความเขาใจไปสูบุคคลอ่ืน  สามารถสวมบทบาททาง
ความคิดของผู อ่ืน  และสามารถตอบสนองความตองการของผู อ่ืนไดอยางเหมาะสมจากการ
เทียบเคียงความตองการของตัวเองกับผูอ่ืนได 
 

2.  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามเพศ   

     2.1  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการตระหนักรูในตนเองของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
เพศ  พบวา  นักเรียนหญิงมีการตระหนักรูในตนเองโดยรวมสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดานพบวา  นักเรียนหญิงมีการตระหนกัรูในตนเองสูงกวาเพศชาย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เกือบทุกดาน ไดแก  ดานการตระหนักรูอารมณตนเองและดาน
การประเมินตนเองตามความเปนจริง  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 2 ที่ตั้งไววา “วัยรุนหญิงมีการ
ตระหนักรูในตนเองสูงกวาวัยรุนชาย” 

     2.2  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการรวมรูสกึของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ  พบวา  
นักเรียนหญิงมีการรวมรูสึกโดยรวมและรายดานทุกดาน  ไดแก  ดานการคิด  ดานอารมณ  และดาน
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การแสดงออกสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 
3 ที่ตั้งไววา “วัยรุนหญิงมีการรวมรูสึกสูงกวาวัยรุนชาย” 

    ผลการวิจัยในสมมติฐานขอ 2-3 สะทอนใหเห็นวา  วัยรุนหญิงมีทักษะทางดานการเขาใจ
อารมณดีกวาวัยรุนชายทั้งดานการเขาใจอารมณของตนเองและผูอ่ืน  ซึ่งอาจเน่ืองมาจากความ
แตกตางของพัฒนาการตามธรรมชาติของทั้งสองเพศที่พบวาวัยรุนหญิงจะมีพัฒนาการทั้งทางดาน
รางกาย   อารมณ  และสังคมที่เร็วกวาวัยรุนชายในชวงอายุเดียวกัน  โดยเฉพาะความแตกตางของ
สมอง  ดังที่บัค  (Daniel; et  al  1998: online; citing  Buck. 1978)  ไดกลาววา  การทํางานของ
ระบบในสมองมีผลทําใหเพศหญิงมีความสามารถในการคาดเดาอารมณความรูสึกไดดีกวาเพศชาย  
เน่ืองจากเพศหญิงมีสัญชาตญาณในการคาดเดากระบวนการของอารมณไดดีกวาเพศชาย  ซึ่งเปน
การสั่งการของสมองซีกขวา โดยสมองที่ทําหนาที่เก่ียวกับอารมณความรูสึก คือ สมองสวนลิมบิกของ
ผูหญิงจะหยักลึกใหญกวาของผูชาย ซึ่งสงผลทําใหผูหญิงมีความรูสึกที่ละเอียด จับอารมณและ
ความรูสึกไดเร็วกวา แสดงอารมณไดละเอียดลออ จึงมีความสามารถในการสรางความสัมพันธ หรือ
ประสานความสัมพันธไดดีกวา (สมองผูหญิงกับผูชาย..ใครฉลาดกวากัน.  2553: ออนไลน)  รวมทั้ง
เพศหญิงมีสัญชาตญาณของความเปนแม  จึงทําใหไวตอความรูสึก  การรับรูภาษาทาทางตางๆ ที่
นอกเหนือจากคําพูดไดดีกวาเพศชาย (Daniel; et  al  1998: online; citing  Hall.  1978) นอกจากน้ี  
ความแตกตางของทักษะการเขาใจอารมณของวัยรุนชายและหญิงยังอาจจะเกิดจากปจจัยดาน
แรงจูงใจในการแสดงอารมณรวมดวย  ดังที่โกลแมน (Goleman.  1998: 323)  ไดแสดงทัศนะวา  
จากการศึกษาขอมูลเรื่องความแตกตางระหวางเพศพบวาผูชายมีความสามารถแฝงในดานการรวม
รูสึกแตจะมีแรงจูงใจที่จะแสดงการรวมรูสึกนอยกวาผูหญิง  ผูชายมีแนวโนมที่จะเห็นตัวเองในแบบท่ี
มีลักษณะความเปนชาย  พวกเขามีแรงจูงใจระดับนอยที่จะแสดงความออนไหวทางอารมณ  
เน่ืองจากจะทําใหดูเหมือนวาเปนคนออนแอ   

    ผลการวิจัยเก่ียวกับสมมติฐานขอ 2-3 นี้  มีความสอดคลองกับงานวิจัยหลายๆ เรื่อง  
ไดแก   งานวิจัยของโกลแมน (Goleman.  1998: 7) ที่ศึกษาความฉลาดทางอารมณในชายหญิง
จํานวน 1,000 คน  และพบวา  เพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยการตระหนักรูอารมณตนเอง  การรวมรูสึก  
และการปรับตัวในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลสูงกวาเพศชาย  รวมถึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของโตโต (ญาดา  หลาวเพ็ชร;  2544. 49; อางอิงจาก Toto.  1996) ที่ไดศึกษาผลของเพศ  เกรด
เฉลี่ย (GPA) กับความเฉลียวฉลาดทางอารมณ  กับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนวิทยาลัย 138 คน  
โดยวิเคราะหแตละองคประกอบของความเฉลียวฉลาดทางอารมณ 3 องคประกอบใหญ  คือ  ความ
กรุณาสงสาร  ความตระหนักรูในตนเอง  ความสามารถในการปรับตัว  ผลการศึกษาพบวา  เพศ
หญิงจะมีความกรุณาสงสาร  ความตระหนักรูในตนเองสูงกวาชาย  แตความสามารถในการปรับตัว
ไมแตกตางกันในเพศหญิงและชาย  สําหรับในประเทศไทย  ก็พบงานวิจัยที่สนับสนุนผลการวิจัยคร้ัง
นี้ดวย  ไดแก  งานวิจัยของดรุณี  รองสุวรรณ (2545) เร่ืองการศึกษาความฉลาดทางอารมณกับ
ความสามารถทางสมองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยไดแบงความฉลาดทางอารมณเปน 
5 ดาน  ไดแก  ดานการตระหนักรูในตนเอง  การควบคุมตนเอง  การสรางแรงจูงใจ  การเอาใจเขา
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มาใสใจเรา  และทักษะทางสังคม  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนชายมีความฉลาดทางอารมณในแตละ
ดาน  และโดยรวมทุกดานต่ํากวานักเรียนหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของกรรณิการ  พันทอง (2550)  เร่ืองการศึกษาและพัฒนาการเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนในวัยรุน  โดยกลุม
ตัวอยางเปนวัยรุนที่มีอายุระหวาง 14-16 ป และกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2-4 ปการศึกษา 
2549  โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 743 คน  ผูวิจัยไดแบงความเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืนออกเปน 3 ดาน  ไดแก  ดานความสามารถในการอานอารมณและคาดเดาความรูสึกของ
ผูอ่ืน, ดานความสามารถในการเขาใจผูอ่ืนตามสถานการณในสังคม  และดานการเอ้ือเฟอชวยเหลือ
ผู อ่ืน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีระดับการรวมรูสึกแตกตางกัน  โดย
นักเรียนหญิงมีการรวมรูสึกสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งคะแนนรวม
และในรายดาน  ไดแก  ดานความสามารถในการอานอารมณและคาดเดาความรูสึกของผูอ่ืน  ดาน
ความสามารถในการเขาใจผูอ่ืนตามสถานการณในสังคม  และดานการเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอ่ืน   
 

3.  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามระดับชั้น   

    3.1  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการตระหนักรูในตนเองของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
ระดับชั้น  พบวา  นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นตางกันมีการตระหนักรูในตนเองโดยรวมและในราย
ดานทุกดาน  ไดแก  ดานการตระหนักรูอารมณตนเอง  ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  
และดานการมีความม่ันใจในตนเองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งในกลุม
นักเรียนชายและกลุมนักเรียนหญิง  ผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 4 ที่ตั้งไววา “วัยรุนที่
มีศึกษาในระดับชั้นที่สูงกวามีการตระหนักรูในตนเองสูงกวาวัยรุนที่ศึกษาในระดับชั้นที่ต่ํากวา” 

        ผลการวิจัยในสมมติฐานขอ 4 สะทอนใหเห็นวา  ระดับชั้นหรืออายุไมมีความเก่ียวของ
กับระดับของการตระหนักรูในตนเองของวัยรุนทั้งชายและหญิง  ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา  ผลการวิจัย
คร้ังน้ีไมเปนไปตามทัศนะของเทรวิส  แบรดเบอรี  และ  จีน  กรีฟ (Travis  Bradberry; & Jean  
Greaves.  2005: 73) ที่ไดกลาววาคนสวนใหญจะมีการตระหนักรูในตนเองสูงขึ้นตลอดชีวิตและจะใช
เวลาในการจัดการกับอารมณและพฤติกรรมของตนเองไดงายขึ้นตามอายุอีกดวย  รวมทั้งโพเวล  
มารวิน (1963) เองก็ไดกลาววา ความถูกตอง/แมนยําของอัตมโนทัศนจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ  
โดยมักจะมีความถูกตองแมนยํา  ละเอียดมากขึ้นเม่ือบุคคลมีอายุเพ่ิมขึ้น  สําหรับในงานวิจัยนั้นก็ยัง
มีผลขัดแยงกันอยู  โดยผลงานวิจัยที่สอดคลองกับทัศนะดังกลาว  ไดแก  งานวิจัยของวีระวัฒน ปนนิ
ตามัย และอุสา  สุทธิสาคร (วีระวัฒน ปนนิตามัย และอุสา สุทธิสาคร. 2542: 118-119) ที่ศึกษาวิจัย
เก่ียวกับองคประกอบดานชีวประวัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 464 คน กับ
ความสามารถดานความฉลาดทางอารมณ 7 ดาน คือ การรูจักอารมณของตนเอง การตระหนักรู
ภาวะอารมณของผูอ่ืน ความเอ้ืออาทร วุฒิภาวะทางอารมณ การควบคุมอารมณของตน การมี
แรงจูงใจที่ดีและทักษะทางสังคม ซึ่งพบวา อายุมีความสัมพันธกับองคประกอบของความฉลาดทาง
อารมณทุกดาน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ยกเวนความเอ้ืออาทร  แตในผลการวิจัยคร้ังน้ีรวมทั้ง
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งานวิจัยของมงคลวัฒน  ทวีรักษากุล (2548) เร่ืองแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับความฉลาดทางอารมณของ
ผูบริหารระดับตนของบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร  โดยกลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 387 คน  
ซึ่งพบวาอายุไมมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานการตระหนักรูในตนเอง  ไมสอดคลอง
กับทัศนะดังกลาว   ซ่ึงอาจเปนเพราะเนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ไดเปรียบเทียบความแตกตางของ
อายุโดยอางอิงจากระดับชั้นเปนสําคัญจึงอาจเปนไปไดที่กลุมตัวอยางที่ศึกษาในระดับชั้นตางกันอาจ
ไมไดมีความแตกตางของอายุเสมอไป  นอกจากน้ี  กลุมตัวอยางอาจไมไดมีอายุที่ตางกันมากนักจน
ทําใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจน 
 

    3.2  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการรวมรูสึกของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับชั้น  
พบวา  นักเรียนที่มีระดับชั้นตางกันมีการรวมรูสึกโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในกลุมนักเรียนหญิง  แตไมพบความแตกตางในกลุมนักเรียนชาย  เม่ือพิจารณารายดาน
พบผลการเปรียบเทียบที่เหมือนกันทุกดานทั้งในกลุมนักเรียนชายและกลุมนักเรียนหญิง  โดยพบวา
นักเรียนที่มีระดับชั้นตางกันมีการรวมรูสึกเฉพาะดานการคิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับสมมติฐานขอ 5 ที่ตั้งไววา “วัยรุนที่มีศึกษาในระดับชั้นที่สูงกวา
มีการรวมรูสึกสูงกวาวัยรุนที่ศึกษาในระดับชั้นที่ต่ํากวา” เพียงบางสวน  โดยพบผลเฉพาะการรวม
รูสึกโดยรวมในวัยรุนหญิงเทาน้ัน 

       สําหรับผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการรวมรูสึกโดยรวมของกลุมนักเรียนหญิง  และ
คาเฉลี่ยการรวมรูสึกดานการคิดของกลุมนักเรียนชายและนักเรียนหญิงจําแนกตามระดับชั้นรายคู  
พบวา  นักเรียนชายชั้น ม.3 มีการรวมรูสึกดานการคิดสูงกวานักเรียนชายชั้น ม.1  สวนในกลุม
นักเรียนหญิงพบวา  โดยนักเรียนหญิงชั้น ม.2 มีการรวมรูสึกโดยรวมสูงกวานักเรียนหญิงชั้น ม.1 
และนักเรียนหญิงชั้น ม.3 และ ม.2 มีการรวมรูสึกดานการคิดสูงกวานักเรียนหญิงชั้น ม.1  

       ผลการวิจัยในสมมติฐานขอ 5 สะทอนใหเห็นวา  ระดับชั้นมีความเก่ียวของกับการรวม
รูสึกดานการคิดไดทั้งสองเพศ  แตมีความเกี่ยวของกับการรวมรูสึกโดยรวมเฉพาะในวัยรุนหญิง   

       เม่ือเปรียบเทียบการรวมรูสึกเปนรายดานของทั้งสองเพศ  พบวา  การรวมรูสึกดาน
การคิดเปนทักษะท่ีพัฒนาไปตามอายุไดเร็วกวาดานอ่ืนๆ โดยพบไดทั้งในวัยรุนชายและหญิง  จึง
กลาวไดวา  อายุที่เพ่ิมขึ้นมีผลทําใหวัยรุนมีพัฒนาการดานการทําความเขาใจมุมมองความคิดของ
ผูอ่ืนไดอยางถูกตองและชัดเจนขึ้น  ดังที่ เซลแมน (งามตา  วนินทานนท. 2545?: 12; อางอิงจาก 
Selman. 1980)  ไดอธิบายระดับของพัฒนาการดานการหยั่งลึกทางสังคมซึ่งเปนแนวคิดเก่ียวกับการ
รูการคิดทางสังคมของบุคคลเชนเดียวกับการรวมรูสึกไววา  ระดับความสามารถในการรูการคิดทาง
สังคมของเด็กจะพัฒนาไปตามระดับอายุ  ระดับของพัฒนาการจะมีลักษณะคงที่และเจริญขึ้น
ตามลําดับขั้น  ไมมีการขามขั้น  ลักษณะของความสามารถในแตละระดับจะแตกตางกันในเชิง
คุณภาพ  จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวา  พัฒนาการดานการรูคิดเปนมิติที่สอดคลองกับการรวม
รูสึกดานการคิดซ่ึงมีการพิสูจนและไดผลที่สัมพันธกับอายุอยางเดนชัดมากกวามิติอ่ืนๆ  อยางไรก็ดี  
ในภาพรวมจะเห็นไดวาวัยรุนหญิงมีชวงของพัฒนาการการรวมรูสึกโดยรวมเร็วกวาและเห็นเดนชัด
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กวาวัยรุนชายเพราะพบผลของความแตกตางระหวางชั้นเรียนเปนรายคูหลายคู  ซึ่งประเด็นน้ีอาจ
เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหวัยรุนหญิงมีการรวมรูสึกโดยรวมและการรวมรูสึกทุกดานสูงกวาวัยรุนชายดวย 
(เห็นไดจากผลการเปรียบเทียบการรวมรูสึกจําแนกตามเพศ) 

ผลการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของมารยาท  โยทองยศ (2545) เร่ืองสถิติ
วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิความฉลาดทางอารมณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
จังหวัดเชียงใหม  กลุมตัวอยางจํานวน 640 คน ผลการวิจัยที่เก่ียวของพบวาระดับชั้นมีความสัมพันธ
ทางบวกกับระดับความฉลาดทางอารมณดานการเห็นใจผูอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

4.  การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามระดับผลการเรียน 

    4.1  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการตระหนักรูในตนเองของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
ระดับผลการเรียน  พบวา  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกันมีการตระหนักรูในตนเองโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุมนักเรียนชาย แตไมพบความแตกตางในกลุม
นักเรียนหญิง  เม่ือพิจารณารายดานพบผลการเปรียบเทียบที่เหมือนกันทุกดานทั้งในกลุมนักเรียน
ชายและกลุมนักเรียนหญิง  โดยพบวานักเรียนที่มีระดับชั้นตางกันมีการตระหนักรูในตนเองเฉพาะ
ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งกลุม
นักเรียนชายและกลุมนักเรียนหญิง  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 6 ที่ตั้งไววา “วัยรุนที่มีระดับผล
การเรียนสูงกวามีการตระหนักรูในตนเองสูงกวาวัยรุนที่มีระดับผลการเรียนต่ํากวา” เพียงบางสวน  
โดยพบผลเฉพาะการตระหนักรูในตนเองโดยรวมของวัยรุนชายเทาน้ัน 

       สําหรับผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการตระหนักรูในตนเองโดยรวมของกลุมนักเรียน
ชาย  และการตระหนักรูในตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงของกลุมนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงจําแนกตามระดับผลการเรียนรายคู  พบวา  นักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนสูงมีการ
ตระหนักรูในตนเองโดยรวมและการตระหนักรูในตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงสูง
กวานักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนต่ํา  สวนในกลุมนักเรียนหญิงพบวา  นักเรียนหญิงที่มีระดับผล
การเรียนปานกลางและสูงมีการตระหนักรูในตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงสูงกวา
นักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนต่ํา  

       ผลการวิจัยในสมมติฐานขอ 6 สะทอนใหเห็นวา  ระดับสติปญญามีผลตอการตระหนักรู
ในตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงไดทั้งสองเพศ  แตมีผลตอการตระหนักรูในตนเอง
โดยรวมเฉพาะในวัยรุนชาย  เม่ือพิจารณารายดานของการตระหนักรูในตนเอง  เปนที่นาสังเกตวา 
การตระหนักรูในตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงเปนดานที่พัฒนาไดเร็วที่สุดสําหรับ
วัยรุนเม่ือเทียบกับอีกสองดาน  จึงอาจกลาวไดวาทักษะดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง
เปนทักษะที่ตองอาศัยความสามารถทางสติปญญาในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  และประมวลผล
มากกวาดานอ่ืนๆ  สวนในดานการตระหนักรูในอารมณของตนเองและการมีความม่ันใจในตนเองนั้น
อาจจะเกิดจากอิทธิพลของประสบการณการเรียนรูและสิ่งแวดลอมมากกวาระดับสติปญญา   
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    4.2  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการรวมรูสึกของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับผลการ

เรียน  พบวา  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกันมีการรวมรูสึกโดยรวมและรายดานทุกดาน  
ไดแก  ดานการคิด  ดานอารมณ  และดานการแสดงออก  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งในกลุมนักเรียนชายและกลุมนักเรียนหญิง  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 7 ที่ตั้งไววา 
“วัยรุนที่มีระดับผลการเรียนสูงกวามีการรวมรูสึกสูงกวาวัยรุนที่มีระดับผลการเรียนต่ํากวา”  

สําหรับผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการรวมรูสึกโดยรวมและรายดานทุกดานของกลุม
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงจําแนกตามระดับผลการเรียนเปนรายคู  พบวา  นักเรียนชายที่มีระดับ
ผลการเรียนสูงมีการรวมรูสึกโดยรวม  และการรวมรูสึกทุกดานสูงกวานักเรียนชายที่มีระดับผลการ
เรียนต่ําและปานกลาง  และนักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนปานกลางมีการรวมรูสึกดานการคิดสูง
กวานักเรียนชายที่มีระดับผลการเรียนต่ํา  สําหรับในกลุมนักเรียนหญิง พบวา  นักเรียนหญิงที่มี
ระดับผลการเรียนปานกลางมีการรวมรูสึกโดยรวม  การรวมรูสึกดานอารมณและดานการแสดงออก
สูงกวานักเรียนหญิงที่มีระดับผลการเรียนต่ํา นอกจากนี้ยังพบวา  นักเรียนหญงิที่มีระดับผลการเรียน
สูงมีการรวมรูสึกโดยรวม  และการรวมรูสึกดานการคิดและดานการแสดงออกสูงกวานักเรียนที่มี
ระดับผลการเรียนต่ํา   

       ผลการวิจัยในสมมติฐานขอ 7 สะทอนใหเห็นวา  ระดับสติปญญามีผลตอการรวมรูสึก
ของวัยรุนทั้งการรวมรูสึกโดยรวมและรายดานทุกดานไดทั้งเพศชายและเพศหญิง  เม่ือพิจารณาราย
ดานของการรวมรูสึกน้ัน  เปนที่นาสังเกตวา  การรวมรูสึกทุกดานเปนทักษะที่พัฒนาไปพรอมๆ กัน  
และมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน  จึงอาจกลาวไดวา  วัยรุนที่มีระดับสติปญญาตางกันก็มักจะ
มีการรวมรูสึกแตกตางกันในหลายดานดวย 

       โดยสรุปแลว  ในภาพรวมจะเห็นไดวา  การตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกมี
ความสัมพันธกับระดับสติปญญา  โดยจะพบผลตอการรวมรูสึกมากกวาการตระหนักรูในตนเอง การ
ที่การตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกเก่ียวของกับระดับสติปญญาน้ันเนื่องจากทักษะทางอารมณ
ของบุคคลมีความสัมพันธกับระดับสติปญญาทางสมอง (ชฎาพร  ชูรุจิพร  และวีณา  ม่ิงเมือง.  2548: 
32; กรมสุขภาพจิต. 2544; อางอิงจาก Bell.;& Kirby) เน่ืองจากเปนเรื่องที่เก่ียวของกับความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหทําความเขาใจสิ่งตางๆ อยางเปนระบบ  เปนเหตุเปนผล  จึงตองอาศัยพื้นฐาน
ทางสติปญญาที่ดี  หากฝกสมองใหคิดไดรวดเร็ว  คิดในแงดี  และคิดอยางรอบคอบเปนขั้นตอนจน
เปนนิสัย  ก็จะมีทักษะทางอารมณที่ดีมากขึ้น (อุมาพร  ตรังคสมบัติ.  2544: 45)  หากเราสามารถ
คิดในเชิงโครงสรางไดอยางอัตโนมัติ  เราก็จะเกิดความฉลาดทางอารมณ  แตหากไมสามารถทําได  
เราก็จะขาดทักษะความฉลาดทางอารมณ  (Reuven  Bar-On; & James  D.A. Parker. 2000: 85; 
อางอิงจาก Epstein. 1998)  ดวยเหตุนี้  วัยรุนท่ีมีสติปญญาดีจึงไดเปรียบในดานของการรับรูสิ่ง
ตางๆ และสามารถใชความคิดความเขาใจไดดีกวาวัยรุนที่มีสติปญญาต่ํา 

ผลการวิจัยในสมมติฐานขอ 6-7 นี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ดรุณี  รองสุวรรณ (2545) เร่ือง
การศึกษาความฉลาดทางอารมณกับความสามารถทางสมองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  



95 
 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดแพร  
ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2545  จํานวน 376 คน ซึ่งพบวา ความฉลาดทางอารมณดานการ
ตระหนักรูในตนเองกับความสามารถทางสมองของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเกือบทุกคา (ชายสัมพันธกับดานการคิดอยางมีเหตุผล  การ
มองเห็นความสัมพันธ  ความจํา  และภาษา  หญิงสัมพันธกับดานการคิดอยางมีเหตุผลและความจํา) 
และสอดคลองกับงานวิจัยของโรเบิรต  โรเซนทาล (เทอดศักด์ิ  เดชคง.  2542: 44)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความเขาใจและเห็นใจผูอ่ืน  โดยเขาไดสรางแบบทดสอบที่เรียกวา PONS (Profile  Of  Nonverbal  
Sensitivity) ซึ่งเปนการตรวจสอบความสามารถในการจับความรูสึกของผูอ่ืนโดยดูจากทาทาง  สีหนา  
อยางใดอยางหนึ่งของตัวละครในวีดีโอ  อารมณตางๆ ที่แสดงมีความหลากหลาย  ตั้งแตโกรธจัดไป
จนถึงสีหนาขอโทษ  สํานึกผิด  หรือจากเกลียดไปสูความรัก  และไดมีการทดสอบในนักเรียน 1,000 
กวาคน  และไดเปรียบเทียบ PONS กับ IQ หรือ SAT พบวา  เด็กที่มีความสามารถในการอาน
อารมณสูงมากจะเรียนหนังสือไดดีกวากลุมที่ดอยความสามารถในการอานอารมณ  แมวาโดยเฉลี่ย
แลวไอคิวของกลุมแรกไมไดสูงไปกวาคนอื่นๆ เลย  ผลเชนนี้เขาใจวานาจะเกิดจากการควบคุม
อารมณของตนเอง  ปรับตัวเขากับอารมณของผูอ่ืนได  หรือแมแตรูจักตอบสนองครูไดอยางดี  ทําให
ครูรูสึกเอ็นดูเปนพิเศษ  ดวยเหตุนี้  จึงอาจสรุปไดวาความสามารถทางสติปญญาและทักษะการ
ตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกมีความสัมพันธทางบวกในทิศทางไปกลับหากันซ่ึงชวยสนับสนุน
กันและกันได   
 

5.  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการตระหนักรูในตนเองของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามภาวะอารมณและพฤติกรรม  

    5.1  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการตระหนักรูในตนเองของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
ภาวะอารมณและพฤติกรรม  พบวา  นักเรียนหญิงกลุมปกติมีการตระหนักรูในตนเองโดยรวม  การ
ตระหนักรูในตนเองดานการประเมินตนเองตามความเปนจริงและดานการมีความม่ันใจในตนเองสูง
กวานักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหาอารมณและพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบ
ความแตกตางเหลาน้ีในกลุมนักเรียนชาย  สวนในดานการตระหนักรูอารมณตนเองไมพบความ
แตกตางของนักเรียนที่มีภาวะอารมณและพฤติกรรมที่ตางกันทั้งในกลุมนักเรียนชายและกลุม
นักเรียนหญิง  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 8 ที่ตั้งไววา “วัยรุนปกติมีการตระหนักรูในตนเองสูง
กวาวัยรุนที่เสี่ยง/ มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม” เพียงบางสวน  โดยพบผลเฉพาะการตระหนัก
รูในตนเองโดยรวมของนักเรียนหญิง 

        ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา  วัยรุนชายกลุมปกติและกลุมท่ีมีปญหาทางอารมณและ
พฤติกรรมไมไดเก่ียวของกับการตระหนักรูในตนเองที่ตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของรัฐ
กมล  บรรหาร (2535: 76-79) ที่ศึกษาเปรียบเทียบอัตมโนทัศนระหวางวัยรุนชายที่มีความกาวราว
กับวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่แตกตางกันตามการรับรูของตนเอง  โดยกลุมตัวอยาง
เปนวัยรุนชายที่มีอายุระหวาง 16-18 ป กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาครัฐ  สังกัด
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กรมสามัญ  กระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน 420 คน  ผลการวิจัยพบวา  วัยรุนชายที่มีความกาวราวมี
คะแนนอัตมโนทัศนต่ํากวาวัยรุนชายปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตสําหรับวัยรุนหญิง
กลับพบผลที่ตรงกันขาม  แสดงวา  การตระหนักรูในตนเองมีความเก่ียวของกับปญหาทางอารมณ
และพฤติกรรมไดเฉพาะวัยรุนหญิง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการตระหนักรูในตนเองดานการประเมิน
ตนเองตามความเปนจริงและการมีความม่ันใจในตนเอง  จึงกลาวไดวาปญหาทางอารมณและ
พฤติกรรมของเพศชายอาจจะเกิดจากปจจัยหลายอยาง  เชน  อิทธิพลของสิ่งแวดลอมและแรงจูงใจ   
สวนในเพศหญิงการตระหนักรูในตนเองเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอปญหาทางอารมณและพฤติกรรม
ไดมาก  ผลการวิจัยของวัยรุนหญิงสอดคลองกับงานวิจัยของอรพินท  ชูชม  และอัจฉรา  สุขารมณ 
(วาริณี  คุณธรรมสถาพร.  2545; อางอิงจาก อรพินทร  ชูชม  และอัจฉรา  สุขารมณ.  2539) ที่
ศึกษาองคประกอบที่สัมพันธกับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุน  พบวา  ความรูสึกนึกคิดเก่ียวกับ
ตนเองเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลสําคัญเปนอันดับ 1 ในการพยากรณความสามารถในการปรับตัว
ของนักเรียนวัยรุนไดสูงถึง 42.24%  และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริอร  นพกิจ (2545) เร่ือง
เอกลักษณแหงตน  การอบรมเลี้ยงดู  และจิตลักษณะบางประการของนักเรียนที่มีพฤติกรรมปกติและ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเปนปญหา  โดยไดศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2-6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (ฝายมัธยม)  จํานวน 440 
คน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่มีพฤติกรรมปกติมีเอกลักษณแหงตนสูงกวานักเรียนที่มีพฤติกรรม
ท่ีเปนปญหาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

   5.2  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการรวมรูสึกของกลุมตัวอยางจําแนกตามภาวะอารมณ
และพฤติกรรม  พบวา  นักเรียนกลุมปกติมีการรวมรูสึกโดยรวม  การรวมรูสึกดานการคิดและดาน
อารมณไมแตกตางจากนักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหาอารมณและพฤติกรรม  แตนักเรียนกลุมปกติมีการ
รวมรูสึกดานการแสดงออกสูงกวานักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหาอารมณและพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งการเปรียบเทียบการรวมรูสึกโดยรวมและรายดานพบผลที่เหมือนกันทั้งใน
กลุมนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย  ผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 9 ที่ตั้งไววา “วัยรุน
ปกติมีการรวมรูสึกสูงกวาวัยรุนที่เสี่ยง/ มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม”  

       ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา  วัยรุนหญิงและวัยรุนชายกลุมปกติทั้งเพศหญิงและเพศ
ชายมีการรวมรูสึกเฉพาะในดานการแสดงออกสูงกวาวัยรุนกลุมเสี่ยง  แตไมมีผลตอความแตกตาง
ของการรวมรูสึกโดยรวม  จึงเปนที่สังเกตวาปญหาทางอารมณและพฤติกรรมของวัยรุนทั้งสองเพศ
นั้นไมไดเกิดจากการสาเหตุของการปราศจากการเขาใจความคิดมุมมองความคิดหรือขาดอารมณ
รวมกับผูอ่ืนเปนสําคัญ  แตนาจะเกิดจากการขาดการเรียนรูในการแสดงออกอยางเหมาะสมมากกวา  
ดังที่  วิลาสลักษณ  ชัววัลลี (2548: 132)  ไดกลาวไววา เพียงความเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนไมได
รับประกันวาบุคคลจะมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดี  บางทีบุคคลท่ีรูวาคนอ่ืนคิดอยางไรก็อาจเอาเปรียบ
คนน้ันได   โดยเฉพาะผูที่มีบุคลิกภาพ 3 แบบ  ไดแก  ผูที่มีบุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง (narcissist)  
แบบมีเลหเหลี่ยม (Machiavellian) และแบบตอตานสังคม  (sociopath)  จะสามารถนําไปใชเพ่ือ
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หลอกลวงผูอ่ืนได  (Goleman.  2009: online)  ฉะน้ัน  การที่จะลดปญหาทางอารมณและพฤติกรรม
ในวัยรุนเพื่อชวยใหวัยรุนปรับตัวไดดีขึ้นนั้นจึงควรเนนที่การสงเสริมทักษะการแสดงออกเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูอ่ืนในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสมเปนสําคัญ   

 

ขอเสนอแนะ 
       ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  จากขอมูลของการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึก  สนับสนุนวา  การตระหนักรูใน
ตนเองนาจะมีผลตอการรวมรูสึก  ฉะน้ัน  การตระหนักรูในตนเองจึงเปนส่ิงที่ควรสงเสริมใหกับวัยรุน  
โดยเฉพาะดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง  เพราะนอกจากจะทําใหวัยรุนมีการเขาใจ
ตนเองมากขึ้นแลวก็จะสงผลตอการเขาใจผูอ่ืนตามมาอีกดวย  ซึ่งผูที่มีบทบาทในการดูแลวัยรุน  
ไดแก  พอแม  ครู  เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทางดานสุขภาพจิต  ควรมีการสงเสริมการตระหนักรูใน
ตนเองดวยวิธีการตางๆ  เชน สอดแทรกในเน้ือหาการเรียนการสอนในโรงเรียน  การจัดกิจกรรม
เสริมทักษะ  และการเปนที่ปรึกษาที่ดีในดานอารมณของวัยรุนโดยการรับฟงและใหโอกาสวัยรุนได
พูดคุยถึงอารมณความรูสึกของตนเองอยูเสมอ  กระตุนใหวัยรุนไดรูจักการวิเคราะหและประเมิน
ตนเองตามความเปนจริง  และเสริมสรางความเชื่อม่ันในคุณคาและความสามารถของตนเองอยาง
ตอเนื่อง  เปนตน 

 2.  จากขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีสวนใหญพบวากลุมวัยรุนที่มีการตระหนักรูในตนเองและการ
รวมรูสึกต่ํากวากลุมอ่ืน ไดแก  กลุมวัยรุนเพศชาย  วัยรุนที่มีระดับผลการเรียนต่ํา  วัยรุนที่อยูใน
ระดับชั้น ม.1 และวัยรุนที่มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม  ดังน้ัน  ในการพัฒนาการตระหนักรูใน
ตนเองและการรวมรูสึกจึงควรเนนเปนพิเศษในวัยรุนกลุมน้ี  นอกจากน้ี  ในการดูแลวัยรุนก็ควร
คํานึงถึงความแตกตางระหวางเพศ  อายุ  ความสามารถทางสติปญญาของวัยรุนดวยเสมอเพ่ือจะได
จัดหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารและดูแลชวยเหลือวัยรุนทั้งรายบุคคลและรายกลุมไดดี
ขึ้น   
 
      ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 

1. เน่ืองจากงานวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาความสัมพันธของการรวมรูสึกและภาวะอารมณและ
พฤติกรรมโดยรวมภาวะอารมณและพฤติกรรมหลายอยางไวดวยกัน  ทําใหไมเห็นความสัมพันธของ
การรวมรูสึกตอภาวะอารมณและพฤติกรรมอยางละเอียดเทาที่ควร  ในการวิจัยคร้ังตอไปจึงควรมี
การศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการการรวมรูสึกของวัยรุน  หรือความสัมพันธของการรวมรูสึกที่
มีตอปญหาอารมณและพฤติกรรมที่แยกยอยหรือเฉพาะเจาะจง  เชน  พฤติกรรมเกเร  ปญหา
สัมพันธภาพทางสังคม  ปญหาทางอารมณ  ฯลฯ  ซึ่งจะชวยใหทําความเขาใจการรวมรูสึกในวัยรุนได
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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2.  จากงานวิจัยคร้ังน้ีสนับสนุนวาการตระหนักรูในตนเองนาจะเปนสาเหตุของการรวมรูสึก  
ดังน้ัน  จึงควรมีการวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาการตระหนักรูในตนเองในวัยรุน  เพ่ือประโยชนใน
การนําไปใชสงเสริมทักษะการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกใหกับวัยรุนโดยผูดูแลในลําดับตอไป 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลอง 
ของเครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
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เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามประสบการณ 
ดานการตระหนักรูในตนเองและการรวมรูสึกในวัยรุน 

 

คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้เปนมีทัง้หมด 3 ตอน  ไดแก 
  ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามประสบการณดานการตระหนกัรูในตนเอง 
  ตอนที่ 3  แบบสอบถามประสบการณดานการรวมรูสึก 

2.  แบบสอบถามนี้ไมใชการทดสอบ  จึงไมมีคําตอบใดที่ผิดหรือถูก 
 3.  กรุณาตอบแบบสอบถามใหตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกที่แทจริงของนักเรียนให
มากที่สุด  และตอบใหครบทุกตอน  ทุกขอ  เพ่ือความสมบูรณของแบบสอบถาม  
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 
1.  เพศ   

(     )  ชาย  (     )  หญิง 
2.  ระดับชั้นเรียน............................................เลขที่................................ 
3.  แผนการเรียน......................................................... 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม............................................ 
5.  วันที่เก็บขอมูล......................................................... 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามประสบการณดานการตระหนักรูในตนเอง 
 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานขอความแตละขอตอไปน้ีแลวพิจารณาวาขอความดังกลาวเปนจริง
กับนักเรียนมากนอยเพียงใด   และทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองดานขวามือ  ชอง “จริงที่สุด”  ถึง  
“ไมจริงเลย”  เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน   ทั้งน้ีแตละขอไมมี
คําตอบที่ถูกหรือผิด  คําตอบที่ดีที่สุด  คือ  คําตอบที่สอดคลองกับตัวนักเรียน 
 

 
ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

จริง
ที่สุด 

จริง คอน  
ขาง
จริง 

คอน 
ขาง  
ไมจริง 

ไมจริง ไมจริง
เลย 

1. ฉันสามารถบอกอารมณของตนเองใน
สถานการณตางๆไดอยางงายดาย   

      

2. ฉันรูสึกตัวทันทีเมื่อฉันเริ่มอารมณเสีย        
3. ฉันรูวาเวลาท่ีฉันมีอารมณดี ฉันจะคิดอะไรได
ดีขึ้น  

      

4. ฉันสามารถบอกความรูสึกท่ีแทจริงไดวาชอบ
หรือไมชอบอะไร 

      

5. ฉันบอกสาเหตุที่ทําใหตนเองโกรธได        
6. ฉันหลีกเล่ียงการทํางานในเวลาที่อารมณไมดี  
เพราะไมอยากใหงานเสียหาย  

      

7. ฉันรับรูไดวาเวลาที่ฉันมีอารมณที่แตกตาง
กัน  ฉันจะพูดคุยกับคนอ่ืนดวยทาทีที่ตางกัน
ดวย 

      

8.  ฉันสามารถบอกสาเหตุที่ฉันรูสึกผิดหวังหรือ
เสียใจได  

      

9. ฉันพยายามที่จะไมคุยเรื่องสําคัญกับใครเวลา
ที่ฉันกําลังอารมณเสีย  

      

10. ฉันบอกสาเหตุที่ทําใหฉันรูสึกกลัวได        
11. ฉันรูดีวาควรปรับปรุงตัวเองในเรื่องใดบาง        

12. ฉันรูดีวาตัวเองมีนิสัยอยางไร        

13. ฉันคิดวาตัวเองคงไมสามารถทําอะไรเพือ่
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได  
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

จริง
ที่สุด 

จริง คอน   
ขาง    
จริง 

คอน   
ขาง  
ไมจริง 

ไมจริง ไมจริง
เลย 

14. ฉันสอบถามความคิดเห็นของคนรอบขาง
เกี่ยวกับส่ิงที่ควรปรับปรุงของตัวเอง  

      

15. ฉันทราบวามีเรื่องใดบางที่ฉันควรขอความ
ชวยเหลือจากผูอื่น  

      

16. ฉันพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดหรือ
พฤติกรรมของตัวเองเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ตัวเอง  

      

17. ฉันชอบทีจ่ะเรียนรูส่ิงใหมๆ เพื่อใหตนเอง
รอบรูมากขึ้น   

      

18. ฉันไมรูวาตัวเองเกงหรือไมเกงในเรื่องใด        

19. ฉันยอมรับไดหากมีคนตําหนิส่ิงที่ฉนัทํา        

20. ฉันคิดวาเปนเรื่องธรรมดาที่บางครั้งฉันจะ
ทําอะไรซุมซาม  

      

21. ฉันเชื่อวาฉันมีความสามารถ        

22. ฉันกลายืนยันที่จะทําในส่ิงที่ถูกตองเสมอแม
จะไมตรงใจใครหลายคน  

      

23. ฉันไมตองการเปนตัวเองในแบบที่เปนอยู        

24. ฉันรูสึกพอใจในความสามารถของตนเอง        

25. ฉันไมกลาแสดงความคิดเห็นในกลุมเพราะ
กลัววาเพื่อนจะไมยอมรับ  

      

26. ฉันไมกลาตัดสินใจอะไรดวยตัวเองตาม
ลําพัง 

      

27. แมจะอยูในสถานการณกดดันแตฉันก็เชื่อ
วาจะสามารถแกปญหาตางๆ ได  

      

28. ฉันเปนคนที่ชอบคิดวกวนไปมาและเปลี่ยน
ใจอะไรไดงายๆ  

      

29. ฉันคิดวาตัวเองไมใชคนทีน่าสนใจพอที่ใคร
จะอยากพูดคุยดวย   

      

30. ฉันรูสึกไมมั่นใจเวลาไปไหนมาไหนแลวมี
คนมองมาทางฉัน  
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามประสบการณดานการรวมรูสึก 
 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานขอความแตละขอตอไปน้ีแลวพิจารณาวาขอความดังกลาวเปนจริง
กับนักเรียนมากนอยเพียงใด   และทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองดานขวามือ  ชอง “จริงที่สุด”  ถึง  
“ไมจริงเลย”  เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด  ทั้งน้ีแตละ
ขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด  คําตอบที่ดีที่สุด  คือ  คําตอบที่เปนจริงตรงกับนักเรียนมากที่สุด 
 

 
ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

จริง
ที่สุด 

จริง คอน  
ขาง  
จริง 

คอน  
ขาง  
ไมจริง 

ไมจริง ไมจริง
เลย 

1. ในเวลาทํางานกลุมแลวเพื่อนบางคนไมเห็นดวย
กับความคิดของฉัน  ฉันก็เขาใจได   

      

2. ฉันรูสึกวาการทําความเขาใจความคิดของคนอื่น
เปนเรื่องยาก  

      

3. เวลาพูดคุยสนทนากับคนอื่นฉนัจะสังเกตทาทาง
ของเขาประกอบดวยแลวจินตนาการวาเขากําลังคิด
และรูสึกอยางไร  

      

4.  ฉันคาดเดาไดวาเพื่อนรูสึกไมพอใจ  แมนเขายัง
ไมไดแสดงอะไร 

      

5. เมื่อรูวาเพื่อนโกรธฉัน  ฉันจะพยายามคิดในมุม
ของเพื่อนวาเปนเพราะอะไร  

      

6. ฉันไมเขาใจวาเพื่อนกําลังรูสึกอยางไรเวลาที่เขา
รองไห 

      

7. ฉันไมรูวากลุมเพื่อนคิดอยางไรกับส่ิงที่ฉันทํา        

8. ฉันมักคาดการณไดถูกตองวาเพื่อนๆ คิดอยางไร
ตอกันเวลาทํางานกลุม 

      

9. ฉันไมเขาใจวาเพราะอะไรพอแมถงึตําหนิเวลาที่
ฉันกลับบานผดิเวลา  

      

10. เมื่อเกิดการขัดแยงในวงสนทนา  ฉันสามารถ
เขาใจไดวาทําไมพวกเขาจึงคิดหรือรูสึกเชนนั้น 

      

11. ฉันรูสึกรําคาญเมื่อเห็นคนอ่ืนรองไหเสียใจอยาง
มากเวลาที่ผิดหวัง 

      

12. ฉันรูสึกปลาบปลื้มใจเวลาท่ีฟงขาววามีคนทํา
ความดี 
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

จริง
ที่สุด 

จริง คอน  
ขาง  
จริง 

คอน  
ขาง  
ไมจริง 

ไมจริง ไมจริง
เลย 

13. เมื่อเหน็ผูอื่นไมไดรับความยุติธรรมฉันจะรูสึก
เห็นใจเขา 

      

14. ฉันรูสึกไมสบายใจเมื่อเห็นเพื่อนมคีวามทุกข        

15. เมื่อเห็นเพือ่นๆ ในกลุมพดูคุยหัวเราะกันอยาง
สนุกสนานฉันก็จะรูสึกมีความสุขไปดวย  

      

16. ฉันรูสึกวาเปนเรื่องตลกเวลาที่เห็นบางคนวิตก
กังวลกับปญหาเพียงเล็กนอย  

      

17. ฉันรูสึกเศราเมื่อรับรูขาวเก่ียวกับคนท่ีประสบภัย
พิบัติ  

      

18. ฉันไมไดรูสึกอะไรเมื่อเพือ่นเลาปญหาครอบครัว
ของเขาใหฉันฟง   

      

19. ฉันรูสึกสงสารเม่ือเห็นผูสูงอายุที่ชวยเหลือ
ตัวเองไมได  

      

20. ฉันรูสึกอิจฉาเมื่อเห็นเพือ่นทํางานไดดีกวาฉัน        

21. ฉันหลีกเล่ียงที่จะเขาไปจัดการกับปญหาเมื่อ
เห็นเพื่อนในกลุมทะเลาะกัน  

      

22. เมื่อมีปญหาความขัดแยงในครอบครัว  ฉันจะ
พยายามไมรับรูและไมเขาไปรวมแกไข  

      

23. ฉันจะพูดคุยใหกําลังใจคนรอบขางเวลาที่เขา
กําลังรูสึกทอแท  

      

24. ฉันคิดวาไมจําเปนที่จะตองชวยเหลือเด็กหรือ
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหแมวาฉันจะสามารถทํา
ไดก็ตาม  

      

25. ฉันอดไมไดที่จะตอวาเพื่อนเมื่อเพื่อนทาํงาน
ผิดพลาดแมเขาจะรูสึกเสียใจอยูแลวก็ตาม  

      

26. ฉันหัวเราะเมื่อเพื่อนถูกแกลงแลวรองไห        

27. ฉันพยายามชวยเหลือเพือ่นอยางเต็มที่เมื่อ
เพื่อนขอความชวยเหลือในส่ิงที่ฉันทําได  

      

28. เมื่อเพื่อนรูสึกอายกับส่ิงที่ตนเองทํา  ฉนัก็จะยิ่ง
ลอเลียนเพื่อนมากขึ้น 
 

      



116 
 

 
 
 

ระดับความคิดเห็น 

จริง 
ที่สุด 

จริง คอน  
ขาง  
จริง 

คอน  
ขาง  
ไมจริง 

ไมจริง ไมจริง  
เลย 

29. ฉันไมรูวาควรจะพูดหรือทําอยางไรดี  เมื่อเห็น
วาเพื่อนอยูในอารมณโกรธ 

      

30. ฉันระมัดระวังคําพูดหรือการแสดงออกที่กระทบ
จิตใจผูอื่น  เวลาที่เขาประสบเหตุการณที่เลวราย 

      

 
**ขอขอบคุณในความรวมมือคะ** 
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แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
The Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ 

 
บทนํา 

แบบสอบถามสําหรับประเมินพฤติกรรมของเด็กและวัยรุน  ปจจุบันไดมีการศึกษาและพัฒนา 
เพ่ือนํามาใชในงานวิจัยหรืองานทางคลินิกที่เก่ียวของกับสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุน  เปนเคร่ืองมือ
ที่สําคัญในการคัดกรองปญหาทางพฤติกรรมและปญหาทางอารมณที่เบี่ยงเบน  ซึ่งมีความเสี่ยงตอ
ปญหาสุขภาพจิตในอนาคต  ทําใหทราบถงึปญหาที่เกิดขึ้นตั้งแตระยะแรกกอนที่จะลุกลามจนยากตอ
การแกไข  อใหเกิดปญหาตางๆ ที่พบในปจจุบัน  เชน  การติดยาเสพติด ความกาวราวรุนแรง 
ปญหาทางอาชญากรรม  โรคซึมเศรา การฆาตัวตาย โรคจิต  ความผิดปกติของบุคลิกภาพ  เปนตน 

SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) เปนแบบประเมินที่สั้นยอกวา CBCL 
พัฒนาโดย Robert Goodman จิตแพทยเด็กชาวอังกฤษ ประกอบดวยขอคําถาม 25 ขอ มีทั้งคําถาม
เชิงบวก  และคําถามขอที่เปนปญหา  แบงเปน 5 หมวด  คือ พฤติกรรมเกเร (conduct problem) 
พฤติกรรมอยูไมนิ่ง (hyperactivity)  ปญหาทางอารมณ (emotional problem) ปญหาความสัมพันธ
กับเพ่ือน (peer problem) และพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม (prosocial behavior) รวมดาน
ความสัมพันธภาพทางสังคมจะแสดงถึงดานที่ดีของเด็ก 

SDQ ไดรับการแปลเปนภาษาไทย และนํามาใชศึกษาในชุมชนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2543 โดย
รองศาสตราจารยนายแพทยมาโนช  หลอตระกูล  และแพทยหญิงพรรณพิมล  หลอตระกูล (กําลังอยู
ในระหวางการพิมพ) ศึกษาในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ของโรงเรียนในจังหวัดนครนายก 
อายุ 11-16 ป รวม 5,780 คน (ชาย 2,808 คน หญิง 2,972 คน) ไดทดสอบความเที่ยงของ
แบบสอบถาม (reliability) ความสอดคลองภายในเนื้อหา (internal consistency) และความเทาเทียม
ในการวัด (equivalent) ในแบบประเมินพฤติกรรม SDQ ทั้ง 3 ชุด (ผูปกครอง ครู และนักเรียน) ได
กําหนดคาจุดตัด (cut off point) ที่เหมาะสมในการสืบคนปญหาแตละดานของแบบประเมินแตละชุด 

 
คุณสมบัติของเครื่องมือ 

แนวโนมใหมทางการศึกษาที่ใหความสําคัญตอขอดีหรือความสามารถ (strengths) ของเด็ก
มากกวาการมองปญหาดานขอบกพรอง  ทําให Robert Goodman (ค.ศ. 1994) จิตแพทยเด็กชาว
อังกฤษไดพัฒนาแบบสอบถามสําหรับคัดกรองปญหาพฤติกรรมเด็ก โดยออกแบบใหมีจํานวนขอ
คําถามเพียง 25 ขอ ในหนึ่งหนากระดาษเพื่อความสะดวกตอการตอบทั้งแบบสอบถามชุดสําหรับ
ผูปกครอง (parent) ครู (teacher) และเด็กนักเรียน (self-report) ขอคําถามในชุดผูปกครอง และครู 
(สําหรับเด็กอายุ 4-16 ป) ใชขอความเดียวกัน สวนแบบประเมินตนเองสําหรับเด็กนักเรียน (อายุ 11-
16 ป) ปรับขอความในเชิงลบใหดูออนลง และเพิ่มสรรพนามบุรุษที่หน่ึงในแตละขอ  เชน จาก “มัก

อาละวาด หรือโมโหราย” “คอนขางแยกตัว ชอบเลนคนเดียว” ในแบบประเมินของครู และผูปกครอง
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ปรับเปน “ฉันโกรธรุนแรง และมักอารมณเสีย” “ฉันชอบอยูกับตัวเอง ฉันชอบเลนคนเดียว หรืออยู

ตามลําพัง ” ตามลําดับในแบบประเมินตนเอง 
ขอคําถาม 25 ขอ ของ SDQ items ซึ่งครอบคลุมปญหา 5 หมวด ของพฤติกรรม (แตละ

หมวดมี 5 ขอ) ผลรวมของคาคะแนนใน 4 หมวดแรก บงบอกคะแนนรวมของปญหา สวนหมวด
พฤติกรรมดานสัมพันธภาพทางสังคม บงบอกถึงขอดีของเด็กในปจจุบัน  Goodman เสนอ cut-off 
point สําหรับ Clinical Range ที่คาคะแนนสูงกวา 90 เปอรเซ็นตไทล ของคะแนนรวมที่เปนปญหา 

SDQ จากผลการศึกษาวิจัยประชากรในชุมชนประเทศอังกฤษ สํารวจเด็กอายุ 5-15 ป 
จํานวน 7,984 คน โดย Robert Goodman และคณะ (ค.ศ. 2000) ใชแบบสอบถาม SDQ ทั้ง 3 ชดุ 
พบวา มี sensitivity 63.3% (95% CI 59.7-66.9%). specificity 94.65 (94.1-95.1%), positive 
predictive value 52.7%, negative predictive value 96.4% (96.0-96.8%) และคาที่ไดจาก
การศึกษาในเด็กไทยก็ไมแตกตางกันมากนัก 

จากการทําวิทยานิพนธในเร่ืองน้ีของนายแพทยสมชาติ สุทธิกาญจน สํานักพัฒนาสุขภาพ 
กรมสุขภาพจิต  พบวา 

คา reliability อยูในเกณฑที่นาพอใจ internal consistency = 0.73 (Mean Cronbach), 
internal consistency ของ self report problem score ต่ํา (0.41) cross information correlation 
(mean: 0.34) retest stability หลังจาก 4 เดือน-6 เดือน (mean = 0.62) 

คา SDQ score ที่สูงกวา 90 percentileทํานายความเปนไปไดของความผิดปกตทิี่วินิจฉัย
ทางจิตเวช (ความเส่ียงตอโรคทางจิตเวช) คา mean odds ratio: 15.7 สําหรับผูปกครอง (parent 
scales) 15.2 สําหรับคร ู(teacher scales) 6.2 สําหรับนักเรียน (youth scales) 

การศึกษาพบวา SDQ ดีกวา CBCL อยางมีนัยสําคัญ ในการวัดปญหาสมาธิสั้น สวนการวัด
ปญหาทางอารมณดีเทา ๆ กับ CBCL มีการศึกษาพบวา SDQ แมจะสั้นกวา CBCL แตดีกวาในการ
ทํานาย clinical diagnosis ของ hyperactivity disorder 

เม่ือนําไปใชใน community sample พบวา สัดสวนของ true negative มีคาสูง (specificity 
และ negative predictive value around 95%) แตสัดสวนของ true positives ต่ํากวา (Sensitivity 
และ positive predictive values around 35%  

over inclusiveness ใน screening test ถือวายอมรับได เพราะความสําคัญลําดับแรกคือ 
การลดอัตราของ false negative 

กรณีใชทั้งคาคะแนนรวม (Total scores) และคา impact scores (คําถามเพ่ิมเติมในดานหลัง
ของแบบสอบถาม) มาคํานวณทางคอมพิวเตอรจะชวยใหคาตางๆ ของการคัดกรองดีขึ้น ขอดีของ 
SDQ คือ สามารถนําไปใชโดยไมตองขออนุญาตหรือเสียคาลิขสิทธิ์ใชไดทั้งในการคัดกรอง เปนสวน
หนึ่งของการประเมินในคลินิก และเปนวิธีการวัดผล 
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วัตถุประสงค 
SDQ ซึ่งมีขอคําถามนอยในการประเมินพฤติกรรมที่เส่ียงตอปญหาสุขภาพจิต โดยใชเวลา

ในการตอบนอย  ประมาณ 5 นาที เปนเครื่องมือที่วัดทางจิตวิทยาที่เหมาะสม และเปนประโยชนตอ
งานวิจัยทางระบาดวิทยา และงานทางดานคลินิก สําหรับแพทยทั่วไป กุมารแพทย หรือครู พยาบาล
ที่ทํางานเกี่ยวกับปญหาสุขภาพจิตของเด็กในระดับมูลฐาน (primary health care) ในการสงเสริมให
สืบคนความผิดปกติทางจิตที่เกิดขึ้นแตระยะแรก  หรือการติดตามความเปลี่ยนแปลงจากผลการ
บําบัดรักษารายบุคคลหรือรายกลุมได 

 
วิธีการใช 

แบบประเมินพฤติกรรมเด็กชุดน้ีพัฒนาจาก The Strengths and Difficulties Questionnaire 
(SDQ) ซึ่งเปนแบบคัดกรองพฤติกรรมในเด็ก 3-16 ป แตในการพัฒนาครั้งน้ีไดพัฒนาแบบคัดกรอง
เฉพาะสําหรับเด็กอายุ 4-16 ป  แบบคัดกรองชุดน้ีประกอบดวยแบบประเมินพฤติกรรม 3 ชุด ไดแก 

1. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (อายุ 4-16 ป) สําหรับครู 
2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (อายุ 4-16 ป) สําหรับพอแม ผูปกครอง 
3. แบบประเมินพฤติกรรมดวยตนเอง (อายุ 11-16 ป) สําหรับเด็กประเมินตนเอง 
ในแตละชุดประกอบดวย 2 หนา หนาแรกเปนลักษณะพฤติกรรมจํานวน 25 ขอ ซึ่งมี

ลักษณะของพฤติกรรมดานบวกและดานลบ ซึ่งสามารถจัดกลุมเปนกลุมพฤติกรรม 5 กลุม ไดแก 
1. กลุมพฤติกรรมดานอารมณ (5 ขอ) 
2. กลุมพฤติกรรมอยูไมนิ่ง (5 ขอ) 
3. กลุมพฤติกรรมเกเร (5 ขอ) 
4. กลุมพฤติกรรมดานความสัมพันธกับเพ่ือน (5 ขอ) 
5. กลุมพฤติกรรมดานสัมพันธภาพทางสงัคม (5 ขอ) 
กลุม 1-4 รวมกันเปน 20 ขอ เปนคะแนนรวมที่แสดงถึงปญหาพฤติกรรมในเด็ก (total 

difficulties score)  สวนในกลุมที่ 5 เปนจุดแข็งของเด็ก (strength score) 
หนาที่ 2 ในดานหลังของแบบประเมิน เปนการประเมินผลกระทบของพฤติกรรมวามีความ

เร้ือรัง สงผลกระทบตอบุคคลรอบขางตัวเด็กเอง มีผลตอสัมพันธภาพทางสังคม ชีวิตประจําวันของ
เด็กมากนอยอยางไร 

 
ขอแนะนําการใช 

1. ผูใชแบบประเมินโดยเฉพาะครู ผูปกครอง ควรรูจักเด็ก และมีความใกลชิดกับเด็กมา
ระยะเวลาหนึ่ง  และควรประเมินทั้ง 25 ขอ ในครั้งเดียวกัน 

2. การประเมินพฤติกรรมเด็ก เปนลักษณะพฤติกรรมในชวง 6 เดือนที่ผานมา ยกเวนวาใช
แบบประเมินเพ่ือตดิตามลักษณะพฤติกรรมของเด็ก 
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3. เปนการประเมินในชวงตั้งแตใชแบบประเมินพฤติกรรมเด็กในครั้งสุดทาย 
4. อาจเลือกใชแบบประเมินพฤติกรรมเด็กฉบับของครู พอแม หรือแบบประเมินตนเอง หรือ

ใชรวมกัน 
 

การประยุกตใช 
1. ใชในคลินิก สามารถใชแบบประเมินพฤติกรรมเด็กเปนการประเมินเบื้องตน ในคลินิกที่

ใหบริการดานสุขภาพจิต ชวยใหการประเมินเด็กทําไดรอบดานมากขึ้น เชน เด็กถูกสงตรวจดวย
ปญหาพฤติกรรมเกเร อาจทําใหทราบเบื้องตนวา ตอบจากปญหาพฤติกรรมเกเร เด็กมีปญหา
พฤติกรรมอ่ืน เชน สมาธิสั้นรวมดวย ทําใหการประเมินเด็กอยางละเอียดทางคลินิกทําไดสมบูรณ
มากขึ้น 

2. ใชในการประเมินความสําเร็จในการชวยเหลือเด็กในคลินิก หรือในชั้นพิเศษ การใชแบบ
ประเมินกอนและหลังการใหความชวยเหลือในเด็ก ชวยในการประเมินรูปแบบการชวยเหลือเด็กวา
ไดผลมากนอยเพียงไร 

3. ใชในการศึกษาทางระบาดวิทยา แบบประเมินพฤติกรรมนี้สามารถใชในการวัดจุดแข็ง 
และจุดออนของปญหาพฤติกรรมของเด็กในชุมชนได ซึ่งมีการใชแบบประเมินพฤติกรรมตนฉบับที่
เปนภาษาอังกฤษ ในการศึกษาระบาดวิทยาของภาวะสุขภาพจิตเด็กในประเทศอังกฤษ 

4. ใชในงานวจัิย ใชในงานวิจัยดานพัฒนาการเด็ก ทางคลินิก ทางสังคม และดานการศึกษา 
5. ใชเปนแบบคัดกรอง สามารถใชเปนแบบคัดกรองในโรงเรียน ในสถานบริการสาธารณสุข

เบื้องตน เชน  ใชคัดกรองปญหาสมาธิสั้นในเด็กที่มีคะแนนสูง ทั้งจากแบบประเมินพฤติกรรมของครู 
และพอแม เปนขอบงชี้ที่จะตองสงเด็กเพ่ือปรึกษาตอไป 

 
การใหคะแนน 

แบบประเมินพฤติกรรมจะแบงเปน 5 ดาน ดานละ 5 ขอ ขอที่ตอบวา จริง สวนมากให 2 
คะแนนอาจจะจริง 1 คะแนน และไมจริง 0 คะแนน มีอยู 5 ขอ ที่ขอความตรงขาม และใหคะแนน
กลับกับขออ่ืน คะแนนแตละดานจะอยูระหวาง 0-10 คะแนน คะแนนรวม 0-40 คะแนน (รวม 4 ดาน 
ยกเวนดานสัมพันธภาพทางสังคม) 

กลุมพฤติกรรมดานอารมณ ไดแกขอ 3 8 13 16 24 
กลุมพฤติกรรมเกเร ไดแกขอ 5 7 12 18 22 
กลุมพฤติกรรมอยูไมนิ่ง ไดแกขอ 2 10 15 21 25 
กลุมพฤติกรรมดานสัมพันธกบัเพ่ือน ไดแกขอ 6 11 14 19 23 
กลุมพฤติกรรมดานสัมพันธภาพทางสังคมไดแกขอ 1 4 9 17 20 
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การใหคะแนนแตและข้ัน ดังน้ี 
ขอ 1  2  3  4  5  6  8  9  10  12  13  15  16  17  18  19  20  22  23  24 

ไมจริง   ให 0 คะแนน 
อาจจะจริง ให 1 คะแนน 
จริง   ให 2 คะแนน 

ขอ 7  11  14  21  25 
ไมจริง   ให 2 คะแนน 
อาจจะจริง ให 1 คะแนน 
จริง  ให 0 คะแนน 
เม่ือรวมคะแนนในกลุมที่ 1-4 (20 ขอ) เปนคะแนนรวมที่แสดงถึงปญหาพฤติกรรมในเด็ก 

(Total  difficulties) 
 

บุคคลที่สะดวกในการติดตอประสานงานในแบบคัดกรอง 
แพทยหญิงพรรณพิมล หลอตระกูล 
สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนตวิานนท จังหวัดนนทบุรี 

        Website ที่ download ขอมูลและคาํถามมากกวา 40 ภาษาจาก Internet (www.sdqinfo.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
(สําหรับคร)ู 

ทําเครื่องหมาย X ในชองทายหัวขอใหครบทุกขอ กรุณาตอบใหตรงกับลกัษณะของเด็กในชวง 6 เดือน 
ชื่อเด็ก.....................................................................................เพศ (ของเด็ก) (   ) ชาย    (   ) หญิง 
วัน เดือน ปเกิด....................................................................... 

 ไมจริง คอนขาง
จริง 

จริง 

1. หวงใยความรูสึกคนอืน่ 
2. อยูไมนิ่ง นั่งนิ่งๆ ไมได 
3. มักจะบนวาปวดศีรษะ ปวดทอง หรือไมสบาย 
4. เต็มใจแบงปนส่ิงของใหเพื่อน (ขนม ของเลน ดินสอ เปนตน) 
5. มักจะอาละวาด หรอืโมโหราย 
6. คอนขางแยกตัว ชอบเลนคนเดียว 
7. เชื่อฟง มักจะทําตามที่ผูใหญตองการ 
8. กังวลใจหลายเรื่อง ดูวิตกกังวลเสมอ 
9. เปนที่พึ่งไดเวลาที่คนอื่นเสียใจ อารมณไมดี หรือไมสบายใจ 
10. อยูไมสุข วุนวายอยางมาก 
11. มีเพื่อนสนทิ 
12. มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรงัแกเด็กอื่น 
13. ดูไมมีความสุข ทอแท รองไหบอย 
14. เปนที่ชื่นชอบของเพื่อน 
15. วอกแวกงาย สมาธิส้ัน 
16. เครียด ไมยอมหางเวลาอยูในสถานการณที่ไมคุน และขาดความ
เชื่อม่ันในตนเอง 
17. ใจดีกับเด็กท่ีเล็กกวา 
18. ชอบโกหก หรอืขี้โกง 
19. ถูกเด็กคนอื่นลอเลียน หรือรังแก 
20. ชอบอาสาชวยเหลือคนอืน่ (พอแม คร ูเด็กคนอื่น) 
21. คิดกอนทํา 
22. ขโมยของที่บาน ที่โรงเรยีน หรือที่อืน่ 
23. เขากับผูใหญไดดีกวาเขากับเด็กวัยเดียวกัน 
24. ขี้กลัว รูสึกหวาดกลัวไดงาย 
25. ทํางานไดเสร็จ มีสมาธิในการทํางาน มีความต้ังอกต้ังใจในการ
ทํางาน 
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(สําหรับคร)ู 
 

โดยรวมคุณคิดวาเด็กมีปญหาในดานใดดานหนึ่งตอไปนีห้รอืไม 
ดานอารมณ ดานสมาธิ ดานพฤติกรรม หรอืความสามารถเขากับผูอื่น 
        ไม                                                            ใช มีปญหาเล็กนอย 
        ใช   มีปญหาชัดเจน                                       ใช มีปญหาอยางมาก 
ถาคุณตอบวา “ไม” ไมตองตอบขอตอไป 
 
ถาคุณตอบวา “ใช” กรุณาตอบขอตอไปนี ้
ปญหานี้เกิดขึน้มานานเทาไหรแลว 
        นอยกวา 1 เดือน                                          1-5 เดือน 
        6-12 เดือน                                                  มากกวา 1 ป 
 
ปญหานี้ทําใหเด็กรูสึกไมสบายใจหรือไม 
        ไมเลย                                                       เล็กนอย 
        คอนขางมาก                                               มาก 
                                      
 
 
ปญหานี้รบกวนชีวิตประจําวันของเด็กในดานตางๆ ตอไปนี้หรือไม 
                        
                                                             ไม            เล็กนอย     คอนขางมาก       มาก 
                         การคบเพื่อน 
                         การเรียนในหองเรียน                     
 
 
ปญหาของเด็กทําใหคุณ หรือชั้นเรียนเกิดความยุงยากหรือไม 
        ไมเลย                                                           เล็กนอย 
        คอนขางมาก                                                   มาก 
 
ลายเซ็น..........................................................................วันที่............................................................. 
                           ครูผูสอน/ครูประจําชั้น/อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................ 
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แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
(สําหรับผูปกครอง) 

ทําเครื่องหมาย X ในชองทายหัวขอใหครบทุกขอ กรุณาตอบใหตรงกับลกัษณะของเด็กในชวง 6 เดือน 
ชื่อเด็ก.....................................................................................เพศ (ของเด็ก) (   ) ชาย    (   ) หญิง 
วัน เดือน ปเกิด....................................................................... 

 ไมจริง คอนขาง
จริง 

จริง 

1. หวงใยความรูสึกคนอืน่ 
2. อยูไมนิ่ง นั่งนิ่งๆ ไมได 
3. มักจะบนวาปวดศีรษะ ปวดทอง หรือไมสบาย 
4. เต็มใจแบงปนส่ิงของใหเพื่อน (ขนม ของเลน ดินสอ เปนตน) 
5. มักจะอาละวาด หรอืโมโหราย 
6. คอนขางแยกตัว ชอบเลนคนเดียว 
7. เชื่อฟง มักจะทําตามทมี่ผูใหญตองการ 
8. กังวลใจหลายเรื่อง ดูวิตกกังวลเสมอ 
9. เปนที่พึ่งไดเวลาที่คนอื่นเสียใจ อารมณไมดี หรือไมสบายใจ 
10. อยูไมสุข วุนวายอยางมาก 
11. มีเพื่อนสนทิ 
12. มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรงัแกเด็กอื่น 
13. ดูไมมีความสุข ทอแท รองไหบอย 
14. เปนที่ชื่นชอบของเพื่อน 
15. วอกแวกงาย สมาธิส้ัน 
16. เครียด ไมยอมหางเวลาอยูในสถานการณที่ไมคุน และขาดความ
เชื่อม่ันในตนเอง 
17. ใจดีกับเด็กท่ีเล็กกวา 
18. ชอบโกหก หรอืขี้โกง 
19. ถูกเด็กคนอื่นลอเลียน หรือรังแก 
20. ชอบอาสาชวยเหลือคนอืน่ (พอแม คร ูเด็กคนอื่น) 
21. คิดกอนทํา 
22. ขโมยของที่บาน ที่โรงเรยีน หรือที่อืน่ 
23. เขากับผูใหญไดดีกวาเขากับเด็กวัยเดียวกัน 
24. ขี้กลัว รูสึกหวาดกลัวไดงาย 
25. ทํางานไดเสร็จ มีสมาธิในการทํางาน มีความต้ังอกต้ังใจในการ
ทํางาน 
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(สําหรับผูปกครอง) 
โดยรวมคุณคิดวาเด็กมีปญหาในดานใดดานหนึ่งตอไปนีห้รอืไม 
ดานอารมณ ดานสมาธิ ดานพฤติกรรม หรอืความสามารถเขากับผูอื่น 
        ไม                                                                ใช มีปญหาเล็กนอย 
        ใช   มีปญหาชัดเจน                                           ใช มีปญหาอยางมาก 
ถาคุณตอบวา “ไม” ไมตองตอบขอตอไป 
 
ถาคุณตอบวา “ใช” กรุณาตอบขอตอไปนี ้
ปญหานี้เกิดขึน้มานานเทาไหรแลว 
        นอยกวา 1 เดือน                                              1-5 เดือน 
        6-12 เดือน                                                      มากกวา 1 ป 
 
ปญหานี้ทําใหเด็กรูสึกไมสบายใจหรือไม 
        ไมเลย                                                           เล็กนอย 
        คอนขางมาก                                                   มาก 
                                      
 
ปญหานี้รบกวนชีวิตประจําวันของเด็กในดานตางๆ ตอไปนี้หรือไม 
                        
                                                               ไม            เล็กนอย     คอนขางมาก      มาก 
                         ความเปนอยูที่บาน 
                         การคบเพื่อน 
                         การเรียนในหองเรียน 
                         กิจกรรมยามวาง 
 
ปญหาของเด็กทําใหคุณ หรือชั้นเรียนเกิดความยุงยากหรือไม 
        ไมเลย                                                           เล็กนอย 
        คอนขางมาก                                                    มาก 
 
ลายเซ็น..........................................................................วันที่
................................................................ 
                                                   พอ/แม/อื่นๆ (โปรด
ระบุ).......................................................... 
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แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
 

ทําเครื่องหมาย X ในชองทายหัวขอใหครบทุกขอ กรุณาตอบใหตรงกับลกัษณะของเด็กในชวง 6 เดือน 
ชื่อเด็ก.....................................................................................เพศ (ของเด็ก) (   ) ชาย    (   ) หญิง 
วัน เดือน ปเกิด....................................................................... 

 ไมจริง คอนขาง
จริง 

จริง 

1. ฉันพยายามจะทําตัวดีกับคนอื่น  ฉันใสใจความรูสึกคนอืน่ 
2. ฉันอยูไมนิ่ง นั่งนิ่งๆ ไมได 
3. ฉันปวดศีรษะ ปวดทอง หรือไมสบายบอยๆ 
4. เต็มใจแบงปนส่ิงของใหคนอื่น (ของกิน  เกมส  ปากกา เปนตน) 
5. ฉันโกรธรนุแรงและมักอารมณเสีย 
6. ฉันชอบอยูกับตัวเอง  ชอบเลนคนเดียวหรืออยูตามลําพัง 
7. ฉันมักทําตามที่คนอื่นบอก 
8. ฉนัขี้กงัวล 
9. ใครๆ กพ็ึ่งฉันไดถาเขาเสียใจ  อารมณไมดี  หรือไมสบายใจ 
10. ฉันอยูไมสุข วุนวาย 
11. ฉันมีเพื่อนสนิท 
12. ฉันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบอย ฉันทําใหคนอื่นทําอยางทีฉ่ัน
ตองการได 
13. ฉันไมมีความสุข ทอแท รองไหบอย 
14. เพื่อนๆ สวนมากชอบฉนั 
15. ฉันวอกแวกงาย ฉันรูสึกไมมีสมาธิ 
16. ฉันกังวลเวลาอยูในสถานการณที่ไมคุน  และเสียความเชื่อมั่นใน
ตนเองงาย 
17. ฉันใจดีกับเด็กท่ีเล็กกวา 
18. มีคนวาฉันโกหก  หรือขีโ้กงบอยๆ 
19. เด็กคนอื่นลอเลียน หรือรงัแกฉนั 
20. ฉันมักอาสาชวยเหลือคนอื่น (พอแม คร ูเด็กคนอืน่) 
21. ฉันคิดกอนทํา 
22. ฉันเอาของคนอื่นในบาน ที่โรงเรียน หรอืที่อื่น 
23. ฉันเขากับผูใหญไดดีกวาเขากับเด็กวัยเดียวกัน 
24. ฉันขี้กลัว รูสึกหวาดกลัวไดงาย 
25. ฉันทํางานเสร็จ มีสมาธิในการทํางาน มีความต้ังอกต้ังใจในการ
ทํางาน 
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(แบบประเมินตนเอง) 
โดยรวมคุณคิดวาเด็กมีปญหาในดานใดดานหนึ่งตอไปนีห้รอืไม 
ดานอารมณ ดานสมาธิ ดานพฤติกรรม หรอืความสามารถเขากับผูอื่น 
        ไม                                                                ใช มีปญหาเล็กนอย 
        ใช   มีปญหาชัดเจน                                           ใช มีปญหาอยางมาก 
ถาคุณตอบวา “ไม” ไมตองตอบขอตอไป 
 
ถาคุณตอบวา “ใช” กรุณาตอบขอตอไปนี ้
ปญหานี้เกิดขึน้มานานเทาไหรแลว 
        นอยกวา 1 เดือน                                              1-5 เดือน 
        6-12 เดือน                                                      มากกวา 1 ป 
 
ปญหานี้ทําใหเด็กรูสึกไมสบายใจหรือไม 
        ไมเลย                                                           เล็กนอย 
        คอนขางมาก                                                   มาก 
                                      
 
ปญหานี้รบกวนชีวิตประจําวันของเด็กในดานตางๆ ตอไปนี้หรือไม 
                        
                                                                    ไม         เล็กนอย    คอนขางมาก      มาก 
                         ความเปนอยูที่บาน 
                         การคบเพื่อน 
                         การเรียนในหองเรียน 
                         กิจกรรมยามวาง 
 
ปญหาของเด็กทําใหคุณ หรือชั้นเรียนเกิดความยุงยากหรือไม (ครอบครวั  เพื่อน  คร ู เปนตน) 
       ไมเลย                                                            เล็กนอย 
       คอนขางมาก                                                    มาก 
 
ลายเซ็น..........................................................................วันที่
................................................................ 
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การใหคะแนนและการแปลผลแบบประเมินพฤตกิรรม 
 
การใหคะแนน แบงเปน 5 ดาน ๆ ละ 5 ขอ คะแนนแตละดานจะอยูระหวาง 0-10 คะแนน 
คะแนนรวม 0-40 คะแนน (รวม 4ดาน ยกเวนดานสัมพันธภาพทางสังคม) 
 
     กลุมพฤติกรรมดานอารมณ     ไดแก                 ขอ   3    8    13    16    24 
     กลุมพฤติกรรมเกเร              ไดแก                 ขอ   5    7    12    18    22 
     กลุมพฤติกรรมอยูไมนิ่ง         ไดแก                 ขอ   2   10    15    21   25 
     กลุมพฤติกรรมดานสัมพันธกับเพ่ือน  ไดแก        ขอ   6   11    14    19   23 
     กลุมพฤติกรรมดานสัมพันธภาพทางสังคม ไดแก   ขอ  1     4     9    17    20 
 
     การใหคะแนนแตและขัน้ ดังนี้ 
ขอ 1   2   3   4   5   6   8   9   10   12   13   15   16   17   18   19   20   22   23   24 
     ไมจริง           ให  0  คะแนน 
     อาจจะจริง      ให  1  คะแนน 
     จริง              ให  2  คะแนน 
 
ขอ 7   11   14   21   25 
     ไมจริง           ให  2  คะแนน 
     อาจจะจริง      ให  1  คะแนน 
     จริง              ให  0  คะแนน 
 
          การแปลผล เม่ือรวมคะแนนในกลุมที ่1-4 (20 ขอ) เปนคะแนนรวมที่แสดงถึงปญหา
พฤติกรรมในเด็ก (Total Difficulties score) สวนกลุมที ่5 เปนจุดแข็งของเด็ก (Strength score) 
          หนาที่ 2 ในดานหลังของแบบประเมิน  เปนการประเมินผลกระทบของพฤติกรรมวามี
ความเรื้อรังสงผลกระทบตอบุคคลรอบขาง ตัวเด็กเอง  มีผลตอสัมพันธภาพทางสงัคม 
ชีวติประจําวันของเด็กมากนอยแคไน 
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ประวตัิผูพัฒนาแบบคัดกรองทางสุขภาพจิต 
 

ชื่อแบบคัดกรองทางสุขภาพจิต   แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
ที่อยู และเบอรโทรศัพททีต่ดิตอได  สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  

กระทรวงสาธารณสุข  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุร ี11000 
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ภาคผนวก ค 
คุณภาพเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
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ตาราง 1  คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดการตระหนักรูในตนเอง 
 

 
ขอ 
 ที่ 

ขอคําถาม คาอํานาจ
จําแนก
เทียบราย
ดาน 

คาอํานาจ
จําแนก
เทียบ
รวมทั้ง
ฉบับ 

หมายเหตุ 

 
1 

ดานการตระหนักรูอารมณตนเอง 
ฉันสามารถบอกอารมณของตนเองในสถานการณ
ตางๆไดอยางงายดาย    

 
.389** 

 
.383** 

 
คัดเลือกไว 

2 ฉันรูตัวตลอดเวลาในส่ิงที่ฉันคิดและรูสึก    .477** .390** ตัดท้ิง 
3 ฉันรูสึกตัวทันทีเมื่อฉันเริ่มอารมณเสีย   .456** .381** คัดเลือกไว 
4 ฉันรูวาเวลาที่ฉันมีอารมณดี  ฉันจะคิดอะไรไดดีขึ้น   .411** .239** คัดเลือกไว 
5 ฉันรับรูตัวเองไดเมื่อมีอารมณเปลี่ยนแปลง   .576** .427** ตัดท้ิง   
6 ฉันสามารถบอกความรูสึกท่ีแทจริงไดวาชอบหรือไม

ชอบอะไร         
.545** .391** คัดเลือกไว 

7 ฉันสามารถบอกสาเหตุที่ฉันรูสึกผิดหวังหรือเสียใจได  .573** .380** คัดเลือกไว 
8 ฉันบอกสาเหตุที่ทําใหตนเองโกรธได  .474** .274** คัดเลือกไว 
9 ฉันไมเขาใจวาเพราะอะไรฉันถึงพูดและทําในส่ิงที่ไม

เหมาะสม          
.221** .321** ตัดท้ิง 

10 ฉันบอกสาเหตุที่ทําใหฉันรูสึกกลัวได   .450** .275** คัดเลือกไว 
11 ฉันไมรูวาเพราะอะไรฉันถึงตองพูดประชดประชันผูอื่น  .135 .120 ตัดท้ิง 
12 ฉันหลีกเลี่ยงการทํางานในเวลาที่อารมณไมดี  เพราะ

ไมอยากใหงานเสียหาย   
.393** .283** คัดเลือกไว 

13 ฉันรับรูไดวาเวลาที่ฉันมีอารมณที่แตกตางกัน  ฉันจะ
พูดคุยกับคนอื่นดวยทาทีที่ตางกันดวย   

.424** .177* คัดเลือกไว 

14  เวลาที่ฉันอารมณไมดี  ฉันมักจะคิดอะไรในแงรายไป
ดวย   

.195* -.136 ตัดท้ิง 

15 ฉันพยายามที่จะไมคุยเรื่องสําคัญกับใครเวลาที่ฉัน
กําลังอารมณเสีย   

.281** .224** คัดเลือกไว  

16 ฉันไมรูวาตัววาเหตุใดฉันจึงตองตําหนิตัวเองเวลาที่
ทํางานผิดพลาด  

.187* .286** ตัดท้ิง 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 
  

ขอ   
ที่ 

 
ขอคําถาม 

คาอํานาจ
จําแนก
เทียบ  

รายดาน 

คาอํานาจ
จําแนก
เทียบ

รวมทั้งฉบับ 

หมายเหตุ 

 
17 

ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง 
ฉันรูวาตัวเองมีความสามารถดานใด  

 
.433** 

 
.444** 

 
ตัดท้ิง เนื่องจาก
คลายขอ 28 
เลือกขอ 28 

เพื่อเพิ่มสัดสวน
ขอความทางลบ 

18 ฉันไมตองการใหใครมาวิพากษวิจารณหรือแนะนํา
อะไรเกี่ยวกับตัวฉัน   

.353** .296** ตัดท้ิง 

19 ฉันรูดีวาตัวเองมีนิสัยอยางไร   .320** .403** คัดเลือกไว 
20 ฉันรูวาควรปรบัปรุงตัวเองในเรื่องใดบาง   .362** .355** คัดเลือกไว 
21 ฉันคิดวาตัวเองคงไมสามารถทําอะไรเพื่อพฒันาไป

ในทางที่ดีขึ้นได  
.503** .563** คัดเลือกไว 

22 ฉันสอบถามความคิดเห็นของคนรอบขางเกี่ยวกับส่ิง
ที่ควรปรับปรุงของตัวเอง   

.268** .203** คัดเลือกไว 

23 ฉันทราบวามีเรื่องใดบางที่ฉนัควรขอความชวยเหลือ
จากผูอื่น   

.400** .282** คัดเลือกไว 

24 ฉันสามารถหัวเราะในความผิดพลาดของตัวเองได  .172* -.091 ตัดท้ิง 
25 ฉันคิดวาฉันสามารถใชประโยชนจากความผิดพลาด

ของตัวเองได   
.306** .222** ตัดท้ิง 

26 ฉันชอบที่จะเรยีนรูส่ิงใหมๆ เพื่อใหตนเองรอบรูมาก
ขึ้น   

.626** .596** คัดเลือกไว 

27 ฉันพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดหรือพฤติกรรมของ
ตัวเองเพื่อใหเกิดการพัฒนาตัวเอง    

.527** .481** คัดเลือกไว 

28 ฉันไมรูวาตัวเองเกงหรอืไมเกงในเรื่องใด   .413** .450** คัดเลือกไว 
29 ฉันไมกลาที่จะคิดหรือพูดถึงขอเสียของตัวเอง   .569** .334** ตัดท้ิง 
30 ฉันยอมรับไดหากมีคนตําหนิส่ิงที่ฉันทํา   

 
.378** .308** คัดเลือกไว 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 
 
 

ขอ   
ที่ 

 
ขอคําถาม 

คาอํานาจ
จําแนก
เทียบราย
ดาน 

คาอํานาจ
จําแนก
เทียบ

รวมทั้งฉบับ 

หมายเหตุ 

31 ฉันคิดวาเปนเรือ่งธรรมดาที่บางครั้งฉนัจะทําอะไร
ซุมซาม   

.287** .156* คัดเลือกไว
เพื่อใหครบ
เนื้อหาเชิง
โครงสราง 

32 ฉันรูวาตนเองควรเรียนตอทางดานใด    .417** .421** ตัดท้ิง 
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ขอ   
ที่ 

 
ขอคําถาม 

คาอํานาจ
จําแนก
เทียบราย
ดาน 

คาอํานาจ
จําแนก
เทียบ

รวมทั้งฉบับ 

หมายเหตุ 

 
33 

ดานการมีความมั่นใจในตนเอง 
ฉันเชื่อวาฉันมคีวามสามารถ   

 
.441** 

 
.487** 

 
คัดเลือกไว 

35 ถาไมมั่นใจเวลาที่ตองพูดหรือแสดงออกตอคนกลุม
ใหญ  

.424** .357** ตัดท้ิง 

36 ฉันเต็มใจจะเลาประวัติจริงของตนเองใหผูอืน่ฟง  .314** .370** ตัดท้ิง 
37 ฉันกลายืนยันที่จะทําในส่ิงที่ถูกตองเสมอแมจะไม

ตรงใจใครหลายคน  
.488** .535** คัดเลือกไว 

38 ฉันไมตองการเปนตัวเองในแบบที่เปนอยู .540** .486** คัดเลือกไว 
39 ฉันรูสึกพอใจในความสามารถของตนเอง   .430** .509** คัดเลือกไว 
40 ฉันรูสึกวาตัวเองมีคุณคาไมนอยไปกวาใคร   .408** .392** ตัดท้ิง 
41 ฉันไมกลาแสดงความคิดเห็นในกลุมเพราะกลัววา

เพื่อนจะไมยอมรับ  
.630** .514** คัดเลือกไว 

42 ฉันไมกลาตัดสินใจอะไรดวยตัวเองตามลําพัง   .641** .420** คัดเลือกไว 
43 แมจะอยูในสถานการณกดดันแตฉันก็เชื่อวาจะ

สามารถแกปญหาตางๆ ได    
.538** .412** คัดเลือกไว 

44 เมื่อมีความคิดเห็นไมตรงกับเพื่อนในกลุม  ฉันไม
กลาที่จะบอกความคิดเห็นของตนเองออกไปตรงๆ    

.644** .465** ตัดท้ิง เนื่องจาก
คลายขอ 41 

45 ฉันเปนคนท่ีชอบคิดวกวนไปมาและเปลี่ยนใจอะไร
ไดงายๆ  

.424** .205** คัดเลือกไว 

46 ฉันคิดวาตัวเองไมใชคนที่นาสนใจพอที่ใครจะอยาก
พูดคุยดวย   

.639** .519** คัดเลือกไว 

47 เวลาที่เพื่อนชวนทําอะไรท่ีผิดกฎระเบียบ  ฉัน
สามารถปฏิเสธได   

.244** .299** ตัดท้ิง 

48 ฉันรูสึกไมมัน่ใจเวลาไปไหนมาไหนแลวมีคนมองมา
ทางฉัน   

.485** .306** คัดเลือกไว 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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ตาราง  2   คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดการรวมรูสึก 
 
 

ขอ
ที่ 

 
ขอคําถาม 

คาอํานาจ
จําแนก
เทียบราย
ดาน 

คาอํานาจ
จําแนก
เทียบ

รวมทั้งฉบับ 

หมายเหตุ 

 
1 

การรวมรูสึกดานการคิด 
ฉันเขาใจไดวาผูอื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไมพอใจการ
กระทําของฉัน  

 
.262** 

 
.271** 

 
ตัดท้ิง 

2 ในเวลาทํางานกลุมแลวเพื่อนบางคนไมเห็นดวยกับ
ความคิดของฉนั  ฉันก็เขาใจได     

.390** .378** คัดเลือกไว 

3 ฉันรูสึกวาการทําความเขาใจความคิดของคนอื่นเปน
เรื่องยาก   

.400** .390** คัดเลือกไว 

4 เมื่ออยูในวงสนทนาฉันรับรูไดวาบุคคลในกลุมกําลัง
รูสึกอยางไร 

.328** .055 ตัดท้ิง 

5 เวลาพูดคุยสนทนากับคนอื่นฉันจะสังเกตทาทางของ
เขาประกอบดวยแลวจินตนาการวาเขากําลังคิดและ
รูสึกอยางไร   

.397** .390** คัดเลือกไว 

6 ฉันเขาใจไดวาเพื่อนรูสึกอยางไรเมื่อทําขอสอบไมได   .360** .385** คัดเลือกไว 
7 เวลาที่ฉันขออนุญาตพอแมไปเที่ยวกับเพื่อนแลว

ทานไมอนุญาต  ฉันก็เขาใจเหตุผลของทาน    
.361** .306** ตัดท้ิง 

8 เมื่อรูวาเพื่อนโกรธฉัน  ฉันจะพยายามคิดในมุมของ
เพื่อนวาเปนเพราะอะไร   

.457** .397** คัดเลือกไว 

9 ฉันคาดเดาไดวาเพื่อนรู สึกไมพอใจ  แมนเขายัง
ไมไดแสดงอะไร  

.375** .275** ตัดท้ิง 

10 ฉันไมเขาใจวาเพื่อนกําลังรูสึกอยางไรเวลาที่เขา
รองไห    

.495** .464** คัดเลือกไว 

11 ฉันไมเขาใจวาเพราะอะไรฉันถึงเขาไมไดกับคนบาง
คน    

.289** .226** ตัดท้ิง 

12 ฉันคิดวาคนเปนเพื่อนกันควรคิดอะไรเหมือนๆ กัน  .464** .251* ตัดท้ิง 
13 ฉันไมรูวากลุมเพื่อนคิดอยางไรกับส่ิงที่ฉันทํา  .451** .267* คัดเลือกไว 
14 ฉันมักคาดการณไดถูกตองวาเพื่อนๆ คิดอยางไรตอ

กันเวลาทํางานกลุม   
.160* .051 คัดเลือกไว 

เพื่อใหครบ
เนื้อหาเชิง
โครงสราง 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 
ขอ
ที่ 

 
ขอคําถาม 

คาอํานาจ
จําแนก
เทียบราย
ดาน 

คาอํานาจ
จําแนก
เทียบ

รวมทั้งฉบับ 

หมายเหตุ 

15 ฉันไมเขาใจวาเพราะอะไรพอแมถึงตําหนฉินัเวลาที่
ฉันกลับบานผดิเวลา   

.453** .404** คัดเลือกไว 

16 ฉันรับรูความรูสึกของผูอื่นไดดวยการสังเกตสีหนา
และทาทางของเขา  

.221** .095 ตัดท้ิง 

17 เมื่อเกิดการขัดแยงในวงสนทนา  ฉนัสามารถเขาใจ
ไดวาทําไมเขาจึงคิดหรือรูสึกเชนนัน้   

.332** .210** คัดเลือกไว 
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ขอ  
ที่ 

ขอคําถาม คาอํานาจ
จําแนก
เทียบราย
ดาน 

คาอํานาจ
จําแนก
เทียบ

รวมทั้งฉบับ 

หมายเหตุ 

 
18 

การรวมรูสึกดานอารมณ 
ฉันรูสึกรําคาญเมื่อเห็นคนอื่นรองไหเสียใจอยางมาก
เวลาที่ผิดหวัง  

 
.712** 

 
.623** 

 
คัดเลือกไว 

19 ฉันรูสึกปลาบปลื้มใจเวลาที่ฟงขาววามีคนทําความดี  .385** .379** คัดเลือกไว 
20  เมื่อเหน็ผูอื่นไมไดรับความยุติธรรมฉันจะรูสึกเห็น

ใจเขา 
.634** .563** คัดเลือกไว 

21 ฉันรูสึกไมสบายใจเมื่อเห็นเพือ่นมีความทุกข  .606** .509**. คัดเลือกไว 
22 ฉันรูสึกยินดีกับเพื่อนเวลาที่เพื่อนทํางานไดคะแนนดี  .609** .561** ตัดท้ิง  

เนื่องจากคลาย
ขอ 30 

เลือก 30เพื่อ
เพิ่มสัดสวน

ขอความทางลบ 
23 ฉันรูสึกเปนกงัวลไปกับเพื่อนเวลาที่เห็นเขากําลัง

เครียดกับการทํางานที่ยุงยาก  
.440** .374** ตัดท้ิง 

24 เมื่อเห็นเพือ่นๆ ในกลุมพูดคยุหัวเราะกันอยาง
สนุกสนานฉันก็จะรูสึกมีความสุขไปดวย  

.527** .489** คัดเลือกไว 

25 ฉันเบื่อเมื่อตองรับฟงคนอื่นเลาปญหาของตัวเองให
ฟง  

.677** .632** ตัดท้ิง เนื่องจาก
คลายขอ 28 

26 ฉันรูสึกวาเปนเรื่องตลกเวลาที่เห็นบางคนวิตกกังวล
กับปญหาเพียงเล็กนอย  

.718** .601** คัดเลือกไว 

27 ฉันรูสึกเศราเมือ่รับรูขาวเก่ียวกับคนท่ีประสบภัย
พิบัติ  

.408** .449** คัดเลือกไว 

28 ฉันไมไดรูสึกอะไรเมื่อเพื่อนเลาปญหาครอบครัวของ
เขาใหฉันฟง  

.679** .648** คัดเลือกไว 

29 ฉันรูสึกสงสารเมื่อเห็นผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเอง
ไมได  

.528** .586** คัดเลือกไว 

30 ฉันรูสึกอิจฉาเมื่อเห็นเพือ่นทาํงานไดดีกวาฉัน  .761** .681** คัดเลือกไว 
31 ฉันรูสึกแปลกใจเมื่อเห็นคนรองไหเวลาที่มีความสุข  .091 -.067 ตัดท้ิง 
32 เมื่อคนใกลชิดกําลังมีอารมณซึมเศราฉันก็พลอยไมมี

ความสุขไปดวย  
.165* .101 ตัดท้ิง 
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ขอ
ที่ 

ขอคําถาม คาอํานาจ
จําแนก
เทียบราย
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คาอํานาจ
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เทียบ

รวมทั้งฉบับ 

หมายเหตุ 

 
33 

การรวมรูสึกดานการแสดงออก 
เมื่อเห็นวาเพื่อนผิดหวังหรือเสียใจฉันจะพูดปลอบใจ
และใหกําลังใจ  

 
.472** 

 
.450** 

 
ตัดท้ิง 

34 ฉันรูสึกแยถาฉนัไมไดชวยเหลือผูอื่นเมื่อเขามีความ
ทุกข  

.371** .383** ตัดท้ิง 

35 ถามีโอกาสฉันจะไปรวมออกคายชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส  

.491** .374** ตัดท้ิง 

36 ฉันหลีกเลี่ยงที่จะเขาไปจัดการกับปญหาเม่ือเห็น
เพื่อนในกลุมทะเลาะกัน  

.619** .660** คัดเลือกไว 

37 เมื่อมีปญหาความขัดแยงในครอบครัว  ฉันจะ
พยายามไมรับรูและไมเขาไปรวมแกไข  

.692** .639** คัดเลือกไว 

38 ฉันจะชวยติวหนังสือใหเพื่อนในวิชาที่ฉันถนดั  เวลา
ที่เพื่อนไมเขาใจบทเรียน  

.404** .375** ตัดท้ิง 

39 ฉันจะพูดคุยใหกําลังใจคนรอบขางเวลาที่เขากําลัง
รูสึกทอแท  

.527** .495** คัดเลือกไว 

40 ฉันเต็มใจที่จะแบงอุปกรณการเรียนใหเพื่อนเวลาที่
เพื่อนไมมีใช    

.478** .467** ตัดท้ิง 

41 ฉันคิดวาไมจําเปนที่จะตองชวยเหลือเด็กหรอื
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหแมวาฉันจะสามารถทํา
ไดก็ตาม    

.709** .665** คัดเลือกไว 

42 ฉันอดไมไดที่จะตอวาเพื่อนเมื่อเพื่อนทํางาน
ผิดพลาดแมเขาจะรูสึกเสียใจอยูแลวก็ตาม  

.543** .513** คัดเลือกไว 

43 ฉันหัวเราะเมื่อเพื่อนถูกแกลงแลวรองไห    .625** .605** คัดเลือกไว 
44 เวลาที่เห็นคนแกกําลังจะขามถนน  ฉันจะเขาไปชวย

พาขาม    
.339** .303** ตัดท้ิง 

45 ฉันพยายามชวยเหลือเพื่อนอยางเต็มที่เมื่อเพื่อนขอ
ความชวยเหลือในส่ิงที่ฉันทําได    

.616** .557** คัดเลือกไว 
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รวมทั้งฉบับ 

หมายเหตุ 

46 เมื่อที่บานมีปญหาการเงิน  ฉันจะประหยัดมากขึ้น
เพื่อชวยแบงเบาภาระของพอแม  

.606** .551** ตัดท้ิง 
 เนื่องจากเปน
เรื่องครอบครัว
คลาย ขอ 37 

47 เวลาที่เพื่อนมีปญหาฉันจะรบัฟงปญหาและให
คําปรึกษาที่ทําได    

.601** .515** ตัดท้ิง 

48  เมื่อเพื่อนรูสึกอายกับส่ิงที่ตนเองทํา  ฉนัก็จะยิ่ง
ลอเลียนเพื่อนมากขึ้น   

.671** .664** คัดเลือกไว 

49 ฉันไมรูวาควรจะพูดหรือทําอยางไรดี  เมื่อเห็นวา
เพื่อนอยูในอารมณโกรธ   

.300** .272** คัดเลือกไว 

50 ฉันระมัดระวังคําพูดหรือการแสดงออกที่กระทบ
จิตใจผูอื่น  เวลาที่เขาประสบเหตุการณที่เลวราย   

.292** .254** คัดเลือกไว 

 
** มีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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