
การสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ์ 

ของ 

ฐิตนินัท์  สมัมานชุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา 

ตามหลกัสตูรปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวดัผลการศกึษา 

พฤษภาคม 2556 

 

 



การสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ์ 

ของ 

ฐิตนินัท์  สมัมานชุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา 

ตามหลกัสตูรปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวดัผลการศกึษา 

พฤษภาคม 2556 

ลขิสทิธ์ิเป็นของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 



การสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคดัยอ่ 

ของ 

ฐิตนินัท์  สมัมานชุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา 

ตามหลกัสตูรปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวดัผลการศกึษา 

พฤษภาคม 2556 

 

 



ฐิตนินัท์    สมัมานชุ.  (2556).  การสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ดา้นการมีทกัษะสือ่สาร.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  คณะกรรมการควบคุม : อาจารย์ ดร.รณิดา      

เชยชุ่ม, อาจารย์ ดร.ละเอียด รักษ์เผา่. 

 

 การวิจยัครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายสําคญัเพ่ือสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ตามแนวคิดของมหาวิทยาลยั 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการใช้

ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ 

(Teaching) และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร (Information 

Communication Technology : ICT) และตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ซึง่ประกอบด้วยคา่อํานาจ

จําแนก คา่ความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง ศกึษาจากกลุม่ตวัอยา่งนิสติระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 1,446 คน ซึง่เลือกมาโดย   

การสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling) 

 ผลการวิจัยพบว่า แบบวัดอัตลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะ

ส่ือสาร ท่ีสร้างขึน้มีคณุภาพใช้ได้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ค่าความเท่ียงตรงเชิงพินิจของแบบวดัอัตลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ      

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร มีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต ่0.57-1.00 

2. คา่อํานาจจําแนก อยูร่ะหวา่ง 0.47 - 0.73   

3. คา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะ

ส่ือสาร มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.96  

4. คา่ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านการมีทกัษะสื่อสาร ตรวจสอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั เพ่ือหาค่าสถิติจากการ

ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแบบวัดอัตลักษณ์นิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะสื่อสาร พบว่า โมเดลแบบวัดอัตลักษณ์นิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบย่อยในแต่ละด้านเป็นบวก ตัง้แต่ 0.79-0.92 

โดยด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชัดเจน มีค่านํา้หนักองค์ประกอบมากท่ีสุด 

เท่ากบั 0.92 รองลงมา ได้แก่ ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้  และด้านความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบ 0.90 และ 0.72 ตามลําดบั 

และเม่ือพิจารณาค่าสถิติ คือ ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ์(X 2/df) = 1.99  ค่าดชันีวดัความสอดคล้อง

กลมกลืนเชิงสมัพทัธ์ (CFI) = 1.00 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 0.95 คา่ดชันีวดัระดบั



ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI)  = 0.94 และคา่รากท่ีสองของคา่เฉลี่ยความคลาดเคล่ือนกําลงั

สองของการประมาณค่า (RMSEA) = 0.03 เป็นไปตามเกณฑ์ของความสอดคล้องกลมกลืน             

จงึพิจารณาได้ว่า โมเดลแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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The main purposes of this research were to construction of Srinakharinwirot 

University Student’ Identity for communication test by  Srinakharinwirot University  that  were 

language (ability to use and understanding languages for communication) , teaching (ability to convey 

the information/ knowledge) and information communication technology (ability  to use the 

technology information to communicate).  And to confirm the quality its  discrimination, reliability 

and validity of the test.  The participants were 1,446  students of Srinakharinwirot University 

in 2nd  semester of 2012, selected through Stratified Random Sampling Technique 

The research results were as follows: 

1. TheconstructionofSrinakharinwirot University Student’ Identity for communication  

test  had indexes of congruenc (IOC) ranged from 0.57-1.00 

     2. Item discriminations  were between 0.47 - 0.73 

     3. Reliability  of test  was  0.96 

     4. Construct Validity of test  was confirmed by factor analysis to calculate the 

statistic from the test between the model fitted  well and the empirical data of  

Srinakharinwirot University Student’ Identity for communication test. Factors loading of  test  

were between 0.79-0.92. The language was the highest 0.92 , teaching and technology 

information to communicate  were  0.90 and 0.72 respectively. The goodness of fit measures  

for the model were  X 2/df = 1.99 , CFI = 1.00 , GFI = 0.95 ,  AGFI = 0.94  and RMSEA = 

0.03 Thus the model fitted well the empirical data.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

ปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเอาใจใส่ให้คําปรึกษาเป็นอย่างดีของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.รณิดา เชยชุ่ม ในฐานะประธานท่ีปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.ละเอียด  รักษ์เผา่ ในฐานะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผู้วิจยัขอ

กราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู  

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์  รองศาสตราจารย์ชศูรี วงศ์รัตนะ 

อาจารย์ ดร.ละเอียด  รักษ์เผ่า และอาจารย์ ดร.รณิดา เชยชุ่ม ท่ีกรุณาเป็นกรรมการสอบปริญญา

นิพนธ์ และได้ให้คําแนะนําท่ีทําให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์ยิ่งขึน้ และท่ีสําคญัยิ่งผู้วิจยัขอกราบ

ระลกึถึงพระคณุอาจารย์ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษาทกุท่านท่ีได้อบรมสัง่สอนให้วิชาความรู้ 

ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การทําปริญญานิพนธ์ฉบบันีจ้นสําเร็จลลุว่ง 

ขอกราบขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงศ์ สธุรรมรักษ์  อาจารย์ ดร.พรรณี 

บญุประกอบ  อาจารย์ ดร.สจิุตรา ศรีสงัข์  อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์  อาจารย์พทัธยา  จิตต์เมตตรา  อาจารย์ ดร. 

วิไลลกัษณ์ ลงักา  และอาจารย์ ดร.อิทธิพทัธ์ สวุทนัพรกูล   ท่ีได้กรุณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใช้และเก็บข้อมลูในการทําวิจยัครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 

ขอกราบขอบพระคณุผู้บริหารมหาวิทยาลยั ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน คณาจารย์ บคุลากร 

และนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูเพ่ือใช้ในการวิจยัเป็นอย่างดียิ่ง และขอขอบพระคณุบณัฑิตวิทยาลยัในการให้ทนุสนบัสนนุการ

ทําวิจยัในครัง้นี ้

ขอกราบขอบพระคณุบิดา มารดา ครอบครัวท่ีให้กําลงัใจ ความห่วงใย ทําให้ลกูประสบ

ความสําเร็จในการศกึษา รวมทัง้ขอขอบคณุเพ่ือนทกุคนท่ีเป็นกําลงัใจและคอยช่วยเหลือผู้วิจยัมาโดย

ตลอด 

คณุคา่ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากปริญญานิพนธ์เลม่นี ้ ผู้วิจยัขอน้อมรําลกึและบชูาพระคณุบพุการี

ของผู้วิจยั และบรูพาจารย์ทกุท่านท่ีอยู่เบือ้งหลงัในการวางรากฐานการศกึษาให้กบัผู้วิจยัตัง้แต่อดีต

จนถึงปัจจบุนั 
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  1 

บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภมูิหลัง 

 พนัธกิจท่ีสําคญัท่ีสดุของสถาบนัอดุมศกึษา คือ การผลิตบณัฑิต หรือการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนให้ผู้ เ รียนมีความ รู้ในวิชาการและวิชา ชีพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตร ท่ี กําหนด                     

ซึ่งคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีผู้ สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร  มี 5 ด้าน ได้แก่     

ด้านคณุธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สว่นคณุลกัษณะบณัฑิตตามความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิต อาจมีความหมายแตกตา่งกนัตามลกัษณะ

อาชีพหรือบริบทของผู้ ใช้  และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคณุวฒุิแห่งชาติ หรือท่ีมีลกัษณะเพิ่มเติม

จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ 

ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผู้ สําเร็จการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา หรือผู้ สําเร็จการศึกษาในหลกัสตูรท่ีเน้นการวิจยั ควรมีคณุลกัษณะเพ่ิมเติมด้านความ

เป็นนักวิชาการ การเป็นผู้ นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์และ       

การนําเสนอผลงาน ดงันัน้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกําหนดเป็นตวับ่งชีร้ะบบและ

กลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สํานักงานคณะกรรมการ           

การอดุมศกึษา. 2553: 62) 

 การท่ีสถาบนัอดุมศกึษาดําเนินการรับนิสิตท่ีมีคณุสมบตัิและจํานวนตรงตามแผนการรับนิสิต 

สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบณัฑิตอย่างมีคุณภาพ และสถาบนัผลิตบณัฑิตได้ตามมาตรฐาน

คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาตแิละทกัษะทางวิชาชีพ รวมทัง้ได้บณัฑิตตามคณุลกัษณะท่ีเป็นจดุเน้น

ของสถาบนั กลา่วคือ เป็นผู้ใช้ภาษาได้ดี ถกูต้อง ประพฤตดีิ มีกริยามารยาทดี มีรสนิยมดี คดิตรึกตรอง

ได้ถ่องแท้ เจริญงอกงามเพราะความใฝ่รู้และสามารถแปลความคิดเป็นการกระทําได้สําเร็จ เป็นผู้ เรือง

ปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้ มีทกัษะและภมูิปัญญาในฐานะนกัวิชาการและนกัวิชาชีพขัน้สงู 

มีทกัษะในการวิจยั และมีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสงัคมไทยและสงัคมโลกตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ ดงันัน้สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน) จึงกําหนดเป็นตัวบ่งชีคุ้ณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ



 
 

2 

มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ อยู่ในกลุม่ตวับง่ชีพื้น้ฐาน (สํานกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคณุภาพการศกึษา. 2554: 62) 

ด้วยในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) ได้กําหนดตวับ่งชีเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตวับ่งชี ้

พืน้ฐาน หมายถึง กลุ่มตวับ่งชีท่ี้ประเมินภายใต้ภารกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถชีผ้ลลัพธ์และ

ผลกระทบได้ดี และมีความเช่ือมโยงกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 2)กลุม่ตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ 

หมายถึง กลุ่มตวับ่งชีท่ี้ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้

สถานศึกษา  รวมถึงความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ

สถานศกึษา โดยได้รับการอนมุตัิจากสภาสถาบนั และ 3) กลุม่ตวับ่งชีต้ามมาตรการสง่เสริม หมายถึง 

กลุ่มตวับ่งชีท่ี้ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลยัโดยมหาวิทยาลยัเป็นผู้ กําหนดแนวทาง    

การพฒันาเพ่ือร่วมกนัชีแ้นะ ป้องกนัและแก้ไขปัญหาสงัคมตามนโยบายของรัฐซึง่สามารถปรับเปล่ียน

ตามกาลเวลาและปัญหาสงัคมท่ีเปล่ียนไป  

ด้วยความเช่ือมั่นว่านิสิตคืออนาคตของประเทศ นิสิตคือเจ้าของสังคมเจ้าของโลกใบนี ้        

ในวนัข้างหน้าถ้าสงัคม มหาวิทยาลยั ครอบครัว สร้างนิสิตท่ีไร้คณุภาพ  โลกและสงัคมในอนาคตย่อม

ไร้คณุภาพด้วย ในทางกลบักนัถ้านิสิตดีงาม โลกและสงัคมย่อมดีงามด้วย คณุภาพและความดีงาม

ของบุคคล นักเรียน นิสิต ต้องหลอมรวมไว้ในทุกศาสตร์ ทุกคณะ สถาบัน สํานัก ทุกรายวิชา            

ทุกกิจกรรม ครูอาจารย์ทุกคนทุกรายวิชาต้องรับผิดชอบอย่างเต็มกําลงัความสามารถ มหาวิทยาลยั

ผลติคนเก่งวิชาออกไป แตเ่ห็นแก่ตวั สร้างปัญหา สร้างสงัคมให้เลวร้าย มหาวิทยาลยัจงึต้องรับผิดชอบ

ในกระบวนการทางการศกึษาด้วย(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2554: 3) 

 การพัฒนาศักยภาพนิสิตเป็นยุทธศาสตร์และภารกิจของการบริหารมหาวิทยาลัย              

การตระหนกัร่วมกนั การสร้างวิสยัทศัน์องค์กร การพฒันาวฒันธรรม การบริหารจดัการและการทํางาน

ของทุกคนในองค์กร ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสนบัสนุนวิชาการ นิสิต ท่ีต้องรับผิดชอบเข้มแข็ง 

และร่วมกันยืนหยัดพัฒนาอย่างแท้จริง (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานยุทธศาสตร์เพ่ือ           

การพฒันา. 2548: 152) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันทางการศึกษาท่ีทําหน้าท่ีในการพัฒนา

ศกัยภาพของนิสิตให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศกัยภาพ  และจากการท่ีมหาวิทยาลยัได้กําหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศกัยภาพนิสิตว่า นิสิตของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒควรมีคุณลกัษณะ
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เฉพาะของนิสิตในภาพรวม เรียกว่า อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย

คุณลกัษณะ 8 ประการ ได้แก่ คิดเป็นทําเป็น หนักเอาเบาสู้   รู้กาลเทศะ เป่ียมจิตสํานึกสาธารณะ       

มีทักษะส่ือสาร อ่อนน้อมถ่อมตน  งามด้วยบุคลิก และพร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ โดยเร่ิมมี             

การถ่ายทอด เผยแพร่และจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นผู้ มีอัตลักษณ์ดังกล่าวแก่นิสิต 

คณาจารย์และบุคลากร โดยเฉพาะนิสิตใหม่มาตัง้แต่ปีการศึกษา 2549 ซึ่งดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 

และในปีการศึกษา 2553 ได้เพิ่มเติมคุณลกัษณะอตัลกัษณ์นิสิต อีก 1 ประการ คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต  

และขยายผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตสู่หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลยั ดงันัน้ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิสิตท่ีมหาวิทยาลยัจัด

ให้กบันิสิตในรูปแบบต่างๆ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการหล่อหลอมให้นิสิตและบณัฑิตของมหาวิทยาลยัมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลัยคาดหวัง ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวนัน้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลยัท่ีกําหนดอัตลกัษณ์นิสิต เพ่ือเป็นแนวทางสําคญัให้นิสิตยึดถือปฏิบตั ิ            

โดยสอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถก้าวเข้าสู่

กระแสโลกาภิวัฒน์ในฐานะทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเจริญงอกงามทัง้ด้านความรู้ และคุณธรรม

จริยธรรม(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2554: 68).    

ในปี พ.ศ. 2553 สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 

หรือ สมศ. ได้กําหนดตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ให้เป็นมิตหินึง่ในการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม และได้

อธิบาย อตัลกัษณ์ ไว้วา่หมายถึง บคุลกิ ลกัษณะท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และ

วตัถปุระสงค์ของสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบนั  และให้แนวทาง

ในการกําหนดตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์ของสถานศึกษาไว้ว่า  สถานศึกษาควรใช้คําท่ีสามารถระบุ

ลกัษณะเฉพาะ  สามารถเก็บข้อมลูได้และวดัผลได้จริง  ซึง่อตัลกัษณ์ท่ีกําหนดไมต้่องนําทกุประเด็นท่ีมี

ในปรัชญา ปณิธานมารวมไว้ทัง้หมด  แต่เป็นการประมวลภาพรวมโดยสรุปท่ีจะปรากฏเป็นลกัษณะ

นิสยัท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้ เรียน  ซึ่งเป็นการค้นหาตวัตนท่ีโดดเด่นท่ีสุดท่ีสถานศึกษาได้

ถ่ายทอด ปลกูฝัง และบม่เพาะจนสะท้อนออกมาในตวัผู้ เรียนได้ชดัเจนท่ีสดุ 

 และจากพืน้ฐานอัตลักษณ์นิสิต 9 ประการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นัน้  ใน         

ปีการศกึษา 2554 ด้วยท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2554 มีมติ

เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของ
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มหาวิทยาลยั โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบกบัตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 

และกําหนดให้อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั คือ อตัลกัษณ์นิสิตท่ีมหาวิทยาลยัให้ความสําคญั ได้แก่   

“มีทกัษะส่ือสาร” ท่ีครอบคลมุทัง้ 3 ด้าน ได้แก่  ความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน 

(Language) ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ (Teaching) และความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร (Information Communication Technology : ICT) อนัมาจาก

รากฐานของ “ความเป็นครู”  ซึ่งผลการบริหารสถาบนัให้เกิดอตัลกัษณ์จะเกิดขึน้เม่ือผู้บริหาร 

คณาจารย์ และบุคลากรมุ่งส่งเสริม ผลักดนั และสร้างโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาตนเองให้ “มีทักษะ

ส่ือสาร” พร้อมร่วมเป็นต้นแบบในการ “มีทกัษะส่ือสาร” ท่ีดี  และผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์

นัน้จะเกิดขึน้เม่ือนิสติและบณัฑิตพฒันาตนเองให้ “มีทกัษะส่ือสาร” ครอบคลมุทัง้ 3 ด้าน (Language, 

Teaching and ICT) พร้อมทัง้พฒันาตนเองให้ “มีทกัษะส่ือสาร” ท่ีดี เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติหรือ

นานาชาตติอ่ไป (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2554: 45) 

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยมีความหวังว่า เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ของการกําหนด     

อตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะส่ือสาร จึงควรมีการวดัและประเมิน   

อตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะสื่อสาร โดยต้องอาศยัเคร่ืองมือวดัท่ีมี

คุณภาพเพียงพอในการวัด เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของนิสิตตามความคาดหวังของ

มหาวิทยาลยั และเพ่ือให้นิสิตมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามความต้องการของสงัคม  และจากการท่ี

มหาวิทยาลยัมีการกําหนดอตัลกัษณ์นิสิตด้านการมีทกัษะส่ือสาร แล้วนัน้  พบว่ามหาวิทยาลยัยงัไม่มี

เคร่ืองมือในการวัดอัตลกัษณ์นิสิตด้านการมีทักษะสื่อสาร  ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการบ่งชีว้่านิสิตนัน้มี

ทกัษะส่ือสารตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนดไว้หรือไม ่หรือมีมากหรือน้อยเพียงใด 

 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านการมีทักษะส่ือสาร  เพ่ือให้มีเคร่ืองมือในการวัดอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร แล้วสามารถนําข้อมลูไปใช้เป็นสารสนเทศสําหรับการบริหารและการตดัสินใจ

ในเชิงการบริหารงานด้านการพฒันาศกัยภาพนิสิตของมหาวิทยาลยั และเพ่ือตรวจสอบคณุภาพของ

แบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะสื่อสาร ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ     

การพฒันาศกัยภาพนิสติให้เป็นไปตามอตัลกัษณ์นิสติ ด้านการมีทกัษะส่ือสารท่ีดีตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของการวจิัย 
    ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้กําหนดความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ด้านการมีทกัษะ

ส่ือสาร  ระดบัปริญญาตรี 

2. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ดงันี ้

 2.1 คา่อํานาจจําแนก 

 2.2 คา่ความเช่ือมัน่ 

 2.3 คา่ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 

 

ความสาํคัญของการวจิัย 

 การศึกษาครัง้นีทํ้าให้ได้แบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมี

ทักษะสื่อสาร ท่ีมีคุณภาพ โดยทราบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดอัตลักษณ์นิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ท่ีวดัได้ตรงตามลกัษณะของนิสิตท่ีมีอตัลกัษณ์

นิสิตด้านการมีทักษะส่ือสาร  และยงัทราบถึงความเช่ือมัน่ของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยั   

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ซึ่งจะเป็นแนวทางในการนําแบบวดัท่ีมีคณุภาพไปพฒันา  

อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารและฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต  ตลอดจนผู้ เก่ียวข้องสามารถนําไปใช้วดั

และพฒันาอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร นอกจากนีย้งัเป็น

แนวทางในการสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสติของสถาบนัการศกึษาอ่ืนๆ ด้วย 

 

ขอบเขตของการวจิัย 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 18,059 คน  
 
   กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนิสิตภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั        

ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน  1,446  คน  ซึง่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ 
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แบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยมีกลุม่สาขาวิชาเป็นชัน้ (Strata) และมีนิสิตในแตล่ะกลุม่

สาขาวิชาเป็นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit) 
 
ตวัแปรที่ใช้ในการวิจัย   

  ในการศึกษาเร่ืองการสร้างแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร มีตวัแปรท่ีศกึษาทางด้านคณุภาพของแบบวดั ได้แก่ 

  1. คา่อํานาจจําแนก  

  2. คา่ความเช่ือมัน่ 

  3. คา่ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. อัตลักษณ์นิสิตด้านการมีทักษะส่ือสาร  หมายถึง คณุลกัษณะของนิสิตท่ี

แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเข้าใจชดัเจน สามารถถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ไปสู่

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเข้าใจ และสามารถเลือกวิธีการหรือช่องทางในการส่ือสารกับบุคคลได้อย่าง

เหมาะสม ซึง่ผู้วิจยัได้ขอให้ผู้ ให้ข้อมลูสําคญั (key informant) เขียนบรรยายนิยามของอตัลกัษณ์นิสิต 

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ท่ีครอบคลมุทัง้ 3 ด้าน และสรุปความเป็นนิยามดงันี ้

  1.1 ด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน (Language) 

หมายถึงพฤติกรรมท่ีนิสิตแสดงออกถึงการใช้ภาษาพดู ภาษาเขียน การฟังและการอ่าน ในการสื่อสาร 

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ได้ถูกต้องตามหลกัไวยากรณ์  ใช้ภาษาท่ี

สภุาพและเข้าใจง่าย ซึ่งทําให้การส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน  เหมาะสมกบับุคคล  สถานการณ์ สถานท่ี 

และใช้ภาษาในการสืบค้นข้อมลู ข่าวสาร เพ่ือใช้ในการเรียนหรือการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ตรง

ประเดน็ท่ีศกึษา รวมทัง้การใช้ภาษาท่าทางเพ่ือการส่ือสารได้เหมาะสม 

  1.2 ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ (Teaching) หมายถึง

พฤติกรรมท่ีนิสิตแสดงออกถึงการถ่ายทอดหรือบอกเล่าข้อมลู ความรู้ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ไปสู่ผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม เข้าใจได้ชดัเจน และใช้ทกัษะทางด้านภาษาใน

การเช่ือมโยงข้อมูล/ความรู้กับชีวิตจริง ทําให้การจัดข้อมูลได้ง่ายแก่การเข้าใจ เป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง 

น่าเช่ือถือ ตลอดจนใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ร่วมกับทักษะการสังเกตเพ่ือ
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ตรวจสอบว่าผู้ ฟังได้เข้าใจเร่ืองราวท่ีถ่ายทอด เพ่ือแสดงว่าเป็นการถ่ายทอดข้อมลู ความรู้เป็นไปอย่าง

ได้ผล 

  1.3 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

(Information Communication Technology : ICT) หมายถึงพฤติกรรมท่ีนิสิตแสดงออกถึงการใช้

โปรแกรมพืน้ฐานทางคอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสารข้อมูลไปสู่ผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม โดยการจัดทํา

เอกสาร ส่ือสิ่งพิมพ์ อย่างสร้างสรรค์  ใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมลูได้คล่องแคล่วและไม่ละเมิด

สิทธิของผู้ อ่ืน  ตลอดจนรู้ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสมยัใหม่ ซึ่งนํามาช่วยในการแก้ปัญหา 

ด้านการสื่อสาร และเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารได้อยา่งเหมาะสมและคุ้มคา่ 

 2. คุณภาพของแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตด้านการมีทักษะส่ือสาร  หมายถึง 

คุณลกัษณะของแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตด้านการมีทักษะส่ือสาร ท่ีมีความเหมาะสมตามคุณภาพท่ี

กําหนด โดยพิจารณาได้ ดงันี ้

 2.1 ความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบวดั หมายถึง คณุลกัษณะของแบบวดั

ท่ีสามารถวดัได้ถกูต้องตรงตามคณุลกัษณะท่ีต้องการวดั โดยผู้วิจยัตรวจสอบความเท่ียงตรงดงันี ้

2.1.1 ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face  Validity)  หมายถึง คณุลกัษณะ

ของแบบวดัท่ีสามารถวดัได้ถกูต้องตรงตามคณุลกัษณะท่ีต้องการวดั โดยนําแบบวดัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ให้ 

ผู้ เช่ียวชาญ 7  คน ร่วมกนัพิจารณาว่าตรงกบัคณุลกัษณะท่ีต้องการวดัหรือไม่ ทัง้นีข้้อคําถามท่ีถือว่ามี

ความสอดคล้องจะต้องมีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป 

2.1.2 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  Validity)  หมายถึง 

คณุลกัษณะของแบบวดัท่ีสามารถวดัได้ถกูต้องตรงตามคณุลกัษณะท่ีต้องการวดั โดยวิธีการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory  factor  analysis) เพ่ือยืนยนัว่ามีองค์ประกอบในลกัษณะนัน้

จริง โดยการตรวจสอบจากจํานวนองค์ประกอบร่วม ลกัษณะของความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ 

และคา่นํา้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตแตล่ะตวั 

 2.2 อํานาจจําแนก (Discrimination)  ของแบบวดั หมายถึง คณุลกัษณะของ

ข้อความในแบบวดัแต่ละข้อท่ีสามารถจําแนกกลุ่มนิสิตท่ีมีอตัลกัษณ์ด้านการมีทกัษะส่ือสารระดบัสงู

กบักลุม่นิสิตท่ีมีอตัลกัษณ์ด้านการมีทกัษะส่ือสารระดบัน้อย  ออกจากกนัได้ ด้วยวิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 
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  2.3 ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวดั หมายถึง คณุลกัษณะของแบบวดั

ท่ีสามารถวัดคุณลักษณะของผู้ตอบได้คงท่ีแน่นอน ซึ่งพิจารณาจากการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient : α )  

 3. ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ หมายถึง  ผู้ รู้ ท่ี มีส่วนเ ก่ียวข้องกับอัตลักษณ์นิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ด้านการมีทักษะส่ือสาร มีตําแหน่ง บทบาทหน้าท่ี ตลอดจนความ

รับผิดชอบสมัพนัธ์กบัอตัลกัษณ์นิสิตมาเป็นผู้ ให้นิยามอตัลกัษณ์นิสิตด้านการมีทกัษะส่ือสาร  จํานวน 

12 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ 

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบริหาร  และด้าน

การจดัการเรียนการสอนจากสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  และกลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยมีเกณฑ์ในการ

พิจารณาคณุสมบตัิของผู้ ให้ข้อมลูสําคญั ได้แก่  1) เป็นผู้บริหารระดบัมหาวิทยาลยัท่ีมีสว่นร่วมในการ

กําหนดอตัลกัษณ์นิสิตด้านการมีทกัษะส่ือสาร  2) เป็นผู้บริหารระดบัหน่วยงานท่ีมีการจดัการเรียน 

การสอน 3) เป็นอาจารย์ท่ีมีสว่นร่วมในการสง่เสริมอตัลกัษณ์นิสติ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร และ 4) เป็น

อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนนิสติ ไมน้่อยกวา่  3 ปี 

 4. ผู้เ ช่ียวชาญ หมายถึง ผู้ ท่ี สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทหรือสูงกว่า               

ในสาขาวิชาการวดัผลการศึกษา และมีประสบการณ์ในการวดัผลการศึกษา จํานวน 2 คน และผู้ ท่ี

เก่ียวข้องในการพฒันาศกัยภาพนิสิตตามอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมี

ทกัษะสื่อสาร  จํานวน 5 คน  ซึ่งเป็นผู้พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงพินิจของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 เน่ืองจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้กําหนดอตัลกัษณ์นิสิตด้านการมีทกัษะสื่อสาร  

ทําให้ผู้ วิจัยมีความสนใจในการสร้างเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพเพ่ือวัดคุณลักษณะดังกล่าว ดังนัน้            

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะ

ส่ือสาร และตรวจสอบคณุภาพแบบวดั ดงัแสดงในภาพประกอบ 1  
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

 

 

 

 

แบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

คุณภาพของแบบวัด  

1. อํานาจจําแนก (Discrimination)  

2. ความเช่ือมัน่ (Reliability)  

3. ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  Validity)   

อตัลกัษณ์นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

ความสามารถในการใช้ภาษา

ส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน 

ความสามารถในการถ่ายทอด

ข้อมลู/ความรู้ 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
       การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร และตรวจสอบคณุภาพของแบบวดั โดยผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์ 

1.1 ความหมายของอตัลกัษณ์ 

1.2 ความหมายของอตัลกัษณ์แห่งตน 

1.3 ทฤษฎีและแนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์แห่งตน 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ 

2.1 ตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ของ สมศ. และ สกอ. 

2.2 ตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ     

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์นิสติ มศว 

3.1 การพฒันาศกัยภาพและอตัลกัษณ์นิสติ มศว 

3.2 ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างปัญญาของนิสติ มศว 

4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการส่ือสาร 
4.1 ความหมายของการส่ือสาร 

4.2 ประเภทของการส่ือสาร 

4.3 องค์ประกอบของการส่ือสาร 

4.4 ความสําคญัของการสื่อสาร 

5.   เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์ 

5.1 การสร้างและพฒันาแบบวดัด้านจิตพิสยั 

5.2 การตรวจสอบคณุภาพของแบบวดั 

6.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 6.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์ 

 6.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการส่ือสาร 
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เอกสารที่เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์     
ความหมายของอัตลักษณ์ 

ผู้ วิจัยได้ศึกษาความหมายของอัตลักษณ์จากเอกสารต่างๆ ซึ่งมีผู้ ให้ความหมายคําว่า        

“อตัลกัษณ์” ดงันี ้

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ งานยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันา. (2548: 152) อธิบายไว้ว่า   

อตัลกัษณ์นิสิต มศว (SWU Students’ Identity) “อตัลกัษณ์” อาจหมายถึงลกัษณะเฉพาะ ลกัษณะท่ี

แสดงตวัตน ลกัษณะท่ีก่อเกิดมาจากเจตจํานงค์ อดุมการณ์ ประวตัศิาสตร์ บริบท 

อภิญญา เฟ่ืองฟูสกลุ (2546: 1) ได้กล่าวถึง อตัลกัษณ์ คือ คณุสมบตัิท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งหรือเฉพาะของสิ่งนัน้ท่ีทําให้โดดเด่นขึน้มา และมีความแตกต่างจากสิ่งอ่ืน  

ดงันัน้คําวา่ “อตัลกัษณ์” ดจูะเหมาะสมกวา่เอกลกัษณ์ในความหมาย Identity ในยคุปัจจบุนั 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และดจุเดือน พนัธุมนาวิน (2538: 77) ได้กลา่วถึง อตัลกัษณ์ หมายถึง 

โครงสร้างของบุคลิกภาพของบุคคลท่ีเกิดจากการรู้จักตวัตน การยอมรับตนว่ามีลกัษณะท่ีคงท่ีและ

ต่อเน่ืองมาตัง้แต่เด็กจนถึงผู้ ใหญ่ ในขณะเดียวกัน บุคคลก็เข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนตามท่ีสงัคม

และวฒันธรรมกําหนดและรับรู้ลกัษณะความรู้ ความสามารถ ความต้องการของตนได้สอดคล้องกับ

สงัคมและคนรอบข้าง ทําให้ความมัน่ใจในตนเองท่ีสามารถทําทกุอย่างได้ดีตามมาตรฐานตนเองและ

สงัคมไปพร้อมกนั 

มาร์เซีย (สายฝน ควรผดงุ. 2536: 16 ; อ้างอิงจาก Marcia. 1980) ได้กลา่วถึง  อตัลกัษณ์  คือ 

ลกัษณะโครงสร้างแห่งตน (Self–Structure) ว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในตวับคุคล มีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามแรงขบั ความสามารถ ความเช่ือและการปรับตวัของบคุคล ถ้าพฒันาการของโครงสร้างแห่งตนดี

จะมีความเป็นตวัของตวัเอง รู้ถึงความเหมือนและความต่างของตนกบัผู้ อ่ืน ถ้าพฒันาการโครงสร้าง

แห่งตนไมดี่ จะทําให้เกิดความสบัสนใจตนเอง และอาศยัสิง่ภายนอกมาช่วยประเมินตนเอง 

 เจฟฟ่ี (Jeffrey. 1985: 416) ได้กลา่วถึง อตัลกัษณ์ คือ ความรู้สกึนึกคิดท่ีเก่ียวกบัตวัตนและ

แสดงออกในรูปแบบของพฤตกิรรม 

 จากความหมายข้างต้นสรุปได้วา่ อตัลกัษณ์ หมายถึง คณุลกัษณะเฉพาะของบคุคลท่ีจะแสดง

ออกมาเป็นพฤตกิรรม เม่ือบคุคลนัน้เข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนตามท่ีสงัคมและวฒันธรรมกําหนดไว้ 

 
ความหมายของอัตลักษณ์แห่งตน (Self Identity) 

ผู้วิจยัได้ศกึษาความหมายของอตัลกัษณ์แห่งตนจากเอกสารต่างๆ ซึง่มีผู้ ให้ความหมายคําว่า        

“อตัลกัษณ์แห่งตน” ดงันี ้
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ปรีชา ธรรมา (2548: 49) ได้กลา่วถึง อตัลกัษณ์แห่งตน หมายถึง ลกัษณะอนัเป็นเอกภาพ

ภายในตนของบคุคลอนัเน่ืองมาจากผลของการบรูณาการของพฒันาการด้านต่าง ๆ ของบคุคลใน    

แต่ละระดบัอาย ุ อตัลกัษณ์แห่งตนเปล่ียนแปลงไปตามวยัและประสบการณ์ และสะท้อนให้เห็นถึง

บคุลกิภาพของบคุคลนัน้ 

เนาวรัตน์ อ่ิมลิม้ธาร (2546: 39) ได้ให้ความหมายของสภาวะทางอตัลกัษณ์แห่งตนว่า 

หมายถึง สภาวะท่ีบคุคลให้คําจํากดัความของตนเองในบทบาท ทศันคต ิความเช่ือและความปรารถนา 

เป็นสภาวะท่ีคงอยูเ่ป็นรูปแบบของความต้องการภายใน ความสามารถเป็นการรับรู้ในตนเองและทศันะ

ทางการเมือง สงัคม รู้ว่าตนเป็นใคร เป็นคนชนิดใด รู้ถึงวิถีทางการดําเนินชีวิต รู้ว่าต้องการอะไรจาก

ชีวิต ต้องการเป็นบคุคลแบบใด มีความเช่ือทางศาสนา คา่นิยม และทศันคติอย่างไร โดยเกิดจากการ

สงัเคราะห์เก่ียวกบัความต้องการในการปรับตวัทางด้านชีววิทยา จิตวิทยา และสงัคม ท่ีบรูณาการมา

จากการท่ีได้เห็นได้ยินและเข้าไปมีสว่นร่วมกบัสงัคม ทําให้เกิดการคดัเลือกและสะสมบคุลิกภาพท่ีตน

ต้องการ แยกได้เป็น 2 ด้านคือ สภาวะอตัลกัษณ์แห่งตนในมโนภาพ ได้แก่ มโนภาพทางอาชีพ 

การเมือง ศาสนา และปรัชญาในการดําเนินชีวิต และสภาวะอตัลกัษณ์แห่งตนระหว่างบคุคล ได้แก่ 

รูปแบบการมองบทบาททางเพศ สมัพนัธภาพ กิจกรรมพกัผอ่นหยอ่นใจ 

ระพินทร์ ฉายวิมล (2545: 58) ได้กลา่วถึง อตัลกัษณ์แห่งตน หมายถึง ความสามารถใน      

การจดัระบบของความต้องการ ความสามารถ ความเช่ือของบคุคลแต่ละคน เพ่ือแสดงถึงภาพพจน์

ของตนเองซึง่จะเก่ียวข้องกบักระบวนการเลือก และตดัสินใจเก่ียวกบัความสนใจในอาชีพ บทบาททาง

เพศ และปรัชญาการดําเนินชีวิต 

จตรุพร ลิม้มัน่จริง (2544: 249) ได้กลา่วถึง อตัลกัษณ์แห่งตนว่า หมายถึง การให้คําจํากดั

ความของตนเองของบคุคล ในฐานะท่ีแยกแตล่ะบคุคลออกมาจากบทบาท ทศันะคติ ความเช่ือและ

ความปรารถนา โดยเกิดมาจากการสงัเคราะห์เก่ียวกบัความต้องการในการปรับตวัทางด้านชีววิทยา 

จิตวิทยาและสงัคม 

จริยกลุ ตรีสวุรรณ (2542: 8) ได้กล่าวถึง อตัลกัษณ์แห่งตนว่า หมายถึง โครงสร้างของ

บคุลิกภาพของบุคคลท่ีเกิดจากการรู้จกัและเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง และมัน่ใจในตนเองซึ่งมี

พืน้ฐานมาจากการมีความไว้วางใจตนเองและผู้ อ่ืน มีความเป็นตวัของตวัเอง มีความคิดริเร่ิม และมี

ความขยนัหมัน่เพียร 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2541: 14) ได้กลา่วถึง อตัลกัษณ์แห่งตนในความหมายของอีริคสนั

หมายถึง โครงสร้างของบคุลิกภาพของบคุคลท่ีเกิดจากการรู้จกัตนและการยอมรับตนว่ามีลกัษณะท่ี

คงท่ีและต่อเน่ืองมาตัง้แต่เด็กจนถึงผู้ ใหญ่ ในขณะเดียวกนับุคคลก็เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตน

ตามท่ีสงัคมและวฒันธรรมของตนกําหนดไว้ และมองเห็นว่าลกัษณะความรู้ ความสามารถ และความ
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ต้องการของตนนัน้สอดคล้องกับความต้องการของสงัคมและคนรอบข้าง ทําให้เกิดความมัน่ใจใน

ตนเองว่าตนเองจะสามารถ “ทําทกุอย่างได้ดี” ตามมาตรฐานของตนเองและของสงัคมไปพร้อมกนั 

โครงสร้างของอตัลกัษณ์แห่งตนมีหลายองค์ประกอบหรือหลายด้าน ท่ีสําคญัคือ ด้านอาชีพการงาน 

ด้านศาสนา ด้านการเมือง ด้านบทบาททางเพศและทางด้านคา่นิยมอ่ืน ๆ 

ออฟเฟอร์ และคนอ่ืน ๆ (เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ. 2541: 16 ; อ้างอิงจาก Offer; & et al. 

1981: 11) ได้กลา่วถึง อตัลกัษณ์แห่งตนว่าเป็นการท่ีวยัรุ่นมีความเข้าใจตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนและเรียนรู้

ว่าจะเช่ือมความสมัพันธ์กับคนอ่ืนขณะท่ีต้องการความเป็นตวัของตวัเองและอิสระ โดยอาศัย

ประสบการณ์จากกระบวนการทางสงัคม และวฒันธรรมในวยัเดก็ 

เสาวภา เบ็ญจพนัธุ์ทวี (2540: 9) ได้สรุปความหมายของอตัลกัษณ์แห่งตนว่า หมายถึง 

ความรู้สกึ นึกคิด และการรับรู้เก่ียวกบัตนเองว่าตนเป็นใคร มีร่างกาย นิสยั อารมณ์ คา่นิยม ความเช่ือ 

และในการแสดงออกของตนแตกตา่งหรือเหมือนกบับคุคลอ่ืนในเร่ืองใด และถ้าบคุคลมีโครงสร้างแห่ง

ตนท่ีพฒันาดีจะทําให้บคุคลปรับตวัได้ และบรรลอุตัลกัษณ์แห่งตน สว่นโครงสร้างแห่งตนท่ีพฒันาไม่ดี 

ทําให้บคุคลปรับตวัไมไ่ด้ก็จะเกิดความสบัสนในอตัลกัษณ์แห่งตน 

มาร์เชีย (เสาวภา เบ็ญจพนัธุ์ทวี. 2540: 8-9 ; อ้างอิงจาก Marcia. 1975) ได้กลา่วถึง          

อตัลกัษณ์แห่งตนในลกัษณะโครงสร้างแห่งตน(Self-Structure) ว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดภายในตวับุคคลมี                  

การเปล่ียนแปลงไปตามแรงขบั ความสามารถ ความเช่ือ และประวตัคิวามเป็นมาในการปรับตวัของแต่

ละคน ถ้าบคุคลมีโครงสร้างของพฒันาการท่ีดีก็จะทําให้มีความเป็นตวัของตวัเอง รู้ถึงความเหมือน

และความแตกตา่งของตนกบัผู้ อ่ืน เข้าใจจดุเดน่และจดุด้อยของตนทําให้เกิดการกําหนดแนวทางของ

ตนเอง ถ้ามีโครงสร้างพฒันาการท่ีไม่ดีทําให้เกิดความสบัสนในตนเอง สว่นความหมายของอตัลกัษณ์

แห่งตนด้านเนือ้หานัน้ประกอบด้วยจดุมุ่งหมาย คา่นิยม และความเช่ือท่ีบคุคลได้ตกลงใจอย่างไม่มีข้อ

สงสยั การตกลงใจนีต้้องมีพฒันาการท่ีตอ่เน่ืองเป็นเวลานานแล้ว จงึเลือกจดุมุง่หมายและความเช่ือนัน้

อยา่งเหมาะสมกบัแนวทาง วตัถปุระสงค์และวิถีชีวิตของตน 

อษุา ศรีจินดารัตน์ (2533: 16) ได้สรุปว่า อตัลกัษณ์แห่งตน หมายถึง ความเข้าใจในตนเองว่า 

ตนเป็นใคร มีความคิดในเร่ืองการแสดงออกของตนเอง เพ่ือการดําเนินชีวิตในแนวทางใดทางหนึ่ง

ยอมรับในความแตกตา่งและความเหมือนกนัของบคุคลในเร่ืองตา่ง ๆ อตัลกัษณ์แห่งตนพิจารณาจาก

ความหมายแบง่ออกเป็นสองด้าน คือ ด้านโครงสร้างแห่งตนท่ีพฒันาได้ดี ทําให้บคุคลปรับตวัได้และ

บรรลอุตัลกัษณ์แห่งตนส่วนโครงสร้างแห่งตนท่ีพฒันาไม่ดี ทําให้บุคคลปรับตวัไม่ได้ก็จะเกิดความ

สบัสนทางอตัลกัษณ์แห่งตน และด้านท่ีสอง คือ ด้านเนือ้หาท่ีบคุคลได้รับจากประสบการณ์ในช่วงชีวิต

ท่ีผา่นมา ทําให้บคุคลแสดงออกอยา่งเหมาะสมตามช่วงชีวิตแล้วบคุคลก็จะบรรลอุตัลกัษณ์แห่งตน 



 
 

14 

วอเตอร์แมน (อษุา ศรีจินดารัตน์. 2533: 15; อ้างอิงจาก Waterman. 1988) ได้กลา่วว่า      

อตัลกัษณ์แห่งตนในความหมายของอีริคสนั หมายถึง ความเช่ือ คา่นิยม จดุมุ่งหมายและการแสดงตน

ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ยอมรับวา่ตนเองแตกตา่งจากบคุคลบางคนและเหมือนกบับคุคลอ่ืนในบางเร่ือง 

ไรซ์ (Rice. 1996: 36) ได้สรุปความคิดของนกัจิตวิทยาหลายท่าน และเสนอว่าอตัลกัษณ์แห่ง

ตน เป็นผลรวมของการรับรู้ว่าตนเองเป็นอย่างไร มีบทบาททางสงัคมอย่างไร ผู้ ท่ีมีความสําเร็จใน     

การพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน จะมีการยอมรับตวัเองสงู และอตัลกัษณ์แห่งตนเกิดได้จากการพฒันา

ทางด้านร่างกาย เพศ สงัคม อาชีพ จริยธรรม อดุมคต ิและบคุลกิภาพ 

แฟรกเจอร์ และแฟดิแมน (Frager; & Fadiman. 1984: 159) ได้สรุปความหมายและปัจจยัใน

การสร้างอตัลกัษณ์แห่งตนว่า อตัลกัษณ์แห่งตนเป็นการให้คณุค่าและการฝึกความอดทน สร้างจาก

พืน้ฐานทางสงัคม การสนบัสนนุจากคนรอบข้าง มีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะสงัคม 

อีริคสนั (Erikson. 1968: 157) ได้กลา่วถึง อตัลกัษณ์แห่งตน หมายถึง ความสามารถของ

บคุคลช่วงวยัรุ่นในการผสมผสานระหวา่งลกัษณะภายในตน ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของแตล่ะบคุคลกบั

ลกัษณะภายนอกคือประสบการณ์จากสงัคมรอบด้าน แล้วสามารถประเมินหรือตดัสินใจด้วยตนเองได้

ว่าตนเองนัน้คือใคร มีความสามารถอะไร ควรจะมีความเช่ือ และดําเนินชีวิตไปในทิศทางใด             

ซึง่ลกัษณะดงักลา่วมีความเป็นลกัษณะเฉพาะตวั และลกัษณะท่ีเหมือนกบับคุคลอ่ืนผสมกลมกลืนอยู ่

จากความหมายข้างต้นสรุปได้วา่ อตัลกัษณ์แห่งตน หมายถึง บคุลกิภาพของบคุคลในการรู้จกั

ตนเอง เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองและเป็นตวัของตวัเอง รู้ว่าตนเองเป็นใคร มีความสามารถ คา่นิยม 

ความเช่ือ และมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร มีบทบาทหน้าท่ีทางสงัคมอย่างไร ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของ

บุคคลท่ีจะทําสิ่งท่ีดีตามมาตรฐานของตนเองให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมท่ีตนอาศัยอยู ่     

ซึ่งโครงสร้างอัตลักษณ์แห่งตนมีหลายองค์ประกอบท่ีสําคัญ คือ ด้านอาชีพการงาน ด้านศาสนา     

ด้านการเมือง ด้านบทบาททางเพศและด้านคา่นิยม 

 
ทฤษฎีและแนวคดิที่เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์แห่งตน 

ทฤษฎีพัฒนาการทางจติสังคมของอีริคสัน 
ทฤษฎีพฒันาการทางจิตสงัคม (Psychosocial Development Theory) ของอีริคสนั มีความ

เช่ือและให้ความสําคญัตอ่ตวับคุคล (Self) การแสวงหาอตัลกัษณ์ (Identity) และการมีสมัพนัธภาพกบั

บคุคลอ่ืน (ระพินทร์ ฉายวิมล. 2545: 54) โดยอีริคสนัมีความคิดพืน้ฐานในการพฒันาทฤษฎี ดงันี ้

(ประสาท อิศรปรีดา. 2547: 78-79; อ้างอิงจาก Tribe. 1982: 4-6; Woolfolk. 1993: 66) 

1. มนุษย์ทุกคนมีความคิดพืน้ฐานอย่างเดียวกนั การเปล่ียนแปลงทางจิตสงัคมของเด็ก        

ซึง่เกิดขึน้จากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน จะมีแบบแผนการพฒันาเป็นเช่นเดียวกนัในทกุสงัคม  
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2. พฒันาการจะเป็นไปตามลําดบัขัน้ โดยพฒันาการขัน้ท่ีสงูขึน้จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีได้มี     

การพฒันาในขัน้ต้นแล้ว 

3. ตลอดช่วงชีวิตของมนษุย์ จะแบง่พฒันาการทางจิตสงัคมออกเป็นขัน้ ๆ ในแตล่ะขัน้จะมีปม

ขดัแย้งซึง่เป็นวิกฤตการณ์ (Crisis) ท่ีแตล่ะบคุคลจะต้องประสบวิกฤติขดัแย้งนีจ้ะแตกตา่งกนัไปตาม

ขัน้ของการพฒันาการ 

4. วิกฤตขิดัแย้งในแตล่ะขัน้หรือในแตล่ะช่วงอายเุป็นสิง่สําคญัมาก เพราะบคุคลจะต้องพฒันา

ความรู้สกึอย่างใดอย่างหนึ่งจากความรู้สกึ 2 อย่างท่ีตรงข้ามกนั ความรู้สกึอย่างหนึ่งเป็นขัว้บวก และ

ความรู้สกึอีกอยา่งหนึง่เป็นขัว้ลบ 

การพฒันาทางจิตสงัคม คือการผา่นพ้นวิกฤตขิดัแย้งจากขัน้หนึง่ไปสูอี่กขัน้หนึง่ การพฒันาท่ีดี

ก็จะก่อให้เกิดบคุลกิภาพท่ีดี ซึง่หมายถึงการท่ีบคุคลได้พฒันาความรู้สกึในทางบวกมากกว่าความรู้สกึ

ทางลบ 

อีริคสนั (เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ. 2541: 19; อ้างอิงจาก Erikson. 1975: np) ได้เสนอ

ความสําคญัของภาวะวิกฤติของการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน (Identity Crisis) ในทางจิตวิทยาและ

สงัคมเน่ืองจาก 

1. เป็นการพฒันาการของบคุลิกภาพท่ีต่อเน่ือง จนเป็นความคิดเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ ในโลก

(รวมถึงสว่นท่ีอยูใ่นจิตสํานกึด้วย) วยัรุ่นจะพิจารณาตนเองจากลกัษณะทางร่างกาย อารมณ์ พรสวรรค์ 

(ความเก่ง และความอ่อนแอ) รูปแบบพืน้ฐานทางการคิด เพ่ือนําไปเป็นบทบาทในการดําเนินชีวิต    

การเลือกอาชีพ การให้คณุคา่ ความต้องการท่ีปรึกษา ความสมัพนัธ์ในกลุม่เพ่ือน และการเร่ิมต้น

บทบาททางเพศ 

2. วยัรุ่นเป็นช่วงท่ีมีจิตสํานึก (Conscious) สงูสดุ มีการรับรู้ความจริงเก่ียวกบัตนเองมี

ความสามารถในการสร้างแรงจงูใจ มีความสามารถในการพิจารณาความขดัแย้งและลดความขดัแย้ง

ลงได้  การเรียนรู้ท่ีจะสร้างความคาดหวงัและการทําให้สําเร็จตามความคาดหวงั 

3. เป็นช่วงเวลาท่ีมีการหลอ่หลอมพฒันาการทางร่างกาย ความคิด และสงัคมแล้วพฒันาเป็น

ตวับคุคลนัน้ในอนาคต ถือเป็นช่วงหนึง่ของชีวิตท่ีไมส่ามารถย้อนกลบัมาได้ 

4. เป็นพฒันาการท่ีตอ่เน่ืองจากวยัเด็กและสง่ผลตอ่วยัผู้ ใหญ่ เวลาของการพฒันาเพ่ือจะผ่าน

จดุวิกฤติในช่วงวยัรุ่นนัน้ อีริคสนั เรียกว่า Moratorium ซึง่การผ่านช่วงนีไ้ด้อาจใช้เวลาเป็นเดือน เป็นปี 

หากผ่านช่วงนี ไ้ปได้ดีจะถือว่าประสบความสําเ ร็จในการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน(Identity 

Achievement) แต่การจะผ่านขัน้นีไ้ปได้ดีนัน้จะต้องอาศยัหลายๆ ปัจจยั ตัง้แต่ความตอ่เน่ืองด้าน   

การปรับตวั ประสบการณ์ และสิง่แวดล้อมท่ีเหมาะสม 
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ช่วงวยัรุ่นเป็นช่วงของการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน โดยอตัลกัษณ์แห่งตนจะได้จากการ

พฒันาการในขัน้ต้น อีริคสนัให้ความสําคญักบัอตัลกัษณ์แห่งตน เน่ืองจากพบว่าผู้ ท่ีมีอาการทางจิต

ในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย และวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นจะเกิดจากการล้มเหลวของการพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน 

ทําให้มีความคิดสบัสนไม่รู้จกัตวัเอง ไม่รู้ว่าตวัเองเป็นอย่างไร ต้องการอะไร มีการแยกตวั ไม่รับรู้ความ

จริง บางคนมีพฤติกรรมถดถอยไปสูช่่วงทารก บางคนมีพฤติกรรมท่ีเกเร ลกัษณะความล้มเหลวนีล้้วน

แตข่ดัขวางตอ่การพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบรูณ์ 

การพฒันาการของอตัลกัษณ์แห่งตนจะพฒันาจากการไม่มีอตัลกัษณ์แห่งตน ไปสู่การมี      

อตัลกัษณ์แห่งตน กระบวนการพฒันาจะเป็นการขดัแย้งระหว่างคณุลกัษณะภายใน (การเปลี่ยนแปลง

ทางสรีระตามวยั ความต้องการและความสามารถของบคุคล) กบัคณุลกัษณะภายนอก (ข้อเรียกร้อง

ทางสงัคม) บคุคลจะผ่านพ้นวิกฤติแตล่ะครัง้ได้ด้วยคณุลกัษณะภายในของบคุคลท่ีคอ่ย ๆ เพิ่มขึน้     

มีการตดัสินใจท่ีถูกต้องมากขึน้ และมีความสามารถท่ีจะทําดีตามมาตรฐานของสงัคมท่ีเก่ียวข้อง 

วิกฤตการณ์ทางบุคลิกภาพจะปรากฏเพ่ือการปรับตวัในแต่ละขัน้จะต้องมีการตกลงใจท่ีถูกต้องเพ่ือ

แก้ไขภาวะวิกฤติ ถ้าหากสามารถทําดีตามมาตรฐานของตนเองและสงัคมแล้ว ผลท่ีหลงเหลือซึง่เป็น

ทางบวกจะทําให้บุคคลเข้มแข็งขึน้ ทําให้มีทศันคติท่ีดีต่อตนเองและสงัคมอนัเป็นพืน้ฐานให้บุคคล

สามารถแก้ไขภาวะวิกฤตใินระยะตอ่มาได้ (อษุา ศรีจินดารัตน์. 2533: 18) 

อีริคสนั (Erikson) ได้เสนอขัน้ตา่ง ๆ ของการพฒันาการทางจิตสงัคมไว้เป็นขัน้ตอนตลอดชีวิต 

โดยมีความเช่ือว่าชีวิตจะต้องผ่านขัน้ตอนความขดัแย้งและการแก้ไข และการได้มีการปฏิสมัพนัธ์กบั

สงัคมและบคุคลจะเป็นการพฒันาให้คนในแต่ละวยัผ่านความขดัแย้งไปได้ก่อนท่ีจะก้าวไปอีกขัน้หนึ่ง 

และได้กําหนดลกัษณะเฉพาะไว้เป็น 8 ขัน้ ตลอดช่วงชีวิตดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้พฒันาความรู้สกึไว้วางใจ – ไม่ไว้วางใจผู้ อ่ืน (Trust Versus Mistrust) เป็น        

การพฒันาในช่วงทารก ตัง้แตอ่ายแุรกเกิด ถึง 1 ปี ช่วงนีเ้ป็นการพฒันาความตระหนกัรู้ในคณุคา่ของ

ตนเองถือเป็นพืน้ฐานของการพฒันาบคุลิกภาพ เป็นวยัเร่ิมแรกของชีวิตท่ียงัต้องการการดแูลจากผู้ อ่ืน 

ความสขุของเด็กวยันีอ้ยู่ท่ีปากและกิจกรรมหลกัคือ การให้อาหาร และแม่คือคนท่ีดแูลความต้องการ

ของเด็ก และพฒันาการท่ีดีของเด็กขึน้อยู่กบัคณุภาพของการดแูล ซึง่ไม่ได้ขึน้กบัปริมาณอาหารเพียง

อย่างเดียว แตย่งัรวมถึงการได้รับการตอบสนองทางด้านจิตใจคือการได้รับความรัก ความรู้สกึอบอุ่น 

มัน่คงท่ีจะอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน ถ้าเขาได้รับการตอบสนองในสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเขาต้องการอย่างเพียงพอก็จะเป็น

ผลให้พฒันาความรู้สกึไว้วางใจในประสบการณ์ใหมท่ี่เขาได้รับ (นวลละออ สภุาผล. 2527: 77) 

ตามแนวความคิดของอีริคสนั (นพมาศ อุ้งพระ(ธีรเวคิน). 2546: 136-137) ถ้าแม่รักลกูและมี

ความคงเส้นคงวาในการเลีย้งลกู เดก็ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาการความไว้วางใจ  ความสําเร็จขัน้แรก

ของทารกคือการท่ีเขายอมปลอ่ยให้คนเลีย้งคลาดสายตา ทัง้นีเ้พราะเขามีความมัน่คงทางใจ เพราะรู้
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ว่าเธอจะกลบัมาหาเขา เขาจะไม่ร้อนรนใจอย่างไม่มีเหตผุล ความไว้วางใจขัน้พืน้ฐานไม่ได้เกิดจาก

ความรู้สกึด้านเดียว แตเ่กิดจากการปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างแม่กบัลกู ไม่เพียงแตค่วามน่าไว้วางใจของ

แม่จะทําให้เด็กไว้ใจ แต่ตวัเด็กก็มีพฤติกรรมท่ีแสดงความไว้วางใจ พอเด็กเร่ิมมีฟันเด็กจะเร่ิมกดั      

เด็กจะต้องเรียนรู้ว่ากดัไม่ได้ มิฉะนัน้แม่จะออกห่างด้วยความโกรธและเจ็บปวด ถ้าเด็กได้เรียนรู้อย่าง

ถกูต้อง ในขัน้นีแ้ม่ก็จะไว้ใจลกู และทัง้แม่และลกูก็จะสมัพนัธ์กนัอย่างผ่อนคลายและมีความสขุใน

ความสมัพนัธ์ต่อกัน ในทางตรงกันข้ามความรู้สึกไม่ไว้วางใจนัน้เกิดจากตวัแม่มีอาการท่ีพึ่งไม่ได้     

เหินห่างและปฏิเสธลกู แม่ขาดคณุสมบตัิท่ีจะให้ลกูพึ่ง ไม่ดแูลลกู ทําให้เด็กคบัแค้นโกรธเคือง        

และโมโห ทําให้เดก็ยิ่งเรียกร้องและยิ่งไม่มีเหตผุล ความรู้สกึท่ีถกูทอดทิง้จะทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจ 

และความรู้สกึของความสญูเสีย ซึง่ความรู้สกึนีจ้ะมีผลตอ่พฒันาการในขัน้ตอ่ ๆ ไป 

ถ้าความสมัพนัธ์โดยทัว่ไปกบัแม่เป็นไปในเชิงบวกมากกว่าลบ เด็กจะมีเจตคติต่อผู้ อ่ืนท่ีไว้ใจ

มากกว่าไม่ไว้ใจ อย่างไรก็ตามบคุคลท่ีมีสขุภาพจิตดีจะไม่ไว้ใจผู้ อ่ืนเต็มท่ี เพราะบคุคลดงักลา่วจะซ่ือ

เกินไปเช่ือคนง่ายไปและจะถกูทําร้ายง่ายเกินไป การมีความไม่ไว้วางใจเล็กน้อยจึงเป็นเร่ืองท่ีดี ทัง้นี ้

เพราะในสงัคมมีบคุคลท่ีอนัตราย ความระมดัระวงัจึงมีความสําคญัตอ่การอยู่รอด และปัจจยัท่ีสําคญั

ในการพฒันาในช่วงวยัทารกคือ ความหวงั (Hope) เดก็ในวยันีจ้ะเรียนรู้วา่ความหวงัเป็นสิง่ท่ีเป็นไปได้ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้พฒันาความรู้สกึเป็นอิสระ – ความละอาย ความไม่แน่ใจ (AutonomyVersus 

Shame and Doubt) เป็นการพฒันาในช่วงวยัเดก็ตอนต้น อาย ุ2 ปี ถึง 3 ปี ในช่วงนีก้ล้ามเนือ้ของเด็ก

เร่ิมมีวฒุิภาวะทําให้เด็กเร่ิมรู้จกัควบคมุกล้ามเนือ้ เร่ิมเรียนรู้กฎ คําสัง่ จากการฝึกหดัและการควบคมุ

ของบิดามารดา โดยเฉพาะการฝึกการขบัถ่าย ทัง้ขบัถ่ายปัสสาวะ อจุจาระจะเป็นไปตามกฎระเบียบ

ของสงัคม  (นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน). 2546: 137) รวมไปถึงการให้อิสระในการกระทําตา่ง ๆ เช่น   

การวิ่งเล่น การปีนป่าย หรือการรับประทานอาหาร เป็นต้น เด็กวยันีจ้ะรับรู้ว่าตนมีพลงัจาก             

การประสานความสมดลุระหว่างการให้อิสระกบัการควบคมุของบิดามารดา บิดามารดาท่ีไม่มีความ

อดกลัน้ และชอบขู่ตะคอกเด็กเสมอ ๆ จะทําให้เด็กเกิดความรู้สกึละอาย ไม่กล้าและเต็มไปด้วยความ

สงสยัและขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง (ประณต เค้าฉิม.  2526: 159) 

ปัจจยัสําคญัในการพฒันาในขัน้นีคื้อ ความมุ่งมัน่ (Will) เป็นการให้ความเหมาะสมใน       

การควบคมุตนเอง ทําให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้ความละอายและการไม่ละอาย การพฒันาความ

มุง่มัน่นีทํ้าให้เดก็กลายเป็นผู้ใหญ่ท่ีสามารถควบคมุแรงขบั แรงกระตุ้น และรู้จกักฎ ระเบียบ และหน้าท่ี 

(นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน).  2546: 137-138) หากการพฒันาในช่วงนีเ้ป็นไปในทางไม่ดี หรือทางลบ

จะเกิดการพฒันาความละอายนําไปสูค่วามไม่แน่ใจในตนเอง เกิดความสงสยัในความสามารถท่ีจะทํา

อะไรด้วยตนเอง อีริคสนัเช่ือวา่ถ้าเดก็ได้รับประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้สกึละอาย หรือเคลือบแคลง

สงสยัมาก ๆ จะขาดความมัน่ใจในการทําสิง่ตา่ง ๆตลอดไป (ประสาท อิศรปรีดา. 2547: 82) 
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ขัน้ท่ี 3 ขัน้พฒันาความคิดริเร่ิม – ความรู้สกึผิด (Initiative Versus Guilt) เป็นการพฒันา

ในช่วงวยัเด็กตอนกลาง อาย ุ 4 ปี ถึง 6 ปี ช่วงนีถื้อว่าเป็นช่วงท่ีเด็กเปิดตนเองสูโ่ลก เพราะเด็กจะมี

ความสามารถในการเคลื่อนไหวค่อนข้างสมบูรณ์ สามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารและอธิบาย

ความต้องการของตนเองได้ เร่ิมมีการพฒันาทกัษะ การรับรู้ ความคิด สติปัญญา เด็กจะอยากรู้อยาก

เห็นมากขึน้ ช่างซกัถาม มีจินตนาการและมีความคิดทําสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตนเอง มีการเรียนรู้บทบาท   

ตา่ง ๆ จากบิดามารดาเพ่ือนฝงูและบคุคลท่ีแวดล้อม นอกจากนีย้งัมีการเล่นโดยใช้บทบาทสมมต ิ

แสดงเป็นคนโน้นคนนี ้ทําให้ได้ซกัถามบทบาททางสงัคม (นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคนิ). 2546: 138) 

ปัจจยัสําคญัในการพฒันาในขัน้นี ้ คือ ความมุ่งหมาย (Purpose) ซึง่เป็นความกล้าหาญใน

การท่ีจะบรรลจุดุมุ่งหมาย โดยไม่ถกูยบัยัง้จากความฝันหรือความกลวั การพฒันาความคาดหวงันีมี้

พืน้ฐานมาจากการเลน่ เพราะการเลน่ทําให้ได้คดิ ได้วางแผน ได้เรียนรู้สงัคม การพฒันาในวยันีจ้ะเป็น

ช่วงของการพฒันาความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ (Initiative) ทําให้เป็นคนท่ีมีจดุมุ่งหมายไม่ท้อถอยเม่ือรู้สกึ

ผิด มีจินตนาการกว้างไกลในทางท่ีดี ดงัท่ีประสาท อิศรปรีดา (2547: 82) กลา่วว่า เด็กในช่วงนีเ้ร่ิม

แสดงความรับผิดชอบพร้อมกับความต้องการความมัน่ใจจากผู้ ใหญ่ว่า ความคิดของเขาเป็นสิ่งดี    

เป็นท่ียอมรับ ฉะนัน้ผู้ปกครองจึงควรยอมรับให้เขาทําสิ่งแปลกใหม่ เพราะถ้าความต้องการท่ีจะ

แสดงออกหรือทําในสิ่งท่ีแปลกใหม่ไม่ได้รับการยอมรับหรือทําแล้วถกูตําหนิหรือถกูลงโทษ เด็กจะเกิด

ความรู้สึกผิด (Guilt) ซึง้หากการพฒันาในช่วงนีเ้ป็นไปในทางไม่ดีหรือทางลบจะเกิดการพฒันา

ความรู้สกึผิดโดยปราศจากเหตผุล 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้พฒันาความพากเพียร – ความรู้สกึเป็นปมด้อย (Industry Versus Inferior) เป็น

การพฒันาในช่วงวยัเด็กตอนปลาย อาย ุ 7 ปี ถึง 12 ปี ซึง่เป็นช่วงท่ีเด็กเร่ิมเข้าโรงเรียน  โรงเรียนจึง

กลายเป็นสนามชีวิตอีกแห่งหนึง่ เป็นช่วงของการเรียนรู้ทกัษะใหม ่ๆ และประดษิฐ์ของตา่ง ๆ เดก็เกิด 

ความขยนัขนัแข็ง เด็กจะพยายามเรียนรู้วิธีการทํางานให้สําเร็จโดยมีครูเป็นบุคคลสําคญัในชีวิต     

การรับอตัลกัษณ์เชิงบวกของครูจะทําให้เด็กพฒันาตนท่ีเข้มแข็ง ครูท่ีมีความไวต่อความรู้สึกและ 

เข้าใจเด็ก จะทําให้เด็กรู้สกึว่าตวัเองมีความสามารถ และเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับหน้าท่ีในอนาคต      

(นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน).  2546: 139-140) เด็กวยันีทํ้าสิ่งตา่ง ๆ ร่วมกบัเพ่ือนมากขึน้ ต้องการ

ความสําเร็จในการทํากิจกรรม ต้องการได้รับการยอมรับ ความช่ืนชมของบคุคลอ่ืน จงึเป็นเดก็ท่ีมีความ

กระตือรือร้น มีความขยนัหมัน่เพียร หากได้รับการสนบัสนนุจะมีความภาคภมูิใจในตนเอง (ปรีชา    

ธรรมา. 2546: 30) 

ปัจจัยสําคญัในการพัฒนาในขัน้นี ้ คือ การฝึกหัดจนชํานาญ(Competence) ซึ่งเป็น

ประสบการณ์ในการเรียนรู้การทํางาน การพฒันาทกัษะพืน้ฐานของมนษุย์ การฝึกหดัจนชํานาญนีเ้ด็ก

จะสร้างได้จากการเรียนรู้ การถกูคาดหวงัจากสงัคม การเรียนรู้สิ่งท่ีตนเองชอบและควรมีการปฏิบตัิ
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อยา่งไรเพ่ือให้ได้รับผลสําเร็จ การพฒันาในวยันีจ้ะเป็นช่วงของการพฒันาความสามารถในการทํางาน 

ความพากเพียรและความตัง้ใจในการทํางาน จากงานวิจยัของ จอร์จ และคาโรไลน์ (ประสาท อิศร

ปรีดา. 2547: 84) ซึง่ศกึษากบัเด็กเพศชายจํานวน 450 คน เป็นเวลาถึง 35 ปี โดยเร่ิมตัง้แตส่มยัท่ีเด็ก

อยูใ่นโรงเรียนประถมศกึษาจนกระทัง่เป็นผู้ใหญ่ พบวา่เดก็ท่ีมีความวิริยะอตุสาหะ และทุ่มเทกายใจใน

การทํางานในวยัเด็ก จะสามารถปรับตวั มีแรงจงูใจในการทํางาน และมีรายได้ดีเม่ือโตเป็นผู้ ใหญ่ และ

พบว่าความมานะพยายามในการทํางานในวยัเด็กเป็นตวัพยากรณ์ (Predictor) ความสําเร็จในอาชีพ

ได้ดีกวา่ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา และพืน้ฐานทางครอบครัวอีกด้วย ซึง่หากการพฒันาในช่วงนี ้

เป็นไปในทางไม่ดี หรือทางลบจากการขาดประสบการณ์ในการเรียนรู้หรือการถกูจํากดัการกระทําทัง้

การเป็นผู้ นําและผู้ช่วย การถกูบงัคบัให้ทํางานมากเกินไป การถกูคาดหวงัมากเกินไปจะทําให้เด็ก

พฒันาความรู้สกึมีปมด้อย และไมเ่ตม็ใจทํางานให้สําเร็จ 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้พฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน – ความสบัสนในอตัลกัษณ์แห่งตน (Identity Versus 

Identity Confusion) เป็นการพฒันาในช่วงวยัรุ่น อาย ุ 13 ปี ถึง 19 ปี เป็นช่วงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

อยา่งรวดเร็วทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา วยัรุ่นเร่ิมต้องการความเป็นอิสระ  ต้องการ

ทิง้ภาพของตนเองอยา่งเป็นเดก็เพ่ือเข้าถึงภาพตวัเองอยา่งเป็นผู้ใหญ่ ต้องการหลดุพ้นจากการควบคมุ

ของผู้ใหญ่เพ่ือค้นหาอตัลกัษณ์ของตนเอง ค้นหาบทบาทของตนเอง เพ่ือรู้จกัตนเองในแง่มมุตา่ง ๆ เช่น 

ความชอบ ความสนใจ ความปรารถนาในชีวิต ปรัชญาในชีวิต อาชีพท่ีตนประสงค์ เพ่ือนตา่งเพศท่ีตน

ปรารถนาจะคบหรือจะเลือกเป็นคู่ครอง ความถนัดเฉพาะตน ในขณะเดียวกันก็ผสมผสาน

ลกัษณะเฉพาะตนในแง่มมุตา่ง ๆ ให้เข้ากนัได้กบัความเป็นจริงของครอบครัว วฒันธรรม คา่นิยมของ

สงัคม ของกลุม่เพ่ือนร่วมวยั (ศรีเรือน แก้วกงัวาล.  21 2540: 39; ระพินทร์ ฉายวิมล. 2545: 58)     

โดยอาศยัการรวบรวมประสบการณ์จากการพฒันาตนใน 4 ขัน้ท่ีผ่านมา พฒันาเป็นอตัลกัษณ์แห่งตน 

ซึ่งเป็นการท่ีวัยรุ่นสามารถรวบรวมประสบการณ์ในอดีตเพ่ือพัฒนาตนเองในปัจจุบันและอนาคต        

มีความสามารถในการพฒันาทกัษะตา่ง ๆ ท่ีเป็นงานท่ียากขึน้ตามลําดบั มีความเป็นตวัของตวัเอง 

(เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ. 2541: 26; อ้างอิงจาก Sroufe; & Others. 1992: 518) รวมทัง้การมี

ความรู้สกึมีคณุคา่ สามารถอาศยัพึง่พาตนเองได้ มีชีวิตท่ีเป็นอิสระและสามารถให้และรับความรักจาก

ผู้ อ่ืนได้ ทัง้ความรักแบบเพ่ือนสนิท เพศเดียวกนัหรือเพ่ือนตา่งเพศ (เนาวรัตน์  เหลืองรัตนเจริญ. 2541: 

26; อ้างอิงจาก Balk. 1995: 131; Garrod. 1992) 

ในช่วงวยัรุ่นเด็กจะพฒันาความซ่ือสตัย์ (Fidelity) ซึง่ได้มาจากการยืนยนัของอดุมการณ์และ

ความจริงท่ีได้รับจากการรับรองของเพ่ือน วิวฒันาการของอตัลกัษณ์แห่งตนขึน้อยู่กบัความต้องการ

ของมนษุย์ท่ีจะเป็นสว่นหนึ่งของคนพิเศษ เช่น การมีการรวมตวัเพ่ือปรับปรุงสงัคม ท่ีมีปัญหา ทําให้

เด็กรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมาย มีความหมาย นัน่คือเป้าหมายหรืออุดมการณ์เป็นสิ่งท่ีทําให้เด็กให้
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ความหมายกบัสิ่งแวดล้อมได้ (นพมาศ ธีรเวคิน. 2534: 67) ผู้ ท่ีมีอตัลกัษณ์แห่งตนจะมีความ

ผสมผสานกลมกลืนระหว่างความรู้สกึความต้องการ ความสามารถ และการแสดงออก เป็นคนรู้ว่า

ตวัเองเหมาะสมกบัอะไรในแตล่ะสภาวะ และตามขัน้ตอนพฒันาการท่ีตนเป็นอยู่ กระบวนการค้นหา

ตวัเองของวยัรุ่น จงึเกิดขึน้ในด้านตา่ง ๆ ซึง่คาบเก่ียวระหวา่งความเป็นวยัรุ่นกบัผู้ใหญ่ เช่น ความสนใจ 

รสนิยม ความถนดั การวางแผนการศกึษา การวางแผนชีวิต ความชอบและไม่ชอบ ท่ีสําคญัท่ีกลา่วถึง

กนัมาก ได้แก่ อตัลกัษณ์แห่งตนในด้านอาชีพการงาน และอตัลกัษณ์แห่งตนทางเพศ (รัชนี ลาชโรจน์. 

2545: 264)  

หากการพฒันาในช่วงนีเ้ป็นไปในทางไม่ดีหรือทางลบจะเกิดความสบัสนในตนเอง ไม่เป็นตวั

ของตวัเอง เหงาหงอย วิตกกงัวล ตดัสินใจไม่ได้ รู้สกึว่าตนถกูทอดทิง้จนอาจกลายเป็นอนัธพาลติดยา

เสพติด ขาดความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และตอ่สงัคม (ศรีเรือน แก้วกงัวาล. 2540: 39; ระพินทร์      

ฉายวิมล. 2545: 58) โดยจะแสดงออกในลกัษณะท่ีไม่แน่ใจว่าตนเป็นใคร รู้สึกว่าตนเอง ไม่มี

ความหมายหรือความสําคญัตอ่ใครเลย ทําให้เกิดการหลบหนีจากความเป็นจริง และอาจลกุลามถึงขัน้

เป็นโรคจิตหรือฆา่ตวัตายได้ (รัชนี ลาชโรจน์. 2545: 265)   

การพฒันาตนท่ีสมบรูณ์ของเด็กวยัรุ่นเม่ือสิน้สดุวยั ได้แก่ การเห็นโครงร่างหรือตวัตนของเขา

เองตามความเป็นจริง เช่น เข้าใจจดุเดน่ จดุด้อยของตน ปรัชญาชีวิตของตน ความต้องการในชีวิตของ

ตน และสามารถทําใจยอมรับตนอย่างท่ีมีท่ีเป็นจริง ๆ (ศรีเรือน แก้วกงัวาล. 2540: 40; ระพินทร์     

ฉายวิมล. 2545: 63)  

ขัน้ท่ี 6 ขัน้พฒันาความใกล้ชิดหรือสนิทสนม – การแยกตวั (Intimacy Versus Isolation) เป็น

การพฒันาในช่วงวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น อาย ุ20 ปี ถึง 24 ปี เม่ือพ้นวยัรุ่นมาแล้วบคุคลรู้จกัอตัลกัษณ์แห่ง

ตนและพร้อมผสมผสานอตัลกัษณ์ของตนกบับคุคลอ่ืน มีความกระตือรือร้นท่ีจะเสริมอตัลกัษณ์แห่งตน

ให้แข็งแกร่ง บคุคลแสวงหามิตรภาพอนัสนิทสนม ดดูด่ืม แสวงหาคูค่รอง และเม่ือพบแล้วก็พร้อมท่ีจะ 

ร่วมชีวิตในไมตรีจิตอนัสนิทเสน่หา มีชีวิตเพศแบบผู้ใหญ่เกิดขึน้อย่างแท้จริง ในช่วงก่อนอตัลกัษณ์ทาง

เพศ(sexual identity) อยูใ่นขัน้แสวงหารูปแบบสําหรับตวั มกัเป็นในลกัษณะฉาบฉวย ผิวเผิน ชีวิตเพศ

และชีวิตคูใ่นช่วงพ้นวยัรุ่นมาแล้วต้องเป็นไปในแง่การร่วมแบง่ปันตอ่กนัและกนั มีความเช่ือถือไว้ใจซึง่

กนัและกนั สําหรับบคุคลท่ีไมมี่โอกาสพบชีวิตเพศก็ต้องมีมิตรอนัสนิทสนมท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอย่างไว้

เนือ้เช่ือใจและนบัถือซึง่กนัและกนั (ศรีเรือน แก้วกงัวาล. 2540: 40) 

ปัจจยัสําคญัในการพฒันาตนในช่วงนี ้ คือ การสร้างไมตรีและความรักกับบุคคลอ่ืนได้        

เป็นไมตรีจิตและความรักแบบผู้ ใหญ่ ซึ่งเป็นลกัษณะมีเย่ือใยไมตรีและความอาทรต่อกันและกัน     

เป็นความรักท่ีตา่งฝ่ายตา่งอทิุศตนให้กนัตลอดไป พลงัของอีโก้ของแตล่ะคนก็ขึน้อยู่กบัคูข่องตนท่ียินดี

และเลีย้งลกูด้วยกนั มีกิจกรรมสร้างสรรค์และมีอดุมการณ์ร่วมกนั (นพมาศ ธีรเวคิน. 2534: 68) ผู้ ท่ีไม่
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สามารถสร้างความรู้สกึสนิทสนมจริงจงักบัผู้ ใดผู้หนึ่งได้ จะมีความรู้สกึอ้างว้างเดียวดาย ไม่สามารถ

เข้าถึงคนอ่ืนได้ หมกมุ่นกบัตนเองและมีมนษุยสมัพนัธ์แบบฉาบฉวย ชอบอยู่คนเดียว โดยไม่ยอมมีข้อ

ผกูพนักบัใคร ก่อให้เกิดปัญหาทางบคุลกิภาพได้ 

ขัน้ท่ี 7 ขัน้พฒันาการสนใจบํารุงผู้ อ่ืน – การใสใ่จหมกมุ่นแตเ่ร่ืองของตนเอง(Generativity 

Versus Stagnation) เป็นการพฒันาในช่วงวยัผู้ ใหญ่ - วยักลางคน อาย ุ 25 ปี ถึง 64 ปี ผู้ใหญ่ท่ีมี    

อัตลักษณ์แห่งตนท่ี เ ข้มแข็งจะได้พัฒนาอาชีพพร้อมกับมีความสัมพัน ธ์ ท่ี ใกล้ ชิดกับผู้ อ่ืน               

ความรับผิดชอบหลกัของคนรุ่นนีคื้อ การสร้างคนรุ่นใหม่และสัง่สอนแนะแนวพวกเขาให้ดี และไม่

เพียงแต่การให้กําเนิดบตุรและการเลีย้งบตุรเท่านัน้ แต่เป็นการสร้างผลผลิต ความคิด ศิลปะ ฯลฯ     

ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน(นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคนิ). 2546: 143) 

ปัจจยัสําคญัในการพฒันาตนในช่วงนี ้คือ ความใสใ่จ (Care) การใสใ่จแสดงออกโดยการเป็น

ห่วงผู้ อ่ืนและโดยการดแูลผู้ ท่ีต้องการการดแูล นอกจากนีก็้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้สิ่ง

เหลา่นีทํ้าได้โดยการเลีย้งด ูเพราะการสอน การสาธิต และการเบนคนทัว่ไปเอียงไปในทางท่ีตนสอน 

มนุษย์นัน้มีความสขุในการสอนตัง้แต่เด็กจนถึงเป็นผู้ ใหญ่ การสอนลกูสอนหลานทําให้ได้ถ่ายทอด

ข้อเท็จจริงและเหตผุลจากชนรุ่นหนึ่งไปยงัอีกรุ่นหนึ่ง การเอาใจใสแ่ละการสอนนัน้มีสว่นรับผิดชอบตอ่

การอยู่รอดของวฒันธรรมโดยการรักษาประเพณี พิธีและตํานานตา่ง ๆ ความก้าวหน้าของวฒันธรรม

ขึน้อยู่กบัคนท่ีเอาใจใสจ่นถึงกบัใช้ชีวิตในการสอน การสอนยงัทําให้รู้ว่าตวัเองมีคนต้องการและตนมี

ความสําคญั หากคนวยันีข้าดการเผ่ือแผแ่นะนําผู้ อ่ืนจะเป็นคนท่ีมีบคุลกิภาพออ่นแอและมีความสบัสน

ใจ (นพมาศ ธีรเวคนิ. 2534: 68)  

คนวยักลางคนท่ีหมกมุน่แตเ่ร่ืองของตนเองจะเป็นผู้ ท่ีเห็นแก่ตวั เป็นบคุคลท่ีแสวงหาแตอํ่านาจ

ไมห่ยดุยัง้ อาจเป็นตําแหน่งหน้าท่ีการงาน หรืออํานาจทางทรัพย์สินเงินทองก็ได้ ซึง่อีริคสนักลา่วว่าคน

เหล่านีฉ้าบอารมณ์และบุคลิกภาพอนัไม่มัน่คงของตนไว้ด้วยความใฝ่อํานาจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

แบบใดแบบหนึ่ง ผู้ ท่ีมีความสมดลุระหว่างการบํารุงส่งเสริมผู้ อ่ืนและการใส่ใจหมกมุ่นแต่เร่ืองของ

ตนเอง ทําให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ เป็นมนษุย์ท่ีมีคา่ มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน เป็นคนวยั

กลางคนท่ีมีความสขุ (ศรีเรือน แก้วกงัวาล. 2540: 41) 

ขัน้ท่ี 8 ขัน้พฒันาความมัน่คง สมบรูณ์ – ความสิน้หวงัท้อแท้ (Integrity Versus Despair and 

Disgust) เป็นการพฒันาการของวยัสงูอาย ุ มีอาย ุ 65 ปีขึน้ไป เม่ือถึงขัน้นีแ้ล้วบคุคลจะต้องพฒันา

ความรู้สกึวา่ตนได้ทําสิง่ตา่ง ๆ ท่ีควรกระทําเสร็จสิน้ตามหน้าท่ีของตนแล้ว เช่น ได้ให้การอบรมเลีย้งด ู

ผู้ เยาว์ ได้แบง่ปันความรู้ความคิดแก่ผู้ควรได้รับ ได้พบและยอมรับทัง้ความสําเร็จและความล้มเหลว

ของชีวิตของตนเอง เขามองย้อนหลงัไปดชีูวิตด้วยความไม่ยึดมัน่ถือมัน่ ทัง้ความสมหวงัและผิดหวงั 

สามารถทําใจยอมรับชีวิตของตนเองและผู้ อ่ืนอย่างท่ีเขามีเขาเป็น และมีความพอใจในชีวิตของตน  
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(ศรีเรือน แก้วกงัวาล. 2540: 41) ผู้ ท่ีมีความมัน่คงสมบรูณ์ของชีวิตจะพยายามแปลความหมายของ

ชีวิตท่ีผ่านมาและปรับตวัให้ยอมรับความตายท่ีกําลงัจะมาถึง สามารถยอมรับความตายซึง่หลีกเล่ียง

ไมไ่ด้และไมรู้่สกึกลวัตาย (นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคนิ). 2546: 143) 

ปัจจยัสําคญัในการพฒันาตนในช่วงนี ้คือ ความฉลาดแบบสขุมุ (Wisdom) เป็นความห่วงใย

ห่าง ๆ ตอ่ชีวิตในขณะท่ีเผชิญความตาย โดยเกิดจากการมีประสบการณ์จากความซ่ือสตัย์และความ

สิน้หวงั ในขัน้นีค้นจะปรับตวัไม่ดีเวลาเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง พวกท่ีอยู่ในขัน้สขุมุจะเป็น

ผู้ ให้แนวทางการดําเนินชีวิตแก่เด็กได้ และให้รับรู้ว่าคนเราสามารถมีชีวิตท่ีสร้างสรรค์ เพราะเขาเป็น

ตวัอย่างของบคุคลท่ีเป็นไม้ใกล้ฝ่ัง แตไ่ด้ใช้ชีวิตในฐานะปัจเจกบคุคลมาด้วยความสมบรูณ์ (นพมาศ 

ธีรเวคิน. 2534: 69 ; นพมาศ อุ้งพระ(ธีรเวคิน). 2546: 143) บคุคลท่ีไม่สามารถยอมรับความล้มเหลว

ซึง่หลีกเล่ียงไม่ได้ จะเป็นคนเห็นแก่ตวั ไม่แคร์คนอ่ืน รู้สกึว่าชีวิตนัน้สัน้ เวลาไม่เพียงพอท่ีจะทําอะไร

ใหม่ ๆ หรือแก้ไขความผิดพลาดในอดีต ทําให้เกิดอาการสิน้หวงัและหลีกหนีชีวิต อาจถึงคิดฆ่าตวัตาย 

(ศรีเรือน  แก้วกงัวาล. 2540: 41) 

จากท่ีกลา่วมาจะเห็นวา่พฒันาการตลอดช่วงชีวิตตามแนวคิดของอีริคสนัแบง่เป็น 8 ขัน้ ได้แก่ 

ขัน้ความรู้สกึไว้วางใจ – ไม่ไว้วางใจผู้ อ่ืน ขัน้ความรู้สกึเป็นอิสระ – ความละอายไม่แน่ใจ ขัน้ความคิด

ริเร่ิม – ความรู้สกึผิด  ขัน้ความพากเพียร – ความรู้สกึเป็นปมด้อย ขัน้พฒันาอตัลกัษณ์แห่งตน – ความ

สบัสนในอตัลกัษณ์แห่งตน ขัน้พฒันาความใกล้ชิดหรือสนิทสนม – การแยกตวั ขัน้พฒันาการสนใจ

บํารุงผู้ อ่ืน – การใสใ่จหมกมุ่นแตเ่ร่ืองของตนเอง และขัน้พฒันาความมัน่คงสมบรูณ์ – ความสิน้หวงั

ท้อแท้  ซึง่การพฒันาจะดําเนินไปตามลําดบัขัน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยอิริคสนัให้ความสําคญักบัพฒันาการ

ในขัน้ท่ี 5 คือในช่วงวยัรุ่นมากกว่าขัน้อ่ืน ๆ เพราะเป็นช่วงวยัท่ีมีภาวะวิกฤติมากท่ีสดุเน่ืองจากวยัรุ่นมี

การเปลี่ยนแปลงอย่างมากทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา มีความต้องการท่ีจะเป็น

ผู้ ใหญ่ ต้องการความเป็นอิสระ ต้องการเป็นตวัของตวัเอง และพฒันาการท่ีสําคญัของขัน้นี ้ คือ       

การค้นพบอตัลกัษณ์แห่งตน โดยเกิดจากการพฒันาการทางจิตสงัคมใน 4 ขัน้แรกของชีวิต และผู้ ท่ี

มีอตัลกัษณ์แห่งตนจะสามารถปรับตวัได้ดี มีบคุลกิภาพท่ีดี ซึง่สง่ผลตอ่พฒันาการในขัน้ตอนตอ่ไป 

ตามทฤษฎีพฒันาการทางจิตสงัคมของอีริคสนั ในแตล่ะขัน้ของพฒันาการมีทัง้ทางบวกและ

ทางลบ ซึง่แตล่ะบคุคลจะมีพฒันาการไปในทิศทางใดนัน้ขึน้อยู่กบัการอบรมเลีย้งด ูการปฏิสมัพนัธ์กบั

สงัคมและสิ่งแวดล้อม และพฒันาการในขัน้ก่อน ๆ ของบคุคลนัน้ ซึง่ในช่วงวยัรุ่นพฒันาการท่ีสําคญั 

คือ การสร้างอตัลกัษณ์แห่งตน เป็นการรู้จกัและเข้าใจตนเอง รู้ความสามารถ ความต้องการของตนเอง 

เข้าใจจดุเดน่จดุด้อยของตนเอง เพ่ือพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง และผลของการพฒันาอตัลกัษณ์

แห่งตนก็จะสง่ผลตอ่พฒันาการในขัน้ตอ่ไป 
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ลักษณะของวัยรุ่นที่มีอัตลักษณ์แห่งตนตามแนวคดิของฮามาเชค 
ฮามาเชค (จริยกลุ ตรีสวุรรณ. 2542: 21-22; อ้างอิงจาก Hamachek. 1988) ได้ศกึษาและ

สรุปลกัษณะของวยัรุ่นท่ีมีอตัลกัษณ์แห่งตนตามทฤษฎีของอีริคสนั พงึมีลกัษณะพฤตกิรรมและทศันคติ

ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีนิยามเก่ียวกบัตนเองท่ีคอ่นข้างมัน่คง ไมแ่ปรเปล่ียนง่ายดาย 

2. ไมห่วัน่ไหวคล้อยตามคําชกัจงูและอิทธิพลของเพ่ือน ๆ 

3. มีเหตผุลและระดบัของการยอมรับตนเองสงู 

4. ตดัสนิใจได้ไมโ่ลเล 

5. มองโลก บคุคลอ่ืน ๆ และตนเองในแงดี่ 

6. เช่ือวา่ตนสามารถรับผิดชอบตอ่สิง่ท่ีเกิดขึน้กบัตวัเองได้ ไมว่า่สิง่นัน้จะดีหรือเลว 

7. ยอมรับตนเองได้อยา่งท่ีตนเป็นอยู ่

8. ใกล้ชิดสนิทสนมกบัใคร ๆ ได้ โดยไมก่ลวัวา่จะสญูเสียความเป็นตวัของตวัเอง 

9. มีความคิดท่ียืดหยุ่น ความคิดเห็นท่ีมีต่อตนเองไม่จําเป็นต้องตัง้อยู่บน “ความถกูต้อง” 

เสมอไป 

10. สามารถนําประสบการณ์และจดุมุ่งหมายในชีวิตในระยะ 1 – 2 ปีข้างหน้า มาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ในการวางแผนการใช้ชีวิตระยะยาวได้ 

สว่นวยัรุ่นท่ีสบัสนในอตัลกัษณ์แห่งตน (Identity Confusion) จะมีพฤตกิรรมและทศันคต ิดงันี ้

1. มีนิยามเก่ียวกบัตนเองท่ีไม่แน่นอน สามารถเปล่ียนแปลงขึน้ลงไปในทิศทางตรงกนัข้ามได้

ง่ายดาย 

2. เคลบิเคลิม้คล้อยตามคําชกัจงูและอิทธิพลของเพ่ือน ๆ 

3. มีระดบัของการยอมรับตนเองต่ํา 

4. มีความยุง่ยากในการตดัสนิใจ กลวัวา่จะตดัสนิใจผิด 

5. มองตนเอง บคุคลอ่ืน ๆ และชีวิตในแง่ไมดี่ 

6. เช่ือว่าสิ่งใด ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองนัน้ยิ่งใหญ่กว่าท่ีตนเองจะควบคมุได้ เป็นเร่ืองของ

โชคชะตามากกวา่ 

7. ยอมรับตวัเองได้ด้วยการทําตวัเองให้เป็นอยา่งท่ีคนอ่ืนต้องการ 

8. คอ่นข้างลําบากท่ีจะสนิทสนมกบัใคร ๆ โดยมากมกัจะสนิทสนมแบบประเภทคล้อยตาม

หรือขึน้อยูก่บับคุคลอ่ืนมากเกินไป 

9. มีความคดิยดึตดิอยูก่บั “ความถกูต้อง” 
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10. ถึงแม้จะมีจดุมุ่งหมายของชีวิตในระยะ 1 – 2 ปีข้างหน้า แต่ไม่สามารถนํามาใช้ใน       

การวางแผนชีวิตระยะยาวได้ 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่า ฮามาเชคได้กําหนดพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีอตัลกัษณ์แห่งตนทัง้

ทางบวกและทางลบซึ่งมีลกัษณะท่ีตรงข้ามกนั โดยวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมทางบวกแสดงว่าเป็นวยัรุ่นท่ี

บรรลอุตัลกัษณ์แห่งตน และวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมทางลบแสดงวา่เป็นวยัรุ่นท่ีสบัสนในอตัลกัษณ์แห่งตน 

 
สถานะทางอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นตามแนวคดิของมาร์เซีย 
มาร์เซีย (Santrock. 1998: 325; อ้างอิงจาก Marcia. 1994) นกัจิตวิทยามหาวิทยาลยัแห่งรัฐ

นิวยอร์ก ได้นําแนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์แห่งตนในระยะวยัรุ่นจากทฤษฎีของอีริคสนัมาพฒันาเป็น

สถานะทางอตัลกัษณ์แห่งตน ซึง่ตามแนวคิดของมาร์เซียนัน้การสร้างอตัลกัษณ์แห่งตนเก่ียวข้องกบั

การกําหนดแนวทางด้านอาชีพ คา่นิยม ความเช่ือ และพฒันาการทางเพศ เกณฑ์ท่ีใช้กําหนดสถานะ

ทางอตัลกัษณ์แห่งตนอาศยัการผสมผสานระหว่าง 2 มิติ ของการมีหรือไม่มีภาวะวิกฤติ (Crisis)     

และการตกลงใจ(Commitment) ในเนือ้หาด้านอาชีพ ศาสนา การเมือง โดยมีข้อตกลงเบือ้งต้นดงันี ้

ภาวะวิกฤติ หมายถึง เหตกุารณ์ท่ีกระตุ้นบคุคลให้จําเป็นต้องตดัสินใจเลือกแนวทางต่าง ๆ 

โดยคํานึงถึงความสนใจและความสามารถของตน เป็นช่วงระยะเวลาของการตดัสินใจเพ่ือค้นหา

คําตอบการตกลงใจ หมายถึง การประเมินของบุคคลท่ีจะตกลงเลือกกิจกรรมการแสดงออกหรือ     

การกระทําของบุคคลในประเด็นการเลือกอาชีพ เลือกความเช่ือ และการให้คณุค่าทางศาสนา 

การเมือง และอดุมคติ เป็นการให้ความหมายตอ่การเลือก เพ่ือนําไปสูก่ารมีพฤติกรรมตา่ง ๆ โดยใน

การประเมินภาวะวิกฤตแิละการตกลงใจในปัจจบุนัขึน้อยูก่บั 2 ตวัแปร คือ  

1. ระดบัของประสบการณ์แห่งวิกฤตอิตัลกัษณ์แห่งตนท่ีบคุคลเคยมี 

2. ระดบัการตกลงใจของบคุคลตอ่การให้คณุคา่ในด้านตา่ง ๆ  

มาร์เซีย แบง่วยัรุ่นตามลกัษณะของแตล่ะสถานะทางอตัลกัษณ์แห่งตน ดงันี ้

1. วยัรุ่นท่ีเกิดความสบัสนในการค้นหาอตัลกัษณ์แห่งตน (Identity Diffusion) คือวยัรุ่นท่ี

อาจจะมีหรือไมมี่ประสบการณ์ในการเผชิญกบัภาวะวิกฤต ิสิง่สําคญัคือยงัไมมี่การตกลงใจทัง้ทางด้าน

อาชีพ คา่นิยม ความเช่ือ และด้านอดุมคติ แม้ว่าพวกเขาอาจมีแนวอาชีพท่ีชอบ แตมี่ความคิดในสิ่ง

เหลา่นีน้้อยมาก  พร้อมท่ีจะละทิง้เม่ือมีโอกาสท่ีดีกว่า และมีความคิดในลกัษณะท่ีว่า ชีวิตข้างหน้าจะ

เป็นอย่างไรก็เป็นไป ปลอ่ยให้ไปตามนํา้ ไม่อยากคิดถึงอนาคต (สายฝน ควรผดงุ. 2537: 18; อ้างอิง

จาก Macia. 1970; ประสาท อิศรปรีดา. 2547: 85; อ้างอิงจาก Macia. 1980) บคุลิกภาพท่ีแสดงออก

ในสถานะนีไ้ด้แก่ (รัชนี ลาชโรจน์.  2545: 265; ปรีชา ธรรมา. 2548: 59) 
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1.1 เป็นหนุ่มสาวประเภทรักสนุก ไม่อาทรต่อคนอ่ืนตราบใดท่ีได้ทําสิ่งท่ีตน

ปรารถนา 

   1.2 หลีกเล่ียงวิกฤตการณ์และการเผชิญหน้าใด ๆ โดยการหนี อาจใช้ยาเสพตดิหรือ

การหลอกตวัเอง 

   1.3 มีปัญหาทางจิตใจ เป็นนกัฉวยโอกาส 

   1.4 ลอกเลียนเจตคตขิองผู้ ท่ีตนประทบัใจ มกัรู้สกึผิด และถกูทอดทิง้บอ่ย ๆ 

   1.5 เต็มใจท่ีจะเปล่ียนความคิดเก่ียวกบัตนเองอย่างรวดเร็ว และยอมรับความ

ผิดพลาดของบคุลกิภาพของตนอยา่งง่าย ๆ 

   1.6 มีปัญหาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลมาก 

   1.7 แม้เก่งเท่าคนอ่ืน แตเ่ลือกวิชาเรียนท่ีง่าย ๆ 

   1.8 แสดงบทบาทไมเ่หมาะสมในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

   1.9 มีความไว้วางใจมนษุย์น้อยท่ีสดุ 

   1.10 มีพอ่แมท่ี่เลีย้งดแูบบเข้มงวดกวดขนัมาก 

2. วยัรุ่นท่ียงัหาอตัลกัษณ์ของตนไม่สําร็จ และยงัต้องอาศยัแนวคิดจากผู้ อ่ืน (Identity 

Foreclosure) คือ วยัรุ่นท่ีไม่มีประสบการณ์ในการเผชิญกบัภาวะวิกฤติ แตไ่ด้ตกลงใจผกูมดัตวัเองกบั

เป้าหมาย คา่นิยม และวิถีชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว โดยได้รับอิทธิพลจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

และไม่สามารถบอกได้ว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองมีอิทธิพลตอ่พวกเขาตัง้แตเ่ม่ือไร วยัรุ่นในกลุม่นีมี้

ความศรัทธาตอ่คําพดูของบิดามารดา จึงเคร่งครัดตอ่คําสอนของบิดามารดามาก (สายฝน ควรผดงุ. 

2537: 18; อ้างอิงจาก Macia. 1970; ประสาท อิศรปรีดา. 2547: 85; อ้างอิงจาก Macia. 1980) 

บคุลกิภาพท่ีแสดงออกในสถานะนีไ้ด้แก่ (รัชนี ลาชโรจน์. 2545: 265-266; ปรีชา ธรรมา. 2548: 60) 

   2.1 ดเูผินๆ มีลกัษณะเหมือนกลุม่บรรลอุตัลกัษณ์แห่งตน 

   2.2 ไมพ่ิจารณาหรือสนใจคา่นิยมหรือเป้าหมายใด ๆ ยกเว้นเร่ืองท่ีได้รับคําสัง่ให้คดิ

หรือทํา 

   2.3 กลา่วถงึแตท่างเลือกซึง่ทําให้พอ่แมพ่อใจ 

   2.4 เป็นคนไมยื่ดหยุน่ สนใจการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 

   2.5 ทําตามความเคยชิน และหนีสถานการณ์ขดัแย้ง 

   2.6 ชอบทําตามคําสัง่ และพินอบพิเทาผู้ มีอํานาจ 

   2.7 ทะเยอทะยานสงู ประเมินตนเองได้ 

   2.8 ไมยื่ดหยุน่ในการตดัสนิใจ 

   2.9 มีความวิตกกงัวลเลก็น้อย 
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   2.10 มีความภาคภมูิใจ 

   2.11 มีเจตคตดีิตอ่การศกึษา 

   2.12 ชอบตัง้เป้าหมายท่ีเป็นไปไมไ่ด้ 

   2.13 มีพอ่แมท่ี่ไมก่ระด้างหรือออ่นแอ แตค่วบคมุมาก 

   2.14 ลอกเลียนแบบกลุม่เพ่ือนและผู้ ท่ีนิยมยกยอ่งมากเกินไป 

3. วยัรุ่นท่ียงัหาอตัลกัษณ์แห่งตนท่ีไม่แน่นอน (Identity Moratorium) คือวยัรุ่นท่ีอยู่ในช่วง

ภาวะวิกฤติท่ีกําลงัจะตกลงใจ ซึง่การตกลงใจนัน้คอ่นข้างคลมุเครือ สถานะนีค้ล้ายกบัสถานะสบัสน

ในอตัลกัษณ์แห่งตนตรงท่ีวยัรุ่นยงัไม่สามารถค้นพบตนเอง หรือยงัไม่กําหนดแนวทางชีวิตตนเองอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง แตมี่ความแตกตา่งกนัตรงท่ีสภาวะสบัสนในอตัลกัษณ์ ยงัไม่มีความคิดท่ีจะเลือกและยงั

ไม่มีทางเลือก แต่สถานะอตัลกัษณ์แห่งตนในสถานะนีมี้ตวัเลือกแล้วแต่ยงัไม่ตดัสินใจ เป็นช่วงท่ียงั

ลงัเลท่ีจะผกูมดัตวัเองกบัอาชีพใดอาชีพหนึ่ง หรือดําเนินชีวิตในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง และวยัรุ่นใน

กลุ่มนีย้งัเห็นความสําคญัในความปรารถนาดีและความคิดเห็นของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และ

คํานึงถึงความต้องการของสงัคมแล้วนํามาคิดทบทวนว่าเหมาะสมกับความสามารถของเขาหรือไม ่

วยัรุ่นท่ีอยู่ในสถานะนีจ้ึงอยู่ในระหว่างค้นหาคําตอบของอตัลกัษณ์แห่งตน (สายฝน ควรผดงุ. 2537: 

18; อ้างอิงจาก Macia. 1970; ประสาท อิศรปรีดา. 2547: 85; อ้างอิงจาก Macia. 1980) บคุลิกภาพท่ี

แสดงออกในสถานะนีไ้ด้แก่ (รัชนี ลาชโรจน์. 2545: 266; ปรีชา ธรรมา. 2548: 60) 

   3.1 มีปัญหาท่ียงัไมไ่ด้แก้ไขมากมาย 

   3.2 เป็นนกัทดลอง 

   3.3 เปล่ียนใจเร่ืองคา่นิยมบอ่ย 

   3.4 คบเพ่ือนตา่งเพศมาก และฉาบฉวย 

   3.5 เป็นคนประเภทซ้ายจดั หรือขวาจดัเกินไปของความคดิหรือการกระทํา 

   3.6 สนใจสขุภาพจิตของตนเอง 

   3.7 ไมต้่องให้มีใครมามีอิทธิพล หรือควบคมุ 

   3.8 ให้ความร่วมมือแก่ผู้ อ่ืนน้อยมาก 

   3.9 ทํานายกิจกรรมของเขาได้ยาก 

   3.10 มีความวิตกกงัวลมาก 

   3.11 มีความเช่ือมัน่ในตนเองต่ําในการเลือกวิชาเรียน และการนําไปใช้ 

  3.12 มีพอ่แมท่ี่ตามใจมาก 

4. วยัรุ่นท่ีค้นหาอตัลกัษณ์แห่งตนได้อย่างสมบรูณ์ (Identity Achievement) คือ วยัรุ่นท่ีมี

ประสบการณ์ในการเผชิญกบัภาวะวิกฤติ และมีการตกลงใจเลือกวิถีชีวิตของตนเองหลงัจากได้คิด



 
 

27 

พิจารณาทางเลือกทัง้หลายอย่างดีแล้ว จึงมีความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ในการเลือกอาชีพ ยึดมัน่ใน

ศาสนาและมีความคดิอดุมการณ์ทางการเมืองได้ด้วยตนเอง ถึงแม้วา่พวกเขาได้พิจารณาแนวทางด้าน

อาชีพไว้หลายแนวทางก็ตาม ในท่ีสดุพวกเขาเลือกแนวทางเพียงทางเดียวด้วยตนเอง สว่นทางด้าน

อุดมคติพวกเขาได้ทบทวนความเช่ือในอดีต และเลือกแนวทางเองจนประสบความสําเร็จใน            

การแสดงออกอย่างเป็นอิสระ (สายฝน ควรผดงุ. 2537: 18; อ้างอิงจาก Macia. 1970; ประสาท อิศร

ปรีดา. 2547: 85; อ้างอิงจาก Macia. 1980) บคุลิกภาพของกลุม่นีไ้ด้แก่ (รัชนี ลาชโรจน์. 2545: 266-

267; ปรีชา ธรรมา. 2548: 60) 

   4.1 มีความเป็นตวัของตวัเองสงู 

   4.2 มัน่คง มีวฒุิภาวะทางอารมณ์ 

   4.3 ยอมรับตนเอง 

   4.4 อาจมีคา่นิยมตา่งจากพอ่แม ่แตม่ัน่คงในตนเอง 

   4.5 รู้จกัตนเอง 

   4.6 ทําตามคา่นิยม และความเช่ือถือ 

   4.7 ทํางานได้ดีภายใต้สภาวะความกดดนั 

   4.8 ตัง้เป้าหมายท่ีเป็นจริงได้ และประเมินตนเองได้ 

   4.9 ยืดหยุน่มากในความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

   4.10 มัน่คงในการตดัสนิใจ ไมว่า่คนอ่ืนคดิอยา่งไร 

   4.11 ความแตกตา่งระหวา่งการรับรู้ของตนเองและคนอ่ืนท่ีมีตอ่ตนน้อยมาก 

   4.12 มีความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลดี 

   4.13 มีพอ่แมท่ี่ใจเยน็ และคอยสง่เสริมมากกวา่ควบคมุ 

จากท่ีกลา่วมาจะเห็นวา่พฒันาการของสถานะทางอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นตามแนวคดิของ

มาร์เซียจะเกิดต่อเน่ืองกันไปเป็นขัน้ตอนจากขัน้สับสนในการหาอัตลักษณ์แห่งตนไปสู่ขัน้ค้นหา        

อตัลกัษณ์แห่งตนได้อย่างสมบรูณ์ และขัน้ตอนท่ี 3 นบัว่าเป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัท่ีสดุสําหรับการก้าว

ไปสู่อตัลกัษณ์แห่งตนท่ีสมบรูณ์ ในขัน้ตอนดงักล่าวศกัยภาพในการเจริญเติบโตของวยัรุ่นได้รับการ

คล่ีคลายเตม็ท่ี วยัรุ่นจะได้รับการเรียนรู้มากมาย ซึง่จะมีผลตอ่การพฒันาบคุลกิภาพของเขา 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การแบ่งสถานะของอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นตามแนวคิด

ของมาร์เซียแบง่จากการมีภาวะวิกฤติ (Crisis) และการตกลงใจ (Commitment) ในด้านตา่ง ๆ ได้แก่ 

ด้านอาชีพ ศาสนา การเมือง ปรัชญา แนวคิดในการดําเนินชีวิต และบทบาททางเพศ ซึ่งต่อมา        

เบนเนียนและอาดัมส์ได้ศึกษาสถานะของอัตลักษณ์แห่งตนและขยายแนวคิดของมาร์เซียใน

องค์ประกอบของอตัลกัษณ์แห่งตนโดยแบ่งเป็นด้านอาชีพ ศาสนา การเมือง ปรัชญา แนวคิดใน      
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การดําเนินชีวิต  การคบเพ่ือนตา่งเพศ การคบเพ่ือน บทบาททางเพศ และการพกัผ่อนหย่อนใจ ซึง่

สถานะของอตัลกัษณ์แห่งตนแบง่เป็น 4 สถานะ ได้แก่ สถานะสบัสนในการค้นหาอตัลกัษณ์แห่งตน 

(Identity Diffusion) สถานะยงัหาอตัลกัษณ์ของตนไม่สําเร็จ ยงัต้องอาศยัแนวคิดจากผู้ อ่ืน (Identity 

Foreclosure) สถานะยงัหาอตัลกัษณ์แห่งตนท่ีไม่แน่นอน (Identity Moratorium) และสถานะค้นหา 

อตัลกัษณ์แห่งตนได้อยา่งสมบรูณ์ (Identity Achievement)  

 

เอกสารที่เก่ียวข้องกับตวับ่งชีอั้ตลักษณ์     
 ตวับ่งชีอั้ตลักษณ์ของ สมศ. 
   ตวับ่งชีอ้ัตลกัษณ์  หมายถึง ตวับ่งชีท่ี้ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้สถานศกึษา รวมถึงความสําเร็จตามจดุเน้นและจดุเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลกัษณ์ของแต่ละสถานศกึษา โดยได้รับการอนมุตัิจากสภาสถาบนั  (สํานกังานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคณุภาพการศกึษา. 2554: 43) 

  อตัลกัษณ์ หมายถึง ผลผลิตของผู้ เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ของ

สถาบนัอดุมศกึษา ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

  กลุม่ตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ ประกอบด้วย 2 ตวับง่ชี ้คือ ตวับง่ชีท่ี้ 16 ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์

ของสถาบนั (16.1 ผลการบริหารสถาบนัให้เกิดอตัลกัษณ์ และ16.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตาม         

อตัลกัษณ์) และตวับง่ชีท่ี้ 17 ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเด่นท่ีสง่ผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของ

สถาบนั 

  การกําหนดตวับง่ชีเ้พิ่มเตมิตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั มีดงันี ้

  1. สถาบนัอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตวับ่งชีท่ี้ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานของ

สถาบนัเพิ่มเติมตามอัตลกัษณ์ของตนเอง แต่ทัง้นีต้้องไม่ขดักับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน

มาตรฐานและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

  2. ตวับง่ชีท่ี้เพิ่มเติมขึน้ตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัควรชีว้ดัคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ครบถ้วน

ทัง้ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลติหรือผลลพัธ์ 

  3. เกณฑ์หรือแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีใช้กํากับแต่ละตวับ่งชี ้ต้องสามารถวดัระดบัคุณภาพตาม

เป้าหมายของตวับง่ชีน้ัน้ๆ และเป็นเกณฑ์ท่ีนําไปสูก่ารปรับปรุงพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
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ตวับ่งชีอั้ตลักษณ์ของ สกอ. 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไว้ใน

พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึง่สถาบนัต้องมี

ระบบและกลไกการควบคมุ ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาการดําเนินงานของสถาบนัให้เป็นไปตาม

นโยบาย เป้าประสงค์ และระดบัคณุภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบนัและหน่วยงานต้นสงักดั 

ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการวดัผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทัง้  

การรายงานผลการประกนัคณุภาพตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยตอ่สาธารณชน  มีการประเมิน

และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  และมีนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี  (สํานักงานคณะกรรมการ               

การอดุมศกึษา. 2553: 94) 

การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในถือเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษาท่ีต้อง

ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของทุกคนใน

การพฒันาคณุภาพการศกึษา ทัง้นี ้เพ่ือเป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนให้มัน่ใจได้ว่าสถาบนัสามารถ

สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคณุภาพ ซึ่งสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาได้มีการกําหนด   

ตัวบ่งชีร้ะบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีมีเกณฑ์มาตรฐานให้สถาบันมี         

การกําหนดตวับง่ชีเ้พิ่มเตมิตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

 
ตวับ่งชีอั้ตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒถือเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาท่ีเป็นองค์กรชัน้นํา

แห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวตักรรมสู่สากล รวมทัง้เป็น

แหล่งหล่อหลอมผลิตบุคลากรท่ีมีศักยภาพตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศ โดย

คํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั ซึ่งถือว่า 

“การศกึษา คือ ความเจริญงอกงาม” และมีปณิธานท่ีจะก่อให้เกิด “ประชาคมวิชาการแห่งผู้ มีความรู้

ประดจุนกัปราชญ์ และมีความประพฤติประดจุผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้ นําทางปัญญา” จากปรัชญา

และปณิธานดงักล่าว  มหาวิทยาลยัจึงมุ่งพฒันาให้เกิดคุณลกัษณะท่ีดีทัง้ในบุคลากรและนิสิตของ

มหาวิทยาลัย ผ่านการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของคน มศว ภายใต้สมรรถนะหลัก Simplicity, 

Work Hard and Unity โดยมีพนัธกิจหลกั 5 ประการ ของมหาวิทยาลยั ซึง่ครอบคลมุทัง้ด้านการผลิต

บณัฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม และการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ท่ีมีคณุภาพ (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา. 2554: 69) 

จากอตัลกัษณ์และจดุยืนของมหาวิทยาลยัท่ีกําหนดอยา่งชดัเจน ดงัปรากฏในแผนยทุธศาสตร์ 

15 ปี (พ.ศ. 2553 – 2567) ของมหาวิทยาลยัท่ีเกิดจากการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นของมหาวิทยาลยั 
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จึงกําหนดมาตรฐานและตัวบ่งชีเ้พ่ือเป็นกรอบในการดําเนินงานให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลยั  โดยมุ่งเน้นท่ีปัจจยันําเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลพัธ์ในการปฏิบตัิพนัธกิจ

ของมหาวิทยาลยัและคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จึงได้มีการกําหนดตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ  คือ ตวับง่ชีก้ารเสริมสร้างอตัลกัษณ์นิสติ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 
 ตวับ่งชีก้ารเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต 
 การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิสิต และการเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วม

กิจกรรมด้านต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการหล่อหลอมให้นิสิตและบณัฑิตของ

มหาวิทยาลยัมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลยัและสงัคมคาดหวงั ซึ่งการดําเนินการ

ดังกล่าวนัน้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยเฉพาะ “มีทกัษะสื่อสาร” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้

เข้าใจชัดเจน (Language) ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) และ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร (Information Communication 

Technology : ICT) อนัมาจากรากฐานของ “ความเป็นครู” ดงัท่ีปรากฏในปรัชญาและปณิธานของ

มหาวิทยาลยัท่ีมุ่งส่งเสริมให้บณัฑิตสามารถก้าวเข้าสู่กระแสโลกาภิวฒัน์ในฐานะทรัพยากรบคุคลท่ีมี

ความเจริญงอกงามทัง้ด้านความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม ฉะนัน้การเสริมสร้างให้นิสิตของ

มหาวิทยาลยัมีอัตลกัษณ์เฉพาะจึงเป็นแนวทางสําคญัในการสร้างให้เกิดบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ โดย

มหาวิทยาลัยมุ่งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต และเปิด

โอกาสให้นิสิตเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ทัง้ในระดับคณะ/หน่วยงาน และระดับ

มหาวิทยาลยั ซึง่มีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน ดงันี ้

 1. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่อัตลักษณ์นิสิต  ให้นิสิต  คณาจารย์  และบุคลากรของ

มหาวิทยาลยั รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้องรับทราบอยา่งทัว่ถึง 

 2. มีการระบุรายละเอียดของวิธีการสอนท่ีอาจารย์สอดแทรก  หรือส่งเสริมให้นิสิตมี

คณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์นิสติของมหาวิทยาลยัในหลกัสตูรหรือรายวิชาใดวิชาหนึง่ 

 3. มีโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมอตัลกัษณ์ของนิสติ 

 4. มีการประเมินผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม    

อตัลกัษณ์นิสติ 

 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม           

อตัลกัษณ์ของนิสติ 
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 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั หมายถึง อัตลักษณ์นิสิตในประเด็น “มีทักษะสื่อสาร” ซึ่ง

มหาวิทยาลยักําหนดให้เป็นประเด็นท่ีมหาวิทยาลยัมุ่งให้ปรากฏเป็นคณุลกัษณะของบณัฑิต มศว ท่ี

สงัคมยอมรับ  และอตัลกัษณ์นิสติ “มีทกัษะส่ือสาร” ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 

 1. ความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน (Language) 

 2. ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ (Teaching) 

 3 .  ความสามารถในการ ใ ช้ เทค โน โล ยีสารสน เทศ เ พ่ื อการสื่ อสา ร  (Information 

Communication Technology : ICT) 

 

เอกสารที่เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์นิสิต มศว 
 การพัฒนาศักยภาพและอัตลักษณ์นิสิต มศว 
  หนังสืออดีตเพ่ืออนาคต ปี 2548 ได้บรรยายถึงโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูงท่ีสถาปนาขึน้ใน

พุทธศักราช 2492 หลังจากนัน้ อีก  5 ปี  ก็พัฒนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาและพัฒนาเป็น

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อีกสองทศวรรษต่อมานั่นคือ การก่อเกิดการฝึกหัดครูแบบแผนใหม ่  

ก่อเกิดการพัฒนาการศึกษาสมัยใหม่ เพ่ือสังคมสมัยใหม่ สังคมประชาธิปไตย หลักคิดทางด้าน

เสรีภาพและภราดรท่ีแผ่กระจายไปทัว่โลก หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 การหยัง่รากการศกึษาสมยัใหม่

หรือเรียกว่า การศึกษาแบบพิพฒันาการ (Progressive Education)  ซึ่งเป็นการศึกษาท่ีก้าวหน้า

ทนัสมยัและท่ีสําคญัยิ่งอยา่งหนึง่ก็คือ การยดึมัน่ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง (Students Centered) โดยมอง

วฒุิภาวะ มองชีวิต มองประสบการณ์และมองอนาคตของนกัเรียนหรือผู้ เรียนเป็นตวัตัง้  ไม่ใช่ครูเป็น

ตวัตัง้  พฒันาการดงักลา่วได้ฝังรากมาถึงยคุสมยัของการเป็น มศว และแผ่ขยายสู่ระบบการศกึษาทัว่

ประเทศ (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ งานยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันา. 2548: 149) 

  คําถามเบือ้งต้นคือ แล้ว มศว วนันีย้งัคงเช่ือมัน่ระบบ Students Centered มากน้อยเพียงใด 

และจะเข้าไปเก่ียวข้องกับความพยายามในการพฒันาศกัยภาพนิสิตและอตัลกัษณ์นิสิต มศว มาก

น้อยเพียงใดและอย่างไร  ซึง่มีข้อสงัเกตเบือ้งต้น 3 ประการ สําหรับการบริหาร มศว บริหารการพฒันา

ศกัยภาพนิสิต  ประการแรก พิจารณายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั การให้ความสําคญัภารกิจและ

บทบาทของรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต การพฒันากองกิจการนิสิตทัง้โครงสร้าง บุคคล 

บทบาทและหน้าท่ี โดยมุ่งเน้นจิตสํานึกในการบริการ (Service Mind) การทุ่มเทเสียสละและเอาใจใส่

ใกล้ชิดนิสิต  การทํางานแบบบูรณาการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ประการท่ีสอง พิจารณาท่ีวิสยัทศัน์

และยทุธศาสตร์ของ มศว ซึง่เช่ือมัน่วา่หวัใจสําคญัของความเป็นมหาวิทยาลยั คือ  

   มหาวิทยาลัยต้องเช่ือมั่นว่านิสิต คือ ดวงดาวของมหาวิทยาลัย ดวงดาวท่ีต้องให้

ความสําคญั พฒันาศกัยภาพในทกุมิต ิ
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   มหาวิทยาลัยต้องเช่ือมั่นในวิชาการ การค้นคว้าวิจัย และความรู้ พร้อมไปกับ        

การพฒันาศกัยภาพนิสติ 

   มหาวิทยาลยัต้องมองนิสิตปัจจุบนัท่ีจะมีชีวิตอยู่ในอนาคตเป็นผู้ นําและยืนอยู่อย่าง

สง่างามบนโลกใบนี ้

  ประการท่ีสาม ประเทศไทยมักให้ความสําคัญกับการศึกษาน้อยเกินไป มหาวิทยาลัยให้

ความสําคญักบังานกิจการนิสติน้อยเกินไป  

  สาโรช  บวัศรี  พยายามเผยแพร่  “Ten  Imperative  Needs  of  Youth”  ให้กบัครูบาอาจารย์

ท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษา  หม่อมราชวงศ์จุรีพรหมกมลาศน์  หนึ่งในคณาจารย์ผู้ ร่วมอุดมการณ์ของ

ศาสตราจารย์  ดร.สาโรช  บวัศรี  ได้แปล  “ความต้องการท่ีจําเป็น 10 ประการ   ของคนหนุ่มสาว”  

(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ งานยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันา. 2548: 150) ดงันี ้ 

1. All  Youth  need  to  develop  salable  skills. เด็กหนุ่มสาวทกุคนต้องการท่ีจะพฒันา

ทกัษะท่ีสามารถทํารายได้ให้ดียิ่งขึน้ 

2. All  Youth  need  an  appreciation  of  literature, art, music  and  nature. เด็กหนุ่ม

สาวทกุคนต้องการความซาบซึง้ในวรรณกรรม   ศลิปะ  ดนตรี  และธรรมชาต ิ

3. All  Youth  need  to  understand  the  right  and  duties  of  the  citizen  of  a  

democratic  society.  เด็กหนุ่มสาวทกุคนต้องการท่ีจะเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองในสงัคม

ประชาธิปไตย 

4. All  Youth  need  to  understand  the  significance  of  the  family  for  the  

individual  and  society. เด็กหนุ่มสาวทกุคนต้องการท่ีจะเข้าใจถึงความสําคญัของครอบครัวท่ีมีตอ่

บคุคลและสงัคม 

5. All  Youth  need  to  know  to  purchase  and  use  goods  and  services  

intelligently. เดก็หนุ่มสาวทกุคนต้องการท่ีจะรู้วิธีจดัหา  ใช้สนิค้าและบริการตา่งๆ อยา่งฉลาด 

6. All  Youth  need  to  be  able  to  use  their  leisure  time  well  and  to  budget  it  

wisely. เด็กหนุ่มสาวทกุคนต้องการท่ีจะมีความสามารถในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และแบ่ง

เวลาได้อยา่งชาญฉลาด 

7. All  Youth  need  to  develop  and  maintain  good  health  and  physical  fitness.

เดก็หนุ่มสาวทกุคนต้องการท่ีจะพฒันาและรักษาสขุภาพให้ดีขึน้และมีร่างกายท่ีสมบรูณ์ 

8. All  Youth  need  to  understand  the  influence  of  science  on  human  life. เด็ก

หนุ่มสาวทกุคนต้องการท่ีจะเข้าใจถึงอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ท่ีมีตอ่ชีวิตมนษุย์ 
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9. All  Youth  need  to  grow  in  their  abilities  to  think  rationally. เด็กหนุ่มสาวทกุคน

ต้องการท่ีจะปรับปรุงความสามารถในการคดิอยา่งมีเหตผุล 

10. All  Youth  need  to  develop  respect  for  other  persons. เด็กหนุ่มสาวทกุคน

ต้องการท่ีจะพฒันาความนบัถือในบคุคล   

  หากมองท่ีปรัชญาของมหาวิทยาลยัท่ีว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” สิกฺขา  วิรุฬฺหิ  

สมฺปตฺตา”  “Education is Growth” เช่ือมัน่ใน Exponential Curve  “              ” แล้วท่ีว่า “การศกึษา

คือความเจริญงอกงาม”  แล้ว  “ความเจริญงอกงาม”  ก็คือ  อารยวฒัิ 5 ประการในพทุธธรรมท่ีจะเป็น

หลกัยดึในการพฒันาเพ่ือความเจริญงอกงามได้เป็นอยา่งดี  ซึง่อารยวฒัิ 5 ประการมีดงันี ้

   งอกงามด้วยศรัทธา งอกงามด้วยศรัทธาในชีวิต  บทบาท  และหน้าท่ีของตน 

 งอกงามด้วยศีล  งอกงามด้วยจริยธรรมและความดีงามทัง้ปวง 

 งอกงามด้วยสตุะ งอกงามด้วยการสดบัรับฟังและเรียนรู้ตลอดเวลา 

 งอกงามด้วยจาคะ งอกงามด้วยความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผแ่ละเอือ้อาทรตอ่ผู้ อ่ืน 

 งอกงามด้วยปัญญา งอกงามในการดํารงชีวิต คดิ และทําด้วยปัญญา 

  การพัฒนาศกัยภาพนิสิตเป็นยุทธศาสตร์และภารกิจท่ีสําคญัของการบริหารมหาวิทยาลยั   

เบือ้งต้นอาจพิจารณาการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา 3 ประการ คือ ปัญหาพืน้ฐาน กลับมาสู ่   

การพฒันาวิสยัทศัน์  และวิสยัทศัน์องค์กร (Organization Vision) เช่ือมัน่ในดวงดาวของมหาวิทยาลยั  

มองนิสิตเหมือนลกูหลานผู้ใกล้ชิด  “รักลกูให้ถกูทาง”  มีกฎ กติกา มารยาท และวินยั การศกึษาเพ่ือ

อนาคตของนิสิต  ไม่ใช่เพียงเพ่ือปัจจุบนัหรือถอยหลงัไปสู่อดีตของครูบาอาจารย์ มองการศึกษาเป็น

กระบวนการ (Process) มองการศกึษาเป็นวิถีทางหรือมรรค(Means) ไม่ใช่ผล(End) ปัญหาการปรับ

รือ้บ่อยครัง้ท่ีปัญหาสงัคมหรือปัญหาทางการศึกษาไม่สามารถพฒันาเท่านัน้ อาจจําเป็นต้องปรับรือ้ 

(to Deconstruct) เม่ือโลกเปล่ียน  สงัคมเปล่ียน  วิสยัทศัน์และวิธีคิดเปล่ียน  ในโลกยคุหลงัสมยัใหม ่

(Postmodern  Society) ศาสตร์ทกุศาสตร์จากโลกสมยัใหม่ (Modernization) ในอดีตได้ล้าสมยัไป

แล้ว  มหาวิทยาลยัวนันีต้้องปรับเปลี่ยน “กระบวนการเรียนรู้” (Learning  Process) ทัง้ระบบ เพ่ือ

สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้สําหรับโลกหลงัสมยัใหม ่ ซึง่ต้องพิจารณาหลายสิง่หลายอยา่ง  เช่น 

 พิจารณาฐานคดิใหมห่รือญาณวิทยาใหม ่(New  Epistemology) 

   พิจารณาการสร้างสติปัญญา  ความเฉลียวฉลาด  ความคิดสร้างสรรค์   จินตนาการ  

การรู้เท่าทนัโลก  รู้เท่าทนัสงัคม 

   พิจารณาและสร้างความเป็นคนในสงัคม  ความสนัติสขุ  จิตสํานึกสาธารณะ  “ความ

เป็นคน” ในสงัคมมิใช่เพียงผู้ มีความรู้และมีอาชีพเท่านัน้ 
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  ปัญหาความเข้าใจในกิจกรรม  กิจกรรมในสถาบันอุดมศึกษา  นอกจากผนวกกิจกรรม

ทัง้หลายในหลกัสตูรแล้ว ต้องทําความเข้าใจและเปิดใจกว้างสําหรับการพฒันากิจกรรมต่างๆ ท่ีกว้าง

และหลากหลาย  เพ่ือพัฒนานิสิตให้กว้างหลากหลาย  พัฒนาให้ลุ่มลึก และสอดผสานเป็นเนือ้

เดียวกบัชีวิตของเขา  ซึ่งอาจพิจารณากิจกรรมได้หลากหลาย  ได้แก่  กิจกรรมเชิงวิชาการ  กิจกรรม

กีฬา  สขุภาพพลานามยั  นนัทนาการ  กิจกรรมสิกขบนัเทิง (Edutainment)  กิจกรรมพฒันาจิตสํานึก

สาธารณะ  กิจกรรมพฒันารสนิยมสนุทรียะ (Aesthetic Taste)  กิจกรรมวฒันธรรมประเพณี  กิจกรรม

พัฒนาประสบการณ์  ฯลฯ  ซึ่งกิจกรรมเหล่านีม้ิได้เป็นเพียงความรับผิดชอบของฝ่ายกิจการนิสิต

เท่านัน้  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยั  ทุกระดับ  ทุกฝ่าย  ต้องลงมาร่วมรับผิดชอบ  คณะ (รวมทัง้

สถาบนัและสํานกั)  ท่ีเป็นต้นสงักดัต้องคดัสรรทีมบริหาร  คดัสรรรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือฝ่าย

พฒันาศกัยภาพนิสิตให้มีความเช่ือมัน่  มีความมุ่งมัน่และสามารถร่วมมือกบัคณาจารย์และทกุคนใน

คณะ “พฒันาศกัยภาพนิสิต” อย่างเด่นชดั  องค์กรนิสิตนกัศกึษาไม่ว่าจะเป็นสภานิสิต  องค์การนิสิต  

ชมรม  สโมสรนิสติประจําคณะ  ภาควิชา  สาขาวิชา  ต้องจริงจงักบักิจกรรมตา่งๆ  

  เม่ือพิจารณาในเร่ืองของ “อตัลกัษณ์นิสิต มศว” (SWU.Students’ Identity)  อตัลกัษณ์     

อาจหมายถึงลกัษณะเฉพาะ  ลกัษณะท่ีแสดงตวัตน  ลกัษณะท่ีก่อเกิดมาจากเจตจํานง อุดมการณ์  

ประวัติศาสตร์  บริบท   หรือใครจะหมายถึง   ลักษณะท่ีพึงประสงค์หรือลักษณ์อ่ืนใดก็ตาม                 

ซึง่การแสวงหาอตัลกัษณ์อาจต้องพิจารณาปัญหาหลายด้าน คือ ประการแรก  พิจารณาประวตัิศาสตร์  

อดีต  หลายสถาบนัในสงัคมไทยพฒันามาจากการผลิตข้าราชการ  ผลิตแพทย์  ผลิตเกษตรกร  ผลิต

ศิลปิน   ผลิตช่างเทคนิค  ฯลฯ  ซึง่ทกุองค์กรควรภาคภมูิใจในประวตัิศาสตร์ของตนเอง  มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒผลิตครูมาเก่าก่อนและมีความเช่ือมัน่ในเร่ือง “การศกึษา” หรือ “Education” ซึ่ง

สามารถมอง  มศว  ทัง้ในทางบวกและลบ หากมองท่ี “ความเป็น  มศว” ท่ีเช่ือมโยงกบัการศกึษา  มอง

เฉพาะทางบวก (Optimistic  Approach)  เช่น  การศกึษาย่อมเก่ียวข้องกบัชีวิต  สงัคม  มนษุย์  และ

ศาสตร์ทุกศาสตร์  การศึกษาคือหัวใจสําคญัในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาคือความรู้  

“ความรู้คืออํานาจ” สําหรับโลกในอนาคต  ประการท่ีสอง  พิจารณาส่วนผสมขององค์กร  อดีต  มศว  

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางคือ  การเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา  ผลิตครูและนักการศึกษา  

หลงัจากปี  2517  ได้พฒันาเป็น “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” เป็นมหาวิทยาลยัพหศุาสตร์  หรือ

มหาวิทยาลยัสมบรูณ์แบบ (Comprehensive  University) คือ  ผลิตบณัฑิต  ค้นคว้าวิจยั  และบริการ

วิชาการทุกด้าน  บุคลากรผู้ สอน  บุคลากรสนับสนุนวิชาการ  มาจากสังคมเมือง  ชานเมือง  

ต่างจงัหวดั  ส่วนผสมท่ีหลากหลายเช่นนี ้ เป็นการบูรณาการท่ีน่าสนใจ  ประการท่ีสาม  ดบูริบทของ 

มศว  มีโรงเรียนสาธิต 3 แห่ง ในปัจจบุนั  เรามี “มศว ประสานมิตร” กลางแหล่งธุรกิจท่ีสําคญัแหล่ง

หนึ่งของ กทม. (สขุมุวิท-อโศกมนตรี-เพชรบุรี) “มศว องครักษ์” ชานเมือง  ชุมชนเมืองเกษตรกรรม  
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และมี “มศว  ตรอน” จังหวัดอุตรดิตถ์  ส่วนผสมของพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์  พืน้ท่ีชุมชนและพืน้ท่ี

วัฒนธรรม  มีทัง้เมืองท่ีก้าวหน้า ชานเมือง ชุมชน ส่วนผสมเหล่านีก่้อให้เกิดอะไรขึน้  ประการท่ีส่ี  

พิจารณาทิศทาง ธง หรือยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัฯ วิสยัทัศน์  และการทํางานของผู้บริหารทัง้

ระดบัมหาวิทยาลยั คณะ สถาบนั สํานกั ภาควิชา สาขาวิชา สําหนกังานอธิการบดี รวมทัง้โครงสร้าง  

ระบบกลไก  กระบวนการและวฒันธรรมการทํางานในมหาวิทยาลยัฯ และประการสดุท้าย พิจารณา

บุคลากรทัง้ระบบ พิจารณาถึงการทุ่มเทเสียสละ ศกัยภาพความจงรักภกัดีท่ีมีต่อองค์กร ต่อวิชาชีพ  

สํานึกทางวิชาการ การค้นคว้าวิจยั การพฒันาศกัยภาพนิสิต การทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา หน้าท่ี

สอนบริการวิชาการแก่สงัคม  และทํานบุํารุงวฒันธรรมและศลิปะมากน้อยเพียงใด 

  ท้ายท่ีสดุ  การระดมความคิดเพ่ือพฒันาศกัยภาพนิสิตและการแสวงหาอตัลกัษณ์นิสิต มศว  

ร่วมกนัทัง้ผู้บริหาร  คณาจารย์  นิสิต  ศิษย์เก่า  และบุคลากรสนบัสนุนวิชาการ  จะส่งผลให้ไปสู่การ

พฒันานโยบายและแผนการพฒันาศกัยภาพอตัลกัษณ์นิสิต  ซึ่งนโยบายและแผนดงักล่าวจะส่งผ่าน

ไปสู่การพฒันากระบวนการเรียนรู้ กระบวนการพฒันากิจกรรม การปรับโครงสร้าง ระบบ และกลไก  

ให้เอือ้ต่อกระบวนการพัฒนา รวมทัง้แรงจูงใจในทางเกียรติ ภาระงาน และรายได้ดังแสดงใน

ภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 การระดมความคดิเพ่ือพฒันาศกัยภาพนิสติและการแสวงหาอตัลกัษณ์นิสติ มศว 

 

ท่ีมา: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ งานยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันา. (2548). 

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของนิสิต มศว 
  แผนปฎิบตักิารยทุธศาสตร์หลกัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีแนวคิดในการพฒันาแผน

ปฎิบตัิการยทุธศาสตร์หลกัโดยการพฒันาและเสริมสร้างปัญญาของนิสิต ท่ีมีเป้าประสงค์ในการผลิต

บณัฑิตท่ีมีคณุธรรมและมีอตัลกัษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 9 ประการ ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต      

คิดเป็นทําเป็น หนกัเอาเบาสู้   รู้กาลเทศะ เป่ียมจิตสํานึกสาธารณะ มีทกัษะสื่อสาร อ้อมน้อมถ่อมตน  

งามด้วยบุคลิก  พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์  ซึ่งมีตัวชีว้ัดหลักคือ นิสิตระดับปริญญาตรีท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนดตามอตัลกัษณ์ 9 ประการ และก่อให้เกิดคณุภาพชีวิตท่ีดีงาม และ

มีผู้ประสานงานหลกัเป็นรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต เป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการ

SWU STUDENTS’ IDENTITY 

VPPPM. 

• VISION 

• POLICY 

• PLANNING 

• PROCESS 

• MEASUREMENT 

• LEARNING  PROCESS 

• ACTIVITIES  PROCESS 

• STRUCTURE/SYSTEM/MECHANISM 

‐ HONOUR 

‐ WORKING  LOAD   

‐ INCENTIVE 
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ตามโครงการพฒันาศกัยภาพนิสิตให้มีอตัลกัษณ์ท่ีพึงประสงค์ 9 ประการ และโครงการพฒันาและ

เสริมสร้างปัญญาของนิสติ(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2553: 39) 

  เม่ือมหาวิทยาลยัจดัระบบและสร้างบรรยากาศท่ีทําให้นิสติมีการเรียนรู้ท่ีเป็นวิถีชีวิตการเรียนรู้

ของนิสิตจึงต้องอาศัยกิจกรรมท่ีผสมผสาน สัมพันธ์ทัง้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน ในชุมชน  งาน

กิจกรรมนิสิตจะต้องมีเป้าหมายเพ่ือสร้างกระบวนการคิดและกระบวนการทํางานร่วมกนักบัผู้ อ่ืนอย่าง

สร้างสรรค์ สร้างอตัลกัษณ์และคณุความดีแห่งตน โดยสามารถสร้างดลุยภาพระหว่างการมีจดุยืนทาง

ความคิดตนเองกับการยอมรับความต่างหรือความหลากหลายทางความคิดได้  นิสิตต้องได้รับ        

การเรียนรู้ท่ีจะเคารพในศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  มีจิตสํานึกสาธารณะ มีความกล้าหาญทาง

จริยธรรม  และมีอดุมการณ์ท่ีจะทํางานและเสียสละให้กบัสว่นรวม  มีความเข้าใจและพร้อมท่ีจะเรียนรู้

ร่วมกับสังคมและชุมชน  งานกิจกรรมนิสิตต้องเป็นงานหลักสําคัญด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กองแผนงาน. 2553: 19)  ซึ่งผลการดําเนินงานตามยทุธศาสตร์      

การพฒันาศกัยภาพนิสิต พ.ศ. 2552  งานพฒันาอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กองแผนงาน. 2553: 132)  มีดงันี ้

  1. ประชมุคณะกรรมการพฒันาอตัลกัษณ์นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ประกอบด้วย 

รองคณบดีท่ีกํากับดูแลนิสิตจากทุกคณะและวิทยาลัย รวมทัง้ผู้ แทนคณาจารย์และบุคลากร เพ่ือ

กําหนดมาตรการเชิงรุกในการพฒันานิสิตให้มีอตัลกัษณ์ครบ 8 ประการ  (ปีการศึกษา 2552) คือ     

คิดเป็นทําเป็น หนกัเอาเบาสู้   รู้กาลเทศะ เป่ียมจิตสํานึกสาธารณะ มีทกัษะสื่อสาร อ้อมน้อมถ่อมตน  

งามด้วยบคุลิก  พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์  ตามแผนพฒันาอตัลกัษณ์นิสิต 2 ระยะ ท่ีกําหนดไว้ คือ 

ระยะเร่งด่วน และระยะยาว  โดยระยะเร่งด่วนมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย 

โดยเฉพาะการแตง่ชดุนิสิตท่ีถกูต้องเหมาะสม  การพฒันาจิตสํานึกของนิสิตให้คิดเป็นทําเป็นและรู้จกั

กาลเทศะ ประพฤติปฎิบตัิตนดี พดูจาสภุาพเรียบร้อย มีกิริยามารยาทอนังดงาม  และท่ีเร่งด่วนอย่าง

ยิ่ง คือ การสร้างจิตสํานกึด้านการแตง่ชดุนิสติท่ีถกูต้องเหมาะสมให้แก่นิสติ โดยชีใ้ห้เห็นถึงความหมาย

และความสําคญัของชดุนิสติท่ีต้องแตกตา่งจากชดุธรรมดาทัว่ๆไป  เพราะเป็นชดุท่ีมีตราสญัลกัษณ์อนั

ทรงเกียรตขิองสถาบนั  การแตง่ชดุนิสติท่ีถกูต้องเหมาะสม  จงึสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นปัญญาชน ท่ี

พึงรู้คิด  มีจิตสํานึกท่ีถูกต้อง  ไม่หลงผิดไปกับกระแสการแต่งชุดนิสิตท่ีผิดทํานองคลองธรรม  และ

เพ่ือให้การพฒันาอตัลกัษณ์ดงักลา่วเห็นผลอย่างรวดเร็วท่ีสดุได้ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ในการ

กํากับดูแลนิสิตด้วยความเอาใจใส่  อบรมบ่มเพาะและตักเตือนนิสิตเม่ือสบโอกาสทัง้ในและนอก

ห้องเรียน แจ้งคณะ วิทยาลยั อาจารย์ท่ีปรึกษา รวมทัง้ผู้ปกครองนิสติให้รับทราบถึงความประพฤติของ

นิสติทัง้ท่ีควรช่ืนชมและตกัเตือน เพ่ือให้ทกุฝ่ายมีสว่นในการพฒันานิสติให้เจริญงอกงามตามศกัยภาพ

ของแตล่ะบคุคลตอ่ไป 
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  2. ประชุมผู้แทนนิสิตทุกสาขาวิชา จากทุกคณะและวิทยาลยั ผู้ นํานิสิตทุกองค์กร เพ่ือยํา้

แผนการพฒันาอตัลกัษณ์นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รวมทัง้ขอความร่วมมือในการปฏิบตัติาม

ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยกิจกรรมและวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างจริงจังและ

รับผิดชอบ  โดยขอให้ผู้ แทนนิสิตและผู้ นําองค์กรนิสิตเป็นผู้ นําท่ีเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามและ

ถกูต้องทัง้มวล และให้ขยายวงแห่งความดีงามและถกูต้องไปสูนิ่สติอ่ืนให้มากท่ีสดุ 

  3. ประสานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานทกุหน่วยงานในมหาวิทยาลยัทัง้คณะ วิทยาลยั 

สํานกัหอสมดุกลาง สํานกังานบริหารกิจการหอพกั และอ่ืนๆ ให้จดัโครงการและกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันา 

อตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยในส่วนของคณะและวิทยาลยัให้มีการจดัการเรียน

การสอน รวมทัง้การจัดโครงการและกิจกรรมนอกชัน้เรียน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเป็นสําคญั 

  4. จดัโครงการคา่ยเสริมสร้างและพฒันาอตัลกัษณ์นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สําหรับ

นิสิตชัน้ปีท่ี 1 ทกุคนในช่วงงานปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ ทําให้เกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบงาน

ปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ในทางท่ีสร้างสรรค์ขึน้ มีการบูรณาการกิจกรรมหลากหลายด้าน ทัง้

ความบนัเทิง การให้สาระความรู้ หลกัธรรมและข้อคิดเตือนใจในการดํารงชีวิต การพฒันาบคุลิกภาพ 

นอกจากนีมี้การนํานิสิตออกไปทํากิจกรรมช่วยเหลือและให้ขวัญกําลังใจผู้ ด้อยโอกาสในสถาน

สงเคราะห์  ปฎิบัติธรรมและบําเพ็ญสารธารณะประโยชน์ในวัด รวมทัง้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้

ระหวา่งมหาวิทยาลยักบัโรงเรียน 

 

เอกสารที่เก่ียวข้องกับทกัษะการส่ือสาร 
ความหมายของการส่ือสาร 

ผู้ วิจัยได้ศึกษาความหมายของการส่ือสารจากเอกสารต่างๆ ซึ่งมีผู้ ให้ความหมายคําว่า        

“การสื่อสาร หรือ ทกัษะการส่ือสาร” ดงันี ้

วิจิตร  อาวะกลุ (2554 :  online)ให้ความหมายการสื่อสารไว้วา่  การสื่อสาร  communication  

มาจากคําวา่ communis หรือ commonness ซึง่แปลวา่ ร่วมกนั หรือเหมือนกนั  นัน่คือการส่ือสารมุ่งท่ี

จะให้ความคดิความเข้าใจของผู้ อ่ืนให้เหมือนกบัความคิดความเข้าใจของเรา เพราะตามธรรมชาติของ

มนษุย์ได้รับขา่วสารอยา่งเดียวกนัแตจ่ะมีความเข้าใจและความรู้สกึนกึคดิตา่งๆ กนัตอ่ไป 

 เบญจมาศ  พระธานี  (2545: 37) ให้ความหมายไว้ว่า  การสื่อสารว่าเป็นการถ่ายทอดและรับ

ความรู้สกึนึกคิด ความต้องการ ทศันคติ และประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่กนัและกนั การส่ือสารมีหลาย

วิธี เช่น การพดู การเขียน การให้ภาษาสญัลกัษณ์ 
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 สวนิต  ยมาภยั (2536: 7-9) และปรมะ  สตัะเวทิน (2535: 7) ให้ความหมายของการส่ือสารไว้

ทํานองเดียวกนัสรุปได้ว่า  การสื่อสารเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีอาศยักระบวนการการถ่ายทอดสาร

จากผู้ส่งสารผ่านสารไปยงัผู้ รับสาร  โดยอาศยัเคร่ืองมือวิธีใดวิธีหนึ่งให้ไปถึงเป้าหมายเพ่ือมีความ

เข้าใจร่วมกนั  ดงันัน้การแสดงออกเพ่ือการติดต่อส่ือสารอย่างหนึ่งของมนุษย์จําเป็นต้องใช้ภาษาใน

ด้านการพดู การฟัง การอา่น และการเขียน   

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2542: 6) ให้ความหมายการสื่อสารหมายถึง  กระบวนการ

ในการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารระหว่างมนุษย์ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปตาม

สภาวการณ์ 

วาสนา  จนัทร์สว่าง  และ ทศันีย์  อินทรสขุศรี (2532: 2)  ให้ความหมายไว้ว่า  การส่ือสารมา

จากรากศพัท์ภาษาละตินคือ communis ตรงกับภาษาองักฤษว่า Common แปลว่า เหมือนกัน  

ร่วมกนั หรือ คล้ายคลงึกนั เราส่ือสารเพ่ือการมีสว่นรับรู้ข้อมลูขา่วสาร เร่ืองราวตา่งๆ เพ่ือให้เกิดความรู้  

ความเข้าใจในความหมายของขา่วสารท่ีตรงกนั 

ชนตัต์  อาคมานนท์ (2528: 95)  ให้ความหมายไว้ว่า  การสื่อสารเป็นกระบวนการท่ีมนษุย์ใช้

ภาษาติดต่อกนัและกนั  เพ่ือถ่ายทอดความคิด ความรู้สกึ ความสนใจ ค่านิยม ทศันะคติ ทกัษะ และ

เนือ้หาสาระ ประสบการณ์ ความต้องการโดยใช้ท่าทางการพูด และการเขียน โดยมีองค์ประกอบท่ี

สําคญัคือการได้ยิน การรับรู้ภาษา การใช้ภาษา การพดู สตปัิญญา  และถ้าหากมีความผิดปกติเกิดขึน้

ท่ีสว่นใดสว่นหนึง่จะทําให้เกิดความผิดปกตด้ิานการสื่อความหมาย 

 ชิทตี ้(Chitty. 1993: 334-335)  กล่าวว่า  การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการแลกเปล่ียน

แนวคดิ ความคดิ หรือขา่วสาร  ซึง่ถือวา่เป็นหวัใจสําคญัในการสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ ป่วยซึง่จะนําไปสู่

การวางแผนพยาบาลตอ่ไป 

คริสเตนแซน  และคอดโรว์ (Christensen  and  Kockrow.  1991: 35)  ได้ให้ความหมายของ

การสื่อสารว่า หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่ง        

การสื่อสารนัน้จะเป็นการใช้ถ้อยคําหรือไม่ใช้ถ้อยคําก็ได้ ทัง้นีอ้าจเป็นการส่ือสารโดยทางตรง เช่น        

การเผชิญหน้า หรือทางอ้อม โดยการเขียนหรือการจดบนัทกึ เป็นต้น 

 ไฮนิช  ไมเคิล  และรัศเชล (Heinich, Michael  and  Russel. 1990: 6-7)  กลา่วว่าการส่ือสาร  

หรือการส่ือความหมาย (Communication) แทนบางสิง่บางอยา่ง  เช่น ขา่วสารข้อมลูท่ีจะส่ือถึงกนัและ

กนัระหว่างผู้ส่งสาร (Source) และผู้ รับสาร (Receiver) ตวัอย่างของการส่ือสาร เช่น ส่ือทางด้าน

ภาพยนตร์  วีดทิศัน์  ไดอาแกรม  สิง่ตีพิมพ์  คอมพิวเตอร์  และแบบแผนคําสัง่ตา่งๆ ซึง่จะมีการสื่อสาร

ท่ีแตกตา่งกนัไปตามความมุง่หมายของส่ือแตล่ะประเภท 
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 บาร์คเคอร์ (Barker. 1990: 4) ให้ความหมายของการส่ือสารว่า  เป็นกระบวนการปฏิสมัพนัธ์

ระหว่างบคุคลสองคนในการท่ีจะทํางานร่วมกนัเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้  เพราะ

การสื่อสารเป็นกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ การสื่อสารท่ีสิน้สุดลงไปแล้วอาจส่งผล

ตอ่เน่ืองถึงปัจจบุนั  และเป็นสาเหตใุห้เกิดความสบัสนและเป็นปัญหาได้ 

พจนานุกรมศพัท์ภาษาองักฤษฉบบัเวบส์เตอร์(Webster’s Ninth New Collegiate 

Dictionary. 1989: 266) ให้ความหมายของการส่ือสารไว้ว่า  คือ กระบวนการการแลกเปล่ียนข้อมลู

ระหวา่งบคุคลโดยผา่นสญัลกัษณ์  เคร่ืองหมายหรือพฤตกิรรม 

 บทิเทอร์ (Bitter. 1985: 36) ให้ความหมายทกัษะการส่ือสารไว้วา่  การสื่อสารคือการกระทําให้

เข้าใจสญัลกัษณ์ร่วมกนั  โดยแบง่สญัลกัษณ์ออกเป็น 2 ประเภทคือ วจันภาษาและอวจันภาษา  และ

สญัลกัษณ์ตา่งๆ รวมกนัเป็นสารของกระบวนการส่ือสารเพ่ือให้เกิดการเข้าใจร่วมกนั 

 สรุปการส่ือสาร  หมายถึง  เป็นการบอกความต้องการ  บอกความรู้สึกนึกคิด  การถ่ายทอด

ความรู้  ประสบการณ์  จากผู้สง่สารไปยงัผู้ รับสารโดยใช้ภาษาพดู  ภาษาท่าทางหรือภาษาสญัลกัษณ์

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนั 

 
ประเภทของการส่ือสาร 

 การสื่อสารสามารถจําแนกตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ ได้ดงันี ้

 1. การจําแนกโดยใช้จํานวนผู้ ส่ือสารเป็นเกณฑ์  แบง่ออกเป็น 

  1.1 การส่ือสารภายในตวับคุคล (Interpersonal Communication) เป็นการส่ือสาร

ภายในตวัเองเพียงคนเดียว ได้แก่ การคดิ การเขียน เป็นต้น 

  1.2 การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการส่ือสาร

ระหวา่งบคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไป เป็นการส่ือสารท่ีมีโอกาสเป็นทัง้ผู้สง่สารและผู้ รับสาร 

  1.3 การสื่อสารกลุม่ใหญ่ (Iarge  Group Communication) เป็นการส่ือสารระหว่าง

กลุม่บคุคลจํานวนมาก  เช่นการประชมุ  การสมัมนา 

 2. การจําแนกตามลกัษณะทิศทางของการตดิตอ่ส่ือสาร 

  2.1 การติดตอ่ส่ือสารแบบทางเดียว (One-way  Communication)  เป็นการส่ือสารท่ี

ผู้สง่สารเป็นผู้กระทําโดยการถ่ายทอดไปสูผู่้ รับสารฝ่ายเดียวไม่เปิดโอกาสให้ผู้ รับสารได้สอบถามความ

เข้าใจ 

  2.2 การติดตอ่ส่ือสารสองทาง (Two-way  Communication)  หมายถึง  การติดตอ่ท่ี

ทัง้ผู้ ส่ือสารและผู้สง่สารได้มีโอกาสพดูคยุซกัถามให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้อง 

 3. การสื่อสารตามภาษาสญัลกัษณ์ท่ีแสดงออกมี 2 ลกัษณะดงันี ้
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  3.1 วจันภาษา คือ ภาษาถ้อยคํา (Verbal  Language) ได้แก่ คําพดูหรือตวัอกัษรท่ี

กําหนดตกลงใช้ร่วมกนัในสงัคม ซึ่งหมายถึงเสียงและลายลกัษณ์อกัษร ภาษาถ้อยคําจึงเป็นภาษาท่ี

มนษุย์สร้างขึน้อย่างมีระเบียบ  มีหลกัเกณฑ์ทางภาษาหรือไวยากรณ์  ซึ่งคนในสงัคมนัน้ต้องเรียนรู้ท่ี

จะเข้าใจภาษาในการฟัง พดู อา่น เขียน และคดิ 

  3.2 อวจันภาษา คือ ภาษาไมใ่ช่ถ้อยคํา (Nonverbal Language) หมายถึงสญัลกัษณ์  

รหสัท่ีไม่ใช่ตวัอกัษร คําพดู แต่เป็นท่ีเข้าใจร่วมกนัระหว่างผู้ส่งสาร ผู้ รับสาร มีจดุมุ่งหมายท่ีจะส่ือสาร

และปฏิกิริยาตอบสนอง หรือเรียกวา่ภาษาเงียบ กายภาษา  ภาษาท่าทาง เป็นต้น   

 ภาษาท่าทางหรืออวจันภาษา (Nonverbal  Language) มีองค์ประกอบต่อไปนี ้ (วิลเลียม      

วิมกุตายน.  2540: 8-9) 

  1. การประสานสายตา(Eye Contact) เป็นการสบตาคูส่นทนาโดยตรงอยา่งเหมาะสม

เป็นการบอกให้ทราบถึงความสนใจ จริงใจ ไมใ่ช่การจ้องหน้าคูส่นทนาจนทําให้อดึอดั 

  2. การแสดงออกทางสีหน้า (Facial  Expression) เป็นการแสดงสีหน้าให้เหมาะสม

สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีพดูและอารมณ์ของผู้พดู 

  3. นํา้เสียง (Vocal Cues) เป็นระดบัความดงัและจังหวะของเสียงท่ีใช้พูดกับ         

การแสดงความจริงใจ อารมณ์ และความรู้สกึของผู้พดู ซึง่จะมีอิทธิพลตอ่การจงูใจคู่สนทนาให้เช่ือถือ

ในตวัผู้พดู หรือสิง่ท่ีพดู 

  4.  การวางท่าทาง (Body  Posture) เป็นลกัษณะการเผชิญหน้า เช่น การนัง่ การยืน  

ระยะห่างงระหวา่งคูส่นทนาท่ีเหมาะสม 

  5.  การแสดงท่าทาง (Gesture) เป็นการเคล่ือนไหวของอวยัวะร่างกายท่ีสามารถ

สงัเกตเห็นได้ เช่น การใช้มือประกอบคําพดู การแกวง่แขน การเกาขณะพดู  ซึง่เป็นการแสดงความรู้สกึ

ของผู้พูดในการเสริมความสําคญัของคําพูดให้น่าเช่ือถือมากขึน้หรือลดความเช่ือถือ ทัง้วจันภาษา  

และอวจันภาษาล้วนมีความหมายและความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด อวจัภาษาช่วยให้วจันภาษานัน้ๆ 

เป็นท่ีเข้าใจและมีความหมายรอบด้านมากขึน้ วจันภาษาก็จะเดน่ชดัเม่ือมีอวจันภาษาประกอบ  ภาษา

ทัง้ 2 ลกัษณะเป็นเกณฑ์สําคญัในการส่ือสาร  ถ้าขาดสิง่หนึง่สิง่ใดสารก็จะไมส่มบรูณ์ 

 
องค์ประกอบของการส่ือสาร 

 องค์ประกอบของการส่ือสารมีดงันี ้ (สปุราณี  วศินอมร. 2532. ; อ้างอิงจากวนิดา  เด่ียว

พานิช. 2537 : 17)  

1. ผู้ส่งสาร (Sender) หมายถึงผู้ ท่ีริเร่ิมจะส่งสาร  คือข้อความหรือข้อมลูต่างๆ ไปยงัผู้ รับ        

ผู้สง่สารนีอ้าจเป็นบคุคลเดียวหรือกลุม่เดียวก็ได้ 
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 2. สาร (Massage) หมายถึงสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นเตือนท่ีให้ผู้สง่สารสง่ไปยงัผู้ รับสาร  สารท่ีใช้

แบง่ออกเป็นสารท่ีใช้ถ้อยคํา (Verbal) ได้แก่ การพดู การเขียน  สารท่ีใช้สญัลกัษณ์อ่ืนนอกจากถ้อยคํา 

(Non-Verbal) ได้แก่  กริยา ท่าทาง การใช้สญัลกัษณ์  เป็นต้น 

 3. ส่ือ  หรือช่องทางการส่ือสาร (Media  or  Channel)  หมายถึง เคร่ืองมือหรือช่องทางในการ

ท่ีผู้ส่งสารจะใช้เพ่ือให้สารนัน้ไปถึงบุคคล  หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผู้ รับสารโดยตรงหรือส่งย้อนกลบั

มายงัผู้สง่สาร  เพ่ือให้รู้ผลย้อนกลบัของสารท่ีสง่ไป เช่น คล่ืนเสียง อปุกรณ์การสื่อสารหรือผา่นช่องทาง  

โดยอาศยัประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ การมอง การได้ยิน การได้กลิน่ การลิม้รส และการสมัผสั 

 4. ผู้ รับสาร (Receiver) หมายถึงผู้ ฟัง ผู้ตอบ ผู้ รับสาร อาจเป็นคนเดียว  กลุม่บคุคลหรือชมุชน

สาธารณะ  ผู้ รับสารจะทําการแปลหรือตีความในข้อความท่ีผู้สง่สารสง่มา 

 5. ข้อมลูย้อนกบั (Feed  back) เป็นผลของการทวนถามให้แน่ใจในสิ่งท่ีได้รับฟัง  รับรู้ของผู้ 

รับสารเป็นท่ีเข้าใจตรงกนักบัผู้ รับสาร  ซึ่งอาจเป็นในรูปของคําพดู การแสดงปฏิกิริยาต่างๆ ท่ีตอบรับ

สารนัน้ เช่น การพยกัหน้า ก้มศีรษะ เป็นต้น 

 
ความสาํคัญของการส่ือสาร 

 การสื่อสารท่ีได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของมนุษย์  นอกเหนือจากปัจจัยส่ี    

การท่ีจะได้มาซึ่งปัจจัยส่ีนัน้ย่อมต้องอาศัยการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ  มนุษย์อาศัยการส่ือสารเป็น

เคร่ืองมือเพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมของตน  และเพ่ืออยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสงัคม  

การส่ือสารเป็นพืน้ฐานของการติดต่อของมนุษย์ และเป็นเคร่ืองมือสําคัญของกระบวนการสังคม  

สงัคมมีความซบัซ้อนมากเพียงใด และประกอบด้วยคนมากเท่าใด การสื่อสารยิ่งมีความสําคญัมากขึน้ 

 การส่ือสารมีความสําคญัต่อมนุษย์ 5 ประการดงัต่อไปนี ้(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  

2540: 8-13) 

 1. ความสําคญัต่อการเป็นสงัคม  การส่ือสารมีความสําคญัต่อการเป็นสงัคม การท่ีมนุษย์

สามารถรวมตวัเป็นกลุ่มเป็นสงัคมนัน้อาศยัการส่ือสารเป็นพืน้ฐาน  มนุษย์ทําการส่ือสารเพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจกนั  และทําความตกลงกนัเพ่ือสร้างกฎระเบียบของสงัคม  เพ่ือจะได้อยู่รวมกนัอย่างสงบ

สขุเป็นสงัคม  การท่ีสงัคมยงัดํารงอยู่ได้ก็เน่ืองจากสมาชิกของสงัคมใช้การสื่อสารอนัเป็นเคร่ืองมือใน

อนัท่ีจะรักษาสถาบนัตา่งๆ และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ของสงัคมให้เป็นท่ียอมรับตอ่กนั 

 2.ความสําคัญต่อชีวิตประจําวัน  การสื่อสารมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนิน

ชีวิตประจําวนัของเรา  อาจกล่าวได้ว่าตลอดเวลาท่ีมนษุย์ต่ืน  มนุษย์เราทําการส่ือสารอยู่ตลอดเวลา  

กิจกรรมตา่งๆ ท่ีปฏิบตัปิระจําวนันัน้มีการสื่อสารเข้ามาเก่ียวข้องอยูเ่สมอ 
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 3.  ความสําคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ  ใช้การโฆษณาสินค้าผ่านส่ือต่างๆ  และ              

การประชาสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือเพ่ือการเผยแพร่ข่าวสาร  และลดปัญหาความขดัแย้ง  สร้างความ

เข้าใจท่ีถกูต้องให้เกิดขึน้ต่อชุมชน  รวมทัง้ตรวจสอบประชามติ  หรือความคิดเห็นของประชาชนกลุ่ม

ตา่งๆ ท่ีมีตอ่สนิค้าด้วย 

 4. ความสําคญัตอ่การปกครอง  เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบในสงัคม  และบรรลเุป้าหมายท่ีรัฐ

ตัง้ไว้ต้องอาศยัการส่ือสารเป็นกลไก  หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญั ในการดําเนินการปกครองเพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือในการปฏิบตัิตามนโยบายและกฎเกณฑ์ของรัฐ  และรัฐยงัมีความจําเป็นต้องได้รับทราบ

ความต้องการหรือประชามติของประชาชนด้วย  เพ่ือท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการดําเนินนโยบายของรัฐ

ให้สอดคล้องกบัประชามต ิ

 5. ความสําคญัตอ่การเมืองการปกครองระหว่างประเทศ  การสื่อสาร  ทําให้สงัคมเป็นสงัคมท่ี

แคบลง  พฒันาการทางด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารช่วยให้ประเทศตา่งๆ สามารถติดตอ่แลกเปล่ียน

ข่าวสารกันได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  เพ่ือดําเนินความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศและนโยบายการเมือง

ระหวา่งประเทศ 

 สรุปได้วา่การส่ือสารมีความสําคญัในทกุระดบัตัง้แตบ่คุคลไปจนถึงระดบัประเทศ  หากมนษุย์

มีปัญหาในการส่ือสารก็จะทําให้มนษุย์ประสบปัญหาและยุ่งยากในการดําเนินชีวิตได้ ดงัท่ีปรากฏใน

ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งส่งเสริมให้บณัฑิตสามารถก้าวเข้าสู่กระแสโลกาภิวฒัน์ใน

ฐานะทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเจริญงอกงามทัง้ด้านความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม ฉะนัน้การ

เสริมสร้างให้นิสิตของมหาวิทยาลัยมีอัตลกัษณ์ด้านทักษะการส่ือสารท่ีดีจะเป็นทักษะท่ีมีบทบาท

สําคญัอยา่งยิ่งตอ่การดําเนินชีวิตของนิสิต ซึง่มหาวิทยาลยักําหนดให้อตัลกัษณ์นิสิต “มีทกัษะส่ือสาร” 

ท่ีประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  ความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) 

ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร (Information Communication Technology : ICT) เป็นประเด็นท่ี

มหาวิทยาลยัมุง่ให้ปรากฏเป็นคณุลกัษณะของบณัฑิต มศว ท่ีสงัคมยอมรับ   
 

เอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบวัด 
การสร้างและพัฒนาแบบวัดด้านจติพสัิย 

ลกัษณะทางจิตพิสยั (Affective characteristics) หรือจิตลกัษณะ(Psychological traits) เป็น

ตวัแปรลกัษณะแฝงซึ่งนกัจิตวิทยาเช่ือว่าพฤติกรรมมนุษย์ท่ีแสดงออกมานัน้มีตวักําหนดทิศทางของ

พฤติกรรมอยู่ภายใน หากมีการแสดงออกอย่างคงเส้นคงวาจึงจะเรียกว่าเป็นรูปแบบของพฤติกรรม 
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ดงันัน้การวดัจึงต้องมีการนิยามคณุลกัษณะหรือหาตวับ่งชี ้ (Indicators) เพ่ือวดัทางอ้อม มีเทคนิค

วิธีการวดัดงันี ้(เชิดศกัด์ โฆวาสนิธุ์. 2544: 168 - 170) 

1. การสงัเกต เป็นการสงัเกตอย่างมีจดุมุ่งหมายชดัเจน แตไ่ม่ให้ผู้ ท่ีถกูสงัเกตรู้ตวัว่าถกูสงัเกต

พฤตกิรรม 

2. การใช้แบบวดั (Paper pencil test)  

2.1 Checklist เป็นแบบตรวจสอบรายการ 2 ตวัเลือกซึง่ไมต่อ่เน่ืองกนั เช่น มี - ไมมี่ 

2.2 Rating scale เป็นแบบตรวจสอบรายการ ตัง้แต่ 2 รายการซึง่ต่อเน่ืองกนั 

(Continuum) และเก่ียวข้องกนั เช่น ทําทกุครัง้ นานๆครัง้ ไมทํ่าเลย 

  2.3 Situational test กําหนดสถานการณ์ให้และดวู่าผู้ ท่ีถกูทดสอบจะเลือกทางเลือก

ใด ทําอยา่งไร 

2.4 Paired comparison มี 2 ทางเลือกเปรียบเทียบกนั และให้เลือกใช้ในกรณีท่ีไม่มี

ตวัเร้ามากนกั เช่น ใช้วดัความสนใจของบคุคลโดยเปรียบเทียบระหวา่งสิง่เร้า 2 สิง่ 

3. การสมัภาษณ์ เช่น การสมัภาษณ์ของนกัขา่ว 

4. การอภิปรายกลุม่ แล้ววิเคราะห์จากเนือ้หาท่ีแสดงออกมา 

การวดัทางจิตพิสยันัน้นิยมวดัทัง้ในลกัษณะมิติเดียวและหลายมิติ ตามโครงสร้างและความ

ซบัซ้อนของจิตลกัษณะท่ีจะวดั เช่น วดัความสนใจ (Interest) ใช้วิธี Paired comparison               

การแสดงออก และเปรียบเทียบกนัในลกัษณะหลายมิติ  วดัเจตคติ (Attitude) ใช้ข้อความหรือคําท่ีมี

ความหมายทางภาษามาอธิบายสิ่งเร้า ทางบวก (Positive) และทางลบ (Negative) ให้ผู้ถกูทดสอบ

ตอบสนอง นิยมวดัเป็นมิติเดียว วดัคา่นิยม (Value) ใช้ทัง้ข้อความและ Paired comparison ควบคูก่นั 

หรือแยกกนัตามธรรมชาติของตวัแปร  วดัเหตผุลทางจริยธรรม (Moral Ethic) ใช้แบบทดสอบ

สถานการณ์หรือผสมผสานกนั  ขึน้อยู่กบัตวัแปร และวดับคุลิกภาพ (Personality) ใช้การสงัเกต และ

แบบวดัแตล่ะมิต ิแล้วแปลความหมายในลกัษณะรวม 

แบบรายงานตนเองสร้างขึน้จากความเช่ือพืน้ฐานท่ีว่า “ไม่มีใครรู้จกับุคคลได้ดีเท่าตนเอง” 

แบบรายงานตนเองมี 2 รูปแบบ คือ มาตรประมาณคา่ และแบบตรวจสอบรายการในท่ีนีจ้ะกลา่วถึง

เฉพาะมาตรประมาณคา่ 

 
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
มาตรประมาณค่าท่ีเป็นตวัเลข เป็นการท่ีบุคคลประมาณค่าออกเป็นตวัเลขหนึ่งตวัจาก 

หลายๆ ตวั ตวัเลขดงักลา่วสอดคล้องกบัคําอธิบายลกัษณะของบคุคลท่ีได้รับการประมาณคา่เป็นการ

ให้ผู้ตอบได้พิจารณานํา้หนกัหรือระดบัของพฤตกิรรมท่ีแสดงถึงคณุลกัษณะตา่งๆ ของตนเองออกมาให้
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ชดัเจนและละเอียดยิ่งขึน้ ผู้ ท่ีเสนอวิธีสร้างมาตรประมาณคา่ในเวลาตอ่มา คือ ลิเคอร์ท  ซึง่คิดค้นขึน้

เพ่ือใช้วดัเจตคติในราว ค.ศ.1932 และเป็นท่ีรู้จกักนัในหลายๆ ช่ือ อาทิ Likert TypeScale, 

Summated Rating Scale, Posteriori Approach และ Sigma Scale เป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมใช้กนั

อย่างแพร่หลายมากท่ีสดุวิธีการหนึ่ง เพราะสามารถสร้างได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน นอกจากนีย้งัมี

ความเช่ือมัน่สงู (Reliability) เม่ือเทียบกบัมาตรวดัอ่ืนๆท่ีมีจํานวนข้อเท่ากนั และพฒันาเพ่ือใช้วดั

ความรู้สกึได้หลายอยา่ง มีแนวคดิหลกัในการสร้างดงันี ้

 
การสร้างมาตรวัดตามวิธีของลิเคอร์ท 
การสร้างมาตรวดัตามวิธีนี ้ มุ่งประเมินความรู้สกึของบคุคลไปบนช่วงความรู้สกึของการวดัท่ี

ตอ่เน่ืองกนัว่าอยู่ในปริมาณความเข้มข้นระดบัใด และมีทิศทางไปในทางใด ดงันัน้ การวดัจึงเร่ิมด้วย

การกําหนดข้อความ (Statement) ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีต้องการวดั แล้วให้ผู้ตอบประเมินความรู้สกึของ

ตนเองต่อข้อความนัน้ไปบนมาตรวดัท่ีมีลกัษณะเป็นช่วงของความรู้สกึ โดยเร่ิมต้นจากความรู้สกึท่ีมี

ระดบัความเข้มข้นน้อยไปหามาก  

 

แนวโน้มมาตรวดัของลเิคอร์ท 

 

ข้อความวดัเจตคตติอ่วิชาชีพครู มาตรวดั 

ข้อความทางบวก 

”อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีเกียรต”ิ 

ข้อความทางลบ 

”อาชีพครูเป็นอาชีพสดุท้ายท่ีข้าพเจ้าเลือก” 

ไมเ่ห็นด้วย           ปานกลาง      เห็นด้วย 

       -      ข                  ค                ก     + 

ไมเ่ห็นด้วย           ปานกลาง       เห็นด้วย 

      -       ก                  ค               ข      + 

 

จะเห็นว่า ถ้านาย ก.มีความรู้สกึชอบวิชาชีพครู แนวโน้มท่ีนาย ก.จะตอบสนองตอ่ข้อความไป

บนมาตรวดัในทาง”เห็นด้วย” (Agree) จะมีสงู ในทางตรงข้าม นาย ก.ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะตอบสนองตอ่

ข้อความทางลบไปในทาง”ไม่เห็นด้วย” (Disagree) และนาย ข. ซึง่มีความรู้สกึไม่ชอบอาชีพครู 

แนวโน้มการตอบของนาย ข. จะมีลกัษณะตรงข้ามกบัการตอบของนาย ก. สว่นนาย ค.ซึง่มีความรู้สกึ

ต่อวิชาชีพครูในลกัษณะกลางๆ ไม่ชอบ-ไม่เกลียด ก็จะตอบสนองต่อข้อความทัง้สองเหมือนกัน        

คือความรู้สกึท่ีเป็นกลาง (Neutral) 
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ขัน้ตอนการสร้างมาตรวัดตามวิธีของลิเคอร์ท 
1. ศึกษาคณุลกัษณะของสิ่งท่ีต้องการวดั รวมทัง้คณุลกัษณะของกลุ่มผู้ตอบว่ามีภมูิหลงั

อยา่งไร เช่น ระดบัการศกึษา อาชีพ เพศ อาย ุเป็นต้น 

2. กําหนดนิยามและองค์ประกอบท่ีต้องการวดั หลงัจากท่ีมีการศกึษาเอกสารและใช้เทคนิค

การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) นํามากําหนดเป็นนิยามและองค์ประกอบเก่ียวกบัสิ่งท่ี

ต้องการวดั โดยกําหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบตัิการ (Operational Definition) เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําคญั

ในการสร้างข้อความในมาตรวดัตอ่ไป 

3. การสร้างข้อความ ข้อความในมาตรวดัท่ีดีควรมีลกัษณะดงันี ้

3.1 เป็นประโยคหรือวลีสัน้ๆ กะทดัรัด ชดัเจน 

3.2 ใช้ภาษาเหมาะสมกบักลุม่ผู้ตอบ เช่น ตามระดบัการศกึษา เพศ และวยั เป็นต้น 

3.3 ควรมีความคิดเดียวในแตล่ะข้อความ และให้ได้ใจความสมบรูณ์ในตวัเอง เช่น ”

การเรียนในชัน้เรียนและการพดูคยุกบัเพ่ือนทําให้ข้าพเจ้ามีความสขุ” ข้อความนีถ้ามความรู้สึกของ

ผู้ตอบสองสิง่พร้อมกนั ควรแยกถามเป็นสองข้อ 

3.4 ควรหลีกเล่ียงข้อความท่ีเป็นความจริงหรือสามารถตีความได้วา่เป็นความจริง เช่น 

”รัฐบาลต้องจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้กบัประชาชน” 

3.5 หลีกเล่ียงข้อความท่ีเป็นคําขวญัหรือสภุาษิตท่ีรู้จกักนัทัว่ไป เช่น ”รู้รักษาตวัรอด

เป็นยอดดี” เพราะผู้ตอบจะตอบทนัทีตามความคุ้นเคยโดยไมค่ดิให้ลกึซึง้ 

3.6 ควรหลีกเล่ียงข้อความประโยคปฏิเสธโดยเฉพาะอยา่งยิ่งปฏิเสธซ้อน 

3.7 ควรใช้วลีหรือถ้อยคําท่ีแสดงถึงอารมณ์ เช่น ความรัก ความชอบ ความหวงั   

ความปรารถนา ความเกลียด ความกลวั เป็นต้น 

3.8 ควรมีความหมายน่าสนใจ หรือมีลกัษณะเก่ียวข้องกบักิจวตัรประจําวนัของผู้ตอบ 

เพ่ือเร้าความสนใจในการตอบ 

3.9 ควรระมดัระวงัไม่ใช้ข้อความท่ีถามตรงเกินไปโดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง

สว่นตวั ควรใช้ศลิปะในการเขียนข้อความทางอ้อมเพ่ือป้องกนัการตอบแบบเสแสร้งของผู้ตอบ 

4. การกําหนดจํานวนมาตราและลกัษณะของข้อคําถาม 

4.1 ปกติแล้วจํานวนมาตราของมาตรวดันิยมใช้ 5 ระดบั ตามแบบดัง้เดิมท่ีลิเคอร์ท

แนะนําไว้ คือ ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง ไมเ่ห็นด้วย ไมแ่น่ใจ เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่งตามลําดบั ตอ่มา

ได้มีผลงานวิจยัหลายฉบบับ่งชีว้่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของมาตรวดัมีแนวโน้มสงูขึน้เม่ือเพิ่ม

จํานวนมาตรา อย่างไรก็ตาม การเพิ่มจํานวนมาตราจะก่อให้เกิดความยากลําบากต่อการประเมิน

ความรู้สึกของผู้ตอบไปบนช่วงของความรู้สึกว่าอยู่ในระดบัใด  นอกจากนีย้งัมีรายงานวิจยับางฉบบั
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เสนอให้เลกิใช้มาตราท่ีบอกความรู้สกึระดบักลาง (Neutral) เพราะไมอ่าจจําแนกทิศทางความรู้สกึของ

ผู้ตอบท่ีมีต่อสิ่งท่ีต้องการวดัว่าอยู่ทางใดแน่ และปัญหาแนวโน้มการตอบเข้าสู่ส่วนกลาง (Central 

Tendency) แต่ประเด็นดงักล่าวนีย้งัไม่เป็นท่ียตุิ เพราะยงัมีรายงานวิจยับางส่วนชีว้่า ไม่มีความ

แตกตา่งมากมายนกัระหว่างการใช้และไม่ใช้มาตรดงักลา่ว นอกจากนีค้วามตอ่เน่ืองของมาตรวดัตาม

แนวของลิเคอร์ท จาก + ไป – จะต้องผ่าน 0 หรือ Neutral ดงันัน้หากไม่มี Neutral ย่อมไม่ใช่วิธีตาม

แนวคดิของลเิคอร์ท 

4.2 ลกัษณะของข้อความในมาตรวดั อาจเป็น ทางบวก ทางลบ หรือแบบผสมก็ได้ 

โดยทัว่ไปมาตรวดัท่ีประกอบด้วยข้อความท่ีมีลกัษณะทิศทางเดียว (Monotonous scales) กลา่วคือ

เป็นทางบวกหรือลบแบบใดแบบหนึ่ง จะมีคา่ความเช่ือมัน่สงูกว่าแบบผสม แตบ่างครัง้มาตรวดัท่ีเป็น

แบบผสมจะมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบความคงเส้นคงวาในการตอบของผู้ ตอบ และป้องกัน

ความคุ้นเคยตอ่กระบวนการตอบ เพราะผู้ตอบบางคนอาจตอบข้อความโดยมิได้คํานงึถึงเนือ้หาสาระท่ี

ข้อความมุ่งถาม แตต่อบเพ่ือเสนอภาพพจน์ท่ีดีของตนเท่านัน้ ในทางปฏิบตัิจริงผู้สร้างมาตรวดัจะต้อง

คํานงึถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวฒุิภาวะ เพศ อาย ุหรือระดบัการศกึษาของกลุม่ผู้ตอบและธรรมชาติของ

สิง่ท่ีต้องการวดัประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ 

5. การกําหนดนํา้หนกัคะแนน การให้นํา้หนกัตวัเลือกนัน้มีหลายวิธีจะใช้วิธีใดก็ได้ ในระยะ

หลงัลิเคอร์ทได้แนะให้ใช้วิธีการกําหนดตวัเลขโดยพลการ (Arbitrary weighing method) วิธีนีเ้ป็น  

การกําหนดโดยให้ตวัเลขเรียงคา่ตามลําดบัความสําคญัของตวัเลือก จะใช้ 0,1,2,3,4 หรือ 1,2,3,4,5 

หรือ –2,-1,0,1,2 ก็ได้เพราะคะแนนเฉล่ียจะเปลี่ยนแปลง แตค่วามแปรปรวนคงท่ี  
 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด 
แบบวดัท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณคา่มีการตรวจสอบคณุภาพ 3 ด้านคือ อํานาจ

จําแนกรายข้อ ความเช่ือมัน่ และความเท่ียงตรง 
1. อาํนาจจาํแนกรายข้อ 
การหาคา่อํานาจจําแนกด้วยวิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product-

Moment Correlation Coefficient) เน่ืองจากมีข้อตกลงว่า กรณีตวัเลือกเป็นคะแนนแบบช่วงเท่ากนั 

เช่น 1, 2, 3, หรือ 1, 2, 3, 4, หรือมากกว่านัน้ก็ได้ ด้านคะแนนมากมกัจะเป็นลกัษณะเดน่อย่างมาก 

หรือมีคณุลกัษณะนัน้อยู่อย่างมาก เม่ือผู้ตอบเลือกตอบตวัเลือกท่ีมีคะแนนมาก ย่อมได้คะแนนรวม

มากด้วย หรือผู้ตอบเลือกตอบตวัเลือกท่ีมีคะแนนน้อยย่อมได้คะแนนรวมน้อยด้วย ลกัษณะคะแนน 2 

อย่างขึน้ลงตามกนั แสดงว่าข้อนัน้จําแนกได้ แตถ้่าไม่ขึน้ลงตามกนัแสดงว่าคา่ของอํานาจจําแนกไม่ดี 

หรืออาจขึน้ลงกลับกันแปลว่าเป็นข้อท่ีไม่ดี ไม่ควรนํามาใช้หรือควรปรับปรุงและตรวจเช็คการให้
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คะแนนให้ดี อาจเป็นข้อเขียนแสดงความคิดเห็นทางลบเวลาให้คะแนนก็จะต้องกลบักนั ความคิดนีจ้ึง

เป็นเร่ืองสหสมัพนัธ์ของคะแนนคา่ตอ่เน่ืองระหวา่งคะแนนข้อนัน้กบัคะแนนรวมของคนนัน้ 
 

2. ความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ความเช่ือมัน่แสดงถึงความสอดคล้องกนัของผลท่ีได้จากการวดั กลา่วคือ ความเช่ือมัน่สงูจะ

ให้ผลการวดัท่ีมีความคงเส้นคงวา (Consistency or Stability) ไม่ว่าจะนําแบบวดันัน้ไปใช้ก่ีครัง้ก็ตาม 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัมีตัง้แต่ 0–1.00 การประเมินคณุภาพของมาตรวดัด้านนีมี้หลายวิธี         

แตใ่นทางปฏิบตันิิยมใช้วิธีการหาความคงท่ีภายใน(Internal Consistency) แบบการหาคา่สมัประสิทธ์ิ

แอลฟา (α  - Coefficient) สําหรับการให้คะแนนท่ีไม่ใช่แบบ 1 - 0 เพราะวิธีนีมี้ความสะดวก รวดเร็ว 

และผลการวิเคราะห์มีความเช่ือถือได้สงู โดยดดัแปลงมาจากสตูร KR 20 ดงันี ้ (ล้วน สายยศ และ

องัคณา สายยศ. 2538 : 200 - 202) 
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 เม่ือ  α   แทน คา่สมัประสทิธ์ิของความเช่ือมัน่ 

   n   แทน จํานวนข้อของแบบวดั 

   2
iS   แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

   2
tS   แทน คะแนนความแปรปรวนรวมของแบบวดัทัง้ฉบบั 

 
3. ความเที่ยงตรง (Validity) 
ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง คณุสมบตัิของแบบวดัท่ีสามารถใช้วดัจิตลกัษณะ

(Psychological Traits)ท่ีต้องการวดัได้อย่างครอบคลมุ ตรงตามเนือ้หา และตรงกบัวตัถปุระสงค์ท่ี

กําหนดไว้ สามารถวดัในสิ่งท่ีต้องการวดัได้อย่างแท้จริง การตรวจสอบความเท่ียงตรงจึงมุ่งประเมิน

ข้อความในมาตรวดัว่าสามารถวดัได้ตรงตามลกัษณะธรรมชาติของสิ่งท่ีต้องการวดัมากน้อยเพียงใด 

วิธีการตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียงตรงของแบบวดัสามารถกระทําได้หลายวิธี เช่น ขอความ

คดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ (Expert) ใช้เทคนิคกลุม่รู้ชดั (Known-Group Technique) เทคนิคคณุลกัษณะ

หลากวิธีหลาย (Multi trait–Multi method) นอกจากนีแ้ล้วยงัสามารถใช้เทคนิคของการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

(Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัได้ ในท่ีนีจ้ะ

กลา่วถึงรายละเอียดวิธีท่ีผู้วิจยัใช้ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) พอสงัเขป ดงันี ้
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การวิเคราะห์องค์ประกอบ ( Factor Analysis ) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคในการวิเคราะห์ตวัแปรหลายตวั(Multivariate statistical 

technique) ท่ีใช้กนัแพร่หลายแทบทกุวงการวิชาการ ปัจจุบนัเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบได้

ก้าวหน้าไปมาก มีเทคนิคต่างๆเพิ่มขึน้มากมายในการแยกปัจจยัต่างๆจากข้อมลูท่ีนอกเหนือจาก    

การหาองค์ประกอบหลกั (Principal component) นกัวิชาการบางสถาบนัจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า   

การวิเคราะห์ปัจจยั มีวตัถปุระสงค์สําคญั 2 ประการคือ การลดจํานวนตวัแปรท่ีมีหลายตวัให้น้อยลง 

(Exploratory factor analysis) และการยืนยนัทดสอบความถกูต้องของมาตรวดั (Confirmatory 

factor analysis) กลา่วคือ ในการวิจยัท่ีผู้วิจยัสร้างมาตรวดัขึน้มาใหม่ซึง่ประกอบด้วยตวัแปรจํานวน

หลายตวั และมีการให้นํา้หนักมากน้อยของแต่ละตวัแปรท่ีนํามารวมกัน เทคนิคการวิเคราะห์

องค์ประกอบเป็นสิ่งหนึ่งท่ีจะทดสอบความถูกต้องของการสร้างมาตรวดัว่ามาตรวดัควรรวมตวัแปร

ตา่งๆนัน้หรือไม่ และการให้นํา้หนกัของตวัแปรนัน้ๆ มีความถกูต้องหรือไม่ (สชุาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์. 

2537 : 328 – 384)  

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) เป็นการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์

ว่าเคร่ืองมือวดัฉบบัหนึ่งมีองค์ประกอบอะไรบ้าง อย่างละเท่าไร แล้วจึงใช้ความคิดเชิงเหตผุลตัง้ช่ือ

องค์ประกอบนัน้ๆ ซึง่ก็คือองค์ประกอบท่ีแสดงถึงโครงสร้างของเคร่ืองมือวดันัน้ (ไพศาล หวงัพานิช. 

2544 : 52) 

เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธีการทางสถิติท่ีสามารถช่วยในการให้คําจํากดัความ

ของตวัแปรให้ชดัเจนยิ่งขึน้ และช่วยตดัสินว่าควรศกึษาตวัแปรใด และตวัแปรใดเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบั

ตวัแปรใด นอกจากนีย้งัช่วยให้เข้าใจความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีซบัซ้อนและยงัไมแ่จ่มแจ้ง 

การวิเคราะห์องค์ประกอบยดึหลกัวา่ ตวัแปรหรือข้อมลูตา่งๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กนันัน้เน่ืองจาก

ตวัแปรนัน้มีองค์ประกอบร่วมกนัอยู่ (Common factor) สงัเกตได้จากการจบักลุม่ของตวัแปรหรือค่า

สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปร และเราสามารถใช้องค์ประกอบร่วมนีแ้ทนตวัแปรกลุม่นัน้ได้ ซึง่เป็น

การลดจํานวนข้อมลูให้น้อยลง การจบักลุม่ของตวัแปรเกิดขึน้จากความสมัพนัธ์ระหว่างกนัของตวัแปร 

ทําให้ทราบถึงโครงสร้างและแบบแผนของข้อมลู สามารถหาองค์ประกอบร่วมของตวัแปร และหา

นํา้หนกัองค์ประกอบ (Factor loading) ของตวัแปรแตล่ะตวัได้ ค่านํา้หนกัองค์ประกอบ (Factor 

loading) นีส้ามารถอธิบายได้ถึงความแปรปรวนร่วมระหวา่งตวัแปรกบัองค์ประกอบนัน้ อนัจะแสดงถึง

ขนาด (magnitude) ของความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรกบัองค์ประกอบ (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์. 

2530 : 11) 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบมกัจะทําใน 2 ลกัษณะ คือ 1) ค้นหาว่ามีก่ีองค์ประกอบ อะไรบ้าง 

(Exploratory) และ 2) ยืนยนัหรือทดสอบสมมตุิฐานว่ามีองค์ประกอบนัน้ๆ ในคณุลกัษณะ (trait) นัน้

จริงหรือไม ่(Confirmatory) 
 

ข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
1. ตวัแปรตา่งๆควรอยู่ในระดบัอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) ทัง้นีเ้พราะลกัษณะท่ี

ปรากฏอยู่ในเมตริกสหสมัพนัธ์ (Inter-correlation matrix) จะต้องเป็นแบบเพียร์สนั (Pearson 

Product Moment Correlation) 

2. ความแปรปรวนทัง้หมดของตวัแปร (Total variance) สามารถแบง่ออกได้เป็นสว่นๆ 

ในลกัษณะของผลบวกเชิงเส้นตรง (Linearity) 

3. ตวัแปรตา่งๆ มีสว่นร่วมกนัอยู่เป็นกลุม่ๆ แตล่ะกลุม่หมายถึง องค์ประกอบท่ีแตกตา่ง

กนั 

4. ตวัแปรจะมีนํา้หนกัหรือสดัสว่นขององค์ประกอบท่ีไมเ่ท่ากนั 
 

ขัน้ตอนในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
เน่ืองจากข้อจํากัดของรูปแบบองค์ประกอบเชิงสํารวจมีมากมาย จึงได้มีผู้พฒันาต่อมา

เป็นรูปแบบองค์ประกอบเชิงยืนยนั ในรูปแบบองค์ประกอบเชิงยืนยนัมีข้อตกลงเบือ้งต้นท่ีเปล่ียนแปลง

ไป(ฉตัรศริิ ปิยะพิมลสทิธ์ิ. 2541: 27-42) คือ 

1. อาจมีคูข่อง common factors ท่ีสมัพนัธ์กนั 

2. ตวัแปรท่ีสงัเกตได้ต้องเป็นผลโดยตรงจาก common factors 

3. ตวัแปรท่ีสงัเกตได้ต้องเป็นผลโดยตรงจาก unique factors 

4. คูข่อง unique factors สามารถสมัพนัธ์กนัได้ 

ในขัน้ตอนแรกของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัต้องเร่ิมต้นท่ีเมตริกสหสมัพนัธ์หรือ

เมตริกความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม  หรือเมตริกอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายกัน  ผู้ วิจัยกําหนด

จุดประสงค์ในการทดสอบโมเดลซึ่งจะต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของทฤษฎีหรือข้อมลูท่ีมีอยู่  สมมติฐาน

จะต้องตัง้ให้เหมาะสมกบัข้อมลู  โมเดลจะต้องกําหนดระดบัของความสมัพนัธ์ระหว่างคูข่องตวัแปรแต่

ละตวักบัองค์ประกอบ 

 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัสามารถกระทําได้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ท่ีหลากหลาย เช่น LISREL8, LISREL for Windows,  Amos เป็นต้น การทดสอบโมเดลจะถกูทดสอบ

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ในเร่ืองของความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์นัน้ผลลพัธ์ท่ีได้จะต้องแสดง

ค่าสถิติท่ีแตกต่างกันหลายค่าสําหรับใช้ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลหรืออธิบายความ
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แปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปร  คา่สถิติจะถกูนําเสนอในรูปของ  “fit  statistics” ซึง่ค่า fit  statistics 

ทัง้หมดจะถูกประมวลและแสดงออกมาในคราวเดียวกัน สถิติเหล่านีจ้ะใช้ในการประเมินความ

สอดคล้องของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  และใช้อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีสงัเกตได้กบั

ตวัแปรแฝง 

นงลกัษณ์ วิรัชชยั. (2537: 128-169) กล่าวถึงขัน้ตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยนั มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

วตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั คือ เพ่ือตรวจสอบทฤษฎีท่ีใช้เป็น

พืน้ฐานในการวิเคราะห์องค์ประกอบ เพ่ือสํารวจและระบอุงค์ประกอบ และยงัใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

สร้างตวัแปรใหม่ ปัจจุบนัมีการใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัมากขึน้ เพราะการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนัมีรูปแบบวิธีการวิเคราะห์ท่ีหลากหลาย และได้ผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกนั

ซึ่งขัน้ตอนในการวิเคราะห์ก็มีเช่นเดียวกันคือ การเตรียมเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ การสกัดองค์ประกอบ

ขัน้ต้น การหมุนแกน และการสร้างสเกลองค์ประกอบสําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

นอกจากจะมีการเตรียมข้อมลูแบบเดียวกบัเชิงสํารวจแล้วยงัต้องมีการกําหนดข้อมลูจําเพาะของโมเดล 

และระบคุวามเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดลก่อนจะวิเคราะห์ ในขัน้การสกดัองค์ประกอบการหมนุแกน

เป็นการทํางานของคอมพิวเตอร์และในขัน้สดุท้ายคือการสร้างสเกลองค์ประกอบนัน้เป็นแบบเดียวกนั

กบัของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ การกําหนดข้อมลูจําเพาะของโมเดลและการระบุความ

เป็นไปได้คา่เดียวของโมเดล สรุปได้ดงันี ้

1. การกําหนดข้อมลูจําเพาะของโมเดล ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลใน

โปรแกรมลิสเรลมี 4 แบบ คือ โมเดลการวัดองค์ประกอบเดียวคอนเจนเนอริค โมเดลการวัดพหุ

องค์ประกอบคอนเจนเนอริค โมเดลการวิเคราะห์ยืนยนัองค์ประกอบ และโมเดลหลากลกัษณะหลายวิธี

ในการวิเคราะห์ต้องสร้างโมเดลนี ้โดยมีทฤษฎีและหลกัฐานการวิจยัท่ีเก่ียวข้องเป็นเคร่ืองสนบัสนุน

แล้วจึงนําโมเดลมากําหนดข้อมลูจําเพาะ เพ่ือใสข้่อมลูในโปรแกรมลิสเรลทํางานข้อมลูจําเพาะ ข้อมลู

จําเพาะท่ีนกัวิจยัต้องกําหนดตามโมเดลมีดงันี ้

1.1 จํานวนองค์ประกอบร่วม 

1.2 คา่ของความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม ระหว่างองค์ประกอบร่วมหรือคา่ของ

สมาชิกในเมทริกซ์ PH ของโปรแกรมลิสเรล ถ้าต้องการองค์ประกอบท่ีเป็นอิสระต่อกัน ค่าความ

แปรปรวนระหว่างองค์ประกอบนัน้ต้องเป็นศนูย์ ถ้าต้องการองค์ประกอบท่ีมีความสมัพนัธ์กนั จะต้อง

กําหนดคา่สมาชิกระหวา่งองค์ประกอบคูน่ัน้ในเมทริกซ์ PH ให้เป็นพารามิเตอร์อิสระให้โปรแกรมลสิเรล

ประมาณคา่ 
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1.3 เส้นทางแสดงอิทธิพลระหว่างองค์ประกอบร่วม K และตวัแปรสงัเกตได้ X หรือคา่

ของสมาชิกในเมทริกซ์ LX ของโปรแกรมลสิเรล ถ้ามีโมเดลกําหนดคา่ตวัแปร X1, X2, X3 ได้รับอิทธิพล

จากองค์ประกอบร่วม K สมาชิกท่ีแทนสมัประสิทธ์ิการถดถอยของ K บน X1, X2, X3 ต้องกําหนดเป็น

พารามิเตอร์อิสระ ส่วนตัวแปร X4 และ X5 ท่ีไม่ได้รับอิทธิพล จากองค์ประกอบร่วม K จะมี

คา่พารามิเตอร์กําหนดเป็นศนูย์ 

1.4 คา่ของความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม ระหว่างเทอมความคลาดเคล่ือนของ

ตงัแปรสงัเกตได้ X หรือค่าของสมาชิกในเมทริกซ์ TD ของโปรแกรมลิสเรล ถ้านกัวิจัยมีโมเดล          

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั กําหนดค่าความแปรปรวนของเทอมความคลาดเคลื่อนกบัเทอม

ความคลาดเคล่ือนตวัแปร X1 ในเมทริกซ์ TD และคา่ความแปรปรวนร่วมของเทอมความคลาดเคล่ือน

ตวัแปร X1 กบัเทอมความคลาดเคล่ือนตวัแปรสงัเกตได้ตวัอ่ืน ๆ เป็นศนูย์ทัง้หมด ในกรณีท่ีโมเดลการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของนกัวิจยัมีความคลาดเคล่ือนทัง้หมดเป็นอิสระต่อกนั นกัวิจยัต้อง

กําหนดพารามิเตอร์นอกแนวทแยงของเมทริกซ์ TD เป็นศูนย์ทัง้หมด แต่ในเทคนิคการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนั ได้ลดข้อตกลงเบือ้งต้นข้อนีแ้ละยอมให้เทอมความคลาดเคล่ือนมีความสมัพนัธ์

กนัได้โดยกําหนดให้พารามิเตอร์ความแปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคล่ือนคู่นัน้เป็นพารามิเตอร์

อิสระ 

 2. การระบคุวามเป็นได้คา่เดียวของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

2.1 เง่ือนไขจําเป็นต้องระบไุด้พอดี คือ เม่ือจํานวนพารามิเตอร์ท่ีต้องประมาณคา่มีคา่

น้อยกวา่หรือเท่ากบัจํานวนสมาชิกในเมทริกซ์ ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม 

2.2 เง่ือนไขพอเพียงของการระบุได้พอดี โดยกฎทัว่ๆ ไปคือ เมทริกซ์ PH ต้องเป็น  

เมทริกซ์สมมาตรและเป็นบวกแน่นอน เมทริกซ์ TD ต้องเป็นเมทริกซ์แนวทแยงและเมทริกซ์ LX ต้องมี

คา่ลําดบัชัน้เท่ากบัจํานวนองค์ประกอบลบด้วยหนึง่ 

2.3 เง่ือนไขจําเป็น และพอเพียงของการระบไุด้พอดี ซึง่ได้แก่การแสดงให้เห็นว่าการ

แก้สมการหาคา่พารามิเตอร์อิสระท่ีไมท่ราบคา่โดยวิธีพีชคณิตสามารถทําได้ 

 

งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ 

ชยัณรงค์ ขนัผนึก และชเูกียรติ  โพนแก้ว. (2552: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการหาอตัลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบูรณ์  โดยการมีส่วนร่วม การศึกษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือหาข้อมลูด้าน 

อตัลกัษณ์ขององค์กรหน่วยงานระดบัคณะวิชาของมหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบูรณ์  และเพ่ือศึกษา

ทัศนคติด้านการรับรู้  ด้านความเข้าใจ  และด้านการมีส่วนร่วม  ซึ่งการสร้างอัตลกัษณ์ขององค์กร



 
 

53 

หน่วยงานระดบัคณะวิชาของมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์  มีเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสํารวจทศันคติ

ด้านการรับรู้ ด้านความเข้าใจและด้านการมีสว่นร่วมในการสร้างอตัลกัษณ์  

จรรยา  แก้วใจบญุ  และนิภา  ไชยรินคํา.(2551: บทคดัย่อ).  ได้ศกึษาอตัลกัษณ์ของวิทยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของบคุลากรในวิทยาลยัและ

ผู้ ใช้บัณฑิตในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติเก่ียวกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา  

เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา  

ประกอบด้วยอตัลกัษณ์ 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ด้านการวิจยัและพฒันาองค์

ความรู้ด้านสุขภาพ  ด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เอกลกัษณ์ท้องถ่ิน  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรการประเมิน (rating  scale  Question) 5 ระดบั  

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการหาความตรงตามเนือ้หา  หาค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการหาค่า 

สมัประสทิธิแอลฟาตามวิธีการของ Cronbach 

ละมยั  ทุมพฒัน์. (2550: บทคดัย่อ). ได้ทําการศึกษารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุอง

ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออัตลกัษณ์แห่งตนของนักเรียน  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้คือ  แบบสอบถามวัดอัตลกัษณ์   

แห่งตนมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่(Rating  Scale) 5 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ คอ่นข้าง

จริง  จริงปานกลาง  ค่อนข้างไม่จริง  ไม่จริงเลย  จํานวน 6 ด้าน  ด้านละ  8  ข้อ ได้แก่ ด้านลกัษณะ

ทางกาย ด้านการประกอบอาชีพ  ด้านปรัชญาในการดําเนินชีวิต  ด้านบทบาททางเพศ  ด้านการ     

คบเพ่ือน  ด้านกิจกรรมพกัผอ่นหยอ่นใจ 

นววิส  ดวงมีสิน. (2549: บทคดัย่อ). ได้ทําการศึกษาอตัลกัษณ์แห่งตนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล     

การพฒันาอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นตามแนวทฤษฎีจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ  

Freud  ทฤษฎีจิตสงัคมของ  Erikson  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของ  Bandura  ทฤษฎีแห่งตนของ 

Rogers  และเพ่ือสํารวจอตัลกัษณ์แห่งตนของนกัศกึษาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  ด้านความรู้สกึเก่ียวกบั

ตนเอง  ด้านความเข้าใจตนเอง  และด้านความคดิเห็นเก่ียวกบัตนเอง   

จนัทร์เพ็ญ  ทศันียสกลุชยั.  (2548: บทคดัย่อ).  ได้ศกึษาและพฒันาอตัลกัษณ์ของเยาวชนใน

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี โดยการวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและ

พฒันาอตัลกัษณ์ของเยาวชนในศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจัยคือแบบสํารวจอัตลักษณ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ได้แก่  จริงมากท่ีสุด      

สว่นใหญ่จริง  จริงบ้าง  จริงน้อย  ไมจ่ริงเลย  ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือโดยการหาคา่อํานาจจําแนก

เป็นรายข้อ และนํามาทดสอบนยัสําคญัทางสถิติ  โดยใช้สตูร t-test  และหาค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั

โดยหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบคั 
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นภสร  โสภา. (2548: บทคดัย่อ).  ได้ศึกษาการพฒันาแบบวดัการบรรลศุกัยภาพแห่งตน  

สําหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาแบบวดัการบรรลศุกัยภาพแห่งตนและ

แสดงคุณภาพของแบบวัดท่ีสร้างขึน้ในด้านค่าอํานาจจําแนก  ความเท่ียงตรง  ความเช่ือมั่น  และ

ศกึษาระดบัการบรรลศุกัยภาพแห่งตน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบวดัการบรรลศุกัยภาพ

แห่งตนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้  ซึง่มีลกัษณะเป็นสถานการณ์  3  ตวัเลือก 

ศิริวิมล ลีลาประศาสน์. (2553: บทคดัย่อ).  ได้ศกึษาความสมัพนัธ์เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของ

จังหวัดกระบ่ีท่ีมีต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ความสมัพนัธ์เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของจงัหวดักระบ่ีท่ีมีต่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบยัง่ยืน 

เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี  ประกอบด้วย

ด้านการวางตําแหน่ง ด้านการท่องเท่ียว ด้านการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยงันักท่องเท่ียว และด้าน

คณุคา่การท่องเท่ียวของจงัหวดักระบ่ี  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่น  ตรวจสอบคณุภาพ

เคร่ืองมือโดยการหาค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธิแอลฟาตามวิธีการของครอนบัค         

(Cronbach) 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทกัษะการส่ือสาร 

ประพิมพ์พงศ์  พละพงศ์ (2544: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาประสิทธิภาพและความสามารถใน    

การเข้าใจความหมายจากภาพสญัลกัษณ์สําหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ผลการวิจัย

พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับการสอนด้วยชุดการสอนด้วยการสื่อความหมายด้วยภาพสญัลกัษณ์มี

ความสามารถในการเข้าใจความหมายจากภาพสญัลกัษณ์สงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

จุฑามาศ  หนัยอ (2541: 51-52)  ได้ศึกษาความสามารถในการได้ยินในระดบัก่อนวยัเรียน

พบว่า  การใช้เทคนิคการสอนพดูแบบสนทนาทําให้นกัเรียนมีความสามารถในการพดูส่ือความหมาย

เพิ่มขึน้  และการสอนพูดแบบสนทนาโดยยึดพัฒนาการของเด็กปกติ  สอนให้เด็กใช้คําพูดส่ือ

ความหมายเพิ่มขึน้และการสอนพดูแบบสนทนาโดยยดึพฒันาการของเดก็ปกต ิ สอนให้เดก็ใช้คําอย่าง

มีความหมายและความสนใจในสิ่งท่ีเด็กต้องการส่ือความหมายจากการสอนโต้ตอบกับผู้ สอนใน

เหตกุารณ์ตา่งๆ พบวา่เดก็มีความสามารถในการรับรู้ภาษาและการใช้ภาษาดีขึน้ 
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บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
      ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยสร้างแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ         

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร และตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัด้านอํานาจจําแนก  ด้านความเช่ือมัน่  และ

ด้านความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง ซึง่ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การกําหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

4. การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
   ประชากร 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย             

ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 ซึง่มีจํานวนทัง้หมด 18,059 คน  โดยจําแนกเป็น     

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ

เทคโนโลยีและนวตักรรมผลติภณัฑ์การเกษตร) จํานวน 4,417 คน  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

(คณะพลศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะเภสัช

ศาสตร์  และคณะสหเวชศาสตร์) จํานวน 4,109 คน และกลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

(คณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิทยาลัย

นวัตกรรมส่ือสารสังคม  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ      

และวิทยาลยันานาชาตเิพ่ือศกึษาความยัง่ยืน) จํานวน  9,533  คน  

 

    กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555   จํานวน  1,446 คน  ซึง่ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบ

แบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยมีกลุม่สาขาวิชาเป็นชัน้ (Strata) และมีนิสิตในแตล่ะกลุม่

สาขาวิชาเป็นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit) โดยมีขัน้ตอนการกําหนดกลุม่ตวัอย่างและการเลือกกลุม่

ตวัอยา่ง ดงันี ้
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1. การสุม่กลุม่ตวัอย่างสําหรับการทดสอบครัง้ท่ี 1 (Try out) ผู้วิจยัสุม่กลุม่ตวัอย่าง

ด้วยวิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุม่มา 1 คณะ  ได้นิสิตภาคปกติ ระดบั

ปริญญาตรี  คณะสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 

จํานวน 360 คน 

2. การสุ่มกลุ่มตวัอย่างสําหรับการทดสอบครัง้ท่ี 2 ผู้วิจยัใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ 

(Stratified Random Sampling) โดยมีกลุ่มสาขาวิชาเป็นชัน้ (Strata) และมีนิสิตในแต่ละกลุ่ม

สาขาวิชาเป็นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit) โดยมีขัน้ตอนในการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 จําแนกคณะท่ีมีการจดัการเรียนการสอนออกเป็น 3 กลุม่สาขาวิชา ตาม

เกณฑ์การแบง่กลุม่สาขาวิชาของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ดงันี ้

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จํานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลติภณัฑ์การเกษตร 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 6 คณะ ได้แก่ คณะพลศึกษา  คณะ

พยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์  และคณะสหเวช

ศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จํานวน  8 คณะ  ได้แก่  คณะ

มนุษยศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิทยาลยันวตักรรม

ส่ือสารสงัคม  วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั  สํานกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ และวิทยาลยั

นานาชาตเิพ่ือศกึษาความยัง่ยืน   

สุ่มคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) ได้คณะในแตล่ะกลุม่สาขาวิชา ดงันี ้

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จํานวน 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์  

และคณะวิศวกรรมศาสตร์  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ จํานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะพลศกึษา  คณะทนัต

แพทยศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์  และคณะสหเวชศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จํานวน  6 คณะ  ได้แก่  คณะ

มนษุยศาสตร์  คณะศกึษาศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม  วิทยาลยั

โพธิวิชชาลยั  และสํานกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ    

ขัน้ตอนที่ 2  ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  การกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างสําหรับ

การศกึษาค่าเฉล่ียของประชากร (μ) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 90%  เม่ือยอมให้ความคลาดเคล่ือน (E) 



 
 

57 

ของการประมาณคา่เฉล่ียเกิดขึน้ได้ในระดบั 5% ของสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) พบว่า ขนาดของ

กลุม่ตวัอยา่งมีจํานวน 1,033 คน (ศริิชยั กาญจนวาสี และคณะ.  2544: 133) 

แต่ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัในการตรวจสอบ

คณุภาพเคร่ืองมือ  ดงันัน้จึงต้องกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างให้เหมาะสมกบัสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู  ซึง่ในการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบนัน้ พบว่า อตัราส่วนระหว่างหน่วย

ตวัอย่างและจํานวนพารามิเตอร์หรือตวัแปรควรเป็น 20 ตอ่ 1 (นงลกัษณ์  วิรัชชยั. 2542: 54)  และใน

การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัใช้แบบวดัจํานวน 42 ข้อ ดงันัน้ควรใช้กลุม่ตวัอย่างเท่ากบั 840 คน เพ่ือท่ีจะทํา

ให้ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้มีความแมน่ยํามากยิ่งขึน้ 

 ขัน้ตอนที่ 3  สุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling) มีกลุม่สาขาวิชาเป็น

ชัน้ (Strata) และมีนิสิตในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) ได้กลุ่มตวัอย่าง

จํานวน 1,446 คน ดงัตาราง 1 

 

ตาราง  1 จํานวนนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 

2555 จําแนกตามกลุม่สาขาวิชาและชัน้ปีท่ีศกึษาท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

 

กลุม่สาขาวิชา ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   4,417                   468 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ   4,109                   474 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์     9,533                   504 

รวม 18,059       1,446 

 

 ทัง้นีใ้นการวิเคราะห์ข้อมลูได้มีการคดัแยกแบบวดัท่ีได้รับการตอบท่ีไม่สมบูรณ์ออก เหลือท่ี

สมบูรณ์สามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยํา ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้รับแบบวดัท่ีตอบสมบูรณ์ 

จํานวน 1,446 คน ซึ่งเป็นจํานวนท่ีมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีได้จากการเปิดตารางสําหรับการศึกษา

ค่าเฉล่ียของประชากร (μ) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 90%  เม่ือยอมให้ความคลาดเคล่ือน (E) ของการ

ประมาณคา่เฉลี่ยเกิดขึน้ได้ในระดบั 5% ของสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) (ศิริชยั กาญจนวาสี และ

คณะ.  2544: 133)  และขนาดกลุม่ตวัอยา่งมีความเหมาะสมกบัสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธี

วิเคราะห์องค์ประกอบ จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีขนาด

เพียงพอตอ่การวิเคราะห์ข้อมลู 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร โดยผู้วิจยัได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพดงัแสดงในภาพประกอบ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

       ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

ตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรง 

เชิงพนิิจ 

ทดสอบครัง้ท่ี 2  ตรวจสอบคา่ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง  และหาคา่ความเช่ือมัน่ 

ศกึษาทฤษฎี นิยาม เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์และทกัษะส่ือสาร 

ผู้ให้ข้อมลูสําคญั (Key Informants) ให้นิยามอตัลกัษณ์นิสติ มศว ด้านการมีทกัษะส่ือสาร  

ทดสอบครัง้ท่ี 1 วิเคราะห์ข้อคําถาม  ตรวจสอบคา่อํานาจจําแนกและคา่ความเช่ือมัน่ 

เขียนข้อคําถามของแบบวดัตามนิยามท่ีครอบคลมุอตัลกัษณ์นิสติ มศว  

ด้านการมีทกัษะส่ือสารครบทกุด้าน 

เขียนนิยามอตัลกัษณ์นิสติ มศว ด้านการมีทกัษะส่ือสาร  
จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและจากผู้ให้ข้อมลูสําคญัท่ีได้ให้นิยามไว้ 

กําหนดจดุมุง่หมายในการสร้างแบบวดั 

ไมผ่า่นเกณฑ์ 

ผา่นเกณฑ์ 

r  ≥ 0.2 ตดัทิง้ r  < 0.2 

จดัชดุแบบวดัอตัลกัษณ์นิสติ มศว ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 
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   ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมี

ทกัษะส่ือสาร ดงัรายละเอียด ดงันี ้

1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัดอัตลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ดงันี ้

1.1 เพ่ือสร้างแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะ

ส่ือสาร ระดบัปริญญาตรี  

1.2  เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัท่ีสร้างขึน้ ดงันี ้

1.2.1 คา่อํานาจจําแนก 

1.2.2 คา่ความเช่ือมัน่ 

1.2.3 คา่ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 

2. ศึกษาทฤษฎี นิยาม เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบวัดอัตลักษณ์

และอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน    

การสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์ 

3. ให้ผู้ รู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการกําหนดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ให้นิยามอตัลกัษณ์นิสิตด้านการมีทกัษะส่ือสาร เป็นผู้ ให้ข้อมลูสําคญั (Key 

Informants)  จํานวน 12 คน  ซึ่งในการกําหนดนิยามอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ผู้วิจยัได้ดําเนินการเพ่ือรวบรวมนิยาม ดงันี ้

  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

3.2 เขียนบรรยายให้นิยามของอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมี

ทักษะส่ือสาร ซึ่งเป็นวิธีการช่วยกําหนดนิยามท่ีบ่งชีคุ้ณลกัษณะหรือพฤติกรรมของนิสิตด้านการมี

ทกัษะส่ือสาร โดยดําเนินการ ดงันี ้

3.2.1 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบันิยามอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร โดยการสร้างข้อคําถามแบบปลายเปิด ท่ีครอบคลมุในแตล่ะ

ด้าน ได้แก่  1) ความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน (Language) 2) ความสามารถใน

การถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ (Teaching)  และ 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ  

การสื่อสาร (Information Communication Technology : ICT) จํานวน 5 ข้อ 

3.2.2 ให้บคุคลตา่งๆ ซึง่มีตําแหน่ง บทบาทหน้าท่ี ตลอดจนความรับผิดชอบสมัพนัธ์

กบัประเด็นท่ีศึกษา เป็นผู้ ให้ข้อมลูสําคญั คือ การให้นิยามอตัลกัษณ์นิสิตด้านการมีทกัษะส่ือสาร       

ท่ีครอบคลุมทัง้ 3 ด้าน จํานวน 12 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี            



 
 

60 

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (รายละเอียดภาคผนวก ง) 

ซึง่เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบริหาร และด้านการจดัการเรียนการสอนจากสาขาวิชา

ตา่งๆ  ได้แก่  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  และกลุม่

สาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ ให้ข้อมลูสําคญั 

ดงันี ้ 1) เป็นผู้บริหารระดบัมหาวิทยาลยัท่ีมีส่วนร่วมในการกําหนดอตัลกัษณ์นิสิตด้านการมีทักษะ

ส่ือสาร จํานวน 2 คน  2) เป็นผู้บริหารระดบัหน่วยงานท่ีมีการจดัการเรียนการสอน จํานวน 2 คน       

3) เป็นอาจารย์ท่ีมีส่วนร่วมในการสง่เสริมอตัลกัษณ์นิสิต ด้านการมีทกัษะสื่อสาร จํานวน 6 คน และ  

4) เป็นอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนนิสิต ไม่น้อยกว่า  3 ปี จํานวน 2 คน เขียนนิยามอตัลกัษณ์

นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร โดยให้เขียนบรรยายว่า อตัลกัษณ์นิสิต

ด้านการมีทกัษะสื่อสารท่ีต้องการให้นิสิตมีคณุลกัษณะหรือพฤติกรรมนัน้เป็นอย่างไร หรือมีอะไรบ้าง 

(รายละเอียดภาคผนวก จ) 

และจากท่ีผู้ ให้ข้อมลูสําคญัได้เขียนบรรยายว่า อตัลกัษณ์ด้านการมีทกัษะส่ือสารท่ีต้องการให้

นิสิตมีคณุลกัษณะหรือพฤติกรรมนัน้เป็นอย่างไร หรือมีอะไรบ้าง ผู้ วิจยัได้รวบรวมคุณลกัษณะหรือ

พฤติกรรมของนิสิตตามอตัลกัษณ์นิสิตด้านการมีทกัษะสื่อสาร และสรุปความเป็นประเด็นสําคญัจาก

การเขียนนิยามอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะสื่อสารในแต่ละด้าน   

ดงัตาราง 2 

 

ตาราง 2 สรุปประเด็นจากการเขียนนิยามอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมี  

ทกัษะส่ือสาร 

 

ประเดน็จากการเขียนนิยาม 
คนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.ความสามารถในการใชภ้าษาสือ่สาร 

ไดเ้ข้าใจชดัเจน (Language) 

            

การเลือกใช้ถ้อยคํา ภาษา              

การพดู การฟัง การอา่น การเขียน             

การใช้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ             

การใช้ภาษาทา่ทาง             

การคํานงึถงึกลุม่เป้าหมาย             

การใช้ภาษาเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้             
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ตาราง 2 (ตอ่)  
 

ประเดน็จากการเขียนนิยาม 
คนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ 

(Teaching) 

            

การบอกเลา่/ถ่ายทอดข้อมลูความรู้              

การสงัเกต/การฟังเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ             

การใช้ภาษาไทย/ภาษาองักฤษถ่ายทอด             

การคํานงึถงึกลุม่เป้าหมายท่ีรับการถ่ายทอด             

การพดู/การเขียนเพ่ือการถ่ายทอด             

วิธีการในการถ่ายทอด             

ส่ือ เอกสารประกอบการบรรยาย             

3.ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การสือ่สาร (Information 

Communication Technology:ICT) 

            

การเลือกใช้วิธีการ/ช่องทางในการส่ือสาร             

การคํานงึถงึผู้ รับสารตามช่องทางตา่งๆ             

การสืบค้นข้อมลูท่ีทนัสมยั             

การนําเสนอข้อมลู ความรู้             

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน             

การทบทวนบทเรียน             

การจดัทําเอกสาร ส่ือ             

การละเมิดสทิธิของผู้ อ่ืน             

การใช้เทคโนโลยีสมยัใหม ่             

 

 4. นําข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูสําคญัมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์คณุลกัษณะ/พฤติกรรมตา่งๆของ

นิสิต และตรวจสอบข้อมลูโดยการเปรียบเทียบระหว่างข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามกบัเอกสารต่างๆ 

มาพิจารณาเขียนเป็นนิยามศพัท์ท่ีจะนํามาสร้างเป็นแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ท่ีต้องการวดัโดยสร้างข้อคําถามแบบมาตรประมาณคา่ (Rating Scale)  

5 ระดบั  ท่ีแสดงถึงพฤติกรรมของนิสิตซึ่งสอดคล้องกับนิยามศพัท์ของอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยั   

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร แตล่ะด้าน ทัง้ทางบวกและทางลบ จํานวน 80 ข้อ  
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 5. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัผล จํานวน  2 

คน และผู้ เช่ียวชาญท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับอตัลกัษณ์นิสิต มศว ด้านการมีทักษะส่ือสาร จํานวน 5 คน  

เพ่ือพิจารณาตรวจสอบข้อคําถามในแตล่ะข้อวา่ตรงตามพฤตกิรรมท่ีต้องการวดัหรือไม ่และคํานวณหา

คา่ดชันีความสอดคล้อง ซึง่ต้องมีค่าตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป เม่ือพิจารณาค่าดชันีความสอดคล้องแล้วเหลือ  

ข้อคําถามจํานวน 53 ข้อ ซึง่ครอบคลมุตามนิยามศพัท์ 

 6. นําไปทดสอบครัง้ท่ี 1 กบันิสิตระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน  

360 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาคา่อํานาจจําแนก โดยใช้สตูรสหสมัพนัธ์เพียร์สนั  คดัเฉพาะข้อคําถามท่ี

มีคา่อํานาจจําแนกผ่านเกณฑ์ตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป ท่ีคํานึงถึงความครอบคลมุตามนิยามศพัท์ และหาคา่

ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบั โดยใช้สูตรค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s 

Alpha Coefficient :α ) แล้วจดัชดุข้อคําถามใหม ่ ซึง่ได้แบบวดัท่ีมีข้อคําถามจํานวน 42 ข้อ 

 7. นําไปทดสอบครัง้ท่ี 2 กบันิสิตระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีเป็น

กลุม่ตวัอย่าง จํานวน 1,446  คน เพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยนั (Confirmatory  factor  analysis) ด้วยข้อคําถามจํานวน 42 ข้อ และหาคา่ความเช่ือมัน่ของ

แบบวดัทัง้ฉบบั โดยใช้สตูรคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha Coefficient : 

α ) 

 

ตวัอย่าง แบบวดัอตัลกัษณ์นิสติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของนิสติ 

 (1) เพศ   หญิง    ชาย 

 (2) ชัน้ปี 

     ปี 1   ปี 2        ปี 3   ปี 4      ปี 5 ขึน้ไป 

 (3)  ช่ือคณะ/หน่วยงาน………………………………………………. 

ตอนท่ี 2 แบบวดัอตัลกัษณ์นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

คําชีแ้จง : ให้นิสิตพิจารณาข้อคําถามแต่ละข้อแล้วทําเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกับระดับ     

การปฏิบตัขิองนิสติ ดงันี ้

 ปฏิบตัเิป็นประจํา คือ พฤตกิรรมนัน้ตรงกบัการปฏิบตัขิองนิสติ  81 – 100%  

 ปฏิบตัมิากครัง้  คือ พฤตกิรรมนัน้ตรงกบัการปฏิบตัขิองนิสติ  61 – 80% 

 ปฏิบตับิางครัง้  คือ พฤตกิรรมนัน้ตรงกบัการปฏิบตัขิองนิสติ  41 – 60% 

 ปฏิบตัน้ิอยครัง้  คือ พฤตกิรรมนัน้ตรงกบัการปฏิบตัขิองนิสติ  21 – 40% 

 ปฏิบตันิานๆครัง้  คือ พฤตกิรรมนัน้ตรงกบัการปฏิบตัขิองนิสติ    1 – 20% 
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ข้อคําถาม 

ระดบัการปฎิบตั ิ

เป็น

ประจํา 

มาก

ครัง้ 

บาง 

ครัง้ 

น้อย

ครัง้ 

นานๆ

ครัง้ 
81 – 100% 61 – 80% 41 – 60% 21 – 40% 1 – 20% 

01 นิสติพดูส่ือสารได้อยา่งชดัถ้อยชดัคํา      

02 นิสิตถ่ายทอดความรู้จากท่ีได้เรียนมา

ให้แก่ผู้ อ่ืนได้อยา่งชดัเจน 

     

03 นิสิตสามารถใช้โปรแกรม  Word ได้อย่าง

คลอ่งแคลว่ 

     

 
เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
 แบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร มีจํานวนทัง้สิน้ 

42 ข้อ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั คือ ปฏิบตัเิป็นประจํา  มากครัง้ บางครัง้ น้อยครัง้ 

และนานๆครัง้  มีเกณฑ์การให้คะแนนดังตาราง 3 และเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนดัง 

ตาราง 4 

 

ตาราง 3  เกณฑ์การให้คะแนน 

 

ข้อคําถามวดัอตัลกัษณ์นิสติ 

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เป็นประจํา มากครัง้ บาง ครัง้ น้อยครัง้ นานๆครัง้ 

ข้อความทางบวก 5 4 3 2 1 

ข้อความทางลบ 1 2 3 4 5 
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ตาราง 4  เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 

 

ช่วงคะแนน การแปลความหมายของคะแนน 

4.51  -  5.00 

3.51  -  4.50 

2.51  -  3.50 

1.51  -  2.50 

1.00  -  1.50 

แสดงวา่นิสติมีอตัลกัษณ์ด้านทกัษะส่ือสารระดบัสงูท่ีสดุ 

แสดงวา่นิสติมีอตัลกัษณ์ด้านทกัษะส่ือสารระดบัสงู 

แสดงวา่นิสติมีอตัลกัษณ์ด้านทกัษะส่ือสารระดบัปานกลาง 

แสดงวา่นิสติมีอตัลกัษณ์ด้านทกัษะส่ือสารระดบัน้อย 

แสดงวา่นิสติมีอตัลกัษณ์ด้านทกัษะส่ือสารระดบัน้อยท่ีสดุ 

 

ท่ีมา: บญุชม  ศรีสะอาด และ บญุสง่  นิลแก้ว. (2535: 22-25).  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามลําดบัขัน้ตอน ดงันี ้

 1. ทําหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึงคณบดีคณะ/หน่วยงาน 

เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  

 2. ผู้วิจยัวางแผนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู  จํานวน 2 ครัง้ ได้แก่ 

  ครัง้ท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี  4-8 กมุภาพนัธ์ 2556 

  ครัง้ท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ – 8 มีนาคม 2556 

 3. ผู้วิจยันําสง่จดหมายราชการจากบณัฑิตวิทยาลยัถึงผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เพ่ือขอความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยผู้วิจยัสง่แบบวดัไปยงัคณะ/หน่วยงานเพ่ือขออนญุาตดําเนินการ

เก็บข้อมลู ซึ่งผู้ วิจยัได้ประสานงานกับคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในการดําเนินการเก็บข้อมลูให้ผู้ วิจัย 

และชีแ้จงวิธีการตอบแบบวดัให้ผู้ รับผิดชอบทราบ และนดัวนั เวลา ในการขอรับแบบวดักลบัคืน โดยมี

กําหนดรับคืนหลงัจากวนัท่ีสง่ 7 วนั 

 4. ตดิตามแบบวดักลบัคืนตามวนั เวลาท่ีกําหนดด้วยตนเอง และในสว่นท่ียงัไม่ได้รับกลบัคืน

ได้มีการตดิตามแล้ว พบวา่ ยงัไมมี่การเก็บข้อมลูเน่ืองจากการเก็บข้อมลูเป็นช่วงของการสอบ จึงทําให้

เก็บข้อมลูได้ยาก   

 5. รวบรวมแบบวดัท่ีมีการตอบแบบสมบรูณ์  จากแบบวดัท่ีสง่ไปทัง้หมด จํานวน 1,600 ฉบบั 

ได้รับคืนและเป็นข้อมลูท่ีใช้ได้จริง จํานวน 1,446 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 90.38  และแบบวดัท่ีไม่ได้รับคืน 

จํานวน 154 ฉบบั  คดิเป็นร้อยละ  9.63 

 6. นําผลจากแบบวดัท่ีได้จากกลุม่ตวัอยา่งไปวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิต ิ
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การจัดกระทาํและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิต ิดงันี ้

1. วิเคราะห์แบบวดัเป็นรายข้อ (Item Analysis) โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั  

คดัเลือกข้อท่ีมีคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป   

2. วิเคราะห์แบบวดัเป็นรายด้านและทัง้ฉบบัหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวดั 

โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient : α ) ท่ีมีคา่ความ

เช่ือมัน่ตัง้แต ่0.70 ขึน้ไป   

3. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) ของแบบวดัอตัลกัษณ์

นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจยัได้ใช้สถิตใินการวิเคราะห์คณุภาพแบบวดั ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

  1. ค่าความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคล้อง 

(Index of Congruence : IOC) โดยใช้สตูรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตนั (ล้วน สายยศ; และ องัคณา 

สายยศ.  2539: 248-249; อ้างอิงจาก Rovinelli; & Hambleton. 1977.) 

 

N
R

IOC ∑=  

 

   เม่ือ  IOC     แทน คา่ดชันีความสอดคล้อง 

     ∑R   แทน ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

       N   แทน จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

 

  2.  วิเคราะห์แบบวดัเป็นรายข้อ (Item Analysis) เพ่ือหาอํานาจจําแนกโดยใช้สตูร

สหสมัพนัธ์เพียร์สนั  คดัเลือกข้อท่ีมีอํานาจจําแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป (ล้วน สายยศ; และองัคณา สาย

ยศ. 2548: 302) 
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    เม่ือ  r แทน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ 

       N แทน จํานวนคนทัง้หมด 

      X แทน คะแนนของแบบวดัรายข้อ 

      Y แทน คะแนนของแบบวดัทัง้ฉบบั 

 

  3. วิเคราะห์แบบวดัเป็นรายด้านและทัง้ฉบบัเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ  

แบบวดั โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient : α ) (ล้วน 

สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 200)  
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    เม่ือ  α  แทน คา่สมัประสทิธ์ิของความเช่ือมัน่ 

       n  แทน จํานวนข้อของแบบวดั 

      
2
iS  แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

      2
tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบวดัทัง้ฉบบั 

 

  4. คา่ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบกบั

โมเดล  โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (X 2) โดยต้องไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  แต่เน่ืองจากค่าไค-  

สแควร์จะอ่อนต่อขนาดกลุ่มตวัอย่าง นัน่คือค่าไค-สแควร์ขึน้อยู่กับขนาดของกลุ่มตวัอย่าง หากกลุ่ม

ตวัอยา่งมีขนาดใหญ่จะทําให้คา่ไค-สแควร์ยิ่งสงูมาก จนอาจทําให้สรุปผลได้ไม่ถกูต้อง ดงันัน้ จึงแก้ไข

โดยการพิจารณาค่าสถิติอ่ืนร่วมด้วย ซึง่ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจึงพิจารณาค่าสถิติอ่ืนร่วมด้วย  ได้แก่  

คา่ไค-สแควร์สมัพทัธ์ (X 2/df)  ควรมีคา่น้อยกว่า 2 คา่ดชันีวดัความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสมัพทัธ์ 

(CFI)  คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) และคา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI)  

ควรมีค่าสงูกว่า 0.90  และคา่รากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลงัสองของการประมาณค่า 

(RMSEA) ควรมีคา่ต่ํากวา่ 0.05 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้กําหนดสญัลกัษณ์และความหมายท่ีใช้

แทนคา่สถิตแิละตวัแปรตา่ง ๆ ในการนําเสนอ ดงันี ้

N1    แทน  จํานวนนิสติท่ีใช้ในการทดสอบครัง้ท่ี 1 

N2    แทน  จํานวนนิสติท่ีใช้ในการทดสอบครัง้ท่ี 2 

K    แทน  จํานวนข้อคําถามของแบบวดั 

   แทน  คา่เฉลี่ยของคะแนนแบบวดั 

S   แทน  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบวดั 

IOC   แทน คา่ดชันีความสอดคล้อง 

r   แทน  คา่อํานาจจําแนกของข้อคําถามเป็นรายข้อ  
α    แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดั 

X 2   แทน คา่ไค-สแควร์ 

X 2/df    แทน คา่ไค-สแควร์สมัพทัธ์  

CFI    แทน ดชันีวดัความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสมัพทัธ์ 

GFI    แทน คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน  

AGFI   แทน ดชันีวดัระดบัความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสมับรูณ์ 

RMSEA   แทน คา่รากท่ีสองของคา่เฉลี่ยความคลาดเคล่ือนกําลงัสองของการประมาณคา่ 

COMMU แทน อตัลกัษณ์นิสติด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

LANGUAGE แทน ด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน 

TEACHING แทน ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ 

ICT   แทน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

a   แทน ข้อคําถามด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน 

b   แทน ข้อคําถามด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ 

c   แทน ข้อคําถามด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    เพ่ือการส่ือสาร 
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การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิจยัเร่ือง การสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมี

ทกัษะส่ือสาร ในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น  4  ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐาน   

1.1 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร โดยจําแนกตามระดบัชัน้ปี 

1.2 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร โดยจําแนกตามกลุม่สาขาวิชา 

ตอนท่ี 2  การตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงพินิจของแบบวดั 

ตอนท่ี 3  การตรวจสอบคณุภาพของแบบวดั เพ่ือหาค่าอํานาจจําแนก และค่าความเช่ือมัน่ 

(การทดสอบครัง้ท่ี 1 (Try out)) 

3.1 การตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัด้านคา่อํานาจจําแนก 

3.2 การตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัด้านคา่ความเช่ือมัน่ 

ตอนท่ี  4 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด  เ พ่ือวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) และหาคา่ความเช่ือมัน่ (การทดสอบครัง้ท่ี 2) 

4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 

4.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหนึ่ง (Confirmatory Factor 

Analysis : The First Order) 

4.1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง (Confirmatory Factor 

Analysis : The Second Order) 

4.2 การวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่   

   

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสถติพิืน้ฐาน 
 1.1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร โดยจาํแนกตามระดบัชัน้ปี 

ผู้ วิจัยนําแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะส่ือสาร  

จํานวน 42 ข้อ ไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งจํานวน 1,446 คน เพ่ือวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน  โดยจําแนก

ตามระดบัชัน้ปี ดงัผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 5 

 



 
 

69 

ตาราง 5 ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร โดยจําแนกตามระดบัชัน้ปี 

 

องค์ประกอบ ระดบัชัน้ปี N  S การแปลผล 

ด้านความสามารถในการใช้

ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน 

 

ปี 1      648 3.70 0.52 สงู 

ปี 2      336 3.75 0.57 สงู 

ปี 3      326 3.82 0.51 สงู 

ปี 4      102 3.99 0.48 สงู 

ปี 5 ขึน้ไป        34 4.04 0.74 สงู 

รวม 1,446 3.77 0.54 สงู 

ด้านความสามารถในการ

ถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ 

ปี 1      648 3.73 0.52 สงู 

ปี 2      336 3.73 0.59 สงู 

ปี 3      326 3.90 0.53 สงู 

ปี 4      102 3.97 0.47 สงู 

ปี 5 ขึน้ไป        34 3.95 0.68 สงู 

รวม 1,446 3.79 0.55 สงู 

ด้านความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสาร 

ปี 1      648 4.04 0.54 สงู 

ปี 2      336 4.01 0.58 สงู 

ปี 3      326 4.22 0.51 สงู 

ปี 4      102 4.22 0.56 สงู 

ปี 5 ขึน้ไป        34 4.16 0.81 สงู 

รวม 1,446 4.09 0.56 สงู 

รวม ปี 1      648 3.82 0.45 สงู 

ปี 2      336 3.83 0.50 สงู 

ปี 3      326 3.98 0.43 สงู 

ปี 4      102 4.06 0.43 สงู 

ปี 5 ขึน้ไป        34 4.05 0.70 สงู 

รวม 1,446 3.88 0.47 สงู 
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 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  ภาพรวมของนิสิตชัน้ปี 4  มีค่าเฉลี่ยของ

คะแนนอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสารสงูกว่าชัน้ปี  5,3,2 และ 

1 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.06, 4.05, 3.98, 3.83 และ 3.82 ตามลําดบั  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.43, 0.70, 0.43, 0.50  และ 0.45  ตามลําดบั  

 คะแนนอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะส่ือสาร ด้าน

ความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน พบว่า นิสิตชัน้ปี 5 มีคา่เฉล่ียด้านความสามารถ

ในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจนสงูกว่าชัน้ปี  4,3,2 และ 1 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.04, 3.99, 

3.82, 3.75 และ 3.70 ตามลําดบั  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.74, 0.48, 0.51, 0.57 และ 

0.52 ตามลําดบั 

 คะแนนอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศ รีนค รินทรวิ โ รฒ  ด้านการมีทักษะสื่ อสาร                 

ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ พบว่า นิสิตชัน้ปี  4  มีค่าเฉล่ียด้านความสามารถใน

การถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้สงูกว่าชัน้ปี  5,3,2 และ 1  โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั  3.97, 3.95, 3.90, 3.73 

และ  3.73 ตามลําดบั  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.47, 0.68, 0.53, 0.59 และ 0.52  

ตามลําดบั 

 คะแนนอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศ รีนค รินทรวิ โ รฒ  ด้านการมีทักษะสื่ อสาร                 

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  พบว่า นิสิตชัน้ปี  3 และ 4             

มีค่าเฉลี่ยด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารสงูกว่าชัน้ปี 5, 1 และ 2 

โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั  4.22, 4.22,  4.16, 4.04 และ 4.01 ตามลําดบั  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั  0.51, 0.56, 0.81, 0.54 และ 0.58  ตามลําดบั 

 
 1.2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร โดยจาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ผู้ วิจัยนําแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านการมีทักษะส่ือสาร  

จํานวน 42 ข้อ ไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งจํานวน 1,446 คน เพ่ือวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน  โดยจําแนก

ตามกลุม่สาขาวิชา ดงัผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6 ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร โดยจําแนกตามกลุม่สาขาวิชา 

 

องค์ประกอบ กลุม่สาขาวิชา N  S การแปลผล 

ด้านความสามารถใน

การใช้ภาษาส่ือสารได้

เข้าใจชดัเจน 

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    468 3.69 0.55 สงู 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ    474 3.81 0.54 สงู 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    504 3.80 0.53 สงู 

รวม 1,446 3.77 0.54 สงู 

ด้านความสามารถใน

การถ่ายทอดข้อมลู/

ความรู้ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    468 3.62 0.53 สงู 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ    474 3.91 0.51 สงู 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    504 3.84 0.56 สงู 

รวม 1,446 3.79 0.55 สงู 

ด้านความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ

ส่ือสาร 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    468 3.94 0.56 สงู 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ    474 4.19 0.51 สงู 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    504 4.10 0.59 สงู 

รวม 1,446 4.09 0.56 สงู 

รวม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    468 3.76 0.46 สงู 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ    474 3.97 0.44 สงู 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    504 3.91 0.49 สงู 

รวม 1,446 3.88 0.47 สงู 

 

 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า  ภาพรวมของนิสิตในกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สขุภาพ  มีค่าเฉล่ียของคะแนนอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะสื่อสาร

สงูกว่านิสิตในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  และนิสิตในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97, 3.91 และ 3.79 ตามลําดบั  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.44, 0.49 และ 0.46  ตามลําดบั  

 คะแนนอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะส่ือสาร ด้าน

ความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน พบว่า นิสิตในกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

มีค่าเฉล่ียด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชัดเจนสูงกว่านิสิตในกลุ่มสาขาวิชา

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  และนิสิตในกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีคา่เฉลี่ย
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เท่ากบั 3.81, 3.80 และ 3.69 ตามลําดบั  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54, 0.53  และ 0.55  

ตามลําดบั 

 คะแนนอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศ รีนค รินทรวิ โ รฒ  ด้านการมีทักษะสื่ อสาร                 

ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ พบว่า นิสิตในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ     

มีค่าเฉล่ียด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้สงูกว่านิสิตในกลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์  และนิสิตในกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91, 

3.84 และ 3.62 ตามลําดบั  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51, 0.56 และ 0.53 ตามลําดบั 

 คะแนนอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะส่ือสาร                 

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  พบว่า นิสิตในกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สขุภาพ  มีค่าเฉล่ียด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารสงู

กวา่นิสติในกลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  และนิสิตในกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19, 4.10 และ 3.94 ตามลําดบั  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.51, 0.59 และ 0.56 ตามลําดบั 
 

ตอนที่ 2  การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงพนิิจของแบบวัด 
ผู้ วิจัยนําแบบวัดอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะสื่อสารท่ี

ผู้วิจยัสร้างขึน้ จํานวน 80 ข้อ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 7 คน  พิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถาม

กับเนือ้หาว่าตรงกับลกัษณะท่ีนิยามไว้หรือไม่  โดยคดัเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง 

(IOC) ตัง้แต ่ 0.57  ขึน้ไป  ได้ข้อคําถามจํานวน 53 ข้อ ดงัผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 7 
 

ตาราง 7 ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC)  ของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

 

แบบวดัอตัลกัษณ์นิสติด้านการมีทกัษะส่ือสาร 
ก่อนคดัเลือก หลงัคดัเลือก 

K IOC K IOC 

1. ด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน 30 -0.14-1.00 19 0.57-1.00 

2. ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ 25 0.00-1.00 16 0.57-1.00 

3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการส่ือสาร 

25 0.14-1.00 18 0.57-1.00 

รวม 80 -0.14-1.00 53 0.57-1.00 
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จากตาราง 7  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า  แบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร จํานวน 53 ข้อ มีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) หลงัการคดัเลือกมีคา่

ตัง้แต่  0.57 -1.00  แบ่งเป็นด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชัดเจน 19 ข้อ ด้าน

ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้  16  ข้อ  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 18  ข้อ  ซึง่ผู้วิจยัได้ทําการปรับปรุงการใช้ภาษาในข้อคําถามตามคําแนะนํา

ของผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  และนําข้อคําถามท่ีได้ไป

ศกึษาเพ่ือตรวจสอบคณุภาพในขัน้ตอนตอ่ไป 

 
ตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด เพื่อหาค่าอาํนาจจาํแนก และค่าความ

เช่ือม่ัน (การทดสอบครัง้ที่ 1 (Try out)) 
3.1 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านค่าอาํนาจจาํแนก 
ผู้วิจยันําแบบวดัอตัลกัษณ์นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสารท่ีผ่าน

การตรวจสอบคณุภาพเบือ้งต้นโดยผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 53 ข้อ ไปทดสอบครัง้ท่ี 1 (Try Out)  กบันิสิต   

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2              

ปีการศกึษา 2555 จํานวน 360 คน แล้วนําผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาคา่อํานาจจําแนก ด้วยวิธีหาคา่

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) เม่ือ

พิจารณาข้อคําถามท่ีมีคา่อํานาจจําแนกมากกว่า 0.20 ขึน้ไป จะได้แบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 48 ข้อ เม่ือนํามาพิจารณาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีผ่านเกณฑ์ 0.50 

ขึน้ไป พบวา่ มีจํานวน 6 ข้อ ท่ีเป็นข้อคําถามท่ีซํา้ซ้อน ซึง่หากคดัข้อคําถามดงักลา่วออกแล้วนัน้แบบวดัยงั

สามารถวดัได้ครอบคลมุตามเนือ้หาและตรงกบัลกัษณะท่ีได้นิยามไว้  ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงคดัข้อคําถามออก 

คือ ด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชัดเจน คัดออกจํานวน 3 ข้อ และด้าน

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร คดัออกจํานวน 3 ข้อ ดงันัน้จึงได้       

แบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 42 ข้อ ดงัผลการวิเคราะห์แสดงใน   

ตาราง 8 
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ตาราง 8  ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมี

ทกัษะส่ือสารรายด้าน (N1 = 360) 

 

แบบวดัอตัลกัษณ์นิสติด้านการมีทกัษะส่ือสาร 
ก่อนคดัเลือก หลงัคดัเลือก 

K r K r 

1. ด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจ
ชดัเจน 

19 -0.01-0.68 14 0.56-0.68 

2. ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ 16 -0.19-0.73 14 0.47-0.73 

3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการส่ือสาร 

18 -0.04-0.73 14 0.59-0.73 

รวม 53 -0.19-0.73 42 0.47-0.73 

 

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า แบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร จํานวน 42 ข้อ แบง่เป็นด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้

เข้าใจชดัเจน จํานวน 14 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.56-0.68 ด้านความสามารถใน          

การถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ จํานวน 14 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.47-0.73 และด้าน

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร จํานวน 14 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกอยู่

ระหวา่ง 0.59-0.73  โดยข้อคําถาม จํานวน 42 ข้อ มีคา่อํานาจจําแนกอยูร่ะหวา่ง 0.47-0.73 

 
3.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านค่าความเช่ือม่ัน 
ผู้วิจยัได้นําแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสารท่ี

ผ่านการตรวจสอบคณุภาพเบือ้งต้นโดยผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 42 ข้อ ไปทดสอบครัง้ท่ี 1 (Try Out)  กบันิสิต

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2             

ปีการศกึษา 2555 จํานวน 360 คน แล้วนําผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดั    

ด้วยวิธีหาสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient : α ) เม่ือพิจารณาคา่

ความเช่ือมัน่ของแบบวดัเป็นรายด้านและทัง้ฉบบัท่ีมีค่าความเช่ือมัน่มากกว่า  0.70 ขึน้ไป  ได้แบบวดั    

อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ด้านการมีทักษะส่ือสาร จํานวน  42  ข้อ  ซึ่งมีค่า   

ความเช่ือมัน่รายด้านและทัง้ฉบบัดงัผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 9 
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ตาราง 9  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะ

ส่ือสาร (N1 = 360) 

 

แบบวดัอตัลกัษณ์นิสติด้านการมีทกัษะส่ือสาร K α  
1. ด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน 14 0.91 

2. ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ 14 0.93 

3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 14 0.93 

รวมทัง้ฉบบั 42 0.96 

 

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า แบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร จํานวน 42 ข้อ แบง่เป็นด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้

เข้าใจชดัเจน จํานวน 14 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/

ความรู้ จํานวน 14 ข้อ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93 และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร จํานวน 14 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93  โดยรวมมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้

ฉบบัเท่ากบั 0.96 

 
ตอนที่ 4 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) และหาค่าความเช่ือม่ัน (การทดสอบครัง้ที่ 2) 
4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  
การตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมี

ทกัษะสื่อสาร เพ่ือหาค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วยวิธีการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผู้ วิจัยนําแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ท่ีผ่านการทดลองใช้ จํานวน  42 ข้อ ไปทดสอบกบันิสิต     

ภาคปกต ิระดบัปริญญาตรี  ในกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สขุภาพ และกลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 

2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 1,446 คน  เพ่ือนํามาแสดงความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนั ซึ่งเป็นการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ของแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะสื่อสารแต่ละด้านตาม

แนวคดิและนโยบายของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
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การวิเคราะห์ตอนนี  ้ผู้ วิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เพ่ือตรวจสอบความ

สอดคล้องระหวา่งองค์ประกอบกบัโมเดล โดยพิจารณาจากคา่ไค-สแควร์ (X 2) โดยต้องไม่มีนยัสําคญั

ทางสถิติ  แตเ่น่ืองจากคา่ไค-สแควร์จะอ่อนตอ่ขนาดกลุม่ตวัอย่าง  นัน่คือคา่ไค-สแควร์ขึน้อยู่กบัขนาด

ของกลุม่ตวัอย่าง หากกลุ่มตวัอย่างมีขนาดใหญ่จะทําให้ค่าไค-สแควร์ยิ่งสงูมาก จนอาจทําให้สรุปผล

ได้ไมถ่กูต้อง ดงันัน้ จงึแก้ไขโดยการพิจารณาคา่สถิตอ่ืินร่วมด้วย ซึง่ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจงึพิจารณา

ค่าสถิติอ่ืนร่วมด้วย ได้แก่ ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ์(X 2/df) ควรมีค่าน้อยกว่า 2 ค่าดชันีวดัความ

สอดคล้องกลมกลืนเชิงสมัพทัธ์ (CFI) ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) และค่าดชันีวดัระดบั

ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) ควรมีค่าสูงกว่า 0.90 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความ

คลาดเคล่ือนกําลงัสองของการประมาณคา่(RMSEA) ควรมีคา่ต่ํากวา่ 0.05 ซึง่มีผลการวิเคราะห์ข้อมลู

ดงันี ้

4.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหนึ่ง (Confirmatory Factor Analysis : 

The First Order) 

ผู้วิจยัวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหนึ่ง เพ่ือแสดงความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างว่า

ข้อคําถามทัง้หมด 42 ข้อ สามารถแบง่องค์ประกอบได้ 3 องค์ประกอบ หรือไม่ ด้วยการวิเคราะห์เพ่ือ

ยืนยนัองค์ประกอบอนัดบัหนึ่งของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมี

ทกัษะส่ือสารแตล่ะด้านกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ เม่ือวิเคราะห์ข้อมลูในครัง้แรก พบว่า คา่ไค-สแควร์(X 2) 

มีคา่ 7,539.84 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.00 แตเ่น่ืองจากคา่ไค-สแควร์จะอ่อนตอ่

ขนาดกลุ่มตวัอย่าง  จึงพิจารณาค่าสถิติอ่ืนร่วมด้วยหลงัจากมีการปรับโมเดลแล้ว ดงัผลการวิเคราะห์

แสดงในตาราง 10 
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ตาราง 10  คา่ไค-สแควร์(X 2) คา่ไค-สแควร์สมัพทัธ์(X 2/df) คา่ดชันีวดัความสอดคล้องกลมกลืนเชิง

สัมพัทธ์ (CFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี

ปรับแก้แล้ว (AGFI)  และคา่รากท่ีสองของคา่เฉลี่ยความคลาดเคล่ือนกําลงัสองของการประมาณ

คา่ (RMSEA) ของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

(อนัดบั 1) 

 

สถิตทิดสอบความสอดคล้อง 

ของโมเดล 

เกณฑ์ 

การพิจารณา 
คา่ การแปลผล 

X 2 - 1,476.76 - 

df -           741 - 

p-value -               0.00 - 

X 2/df < 2               1.99 ผา่นเกณฑ์ 

CFI > 0.90                1.00 ผา่นเกณฑ์ 

GFI > 0.90                0.95 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI > 0.90                0.94 ผา่นเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05               0.03 ผา่นเกณฑ์ 

  

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าไค-สแควร์(X 2) มีค่า 1476.76 และมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั p-value = 0.00 แตค่า่ไค-สแควร์สมัพทัธ์(X 2/df)  = 1.99  คา่ดชันีวดัความ

สอดคล้องกลมกลืนเชิงสมัพทัธ์ (CFI) = 1.00 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 0.95 คา่ดชันีวดั

ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.94  และคา่รากท่ีสองของคา่เฉลี่ยความคลาดเคล่ือน

กําลงัสองของการประมาณค่า (RMSEA) = 0.03 ซึง่ผ่านเกณฑ์ทกุค่าสถิติ แสดงว่าโมเดลสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่าองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของแบบวัดอัตลักษณ์นิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร  มีข้อคําถามทัง้หมด 42 ข้อ และสามารถแบ่ง

องค์ประกอบได้ 3 องค์ประกอบ คือ  ด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชดัเจน ด้าน

ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้  และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการส่ือสาร 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหนึ่งของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยั   

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะส่ือสาร พบว่า มีค่านํา้หนักองค์ประกอบแต่ละด้านกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์  ดงัผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 11 และภาพประกอบ 4 

 

ตาราง 11  ค่านํา้หนกัองค์ประกอบแต่ละด้านกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

 

ข้อ 
องค์ประกอบ 

อนัดบัหนึง่ 

คา่นํา้หนกั

องค์ประกอบ 
ข้อ 

องค์ประกอบ

อนัดบัหนึง่ 

คา่นํา้หนกั

องค์ประกอบ 

1 a1 0.61 22 b22 0.71 

2 a2 0.52 23 b23 0.73 

3 a3 0.69 24 b24 0.69 

4 a4 0.66 25 b25 0.76 

5 a5 0.71 26 b26 0.70 

6 a6 0.69 27 b27 0.71 

7 a7 0.71 28 b28 0.53 

8 a8 0.52 29 c29 0.65 

9 a9 0.50 30 c30 0.69 

10 a10 0.69 31 c31 0.73 

11 a11 0.68 32 c32 0.68 

12 a12 0.45 33 c33 0.60 

13 a13 0.66 34 c34 0.70 

14 a14 0.61 35 c35 0.76 

15 b15 0.69 36 c36 0.76 

16 b16 0.67 37 c37 0.75 

17 b17 0.74 38 c38 0.79 

18 b18 0.74 39 c39 0.57 

19 b19 0.73 40 c40 0.70 

20 b20 0.75 41 c41 0.72 

21 b21 0.68 42 c42 0.74 
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จากตาราง 11  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า  คา่นํา้หนกัองค์ประกอบแตล่ะด้านกบัข้อมลูเชิง

ประจักษ์ของแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะส่ือสาร มีค่า

นํา้หนักองค์ประกอบ ดงันี ้ ด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชัดเจน มีค่านํา้หนัก

องค์ประกอบระหว่าง 0.45-0.71 ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้  มีค่านํา้หนัก

องค์ประกอบระหวา่ง 0.53-0.76  และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบระหวา่ง 0.57-0.79 
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ภาพประกอบ 4 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 1 ของแบบวัดอัตลักษณ์นิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

 

 

 LANGUAGE

a1 
a2 
a3 

a4 

a5 
a6 
a7 

a8 

a9 
a10 

a11 

a12 

a13 

a14 

0.61 
0.52 

0.69 

0.66 
0.71 

0.69 
0.71 

0.52 
0.50 
0.69 

0.68 
0.45 
0.65 
0.61 

  ICT

c29 
c30 
c31 

c32 

c33 
c34 
c35 

c36 

c37 
c38 

c39 

c40 

c41 

c42 

0.65 
0.69 

0.73 

0.69 
0.60 

0.70 
0.76 

0.76 
0.75 
0.79 

0.57 
0.70 
0.72 
0.74 

 TEACHING

b15 
b16 
b17 

b18 

b19 
b20 
b21 

b22 

b23 
b24 

b25 

b26 

b27 

b28 

0.69 
0.67 

0.74 

0.74 
0.73 

0.75 
0.68 
0.71 
0.73 
0.69 

0.76 
0.70 
0.71 
0.53 

1.00 

1.00 

1.00 

0.62 

0.65 

0.81 
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4.1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง (Confirmatory Factor Analysis : 

The Second Order) 

ผู้วิจยัวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง เพ่ือแสดงความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างว่า

องค์ประกอบอนัดบัหนึ่งทัง้ 3 ด้าน สามารถรวมกนัเป็นองค์ประกอบเดียวกนัได้ ด้วยการวิเคราะห์เพ่ือ

ยืนยนัองค์ประกอบอนัดบัท่ีสองของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการ     

มีทกัษะส่ือสารแต่ละด้านกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ เม่ือวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ค่าไค-สแควร์(X 2) มีค่า 

7,524.67 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.00 แตเ่น่ืองจากคา่ไค-สแควร์จะอ่อนตอ่ขนาด

กลุม่ตวัอยา่ง  จงึพิจารณาคา่สถิตอ่ืินร่วมด้วยหลงัจากมีการปรับโมเดลแล้ว ดงัผลการวิเคราะห์แสดงใน

ตาราง 12 

 

ตาราง 12  คา่ไค-สแควร์(X 2) คา่ไค-สแควร์สมัพทัธ์(X 2/df)  คา่ดชันีวดัความสอดคล้องกลมกลืนเชิง

สัมพัทธ์ (CFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี

ปรับแก้แล้ว (AGFI)  และคา่รากท่ีสองของคา่เฉลี่ยความคลาดเคล่ือนกําลงัสองของการประมาณ

คา่ (RMSEA)  ของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

(อนัดบั 2) 

 

สถิตทิดสอบความสอดคล้อง 

ของโมเดล 

เกณฑ์ 

การพิจารณา 

คา่ การแปลผล 

X 2 - 1,471.56 - 

df -           738 - 

p-value  -               0.00 - 

X 2/df < 2               1.99 ผา่นเกณฑ์ 

CFI > 0.90                1.00 ผา่นเกณฑ์ 

GFI > 0.90                0.95 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI > 0.90                0.94 ผา่นเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05               0.03 ผา่นเกณฑ์ 
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จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าไค-สแควร์(X 2) มีค่า 1471.56 และมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั p-value = 0.00  แตค่า่ไค-สแควร์สมัพทัธ์(X 2/df) = 1.99  คา่ดชันีวดัความ

สอดคล้องกลมกลืนเชิงสมัพทัธ์ (CFI) = 1.00 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 0.95 คา่ดชันีวดั

ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI)  = 0.94  และคา่รากท่ีสองของคา่เฉลี่ยความคลาดเคล่ือน

กําลงัสองของการประมาณคา่ (RMSEA) = 0.03  ซึง่ผ่านเกณฑ์ทกุคา่สถิติ  แสดงว่าโมเดลสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่าองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของแบบวัดอัตลักษณ์นิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะส่ือสาร มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล           

เชิงประจกัษ์ คือ องค์ประกอบอนัดบัหนึง่ทัง้ 3 ด้าน สามารถรวมกนัเป็นองค์ประกอบเดียวกนัได้ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยั   

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะส่ือสาร พบว่า มีค่านํา้หนักองค์ประกอบแต่ละด้านกับข้อมูล        

เชิงประจกัษ์  ดงัผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 13 และภาพประกอบ 5 

 

ตาราง 13  ค่านํา้หนกัองค์ประกอบแต่ละด้านกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

 

อตัลกัษณ์นิสติ มศว ด้านการมีทกัษะส่ือสาร คา่นํา้หนกัองค์ประกอบ 

1. ด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน 

2. ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ 

3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

0.92 

0.90 

0.79 

 

จากตาราง 13  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า  คา่นํา้หนกัองค์ประกอบแตล่ะด้านกบัข้อมลูเชิง

ประจักษ์ของแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะส่ือสาร มีค่า

นํา้หนักองค์ประกอบ ดงันี  ้ด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชัดเจน มีค่านํา้หนัก

องค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.92  ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้  มีค่านํา้หนัก

องค์ประกอบเท่ากบั 0.90  และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร มีคา่

นํา้หนกัองค์ประกอบต่ําสดุเท่ากบั 0.79 
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ภาพประกอบ 5 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 ของแบบวัดอัตลักษณ์นิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

 

 

 

 LANGUAGE

a1 
a2 
a3 

a4 

a5 
a6 
a7 

a8 

a9 
a10 

a11 

a12 

a13 

a14 

0.64 
0.55 

0.71 

0.69 
0.74 

0.71 
0.73 

0.55 
0.54 
0.72 

0.71 
0.48 
0.68 
0.59 

  ICT

c29 
c30 
c31 

c32 

c33 
c34 
c35 

c36 

c37 
c38 

c39 

c40 

c41 

c42 

0.75 
0.75 

0.78 

0.74 
0.65 

0.74 
0.78 

0.79 
0.78 
0.81 

0.62 
0.74 
0.76 
0.78 

 TEACHING

b15 
b16 
b17 

b18 

b19 
b20 
b21 

b22 

b23 
b24 

b25 

b26 

b27 

b28 

0.78 
0.70 

0.76 

0.77 
0.76 

0.75 
0.71 
0.74 
0.76 
0.77 

0.75 
0.73 
0.73 
0.56 

COMMU 1.00  0.90 

0.92 

0.79 
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4.2 การวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน   
ผู้ วิจัยวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น โดยนําผลจากการวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงเชิง

โครงสร้างของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร จํานวน 

42 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่เป็นรายด้านและทัง้ฉบบั ด้วยวิธีหาสมัประสิทธ์ิแอลฟาของ   

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient : α ) ดงัผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 14 

 

ตาราง 14  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะ

ส่ือสาร (N2 = 1,446) 

 

แบบวดัอตัลกัษณ์นิสติ มศว ด้านการมีทกัษะส่ือสาร K α  
1. ด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน 14 0.91 

2. ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ 14 0.93 

3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 14 0.94 

รวมทัง้ฉบบั 42 0.96 

 

 จากตาราง  14  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล  พบว่า  แบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย               

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากับ 0.96  และแต่ละด้านค่า

ความเช่ือมัน่มีค่าตัง้แต่ 0.91 -0.94  ด้านท่ีมีค่าความเช่ือมัน่สงูสดุ คือ  ด้านความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  และด้านรองมาคือ ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/

ความรู้ และด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94, 

0.93 และ 0.91 ตามลําดบั  จากผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ผ่านเกณฑ์การวดัผลของแบบวดั    

ทุกด้าน จึงแสดงได้ว่าแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะสื่อสาร   

มีคา่ความเช่ือมัน่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้กําหนดความมุง่หมายไว้ดงันี ้

 1. เพ่ือสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ด้านการมีทกัษะสื่อสาร 

ระดบัปริญญาตรี 

 2. เพ่ือตรวจสอบคณุภาพแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมี

ทกัษะส่ือสาร ดงันี ้

 2.1  คา่อํานาจจําแนก  

 2.3  คา่ความเช่ือมัน่  

 2.4  คา่ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 

 

ประชากรที่ใช้ในการวจิัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนิสิตภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 18,059 คน 
 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย            

ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 1,446 คน ซึง่ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้ 

(Stratified Random Sampling) โดยมีกลุม่สาขาวิชาเป็นชัน้ (Strata) และมีนิสิตในแตล่ะกลุม่สาขาวิชา

เป็นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit) 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ด้านการมีทักษะสื่อสาร 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน            

ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสาร ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้จํานวน 1 ฉบบั มีข้อคําถามจํานวน 42 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั 
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วธีิการดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามลําดบัขัน้ตอน ดงันี ้

 1. ทําหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึงคณบดีคณะ/หน่วยงาน 

เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  

 2. ผู้วิจยัวางแผนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู จํานวน 2 ครัง้ ได้แก่ 

  ครัง้ท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี  4-8 กมุภาพนัธ์ 2556 

  ครัง้ท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ – 8 มีนาคม 2556 

 3. ผู้วิจยันําสง่จดหมายราชการจากบณัฑิตวิทยาลยัถึงผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เพ่ือขอความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยผู้วิจยัสง่แบบวดัไปยงัคณะ/หน่วยงานเพ่ือขออนญุาตดําเนินการ

เก็บข้อมลู ซึ่งผู้ วิจยัได้ประสานงานกับคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในการดําเนินการเก็บข้อมลูให้ผู้ วิจัย 

และชีแ้จงวิธีการตอบแบบวดัให้ผู้ รับผิดชอบทราบ และนดัวนั เวลา ในการขอรับแบบวดักลบัคืน โดยมี

กําหนดรับคืนหลงัจากวนัท่ีสง่ 7 วนั 

 4. ตดิตามแบบวดักลบัคืนตามวนั เวลาท่ีกําหนดด้วยตนเอง และในสว่นท่ียงัไม่ได้รับกลบัคืน

ได้มีการตดิตามแล้ว พบวา่ ยงัไมมี่การเก็บข้อมลูเน่ืองจากการเก็บข้อมลูเป็นช่วงของการสอบ จึงทําให้

เก็บข้อมลูได้ยาก   

 5. รวบรวมแบบวดัท่ีมีการตอบแบบสมบรูณ์  จากแบบวดัท่ีสง่ไปทัง้หมด จํานวน 1,600 ฉบบั 

ได้รับคืนและเป็นข้อมลูท่ีใช้ได้จริง จํานวน 1,446 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 90.38  และแบบวดัท่ีไม่ได้รับคืน 

จํานวน 154 ฉบบั  คดิเป็นร้อยละ  9.63 

6. นําผลจากแบบวดัท่ีได้จากกลุม่ตวัอยา่งไปวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิต ิ
 

สรุปผลการวจิัย 
ผลการวิจยัเร่ืองการสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมี

ทกัษะส่ือสาร ดงันี ้

1. การสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะ

ส่ือสาร ผู้วิจยัใช้แนวคิดและนโยบายของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีกําหนดทกัษะส่ือสารของ

นิสิตท่ีครอบคลมุทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน  ด้าน

ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้  และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการส่ือสาร โดยผู้วิจยัได้ให้ผู้ ให้ข้อมลูสําคญั (Key Informants) ให้นิยามอตัลกัษณ์ด้านการมี

ทกัษะส่ือสาร  และรวบรวมคณุลกัษณะหรือพฤติกรรมของนิสิตตามอตัลกัษณ์นิสิตด้านการมีทกัษะ

ส่ือสาร  เพ่ือสรุปความเป็นนิยามท่ีครอบคลุมทัง้ 3 ด้าน ท่ีนําไปใช้ในการสร้างข้อคําถามและให้
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ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาได้แบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร  

จํานวน 53 ข้อ คือ ด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชดัเจน จํานวน 19 ข้อ ด้าน

ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ จํานวน 16 ข้อ และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร จํานวน 18 ข้อ  

2. แบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะส่ือสาร         

มีคณุภาพดงันี ้

2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร จํานวน 53 ข้อ มีค่าดชันีความสอดคล้อง 

(IOC)  ตัง้แต่  0.57 -1.00    แบ่งเป็นด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน 19 ข้อ 

ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ 16 ข้อ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร จํานวน 18  ข้อ    

2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยั      

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร จํานวน 42 ข้อ จากการทดสอบกบันิสิตจํานวน 360 คน      

มีค่าอํานาจจําแนกแต่ละด้านอยู่ระหว่าง 0.47-0.73 ซึง่แบ่งเป็นด้านความสามารถในการใช้ภาษา

ส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน จํานวน 14 ข้อ มีคา่อํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.56-0.68 ด้านความสามารถใน

การถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ จํานวน 14 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.47-0.73 และด้าน

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร จํานวน 14 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกอยู่

ระหวา่ง 0.59-0.73 

2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวัดอัตลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยั        

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร จํานวน 42 ข้อ จากการทดสอบกบันิสิตจํานวน 1,446 คน      

มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.96 และแตล่ะด้านมีคา่ความเช่ือมัน่มีคา่ตัง้แต ่0.91-0.94 ด้านท่ีมี

คา่ความเช่ือมัน่สงูสดุ คือ  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  และด้าน

รองมาคือ ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้  และด้านความสามารถในการใช้ภาษา

ส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94, 0.93 และ 0.91 ตามลําดบั 

2.4 ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดอัตลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะส่ือสาร ตรวจสอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือ

ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแบบวัดอัตลักษณ์นิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะสื่อสาร จําแนกเป็นรายด้าน พบว่า โมเดลแบบวัด    

อตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะสื่อสาร มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบย่อย

ในแตล่ะด้านเป็นบวก ตัง้แต ่0.79 - 0.92 โดยด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน 
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มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุ เท่ากบั 0.92 รองลงมาได้แก่ ด้านความสามารถในการถ่ายทอด

ข้อมลู/ความรู้  และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร มีค่านํา้หนกั

องค์ประกอบ  0.90 และ 0.79 ตามลําดบั และเม่ือพิจารณาคา่สถิติ คือ คา่ไค-สแควร์สมัพทัธ์ (X 2/df) 

= 1.99  คา่ดชันีวดัความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสมัพทัธ์ (CFI) = 1.00 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 

(GFI) = 0.95 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.94 และค่ารากท่ีสองของ

คา่เฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลงัสองของการประมาณค่า (RMSEA) = 0.03 เป็นไปตามเกณฑ์ของ

ความสอดคล้องกลมกลืน  จึงพิจารณาได้ว่า โมเดลแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ คือ องค์ประกอบอนัดบัหนึ่ง

ทัง้ 3 ด้านสามารถรวมกนัเป็นองค์ประกอบเดียวกนัได้ 
 

อภปิรายผลการวจิัย 
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมี

ทกัษะส่ือสาร ซึง่จากผลการวิเคราะห์และการสรุปผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

1. แบบวดัอตัลกัษณ์นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ผู้วิจยัใช้

แนวคิดและนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะส่ือสาร ท่ีได้กําหนดว่า        

อตัลกัษณ์นิสิตด้านการมีทกัษะส่ือสาร ครอบคลมุ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการใช้ภาษา

ส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน  ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้  และด้านความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร ได้แบบวดัจํานวน 53 ข้อ จากการทดสอบกบันิสิตจํานวน 

360 คน พบว่า แบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร มีค่า

ดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.57-1.00 ซึง่สอดคล้องกบัล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ  

(2539: 248-249) ท่ีว่า คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ควรมีคา่ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป แสดงว่าแบบวดั          

อตัลกัษณ์นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ท่ีสร้างขึน้สามารถวดัได้ตรงตาม

นิยามศพัท์เฉพาะท่ีกําหนดไว้ และแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมี

ทกัษะส่ือสาร จํานวน 42 ข้อ จากการทดสอบกบันิสิตจํานวน 360 คน พบว่า มีคา่อํานาจจําแนกอยู่

ระหว่าง 0.47-0.73 โดยข้อคําถามมีคา่อํานาจจําแนกมากกว่า 0.20 ขึน้ไป สอดคล้องกบัล้วน สายยศ 

และองัคณา สายยศ.  (2543: 185) ท่ีว่า โดยทัว่ไปแล้วข้อคําถามท่ีมีค่าอํานาจจําแนกใช้ได้จะมีค่า

มากกว่าหรือเท่ากบั 0.20 และถ้าข้อคําถามนัน้มีคา่อํานาจจําแนกเข้าใกล้ +1 ก็แสดงว่าข้อคําถามนัน้

สามารถจําแนกผู้ตอบแบบวดัได้  จากผลการวิเคราะห์ดงักล่าวพบว่าเป็นคณุภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะ

นําไปใช้ในการวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะส่ือสาร  ทัง้นี ้

เน่ืองมาจากขัน้ตอนการวิจยัและผลท่ีได้จากการวิเคราะห์นัน้มีการประเมินขัน้ต้น โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ
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ทางด้านการวดัผลการศึกษาและผู้ เช่ียวชาญท่ีสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและมีการทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบ

คณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

2. การวิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านการมีทักษะสื่อสาร ผู้ วิจัยนําคะแนนของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร จากการทดสอบกบันิสิตจํานวน 1,446 คน มาหาคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัของ

แบบวัด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ทัง้ฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.96 ซึง่บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์ 

(2545: 117) ได้กลา่วถึงเกณฑ์การพิจารณาระดบัความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้ ควรมีคา่ความเช่ือมัน่ตัง้แต ่

0.70 ขึน้ไป แสดงให้เห็นว่าแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะ

ส่ือสารท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีคณุภาพของด้านความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะ

แบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ท่ีสร้างขึน้นัน้ มีจํานวน

ข้อคําถามเพียงพอ ข้อคําถามมีความชัดเจน และขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีมี้

จํานวนมากพอ จึงทําให้แบบวดัมีความเช่ือมัน่สูง สอดคล้องกับล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ.  

(2543: 315) ท่ีว่า ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ของแบบวดั ได้แก่ ลกัษณะคําถามของแบบวดัจะมีคา่

ความเช่ือมัน่สงูหากข้อคําถามมีความชดัเจน และขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษามีจํานวน

มากพอ และสอดคล้องกับพิชิต ฤทธ์ิจํารูญ (2548:160) ท่ีว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ ได้แก่ 

ลกัษณะคําถาม หากข้อคําถามมีความชดัเจนและมีความคงท่ีของการให้คะแนน  จะทําให้แบบวดัมี

ความเช่ือมัน่สงู   

3. ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ ด้านการมีทกัษะสื่อสาร ตรวจสอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั โดยพิจารณาจาก

ดชันีท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดล 

แบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทักษะส่ือสาร มีค่านํา้หนัก

องค์ประกอบย่อยในแตล่ะด้านเป็นบวก ตัง้แต่ 0.79 – 0.92 โดยด้านความสามารถในการใช้ภาษา

ส่ือสารได้เข้าใจชัดเจน มีค่านํา้หนักองค์ประกอบมากท่ีสุด เท่ากับ 0.92 รองลงมาได้แก่ ด้าน

ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้  และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการส่ือสาร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบ  0.90 และ 0.72 ตามลําดบั และเม่ือพิจารณาคา่นํา้หนกัราย

ข้อแล้ว พบว่า ข้อคําถามด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจชัดเจน มีค่านํา้หนัก

องค์ประกอบระหว่าง 0.45-0.71  ข้อคําถามด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้  มีค่า

นํา้หนักองค์ประกอบระหว่าง 0.53-0.76  และข้อคําถามด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร มีค่านํา้หนักองค์ประกอบระหว่าง 0.57-0.79 จะเห็นว่ามีค่านํา้หนักท่ี

ใกล้เคียงกนั  ซึง่สอดคล้องกบัอลัเลนและเยน (Allen; & Yen. 1979: 111) ท่ีว่า การพิจารณาคดัเลือก

ข้อคําถามให้พิจารณาข้อคําถามท่ีมีคา่นํา้หนกัใกล้เคียงกนั เพราะข้อคําถามเหลา่นัน้จะเป็นตวับง่บอก

และสะท้อนให้เห็นว่าข้อคําถามชดุนัน้วดัสิ่งเดียวกนัได้หรือไม่ นัน่คือ แบบวดัมีความเท่ียงตรงสงู และ

หากข้อคําถามท่ีมีค่านํา้หนักแตกต่างจากข้อคําถามอ่ืน แสดงว่าข้อคําถามเหล่านัน้ไม่ชัดเจนหรือ

กํากวม  และเม่ือพิจารณาคา่สถิติคา่ไค-สแควร์สมัพทัธ์(X 2/df) = 1.99 ค่าดชันีวดัความสอดคล้อง

กลมกลืนเชิงสมัพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 0.95 คา่ดชันีวดัระดบั

ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI)  = 0.94   และคา่รากท่ีสองของคา่เฉลี่ยความคลาดเคล่ือนกําลงั

สองของการประมาณค่า (RMSEA) = 0.03 เป็นไปตามเกณฑ์ของความสอดคล้องกลมกลืน  ซึ่ง

สอดคล้องกบัสภุมาส องัศโุชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกลู ภิญโญภานวุฒัน์.  (2554 : 27-29) 

ท่ีกล่าวว่า  ดชันีท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ หาก

สถิติคา่ไค-สแควร์สมัพทัธ์(X 2/df) มีคา่น้อยกว่า 2  คา่ CFI  คา่GFI  และคา่  AGFI  มีคา่มากกว่า 

0.90  และค่าสถิติ RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงได้ว่า โมเดลและข้อมลูเชิงประจกัษ์มีความ

สอดคล้องกลมกลืน จึงพิจารณาได้ว่า โมเดลแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ด้านการมีทกัษะสื่อสาร สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ คือ องค์ประกอบอนัดบัหนึ่งทัง้ 3 

ด้านสามารถรวมกนัเป็นองค์ประกอบเดียวกนัได้ 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัย 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรนําข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการวิจัยในครัง้นีไ้ปใช้ในการ

กําหนดนโยบายท่ีชดัเจนในการสง่เสริมสนบัสนนุด้านการจดัการศกึษาและด้านการจดักิจกรรมพฒันา

ศกัยภาพนิสิตท่ีมุ่งเน้นในการพฒันานิสิตให้เป็นผู้ มีความสามารถด้านทกัษะการส่ือสารท่ีดี และจาก

ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมนิสิตมีอตัลกัษณ์ด้านการมีทกัษะส่ือสารอยู่ในระดบัสูง คือ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.88  และในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารมีคา่เฉลี่ยสงูกว่า

ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้และด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจ

ชดัเจนโดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.09, 3.79 และ 3.77 ตามลําดบั อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีคา่เฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัสงูแต่เพ่ือให้นิสิตได้แสดงออกถึงการเป็นผู้ ท่ีมีทกัษะการส่ือสารท่ีดี ดงันัน้ มหาวิทยาลยัจึงควร

สง่เสริม ดงันี ้
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1.1 ด้านวิชาการ มหาวิทยาลยัควรนําข้อมลูสารสนเทศท่ีได้จากการวิจยัในครัง้ไปใช้ใน

การกําหนดแนวทางในการสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการศกึษาท่ีสอดแทรกทกัษะส่ือสารให้กบันิสิต เช่น  

การกําหนดรายวิชาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นการกระตุ้นให้นิสิตได้ใช้ทกัษะสื่อสารอย่างสม่ําเสมอ  

การกําหนดให้มีการวดัและการประเมินทักษะการส่ือสารของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล  

การเรียนรู้ของนิสติ เป็นต้น   

1.2 ด้านพฒันาศกัยภาพนิสิต มหาวิทยาลยัควรนําข้อมลูสารสนเทศท่ีได้จากการวิจยัใน

ครัง้นีไ้ปใช้ในการวางแผนงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพฒันานิสิตในด้านการมีทักษะ

ส่ือสาร ซึ่งกิจกรรมเสริมหลกัสตูรจะเป็นส่วนเสริม เติม เต็ม คณุลกัษณะความเป็นบณัฑิตให้แก่นิสิต 

ดงันัน้มหาวิทยาลยัอาจกําหนดให้นิสิตต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมทักษะการ

ส่ือสารหรืออาจถือเป็นเง่ือนไขหนึง่ของการจบหลกัสตูรการศกึษาของนิสติ เป็นต้น 

 
2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

2.1 ควรพฒันาแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะ

ส่ือสาร สําหรับนิสติระดบับณัฑิตศกึษาด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมลูจากนิสติทกุระดบัการศกึษาท่ีจะสะท้อนให้

เห็นวา่ด้านการมีทกัษะส่ือสารนัน้เป็นอตัลกัษณ์นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.2 ในการสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิต ด้านการมีทกัษะส่ือสาร ครัง้ต่อไป ควรมีการ

พิจารณาการสร้างแบบวดัในลกัษณะอ่ืนหรือรูปแบบอ่ืน ได้แก่ การสร้างแบบวดัในลกัษณะท่ีให้ผู้ อ่ืนท่ี

ไม่ใช่นิสิตเป็นผู้ประเมิน เช่น ให้อาจารย์เป็นผู้ประเมิน  หรือการสร้างแบบวัดลกัษณะเป็นแบบวัด

ทกัษะการปฏิบตัเิพ่ือใช้ควบคูก่บัแบบวดัท่ีมีลกัษณะเป็นการประเมินตนเอง 

2.3 ควรพฒันาแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จากอตัลกัษณ์นิสิต 

9 ประการในด้านอ่ืนเพิ่มเติม เน่ืองจากอตัลกัษณ์นิสิตด้านอ่ืนนัน้มหาวิทยาลยัยงัคงมุ้งพฒันาให้เกิด

กบันิสติ ดงันัน้จงึควรมีการสร้างแบบวดัอตัลกัษณ์ในประการอ่ืนด้วย 

2.4 ควรมีการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่อตัลกัษณ์ด้านการสื่อสารของนิสติ 
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ภาคผนวก ก 
คุณภาพของเคร่ืองมือ 
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ตาราง 15  ดชันีความสอดคล้องของการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ ในการตรวจสอบคณุภาพของ        

แบบวดัอตัลกัษณ์นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร (พิจารณาคดัเลือก

คา่ IOC ≥ 0.50) 

 

ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 
องค์ประกอบ ข้อ IOC 

ผลการ

คดัเลือก 1 2 3 4 5 6 7 

ด้าน

ความสามารถใน

การใช้ภาษา

ส่ือสารได้เข้าใจ

ชดัเจน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

2 1 1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

3 -1 1 1 1 1 0 0 0.43 คดัออก 

4 1 1 1 1 1 1 0 0.86 คดัเลือกไว้ 

5 1 1 1 1 1 0 -1 0.57 คดัเลือกไว้ 

6 1 0 1 1 0 0 0 0.43 คดัออก 

7 1 1 1 1 0 1 -1 0.57 คดัเลือกไว้ 

8 1 1 1 1 0 1 1 0.86 คดัเลือกไว้ 

9 1 1 -1 1 1 0 0 0.43 คดัออก 

10 -1 1 1 -1 1 0 0 0.14 คดัออก 

11 1 1 1 -1 -1 1 -1 0.14 คดัออก 

12 1 -1 1 1 1 0 0 0.43 คดัออก 

13 1 1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

14 1 1 1 1 1 0 1 0.86 คดัเลือกไว้ 

15 1 1 1 1 0 1 0 0.71 คดัเลือกไว้ 

16 1 1 -1 -1 1 0 0 0.14 คดัออก 

17 1 1 1 1 0 1 1 0.86 คดัเลือกไว้ 

18 -1 0 1 -1 0 1 -1 -0.14 คดัออก 

19 1 1 1 1 0 1 -1 0.57 คดัเลือกไว้ 

20 1 1 1 -1 1 0 0 0.43 คดัออก 

21 1 1 1 1 0 1 0 0.71 คดัเลือกไว้ 

22 -1 1 1 1 1 0 1 0.57 คดัเลือกไว้ 

23 -1 1 0 0 -1 1 0 0.00 คดัออก 
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ตาราง 15  (ตอ่) 

 

ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 
องค์ประกอบ ข้อ IOC 

ผลการ

คดัเลือก 1 2 3 4 5 6 7 

 24 1 1 0 1 1 0 1 0.71 คดัเลือกไว้ 

25 1 1 0 1 1 0 1 0.71 คดัเลือกไว้ 

26 1 1 0 1 1 0 1 0.71 คดัเลือกไว้ 

27 1 1 0 1 1 0 1 0.71 คดัเลือกไว้ 

28 -1 1 0 1 1 0 -1 0.14 คดัออก 

29 1 1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

30 0 1 1 0 1 0 1 0.57 คดัเลือกไว้ 

ด้าน

ความสามารถใน

การถ่ายทอด

ข้อมลู/ความรู้ 

31 1 1 0 1 1 1 1 0.86 คดัเลือกไว้ 

32 1 1 -1 -1 1 1 0 0.29 คดัออก 

33 1 1 0 1 1 0 -1 0.43 คดัออก 

34 1 1 1 1 0 0 1 0.71 คดัเลือกไว้ 

35 1 1 0 -1 1 0 1 0.43 คดัออก 

36 1 1 1 1 1 0 1 0.86 คดัเลือกไว้ 

37 1 1 1 1 1 0 1 0.86 คดัเลือกไว้ 

38 1 1 1 1 1 1 0 0.86 คดัเลือกไว้ 

39 1 1 -1 1 0 1 0 0.43 คดัออก 

40 1 0 1 1 1 1 1 0.86 คดัเลือกไว้ 

41 1 1 1 1 1 0 1 0.86 คดัเลือกไว้ 

42 1 1 1 1 1 1 0 0.86 คดัเลือกไว้ 

43 1 1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

44 1 1 0 1 1 1 0 0.71 คดัเลือกไว้ 

45 1 0 1 -1 0 0 0 0.14 คดัออก 

46 1 1 -1 0 0 1 0 0.29 คดัออก 

47 1 1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

48 1 1 0 -1 -1 0 0 0.00 

 

คดัออก 
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ตาราง 15  (ตอ่) 

 

ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 
องค์ประกอบ ข้อ IOC 

ผลการ

คดัเลือก 1 2 3 4 5 6 7 

 49 1 1 1 -1 0 1 -1 0.29 คดัออก 

50 1 1 0 1 1 0 1 0.71 คดัเลือกไว้ 

51 1 1 1 1 1 1 0 0.86 คดัเลือกไว้ 

52 1 1 1 0 1 1 1 0.86 คดัเลือกไว้ 

53 1 1 1 -1 1 1 0 0.57 คดัเลือกไว้ 

54 1 1 1 1 0 1 -1 0.57 คดัเลือกไว้ 

55 1 1 0 1 0 1 -1 0.43 คดัออก 

ด้าน

ความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสาร 

56 1 1 1 1 1 0 1 0.85 คดัเลือกไว้ 

57 1 1 -1 1 0 1 0 0.43 คดัออก 

58 1 1 -1 1 1 1 1 0.71 คดัเลือกไว้ 

59 1 1 -1 1 1 1 -1 0.43 คดัออก 

60 1 1 -1 1 1 1 0 0.57 คดัเลือกไว้ 

61 1 1 1 0 0 0 -1 0.29 คดัออก 

62 1 1 1 1 1 1 0 0.86 คดัเลือกไว้ 

63 1 1 -1 1 1 1 1 0.71 คดัเลือกไว้ 

64 1 1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

65 1 1 1 -1 0 0 -1 0.14 คดัออก 

66 1 1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

67 1 1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

68 1 1 1 1 1 0 1 0.86 คดัเลือกไว้ 

69 1 1 1 -1 -1 0 1 0.29 คดัออก 

70 1 1 -1 1 1 1 1 0.71 คดัเลือกไว้ 

71 1 1 0 1 0 0 -1 0.29 คดัออก 

72 1 1 0 0 0 1 -1 0.29 คดัออก 

73 1 1 1 1 1 0 1 0.86 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 15  (ตอ่) 

 

ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 
IOC องค์ประกอบ ข้อ 

ผลการ

คดัเลือก 1 2 3 4 5 6 7 

 74 1 1 1 1 1 0 1 0.86 คดัเลือกไว้ 

75 1 1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

76 1 1 1 1 1 0 1 0.86 คดัเลือกไว้ 

77 1 0 1 1 1 0 1 0.71 คดัเลือกไว้ 

78 1 0 1 1 0 1 0 0.57 คดัเลือกไว้ 

79 1 1 0 1 1 0 1 0.71 คดัเลือกไว้ 

80 1 1 0 1 0 1 1 0.71 

 

คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 16  คา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (จํานวน   

53 ข้อ)   

 

องค์ประกอบ ข้อ r ผลการคดัเลือก 

ด้านความสามารถในการ

ใช้ภาษาส่ือสารได้เข้าใจ

ชดัเจน 

1 0.66 คดัเลือกไว้ 

2 0.59 คดัเลือกไว้ 

3 0.65 คดัเลือกไว้ 

4 -0.01 คดัออก 

5 0.63 คดัเลือกไว้ 

6 0.61 คดัเลือกไว้ 

7 0.65 คดัเลือกไว้ 

8 0.68 คดัเลือกไว้ 

9 0.60 คดัเลือกไว้ 

10 0.57 คดัเลือกไว้ 

11 -0.01 คดัออก 

12 0.57 คดัเลือกไว้ 

13 0.60 คดัเลือกไว้ 

14 0.64 คดัเลือกไว้ 

15 0.62 คดัเลือกไว้ 

16 0.56 คดัเลือกไว้ 

17 0.61 คดัเลือกไว้ 

18 0.61 คดัเลือกไว้ 

19 0.58 คดัเลือกไว้ 

ด้านความสามารถในการ

ถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ 

20 0.71 คดัเลือกไว้ 

21 0.64 คดัเลือกไว้ 

22 0.70 คดัเลือกไว้ 

23 0.71 คดัเลือกไว้ 

24 -0.19 คดัออก 

25 0.68 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 16  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ข้อ r ผลการคดัเลือก 

 26 0.67 คดัเลือกไว้ 

27 0.67 คดัเลือกไว้ 

28 0.68 คดัเลือกไว้ 

29 0.67 คดัเลือกไว้ 

30 0.61 คดัเลือกไว้ 

31 0.73 คดัเลือกไว้ 

32 0.67 คดัเลือกไว้ 

33 0.59 คดัเลือกไว้ 

34 -0.09 คดัออก 

35 0.47 คดัเลือกไว้ 

ด้านความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการส่ือสาร 

36 0.55 คดัเลือกไว้ 

37 0.62 คดัเลือกไว้ 

38 0.65 คดัเลือกไว้ 

39 0.67 คดัเลือกไว้ 

40 0.66 คดัเลือกไว้ 

41 0.67 คดัเลือกไว้ 

42 0.61 คดัเลือกไว้ 

43 0.72 คดัเลือกไว้ 

44 0.68 คดัเลือกไว้ 

45 0.69 คดัเลือกไว้ 

46 0.68 คดัเลือกไว้ 

47 0.73 คดัเลือกไว้ 

48 0.59 คดัเลือกไว้ 

49 0.70 คดัเลือกไว้ 

50 0.72 คดัเลือกไว้ 

51 -0.04 คดัออก 

52 0.68 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 16  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ข้อ r ผลการคดัเลือก 

 53 0.58 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 17  คา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบวดัอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (จํานวน   

42 ข้อ) 

 

องค์ประกอบ ข้อ r 

ด้านความสามารถในการใช้ภาษา

ส่ือสารได้เข้าใจชดัเจน 

1 0.66 

2 0.59 

3 0.65 

4 0.63 

5 0.61 

6 0.65 

7 0.68 

8 0.60 

9 0.57 

10 0.64 

11 0.62 

12 0.56 

13 0.61 

14 0.61 

ด้ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร

ถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้ 

15 0.71 

16 0.64 

17 0.70 

18 0.71 

19 0.68 

20 0.67 

21 0.67 

22 0.68 

23 0.67 

24 0.61 

25 0.73 
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ตาราง 17  (ตอ่) 

 

องค์ประกอบ ข้อ r 

 26 0.67 

27 0.59 

28 0.47 

ด้ านความสามารถในการใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

ส่ือสาร 

29 0.62 

30 0.67 

31 0.66 

32 0.67 

33 0.61 

34 0.72 

35 0.68 

36 0.69 

37 0.68 

38 0.73 

39 0.59 

40 0.70 

41 0.72 

42 0.68 
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ภาคผนวก ข 
แบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 
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แบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  
ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

คาํชีแ้จง 
1. แบบวดัอตัลกัษณ์นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร  

ฉบบันีแ้บง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของนิสติ 

ตอนท่ี 2 แบบวดัอตัลกัษณ์นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร  

2. โปรดตอบแบบวดัทกุข้อตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ตอ่การนําข้อมลูไปใช้ 

ในการศกึษาเก่ียวกบัการวดัอตัลกัษณ์นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 
 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนิสิต 

คําชีแ้จง  ให้นิสติทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัสถานภาพของนิสติ  

(1) เพศ    ชาย   หญิง 

(2) ชัน้ปี 

  ปี 1    ปี 2       ปี 3   ปี 4      ปี 5 ขึน้ไป 

(3) ช่ือคณะ/หน่วยงาน…………………………………………………………….. 

 
ตอนที่ 2 แบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

คําชีแ้จง  ให้นิสติพิจารณาข้อความแตล่ะข้อความแล้วทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง 

ท่ีตรงกบัระดบัการปฏิบตัขิองนิสติ ดงันี ้

 

ปฏิบตัเิป็นประจํา คือ พฤตกิรรมนัน้ตรงกบัการปฏิบตัขิองนิสติ  81 – 100%  

ปฏิบตัมิากครัง้  คือ พฤตกิรรมนัน้ตรงกบัการปฏิบตัขิองนิสติ  61 – 80% 

ปฏิบตับิางครัง้  คือ พฤตกิรรมนัน้ตรงกบัการปฏิบตัขิองนิสติ  41 – 60% 

ปฏิบตัน้ิอยครัง้  คือ พฤตกิรรมนัน้ตรงกบัการปฏิบตัขิองนิสติ  21 – 40% 

ปฏิบตันิานๆครัง้  คือ พฤตกิรรมนัน้ตรงกบัการปฏิบตัขิองนิสติ    1 – 20% 
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ข้อคาํถาม 

ระดบัการปฏบิัต ิ
เป็น

ประจาํ 
มาก 
ครัง้ 

บาง 
ครัง้ 

น้อย
ครัง้ 

นานๆ
ครัง้ 

81 – 100% 61 – 80% 41 – 60% 21 – 40% 1 – 20% 

ด้านความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสาร 
(Language) 

     

1. นิสติพดูส่ือสารได้อยา่งชดัถ้อยชดัคํา      

2. นิสติใช้คําท่ีสภุาพ      

3. นิสิตสามารถพูดส่ือสารจากเร่ืองท่ีอ่านได้
อยา่งชดัเจน 

     

4. เม่ือต้องพูดคุยกับผู้ ใหญ่ นิสิตสามารถ

พดูคยุได้ฉะฉาน ชดัเจน 

     

5. นิสิตสามารถพูดส่ือสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจใน
ความคดิ ความรู้สกึ ของนิสติได้เป็นอยา่งดี 

     

6. นิสิตสามารถพูดแสดงความคิดเห็นในชัน้
เรียนได้เป็นอยา่งดี 

     

7. นิสติสามารถใช้ภาษาท่าทางท่ีเหมาะสมใน
แตล่ะสถานการณ์ได้ 

     

8. เม่ือมีชาวต่างชาติสอบถามข้อมูล นิสิต

สามารถพดูส่ือสารกบัชาวตา่งชาตไิด้ 

     

9. นิ สิ ตสามา รถพูดภาษาอั ง กฤษห รือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ให้คู่สนทนาเข้าใจ

สิง่ท่ีนิสติพดูได้ 

     

10. นิสิตสามารถเขียนเพ่ือสรุปข้อมลูจากเร่ือง
ท่ีฟัง/ดมูาได้อยา่งตรงประเดน็ 

     

11. ในการทําข้อสอบอัตนัย  นิสิตสามารถใช้

ภาษาเขียนได้อยา่งเหมาะสม 

     

12. นิสิต เ ขียนประโยคภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆได้ถกูต้องตามหลกั

ไวยากรณ์   

     

13. นิสติใช้ภาษาไทยส่ือสารได้ถกูต้อง      
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ข้อคาํถาม 

ระดบัการปฏบิัต ิ
เป็น

ประจาํ 
มาก 
ครัง้ 

บาง 
ครัง้ 

น้อย
ครัง้ 

นานๆ
ครัง้ 

81 – 100% 61 – 80% 41 – 60% 21 – 40% 1 – 20% 

14. นิสติเลือกใช้คําสําคญัเพ่ือการสืบค้นข้อมลู
ในห้องสมดุได้ 

     

ด้านความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล
ความรู้ (Teaching) 

     

15. นิสติถ่ายทอดความรู้จากท่ีได้เรียนมาให้แก่
ผู้ อ่ืนได้อยา่งชดัเจน 

     

16. นิสิตสามารถให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
มหาวิทยาลยัได้ 

     

17. นิสิตมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง  

โดยใช้ภาษาอยา่งเหมาะสม 

     

18. นิสิตมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ให้เข้าใจได้ 

     

19. นิสิตสามารถนําทักษะทางด้านภาษามา
ประยกุต์ใช้ได้เป็นอยา่งดี 

     

20. นิ สิ ต ส า ม า ร ถ ถ่ า ย ท อ ด ข้ อ มู ล สู่
กลุม่เป้าหมายได้เหมาะสม 

     

21. เม่ือนิสิตได้ถ่ายทอดข้อมลูความรู้ให้แก่ผู้ ท่ี
ซักถาม  นิสิตสามารถสังเกตผู้ ฟังได้ว่า

เข้าใจสิง่ท่ีนิสติได้ถ่ายทอดไปหรือไม ่

     

22. เ ม่ือมีผู้ เ ข้าใจผิด  นิสิตสามารถอธิบาย

ข้อมลูท่ีถกูต้องได้ 

     

23. นิสิตใช้ภาษาส่ือสารได้ชัดเจน จนทําให้

ผู้ ฟั ง มีความ รู้สึก ร่ วมห รือ มีป ฏิ กิ ริ ยา

ตอบสนองตอ่กนัได้อยา่งดี 

     

24. เ ม่ือมีเ พ่ือนไม่ เ ข้าใจในบทเรียน  นิสิต

สามารถอธิบายให้เพ่ือนเข้าใจได้ 
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ข้อคาํถาม 

ระดบัการปฏบิัต ิ
เป็น

ประจาํ 
มาก 
ครัง้ 

บาง 
ครัง้ 

น้อย
ครัง้ 

นานๆ
ครัง้ 

81 – 100% 61 – 80% 41 – 60% 21 – 40% 1 – 20% 

25. นิสิตสามารถถ่ายทอดข้อมูลความรู้ใน
ศาสตร์ท่ีตนเรียนมาให้แก่ผู้ ท่ีสนใจได้อย่าง

เหมาะสม 

     

26. นิสติสามารถเขียนเรียบเรียงข้อมลูให้เข้าใจ
ได้ง่าย 

     

27. นิสติใช้ภาษาเขียนจดัทําเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
เพ่ือการถ่ายทอดข้อมลูได้อยา่งชดัเจน 

     

28. นิสิตสามารถเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง
เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ

อ่ืนๆ ได้ 

     

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสาร (ICT)   

     

29. นิสิตสามารถใช้โปรแกรม  Word ได้อย่าง

คลอ่งแคลว่ 

     

30. นิสิตใช้โปรแกรมพืน้ฐานทางคอมพิวเตอร์
เ พ่ือสร้างผลงานตามความสนใจจาก  

การเรียนรู้  

     

31. นิ สิ ต ส าม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช้ ช่ อ ง ท า ง เ พ่ื อ  

การสื่ อสารสู่ กลุ่ ม เ ป้าหมายไ ด้อย่ า ง

เหมาะสม 

     

32. นิสิตสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมลูได้เป็นอยา่งดี 

     

33. นิสติใช้ e-mail เพ่ือการตดิตอ่ส่ือสาร      

34. นิสิตสามารถหาข้อมลูเก่ียวกบับทเรียนใน
เว็บไซต์ได้อยา่งคลอ่งแคลว่ 

     

35. นิสิตใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาด้าน  

การสื่อสารได้อยา่งเหมาะสม 
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ข้อคาํถาม 

ระดบัการปฏบิัต ิ
เป็น

ประจาํ 
มาก 
ครัง้ 

บาง 
ครัง้ 

น้อย
ครัง้ 

นานๆ
ครัง้ 

81 – 100% 61 – 80% 41 – 60% 21 – 40% 1 – 20% 

36. นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน  

การสร้างสรรค์ส่ือสิ่งพิมพ์/ เอกสาร เพ่ือ  

การถ่ายทอดข้อมลูให้เข้าใจได้ง่าย 

     

37. นิสิ ต รู้ จักประยุก ต์ ใ ช้ เทคโน โล ยี เ พ่ื อ  

การสื่อสารท่ีทําให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน 

     

38. นิสิตสามารถเ ลือกใ ช้ เทคโนโลยี เ พ่ือ  

การสื่อสารได้อยา่งเหมาะสม 

     

39. นิสิตใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการส่ือสารโดยไม่
ละเมิดสทิธิของผู้ อ่ืน 

     

40. นิสิตศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร 

     

41. นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร
ได้อยา่งคุ้มคา่ 

     

42. นิสิต มีความสามารถในการ เ ลือกใ ช้
เทคโนโลยีได้อยา่งเหมาะสม 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล 

1. อ.ดร.วิไลลกัษณ์  ลงักา  อาจารย์ประจําภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

2. อ.ดร.อิทธิพทัธ์  สวุทนัพรกลู อาจารย์ประจําภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 
ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิต 

1. ผศ.อมรพงศ์  สธุรรมรักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสติ  

อาจารย์ประจําภาควิชาพลศกึษา  

คณะพลศกึษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วมในการกาํหนดอัตลักษณ์นิสิต “ด้านการมีทกัษะส่ือสาร” 

1. อ.ดร.พรรณี  บญุประกอบ รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาระบบและประกนัคณุภาพการศกึษา  

อาจารย์ประจําสถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อ.ดร.สจิุตรา  ศรีสงัข์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา  

อาจารย์ประจําภาควิชาเคมี  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาไทย 

1. อ.พทัธยา  จิตต์เมตตรา  อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาศาสตร์ 

คณะมนษุยศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
1. อ.ดร.นฤมล  ศริะวงษ์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกนัคณุภาพ 

อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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ภาคผนวก ง 

รายนามผู้ให้ข้อมูลสาํคัญ (key informant) 
ในการนิยามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 
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รายนามผู้ให้ข้อมูลสาํคัญ (key informant) 
ในการนิยามอัตลักษณ์นิสิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

ข้อมลู ณ เดือนมิถนุายน – ธนัวาคม 2555 

คนที่ ผู้ให้ข้อมูลสาํคัญ 

อาจารย์ ดร.พรรณี  บญุประกอบ1  1 ช่ือ –นามสกลุ :  

สงักดัหน่วยงาน :  สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

: รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาระบบและประกนัคณุภาพการศกึษา ตําแหน่งทางการบริหาร 

:  20 อายงุาน ปีขึน้ไป 

อาจารย์ ดร.สจิุตรา  ศรีสงัข์1  2 ช่ือ –นามสกลุ :  

สงักดัหน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตําแหน่งทางการบริหาร :  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา 

อายงุาน : 12 ปี 

รองศาสตราจารย์สมุาลี  เหลืองสกลุ2  3 ช่ือ –นามสกลุ :  

สงักดัหน่วยงาน :  คณะวฒันธรรมสิง่แวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

คณบดีคณะวฒันธรรมสิง่แวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ตําแหน่งทางการบริหาร :  

: 20 อายงุาน ปีขึน้ไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายธิดา  ลาภอนนัตสนิ3 4 ช่ือ –นามสกลุ :  

สงักดัหน่วยงาน :  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตําแหน่งทางการบริหาร :  รองคณบดีฝ่ายยทุธศาสตร์และประกนัคณุภาพการศกึษา 

อายงุาน : 15 ปี 

อาจารย์ ดร.สมภพ  รอดอมัพร3 5 ช่ือ –นามสกลุ :  

:  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงักดัหน่วยงาน 

:  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพการศกึษา ตําแหน่งทางการบริหาร 

: 13 อายงุาน ปี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทัธพชัร์  น้อยสวสัดิ3์ 6 ช่ือ –นามสกลุ :  

สงักดัหน่วยงาน :  คณะศลิปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตําแหน่งทางการบริหาร :  รองคณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา 

อายงุาน : 12 ปี 
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คนที่ ผู้ให้ข้อมูลสาํคัญ 

7 ช่ือ –นามสกลุ 

สงักดัหน่วยงาน 

ตําแหน่งทางการบริหาร 

อายงุาน 

:  อาจารย์อินทรา  วงศ์เยาว์ฟ้า3 

:  คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

:  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ 

: 10 ปี 

8 ช่ือ –นามสกลุ 

สงักดัหน่วยงาน 

ตําแหน่งทางการบริหาร 

อายงุาน 

:  อาจารย์ ดร. มนสั  บญุประกอบ4  

:  สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

:  -ไมมี่- 

: 20 ปีขึน้ไป 

9 ช่ือ –นามสกลุ 

สงักดัหน่วยงาน 

 

ตําแหน่งทางการบริหาร 

อายงุาน 

:  อาจารย์ ดร. อรุษา  เชาวนลขิิต2 

:  คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลติภณัฑ์การเกษตร 

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

:  คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลติภณัฑ์การเกษตร 

: 15 ปี 

10 

 

ช่ือ –นามสกลุ 

สงักดัหน่วยงาน 

 

ตําแหน่งทางการบริหาร 

อายงุาน 

:  อาจารย์ ดร.วาสนีิ  จนัทร์นวล3 

:  คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลติภณัฑ์การเกษตร 

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

:  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ 

:  2 ปี 

11 ช่ือ –นามสกลุ 

สงักดัหน่วยงาน 

 

ตําแหน่งทางการบริหาร 

อายงุาน 

:  อาจารย์จกัรี  กษัตรีย์4 

:  วิทยาลยันานาชาตเิพ่ือศกึษาความยัง่ยืน 

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

:  รองคณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา 

: 4 ปี 

12 ช่ือ –นามสกลุ 

สงักดัหน่วยงาน 

ตําแหน่งทางการบริหาร 

อายงุาน 

:  อาจารย์สภุาภรณ์  ประสงค์ทนั3 

:  คณะสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

:  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ 

: 2 ปี 
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หมายเหต ุ: คณุสมบตัขิองผู้ให้ข้อมลูสําคญั ดงันี ้  
1เป็นผู้บริหารระดบัมหาวิทยาลยัท่ีมีสว่นร่วมในการกําหนดอตัลกัษณ์นิสติ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร  
2เป็นผู้บริหารระดบัหน่วยงานท่ีมีการจดัการเรียนการสอน  
3เป็นอาจารย์ท่ีมีสว่นร่วมในการสง่เสริมอตัลกัษณ์นิสติด้านการมีทกัษะส่ือสาร 
4เป็นอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนนิสติ ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  
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ภาคผนวก จ 
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาํคัญ (key informant) 

ในการนิยามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

124 

ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาํคัญ (key informant) 
ในการนิยามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการมีทกัษะส่ือสาร 

คนที่ 

ความหมาย/นิยาม 

Communication Language Teaching 
Information 

Communication 
Technology (ICT) 

1 ความสามารถของนิสิต

ในการท่ีจะส่ือสารกับ

ผู้ อ่ืนให้เข้าใจในสิ่งท่ีตน

ต้องการจะ ส่ือถึ ง ใน

กลุ่มเป้าหมายท่ีนิสิต

ต้องการจะส่ือด้วย  โดย

สามารถเลือกวิ ธีการ

ห รือ ช่อ งทาง ในการ

ส่ื อ ส า ร กั บ

กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

เหมาะสม 

ความสามารถของนิสิต

ท่ีจะ เ ลือกใ ช้ ถ้อย คํา 

ภาษา ท่ีเหมาะสมกับ

ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ ข อ ง

กลุ่ ม เ ป้ า หมาย ท่ี จ ะ

สามารถเข้าใจในสาระ

ของเร่ืองท่ีจะส่ือนัน้ๆได้ 

เ ป็นความสามารถ ท่ี

ควรฝึกฝนในเร่ืองของ

ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ( 1)  

(ภาษาพูด ภาษาเขียน 

ภาษาท่ าทา ง  ฯลฯ ) 

และของตัวเนือ้หาท่ีจะ

ส่ือ(2) 

ความสามารถของนิสิตท่ี

จะบอกเล่า / ถ่ายทอด

ข้อมูลต่างๆ หรือความรู้

ท่ีตนมีอยู่  ไ ด้แ ก่  ตาม

เจตนาของผู้ ถ่ายทอด 

นิสิตควรได้ฝึกฝนในเร่ือง

ของทักษะการสังเกต /

การฟัง เพ่ือตรวจสอบว่า

ผู้ ฟังได้เข้าใจเร่ืองราวท่ี

ถ่ายทอดหรือไม่  รวมทัง้

ทักษะอ่ืนๆท่ีเ ก่ียวข้อง 

เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ถ่ า ยทอด

ข้อมูล /ความ รู้ เ ป็นไป

อยา่งได้ผล 

ความสามา รถ ในกา ร

เลือกใช้วิธีการ/ช่องทางใน

การส่ือสารกบับคุคลอย่าง

เหมาะสม  ทัง้ในแบบของ

ตัวเ นื อ้หาสาระ  เพราะ

ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง

กลุม่เป้าหมายท่ีมีช่องทาง

การรับส่ือท่ีแตกต่างกัน 

อันเน่ืองจากการใช้ ICT 

ใ น ปั จ จุ บั น มี ค ว า ม

หลากหลายมาก  นิสิตจึง

ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร ฝึ ก ฝ น

เทคนิคต่างๆให้ทันสมัย 

และคํานึงถึงผู้ รับสารใน

ช่องทางเหลา่นัน้ด้วย 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ : ควรสร้างข้อคําถามท่ีสะท้อนถึงความสามารถต่างๆเหลา่นี ้ เพ่ือจะได้สามารถวินิจฉยัได้

วา่ นิสติมีทกัษะส่ือสารในองค์ประกอบตา่งๆเหลา่นีเ้พียงไร 

2 ทั ก ษ ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร

สํ า ห รั บ นิ สิ ต ค ณ ะ

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ นั ้ น 

จ ะ ต้ อ ง ส า ม า ร ถ ใ ช้

ทักษะพืน้ฐานในการ

ส่ือสารได้อย่างมีระบบ 

ถูกต้อง เหมาะสม ทัง้

ทักษะในการฟัง  พูด 

อ่ า น  เ ขี ย น  แ ล ะ ใ ห้

ทั น ส มั ย ต า ม

คว าม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง

เทคโนโลยีในปัจจบุนั 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์

สามารถใช้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษใน

ก า ร สื บ ค้ น  ข้ อ มู ล 

ข่ า ว ส า ร ด้ า น

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีได้เป็นอย่าง

ดี  และยงัต้องสามารถ

เลือกใช้ภาษาไทยและ/

หรือภาษาอังกฤษใน

การ ส่ื อสา ร ไ ด้ อย่ า ง

ถกูต้อง 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

สามารถใช้ภาษาไทย

และ/หรือภาษาอังกฤษ

ในการถ่ายทอดความรู้ 

ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์

ไ ด้อย่ า งถูก ต้อง  และ

เ ห ม า ะ ส ม กั บ

กลุม่เป้าหมาย 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

สามารถใช้ ICT ในการ

สืบค้นข้อมูลท่ีทันสมัยได้

อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะบบ  และ

ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ พ่ื อ ก า ร

นําเสนอความรู้  ข้อมูล

ด้านวิทยาศาสต ร์และ

เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ด้ อ ย่ า ง

เหมาะสม 
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คนที่ 

ความหมาย/นิยาม 

Communication Language Teaching 
Information 

Communication 
Technology (ICT) 

3 นิสิต มศว จะสามารถ

ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้ดี  ไม่

ว่าจะเป็นเ ร่ืองการใช้

ภ า ษ า ไ ท ย ห รื อ

ภาษาต่างประเทศ ทัง้

ก า ร อ่ า น  พูด  เ ขี ย น 

ตลอดจนสามารถใช้

เคร่ืองมือส่ือสารทาง IT 

ต่างๆ ในงานอาชีพหรือ

สว่นตวั 

นิสิตต้องสามารถพูด 

อา่น เขียน และฟังได้ดี 

นิสิตต้องสามารถอธิบาย 

ถ่ายทอด ในสิ่งท่ีต้องการ

ส่ือสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้

อยา่งชดัเจน 

นิสิตต้องสามารถใช้ ICT 

ในการส่ือสารกับผู้ อ่ืนได้

อย่างคลอ่งแคลว่ ไม่ว่าจะ

เป็น  Microsoft  Word / 

excel / photoshop / 

power point / facebook 

ฯลฯ   ส่ื อสา ร ไ ด้ อย่ า ง

ถู ก ต้ อ ง  ชั ด เ จ น แ ล ะ

เหมาะสม 

 

 

4 การมีความสามารถใน

การส่ือสารด้วยการพูด

และการเขียน ตลอดจน

ส่ือต่างๆได้อย่างชดัเจน 

เ ข้ า ใ จ ง่ า ย แ ล ะ

เ ห ม า ะ ส ม กั บ

สถานการณ์ 

สามารถใช้ภาษาในการ

พูดและ/หรือการเขียน 

เ พ่ื อ ก า ร ส่ื อ ส า ร ไ ด้

ชดัเจน  เข้าใจง่าย 

สามารถใช้ภาษาในการ

พู ด / เ ขี ย น แ ล ะ ก า ร

สร้างสรรค์ส่ือต่างๆ เพ่ือ

การถ่ายทอดข้อมูลได้

อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 

เ ห ม า ะ ส ม กั บ

กลุ่มเป้าหมายท่ีรับการ

ถ่ายทอดข้อมลู 

สามารถใ ช้ เทคโนโล ยี

สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร

ไ ด้ ค ล่ อ ง แ ค ล่ ว แ ล ะ

สร้างสรรค์ 

5 - การใช้ภาษาได้อย่าง

ถูกต้องในแต่ละโอกาส 

ทั ง้ ทางวิ ชาการและ

สงัคม   

- สามารถใช้

ภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทยได้อย่างดีใน

การส่ือสาร ในการส่ือ

ค ว า ม ห ม า ย  แ ล ะ

ถ่ายทอดความรู้ 

มีความสามารถในการ

ใช้ภาษาทัง้ภาษาไทย

และต่างประเทศได้เป็น

อ ย่ า ง ดี  เ ช่ น 

ภาษาองักฤษ ภาษาจีน  

ภาษาญ่ีปุ่ น   เ ป็นต้น  

ในการใช้ในการเรียน 

ก า ร อ่ า น บ ท ค ว า ม

วิชาการและ text book 

ห รื อ ก า ร ค้ น ค ว้ า ห า

ความรู้เพ่ิมเติม 

- สามารถนําความรู้ท่ีเรา

เรียนมานําไปถ่ายทอด

ให้ผู้ อ่ื น  หรือสามารถ

สรุปประเด็นในการเรียน

การสอน 

- สามารถนําทักษะ

ท า ง ด้ า น ภ า ษ า ม า

ประยกุต์ใช้และถ่ายทอด

ความ รู้ ใ ห้ กับผู้ อ่ื น ไ ด้

เข้าใจเป็นอยา่งดี 

- มีความสามารถในการ

ใช้ ICT ในการสืบค้น

ข้อมูล หาข้อมูลทางด้าน

วิชาการหรือสิง่เรียนรู้ 

- สามารถใช้ ICT มาทํา

กิ จ ก ร ร ม ท า ง ด้ า น 

Problem base learning 

- สามารถมาพฒันาทกัษะ

ทา งภ าษา   เ ช่ น  กา ร

ทบทวนบทเรียนในวิชา

ตา่งๆ เป็นต้น 
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คนที่ 

ความหมาย/นิยาม 

Communication Language Teaching 
Information 

Communication 
Technology (ICT) 

6 เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถ

ใ น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด

ความคิด ความรู้ต่างๆ 

ไ ป สู่ ผู้ รั บ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  ผ่ า น

ช่ อ ง ท า ง ต่ า ง ๆ ทั ้ง

รู ป แ บ บ ภ า ษ า แ ล ะ

รูปแบบอ่ืน เช่น ท่าทาง 

กิ ริยา  ดนตรี  อารมณ์ 

หรือสญัลกัษณ์ เป็นต้น 

กระบวนการถ่ายทอด

ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ 

ความคิด  ความ รู้สึก 

ผ่านภาษาพดูและเขียน

ไปยังผู้ รับสาร  โดยมี

วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย

ในการส่ือสารท่ีชัดเจน 

สามารถทําให้ผู้ รับสาร

เ กิ ด ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  มี

ความรู้สึกร่วมกัน และ

มีปฏิกิริยาตอบสนอง

ตอ่กนัได้อยา่งดี 

กระบวนการจดัข้อมลูให้

ง่ายและสามารถส่ือสาร

ได้รวดเร็ว โดยข้อมูลมี

ความถูกต้องในระดับท่ี

น่าเ ช่ือถือ  ซึ่งอาศัยกล

ยุทธ์ท่ีผู้ ส่งสารใช้เพ่ือให้

ข้อมลูนัน้สามารถเข้าถึง

ได้สะดวกและครบถ้วน  

ซึ่งการส่งสารอาจเกิด

อุปสรรค  ปัญหา  เ ช่น 

เสียงรบกวน สมาธิของ

ผู้ รับสาร เป็นต้น จึงทํา

ให้ผู้ ส่งสารต้องพัฒนา

เ ท ค นิ ค ห รื อ อ า ศั ย

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมร่วม

ด้ ว ย  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด

ประสทิธิภาพสงูสดุ 

กระบวนการท่ีผู้ ส่งสาร

นําเอาเคร่ืองมือมาช่วยใน

การส่ือสาร  เ พ่ือให้เกิด

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร

ส่ือสาร เช่น วิทย ุโทรทศัน์ 

เค ร่ืองฉายภาพ  เค ร่ือง

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ห รื อ

อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึง่จะ

ทําให้ผู้ รับสารเกิดความ

เข้าใจและแปลความสาร

ท่ีสง่มาได้เร็วและง่ายขึน้ 

7 นิสิต มศว สามารถใช้

ทักษะ ส่ือสารในงาน

ข อ ง ต น ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิท ธิภาพ  ไม่ ไ ด้

หมายถึงเฉพาะการพูด

เท่านัน้ แต่หมายรวมถึง

การ ส่ือสารด้าน อ่ืนๆ

ด้ ว ย  เ ช่ น  เ อ ก ส า ร

ประกอบการ ส่ือสาร 

สไลน์นําเสนองาน ท่ีมี

ประสิท ธิภาพ  เ ข้าใจ

ง่าย เป็นต้น 

นิสิตสามารถพูดจาได้

ฉะฉาน เข้าใจง่าย ตรง

ป ร ะ เ ด็ น  ทั ้ง ยั ง ใ ช้

ภาษาไทยถูกต้องตาม

หลกัไวยากรณ์ ไม่ว่าจะ

เ ป็ นภ าษ า ไ ทยห รื อ

ภาษาตา่งประเทศ 

นิสิตสามารถทําให้ผู้ รับ

ข้ อมูล ไ ด้ รั บ ข้อมูลทั ง้ 

100% ท่ีต้องการจะ

ถ่ายทอดใ ห้  โดย ต้อง

อาศัยทัง้ทักษะการพูด

และภาพบรรยายหรือ

เอกสารประกอบ ถ้าเป็น

การส่ือสารท่ีไมใ่ช่การพดู 

เ ช่น  แผ่นพับ  ข่าวสาร

ต่างๆ ก็ต้องสามารถคิด

ทําให้เข้าใจง่าย ผู้ อ่าน

ไ ด้ รับ ข้อมูล ท่ี ถูก ต้อ ง 

ครบถ้วน 

 

นิสติสามารถใช้เทคโนโลยี

ปัจจุบนัจดัทําเอกสาร ส่ือ

ประกอบการส่ือสารได้

อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ

สงูสดุ 
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คนที่ 

ความหมาย/นิยาม 

Communication Language Teaching 
Information 

Communication 
Technology (ICT) 

8 เป็นความสามารถใน

ก า ร ใ ช้ ทั ง้ ภ าษ าพู ด 

ภาษาเขียนและภาษา

ท่ า ท า ง  ( Body 

language) ในการ

ส่ือสาร/ถ่ายทอดข้อมูล

สู่ ก ลุ่ ม เ ป้ า หม า ย ไ ด้

อย่างชัดเจนและเข้าใจ

ไ ด้  ต ล อ ด เ ลื อ ก ใ ช้

ช่องทางในการส่ือสาร/

ส่ือ  เพ่ือการส่ือสารได้

เหมาะสมกับบุคคล

เป้าหมาย 

- สามารถใช้ภาษาพดู

ใ น ก า ร ส่ื อ ส า ร สู่

กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

ชดัเจนและเข้าใจได้ง่าย 

- สามารถใช้ภาษา

เขียนในการส่ือสารสู่

กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

ชดัเจนและเข้าใจได้ง่าย 

- ความสามารถในการ

ใช้อากัปกิริยา ท่าทาง

ใ น ก า ร ส่ื อ ส า ร สู่

กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

ชดัเจนและเข้าใจได้ง่าย 

ความสามารถในการ

ถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้/

ประสบการณ์/ค่านิยมสู่

กลุ่ ม เ ป้ าหมาย   โ ดย

เลือกใช้ส่ือ/ช่องทางเพ่ือ

ก า ร ส่ื อ ส า ร สู่

กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

เ ห ม า ะ ส ม  มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ

ประสทิธิผล 

ความสามา รถ ในกา ร

เ ลื อ ก ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร

สู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

เหมาะสมและเข้าใจได้

ง่ า ย  ( เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศอย่างใดอย่าง

หนึ่ง/เครือข่ายทางสังคม  

เช่น  อินเตอร์เน็ต) 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ : การกล่าวถึงการส่ือสารควรให้ครอบคลุมทัง้ 1) การส่ือสารเชิงวัจนะ (Verbal 

Communication) เป็นถ้อยคําภาษา ได้แก่ ภาษาพดู  ภาษาเขียน  2) การส่ือสารเชิงอวจันะ  (Nonverbal 

Coommunication) ได้แก่ ภาษาทา่ทาง (Body Language) เช่น แววตา  สีหน้า  และทา่ทาง 

9 พูด จ าสามา ร ถส รุ ป

ความไ ด้ เ ข้ า ใจ  รู้ จัก

กาลเทศะในการพดู  ใช้

ศกัยภาพของตนเองใน

การ ส่ื อสา ร ไ ด้ อย่ า ง

เหมาะสม 

สามารถส่ือสารได้ว่า

ต น เ อ ง เ ข้ า ใ จ แ ล ะ

ต้องการอะไร  โดยใช้

ภาษาท่ีเหมาะสม 

สามารถถ่ายทอดความรู้

ได้ถกูต้องเหมาะสม 

สามารถใช้ส่ือสารสนเทศ

ได้อย่างเหมาะสม  ไม่ให้

เกิดความขัดแย้ง   และ

ละเมิดสิทธิของหน่วยงาน

หรือบคุคลอ่ืนๆ 

10 ฟั ง  พู ด  อ่ า น  เ ขี ย น 

ส่ือสารให้คนอ่ืนๆเข้าใจ

ได้ 

สามารถพูดให้บุคคล

อ่ืนๆเข้าใจได้ง่าย 

สามารถประมวลความรู้

ท่ีได้รับ โดยการวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และสามารถ

ถ่ายทอดต่อใ ห้คน อ่ืน

เข้าใจได้ง่าย 

สามารถนําความรู้ ท่ีไ ด้

จากการวิ เคราะห์และ

สั ง เ ค ร า ะ ห์ เ ป็ นค ว าม

เ ข้ า ใจของตน เองแ ล้ ว 

นํ า ไ ป ถ่ า ย ท อดต่ อ ใ ห้

บุคคลอ่ืนเข้าใจโดยอาศยั

การใช้ IT ช่วยในการทํา

ใ ห้ เ ข้ า ใจสิ่ ง ท่ี ต้องการ

ถ่ายทอดได้ เข้าใจง่ายขึน้ 



 
 

128 

คนที่ 

ความหมาย/นิยาม 

Communication Language Teaching 
Information 

Communication 
Technology (ICT) 

11 พูดเขียนให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ

ชดัเจน ฟังอ่านได้อย่าง

กระจ่าง 

สามารถใช้ภาษาไทย

และ/หรือ

ภาษาตา่งประเทศใน

การส่ือข้อความไปยงั

ผู้ รับสารได้อยา่งถกูต้อง 

สามารถถ่ายทอดข้อมูล

ท่ีเป็นประโยชน์ให้ผู้ อ่ืน

ไ ด้ เ ข้าใจและเ กิดการ

เรียนรู้ ตอบคําถามต่างๆ

ได้อยา่งกระจ่าง 

สามารถใช้เทคโนโลยี เช่น 

Computer  Smartphon  

ฯลฯ รวมถึง Application 

ต่างๆ เพ่ือการส่ือข้อความ

ไปยังผู้ รับสารไ ด้อย่าง

เหมาะสม   

12 ก า ร ท่ี นิ สิ ต มี

ความสามารถในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ไป

ใ ห้ ผู้ อ่ื น  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด

ความเข้าใจท่ีตรงกนั ไม่

ว่าจะเป็นการถ่ายทอด

ผ่านภาษาพูด ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ และการ

ถ่ า ย ท อ ด ผ่ า น

กระบวนการสอน 

การใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 

เหมาะสม ถกูกาลเทศะ 

ความสามารถในการ

วิ เ ค ราะ ห์ ข้อมูล  และ

ถ่ายทอดออกมา เ ป็น

ลําดับขัน้ตอน  เ พ่ือให้

เกิดความรู้ความเข้าใจ

แก่ผู้ ฟัง 

ทักษะในการผสมผสาน

เ ท ค โ น โ ล ยี ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกบัองค์

ค ว า ม รู้  เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็ น

ส่ือกลางในการนําเสนอ

ข้อมลูและองค์ความรู้ 
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