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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) ศึกษาการตระหนักรู้ทางสังคมของนิสิตที่

เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แต่เข้าร่วมกิจกรรม

ตามปกติของสำานักงานหอพัก (2) เปรียบเทียบการตระหนักรู้ทางสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มสัมพันธ์ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง และ (3) เปรียบเทียบการตระหนักรู้ทาง

สังคมระหว่างนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และนิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์ แต่เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติของสำานักงานหอพัก กลุ่มตัวอย่างได้มาจากนิสิตชั้น

ปีที่ 1 ที่พักในหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2551 จำานวน 20 คน ได้มา

โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive samples) จำาแนกเป็นนิสิตที่มีความสมัครใจเข้าร่วม
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กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จำานวน 10 คน และนิสิตที่มีความสมัครใจไม่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์ แต่เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติของสำานักงานหอพัก จำานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย ได้แก่ (1) โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ทางสังคม 

และ (2) แบบวัดการตระหนักรู้ทางสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายกำากับ

ของวิลคอกซัน (the Wilcoxon matched pairs signed–ranks test) และการทดสอบ 

แมนน์-วิทนี ยู เทสต์ (the Mann–Whitney U Test) 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีระดับ

การตระหนักรู้ทางสังคมโดยรวม และรายข้อ 14 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่เหลือ

อีก 6 ข้อ อยู่ในระดับน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 12 ท่านจะร่วมทำางานกลุ่ม

ใหเ้สรจ็ตามทีก่ำาหนดทกุครัง้ถงึแมว้า่เพือ่นของทา่นชอบเกีย่งกนัทำางานไมช่ว่ยทำางาน และ

หลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีระดับการตระหนักรู้ทางสังคมโดยรวม และรายข้อ18 

ข้อ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่เหลืออีก 2 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือข้อ 2 ท่านรู้สึกว่าในปัจจุบันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย พบว่า

อายุของผู้เริ่มใช้ยาเสพติดมีแนวโน้มลดลง ส่วนนิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

แตเ่ขา้รว่มกจิกรรมตามปกติของสำานกังานหอพกั กอ่นรว่มกจิกรรมตามปกตขิองสำานกังาน

หอพัก มีระดับการตระหนักรู้ทางสังคมโดยรวมและรายข้อทุกข้อทั้ง 20 ข้อ อยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 15 ท่านรู้สึกว่าท่านควรมีส่วนร่วมในการ

ประหยัดใน การใช้พลังงานตามรัฐบาลเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนร่วมกันประหยัดในการ

ใชพ้ลงังาน และหลงัจากเขา้รว่มกจิกรรมตามปกตขิองสำานักงานหอพกั มรีะดับการตระหนัก

รู้ทางสังคม โดยรวมและรายข้อทั้ง 20 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ทีส่ดุคอื ขอ้ 12 ทา่นจะรว่มทำางานกลุม่ใหเ้สรจ็ตามทีก่ำาหนดทกุครัง้ถงึแมว้า่เพือ่นของทา่น

ชอบเกี่ยงกันทำางานไม่ช่วยทำางาน 
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 2. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีการตระหนักรู้ทางสังคม โดยรวมหลังจาก 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีความตระหนักรู้ทางสังคมมากกว่า

นสิติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมตามปกตขิองสำานักงานหอพกั อยา่งมนียัสำาคัญทางสถติท่ีิระดบั .05

คำาสำาคัญ : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, การตระหนักรู้ทางสังคม

Abstract 

 

 The purposes of this study were : 

(1) to examine social awareness of the 

first-year students living in Mahasarakham 

University dormitories and participating in 

dynamic group activities, examine social 

awareness of the first-year students living 

in Mahasarakham University dormitories 

and not participating in dynamic group 

activities but participating in regular 

activities of the dormitory office, (2) to 

compare social awareness of the first-

year students living in Mahasarakham 

University dormitories and participating 

in dynamic group activities between 

before and after the experiment, and 

(3) to compare social awareness of 

the students living in Mahasarakham 

University dormitories and participating 

in dynamic group activities and social 

awareness of the students living in 

Mahasarakham University dormitories 

and not participating in dynamic group 

activities but participating in regular 

activities of the dormitory office. The 

sample consisted of students living in 

Mahasarakham University dormitories 

in the academic year 2008, They were 

divided into 10 students who volun-

teered to participate in dynamic group 

activities and 10 students who did not 

volunteer to participate in dynamic group 

activities but to participate in regular 

activities of the dormitory office,both 

groups obtained using the purposive 

sampling technique. The instruments 

used in the study were (1) a program 
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for dynamic group activities, and (2) a 

social awareness test. The collected data 

were analyzed using mean, standard 

deviation, Wilcoxon Signed-rank test, 

and Mann-Whitney U test.

 The results of the study were as 

follows: 

 1. The students before participating 

in dynamic group activities had social 

awareness as a whole and in each of all 

the 14 items at a medium level, while 

the other 6 items were at a low level. 

The item with the highest mean was 

Item 12: You will participate in group 

work to complete it within the fixed 

time every time although your friends 

like to vie with one another for work 

and do not help work. After participat-

ing in dynamic group activities they 

had social awareness as a whole and 

in each of the 18 items at a high level. 

The other 2 items were at a medium 

level. The item with the highest mean 

was Item 2 : You feel that at present 

the problem of drug in the group of Thai 

children and young people is that the 

age of beginners of drug users tends 

to be younger. The students before not 

participating in regular activities of the 

dormitory office, had social awareness 

as a whole and in each of all the 20 

items at a medium level. The item with 

the highest mean was Item 15: You feel 

that you should participate in saving 

energy as the government invites every 

people to cooperatively save energy. 

After participating in regular activities 

of the dormitory office, the students 

had social awareness as a whole and in 

each of all the 20 items at a medium 

level. The item with the highest mean 

was Item 12 : You will participate in 

group work to complete it within the 

fixed time every time although your 

friends like to vie with one another for 

work and do not 

help work. 

 2. The students who participated 

in dynamic group activities had increase 

social awareness as a whole from before 

participating at the .05 level 

of significance. 
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 3. The student who participated 

in dynamic group activities had more 

social awareness than the students 

who participated in regular activities 

of dormitory office at the .05 level of 

significance. 

Keywords : dynamic group activities, 

social awareness

บทนำา

 การตระหนักรู้ทางสังคมว่าเป็นกระ

บวนการคิดท่ีเป็นความสามารถของบุคคล

ใน การเข้าใจผู้อื่น บุคคลที่มีการตระหนัก

รู้ทางสังคมก็จะมีความสามารถในการรับรู้

สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม เขา้ใจเหตกุารณ์

ที่เกิดขึ้นสังคม สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี

กบัผูอ้ืน่ สามารถจดัการกบัปญัหาทีเ่กดิจาก

สังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ได้อย่างปกติในทางตรงกันข้าม บุคคลที่มี

ความบกพร่องด้านการตระหนักรู้ทางสังคม

นั้น พฤติกรรมแสดงออกอาจจะไม่แตกต่าง

จากบุคคลทั่วๆ ไป แต่อาจจะขาดทักษะการ

เขา้ใจหยัง่รูท้างสงัคม ทกัษะความรูส้กึไวตอ่

สังคม และทักษะการสื่อสาร ทำาให้ขาดการ

ไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการ

แสดงพฤติกรรม รวมทั้งไม่สามารถเข้าใจ

ปฏิกิริยาการแสดงออกหรือพฤติกรรมของ

ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้บุคคลที่ไม่

สามารถรับรู้หรือขาดการตระหนักรู้ทางสงัคม 

จะไม่คอ่ยมีความเห็นอกเห็นใจ และขาดทกัษะ

และไหวพริบในการสร้างสัมพันธภาพทีด่กัีบ 

ผูอ้ืน่ ซึง่แตกตา่งจากบคุคลทีม่กีารตระหนกัรู้

กจ็ะมกีารแสดงพฤตกิรรม ทีเ่หมาะสมในการ

สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น การพัฒนาการ

ตระหนกัรูท้างสงัคมจงึเปน็สิง่จำาเปน็ เพราะ

บุคคลที่มีความตระหนักรู้ทางสังคม จะเป็น

ผู้ที่มีความรู้สึกไวต่อสังคม มีความเห็นอก

เห็นใจผู้อื่น สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ 

ผูอ้ืน่ในสงัคมได ้มกีารติดต่อสือ่สารทีเ่หมาะสม 

และอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ (Shaffer. 

2000 : 193; citing Selman. 1976) 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่

สามารถพฒันาดา้นการตระหนกัรู้ทางสงัคมได ้

เพราะกจิกรรมกลุม่สมัพนัธเ์ปน็การรวมกลุม่

ของนิสิต นักศึกษา อย่างมีเป้าหมายเพื่อทำา

กจิกรรมตา่งๆ หรอืกจิกรรมในการเรยีนรว่ม

กนั มผีูน้ำากลุม่ผูส้งัเกตการณอ์ยูใ่นกลุม่ เพือ่

นำากลุ่มวางแผน และหาวิธีการแกป้ญัหาของ

กลุ่มร่วมกัน (อุทุมพร ตรังคสมบัติ. 2544: 

35) เพื่อสร้างความเข้าใจในตนเองอย่าง
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ถูกต้องเพราะแต่ละคนก็มีการปรับตัวกับ 

สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไปมีความเข้าใจ

บคุคลอืน่ (คมเพชร ฉตัรศภุกลุ. 2546: 137) 

การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สอดคล้องกับ

ทฤษฏีกลุ่มสัมพันธ์มีอยู่หลายวิธี เช่น เกม 

สถานการณจ์ำาลอง กลุม่ยอ่ย เปน็ตน้ โดยยดึ

กระบวนการสานสัมพันธ์ ยึดกลุ่มเป็นแหล่ง

เรยีนรู้ทีส่ำาคัญ ยดึการคน้พบตนเอง และเนน้

การนำาความรู้ไปใชใ้นชวีติประจำาวนั (ทศินา 

แขมมณี. 2545 : 27-28) กิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์มีคุณค่าในการพัฒนาการตระหนัก

รู้ทางสังคม เช่น การควบคุมการแสดงออก 

พัฒนาความสนใจ เจตคติ มีมนุษยสัมพันธ์ 

ความเจริญงอกงามด้านความรู้และทักษะ

ต่างๆ มีการแสดงพฤติกรรมในแนวทางการ

สรา้งแรงจงูใจ และยอมรบัตนเองมากย่ิงข้ึน 

(คมเพชร ฉัตรศุภกุล. 2546 : 15-17) 

 สงัคมในมหาวทิยาลัยนสิิตตอ้งเผชิญ

กับแรงกดดัน หรือแรงปะทะจากสภาพ

แวดล้อมที่แปลกใหม่หลายประการทั้งใน

ชีวิตส่วนตัวและสังคม สภาพแวดล้อมที่อยู่

อาศัยที่เปลี่ยนไปผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงาน

หอพัก กองกิจการนิสิต ตำาแหน่งนักกิจการ

นักศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการ

ใชก้จิกรรมกลุม่สมัพนัธ์ต่อการตระหนักรูท้าง

สงัคมของนิสติหอพกั ชัน้ปทีี ่1 มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม เพือ่นำาผลที่ไดจ้ากการวจิยัเปน็

แนวทางในการพัฒนาการตระหนักรู้ทาง

สังคมได้อย่างเหมาะสม และสามารถเรียน

ต่อได้จนสำาเร็จการศึกษา และสามารถอยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

 1. ศึกษาการตระหนักรู้ทางสังคม

ของนสิติทีเ่ขา้รว่มกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์และ 

ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แต่เข้า

ร่วมกิจกรรมตามปกติของสำานักงานหอพัก 

 2. เปรียบเทียบการตระหนักรู้ทาง

สงัคมทีเ่ข้ารว่มกิจกรรมกลุม่สมัพนัธร์ะหวา่ง

ก่อนและหลังการทดลอง 

 3. เปรียบเทียบการตระหนักรู้ทาง

สังคมระหว่างนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์ 

และนสิติที่ไมไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สมัพนัธ ์

แต่เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติของสำานักงาน

หอพัก

สมมุติฐานของการวิจัย

 

 1. นสิติหลงัจากการเขา้รว่มกจิกรรม

กลุ่มสัมพันธ์ ระหว่างกอ่นและหลังการทดลอง 
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มีการตระหนักรู้ทางสังคม แตกต่างกัน

  2. นิสติท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

กบันสิติที่ไมไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์

มีการตระหนักรู้ทางสังคม แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 1 

ท่ีพักในหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ปีการศึกษา 2551 จำานวน 4,239 คน กลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่นสิติ จำานวน 20 คน ได้มาโดย

วิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive samples) 

จำาแนกเปน็กลุม่ทดลอง จำานวน 10 คน และ

กลุ่มควบคุม จำานวน 10 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ทางสังคม จำานวน 

12 โปรแกรม

  2. แบบวัดการตระหนักรู้ทางสังคม 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 

scale) 5 อันดับ จำานวน 20 ข้อ มีค่าอำานาจ

จำาแนกตั้งแต่ .30 ถึง.80 และค่าความเชื่อ

มั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90

การดำาเนินการวิจัย

 1. ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ทำาแบบวัดการตระหนักรู้ทางสังคม 

 2. ดำาเนนิการทดลองโดยกลุม่ทดลอง

ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

ครัง้ละ 50 นาท ีตดิตอ่กนั 4 สปัดาห ์รวมเปน็ 

12 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุม เข้าร่วมกิจกรรม

ตามปกติของสำานักงานหอพัก ระหว่างวัน

ที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 

2552 

  3. ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ทำาแบบวัดการตระหนักรู้ทางสังคม 

ชดุเดยีวกนักบัที่ใชวั้ดกอ่นดำาเนนิการทดลอง

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วเิคราะหก์ารตระหนักรู้ทางสงัคม

ของนสิติระหวา่งกอ่นและหลงัเขา้รว่มกจิกรรม

กลุ่มสัมพันธ์ และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มสัมพันธ์ แต่เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ

ของสำานักงานหอพัก โดยรวม และรายข้อ  

โดยการหาคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 2. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการตระหนกั

รู้ทางสังคมของนิสิตระหว่างก่อนและหลัง 

ท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์ จำานวน 10 คน 
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โดยการทดสอบอนัดับทีม่เีครือ่งหมายกำากบั

ของวิลคอกซัน (the Wilcoxon matched 

pairs signed–ranks test) 

 3. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการตระหนกั

รู้ทางสงัคมระหวา่งนสิติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่

สมัพนัธ ์และนสิติที่ไมไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่

สัมพันธ์ แต่เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ ของ

สำานักงานหอพัก โดยการทดสอบแมนน์- 

วทินี ยู เทสต ์(the Mann–Whitney U Test) 

ผลการวิจัย

 นสิติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สมัพนัธ ์

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีระดับ

การตระหนักรู้ทางสังคมโดยรวม และราย

ข้อ 14 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่

เหลืออีก 6 ข้อ อยู่ในระดับน้อย โดยข้อที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 12 ท่านจะร่วม

ทำางานกลุม่ ใหเ้สร็จตามท่ีกำาหนดทุกคร้ังถึง

แม้วา่เพือ่นของทา่นชอบเกีย่งกนัทำางานไมช่ว่ย

ทำางาน และหลงัเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สมัพนัธ ์

มรีะดบัการตระหนกัรู้ทางสงัคมโดยรวม และ

รายข้อ18 ข้อ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่

เหลืออีก 2 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดย

ข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุดคือข้อ 2 ท่านรู้สึก

วา่ในปจัจบุนัปญัหายาเสพตดิในกลุม่เดก็และ

เยาวชนไทย พบว่า อายุของผู้เริ่มใช้ยาเสพ

ตดิมแีนวโนม้ลดลง สว่นนสิติที่ไมไ่ด้เข้ารว่ม

กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ แตเ่ขา้รว่มกจิกรรมตาม

ปกติของสำานักงานหอพัก ก่อนร่วมกิจกรรม

ตามปกติขอสำานักงานหอพัก มีระดับการ

ตระหนักรู้ทางสังคมโดยรวมและรายข้อทุก

ข้อทั้ง 20 ข้อ อยู่ในระดับ ปานกลาง โดย

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 15 ท่านรู้สึก

ว่าท่านควรมสีว่นร่วมในการประหยัดในการ

ใช้พลงังานตามรัฐบาลเชิญชวนใหป้ระชาชน

ทุกคนร่วมกันประหยัดในการใช้พลังงาน 

และหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติของ

สำานักงานหอพัก มีระดับการตระหนักรู้ทาง

สังคม โดยรวมและรายข้อทั้ง 20 ข้อ อยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยขอ้ทีมี่คา่เฉลีย่มากทีส่ดุ

คือ ข้อ 12 ท่านจะร่วมทำางานกลุ่มให้เสร็จ

ตามที่กำาหนดทุกครั้งถึงแม้ว่าเพื่อนของท่าน

ชอบเกี่ยงกันทำางาน ไม่ช่วยทำางาน 

 2. นสิติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สมัพนัธ ์

มีการตระหนักรู้ทางสังคม โดยรวมหลังจาก

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่สมัพันธเ์พ่ิมข้ึน อยา่ง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. นสิติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์

มีความตระหนักรู้ทางสังคมมากกว่า

นสิติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมตามปกตขิองสำานกังาน

หอพกั อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
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อภิปรายผล

 1. นสิติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สมัพนัธ ์

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีระดับ 

การตระหนกัรูท้างสงัคมโดยรวม และรายขอ้ 

14 ขอ้ อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนข้อทีเ่หลือ

อกี 6 ขอ้ อยูใ่นระดบันอ้ย โดยข้อท่ีมคีา่เฉลีย่

มากที่สุดคือ ข้อ 12 ท่านจะร่วมทำางานกลุ่ม 

ให้เสร็จตามที่กำาหนดทุกครั้งถึงแม้ว่าเพื่อน

ของท่านชอบเกี่ยงกันทำางานไม่ช่วยทำางาน 

และหลงัเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์ มีระดบั

การตระหนกัรูท้างสงัคมโดยรวม และรายขอ้ 

18 ข้อ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่เหลืออีก 

2 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่า

เฉลีย่มากทีส่ดุ คอืขอ้ 2ทา่นรูส้กึวา่ในปจัจบุนั

ปญัหายาเสพตดิในกลุม่เดก็และเยาวชนไทย 

พบว่า อายุของผู้เริ่มใช้ยาเสพติดมีแนวโน้ม

ลดลง ผลการศึกษาพบเช่นนี้อาจเนื่องมา

จากการจดักจิกรรมกลุม่สมัพนัธ ์มกีารเรยีน

รูส้ิง่ตา่งๆ ในกลุม่ด้วยตนเองทำาใหส้มาชิกใน

กลุม่ไดเ้รยีนรูส้ิง่ตา่งๆ ในกลุม่ดว้ยตนเอง กอ่

ใหเ้กิดการปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงเจตคต ิ

และพฤติกรรมของคน อันจะเป็นประโยชน์

ในการสร้างความสัมพันธ์และปรับปรุงการ

ทำางานของกลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพทำาให้

นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้ตระหนักรู้เข้าใจและ

เกดิการพฒันาการตระหนกัรูท้างสงัคมดขีึน้ 

รวมทัง้จะปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่ง

ประสบความสำาเร็จ (เยาวพา เตชะคุปต์. 

2542 : 12) ส่งผลทำาให้นิสิตหลังจากการ

ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีระดับ

 การตระหนกัรูท้างสงัคม เพิม่มากขึน้ 

กว่าก่อนการเข้ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของพชัราภรณ ์

ศรีสวัสดิ์ (2550 : 101-102) ได้ศึกษาการ

ตระหนกัรูท้างสงัคมและการสรา้งโมเดลการ

ให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม เพือ่พฒันาการตระหนกั

รู้ทางสังคมของวัยรุ่นไทย พบว่า โมเดลการ

ใหค้ำาปรกึษาแบบกลุม่เพือ่พฒันาการตระหนกั

รู้ทางสังคมโดยมีการบูรณาการทฤษฎีและ

เทคนิคการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มมาใช้ใน

การพัฒนาองค์ประกอบการตระหนักรู้ทาง

สังคม โดยรวมและรายด้านทุกด้านของ

กลุ่มทดลองหลังการทดลอง เพิ่มขึ้นกว่า

ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ทีร่ะดบั .05 สว่นนสิติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมตาม

ปกติของสำานักงานหอพัก ก่อนร่วมกิจกรรม

ตามปกติขอสำานักงานหอพัก มีระดับการ

ตระหนักรู้ทางสังคมโดยรวมและรายข้อทุก

ข้อทั้ง 20 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดย

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 15 ท่านรู้สึก

ว่าท่านควรมสีว่นร่วมในการประหยัดในการ
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ใชพ้ลงังานตามรฐับาลเชญิชวนใหป้ระชาชน

ทุกคนร่วมกันประหยัดในการใช้พลังงาน 

และหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติของ

สำานักงานหอพัก มีระดับการตระหนักรู้ทาง

สังคม โดยรวมและรายข้อทั้ง 20 ข้อ อยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ

คือ ข้อ 12 ท่านจะร่วมทำางานกลุ่มให้เสร็จ

ตามที่กำาหนดทุกครั้งถึงแม้ว่าเพื่อนของท่าน

ชอบเกี่ยงกันทำางาน ไม่ช่วยทำางาน ผลการ

ศกึษาพบเชน่นีอ้าจเน่ืองมาจากกิจกรรมตาม

ปกตขิองสำานกังานหอพกัเปน็กจิกรรมโดยรวม

ทีมุ่ง่เนน้ใหก้ารบรกิาร จดัสวสัดกิารทีเ่หมาะ

สม พัฒนานิสติ จดัสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ตอ่

การเรียนรู้ และปรับตัวเองให้ดำารงอยู่ได้ใน

สภาพแวดลอ้มตา่งๆ ตลอดจนสามารถดำาเนนิ

ชีวิตได้ด้วยตนเอง (Ossimitz. 2005 : 4) 

แต่ในการนิสิตทีอ่ยูภ่ายในหอพกัจะตอ้งปฏบิตัิ

ตามระเบยีบหลกัเกณฑข์องการเขา้อยูอ่าศยัใน

หอพักมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ซึง่นสิติอาจ

จะยงัไมส่ามารถปรบัตัวใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้ม

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ส่งผลทำาให้ มี

ระดับการตระหนักรู้ทางสังคมอยู่ในระดับ

ปานกลางสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของสม

จิตร ไชยผง (2549 : 42 - 46) ได้ศึกษาผล

ของกจิกรรมกลุ่มสมัพนัธต์อ่การปรบัตวัทาง

สังคม ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า นิสิตที่เข้า

รว่มใช้โปรแกรมกิจกรรมกลุม่สมัพนัธใ์นการ

ปรับตัวทางสังคม มีพฤติกรรมการปรับตัว

ทางสังคมโดยรวมและทั้ง 2 ด้าน คือ การ

รู้จักตนเอง และการสร้างสัมพันธภาพกับ

เพื่อน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยที่

กลุ่มทดลองหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์มีคะแนนการปรับตัวทางสังคมสูง

เพิ่มขึ้น โดยรวมทั้งสองด้าน คือ ด้านการ

รู้จักตนเอง และด้านการสร้างสัมพันธภาพ

กับเพื่อน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์มีคะแนนการปรับตัวทางสังคมไม่

แตกต่างกัน

 2. นสิติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สมัพนัธ ์

มีการตระหนักรู้ทางสังคม โดยรวมหลังจาก

ทีเ่ข้ารว่มกจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตาม

สมมุติฐานข้อ 1 ผลการศึกษาพบเช่นนี้อาจ

เนือ่งมาจากกิจกรรมกลุม่สมัพนัธเ์ป็นลกัษณะ

กลุม่ทีม่สีมัพนัธภาพทีอ่บอุน่ การใชก้จิกรรม

กลุ่มสัมพันธ์ทำาให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการ

ทำากจิกรรมตา่งๆ ด้วยตนเองมสีิง่แวดลอ้มที่

แปลกใหม ่และมสีมาชกิรว่มกนัทำากจิกรรมที่

หลากหลาย ทำาให้มีความรู้สึก ความคิดและ

อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น และสามารถ
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ควบคมุอารมณแ์รงกระตุน้ภายใน ตลอดจน

สามารถรอคอยการตอบสนอง ไม่คบัข้องใจ 

รวมทัง้นสิติไดมี้การทำาความเข้าใจสังคมเรา

ต้องรู้จักการคิดก่อนที่จะทำา คิดถึงผลที่จะ

ตามมาด้วย จากการใช้เทคนิคเพื่อพัฒนา

ความเขา้ใจสงัคม สามารถคดิวเิคราะหก์อ่น

การตัดสินเหตุการณ์ในสังคมได้ มีการคิด

อย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น ซึ่งทำาให้มีการ

พัฒนาความเข้าใจสังคมได้ดีข้ึน (คมเพชร 

ฉัตรศุภกุล. 2546 : 137-145) สอดคล้อง

กบังานวจัิยของพชัราภรณ ์ศรสีวสัดิ ์(2550 : 

101-102) ได้ศกึษาการตระหนกัรูท้างสงัคม 

และการสรา้งโมเดลการใหค้ำาปรกึษาแบบกลุม่ 

เพือ่พฒันาการตระหนกัรู้ทางสงัคมของวยัรุ่น

ไทย พบว่าการตระหนักรู้ทางสังคมโดยรวม

และรายด้านทุกดา้นของกลุม่ทดลอง หลงัการ

ทดลอง และหลงัตดิตามผล สงูกวา่กอ่นการ

ทดลอง อย่างมนียัสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั .05

 3. นิสติท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์

มีความตระหนักรู้ทางสังคมมากกว่านิสิต

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติของสำานักงาน

หอพัก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05เปน็ไปตามสมมตุฐิานขอ้ 2 ผลการศกึษา

พบเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจากการทีน่สิติมีการเขา้

รว่มกจิกรรมกลุม่สมัพนัธด์ว้ยความสมคัรใจ 

สมาชกิมปีฏสิมัพันธเ์ต็มที ่ทำาให้สมาชกิไดม้ี

โอกาสเรียนรู้เพ่ือทีจ่ะรู้จกัตนเองจากปฏิกิริยา

ของเพือ่นสมาชกิทีม่ตีอ่ตนเองทำาใหเ้กดิการ

เรยีนรูส้ามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมนัน้ได ้

สามารถแสดงความรู้สึกต่อคำาพูดของเพื่อน

หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้มีการคิด

วิเคราะหเ์หตกุารณใ์นสงัคม รูจ้กัการรบัฟงัผู้

อืน่ การแสดงความคดิรว่มกนัในกลุม่ กลา้ที่

พูดเพื่อให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อน (ทองเรียน

อมรัชกุล. 2533 : 28-30) สอดคล้องกับ

งานวิจัยของกรีน และ คามิมูรา (Greene 

and Kamimura. 2003 : Web Site ) ได้

ศึกษาการส่งเสริมการพัฒนาการตระหนัก

รู้ทางสังคมไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม

เพื่อนที่หลากหลาย โดยศึกษาจากนักศึกษา 

40 คนในระดับวิทยาลัย พบว่านักศึกษา 20 

คนทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บักลุม่เพือ่นทีห่ลากหลาย

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนาการ

ตระหนักรู้ทางสังคม และนักศึกษา 20 คน

ที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนไม่มีความ

สมัพันธก์บัการพัฒนาการตระหนกัรูท้างสงัคม

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1.1 ผูว้จัิยได้สรา้งโปรแกรมกจิกรรม

กลุม่สมัพนัธเ์พือ่พฒันาการตระหนกัรูท้างสงัคม 
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ซึ่งมีการทดลองใช้กับกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม กลุ่มละ 10 คน กลุ่มทดลองได้เข้า

โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จำานวน 12 

ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

กลุม่สมัพนัธ ์เมือ่ทดลองเสรจ็ผูว้จิยัไดต้ดิตาม

ผล 1 เดือน พบว่านิสติชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วม

โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ยังคงมีการ

พัฒนาการตระหนักรู้ทางสังคม

 1.2 เนือ่งจากการศกึษาการตระหนกั

รู้ทางสังคมโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

พบว่าการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สามารถ

พัฒนาการตระหนักรู้ทางสังคม ได้ในระดับ

หนึง่ ดงันัน้จงึควรสง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ที ่และผูท้ี่

เกีย่วขอ้งไดน้ำาวธิกีารจดักจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์

ไปใช้ในการพฒันาพฒันาการตระหนักรูท้าง

สังคมของกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ต่อไป

 1.3 จากการวิจัยครั้ง พบว่าควรมี

การติดตามผลเป็นระยะ เช่น ทุก 3 เดือน 

หรือ 6 เดือน ภายหลังจากใช้กิจกรรมกลุ่ม

สัมพนัธ ์เพือ่ศกึษาการพฒันาการตระหนกัรู้

ทางสังคมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

 2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบในการ

พัฒนาการตระหนักรู้ทางสังคมของ

กลุ่มประชากรอื่นๆ

 2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์

ของตัวแปรอื่นๆ เช่น เพศ การเห็นคุณค่า

ในตนเองกับการตระหนักรู้ทางสังคม เพ่ือ

ใชเ้ปน็ขอ้มลูในการนำามาพฒันาใหเ้กดิความ

ตระหนักรู้ทางสังคมมากยิ่งขึ้น
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