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Abstract

 This study is an experimental research using pre-experimental design of one group pretest posttest to  
investigate the result of using group work activities to develop human relations of the students of Faculty of  
Education, RajabhatRajanagarindra University. The sample group consisted of 24 fourth-year students majoring in 
Early Childhood Education,Faculty of Education, RajabhatRajanagarindra University, in the academic year 2017.The 
test before attending group work activities was taken, then participating in 10 sessions of group work activities to 
develop human relations was implemented, and finally the test after group work activities was taken. Data was  
collected by using Human Relations Test, and was analyzed by Descriptive Statistics, and Dependent t-test was used 
to analyze differences between pre-and posttest. 
 The research findings were : in overall the score of the students’ human relations after participating in group 
work activities to develop human relations was significantly higher than that before participating in group work  
activities at the .01 (D = 0.36). If considering in each aspect, the score of human relations regarding self-awareness 
and self-acceptance was significantly higher than that before participating in group work activities at the .001  
(D = 0.79). In terms of interpersonal communication (D = 0.44), and observance of rights and individuality (D = 0.34), 
the score after participating in group work activities was higher than that before participatingin group work activities 
at the .05. In addition, in terms of knowing and accepting others (D = 0.04), and expressing appreciation and  
thankfulness (D = 0.30), the score after participating in group work activities to develop human relations was higher 
than that before participating in group work activities without statistical significance.
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บทคัดย่อ

 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองขัน้ต้น (Pre-Experimental Design) แบบ One Group Pretest 

Posttest Design เพื่อศึกษาถึงผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการ

ศึกษา 2560 จ�านวน 24 คน ได้ท�าการทดสอบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์ จ�านวน 

10 กิจกรรม แล้วจึงท�าการทดสอบหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดความมีมนุษยสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

บรรยายและ การทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ มีคะแนนมนุษยสัมพันธ์ในภาพรวมหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ค่าความแตกต่าง : D = 0.36) เมื่อพิจารณาในด้านย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนมนุษยสัมพันธ์

ด้านการรู้จักและยอมรับตนเองภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

(ค่าความแตกต่าง : D = 0.79) ส�าหรับด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (ค่าความแตกต่าง : D = 0.44) และด้านการเคารพในสิทธิและ
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ความเป็นตัวของตัวเองของบุคคล (ค่าความแตกต่าง : D = 0.34) นั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส�าหรับด้านการรู้จักและยอมรับผู้อื่น (ค่าความแตกต่าง : D = 0.04) และด้านการแสดงความซาบซึ้งและ

ขอบคุณ (ค่าความแตกต่าง : D = 0.30) นั้นพบว่า คะแนนภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อการพัฒนามนุษยสัมพันธ์สูงกว่าก่อนเข้า

ร่วมกิจกรรมอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ค�าส�าคัญ : กิจกรรมกลุ่ม มนุษยสัมพันธ์ ความฉลาดทางอารมณ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็น 

หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โดยมีหน้าที่

ส�าคญัคอื การผลติบณัฑติครใูห้มคีณุภาพ ประสบความส�าเรจ็ในชวีติ 

ซึง่ความส�าเร็จของการด�าเนนิชวีติจะต้องประกอบด้วยความเป็นเลศิ

ทางสติปัญญา (Intelligence Quotient) หรือ IQ ความเชี่ยวชาญ 

(Expertise) และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient 

หรือ EQ) (Goleman, 1995, p.35) บุคคลที่มีสติปัญญาดี มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงไม่ได้เป็นผู ้ประสบความส�าเร็จในชีวิต 

เสมอไป แต่การที่บุคคลจะสามารถด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

และประสบความส�าเร็จในชีวิตได้นั้น จะต้องมีทักษะที่ส�าคัญ ได้แก่  

การควบคุมอารมณ์ของตนเอง การเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น ความรับ

ผิดชอบ การมีแรงจูงใจ การตัดสินใจและแก้ปัญหา การสร้าง

สัมพันธภาพกับผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง ความพอใจในชีวิต 

และความสงบสขุทางใจซึง่ทกัษะต่างๆ เหล่านี ้เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า 

ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ (กรมสุขภาพจิต, 2543, หน้า 6)

จากการส�ารวจความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษาคณะครศุาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ของวิภาภรณ์ บุญยงค์ (2559, 

บทคดัย่อ) พบว่านกัศกึษาครศุาสตร์มคีวามฉลาดทางอารมณ์ทีมี่ค่า

เฉลี่ยต�่าที่สุดสองอันดับคือด้านการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาและ

ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู ้อื่น ทั้งนี้ทักษะด้านการสร้าง

สัมพันธภาพกับผู้อื่นเป็นทักษะท่ีมีความส�าคัญต่อการประกอบ

วิชาชีพครู ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาเยาวชนของชาติให้เติบโตขึ้นอย่างมี

คุณภาพ สามารถที่จะพัฒนาตน พัฒนางานได้อย่างเต็มที่ ครูจึง

จ�าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาตนทางด้านการสร้างสัมพันธภาพที่จะ

ปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักศึกษาช้ันปี 

ที่ 4 ซึ่งจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในปี 2561 

จึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ครูที่ดี  

มีมนุษยสัมพันธ์ เมื่อศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยพบว่าการพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์นั้นสามารถท�าได้หลาย

วิธีแต่ที่จะเห็นได้ชัดคือการท�ากิจกรรมกลุ่มเพราะกิจกรรมแต่ละ

ประเภทจะช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู ้เรื่องต่างๆ แตกต่างกันไป  

(คมเพชร ฉตัรศภุกลุ, 2546, หน้า 152) ซึง่สรุางค์ โค้วตระกลู (2541, 

หน้า 397-398) ได้กล่าวถึงเทคนิควิธีการ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม

ได้แก่ เกม บทบาทสมมุติ กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จ�าลอง และ

กลุ่มย่อย เทคนิคเหล่าน้ีจะช่วยให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ มีการให้

ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกัน จนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อ

พัฒนามนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ ชั้นปีที่ 4 ให้มีทักษะพื้นฐาน 5 ด้านในการ

พัฒนามนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ด้านการรู ้จักและยอมรับตนเอง  

การรู้จักและยอมรับผู้อื่น การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล การรู้จัก

แสดงความซาบซึ้งและขอบคุณ และการเคารพในสิทธิและความ 

เป็นตัวของตัวเองของบุคคล น�ามาซ่ึงการเป็นครูที่มีทักษะด้าน

มนุษยสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เติบโตขึ้นเป็นสมาชิก

ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษาถึงผลของการใช ้กิจกรรมกลุ ่มเ พ่ือพัฒนา

มนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 สามารถน�าชดุกจิกรรมกลุ่มเพือ่พฒันามนษุยสัมพนัธ์ไปปรับ

ใช้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ทุกชั้นปี เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการด�ารงชีวิตประจ�า

วันและประกอบวิชาชีพครูได้อย่างเหมาะสม

ขอบเขตของการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาผลของการใช้กิจกรรมกลุม่เพือ่พฒันา

มนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ ซึ่งได้ก�าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดเนื้อหาของกิจกรรมเพื่อ

พัฒนามนุษยสัมพันธ์ตามแนวคิดองค์ประกอบมนุษยสัมพันธ์ของ

นงลักษณ์ เขียนงาม (2538, หน้า 23-25) แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 

ประกอบด้วยด้านการรู้จักและยอมรับตนเอง การรู้จักและยอมรับ

ผู้อืน่ การตดิต่อส่ือสารระหว่างบคุคล การมมีนษุยสัมพนัธ์การแสดง
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ความซาบซึ้งและขอบคุณ และการเคารพในสิทธิและความเป็นตัว

ของตัวเองของบุคคล

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้น

ปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 8 สาขาวิชา 421 คน

  2.2 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 สาขาวชิาการ

ศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 24 คนได้จากการเลือก 

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกจาก

นักศึกษาสาขาวิชาที่ได้คะแนนต�่าที่สุดจากการท�าแบบวัดความ 

มีมนุษยสัมพันธ์

 3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

  3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อ

พัฒนามนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ จ�านวน 10 กิจกรรม

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านการรู้จักและยอมรับตนเอง 

การรู้จักและยอมรับผู้อ่ืน การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล การมี

มนุษยสัมพันธ์ การแสดงความซาบซึ้งและขอบคุณ และการเคารพ

ในสิทธิและความเป็นตัวของตัวเองของบุคคล

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
 งานวิจัยเรื่องน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้แบบแผนการ

ทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Design) แบบ One Group 

Pretest Posttest Design โดยท�าการเก็บข้อมูลก่อนการวิจัย 

(Pretest) ในเดือนมิถุนายน 2560 และท�าการทดลองในเดือน

กรกฎาคม–สิงหาคม 2560

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อเพื่อศึกษาถึงผล

ของการใช้กจิกรรมกลุม่เพือ่พฒันามนษุยสมัพันธ์ของนกัศกึษาคณะ

ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ โดยท�าการทดลองแบบ 

One group pretest posttest design โดยมข้ัีนตอนการวจิยั ดงันี้

 1. ทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกับการพัฒนา

มนุษยสัมพันธ์และกิจกรรมกลุ่ม

 2. สร้างเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั ท�าการตรวจสอบคณุภาพ

เครื่องมือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่านประเมินความเที่ยงตรง

เชิงโครงสร้าง (Validity) ของแบบวัดการมีมนุษยสัมพันธ์และ

แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์โดยการหาค่า

ความตรงเชงิเนือ้หา (Item–Objective Congruency Index : IOC) 

และท�าการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน  

38 คน เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบ 

สอบถามในแต่ละด้าน ผู้วิจัยท�าการปรับปรุงแบบสอบถามก่อนน�า

ไปเก็บข้อมูลก่อนการวิจัย (Pretest)

 3. การเก็บข้อมูลก่อนการวิจัย (Pretest) ผู ้วิจัยน�า

แบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบหาคุณภาพของแบบสอบถามแล้ว 

ไปทดสอบก่อนการทดลองกบันกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ของคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ�านวน 421 คน และผู้วิจัยได้รับ

แบบสอบถามกลับมาจ�านวน 309 ชดุ พบว่านกัศึกษาเอกการศกึษา

ปฐมวัยเป็นกลุ ่มที่มีคะแนนมนุษยสัมพันธ์เป็นอันดับสุดท้าย  

จึงเลือกนักศึกษากลุ่มดังกล่าวมาเป็นกลุ่มทดลองในการศึกษา

 4. ท�าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาเอกการ

ศกึษาปฐมวัย ชัน้ปีที ่4 ของคณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏราช

นครินทร์ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตามแผนการใช้

กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง ครั้งละ  

50 นาที เป็นเวลา 5 สัปดาห์ รวม 10 ครั้ง

 5. ท�าการทดสอบหลังการวิจัย (Posttest) หลังการจัด

กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์ ผู้วิจัยท�าการเก็บข้อมูลโดย

ท�าการทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) และน�ามาวเิคราะห์ข้อมลู

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวัดความมี

มนษุยสัมพนัธ์และแผนการใช้กิจกรรมกลุ่มเพือ่พฒันามนษุยสมัพนัธ์ 

แต่ละเครื่องมือมีรายละเอียดดังนี้

 1. แบบวัดความมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นแบบวัดที่ใช้ทดสอบ

ก่อนและทดสอบหลังในการวิจัยครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ประกอบด้วย

  1.1 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย

ข้อค�าถาม 5 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ

  1.2 ตอนที่ 2 แบบวัดความมีมนุษย์สัมพันธ์ แบ่งออก

เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรูจ้กัและยอมรบัตนเอง (ค่าความ

เชือ่มัน่แบบสมัประสทิธิแ์อลฟา = 0.847) การรูจ้กัและยอมรบัผูอ่ื้น

(ค่าความเชือ่มัน่แบบสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า = 0.726) การตดิต่อสือ่สาร

ระหว่างบุคคล (ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา = 0.893) 

การแสดงความซาบซึง้และขอบคณุ(ค่าความเชือ่มัน่แบบสมัประสทิธิ์

แอลฟา = 0.890) และการเคารพในสิทธิและความเป็นตัวของตัว

เองของบุคคล (ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา = 0.755) 

รวม 30 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 2. แผนการใช้กิจกรรมกลุ ่มเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์  

แสดงรายละเอียดในตาราง 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 กิจกรรม ขอบเขตเนื้อหากิจกรรมและจุดมุ่งหมายในแผนการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อการพัฒนามนุษยสัมพันธ์

ครั้งที่ ขอบเขตเนื้อหาของกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จุดมุ่งหมาย

1 การรู้จักและยอมรับตนเอง ฉันเป็นใคร 1. เพื่อให้สมาชิกได้ส�ารวจตนเองในด้านต่างๆ

2. เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักและยอมรับตนเอง

2 อนาคตของฉัน 1. เพื่อให้สมาชิกได้ส�ารวจตนเองในด้านต่างๆ

2. เพื่อให้สมาชิกเห็นคุณค่าของตนเองและกล้าที่จะเปิดเผยและ  

    ยอมรับตนเอง

3 การรู้จักและยอมรับผู้อื่น แจกันดอกไม้ 

หลายมุมมอง

1. เพื่อฝึกให้สมาชิกเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

2. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล

4 มองต่างมุม 1. เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

2. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของมนุษย์

3. เพื่อให้สมาชิกรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

4. เพื่อให้สมาชิกสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้

5 การติดต่อสื่อสารระหว่าง

บุคคล

การสื่อสาร

ทางเดียว 

และสองทาง

1. เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี รู้จักใช้ภาษาและค�าพูด 

    ในการสื่อความหมาย

2. เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงความส�าคัญของการซักถาม

6 คู่สนทนา 1. เพื่อให้สมาชิกสามารถกล่าวค�าทักทายและสนทนากับผู้อื่นได้       

    อย่างไม่ขัดเขิน

2. เพื่อให้สมาชิกสามารถจับใจความในเรื่องที่สนทนาได้อย่างครบ   

    ถ้วนถูกต้อง

7 การแสดงความซาบซึ้งและ

ขอบคุณ

ซองความดี 1.  เพือ่ให้สมาชกิรูจ้กัแสดงความชืน่ชมในความดขีองผูอ้ืน่ด้วยความ

    จริงใจ

2. เพื่อให้สมาชิกรู้จักมองโลกในแง่ดี

8 การกล่าวค�าขอบคุณ 1. เพื่อให้สมาชิกรู้จักแสดงความซาบซึ้งหรือกล่าวค�าขอบคุณเมื่อ

ได้รับความช่วยเหลือ

2. เพื่อให้สมาชิกกล้าแสดงออกด้วยถ้อยค�าและภาษาท่าทางที่

เหมาะสม ในการกล่าวค�าขอบคุณ

9 การเคารพในสิทธิและความ

เป็นตัวของตัวเองของบุคคล

ค�าวิจารณ์อย่าง

สร้างสรรค์

1. เพื่อให้สมาชิกแสดงออกด้วยถ้อยค�าที่เหมาะสมในการกล่าว

    ค�าวิจารณ์

2. เพื่อให้สมาชิกกล้ายอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่น

10 ค�าปฏิเสธ

ของฉัน

1. เพื่อให้สมาชิกกล้ากล่าวค�าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยถ้อยค�า

    และภาษาท่าทางที่เหมาะสม



Journal of Rajanagarindra July - December  2017       67

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การตรวจสอบเครื่องมือ

  1.1 สถติทิีใ่ช้หาความตรงเชงิเนือ้หา (Item – Objective 

Congruency Index : IOC) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อ

ค�าถามเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของ 

ข้อค�าถามที่ใช้ได้คือมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 (พิสณุ ฟองศรี, 

2550 : 179)

  1.2 การทดสอบความเชื่อม่ันของแบบวัดความมี

มนุษยสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ค่าความเชื่อมั่นควรมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

 3. การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบคะแนน

มนุษยสัมพันธ์ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ ่มใช้ชุดฝึก  

โดยใช้สูตรค�านวณt-test แบบ Dependent

สรุปผลการวิจัย
 1. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีท่ี 4 คณะ

ครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ มคีะแนนมนษุยสมัพนัธ์

ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มด้านการรู้จักและยอมรับตัวเองอยู ่

ในระดับมาก (x = 3.63) ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

พบว่ามคีะแนนมนษุยสมัพันธ์ด้านการรูจ้กัและการยอมรบัตวัเองอยู่

ในระดบัมาก (x = 4.43) เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างก่อนและหลงัการ

ใช้ชุดฝึกพบว่า หลังการเข้าร ่วมกิจกรรมนักศึกษามีคะแนน

มนษุยสมัพันธ์ด้านการรูจั้กและการยอมรับตวัเองสูงกว่าก่อนเข้าร่วม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001

 2. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีท่ี 4 คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์มคีะแนนมนษุยสมัพนัธ์

ด้านการรู้จักและยอมรับผู้อ่ืนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอยู่ใน

ระดับมาก (x = 4.49) ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มพบว่า

มีคะแนนมนุษยสัมพันธ์ด้านการรู้จักและยอมรับผู้อื่นอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x = 4.53) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้

ชุดฝ ึกพบว่า หลังการเข ้าร ่วมกิจกรรมนักศึกษา มีคะแนน

มนุษยสัมพันธ์ด้านการรู้จักและยอมรับผู้อื่นสูงกว่าก่อนเข้าร่วม

กิจกรรมกลุ่มอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

 3. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีท่ี 4 คณะ

ครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครนิทร์ มคีะแนนมนษุยสมัพนัธ์

ด้านการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

อยู่ในระดับมาก (x = 3.68) ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

พบว่ามีคะแนนมนุษยสัมพันธ์ด้านการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล

อยู่ในระดับมาก (x = 4.12) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลัง

การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มพบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

นักศึกษามีคะแนนมนุษยสัมพันธ์ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่าง

บุคคลสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05

 4. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปีที่ 4 คณะ

ครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ มคีะแนนมนษุยสมัพนัธ์

ด้านการแสดงความซาบซ้ึงและขอบคุณก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มอยู่ในระดับมาก (x = 4.46) ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มพบว่ามีคะแนนมนุษยสัมพันธ์ด้านการแสดงความซาบซึ้งและ

ขอบคุณอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.67) เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง

ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกพบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา

มีคะแนนมนุษยสัมพันธ์ด้านการแสดงความซาบซึ้งและขอบคุณสูง

กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

 5. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปีที่ 4 คณะ

ครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ มคีะแนนมนษุยสมัพนัธ์

ด้านการเคารพในสิทธิและความเป็นตัวของตัวเองของบุคคลก่อน

การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอยู่ในระดับมาก (x = 4.18) ภายหลัง 

จากการเข้าร่วมกจิกรรมกลุม่พบว่ามคีะแนนมนษุยสมัพนัธ์ด้านการ

เคารพในสทิธแิละความเป็นตวัของตวัเองของบคุคลอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด (x = 4.52) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุด

ฝึกพบว่า หลงัการเข้าร่วมกจิกรรมนกัศึกษามคีะแนนมนษุยสมัพนัธ์

ด้านการเคารพ ในสิทธิและความเป็นตัวของตัวเองของบุคคล 

สูงกว ่าก ่อนเข ้าร ่วมกิจกรรมกลุ ่มอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ที่ระดับ .05

 6. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปีที่ 4 คณะ

ครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ มคีะแนนมนษุยสมัพนัธ์

ในภาพรวมก่อนการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.09) 

ภายหลงัจากการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มพบว่ามคีะแนนมนษุยสัมพนัธ์

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x= 4.45) เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่าง

ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกพบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา

มคีะแนนมนษุยสมัพนัธ์ในภาพรวมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกจิกรรมกลุม่

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
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ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลีย่ ความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัของมนษุยสัมพนัธ์ ค่าความต่าง ค่า t และระดบั นยัส�าคัญของคะแนนมนษุยสัมพนัธ์ 

  เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

มนุษยสัมพันธ์ x SD ระดับ D t Sig

ด้านการรู้จักและยอมรับตนเอง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 3.63 0.30 มาก 0.79 -7.064 .000

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 4.43 0.49 มาก

การรู้จักและยอมรับผู้อื่น ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 4.49 0.39 มาก 0.04 -0.442 .663

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 4.53 0.33 มากที่สุด

การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 3.68 0.64 มาก 0.44 -2.359 .027

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 4.12 0.56 มาก

การแสดงความซาบซึ้งและขอบคุณ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 4.46 0.42 มาก 0.20 -1.661 .110

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 4.67 0.40 มากที่สุด

การเคารพในสิทธิและความเป็นตัว

ของตัวเองของบุคคล

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 4.18 0.42 มาก 0.34 -2.390 .025

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 4.52 0.45 มากที่สุด

มนุษยสัมพันธ์ในภาพรวม ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 4.09 0.30 มาก 0.36 -3.585 .002

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 4.45 0.35 มาก

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักศึกษาสาขา

วชิาการศกึษาปฐมวยั ชัน้ปีที ่4 คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร ์เมื่อผ ่านการเข ้าร ่วมกิจกรรมกลุ ่มเพื่อพัฒนา

มนุษยสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ�านวน 10 กิจกรรม จะมีคะแนน

มนุษยสัมพันธ์สูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากิจกรรมกลุ่มท�าให้เกิดการ

เรียนรู้เรื่องของตนเอง จุดบกพร่อง จุดเด่น ปมเขื่อง ปมด้อย และ

ยังท�าให้เกิดความเข้าใจบุคคลอื่น เนื่องจากบุคคลในกลุ่มได้ท�า

กจิกรรมพร้อมกนัย่อมเกดิการเรยีนรูแ้ละรูจ้กักนัและกนัได้ดจีะช่วย

ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น (สุภาวดี เรืองคณะ, 2543, 

หน้า 8) นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการฝึกทักษะในการคิดพิจารณา 

และแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ 

ความคิดเห็น รวมทั้งการให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน (พนม ลิ้มอารีย์, 

ม.ป.ป. หน้า 56-57) ส่งผลให้ผู ้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีระดับ

มนุษยสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้น อันประกอบไปด้วยการรู้จักและยอมรับ

ตนเอง การรู้จักและยอมรับผู้อื่น การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 

การแสดงความซาบซึง้และขอบคณุ และการเคารพในสทิธแิละความ

เป็นตัวของตัวเองของบุคคล เมื่อพิจารณาในด้านย่อย พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมีคะแนนมนุษยสัมพันธ์ด้านการรู้จักและยอมรับตนเอง 

ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และด้านการแสดงด้านการ

เคารพสิทธิและความเป็นตัวของตัวเองของบุคลหลังการเข้าร่วม

กิจกรรมกลุ่มสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ ส่วนคะแนนมนุษยสัมพันธ์ด้านการรู้จักและยอมรับผู้อ่ืนและ

ด้านการแสดงความรู้สึกซาบซึ่งและขอบคุณนั้นคะแนนสูงขึ้นกว่า

ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งนี้จะ

สงัเกตได้ว่าคะแนนในด้านดงักล่าวของกลุม่ตวัอย่างก่อนการเข้าร่วม

กจิกรรมค่อนข้างสงู (ด้านการรูจ้กัและยอมรบัผูอ้ืน่ = 4.49 ด้านการ

แสดงความรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณ = 4.46) คะแนนภายหลัง 

การเข้าร่วมกิจกรรมถึงจะอยู่ในระดับมากที่สุดก็จะไม่แตกต่างกับ 

คะแนนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ผลการวิจัยจึงไม่มีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ

 ผลการศกึษาวจิยัครัง้นีส้อดคล้องกบัผลการศกึษาของพชัรย์ี 

สัมพันธ์อภัย (2547) ที่ได้ศึกษาผลการใช้กลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อ

มนุษยสัมพันธ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพือ่ศึกษาผลการใช้กลุ่มสัมพนัธ์ทีม่ต่ีอมนษุยสัมพนัธ์ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยได้สร้างโปรแกรมกลุม่สมัพนัธ์ จ�านวน 12 ครัง้ 
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ครั้งละ 50 นาที เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม

ทดลองรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยของความมีมนุษยสัมพันธ์หลังการ

ทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .001 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของรวิวรรณ พลบ�ารุง (2557) ซึ่งได้

ท�าการพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ

ฉลาดทางอารมณ์ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 โรงเรยีน

ประเสริฐแก้วอุทิศ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 2 โดยความฉลาดทางอารมณ์ในงานวิจัยของรวิรรณ

นั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ตระหนักรู้อารมณ์

ของตนเอง การบรหิารจดัการอารมณ์ของตนเอง การสร้างแรงจงูใจ

ที่ดีให้แก่ตนเอง การรับรู้อารมณ์ผู้อื่นและการบริหารจัดการด้าน

สัมพันธภาพ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมโดยใช้ชุด

ฝึกอบรมแบบกิจกรรมกลุ่มมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่า

คะแนนก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 

.01 และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาจากงานวิจัยเรื่องการใช้

กจิกรรมกลุม่เพ่ือส่งเสรมิความสามารถในการปรบัตวัทางสังคมของ

นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปางของจิตตริน มงคลชัย (2551)  

ซึ่งได้ท�าการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม 6 กิจกรรมกับกลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนกีฬา จังหวัดล�าปาง ผลการศึกษา

พบว่านกัเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมกลุม่มคีะแนนความสามารถด้านการ

ปรับตัวด้านการปรับตัวเข้ากับเพื่อนและบุคคลท่ัวไปและด้านการ

ยอมรับตนเองและผู้อื่นสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 และสอดคล้องกบังานวจิยัของจนัทรศัม์ 

พลอนิตา (2550) ซ่ึงศกึษาการใช้กจิกรรมกลุม่เพือ่พฒันาความฉลาด

ทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 งานวิจัยเรื่องนี้เป็น

งานวจิยัเชงิทดลองในช้ันเรยีน ผลการวจิยัพบว่าหลงัการท�ากจิกรรม

กลุม่ นกัเรยีนมรีะดบัความฉลาดทางอารมณ์เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. จากการศึกษาพบว่ากิจกรรมกลุ่มด้านการรู ้จักและ

ยอมรับตนเอง (ประกอบด้วยกิจกรรมฉันเป็นใครและอนาคตของ

ฉัน) กิจกรรมกลุ่มด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (ประกอบ

ด้วยกิจกรรมการส่ือสารทางเดียวและสองทางและกิจกรรมคู ่

สนทนา) และกิจกรรมกลุ่มด้านการเคารพในสิทธิและความเป็นตัว

ของตัวเองบุคคล (ประกอบด้วยกิจกรรมค�าวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

และกิจกรรมค�าปฏิเสธของฉัน) ส่งผลให้คะแนนมนุษยสัมพันธ์ของ

กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปีที่ 4 

สงูกว่าก่อนเข้าร่วมกจิกรรม จึงควรน�ากจิกรรมด้านดังกล่าวไปจดัให้

แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาต่างๆ และในชั้นปีต่างๆ เพื่อเพิ่ม

ระดับมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาให้สูงขึ้น

 2. จากการศึกษาพบว่ากิจกรรมกลุ่มด้านการรู้จักและ

ยอมรับผู้อื่น (ประกอบด้วยกิจกรรมแจกันดอกไม้หลายมุมมองและ

กิจกรรมมองต่างมุม) และกิจกรรมกลุ่มด้านการแสดงความซาบซ้ึง

และขอบคุณ (ประกอบด้วยกิจกรรมซองความดีและกิจกรรมกล่าว

ค�าขอบคณุ) ส่งผลให้คะแนนมนษุยสมัพนัธ์ของกลุม่ตวัอย่างซึง่เป็น

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเข้าร่วม

กิจกรรมอย่างไม่มีนัยส�าคัญอย่างสถิติ จึงควรปรับปรุงกิจกรรมดัง

กล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มตัวอย่างก่อนน�าไปใช้เพื่อเพิ่ม

ระดับมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาให้สูงขึ้น

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. สามารถด�าเนนิการเป็นการวจิยัเชงิทดลอง โดยให้มกีาร

วัดซ�้าภายหลังจากส้ินสุดการท�ากิจกรรมกลุ่ม เพื่อท�าให้ทราบถึง

ความคงทนจากผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อมนุษยสัมพันธ์

 2. สามารถด�าเนนิการเป็นการวจิยัเชิงทดลองโดยจดักระท�า

กบักลุ่มตวัอย่างอืน่ เช่น นกัศึกษาคณะอืน่ๆ ในมหาวิทยาลยัราชภฏั

ราชนครนิทร์ หรอืนกัศกึษาของคณะครศุาสตร์ ในมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ 

เพือ่ให้ทราบถงึประสทิธภิาพของกจิกรรมกลุม่ทีม่ต่ีอมนษุยสมัพนัธ์ 

ในหลากหลายบริบท
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