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รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี โยเหลา, Assist Professor Dr. Kanu Priya Mohan.
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อทาความเข้าใจถึงความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรมใน
นิสติ 2) รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ เพือ่ อธิบายลักษณะการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของความฉลาด
ทางวัฒนธรรมของนิสติ โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสานวิธี แบบสารวจตามลาดับ แบ่งการวิจยั เป็ น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การศึ ก ษาเชิง เชิง ปรากฏการณ์วิท ยาแบบตีค วาม (Hermeneutic Phenomelogy) ตาม
แนวคิดมาร์ติน ไฮเดกเกอร์ (Martin Heidegger) ซึ่งดาเนินการศึกษาวิจยั ตามกระบวนการวิจยั แบบแวน แมน
เนน (Van Manen) การเก็บรวบรวมข้อ มูลใช้การสัมภาษณ์เชิง ลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญ จานวน 6 คน ผลการวิจยั พบว่า นิสติ ได้ให้ความหมายความฉลาดทางวัฒนธรรมใน 6 ลักษณะ ได้แก่ ชอบ
เจอความท้าทาย การจัดการความคิด การปรับเมื่อเจอความแตกต่าง ยอมรับฟังความคิดเห็น การถนอมนา้ ใจ
การอ่อนน้อมถ่อมตน
ระยะที่ 2 เป็ นการศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของความฉลาดทาง
วัฒนธรรม สรุปผลได้ดงั ต่อไปนี้ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของปัจจัยบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ
ประสบการณ์ระหว่างฝึ กสอน และความฉลาดทางวัฒนธรรมของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีอิทธิพลตรงทางลบกับความฉลาดทางวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน
มีอิทธิพลตรงกับความฉลาดทางวัฒนธรรม บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีอิทธิพลตรงทางลบกับความสัมพันธ์ระหว่าง
นิ สิตกับนักเรียน บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีอิทธิพ ลตรงทางลบกับ ความสัมพันธ์ระหว่ างนิ สิตกับ เพื่อน และ
บุคลิกภาพแบบประนีประนอมมีอิทธิพลตรงกับความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อน บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
มีอิทธิพลทางตรงกับความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์ (2) เพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุของความฉลาดทางวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจาลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุระหว่ างประสบการณ์สอนครัง้ แรกและครัง้ ที่สอง พบว่า มีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน 1 ตัวแปรสังเกต รวมทัง้ พบว่า มีค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงที่ต่างกัน 6 ตัวแปรแฝง ซึ่งกลุ่ม
ประสบการณ์สอนครัง้ แรก สู งกว่ากลุ่มประสบการณ์สอนครัง้ ที่สอง ได้แก่ บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว และกลุ่ม
ประสบการณ์สอนครัง้ แรกตา่ กว่ า ประสบการณ์สอนครัง้ ที่สอง ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่ างนิ สิตกับนักเรียน
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งนิ สิต กับ เพื่อ น บุค ลิก ภาพแบบเปิ ด รับ ประสบการณ์ บุ ค ลิก ภาพแบบประนี ป ระนอม
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (3) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิ สติ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลชี้ว่า การวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมในครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ไม่มคี วามแตกต่างกัน
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This research had two phases: phase one was qualitative research and the objective of the study
was to understand the meaning of cultural intelligence among undergraduate students. The data was
collected by in-depth interviews with six key informants. The data were analyzed through the use of
hermeneutic phenomenology, based on the philosophy of Martin Heidegger, and the steps in the research
process were developed by van Manen (1990). The results were showed six themes of cultural intelligence,
which included the following: to provide 1) a challenges; 2) idea management; 3) adjustment in terms of
difference; 4) acceptance of other opinion; 5) to maintain public goodwill and 6) humility.
Phase two involved quantitative research. The statistical tools used for data analysis in the
research included mean, standard deviation and Path Analysis though the LISREL Version 8.72 program.
The objectives of this phase had three purposes. The results, showed that agreeableness had a directly
negative effect on cultural intelligence. In addition, relationships between undergraduate students and
other students, relationships between undergraduate students and their friends and relationships between
undergraduate students and teachers had a directly positive effect on cultural intelligence. In addition,
extroversion had a directly negative effect on relationships between undergraduate students and students,
and undergraduate students and friends. In addition, the aspect of agreeableness had a directly positive
effect on relationships between undergraduate students and friends, and undergraduate students and
teachers. The second objective of phase two researched the invariance of the causal model of cultural
intelligence models one and two, showed different factor loading on one of the observed variables. Whereas,
there were four different coefficient effects of causal variables on outcome variables between group one
and group two. The testing of invariant latent mean structures revealed six differences in terms of latent
variable means across the two groups. Group one had higher means of one of the latent variables; which
was neuroticism. In contrast, group one had a lower mean of five latent variables: relationships between
undergraduate students and students, students and friends, openness, agreeableness, and
conscientiousness.
The third objective of phase two was to change the cultural intelligence of the undergraduate
students. The forty four undergraduate student were the samples in this study. The results showed that
there were no differences between periods one, two and three.
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ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จด้วยดี ด้วยความกรุณาแล่ะความช่วยเหลืออย่างดียง่ิ จากรองศาสตราจารย์
ดร. ดุษฎี โยเหลา และ Assist. Prof. Dr. Kanu Priya Mohan กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ทงั้ สองท่าน ที่
กรุณาให้คาปรึกษาแนะนา ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ทุกขัน้ ตอนด้วยความ
เอาใจใส่มาโดยตลอด รวมถึงช่วยให้ผูว้ จิ ยั ได้รบั ประสบการณ์ และได้ทราบถึงคุณค่าในการทางานวิจยั ซึง่ จะเป็ นผล
ต่อเนื่องในการพัฒนาวิธคี ิดและพัฒนาการทางาน ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมมากยิง่ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่ นกนก วงศ์ป่ิ นเพ็ชร ประธานควบคุมคุมปริญญานิพนธ์
อาจารย์ ดร. นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล และอาจารย์ ดร. เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช รวมถึงคณะกรรมการสอบปากเปล่า
ทุกคน ที่ได้ให้คาแนะนาเพือ่ ทาให้ผลการวิจยั มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ ตลอดระยะเวลาทีผ่ ูว้ จิ ยั ได้ศึกษาในสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒแห่งนี้ นอกจากจะได้ใช้ความรูต้ ่างๆ ที่ได้รบั มาใช้ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ยังช่วยจุดประกายการ
เรียนรูแ้ ก่ผูว้ จิ ยั และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องไม่มที ส่ี ้นิ สุด
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงต่อกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ห้ความร่วมมือเป็ นอย่างดีแก่
ผูว้ จิ ยั ในการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดระยะเวลาทีศ่ ึกษาวิจยั
ขอขอบพระคุณพีๆ่ บุคลาการฝ่ ายวิชาการของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ทีเ่ ป็ นกาลังใจโดยเฉพาะ
คุณวาสนา วงษ์เพชร คุณกรวิกา กัปตพลและคุณพิจติ รา ธรรมสถิตย์ ทีค่ อยให้ความช่วยเหลือ ติดต่อเกี่ยวกับ
เอกสาร
ขอขอบพระคุณพีๆ่ เพือ่ นๆ น้องๆ ร่วมสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์และเพือ่ นร่วมรุ่นโทควบเอกรุ่นที่ 1
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทเ่ี สียสละทัง้ กาลังกายและเป็ นกาลังใจอย่างดีเยีย่ มให้แก่ผูว้ จิ ยั อีกทัง้ ได้ร่วมทุกข์ร่วม
สุขกันมาตลอดระยะเวลาทีศ่ ึกษาในสถาบันแห่งนี้ โดยเฉพาะคุณชาริน สุวรรณวงศ์ คุณมติ ทาเจริญศักดิ์ ที่
ช่วยเหลือประสานงานในทุกขัน้ ตอนของการวิจยั
สุดท้ายนี้ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณของบิดา มารดาทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้ทุกสิง่ ทุกอย่างแก่ผูว้ จิ ยั มาโดยตลอด
ผูว้ จิ ยั จะไม่สามารถก้าวมาถึงความสาเร็จนี้ได้เลยหากมิได้รบั การอบรมเลี้ยงดูเป็ นอย่างดียง่ิ จากท่านทัง้ สอง รวมถึง
คอยเป็ นกาลังใจอันดีเยีย่ มแก่ผูว้ จิ ยั เสมอมา
นายสราวุฒิ ตรีศรี

สารบัญ
บทที่
หน้า
1
1 บทนา……………………………………..……………………………….....................................................
ภูมหิ ลัง………………………………............................................................................................
1
วัตถุประสงค์การวิจยั ..........................................................................................................
3
ความสาคัญของการวิจยั .....................................................................................................
4
ขอบเขตการวิจยั .................................................................................................................
4
นิยามปฏิบตั กิ าร…………………………………………………………………………………………………….
6
นิยามศัพท์เฉพาะ ...............................................................................................................
9
กรอบแนวคิดการวิจยั …………………………………………………………………………………………….
9
สมมติฐานการวิจยั ………………………………………………………………………………………………..
11
2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง ..............................................................................................
โมเดลการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย ................................................................................
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ...................................................................
ทักษะแห่งอนาคต ศตวรรษที่21 ……………………………………………………………………………….
วัฒนธรรม……………………………………………………………………………………………………………
ความหมายของวัฒนธรรม..............................................................................................
มิตขิ องวัฒนธรรม..........................................................................................................
องค์ประกอบของวัฒนธรรม ..........................................................................................
ความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence).............................................................
ความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรม ......................................................................
องค์ประกอบของความฉลาดทางวัฒนธรรม……………………………………………………………
ความแตกต่างของ Cultural Intelligence , Emotional intelligence และIntelligent
Quotient..................................................................................................................
ความสาคัญของความฉลาดทางวัฒนธรรม .....................................................................
แนวทางพัฒนาไปสู่ความฉลาดทางวัฒนธรรม…………………………………………………………
การวัดความฉลาดทางวัฒนธรรม………………………………………………………………………….
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับความฉลาดทางวัฒนธรรม…………………………………………………….
ประสบการณ์ฝึกสอนทีเ่ กี่ยวกับความฉลาดทางวัฒนธรรม.....................................................

12
12
17
17
20
20
20
21
23
23
24
27
27
28
31
32
33

สารบัญ (ต่อ)
บทที่
2 (ต่อ)
ประสบการณ์การฝึ กสอน.................................................................................................
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู………………………………………………………………………………
ความสาคัญของการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ……………………………………………………..
ด้านสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น…………………………………………………………………………
ความหมายของสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น ………………………………………………………
ความสาคัญของสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น……………………………………………………….
การวัดของประสบการณ์ดา้ นสัมพันธภาพระหว่างนิสติ กับเพือ่ น………………………………..
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับประสบการณ์ดา้ นสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น……………………….
ด้านสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์………………………………………………………………………
ความสาคัญของสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์……………………………………………………
วิธกี ารปฏิสมั พันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์……………………………………………………………
การวัดประสบการณ์สมั พันธภาพระหว่างนิสติ กับอาจารย์………………………………………..
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับประสบการณ์สมั พันธภาพระหว่างนิสติ กับอาจารย์……………………
ด้านสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน………………………………………………………………………
การวัดด้านสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน………………………………………………………….
ปัจจัยส่วนบุคคลทีส่ ่งผลต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ นักศึกษา..................... …….
บุคลิกภาพ....................................................................................................................
ความหมายของบุคลิกภาพ…………………………………………………………………………….
ความสาคัญของบุคลิกภาพ……………………………………………………………………………
องค์ประกอบของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ…………………………………………………….
พัฒนาการของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ………………………………………………………..
การวัดบุคลิกภาพบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ............................................................
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบกับความฉลาดทางวัฒนธรรม……….
สมมติฐานในระยะที่ 2 ข้อที่ 1……………………………………………………………………………….
การวิจยั ผสานวิธ…ี ………………………………………………………………………………………………

หน้า

3 วิธีดาเนิ นการวิจยั …………………………………………………………………………………………………..
การวิจยั ระยะที่ 1……………………………………………………………………………………………….

57
57

33
35
36
38
38
38
39
39
41
41
41
42
43
43
44
45
45
45
46
46
50
51
51
52
55

สารบัญ (ต่อ)
บทที่
3 (ต่อ)

หน้า

การเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก……………………………………………………………………………….
กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก……………………………………………………………………………………..
กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง………………………………………………………………………………………
เครื่องมือทีใ่ ช้……………………………………………………………………………………………..
วิธกี ารเข้าถึงกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล………………………………………………………………………………
การตรวจความถูกต้อง/เชื่อถือได้ของข้อมูล……………………………..............................
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ…………………………...................................................
การวิจยั ระยะที่ 2.........................................................................................................
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.......................................................................................
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั …………………………….............
การเก็บรวบรวมข้อมูล………………………………………………………………………………........
การวิเคราะห์ขอ้ มูล…………………………………………………………………………………….......
การพิทกั ษ์สทิ ธิ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูล....................................................................................................

57
58
58
59
60
60
60
61
61
63
82
83
84

4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล…………………………………………………………………………………………
สัญลักษณ์และอักษรย่อทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล………………………………………………..
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ……………………………………………………………………..
ความสัมพันธ์ของขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ทัง้ 2 ระยะ ..............................................
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ................………………………………………………………..

86
86
88
101
103

5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………..
สรุปและอภิปรายผลระยะที 1………………………………………………………………………….
สรุปและอภิปรายผลระยะที 2…………………………………………………………………..……..
ข้อจากัดในการวิจยั …………………………………………………......…………………………………

136
136
142
150

บรรณานุ กรม……………………………………………………………………………………………………………….
ภาคผนวก ..................................................................................................................................
ประวัตยิ ่อผูว้ จิ ยั ..........................................................................................................................

152
165
172

บัญชีตาราง
ตาราง
1 จานวนกลุม่ ตัวอย่างของนิสติ นักศึกษาจาแนกเป็ นคณะ………………………………………………….
2 เกณฑ์ดชั นีทใ่ี ช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล……………………………………..
3 ค่าสถิติความเที่ยงตรงเชิงจาแนกของข้อคาถามและตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่ 1………………………………………………………………………………………………………
4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Factor analysis) ของแบบวัดตัวแปร………………………..
5 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูล……………………………………………………………………………………….
6 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมกับผลการวิจยั ในระยะที่ 1…………….
7 จานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มรวม…………………………………………
8 จานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างตอบวัตถุประสงค์ระยะที่ 2 ข้อที่ 2………..
9 จานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างตอบวัตถุประสงค์ระยะที่ 2 ข้อที่ 3………..
10 ค่าสถิตพิ ้นื ฐานของตัวแปรสังเกตกลุ่มนิสติ ทีฝ่ ึ กประสบการณ์วชิ าชีพเสร็จสิ้นในโรงเรียน
ที่ 1 …………………………………………………………………………………………………………………
11 ค่ าสถิติพ้ ืนฐานของตัวแปรสัง เกตของกลุ่มนิ สิตที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนที่ 2
ได้ 1 เดือน………………………………………………………………………………………….…………….
12 ค่าสถิติพ้ นื ฐานของตัวแปรสังเกตกลุ่มนิสิตที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จสิ้นในโรงเรีย นที่
2……………………………………………………………………………………………………………………..
13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุม่ นิสติ ทีฝ่ ึ กประสบการณ์วชิ าชีพ กลุ่ม
รวม…………………………………………………………………………………………………………………
14 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุม่ นิสติ ทีฝ่ ึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
เสร็จสิ้นในโรงเรียนที่ 1 ……………………………………………………………………………..…………
15 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มนิสติ ทีฝ่ ึ กประสบการณ์วชิ าชีพเสร็จสิ้น
ในโรงเรียนที่ 2…………………………………………………………………………………………………..
16 ค่าสถิติทใ่ี ช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกตกลุม่ รวม……………………….
17 ค่าสถิติทใ่ี ช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกตกลุม่ นิสติ ทีฝ่ ึ กประสบการณ์
วิชาชีพเสร็จในโรงเรียนครัง้ แรก …………………………………………………………………………..
18 ค่าสถิติทใ่ี ช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกตกลุม่ นิสติ ทีฝ่ ึ กประสบการณ์
วิชาชีพเสร็จในโรงเรียนครัง้ ที่สอง………………………………………………………...………………..

หน้า
62
64
68
82
88
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
114
115
116

บัญชีตาราง (ต่อ)
ตาราง
หน้า
19 คะแนนมาตรฐานของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตามของกลุม่ รวม………………………………………………………………………………………... 118
20 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตเฉพาะทีม่ คี วาม
แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ………………………………………………………………………………………
123
21 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัวแปรผลเฉพาะที่มี
ความแตกต่างกันระหว่างกลุม่ ………………………………………………………………………………..
125
22 คะแนนมาตรฐานของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตามของกลุ่มนิสิตที่มีประสบการณ์การสอนครัง้ แรกและกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์
การสอนครัง้ ทีส่ อง……………………………………………………………………………………………… 127
23 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุของ
ความฉลาดทางวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรกและกลุ่มนิสติ
ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่ 2………………………………………………………………………….
130
24 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และช่วงคะแนน ของความฉลาดทางวัฒนธรรมการวัด
3 ครัง้ …………………………………………………………………………………………………………….. 131
25 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และช่วงคะแนน ของดัชนีบง่ ชี้ความฉลาดทางวัฒนธรรมการ
วัด 3 ครัง้ ………………………………………………………………………………………………………….. 132
26 ผลการวิเคราะห์คะแนนความฉลาดทางวัฒนธรรม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซา้
(ANOVA with Repeated Measures) ในระยะการวัด 3 ครัง้ ………………………………….. 133
27 ผลการทดสอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคู่ ของความฉลาดทางวัฒนธรรมในแต่ละ
ครัง้ ของการวัด……………………………………………………………………………………………………. 133
28 ผลการวิเคราะห์คะแนนความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้าน
ปัญญา ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซา้ (ANOVA with Repeated Measures) ใน
ระยะการวัด 3 ครัง้ ………………………………………………………………………………………………. 134
29 ผลการทดสอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคู ๋ ของความฉลาดทางวัฒนธรรมด้าน
แรงจูงใจ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรมในแต่ละครัง้ ของการวัด…………………………………. 135

บัญชีภาพประกอบ
ภาพประกอบ
1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั ……………………………………………………………………………………..
2 แสดงกรอบแนวคิดเพือ่ การประเมินผลการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยThe I-E-O Model
(Astin, 1993)…………………………………………………………………………………………………….
3 สาระวิชาหลักและทักษะเพือ่ การดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 …………………………………………….
4 แสดงการเกิดความฉลาดทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นวงจร……………………………………………………….
5 การแสดงแบบจาลองสมมติฐานของโครงสร้างจากความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ…………………………
6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ของความฉลาดทางวัฒนธรรม………………..
7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของความฉลาดทางวัฒนธรรม………………..
8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และเพือ่ น ความสัมพันธ์
ระหว่างนิสติ กับอาจารย์ และความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน……………………………….
9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว…………………………………
10 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของบุคลิกภาพแบบแสดงตัว…………………………………
11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ ………………….
12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของบุคลิกภาพแบบประนีประนอม…………………………
13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก………………………………
14 ความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรม…………………………………………………………………..
15 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิง
สาเหตุและผลของความฉลาดทางวัฒนธรรมของกลุม่ นิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนทีป่ รับแก้
ในกลุม่ รวม ……………………………………………………………………………………………………….
16 ผลการประมาณค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลมาตรฐานเปรี ย บเที ย บแบบจ าลองโครงสร้า ง
ความสัม พัน ธ์ป จั จัย เชิง สาเหตุท่ีมีต่ อ ความฉลาดทางวัฒ นธรรมระหว่ า งกลุ่ม นิ สิต ที่มี
ประสบการณ์การสอนครัง้ แรกและกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง โดยแสดง
เส้นทีม่ คี วามแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม…………………………………………………………….......

หน้า
10
14
18
26
53
68
69
73
75
77
78
78
81
90

119

128

บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
ในยุคของศตวรรษที่ 21 ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีท่ที นั สมัย
ส่งผลให้สงั คมมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วทัง้ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้องค์ความรู ้
ต่างๆ ได้ถกู สร้างขึ้นและแผ่ขยายไปสู่ทุกสังคมทัว่ โลกอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน ซึง่ ผลลัพธ์ท่ี เกิดขึ้นนัน้ มีผลต่อ
สภาพการดาเนินชีวิตของคนทุกระดับชัน้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กาลังเติบโตและเป็ นกาลังสาคัญของ
ประเทศ ซึ่งหากไม่ได้รบั การดูแล จัดการให้อยู่ในความเหมาะสม อาจจะก่อให้เกิดการสูญเสียกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศ ดังนัน้ การเตรียมบุคคลให้มคี วามพร้อมรับมือกับความเปลีย่ นแปลงจึงเป็ นสิ่งสาคัญซึ่งต้องอาศัย
ทักษะในการเรียนรู แ้ ละปรับตัวสูง (วิจารณ์ พานิช. 2554: 18) จากที่กล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ทีใ่ ห้ความสาคัญการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มภี มู คิ ุ ม้
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย พร้อมทัง้ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจาก
ผูอ้ ่นื สร้างจิตสานึกให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมายซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพือ่ ประโยชน์สุขที่ยงั ่ ยืน
ของสังคมไทย
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้ความสาคัญในด้านทักษะการคิดและการเพิ่มองค์ความรู ้ อีกทัง้
ความสามารถในการทางานและการดารงชีวิต เน้นการยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and adaptability)
เพื่อให้มคี วามสามารถในการทางานและดารงชีวติ อยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มคี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
เป็ นอย่างดี อีกทักษะหนึ่งที่มคี วามสาคัญคือ การยอมรับในข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมและภารกิจของทีมงานที่
แตกต่ างกัน หลากหลายลัก ษณะได้โ ดยไม่รูส้ ึกเครียดหรือแปลกแยก (Partnership for 21st Century Skill.
ออนไลน์) ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้บุคคลสามารถคิด ทางาน แก้ปญั หา สื่อสาร และร่วมมือกันทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไปตลอดชีวติ
การปรับตัวให้ทนั กับเหตุการณ์ในสังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนัน้ ถือเป็ น
คุณลักษณะที่สาคัญเช่นกัน เมือ่ นิสติ นักศึกษาเข้าสู่ระบบอุ ดมศึกษา ซึ่งเป็ นภาวะการเปลี่ยนผ่านสู่สภาพแวดล้อม
ใหม่ทเ่ี ป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงจากการศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะนิสติ ชัน้ ปี
ที่ 1 ซึ่งได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นผ่านเข้าสู่บริบทวัฒนธรรมใหม่มากที่สุดเมือ่ เทียบกับนิสติ ชัน้ ปี อ่นื ๆ ช่ว งนี้
นิสิตจะได้เผชิญกับประสบการณ์และสิ่งต่างๆ มากมาย (ธีรเดช ฉายอรุณ. 2542) ที่อาจเป็ นไปได้ทงั้ ในทางบวก
ทางลบ ทัง้ นี้นิสติ ยอมรับว่าในปี แรกของการศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นการเปลีย่ นแปลงและมีการปรับตัวที่ค่อนข้าง
สับสน จาเป็ นต้องพัฒนาให้มอี ุปนิสยั ที่ดี รูจ้ กั ความสมดุลระหว่างการเรียนและการทากิจกรรม และมีความมุ่งมัน่
ในการแก้ปญั หาและฟันฝ่ าอุปสรรคที่เกิดขึ้น (ทรรศนียา กัลยาณมิตร. 2530) ทักษะต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้นิสติ
มีการปรับตัวทีด่ แี ละพร้อมทีจ่ ะดารงอยู่ในมหาวิทยาลัยจนสาเร็จการศึกษา
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การลดปัญหาความแตกต่างของวัฒนธรรม (Cultural diversity) นัน้ นิ สิตควรจะเปิ ดใจและมีการ
สื่อสารกับเพื่อนที่มาจากต่างวัฒนธรรม โดยการสื่อสารนัน้ จะทาให้เกิดการเรียนรู ้ การตอบสนองและแลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ (Earley; Ang; & Tan. 2006) ซึง่ การปรับตัวของนิสติ นัน้ สามารถเห็นได้จากขีดความสามารถ
(Capability) ของประสิทธิภาพในการปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมใหม่ (Earley; & Ang. 2003) ในมหาวิทยาลัย
ส่ว นใหญ่ จ ะมุ่ง เน้นการศึ กษาค้นคว้า และรับผิดชอบด้ว ยตนเอง ส่ง เสริม ให้นิสิต รู จ้ กั การแบ่ง เวลา การสร้า ง
สัมพันธภาพกับอาจารย์ การคบเพื่อน การเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ถ้านิสติ ขาดคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น
อาจทาให้เกิดความรู ส้ ึกเหงาและเศร้าซึม รวมทัง้ มีความขัดแย้ง ภายในใจเกี่ยวกับค่ านิยมในมหาวิทยาลัย ซึ่ง
แนวทางในการแก้ปญั หาดังกล่าวนัน้ จาเป็ นต้องอาศัยทักษะส่วนบุคคลและความพยายามในการปรับตัว ทัง้ ยังต้อง
อาศัยบุคคลที่มปี ระสบการณ์มากกว่าคอยให้คาแนะนา (สุกญั ญา ตันตระบัณฑิตย์. 2548) ในทางกลับกันถ้านิสติ
ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ เนื่องจากเกิดความวิตกกังวล จะทาให้ไม่สามารถดาเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น และอาจก่อให้เกิด พฤติกรรมอันไม่พงึ ประสงค์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียน จนอาจ
ลุกลามไปถึงการลาพักการเรียนหรือลาออกในที่สุด สิ่งเหล่านี้นบั เป็ นการสูญ เปล่าทางการศึกษา (ปวีณา ไชยชมภู .
2549) การปรับ ตัว จึง มีค วามส าคัญ เพราะหากบุค คลสามารถปรับ ตัว ได้ดี ก็จ ะสามารถด ารงชีวิต ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือผู อ้ ่นื ได้ดี ดังนัน้ นิสติ ควรจะพัฒนาตนเองและให้เกิดความ
เชื่อมันและมี
่
ความสามารถในการเผชิญปัญหา รวมทัง้ มีความเข้าใจในวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างได้เป็ นอย่างดี
การทีน่ ิสติ มีความสามารถในการทาความเข้าใจในวัฒนธรรมรวมทัง้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
ใหม่นนั้ เรียกว่า ความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural intelligence: CQ) ประกอบด้วย 4 มิติ (Early; & Ang.
2003; Ang; et al. 2007) ได้แก่ 1) ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ (Motivational) คือ ความสามารถ
ของบุคคลในการควบคุมความสนใจและแรงขับทีม่ ตี ่อการเรียนรูแ้ ละการทางานในสถานการณ์ท่มี คี วามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 2) ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (Cognitive) คือ ความรูท้ างวัฒนธรรมของบุคคลเรื่อง
แบบแผน การประพฤติ และจารีตประเพณี 3) ความฉลาดทางอภิปญั ญา (Meta-Cognitive) คือ ความฉลาดทาง
วัฒนธรรมที่เป็ นลักษณะของจิตสานึกหรือการรูต้ วั และตระหนักรูท้ างวัฒนธรรมของบุคคล และ 4) ความฉลาด
ทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (Behavior) คือ ความสามารถของบุคคลในการแสดงออกด้านพฤติกรรมทัง้ ทาง
วาจาและท่าทางได้อย่างเหมาะสม บุคคลทีม่ คี วามฉลาดทางวัฒนธรรมสูงจะสามารถเข้าใจในวัฒนธรรมและปรับตัว
ให้เ ข้า กับ สถานการณ์ ท่ีมีค วามแตกต่ า งหลากหลายทางวัฒ นธรรมได้ ( Earley; & Ang. 2003; Earley; &
Mosakowski. 2004)
จากการทบทวนงานวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางวัฒนธรรม พบว่า
ตัวแปรดังกล่าวได้มที งั้ ภายในและต่างประเทศ สาหรับงานวิจยั ในต่างประเทศ นักวิจยั ได้ให้ความสนใจในตัวแปร
ดังกล่าวโดยส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาองค์ประกอบของความฉลาดทางวัฒนธรรม ปัจจัยต่างๆ ที่มสี ่งผลต่อความ
ฉลาดทางวัฒนธรรม และความฉลาดทางวัฒนธรรมที่มสี ่งผลต่อความการปฏิบตั ิงาน ส่วนงานวิจยั ในประเทศไทย
นักวิจยั ยังให้ความสนใจในความฉลาดทางวัฒนธรรมน้อย ซึง่ งานวิจยั ในแวดวงการศึกษาทีพ่ บเป็ นลักษณะของการ
พัฒนาแบบวัดในนักเรียน และนอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ที่ศึกษาในบริบทอื่น เช่น การศึกษาผลการปฏิบตั ิงานของ
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แรงงานต่างด้าวรวมทัง้ ภาวะผูน้ าในวงการธุรกิจ จากการทบทวนวรรณกรรม ยังไม่พบว่ามีงานวิจยั ที่ศึกษาตัวแปร
ความฉลาดทางวัฒนธรรมในกลุ่มนิ สิต และยังไม่พบงานวิจยั ที่ศึกษาความหมายที่แท้จริงของความฉลาดทาง
วัฒนธรรมในกลุม่ ดังกล่าวอีกด้วย
จากประเด็นข้างต้น เป็ นที่มาของรูปแบบและวัตถุประสงค์ในงานวิจยั ชิ้นนี้ โดยการศึกษานี้ ผูว้ ิจยั ได้
ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบผสานวิธี (Mixed method research) โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพนาตามด้วยการ
วิจยั เชิงปริมาณ โดยการศึกษาระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั มีความสนใจในการศึกษาความหมายของการทีน่ ิสติ นักศึกษามีความ
ฉลาดทางวัฒนธรรม เพือ่ พัฒนาศักยภาพของนิสติ ให้มคี วามสามารถในการเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายใต้
บริบทของวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายได้ ผนวกกับการใช้ฐานความคิดของ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st
Century skills) ที่ม่งุ เน้นให้บุคคลเห็นความสาคัญของความสามารถในการทางานกับผู อ้ ่ืนทัง้ ต่างวัยและต่าง
วัฒนธรรม
ในทางพฤติกรรมศาสตร์เชื่อว่า การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมใดๆ นัน้ ขึ้นอยู่กบั หลายปัจจัยประกอบกัน ผูว้ ิจยั จึง
สนใจทีจ่ ะศึกษา กระบวนการทีท่ าให้นิสติ เกิดความฉลาดทางวัฒนธรรมและรูปแบบเชิงสาเหตุของการมีความฉลาด
ทางวัฒ นธรรมในการศึ ก ษาระยะที่ 2 โดยศึ ก ษารู ป แบบความสัม พัน ธ์โ ครงสร้า งเชิ ง สาเหตุ เพื่อ รู ป แบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ของความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสิต โดยระเบียบวิธีวิจยั ดังกล่าวสามารถ
อธิบายโมเดลเชิงสาเหตุของความฉลาดทางวัฒนธรรมในกลุ่มนิสติ และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุของความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สามารถใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มคี วามพร้อมและขีดความสามารถในแข่งขัน สามารถแก้ปญั หาต่างๆได้
สามารถปรับตนเองให้เข้าสิง่ แวดล้อมรอบตัว รวมทัง้ สามารถดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์กำรวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั ใช้วิธีการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed methods research) โดยใช้วิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ
เพื่อทาความเข้าใจความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทแวดล้อมทีศ่ ึกษาและการวิจยั เชิง
ปริมาณตามรูปแบบ (Exploratory sequential design) ดังนัน้ จึงแบ่งวัตถุประสงค์การวิจยั เป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1: เพือ่ ทาความเข้าใจถึงความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรมในนิสติ
ระยะที่ 2: เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทที่
เปลีย่ นแปลงของนิสติ ฝึ กสอน
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ประสบการณ์ระหว่าง
ฝึ กสอน และความฉลาดทางวัฒนธรรมของสถานทีฝ่ ึ กประสบการณ์วชิ าชีพทีแ่ ตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาความไม่แปรเปลีย่ นของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบท
ทีแ่ ตกต่างกัน
3. เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ

4

ควำมสำคัญของกำรวิจยั /ประโยชน์ท่คี ำดว่ำจะได้รบั
จากการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั คาดว่าผลการวิจยั จะก่อให้เกิดองค์ความรูเ้ กี่ยวกับความฉลาดทางวัฒนธรรม
ใน 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านทฤษฎี ข้อค้นพบนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อช่วยยืนยันการนากรอบแนวคิด
ทางทฤษฎีโมเดลการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยของแอสทิน (Astin. 1993) มาอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของการเกิดความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทการศึกษาของไทย และ 2) ค้นพบความหมายของความฉลาดทาง
วัฒนธรรมภายใต้บริบทสังคมไทย ซึง่ อาจจะนาไปใช้เป็ นพื้นฐานต่อยอดสู่การวิจยั และพัฒนาต่อไป ให้มคี วามเข้าใจ
ในตัวแปรความฉลาดทางวัฒนธรรมมากขึ้น
2. ด้านการปฏิบตั ิ ข้อค้นพบนี้จ ะก่อให้เกิดประโยชน์ คือ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมและ
นโยบายการจัดการศึกษา เพื่อเอื้อให้นิสติ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยจะทราบปัจจัยที่เป็ นเหตุและผล
ของการเกิดความฉลาดทางวัฒ นธรรม โดยผ่ า นประสบการณ์ท างด้า นความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งนิ สิต กับเพื่อ น
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน เพือ่ เป็ นแนวทางในพัฒนาพฤติกรรม
ที่เหมาะสมโดย อันจะนาไปสู่การเรียนรูเ้ พื่อพัฒนานิสติ ให้มคี วามสามารถเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่
แตกต่างหลากหลายได้

ขอบเขตกำรวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed methods research) แบบสารวจตามลาดับ
(Exploratory sequential design )(Creswell; & Plano Clark. 2011) ซึ่ง ผู ว้ ิจ ยั ได้แ บ่ ง การวิจ ยั ออกเป็ น 2
ระยะ คือ ระยะที่ 1 ดาเนินการวิจยั โดยวิธีเชิงคุณภาพซึ่งเป็ นการสืบค้นหาความรู ค้ วามจริงอย่างละเอียดลึกซึ้ง
เกี่ ย วกับ ความฉลาดทางวัฒ นธรรม (Cultural intelligence) โดยการศึ ก ษาครัง้ นี้ มุ่ง ท าความเข้า ใจการให้
ความหมายของนิ สิต ของความฉลาดทางวัฒนธรรมว่ าเป็ นอย่างไร ซึ่ง ในกรณี ศึกษาครัง้ นี้ ผู ว้ ิจ ยั ทาการเลือ ก
กรณี ศึกษาแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก (Purposeful sampling) ของชาย โพธิสิตา (2552) คือ
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชัน้ ปี ท่ี 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งกาลังฝึ กสอนประสบการณ์
วิชาชีพครู ผลการวิจยั ที่ได้จากระยะที่ 1 นามาเป็ นพื้นฐานในการนิยามตัวแปร และมีการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับตัว แปรสาเหตุของความฉลาดทางวัฒนธรรม ซึ่ง เมื่อรวมกับการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่ในบริบท
ต่างประเทศ เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มเดีย วกันในระยะที่ 2 โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ 1) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ประสบการณ์ระหว่างฝึ กสอน และความฉลาด
ทางวัฒนธรรมของสถานที่ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพที่แตกต่างกัน 2) เพือ่ ศึกษาความไม่แปรเปลีย่ นของโมเดลปัจจัย
เชิงสาเหตุของความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทที่แตกต่างกัน และ 3) เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงความฉลาดทาง
วัฒนธรรมของนิสติ
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ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ในการวิจยั ระยะที่ 1 ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้จ ะมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม
นิสิตที่เรียนในหลักสู ตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชัน้ ปี ท่ี 5 ที่สามารถสะท้อนความหมายของความฉลาดทาง
วัฒนธรรม และในการวิจยั ระยะที่ 2 นิสติ ที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชัน้ ปี ท่ี 5 มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ จานวน 531 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ในการวิจยั ระยะที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ นิสติ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ปี ชัน้ ปี ท่ี 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จานวน 6-10 คน และในการวิจยั ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบ่งตามสมมติฐาน โดยสมมติฐานที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง
คือ นิ สิต ฝึ ก ประสบการณ์วิชาชีพ ฯ จ านวน 323 คน โดยสมมติฐานที่ 2 และ 3 กลุ่ม ตัว อย่ าง คือ นิ สิต ฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพฯ ทีท่ ่มี ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก จานวน 180 คน และนิสติ ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพฯ ที่มี
ประสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง จานวน 187 คน และสมมติฐานที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพฯ ทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูล 3 ครัง้ จานวน 44 คน
ขอบเขตด้ำนตัวแปร
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ซึง่ มีดงั นี้
1. ตัวแปรด้านบุคคล ประกอบด้วย บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1 บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว
1.2 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
1.3 บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์
1.4 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
1.5 บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
2. ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย ประสบการณ์ระหว่างการฝึ กสอน ได้แก่
2.1 ประสบการณ์ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น
2.2 ประสบการณ์ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
2.3 ประสบการณ์ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน
3. ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ความฉลาดทางวัฒนธรรม ได้แก่
3.1 ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ
3.2 ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา
3.3 ความฉลาดทางวัฒนธรรมอภิปญั ญา
3.4 ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม
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นิ ยำมปฏิบตั กิ ำร
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้รบั การกาหนดความหมายของตัวแปรและวิธี การวัดตามความหมาย ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้
ควำมฉลำดทำงวัฒนธรรม (Cultural Intelligence) หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลที่เรียนรู ้
และทาความเข้าใจ รวมทัง้ เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง รูจ้ กั ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้
สามารถทางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ประกอบด้วย 4 มิติ คือ
1. ควำมฉลำดทำงวัฒนธรรมด้ำนแรงจูงใจ (Motivational) หมายถึง ความสามารถของนิสิตใน
การเรี ย นรู แ้ ละควบคุ ม ความสนใจ รวมทัง้ พลัง หรือ แรงขับ (drive) ต่ อ การเรีย นรู ใ้ นสถานการณ์ท่ีมีค วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรม
2. ควำมฉลำดทำงวัฒนธรรมด้ำนปัญญำ (Cognitive) หมายถึง ความสามารถของนิสิตในด้าน
ความรูท้ างวัฒนธรรมของนิ สติ ได้แก่ ความรูใ้ นเรื่องทัว่ ไป (General knowledge) และความรูใ้ นสภาพแวดล้อม
เฉพาะ (Specific knowledge)
3. ควำมฉลำดทำงวัฒนธรรมด้ำนอภิปญั ญำ (Meta-Cognitive) หมายถึง ความสามารถของนิสิต
ที่เป็ นลักษณะของจิตสานึกหรือการรูต้ วั และตระหนักรูท้ างวัฒนธรรมของบุคคล เน้นที่กระบวนการเรียนรูแ้ ละ
เข้าใจในระดับสู ง (higher-order cognitive processes) ได้แก่ 1) การวางแผน (Planning) 2) การตระหนักรู ้
(Awareness) และ 3) การตรวจสอบ (Checking)
4. ควำมฉลำดทำงวัฒนธรรมด้ำนพฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ความสามารถของนิสติ ในการ
แสดงออกด้านพฤติกรรมทัง้ ทางวาจาและท่าทางได้อย่างเหมาะสม เมือ่ มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น ซึ่งนิสติ ที่มคี วาม
ฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรมสูงจะสามารถเข้าใจในวัฒนธรรม และปรับตัวกับพฤติกรรมในสถานการณ์ท่มี ี
ความแตกต่างกันได้
สาหรับการวิจ ยั ในครัง้ นี้ ผู ว้ ิจ ยั ใช้แบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence) จาก
งานวิจยั ของภริดา ตันติเวทเรืองเดช (2556) ทีส่ ร้างขึ้นตามแนวคิดของอังและคณะ (Ang; et al. 2007) ซึง่ พัฒนา
มาจากแนวคิดของอังและคณะ (Ang; et al. 2007) รวมกับผลการวิจยั ระยะที่ 1 ซึ่งศึกษาระดับของความฉลาด
ทางวัฒนธรรมไว้ ได้แก่ 1) ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ (Motivational) 2) ความฉลาดทางวัฒนธรรม
ด้านปัญญา (Cognitive) 3) ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา (Meta-Cognitive) และ 4) ความฉลาด
ทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (Behavior) ให้คะแนนประเมินค่า 6 ระดับ แต่ละข้อคาถามจะให้คะแนนโดยใช้
มาตรวัด ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” นิสติ ทีได้คะแนนที่สูง แสดงว่า เป็ นผูท้ ่มี คี วามฉลาด
ทางวัฒนธรรมสูงกว่านิสติ ทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
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ควำมสัมพัน ธ์ระหว่ ำ งนิ สิต กับเพื่ อ น (Pre-service teachers – peer relationship) หมายถึง การ
ปฏิบตั ิของนิสิตกับเพื่อนที่ปฏิบตั ิทงั้ ในและนอกห้องเรียน ซึ่งเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในเรื่องการเรียน
และเรื่อ งส่ว นตัว รวมทัง้ แสดงความคิดเห็นร่ ว มกันเกี่ยวกับ ประเด็นปัญ หาและเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อ ให้เกิด
ความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อน ซึ่งพัฒนามาจากแบบวัด
ของปัญชลี พึ่งพิศ (2548) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษา ให้คะแนนประเมินค่า 6 ระดับ แต่ละข้อ
คาถามจะให้คะแนนโดยใช้ระบบวัด จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นิสติ ที่ได้คะแนนสูง แสดงว่า เป็ นบุคคลที่มี
ประสบการณ์ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ นสูงกว่านิสติ นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนิ สิตกับ อำจำรย์ (Pre-service teachers – teacher relationship) หมายถึง
การปฏิบตั ิของอาจารย์พ่เี ลี้ยง/นิเทศก์ต่อนิสิตที่เป็ นกันเอง เปิ ดโอกาสให้นิสิตสามารถปรึกษาได้ทงั้ ในและนอก
ห้องเรียน เพือ่ ให้เกิดความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์ ซึง่ พัฒนามาจากแบบวัด
ของปัญชลี พึ่งพิศ (2548) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษา ให้คะแนนประเมินค่า 6 ระดับ แต่ละข้อ
คาถามจะให้คะแนนโดยใช้ระบบวัด จาก “จริงที่สุด ” ถึง “ไม่จริงเลย” นิสิตที่ได้คะแนนสู ง แสดงว่า เป็ นผู ท้ ่ีมี
ประสบการณ์ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์สูงกว่านิสติ นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำ งนิ สิตกับ นักเรียน (Pre-service teacher – student relationship) หมายถึง
การปฏิบตั ิของนิสติ ฝึ กสอนที่มตี ่อนักเรียนที่เป็ นกันเอง ช่วยเหลือและส่งเสริมในนักเรียนทัง้ ในและนอกห้องเรียน
เพือ่ ให้เกิดความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน ซึ่งพัฒนามาจากแบบวัด
ของปัญชลี พึ่งพิศ (2548) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษา ให้คะแนนประเมินค่า 6 ระดับ แต่ละข้อ
คาถามจะให้คะแนนโดยใช้ระบบวัด จาก “จริงที่สุด ” ถึง “ไม่จริงเลย” นิสิตที่ได้คะแนนสู ง แสดงว่า เป็ นผู ท้ ่ีมี
ประสบการณ์ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียนสูงกว่านิสติ ทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
บุคลิกภำพแบบหวัน่ ไหว (Neuroticism) หมายถึง คุณลักษณะของนิสิตที่มีความวิตกกังวล ความ
โกรธแค้น ความซึมเศร้า ความประหม่า ความหุนหันพลันแล่น ใจเร็ว และความไม่มนคงในจิ
ั่
ตใจ
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัด บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ด้านบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวตาม
แนวคิ ด ของคอสตาและแมคเคร (Costa; & McCrae. 1992) โดยใช้แ บบวัด NEO Five-Factor Inventor
(NEO-FF) ซึ่ง กฤติการ์ หล่อวัฒนวงศ์ (2547) เป็ นผูแ้ ปลแบบวัดดังกล่าว ให้คะแนนประเมินค่า 6 ระดับ แต่ละ
ข้อคาถามจะให้คะแนนโดยใช้มาตรวัด ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” นิสิตทีได้คะแนนที่สูง
แสดงว่า เป็ นผูท้ ม่ี บี คุ ลิกภาพแบบหวัน่ ไหวสูงกว่านิสติ ทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
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บุคลิกภำพแบบแสดงตัว (Extraversion) หมายถึง คุณลักษณะของนิสิตที่มีการแสดงความอบอุ่น
ชอบสังสรรค์ การแสดงออกอย่างเหมาะสม ความกระฉับกระเฉง แสวงหาความน่าตื่นเต้น และการมีอารมณ์ดี
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัด บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ด้านบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ตาม
แนวคิ ด ของคอสตาและแมคเคร (Costa; & McCrae. 1992) โดยใช้แ บบวัด NEO Five-Factor Inventor
(NEO-FF) ซึ่ง กฤติการ์ หล่อวัฒนวงศ์ (2547) เป็ นผูแ้ ปลแบบวัดดังกล่าว ให้คะแนนประเมินค่า 6 ระดับ แต่ละ
ข้อคาถามจะให้คะแนนโดยใช้มาตรวัด ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” นิสิตทีได้คะแนนที่สูง
แสดงว่า เป็ นผูท้ ม่ี บี คุ ลิกภาพแบบแสดงตัวสูงกว่านิสติ ที่ได้คะแนนตา่ กว่า
บุคลิกภำพแบบเปิ ดรับประสบกำรณ์ (Openness to experience) หมายถึง คุณลักษณะของนิสติ ที่มี
จินตนาการ มีสุนทรียภาพ มีอารมณ์ความรูส้ กึ มีการปฏิบตั จิ ริง มีความคิดแปลกใหม่ และค่านิยม
สาหรับการวิจ ยั ในครัง้ นี้ ผู ว้ ิจ ยั ใช้แบบวัด บุคลิก ภาพ 5 องค์ประกอบ ด้านบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับ
ประสบการณ์ ตามแนวคิ ดของคอสตาและแมคเคร (Costa; & McCrae. 1992) โดยใช้แ บบวัด NEO FiveFactor Inventor (NEO-FF) ซึ่ง กฤติการ์ หล่อวัฒนวงศ์ (2547) เป็ นผูแ้ ปลแบบวัดดังกล่าว ให้คะแนนประเมิน
ค่า 6 ระดับ แต่ละข้อคาถามจะให้คะแนนโดยใช้มาตรวัด ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” นิสติ
ทีได้คะแนนทีส่ ูง แสดงว่า เป็ นผูท้ ม่ี บี คุ ลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์สูงกว่านิสติ ทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
บุคลิก ภำพแบบประนี ประนอม (Agreeableness) หมายถึง คุ ณลัก ษณะของนิ สิตที่มีความเชื่อใจ
ไว้วางใจ ความตรงไปตรงมา การเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ้ ่นื การยอมให้ ความสุภาพอ่อนน้อม และความมีจิตใจ
อ่อนโยน
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ด้านบุคลิกภาพแบบประนีประนอม
ตามแนวคิดของคอสตาและแมคเคร (Costa; & McCrae. 1992) โดยใช้แบบวัด NEO Five-Factor Inventor
(NEO-FF) ซึ่ง กฤติการ์ หล่อวัฒนวงศ์ (2547) เป็ นผูแ้ ปลแบบวัดดังกล่าว ให้คะแนนประเมินค่า 6 ระดับ แต่ละ
ข้อคาถามจะให้คะแนนโดยใช้มาตรวัด ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” นิสิตทีได้คะแนนที่สูง
แสดงว่า เป็ นผูท้ ม่ี บี คุ ลิกภาพแบบประนีประนอมสูงกว่านิสติ ทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
บุคลิกภำพแบบมีจติ สำนึ ก (Conscientiousness) หมายถึง คุณลักษณะของนิสติ ที่มสี มรรถนะ ความ
มีระเบียบ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความมุง่ มันสู
่ ่ความสาเร็จ ความมีวนิ ยั ในตนเอง และความรอบคอบ
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ด้านบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึกตาม
แนวคิ ด ของคอสตาและแมคเคร (Costa; & McCrae. 1992) โดยใช้แ บบวัด NEO Five-Factor Inventor
(NEO-FF) ซึ่ง กฤติการ์ หล่อวัฒนวงศ์ (2547) เป็ นผูแ้ ปลแบบวัดดังกล่าว ให้คะแนนประเมินค่า 6 ระดับ แต่ละ
ข้อคาถามจะให้คะแนนโดยใช้มาตรวัด ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” นิสิตทีได้คะแนนที่สูง
แสดงว่า เป็ นผูท้ ม่ี บี คุ ลิกภาพแบบมีจติ สานึกสูงกว่านิสติ ทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
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นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ผู ท้ ่ีกาลัง ศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ปี ท่ี 5 ของหลักสู ตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.) ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งอยู่ในช่วงของการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู เป็ นระยะเวลา
3-4 เดือนต่อภาคการศึกษา เป็ นเวลา 2 ภาคการศึกษา
วัฒนธรรม หมายถึง รู ปแบบของกิจกรรมในการดาเนิ นชีวิตของมนุ ษย์ในสัง คมใดสัง คมหนึ่ง ซึ่ง มี
กฎเกณฑ์ วิธีการในปฏิบตั ิ ตลอดจนความเชื่อและค่านิยม ซึ่งมีการเรียนรูซ้ ่งึ และกัน สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตาม
ยุคสมัย สาหรับในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาวัฒนธรรมของนิสิต ฝึ กสอนในองค์ประกอบของวัฒนธรรม
ทางจิตใจ เนื่องจากนิสติ จะต้องพบกับวัฒนธรรมทีม่ คี วามแตกต่างกัน 2 บริบท ในบริบททีห่ นึ่งเป็ นวัฒนธรรมทีอ่ ยู่
ในมหาวิทยาลัย บริบทที่สองเป็ นวัฒนธรรมที่อยู่ในโรงเรียน ซึง่ บริบททัง้ สองนี้ ต่างก็มมี ติ ิของวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
กัน เช่น กฎกติกาในการอยู่ร่วมกันเพือ่ ให้สมาชิกของวัฒนธรรมนัน้ ๆ ลักษณะการแต่งกาย การให้ความสาคัญกับ
ระบบอาวุโส รวมถึงการเปลีย่ นบทบาทหรือสถานภาพของนิสติ

กรอบแนวคิดกำรวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้การวิจยั ผสานวิธีระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพและปริมาณ แบบสารวจ
ตามลาดับ (Exploratory sequential design) ของเครสเวลล์และพลาโน คลาร์ก (Creswell; & Plano Clark.
2011) เป็ นการวิจยั ทีม่ กี ารดาเนินการแต่ละระยะตามลาดับ โดยมีจดุ มุง่ หมายการวิจยั ดังนี้
ระยะที่ 1 ได้ดาเนินการวิจยั โดยใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงคุณภาพ ซึ่งเป็ นการสืบค้นหาความรูค้ วามจริงอย่างละเอียด
ลึกซึ้งเกี่ยวกับความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural intelligence) โดยการศึกษาครัง้ นี้ ม่งุ ทาความเข้าใจการให้
ความหมายความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสิตนักศึกษาว่าเป็ นอย่างไร ซึ่งในกรณีศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ ิจยั ทาการเลือก
กรณี ศึกษาแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก (Purposeful sampling) ของชาย โพธิสิตา (2552) คือ
นิสติ ทีก่ าลังในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชัน้ ปี ท่ี 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นาความหมายทีไ่ ด้จาก
ระยะที่ 1 มาใช้สร้างแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมในระยะที่ 2
ระยะที่ 2 เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทที่
เปลีย่ นแปลงของนิสติ ฝึ กสอน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้กรอบแนวคิดเพื่อการประเมินผลการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย (The
I-E-O Model) ของแอสติน (Astin. 1993) มากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ร่วมกับประเด็นที่ได้จากวิจยั
ในระยะที่ 1 โดยศึ ก ษาตัว แปรคุ ณ ลัก ษณะของนิ สิต นัก ศึ ก ษา ได้แ ก่ ตัว แปรบุ ค ลิก ภาพ 5 องค์ป ระกอบ
ประกอบด้วย บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพ
แบบประนี ประนอม และบุค ลิกภาพแบบมีจิตส านึ ก และตัว แปรประสบการณ์ใ นการฝึ ก สอน ประกอบด้ว ย
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ อาจารย์ และความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ
นักเรียน ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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สมมติฐำนกำรวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1. แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทม่ี ตี ่อความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ
2. แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง สาเหตุท่ีมีต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม นิ สิตการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครูครัง้ แรกและกลุม่ การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูครัง้ ทีส่ อง แตกต่างกัน
3. ค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่มี ตี ่อความฉลาดทางวัฒนธรรมระหว่าง
กลุม่ นิสติ การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูครัง้ แรกและกลุม่ การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูครัง้ ทีส่ อง แตกต่างกัน
4. การเปลีย่ นแปลงของความฉลาดทางวัฒนธรรม มีการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ตกต่างกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. โมเดลการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย Astin
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
3. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
4. วัฒนธรรม
4.1 ความหมายของวัฒนธรรม
4.2 มิตขิ องวัฒนธรรม
4.3 องค์ประกอบของวัฒนธรรม
5. ความฉลาดทางวัฒนธรรม
6. ประสบการณ์การฝึ กสอนที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางวัฒนธรรม
6.1 ประสบการณ์ในการฝึ กสอน
6.2 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น
6.4 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน
7. บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางวัฒนธรรม
8. การวิจยั ผสานวิธี

ตอนที่ 1: โมเดลการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
แอสติน (Astin. 1993) มีการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนา
นิสิต ได้มีการเสนอโมเดลความสัมพันธ์ท่ีกล่าวถึง ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะแรกเข้านิ สิต (Student inputs)
สภาพแวดล้อ มที่นิ สิต เข้าไปส่ ว นร่ ว มเกี่ย วข้อง (Environment) และผลลัพ ธ์ท่ีเกิดขึ้ นกับ นิ สิต (Outcomes)
ความหมายลักษณะหรือความสามารถพิเศษทีเ่ ป็ นจุดประสงค์ของการจัดการศึกษา ซึง่ คุณลักษณะแรกเข้าของนิสติ
(Student inputs) เป็ นลักษณะของนิสิตในระยะเริ่มเข้าการศึกษาในอุดมศึกษา รวมถึงประสบการณ์การเรียนรู ้
ต่างๆ ที่นิสติ ได้รบั การก่อนเข้าเรียน เช่ น ความรูจ้ ากรายวิชาๆ ที่นิสติ ได้เรียนรูใ้ นระดับมัธยมศึกษา ผลการเรียน
เหตุผลที่เข้าศึกษาในสถาบันศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบิดามารดา รวมทัง้ คุณลักษณะส่วนตัว
ของนิสติ เมือ่ เข้าสู่มหาวิทยาลัย (ปัญชลี พึง่ พิศ. 2548) เช่น ความสามารถเริ่มต้นเมือ่ นิสติ เข้ามาในมหาวิทยาลัยใน
โมเดล ทัง้ นี้คะแนนการสอบเข้ามักเป็ นข้อมูลแรกเข้าของนิสติ โดยพบว่าคะแนนสอบเข้ามีสมั พันธ์กบั คะแนนสอบ
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ในการจบการศึกษา แต่ในบางครัง้ จะพบว่าตัวแปรผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นกับนิสติ บางตัวไม่มขี อ้ มูลที่เป็ นข้อมูลแรกเข้าที่
จะสามารถนามาเทียบเคียงได้ เช่น จานวนนิสิตที่เรียนจบ การไม่มขี อ้ มูลที่สามารถเป็ นข้อมูลแรกเข้าในเรื่องนี้
ดังนัน้ การเลือกว่าข้อมูลใดควรจะเป็ นข้อมูลแรกเข้าจึงควรเลือกจากความเข้าใจที่ว่าลักษณะใดเป็ นลักษณะที่มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุดกับตัวแปรผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นกับนิสิตนัน้ เช่น ในกรณี ของผลลัพธ์ข องจานวนนิสิตที่เรียนจบ
ตัวข้อมูลลักษณะของนักเรียน จะสามารถใช้เกรดจากระดับมัธยมศึกษา และผลการสอบมาตรฐานกลางได้ ซึ่ง
พบว่าเป็ นตัวทานายที่สาคัญของการเรียน นอกจากนี้ยงั มีตวั แปรที่ไม่สามารถนาเอามาวัดในลักษณะที่เป็ นข้อมูล
แรกได้ คือ ความพึงพอใจ เนื่องจากสถานศึกษา 2 แห่งมีความแตกต่างกัน ประสบการณ์ก็มีความแตกต่างกัน
ดังนัน้ ความพึงใจในสถานศึกษาทัง้ 2 ระดับ จึงนาเอามาใช้เป็ นข้อมูลคู่ขนานไม่ได้ ซึ่งการจะแก้ปญั หาการไม่
สามารถจะหาข้อมูลแรกได้ของตัวแปรผลลัพธ์ของนิสติ ได้ นัน่ คือการไปถามนิสิตที่เข้ามา โดยให้เขาบอกว่าการที่
เขาจะเรียนจบหรือไม่จบหรือการทีเ่ ขามีความพึงพอใจเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยหรือไม่ เพราะอะไร
จากงานวิจยั ในอดีตที่ผ่านมาบอกว่าความคาดหวังของนิสติ ในตอนเริ่มเข้าสู่ในมหาวิทยาลัยจะมีผลลัพธ์กบั นิสติ ใน
ขณะที่จบการศึกษา หรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่านิสติ ส่วนใหญ่ สามารถคาดเดาอย่างมีเหตุผลว่า มีอะไรเกิดขึ้นกับเขา
ในขณะที่เรียนในมหาวิทยาลัย ส่วนสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา (Enrivonment) หมายถึง ประสบการณ์จริงที่นิสิต
ได้รบั ในระหว่างการเรียนซึง่ เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญมาก เนื่องจากเป็ นสิง่ ที่นกั การศึกษาได้มกี ารทาขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา
นิสติ ตามจุดมุ่งหมายที่ได้กาหนดไว้ ได้แก่ หลักสูตรและการเรียนการสอนทีส่ ถาบันได้มกี ารดาเนินการให้ นโยบาย
ของสถาบัน คณาจารย์ และเพือ่ นนิสติ รวมถึงประสบการณ์การเรียนรูท้ งั้ หมดทีน่ ิสติ มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องนับตัง้ แต่
เข้าศึกษาจนกระทัง่ สาเร็จการศึกษา ได้แก่ ลักษณะสถาบัน ความคิดเห็นต่อหลักสูตร รายวิชา การเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ และการเข้าร่ วมกิจกรรมของนิสิต และผลลัพธ์ทางการศึกษา (Outcomes) หมายถึง ผลลัพธ์ท่ี
เกิดขึ้นตลอดระยะที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษา แบ่งได้เป็ น 2 ด้าน คือ ด้านความรู ้ ซึ่งอาจจะหมายถึงคะแนนเฉลี่ย
สะสม การสาเร็จการศึกษา การมีงานทาที่ดี และผลลัพธ์ทางด้านจิต เช่น คุณลักษณะของนิสิตหลังจากที่ได้รบั
ประสบการณ์ต่างๆ จากสภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็ นความเปลี่ยนแปลงที่มผี ลมาจากการได้รบั
การศึกษาสามารถเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของนิสติ เมือ่ เริ่มเข้าศึกษา ดังนัน้ การประเมินผลการศึกษาควรเน้น
หรือควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมที่ส่งผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึ้นกับนิสติ
สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในกรอบแนวคิดนี้ คือ I – E – O โดยที่ O หมายถึง ตัวแปรตาม และ I กับ E หมายถึง
ตัวแปรอิสระ ซึง่ เป็ นสาเหตุของตัวแปรตาม

14
สิ่งแวดล้ อมทางการศึกษา
(Environment)

คุณลักษณะแรกเข้ าของนิสิต

(Student inputs)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นกับนิสิต
(Outcomes)

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดเพือ่ การประเมินผลการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย (The I-E-O Model)
ทีม่ า: แอสติน (Astin. 1993)
จากรูปแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร 3 กลุ่ม ตัวแปรคุณลักษณะแรกเข้าของนิสติ เป็ นลักษณะส่วน
บุคคล ตัวแปรสิ่งแวดล้อมทางการศึกษารวมถึงปัจจัยทีเ่ กี่ย วข้องกับการเรียนของนิสติ สุดท้ายคือตัวแปรผลลัพธ์ท่ี
เกิดขึ้นกับนิสิต เป็ นผลที่ได้คือทักษะความสามารถหรือคุณลักษณะ ซึ่ งผูว้ ิจยั กาลังพยายามที่จะพัฒนานิสิต โดย
จากข้อ มูลพื้นฐานของนิ สิต จะมีความเกี่ยวข้องกับผลลัพ ธ์ท่ีเกิดขึ้นกับนิสิต และสิ่ง แวดล้อมทางการศึ กษา 2
ประการ คือ ประการแรก คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะแรกเข้าของนิสิตกับผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นของนิสติ ที่มี
ความแตกต่างกันมีความคงที่แม้เวลาจะเปลี่ยนไป ประการที่สอง คือนิสิต ที่มลี กั ษณะแตกต่างกันจะเลือกอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่แตกต่างกัน คุณลักษณะแรกเข้าของนิสิต มีความสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นกับนิสิต
และสิ่งแวดล้อ มทางการศึกษา หมายความว่ า คุ ณลักษณะแรกเข้าของนิ สิต จะส่ง ผลต่ อความสัมพันธ์ระหว่าง
สิง่ แวดล้อมทางการศึกษาและผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึ้นกับนิสติ
กรอบแนวคิด นี้ น ามาใช้อ ธิบ ายพัฒ นาการทางด้า นการศึ กษาก็เพราะว่ า การจัด การศึ กษาในระดับ
มหาวิทยาลัยต้องการทีจ่ ะบรรลุเป้ าหมาย คือ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาและบุคคล ซึง่ บุคคลเหล่านี้
ได้แก่ นิสติ อาจารย์ ดังนัน้ ในการใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ คุณลักษณะแรกเข้ากับนิสติ และผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นกับนิสติ จะทา
ให้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสามารถ ความรู ้ รวมทัง้ ค่านิยม สามารถนามาประกอบกับข้อมูล
เกี่ ย วกับ ประสบการณ์ ท่ีนิ สิต แต่ ล ะคนได้ร บั ระหว่ า งการเรีย นก็จ ะท าให้เ กิด ความเข้า ใจว่ า ท าไมจึ ง มีค วาม
เปลีย่ นแปลงทีแ่ ตกต่างกันไป
การประเมินลักษณะของนิ สติ (Student Inputs)
ลักษณะของกรอบแนวคิด I-E-O นี้จาเป็ นต้องทราบข้อมูลลักษณะแรกเข้าของนิสติ ทัง้ หมดประกอบเข้า
ด้วยกัน เนื่องจากสาเหตุเบื้องต้น 2 ประการ คือ (1) คุณลักษณะแรกเข้าของนิสติ (inputs) เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ท่ี
เกิดขึ้นกับนิสิต (Outputs) และ (2) คุณลักษณะแรกเข้าของนิสิต (inputs) มีความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม
(หลักสูตรและแนวทางปฏิบตั ิ) เสมอจึงทาให้คุณลักษณะแรกเข้าของนิสติ (Inputs) มีความสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์ท่ี
เกิดขึ้นและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางการศึกษากับผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นกับ
นิสติ ทีส่ งั เกตได้ จะสามารถสะท้อนให้เห็นผลกระทบของคุณลักษณะแรกเข้าของนิสติ (Inputs) มากกว่าผลกระทบ
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ที่แ ท้จ ริ ง สภาพแวดล้อ มทางการศึ ก ษาที่มี ต่ อ ผลลัพ ธ์ท่ี เ กิ ด ขึ้น กับ นิ สิ ต The Cooperative institutional
Research Program (CIRP) ซึ่งดาเนินการมาเป็ นใช้เวลานานถึง 25 ปี กับข้อมูลนิสิตที่มเี กือบ 8 ล้านคน และมี
ข้อมูลสถาบันที่มากถึง 1,300 แห่ง วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลคุณลักษณะแรกเข้าของนิสติ ที่ทาให้กรอบแนวคิด
I-E-O มาใช้ประยุกต์กบั การศึ กษาผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นกับนิสิตในระดับการศึกษาขึ้นสูงของสหรัฐอเมริกาทัง้ ประเทศ
เมื่อมีการทา I-E-O เช่น ข้อมูลที่ได้จากการเป็ นนิสิต เข้าใหม่ นาไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น การ
คัดเลือกนิสติ การทบทวนหลักสูตร การเรียน
นอกจากนี้แอสตินได้นาเสนอจาแนกผลลัพธ์ทางการศึกษาของนิสติ เพื่อนาไปสู่การประเมินผลลัพธ์ของ
นิสิต ซึ่งประกอบด้วย การดาเนินงานใน 3 มิติ คือประเภทของผลลัพธ์ (type of outcome) ประเภทของข้อมูล
(type data) และช่วงเวลา (type span) โดยที่
1. ประเภทของผลลัพธ์ ในทางพฤติกรรมศาสตร์อาจจาแนกได้ 2 ด้านใหญ่ คือ ผลลัพธ์ดา้ นความรู ้
หรือสติปญั ญา และผลลัพธ์ดา้ นจิต
1.1 ผลลัพธ์ดา้ นความรูข้ องนิสิต ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลลัพธ์ทางการศึกษา
ของนิสติ นัน้ (Astin. 1993: 46-47) เน้นส่วนของผลลัพธ์ดา้ นความรู ้ อาจมีลกั ษณะทีแ่ สดงออกมาในระยะสัน้ เช่น
การสอบผ่านในแต่ละรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ะชัน้ ปี หรือในระยะยาว เช่น เมื่อจบการศึกษาในชัน้
ปริญญาตรีแล้วสามารถศึกษาต่อได้ในระดับที่สูงขึ้นหรือไม่ การได้รบั ทุนศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา การมี
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ผูร้ ่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาเห็นเป็ นที่ประจักษ์ สาหรับการวัดผลลัพธ์ดา้ นความรู ้
(Astin. 193 : 47) สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1.1.1 ทักษะเฉพาะ (Specific skill) ได้แก่ ทักษะพื้นฐานต่างๆ ในการศึกษา เช่น ทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ และทักษาะการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ซึ่งสามารถดาเนินการวัดได้ รวมทัง้ ทักษะที่มคี วาม
สลับซับซ้อน เช่น การใช้คาพูดในการให้เหตุผล (Verbal rasoning) และการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical thinling)
1.1.2 ผลลัพ ธ์ท่ี ไ ด้จ ากการความรู ใ้ นวิ ช าทัว่ ไป (General education outcomes) มี
ลักษณะใกล้เคียงกับทักษะพื้นฐาน ในแง่ของผลลัพธ์ส่วนนี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเป้ าหมายของการจัดการศึกษา
ทัว่ ไปในวิชาศึกษาทัว่ ไป แต่จะแตกต่างทีก่ ารวัดผลลัพธ์ดา้ นความรูต้ ามเนื้อหาในวิชาศึกษาทัว่ ไปจะเน้นการประเมิน
ความสามารถของนิสติ ในการใช้ทกั ษะพื้นฐานต่างๆ เพือ่ แก้ปญั หาต่างๆ ทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกัน
1.1.3 ความรูค้ วามสามารถตามเนื้อหาของแต่ละรายวิชา ซึ่งวัดจากการสอบในรายวิชาต่างๆ
ทีไ่ ด้ศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร
1.1.4 สมรรถนะในอาชี พ (Vocational and professional competency) เป็ น การวัด
ความรูค้ วามสามารถในการประกอบอาชีพและในวิชาชีพของบุคคล ซึง่ มักใช้ร่วมกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ เขา
ศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชาชีพเฉพาะต่างๆ เช่น พยาบาล แพทย์ ครู เป็ นต้น
1.2 ผลลัพธ์ดา้ นจิตของนิสติ เป็ นผลการเรียนรูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับความรูส้ กึ เจตคติ ค่านิยม ความ
เชื่อ ความสัมพันธ์กบั สังคมและผูอ้ ่นื รวมทัง้ คุณลักษณะส่วนตัวและทางสังคม ซึง่ แอสติน (Astin. 1993: 43-44)
เห็นว่า แม้จะมีผลลัพธ์ในด้านทีเ่ ป็ นจานวนมาก แต่ไม่มวี ธิ กี ารวัดที่มากเท่ากับการวัดผลลัพธ์ดา้ นความรู ้ ซึง่ วิธที ว่ี ดั
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ที่ง่ายที่สุด คือ การทาแบบสอบถามและแบบสารวจให้นิสิต ตอบ ซึ่งถ้าใช้วิธีการนี้กบั การวัดผลลัพธ์ดน้ ความรู ้
อาจจะต้องมีการควบคุมเงื่อนไขบางประการ อย่างไรก็ตามเป้ าหมายของหลายสถาบันที่จดั การเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีท่ปี รากฎในเอกสารแนะสถาบันฯ ก็อาจจะสังเกตได้ว่า มีการให้ความสาคัญกับ ผลลัพธ์ทางด้านจิต
ของนิสติ อย่างมาก เช่น มีการบ่งบอกการดาเนินงานของสถาบันฯเพือ่ พัฒนาคุณลักษณะทางจิตใจของนิสติ เช่น ให้มี
วิจ ารณญาณที่ดี (Good judgement) ความเป็ น พลเมือ ง (Citizenship) ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม (Social
responsibility) รวมทัง้ คุ ณลักษณะต่ างๆ ที่พึง ประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อกล่าวถึง ความหมายของผู ท้ ่ีมี
การศึกษา จะต้องมีการพิจารณาทัง้ ความหมายในด้านความรู แ้ ละด้านจิต (Astin. 1993: 44; citing Grandy.
1998) เป็ นสิง่ สาคัญ ซึง่ ถ้าไม่มกี ารวัดผลลัพธ์ดา้ นจิต ก็ถอื ว่าการวัดผลลัพธ์ของนิสติ ยังไม่สมบูรณ์
2. ประเภทของข้อมูล (Type of data) จากการประเมินผลลัพธ์ดา้ นความรู แ้ ละด้านจิต สามารถ
จาแนกได้เป็ น 2 ชนิด
2.1 ข้อมูลทางจิตวิทยา (Psychological data) เป็ นข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานะ หรื อคุณลักษณะ
ภายในของนิสิต ซึ่งจะต้องวัดโดยอ้อม โดยการสรุปจากภาวะสันนิษฐาน (Infer) เช่น จากการสัมผัสโดยตรงของ
นิสติ หรือจากการตอบแบบสอบถาม ตัวอย่างผลลัพธ์ดา้ นความรูท้ เ่ี ป็ นข้อมูลทางจิตวิทยา เช่น ความรูใ้ นเนื้อหาวิชา
ความสามารถทางวิชาการ ส่วนผลลัพธ์ทางด้านจิต ทีเ่ ป็ นข้อมูลทางจิตวิทยา เช่น ความสนใจ เจตคติ ค่านิยม และ
ความพึงพอใจในสถาบัน เป็ นต้น
2.2 ข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Behavioral data) เป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโดยตรงกับการกระทา
หรือ การประพฤติปฏิบตั ิของนิ สิต ที่สามารถสัง เกตเห็นได้ ซึ่ง สามารถวัดจากการแสดงออกได้เมื่อนิ สิต มีการ
ปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้อม ตัวอย่างผลลัพธ์ดา้ นความรูเ้ ชิงพฤติกรรม ได้แก่ การได้รบั ปริญญา การได้รบั การ
ยกย่องรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง เป็ นต้น และผลลัพธ์ดา้ นจิตในเชิง พฤติกรรม ได้แก่ ความเป็ นผูน้ า ความเป็ น
พลเมืองดี การมีมนุษยสัมพันธ์
จากทฤษฎี หลักการและข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ ากรอบแนวคิดดังกล่าวนัน้ แสดงให้เห็นถึง
การศึกษาเพือ่ อธิบายผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึ้นกับนิสติ (Outcomes) สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้
1. ตัวแปรด้านคุณลักษณะแรกเข้าของนิสติ (Student inputs) ซึง่ ในที่น้ ีผูว้ จิ ยั ใช้ตวั แปรบุคลิกภาพ
5 องค์ประกอบ
2. ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา (Environment) เป็ นประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย ได้แก่
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์ การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
3. ตัวแปรด้านผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นกับนิสติ (Outcomes) ได้แก่ ความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural
Intelligence)
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ตอนที่ 2: กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
เป้ าหมายของการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลกรที่มคี ุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวติ พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา
ในการสร้างความรูแ้ ละนวัตกรรมเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวฒั น์ สนับสนุ นการ
พัฒนาที่ยงั ่ ยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษา
บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” โดยคานึงถึงมิติบูรณาการและองค์
รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) สาระหลักมีสองส่วน ส่วน
แรกเป็ นการวิเคราะห์ภาพฉายและนัยยะสาคัญทีเ่ ป็ นปัจจัยล้อมรุมเร้า อันส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และโลก
ประเทศไทย จนถึง อุด มศึ ก ษา ส่ ว นที่ส องเป็ น ปัจ จัย ภายในระบบอุด มศึ ก ษา ภาพฉายปัจจุบ นั และอนาคต
(Scenario)
ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ประชากรไทยยังเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างช้าๆ จานวนและเยาวชนที่ลดลง
อัตาราการปัน ผลประชากรที่ห มดไป และผู ส้ ู ง อายุ ท่ีเ พิ่ม ขึ้นต่ อเนื่ อ ง ภาพฉายดัง กล่าวนี้ ช้ ีให้เห็น อุด มศึ กษา
โดยเฉพาะสาหรับประชากรวัยอุดมศึกษา 18-22 ปี ต้องลดการขยายตัวอย่างไม่มจี ุดสิ้นสุด เช่น ในหลายทศวรรษ
ที่ผ่านมา โดยเน้นคุณภาพ อุดมศึกษาต้องเพิ่มบทบาทด้านการเพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจของกลุ่มวัยทางาน เน้น
การศึกษาต่อเนื่องเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม่
การให้ความสาคัญกับเด็กและเยาวชนเป็ นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสาคัญ โดยผูไ้ ด้รบั ผลโดยตรงของ
แผนระยะยาว คือ เยาวชนไทย นิสติ ไทย และบัณฑิตในอนาคต เด็กเยาวชนและนิสติ ในวันนี้เปลีย่ นแปลงทัง้ ในมิติ
การใช้ชีวติ การเรียนรู ้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสีย่ งต่างๆ สะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมภายหลังยุคอุตสหกรรม
และความทันสมัยทัง้ ปวง (Post-industrial/Post-modern) มีสญั ญาณชี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตงานของบัณฑิตใน
อนาคตทีแ่ ตกต่างจากปัจจุบนั นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์แล้ว ความสามารถทีส่ าคัญไม่ยง่ิ หย่อนกัน คือ
ทักษะการสื่อสาร การทางานเป็ นหมู่คณะ การแก้ปญั หา การรับความเสี่ยง การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
ความรับผิดชอบทัง้ ต่อตนเองและต่อผูอ้ ่นื การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง การบริการจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม
ดัง นั้น ควรเพิ่ม พื้น ที่ก ารเรี ย นรู ข้ องเยาวชนและนิ สิต ในแบบของทัก ษะชีวิต ทัก ษะสัง คม (Socialization)
สมรรถนะพื้นฐานร่วม (Base line competencies) ที่ขา้ มพ้นความรูว้ ชิ าการที่เป็ นแท่ง ความรูแ้ ละความสามารถ
เชิงบูรณาการที่ฝงั ตัว (Tacit Knowledge and ability) ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องที่ขาดปฎิสมั พันธ์
สร้างความพร้อมเพือ่ เปิ ดโลกทัศน์สาหรับบัณฑิตในสภาวะโลกาภิวฒั น์ดา้ นภาษาและวัฒนธรรม

ตอนที่ 3: ทักษะแห่งศตวรรษที่21
ยุคปัจจุบนั เป็ นยุคของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมและ
วิชาชีพ เป็ น ซึ่งก็เป็ นผลดีกบั บุคคลใดก็ตามทีม่ ที กั ษะในการใช้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจนี้ ความสาเร็จของคน
ไม่ได้อยู่ในสถานการศึกษาที่จบ ซึ่งสถานการศึกษาไม่ได้รบั ประกันว่าจะมี งานหรือมีอาชีพไปตลอดชีวิต คนที่มี
ความรู แ้ ละทัก ษะในการรับ มือ กับ การเปลี่ย นแปลงที่เ กิดขึ้น อย่ างต่ อเนื่ องและสามารถปรับ ตัว เองให้เ ข้า กับ
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สถานการณ์ๆ ได้เท่านัน้ ที่จะประสบความสาเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้เราสามารถเรียนรูแ้ ละปรับตัว
ต่อการเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา ดังนัน้ ทักษะแห่งศตวรรษใหม่จะช่วยเตรียมความพร้อมในการรูจ้ กั คิด ทางาน
แก้ปญั หา สือ่ สาร และร่วมมือทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 สาระวิชาหลักและทักษะเพือ่ การดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21
ทีม่ า: วรพจน์ วงศ์กจิ รุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ (2554: 34)
จากภาพกรอบแนวคิดสาหรับศตวรรษที่ 21 จะแบ่งเป็ น 3 ทักษะ คือ 1) ทักษะด้านการเรียนรู แ้ ละ
นวัตกรรม (Learning and innovation skills) 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information,
media and technology skills) และ 3) ทักษะอาชีพและทักษะชีวติ (Life and career skills) ซึง่ ผูว้ จิ ยั สนใจใน
ทัก ษะอาชี พ และทัก ษะชี วิต เนื่ อ งจากทุ ก วัน นี้ จ าเป็ น ต้อ งมีท กั ษะการคิ ด และองค์ค วามรู เ้ พิ่ ม ขึ้น มากมาย
ความสามารถในการทางานในยุคที่แข่งขันกันด้านข้อมูลข่าวสารและการดารงชีวิตที่มีความซั บซ้อนให้ประสบ
ความสาเร็จได้นนั้ จาเป็ นที่ตอ้ งใส่ใจอย่างเคร่งครัดในการพัฒนาทักษะชีวิตต่อไปนี้ให้เพียงพอ ซึ่งเป็ นทักษะที่
จะต้องเริ่มต้นฝึ กฝนตัง้ แต่ระดับปฐมวัย กล่าวถึงทักษะย่อยๆ ไว้ดงั นี้
1. ยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and adaptability) เป็ นทักษะเพื่อการเรียนรู ้ การทางาน
และการเป็ นพลเมืองอย่างการยืดหยุ่นและปรับตัวเพื่อบรรลุเป้ าหมายและคุณค่าภายใต้เปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ยงั รวมไป
ถึงการทางานภายใต้ทรัพยากรจากัดเพื่อให้ตอ้ งสอดคล้องกับงานส่วนอื่นในภาพใหญ่ท่อี าจอยู่ห่างไกล และการฝึ ก
ทีจ่ ะใช้วกิ ฤติเป็ นโอกาส ใช้ปญั หาเป็ นโอกาสหาทางออกอย่างสร้างสรรค์
2. การริเริ่มและกากับดูแลตนเองได้ (Initiative and self-direction) เป็ นทักษะของการขวนขวาย
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองเป็ นหลัก โดยการทางานในอนาคตมี มีทงั้ ลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกัน (Inter-dependence)
และเป็ นอิสระต่อกัน (Independence)
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3. ทัก ษะด้า นสัง คมและทัก ษะข้า มวัฒ นธรรม ( Social and cross-cultural skills) เป็ น
ความสามารถทางานและดารงชีวิตอยู่กบั สภาพแวดล้อมและผูค้ นที่มคี วามแตกต่างหลากหลายได้ ยอมรับในข้อ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและภารกิจของทีมงานที่แตกต่างกันหลากหลายลักษณะ โดยไม่ก่อให้เกิดความรูส้ กึ เครียด
หรือแปลกแยก โดยที่ระลึกไว้เสมอว่าข้อแตกต่างเชิงสังคมและวัฒนธรรมนัน้ สามารถนามาสร้างสรรค์เป็ นแนวคิด
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ โดยการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการสร้างงานอย่างมีคุณภาพ รวมทัง้ ทาให้งานสาเร็จได้ เป็ นเรื่อง
ของการเรี ย นรู แ้ ละยกระดับ ความฉลาดด้า นสัง คม (Social intelligence) และความฉลาดด้า นอารมณ์
(Emotional intelligence) ของบุคคล
4. การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Productivity and accountability) คือ ทักษะ
ในการกาหนดเป้ าหมายและบรรลุเป้ าหมาย การจัดลาดับความสาคัญของงาน การใช้เวลา รวมถึงรับผิดรับชอบต่อ
ผลงาน โปร่งใสตรวจสอบได้
5. ภาวะผู น้ าและความรับผิดชอบ (Leadership and responsibility) เป็ นภาวะผู น้ าและความ
รับผิดชอบแบบกระจายบทบาท (Distributed leadership and responsibility) และความรับผิดชอบมี 3 ระดับ
คือ 1) รับผิดชอบต่อตนเอง 2) รับผิดชอบการทางานประสานสอดคล้องกันในทีม และ 3) ความร่วมมือกันในทีม
เพือ่ ไปสู่เป้ าหมายทีย่ ง่ิ ใหญ่ร่วมกัน
ทัง้ นี้ ผู ว้ ิจ ยั สนใจและให้ค วามส าคัญ ในส่ ว นของความสามารถในการท างานและด ารงชีวิต อยู่ ก บั
สภาพแวดล้อ มที่ มี ค วามแตกต่ า งหลากหลายได้ ยอมรั บ ในข้อ แตกต่ า งทางวัฒ นธรรม ตามที่
อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีกได้กล่าวไว้ว่ามนุ ษย์เป็ นสัตว์สงั คม (Social animal) ซึ่งหมายความว่า
มนุ ษย์จะมีชีวติ โดยอยู่ร่วมกันเป็ นหมู่เหล่า มีความเกี่ยวข้องกันและกัน และมีความสัมพันธ์กนั ในหมู่มวลสมาชิก
โดยสาเหตุทม่ี นุ ษย์มาอยู่ร่วมกันเป็ นสัง คม เพราะจะได้พฒั นาเรียนรูธ้ รรมชาติทแ่ี ท้จริงจากการกระทาและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในด้านกิจกรรมในมหาวิทยาลัยก็เช่นกัน นิสติ สามารถพัฒนาการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และกระบวนการคิด มี
ความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี คือ มีการส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเพิ่ม พื้นที่
การเรียนรู ข้ องเยาวชนและนิ สิตในรู ปแบบของทักษะชีวิต (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานที่ขา้ มพ้นความรู ้
วิชาการ (Baseline competencies) การสะสมความรูแ้ ละความสามารถเชิงบูรณาการทีฝ่ งั ตัว (Tacit knowledge
and ability) ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องที่ขาดปฏิสมั พันธ์โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคม เพื่อให้นิสติ ได้ฝึก มีความท้าทายมากกว่าการสอนจากตาราอย่างเดียว เนื่องจากประสบการณ์จากการ
ทากิจกรรมของนิสิตที่มรี ่วมกันมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับการคิดวิเคราะห์ของนิสติ และยังให้นิสิตมีทกั ษะการ
ทางานเพิ่มขึ้นดังเช่นงานวิจยั ของเทอเรนซินิและคนอื่นๆ (สุชาดา สุธรรมรักษ์. 2545; อ้างอิงจาก Terenzini; et
al. 1995) และผูท้ ่สี ามารถปรับตัวในการทางานได้ดีย่อมสามารถปรับตัวได้ดีในด้านการเข้าสังคมกับบุคคลกลุ่ม
ต่างๆ เนื่องจากสุขภาพจิตที่ดีย่อมช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี (ภาวิณี สุธี
พิเชฐภัณฑ์. 2545)
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ตอนที่ 4: วัฒนธรรม
ความหมายของวัฒนธรรม
คาว่า วัฒนธรรม มาจากรากศัพท์ภาษาละติน 2 คา คือ colere มีความหมายว่า ปลูกฝังหรือสัง่ สอน
และ cultus แปลว่า การปลูกฝัง หรือการอบรม ทัง้ สองคาจึงรวมเป็ น culture ซึ่งมีนกั วิชาการตะวันตกได้ให้
ความหมายไว้เป็ นจานวนมาก ดังนี้ ไทเลอร์ (Tyler. 1891) ได้นิยามคาว่าวัฒนธรรมอย่างชัดเจนว่า วัฒนธรรม
คือ สิ่งทัง้ หมดทีม่ ลี กั ษณะซับซ้อน ซึ่งรวมทัง้ ความรู ้ ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม ประเพณีและสามารถอื่นๆ รวมทัง้
อุปนิสยั ต่างๆ ที่มนุ ษย์ได้มาโดยการเรียนรู จ้ ากการเป็ นสมาชิกของสังคม เช่นเดียวกับ คู เบอร์ (Cuber. 1968)
กล่าวว่าเป็ นแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และยังรวมผลผลิตจากการ
เรียนรู ้ เช่น ทัศนคติ ค่ านิยมสิ่งของต่างๆ ที่คนทาขึ้นและความรูท้ ่ีมอี ยู่ร่วมกันในกลุ่มชนหนึ่งๆ ถ่ายทอดไปยัง
สมาชิกคนอื่น ส่วนคุกคุณ (Kluckhohn. 1962) กล่าวว่าหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพือ่ ใช้ในการ
ดารงชีวติ อาจจะเป็ นสิ่งมีเหตุผลหรือไม่มเี หตุผลในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่ อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิหรือพฤติกรรมมนุษย์
และโครเบอร์ (Krober. 1953) นิยามคาว่า วัฒนธรรมประกอบไปด้วยแบบแผนพฤติกรรมที่ได้มาโดยการเรียนรู ้
และถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โดยใช้ระบบสัญลักษณ์
ส่วนนักวิชาการในประเทศไทย พบว่า วัฒนธรรมจากวิกิพีเดีย (ออนไลน์. 2558) โดยทัว่ ไปหมายถึง
รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิง สัญลักษณ์ท่ที าให้กจิ กรรมนัน้ เด่นชัดและมีความสาคัญ วิถกี ารดาเนิน
ชีวติ ซึง่ เป็ นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผ่ ลิตสร้างขึ้น ด้วยการเรียนรูจ้ ากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พ วกของ
ตน ซึ่ง สามารถเปลี่ย นแปลงได้ต ามยุ ค สมัย และความเหมาะสมกับบริบทใหม่ (กาญจนา แก้ว เทพ. 2554)
นอกจากนี้ สุพตั รา สุภาพ (2542) ให้ความหมายของวัฒนธรรม คือ การที่มนุ ษย์ได้คิดสร้างระเบียบกฎเกณฑ์
วิธีการในการปฏิบตั ิ การจัดระเบียบตลอดจนความเชื่อ ความนิยม ความรู ้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการควบคุม
และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยว วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมในการดาเนินชีวติ ของมนุษย์ใน
สังคมใดสังคมหนึ่ง ซึ่งมีกฎเกณฑ์ วิธีการในปฏิบตั ิ ตลอดจนความเชื่อและค่ านิยม ซึ่งมีการเรียนรู ซ้ ่ึงและกัน
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามยุคสมัย
มิตขิ องวัฒนธรรม
อรรถพล อนันตวรสกุล (2546) กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็ นคาที่มคี วามหมายกว้างและสามารถครอบคลุม
หลายสิ่งหลายอย่างเข้าไว้ดว้ ย การทาความเข้าใจในวัฒนธรรมอาจจะเริ่มจากการเรียนรูแ้ ต่ละด้านของวัฒนธรรม
ดังนี้
1. วัฒนธรรมเป็ นสิ่งแวดล้อมที่มนุ ษย์สร้างขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ การสร้าง
บ้านเรือนเพื่อให้เป็ นที่อยู่อาศัย การสร้างกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้สมาชิกของสังคมนัน้ ๆ อยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ
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2. วัฒนธรรมอยู่ในวิถชี ีวติ เป็ นแนวทางทีม่ นุษย์ทุกคนในสังคมถือปฏิบตั วิ ฒั นธรรมจึงเกี่ยวข้องกับ
เราทุกคนตัง้ แต่เรื่องใกล้ตวั อาทิ อาหารการกิน บ้านเรือน ทีอ่ ยู่อาศัย ลักษณะการแต่งกาย ไปจนถึงเรื่องที่ไกลตัว
มากขึ้น เช่น ประเพณีกจิ กรรม และการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ
3. วัฒนธรรมเป็ นกระจกสะท้อนสังคม เมือ่ สังคมเป็ นผูส้ ร้างวัฒนธรรมขึ้นมา วัฒนธรรมจึงมีหน้าที่
ไม่ต่างไปจากกระจกที่สะท้อนภาพของสังคมนัน้ ให้เห็น เช่น การแสดงความเคารพผูใ้ หญ่ แสดงให้เห็นถึงการเป็ น
สังคมทีใ่ ห้ความสาคัญกับระบบอาวุโส
4. วัฒนธรรมเป็ นเครื่องมือขัดเกลาทางสังคมวัฒนธรรมเป็ นแนวปฏิบตั ิร่วมกันของสมาชิกในสังคม
จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เพื่อรักษาลักษณะทางวัฒนธรรมไว้
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และอยู่ในวิถชี วี ติ เช่นการปลูกฝังค่านิยม การเคารพกฎหมาย
การปฏิบตั ติ นตามขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ
5. วัฒนธรรมเป็ นสิง่ ทีบ่ ง่ บอกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนัน้ ซึ่งมีความแตกต่างกันทัง้ ทางด้านลักษณะ
ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ กลุ่มชน และความเชื่อ สิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดลักษณะทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิน่ ขึ้น
6. วัฒนธรรมเป็ นสิง่ ที่สะท้อนระบบความคิด ความเชื่อและภูมปิ ญั ญา นอกจากนี้วฒั นธรรมจะเป็ น
กระจกสะท้อนสังคมและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์บางประการของท้องถิน่ แล้ว วัฒนธรรมยังสะท้อนให้เห็นถึงความคิด
ความเชื่อ รวมถึงภูมปิ ญั ญาของผูค้ นในสังคมนัน้ ๆ อีกด้วย
จากมิติท่กี ล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั มีความสนใจในมิติของวัฒนธรรมที่เป็ นสิ่งแวดล้อมที่มนุ ษย์สร้างขึ้น
วัฒนธรรมทีเ่ ป็ นกระจกสะท้อนสังคม รวมทัง้ เป็ นเครื่องมือขัดเกลาทางสังคมวัฒนธรรมเป็ นแนวปฏิบตั ริ ่วมกันของ
สมาชิกในสังคม ซึ่งสาหรับในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาวัฒนธรรมของนิสิตที่ทากิจกรรม ซึ่งต้องเข้าใน
วัฒนธรรมระดับองค์กร ปรับตัวให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมใหม่ ๆ และมีความเข้าใจในกฎกติกาการอยู่ร่วมกัน
เพือ่ ให้สมาชิกของวัฒนธรรมนัน้ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมมีองค์ประกอบที่สาคัญ ซึ่งมีนกั วิชาการที่กล่าวถึงองค์ประกอบของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ดัง ต่อ ไปนี้ (วิเชียร รักการ. 2527; สุ พตั รา สุ ภาพ. 2546; จานงค์ อดิวฒั นสิทธิ์; และคณะ. 2540) กล่าวถึง
องค์ประกอบของวัฒนธรรมมีทงั้ หมด 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. องค์วตั ถุ (Instrument and symbolic objects) คือ วัฒนธรรมวัตถุทส่ี ามารถจับต้องได้และมี
รูปร่าง และส่วนทีไ่ ม่มรี ูปร่าง เช่น ภาษา สัญลักษณ์
2. องค์กร (Organization) หมายถึง กลุ่มที่มีการจัดอย่างเป็ นระเบียบหรือมีโครงสร้างอย่างเป็ น
ทางการ มีวางกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ และมีวตั ถุประสงค์ไว้อย่างแน่นอน
3. องค์พธิ กี าร (Usage) เป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีทย่ี อมรับกันโดยมัวไป
่ เช่น พิธกี รรมต่างๆ ซึ่ง
ศาสนาจะมีอิทธิพลอยู่บา้ งไม่มากก็นอ้ ย รวมไปถึงพิธีการแต่งกายและรับประทานอาหาร ทัง้ นี้พธิ ีการอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงไปบ้างตามสภาพของสังคม
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4. องค์มติ (Concepts) หมายถึง ความเข้าใจ ความเชื่อ ความคิดเห็นตลอดจนอุดมการณ์ต่างๆ
ตลอดจนถึงการอุดมการณ์ ทัศนคติ การยอมรับว่าสิง่ ใดถูกหรือผิด
ส่วนสมศักดิ์ ศรีสนั ติสุข (2536) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของวัฒนธรรมว่า มีอยู่ 3 ประการ คือ
1. การรับรู ้ คือ การที่จะบอกได้ว่าอะไรเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นและมีอยู่ในโลกนี้ ได้แก่ ความรู ้ อันเกิดจาก
การศึกษาเล่าเรียน ความเชื่อเกี่ยวกับเทวดา และความเชื่อในทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ต่างๆ ความ
เชื่อทีน่ ามาใช้ประโยชน์ในโลกปัจจุบนั นี้ ซึง่ เรียกว่า เทคโนโลยี
2. การยอมรับของคนส่วนใหญ่ ประกอบด้วยค่านิยมและกฎเกณฑ์สาหรับการประพฤติ ปฏิบตั ิบาง
ประการซึ่งมนุ ษย์ยอมรับ เพื่อควบคุมการกระทาของตนเองซึ่งบางทีเรียกสิ่งนี้ว่า “อุดมการณ์” และอุดมการณ์
เหล่านี้ได้ควบคุมการกระทาของโลกสมัยปัจจุบนั มากทีเดียว
3. ด้านวัตถุ เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ หนังสือ เสื้อผ้า สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ต่างๆ บรรดา วัตถุ
ทัง้ หลายนี้ดูจะแสดงความหมายทางวัฒนธรรมมากและสิง่ เดียวกันอาจมีความหมายแตกต่างกันมากในแต่ละสังคม
กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของวัฒนธรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ วัฒนธรรมที่เป็ นวัตถุ
และวัฒนธรรมทางจิตใจ กล่าวคือ วัฒนธรรมที่เป็ นวัตถุ คือ สิ่งที่แสดงถึงการวิวฒั นาการของสังคมเป็ นสิ่งที่จบั
ต้องและสัมผัสได้ เช่น สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น วัด บ้าน เครื่องจักรสาน ผ้ามัดหมี่ ส่วนวัฒนธรรม
ทางจิตใจ ได้แก่ ความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ ค่านิยม ประเพณี การปฏิบตั ิสบื ต่อกันมาและเป็ นที่ยอมรับกันใน
กลุ่มของตนว่าดีงามและเหมาะสม เช่น ความสนใจ ทัศนคติ ความรูส้ ึก และความรูค้ วามสามารถ รวมไปถึงการ
แสดงออกของบุคคลในสังคมซึ่งเป็ นนามธรรม เป็ นสิ่งที่มองเห็นไม่ได้ ซึ่ง สาหรับในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ ิจยั สนใจ
ศึ กษาวัฒนธรรมของนิ สิต ฝึ กสอนในองค์ประกอบของวัฒนธรรมทางจิตใจ เนื่ องจากนิ สิต จะต้องพบเจอกับ
วัฒนธรรมที่มคี วามแตกต่างกัน 2 บริบท ในบริบทที่หนึ่งเป็ นวัฒนธรรมที่อยู่ในมหาวิทยาลัย บริบทที่สองเป็ น
วัฒนธรรมที่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งบริบททัง้ สองนี้ ต่างก็มีมิติของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น กฎกติกาในการอยู่
ร่วมกันเพื่อให้สมาชิกของวัฒนธรรมนัน้ ๆ ลักษณะการแต่งกาย การให้ความสาคัญกับระบบอาวุโ ส รวมถึงการ
เปลีย่ นบทบาทหรือสถานภาพของนิสติ เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั ความสามารถในการตีความและทาความเข้าใจวัฒนธรรมอื่น ๆ ได้แก่ สมรรถนะในการ
ข้ามวัฒ นธรรม (Cross-cultural competencies) มีลกั ษณะคล้ายกับความฉลาดทางวัฒ นธรรม แต่ มีค วาม
ซับซ้อนมากกว่า (Crowne. 2008; Earley; & Ang. 2003) เป็ นสิ่งที่ครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผ ลของ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ช่วยลดผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนา เป็ นทักษะที่สาคัญรวมถึงทักษะที่จาเป็ นสาหรับการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเผชิญความเครียด และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมอื่น โดยการเผชิญหน้ากับการ
ข้ามวัฒนธรรมขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพของบุคคลทีม่ คี วามแตกต่างทางวัฒนธรรม
เพื่อแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุน้ เคยทางวัฒนธรรมและเพื่อปรับพฤติกรรมให้เข้ากับบริบท
การข้ามวัฒนธรรม โดยลิตเติ้ลจอร์น (Littlejohn. 2002) กล่าวว่าการเผชิญหน้าข้ามวัฒนธรรมแต่ละครัง้ นัน้
สาคัญ ความคาดหวังของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องและการรับรูถ้ งึ สิง่ ที่จาเป็ นในการเผชิญหน้า อีกด้วย รวมทัง้ นักวิจยั ท่าน
อื่น ๆ ที่ก ล่า วเกี่ย วกับการข้ามวัฒ นธรรม ได้แ ก่ บายแรม (Byram. 1997) ระบุว่ าความสามารถในการข้า ม
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วัฒ นธรรมประกอบด้ว ย 5 ด้า น ได้แ ก่ ความรู เ้ กี่ย วกับ กลุ่ม ทางสัง คม ทัก ษะในการเข้า ใจ ทัก ษะในการมี
ปฏิสมั พันธ์ ทัศนคติต่อบุคคลในวัฒนธรรมที่ต่างกัน และการตระหนักทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นองค์ประกอบด้าน
อารมณ์ ความรูค้ วามเข้าใจและพฤติกรรม องค์ประกอบด้านความรู ้ หมายถึง การรับรูท้ างวัฒนธรรมซึง่ นาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ขึ้นอยู่กบั ความเข้าใจที่ว่าไม่มคี วามจากัด องค์ประกอบ
ด้า นความรู ส้ ึก ของความสามารถในการข้า มวัฒ นธรรมหรือ ความไวข้า มวัฒ นธรรมมุ่ง เน้น ไปที่ค วามรู ส้ ึก ที่
หลากหลายซึง่ เกิดขึ้นจากการเปลีย่ นแปลงของมนุ ษย์สง่ิ แวดล้อมและการติดต่อสือ่ สารในขณะที่ละทิ้ งการดูถกู ผูอ้ ่นื
(Chen; & Starosta. 1996) เฉินและสตารอสต้า ชี้ให้เห็นว่าสมรรถนะด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่
ความไว ความตระหนัก และทักษะ โดยทีค่ วามไวหมายถึงความสามารถของแต่ละบุคคลทีจ่ ะเข้าใจและชื่นชมความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ความตระหนักมีความเชื่อมโยงกับความสามารถในการเข้าใจว่าวัฒนธรรมมีผลต่อการคิด
พฤติกรรมและการมีปฏิสมั พันธ์ สุ ดท้ายคือทักษะจะสามารถสะท้อนให้เห็นในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างวัฒนธรรม รวมทัง้ ครอสและคณะ (Cross; et al. 1989) เน้น 3 องค์ประกอบสาคัญในรูปแบบ
ของสมรรถนะในการข้ามวัฒนธรรม ได้แก่ การตระหนักรูข้ องตนเอง ความรูเ้ ฉพาะด้านวัฒนธรรม รวมถึงทักษะที่
สนับสนุ นปฏิสมั พันธ์ทางวัฒนธรรมและสังคม โดยสมรรถนะทางวัฒนธรรมมีรูปแบบแตกต่ างกัน ออกไป คือ
บุคลิกภาพ (Personality traits) ลักษณะทัศนคติและโลกทัศน์ (Worldviews) และความสามารถ (Capabilities)
ทัง้ นี้ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษาความสามารถเกี่ยวกับการปรับตัวในการทากิจกรรมของบุคคลในบริบทของมหาวิทยาลัย นัน่
คือ ความฉลาดทางวัฒนธรรม

ตอนที่ 5: ความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence)
แนวคิ ด ของความฉลาด (Intelligence) นั้น ไม่ไ ด้ใ ห้ค วามส าคัญ กับ ความฉลาดทางวิช าการหรื อ
ความสามารถทางปัญญา (Sternberg ; & Detterman. 1986) เท่านัน้ โดยการศึกษาความฉลาดนัน้ มีการศึกษา
ในหลายมิติ เช่น ความฉลาดที่หาได้จากนอกห้องเรียน (Nonacademic intelligence) ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional intelligence) ความฉลาดทางทางสัง คม (Social intelligence) และความฉลาดทางวัฒนธรรม
(Cultural intelligence) โดยงานวิจยั ชิ้นนี้ ให้ความสาคัญกับความฉลาดทางวัฒนธรรม เพราะความฉลาดทาง
วัฒนธรรมนัน้ จะมุ่งเน้นที่ความสามารถเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับตัวบุคคลในเชิงลึก โดยบุคคลที่มคี วามฉลาดทาง
วัฒนธรรมสู ง จะมีความสามารถในการรับมือ และปฏิบตั ิง านได้อย่างมีประสิทธิภาพในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในสังคม ซึง่ จะกล่าวถึงในลาดับต่อไป ดังนี้
ความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรม
ความฉลาดทางวัฒ นธรรม เป็ น สามารถของแต่ บุค คลที่ป รับ ตัว ได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพในบริบ ท
วัฒนธรรมใหม่ (Earley; & Ang. 2003) ซึ่งเป็ นชุดของทักษะที่ช่วยสนับสนุ นการจัดการข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการเรียนรู ค้ วามซับซ้อนของวัฒนธรรม และการปฏิบตั ิของทุกๆ ชนชาติ รวมทัง้ เป็ นโมเดล
พื้นฐานอย่างกว้างๆ ทีช่ ่วยในการสร้างความไว้วางไว้ใจกับผูร้ ่วมงาน ในการเจรจาทางานในความหลากหลายภายใน
สถานที่ทางาน (Livermore. 2008) สอดคล้องกับดีนและคณะ (Dyne; et al. 2009) ที่กล่าวถึงความสามารถ
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และทักษะต่างๆที่ทาให้บุคคลที่มาจากวัฒนธรรมหนึ่ง สามารถตีความและเข้าใจพฤติกรรมและสถานการณ์ท่ไี ม่
คุน้ เคยของบุคคลในอีกวัฒนธรรมหนึ่งได้ โดยสามารถทาความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
หลากหลายได้ สาหรับในบริบทไทย ได้แก่ จิรประภา อัครบวร (2555: 39) ยังกล่าวถึงการรับมือกับความแตกต่าง
ในแต่ละวัฒนธรรม สามารถเรียนรู ้ เข้าใจ ยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง และสามารถปรับตัวให้กลมกลืน
กันเพื่อให้สามารถทางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น รวมทัง้ ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี (2550) ที่กล่าวถึงเกี่ยวกับทักษะและ
ความยืดหยุ่นเกี่ยวกับการที่จะเข้าใจวัฒนธรรม โดยจะเรียนรูค้ วามรูเ้ กี่ยวกับวัฒนธรรม แล้วสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ต่างๆ จากนัน้ ค่อยๆสร้างความคิดความรูส้ ึกที่เข้าใจต่อวัฒนธรรมนัน้ และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของ
ตนให้เหมาะสมกับองค์กร
ดังนัน้ ความฉลาดทางวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลที่เรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจ
รวมทัง้ เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง รูจ้ กั ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถทางานร่วมกัน
ได้อย่างราบรื่น
องค์ประกอบของความฉลาดทางวัฒนธรรม
ความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural intelligence) มีการศึกษาในหลายรูปแบบทีแ่ ตกต่างมีนกั วิชาการ
ได้แบ่งองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกัน ไว้ดงั นี้
แนวคิดที่ 1 นักวิชาการที่แบ่งองค์ประกอบไว้ 3 องค์ประกอบ คือ โทมัสและอิงค์สนั (Thomas; &
Inkson. 2003) ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ 1) Knowledge คือ บุคคลที่มีความฉลาดทางวัฒนธรรม
จะต้องมีความรูเ้ กี่ยวกับวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นพื้นฐานสาคัญในการมีปฏิสมั พันธ์ขา้ มวัฒนธรรม โดยผูน้ าจะต้องทราบ
ว่าวัฒนธรรม คือ มีความแตกต่างหลากหลายอย่างไร และวัฒนธรรมที่แตกต่างนัน้ มีผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่าง
อย่างไร 2) Mindfulness คือ บุคคลที่มคี วามฉลาดทางวัฒนธรรม จะต้องมีความสามารถในการมีปฏิสมั พันธ์
อย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ท่มี คี วามแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม 3) Behavioral skills คือ บุคคลที่มี
ความฉลาดทางวัฒนธรรม จะต้องมีทกั ษะและความสามารถในการเลือกปฏิบตั ิอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อสถานก า
รณที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทัง้ ปี เตอร์สนั (Peterson. 2004: 2-5) ได้อธิบายว่าการมี
ความสามารถทางวัฒนธรรมประกอบด้ว ยปัจจัย 3 ประการ คือ 1) ความรู ้ (Knowledge) คือ การมีความรู ้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของวัฒนธรรมต่างๆ เช่น สถานที่ การเมื อง อาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณี
เป็ นต้น 2) การตระหนักรู ้ (Awareness) คือ การให้ความสนใจในคุณลักษณะที่แตกต่างกันของวัฒนธรรมของ
ตนเองและผูอ้ ่ืน 3) ทักษะ (Skill) คือ การมีทกั ษะความสามารถในการประพฤติปฏิบตั ิท่ีถูกต้องต่อวัฒนธรรมที่
แตกต่าง เช่น การยกมือไหว้สวัสดีของคนไทย และการจับมือทักทายสาหรับชาวต่างชาติ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มี
เออเลย์และโมสาโกวสกี (Earley; & Mosakowski. 2004: 139) ได้อธิบายว่ าการบุคคลจะมีความฉลาดทาง
วัฒ นธรรม กล่า วคื อ มีค วามสามารถในการปรับ ตัว ต่ อ วัฒ นธรรมของบุค คลต่ า งชาติต่ า งภาษาได้น ั้น ต้อ ง
ประกอบด้วย 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั 1) สมอง (The Head or cognitive) คือ การคิด การรับรูแ้ ละการ
เรียนรู ใ้ นเรื่องของความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณี และข้อห้ามปฏิบตั ิของวัฒนธรรมอื่นๆ 2) ร่างกาย (The
Body or physical) คือ การแสดงออกทางกาย (Body language) ในการแสดงความเคารพต่อความแตกต่างของ
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วัฒนธรรมอื่นๆ และ 3) หัวใจ (The heart or emotional) คือ ความสามารถในการปรับตัวต่อวัฒนธรรมใหม่ๆ
รวมถึงความสามารถในการข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากความแตกต่างได้
ส่วนแนวคิดที่ 2 อังและคณะ (Ang; et al. 2007) กล่าวถึงความฉลาดทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4
มิติ ดังนี้
1. ความฉลาดทางอภิปญั ญา (Meta-cognitive) เป็ นความฉลาดทางวัฒนธรรมที่เป็ นลักษณะของ
จิตสานึกหรือการรูต้ วั และตระหนักรูท้ างวัฒนธรรมของบุคคล ในระหว่างที่มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่ืนที่มภี ูมหิ ลังทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป โดยเน้นที่กระบวนการเรียนรู แ้ ละเข้าใจในระดับสูง (Higher-order cognitive
processes) คือ ความสามารถในการสานึกและตระหนักรูใ้ นระหว่างมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างวัฒนธรรม ความฉลาด
ทางด้านนี้ช่วยสะท้อนความสามารถทางจิตใจในการรับรูแ้ ละเข้าใจสถานการณ์ทม่ี คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (Cognitive) คือ ความรูท้ างวัฒนธรรมของบุคคล เรื่อง
แบบแผน (Norm) การประพฤติ (Practices) และจารีตประเพณี (Conventions) ในบริบททีแ่ ตกต่างกัน เนื่องจาก
ในโลกปัจจุบนั มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาก
3. ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ (Motivational) คือ ความสามารถของบุคคล ในการ
ควบคุ ม ความสนใจและพลัง หรือ ความกระตือ รือ ร้น ต่ อ การเรีย นรู แ้ ละการท างาน ในสถานการณ์ท่ีมีค วาม
หลากหลายทางวัฒ นธรรมเป็ น ตัว ก าหนดลัก ษณะและมัก จะตัง้ อยู่ บ นพื้น ฐานทฤษฎีค าดหวัง คุ ณ ค่ า ( The
expectancy-value theory of motivation)
4. ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (Behavior) คือ ความสามารถของบุคคลในการ
แสดงออกด้านพฤติกรรมทัง้ ทางวาจาและท่าทางได้อย่างเหมาะสม เมื่อมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู อ้ ่ืนที่มีภูมิหลัง ทาง
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
สอดคล้องกับดีน และคณะ (Dyne; et al. 2009: 1-13) ได้กล่าวถึงปัจจัยสาคัญในการเป็ นผูน้ าที่มี
ความฉลาดทางวัฒนธรรม (The cultural intelligence model) ประกอบด้ว ยปัจจัย 4 ประการ ดังนี้ 1) ด้าน
แรงจู ง ใจ (Motivational CQ or drive) แสดงถึง ระดับ ความสนใจ แรงจู ง ใจ และพลัง ในการปรับ ตัว ข้า ม
วัฒนธรรม คือ ต้องมีแรงจูงใจในการทางานทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมและมันใจในการจั
่
ดการสถานการณ์
ความขัดแย้ง 2) ด้านปัญญา (Cognitive CQ or knowledge) ต้องเรียนรู ท้ ่ีจะเข้าใจในความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม รูปแบบการทางานและวิธีการทางานของบุคคลที่มาจากต่างวัฒนธรรมกัน รวมทัง้ การมีปฏิสมั พันธ์ขา้ ม
วัฒนธรรม 3) ด้านอภิปญั ญา (Metacognitive CQ or strategy) ต้องมีกลยุทธ์ในการทางานร่วมกับบุคคลที่มี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ดี มีความสามารถในการแก้ปญั หาที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน และ 4) ด้านพฤติกรรม (Behavioral CQ or action) ต้องมีความสามารถในการทาหน้าที่ท่เี หมาะสม
ต่อสถานการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีความยืดหยุ่นในการกาหนดเป้ าหมายขององค์การที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมต่างๆเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากข้อความข้างต้น สรุปได้ว่าความฉลาดทางวัฒนธรรมประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 1) ความฉลาดทาง
วัฒนธรรมด้านแรงจูง ใจ (Motivational) คือ ความสามารถของบุคคลในการควบคุมความสนใจและแรงขับ
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(Drive) ต่อการเรียนรูแ้ ละการทางานในสถานการณ์ท่มี คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็ นตัวกาหนดลักษณะ 2)
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (Cognitive) คือ ความรูท้ างวัฒนธรรมของบุคคลเรื่องแบบแผน (Norm)
การประพฤติ (Practices) และจารีตประเพณี (Conventions) ในบริบทที่แตกต่างกัน เนื่องจากในโลกปัจจุบนั มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาก 3) ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา (Meta-cognitive) เป็ นความ
ฉลาดทางวัฒนธรรมที่เป็ นลักษณะของจิตสานึ กหรือการรู ต้ วั และตระหนักรู ท้ างวัฒนธรรมของบุคคล เน้นที่
กระบวนการเรียนรูแ้ ละเข้าใจในระดับสูง (Higher-order cognitive processes) 4) ความฉลาดทางวัฒนธรรม
ด้านพฤติก รรม (Behavior) ความฉลาดทางวัฒ นธรรมด้า นพฤติกรรม คื อ ความสามารถของบุค คลในการ
แสดงออกด้านพฤติกรรมทัง้ ทางวาจาและท่าทางได้อย่างเหมาะสม บุคคลที่มีความฉลาดทางวัฒนธรรมสู งจะ
สามารถเข้าใจในวัฒนธรรม และปรับตัวกับพฤติกรรมในสถานการณ์ท่มี คี วามแตกต่างกันได้ ทัง้ นี้องค์ประกอบทัง้
4 มิติ ยังมีความสัมพันธ์กนั เป็ นลักษณะของวงจรที่เป็ นขัน้ ตอนในการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม ตามที่ลิ
เวอร์มอร์กล่าว (Livermore. 1967) เป็ นวงจร ดังนี้

ภาพประกอบ 4 การเกิดความฉลาดทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นวงจร
จากภาพประกอบแสดงขัน้ ตอนการเกิดความฉลาดทางวัฒนธรรม
ขัน้ ตอนที่ 1: มิติท่สี ร้างแรงจูงใจ (CQ drive) ทาให้เรามีความกระตือรือร้นและมีความเชื่อมันในตั
่ วเอง
ทีจ่ ะเกิดความเข้าใจและทีจ่ าเป็ นสาหรับการวางแผนการข้ามวัฒนธรรม
ขัน้ ตอนที่ 2: มิติองค์ความรู ้ (CQ knowledge) ให้ความเข้าใจในปัญหาทางวัฒนธรรมพื้นฐานที่มคี วาม
เกี่ยวข้องกับงานนี้
ขัน้ ตอนที่ 3: มิติอภิปญั ญา (CQ strategy) ช่วยให้เราสามารถดึงความเข้าใจทางวัฒนธรรม เพื่อให้เรา
สามารถวางแผนและตีความสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นในสถานการณ์นนั้ ได้
ขัน้ ตอนที่ 4: มิติ พ ฤติ ก รรม (CQ behavioral) ให้ก บั เราความสามารถในการมีส่ ว นร่ ว มในที่ มี
ประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสาหรับงาน
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ในช่ ว งที่มีการตอบสนองต่ อ พฤติกรรม จะเกิดวงจรมาเป็ นวงกลมเต็มกลับไปขัน้ ความฉลาดทาง
วัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ (ขัน้ ตอนที่ 1) เป็ นแหล่งทีม่ าของการสร้างแรงบันดาลใจสาหรับการพัฒนาของบุค คลอย่าง
ต่อเนื่ องของความฉลาดทางวัฒนธรรม ซึ่ง ก็เกิดวงจรซา้ ไปซา้ มาของความฉลาดทางวัฒนธรรมของบุคคลที่มี
ศักยภาพในการให้การพัฒนาและการเจริญเติบโต ความฉลาดทางวัฒนธรรมไม่ได้เป็ นความสามารถในการคงที่
แต่ยงั คงแปรเปลีย่ นและพัฒนาทีเ่ ราไปเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของเรา

ความแตกต่างของ Cultural Intelligence, Emotional intelligence และ Intelligent Quotient
ความฉลาดทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างจากความฉลาดด้านเชาว์ปญั ญา (IQ) และความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) ตามที่เมเยอร์และสโลเวย์ (Mayer; & Salovey. 1997) กล่าวว่าความฉลาดด้านปัญญา หมายถึง
ความสามารถทางปัญญาของบุคคลหรือตรรกะ เป็ นตัววัดที่สาคัญต่อความสาเร็จของบุคคล ส่วนความฉลาดด้าน
อารมณ์ เป็ นความสามารถที่ในการจัดการบริหารอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประเมินระดับเพื่อให้เรารับรู ้
ประเมินและจัดการอารมณ์ของตัวเองและคนอื่น ๆ สะท้อนให้เห็ นถึงความสามารถของบุคคลที่จะเข้าใจและ
ถ่ายทอดอารมณ์ของมนุ ษย์ (Earley; & Peterson. 2004) และความฉลาดทางวัฒนธรรมนัน้ เป็ นโครงสร้างใหม่ท่ี
เป็ นชุดความสามารถ (Mayer; Caruso; & Salovey. 1999) ในการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ ที่มคี วามแตกต่างกันทางวัฒนธรรม และให้ความสาคัญกับการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและพฤติกรรม
มากกว่าเหตุผลหรืออารมณ์ สามารถทานายผลการดาเนินงานทัง้ ที่มจี านวนงานและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
(Schmidt; & Hunter. 2000) โดยบุคคลที่มคี วามฉลาดด้านอารมณ์สูงในวัฒนธรรมเดียวกัน อาจจะไม่ มคี วาม
ฉลาดในวัฒนธรรมอื่น ในทางตรงกันข้ามความฉลาดทางวัฒนธรรมเป็ นความสามารถที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ ทีม่ หี ลากหลายทางวัฒนธรรม
ความสาคัญของความฉลาดทางวัฒนธรรม
ความสาคัญของการมีความฉลาดทางวัฒนธรรม ตามทีล่ เิ วอร์มอร์ (Livermore. 2010: 1-2)
1. เพื่อเข้าใจความแตกต่างในวัฒนธรรม การมีความรูค้ วามเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติท่มี คี วาม
แตกต่างหลากหลาย จะช่วยให้มคี วามสามารถในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อ การบริ ห ารจัด การทีม งานหรือ บุค ลากรในองค์ก าร ที่มีค วามแตกต่ า งหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อการคัดสรรและพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมให้มที กั ษะในด้านความฉลาดทางวัฒนธรรม
เพือ่ ให้องค์การสามารถขับเคลือ่ นไปสู่ระดับสากลได้
4. เพื่อการปรับแนวทางในการบริหารจัดการความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ การมีความฉลาดทางวัฒนธรรมเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นอย่างยิง่ ในยุคปัจจุบนั

28
แนวทางพัฒนาไปสูค่ วามฉลาดทางวัฒนธรรม
แนวทางพัฒนาเพื่อให้มคี วามฉลาดทางวัฒนธรรม ดังที่ลิเวอร์มอร์ (Livermore. 2010) ได้กล่าวไว้
ดังนี้
1. ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ (Cultural drive)
1.1 มีความซื่อสัตย์กบั ตัวเอง (Be honest with yourself) เป็ นวิธีท่ีดีท่ีจะเริ่มต้นการพัฒนา
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ คือ การซื่อสัตย์กบั ตัวเอง เป็ นการรับทราบอคติของตัวเองรวมทัง้ ความ
กลัวหรือแม้กระทัง่ การขาดความสนใจในการทางาน ซึ่งยอมรับได้ว่าเกิดผลกระทบในการควบคุมที่ มผี ลต่อการ
ดาเนินการและการสื่อสาร การประเมินระดับของการขาดแรงจูงใจจะช่วยให้สามารถทางานข้ามวัฒนธรรมที่มคี วาม
น่าสนใจมากขึ้น
1.2 ระดับความเชื่อมันของคุ
่
ณ (Raise your confidence level) เมือ่ มีความซื่อสัตย์กบั ตัวเอง
แล้ว ต่อไปก็ถึงช่วงการตรวจสอบระดับของความเชื่อมัน่ ของตนเองสาหรับการทางานข้ามวัฒนธรรม การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง รับรู ค้ วามสามารถของตนเองที่จะไปสู่เป้ าหมาย ซึ่งเป็ นความเชื่อมัน่ ของเกี่ยวกับว่ า
สามารถประสบความสาเร็จในงาน เมื่อมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเองจะทาให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก
ส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุเป้ าหมาย การรับรูค้ วามสามารถตนเองคือความท้าทายและไม่ยอมแพ้งา่ ยๆเป็ น
สิง่ ทีส่ าคัญของการปรับข้ามวัฒนธรรม
1.3 การรับประทานอาหารและการเข้าสังคม (Eat local food and socialize) นอกเหนือไปจาก
การซื่อสัตย์กบั ตนเองและความมัน่ ใจในตนเอง สิ่งที่เป็ นปัญหาต่อการพัฒนาความฉลาดด้านแรงจูงใจ คือ การ
รับประทานอาหารและใช้เวลาว่างกับเพื่อนๆ โดยไม่ได้มเี ป้ าหมายอะไรพิเศษ โดยที่ลเิ วอร์มอร์ได้แนะนาคนที่จะ
พยายามจะรับประทานอาหารในบางครัง้ ก็เกิดความแตกต่างกัน นาไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ซึ่งมักจะช่วยให้เกิดการ
เชื่อ มต่ อ กับผู ค้ นที่รวมเข้ากับวัฒนธรรม นอกจากนี้ อาหาร ศิ ลปะ และกีฬ าเป็ นความสนใจพื้นฐานที่จะสร้าง
แรงจูงใจอย่างนึงที่จะสามารถลองประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างไรก็ตามมีการเตือนว่าการรับประทานอาหารและเข้า
สังคมในสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่คุน้ เคยอาจเป็ นสิ่งทีท่ า้ ทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับบุคคลทีม่ ลี กั ษณะเก็บตัว การเข้า
สังคมรวมทัง้ โต้ตอบกับผู ค้ นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมักจะทาให้ตนเองรู ส้ ึกถึงความ
สะดวกสบายและมีคุน้ เคยกับบริบทมากขึ้น
1.4 มุ่งเน้นที่ประสบการณ์ท่มี คี ุณค่า คนที่มคี วามเชี่ยวชาญในการเป็ นผูน้ าข้ามวัฒนธรรมอาจ
ได้รบั ประโยชน์จากความก้าวหน้าในอาชีพและความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ ความฉลาดทางวัฒนธรรม
สามารถเปิ ดโอกาสส่วนบุคคลและเป็ นมืออาชีพ ผูน้ าที่มปี ระสิทธิภาพในทักษะข้ามวัฒนธรรมมีความต้องการสูง
และเงินเดือนทีส่ ูง ผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึ้นช่วยให้มแี รงจูงใจในการเพิม่ ความฉลาดทางวัฒนธรรม
2. ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านความรู ้ (Cultural knowledge)
ในการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านความรูโ้ ดยรวมเป็ นความรูท้ างวัฒนธรรม ความรูเ้ ป็ น
การรับรูข้ องผูค้ นในวัฒนธรรมอื่น ๆ และความเข้าใจในวิธีการแตกต่างกันวัฒนธรรม ตามที่ลเิ วอร์มอร์ กล่าวมี
รายละเอียดดังนี้
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2.1 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของวัฒนธรรมอื่น ๆ อยู่กบั แต่ละบุคคลการรับรูค้ วามคิด
และการกระท า (Understand the impact of other cultures on individual perception, thoughts, and
actions) วัฒนธรรมเป็ นการเก็บรวบรวมบรรทัดฐานที่ใช้ร่วมกัน ประเพณี และค่านิยม วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
เป็ นสิ่งสาคัญ เพื่อพัฒนาความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกัน ลักษณะและค่านิยมและระบบที่เป็ นเอกลักษณ์ไป
วัฒนธรรม สิ่งเห็นได้ชดั ของวัฒนธรรมรวมถึงอาหารเสื้อผ้าและศิลปะ ใต้พ้ นื ผิววัฒนธรรม นอกจากนี้ยงั มี ความ
เชื่อและความรูส้ ึก ความรูท้ างวัฒนธรรมรวมถึงความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมที่
เป็ นสากลกับทุกคนพฤติกรรมทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่เกิดจากลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละ
บุคคล
2.2 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการขัน้ พื้นฐานภายในวัฒนธรรมที่อยู่รวมถึงระบบทาง
วัฒนธรรม (Understand the way cultures address basic needs.) ความเข้าใจกลไกพื้นฐานของวัฒนธรรม
ทีจ่ ะช่วยเพิม่ การประสบความสาเร็จประสบการณ์ในด้านการทางานข้ามวัฒนธรรม
2.3 เรียนรูว้ ฒั นธรรมค่านิยมหลัก (Learn the core cultural values)
3. ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา (Cultural strategy)
ขัน้ ตอนที่ 3 ที่มผี ลต่อการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม คือ การใช้กลยุทธ์ทางวัฒนธรรม ซึ่ง
ต้องมีความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น มีเกี่ยวข้องกับการกระบวนการคิด การปรับพฤติกรรม
บุคคลที่ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญาสูงมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนในสถานการณ์ขา้ มวัฒนธรรม
สามารถพัฒนาได้ดงั นี้
3.1 การตระหนักรู ้ (Awareness) เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างการสังเกตและการตีความ
การรับรูจ้ ะสามารถอานวยความสะดวกในการตีความพฤติกรรมและการกระทาในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุน้ เคย ซึ่ง
ประกอบด้วยการรับรูด้ ว้ ยตนเองและความตระหนักของสภาพแวดล้อมภายนอกของคน ๆ หนึ่ง การตระหนัก
อาจจะต้องใช้เวลาพร้อมกับการร่วมมือจากเพื่อน อาจจะต้องฟังในสิ่งพวกเขาและคนอื่นบอก รวมทัง้ การรวมรวบ
ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆ จากแหล่งต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ตและหนังสือพิมพ์รวมถึงการสังเกตในวัฒนธรรม
3.2 การวางแผน (Planning) เป็ นการใช้ความรูท้ ่ไี ด้จากการตระหนักถึงสถานการณ์ใหม่ การ
คิดล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการทางานและการดาเนินการซึ่งจะต้องมีการปรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและรับรูบ้ ริบท
ทีแ่ ตกต่างกัน
3.3 การตรวจสอบ (Checking) เป็ นการตีความให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและเป็ นการวางแผน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการประเมินการตอบสนองเพื่อตรวจสอบว่ากลยุทธ์ท่ใี ช้ในการทางาน ซึง่ วิธีการฝึ กที่ดีท่สี ุดที่จะ
สามารถพัฒนาให้เกิดความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา รวมถึงคาถามที่สงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทาไม และ
การตระหนักถึงตนเองทีช่ ่วยในการวางแผนและการหาใครสักคนทีส่ ามารถให้คาแนะนาได้
4. ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (Cultural action)
การแสดงออกทางพฤติกรรมเป็ นการกระทาในมิตทิ ่ี 4 ของความฉลาดทางวัฒนธรรม การกระทาจะ
ส่งผลพฤติกรรมในด้านการใช้วาจา และพฤติกรรมไม่ใช้วาจา รวมถึงการพูดจาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
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ในสภาพแวดล้อมทีม่ วี ฒั นธรรมทีแ่ ตกต่างกัน ผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมแสดงออกทางวัฒนธรรมมีทกั ษะสูงจะสามารถใช้แรง
ขับ (Drive) ที่หมายถึง แรงจูงใจ ความรูใ้ นด้านต่างๆของวัฒนธรรมรวมถึงอภิปญั ญาในการแสดงออกที่เหมาะสม
ภายใต้สถานการณ์ โดยการแสดงออกทางวัฒนธรรมจะได้รบั การพัฒนาดังนี้
4.1 ปรับตัวให้เข้ากับการติดต่อสื่อสาร (Adapt communication) เป็ นการสื่อสารการปรับตัว
สาหรับบริบทใหม่ ซึ่งมีแรงขับแรงจูงใจในการเรียนรูก้ ารสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพ ลักษณะความรูท้ ่จี ะระบุคาและ
หัวข้อที่เหมาะสม วิธีการพัฒนาการสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพ การแสดงออกยังรวมถึงคาพูดของตนเอง และการ
กระทาไม่ใช่วาจา
4.2 การเปลีย่ นแปลงวิธีในการเจรจา (Change negotiation tactics) การประสบความสาเร็จ
ในวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันการเจรจาควรจะต้องมีความเอาใจใส่และระมัดระวังถึงช่วงเวลา ความยืดหยุ่นและความ
เคารพ ในระหว่างวัฒนธรรมระยะเวลาที่พูดคุยก็มขี อ้ ตกลงที่แตกต่างกันไป ในบางวัฒนธรรมสิ่ งสาคัญในอันดับ
แรกคือการสร้างความสัมพันธ์ แต่ในวัฒนธรรมอื่นๆ ทีม่ เี ข้าสังคมมากจนเกินไป การพูดคุยในระหว่างนัน้ อาจจะถูก
มองว่าเป็ นการเสียเวลา การเจรจาในเชิงรุกจะมีความเหมาะสมในบางวัฒนธรรม ในทางตรงกันข้ามการฟังและการ
ทางานร่วมกันเป็ นวิธกี ารที่ประสบความสาเร็จในวัฒนธรรมอื่น ๆ สิ่งสาคัญที่สุดคือการมีความยืดหยุ่นในการเจรจา
และควรจะให้เกียรติ รวมถึงความเอาใจใส่ต่อการสร้างความไว้วางใจ
4.3 รูว้ ่าเมื่อไหร่ควรจะมีการยืดหยุ่น (Know when to flexible) ในบางครัง้ ก็มคี วามจาเป็ นที่
จะปรับตัวในเข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆ แต่ผูท้ ป่ี ระสบความสาเร็จในวัฒนธรรมที่แตกต่างยอมรับว่าในบางสถานการณ์
อาจจะปรับตัวได้ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น มีความพยายามมากเกินไปในการเลียนแบบวัฒนธรรมอื่นจนเห็นเป็ น
เรื่องขบขัน เป็ นเรื่องหลอกลวง หรือแม้กระทัง่ น่ารังเกียจ
นอกจากวิธีการพัฒนาข้างต้นแล้ว ยังมีวิธีการปฏิบตั ิ ในชีวิตประจาวันที่จะทาให้เกิดความฉลาดทาง
วัฒนธรรม ตามที่ลเิ วอร์มอร์ (Livermore. 1967) ซึ่งเป็ นวิธีท่งี ่ายและสามารถพัฒนาได้เกี่ยวกับความฉลาดทาง
วัฒนธรรม
- การอ่าน หนังสือจะสามารถมีการแนะนาอย่างรวดเร็วไปยังแนวคิดของความฉลาดทางวัฒนธรรม
แต่ชวี ประวัติ บันทึกความทรงจา และนิยายให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้นเผชิญหน้ากับคนและสถานที่
- ไปดูหนัง ความก้าวหน้าของภาพยนตร์ นอกจากนี้ยงั สามารถไปในอีกโลกหนึ่ง จะช่วยให้เราที่จะ
ก้าวออกไปข้างนอกสถานการณ์ได้ทนั ที เพือ่ ให้เราสามารถเปรียบเทียบประสบการณ์ของเรากับผูท้ อ่ี ยู่ในบริบทอื่น
- รับประทานอาหารนอกบ้าน เป็ นการขยายขอบเขตของคุณและพยายามบางอย่างที่แตกต่างกัน ถ้า
เป็ นไปได้รบั ประทานอาหารร่วมกันกับคนที่มาจากต่างวัฒนธรรมของอาหารที่คุณกาลังรับประทานอาหารและดูว่า
เขาหรือเธอสามารถนาเสนอมุมมองเกี่ยวกับอาหารที่หลากหลายบาง
- ไปที่พิพิธภัณฑ์ บุคคลสามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเรียนรูเ้ กี่ยวกับประวัติ ความเป็ นมาหรือ
ศิลปะของวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย เข้าร่วมการบรรยายเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์หรืองานวรรณกรรมของสถานที่ทค่ี ุณ
ทางาน
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- พูดคุยกับคนขับรถแท็กซี่ โดยการถามคนขับรถแท็กซี่ เพื่อดูมมุ มองของพวกเขาในกิจกรรมใน
ท้องถิ่น ทาให้รูข้ อ้ มูลของสถานที่อย่างลึกซึ่งจากพวกเขา เนื่องจากเขารูจ้ กั เมืองและได้พบกับคนหลายรูปแบบ
สามารถเรียนรูจ้ ากพวกเขาได้
- การท่องเทีย่ ว มีความสนุ กสนาน ปลอดภัยและราคาไม่แพงนัก มีสถานที่ทค่ี ุณสามารถหยุดดูหรือ
การศึกษาโดยไม่จาเป็ นต้องใช้จ่ายเงิน บริเวณความทรงจาของท้องถิ่น ซึ่งเดินไปตามถนน ที่รา้ นค้าตลาดท้องถิ่น
และวัฒนธรรมท้องถิน่ ซึง่ สามารถทาได้โดยไม่ก่อความรบกวน
- เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มที่มคี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มที่อ่านหนังสือ วง
ดนตรีหรือโต๊ะผูน้ า การมองหาวิธีการที่จะเข้าสังคมกับกลุ่มที่มคี วามหลากหลายทางเชื้อชาติของผูค้ นและสังเกต
วิธกี าร ลักษณะวัฒนธรรม
- ใช้ความหลากหลายของแหล่งข่าพยายามรับข่าวจากหลายแหล่งข้อมูลไม่ควรรับข่าวเพียงด้าน หาก
คุณมีความชื่นชอบข่าวอะไร จะต้องดูขอ้ มูลจากทีอ่ ่นื ๆ เพือ่ เช็คดูว่าเป็ นข้อมูลเดียวกัน
- ใช้รถสาธารณะ อาจจะเป็ นการเดินทางโดยรถไฟหรือรถบัส เพือ่ ให้คุณลองฝึ กการสังเกต/ตีความ
จากการเดินทางได้
การวัดความฉลาดทางวัฒนธรรม
จากการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความฉลาดทางวัฒนธรรมที่ผ่านมา พบว่ามีการแบบวัดความฉลาดทาง
วัฒนธรรมของอังและคณะ (Ang; et al. 2007) ซึง่ เป็ นผูส้ ร้างตัวแปรนี้ท่สี ะท้อนถึงศึกษาความสามารถของแต่ละ
บุคคลในการเรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจ รวมทัง้ เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง รูจ้ กั ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เพื่อให้สามารถทางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ประกอบด้วย ข้อคาถามทัง้ หมด 20 ข้อ เป็ นมาตรวัด
ประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” (1 คะแนน) ถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” (6 คะแนน) ตัวอย่างเช่น ”
ท่านมีความรูส้ กึ มันใจว่
่ าสามารถเข้ากับเพือ่ นที่มาจากต่างโรงเรียนทีท่ ่านไม่คุน้ เคย” มีค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ดทัง้
ฉบับอยู่ระหว่าง 0.70-0.88 และได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory factor analysis) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.53-0.85 จากนัน้ ได้มนี กั วิจยั คือ ซาฮิน
เจอร์บซั และก็อกซาล (Sahin; Gurbuz; & Koksal. 2014) นาเครื่องมือวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมของอังและ
คณะ (Ang; et al. 2007) มาใช้ โดยทาการศึ กษาผลกระทบของบุคลิกภาพและการมอบหมายงานในระดับ
นานาชาติท่เี กี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่าง จานวน 145 คน เป็ นแบบวัดแบบมาตร
ประมาณค่า 7 ระดับ มีจานวนข้อคาถาม 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.90 ส่วนงานวิจยั
ของฮัฟ ซอง และเกรสช์ (Huff; Song; & Gresch. 2014) ได้ทาการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจานวน 154 คน และ
ได้พฒั นาแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรม มีจานวนข้อคาถาม 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทัง้ ฉบับอยู่
ระหว่าง 0.70-0.80 นอกจากนี้ งานวิจยั ของนัยฬาจิต อบเหลืองและศิริเดช สุชีวะ (2556) ทาการพัฒนาแบบวัด
ความฉลาดทางวัฒนธรรมสาหรับนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา จานวน 438 คน เป็ น
แบบวัดแบบมาตรประมาณค่ า 5 ระดับ ซึ่งสามารถแบ่ง ออกเป็ น 4 องค์ประกอบ และ 11 ตัวบ่งชี้ ซึ่ง มีความ
เทีย่ งตรงตามเนื้อหา โดยมีค่า IOC ตัง้ แต่ 0.60-1.00 และมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.97
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จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภริดา ตันติเวทเรืองเดช (2556) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางวัฒนธรรมกับผลการปฏิบตั ิงาน โดยมีการช็อคทางวัฒนธรรมเป็ นตัวส่งผ่าน : กรณีศึกษาแรงงาน
พม่าในจังหวัดระนอง ได้ทาการวิเคราะห์เชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัว แปรความฉลาดทางวัฒนธรรมที่มี 4
องค์ประกอบ การวิเคราะห์อ งค์ประกอบเชิง ยืนยัน ซึ่ง มีค่า Chi-Square = 3.554, df = 1, p-value = .059,
RMSEA = 0.080 และงานวิจยั ของนัยฬาจิต อบเหลือง (2555) ทาการศึกษาการพัฒนาแบบวัดความฉลาดทาง
วัฒนธรรมสาหรับนักเรียนและการทดสอบความไม่แปรเปลีย่ นของการวัดตามเชื้อชาติ โดยได้พฒั นาแบบวัดความ
ฉลาดทางวัฒนธรรม มี 4 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของอังและคณะ (2007) และผลการวิจยั ของดีนและคณะ
(2012) ซึง่ ได้มกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งมีค่า Chi-Square = 9.98, df = 17, p-value = 0.90446,
RMSEA = 0.000 รวมทัง้ ธีระชน พลโยธา (2560) ทาการศึกษาการวิจยั และพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมใน
บริบทวัฒนธรรมอาเซียน สาหรับนิสติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งได้มกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งมี
ค่ า Chi-Square = 51.00, df = 40, p-value = 0.11395, RMSEA = 0.023 ซึ่งจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันทาให้ผูว้ จิ ยั ยอมรับในความน่าเชื่อถือของค่านา้ หนักองค์ประกอบของมาตรฐานของโมเดลความฉลาดทาง
วัฒนธรรม ทาให้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกการวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมแบบภาพรวม
สาหรับการวิจ ยั ในครัง้ นี้ ผูว้ ิจ ยั ใช้แบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence) จาก
งานวิจยั ของภริดา ตันติเวทเรืองเดช (2556) ทีส่ ร้างขึ้นตามแนวคิดของอังและคณะ (Ang; et al. 2007) ซึง่ พัฒนา
มาจากแนวคิดของอังและคณะ (Ang; et al. 2007) รวมกับผลการวิจยั ระยะที่ 1 ซึ่งศึกษาระดับของความฉลาด
ทางวัฒนธรรมไว้ ได้แก่ 1) ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ (Motivational) 2) ความฉลาดทางวัฒนธรรม
ด้านปัญญา (Cognitive) 3) ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา (Meta-Cognitive) และ 4) ความฉลาด
ทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (Behavior) ให้คะแนนประเมินค่ า 6 ระดับ แต่ละข้อคาถามจะให้คะแนนโดยใช้
มาตรวัด ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” นิสติ ทีได้คะแนนที่สูง แสดงว่า เป็ นผูท้ ่มี คี วามฉลาด
ทางวัฒนธรรมสูงกว่านิสติ ทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับความฉลาดทางวัฒนธรรม
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับความฉลาดทางวัฒนธรรม มีนกั วิจยั หลายท่านวิจยั ในแง่มมุ ต่างๆ มากมาย เช่นงาน
ของดีน และคณะ (Dyne; Ang; & Livermore. 2009) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของผูน้ าที่ดใี นเรื่องความ
ฉลาดทางวัฒนธรรม: เส้น ทางของการเป็ นผูน้ าในยุคสมัยที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พบว่า ผูน้ ามี
ความสามารถในการทาความเข้าใจและปรับตัวเพื่อให้เข้าวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ ถือเป็ นทักษะและความสามารถ
พิเศษที่ผูน้ ายุคใหม่จาเป็ นต้องมี เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทางาน และงานวิจยั ของเวอร์กีส และดีเนตโต
(Verghese; & D’Netto. 2011: 191-200) ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งความฉลาดทางวัฒ นธรรมและความเปิ ด เผย
ตรงไปตรงมา: องค์ประกอบสาคัญของการเป็ นผูน้ าที่มปี ระสิทธิภาพโดยการศึกษากรอบความคิดของความฉลาด
ทางวัฒนธรรม พบว่า ความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence) แตกต่างจากความความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional Intelligence) และความฉลาดทางสังคม (Emotional Intelligence) รวมทัง้ ผูน้ ายุคใหม่ท่มี ี
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ประสิทธิภาพจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ กล่าวคือการมีความฉลาด
ทางวัฒนธรรมและการเปิ ดใจกว้างสามารถยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
นอกจากนี้ยงั มีวจิ ยั ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานในรูปแบบต่างๆ ดังเช่นงานวิจยั ของภริ
ดา ตันติเวทเรืองเดช (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางวัฒ นธรรมกับผลการปฏิบตั ิงาน โดยมี
การช็อคทางวัฒนธรรมเป็ นตัวแปรส่งผ่าน: กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดระนอง การศึกษาครัง้ กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นแรงงานพม่าในจังหวัดระนอง จานวน 397 คน ผลการวิจยั พบว่า ความฉลาดทางวัฒนธรรมส่งผลเชิงบวกต่อ
ผลการปฏิบตั ิงานของแรงงานพม่า สามารถอธิ บายได้ว่าผูท้ ่มี คี วามฉลาดทางวัฒนธรรมสูง จะสามารถปรับตัวและ
รับมือกับสภาพแวดล้อมที่มคี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ สอดคล้องกับ รามาลู เหว่ย และโรส (Ramalu;
Wei; & Rose. 2011) ได้ศึก ษาผลกระทบของความฉลาดทางวัฒนธรรมในการปรับตัว ข้ามวัฒ นธรรม และ
ความสาเร็จในการทางานของบุคคลต่างชาติท่เี ข้ามาปฏิบตั ิงานในประเทศมาเลเซีย โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 332 คน ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางวัฒนธรรมเป็ นทักษะที่สาคัญอย่างยิ่งที่จาเป็ นต้องใช้ในการ
ทางานให้สาเร็จตามเป้ าหมาย และพบว่าชาวต่างชาติท่มี กี ารรับรูแ้ ละมีแรงจูงใจในการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมที่ดี
สามารถปรับตัวต่อความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ดีกว่า ผลการวิจยั นี้ ทาให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ในการ
บริหารการจัดการความแตกต่ างทางวัฒนธรรมและนาไปประยุ กต์ใช้ในการคัดสรรที่มีความเหมาะสมในการ
ปฏิบตั งิ าน
จากประมวลเอกสารงานวิจ ยั สรุ ป ได้ว่ า ความฉลาดทางวัฒ นธรรมมีความสาคัญ เพื่อ ให้บุค คลมี
ความสามารถเรียนรูแ้ ละเข้าใจ รวมทัง้ ยอมรับในความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นทักษะที่มี
ความสาคัญทีช่ ่วยให้การทางานสาเร็จเป็ นไปตามเป้ าหมายทีต่ อ้ งการในบริบททีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม

ตอนที่ 6: ประสบการณ์การฝึ กสอนที่เกีย่ วข้องกับความฉลาดทางวัฒนธรรม
6.1 ประสบการณ์การฝึ กสอน
สถาบันการศึกษาควรส่งเสริมให้นิสติ มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน เพือ่ ประโยชน์แก่ตวั นิสติ เอง เนื่องจาก
จะได้ช่ ว ยเหลือ ซึ่ง กัน และกัน ในอนาคต (Bennett. 1952) สอดคล้อ งกับ แอสติน (Astin. 1968) กล่ า วถึง
สภาพแวดล้อมว่าเป็ นสิ่งเร้าที่ทรงศักยภาพ (Potential Stimulus) ที่มผี ลกระทบต่อการพัฒนาการของนิสิต และ
สามารถศึกษาสภาพแวดล้อมได้โดยการสังเกตพฤติกรรมนิสิต กิจกรรมและเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
รวมทัง้ เพซและสเติร ์น (Pace; & Stern. 1965) ให้ค วามหมายเกี่ย วกับ สภาพแวดล้อ มสถาบัน อุด มศึ ก ษา
หมายถึง พฤติกรรม เหตุการณ์ สภาพการณ์ แนวความคิด และลักษณะทางกายภาพที่เป็ นสิ่งบังคับให้บุคคลที่อยู่
สถาบันต้องปฏิบตั ิตาม เช่น ลักษณะของบริเวณอาคาร แนวคิด อุดมการณ์ ระเบียบ ข้อบังคับรวมถึงการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็ นสภาพแวดล้อมภายในสถาบันอุมศึกษาที่เสริมสร้างให้นิสิตเกิดความต้องการในก าร
พัฒนาบุคลิก ภาพและความสามารถของนิ สิต ได้ว รรณภา อิท ธิไมย์ยะ (2537) กล่าวถึง สภาพแวดล้อ มเป็ น
องค์ประกอบต่างๆ ในสถาบันอันได้แก่ ระบบการศึกษา การเรียนการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสิต
ความสัม พันธ์ระหว่ านิ สิตกับกลุ่มเพื่อ น ตลอดจนกิจกรรมต่ างๆ ก่ อให้เกิดความประทีบใจและมีผ ลต่ อการ

34
พัฒนาการ (ปราณี ทองแต้ม. 2538) สภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิง่ ที่อย่างที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู ส้ ึกของผูเ้ รียนที่มตี ่อครู ผูส้ อน รวมถึง
บุคลิกภาพของผูเ้ รียน
ทัง้ นี้ สุรพงษ์ ชูเดช (2534) กล่าวว่า ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยเป็ นการรับรูเ้ รื่องราวต่างๆ หรือการได้
ร่วมกระทากิจกรรมต่างๆ ในขณะที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ทาให้สามารถได้เรียนรูว้ ชิ าการต่างๆ ได้พบเพื่อน
ใหม่ ทัง้ ในคณะเดียวกันและต่างคณะ เนื่องจากประสบการณ์เป็ นพื้นฐานทีส่ าคัญสาหรับการพัฒนาการทางจิต หาก
ขาดประสบการณ์ทางสังคม อาจทาให้เกิดการไม่ยอมรับ ไม่เข้าใจ เพราะฉะนัน้ ถ้าต้องการให้บุคคลนัน้ มีการพัฒนา
ทางจิต บุคคลนัน้ จะต้องประสบการณ์ทางสังคมที่กว้างขวาง และเหมาะสมกับอายุ โดยในวัยเด็กประสบการณ์ทาง
สังคมที่ได้รบั จากการอบรมเลี้ยงดูเป็ นประสบการณ์ทางสังคมที่มคี วามสาคัญต่อพัฒนาการของเด็กมากทีส่ ุด นิสติ
ส่วนใหญ่จ ะใช้เวลาอยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนัน้ ในช่ วงวัยนี้จึงได้รบั ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยมากที่สุด และ
ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยดังกล่าว ส่งผลต่อพัฒนาการทางจิตของนิสติ โดยตรงมากกว่าจิตลักษณะที่ติดตัวมา
(Pascaella; Ethington; & Smart. 1988)
นิสติ สามารถเรียนรูใ้ นวิชาการด้านต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย และกิจกรรมที่ นิสติ ได้
จัดทาขึ้น รวมทัง้ การได้พบปะเพื่อนใหม่ท งั้ ต่างคณะและคณะเดียวกัน รวมถึง ได้สอบถามและขอความช่วยเหลือ
จากอาจารย์ทงั้ ในและนอกห้องเรียน ส่งผลต่อการเพิ่มพูนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของนิสติ ในด้านต่างๆ (ปัญชลี
พึ่งพิศ. 2548: 44) เช่น การพัฒนาทางวิชาการ ทางกีฬา ทางวัฒนธรรม การเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารและภาษา
การพัฒนาทางอารมณ์ การปรับตัว การพัฒนาเอกลักษณ์และค่านิยม การรูจ้ กั ประสานสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆ และ
การพัฒนาเป้ าหมายของชีวติ ได้ (จารุวรรณ สกุลคู. 2543: 6) สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ลว้ นก่อให้เกิดประสบการณ์โดยตรง
แก่นิสติ
กล่าวโดยสรุป ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย หมายถึง สิง่ ต่างๆ ที่นิสติ ได้เรียนรูใ้ นด้านวิชาการด้านต่างๆ
และการได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในคณะและต่างคณะที่เกิดขึ้นในรัว้ มหาวิทยาลัย ซึ่งทาให้เกิดพบปะเพือ่ นใหม่ทงั้ ใน
คณะเดียวกัน และต่ างคณะ รวมทัง้ การประสานสัม พันธ์ก บั บุคคลต่ า งๆ เช่ น เพื่อ น คณาจารย์ เพื่อ ให้เ กิด
ประสบการณ์ต่างๆ แก่นิสติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของแฟรงคลิน (Franklin. 1995) ได้ทาการศึกษาวิจยั ระยะ
ยาว เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน ที่มอี ิทธิพลต่อการเรียนรูแ้ ละการรับรู ้
เกี่ ย วกับ การพัฒ นาด้า นความรู ข้ องนิ สิต กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ นิ สิ ต ในวิท ยาลัย หลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี พบว่ า
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนและอาจารย์ มีอิทธิพลทางตรงกับการพัฒนาความรูข้ องนิสิตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และผลการวิจยั โดยรวมสรุปได้ว่า ภูมหิ ลังและลักษณะของนิสติ ก่อนเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ
และกับเพื่อน และความมุ่งมัน่ ของนิสิตมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์และการรับรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนาด้านความรูข้ องนิสิต
รวมทัง้ งานวิจยั ของคอฟแมนและครีเมอร์ (Kaufman; & Creamer. 1991) ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของการกาหนด
เป้ าหมายในการเรียนของนิสิตต่อความมุ่งมัน่ และผลลัพธ์ของนิสิตชัน้ ปี ท่1ี ในหลักสู ตรปริญญาตรี ผลการวิจยั
พบว่าการมุง่ มันและการเข้
่
าร่วมในด้านกิจกรรม ด้านการมีความสัมพันธ์กบั เพื่อน มีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลลัพธ์ดา้ น
ส่วนตัวและสังคมของนิสติ
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อีกทัง้ งานวิจยั ของชิกเกอริ่งและไรเซอร์ (Chickering; & Reisser. 1933) ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่จะส่งผล
ต่อการพัฒนาของนิสติ นัน้ ได้แก่ สภาพความเป็ นอยู่ส่งิ แวดล้อม กลุ่มเพื่อน ความสัมพันธ์กบั อาจารย์ และการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสถาบันสอดคล้องกับสุชาดา สุธรรมรักษ์ (2545) ยังพบว่าปัจจัยที่อทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
การพัฒ นาการเรีย นรู ข้ องนิ สิต ชัน้ ปี ท่ี 1 ในด้า นผลลัพ ธ์ค วามรู ค้ ื อ การมุ่ง มัน่ และการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมใน
มหาวิทยาลัย และลักษณะความสัมพันธ์กบั อาจารย์ สาหรับผลลัพธ์ดา้ นจิต พบว่าลักษณะการมุ่งมัน่ และเข้าร่วม
กิจกรรมในวิทยาลัย ลักษณะความสัมพันธ์กบั อาจารย์ และลักษณะความสัมพันธ์กบั เพื่อนมีอิทธิพลทางตรงต่อการ
พัฒนาการเรียนรูข้ องนิสิตชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทัง้ งานวิ จยั ของปัญชลี พึ่งพิศ (2548) ที่
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย
ด้านความสัมพันธภาพระหว่าง นิสติ กับเพือ่ น และประสบการณ์ดา้ นสัมพันธภาพระหว่างนิสติ กับอาจารย์ ดังนัน้ ใน
การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั สนใจศึก ษาประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย นัน่ คือ ประสบการณ์ในการฝึ กสอน ประกอบด้ว ย
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ และความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ
นักเรียน
6.2 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้แยกเป็ น 2 คา คือ
ประสบการณ์ และวิชาชีพ คาว่าประสบการณ์ แปลว่า ความจัดเจนทีเ่ กิดจากการกระทา หรือได้พบเห็นมาส่วนคาว่า
วิชาชีพ แปลว่า อาชีพที่ตอ้ งอาศัยวิชาความรูแ้ ละความชานาญ รวมความได้ว่า ประสบการณ์วชิ าชีพ แปลว่า ความ
จัด เจนที่เ กิ ด จากการกระท า หรือ ได้พ บเห็น ในอาชี พ ที่ต อ้ งอาศัย ความรู แ้ ละความช านาญ ดัง นั้น การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ จึงเป็ นกลวิธีเพื่อให้นิสิตได้กระทาแล้วคิดความจัดเจนในอาชีพที่ต อ้ งอาศัยความรู ค้ วาม
ชานาญ
โดยวิรตั น์ พงษ์พิจิตร (2525) กล่าวว่าหมายถึงประสบการณ์ท่จี ะเสริมสร้างความรู แ้ ละประสบการณ์
วิชาชีพครูให้แก่ผูเ้ รียน การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเป็ นรูปกิจกรรมหลายรู ปและหลายทาง เพื่อให้ผูเ้ รียนได้
เรียนรูอ้ ย่างกว้างขวางและมีความเข้าใจงานของครูเท่าที่ครูผู เ้ ริ่มการสอนควรจะมี รวมถึงเดโช สวนานนท์ (2544)
กล่าวว่า เป็ นการจัดประสบการณ์ตามแนวทางความคิดทางการศึกษาว่ าเป็ นการฝึ กแก้ปญั หาและมีความเชื่อว่าการ
เรียนรูจ้ ากการแก้ปญั หาจะเกิดขึ้น เมือ่ ได้จดั ประสบการณ์ทางการสอนจริงให้กบั นิสติ การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
จะทาให้นิสติ ตื่นตัว และเกิดความท้าทายในการเรียนวิชาชีพเนื่องจากนิสติ ได้สมั ผัสนักเรียนโดยตรงฝึ กปฏิบตั ิการ
สอน รวมทัง้ ฝึ กแก้ปญั หาต่าง ๆ ในสถานการณ์จริง โดยประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2530) กล่าวว่าความรูท้ าง
ทฤษฎีอย่างเดียวนัน้ ไม่เพียงพอ จาเป็ นต้องมีการฝึ กฝนจนสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ครูได้ดี และเกิดความมัน่ ใจอันจะ
นาไปสู่ความศรัทธาในอาชีพจะเป็ นประตูไปสู่ความเป็ นครูในที่สุด โดยมีครูประจาการที่มปี ระสบการณ์ในการสอน
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาซึ่งเรียกว่า อาจารย์พ่เี ลี้ยงมีหน้าที่ในการคอยดูแลเอาใจใส่รวมถึงการให้
คาแนะนา จากการสังเกตการสอนอย่างตัวต่อตัวและร่วมกันหาทางเพื่อพัฒนาจุดด้อยให้ดีข้นึ เพื่อช่วยให้นิสติ ได้
พัฒนาตนเองให้สามารถเป็ นครูได้อย่างมัน่ ใจ (Evans. 1985)
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ดัง นั้น ความหมายของการฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครู จึง หมายถึง กิจ กรรมที่จ ะท าให้นิ สิตได้ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีประสบการณ์ตรงโดยการมีปฏิสมั พันธ์กบั นักเรียนในโรงเรียนรวมถึงบุคคลากรใน
โรงเรียน สามารถนาเอาทฤษฎีทเ่ี รียนมาปฏิบตั ทิ ดลองใช้และนามาประยุกต์ใช้ให้ถกู ต้องเหมาะสม
ความสาคัญของการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูเป็ นกิจกรรมที่มคี วามสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้นิสติ ฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูได้เนื่องจากหัวใจที่สาคัญของการประสบการณ์วชิ าชีพครูเป็ นกระบวนการที่นานิสติ ไปสู่การเปลีย่ นแปลง
ในบทบาทหน้าทีข่ องครูในสถานศึกษา เป็ นช่วงเวลาทีน่ ิสติ ครูได้นาความรูใ้ นภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบตั ิ
รวมถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้นิสิตสามารถพัฒนา
บุคลิกภาพ รวมทัง้ เจตคติและความเจริญงอกงามในวิชาชีพครูได้ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
2551) กล่าวคือ สามารถช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของครูและเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชี พให้แก่ครูอย่างต่อเนื่องโดย
ใช้ท ฤษฎีท่ีไ ด้เ รี ย นรู ม้ าควบคู่ ไ ปกับ การปฏิบ ตั ิ ใ นการปฏิบ ตั ิง านในหน้า ที่ข องตนได้อ ย่ า งเหมาะสม เรี ย นรู ้
ประสบการณ์จากสถานการณ์จริงในรูปแบบต่างๆ ได้เรียนรูต้ นเองตลอดจนเพิ่มพูนประสิทธิภาพของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการประสบการณ์วชิ าชีพครู (รุ่งทิวา จักรกร. 2529) สอดคล้องกับสุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ (2545) ที่
กล่าวว่าเป็ นการประมวลความรูน้ ิสติ ในหลักสูตรวิชาชีพครูได้เรียนรู ้ นับตัง้ แต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทัง่ ปี สุดท้าย ซึ่ง
จะมีกิจกรรมเรียนรูท้ ่มี ลี าดับขัน้ ตอนหลากหลายเกี่ยวข้องกับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้
นิสติ ได้มลองปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูอย่างจริงจัง และนาความรู ม้ าประยุกต์ใช้ให้ถกู ต้องเหมาะสม
การผลิตครูเพื่อให้ได้ครูท่ดี ีนนั้ จาเป็ นต้องมีความรูค้ วามสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมแห่งความ
เป็ นครู ซึ่งสามารถพัฒนาการศึกษาและสังคมให้เจริญงอกงามอย่างยัง่ ยืน นอกจากความรูท้ างภาคทฤษฎีท่ไี ด้จาก
การเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่ทางคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตจัดให้นนั้ นิสิตจาเป็ นต้องมีการฝึ กปฏิบตั ิจน
สามารถเกิดเป็ นทักษะในการสอนในวิช าเฉพาะ นิสิตได้ฝึกฝนตนเองที่เรียกว่า “การฝึ กสอน” ซึ่งเป็ นการทดลอง
ประยุกต์วทิ ยาการความรูท้ ่ไี ด้ศึกษามาบูรณาการความรูท้ งั้ หมดเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิการสอนและฝึ กประสบการณ์
เพือ่ พิสูจน์ว่าตนเองมีความพร้อมทีจ่ ะอออไปประกอบวิชาชีพครูหรือไม่ รวมถึงการเรียนรูใ้ นการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
ในโรงเรียน ทัง้ กับผูบ้ ริหาร ครู/อาจารย์พ่เี ลี้ยง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ นักเรียนจนเกิดเป็ นความมัน่ ใจในการ
ทางานนาไปสู่ความรักและศรัทธนาในวิชาชีพอย่างแท้จริง (คู่มอื การผลิตครู. 2558)
โดยในกระบวนการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูนนั้ มีผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับการฝึ กประสบการณ์ทส่ี าคัญอยู่
4 ฝ่ าย ได้แก่ ผูบ้ ริหาร อาจารย์พ่เี ลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ นิสติ ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู โดยผูบ้ ริหารมีบทบาทให้
ความร่วมมือกับสถาบันในการผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานผูใ้ ช้ครู อนุ ญาตให้ใช้โรงเรียน
เป็ นสถานที่ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู รวมทัง้ เป็ นกรรมการดาเนินการจัดประสบการณ์วชิ าชีพครู นอกจากนี้ยงั จัด
บุคลากรของโรงเรียนให้เป็ นผูส้ านงานกับสถาบัน อาจารย์นิเทศก์และนิสติ ที่ไปฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและพิจารณา
จัดสรรหาอาจารย์พใ่ี ห้กบั นิสติ ที่ไปฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอีกด้วย อาจารย์นิเทศก์เป็ นหน้าที่ของคณะและภาควิชา
โดยให้สรรหาอาจารย์ผูส้ อบภาคทฤษฎีในรายวิชาต่างๆ ออกไปเป็ นอาจารย์นิเทศก์เพื่อติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
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ของนิสติ ส่วนอาจารย์พเ่ี ลี้ยงหมายถึงครู/อาจารย์พ่เี ลียง ซึ่งจะได้รบั คัดเลือกจากครูในโรงเรียนทีม่ วี ุฒทิ างครูและมี
ประสบการณ์สอนในรายวิชานัน้ ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี การศึกษา (สุรวีร ์ เพียงเพชรเลิศ. 2553; อ้างอิงจาก กรมการ
ฝึ กหัดครู. 2529) โดยกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องครู/อาจารย์พเ่ี ลี้ยงไว้ คือ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับงานการปฏิบตั กิ าร
สอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ แนะนาและให้ขอ้ มูลเพื่อให้นิสิต ได้รูจ้ กั บุคลากรและขอบข่ายของงาน แนะนาให้
นิสติ เข้าใจถึงสภาพการเรียนของนักเรียน ตลอดจนงานธุรการในชัน้ เรียน ร่วมวางแผนการสอนและให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการจัดทาโครงสร้างรายวิชาและการเขียนแผนที่ดีและสามารถปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้อง ตรวจแผนการจัดการเรียนรูข้ อง
นิสติ ล่วงหน้าก่อนการสอนจริง ให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้ เทคนิคการสอน สื่อการเรียนรู ้
การประเมินผลและแนะนาเครื่องมือในการทาวิจยั ในชัน้ เรียน รวมทัง้ การจัดทาโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพนักเรียน
ตลอดจนการวิเคราะห์ผูเ้ รียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การศึกษานักเรียนรายกรณี นอกจากนี้ยงั สังเกตการปฏิบตั ิการ
สอนและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพของนิสติ เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะและความช่วยเหลือตามความเหมาะสม รวมทัง้ มีการ
ให้อิสระในการปฏิบตั ิการสอนและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาตนเอง ภายใต้คาแนะนา
ตามสมควร (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2558)
ด้านสัมพัน ธภาพระหว่างนิสิตกับุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน นิสิตจะสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้างความร่วมมือร่วมใจด้วยความปรารถนาดีต่อกัน แสดงการยกย่องให้เกียรติและ
ยอมรับในความสามารถบุคลากร ประกอบด้วย 1) สัมพันธภาพกับผูบ้ ริหาร ได้แก่ นิสติ แสดงความเคารพนบนอบ
กับผูใ้ หญ่และปฏิบตั ิตามกฎข้องบังคับและนโยบายของสถานศึกษา นิสติ ต้องสร้างจิตสานึกของนักการศึกษาและ
ใฝ่ เรียนรูก้ ารปฏิบตั ิการสอน 2) สัมพันธภาพกับครู/อาจารย์พ่เี ลี้ยง นิสติ ต้องแสดงความมีคารวะต่อครู/อาจารย์พ่ี
เลี้ยง มีมารยาทในการรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิการสอนและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ยอมรับและมีส่วนร่วม
ในการกาหนดนโยบาย การวางแผนและการดาเนินการปฏิบตั ิการสอน ตลอดจนการประเมินผล 3) สัมพันธภาพ
กับนักเรียน คือ นิสิตจะต้องแสดงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและประพฤติเป็ นต้นแบบที่ดีของนักเรียน มี
ความพร้อ มในการสอน ได้แก่ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ท่ีทนั สมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั เข้าใจ
ธรรมชาติรวมความแตกต่างระหว่าบุคคล ฝึ กให้นกั เรียนคิดเชิงบวก สร้างเจตคติต่อการเรียนการสอน สอดแทรก
เรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมในบทเรียน และ 4) สัมพันธภาพกับครู/อาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษา คือ
ต้องแสดงความมีจิตวิญญาณของครูท่ดี ี มีจิตใจโอบอ้อม มีจิตอาสาอ่อนน้อมถ่อมตนและมีกาลเทศะ เป็ นผูท้ ่ีมี
มนุ ษยสัมพันธ์ท่ีดีโดยให้การช่ ว ยเหลือ ทุก คนด้ว ยพลัง ใจที่เข้ม แข็ง รู จ้ กั ปรับตัว ในด้านการรับรู ้ อารมณ์และ
พฤติกรรมการร่วมกัน ด้วยคุณลักษณะของการเป็ นคนดีคนเก่ง รวมถึงสัมพันธภาพกับเพือ่ นนิสติ ด้วยกัน
จากข้อความข้างต้นทาให้ผูว้ จิ ยั สนใจในความสัมพันธ์ทม่ี รี ะหว่างนิสติ กับเพือ่ น นิสติ กับครู/อาจารย์ และ
นิสติ กับนักเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูโดยเฉพาะอาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้ได้คาแนะนาด้าน
วิช าการ การแก้ไ ขปัญ หาระหว่ า งฝึ ก ประสบการณ์วิช าชีพ ครู อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งและการปรับ ตัว รวมถึง นิ สิต ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพสามารถเข้าสู่วิชาชีพ ครู ได้อย่างมัน่ ใจต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายให้ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ กับเพือ่ น
ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ กับเพือ่ น
สุ ช าดา สุ ธรรมรัก ษ์ (2545) กล่า วถึง ความหมายของสัมพัน ธ์ร ะหว่ า งนิ สิต กับเพื่อน หมายถึง
สัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับเพื่อน โดยมีความเกี่ยวข้องหรือมีการทากิจกรรมร่วมกัน ทัง้ กิจกรรมการเรียนและ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน (ปัญชลี พึง่ พิศ. 2548) อาจจะเป็ นกลุ่มเพือ่ นในกลุ่มและนอกกลุ่ม โดยมี
การแสดงความรักและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ
ปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ ทัศนา ทองภักดี (2547) กล่าวถึง ประสบการณ์ดา้ นคบเพือ่ น หมายถึง การ
รับรู เ้ รื่องราวต่างๆ จากการมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน หรือการได้ร่วมทากิจกรรมกับเพื่อน โดยจากการพูดจาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสนทนาถึงเหตุการณ์ท่ไี ด้พบเจอมา หรือได้ร่วมกระทาพฤติกรรมนัน้ ๆ ด้วยกันมากับ
เพือ่ นในระหว่างทีศ่ ึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับเพื่อน หมายถึง การปฏิบตั ิของนิสิตกับเพื่อนที่
ปฏิบตั ิทงั้ ในและนอกห้องเรียน ซึ่งเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทัง้ แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน
ความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ กับเพือ่ น
เนื่องจากขณะที่นิสติ อยู่ในมหาวิทยาลัยนัน้ นิสติ ให้ความสาคัญกับเพือ่ นมากกว่าในวัยเด็ก นอกจาก
อาจารย์แล้ว เพือ่ นนับเป็ นอาจารย์อกี คนหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญที่สุดสาหรับนิสติ ในบางครัง้ เพือ่ นอาจจะมีความสาคัญ
ได้เท่ากับหรือมากกว่าอาจารย์ (Pascarella; & Rerenzini. 1991) อีกทัง้ งานวิจยั ของคุห ์ (Kuh. 1995) ยังกล่าว
ว่าสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิตกับเพื่อนจะนาไปสู่การพัฒนาความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ่ืน
(Interpersonal competence) การพัฒนาความเป็ นมนุ ษย์และการพัฒนาความรูค้ วามสามารถในด้านต่างๆ ของ
นิสติ ได้หลากหลาย นอกจากนี้มนี กั วิจยั หลายท่านได้ศึกษา พบว่า การมีสมั พันธ์กบั เพื่อนและนิสติ มีอิทธิพลต่อผล
การเรียนรูข้ องนิสติ หลายด้านอย่างกว้างขวาง เช่น ความเชื่อมัน่ ในตนเอง กิจกรรมทางสังคม ความสามารถในการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดกี บั ผูอ้ ่นื การเปิ ดใจรับความหลากหลาย ความเป็ นมนุษย์และความแตกต่างทางสังคม (Whitt;
et al. 1999; citing Astin. 1977; Kuh. 1992; 1995) งานวิจ ยั ของเฟลด์แ มนและนิ ว คอมป์ (Feldman; &
Newcomb. 1973) กล่าวถึงความสาคัญของเพื่อน คือ เป็ นผูท้ ่คี อยเชื่อมโยงการใช้ชีวติ ของนิสิตระหว่างช่วงของ
การอยู่ภายในครอบครัวกับผูป้ กครองหรือพ่อแม่กบั ช่วงของการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยเพื่อนจะช่วย
พัฒนาความเป็ นอิสระจากบ้านและครอบครัวได้ ช่วยให้นิสติ กาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนและแก้ไขปัญหาต่างๆ
ได้ ช่วยเหลือโดยการให้กาลังใจในเรื่องทัว่ ๆไป โดยที่อาจจะไม่สามารถได้รบั จากอาจาจารย์ในชัน้ เรี ยน ช่วยเปิ ด
โอกาสในการฝึ กการใช้ชี วิต อยู่ ร่ ว มกัน ช่ ว ยเสริ ม คุ ณ ค่ า ภายในกลุ่ม ให้เ ข้ม แข็ง ยิ่ง ขึ้น เป็ น เครื่อ งทดสอบ
แนวความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ ช่วยกระตุน้ และให้กาลังใจกับคนที่กาลังจะเปลีย่ นแนวความคิดได้ ช่วยให้มี
ความมัน่ ใจและพอใจในตนเองมากยิ่งขึ้น ช่วยทาให้นิสติ ฝึ กเข้าสังคมได้ และช่วยสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่งมี
ผลให้ช่วยเหลือกันในการทางานในอนาคต่อไป ทัง้ นี้ความสัมพันธกับเพื่อนยังเป็ นปัจจัยที่สามารถปรับเปลี่ยน
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ความคิด ความรูส้ ึก และพฤติกรรมของนิสิต โดยการอยู่ร่วมกันกลุ่มเพื่อนจะช่วยให้นิสติ สามารถพัฒนาความมี
เอกลักษณ์ของกลุม่ และสามารถเรียนวิธกี ารอยู่ร่วมกัน (Astin. 1993b)
ดัง นั้น สามารถสรุ ป ได้ว่ า ความส าคัญ ของเพื่อนจะส่ ง ผลต่ อการเรีย นและการด าเนิ น ชีวิต ใน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากนิสติ แต่ละคนจะต้องมีการติดต่อพบปะกับเพื่อนนิสิตด้วยกัน นับว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
นิสติ กับเพือ่ น มีความสาคัญต่อการพัฒนาการของนิสติ ในการใช้ชวี ติ มหาวิทยาลัย
การวัดความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ กับเพือ่ น
จากการศึ ก ษาเอกสารงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยงานวิ จ ัย ของปัญ ชลี พึ่ ง พิ ศ ( 2548) ศึ ก ษา
ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของนิสิตหลักสู ตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ท่ีส่งผลต่อทักษะและความ
ตระหนัก ต่ อ จรรยาบรรณแห่ ง วิช าชี พ สื่อ มวลชน ใช้แ บบวัด ที่ส ร้า งขึ้น ตามนิ ย ามปฏิบ ตั ิ ก าร โดยวัด ใน 2
องค์ประกอบ คือ 1) การแสดงความรัก ส่งเสริมเพื่อน และ 2) การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ความคิดเห็นร่วมกัน
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ เป็ นการวัดสัมพันธภาพระหว่างนิสติ กับเพื่อน มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินรวมค่า 6
ระดับ ตัง้ แต่ “จริงทีส่ ุด” ถึง “ไม่จริงเลย” จานวน 16 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ 0.86 และงานวิจยั ของอุษากร แซ่เหล้า
(2550) ซึง่ หมายถึง ความรูส้ กึ และพฤติกรรมทีน่ ิสติ มีต่อเพือ่ นในแง่ของการเรียนการทากิจกรรม การดูแลช่วยเหลือ
รับฟังความคิดเห็นทัง้ ในและนอกห้องเรียน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สุด” (6
คะแนน) จนถึง “ไม่จริงเลย ” (1 คะแนน) โดยนิสิตที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นนิสิตที่มสี มั พันธภาพระหว่างนิสิต
และเพือ่ นสูงกว่านิสติ ทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อน ซึ่งพัฒนามาจากแบบ
วัดของปัญชลี พึ่งพิศ (2548) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษา ให้คะแนนประเมิน ค่า 6 ระดับ แต่ละข้อ
คาถามจะให้คะแนนโดยใช้ระบบวัด จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นิสิตที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นบุคคลที่มี
ประสบการณ์ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ นสูงกว่านิสติ นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ กับเพือ่ น
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อน ส่งผลต่อความฉลาดทาง
วัฒนธรรมในแต่ละมิตทิ ่แี ตกต่างกันดังนี้
มิติท่ี 1 ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ ดังงานวิจยั ของฤทัยรัตน์ ชิดมงคลและเปรมฤดี
บริบาล (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มผี ลต่อแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ของนิสิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนิสติ พยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปี ท่ี 1-4 ปี การศึกษา 2553 จานวน 225 คน พบว่า สัมพันธภาพ
ระหว่างนิสติ กับเพือ่ นส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ของนิสติ พยาบาลในการเรียนทีว่ ทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
มิติท่ี 3 ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา ช่วยให้การเผชิญปัญหาและฝ่ าฟันอุปสรรค ดัง
งานวิจยั ของสิรียล์ กั ษณ์ ไชยลังกา และคณะ (2552) ศึกษาความมัน่ คงทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่ าอุปสรรคของนิสติ พยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา นิสิตพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ชัน้ ปี ท่ี 1-3 ปี การศึกษา 2551 จานวน 355 คน พบว่า นิสติ ที่มสี มั พันธภาพระหว่างนิสติ กับเพื่อนอยู่
ในระดับสูง จะมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่ าอุปสรรคระดับสูง
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และในมิติท่ี 4 ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม ช่วยให้มคี วามสามารถในการปรับตัวเข้า
กับสังคมได้ ดังงานวิจยั ของอุษากร แซ่เหล้า (2550) ศึกษาเรื่องความเครียดและการปรับตัวของนิสิตชัน้ ปี ท่ี 1
พบว่า นิสิตชัน้ ปี ท่ี 1 ที่มคี วามสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนกับนิสิตในระดับดีจะมีคะแนนเฉลี่ ยในการปรับตัวสูง ซึ่ง
สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของนิรมล สุว รรณโคตร (2553) ศึ กษาการปรับตัว ของนิ สิตระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 พบว่า นิสติ มีการปรับตัวด้านกลุ่มเพื่อน จะมีการปฏิบตั ิตน
ให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่ืนในสังคมได้ รวมทัง้ งานวิจยั ของอรนุ ช ศรีคา, อุมาพร จันโสภา และวาสนา ยิ่งกาแหง
(2556) ศึกษาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนิสติ ระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่เ รีย นในคณะต่ า งกัน ภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2555 จานวน 895 คน พบว่ า นิ สิต ชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิท ยาลัย
มหาสารคามมีความสามารถในการปรับตัวทางสังคมด้านการคบเพือ่ น
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ของอมราพร สุรการ (2555) ได้ศึกษาการศึกษาองค์ประกอบและตัวแปรเชิง
สาเหตุของการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั เป็ นนักเรียนที่มคี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย และนักเรียนโครงการสนับสนุ นการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการวมว.) ปี ท่ี 4 ปี การศึกษา 2553 จานวน 381 คน พบว่า การสนับสนุ นจากเพื่อนมี
อิทธิพลทางตรงกับการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทัง้ กอปรทิพย์
พร้อมเพรียง (2553) ปัจ จัยที่ส่ง ผลต่ อการปรับตัว ของนักเรียนช่ว งชัน้ ที่ 4 โรงเรียนบ้านค่ าย อาเภอบ้านค่ าย
จังหวัดระยอง ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 โรงเรียน
บ้านค่าย อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้แก่ บุคลิกภาพ อัตมโนทัศน์ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับสมาชิกใน
ครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ลักษณะทางกายภาพทางโรงเรียนและสัม พันธภาพระหว่างนักเรียน
กับเพื่อน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ทัง้ นี้ยงั พบปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการปรับตัวของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ซึ่ง
เรียงลาดับจากปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปยังปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว อัตมโนทัศน์ และบุคลิกภาพ ซึ่งทัง้ 4 ปัจจัยนี้ สามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนการปรับตัวได้รอ้ ยละ 30.7 และงานวิจยั ของสรัญญา จรัสพินิจ (2556) ได้ศึกษา
เรื่ อ งปัจ จัย ที่ มีผ ลต่ อ การปรับ ตัว ทางวัฒ นธรรมของชาวเกาหลีใ นประเทศไทย : กรณี ศึ ก ษาชาวเกาหลีใ น
กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีปฏิสมั พันธ์กบั คนไทยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาว
เกาหลีใต้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
จากการประมวลเอกสารงานวิจ ยั ที่เ กี่ ย วข้อ ง พบว่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งนิ สิต กับ เพื่อ น มี
ความสัมพันธ์กบั ความฉลาดทางวัฒนธรรม ดังนัน้ ในการวิจยั นี้จึงคาดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อนจึงมี
อิทธิพลทางตรงต่อความฉลาดทางวัฒนธรรม
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6.4 ความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ กับอาจารย์
ความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ กับอาจารย์
เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา นิสิตแต่ละคนจะมีการพัฒนาความเป็ นอิสระ โดยเริ่ม จากการ
แยกตัวออกบิดามารดา ในขณะเดียวกันจะการสนับสนุนจากผูใ้ หญ่ทไ่ี ม่ใช่บดิ ามารดา ซึ่งหมายถึง อาจารย์ทป่ี รึกษา
(Advisers) อาจารย์ผูส้ อน (Professors) นับว่าเป็ นบุคคลที่มคี วามสาคัญต่อ นิสิต เพราะการแสดงออกปฏิกิริยา
ใดๆ จากบุคคลเหล่านี้จะช่วยให้นิสิตเกิดการเรียนรู ใ้ นการพัฒนาตนเองได้ (Chickering; & Reisser. 1993:
269-270) และจากการศึ กษาของโคแกน (วชิระ ชาวหา. 2534: 70-71; อ้างอิง จาก Cogan. 1975) กล่าวว่ า
ความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างอาจารย์และนิสติ จะทาให้ผลการเรียนของนิสติ ดีข้นึ และเมือ่ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวมีมาก
ขึ้น ยิ่งทาให้นิสติ สามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนให้สูงตามไปด้วย เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
กับนิสิตมีอิทธิพลต่อความสนใจในวิชาที่เรียนและเจตคติท่ีมีต่อผูส้ อน ส่วนพรชุลี อาชวอารุง (2525) กล่าวว่า
ความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างอาจารย์และนิสติ จัดเป็ นพื้นฐานของสภาพการณ์ท่มี ผี ลต่อการเรียนการสอนทีด่ ีข้นึ ถ้าหาก
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและอาจารย์ไม่ดีเท่าควรจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการสอนด้อยลง ด้วยเหตุน้ ี วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530: 57) ได้เสนอแนะให้ในการจัดการเรียนการสอน ควรเพิ่มความเป็ นกันเองระหว่าง
อาจารย์และนิสติ โดยให้อาจารย์ผูส้ อนลดบทบาทความเคร่งเครียดลงบ้างเป็ นการทาลายกาแพงระหว่างอาจารย์กบั
ศิษย์ ความเป็ นกันเองทาให้นิสติ เกิดความเข้าใจผูส้ อน และเป็ นมูลเหตุให้สนใจเรียนในรายวิชานัน้ ๆ เพิม่ ขึ้น
กูด๊ (Good. 1973) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการสอนครู รวมถึงการวางแผนการเตรียมอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์การควบคุมปฏิกริ ิยาต่างๆ ของครู การตัดสินใจ การวัดผล และการปรับปรุงการสอนให้ดี
ขึ้นกว่า บัณฑิตทีจ่ บไปต้องมีคุณภาพจาเป็ นต้องปัจจัยหลายอย่างรวมกับสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนซึง่ เป็ น
ปัจจัยทีส่ าคัญ การเรียนการสอนจะได้ผลตามความมุง่ หมายเมือ่ นิสติ ตัง้ ใจเรียน อาจารย์มเี ทคนิคแปลกๆ ใหม่ๆ ที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
จันทร์เพ็ญ หงส์ทอง (2545) บทบาทของอาจารย์ผูส้ อนควรมีความเข้าใจในบทบาทและวิธีการสอน
รวมทัง้ เตรียมตัวก่อนการสอน ทัง้ นี้ อาจารย์ท่ดี ีควรต้องมีทกั ษะทางสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูเ้ รียน จึ งสามารถประสบ
ผลสาเร็จในการสอนได้ เช่นเดียวกับวิชยั วงษ์ใหญ่ (2540) ให้ความเห็นในส่วนของอาจารย์ว่าถือผูส้ อนเป็ นที่เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารยืจะต้องมีพ้ นื ฐานความรูเ้ ป็ นอย่ างดี มีความเห็นอก
เห็นใจผูเ้ รียน มีทศั นคติในการสอนที่ดคี วามจริงใจที่มรี ะหว่างอาจารย์กบั ผูส้ อน รวมทัง้ ยอมรับความตกต่างระหว่า
บุคคล และสุวพร ตัง้ สมวรพงษ์ (2542) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ว่าควรมีความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการของ
นิ สิต ใจกว้า ง ไม่แบ่ง แยกระหว่ า งวิ ช าการและกิจ กรรม อีกทัง้ ยัง เปิ ดโอกาสให้นิสิต ได้ท ากิจ กรรมที่มีความ
หลากหลายตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
ของนิสติ ได้
ดัง นั้น สามารถสรุ ป ได้ว่ า ความส าคัญ ของอาจารย์จ ะผลต่ อ การเรีย นและการด าเนิ น ชีวิต ใน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากนิสติ จะได้รบั ความรูข้ องอาจารย์จากให้หอ้ งเรียนแล้ว นอกห้องเรียนนิสติ ยังสามารถพูดคุย
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กับอาจารย์เพื่อให้เกิดการเรียนรูใ้ นการพัฒนาตนเองได้ นับว่าความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์มคี วามสาคัญ
ต่อการพัฒนาการของนิสติ ในการใช้ชวี ติ มหาวิทยาลัย
วิธีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างนิ สติ กับอาจารย์
วิธีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสิต มีหลายวิธี (งามตา วนินทานนท์. 2535: 145) สามารถ
สรุปได้ 3 วิธี ดังนี้
1. การปฏิสมั พันธ์แบบอัตตาธิป ไตย (Autocratic) เป็ น พฤติก รรมที่อ าจารย์แ สดงต่ อ นิ สิตใน
ลักษณะทีอ่ าจารย์ชอบตัง้ กฎเกณฑ์และบังคับให้นิสติ ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด โดยไม่คานึงถึงธรรมชาติจติ ใจหรือ
ความต้องการของนิสติ
2. การปฏิสมั พันธ์แบบปล่อยปละละเลย (Laiszer - faire) เป็ นพฤติกรรมที่อาจารย์แสดงต่อ นิสิต
โยที่อาจารย์ไม่เอาใจใส่ นิสิตในด้านต่างๆ ทัง้ การเรียน กิจกรรมหรือปัญหาต่างๆ ของนิสติ ปล่อยให้นิสติ ทาอะไร
ตามความคิดเห็นของตน ตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระเสรีและไม่มขี อบเขต ซึ่งปฏิสมั พันธ์แบบนี้ทาให้นิสติ เข้าใจ
ผิดว่าเป็ นปฏิสมั พันธ์แบบประชาธิปไตย
3. การปฏิสมั พันธ์แบบประชาธิปไตย (Democratic) เป็ นพฤติกรรมที่อาจารย์แสดงต่อ นิสิตด้วย
การปฏิบตั ิต่อนิสติ อย่างยุติธรรมให้ได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจมีการวางแผนด้วยการวางแผนการเรียนการสอน
และกิจกรรมต่างๆ มีการรับฟังความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ไม่ตามใจหรือเข้มงวดจนเกินไป ให้ความเป็ นกันเอง และ
ส่งเสริมให้แสดงความสามารถเต็มที่ ถ้าจะมีการลงโทษนิสิตนักศึกา อาจารย์ก็อธิบายให้นิสิตทราบเสียก่อน ซึ่ง
วิธีการอบรมสัง่ สอนศิษย์อย่างเหมาะสมตามหลักจิตวิทยานัน้ ควรอบรมสัง่ สอนทัง้ ทางด้านวิชาการและด้านสังคม
โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นทีเ่ ป็ นช่วงของการเปลี่ยนแปลงร่างกาย อารมณ์ และสังคมเป็ นอย่างมาก
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดในสาหรับวิธปี ฏิสมั พันธ์กบั นิสติ คือ การปรึกษาออกมากกว่าออกคาสัง่ บังคับ
ให้เชื่อฟัง อาจารย์ควรให้การยอมรับในความคิดเห็นของนิสติ และควรใช้วธิ ีอบรมสัง่ สอนอย่างมีเหตุผลมากกว่า
อารมณ์ส่วนตัว ซึง่ ลักษณะวิธกี ารปฏิสมั พันธ์น้ ี เรียกว่า วิธกี ารปฏิสมั พันธ์แบบประชาธิปไตย
การวัดความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ กับอาจารย์
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ยั ที่เกี่ยวข้อ ง โดยงานวิจ ยั ของปัญ ชลี พึ่ง พิศ (2548) ศึ ก ษา
ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของนิสิตหลักสู ตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ท่ีส่งผลต่อทักษะและความ
ตระหนัก ต่ อ จรรยาบรรณแห่ ง วิช าชี พ สื่อ มวลชน ใช้แ บบวัด ที่ส ร้า งขึ้น ตามนิ ย ามปฏิบ ตั ิ ก าร โดยวัด ใน 2
องค์ประกอบ คือ 1) การแสดงความรัก และ 2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นร่ว มกันเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาต่างๆ เป็ นการวัดสัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับ อาจารย์ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ
ตัง้ แต่ “จริงทีส่ ุด” ถึง “ไม่จริงเลย”
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ อาจารย์ ซึ่งพัฒนามาจาก
แบบวัดของปัญชลี พึ่งพิศ (2548) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษา ให้คะแนนประเมินค่า 6 ระดับ แต่
ละข้อคาถามจะให้คะแนนโดยใช้ระบบวัด จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นิสติ ที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็ น ผูท้ ่มี ี
ประสบการณ์ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์สูงกว่านิสติ นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า

43
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ กับอาจารย์
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
มิตทิ ่ี 1 ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ พบว่างานวิจยั ของฤทัยรัตน์ ชิดมงคลและเปรมฤดี
บริบาล (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มผี ลต่อแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ของนิสิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น นิสติ พยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปี ท่ี 1-4 ปี การศึกษา 2553 จานวน 225 คน พบว่า ความ
สัมพันธภาพระหว่างนิสติ กับอาจารย์ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
มิติท่ี 3 ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา เป็ นคิดวิเคราะห์เพื่อ การเผชิญปัญหาและฟันฝ่ า
อุปสรรคตามทีง่ านวิจยั ของสิรียล์ กั ษณ์ ไชยลังกาและคณะ (2552) ศึกษาความมันคงทางอารมณ์
่
และความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่ าอุปสรรคของนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา
นิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปี ท่ี 1-3 ปี การศึกษา2551 จานวน 355 คน พบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนิสิตอยู่ในระดับสูง จะมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่ าอุปสรรค
ระดับสูง
มิตทิ ่ี 4 ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม เป็ นส่วนของการพัฒนาบุคลิกภาพ ตามทีง่ านวิจยั
ของทัศนา ทองภักดี (2551) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีช ั้นปี ท่ี 1 – 4 ภาค
เรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2540 พบว่า ปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพ
ของนิสิต รวมทัง้ ช่วยในด้านการปรับตัว ดังงานวิจยั ของนิรมล สุวรรณโคตร (2553) ศึกษาการปรับตัวของนิสิต
ระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2552
จานวน 314 คน พบว่า นิสิตมีการปรับตัวด้านความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างอาจารย์ผูส้ อนกับนิสิต อยู่ในระดับที่ดีมาก
โดยการมีปฏิสมั พันธ์กบั อาจารย์ได้อย่างเหมาะสม มีความสุภาพอ่อนน้อม มีทศั นคติทด่ี ตี ่ออาจารย์
จากการประมวลเอกสารงานวิจ ยั ที่เ กี่ย วข้อ ง พบว่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งนิ สิต กับ อาจารย์มี
ความสัมพันธ์กบั ความฉลาดทางวัฒนธรรม ดังนัน้ ในการวิจยั นี้จงึ คาดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์จงึ มี
อิทธิพลทางตรงต่อความฉลาดทางวัฒนธรรม
6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ กับนักเรียน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน
งามตา วนินทานนท์ (2535) กล่าวว่า โรงเรียนเป็ นตัวแทนในการถ่ายทอดทางสังคมนอกจากครอบครัว
โรเงรียนมีบทบาทในการอบรมสัง่ สอนในระบบโรงเรียน และมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมาก เนื่องจากใน
ปัจจุบนั นักเรียนจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็ นเวลานาน ดังนัน้ โรงเรียนจึงมีส่วนในการหล่อหลอมและกล่อมเกลา
อุปนิสยั ของเด็ก ครูจึงมีบทบาทมากรอบจากบิดามารดา ในการอบรมสัง่ สอนเด็ก รวมทัง้ ฉันทนา ภาคบงกช (2540)
กล่าวว่าเป็ นความสัมพันธ์ท่ไี ด้รบั จากบุคคลรอบด้านซึ่งมีกิจกรรมต่อบุคลิกภาพและความสามารถของเรา เด็กที่
ได้รบั ความระกความอบอุ่นจากพ่อแม่อย่างสมา่ เสมอ จะมีความมัน่ ใจในตนเอง มีความมันคงด้
่ านจิตใจสูงกว่าเด็ก
ทีข่ าดความรัก ในโรงเรียนความสัมพันธ์ทเ่ี ด็กควรจะได้รบั ก็มาจากครูจะสามารถช่วยส่งเสริมศักยภาพต่างๆ ทีม่ ีอยู่
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ให้เพิม่ พูนมากขึ้น สอดคล้องกับชาฟเฟอร์ (Shaffer, 1999) กล่าวว่าการทีน่ กั เรียนมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับพ่อแม่
ครู และคนอื่นที่ให้ความเอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือแก่เด็ก จะช่วยทาให้เด็กเกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างไม่มขี ดี จากัด ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กบั บริบททางสัง คมที่จ ะเอื้ อ ให้เด็กเกิดปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลรอบข้างที่ให้ความช่ว ยเหลือสนับสนุ น การ
ช่วยเหลือในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการนัน้ รวมถึงการร่วมมือทางสังคมในการทากิจกรรมด้วย รวมทัง้ สุเมธ พงษ์เภตรา
(2553) ได้กล่าวถึงพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมเสริมบรรยากาศในชัน้ เรียน ดังนี้ 1) การยอมรับผูเ้ รียนในฐานะบุคคล
(Respect as a person) คือ การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ความจริงใจระหว่างครูกบั ศิษย์ เพื่อสร้าง
บรรยากาศแห่งความไว้วางใจ ถ้ามีแต่ความก้าวร้าว แข่งขัน ความกดดัน ไม่ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนพัฒนาไปในทิศทางที่
พึงประสงค์ 2) การสื่อสารแบบเปิ ด (Open Communication) การสื่อสารแบบเปิ ดที่อยู่ในบรรยากาศของการ
ยอมรับเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของแต่ละคน อารมณ์ ความรูส้ กึ ค่านิยม พฤติกรรม แนวคิดของแต่ละคนที่มภี ูมิ
หลังทีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้ การฟังอย่างทีม่ ปี ระสิทธิผล บรรยากาศในชัน้ เรียนที่ตอบสนอง การปฏิบตั ดิ า้ นความรูส้ กึ
คุณลักษณะ ค่านิยม การเสาะแสวงหาความเป็ นตัวเองจะเกิดขึ้นจากเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งผลให้
เกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่า สามารถพัฒนาช่วยเหลือตนเองได้
สมบัติ นพรักและอรุณี อ่อนสวัสดิ์ (2542) กล่าวถึงสัมพันธภาพระหว่างครูกบั นักเรียนทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
สอน และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาของนักเรียน สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 1) สัมพันธภาพแบบประชาธิปไตย
(Democratic) เป็ นความสัมพันธ์ท่คี รูเปิ ดโอกาสใหนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนและกิจกรรมต่างๆ
โดยมีจุดมุง่ หมายให้นกั เรียนทางานร่วมกลุ่มแบบประชาธิปไตย มีการออกความคิดเห็น การรับฟังการคิดเห็นซึง่ กัน
และกัน ให้ครูเป็ นเพียงผูค้ อยแนะนาช่วยเหลือในการเรียน เป็ นไปโดยถูกต้อง 2) สัมพันธภาพแบบอัตตาธิปไตย
(Autocratic) เป็ นสัมพันธภาพที่ครูกาหนดเนื้อหาและกิจกรรมทุกอย่าง นักเรียนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ครู ปฏิบตั ิ
ตามแต่โดยดีไม่สามารถขัดแย้งได้ 3) สัมพันธภาพแบบปล่อยปละละเลย (Lessez - faire) สัมพันธภาพแบบที่ครู
ไม่ใส่ใจการสอน ไม่อบรมนักเรียน ไม่เตรียมสอน
จากเอกสารที่กล่าวมา ความสัมพันธ์ระหว่ างครู กบั นักเรียน มีส่ว นช่ ว ยให้การเรียนการสอนประสบ
ผลสาเร็จ ครูจึงมีส่วนสาคัญอย่างมากต่อพฤติกรรมเรียนของนักเรียน กล่าวคือครูนกั เรียนมีสมั พันธ์ท่ดี ีต่อกันทา
ให้เกิดบรรยากาศในการเรียนการสอนดี พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมีความเหมาะสม ซึ่งผูว้ จิ ยั เทียบเคียงกับ
นิสติ ที่ฝึกสอนเป็ นครูท่มี สี มั พันธ์ท่ดี ีต่อนักเรียน เนื่องจากว่าในขณะที่ นิสติ ฝึ กสอน นักเรียนไม่ได้มองนิสติ ฝึ กสอน
เป็ นนิสิต แต่มองว่าเป็ นครู ท่คี อยอบรมสัง่ สอน และเมื่อนักเรียนมีปญั หาอะไรสามารถปรึกษานิสิตได้เหมือนที่
ปรึกษาครูในโรงเรียน
การวัดความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ กับนักเรียน
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ยั ที่เกี่ยวข้อ ง โดยงานวิจ ยั ของปัญ ชลี พึ่ง พิศ (2548) ศึ ก ษา
ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของนิสิตหลักสู ตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ท่ีส่งผลต่อทักษะและความ
ตระหนัก ต่ อ จรรยาบรรณแห่ ง วิช าชี พ สื่อ มวลชน ใช้แ บบวัด ที่ส ร้า งขึ้น ตามนิ ย ามปฏิบ ตั ิ ก าร โดยวัด ใน 2
องค์ประกอบ คือ 1) การแสดงความรัก ส่ ง เสริมนักเรียน และ 2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น
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ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ เป็ นการวัดสัมพันธภาพระหว่างนิสติ กับ นักเรียน มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมิน
รวมค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงทีส่ ุด” ถึง “ไม่จริงเลย”
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ อาจารย์ ซึ่งพัฒนามาจาก
แบบวัดของปัญชลี พึ่งพิศ (2548) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษา ให้คะแนนประเมินค่า 6 ระดับ แต่
ละข้อคาถามจะให้คะแนนโดยใช้ระบบวัด จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” นิสติ ที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็ น ผูท้ ่มี ี
ประสบการณ์ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์สูงกว่านิสติ นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
จากตัว แปรกลุ่ม ประสบการณ์ก ารฝึ กสอนที่ เ กี่ย วข้องกับ ความฉลาดทางวัฒ นธรรม ผู ว้ ิจ ยั ใช้เป็ น
สภาพแวดล้อมที่นิสิตเข้าไปส่วนร่วมเกี่ยวข้อง ทาให้ผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นกับนิสิต โดยใช้ทฤษฎีของแอสติน (Astin.
1993) มีการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนานิสติ รวมถึงประสบการณ์การ
เรียนรูต้ ่างๆ ที่นิสติ ได้รบั การก่อนเข้าเรียน รวมทัง้ คุณลักษณะส่วนตัวของนิสติ เมือ่ เข้าสู่มหาวิทยาลัย (ปัญชลี พึ่ง
พิศ. 2548) ซึ่งกลุ่มตัวแปรประสบการณ์การฝึ กสอนเป็ นประสบการณ์จริงที่นิสิตได้รบั ในระหว่างการเรียนซึ่งเป็ น
สิง่ ทีส่ าคัญมาก

ตอนที่ 7: ปัจจัยส่วนบุคคลที่สง่ ผลต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิ สติ
บุคลิกภาพ
ความหมายของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ (Personality) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า Persona มาจากคาว่า Per + Sonare แปลว่า
หน้ากาก (mark) ทีใ่ ช้สาหรับสวมใส่เล่นเป็ นบทบาทที่แตกต่างกันไป เช่นเดียวกับบุคลิกภาพ บุคลิกภาพเป็ นสิ่งที่มี
อยู่ในแต่ ละบุคคล เป็ นลักษณะเฉพาะที่ แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ไม่ว่ าจะเป็ นความคิด ความรู ส้ ึก อารมณ์
ทัศนคติ ค่านิยม รวมไปถึงพฤติกรรมที่บุคคลนัน้ แสดงออกมา โดยมีนกั วิชาการและนักวิจ ัยให้ความหมายของ
บุคลิกภาพ ดังนี้
คู น (Coon. 2002) กล่าวว่ า บุคลิกภาพ หมายถึง รู ปแบบพฤติกรรมที่แน่ นอน หรือแบบแผนของ
พฤติกรรมของบุคคล ตามที่ถวิล ธาราโภชน์ (2540) กล่าวว่า เป็ นผลรวมของลักษณะภายนอกและลักษณะภายใน
ของบุคคล ทาให้บุคคลนัน้ แตกต่างจากบุคคลอื่น ซึ่งแสดงออกลักษณะนัน้ อยู่เป็ นประจากับสถานการณ์เฉพาะ
อย่ า งจนเกิ ด เป็ น นิ ส ยั ถาวร นอกจากนี้ ล ว้ น สายยศและอัง คณา สายยศ ( 2543) กล่ า วว่ า บุ ค ลิก ภาพเป็ น
ประสบการณ์และลักษณะสังคม วัฒนธรรมหลอมบุคคลแต่ ละบุคคลให้มีบุคลิกภาพแตกต่างกันออกไปเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตน รวมทัง้ ศรีเรือน แก้วกังวาล (2551) กล่าวว่าส่วนทีเ่ ป็ นโครงสร้าง (Construct) เป็ นส่วนที่เรา
สามารถทาการสังเกตและทาแบบวัดของบุคลิกภาพได้ ซึ่งสามารถเข้าใจ วิธีการปรับตัว วิถชี ีวิตของบุคคล ขึ้นอยู่
กับบุคลิกภาพของบุคคลนัน้ ๆ
ดังนัน้ บุคลิกภาพ หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีแ่ สดงออกทางความคิด รวมถึง
การแสดงออกทางอารมณ์ และการตอบสนองต่อสิ่ง เร้าต่างๆ ซึ่งมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว
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ความสาคัญของบุคลิกภาพ
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2545) กล่าวถึง ความสาคัญของบุคลิกภาพต่อการดารงชีวติ ในสังคมปัจจุบนั
ดังนี้ คือ 1) สามารถยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากบุคลิกภาพช่วยให้เราสามารถจดจาและเข้าใจ
บุคคลแต่ละคนได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนรูว้ ิธีท่ปี รับตัวให้เข้ากับคนเหล่านัน้ ได้ 2) เกิดความมัน่ ใจในการแสดงได้
มากขึ้น กล้าที่จะพูดและทา รูจ้ กั การปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่า งๆ 3) การยอมรับของกลุ่ม เนื่องจาก
คนที่มบี คุ ลิกภาพที่เหมาะสมจะเป็ นที่ยอมรับของคนทัว่ ไป โอกาสในการติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื มากขึ้น ทาให้ได้รบั
ความสะดวกสบายในการทากิจกรรมใดๆ ก็จะสาเร็จ และ 4) ความสาเร็จ คนทีม่ บี คุ ลิกภาพดีจะได้การยอมรับหรือ
ความเชื่อมัน่ ศรัทธาจากผูท้ ่พี บเห็น และผูท้ ่มี ปี ฏิสมั พันธ์ดว้ ย ซึ่งหากทางานหรือประกอบกิจกรรมใดๆ ย่อมได้รบั
ความร่วมมือจากคนใหญ่มากกว่า จึงสามารถปรับตัว อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีความสอดคล้องกับกันยา
สุวรรณแสง (2545) กล่าวถึงความสาคัญของบุคลิกภาพในการดารงชีวติ ของบุคคลในสังคม ประเด็นต่างๆ ได้แก่
1) ความมัน่ ใจในการแสดงออกมากขึ้น เนื่องบุคคลอื่นๆทีไ่ ด้พบเห็นจะเกิดความเชื่อมัน่ และให้ความสนใจ 2) การ
คาดหมายพฤติกรรม หากรูว้ ่าบุคคลนัน้ มีบุคลิกภาพเป็ นอย่างไร ก็จะสามารถทานายได้ในสถานการณ์ต่างๆนัน้ จะ
แสดงพฤติกรรมออกมากอย่างไร 3) มีการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งสามารถบอกได้ว่าบุคคลหนึ่งมี
ความแตกต่ างจากอีกคนหนึ่ง ได้โดยอาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็ นประจา 4) การตระหนักรับรู ้
เอกลักษณ์ของบุคคล บุคลิกภาพจะทาให้มลี กั ษณะเฉพาะตัวที่เป็ นเอกลักษณ์ของตน 5) ได้รูจ้ กั บุคลิกภาพของ
ผูอ้ ่นื ทาให้สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลรอบข้างได้งา่ ยขึ้น 6) บุคลิกภาพทีด่ ี เป็ นพื้นฐานแห่งความศรัทธาน่าเชื่อถือ
แก่ผูพ้ บเห็น ซึ่งอาจจะได้รบั ความช่วยเหลือและการติดต่อด้วยดี ได้รบั ความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้าที่การงาน
และ 7) ได้รบั การยอมรับจากกลุม่
จากความสาคัญของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพมีความสาคัญ ทาให้บุคคลมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น
รูจ้ กั วิธีการปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทัง้ เป็ นที่ยอมรับของบุคคลอื่นรอบข้าง อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและประสบความสาเร็จ
องค์ประกอบของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ
ตามที่ กล่าวถึงบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบว่าองค์ประกอบแต่ละด้านของเปรียบเสมือนการบรรจุกลุ่ม
คุณลักษณะประจาตัวของมนุ ษย์ไว้ดว้ ยกัน ประกอบด้วย บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว (Neuroticism) บุคลิกภาพ
แบบแสดงตัว (Extraversion) บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ (Opennes to experience) บุคลิกภาพแบบ
ประนี ป ระนอม (Agreeableness) และบุค ลิก ภาพแบบมีจิต ส านึ ก (Conscientiousness) ซึ่ง มีล กั ษณะตาม
บุคลิกภาพ ดังนี้
1. บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว (Neuroticism) ประกอบด้วย
1.1 ความวิตกกังวล (Anxiety) มีลกั ษณะคือ กลัวในสิง่ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นมีแนวโน้มจะมีอาการทุกข์ใจ
วิตกกังวล มีอาการทางประสาท ตกใจง่าย หงุดหงิด เครียด กระวนกระวาย หวาดกลัวง่าย มักจะกังวลโดยไม่มี
สาเหตุ กระสับกระส่าย และมีลกั ษณะตรงกันข้ามคือ สุขมุ เยือกเย็น ผ่อนคลาย
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1.2 ความโกรธแค้น (Angry hostillity) ลักษณะคือ เกิดความโกรธได้ง่ายเมื่อต้องเผชิญกับภาวะ
คับข้องใจ ลักษณะทีต่ อ้ งกันข้าม คือ โกรธได้ยาก
1.3 ความซึมเศร้า (Depression) ลักษณะคือ มีแนวโน้มที่จะมีอาการซึมเศร้า มีแนวโน้มที่จะเกิด
ความรูส้ กึ ผิด เศร้าโศก สิ้นหวังและรูส้ กึ โดดเดี่ยว ท้อใจง่ายและโศกเศร้าอยู่ตลอดเวลา ลักษณะที่ตรงกันข้าม คือ
ยากทีจ่ ะเกิดอารมณ์ดงั กล่าวแต่ไม่ได้หมายถึงการมีลกั ษณะร่าเริงแจ่มใส
1.4 ความประหม่า (Self-consciousness) ลัก ษณะคือ ขี้อายและเขิน เป็ นลัก ษณะสาคัญ ของ
องค์ประกอบของความหวัน่ ไหว ที่มคี วามประหม่าจะรูส้ กึ อัดอัดเมื่ออยู่ต่อหน้าผูอ้ ่นื รูส้ ึกอ่อนไหวต่อการหัวเราะ
เยอะ มักรูว้ ่าตนเองด้อยกว่าผูอ้ ่นื ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายกับความอายและความวิตกกังวล
1.5 ความหุ นหัน พลันแล่น ใจเร็ว (Impulsivenss) ลัก ษณะคื อ การไม่ส ามารถควบคุ ม ความ
ปรารถนาของตนได้ สิ่งที่มอี ทิ ธิพลต่อความต้องการอย่างสูง ความอยากจะมีอานาจไม่สนใจสิ่งรอบข้าง แม้จะทราบ
ดีว่าผลจากการกระทานัน้ จะทาให้เสียใจตามมาภายหลัง ลักษณะตรงกันข้ามคือ สามารถทนต่อความกดดัน ความ
คับข้องใจ โดยความหมายของความว่าหุนหันพลันแล่นในที่น้ ีแตกต่างกับความหมายในทฤษฎีอ่นื จึงไม่ควรสับสน
กับพฤติกรรมอัตโนมัติตามธรรมชาติ การชอบเสีย่ งภัย หรือการตัดสินใจรวดเร็ว
1.6 ความไม่มนคงในจิ
ั่
ตใจ (Vulnerability) ลักษณะคือ ไม่มสี ามารถจัดการกับความเครียดตนเอง
ได้เมือ่ อยู่ในภาวะคับขัน รูส้ ึกไร้ความหวัง หรือตกใจเสียขวัญเมือ่ ต้องเผชิญกับภาวะฉุกเฉิน ลักษณะตรงกันข้าม
คือ สามารถควมคุมตนเองได้ในสถานการณ์ทย่ี ุ่งยาก
2. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) ประกอบด้วย
2.1 แสดงความอบอุ่น (Warmth) ลักษณะคือ มีลกั ษณะน่ าคบ เป็ นมิตร มีความจริงใจกับผูอ้ ่ืน
และสามารถสร้างความสัมพันธ์อย่างลึกซึ่งกับบุคคลอื่นได้ง่าย ลักษณะตรงข้าม ชอบอยู่คนเดียว มีพธิ ีรีตองมาก
เจ้าระเบียบแบบแผน องค์ประกอบนี้มคี วามใกล้ชดิ กับองค์ประกอบด้านการยอมรับผูอ้ ่นื ในแง่มมุ ของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ต่างกันทีค่ วามรักใคร่จริงใจ ความเต็มอกเต็มใจ
2.2 ชอบสังสรรค์ (Gregariousness) ลักษณะคือ ชอบอยู่สมาคมหรือท่ามกลางคนจานวนมาก มี
ความสุขเมือ่ ได้สงั สรรค์กบั ผูอ้ ่นื ลักษณะตรงข้าม คือ ชอบอยู่ตามลาพัง หลีกหนีสงั คม
2.3 การแสดงออกอย่างเหมาะสม (Assertiveness) ลักษณะคือ โดดเด่นในท่ามกลางกลุ่มคน มี
ความสามารถโน้มน้าวผูอ้ ่นื ให้เห็นคล้อยตาม มีอิทธิพลเหนือผูอ้ ่ืนมักจะเป็ นผูน้ ากลุ่ม ลักษณะตรงข้า ม คือ ชอบ
เป็ นผูอ้ ยู่เบื้องหลัง
2.4 ความกระฉับกระเฉง (Activity) ลักษณะคือ ทางานด้วยความคล่องแคล่วและว่องไว เป็ น
บุคคลทีม่ พี ลังในการทาสิง่ ที่ต่างๆ และต้องการมีเรื่องทาอยู่ตลอดเวลา ลักษระทีต่ รงกันข้าม คือ ไม่เร่งรีบ มีจงั หวะ
การทางานอย่างค่อยเป็ นค่อยไป แต่ไม่มคี วามเกียจคร้าน
2.5 แสวงหาความน่ าตื่นเต้น (Excitement-seeking) ลักษณะคือ มีความปรารถนาความตื่นเต้น
และความเร้าใจ ชอบสภาพแวดล้อมที่มสี สี นั สดใส เต็มไปด้วยเสียงอึกทึก แสวงหาความตื่นเต้น คล้ายกันกับการ
แสวงหาความตื่นเต้นทางประสาทสัมผัส ลักษณะทีต่ รงกันข้าม คือ ไม่ตอ้ งการแสวงหาความตื่นเต้น
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2.6 การมีอารมณ์ดี (Positive-emotion) ลักษณะคือ การมีจิตใจที่เบิกบาน มีความสุข หัวเราะง่าย
และบ่อย ร่าเริง มองโลกในแง่ดี ลักษณะตรงข้าม คือ เฉยเมยไม่แสดงให้ผูอ้ ่นื เห็น ไม่ร่าเริง
3. บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ (Openness) ประกอบด้วย
3.1 มีจินตนาการ (Fantacy) ลักษณะคือ มีจิตใจเปิ ดกว้างต่อจินตนาการ มีจินตนาการที่ชดั เจน มี
การดาเนิ นชีวิตด้ว ยจินตนาการ การฝันกลางวันไม่ใช่ เป็ นแค่ เพียงการหลบหนี จากโลกความจริง แต่เป็ นการ
สร้างสรรค์ส่งิ ที่น่าสนใจภายในโลกส่วนตัว ผูท้ ่มี ลี กั ษณะดังกล่าวจะพัฒนาต่อเติมรายละเอียดของจินตนาการและ
เชื่อมัน่ ว่าจะช่วยให้ดารงชีวิตได้อ ย่างสร้างสรรค์และสมบูรณ์ ลักษณะตรงข้าม คือ ดาเนินชิวิตที่เรียบง่าย ใช้
ความคิดกับสิง่ ทีอ่ ยู่ใกล้ตวั
3.2 มีสุนทรียภาพ (Aestheties) ลักษณะคือ เปิ ดกว้างต่อสุทรียภาพตระหนักรูถ้ งึ คุณค่าของศิลปะ
และความสวยงาม มีอารมณ์คล้อยตามไปกับกวีนิพนธ์ ซาบซึ้งกับดนตรี และประทับใจในผลงานศิลปะ บุคคลมี
ความสนใจในงานศิ ลปะจะโน้มน้าวให้บุคคลขยายความรู ไ้ ปอย่างกว้างขวาง ผู ม้ ีสุนทรียภาพไม่จาเป็ นต้องมี
ความสามารถทางศิลปะ ลักษระตรงข้าม คือ ไม่สนใจศิลปะและความงาม ขาดความรู ส้ ึกต่อศิลปะและความ
สวยงาม
3.3 มีอารมณ์ความรูส้ ึก (Feelings) ลักษณะคือ เปิ ดกว้างอารมณ์ความรูส้ ึก โดยสามารถรับรูถ้ ึง
อารมณ์ความรูส้ ึกภายในตนเอง เห็นความสาคัญของอารมณ์ มีประสบการณ์เกี่ยวกับอารมณ์ในลักษณะที่ลกึ ซึ้ง
และรูปแบบอารมณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย ลักษณะตรงข้าม คือ มีความรูส้ กึ ทางอารมร์นอ้ ย ไม่เชื่อว่าอารมณ์เป็ น
สิง่ สาคัญ
3.4 มีการปฏิบตั ิจริง (Actions) ลักษณะคือ เต็มใจทีจ่ ะทาลองทากิจกรรมทีแ่ ตกต่างไปจากสิง่ ที่เคย
ทา ไปในสถานที่ท่ไี ม่เคยไป กินอาหารชนิดอื่นที่ไม่เคยกิน ชอบที่แสวงหาสิ่งแปลกใหม่ มีงานอดิเรกหลายอย่าง
แตกต่างกัน ลักษณะตรงข้าม เปลีย่ นแปลงยาก และยึดติดกับการกระทาทีเ่ คยใช้ได้ผล
3.5 มีความคิดแปลกใหม่ (Ideas) ลักษณะคือ มีจิตใจเปิ ดกว้างพร้อมจะคิดสิ่งใหม่ๆ ไม่ยดึ ติดกับ
ความคิดหรือแนวคิดดัง้ เดิม มีความพึงพอใจในการคิดที่แตกต่างไปจากหลักการ ชอบความท้าทายความสามารถ
ทางสมองของตนเอง พยายามเพิ่มพูนสติปญั ญาตนเอง แต่ไม่ได้หมายถึง การปัญญาสู ง ลักษณะตรงข้าม มี
ความสามารถทางสติปญั ญาจากัด ถ้าเป็ นผูท้ ม่ี ปี ญั ญาสูงส่วนใหญ่จะถูกปิ ดกัน้ จากการยึดติดกับหลักเกณฑ์ต่างๆ
3.6 ค่านิยม (Values) ลักษณะคือ เปิ ดกว้างต่อการคิดวิเคราะห์ค่านิยมต่างๆ มีความสงสัย และ
ชอบที่จะตรวจสอบแนวคิดทางสังคม และความเชื่อ ค่านิยมทีส่ งั คมเลือ่ มใส ไม่ยดึ ถือกฏเกณฑ์ของสังคม ลักษณะ
ตรงข้าม คือ ยอมรับความเชื่อทีส่ บื ต่อกันมา ยอมรับสิง่ ทีน่ บั ถือกันจะเป็ นประเพณี และลักษณะอนุรกั ษ์นิยม
4. บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) ประกอบด้วย
4.1 ความเชื่อใจไว้วางใจ (Trust) ลักษณะคือ ไว้วางใจผูอ้ ่ืน เชื่อว่ าผู อ้ ่ืนมีความซื่อตรงมีความ
ประสงค์ดี ลักษณะตรงข้าม คือ ชอบดูหมิน่ ผูอ้ ่นื และมักตัง้ ข้อสงสัยว่าผูอ้ ่ืนไม่ซอ่ื ตรง มีความประสงค์รา้ ย
4.2 ความตรงไปตรงมา (Straightforwardness) ลักษณะคือ ตรงไปตรงมา ไม่มเี ลศนัย จริงใจไม่
มีเล่หเ์ หลี่ยม ให้ความสาคัญกับทักษะทางสังคมที่จะทาให้ผูอ้ ่ืนยอมรับโดยการปฎิบตั ิกบั ผูอ้ ่นื อย่า งตรงไปตรงมา
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ไม่มีเล่หก์ ลแอบแฝง ลักษณะที่ตรงข้า ม คื อ ปฏิบตั ิกบั ผู อ้ ่ืน อย่ า งไม่บริสุทธิ์ใจ ประจบสอพลอ มีเล่หเ์ หลี่ยม
หลอกลวง ขยายความ ตีความเพื่อให้ตนเองถูก ทาทุกอย่างรวมทัง้ หลอกลวงตนเองเพื่อให้รูส้ ึกว่าตนเองเป็ นผู ้
ถูกต้อง แต่ไม่ได้หมายถึงการคดโกง ต้มตุน๋ หรือการชอบพูดโกหก
4.3 การเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ้ ่นื (Altruism) ลักษณะคือ คานึงถึงความสุขสบายของผูอ้ ่นื ไม่เห็น
แก่ตวั เห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื เต็มใจช่วยเหลือผูท้ ต่ี อ้ งการความช่วยเหลือ ลักษณะตรงข้าม คือ ไม่สนใจผูอ้ ่นื สนใจแต่
ตัวเอง ไม่เต็มใจแก้ปญั หาผูอ้ ่นื
4.4 การยอมให้ (Compliance) ลักษณะคือ สามารถผ่อนปรนประนีประนอมกับผูอ้ ่นื เมือ่ เกิดความ
ขัดแย้ง แสดงความคับข้องใจของตนเอง ต่อผูอ้ ่ืนด้วยท่าทีท่ไี ม่รุนแรง ควบคุมความไม่พอใจของตนเอง ยกโทษ
ให้กบั ผูอ้ ่นื ได้ ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น ลักษณะตรงข้าม คือ แข็งกร้าว ยึดมันความคิ
่
ดตนเอง ไม่ผ่อนปรนให้กบั ผูอ้ ่นื
4.5 ความสุภาพอ่ อนน้อ ม (Modesty) ลักษณะคือ ถ่อมตน แสดงความสุ ภาพกับผูอ้ ่ืน มีความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง นับถือตนเอง ลักษณะตรงข้ามคือ เชื่อว่าตนเองเหนือกว่าผูอ้ ่ืน มักถูกคนรอบข้างลงความเห็นว่า
เป็ นหยิง่ ทะนงตนมากเกินไป หลงตนเอง
4.6 ความมีจิตใจอ่ อ นโยน (Tender-mindedness) ลักษณะคือ เห็นอกเห็นใจห่ว ยใยผูอ้ ่ืน ให้
ความสาคัญกับความเป็ นมนุ ษย์ในวิถีทางสังคม ลักษณะตรงข้าม ไม่รูส้ ึกสงสารเมตตาผูอ้ ่ืน ไม่สนใจการร้องขอ
ความปราณี ตัดสินใจด้วยหลักการเหตุผลที่แข็งกร้าวโดยไม่มกี ารนาหลักมนุ ษยธรรมเข้ามาใช้ในการตัดสิน
5. บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก (Conscientiousness) ประกอบด้วย
5.1 ความมีสมรรถนะ (Competence) ลักษณะคือ มีความสามารถ มีเหตุผ ล มีไหวพริบ มอง
การณ์ไกล มีประสิทธิภาพในการทาสิง่ ต่างๆ มีการเตรียมการ จัดการชีวติ ของตน ลักษณะตรงข้าม มีความเข้าใจไม่
ถูกต้องเกี่ยวกับความสามารถของตน ไม่มกี ารเตรียมการ และมักทาสิ่งต่างๆ อย่างไม่ถูกต้อง ส่วนประกอบของ
สมรรถนะนี้จะสัมพันธ์กบั ความเชื่ออานาจในตนเองและความภาคภูมใิ จในตนเอง
5.2 ความมีระเบียบ (Order) ลักษณะคือ มีระเบียบ มีการจัดระบบที่ดี จัดเก็บสิ่ง ของที่อยู่ใ น
ตาแหน่งทีเ่ หมาะสม ลักษณะตรงข้ามคือ ไม่มคี วามสามารถในการจัดระบบ ไม่มแี บบแผน
5.3 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Dutifulness) ลักษณะคือ มีความเคารพต่อหน้าที่ ยึดมัน่ ในหลัก
จริยธรรม มีศีลธรรมประจาใจ ลักษณะตรงข้ามคือ ไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีแน่ นอนต่ อเรื่องราวต่างๆ และทาให้ไม่
น่าเชื่อถือ ไม่น่าไว้วางใจ
5.4 ความมุ่งมัน่ สู่ความสาเร็จ (Achievement striving) ลักษณะคือ มีความปรารถนาอย่างแรง
กล้า และลงมือทาอย่างจริงจังเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายทีต่ งั้ ไว้ มีความขยัน่ หมัน่ เพียร มีเป้ าหมายหรือทิศทางของชีวติ
อาจจะเป็ นคนที่ทุ่มเทให้กบั งานหรืออาจจะเป็ นพวกบ้างาน ลักษณะตรงข้าม เฉื่อยชา ขี้เกียจ ไม่มแี รงขับความ
ต้องการความสาเร็จ ไม่มคี วามทะเยอะทะยาน ไม่มจี ดุ มุง่ หมาย ให้ความสาคัญกับความสาเร็จตา่ มาก
5.5 ความมีวนิ ยั ในตนเอง (Self-discipline) ลักษณะคือ มีความสามารถเริ่มต้นงานและดาเนินการ
จนงานแล้วเสร็จแม้ตอ้ งเผชิญกับความเบือ่ หน่ายหรือสิ่งที่รบกวนจิตใจ มีความสามารถในการจูงใจตนเองให้ทางาน

50
ลักษณะตรงข้าม เป็ นคนผัดวันประกันพรุ่ง หมดกาลังใจได้ง่าย ไม่สามารถควบคุมตนเองเพื่อจะทาสิง่ ทีต่ อ้ งการให้
บรรลุผล
5.6 ความรอบคอบ (Deliberation) ลักษณะคือ การคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนลงมือทา สุขมุ
รอบคอบ ระมัดระวัง ลักษณะตรงข้าม คือ ชอบทาอย่างเร่งรีบ ลวกๆ มักจะพูดหรือกระทาโดยไม่คิดถึงผลที่
ตามมา ลักษณะตรงข้ามคือ สัญชาตญาณและการตัดสินใจทีร่ วดเร็ว
จากองค์ประกอบของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบข้างต้น จึงสามารถสรุปแต่ละองค์ประกอบ ได้ดงั นี้
1) บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว (Neuroticism) หมายถึง คุณลักษณะของนิสิตที่มคี วามวิตกกังวล ความโกรธแค้น
ความซึมเศร้า ความประหม่า ความหุนหันพลันแล่น ใจเร็ว และความไม่มนคงในจิ
ั่
ตใจ 2) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
(Extraversion) หมายถึง คุ ณ ลักษณะของนิ สิตที่มีการแสดงความอบอุ่น ชอบสัง สรรค์ การแสดงออกอย่า ง
เหมาะสม ความกระฉับ กระเฉง แสวงหาความน่ า ตื่ น เต้น และการมีอ ารมณ์ ดี 3) บุ ค ลิก ภาพแบบเปิ ด รับ
ประสบการณ์ (Openness to experience) หมายถึง คุ ณ ลัก ษณะของนิ สิตที่มีจิน ตนาการ มีสุ นทรียภาพ มี
อารมณ์ ค วามรู ส้ ึก มีก ารปฏิบ ตั ิจ ริ ง มีค วามคิ ด แปลกใหม่ และค่ า นิ ย ม 4) บุค ลิก ภาพแบบประนี ป ระนอม
(Agreeableness) หมายถึง คุ ณ ลัก ษณะของนิ สิต ที่มีค วามเชื่อ ใจไว้ว างใจ ความตรงไปตรงมา การเห็น แก่
ประโยชน์ของผูอ้ ่นื การยอมให้ ความสุภาพอ่อนน้อม และความมีจติ ใจอ่อนโยน และ 5) บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
(Conscientiousness) หมายถึง คุณลักษณะของนิสิตที่มสี มรรถนะ ความมีระเบียบ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ความมุง่ มันสู
่ ่ความสาเร็จ ความมีวนิ ยั ในตนเอง และความรอบคอบ
พัฒนาการของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ
บล็อก (ดารงศึกษา กล้าวิกย์กิจ. 2547; อ้างอิงจาก Block. 1995) ได้สรุปประเด็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
5 องค์ประกอบไว้ดงั นี้
การศึกษาบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ เป็ นผลงานของ Allport and Obdert ได้ทาการรวบรวมคาศัพท์
ที่นามาใช้ตดั สินในการระบุพฤติกรรมหนึ่งๆ ของมนุ ษย์ ซึ่งได้ให้ความจากัดความคาศัพท์เหล่านี้ว่าคุณลักษณะ
(Trait) ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่นาไปใช้ทวั ่ ไปได้ มักใช้กบั บุคคลที่มลี กั ษณะโน้มเอียงไปในด้านใดด้านหนึ่ง ในเวลา
ต่อมาก็สรุปใช้ในเบื้องต้นและตัง้ ชื่อให้กบั คุณลักษณะนัน้ ๆ โดยมีนกั จิตวิทยานาเอาไปใช้ในการพัฒนามาตรวัด
บุคลิกภาพต่างๆ ต่อมาแคทเทลล์ (Cattell) ได้กล่าวว่าบุคคลที่มคี วามเด่นชัด น่ าสนใจหรือมีคุณประโยชน์ได้ถูก
บันทึกไว้แล้วเป็ นตัวอักษร เขาได้นามาศึกษาต่อโดยวิเคราะห์คาศัพท์ของบุคลิกภาพ แต่ขอ้ จากัดของสมรรถนะของ
คอมพิวเตอร์ในเวลานัน้ ทาให้เขาทาได้เพียงคัดเลือกคาที่บ่งบอกคุณลักษณะออกได้เป็ น 171 กลุ่ม จนสามารถ
ลดลงได้เหลือเพียงคาตรงกันข้ามเพียง 35 กลุ่มลักษณะบุคลิกภาพ ในเวลาต่อมาทูสแ์ ละคริสตัล (Tupes and
Christal) ซึ่งเป็ นนักจิตวิทยาการคัดเลือกบุคลากรให้ปรับปรุงวิธีการคัดเลือกและการเลือ่ นขัน้ เจ้าหน้าที่ ซึง่ ทูสแ์ ละ
คริสตัลเป็ นบุคคลแรกที่คน้ พบคุณลักษณะ 5 องค์ประกอบและแบบจาลองคุณลักษณะ 5 องค์ประกอบ ซึ่งยังไม่มี
การเปิ ดเผยต่อหน้าสาธารณชนเนื่องจากเอกสารที่ใช้เป็ นการภายในต้องมีการปกปิ ด ซึ่ง ทูสแ์ ละคริสตัลได้เริ่ม
ศึกษาจากองค์ประกอบบุคลิกของแคทเทลล์ ในปี 1963 นอร์แมน (Norman) ได้ทาการศึกษางานวิจยั ทูสแ์ ละ
คริส ตัล (Tupes and Christal) รวมทัง้ ยัง มีน ัก วิจ ยั หลายท่ า นที่ท าการศึ ก ษาในเรื่อ งลัก ษณะบุค ลิก ภาพ 5
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องค์ประกอบและได้ผลที่สอดคล้องกัน เช่น บอทวินและบัส (Botwin & Buss. 1989) โกลด์เบอร์ก (Goldberg.
1981) ดิกแมน (Digman. 1988) และคอสตาและแมคเคร (Costa; & McCrae. 1992; citing Howard; &
Howard. 2004) ที่การศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมาก มีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้น ทาให้สามารถ
ศึกษาถึงลักษณะของบุคลิกภาพได้อย่างลึกซึ้งและครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น รูปแบบของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบถูก
ยอมรับมากทีส่ ุด โดยมีการนาไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายองค์กร
การวัดบุคลิกภาพบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ยั ที่เ กี่ ย วข้อ ง มีง านวิจ ยั ของชาโมโร่ แ ละฟู ล แฮม ( ChamorroPremuzic; & Furnham. 2009) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบกับวิธีการเรียนรู ้ โดยใช้
แบบวัดของคอสตาและแมคเคร (Costa; & McCrae. 1992) ที่มกี ลุ่มตัวอย่างจานวน 469 คน มีความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.68-0.86 ตัวอย่างของคาถาม “ข้าพเจ้าชอบทางานคนเดียวมากกว่าทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ” และงานวิจยั ของ
สมพร แซ่ฉวั ่ (2548) ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบทางบุคลิกภาพของนิสติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบวัดบุคลิกภาพ NEO ของคอสตาและแมคเคร (Costa and McCrae, 1992)
กลุม่ ตัวอย่างมีจานวนทัง้ หมด 313 คน มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90 ตัวอย่างข้อคาถาม “ข้าพเจ้าเป็ นคนทีใ่ จกว้าง
สามารถยอมรับสิง่ ต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้นได้”
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัด บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของคอสตาและแมค
เคร (Costa and Mccrae, 1992) โดยใช้แ บบวัด NEO Five-Factor Inventor (NEO-FF) ซึ่ ง กฤติ ก าร์
หล่อวัฒนวงศ์ (2547) เป็ นผูแ้ ปลแบบวัดดังกล่าว โดยประกอบด้วยบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว บุคลิกภาพแบบแสดง
ตัว บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก ให้คะแนน
ประเมินค่า 6 ระดับ แต่ละข้อคาถามจะให้คะแนนโดยใช้มาตรวัด ตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ถึง “เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ” นิสติ ทีได้คะแนนทีส่ ูง แสดงว่า เป็ นผูท้ ม่ี บี คุ ลิกภาพแบบหวัน่ ไหวสูงกว่านิสติ ทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบกับความฉลาดทางวัฒนธรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมนัน้ ทาให้เข้าใจได้ว่าความฉลาดทางวัฒนธรรม มีทงั้ หมด 4 มิติ มีงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางวัฒนธรรม โดยความฉลาดทางวัฒนธรรมทัง้ 4 มิติ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั บุคลิกภาพ
แบบเปิ ดรับประสบการณ์ (Openness) ดังเช่น งานวิจยั ของอังและคณะ (Ang; et al. 2006) พบว่าบุคลิกภาพ
แบบเปิ ดรับประสบการณ์มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับทัง้ 4 มิติของความฉลาดทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับฮอฟ
(Huff; et al. 2014) ได้ทาการศึกษาอิทธิพลของความฉลาดทางวัฒนธรรมที่มตี ่อการปรับตัวในสถานการณ์ท่ีมี
ความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์มคี วามสามารถในการ
พยากรณ์การปรับตัวในสถานการณ์ท่มี คี วามแตกต่างทางวัฒนธรรมในทางบวก ทัง้ ยังพบว่าบุคลิกภาพแบบแสดง
ตัว (Extraversion) ที่มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกของมิติของความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ ความฉลาดทาง
วัฒ นธรรมด้า นปัญญา และความฉลาดทางวัฒ นธรรมด้า นพฤติก รรม ส่ ว นบุค ลิก ภาพแบบประนี ป ระนอม
(Agreeableness) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
(Conscientiousness) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา และบุคลิกภาพแบบ
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หวัน่ ไหวมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม รวมทัง้ งานวิจยั ของศุภรักษ์ อธิคม
สุวรรณ (2559) ทาการศึกษาเรื่องแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรีใน
ภูมภิ าคตะวันตกของประเทศไทย พบว่า นิสติ ระดับปริญญาตรีในภูมภิ าคตะวันตกของประเทศมีระดับความฉลาด
ทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง อีกทัง้ ยังพบว่าบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์มคี วามสัมพันธ์ในทางบวก
กับความฉลาดทางวัฒนธรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการประมวลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก มีความสัมพันธ์
กับความฉลาดทางวัฒนธรรม ดังนัน้ ในการวิจยั นี้จึงคาดว่า บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบจึงมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความฉลาดทางวัฒนธรรม
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบกับประสบการณ์การฝึ กสอน
จากการทบทวนวรรณกรรมนั้น ท าให้เ ข้า ใจได้ว่ า บุค ลิก ภาพ 5 องค์ป ระกอบ มีค วามสัม พัน ธ์ก บั
ประสบการณ์การฝึ กสอนที่เป็ นความสัมพันธ์ระหว่ างนิสิตกับเพื่อน นิสิตกับครู และนิ สิตกับนักเรียน ดังเช่ น
งานวิจยั ของกมลพรรณ จันทร์พยอม (2550) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางครอบครัว โรงเรียน และบุคลิกภาพที่
เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุ่น พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสัมพันธ์กบั ครู และ
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 และบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว มีความสัมพันธ์ทางลบ
กับความสัมพันธ์กบั ครู และความสัมพันธ์กบั เพือ่ นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .01
จากการประมวลเอกสารงานวิจ ยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่ า บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กบั
ประสบการณ์ก ารฝึ กสอน ดัง นัน้ ในการวิจ ยั นี้ จึง คาดว่ า บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบจึง มีอิทธิพ ลทางตรงต่ อ
ประสบการณ์การฝึ กสอน

สมมติฐานในระยะที่ 2 จุดประสงค์ขอ้ ที่ 1
จากกรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้นาตัวแปรต่างๆ มาสร้างเป็ นแบบจาลองสมมติฐาน (Hypothesis
Model) ซึ่ง เป็ น แบบจ าลองโครงสร้า งเชิ ง สาเหตุ ข องบุ ค ลิก ภาพ 5 องค์ป ระกอบ ประสบการณ์ ก ารในฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ ทีส่ ่งผลต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ แสดงตามภาพประกอบ 5
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จากภาพประกอบ 5 เป็ นการแสดงแบบจาลองสมมติฐานของโครงสร้างจากความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ประสบการณ์ในการฝึ กวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสิต โดย
สมมติฐานเกิดขึ้นจากกรอบแนวคิดที่ผู ว้ ิจยั ทบทวนจากแนวคิดของกรอบแนวคิดเพื่อการประเมินผลการจัด
การศึกษาในมหาวิทยาลัย (The I-E-O Model) ของแอสติน(Astin. 1993) ผูว้ ิจยั จึงกาหนดสมมติฐานการวิจยั
หลักคือ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ประสบการณ์ในการฝึ ก สอน ที่ส่งผลต่อ
ความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อย ดังนี้
1.1 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพ
แบบเปิ ดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก มีอิทธิพลตรงกับความฉลาด
ทางวัฒนธรรม
1.2 ประสบการณ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อน ความสัมพันธ์
ระหว่างนิสติ กับอาจารย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน มีอทิ ธิพลตรงกับความฉลาดทางวัฒนธรรม
1.3 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพ
แบบประนีประนอม มีอทิ ธิพลทางตรงกับความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน
1.4 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มี
อิทธิพลทางตรงกับความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น
1.5 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก มี
อิทธิพลทางตรงกับความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
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ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทที่แตกต่างกัน
ระหว่ า งประสบการณ์ ใ นการฝึ กประสบการณ์ ส อนของนิ สิต (ประสบการณ์ ใ นการฝึ กสอนครั้ง แรก และ
ประสบการณ์ในการฝึ กสอนครัง้ ที่สอง)
จากการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ พบว่าตัวแปรเชิงสาเหตุบางตัวมี
ค่าเฉลีย่ ไม่เท่าเทียมกันระหว่างตัวแปรทีน่ ามาศึกษา คือ ประสบการณ์ในการฝึ กสอนของนิสติ โดยความแตกต่างที่
เกิดขึ้นสามารถอธิบายได้จากทฤษฎีการมีส่ว นร่ว มของนิ สิต (Theory of student involvement) ของ Astin
(1993) ทีก่ ล่าวว่า ผลลัพธ์ท่คี าดหวังในตัวนิสติ ของสถาบันการศึกษาแต่ละสถาบันนัน้ เกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ของ
3 ปัจจัย คือ 1. ปัจจัยนาเข้า (Inputs) หมายถึง ตัวนิสติ ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ภูมหิ ลัง และประสบการณ์ใน
อดีต 2. สิง่ แวดล้อมทางการศึกษา (Environment) หมายถึง สิ่งแวดล้อมรอบตัวนิสติ ระหว่างที่กาลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย และ 3. ปัจจัยด้านผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏในตัวนิสติ ได้แก่ ลักษณะของนิสิต
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ความเชื่อ และค่านิยม ทีเ่ กิดขึ้นหลังจากนิสติ จบจากมหาวิทยาลัยหรือสถานบันการศึกษาไป
แล้ว สอดคล้องกับผลการศึกษาของเฮนนิ นเกอร์และสก๊อต (Henninger; & Scott, 2010) ที่ทาการวิจ ยั การ
สะท้อนผลการฝึ กประสบการณ์สอนครัง้ แรกของนิสติ ฝึ กประสบการณ์สอนวิชาดนตรี พบว่า นิสติ ฝึ กประสบการณ์
ตระหนักและรับรูถ้ ึงพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนและผลของความสามารถทางดนตรีของผูเ้ รียนในทางบวก
มากขึ้น นอกจากนี้เชลล์ดอน (Sheldon, 2005) ได้กล่าวถึงความสาคัญของประสบการณ์การฝึ กสอนไว้ว่า นิสิต
ไม่ได้สงั เกตความสามารถทางดนตรีของนักเรียนมากนักในการสอนครัง้ แรก เพราะนิสติ มีความตัง้ ใจและมุ่งสนใจ
เพียงพฤติกรรมการสอนของตนเอง แต่หลังจากที่มกี ารนิเทศการสอนเป็ นรายบุคคล นิสติ จะได้รบั ทราบข้อมูลว่า
ต้องให้ความสาคัญและมุง่ ความสนใจไปที่พฤติกรรมและความสามารถทางดนตรีของนักเรียน ในขณะที่ทาการสอน
จริง นิสติ ต้องใช้เวลาในการระบุพฤติกรรมที่บง่ บอกถึงลักษณะทางสังคมและลักษณะทางวิชาการของนักเรียนด้วย
ยิง่ ไปกว่านัน้ นิสติ ฝึ กประสบการณ์การสอนวิชาดนตรีจะได้รบั การยา้ เตือนถึงความสาคัญในการสร้างพฤติกรรมทาง
สังคมเชิงบวกและความถูกต้องในการแสดงความสามารถทางดนตรีอนั ส่งผลทางบวกต่อการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
ของผูเ้ รียน การฝึ กประสบการณ์ในครัง้ ที่สองจึงมีส่วนสาคัญที่ทาให้นิสติ เปลี่ยนการรับรูพ้ ฤติกรรมทางสังคมและ
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับดนตรีของนักเรียน นอกจากนัน้ แล้ว ยังมีขอ้ ค้นพบเกี่ยวกับประสบการณ์ในการฝึ กสอนของ
หลูฮนั ่ (Luhan, 2014) ที่ได้ทาการทบทวนวรรณกรรมของสถาบันการศึกษาครู ทวั ่ โลกมีขอ้ ค้นพบบางประการ
เกี่ยวกับมหาวิท ยาลัยในประเทศจีน สาหรับ การปรับ ปรุ ง ประสิท ธิผ ลของการฝึ กประสบการณ์ คื อ การฝึ ก
ประสบการณ์ ควรมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นและมีจานวนการฝึ กปฏิบตั ิหลายครัง้ ซึ่งมีความจาเป็ นต่อการกาหนด
หลักสูตรในการฝึ กประสบการณ์ให้กบั นิสิตครู เพื่อเชื่อมโยงความรูเ้ ชิงทฤษฎีไปสู่การปฏิบตั ิ การสนับสนุ นของ
อาจารย์ท่ปี รึกษา ครูพ่เี ลี้ยง และเพื่อนนิสิตก็มคี วามสาคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากการสะท้อนความคิดจะสามารถ
ช่วยให้นิสิตครูเรียนรูส้ ่งิ ใหม่ โดยการทบทวนผลจากการเรียนรูข้ องนัก เรียนและการสะท้อนคิดของนักเรียนนัน้
ส่งผลต่อแนวทางการสอนในอนาคต การประเมินและเกณฑ์การตัดสินที่ชดั เจนควรดาเนินการอย่างเป็ นธรรม
เพราะเป็ นการแสดงถึงผลของความสามารถในการสอนอีกอย่างหนึ่ง ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงถึงประสบการณ์ใน
การฝึ ก สอน ด้า นความสัม พัน ธ์ระหว่ า งนิ สิต กับ อาจารย์ ด้า นความสัม พัน ธ์ระหว่ า งนิ สิต กับ เพื่อ น และด้า น
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ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับนักเรียน ผลจากการทบทวนเอกสารดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึง ความไม่เท่า
เทียมกันระหว่างประสบการณ์ในการฝึ กสอนของนิสติ ในระดับค่าเฉลีย่ และขนาดอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุ จึงได้
กาหนดเป็ นสมมติฐานของการวิจยั ครัง้ นี้

ตอนที่ 8: การวิจยั ผสานวิธี
ความเป็ นมาของการวิจยั ผสานวิธี
ในเชิงปรัชญา การวิจยั ในทางสังคมศาสตร์มกี ระบวนทัศน์ (Paradigms) เป็ นฐานคิดในการแสวงหา
ความรู ค้ วามจริ ง ที่ ถู ก แยกออกเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แ ก่ ปฏิ ฐ านนิ ย ม (postivism) และปรากฎการณ์ นิ ย ม
(Phenomenology) โดยทาชาโกริและเท็ดดี้ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2546. 448-449; อ้างอิง จาก Tashakkori; &
Teddlie. 1998) กล่าวว่า ปฏิฐานนิยมเป็ นกระบวนทัศน์ของงานวิจยั เชิงปริมาณ ซึ่งเชื่อว่าความรู ้ ความจริง
เป็ นสิง่ ที่มอี ยู่แล้ว นักวิจยั สามารถแสวงหาและค้นพบความรูไ้ ด้ดว้ ยวิธกี ารเชิงประจักษ์ (Empricism) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จาเป็ นต้องรอบคอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นปรนัย ไม่มคี วามลาเอียง และเป็ นตัวแทนของ
ประชากร การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้หลักอนุ มาน และเน้นความสาคัญของการตรวจสอบหรือพิสูจน์ ทฤษฎีท่เี กี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร ส่วนปรากฎการณ์นิยมเป็ นกระบวนทัศน์ของการวิจยั คุณภาพ โดยให้
ความส าคัญ กับ การให้ค วามหมาย (Meaning) ของประสบการณ์ และความรู ส้ ึก นึ ก คิ ด ของมนุ ษ ย์ท่ีมีต่ อ
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒธรรมอย่างเป็ นองค์รวม
อย่างไรก็ตาม มีประเด็นโต้แย้งกันระหว่างกลุ่มนักวิจยั ทัง้ ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยสามารถแบ่ง
นักวิจยั ออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี้ (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล. 2549; อ้างอิงจาก Creswell. 1994: 176)
1. กลุ่มยึดมัน่ (Purists) เห็นว่าเป็ นไม่ได้และไม่มคี วามสมเหตุสมผลที่จะนาวิธี การแสวงหาความรู ้
ที่อยู่บนฐานคิดหรือกระบวนทัศน์ในมองความจริงต่างกันมาใช้หาความจริงด้วยกัน ซึ่งกลุ่มปฏิฐานนิยมควรใช้
วิธกี ารเชิงปริมาณและกลุม่ ปรากฎการณ์กค็ วรใช้วธิ กี ารเชิงคุณภาพ
2. กลุ่มยึดสถานการณ์ (Situationists) เป็ นกลุ่มที่เห็นว่าบางสถานการณ์อาจใช้วธิ ีการเชิงปริมาณ
และวิธกี ารเชิงคุณภาพในการศึกษาหาคาตอบในลักษณะทีส่ ่งเสริมเพือ่ เติมเต็มความรูซ้ ง่ึ กันและกัน
3. กลุ่มยืดหยุ่น (Pragmatists) เป็ นกลุ่มที่เห็นว่าการวิจยั ในแต่ละงานอาจจะผสมทัง้ กระบวนทัศน์
และวิธีการตามที่เหมาะสม เพื่อใช้ขอ้ ดีของแต่ละแนวทางให้เกิดประโยชน์สุง สุดในงานวิจ ยั นัน้ ๆ นักวิจ ยั ที่มี
ความเห็นเช่นนี้มกั จะเป็ นนักวิจยั เชิงปริมาณ แต่นกั วิจยั กลุ่มปฏิบตั ินิยมได้เสนอว่า การตัดสินใจเลือกใช้วิธีการ
ผสมนัน้ ขึ้นอยู่กบั ปัญหาการวิจยั หรือขึ้นอยู่กบั ขัน้ ตอนในการดาเนินการวิจยั เป็ นสาคัญ โดยพยายามหลีกเลีย่ งที่จะ
ใช้มโนทัศน์หรือคาสาคัญๆ ทางปรัชญาบางคา อาทิคาว่า ความจริง สิ่งทีเ่ ป็ นจริง (Truth, reality) ทีเ่ ป็ นสาเหตุของ
อภิปรายถกเถียงกันในปรัชญา แต่เน้นไปที่การนาเสนอวิธีการที่เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิและการประยุกต์ปรัชญา
ทางการวิจยั
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เครสเวลและคลาค (Creswell; & Plano Clark. 2011) ได้จาแนกการวิจยั ผสานวิธีแบ่งเป็ น 6 รูปแบบ
ดังนี้
1. Convergent parallel design เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพที่สามารถดาเนินไป
แบบคู่ ขนานพร้อมกัน โดยจะนาผลการวิจยั ที่ได้นามาทาการเปรียบเทียบหรือหาความสัมพันธ์ระหว่างกันและ
อภิปรายผลร่วมกัน
2. Explanatory sequential design เริ่มจากการวิจ ยั เชิงปริมาณก่อนแล้วนาผลวิจ ยั ที่ได้มาตัง้ เป็ น
ปัญหาในการวิจยั หรือกรณีศึกษาในการวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ อธิบายให้ได้รายละเอียดเพิม่ เติม
3. Exploratory sequential design เป็ นการวิ จ ัย ที่ เ ริ่ ม ด้ว ยการวิ จ ัย แบบคุ ณ ภาพก่ อ นแล้ว น า
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้มาสร้างเป็ นเครื่องวัดให้การวิจยั เชิงปริมาณเพือ่ ค้นหาตัวแปรและพัฒนาข้อคาถาม
4. Embedded design เป็ น การวิจ ยั เชิ ง ปริ ม าณที่มีว ตั ถุป ระสงค์ห ลัก และการวิจ ยั เชิง คุ ณ ภาพมี
วัตถุประสงค์รองอาจจะดาเนินการก่อน ระหว่าง หรือการวิจยั หลัก
5. Transformative design เป็ นการใช้เทคนิควิจยั เชิงปริมาณกับการวิจยั เชิงคุณภาพพร้อมกันในการ
ทาวิจยั
6. Multiphase design เป็ นการวิจยั มากกว่ า 2 ระยะขึ้นไปที่ดาเนินการแต่ ละระยะตามลาดับและ
ผลการวิจยั ระยะก่อน เชื่อมโยงสู่การวิจยั ระยะต่อมา แล้วนาไปสู่การผสานผลการวิจยั จากทุกระยะ
การศึกษาในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้รูปแบบ Exploratory sequential design เพื่อทาความเข้าใจถึงความหมาย
และตอบความมุง่ หมายของการวิจยั ได้ชดั เจน

บทที่ 3
วิธีดำเนิ นกำรวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหานิยามความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรมและอธิบายลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน โดยใช้
วิธีการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ตามแนวคิดของเครสเวลล์และพลาโน คลาก (Creswell; &
Plano Clark. 2011) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้

กำรวิจยั ระยะที่ 1
เพือ่ หานิยามความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรม

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ผู ใ้ ห้ข อ้ มู ล ส าคัญ (Key informant) เป็ น นิ สิ ต หลัก สู ต รการศึ ก ษาบัณ ฑิ ต (กศ.บ.) ชั้น ปี ที่ 5 ที่ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ครู คือ มีมุมมองปรากฏการณ์น้ ี แบบคนใน (Emic) เป็ นผู ท้ ่ีมีขอ้ มูลลึกซึ้ง มีประสบการณ์ท่ี
กว้างขวาง ซึ่งดูจากการเรียนในมหาวิทยาลัยทีม่ กี ารทากิจกรรมต่างๆมากมาย ตัง้ แต่ปีท่ี 1 ถึงปี ท่ี 4 จนถึงเมือ่ เรียนแล้ว
ได้มโี อกาสฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพขณะทีเ่ รียนชัน้ ปี ท่ี 5 โดยบทบาทหน้าทีข่ องนิสติ ทีฝ่ ึ กประสบการณ์วชิ าชีพ เมือ่ ไปยัง
โรงเรียนฝึ กวิชาชีพแล้ว นอกจากได้รบั มอบหมายในงานต่างๆ ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิระหว่างปฏิบตั ิการสอนและฝึ กวิชาชีพแล้ว
ยัง ต้อ งศึ ก ษาทาความเข้า ใจวัฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มปฏิบ ตั ิข องสถานศึ ก ษาที่ป ฏิบ ตั ิก ารสอนและการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการปฏิบตั ิการสอนและฝึ กวิชาชีพ รวมทัง้ การสร้าง
สัมพันธภาพอันดีกบั บุคลากรของโรงเรียนกับอาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้มกี ารจัดการเรียนการสอนและการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปได้ดว้ ยดี (คู่มอื การปฏิบตั ิการสอนและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ) พร้อมทัง้ ทาความเข้าใจการให้ความหมายของ
ความฉลาดทางวัฒนธรรม และมีความสามารถในการตอบคาถามของผูว้ จิ ยั
กำรเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล
การเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติ
ที่กาหนด (Inclusion Criteria) โดยเน้นเลือกบุคคลที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้อย่างลึกซึ้งตามวัตถุประสงค์
การศึกษา สามารถให้ความหมายความฉลาดทางวัฒนธรรมในการศึกษาครัง้ นี้ เน้นข้อมูลทีไ่ ด้จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ตามที่
ลิเวอร์มอร์ (Livermore. 1967) กล่าวว่าการมีความฉลาดทางวัฒนธรรมสูงไม่ได้หมายความว่าจะแสดงพฤติกรรมไร้ท่ี
ติในการข้ามวัฒนธรรม แต่เป็ นความรูส้ กึ ที่มคี วามแข็งแกร่งตามเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเอง โดยจะรับรูไ้ ด้ว่า
ตนเองเป็ นใคร บุคคลที่มีความฉลาดทางวัฒนธรรมสู ง มีมุมมองแบบบูรณาการที่ช่ืนชมทัง้ ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างคน แทนที่จะถูกคุกคามโดยความแตกต่าง ในทางกลับกันจะมองหาสิ่งที่พวกเขาสามารถเรียนรู ไ้ ด้
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รวมทัง้ เรามักจะเป็ นครูท่ดี ีท่สี ุดในการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของเราด้วยประสบการณ์และความตัง้ ใจที่เรา
สามารถก้าวไปสู่ความฉลาดทางวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มคี วามฉลาดทางวัฒนธรรมสู งกว่าก็จะเป็ น
อาสาสมัครหรือศึ กษาต่อ ในต่างประเทศ จะได้รบั ผลประโยชน์จากประสบการณ์ท่ีได้ทา หรือครู ท่ีมีความลาดทาง
วัฒนธรรมสูงจะเรียนรูว้ ธิ ปี รับเปลีย่ นการสอนการประเมินและกลยุทธ์เมื่อทางานกับนักเรียนจากภูมหิ ลังทางวัฒนธรรม
ต่างๆ ได้เช่นกัน จากข้อความทีก่ ล่าวถึงนักเรียนที่มคี วามฉลาดทางวัฒนธรรมสูงจะเป็ นอาสาสมัคร ซึ่งในงานวิจยั ชิ้นนี้
ผูว้ จิ ยั สนใจนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การทากิจกรรมที่เกิดจากการเป็ นอาสาสมัครของนิสติ โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็ นเงิน
ทองแต่อย่างใด และตามที่ได้ศึกษาเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับความฉลาดทางวัฒนธรรมสามารถแสดงออกได้ นอกเหนือจาก
ห้องเรียน (Sternberg; & Detterman. 1986) ทาให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจนิสิตที่ทากิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่มคี วาม
คล้ายกับโลกความเป็ นจริงในการทางานตามสภาวะแวดล้อมต่างๆ ส่ วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลรองเลือกผูท้ ่ีมีความใกล้ชิดและ
เกี่ยวข้องกับประเด็นทีศ่ ึกษา ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้มานัน้ นามาตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ นิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชัน้ ปี ท่ี 5 โดยผูว้ จิ ยั มี
การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ดังนี้
1. เป็ นนิสติ ที่เป็ นผูน้ าในการทากิจกรรม หรือเป็ นสมาชิกชมรมอยู่ในชมรม หรือมีกิจกรรมทีท่ าประโยชน์แก่
สังคมอย่างน้อย 4-5 กิจกรรม ทัง้ ในคณะและต่างคณะ โดยผูท้ ่มี ปี ระสบการณ์ทางานกับคณาจารย์ มีประสบการณ์ใน
การทางานกับบุคคลที่มีจากต่ างคณะ จะสามารถช่วยนิสิตเพิ่มทักษะการทางานในสถานการณ์ท่มี คี วามแตกต่างทาง
วัฒนธรรมได้
2. เป็ นนิสติ ที่กาลังฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู เมื่อไปยังโรงเรียนฝึ กวิชาชีพแล้ว นิสติ ยังต้องศึกษาทาความ
เข้าใจวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมปฏิบตั ิของสถานศึกษาที่ปฏิบตั ิการสอนและการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อลด
ความขัดแย้งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการปฏิบตั ิการสอนและฝึ กวิชาชีพ
3. เป็ นนิ สิตได้รบั การยอมรับจากเพื่อนซึ่ง เป็ นผู ท้ ่ีจะถูกเลือกจากการเสนอชื่อจากเพื่อนๆ ในกลุ่มตาม
คุณสมบัตขิ อ้ ที่ 1-2
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง
ในการกาหนดกลุ่มผูท้ ่ใี ห้ขอ้ มูลรอง คือ กลุ่มที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับนิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
ชัน้ ปี ท่ี 5 ทีฝ่ ึ กประสบการณ์วชิ าชีพ โดยผูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์กว้างๆ ในการเลือกเพือ่ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
คือ อาจารย์นิเทศก์การศึกษา เพือ่ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
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เครือ่ งที่ใช้ในกำรวิจยั
ในการวิจ ยั ระยะที่ 1 ผู ว้ ิจ ยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็ นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพื่อให้
ความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรม โดยใช้แนวคิดแบบ Phenomenon ในการมองปรากฏการณ์เป็ นการศึกษาแก่นแท้
ที่แสดงถึงโครงสร้างหรือองค์ประกอบสาคัญของความฉลาดทางวัฒนธรรมโดยเน้นการตีความที่สามารถเชื่อมโยงจาก
ส่วนย่อยไปยังภาพรวมของปรากฏการณ์ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั ได้สร้างข้อคาถามที่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ความฉลาดทาง
วัฒนธรรม โดยใช้คาถามปลายเปิ ดเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ลึกซึ้ง ตลอดจนมีการกระตุน้ และตะล่อมถามเพื่ อทาให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เปิ ดเผยประสบการณ์และข้อมูลสาคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสิต อันจะทาให้ผูว้ ิจยั เข้าใจ
ประสบการณ์ความฉลาดทางวัฒนธรรมว่ามีความหมายอย่างไรต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล นอกจากนัน้ แล้วผูว้ ิจยั ยังได้ทาการทบทวน
ประสบการณ์เดิมที่มอี ยู่ ตลอดจนศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางวัฒนธรรม เพื่อกาหนดประเด็น
คาถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ เนื่องจากผูว้ จิ ยั เชื่อว่าตนเองได้อยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในการทากิจกรรมของ
นิสติ ที่มวี ฒั นธรรมหรือแบบแผนการปฏิบตั หิ รือการใช้ชีวติ นิสติ ที่แตกต่างจากชีวติ นิสติ ปกติ กล่าวคือมีการเข้าร่วมกิจกรรม
ทีห่ ลากหลาย และเป็ นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆสาหรับนิสติ คนอื่นในมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้น อาทิ เพื่อน
ต่างคณะ รุ่นพี่รุ่นน้องในมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยในการสัมภาษณ์เชิงลึกครัง้ นี้ แนว
คาถามทีผ่ ูว้ จิ ยั สร้างขึ้นจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการเก็บข้อมูล โดยได้สร้างแนวคาถามในประเด็นต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงแนวคำถำมสำหรับกำรสัมภำษณ์
สำหรับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
-ลองเล่าประสบการณ์ท่ปี ระทับใจในการทากิจกรรม
-รูส้ กึ เป็ นอย่างไรบ้าง กับการทากิจกรรมครัง้ นี้
-เพราะอะไรที่ทาให้รูว้ ่าอยากทากิจกรรมนี้
-ปัญหาทีเ่ จอมีอะไรบ้าง
-เมือ่ เกิดปัญหาแล้วแก้ปญั หานัน้ ได้อย่างไร
-ท่านได้เรียนรูอ้ ะไรบ้างในการทากิจกรรม
-เมือ่ อยู่ในกลุม่ ทีท่ ากิจกรรมนี้ ท่านปฏิบตั อิ ย่างไร
-เกิดปัญหาในการทากิจกรรมบ้างไหม
-มีความรูค้ วามเข้าใจอะไรในการทากิจกรรมบ้าง
-ทาอย่างไรถึงจะสามารถอยู่ร่วมกับเพือ่ นทีท่ ากิจกรรมได้อย่างมีความสุข
-ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนทีฝ่ ึ กสอนอย่างไร
-เรียนรูอ้ ะไรบ้างจะการฝึ กสอนครัง้ นี้
-ทาไมถึงเลือกทีจ่ ะไปฝึ กสอนที่โรงเรียนแห่งนัน้
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-ขณะไปฝึ กสอน เกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง
สำหรับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง (อาจารย์นิเทศก์)
1. การดาเนินชีวติ ของนิสติ คนนัน้ เป็ นอย่างไร
2. ความสัมพันธ์กบั คนอื่นๆ (เพือ่ นนิสติ คนอื่นๆ/อาจารย์นิเทศก์) เป็ นอย่างไร
3. นิสติ คนนัน้ มีอปุ สรรค/ปัญหาในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพหรือไม่ อย่างไร
4. เมือ่ เกิดปัญหาขึ้น นิสติ ท่านนัน้ แก้ปญั หานัน้ อย่างไร

วิธกี ำรเข้ำถึงกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ในการเข้าถึงนิสิตหลักสู ตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชัน้ ปี ท่ี 5 ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ประสานไปยังหน่ วยคณะที่นิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ศึกษาอยู่ซ่งึ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา
2. เข้าไปแนะนาตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั กับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องรวมทัง้ ขออนุ ญาต เก็บข้อมูล
3. ทาการติดต่อไปยังผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแต่ละราย โดยผูว้ ิจยั แจ้งความประสงค์ในการศึกษาและชี้แจงวิธีการ
ดาเนินการศึกษาแก่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทราบในเบื้องต้น รวมทัง้ สร้างความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อให้เกิดความไว้วางใจในตัว
ผูว้ จิ ยั
4. ทาหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลอย่างเป็ นทางการจากมหาวิทยาลัยถึงคณะต่างๆ

กำรสอบตรวจควำมถูกต้อง/เชื่อถือได้ของข้อมูล
การศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั ทาการตรวจสอบความถูกต้อง/เชื่อถือ ได้ของข้อมูล โดยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า
(Triangulation) ในประเด็นมิติของแหล่งข้อมูลมากกว่า 1 แหล่ง (Data Triangulation) การศึกษาครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแห่งข้อมูลมากกว่า 1 แหล่ง หมายถึง ถ้าบุคคลที่ให้ขอ้ มูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่
กล่าวคือ นอกจากที่ผูว้ จิ ยั จะเก็บข้อมูลจากนิสติ ศึกษาแล้ว ผูว้ จิ ยั ยังเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
เพือ่ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ทท่ี าการนิเทศก์ (สุภางค์ จันทวานิช. 2553)

กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภำพ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั คุณภาพ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังสิ้นสุดการสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้
ข้อมูลแต่ละคน ผูว้ จิ ยั ถอดเทปและเขียนรายละเอียดของการสัมภาษณ์ออกมาทันที เพื่อจะได้นาผลการวิเคราะห์มาใช้
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ในการปรับแนวคิด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อปรับปรุงวิธีในการเก็บข้อมูลใหม่ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลอย่าง
ครบถ้วน โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูล ของแมนแนน (Van Manen. 1990) ซึ่งได้นาแนวคิดไฮเดกเกอร์มาใช้ในเชิง
วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาวิจยั โดยมีกระบวนการวิจยั ทีส่ ดคล ้องกับแนวคิดดังกล่าว 6 กระบวนการ ดังนี้

1. มุง่ สู่ปรากฏการณ์ทเ่ี ราศึกษา อันจะนาเราเข้าสู่โลกของประสบการณ์ตามที่บคุ คลประสบอยู่ (Turn to the
nature of live experience)
2. ทาการค้นหา สารวจ ประสบการณ์ มิใช่เพียงการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับประสบการณ์ แต่ตอ้ งทาตัว
ประหนึ่งเป็ นส่วนหนึ่งหรือมีส่วนร่วมในประสบการณ์นนั้ (Investigate experience as we live in)
3. ไตร่ตรองข้อมูลที่ได้อย่างรอบคอบ เพื่อจะกาหนดประเด็นความหมายหรือโครงสร้างความหมายต่างๆ ที่
แสดงถึงคุณลักษณะหรือลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ทศ่ี ึกษา (Hermeneutic phenomenological reflection)
4. เขียนพรรณนาปรากฏการณ์อย่างมีศิลปะ โดยมีการทบทวนการเขียนเพื่อปรับเปลีย่ นสานวนการเขียนไป
เรื่อยๆ จนกว่าจะสมบูรณ์ (Hermeneutic phenomenological writing)
5. คานึงถึงข้อมูลทีส่ อดคล้องกับปรากฏการณ์ท่ศี ึกษา มีความชัดเจน ตอบคาถามการวิจยั ได้อย่างลึกซึง่ และ
ครอบคลุม (Maintaining a strong and oriented)
6. เชื่อมโยงถึงข้อมูลให้มคี วามสอดคล้องและสมดุลกัน คานึงถึง บริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ท่ี
ศึกษา โดยพิจารณาประสบการณ์ย่อยให้สอดคล้องหรือเข้ากันได้กบั ประสบการณ์ในภาพรวม (Balancing the parts
to the whole)

กำรวิจยั ระยะที่ 2
การวิจยั ระยะที่ 2 มีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี้ 1) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบุคลิกภาพ 5
องค์ประกอบ ประสบการณ์ระหว่างฝึ กสอน และความฉลาดทางวัฒนธรรมของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่
แตกต่างกัน 2) เพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทที่
แตกต่างกัน 3) เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้

ประชำกรและกลุม่ ตัวอย่ำง
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชัน้ ปี ท่ี 5 ที่กาลัง
ศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสังคมศึกษา คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพล
ศึกษา จานวน 531 คน
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชัน้ ปี ท่ี 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่
คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศึกษา คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพลศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
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จานวน 240 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบ่งตามสมมติฐาน โดยสมมติฐานที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสติ ฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ฯ จ านวน 323 คน โดยสมมติ ฐ านที่ 2 และ 3 กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ นิ สิต ฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ ฯ ที่ท่ีมี
ประสบการณ์การสอนครัง้ แรก จานวน 180 คน และนิสติ ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพฯ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง
จานวน 187 คน และสมมติฐานที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพฯ ที่เก็บรวบรวมข้อมูล 3 ครัง้
จานวน 44 คน
กำรกำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจยั ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างพิจารณาจากวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามข้อเสนอแนะ
ของแฮร์และคณะ (Hair; et al. 2010) สาหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างในกรณี ท่ขี อ้ มูลมีการแจกแจงเป็ นแบบ
ปกติ อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างกับจานวนพารามิเตอร์ท่ตี อ้ งการประมาณค่าหรือตัวแปรที่ศึกษาจะอยู่ในอัตราส่วน 20
ต่อ 1 โดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
การสุ่มแบบแบ่งชัน้ ภูมติ ามสัดส่วนของประชากร (Proportional Stratified Random Sampling) (ณรงค์
โพธิ์พฤกษานนท์. 2550) โดยใช้ตวั แปรคณะที่นิสิตสังกัดอยู่เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งชัน้ ภูมิจากคณะต่างๆ ดังนี้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะสังคมศึกษา โดยสุ่ม
นิสติ ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละคณะ จนครบจานวนทัง้ หมด ดังตาราง 1
ตาราง 1 จานวนกลุม่ ตัวอย่างของนิสติ จาแนกเป็ นคณะ
คณะ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะสังคมศึกษา
รวม

จำนวนนิ สติ (คน)
139
43
44
138
133
34
531

จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (คน)
63
19
20
62
60
16
240
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กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครือ่ งมือที่ใช้ในกำรวิจยั
ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในงานวิจยั ครัง้ นี้ มีวธิ กี ารดาเนินการ ดังนี้
1. ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใน
ระยะที่ 1 มาประกอบในการกาหนดตัวแปรและนิยามตัวแปร นอกจากการค้นคว้าจากเอกสารแล้ว ผูว้ ิจยั ยังได้ทาความ
เข้าใจบริบทของการศึกษาโดยระยะที่ 1 หลังจากได้ขอ้ มูลจากระยะที่ 1 ทีไ่ ด้จากการรวบรวมแล้วมีรายละเอียดเพียงพอ
ที่สามารถให้เห็นถึงแนวคิดในการนามาสร้างและกาหนดเป็ นตัวแปรได้ หลังจากการจัดกลุ่มข้อมูลแล้ว ผูว้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูล
ในการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและแนวคิดทฤษฎีเพิ่มเติม เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับและนามาตัง้ ชื่อตัวแปร
ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์จะนามาสร้างคาถามเพือ่ ให้ความสอดคล้องกับบริบทด้วย
2. การสร้างข้อคาถาม ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเอง โดยมีการประยุกต์จากแบบวัดของต่างประเทศ และประเทศไทย
โดยการสร้างข้อคาถามแบบวัดอยู่บนพื้นฐานทีต่ รงกับบริบทและสถานการณ์ของการวิจยั
3. นาแบบวัดให้ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และนาคาแนะนาทัง้ หมดจากผูท้ รงคุณวุฒิ
มาปรับปรุง แก้ไขแบบวัดการหาค่ าความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content validity) ผู ว้ ิจยั ได้นาแบบวัดที่สร้างเองให้
คณะกรรมการควบคุ มปริญ ญานิ พ นธ์แ ละผู เ้ ชี่ย วชาญ จ านวน 5 คน เพื่อ ตรวจสอบของการใช้ภาษาและความ
ครอบคลุมของเนื้อหาตามนิยามปฏิบ ตั ิการของตัวแปรแล้วนามาหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-objective
congruence: IOC) แล้วคัดเลือกข้อที่มคี ่า IOC ที่มคี ่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 แล้วนามาปรับปรุงก่อนนาไปทดลอง
ใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
4. นาแบบวัดที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดสอบเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างที่มคี วาม
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาอานาจจาแนกจาแนกข้อคาถามแต่ละข้อ โดยวิธีการ
หาค่ าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนน (Item-total correlation) จากนัน้ ตัดข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกตา่
ออกไป โดยคัดเลือกข้อทีม่ คี ่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมเป็ นบวกและมีค่าตัง้ แต่ 0.30 เป็ นต้นไป และหา
ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) วิธีการความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) ด้วยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค
แอลฟ่ า (Cronbach’s alpha coefficient)
5. หาค่ าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) กับเครื่องมือการวิจยั ทุกเครื่องมือ โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าเครื่องมือแต่ละ
เครื่องมือที่ได้พฒั นาการแนวคิดนัน้ มีองค์ประกอบตามโครงสร้างทีไ่ ด้กาหนดไว้หรือไม่ โดยกาหนดให้ตวั บ่งชี้ในแต่ละ
ด้านของตัวแปรแฝงมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านนัน้ ๆ พิจารณาจากความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเทียบกับเกณฑ์ดชั นีท่ใี ช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (Hair; et al.
2010) ดังตาราง 2
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ตาราง 2 เกณฑ์ดชั นีทใ่ี ช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
ค่ำสถิติวดั ระดับควำมสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
2
CFI
GFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์ระดับควำมสอดคล้องกลมกลืน
ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08

สาหรับค่าไค-สแควร์ (2) มีขอ้ ยกเว้นที่อาจมีนยั สาคัญทางสถิติ ทัง้ นี้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มจี านวนมาก
แม้ว่าโมเดลจะมีความสอดคล้องกลมกลืนแล้วก็ตาม หากผลการตรวจสอบ พบว่าโมเดลไม่มคี วามสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จะปรับโมเดลแล้ววิเคราะห์ใหม่ การปรับโมเดลอยู่บนแนวคิ ดทฤษฎีท่ผี ูว้ จิ ยั ได้ศึกษาจาก
เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์หาความเชื่อมันและความเที
่
ย่ งตรงในการวัด (Construct
reliability and validity) ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ว่าตัวแปรสัง เกตของตัว แปรแฝงมีความเชื่อมัน่ และความ
เที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงโดยคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR) เกณฑ์การ
พิจารณาหากมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงหรือตัวแปร
สังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสัง เกตนัน้ จะวัด (Hair; et al. 2010) และคานวณหา
ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ท่ีตวั แปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average variance extracted: AVE) เกณฑ์
การพิจารณา ควรมีค่ามากกว่า 0.50 (Fornell; & Larcker. 1981) แต่ถา้ ค่ า AVE น้อยกว่า 0.50 ควรพิจารณาค่ า
ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (ต้องมีค่ามากกว่า 0.70) และ/หรือพิจารณาค่านา้ หนักองค์ประกอบ โดยต้องมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (Ping. 2009)
เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในงานวิจยั เครื่องมือประกอบด้วยเป็ นแบบสอบถามลักษณะ
ทางชีวสังคมและภูมหิ ลัง และแบบวัดเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความฉลาดทางวัฒนธรรม
จานวน 9 ตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบวัดควำมฉลำดทำงวัฒนธรรม
กำรสร้ำงแบบวัดควำมฉลำดทำงวัฒนธรรม
การวัดความฉลาดทางวัฒนธรรม ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมของ
ภริดา ตันติเวทเรืองเดช (2556) สร้างขึ้นตามแนวคิดของอังและคณะ (Ang; et al. 2007) และสอดคล้องกับนิยาม
ปฏิบตั กิ ารที่หมายถึงความสามารถของแต่ละบุคคลที่เรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจ และเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง รูจ้ กั
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ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถทางานร่ว มกันได้อย่างราบรื่น ซึ่งทาการศึกษาทัง้ หมด 4
องค์ประกอบ คือ 1) ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ (Motivational) เป็ นลักษณะของแรงผลักดันที่จะให้แต่
ละบุคคลมีความสนใจต่อการเรียนรูใ้ นสถานการณ์ทม่ี คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม จานวน 3 ข้อ 2) ความฉลาดทาง
วัฒนธรรมด้านปัญญา (Cognitive) เป็ นลักษณะของการมีความรู ท้ างวัฒนธรรมของบุคคล จานวน 4 ข้อ 3) ความ
ฉลาดทางอภิป ญ
ั ญา (Meta-Cognitive) เป็ นลักษณะของจิตสานึ กหรือแสดงให้เห็ นการรับรู ้ และตระหนักรู ท้ าง
วัฒนธรรมแต่ละบุคคล จานวน 3 ข้อ และ 4) ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (Behavior) เป็ นลักษณะ
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการแสดงออกด้านพฤติกรรมทัง้ ทางวาจาและท่าทางได้อย่างเหมาะสม จานวน 5 ข้อ
ให้คะแนนแบบประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) นิสติ ที่
ได้คะแนนสูง แสดงว่า เป็ นผูท้ ม่ี คี วามฉลาดทางวัฒนธรรมสูงกว่านิสติ ทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
ตัวอย่ำงข้อคำถำม
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ (Motivational)
ก ฉันรูส้ กึ ไม่สนุ ก เมือ่ ได้พบเจอกับครูพเ่ี ลี้ยงและนักเรียน
...............
……………
……………
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ข ฉันชอบพูดคุยโต้ตอบกับอาจารย์ และนักเรียนกลุม่ ใหม่ๆ
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ค สิง่ ทีท่ า้ ทายในการสอนของฉันคือ การแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ในการฝึ กสอน
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (Cognitive)
ก ฉันรูเ้ กี่ยวกับวัตถุประสงค์ในเนื้อหาการสอนทุกครัง้
...............
……………
……………
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
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ข ฉันรูห้ น้าทีข่ องตนเองในการมาฝึ กสอนที่โรงเรียนแห่งนี้
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ค ฉันรูก้ ฎระเบียบของครูพเ่ี ลี้ยงในโรงเรียนทีไ่ ปฝึ กสอน
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

ความฉลาดทางอภิปญั ญา (Meta-Cognitive)
ก ในขณะที่สอนนักเรียนในห้องทีฉ่ นั ไม่เคยสอนมาก่อน ฉันรูถ้ งึ วัฒนธรรมของเขา
...............
……………
……………
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ข ระหว่างการสอนฉันคิดถึงวัฒนธรรมนักเรียนของฉัน
...............
……………
……………
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ค ฉันตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับกฎของโรงเรียน เมือ่ ฉันได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ครูพเ่ี ลี้ยงและนักเรียน
...............
……………
……………
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (Behavior)
ก ฉันแสดงออกทางสีหน้าไม่พอใจ เมือ่ ฉันมีปญั หากับครูพเ่ี ลี้ยง
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ข. ฉันปรับตนเองให้มคี วามอ่อนน้อมถ่อมตน เมือ่ อยู่กบั ครูพเ่ี ลี้ยง
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ค. ฉันแน่ใจว่า ฉันสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมในโรงเรียนนี้ได้
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
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วิธีการให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทางบวก ผูต้ อบเห็นด้วยอย่างยิ่งได้ 6 คะแนน เห็นด้วยจะได้ 5
คะแนน ค่อนข้างเห็นด้วยจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่เห็นด้วยจะได้ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วยจะได้ 2 คะแนน ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด จะมีการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้
ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.929 รวมทัง้
รายด้านดังนี้ ด้านแรงจูงใจเท่ากับ 0.811 ด้านปัญญาเท่ากับ 0.910 ด้านอภิปญั ญาเท่ากับ 0.713 และด้านพฤติกรรม
เท่ากับ 0.861
เมือ่ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด ความฉลาดทางวัฒนธรรม 4 องค์ประกอบ
พบว่ า แบบจ าลองความฉลาดทางวัฒนธรรมยัง ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ ดัง นัน้ ผูว้ ิจ ยั จึง ได้
พิจารณาตัดข้อคาถามที่มคี ่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคาถามทีม่ คี วามซา้ ซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ โดยตัดออก
ทีละข้อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ใี ช้
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรม ได้แก่ 2 = 127.05, df = 59, p = 0.000,
CFI = 0.99, GFI = 0.95, TLI = 0.99, RMSEA = 0.053 พบว่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งกลมกลืน เกือบทุก ตัว ผ่ า น
เกณฑ์ สาหรับค่าไค-สแควร์ (2) มีขอ้ ยกเว้นที่อาจมีนยั สาคัญทางสถิติ ทัง้ นี้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มจี านวนมาก
แม้ว่าโมเดลจะมีความสอดคล้องกลมกลืนแล้วก็ตาม ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองความฉลาดทางวัฒนธรรมมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความฉลาดทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ด้านแรงจูงใจ มีค่าความ
เชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.707 และ AVE = 0.447 ด้านปัญญา มีค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.864
และ AVE = 0.614 ด้านอภิปญ
ั ญา มีค่าความเชื่อมัน่ ของตัว แปรแฝง CR = 0.872 และ AVE = 0.695 และด้าน
พฤติกรรม มีค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง CR = 0.830 และ AVE = 0.621 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ จะวัด ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่
1 (First order confirmatory factor analysis) โดยมีตวั แปรแฝงทัง้ หมด 4 ตัว คือ ด้า นขององค์ป ระกอบความ
ฉลาดทางวัฒนธรรมดังกล่าว จานวน 4 ด้าน มีค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.63-0.85 และ
แบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมมีจานวนข้อคาถามปรับใหม่จานวน 13 ข้อ ดังภาพประกอบ 6
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ภาพประกอบ 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ของความฉลาดทางวัฒนธรรม
ก่อนจะทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้พิจารณาว่า ข้อคาถามทัง้ 13 ข้อ
สามารถวัดตัวแปรแฝงทัง้ 4 ด้านขององค์ประกอบที่แยกจากกันได้หรือไม่ ผูว้ ิจยั จึงทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ที่กาหนดให้ขอ้ คาถาม 13 ข้อ วัดตัวแปรแฝงเพียงแค่องค์ประกอบเดียว ถ้าข้อคาถาม 13 ข้อนี้ วัดตัวแปรแฝง
4 ด้านที่แยกจากกัน แบบจาลองทีก่ าหนดให้มตี วั แปรแฝงเพียงแค่ตวั เดียว จะต้องมีความกลมกลืนที่ตา่ กว่าแบบจาลอง
ที่กาหนดให้มตี วั แปรแฝง 4 ด้านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งพิจารณาจากผลต่างของไค-สแควร์ (2) ของทัง้ สอง
แบบจาลองว่ามีนยั สาคัญหรือไม่ ทีร่ ะดับผลต่างของ df ดังตาราง 3
ตาราง 3 ค่าสถิตคิ วามเทีย่ งตรงเชิงจาแนกของข้อคาถามและตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1
2

df

704.52

pvalue
65 0.00

-

-

pvalue
-

127.05

59

577.47

6

0.00

ลำดับกำรวิเครำะห์

2

ขัน้ ที่ 1: กาหนดให้ขอ้ คาถาม 13 ข้อ วัดตัวแปรแฝงเพียง
แค่องค์ประกอบเดียว
ขัน้ ที่ 2: กาหนดให้ขอ้ คาถาม 13 ข้อ วัดตัวแปรแฝง 4
ด้านทีแ่ ยกจากกัน

df

0.00
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จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงจาแนกพบว่า แบบจาลองที่กาหนดให้มตี วั แปร
แฝงเพียงตัวเดียว มีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 704.52 ที่ df เท่ากับ 65 ในขณะที่แบบจาลองที่กาหนดให้มตี วั แปรแฝงมี 4
ด้าน มีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 127.05 ที่ df เท่ากับ 59 โดยผลต่างของไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองเท่ากับ 577.47 และ
ผลต่างของ df เท่ากับ 6 ซึ่งเป็ นค่าที่มนี ยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงสรุปได้ว่า ข้อคาถามทัง้ 13 ข้อ
สามารถวัดตัวแปรแฝง 4 ด้านนี้ มีความแตกต่างกันมากเพียงพอที่จะแยกเป็ นตัวแปรแฝงคนละตัว ดังนัน้ ข้อคาถาม
ทุกข้อของความฉลาดทางวัฒนธรรมจึงสามารถนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ต่อไปได้
ผู ว้ ิจ ยั ได ว้ ิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ย นั อัน ดับ ที ่ 2 (Second order confirmatory factor
analysis) พิจ ารณาได จ้ ากค่ า สถิต ิที่ใ ช ต้ รวจสอบความสอดคล อ้ งกลมกลื น ของแบบว ดั ความฉลาดทาง
วัฒ นธรรม ได แ้ ก่ 2 = 131.96, df = 60, p = 0.000, CFI = 0.99, GFI = 0.95, TLI = 0.99, RMSEA =
0.054 พบว่า ดัช นีค วามสอดคล อ้ งกลมกลืน เกือ บทุก ตัว ผ่า นเกณฑ์ สาหรับ ค่ า ไค-สแควร์ (2) มีข อ้ ยกเว น้ ที่
อาจมีนยั สาคัญทางสถิติ ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากกลุ่มตัว อย่างที่มีจานวนมาก แมว้ ่าโมเดลจะมีความสอดคลอ้ งกลมกลืน
แล ว้ ก็ต าม ดัง นัน้ จึง สรุป ได้ว่า แบบจาลองความฉลาดทางวัฒ นธรรมมีค วามสอดคล อ้ งกลมกลืน กับ ข อ้ มูล เชิง
ประจัก ษ์ โดยความฉลาดทางวัฒ นธรรม มีค่ า ความเชื่อ มัน่ ของตัว แปรแฝง CR = 0.922 และ AVE = 0.748
แสดงว่า องค์ประกอบความฉลาดทางวัฒ นธรรม สามารถสะท้อนหรือ วัดความฉลาดทางวัฒนธรรมในภาพรวม
สาหรับค่ านา้ หนักองค์ประกอบของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.78-0.97 ดังภาพประกอบ 7

ภาพประกอบ 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของความฉลาดทางวัฒนธรรม
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สรุปผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมในการศึกษาครัง้ นี้ ได้ว่า การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความฉลาดทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ด้าน จานวน 13 ข้อคาถาม ผูว้ จิ ยั จึงนา
ตัวแปรนี้มาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ต่อไป
2. แบบวัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนิ สติ และเพือ่ น
กำรสร้ำงแบบวัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนิ สติ และเพือ่ น
การวัดความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และเพือ่ น ซึ่งผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดที่ปรับมาจากแบบแบบวัดของของปัญชลี
พึง่ พิศ (2548) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษาและนิยามปฏิบตั กิ าร ที่หมายถึง การปฏิบตั ขิ องนิสติ กับเพือ่ น
ที่ปฏิบตั ิทงั้ ในและนอกห้องเรียน ซึ่งเป็ นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ในเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว รวมทัง้ แสดง
ความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกัน ให้คะแนนประเมิน
ค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สุด ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน) นิ สิตที่ได้คะแนนสู ง แสดงว่า เป็ น ผู ท้ ่ีมี
ประสบการณ์ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และเพือ่ นสูงกว่านิสติ ทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
ตัวอย่ำงข้อคำถำม
ก. ฉันชอบทางานกลุม่ เนื่องจากได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม่
...............
……………
……………
……………
……………
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ข. ฉันช่วยอธิบายเนื้อหาทีเ่ พือ่ นไม่เข้าใจได้
...............
……………
……………
……………
……………
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ค. ฉันกับเพือ่ นมักจะพูดเกี่ยวกับวิธีการสอนทีไ่ ด้สอนไป
...............
……………
……………
……………
……………
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

……………
ไม่จริงเลย
……………
ไม่จริงเลย
……………
ไม่จริงเลย

วิธกี ารให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทางบวก ผูต้ อบจริงที่สุดได้ 6 คะแนน จริงจะได้ 5 คะแนน ค่อนข้าง
จริงจะได้ 4 คะแนน ค่ อนข้างไม่จ ริงจะได้ 3 คะแนน ไม่จริงจะได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยจะได้ 1 คะแนน สาหรับ
ข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด จะมีการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้
ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพือ่ ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.870
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3. แบบวัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนิ สติ และอำจำรย์
กำรสร้ำงแบบวัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนิ สติ และอำจำรย์
การวัดความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และอาจารย์ ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงจากแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนิสติ และ
อาจารย์ของของปัญชลี พึ่งพิศ (2548) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษาและนิยามปฏิบตั ิการ ที่หมายถึง ซึ่ง
เป็ น มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สุด” (6 คะแนน) จนถึง “ไม่จริงเลย” (1 คะแนน)
โดยนิสิตที่ได้คะแนนสูง แสดงว่า เป็ นผูท้ ่มี ปี ระสบการณ์ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและอาจารย์สูงกว่านิสิตที่ได้
คะแนนตา่ กว่า
ตัวอย่ำงข้อคำถำม
ก. อาจารย์พเ่ี ลี้ยงสนใจในข้อซักถามของฉัน
...............
……………
……………
……………
……………
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ข. อาจารย์พเ่ี ลี้ยงจะคอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือ เมือ่ ฉันต้องการเสมอ
...............
……………
……………
……………
……………
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ค. อาจารย์พเ่ี ลี้ยงให้ขอ้ เสนอแนะ เพือ่ ให้ฉนั พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
...............
……………
……………
……………
……………
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

……………
ไม่จริงเลย
……………
ไม่จริงเลย
……………
ไม่จริงเลย

วิธกี ารให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทางบวก ผูต้ อบจริงที่สุดได้ 6 คะแนน จริงจะได้ 5 คะแนน ค่อนข้าง
จริงจะได้ 4 คะแนน ค่ อนข้างไม่จ ริงจะได้ 3 คะแนน ไม่จริงจะได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยจะได้ 1 คะแนน สาหรับ
ข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด จะมีการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้
ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพือ่ ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.902
4. แบบวัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนิ สติ และนักเรียน
กำรสร้ำงแบบวัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนิ สติ และนักเรียน
การวัดความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และนักเรียน ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงจากแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนิสติ และ
นักเรียนของของปัญชลี พึ่งพิศ (2548) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษาและนิยามปฏิบตั ิการ ที่หมายถึง ซึ่ง
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เป็ น มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงทีส่ ุด” (6 คะแนน) จนถึง “ไม่จริงเลย ” (1 คะแนน)
โดยนิสติ ทีไ่ ด้คะแนนสูง แสดงว่า เป็ นนิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และนักเรียนสูงกว่านิสติ ที่ได้
คะแนนตา่ กว่า
ตัวอย่ำงข้อคำถำม
ก. ฉันใช้วาจาที่สุภาพ อ่อนโยนต่อนักเรียน
...............
……………
……………
……………
……………
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ข. ฉันไม่ส่งเสริมให้นกั เรียนทาตามความถนัดของเขา
...............
……………
……………
……………
……………
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ค. ฉันช่วยเหลือ เอาใจใส่นกั เรียนตามบทบาทหน้าที่ของนิสติ ฝึ กสอนเสมอมา
...............
……………
……………
……………
……………
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

……………
ไม่จริงเลย
……………
ไม่จริงเลย
……………
ไม่จริงเลย

วิธกี ารให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทางบวก ผูต้ อบจริงที่สุดได้ 6 คะแนน จริงจะได้ 5 คะแนน ค่อนข้าง
จริงจะได้ 4 คะแนน ค่ อนข้างไม่จ ริงจะได้ 3 คะแนน ไม่จริงจะได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยจะได้ 1 คะแนน สาหรับ
ข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด จะมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้
ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพือ่ ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.902
ตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ และความสัมพัน ธ์
ระหว่างนิสติ กับนักเรียน เป็ นกลุม่ ตัวแปรประสบการณ์ฝึกการสอน จึงได้ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของโมเดลการวัดความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
นิสิตกับนักเรียน พบว่า แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน ยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคาถามที่มคี ่ านา้ หนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคาถามที่มีค วามซา้ ซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้อ
คาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติทใ่ี ช้ตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับนักเรียน ได้แก่ 2 = 31.93, df = 17, p = 0.015, CFI = 0.99, GFI = 0.98, TLI =
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0.99, RMSEA = 0.046 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน เกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ สาหรับค่าไค-สแควร์ (2) มี
ข้อยกเว้นที่อาจมีนยั สาคัญทางสถิติ ทัง้ นี้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ มีจานวนมาก แม้ว่าโมเดลจะมีความสอดคล้อง
กลมกลืนแล้วก็ตาม ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับ
อาจารย์ และความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความสัมพันธ์
ระหว่างนิสติ และเพื่อน มีค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.818 และ AVE = 0.600 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ
กับอาจารย์ มีค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.874 และ AVE = 0.699 และความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ
นักเรียน มีค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.671 และ AVE = 0.507 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด
สาหรับค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้อ ของตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และเพื่อนอยู่
ระหว่าง 0.73-0.84 ดังนัน้ แบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และเพื่อนมีจานวนข้อคาถามปรับใหม่จานวน 3 ข้อ ส่วน
ค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้อ ของตัวความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และอาจารย์อยู่ระหว่าง 0.75-0.91 ดังนัน้
แบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และอาจารย์มจี านวนข้อคาถามปรับใหม่จานวน 3 ข้อ และค่านา้ หนักองค์ประกอบของ
ข้อคาถามรายข้อของตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และนักเรียนอยู่ระหว่าง 0.66-0.76 ดังนัน้ แบบวัดความสัมพันธ์
ระหว่างนิสติ และนักเรียนมีจานวนข้อคาถามปรับใหม่จานวน 2 ข้อ ดังภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และเพือ่ น ความสัมพันธ์ระหว่าง
นิสติ กับอาจารย์ และความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน
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5. แบบวัดบุคลิกภำพแบบหวัน่ ไหว
กำรสร้ำงแบบวัดบุคลิกภำพแบบหวัน่ ไหว
การวัดบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว ซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดทีป่ รับมาจากแบบวัดกฤติการ์ หล่อวัฒนพงศ์ (2547)
เป็ นผู แ้ ปลตามแนวคิดของคอสตาและแมคแคร (Costa; & McCrae. 1992) โดยใช้แบบวัด NEO Five-Factor
Inventor (NEO-FFI) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษาและนิยามปฏิบตั ิการ ให้คะแนนแบบประเมินค่า 6
ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วยอย่างยิง่ (6 คะแนน) ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) นิสติ ที่ได้คะแนนสูง แสดงว่า เป็ นผูท้ ่มี ี
บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวสูงกว่านิสติ ทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
ตัวอย่ำงข้อคำถำม
ก ฉันไม่ใช่คนทีช่ อบวิตกกังวล
...............
……………
……………
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

ข เมือ่ เกิดความผิดพลาดขึ้น ฉันมักรูส้ กึ ท้อแท้และอยากยอมแพ้มนั
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ค ฉันรูส้ กึ ว่าตนเองไม่มคี ุณค่าเลย
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

วิธีการให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทางบวก ผูต้ อบเห็นด้วยอย่างยิ่งได้ 6 คะแนน เห็นด้วยจะได้ 5
คะแนน ค่อนข้างเห็นด้วยจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่เห็นด้วยจะได้ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วยจะได้ 2 คะแนน ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด จะมีการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้
ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพือ่ ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่าค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.872
เมือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว พบว่า แบบจาลอง
บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามที่มคี ่า
นา้ หนัก องค์ป ระกอบน้อ ย รวมถึง ข้อ ค าถามที่มีค วามซ า้ ซ้อ นกับ ข้อ ค าถามอื่น ๆ โดยตัด ออกทีละข้อ คาถาม จน
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แบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่ าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว ได้แก่ 2 = 19.83, df = 14, p = 0.136, CFI = 1.00, GFI
= 0.99, TLI = 1.00, RMSEA = 0.032 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า
แบบจาลองบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว มี
ค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.915 และ AVE = 0.516 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์
เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง
0.69-0.78 ดังนัน้ แบบวัดบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวมีจานวนข้อคาถามปรับใหม่จานวน 7 ข้อ ดังภาพประกอบ 9

ภาพประกอบ 9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว
6. แบบวัดบุคลิกภำพแบบแสดงตัว
กำรสร้ำงแบบวัดบุคลิกภำพแบบแสดงตัว
การวัดบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดทีป่ รับมาจากแบบวัดกฤติการ์ หล่อวัฒนพงศ์ (2547)
เป็ นผู แ้ ปลตามแนวคิดของคอสตาและแมคแคร (Costa; & McCrae. 1992) โดยใช้แบบวัด NEO Five-Factor
Inventor (NEO-FFI) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษาและนิยามปฏิบตั ิการ ให้คะแนนแบบประเมินค่า 6
ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วยอย่างยิง่ (6 คะแนน) ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) นิสติ ที่ได้คะแนนสูง แสดงว่า เป็ นผูท้ ่มี ี
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวสูงกว่านิสติ ทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
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ตัวอย่ำงข้อคำถำม
ก ปกติแล้วฉันชอบทีจ่ ะทาอะไรตามลาพัง
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ข ฉันชอบพบปะพูดคุยกับผูอ้ ่นื
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ค ชีวติ ของฉันเต็มไปด้วยกิจกรรม
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

วิธีการให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทางบวก ผูต้ อบเห็นด้วยอย่างยิ่งได้ 6 คะแนน เห็นด้วยจะได้ 5
คะแนน ค่อนข้างเห็นด้วยจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่เห็นด้วยจะได้ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วยจะได้ 2 คะแนน ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด จะมีการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้
ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพือ่ ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่าค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.716
เมือ่ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดบุคลิกภาพแบบแสดงตัว พบว่า แบบจาลอง
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามที่มคี ่า
นา้ หนัก องค์ป ระกอบน้อ ย รวมถึง ข้อ ค าถามที่มีค วามซ า้ ซ้อ นกับ ข้อ ค าถามอื่น ๆ โดยตัด ออกทีละข้อ คาถาม จน
แบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่ าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ได้แก่ 2 = 5.75, df = 2, p = 0.056, CFI = 0.99, GFI =
0.99, TLI = 0.98, RMSEA = 0.068 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัว ผ่ านเกณฑ์ ดัง นัน้ จึง สรุปได้ว่ า
แบบจาลองบุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยบุคลิกภาพแบบแสดงตัว มี
ค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.777 และ AVE = 0.474 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์
เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง
0.52-0.81 ดังนัน้ แบบวัดบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีจานวนข้อคาถามปรับใหม่จานวน 4 ข้อ ดังภาพประกอบ 10
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ภาพประกอบ 10 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของบุคลิกภาพแบบแสดงตัว
7. แบบวัดบุคลิกภำพแบบเปิ ดรับประสบกำรณ์
กำรสร้ำงแบบวัดบุคลิกภำพแบบเปิ ดรับประสบกำรณ์
การวัด บุ ค ลิก ภาพแบบเปิ ด รับ ประสบการณ์ ซึ่ง ผู ว้ ิ จ ยั ใช้แ บบวัด ที่ป รับ มาจากแบบวัด กฤติ ก าร์
หล่อวัฒนพงศ์ (2547) เป็ นผูแ้ ปลตามแนวคิดของคอสตาและแมคแคร (Costa; & McCrae. 1992) โดยใช้แบบวัด
NEO Five-Factor Inventor (NEO-FFI) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษาและนิยามปฏิบตั ิการ ให้คะแนน
แบบประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (6 คะแนน) ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) นิสติ ที่ได้คะแนนสูง
แสดงว่า เป็ นผูท้ ม่ี บี คุ ลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์สูงกว่านิสติ ที่ได้คะแนนตา่ กว่า
ตัวอย่ำงข้อคำถำม
ก ฉันไม่ชอบเสียเวลาไปกับการคิดเพ้อฝัน
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ข ฉันอยากรูอ้ ยากเห็นในความรูว้ ทิ ยาการใหม่ๆ
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ค บ่อยครัง้ ฉันชอบลองชิมอาหารใหม่ๆ และอาหารต่างชาติ
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
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วิธีการให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทางบวก ผูต้ อบเห็นด้วยอย่างยิ่งได้ 6 คะแนน เห็นด้วยจะได้ 5
คะแนน ค่อนข้างเห็นด้วยจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่เห็นด้วยจะได้ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วยจะได้ 2 คะแนน ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด จะมีการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้
ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพือ่ ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่าค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.515
เมือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ พบว่า
แบบจาลองบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ ยงั ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงได้
พิจารณาตัดข้อคาถามที่มคี ่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคาถามทีม่ คี วามซา้ ซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ โดยตัดออก
ทีละข้อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ใี ช้
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ ได้แก่ 2 = 3.18, df = 2,
p = 0.204, CFI = 1.00, GFI = 1.00, TLI = 0.99, RMSEA = 0.038 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัว
ผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์มคี วามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ มีค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง CR = 0.703 และ AVE = 0.385
แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่า
นา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.45-0.81 ดังนัน้ แบบวัดบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ มี
จานวนข้อคาถามปรับใหม่จานวน 4 ข้อ ดังภาพประกอบ 11

ภาพประกอบ 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์
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8. แบบวัดบุคลิกภำพแบบประนี ประนอม
กำรสร้ำงแบบวัดบุคลิกภำพแบบประนี ประนอม
การวัดบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ซึ่งผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัดกฤติการ์ หล่อวัฒนพงศ์
(2547) เป็ นผูแ้ ปลตามแนวคิดของคอสตาและแมคแคร (Costa; & McCrae. 1992) โดยใช้แบบวัด NEO FiveFactor Inventor (NEO-FFI) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษาและนิยามปฏิบตั กิ าร ให้คะแนนแบบประเมิน
ค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วยอย่างยิง่ (6 คะแนน) ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1 คะแนน) นิสติ ที่ได้คะแนนสูง แสดงว่า เป็ น
ผูท้ ม่ี บี คุ ลิกภาพแบบประนีประนอมสูงกว่านิสติ ทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
ตัวอย่ำงข้อคำถำม
ก ฉันค่อนข้างจะสงสัยในเจตนาของคนอื่น
...............
……………
……………
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ข ฉันเป็ นคนเห็นแก่ตวั ถือตัวเองเป็ นใหญ่
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ค ฉันเต็มใจช่วยเหลือคนอื่น เมือ่ เขาต้องการความช่วยเหลือ
...............
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
……………
……………
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

วิธีการให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทางบวก ผูต้ อบเห็นด้วยอย่างยิ่งได้ 6 คะแนน เห็นด้วยจะได้ 5
คะแนน ค่อนข้างเห็นด้วยจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่เห็นด้วยจะได้ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วยจะได้ 2 คะแนน ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด จะมีการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้
ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพือ่ ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่า ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.799
เมื่อ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด บุคลิกภาพแบบประนีประนอม พบว่ า
แบบจาลองบุคลิกภาพแบบประนีประนอมยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณา
ตัดข้อคาถามที่มคี ่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคาถามที่มคี วามซา้ ซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้อ
คาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติทใ่ี ช้ตรวจสอบ
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ความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัด บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ได้แก่ 2 = 1.20, df = 1, p = 0.274, CFI =
1.00, GFI = 1.00, TLI = 1.00, RMSEA = 0.022 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึง
สรุปได้ว่าแบบจาลองบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยบุคลิกภาพ
แบบประนีประนอม มีค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง CR = 0.799 และ AVE = 0.500 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปร
สังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อ
คาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.63-0.79 ดังนัน้ แบบวัดบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมีจานวนข้อคาถามปรับใหม่จานวน 4
ข้อ ดังภาพประกอบ 12

ภาพประกอบ 12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของบุคลิกภาพแบบประนีประนอม
9. แบบวัดบุคลิกภำพแบบมีจติ สำนึ ก
กำรสร้ำงแบบวัดบุคลิกภำพแบบมีจติ สำนึ ก
การวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ซึ่งผูว้ ิจยั ใช้แบบวัดที่ปรับมาจากแบบวัดกฤติการ์ หล่อวัฒนพงศ์
(2547) เป็ นผูแ้ ปลตามแนวคิดของคอสตาและแมคแคร (Costa; & McCrae. 1992) โดยใช้แบบวัด NEO FiveFactor Inventor (NEO-FFI) และปรับให้มคี วามสอดคล้องกับการศึกษาและนิยามปฏิบตั กิ าร ให้คะแนนแบบประเมิน
ค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วยอย่างยิง่ (6 คะแนน) ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1 คะแนน) นิสติ ที่ได้คะแนนสูง แสดงว่า เป็ น
ผูท้ ม่ี บี คุ ลิกภาพแบบหวัน่ ไหวสูงกว่านิสติ ทีไ่ ด้คะแนนตา่ กว่า
ตัวอย่ำงข้อคำถำม
ก ฉันเป็ นคนผัดวันประกันพรุ่ง
...............
……………
……………
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

81
ข ฉันสามารถทาสิง่ ต่างๆ ให้เสร็จตามเวลาทีก่ าหนดได้เสมอ
...............
……………
……………
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ค ฉันจะตัง้ เป้ าหมายการทางานอย่างชัดเจน มีการปฏิบตั ิเพือ่ มุง่ สู่เป้ าหมายอย่างเป็ นขัน้ ตอน
...............
……………
……………
……………
……………
……………
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
วิธีการให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทางบวก ผูต้ อบเห็นด้วยอย่างยิ่งได้ 6 คะแนน เห็นด้วยจะได้ 5
คะแนน ค่อนข้างเห็นด้วยจะได้ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่เห็นด้วยจะได้ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วยจะได้ 2 คะแนน ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด จะมีการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้
ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพือ่ ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่าค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.820
เมือ่ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก พบว่า แบบจาลอง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามที่มคี ่า
นา้ หนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคาถามที่มคี วามซา้ ซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้อคาถาม จนแบบจาลอง
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ใี ช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของแบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึ ก ได้แก่ 2 = 1.04, df = 2, p = 0.595, CFI = 1.00, GFI = 1.00, TLI = 1.00,
RMSEA = 0.000 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองบุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึกมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก มีค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปร
แฝง CR = 0.827 และ AVE = 0.545 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่
ตัวแปรสังเกตนั้นจะวัด ส าหรับค่ าน า้ หนักองค์ประกอบของข้อค าถามรายข้ออยู่ ระหว่ าง 0.71-0.78 ดังนั้น แบบวัด
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีจานวนข้อคาถามปรับใหม่จานวน 4 ข้อ ดังภาพประกอบ 13

ภาพประกอบ 13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของบุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Factor analysis) ของแบบวัดตัวแปร
แบบวัด
1. บุคลิกภาพแบบหวันไหว
่
2. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
3. บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์
4. บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
5. บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
6. ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน
7. ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับครู
8. ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น
9. ความฉลาดทางวัฒนธรรม
9.1 ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ
9.2 ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา
9.3 ความฉลาดทางวัฒนธรรมอภิปญั ญา
9.4 ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม

จำนวนข้อ
7
4
4
4
4
2
3
3
13
3
4
3
3

Factor Loading
0.69-0.78
0.52-0.78
0.45-0.81
0.63-0.79
0.71-0.78
0.66-0.76
0.75-0.91
0.73-0.84
0.78-0.97
0.63-0.74
0.72-0.84
0.81-0.85
0.72-0.84

CR
0.915
0.777
0.703
0.799
0.827
0.671
0.874
0.818
0.922
0.707
0.864
0.872
0.830

AVE
0.516
0.474
0.385
0.500
0.545
0.507
0.639
0.600
0.748
0.447
0.614
0.695
0.621

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ระยะที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็ นเก็บข้อมูลช่วงเวลาตามระยะเวลาการเกิดพฤติกรรม
นัน้ โดยมีช่วงเวลาเก็บ 3 ช่วง โดยแต่ละช่วงมีระยะห่างประมาณ 2-3 เดือน หลังจากโดยการติดต่อประสานงาน ทา
หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล พร้อมทัง้ ชี้แจงวิธีการเก็บข้อมูลทัง้ ทางวาจา และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร สาหรับแจกแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่าง
เพือ่ ให้เก็บข้อมูลมีความเป็ นไปได้อย่างรวดเร็วและเรียบร้อย
การกาหนดช่วงการเก็บข้อมูลความฉลาดทางวัฒนธรรมนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการปรับตัวในการทางานใน
งานวิจยั ต่างๆ อาทิงานวิจยั ของธีรเดช ฉายอรุณ (2542) และงานวิจยั ของปิ่ นกนก วงศ์ป่ิ นเพ็ชร์ (2551) รวมทัง้ งานวิจยั
ของสุนทรพจน์ ดารงค์พานิช (2009) ซึ่งได้ทาการวัด 3 ครัง้ ใน 1 ปี มาเป็ นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีช่วง
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่ใกล้เคียงกันคือ เก็บข้อมูลระยะแรกอยู่ในช่วงการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูครบ 3 เดือน
จากนัน้ มีการกาหนดช่วงเวลาการเก็บข้อมูลระยะต่อมาอยู่ระหว่าง 3 เดือน ผูว้ ิจยั จึงวางแผนการเก็บข้อมูลในแต่ละ
ช่วงเวลาดังนี้
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ช่วงที่ 1 อยู่ในช่วงการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ครบ 3 เดือน ซึง่ เก็บในเดือนกันยายน โดยมีการเก็บข้อมูล
ตัวแปรทุกตัวแปร
ช่วงที่ 2 อยู่ในช่วงการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูในโรงเรียนที่ 2 ได้ประมาณ 1 เดือน ซึ่งเก็บเดือนธันวาคม
โดยมีการเก็บข้อมูลตัวแปรทุกตัวแปร
ช่วงที่ 3 อยู่ในช่วงการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูครบ 2 ภาคการศึกษา ซึ่งเก็บเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีการ
เก็บข้อมูลตัวแปรทุกตัว ดังนี้

กำรจัดกระทำข้อมูล
ผูว้ จิ ยั การจัดกระทาข้อมูลในการวิจยั ตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบวัดแต่ละชุด และคัดเลือกข้อมูลของตัวอย่างที่มคี วามสมบูรณ์
มาใช้ในการวิเคราะห์
2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนของแบบวัดแต่ละแบบวัด
3. นาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ

กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เชิงปริมาณ ได้แก่การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตอบ
คาถามวิจยั ซึง่ มีแนวทางในการวิเคราะห์และวิธกี ารทางสถิติ ดังนี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ แบ่ง การวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอน คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์สถิติพ้ นื ฐานของตัวแปร และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยมี
แนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนนี้เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
บรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่รอ้ ยละค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพือ่ อธิบาย
และทาความเข้าใจลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เพศ คณะทีศ่ ึกษา
2. การวิเคราะห์สถิติพ้ ืนฐานของตัวแปรการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนนี้เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่ าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) และ
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
ทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกตและตรวจสอบตามเกณฑ์ขอ้ ตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์สถิติขนั้ สูง
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3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบปัญหาวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนนี้เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยโปรแกรม LISREL เพื่อ วิเคราะห์และการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจาลองสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยใช้ค่าสถิติท่ตี รวจสอบความสอดคล้องของแบบจาลอง (Goodness of fit measure) ได้แก่ ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square statistics) เป็ นค่าสถิติท่ใี ช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่าฟังก์ชนั ่ ความสอดคล้องมีค่าเป็ นศูนย์
ถ้าค่าสถิตไิ ค-สแควร์ มีค่าตา่ มากหรือยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าใดแสดงว่าข้อมูลโมเดลลิสเรลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ค่า RMSEA (Root mean square error of approximation) เป็ นดัชนีท่บี อกความคลาดเคลือ่ นในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ถ้าค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าโมเดลมีความเหมาะสมกับข้อมูล ถ้าค่า RMSEA ไม่เกิน 0.05 หรือไม่
เกิน 0.08 แสดงว่าแสดงว่าโมเดลมีความเหมาะสมพอดีกบั ข้อมูล และค่า GFI (Goodness of fit index) ดัชนี GFI มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลมีความเหมาะสมพอดีกบั ข้อมูล NFI ( Normed fit index) ค่า
ของ NFI จะอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลมีความเหมาะสมพอดีกบั ข้อมูล
4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจาลองระหว่างเพือ่ ทดสอบความแตกต่างของการวัดตัวแปรแฝงและอิทธิพล
ของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผล โดยมีขนั้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่หนึ่ง คือ กาหนดให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหมือนกัน โดย
ไม่มกี ารกาหนดเงือ่ นไขให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุม่ มีค่าอิทธิพลเท่ากันระหว่างกลุม่
ขัน้ ที่สอง คือ การวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่านา้ หนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตใดบ้างที่ แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม และการกาหนดเงือ่ นไขให้ค่าสัมประสิทธิ์ในการวัดตัวแปรแฝงทุกตัวที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตเิ ท่ากันระหว่างกลุม่
ขัน้ ทีส่ าม คือ การวิเคราะห์เพือ่ ค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี วั แปรผลใดบ้างที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม และการกาหนดเงื่อนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่ีมตี ่อตัวแปรผลทุกตัวที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติเท่ากันระหว่างกลุ่ม เพื่อนาไปพิจารณาความแตกต่างของค่านา้ หนักองค์ประกอบและความแตกต่าง
ของค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัวแปรผลระหว่างกลุ่ม และการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงระหว่างกลุ่ม
ตามลาดับ

กำรพิทกั ษ์สทิ ธิ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั มีการพิทกั ษ์ของนิสิตที่ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู โดยการขออนุ ญาตเก็บข้อมูลอย่างเป็ นทางการ และ
ชี้แจงกระบวนการในการทาวิจยั ให้กบั นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ทาการสอบถามความสมัครใจในการให้ขอ้ มูล
ก่อนเก็บข้อมูล ซึ่งก่อนการเก็บข้อมูลทุกครัง้ ผูว้ ิจยั ต้องขออนุ ญาตบันทึกเสียง จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทุกครัง้ แจ้งผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักทุกครัง้ ว่ามีอิสระในการให้ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลของนิสิตไว้อย่างปลอดภัย ไม่เปิ ดเผยแก่ผู ้อ่ืนหาก
ไม่ได้รบั การยินยอมหรือได้รบั อนุ ญาตจากนิสติ รวมทัง้ ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาตามข้อค้นพบทีไ่ ด้จาก
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การศึกษา รวมทัง้ ใช้นามสมมติกล่าวถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลแทนการใช้ช่อื จริง และเพือ่ เป็ นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทีไ่ ด้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูท้ ่อี ่านและรับรองข้อมูล ส่วนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ตระหนักถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างลึกซึ้งและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยจะมีวธิ ีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างเหมาะสม และผูว้ จิ ยั ได้รบั การรับรอง
ด้านจริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจารณา โครงการวิจยั ทีท่ าในมนุ ษย์ จากสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมือ่ ผ่านการอนุ มตั ิแล้วผูว้ จิ ยั ได้ทาการพิทกั ษ์สทิ ธิ์ของกลุม่ ตัวอย่าง
โดยการชี้แจงให้ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ทราบวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนของการวิจยั พร้อมทัง้ ขอความร่วมมือในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ตลอดจนชี้แจงสิทธิ์ท่กี ลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าร่วมการวิจยั หรือสามารถปฏิเสธทีจ่ ะไม่เข้าร่วมการวิจยั ใน
ครัง้ นี้ได้ โดยไม่มีผลต่อ การประเมินผลการเรียนของนิ สิต ทัง้ นี้ขอ้ มูลจากการวิจยั จะไม่มีการเปิ ดเผยให้เกิดความ
เสียหายแก่กลุ่มตัวอย่างที่ทาการวิจยั โดยผูว้ ิจยั จะนาเสนอผลการวิจยั ในภาพรวมและนามาใช้ประโยชน์ในการศึกษา
เท่านัน้ (MEDSWUEC-014/59E)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั เรื่องการศึกษาความฉลาดทางวัฒนธรรมและปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความฉลาดทางวัฒ นธรรมของนิ สิต นัก ศึ ก ษา: การวิจ ยั ผสานวิธี มีว ตั ถุป ระสงค์เ พื่อ ท าความเข้า ใจถึง
ความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรมในนิสติ เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบุคลิกภาพ 5
องค์ประกอบ ประสบการณ์ระหว่างฝึ กสอน และความฉลาดทางวัฒนธรรมของสถานทีฝ่ ึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ทีแ่ ตกต่างกัน เพื่อศึกษาความไม่แปรเปลีย่ นของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบท
ทีแ่ ตกต่างกัน และเพื่อศึกษาการเปลีย่ นแปลงความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะที่ 1 : การวิจยั เชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะที่ 2 : การวิจยั เชิงปริมาณ

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอสัญลักษณ์และอักษรย่อทีใ่ ช้ ดังนี้
n
= จานวนคน
M
= ค่าเฉลีย่
SD
= ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
skewness = ค่าความเบ้
kurtosis
= ค่าความโด่ง
2
= ค่าสถิตไิ ค-สแควร์
2/df
= ค่าสัดส่วนระหว่างไค-สแควร์กบั องศาความอิสระ
r
= ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สนั
p-value = ค่านัยสาคัญทางสถิติ
R2
= ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกาลังสอง
∆2
= ผลต่างของค่าไค-สแควร์
∆df
= ผลต่างขององศาอิสระ
df
= องศาอิสระ
GFI
= ดัชนีวดั ความกลมกลืน
RMSEA
= ดัชนีความกลมกลืนในการประมาณค่าพารามิเตอร์
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CFI
NNFI
SE
TE
IE
DE
SS
MS

=
=
=
=
=
=
=
=

ดัชนีระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
ดัชนีระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
ค่าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน
อิทธิพลรวม
อิทธิพลทางอ้อม
อิทธิพลทางตรง
Sum Squre
Mean Square

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะที่ 1: การวิจยั เชิงคุณภาพ
ตาราง 5 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Key informants)
ลาดับที่
1

รหัส
นิสติ คนที่1

ชื่อ (นามสมมติ)
ลี่

เพศ
ชาย

2

นิสติ คนที่2

โช

ชาย

3

นิสติ คนที่3

บิก๊

หญิง

4

นิสติ คนที่4

แจน

หญิง

กิจกรรมที่เข้าร่วม
-ประธานสโมสรนิสติ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ปี การศึกษา 2556
-ประธานฝ่ ายวิชาการ โครงการเผยแพร่ความรูท้ างวิชาการ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มศว
-คณะกรรมการองค์การนิสติ มศว
-ประธานสโมสรนิสติ คณะสิลปกรรมศาสตร์
-รองประธานชมรมเชียร์และนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-รองนายกองค์การนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- สภานิสติ ชมรมนิสติ
-ค่ายเพราะครู เพาะคน
-รองปธ.สโมฝ่ ายธุรการ
-เหรัญญิกค่ายวิทยา #15
-กิจกรรมปัน้ ฝันเดอะบัณฑิต
-เลขานุ การองค์การนิสติ ปี 2556
-นายกองค์การนิสติ ปี 2557
-กิจกรรมปฐมนิเทศนิสติ ใหม่
-ประธานสโมสรนิสติ คณะสังคมศาสตร์
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151
ตาราง 5 (ต่อ)
ลาดับที่
5

รหัส
นิสติ คนที่5

ชื่อ (นามสมมติ)
แว่น

เพศ
หญิง

6

นิสติ คนที่6

มหา

ชาย

กิจกรรมที่เข้าร่วม
-เลขานุ การ ชมรมนิสติ ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ประธานชมรมนิสติ ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-คณะกรรมการดาเนินงาน “ไม้เรียวเกม ครัง้ ที่ 15” ฝ่ ายประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย
-ประธานโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ กศ.บ. ครัง้ ที่ 4 -ประธานชมรมฝ่ ายส่งเสริมวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและงบประมาณ สภานิสติ
-คณะกรรมการองค์การนิสติ
-ประธานนิสต
ิ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (เอกคู่)
-ประธานสโมสรนิสติ คณะพลศึกษา 2556-2557
-ประธานคณะกรรมการนิสติ ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา 2556
-ประธานค่ายพลศึกษาพัฒนาชุมชน ครัง้ ที่ 1 2557
-รองนายกองค์การนิสติ 2558
-คณะกรรมการสรรหานายกองค์การนิสติ 2558 ประธานโครงการ SWU GAME 2015 2558
-คณะกรรมการดาเนินโครงการ มศว พบประชาชน 2559
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จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าลักษณะของการกิจกรรมส่วนใหญ่ของนิสิต เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิท ยาลัย และนอกมหาวิท ยาลัย ซึ่ง นิ สิต ทุก คนจะด ารงต าแหน่ ง เป็ น ประธานหรื อ รองประธาน รวมถึง
คณะกรรมการในการทางาน ไม่ใช่เป็ นเพียงเฉพาะผูเ้ ข้าร่วมงาน เนื่องจากการเป็ นเพียงผูเ้ ข้าร่วมงานอาจจะไม่ทราบ
ถึงที่มาและความสาคัญของกิจกรรมต่างๆ การวางแผนรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นท่ามกลางการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีค่ ดั เลือกกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ระยะที่ 1
ความหมายของประสบการณ์ความฉลาดทางวัฒนธรรม
การทาความเข้าใจประสบการณ์ความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน
ครัง้ นี้ คือ การทาความเข้าใจความหมายของความฉลาดเชิงวัฒนธรรมเกี่ ยวกับการทากิจกรรมนอกห้องเรียน โดย
การใช้ขนั้ ตอนในกระบวนการของแวน แมนแนน (Van Manen, 1990) เพื่อกาหนดเป็ นประเด็นความหมายที่
สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา และเขียนพรรณาปรากฎการณ์ในภาพรวม ประเด็นที่สาคัญที่จะนาเสนอเกี่ยวกับความ
ฉลาดทางวัฒนธรรมจากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ จึงเป็ นประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องความหมายความฉลาดทางวัฒนธรรม เป็ น
กระบวนการตีความหมายที่เชื่อมโยงการรับรูใ้ นการทากิจกรรมนามาสู่การทาความเข้าใจความฉลาดทางวัฒนธรรม
ในครัง้ นี้จากผลการวิจยั พบว่า นิสติ ให้ความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรมใน 6 ลักษณะ ดังรูป
ภาพประกอบ 14
ชอบเจอความ
ท้ าทาย
การปรับเมื่อ
เจอความ
แตกต่าง

การจัดการ
ความคิด
ความฉลาด
ทางวัฒนธรรม

การถนอม
น ้าใจ

รับฟั งความ
คิดเห็น
การอ่อนน้ อม
ถ่อมตน

ภาพประกอบ 14 ความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรม
1. ชอบเจอความท้าทาย
การที่นิสิตชอบเจอท้าทายในการทากิจกรรม เป็ นความรู ส้ ึกที่นิสิตได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมใน
ลักษณะต่างๆ กิจกรรมที่ทาร่วมกันกับคนอื่น ๆ ที่มาจากหลายวัฒนธรรมนั้ น เป็ นความรูส้ ึกต่อกิจกรรมที่ทาให้
นิสติ รูส้ กึ มีความสุข รูส้ กึ สนุกสนานกับกิจกรรมทีท่ า้ ทาย เปิ ดใจให้กว้างพร้อมที่จะทากิจกรรมทีแ่ ปลกใหม่ซง่ึ นาไปสู่
ความท้าทายกับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เพิ่มเติมจากประสบการณ์เดิม ได้ทาอะไรใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเจอ ได้รูเ้ รียนสิ่ง
ใหม่ ๆ รวมทัง้ ได้แก้ปญั หาใหม่ ๆ มากกว่าทีจ่ ะทาโดยการถูกบังคับ

91
- ทาอะไรใหม่ ๆ
การทากิจ กรรม นอกจากจะได้รูจ้ กั กับเพื่อนหรือคนอื่นๆ แล้ว นิ สิตส่ว นใหญ่ ยงั สะท้อนถึง การทา
กิจกรรมว่าเป็ นกิจกรรมที่มลี กั ษณะที่ ทา้ ทายความสามารถของตนเอง เมื่อใดที่นิสิตเกิดความเบื่อหน่ ายหรือไม่มี
ความสุขในการทากิจกรรมเหล่านัน้ อาจเพียงเพราะว่าพวกเขาทากิจกรรมโดยการถูกบังคับ การที่นิสติ ได้ทากิจกรรม
ใหม่ๆ ทาให้พวกเขาเหล่านัน้ รูส้ กึ ได้ถงึ การเติมเต็มประสบการณ์ในสิ่งที่ขาดไป ซึง่ มีผลต่อสภาวะทางจิตใจของนิสติ
กิจกรรมก็เปรียบเสมือนกับการเดินทาง มีสง่ิ มากมายให้นิสติ ได้พบเจอ ได้เรียนรู ้ มีความท้าทาย สิง่ เหล่านัน้ อาจจะ
รอนิสติ อยู่ขา้ งหน้าโดยที่นิสติ ไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่เลย เปิ ดใจให้กว้างในการทากิจกรรมแล้วจะเห็นได้ว่าในแต่ละ
กิจกรรมนัน้ ทาให้นิสติ ได้รบั ประสบการณ์อะไรมากมาย ในกรณีของนิสติ ทีก่ ล่าวว่าได้เจอคนกลุ่มใหม่ๆ เจอสิ่งใหม่
ลองทาสิง่ ใหม่ๆ ได้พฒั นาตัวเองและได้ประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ถือเป็ นความท้าทายอย่างหนึ่ง ดังคาพูดทีว่ ่า
“ได้เจอกับสิง่ ใหม่ๆ ตลอดเวลาเพราะแต่ละกิจกรรมมีความแตกต่างกัน เหมือนเราได้เรียนรู ก้ ารใช้ชีวิต
กับคนอืน่ คิดว่าเป็ นการเพิม่ ประสบการณ์เป็ นการหาโอกาสให้กบั ตัวเองด้วย” (นิสติ คนที1่ )
“ได้พฒั นาตัวเอง ได้เจออะไรใหม่ใหม่ ได้เจอสังคมทีก่ ว้างขึ้น มัน ก็เลยดู ว่า ท้าทายกว่า กิจ กรรมใน
ห้องเรียน” (นิสติ คนที3่ )
“ทาให้เราได้เจอเพือ่ นๆ คณะอืน่ ๆ หรือเพือ่ นมหาลัยอืน่ มากขึ้นค่ะ เพราะเด็กทีช่ อบทากิจกรรมก็มาจาก
หลายๆ ที ่ เวลามีกิจกรรมรวมเราก็จะได้เจอกันและทาความรู จ้ กั กับคนใหม่ๆ แน่ นอน ว่าการทากิจกรรมต้องทาให้
เราพัฒนาตัวเองอยู่แล้ว” (นิสติ คนที2่ )
“รู ส้ กึ ตืน่ เต้นว่าจะได้เจอคนใหม่ๆ จะได้ไปเจอสถานทีใ่ หม่ ไม่สามารถคิดเดาได้ว่าสถานทีห่ รือคนทีเ่ จอ
นัน้ จะเป็ นยังไงบ้าง ใช่ไหมครับ แล้วก็มนั ก็ประทับใจไปกับสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นบ้างอย่าง.......ผมก็อยากลองอะไรใหม่ๆ ผม
ก็อยากลอง อาจจะได้ประสบการณ์ใหม่จากตรงนี้กเ็ ลยลองทาดู ก็เลยชอบขึ้นมาสาหรับการทากิจกรรม” (นิสติ คนที่
6)
- แก้ปญั หาใหม่ๆ
ในการทากิจกรรมร่วมกัน สิ่งที่หลีกเลี่ยงยากมากที่สุดคือความขัดแย้งของคนที่ทากิจกรรมร่วมกัน
เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในขณะที่ทากิจกรรม ซึ่งนาไปสู่ปญั หา แต่เมือ่ เกิด
ปัญหาขึ้นแล้วนิสติ สามารถแก้ปญั หาถือว่าเป็ นการความท้าทายอีกด้วย ดังคาพูดทีว่ ่า
“มันสนุกและท้าทายตรงทีถ่ า้ เราสามารถแก้ปญั หาได้ดว้ ยตนเองมันจะเป็ นความภาคภูมใิ จและชัยชนะทีเ่ รา
ภูมใิ จและเก็บไว้เป็ นประสบการณ์ทดี ่ ีมาก” (นิสติ คนที4่ )
“ได้รูถ้ งึ วิธีการทางานในส่วนกลางทีใ่ หญ่มากขึ้น เพราะตอนทาสโมทางานแค่ในคณะ เราก็จะรู จ้ กั กับคน
ในคณะ มีวิธีการทางานแบบของคณะเรา แต่พอไปทางานส่วนกลางทาให้รูจ้ กั คนมากขึ้น เรี ยนรู ว้ ิธีการทางาน
วิธกี ารแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ท้าทายดี” (นิสติ คนที1่ )
การให้ความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับชอบเจอความท้าทายในการทากิจกรรมต่างๆ
โดยนิสติ จะมีชอบเจอความท้าทายในกิจกรรมที่ทาร่วมกันกับคนอื่น ๆ ที่มาจากหลายวัฒนธรรมนัน้ ทาให้เกิดการ
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ทาอะไรใหม่ๆ มีความตื่นเต้น มีความสนุ กในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญในการผลักดันให้นิสติ
ได้พฒั นาตัวเองและเกิดแรงจูงใจไปสู่การทากิจกรรมนัน้ ได้
2. การจัดการความคิด
ในขณะที่กาลังทากิจกรรมอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมเล็กหรือกิจกรรมใหญ่ ล้วนแล้วแต่ตอ้ งใช้ความคิด ใน
การเชื่อมโยง ดังนัน้ การคิดถือเป็ นทักษะที่สาคัญ การจัดการความคิด ถือว่ามีความสาคัญไม่นอ้ ยไปกว่ากัน ซึ่ง
หมายถึง การที่นิสติ รูว้ ่านิสติ มีความรูค้ วามเข้าใจในกิจกรรมมากน้อยเพียงใด นิสติ กาลังวางแผนทาอะไร กาลังคิด
อะไรเกี่ยวกับกิจกรรม รวมไปถึงการตระหนักถึงบุคคลที่ร่วมทากิจกรรมตามสถานการณ์นนั้ ๆ โดยมีอิทธิพลต่อ
ความคิดของนิ สิตสามารถทากิจ กรรมออกมาได้ผ่านกระบวนการคิดของตัว นิสิตเองการเข้าใจถึง กิจกรรมใน
ความหมายต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ความรูเ้ ข้าใจในกิจกรรม
ก่อนที่นิสติ จะทากิจกรรมหนึ่งกิจกรรม นิสติ ควรจะมี ความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกิจกรรมที่นิสิตอยากทา/
อยากเข้าร่วมด้วยนัน้ ว่ามีลกั ษณะอย่างไร ทาให้เกิดความชัดเจนมากพอในการทากิจกรรมนัน้ ๆ ขึ้นมา ซึ่งจะ
สามารถมองเห็นเป็ นส่วนประกอบย่อยๆ รวมถึงกระบวนการสร้างกิจกรรมนัน้ ขึ้นมา อาศัยการเชื่อมโยงนาไปสู่การ
เข้าใจถึงภาพรวมของกิจกรรมทีจ่ ดั ขึ้นทาให้สามารถสือ่ สารกับบุคคลทีร่ ่วมกิจกรรมได้ตามความรูค้ วามเข้าใจรวมถึง
จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมขึ้นมาได้ซง่ึ ความเข้าใจในส่วนนี้อาจจะมาจากทีน่ ิสติ ได้มกี ารสัง่ สมมา/จากการศึกษา
การค้นคว้าหรือได้รบั ยินหรือประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาอาจจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบั แต่ละบุคคล นอกจากนี้
ยังสามารถนาความรูน้ นั ่ ทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นอีกด้วย นิสติ ที่ชอบทากิจกรรมส่วนใหญ่กจ็ ะมีความเข้าใจใน
ความรูต้ ่อการทากิจกรรมไม่มากก็นอ้ ย บางครัง้ อาจจะมีความคลุมเครือหรือไม่ชดั เจนของข้อมูลในการจัดกิจกรรม
นัน้ ขึ้นมา ซึ่งจากการศึกษาพบว่า นิสิตได้มกี ารสอบถามลักษณะทัว่ ไปเกี่ยวกับกิจกรรมที่จดั ขึ้นจากรุ่นพี่ในคณะ
และรุ่นพี่ท่เี ป็ นส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้รูข้ อ้ มูลการทางานเบื้องต้น ทัง้ นี้หากเกิดปัญหาขึ้นมาก็สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพดังคาพูดทีว่ ่า
“มีความรู ค้ วามเข้าใจ ก็ช่วยให้เป็ นพื้นฐานได้อย่างนึง แต่สงิ ่ ทีก่ ่อนความรู ค้ วามเข้าใจคือ เต็มใจทีจ่ ะทา
และพร้อมทีจ่ ะทามาก คือถ้าเราเต็มใจจะทา พร้อมจะทา ความรู เ้ ดีย๋ วก็ขวนขวายเองได้ หาเองได้” (นิสติ คนที่4)
“ถ้าเราทางาน แล้วเราไม่มคี วามรู ค้ วามเข้าใจอะไรเลยเป็ นไปไม่ได้ว่าเราจะสามารถทางานได้ แต่ถา้ เรามี
การค้นคว้าหรือหาข้อมูลพื้นฐานของเราก่อน อย่างน้อยมันก็เป็ นสิง่ ทีอ่ ย่างน้อยได้ สนับสนุนความคิดเรา” (นิสติ คน
ที2่ )
“จะต้องรูพ้ ้ นื ฐาน รูห้ น้าที่ของทุกอย่างมาแล้ว มันถึงจะสามารถมองอะไรได้เด็ดขาด ไม่งนั้ อ่ะคุณมอง
พลาดไป แล้วฝ่ ายทีไ่ ม่ได้รบั เป็ นธรรมฝ่ ายที่คุณไม่ได้มองเห็นเขาอ่ะ เขาจะรูส้ กึ อย่างไร เขายังจะอยากทางานให้คุณ
อยากไหม” (นิสติ คนที4่ )
“จาเป็ นนะครับ ก็เหมือนงานหนึ่งงาน ถ้าเราไม่เข้าใจในการทางาน เราก็ไม่รูเ้ รือ่ ง งานก็เดินไปไม่รอดอยู่
แล้ว หรืออาจจะเดินไปได้ แต่งานก็อาจจะออกมาไม่ได้ การทากิจกรรมไม่ได้ทาไปเฉยๆ แต่ก็อยากให้งานออกมา
อย่างมีคณ
ุ ภาพ” (นิสติ คนที2่ )
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“ก่อนจะไป เราอาจจะไม่รูร้ ายละเอียดมากมายอะไร แต่รูข้ อ้ มูลคร่ าวก่อน ว่ากิจกรรมนี้นะ มีทงั้ หมดกี ่
สถาบัน หน้าทีข่ องเราเราไปทาอะไร เราก็จะรู ข้ อ้ มูลเบื้องต้น เพราะไม่งนั้ เราไม่สามารถตัดตัดสินใจได้ว่าจะไป
หรือไม่” (นิสติ คนที2่ )
“จาเป็ นนะ ก็ส่วนนึงนะ อาจจะไม่ตอ้ งเข้าใจให้ลกึ ซึ้งว่าอย่างฟุตซอลเนีย่ ถึงแม้ว่าผมจะเรียนพละมาก็
ตาม ผมไม่มคี วามรู เ้ ลย การทาลีดแสตนอะไร ผมก็ไม่มคี วามรู เ้ ลย ไม่สามารถทาได้ถา้ ให้ผมทานะ แต่ว่าผมแบบ
ว่า ใช้วธิ กี ารว่าคนทีม่ าทาช่วยเรา ผมต้องเลือกคนมา รู ว้ ่าคนนี้มคี วามรู เ้ รือ่ งนี้” (นิสติ คนที6่ )
“ถ้าเราไม่รูเ้ รือ่ งหรือไม่เชีย่ วชาญแล้วเราจะทากิจกรรมนัน้ ขึ้นมาได้อย่างไรสมมติไปค่ ายนักวิทย์อย่างนี้
ไปทากิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้เด็กอย่างนี้ ถ้าเราไม่ม.ี ..ไม่มใี นหัวอย่างนี้ ไอ้กิจกรรมทีเ่ ราจัด เราก็จะไม่รูว้ ่ามันคือ
อะไร มันมีอะไร เด็กทีม่ าก็เหมือนไม่ได้อะไรกลับไปเลย สมมติก่อนเข้ามาค่ ายมีความรู ้ 20% กลับไปก็มคี วามรู ้
20% มันก็จะส่งผลกระทบต่อคนทีม่ าเข้าร่วมกิจกรรม คืออย่างน้อยๆ ทาอะไร ไม่ว่าจะทาอะไร อย่างน้อยๆ ก็ตอ้ งรู ้
วัตถุประสงค์ของมันว่ามันต้องทาอะไรบ้าง” (นิสติ คนที3่ )
- การวางแผน
ในการสร้างกิจกรรมขึ้นมาในแต่ละกิจกรรมนัน้ การวางแผนถือเป็ นสิ่งที่สาคัญ เนื่องจากการวางแผน
เป็ นสิ่งที่ช่วยให้กิจกรรมเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่น ช่วยให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจว่ากิจกรรมนี้มี
วัตถุประสงค์อะไร มีการกาหนดเป้ าหมาย รวมถึงทราบว่าต้องทาอะไรบ้าง โดยนิสติ จะสามารถทาสิ่งต่างๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ เพราะฉะนัน้ การทากิจกรรมแต่ละครัง้ ควรจะมีการวางแผน จากการศึกษาพบว่า นิสติ ที่ได้
จัดกิจกรรมแล้วมีการวางแผนในการทางาน วางแผนการใช้สถานที่ ถ้าเกิดเราไม่วางแผน มันจะต้องแก้งานได้
เรื่อยๆ ก็จะต้องวางแผนให้รดั กุมทีส่ ุด ประหยัดทีส่ ุด ดังประสบการณ์ของนิสติ ได้เล่าให้ฟงั ว่า
“หนึ่งงานจะต้องวางแผนกีเ่ ดือน ช่วงนัน้ มหาวิทยาลัยปิ ดอาเซียนทีเ่ ป็ นหกเดือนทีไ่ ม่ได้กลับบ้านเลย เรา
ก็ใช่เวลาหกเดือนในการวางแผนงานไปเลย วางแผนอัตลักษณ์ วางแผนสวูเกมส์ คือ แต่ละงานมันต้องมีช่วงเวลา
ในการทางานของมัน วางแผนก่อนหน้านี้กเี ่ ดือน สามเดือน สีเ่ ดือน มันก็จะต้องเริม่ ประชุมแล้ว ประชุมแล้วก็ตอ้ ง
รีบสรุป” (นิสติ คนที2่ )
“ชอบทา ชอบวางแผน ชอบคิด ชอบลองอะไรอย่างนี้ ก็เลยเป็ นคนทีช่ อบทากิจกรรมนอกห้องเรี ยน
ติดต่อทีว่ ดั ล่วงหน้า ว่าจะไป ทาอะไรบ้าง ซื้ออะไรบ้าง เก็บเงินยังไง ใช้เงินเท่าไหร่” (นิสติ คนที6่ )
“เราต้องวางแผน คือ การวางแผนใช้สถานที ่ เนือ่ งจากการขอให้สถานทีต่ อ้ งทาเรือ่ งขออนุญาต และทาให้
ใช้เวลานานในการจะดาเนินการสถานที ่ เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่เปลีย่ นสถานทีไ่ ปมา การแข่งขันกีฬา จะต้องมีเวลาทีช่ ดั เจน
เนือ่ งจากชนิดกีฬามีจานวนมาก และสนามแข่งขันมีจากัด หากไม่วางแผนอาจทาให้การแข่งขันกีฬาไม่เป็ นไปตาม
แผน การแข่งขันสแตนเชียร์ จะต้องมีการแจ้งกติกา และระเบียบการต่างๆในการแข่งขันในแต่ ละสาขาวิชาล่วงหน้า
เพือ่ จะได้เตรียมงานทัน” (นิสติ คนที1่ )
“วางแผนตลอดปี เลยว่าปี น้ ีสามารถให้อีเว้นท์ลงได้งานไหนบ้าง ...ใช่ เราจะคุยไปก่อนเลย และถ้าจัด
ไม่ได้เราก็ยกเลิกงานนี้ไปก่อน เพราะว่าเราวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนเลย” (นิสติ คนที2่ )

94
“หนึ่งงานจะต้องวางแผนกี่เดือน ช่วงนัน้ มหาวิทยาลัยปิ ดอาเซียนที่เป็ นหกเดือนทีไ่ ม่ได้กลับบ้านเลย เรา
ก็ใช่เวลาหกเดือนในการวางแผนงานไปเลย วางแผนอัตลักษณ์ วางแผนสวูเกมส์ คือ แต่ละงานมันต้องมี length
การทางานของมัน....ใช่ วางแผนก่อนหน้านี้ก่ีเดือน สามเดือน สี่เดือน มันก็จะต้องเริ่มประชุมแล้ว ประชุมแล้วก็
ต้องรีบสรุป” (นิสติ คนที2่ )
“ทีมงาน มาประชุมกัน แบบชี้แจงรายละเอียด วางแผนภาพรวมอีกครัง้ นึง เพือ่ ให้เราเข้าใจระบบงานมาก
ขึ้น”(นิสติ คนที2่ )
“สมองของหนู ไปถึงตอนกลางวันแล้ว....ว่าจะเรียกน้องเพื่อมาอธิบายถามยังไง จัดจ่ายงานให้นอ้ งยังไง
ซึ่งคนรอบข้างหนู จะบอกว่าหนู เครียดจัง แต่หนู ไม่ได้เครียดนะ แค่ ไม่อยากให้ง านมันสะดุ ด คือ เราจะมีการ
วางแผนไว้ในหัว”(นิสติ คนที3่ )
“มันต้องเป็ นสเตปเป็ นขัน้ เป็ นขัน้ คือ เราต้องคิด ว่าเราจะต้องทาอย่างไรเมือ่ เกิดปัญหาดี..........สมมุตเิ รา
นัดน้อ งเพื่อ ที่อ อก 8 โมงอะไรอย่า งนี้ เราต้องคิด นะว่ า น้อ งจะเดิน ทางเมื่อไหร่ แล้ว กว่ าจะรวมน้อ ง กว่ าจะ
เคลือ่ นย้ายไปทีร่ ถ คือ เราต้องวางแผนอ่ะ” (นิสติ คนที3่ )
“ทางานตามแผนที่วางไว้ หนู ก็จะรูเ้ รื่องว่าพี่ทาอะไร เพื่อนทาอะไร ก็จะเอาข้อมูลมาผสมกัน แล้วก็ จะ
เตรียมข้อมูลให้พต่ี ่อไป หรือถ้าพีไ่ ม่ทาหนู กบ็ อกเพือ่ นแทน ตรงไหนทายังไงต่อ อะไรอย่างนี้ ” (นิสติ คนที4่ )
“ก็ชอบทา ชอบวางแผน ชอบคิด ชอบลองอะไรอย่างนี้ ก็เลยเป็ นคนทีช่ อบทากิจกรรมนอกห้องเรียน
ติดต่อทีว่ ดั ล่วงหน้า ว่าจะไป ทาอะไรบ้าง ซื้ออะไรบ้าง เก็บเงินยังไง ใช้เงินเท่าไหร่” (นิสติ คนที6่ )
“วางแผนว่า บ้านคือไปพัฒนา ไปซ่อมแซมศาลากลางหมู่บา้ น วัดคือไปทาสีโบสถ์ ไปทาบันไดไม้ ทางขึ้น
ศาลา แล้วก็ไปทอดกระถินพระราชทานจากพระสังฆราช โรงเรียนก็ไปปรับปรุงภูมทิ ศั น์รอบโรงเรียน ปลูกต้นไม้
แล้วก็ไปจัดห้องสมุดให้เขาใหม่ จากที่วางแผนก็ใช้เวลานานมาก” (นิสติ คนที6่ )
“ทุกการคิดของเราต้องคานึงว่า ผลทีต่ ามมา มันมีอะไรบ้าง สมมุติ เราสร้างกิจกรรมในงานนัน้ ขึ้นมา เรา
ต้องมานัง่ คิดว่า ใครจะมาทาเรื่องนี้ให้เรา แล้วระหว่างที่เขาทาให้เราใครจะดูแลเขา เหมือนกับว่ามันต้องคิดในหัว
แล้วว่า ภาพที่เกิดขึ้นมันต้องออกมาลักษณะยังไง และต้องเป็ นภาพที่แบบว่าต้องมองให้ออก เมือ่ เค้าทาเสร็จ แล้ว
เค้าต้องไปไหน แล้วเราอยู่ตรงไหนของงาน แล้วเราทาอะไรต่อ” (นิสติ คนที3่ )
- ความตระหนักในบุคคลรอบข้าง
การทากิจกรรมนัน้ ควรคานึง ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่จะถือเอาประโยชน์
ส่วนตนเป็ นหลัก นิสติ จาเป็ นต้องใส่ใจรายละเอียดของผูเ้ ข้าร่วมกิจกกรรม รวมถึงการสะท้อนความคิดของตนเอง
ในการเข้าใจบุคคลรอบข้างที่ร่วมทากิจกรรม นัน่ หมายถึงความตระหนัก ในบุคคลรอบข้าง ถึงแม้ว่าดูจะเป็ นสิ่งที่
เล็กน้อย แต่ถอื เป็ นสิง่ ที่สาคัญ แต่ละคนมีประสบการณ์ของการตระหนักคิดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบั ตัวนิสติ ว่ามี
ความเข้าใจถึงคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์ของบุคคลที่อยู่รอบตัวของตนเองในการทากิจกรรมมากน้อยเพียง ไม่ว่าจะ
เป็ นการรูจ้ กั ความถนัดความสามารถ จุดเด่นจุดด้อยของตนเองและผูอ้ ่นื เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล เมือ่
นิสติ มีความตระหนักคิดในตัวของคนที่เข้าร่วมในการทากิจกรรม ด้วยความเคารพเป็ นการให้เกียรติซ่งึ กันและกัน
นิสิตสามารถรับรูส้ ่งิ ต่างๆ เหล่านี้ สงั เกตจากการกระทาของบุคคลที่ทากิจกรรมร่วมกัน อย่ างเช่น นิสติ รายหนึ่งที่
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พยายามแบ่งเพื่อนๆ ในการทากิจกรรมโดยดูจากความสามารถ ความถนัด ความชอบของเพื่อน ของน้องหรือ
บุคคลทีร่ ่วมทากิจกรรมกับเรา ดังคาพูดทีว่ ่า
“ต้องแบ่งฝ่ าย คือ งานแต่ละงานต้องให้คนที่บอกว่าเค้าถนัดอะไร คนที่ถนัดด้านนี้ก็ให้เขาทางานด้านนี้
ไป เหมือนกับว่าให้เพือ่ นทางานตามที่เค้าความถนัดความชอบเพื่อนก็จะได้มคี วามสุข และสามารถดึงศักยภาพของ
ตัวเองออกมาให้มากทีส่ ุด” (นิสติ คนที1่ )
“ดูว่าเพื่อนคนไหนถนัดอะไร ใครถนัดอะไรก็ทาอันนัน้ ไปก่อน....ใช่ ก็เหมือนกับว่ากลุ่มนี้มอี ยู่กนั 3 คน
นะ ทาได้ไหม ไหวไหม ถ้าไหวก็อยู่กนั 3 คนส่วนเพื่อนอีก 2 คนก็มาช่ วยส่ว นอื่น คือ เราต้องมีการยืดหยุ่น
ตลอดเวลามีการปรับตัวตลอดเวลา” (นิสติ คนที1่ )
“รถ 1 คัน จะต้องมีพ่ีคุมรถและพี่พยาบาลอย่างน้อยคันละ 2 คน ซึ่งแต่ละคันก็น่าจะมีวอลล์ (วิทยุ
สือ่ สาร) ติดตัวกัน ว่า....เออไปทางไหนอะไรอย่างนี้น่ะค่ะ แบ่งกันคุมน้อง...แต่กแ็ ค่ปรับใหม่ คือ 20 คนที่อยู่กบั เรา
เราก็มาแบ่งกันว่าใครเหมาะสมทีส่ ุด ที่จะสามารถอยู่ดว้ ยกัน คือ เราต้องแบ่งดูว่าใครสามารถตัดสินใจได้แล้วก็ใคร
ทีส่ ามารถอยู่กบั ใครได้” (นิสติ คนที3่ )
“หนู เป็ นประธานชมรม คือหนู จะแบ่งงานเพือ่ นไปเลยว่า เฮ้ย คนนี้ทาวิชาการนะ เธอดูการเงินนะ คนนี้ดู
เอกสารนะ อีกคนดูกจิ กรรม แบ่งดูเป็ นส่วนๆ ไปเลย แบ่งตามทีเ่ ขาถนัดเลย” (นิสติ คนที4่ )
“ส่วนใหญ่กช็ ่วยในเรื่ององค์ประกอบต่างๆ ก็จ ะเห็นว่าคนอื่นมีความสามารถในด้านไหน หมายถึงว่า คน
ไหนที่แบบ..แบบเป็ นงาน คนนี้สามารถที่จะรวมเพื่อนได้ คนนี้คุยกับพระ คนนี้เก็บเงินได้ คนไหนที่ไม่ช่วยเพื่อน
เลย คนไหนทีไ่ ปเฉยๆ คนไหนไปแล้วไม่ได้ทาอะไร” (นิสติ คนที6่ )
“ใครคนนี้ทาอันนี้ได้รึเปล่า ถ้าให้คนนี้ทาอัน นี้ได้รึเปล่า ดูว่าคนไหนเหมาะกับงานแบบไหน ผมก็ …เวลา
ทางานผมก็จะชอบมองว่าคนนี้ทาอย่างนี้” (นิสติ คนที6่ )
“แบ่งหน้าที่ให้มนั ชัดเจนมากขึ้น ให้คนนี้ดูแลเรื่องกับข้าว ให้คนนี้ดูแลเรื่องวัสดุอุปกรณ์ ให้คนนี้ดูแล
เรื่องประสานงานกับชาวบ้าน วางแผนงานกันนะตรงนัน้ ” (นิสติ คนที6่ )
“หนู เป็ นประธานชมรม คื อหนู จะแบ่งงานเพือ่ นไปเลยว่า คนนี้ทาวิชาการนะ เธอดูการเงินนะ คนนี้ดู
เอกสารนะ อีกคนดูกจิ กรรม แบ่งดูเป็ นส่วนๆ ไปเลย แบ่งตามทีเ่ ขาถนัดเลย” (นิสติ คนที4่ )
อย่างไรก็ตามให้ความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรมในแง่ของการจัดการความคิด ขึ้นอยู่กบั การใช้
ความคิดของนิสติ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทาลงไป ซึ่งจากการศึกษาพบว่านิสติ เริ่มใช้ความคิดในระดับ พื้นฐานที่เป็ น
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมก่อนจะลงมือทา การวางแผนในการทากิจกรรมต่างๆ จนถึงความคิดที่มคี วาม
ละเอียดอ่อนเนื่องจากต้องเข้าใจจุดเด่นจุดด้อยของตนเองและผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ทาความเข้าใจความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล ที่เรียกว่าความตระหนักในบุคคลรอบข้าง จนนิสติ สามารถแจกแจงงานให้ตามความเหมาะสมเพื่อให้
ออกมามีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
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3. การปรับเมื่อเจอความแตกต่าง
การให้ความหมายความฉลาดทางวัฒนธรรมในแง่ของการปรับเมือ่ เจอความแตกต่างในการทากิจกรรม
นัน้ เกิดจากการที่นิสิตไม่สามารถทางานได้เพียงลาพัง จาเป็ นต้องมีการประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ถือเป็ นหัวใจ
สาคัญของการดาเนินงานกิจกรรมเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ นิสติ สามารถเริ่มจากการสร้างสัมพันธ์ทด่ี ีเพื่อทาตัวให้
เข้ากับผูอ้ ่ืนได้ อาจจะเป็ นการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและบริบทตามช่วงเวลาที่เปลีย่ นแปลงไป
และปรับตัวเพื่อเข้ากับสถานการณ์ในแต่ละกิจกรรม เมื่อไม่สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่ืนได้ อาจส่งผลทาให้เกิด
ปัญหาในการทางานตามมา
ทาตัวให้เข้ากับผูอ้ น่ื ได้
การทาตัวให้เข้าผูอ้ ่ืนได้ เป็ นการพยายามเรียนรู ท้ ่จี ะปรับตัวเข้าหาผูอ้ ่ืนในสังคม โดยเมื่อมีการติดต่อ
สัมพันธ์กบั คนในสังคม การที่ให้บุคคลจะสามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งก็ข้ นึ อยู่กบั
ความสามารถในการเรียนรู ข้ องแต่ละคน ควรยึดหลักในการแก้ไขข้อบกพร่องหรือรู จ้ กั ปรับปรุงตนเองในด้าน
ความคิด ดังคาพูดทีว่ ่า
“ควรจะต้องมีทกั ษะในการปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่ืนสูง เนื่องจากเราต้องเจอกับเพื่อนต่างเอก ต่างคณะต่าง
มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละคนมีความคิดทีแ่ ตกต่างกันอยู่แล้ว ดังนัน้ คนทีท่ ากิจกรรมทีด่ ีตอ้ งทางานได้กบั ทุกคนที่ตอ้ ง
ร่วมงานด้วย” (นิสติ คนที1่ )
“เราต้องเจอกับคนจานวนมาก ซึ่ ง ต่างความคิด ดังนัน้ เราจึง ต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา จึงจะ
สามารถทางานได้ และทาให้งานสาเร็จ” (นิสติ คนที1่ )
“เป็ นการปรับความคิดหรือทัศนคติ ให้เข้าหากันก่อน หรืออีกอย่างนึงคือเราอาจจะไม่ชอบการทางาน
แบบนี้ หรือว่าสไตล์การทางานแบบนี้อะไรอย่างนี้ แต่พอเวลามารวมกันหรือทางานเป็ นกลุม่ ” (นิสติ คนที2่ )
“พอไปทางานกับสโม ต้องไปทางานกับเพื่อนเอกอื่น ซึ่งมาจากแต่ละเอกกับพี่ๆ ในสโม การปรับตัวกับ
เพื่อนเอกอื่นคงเป็ นการที่ตอ้ งทาความคุน้ เคย และปรับตัวกับวิธีการทางานของแต่ละเอก เช่น ขัน้ ตอนการประชุม
การแบ่งหน้าที่ การวางแผนงานต่างๆ แต่กบั พี่สโมต้องปรับตัว คือ ปรับการทางานในระดับที่ตอ้ งมองงานในระดับ
ใหญ่ข้นึ ซึ่งจะไม่ใช่แค่เอกเท่านัน้ อีกทัง้ ยังต้องปรับตัวให้ทางานกับรุ่นพี่ให้ได้เนื่องจากเค้าจะมีความคิดที่ละเอียด
กว่า เนื่องจากเคยผ่านงานมาก่อนซึง่ ก็ตอ้ งเอาคาแนะนาของรุ่นพีม่ าปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของเรา” (นิสติ คนที1่ )
- ปรับให้เหมาะตามสถานการณ์ต่างๆ
เมือ่ ทากิจกรรมแล้วแน่นอนว่านิสติ จะได้พบปะและรูจ้ กั กับผูค้ นที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม บางครัง้
อาจทาให้ได้เจอกับปัญหา ซึ่ง จากการสัมภาษณ์นิสิตรายหนึ่ ง ได้พูดถึง เรื่องนี้ ว่ าเราไม่รูว้ ่ าจะเกิดอะไรขึ้น คือ
เหมือนกับว่ามันเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังคาพูดทีว่ ่า
“ปกติเราจะมีการวางแผนอยู่แล้วโดยการทาแผนปฏิบตั ิ (Action Plan) แต่เมือ่ ถึงงานจริงๆ จะมีปญั หา
ทีเ่ ราคาดไม่ถึงเข้ามา ทาให้สถานการณ์ในแต่ละช่วงไม่เป็ นไปตามทีเ่ ราคาดไว้ ทาให้เราต้องตัง้ สติ และปรับตัวไป
ตามสถานการณ์ทเี ่ กิดขึ้นและหาทางออกทีด่ ีทสี ่ ุดสาหรับสถานการณ์นนั้ ๆ ” (นิสติ คนที1่ )
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- ปรับเปลี่ยนตามบทบาทหน้าที่
ในการทากิจกรรมกับบุคคลที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่เป็ นสิ่งสาคัญ เนื่องจากเป็ นสิ่ง
ที่กาหนดพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม โดยนิสติ จะต้องปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ตามที่บุคคลที่
เข้าร่วมกิจกรรมนัน้ คาดหวังไว้ ดังนัน้ นิสติ จึงต้องสามารถแสดงบทบาทหน้าทีต่ ่างๆ ให้เหมาะสมกับการทากิจกรรม
นัน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมซึ่งบทบาทนี้อาจจะเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์ใดก็ตามโดย
นิสติ ไม่สามารถคาดถึงได้ ดังทีน่ ิสติ ได้บอกเล่าถึงด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ทีว่ ่า
“ก็ตอ้ งปรับตัวเพราะว่าเราอยู่ แต่ ละบทบาทหน้าทีท่ ีแ่ ตกต่ างกันอย่า งเช่ น เราอยู่ ในห้อ งเรี ยนเราเป็ น
ประธานเอกเราก็ตอ้ งมีความเป็ นผูน้ าใช่ไหม แล้วถ้าเราอยู่ในคณะเราเป็ นประธานสโม เราก็ตอ้ งมีความเ ป็ นผูน้ า
อะไรอย่างนี้ แต่ว่าพอมาทางานส่วนกลาง เราเป็ นแค่คนคนหนึ่งซึง่ ไม่มตี าแหน่งอะไรเลยเหมือนกันว่าการรับผิดชอบ
หน้าทีข่ องตัวเองจะปรับไปตามสถานการณ์นนั้ ว่าจะต้องทาอย่างไรและมีบทบาทอะไรเราสามารถทาอะไรบ้าง” (นิสติ
คนที1่ )
การให้ความหมายความฉลาดทางวัฒนธรรมในแง่ ของการปรับเมือ่ เจอความแตกต่างในการทากิจกรรม
นัน้ ขึ้นอยู่กบั การให้ความหมายของบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ให้พบเจอ เนื่องจากนิสติ ไม่สามารถทางานได้
เพียงลาพัง จากการศึกษาพบว่า นิสติ บางคนเลือกที่จะทาตัวให้เข้ากับผูอ้ ่นื บางคนอาจจะมีปรับเปลีย่ นตามบทบาท
หน้าที่ตามที่ตนเองได้รบั จากการทากิจกรรมนัน้ หรือเมื่อเจอเหตุการณ์ท่ไี ม่คาดถึงก็สามารถปรับให้เหมาะตาม
สถานการณ์ต่างๆ ได้
4. ยอมรับฟังความคิดเห็น
ขณะทากิจกรรมเมื่อเกิดความไม่เข้าใจกันหรือเกิดปัญหานัน้ แล้ว นอกจากการไม่ต่อว่าคนอื่นแล้วนิสิต
บางคนเลือกที่จะการเปิ ดใจรับฟัง แลกเปลีย่ นความคิดเห็นของผูอ้ ่นื เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในการทากิจกรรม ซึ่งทา
ให้นิสิตได้ทกั ษะการฟังเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้มเี วลามานัง่ ครุ่นคิด ทบทวนในสิ่งที่ทากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนว่า
เป็ นอย่างไร เราเป็ นอย่างไร โดยให้แสดงความคิดเห็นออกมา มันหมายถึงอะไร เนื่องจากบางครัง้ มีคนที่มาจาก
หลากหลายสถานการณ์ทาให้มคี วามสนใจ รสนิยม ความคิดที่แตกต่างกัน ทัง้ นี้จากการฟังความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน
เป็ นการเปิ ดกว้างต่อความคิดเห็นที่แตกต่างทาให้เกิดความคิดที่หลากหลาย มีป ระโยชน์มากมาย สามารถแก้ปญั หา
รวมทัง้ เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมที่จดั ขึ้นได้ นิสิตควรจะให้เวลาเพื่อที่จะสามารถรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ ่นื อย่างเต็มใจ เพื่อให้ตนเองและบุคคลรอบข้างปรับตัวให้เข้าได้กบั ทุกสถานการณ์ได้ จากการศึกษา พบว่า
นิสติ บางคนเมื่อมีปญั หากับคนที่เข้ามาทากิจกรรมร่วมกัน ทาให้เกิดการทะเลาะกัน โดยเขาเลือกที่ใช้เวลาเพื่อมานัง่
พูดคุยกัน พยายามรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น เปิ ดใจรับฟังสิง่ ต่างๆ ที่คนอื่นบอกมา ว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไร
ดังคากล่าวทีว่ ่า
“เราต้องเปิ ดใจรับฟัง ฟังให้มากทีส่ ุด เสร็ จแล้วคิดว่าสิง่ ทีฟ่ งั นัน้ เป็ นอย่างไร จากนัน้ ก็หาจุดร่ วมของ
แนวคิดของแต่ละคน บางปัญหาอาจเห็นต่างกันเลยก็ได้ แต่ถา้ เราเปิ ดใจ ลองมาคุยกันก็จะสามารถแก้ปญั หานัน้ ได้”
(นิสติ คนที1่ )
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“ต่างฝ่ ายต่างต้องลดทิฐขิ องตัวเองลง เพราะว่า นิสติ ก็จะมีความแบบอีโก้ ต้องลดอี โก้ของนิสติ เพราะเขา
ก็คิดว่า ตนเองทากิจกรรมมาเยอะ แต่อาจารย์กจ็ ะมีอานาจทีส่ งการ
ั ่ คือ ได้หรือไม่ได้ อะไรอย่างนี้ ก็เหมือนเราต้อง
มีเหตุผลมาคุยกัน คือ การประชุมก็ตอ้ งเอาเหตุผลมาคุยกัน ว่า....เอ่อ ...ทาไมถึงต้องทา ทาไมถึงต้องได้แบบนี้ ถ้า
ผูบ้ ริหารโอเคร และเหตุผลเราดีพอ” (นิสติ คนที2่ )
“เปิ ดใจให้คนอืน่ คือ ยอมให้คนอืน่ เข้ามาในใจเรา ไม่อคติ ไม่ปิดกัน้ หรือสร้างกาแพงในใจ พยายาม
เข้าใจและรับฟัง เราก็จะรู ว้ ่าเราควรปฏิบตั กิ บั เขาอย่างไร” (นิสติ คนที5่ )
“เราต้องเปิ ดใจรับฟัง ฟังให้มากที่สุด เสร็จแล้วคิดว่าสิ่งที่ฟงั นัน้ เป็ นอย่างไร จากนัน้ ก็หาจุดร่วมของ
แนวคิดของแต่ละคน บางปัญหาอาจเห็นต่างกันเลยก็ได้ แต่ถา้ เราเปิ ดใจ ลองมาคุยกันก็จะสามารถแก้ปญั หานัน้ ได้
(นิสติ คนที1่ )
“คุยกันด้วยเหตุดว้ ยผล ไม่คุยด้วยอารมณ์ ต้องเปิ ดใจรับฟัง เสร็จแล้วคิดว่าสิ่งทีฟ่ งั นัน้ เป็ นอย่างไร บาง
ปัญหาอาจเห็นต่างกันเลยก็ได้ แต่ถา้ เราเปิ ดใจ ลองมาคุยกันก็จะสามารถแก้ปญั หานัน้ ได้” (นิสติ คนที1่ )
ต่างฝ่ ายต่างต้องลดทิฐขิ องตัวเองลง เพราะว่า..นิสติ ก็จะมีความแบบอีโก้ ต้องลดอีโก้ของนิสติ เพราะเขาก็
คิดว่า...เขาทากิจกรรมมาเยอะ แต่อาจารย์ก็จะมีอานาจที่สงั ่ การ คือ ได้หรือไม่ได้ อะไรอย่างนี้ ก็เหมือนเราต้องมี
เหตุผลมาคุยกัน คือ การประชุมก็ตอ้ งเอาเหตุผลมาคุยกัน ว่า....เอ่อ ...ทาไมถึงต้องทา ทาไมถึงต้องได้แบบนี้ ถ้า
ผูบ้ ริหารโอเคร และเหตุผลเราดีพอ (นิสติ คนที2่ )
“ใช้เหตุผลในการคุยกันนัน่ แหละ ก็เอาเหตุผลทีเ่ รามีมาคุยกับเค้า ก็มาเคลียร์ปญั หากัน (นิสติ คนที2่ )
“เปิ ดใจให้คนอื่นคือ ยอมให้คนอื่นเข้ามาในใจเรา ไม่อคติ ไม่ปิดกัน้ หรือสร้างกาแพงในใจ พยายาม
เข้าใจและรับฟัง เราก็จะรูว้ ่าเราควรปฏิบตั กิ บั เขาอย่างไร(นิสติ คนที5่ )
“แต่วธิ ีแก้ก็เหมือนอย่างที่บอกเลยค่ะ ข้อสรุปในที่ประชุ มจะเป็ นคาตอบสุดท้ายว่างานจะเป็ นอย่างไร แต่
ไม่ใช่ ว่ าผู ใ้ หญ่ ใช้อ านาจในการตัดสิน อย่างเดียวนะคะ ผู ใ้ หญ่ ก็จะรับฟัง ความคิดเห็นของนิ สิตก่ อนแล้ว ค่ อ ย
ตัดสินใจ” (นิสติ คนที2่ )
“เราก็ตอ้ งรับฟังซึ่งกันและกันค่ะ เพราะเราอยู่ดว้ ยกันถ้าเราไม่ฟงั กันไม่ให้ความสาคัญกันแล้วใครจะมา
ฟังเรา (นิสติ คนที4่ )
“รับฟังความคิดเห็นเขา รับฟังทุกคนเลยแล้วเราต้องมาคิดกัน ว่าถ้าทาแบบนี้มปี ญั หาอะไรรึป่าว”(นิสิต
คนที6่ )
การให้ความหมายในแง่ของยอมรับฟังความคิดเห็น ของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็ นการทาความเข้า ใจ
ความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับประสบการณ์การจริงที่พวกเขาประสบ เนื่องจากบางครัง้
ในการทากิจ กรรมมีผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมที่มาจากหลากหลายสถานการณ์ทาให้มีความสนใจ รสนิยม ความคิดที่
แตกต่างกัน เมือ่ มีปญั หานิสติ ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเอง พยายามทาความเข้าใจว่าปัญหานัน้ คืออะไร
เปิ ดใจกว้างต่อความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างทาโดยยอมรับฟังความคิดเห็นจากผูท้ ่เี ข้าร่วมกิจกรรมรอบข้าง
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5. การถนอมน้ าใจ
ในขณะเมือ่ นิสติ มีปญั หากับบุคคลรอบข้างในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเกิดปัญหาในขณะทากิจกรรม
นิสติ จาเป็ นต้องใช้คาพูดที่เหมาะสมกับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมในการจัดการปัญหาและความเครียด ซึ่งวิธีแบบเช่นนี้ทา
ให้นิสติ มีความเข้าใจและรูเ้ ท่าทันภาวะอารมณ์ของตนเองมากขึ้น การรูจ้ กั วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู ้
วิธผี ่อนคลาย เพือ่ หลีกเลีย่ งและสิง่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดความไม่พงึ ประสงค์ต่อไปในการทากิจกรรม
จากการศึกษา พบว่า นิสติ บางคนเลือกวิธีการพูดคุยในลักษณะที่ไม่ทาให้เกิดการเผชิญหน้ากับบุคคลที่
ร่วมการทากิจกรรม บางครัง้ เมือ่ รูส้ กึ ว่าตัวเองมีความโกรธ แต่นิสติ เลือกที่จะพุดจาออกไปเนื่องจากเขามองเห็นว่า
เพือ่ นร่วมงานมีความสาคัญ เพราะเพือ่ นทีม่ าทางานนี้เขาไม่ได้เงิน ต้องมาอดหลับอดนอนมาเหนื่อย ดังคากล่าวทีว่ ่า
“ก็เข้าใจกัน ไม่ว่าจะมีขอ้ ผิดพลาดอะไร ยังไงก็ไม่เคยโทษกัน......ใช่ ทีช่ อบอันนี้ คือ ทีช่ อบส่วนตัว ”
(นิสติ คนที1่ )
“ผมก็เข้าไปเอง ไปคุยกับพีเ่ ขา ไปคุยกับเจ้าหน้าทีว่ ่ามันเป็ นรึป่าว ผมก็เลยบอกน้องว่าให้เคลียร์ให้เสร็จ
นะ น้องเขาก็โอเคร แต่จริงๆ คนอืน่ คณะอืน่ ๆ เขาก็โมโหมากนะ เนือ่ งจากบางครัง้ ไม่ได้รบั เอกสาร แต่ผมก็ไม่ได้
ไปพูดใส่อารมณ์นอ้ งเขาหรอก ก็พูดแบบธรรมดา” (นิสติ คนที6่ )
“ถ้าพูดอะไรได้ก็จะพูด อะไรทีเ่ ราพูด ไปว่า...เฮ้ย..มันมันต้องไม่ดีแน่เลยเราไม่พูดดีกว่า อย่างแบบหนู
ทางานกับพี ่ พีแ่ บบทาไมทางานแล้ว สมมุตินะ ทาไมทางาน...เครียดว่ะ ไม่อยากทาด้วย เลยอันนี้สมมุติ มันก็ตอ้ ง
แบบ คือบางครัง้ ก็ตอ้ งทนในการปรับตัวของหนู คื อ ทนน่ะ ไม่ใช่ไปต่อว่า...ว่า ทางานแบบนี้ มันไม่ดีเพราะว่าหนู มี
ความรู ส้ กึ ว่า เราเลีย่ งการแตกหักดีกว่า เพราะว่าการทางานด้วยกัน เราก็อยากทางานด้วยกันให้สบายใจ อย่างนี้คือ
เลือกเก็บสิง่ ไม่ชอบไม่พอใจไม่ดีเก็บไว้ดีกว่า” (นิสติ คนที3่ )
“ส่วนในการทางานกับเพือ่ น มันก็เป็ นเรือ่ งของการถนอมนา้ ใจ สิง่ ทีเ่ ราได้ทาร่วมกับเค้า เราก็ตอ้ งอยู่กบั
เขาตลอดอ่ะพี ่ เราก็ตอ้ งถนอมนา้ ใจในการทางานกับเขา เช่น ถ้าเขาทาอะไรผิดพลาด หรือทาอะไรผิดไปเนีย่ เราก็
ต้องแบบเรียกว่าอะไรอ่ะ คือ ไม่ตอ้ งไปว่าเค้าโดยตรงอ่ะ ค่อยๆ พูดค่อยๆ จากัน อาศัยแบบถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกัน ”
(นิสติ คนที3่ )
“เรือ่ งวัยวุฒิและคุณวุฒิ ต้องเลือกใช้คาให้เหมาะสม ซึง่ ผูใ้ หญ่หลายท่านจะค่อนข้างซีเรียสเรือ่ งแบบนี้”
(นิสติ คนที4่ )
“ในบางครัง้ การเป็ นรุ่ นพี ่ ก็ไม่ได้แสดงถึงว่าทีเ่ ขาทาอะไร เขาถูกต้องเสมอไป เวลาทีเ่ ราคิดว่าสิง่ ทีพ่ เี ่ ขา
บอก พีเ่ ขาแนะนามันไม่ดีหรือมีจุดอ่อน เราจะพูดไปตรงตรงมันก็เป็ นการไม่รกั ษานา้ ใจ เราจึงต้องมีการถนอมนา้ ใจ
ในการทีจ่ ะสือ่ สารระหว่างกันเพือ่ ทีว่ ่าเราจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งกัน”(นิสติ คนที3่ )
การให้ความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรมในแง่ของการถนอมนา้ ใจ นิ สิตส่ว นใหญ่ ยึดตาม
สถานการณ์ทป่ี ระสบ กล่าวคือ เมือ่ เจอสถานการณ์ทม่ี ปี ญั หากับเพือ่ นทีท่ ากิจกรรมร่วมกันนิสติ เลือกใช้คาแบบถ้อย
ทีถอ้ ยอาศัย ไม่กล่าวโทษกัน หรือเมือ่ เจอาสถานการณ์ท่มี ปี ญั หากับรุ่นพี่ อาจารย์ท่มี ที งั้ คุณวุฒแิ ละวัยวุฒทิ ่แี ก่กว่า
นิสิตเลือกใช้คาพูดที่เหมาะสมกับกาละเทศะ จะเห็นได้ว่า นิสิตส่วนใหญ่ พยายามพูดจาให้เหมาะกับกับบุคคลที่
พูดคุยด้วย เนื่องจากถ้าเลือกใช้คาพูดไม่เหมาะสมอาจจะส่งต่อการทากิจกรรมร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
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6. การอ่อนน้อมถ่อมตน
ในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรมนิสิตได้พบปะผูค้ นจานวนมาก เมือ่ เกิดการขัดแย้งทางความคิดนาไปสู่ปญั หา
ในขณะทากิจกรรมแล้วบางครัง้ การเผชิญหน้ากันโดยตรงก็ไม่ใช่เรื่องง่าย นิสติ จาเป็ นต้องมีการจัดการปัญหา ซึง่ วิธี
แบบเช่นนี้ทาให้นิสติ มีความเข้าใจและรูเ้ ท่าทันภาวะอารมณ์ของตนเองมากขึ้น การรูจ้ กั วิธีการควบคุมอารมณ์และ
ความเครียด เพื่อ หลีกเลี่ยงและสิ่ง ที่จ ะก่ อให้เกิดความไม่พึง ประสงค์ต่อไป ซึ่ง การแสดงออกนัน้ จะเป็ นการ
แสดงออกที่มคี วามสุภาพและให้ความเคารพต่อ ผูท้ ่เี ข้าร่วมทากิจกรรม ไม่ว่าจะเป็ นรุ่นพี่ รุ่นพี่ เพื่อน คณาจารย์
ต่างๆ รวมไปทัง้ บุคคลภายนอก
“การทางานร่วมกับรุ่ นพีไ่ ม่ว่าจะถูกจะผิดก็นอบน้อมไว้ก่อน เพราะว่าคือสังคมอ่ะพี ่ บางครัง้ ...บางครัง้ เรา
ถูกนะ แต่พเี ่ ขาคิดผิดอะไรอย่างนี้ เราก็ไม่ตอ้ งไปเถียงก่อนแล้วรอจนกว่าพีเ่ ขาพูดว่า......เออว่ะ พีก่ ็คิดเหมือนแก
อะไรอย่างนี้ มันเป็ นการเข้าหาผูใ้ หญ่”(นิสติ คนที่3)
“วิธแี ก้ปญั หาคือ ก่อนจะคุยกับเขา เราต้องลิสต์รายการให้พร้อมก่อนว่าจะต้องคุยประเด็นไหนบ้าง จะได้
รบกวนเวลาของเขาให้นอ้ ยทีส่ ุด แต่ตอ้ งได้งานมากทีส่ ุด และต้องอ่อนน้อมเข้าหา ผูใ้ หญ่จะได้เอ็นดู” (นิสติ คนที4่ )
“การทีเ่ ราไม่เครียดจนเกินไป หรือมองโลกในแง่ดีบ่อยๆ เนีย่ จะทาให้เราเข้าสังคมได้ง่ายค่ะ และเราก็จะ
เข้าได้กบั ทุกๆคน ทาให้เรามีเพือ่ นเยอะได้เปิ ดโลกทัศน์และเรียนรู ค้ นอืน่ บ้าง การใจเย็นจะช่วยให้เราสยบปัญหาได้
ดีกว่าการเป็ นคนใจร้อน แต่บางครัง้ ถ้าเราเย็นเกินไป เราก็จะกลายเป็ นคนอ่อนแอไม่ทนั คน” (นิสติ คนที2่ )
การให้ความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรมในแง่ของการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ นิสติ ส่วนใหญ่ยดึ ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่มี อี ยู่ กล่าวคือ การให้ความหมายการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็ นพฤติกรรมควรจะทาและที่มี
มานานจนเกิดความเคยชินในการทางานร่วมกันผูท้ ่มี วี ยั วุฒสิ ูงกว่า โดยนิสติ แสดงออกที่มคี วามสุภาพและให้ความ
เคารพต่อผูท้ เ่ี ข้าร่วมทากิจกรรม นิสติ ทาให้ผูท้ ม่ี าร่วมกิจกรรมมีความรักใคร่ เอ็นดูนิสติ ในการทางานมากยิง่ ขึ้น

101

ความสัมพันธ์ของขัน้ ตอนการดาเนิ นการวิจยั ทัง้ 2 ระยะ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรม ตามแนวคิดของอังและคณะ
(Ang; et al. 2007) พบว่าความฉลาดทางวัฒนธรรมมี 4 มิติ ได้แก่ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา
(Metacognitive CQ) ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (Cognition CQ) ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้าน
แรงจูงใจ (Motivational CQ) ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรมการแสดงออก (Behavioral CQ) และ
ต่ อ มาได้ศึ ก ษาการวัด ความฉลาดทางวัฒ นธรรมด้ว ย 4 องค์ป ระกอบ แต่ มีล กั ษณะเป็ น มิติ ย่ อ ยในแต่ ล ะ
องค์ประกอบ พบว่า แบบวัดที่มมี ติ ิย่อยดีกว่าแบบวัดที่มี 4 มิติ มีอย่างนัยสาคัญ กล่าวคือ 1) อภิปญั ญา (Meta
cognitive) สามารถแบ่ง 3 มิติ คือ การวางแผน การตระหนัก การตรวจสอบ 2) ปัญญา แบ่งได้เป็ น 2 มิติ คือ
ความรูว้ ฒั นธรรมทัว่ ไป ความรูส้ ภาพแวดล้อมเฉพาะ 3) แรงจูงใจ สามารถแบ่งได้ 3 มิติ ความสนใจภายใน ความ
สนใจภายนอก การรับรูค้ วามสามารถในตนเอง 4) พฤติกรรม แยกเป็ น พฤติกรรมวาจา และไม่ใช่วาจา ซึ่งสาหรับ
งานวิจยั ล่าสุดทาให้เชื่อว่าสามารถสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่า และวัดโมเดลการวัดความฉลาดทาง
วัฒนธรรมทีช่ ดั เจนมากขึ้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจนาแนวคิดมาสร้างเป็ นแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรม
จากการให้ค วามหมายของความฉลาดทางวัฒ นธรรมผ่ า นประสบการณ์ ท่ีเ กิ ด ขึ้น ท าให้เ ห็น ว่ า มี
ความสาคัญต่อมนุ ษย์เป็ นอย่างมาก โดยเป็ นความหมายที่เกิดขึ้นเริ่มจากการที่ตวั นิสติ เองที่มกี ารมองเห็นคุณค่าใน
ตนเอง สามารถทางานขึ้นมาได้ มองเห็นว่าเป็ นความท้าทายที่จะทากิจกรรมเหล่านั้ นลงไป เป็ นความต้องการขัน้
พื้นฐานของจิตใจที่ทาให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า บุคคลจะแสดงระดับการเห็นคุณค่าของ
ตนเองในระดับที่แตกต่างกัน ทัง้ รู ต้ วั และไม่รูต้ วั ผลการงานวิจ ยั ระยะที่ 1 ผลการศึ กษาวิจ ยั พบว่ า นิ สิตให้
ความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรม ในลักษณะต่างๆ ชอบเจอความท้าทาย การจัดการความคิด การปรับ
เมือ่ เจอความแตกต่าง รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ่นื การถนอมนา้ ใจ การอ่อนน้อมถ่อมตน (ดังตาราง 5)
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ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมกับผลการวิจยั ในระยะที่ 1

ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ (Motivational)
-ความสนใจภายใน (Intrinsic)
-ความสนใจภายนอก (Extrinsic)
-การรับรูค้ วามสามารถตนเอง (Self-Efficacy)
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (Cognitive)
-ความรูใ้ นเรื่องทัวไป
่ (General knowledge)
-ความรูใ้ นสภาพแวดล ้อมเฉพาะ (Specific knowledge)
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา (Meta-Cognitive)
-การวางแผน (Planning)
-การตระหนักรู(้ Awareness)
-การตรวจสอบ (Checking)
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (Behavior)
-วาจา
-ท่าทาง

การทบทวนวรรณกรรม
อังและคณะ (Ang; et al. 2007)

งานวิจยั
ระยะที่ 1





























จากตาราง 6 การเปรียบเทียบข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมกับผลการวิจ ยั ในระยะที่ 1 การให้
ความหมายของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลข้างต้นเป็ นการให้ความหมายที่แตกต่างกันไปจากการทบทวนวรรณกรรม ถึงแม้
งานวิจยั ในระยะที่ 1 จะได้ 6 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถรวมองค์ประกอบ
บางองค์ป ระกอบเข้า กัน ได้ ซึ่ง ความสอดคล้อ งของงานวิจ ยั ในระยะที่ 1 พบว่ า ชอบเจอความท้า ทาย ที่มี
องค์ประกอบ ได้แก่ แก้ปญั หาใหม่ สะท้อนถึงความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ ที่มแี ง่มมุ ในลักษณะของ
ความสนใจภายนอกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ท่มี ผี ูม้ าจากหลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รบั
ในครัง้ นี้ คือ สามารถกระตุน้ ทาให้เกิดความสนใจ กระตุน้ ให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้รบั ทักษะหรือความรูใ้ หม่ๆ ซึ่งเมื่อเกิด
ทักษะในแรงจูงใจภายนอกนี้แล้ว สาหรับบางคนอาจจะกลายเป็ นแรงจูงใจภายในก็เป็ นได้ ส่วนลองทาอะไรใหม่ ๆ
ทาให้นิสิตได้เรียนรู ้ มีความท้าทาย มีความสุขในการทากิจกรรม เนื่องจากพวกเขาทากิจกรรมโดยไม่ถูกบังคับ
สะท้อนถึงลักษณะของความสนใจภายในที่เกี่ยวข้องกับความสนุ กสนานหรือความท้าทายมากกว่ารางวัลที่จะได้รบั
การจัดการความคิด ทีม่ อี งค์ประกอบ ได้แก่ ความรูค้ วามเข้าใจ สะท้อนถึงความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญาใน
แง่มมุ ขององค์ประกอบของความรูท้ ท่ี วั ่ ไปในสิ่งที่จะทา รวมไปถึงความรูท้ เ่ี กี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเฉพาะของผูท้ ม่ี าจาก
ต่ า งวัฒ นธรรม การวางแผน และการตระหนัก ถึง บุค คลรอบข้า ง เป็ น การเตรีย มการในกิจ กรรมและค านึ ง
ความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่จะถือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็ นหลัก สะท้อนถึงความฉลาดทาง
วัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ น่ื การถนอมน้ าใจ เป็ นการพูดจาที่สะท้อนพฤติกรรมทาง
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วาจา ที่มคี วามยืดหยุ่นในการใช้เสียง (สาเนียงและโทนเสียง) ความสามารถในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางวาจา
ได้แก่ การพูดเร็วขึ้นหรือช้าลง ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์แต่ละสถานการณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ การอ่อนน้อมถ่อมตน
เป็ นการแสดงทีแ่ สดงถึงความสุภาพ รวมถึงการให้ความเคารพต่อผูท้ ่เี ข้าร่วมทากิจกรรม สะท้อนถึงพฤติกรรมทาง
วาจา ที่เป็ นความยืดหยุ่นในการสื่อสาร ที่ถ่ายทอดผ่านทางท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้ามากกว่าการใช้คาพูด
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสร้างแบบวัดของความฉลาดทางวัฒนธรรมโดยใช้การทบทวนวรรณกรรมของแบบวัดความฉลาด
ทางวัฒนธรรมของอังและคณะ (Ang; et al. 2007) มาเป็ นแนวทางให้การวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมแล้วนา
ส่วนที่ได้มาจากการวิจยั เชิงคุณภาพในระยะที่ 1 มาสร้างข้อคาถามเพิม่ เติมใช้ในการศึกษาระยะที่ 2 ให้เหมาะสมกับ
บริบทไทยต่อไป

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะที่ 2 : การวิจยั เชิงปริมาณ
ข้อมูลพื้นฐาน จานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างตอบวัตถุประสงค์ระยะที่ 2
ตาราง 7 จานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ รวม

ตัวแปร
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. คณะทีก่ าลังศึกษา
2.1 วิทยาศาสตร์
2.2 ศิลปกรรมศาสตร์
2.3 ศึกษาศาสตร์
2.4 พลศึกษา
2.5 สังคมศึกษา
2.6 มนุษยศาสตร์
รวม

กลุม่ นิ สติ ที่มีประสบการณ์การสอน
(n = 136)
จานวน
ร้อยละ

กลุม่ นิ สติ ที่ประสบการณ์การสอน
(n = 187)
จานวน
ร้อยละ

64
71
135

47.1
52.2
99.3

99
88
187

52.9
47.1
100

40
19
6
47
11
13
136

29.4
14.0
4.4
34.6
8.1
9.6
100

46
23
23
56
17
22
187

24.6
12.3
12.3
29.9
9.1
11.8
100

จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอน 1 ครัง้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสิตส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง (ร้อยละ 52.2) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 47.1) และกลุ่มนิสิตที่มีประสบการณ์การสอน 2 ครัง้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นนิสติ ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 52.9) มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 47.1) กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นนิสติ
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ส่วนใหญ่กาลังศึกษาปริญญาตรีชนั้ ปี ท่ี 5 กลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอน 1 ครัง้ คณะที่นิสิตกาลังศึกษาอยู่
คณะพลศึกษา (ร้อยละ 34.6) รองลงมากาลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 29.4) ต่อมาคือ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ คณะสัง คมศึ กษา และคณะศึ กษาศาสตร์ โดยมีร อ้ ยละ 14.0, 9.6, 8.1 และ 4.4
ตามลาดับ กลุ่มนิสิตที่มีประสบการณ์การสอน 2 ครัง้ คณะที่นิสิตกาลังศึกษาอยู่คณะพลศึกษา (ร้อยละ 29.9)
รองลงมากาลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 24.6) ต่อมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศึกษา โดยมีรอ้ ยละ 12.3, 12.3, 11.8 และ 9.1 ตามลาดับ
ตาราง 8 จานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างตอบวัตถุประสงค์ระยะที่ 2 ข้อที่ 2

ตัวแปร
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2.คณะทีก่ าลังศึกษา
2.1 วิทยาศาสตร์
2.2 ศิลปกรรมศาสตร์
2.3 ศึกษาศาสตร์
2.4 พลศึกษา
2.5 สังคมศึกษา
2.6 มนุษยศาสตร์
รวม

กลุม่ นิ สติ ที่มีประสบการณ์การสอนครัง้ แรก กลุม่ นิ สติ ที่มีประสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง
(n = 180)
(n = 187)
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
79
101
180

43.9
69.0
100.0

99
88
187

52.9
47.1
100

46
20
17
65
14
18
180

25.6
11.1
9.4
36.1
7.8
10.0
100

46
23
23
56
17
22
187

24.6
12.3
12.3
29.9
9.1
11.8
100

จากตาราง 8 พบว่า กลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสติ ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง (ร้อยละ 69.0) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 43.9) และกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นนิสติ ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 52.9) มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 47.1) กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นนิสติ
ส่วนใหญ่กาลังศึกษาปริญญาตรีชนั้ ปี ท่ี 5 กลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก คณะที่นิสิตกาลังศึกษาอยู่
คณะพลศึกษา (ร้อยละ 36.1) รองลงมากาลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 25.6) ต่อมาคือ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะศึ กษาศาสตร์ และคณะสังคมศึกษา โดยมีรอ้ ยละ 11.1, 10.0, 9.4 และ 7.8
ตามลาดับ กลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง คณะที่นิสิตกาลังศึกษาอยู่คณะพลศึกษา (ร้อยละ 29.9)
รองลงมากาลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 24.6) ต่อมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศึกษา โดยมีรอ้ ยละ 12.3, 12.3, 11.8 และ 9.1 ตามลาดับ
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ตาราง 9 จานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างตอบวัตถุประสงค์ระยะที่ 2 ข้อที่ 3

ตัวแปร
1. เพศ
ชาย
หญิง

การวัดครัง้ ที่ 1-3 (n = 44)
จานวน
ร้อยละ

รวม

16
28
44

36.4
63.6
100

รวม

7
1
11
17
3
5
44

15.9
2.3
25
38.6
6.8
11.4
100

2. คณะทีก่ าลังศึกษา
2.1 วิทยาศาสตร์
2.2 ศิลปกรรมศาสตร์
2.3 ศึกษาศาสตร์
2.4 พลศึกษา
2.5 สังคมศึกษา
2.6 มนุษยศาสตร์

จากตาราง 9 พบว่า ช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่ 1-3 กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสิตส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อย
ละ 63.6) มากกว่ าเพศชาย (ร้อ ยละ 36.4) กลุ่ม ตัว อย่ างที่เป็ นนิ สิตส่ว นใหญ่ กาลัง ศึ ก ษาปริญญาตรีชนั้ ปี ท่ี 5
ช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่ 1-3 คณะทีน่ ิสติ กาลังศึกษาอยู่คณะพลศึกษา (ร้อยละ 38.6) รองลงมากาลังศึกษาในคณะ
ศึ ก ษาศาสตร์ (ร้อ ยละ 25.0) ต่ อ มาคื อ คณะวิท ยาศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และคณะสัง คมศึ ก ษา คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีรอ้ ยละ 15.9, 11.4, 6.8 และ 2.3 ตามลาดับ
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สถิตพิ ้ นื ฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์สถิติพ้นื ฐานของตัวแปร ในช่วงเวลาการวัดครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3
ดังตาราง 10
ตาราง 10 ค่าสถิตพิ ้นื ฐานของตัวแปรสังเกตกลุม่ นิสติ ทีฝ่ ึ กประสบการณ์วชิ าชีพเสร็จสิ้นในโรงเรียนที่ 1

ตัวแปร
1. บุคลิกภาพ 5 ประกอบ
1.1 บุคลิกภาพแบบหวันไหว
่
1.2. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
1.3. บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์
1.4 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
1.5 บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
2 สภาพแวดล ้อมทางการศึกษา
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
3. ความฉลาดทางวัฒนธรรม
3.1 ด้านแรงจูงใจ
3.2 ด้านปัญญา
3.3 ด้านอภิปญั ญา
3.4 ด้านพฤติกรรม

ค่าตา่ สุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1.25
1.00
1.00
1.67
3.00

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

4.24
4.61
3.84
4.13
4.69

1.08
0.92
0.98
1.06
0.70

3.11
1.40
2.75

6.00
6.00
6.00

4.86
4.64
5.09

0.53
1.27
0.67

3.00
2.50
3.00
2.50

6.00
6.00
6.00
6.00

4.87
4.93
4.75
4.98

0.71
0.66
0.64
0.75

จากตาราง 10 พบว่ า ตัว แปรสัง เกตกลุ่มนิ สิตที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เสร็จสิ้นในโรงเรียนที่ 1 มี
ค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 3.84-5.09 โดยตัวแปรที่มคี ่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ ส่วนตัว
แปรทีม่ คี ่าเฉลีย่ ตา่ ทีส่ ุด คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์
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ตาราง 11 ค่าสถิตพิ ้นื ฐานของตัวแปรสังเกตของกลุม่ นิสติ ทีฝ่ ึ กประสบการณ์วชิ าชีพในโรงเรียนที่ 2 ได้ 1 เดือน

ตัวแปร
1. บุคลิกภาพ 5 ประกอบ
1.1 บุคลิกภาพแบบหวันไหว
่
1.2. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
1.3. บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์
1.4 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
1.5 บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
2 สภาพแวดล ้อมทางการศึกษา
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
3. ความฉลาดทางวัฒนธรรม
3.1 ด้านแรงจูงใจ
3.2 ด้านปัญญา
3.3 ด้านอภิปญั ญา
3.4 ด้านพฤติกรรม

ค่าตา่ สุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1.25
2.33
2.33
1.67
3.00

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

4.82
4.44
4.24
4.52
4.56

0.87
0.91
0.88
1.00
0.81

2.89
3.60
3.00

6.00
6.00
6.00

4.88
5.49
5.28

0.67
0.63
0.80

2.67
3.00
2.33
3.00

6.00
6.00
6.00
6.00

4.96
5.10
4.83
5.11

0.88
0.77
0.88
0.76

จากตาราง 11 พบว่า ตัวแปรกลุ่มนิสิตที่ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในโรงเรียนที่ 2 ได้ 1 เดือนมีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 4.24-5.49 โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับเพื่อน ส่วนตัวแปรที่มี
ค่าเฉลีย่ ตา่ ทีส่ ุด คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์

108
ตาราง 12 ค่าสถิตพิ ้นื ฐานของตัวแปรสังเกตกลุม่ นิสติ ทีฝ่ ึ กประสบการณ์วชิ าชีพเสร็จสิ้นในโรงเรียนที่ 2

ตัวแปร
1. บุคลิกภาพ 5 ประกอบ
1.1 บุคลิกภาพแบบหวันไหว
่
1.2. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
1.3. บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์
1.4 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
1.5 บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
2 สภาพแวดล ้อมทางการศึกษา
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
3. ความฉลาดทางวัฒนธรรม
3.1 ด้านแรงจูงใจ
3.2 ด้านปัญญา
3.3 ด้านอภิปญั ญา
3.4 ด้านพฤติกรรม

ค่าตา่ สุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลีย่

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

1.00
2.00
1.00
1.00
3.00

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

4.54
4.79
4.09
4.32
4.84

1.04
0.78
0.95
1.01
0.70

3.52
1.20
2.50

6.00
6.00
6.00

5.02
5.06
5.15

0.50
0.93
0.71

3.33
3.25
3.33
3.50

6.00
6.00
6.00
6.00

5.05
5.14
4.99
5.18

0.64
0.57
0.66
0.60

จากตาราง 12 พบว่ า ตัว แปรสัง เกตกลุ่มนิ สิตที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เสร็จสิ้นในโรงเรียนที่ 2 มี
ค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.09-5.18 โดยตัวแปรทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด คือ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม ส่วนตัว
แปรทีม่ คี ่าเฉลีย่ ตา่ ทีส่ ุด คือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์
ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต ด้วยการคานวณหาค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ในกลุ่มนิสติ ที่ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเสร็จสิ้น
ในโรงเรียนที่ 1 กลุ่มนิสิตที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนที่ 2 ได้ 1 เดือน และกลุ่มนิสิตที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเสร็จสิ้นในโรงเรียนที่ 2 ดังตาราง 13-15 ดังนี้

150
ตาราง 13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุม่ นิสติ ทีฝ่ ึ กประสบการณ์สอนแตกต่างกัน กลุม่ รวม (n = 323)

MO
CO
ME
BH
ST
FR
TC
NR
EX
OP
AG
CS

MO
1
.651**
.604**
.718**
.369**
.234**
.297**
-.268**
.286**
.262**
.217**
.333**

CO

ME

BH

ST

FR

TC

NR

EX

OP

AG

CS

1
.641**
.596**
.383**
.300**
.337**
-.259**
.206**
.213**
.275**
.234**

1
.562**
.349**
.156**
.214**
-.234**
.180**
.279**
.157**
.249**

1
.464**
.407**
.421**
-.302**
.142*
.117*
.319**
.219**

1
.586**
.550**
-.432**
0.073
0.067
.446**
.215**

1
.577**
-.428**
0.036
-0.049
.524**
.162**

1
-.362**
.132*
0.047
.389**
.180**

1
-.258**
0.008
-.546**
-.218**

1
.343**
.200**
.490**

1
-0.085
.295**

1
.215**

1

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05,**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
NR = บุคลิกภาพแบบหวันไหว
่ , EX =บุคลิกภาพแบบแสดงตัว , OP =บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ , AG =บุคลิกภาพแบบประนีประนอม , CS = บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
ST = ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน, FR = ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น , TC = ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
MO = ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ , CO = ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา , ME = ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา , BH = ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม
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151
ตาราง 14 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มนิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก (n = 180)

MO
CO
ME
BH
ST
FR
TC
NR
ET
OP
AG
CS

MO
1
.574**
.583**
.714**
.317**
.244**
.322**
-.306**
.248**
.241**
.282**
.327**

CO

ME

BH

ST

FR

TC

NR

ET

OP

AG

CS

1
.590**
.520**
.351**
.341**
.398**
-.302**
.187*
.171*
.313**
.231**

1
.481**
.223**
0.14
.190*
-.212**
.216**
.214**
0.131
.154*

1
.483**
.454**
.501**
-.347**
.175*
0.067
.400**
.197**

1
.691**
.705**
-.438**
0.023
-0.054
.559**
0.128

1
.721**
-.464**
-0.005
-.171*
.661**
0.116

1
-.433**
0.046
-0.087
.568**
.160*

1
-.187*
0.092
-.556**
-.163*

1
.301**
.173*
.499**

1
-0.102
.187*

1
.206**

1

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05,**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
NR = บุคลิกภาพแบบหวันไหว
่ , EX =บุคลิกภาพแบบแสดงตัว , OP =บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ , AG =บุคลิกภาพแบบประนีประนอม , CS = บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
ST = ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน, FR = ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น , TC = ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
MO = ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ , CO = ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา , ME = ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา , BH = ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม
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152
ตาราง 15 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุม่ นิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง (n = 187)

MO
CO
ME
BH
ST
FR
TC
NR
ET
OP
AG
CS

MO
1
.687**
.607**
.698**
.387**
.178*
.261**
-.236**
.286**
.282**
0.128
.308**

CO

ME

BH

ST

FR

TC

NR

ET

OP

AG

CS

1
.655**
.665**
.363**
.191**
.273**
-.203**
.199**
.247**
.181*
.227**

1
.625**
.417**
0.13
.225**
-.226**
0.131
.327**
.159*
.296**

1
.402**
.298**
.324**
-.229**
0.062
.149*
.214**
.257**

1
.386**
.355**
-.358**
0.091
0.131
.297**
.261**

1
.378**
-.330**
0.028
0.057
.337**
.170*

1
-.271**
.191**
.178*
.201**
.178*

1
-.322**
-0.059
-.489**
-.283**

1
.317**
.237**
.481**

1
-0.102
.347**

1
.224**

1

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05,**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
NR = บุคลิกภาพแบบหวันไหว
่ , EX =บุคลิกภาพแบบแสดงตัว , OP =บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ , AG =บุคลิกภาพแบบประนีประนอม , CS = บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก
ST = ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน, FR = ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น , TC = ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
MO = ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ , CO = ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา , ME = ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา , BH = ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม
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จากตาราง 13 พบว่า กลุม่ นิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนแตกต่างกัน กลุ่มรวม (n = 323) ความสัมพันธ์
ของตัวแปรสังเกตอยู่ระหว่าง -0.546 ถึง 0.718 โดยตัวแปรสังเกตที่มคี วามสัมพันธ์กนั สูงสุดและเป็ นไปในทางบวก
คือ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจู งใจ (MO) กับความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (BH) มีค่า
สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.718 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 รองลงมา คือ ความฉลาดทางวัฒนธรรม
ด้านปัญญา (CO) กับความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (BH) มีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.639 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
นิสิตหลักสู ตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชัน้ ปี ท่ี 5 ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จกลุ่มรวมที่มคี วาม
ฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจสู งกับความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรมสู ง หมายความว่ า นิสิตที่ มี
ความสามารถในการเรียนรู ส้ ู ง จะมีความสามารถในด้านการแสดงออกที่เหมาะสมสู ง เช่ นกัน รองลงมา นิ สิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชัน้ ปี ท่ี 5 ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนทีม่ คี วามฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญาสูง
จะมีความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรมสูงเช่นกัน หมายความว่า หมายความว่า นิสติ ทีม่ คี วามสามารถในการ
เรียนรูส้ ูงจะมีความสามารถในด้านการแสดงออกทีเ่ หมาะสมสูงเช่นกัน
จากตาราง 14 พบว่า กลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตอยู่
ระหว่าง -0.556 ถึง 0.721 โดยตัวแปรสังเกตที่มคี วามสัมพันธ์กนั สูงสุดและเป็ นไปในทางบวก คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างนิสิตกับเพื่อน (FR) กับความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับครู (TC) มีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.721
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 รองลงมา คือ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ (MO) กับความ
ฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (BH) มีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.714 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.01
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชัน้ ปี ท่ี 5 ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก มีความสัมพันธ์
ระหว่างนิสิตกับเพื่อนสู งก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับครู สูงตามเช่นกัน หมายความว่า นิสิตที่มีนิสิตที่มี
ปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน โดยการแลกเปลี่ยนความรู ก้ บั เพื่อนนิสิต สู งจะมีนิสิตที่มีปฏิสมั พันธ์กบั อาจารย์สูง เช่นกัน
รองลงมานิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชัน้ ปี ท่ี 5 ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก ที่มคี วามฉลาดทาง
วัฒนธรรมด้า นแรงจู ง ใจสู ง กับ ความฉลาดทางวัฒ นธรรมด้า นพฤติกรรมสู ง เช่ น กัน หมายความว่ า นิ สิตที่มี
ความสามารถในการเรียนรูส้ ูงจะมีความสามารถในด้านการแสดงออกที่เหมาะสมสูงเช่นกัน
จากตาราง 15 พบว่า กลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตอยู่
ระหว่าง -0.489 ถึง 0.698 โดยตัวแปรสังเกตทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั สูงสุดและเป็ นไปในทางบวก คือ ความฉลาดทาง
วัฒนธรรมด้านแรงจูง ใจ (MO) กับความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (BH) มีค่าสหสัมพันธ์เ พียร์สนั
เท่ากับ 0.698 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 รองลงมา คือ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (CO)
กับความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา(MO) มีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.687 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01
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นิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชัน้ ปี ท่ี 5 ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง ที่มคี วามฉลาด
ทางวัฒ นธรรมด้า นแรงจู ง ใจสู ง กับ ความฉลาดทางวัฒ นธรรมด้า นพฤติ ก รรมสู ง หมายความว่ า นิ สิต ที่มี
ความสามารถในการเรียนรูส้ ูงจะมีความสามารถในด้านการแสดงออกที่เหมาะสมสูงเช่นกัน รองลงมานิสติ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชัน้ ปี ท่ี 5 ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ทีส่ อง มีความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ
สูงจะมีความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญาสูง หมายความว่า นิสิตที่มสี ามารถในด้านการเรียนรู ส้ ูงจะมีความ
ความรูส้ ูงเช่นกัน
นอกจากนี้ ผู ว้ ิจ ยั ได้วิเคราะห์สถิติพ้ ืน ฐานของตัว แปร โดยตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นสาหรับ การ
วิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ได้แก่ ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรต้องเป็ นการแจกแจง
แบบปกติ (Normal distribution) และความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปรต้อ งไม่ เ กิ ด ปัญ หาภาวะร่ ว มเส้น ตรง
(Multicollinearity) ดังนี้
1. ลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปร
ผู ว้ ิจ ยั ตรวจสอบลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปรว่ าเป็ นการแจงแจงแบบปกติหรือไม่ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (M) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ (2) และค่านัยสาคัญทางสถิติของสถิติทดสอบไค-สแควร์ โดยผูว้ จิ ยั ได้แปลงค่าตัวแปรให้เป็ นค่าคะแนน
ปกติ (Normal score) แล้วทดสอบว่าตัวแปรสังเกตที่ศึกษาในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์มกี ารแจกแจง
เป็ นแบบโค้งปกติหรือไม่ โดยพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของทัง้ ค่า ความเบ้และความโด่ง ถ้าไม่
มีนยั สาคัญทางสถิตแิ สดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ ซึง่ ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 16
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ตาราง 16 ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกตกลุม่ รวม
ตัวแปร
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ (MO)
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (CO)
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา (ME)
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (BH)
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน (ST)
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น (FR)
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์ (TC)
บุคลิกภาพแบบหวันไหว
่ (NR)
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (EX)
บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ (OP)
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (AG)
บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก (CS)

M
4.93
5.038
4.886
5.213
4.788
4.717
4.853
2.765
4.425
4.316
4.332
4.810

SD
0.684
0.656
0.672
0.694
1.252
1.222
1.214
1.061
0.793
0.818
1.033
0.712

Skewness Kurtosis
-0.129
-0.409
-0.172
-0.423
-0.121
-0.356
-0.306
-0.553
-0.359
-0.625
-0.223
-0.491
-0.294
-0.566
0.029
-0.129
-0.016
-0.064
-0.018
-0.081
-0.042
-0.195
-0.076
-0.326

p-value
0.124
0.075
0.215
0.002
0.000
0.018
0.002
0.903
0.985
0.972
0.751
0.347

จากตาราง 16 เป็ นการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตในกลุม่ รวม ผูว้ จิ ยั ได้แปลงข้อมูลให้เป็ น
ค่าคะแนนปกติ (Normal Score) แล้วจึงนาไปทดสอบว่าข้อมูลตัวแปรสังเกตของกลุม่ ตัวอย่างในกลุม่ รวม เป็ นโค้ง
ปกติ ห รื อ ไม่ โดยการวิเ คราะห์ค่ า เฉลี่ย (Mean) ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้
(Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) โดยพิจารณาผลจากนัยสาคัญของทัง้ ค่ าความเบ้และความโด่ง ซึ่งหากไม่มี
นัยสาคัญทางสถิตแิ สดงว่าข้อมูลตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ ผลการทดสอบพบว่า ข้อมูลตัวแปรสังเกตของ
กลุ่มรวม ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ (P-value ของ Skewness & Kurtosis มากกว่า 0.05) แสดงว่าข้อมูลตัวแปร
สังเกตของกลุม่ รวม มีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ จึงสรุปได้ว่า ข้อมูลตัวแปรสังเกตในกลุม่ รวม เป็ นไปตามข้อตกลง
เบื้องต้นของการแจกแจงแบบโค้งปกติ
ตัวแปรที่มคี ่าเฉลีย่ มากที่สุด คือ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (M = 5.213) รองลงมาคือ
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (M = 5.038) ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา (M = 4.886)
ตัวแปรที่มกี ารกระจายของข้อมูลมากที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ นักเรียน (SD = 1.252)
รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อน (SD = 1.222) ส่วนการกระจายของข้อมูลน้อย คือ ความฉลาด
ทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (SD = 0.656)
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ตาราง 17 ค่าสถิติท่ใี ช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกตกลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอน
ครัง้ แรก
ตัวแปร
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ (MO)
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (CO)
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา (ME)
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (BH)
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน (ST)
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น (FR)
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์ (TC)
บุคลิกภาพแบบหวันไหว
่ (NR)
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (EX)
บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ (OP)
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (AG)
บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก (CS)

M
4.815
4.910
4.750
5.102
4.542
4.535
4.778
2.945
4.332
4.196
4.203
4.722

SD
0.709
0.683
0.636
0.759
1.322
1.32
1.299
1.023
0.836
0.776
1.046
0.688

Skewness Kurtosis
-0.091
-0.34
-0.111
-0.334
-0.038
-0.217
-0.252
-0.55
-0.235
-0.534
-0.163
-0.425
-0.267
-0.538
-0.001
-0.053
-0.014
-0.048
-0.01
-0.034
-0.025
-0.11
-0.056
-0.236

p-value
0.531
0.510
0.846
0.053
0.072
0.260
0.054
1.000
0.997
0.997
0.975
0.792

จากตาราง 17 เป็ นการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้
แรก ได้แปลงข้อมูลให้เป็ นค่าคะแนนปกติ (Normal Score) แล้วจึงนาไปทดสอบว่าข้อมูลตัวแปรสังเกตของกลุ่ม
ตัวอย่างในกลุ่มนิสิตที่มีประสบการณ์การสอนครัง้ แรก เป็ นโค้งปกติหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้ (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) โดยพิจารณาผลจาก
นัยสาคัญของทัง้ ค่าความเบ้และความโด่ง ซึ่งหากไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติแสดงว่าข้อมูลตัวแปรมีการแจกแจงเป็ น
โค้งปกติ ผลการทดสอบพบว่า ข้อมูลตัวแปรสังเกตของกลุม่ รวมไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ (P-value ของ Skewness
& Kurtosis มากกว่า 0.05) แสดงว่าข้อมูลตัวแปรสังเกตของกลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก มีการ
แจกแจงเป็ นโค้งปกติ จึงสรุปได้ว่า ข้อมูลตัวแปรสังเกตกลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก เป็ นไปตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นของการแจกแจงแบบโค้งปกติ
ตัวแปรที่มคี ่าเฉลีย่ มากที่สุด คือ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (M = 5.102) รองลงมาคือ
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (M = 4.91) และความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ (M = 4.815)
ตัวแปรที่มกี ารกระจายของข้อมูลมากที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับนักเรียน (SD = 1.322)
รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อน (SD = 1.320) ส่วนการกระจายของข้อมูลน้อย คือ ความฉลาด
ทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา (SD = 0.535)
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ตาราง 18 ค่าสถิติท่ใี ช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกตกลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอน
ครัง้ ทีส่ อง
ตัวแปร
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ (MO)
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (CO)
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา (ME)
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (BH)
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน (ST)
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น (FR)
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์ (TC)
บุคลิกภาพแบบหวันไหว
่ (NR)
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (EX)
บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ (OP)
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (AG)
บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก (CS)

M
5.021
5.142
4.989
5.326
5.037
4.963
4.980
2.569
4.479
4.398
4.473
4.873

SD
0.631
0.601
0.661
0.576
1.083
1.013
1.070
1.007
0.754
0.825
0.976
0.726

Skewness
-0.132
-0.181
-0.164
-0.309
-0.489
-0.267
-0.296
0.048
-0.002
-0.023
-0.055
-0.093

Kurtosis
-0.482
-0.421
-0.431
-0.573
-0.614
-0.529
-0.658
-0.181
-0.116
-0.117
-0.227
-0.383

p-value
0.188
0.227
0.234
0.022
0.002
0.052
0.008
0.879
0.979
0.970
0.800
0.418

จากตาราง 18 เป็ นการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้
ที่สอง ผูว้ ิจยั ได้แปลงข้อมูลให้เป็ นค่าคะแนนปกติ (Normal Score) แล้วจึงนาไปทดสอบว่าข้อมูลตัวแปรสังเกต
ของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สองเป็ นโค้งปกติหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้ (Skewness) ความโด่ ง (Kurtosis) โดย
พิจารณาผลจากนัยสาคัญของทัง้ ค่าความเบ้และความโด่ง ซึง่ หากไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตแิ สดงว่าข้อมูลตัวแปรมีการ
แจกแจงเป็ นโค้งปกติ ผลการทดสอบพบว่า ข้อมูลตัวแปรสังเกตของกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง
ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ (P-value ของ Skewness & Kurtosis มากกว่า 0.05) แสดงว่าข้อมูลตัวแปรสังเกตกลุ่ม
นิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง มีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ จึงสรุปได้ว่า ข้อมูลตัวแปรสังเกตกลุ่มนิสติ ที่มี
ประสบการณ์การสอนครัง้ ทีส่ อง เป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการแจกแจงแบบโค้งปกติ
ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่ างนิสิตกับอาจารย์ (M = 5.089) รองลงมาคือ
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (M = 4.983) ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (M = 4.926)
ตัว แปรที่มีการกระจายของข้อ มูลมากที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่ างนิ สิตกับเพื่อน (SD = 1.276)
รองลงมาคือ บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว (SD = 1.078) ส่วนการกระจายของข้อมูลน้อย คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
นิสติ กับนักเรียน (SD = 0.535)
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของนิสติ แบ่ง 3 ตอน คือ (1) รายงานผลเกี่ยวกับปัจจัยความสัมพันธ์ของปัจจัย
บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ประสบการณ์ระหว่างการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ที่มตี ่อความฉลาดทางวัฒนธรรม (2)
การรายงานผลเกี่ยวกับความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของความฉลาดทางวัฒนธรรม และ (3)
รายงานผลเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงความฉลาดทางวัฒนธรรมของกลุ่มนิสติ โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละ
ตอนมีดงั นี้

ตอนที่ 1 รายงานผลเกี่ ย วกับ ความสัม พัน ธ์เ ชิ ง สาเหตุ ข องปัจจัย บุ ค ลิ ก ภาพ 5 องค์ป ระกอบ
ประสบการณ์ระหว่างการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ที่สง่ ผลต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิ สติ
1.1 ผลการวิเ คราะห์ความสัมพัน ธ์เชิ ง สาเหตุของปัจจัยบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ประสบการณ์
ระหว่างการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ที่สง่ ผลต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิ สติ ในกลุ่มรวม
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ประสบการณ์ระหว่างการ
ฝึ กวิชาชีพ ทีส่ ่งผลต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ ในกลุ่มรวม
ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ตามกรอบแนวคิด ผลการประมาณค่ าความสัมพันธ์ตาม
สมมติฐ านหลัก พบว่ า ค่ า ดัช นี ค วามกลมกลืน ได้แ ก่ ค่ า ไค-สแควร์ (2) =318.85, df = 36, p = 0.00000,
RMSEA = 0.138, SRMR=0.063 , GFI=0.89 , CFI=0.93 , NFI=0.92 ซึ่ ง ค่ า ดัช นี ด ัง กล่ า วแสดงให้เ ห็ น ว่ า
รูปแบบความสัมพันธ์ท่พี ฒั นาขึ้นไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากค่าค่าไค-สแควร์ มีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ค่าสัดส่วนระหว่างไคสแควร์กบั องศาความอิสระ สู งกว่า 5.00 และพบว่า ค่ าดัชนีความ
กลมกลืนอื่นยังมีค่า ที่สูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนด ได้แก่ RMSEA ควรมีค่าไม่เกิน 0.08 SRMR ควรมีค่าไม่เกิน 0.10
GFI CFI NFI ไม่ควรตา่ กว่า 0.90 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับรูปแบบความสัมพันธ์ เพือ่ ให้ดชั นีความกลมกลืนอยู่
ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ โดยปรับให้เศษเหลือ (error) ของตัวแปรสังเกตบางค่าให้มคี วามสัมพันธ์กนั
ผลการประมาณค่ ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ หลังการปรับรูปแบบความสัมพันธ์ พบว่า
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่พี ฒั นาขึ้นมามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุท่พี ฒั นาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ ค่าไค-สแควร์
(2) = 86.34, df = 30, p = 0.00000, RMSEA = 0.068, SRMR = 0.039 , GFI = 0.97 , CFI = 0.98 ,
NFI = 0.97 ถึงแม้ว่าค่าไค-แสควร์จะมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึง่ ไม่ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด อาจจะเนื่องมาจาก 1) ความ
ซับซ้อนของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิง สาเหตุท่ีมีเส้นอิทธิพ ลหรือค่ าพารามิเตอร์จานวนมาก 2) ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ ขี นาด และ3) ค่าไค-สแควร์ เป็ นค่าทีม่ คี วามไวต่อการละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงแบบ
ปกติหลายตัวแปร (Multivariate Normality) (Kline. 2005) ดังนัน้ จึงพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในกลุ่มรวม พบว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ยี อมรับได้ทุกค่า ทัง้ นี้ ผลการวิเคราะห์ดงั ตาราง 19 และ
ภาพประกอบ 15
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ตาราง 19 คะแนนมาตรฐานของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ของกลุม่ รวม
ตัวแปรผล
ตัวแปรอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง ความฉลาดทาง
นิ สติ กับเพือ่ น
นิ สติ กับอาจารย์
นิ สติ กับนักเรียน
วัฒนธรรม
DE
-0.20
0.02
บุคลิกภาพ
IE
-0.12
แบบหวัน่ ไหว
TE
-0.20
-0.10
DE
-0.14**
-0.21**
0.32*
บุคลิกภาพ
IE
-0.17**
แบบแสดงตัว
TE
-0.14**
-0.21**
0.15
DE
0.20**
0.03
บุคลิกภาพ
IE
0.12**
แบบเปิ ดรับประสบการณ์
TE
0.20**
0.15
DE
0.67**
0.46**
0.52**
-0.49*
บุคลิกภาพ
IE
0.67**
แบบประนี ประนอม
TE
0.67**
0.46**
0.52**
0.18
DE
0.07
0.21
บุคลิกภาพ
IE
0.02
แบบมีจติ สานึ ก
TE
0.07
0.23
DE
0.32**
ความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ
IE
กับเพื่อน
TE
0.32**
DE
0.31**
ความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ
IE
กับอาจารย์
TE
0.31**
DE
0.60**
ความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ
IE
กับนักเรียน
TE
0.60**
2
R
0.42
0.23
0.42
0.61
2
ค่าไค-สแควร์ ( ) = 86.34, df = 30, p = 0.000, RMSEA = 0.068, SRMR = 0.039, GFI = 0.97, CFI = 0.98, NFI = 0.97
ความ
สัมพันธ์

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05,**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05,**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

ภาพประกอบ 15 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลมาตรฐานแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุ
และผลของความฉลาดทางวัฒนธรรมของกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอน ที่ปรับแก้ในกลุม่ รวม จานวน
323 คน
จากตาราง 18 และภาพประกอบ 15 พบผลการวิเคราะห์ซง่ึ สรุป เป็ นประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
1. ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้วดั ตัวแปรแฝง
จากภาพประกอบ เมือ่ พิจารณาแบบจาลองการวัดของตัวแปรแฝง ซึ่งได้กาหนดให้ทุกตัวแปรแฝงมีหน่ วย
การวัดเดียวกับตัวแปรสังเกตแรกของตัวแปรนัน้ ดังนัน้ ตัวแปรสังเกตแรก จึงไม่มกี ารทดสอบนัยสาคัญของค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ และตัวแปงแฝงที่มอี งค์ประกอบเดียวไม่สามารถประมาณค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดได้ ดังนัน้ ใน
การวิเคราะห์จึงได้ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด ค่านา้ หนักองค์ประกอบจึงเป็ นค่าคงที่ ไม่มกี ารทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติ
โดยที่ทุกตัวแปรสังเกตที่ค่านา้ หนักองค์ประกอบมีการทดสอบนัยสาคัญพบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรสังเกตมีนยั สาคัญ รวมทัง้ ในการพิจารณาค่านา้ หนักองค์ประกอบทีใ่ ช้วดั ตัวแปรสังเกตแฝง โดยมีเกณฑ์คือ ค่า
นา้ หนักองค์ประกอบในระดับดีเยี่ยมต้องมีค่านา้ หนักองค์ประกอบไม่นอ้ ยกว่า 0.71 ค่านา้ หนักองค์ประกอบในระดับดี
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มากต้องมีค่านา้ หนักองค์ประกอบไม่นอ้ ยกว่า 0.63 และค่านา้ หนักองค์ประกอบในระดับดีตอ้ งมีค่านา้ หนักไม่นอ้ ยกว่า
0.55 (Tabachnick; & Fidell. 2007) ซึง่ มีรายละเอียดของแต่ละตัวแปรแฝง ดังนี้
ตัวแปรแฝงความฉลาดทางวัฒนธรรม พบว่า ตัวแปรสังเกตมีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.69-0.87
แสดงว่า ตัวแปรสังเกตที่ใช้วดั ตัวแปรแฝงความฉลาดทางวัฒนธรรมมีค่านา้ หนักองค์ประกอบในระดับที่ดีมากถึงดี
เยี่ยม และตัวแปรสังเกตที่มคี ่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ แสดงว่ามี
ความสาคัญต่อตัวแปรแฝงความฉลาดทางวัฒนธรรมมากทีส่ ุด
2. ค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรผล โดยสรุปผลจากสมมติฐาน ดังนี้
2.1 สมมติฐานย่อยข้อที่ 1 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว บุคลิกภาพ
แบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก มี
อิทธิพลตรงกับความฉลาดทางวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีอทิ ธิพลตรงกับ
ความฉลาดทางวัฒนธรรม อย่ างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.33 ส่วนบุคลิกภาพ
แบบประนีประนอม มีอิทธิพลตรงทางลบกับความฉลาดทางวัฒนธรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.49 ผลการวิจยั จึงยอมรับสมมติฐานย่อยข้อที่ 1 บางส่วน
2.2 สมมติฐานย่อยข้อที่ 2 ประสบการณ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
นิสติ กับเพือ่ น ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน มีอทิ ธิพลตรงกับความ
ฉลาดทางวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ
กับอาจารย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน มีอิทธิพลตรงกับความฉลาดทางวัฒนธรรม อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.32, 0.31 และ 0.60 ตามลาดับ ผลการวิจยั จึงยอมรับ สมมติฐาน
ย่อยข้อที่ 2
2.3 สมมติฐานย่อยข้อที่ 3 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว บุคลิกภาพ
แบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีอิทธิพลทางตรงกับความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีอิทธิพลตรงทางลบกับความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับนักเรียน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.21 ผลการวิจยั จึงยอมรับสมมติฐานย่อยข้อที่ 3
บางส่วน
2.4 สมมติฐานย่อยข้อที่ 4 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพ
แบบประนี ประนอม มีอิทธิพ ลทางตรงกับความสัมพันธ์ระหว่ างนิ สิตกับเพื่อน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่ า
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีอิทธิพลตรงทางลบกับความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับเพื่อน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.14 และบุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีอิทธิพลตรงกับความสัมพันธ์
ระหว่างนิสติ กับเพื่อน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.67 ผลการวิจยั จึงยอมรับ
สมมติฐานย่อยข้อที่ 4
2.5 สมมติฐานย่ อยข้อที่ 5 บุคลิก ภาพ 5 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ บุค ลิกภาพแบบประนี ประนอม
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก มีอทิ ธิพลทางตรงกับความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
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บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีอิทธิพลทางตรงกับความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.46

ตอนที่ 2 รายงานผลเกี่ยวกับ ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลปัจจัยเชิ งสาเหตุของความฉลาดทาง
วัฒนธรรม
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุ
ขัน้ การวิเ คราะห์ การวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บแบบจ าลองโครงสร้า งความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุท่ีมีต่ อ
พฤติกรรมความฉลาดทางวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มนิ สิตที่มีประสบการณ์การสอนครัง้ แรก และกลุ่มนิ สิตที่มี
ประสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง แตกต่างกัน เป็ นการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปร
สัง เกตที่ใช้วดั ตัว แปรแฝง และเปรียบเทียบค่ าสัม ประสิทธิ์อิทธิพ ลของตัว แปรเชิง สาเหตุท่ีมีต่อตัว แปรผล มี
รายละเอียดดังนี้
ขัน้ ที่ 1 เป็ นการกาหนดให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหมือ นกัน
โดยไม่มกี ารกาหนดเงือ่ นไขให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีค่าอิทธิพลเท่ากันระหว่างกลุม่ ซึ่งหากแบบจาลองในขัน้
นี้มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่ม
เหมือนกัน แต่อาจแตกต่างกันที่ขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งจะได้นาแบบจาลองในขัน้ นี้เป็ นฐานในการ
ทดสอบในขัน้ ที่ 2
ขัน้ ที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่านา้ หนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตใดบ้างที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่ โดยมีขนั้ ตอนย่อยดังนี้
2.1 ขัน้ การกาหนดเงื่อนไขให้ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทุกตัวเท่ากันระหว่าง
กลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองในขัน้ นี้กบั ขัน้ ที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระ
เท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สอง หากมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่า มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตอย่างน้อย 1 ตัวที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะต้องทดสอบค้นหาว่ามีค่านา้ หนักองค์ประกอบ
ใดบ้างทีม่ คี ่าแตกต่างกันระหว่างกลุม่
2.2 ขัน้ การทดสอบว่ าค่ านา้ หนักองค์ประกอบมีค่าแตกต่ างกันระหว่ างกลุ่มหรือไม่ โดยการ
กาหนดเงื่อนไขให้ค่านา้ หนักองค์ประกอบนัน้ มีค่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่ าผลต่างไคสแควร์ระหว่างแบบจาลองนี้ กับขัน้ ที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับ ผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สอง หาก
มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตนี้มคี ่ าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยต้อง
ทดสอบทุกค่านา้ หนักองค์ประกอบทีม่ กี ารทดสอบนัยสาคัญ
2.3 ขัน้ สรุป โดยการกาหนดเงื่อนไขให้ค่านา้ หนักองค์ประกอบทุกตัวที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติมคี ่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองสรุป
ขัน้ ที่ 2 นี้ กับขัน้ ที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สอง ถ้าไม่มนี ยั สาคัญทาง
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สถิติ แสดงว่าแบบจาลองทัง้ สองมีความกลมกลืน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งจะได้นาแบบจาลองสรุปในขัน้ ที่ 2 นี้เป็ นฐาน
ในการทดสอบความแตกต่างของค่าอิทธิพลในการวิเคราะห์ในขัน้ ที่ 3 ต่อไป
การวิเคราะห์เพื่อหาว่าค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตใดบ้างที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ถ้า
พบว่าค่านา้ หนักองค์ประกอบทุกตัวแปรสังเกตแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ก็ไม่ควรที่จะวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลีย่
ตัวแปรแฝง เพราะอย่างน้อยที่สุดที่จะทาให้แปลความหมายของความแตกต่างค่ าเฉลี่ยตัวแปรแฝงได้ ตัวแปรแฝง
จะต้องมีความเท่าเทียมกันในการวัดบางส่วน (Partial measurement invariance) ที่ค่านา้ หนักองค์ประกอบในการ
วัดตัวแปรแฝงอย่างน้อย 1 ค่า จะต้องเท่ากันระหว่างกลุม่ (Byrne; Shavelson; & Muthén. 1989)
ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่าอิทธิพ ลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัวแปรผลใดบ้างที่แตกต่าง
กันระหว่างกลุม่ โดยมีขนั้ ตอนย่อยดังนี้
3.1 ขัน้ การกาหนดเงื่อนไขให้ค่าอิทธิพลทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจาก
ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองในขัน้ ตอนนี้กบั แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศา
อิสระของแบบจาลองทัง้ สอง หากพบว่า ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองในขัน้ นี้กบั แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 มี
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า มีค่าอิทธิพลอย่างน้อย 1 ตัวที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะต้องทดสอบค้นหาว่ามี
ค่าอิทธิพลใดบ้างทีม่ คี ่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
3.2 ขัน้ การทดสอบว่าค่าอิทธิพลมีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรือไม่ โดยการกาหนดเงือ่ นไขให้มี
ค่ าอิทธิพลนัน้ มีค่าเท่ากันระหว่ างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่ าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองนี้กบั
แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สอง หากมีนยั สาคัญทาง
สถิติ แสดงว่า ค่าอิทธิพลนี้มคี ่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยทดสอบความแตกต่างทุกค่าอิทธิพล
3.3 ขัน้ สรุป โดยการกาหนดเงื่อนไขให้ค่าอิทธิพลที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติมีค่าเท่ากัน
ระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 3 นี้กบั แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2
ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สอง ถ้าไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่าแบบจาลอง
ทัง้ สองมีความกลมกลืนไม่แตกต่างกัน ซึ่งจะได้นาแบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 3 นี้เป็ นแบบจาลองสรุป เพื่อตรวจสอบผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่านา้ หนักองค์ประกอบและค่าอิทธิพลที่แตกต่างกันระหว่างกลุม่
ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความฉลาดทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มนิสิตที่มีประสบการณ์การสอนครัง้ แรก และกลุ่มนิสิตที่มีประสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง
จาเป็ นต้องทดสอบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ช่วงเวลา และปรับแบบจาลองกลุ่มรวมให้มคี วามสอดคล้อง
กลมกลืนก่อน
ผลการวิเคราะห์ในแต่ละขัน้ ตอนและรายละเอียดต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 เป็ นการกาหนดให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุม่ มีรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหมือนกัน โดย
ไม่มกี ารกาหนดเงือ่ นไขให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีค่าอิทธิพลเท่ากันระหว่างกลุม่ ซึ่งในการตรวจสอบพิจารณา
จากดัชนีความกลมกลืน
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ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า แบบจาลอง
โครงสร้า งความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปรในแบบจ าลองทัง้ สองกลุ่ม เหมือ นกัน แต่ อ าจแตกต่ า งกัน ที่ข นาด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ค่าไค-สแควร์ (2) =92.49, df =58, p =0.00269, RMSEA =0.057, 2/df
=1.595 ซึง่ จะได้นาแบบจาลองในขัน้ นี้เป็ นฐานในการทดสอบในขัน้ ที่ 2
ขัน้ ที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตใดบ้างที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่ โดยมีขนั้ ย่อยดังนี้
2.1 ขัน้ การกาหนดเงือ่ นไขให้ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตในการวัดตัวแปรแฝงทุกตัว
เท่ากันระหว่างกลุม่
ผลการทดสอบพบว่า ค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองในขัน้ ที่ 2.1 กับขัน้ ที่ 1 ที่ระดับ
องศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สองมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (2diff =8.46, dfdiff =3, p =
0.03740) แสดงว่า มีค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอย่างน้อย 1 ตัวแปรทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
2.2 ขัน้ การทดสอบความแตกต่างกันของค่านา้ หนักองค์ประกอบทุกค่าทีม่ กี ารทดสอบนัยสาคัญ
ผลการทดสอบพบว่า ค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองในการทดสอบความแตกต่างกัน
ของค่านา้ หนักองค์ประกอบ 12 ตัวแปรสังเกต กับขัน้ ที่ 1 มีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05 จานวน 1 ตัวแปรสังเกต
แสดงว่า มีค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม จานวน 1 ตัวแปรสังเกต โดยมีผล
การวิเคราะห์ดงั ตาราง 20
ตาราง 20 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตเฉพาะทีม่ คี วามแตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่

เงือ่ นไข

2

df

p

1. ค่ า น า้ หนัก องค์ประกอบตัวแปรสัง เกต 96.80 59 0.00140
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญ
ั ญา
ต่อความฉลาดทางวัฒนธรรม
( CUL
ME)

RMSEA 2/df
0.059

1.641

เงือ่ นไขความไม่แปรเปลี่ยน
P
2 df
4.31
1
0.03789

จากตาราง 20 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตเฉพาะที่
มีความแตกต่างกันระหว่างกลุม่ พบว่า ขัน้ การกาหนดเงือ่ นไขให้นา้ หนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตความฉลาดทาง
วัฒนธรรมด้านอภิปญั ญาต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมในแบบจาลองเท่ากันระหว่างกลุ่ม พบว่า ผลต่างไค-สแควร์
ระหว่างแบบจ าลองนี้ กับขัน้ ที่ 1 มีนยั สาคัญทางสถิติ (2diff = 4.31, dfdiff = 1, p = 0.03789) แสดงว่า นา้ หนัก
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องค์ประกอบตัวแปรสังเกตสังเกตความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญาต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมแตกต่าง
กันระหว่างกลุม่
2.3 สรุปขัน้ ที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์โดยการกาหนดเงื่อนไขให้ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปร
สังเกตทีใ่ ช้วดั ตัวแปรแฝงทุกตัวที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเท่ากันระหว่างกลุม่ ผลการวิเคราะห์พบว่า
ค่าไค-สแควร์ (2) = 96.53, df = 63, p = 0.00195, RMSEA = 0.058, 2/df = 1.609
ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองทัง้ สองไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
(2diff = 4.04, dfdiff = 2, p = 0.13266) แสดงว่า แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 มีความกลมกลืนไม่แตกต่างกับแบบจาลอง
ขัน้ ที่ 1 ซึง่ จะได้นาแบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 นี้ ไปเป็ นแบบจาลองฐานในการทดสอบความแตกต่างกันของค่าอิทธิพล
ขัน้ ที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัวแปรผลใดบ้างที่แตกต่าง
กันระหว่างกลุม่ โดยมีขนั้ ย่อยดังนี้
3.1 ขัน้ การกาหนดเงื่อนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรสังเกตที่มตี ่อตัวแปรผลทุกตัวเท่ากันระหว่าง
กลุม่
ผลการทดสอบพบว่า ค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองในขัน้ ที่ 3.1 กับแบบจาลองสรุป
ขัน้ ที่ 2 ทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สองมีนยั สาคัญทางสถิติ (2diff = 144.73,
dfdiff = 16, p = 0.00004) แสดงว่า มีค่าอิทธิพลอย่างน้อย 1 ตัวทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุม่
3.2 ขัน้ การทดสอบความแตกต่างกันของค่าอิทธิพล
ผลการทดสอบพบว่า ค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองในการทดสอบความแตกต่างกัน
ของค่าอิทธิพล 16 ค่าอิทธิพล กับแบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 จานวน 4 ค่าอิทธิพล
แสดงว่า มีค่าอิทธิพลทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุม่ จานวน 4 ค่าอิทธิพล โดยมีผลการวิเคราะห์ดงั ตาราง 21

125
ตาราง 21 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าอิทธิพลเฉพาะทีม่ คี วามแตกต่างกันระหว่างกลุม่
เงือ่ นไขความไม่แปรเปลี่ยน
เงือ่ นไข
p
RMSEA 2/df 2
df
2 df
p
(ผลต่าง) (ผลต่าง)
1. ค่ า อิท ธิ พ ลตัว แปรบุค ลิก ภาพแบบ 104.30 61 0.00047 0.062 1.710 7.77
1
0.00531
ป ร ะ นี ป ร ะ น อ ม ที่ มี ต่ อ ตั ว แ ป ร
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน
(Agree
Student)
2. ค่ า อิท ธิ พ ลตัว แปรบุค ลิก ภาพแบบ 120.27 61 0.00001 0.073 1.972 23.74
1
0.00000
ป ร ะ นี ป ร ะ น อ ม ที่ มี ต่ อ ตั ว แ ป ร
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น
(Agree
Friend)
3. ค่ า อิท ธิ พ ลตัว แปรบุค ลิก ภาพแบบ 125.68 61 0.00000 0.076 2.060 29.15
1
0.00000
ป ร ะ นี ป ร ะ น อ ม ที่ มี ต่ อ ตั ว แ ป ร
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
(Agree
Teacher)
4. ค่ าอิทธิพลตัวแปรบุคลิกภาพแบบมี 105.43 61 0.00036 0.063 1.728 8.9
1
0.00285
จิต ส านึ ก ที่มีต่ อ ตัว แปรความสัม พัน ธ์
ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
(Consci
Teacher)

จากตาราง 21 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่ าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่ีมีต่อตัวแปรผล
เฉพาะทีม่ คี วามแตกต่างกันระหว่างกลุม่ พบว่า
1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่ าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่ีมีต่อตัวแปรผลเฉพาะที่มีความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม พบว่าขัน้ การกาหนดเงือ่ นไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรบุคลิกภาพแบบประนีประนอมที่มตี ่อ
ตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียนเท่ากันระหว่างกลุม่ ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์
ระหว่างแบบจาลองนี้กบั แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 พบว่า มีนยั สาคัญทางสถิติ (2diff =7.77, dfdiff =1, p =0.00531)
แสดงว่า ค่ าอิทธิพลตัวแปรบุคลิกภาพแบบประนีประนอมที่มีต่อตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับนักเรียน
แตกต่างกันระหว่างกลุม่
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่ าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่ีมีต่อตัวแปรผลเฉพาะที่มีความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม พบว่าขัน้ การกาหนดเงือ่ นไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรที่บุคลิกภาพแบบประนีประนอมที่มี
ต่อตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อนเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์
ระหว่างแบบจาลองนี้กบั แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 พบว่า มีนยั สาคัญทางสถิติ (2diff =23.74, dfdiff =1, p =0.00000)
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แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรของที่บุคลิกภาพแบบประนีประนอมที่มตี ่อตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อน
แตกต่างกันระหว่างกลุม่
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่ าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่ีมีต่อตัวแปรผลเฉพาะที่มีความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม พบว่าขัน้ การกาหนดเงือ่ นไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรบุคลิกภาพแบบประนีประนอมที่มตี ่อ
ตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์เท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์
ระหว่างแบบจาลองนี้กบั แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 พบว่า มีนยั สาคัญทางสถิติ (2diff =29.15, dfdiff =1, p =0.00000)
แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรของบุคลิกภาพแบบประนีประนอมที่มตี ่อตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
แตกต่างกันระหว่างกลุม่
4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่ าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่ีมีต่อตัวแปรผลเฉพาะที่มีความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม พบว่าขัน้ การกาหนดเงือ่ นไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกที่มตี ่อตัว
แปรความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์เท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์
ระหว่างแบบจาลองนี้ กบั แบบจ าลองสรุ ปขัน้ ที่ 2 พบว่ า มีนยั สาคัญทางสถิติ (2diff =8.9, dfdiff =1, p =0.00285)
แสดงว่า ค่ าอิทธิพลตัวแปรของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกที่มีต่อตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์
แตกต่างกันระหว่างกลุม่
3.3 สรุปขัน้ ที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์โดยการกาหนดเงือ่ นไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัว
แปรผลทุกตัวทีไ่ ม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญเท่ากันระหว่างกลุม่
ผลการทดสอบพบว่า ผลต่ างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองทัง้ สองไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
(2diff =16.79, dfdiff = 11, p = 0.11424) แสดงว่า แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 3 มีความกลมกลืนแตกต่างกับแบบจาลอง
สรุปขัน้ ที่ 2 แต่แบบจาลองขัน้ ที่ 3 ยังมีความกลมกลืนจึงได้นาแบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 3 เป็ นแบบจาลองที่ใช้สรุปผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่านา้ หนักองค์ประกอบและค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัวแปรผลที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่ แสดงค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานตามตาราง 22 และภาพประกอบ 16
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ตาราง 22 คะแนนมาตรฐานของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ของกลุม่ นิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรกและกลุม่ นิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง
ตัวแปรผล
ตัวแปรอิสระ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง ความฉลาดทาง
นิ สติ กับเพือ่ น
นิ สติ กับอาจารย์
นิ สติ กับนักเรียน
วัฒนธรรม
DE
-0.18*
-0.04
บุคลิกภาพ
IE
-0.09
แบบหวัน่ ไหว
TE
-0.18*
-0.13
DE
-0.11*
-0.18*
0.14
บุคลิกภาพ
IE
-0.10*
แบบแสดงตัว
TE
-0.11*
-0.18*
0.04
DE
0.19*
0.22**
บุคลิกภาพ
IE
0.11*
แบบเปิ ดรับประสบการณ์
TE
0.19*
0.33**
DE
0.89** (0.46**)
0.72** (0.17)
0.78** (0.44**)
-0.21
บุคลิกภาพ
IE
0.33**
แบบประนี ประนอม
TE
0.89** (0.46**)
0.72** (0.17)
0.78** (0.44**)
0.12
DE
-0.03 (0.30*)
0.05
บุคลิกภาพ
IE
0.07
แบบมีจติ สานึ ก
TE
-0.03 (0.30*)
0.12
DE
0.15
ความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ
IE
กับเพื่อน
TE
0.15
DE
0.21**
ความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ
IE
กับอาจารย์
TE
0.21**
DE
0.50**
ความสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ
IE
กับนักเรียน
TE
0.50**
2
R
0.45 (0.55)
0.67 (0.64)
0.43 (0.50)
0.59 (0.45)
2
ค่าไค-สแควร์ ( ) = 113.32, df = 72, p = 0.001, RMSEA = 0.056, SRMR = 0.053, GFI = 0.96, CFI = 0.98, NFI = 0.96
ความ
สัมพันธ์

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05,**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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หมายเหตุ

1)
เป็ นเส้นอิทธิพลที่มคี วามแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
2) ค่าที่อยู่นอกวงเล็บเป็ นค่าสัมประสิทธิ์ของกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก; และค่าที่อยู่ในวงเล็บเป็ นค่าสัมประสิทธิ์ของกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การ
สอนครัง้ ทีส่ อง

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05,**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

ภาพประกอบ 16 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลมาตรฐานเปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ปัจจัยเชิงสาเหตุท่มี ตี ่อความฉลาดทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มนิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรกและกลุ่ม
นิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ทีส่ อง โดยแสดงเส้นทีม่ คี วามแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
จากตาราง 22 และภาพประกอบ 16 เป็ น ผลการประมาณค่ า สัม ประสิทธิ์อิทธิพ ลมาตรฐาน ในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุท่มี ตี ่อความฉลาดทางวัฒนธรรมระหว่าง
กลุ่มนิสิตที่มีประสบการณ์การสอนครัง้ แรกและกลุ่มนิสิตที่มีประสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง ผลการวิเคราะห์
พบว่า แบบจาลองมีความกลมกลืนไม่แตกต่ างกับแบบจาลองที่ไม่มีการกาหนดเงื่อนไขให้มีค่าสัมประสิทธิ์ใดๆ
เท่ า กัน ระหว่ า งกลุ่ม จึง ได้น าแบบจ าลองนี้ เ ป็ น แบบจ าลองที่ใ ช้สรุ ป ผลการวิเ คราะห์เปรีย บเทีย บค่ า น า้ หนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่วดั ตัวแปรแฝงและค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัวแปรผลที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่
แบบจาลองได้กาหนดให้ทุกตัวแปรแฝงมีหน่ วยการวัดเดียวกับตัวแปรสังเกตแรกของตัวแปรแฝงนัน้
ดังนัน้ ตัวแปรสังเกตแรกจึงไม่มีการทดสอบนัยสาคัญของค่านา้ หนั กองค์ประกอบ ดังนัน้ ในการเปรียบเทียบค่ า
นา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตจึงเป็ นการเปรียบเทียบค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอื่นที่ไม่ได้
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ใช้หน่วยการวัดของตัวแปรแฝง จากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตส่วนใหญ่ไม่
แตกต่างกันระหว่างกลุม่ พบค่านา้ หนักองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุม่ 1 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญาที่ใช้วดั ตัวแปร
แฝงความฉลาดทางวัฒนธรรมที่พบว่ากลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก มีค่านา้ หนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.60 ส่วนกลุม่ นิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ทีส่ อง มีค่านา้ หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.79 แสดงว่า กลุ่มนิสติ ที่
มีประสบการณ์การสอนครัง้ แรก มีค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิ
ปัญญาทีว่ ดั ตัวแปรแฝงความฉลาดทางวัฒนธรรมทีส่ ูงกว่ากลุ่มนิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุ ยังพบว่า
ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัวแปรผลโดยส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ทัง้ นี้มคี ่าอิท ธิพลที่แตกต่าง
กันระหว่างกลุม่ 4 ค่าอิทธิพล คือ
1. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุ บุคลิกภาพแบบประนีประนอมที่มตี ่อตัวแปรผลความสัมพันธ์ระหว่าง
นิสติ กับนักเรียน ซึง่ พบว่ากลุม่ นิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.78 ส่วนกลุ่มนิสติ ที่มี
ประสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.44 แสดงว่า กลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก มี
ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุบคุ ลิกภาพแบบประนีประนอมทีม่ ตี ่อตัวแปรผลความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน
สูงกว่ากลุม่ นิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ทีส่ อง
2. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุบุคลิกภาพแบบประนีประนอมที่มตี ่อตัวแปรผลความสัมพันธ์ระหว่าง
นิสติ กับเพื่อน ซึ่งพบว่ากลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.89 มีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ส่วนกลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.46 มีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 แสดงว่า กลุ่มนิสิตที่มีประสบการณ์การสอนครัง้ แรก มีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุบุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอมที่มตี ่อตัวแปรผลความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ นสูงกว่า กลุม่ นิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่
สอง
3. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุบุคลิกภาพแบบประนีประนอมที่มตี ่อตัวแปรผลความสัมพันธ์ระหว่าง
นิสติ กับอาจารย์ ซึ่งพบว่ากลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.72 ส่วนกลุ่มนิสติ ที่มี
ประสบการณ์การสอนครัง้ ทีส่ อง มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.17 แสดงว่า กลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก มี
ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุบุคลิกภาพแบบประนีประนอมที่มตี ่อตัวแปรผลความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับ อาจารย์
สูงกว่ากลุม่ นิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ทีส่ อง
4. ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกที่มตี ่อตัวแปรผลความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต
กับอาจารย์ ซึ่งพบว่ากลุ่มนิสิตที่มีประสบการณ์การสอนครัง้ แรก มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.03 ส่วนกลุ่มนิสิตที่มี
ประสบการณ์การสอนครัง้ ทีส่ อง มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.30 แสดงว่า กลุม่ นิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง มี
ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกที่มตี ่อตัวแปรผลความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์สูง
กว่ากลุม่ นิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุ ของ
ความฉลาดทางวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มนิ สติ ที่มีประสบการณ์การสอนครัง้ แรกและกลุ่มนิ สติ ที่มีประสบการณ์การ
สอนครัง้ ที่สอง
ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุของความฉลาดทางวัฒนธรรม
ระหว่างกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรกและกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง นอกจากการ
เปรียบเทียบค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้วดั ตัวแปรแฝงและค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อ
ตัว แปรผลลัพ ธ์แล้ว การวิเคราะห์เปรีย บเทีย บค่ าเฉลี่ยตัว แปรแฝงของแบบจ าลองถือ ว่ า เป็ นขัน้ ตอนสาคัญ
เนื่ อ งจากผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทีย บจะทาให้เห็น ว่ า กลุ่ม ช่ ว งเวลาในการวัด ครัง้ แรก และกลุ่มนิ สิตที่มี
ประสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง มีค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงที่ศึกษาในการวิจยั แตกต่างกันหรือไม่ เพื่อที่จะสามารถทา
ความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจาลอง ดัง
ตาราง 23 โดยมีละเอียดดังนี้
ตาราง 23 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุของความ
ฉลาดทางวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรกและกลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การ
สอนครัง้ ทีส่ อง

ตัวแปร

1. ความฉลาดทางวัฒนธรรม
2. ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น
4. ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
5. บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว
6. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
7. บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์
8. บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
9. บุคลิกภาพแบบมีจติ สานึก

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง
กลุ่มนิ สติ ที่มี
ไม่
กลุ่มนิ สติ ที่มี
ประสบการณ์การสอน แตกต่าง ประสบการณ์การสอน
ครัง้ แรก
กัน
ครัง้ ที่สอง
0.01
0.29*
0.31**
0.07
0.38**
0.15
0.20*
0.27**
0.15*

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05,**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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จากตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัย
เชิงสาเหตุและผลของความฉลาดทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มนิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรกและกลุม่ นิสติ ที่
มีประสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง ซึ่งในการวิเคราะห์ได้กาหนดให้กลุม่ นิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก เป็ น
กลุม่ ฐาน และกลุม่ นิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ทีส่ องเป็ นกลุม่ เปรียบเทียบ ดังนัน้ หากพบผลว่าตัวแปรแฝงมี
ค่าดัชนีเป็ นลบ แสดงว่า กลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์
การสอนครัง้ ที่สอง แต่หากพบผลว่าตัวแปรแฝงมีค่าดัชนีเป็ นบวก แสดงว่า กลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้
แรก มีค่าเฉลีย่ ตา่ กว่ากลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุท่มี ตี ่อความฉลาดทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก
และกลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง มีค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จ านวน 3 ตัว แปรแฝง ได้แ ก่ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งนิ สิต กับ นัก เรี ย น บุ ค ลิก ภาพแบบเปิ ด รับ
ประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.01 จานวน 3 ตัวแปรแฝง ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อน บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพ
แบบหวัน่ ไหว โดยมีตวั แปรบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวเป็ นตัวแปรแฝงที่มคี ่าลบ แสดงว่ า กลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์
การสอนครัง้ แรกสูงกว่ากลุม่ นิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ทีส่ อง

ตอนที่ 3 รายงานผลเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงความฉลาดทางวัฒนธรรมของกลุม่ นิ สติ
ความฉลาดทางวัฒนธรรม มีการวัด 3 ครัง้ มีค่าเฉลีย่ ในภาพรวมของตัวแปรความฉลาดทางวัฒนธรรม
ดังปรากฎในตารางที่ 24
ตาราง 24 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และช่วงคะแนน ของความฉลาดทางวัฒนธรรมการวัด 3 ครัง้
การวัดความฉลาดทางวัฒนธรรม
ความฉลาดทางวัฒนธรรมในการวัดครัง้ ที่ 1
ความฉลาดทางวัฒนธรรมในการวัดครัง้ ที่ 2
ความฉลาดทางวัฒนธรรมในการวัดครัง้ ที่ 3

Mean
4.9788
5.1303
5.0621

SD
0.4909
0.64986
0.48061

ช่วงคะแนน
ตา่ สุด
สูงสุด
1
6
1
6
1
6

ตาราง 24 จากการวัดความลาดทางวัฒนธรรมภาพรวม ในการวัด 1 ครัง้ ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 พบว่า
ค่าเฉลี่ยของความฉลาดทางวัฒนธรรมในภาพรวม พบว่า ความฉลาดทางวัฒนธรรมในการวัดครัง้ ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 4.9788 (SD= 0.4909) ความฉลาดทางวัฒ นธรรมในการวัด ครัง้ ที่ 2 มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 5.1303 (SD=
0.64986) ความฉลาดทางวัฒนธรรมในการวัด ครัง้ ที่ 3 มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 5.0621 (SD= 0.48061)
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เนื่องจากความฉลาดทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยตัวดัชนีบ่งชี้ 4 ตัว คือ ความฉลาดทางวัฒนธรรม
ทางด้านอภิปญั ญา ความฉลาดทางวัฒนธรรมทางด้านปัญญา ความฉลาดทางวัฒนธรรมทางด้านแรงจูงใจ ความ
ฉลาดทางวัฒนธรรมทางด้านพฤติกรรม ดังปรากฏในตารางที่ 25
ตาราง 25 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และช่วงคะแนน ของดัชนีบง่ ชี้ความฉลาดทางวัฒนธรรมการวัด
3 ครัง้

ตัวบ่งชี้ความฉลาดทางวัฒนธรรม
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม

ช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่
1
2
Mean
SD Mean SD
4.72
0.512 4.98 0.745
5.01
0.545 5.33 0.693
4.75
0.597 4.99 0.767
5.02
0.548 5.29 0.568

3
Mean
4.90
5.14
4.76
5.06

SD
0.643
0.501
0.595
0.490

ช่วง
คะแนน
1-6
1-6
1-6
1-6

ตาราง 25 จากการติดตามตัวแปรทัง้ 4 ตัวนี้ ในช่วงเวลาที่นิสติ ฝึ กวิชาชีพช่วงเวลาในการวัด1 ครัง้ ครัง้
ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 พบว่า ค่าเฉลีย่ ทัง้ 4 ตัวแปรบ่งชี้ของความฉลาดทางวัฒนธรรมมีการเปลีย่ นแปลงโดยจะเพิ่มใน
ช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่ 2 มีทิศทางที่ลดลงในช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่ 3 โดยนิสติ รายงานว่าตนเองมีความฉลาด
ทางวัฒนธรรมด้านปัญญาสูงกว่าตัวแปรอีก 3 ตัว ตลอดช่วง 3 ช่วงเวลาที่วดั อย่างไรก็ตาม ค่าของตัวแปรทัง้ 4
ตัว ตลอดการเก็บข้อมูล 3 ช่วงเวลาทีเ่ ก็บข้อมูลอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
ช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่ 1 ตัวบ่งชี้ท่มี คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม(M =
5.02) รองลงมาคือ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (M = 5.01)
ช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่มี คี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (M =
5.33) รองลงมาคือ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (M = 5.29)
ช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่ 3 ตัวบ่งชี้ท่ีมีค่าเฉลี่ยสู งสุดคือ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (M
=5.14) รองลงมาคือ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (M = 5.06)
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ตาราง 26 ผลการวิเ คราะห์คะแนนความฉลาดทางวัฒ นธรรม ด้ว ยการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบวัด ซา้
(ANOVA with Repeated Measures) ในระยะการวัด 3 ครัง้
แหล่งความแปรปรวน
เวลา
ความคลาดเคลือ่ น

SS
0.507
17.010

df
2
86

MS
0.253
.198

F
1.281

จากตาราง 26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซา้ 3 ครัง้ ของตัวแปรความฉลาดทางวัฒนธรรม
ภาพรวมในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ ิจยั ทาการวัดจานวน 3 ครัง้ ซึ่งจานวนการวัดซา้ มีมากกว่า 2 ครัง้ ทาให้ผูว้ ิจยั ต้อง
วิเคราะห์ขอ้ ตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับ Sphericity ผูว้ ิจยั จึงทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นนี้ดว้ ยสถิติทดสอบ Mauchly
พบว่ า ไม่มีน ัย ส าคัญ ทางสถิติ (Chi-Square = 4.878, p>.05) จึง พิจ ารณาค่ า ประมาณ Epsilon ด้ว ยวิธีข อง
Sphericity assumed ผลการวิเคราะห์พบว่า ช่วงเวลาการการวัดซา้ ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ (F = 1.281, p>.05)
แสดงว่า นัน่ คือ เมือ่ เวลาผ่านไป ความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพไม่มคี วามแตกต่างกัน
ทัง้ ในช่วงฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเสร็จในเทอมที1่ (1 ครัง้ ) กาลังฝึ กวิชาชีพในเทอมที่ 2 ได้ 1 เดือน (ครัง้ ที่ 2) และ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเสร็จในเทอมที่ 2 (ครัง้ ที่ 3)
ตาราง 27 ผลการทดสอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคู่ ของความฉลาดทางวัฒนธรรมในแต่ละครัง้ ของ
การวัด
ตัวแปร
ความฉลาดทางวัฒนธรรม

ครัง้ ในการวัด
1
2
3

คะแนนเฉลี่ย
4.979
5.130
5.062

เปรียบเทียบรายคู่
T2-T1
T3-T1
T3-T2

ผลต่างคะแนนเฉลี่ย
0.152
0.083
-0.068

SE
0.108
0.081
0.093

จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการวัดในครัง้ ที่ 1 ค่ าเฉลี่ย 4.979 วัดในครัง้ ที่ 2 ค่าเฉลี่ย
5.130 วัดในครัง้ ที่ 3 ค่าเฉลี่ย 5.062 และพบว่าเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ในแต่ละครัง้ ของการวัด พบว่า ไม่มคี วาม
แตกต่างกันทุกคู่ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
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ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์คะแนนความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซา้ (ANOVA with Repeated Measures) ในระยะการวัด 3 ครัง้
ตัวแปร
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม

แหล่งความ
แปรปรวน
เวลา
ความคลาดเคลือ่ น
เวลา
ความคลาดเคลือ่ น
เวลา
ความคลาดเคลือ่ น
เวลา
ความคลาดเคลือ่ น

SS

df

0.285
30.012
2.236
31.514
0.941
38.837
0.311
22.591

1.871
80.460
1.619
69.616
1.692
72.752
1.878
80.768

MS
0.152
0.373
1.381
9.453
0.556
0.534
0.166
0.280

F
0.408
3.051
1.042
0.582

จากตาราง 28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซา้ 3 ครัง้ ของตัวแปรความฉลาดทางวัฒนธรรม
แยกตามองค์ประกอบในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ทาการวัดจานวน 3 ครัง้ ซึ่งจานวนการวัดซา้ มีมากกว่า 2 ครัง้ ทาให้
ผูว้ ิจยั ต้องวิเคราะห์ขอ้ ตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับ Sphericity ผูว้ ิจยั จึงทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นนี้ดว้ ยสถิติทดสอบ
Mauchly พบว่าไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ) จึงพิจารณาค่าประมาณ Epsilon ด้วยวิธีของ Sphericity assumed ผล
การวิเคราะห์พบว่า พบว่า ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจไม่มคี วามแตกต่างกันในแต่ละครัง้ ของการวัด
(F=0.408), ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญาไม่มคี วามแตกต่างกันในแต่ละครัง้ ของการวัด (F=3.051),ความ
ฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญาไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละครัง้ ของการวัด (F=1.042), ความฉลาดทาง
วัฒนธรรมด้านพฤติกรรมไม่มคี วามแตกต่างกันในแต่ละครัง้ ของการวัด (F=0.582) นัน่ คือ เมือ่ เวลาผ่านไป ความ
ฉลาดทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านของนิสติ ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพไม่มคี วามแตกต่างกันทัง้ ในช่วงฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพเสร็จในเทอมที่1 (ครัง้ ที่ 1) กาลัง ฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพในเทอมที่ 2 ได้ 1 เดือน (ครัง้ ที่ 2) และฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพเสร็จในเทอมที่ 2 (ครัง้ ที่ 3)
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ตาราง 29 ผลการทดสอบการวิเ คราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา ความฉลาดทางวัฒนธรรม
ด้านพฤติกรรมในแต่ละครัง้ ของการวัด

ตัวแปร

ครัง้ ในการวัด

ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา

ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา

ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม

คะแนน
เฉลี่ย
4.988
5.083
4.985
4.909
5.227
5.085
4.788
4.864
4.992
5.1455
5.2409
5.1319

เปรียบเทียบ
รายคู่
T2-T1
T3-T1
T3-T2
T2-T1
T3-T1
T3-T2
T2-T1
T3-T1
T3-T2
T2-T1
T3-T1
T3-T2

ผลต่างคะแนน
เฉลี่ย
0.098
0
-0.098
0.318
0.176
-0.142
0.076
0.205
0.129
0.095
-0.014
-0.109

SE
0.137
0.109
0.130
0.157
0.108
0.116
0.158
0.108
0.157
0.114
0.095
0.118

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคู่ของความฉลาดทางวัฒนธรรม
ด้านแรงจูงใจ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา ความฉลาดทาง
วัฒนธรรมด้านพฤติกรรมในแต่ละครัง้ ของการวัด พบว่า ค่าเฉลีย่ ในการวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญา ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้าน
พฤติกรรม ครัง้ ที่ 1 กับครัง้ ที่ 2, ครัง้ ที่ 3 กับครัง้ ที่ 1, ครัง้ ที่ 3 กับครัง้ ที่ 2 ไม่แตกต่างกัน

บทที่ 5
บทสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การศึกษาความฉลาดทางวัฒนธรรมและปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงความฉลาดทางวัฒนธรรม
ของนิสติ นักศึกษา: การวิจยั ผสานวิธี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาประสบการณ์
ความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อทาความเข้าใจถึงความหมายของความฉลาดทาง
วัฒนธรรมของนิสติ โดยใช้วธิ ีวทิ ยาปรากฎการณ์วทิ ยาแบบตีความของไฮเดกเกอร์ และใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุม่ นิสติ ผูท้ ่มี กี ารทากิจกรรมทีห่ ลากหลาย จานวน 6 คน ทัง้ เพศชายและเพศหญิง และระยะที่
2 เป็ นการนาข้อค้นพบจากการศึกษาระยะที่ 1 มาสร้างเป็ นแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรม โดยมีวตั ถุประสงค์
หลัก คือ เพือ่ ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของความฉลาดทางวัฒนธรรมในการฝึ กประสบการณ์
สอนของนิสติ โดยกลุม่ ตัวอย่างในวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เป็ นนิสติ ที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชัน้ ปี
ที่ 5 จานวน 136 คน และ 187 คนและ ข้อที่ 2 เป็ นนิสิตที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชัน้ ปี ท่ี 5
จานวน 180 คน และ 187 คน วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 ครัง้ ที่ 2 จานวน 44 คน
ตัวแปรตามที่ศึกษาในครัง้ นี้ คือ ความฉลาดทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 มิติ 1. ความฉลาดทาง
วัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ 2. ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา 3. ความฉลาดทางวัฒนธรรมอภิปญั ญา 4.
ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม
เครื่องมือในการวิจยั ในระยะที่ 2 ประกอบด้วย 1) แบบวัดการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2) แบบวัด
สัมพันธภาพระหว่างนิสิตและเพื่อน 3) แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนิสิต 4) แบบวัดความฉลาดทาง
วัฒนธรรม 5.บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ

ตอนที่ 1 สรุปและอภิปรายผลระยะที 1
วัตถุประสงค์ในระยะที่ 1
เพือ่ ทาความเข้าใจถึงความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรมในนิสติ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปได้ว่า
การให้ความหมายประสบการณ์ความฉลาดทางวัฒนธรรมจากการทากิจกรรมของนิสติ ประกอบด้วย 6
ประเด็น ได้แก่ ชอบเจอความท้าทาย แสดงถึงแรงบันดาลที่ทาให้นิสติ อยากมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม กล่าวคือ
นิสิตมีความสนใจในการทากิจกรรมเนื่องจากว่านิสิตรูส้ ึกว่าการทาอะไรใหม่ๆ รวมถึงการหาประสบการณ์ในการ
แก้ปญั หาใหม่ๆ ถือเป็ นความท้าทาย ที่ส่ง ผลนิสิตมีความสนใจในกิจกรรมเข้าร่ วมอย่างต่ อเนื่ อง การจัดการ
ความคิด เป็ นลักษณะของการดาเนินงานของนิสติ ที่มกี ารใช้ความคิดเป็ นหลัก กล่าวคือ นิสติ จาเป็ นต้องมีความรู ้
เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละกิจกรรม ทาให้เกิดการเตรียมความพร้อมจึงมีการวางแผนทากิจกรรมในรูปแบบ
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ต่างๆ ตามลักษณะเฉพาะของกิจกรรม รวมถึงมีความตระหนักในบุคคลรอบข้างว่าบุคคลรอบข้างมีจุดเด่นจุดด้อย
อย่างไร เพื่อจะสามารถแจกแจงงานได้สอดคล้องกับจุดเด่นของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ทาให้งานทีอ่ อกมามีความราบรื่น
มากที่สุด การปรับเมื่อเจอความแตกต่าง เป็ นการที่นิสติ พยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้เกิด
ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม โดยสามารถสนองความต้องการและความพึงพอใจของบุคคลทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ได้ กล่าวคือ การพยายามทาตัวให้เข้ากับผูท้ ม่ี าจากต่างวัฒนธรรม ปรับให้เหมาะตามสถานการณ์ต่างๆ ปรับเปลีย่ น
ตามบทบาทหน้าที่ ทัง้ นี้เพือ่ ให้กจิ กรรมแต่ละครัง้ ผ่านไปได้ดว้ ยดี ไม่มปี ญั หากับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมนิสติ จาเป็ นต้อง
มีความสามารถในการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมต่างๆ ได้แก่ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ น่ื เป็ นการเปิ ดใจในการ
รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูท้ ่ีเข้าร่วมกิจกรรม การถนอมน้ าใจ หมายถึง การใช้คาพูดที่เหมาะสมกับ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าการด่าทอ อันนาไปสู่ความบาดหมางในการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ นี้ การอ่อนน้อมถ่อมตน
เป็ นการวางตัวทางด้านกิรยิ ามารยาททีเ่ หมาะสมเมือ่ เข้าร่วมกิจกรรมกับผูอ้ ่นื
สรุปอภิปรายผลระยะที่ 1
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การให้ความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรม เริ่มต้นด้วยชอบเจอความ
ท้าทาย เป็ นความรูส้ กึ ทีอ่ ยากมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม ได้รูจ้ กั กับเพือ่ นหรือคนอื่นๆ แล้วยังสามารถเปิ ดใจกว้าง
ที่จะทากิจกรรมด้วย โดยส่วนใหญ่ยงั สะท้อนถึงการทากิจกรรมว่าเป็ นกิจกรรมที่มลี กั ษณะที่ทา้ ทายความสามารถ
ของตนเอง เนื่องจากได้แก้ปญั หาใหม่ๆ ที่แตกต่างจากการแก้ปญั หาของกิจกรรมเดิม ซึ่งในการทากิจกรรมต่างๆ
ยิ่งเกิดความท้าทายมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่ง ทาให้นิสิตมีความอยากประสบความสาเร็จในกิจกรรมมากขึ้นเช่นกัน โดย
แบนดูร่า (ฐิติพฒั น์ สงบกาย. 2533; อ้างอิงจาก Bandura. 1986) กล่าวว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเองจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกในชีวติ ประจาวัน ซึ่งการรับรูค้ วามสามารถของตน มีผลทาให้บุคคลต้องตัดสินใจอยู่
ตลอดเวลาว่าเขาจะต้องทาพฤติกรรมใด รวมถึงตัดสินใจเลือกกิจกรรมต่างๆ การที่บุคคลตัดสินใจว่าจะแสดง
พฤติกรรมใดนัน้ เป็ นผลมาจากการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง โดยเขาจะหลีกเลีย่ งงานและสภาพการณ์ท่เี ขาเชื่อ
ว่ายากเกินความสามารถเขา และบุคคลจะทาการเลือกกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองแน่ใจว่าตนเองมีความสามารถเพียง
พอที่จะทางานนัน้ ให้สาเร็จไปได้ บุคคลทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองสูง จะเลือกทางานทีม่ ลี กั ษณะท้าทาย มี
แรงจูงใจในการพัฒนาความสามารถของตนให้เกิดความก้าวหน้ามากยิง่ ขึ้น รวมถึงการเชื่อในความสามารถของตน
จะมีบทบาทในการคิดที่เป็ นพื้นฐานของแรงจูงใจ บุคคลนัน้ จะรับรูค้ วามสามารถของตนเองและที่ตงั้ เป้ าหมายไว้
(วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, 2538) นอกจากนี้ คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1981) กล่าวถึงบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเอง
จะสามารถรับรูค้ ุณค่ าของตนเองตามความเป็ นจริง ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองได้ มีจิตใจที่เปิ ดกว้าง มีความ
กะตือรือร้น มีความเชื่อมันในตนเองว่
่
าตนเองสามารถทางานต่างๆ ให้ประสบความสาเร็จได้ และยอมรับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ้นตามความเป็ นจริง ตลอดจนเป็ นผูท้ ่มี คี วามพึงพอใจและเคารพตนเอง อีกทัง้ ยังแสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
อีกด้ว ยเทียบเคียงกับงานของอัชวัตร แสนศรี (2552) ได้ศึกษาการปรับตัว ทางวัฒนธรรมของนิ สิตโครงการ
แลกเปลีย่ น พบว่า นิสติ ส่วนใหญ่มกี ารปรับตัวโดยเน้นการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมในประเทศที่นิสติ ไปศึกษา
แต่นอ้ ยกว่าการคงความเป็ นไทย โดยทีบ่ ุคคลทีม่ บี คุ ลิกภาพเชิงบวก ที่ชอบเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ มีผลต่อการปรับตัวของ
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นิสติ ทัง้ นี้หากเป็ นบุคคลที่มองโลกในแง่ดี จะสามารถเข้ากับคนได้ง่าย มีความช่างสังเกต ชอบเรียนรู ้ มีความเปิ ด
กว้างและยืดหยุ่น ก็จะประสบปัญหาในการปรับตัวและตื่นตระหนกทางวัฒนธรรมได้นอ้ ยลง รวมทัง้ งานวิจยั ซุกซิม
และฮี มู น (Sook Sim, H & Hee Moon, W: 2015) ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งความสามารถในตนเอง,
ความเครียดภาวะซึมเศร้าและการปรับตัวของนิสิตในมหาวิทยาลัยผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการรับรู ้
ความสามารถของตนเองมีป ระสิท ธิภ าพในเชิง บวกต่ อ การปรับ ตัว ของนิ สิต ในมหาวิท ยาลัย นิ สิต ที่มีร ะดับ
ความสามารถในการเรียนรูใ้ นระดับสูงมีความเครียดน้อยลงและปรับให้เข้ากับชีวติ ในมหาวิทยาลัยได้ดีข้นึ
เมือ่ นิสติ ชอบเจอความท้าทายในการทากิจกรรมแล้ว สิ่งสาคัญต่อมาคือการจัดการทางความคิด ซึ่ง เป็ น
การใช้ความคิดเป็ นหลัก ในการทางาน ประกอบด้วยความรู ค้ วามเข้าใจในกิจกรรมที่นิสิตได้มสี ่วนร่วมในการทา
กิจกรรมนัน้ ตามที่บลูม (Bloom, 1956) กล่าวว่า ความรูถ้ อื เป็ นความสามารถในการจาเรื่องราว และนาไปสู่ความ
เข้าใจได้ จากการศึกษาพบว่าอย่างน้อยที่สุดนิสติ ควรจะมีความรู เ้ กี่ยวกับกิจกรรมที่ทา ซึ่งทาให้นิสติ มีความเข้าใจ
ในรายละเอียดของงาน หน้าที่ของตนเอง รวมทัง้ มีความเข้าใจและรับทราบถึงเป้ าหมายของกิจกรรมเป็ นอย่างดี
เพื่อนิสิตจะมีความชัดเจนในรายละเอียดมากพอในการทากิจกรรมนัน้ ๆ ไม่ใช่การจินตนาการอย่างไร้สาระ ไม่ว่า
กิจ กรรมนัน้ จะเล็กหรือใหญ่ ความรู ค้ วามเข้าใจล้ว นมีความสาคัญต่ อการทากิจกรรมนัน้ ๆ โดยแบ่ง ความรู ้
(Knowledge) ถือเป็ นขัน้ แรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสามารถในการจดจา ซึ่งอาจจะมีการนึกได้ มองเห็น
ได้ยนิ หรือได้ฟงั จากรุ่นพี่หรือบุคคลรอบข้าง ความรูใ้ นส่วนนี้ประกอบด้วย ความหมาย ข้อเท็จจริง กฏ เป็ นต้น
ความรูน้ ้ ีเป็ นเรื่องราวของการจดจาได้ โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ความคิดที่ซบั ซ้อนและไม่ตอ้ งใช้สมองมากนัก ดังนัน้
ความรูจ้ ึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญทางจิตวิทยาและเป็ นขัน้ ตอนที่จะนาไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ เมื่อ
เทียบเคียงเยาวนุ ช ซอหะซัน (2547) ทาการศึกษาเรื่องปฏิสมั พันธ์และการปรับตัวทางวัฒนธรรมของพนักงาน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยั พบว่า พนักงานทีม่ ใิ ช่มสุ ลิมของธนาคารอิสลาม ต้องปรับตัวอยู่ใน
ระดับปานกลาง และปรับตัวในลักษณะ Intergration โดยพนักงานมีความรู ้ ความเข้าใจ รวมทัง้ มีทศั นคติท่ดี ี ใน
ระดับสูงเช่นกัน และงานวิจยั ของสุ รศักดิ์ บุญอาจ (2552) ทาการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารและการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมของคนไทยทีเ่ ข้าร่วมโครงการเวิรด์ แอนด์ ฮอลิเดย์ วีซ่า ไทย-ออสเตรเลีย พบว่า องค์ประกอบทีช่ ่วยใน
การปรับตัวทางวัฒนธรรม ได้แก่ แรงจูงใจที่ช่วยในการเรี ยนรูว้ ฒั นธรรม รวมทัง้ ความสามารในการสื่อสารทัง้ 3
มิติ อันได้แก่ ความรู เ้ ข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมทัง้ การพบปะผูค้ น ทัศนคติและความรู ส้ ึกที่เปิ ดใจกว้างและ
ยอมรับความรูส้ กึ รวมทัง้ ด้านพฤติกรรมทีม่ พี ยายามเข้ากลุ่มกับเพือ่ นๆ
ขณะที่จะเริ่มทากิจ กรรม สิ่ง ที่สาคัญไม่แพ้กนั นอกจากความรู เ้ ข้าใจในกิจกรรมแล้ว สิ่ง นัน้ คือ การ
วางแผน เนื่องจากเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญทีช่ ่วยให้กจิ กรรมเกิดการขับเคลือ่ นกิจกรรมได้ราบรื่น ไม่ว่าจะเป็ นวางแผนในการ
ทางาน วางแผนการใช้สถานที่ ช่วยให้นิสิตที่เข้าร่ วมกิจกรรมได้เข้าใจว่ากิจกรรมนี้มีวตั ถุประสงค์อะไร มีการ
กาหนดเป้ าหมาย รวมถึงสามารถทาอะไรเพือ่ ได้บา้ งให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ตี อ้ งการ นัน่ หมายถึง แสดงออกถึงการ
เตรียมความพร้อมที่จะทากิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับฟลาเวลล์ (Flavell, 1979) ที่กล่าวถึงการวางแผนที่เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของเมตาคอกนิชนั (Metacognition) ซึ่งเป็ นประสบการณ์ในเมตาคอกนิชนั (Metacognitive
experience) ซึ่งเป็ นประสบการณ์ทางความคิดที่นิสิตจะสามารถควบคุมได้ และประสบการณ์น้ ีมคี วามสาคัญใน
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การกากับตนเอง รู ว้ ่าตนเองคิดจะทางานนัน้ อย่างไร ตัง้ แต่กาหนดเป้ าหมาย จนไปถึง การปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมาย สอดคล้องกับงานวิจยั ของพรวิภา เหาตะวานิช (2554) ในการศึกษาการปรับตัวทางวัฒนธรรมของผูใ้ ช้
แรงงานไทยย้ายถิ่น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เคยไปทางานเป็ นแรงงานในต่างประเทศ ผลการศึกษา
พบว่า การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มขี อ้ มูลเกี่ยวกับประเทศปลายทางก่อนการเดินทางมาทางาน
จะมีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะเดินทาง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นการเตรียมตัวสิ่งที่จาเป็ นในการดาเนินชีวติ เตรียม
ความรูเ้ กี่ยวกับความเป็ นอยู่ ซึ่งถือเป็ นการช่วยเตรียมความพร้อมทางจิตใจให้กบั แรงงาน ทัง้ นี้ยงั มีผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับข้อกาหนดกฎหมายวัฒนธรรมของประเทศนัน้ ๆ ซึ่งเป็ นอีกสิง่ หนึ่งที่สามารถทาให้เขาสามารถปรับตัวให้เข้า
กับประเทศนัน้ ๆ ได้ และงานวิจยั ของโอฬาริก ขุนสิทธิ์ (2555) ที่ศึกษาการปรับตัวทางวัฒนธรรมของบุค ลากรไทย
ในบริษทั สาขาประจาประเทศเพื่อนบ้าน ผลการศึกษาพบว่า มุมมองในการทางานของบุคลากรไทย มองว่าการ
วางแผนเป็ นสิ่งสาคัญและจาเป็ น โดยต้องมองว่าแต่ละประเทศที่เข้าไปบริหารงานนัน้ มีลกั ษณะอย่างไร มี การ
คานึงถึงวิธีทางสิ่งต่างๆ ที่เป็ นอยู่ นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ของเชคแมน (Schechman, 2016) ที่ทาการศึกษาการ
รักษาปราสาทออกจากทราย: การปรับเปลีย่ นสภาพภูมอิ ากาศในชุมชนชายฝัง่ ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ชุมชนมี
การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมอิ ากาศโดยมีการวางแผนทีครอบคลุมกฏและระเบียบสาหรับ
การใช้ท่ีดิน หลักเกณฑ์ในการสร้างอาคารมากกว่า ทาให้สามารถป้ องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศได้
ความตระหนักในบุคคลรอบข้างเป็ นการคานึงถึงความสัมพันธ์ทด่ี ีระหว่างผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่จะ
ถือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็ นหลัก นิสติ จาเป็ นต้องใส่ใจรายละเอียดของผูเ้ ข้าร่วมกิจกกรรม เข้าใจบุคคลรอบข้างที่
ร่วมทากิจกรรม ไม่ว่าเป็ นการรูจ้ กั ความถนัดความสามารถ จุดเด่นจุดด้อยของตนเองและผูอ้ ่นื เข้าใจความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล กล่าวคือ นิสติ รับรูแ้ ละเข้าใจถึงความสามารถของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละคนได้ ซึ่งผูเ้ ข้าร่วม
กิจ กรรมแต่ ละคนก็มีความสามารถที่เหมือนและแตกต่ างกัน ความสามารถของผู เ้ ข้าร่ ว มกิจกรรมจะช่ ว ยให้
กิจกรรมขับเคลือ่ นไปไม่มากก็นอ้ ย สอดคล้องกับเบเกอร์และบราวน์ (Baker and Brown, 1984 อ้างในทัศนา แข
มณีและคณะ (2540) ทีก่ ล่าวถึง การตระหนักรู ้ (Awareness) เป็ นความสามารถในการสะท้อนความคิดของตนเอง
ออกมาขณะที่ทากิจกรรมร่ว มกับบุคคลอื่นๆ ท่ามกลางที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทัง้ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (2551) ที่กาหนดแนวทางหนึ่งในองค์ประกอบของทักษะชีวติ ที่สาคัญที่จะสร้าง
และพัฒนาเป็ นภูมิคุม้ กันชีวิตให้แก่ เยาวชนในภาพสัง คมปัจจุบ ันและเตรียมความพร้อมสาหรับอนาคต การ
ตระหนักรูเ้ ห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ่นื ทาให้สามารถรูจ้ กั ความถนัดความสามารถ จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้า
ใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รูจ้ กั ตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมใิ จในตนเองและผูอ้ ่นื
ต่ อ มาเป็ น การปรับเมื่อ เจอความแตกต่ าง ในการท ากิจกรรมนิ สิตไม่ส ามารถท างานได้เ พีย งล าพัง
จาเป็ นต้องมีการประสานงานกับบุคคลอื่นๆ นิสิตสามารถเริ่มจากการสร้างสัมพันธ์ท่ดี ีเพื่อทาตัวให้เข้ากับผูอ้ ่ืนได้
หรืออาจจะปรับตัว ให้เหมาะตามสถานการณ์ต่างๆ ปรับตัว ให้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ได้รบั
มอบหมาย ซึ่งลักษณะการปรับตัวของนิสติ สอดคล้องกับมิติในการปรับตัวของบุคคล (สุวรี ศิวะแพทย์ , 2549) ที่
เป็ นการปรับตัวในส่ว นที่เกี่ยวข้อ งกับตนเองโดยนิสิตต้องรู จ้ กั ตนเอง สามารถยอมรับในส่ว นที่ตนเองเป็ นได้
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ประเมินค่าความสามารถและศักยภาพของตนเองได้ ปรับตัวเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมและเพือ่ นมนุ ษย์ มีความเข้าใจถึง
ความต้องการของตนเองและผูอ้ ่นื และการปรับตัวเพื่อความมีประสิทธิภาพในการทางาน มีความตัง้ ใจ เต็มใจใน
การทางาน มีความรูค้ วามสามารถในการทางานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะสามารถทาให้นิสติ อยู่ร่วมกับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ได้
การทากิจกรรมใดใดก็ตาม บางครัง้ การมีผูท้ ่ีเข้าร่วมกิจกรรมมาจากหลากหลายสถานการณ์ ก็ทาให้มี
ความสนใจ รสนิยม ความคิดที่แตกต่างกัน แน่ นอนว่าจะหลีก เลี่ยงจากการปะทะทางความคิดหรือมีปญั หาคง
เป็ นไปได้ยาก แต่สง่ิ นึงทีบ่ ุคคลทีม่ คี วามฉลาดทางวัฒนธรรมควรมี คือ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ่นื เป็ นเปิ ดใจ
รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน เพื่อที่จะแก้ไ ขปัญหาในการทากิจกรรม ทาให้นิสิตได้ทกั ษะการฟังเพิ่ม
มากขึ้น ซึง่ เป็ นรูปแบบของการบริหารความขัดแย้ง จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งนัน้ คือสิง่ ทีน่ ิสติ ทุกคนไม่อาจหลีกเลีย่ ง
ได้แต่สามารถแก้ไขได้ ดังนัน้ การแก้ปญั หาจึงเน้นทีก่ ารเผชิญกับประเด็นของปัญหาเป็ น ย่อมที่จะลดความขัดแย้ง
ได้ไม่มากก็นอ้ ย รวมทัง้ จะช่ว ยให้นิสิต และผู ท้ ่ีเข้าร่ วมกิจกรรมได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่ านมาในการทา
กิจกรรม เป็ นมุมมองของผูท้ ่เี ข้ากิจกรรมที่มองนิสติ ว่านิสติ เป็ นอย่างไร ทาให้นิสติ รูว้ ่าตัวเองมีอะไรบ้างที่ตอ้ งแก้ไข
รวมถึงตัวของผูท้ ่เี ข้าร่วมกิจกรรมนัน้ ด้วยเทียบเคียงกับงานวิจยั วิเชียร วิทยอุดม (2555) กล่าวการเผชิญหน้าเป็ น
การแก้ไขปัญหาแบบให้ฝ่ายที่เกิดความขัดแย้งมาเผชิญหน้าเพื่อปรึกษาหรือร่วมอภิปรายถึงปัญหาข้อคับข้องใจใน
ประเด้นต่างๆ อย่างเปิ ดเผย เพือ่ ให้ท่ปี ระชุมได้รบั ฟังเหตุผลและทราบข้อมูล รวมถึงแนวความคิดและท่าทีของแต่
ละฝ่ ายอย่างชัดเจน ซึ่งเป็ นที่ยอมรับว่าวิธกี ารนี้เป็ นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากกว่าวิธีการอื่น
ใด ซึ่งข้อดีในการแก้ไขปัญหาโดยใช้วีการนี้คือ สามารถใช้ความคิดร่วมกันในการวินิจฉัยปัญหาข้อขัดแย้ง เปิ ด
โอกาสให้มโี อกาสระบายถึงความในใจของกันและกัน ทาให้ความไม่พอใจก็จะถูกพูดออกมาซึง่ ทาให้แก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว ง่าย ทัง้ รวมตรงจุดของปัญหาขัดแย้ง มากที่สุด อาจจะเป็ นกระบวนการที่ยาวนานและใช้เวลา
ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามกิจกรรมทีท่ าร่วมกันนี้จะมีความกดดันน้อยลง เนื่องจากนิสติ และผูท้ เ่ี ข้าร่วมกิจกรรมได้
แสดงตัวตนอย่างเต็มที่และช่วยให้บุคคลที่ทากิจกรรมร่วมกันเกิดการเรียนรู จ้ ากสิ่ง ที่ต่างๆ จากที่ทากิจกรรม
ร่วมกัน และงานวิจยั ของพรวิภา เหาตะวานิช (2554) ทาการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวทางวัฒนธรรมของผูใ้ ช้
แรงงาน ที่ใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาทาความเข้าใจประสบการณของผูใ้ ช้แรงงานไทยย้ายถิ่น พบประเด็นของ
การปรับตัวเมื่ออยู่ในวัฒนธรรมใหม่ โดยผูใ้ ช้แรงงานย้ายถิ่นมีการปรับเจตคติและความคิดของตนเอง มีการ
จัดการกับสิง่ รบกวนใจรวมถึงการดูแลและพึง่ พาตนเอง
รวมถึง การถนอมนา้ ใจ ที่เป็ น การใช้คาพูด ให้เหมาะสมกับผู เ้ ข้าร่ ว มกิจ กรรมในการจัดการปัญ หา
พยายามไม่พูดหักหาญนา้ ใจผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ทาให้มคี วามประนีประนอมและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเพื่อลด
ความขัดแย้งทีจ่ ะเกิดขึ้นในการทากิจกรรมและการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็ นการแสดงออกที่มคี วามสุภาพและให้ความ
เคารพต่อผูท้ ่เี ข้าร่วมทากิจกรรม ซึ่งเป็ นรูปแบบความขัดแย้งในรูปแบบการร่วมมือ (Collaboration) ถือเป็ นวิธกี าร
ที่บุคคลมุ่งที่เป้ าหมายตนเองและให้ความร่วมมือต่อการแก้ปญั หา โดยทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งต่าง
พยายามตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ ายให้ได้มากที่สุด โดยเป็ นการมองจุดต่างมากกว่าการเปลี่ยนประเด็น
หลักที่เป็ นเป้ าหมายของแต่ละฝ่ าย ทาให้เกิดการหาข้อยุติท่ที ุกฝ่ ายเป็ นผูช้ นะ (win – win solution) ทัง้ นี้เพื่อให้
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ไม่ให้ปญั หานัน้ บานปลาย บางครัง้ จาเป็ นต้องมีการประนีประนอม (Compromising) ซึง่ เป็ นวิธีการที่แต่ละฝ่ ายต่าง
ยินยอมทีจ่ ะเสียบางส่วนทีต่ นต้องการ คนละส่วนเพือ่ ทาให้เกิดการรอมชอมต่อกัน วิธกี ารนี้จะไม่ มผี ูแ้ พ้ผูช้ นะอย่าง
ชัดเจน แต่เป็ นการปันส่วนสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งข้อยุตทิ ไ่ี ด้อาจจะสร้างความไม่พอใจแก้
ทัง้ สองฝ่ ายได้อย่างเต็มที่ตามต้องการ (Thomas & Kilmann, 1976) เทียบเคียงกับงานวิจยั ของสุกานดา รอดสุ
โข (2554) ได้ทาการวิจยั การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ผลการวิจยั พบว่า การบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยองโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านหลีกเลีย่ งอยู่ ในระดับ
ปานกลาง เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการยอมให้ ด้านการ
เอาชนะ และด้านการหลีกเลีย่ ง ส่วนผลการเปรียบเทียบจาแนกตามเพศ ประสบการณ์ในตาแหน่งผุบ้ ริหาร พบว่า
การบริหารความขัดแย้งโดยรวมและรายด้าน ทุกด้านแตกต่างกันอย่า งไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนจาแนกตาม
ขนาดโรงเรียน บริหารความขัดแย้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
ส่วนความหมายของความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทไทย ได้แก่ ยอมรับฟังความคิดเห็น การอ่อน
น้อมถ่อมตน การถนอมน้ าใจ จากข้อค้นพบนี้ แม้จะมีความคล้ายคลึงกับบุคลิกภาพเนื่องจากเป็ นลักษณะส่วน
บุค คลที่มีค วามคงที่นาไปสู่ รู ป แบบของพฤติก รรม (Costa and McCrae 1992) ซึ่ง ต่ า งจากความฉลาดทาง
วัฒนธรรมเป็ นชุดของความสามารถที่กาหนดสิ่งที่บุคคลจะสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม จากที่กล่าวมาข้างต้น นัน้ ทาให้สามารถได้ว่าลักษณะบุคลิกภาพและความฉลาดทางวัฒนธรรมเป็ น
แนวคิดทีแ่ ตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะบุคลิกภาพส่งผลกระทบต่อบุคคลในการเลือกจะทาพฤติกรรม
และทาประสบการณ์ต่างๆ ลักษณะบุคลิกภาพบางอย่างอาจจะคล้ายคลึงกับความฉลาดทางวัฒนธรรม (Ang et al.
2006) สอดคล้องกับศรีเรือน แก้วกังวาล (2551) ทีก่ ล่าวว่าบุคลิกภาพ เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล เช่น รูปร่าง
กิรยิ ามารยาท การพูดจา และส่วนภายใน เป็ นส่วนทีม่ องเห็นได้ยากแต่อาจทราบได้โดยการอนุ มาน เช่น สติปญั ญา
ความถนัด ค่ านิยม รวมทัง้ สุทธิรตั น์ พิมพ์พงศ์ (2540) ที่กล่าวว่าบุคลิกภาพอาจจะแสดงออกเป็ นพฤติกรรมที่
สังเกตได้ภายนอก พฤติกรรมทีเ่ กี่ยวโยงกับจิตไร้สานึก และอาจจะทัง้ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับพูดและไม่เกี่ยวข้อง
กับการพูด ซึ่งอาจจะเป็ นผลมาจากสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู ้ ซึ่งทัง้ สามข้อค้นพบเป็ นลักษณะของรูปแบบการ
จัด การปัญหาของลาซารัส และโฟล์ค แมน (Lazarus and Folkman, 1984) รวมทัง้ แสดงให้เห็น ว่ า นิ สิต ที่มี
ประสบการณ์ ท่ีสามารถปรับตัว ให้กบั ผู เ้ ข้าร่ ว มกิจกรรมที่มาจากต่างวัฒนธรรม ถึงแม้นิสิตเองจะมีปญ
ั หากับ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมแต่ก็ยงั สามารถทาตนให้ปราศจากอารมณ์ไม่พอใจ และทางานรวมทัง้ ยังคงความเป็ นกลุม่ ในการ
ทางานไว้ สอดคล้องกับทฤษฎีมติ ิวฒั นธรรม (Hofstede, 1984) ที่กล่าวถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมีลกั ษณะ
ของมิติวฒั นธรรมที่แตกต่างกันไป ที่ให้ความสาคัญกับผูท้ ่มี คี วามอาวุโส รวมถึงการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน
กับผูท้ ่มี คี วามอาวุโสสู งกว่า ความแตกต่างในเรื่องของอานาจ (Power Distance) ซึ่งเน้นความมีวยั วุฒิ คุณวุฒิ
ในขณะที่ทากิจกรรมร่วมกับผูอ้ ่นื นิสติ ทุกคนมีความพิถพี ถิ นั ในการเลือกใช้คาให้เหมาะสมกับบุคคลที่ได้พบเจอใน
การทากิจกรรม โดยส่วนมากผูใ้ หญ่หลายท่านในสังคมไทยจะค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องการเลือกใช้คา รวมถึง
สังคมไทยเองก็เป็ นมิตวิ ฒั นธรรมส่วนกลุม่ นิยม (Collectivism) ทีม่ ลี กั ษณะรูปแบบวัฒนธรรมของคนในสังคม ให้
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ความสาคัญกับคาว่ากลุ่ม ต้องการยอมรับจากสัง คมรอบข้าง ให้ความสาคัญกับความการอยู่ร่วมกันในสังคม
แตกต่างมิติของวัฒนธรรมแบบปัจเจกนิยม (Individualism) เป็ นรู ปแบบวัฒนธรรมที่ม่งุ ให้ความสนใจเฉพาะ
ครอบครัวของตัวเองก่อน มีความอิสระในการแสดงออกทางความคิด มีความเป็ นตัวของตัวเองสูงเฉกเช่นในสังคม
อเมริกา เยอรมัน รวมทัง้ ยังเป็ นการเผชิญหน้าในการแก้ไขปัญหาแบบให้ฝ่ายที่เกิดความขัดแย้งมาเผชิญหน้าเพื่อ
ปรึกษาหรือร่วมอภิปรายถึงปัญหาข้อคับข้องใจในประเด็นต่างๆ อย่างเปิ ดเผยในที่ประชุม ได้รบั ฟังเหตุผลและ
ทราบข้อ มูล รวมถึงแนวความคิดและท่าทีของแต่ละฝ่ ายอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ได้มีการยอมรับว่าวิธีการนี้เป็ นที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผ ลมากกว่าวิธีการอื่นใด ซึ่ง ข้อดีในการแก้ไขปัญหาโดยใช้วีการนี้คือ สามารถใช้
ความคิดร่วมกันในการวินิจฉัยปัญหาข้อขัดแย้ง เปิ ดโอกาสให้มโี อกาสระบายถึงความในใจของกันและกัน ทาให้
ความไม่พอใจก็จะถูกพูดออกมาซึ่งทาให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ง่าย ทัง้ รวมตรงจุดของปัญหาขัดแย้งมากทีส่ ุด
ส่วนข้อเสีย คือ อาจจะเป็ นกระบวนการทีย่ าวนานและใช้เวลาค่อนข้างมาก (วิเชียร วิทยอุดม, 2555)
สุดท้าย สิ่งสาคัญที่ผูว้ ิจยั ต้องการเน้นให้เห็นกระบวนการของความฉลาดทางวัฒนธรรม ตามแนวคิด
ปรากฏวิทยาแบบตีความของไฮเดกเกอร์ ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล (Lived other)
หมายถึง ทุกคนที่จะทากิจการสิ่งใดสาเร็จได้ดว้ ยคนเดียวนัน้ คงจะไม่มี หากแต่ตอ้ งมีความช่วยเหลือจากบุคคล
รอบข้าง รวมถึงเลือกที่จะแสดงออกทางพฤติกรรมวัฒนธรรมที่พงึ มีในคนไทยตลอดมา การได้เรียนรูส้ ภาวะต่างๆ
ที่มผี ลต่อการทากิจกรรมอันนามาซึ่งความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ นัน้ จะช่วยให้รบั รูแ้ ละเข้าใจวิถกี ารดาเนิน
ชีวติ ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงให้มคี วามสมดุลมากยิง่ ขึ้น

ตอนที่ 2 สรุปและอภิปรายผลระยะที่ 2
ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1
กลุ่มนิสิตที่มีประสบการณ์การสอน กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิ สิตส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 52.2)
มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 47.1) และกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนอีกกลุม่ มีกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนิสติ ส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 52.9) มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 47.1) กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนิสติ ส่วนใหญ่กาลังศึกษาปริญญา
ตรีชนั้ ปี ท่ี 5 กลุม่ นิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอน คณะทีน่ ิสติ กาลังศึกษาอยู่คณะพลศึกษา (ร้อยละ 34.6) รองลงมา
กาลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 29.4) ต่อมาคือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะสังคม
ศึกษา และคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีรอ้ ยละ 14.0 , 9.6 , 8.1 , 4.4 ตามลาดับ กลุม่ นิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอน
อีกกลุ่มมีคณะที่นิสติ กาลังศึกษาอยู่คณะพลศึกษา (ร้อยละ 29.9) รองลงมากาลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ (ร้อย
ละ 24.6) ต่อมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ และคณะสังคมศึกษา โดยมี
ร้อยละ 12.3 , 12.3 , 11.8 , 9.1 ตามลาดับ
ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2
กลุ่มนิสิตที่มีประสบการณ์การสอนครัง้ แรก กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสิตส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ
69.0) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 43.9) และกลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสิต
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ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 52.9) มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 47.1) กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสิตส่วนใหญ่กาลัง
ศึกษาปริญญาตรีชนั้ ปี ท่ี 5 กลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก คณะที่นิสติ กาลังศึกษาอยู่คณะพลศึกษา
(ร้อยละ 36.1) รองลงมากาลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 25.6) ต่อมาคือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ
มนุ ษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสังคมศึกษา โดยมีรอ้ ยละ 11.1 , 10.0 , 9.4 , 7.8 ตามลาดับ กลุ่ม
นิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง คณะที่นิสิตกาลังศึกษาอยู่คณะพลศึกษา (ร้อยละ 29.9) รองลงมากาลัง
ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 24.6) ต่อมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และคณะสังคมศึกษา โดยมีรอ้ ยละ 12.3 , 12.3 , 11.8 , 9.1 ตามลาดับ
ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3
พบว่า ช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่ 1-3 มีกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 44 คน ส่วนใหญ่เป็ นนิสติ เพศหญิง (ร้อยละ
63.6) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 36.4) กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสติ ส่วนใหญ่กาลังศึกษาปริญญาตรีชนั้ ปี ท่ี 5 ช่วงเวลา
ในการวัดครัง้ ที่ 1-3 คณะที่นิ สิตก าลัง ศึ กษาอยู่ ค ณะพลศึ ก ษา (ร้อ ยละ 38.6) รองลงมาก าลัง ศึ กษาในคณะ
ศึ ก ษาศาสตร์ (ร้อ ยละ 25.0) ต่ อ มาคื อ คณะวิท ยาศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และคณะสัง คมศึ ก ษา คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีรอ้ ยละ 15.9 11.4 6.8 2.3 ตามลาดับ
การตรวจสอบลักษณะของการแจกแจงของตัวแปร
เป็ นการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลในการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ ในการ
ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ข้อมูลตัวแปรบางส่วนมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้งปกติซ่งึ ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น
ดัง นั้น ในการเตรีย มข้อ มูล จึง ได้แ ปลงข้อ มูล ให้อ ยู่ ใ นรู ป แบบค่ า คะแนนปกติ (Normal score) แล้ว จึง น าไป
ตรวจสอบว่าการแจกแจงเป็ นโค้งปกติหรือไม่ โดยมีสถิตทิ ่ตี รวจสอบประกอบด้วย ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (standard Deviation) ความเบ้ (Skewness) และความโด่ ง (Kurtosis) โดยมีเกณฑ์พิจารณาจาก
นัยสาคัญทางสถิตขิ องทัง้ ค่าความเบ้และความโด่ง ผลการทดสอบพบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่มกี ารแจกแจงเป็ นโค้งปกติ
ข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้จึงเป็ นไปตามข้อตกลง รวมทัง้ ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการคานวณ
ค่าสัมประสิทธ์เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า ตัวแปรสังเกตทัง้ หมดมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เกินกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด ตัวแปรสังเกตทัง้ หมดจึงไม่มปี ญั หาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 มีสมมติฐานย่อย 5 ข้อ ดังนี้
ผลการทดสอบตามสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีอิทธิพลทางตรงต่อความฉลาดทาง
วัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอังและคณะ ที่ระบุว่าบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีความเกี่ยวข้องกับความ
ฉลาดทางวัฒนธรรมด้านการสร้างแรงจูงใจและความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรมในการปรับตัวให้เข้ากับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม (Earley & Ang, 2003) สอดคล้องกับงานวิจยั ของเอกศิษฏ์ เจริญธันยบูรณ์และไพบูลย์ อาชา

144
รุ่งโรจน์ (2560) ที่ทาการศึกษาบุคลิกภาพ ทักษะ และภาวะผูน้ าของหัวหน้าทีมที่มคี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจใน
การทางานของพนักงานบริษทั เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษาพบว่ า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการทางาน ส่วนบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบกับ
ความฉลาดทางวัฒนธรรมภาพรวม ตรงข้ามกับงานวิจยั ของอังและคณะ (Ang; et al. 2006) ที่พบว่าบุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม (Agreeableness) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรมเท่านัน้ และยัง
มุง่ เน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การโต้ตอบกับผูอ้ ่นื สถานการณ์ทางสังคม กลุ่มตัวอย่างในครัง้ นี้เป็ นลักษณะ
ของเจเนอชัน่ วายอาจจะเกี่ยวข้องกับค่ านิยมของเจเนอชัน่ วาย ตามที่เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร (2550) กล่าวคือเป็ น
ลักษณะที่เป็ นตัวของตัวเองสูง การพูดจาที่เป็ นแบบฉบับของตนเอง มีความอดทนที่ตา่ เพราะฉะนัน้ อาจจะมีลกั ษณะที่
แสดงถึงการแข็งกร้าว ยึดมัน่ ในความคิดตนเอง ไม่สนใจผูอ้ ่ืน ดังนัน้ บุคลิกภาพแบบประนีประนอมของนิสิตจึงมี
อิทธิพลทางลบกับความฉลาดทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ (2559) ทาการศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึ กษาระดับปริญญาตรีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พบว่ า
บุคลิกภาพแบบประนีประนอมของนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางลบในทิศทางตรงกันข้ามกับความฉลาดทางวัฒนธรรม
ในภาพรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
สมมติฐานย่อยข้อที่ 2 ประสบการณ์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อน
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับนักเรียน มีอิทธิพลทางตรงต่อความฉลาดทาง
วัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับนักเรียน มีอิทธิพลทางตรงต่อความฉลาดทางวัฒนธรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.32, 0.31 และ 0.60 ตามลาดับ ผลการวิจยั จึงยอมรับสมมติฐานย่อยข้อที่ 2
นอกจากนัน้ ผลการศึกษายังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ
อาจารย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียนของนิสติ ฝึ กประสบการณ์การสอน มีอิทธิพลทางตรงต่อความฉลาดทาง
วัฒนธรรมนัน้ แสดงว่านิสิตมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักเรียน เพื่อนนิสิต รวมทัง้ อาจารย์ เพื่อทาให้
ตนเองมีความเข้าใจในการฝึ กประสบการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆรอบตัวมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับชิกเกอริ่งและไรเซอร์
(Chickering; & Reisser. 1933) ได้กล่าวว่ า ปัจจัยที่ส่ งผลต่ อการพัฒนานิ สิตนั้น ได้แก่ สภาพความเป็ นอยู่
สิ่งแวดล้อม กลุ่มเพื่อน สัมพันธภาพกับอาจารย์ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแอสติน (Astin,
1993) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยนาเข้าที่มีผลต่อการพัฒนานิ สิตในรู ปแบบของปัจจัยนาเข้า สิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์
(Input-Environment-Output Model: I-E-O Model) พบว่ า สภาพแวดล้อมภายในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ กลุ่ม
เพือ่ น อาจารย์ การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมของนิสิต วิธกี ารสอน มีผลต่อการพัฒนานิสติ อีกด้วย
สมมติฐานย่อยข้อที่ 3 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว บุคลิกภาพแบบแสดง
ตัว บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีอิทธิพลทางตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.21 ผลการวิจยั จึงยอมรับสมมติฐานย่อยข้อที่ 3 บางส่วน
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จากผลการวิจยั ที่พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบกับความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับ
นักเรียน มีความเป็ นไปได้ว่านิสติ ฝึ กประสบการณ์สอนที่มบี คุ ลิกภาพแบบแสดงตัวในทางลบ โดยการแสดงพฤติกรรม
ของนิสิต แบบมีพธิ ีรีตองมากและเคร่งครัดในระเบียบแบบแผน ส่งผลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน ทาให้นกั เรียนรูส้ ึก
เครียด ไม่มคี วามเป็ นกันเองในขณะที่พดู คุยหรือมีปฏิสมั พันธ์กบั นิสติ ฝึ กประสบการณ์ รวมถึงขาดความเป็ นธรรมชาติ
ในการเข้าไปพูดคุยกับนิสิตฝึ กประสบการณ์เพื่อขอคาปรึกษาเมื่อมีขอ้ สงสัย ดังนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ
นักเรียนจะเกิดขึ้นได้ยากหากนิสติ มีบคุ ลิกภาพแบบแสดงตัวในลักษณะดังกล่าวนี้
สมมติฐานย่อยข้อที่ 4 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพือ่ น ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า บุคลิกภาพแบบ
แสดงตัว มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดยมี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.14 และบุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีอิทธิพลทางตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับเพื่อน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .01 โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.67 ผลการวิจยั จึงยอมรับสมมติฐานย่ อยข้อที่ 4
จากผลการวิจยั ที่พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบกับความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับ
เพื่อน มีความเป็ นไปได้ว่านิสติ ฝึ กประสบการณ์สอนที่มบี ุคลิกภาพแบบแสดงตัว มักจะแสดงถึงความเป็ นมิตรและเข้า
หาเพื่อนนิสิตมากเกินไป จนทาให้เพื่อนนิสิตที่อยู่ในการฝึ กประสบการณ์สอนสถานศึกษาเดียวกันรูส้ ึกอึดอัดและลด
การมีปฏิสมั พันธ์ก บั นิ สิตให้นอ้ ยลง เกิดความไม่ไว้วางใจในการให้ข อ้ มูลข่าวสารที่มีความสาคัญ และตัวแปร
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีอิทธิพลทางตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับเพื่อน จากการทบทวนวรรณกรรม
ในอดีตมีกล่าวได้ว่า นิสติ ที่มบี ุคลิกภาพแบบประนีประนอมนัน้ มีการแสดงปฏิสมั พันธ์กบั นิสติ อื่นๆ อย่างตรงไปตรงมา
ไม่มเี ลศนัย จริงใจไม่มเี ล่หเ์ หลีย่ ม คานึงถึงความสุขสบายของบุคคลอื่นที่อยู่รอบด้าน ไม่เห็นแก่ตวั เต็มใจช่วยเหลือผู ้
ทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ มีความสามารถผ่อนปรนประนีประนอมกับผูอ้ ่นื เมือ่ เกิดความขัดแย้ง ควบคุมความไม่พอใจ
ของตนเอง ยกโทษให้กบั ผูอ้ ่ืนได้ มีความสุภาพอ่อนน้อม แสดงความสุภาพกับผูอ้ ่ืน มีจิตใจอ่อนโยน เห็นอกเห็นใจ
ห่วงใยผู อ้ ่ืน ทาให้เพื่อนนิสิตที่ฝึกประสบการณ์สอนมีความเชื่อถือในตัวนิ สิต เชื่อใจและอยากแลกเปลี่ ยนข้อมูล
ข่าวสาร ความคิดเห็น สอดคล้องกับกล้าหาญ ณ น่ าน (2547) ที่ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะบุคลิกภาพที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความพึงพอใจในงานและการปรับตัวในการทางาน พบว่าบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ส่งผลให้เกิดความ
พึงพอใจภายในงานและภายนอกงาน รวมทัง้ แมกซ์เวลล์ (สกล วรเจริญ; 2550 อ้างอิงจาก Maxwell. 1981) ได้ระบุถงึ
ความจาเป็ นในการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลรอบข้าง เนื่องจากมนุ ษย์เป็ นสัตว์สงั คม จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งอยู่ร่วมกัน
และมีปฏิสมั พันธ์กนั นิสิตเองก็เช่นกัน เมื่อไปฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในแต่ละครัง้ ก็จาเป็ นต้องมีทกั ษะในการ
แสดงพฤติกรรมต่อบุคคลรอบข้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือให้คาปรึกษา
ต่าง ๆ แก่กนั
สมมติฐานย่อยข้อที่ 5 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึก มีอิทธิพลทางตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม มีอิทธิพลทางตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดย
มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.46
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จากผลการวิจยั ที่พบว่า บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีอิทธิพลทางตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับ
เพื่อน จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ ่านมา อาจกล่าวได้ว่าการที่นิสติ มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมีลกั ษณะที่ทาให้
คณาจารย์เห็นถึงตัวนิสิตเพื่อความเชื่อใจและไว้วางใจ อาจารย์จะมีความเชื่อมัน่ ในตัวนิสิตฝึ กประสบการณ์สอน ว่า
นิสติ คนดังกล่าวมีความซื่อตรงมีความประสงค์ดี ตรงไปตรงมา ไม่เห็นแก่ตวั รูจ้ กั เห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื เต็มใจช่วยเหลือ
ผูท้ ่ตี อ้ งการความช่วยเหลือ มีความสุภาพอ่อนน้อม แสดงความสุภาพกับผูอ้ ่ืนอยู่เสมอ มีจิตใจอ่อนโยน ห่วงใยผูอ้ ่ืน
ลักษณะของนิสติ ดังกล่าวนี้ จึงทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างอาจารย์กบั นิสติ บ่อยครัง้ ในลักษณะของ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ในขณะที่
นิสิตทาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ทาให้เกิดความสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกัน เกิดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาตนเอง ผ่านการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เช่นเดียวกับการศึกษาของสุรพงษ์ ชูเดช (2534) ที่กล่าวว่า ประสบการณ์ถือเป็ นพื้นฐานที่
สาคัญสาหรับการพัฒนาการทางจิต หากขาดประสบการณ์ทางสังคม อาจทาให้เกิดการไม่ยอมรับ ไม่เข้าใจได้ เพราะ
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา จะสอนให้นิสิตที่ฝึกประสบการณ์ทราบถึงช่วงเวลา หรือกาลเทศะที่ควรแสดงออก เพื่อให้
คณาจารย์เกิดความไว้วางใจ จนมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 เพือ่ ศึกษาความไม่แปรเปลีย่ นของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของความฉลาดทาง
วัฒนธรรมในประสบการณ์สอนทีแ่ ตกต่างกัน
ตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายผลสรุปได้ว่า
กลุ่ ม นิ สิต ที่มีป ระสบการณ์ ก ารสอนครัง้ แรก และกลุ่ ม นิ สิต ที่มีป ระสบการณ์ก ารสอนครัง้ ที่ส อง
ผลการวิจ ยั การทดสอบความแตกต่ า งของค่ า นา้ หนักองค์ป ระกอบของตัว แปรสัง เกตที่ใ ช้ว ดั ตัว แปรแฝงผล
การศึกษา พบว่า ตัวแปรสังเกตส่วนใหญ่มคี ่านา้ หนักองค์ ประกอบไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม สะท้อนให้เห็นถึง
ความน่ าเชื่อถือของการวัดตัวแปรแฝงที่ไม่ได้แปรเปลี่ยนไป และมีเพียงตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปรที่มคี ่านา้ หนัก
องค์ประกอบแตกต่างกัน คือ ตัวแปรความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญาที่ใช้วดั ตัวแปรแฝงความฉลาดทาง
วัฒนธรรม
ส่วนตัวแปรสังเกตความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปญั ญาทีใ่ ช้วดั ตัวแปรแฝงความฉลาดทางวัฒนธรรม
กลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สองมีค่านา้ หนักองค์ประกอบสูงกว่ากลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอน
ครัง้ แรก จากผลการวิจ ยั ดัง กล่า ว สะท้อ นให้เห็น ว่ า ในการวัด ความฉลาดทางวัฒ นธรรมของกลุ่ม นิ สิต ที่มี
ประสบการณ์การสอนครัง้ ที่สองนัน้ นิสิตให้ความสาคัญกับความฉลาดทางด้านอภิปญั ญามากกว่ากลุ่มนิสิตที่มี
ประสบการณ์การสอนครัง้ แรก คือนิสิตมีความฉลาดทางวัฒนธรรมในด้านกระบวนการคิด การวางแผน การ
เตรียมพร้อมสาหรับการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ รวมไปถึงการแสดงความตระหนักในด้านต่าง ๆของบุคคลรอบข้าง
ในขณะฝึ กประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การคิดเป็ นกระบวนการทางาน
ของสมองที่เป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์แต่ละคน อันเกิดจากประสบการณ์เดิม สิ่งเร้า และสภาพแวดล้อมที่เข้ามา
ส่งผลให้เกิดความคิดต่าง ๆ เช่นเดียวกับชัยเสฎฐ์ พรหมศรี (2553) ที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจะเข้าใจ
วัฒนธรรม ว่ าจะต้องพยายามเรียนรู ค้ วามรู เ้ กี่ยวกับวัฒนธรรม เพื่อจะได้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ
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จากนัน้ ค่อยๆ สร้างความคิดความรู ส้ กึ ที่เข้าใจต่อวัฒนธรรมนัน้ และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมกับ
องค์กร
ผลการวิจยั การเปรียบเทียบค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่ีมตี ่อตัวแปรผลลัพธ์ในแบบจาลอง พบค่ า
อิทธิพลที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มจานวน 4 ค่าอิทธิพล สามารถสรุปได้ว่า ค่าอิทธิพลในกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์
การสอนครัง้ แรกสูงกว่ากลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง คือ ความแตกต่างของนิสิตที่มบี ุคลิกภาพ
แบบประนีประนอมมีอิทธิพลต่อตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อน
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์แตกต่า งกัน โดยสามารถอธิบายได้ว่ากลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้
แรก สามารถทาให้ผูอ้ ่นื ได้แก่ อาจารย์ เพื่อนนิสิตที่ฝึกประสบการณ์สอน รวมทัง้ นักเรียนเห็นว่าตัวนิสิตเป็ นผูม้ ี
ความซื่อตรง มีความประสงค์ดี แสดงการปฏิบตั ิกบั ผูอ้ ่ืนอย่างตรงไปตรงมา การเห็นแก่ประโยชน์ ของผูอ้ ่ืนหรือ
ประโยชน์ส่วนร่วม โดยเต็มใจช่วยเหลือผูท้ ต่ี อ้ งการความช่วยเหลือ สามารถผ่อนปรนเมือ่ เกิดความขัดแย้ง มีความ
สุภาพอ่อนน้อม รู จ้ กั เห็นอกเห็นใจและห่วงใยผูอ้ ่ืน ทาให้แสดงออกถึงปฏิสมั พันธ์กบั อาจารย์ เพื่อนนิสิต และ
นักเรียนอย่างชัดเจน
และค่าอิทธิพลของตัวแปรบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกที่มตี ่อตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
ของกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สองสูงกว่ากลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก ผลการวิจยั นี้
แสดงให้เห็นว่ านิ สิตที่มีประสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง มีความเข้าใจในประสบการณ์ การสอนเช่ นเดียวกับ
ประสบการณ์ทางสังคมอันเป็ นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาการทางจิต หากขาดประสบการณ์ทางสังคม อาจทาให้
เกิดการไม่ยอมรับและไม่เข้าใจได้ (สุรพงษ์ ชูเดช. 2534) บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูงจึงมีความสัมพันธ์ระหว่าง
นิสิตกับอาจารย์สูงกว่ากลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก กล่าวคือ กลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอน
ครัง้ ที่สอง จะมีระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินยั ในตนเอง มีการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนลงมือ
ทา สุขมุ รอบคอบ และมีความระมัดระวังในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นทัง้ ในและนอกห้องเรียนมากกว่ากลุ่มนิสติ
ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก ตามประสบการณ์เดิม สิ่งเร้า และสภาพแวดล้อมที่เข้ามาส่งผลให้เกิดความคิด
ต่างๆ ได้ (ประพันธ์ศิริ สุเรารัจ. 2556)
รวมทัง้ ค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงในแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ปจั จัยเชิงสาเหตุและผลของความฉลาด
ทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มนิสิต ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก และกลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่
สอง แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่าค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงที่แตกต่างกัน 6 ตัวแปรแฝง
ส่วนที่หนึ่ง เป็ นตัวแปรแฝงซึ่งกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก สูงกว่ากลุ่มนิสติ ที่มี
ประสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง ประกอบด้วย 1 ตัวแปรแฝง ได้แก่ บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
กับบุคลิกภาพ จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่ากลุม่ นิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก มีค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงบุคลิกภาพ
แบบหวัน่ ไหวสูงกว่ากลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สองนัน้ ผลจากการทบทวนเอกสารในอดีต อาจกล่าว
ได้ว่านิสติ ที่มบี ุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว เป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะเหมือนมีความวิตกกังวล ตกใจง่าย หงุดหงิด เครียด
ไม่สามารถควบคุมความโกรธเมือ่ ต้องเผชิญความสถานการณ์ท่มี คี วามกดดัน หรืออาจมีมคี วามขี้อายและขวยเขิน
รวมทัง้ ไม่มคี วามสามารถในการจัดการกับความเครียดของตนเองได้เมือ่ อยู่ในภาวะคับขัน นิสติ ที่มกี ารแสดงออก
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ซึง่ บุคลิกดังกล่าวสูง อาจจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลต่าง ๆ ในสถานศึกษาทีต่ นไปฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั เอกศิษฏ์ เจริญธันยบูรณ์และไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ (2560) ที่ทาการศึกษาบุคลิกภาพ
ทักษะ และภาวะผูน้ าของหัวหน้าทีมที่มคี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานบริษทั เอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลิกภาพแบบหวัน่ มีความสัมพันธ์ในทางลบกับความพึงใจในการทางาน เช่นเดียวกับ
อรัญญา ไชยศร (2556) ทาการศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างบุคลิกภาพ บรรยากาศขององค์การ ความผูกพันต่อ
องค์การกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
พบว่า ครูท่มี บี ุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู
โรงเรีย นอาชีว ศึ ก ษาเอกชน ซึ่ง เป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกับ ผลการศึ ก ษาของ วรรณวดี เนี ย มสกุล (2560) ที่
ทาการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การทาคลอดครัง้ แรกของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปี ท่ี 3 พบว่า นักศึกษาพยาบาลที่
มีประสบการณ์ในการทาคลอดครัง้ แรกจะมีความรูส้ กึ เครียด วิตกกังวล กลัว ซึง่ ส่งผลให้ขาดสมาธิได้
ส่วนที่สอง คือ ตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร ของกลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก ตา่ กว่า
กลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียน ความสัมพันธ์
ระหว่างนิสติ กับเพื่อน บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึก
1. ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับนักเรียน คือ การที่นิสิตมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัง้ ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน มีความใส่ใจในตัวนักเรียน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก มี
ค่าเฉลี่ยของความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับนักเรียนตา่ กว่ากลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง เนื่องจาก
การรับรูเ้ กี่ยวกับประสบการณ์ในขณะทาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวในการมี
ประสบการณ์ครัง้ แรกส่งผลทาให้ทราบถึงช่องทางหรือวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนเมื่อนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์ในครัง้ ที่สอง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อน คือ ประสบการณ์ในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ในลักษณะของ
การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มนิสิตที่มปี ระสบการณ์
การสอนครัง้ แรกมีค่าเฉลีย่ ของความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อนตา่ กว่ากลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่
สอง เนื่องจากการรับรูเ้ กี่ยวกับประสบการณ์ในขณะการฝึ กประสบการณ์สอนครัง้ ที่สอง นิสิตมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ะหว่างนิสติ กับเพื่อนในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น มีความกล้าที่ จะแลกเปลีย่ นความคิดเพิ่มมากขึ้น ทาให้ได้เกิด
เรียนรูร้ ่วมกัน โดยมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลและประสบการณ์อย่างสมา่ เสมอและต่อเนื่อง อันจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ ง
อาศัยความรูแ้ ละความคิดในการแลกเปลีย่ นความคิดเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้
3. บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ คือ บุคลิกที่มลี กั ษณะเต็มใจที่จะทาลองทากิจกรรมที่แตกต่างไป
จากสิ่งที่เคยทา ไปในสถานที่ท่ไี ม่เคยไป ชอบความท้าทาย ผลการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า กลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์
การสอนครัง้ แรกมีค่าเฉลีย่ ของบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ตา่ กว่ากลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่
สอง หมายความว่า นิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก ยังคงมีความเปิ ดกว้างทางประสบการณ์ไม่มากเท่ากับ
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กลุ่มนิสิตที่มีประสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง อาจจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงในตัวผูเ้ รียนและพยายามการเข้าถึง
การศึกษาอย่างไม่จากัดได้
4. บุคลิกภาพแบบประนีประนอม จากการทบทวนเอกสาร กล่าวได้ว่า บุคลิกภาพแบบประนีประนอม คือ
ลักษณะของนิสิตที่เห็นแก่ประโยชน์ของผูอ้ ่ืนหรือประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตวั สามารถควบคุมความไม่พอใจ
ของตนเอง มีความสุภาพอ่อ นน้อม ผลการศึกษาครัง้ นี้ พบว่ากลุ่มนิ สิตที่มีประสบการณ์การสอนครัง้ ที่ สองมี
ค่าเฉลีย่ ของบุคลิกภาพแบบประนีประนอมสูงกว่ากลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก เนื่องจากนิสติ เข้าใจ
วัฒนธรรมของโรงเรียนมากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนถือเป็ นองค์กรแบบกลุม่ นิยม (Collectivism) คือ คนในองค์กรมี
ความเป็ นกลุ่ม มีการร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อแสดงตนเองถึงความเป็ นส่วนหนึ่งของ
กลุ่ม เพราะฉะนัน้ นิสิตจึงควรมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกว่าการแสดงออกแบบวัฒนธรรม
องค์กรแบบปัจเจกนิยม คือ ยึดความเป็ นกลุม่ มากกว่าความปัจเจกบุคล (Individualism) ทีไ่ ม่ค่อยคานึงถึงบุคคล
รอบข้าง ต่างจากวัฒนธรรมองค์กรแบบกลุ่มนิยม (Collectivism) ที่ควรมีความคิดและแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ
โดยคานึงความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื หรือกลุม่ มากกว่า (Hofstede. 1984)
5. บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ผลของการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ในอดีต อาจกล่าวได้ว่า นิสิตที่มี
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก คือ นิสิตที่มีความเป็ นระเบียบ มีแบบแผน มีความเคารพต่อหน้าที่ ยึดมัน่ ในหลัก
จริยธรรม มีศีลธรรมประจ าใจ ลงมือ ทากิจการงานต่ างๆ อย่างจริง จัง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ตงั้ ไว้ มีความ
ขยันหมันเพี
่ ยร ไม่ผดั วันประกันพรุ่ง ผลของการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า กลุ่มนิสติ ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนครัง้ ที่สองมี
ค่าเฉลี่ยของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกสูงกว่ากลุ่มนิสติ ที่มปี ระสบการณ์การสอนครัง้ แรก เนื่องจากกลุ่มนิสิตที่มี
ประสบการณ์การสอนครัง้ ที่สอง สามารถเรียนรูแ้ ละเริ่มการทางานอย่างมีระบบ แบบแผนมากขึ้นจากประสบการณ์
ในการสอนครัง้ แรก ทาให้ประสิทธิผ ลในการทางานสูงขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีแบบแผน มีความ
เคารพต่อหน้าที่ ยึดมัน่ ในหลักจริยธรรมการประกอบอาชีพเกี่ยวกับความเป็ นครู (Barr, 1961; Davis & Satterly.
1969) เนื่องจากการมีจติ สานึกของนิสติ ภายใต้การฝึ กประสบการณ์สอน เป็ นลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของบุคคลใน
การก้าวเข้าไปสู่อาชีพครู
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 3
เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ
ตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายผล แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยตัว
บ่งชี้ของความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ ที่ประกอบไปด้วย ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านปัญญา ความฉลาด
ทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม และความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิ
ปัญญา ใน 3 ระยะ (2 ภาคการศึกษา) บ่งบอกว่า ทัง้ 4 ตัวแปรบ่งชี้มกี ารเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในช่วง
ของการวัดครัง้ ที่ 2 และลดลงในช่วงของการวัดครัง้ ที่ 3 แต่เมือ่ เทียบช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่ 2 กับช่วงเวลาในการ
วัดครัง้ ที่ 1 และช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่ 3 กับช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่ 1 พบว่า ช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่ 2 และ
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ช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่ 3 มีการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึ้นจากช่วงเวลาในการวัดครัง้ ที่ 1 ตลอดจนการเก็บข้อมูลทัง้ 3
ช่วงเวลาอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
นอกจากนัน้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรเดียวแบบวัดซา้ (Repeated Measures Anova) ยัง
พบว่า การวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมในครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ในแต่ละครัง้ ของ
การวัด พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันทุกคู่อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05 ถึงแม้ว่า ลิเวอร์มอร์ (Livermore,
1967) จะระบุว่า ความฉลาดทางวัฒนธรรมจะเกิดเป็ นวงจรซา้ ไปซา้ มา โดยความฉลาดทางวัฒนธรรมของบุคคลจะ
มีศกั ยภาพในการการพัฒนาและการเจริญเติบโต ความฉลาดทางวัฒนธรรมไม่ได้เป็ นความสามารถที่มคี วามคงที่
แต่ยงั คงแปรเปลีย่ นและพัฒนาเราเรื่อยไปจากกิจวัตรประจาวันอีกด้วย เช่นเดียวกับโทมัสและอิง ค์สนั (Thomas
& Inkson, 2003) ที่กล่าวว่าการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้อง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู ้ ความ
ตระหนัก และทักษะ และจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากเป็ นกระบวนการแสวงหาความรูท้ ่เี กิดขึ้นผ่านทาง
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ซึง่ การเพิม่ ขึ้นของความฉลาดวัฒนธรรมนัน้ ไม่ใช่กระบวนการทีเ่ ป็ นเส้นตรง จึงไม่ควรใช้เวลา
ในการทาวิจยั น้อยเกินไป

ข้อจากัดในการทาวิจยั
1.จากการศึ ก ษาวิจ ยั ในครัง้ นี้ พ บว่ า ลักษณะในการท างานกับ การท ากิจ กรรมมีค วามคล้า ยกับ ใน
กระบวนการของระบบองค์กร ดังนัน้ ความฉลาดทางวัฒนธรรมในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรทาการศึกษาเชิงคุณภาพ
ในกลุ่มนิสิตกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากนิสิตที่ทากิจกรรมในมหาวิทยาลัย เพื่อทาความเข้าใจความหมายในแต่ละ
บริบททีก่ ว้างขวางและครอบคลุมที่เกิดจากกลุ่มผูข้ อ้ มูลทีแ่ ตกต่างกันออกไป เพื่อให้ครอบคลุมและลึกซึง่ มากยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับความฉลาดทางวัฒนธรรม ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อคนอื่นที่สนใจในวงกว้าง
2.ในการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการเก็บข้อมูลวิจยั ที่มกี ารเก็บข้อมูล 3 ครัง้ พบว่า ในการเก็บข้อมูลครัง้ ที่ 2
ผูว้ ิจยั เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้ลาบาก ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการส่งเป็ นแบบสอบถามออนไลน์ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ทาให้การ
ตอบกลับของกลุ่มตัว อย่างน้อ ยกว่ าที่ควรจะเป็ น ดัง นัน้ หากมีการทาวิจ ยั ในครัง้ ต่ อไปควรหลีกเลี่ยงการส่ง
แบบสอบถามออนไลน์แก่กลุม่ ตัวอย่าง

ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1.ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางวัฒนธรรมกับกลุ่มตัวอย่าง เช่น กลุ่มต่างช่วงวัย กลุ่มอาชีพ
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลหลายแง่มมุ
2.ควรศึกษากระบวนการสร้างความฉลาดทางวัฒนธรรม ของนิสติ ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
3.ควรศึกษาในเชิงการพัฒนาตัวแปรด้านจิต เช่น ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต เพื่อให้นิสติ มีลกั ษณะทาง
จิตและมีพฤติกรรมการมีความฉลาดทางวัฒนธรรมทีด่ ี เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
4.ควรมีการศึกษารูปแบบลักษณะของนิสติ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม โดยมีส่วน
ร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยในลักษณะต่างๆ เพือ่ เป็ นการต่อยอดเกี่ยวกับการทางานในอนาคต
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5.การวิจยั ครัง้ นี้ศึกษาเฉพาะนิสิตในชัน้ ปี ท่ี 5 ของมหาวิทยาลัยเพียงมหาวิทยาลัยเดียว ผูว้ ิจยั จึงขอ
เสนอแนะให้มกี ารศึกษาในนิสติ ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นด้วย
6.แบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมที่สร้างขึ้น ได้มกี ารวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเพียง
ลักษณะเดียว ควรทาการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลลักษณะอื่น เช่น เพศ ลักษณะของโรงเรียนที่ไป
ฝึ กสอน มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
7.จากข้อค้นพบในการวิจยั ระยะที่ 2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสิต
จานวน 44 คน พบว่า นิสติ ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งระยะเวลาห่างกัน 3 เดือน ดังนัน้ หากมีการ
วิจยั ในครัง้ ต่อไปควรจะทิ้งช่วงเวลาให้ห่างกว่าเดิม เพือ่ ให้เห็นถึงความเปลีย่ นแปลงมากขึ้น
8.ควรมีการศึกษาบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ทีส่ ่งผลต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมในแต่ละด้าน

ข้อเสนอแนะเพือ่ การนาผลการวิจยั ไปใช้
จากข้อค้นพบในการวิจยั ระยะที่ 1 คือ 1.มีความชอบเจอความท้าทาย 2.การจัดการความคิด 3.การปรับ
เมือ่ เจอความแตกต่าง 4.ยอมรับฟังความคิดเห็น 5.การถนอมนา้ ใจ 6.การอ่อนน้อมถ่อมตน ดังนัน้ ในการปรับตัว
เพื่อให้เข้าวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ฝ่ ายกิจกรรมนิสติ สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปเป็ นแนวทางการพัฒนา และสร้างเป็ น
แนวทางการเพือ่ ให้เกิดความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ ได้
จากข้อค้นพบในการวิจยั ระยะที่ 2 การศึกษาครัง้ นี้เป็ นข้อมูลของความฉลาดทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็ น
ข้อมูลให้กบั บุคลากร/อาจารย์ในคณะที่มนี ิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถนาแบบวัดไปใช้ในการวัดความ
ฉลาดทางวัฒนธรรมวัดเปรียบเทียบความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ (ก่อน-หลังในช่วงฝึ กสอน)
จากข้อค้นพบในการวิจยั ระยะที่ 2 การศึกษาครัง้ นี้พบว่าลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ
นักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์ มีอิทธิพลต่อความฉลาดทาง
วัฒนธรรม เป็ นผลทาให้นิสิตสามารถปรับตัวได้ ดังนัน้ ฝ่ ายกิจกรรมนิสิต อาจนาข้อมูลนี้ไปใช้ เพื่อให้มกี ารจัด
โครงการทีเ่ กี่ยวข้องประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยมากขึ้น เพือ่ ให้นิสติ ได้มโี อกาสสร้างสัมพันธ์ทเ่ี หมาะสมต่อไปได้
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แบบสอบถามงานวิจยั
แบบสอบถามงานวิจยั
การศึกษาความฉลาดทางวัฒนธรรมและปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลง
ความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสติ : การวิจยั ผสานวิธี

คาชี้แจง
ขอให้ท่านโปรดอ่านคาชี้แจงของแต่ละตอนก่อนตอบแบบสอบถาม และกรุณาตอบแบบสอบถามให้
ครบถ้วน แบบสอบถามงานวิจยั นี้แบ่งออกเป็ น 6 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับตัวนิสติ
ตอนที่ 2 แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ
ตอนที่ 3 แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนิสติ และนักเรียน
ตอนที่ 4 แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนิสติ และเพือ่ น
ตอนที่ 5 แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนิสติ และอาจารย์
ตอนที่ 6 แบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรม
เนื่องด้วยผูว้ ิจยั ซึ่งเป็ นนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ ผู ว้ ิจ ยั จึง ขอความร่ ว มมือ นิ สิต ซึ่ง ได้ร บั การเลือ กเป็ น ตัว แทนในการให้ข อ้ มูล โดยตอบ
แบบสอบถามนี้ตามความเป็ นจริง ข้อมูลที่ได้จะนาไปใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคมต่อไป ข้อมูลของนิสิตจะไม่
ถูกนาไปเปิ ดเผยเป็ นรายบุคคลแต่จะนาเสนอเป็ นข้อมูลโดยรวมจากการวิจยั เท่านัน้ และไม่มีผลกระทบต่อการเรียน
แต่ประการใด
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) และกรอกข้อมูลตามความเป็ นจริงของฉัน และกรุณาตอบทุกข้อ
1.เพศ
( ) ชาย

2. ( ) หญิง

2.คณะ
1. ( ) วิทยาศาสตร์
3. ( ) ศึกษาศาสตร์
5. ( ) สังคมศาสตร์

2. ( ) ศิลปกรรมศาสตร์
4. ( ) พลศึกษา
6. ( ) มนุษยศาสตร์

3. สาขาวิชาเอก............................................................... รหัสนิ สติ 3 ตัวท้าย................
ตอนที่ 2 แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ
คาชี้แจง กรุณาอ่านข้อความแต่ละประโยคให้เข้าใจ แล้วพิจารณาว่าท่านเห็นด้วยกับข้อคาถามหรือไม่ โดยให้ทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับระดับความเห็นด้วยมากทีส่ ุด

ข้อความ
1.ฉันไม่ใช่คนทีช่ อบวิตกกังวล
2.บ่อยครัง้ ทีฉ่ นั รูส้ กึ ว่าตัวเองด้อยกว่าผูอ้ น่ื
3.เมือ่ ตกอยู่ในภาวะเครียดมากๆ ฉันรูส้ กึ ว่าตัวเองจะ
แยกออกเป็ นเสีย่ ง ๆ
4.ฉันไม่เคยรูส้ กึ ว่าตนเองโดดเดีย่ ว
5.ในบางครัง้ ฉันรูส้ กึ อับอายมากจนอยากจะหลบหน้า
จากคนอืน่
6.ทีฉ่ นั รูส้ กึ อ่อนแอและต้องการให้คนอืน่ ช่วยแก้ปญั หา
ต่างๆ
7.ฉันไม่ค่อยรูส้ กึ โศกเศร้าหรือหดหู่ใจ
8.เมือ่ เกิดความผิดพลาดขึ้น ฉันมักรูส้ กึ ท้อแท้และ
อยากยอมแพ้มนั
9.ฉันเป็ นคนผ่อนคลายกับทุกๆ เรื่อง

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็น
ด้วย

ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่เห็น ไม่เห็น
เห็นด้วย ไม่เห็น ด้วย
ด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ง
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ข้อความ
10.ฉันรูส้ กึ โกรธ จากการกระทาของคนอืน่ ทีก่ ระทาต่อ
ฉัน
11.ฉันรูส้ กึ ว่าตนเองไม่มคี ุณค่าเลย
12. บ่อยครัง้ ทีฉ่ นั รูส้ กึ เครียดและกระวนกระวายใจ
13.ฉันชอบให้มคี นอยู่รอบๆ ข้าง
14.ฉันเป็ นคนหัวเราะง่าย
15.ฉันเป็ นคนทีเ่ จ้าระเบียบ มีแบบแผน
16.ฉันชอบพบปะพูดคุยกับผูอ้ น่ื
17.ฉันชอบทางานแบบค่อยเป็ นค่อยไป ไม่รบี ร้อน
18.ฉันเป็ นคนกระตือรือร้นอย่างมาก
19.ชีวติ ของฉันเต็มไปด้วยกิจกรรม
20.ฉันไม่ใช่คนมองโลกในแง่ดี
21.ฉันเป็ นคนร่าเริงแจ่มใส
22.ปกติแล ้วฉันชอบทีจ่ ะทาอะไรตามลาพัง
23. ฉันรูส้ กึ ว่าตนเองเต็มไปด้วยพลังมากจนอยาก
แสดงออกมา
24.ฉันชอบเข้าร่วมในการทากิจกรรมต่างๆ
25.ฉันไม่ชอบเสียเวลาไปกับการคิดเพ้อฝัน
26.เมือ่ ฉันพบว่าวิธใี ดเป็ นวิธกี ารทีถ่ กู ต้องในการทาสิง่
ต่างๆ ฉันก็มกั จะใช้วธิ นี นั้ ซา้ ๆ อยู่เป็ นประจา
27.ฉันมีความรูส้ กึ อ่อนไหวไปกับงานศิลปะ
28.ฉันอยากรูอ้ ยากเห็นในความรูว้ ทิ ยาการใหม่ๆ
29.บางครัง้ เมือ่ ฉันอ่านบทกวีหรือดูงานศิลปะทีฉ่ นั สนใจ
ฉันจะรูส้ กึ ตืน่ เต้น
30.ฉันสนใจในเรื่องธรรมชาติของจักรวาลและมนุษย์
น้อยมาก
31.บ่อยครัง้ ทีฉ่ นั สนุกกับเรื่องทฤษฎีหรือความคิดทีเ่ ป็ น
นามธรรม
32.ฉันมีความสนใจใคร่รูเ้ กี่ยวกับเรื่องทีป่ ระเทือง
ปัญญา
33.ฉันเชื่อว่าเราควรจะรับฟังผูน้ าทางศาสนา ในการ
ตัดสินใจเรื่องศีลธรรมโดยไม่มขี อ้ โต้แย้ง

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็น
ด้วย

ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่เห็น ไม่เห็น
เห็นด้วย ไม่เห็น ด้วย
ด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ง
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ข้อความ
34.ฉันไม่ค่อยสังเกตเห็นอารมณ์หรือความรูส้ กึ ของ
ตนเองทีเ่ กิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ
35.บ่อยครัง้ ฉันชอบลองชิมอาหารใหม่ๆ และอาหาร
ต่างชาติ
36.บทกวีส่งผลต่อความรูส้ กึ ของฉันน้อยมากหรือไม่มี
ผลเลย
37.ฉันพยายามสุภาพกับทุกคนทีฉ่ นั พบเจอ
38.บ่อยครัง้ ทีฉ่ นั มีเรื่องโต้เถียงหรือขัดแย้งกับคนใน
ครอบครัวหรือเพือ่ นร่วมงาน
39.ฉันเป็ นคนเห็นแก่ตวั ถือตัวเองเป็ นใหญ่
40.ฉันชอบการร่วมมือกันทางานมากกว่าการแข่งกัน
ทางาน
41.ฉันค่อนข้างจะสงสัยในเจตนาของคนอืน่
42.ฉันไม่ไว้วางใจเพือ่ นรอบข้าง
43.คนส่วนใหญ่ทฉ่ี นั รูจ้ กั ชอบฉัน
44.บางคนคิดว่าฉันเป็ นคนทีม่ ่งุ แต่ประโยชน์ส่วนตน
45.ฉันมักจะเป็ นหัวแข็งและยึดติดกับทัศนคติของ
ตนเอง
46.ฉันมักจะคานึงถึงความรูส้ กึ ของคนอืน่
47.ถ้าฉันไม่ชอบใคร ฉันมักจะแสดงให้เขารู ้
48. ฉันเต็มใจช่วยเหลือคนอืน่ เมือ่ เขาต้องการความ
ช่วยเหลือ
49.ฉันเก็บของส่วนตัวให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
50.ฉันสามารถทาสิง่ ต่างๆ ให้เสร็จตามเวลาทีก่ าหนดได้
เสมอ
51.ฉันไม่ใช่คนทีท่ างานละเอียดถีถ่ ว้ น
52.ฉันพยายามทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วยความตัง้ ใจ
53.ฉันจะตัง้ เป้ าหมายการทางานอย่างชัดเจน มีการ
ปฏิบตั เิ พือ่ มุ่งสู่เป้ าหมายอย่างเป็ นขัน้ ตอน
54.ฉันเป็ นคนผัดวันประกันพรุ่ง
55.ฉันพยายามทางานหนัก เพือ่ ทาให้สาเร็จตาม
เป้ าหมายทีต่ งั้ ไว้
56.งานทีฉ่ นั ทาจะต้องมีคุณภาพดี

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็น
ด้วย

ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่เห็น ไม่เห็น
เห็นด้วย ไม่เห็น ด้วย
ด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ง
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ข้อความ
57.ฉันเป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้งานสาเร็จอยู่เสมอ
58.บางครัง้ ฉันรูส้ กึ ตนเองเป็ นคนทีพ่ ง่ึ พาไม่ได้
59.ฉันเป็ นคนมีเหตุผลในการทางาน
60.ฉันเอาเปรียบเพือ่ นได้ทกุ ครัง้ ถ้ามีโอกาส

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็น
ด้วย

ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่เห็น ไม่เห็น
เห็นด้วย ไม่เห็น ด้วย
ด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ง
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ตอนที่ 3 แบบวัดสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ และนักเรียน
คาชี้แจง กรุณาอ่านข้อความแต่ละประโยคให้เข้าใจ แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรูส้ กึ เป็ นจริง
ของท่านมากทีส่ ุด
ข้อความ
1.ฉันใช้วาจาทีส่ ุภาพ อ่อนโยนต่อนักเรียน
2.ฉันไม่ส่งเสริมให้นกั เรียนทาตามความถนัดของเขา
3.ฉันส่งเสริมความสนใจของนักเรียนทีส่ อดคล ้องกับสิง่
ทีฉ่ นั สอน
4.ฉันช่วยเหลือ เอาใจใส่นกั เรียน ตามบทบาทหน้าทีข่ อง
นิสติ ฝึ กสอนเสมอมา
5.ฉันไม่ช่วยเหลือนักเรียนทีม่ คี วามประพฤติไม่ดี
6.ถ้านักเรียนไม่มคี วามตัง้ ใจ ฉันก็จะไม่ใส่ใจในตัว
นักเรียน

จริง
ที่สดุ

จริง

ค่อนข้าง
จริง

ค่อนข้าง
ไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย
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ตอนที่ 4 แบบวัดสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ และเพือ่ น
คาชี้แจง กรุณาอ่านข้อความแต่ละประโยคให้เข้าใจ แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรูส้ กึ เป็ นจริงของ
ท่านมากทีส่ ุด
ข้อความ
1.เมือ่ ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูในแต่ละวันเสร็จ
เรียบร้อย เพือ่ นนิสติ กับฉันต่างแยกย้ายโดยไม่
สนใจกัน
2. ฉันไม่เคยสนใจว่าเพือ่ นนิสติ คนไหนจะมาร่วม
ฝึ กสอนที่โรงเรียนกับฉันบ้าง
3.ฉันชอบทางานกลุม่ เนื่องจากได้แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับเพือ่ นในกลุม่
4.เมือ่ มีกจิ กรรมของโรงเรียนขณะฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ฉันจะได้รบั การชักชวนจากเพือ่ นให้เข้า
ร่วมกลุม่ เสมอ
5.ฉันช่วยอธิบายเนื้อหาที่เพือ่ นไม่เข้าใจได้
6.เพือ่ นนิสติ ทีฝ่ ึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูไม่สนใจว่า
ฉันจะมาโรงเรียนหรือไม่ก็ตาม
7.ฉันกับเพือ่ นมักพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคการสอนใน
ชัน้ เรียน
8.ฉันสามารถพูดคุยกับเพือ่ นนิสติ ฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูได้
9.หากมีการทางานกลุม่ ในโรงเรียน ฉันจะรับฟัง
ความคิดเห็นของเพือ่ นนิสติ ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ครู
10.ฉันไม่เคยให้ความช่วยเหลือใครเลย
11.เมือ่ เกิดความไม่เข้าใจในขณะการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครูฉนั กับเพื่อนจะปรึกษาหารือ
กัน

จริง
ที่สุด

จริง ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
จริง
ไม่จริง จริง

ไม่จริง
เลย
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ข้อความ
12. เพือ่ นนิสติ ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูร่วมกัน
รูส้ กึ ราคาญเมือ่ ฉันไปร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ในวงสนทนา
13.ฉันไม่มเี วลาแสดงความคิดเห็นกับเพือ่ นนิสติ คน
ไหนเลย
14.ฉันกับเพือ่ นมักจะพูดเกี่ยวกับวิธกี ารสอนทีไ่ ด้
สอนไป

จริง
ที่สุด

จริง ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
จริง
ไม่จริง จริง

ไม่จริง
เลย
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ตอนที่ 5 แบบวัดสัมพันธ์ระหว่างนิ สติ และอาจารย์
คาชี้แจง กรุณาอ่านข้อความแต่ละประโยคให้เข้าใจ แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรูส้ กึ เป็ นจริงของ
ท่านมากทีส่ ุด
ข้อความ
1.อาจารย์พเ่ี ลี้ยงมักแสดงว่าตนเป็ นผูท้ ฉ่ี นั ต้องยาเกรง
จะพูดคุยไม่ได้
2.อาจารย์พเ่ี ลี้ยงสนใจในข้อซักถามของฉัน
3.เมือ่ ฉันไม่มาสอน อาจาร์พเ่ี ลี้ยงจะสอบถามถึง
สาเหตุของฉันเสมอ
4.เมือ่ สอบสอนเสร็จ อาจารย์พเ่ี ลี้ยงจะออกจากห้อง
ทันที
5.อาจารย์พเ่ี ลี้ยงมักจะบอกว่าไม่มเี วลา เมือ่ ฉัน
ต้องการขอคาปรึกษา
6.อาจารย์พเ่ี ลี้ยงเปิ ดโอกาสให้ฉนั คิดรูปแบบการสอน
ได้อย่างเต็มที่
7.อาจารย์พเ่ี ลี้ยงจะเข้ามาซักถาม เมือ่ เห็นฉันไม่สบาย
ใจ
8.อาจารย์พเ่ี ลี้ยงจะคอยเตือนเมือ่ นิสติ ทาผิดระเบียบ
ในโรงเรียน
9.อาจารย์พเ่ี ลี้ยงไม่เคยให้ความสนใจฉันเลย
10อาจารย์พเ่ี ลี้ยงจะคอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือ
เมือ่ ฉันต้องการเสมอ
11.อาจารย์นิเทศก์มกั จะนาเทคนิคการสอนใหม่ๆ มา
แจ้งให้ฉนั ทราบ
12.ฉันไม่ใส่ใจดูแลอาจารย์พเ่ี ลี้ยง เมือ่ อาจารย์มา
โรงเรียน
13.อาจารย์พเ่ี ลี้ยงให้ขอ้ เสนอแนะ เพือ่ ให้ฉนั พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
14.ก่อนจะสอน อาจารย์พเ่ี ลี้ยงและฉันมีการวาง
แผนการสอนร่วมกัน

จริง
ที่สุด

จริง ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
จริง
ไม่จริง จริง

ไม่จริง
เลย
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ตอนที่ 6 แบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรม
คาชี้แจง กรุณาอ่านข้อความแต่ละประโยคให้เข้าใจ แล้วพิจารณาว่าท่านเห็นด้วยกับข้อคาถามหรือไม่ โดยให้ทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับระดับความเห็นด้วยมากทีส่ ุด

ข้อความ

1.ในขณะทีส่ อนนักเรียนในห้องทีฉ่ นั ไม่เคยสอนมาก่อน ฉัน
รูถ้ งึ วัฒนธรรมของเขา
2.ฉันวางแผนการสอนโดยคานึงถึงวัฒนธรรมของผูเ้ รียน
3.ระหว่างการสอนฉันคิดถึงวัฒนธรรมนักเรียนของฉัน
4.ฉันปรับการสอนของฉันตามวัฒนธรรมของผูเ้ รียน
5.ฉันตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับกฏของโรงเรียน เมือ่
ฉันได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ครูพเ่ี ลี้ยงและนักเรียน
6.ฉันรูก้ ฏระเบียบของครูพเ่ี ลี้ยงในโรงเรียนทีไ่ ปฝึ กสอน
7.ฉันเข้าใจภาษาทีน่ กั เรียนของฉันใช้
8.ฉันรูจ้ กั ระบบการฝึ กสอนทีโ่ รงเรียนแห่งนี้
9.ฉันรูจ้ กั ความเชื่อของนักเรียนในโรงเรียนทีฉ่ นั ไปสอน
10.ฉันรูเ้ กี่ยวกับวัตถุประสงค์ในเนื้อหาการสอนทุกครัง้
11.ฉันรูห้ น้าทีข่ องตนเองในการมาฝึ กสอนทีโ่ รงเรียนแห่งนี้
12.ฉันรูข้ อ้ มูลพื้นฐานของนักเรียนทีฉ่ นั สอน
13.ฉันมีพลังเมือ่ ได้ฝึกสอนเด็กกลุม่ ใหม่ๆ
14.การได้สอนนักเรียนกลุม่ ใหม่ ทาให้ฉนั เกิดการเรียนรูม้ าก
ขึ้น
15.ฉันชอบพูดคุยโต้ตอบกับอาจารย์ และนักเรียนกลุม่
ใหม่ๆ
16.ฉันรูส้ กึ ไม่มนใจที
ั ่ จ่ ะสอนในชัน้ เรียน เนื่องจากมีนกั เรียน
กลุม่ ใหม่
17.ฉันรูส้ กึ ไม่สนุก เมือ่ ได้พบเจอกับครูพเ่ี ลี้ยงและนักเรียน
18.สิง่ ทีท่ า้ ทายในการสอนของฉันคือการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ
ในการฝึ กสอน
19.ฉันมันใจว่
่ าจะสามารถพูดคุยกับนักเรียนกลุม่ ทีฉ่ นั สอน
ได้

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

เห็น
ด้วย

ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่เห็น ไม่
เห็นด้วย ไม่เห็น ด้วย เห็น
ด้วย
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง
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20.ฉันแน่ใจว่า ฉันสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใน
โรงเรียนนี้ได้
21.ฉันเลือกใช้คาทีเ่ หมาะกับกลุม่ นักเรียนทีฉ่ นั ไปฝึ กสอน
22.ฉันเลือกใช้คาทีเ่ หมาะสมในการสือ่ สารกับครูพเ่ี ลี้ยง
23.ฉันปรับตนเองให้มคี วามอ่อนน้อมถ่อมตน เมือ่ อยู่กบั ครู
พีเ่ ลี้ยง
24.ฉันหยุดชัวคราวและเงี
่
ยบ เมือ่ เกิดปัญหากับครูพเ่ี ลี้ยง
25.เมือ่ นักเรียนทีฉ่ นั สอนไม่เข้าใจในเนื้อหา ฉันจะว่ากล่าว
ตักเตือนให้นกั เรียนเสียใจ
26.ฉันปรับนา้ เสียงให้เหมาะกับกลุม่ นักเรียนทีฉ่ นั ไปฝึ กสอน
27.ฉันรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทีฉ่ นั ไปฝึ กสอน
28.ฉันแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับนักเรียนทีฉ่ นั ไปฝึ กสอน
ได้

ประวัติยอ่ ผูว้ ิจยั
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ประวัติยอ่ ผูว้ ิจยั
ชื่อ ชื่อสกุล

นายสราวุฒิ ตรีศรี

วัน เดือน ปี เกิด

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2530

สถานที่เกิด

นราธิวาส

ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั

15 ทิพย์มงคลชัยอพาร์ทเมนท์ ซอยประชาราษฎร์บาเพ็ญ 9 ถนน
ประชาราษฎร์บาเพ็ญ ห้วยขวาง

ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานปัจจุบนั

อาจารย์พเิ ศษประจาสานักนวัตกรรมการเรียนรู ้

สถานที่ทางานปัจจุบนั

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2547

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

พ.ศ. 2551

วิทยาศาสตร์บณั ฑิต สาขาชีววิทยา
จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2561

ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

