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การวิจยั ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยด้านการมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสิต ด้านการคบเพื่อนและด้านวิชาการ
กับบุคลิกภาพของนิสิตและเพื่อ
เปรี ยบเทียบบุคลิกภาพของนิสิตจําแนกตาม เพศ อายุ ชั้นปี ที่ศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนิสิต คณะที่ศึกษา
ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา รายได้ของครอบครัว สถานที่พกั อาศัยขณะที่ศึกษา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนิสิตชาย หญิง ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1 – 4
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2540 จํานวนชั้นปี ละ 300 คน รวมทั้งสิ้ น 1,200 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
เป็ นแบบสอบถาม 4 ตอน ได้แก่ แบบสํารวจข้อมูลทัว่ ไป แบบสอบถามปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสิต
แบบสอบถามด้านการคบเพือ่ น และแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จํานวน 1,020 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบง่าย (Pearson’s Product Moment
Correlation) และทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi – square test) สถิติค่าทีและเอฟ ( t – test และ F – test )
สรุปผลการศึกษาค้ นคว้ า
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นนิสิตเพศหญิงมากกว่าเพศชายมีอายุ 21 ปี หรื อมากกว่าเป็ นนิสิต
ชั้นปี ที่ 2 เป็ นนิ สิตคณะวิทยาศาสตร์ มากที่สุด ค่าใช้จ่ายของนิ สิตในแต่ละเดื อนอยู่ระหว่าง 2,401-3,000 บาท
นอกจากนี้ นิสิตส่ วนใหญ่จะพักอยูก่ บั ครอบครัว บิดามีระดับการศึกษาสู งสุ ดสู งกว่าประถมศึกษาแต่ต่าํ กว่า
ระดับปริ ญญาตรี ส่ วนระดับการศึกษาสู งสุ ดของมารดามีระดับประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่าเมื่อพิจารณา รายได้ของ
ครอบครัวมีรายได้มากกว่า 20,001 บาทต่อเดือน
1.2 เมื่ อพิจารณาตัวแปร ประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิ สิต
ด้านการคบเพื่ อนของนิ สิต ด้านวิชาการ และบุคลิ กภาพนิ สิต พบว่าปฏิ สัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนิ สิต
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านการคบเพื่อนของนิสิตและด้านวิชาการมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง

2. การทดสอบสมมติฐาน
ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ด้านคือ ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิ สิตด้านการคบเพื่อน
และด้านวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบตัวแปรลักษณะทางชี วภาพสังคมกับบุคลิกภาพของนิ สิตเพิ่มเติม
โดยพบผลการวิจยั ที่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ตัวแปรสถานที่พกั อาศัย คณะที่ศึกษา
ชั้นปี ที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและระดับการศึกษาสูงสุ ดของมารดา เมื่อทําการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ตัวแปรที่มีการแบ่งกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มได้แก่ คณะที่ศึกษา ชั้นปี ที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและระดับ
การศึกษาสู งสุ ดของมารดาพบว่า
- นิ สิ ต คณะสหเวชศาสตร์ มี บุ ค ลิ ก ภาพดี ก ว่ า คณะศึ ก ษาศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ส่ วนคณะอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
- นิสิตชั้นปี ที่ 4 มีบุคลิกภาพดีกว่านิสิตชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี อื่น ๆ
- นิ สิตที่มารดามีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่าปริ ญญาตรี มีบุคลิกภาพดีกว่าระดับ
ประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่าและระดับการศึกษาอื่น ๆ
- นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงมีบุคลิกภาพดีกว่านิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ปานกลางและตํ่า
ส่ วนตัวแปรที่ไม่พบความแตกต่างคือ ตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ดของบิดาและรายได้
ของครอบครัวต่อเดือน

บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
สภาพสั ง คมไทยในปั จ จุ บ ัน กํา ลัง อยู่ใ นระยะการเปลี่ ย นแปลง ทั้ง ทางด้า นเศรษฐกิ จ
สภาพแวดล้อมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ผลของการพัฒนาดังกล่าวก่อให้เกิด
ความไม่สมดุลระหว่างความเจริ ญทางวัตถุกบั สภาพวิถีการดําเนิ นชีวิตของประชากรอันส่ งผลให้
เกิดความวุ่นวาย และปั ญหาต่างๆมากมายทั้งในด้านการปรับตัว สุ ขภาพจิต ความเบี่ยงเบนทาง
บุคลิกภาพรวมถึงปั ญหาทางสังคมในรู ปแบบต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจนเป็ นที่วิตกกังวลของ
บุคคล เช่นปั ญหาการประพฤติผิดศีลธรรม ปั ญหายาเสพติด ความเสื่ อมถอยทางจริ ยธรรมและ
ค่านิ ยมที่ดีงามของคนไทย การแก้ปัญหาและการป้ องกันปั ญหานั้นจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุ งทั้ง
สภาพแวดล้อมทางสังคมและตัวบุคคลซึ่งสาเหตุจากตัวบุคคลถือเป็ นสิ่ งสําคัญ เพราะหากได้เรี ยนรู ้ที่
จะคิดไตร่ ตรอง พิจารณาการกระทําด้วยเหตุผลและตั้งอยู่บนรากฐานของความจริ งจะเป็ นแนวทาง
หนึ่งที่จะทําให้บุคคลมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมได้
บุคลิกภาพเป็ นคําที่นาํ มาใช้กนั ทัว่ ไป เมื่อต้องการจะบรรยายถึงลักษณะของบุคคลซึ่ งมีคาํ ที่
ใช้กนั มากมาย เช่น ใจดี ก้าวร้าว ยอมคน เกรงใจ อดทน วิตกกังวล เป็ นต้น ดังที่ วารุ ณี ธนวรานิช (2530:27)
ได้กล่าวว่า คนเราจะมีบุคลิกภาพอย่างไรนั้นขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบสองประการ ได้แก่ โครงสร้าง
ทางชี ววิทยาและพันธุ กรรมกับสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกปฎิสนธิ คนเราจะ
เติ บโตขึ้นพร้ อมกันทั้งทางด้านร่ างกาย การเคลื่อนไหว อารมณ์ ความรู ้ สึกเชาวน์ปัญญา และการ
ปรับตัวทางสังคมแต่การเจริ ญเติบโตในแต่ละด้านนั้นอาจจะไม่เท่ากัน
บุคลิกภาพมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของบุคคลเป็ นอย่างมาก การศึกษาเรื่ องของบุคลิกภาพ
จะช่วยให้คนเราเข้าใจหรื อคาดคะเนพฤติกรรมของบุคคลในอนาคต บุคคลใดจะมีลกั ษณะบุคลิกภาพ
หรื อพฤติกรรมอย่างไรในอนาคตนั้นแสดงให้เห็นว่า บุคลิกภาพในวัยเด็กย่อมมีผลต่อเนื่ องไปถึง
วัยผูใ้ หญ่ ดังที่ ก่อ สวัสดิพาณิ ชย์ (2511 : 176) ได้ กล่าวถึงความสําคัญของบุคลิกภาพไว้ว่า
ปรั ชญาการศึ กษาในปั จจุ บนั ได้เปลี่ ยนแปลงจากการให้ความสําคัญทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดี ยว มา
เปลี่ยนเป็ นให้การศึกษาเพื่อเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ให้มีสัดส่ วนกันทางด้านร่ างกายสังคม
อารมณ์ และสติ ปั ญญา ดังนั้นเมื่ อต้องการให้เกิ ดการพัฒนาบุ คลิ กภาพไปในทิ ศทางที่ ตอ้ งการก็
สามารถกระทําได้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ การให้การศึกษาหรื อการฝึ กอบรมจึงเป็ นวิธีหนึ่ งซึ่ งจะมีผลทํา
ให้เกิดการหล่อหลอมพัฒนาหรื อเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับคํากล่าว
ของ รุ สโซ (ชนิตา รักษ์พลเมือง. 2532 : 1 อ้างอิงมาจาก Rousseau. n.d.) พืชงอกงามโดยการปลูก
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สังคมไทยเป็ นสังคมไมตรี สัมพันธ์ เพราะเป็ นสังคมที่เคร่ งครัดต่อประเพณี ด้ งั เดิม มีระบบ
เจ้าขุนมูลนาย เคารพยําเกรงผูอ้ าวุโส ไม่เป็ นอิสระต่อตนเอง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นโต้แย้งผูอ้ ื่น
ว่านอนสอนง่าย เชื่อฟั งและปฏิบตั ิตามความเห็นของผูใ้ หญ่ ทําให้ขาดความกล้าในการตัดสิ นใจ
ขาดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขาดลักษณะความเป็ นผูน้ าํ ด้วยเหตุน้ ี คนไทยโดยทัว่ ไปติดนิสัยไม่เป็ น
ตัวของตัวเอง ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะเกรงว่าเมื่อพูดไปแล้วจะทําให้ผอู ้ ื่นไม่พอใจ
แม้ว่าตนเองจะไม่พอใจในสิ่ งที่ตนเองเก็บไว้ในใจ ในเมื่อสังคมไทยเป็ นสังคมที่มีลกั ษณะดังกล่าว
อาจทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะบุคลิกภาพของนิสิต
นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยควรได้รับความสนใจ เพราะถือเป็ นบุคลากรกลุ่มหัวกะทิของประเทศ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่ประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ าย ได้แก่
นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย บุคลากรเหล่านี้ มีความสําคัญต่อ
สถาบัน ฝ่ ายนิ สิตนักศึกษานับเป็ นสมาชิกที่มีจาํ นวนมาก สังคมของนิ สิตนักศึกษาจึงจัดเป็ นกลุ่ม
ใหญ่ที่สุดและมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสถาบันในอันที่จะนําชื่อเสี ยงเกียรติคุณ หรื อความเสื่ อมเสี ย
ชื่อเสี ยงมาสู่สถาบันได้
เมื่อนิ สิตนักศึกษาเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย
ซึ่งถือเป็ นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมอย่างหนึ่ งที่มีส่วนในการกล่อมเกลา ลักษณะบุคลิกภาพ
ให้กบั นิ สิตนักศึกษาเหล่านี้ ตลอดระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี ในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะ
มีปฏิสมั พันธ์กบั อาจารย์ การคบเพื่อนและสาขาวิชาที่เรี ยน
มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ ประสานมิต ร เป็ นแหล่ง ผลิต บัณ ฑิต สาขาวิช าต่า ง ๆ
มากมายเพื่อเป็ นการสร้างสรรค์สังคม การหาแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพให้กบั นิ สิตให้มีลกั ษณะ
บุคลิกภาพที่เหมาะสม จะช่วยทําให้เขาเป็ นพลเมืองที่ดีต่อไป ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการที่
จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิ สิต เพื่อเป็ น
แนวทางสําหรับมหาวิทยาลัยในการเสริ มสร้างบุคลิกภาพของนิสิตต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยด้านการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์และนิสิต ด้านการคบเพื่อนและด้านวิชาการกับบุคลิกภาพ
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบบุคลิกภาพของนิ สิตจําแนกตาม เพศ อายุ ชั้นปี ที่ศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อ
เดือนของนิ สิต ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา รายได้ของครอบครัว สถานที่พกั อาศัยขณะที่
ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร เป็ นนิ สิตชายหญิงระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 – 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2540 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนิ สิตชายหญิง ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 – 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2540 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวนชั้นปี ละ 300 คน รวมทั้งสิ้ น
1,200 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
3.1.1) เพศ แบ่งออกเป็ น
3.1.1.1 เพศชาย
3.1.1.2 เพศหญิง
3.1.2) อายุ แบ่งออกเป็ น
3.1.2.1 อายุ 18 ปี หรื อน้อยกว่า
3.1.2.2 อายุ 19 ปี
3.1.2.3 อายุ 20 ปี
3.1.2.4 อายุ 21 ปี หรื อมากกว่า
3.1.3) ชั้นปี ที่ศึกษา แบ่งออกเป็ น
3.1.3.1 ชั้นปี ที่ 1
3.1.3.2 ชั้นปี ที่ 2
3.1.3.3 ชั้นปี ที่ 3
3.1.3.4 ชั้นปี ที่ 4
3.1.4) ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนิสิต
3.1.4.1 ค่าใช้จ่าย 2,400 บาท หรื อน้อยกว่า
3.1.4.2 ค่าใช้จ่าย 2,400-3,000 บาท
3.1.4.3 ค่าใช้จ่าย 3,001-4,000 บาท
3.1.4.4 ค่าใช้จ่าย 4,001 บาทขึ้นไป
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3.1.5) ระดับการศึกษาของบิดา
3.1.5.1 ระดับประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่า
3.1.5.2 ระดับสู งกว่าประถมแต่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี
3.1.5.3 ระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า
3.1.6) ระดับการศึกษาของมารดา
3.1.6.1 ระดับประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่า
3.1.6.2 ระดับสู งกว่าประถมแต่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี
3.1.6.3 ระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
3.1.7) รายได้ของครอบครัวต่อเดือน(อิงกลุ่ม)
3.1.7.1 รายได้ 6,000 บาท หรื อน้อยกว่า
3.1.7.2 รายได้ 6,001 – 12,000 บาท
3.1.7.3 รายได้ 12,001 – 20,000 บาท
3.1.7.4 รายได้ 20,001 บาทขึ้นไป
3.1.8) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
3.1.8.1 ระดับตํ่า (เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ลงมา)
3.1.8.2 ระดับปานกลาง(เกรดเฉลี่ยสะสม 2.01 – 2.50)
3.1.8.3 ระดับสูง(เกรดเฉลี่ยสะสม 2.51 ขึ้นไป)
3.1.9) สถานที่พกั อาศัย
3.1.9.1 อยูก่ บั ครอบครัว
3.1.9.2 อยูก่ บั ผูอ้ ื่น(ญาติ เพื่อน หรื อหอพัก)
3.1.10) ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน
3.1.10.1 ด้านการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต
3.1.10.2 ด้านการคบเพื่อน
3.1.10.3 ด้านวิชาการ
3.2 ตัวแปรตาม คือ บุคลิกภาพของนิสิต
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. บุ คลิ ก ภาพของนิ สิ ต หมายถึ ง ลัก ษณะหรื อ พฤติ ก รรมของนิ สิ ต ที่ แ สดงออกหรื อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในการดํารงชีวิต ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 แบบ
1.1 บุคลิกภาพแบบ เอ เป็ นลักษณะของนิ สิตที่มีความกระตือรื อร้น ชอบความสําเร็ จ
ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค ไม่ชอบการรอคอย เป็ นคนเร่ งร้อน ชอบแข่งขัน
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1.2 บุคลิกภาพแบบ บี เป็ นลักษณะของนิสิตที่เป็ นคนค่อนข้างเฉื่อยชา ไม่รีบร้อน ไม่กา้ วร้าว
ทํางานไปเรื่ อย ๆ ไม่หวังผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน ไม่ชอบฟันฝ่ าอุปสรรคต่าง ๆ อดทนและรอคอยได้
2. ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย หมายถึง การรับรู ้เรื่ องราวต่าง ๆ หรื อการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ในขณะที่ กาํ ลังศึ กษาอยู่ในมหาวิทยาลัย การที่ นิสิตได้เรี ยนรู ้ วิชาการต่าง ๆ จากอาจารย์
จากเพื่อนทั้งคณะเดียวกันและต่างคณะ การเข้าร่ วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรื อกิจกรรมที่นิสิต
จัดทําขึ้นเอง เช่น กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านบันเทิง กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ลว้ นก่อให้เกิ ดประสบการณ์แก่นิสิตทั้งสิ้ น ซึ่ งในที่น้ ี แบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้ คือ
2.1 ด้านปฏิ สั มพันธ์ ระหว่ างอาจารย์กับนิ สิ ต หมายถึ ง ผลที่ ได้จากการปฏิ บ ัติ
ต่อกันระหว่างอาจารย์กบั นิ สิตทั้งในด้านการเรี ยนการสอนและการปกครองตามการรับรู ้ของนิ สิต
ซึ่งนิสิตรับรู ้วา่ ตนเองได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความยุติธรรม ให้ความสนิทสนม ส่ งเสริ มให้นิสิตแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการวางแผนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ รับฟังความคิดเห็นซึ่ ง
กันและกัน บรรยากาศในห้องเรี ยนอบอุ่นเป็ นกันเอง
2.2 ด้านการคบเพื่อน หมายถึง การรับรู ้เรื่ องราวต่าง ๆ จากการมีปฏิสัมพันธ์กบั
เพื่อนในกลุ่มหรื อจากการได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่ งกันและกัน การสนทนาพูดคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ตนได้พบเห็นหรื อร่ วมกันทํา
กิจกรรมนั้น ๆ ด้วยกันในขณะที่ศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
2.3 ด้านวิชาการ หมายถึง ประสบการณ์ที่นิสิตได้รับในขณะศึกษาอยูใ่ นคณะของ
มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ รวม 7 คณะ ดังนี้
2.3.1 คณะวิทยาศาสตร์
2.3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์
2.3.3 คณะศึกษาศาสตร์
2.3.4 คณะมนุษยศาสตร์
2.3.5 คณะสังคมศาสตร์
2.3.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.3.7 โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ความสามารถทางการเรี ยนของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี
ชั้นปี ที่ 1 – 4 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยพิจารณาจากผลการเรี ยนที่เป็ น
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในภาคเรี ยน ที่ 1 ปี การศึกษา 2540
3.1 ระดับตํ่า คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ลงมา
3.2 ระดับปานกลาง คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.01 – 2.50
3.3 ระดับสู ง คือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.51 ขึ้นไป
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จากตัว แปรทั้ง หมดดัง กล่ า วมาสามารถสรุ ป ให้ เ ห็ น ถึ ง กลุ่ ม ตัว แปรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา
ตลอดจนความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังแสดงในกรอบแนวคิด
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย
-ด้านการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
นิสิตและอาจารย์
- ด้านการคบเพื่อน
- ด้านวิชาการ
เพศ
อายุ
ชั้นปี ที่ศึกษา
คณะที่ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ระดับการศึกษาสูงสุ ดของบิดา
ระดับการศึกษาสูงสุ ดของมารดา
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายของนิสิตในแต่ละเดือน
สถานที่พกั อาศัยขณะศึกษา

ตัวแปรตาม

บุคลิกภาพ
ของนิสิต

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของนิสิตปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร มีดงั ต่อไปนี้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของนิสิต
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย กับบุคลิกภาพของนิสิต
3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกับบุคลิกภาพของนิสิต
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับบุคลิกภาพของนิสิต
เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับบุคลิกภาพ
ความหมายของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพหมายถึง สิ่ งที่ช่วยให้ทาํ นายได้วา่ บุคคลจะทําอย่างไรในสถานการณ์ที่กาํ หนดให้
จุด มุ่ง หมายของการวิจ ยั ทางจิต วิท ยา ก็เ พื่อ สร้า งกฎว่า บุค คลซึ่ ง มีค วามแตกต่า งกัน นั้น จะทํา
พฤติกรรมใดเมื่ออยูใ่ นสังคมและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมปกติ บุคลิกภาพเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทั้งหมด
ของบุคคล มีท้ งั พฤติกรรมที่เปิ ดเผยและพฤติกรรมที่ซ่อนเร้นอยูภ่ ายใน (นวลละออ สุ ภาผล. 2527 :
206 ; อ้างอิงจาก Cattel. 1950) สอดคล้องกับ ฮิลการ์ด และแอคคินสัน (ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์. 2530 :
41 อ้างอิงจาก Hilgard and Atkinson. 1967 : 462) กล่าวว่า บุคลิกภาพหมายถึง ลักษณะรวมของบุคคล
และวิธีการแสดงออกของพฤติกรรมของเขา ส่ วนออลพอร์ต (Allport. 1967 : 28) ได้อธิ บายว่า บุคลิกภาพ
เป็ นระบบการเคลื ่อ นไหวของอิน ทรี ย ท์ ี่อ ยู่ภ ายในจิ ตใจบุ คคลและเป็ นตัวกําหนดลักษณะนิ สัย
(Traits) ประจําตัวของบุคคลนั้นทั้งหมด ซึ่ งความหมายของนักจิตวิทยาชาวต่างประเทศที่กล่าวมา
คล้ายกับของนักจิตวิทยาชาวไทยดังต่อไปนี้ คือ
เชิดศักดิ์ โฆวาสิ นธุ์ (2520 :3) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะนิสยั (Traits) ที่รวมกัน
เป็ นแบบฉบับเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลและเป็ นสิ่ งที่ย้าํ ให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งพิจารณา
ได้จากรู ปแบบพฤติกรรมของบุคคลนั้นที่แสดงออกหรื อตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อม
สวนา พรพัฒน์กุล (2522 : 295) กล่าวว่า บุคลิกภาพหมายถึง ลักษณะส่ วนรวมทั้งหมดของ
บุคคลแต่ละคน ที่สามารถมองเห็นจากภายนอกและซ่อนเร้นอยูภ่ ายใน ได้แก่ รู ปร่ างหน้าตา ท่าทาง
แนวความคิด การพูดจา ความสนใจ อารมณ์ เจตคติ รสนิยม ตลอดจนความสามารถในการทํางาน
สุ ชา จันทน์เอม (2528 : 32) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะต่าง ๆ ที่รวมกันในตัว
บุคคลและวิธีการแสดงออกทางพฤติกรรม ไม่จาํ เป็ นว่าพฤติกรรมหรื อคุณลักษณะเหล่านั้นจะต้องดี
หรื อไม่ดี ผิดหรื อถูก
3
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นลินี ธรรมอํานวยสุ ข (2541 : 13) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลหรื อ
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกหรื อตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในการดํารงชี วิต ซึ่ งทําให้
บุคคลนั้นมีความแตกต่างจากบุคคลอื่น
จากความหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอาจสรุ ปได้ว่า บุคลิกภาพคือ ลักษณะหรื อพฤติกรรม
ของบุ คคลที่ แ สดงออกหรื อตอบสนองต่ อสถานการณ์ ต่ างๆ ในการดํารงชี วิ ตและไม่ จ ําเป็ นว่ า
พฤติกรรมหรื อคุณลักษณะเหล่านั้นจะต้องดีหรื อไม่ดี ผิดหรื อถูก เป็ นต้น
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อบุคลิกภาพ
แคทเทล (Cattell. 1964 : 504) ได้เน้นถึงอิทธิ พลของวัฒนธรรมและสังคม มีผลต่อ
พฤติกรรมและบุคลิกภาพ โดยให้ขอ้ คิดเห็ นว่า อิทธิ พลของสถาบันอาชี พหรื อสถาบันครอบครัว
และสังคม ส่ งผลต่อบุคลิกภาพ เนื่องจากสาเหตุดงั นี้ คือ
1. สถาบัน จงใจทํา ให้เ กิด ลัก ษณะบุค ลิก ภาพชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง หมายถึง ลัก ษณะ
บุคลิกภาพที่สังคมนั้นต้องการอาจรวมอุปนิ สัยและบุคลิกภาพเฉพาะ โดยที่สถาบันนั้นจงใจผลิต
ลักษณะที่ตอ้ งการขึ้น
2. องค์ประกอบด้านสถานการณ์อาจส่ งผลให้เกิดบุคลิกภาพ ซึ่งสถาบันในสังคมไม่ได้จงใจ
เมื่อเกิดรู ปแบบพฤติกรรมซึ่ งเป็ นผลของขบวนการข้อใดข้อหนึ่งในสองข้อข้างต้น แต่ละบุคคลอาจ
พบว่าจําเป็ นต้องปรับปรุ งแก้ไขบุคลิกภาพของเขาอีกต่อไป
เฮอร์ลอค (Hurlock. 1978 : 239 – 274) กล่าวว่าบุคลิกภาพเป็ นผลรวมของพัฒนาการทั้งทาง
ร่ างกาย สติปัญญาอารมณ์และสังคม ซึ่ งเป็ น ขบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีระบบ ระเบียบที่สลับซับซ้อน
สัม พัน ธ์เ กี่ ย วเนื่ อ งกัน ในทุ ก ๆ ด้าน ซึ่ ง องค์ป ระกอบที่ มีอิ ทธิ พ ลต่ อพัฒ นาการของบุ คลิ ก ภาพ
แบ่งได้ 2 องค์ประกอบ คือ
1. องค์ประกอบทางพันธุกรรมและสรี รวิทยา (Genetic – Physiological Factor)
1.1 พันธุ กรรม เป็ นตัวถ่ายทอดสิ่ งที่เป็ นมรดก ทางพันธุ กรรมจาก พ่อแม่และบรรพ
บุรุษ เป็ นตัวกําหนดขอบเขตความสามารถต่าง ๆ ของมนุ ษย์ รวมทั้งลักษณะต่าง ๆ
ของ
ร่ างกาย เช่น สี ตา สี ผม โครงสร้างของรู ปร่ างหน้าตาโดยมีสิ่งแวดล้อม เช่น ลักษณะการเลี้ยงดู ของ
พ่อแม่ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศเป็ นตัวกระตุน้ หรื อตัวกดให้บุคคลนั้น พัฒนาไปได้ เต็ม
ตามศักยภาพหรื อไม่ท้ งั ทางด้านสติปัญญา รู ปร่ าง หน้าตา รวมทั้งลักษณะทางอารมณ์
โดย
นักจิตวิทยาบางพวกมีความเชื่อว่า ลักษณะทางอารมณ์บางอย่างเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของ เด็กแต่
ละคน เช่น เด็กบางพวกปรับตัวง่ายยอมรับสิ่ งแวดล้อมใหม่ ๆ ได้เร็ ว เด็กพวกนี้ จะมีอารมณ์ดี เด็ก
บางพวกจะปรับตัวยาก เด็กจะรู ้สึกเครี ยดหรื อตื่นเต้นง่าย ปรับตัวช้า
1.2 องค์ประกอบทางสรี ระวิทยา เป็ นผลจากพันธุ กรรมและการพัฒนาตามวัย ซึ่ งจะ
พัฒนาไปสู่ วุฒิภาวะโดยแต่ละคนจะมีระยะเวลาการเจริ ญเติบโตไม่เท่ากัน ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
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2. องค์ประกอบทางสิ่ งแวดล้อม
2.1 ประสบการณ์ ในวัย เด็ ก ความสั ม พัน ธ์ กับ มารดาหรื อ ตัว แทนของมารดาและ
ความสั ม พัน ธ์ ใ นครอบครั ว เป็ นสิ่ ง ที่ เ ด็ ก จะเรี ย นรู ้ แ ละเลี ย นแบบ จะสัง เกตได้ว่ า เด็ ก มัก จะมี
บุคลิกภาพหลายอย่างคล้ายพ่อแม่หรื อบุคคลใกล้ชิดในวัยเด็ก
2.2 อิทธิ พลของวัฒนธรรม ผลของวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ จะมีอิทธิ พลต่อค่านิ ยม
และทัศนคติ ของบุคคล เช่ น สังคมอเมริ กนั ให้ความสําคัญกับเรื่ องเศรษฐกิ จ การรู ้ จกั พึ่งตนเอง
จะพบว่า คนอเมริ กนั มีลกั ษณะเชื่ อมัน่ ตนเอง ส่ วนในสังคมไทยให้ความสําคัญกับระบบอาวุโส
ดังนั้น บุคลิกภาพของบุคคลส่ วนใหญ่ เห็นว่าบุคคลที่มีลกั ษณะดี คือ อ่อนน้อม ถ่อมตน เป็ นต้น
2.3 เหตุ ก ารณ์ ที่ ผ่ า นเข้า มาในชี วิ ต บุ ค คลแต่ ล ะบุ ค คลจะได้ รั บ ประสบการณ์
ไม่ เหมื อนกันตั้ง แต่ เ กิ ด มา เช่ น ลําดับที่ ของการเกิ ด สถานภาพของบุ คคล บทบาทที่ เ ปลี่ ย นไป
สิ่ งเหล่านี้ จะมีอิทธิ พลทําให้บุคลิกภาพของบุคคลเปลี่ยนไป เช่น บุคคลบางคนเมื่ออยู่ในครอบครัว
จะมีลกั ษณะเป็ นเด็กทําอะไรตามใจพ่อแม่ แต่เมื่อไปอยู่ที่ทาํ งานมีบทบาทเป็ นหัวหน้าหน่ วยงาน
ก็มีลกั ษณะเป็ นผูใ้ หญ่เป็ นผูน้ าํ แสดงว่าทั้งอิทธิ พลของสังคมที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมหรื อ
บุคลิกภาพของบุคคล
ประวัติความเป็ นมาของการศึกษาบุคลิกภาพแบบเอ และบุคลิกภาพแบบบี
บุคลิกภาพแบบเอ เป็ นบุคลิกภาพที่คน้ พบในราวปี ค.ศ. 1960 โดย โรสแมน (Roseman)
ได้เริ่ มสังเกตผูป้ ่ วยโรคหัวใจว่า มีบุคลิกภาพบางอย่างแปลกไปจากผูป้ ่ วยโรคอื่น ๆ จากการสังเกต
เหตุการณ์บางอย่างในคลินิคโรคหัวใจของเขาพบว่า เก้าอี้ที่ผปู ้ ่ วยโรคหัวใจมานัง่ ตรวจนั้นจะมีรอยลึก
เฉพาะตรงขอบเก้าอี้เท่านั้น แสดงว่าคนไข้ส่วนใหญ่ของเขานัง่ เก้าอี้แต่ตรงขอบเก้าอี้ ซึ่งทําให้เขาคิด
ว่า คนเช่นนี้ จะต้องเป็ นคนรี บร้อน เพราะคนที่ทาํ อะไรรี บร้อน รี บเร่ งมักนัง่ เก้าอี้แต่ตรงขอบเพื่อจะ
ได้ลุกขึ้นได้โดยเร็ ว คล้ายกับลักษณะของคนพร้อมที่จะเคลื่อนไหวได้ทนั ที จากความคิดนี้ทาํ ให้
เขาคิ ด ว่ า น่ า จะมี บุ ค ลิ ก ภาพบางอย่า งที่ เ ป็ นปั จ จัย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคหั ว ใจ ซึ่ ง สอดคล้องกับ
การสังเกตของเขาอีกว่า ผูป้ ่ วยโรคหัวใจบางคนนั้นไม่มีปัจจัยเสี่ ยง(Risk Factor) ที่เคยเชื่อกันว่า
เป็ นสาเหตุสาํ คัญของโรคหัวใจเลย แต่เดิมนั้นพบว่า การมีโคเลสโตรอลสู ง ความดันโลหิ ตสู ง การ
สู บบุหรี่ การเป็ นเบาหวาน และความอ้วน เป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และ ในที่สุดก็
พบว่า มีบุคลิกภาพชนิ ดหนึ่ งซึ่ งต่อมาเขาให้ชื่อว่าบุคลิกภาพแบบเอ และบุคลิกภาพ ตรงกันข้าม
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จากประวัติความเป็ นมาของการศึกษาบุคลิกภาพแบบเอ และแบบบี นั้น ฟรี ดแมนและ
โรสแมน (Friedman and Roseman. 1974 : 164) สรุ ปลักษณะของบุคลิกภาพแบบเอ และบุคลิกภาพ
แบบบี ได้ดงั นี้
บุคลิกภาพแบบเอ (Type A Behavior Pattern Personality) หมายถึง บุคลิกภาพเร่ งร้อน
ชอบแข่งขันและก้าวร้าว ชอบทํางานให้ได้มาก ๆ ในเวลาน้อย มีความรู ้สึกว่า เวลาผ่านไปอย่าง
รวดเร็ ว มีความมานะพยายามในการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่ งให้ประสบความสําเร็ จ ชอบฟั นฝ่ า
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้เกิ ดสัมฤทธิ์ ผล ชอบทํางานด้วยความรวดเร็ ว ทนไม่ได้กบั การทํางานล่าช้า
มีความต้องการพักผ่อนน้อยกว่าคนอื่น และถูกกระตุน้ ให้เกิดความรู ้สึกโกรธและก้าวร้าวได้ง่าย
บุคลิกภาพแบบบี (Type B Behavior Pattern Personality) หมายถึง บุคลิกภาพที่มีความ
ผ่อนคลาย ไม่รีบร้อนและไม่กา้ วร้าว มีลกั ษณะเฉย ๆ เหนื่ อย ๆ ชอบการพักผ่อนและดําเนิ นชีวิต
แบบง่า ย ๆ ไม่ช อบฝ่ าฟั น อุป สรรคต่า ง ๆ ในการทํา งาน และไม่ช อบการทํา งานในเวลา
อันรี บด่วน
ส่ วนนลินี ธรรมอํานวยสุ ข (2541 : 13) กล่าวว่า บุคลิกภาพแบบ เอ เป็ นลักษณะบุคลิกภาพ
ของคนที่รักความก้าวหน้า ชอบฟันฝ่ าอุปสรรค มีความก้าวร้าว โกรธง่าย ชอบทํางานให้ประสบ
ผลสําเร็ จและสัมฤทธิ์ผล ชอบทํางานด้วยความรวดเร็ว ไม่ชอบการรอคอย บุคลิกภาพแบบบี เป็ น
ลักษณะบุคลิกภาพของคนที่ค่อนข้างเฉื่ อยชา จิตใจเยือกเย็น ทํางานไปเรื่ อย ๆ ไม่หวังผลสัมฤทธิ์
ในการทํางาน ไม่ชอบฟันฝ่ าอุปสรรคต่าง ๆ อดทนและรอคอยได้
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพแบบเอ และแบบบี อาจสรุ ปได้วา่ บุคคลที่มีบุคลิกภาพ
แบบเอ จะกระตือรื อร้น ชอบความสําเร็ จ ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค ไม่ชอบการรอคอย เป็ นคนเร่ งร้อน
ชอบแข่งขัน ชอบทํางานมาก ส่ วนบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบบี จะเป็ นคนค่อนข้างเฉื่ อยชา ไม่รีบร้อน
ไม่กา้ วร้าว ทํางานไปเรื่ อย ๆ ไม่หวังผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน ไม่ชอบฟันฝ่ าอุปสรรคต่าง ๆ อดทน
และรอคอยได้ ดังนั้นบุคลิกภาพที่น่าพึงประสงค์ควรเป็ นบุคลิกภาพแบบเอ มากกว่าแบบบี
การวัดบุคลิกภาพแบบเอและบุคลิกภาพแบบบี แบบวัดบุคลิกภาพทั้ง 2 แบบนี้ ในปัจจุบนั มี
การสร้างและนํามาใช้ 3 แบบวัด (นลินี ธรรมอํานวยสุ ข. 2541 ; อ้างอิงจาก อัจฉรา วงษ์วฒั นามงคล. 2533)
ได้แก่
แบบวัดที่ 1 แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview SI) ประกอบด้วย
คําถาม 25 ข้อ เป็ นการถามโดยให้ผตู ้ อบรายงานพฤติกรรมตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทาํ ให้คนที่
5
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แบบวัดที่ 2 มาตรวัดลักษณะบุคลิกภาพแบบเอ ของ แฟรมมิ่งแฮม (Framingham Type A
Scale : FTAS) เป็ นแบบวัดรายงานของตนเอง เช่นเดียวกับแบบที่ 1 ประกอบด้วยคําถาม 10 ข้อ
วัดทางด้านแรงขับมุ่งสัมฤทธิ์ การมีความรู ้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ ว และการรับรู ้ว่ามีความ
กดดันในการทํางาน
แบบวัดที่ 3 แบบสํารวจการกระทําของเจนกินส์ (Jenkins Activity Survey หรื อ JAS)
เป็ นแบบสอบถามการรายงานตนเอง ซึ่ ง อัจฉรา วงษ์วฒั นามงคล (2533 : 21) และ
ชมพูนุท พงษ์ศิริ (2535 : 8–9) ได้ปรับปรุ งเป็ นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อคําถาม 20 ข้อ และ
นลินี ธรรมอํานวยสุ ข. (2541) ได้ปรับปรุ งเป็ นแบบสอบถามจํานวน 24 ข้อ เป็ นแบบวัดที่คล้ายกับ
แบบวัดแบบแรก แต่ได้ดดั แปลงให้เป็ นแบบสอบถามแบบปรนัย ได้วิเคราะห์คุณภาพแล้วปรากฏว่า
คนที่ได้คะแนนจากแบบสอบถามนี้ สูงจะเป็ นบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเอ ส่ วนผูท้ ี่ได้คะแนนแบบ
วัด นี้ ตํ่า จะเป็ นบุ ค คลที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพแบบบี แบบวัด นี้ จะวัด ความรู ้ สึ ก ที่ มี ต่ อ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะสถานการณ์ในการทํางาน ความกดดันในการทํางานและสถานการณ์การแข่งขัน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับบุคลิกภาพแบบเอ และบุคลิกภาพแบบบี
งานวิจัยในต่ างประเทศ
จากการศึกษาของ บลูเมนทอลล์ (ชมพูนุท พงษ์ศิริ. 2535 : 28 ; อ้างอิงมาจาก Blumenthal.
1978 : 634 ) ได้ศึกษาบุคลิกภาพแบบเอ และแบบบี ของนักเรี ยนชาย และ นักเรี ยนหญิง พบว่า
นัก เรี ย นที่มีบุคลิก ภาพแบบเอ จะเป็ นบุคลิก ภาพที่มีความเครี ย ดสู งกว่า นักเรี ยนที่มีบุคลิกภาพ
แบบบี
แคลลี่และฮูสตัน (อัจฉรา วงศ์วฒั นามงคล 2533 : 19 ; อ้างอิงจาก Kelly and Houston.
1985 : 634) ได้ศึกษาบุคลิกภาพแบบ เอ และแบบ บี จําแนกตามความแตกต่างทางด้านลักษณะ
ชี วสังคม ภู มิหลัง และการทํางาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นหญิ งที่ ทาํ งานนอกบ้านจํานวน 220 คน
โดยแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม ผลการศึกษา พบว่า หญิงที่ทาํ งานนอกบ้านมีลกั ษณะบุคลิกภาพแบบ
เอ มีระดับการศึกษาสูงกว่า ระดับสถานภาพทางอาชีพสูงกว่า มีชว่ั โมงการทํางานมากกว่า มีปริ มาณ
งานที่ ทาํ มากกว่า มี ความสับสนในบทบาทการทํางาน ความเครี ยดในการทํางาน และต้องการ
ประสบการณ์การทํางานมากกว่าบุคลิกที่มีลกั ษณะบุคลิกภาพแบบบี
สตรู ป และโบแลนด์ (อัจฉรา วงศ์วฒั นามงคล.2535 : 19 – 20 ; อ้างอิงจาก Strube and
Boland . 1986) ได้ศึกษาการรับรู ้สาเหตุของการกระทําและความเพียรในการทํางานของบุคคล
ที่มีลกั ษณะบุคลิกภาพแบบ เอ และแบบ บี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ มีลกั ษณะบุคลิกภาพแบบ เอ
มีค วามเชื ่อ ถือ ในความสํา เร็ จ มากกว่า ความล้ม เหลว ส่ ว นความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งการวินิ จ ฉัย
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ชวาทซ์และคณะ (ปิ ยกาญจน์ กิจอุดมทรัพย์. 2539 : 24 ; อ้างอิงมาจาก Schwatz and others.
1986) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของบุคคลที่มีลกั ษณะบุคลิกภาพแบบเอ และแบบบี ที่ประสบ
ความล้มเหลวในสถานการณ์ที่ไม่มีผใู ้ ดเคยประสบความสําเร็ จเลย และใน สถานการณ์ที่มีบางคน
ประสบความสําเร็ จผลการศึกษาพบว่า คนที่มีลกั ษณะบุคลิกภาพแบบ เอ มีความมุ่งหวังความสําเร็ จ
ในสถานการณ์ ที่มีโอกาสประสบความสําเร็ จได้ แต่จะไม่เอาตัวไปผูกมัดกับงานที่ ไม่มีโอกาส
ประสบความสําเร็ จ
เคลเวอร์และไวนด์เนอร์ ( Klewer and Weidner. 1987 : 204) ได้ศึกษาเรื่ อง “ ลักษณะ
บุคลิกภาพแบ เอ และระดับความมุ่งหวัง โดยศึกษาจากการตั้งเป้ าหมายของความสําเร็ จของเด็กและ
ผูป้ กครอง ” กลุ่มตัวอย่าง เป็ นเด็กชาย จํานวน 32 คน และเด็กหญิงจํานวน 41 คน มีอายุระหว่าง
9 – 12 ปี โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ นเด็กที่มีลกั ษณะบุคลิกภาพแบบ เอและบี พบว่าเด็กทั้งสอง
กลุ่มได้ต้ งั เป้ าหมายความสําเร็ จแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แต่ในการกระทําพฤติกรรม
เด็ ก ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพแบบ เอ จะทํ า งานสํ า เร็ จมากกว่ า และมี ค วามเพี ย รพยายามเพื่ อ ให้
ประสบความสําเร็ จมากกว่า
สตรู ปและคณะ (อัจฉรา วงศ์วฒั นามงคล. 2533 : 20 ; อ้างอิงมาจาก Strube and others.
1987) ได้ศึกษาสถานการณ์ ที่ไม่สามารถควบคุ มได้ซ่ ึ งเป็ นสถานการณ์ ที่มีความพยายาม และ
ความสําเร็ จไม่สอดคล้องกัน ผลการศึกษาพบว่า บุคคลที่มีลกั ษณะบุคลิกภาพแบบ เอ มีความพยายาม
มากขึ้น เพื่อให้ตนเองสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
งานวิจัยในประเทศ
อัจฉรา วงศ์วฒั นามงคล (2533 : 126 –127 ) ได้ศึกษาตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การศึก ษาต่อ ในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา กลุ่ม ตัว อย่า งเป็ นนิ สิ ต ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 240 คน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ประเภทแรก
คือ นิ สิตระดับบัณฑิ ตศึ กษา ที่ ได้มาลงทะเบียน เป็ นนิ สิตระดับบัณฑิ ตศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2532 และผูท้ ี่ทาํ งานแล้วและได้ลงมาศึกษาต่อทั้งภาคปกติและภาคพิเศษจํานวน 120 คน
และประเภทที่สองคือ เพื่อนร่ วมงานที่ทาํ งานในหน่วยงานเดียวกันกับผูท้ ี่มาศึกษาต่อหรื อมีลกั ษณะ
สภาพแวดล้อมทางการทํางานคล้ายคลึง แต่ไม่ได้ลาศึกษาต่อจํานวน 120 คน ตัวแปรที่ศึกษา คือ
จิ ต ลัก ษณะพื้ น ฐานของบุ ค คล โดยศึก ษาบุค ลิก ภาพแบบ เอ และบุค ลิก ภาพแบบบี และ
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ชมพูนุช พงษ์ศิริ ( 2535 : 73-74 ) ได้ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลในการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2, 3 และ 4 จํานวน 230 คน (ตัวแปรที่ศึกษา คือ ทัศนคติต่อวิชาชีพ
พยาบาล บุคลิกภาพแบบ เอ และแบบบี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและชั้นปี ) ผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเอ มีความวิตกกังวลในการฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วยสู งกว่าแบบบี
จรรยา เกษศรี สังข์ (2537 : 105 ) ได้ศึกษาการเผชิญปั ญหาของนักเรี ยนนายร้อยตํารวจ
พบว่า นักเรี ยนนายร้อยตํารวจที่มีบุคลิกภาพแบบเอ มีวิธีการเผชิญปั ญหาแบบสู ้ปัญหายกเว้น วิธีการ
เผชิ ญปั ญหาด้านการเรี ยนภาคปฏิบตั ิ ส่ วนนักเรี ยนนายร้อยตํารวจที่มีบุคลิกภาพแบบบี มีวิธีการ
เผชิญ ปั ญหาด้านต่าง ๆ แบบรอมชอม
จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพแบบเอ และแบบบี จะเห็นได้ว่า บุคลิกภาพ
แบบเอ เป็ นบุคลิกภาพแบบกระตือรื อร้น ชอบความสําเร็ จ ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค ไม่ชอบการรอคอย
ส่ วนบุคลิกภาพแบบบี เป็ นบุคลิกภาพแบบเฉื่อยชา ไม่ชอบการเร่ งรี บ ไม่ชอบต่อสู แ้ ข่งขัน อดทนรอ
คอยได้ ซึ่ งบุคลิกภาพทั้งสองแบบย่อมที่จะมีผลต่อสภาพจิตใจของบุคคล รวมทั้งความสําเร็ จและ
ความล้มเหลว การเรี ยนที่แตกต่างกันไป
ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ (2530 : 44) กล่าวว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพประกอบด้วย
พันธุกรรม สิ่ งแวดล้อมและช่วงชีวิตของบุคคล กล่าวคือ
1. พันธุ กรรม สิ่ งที่ถ่ายทอดทางพันธุ กรรม ส่ วนมากเป็ นลักษณะทางพันธุ กรรม เช่น
ความสู ง ตํ่า ลักษณะเส้นผม สี ของผิว ชนิ ดของโลหิ ต โรคภัยไข้เจ็บบางชนิ ดและข้อบกพร่ อง
ทางร่ างกายบางชนิ ด เช่น ตาบอดสี ศีรษะล้าน นิ้ วเกิน มือติดกัน ฯลฯ ซึ่ งลักษณะทางกายเหล่านี้
เป็ นอิทธิพลของพันธุกรรมที่มีต่อบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลทั้งสิ้ น
2. สิ่ งแวดล้อม มีอิทธิ พลต่อพัฒนาการของมนุ ษย์ท้ งั พัฒนาการทางกาย ทางจิตใจและ
บุคลิกภาพ คือ บุคคลอื่น ๆ รอบตัวเรา ครอบครัว กลุ่มคนและวัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นมนุ ษย์
คนอื่น ๆ นี้จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติและพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์
3. ช่วงชี วิตของบุคคล แสดงถึง พัฒนาการทางร่ างกายและจิตใจ อันเกิดจากอิทธิ พลร่ วม
ระหว่างพัน ธุ กรรมและสิ่ ง แวดล้อม ตั้ง แต่อดีต จนถึงปั จ จุบ นั อิริคสัน (ผ่องพรรณ เกิด พิทกั ษ์.
2530 : 42 ; อ้างอิงมาจาก Erickson . 1959) เชื่อว่า การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุ ษย์น้ นั จะมี
การพัฒนาลักษณะต่าง ๆ ของบุคลิกภาพอย่างเป็ นลําดับ ตลอดช่วงชีวิตของบุคคลแต่ละบุคคล

14

กาญจนา คําสุ วรรณ (2524 : 194 – 195) ได้กล่าวถึงลักษณะของประสบการณ์ที่มีผลต่อ
บุคลิกภาพของบุคคลไว้ดงั นี้
1. ประสบการณ์รวมทางวัฒนธรรม เป็ นประสบการณ์ที่บุคคลได้รับเหมือนกันหรื อต่างกัน
มีผลให้บุคคลมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันตามความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิ ยม ประเพณี และคําสอนของ
สังคมนั้น
2. ประสบการณ์เฉพาะตัว เป็ นอิทธิ พลที่ได้รับจากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผูป้ กครอง
ที่แ ตกต่างกัน มีผ ลให้บุคคลแต่ล ะคนได้รับ การหล่อ หลอมบุคลิก ภาพไม่เ หมือ นกัน ผูท้ ี่ไ ด้รับ
การอบรมเลี้ ยงดู ที่เหมาะสม ได้รับความรั ก เอาใจใส่ ดูแล ให้กาํ ลังใจก็จะพัฒนาบุ คลิ กภาพไป
ในทิศทางที่เหมาะสม มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีเหตุผลและมองโลกในแง่ดี ในขณะที่ผทู ้ ี่ได้รับการ
อบรมเลี้ยงดู แบบปล่อยปละละเลย หรื อเข้มงวด จะมี บุคลิ กภาพไปในทางตรงกันข้าม มี ความ
ก้าวร้าว ไม่ไว้ใจคน หวาดระแวง และมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อสังคม
ฉลอง ภิรมย์รัตน์ (2521 : 29-30) กล่าวว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคคลิกภาพมี 2 ปั จจัยใหญ่ ๆ คือ
1. องค์ประกอบทางด้านพันธุกรรม เป็ นการถ่ายทอดยีนส์จาก พ่อ แม่ หรื อบรรพบุรุษไปสู่
ลูกหลาน ได้แก่ ลักษณะทางด้าน รู ปร่ าง หน้าตา ท่าทาง ผิวพรรณ อารมณ์ ตลอดจนระบบประสาท
และระบบโลหิ ต ซึ่งเป็ นลักษณะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
2. องค์ประกอบทางด้านสิ่ งแวดล้อม ทั้งที่เป็ นธรรมชาติและสภาพวัฒนธรรม ประเพณี
กฎเกณฑ์ ระเบี ยบต่าง ๆ ในสังคมที่บุคคลเกี่ ยวข้องอยู่ เป็ นผลให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และปรั บตัวให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ได้แก่ ลมฟ้ าอากาศ ที่อยูอ่ าศัย อาหาร ตลอดจนบุคคลที่อยูใ่ กล้ชิด
องค์ประกอบด้านสิ่ งแวดล้อมนี้ มีผลให้บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันส่ งผลให้บุคลิกภาพของ
คนแตกต่างกัน
จากเอกสารที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า บุคลิกภาพมีความสําคัญต่อความสําเร็ จของ
บุค คล และลัก ษณะบุค ลิก ภาพของนิ สิ ต นัก ศึก ษา แต่ล ะวิช าชี พ จะมีล กั ษณะเฉพาะที่
ไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยูก่ บั พันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ตนได้รับ
ในการศึก ษาครั้ ง นี้ ผูว้ ิจ ยั มุ่ง ศึก ษาลัก ษณะบุค ลิก ภาพแบบ เอ และบี ซึ่ ง เป็ นลัก ษณะ
บุคลิกภาพหนึ่ งที่น่าศึกษา โดยเฉพาะศึกษากับนิ สิตวัยนี้ ซ่ ึ งจะต้องจบออกไปทํางาน เพราะคนที่มี
ลักษณะบุคลิกภาพแบบ เอและบี จะมีลกั ษณะดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัย
ในการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย พบว่าการ
ดําเนิ นชี วิตของนิ สิตนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ได้จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะในห้องเรี ยนเท่านั้น
แต่นิสิตนักศึกษายังได้เรี ยนรู ้ประสบการณ์ชีวิตจากนอกห้องเรี ยนอีกด้วย ทั้งนี้ เพราะการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาให้ความอิสระแก่นกั ศึกษาอย่างมากในการเลือกดําเนินชีวิตของตน ซึ่ งนักศึกษาใน
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เกษม เขมนันท์ (2514 : 11-16) กล่าวถึงชีวิตการเป็ นนิ สิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า
การเรี ยนในมหาวิทยาลัยปี ที่ 1 นักศึกษาจะต้องปรับตัวเข้ากับการเรี ยนการสอน ทั้งนี้ เพราะอาจารย์
แต่ละท่านมีวิธีการสอนแตกต่างกัน เช่น การบอกจดคําบรรยายและตรวจสมุดจดงานเพื่อให้
คะแนน หรื อ การแจกเอกสารแก่นิ สิต และบรรยายตามเอกสาร เป็ นต้น ซึ่ ง ตลอดระยะเวลา
การศึกษา 4 ปี นั้น ชีวิตการเรี ยนจะไม่แตกต่างกับนักเรี ยนมัธยมศึกษา เพราะคนที่ขาดเรี ยนจะขอ
ยืมสมุดจดงานของคนที่เข้าเรี ยนที่ตนขาดเรี ยน บางคนเมื่อถึงเวลาสอบสามารถทําคะแนนสอบได้
ดีกว่า ส่ วนในด้านสังคม นิ สิตปี 1 จะต้องฝึ กร้องเพลงเชียร์ แข่งกีฬาน้องใหม่ เข้าร่ วมงาน
รับน้องใหม่เพราะถือว่าชีวิตการเรี ยนไม่ควรอยูแ่ ต่ภายในห้องหรื อคณะของตนเองเท่านั้น ซึ่ งนิสิต
ได้ใช้เวลาในการทํากิจกรรมจนทําให้ผลการเรี ยนตํ่าลงจนกระทัง่ ปี ที่ 3 นิสิตเริ่ มทํากิจกรรมน้อยลง
เพื่อ เปิ ดโอกาสให้นิสิต ปี ที่ 2 เป็ นผูท้ าํ กิจ กรรมบ้าง และเมื่อ ปี สุ ด ท้า ยของชีวิต การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัย นิ สิตจะเริ่ มวิตกกังวลในความสามารถของตนเองก่อนที่จะสําเร็ จการศึกษา เพราะ
ตลอดเวลาที่เรี ยนในมหาวิทยาลัย บางคนไม่เรี ยนหนังสื อ จะทํากิจกรรมและเที่ยวเตร่ เท่านั้น
ธีระ นทีวุฒิกุล (2521 : 40) ได้ศึกษาความต้องการเข้าร่ วมกิจกรรมนิสิตของจุฬาลงกรณ์
มหาวิท ยาลัย พบว่า อัน ดับ ความต้อ งการเข้า ร่ ว มกิจ กรรมของนิ สิ ต จากมากไปหาน้อ ย ดัง นี้
คือ กิจกรรมทางวิชาการ ศิลปดนตรี การพูดและการพิมพ์ ส่ งเสริ มวิชาชีพ กิจกรรมงานอดิเรก
ศาสนาและวัฒนธรรม กีฬาและสุ ขภาพ กิจกรรมทางสังคม สังคมสงเคราะห์และบําเพ็ญประโยชน์
และเมื่อจําแนกตามตัวแปร เพศ กลุ่มสาขาวิชา ภูมิลาํ เนา และรายได้ของครอบครัว พบว่า
อันดับความต้องการเข้าร่ วมกิจกรรมของนิสิตแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประภาศรี สุ นนั ทบุตร (2522 : 61) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ในทัศนะของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาร้อยละ 96.83 เข้าห้องเรี ยนก่อนเวลาที่อาจารย์จะเข้าสอน
นักศึกษาที่สามารถจดคําบรรยายได้ทนั อยูเ่ สมอมีร้อยละ 65.30 นักศึกษาที่เข้าเรี ยนด้วยความ
เพลิดเพลินมีเพียง ร้อยละ 51.26 และมีนกั ศึกษาที่ไม่เคยถกเถียงเกี่ยวกับปั ญหาวิชาการกับ
อาจารย์สูงถึงร้อยละ 74.93 และเมื่อจําแนกตามเพศ พบว่านักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีทศั นะต่อ
สภาพแวดล้อมในด้านการเรี ยนแตกต่างกันแต่นักศึกษาในคณะวิชาต่างกัน และภูมิลาํ เนาต่างกัน
จะมีทศั นะต่อสภาพแวดล้อมในด้านการเรี ยนไม่แตกต่างกัน
วีระ สมบูรณ์ ( 2531 : 16-38 ) กล่าวถึงประสบการณ์และชีวิตการเป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของตนเองว่าในช่วงแรกของการเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้พยายาม
เข้า ชั้น เรี ย นทุก ชัว่ โมง ทุก วิช า ต่อ มาก็จ ะเข้า ห้อ งเรี ย นเป็ นครั้ ง คราว ทั้ง นี้ เ พราะอาจารย์พูด
จับประเด็นไม่ได้ ในที่สุดจึงเลิกเข้าชั้นเรี ยนไป นอกจากการเข้าเรี ยนก็อยูใ่ นห้องสมุดและเข้าร่ วม
กิจกรรม โดยใช้เวลา ส่ วนมากอยูใ่ นชุมนุมพุทธศาสตร์ ภายหลัง 6 ตุลาคม กิจกรรมนักศึกษา
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สรุ ปประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย หมายถึง การรับรู ้เรื่ องราวต่าง ๆ หรื อ การทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ในขณะที่กาํ ลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย การที่นิสิตได้เรี ยนรู ้วิชาการต่าง ๆ จากอาจารย์
จากเพื่อนทั้งคณะเดียวกัน และต่างคณะ การเข้าร่ วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรื อกิจกรรมที่นิสิต
จัดทําขึ้นเอง เช่น กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านบันเทิง กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม กิ จกรรมเหล่านี้ ก่อให้เกิ ดประสบการณ์แก่นิสิตทั้งสิ้ น แต่ประสบการณ์ในที่น้ ี
น่ าจะเป็ นประสบการณ์ที่ช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนโดยตรง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ
ด้านปฏิสมั พันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ดา้ นการคบเพื่อนและด้านวิชาการ
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างอาจารย์ กบั นิสิต
จากแนวคิด เกี ่ย วกับ ปฏิส ัม พ นั ธ์ร ะหว่า งบุค คลตามที ่ก ล่า วมาแล้ว พอสรุ ป ได้ว ่า
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิ สิต หมายถึง พฤติกรรมของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ
สื ่ อ สารกัน ระหว่า งอาจารย์ก บั นิ สิ ต แสดงออกโดยพฤติก รรมที ่ใ ช้ค าํ พูด หรื อ ไม่ใ ช้ค าํ พูด
(สราวลี เรื องวิเศษ.2537 : 36) ออสแมน (Osman.1987) ได้กล่าวแล้วว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์กบั นิสิตว่าเป็ นสิ่ งก่อให้เกิดการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ นอกจากนี้อาจารย์ยงั มีความสําคัญ
ในฐานะตัวแบบ และเป็ นผูถ้ ่ายทอดทางสังคมในวิชาชีพ นอกจากนี้ เชเลอร์ (Saylor.1987) ได้
สนับสนุ นว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาที่มีต่อกันนั้นไม่ว่าจะเป็ นในด้านการส่ งเสริ ม
การเรี ย นรู ้ การเป็ นแบบอย่า ง การดูแ ลช่ว ยเหลือ สนับ สนุ น จะช่ว ยให้นิ สิ ต เกิด การเรี ย นรู ้
พัฒนาทั้งในด้านบุคลิกภาพและสมรรถนะทางวิชาชีพ
แนวคิดเกีย่ วกับปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
นับตั้ง แต่บุคคลเกิด ขึ้ น มาในสังคม เริ่ มเรี ย นรู ้ว่า ตนเป็ นใคร มีค วามสําคัญอย่างไรนั้น
ล้วนมีผลมาจากปฏิกิริยาของบุคคลอื่น ๆ ที่แวดล้อมตนอยู่ และการเรี ยนนั้นจะเกิดขึ้นได้จาก
ปฏิ สัมพัน ธ์ร ะหว่างบุ คคลกับสิ่ ง แวดล้อม โดยบุ คคลและสิ่ ง แวดล้อ มนั้น ต่ างมี อิ ทธิ พลต่ อกัน
เมื่ อบุ คคลเติ บโตเข้าสู่ สังคมที่ กว้างขึ้นปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อมก็จะเพิ่มมากขึ้น
สื บเนื่องตลอดไป
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ความหมายของปฏิสัมพันธ์ (Interaction)
นักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความหมายของปฏิสมั พันธ์ไว้ดงั นี้
อัมราพร โพธิ์ แดง (2529) ปฏิสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลหรื อระหว่างกลุ่มเท่านั้น หากยังหมายถึงความสัมพันธ์น้ นั พฤติกรรมของแต่ละฝ่ าย ต่างก็มี
อิทธิ พลและได้รับอิทธิพลซึ่ งกันและกัน กล่าวคือต่างฝ่ ายต่างก็รับและส่ งอิทธิ พลต่อกันและกันใน
ขณะที่มีความสัมพันธ์กนั
ทิโบท์ และ เคลลี่ (Thibaut and Kelly,1959) ปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ ง
แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งออกมา อันจะมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของอีก ฝ่ ายหนึ่ง
พฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็ นการสื่ อสารด้วยวาจาหรื อการกระทําได้
สต๊ อ คคริ ล ล์ (Stogdrill,1959) ปฏิ สั ม พัน ธ์ ห มายถึ ง การที่ บุ ค คลตั้ง แต่ ส องคนขึ้ น ไป
มี ค วามสัม พัน ธ์ โ ดยฝ่ ายหนึ่ ง จะมี ป ฏิ ก ริ ย าต่ อ การกระทํา ของอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ปฏิ สั มพัน ธ์ น้ ี ได้แ ก่
การกระทํา ปฏิ กริ ยาและการแสดงออกของบุคคลซึ่ งอาจจะเป็ นการตอบสนอง การเตรี ยมการ
การสื่ อสารระหว่างบุคคลหรื อการทํางานร่ วมกันได้
เพจ (Page,1977)
ปฏิสัมพันธ์หมายถึง อิทธิ พลที่มีต่อกันระหว่างบุคคลคือกลุ่มซึ่ ง
โดยทัว่ ไปมักเน้นพฤติกรรมทางสังคมและอารมณ์
แบนดูร า (Bandura,1967)
ปฏิส ัม พัน ธ์ซ่ึ ง เกิด ขึ้ น ในการเรี ย นรู ้ว ่า คนเรามี
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ อบ ๆ ตัวเราเสมอ การเรี ยนรู ้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
และสิ่ งแวดล้อม ซึ่งทั้งผูเ้ รี ยนและสิ่ งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน
โกลเดนสัน (Goldenson,1984) ปฏิสัมพันธ์มิได้มีความหมายเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลหรื อระหว่างกลุ่มเท่านั้น หากยังหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบตั้งแต่สองระบบขึ้นไป
อีกด้วย ซึ่งความสัมพันธ์ดงั กล่าวล้วนแต่มีผลให้มีอิทธิพลซึ่งกันและกันทั้งสิ้ น
สรุ ป ได้ว ่า ปฏิส ัม พัน ธ์ หมายถึ ง กระบวนการของการเรี ย นรู ้ และ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ระหว่างบุคคล แสดงออกโดยพฤติกรรมที่ใช้คาํ พูดหรื อไม่ใช้คาํ พูด กระบวนการนี้จะต้องมีจุดมุ่งหมาย
ร่ วมกันระหว่างบุคคลที่มีปฏิสมั พันธ์กนั เพื่อแก้ปัญหา หรื อแสวงหาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งร่ วมกัน
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างอาจารย์ กบั นิสิต
ในการศึกษาเอกสารดังกล่าว
พบว่าปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสิตเป็ นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีความสําคัญมากในกระบวนการศึกษา และมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการสอนในระดับ
อุดมศึกษา จากการศึกษาของ โคแกน (Cogan. 1975 : 135 – 139) สรุ ปได้วา่ ปฏิสมั พันธ์อนั ดี
ระหว่างนิสิตกับอาจารย์จะทําให้ผลการเรี ยนของนิสิตดีข้ ึน และยิง่ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวมีมากขึ้น
เท่าใด ก็ยงิ่ ทําให้นิสิตสามารถที่จะพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ให้สูงขึ้นตามไปด้วย เพราะ
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ไรอัน (Ryans. 1960 : 278 – 284) ได้กล่าวว่า ลักษณะของอาจารย์ที่ดีอย่างหนึ่งคือ การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั นิ สิต เช่น มีความเข้าใจนิ สิต แสดงความเป็ นเพื่อน ช่วยเหลือปั ญหาส่ วนตัว
เช่นเดียวกับปั ญหาการเรี ยน ยกย่องชมเชยนิ สิตที่ทาํ งานดี ยอมรับความสามารถและความคิดเห็น
ของนิสิตส่ งเสริ มและให้กาํ ลังใจนิสิต เป็ นต้น
วิจิตร ศรี สอ้าน (2518 : 35) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิ สิตจะเป็ น
พื้นฐานของสภาพการณ์ที่เอื้ออํานวยต่อการเรี ยนการสอนที่ดีข้ ึน ถ้าหากความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
กับนิสิตไม่ดีเท่าทีควร จะทําให้ประสิ ทธิภาพในการสอนด้อยลง
ประดินนั ท์ อุปรมัย (2523 : 123 – 137 อ้างอิงจาก ดวงฤดี ช่วยขํา. 2540 : 21) กล่าวว่า
1. บุคลิกภาพบางประการของครู มีผลต่อการสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยน รู ปร่ างหน้าตา
และการแต่งกาย มีผลต่อการดึ งดูดความสนใจ แต่บุคลิกภาพบางประการ เช่ น สี หน้า ท่าทาง
นํ้าเสี ยง การใช้คาํ พูด อารมณ์ขนั และบทบาทในฐานะผูน้ าํ ของครู มีผลต่อการสร้างบรรยากาศใน
ชั้นเรี ยนอย่างมาก
2.พฤติกรรมของครู ที่แสดงออกตามทัศนคติและความคาดหวังบางประการที่ครู มีอยู่ มีผล
ต่อการสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยน ครู ที่มีทศั นคติที่ดีต่อการสอนและต่อนักเรี ยน เป็ นผูท้ ี่มองโลก
ในแง่ดีย่อมสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ช้ ันเรี ยน ได้มากกว่าครู ที่มีทศั นคติในทางตรงข้าม
ความคาดหวังของครู ที่มีต่อนักเรี ยนมักมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของครู ที่แสดงออกต่อนักเรี ยนด้วย
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยนมีผลต่อการสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยน การให้นกั เรี ยน
ได้มีโอกาสซักถาม เข้าร่ วมกิจกรรมให้มาก จะทําให้บรรยากาศในชั้นเรี ยนมีความสนุก กระตือรื อร้น
ปฏิสมั พันธ์ที่ดีระหว่างนักเรี ยนด้วยกันเอง ก็จะมีส่วนช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีข้ ึนในชั้นเรี ยนด้วย
4. ครู รู้จกั ใช้แรงเสริ มที่เหมาะสม จะช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีข้ ึนในชั้นเรี ยน การเสริ มแรง
ที่ทาํ อย่างจริ งใจเหมาะกับสภาพการณ์ ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เฉพาะกับพฤติกรรมที่ดีที่สุด แต่ควรใช้กบั
พฤติกรรมที่ดีข้ ึนกว่าเดิม โดยเฉพาะกับนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนหรื อมีพฤติกรรมที่ดีข้ ึนในชั้นเรี ยนด้วย
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2527 : 48 – 67) กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ของผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนว่า
ผูส้ อนไม่ ควรสร้ างบรรยากาศแห่ งความกลัวให้เกิ ดขึ้น การเรี ยนรู ้ มิใช่ เกิ ดในชั้นเรี ยนเสมอไป
ดังนั้นการพบปะซักถามนอกชั้นเรี ยนจะสร้างบรรยากาศแห่งความเป็ นมิตรได้ง่ายขึ้น อย่าทําให้เกิด
การเสี ยหน้าและควรฟังความคิดเห็นจากนักเรี ยนบ้าง
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530 : 57) ได้กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนควรเพิ่ม
ความเป็ นกันเองระหว่างอาจารย์กบั นิสิต โดยอาจารย์ผสู ้ อนควรลดบทบาทความเคร่ งเครี ยดลงบ้าง
และแสดงความเป็ นกันเองกับนิ สิต โดยพูดคุยกันบ้างหรื อพบปะกันนอกชั้นเรี ยนบ้าง เป็ นการ
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จากเอกสารที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสิตเป็ นปั จจัยหนึ่ ง
ที่สําคัญมากในกระบวนการเรี ยนการสอนและการปกครอง นิ สิตรับรู ้ว่าตนเองได้รับการปฏิสัมพันธ์
ด้วยความยุติธรรม ให้ความสนิทสนม ส่ งเสริ มให้นิสิตแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ มีการวางแผน
การเรี ยนการสอนและกิ จกรรมต่าง ๆ และรับฟั งความคิดเห็ นซึ่ งกันและกัน ทําให้บรรยากาศใน
ห้องเรี ยนอบอุ่นเป็ นกันเอง
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยด้ านปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างอาจารย์ กบั นิสิต
งานวิจัยในต่ างประเทศ
เคาเตอร์ (Couture, 1991) ได้ศึกษาเรื่ องความแตกต่างในการรับรู ้ปฏิสัมพันธ์ เพื่อการ
เรี ยนรู ้ ร ะหว่ า งอาจารย์แ ละนั ก ศึ ก ษาพยาบาลจากแนวความคิ ด ปฏิ สั ม พัน ธ์ เพื่ อ การเรี ยนรู ้
(Academicinteraction) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาพยาบาล
และจัดเป็ นพื้นฐานสําคัญจะก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ข้ ึนทั้งในห้องเรี ยน และในสถานการณ์ทางคลินิก
เคาเตอร์ ไ ด้ศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบของการปฏิ สั ม พัน ธ์ เ พื่ อ การเรี ย นรู ้ จ ากการสัม ภาษณ์ อ าจารย์แ ละ
นักศึกษาพยาบาล โดยใช้กรอบแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism)
ในการวิ เ คราะห์ ขอ้ มู ล ผลของการศึ ก ษาปฏิ สัม พัน ธ์เ พื่ อ การเรี ย นรู ้ น้ ัน เกี่ ย วข้อ งกับ โครงสร้ า ง
3 ประการด้วยกัน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อเป็ นทฤษฎีได้ มีดงั ต่อไปนี้
1. การยอมรับความเป็ นบุคคล (The Validation of Personhood)
2. การติดต่อสื่ อสารด้วยความเป็ นมิตร (The Communication of Caring)
3. การสนับสนุนประคับประคอง (The Creation of Mutuality)
พาร์โด (Pardo, 1991) ทําการศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาพยาบาล ในสถานการณ์การ
สอนทางคลินิกโดยใช้กรอบแนวคิดของปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism) พาร์โค ได้ศึกษาถึง
วิธีการต่าง ๆ ที่อาจารย์ใช้ในสถานการณ์ของการสอน ในคลินิก โดยการวิเคราะห์เนื้อหาวิชา การสัมภาษณ์ และ
การสังเกต พบว่าปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ในสถานการณ์การสอนในคลินิกเมื่อพิจารณาด้านพฤติกรรมของอาจารย์
พบว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 3 ประเภทได้แก่ การสอน การเป็ นแบบอย่างที่ดีและการเอาใจใส่
โคแกน (Cogan. 1975 : 135 – 139) ได้ศึกษาค้นคว้าพบว่า ความสัมพันธ์ที่เป็ นมิตรระหว่างอาจารย์และ
นิ สิต จะทําให้การเรี ยนของนิ สิตดี ข้ ึน กล่าวคือถ้ายิ่งอาจารย์และนิ สิตมีความสัมพันธ์กนั มากเท่าใด นิ สิตจะ
สามารถพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ให้ถึงขีดสุ ดได้มากเพียงนั้น และลักษณะความสัมพันธ์ของอาจารย์และ
นิ สิตจะมี อิทธิ พลต่อความสนใจในวิชาที่เรี ยนของนิ สิต นิ สิตมีความศรัทธาในตัวอาจารย์ จะช่ วยให้นิสิตมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยน มองเห็นการเรี ยนเป็ นงานประจํา กิจกรรมเป็ นงานอดิเรก การมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยน
จะส่ งผลต่อการเรี ยนของนิสิตในทางที่ดีข้ ึน
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งานวิจัยในประเทศ
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2527 : 49) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับนิ สิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ 10 แห่ ง พบว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จใน
การเรี ยนการสอน คือ ความสนใจในวิชาที่เรี ยน ผูส้ อนมีความเป็ นกันเอง และวิธีการสอนของ
อาจารย์ ส่ วนปั จจัยที่มีผลให้นกั ศึกษาสนใจเรี ยนมากที่สุด 3 ปั จจัย คือ ผูส้ อนเตรี ยมการสอน
อย่างดี มีความเป็ นกันเองและกระตือรื อร้นในการสอน ส่ วนปั ญหาด้านการเรี ยนการสอน พบว่า
ปั ญหาด้านอาจารย์ผสู ้ อนใช้วธิ ีการสอนไม่ดี บรรยายไม่ถูกวิธี ทําให้ช้ นั เรี ยนน่าเบื่อหน่าย
จินตนา มาพวง (2520 : 20) ได้ทาํ การวิจยั พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสิตที่
ประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ ความเป็ นกันเองต่อนิ สิตทั้งในและนอกห้องเรี ยน การให้เกียรตินิสิต
การพยายามส่ งเสริ มให้นิสิตเกิดความเชื่อมัน่ ในตัวเอง การยินดีกบั นิ สิตด้วยความจริ งใจ การทําตัว
เสมอต้นเสมอปลาย การมีความรู ้สึกที่ดีต่อนิ สิตตั้งแต่แรกสอน การให้ความช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร การชมและวิจารณ์ผลงานของนิ สิตอย่างยุติธรรมมีความสัมพันธ์
กับประสิ ทธิภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา
จริ ยา สังคนิ ภา (2520 : 95) ได้วิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิ สิตที่
ประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ คือ การให้ความช่วยเหลือนิ สิตทั้งในและนอกห้องเรี ยน ให้ความ
เป็ นกัน เองกับ นิ สิ ต เสนอมี ท ัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ นิ สิ ต ส่ ง เสริ ม และยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต
มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา
จากงานวิจยั ทีเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิ สิต พบว่างานวิจยั ที่ศึกษา
โดยตรงมีนอ้ ยมาก แต่มีงานวิจยั ที่คาดว่าน่าจะนํามาสนับสนุนซึ่ งเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ของ
อาจารย์และนิ สิต ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างกันดี ผลทีเกิดขึ้นจะดีดว้ ย โดยเฉพาะผลที่เกี่ยวข้องกับ
การเรี ยนการสอน
ประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยด้ านการคบเพือ่ น
ประสบการณ์ดา้ นการคบเพื่อน หมายถึง การรับรู ้เรื่ องราวต่าง ๆ จากการปฏิสัมพันธ์กบั
เพื่อนหรื อจากการได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน โดยปกติแล้วเพื่อนจะเป็ นทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับประสบการณ์
ซึ่ งกันและกันจากการพบปะพูดจา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสนทนาถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่ตนได้พบเห็นมาหรื อได้ร่วมกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ ด้วยกันมากับเพื่อนในระหว่างที่ศึกษาอยูใ่ น
มหาวิทยาลัย (สุ รพงษ์ ชูเดช. 2534 : 41)
นอกจากนี้ เพื่อนยังมีความสําคัญต่อบุคลิกภาพดังคํากล่าวของ จินตนา ยูนิพนั ธ์ (2527 : 61)
ที่ ว่ า กลุ่ ม เพื่ อ นเป็ นสิ่ ง แวดล้อมที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อบุ คลิ ก ภาพอย่ า งเห็ น ได้ชัด ทั้งนี้ เพราะสั งคมใน
สถาบันการศึกษาจะมีการรวมตัวหรื อจับกลุ่มกันของนักศึกษา ซึ่ งลักษณะของกลุ่มเหล่านี้ มีผลต่อ
แรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วย สอดคล้องกับคํากล่าวของ นิ วคอมป์ (Newcomb. 1962 : 79)
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จากเอกสารที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าการคบเพื่อนของนิ สิตในมหาวิทยาลัยมีความสําคัญ
อย่างยิง่ โดยเฉพาะเพื่อนที่ดีจะช่วยให้นิสิตปรับตัวในการอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่น ช่วยฝึ กทักษะทางสังคม
และทําให้นิสิตมีบุคลิกภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยด้ านการคบเพือ่ น
งานวิจัยในต่ างประเทศ
ฮอฟเมน และสมิท (Hoffman and Smith. 1960 : 273 – 291) ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
การรวมกลุ่ มกันเพื่อแก้ปัญหา ผลของการศึ กษาพบว่า กลุ่มซึ่ งมี สมาชิ กที่มีบุคลิกภาพคล้ายคลึ งกัน
ให้การร่ วมมือกันในเรื่ องการสร้างสัมพันธภาพส่ วนบุคคลมากกว่ากลุ่มซึ่ งมีสมาชิ กที่มีบุคลิกภาพ
แตกต่างกัน ส่ วนพฤติกรรมอย่างอื่นนั้นแม้จะมีความแตกต่างกันอยู่บา้ งก็ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
จากผลการวิ จ ัย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การรวมตัว กัน ของแต่ ล ะบุ ค คลในกลุ่ ม นั้น เกิ ด ขึ้ น จากการที ่มี
บุคลิกภาพบางสิ่ งบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน และองค์ประกอบทางภูมิลาํ เนาเดิมมีส่วนอยูบ่ า้ งในการ
ที่จะทําให้บุคคลเลือกเข้ากลุ่มกัน
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เลย์แมน (Layman. 1975 : 7210 –A) ได้ศึกษาทัศนะของนักศึกษาใหม่ที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยแห่ งรัฐโอกลาโฮมา ผลการศึกษาพบว่าความเป็ นเลิศทางวิชาการ
และมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีภายในนักศึกษาที่ต้ งั ใจเรี ยนมากกว่านักศึกษาที่ไม่ต้ งั ใจเรี ยน และการจัด
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยจะส่ งผลต่อบุคลิกภาพของนักศึกษาทั้งด้านความเป็ นเลิศทางวิชาการ
และความมีระเบียบวินยั
เฟลดแมนและนิวคอม (Feldman and Newcomb. 1976 : 325 – 230) ศึกษาในเรื่ อง
ความสําคัญของเพื่อนพบว่า กลุ่มเพื่อนจะช่วยให้นกั ศึกษามีความมัน่ ใจและพอใจ ในตนเองยิ่งขึ้น
กลุ ่ม เพื ่อ นจะตอบสนองความสนใจของนัก ศึก ษาที ่ไ ม่ไ ด้ร ับ การตอบสนองด้า นวิช าการ
หรื อมีความล้มเหลวทางวิชาการมาแล้ว กลุ่มเพื่อนจะช่วยฝึ กการเข้าสังคมและ การสร้างสัมพันธ์
ส่ วนตัว มีผลทําให้นกั ศึกษาสามารถปรับตัวอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ช่วยฝึ กทักษะทางสังคม ช่วยเสริ มสร้าง
บุคลิกภาพที่มนั่ คง
เมดดิสัน (สุ ธีตา หงษาชาติ.2539 : 44 – 45 ; อ้างอิงมาจาก Medison. 1985) พบว่า
สิ่ งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยมีส่วนทําให้นกั ศึกษามีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปคือเนื้ อหาวิชาที่เรี ยน
อิทธิพลของเพื่อน วัฒนธรรมของนักศึกษา เช่น การแต่งกาย บุคลิกภาพของอาจารย์ผสู ้ อน
บุปผา การี เวท (2527 : 66 - 69) ได้ศึกษาทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ที่มีต่อ สภาพแวดล้อ มทางสัง คมด้า นกลุ่ม เพื่อ น พบว่า นัก ศึก ษาส่ ว นมากจะเลือ กคบเพื่อ นทีมี
รสนิ ยม
ความคิดเห็นและลักษณะนิ สัยใจคอที่คล้ายคลึงกัน นักศึกษามีอิสระในการเลือกคบ
เพื่อนต่างเพศสู งและคบกันอย่างอิสระ ซึ่ งเป็ นแนวทางนําไปสู่ เพศสัมพันธ์ได้มาก มีนกั ศึกษา
เพียงส่ วนน้อยที่เลือกคบเพื่อนเพศเดียวกันในทํานองชูส้ าว ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน
สังคม เมื่อจําแนกตามตัวแปรเพศ นักศึกษามีทศั นะต่อสภาพแวดล้อมสังคมด้านกลุ่มเพื่อนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญ แต่สําหรับนักศึกษาที่มีภูมิลาํ เนาต่างกัน จะมีทศั นะต่อสภาพแวดล้อมสังคม
ด้านกลุ่มเพื่อนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
รัตนา ศิริพานิ ช (2530 : 60) ได้ศึกษาปั ญหาการปรับตัวของนักศึกษาไทย ศูนย์รังสิ ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มีปัญหาในการปรับตัวด้านการ
เรี ยนการสอนมากที่สุด คือมีการรับรู ้ว่ามีการแข่งขันในการเรี ยน วิตกกังวลมากเกี่ ยวกับการเรี ยน
แบ่งเวลาไม่ถูกและรู ้สึกว่าตนเองไม่อบอุ่นมัน่ คง รองลงมาคือปั ญหาการปรับตัวด้านความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน คือรู ้สึกว่าตนเองว้าเหว่เมื่อขาดเพื่อน รู ้สึกเกรงใจเพื่อนเมื่อไปขอความ
ช่วยเหลือ รู ้สึกว่าเพื่อนไม่จริ งใจต่อกัน
วัชริ นทร์ แก้วลา (2531 : 79 – 80) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมสังคมในกลุ่มเพื่อนในทัศนะ
ของนัก ศึก ษาวิท ยาลัย ครู น ครราชสี ม า ผลการศึก ษาพบว่า ทัศ นคติข องนัก ศึก ษาวิท ยาลัย ครู
นครราชสี มาที่มีต่อสภาพแวดล้อมสังคมในกลุ่มเพื่อน 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณลักษณะของเพื่อนที่
เลือกคบ 2) อุดมคติในการเลือกคู่ครอง 3) กิจกรรมสังคมในกลุ่มเพื่อนที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ
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ศุภวดี บุญวงค์ (2539 : 19) พบว่า กลุ่มเพื่อนเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่มีความสําคัญต่อ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิต ถ้าหากนิสิตสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ ได้รับการยอมรับ
นับถือจากเพื่อน นิ สิตจะสามารถรู ้บทบาทของตนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน ช่ วยให้
เกิดความรู ้สึกอบอุ่นใจ มีความมัน่ คง เกิดความเชื่อมัน่ ตนเอง มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถศึกษาเล่า
เรี ยนได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพ
ดวงฤดี ช่วยขํา (2540 : 28) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18–23 ปี
เป็ นวัยที่ร่างกายและจิตใจกําลังเปลี่ยนแปลงและเสาะแสวงหาสิ่ งแปลกใหม่ เพื่อสร้างเสริ มบุคลิกภาพ
ความเชื่ อมั่ น ในตนเอง การที่ จ ะเข้ า สู่ วั ย ผู ้ ใ หญ่ เ ต็ ม ตั ว ในระยะนี้ มี ค วามกระตื อ รื อร้ น
ยึดมั่นอุ ดมการณ์ รั ก อิ ส ระ มี ค วามอยากรู ้ อ ยากเห็ น และอยากทดลอง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
นักศึกษากับครอบครัวจะลดน้อยลง แต่จะพยายามเข้าหากลุ่มเพื่อนมากขึ้น
อุษา เชาวลิต (2540 : 180) ได้ศึกษาปัจจัยบางประการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผชิญปั ญหา
ต่าง ๆ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีศรี ธญ
ั ญา ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรด้าน
สัมพันธ์ ภาพกับเพื่อนและแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เป็ นตัว ทํานายการเผชิ ญปั ญหาของ นักศึ กษา
พยาบาล ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจยั ที่ กล่าวมาแล้วทั้งภายนอกและภายในประเทศเกี่ ยวกับประสบการณ์ ใน
มหาวิท ยาลัย ด้านการคบเพื่อ นกับบุคลิก ภาพ จะเห็น ได้ว่า การใช้ชีวิต ในมหาวิท ยาลัย ถ้านิ สิ ต
สามารถปรั บ ตัว เข้า กับ เพื่ อ นได้ ได้รั บ การยอมรั บ จากเพื่ อ น จะช่ ว ยให้ นิ สิ ต เกิ ด ความรู ้ สึ ก
อบอุ่ น ใจ มี ค วามมัน่ คงเกิดความเชื่อมัน่ ในตนเอง กลุ่มเพื่อนจะช่วยฝึ กการเข้าสังคม ทําให้นิสิต
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ช่วยฝึ กทักษะทางสังคม และอาจจะช่วยเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่ดี
ให้กบั นิสิตด้วย
ประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยด้ านวิชาการ
ประสบการณ์ดา้ นวิชาการ หมายถึง ความรู ้ที่ได้รับจากเนื้ อหาวิชาตามที่ได้กาํ หนดไว้ใน
หลักสู ตร วิชาที่เรี ยนในสถาบันอุดมศึกษามีมากมายหลายวิชาในแต่ละวิชาจะให้ประสบการณ์แก่
ผูเ้ รี ยนแตกต่างกันออกไป เนื่องจากการวิจยั นี้เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ทาง
สังคมกับพัฒนาการทางจิ ตของนิ สิต ดังนั้นผูว้ ิจยั จงมุ่งความสนใจไปยังประสบการณ์ทางสังคม
โดยแบ่งวิชาออกเป็ น 2 ประเภทตามประสบการณ์ ทางสังคมที่ ผูเ้ รี ยนจะได้รับ คือ 1) วิชาที่ให้
ประสบการณ์ ท างสั ง คมมาก และ 2) วิ ช าที่ ใ ห้ ป ระสบการณ์ ท างสั ง คมน้ อ ย วิ ช าที่ เ รี ย นใน
สถาบันอุ ดมศึ กษามี มากมายหลายวิ ชา ในแต่ ละวิชาจะให้ประสบการณ์ แ ก่ผูเ้ รี ย นแตกต่า งกัน
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วิ ชาที่ ใ ห้ป ระสบการณ์ ทางสัง คมมาก เป็ นวิช าที่ ประกอบด้ว ยวิ ชาที่ ส่งเสริ ม ความ
ตระหนักเชิ งสังคม โดยขยายการรับรู ้ของผูเ้ รี ยนให้ออกนอกตนเองมีการจัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้ รับทราบและพิจารณาความคิดเห็นของผูอ้ ื่นที่แตกต่างจากตน สามารถพิจารณา
เข้า ใจความรู ้ สึ ก ความอยาก ความจํา เป็ นและความต้อ งการของผู ้อื่ น มี ก ารสั ง เกตและได้
ประสบการณ์ทางด้านการขัดแย้งของประโยชน์หลายฝ่ ายและการแก้ปัญหานี้ ได้เข้าร่ วมในการ
อภิปรายและการตัดสิ นใจเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมและศีลธรรมต่าง ๆ ทั้งของตนเองของกลุ่ม
และของสังคม ดังนั้นผูเ้ รี ยนในวิชาที่ให้ประสบการณ์ทางสังคมมากจึงมีประสบการณ์ทางสังคม
กว้างขวางกว่าผูเ้ รี ยนในวิชาที่ให้ประสบการณ์ทางสังคมน้อย อดัมและพิช (Adam and Fitch.
1983) วิจยั นิ สิตเกือบ 300 คน ในรัฐยูท่า จําแนกภาควิชาเรี ยน 68 สาขา วิชาใน 2 มิติคือ มิติแรก
สาขานั้น ๆ เน้นวิชาการและความรู ้มากน้อยเพียงใด และอีกมิติหนึ่งคือ เน้นการสร้างความตระหนัก
ทางสั ง คมและการแก้ปั ญ หาสั ง คมมากน้อ ยเพี ย งใด วิ ช าที่ เ น้น แตกต่ า งกัน จะมี ผูม้ าเรี ย นที่ มี
บุคลิกภาพบางประการต่างกันด้วย สาขาที่เน้นวิชาการมากและประยุกต์ความรู ้ไปแก้ปัญหาชุมชน
น้อย จะดึงดูดนิ สิตที่มีสถานภาพของเอกลักษณ์สูง (กลุ่มแบบปิ ดทางเอกลักษณ์) ซึ่ งหมายถึงการมี
ความเชื่อถือในสิ่ งที่ตนศึกษาไตร่ ตรองมาดีแล้วส่ วนสาขาที่เน้นการแก้ปัญหาชุมชนและสังคมดึงดูด
นิสิตที่มีพฒั นาการของอีโก้สูง (กลุ่มที่มีสัมฤทธิ์ ผลทางเอกลักษณ์) ซึ่งหมายถึงมีความเป็ นตัวของ
ตัวเอง มีการวิเคราะห์วิจารณ์ตนเองมาก นอกจากนี้ ยงั พบว่า ในสาขาวิชาที่นิสิตได้รับการส่ งเสริ ม
สนับสนุนจากอาจารย์ และเพื่อนด้วยกันเองให้มีความตระหนักต่อสังคมจะช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนในช่วง
อายุน้ ี ให้เป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีการปรับตัวได้ดี ยอมรับบทบาททางบวกในสังคมและ
เป็ นผูท้ ี่จะทําประโยชน์มากให้แก่สงั คมได้ต่อไป ส่ วนในสาขาที่ไม่เน้นความตระหนักต่อสังคมนั้น
จะทําให้เกิดบุคลิกภาพถดถอยไปอยูใ่ นสภาพที่ปรับตัวได้นอ้ ยลงเมื่ออยูป่ ี ที่สุดท้ายของการเรี ยนจาก
ผลวิจยั ที่พบ แสดงให้เห็ นว่า ผูท้ ี่เรี ยนในสาขาวิชาที่เน้นการแก้ปัญหาชุมชนและสังคมมาก และ
ได้รับการส่ งเสริ มให้มีความตระหนักต่อสังคมสู ง เป็ นผูท้ ี่มีความเป็ นตัวของตัวเอง มีการวิเคราะห์
วิจารณ์ตนเองมาก มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีการปรับตัวได้ดียอมรับบทบาททางบวกในสังคม และ
เป็ นผูท้ ี่จะทําประโยชน์มากให้แก่สงั คม ดังนั้นผูเ้ รี ยนในวิชาประเภทที่เน้นการแก้ปัญหาบุคคลและ
สังคมมาก (ให้ประสบการณ์ ทางสังคมมาก) และมี การส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นในวิ ชาการเกิ ด ความ
ตระหนักต่ อสังคมสู งน่ าจะมี พฒ
ั นาการทางบุ คลิ กภาพ และพัฒนาการทางจิ ตดี ก ว่าผูท้ ี่ เ รี ยนใน
สาขาวิชาที่ไม่เน้นความตระหนักทางสังคม
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ในระดับอุดมศึกษาหลักสู ตรการสอนเป็ นตัวกําหนดจุดประสบการณ์ทางวิชาการของ
นิ สิ ตซึ่ งต่ า งจากในระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาซึ่ งถื อ ว่ า หลั ก สู ตรการสอน คื อ
มวลประสบการณ์ท้ งั หมดที่ทางโรงเรี ยนจัดให้กบั ผูเ้ รี ยน ดังนั้นความแตกต่างหรื อความคล้ายกัน
ของประสบการณ์ทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาจึงสามารถกําหนดได้จากหลักสู ตรการสอน
หลั ก สู ตรการสอนเป็ นตั ว แปรที่ มี อิ ทธิ พลต่ อการพั ฒ นานิ สิ ตตั ว แปรหนึ่ ง
(พรชุ ลี อาชวอํารุ ง. 2525 : 249) หลักสู ตรในระดับอุดมศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 หลักสู ตรใหญ่ ๆ
(ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์. 2524) คือ 1) หลักสู ตรวิชาการศึกษาทัว่ ไป หรื อที่บางคนเรี ยกว่าหลักสู ตร
วิชาพื้นฐานทัว่ ไป 2) หลักสูตรวิชาชีพ
หลักสู ตรวิชาการศึกษาทัว่ ไปหรื อที่บางคนเรี ยกว่า หลักสู ตรวิชาพื้นฐานทัว่ ไปนั้นเป็ น
หลักสู ตรที่มีจุดประสงค์ที่สําคัญ 2 ประการคือ ประการแรกใช้วิชาพื้นฐานทัว่ ไปเพื่อประโยชน์
สํ า หรั บ การวางพื้ น ฐานในวิ ช าการหลัก ๆ โดยเฉพาะทางด้า น วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
ภาษาศาสตร์ แม้ทางด้านสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ก็มีอยูบ่ า้ งที่ให้นิสิตเรี ยนวิชาในกลุ่มนี้เพื่อ
ประโยชน์สาํ หรับการเรี ยนต่อในสาขาวิชานั้น ๆ ให้ลึกซึ้ งขึ้นต่อไป ประการที่สองใช้วิชาพื้นฐาน
ทัว่ ไปเพื่อประโยชน์ของวิชาพื้นฐานโดยตรง คือมีจุดมุ่งหมายที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ซ่ ึ ง
ครอบคลุมคุณลักษณะเด่น 5 ประการคือ วิชาพื้นฐานทัว่ ไปมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้ รี ยน 1) มีความรู ้
กว้างในวิชาการสาขาต่าง ๆ มองเห็นความสําคัญและมองเห็นความสัมพันธ์และความเกี่ ยวเนื่ อง
ประสานกันของสาขาต่าง ๆ มองเห็นความสําคัญและมองเห็ นความสัมพันธ์และความเกี่ยวเนื่ อง
ประสานกันของสาขาวิชาต่าง ๆ 2) ให้ผเู ้ รี ยนมีปัญญารู ้จกั คิดวิเคราะห์ริเริ่ มก้าวหน้ามองเห็นการณ์
ไกลและเป็ นตัวของตัวเอง 3) ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ตนเองเข้าใจสังคม มองเห็นปั ญหาในสังคม พร้อมที่จะ
รับผิดชอบ และแก้ปัญหาของสังคมได้อย่างเหมาะสม 4) เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และความสวยสดงดงามทางสุ นทรี ย ์ 5) มีคุณธรรมจริ ยธรรมสูง
จากความสําคัญของวิชาพื้นฐานทัว่ ไปดังกล่าวมา จะเห็นว่าวิชาพื้นฐานทัว่ ไปน่ าจะมี
ส่ วนสําคัญในการกระตุน้ ให้นิสิตมีพฒั นาการทางจิต ทางบิคลิกภาพและทางค่านิยม ซึ่งก็มีการวิจยั
พบว่านิ สิตชั้นปี ที่ 1 ซึ่ งเป็ นชั้นปี ที่ส่วนมากแล้วจะเรี ยนวิชาพื้นฐานทัว่ ไปในปริ มาณมากในเทอม
ปลายของการศึ ก ษาในชั้น ปี ที่ 1 นั้น นิ สิ ตมี พ ฒ
ั นาการด้า นต่ า ง ๆ เพิ่ มขึ้ น (Brower.
1985)
ผลการศึกษาที่พบนี้ จะน่ าเชื่อถือยิง่ ขึ้นถ้ามีกลุ่มนิ สิตปี ที่ 1 นอกหลักสู ตรมาเปรี ยบเทียบและพบว่า
พัฒนาการหลังเรี ยนตํ่ากว่านิสิตปกติในหลักสูตร
ทบวงมหาวิ ท ยาลัย ได้ป ระกาศใช้ร ะเบี ย บว่ า ด้ว ยการศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี ซ่ ึ ง
กําหนดให้หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ทุกหลักสูตร จะต้องมีวิชาพื้นฐานทัว่ ไปอย่างน้อย 30 หน่วยกิต
(ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ และ ทองอิน วงศ์โสธร. 2526 : 1) ดังนั้นนิ สิตในสถาบันอุดมศึกษาทุกคนจึง
ต้องเรี ยนวิชาพื้นฐานทัว่ ไปอย่างน้อย 30 หน่วยกิต ซึ่งผลจากการเรี ยนวิชาพื้นฐานทัว่ ไปน่าจะทําให้
นิสิตมีพฒั นาการด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ถึงแม้งานวิจยั ที่กล่าวมาจะไม่ได้ศึกษาอิทธิพลโดยตรงของวิชา
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สําหรับระดับปริ ญญาตรี ที่มีเนื้ อหาตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2542 (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2542 : 1-4) ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสดั ส่ วนจํานวนหน่วยกิจของแต่ละหมวดวิชาดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมายถึ ง วิชาที่ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรอบรู ้ อย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคม เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ สามารถคิด
อย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่ อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรู ้ไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูใ่ นสังคมได้เป็ นอย่างดี
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทัว่ ไปในลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสาน
เนื้ อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ในสัดส่ วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของวิชาศึกษาทัว่ ไป
โดยให้มีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพที่มุ่ง
ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ และปฏิบตั ิงานได้ ในการจัดหมวดวิชาเฉพาะมีลกั ษณะวิชาเอกเดี่ยว
วิชาเอกคู่ หรื อวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิตและวิชาโท
มีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรื อ
สนใจ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผู ้เ รี ยนเลื อ กเรี ยนวิ ช าใด ๆ ในหลัก สู ต รระดับ ปริ ญญาตรี ตามที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยให้มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
นอกจากนี้ สถาบันอุ ดมศึ กษาอาจยกเว้น หรื อเที ยบโอนหน่ วยกิ ตวิ ชาในหมวดศึ กษาทัว่ ไป
หมวดวิ ช าเฉพาะและหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ใ ห้กับ นัก ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู ้ ที่ ส ามารถวัด มาตรฐานได้
เพื่อให้สามารถเทียบโอนหน่วย กิตระหว่างสถาบันได้ในทุกชั้นปี
ส่ วนหลักสู ตรวิชาการศึกษาทัว่ ไปหรื อที่บางคนเรี ยกว่า หลักสู ตรวิชาพื้นฐานทัว่ ไปนั้น
เป็ นหลักสูตรที่มีจุดประสงค์ที่สาํ คัญ 2 ประการคือ ประการแรกใช้วิชาพื้นฐานทัว่ ไปเพื่อประโยชน์
สํ า หรั บ การวางพื้ น ฐานในวิ ช าการหลัก ๆ โดยเฉพาะทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
ภาษาศาสตร์ แม้ทางด้านสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ ก็มีอยู่บา้ งที่ให้นิสิตเรี ยนวิชาในกลุ่มนี้
เพื่อประโยชน์สาํ หรับการเรี ยนต่อในสาขาวิชานั้นๆ ให้ลึกซึ้งขึ้นต่อไปประการที่สองใช้วิชาพื้นฐาน
ทัว่ ไป เพื่อประโยชน์ของวิชาพื้นฐานโดยตรง คือมีจุดมุ่งหมายที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์
ซึ่ งครอบคลุมลักษณะเด่น 5 ประการ คือ วิชาพื้นฐานทัว่ ไปมีจุดมุ่งหมายให้ผเู ้ รี ยน 1) มีความรู ้
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยด้ านวิชาการ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยด้านวิชาการ จากความสําคัญของวิชา
พื้นฐานทัว่ ไปน่าจะมีส่วนสําคัญในการกระตุน้ ให้นิสิตมีการพัฒนาการทางจิต ทางบุคลิกภาพ และ
ทางค่านิ ยม ซึ่ งจากผลการวิจยั ของบราวเออร์ (Brower. 1985) พบว่านิสิตชั้นปี ที่ 1 ซึ่ งเป็ นชั้นปี ที่
ส่ วนมากแล้วจะเรี ยนวิชาพื้นฐานทัว่ ไปในปริ มาณมาก ในเทอมปลายของการศึกษาในชั้นปี ที่ 1 นั้น
นิสิตมีการพัฒนาการด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
จากการศึ ก ษาวิ ช าพื้ น ฐานทั่ ว ไปของนิ สิ ตตามที่ ท บวงมหาวิ ท ยาลั ย บั ง คั บ ให้
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง จัด ให้แ ก่ ผูเ้ รี ย นต้อ งเรี ย นไม่ น้อ ยกว่า 30
หน่ ว ยกิ ต ดัง นั้น
ประสบการณ์ดา้ นวิชาพื้นฐานทัว่ ไปที่นิสิตได้รับจึงคล้ายคลึงกัน ที่อาจเป็ นตัวกระตุน้ ให้นิสิตแต่
ละคนมีพฒั นาการด้านต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน ส่ วนวิชาเฉพาะที่นิสิตสนใจเรี ยน ซึ่ งเป็ นวิชาแกน วิชา
เฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ และปฏิบตั ิงานได้
นิสิตแต่ละสาขา จะได้รับประสบการณ์ทางวิชาการเฉพาะด้านแตกต่างจากนิ สิตที่เรี ยนสาขาอื่น ๆ
เช่น แพทย์ สถาปนิก ครู นักกฎหมาย นักบัญชี ความแตกต่างของประสบการณ์ทางวิชาการของ
แต่ละสาขา จะทําให้นิสิตต่างสาขาวิชากันมีบุคลิกภาพและความสนใจต่างกัน ความแตกต่างนี้ จะ
ยิ่ง มากขึ้ น เมื่ อ ศึ ก ษาในชั้น ปี ที่ สู ง ขึ้ น ตรงกัน ข้า มกับ นิ สิ ต ที่ เ รี ย นในสาขาเดี ย วกัน จะมี ค วาม
เหมือนกันมากขึ้นเมื่อศึกษาในชั้นปี ที่สูงขึ้น (พรชุลี อาชวอํารุ ง. 2525 : 249)
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2527 : 28) กล่าวว่า ผลการวิจยั ที่ศึกษาสภาพนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริ กา มีลกั ษณะที่ใกล้เคียงกับสภาพนักศึกษาในปัจจุบนั ของ ประเทศไทยคือ
1. นักศึกษาปี ที่ 1 รู ้สึกสนใจ ตื่นเต้นต่อทุก ๆ สิ่ งที่อยูร่ อบด้านไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมการ
เรี ยนหรื อกิ จกรรมสังคมในมหาวิทยาลัย นักศึกษาอยากเรี ยน มีความตั้งใจในการศึกษาและอยาก
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย พร้อมที่จะสนิทสนมและเชื่อฟังคําสัง่ สอนของอาจารย์
2. นักศึกษาปี ที่ 2 ไม่ค่อยพอใจครู อาจารย์เริ่ มมีความคิดเห็นขัดแย้ง และเป็ นปฏิปักษ์ต่อ
มหาวิทยาลัย มีความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นผูใ้ หญ่ข้ ึน
3. นักศึกษาปี ที่ 3 มักสงบเงียบ ชอบอยู่กบั กลุ่มเพื่อน ๆ มากกว่า มีความเฉยเมยต่อสังคม
มหาวิทยาลัยและต่อการเรี ยน อาจมีความคิดที่จะมีเพื่อนต่างเพศที่สนิทสนมพอที่จะเป็ นคู่รัก
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4. นักศึกษาปี ที่ 4 ส่ วนมากมักจะยุง่ เกี่ยวกับการหางาน การศึกษาต่อ และความก้าวหน้าใน
อนาคตมากกว่ากิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ทองเรี ยน อมรัชกุล (2525 : 38-39) กล่าวถึงลักษณะของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยจําแนก
ตามชั้นปี เช่นเดียวกัน คือ
1. นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อความมุ่งหวัง ดังนี้
1.1 ความสําเร็ จในเชิงวิชาการ สนใจการศึกษาหาความรู ้ความคิดต่าง ๆ
1.2 ต้องการเข้าใจตนเอง (Self Understanding) เข้าใจปั ญหาของสังคม รวมทั้ง
แสวงหาเอกลักษณ์ของตน
1.3 แสวงหาฐานะส่ วนตัว
1.4 มีความเป็ นมิตร ผูกพันกับเพื่อน และชอบอยูใ่ นกลุ่ม
1. 5 มีมนุษยธรรม สุ ภาพเรี ยบร้อย ให้ความคุน้ เคยและเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น มีความรู ้สึกระคนกัน
ระหว่างความกลัวและความตื่นเต้น จะเข้าร่ วมกิจกรรมทุกประเภทในมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 นักศึกษาส่ วนมากมักจะเกิดความไม่พอใจมหาวิทยาลัย แต่ในบาง
กรณี ก็เพียงแต่จะมีความเบื่อและรู ้สึกเฉย ๆ ไม่ยินดียินร้ายต่อสภาพทัว่ ไปในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ก็
เพราะพวกนี้ ถูกทอดทิ้ง และไม่ได้รับการเอาใจใส่ จนกระทัง่ เกิดความรู ้สึกมาเองว่าตนเองเป็ นคน
ขาดความรับผิดชอบ ดังนั้นลักษณะภายนอกของนักศึกษาเหล่านี้ คือ การริ เริ่ มสร้างเสริ มความเป็ น
แบบแผนของกลุ่มย่อยขึ้นจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมเพื่อนฝูงขึ้น (Peer Culture)
3. นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 เนื่ องจากเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 มาแต่เดิม นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 จะมี
วัฒ นธรรมและความเป็ นอยูข่ องตนเองเป็ นลัก ษณะเฉพาะที่สูง มาก สําหรับ ในกลุ่มนัก ศึก ษา
ชั้นปี ที่ 3 ด้วยกันเอง จะมีความคิดเห็นแตกแยกออกไปน้อยมาก กล่าวคือมีความคิดไปแนว
เดีย วกัน เป็ นส่ ว นมากมีค ่า นิ ย มคล้า ยคลึง กัน และทุก คนจะมีส่ ว นร่ ว มในการแลกเปลี ่ย น
ประสบการณ์ ลักษณะที่คล้ายกับนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 คือ ความไม่พอใจมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ
รวมทั้งวิพากษ์วิจารณ์มหาวิทยาลัยอย่างรุ นแรง
4. นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 นักศึกษามีแนวโน้มที่จะละความสนใจไปจากมหาวิทยาลัย จะไม่มี
ส่ วนร่ วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เริ่ มตั้งแต่ไม่สนใจวัฒนธรรมและความเป็ นอยู่ของ
นักศึกษารวมทั้งไม่ยอมรับระเบียบประเพณี ของนักศึกษาด้วยกันเอง โดยส่ วนมากแล้วจะสนใจกับ
เรื่ องส่ วนตัวเฉพาะอย่างยิง่ ภายหลังสําเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในระดับปริ ญญาตรี ไปแล้ว
สําหรับข้อสังเกตที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิง่ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 และ
ชั้นปี ที่ 4 นั้น จะพบว่าเป็ นได้ท้ งั มิตรและศัตรู ต่อกัน ส่ วนนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 และชั้นปี ที่ 3 นั้น
มักจะเป็ นเพื่อนฝูงกันก็ต่อเมื่อเรี ยนวิชาที่เหมือน ๆ กัน และอยูใ่ นชั้นเดียวกันเท่านั้น แต่นกั ศึกษา
ชั้นปี ที่ 2 และชั้นปี ที่ 3 ส่ วนมากต่างคนต่างอยู่ และไม่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งต่อกัน
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และพบผลการวิ จ ัย ที่ ว่ า นิ สิ ต ต่ า งสาขาวิ ช ากัน มี จิ ต ลัก ษณะและค่ า นิ ย มต่ า งกัน ได้แ ก่
การวิจยั ของคาชานัสและเมอร์ ริสัน (สุ รพงษ์ ชูเดช. 2534 : 24) ซึ่งศึกษาเปรี ยบเทียบ จิตลักษณะ
และค่านิ ยมด้านการทํางานของนิ สิตที่เรี ยนด้านวิทยาศาสตร์ และด้านศิ ลปศาสตร์ ผลการศึ กษา
พบว่านิ สิตทั้งสองสาขาวิชามี จิตลักษณะหลายด้านแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญโดยที่ นิสิตด้าน
ศิ ลปศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ ยในด้านความคิ ดเกี่ ยวกับตน ด้านความงามสู งกว่านิ สิตด้านวิทยาศาสตร์
ส่ วนนิ สิตด้านวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยด้านความเป็ นชายและหญิงสู งกว่านิ สิตด้านศิลปศาสตร์
เมื่ อเปรี ย บเที ยบองค์ป ระกอบด้า นความหมายและคุ ณ ค่า ของงานระหว่างนิ สิตที่ เ รี ย นทางด้าน
วิทยาศาสตร์ กบั ด้านศิลปศาสตร์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 4 ด้านจาก
ทั้งหมด 14 ด้าน ชมิดท์ (Schmidt. 1985) วัดระดับเหตุผลเชิงสติปัญญาของนิสิตจากวิทยาลัย
ทางด้านศิลปศาสตร์ และนิ สิตจากวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า นิ สิตที่ศึกษา
ในชั้นปี ที่สูงขึ้นของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีระดับเหตุผลเชิงสติปัญญาสู งขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบระดับ
เหตุผ ลเชิง สติปั ญ ญาของนิ สิ ต ทั้ง สองกลุ ่ม พบว่า นิ สิ ต ด้า นศิล ปศาสตร์ ม ีร ะดับ เหตุผ ลเชิง
สติปัญญาสู งกว่านิ สิตด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยงั มีผูศ้ ึกษาพบว่านิ สิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ มี
ลักษณะเผด็จการมากกว่านิ สิตด้านศิ ลปศาสตร์ แต่มีลกั ษณะเสรี นิยมน้อยกว่านิ สิตด้านศิ ลปศาสตร์
(Loevinge and others. 1985 : 948 ; citing Feldman and Newcomb. 1969 b)
นอกจากนี้ นกั ศึกษาในมหาวิทยาลัย มีอายุต้ งั แต่ 17-22 ปี ซึ่ งเป็ นวัยที่กาํ ลังเติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่บุคคลในวัยนี้ มกั จะมีอารมณ์ อ่อนไหว ในขณะเดี ยวกันก็จะมีความกระตือรื อร้น อยากรู ้
อยากเห็ นอยากทดลองสิ่ งแปลกใหม่ มี ความคิ ดคํานึ งค่อนข้างเพ้อฝั น และพร้ อมที่ จะยอมรั บ
อุดมการณ์ ที่ตนเชื่ อถื อ ในทางจิ ตวิทยานี้ เป็ นวัยที่ นักศึ กษากําลังแสวงหาเอกลักษณ์ (Identity)
ของตนเอง โดยเฉพาะนักศึ กษาที่ มีสติปัญญาสู งกว่านักศึกษาทัว่ ไป การปฏิบตั ิตวั ของนักศึกษา
เหล่านี้ จึงมีลกั ษณะพิเศษ ไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์หรื อระเบียบมหาวิทยาลัย รวมทั้งประเพณี ของ
สังคม การที่มหาวิทยาลัยจะหวังให้นกั ศึกษาคอยฟังแต่คาํ สัง่ จากผูใ้ หญ่ หรื อจะให้นกั ศึกษารู ้จกั ยับยั้ง
ชัง่ ใจคิดเช่นผูใ้ หญ่น้ ันย่อมเป็ นไปไม่ได้ การปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความพอดีกบั
สภาวะทางจิ ตใจของนักศึ กษาเพื่อเปิ ดโอกาสให้ได้พฒ
ั นาอารมณ์ แ ละบุ คลิ กภาพของตนอย่าง
สมบูรณ์ (ทองเรี ยน อมรรัชกุล : 2525-34)
จะเห็นได้ว่าลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้น ได้รวมเอาลักษณะของวัยรุ่ นตอนปลาย
และวัย ผูใ้ หญ่ ต อนต้น และลัก ษณะเฉพาะของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เข้า ไว้ด้ว ยกัน และจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนั้น พอจะสรุ ปได้ว่า นักศึกษาในแต่ละชั้นปี มีลกั ษณะที่
แตกต่างกันออกไป ด้วยนักศึกษาที่เรี ยนสาขาวิชาต่างกันจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ทั้งในด้าน
ความรู ้สึกนึ กคิดและพฤติกรรมที่แสดงออก ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรี ยน การเข้า
ร่ วมกิจกรรม การเข้ากลุ่มเพื่อน เป็ นต้น โดยได้รับอิทธิพลจากอาจารย์รุ่นพี่ และเพื่อน ๆ เป็ นผูท้ ี่
ทําให้นกั ศึกษาเปลี่ยนแปลงไป
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เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนกับบุคลิกภาพ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนกับบุคลิกภาพ
อัจฉรา สุ ขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม (2530 : 10) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
หมายถึงขนาดของความสําเร็ จที่ได้จากการทํางานที่ตอ้ งอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่ ง ซึ่ งอาจเป็ น
ผลมาจากการกระทําที่อาศัยความสามารถทางร่ างกายหรื อสมอง ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจึง
เป็ นขนาดของความสําเร็ จที่ ได้จากการเรี ยนโดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของแต่ ละบุ คคล
ซึ่งบ่งชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอาจได้มาจากกระบวนการที่ไม่ตอ้ งอาศัยการทดสอบ เช่นจากการ
สัง เกตหรื อการตรวจการบ้าน หรื ออาจอยู่ใ นรู ปของเกรดที่ ไ ด้ โรงเรี ย นต้องอาศัยกรรมวิธี ที่
ซับซ้อนและช่วงเวลาในการประเมินอันยาวนาน หรื ออีกวิธีหนึ่งอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วย
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทัว่ ไปจะพบว่า การวัดผลฤทธิ์ทางการเรี ยนที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไปมักอยู่
ในรู ป ของเกรดที ่ไ ด้จ ากโรงเรี ย น เนื ่ อ งจากให้ผ ลที ่เ ชื ่อ ถือ ได้ม ากกว่า อย่า งน้อ ยก่อ นการ
ประเมินผล การเรี ยนของนักเรี ยนครู จะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ อีกหลาย ๆ ด้านย่อม
ดีกว่าการแสดงขนาดความล้มเหลวหรื อความสําเร็ จทางการเรี ยน จากการทดสอบนักเรี ยนด้วยแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทัว่ ไป ๆ เพียงครั้งเดียว ส่ วน ริ งเนสส์ (Ringness. 1968 : 131)
กล่ า วว่ า เด็ ก ที่ ป ระสบความสํา เร็ จ ในโรงเรี ย นมี แ นวโน้ม ที่ จ ะมี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ดี เ กี่ ย วกับ ตนเอง
ช่ ว ยตัว เองได้เ มื ่อ เผชิญ กับ ภาวะความตึง เครี ย ดในที่สุ ด สามารถปรับ ตัว ได้แ ละมีสุ ข ภาพจิต ดี
ส่ วนคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตํ่าจะมีความวิตกกังวล ท้อถอย และมุ่งร้ายต่อผูอ้ ื่น ซึ่ งถ้ามีความ
วิ ตกกังวลมาก ๆ จะทําให้คนนั้นมี สุ ขภาพจิ ตไม่ ดี ในทํานองเดี ยวกัน มอริ สสั นและแมคอิ นไทร์
(Morrison and Mcintyre 1986 : 25 – 26) ได้กล่าวถึงผูเ้ รี ยนระดับอุดมศึกษาว่า ลักษณะ
บุ ค ลิ ก ภาพเป็ นสิ่ ง สํ า คัญ ที่ ค วรคํา นึ ง ถึ ง เพราะลัก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค คลนั้ นก่ อ ตัว จาก
สิ่ งแวดล้อมที่ แตกต่ างกัน นัก ศึ กษาเข้ามาศึ กษาในสถาบันการศึ กษาด้วยความบริ สุทธิ์ ตื่ นเต้น
กระตื อรื อร้ น และมี อุ ดมคติ สูง ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นลักษณะเฉพาะของบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทํานองเดียวกับลอเรนน์ (Lorraine
1967 : 157) กล่าวว่าลักษณะ
บุคลิกภาพมีความสําคัญทางการศึกษา เพราะผูท้ ี่ประสบความสําเร็ จทางการศึกษามักมาจากการมี
ลัก ษณะบุคลิก ภาพที่ดี ส่ ว นผูท้ ี่ไ ม่ประสบความสําเร็ จทางการศึกษามักเนื่ องจากการมีลกั ษณะ
บุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม
จะเห็ นได้ว่ า ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย น เป็ นตัวแปรหนึ่ งที่ มี ความสําคัญต่ อการพัฒ นา
บุคลิกภาพ ซึ่งการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอาจใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทัว่ ไป แต่ที่มกั
นิยมใช้กนั ทัว่ ไปมักอยูใ่ นรู ปของเกรดเฉลี่ย ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาํ เกรดเฉลี่ยมาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ดว้ ย
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ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนกับบุคลิกภาพ
งานวิจัยในต่ างประเทศ
เทเลอร์ (Ringness. 1968 : 140 ; citing Taylor. 1961) พบว่า คนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งจะมี การปรั บตัวทางด้านอารมณ์ ให้เข้ากับสิ่ งต่าง ๆ ได้ดีกว่าคนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตํ่า
วิทลา (Whitla. 1969 : 92-93) ได้สรุ ปผลงานวิจยั ต่าง ๆ ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนกับบุคลิ กภาพดังนี้ นักเรี ยนจะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง ถ้านักเรี ยนควบคุ มตนเองได้
มีความวิตกกังวลตํ่า ชอบความเป็ นอิสระ ชอบเข้าสังคมและอารมณ์มนั่ คง
รัสเซล ( Russell. 1971 : 137-143 ) ได้ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ
บุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของครู แอฟริ กนั กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับวิทยาลัยจํานวน
69 คน ใช้แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพของแคทเทล ( Cattell Form C ) เป็ นเครื่ องมือในการศึกษา ผลปรากฏว่า
องค์ประกอบของบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคือ บุคลิกภาพด้านการชอบ
เข้าสังคม อารมณ์มนั่ คง การถือตนเองเป็ นใหญ่
งานวิจัยในประเทศ
ลัดดา แพทย์จรัส (2516 : 176-181) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบบุคลิกภาพของนิ สิตวิทยาลัยวิชา
การศึกษากับนักเรี ยนนายร้อยตํารวจ ผลการศึกษาพบว่า นิ สิตวิทยาลัยการศึกษากลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งมีองค์ประกอบบุคลิกภาพด้านสติปัญญาสู งกว่านิ สิตวิทยาลัยวิชาการศึกษากลุ่มที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่าและความเกรงใจสู งกว่านักเรี ยนนายร้ อยตํารวจ ส่ วนนักเรี ยนนายร้ อย
ตํารวจมีองค์ประกอบบุคลิกภาพด้านการเข้าสังคมสูงกว่านิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา
วัญญา วิศาลาภรณ์ (2522 : 95) ได้ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ
บุคลิกภาพกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนิ สิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พิษณุ โลก
จํานวน 436 คน ที่เรี ยนวิชาเอกต่าง ๆ 9 วิชาเอก โดยใช้แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ ทั้ง 16 ด้าน
ของแคทเทล (Cattell)FormBผลการศึกษาพบว่าบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์กบั คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนทางบวก คือ บุคลิกภาพด้านอารมณ์ผ่อนคลาย ชอบออกสังคม อารมณ์มนั่ คงและ
กล้าเข้าสังคม
อรพิน หงวนศิริ (2533 : 87-91) ได้ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
บุ ค ลิ ก ภาพนัก วิ ท ยาศาสตร์ กับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนโปรแกรมวิทย์-คณิ ต จํานวน 569 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ น
แบบทดสอบวัด คุ ณ ลัก ษณะของบุ ค ลิ ก ภาพ นัก วิ ท ยาศาสตร์ ประกอบด้ว ย 7 คุ ณ ลัก ษณะ
คือ ด้านความมัน่ คงทางอารมณ์ ความรับผิดชอบ ความอยากรู ้อยากเห็น ความมีวินยั ในตนเอง
ความขยันหมัน่ เพียร ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และความใจกว้าง ผลการศึกษาพบว่าแบบทดสอบวัด
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วรรณะ แก้วมณี เอี่ยม (2536 : 108) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพด้านธุรกิจ
กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพสายวิชาบริ หารธุ รกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล เขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 380 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ เป็ นแบบทดสอบวัด
คุณลักษณะบุคลิกภาพด้านธุ รกิ จประกอบด้วย 9 คุณลักษณะคือ ความกระตือรื อร้น การมองโลกในแง่ดี
ความคิดริ เริ่ ม ความกล้าเสี่ ยง การชอบกีฬา การเข้าสังคม ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความสนุกสนาน ความ
พยายาม ผลการศึกษาพบว่า แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพด้านการมองโลกในแง่ดีสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาขาวิชาการบัญชี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคุณลักษณะด้าน
การชอบกีฬาสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาขาวิชาทางการบัญชีในทางลบอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกับบุคลิกภาพ ที่กล่าวมา
ข้างต้น จะเห็ น ได้ว่า นัก เรี ย นที่ มี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสู ง จะมี ค วามมัน่ คง ชอบออกสัง คม
มีความริ เริ่ ม มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีวินยั ในตนเอง มีความขยันหมัน่ เพียร
ซึ่งเป็ นลักษณะของผูท้ ี่มีบุคลิกภาพที่ดี

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ นิสิตชายหญิงระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 – 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2540 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ นิ สิตชายหญิงระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 – 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2540 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวนชั้นปี ละ 300 คน รวมทั้งสิ้ น 1,200 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบ่งออก 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสิต
ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านการคบเพื่อน
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
.

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป เป็ นแบบกรอกข้อความลงในช่องว่าง และขีดเครื่ องหมาย √ ลงใน
ช่องว่างหน้าข้อความ ดังตัวอย่าง
เพศ ………………..ชาย ………………หญิง
อายุ ……………………………………. ปี
เกรดเฉลี่ย………………………………..
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสิต เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
2.1 ศึกษานิยามศัพท์เฉพาะเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
อาจารย์กบั นิสิต เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2.2 ผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสิต จํานวน 20 ข้อ
เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วย
ปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด ใช้มาตรวัดเหมือนกัน
2.3 ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสิต จํานวน 20 ข้อ
ไปทดลองใช้ (Try out) กับนิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ชั้นปี ที่ 1 – 4
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2540 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวนชั้นปี ละ 30 คน รวม 120 คน ได้รับคืน
มาจํานวน 102 คน
2.4 หาค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ โดยนําแบบสอบถามจากข้อ 2.3 มาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยใช้เทคนิค 25 % กลุ่มสู ง – กลุ่มตํ่า แล้วนําคะแนนที่ตรวจได้มา
เรี ยงลําดับจากคะแนนสูงสุ ดลงมาถึงคะแนนตํ่าสุ ด เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายข้อ โดยใช้สถิติ t – test
และคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 18 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง
2.35 – 9.72
2.5 นําแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 2.4 มาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ า
(α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2531 : 132 – 133) ได้ค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ .8726
ตัวอย่ างแบบสอบถามปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างอาจารย์ กบั นิสิต
ข้ อความ

เห็นด้ วย
มากทีส่ ุ ด

0.อาจารย์ยกย่องชมเชยนักเรี ยน

√

เกณฑ์ การให้ คะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

เห็นด้ วย
มาก

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

เห็นด้ วย ปาน
กลาง

5
4
3
2
1

เห็นด้ วย
น้ อย

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เห็นด้ วย น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านการคบเพื่อน เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
3.1. ศึกษาเอกสาร งานวิจยั และนิยามศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคบเพื่อน
3.2. ผูว้ ิจยั สร้ างแบบสอบถามเกี่ ยวกับการคบเพื่อนให้สอดคล้องกับนิ ยามศัพท์เฉพาะ
จํานวน 45 ข้อ เป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ บ่อยที่สุด บ่อย ปานกลาง บางครั้ง ไม่เคยเลย
3.3. ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามการคบเพื่อนจากข้อ 3.2 ไปทดลองใช้ (Try out)กับนิสิต
กลุ่มเดียวกันกับตอนที่ 2
3.4. หาค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ โดยนําแบบสอบถามจากข้อ 2.3 มาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยใช้เทคนิค 25 % กลุ่มสูง – กลุ่มตํ่า แล้วนําคะแนนที่ตรวจได้มา
เรี ยงลําดับจากคะแนนสู งสุ ดลงมาถึงตํ่าสุ ด เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายข้อ โดยใช้สถิติ t – test และ
คัดเลือกเฉพาะข้อที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 35 ข้อ มีค่าที่อยูร่ ะหว่าง 2.13 – 8.36
3.5. นําแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 3.4 มาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ า
(∝ - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2531 : 132 – 133) เท่ากับ 8.264
ตัวอย่ างแบบสอบถามการคบเพือ่ น
ข้ อความ
0 เพื่อนให้นอ้ งช่วยทบทวนบทเรี ยนให้

บ่ อย
ทีส่ ุ ด
√

บ่ อย

ปาน
กลาง

ข้าพเจ้าก่อนสอบ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1. ข้อความที่มีความหมายทางบวกให้คะแนนดังนี้
บ่อยที่สุด
ให้คะแนน
5
บ่อย
ให้คะแนน
4
ปานกลาง
ให้คะแนน
3
บางครั้ง
ให้คะแนน
2
ไม่เคยเลย
ให้คะแนน
1
2. ข้อความที่มีความหมายทางลบให้คะแนนตรงข้าม

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

บางครั้ง ไม่ เคยเลย
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามบุคลิกภาพ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยมีข้นั ตอนดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยั และนิยามศัพท์เฉพาะ โดยปรับปรุ งจากแบบสอบถาม
ของ นลินี ธรรมอํานวยสุ ข (2541)
4.2 ผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
จํานวน 35 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ จริ งที่สุด จริ ง
จริ งบ้างไม่จริ งบ้าง จริ งน้อย และไม่จริ งเลย
4.3 ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามบุคลิกภาพจากข้อ 4.2 ไปทดลองใช้ (Try out) กับนิสิตกลุ่ม
เดียวกันกับตอนที่ 2
4.4 หาค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ โดยนําแบบสอบถามจากข้อ 4.3 มาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยใช้เทคนิค 25% กลุ่มสูง กลุ่มตํ่า แล้วนําคะแนนที่ได้มาเรี ยงลําดับ
จากคะแนนสูงสุ ดลงมาถึงคะแนนตํ่าสุ ดเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายข้อ โดยใช้สถิติ t – test และคัดเลือก
เฉพาะข้อที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 30 ข้อ มีค่าอยูร่ ะหว่าง 2.16 – 6.69
4. 5 นําแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 4.4 มาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟา
(∝ – coefficient) ของครอนบาค ( Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2531 : 132 – 133 ) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .8579
ตัวอย่ างแบบสอบถามบุคลิกภาพ
ข้ อความ

จริงทีส่ ุ ด

จริง

จริงบ้ าง
ไม่ จริง
บ้ าง

0 ข้าพเจ้าทํางานอย่างกระตือรื อร้น

เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1. ข้อความที่มีลกั ษณะบุคลิกภาพแบบ เอ ให้คะแนนดังนี้
จริ งที่สุด
ให้คะแนน
จริ ง
ให้คะแนน
จริ งบ้างไม่จริ งบ้าง
ให้คะแนน
จริ งน้อย
ให้คะแนน
ไม่จริ งเลย
ให้คะแนน

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จริงน้ อย

ไม่ จริง
เลย
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2. ข้อความที่มีลกั ษณะบุคลิกภาพแบบ บี ให้คะแนนดังนี้
จริ งที่สุด
ให้คะแนน
จริ ง
ให้คะแนน
จริ งบ้างไม่จริ งบ้าง
ให้คะแนน
จริ งน้อย
ให้คะแนน
ไม่จริ งเลย
ให้คะแนน

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทําจดหมายถึงคณบดีทุกคณะเพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลกับนักศึกษาระดับชั้นปี ที่ 1 – 4
ชั้นปี ละ 300 คน รวมทั้งสิ้ น 1,200 คน ด้วยตนเอง ได้รับแจ้งแบบสอบถามคืนมาจํานวนทั้งสิ้ น 1,020 คน
คิดเป็ นร้อยละ 85.00 (รายละเอียดอยูใ่ นตาราง 1)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลไปวิเคราะห์ โดยเครื่ องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS (Statistical
Package for Social Sciences Version)
1. หาค่าสถิติพ้ืนฐาน จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบง่าย
(Pearson’s Product Moment Correlation) ของตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิ สิตและ
การคบเพื่อนกับบุคลิกภาพและทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi – Square test) ระหว่างตัวแปรด้านวิชาการ
กับบุคลิกภาพ
3. วิเคราะห์ตวั แปรลักษณะทางชีวสังคมเพิ่มเติมโดยใช้สถิติค่าที t –test และสถิติค่าเอฟ
(One – Way ANOVA) ในกรณี ที่ค่าเอฟมีนยั สําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่โดย
ใช้สถิติเชฟเฟ่ (Scheffe ‘)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพ
ของนิสิตปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาเพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของนิสิตปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ในการนําเสนอข้อมูลจากการวิจยั ผูว้ ิจยั แบ่งเป็ น 3 ตอน คือ ข้อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลของตัวแปรที่เกี่ยวข้องและการทดสอบสมมติฐานทางการวิจยั
ซึ่งก่อนที่จะนําเสนอถึงรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลจากการศึกษาวิจยั
ผูว้ ิจยั จะขอกําหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการแทนความหมายต่าง ๆ สําหรับการอธิบายดังต่อไปนี้
X
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N
แทน จํานวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง
%
แทน ค่าคะแนนเป็ นร้อยละ
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้สาํ หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการทดสอบค่าที t -test
F
แทน ค่าสถิติที่ใช้สาํ หรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F – test)
*
แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**
แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถแบ่งการนําเสนอข้อมูลออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้ คือ
ตอนที่ 1 การนําเสนอลักษณะโดยทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการนําเสนอทั้งตัวแปรที่เป็ น
ลักษณะทางชีวสังคมและตัวแปรอื่น ๆ ที่เป็ นข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ เพศ
อายุ ชั้นปี ที่ศึกษา คณะที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ระดับการศึกษาสู งสุ ดของบิดา
ระดับการศึกษาสู งสุ ดของมารดา รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ปริ มาณค่าใช้จ่ายของนิสิตในแต่ละเดือน
และลักษณะการพักอาศัยในขณะที่ศึกษา ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงจํานวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ อายุ ชั้นปี ที่ศึกษา คณะที่ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ระดับการศึกษาสู งสุ ดของบิดา ระดับการศึกษาสู งสุ ดของมารดา
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ปริ มาณค่าใช้จ่ายของนิสิตในแต่ละเดือน และลักษณะการพัก
อาศัยในขณะที่ศึกษา
ตัวแปร
เพศ
อายุ

ชั้นปี ที่ศึกษา

คณะที่ศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

ระดับการศึกษาสู งสุ ดของบิดา

ระดับการศึกษาสู งสุ ดของมารดา

ประเภท
ชาย
หญิง
18 ปี หรื อน้อยกว่า
19 ปี
20 ปี
21 ปี หรื อมากกว่า
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระดับตํ่า (เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ลงมา)
ระดับปานกลาง (เกรดเฉลี่ยสะสม 2.01 – 2.50)
ระดับสูง (เกรดเฉลี่ยสะสม 2.51 ขึ้นไป)
ระดับประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่า
สูงกว่าประถมศึกษาแต่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี
ระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
ระดับประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่า
สูงกว่าประถมศึกษาแต่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี
ระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า

จํานวน

ร้อยละ

330
690
223
258
259
280
281
288
247
204
203
119
146
147
96
188
121
217
550
253
349
372
299
474
301
245

32.4
67.6
21.8
25.3
25.4
27.5
27.5
28.2
24.3
20.0
19.9
11.7
14.3
14.4
9.4
18.4
11.9
21.3
53.9
24.8
34.2
36.5
29.3
46.5
29.5
24.0
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ตารางที่ 1 (ต่ อ)
ตัวแปร
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายของนิ สิตใน
แต่ละเดือน

ลักษณะการพักอาศัยใน
ขณะที่ศึกษา

ประเภท
6,000 บาท หรื อน้อยกว่า
6,001 – 12,000 บาท
12,001 – 20,000 บาท
20,001 บาท ขึ้นไป
2,400 บาท หรื อน้อยกว่า
2,401 – 3,000 บาท
3,001 – 4,000 บาท
4,001 บาท ขึ้นไป
พักอยูก่ บั ครอบครัว
พักอยูก่ บั ผูอ้ ่ืน (ญาติ เพื่อน หรื อหอพัก)

จํานวน

ร้อยละ

104
205
225
486
148
328
255
289
526
494

10.2
20.1
22.1
47.6
14.5
32.2
25.0
28.3
51.6
48.4

จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็ นนิสิตเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดย
เป็ นนิสิตหญิง 690 คน (ร้อยละ 67.6) เป็ นนิสิตชาย 330 คน (ร้อยละ 32.4) นิสิตส่ วนใหญ่จะมีอายุที่
ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มที่มีอายุ 21 ปี หรื อมากกว่า มีจาํ นวนมากที่สุด คือ 280 คน (ร้อยละ 27.5)
รองลงมาคือกลุ่มอายุ 20 ปี และ 19 ปี (ร้อยละ 25.4 และ 25.3 ตามลําดับ) โดยในกลุ่มนิสิตจะเป็ น
นิสิตที่เรี ยนอยูใ่ นชั้นปี 2 มากที่สุด คือ 288 คน (ร้อยละ 28.2) รองลงมาคือนิสิตในชั้นปี 1 และปี 3
(27.5 และ 24.2 ตามลําดับ)
เมื่อพิจารณาตามคณะที่นิสิตศึกษาพบว่าเป็ นนิสิตที่มาจากคณะวิทยาศาสตร์ มากที่สุด คือมี
จํานวน 203 คน (ร้อยละ 19.9) รองลงมาคือคณะสังคมศาสตร์ มีจาํ นวน 188 คน (ร้อยละ18.4)
กลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด จะเป็ นนิ สิตที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนปานกลาง (เกรดเฉลี่ ย อยู่ระหว่าง
2.01 – 2.50) มากที่สุด จํานวน 550 คน (ร้อยละ 53.9) รองลงมาคือ ระดับสู ง (เกรดเฉลี่ยสะสม 2.51
ขึ้นไป) จํานวน 253 คน (ร้อยละ 24.8) เมื่อแบ่งตามระดับการศึกษาสู งสุ ดของบิดาพบว่า บิดาของ
นิ สิตที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจะมีระดับการศึกษาในระดับสู งกว่าประถมแต่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี มาก
ที่สุด จํานวน 372 คน (ร้อยละ 36.5) รองลงมาคือระดับประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่าจํานวน 349 คน
(ร้อยละ 34.2)ส่ วนระดับการศึกษาสู งสุ ดของมารดาพบว่า มารดาของนิ สิตที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจะมี
ระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่ามากที่สุดจํานวน 474 คน(ร้อยละ 46.5) รองลงมา
คือระดับสู งกว่าประถมแต่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี จํานวน 301 คน (ร้อยละ 29.5)
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน พบว่า ครอบครัวของนิสิตจะมีรายได้ค่อนข้างสูง กล่าวคือ
มีรายได้มากกว่า 20,001 บาทต่อเดือนขึ้นไปมากที่สุดคือ 486 คน (ร้อยละ 47.6) รองลงมาคือ
รายได้อยูร่ ะหว่าง 12,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จํานวน 225 คน (ร้อยละ 47.6)
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เมื่อจําแนกกลุ่มตัวอย่างตามปริ มาณค่าใช้จ่ายของนิสิตในแต่ละเดือน พบว่านิ สิตส่ วนใหญ่
จะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 2,401 – 3,000 บาท มากที่สุด คือ 328 คน (ร้อยละ 32.20)
รองลงมาคือ 4,001 บาทขึ้นไป จํานวน 289 คน (ร้อยละ 28.3) และเมื่อจําแนกตามลักษณะผูอ้ ื่น
การพักอาศัยในขณะศึกษา พบว่า นิสิตส่ วนใหญ่จะพักอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวมากกว่าพักอยูก่ บั ผูอ้ ื่น
(ญาติ เพื่อนหรื อหอพัก) โดยพบว่านิ สิตพักอยู่กบั ครอบครัว จํานวน 526 คน (ร้อยละ 51.60)
รองลงมาพักอยูก่ บั ผูอ้ ื่น (ญาติ เพื่อนหรื อหอพัก) จํานวน 494 คน (ร้อยละ 48.40)
ตอนที่ 2 นําเสนอข้อมูลในส่ วนที่เป็ นข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ ที่ทาํ การศึกษาโดยการใช้แบบวัด
ซึ่ งจะมีตวั แปรเรื่ องปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิ สิต โดยจะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้สึกและ
ความคิดเห็ นของนิ สิตที่มีต่ออาจารย์ที่เคยสอนหรื อกําลังสอน ตัวแปรเรื่ องการคบเพื่อนของนิ สิต
โดยจะเป็ นการสอบถามถึงลักษณะของการคบเพื่อน การทํากิจกรรมและการพบปะเพื่อน ๆ ของ
นิสิตในมหาวิทยาลัย และตัวแปรเรื่ องบุคลิกภาพของนิสิต ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
อาจารย์และนิสิต การคบเพื่อนของนิสิตและบุคลิกภาพของนิสิต
ตัวแปร
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต
การคบเพื่อนของนิสิต
บุคลิกภาพของนิสิต

X

3.51
3.06
3.43

S.D.
0.56
0.36
0.33

การแปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 2 เมื่อพิจารณาตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสิต ตัวแปรเรื่ องการคบ
เพื่อนของนิ สิต และตัวแปรเรื่ องบุคลิกภาพของนิ สิตพบว่า ตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และ
นิสิตมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากเท่ากับ 3.51 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ส่ วนลักษณะการ
คบเพื่อนของนิ สิตพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 อยู่ในระดับ
ปานกลางและบุคลิกภาพของนิ สิต พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.33อยูใ่ นระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน
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ตอนที่ 3 เป็ นการทดสอบสมมติฐานที่ว่าประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยด้านการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์และนิ สิต ด้านการคบเพื่อน ด้านวิชาการมีความสัมพันธ์กบั บุคลิกภาพของนิ สิต
ดังตาราง 3 และ 4
ตาราง 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของนิสิตกับปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต
และการคบเพือ่ นของนิสิต

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต
การคบเพื่อนของนิสิต

ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
บุคลิกภาพของนิสิต
0.13∗∗
0.10∗∗

∗∗ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
จากตาราง 3 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของนิสิตกับตัวแปรปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์และนิ สิต และการคบเพื่อนของนิสิต นั้นพบว่า ตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
และนิ สิ ต และการคบเพื่ อ นของนิ สิ ต มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ บุ ค ลิ ก ภาพของนิ สิ ต อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยด้านวิชาการกับบุคลิกภาพของนิสิต

ตัวแปร
ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยด้านวิชาการ

ค่าไคสแควร์ (Χ2)
บุคลิกภาพของนิสิต
158.31∗

∗มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4 พบว่าประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยด้านวิชาการมีความสัมพันธ์กบั บุคลิกภาพของนิสิต
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเปรี ยบเที ยบตัวแปรลักษณะทางชี วสังคมกับบุ คลิ กภาพของนิ สิต
เพิ่มเติมได้แก่ เพศ อายุ คณะที่ศึกษาลักษณะการพักอาศัยในขณะที่ศึกษา ชั้นปี ที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์
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การศึกษาส่ วนนี้จะเป็ นการอธิบายถึงบุคลิกภาพของนิสิตตามการรายงานของนิสิตเองว่าจะ
มี ล ัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งไร เมื่ อ ทํา การเปรี ย บเที ย บตามลัก ษณะ เพศ อายุ คณะที่ ศึ ก ษา
ลักษณะการพักอาศัยในขณะที่ศึกษา ชั้นปี ที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ระดับการศึกษาของ
บิดา ระดับการศึกษาของมารดาและรายได้ของครอบครัวต่อเดือน โดยการใช้การวิเคราะห์สถิติ 2
อย่างคือการทดสอบค่าที (t – test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one–way
ANOVA) ซึ่ งเมื่ อพบความแตกต่ างอย่างมี นัยสําคัญจะใช้การวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบ รายคู่ แบบเชฟเฟ่
(Scheffe ‘)
ตาราง 5 การเปรี ยบเทียบบุคลิกภาพของนิสิตจําแนกตามเพศ และลักษณะการพักอาศัยในขณะที่ศึกษา
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
ลักษณะการพักอาศัยในขณะที่ศึกษา
พักอยูก่ บั ครอบครัว
พักอยูก่ บั ผูอ้ ื่น (ญาติ เพื่อนหรื อหอพัก)

N

X

S.D.

t

329
690

3.41
3.43

0.34
0.33

1.06

525
494

3.40
3.45

0.32
0.33

2.14∗

∗ มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 5 พบว่ากลุ่มนิสิตชายและกลุ่มนิสิตหญิงมีบุคลิกภาพไม่แตกต่างกัน และพบว่านิสิต
หญิงมีคะแนนเฉลี่ยบุคลิกภาพสู งกว่ากลุ่มนิสิตชายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยนิสิตหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43
ส่ วนนิสิตชายมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.41
และเมื่อเปรี ยบเทียบบุคลิกภาพของนิ สิตตามลักษณะการพักอาศัยในขณะที่ศึกษาพบว่า
กลุ่ ม นิ สิ ต ที่ พ กั อาศัย อยู่กับ ครอบครั ว และกลุ่ ม นิ สิ ต ที่ พ ัก อยู่กับ ผูอ้ ื่ น (ญาติ เพื่ อ นหรื อ หอพัก )
มีบุคลิกภาพแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่านิ สิตกลุ่มที่พกั อยู่กบั
ครอบครั ว มี คะแนนเฉลี่ ยบุ คลิ กภาพสู งกว่ากลุ่มนิ สิตที่ พกั อยู่กับผูอ้ ื่ น (ญาติ เพื่อนหรื อหอพัก )
โดยกลุ่มนิ สิตที่พกั อยูก่ บั ผูอ้ ื่น (ญาติ เพื่อนหรื อหอพัก) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.45 ในขณะที่กลุ่มนิสิต
ที่พกั อยูก่ บั ครอบครัวมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.40
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ตาราง 6 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนคะแนนบุคลิกภาพของนิสิตจําแนกตาม อายุ คณะที่ศึกษา ชั้นปี ที่
ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ระดับการศึกษาสูงสุ ดของบิดา ระดับการศึกษาสู งสุ ดของมารดา
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
ตัวแปร
แหล่งความแปรปรวน
SS
df MS
F
0.03 0.35
3
อายุ
ระหว่างกลุ่ม
0.11
110.63 1015 0.11
ภายในกลุ่ม
110.74 1018
รวม
6 0.32 2.99∗∗
คณะที่ศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
1.93
108.81 1012 0.11
ภายในกลุ่ม
110.74 1018
รวม
ชั้นปี ที่ศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
1.04
3 0.35 3.20∗∗
109.70 1015 0.11
ภายในกลุ่ม
110.74 1018
รวม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ระหว่างกลุ่ม
1.14
2 0.60 5.28∗∗
109.6 1016 0.11
ภายในกลุ่ม
110.74 1018
รวม
ระดับการศึกษาสู งสุ ดของบิดา ระหว่างกลุ่ม
0.15
2 0.76 0.70
110.59 1016 0.11
ภายในกลุ่ม
110.74 1018
รวม
ระดับการศึกษาสู งสุ ดของมารดา ระหว่างกลุ่ม
0.75
2 0.38 3.48∗∗
109.99 1016 0.11
ภายในกลุ่ม
110.74 1018
รวม
3 0.76 0.70
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ระหว่างกลุ่ม
0.23
110.51 1015 0.11
ภายในกลุ่ม
110.74 1018
รวม
∗∗มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 6 พบว่านิสิตที่มีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุ ดของบิดา และรายได้ของครอบครัว
ต่อเดือนต่างกันมีบุคลิกภาพไม่แตกต่างกัน ส่ วนนิสิตที่มีคณะที่ศึกษา ชั้นปี ที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนระดับการศึกษาสู งสุ ดของของมารดาต่างกันมีบุคลิกภาพแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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ในกรณี ที่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe’) ดังตาราง 7 - 10

ผูว้ ิจยั ทําการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย

ตาราง 7 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนบุคลิกภาพของนิ สิตจําแนกตามคณะที่ศึกษา
เป็ นรายคู่
คณะที่ศึกษา
ศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สหเวชศาสตร์

X
3.39
3.39
3.39
3.42
3.43
3.45
3.54

ศึกษา
ศาสตร์
3.39
--

สังคม
ศาสตร์
3.39
0.00
--

วิศวกรรม ศิลปกรรม มนุษย
ศาสตร์ ศาสตร์
ศาสตร์
3.39
3.42
3.43
0.00
0.03
0.04
0.00
0.03
0.04
-0.03
0.04
-0.01
--

วิทยา
ศาสตร์
3.45
0.06
0.06
0.06
0.03
0.02
--

สหเวช
ศาสตร์
3.54
0.15∗
0.15∗
0.15∗
0.12
0.11
0.09
--

∗ มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 7
พบว่านิ สิตคณะสหเวชศาสตร์ มีบุคลิ กภาพดี กว่านิ สิตคณะศึ กษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่ วนคู่อื่น ๆ
ไม่แตกต่างกัน
ตาราง 8 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนบุคลิกภาพของนิสิตจําแนกตามตัวแปรชั้นปี ที่
ศึกษาเป็ นรายคู่

ชั้นปี ที่ศึกษา
ปี ที่ 3
ปี ที่ 2
ปี ที่ 1
ปี ที่ 4

X

3.38
3.43
3.44
3.45

ปี ที่ 3
3.38
--

ปี ที่ 2
3.43
0.05
--

ปี ที่ 1
3.44
0.06
0.01
--

ปี ที่ 4
3.45
0.09∗
0.04
0.03
--

∗มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 8 พบว่า นิสิตชั้นปี ที่ 4 มีบุคลิกภาพดีกว่านิสิตชั้นปี ที่ 3 อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่ วนคู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 9 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนบุคลิกภาพของนิสิตจําแนกตามระดับการศึกษา
สู งสุ ดของมารดาเป็ นรายคู่
ระดับการศึกษาสูงสุ ด
ของมารดา
ระดับประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่า
สูงกว่าประถมแต่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี
ระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า

X
3.38
3.43
3.45

ระดับประถมศึกษา
หรื อตํ่ากว่า
3.38
--

สูงกว่าประถมแต่ต่าํ
กว่าปริ ญญาตรี
3.42
0.04
--

ระดับปริ ญญาตรี
หรื อสูงกว่า
3.45
0.07∗
0.03
--

∗ มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 9 พบว่า นิสิตที่มารดามีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่ามีบุคลิกภาพดีกว่า
นิสิตที่มารดามีการศึกษาระดับประถมศึกษาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนคู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
ตาราง 10 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนบุคลิกภาพของนิ สิตจําแนกตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเป็ นรายคู่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ระดับปานกลาง(ตั้งแต่ 2.01- 2.50)
ระดับตํ่า (2.00 ลงมา)
ระดับสู ง (2.51 ขึ้นไป)

X

3.40
3.41
3.48

ปานกลาง
3.40
--

ตํ่า
3.41
3.01
--

สูง
3.48
0.08∗
0.07∗
--

∗ มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 10 พบว่า นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งมีบุคลิกภาพดีกว่านิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนปานกลางและตํ่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนคู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของ
นิสิตปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้ นคว้ า
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์กบั นิสิต ด้านการคบเพื่อนและด้านวิชาการ กับบุคลิกภาพของนิสิต
2. เพื่อเปรี ยบเทียบบุคลิกภาพของนิสิตจําแนกตาม เพศ อายุ ชั้นปี ที่ศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของ
นิ สิต คณะที่ศึกษา ระดับการศึกษาของบิดามารดา รายได้ของครอบครัว สถานที่พกั อาศัยขณะที่ศึกษา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร ได้แก่ นิสิตชายหญิงระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 – 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2540
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนิ สิตชายหญิง ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 – 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา2540
จํานวนชั้นปี ละ 300 คน รวมทั้งสิ้ น 1,200 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสิต
ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านการคบเพื่อน
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บด้วยตนเอง โดยขอความอนุ เคราะห์เก็บข้อมูลจากคณบดีทุกคณะ เพื่อเก็บข้อมูลกับ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1 – 4 จํานวนชั้นปี ละ 300 คน รวม 1,200 คน ได้รับแบบสอบถาม
คืนมา จํานวน 1,020 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.00
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลไปวิเคราะห์ โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS
(Statistical
Package for Social Science)
1. หาค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ จํานวนค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบง่าย (Pearson’s Product
Moment Correlation) ของตัวแปรการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิ สิต และการคบเพื่อนกับ
บุคลิกภาพและทดสอบ ค่าไคสแควร์ (Chi – square test) ระหว่างตัวแปรด้านวิชาการกับบุคลิกภาพ
3. การวิเคราะห์ตวั แปรลักษณะด้านชีวสังคมเพิ่มเติม โดยใช้ t – test และ F – test
สรุปผลการศึกษาค้ นคว้ า
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นนิ สิตเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 21 ปี หรื อ
มากกว่าเป็ นนิ สิตชั้นปี ที่ 2 และมาจากคณะวิทยาศาสตร์มากที่สุด ส่ วนค่าใช้จ่ายของนิสิตในแต่ละเดือน
อยูร่ ะหว่าง 2,401-3,000 บาท นอกจากนี้นิสิตส่ วนใหญ่จะพักอยูก่ บั ครอบครัว
ส่ วนลักษณะของครอบครัวนิ สิตพบว่า มีระดับการศึกษาสู งสุ ดของบิดาส่ วนใหญ่สูงกว่า
ประถมศึ ก ษาแต่ ต่าํ กว่ า ระดับ ปริ ญ ญาตรี ส่ ว นระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ของมารดาส่ ว นใหญ่ คื อ
ระดับประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่า เมื่อพิจารณารายได้ของครอบครัวมีรายได้มากกว่า 20,001 บาทต่อเดือน
1.2 เมื่อพิจารณาตัวแปร ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั
นิสิต ด้านการคบเพื่อนของนิ สิต ด้านวิชาการ และบุคลิกภาพนิสิต พบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
กับนิ สิตมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านการคบเพื่อนของนิ สิตและด้านวิชาการมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง
2. การทดสอบสมมติฐาน
ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ด้านคือ ด้านปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสิตด้านการ
คบเพื่อนและด้านวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ลักษณะทางชีวภาพสังคมกับบุคลิกภาพของนิ สิต โดยพบผลการวิจยั ที่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ตัวแปรสถานที่พกั อาศัย คณะที่ศึกษา ชั้นปี ที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนและระดับการศึกษาสู งสุ ดของมารดา
คณะที่ศึกษา ชั้นปี ที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและระดับการศึกษาสูงสุ ดของมารดาพบว่า
1.1 นิ สิตคณะสหเวชศาสตร์ มีบุคลิกภาพดีกว่าคณะศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ส่ วนคณะอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
1.2 นิสิตชั้นปี ที่ 4 มีบุคลิกภาพดีกว่านิสิตชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี อื่น ๆ
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1.3 นิ สิตที่มารดามีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่าปริ ญญาตรี มีบุคลิกภาพดีกว่า
ระดับประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่าและระดับการศึกษาอื่น ๆ
1.4 นิ สิตที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งมีบุคลิกภาพดี กว่านิ สิตที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ปานกลางและตํ่า
ส่ วนตัวแปรที่ไม่พบความแตกต่างคือ ตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ดของบิดาและ
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
อภิปรายผล
1. ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยมี 3 ด้านคือ ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสิต ด้านการคบเพื่อน
และด้านวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.1 ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิสิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะบุคลิกภาพของบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นจากผลรวมของพัฒนาการใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม การมีประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิ สิตนั้นถือเป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่ งที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ของบุคคลให้แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ (Hurlock. 1978 ; กาญจนา คําสุ วรรณ.
2524) โดยการมี ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิ สิตนั้นเป็ นการติดต่อสื่ อสาร ถ่ายทอดทางสังคม
ระหว่างอาจารย์กบั นิ สิต ซึ่ งสามารถแสดงออกได้โดยการใช้คาํ พูดหรื อไม่ก็ได้ และเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิด
การเจริ ญเติ บ โต การเรี ยนรู ้ และพั ฒ นาในด้ า นบุ ค ลิ กภาพและสมรรถนะทางวิ ช าชี พ
(สราวลี เรื องวิเศษ. 2537 ; Osman-1987 ; Saylor. 1987)
นอกจากนี้ ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิ สิต ยังมีผลต่อ
การสร้ า งบรรยากาศในชั้น เรี ย น มี ผ ลต่ อ ทัศ นคติ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการสอนเพิ่ ม ขึ้ น ด้ว ย
( ประดินนั ท์ อุปรมัย. 2523 ; วิจิตร ศรี สอ้าน,2528) โดยมีงานวิจยั ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์กบั นิ สิตที่สําคัญคือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนิ สิต จะเป็ นพื้นฐานอันสําคัญที่จะ
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยน ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอนและผลการเรี ยนที่ดี
ขึ้ นเนื่ องจากการเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ข องอาจารย์ จ ะมาส่ งผลต่ อ บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ข องนิ สิ ตได้
(Couture.1991;Pardo.1991;Cogan.1975; จินตนา มาพวง 2520; จริ ยา สังคนิภา.2520) แต่ถา้ สัมพันธ์
ภาพระหว่างอาจารย์และนิ สิตไม่ดี เช่ น เกิดการโต้เถียงกันอยู่เสมอ อาจารย์อาจใช้อาํ นาจมากเกินไป
อาจารย์มีทศั นคติไม่ดีต่อผูเ้ รี ยนและนิ สิตถูกอาจารย์ทาํ โทษเสมอ จะเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้นิสิตออก
จากสถาบันก่อนสําเร็ จการศึกษา (อรนุช ปุณยกนก. 2526)
ซึ่งจากเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยด้านปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์กบั นิสิตมีความสัมพันธ์กบั บุคลิกภาพของนิสิต
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1.2 ด้านการคบเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพของนิ สิตอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะกลุ่มเพื่อนเป็ นสิ่ งแวดล้อมอย่างหนึ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อบุ คลิ กภาพ
เนื่ องจากสังคมในสถาบันการศึ กษาที่ศึกษา ยังเป็ นสังคมที่มีบุคคลที่อยู่ในวัยที่มีความต้องการทาง
สังคมต้องการเพื่อนสนิท ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับครอบครัวมีลดลง มีกลุ่มเพื่อนเข้ามามีบทบาท
ต่อนิ สิตมากขึ้น ทั้งในด้านทัศนคติ ทักษะ สติปัญญา ความรู ้ ความสามารถและบุคลิกภาพของนิ สิต
(จินตนา ยูนิพนธ์. 2527; Newcomb.1962) ซึ่งสอดคล้องกับธีระ นทีวฒ
ุ ิกลุ (2521 : 40) ที่กล่าวถึงว่า
ความสัมพันธ์ในหมู่นิสิตนักศึ กษาและประสบการณ์ ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เป็ นภาวะแวดล้อมที่
เสริ มสร้างและทําให้นิสิต นักศึกษามีบุคลิกภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป
ทั้งพวกที่เป็ นกลุ่มที่เก็บตัว กลุ่มที่เป็ นกลาง และกลุ่มก้าวหน้า นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั ที่ศึกษาถึงการ
คบเพื่อน ได้แก่ งานวิจยั ของเฟลดแมนและนิ วคอม (Feldman and Newcomb. 1976) ที่พบว่า
กลุ่มเพื่อนจะช่ วยให้นักศึกษามีความมัน่ ใจและพอใจในตนเองยิ่งขึ้น กลุ่มเพื่อนจะตอบสนองความ
สนใจของนัก ศึ ก ษาและยัง จะช่ ว ยฝึ กการเข้าสังคมและสร้ างสัม พัน ธ์ส่ว นตัว มี ผลทํา ให้ นัก ศึ ก ษา
ปริ ญญาตรี ปรั บตัว อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ น ได้ ช่ ว ยฝึ กทัก ษะทางสังคม ช่ วยเสริ มสร้ างบุคลิ กภาพที่ มนั่ คง
ซึ่ งสอดคล้องกับเมดดิสัน (สุ ธีตา หงษาชาติ. 2539 : 44-45) ที่กล่าวว่าสิ่ งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยใน
ส่ ว นของเนื้ อ หาวิ ช าที่ เ รี ย น อิ ท ธิ พ ลของเพื่ อ น วัฒ นธรรมของนัก ศึ ก ษา มี ส่ ว นทํา ให้ นัก ศึ ก ษามี
บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งงานวิจยั ของ อุษา เชาวลิต (2540) ที่พบว่า ตัวแปรด้านสัมพันธภาพ
กับเพื่อนและแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เป็ นตัวทํานายการเผชิ ญปั ญหาของนักศึ กษาได้อย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05
1.3 ด้า นวิ ช าการมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ บุ ค ลิ ก ภาพอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะความรู ้ดา้ นวิชาการที่ได้จากมหาวิทยาลัยนั้นมีมากมายหลายวิชาซึ่งในแต่ละวิชา
ล้วนให้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยนแตกต่างกันออกไป ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่มุ่งเน้น
ให้ผเู ้ รี ยนมีความรอบรู ้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีความเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจตนเองและเข้าใจ
ผูอ้ ื่น สามารถนําความรู ้ต่าง ๆ ไปใช้ในการดําเนินชีวิตในสังคมได้เป็ นอย่างดี ส่ วนหมวดวิชาเฉพาะนั้นก็
มุ่งหมายให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานได้ ส่ วนหมวดวิชาเลือกเสรี มุ่งให้ผูเ้ รี ยนเลือก
เรี ยนในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดหรื อสนใจ โดยจากจุดมุ่งหมายของวิชาในหมวดต่าง ๆ ล้วนมีส่วน
สํา คัญ ในการกระตุ ้น ให้นิ สิ ต มี พ ฒ
ั นาการในด้า นต่ า ง ๆ รวมทั้ง พัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพของตนเองด้ว ย
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของบราวเออร์ (Brower. 1985) ที่พบว่า นิ สิตชั้นปี ที่ 1 ซึ่ งจะเรี ยนวิชา
พื้นฐานทัว่ ไปในปริ มาณมากนั้นจะมีพฒั นาการในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรี ยน นอกจากนี้ พรชุลี อาชวอํารุ ง
(2525) ยังพบว่า ประสบการณ์ดา้ นวิชาพื้นฐานทัว่ ไป ที่นิสิตได้รับมีความคล้ายคลึงกัน น่ าจะเป็ นที่
กระตุน้ ให้นิสิตแต่ละคนมีพฒั นาการด้านต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน ส่ วนวิชาเฉพาะด้านและวิชาชีพที่นิสิต
จะได้รับแตกต่างกันตามแต่ละสาขาวิชานั้น น่ าจะทําให้นิสิตต่างสาขาวิชากับมีบุคลิกภาพและความ
สนใจต่างกัน และความแตกต่างนี้จะยิง่ มากขึ้นเมื่อศึกษาในชั้นปี ที่สูงขึ้น
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2. ผลการเปรี ยบเทียบตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมกับบุคลิกภาพของนิสิตพบว่า
2.1 นิ สิตที่พกั ในสถานที่พกั อาศัยแตกต่างกันมีบุคลิกภาพแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยพบว่านิ สิตอาศัยอยู่กบั ผูอ้ ื่น (ญาติ เพื่อนหรื อ หอพัก) มีค่าเฉลี่ย
สู งกว่านิ สิตที่อาศัยอยู่กบั ครอบครั ว ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะสถานที่พกั อาศัยก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของสภาพแวดล้อม
ซึ่ งจะมีผลต่อทัศนคติและบุคลิกภาพของนิ สิต โดยการที่นิสิตอาศัยอยู่กบั ผูอ้ ื่น เช่น ญาติ เพื่อน หรื อ
หอพักนั้น นิ สิตย่อมจะได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในรู ปแบบต่าง ๆ ในหลาย ๆ วิธีการเช่น การรับ
น้องหอ การบอกกล่าวเรื่ องมารยาทในการพักอาศัยกฎระเบียบต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่ งการถ่ายทอดทาง
สังคมนี้จะเข้มข้นมากกว่านิ สิตพักอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวซึ่งเป็ นบรรยากาศที่สบาย ๆ ไม่ตอ้ งคํานึงถึงผูอ้ ื่นมาก
นัก แต่ในการพักอาศัยร่ วมกับผูอ้ ื่นนั้น นิ สิตจะต้องปรับตัวให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น สามารถปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของหอพักให้ได้ซ่ ึ งสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ จะส่ งผลต่อบรรยากาศ ทัศนคติ และบุคลิกภาพของ
นิสิตอย่างแน่นอน
2.2 นิ สิ ต ที่ ศึ ก ษาในคณะต่ า งกัน มี บุ ค ลิ ก ภาพแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
ที่ ร ะดับ .05 และพบว่ านิ สิ ตคณะสหเวชศาสตร์ มี บุ คลิ กภาพดี กว่ าคณะศึ กษาศาสตร์ คณะสั งคมศาสตร์
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่ วนคณะอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะในแต่ละคณะ จะมีหมวด
วิชาเฉพาะ ซึ่งหมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐาน และวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความ
เข้าใจและปฏิบตั ิงานได้น้ นั แตกต่างกัน โดยนิ สิตแต่ละสาขาที่ได้รับประสบการณ์ทางวิชาเฉพาะด้าน
แตกต่างจากนิ สิตที่เรี ยนสาขาอื่น ๆ เช่น แพทย์ สถาปนิ ก ครู นักกฎหมาย นักบัญชี ความแตกต่างของ
ประสบการณ์ทางวิชาการของแต่ละสาขานี้ จะทําให้นิสิตต่างสาขาวิชากัน มีบุคลิกภาพและความสนใจ
ต่างกัน(พรชุลี อาชวอํารุ ง 2525 : 249) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของคาซานัสและมอร์ริสัน (Kazanas
and Morrison,1977)
ที่พบว่านิ สิตที่เรี ยนด้านวิทยาศาสตร์ จะมีลกั ษณะหลายด้านแตกต่างจาก
นิสิตที่เรี ยนด้านศิลปศาสตร์อย่างมีนยั สําคัญ โดยนิสิตด้านศิลปศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย ในด้านความคิด
เกี่ยวกับตนสู งกว่านิ สิตด้านวิทยาศาสตร์ ส่ วนนิสิตด้านวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยด้านความเป็ นชายและหญิงสู ง
กว่านิสิตด้านศิลปะศาสตร์นอกจากนี้ยงั มีผศู ้ ึกษาพบว่านิสิตด้านวิศวกรรมศาสตร์มีลกั ษณะเผด็จการมากกว่านิสิต
ด้านศิลปศาสตร์ แต่มีลกั ษณะเสรี นิยมน้อยกว่าด้านศิลปศาสตร์ (Loevinger and others 1985 : 948; citing Feldman and
Newcomb. 1969)
2.3 นิสิตชั้นปี ที่ศึกษาต่างกันมีบุคลิกภาพแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยพบว่านิ สิตชั้นปี ที่ 4 มีบุคลิกภาพดีกว่านิสิตชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี อื่น ๆ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการที่นิสิต
ได้รับประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านวิชาการ ด้านการคบเพื่อน ฯลฯ เพิ่มมากขึ้นจะส่ งผลให้
บุคลิกภาพของนิ สิตเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งจะแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นเมื่อศึกษาในชั้นปี ที่สูงขึ้น (พรชุ ลี
อาชวอํารุ ง. 2525 : 249) นอกจากนี้ ยงั มี ผลการวิจยั ของ วัลลภา เทพหัสดิ น ณ อยุธยา (2527 : 28)
ที่พบว่า นักศึกษาชั้นปี ต่าง ๆ ตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1 - 4 นั้น มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน โดยนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
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2.4 นิ สิตที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่างกันมีบุคลิกภาพต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 โดยพบว่านิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งมีบุคลิกภาพดีกว่านิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนปานกลางและตํ่ากว่าทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคือขนาดของความสําเร็ จที่ได้จากการ
เรี ยน โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล (อัจฉรา สุ ขารมณ์และอรพินทร์ ชูชม. 2530 : 10)
นัน่ คือ การที่นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง ย่อมจะเป็ นผูต้ ้ งั ใจเรี ยน สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
ซึ่ งจะมีบุคลิกภาพไปในอีกรู ปหนึ่ ง
ซึ่ งสอดคล้องกับริ งเนสส์ (Ringness. 1968) ที่กล่าวว่า เด็กที่
ประสบความสําเร็ จในโรงเรี ยนมีแนวโน้มที่จะมีความรู ้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองและช่วยตัวเองได้ เมื่อ
เผชิญกับภาวะตึงเครี ยดสามารถปรับตัวได้ และมีสุขภาพดี ส่ วนคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตํ่า จะ
มี ค วามวิ ต กกัง วล ท้อ ถอยและมุ่ ง ร้ า ยต่ อ ผูอ้ ื่ น ซึ่ ง ถ้า มี ค วามวิ ต กกัง วลมาก ๆ จะทํา ให้เ ป็ นผูท้ ี่ มี
สุ ข ภาพจิ ต ไม่ ดี ดัง นั้น จึ ง กล่ า วได้ว่ า บุ ค ลิ ก ภาพเป็ นลัก ษณะเฉพาะของบุ ค คล ที่ ก่ อ ตัว มาจาก
สิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และบุคลิกภาพมีความสําคัญทางการศึกษาเพราะผูท้ ี่ประสบความสําเร็ จทาง
การศึ ก ษามั ก มาจากการมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ส่ วนผู ้ ที่ ไ ม่ ป ระสบความสํ า เร็ จทางการศึ ก ษา
มักเนื่ องมาจากการมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม (Morrison and Mcintyre 1986 ; Lorraine 1967)
มีงานวิจยั จํานวนหนึ่ งที่มีผลการศึกษาสอดคล้องกัน โดยพบว่า องค์ประกอบของบุคลิกภาพในด้าน
ต่ า ง ๆ เช่ น การควบคุ ม ตนเอง อารมณ์ ม ั่น คง การชอบเข้า สั ง คม ความเชื่ อ มั่น ในตนเอง
ความขยันหมัน่ เพีย ร ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ความพยายาม การกระตื อรื อร้ น การมองโลกในแง่ ดี ฯลฯ
มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (Whitla 1969, Russell 1971, ลัดดา แพทย์จรัส 2516, วัญญา
วิศาลาภรณ์ . 2522, อรพิน หงวนศิริ. 2533, วรรณะ แก้วมณี เอี่ยม . 2536)
2.5 นิ สิตที่ มารดามี ระดับการศึ กษาต่างกันมี บุคลิ กภาพแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ.05 โดยพบว่า มารดาที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่าปริ ญญาตรี มีบุคลิกภาพดีกว่านิสิตที่มารดา
มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่าและระดับการศึกษาอื่น ๆ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะโดยทัว่ ไป
บิดาต้องเป็ นผูท้ ี่ออกไปทํางานนอกบ้าน ในขณะที่มารดาจะเป็ นแม่บา้ น ดังนั้นมารดาจึงมีความใกล้ชิด
กับนิ สิตมากที่สุดในครอบครั ว มีโอกาสได้ถ่ายทอดสิ่ งต่าง ๆ ให้แก่นิสิตได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นเมื่อ
มารดาเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ หรื อ ประสบการณ์ ที่เ หมาะสมก็ย่อมจะถ่ า ยทอดสิ่ งต่ าง ๆ
เหล่านั้นให้แก่นิสิตได้มากกว่ามารดาที่เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถน้อยกว่า ซึ่ งสิ่ งต่างๆ ที่มารดา
ถ่ายทอดให้แก่นิสิตก็จะเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะหล่อหลอมให้กลายเป็ นบุคลิกภาพได้ต่อไป
3. ตัวแปรที่ ไม่พบความแตกต่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาของบิ ดาและรายได้ของ
ครอบครั วต่ อเดื อน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะองค์ประกอบที่ สําคัญที่ มี อิ ทธิ พลต่ อพัฒนาการของบุ คลิ กภาพมี
2 องค์ประกอบได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านพันธุ กรรมและสรี รวิทยา 2) องค์ประกอบด้านสิ่ งแวดล้อม
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ส่ วนระดับการศึ กษาของบิดานั้นอาจเป็ นเพราะในสังคมยุคปั จจุบนั ที่ตอ้ งมีการแข่งขันกัน
อย่า งสู ง ทํา ให้ บิ ด าซึ่ ง เป็ นผูน้ ํา ครอบครั ว ต้อ งทํา งานนอกบ้า น ไม่ มี เ วลาในการถ่ า ยทอดความรู ้
ประสบการณ์ ให้แก่ นิสิตได้อย่างเต็มที่ จึ งทําให้ถึงแม้บิดาจะมีความรู ้ หรื อระดับการศึกษาต่างกัน
เพียงใด ก็ไม่มีผลต่อบุคลิกภาพของนิสิตแต่อย่างใด หน้าที่ในการถ่ายทอดจะตกไปอยูท่ ี่มารดา
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
จากผลการวิจยั นี้ ชี้ให้เห็นว่า ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ด้านคือ ด้านปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์กบั นิ สิต ด้านการคบเพื่อน และด้านวิชาการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพ
ดังนั้นในการ ส่ งเสริ มให้นิสิตในมหาวิทยาลัยมีบุคลิกภาพที่ดีน้ ัน จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่บุคคลต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของนิ สิตจะต้องให้ความสําคัญกับสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่นอ้ ย
ไปกว่าการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีจากครอบครัว โดยเริ่ มจาก
1. อาจารย์ควรเห็นความสําคัญของนิสิตทุกคน รวมถึงการเข้าใจ ใส่ ใจ เป็ นกันเอง และยอมรับ
แนวคิด และพฤติกรรมของนิ สิตที่อยู่ในช่วงวัยรุ่ น ซึ่ งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรื อความต้องการที่
แตกต่างกันไป จากที่สังคมต้องการ โดยอาจารย์ควรเข้าใจในสิ่ งดังกล่าว และหาหนทางจัดการให้
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นิ สิตไปด้วยดี ก็จะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตดําเนินไปด้วยดี ก็
จะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตเป็ นไปในรู ปแบบที่ดีได้ต่อไป
2. เพื่อนควรจะต้องมีการปฏิบตั ิต่อเพื่อนด้วยกันอย่างเหมาะสมทั้งในการเข้าใจความรู ้สึก การช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่ งกันและกัน ชักชวนกันไปในแนวทางที่เหมาะสม เพราะเพื่อนจะเป็ นส่ วนสําคัญที่มีอิทธิ พล
ต่อนิสิตในช่วงนี้เป็ นอย่างมาก ทั้งในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรมการแสดงออก
3. ในด้า นวิ ช าการ ควรจะมุ่ ง พัฒ นาให้ นิ สิ ต มี ส ติ ปั ญ ญาที่ ดี แ ละควรจะต้อ งมี ก ารพัฒ นา
บุ ค ลิ ก ภาพของนิ สิ ต ให้ มี ค วามเหมาะสม อาจดํา เนิ น การโดยการจัด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เช่ น การจัด
นิ ทรรศการ การทัศนศึกษา ฯลฯ ซึ่ งทั้งสองสิ่ งนี้ จะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กันให้ได้สัดส่ วนที่สมควร
ซึ่ งก็จะทําให้นิสิตเป็ นผูเ้ พียบพร้อมทั้งความรู ้และความมีคุณธรรมควบคู่กนั ไป ทําให้นิสิตพร้อมที่จะ
เผชิญในโลกกว้างและสามารถจบการศึกษาเป็ นบัณฑิตที่ดีต่อไปในอนาคตได้
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ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะสัมพันธ์ หรื อส่ งผลต่อบุคลิกภาพของนิ สิต เช่น ลักษณะ
ทางพุทธลักษณะของครอบครัว ความภาคภูมิใจในตนเอง (self esteem) เป็ นต้น
2. ควรศึกษาหรื อพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของนิสิต
เช่นกิจกรรมรับน้อง กิจกรรมทางพุทธ ฯลฯ ที่จะช่วยส่ งเสริ มบุคลิกภาพของนิสิต เนื่องจากบุคลิกภาพ
เป็ นตัวแปรที่สาํ คัญที่ควรส่ งเสริ มให้นิสิตมีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม เพราะจะช่วยให้ชีวิตการเรี ยน
และการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตมีความสมบูรณ์มากขึ้น
3. ควรนําผลจากการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ ไปพัฒนาโปรแกรมสําหรั บพัฒนาบุคลิ กภาพของนิ สิตให้มีความ
สมบูรณ์มากขึ้น
4. ควรมี การศึ กษาเปรี ยบเที ยบกลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ นนิ สิ ตของมหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ กับ
มหาวิทยาลัย อื่น ๆ หลาย ๆ ที่เพื่อที่ได้มาสรุ ปให้ชดั เจนว่าบุคลิกภาพของนิ สิตไทยมีความสัมพันธ์กบั
ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัดเพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องกับระบบการศึกษาไทยจะได้เห็นถึงความสําคัญ
และใช้เป็ นข้อมูลในการหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป
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ภาคผนวก ข ตารางแสดงค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามตามที่ใช้ในการศึกษา
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นิสิตชั้นปี ที่ 1-4

เรียน ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่ าน
เนื่องด้วยสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้รับเงินอุดหนุน
ให้ทาํ วิจยั เรื่ อง " ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตปริ ญญาตรี "
ซึ่งในขณะนี้กาํ ลังอยูใ่ นขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งท่านเป็ นผูห้ นึ่งที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลของท่านจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลิกภาพของ
นิสิตต่อไป

ทัศนา ทองภักดี
หัวหน้าโครงการฯ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรี
ระดับชั้นปี ที่ 1 - 4
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
โปรดตอบคําถามโดยทําเครื่ องหมาย (9) ลงในหน้าคําตอบที่ตรงกับความเป็ นจริ งหรื อเขียน
ข้อความลงในช่องว่างในกรณี ที่มีช่องว่างให้ท่านตอบ
1. เพศ…………….…ชาย……………………..หญิง
2. อายุ……………….ปี
3. ชั้นปี ที่ศึกษา……………ปี ………………….ปี 4
4. ท่านศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร………………………….ของคณะ…………………………………..
วิชาเอก…………………………………………….วิชาโท (ถ้ามี)………………………………
5. คะแนนเฉลี่ยสะสม……………………………………….
6. บิดาของท่านได้รับการศึกษาสูงสุ ด
………………ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.7)
………………สู งกว่าประถมแต่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี
………………ระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
7. มารดาของท่านได้รับการศึกษาสูงสุ ด
………………ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.7)
………………สู งกว่าประถมแต่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี
………………ระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า
8. ในครอบครัวของท่านมีรายได้จากด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้ นประมาณเดือนละ
………………น้อยกว่า 6,000 บาท
………………6,001 - 12,000 บาท
………………12,001 - 20,000 บาท
………………
20,001 ขึ้นไป
9. รายได้ที่กล่าวถึงในข้อ 8 ใช้เลี้ยงคนทั้งหมด……………….คน
10. ปริ มาณค่าใช้จ่ายต่อเดือนของท่านขณะศึกษาประมาณ………………………บาท
11. สถานที่พกั อาศัยขณะศึกษา
……………….พักอยูก่ บั ครอบครัว
…………………..พักอยูก่ บั ญาติ
……………….พักอยูก่ บั เพื่อน
………………..…อยูห่ อพัก
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามปฎิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ตอ้ งการถามเกี่ยวกับความรู ้สึก ความคิดเห็นของท่านที่มีต่ออาจารย์ ที่เคยสอน
และกําลังสอน และการปฏิบตั ิตนของท่านในชั้นเรี ยน โดยพิจารณาส่ วนรวมไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็ นอาจารย์
ท่านใด ขอให้กาเครื่ องหมาย 9 เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ
ข้ อความ
1. อาจารย์เป็ นคนที่มีความยุติธรรม
2. อาจารย์เป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะความเป็ นครู
3. อาจารย์เป็ นคนใจดี มีเมตตากรุ ณา
4. อาจารย์เป็ นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ
5. อาจารย์เป็ นบุคคลที่มีความตรงต่อเวลา
6. อาจารย์เป็ นคนมีเหตุมีผล
7. อาจารย์เป็ นบุคคลที่น่านับถือ ยกย่อง
8. อาจารย์เป็ นกันเองกับลูกศิษย์เสมอ
9. ข้าพเจ้ามีความรู ้สึกอยากมาเรี ยนตลอด เวลา
10.ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าบรรยากาศในห้องเรี ยนอบอุ่น
11.อาจารย์แสดงความรู ้สึกเป็ นห่ วงเมื่อมี
นิสิตคนใดหายไป
12.เมื่อข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานให้ทาํ
ข้าพเจ้าจะรี บทําทุกครั้ง
13.อาจารย์จะคอยตักเตือนเมื่อนิสิตทําผิด
14.ถ้าข้าพเจ้ามีเรื่ องกลุ่มใจ ข้าพเจ้าสามารถ
ปรึ กษาอาจารย์ได้
15.อาจารย์ให้คาํ แนะนําในเรื่ องการเรี ยนแก่
ข้าพเจ้าเสมอ
16.อาจารย์มอบหมายงานให้ทาํ ตามกําลัง
ความสามารถของนิสิต
17.อาจารย์และนิสิตมีการวางแผนร่ วมกัน
เกี่ยวกับการเรี ยน
18.อาจารย์และนิสิตมีการวางแผนในการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน

เห็นด้ วย เห็นด้ วย ไม่ แน่ ใจ
อย่ างยิง่

ค่ อนข้ าง
เห็นด้ วย

ไม่ เห็น
ด้ วย
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ตอนที่ 3 การคบเพื่อน
คําชี้แจง ท่านได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ ท่านมีเพื่อนที่เป็ นนิสิตหลายคนที่มกั จะพบหน้ากันทุกวัน
และทํากิจกรรมร่ วมกัน ให้ท่านตอบคําถามเกี่ยวกับเพื่อนและการทํากิจกรรมร่ วมกันกับเพื่อน โดยขีด √
ข้อละ 1 แห่ง กรุ ณาตอบให้ครบทุกข้อ
ข้ อความ
1. ข้าพเจ้าและเพื่อนทบทวนวิชาต่าง ๆ ที่เรี ยน
ผ่านมาแล้ว
2. ข้าพเจ้าและเพือ่ นช่วยเหลืองานของ
มหาวิทยาลัย เช่นงานรับปริ ญญา
งานแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
3. กลุ่มเพื่อนของข้าพเจ้าให้กาํ ลังใจและค่อย
ช่วยเหลือเมื่อข้าพเจ้ามีปัญหาทางวิชาการ
4. ข้าพเจ้าและเพื่อนนําเรื่ องราวที่เป็ นปัญหา
สังคมมาอภิปราย
5. ข้าพเจ้าและเพือ่ นใช้เวลาว่างในการ
ประดิษฐ์สิ่งของหรื อซ่อมแซมของใช้
ในการเรี ยนที่ชาํ รุ ด
6. ข้าพเจ้าและเพือ่ นไปดูนิทรรศการทาง
วิชาการในมหาวิทยาลัย
7. ข้าพเจ้าและเพือ่ นไปดูนิทรรศการทาง
วิชาการนอกมหาวิทยาลัย
8. ข้าพเจ้าและเพือ่ นไปร่ วมกิจกรรมอาสา
พัฒนาชนบท เช่น การไปสร้างโรงเรี ยนให้
ชาวบ้าน การไปแนะนําความรู ้ทาง
สาธารณสุ ข ฯลฯ
9. ข้าพเจ้าและเพื่อนไปร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ เช่น ไปสร้างบ่อนํ้า หรื อแทงค์น้ าํ
หรื อโรงเรี ยน ฯลฯ

บ่ อยทีส่ ุ ด บ่ อย ปานกลาง บางครั้ง ไม่ เคยเลย
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ข้ อความ
10.เพื่อนอธิบายเรื่ องทางวิชาการที่ขา้ พเจ้า
ไม่เข้าใจให้ขา้ พเจ้า
11.ข้าพเจ้าและเพื่อนไปร่ วมกิจกรรมทางศาสนา
12.ข้าพเจ้าและเพื่อนไปร่ วมกิจกรรมทางด้าน
ประเพณี เช่น งานลอยกระทง งานสงกรานต์
เป็ นต้น
13.เมื่อมีการอภิปรายทางวิชาการข้าพเจ้าและ
เพื่อนชวนกันไปร่ วมฟังด้วย
14.ข้าพเจ้าและเพื่อนชวนกันเข้าไปอ่านหนังสื อ
ในห้องสมุด
15.ข้าพเจ้าและเพื่อนชวนกันออกไปซื้อสิ่ งของ
เครื่ องใช้นอกมหาวิทยาลัย
16.ข้าพเจ้าและเพื่อนไปเดินเล่นตามศูนย์การค้า
17.เมื่อมีโอกาสพิเศษข้าพเจ้าและเพื่อนชวนกัน
ไปดื่มสุ ราตามร้านอาหาร
18.ข้าพเจ้าและเพื่อนชวนกันตั้งวงเล่นไพ่เพื่อ
พักผ่อน
19.ข้าพเจ้าทําการบ้านแทนเพื่อน
20.ข้าพเจ้าและเพื่อนลอกการบ้านของ
กันและกัน
21. ข้าพเจ้าและเพื่อนชวนกันไปเที่ยวกลางคืน
22. ข้าพเจ้าและเพื่อนชวนกันไปดูหนัง
23. ข้าพเจ้าและเพื่อนชวนกันไปดูดนตรี
24. ข้าพเจ้าและเพื่อนไปดูการแสดงที่
ศูนย์วฒั นธรรมต่าง ๆ
25. ข้าพเจ้าและเพื่อนคุยกันเรื่ องบันเทิง
26. ข้าพเจ้าและเพื่อนชวนกันไปเที่ยว
ต่างจังหวัด

บ่ อยทีส่ ุ ด บ่ อย ปานกลาง บางครั้ง ไม่ เคยเลย
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ข้ อความ
27. ข้าพเจ้าและเพื่อนคอยช่วยเหลือกันด้านการเรี ยน
28. ข้าพเจ้าและเพื่อนชอบหนีเรี ยน
29. ข้าพเจ้าและเพื่อนปรึ กษากันเรื่ องสอบ
30. ข้าพเจ้าและเพื่อนปรึ กษากันเรื่ องการทํางาน
ตามที่อาจารย์มอบหมาย
31. ข้าพเจ้าและเพื่อนซื้ออาหารมารับประทาน
ร่ วมกัน
32. ข้าพเจ้าและเพื่อนชวนกันทํางานหารายได้
ยามว่าง
33. ข้าพเจ้าและเพื่อนชวนกันเล่นกีฬา เช่น
แบดมินตัน
34. ข้าพเจ้าและเพื่อนชวนกันไปเที่ยวเตร่
ยามว่าง
35. ข้าพเจ้าปรึ กษาปั ญหาส่ วนตัวกับเพื่อน

บ่ อยทีส่ ุ ด บ่ อย ปานกลาง บางครั้ง ไม่ เคยเลย

69

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วยข้อความที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรี ยน
ขอให้นกั เรี ยนอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่าข้อความนั้นเป็ นความจริ งตรงกับการกระทําที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิอยู่
เป็ นประจําเพียงใด แล้วตอบโดยทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตอ้ งการเพียงข้อละเครื่ องหมายเดียวดังนี้
ข้ อความ
1. เวลาที่ขา้ พเจ้ากําลังทํางาน ถ้ามีคนมา
ขัดจังหวะ ข้าพเจ้าจะรู ้สึกโมโห
2. ข้าพเจ้าไม่สนใจว่างานที่ทาํ อยูจ่ ะ
สําเร็ จตามเป้ าหมายหรื อไม่
3. เมื่อข้าพเจ้าเริ่ มทําสิ่ งใดแล้ว ข้าพเจ้า
ต้องทําให้เสร็จโดยเร็ วที่สุด
4. ข้าพเจ้าไม่รู้สึกอะไรถ้างานที่ขา้ พเจ้า
ทําอยูด่ าํ เนินไปอย่างล่าช้า
5. ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าต้องทําสิ่ งต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็ วเพื่อแข่งกับเวลา
6. ข้าพเจ้าไม่รู้สึกหงุดหงิดที่ตอ้ งรอคน
ผิดนัดเป็ นเวลานาน ๆ
7. ข้าพเจ้าไม่เห็นความจําเป็ นที่ตอ้ ง
กระตือรื อร้นในการทํางาน
8. เมื่อมีปัญหาในการเรี ยน ข้าพเจ้าจะ
พยายามแก้ปัญหานั้นให้ได้
9. ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองเป็ นคนเฉื่ อยชากับ
การเรี ยน
10. ข้าพเจ้าจะเลือกทํางานมากกว่าไป
เที่ยวกับเพื่อน
11. ข้าพเจ้าทํางานที่ได้รับมอบหมายไป
เรื่ อย ๆ โดยไม่คาํ นึงว่าจะเสร็ จเมื่อไร

จริงทีส่ ุ ด

จริง

จริงบ้ างไม่ จริงน้ อย
จริงบ้ าง

ไม่ จริง
เลย
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ข้ อความ
12. ข้าพเจ้าทนไม่ได้ถา้ ต้องทํางานร่ วมกับ
เพื่อนที่ไม่รับผิดชอบ
13. ข้าพเจ้าไม่รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องฟังคน
ที่พดู ซํ้าซาก
14. เพื่อน ๆ ส่ วนใหญ่เห็นว่าข้าพเจ้าเป็ น
คนจริ งจังกับการเรี ยน
15. ข้าพเจ้าไม่ชอบทํางานที่ตอ้ งมีการ
แข่งขันกับคนอื่น
16. เวลาทํางานข้าพเจ้าจะทํางานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างดีที่สุด
17. ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าเพื่อน ๆ รอบข้าง
ทํางานไม่ถูกใจข้าพเจ้า
18. ข้าพเจ้าไม่รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องทํา
สิ่ งต่าง ๆ ซํ้าซาก
19. ข้าพเจ้าชอบที่จะแสวงหาความรู ้
ให้กบั ตนเองตลอดเวลา
20. ข้าพเจ้าชอบทํางานไปเรื่ อย ๆ โดยไม่
ต้องมีเวลาเป็ นตัวกําหนด
21. ข้าพเจ้าไม่รู้สึกเป็ นการเสี ยเวลา ถ้าต้องไป
รอซื้ อของในร้านที่มีลูกค้าแน่น
22. ข้าพเจ้ารู ้สึกเบื่อที่ตอ้ งฟังคนที่พดู เรื่ องไร้
สาระและจะหาทางเลี่ยงออกมาทันที
23. ข้าพเจ้าทํางานและกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันอย่างรวดเร็ วและว่องไว
24. ข้าพเจ้ามักจะเข้าห้องล่าช้า
25. ข้าพเจ้าไม่ยอมล้มเลิกอะไรง่าย ๆ
26. ข้าพเจ้าคิดทําอะไรแล้วจะไม่ยอม
ถอยเด็ดขาด

จริงทีส่ ุ ด

จริง

จริงบ้ างไม่ จริงน้ อย
จริงบ้ าง

ไม่ จริง
เลย
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ข้ อความ
27. ข้าพเจ้าชอบทํางานแข่งกับคนอื่น
28. ข้าพเจ้ามักกังวลใจถ้ามีคนวิจารณ์
งานของข้าพเจ้า
29. ข้าพเจ้าไม่อยากทํางานดีเกินไปเพราะไม่
อยากข้ามหน้าข้ามตาคนอื่น
30. ข้าพเจ้ามักเลือกงานที่ไม่ตอ้ งใช้
ความสามารถมากนัก

จริงทีส่ ุ ด

จริง

จริงบ้ างไม่ จริงน้ อย ไม่ จริง
จริงบ้ าง
เลย
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ภาคผนวก ข
ตารางแสดงค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม
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ตาราง 11 แสดงค่าอํานาจจําแนกแบบสอบถามปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ค่ าอํานาจจําแนก
14.13
12.62
5.46
4.58
16.64
16.20
14.62
14.37
17.68

ข้ อที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18

α = .9038

ค่ าอํานาจจําแนก
17.52
16.30
17.73
15.42
17.40
17.13
16.20
16.53
17.08
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ตาราง 12 แสดงค่าอํานาจจําแนกแบบสอบถามการคบเพื่อน
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ค่ าอํานาจจําแนก
18.18
17.60
6.71
17.51
15.40
16.93
15.15
16.06
15.30
19.46
16.71
16.17
12.91

ข้ อที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ค่ าอํานาจจําแนก
18.59
20.38
18.03
15.46
13.76
14.08
15.06
16.51
17.74
19.55
16.15
17.34
16.99

α = .8043

ข้ อที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ค่ าอํานาจจําแนก
4.29
5.00
16.70
18.04
18.03
12.71
17.37
16.58
19.13
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ตาราง 13 แสดงค่าอํานาจจําแนกแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ค่ าอํานาจจําแนก
18.78
15.44
16.82
5.72
16.52
5.01
5.76
3.73
3.93
15.00
18.38
16.74

ข้ อที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

α = .7122

ค่ าอํานาจจําแนก
12.65
14.78
5.59
18.22
11.31
5.22
14.03
19.29
15.97
16.35
19.22
3.36
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ตาราง 13 แสดงค่าอํานาจจําแนกแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ค่ าอํานาจจําแนก
18.78
15.44
16.82
5.72
16.52
5.01
5.76
3.73
3.93
15.00
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27
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ค่ าอํานาจจําแนก
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18.22
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