
 ข

ช่ือเร่ือง  การศึกษาแหล่งการเรียนรู้และทกัษะทางสงัคมของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  
                           มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผูว้ิจยั               อาจารย ์ดร.นงนุช   โรจนเลิศ 
หน่วยงานท่ีสงักดั                 ภาควชิาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์      
                                                      มหาวิทยาลยัศิลปากร 
แหล่งทุนอุดหนุนการวิจยั  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ปีท่ีทาํวิจยัสาํเร็จ   พ.ศ.  2557 
 

บทคดัยอ่ 
การวิจัยเร่ือง  การศึกษาแหล่งการเรียน รู้และทักษะทางสังคมของนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัทกัษะทางสงัคมของนกัศึกษา 
2) เปรียบเทียบทกัษะทางสังคมของนักศึกษา จาํแนกตาม เพศ ระดบัชั้นการศึกษา ระดบัคะแนน
เฉล่ีย   และสาขาวิชาเอก 3) เพื่อศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทกัษะทางสังคม ตามการรับรู้ของนกัศึกษา 
โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ปีการศึกษา 2555  การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น 2 ตอน  ตอนท่ี 1 จาํนวน 318 คน ใชว้ิธีสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling)   ตอนท่ี 2 จาํนวน 20 คน เลือกเป็นกรณีตวัอย่าง
จากนกัศึกษา 10 วชิาเอก วิชาเอกละ 2 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  1 ฉบบั  และ 
แบบสัมภาษณ์  1 ฉบับ   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ   ใช้ค่า  ร้อยละ  (%)  ค่าเฉล่ีย  ( X ) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  การทดสอบค่าที (t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA)  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ทกัษะทางสงัคมของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
2. ทกัษะทางสังคมของนกัศึกษาจาํแนกตามระดบัชั้นการศึกษา ระดบัคะแนนเฉล่ีย และ 

สาขาวิชาเอก แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ ทกัษะทางสังคม
ของนกัศึกษาจาํแนกตาม เพศ ไม่แตกต่างกนั 

3. แหล่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาทกัษะทางสังคมนกัศึกษามากท่ีสุด คือ กลุ่มเพื่อน 
รองลงมา คือ ครอบครัว  เครือข่ายสังคมออนไลน์  โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา 
และ ส่ือมวลชน                                                                                                                                           
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Abstract 
 The purposes of the research “A Study on Learning Resources and Social Skills 
of Education Students in Silpakorn University” were 1) To study students’ level of social 
skills. 2) To compare students’ social skills as classified by gender, level of education,  
students’ grade point average and major field of studies. 3) To study students’ social 
skills learning resources. It was descriptive research using quantitative and qualitative 
methodology. Samples were 318 students in Faculty of Education, Silpakorn University 
in the academic year 2012 derived by stratified random sampling technique for the first 
phase of study, and for the second phase of study were purposive sampling of 20 
students from 10 major of studies each of 2 students. Research instruments used to 
collect the data were a structured questionnaire, and an interview questionnaire. Data 
analysis involved fundamental statistical analysis, t-test, and One-Way ANOVA. Content 
analysis were also used for qualitative data. 
 The results showed that: 
 1. The students’ social skills were prevalent at the high level. 
 2. The students’ social skills as classified by level of education,  students’ grade 
point average and major field of studies were significantly different at .05, while 
classified by gender  were not different statistically.  
 3. The learning resources which facilitated the development of students’ social 
skills according to their awareness were the peer group, students’ family, social network, 
school or university atmosphere and mass media. 
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