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การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่ อ  1) ศึกษาความกล้าหาญของนักเรียนระดับชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย 2) เปรียบเทียบความกลา้หาญของนกัเรียนก่อนและหลงัเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษา
กลุ่ม และ 3) เปรียบเทียบความกลา้หาญของนักเรียนที่เขา้ร่วมการใหค้ าปรกึษากลุ่มกบันักเรียนที่ไม่ได้
เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม  กลุ่มแรกเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 ในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทั้งหมดจ านวน 8 โรงเรียน จ านวน 366 คน กลุ่มที่สองไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง จากกลุ่มตวัอย่างกลุ่มแรก ที่มีคะแนนตัง้แต่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 25 ลงมา และสมัครใจเขา้ร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  จ านวน 16 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม จ านวนกลุ่มละ 8 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือ แบบวัดความกลา้หาญ มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบบัเท่ากบั .88 และโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งความกลา้หาญ วิเคราะหข์อ้มูลโดยใช้
สถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t แบบไม่อิสระต่อกนั และการทดสอบค่า t แบบเป็น
อิสระต่อกนั ผลการวิจยัพบว่า 1) ความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในภาพรวม
และรายดา้นอยู่ในระดับมาก 2) หลังการเขา้ร่วมการใหค้ าปรกึษากลุ่ม นักเรียนกลุ่มทดลองมีความกลา้
หาญสูงกว่าก่อนการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ 3) หลงัการ
เขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่ม นักเรียนกลุ่มทดลองมีความกลา้หาญสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มที่ผสานเทคนิคของ
ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษาช่วยเสริมสรา้งความกลา้หาญใหแ้ก่นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายได้ 
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The objectives of this research are as follows: (1) to study the aspect of courage 

among senior high school students; (2) to compare the aspect of courage of students before 
and after participation in group counseling; and (3) to compare courage between the 
experimental and control groups, before and after participation in group counseling. The 
subject for this study consisted of two groups: the first group consisted of a total of eight 
schools with 336 senior high school students in the Secondary Educational Service Area 
Office, Chachoengsao Muang District, Chachoengsao Province, in the 2020 academic year. 
The second group consisted of students from the first group and who scored lower than the 
25th percentile in terms of courage, established by purposive sampling and voluntarily 
participated in group counseling. Each group consisted of eight students. The research 
instruments were a courage scale questionnaire with a reliability of .88 and program 
enhancement of courage through group counseling. The data were analyzed by mean, 
standard deviation, a statistical t-test for dependent samples and a t-test for independent 
samples The research results were as follows: (1) the aspect of courage for senior high school 
students was at high level overall; (2) the aspect of courage of the experimental group after 
participating in group counseling was higher before the experiment at a significantly 
increased level of .01; and (3) the aspect of courage in the experimental group after 
participating in group counseling was significantly higher than the control group at a level of 
.01. The research results showed that eclectic group counseling can enhance the courage of 
senior high school students. 
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และรองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน ์เมฆขจร ที่ให้ความรู ้ใหค้ าแนะน า และใหค้วามกรุณาเป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจ
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ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง ที่ใหค้วามกรุณาเป็นคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และใหค้ าแนะน าในการท า
ปริญญานิพนธ ์

ขอกราบขอบพระคุณ ผูอ้  านวยการโรงเรียนและคณะครูงานแนะแนวในโรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ให้ความอนุเคราะห์และอ านวยความ
สะดวกในการเก็บขอ้มูลงานวิจัยเป็นอย่างดี และขอบใจนักเรียนที่ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบวดัและเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างจนการท าปริญญานิพนธส์ าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

ขอกราบขอบพระคณุ คณุพ่อสมโภชน ์เหมะ คุณแม่ประนอม ไฮมันน ์คณุลุงเบนฮารด์ ไฮมนัน ์สมาชิก
ทุกคนในครอบครวั และเพ่ือนที่เป็นก าลังใจ ให้การสนับสนุน ห่วงใย ให้ความช่วยเหลือ และให้การดูแลตลอด
ระยะเวลาในการท าปริญญานิพนธ ์

ขอขอบคณุ พ่ี เพ่ือน และนอ้ง ๆ สาขาจิตวิทยาการแนะแนวทกุคน ที่คอยใหก้ าลังใจ ห่วงใย และใหก้าร
ช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒและการท าปริญญานิพนธ์ 

ขอขอบคณุ หัวหนา้งานแนะแนวและเพ่ือนรว่มงานในโรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎิ์ทกุท่านท่ีเป็นก าลงัใจ
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ขอขอบคุณผู้เขียนเอกสารและต าราทุกฉบับ  ที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ประกอบการศึกษา  ตลอดจนการ
น ามาใชอ้้างอิงในงานวิจัยฉบับนี้ คุณค่าและคุณประโยชน์จากงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิ้จัยขอมอบแก่ บิดา มารดา ครู 
อาจารย ์ตลอดจน ผูมี้พระคณุทกุท่านที่ท  าใหป้ริญญานิพนธฉ์บบันีป้ระสบความส าเร็จ 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

วัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงในหลายส่ิงหลายอย่าง ต้องการแสวงหาหรือสรา้ง
เอกลักษณ์ ตลอดจนค่านิยมของตนเอง ต้องการเป็นท่ียอมรบัของกลุ่มเพื่อน มีการเลียนแบบ
พฤติกรรมจากเพื่อนและบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเพื่อให้ตนเองเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม โดยขาดการคิด
ไตร่ตรองและการอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ียั่วยุให้กระท าผิดยิ่งส่งเสริมใหว้ัยรุ่นตอนต้น
แสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ยิ่งขึน้ซึ่ง (กรมวิชาการ, 2544) สอดคล้องกับ วูดารด์ และพิวรี่ 
(Cooper R Woodard และ Pury, 2007) ท่ีกล่าวว่าเด็กและวยัรุน่ตอ้งรวบรวมความกลา้หาญเพื่อ
เผชิญหนา้กบัเปลี่ยนแปลงในบา้นหรือโรงเรียน  

ความกล้าหาญเป็นคุณลักษณะของมนุษยท่ี์ท าหน้าท่ีเป็นตัวรองรบัความเจ็บป่วยทาง
จิตใจ (Gillham และ Seligman, 1999) (Seligman และ Csikszentmihalyi, 2000) ปีเตอรส์นัและ
เซลิกแมน (Peterson และ Seligman, 2004) กล่าวว่า ความกลา้หาญเป็นหน่ึงในคณุลกัษณะท่ีท า
ใหเ้กิดคณุลกัษณะท่ีเป็นจุดแข็งของบุคคล (Character Strengths) โดยจดุแข็งของความกลา้หาญ
น ามาซึ่งความตัง้ใจท่ีจะบรรลุเป้าหมายเมื่อเผชิญหนา้กับอุปสรรคทัง้ภายนอกและภายใน การท่ี
บุคคลสามารถเผชิญหนา้ต่ออุปสรรคภายนอกและภายในไดข้ึน้อยู่กับคณุลกัษณะความกลา้หาญ
ท่ีมีในตัวบุคคล  ขณะเดียวกันความกลา้หาญยงัถกูหยิบขึน้มาใชง้านเมื่อบุคคลตอ้งเผชิญหนา้กับ
ความกังวลภายในจิตใจ การรบัมือกบัความแปรปรวนทางอารมณ ์การท าความเขา้ใจการพัฒนา
ภาพลักษณ ์การหาความหมายและความจริงแทใ้นชีวิตของตนเอง ระดบัของความกลา้หาญอาจ
ก าหนดขอบเขตชีวิตของบุคคลเอาไวด้ว้ยการส ารวจตนเอง ความมั่นใจ และความเป็นอยู่ทั่วไป  

ผูว้ิจัยในฐานะครูแนะแนวไดส้มัภาษณน์ักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายและครูท่ี
ปรกึษา พบว่า นักเรียนท่ีมาขอรบัค าปรกึษาขาดความกลา้หาญในการเผชิญหนา้ต่ออุปสรรคทัง้ท่ี
เกิดจากภายในตนเองและภายนอก เช่น การเลือกเรียนในแผนการเรียนตามความคาดหวังของ
ผูป้กครอง ไม่สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ขาดความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนเอง  ขณะเดียวกันการเสริมสรา้งความกลา้หาญซึ่งเป็นพลังทางบวกใน
นกัเรียนวยัรุ่นเพื่อเพิ่มพลังในการเลือกตดัสินใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถเสริมสรา้งไดด้ว้ย
การใหค้ าปรกึษากลุ่มดังผลการวิจยัของ จริยา อัศวเพรชกูล, ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษ์, และ ประสาร 
มาลากุล ณ อยุธยา (2558) ท่ีศึกษาการเสริมสรา้งพลังทางบวกของนกัเรียนวยัรุน่ท่ีก าลงัเรียนอยู่
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ในชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการใหค้ าการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ พบว่า หลงัการทดลอง และ
หลงัการติดตามผล พลงัทางบวกของนกัเรียนวยัรุน่รายดา้นความกลา้หาญเพิ่มขึน้ 

การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มท่ีเกิดจากความร่วมมือ การแบ่งปัน
ประสบการณจ์ากการใหข้อ้มลูทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ ภายใตบ้รรยากาศท่ีอบอุ่น ก่อใหเ้กิดความ
เชื่อใจ การยอมรบั การเคารพซึ่งกันและกนั มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยผูใ้หค้ าปรกึษาเป็นผู้
เอื ้ออ านวยต่อสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกได้พัฒนาตนเอง (Troutzer, 2006) เอื ้ออ านวยให้
กระบวนการใหค้ าปรึกษากลุ่มบรรลุตามเป้าหมายท่ีกลุ่มก าหนดไว ้(พัชราภรณ ์ศรีสวสัด์ิ, 2561) 
และจากท่ีผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาวิธีการและเทคนิคการใหค้ าปรึกษา พบว่า แนวคิดทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ท่ีมองว่ามนุษยม์ีเหตุผล กลา้เผชิญกับความจริง มี
ความเฉลียวฉลาดในการมีชีวิตอยู่ด้วยการปรบัตัว น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ผู้ให้การปรึกษา
ยอมรับผู้รับการปรึกษาโดยปราศจากเงื่อนไข (Rogers, 1970) ดังท่ี วัชรี ทรัพย์มี (2556b)  
กล่าวว่า เป้าหมายระยะยาวของบริการปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง คือ เพื่อพัฒนา
ผู้รับบริการให้เป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ (fully functioning person) กล่าวคือ เป็นคนท่ีรูจ้ัก
ตนเอง ใชช้ีวิตอย่างมีความสขุ มีสขุภาพจิตท่ีดี ใชศ้กัยภาพของตนอย่างเต็มท่ี 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเสริมสรา้งความกล้าหาญของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม ท่ีผสานเทคนิคของทฤษฎีการให้
ค าปรกึษา 1) การใหค้ าปรกึษาแบบยึดบุคคเป็นศนูยก์ลาง  2) การใหค้ าปรึกษาแบบแอดเลอร ์3) 
การให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 4) การให้ค าปรึกษาแบบเผชิญ
ความจริง เพื่อเสริมสรา้งให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความกล้าหาญมากขึน้ 
เพื่อให้นักเรียนสามารถเผชิญหน้าต่ออุปสรรค สามารถในการแก้ปัญหาเชิงบวกและบรรลุ
เป้าหมายของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจยั 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. เพื่อ เปรียบเทียบความกล้าหาญของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมการให้

ค าปรกึษากลุ่ม 
3. เพื่อเปรียบเทียบความกล้าหาญของนักเรียนท่ีเข้าร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่มกับ

นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
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ความส าคัญของการวจิัย 

เชิงวิชาการ 
1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสรา้งความกล้าหาญของนักเรียนโดยการให้

ค าปรึกษากลุ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรา้งจิตวิทยาเชิงบวกแก่
นกัเรียน 

2. ไดข้อ้มลูเกี่ยวกบัความกลา้หาญของนกัเรียนซึ่งเป็นตวัแปรจิตวิทยาเชิงบวก ท่ีควร
มีการขยายการเสริมสรา้งใหแ้ก่นกัเรียนใหม้ากขึน้ 

เชิงปฏิบัติ 
1. นักเรียนกลุ่มทดลองไดร้บัการเสริมสรา้งความกลา้หาญให้เพิ่มมากขึน้ ซึ่งมีผลท า

ให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีความกล้าในการตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกล้ายืนยันตนเองมาก
ยิ่งขึน้ ซึ่งส่งผลต่อการมีสขุภาพจิตท่ีขึน้ 

2. ครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษาไดแ้นวปฏิบติัเกี่ยวกับการเสริมสรา้งความ
กลา้หาญใหแ้ก่นกัเรียนอีกแนวทางหน่ึงคือการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

การวิจยัครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาความกล้าหาญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในส านักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งหมดจ านวน 8 โรงเรียน  
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 5,704 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาความกลา้หาญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2 ทัง้หมด
จ านวน 366 คน ท่ีผูว้ิจยัใชก้ารก าหนดสัดส่วนประชากรกบักลุ่มตวัอย่างตามตารางของเครจซี่และ
มอรแ์กน (Krejcie และ Morgan, 1970) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) 
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ระยะที่ 2 การเสริมสร้างความกล้าหาญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี ้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนกัเรียนระยะท่ี 1 ท่ีมีคะแนนความ
กล้าหาญตั้งแต่เปอรเ์ซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
จ านวน 16 คน แลว้สุ่มจัดกลุ่ม (random assignment) เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ านวน
กลุ่มละ 8 คน  

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ คือ การใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งความกลา้หาญของนกัเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. ตวัแปรตาม คือ ความกลา้หาญ 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ความกล้าหาญ (Courage) หมายถึง การท่ีนักเรียนแสดงออกถึงกล้าแสดงความ

คิดเห็นและความตอ้งการของตนเอง กล้าเผชิญหน้าอุปสรรคและความผิดพลาด ตั้งมั่นกับส่ิงท่ี
เลือกและลงมือท า ไม่ลม้เลิกความตัง้ใจ ซื่อตรงกับความคิดและความรูสึ้กของตนเอง และสรา้ง
ก าลังใจให้ตนเองได้ ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ยึดแนวคิดและคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งคล้ายกัน 
(Characteristic strength) ทัง้ 4 ดา้นของความกลา้หาญตามแนวคิดของปีเตอรส์นัและเซลิกแมน 
(Peterson และ Seligman, 2004) ดงันี ้

1.1 ความกลา้ (Bravery) คือ นักเรียนมีความคิดเป็นของตวัเอง สามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์รบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น กลา้พดูดว้ยเหตผุลในส่ิงท่ีตนเอง
คิดอย่างตรงไปตรงมา ลงมือท าในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการโดยไม่ท าใหต้นเองและผูอ้ื่นเดือดรอ้น กลา้
เผชิญหนา้ต่ออปุสรรค และยอมรบัในความผิดพลาดของตนเอง 

1.2 ความเพียร (Persistence) คือ นักเรียนมีการวางแผนไปสู่เป้าหมายของตนเอง 
ตัง้มั่นกับส่ิงท่ีท า อดทนต่อสูก้ับความล าบาก ไม่ลม้เลิกความตัง้ใจของตนเอง พยายามลงมือท า
เพื่อใหเ้ป้าหมายส าเร็จแมต้อ้งเผชิญกบัอปุสรรค 
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1.3 ความซื่อตรง (Integrity) คือ นกัเรียนรบัรูค้วามสามารถของตนเอง กลา้ยึดมั่นใน
เป้าหมายของตนเอง สามารถแสดงพฤติกรรมตามความคิดและความรูสึ้กของตนเองโดยไม่คลอ้ย
ตามผูอ้ื่น 

1.4 พลังใจ (Vitality) คือ นกัเรียนมองโลกในแง่ดีต่อทกุสถานการณท่ี์เผชิญ สามารถ
สรา้งก าลงัใจใหต้นเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอ้มท่ีจะเผชิญกับสถานการณต่์าง ๆ ท่ีเขา้มา มี
ความสขุในการใชช้ีวิตและสามารถส่งต่อพลงัใจใหก้บัผูอ้ื่น 

2. การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความกล้าหาญ หมายถึง กระบวนการท่ีมี
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและสมาชิกกลุ่มท่ีมีความต้องการเดียวกันคือ ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และพฒันาพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตอ้งการ โดยสมาชิกในกลุ่มมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและความรูสึ้ก ส ารวจตนเอง ยอมรับตนเอง ยอมรบัความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น 
สามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหาของตน จากการฟังความคิดเห็น ค าแนะน า และก าลงัใจจาก
สมาชิกกลุ่มภายใตบ้รรยากาศอันอบอุ่น ไวใ้จซึ่งกันและกัน ใหเ้กียรติต่อกัน โดยมีผูใ้หค้ าปรกึษา
เป็นผูเ้อือ้อ  านวยภายในกลุ่ม และกลา้ท่ีจะเผชิญกบัสถานการณท่ี์ยากล าบากเพื่อพฒันาตนเองไป
ยงัเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้

2.1 ขั้นเริ่มตน้กลุ่ม หมายถึง ขั้นก าหนดทิศทางและการส ารวจดว้ยการท าความรูจ้ัก 
และส ารวจความต้องการของสมาชิกกลุ่ม สมาชิกจะได้เรียนรูถ้ึงหน้าท่ีของกลุ่ม การก าหนด
เป้าหมายของตนเอง การท าความเขา้ใจกับความคาดหวงัของสมาชิกกลุ่ม ผูน้  ากลุ่มมีหนา้ท่ีสรา้ง
ความมั่นใจ ความอบอุ่นใจ ความเขา้ใจ และเป็นมิตรกับสมาชิก โดยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
กลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีแนวคิดท่ีว่า ความส าคัญในการให้ค าปรึกษาจะต้องมี  
ความไว้วางใจในกระบวนการกลุ่ม เงื่อนไขการบ าบัดเพื่อความงอกงาม คือ ความจริงใจ  
การยอมรบัโดยไม่มีเงื่อนไข ความเห็นอกเห็นใจ โดยมีเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการใหค้ าปรกึษา ไดแ้ก่ 
การเปิดเผยตนเอง ความจริงใจ การฟังอย่างตัง้ใจ การสะทอ้นความรูสึ้ก การทวนความ การเงียบ 
และการตัง้ค าถาม  

2.2 ขั้นด าเนินการ หมายถึง ขั้นท่ีสมาชิกจะไดส้ ารวจปัญหาของตนเองอย่างลึกซึง้ 
และมีการแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคโ์ดยมี
ผูน้  ากลุ่มท าหนา้ท่ีใหแ้รงเสริม เป็นตวัแบบพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เปิดเผยตนเอง ตีความพฤติกรรม
ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อให้สมาชิกได้ส ารวจและพิจารณาเลือกพฤติกรรมใหม่ โดยการให้
ค าปรึกษากลุ่มท่ีผสานเทคนิคของทฤษฎีการใหค้ าปรึกษา 1) การใหค้ าปรึกษาแบบยึดบุคคเป็น
ศนูยก์ลาง  2) การใหค้ าปรกึษาแบบแอดเลอร ์3) การใหค้ าปรกึษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ ์
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และพฤติกรรม 4) การให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง  เพื่อเสริมสรา้งให้นักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายมีความกลา้หาญมากขึน้ 

2.3 ขั้นยุติกลุ่ม หมายถึง ขั้นสุดท้ายของกระบวนการกลุ่ม ผู้น ากลุ่มท าการส ารวจ
ความคิดเห็นจากสมาชิกกลุ่ม ให้การเสริมแรงเพื่อให้สมาชิกเกิดการเปล่ียนแปลง ช่วยสมาชิก
ตรวจสอบตนเองว่าจะน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการเขา้กลุ่มไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริงได ้โดยใชเ้ทคนิค
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการใหค้ าปรกึษา ไดแ้ก่ การตัง้ค าถาม การฟังอย่างตัง้ใจ การใหก้ารบา้น และการให้
ก าลงัใจ 

3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ใน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  4-6 ปีการศึกษา 2563 ในส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 
กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ในการศึกษาครั้งนี ้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดความกล้าหาญของปีเตอร์สันและเซลิกแมน 
(Peterson และ Seligman, 2004) ท่ีกล่าวว่า จุดแข็งของความกลา้หาญน ามาซึ่งความตัง้ใจท่ีจะ
บรรลุเป้าหมายเมื่อเผชิญหน้ากับอุปสรรคทั้งภายนอกและภายใน โดยคุณลักษณะท่ีเข้มแข็ง
คลา้ยกัน (Characteristic strength) ทัง้ 4 ดา้นของความกลา้หาญตามแนวคิดของปีเตอรส์นัและ
เซลิกแมน (Peterson และ Seligman, 2004) ประกอบดว้ย ความกลา้ ความเพียร ความซื่อตรง 
และพลังใจ ขณะเดียวกันการใหค้ าปรึกษากลุ่ม ผู้วิจัยได้ใชแ้นวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง ท่ีมองว่ามนษุยม์ีเหตผุล กลา้เผชิญกบัความจริง มีความเฉลียวฉลาด
ในการมีชีวิตอยู่ดว้ยการปรบัตัว น่าเชื่อถือและไวว้างใจได ้ผูใ้หก้ารปรกึษายอมรบัผูร้บัการปรึกษา
โดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard) เป็นแนวคิดหลัก และผสานเทคนิคของ
ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษา คือ 1)การใหค้ าปรึกษาแบบแอดเลอร ์2)การให้ค าปรึกษาแบบพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และ3) การให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง  เพื่อเสริมสรา้งให้
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายมีความกลา้หาญมากขึน้ 
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ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. หลังการเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่ม นักเรียนกลุ่มทดลองมีความกลา้หาญมากขึน้

กว่าก่อนการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
2. นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม มีความกลา้หาญมากกว่านกัเรียน

กลุ่มควบคมุท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม  

 
การให้ค าปรึกษากลุ่ม 

เพื่อเสริมสร้างความกล้าหาญ 
 

 
ความกล้าหาญ 

ประกอบดว้ยคณุลกัษณะ
ดงันี ้
1. ความกลา้ 
2. ความเพียร 
3. ความซื่อตรง 
4. พลงัใจ 
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการเสริมสรา้งความกลา้หาญของนกัเรียนในระดบัชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม  ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ ยวข้อง  
โดยมีสาระส าคญัท่ีผูว้ิจยัจะน าเสนอดงันี ้

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความกลา้หาญ   
1.1 ความหมายของความกลา้หาญ 
1.2 องคป์ระกอบของความกลา้หาญ 
1.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความกลา้หาญ 
1.4 การวดัและการประเมินความกลา้หาญ 
1.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความกลา้หาญ 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

2.1.1 ความหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
2.1.2 หลกัของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
2.1.3 เป้าหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
2.1.4 ขัน้ตอนการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
2.1.5 ประโยชนข์องการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
2.1.6 ขนาดของกลุ่ม 
2.1.7 ทกัษะของผูน้  ากลุ่ม 

2.2 ทฤษฎแีละเทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุ่มท่ีน ามาใชใ้นการเสริมสรา้ง 
ความกลา้หาญ  

2.2.1 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง 
2.2.2 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบแอดเลอร ์
2.2.3 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy) 
2.2.4 ทฤษฎกีารใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 

2.3 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งความกลา้หาญ 
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1. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับความกล้าหาญ 
1.1 ความหมายของความกล้าหาญ 
ซไนเดอร ์(Snyder. 2005; อา้งถึงใน Lopez, Pedrotti, และ Snyder, 2015) กล่าวว่า 

ความกล้าหาญ หมายถึง การตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะด้วยการกระท าตามนิสัยท่ีคิดว่า
เหมาะสมในช่วงเวลานั้น ซึ่งหลังจากท่ีผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้ว ตัวของผู้กระท าและผู้ร่วม
เหตกุารณไ์ดเ้ห็นว่าพฤติกรรมนัน้เป็นความกลา้หาญ การมองความกลา้หาญในมมุนีใ้หน้ า้หนกักับ
สถานการณ์มากกว่าตัวแปรท่ีเป็นคน ชีใ้หเ้ห็นว่ามนุษยล์ว้นมีความกลา้หาญในตัวเองหากตกอยู่
ในเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

เซลิกแมน (Seligman. 2001; อา้งถึงใน Lopez และคนอื่น ๆ, 2015) กล่าวว่า ความ
กลา้หาญ หมายถึง ความสามารถท่ีจะแกปั้ญหาในสถานการณอ์นัยากล าบาก  

ปีเตอรส์ัน และเซลิกแมน (Peterson และ Seligman, 2004) กล่าวว่า ความกล้า
หาญ คือ จดุแข็งทางอารมณท่ี์ส่งผลต่อการกระท าเพื่อท่ีจะใหบ้รรลเุป้าหมายในการเผชิญหนา้กับ
อปุสรรคภายนอกและอปุสรรคภายใน 

ราชแมน (Rachman, 1984) กล่าวโดยสรุปว่า ความกลา้หาญ หมายถึง ความมุ่งมั่น
ในการเผชิญหนา้กบัความกลวั 

วดูารด์ (Cooper R. Woodard, 2004) ใหค้วามหมายของความกลา้หาญไวว้่า เป็น
ความสามารถท่ีจะท าการบางอย่างท่ีมีประโยชน ์(ทางดา้นคุณธรรม จิตใจ หรือทางปฏิบติั) แมว้่า
จะตอ้งพบกบัความกลวัท่ีอยู่เหนือการรบัมือท่ีมีอยู่ 

โอไบรอัน, โลเปซ, และปีเตอรเ์ซ็น (O'Byrne, Lopez, และ Petersen, 2000) กล่าว
ว่า ในเชิงจิตวิทยา ความกล้าเป็นกระบวนการรับรูท่ี้มีการก าหนดความเส่ียงต่าง ๆ มีการคิด
ค านวณและพิจารณาถึงทางเลือกในการแสดงออกหลายรูปแบบ และเลือกท่ีจะแสดงออกมาแมจ้ะ
มีความเส่ียงท่ีจะไดผ้ลลพัธ์ในทางลบ เพื่อผลประโยชนข์องส่วนตัวและส่วนรวม แมว้่าจะไม่มีใคร
มองเห็นผลประโยชนท่ี์ว่านีก้็ตาม 

เฮตช ์(Haitch, 1995) กล่าวว่า ความกลา้นัน้มีสองดา้น หน่ึงคือมีดา้นท่ีตอ้งเลือกว่า
จะหยุดอยู่กับท่ีหรือลุกขึน้สู้ และสองคือด้านท่ีตอ้งยอมรบัความเป็นจริงท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
ความกลา้เป็นพลงัทางจิตใจที่ท าใหเ้ราเผชิญกบัอนัตรายและความตายได้ 

จากความหมายของความกล้าหาญข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความกล้าหาญ 
หมายถึง ความสามารถในการเผชิญหนา้ต่ออปุสรรคทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ โดยใชก้ระบวนการ
ตดัสินใจและสามารถระบุการกระท าเพื่อแกปั้ญหาและบรรลเุป้าหมายไดอ้ย่างเหมาะสม 
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1.2 องคป์ระกอบของความกล้าหาญ 
ปีเตอรส์ัน และเซลิกแมน (Peterson และ Seligman, 2004) กล่าวว่า จุดแข็งของ

ความกลา้หาญน ามาซึ่งความตัง้ใจท่ีจะบรรลเุป้าหมายเมื่อเผชิญหนา้กบัอปุสรรคทัง้ภายนอกและ
ภายใน โดยคุณลักษณะท่ีเขม้แข็งคล้ายกัน (Characteristic strength) ทัง้ 4 ดา้นของความกล้า
หาญ มีดงันี ้

1. ความกลา้ (Bravery) เป็นความสามารถในการลงมือท าส่ิงท่ีตอ้งท าถึงแม้ว่า
จะกลัว มุมมองเกี่ยวกับความกลา้หาญช่วยใหจุ้ดแข็งนีถู้กน าไปใชป้ระโยชนไ์ดน้อกเหนือไปจาก
การกล่าวถึงขอบเขตเกี่ยวกับการต่อสูห้รือกระท าส่ิงท่ีไม่เป็นท่ีนิยมแต่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง การเผชิญ
กบัอาการป่วยระยะสดุทา้ยดว้ยจิตใจท่ีสงบ และต่อสูก้บัแรงกดดนัจากคนรอบขา้งเกี่ยวกบัหนทาง
ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาทางจิตใจ 

2. ความเพียร (Persistence) หรือ ความมุ่งมั่นและความมานะอุตสาหะ เป็นการ
ลงมือท าส่ิงใดก็ตามใหเ้สร็จสิน้แม้ว่าจะมีอุปสรรคในขณะท่ีด าเนินการท าส่ิงนั้น เช่น ความเบื่อ
หน่าย ความร าคาญ ความคับขอ้งใจ และความยากล าบาก เป็นตน้ อีกแง่มุมหน่ึงความเพียรเป็น
ความพยายามท่ีจะท าบางส่ิงใหง้่ายขึน้และเมื่อมองในทางกลบักนัอาจเป็นส่ิงท่ีน่าพอใจ  

3. ความซื่อตรง (Integrity) หรือ ความสัตย์จริงและความสุจริต นั้นเป็นการท่ี
บุคคลพดูความจริงดว้ยความบริสุทธิ์ใจ ค านึงถึงความรูสึ้กและการกระท า การจดัประเภทจดุแข็ง
นีอ้ยู่ในความกลา้หาญเป็นการเนน้ใหเ้ห็นถึงความตอ้งการแสวงหาความซื่อสัตยใ์นสถานการณ์
ต่าง ๆ และในสภาพท่ีส่ิงท่ีท าไดง้่ายไม่ใช่ส่ิงท่ีถกูตอ้ง และแสดงความจริงใจจะง่ายขึน้เมื่อไม่มีการ
ใหม้ลูค่ากบัการพดูความจริง  

4. พลังใจ (Vitality) หรือ ความสนุก ความกระปรีก้ระเปร่า แรง และพลังงาน  
มีลักษณะแตกต่างกับองค์ประกอบอื่น ๆ เพราะเป็นคุณสมบัติทางร่างกายเทียบเท่ากับจิตใจ  
พลังใจยังเกี่ยวข้องกับความรู้สึกมีชีวิตชีวา แสดงถึงความกระปรีก้ระเปร่าในทุกกิจกรรม  
โดยสามารถอธิบายบุคคลท่ีมีจุดแข็งข้อนี้ว่าเป็นคนท่ีมีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง  
มีชีวิตชีวา เต็มท่ีกับชีวิต และมีความสุขในการใชช้ีวิต ซึ่งในท่ีนีเ้ป็นส่ิงท่ีไดร้บัจากประสบการณ์ท่ี
เกิดจากความตัง้ใจและการบรรลเุป้าหมายในกิจกรรมของชีวิต พลงัใจยงัเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดเมื่อ
บุคคลตอ้งเผชิญกบัสถานการณท่ี์ยากล าบากและตอ้งใชค้วามสามารถในการเผชิญหนา้ 

โลเปซ; และคนอื่น ๆ (Lopez และคนอื่น ๆ, 2015) กล่าวว่า ปีเตอรส์นั และเซลิกแมน  
ไดแ้บ่งคณุลกัษณะท่ีเขม้แข็งคลา้ยกนั (Characteristic strength) ทัง้ 4 ดา้นของความกลา้หาญไว้
ดงันี ้ 
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1. ความกลา้ (Bravery) คือ การไม่หลบหนีจากความทา้ทาย ความยากล าบาก
หรือความเจ็บปวด 

2. ความเพียร (Persistence) คือ ความส าเร็จเร่ิมตน้จากการไม่ย่อทอ้ต่อหนทาง
ท่ีเป็นอปุสรรค 

3. ความซื่อตรง (Integrity) คือ การเป็นตวัของตนเองอย่างแทจ้ริง 
4. พลงัใจ (Vitality) คือ การด าเนินชีวิตดว้ยความต่ืนเตน้และเต็มไปดว้ยพลงังาน 

กล่าวคือ การท าส่ิงต่าง ๆ โดยปราศความไม่เต็มใจ 
จากองคป์ระกอบของความกล้าหาญขา้งต้น ผูว้ิจัยขอสรุปองค์ประกอบของความ

กลา้หาญท่ีใชใ้นงานวิจยั ดงันี ้ 
1. ความกล้า (Bravery) คือ ความสามารถในการเผชิญหน้าต่อบุคคลรอบขา้ง 

สถานการณ ์และสภาพแวดลอ้มท่ีก่อใหเ้กิดแรงกดดนัซึ่งเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาตนเอง พรอ้มท่ี
จะแกไ้ขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเองในทางท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม โดยจะตอ้งเป็นการ
กระท าท่ีส่งผลดีต่อตนเองแต่ตอ้งไม่สรา้งความเดือดรอ้นใหแ้ก่ตนเองและผูอ้ื่น ไม่ผิดกฎหมายและ
อยู่ในศีลธรรมอนัดีของสงัคม 

2. ความเพียร (Persistence) คือ  พฤติกรรม ท่ีแสดงถึงความมุ่ งมั่ นตั้งใจ 
พยายามลงมือท าตามเป้าหมายท่ีวางไวใ้หเ้กิดความส าเร็จ แมต้อ้งเผชิญหนา้กับอปุสรรคท่ีเกิดขึน้
ในระหว่างการด าเนินสู่เป้าหมาย เช่น ความเบื่อหน่าย ความร าคาญ ความคับขอ้งใจ และความ
ยากล าบาก เพื่อท่ีจะท าใหต้นเองบรรลเุป้าหมายในทางท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม 

3. ความซื่อตรง (Integrity) คือ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ค านึงถึงความ
ปรารถนาท่ีจะบรรลุเป้าหมาย รับผิดชอบต่อค าพูดและการกระท าด้วยความบริสุทธิ์ใจในทุก
สถานการณโ์ดยไม่ค านึงถึงรางวลัหรือส่ิงตอบแทนผลของการกระท า  

4. พลังใจ (Vitality) คือ ความเชื่อมั่นในวิธีการไปสู่เป้าหมายของตนเอง มีความ
กระตือรือรน้ในการด าเนินกิจกรรมท่ีวางแผนไวด้ว้ยความเต็มใจ สามารถปรบัตวัและเผชิญหนา้กับ
สถานการณอ์ันเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของตนเองดว้ยการแกปั้ญหาเชิงบวก และด ารงชีวิตใน
สงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 

1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความกล้าหาญ 
1.3.1 แนวคิดทฤษฎโีดยนยัของความกลา้หาญ 
โลเปซ; และคนอื่น ๆ (Lopez และคนอื่น ๆ, 2015) กล่าวว่า ความกลา้หาญเป็นส่ิงท่ี

ในหลายวัฒนธรรมให้คุณค่าไม่น้อยไปกว่าปัญญา หากได้ลองไปเยือนทั่วทุกมุมโลกจะพบว่า
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ความกลา้หาญนัน้ไดร้บัการยกย่องไปทั่วทกุแห่ง แมจ้ะปรากฏใหเ้ห็นในรูปแบบท่ีต่างกนัไปก็ตาม 
ในช่วงทศวรรษภายหลังนีจ้ึงเริ่มมีนักวิจัยจากหลายสาขาวิชาท่ีได้เริ่มตั้งปัจจัยทางทฤษฎีและ
หลกัเกณฑท่ี์จ าเป็นต่อการวิเคราะหเ์พื่อท าความเขา้ใจความกลา้หาญนี ้ ความกลา้หาญไดร้บัการ
ยกย่องใหเ้ป็นคุณงามความดีท่ียิ่งใหญ่จากหน้าประวัติศาสตรแ์ละจากวัฒนธรรมทั่วโลก เพราะ
เป็นส่ิงท่ีช่วยใหม้นุษยเ์ผชิญหนา้กบับททดสอบต่าง ๆ ได ้มุมมองในการท าความเขา้ใจความกลา้
หาญในยุคแรก ๆ นั้นมาจากนักปรชัญา ในช่วงหลายรอ้ยปีท่ีผ่านมา ความพยายามในการสรา้ง
ความเชื่อมโยงระหว่างทัศนะต่อความกล้าหาญกับสังคมนั้นได้เปล่ียนผ่านจากหัวใจของนักรบ
ท่ามกลางสงคราม ไปสู่ประสบการณ์ท่ีสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวันและความรูสึ้กนึกคิด
ของมนษุยโ์ดยทั่วไป โดยไดม้ีนกัวิจยัสองกลุ่มพฒันาการจดัประเภทของความกลา้หาญท่ีคลา้ยกัน
ไว ้ดงันี ้

1. แนวคิดของปีเตอรส์ันและเซลิคแมน (Peterson และ Seligman, 2004) ให้
ความส าคัญกับการกระท า โดยมีแนวคิดของความกลา้หาญไวว้่าเป็นแกนหลักแห่งคุณธรรมของ
มนษุย ์ประกอบไปดว้ย 

1) ความแข็งแกรง่ดั่งวีรบุรุษ คือ ตัง้รบักับอันตรายดว้ยก าลังกาย สติปัญญา 
และสภาวะจิตใจที่แข็งแกรง่  

2) ความจริงแท ้คือ การเปิดเผยภาพลกัษณอ์นัแทจ้ริงใหผู้อ้ื่นไดเ้ห็น  
3) ความขยนัหรือความบากบั่น คือ การแบกรบัภารกิจและท าใหส้ าเร็จ 

2. แนวคิดของโอไบรอัน; และคนอื่น ๆ (O'Byrne และคนอื่น ๆ, 2000) ไดร้ะบุ
รูปแบบของความกลา้หาญเป็นสามอย่าง คือ ความกลา้หาญทางกาย ความกลา้หาญทางศีลธรรม 
และความกลา้หาญทางสุขภาพและการเปล่ียนแปลง ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าความกลา้หาญเพื่อการ
ด ารงชีวิต สามารถอธิบายไดด้งันี ้

1) ความกลา้หาญทางกาย เป็นความกลา้หาญท่ีเกี่ยวกบัความพยายามท่ีจะ
ด ารงประโยชน์แก่สังคมเอาไว้ โดยแสดงออกผ่านการกระท าท่ีมีพื ้นฐานมาจากการไล่ตาม
เป้าหมายท่ีมีคณุค่าตามท่ีสงัคมก าหนด เช่น การท่ีนกัผจญเพลิงฝ่าเขา้ไปช่วยเด็กท่ีติดอยู่ในตึกท่ีมี
เพลิงลกุไหมอ้ยู่ เป็นตน้ 

2) ความกลา้หาญทางศีลธรรม เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีมีความ
จริงแท้ในยามท่ีต้องอยู่กับความลังเลใจท่ีเกิดจากความขัดแย้ง การไม่ยอมรบั หรือการปฏิเสธ 
ประกอบดว้ยการด ารงความยุติธรรมและประโยชนเ์พื่อส่วนรวม โดยอาจมองความกลา้หาญทาง
ศีลธรรมว่าเป็นรูปแบบของโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัก็ได ้
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3) ความกล้าหาญ เพื่อการด ารงชีวิต กล่าวถึง  การฟันฝ่าโรคภัยและ 
ความบกพรอ่ง แมว้่าผลลัพธใ์นภัยภาคหนา้จะไม่แน่นอนก็ตาม เช่น เด็กท่ีไดร้บัการปลกูถ่ายหวัใจ
มีการตดัสินใจเขา้รบัการรกัษา แมจ้ะยงัไม่สามารถอาจคาดการณผ์ลของการรกัษานัน้ได ้เป็นตน้ 

ราชิด และเซลิกแมน (Rashid และ Seligman, 2019) กล่าวว่า ความกลา้หาญเป็น
การใชเ้จตจ านงท่ีจะบรรลุเป้าหมายแม้จะตอ้งเผชิญกับสถานการณ์หรือปัญหาท่ียากล าบากทั้ง
ภายนอกหรือภายใน โดยได้อธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งคล้ายกัน (Characteristic 
strength) ทัง้ 4 ดา้นของความกลา้หาญตามแนวคิดของปีเตอรส์ันและเซลิคแมน (Peterson และ 
Seligman, 2004) ไวด้งันี ้

1. ความกลา้ (Bravery)  
1) ลกัษณะของความกลา้ เป็นความสามารถในการด าเนินการช่วยเหลือผูอ้ื่น

ทัง้ท่ีมีความเส่ียงหรืออันตรายท่ีส าคญั เมื่อบุคคลมีความทกุขท์างจิตใจและตอ้งเผชิญกบัความทา้
ทาย การคุกคาม หรือความทุกข์ยากท่ีเกิดขึน้จริงหรือถูกรับรู ้ซึ่งบางครั้งส่ิงเหล่านี้สามารถ
กลายเป็นความท้าทาย ภัยคุกคาม และความทุกข์ยากของตัวบุคคลเองก็ล้นหลามพอท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดปัญหาทางจิตใจ หากความกล้าเป็นหน่ึงในจุดแข็งอันดับตน้ ๆ ของบุคคล จะสามารถ
ช่วยให้รบัมือกับความทา้ทายด้วยวิธีท่ีปรบัเปล่ียนได ้ความกลา้ไม่ไดท้ าให้บุคคลหลีกเล่ียงหรือ
ถอยหนีจากความทา้ทาย และบุคคลมกัจะใชจ้ดุแข็งนีโ้ดยตระหนักดีถึงความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้ง หาก
ความกล้าเป็นจุดเด่นอย่างหน่ึงของบุคคลแสดงว่าบุคคลให้ความส าคัญมาก กล่าวคือเมื่อรูสึ้ก
เครียด เศรา้ หวาดกลัว โกรธ หรือหนักใจ ความแข็งแกร่งของความกล้ามักจะกระตุน้ให้เกิดการ
ด าเนินการ บุคคลท่ีมีกลา้จะไม่ยอมแพจ้ากภยัคกุคาม ความทา้ทาย หรือความเจ็บปวดท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบัการพยายามท าความดี การกลา้กระท านั้นเกิดขึน้ดว้ยความสมัครใจ โดยมีความรูอ้ย่างเต็มท่ี
เกี่ยวกับความทุกขย์ากท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีเกี่ยวขอ้ง บุคคลท่ีมีความกลา้จะใหค้วามส าคัญสูงสุดกับ
จดุประสงคแ์ละศีลธรรมอนัสงูส่ง ไม่ว่าผลท่ีตามมาจะเป็นอย่างไร 

2) การใช้ความกล้าอย่างความสมดุล ในการจัดการปัญหาของบุคคลดว้ย
ความกลา้ ส่ิงส าคัญคือบุคคลจะต้องไม่รูสึ้กถูกบังคับหรือมีแรงจูงใจจากภายนอกทั้งหมด การ
กระท าส่ิงท่ีกลา้ทัง้ทางกายหรือทางอารมณค์วรขึน้อยู่กับค่านิยมของตนเอง การใชค้วามกลา้อย่าง
สมดุลในสถานการณ์ท่ีจ าเป็นหรือมีความเส่ียงสามารถหลีกเล่ียงได้ดว้ยการกล้าแสดงออกของ
ตนเอง การใชค้วามกลา้อย่างสมดุลยังท าใหบุ้คคลตระหนักถึงผลท่ีตามมาของการกระท าหรือไม่
กระท าของตนเอง โดยความไม่กลา้มักจะส่งผลให้รูสึ้กหมดหนทาง ดังนั้น การใชค้วามกลา้มาก
เกินไปและนอ้ยกว่าปกติสามารถสรา้งปัญหาทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่นได ้
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3) การบูรณาการความกลา้ ความกลา้สามารถบูรณาการกบัคณุลักษณะอื่น
ได้ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความกลัวทั้งท่ีเขา้ถึงอารมณ์และความทรงจ าท่ีไม่สบายใจ จะมีการ
ประเมินดว้ยอย่างมีวิจารณญาณ การด าเนินการเพื่อหยุดวงจรแห่งการปฏิเสธหรือต่อตา้นแรง
กระตุน้ดว้ยการควบคมุตนเอง และมุ่งมั่นท่ีจะยึดมั่นในเป้าหมายของตนเองดว้ยความเพยีร 

4) วิธีการบ าบดัดว้ยความกลา้ ไดแ้ก่ 
4.1) ปัญหาสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลดว้ยการเผชิญหนา้ดว้ยความกลา้ 

โดยเขียนเกี่ยวกบัสถานการณร์ะหว่างบุคคลสามสถานการณท่ี์ท าใหค้ณุทุกขใ์จอย่างต่อเน่ือง และ
พิจารณาว่าจะใชค้วามกลา้ในการลดความทกุขข์องตนเองอย่างไร 

4.2) การยอมรบัประสบการณ์ท่ีมืดมนและดา้นลบดว้ยความกล้า โดย
เขียนรายการอารมณท่ี์มักจะวิ่งหนี เปล่ียนค าพดูเหล่านีใ้หเ้ป็นค าพูดและประเมินผลลัพธ์ของการ
ไม่เผชิญกับอารมณด์ังกล่าว จากนั้นใชค้วามกลา้นึกภาพการยอมรบัอารมณ์ทัง้หมด เช่น อะไรท่ี
อาจแย่ท่ีสุดและสถานการณท่ี์ดีท่ีสดุหากคณุตอ้งอยู่และท าอะไรสักอย่าง ความกลา้สามารถช่วย
ใหย้อมรบัอารมณข์องตนเองไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณท่ี์ล าบากใจ 

4.3) การพูดความจริงท่ีจะท าให้เป็นอิสระ โดยใชค้วามกลา้เพื่อแบ่งปัน
ความจริงของตนเองกับเพื่อนสนิท โดยเป็นความจริงท่ีส าคัญมากพอท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพนัธ์ของคณุในทางลบ เป็นแง่มมุท่ีส าคัญในชีวิต และส่ิงท่ีไม่ไดแ้บ่งปันเพราะกลัวการถูก
ปฏิเสธ 

4.4) ถามค าถามยาก ๆ หรือตั้งค าถามเกี่ยวกับสภาพท่ีเป็นอยู่ใน
สถานการณก์ลุ่ม เช่น ในท่ีท างาน กบัครอบครวั หรือกบัเพื่อน 

4.5) ยืนหยัดเพื่อใครสักคนหรือเพื่อสาเหตุ: ยืนหยัดเพื่อคนท่ีไม่สามารถ
ยืนหยัดเพื่อตัวเขาเองได้ เช่น พี่นอ้งท่ีอายุน้อยกว่า ผูห้ญิงท่ีถูกทารุณกรรม ผูอ้พยพท่ีเปราะบาง 
หรือคนงานท่ีไม่ตระหนกัถึงสิทธิของเขา คณุสามารถเขา้ร่วมองคก์รท่ีกลา้ยืนหยัดเพื่อผู้ท่ีตอ้งการ
การสนบัสนนุมากท่ีสดุ 

2. ความเพียร (Persistence) 
1) ลกัษณะของความเพียร เป็นความเขม้แข็งทางจิตใจท่ีจ าเป็นเพื่อใหบุ้คคล

สามารถเผชิญกบัอปุสรรคและความลม้เหลวต่อไปไดอ้ย่างมุ่งมั่น การบ าบดัโดยภาพรวมเกี่ยวกับ
ปัญหาทางจิตใจท่ีส่งผลกระทบต่อความสนใจและความสามารถในการจดจ่อ พบว่า ความเพียร
เป็นจดุแข็งท่ีสามารถช่วยใหบุ้คคลจัดการกับปัญหาดา้นสมาธิได ้เพราะความเพียรช่วยใหบุ้คคล
ยงัคงมุ่งไปท่ีเป้าหมายแมจ้ะมีส่ิงท่ีเขา้มาทา้ทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาท่ีเกิดจากความวา้วุ่นใจ 
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ด้วยจุดแข็งนี้ แม้ว่าบุคคลจะเสียสมาธิแต่ความเพียรจะท าให้บุคคลฟันฝ่าอุปสรรคและความ
ยากล าบากได ้หากบุคคลรูสึ้กเบื่อและขาดความกระตือรือรน้ซึ่งเป็นส่ิงท่ีพบไดบ้่อยเกี่ยวกับความ
กงัวลทางใจการคน้หาส่ิงท่ีบุคคลยงัสามารถยืนหยดัไดอ้ยู่นัน้เป็นวิธีการบ าบดัโดยธรรมชาติเพื่อให้
บุคคลรูสึ้กว่าตนเองมีประสิทธิภาพ รูสึ้กฮึกเหิมและพึงพอใจเมื่อท างานส าเร็จ 

2) การใช้ความเพียรอย่างความสมดุล กุญแจส าคัญในการใช้ความเพียร
อย่างสมดุลคือควรรูว้่าเมื่อไหร่ เมื่อไหรค่วรเพียร และเมื่อไหร่ควรหยุดเพื่อลดการสูญเสีย ในการ
พิจารณาว่าจะท าต่อไปหรือไม่นั้นใหบุ้คคลถามตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึน้หากท างานท่ีก าหนดไม่
ส าเร็จ โดยส่ิงท่ีส าคญัไม่แพก้นัคือความสามารถของบุคคลในการปรบัตัวใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง ยกตัวอย่างเช่น ในการไล่ตามอาชีพในฝัน บุคคลจ าเป็นตอ้งปรบัตัวใหเ้ขา้กับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดต้ามเงื่อนไขของตลาด เทคโนโลยี และโครงสรา้งเศรษฐกิจและสงัคม
ท่ีใหญ่ขึน้ สดุทา้ยนีก้ารใชจ้ดุแข็งนีอ้ย่างเหมาะสม บุคคลจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงเป้าหมายอยู่เสมอ 
ตัวอย่างเช่น หากยืนกรานท่ีจะประสบความส าเร็จในการได้ใบรบัรองดา้นส่ือสังคม นั่นหมายถึง
การเรียนหลายหลักสูตรในตอนเย็นและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห ์บุคคลตอ้งประเมินเป้าหมายของ
ตนเองและมองเป้าหมายไวอ้ย่าปล่อยใหปั้ญหาเล็กนอ้ยมาท าใหเ้ขว 

3) การบูรณาการความเพียร ในการประเมินว่าความเพียรเป็นการปรบัตวักับ
เมื่อเขา้สู่ขอบเขตของความลุ่มหลงท่ีครอบง าและบีบบังคบั บุคคลตอ้งมีจุดแข็งอื่นๆ เช่น มุมมอง 
ความฉลาดทางสังคม การตัดสินใจ และความรอบคอบในการคงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
ประสบกบัความพ่ายแพ ้ความทา้ทาย หรืออปุสรรค บุคคลตอ้งมีความหวังและการมองโลกในแง่ดี 
หากปราศจากความหวงัและการมองโลกในแง่ดี แรงจงูใจในการยืนหยดัก็จะหมดไป อย่างไรก็ตาม 
บุคคลตอ้งรกัษาความหวงัและการมองโลกในแง่ดีไวใ้นขอบเขตของส่ิงท่ีเป็นจริง 

4) วิธีการบ าบดัดว้ยความเพียร ไดแ้ก่ 
4.1) จัดการกับงานท่ีท าให้รูสึ้กเครียด โดยท ารายการงานใหญ่ ๆ ห้า

อย่างท่ีตอ้งท าแต่มกัจะท าใหรู้สึ้กเครียดดว้ยการแบ่งงานเหล่านีอ้อกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ และแสดง
ความยินดีกับตัวเองหรือเฉลิมฉลองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เมื่อท าแต่ละขั้นตอนเสร็จ โดยมีการตรวจสอบ
ความคืบหนา้ของตนเองทีละขัน้ตอน 

4.2) คน้หาบุคคลตน้แบบท่ียงัสูแ้มจ้ะมีความทา้ทาย โดยเลือกแบบอย่าง
ท่ีเป็นตัวอย่างของความเพียรและก าหนดว่าคุณจะเดินตามรอยเท้าของบุคคลนี้ได้อย่างไร 
พยายามหาคนท่ีมีประสบการณด์า้นสขุภาพจิตคลา้ยกบัคณุ โดยพบกบับุคคลตามอดุมคติแบบตัว
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ต่อตัว หรือเชื่อมต่อกับเขาหรือเธอด้วยวิธีอื่น ๆ เพื่อส ารวจว่าเขาเอาชนะส่ิงท่ีเขา้มาทา้ทายและ
ความเพียรอย่างไร 

4.3) มีความเพียรในขณะท่ีได้รบัทักษะใหม่ ความเพียรของบุคคลอาจ
หยดุลงเพียงเพราะบุคคลนัน้ไม่มีทกัษะขัน้ถดัไปเพื่อกา้วไปขา้งหนา้ 

4.4) รวมทุกความทุ่มเท หากบุคคลยังคงเพียรพยายาม ส ารวจความ
ทุ่มเท แรงจูงใจภายในท่ีอยู่ในขั้นการจดจ่ออย่างมาก โดยส ารวจการกระท าท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความ
ทุ่มเทซึ่งในขัน้ตอนนีบุ้คคลจะเกิดความเพียรขึน้มา 

4.5) ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น การใชค้วามเพียรในการรกัษาอาจเกิดขึน้ไดห้าก
มีการท างานร่วมกับบุคคลอื่นท่ีมีสภาพจิตใจคล้ายคลึงกัน ความเป็นเพื่อนของผู้อื่นสามารถ
เพิ่มพนูทกัษะและแรงจงูใจของบุคคลใหค้งอยู่ได ้

3. ความซื่อตรง (Integrity)  
1) ลกัษณะของความซื่อตรง จดุแข็งของความซื่อตรงหรือความจริงแท ้ในเชิง

ประจักษ์ คือ การพูดความจริง และแสดงออกอย่างจริงใจ จากมุมมองดา้นการบ าบัดนัน้มีเงื่อนไข
ทางจิตใจหลายประการท าใหบุ้คคลเกิดความสับสน การยบัยั้ง ความกลัว ความอับอาย และการ
ปฏิเส ท าใหบุ้คคลไม่สามารถแบ่งออกจากอารมณ ์ความคิด และท่ีส าคญักว่านัน้คือความตอ้งการ
ในลักษณะท่ีแทจ้ริง ความซื่อตรงจะช่วยใหบุ้คคลจริงใจและซื่อสัตยก์ับความคิดและอารมณข์อง
ตนเอง หากความซื่อตรงและความจริงแท้เป็นจุดแข็งสูงสุดของบุคคล บุคคลจะเป็นเจา้ของการ
กระท าของตนเองซึ่งช่วยให้สามารถกระท าตามค่านิยมของตนเองได้ กล่าวอีกนัยหน่ึง ในทาง
กลบักนัความไม่ลงรอยกันและความแปลกแยกเพียงเล็กนอ้ยจะช่วยเพิ่มการทดสอบความจริงและ
เหตุผลทางสังคมของบุคคล โอกาสท่ีบุคคลท่ีมีความซื่อตรงต่อตนเองสูงจะเกิดประสบการณ์
บิดเบือนด้านความคิดและเกิดความกลัวทางสังคมนั้นจะมีน้อย ซึ่งเขาจะสามารถเข้าใจและ
จดัการกับสถานการณล์ าบากซึ่งบ่อยครัง้เกิดจากจิตพยาธิสภาพ (psychopathology) บุคคลท่ีมี
ความซื่อตรงจะเปิดเผยและซื่อสัตย์ต่อความคิด ความรูสึ้ก และความรับผิดชอบของตนเอง 
ระมัดระวังไม่ท าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจผิดผ่านการกระท าหรือการละเลย จุดแข็งนีจ้ะช่วยใหบุ้คคลรูสึ้กถึง
ความเป็นเจา้ของเหนือสภาวะภายในของตนเอง ไม่ว่าสภาวะเหล่านั้นจะเป็นท่ีนิยมหรือมีความ
สะดวกสบายทางสงัคม และสมัผสักบัความจริงแทใ้นตนเองทัง้หมด 

2) การใชค้วามซื่อตรงอย่างความสมดลุ การด าเนินชีวิตตามค่านิยมและเป็น
เจ้าของอารมณ์และความคิดในโลกท่ีมีความซับซ้อนระหว่างบุคคลนั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย เน่ืองจาก
อิทธิพลของวัฒนธรรม ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา และแม้กระทั่ งเทคโนโลยี 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือสังคมออนไลน ์ดังนั้นความสมดุลในการใชค้วามซื่อตรงจึงขึน้อยู่กับบริบท 
ไม่ใช่ทุกสถานการณท่ี์จะเป็นไปตามการแสดงออกท่ีแทจ้ริง นอกจากนีก้ารแสดงความคิดเห็นบน 
Facebook หรือ Twitter อาจจะไม่ใช่วิธีท่ีดีท่ีสุดในการแสดงตัวตนท่ีแท้จริง ในการด าเนินชีวิตท่ี
จริงแท้และเรียบง่าย ความกล้าหาญเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งในการทนต่อแรงกดดันภายนอก 
ความจริงแท้ในชีวิตน ามาซึ่งความน่าเชื่อถือ ความจริงใจ และการพูดความจริง ซึ่งสังเกตไดว้่า
ความจริงแท้และความยุติธรรมใช้ไม่ได้กับเงื่อนไขท่ีมีความแน่นอน เช่น วัฒนธรรมมีความ
แตกต่างกันอย่างมากในแง่ของการแสดงตัวตนอย่างแท้จริง ดังนั้นในการใชค้วามจริงแท้ ความ
ซื่อสัตย ์และความซื่อตรงอย่างสมดุลสามารถประเมินไดดี้กว่าในบริบททางวัฒนธรรม อย่างไรก็
ตาม ไม่ว่ากรอบทางวฒันธรรมจะเป็นเช่นไร การใชค้วามจริงแทอ้ย่างไม่เหมาะสมอาจน าไปสู่การ
ไม่แสดงออกทางอารมณ์ ความสนใจ และความต้องการของบุคคล ส่ิงนี้อาจจ ากัดการรับรู ้
ความสามารถในตนเอง ซึ่งจะพบไดถ้า้หากบุคคลไม่สามารถเป็นเจา้ของความตอ้งการของตนเอง 
นอกจากนีก้ารฝืนใชจุ้ดแข็งนีต่้อบทบาทท่ีแตกต่างกนัอย่างไม่เหมาะสมในสถานการณท่ี์แตกต่าง
กนัจะท าเกิดความผิดปกติทางบุคลิกภาพซึ่งถกูควบคมุหรือไดร้บัอิทธิพลภายนอกมากกว่าตนเอง 

3) การบูรณาการความซื่อตรง ความซื่อตรงท างานไดดี้เมื่อบุคคลปรบัใหเ้ขา้
กับความตอ้งการและแรงจูงใจของตนเองดว้ย ความกระตือรือรน้และความมีชีวิตชีวาช่วยเสริม
ความซื่อตรง มุมมองและความฉลาดทางสังคมเป็นจุดแข็งหลักสองประการท่ีสามารถช่วยให้
บุคคลเข้าใจบริบทได้ นอกจากนีค้วามฉลาดทางอารมณ์ยังช่วยให้บุคคลรูสึ้กเป็นเจ้าของและ
แสดงออกถึงสภาวะภายในของคณุในแบบท่ีรูสึ้กและเป็นจริงส าหรบัคณุ ความเมตตาและความรกั
เป็นคณุลกัษณะอีกสองประการท่ีควบคู่ไปกบัความซื่อตรง 

4) วิธีการบ าบดัดว้ยความซื่อตรง ไดแ้ก่ 
4.1) ประเมินความกลัว การตัดสิน และการปฏิเสธ โดยไตร่ตรองและ

เขียนเกี่ยวกับหา้สถานการณ์ท่ีเน้นคุณ ประเมินแต่ละสถานการณ์ว่าส่วนหน่ึงเกิดจากการยับยั้ง 
ความกลวัการตดัสิน หรือการปฏิเสธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเกิดจากบรรทดัฐานทางสงัคมและความ
คาดหวงั กบัเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครวั พดูคยุถึงวิธีคน้หาวิธีแสดงตวัตนท่ีแทจ้ริง 

4.2) มองหาสถานการณ์ท่ีเอือ้ต่อความเป็นตัวตนของตนเอง ไตร่ตรอง
และเขียนเกี่ยวกบัสถานการณท่ี์ท าใหเ้ป็นตัวของตัวเองไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ ใหค้วามสนใจอย่าง
ใกลช้ิดกับปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกท่ีเอือ้ต่อความเป็นตัวตนของคุณ พดูคุยกับคนสนิทว่าจะ
สรา้งสถานการณเ์ช่นนีไ้ดอ้ย่างไร 
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4.3) ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ท่ีแท้จริง ความเครียดทางจิตใจจ านวนหน่ึง
เกิดขึน้จากการท่ีเราไม่สามารถเชื่อมโยงอย่างแทจ้ริงกับผูอ้ื่นอย่างซื่อตรง ควรทบทวนแบบจ าลอง
ของค าติชมท่ีเป็นของแทแ้ละสรา้งสรรค ์และความสมัพนัธแ์บบสรา้งไม่ไดปิ้ดกัน้ 

4.4) แสวงหาบทบาทท่ีแทจ้ริง แสวงหาบทบาทท่ีมีโครงสรา้งท่ีชัดเจนซึ่ง
ช่วยใหต้นเองมีความจริงใจและซื่อตรง  

4.5) ชีแ้จงความเชื่อมั่นทางศีลธรรม ระบุขอบเขตของความเชื่อมั่นทาง
ศีลธรรมท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดของตนเอง และจะน าความเชื่อมั่นเหล่านีม้าสู่ดา้นอื่นๆ ของชีวิตอย่างไร 
โดยอาจก าหนดเป้าหมายเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีวดัได ้เพื่อปรบัปรุงพฤติกรรมตนเองน าไปสู่ความซื่อตรงท่ี
มากขึน้ 

4. พลงัใจ (Vitality)  
1) ลักษณะของพลังใจ เป็นวิธีการท่ีจะท าใหบ้รรลจุุดมุ่งหมายของชีวิตซึ่งถูก

ท าใหเ้ห็นไดช้ดัเจนจากการตระหนักถึงพลัง ความมีชีวิตชีวา ความต่ืนเตน้ และความกระตือรือรน้ 
จากมมุมองทางจิตวิทยาการขาดพลงัใจท าใหเ้กิดภาวะซึมเศรา้ ความเฉยเมย และความเบื่อหน่าย 
พลังใจรวมถึงอารมณ์ทางบวก เช่น ความสุข ความเบิกบาน และความต่ืนเต้น ตลอดจนความ
สบายใจ ความพึงพอใจ และความอิ่มเอมใจ ถา้หากพลังใจและความกระตือรือรน้ จดุแข็งอันดับ
ต้นๆ ท่ีท าให้บุคคลด าเนินชีวิตอย่างเต็มท่ี ในขณะท่ีใช้ความเพียรด าเนินกิจกรรมประจ าวันให้
ส าเร็จลุล่วง บุคคลควรมีทั้งความเข้มแข็งทางอารมณ์และทางร่างกาย นอกจากนีบุ้คคลมักจะ
ได้รบัแรงบันดาลใจและเปล่ียนความรูสึ้กนีใ้ห้กลายเป็นการสรา้งสรรคแ์ผนการและความมุ่งมั่น 
ในขณะท่ีบุคคลให้ความทุ่มเทอย่างเต็มท่ีกับแผนการของตนเองก็มักจะมีส่วนร่วมในการให้
ก าลังใจผูอ้ื่น ชีวิตท่ีมีความเขม้แข็งจะช่วยใหบุ้คคลไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ท่ีทับซอ้นกันทัง้ทาง
จิตใจและร่างกาย เมื่อขอบเขตของประสบการณท์างความเครียดลดลง ขณะเดียวกันสภาวะอัน
สมบูรณข์องภาวะทางกาย จิต การด ารงชีวิตในสงัคมอย่างปกติสขุจะเพิ่มมากขึน้ 

2) การใชพ้ลังใจอย่างสมดุลเป็นส่ิงส าคัญ แต่ไม่ง่ายท่ีจะแยกแยะระหว่าง
ความสมดุลและการใชม้ากเกินไป ทัง้สองสถานะนีส้ามารถมองไดอ้ย่างง่ายว่าเป็นแรงผลักดัน 
อย่างไรก็ตาม เมื่อใชพ้ลงัใจถูกใชม้ากเกินไปจะสามารถกลายเป็นแรงผลกัดนัท่ีฝังลึกจนกลายเป็น
ส่วนหน่ึงในตัวตนของบุคคล ในทางกลับกันการไม่ใช้พลังใจจะท าให้ยกเลิกแรงผลักดันและ
แรงจงูใจของบุคคล เพื่อการใชง้านท่ีสมดลุ ความกระตือรือรน้และพลงัใจจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเป็น
ส่วนหน่ึงในบุคลิกภาพของบุคคล แต่จะมีความแตกต่างกันออกไปท่ามกลางส่วนอื่นของ
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บุคลิกภาพ ความสมดุลของการใช้พลังใจหมายความว่า บุคคลมุ่งท ากิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความ
กระตืนรือรน้ โดยท่ีไม่ละเลยความรบัผิดชอบอื่น ๆ ของตนเอง 

3) การบูรณาการ พลังใจเป็นจดุแข็งท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสดุจากคณุลกัษณะท่ี
ดีดา้นอื่น เช่น ความรอบคอบ การควบคมุตนเอง ความอยากรูอ้ยากเห็น ความสนกุสนาน และการ
ชื่นชมในความงาม ซึ่งถกูน ามาสรา้งประสบการณอ์นัดีงาม 

4) วิธีการบ าบดัดว้ยพลงัใจ ไดแ้ก่ 
4.1) การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมท่ีต้องท า เงื่อนไขทางจิตวิทยาท่ีท าให้

บุคคลเกิดแรงจูงใจ คือ การเลือกกิจกรรมท่ีตอ้งท ามาหน่ึงกิจกรรมแต่เป็นส่ิงท่ีบุคคลไม่อยากท า 
การใชจุ้ดแข็งของความคิดสรา้งสรรคเ์พื่อท ากิจกรรมในรูปแบบท่ีแตกต่างและน่าต่ืนเตน้นัน้ บุคคล
สามารถเลือกผูร้ว่มมือและลงมือท ารว่มกนักบัเขาได้ 

4.2) การออกไปขา้งนอก การท ากิจกรรมกลางแจง้อย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ
ครัง้ เพราะว่าธรรมชาตินัน้มีส่วนช่วยในการรกัษาไดอ้ย่างยอดเยี่ยม 

4.3) พักผ่อนให้เพียงพอ การปรับสุขอนามัยด้านการนอนโดยมีการ
ก าหนดเวลานอน และสงัเกตการเปล่ียนแปลงระดบัพลงังานท่ีเปลี่ยนแปลง 

4.4) เข้าร่วมชมรมอย่างนอ้ยเดือนละครัง้ อีกทางหน่ึงคือการใชส้มารท์
โฟนถ่ายภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงแนวคิดดา้นพลงัชีวิตหรือความกระตืนรือรน้ของตนเอง 

4.5) การพบปะผูค้นท่ีมีความสุข ใช้เวลากับเพื่อนท่ีมักจะหัวเราะอย่าง
เต็มท่ี สงัเกตไดว้่าเสียงหวัเราะสามารถติดต่อกนัได ้อีกทางหน่ึงคือการดรูายการตลกกบัเพื่อน 

จากแนวคิดความกล้าหาญขา้งตน้ ผู้วิจัยมีความสนใจแนวคิดความกล้าหาญของ 
ปีเตอรส์ันและเซลิกแมน (Peterson และ Seligman, 2004) ประกอบดว้ย คุณลักษณะท่ีเขม้แข็ง
คล้ายกัน (Characteristic strength) ทั้ง 4 ด้าน ไดแ้ก่ ความกล้า ความเพียร ความซื่อตรง และ
พลงัใจ มาใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้

1.3.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างความกลวัและความกลา้หาญ 
โลเปซ; และคนอื่น ๆ (Lopez และคนอื่น ๆ, 2015) ไดอ้ธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างความกลวัและความกลา้หาญไวว้่า ถึงแมจ้ะมีสมมติฐานของความเชื่อมโยงระหว่างความ
กลัวและความกลา้หาญมาหลายศตวรรษแลว้ แต่ก็ยังไม่มีใครเขา้ใจความสัมพันธ์นีดี้นัก หน่ึงใน
นักวิจัยคนแรกท่ีส ารวจความเชื่อมโยงนี ้คือ ราชแมน (Rachman, 1984) ท่ีสังเกตเห็นว่าคนท่ี
หวาดกลวัจะสามารถกระท าส่ิงท่ีกลา้หาญได ้แมค้วามกลา้หาญกบัความไม่เกรงกลวัมกัจะถกูมอง
ว่าเป็นส่ิงท่ีคลา้ยกนั ก็ยงัมีหลายเสียงแยง้ว่า ความมุ่งมั่นแมใ้นยามท่ีหวาดกลวัเป็นรูปแบบความ
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กลา้หาญท่ีบริสุทธิ์ท่ีสุด โดยราชแมนไดเ้สนอว่าความกลา้หาญท่ีแทจ้ริงคือการยินยอมพุ่งเขา้หา
เหตุการณ์อันน่าหวาดหวั่นแม้จะมีส่ิงท่ีบุคคลนั้นกลัวอยู่ด้วยก็ตาม ในกรณีนีก้ารตอบสนองทาง
จิตวิทยา อาจถูกน ามาประเมินถึงการมีอยู่ของความกลัวหรือความเครียดในสถานการณ์เฉพาะ 
เพื่อท่ีจะหาว่าคนท่ีมีความกล้าหาญจะตอบสนองอย่างไร ซึ่งก่อนท่ีจะมาศึกษาเรื่องความกล้า
หาญนั้น ราชแมนได้มุ่งความสนใจไปท่ีการอธิบายความกลัวในจิตใจและการตอบสนองทาง
รา่งกาย และเมื่อเขา้ใจเรื่องของความกลวัและพฤติกรรมตอบสนองท่ีแสดงออกมาโดยถ่องแทแ้ลว้ 
จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความกลา้หาญเป็นล าดับต่อมา โดยอธิบายว่าคนท่ีเคยท าพฤติกรรมท่ีบ่ง
บอกถึงความกลา้หาญมาก่อนอาจตอบสนองทางพฤติกรรมและกายภาพต่อความกลัวในแบบท่ี
ต่างออกไปจากคนท่ีไม่เคยประสบมาก่อน 

1.3.3 ประสบการณภ์ายในของความกลา้หาญ 
ฮนันา, สวีนนีย,์ และ เลสเตอร ์(Hannah, Sweeney, และ Lester, 2007) ไดน้ าเสนอ

ประสบการณ์ภายในของความกล้าหาญ โดยลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวกถูกน าเสนอเพื่อลด
ระดบัความกลวัท่ีเกิดขึน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากภาพประกอบดงัต่อไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 2 ประสบการณภ์ายในของความกลา้หาญ 
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ท่ีมา: Hannah, Sean T.; Sweeney, Patrick J.; & Lester, Paul B. (2007). 
Toward a courageous mindset: The subjective act and experience of courage.  
The Journal of Positive Psychology.  2(2):129-135. 

 
1.3.4 ความกลา้หาญกบัวฒันธรรม 

โลเปซ; และคนอื่น ๆ (Lopez และคนอื่น ๆ, 2015) ไดอ้ธิบายเกี่ยวกับความกลา้
หาญกบัวฒันธรรมว่า การกระท าท่ีเรียกว่ากลา้หาญนัน้ต่างกนัไปในแต่ละวัฒนธรรม เช่น การจุด
ระเบิดพลีชีพท่ีเกิดขึน้ในบางส่วนของโลกถูกมองว่าเป็นคนกลา้หาญได้จากผู้สนับสนุนในกลุ่ม
วัฒนธรรมนั้น ซึ่งเป็นสมาชิกหัวรุนแรงในบางศาสนา อาจกล่าวไดว้่าการกระท าเหล่านีไ้ม่นับว่า
เป็นความกลา้หาญจากสมาชิกของกลุ่มความเชื่ออื่น ๆ ในบางวฒันธรรม อาทิ วฒันธรรมของชาว
เอเชีย และการเลือกท่ีจะไม่แสดงความเห็นส่วนตัวเพื่อรกัษาความปรองดองของกลุ่มอาจเรียกว่า
เป็นความกลา้หาญได ้แมว้่าการแสดงความเห็นออกไปโดยไม่ตอ้งค านึงถึงสถานการณ์อาจเป็น
ความกลา้หาญของอีกวฒันธรรมหน่ึงมากกว่า อาทิ วฒันธรรมตะวนัตก 

นอกจากนี้ ความกล้าหาญในบางวัฒนธรรมอาจต้องถูกยกมาใช้บ่อยกว่า
วัฒนธรรมอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น มาลาลา ยูซัฟไซ สตรีชาวปากีสถานท่ีพบเจอกับการแบ่งแยกและ
อันตรายในแบบท่ีบางวัฒนธรรมไม่เคยพบเจอมาก่อน หรือปัญหาการแบ่งแยกชาติพันธุ์และ
ศาสนาในสหรฐัอเมริกา ท่ีคนต่างเชือ้ชาตินัน้ตอ้งใชค้วามกลา้หาญในการด ารงชีวิตท่ีมีแนวโนม้ว่า
อนัตรายจะพุ่งเขา้หาพวกเขาอยู่ไดเ้สมอ 

1.4 การวดัและการประเมินความกลา้หาญ 
โลเปซ; และคนอื่น ๆ (Lopez และคนอื่น ๆ, 2015) ได้มีการรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกบัแบบประเมินความกลา้หาญสรุปไดด้งันี ้ 
1. ในปี 1976 ลารเ์ซน และไจลส ์(Larsen และ Giles, 1976) ไดคิ้ดคน้แบบ

ประเมินส าหรบัวดัตวัตน ท่ีมีความคลา้ยกับการวัดค่าศีลธรรม และความกลา้หาญในทางสงัคม ท่ี
มีเกี่ยวขอ้งกบัความกลา้หาญทางกาย แบบวดัความกลา้หาญในตวัตนนัน้ประกอบดว้ยชดุค าถาม 
28 ขอ้ และยงัมีค าถาม 22 ขอ้ท่ีเอาไวป้ระเมินความกลา้หาญทางสงัคม ขอ้สนับสนนุทางจิตวิทยา
ของการวิจยัชิน้นีย้งัคงมีอยู่อย่างจ ากดั และไม่ค่อยมีผลงานอื่น ๆ ท่ีมาสนบัสนนุแบบประเมินนี ้

2. ชมิท และโคเซลกา (N. B. Schmidt และ Koselka, 2000) ได้สรา้งแบบ
ประเมินความกลา้หาญท่ีประกอบไปดว้ยชุดค าถาม 7 ขอ้ขึน้มา โดยมี 3 ค าถามท่ีเกี่ยวกับความ
กลา้ในระดับทั่วไป และ 4 ขอ้ท่ีเหลือบอกค่าของความกลา้หาญท่ีเกิดจากความกลัวโดยเฉพาะ ซึ่ง
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เป็นไปได้ว่าจะเป็นหน่วยย่อยของความกล้าหาญเพื่อการด ารงชีวิต แบบประเมินนีผ่้านเกณฑ์
เบือ้งตน้จนพอจะมีความน่าเชื่อถือได ้แต่หลกัฐานท่ีจะมายืนยนัความเท่ียงตรงยงัคงมีไม่เพียงพอ 

3. วูดารด์ (Cooper R. Woodard, 2004) ไดค้น้ควา้ค านิยามของความกล้า
หาญอย่างละเอียดแลว้ว่า เป็นการยินยอมท่ีจะกระท าการเพื่อส่ิงท่ีมีความหมาย อันไดแ้ก่ ความ
น่ายกย่อง เป็นประโยชน ์หรือน ามาประยุกตใ์ชไ้ด ้แม้จะรูสึ้กกลัวอยู่ดว้ยก็ตาม โดยรบัรูไ้ดถ้ึงภัย
คกุคามท่ีแข็งแกรง่กว่าการป้องกนัท่ีมีอยู่ ซึ่งเขาไดน้ าค านิยามนีม้าช่วยในการหาระดบัต่าง ๆ ของ
ความกลา้หาญ แบบประเมินในเชิงจิตวิทยานีไ้ดถ้กูน ามาพัฒนาอยู่เร่ือย ๆ ปัจจุบันเรียกว่า แบบ
ประเมินความกลา้หาญของวดูารด์-พิวรี [WPCS-23]  

4. วูดารด์ และพิวรี่ (Cooper R Woodard และ Pury, 2007) ไดพ้ัฒนาแบบ
ประเมินความกล้าหาญของวูดารด์-พิวรี (WPCS-23) และระบบวัดค่าใหม่นี ้จ  าเป็นต้องใช้การ
วิเคราะหจ์ากค าถามท่ีสรา้งขึน้จากแนวคิดนี ้ซึ่งถกูแบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

4.1 เป็นการยินยอมท่ีจะกระท าการท่ีเป็นความกลา้หาญเพื่อพันธะหรือ
ประโยชนส่์วนตวั 

4.2 เป็นการยินยอมท่ีจะกระท าการท่ีเป็นความกลา้หาญเพื่อความเชื่อ
ส่วนบุคคล เช่น ศาสนา ความรกัชาติ 

4.3 เป็นการยินยอมท่ีจะกระท าการท่ีเป็นความกลา้หาญเพื่อความมีจิต
อาสา และ/หรือสถานการณท่ี์ตอ้งใชศี้ลธรรม  

4.4 เป็นการยินยอมท่ีจะกระท าการท่ีเป็นความกลา้หาญเพื่อสถานการณ์
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัครอบครวั  

5. ปี เตอร์สัน  และเซ ลิกแมน (Peterson และ Seligman, 2004) กลุ่ ม
นกัจิตวิทยาทางบวกไดจ้ดัท าการพัฒนาแบบประเมินจุดเริ่มตน้ (wellsprings measures) และได้
เปล่ียนชื่อมาเป็นแบบประเมินคุณลักษณะท่ีเป็นจุดแข็ง (The Values in Action Inventory of 
Strengths) โดยมีขอ้แตกต่างกนัระหว่างแบบประเมินทัง้ 2 ชดุดงันี ้

5.1 แบบจ า ลอ งแรกขอ งแบบป ระ เมิ น จุด เริ่ม ต้น  (wellsprings 
measures) ประกอบดว้ยชุดค าถาม 5 ขอ้ท่ีพูดถึงความกลา้หาญ ตัวอย่างคือ ฉันลุกขึน้สูใ้นช่วงท่ี
มีการต่อตา้นอย่างเขม้ขน้ 

5.2 แบบประเมินคุณลักษณะท่ีเป็นจุดแข็ง (The Values in Action 
Inventory of Strengths) ประกอบดว้ยการประเมินความกลา้หาญ 4 แบบ ไดแ้ก่ ความกลา้ ความ
เพียร ความซื่อสตัย ์และพลงัใจ  
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6. นอรต์ัน และไวซ์ (Norton และ Weiss, 2009) ไดพ้ัฒนาแบบประเมินใน
ขั้นสุดท้าย โดยมีค าถามท่ีให้ผู้ท าแบบทดสอบลองพิจารณาถึงความเป็นไปได้ท่ีตนจะเกิดการ
กระท าอย่างหน่ึงเมื่อพบกบัความกลวั ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณแ์บบใด  

7. คาสเตนมุลเลอร ์ไกรต์ไมเยอร ์ฟิชเชอร ์และเฟรย ์ได้คิดคน้ค่าวดัเพื่อเอา
ไปประเมินความกล้าหาญแห่งพลเมืองโดยเฉพาะ ถึงแม้ว่าแบบประเมินนี้ถูกตีพิมพ์เป็น
ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ก็ไดใ้หข้้อมูลเกี่ยวกับความกลา้หาญประเภทนีเ้พิ่มเติมจากเดิมและยัง
เป็นแบบประเมินทางจิตวิทยาท่ีสมบูรณอ์ีกดว้ย  

8. นอรต์นั และไวซ ์(Norton และ Weiss, 2009) ไดม้ีการคิดคน้แบบประเมิน
ความกลา้หาญในเด็ก (CM-C) เป็นแบบประเมินท่ีประกอบไปดว้ยชุดค าถาม 12 ขอ้ท่ีไดต้น้แบบ
ของค าถามมาจากลิเคิรต์ เป็นค าถามเกี่ยวกับแนวโนม้ท่ีผูท้  าแบบสอบถามจะมีแนวโนม้ในการมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกลา้หาญ ตัวอย่างขอ้ค าถามเช่น “ฉันรูสึ้กประหม่ากับบางอย่าง แต่
ฉันก็ยงัจะท ามนัต่อไป” และ “ถา้บางอย่างท าใหฉั้นกลวั ฉันจะพยายามหนีห่างจากมนั” นอกจากนี้
ยังมีแบบประเมินส าหรับผู้ปกครอง โดย  มิวริส เมเยอร์ และชูเบิร ์ต (Muris, Mayer, และ 
Schubert, 2010) เป็นตวัเสริมอีกดว้ย 

จากขอ้มลูดงักล่าว ผูว้ิจยัมีความสนใจที่จะน าแบบประเมินคณุลกัษณะท่ีเป็นจดุแข็ง
ของ ปีเตอรส์ัน และเซลิกแมน มาใชพ้ัฒนาแบบประเมินในการวิจัยครัง้นี ้เน่ืองจากประกอบดว้ย
การประเมินความกลา้หาญ 4 แบบ ไดแ้ก่ ความกลา้ ความเพียร ความซื่อตรง และพลงัใจ ของผูท่ี้
ท าแบบวดั 

1.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความกล้าหาญ 
1.5.1 งานวิจยัในประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความกลา้หาญ มีดงันี ้
จริยา อัศวเพรชกูล และคนอื่น ๆ (2558) ไดศึ้กษากพลงัทางบวกของนักเรียนวยัรุน่ท่ี

ก าลงัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยั พบว่า  ค่าเฉล่ียพลงัทางบวกโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ประกอบดว้ย พลงัทางบวกดา้นภมูิปัญญาและความรูด้า้นความกลา้หาญ สมัพนัธภาพ 
และการรูจ้กัใชเ้วลาอย่างสรา้งสรรค ์

กลา้หาญ ณ น่าน และ กฤษดา เชียรวฒันสขุ (2559) ไดศึ้กษาการตรวจเครื่องมือใน
การวัดรูปแบบภาวะผู้ตามท่ีมีความกล้าหาญตามแนวคิดโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ ตาม
แนวคิดของ Chaleff ท่ีได้ระบุ 5 พฤติกรรมท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของผู้ตามท่ีได้แสดงออกใน
บทบาทของผูต้ามท่ีมีความกลา้หาญ ประกอบดว้ย 1. ความกลา้รบัผิดชอบจากการกระท าของตน 
(Courageous to assume responsibility) 2. ความกล้าอาสาช่วยท างาน (Courageous to 
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serve) 3. ความกล้าหาญ ต่อ ส่ิงท่ีท้าทาย (Courageous to challenge) 4. ความกล้าร่วม
เปล่ียนแปลงองค์กร (Courageous to participate in transformation) 5. ความกล้าหาญท่ีจะ
ด าเนินการอย่างมีศีลธรรม (Courageous to take moral action) โดยการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis: FA) การศึกษานี้ได้ท าการศึกษาในอุตสาหกรรมรถยนต์โดย
พิจารณากลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานระดบัปฏิบัติการท่ีท างานอยู่ในโรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนตท่ี์
ตัง้อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และมีสถานภาพเป็นพนักงานประจ าซึ่งมีประชากรทัง้สิน้ 
2,735 คน ซึ่งท าการค านวณกลุ่มตวัอย่างได ้399 คน ผลการศึกษาพบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั .000 

อรอนงค ์รองสวสัด์ิ (2560) ศึกษาปัญหาท่ีส าคญัเกี่ยวกับปัญหาทางจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล เหตุผลและการแสดงออกถึงความกลา้หาญ
ทางจริยธรรมในการจดัการกับปัญหาทางจริยธรรม รวมถึงผลลพัธจ์ากการกระท าท่ีแสดงถึงความ
กลา้หาญทางจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 จ านวน 50 คน พบว่า ความกลา้หาญทาง
จริยธรรม ช่วยใหน้กัศึกษาสามารถเผชิญกบัปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.5.2 งานวิจยัในต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความกลา้หาญ มีดงันี ้
วูดาร์ด (Cooper R. Woodard, 2001) ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

ความเครียด การเผชิญความเครียดและการท างานทางสรีรวิทยา ผลการวิจัยพบว่า  มี
ความสัมพนัธร์ะหว่างการวัดความกลา้หาญและเครื่องมือท่ีสรา้งขึน้ในการศึกษาครัง้นี ้นอกจากนี้
ยงัมีความสมัพันธร์ะหว่างแบบวดัและความกลา้หาญ แมว้่าจะไม่ไดม้ีการเปล่ียนแปลงการท างาน
ทางสรีรวิทยาท่ีเกิดจากความกลา้หาญ 

พิวรี่ โควอลสกี และสเปียร์แมน (Pury, Kowalski, และ Spearman, 2007) 
ศึกษาความแตกต่างระหว่างความกล้าหาญทั่วไปและความกล้าหาญส่วนบุคคลของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 250 คน เป็นหญิง 151 คน ได้เขียนเกี่ยวกับช่วงเวลาท่ีพวกเขาแสดง
ความกล้าหาญ จากนั้นจึงให้คะแนนการกระท าหลายครั้ง รวมถึงความกล้าหาญส่วนตัวและ
โดยทั่วไป การกระท าท่ีมีความกล้าหาญโดยทั่วไปนั้นเกิดขึน้ด้วยความมั่นใจมากขึน้ ความกลัว
นอ้ยลง และขอ้จ ากัดส่วนบุคคลน้อยลง การกระท าท่ีมีความกล้าหาญส่วนตัวสูงนั้นเกิดขึน้ดว้ย
ความกลัวมากขึน้ แม้จะยากกว่าก็ตาม ทัง้ขอ้มูลการใหค้ะแนนและการบรรยายสนับสนุนความ
แตกต่างพืน้ฐานนี ้ซึ่งอาจเพิ่มความแม่นย าของการวิจยัความกลา้หาญในอนาคตและมีผลกระทบ
ต่อการรกัษา 
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วิททิงตัน และแม็ค (Whittington และ Mack, 2010) ศึกษาความกล้าหาญท่ี
สรา้งแรงบันดาลใจในเด็กผู้หญิง โดยการประเมินแนวทางปฏิบัติและผลลัพธ์เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการศึกษาตามประสบการณ์การผจญภัยส าหรับเด็กผู้หญิง กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นเด็กผูห้ญิงจ านวน 100 คน การวิเคราะหข์อ้มูลบ่งชีว้่าเด็กผูห้ญิงเพิ่มความกลา้หาญ
ทางร่างกายและการแสดงออก และพัฒนาความกล้าหาญทางศีลธรรมผ่านการมีส่วนร่วม 
แนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุท่ีใชเ้พื่อสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ด็กผูห้ญิงกลา้ไดก้ลา้เสีย 

บรีเดน (Breeden, 2012) ศึกษาผลของทศันคติ ความอ่อนนอ้มถ่อมตน สถานท่ี
แห่งการควบคมุ และความพึงปรารถนาทางสังคมต่อการรบัรูถ้ึงความกลา้ยกย่องในนักศึกษาชาย
และประชากรทหาร พบว่า คะแนนความกลา้หาญเพิ่มขึน้เมื่อรายงานถึงผูอ้ื่นมากกว่าตนเอง และ
คะแนนท่ีต ่ากว่าโดยทหารเกณฑเ์มื่อเปรียบเทียบกับพลเรือน ส่ิงนีบ้่งชีถ้ึงการสนับสนนุผลของการ
ไม่เห็นส่ิงอื่นนอกจากความกลา้หาญรวมถึงทัศนคติของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีแยกการรบัรูค้วามกลา้หาญ
ของทหารและพลเรือน 

ฮารด์ดี ้(Hardy, 2016) ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผูป้ระกอบการ
และผูท่ี้เพิ่งเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการรบัรูถ้ึงความส าคัญของความกลา้หาญในการ
เร่ิมตน้ธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัระหว่างผูป้ระกอบการและผูท่ี้
เพิ่งเร่ิมตน้เป็นผูป้ระกอบการเกี่ยวกบัการรบัรูถ้ึงความกลา้หาญท่ีมีความส าคญัในการเริ่มตน้ธุรกิจ 
ผูใ้หส้มัภาษณเ์กือบทกุคนมองว่าความกลา้หาญเป็นส่ิงส าคญัในการเริ่มตน้ธุรกิจ 

โชคกาลิงกัม  และนอร์ตัน (Chockalingam และ Norton, 2019) ศึกษาการ
เผชิญหนา้กบัส่ิงเรา้ท่ีกระตุน้ความกลัว บทบาทของความกลา้หาญและอิทธิพลของความส าคัญ
ต่องาน โดยประเมินความกล้าหาญ ความเพียรแม้จะกลัว ในความสัมพันธ์ระหว่างความวิตก
กงัวล แนวทางพฤติกรรมและความส าคัญกับงาน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอาย ุ18 - 30 ปี จ านวน 
28 คน ซึ่งมีความกลวัแมงมมุสูง การศึกษานีใ้หห้ลกัฐานพืน้ฐานว่า 1) การรายงานตนเองสามารถ
ท านายความกลา้หาญของพฤติกรรมไดเ้หนือความกลัว 2) การรบัรูถ้ึงอิทธิพลของพฤติกรรมท่ีมี
ความส าคญัต่องาน การคน้พบนีช้่วยเพิ่มความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ถึงบทบาทของงานท่ีส าคญัในการ
แสดงความกลา้หาญทางพฤติกรรม การแสดงความกลา้หาญในสถานการณ์ท่ีกระตุน้ความวิตก
กงัวลนัน้เกี่ยวขอ้งกบัการเอาชนะแรงจงูใจเชิงพฤติกรรมของการตอบสนองต่อความกลวั 
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2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
2.1.1 ความหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

ทรอทเซอร ์(Troutzer, 2006) ใหค้วามหมายไวว้่า เป็นปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มท่ี
เกิดจากความรว่มมือ การแบ่งปันประสบการณจ์ากการใหข้อ้มลูทัง้บวกและลบ ภายใตบ้รรยากาศ
ท่ีอบอุ่น ก่อให้เกิดความเชื่อใจ การยอมรบักันและกัน โดยผู้ให้ค าปรึกษาเป็นผู้เอือ้อ  านวยต่ อ
สมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกไดพ้ัฒนาตนเอง ป้องกันแกไ้ขในประเด็นปัญหา ซึ่งกระบวนการนีจ้ะ
ประกอบไปด้วยการชีน้  า ชีแ้นะ การให้ขอ้มูล และการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแกไ้ขปัญหา (V. 
Schmidt, 2008) และน าไปสู่การพัฒนาตนเองเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตน โดยอาจ
เกี่ยวกบัการศึกษา อาชีพและสงัคม น าไปสู่การฟ้ืนฟูและพฒันาบุคลิกภาพทัง้ภายนอกและภายใน 
(Corey, 2012) 

นอกจากนีเ้พราท ์และวัดกินส ์(Prount และ Wadkins, 2014) ไดก้ล่าวไวว้่าการ
ใหค้ าปรึกษากลุ่มเป็นการเขา้ถึงคนจ านวนมากในเวลาเดียวกัน เป็นกระบวนการและผลเชิงบวกท่ี
สรา้งโอกาสใหก้ับสมาชิกท่ีมีเป้าหมายและวตัถปุระสงคเ์ดียวกนั มีปฏิสัมพันธ์กนั ใหก้ าลังใจ และ
ยังเกิดการรับรูแ้ละการเรียนรูผ่้านต้นแบบ โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาคอยให้การเอื ้ออ านวย และ
สนับสนุนช่วยเหลือต่อสมาชิก ให้มุ่งแนวทางในการแก้ปัญหานั้น อีกทั้งยังช่วย เอื ้ออ านวยให้
บรรยากาศของกลุ่มมีความอบอุ่นเป็นกันเอง พรอ้มท่ีจะเปิดเผยตนเอง ให้สมาชิกได้รบัโอกาส
แสดงความคิดเห็น ความรูสึ้กต่าง ๆ ภายในจิตใจ สามารถประเมินตนเอง ยอมรับและเผชิญ
ปัญหา แบ่งปันแลกเปล่ียนกับสมาชิกภายในกลุ่ม โดยตระหนักไดว้่าผูอ้ื่นก็สามารถมีปัญหาได้
เช่นกนั 

สรุปไดว้่าการใหค้ าปรกึษากลุ่ม หมายถึง กระบวนการท่ีมีการปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง
ผูใ้หค้ าปรึกษาและสมาชิกกลุ่มท่ีมีความตอ้งการเดียวกันคือ ปรบัปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนา
พฤติกรรม โดยสมาชิกในกลุ่มมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและความรูสึ้ก ส ารวจตนเอง ยอมรับ
ตนเอง ยอมรบัความคิดเห็นของตนเองและผูอ้ื่น สามารถหาแนวทางในการแกปั้ญหาของตน จาก
การฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และได้ก าลังใจจากสมาชิกกลุ่มภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่น 
ไวใ้จซึ่งกันและกนั ใหเ้กียรติต่อกนั โดยมีผูใ้หค้ าปรกึษาเป็นผูเ้อือ้อ  านวยภายในกลุ่ม และกลา้ท่ีจะ
เผชิญกบัสถานการณท่ี์ยากล าบากเพื่อพฒันาตนเองไปยงัเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

2.1.2 หลกัการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
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Corey (2012) กล่าวว่า การใหค้ าปรึกษาแบบกลุ่มเหมาะอย่างยิ่งส าหรบัวัยรุ่น 
เน่ืองจากเป็นพื ้นท่ีส าหรับแสดงความรูสึ้กท่ีแตกต่างกัน ได้ส ารวจความสงสัยในตนเอง และ
แบ่งปันขอ้กังวลของตนเองกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเดียวกนั กลุ่มเปิดโอกาสใหว้ยัรุ่นตัง้ค าถามถึง
ค่านิยมของตนอย่างเปิดเผยและปรบัเปล่ียนส่ิงท่ีจ าเป็นต้องเปล่ียน ในกลุ่มนีว้ัยรุ่นเรียนรูท่ี้จะ
ส่ือสารกบัเพื่อนสมาชิก ไดร้บัประโยชนจ์ากแบบจ าลองท่ีผูน้  าจดัเตรียมไว ้และสามารถทดลองกับ
ความเป็นจริงและทดสอบขีดจ ากัดของตนเองได้อย่างปลอดภัย เน่ืองจากมีโอกาสโต้ตอบใน
สถานการณก์ลุ่ม ผูเ้ขา้รว่มสามารถแสดงขอ้กงัวล รบัฟังความคิดเห็น และสามารถช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันบนเส้นทางสู่การเข้าใจและการยอมรับตนเอง  โดยมีแนวทางเพื่อเพิ่มโอกาสของ
ประสบการณก์ลุ่มท่ีประสบความส าเร็จส าหรบัสมาชิกทกุคน ดงันี ้

1. เรียนรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผู้น าว่ามีอิทธิพลต่อ
ความคิดและพฤติกรรมของตนเองอย่างไร 

2. ระบุสมมติฐานพืน้ฐานของผูน้  ากลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน าไปใชก้ับ
ความหลากหลายในวฒันธรรม ชาติพนัธุ ์เชือ้ชาติ เพศ ชนชัน้ ศาสนา และอตัลกัษณท์างเพศ  

3. รบัรูว้่าการเผชิญหนา้ทัง้หมดมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
4. ความแตกต่างของแต่ละบุคคลและยอมรับว่าความหลากหลายช่วย

ส่งเสริมการเรียนรูท่ี้จะใหค้วามสนใจกบัจดุรว่มท่ีมีอยู่ในหมู่ผูค้นท่ีมีภมูิหลงัท่ีหลากหลาย 
5. ตระหนักว่าไม่จ  าเป็นต้องเรียนรูทุ้กอย่างเกี่ยวกับภูมิหลังทางวัฒนธรรม

ของสมาชิกกลุ่ม  
6. สอนสมาชิกถึงวิธีปรบัตวัเขา้กบัประสบการณก์ลุ่มเพื่อพบกบัความทา้ทาย

ท่ีพวกเขาเผชิญในชีวิตประจ าวนั   
7. ตระหนักถึงความส าคัญของความยืดหยุ่นในการใชว้ิธีการท่ีใชก้ับสมาชิก

กลุ่มอย่ายึดติดกบัเทคนิคใดเทคนิคหน่ึง หากไม่เหมาะสมกบัสมาชิกกลุ่มท่ีก าหนด  
8. การฝึกฝนจากมุมมองของความหลากหลายทางวฒันธรรมสามารถท าให้

กระบวนการง่ายขึน้ 
เพ็ญนภา กุลนภาดล (2560) กล่าวถึงการใหค้ าปรกึษาวัยรุน่ว่าแตกต่างจากการ

ใหค้ าปรึกษาผูใ้หญ่ ผูใ้หก้ารปรกึษาตอ้งเคารพในความสามารถและการเลือกท่ีจะรบัผิดชอบชีวิต
ของวัยรุ่น เน่ืองจากวัยรุ่นยังอยู่ในกระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์ส่วนบุคคล โดยมีหลักการท่ี
ส าคญัท่ีผูใ้หค้ าปรกึษาตอ้งค านึงถึงดงันี ้

1. มีความรู ้ความสามารถตามหลกัสากล  
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2. เป็นผูเ้อือ้อ  านวยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในกระบวนการต่าง ๆ 
3. มีการฝึกจนช านาญ 
4. มีจรรยาบรรณและพิทกัษ์สิทธิ์ของผูร้บัค าปรกึษา 
5. มีการสรา้งสมัพนัธภาพเพื่อใหก้ารช่วยเหลือเป็นอย่างมีศกัยภาพ 

กล่าวโดยสรุป หลักการให้ค าปรึกษากลุ่ม กลุ่มควรเป็นพื ้นท่ีส าหรับแสดง
ความรูสึ้กท่ีแตกต่างกัน เปิดโอกาสให้วัยรุ่นตั้งค าถามอย่างเปิดเผย เรียนรูท่ี้จะส่ือสารกับเพื่อน
สมาชิก ไดร้บัประโยชนจ์ากแบบจ าลองท่ีผูน้  าจดัเตรียมไว ้สามารถทดสอบขีดจ ากัดของตนเองได้
อย่างปลอดภยั รบัฟังความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกนับนเสน้ทางสู่การเขา้ใจและการยอมรบัตนเอง 

2.1.3 เป้าหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
Corey (2012) กล่าวว่า ตามหลักการแล้ว สมาชิกจะตัดสินใจเป้าหมายเฉพาะ

ของประสบการณ์กลุ่มด้วยตนเอง เป้าหมายท่ีเป็นไปได้บางประการส าหรบัสมาชิกของการให้
ค าปรกึษากลุ่ม มีดงันี ้

1. เพื่อเพิ่มความตระหนักรูใ้นตนเอง หรือพัฒนาความรูสึ้กมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวั 

2. เพื่อตระหนักถึงความตอ้งการและปัญหาของสมาชิกร่วมกัน และพัฒนา
ความรูสึ้กเชื่อมโยง 

3. เพื่อช่วยใหส้มาชิกเรียนรูว้ิธีสรา้งความสมัพนัธท่ี์มีความหมายและใกลช้ิด 
4. เพื่อช่วยสมาชิกในการค้นหาทรัพยากรภายในขอบเขตท่ีขยายออกไป 

ครอบครวัและชมุชนเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการขอ้กงัวล 
5. เพื่อเพิ่มการยอมรบัในตนเอง ความมั่นใจในตนเอง การเคารพตนเอง และ

เพื่อใหไ้ดม้มุมองใหม่ของตนเองและผูอ้ื่น 
6. เพื่อเรียนรูว้ิธีการแสดงอารมณข์องตนเองในทางท่ีดีต่อสขุภาพ 
7. เพื่อพัฒนาความตระหนัก และความเห็นอกเห็นใจต่อความตอ้งการและ

ความรูสึ้กของผูอ้ื่น 
8. เพือ่หาวิธีอื่นในการจดัการกับปัญหาการพฒันาตามปกติและการแกไ้ขขอ้

ขดัแยง้บางอย่าง 
9. เพื่อเพิ่มการก ากับตนเอง การพึ่งพาอาศัยกัน และความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและผูอ้ื่น 
10. เพื่อใหต้ระหนกัถึงทางเลือกของตนและท าทางเลือกอย่างชาญฉลาด 
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11. เพื่อวางแผนเฉพาะส าหรบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางอย่าง 
12. เพื่อเรียนรูท้กัษะทางสงัคมท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
13. เรียนรูท่ี้จะโตแ้ยง้ผูอ้ื่นดว้ยความเอาใจใส่ ยอมจ านน ความซื่อสัตย ์และ

ความตรงไปตรงมา 
14. เพื่อชีแ้จงค่านิยมของตนเองและตดัสินใจว่าจะแกไ้ขหรือไม่และอย่างไร 

ลักขณา สริวัฒน ์(2560) ไดอ้ธิบายว่า เป้าหมายของการใหค้ าปรึกษากลุ่มเป็น
การช่วยให้เกิดการรูเ้ท่าทันตนเอง เลือกแนวทางให้เหมาะกับตนเอง และอยู่ในสังคมได้ตาม
อตัภาพอย่างมีความสขุ 

กล่าวโดยสรุป เป้าหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม เพื่อให้สมาชิกค้นหา
เอกลักษณ์ของตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ได้มุมมองใหม่ของตนเองและผู้อื่น  
ตระหนกัถึงทางเลือกของตน ช่วยใหส้มาชิกในการบรรลเุป้าหมายท่ีระบุไว ้และขึน้อยู่กบัตวัสมาชิก
เองท่ีจะตัดสินใจว่าตอ้งการเปล่ียนแปลงอะไร โดยผูน้  ากลุ่มตอ้งเคารพในความสามารถและการ
เลือกของสมาชิก 

2.1.4 ขัน้ตอนการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
Corey (2012) ไดอ้ธิบายขัน้ตอนไวด้งันี ้

1. ขั้นก่ อนการจัดกลุ่ ม และการก่ อตัวขอ งกลุ่ ม  (Pregroup Issues - 
Formation of the Group) เพื่อให้กลุ่มประสบความส าเร็จผู้น ากลุ่มต้องอุทิศเวลาการวางแผน  
โดยการรา่งขอ้เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีมีจุดประสงคพ์ืน้ฐานของกลุ่ม จ านวนประชากรท่ีรบั
บริการ เหตผุลท่ีชัดเจนส าหรบักลุ่มคือ ความจ าเป็นและเหตผุลของวิธีการประกาศกลุ่มเฉพาะนั้น
การรับสมัครสมาชิก กระบวนการคัดกรองและคัดเลือกสมาชิก ขนาดและระยะเวลาของกลุ่ม 
ความถี่และเวลาในการประชุม โครงสรา้งและรูปแบบกลุ่ม วิธีการเตรียมสมาชิก ไม่ว่าจะเปิดหรือ
ปิดกลุ่ม เป็นไปโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจ ตลอดจนขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ไม่ควร
เครียดเกินไปท่ีการเตรียมตวัผูน้  าในระยะการสรา้งนีม้ีความส าคญัต่อผลลพัธข์องกลุ่ม 

2. ขัน้เร่ิมตน้ การปฐมนิเทศและการส ารวจ (Initial Stage - Orientation and 
Exploration) สมาชิกจะเรียนรูว้ิธีการท างานของกลุ่ม ก าหนดเป้าหมายของตนเอง ชีแ้จงความ
คาดหวัง และมองหาต าแหน่งในกลุ่ม สมาชิกจะมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากพวกเขาก าลังคน้พบ 
ทดสอบขีดจ ากดัและสงสยัว่าจะไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มหรือไม่ 

3. ขั้นเปล่ียนผ่าน การจัดการกับการต่อต้าน (Transition Stage - Dealing 
with Resistance) สมาชิกจะจดัการกบัความวิตกกงัวล การป้องกนั ความขดัแยง้ และความสบัสน
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เกี่ยวกับการมีส่วนรว่มในกลุ่ม ถา้ระดับของความไวว้างใจไดถู้กก าหนดขึน้ในช่วงเริ่มตน้ สมาชิก
จะเต็มใจแสดงความรูสึ้ก ความคิด และปฏิกิริยาบางอย่างท่ีพวกเขาอาจไม่เต็มใจท่ีจะพูดในช่วง
ก่อนหนา้นี ้ผูน้  าควรช่วยใหส้มาชิกเรียนรูว้ิธีเร่ิมจดัการกบัขอ้กงัวลท่ีน าพวกเขามาท่ีกลุ่ม 

4. ขั้นด าเนินการ การท างานร่วมกันและการจัดการเวลา (Working Stage-
Cohesion and Productivity)  มีลักษณะเฉพาะจากความมุ่งมั่นของสมาชิกในการส ารวจปัญหา
ส าคัญ ในขั้นนีร้ะดับการท างานร่วมกันท่ีสูงขึน้ ความคิดท่ีชดัเจนขึน้เกี่ยวกับส่ิงท่ีสมาชิกตอ้งการ
จากกลุ่มของพวกเขา และระดับปฏิสัมพันธ์ท่ีเข้มข้นขึน้ระหว่างสมาชิกเป็นคุณลักษณะของ
ขัน้ตอนการท างาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีสมาชิกมีแนวโนม้ท่ีจะตระหนักว่าพวกเขามีความรบัผิดชอบ
ต่อชีวิตของพวกเขา ทัง้นีผู้้น าและสมาชิกคนอื่นจะไม่พยายามตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินการ
กลุ่มหรือก าหนดขอ้ก าหนดส าหรบัสมาชิกคนอื่น 

5. ขั้นยุติกลุ่ม ความมั่นคงและการสิน้สุด  (Final Stage - Consolidation 
and Termination) ทกัษะการเป็นผูน้  ากลุ่มหน่ึงท่ีส าคญัอย่างยิ่งเมื่อกลุ่มพัฒนาและก าลงักา้วไปสู่
ขัน้ตอนสุดทา้ย คือ ความสามารถในการช่วยเหลือสมาชิกในการถ่ายโอนส่ิงท่ีพวกเขาได้เรียนรูใ้น
กลุ่มไปยงัสภาพแวดลอ้มภายนอก 

6. ขั้นหลังการยุติกลุ่ม การประเมินและติดตามผล (Postgroup Issues - 
Evaluation and Follow - Up) เป็นการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใหแ้น่ใจว่ามีการประเมินอย่าง
ต่อเน่ืองและออกแบบขั้นตอนการติดตามผลส าหรับกลุ่ม โดยผู้น าควรค านึงถึงการช่วยสมาชิก
ประเมินประสิทธิผลของประสบการณก์ลุ่ม และควรมีการติดตามผลแบบใดหลงัจากสิน้สดุกลุ่ม 

พชัราภรณ ์ศรีสวสัด์ิ (2557) ไดอ้ธิบายกระบวนการใหบ้รรลเุป้าหมายไวด้งันี ้
1. ขั้นตอนการเร่ิมตน้กลุ่ม (Pre-group issues) เป็นขั้นของการวางแผนโดย

การเขียนโครงการด าเนินกลุ่ม โดยการคัดเลือกสมาชิก คุณลักษณะของกลุ่มท่ีคล้ายคลึงกันหรือ
แตกต่างกัน  ขนาดของกลุ่ม ระยะเวลา และสถานท่ี  ซึ่งการพิจารณาในการการเลือกสมาชิกกลุ่ม 
คือ สมาชิกนั้นควรจะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของกลุ่ม โดยพิจารณาว่ากลุ่มเหมาะสม
ส าหรบัตนหรือไม่ ตอ้งมีการเตรียมตัวเพื่อเขา้กลุ่มดว้ยทัศนคติเชิงบวก ในส่วนบทบาทของผูน้  า
กลุ่มคือ ตอ้งระบุเป้าหมายของกลุ่ม เขียนร่างโครงการเพื่อเป็นขอ้มูล จากนั้นด าเนินการคดัเลือก
สมาชิกและท่ีส าคญัควรฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อด าเนินกลุ่มใหบ้รรลตุามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

2. ขั้นเร่ิมตน้กลุ่ม (Initial stage) เป็นขั้นของการวางโครงสรา้ง ส ารวจความ
ตอ้งการและก าหนดทิศทาง ในขัน้นีค้วรสรา้งสมัพันธภาพใหเ้กิดความไวว้างใจกนั เพราะเน่ืองจาก
เป็นขั้นท่ีสมาชิกเกิดความวิตกกังวล ลังเลสงสัยและต่อตา้น ผูน้  ากลุ่มจึงมีบทบาทส าคัญในการ
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สรา้งบรรยากาศใหเ้กิดการเปิดเผยตนเอง ช่วยใหส้มาชิกก าหนดเป้าหมายดว้ยการสรา้งแรงจูงใจ
และท้าทาย แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ ก าหนดโครงสรา้งวางแนวทางการพัฒนากลุ่ม เพื่อ
เอือ้อ  านวยใหก้ลุ่มด าเนินไปไดด้ว้ยดีและท าใหส้มาชิกรูสึ้กอบอุ่น ปลอดภยั และไวว้างใจ 

3. ขั้นการเปล่ียนแปลง (Transition stage) ขั้นนีเ้ป็นขั้นก่อนการท างาน ซึ่ง
ผูน้  ากลุ่มควรใชท้กัษะในการช่วยเหลือสมาชิกในการลดปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นความวิตก
กังวล ความขัดแยง้และความพยายามในการควบคุมความขัดแย้ง การท้าทายของกลุ่มต่อผูน้  า
กลุ่ม การต่อตา้นของสมาชิก ดังนั้นผู้น ากลุ่มจึงควรมี ทัศนคติและวิธีด าเนินการอย่างเหมาะสม 
ดว้ยการเป็นตวัแบบ สรา้งก าลงัใจ เพื่อใหส้มาชิกเห็นความสามารถของตนเอง เกิดความรูสึ้กอิสระ 
และการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

4. ขัน้การท างาน (Working stage) ขัน้นีเ้ป็นขั้นการท างานรว่มกนั ซึ่งสมาชิก
จะเกิดความเต็มใจ และเปิดเผยเชิงลึก อดทนต่อความกดดัน แบ่งปันแลกเปล่ียนข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา และกลุ่มจะอนุญาตให้สมาชิกไดก้ล่าวถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มอย่างเสรีเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในตนเองมากขึน้ มาจากความผกูพันท่ีเกิดขึน้ภายในกลุ่ม ผูน้  ากลุ่มควรมีขอ้ตกลง
รว่มกันเพื่อใหก้ลุ่มเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งทัง้การท างานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ควรมุ่งเน้นไปท่ี
ปฏิสัมพันธ์ ท่ีน่ีและขณะนี ้สมาชิกเข้าใจและรับผิดชอบต่อเป้าหมายท่ีวางไว้ และเต็มใจท่ีจะ
เปลี่ยนแปลง มีความรูสึ้กเป็นส่วนหน่ึง และมีการประเมินความพึงพอใจอย่างต่อเน่ือง ในขัน้นีผู้น้  า
กลุ่มควรเป็นตน้แบบดว้ยการใส่ใจและเปิดเผยตนเอง ใหแ้รงเสริมและส่งเสริมความเขา้ใจ ตีความ
พฤติกรรมอย่างเหมาะสม 

5. ขัน้ยติุกลุ่ม (Final stage) ขั้นนีเ้ป็นขัน้ท่ีสมาชิกจะไดร้บัก าลังใจ ท าใหเ้กิด
ความกล้าในการแสดงออกอย่างมั่นใจ และสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ใน
ชีวิตได ้ซึ่งผูน้  ากลุ่มนั้นควรพูดคุยถึงประสบการณท่ี์ไดเ้รียนรูภ้ายในกลุ่ม การแลกเปล่ียนแบ่งปัน
ทศันคติ การใหแ้ละรบัขอ้มลูตอบกลับ การพูดถึงส่ิงท่ีคา้งคาใจ ผูน้  ากลุ่มควรท่ีจะใหก้ าลังใจในขั้น
นี ้เพื่อใหส้มาชิกเปลี่ยนแปลง และน าส่ิงท่ีไดไ้ปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม 

6. ขัน้ประเมินและติดตามผล (Post group issues) เป็นขัน้ท่ีสมาชิกจะไดร้บั
โอกาสแสดงออกหลังจากท่ีไดยุ้ติกลุ่มแลว้ เป็นช่วงท่ีควรส่งเสริมใหส้มาชิกมีความมั่นใจมากขึน้ 
ผูน้  ากลุ่มจะน าผลการประเมินไปปรบัใช้และพัฒนาในการให้ค าปรึกษากลุ่มต่อไป การประเมิน
สามารถท าไดต้ลอดระยะเวลาท่ีด าเนินกลุ่ม เพื่อปรบัปรุงภาพรวมของกลุ่ม และยังสามารถท าได้
หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์สมาชิกเป็นรายบุคคล สัมภาษณ์ผู้ใกล้ชิดของสมาชิก การสังเกต
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พฤติกรรม ใชแ้บบสอบถามเป็นตน้ นอกจากผูน้  ากลุ่มจะไดผ้ลลัพธ์การด าเนินกลุ่มท่ีเกิดขึน้แล้ว 
ยงัไดส้ะทอ้นความเป็นจริงของสมาชิกในการมองตนเองจากกลุ่ม 

สรุปได้ว่า ขั้นตอนการให้ค าปรึกษากลุ่มมีดังนี้ หมายถึง ขั้นเริ่มต้นกลุ่มการ
ปฐมนิเทศและการส ารวจ ขัน้ด าเนินการ หมายถึง ขัน้ท่ีสมาชิกจะไดส้ ารวจปัญหาของตนเองอย่าง
ลึกซึง้ และมีการแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นยุติกลุ่ม เป็นขั้นสุดทา้ยของกระบวนการกลุ่ม 
ผู้น ากลุ่มท าการส ารวจความคิดเห็นจากสมาชิกกลุ่ม ให้การเสริมแรงเพื่อให้สมาชิกเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญกบัสถานการณต่์าง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในชีวิตได ้

2.1.5 ประโยชนข์องการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
Corey (2012) นอกเหนือจากขอ้ดีของสมาชิกในการบรรลุเป้าหมายท่ีระบุไวแ้ลว้ 

การใหค้ าปรึกษาแบบกลุ่มยังช่วยสรา้งโลกในชีวิตประจ าวันของสมาชิกขึน้ใหม่ โดยเฉพาะหาก
สมาชิกมีความหลากหลายตามอายุ ความสนใจ ภูมิหลัง สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ประเภทของปัญหา กลุ่มไดน้ าเสนอตวัอย่างการต่อสูแ้ละความขดัแยง้ของสมาชิกความเป็นจริงใน
กลุ่มท่ีคลา้ยกับท่ีพวกเขาประสบภายนอกกลุ่ม และความหลากหลายท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ
กลุ่มยังส่งผลให้เกิดการให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีหลากหลาย กลุ่มน าเสนอความเข้าใจและการ
สนบัสนนุ ซึ่งส่งเสริมความเต็มใจของสมาชิกในการส ารวจปัญหาท่ีพวกเขาน ามาสู่กลุ่ม สมาชิกจะ
ได้สัมผัสถึงความเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มผ่านการท างานร่วมกันท่ีพัฒนาขึน้ สมาชิกในกลุ่มจะได้
เรียนรูว้ิธีท่ีจะมีความสนิทสนม ความห่วงใย และความทา้ทาย ในบรรยากาศท่ีเอือ้อาทรนีส้มาชิก
สามารถทดลองพฤติกรรมใหม่ ๆ เมื่อพวกเขาฝึกพฤติกรรมเหล่านีใ้นกลุ่ม สมาชิกจะไดร้บัก าลงัใจ
และเรียนรูว้ิธีน าความรูใ้หม่มาสู่ชีวิตนอกประสบการณ์ของกลุ่ม ในท้ายท่ีสุดนั้นขึน้อยู่กับตัว
สมาชิกเองท่ีจะตัดสินใจว่าพวกเขาตอ้งการเปล่ียนแปลงอะไร พวกเขาสามารถเปรียบเทียบการ
รบัรูท่ี้พวกเขามีต่อตนเองกับการรับรูท่ี้ผู้อื่นมีเกี่ยวกับพวกเขาแล้วตัดสินใจว่าจะท าอย่างไรกับ
ขอ้มลูนัน้ได ้

สรุปได้ว่า ประโยชน์การให้ค าปรึกษากลุ่ม สามารถช่วยเหลือกลุ่มบุคคลท่ีมี
ลกัษณะไม่แตกต่างกันเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและแกปั้ญหา ภายใตบ้รรยากาศท่ีเอือ้อาทร มี
การใหก้ าลงัใจและสามรถน าความรูใ้หม่ไปปรบัใชน้อกประสบการณข์องกลุ่ม 

2.1.6 ขนาดของกลุ่ม 
Corey (2004) ไดก้ล่าวว่า ควรมี 8 คน จะเอือ้ต่อประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
Corey (2012) กล่าวว่า กลุ่มท่ีมีความต่อเน่ืองกัน ควรมีจ านวนสมาชิก 8 คน 

และผูน้  ากลุ่ม 1 คน เป็นขนาดกลุ่มท่ีดี 
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คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2543) กล่าวไวว้่า จ านวนสมาชิกควรอยู่ระหว่า 6-15 คน 
ไม่ควรเกิน 15 คน แต่ถา้จ านวนนอ้ยกว่า 6 คน จะท าใหก้ารแลกเปล่ียนความคิดของสมาชิกนอ้ย
เกินไป 

วัชรี ทรพัยม์ี (2556a) กล่าวว่า ควรมี 6-8 คน เพราะหากมีมากเกินไปจะท าให้
ผู้รับบริการแต่ละคนไม่มีโอกาสได้ส ารวจตนเพียงพอ ผู้ให้บริการปรึกษาไม่สามารถสังเกต
พฤติกรรมและใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกแต่ละคนไดอ้ย่างทั่วถึง 

สรุปไดว้่า ขนาดของกลุ่มท่ีเหมาะสมต่อการใหค้ าปรกึษากลุ่ม คือ ระหว่าง 6-8 คน 
โดยจ านวนท่ีเอือ้ต่อประสิทธิภาพการใหค้ าปรกึษากลุ่มมากท่ีสดุคือ 8 คน และผูน้  ากลุ่ม 1 คน 

2.1.7 ทกัษะของผูน้  ากลุ่ม 
Corey (2012) กล่าวว่า ทกัษะความเป็นผูน้  ากลุ่มจ าเป็นตอ้งเรียนรูแ้ละฝึกฝน  ดงันี ้

1. การฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) การใหค้วามสนใจอย่างเต็มท่ีกับผูพู้ด 
ผู้น ากลุ่มไม่เพียงแต่ต้องฟังสมาชิกให้ดีเท่านั้น แต่ควรสอนสมาชิกให้ฟังกันอย่างตั้งใจ ซึ่งเป็น
แนวคิดหลกัของวิธีการท่ีเนน้บุคคลเป็นศนูยก์ลางในการใหค้ าปรกึษากลุ่ม  

2. การเร่ิมตน้ใหม่ (Restarting) การเรียบเรียงส่ิงท่ีบางคนพดูเป็นค าต่างๆ เพื่อให้
ความหมายชัดเจนยิ่งขึน้ทั้งผู้พูดและกลุ่ม โดยการจับสาระส าคัญของขอ้ความของสมาชิกและ
สะทอ้นกลบั  

3. การสร้างความกระจ่าง (Clarifying) การเน้นท่ีประเด็นและช่วยบุคคลนั้น
แยกแยะความรูสึ้กสบัสนไดช้ดัเจน และน าไปสู่การส ารวจตนเองในระดบัท่ีลึกซึง้ยิ่งขึน้ 

4. การสรุป (Summarizing) ช่วยเพิ่มการเรียนรูแ้ละรกัษาความต่อเน่ือง เป็น
ส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งเมื่อสิน้สดุการใหค้ าปรกึษาแต่ละครัง้ 

5. การถาม (Questioning) เป็นเทคนิคท่ีผูน้  ากลุ่มท่ีไม่มีประสบการณ์มักจะใช้
มากเกินไป  การถามสมาชิกทีละค าถามอาจส่งผลเสียต่อการมีปฏิสัมพันธ์ ผู้น ากลุ่มต้อง
พฒันาการตัง้ค าถามท่ีรวมทัง้การถามค าถามของสมาชิกแต่ละคนและค าถามระดบักลุ่ม 

6. การตีความ (Interpreting) ผูน้  าจะตีความเมื่อสมาชิกเสนอค าอธิบายท่ีเป็นไป
ได้ส าหรับความคิด ความรูสึ้ก หรือพฤติกรรมของสมาชิก  โดยการเสนอสมมติฐานเบื ้องต้น
เกี่ยวกบัรูปแบบพฤติกรรมบางอย่างช่วยใหเ้ห็นมมุมองและทางเลือกใหม่ 

7. การเผชิญหนา้ (Confronting) การเผชิญหนา้อาจเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพใน
การทา้ทายสมาชิกใหม้องตนเองอย่างตรงไปตรงมา  
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8. การสะทอ้นความรูสึ้ก (Reflecting Feelings) การตอบสนองต่อสาระส าคัญ
ของส่ิงท่ีบุคคลไดส่ื้อสาร เพื่อใหส้มาชิกเกิดเขา้ใจความรูสึ้กของตนเองไดช้ัดเจนขึน้ เป็นการตอก
ย า้และกระตุน้ใหบุ้คคลแสวงหาการตระหนกัรูใ้นตนเองมากขึน้ 

9. การสนับสนุน (Supporting) หมายถึง การให้ก าลังใจและการสนับสนุน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาก าลังเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ส ารวจความรูสึ้กเจ็บปวด หรือรบั
ความเส่ียง 

10. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathizing) ผูน้  าตอ้งดูแลสมาชิกในกลุ่มและแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ  

11. การอ านวยความสะดวก (Facilitating) เพิ่มประสบการณข์องกลุ่มและท าให้
สมาชิกบรรลเุป้าหมาย เป็นเครื่องมือส าคญัในแนวทางท่ีเนน้บุคคลเป็นศนูยก์ลาง 

12. การเร่ิมตน้ (Initiating) การเริ่มตน้เป็นทักษะส าคัญในการจัดโครงสรา้งลุ่ม
และในการท างานกบักลุ่มโดยรวม 

13. การตัง้เป้าหมายแบบกลุ่ม (Setting Goals) การตัง้เป้าหมายท่ีมีประสิทธิผล
เป็นหวัใจส าคญั สมาชิกจะเลือกและชีแ้จงเป้าหมายเฉพาะของตนเอง 

14. การประเมิน (Evaluating) การประเมินเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีด าเนิน
ต่อไปในช่วงระยะเวลาของกลุ่ม ผูน้  าจะประเมินส่ิงท่ีเกิดขึน้ในกลุ่มโดยรวมและภายในสมาชิกแต่
ละคน  สอนวิธีประเมินตนเองและวิธีประเมินการเคล่ือนไหวและทิศทางของกลุ่ม 

15. การใหข้อ้มูลยอ้นกลับ (Giving Feedback) ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเฉพาะเจาะจง
และตรงไปตรงมาตามความเป็นจริง 

16. การให้ค าแนะน า (Suggesting) เป็นรูปแบบหน่ึงของการแทรกแซงท่ี
ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สมาชิกพัฒนาการคิดหรือการกระท าทางเลือก เช่น การให้ข้อมูลและ
ค าแนะน าเมื่อใหก้ารบา้นแก่สมาชิก เป็นตน้ 

17. การป้องกัน (Protecting) ผู้น าต้องสามารถปกป้องสมาชิกจากความเส่ียง
ทางจิตใจหรือรา่งกายท่ีไม่จ  าเป็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการอยู่ในกลุ่ม โดยไม่ตอ้งมีทศันคติของผูป้กครอง
ต่อกลุ่ม 

18. การเปิดเผยตนเอง (Disclosing Oneself) ควรรูว้่าจะเปิดเผยอะไร เมื่อไร 
อย่างไร และมากนอ้ยเพียงใด 

19. การเป็นตัวแบบ (Modeling) สมาชิกกลุ่มเรียนรูจ้ากการสังเกตพฤติกรรม
ของผูน้  ากลุ่ม 
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20. การเชื่อมโยง (Linking)  ส่งเสริมปฏิสมัพนัธแ์ละเพิ่มระดับการท างานรว่มกัน
โดยเชื่อมโยงสมาชิกหลาย ๆ คนเขา้ดว้ยกัน สอนสมาชิกถึงวิธีรบัผิดชอบในการมีส่วนร่วมในงาน
ของผูอ้ื่น 

21. การปิดกัน้ (Blocking) บางครัง้ผูน้  าตอ้งแทรกแซงเพื่อหยดุพฤติกรรมต่อตา้น
ภายในกลุ่ม ตอ้งใชค้วามไว ความตรงไปตรงมา 

22. การยติุ (Terminating) ตอ้งเรียนรูว้่าเมื่อใดและอย่างไรท่ีจะยติุกลุ่ม  ทกัษะท่ี
จ าเป็นในการยติุกลุ่มหรือจบกลุ่มใหส้ าเร็จ ไดแ้ก่ การใหส้มาชิกเสนอแนะเพื่อน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรูไ้ปใช ้
การเตรียมสมาชิกเพื่อจดัการกบัปัญหาท่ีอาจพบภายนอกกลุ่ม จัดใหม้ีการประเมินและติดตามผล
บางประเภท เสนอแหล่งความช่วยเหลือเพิ่มเติม และพรอ้มส าหรบัการใหค้ าปรกึษารายบุคคลหาก
มีความจ าเป็น 

พชัราภรณ ์ศรีสวสัด์ิ (2561) กล่าวว่า ผูน้  ากลุ่มจะตอ้งมีทกัษะดงัต่อไปนี ้
1. การฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) เป็นหัวใจส าคัญของผู้น ากลุ่ม โดย

แสดงความสนใจเนือ้หา ค าพดู น า้เสียงและการแสดงออกของสมาชิก 
2. การสะทอ้น (Reflection) เป็นการสะท้อนเนือ้หา ความรูสึ้ก ส่งผลให้สมาชิก

ไดต้ระหนกัในส่ิงท่ีตนเองพดู 
3. การท าใหก้ระจ่าง (Clarification and Questioning) จะใชเ้ทคนิคการถามและ

การทวนซ า้เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่ชดัเจน 
4. การสรุปความ (Summarizing) ใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นระหว่างสมาชิก

กลุ่มและเชื่อมการสนทนาในประเด็นต่าง ๆ มีลกัษณะท่ีกระชบัและไดใ้จความ 
5. การเชื่อมโยง (Linking) เชื่อมโยงความคิด ความรูสึ้กของสมาชิกเขา้ดว้ยกนั 
6. การใหข้อ้มลู (Information given) ตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีใหม่และน่าสนใจ 
7. การสนบัสนนุและใหก้ าลงัใจ (Encouraging and supporting) เพื่อใหส้มาชิก

สามารถจดัการกบัความกงัวลกบัการเผชิญกบัสถานการณใ์นกลุ่ม โดยแสดงออกดว้ยความจริงใจ 
8. ตัวแบบ และการเปิดเผยตนเอง (Modeling and Self discloser) โดยผู้น า

กลุ่มจะเป็นตวัแบบในการแสดงพฤติกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่วนตวัในกลุ่ม 
9. การให้ข้อมูลย้อนกลับ  (Giving feedback) แสดงความคิดเห็นอย่ าง

ตรงไปตรงมา แสดงออกอย่างเปิดเผย 
10. การปกป้อง (Protecting) ใชใ้นกรณีท่ีป้องกันอนัตรายที่อาจไม่เหมาะสมของ

สมาชิกภายในกลุ่ม 
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จากทักษะของผูน้  ากลุ่มข้างต้นสรุปได้ว่า ควรฝึกฝนทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การ
สรา้งความกระจ่าง การสรุป การถาม การเผชิญหนา้ การสะทอ้นความรูสึ้ก การสนบัสนุนและการ
ให้ก าลังใจ ความเห็นอกเห็นใจ การอ านวยความสะดวก การประเมิน การให้ค าแนะน า การยุติ 
เพื่อใหก้ลุ่มมีประสิทธิภาพ 

 
2.2 ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มที่น ามาใช้ในการเสริมสร้าง 

ความกล้าหาญ  
2.2.1 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง 

2.2.1.1 ปรชัญาพืน้ฐานในการพิจารณามนษุย ์
คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2547) กล่าวว่า โรเจอรม์ีความนับถือในเร่ืองเสรีภาพ

ของบุคคลเป็นอย่างมาก เชื่อว่าบุคคลจะสามารถด ารงชีวิตในสงัคมอย่างอิสระ สามารถท่ีจะเลือก
ส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตใหก้บัตนเองได ้และมีความเชื่อท่ีลึกซึง้เกี่ยวกบัมนษุย ์คือ มนุษยเ์กิดมาดี มีความ
เชื่อถือได ้และมีเหตผุล โดยไดม้ีการสรุปขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของทฤษฎีไวด้งัต่อไปนี ้

1. บุคคลมีตนเองเป็นศนูยก์ลาง 
2. บุคคลจะถือว่าส่ิงแวดลอ้มท่ีบุคคลรบัรูคื้อวามจริงของเขา 
3. บุคคลจะตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะท่ีเป็นส่วนรวม 
4. บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะพยายามเขา้ใจตนเอง รกัษาไวซ้ึ่งประสบการณ์

และส่งเสริมใหเ้กิดความสมบูรณใ์นดา้นประสบการณ ์และมีเสรีภาพแห่งตน 
5. การแสดงพฤติกรรมของบุคคลจะเป็นความพยายามแสดงความ

ตอ้งการเท่าท่ีรบัรูจ้ากประสบการณท่ี์ผ่านมา 
6. อารมณ์จะมีความเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการเอือ้อ านวยให้เกิด

พฤติกรรมต่าง ๆ อย่างมีจดุมุ่งหมาย 
7. การเขา้ใจพฤติกรรมของบุคคลไดดี้ท่ีสุด คือ การเขา้ใจความรูสึ้กท่ีอยู่

ภายในตวับุคคล 
8. เมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธก์ับส่ิงแวดลอ้ม จะท าใหพ้ัฒนาโครงสรา้งแห่ง

ตนขึน้มา และเปล่ียนแปลงให้เกี่ยวกับลักษณะของตนเอง รวมทั้งค่านิยมต่าง ๆ จะปรากฏใน
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัตนเอง 

9. พฤติกรรมทัง้หลายท่ีบุคคลแสดงออกมาจะสอดคลอ้งกบัความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกบัตนเอง 
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10. การท่ีบุคคลปรบัตัวไม่ไดน้ั้น เป็นเพราะไม่ยอมรบัเรื่องความรูสึ้กท่ี
ส าคัญของตนเองและประสบการณภ์ายใน ผลท่ีตามมาคือประสบการณท่ี์ไม่เป็นระเบียบเหล่านั้น
จะไปปรากฏในโครงสรา้งแห่งตน 

โดยพืน้ฐานแลว้ทฤษฎีนีม้องมนุษยเ์ป็นผูม้ีเหตผุล ไดร้บัการอบรมสั่งสอนขัด
เกลาแลว้ มนุษยม์ุ่งความกา้วหน้า และกล้าเผชิญความจริง ซึ่งโรเจอรส์ไดส้รุปแนวคิดท่ีส าคัญ
เกี่ยวกบัมนษุยไ์ว ้5 ประการ (วชัรี ทรพัยม์ี, 2556b) ดงันี ้

1. มนุษย์มีความสามารถและมีคุณค่า ปัญญา ความสามารถท่ีจะ
ตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการกระท า โดยท่ีการกระท านัน้ไม่
ล า้ผู้อื่น ดังนั้นผูใ้หบ้ริการปรึกษาควรสนับสนุนใหผู้้รบับริการเป็นตัวของตัวเอง ตัดสินใจได้ดว้ย
ตนเอง พึ่งตนเองได ้

2. มนุษยม์ีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาตนเอง เมื่ออยู่ในสภาพการณท่ี์เหมาะสม 
ดงันั้นกระบวนการใหบ้ริการปรกึษา จึงมีจุดมุ่งหมายในการจดัสภาพการณท่ี์เหมาะใหผู้ร้บับริการ
ไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี 

3. มนุษยเ์ป็นคนดีและน่าเชื่อถือ โรเจอรส์เชื่อว่าถา้ผูร้บับริการลดการใช้
กลวิธีป้องกนัจิตใจตนเองลง จะท าใหเ้ปิดรบัประสบการณเ์พิ่มขึน้ สามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นคน
ดีและน่าเชื่อถือได ้

4. มนุษยร์บัรูเ้ร่ืองตนเองและส่ิงแวดลอ้มตามประสบการณ ์โรเจอรส์เนน้
ว่าการกระท าและการปรบัตัวของบุคคลต่อสภาพการณ์ต่าง ๆ สอดคลอ้งกับการพิจารณาตนเอง 
และการพิจารณาส่ิงแวดล้มตามประสบการณ์ของเขา ประสบการณ์ของบุคคลเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่งการท่ีบุคคลรับรูส่ิ้งต่าง ๆ จะมีอิทธิพลต่อการกระท า การท่ีจะเข้าใจบุคคลต้อง
พยายามเข้าใจว่าเขารับรูส่ิ้งต่าง ๆ อย่างไร กรอบแห่งการรับรูข้องเขาเป็นอย่างไร ต้องเข้าใจ
ความรูสึ้กนึกคิด ทัศนคติ และค่านิยมของผูร้บับริการ ไม่ใช่ใชค้วามคิดเห็นของผูใ้หบ้ริการปรกึษา
ตดัสิน 

5. มนุษย์ต้องการความรัก ความเอาใจใส่ และการยอมรับจากผู้อื่น 
ฉะนัน้ ผูใ้หบ้ริการควรยอมรบัผูร้บับริการโดยปราศจากเงื่อนไข (unconditioned positive regard) 

ลกัขณา สริวฒัน ์(2560) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะมนษุยไ์ว ้5 ประการ ดงันี ้ 
1. มนุษย์มีความสามารถ มีศักด์ิศรี และมีคุณ ค่า มีความสามารถ 

ตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง สามารถเข้าใจถึงเหตุผล มีความตระหนกัรูใ้นศักด์ิศรีและคุณค่าแห่งตน มี
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ความสามารถในการพัฒนาคุณค่าของตนตามแบบฉบับอย่างมีเหตุผลเพื่อให้ด าเนินชีวิตตาม
อตัภาพไดอ้ย่างมีความสขุ  

2. มนุษย์มีแนวโนม้ท่ีจะพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นจะ
สามารถพัฒนาตนเองอยู่แลว้โดยไม่ตอ้งมีใครมาควบคุม มีการพัฒนาท่ีเกิดขึน้ภายในตัวบุคคลไม่
ว่าจะเป็นการเจริญเติบโต การพัฒนาด้านสุขภาพ การปรบัตัว มนุษยสัมพันธ์ มีการตระหนักใน
ความเป็นจริง เหล่านีเ้รียกว่า Self-actualization tendency ดงันัน้กระบวนการในการปรกึษาจึงมี
จุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะมีการจัดสภาพท่ีเหมาะสมใหบุ้คคลและพัฒนาความสามารถของตนอย่าง
เต็มท่ีและอิสระ  

3. มนุษย์เป็นคนดีน่าเชื่อถือ และไว้ใจได้ มนุษย์มีความมุ่งมั่นท่ีจะมี
ความสัมพนัธ์อย่างมีความหมายและเป็นไปในทางสรา้งสรรคก์ับเพื่อนมนษุยด์ว้ยกัน เพื่อท่ีจะไดม้ี
การพฒันาตนเองและเพื่อนมนษุย ์

4. มนุษยจ์ะมีการรบัรูเ้กี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดลอ้มตามประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล โรเจอรส์ (Rogers) เห็นว่าการกระท าและการปรบัตัวของบุคคลต่อสภาพการณ์
ต่าง ๆ จะสอดคล้อง (congruence) กับการพิจารณาตนเอง (Self-concept) และการพิจารณา
ส่ิงแวดลอ้ม (Self-Experience) ตามประสบการณ์ของเขา ซึ่งประสบการณ์ของบุคคลจะมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา การรบัรูส่ิ้งต่าง ๆ จะแตกต่างกับคนอื่น เป็นโลกของเขาเอง รายการท่ี
บุคคลรบัรูส่ิ้งต่าง ๆ จะมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของบุคคล ดงันัน้การท่ีจะมีความเขา้ใจในแต่ละ
บุคคลไดน้ั้นจะตอ้งมีความพยายามเขา้ใจใหไ้ดว้่าเขารบัรูส่ิ้งต่าง ๆ นัน้อย่างไร กรอบแห่งการรบัรู ้
ของเขาเป็นอย่างไร ต้องเขา้ใจความรูสึ้กนึกคิด ทัศนคติ และค่านิยมของผู้รับค าปรึกษา ไม่ใช่
ตีความหมายตามความคิดของผูใ้หค้ าปรกึษา  

5. มนษุยต์อ้งการความรกั ความเอาใจใส่ และการยอมรบัจากบุคคลอื่น
ในสังคม ธรรมชาติของมนุษยท์ุกคนนั้นเหมือนกัน คือ การตอ้งการความรกั ความเอาใจใส่ และ
การยอมรบัจากผูอ้ื่นท่ีตนเขา้ไปมีส่วนเกี่ยวขอ้งดว้ย 

จากปรชัญาพืน้ฐานในการพิจารณามนษุยข์า้งตน้ สรุปไดว้่า ปรชัญาพืน้ฐาน
ในการพิจารณามนุษย์ตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง คือ บุคคลท่ีสามารถด ารงชีวิตในสงัคม
อย่างอิสระ สามารถเลือกส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตใหก้ับตนเองได้ เป็นผูม้ีเหตุผล มุ่งความกา้วหนา้ และ
กลา้เผชิญความจริง จะมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้1) เป็นผูม้ีความสามารถและมีคณุค่า 2) มีแนวโนม้ท่ี
จะพัฒนาตนเอง เมื่ออยู่ในสภาพการณ์ท่ีเหมาะสม 3) เมื่อเปิดรับประสบการณ์เพิ่มขึน้และ
พิจารณาตนเองใหม่ จะสามารถพฒันาตนเองได ้4) มีการรบัรูเ้กี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดลอ้มตาม
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ประสบการณข์องแต่ละบุคคล 5) ตอ้งการความรกั ความเอาใจใส่ และการยอมรบัจากบุคคลอื่น
ในสังคม ดังนั้น ผู้ให้ค าปรึกษาควรให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถพึ่งตนเองได้ จัดสภาพการณ์ท่ี
เหมาะสมในการพัฒนาตนเองของผูร้บัค าปรึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ์มองเห็นคุณค่าในตนเอง 
ลดการใชก้ลวิธีป้องกันจิตใจตนเองของผูร้บัค าปรึกษาลงเพื่อเปิดรบัประสบการณ์ในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองโดยการสรา้งสัมพันธภาพ ไม่ใช้ความคิดเห็นของตนตัดสิน และยอมรบัโดย
ปราศจากเงื่อนไข 

2.2.1.2 เงื่อนไขส าหรบัการพฒันาเพื่อความงอกงาม 
คมเพชร ฉัตรศภุกุล (2547) กล่าวว่า การขจดัพฤติกรรมท่ีรบกวนมนษุยแ์ละ

พฤติกรรมซึ่งป้องกันตนเองนั้น บุคคลจะตอ้งสามารถขจัดความตอ้งการท่ีจะปกป้องตนเอง ดว้ย
การก าจัดส่ิงท่ีบุคคลรับรูว้่าเป็นการรบกวนออกไป ซึ่งจะเกิดขึน้ได้เมื่อบุคคลมีสัมพันธภาพท่ี
ถกูตอ้งกบับุคคลอื่นท่ีใหก้ารยอมรบัโดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard) โดย
กระบวนการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพให้เป็นไปในแง่สร้างสรรค์จะขึน้อยู่กับระดับของส่ิงต่าง ๆ 
ต่อไปนี ้

1. สมัพนัธภาพในการใหค้ าปรกึษาเป็นไปอย่างเหมาะสม และจริงใจ 
2. ผู้ค าปรึกษาช่วยให้ผูม้ีปัญหาไดเ้กิดความรูสึ้กว่าตนเองเป็นท่ียอมรบั

จากผูใ้หค้ าปรกึษาโดยไม่มีเงื่อนไข 
3. ผู้ใหค้ าปรึกษาแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจในความรูสึ้กของผู้มี

ปัญหา (empathic understanding) 
4. ผูใ้หค้ าปรกึษาและผูม้ีปัญหามีการติดต่อซึ่งกนัและกนั 
5. ผูม้ีปัญหามีความกระตือรือรน้ท่ีจะแกปั้ญหา 
6. ผู้มี ปัญหารับ รู ้ความจริงใจ การยอมรับอย่างไม่มี เงื่อนไข และ

ความเห็นอกเห็นใจของผูใ้หค้ าปรกึษาอย่างถกูวิธี 
วัชรี ทรพัย์มี (2556b) กล่าวว่า การช่วยใหผู้้รบับริการไม่รูสึ้กว่าถูกคุกคาม 

และเล่ียงวิธีป้องกันจิตใจตนเอง จะต้องสรา้งสัมพันธภาพ (rapport) กับผู้รบับริการ เพื่อให้ไม่
เครง่เครียด คลายจากความรูสึ้กถกูคุกคามดา้นจิตใจ จะไดก้ลา้พิจารณาตนเองและสภาพการณ์
ต่าง ๆ อย่างถูกตอ้งต่อความเป็นจริง เช่น ยอมรบัอารมณ์อันสับสน ความขดัแยง้ทางจิตใจต่าง ๆ 
ได้ เปิดรับประสบการณ์ต่าง ๆ ยอมรบัตนเองและผู้อื่นเพิ่มขึน้ เป็นตัวของตัวเองเพิ่มขึน้ โดยผู้
ใหบ้ริการปรึกษาจะตอ้งมีความจริงใจ ยอมรบัผูร้บับริการโดยปราศจากเงื่อนไข มีเมตตาพรอ้มให้
ความช่วยเหลือ จะช่วยใหผู้ร้บับริการเปลือ้งพนัธนาการออกและพรอ้มท่ีจะพฒันาตนเอง 
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พชัราภรณ ์ศรีสวสัด์ิ (2561) ไดส้รุปแนวคิดของโรเจอรส์ไวว้่า ปัจเจกบุคคลมี
ส่ิงต่าง ๆ ภายในตนมากมาย เพื่อท าความเขา้ใจตนเองและสรา้งความคิดเกี่ยวกับตนเอง เจตคติท่ี
เป็นเงื่อนไขส าคญัท่ีท าใหก้ลุ่มเกิดความงอกงาม มีรายละเอียดดงันี ้

1. ความจริงใจ (Genuineness) เป็นความสอดคลอ้งกนั (Congruence) 
ของการแสดงออกกบัความรูสึ้กภายในของผูน้  ากลุ่ม และตอ้งท าหนา้ท่ีโดยปราศจากส่ิงท่ีซ่อนเรน้
ในบทบาทของตนเอง และเปิดเผยตนเองอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

2. การยอมรบัโดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard 
and Acceptance) เป็นเงื่อนไขส าคัญในการสรา้งบรรยากาศท่ีท าใหส้มาชิกกลุ่มเกิดการตระหนัก
รูใ้นตนเอง ไม่มีการตัดสินความคิดหรือความรูสึ้กสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ดว้ยการแสดงถึงความใส่
ใจ การให้ความอบอุ่น ท่ีสามารถแสดงออกได้ดว้ยวิธีต่าง ๆ อาทิเช่น ท่าทาง การสบตา น า้เสียง 
และการแสดงสีหนา้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพฒันาของสมาชิกกลุ่มใหม้ีการเปล่ียนแปลง 

3. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เป็นศกัยภาพในการมองโลกของผูอ้ื่น
ดว้ยมุมมองเดียวกับคนผูน้ั้น ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นในการใหค้ าปรึกษา เปรียบเสมือนการเขา้ไปอยู่ใน
โลกส่วนตัวของผู้รบัค าปรึกษาแต่ละคน รวมทั้งผู้น ากลุ่มต้องสามารถส่ือสารความเข้าใจไปยัง
สมาชิกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพดว้ย ส่ิงท่ีจะช่วยใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจสมาชิกไดดี้ คือ การฟัง
อย่างตัง้ใจ การฟังโดยไม่ตดัสินผูอ้ื่น 

จากเงื่อนไขส าหรบัการพัฒนาเพื่อความงอกงาม สรุปไดว้่า เงื่อนไขส าหรบั
การพัฒนาเพื่อความงอกงามตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง ประกอบไปดว้ย 1. ความจริงใจ 
(Genuineness) 2. การยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard and 
Acceptance) 3. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะช่วยใหผู้ร้บับริการพรอ้ม
พัฒนาตนเอง มองเห็นคุณค่าในตนเอง เพิ่มการยอมรับในตนเอง ลดการป้องกันตนพรอ้มกับ
เปิดรบั พรอ้มท่ีจะใชศ้กัยภาพของตนตามท่ีถนดัและยอมรบัตนเองโดยปราศจากเงื่อนไข 

2.2.1.3 เป้าหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง 
โรเจอรส์ (Rogers. 1970; อา้งถึงใน พัชราภรณ ์ศรีสวัสด์ิ, 2561) ได้ระบุถึง

เป้าหมายของการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลางเพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
เมื่อบุคคลไดผ่้านประสบการณก์ลุ่มดว้ยความส าเร็จ ดงันี ้ 

1. สมาชิกกลุ่มจะมีความเปิดเผยและความซื่อสัตย์มากขึน้ ทัง้นีเ้พราะ
สมาชิกกลุ่มมีความรูสึ้กว่าตนเองไดร้บัความเขา้ใจ และการยอมรบัมากขึน้ ดงันัน้ สมาชิกกลุ่มจะ
ลดการป้องกนัตนเอง และการสวมหนา้กาก และเต็มใจที่จะเป็นตวัของตวัเองมากขึน้  
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2. สมาชิกกลุ่มจะตระหนักรูต่้อความรูสึ้กของตนเองมากขึน้ อยู่ในโลก
ของความเป็นจริง และมีความชดัเจนในตนเองมากขึน้  

3. สมาชิกกลุ่มจะเปล่ียนทัศนคติท่ีมีต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งนี ้เพราะ
บรรยากาศของความรูสึ้กปลอดภัย ไม่เกิดความรูสึ้กว่าถูกคุกคามไดโ้ดยง่าย และสมาชิกกลุ่มจะ
เขา้ใจผูอ้ื่นมากยิ่งขึน้  

4. สมาชิกกลุ่มจะเกิดความรูสึ้กซาบซึง้ต่อตนเองในส่ิงท่ีตนเองเป็น และ
เปลี่ยนแปลงตนเองตามทิศทางท่ีตนเองก าหนด  

5. สมาชิกกลุ่มจะสรา้งพลังให้แก่ตนเองด้วยวิธีการใหม่ ๆ แล้วจะเกิด
ความไวใ้จในตนเองมากขึน้  

6. สมาชิกกลุ่มจะเกิดความคิดสรา้งสรรคม์ากขึน้ และมีความเต็มใจท่ีจะ
ยอมรบัเอกลักษณ์ของตนเอง และเกิดการตระหนักรูว้่าการเปล่ียนแปลงชีวิตนั้นจะน ามาซึ่งทั้ง
ความสขุและความเจ็บปวด 

ดวงมณี จงรกัษ์ (2549) กล่าวว่า เป้าหมายของการใหก้ารปรึกษาแบบยึด
บุคคลเป็นศนูยก์ลาง มีลกัษณะเฉพาะดงันี ้

1. การสรา้งสถานการณ์เงื่อนไขให้ปลอดภัย รูสึ้กปราศจากการตัดสิน 
ไดแ้ก่ ความจริงแทข้องผูใ้หก้ารปรกึษา การยอมรบัทางบวกโดยปราศจากเงื่อนไข  

2. การเน้นประสบการณ์ความรูสึ้กของผู้รับการปรึกษา (The client’s 
experiencing of feeling) เนน้การสะทอ้น เพ่ือใหร้บัรูแ้ละรูสึ้กใหม้ากท่ีสดุ 

วชัรี ทรพัยม์ี (2556b) กล่าวว่า เป็นการเนน้การลดความทุกขแ์ละความรูสึ้ก
ทางอารมณ ์โดยใชเ้หตผุลในการแกไ้ขปัญหาต่อไป มีเป้าหมายดงัต่อไปนี ้

1. เพื่อใหเ้กิดการยอมรบัความจริงจากขอ้เท็จจริงท่ีพบ ไม่ใชก้ารป้องกัน
จิตใจในการแกปั้ญหา 

2. เพื่อใหเ้ปิดรบัโดยพิจารณาอย่างกวา้งขวางในหลายแง่มมุ 
3. เพื่อให้ผู้รบับริการมีความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดก าลังใจ พรอ้มเลือก 

ตดัสินใจแกปั้ญหา มีความเชื่อมั่นท่ีจะเลือกทางด าเนินชีวิตของตนเอง 
4. เพื่อใหผู้ร้บับริการรูสึ้กว่าตนเองมีคุณค่าเพิ่มขึน้ และพยายามพัฒนา

ตนเอง 
5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้าน

ส่วนตวั การเรียน และการท างาน 
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6. เป้าหมายระยะยาวของบริการปรกึษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง คือ 
เพื่อพัฒนาผูร้บับริการใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ (fully functioning person) กล่าวคือ เป็นคน
ท่ีรูก้จกัตนเอง ใชช้ีวิตอย่างมีความสขุ มีสขุภาพจิตท่ีดี ใชศ้กัยภาพของตนอย่างเต็มท่ี 

จากเป้าหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลางขา้งตน้ 
สรุปไดว้่า การใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง มีเป้าหมายใหผู้ร้บัการปรึกษารูสึ้ก
ปลอดภัย ปราศจากการประเมิน เนน้การสะท้อนความรูสึ้ก เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มยอมรบัความจริง 
ลดการป้องกันตนเอง อยู่ในโลกของความเป็นจริง เป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่น สามารถ
ตดัสินใจแกปั้ญหา หรือเลือกกระท าส่ิงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 

2.2.1.4 เทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง 
Corey (2012) ไดม้ีการสรุปเทคนิคไวด้งัต่อไปนี ้

1. การพัฒนาทัศนคติของผูน้  าเพื่อสนับสนุนการรบัรูข้องสมาชิกและการ
รกัษาความสมัพนัธ ์

2. การสอนให้สมาชิกใช้พลังส่วนบุคคล ไม่ลดทอนอ านาจของสมาชิก
ในทางใดทางหน่ึง 

3. เสนอทางเลือกใหก้บัสมาชิกกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหว เพื่อใหท้างเลือกท่ี
แทจ้ริงและเสรีภาพ โดยมีความแทจ้ริง การยอมรบัและความเขา้ใจอย่างเอาใจใส่เป็นพืน้ฐาน 

4. การฟังและความเขา้ใจ 
5. การเปิดเผยตัวเองเพื่อตรวจสอบความเป็นจริงของ เพื่อช่วยให้กลุ่ม

พฒันาขีดความสามารถ สรา้งทางเลือกในการคิดหรือการกระท าในปัจจบุนั 
6. การสามารถรูสึ้กยอมรบัหรือสามารถแสดงความนบัถือในเชิงบวก 
7. ความเขา้ใจอย่างเห็นอกเห็นใจมีความส าคัญต่อการสรา้งบรรยากาศ

แห่งการยอมรบัและความไวว้างใจซึ่งจ าเป็นต่อความส าเร็จของกลุ่ม 
คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2547) กล่าวว่า เทคนิคท่ีส าคัญท่ีเป็นท่ีรูจ้กัของทฤษฎีนี ้

คือ การสะท้อนความรูสึ้ก (reflection of feeling) นอกจากนีผู้้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีการส่ือสาร
โดยไม่ใชค้ าพูด เช่น การประสานสายตา น า้เสียง จังหวะในการพูด และการเลือกถอ้ยค าในการ
พดู 

ดวงมณี จงรกัษ์ (2549) กล่าวว่า วิธีการแบบโรเจอรส์จะไม่ใหค้วามส าคัญ
กบัเทคนิคท่ีผูใ้หก้ารปรกึษาตอ้งกระท ากับผูร้บับริการปรึกษาเหมือนวิธีการใหก้ารปรกึษาแนวคิด
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อื่น จะเนน้ประสบการณท่ี์เกิดขึน้ในปัจจุบันระหว่างผูใ้หก้ารปรึกษาและผูร้บัการปรกึษา ผูใ้หก้าร
ปรกึษาสามารถสนบัสนนุการพฒันางอกงามใหเ้กิดขึน้ดว้ยเทคนิคดงัต่อไปนี ้

1. การตั้งใจจดจ่อ (Attending) จะต้องตั้งใจฟังเรื่องราว พักเรื่องราวท่ี
รบกวนจิตใจของตนในระหว่างการสนทนา แสดงอาการพยักหนา้รบัรู ้ประสานสายตา สะทอ้นสี
หนา้ท่ีรบัสัมผัสอารมณ์ต่าง ๆ ของผูร้บัการปรกึษา ท าใหผู้ร้บัการปรึกษารูสึ้กว่าผูใ้หก้ารปรกึษามี
ความจริงใจ น่าไวใ้จ และมีความตัง้ใจช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมการมีความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ 

2. การส่ือแสดงความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ดว้ยภาษาพูด โดยการเรียบเรียง
ถ้อยค าใหม่ และสะท้อนส่ิงท่ีผู้รับการปรึกษาแสดงออก เน้นเนื้อหาท่ีสะท้อนความคิดและ
ความรูสึ้กในขณะนัน้  

3. การส่ือแสดงความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ในอวัจนภาษารบัรูไ้ดจ้ากท่าทาง 
การเคล่ือนไหว สีหนา้ แววตา หนา้ผาก ริมฝีปาก อากัปกิริยาการใช ้หรือน า้เสียง ผูใ้หก้ารปรกึษา
พึงสังเกตเนือ้หาบางประเด็นท่ีไม่ถูกเอ่ยถึง ซึ่งอาจแสดงถึงอารมณ์บางอย่างท่ีผูร้ ับการปรึกษา
อยากหลีกเล่ียง นอกจากนีก้ารเลือกท่ีนั่งท่ีอยู่ไกลสุดจากผูใ้หค้ าปรึกษาในกรณีใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
ยงัแสดงถึงความไม่แน่ใจ รูสึ้กไม่ไวว้างใจ หรือรูสึ้กอึดอดัใจ 

4. การใชค้วามเงียบ ผูใ้ห้การปรึกษาอาจสังเกตรบัรูว้่าผูร้บัการปรึกษา
ก าลังอยู่ในภวังคข์องความคิดและความรูสึ้ก ส่วนผูใ้ห้การปรึกษาจะสะทอ้นปฏิกริยาท่ีแสดงถึง
ความเขา้ใจผูร้บัค าปรกึษาในขณะนัน้และรอจนกว่าผูร้บัการปรกึษาจะพรอ้มหรือมีความสามารถท่ี
จะจดัการกบัเร่ืองนัน้ได ้

5. การส่ือความจริงแท้ การไม่เสแสรง้ ส่ือความรูห้รือความคิดท่ีมีต่อ
ประสบการณท่ี์เกิดขึน้กับผูร้บัการปรกึษาอย่างตรงไปตรงมาและสอดคลอ้งกับความรูสึ้ก มีความ
เป็นธรรมชาติ ส่ือสารอย่างอิสระ และมั่นใจในตนเอง ตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเพื่อ
เปิดรบัเรื่องราวทางลบ มีความสม ่าเสมอคงเส้นคงวาต่อการแสดงออกทั้งค าพูดและพฤติกรรม 
เปิดเผยตนเองเมื่อเหมาะสม 

6. การส่ือการยอมรบัทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยแสดงความเอาใจใส่
ต่อเร่ืองราวและความรูสึ้กของผูร้บัการปรกึษา ปราศจากการประเมิน เขา้ใจผูร้บัการปรกึษาเสมือน
เป็นผูท่ี้อยู่ในกรอบเดียวกนั 

ลักขณา สริวัฒน ์(2560) ได้สรุปเทคนิคเบือ้งต้นเพื่อให้เกิดบรรยากาศของ
การใหค้ าปรกึษาแบบงอกงาม ดงันี ้
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1. การฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) เพื่อเข้าใจความคิด อารมณ ์
ความรูสึ้ก และมีการตอบรบัอย่างเหมาะสม  

2. การเงียบ (Silence) เป็นการเปิดโอกาสใหอ้ยู่กบัตวัเอง  
3. การสะทอ้นความรูสึ้ก (Reflection of Feeling) เพื่อน าความรูสึ้กระดบั

ลึกท่ีคลมุเครือออกมา 
4. การท าใหก้ระจ่าง (Clarification) ใชก้บัคนท่ีพดูวกไปวนมา 

พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ (2561) ได้สรุปเทคนิคเบื ้องต้นเพื่อให้เกิดบรรยากาศ
ของการใหค้ าปรกึษาแบบงอกงาม ดงันี ้

1. การยอมรับทางบวกโดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional positive 
regard) 

2. การฟังอย่างเห็นใจ (Listening with empathy)  
3. การแสดงความเห็นใจ (Enthalpy assertion)  

ผูน้  ากลุ่มไม่จ  าเป็นตอ้งจ ากดัตนเองโดยการใชเ้พียงการใหค้ าปรึกษาแบบยึด
บุคคลเป็นศูนยก์ลาง แต่จ าเป็นตอ้งคน้หาวิธีการของตนเอง พัฒนารูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณข์อง
ตนเอง เนน้ประสบการณท่ี์เกิดขึน้ในปัจจุบัน และมีการปรบัใหม้ีความเหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ การฟังอย่างใส่ใจ การเงียบ การสะท้อนความรูสึ้ก การท าให้
กระจ่าง การยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข การฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ และการแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ 

2.2.2 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบแอดเลอร ์
2.2.2.1 พฒันาการของบุคลิกภาพตามแนวคิดของแอดเลอร ์

ดวงมณี จงรกัษ์ (2549) ไดม้ีการสรุปพฒันาการของบุคลิกภาพตามแนวคิด
ของแอดเลอรว์่า ความรูสึ้กดอ้ยและความตอ้งการชดเชย เป็นพืน้ฐานก าหนดชีวิต และไดจ้  าแนก
ลีลาหรือรูปแบบชีวิตไว ้4 แบบ ดงันี ้

1. รูปแบบปกครอง (Ruling) เป็นความต้องการท่ีจะอยู่เหนือผู้อื่น เป็นผู้
ควบคมุสมัพนัธภาพ มองโลกในแง่เป็นศตัรู ไม่สนใจประโยชนส่์วนรวมหรือสงัคมอย่างแทจ้ริง 

2. รูปแบบไดร้บั (Getting) เป็นบุคคลท่ีสัมพันธก์ับโลกเพื่อเป็นฝ่ายไดเ้ท่านั้น 
ความสนใจในประโยชนส่์วนรวมและความสนใจในกิจกรรมมีระดบัต ่า แต่ไม่ค่อยมีแนวโนม้ข่มเหง
ผูอ้ื่น 
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3. รูปแบบหลีกหนี (Avoiding) มีวิถีชีวิตท่ีหลีกหนีและไม่ท าประโยชน์แก่
สังคม เพราะคิดว่าตนเองลม้เหลวมากกว่าประสบผลส าเร็จ พฤติกรรมการแกปั้ญหาชีวิตอยู่ใน
ระดบัต ่า 

4. รูปแบบท าประโยชน์แก่สังคม (Socially Useful) เป็นบุคคลท่ีให้ความ
สนใจกับประโยชนข์องสังคม ค านึงถึงเพื่อนมนุษย ์ดังนั้นจึงพิจารณางาน มิตรภาพ และความรกั
ในรูปแบบท่ีผกูพนักบัสงัคม การแกปั้ญหาจะใชค้วามกลา้หาญผสมเจตนามุ่งมั่นเพื่อส่วนรวม และ
ใหค้วามส าคญักบัการรว่มมือต่อชุมชน สงัคม และเต็มใจปฏิบติังานหลกัของชีวิตทัง้ 3 ดา้นโดยไม่
หลีกเล่ียงหรือมีขอ้แกต้วั 

2.2.2.2 แนวคิดส าคญัของการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบแอดเลอร ์
Corey (2012) ไดม้ีการสรุปแนวคิดส าคัญไวว้่า การใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบ

แอดเลอร ์ใหค้วามส าคัญอย่างมากกับกระบวนการในครอบครวัซึ่งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
บุคลิกภาพในช่วงวัยเด็ก บรรยากาศของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเรียกว่า
บรรยากาศในครอบครัว ซึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์ท่ีพัฒนาความตระหนักรูใ้นตนเอง ระบบนี้
รวมถึงและดูแลรกัษาโดยแต่ละบุคคลพ่อแม่พี่นอ้งและคนอื่น ๆ (Power & Griffith, 1987, อา้งถึง
ใน Corey, 2012) แมว้่ารูปแบบชีวิตของบุคคลจะถกูสรา้งขึน้เป็นหลกัในช่วงหกปีแรกของชีวิต แต่
เหตุการณ์อื่น ๆ ท่ีเกิดขึน้ในภายหลังอาจมีผลอย่างมากต่อพัฒนาการ การตีความเหตุการณ์
เหล่านี้อาจท าให้บุคคลพัฒนารูปแบบชีวิตท่ีผิดพลาดโดยอาศัยความคิดท่ีผิดพลาดในตรรกะ
ส่วนตัว แมว้่าบุคคลจะไม่ไดถู้กก าหนดโดยอดีต แต่ไดร้บัอิทธิพลอย่างมากจากการรบัรูแ้ละการ
ตีความเหตุการณ์ในอดีตของตนเอง เมื่อบุคคลตระหนักถึงรูปแบบและความต่อเน่ืองของชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดท่ีผิดพลาดเอาชนะตนเองหรือจ ากัดตัวเองท่ีพัฒนาขึน้แลว้ บุคคลอยู่ใน
ฐานะท่ีจะแก้ไขสมมติฐานท่ีผิดพลาดเหล่านั้นและท าการเปล่ียนแปลงขั้นพื ้นฐาน สามารถ
ปรบัเปล่ียนประสบการณ์ในวัยเด็กและสรา้งรูปแบบชีวิตใหม่อย่างมีสติ  ทุกรูปแบบของชีวิตเป็น
ลักษณะท่ีน าไปสู่การเจริญเติบโตและการขยับขยาย แอดเลอรม์องว่ามนุษย์ด ารงชีวิตตาม
เป้าหมายและเป้าประสงค์ ซึ่งเร่ืองราวในอดีตมีความเกี่ยวข้องกับปัจจุบันเพื่อบ่งบอกถึงความ
ต่อเน่ืองของวิถีชีวิตท่ีไม่ถูกปรับเปล่ียน (Mosak & Maniacci, 2011, อ้างถึงใน Corey, 2012) 
บุคคลจะเขา้ใจพฤติกรรมไดเ้มื่อมองการกระท าทัง้หมดจากการเลือกรูปแบบการใชช้ีวิต โดยการ
พัฒนาบุคลิกภาพเริ่มจากวัยเด็กเพื่อชดเชยและเอาชนะปมดอ้ยบางอย่าง เป็นพืน้ฐานก าหนด
รูปแบบชีวิตของบุคคลซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์ชีวิตและชีน้  าการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นเพื่อท าให้
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บุคคลบรรลุเป้าหมาย กล่าวคือ ความพยายามท่ีจะประสบความส าเร็จของแต่ละบุคคล คือ การ
เป็นหน่ึงเดียวกนัและถกูก าหนดโดยเป้าหมายชีวิตท่ีเลือกดว้ยตนเองของบุคคล 

พชัราภรณ ์ศรีสวัสด์ิ (2561) ไดส้รุปแนวคิดส าคญัของการใหค้ าปรึกษากลุ่ม
แบบแอดเลอร ์ดงันี ้

1. การมองคนแบบองค์รวม (Holism) ผู้น ากลุ่มต้องท าความเข้าใจกับ
สภาพสังคมในกลุ่ม เจตคติของสมาชิกต่อสภาพกลุ่ม เพราะการใหค้ าปรึกษากลุ่มมีลักษณะทาง
ธรรมชาติท่ีสมาชิกจะไดท้ดลองสรา้งปฏิสมัพันธภ์ายในกลุ่ม การก าหนดเป้าหมายของตนเอง ถา้
หากเกิดขอ้ผิดพลาดสมาชิกกลุ่มจะเกิดการเรียนรูแ้ลว้น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

2. การพัฒนาเป้าหมาย (Teleology) รูปแบบชีวิตของบุคคลสามารถ
เติบโจและเจริญงอกงามได้ ทุกคนสรา้งความหมายชีวิตของตนเองท่ีอยู่บนพืน้ฐานของเหตุผล
ส่วนตัวของแต่ละบุคคล ทั้งเป้าหมายระยะสั้น กลาง และยาว ซึ่งการให้ค าปรึกษากลุ่มจะเป็น
สถานท่ีท่ีใหแ้นวคิดส าหรบัสมาชิกเพื่อสามารถท่ีจะส ารวจความเชื่อท่ีส าคญัของตนเองและพฒันา
เป้าหมายท่ีสมาชิกตอ้งการ 

3. ปรากฎการณธ์รรมชาติ (Phenomenology) ผูใ้หค้ าปรกึษาจะใส่ใจกับ
แนวคิดจากความรูสึ้กส่วนตัวไปสู่มุมมองของโลกภายนอก ซึ่งแนวคิดของบุคคลประกอบด้วย 
ความคิดเห็น ความเชื่อ แนวคิด และบทสรุปของแต่ละบุคคล การด ารงอยู่ของบุคคลอยู่บนพืน้ฐาน
การตดัสินใจที่จะเลือกกระท าโดยใชค้วามคิด ความรูสึ้กของแต่ละบุคคล 

4.การสรา้งสรรค์และทางเลือก (Creativity and Choice) มนุษย์สรา้ง
รูปแบบชีวิตดว้ยตนเอง ซึ่งเงื่อนไขทางชีววิทยาและเงื่อนไขทางส่ิงแวดลอ้มนีเ้ป็นตวัจ ากดัขอบเขต
ความสามารถในการเลือกและสรา้งสรรคข์องมนุษย์ มนุษยท์ุกคนตอ้งการเป็นคนท่ีสมบูรณ์แบบ 
แต่ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะเป็นคนสมบูรณ์แบบได ้โดยมนุษย์เป็นผู้สรา้งสรรค์ มีความกระตือรือรน้และ
ก าหนดทิศทางชีวิตดว้ยตนเอง 

5. ความสนใจสังคม (Social Interest) เป็นประเด็นส าคัญท่ีสามารถ
น ามาพูดคุยในกลุ่มเพื่อให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรัก การยอมรับตนเอง 
มิตรภาพ การพูดคุยกันสามารถแทนท่ีความเชื่อเดิมไปสู่ความเชื่อท่ีเป็นประโยชนแ์ละสรา้งสรรค์
ส าหรบัสมาชิกแต่ละคน ท าให้สมาชิกกลุ่มเห็นคุณค่าของตนเองและเกิดความพยายามพัฒนา
ตนเอง ท าใหเ้กิดความหวงัและกลา้สูช้ีวิตไดม้ากขึน้ 
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6. ความเด่นและความดอ้ย (Inferiority and Superiority) ความรูสึ้กดอ้ย
เป็นแรงจูงใจท าใหบุ้คคลสามารถเอาชนะเหนือส่ิงแวดลอ้มได ้ซึ่งการแสวงหาเป้าหมายของบุคคล
เพื่อเปลี่ยนความรูด้อ้ยเป็นความรูสึ้กเด่น 

7. บทบาทของครอบครวั (Role of Family) กระบวนการของครอบครัว
เป็นส่ิงส าคัญ ในการพัฒนาบุคลิกภาพในช่วงวัยเด็ก โดยบรรยากาศครอบครัว (Family 
atmosphere) เป็นระบบสัมพันธภาพของสมาชิกครอบครวัท่ีจะช่วยพัฒนาความตระหนักรูใ้น
ตนเองของบุคคล 

8. รูปแบบชีวิต (Lifestyle) เป็นทิศทางชีวิตของบุคคล ซึ่งเริ่มต้นจาก
บรรยากาศครอบครัวเป็นอันดับแรก และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในครอบครัวโดย
เฉพาะท่ีเกิดขึน้ระหว่างสมาชิกในครอบครวั จะช่วยสรา้งแนวทางและน าไปสู่รูปแบบชีวิต 

2.2.2.3 เป้าหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบแอดเลอร ์
พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ (2561) ได้อธิบายถึงเป้าหมายของการให้ค าปรึกษา

กลุ่มแบบแอดเลอรไ์วด้งันี ้
1. เพื่อสรา้งสัมพันธภาพในการบ าบัด ท่ีส่งเสริมใหส้มาชิกกลุ่มไดส้ ารวจ

ชีวิตตนเอง เพื่อท่ีจะสามารถบรรลตุ่อการท าความเขา้ใจรูปแบบชีวิตของตนเองไดอ้ย่างกวา้งขวาง
มากขึน้ 

2. เพื่อช่วยใหส้มาชิกลุ่มตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง และพลังท่ีจะ
เปล่ียนแปลงตนเอง 

3. เพื่อส่งเสริมก าลงัใจใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มในการรบัผิดชอบอย่างเต็มท่ีต่อ
รูปแบบชีวิตท่ีตนเองเลือก และการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีตนเองตอ้งการจะเปลี่ยน 

2.2.2.4 เทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบแอดเลอร ์
Corey (2012) ไดอ้ธิบายว่า การใหก้ าลงัใจ (Encouragement) คือ การสรา้ง

ความกล้าหาญ (Courage) และท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความเขม้แข็ง โดยผู้น ากลุ่มจะใชก้ารให้
ก าลังใจตลอดกระบวนการใหค้ าปรึกษาเพื่อช่วยสมาชิกในการสรา้งรูปแบบพฤติกรรมใหม่และ
พฒันาจดุแข็ง คุณค่า วิธีการและความสามารถ เป็นลักษณะพืน้ฐานของทกุขัน้ตอน แต่จ าเป็นใน
ระหว่างการปรับทิศทางใหม่ ซึ่งท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยการให้ก าลังใจจากสมาชิกกลุ่ม
มักจะมีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการปรบัทิศทางและการให้ความรูใ้หม่ (Bitter, Sonstegard, และ 
Pelonis, 2004) 
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พชัราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ (2561) ไดอ้ธิบายถึงเทคนิคการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบ
แอดเลอรไ์วด้งันี ้

1. บรรยากาศครอบครวั (Family Constellation) เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นระยะ
ของการวิเคราะหแ์ละประเมินเพื่อเป็นขอ้มูลโครงสรา้งทางสงัคมของระบบครอบครวัของสมาชิก
กลุ่ม โดยใหส้มาชิกไดท้บทวนบรรยากาศครอบครวัของตนเอง ล าดับเกิดของสมาชิกในครอบครวั 
มมุมองของสมาชิกต่อคนในครอบครวั 

2. การระลึกความทรงจ าในวัยเด็ก (Early Recollections) เป็นเทคนิคท่ี
ใชใ้นระยะของการวิเคราะหแ์ละประเมิน โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยการถามความคิดยอ้นหลงัเมื่อ
พวกเขายงัเป็นเด็ก ความทรงจ าในวยัเด็กนีจ้ะท าใหท้ราบถึงความเขา้ใจเกี่ยวกบัความคิดเห็นของ
สมาชิก ความรูสึ้กของตนเอง การมองโลก เป้าหมายในชีวิต และแรงจูงใจ ความเชื่อและค่านิยม
ของสมาชิก 

3. การส ารวจพลวัตทางสังคมและรูปแบบชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
บุคคล (Exploration of social dynamics and of one’s unique style of life) เป็นการส ารวจภูมิ
หลังของครอบครวัและเร่ืองราวชีวิตจะเผยใหเ้ห็นถึงรูปแบบชีวิตท่ีมีความผิดพลาดการท่ีจะไดร้บั
ขอ้มลูท่ีจะเป็นพืน้ฐานส าหรบัการใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม 

2.2.3 ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรม 
(Rational Emotive Behavior Therapy) 

ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษาแบบ REBT คือ การช่วยใหห้ลุดพน้จากความคิดความเชื่อท่ี
ไม่สมเหตสุมผลอนัท าใหเ้กิดการท ารา้ยตนเอง (Ellis, 2004, อา้งถึงใน ลกัขณา สริวฒัน,์ 2560) 

2.2.3.1 แนวคิดส าคญัของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม REBT 
2.2.3.1.1 สมมติฐานบางประการและข้อสันนิษฐานของการให้ค าปรึกษา

กลุ่มแบบเหตผุลอารมณแ์ละพฤติกรรม 
สมมติฐานพื ้นฐานบางประการของ REBT สามารถอธิบายได้ภายใต้

สมมติฐานหลกัเหล่านี ้(Ellis, 2004a, 2004b, 2011, อา้งถึงใน Corey, 2012) ความคิดความรูสึ้ก
และพฤติกรรมมีปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกันอย่างต่อเน่ือง เรารบกวนตัวเองทั้งทางความคิด
อารมณแ์ละพฤติกรรม REBT ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เพื่อแสดงใหเ้ราเห็นถึงวิธีลดความคิดความรูสึ้กและ
พฤติกรรมท่ีก่อวินาศกรรมตวัเองใหน้อ้ยท่ีสดุ เมื่อเกิดเหตกุารณท่ี์ไม่ดีเรามักจะสรา้งความเชื่อท่ีไร้
เหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านีโ้ดยมีความคิดแบบสัมบูรณแ์ละดันทุรงั ไม่ใช่เหตุการณโ์ชครา้ย
ดว้ยตวัเองท่ีท าใหเ้กิดความวุ่นวายทางอารมณ ์แต่ความเชื่อท่ีไรเ้หตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณเ์หล่านี้
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มกัน าไปสู่ปัญหาทางจิตใจ หากเราหวังว่าจะเปล่ียนแปลงเราจ าเป็นตอ้ง (1) ยอมรบัว่าเรามีส่วน
รบัผิดชอบต่อความคิดอารมณแ์ละการกระท าท่ีถกูรบกวนของตัวเองเป็นหลกั (2) ดวู่าเราก าลงัคิด
ความรูสึ้กและพฤติกรรมอย่างไรเมื่อเรารบกวนตัวเองโดยไม่จ าเป็น และ (3) มุ่งมั่นทุ่มเทใหก้ับการ
ท างานหนกัเพื่อเปลี่ยนแปลง การใหส้มาชิกจดจ่อกับส่ิงท่ีพวกเขาก าลังท านัน้มีจดุมุ่งหมายในการ
สอนใหส้มาชิกกลุ่มสามารถควบคุมพฤติกรรมของพวกเขาไดอ้ย่างมีสติ สามารถตัดสินใจเลือก
และสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตของพวกเขาได้ แม้ว่าพวกเขาอาจต้องการพูดคุยในรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีท่ีคนอื่นไม่ไดด้ าเนินชีวิตตามความคาดหวังของพวกเขาและถา้เพียงแค่โลกเปล่ียนไป 
พวกเขาก็มีความสุขได้ การพูดคุยเช่นนีจ้ะท าให้สถานะการเป็นเหยื่อของพวกเขาแข็งแกร่งขึน้ 
แผนงานท่ีตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็นนั้นเป็นหัวใจส าคญัของการใหค้ าปรึกษากลุ่ม
ท่ีมีประสิทธิผล กระบวนการสรา้งและด าเนินตามแผนท่ีวางไวจ้ะท าใหบุ้คคลสามารถจดัการชีวิต
ของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

2.2.3.1.2 จดุเร่ิมตน้ของอารมณท่ี์ไม่สมเหตสุมผล 
Eillis (Ellis. 2001a, 2001b, อ้างถึงใน Corey, 2012) กล่าวว่า ความวิตก

กงัวล ภาวะซึมเศรา้ ความเจ็บปวด ความอบัอาย ความโกรธ และความรูสึ้กผิดนัน้ส่งผลใหเ้กิดการ
เริ่มต้นและขยายวงกว้างของระบบความเชื่อบนพื ้นฐานของความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลซึ่งมัก
เกิดขึน้ในช่วงวยัเด็ก  

Eillis (พัชราภรณ์  ศรีสวัส ด์ิ , 2561; อ้างอิงจาก Eillis & Dryden, 2007) 
(Eillis & Dryden. 2007) ไดแ้บ่งความเชื่อผิด ๆ ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1. ฉันต้องท าได้อย่างสมบูรณ์ และต้องได้รับการยอมรับจากบุคคล
ส าคญัในชีวิตของฉัน ไม่เช่นนัน้แลว้ ฉันจะกลายเป็นคนไรค้วามสามารถและไรค่้า  

2. คุณต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของฉันตลอดเวลา ต้องปฏิบัติกับฉันด้วย
ความใส่ใจ เมตตากรุณา ความรกัและยติุธรรม หากไม่เป็นเช่นนัน้ คณุคือคนท่ีไม่ดีและเลวรา้ย  

3. เงื่อนไขของฉันคือ ฉันตอ้งได้รบัความสะดวกสบายและไดร้บัส่ิงท่ีฉัน
ต้องการโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไป หากไม่เป็นเช่นนั้นจะเป็นส่ิงท่ีน่าสะพรึงกลัว ฉันไม่
สามารถท่ีจะยืนอยู่ไดแ้ละไม่สามารถท่ีจะมีชีวิตอยู่ได ้

Eillis กล่าวถึงการประเมินตนเองว่าบุคคลมีแนวโนม้อย่างมากท่ีจะไม่เพียง
ประเมินตนเองแต่ในการปฏิบติั และพฤติกรรมว่า “ดี” หรือ “เลว” “มีคณุค่า” หรือ “ไม่มีคณุค่า” แต่
ยังประเมินค่าตนเองในฐานะท่ีเป็นบุคคลจากพืน้ฐานของการกระท าด้วย นอกจากนีบุ้คคลยัง
สามารถท่ีจะยอมรบัตนเอง หรือพิจารณาคุณค่าของตนเองไดไ้ม่ยาก เพราะบุคคลตอ้งมีชีวิตอยู่
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ต่อไป และไม่มีความจ าเป็นเลยท่ีจะตอ้งพิสจูนค์ณุค่าในการกระท าของตนเองดว้ยการไดร้บัความ
รกัและการยอมรบัจากผูอ้ื่น ในขณะท่ี Corey (2012) สันนิษฐานว่าการเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่เกิด
จากความมุ่งมั่นท่ีจะฝึกฝนพฤติกรรมใหม่ ๆ อย่างสม ่าเสมอ วิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสดุในการท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณแ์ละพฤติกรรมที่ยั่งยืนคือใหส้มาชิกในกลุ่มเปลี่ยนวิธีคิด 

2.2.3.1.4 ขัน้ตอนในการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบ REBT 
Livneh & Wright (พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ, 2561; อ้างอิงจาก Livneh & Wright, 

1995) ไดก้ าหนดขัน้ตอนการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบ REBT เป็น 9 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. การสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม เพื่ อให้สมาชิกเกิดความมั่ นใจใน

กระบวนการกลุ่ม 
2. การระบุปัญหา เพื่อเปิดเผยความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผลท่ีเชื่อมโยงกับ

ปัญหาทางอารมณ ์และพฤติกรรมที่บิดเบือนของสมาชิกกลุ่มโดยใชรู้ปแบบ ABC 
3. ก าหนดเป้าหมาย การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลท่ีตามมาจากปัญหาด้าน

อารมณแ์ละการกระท าท่ีปรบัตวัไม่ได ้ซึ่งมีรากความคิด ความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผล ผูน้  ากลุ่มควร
สรา้งขอ้ผกูมดักบัสมาชิกกลุ่มในการออกแบบเป้าหมาย 

4. การอธิบาย REBT กับสมาชิกกลุ่ม ผูน้  ากลุ่มอธิบายเกี่ยวกับสมมติฐานท่ี
ส าคัญตามรูปแบบ ABC อย่างย่อ ด้วยการเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความชัดเจนท่ีเชื่อมโยง
ระหว่างความเชื่อท่ีไม่สมเหตสุมผลกบัปัญหาทางอารมณแ์ละพฤติกรรม 

5. แสดงให้สมาชิกกลุ่มเห็นถึงความเชื่อท่ีไม่มีเหตุผลของตนเอง น าไปสู่
พฤติกรรมท่ีท าลายตนเองและพฤติกรรมท่ีบิดเบือน ไม่มีความสขุและมีปัญหาทางอารมณ ์สมาชิก
กลุ่มถูกทา้ทายเกี่ยวกับความเท่ียงตรงในความคิดของตนเอง และแสดงใหเ้ห็นว่าความคิดเหล่านี้
ไม่ไดอ้ยู่บนฐานของความจริง 

6. แสดงใหเ้ห็นว่าเขายงัคงสรา้งปัญหาโดยการคิดท่ีไม่สมเหตสุมผล 
7. การโต้แย้งความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผล โดยการส่งเสริมให้ก าลังใจใน 

การขจัดความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผล และเปล่ียนความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผลด้วยความเชื่อท่ี
สมเหตสุมผลแทน 

8. การสอนสมาชิกกลุ่มถึงวิธีการคิดท่ีมีเหตุผลและเป็นท่ีประจักษ์ โดย 
การท าแบบฝึกหัดเป็นการบา้น ผูน้  ากลุ่มควบคุมการวางแผนการเรียนรูใ้หม่ เกี่ยวกบัความคิดท่ีมี
เหตุผลในการฝึกหัดทุกวัน เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มสามารถโตแ้ยง้ความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผลไดอ้ย่าง
รวดเร็วและประสบความส าเร็จ 
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9. การอภิปรายความเชื่อท่ีไม่สมเหตสุมผลทั่ว ๆ ไป ท่ียึดถือกันในสังคมเพิ่มเติม 
สมาชิกกลุ่มไดร้บัการช่วยเหลือในการพัฒนา และการฝึกหดัสรา้งปรชัญาชีวิตใหม่ท่ีมีเหตผุลมาก
ขึน้ 

กล่าวสรุปไดว้่า กระบวนการใหค้ าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม ช่วยใหส้มาชิกกลุ่มไดข้จัดความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผล เปลี่ยนความคิดใหเ้ป็นความคิดท่ี
มีเหตผุล ส่งผลใหม้ีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ปัญหาทางอารมณล์ดนอ้ยลง 

2.2.3.1.5 เทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบ REBT 
Corey (2012) กล่าวว่า ทฤษฎี A-B-C เป็นหวัใจส าคัญของ REBT ในการบ าบัด

บุคลิกภาพและอารมณ์ท่ีไม่สมเหตุสมผล โดยจุดส าคัญของทฤษฎี A-B-C คือ เมื่อบุคคลได้รับ
ผลกระทบทางอารมณ์ท่ีจุด C (ผลท่ีไดร้บัทางอารมณ์) จากเหตุการณ์บางอย่างท่ีเกิดขึน้ท่ีจุด A 
อาจไม่ไดเ้กิดขึน้ดว้ยตวัเอง แต่เป็นเพราะสภาวะอารมณ ์(C) ท่ีมีส่วนร่วมท าใหเ้กิดระบบความเชื่อ 
(B) หรือความเชื่อท่ีบุคคลมีต่อเหตุการณ์นั้นเป็นส่วนส าคัญท่ีก่อให้เกิด C ยกตัวอย่างเช่น หาก
บุคคลเกิดภาวะซึมเศรา้ (C) ท่ีไม่ไดร้บัการเล่ือนต าแหน่งในท่ีท างาน (A) ซึ่งการไม่ไดร้บัการเล่ือน
ต าแหน่งไม่ใช่ส่วนท่ีท าใหเ้กิดภาวะซึมเศรา้ แต่เป็นเพราะความเชื่อ (B) ท่ีมีต่อเหตุการณน์ัน้ การท่ี
บุคคลเชื่อว่าควรจะไดไ้ดร้บัการเล่ือนต าแหน่งอย่างแน่นอนและการไม่ไดร้บันั่นหมายความว่าเป็น
ความล้มเหลว บุคคลจะ “สรา้ง” ผลท่ีได้รบัทางอารมณ์ของภาวะซึมเศรา้ ดังนั้นการสรา้งความ
รับผิดชอบต่ออารมณ์ท่ีรบกวนจิตใจกระทั่ งความเชื่อจึงมีส่วนท่ีท าให้เกิดการเชื่อมโยงต่อ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตอย่างมาก (Ellis, 2011, อ้างถึงใน Corey, 2012) ยืนยันว่าบุคคลมี
ศกัยภาพในการเปล่ียนแปลงเหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรม โดยบุคคลสามารถบรรลเุป้าหมายได้
ดีท่ีสุดด้วยการหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีกระตุ้นใหเ้กิดความกังวลท่ีจุด A และยอมรบัความการอยู่
อย่างไรค้วามหมายกับความรูสึ้กผิดหวังท่ีจุด C โดยบุคคลสามารถเลือกท่ีจะพิจารณา ท้าทาย
เปล่ียนแปลง และก าจัดจุด B ซึ่งเป็นความเชื่อท่ีไรเ้หตุผล ท่ีกระตุ้นให้เกิดความกังวลท่ีจุด A 
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้เห็นว่าความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผลท าให้เกิดอารมณ์และการกระท าท่ีไม่
สมเหตสุมผล 

พชัราภรณ ์ศรีสวัสด์ิ (2561) ไดก้ล่าวไวว้่า เทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการใหค้ าปรกึษา
กลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ ์และพฤติกรรม แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ เทคนิคดา้นการคิดเทคนิค
ดา้นอารมณ ์และเทคนิคดา้นพฤติกรรม 

1. เทคนิคทางดา้นการคิด ไดแ้ก่ การสอนทฤษฎี A-B-C การโตแ้ยง้กับความ
เชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผล (Disputing Irrational Belief) การสอนในการเผชิญกับการพูดกับตนเอง 
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(Teaching Coping Self-Statement) การให้ความรู้ทางด้านจิตวิทยา  (Psychoeducational 
Method) และการใหก้ารบา้นดา้นการคิด (Cognitive Homework) โดยใช ้REBT Self-Help Form 
เพื่อเขียนประโยคท่ีเป็นการโตแ้ยง้ 

2. เทคนิคด้านอารมณ์ การส่งเสริมก าลังใจสมาชิกกลุ่มโดยเข้าถึงอารมณ์
ของสมาชิกกลุ่ม มีดงันี ้การยอมรบัโดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Acceptance) การมโน
ภาพเชิงเหตผุลและอารมณ ์(Rational – emotive Imagery) 

3. เทคนิคทางด้านพฤติกรรม มีดังนี้ เทคนิคการมอบหมายงานให้ท า 
(Homework Assignment) การเสริมแรงและการลงโทษ การฝึกทกัษะ 

สามารถสรุปได้ว่า ผู้ให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีใช้ทฤษฎีให้ค าปรึกษาแบบ  REBT 
จ าเป็นต้องมีความรูค้วามสามารถในแนวทาง ขั้นตอนเทคนิคการใหค้ าปรึกษาแบบ REBT เพื่อ
ประยกุตใ์ชใ้หค้ าปรกึษาแก่สมาชิกลุ่ม ไดอ้ย่างเหมาะสม ไดแ้ก่ ทฤษฎี A-B-C การโตแ้ยง้กบัความ
เชื่อท่ีไม่สมเหตสุมผล การใหก้ารบา้นดา้นการคิด การยอมรบัโดยปราศจากเงื่อนไข 

2.2.4 ทฤษฎกีารใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 
Corey (2012) ไดส้รุปความตอ้งการและพฤติกรรมท่ีมุ่งหมายของมนุษย ์ไวด้ังนี ้

ทฤษฎีการเลือกถกูสรา้งขึน้จากแนวคิดท่ีว่าพฤติกรรมของมนษุยน์ั้นมีจดุมุ่งหมายและมีตน้ก าเนิด
จากภายในตัวบุคคลมากกว่าจากพลังภายนอก เราได้รับแรงจูงใจจากพลังโดยธรรมชาติและ
พฤติกรรมทั้งหมดของเรามีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพืน้ฐาน (Glasser, 1998, 
2001, 2005 และ Wubbolding, 2008, อา้งถึงใน Corey, 2012) ระบุความตอ้งการท่ีส าคัญของ
มนุษย์ 5 ประการ ได้แก่ การอยู่รอด ความรักและการเป็นเจ้าของ อ านาจ เสรีภาพ และความ
สนกุสนาน การอยู่รอดหรือการรกัษาตวัเองเกี่ยวขอ้งกบัการรกัษาชีวิตและสขุภาพท่ีดี ความรกัและ
การเป็นเจา้ของคือความจ าเป็นในการมีส่วนรว่มกับผูค้นและความจ าเป็นในการรกัผูอ้ื่นและเป็นท่ี
รกั อ านาจหรือการควบคมุภายในคือความตอ้งการความส าเร็จและความส าเร็จหรือความตอ้งการ
ความส านึกในการรบัผิดชอบชีวิตของตนเอง เสรีภาพหรือความเป็นอิสระคือความจ าเป็นในการ
เลือก ความสนุกสนานหรือความเพลิดเพลินเกี่ยวข้องกับความต้องการท่ีจะสนุกกับชีวิตการ
หัวเราะและการมีอารมณ์ขัน ทฤษฎีทางเลือกตั้งอยู่บนสมมติฐานท่ีว่าพฤติกรรมทัง้หมดของเรา
โดยพืน้ฐานแลว้เป็นความพยายามท่ีจะควบคุมโลกรอบตัวเราเพื่อจุดประสงคใ์นการตอบสนอง
ความตอ้งการพืน้ฐานทัง้หา้นีซ้ึ่งสรา้งขึน้ในโครงสรา้งทางพันธุกรรมของเรา เราแต่ละคนตอบสนอง
ความตอ้งการพืน้ฐานหา้ประการในแบบของเรา ตัวอย่างเช่น เราทุกคนลว้นตอ้งการความรกั แต่
บางคนก็ต้องการความรกัมากกว่าคนอื่น ๆ เราพัฒนาอัลบั้มภาพภายใน หรือ โลกแห่งคุณภาพ 



  53 

ของความตอ้งการเฉพาะ ตลอดจนวิธีท่ีแม่นย าในการตอบสนองความต้องการเหล่านี ้เราก าลัง
พยายามเลือกท่ีจะประพฤติตนในลักษณะท่ีช่วยให้เราควบคุมชีวิตของเราไดอ้ย่างมีประสิทธิผล
สงูสดุ ซึ่งหมายความว่าสามารถประพฤติตนในลักษณะท่ีเหมาะสมกบัภาพในโลกท่ีมีคณุภาพของ
เรา (Glasser, 1998, อ้างถึงใน Corey, 2012) ความซาบซึง้มากขึน้ของข้อความท่ีไม่ได้ตั้งใจ
เหล่านี ้ผู้คนประพฤติตนอย่างมีจุดมุ่งหมาย หล่อหลอมสภาพแวดลอ้มของตน ขณะท่ีพยายาม
เพื่อให้เข้ากับภาพภายในของตนเองว่าต้องการอะไร ส่วนส าคัญของการเผชิญความจริง
ประกอบด้วย การสอนสมาชิกเกี่ยวกับความต้องการของพวกเขาและวิธีการตอบสนองความ
ตอ้งการเหล่านีอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยเป้าหมายเหล่านีส้ าเร็จได้จากการท างานหนัก
เท่านั้น (Wubbolding, 2000, 2008, อา้งถึงใน Corey, 2012) เรามีระดับการควบคุมท่ีส าคัญใน
ชีวิตของเรา และยิ่งเราน าการควบคมุนีไ้ปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าใด เราก็จะมีประสบ
ผลส าเร็จมากขึน้เท่านั้น สาระส าคัญของการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง ผูน้  ากลุ่มควร
สอนสมาชิกเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการยอมรับความรับผิดชอบผ่านทางเลือกท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยทฤษฎีการเลือกอธิบายว่า เราไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการของเราโดยตรง ส่ิงท่ี
เราท าหลังจากเกิดไม่นานและด าเนินไปตลอดชีวิตคือการเฝ้าติดตามส่ิงท่ีเราท าอย่างใกลช้ิดและ
เก็บความรูนี้ไ้วใ้นท่ีพิเศษของเรา สมองเรียกว่าโลกคุณภาพของเรา รวมถึงระบบความเชื่อท่ีให้
ความสขุแก่เรา เช่น ความเชื่อทางศาสนา การเมือง หรือความเชื่อส่วนบุคคล โลกนีเ้ป็นโลกส่วนตัว
ของเราท่ีเราอยากอยู่ถา้ท าได ้แมว้่าเราจะมีความตอ้งการร่วมกัน แต่โลกนีม้ีความเฉพาะเจาะจง
มาก เราต้องการความรัก แต่เราใส่คนท่ีเราต้องการจะรกัในโลกท่ีมีคุณภาพของเรา ผู้คนเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสดุของโลกนี ้และคนเหล่านีคื้อคนท่ีเราตอ้งการติดต่อดว้ยมากท่ีสุด ทฤษฎี
การเลือกใหค้ าอธิบายส าหรบัแรงจูงใจของมนษุย ์การใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง เป็น
ระบบการจัดส่ง หากทฤษฎีทางเลือกคือทางหลวง การใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเผชิญความจริง คือ
ยานพาหนะท่ีส่งมอบผลิตภัณฑ ์(Wubbolding, 2011, อา้งถึงใน Corey, 2012) ทฤษฎีทางเลือก
และการบ าบัดดว้ยความเป็นจริง โดยเนน้ท่ีการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เหมาะ
ส าหรบัการใหค้ าปรกึษาแบบกลุ่มประเภทต่าง ๆ กลุ่มเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดส้ ารวจวิธีการต่าง ๆ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการผ่านความสมัพนัธท่ี์เกิดขึน้ภายในกลุ่ม 

2.2.4.1 อตัลกัษณแ์ห่งตนตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง 
Glasser และ Zunin (1973) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมท่ีมีความรับผิดชอบเป็น

หน่ึงในลักษณะของผูท่ี้มีอัตลกัษณแ์ห่งความส าเร็จ มนุษยม์ีความตอ้งการมีเอกลักษณเ์ฉพาะตน 
เป็นความตอ้งการท่ีจะรูสึ้กว่าตนนั้นมีลักษณะบางอย่างท่ีแตกต่างจากคนอื่น การใหค้ าปรึกษา
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ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงไดอ้ธิบายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ว่า เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ี
แสดงถึงลักษณะ และความหมายท่ีบุคคลมองเห็นความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่นได้ ซึ่ง
สังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนส าคัญ ท่ีจะสร้างอัตลักษณ์ของบุคคล ความต้องการท่ีจะมี
เอกลกัษณนี์เ้ป็นความตอ้งการทางจิตใจของบุคคลท่ีปรากฏอยู่ในทกุวฒันธรรม (Parritt, 2003) ซึ่ง
กลาสเซอรไ์ดแ้บ่งอตัลกัษณข์องบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. อัตลักษณ์แห่งความส าเร็จ (success identity) หมายถึง การท่ีบุคคล
มองเห็นว่าตนเองนั้นมีความสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ตนนัน้มีความส าคัญ 
มีคุณค่าต่อตัวเองและผู้อื่น มีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง สามารถมอบความรกั  และ
สามารถรบัความรกัจากคนอื่น มีความรบัผิดชอบและมีความเชื่อมั่นในการด าเนินชีวิตของตนเอง 

2. อตัลกัษณแ์ห่งความลม้เหลว (failure identity) หมายถึง ลักษณะท่ีบุคคล
มองและประเมินตนเองในดา้นท่ีไม่ดี จากผูท่ี้ไม่สามารถมีความสัมพันธ์ใกลช้ิดกบัผูอ้ื่นได ้รูสึ้กว่า
ตนเองไม่มีคนรักท่ีรัก และไม่ไม่มีใครต้องการ ไรคุ้ณค่า ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงไม่
สามารถท่ีจะรบัผิดชอบต่อตนเองหรือท าตามขอ้ตกลงใด ๆ ขาดความหวังในการมีชีวิตท่ีดีกว่าจะ
ปล่อยใหส้ภาพแวดลอ้มหรือผูอ้ื่นมีอิทธิพลมา ควบคมุชีวิตของตนเอง  

2.2.4.2 โลกแห่งคณุภาพ (Quality World) ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง 
Burdenski และ Wubbolding (2011) กล่าวว่าความจ าเพาะเป็นรากฐานของ

โลกแห่งคุณภาพ ความตอ้งการเป็นเรื่องทั่วไป คือ เป็นส่ิงท่ีเฉพาะเจาะจงและไม่ซ า้กันส าหรบัแต่
ละคน เขาเสริมในภายหลังว่า โลกแห่งคณุภาพท่ีมีความตอ้งการเฉพาะเกี่ยวขอ้งกบัความตอ้งการ
ทั่วไปมากขึน้ เป็นโลกท่ีบุคคลอยากจะอยู่  หน่ึงในนั้นคือต้องการความชัดเจนในตัวเอง การ
ประเมินตนเอง การจดัล าดับความส าคญั และการพดูคยุกบัเพื่อนท่ีไวใ้จได้ เพื่อนรว่มงาน สมาชิก
ในครอบครวั หรือนกับ าบัดโลกท่ีมีคุณภาพนัน้เปรียบเป็นจดุหมายปลายทางท่ีบุคคลนึกถึงเมื่อเขา้
ไปในรถยนตซ์ึ่งเป็นพฤติกรรมทัง้หมดและออกเดินทางแห่งชีวิต โดยเป็นการเดินทางส่วนตัวและไม่
เหมือนใครมุ่งตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานสากลห้าประการ ดังนั้นโลกแห่งคุณภาพท่ีมีภาพ
ความปรารถนาของจดุหมายปลายทางจึงเป็นเชือ้เพลิงใหก้บัรถยนตส์ าหรบัการเดินทางและท าให้
การเดินทางเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากับความพยายาม โดยบุคคลท่ีมีความซื่อตรงจะเปิดเผยและซื่อสตัยต่์อ
ความคิด ความรูสึ้กและความรบัผิดชอบของตนเอง สามารถกระท าตามค่านิยมของตนเองได ้
(Rashid และ Seligman, 2019) 
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ภาพประกอบ 3 Choice Theory Total Behavior Car 
 

ท่ี ม า :  Burdenski, T.  K. , แล ะ  Wubbolding, R.  E.  (2011). Extending 
Reality Therapy with Focusing: A Humanistic Road for the Choice Theory Total Behavior 
Car. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy. Vol. XXXI(number 1),15. 

 
โดยใน Glasser's Choice Theory ระบุว่า พฤติกรรมโดยรวมของบุคคลมักถูก

แสดงโดยการใช้ Choice Theory Total Behavior Car มาเปรียบเทียบ (Corey, 2009; Gilchrist 
Banks, 2009 ; C. Glasser, 1996a, 1996b; Sharf, 2012 , Wubbolding, 2011 , อ้างถึ งใน 
Burdenski และ Wubbolding, 2011) พฤติกรรมโดยรวมประกอบดว้ยส่ีองคป์ระกอบท่ีแตกต่าง
กัน แต่แยกออกไม่ได้ซึ่งเกิดขึน้พรอ้ม ๆ กันเสมอ ซึ่งแสดงเป็นล้อทั้งส่ีบนรถยนต์ท่ีมีพฤติกรรม
ทัง้หมด รถแสดงพฤติกรรมโดยรวมเป็นสัญลกัษณข์องระบบการจงูใจของมนุษยแ์ละความส าคัญ
ของแต่ละบุคคลท่ีรบัผิดชอบต่อพฤติกรรมทัง้ส่ี ประกอบด้วยการกระท า การคิด ความรูสึ้ก และ
สรีรวิทยา โดยขณะท าและคิด ลอ้หน้าทั้งสองล้อของพฤติกรรมโดยรวมของรถจะถูกเนน้เมื่อใช้
กระบวนการบ าบดัดว้ยทฤษฎีเผชิญความจริง ลอ้หลังของรถท่ีเปรียบเป็นความรูสึ้กและสรีรวิทยา
ก็มีความส าคัญอย่างยิ่งเช่นกันเพราะท าหน้าท่ีเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าหรือไฟเครื่องยนต์
ขดัขอ้ง บนรถท่ีมีพฤติกรรมโดยรวมท่ีบุคคลไม่ไดเ้คล่ือนท่ีอย่างราบรื่นไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการหรือ
โลกท่ีมีคณุภาพ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีตอ้งการมากท่ีสดุในชีวิต 
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ดังนั้น โลกแห่งคุณภาพ (Quality World) จึงเป็นโลกท่ีบุคคลต้องการความ
ชดัเจนในตวัเอง เปรียบเป็นจดุหมายปลายทางท่ีบุคคลนึกถึงเมื่อเขา้ไปในรถยนตซ์ึ่งเป็นพฤติกรรม
โดยรวมและออกเดินทางแห่งชีวิต ดังนั้นโลกแห่งคุณภาพท่ีมีภาพความปรารถนาของจุดหมาย
ปลายทางจึงเปรียบเสมือนเชือ้เพลิงใหก้บัรถยนตส์ าหรบัการเดินทางและท าใหก้ารเดินทางเป็นส่ิง
ท่ีคุม้ค่ากบัความพยายาม โดยบุคคลท่ีมีความซื่อตรงจะเปิดเผยและซื่อสตัยต่์อความคิด ความรูสึ้ก
และความรบัผิดชอบของตนเอง สามารถกระท าตามค่านิยมของตนเองได้ 

2.2.5 เทคนิคการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 
2.5.5.1 เทคนิควิธีการท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลง (Wubbolding, 2000, 2008, 

2009, 2010, 2011, อา้งถึงใน Corey, 2012) ไดเ้สนอกระบวนการซึ่งสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น
ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง โดยเรียกว่า WDEP System ท่ีเป็นการท างาน
ร่วมกันระหว่างผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มในการก าหนดเป้าหมายและวางแผนการกระท าไปสู่
เป้าหมาย มีรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ความตอ้งการ (W: Want) หมายถึง ผูน้  ากลุ่มช่วยใหค้น้หาว่า “อะไรคือส่ิง
ท่ีคุณต้องการ” ผู้น ากลุ่มตอ้งใชท้ักษะการตั้งค าถามเพื่อใหส้มาชิกไดส้ ารวจ ย้อนร าลึก ก าหนด 
และระบุรายละเอียดของความตอ้งการและวิธีการท่ีใช้เพื่อใหบ้รรลุความต้องการ ผูน้  ากลุ่มตาม
ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษาแบบเผชิญความจริง จึงตอ้งฝึกฝนการใชท้กัษะการตัง้ค าถามเป็นอย่างดี 
เพื่อใหรู้ว้่าจะถามอะไร (What) มีวิธีการถามอย่างไร (How) และควรถามเมื่อใด (When) การใช้
ค าถามท่ีเจาะจงตรงประเด็น ในจังหวะเวลาและสถานการณ์จะช่วยให้สมาชิกได้ค้นหาความ
ตอ้งการและเกิดการประเมินพฤติกรรมปัจจบุันได ้ตรงกนัขา้มหากผูน้  ากลุ่มถามโดยไรทิ้ศทางและ
ใชค้ าถามฟุ่ มเฟือย อาจก่อใหเ้กิดความร าคาญ การต่อตา้นและการปกป้องตนเองของสมาชิกได ้

ในบรรยากาศกลุ่ม สมาชิกไดส้ ารวจว่าอะไรคือส่ิงท่ีตนตอ้งการอะไรซึ่งตนเอง
มีอยู่และอะไรบา้งท่ียังไม่ไดร้บั การบวนการใหค้ าปรึกษาจะพุ่งความสนใจไปท่ีการใหส้มาชิกได้
ประเมินตนเอง (Self-Evaluation) เพื่อพิจารณาว่าทิศทางของพฤติกรรมอันจะน าไปสู่การ
ตอบสนองความต้องการการประเมินตนเองเป็นเงื่อนไขพื ้นฐานของการเปล่ียนแปลงอัน
เฉพาะเจาะจง และช่วยลด ความคับขอ้งใจของสมาชิกได ้ค าถามท่ีดีจะช่วยใหส้มาชิกไดก้ าหนด
จดุมุ่งหมายอย่างชดัเจนว่า อะไรคือส่ิงท่ีตอ้งการ ในขั้นนีผู้น้  ากลุ่มคอยฟังการใชค้ าอปุมา (Listen 
for Metaphors) และแก่นของเรื่อง (Listen for Themes) ของสมาชิกกลุ่มเพื่อคอยฟังความคิด 
ความรูสึ้ก และการกระท าต่าง ๆ 
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2. การกระท าและการก าหนดทิศทาง (D: Doing and Direction) เป็นขัน้ของ
การใชค้ าถามเพื่อใหส้มาชิกไดห้นัมาพิจารณาพฤติกรรมในปัจจุบนัของตนว่าก าลังท าอะไรเพื่อให้
ได้มาซึ่งส่ิงท่ีต้องการ เปรียบได้กับผู้น ากลุ่มถือกระจกเงาเบื ้องหน้าสมาชิก  โดยไม่ยินยอมให้
สมาชิกไดพ้ดูเกี่ยวกับเหตกุารณใ์นอดีตนอกจากเหตกุารณน์ัน้จะมี ความเกี่ยวข้องกบัสถานการณ์
ท่ีเกิดขึน้เป็นการมุ่งเนน้ไปท่ีส่ิงสมาชิกไดเ้ผชิญหนา้กับตนเองตาม ความเป็นจริงและผลท่ีเกิดขึน้
จากการท าพฤติกรรมในปัจจุบนั ดังนัน้ปัญหาตอ้งถกูแกไ้ขในปัจจบุนัและอนาคตผ่านการวางแผน
ท่ีดี อาจอภิปรายในอดีตบ้างหากช่วยใหส้มาชิกไดว้างแผนใหม่ให้ดีกว่าเดิม เมื่อใดท่ีปัญหาถูก
แก้ไขได้ มันย่อมส่งผลให้สมาชิกได้เรียนรูว้ิธีการปรบัความคิดและการเลือกเพื่อแสดงออกได้ดี
กว่าเดิม 

3. การประเมินตนเอง (E: Self-Evaluation) เป็นการให้สมาชิกได้เผชิญกับ
ผลของพฤติกรรมตนเอง แลว้ตดัสินว่าพฤติกรรมนั้นมีคณุภาพเพียงใด หากผูร้บัค าปรกึษาไม่มีการ
ประเมินตนเอง ก็จะไม่มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ การประเมินตนเองจึงเป็นแก่นของการให้
ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง เมื่อผูร้บัการบ าบัดไดป้ระเมินตนเองเกี่ยวกับคุณภาพพฤติกรรม
แล้ว ก็สามารถพิจารณาได้ว่า อาจเกิดความล้มเหลวอะไรขึ ้นในอนาคต และตนสามารถ
เปล่ียนแปลงส่ิงใดหากต้องการความส าเร็จ ส่ิงส าคัญในขั้นนี้ คือ ผู้น ากลุ่มจะไม่มีการตัดสิน
พฤติกรรมและไม่รบัผิดชอบแทนในการตดัสินค่านิยมของเขา 

4. การวางแผน (P: Planning) เป็นการช่วยสมาชิกไดก้ าหนดแผนการปฏิบัติ
อนัจะน าไปสู่การตอบสนองความตอ้งการได ้การริเร่ิมวางแผนอาจเกิดขึน้โดยตัวสมาชิกเอง ผูน้  า
กลุ่ม หรือเป็นความรว่มมือกนัของสมาชิกและผูน้  ากลุ่ม โดยเริ่มตน้ท่ีการก าหนดเป้าหมายในระยะ
สัน้ก่อนและมีโอกาสประสบความส าเร็จสงู เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จ แลว้ความส าเร็จนั้นจะเป็นการ
เสริมแรงทางบวกต่อการปฏิบติัในระยะยาวต่อไป 

2.5.5.2 เทคนิคเพือ่การก าหนดและวางแผนไปสู่เป้าหมาย 
เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างผูน้  ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มในการก าหนด

และวางแผนไปสู่เป้าหมาย (Wubbolding & Brickkell. 2005; อา้งถึงใน Corey, 2012, :401) และ
สมาชิกกลุ่มไดพ้ฒันาการวางแผนท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเทคนิคท่ี
เกี่ยวขอ้ง (Wubbolding. 1966a, 1999; ดวงมณี จงรกัษ์, 2549, :307 - 311) ดงันี ้ 

1. รูปแบบการวางแผนตามหลกั SAMI2C3 ตามแนวคิดของ Wubbolding 
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ภาพประกอบ 4 การวางแผนตามหลกั SAMI2C3 
 
2. เทคนิคการพัฒนาทักษะ (Skill Development) จะช่วยใหผู้ร้บัการปรกึษา

ได้พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการได้ เช่น สอนให้คิดอย่างมีเหตุผล การวางแผนท่ีดี และ
พฤติกรรมที่ส่งเสริมการพฒันาทางอารมณ ์

3. เทคนิคคอยฟังการใช้ค าอุปมา (Listen for Metaphors) ค าอุปมาท่ีผู้รับ
การปรึกษาใชส้ะทอ้นถึงปัญหาท่ีเขาประสบอยู่ ผูใ้หก้ารปรึกษาไม่ควรฟังอย่างเพิกเฉย แต่ควรน า
อุปมานั้นมาตอบสนองเพื่อเป็นการเสนอแนวทางเลือกหรือการมีพฤติกรรมใหม่ของผู้รับการ
ปรกึษา 

4. เทคนิคการรบัผลท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ (Natural Consequences) โดย
ควรเชื่อว่าบุคคลควรมีความรบัผิดชอบต่อพฤติกรรมของตน ดงันั้นเขาควรไดร้บัผลท่ีเกิดขึน้ แต่จะ
ไม่ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมท่ีกระท าผิด จะเน้นให้ผู้รับการปรึกษาเลือกแสดงพฤติกรรมท่ี

SimpleS

• เป็นแผนท่ีงา่ย ไม่ซบัซอ้นยุง่ยาก
AttainableA

• เป็นแผนท่ีสามารถบรรลไุด ้ตอ้งไม่เป็นแผนท่ียากเกินไป
MeasurableM

• เป็นแผนท่ีสามารถวดัได ้คือ บอกไดว้า่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเม่ือไหร่
ImmediateI

• เป็นแผนท่ีส  าเรจ็ไดร้วดเรว็ท่ีสดุ
InvolveI

• เป็นแผนท่ีสมาชิกสามารถเขา้ไปมีสว่นรว่มในการวางแผนได้
Controlled by ClientC

• แผนจะถกูควบคมุโดยตวัเอง ไม่ขึน้อยูก่บัผูอ่ื้น
Committed toC

• ตอ้งสญัญาวา่จะน าแผนไปปฏิบติั
ConsistentC

• แผนท่ีวางไวนี้ต้อ้งน าไปปฏิบติัซ  า้ ๆ หรอืปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลง
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แตกต่างจากเดิม ทัง้นีจ้ะไม่สนับสนุนการพูดแกต้ัว หรือลงโทษหากผูร้บัการปรึกษามีพฤติกรรมท่ี
ขาดความรบัผิดชอบอีก 

 
2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความกล้า

หาญ 
มัลลวีร ์อดุลวัฒนศิริ (2016) ไดศึ้กษาผลของการใหค้ าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎี

ยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลางต่อการพัฒนาทกัษะการจดัการกับอารมณข์องนักเรียน ผลการวิจยัพบว่า 
หลังการทดลองกลุ่มทดลอง มีคะแนนทักษะการจัดการกับอารมณ์สงูกว่าก่อนการทดลองและสูง
กว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

โชคชัย ทัพทวี (2558) ไดศึ้กษาการเสริมสรา้งความเขา้ใจความรูสึ้กผูอ้ื่นดว้ยการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลางของผูดู้แลผูติ้ดสารเสพติดในศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลผู้ติดยาเสพติดมีความสามารถในการเข้าใจ
ความรูสึ้กผูอ้ื่นในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสงูกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยทางสถิติ
ท่ีระดบั.05 

เจรจา เดชเสง้ (2559) ไดศึ้กษาการใหค้ าปรกึษากลุ่มทีมี่ต่อการจัดการชีวิตดา้นการ
เรียนของนักเรียนวัยรุน่ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองหลังการทดลองมีการจัดการ
ชีวิตดา้นการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 เมื่อพิจารณาแต่ละ
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเลือกและดา้นการปฏิบัติท่ีเหมาะสมสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสาคัญทาง
สถิติท่ีระดบั .001 และดา้นการชดเชยหรือทดแทนสงูกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

จริยา อัศวเพรชกูล และคนอื่น ๆ (2558) ไดศึ้กษาการเสริมสรา้งพลังทางบวกของ
นักเรียนวัยรุ่นโดยการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการกับนักเรียนวัยรุ่นท่ีก าลังเรียนอยู่ในชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยั พบว่า พลงัทางบวกของนักเรียนวยัรุน่กลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการใหก้าร
ปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล เพิ่มขึน้มากกว่าก่อนไดร้ับ
การใหก้ารปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเพิ่มขึน้มากกว่า
พลังทางบวกของนักเรียนวยัรุ่นกลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดร้บัการใหก้ารปรึกษาแบบกลุ่มแบบบูรณาการ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลการท าสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่านกัเรียนวัยรุ่นกลุ่ม
ทดลองมีความพึงพอใจต่อการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพราะได้เรียนรู้ และมี
ประสบการณใ์นการเสริมสรา้งพลงัทางบวก  
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวจิัย 

 
การวิจยัเร่ือง การเสริมสรา้งความกลา้หาญของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย

โดยการใหค้ าปรกึษากลุ่ม โดยมีวิธีด าเนินการวิจยัในแต่ละระยะ ดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลูและการด าเนินการทดลอง 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอยา่ง 
ระยะที่ 1 การศึกษาความกล้าหาญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในส านักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งหมดจ านวน 8 โรงเรียน  
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 5,704 คน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาความกลา้หาญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2 ทัง้หมด
จ านวน 366 คน ท่ีผูว้ิจยัใชก้ารก าหนดสัดส่วนประชากรกบักลุ่มตวัอย่างตามตารางของเครจซี่และ
มอรแ์กน (Krejcie และ Morgan, 1970) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) ดงันี ้

ขั้นท่ี 1 ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  
เพื่อจ าแนกออกเป็นโรงเรียนในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัฉะเชิงเทราทัง้ 8 แห่ง ตามสดัส่วนประชากรในโรงเรียน 
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ขั้นท่ี 2 ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  
เพื่อจ าแนกระดับชั้น ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยก าหนดจ านวนตามสดัส่วนจากการสุ่มในขัน้ท่ี 1 

ขั้นท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เพื่อเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง 

 
ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาความกลา้หาญของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

โรงเรียน จ านวนนักเรียน 
(ประชากร) 

จ านวนนักเรียน 
(กลุ่มตวัอย่าง) 

โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ 
โรงเรียนดดัดรุณี 
โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร 
โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ 2 
โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ 3 ชนะสงสารวิทยา 
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาเปร็งวิสทุธาธิบดี 
โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ 5 
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ฉะเชิงเทรา 

2,061 
1,409 
1,035 
745 
183 
175 
27 
69 

130 
89 
65 
47 
12 
11 
5 
7 

รวม 5,704 366 

 
ระยะที่ 2 การเสริมสร้างความกล้าหาญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี ้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนกัเรียนระยะท่ี 1 ท่ีมีคะแนนความ
กล้าหาญตั้งแต่เปอรเ์ซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
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จ านวน 16 คน แลว้สุ่มจัดกลุ่ม (random assignment) เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ านวน
กลุ่มละ 8 คน 

 
การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้มีดงันี ้
1. แบบวดัความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งความกลา้หาญ 

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสรา้งเครื่องมือในการวิจยั ดงันี ้
1. แบบวัดความกล้าหาญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.1 แบบวัดความกลา้หาญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยได้

สรา้งขึน้โดยมีล าดบัขัน้ตอนในการสรา้ง ดงันี ้
1.1.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการขอและได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

เลขท่ี SWUEC-G-074/2563E  
1.1.2 ผูว้ิจยัศึกษาองคค์วามรูเ้กี่ยวกับความกลา้หาญจากเอกสารและงานวิจยัท่ี

เกี่ยวข้อง จากนั้นสัมภาษณ์คุณลักษณะของความกล้าหาญกับตัวแทนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 5 คน แล้วก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของความกล้าหาญและ
คุณลักษณะท่ีเข้มแข็งคล้ายกัน (Characteristic strength) ทั้ง 4 ด้านของความกล้าหาญตาม
แนวคิดของปีเตอรส์นัและเซลิกแมน (Peterson และ Seligman, 2004) 

1.1.3 ผูว้ิจัยไดน้ าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งคล้ายกันของความกล้าหาญของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาสรา้งข้อค าถาม โดยแบบวัดความกล้าหาญจะมี
ลกัษณะเป็นมาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ไดแ้ก่ จริงมาก
ท่ีสดุ จริงมาก ปานกลาง จริงนอ้ย จริงนอ้ยท่ีสดุ จ านวน 40 ขอ้ 

1.1.4 ผู้วิจัยน าข้อค าถามในแบบวัดความกล้าหาญของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษา คือ อาจารย ์ดร.ครรชิต แสนอบุล และ อาจารย ์ดร.
นฤมล พระใหญ่ พิจารณา ก่อนน าไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร.
สกล วรเจริญศรี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ และรองศาสตราจารย ์ดร.นิธิพัฒน ์
เมฆขจร ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Contaent Vadility) จากนั้นน ามาวิเคราะหเ์พื่อหา
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ค่าความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ไดค่้าอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 
และปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

1.1.5 เมื่อจัดท าเสร็จ ผู้วิจัยได้น าแบบวัดความกลา้หาญของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายได้แล้วน าไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนท่ีมีความใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 200 คน 

1.1.6 ผูว้ิจัยไดน้ าแบบวัดความกลา้หาญของนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ไปหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใชก้ารหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ได้ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.21 - 0.64 โดย
แบบวัดความกลา้หาญฉบับสมบูรณ์มีข้อค าถามทั้งหมด 36 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากบั .88  

1.1.7 ผู้วิจัยน าแบบวัดความกล้าหาญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ท าการจดัพิมพแ์บบวดัฉบบัสมบูรณ ์เพื่อน าไปเก็บขอ้มลูกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในการศึกษาต่อไป 

 
ตัวอย่าง แบบวัดความกล้าหาญของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าชีแ้จง   
1. แบบวัดฉบับนี้มีจุดมุ่ งหมาย เพื่อ ศึกษาความกล้าหาญของนักเรียนระดับชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. แบบวดัฉบบันี ้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

1) ขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคล  
2) แบบวดัความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 36 ขอ้ 

3. แบบวัดฉบับนีใ้ชส้ าหรบัการศึกษาวิจยัเท่านั้น การตอบแบบวดันีจ้ะไม่มีผลกระทบต่อ
นักเรียนแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชนใ์นการพัฒนาความกลา้หาญใหก้ับนักเรียน จึงขอความ
กรุณานกัเรียนใหต้อบใหต้รงกบัความรูสึ้กนกัเรียนมากท่ีสดุ และโปรดตอบแบบวดัใหค้รบทกุขอ้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 

ค าชีแ้จง โปรดกรอกขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคลของนกัเรียนลงในช่องว่างดว้ยการท าเครื่องหมาย✓  

1. เพศ   ชาย   หญิง 

2. ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่   4   5   6 
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3. โรงเรียน 

 โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ   โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ 3 ชนะสงสารวทิยา 

 โรงเรียนดัดดรุณี    โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาเปร็งวิสทุธาธิบดี 

 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร  โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ 5 

 โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ 2  โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ฉะเชิงเทรา 
 

ตอนที่ 2 แบบวัดความกล้าหาญของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องหลงัขอ้ความท่ีตรงกบัความคิด ความรูสึ้ก  

และการกระท าของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริงมากท่ีสดุ หมายถึง ขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงเกี่ยวกบันกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริงมาก  หมายถึง ขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงเกี่ยวกบันกัเรียนมาก 

ปานกลาง หมายถึง ขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงเกี่ยวกบันกัเรียนปานกลาง 

จริงนอ้ย  หมายถึง ขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงเกี่ยวกบันกัเรียนนอ้ย 

จริงนอ้ยท่ีสดุ หมายถึง ขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงเกี่ยวกบันกัเรียนนอ้ยท่ีสดุ 

 

ตาราง 2 ตวัอย่างแบบวดัความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

ค าถาม 
จริง
มาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

ปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

ด้านความกล้า 
0 นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยใช้
ค าพดูท่ีไม่ท ารา้ยจิตใจผูฟั้ง 

     

ด้านความเพียร 
0 นักเรียนมีการก าหนดระยะเวลา ท่ีต้องการท า
เป้าหมายใหส้ าเร็จ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ค าถาม 
จริง
มาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

ปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

ด้านความซื่อตรง 
0 นกัเรียนรูว้่าตนเองชอบและถนดัส่ิงใด 
ด้านพลังใจ 
0 เมื่อมีความคิดแง่ลบเกิดขึน้ นกัเรียนพยายามทดแทน
ดว้ยการคิดบวกกบัตวัเอง 

     

 
1.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ตาราง 3 เกณฑก์ารใหค้ะแนน ก าหนดไว ้2 ลกัษณะ คือ ขอ้ความทางบวก และขอ้ความทางลบ 
 

ค าถาม จริงมากท่ีสดุ จริงมาก ปานกลาง จริงนอ้ย จริงนอ้ยท่ีสดุ 
ขอ้ความทางบวก 5 4 3 2 1 
ขอ้ความทางลบ 1 2 3 4 5 
 

1.3 เกณฑก์ารแปลผล 
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียคะแนนความกล้าหาญ ตามแนวทางของ 

บุญใจ ศรีสถิตยน์รากูร (2555) มีดงันี ้
4.51 – 5.00 หมายถึง นกัเรียนมีความกลา้หาญระดบัมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง นกัเรียนมีความกลา้หาญระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง นกัเรียนมีความกลา้หาญระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง นกัเรียนมีความกลา้หาญระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง นกัเรียนมีความกลา้หาญระดบันอ้ยท่ีสดุ 

2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความกล้าหาญ 
2.1 ศึกษาคน้เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง ทัง้เทคนิค กระบวนการ ทฤษฎีการให้

ค าปรกึษา เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งโปรแกรมโดยใชก้ารใหค้ าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งความ
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กล้าหาญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยก าหนดเนื้อหาและขั้นตอนการให้
ค าปรกึษาใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายในการศึกษาคน้ควา้ 

2.2 สรา้งโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งความกลา้หาญของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากนั้นน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา คือ อาจารย์ ดร.ครรชิต  
แสนอุบล และ อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่ พิจารณาก่อนน าโปรแกรมการไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ ์ 
ศรีสวสัด์ิ และรองศาสตราจารย ์ดร.นิธิพฒัน ์เมฆขจร เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและหาค่าความ
สอดคลอ้งระหว่างวตัถปุระสงคข์องการวิจัย กบัเนือ้หาวิธีการ (IOC) ไดค่้าอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00
จากนัน้ปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

2.3 ผู้วิจัยน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งความกล้าหาญของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปทดลองใช้ (try out) จ านวน 4 ครั้ง กับนักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คนเพื่อปรบัปรุงและพัฒนาโปรแกรมก่อนน าไป
ทดลองจริงกบักลุ่มตวัอย่าง 

 
ตาราง 4 ตวัอย่างโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุม่เพื่อเสริมสรา้งความกลา้หาญของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
คร้ัง
ที่ 

ชื่อ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่ม 

แนวคิด/ทักษะ/
เทคนิค 

1 การ
ปฐมนิเทศ 

1. เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพระหว่าง
ผูน้  ากลุ่มกบัสมาชิกกลุ่ม และ
ระหว่างสมาชิกกลุ่มดว้ยกนั  
2. เพื่อชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องการ
เสริมสรา้งความกลา้หาญโดย
การใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
3. เพื่อใหส้มาชิกรว่มก าหนด
ขอ้ตกลงและขอ้ปฏิบติัในการเขา้
รว่มกลุ่ม เกี่ยวกบับทบาทของ
ผูน้  ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ตาราง 

ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบยึดบุคคล
เป็นศนูยก์ลาง 

1. ทกัษะการสรา้ง
สมัพนัธภาพ 
2. เทคนิคเชิง
สรา้งสรรค ์
3. เทคนิคการฟัง
อย่างใส่ใจ (Active 
Listening) 
4. การยอมรบั
ทางบวกอย่างไม่มี
เงื่อนไข 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

คร้ัง
ที่ 

ชื่อ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่ม 

แนวคิด/ทักษะ/
เทคนิค 

 
 
 

 
 

วัน เวลา ระยะเวลา จ านวนครั้ง 
สถาน ท่ี ในการให้ค าป รึกษ า 
ตลอดจนการเก็บรกัษาความลบั 

  (Unconditional 
positive regard) 

2 
 

ส ารวจ
พลงัท่ี
หายไป 
(ความกลา้  
ดา้น
อารมณ ์
ความรูสึ้ก) 

1. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ประเมิน
เชิงส ารวจและตระหนกัรูลี้ลาชีวิต
ตนเอง 
2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดส้ ารวจ
ท่ีมาความกลวัดา้นอารมณ ์
ความรูสึ้กของตนเอง 

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบแอดเลอร ์
2. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบยึดบุคคล
เป็นศนูยก์ลาง 

1.1 เทคนิค
บรรยากาศ
ครอบครวั (Family 
Constellation) 
1.2 รูปแบบชีวิต 
(Style of life) 
1.3 การระลึก
ความทรงจ าในวยั
เด็ก (Early 
Recollections) 
2.1 เทคนิคการฟัง
อย่างใส่ใจ (Active 
Listening) 
2.2 การยอมรบั
ทางบวกอย่างไม่มี
เงื่อนไข 
(Unconditional 
positive regard) 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

คร้ัง
ที่ 

ชื่อ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่ม 

แนวคิด/ทักษะ/
เทคนิค 

3 
 
 
 

ปลกุพลงั 
ความกลา้ 
(ความ
กลา้ดา้น
อารมณ ์
ความรูสึ้ก) 

 
 
 
 
 

 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดต้ระหนกั
ว่าความผิดพลาดเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้
ได ้ 
2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดป้ลุกพลัง
ความกลา้ดา้นอารมณ ์ความรูสึ้ก
ของตนเอง 
 

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบแอดเลอร ์
2. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบยึดบุคคล
เป็นศนูยก์ลาง 
 

1.1 เทคนิคการเป็น
ตวัแบบ (Modeling) 
1.2 เทคนิคการ
สรา้งจินตภาพ 
(Creating Images) 
1.3 เทคนิคการ
สรา้งค าถามสมมติ 
(Asking “The 
Questions”) 
1.4 เทคนิคการให้
ก าลงัใจ 
(Encouragement) 
2.1 เทคนิคการฟัง
อย่างใส่ใจ (Active 
Listening) 
2.2 การยอมรบั
ทางบวกอย่างไม่มี
เงื่อนไข 
(Unconditional 
positive regard) 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

คร้ัง
ที่ 

ชื่อ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่ม 

แนวคิด/ทักษะ/
เทคนิค 

4 
 
 
 

ส ารวจ
ความคิด  
ความเชื่อ 
(ความกลา้ 
ดา้นความคิด  
ความเชื่อ) 

 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดฝึ้ก
โตแ้ยง้ และแยกแยะความคิด 
ความเชื่อท่ีไม่สมเหตสุมผล  
2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดส้ ารวจ
ความคิด ความเชื่อ 
ท่ีไม่สมเหตสุมผลท่ีท าใหเ้กิด
พฤติกรรมไม่กลา้ของตนเอง 
 

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบพิจารณา
เหตผุล อารมณ ์
และพฤติกรรม 
(REBT) 
2. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบยึดบุคคล
เป็นศนูยก์ลาง 
 

1.1 การสอนทฤษฎี 
A-B-C 
1.2 เทคนิคการ
โตแ้ยง้กบัความเชื่อ
ท่ีไม่สมเหตสุมผล 
(Disputing 
irrational Belief) 
1.3 เทคนิคการให้
การบา้นดา้นการ
คิด (Cognitive 
Homework) 
2.1 เทคนิคการฟัง
อย่างใส่ใจ (Active 
Listening) 
2.2 การยอมรบั
ทางบวกอย่างไม่มี
เงื่อนไข 
(Unconditional 
positive regard) 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

คร้ัง
ที่ 

ชื่อ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่ม 

แนวคิด/ทักษะ/
เทคนิค 

5 
 
 
 

ปลกุพลงั 
ความกลา้  
(ความ
กลา้ดา้น
ความคิด  
ความเชื่อ) 
 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดป้ลกุพลงั
ความกลา้ดา้นความคิด ความเชื่อท่ี
สมเหตสุมผลของตนเอง 
2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้เข้าถึง
อารมณข์องตนเอง  
สามารถมองเห็นพลังท่ีสามารถ
เปลี่ยนแปลงได ้
 

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบพิจารณา
เหตผุล อารมณ ์
และพฤติกรรม 
(REBT) 
2. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบยึดบุคคล
เป็นศนูยก์ลาง 
 
 

1.1 เทคนิคดา้น
อารมณ ์โดยใช้
เทคนิคการยอมรบั
อย่างไม่มีเงือ่นไข 
(Unconditional 
acceptance) 
1.2 เทคนิคทาง
ความคิด โดยใช้
เทคนิคการสอนใน
การเผชิญกบัการ
พดูกบัตนเอง 
(Teaching 
coping self-
statement) 
2.1 เทคนิคการฟัง
อย่างใส่ใจ (Active 
Listening) 
2.2 การยอมรบั
ทางบวกอย่างไม่มี
เงื่อนไข 
(Unconditional 
positive regard) 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

คร้ัง
ที่ 

ชื่อ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่ม 

แนวคิด/ทักษะ/
เทคนิค 

6 
 
 

 

ซื่อตรงต่อ
ตนเอง 
(ความซื่อตรง 
ดา้น
พฤติกรรม) 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มตระหนกัใน
ความตอ้งการของตนเอง 
2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มซื่อตรงต่อ
ความตอ้งการของตนเอง 

 

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบเผชิญความ
จริง 
2. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบยึดบุคคล
เป็นศนูยก์ลาง 

 

1.1 แนวคิดโลก
แห่งคณุภาพ 
(Quality World) 
1.2 แนวคิด 
Choice Theory 
Total Behavior 
Car ระบบ WDEP 
2.1 เทคนิคการฟัง
อย่างใส่ใจ (Active 
Listening) 
2.2 การยอมรบั
ทางบวกอย่างไม่มี
เงื่อนไข 
(Unconditional 
positive regard) 

7 ความเพียร  
(ความเพียร  
ดา้น
พฤติกรรม) 

1. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้มีการ
วางแผนไปสู่เป้าหมายได้อย่าง
เป็นระบบ  
2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดความ
ตั้งใจไม่ล้มเลิกแผนการและตั้ง
มั่นในความเพียรของตนเอง 

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบเผชิญความ
จริง 
 

1.1 ระบบ WDEP 
โดยใชก้ารวางแผน
ตามหลกั 
SAMI2C3 
1.2 เทคนิคการ
พฒันาทกัษะ (Skill 
Development) 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

คร้ัง
ที่ 

ชื่อ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่ม 

แนวคิด/ทักษะ/
เทคนิค 

   2. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบยึดบุคคล
เป็นศนูยก์ลาง 

2.1 เทคนิคการฟัง
อย่างใส่ใจ (Active 
Listening) 
2.2 การยอมรบั
ทางบวกอย่างไม่มี
เงื่อนไข 
(Unconditional 
positive regard) 

8 ผลของ 
ความเพียร 
(ความเพียร  
ดา้น
พฤติกรรม) 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มตระหนกั
และเชื่อมั่นต่อความส าเร็จท่ีเกิด
จากความเพียรในการลงมือ
ปฏิบติั 

2. เพื่อใหก้ าลงัใจและกระตุน้
สมาชิกกลุ่มใหล้งมือปฏิบติัตาม
แผนท่ีวางไว ้

 

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบแอดเลอร ์
2. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบเผชิญความ
จริง 
3. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบยึดบุคคล
เป็นศนูยก์ลาง 
 

1.1 การใหก้ าลงัใจ 
(Encouragement) 
2.1 การรบัผลท่ี
เกิดขึน้ตาม
ธรรมชาติ (Natural 
Consequences) 
3.1 เทคนิคการฟัง
อย่างใส่ใจ (Active 
Listening) 
3.2 การยอมรบั
ทางบวกอย่างไม่มี
เงื่อนไข 
(Unconditional 
positive regard) 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

คร้ัง
ที่ 

ชื่อ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่ม 

แนวคิด/ทักษะ/
เทคนิค 

9 ส่ิงนึกถึง 
กี่ครัง้ 
ก็มีพลงัใจ 
 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเห็น
ความส าคญัของการมองโลกใน
แง่ดี สามารถสรา้งก าลงัใจให้
ตนเองต่อทกุสถานการณท่ี์เผชิญ  
2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง พรอ้มท่ีจะเผชิญ
กบัสถานการณต่์าง ๆ ท่ีเขา้มาได ้

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบแอดเลอร ์
2. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบยึดบุคคล
เป็นศนูยก์ลาง 
 

1.1 การใหก้ าลงัใจ 
(Encouragement)  
2.1 เทคนิคการฟัง
อย่างใส่ใจ (Active 
Listening) 
2.2 การยอมรบั
ทางบวกอย่างไม่มี
เงื่อนไข 
(Unconditional 
positive regard) 

10 ปัจฉิมนิเทศ 
(การส่งต่อ 
พลงัใจ 
และยติุกลุ่ม) 

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเกิดการส่ง
ต่อพลงัใจกนัภายในกลุ่มของ
สมาชิก 
2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดส้รุปส่ิงท่ี
ไดเ้รียนรูภ้ายในกลุ่มเกี่ยวกบั
ความกลา้หาญ สามารถน า
ความรูท่ี้ไดร้บัไปประยกุตใ์ชแ้ละ
กา้วต่อไปในประสบการณใ์หม่
ของชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ 

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบแอดเลอร ์
2. ทฤษฎีการให้
ค าปรกึษากลุ่ม
แบบยึดบุคคล
เป็นศนูยก์ลาง 

1.1 การใหก้ าลงัใจ 
(Encouragement)  
2.1 เทคนิคการฟัง
อย่างใส่ใจ (Active 
Listening) 
2.2 การยอมรบั
ทางบวกอย่างไม่มี
เงื่อนไข 
(Unconditional 
positive regard) 

 
 
 

 



  74 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการด าเนินการทดลอง 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี ้
1.4.1 ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อท าหนังสือ

ขออนญุาตผูบ้ริหารโรงเรียนในการเก็บขอ้มลูจากนกัเรียน 
1.4.2 น าแบบวดัความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ไปเก็บข้อมูลกับนักเรียน จากนั้นน าแบบวัดท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบและ
คดัเลือกฉบบัท่ีสมบูรณ ์ไดแ้บบวดัท่ีมีความสมบูรณจ์ านวน 36 ขอ้ แลว้น าขอ้มลูมาวิเคราะหข์อ้มลู
ทางสถิติต่อไป 

2. การด าเนินการทดลอง 
ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองตามขัน้ตอน ดงันี ้

2.1 ขัน้ก่อนการทดลอง  
2.1.1 ผู้วิจัยได้น าแบบวัดความกล้าหาญท่ีได้พัฒนาขึ ้นจ านวน 36 ข้อ  

ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 366 คน 
หลังจากนั้นข้อมูลท่ีไดจ้ากแบบวัดไปวิเคราะหด์้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปโดยใชก้ารค านวณหา
ค่าสถิติพืน้ฐาน เพื่อวิเคราะหร์ะดบัความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมี
ค่าเฉล่ียตัง้แต่เปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา 

2.1.2 ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงนักเรียนท่ีมีคะแนนความกล้าหาญตั้งแต่
เปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา และมีความสมัครใจเข้าร่วมการใหค้ าปรึกษา จ านวน 16 คน และเก็บ
คะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) ไว ้

2.1.3 ผูว้ิจัยได้สุ่มจัดกลุ่ม (random assignment) กลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ 

2.2 ขัน้ด าเนินการทดลอง  
ผูว้ิจัยใหก้ลุ่มทดลองเขา้ร่วมการใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งความกล้า

หาญทัง้หมด 10 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง และกลุ่มควบคมุไม่ไดเ้ขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
2.3 ขัน้หลงัการทดลอง  

เมื่อสิน้สดุการทดลอง ใหก้ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ จ านวน 16 คน ท าการ
ทดสอบ โดยการใช้แบบวัดความกล้าหาญอีกครัง้ แลว้น าคะแนนท่ีได้ท าให้เป็นคะแนนหลังการ
ทดลอง (Posttest) 
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2.4 น าคะแนนท่ีไดจ้ากก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ทัง้ของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคมุมาวิเคราะหข์อ้มลูโดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 

2.5 หลังจบการทดลองแล้ว ผู้วิจัยได้ให้ความรู้เรื่องความกล้าหาญแก่กลุ่ม
ควบคมุ 

 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 

1. แบบแผนการวิเคราะหข์อ้มลู 
การทดลองครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบกึ่งทดลอง (Quasi - 

Experimental Design) โดยแบบแผนการทดลองมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดม้าจากการ
สุ่ม อย่างละ 1 กลุ่ม ท าการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลองทั้งสองกลุ่ม (Non-
randomized Control Group Pretest- Posttest Design) (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2558) ซึ่งมีแบบ
แผนการทดลองดงันี ้
 
ตาราง 5 แบบแผนการทดลองแบบมีกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุท่ีไม่ไดม้าจากการสุ่ม มีการวัด
ก่อนและหลงัการทดลอง (Nonrandomized Control Group Pretest- Posttest Design) 

 
กลุ่มตัวอย่าง สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

E T1E X T2E 
C T1c  T2C 

 
ความหมายของสญัลกัษณ ์

E  แทน    กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
C  แทน   กลุ่มควบคมุ (Control Group)   
T1E  แทน     การสอบก่อนท่ีจะจดักระท าการทดลอง (Pretest) 
T2E  แทน     การสอบหลงัจากท่ีจดักระท าการทดลอง (Posttest) 
T1c  แทน     การสอบก่อนท่ีจะจดักระท าการทดลอง (Pretest) 
T2C  แทน     การสอบหลงัจากท่ีจดักระท าการทดลอง (Posttest) 
X  แทน     การจดักระท า (Treatment) โดยรูปแบบการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
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2. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
2.1 สถิติพืน้ฐาน ประกอบดว้ย 

2.1.1 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
2.1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2 สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ประกอบดว้ย 
2.2.1 การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้สูตรวัดดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
2.2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของขอ้ค าถามความกลา้หาญของนกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยการหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม 
(Item-Total Correlation) ซึ่ งหาได้จากสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Product-Moment Coefficient Correlation) 

2.2.3 การหาค่าความเชื่อมั่ นของความกล้าหาญของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งหาได้จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Coefficient 
Cronbach’s Alpha) 

2.3 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน 
2.3.1 เปรียบเทียบคะแนนความกลา้หาญก่อนและหลงัการใหค้ าปรกึษากลุ่มของ

กลุ่มทดลอง วิเคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าสถิติ t-test for Dependent Samples 
2.3.2 เปรียบเทียบคะแนนความกลา้หาญ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

วิเคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าสถิติ t-test for Independent Samples 
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บทท่ี 4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 
ในการวิจยัขอ้มลู ผูว้ิจยัแสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามหวัขอ้ดงันี ้

1. สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
2. การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

1. สัญลักษณท่ี์ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัยครัง้นี ้

ผูว้ิจยัก าหนดสญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
n   แทน จ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอย่าง 
M  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
SD  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MD แทน ผลต่างของค่าเฉล่ีย (Mean Difference) 
t  แทน ค่าสถิติ t ท่ีใช่พิจารณาใน Distribution 
p  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
**  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
2.การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดน้ าเสนอการวิเคราะหข์อ้มลู 4 ขัน้ตอนดงันี ้
ตอนที่ 1 การศึกษาความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

1.1 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากแบบวัดความกล้าหาญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มาวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละของขอ้มลูทั่วไป จ าแนกตามสถานศึกษา 
ระดบัชัน้ และเพศ ดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 จ านวนและค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบวดัความกลา้หาญของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย (n = 366) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 

 
99 
267 
366 

 
27.05 
72.95 
100 

2. ระดับชัน้ 
 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 รวม 

 
118 
123 
125 
366 

 
32.24 
33.61 
34.15 
100 

3. โรงเรียน 
 โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ 

 โรงเรียนดัดดรุณี 
 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร 
 โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ 2 

 โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ 3 ชนะสงสารวิทยา 
 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาเปร็งวิสทุธาธิบดี  
            โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ 5 
 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ฉะเชิงเทรา
 รวม 

 
130 
89 
65 
47 
12 
11 
5 
7 

366 

 
35.52 
24.32 
17.76 
12.84 
3.28 
3.01 
1.37 
1.91 
100 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตาราง 6 พบว่า นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นรอ้ยละ 72.95 และเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 27.05 เมื่อพิจารณาจากระดับชั้น พบว่า  
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 34.15 รองลงมาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นรอ้ยละ 33.61 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นรอ้ยละ 32.24 
ตามล าดบั 
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โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ คิดเป็นรอ้ยละ 35.52 
รองลงมาคือ โรงเรียนดัดดรุณี คิดเป็นรอ้ยละ 24.32 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร คิดเป็นรอ้ยละ 
17.76 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 คิดเป็นรอ้ยละ 12.84 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 3  
ชนะสงสารวิทยา คิดเป็นรอ้ยละ 3.28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี คิดเป็นรอ้ยละ 
3.01 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิ งเทรา คิดเป็นร้อยละ 1.91 และโรงเรียน
เบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ 5 คิดเป็นรอ้ยละ 1.37 ตามล าดบั  

 
1.2 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากแบบวัดความกล้าหาญของนักเรียน มาวิเคราะห์

ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อท าการศึกษาความกล้าหาญของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย (n = 366) ซึ่งมีรายละเอียดดงัตาราง 7 

 
ตาราง 7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความกลา้หาญของนกัเรียน (n = 366) 

 
คุณลักษณะของความกล้าหาญ M SD การแปลผล 

1. ดา้นความกลา้ 3.78 .52 มาก 
2. ดา้นความเพียร 3.64 .54 มาก 
3. ดา้นความซือ่ตรง 3.78 .51 มาก 
4. ดา้นพลงัใจ 3.70 .54 มาก 

ความกล้าหาญโดยรวม 3.73 .53 มาก 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 7 พบว่า นกัเรียน กลุ่มตวัอย่าง มีความกลา้หาญอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับท่ี 3.73 และอยู่ในระดับมากทัง้ 4 ดา้น เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสดุ คือ ดา้นความกลา้และดา้นความซื่อตรง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี .52 และ .51 ตามล าดบั  

รองลงมาคือ ด้านพลังใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี .54 
และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนน้อยท่ีสุด คือ ความเพียร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี .54 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความกลา้หาญของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัเขา้รว่ม
โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

ผูว้ิจัยใชส้ถิติ t-test แบบไม่อิสระต่อกัน (t-test for dependent samples) มาใชใ้น
การทดสอบสมมติฐานของการวิจยัครัง้นี ้โดยการวิเคราะหข์อ้มลูตามสมมติฐานในการวิจยัขอ้ท่ี 1 
ท่ีว่า “หลงัการเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่ม นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความกลา้หาญมากกว่าก่อน
การเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่ม” ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเปรียบเทียบดงัแสดงในตาราง 8 

 
ตาราง 8 การเปรียบเทียบความกลา้หาญของนกัเรียนท่ีเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม ก่อนและหลงั
การเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม (n = 8) 
 

คุณลักษณะของ 
ความกล้าหาญ 

ก่อนทดลอง 
(n=8) 

หลังทดลอง 
(n=8) MD t p-value 

M SD M SD 
1. ดา้นความกลา้ 3.13 .52 4.00 .39 .18 -4.74** .00 

2. ดา้นความเพียร 2.81 .17 4.05 .40 .15 -8.06** .00 
3. ดา้นความซื่อตรง 3.01 .51 4.06 .39 .25 -4.16** .00 
4. ดา้นพลงัใจ 2.74 .30 4.29 .43 .14 -11.04** .00 
ความกล้าหาญโดยรวม 2.91 .20 4.10 .33 .11 -11.11** .00 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลตาราง 8 พบว่า หลังเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่ม นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีความกลา้หาญสงูขึน้กว่าก่อนการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 เช่นเดียวกับคณุลักษณะทัง้ 4 ดา้นของความกลา้หาญ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นความกลา้ 
ดา้นความเพียร ดา้นความซื่อตรง และดา้นพลังใจ ก็สูงขึน้กว่าก่อนการเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษา
กลุ่มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความกล้าหาญของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหโ์ดยการวิเคราะหข์อ้มลูเปรียบเทียบตามสมมติฐานในการวิจัยขอ้ท่ี 
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2 ท่ีว่า “นักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่ม มีความกลา้หาญมากกว่านกัเรียน
กลุ่มควบคมุทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่ม” 

ในเบือ้งต้น ผู้วิจัยได้ตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งต้น ด้วยวิธีการแจกแจงแบบปกติ 
(Test of Normality) โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk test พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนความกล้าหาญของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มทดลองก่อนการใหค้ าปรกึษากลุ่ม มีนยัส าคญัทาง
สถิติเท่ากับ .86 ค่าเฉล่ียคะแนนความกล้าหาญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง มีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .20 แสดงถึง ค่าเฉล่ียคะแนนความ
กลา้หาญของนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการแจกแจงแบบปกติซึ่งไม่เป็นการฝ่าฝืน
ข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิติ t-test ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าสถิติ t-test แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for 
Independent samples) มาใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความกล้าหาญของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

จากนั้น ผู้วิจัยได้น าค่าเฉล่ียคะแนนของแบบวัดความกล้าหาญของนักเรียน ทั้ง
โดยรวมและคะแนนรายด้าน ทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลอง จ านวน 16 คน มา
เปรียบเทียบดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

3.1 การเปรียบเทียบความกล้าหาญของนักเรียน ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม  ก่อนการทดลอง โดยใช้สถิ ติ  t-test ท่ี เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Independents 
samples) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
ตาราง 9 การเปรียบเทียบความกลา้หาญของนกัเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ  
ก่อนการทดลอง 
 

คุณลักษณะของ 
ความกล้าหาญ 

ก่อนการทดลอง 
t p-value กลุ่มทดลอง (n=8) กลุ่มควบคุม (n=8) 

M SD M SD 
1. ดา้นความกลา้ 3.13 .52 2.83 .26 1.44 .17 

2. ดา้นความเพียร 2.81 .17 2.82 .10 -.18 .86 
3. ดา้นความซื่อตรง 3.01 .51 2.88 .14 .74 .47 
4. ดา้นพลงัใจ 2.74 .30 2.60 .17 1.15 .27 
ความกล้าหาญโดยรวม 2.91 .20 2.78 .10 1.69 .11 
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ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตาราง 9 พบว่า ความกลา้หาญของนักเรียน ระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกนัหรือแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ทัง้โดยรวมและรายดา้น เห็นไดว้่าทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมีความกลา้หาญใกลเ้คียง
กนั 

3.2 การเปรียบเทียบความกล้าหาญของนักเรียน ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ หลงัการทดลอง โดยใชส้ถิติ t-test ท่ีเป็นอิสระต่อกนั (t-test for Independents samples) 
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
ตาราง 10 การเปรียบเทียบความกลา้หาญของนกัเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ  
หลงัการทดลอง 
 

คุณลักษณะของความกล้าหาญ 

หลังการทดลอง 

t p-value 
กลุ่มทดลอง 

(n=8) 
กลุ่มควบคุม 

(n=8) 
M SD M SD 

1. ดา้นความกลา้ 4.00 .39 3.19 .28 4.82** .00 
2. ดา้นความเพียร 4.05 .40 2.94 .28 6.46** .00 
3. ดา้นความซื่อตรง 4.06 .39 2.82 .19 8.02** .00 
4. ดา้นพลงัใจ 4.29 .43 2.92 .35 7.03** .00 

ความกล้าหาญโดยรวม 4.10 .33 2.96 .10 9.43** .00 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตาราง 10 พบว่า หลงัการใหค้ าปรกึษากลุ่ม นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ี
เขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่มมีคะแนนความกลา้หาญสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เช่นเดียวกับคุณลักษณะทั้ง 4 ด้าน 
ประกอบดว้ย ความกลา้ ความเพียร ความซื่อตรง และพลังใจ สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจยั 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. ศึกษาความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. เปรียบเทียบความกลา้หาญของนักเรียนก่อนและหลังเขา้ร่วมการให้ค าปรึกษา

กลุ่ม 
3. เปรียบเทียบความกล้าหาญของนักเรียนท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มกับ

นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
การวิจยัครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาความกล้าหาญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยม ศึกษาฉะเชิ งเทรา  อ าเภอ เมื อ ง จังหวัดฉะเชิ งเท รา ทั้ งหมดจ านวน 8 โรงเรียน  
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 5,704 คน  ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาความกลา้
หาญของนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง จงัหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 
2563 ภาคเรียนท่ี 2 ทั้งหมดจ านวน 366 คน ท่ีผู้วิจัยใช้การก าหนดสัดส่วนประชากรกับกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie และ Morgan, 1970) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 
95% โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) 

ระยะที่ 2 การเสริมสร้างความกล้าหาญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี ้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนกัเรียนระยะท่ี 1 ท่ีมีคะแนนความ
กล้าหาญตั้งแต่เปอรเ์ซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
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จ านวน 16 คน แลว้สุ่มจัดกลุ่ม (random assignment) เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ านวน
กลุ่มละ 8 คน  

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ คือ การใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งความกลา้หาญของนกัเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. ตวัแปรตาม คือ ความกลา้หาญ 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือเพื่อใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ 

1. แบบวัดความกล้าหาญ ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้เป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating scale) มี  5 ระดับ  คือ  จริงมากท่ีสุด จริงมาก จริงบ้างไม่จริงบ้าง  จริงน้อย และ 
จริงน้อยท่ีสุด มีทั้งหมด 4 คุณลักษณะ จ านวน 36 ขอ้ โดยต้องมีค่าความสอดคลอ้งระหว่างข้อ
ค าถามกับนิยามศัพทเ์ฉพาะอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .21 – .64 และ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั เท่ากบั .88 

2. โปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งความกลา้หาญ โดยน ารายละเอียด 
ขั้นตอน ทฤษฎี/เทคนิค และวิธีการด าเนินการให้ค าปรึกษา ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกตอ้ง เมื่อเสร็จสิน้จึงน าไปใหผู้ท้รงคุณวฒุิ พิจารณาตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของนิยามศพัทเ์ฉพาะวตัถปุระสงค ์เนือ้หา วิธีการด าเนินการ ของรายละเอียดของ
การให้ค าปรึกษากลุ่มในแต่ละครัง้ (Index of Consistency : IOC) ไดค่้าอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 
จากนัน้ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ขก่อนการน าไปทดลองใชก้บักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
และมีความคลา้ยคลึงกนัเพื่อน ามาพฒันาใหพ้รอ้มใชก้บักลุ่มทดลอง 
 
การด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ขอและได้รับการรับ รองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เลขท่ี  SWUEC/E-
G074/2563 จากนัน้ผูว้ิจยัไดน้ าแบบวดัความกลา้หาญท่ีไดพ้ัฒนาขึน้ จ านวน 36 ขอ้ ไปเก็บขอ้มูล
กบักลุ่มตัวอย่าง จ านวน 366 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ในส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หลงัจากนัน้ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
แบบวัดไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ระดับความกล้าหาญท่ีมีค่าเฉล่ีย
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ตัง้แต่เปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา และสมคัรใจเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษา จ านวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 8 คน และเก็บคะแนนก่อนการทดลอง จากนัน้ทดลองโดยการให้
ค าปรึกษากลุ่มในกลุ่มทดลองจ านวน 10 ครั้ง ครัง้ละ 1 ชั่วโมง หลังการทดลองผู้วิจัยให้กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุท าแบบวดัความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  

 
การจัดกระท าข้อมูล 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการหาคุณภาพเครื่องมือผูว้ิจยัหาค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบวดัความกลา้หาญเป็นรายขอ้ และใชสู้ตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดความกล้าหาญ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test for 
Dependent samples และ t-test for Independent samples 
 
สรุปผลการวจิัย 

การวิจยัในครัง้นี ้สรุปผลการวิจยัได ้ดงันี ้
1. ความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

มาก 
2. หลงัการทดลอง นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความกลา้หาญมากขึน้กว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เช่นเดียวกับคุณลักษณะท่ีเขม้แข็งคลา้ยกันทัง้ 4 ดา้นของ
ความกล้าหาญประกอบด้วย ความกล้า ความเพียร ความซื่อตรง และพลังใจ มากขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. หลังการทดลอง นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความกลา้หาญสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ  .01 เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่  ความกล้า ความเพียร  
ความซื่อตรง และพลงัใจ มากกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง การเสริมสรา้งความกลา้หาญของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
โดยค าใหค้ าปรกึษากลุ่ม สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

1. การศึกษาความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
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จากผลการวิจัยท่ีพบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความกลา้หาญโดย
ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของ
คะแนนสูงท่ีสุด คือ ความกลา้ความซื่อตรง พลังใจ และความเพียร ตามล าดับนั้นอาจเป็นเพราะ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายซึ่งอยู่ในช่วงวยัรุน่ตอนกลาง คือ อาย ุ16 ถึง 19 ปี เป็นวัย
ท่ีมีความตอ้งการเป็นอิสระ อยากท าส่ิงท่ีตนเองพิจารณาแลว้ว่าดี ตอ้งการตดัสินใจดว้ยตนเอง เร่ิม
มีความคิดอ่านเป็นของตนเอง อยากรูอ้ยากลอง มีพฒันาการทางดา้นความคิด ท่าทาง ค าพดู การ
แสดงออก นอกจากนี ้เพ็ญนภา กุลนภาดล (2560) ไดก้ล่าวว่า วยัรุน่ท่ีสามารถผ่านพน้ภาวะวิกฤติ
ในการคน้หาตนเองไดจ้ะมีลักษณะเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการใชส้ติปัญหาเผชิญกบัเหตกุารณ์
ในชีวิตมากกว่าอารมณ์ เลือกเผชิญหน้ากับปัญหามากกว่าเป็นผู้ท่ีหลีกเล่ียงปัญหา รูเ้ท่าทัน
ธรรมชาติของตนและรูสึ้กว่าตนเองสามารถพึ่งและช่วยเหลือตนเองไดดี้ ขณะท่ี เซลิคแมน (Martin 
E. P. Seligman; อา้งถึงใน Snyder และ Lopez, 2002) กล่าวว่า ความกลา้หาญเป็นคณุลกัษณะ
ของมนุษยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นตัวรองรบัความเจ็บป่วยทางจิตใจได ้ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดเกี่ยวกับ
ความกลา้หาญของปีเตอรส์นัและเซลิกแมน (Peterson และ Seligman, 2004) ท่ีกล่าวว่า จดุแข็ง
ของความกลา้หาญน ามาซึ่งความตัง้ใจท่ีจะบรรลุเป้าหมายเมื่อเผชิญหนา้กบัอปุสรรคทัง้ภายนอก
และภายใน จะเห็นได้ว่าจากแนวคิดดังกล่าวได้สอดคล้องกับผลการศึกษาความกล้าหาญของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 

2. ผลของการเสริมสรา้งความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
จากผลการวิจัยท่ีพบว่า หลังการเขา้ร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม นักเรียนกลุ่มทดลองมี

ค่าเฉล่ียความกลา้หาญมากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 และเมื่อพิจารณาในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ความกลา้ ความเพียร ความซื่อตรง และ
พลังใจ มีคะแนนมากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 งานวิจัยในครั้งนี ้
พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียสูงกว่านักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 และเมื่อพิจารณาในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ความกลา้ ความเพียร ความซื่อตรง และ
พลังใจ ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลการวิจัยนี้
แสดงให้เห็นว่าการให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถเสริมสรา้งความกล้าหาญของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายได ้ทัง้นีก้ารใหค้ าปรกึษากลุ่มเป็นการช่วยเหลือนักเรียนใหเ้กิดการพัฒนา
สมัพันธภาพอันจะน าไปสู่การเปิดเผยตนเอง เขา้ใจตนเอง มีความรบัผิดชอบท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง กลา้เผชิญความจริง สามารถก าหนดและวางแผนไปสู่เป้าหมาย โดยสามารถ
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เผชิญกับอุปสรรคและความลม้เหลวต่อไปไดอ้ย่างมุ่งมั่น ซึ่งกระบวนการกลุ่มจะช่วยเพิ่มความ
กล้าหาญให้กับนักเรียน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จริยา อัศวเพรชกูล และคนอื่น ๆ (2558) ท่ี
ศึกษาการเสริมสรา้งพลังทางบวกของนักเรียนวัยรุ่นท่ีก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดย
การให้ค าการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ พบว่า หลังการทดลองและหลังการติดตามผล พลัง
ทางบวกของนักเรียนวัยรุ่นรายดา้นความกลา้หาญเพิ่มขึน้อยู่ในระดับมาก ดังนั้นจะเห็นไดว้่าการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถเสริมสร้างความกล้าหาญได้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายได้ พบว่า 
นกัเรียนไดร้บัการเสริมสรา้งดงันี ้

2.1 ดา้นความกลา้ 
การให้ค าปรึกษากลุ่มในคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งคล้ายกันของความกล้าหาญ ด้าน

ความกลา้ ซึ่งเป็นคณุลกัษณะแรก หลงัจากการใหค้ าปรกึษากลุ่มแลว้ พบว่า นกัเรียนมีความกลา้
สงูขึน้ อาจเป็นเพราะผูว้ิจยัไดเ้นินการ ดงันี ้

2.1.1 ส ารวจความกลา้ดา้นอารมณ ์ความรูสึ้ก ในการใหค้ าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 2 
โดยใช้เทคนิคบรรยากาศครอบครวั (Family Constellation) รูปแบบชีวิต (Style of life) และการ
ระลึกความทรงจ าในวัยเด็ก (Early Recollections) ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบแอด
เลอร ์เพื่อส ารวจโครงสรา้งทางสังคมของครอบครัว ระบบความสัมพันธ์ในการพัฒนาความ
ตระหนักรูใ้นตนเอง (Power และ Griffith, 1987, อา้งถึงใน Corey, 2012) วิเคราะหแ์ละประเมิน
เพือ่ใหส้มาชิกไดท้บทวนบรรยากาศครอบครวัตนเอง ล าดับการเกิด มมุมองของสมาชิกท่ีมีต่อพ่อ
แม่ พี่น้อง สมาชิกภายในบ้าน และส ารวจภูมิหลังครอบครวั รูปแบบชีวิตและความต่อเน่ืองของ
ชีวิตบนพืน้ฐานท่ีมีความคิดผิดพลาดในตรรกะส่วนตัว (Private Logic) (พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ, 
2561) (Corey, 2012) รว่มกบัทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง (Rogers. 
1961, 1977, อา้งถึงใน ดวงมณี จงรกัษ์, 2549) เพื่อใหเ้กิดการสรา้งบรรยากาศท่ีสมาชิกแต่ละคน
เรียนรูท่ี้จะสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกัน ใหค้วามไวว้างใจและยอมรบัซึ่งกนัและกัน ส่งผลใหส้มาชิก
สามารถส ารวจ คน้หา และเปิดเผยตนเอง พบว่า สมาชิกกลุ่มไดป้ระเมินเชิงส ารวจและตระหนักรู ้
ลีลาชีวิตตนเอง และได้ส ารวจท่ีมาความกลัวด้านอารมณ์ ความรูสึ้กของตนเอง ตัวอย่างเช่น 
สมาชิกคนท่ี 4 มีรูปแบบชีวิตแบบท่ี 3 ท่ีอยากจะเป็นรูปแบบท่ี 4 แต่ไม่สามารถเป็นได้ กล่าวคือ 
เวลาท่ีพูดอะไรไปไม่มีใครท่ีจะยอมรบัเหมือนกบัว่ามีเหตุผลไม่มากพอท่ีจะท าใหเ้ขาเชื่อในส่ิงท่ีเรา
เลือก จึงท าให้ตัวเองเลือกท่ีจะไม่พูด เลือกท่ีไม่เสนอความคิดเห็น เลือกท่ีจะท าตามเพียงอย่าง
เดียว เลือกท่ีจะหลีกหนี เพื่อใหไ้ม่รูสึ้กแย่ไปกว่าเดิม และสมาชิกคนท่ี 5 มีรูปแบบชีวิตแบบท่ี 3 
เพราะยงัรูสึ้กกลวักบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ จึงพยายามหลีกเล่ียงไม่เขา้ใกล ้
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2.1.2 ปลุกพลงัความกลา้ดา้นอารมณ ์ความรูสึ้ก ในการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ท่ี 
3 โดยใช้เทคนิคการเป็นตัวแบบ (Modeling) เทคนิคการสร้างจินตภาพ (Creating Images) 
เทคนิคการสร้างค าถามสมม ติ  (Asking “The Questions”) และเทคนิคการให้ก าลังใจ 
(Encouragement) ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร ์เพื่อให้สมาชิกมีจุดยืนของ
ค่านิยมท่ีถูกต้อง ตระหนักว่าความผิดพลาดเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ได้ สรา้งจินตภาพท่ีเหมาะสมกับ
ปัญหาและรูปแบบชีวิตของสมาชิก และเรียกก าลังใจท่ีสูญหายใหก้ลับคืนมา (ดวงมณี จงรกัษ์, 
2549) ร่วมกับทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง (Rogers. 1961, 1977, 
อา้งถึงใน ดวงมณี จงรกัษ์, 2549) โดยใชเ้ทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) และการ
ยอมรับทางบวกอย่างไม่มี เงื่อนไข (Unconditional positive regard) เพื่ อให้เกิดการสร้าง
บรรยากาศท่ีสมาชิกแต่ละคนเรียนรูท่ี้จะสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน ใหค้วามไวว้างใจและยอมรบั
ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้สมาชิกสามารถส ารวจ ค้นหา และเปิดเผยตนเอง  จะเห็นได้ว่าการให้
ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีส้มาชิกกลุ่มสามารถตระหนักว่าความผิดพลาดเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ได้ และมี
การปลุกพลังความกล้าดา้นอารมณ์ ความรูสึ้กของตนเอง ตัวอย่างเช่น สมาชิกคนท่ี 7 บอกว่า 
อปุสรรคคือหนทางเห็นความส าเร็จ สมาชิกคนท่ี 7 คิดว่าตวัเองเป็น พาวเวอรพ์บัเกิลล ์เพราะไม่ย่อ
ทอ้ต่ออุปสรรค สมาชิกคนท่ี 8 กล่าวว่า บทเรียนชีวิต อดีตท่ีผิดพลาดไปคือบทเรียนของเรา และ
สมาชิกคนท่ี 8 บอกว่า เป็นฮีโร่พลังบวก เพราะตัวเองมีความทุกขอ์ยู่ตลอด ภาพท่ีเห็นคือ เราไม่
ค่อยเครียดและมีความสขุ 

2.1.3 ส ารวจความกลา้ดา้นความคิด ความเชื่อ ในการใหค้ าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 4 
โดยใช้เทคนิค A-B-C เทคนิคการโต้แย้งกับความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผล (Disputing irrational 
Belief) และเทคนิคการให้การบ้านด้านการคิด (Cognitive Homework) ตามทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ ์และพฤติกรรม (REBT) เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดส้ ารวจ
และเรียนรูค้วามคิด ความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผลท าใหเ้กิดอารมณแ์ละพฤติกรรมท่ีไม่สมเหตุสมผล 
(Corey. 2012: 379) ร่วมกับทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง (Rogers. 
1961, 1977, อ้างถึงใน ดวงมณี  จงรักษ์ , 2549) โดยใช้เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active 
Listening) และการยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive regard) เพื่อให้
เกิดการสรา้งบรรยากาศท่ีสมาชิกแต่ละคนเรียนรูท่ี้จะสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ใหค้วามไวว้างใจ
และยอมรบัซึ่งกันและกนั ส่งผลใหส้มาชิกสามารถส ารวจ คน้หา และเปิดเผยตนเอง จะเห็นไดว้่า
การให้ค าปรึกษากลุ่มในครั้งนี ้ สมาชิกกลุ่มได้ฝึกโต้แย้ง และแยกแยะความคิด ความเชื่อท่ีไม่
สมเหตุสมผล และส ารวจความคิด ความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผลท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมไม่กล้าของ



  89 

ตนเอง ตัวย่างเช่น  สมาชิกคนท่ี 3 โต้แยง้ว่า “การไม่ติดมหาวิทยาลัยไม่ไดเ้ป็นตัวตัดสินว่าเราโง่
หรือไรค้วามสามารถ แต่เป็นตวัของเราต่างหากท่ีตัดสินตวัเองว่าเราท าส่ิงนั้นไม่ได ้ความสามารถ
ของคนเรามีหลายอย่างหลากหลายแบบท่ีเราสามารถท าได ้คนท่ีประสบความส าเร็จไม่จ  าเป็นตอ้ง
ติดมหาวิทยาลัยนู้นนี้ ขอแค่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและมุ่งมั่นก็สามารถประสบ
ความส าเร็จไดเ้ช่นกนั” 

2.1.4 ปลุกพลังความกลา้ดา้นความคิด ความเชื่อ ในการใหค้ าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 
5 เน่ืองจากความกล้าจะท างานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความกลัวด้วยการ
เขา้ถึงอารมณแ์ละความทรงจ าท่ีไม่สบายใจ เมื่อบุคคลรูสึ้กเครียด เศรา้ ต่ืนตระหนก โกรธ ความ
กล้าท่ีมีประสิทธิภาพจะกระตุ้นใหบุ้คคลเกิดแรงจูงใจในการลงมือท า (Rashid และ Seligman, 
2019) ซึ่งวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณแ์ละพฤติกรรมท่ี
ยั่งยืนคือการใหส้มาชิกในกลุ่มเปลี่ยนวิธีคิด (Dryden, 2007, อา้งถึงใน Corey, 2012) การช่วยให้
สมาชิกกลุ่มกล้าเส่ียงคิดส่ิงต่าง ๆ ให้เต็มศักยภาพโดยไม่กังวลจนเกินเหตุถึงความผิดพลาด
ลม้เหลวซึ่งอาจเกิดขึน้ได ้(Ellis, 1984) ใชเ้ทคนิคดา้นอารมณโ์ดยใชเ้ทคนิคการยอมรบัอย่างไม่มี
เงื่อนไข (Unconditional acceptance) และเทคนิคทางความคิดโดยใช้เทคนิคการสอนในการ
เผชิญกับการพดูกบัตนเอง (Teaching coping self-statement) ตามทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรม (REBT) เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้ขา้ถึงตนเอง สามารถ
มองเห็นพลังท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้มากขึน้  (พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ, 2561) ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง (Rogers. 1961, 1977, อา้งถึงใน ดวงมณี จงรกัษ์, 
2549) โดยใช้เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) และการยอมรบัทางบวกอย่างไม่มี
เงื่อนไข (Unconditional positive regard) เพื่อให้เกิดการสร้างบรรยากาศท่ีสมาชิกแต่ละคน
เรียนรูท่ี้จะสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกัน ใหค้วามไวว้างใจและยอมรบัซึ่งกนัและกัน ส่งผลใหส้มาชิก
สามารถส ารวจ คน้หา และเปิดเผยตนเอง จะเห็นไดว้่าการใหค้ าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้สมาชิกกลุ่ม
ปลุกพลังความกล้าด้านความคิด ความเชื่อ ท่ีสมเหตุสมผลของตนเอง และเข้าถึงอารมณ์ของ
ตนเอง สามารถมองเห็นพลังท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้ตวัอย่างค าพดูท่ีสมาชิกใชโ้ตแ้ยง้ความเชื่อ
ท่ีไร้เหตุผลของตนเอง เช่น สมาชิกคนท่ี 1 บอกว่า เราได้พยายามอย่างเต็มท่ีท่ีสุดแล้วสุด
ความสามารถโดยการมุ่งมั่นและตัง้ใจ  และสมาชิกคนท่ี 3 บอกว่า เราไม่จ าเป็นตอ้งใหทุ้กคนใน
โลกนีม้าชอบเรา 

2.2 ดา้นความซื่อตรง 
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การให้ค าปรึกษากลุ่มในคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งคล้ายกันของความกล้าหาญ ด้าน
ความซื่อตรง หลังจากการให้ค าปรึกษากลุ่มแล้ว พบว่า นักเรียนมีความซื่อตรงสูงขึน้ อาจเป็น
เพราะผู้วิจัยได้เนินการโดยใช้แนวคิดของ โลกแห่งคุณภาพ (Quality World) แนวคิด Choice 
Theory Total Behavior Car ระบบ WDEP ตามทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 
(Burdenski และ Wubbolding, 2011) เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง เขา้ใจตนเอง 
มีความรบัผิดชอบท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง และกลา้เผชิญความจริง  (พัชราภรณ ์
ศรีสวัสด์ิ, 2561) ร่วมกับทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง โดยใชเ้ทคนิค
การฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) และการยอมรบัทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional 
positive regard) เพื่อใหเ้กิดการสรา้งบรรยากาศท่ีสมาชิกแต่ละคนเรียนรูท่ี้จะสรา้งสมัพนัธภาพท่ี
ดีต่อกัน ใหค้วามไวว้างใจและยอมรบัซึ่งกันและกัน จะเห็นไดว้่าการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้
สมาชิกกลุ่มตระหนกัและซื่อตรงกบัความตอ้งการของตนเอง ตัวอย่างเช่น สมาชิกคนท่ี 1 กล่าวว่า 
ความต้องการ คือ สอบติดมหาวิทยาลัยท่ีฝันไว้ เคลียรค์อสนท่ี์ทิง้ไว้เพื่อท่ีจะได้เริ่มอ่านหนังสือ 
เชื่อมั่นในทางเลือกของตนเองท่ีเลือกไว ้สมาชิกคนท่ี 4 บอกความตอ้งการว่า ความต้องการ คือ 
กลา้รอ้งเพลง อยากรอ้งเพลงใหเ้พราะและมีคนชื่นชม 

2.3 ดา้นความเพียร 
การให้ค าปรึกษากลุ่มในคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งคล้ายกันของความกล้าหาญ ด้าน

ความเพียร หลังจากการใหค้ าปรึกษากลุ่มแลว้ พบว่า นักเรียนมีความเพียรสูงขึน้ อาจเป็นเพราะ
ผูว้ิจยัไดเ้นินการ ดงันี ้

2.3.1 ความเพียร ด้านพฤติกรรม ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครั้งท่ี 7 ใช้ระบบ 
WDEP ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกัน
ระหว่างผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มในการก าหนดและวางแผนไปสู่เป้าหมาย  (Wubbolding และ 
Brickkell, 2005, อ้างถึงใน Corey, 2012) ใช้การวางแผนตามหลัก SAMI2C3 และเทคนิคการ
พัฒนาทักษะ (Skill Development) (Wubbolding, 1966a, 1999, อ้างถึงใน ดวงมณี จงรักษ์ , 
2549) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้พัฒนาการวางแผนท่ีสามารถตอบสนองความต้องการได้ โดย
กระบวนการสรา้งและด าเนินตามแผนท่ีวางไว้จะท าให้บุคคลสามารถจัดการชีวิตของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Corey, 2012) ร่วมกับทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูยก์ลาง (Rogers, 1961, 1977, อา้งถึงใน ดวงมณี จงรกัษ์, 2549) โดยใชเ้ทคนิคการฟังอย่างใส่
ใจ (Active Listening) และการยอมรับทางบวกอย่างไม่มี เงื่อนไข (Unconditional positive 
regard) เพื่อใหเ้กิดการสรา้งบรรยากาศท่ีสมาชิกแต่ละคนเรียนรูท่ี้จะสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
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ใหค้วามไวว้างใจและยอมรับซึ่งกันและกัน ส่งผลให้สมาชิกสามารถส ารวจ ค้นหา และเปิดเผย
ตนเอง จะเห็นไดว้่าการใหค้ าปรกึษากลุ่มในครัง้นี ้สมาชิกกลุ่มตระหนกัถึงการตัง้มั่นในความเพียร 
มีการก าหนดและวางแผนไปสู่เป้าหมายได ้ตวัอย่างเช่น สมาชิกคนท่ี 1 กล่าวว่า วางแผนการสรา้ง
เป้าหมายในแต่ละวันขึน้มาเป็นรายการท่ีต้องท า พยายามเคลียรใ์ห้หมดในแต่ละวัน และเราจะ
สามารถบอกไดว้่าพฤติกรรมนี ้เราจะเริ่มเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเมื่อท ารายการส่ิง ท่ีต้องท าเป็น
กิจวัตรประจ าวันโดยท่ีเราไม่ตอ้งบังคับตัวเอง และไดส้ัญญาว่า “จะไม่ขีเ้กียจอีกแลว้ แผนท่ีจะ
กลบัไปท าจริงคือรายการส่ิงท่ีตอ้งท า และตารางแบ่งเวลา” 

2.3.2 ผลของความเพียร ดา้นพฤติกรรม ในการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ท่ี 8 ใชก้าร
ให้ก าลังใจ (Encouragement) ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร ์(Corey, 2012) 
และการรบัผลท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ (Natural Consequences) ตามทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบเผชิญความจริง (Wubbolding, 1966a, 1999, อ้างถึงใน ดวงมณี จงรักษ์, 2549) ร่วมกับ
ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง (Rogers, 1961, 1977, อา้งถึงใน พัชรา
ภรณ์ ศรีสวัสด์ิ, 2561) โดยใช้เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) และการยอมรับ
ทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive regard) เพื่อให้เกิดการสรา้งบรรยากาศท่ี
สมาชิกแต่ละคนเรียนรูท่ี้จะสรา้งสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ใหค้วามไวว้างใจและยอมรบัซึ่งกันและกัน 
ส่งผลให้สมาชิกสามารถส ารวจ คน้หา และเปิดเผยตนเอง จะเห็นไดว้่าการใหค้ าปรึกษากลุ่มใน
ครัง้นี ้สมาชิกกลุ่มตระหนักและเชื่อมั่นต่อความส าเร็จท่ีเกิดจากความเพียรในการลงมือปฏิบัติซึ่ง
ท าใหเ้กิดเป็นเอกลักษณแ์ห่งความส าเร็จในตนเอง ตวัอย่างเช่น สมาชิกคนท่ี 1 กล่าวว่า ส่ิงท่ีไดล้ง
มือท า คือ เริ่มลงมือเขียนรายการส่ิงท่ีต้องท า เช่น เคลียรง์าน เร่ิมเรียนคอส และจัดตารางเวลา 
เช่น เวลาเรียน เวลาพัก และสมาชิกคนท่ี 2 กล่าวว่า ฝึกรอ้งเพลงไป 2-3 เพลง แต่จะมีไม่ตรง
จงัหวะบา้ง มีโทรไปหาเพื่อนรอ้งเพลงใหฟั้ง 

2.4 ดา้นพลงัใจ 
การใหค้ าปรกึษากลุ่มในคณุลกัษณะท่ีเขม้แข็งคลา้ยกนัของความกลา้หาญ ดา้นพลัง

ใจ หลังจากการใหค้ าปรกึษากลุ่มแลว้ พบว่า นักเรียนมีพลังใจสูงขึน้ อาจเป็นเพราะผูว้ิจัยไดเ้นิน
การ ดงันี ้

2.4.1 ส่ิงนึกถึงกี่ครัง้ก็มีพลงัใจ ในการใหค้ าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 9 ใชก้ารใหก้ าลังใจ 
(Encouragement) ตามทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบแอดเลอร์ (Corey, 2012) เพื่อมุ่งเนน้ใน
การเสริมสรา้งพลงัใจแก่สมาชิกกลุ่ม โดยใหเ้รียนรูว้่าพลังใจท่ีเกิดขึน้นั้นเป็นแรงผลักดนัในการมุ่ง
ท ากิจกรรม (Rashid และ Seligman, 2019) ท่ีจะช่วยเพิ่มความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับ
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หนา้ท่ีในชีวิตของสมาชิก (พัชราภรณ ์ศรีสวัสด์ิ, 2561) ร่วมกับทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบ
ยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง (Rogers, 1961, 1977, อา้งถึงใน ดวงมณี จงรกัษ์, 2549) โดยใชเ้ทคนิค
การฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) และการยอมรบัทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional 
positive regard) เพื่อใหเ้กิดการสรา้งบรรยากาศท่ีสมาชิกแต่ละคนเรียนรูท่ี้จะสรา้งสมัพนัธภาพท่ี
ดีต่อกัน ให้ความไวว้างใจและยอมรบัซึ่งกันและกัน ส่งผลให้สมาชิกสามารถส ารวจ คน้หา และ
เปิดเผยตนเอง จะเห็นได้ว่าการใหค้ าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้ สมาชิกกลุ่มเห็นความส าคัญของการ
มองโลกในแง่ดีต่อทกุสถานการณท่ี์เผชิญ สามารถสรา้งก าลงัใจใหต้นเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
พรอ้มท่ีจะเผชิญกบัสถานการณต่์าง ๆ ท่ีเขา้มาได ้ตวัอย่างเช่น สมาชิกคนท่ี 3 กล่าวว่า ความฝันท่ี
เราอยากเห็นว่ามนัจะเป็นจริง เชื่อว่าทกุคนมีความฝันท่ีจะเห็นว่าตนเองประสบความส าเร็จหรือว่า
ท าอาชีพต่าง ๆ หนูอยากใหท้ าปัจจุบันใหดี้ท่ีสุดเพื่อท่ีภาพตรงนั้นจะไดช้ัดเจนยิ่งขึน้  และสมาชิก
คนท่ี 6 กล่าวว่า พลังใจคือแม่ เวลาเห็นแม่ท างานหนักเพื่อเรา ผมจึงอยากตอบแทนแม่บ้างใน
อนาคต และค านึงถึงปัจจบุนัและมองต่อไปอนาคต 

2.4.2 ปัจฉิมนิเทศ การส่งต่อพลังใจและยุติกลุ่ม ในการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ท่ี 
10 ใชก้ารใหก้ าลงัใจ (Encouragement) ตามทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบแอดเลอร ์(Corey, 
2012) ดว้ยการส่งต่อกันภายในกลุ่ม (Going around) เพื่อมุ่งเนน้การเสริมสรา้งการส่งต่อพลังใจ
ให้แก่สมาชิกกลุ่ม โดยให้เรียนรู้ว่าพลังใจท่ีเกิดขึน้นั้นเป็นแรงผลักดันในการมุ่งท ากิจกรรม 
(Rashid และ Seligman, 2019) จะช่วยเพิ่มความกลา้หาญในการเผชิญหนา้กบัหนา้ท่ีในชีวิตของ
สมาชิก (พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ, 2561) ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
(Rogers, 1961, 1977, อา้งถึงใน ดวงมณี จงรกัษ์, 2549) โดยใชเ้ทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active 
Listening) และการยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive regard) เพื่อให้
สมาชิกสามารถรวบรวมความกล้าหาญท่ีจะก้าวต่อไปในประสบการณ์ใหม่ได้ (Maholick และ 
Turner, 1979, อ้างถึงใน ดวงมณี จงรักษ์ , 2549) จะเห็นได้ว่าการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้
สมาชิกเกิดการส่งต่อพลังใจ สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรูภ้ายในกลุ่มเกี่ยวกับความกล้าหาญ สามารถน า
ความรูท่ี้ได้รับไปประยุกต์ใช้และก้าวต่อไปในประสบการณ์ใหม่ของชีวิตได้อย่างมีความสุข 
ตวัอย่างเช่น สมาชิกคนท่ี 1 กล่าวว่า ท าใหห้นมูีความกลา้มากขึน้ กลา้ท่ีจะพูด กลา้ท่ีจะบอกว่าใน
ส่ิงท่ีเราตอ้งการ ซึ่งผลสดุทา้ยแลว้มันจะไดต้ามท่ีเราตอ้งการหรือไม่ก็ไม่เป็นไร อย่างนอ้ยก็มีความ
กลา้มากขึน้ และมีเป้าหมายท่ีชดัเจนมากขึน้ ซึ่งก่อนเขา้กลุ่มยังลงัเลอยู่ว่าจะเลือกอะไรระหว่างส่ิง
ท่ีเราชอบกับส่ิงท่ีมั่นคง ตอนนี้ท าให้มั่นใจมากขึ ้นว่าอะไรคือส่ิงท่ีเราชอบจริงๆ สมาชิกคนท่ี 3 
กล่าวว่า ไดป้ลดปล่อยความกลัวฝังใจมาตัง้แต่ตอนประถม ไดเ้ล่าเรื่องในส่ิงท่ีไม่เคยคิดว่าจะเล่า
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ใหใ้ครฟัง ไดแ้ลว้วางแผนเกี่ยวกบัเร่ืองของการอ่านหนงัสือไดล้องลงมือท าตามแผนท่ีวางไว ้รูสึ้กว่า
ไม่คิดว่าตวัเองจะท าได ้ไดร้บัก าลงัใจจากพี่พี่นอ้งนอ้งในกลุ่ม ไดร้บัพลงักลุ่มจากเพื่อนสมาชิกแลว้
ก็ไดใ้หพ้ลงับวกแก่เพื่อนสมาชิก และสมาชิกคนท่ี 6 กล่าวว่า ขอบคุณทุกคนท่ีรบัฟังส่ิงท่ีไดแ้ชรไ์ป
และใหก้ าลังใจกบัคืนมา และขอโทษท่ีหาดแชรป์ระสบการณห์รือใหก้ าลงัใจที่อาจไม่ตรงใจทกุคน
หรืออาจจะผิดแปลกไปหน่อยหากพดูจารุนแรงไปหรือท าเสียงแข็งขนัไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี ้
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช ้

1.1 การเสริมสรา้งและพฒันาการความกลา้หาญของนกัเรียน ควรพฒันาใหค้รบ
คณุลกัษณะท่ีเขม้แข็งคลา้ยกันทัง้ 4 ดา้นของความกลา้หาญ ไดแ้ก่ ความกลา้ ความเพียร ความ
ซื่อตรง และพลงัใจ เพื่อใหเ้กิดการเสริมสรา้งและพฒันาความกลา้หาญไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ผูใ้หค้ าปรึกษากลุ่มควรศึกษาบริบทของนกัเรียนก่อนการใชส่ื้อประกอบการ
ใหค้ าปรกึษาและใชส่ื้อประกอบการใหค้ าปรกึษาอย่างระมดัระวงั 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1 จากงานวิจัยในครัง้นีพ้บว่า นักเรียนกลุ่มทดลองแต่ละคนมีค่าเฉล่ียความ

กล้าหาญแตกต่างกัน ดังนั้นควรมีการเสริมสรา้งความกล้าหาญในรูปแบบการให้ค าปรึกษา
รายบุคคล  

2.2 ควรมีการติดตามผลความกลา้หาญของนักเรียนท่ีเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษา
กลุ่ม หลังจากจบการใหค้ าปรกึษากลุ่มไปแล้ว เพื่อศึกษาความคงทนของการเสริมสรา้งความกลา้
หาญ 

2.3 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเสริมสรา้งความกลา้หาญของนกัเรียน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผูท้รงคณุวฒุิ  

และหนงัสือขอความอนเุคราะหเ์ชิญบุคลากรในสงักดัเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแบบวดัและโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.สกล วรเจรญิศรี  อาจารยป์ระจ าภาควิชาการแนะแนวและ 

จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.พชัราภรณ ์ศรีสวสัด์ิ อาจารยป์ระจ าภาควิชาการแนะแนวและ 

จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.นิธิพฒัน ์เมฆขจร  อาจารยป์ระจ าแขนงวิชาการแนะแนว 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
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ภาคผนวก ข 
ใบรบัรองจริยธรรม  

และหนงัสือขอความอนเุคราะหเ์ก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
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ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบคณุภาพแบบทดสอบความกลา้หาญ 

1. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของแบบวดัความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

2. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้ง
ความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ตาราง 11 ค่าดชันี IOC ของแบบวดัความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

ขอ้ ผลการประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ดชันีค่า 
IOC 

ผล 
1 2 3 

ความกลา้ 
1 0 0 0 0.00 ตดัทิง้ 
2 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
14 1 1 -1 0.33 ตดัทิง้ 
15 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
17 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
19 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
21 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ขอ้ ผลการประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ดชันีค่า 
IOC 

ผล 
1 2 3 

ความเพียร 
1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
17 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
21 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
22 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ขอ้ ผลการประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ดชันีค่า 
IOC 

ผล 
1 2 3 

ความซื่อตรง 
1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
9 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
12 1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 

ขอ้ ผลการประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ดชันีค่า 
IOC 

ผล 
1 2 3 

พลงัใจ 
1 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
2 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
13 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
17 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
21 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 

หมายเหต ุ: เกณฑพ์ิจารณาค่าดชันี IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 
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ตาราง 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โปรแกรมการเสริมสรา้งความกลา้หาญของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายโดยการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 

ครัง้ท่ี ดา้นการประเมิน ผลการประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ดชันีค่า 
IOC 

ผล 
1 2 3 

1 การปฐมนิเทศ 
วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์
ทฤษฎี 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์
ขัน้ตอน 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

2 ส ารวจพลังที่หายไป (ความกล้า ด้านอารมณค์วามรู้สึก) 
วตัถปุระสงค ์ 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
ทฤษฎี 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
ขัน้ตอน 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

3 ปลุกพลังความกล้า (ความกล้า ด้านอารมณ ์ความรู้สึก) 
วตัถปุระสงค ์ 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
ทฤษฎี 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
ขัน้ตอน 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

4 ส ารวจความคิด ความเชื่อ (ความกล้า ด้านความคิด ความเชื่อ) 
วตัถปุระสงค ์ 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
ทฤษฎี 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
ขัน้ตอน 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

5 ปลุกพลังความกล้า ความเชื่อ (ความกล้า ดา้นความคิด ความเชื่อ) 
วตัถปุระสงค ์ 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
ทฤษฎี 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์
ขัน้ตอน 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ ์

6 ซื่อตรงต่อตนเอง (ความซื่อตรงด้านพฤติกรรม) 
วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์
ทฤษฎี 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 

ครัง้ท่ี ดา้นการประเมิน ผลการประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ดชันีค่า 
IOC 

ผล 
1 2 3 

 ขัน้ตอน 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ ์
7 ความเพียร (ความเพียร ด้านพฤติกรรม) 

วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์
ทฤษฎี 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์
ขัน้ตอน 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

8 ผลของความเพียร (ความเพียร ด้านพฤติกรรม) 
วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์
ทฤษฎี 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์
ขัน้ตอน 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

9 สิ่งนึกถึงก่ีคร้ังก็มพีลังใจ (พลังใจ) 
วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์
ทฤษฎี 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์
ขัน้ตอน 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

10 ปัจฉิมนิเทศ (การส่งต่อพลงัใจและยุติกลุ่ม) 
วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์
ทฤษฎี 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์
ขัน้ตอน 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 

หมายเหต ุ: เกณฑพ์ิจารณาค่าดชันี IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 
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ภาคผนวก ง 
ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชือ่มั่น  

ของแบบวดัความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ตาราง 13 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบวดัความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
 

คณุลกัษณะ ขอ้ท่ี ค่าอ านาจจ าแนก ผล 
ความกลา้ 1 .065 ตดัทิง้ 
ความเพียร 2 .277 น าไปใช ้
ความซื่อตรง 3 .407 น าไปใช ้
พลงัใจ 4 .436 น าไปใช ้
ความกลา้ 5 .446 น าไปใช ้
ความเพียร 6 .481 น าไปใช ้
ความซื่อตรง 7 .396 น าไปใช ้
พลงัใจ 8 .376 น าไปใช ้
ความกลา้ 9 .415 น าไปใช ้
ความเพียร 10 .511 น าไปใช ้
ความซื่อตรง 11 .214 น าไปใช ้
พลงัใจ 12 .209 น าไปใช ้
ความกลา้ 13 .401 น าไปใช ้
ความเพียร 14 .495 น าไปใช ้
ความซื่อตรง 15 .383 น าไปใช ้
พลงัใจ 16 .473 น าไปใช ้
ความกลา้ 17 .266 น าไปใช ้
ความเพียร 18 .422 น าไปใช ้
ความซื่อตรง 19 -.018 ตดัทิง้ 
พลงัใจ 20 .083 ตดัทิง้ 
ความกลา้ 21 .506 น าไปใช ้
ความเพียร 22 .343 น าไปใช ้
ความซื่อตรง 23 .351 น าไปใช ้
พลงัใจ 24 .482 น าไปใช ้
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ตาราง 13 (ต่อ) 

 

คณุลกัษณะ ขอ้ท่ี ค่าอ านาจจ าแนก ผล 
ความกลา้ 25 .056 ตดัทิง้ 
ความเพียร 26 .491 น าไปใช ้
ความซื่อตรง 27 .521 น าไปใช ้
พลงัใจ 28 .382 น าไปใช ้
ความกลา้ 29 .552 น าไปใช ้
ความเพียร 30 .491 น าไปใช ้
ความซื่อตรง 31 .475 น าไปใช ้
พลงัใจ 32 .370 น าไปใช ้
ความกลา้ 33 .556 น าไปใช ้
ความเพียร 34 .637 น าไปใช ้
ความซื่อตรง 35 .515 น าไปใช ้
พลงัใจ 36 .499 น าไปใช ้
ความกลา้ 37 .546 น าไปใช ้
ความเพียร 38 .362 น าไปใช ้
ความซื่อตรง 39 .446 น าไปใช ้
พลงัใจ 40 .425 น าไปใช ้

 

 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ทัง้ฉบบั = .88 
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ภาคผนวก จ 
เครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 
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แบบวัดความกล้าหาญของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าชีแ้จง  

1. แบบวดัฉบับนีม้ีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความกลา้หาญของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

2. แบบวดัฉบบันี ้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

1)  ขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคล  

2) แบบวดัความกลา้หาญของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 36 ขอ้ 

3. แบบวัดฉบับนีใ้ช้ส าหรับการศึกษาวิจัยเท่านั้น การตอบแบบวัดนีจ้ะไม่มีผลกระทบต่อ
นกัเรียนแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชนใ์นการพัฒนาความกลา้หาญใหก้ับนกัเรียน จึงขอ
ความกรุณานักเรียนใหต้อบใหต้รงกับความรูสึ้กนักเรียนมากท่ีสุด และโปรดตอบแบบวัด
ใหค้รบทกุขอ้ 

 
…………………………………. 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 

ค าชีแ้จง โปรดกรอกขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคลของนกัเรียนลงในช่องว่างดว้ยการท าเครื่องหมาย ✓  

1. เพศ   ชาย   หญิง 

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4   5   6 

3. โรงเรียน 

 โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ   โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ 3 ชนะสงสารวทิยา 

 โรงเรียนดัดดรุณี    โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาเปร็งวิสทุธาธิบดี 

 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร  โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ 5 

 โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ 2  โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ฉะเชิงเทรา 
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ตอนที่ 2 แบบวัดความกล้าหาญของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าชี้แจง ใหน้ักเรียนท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องหลงัขอ้ความท่ีตรงกับความคิด ความรูสึ้ก และ

การกระท าของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริงมากท่ีสดุ หมายถึง ขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงเกี่ยวกบันกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริงมาก  หมายถึง ขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงเกี่ยวกบันกัเรียนมาก 

ปานกลาง หมายถึง ขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกับความเป็นจริงเกี่ยวกับนกัเรียนปานกลาง 

จริงนอ้ยท่ีสดุ หมายถึง ขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงเกี่ยวกบันกัเรียนนอ้ยท่ีสดุ 

 

ข้อ ค าถาม 
จริง
มาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

ปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

1 นกัเรียนลงมือท าส่ิงท่ีตอ้งการโดยไม่มีการวางแผน
ล่วงหนา้ 

     

2 นักเรียนเชื่อว่าตนเองมีความสามารถพอท่ีจะสอบ
เขา้เรียนต่อในสาขาที่อยากเรียนได ้

     

3 นักเรียนมองว่างาน ท่ียาก เป็นงานท่ีท้าทาย
ความสามารถของตนเอง 

     

4 นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยใช้
ค าพดูท่ีไม่ท ารา้ยจิตใจผูฟั้ง 

     

5 นักเรียนมีการก าหนดระยะเวลาท่ีต้องการท า
เป้าหมายใหส้ าเร็จ 

     

6 นกัเรียนรูว้่าตนเองชอบและถนดัส่ิงใด      
7 เมื่อมีความคิดแง่ลบเกิดขึ ้น นักเรียนพยายาม

ทดแทนดว้ยการคิดบวกกบัตวัเอง 
     

8 นกัเรียนยินดีรบัฟังค าแนะน าท่ีเป็นประโยชนใ์นการ
พฒันาตนเองจากผูอ้ื่น 

     

9 นกัเรียนตัง้ใจอย่างแน่วแน่ในการบรรลเุป้าหมาย      
10 นกัเรียนไม่สามารถบอกขอ้บกพรอ่งของตนเองได ้      
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ข้อ ค าถาม 
จริง
มาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

ปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

11 ทุกครัง้ท่ีท างานเสร็จ นักเรียนพูดชื่นชมตัวเองโดย
ไม่ตอ้งรอค าชมจากใคร 

     

12 นกัเรียนรูสึ้กอึดอดัใจเมื่อตอ้งเสนอผลงานของ
ตนเองใหผู้อ้ื่นวิจารณ ์

     

13 นกัเรียนไม่ยกเลิกความตัง้ใจกลางคันจนกว่าจะท า
ส าเร็จ 

     

14 นกัเรียนสามารถท างานรว่มกบัใครก็ได ้ขอแค่ไดท้ า
ในส่วนท่ีตนเองถนดั 

     

15 นกัเรียนไม่เสียใจกบัส่ิงท่ีตนเองไดต้ดัสินใจ      

16 นักเรียนไม่กล้าพูด เมื่อเห็นว่าความคิดของตนเอง
เป็นเสียงส่วนนอ้ยของกลุ่ม 

     

17 เมื่อ เจอความกดดันนักเรียนเลือกท่ีจะเป ล่ียน
เป้าหมายและท าในส่ิงท่ีรูสึ้กว่าง่ายกว่าแมจ้ะไม่ใช่
เป้าหมายของตนเอง 

     

18 นักเรียนกล้าบอกสาขาวิชาท่ีต้องการศึกษาต่อให้
ผูป้กครองทราบโดยอธิบายเหตผุลในการเลือก 

     

19 เมื่อต้องท าส่ิงท่ียากและไม่เคยท า นักเรียนมักจะ
หลีกหนีดว้ยการไม่ท า 

     

20 ถ้าไม่เข้าใจเรื่องใด นักเรียนมักศึกษาเรื่องนั้น ๆ 
จนกว่าตนเองจะเขา้ใจ 

     

21 เมื่อต้องท างานร่วมกับเพื่อนต่างกลุ่ม นักเรียน
สามารถปรบัตวัและท างานรว่มกนัได ้

     

22 แมจ้ะเร่ิมอ่านหนังสือสอบเขา้มหาวิทยาลัยชา้กว่า
คนอื่น แต่นกัเรียนจะตัง้ใจอ่านใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

     

23 นกัเรียนยึดมั่นในส่ิงท่ีตนเองเลือกแลว้      
24 นกัเรียนพึงพอใจในชีวิตของตนเอง      
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ข้อ ค าถาม 
จริง
มาก
ที่สุด 

จริง
มาก 

ปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

จริง
น้อย
ที่สุด 

25 เมื่อเจอปัญหาในการท างาน นกัเรียนมักจะถอดใจ
ไปท ากิจกรรมอย่างอื่นแทนโดยไม่กลับมาท างาน
ชิน้นัน้ต่อ 

     

26 นักเรียนไม่ล้ม เลิกความตั้งใจจนกว่าจะบรรลุ
เป้าหมาย แมจ้ะถกูผูอ้ื่นวิพากษ์วิจารณ ์

     

27 ถ้ามีเหตุการณ์ท่ีต้องเลือก นักเรียนจะตัดสินใจ
เลือกดว้ยตนเอง 

     

28 นักเรียนรูสึ้กเบื่อหน่ายต่อการด าเนินชีวิตในแต่ละ
วนั 

     

29 เมื่อส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการไม่เป็นไปอย่างท่ี
ตัง้เป้าหมายไว ้นกัเรียนยอมรบัในความผิดหวงั 
และพยายามพฒันาตนเองจนกว่าเป้าหมายจะ
ส าเร็จ 

     

30 นกัเรียนพยายามลงมือท าเพื่อใหเ้ป้าหมายดา้นการ
เรียนส าเร็จ แมต้อ้งเผชิญกบัอปุสรรค 

     

31 นกัเรียนชอบคิดและท าส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง      
32 นักเรียนสามารถกระตุ้นเพื่อนท่ีท้อแท้ใจในการ

ท างานใหเ้กิดความกระตือรือรน้ได ้
     

33 นักเรียนยินดีรับผิดชอบงานท่ีตนเองท าผิดพลาด
โดยไม่โยนความผิดนัน้ใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

     

34 นักเรียนจะยอมแพ้หากต้องเผชิญกับอุปสรรค
มากมาย 

     

35 นักเรียนกลัวว่าตนเองจะไม่เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม
จนไม่กลา้ท าส่ิงท่ีตนเองชอบ 

     

36 เมื่อเพื่อนเขา้มาขอรบัค าปรกึษา นักเรียนพรอ้มให้
ก าลงัใจ 
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4. ความประสงคเ์ข้ากลุม่พัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างความกล้าหาญ 

 มีความประสงคเ์ขา้กลุ่มพฒันาตนเพื่อเสริมสรา้งความกลา้หาญ  

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ............................................................. 

 ไม่มีความประสงคเ์ขา้กลุ่มพฒันาตนเพื่อเสริมสรา้งความกลา้หาญ 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความกล้าหาญ 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที่ 1 

ชื่อกิจกรรม การปฐมนิเทศ (Orientation) 

สิ่งที่พัฒนา  การปฐมนิเทศและการสรา้งสมัพนัธภาพ 

แนวคิดส าคัญ (Key concept) 

ช่วงเร่ิมตน้ของการใหค้ าปรึกษากลุ่ม คือ ช่วงเวลาแห่งการปฐมนิเทศและการส ารวจ เพื่อ

ก าหนดโครงสรา้งของกลุ่ม การท าความคุ้นเคยและส ารวจความคาดหวังของสมาชิก ในช่วงนี้

สมาชิกจะเรียนรูว้่ากลุ่มท างานอย่างไร ก าหนดเป้าหมายของตนเอง ชีแ้จงความคาดหวังและมอง

หาต าแหน่งของตนในกลุ่ม โดยทั่วไประยะนี้สมาชิกอาจมีความวิตกกังวลและความไม่มั่นคงใน

ระดบัหน่ึงเกี่ยวกับโครงสรา้งของกลุ่ม และสงสัยว่าจะไดร้บัการยอมรบัหรือไม่จากกลุ่ม ดังนั้น ใน

ระหว่างการปฐมนิเทศ ผูน้  ากลุ่มควรตัง้กฎพืน้ฐานและขอ้ตกลงของการเขา้กลุ่ม การนดัหมาย วัน 

เวลา สถานท่ี จ านวนครัง้ ชีแ้จงขั้นตอนเบือ้งตน้ของการเขา้กลุ่มแต่ละครัง้ ช่วยใหส้มาชิกก าหนด

เป้าหมายส่วนบุคคลท่ีเป็นรูปธรรม และสรา้งความไวว้างใจซึ่งมีความส าคญัต่อการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองของกลุ่ม (Corey. 2012: 94 - 110) 

การใหค้ าปรกึษากลุ่มนั้นสมาชิกกลุ่มจะมีความหลากหลาย มีความแตกต่างในเพศ อาย ุ

การศึกษา พืน้ฐานครอบครวั และปัญหาท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการสรา้งสัมพันธภาพในระยะเร่ิมตน้

ของการใหค้ าปรกึษากลุ่มจึงนับไดว้่าเป็นเร่ืองยากและมีความละเอียดอ่อน เทคนิคเชิงสรา้งสรรค์

ในการใหค้ าปรกึษาสามารถด าเนินการใหค้ าปรกึษากลุ่มนัน้เกิดประสิทธิผล ส่งเสริมท าใหเ้กิดการ

ส่ือสารท่ีดี การกระตุน้การพูดคุย การแสดงความคิด ความรูสึ้ก การแบ่งปันประสบการณ์ การท า

ให้บรรยากาศในการให้ค าปรึกษามีสัมพันธภาพท่ี ดี ไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างผู้ให้

ค าปรึกษาและผูร้บัค าปรึกษา (สกล วรเจริญศรี. 2560) รว่มกับทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบ

ยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง โดยใช้เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) และการยอมรับ

ทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive regard) เพื่อให้เกิดการสรา้งบรรยากาศท่ี

สมาชิกแต่ละคนเรียนรูท่ี้จะสรา้งสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ใหค้วามไวว้างใจและยอมรบัซึ่งกันและกัน 

ส่งผลใหส้มาชิกสามารถส ารวจ คน้หา และเปิดเผยตนเอง 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูน้  ากลุ่มกบัสมาชิกกลุ่ม และระหว่างสมาชิกกลุ่มดว้ยกนั  

2. เพื่อชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องการเสริมสรา้งความกลา้หาญโดยการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

3. เพื่อใหส้มาชิกรว่มก าหนดขอ้ตกลงและขอ้ปฏิบัติในการเขา้รว่มกลุ่ม เกี่ยวกับบทบาท

ของผูน้  ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ตารางวัน เวลา ระยะเวลา จ านวนครัง้ สถานท่ีในการใหค้ าปรกึษา 

ตลอดจนการเก็บรกัษาความลบั 

เวลา 1 ชั่วโมง 

สื่อและอุปกรณ ์- 

วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นเร่ิมต้น 

ผูน้  ากลุ่มเชิญสมาชิกกลุ่มนั่งเป็นวงกลม โดยสมาชิกกลุ่มสามารถเลือกนั่งตรงต าแหน่ง

ใดก็ได้ตามท่ีตนเองตอ้งการ กล่าวตอ้นรบัสมาชิกกลุ่มอย่างเป็นกันเองด้วยความจริงใจ ช่วยให้

สมาชิกเกิดความคุน้เคยและรูจ้กักนัมากขึน้ ดงันี ้

“สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน ครูชื่อ...(ชื่อ – สกุล).... ขออนุญาตแทนตัวเองว่าครู...

(ชื่อเล่น)..นะคะ ครูมีความรูสึ้กยินดีท่ีทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวันนี้ ซึ่งนักเรียนได้รับเชิญให้เข้าร่วม

เพราะเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 6 ท่ีศึกษาอยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ก่อนท่ีจะเขา้สู่การด าเนินการกลุ่ม 

ครูอยากใหพ้วกเราทุกคนแนะน าตัวเอง และบอกขอ้ความสัน้ ๆ เกี่ยวกับตัวเองท่ีอยากบอกเพื่อน

สมาชิก ใครอยากเริ่มพดูก่อนดีคะ” 

2. ขั้นด าเนินการ 

2.1 ผู้น ากลุ่มบอกวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อ ให้สมาชิกท าความรู้จัก สรา้ง

สมัพนัธภาพระหว่างผูน้  ากลุ่มกบัสมาชิกกลุ่ม และระหว่างสมาชิกกลุ่มดว้ยกนั 

2.2 ผู้น ากลุ่มชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม ระยะเวลา จ านวนครั้ง 

สถานท่ี การขออนุญาตบันทึกข้อมูล การรักษาความลับ ตลอดจนบทบาทของผู้น ากลุ่มและ

สมาชิกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มไดก้ าหนดขอ้ตกลงรว่มกนั ดงันี ้
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“กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มท่ีแลกเปล่ียนความคิด ความรูสึ้ก และการกระท ารว่มกัน มุ่งเนน้

พฒันาตนเองเพื่อเสริมสรา้งความกลา้หาญของนักเรียน ทัง้หมด 10 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง โดยจะ

ด าเนินการกลุ่มสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือ ทุกวันจันทร ์และวันพฤหัสบดี ท่ีห้องแนะแนว โรงเรียน

เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ในการให้ค าปรึกษากลุ่มแต่ละครั้งครูขออนุญาตบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้ใน

พฒันาการวิจัยและจะเก็บไฟลไ์วต่้อเป็นเวลา 1 ปี หลงัสิน้สุดการวิจยัจะท าลายข้อมลูดว้ยวิธีการ

ลบไฟลอ์อกจากเครื่องคอมพิวเตอรส่์วนตวัในลักษณะท่ีไม่สามารถกูข้อ้มลูกลับมาได้เพื่อเป็นการ

รกัษาความลับของสมาชิกกลุ่มทุกคน โดยการให้ค าปรึกษากลุ่มแต่ละครัง้ ผู้น ากลุ่มจะเป็นผู้

เอื ้ออ านวยให้กลุ่มประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ สนับสนุนให้สมาชิกกลุ่ มได้รับ

ประสบการณโ์ดยตรงในการเรียนรูก้ารแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง ช่วยใหส้มาชิกกลุ่มรว่มกันพัฒนา

ให้เกิดการเรียนรูภ้ายในกลุ่ม ซึ่งบทบาทของสมาชิกกลุ่มนั้นมีความส าคัญต่อกลุ่มเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น สมาชิกทุกคนควรให้เกียรติกัน ร่วมกันเก็บรักษาความลับของกลุ่ม เรียนรูท่ี้จะเปิดเผย

ความรูสึ้กตนเองอย่างจริงใจและรบัปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้อื่น วิจารณ์สมาชิกคนอื่นอย่าง

สรา้งสรรค ์เคารพนับถือผู้อื่นแมจ้ะมีความแตกต่างกัน มีความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง

และพัฒนาตนเอง ตรงต่อเวลาในการเข้ากลุ่ม ให้ก าลังใจเพื่อนในกลุ่มอย่างสรา้งสรรค์ และไม่

รบกวนสมาธิของสมาชิกกลุ่ม เช่น การปิดเสียงโทรศพัทม์ือถือทกุครัง้ก่อนเขา้กลุ่ม การไม่พดูแทรก

ขณะท่ีสมาชิกก าลังแสดงความคิดเห็น ในท่ีนีห้ากสมาชิกคนใดอยากเสนอขอ้ตกลงรว่มกนัภายใน

กลุ่มเพิ่มเติม สามารถกล่าวเสริมได”้ 

2.3 ผู้น ากลุ่มทบทวนข้อตกลงท่ีสมาชิกลุ่มสรา้งร่วมกัน และเน้นย า้ให้ตระหนักถึง

ความส าคญัของการปฏิบติัตามขอ้ตกลงของกลุ่มอย่างเครง่ครดั 

2.4 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มไดส้นทนาแลกเปล่ียนส่ิงท่ีคาดหวังจะไดร้บัจากการเข้า

รว่มกลุ่ม ดงันี ้ 

 “อยากชวนพวกเราทุกคนมองว่า หากปลายทางของการเขา้กลุ่มคือการขบัเคล่ือน

ชีวิตของตนเองดว้ยพลงัใจนัน้เต็มไปดว้ยความกลา้หาญ นกัเรียนอยากเห็นตนเองเป็นอย่างไร” 

3. ขั้นยุติ 

3.1 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกรว่มกนัสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการสนทนาครัง้นี ้และกล่าวเสริมดงันี ้
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 “การท่ีสมาชิกกลุ่มมานั่งอยู่ตรงนีก้็เหมือนกับรถท่ีจอดอยู่ แมเ้ร่ืองราวของสมาชิก

แต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน แต่การท่ีเรามาเขา้กลุ่มในวันนีก้็แสดงใหเ้ห็นว่าเราตอ้งการจะมา

ปลกุความกลา้หาญใหเ้กิดขึน้ และท าใหร้ถของเราสามารถแล่นไปยงัปลายทางไดส้ าเร็จ” 

3.2 ผูน้  ากลุ่มเนน้ย า้เร่ืองการเก็บรกัษาความลับ และนัดหมายการใหค้ าปรึกษากลุ่ม

ครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจ ความกระตือรือรน้ในการเขา้รว่มกลุ่มใหค้ าปรกึษา 

2. สงัเกตจากการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทางสีหนา้และท่าทางของสมาชิกกลุ่ม

แต่ละคน ตลอดระยะเวลาการด าเนินในกลุ่ม การใหค้วามรว่มมือในการท ากิจกรรมและการรบัฟัง 

เมื่อสมาชิกกลุ่มคนอื่นน าเสนอ 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความกล้าหาญ 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที่ 2 

ชื่อกิจกรรม ส ารวจพลงัท่ีหายไป 

สิ่งที่พัฒนา  ความกลา้ (ดา้นอารมณ ์ความรูสึ้ก) 

แนวคิดส าคัญ (Key concept) 

ทุกรูปแบบของชีวิตเป็นลักษณะท่ีน าไปสู่การเจริญเติบโตและการขยับขยาย แอดเลอร์

มองว่ามนุษย์ด ารงชีวิตตามเป้าหมายและเป้าประสงค์ ซึ่งเรื่องราวในอดีตมีความเกี่ยวขอ้งกับ

ปัจจุบันเพื่อบ่งบอกถึงความต่อเน่ืองของวิถีชีวิตท่ีไม่ถูกปรบัเปล่ียน (Mosak & Maniacci, 2011; 

อา้งถึงใน Corey, 2012: 182) บุคคลจะเข้าใจพฤติกรรมได้เมื่อมองการกระท าทั้งหมดจากการ

เลือกรูปแบบการใชช้ีวิต โดยการพัฒนาบุคลิกภาพเร่ิมจากวัยเด็กเพื่อชดเชยและเอาชนะปมดอ้ย

บางอย่าง เป็นพื ้นฐานก าหนดวิถีชีวิตของบุคคลซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์ชีวิตและชีน้  าการมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อท าให้บุคคลบรรลุเป้าหมาย กล่าวคือ ความพยายามท่ีจะประสบ

ความส าเร็จของแต่ละบุคคล คือ การเป็นหน่ึงเดียวกนัและถกูก าหนดโดยเป้าหมายชีวิตท่ีเลือกดว้ย

ตนเองของบุคคลนัน้ (Corey. 2012: 181 – 183) 

ในการใหค้ าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้ผูว้ิจัยมีความสนใจใชเ้ทคนิคบรรยากาศครอบครวั (Family 

Constellation) รูป แบบชี วิ ต  (Style of life) และการระ ลึกความทรงจ าในวัย เด็ก  (Early 

Recollections) ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร ์เพื่อส ารวจโครงสรา้งทางสังคม

ของครอบครัว ระบบความสัมพันธ์ในการพัฒนาความตระหนักรูใ้นตนเอง (Power & Griffith, 

1987; อ้างถึงใน Corey, 2012: 185 – 186) วิเคราะห์และประเมินเพื่อให้สมาชิกได้ทบทวน

บรรยากาศครอบครวัตนเอง ล าดับการเกิด มุมมองของสมาชิกท่ีมีต่อพ่อแม่ พี่นอ้ง สมาชิกภายใน

บา้น และส ารวจภมูิหลังครอบครวั รูปแบบชีวิตและความต่อเน่ืองของชีวิตบนพืน้ฐานท่ีมีความคิด

ผิดพลาดในตรรกะส่วนตัว (Private Logic) (พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ. 2561: 106 - 107) (Corey. 

2012: 187) ซึ่งจ าเป็นต่อการประเมินในเชิงส ารวจ ร่วมกับทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบยึด

บุคคลเป็นศูนยก์ลาง (Rogers. 1961, 1977; อา้งถึงใน ดวงมณี จงรกัษ์, 2549) โดยใชเ้ทคนิคการ

ฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) และการยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional 
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positive regard) เพื่อใหเ้กิดการสรา้งบรรยากาศท่ีสมาชิกแต่ละคนเรียนรูท่ี้จะสรา้งสมัพนัธภาพท่ี

ดีต่อกัน ให้ความไวว้างใจและยอมรบัซึ่งกันและกัน ส่งผลให้สมาชิกสามารถส ารวจ คน้หา และ

เปิดเผยตนเอง 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดป้ระเมินเชิงส ารวจและตระหนกัรูลี้ลาชีวิตตนเอง 

2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดส้ ารวจท่ีมาความกลวัดา้นอารมณ ์ความรูสึ้กของตนเอง 

เวลา 1 ชั่วโมง 

สื่อและอุปกรณ ์ 

 1. ใบกิจกรรม เหตกุารณใ์นครอบครวั 

 2. ภาพการต์นูท่ีจ าแนกตามลีลาชีวิตทัง้ 4 แบบ 

 3. ใบกิจกรรม ความทรงจ าท่ีฉันกลวั 

วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นเร่ิมต้น 

1.1 ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิกเร่ืองทั่วไป เช่น การเดินทาง และสุขภาพโดยทั่วไป 

เพื่อสรา้งบรรยากาศใหรู้สึ้กผ่อนคลาย และทบทวนขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดส้รา้งขึน้ร่วมกันในการให้

ค าปรกึษากลุ่มครัง้ท่ีผ่านมา 

1.2 ผูน้  ากลุ่มชีแ้จงวัตถปุระสงคก์ารใหค้ าปรกึษากลุ่ม เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดป้ระเมิน

เชิงส ารวจและตระหนกัรูลี้ลาชีวิตตนเอง ส ารวจท่ีมาความกลวัดา้นอารมณ ์ความรูสึ้กของตนเอง  

2. ขั้นด าเนินการ 

2.1 ผู้น ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มส ารวจพลังท่ีหายไปด้วยการใช้เทคนิคบรรยากาศ

ครอบครวั เพื่อส ารวจพลงัขับเคล่ือนของสมาชิกกลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าความเขา้ใจสาเหตุ

ท่ีเป็นพลังผลกัดันพฤติกรรม เพราะเป็นสถานท่ีท่ีสมาชิกพฒันาลีลาชีวิต ตลอดจนบรรจุความคิด 

เป้าหมาย และความรูสึ้ก โดยบรรยายน าว่า “...บางครัง้ท่ีเราไม่กลา้คิด ไม่กลา้บอกว่าเราคิดแบบนี้

เพราะอะไร บางทีเราก็กลัวคนอื่นมอง กลัวคนอื่นประเมินว่าท าไมคิดไดแ้ค่นี ้กลัวตนเองผิดหวัง

จากการประเมินของคนอื่น มาจากอะไรบ้างท่ีกลายเป็นความกลัวและกดข่มความกล้าของ
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นกัเรียนไว ้ซึ่งบางครัง้ก็มาจากครอบครวัของเรา จึงอยากชวนพวกเราแชรว์่า บรรยากาศครอบครวั

ตัง้แต่เกิดมาและจ าความได ้เป็นอย่างไรบา้ง...” 

2.2 ผูน้  ากลุ่มแจกใบกิจกรรม เหตกุารณใ์นครอบครวั ใหก้บัสมาชิกกลุ่ม 

2.3 ผูน้  ากลุ่มอธิบายการท าใบกิจกรรมว่า “...ใหส้มาชิกกลุ่มเขียนเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้

ในครอบครวัท่ีเด่นชัดท่ีสุดในความทรงจ าของตนเองคนละ 1 เหตุการณ์ โดยเหตุการณ์ดังกล่าว

ตอ้งเป็นเหตกุารณท่ี์ส่งผลต่อตวัเอง หรือต่อการด าเนินชีวิตปัจจบุนั...” 

2.4 เมื่อสมาชิกกลุ่มเขียนเสร็จ ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกแต่ละคนน าเสนอเร่ืองราว 

2.5 ผูน้  ากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกท่ีร่วมแบ่งปันประสบการณ์ พรอ้มชวนใหส้มาชิก

กลุ่มส ารวจลีลาชีวิตของตนเองเพื่อประเมินตนเองเชิงส ารวจ โดยเกร่ินน าว่า “...บางทีการใชช้ีวิตใน

ปัจจุบนั ลองสงัเกตตนเองไหมว่าลีลาชีวิต หรือรูปแบบการใชช้ีวิตของเราเป็นแบบไหน...” จากนั้น

ผูน้  ากลุ่มอธิบายลักษณะของลีลาชีวิตให้สมาชิกกลุ่มฟัง และให้สมาชิกกลุ่มเลือกภาพการต์ูนท่ี

จ าแนกตามลีลาชีวิตทัง้ 4 แบบ ท่ีคิดว่าตรงกับลีลาชีวิตของตนเองมากท่ีสุดเพื่อประเมินตนเองเชิง

ส ารวจ พรอ้มอธิบายว่าเหตผุลประกอบ ดงันี ้

- เพราะอะไรจึงมีรูปแบบชีวิตแบบนัน้  

- คิดว่ารูปแบบชีวิตของตนเองมีทีม่าจากอะไร  

2.6 ผู้น ากลุ่มกล่าวสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับลีลาชีวิตของแต่ละบุคคลอาจเกิดจาก

ครอบครวั ความทรงจ าบางอย่างท่ีติดตรงึ หรือประสบการณใ์นอดีต 

2.7 หลงัจากระลึกถึงความทรงจ าในวยัเด็ก ท่ีสะทอ้นรูปแบบการใชช้ีวิต ตามท่ีส ารวจ

มาในขอ้ 2.5 และ 2.6 แลว้ ผูน้  ากลุ่มแจกใบกิจกรรม ความทรงจ าท่ีฉันกลัว และอธิบายการท าใบ

กิจกรรมว่า “...ใหส้มาชิกกลุ่มเขียนบรรยายความทรงจ าในวัยเด็กท่ีท าใหรู้สึ้กกลัว หรือรูสึ้กไม่ดี 

โดยความทรงจ าดังกล่าวเป็นความทรงจ าท่ีส่งผลต่อตัวเอง หรือเป็นความทรงจ าท่ีส่งผลต่อการ

ด าเนินชีวิตปัจจุบันของตนเอง...” เพราะความทรงจ าเป็นตัวแทนสญัลักษณท่ี์บ่งบอกถึงความเชื่อ

และความคิด การท่ีสมาชิกกลุ่มเลือกระลึกความทรงจ านั้นขึ ้นมา แสดงว่าเรื่องราวนั้นมี

ความหมายต่อความเชื่อของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง โลก และวิธีท่ีเคยปฏิบติัต่อส่ิงแวดลอ้มตามท่ีรบัรู ้ 

2.8 เมื่อสมาชิกกลุ่มเขียนบรรยายเสร็จ ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกแต่ละคนน าเสนอเร่ืองราว 
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3. ขั้นยุติ 

3.1 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญและส่ิงท่ีไดจ้ากการสนทนาครัง้นี ้

พรอ้มใหก้ าลงัใจ เพื่อเรียกก าลงัใจท่ีสญูหายของสมาชิกกลุ่มไปใหก้ลบัคืนมา 

3.2 ผูน้  ากลุ่มเนน้ย า้เร่ืองการเก็บรกัษาความลับ และนดัหมายการใหค้ าปรกึษากลุ่ม

ครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจ ความกระตือรือรน้ในการเขา้รว่มกลุ่มใหค้ าปรกึษา 

2. สงัเกตจากความรว่มมือในการถ่ายทอดเร่ืองราวของสมาชิกกลุ่ม 

3. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทางสีหนา้ ท่าทาง การรบัฟังเร่ืองราว

ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน ตลอดระยะเวลาการด าเนินในกลุ่ม 
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ใบกิจกรรมประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่ม คร้ังที่ 2 

“เหตุการณใ์นครอบครัว” 

ค าชี้แจง ให้สมาชิกกลุ่มเขียนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในครอบครวัท่ีเด่นชัดท่ีสุดในความทรงจ าของ

ตนเอง จ านวน 1 เหตุการณ ์โดยเหตุการณด์ังกล่าวตอ้งเป็นเหตุการณท่ี์ส่งผลต่อตัวเอง หรือเป็น

เหตกุารณท่ี์ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตปัจจบุนัของตนเอง 
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เอกสารประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่ม คร้ังที่ 2 

แอดเลอรไ์ด้จ  าแนกรูปแบบชีวิตไว ้4 แบบ (Mosak, 1971; อ้างถึงใน ดวงมณี จงรักษ์, 

2549: 85) ดงันี ้

1. รูปแบบปกครอง (Ruling) เป็นความต้องการท่ีจะอยู่ เหนือผู้อื่น เป็นผู้ควบคุม

สมัพนัธภาพ มองโลกในแง่เป็นศตัรู ไม่สนใจประโยชนส่์วนรวมหรือสงัคมอย่างแทจ้ริง 

2. รูปแบบได้รับ (Getting) เป็นบุคคลท่ีสัมพันธ์กับโลกเพื่อเป็นฝ่ายได้เท่านั้น ความ

สนใจในประโยชนส่์วนรวมและความสนใจในกิจกรรมมีระดบัต ่า แต่ไม่ค่อยมีแนวโนม้ข่มเหงผูอ้ื่น 

3. รูปแบบหลีกหนี (Avoiding) มีวิถีชีวิตท่ีหลีกหนีและไม่ท าประโยชน์แก่สังคม เพราะ

คิดว่าตนเองลม้เหลวมากกว่าประสบผลส าเร็จ พฤติกรรมการแกปั้ญหาชีวิตอยู่ในระดบัต ่า 

4. รูปแบบท าประโยชน์แก่สังคม (Socially Useful) เป็นบุคคลท่ีให้ความสนใจกับ

ประโยชนข์องสงัคม ค านึงถึงเพื่อนมนุษย ์ดังนัน้จึงพิจารณางาน มิตรภาพ และความรกัในรูปแบบ

ท่ีผูกพันกับสังคม การแก้ปัญหาจะใช้ความกล้าหาญผสมเจตนามุ่งมั่ นเพื่อส่วนรวม และให้

ความส าคัญกับการร่วมมือต่อชุมชน สังคม และเต็มใจปฏิบัติงานหลักของชีวิตทัง้ 3 ด้านโดยไม่

หลีกเล่ียงหรือมีขอ้แกต้วั 
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ภาพการต์ูนที่จ าแนกตามลลีาชีวิตทั้ง 4 แบบ 

1. รูปแบบปกครอง (Ruling) 

 
ครูเอลลา เดอ วิล (Cruella de Vil) 

ตวัละครในนวนิยาย เร่ือง The Hundred and One Dalmatians 

 

ท่ีมาภาพประกอบ 

D23. (2021, January). Celebrate 60 Years of One Hundred and One Dalmatians—Plus 

One Incredible Villain, Cruella De Vil. (online) 
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2. รูปแบบไดร้บั (Getting) 

 

ท่ีมาภาพประกอบ 

Bright Side. (2021, January). 6 Psychological Habits That Make a Person Poor and 

Lonely. (online)  
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3. รูปแบบหลีกหนี (Avoiding) 

 
เศรา้ซึม (Sadness) ตวัละครจากภาพยนตร ์เร่ือง Inside Out 

 

ท่ีมาภาพประกอบ 

Pixar Animation Studios. (2021, January). Inside Out. (online) 
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4. รูปแบบท าประโยชนแ์ก่สงัคม (Socially Useful) 

 
ตวัละครในอะนิเมชั่น เร่ือง หน่วยผจญคนไฟลกุ (Fire force) 

 

ท่ีมาภาพประกอบ 

Netflix. (2021, January). หน่วยผจญคนไฟลกุ. (online) 
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ใบกิจกรรมประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่ม คร้ังที่ 2 

“ความทรงจ าทีฉ่ันกลัว” 

ค าชี้แจง ใหส้มาชิกกลุ่มเขียนบรรยายความทรงจ าในวัยเด็กท่ีท าให้รูสึ้กกลัว หรือรูสึ้กไม่ดี โดย

ความทรงจ าดังกล่าวเป็นความทรงจ าท่ีส่งผลต่อตวัเอง หรือเป็นความทรงจ าท่ีส่งผลต่อการด าเนิน

ชีวิตปัจจบุนัของตนเอง 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งความกล้าหาญ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที่ 3 
ชื่อกิจกรรม ปลกุพลงัความกลา้ 

สิ่งที่พัฒนา  ความกลา้ (ดา้นอารมณ ์ความรูสึ้ก) 

แนวคิดส าคัญ (Key concept) 

การก าหนดทิศทางใหม่ (Reorientation) เป็นการท างานร่วมกันทัง้ผูน้  ากลุ่มและสมาชิก

กลุ่มเพื่อท้าทายความเชื่อท่ีผิดพลาด (Carlson & Englar-Carlson, 2008; อ้างถึงใน Corey. 

2012: 191) เนน้ใหม้องเห็นขอ้ดีและแสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถหาวิธีท่ีเปล่ียนแปลงได ้ทา้ทาย

สลายตรรกะส่วนตัว (ดวงมณี จงรกัษ์. 2549: 92) ทา้ทายเกี่ยวกับความเชื่อ ชีวิตของตนเองและ

ผู้อื่น ให้สมาชิกกลุ่มพิจารณาทางเลือกของความเชื่อ พฤติกรรมและเจตคติของสมาชิก การ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้สามารถน าไปสู่สถานการณช์ีวิตปัจจบุนั และปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข มีวิธีการ

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพกับหนา้ท่ีในชีวิตของตนเอง และให้ก าลังใจสมาชิกใหก้ลา้เผชิญกับ

ความเส่ียงและกลา้ท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเอง (พชัราภรณ ์ศรีสวสัด์ิ. 2561: 105) 

ในการใหค้ าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้ผูว้ิจัยมีความสนใจใชเ้ทคนิคการเป็นตัวแบบ (Modeling) 

เทคนิคการสรา้งจินตภาพ (Creating Images) เทคนิคการสรา้งค าถามสมมติ (Asking “The 

Questions”) และเทคนิคการใหก้ าลงัใจ (Encouragement) ตามทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบ

แอดเลอร ์เพื่อใหส้มาชิกมีจดุยืนของค่านิยมท่ีถกูตอ้ง ตระหนกัว่าความผิดพลาดเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ได ้

สรา้งจินตภาพท่ีเหมาะสมกับปัญหาและลีลาชีวิตของสมาชิก และเรียกก าลังใจท่ีสูญหายให้

กลับคืนมา (ดวงมณี จงรกัษ์. 2549: 92 - 94) ร่วมกับทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคล

เป็นศูนย์กลาง (Rogers. 1961, 1977; อ้างถึงใน ดวงมณี จงรกัษ์. 2549) โดยใช้เทคนิคการฟัง

อย่างใส่ใจ (Active Listening) และการยอมรับทางบวกอย่างไม่มี เงื่อนไข (Unconditional 

positive regard) เพื่อใหเ้กิดการสรา้งบรรยากาศท่ีสมาชิกแต่ละคนเรียนรูท่ี้จะสรา้งสมัพนัธภาพท่ี

ดีต่อกัน ให้ความไวว้างใจและยอมรบัซึ่งกันและกัน ส่งผลให้สมาชิกสามารถส ารวจ คน้หา และ

เปิดเผยตนเอง 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดต้ระหนกัว่าความผิดพลาดเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ได ้ 

2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดป้ลกุพลงัความกลา้ดา้นอารมณ ์ความรูสึ้กของตนเอง 

เวลา 1 ชั่วโมง 

สื่อและอุปกรณ ์ 

 1. การด์ #Hashtag (แฮชแท็ก) 

วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นเร่ิมต้น 

1.1 ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิกเร่ืองทั่วไป เช่น การเดินทาง และสุขภาพโดยทั่วไป 

เพื่อสรา้งบรรยากาศใหรู้สึ้กผ่อนคลาย และทบทวนขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดส้รา้งขึน้ร่วมกันในการให้

ค าปรกึษากลุ่มครัง้ท่ีผ่านมา 

1.2 ผูน้  ากลุ่มชีแ้จงวัตถุประสงคก์ารใหค้ าปรกึษากลุ่ม เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มตระหนักว่า

ความผิดพลาดเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ไดแ้ละปลกุพลงัความกลา้ดา้นอารมณ ์ความรูสึ้กของตนเอง  

2. ขั้นด าเนินการ 

2.1 ผู้น ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มสนทนา และใช้เทคนิคการเป็นตัวแบบ (Modeling) 

เพื่อใหส้มาชิกตระหนกัว่าความผิดพลาดเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ได ้(Fallible) โดยบรรยายน าว่า “...เพราะ

ความล้มเหลว ความผิดพลาดเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ไดก้ับทุกคน เราเป็น คนอื่นก็เป็นเหมือนกัน ไม่ใช่

เร่ืองท่ีน่ากลวั ความสามารถของเราไม่ไดห้ายไปไหน...”  

2.2 จากนัน้ผูน้  ากลุ่มชวนใหส้มาชิกลองนึกถึงลกัษณะของบุคคลท่ีเป็นตวัแบบในเร่ือง

การมองความล้มเหลว ความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดา โดยให้สมาชิกกลุ่มถ่ายทอดอารมณ ์

ความคิด ความรูสึ้กออกมาเป็น #Hashtag (แฮชแท็ก) และอธิบายว่า #Hashtag (แฮชแท็ก) เป็น

ขอ้ความท่ีมีความสัน้ อ่านแลว้ไดใ้จความ  

2.3 ผูน้  ากลุ่มแจกการด์ #Hashtag (แฮชแท็ก) เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้ขียนขอ้ความท่ี

คิดของตนเองลงไป และน าเสนอเป็นล าดับถัดมา จากนั้นผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแสดงความ

คิดเห็น ความรูสึ้กว่าเพราะอะไรถึงเขียนขอ้ความดงักล่าวลงบนการด์ใบนี้ โดยผูน้  ากลุ่มใชค้ าถาม

ว่า “การด์ #Hashtag (แฮชแท็ก) นีแ้สดงถึงความสัมพันธ์กับตัวสมาชิกอย่างไร” ในขัน้นีผู้น้  ากลุ่ม
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ให้สมาชิกกลุ่มคนอื่นมีส่วนร่วมในการถามความคิดเห็น ความรู้สึก ตลอดจนให้ก าลังใจ 

(Encouragement) หากมีเรื่องราวบางอย่างท่ีท าใหเ้กิดเร่ืองราวอ่อนไหว โดยผูน้  ากลุ่มเกริ่นน าว่า 

“...จากท่ีฟังเร่ืองราวของเพื่อน เหมือนกับชีวิตมนัไม่มีพลงั มีประเด็นอะไรไหมท่ีเราคลา้ย จะบอก

เพื่อนไดบ้า้งว่ายงัมีจดุดีอะไรบา้งท่ีอยู่ในชีวิตของเขา...” 

2.4 ผูน้  ากลุ่มขอใหส้มาชิกกลุ่มสรา้งจินตภาพ (Creating Images) เพื่อใหเ้กิดลีลาท า

ประโยชนแ์ก่สังคม (Socially Useful) ซึ่งเป็นลีลาชีวิตท่ีเหมาะสม โดยเร่ิมตน้ดว้ยการใชก้ารสรา้ง

ค าถามสมมติ (Asking “The Questions”) ว่า “...ถ้าวันนีเ้ราต่ืนขึน้มาเป็น Hero แล้ว damage 

(พลัง) มาเต็มเลย ภาพท่ีเราเห็นน่ะเป็นอย่างไร...” เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มมองภาพเชิงบวกกับตัวเอง

และเป็นการก าหนดทิศทางใหม่ (Reorientation) รว่มกนัระหว่างผูน้  ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม  

2.5 ผูน้  ากลุ่มใหก้ าลังใจ (Encouragement) สมาชิกใหก้ลา้เผชิญกับความเส่ียงและ

กลา้ท่ีจะปลุกพลังความกล้าดา้นอารมณ์ ความรูสึ้กของตนเอง โดยพูดใหก้ าลังใจว่า “...ถา้ชีวิต

เปรียบเสมือนรถยนต ์ถึงแมว้่าในวนันีเ้ราจะยงัไม่ไดเ้หยียบคันเรง่ อย่างนอ้ยเราก็ไดบ้ิดกุญแจเพื่อ

วอรม์เครื่องยนตแ์ลว้...” 

3. ขั้นยุติ 

3.1 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกรว่มกนัสรุปประเด็นส าคญัและส่ิงท่ีไดจ้ากการสนทนาครัง้นี ้

3.2 ผูน้  ากลุ่มเนน้ย า้เร่ืองการเก็บรกัษาความลับ และนดัหมายการใหค้ าปรกึษากลุ่ม

ครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจ ความกระตือรือรน้ในการเขา้รว่มกลุ่มใหค้ าปรกึษา 

2. สงัเกตจากความรว่มมือในการถ่ายทอดเร่ืองราวของสมาชิกกลุ่ม 

3. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทางสีหนา้ ท่าทาง การรบัฟังเร่ืองราว

ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน ตลอดระยะเวลาการด าเนินในกลุ่ม 
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กิจกรรมประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่ม คร้ังที่ 3 

ลักษณะของ การด์ #Hashtag (แฮชแท็ก)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#.................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความกล้าหาญ 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที่ 4 

ชื่อกิจกรรม ส ารวจความคิด ความเชื่อ 

สิ่งที่พัฒนา  ความกลา้ (ดา้นความคิด ความเชื่อ) 

แนวคิดส าคัญ (Key concept) 

เอลลิส (Ellis) กล่าวว่า ระบบความเชื่อบนพืน้ฐานของความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลนั้นมัก

เกิดขึน้ในช่วงวัยเด็ก (Ellis. 2001a, 2001b; อ้างถึงใน Corey. 2012: 378) ซึ่งการเปิดเผยความ

เชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผลท่ีเชื่อมโยงกบัปัญหาทางอารมณ ์และพฤติกรรมท่ีบิดเบือนของสมาชิกกลุ่ม

โดยใช้รูปแบบ A-B-C (Livneh & Writh. 1995; อา้งถึงใน พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ. 2561: 172) เพื่อ

แยกแยะความเชื่อท่ีมีเหตุผลออกจากความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผล และท าความเขา้ใจสาเหตุการ

เกิดความผิดปกติทางอารมณข์องตนเอง จะท าใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละปรบัเปล่ียนเป็นผูท่ี้มีความคิด 

ความเชื่อท่ีมีเหตผุลมากขึน้ (พชัราภรณ ์ศรีสวสัด์ิ. 2561: 168 - 171)  

ในการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีความสนใจใช้เทคนิคทางความคิดโดยใชเ้ทคนิค A-

B-C เทคนิคการโต้แย้ง (Debating) และเทคนิคการให้การบ้านด้านการคิด  (Cognitive 

Homework) ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 

(REBT) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจและเรียนรู้ความคิด ความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผลท าให้เกิด

อารมณแ์ละพฤติกรรมท่ีไม่สมเหตสุมผล (Corey. 2012: 379) รว่มกับทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม

แบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Rogers. 1961, 1977; อ้างถึงใน ดวงมณี จงรักษ์. 2549) โดยใช้

เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) และการยอมรับทางบวกอย่างไม่มี เงื่อนไข 

(Unconditional positive regard) เพื่อให้เกิดการสรา้งบรรยากาศท่ีสมาชิกแต่ละคนเรียนรูท่ี้จะ

สรา้งสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน ใหค้วามไวว้างใจและยอมรบัซึ่งกันและกัน ส่งผลใหส้มาชิกสามารถ

ส ารวจ คน้หา และเปิดเผยตนเอง 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดฝึ้กโตแ้ยง้ และแยกแยะความคิด ความเชื่อท่ีไม่สมเหตสุมผล  
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2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดส้ ารวจความคิด ความเชื่อท่ีไม่สมเหตสุมผลท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรม

ไม่กลา้ของตนเอง 

เวลา 1 ชั่วโมง 

สื่อและอุปกรณ ์ 

 1. ตวัอย่างสถานการณส์มมติ เร่ืองราวของทอ้งฟ้า 

 2. การด์ “ความเชื่อท่ีไม่สมเหตสุมผล” 

 3. ใบกิจกรรมประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 4 “เรื่องราวของฉัน (REBT Self - 

Help Form)” 

วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นเร่ิมต้น 

1.1 ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิกเร่ืองทั่วไป เช่น การเดินทาง และสุขภาพโดยทั่วไป 

เพื่อสรา้งบรรยากาศใหรู้สึ้กผ่อนคลาย และทบทวนขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดส้รา้งขึน้ร่วมกันในการให้

ค าปรกึษากลุ่มครัง้ท่ีผ่านมา 

1.2 ผูน้  ากลุ่มชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารใหค้ าปรกึษากลุ่ม เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดฝึ้กโตแ้ยง้ 

และแยกแยะความคิด ความเชื่อ ท่ีไม่สมเหตุสมผล และส ารวจความคิด ความเชื่อ ท่ีไม่

สมเหตสุมผลท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมไม่กลา้ของตนเอง 

2. ขั้นด าเนินการ 

2.1 ผู้น ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มสนทนา และบรรยายน าว่า “...บางครัง้เราอาจเคยมี

ความคิดท่ีเขม้งวดกบัตนเอง โดยท่ีเราเองก็ไม่รูต้วัว่าเราก าลงัเป็นอยู่...” 

2.2 ผูน้  ากลุ่มอธิบายเกี่ยวกบัสมมติฐานท่ีส าคัญตามรูปแบบเทคนิค A-B-C อย่างย่อ 

โดยเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความชัดเจนท่ีเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผลกับ

ปัญหาทางอารมณแ์ละพฤติกรรมโดยใช ้“ตวัอย่างสถานการณส์มมติ เร่ืองราวของทอ้งฟ้า” มาช่วย

ในการอธิบาย  

2.3 ผูน้  ากลุ่มน าการด์ “ความเชื่อท่ีไม่สมเหตสุมผล” ท่ียึดตามแนวคิดของเอลลิส และ 

ฮารเ์ปอร ์(Ellis & Harper. 1975; อา้งถึงใน ดวงมณี จงรกัษ์. 2549) ออกมาและหยิบการด์ออกมา

อ่านขอ้ความใหส้มาชิกกลุ่มฟัง จากนัน้ใหส้มาชิกกลุ่มร่วมกันฝึกการโตแ้ยง้ขอ้ความท่ีปรากฎบน
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การด์ โดยผูน้  ากลุ่มใชค้ าถามว่า “...นกัเรียนคิดว่าการด์เหล่านีม้ีความคิด ความเชื่อเป็นอย่างไร...” 

ส าหรบัในขั้นนีผู้น้  ากลุ่มจะพยายามใหส้มาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการโตแ้ยง้ความคิด ความเชื่อบน

การด์ 

2.4 ผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกกลุ่มส ารวจความคิด ความเชื่อของตนเองโดยการเลือก

ภาพท่ีตรงกับเหตุการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันของตนเอง เพื่อเปิดเผยความคิด ความเชื่อท่ีไม่

สมเหตุสมผลท่ีเชื่อมโยงกับปัญหาทางอารมณ์ และพฤติกรรมท่ีบิดเบือนของสมาชิกกลุ่ม โดย

บรรยายน าว่า “...จากการร่วมกันแสดงความคิดเห็นท่ีผ่านมา มีประเด็นอะไรไหมท่ีคล้ายกับ

เหตกุารณใ์นอดีตจนถึงปัจจบุนัท่ีแสดงถึงพฤติกรรมไม่กลา้ของเรา...” 

2.5 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มโตแ้ยง้ความคิด ความเชื่อของตนเองท่ีแสดงถึงพฤติกรรม

ไม่กลา้ ในขั้นนีผู้้น ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มคนอื่นมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเชิงบวกเพื่อให้

เกิดการโต้แย้ง (Debating) โดยใช้เกณฑ์ 3 ข้อ คือ ตรรกะ (logic) ความจริงท่ีปรากฎในโลก 

(Realism) และประโยชน ์(Usefulness) ดงันี ้

 - มีตรรกะอะไรทีบ่อกว่า ...(ขอ้ความทีแ่สดงถึงพฤติกรรมไม่กลา้)... 

 - ในกรณีนีเ้ป็นไปไดห้รือไม่ว่า ...(ขอ้ความที่แสดงถึงพฤติกรรมไม่กลา้)... ตอ้งเป็น

แบบนัน้ทกุครัง้ 

 - การมีความคิด ความเชือ่อย่างนัน้มีประโยชนอ์ย่างไร 

2.6 ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการให้การบ้านด้านการคิด  (Cognitive Homework) ซึ่ ง

ประยกุตใ์ชเ้ทคนิค A-B-C โดยใหส้มาชิกกลุ่มกลับไปท าใบกิจกรรมประกอบการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

ครัง้ท่ี 4 “เร่ืองราวของฉัน (REBT Self - Help Form)” โดยใชเ้ร่ืองราวของตนเองจากขอ้ 2.4 เพื่อให้

สมาชิกกลุ่มเขียนประโยคท่ีเป็นการโตแ้ยง้กบัความคิด ความเชื่อท่ีไม่สมเหตสุมผลของตนเอง และ

เขียนความคิด ความเชื่อท่ีสมเหตสุมผลแทนท่ีความคิด ความเชื่อท่ีไม่สมเหตสุมผล เป็นการบา้น

และน าเสนอในการใหค้ าปรกึษาครัง้ต่อไป  

3. ขั้นยุติ 

3.1 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญและส่ิงท่ีไดจ้ากการสนทนาครัง้นี ้

และเนน้ย า้เร่ืองการบา้นท่ีมอบหมายใหใ้นการใหค้ าปรกึษาครัง้ท่ี 4 
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3.2 ผูน้  ากลุ่มเนน้ย า้เร่ืองการเก็บรกัษาความลับ และนดัหมายการใหค้ าปรกึษากลุ่ม

ครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจ ความกระตือรือรน้ในการเขา้รว่มกลุ่มใหค้ าปรกึษา 

2. สงัเกตจากความรว่มมือในการถ่ายทอดเร่ืองราวของสมาชิกกลุ่ม 

3. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทางสีหนา้ ท่าทาง การรบัฟังเร่ืองราว

ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน ตลอดระยะเวลาการด าเนินในกลุ่ม 
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เอกสารประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่ม คร้ังที่ 4 

ตัวอย่างสถานการณส์มมติ เร่ืองราวของท้องฟ้า 

A 
(เหตกุารณ ์
ที่เกิดขึน้) 

เหตุการณท่ี์เกิดขึน้ (สรุปอย่างสัน้ๆ) 
ในวันประกาศผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ท้องฟ้าพบว่าตนเองนั้นไม่
ผ่านการสอบคัดเลือก ท าให้ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยท่ีตนเองต้องการ จึง
รอ้งไหแ้ละขงัตวัเองไวใ้นหอ้งนอน 

B  
(ความ
เชื่อ) 

ความเชื่อท่ีมีต่อเหตุการณน้ั์น (ประโยคความคิด ความเชื่อที่ไม่สมเหตสุมผล) 
“ฉันโง่และไรค้วามสามารถสิน้ดีที่สอบไม่ติดมหาวิทยาลยั” 

การโต้แย้งเพื่อขจัดหรือเอาชนะความเชื่อท่ีมีต่อเหตุการณน้ั์น (เขียนประโยคโตแ้ยง้) 
ตรรกะ : “มีใครก าหนดเอาไวว้่าคนท่ีสอบไม่ติดมหาวิทยาลยัเป็นคนโง่และไรค้วามสามารถ 
ความจริง : “ท าไมฉันถึงคิดว่าตัวเองโง่และไรค้วามสามารถ เพียงเพราะว่าสอบไม่ติด
มหาวิทยาลยั” 
ประโยชน ์: “การนั่งรอ้งไหแ้ละขงัตวัเองไวใ้นหอ้งไม่ไดช้่วยท าใหฉั้นสอบติดมหาวิทยาลยั” 

C 
(ผลที่
ไดร้บั) 

ผลท่ีได้รับทางอารมณแ์ละ/หรือพฤติกรรมซึ่งก าหนดโดยความเชื่อ 
อารมณท์ี่ไม่เหมาะสมที่เด่น ๆ  : ซึมเศรา้ รูสึ้กผิด  
พฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมที่เด่น ๆ  : รอ้งไหแ้ละขงัตวัเองไวใ้นหอ้งนอน 

ความคิด ความเชื่อท่ีสมเหตุสมผลมากขึน้ควรเป็นอย่างไร 
“การที่ฉันสอบไม่ติดมหาวิทยาลยัไม่ไดแ้ปลว่าฉันเป็นคนโง่และไรค้วามสามารถ” 

ผลท่ีเกิดขึน้จากการโต้แย้งเพื่อขจัดหรือเอาชนะความเชื่อท่ีมีต่อเหตุการณน้ั์น 
ความคิดที่เหมาะสม : ยอมรบัต่อเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ 
อารมณค์วามรูสึ้กที่เหมาะสม : เสียใจ 

พฤติกรรมที่เหมาะสม : เลิกขงัตวัเองไวใ้นหอ้งนอนและเริ่มตน้อ่านหนงัสือใหม่ 
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เอกสารประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่ม คร้ังที่ 4 

ข้อความที่ปรากฎในการด์ “ความเชื่อที่ไม่สมเหตสุมผล” โดยยึดตามแนวคิดของ 
เอลลสิ และ ฮารเ์ปอร ์(Ellis & Harper. 1975; อ้างถึงใน ดวงมณี จงรักษ.์ 2549)  

 

1. บุคคลควรจะถกูรกัหรือยอมรบัจากบุคคลในชมุชนนัน้ ๆ  

2. บุคคลจะมีคณุค่า เมื่อเขาเป็นคนมีความสามารถและประสบผลส าเร็จอย่างสงูสดุ 

3. คนท่ีไม่ดี เลว ชั่วรา้ย สมควรท่ีจะถกูต าหนิ ประนาม และลงโทษ 

4. ช่างเป็นสภาวะท่ีเลวรา้ยท่ีสดุถึงขัน้จบสิน้ หากส่ิงต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัหรือตอ้งการ

ใหเ้ป็น 

5. การไม่มีความสขุ มีสาเหตมุาจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก และบุคคลไม่สามารถจะควบคมุมนัได้ 

6. บางส่ิงเป็นเร่ืองท่ีอนัตราย บุคคลควรค านึงอยู่เสมอถึงความเป็นไปไดท่ี้อาจเกิดขึน้ 

7. การหลีกเล่ียงความยุ่งยากบางอย่างและการรบัผิดชองต่อตนเอง เป็นส่ิงท่ีท าไดง้่ายกว่าการ

เผชิญกบัส่ิงเหล่านัน้ 

8. บุคคลควรจะพึ่งพิงคนอื่นและจะตอ้งมีใครคนหน่ึงท่ีเขม้แข็งกว่าใหพ้ึ่งพิงได ้

9. ประสบการณ์และเรื่องราวในอดีตคือส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมปัจจุบัน อิทธิพลของอดีตไม่

สามารถลบลา้งได ้

10. บุคคลควรจะรูสึ้กทกุขร์อ้นกบัปัญหาและความทกุขข์องคนอื่น 

11. ปัญหาทกุปัญหาจะตอ้งมีค าตอบท่ีถกูตอ้งและสมบูรณ์ 
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เอกสารประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่ม คร้ังที่ 4 
ภาพอุปกรณก์ารด์ “ความเชื่อที่ไม่สมเหตสุมผล”  

 

  
ท่ีมาภาพประกอบดา้นหลงัขอ้ความ 

Ramin Edmond. (2021, February). Five Brilliant Employee Advocacy Best Practices You 

Need to Know. (online) 

 

 
ท่ีมาภาพประกอบดา้นหลงัขอ้ความ 

Success Factor. (2021, February). Success Factor. (online)  
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ท่ีมาภาพประกอบดา้นหลงัขอ้ความ 

G. Krishnakumar. (2021, February). Punishment verdict evokes relief, regret. (online) 

 

 
ท่ีมาภาพประกอบดา้นหลงัขอ้ความ 

Pobpad. (2021, February). ความผิดหวงั วิธีรบัมือและการเรียนรูจ้ากประสบการณ์. (online) 
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ท่ีมาภาพประกอบดา้นหลงัขอ้ความ 

Mendetails. (2021, February). 5 ความเชือ่ทีท่ าใหช้ีวิตคณุไม่มีความสขุ. (online) 

 

 
ท่ีมาภาพประกอบดา้นหลงัขอ้ความ 

Sanook. (2019, May). สารภาพความกลวั กบั 10 อนัดบัความวิตกกงัวลของคนไทย. (online) 
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ท่ีมาภาพประกอบดา้นหลงัขอ้ความ 

มีสขุ. (2020, February). การวิ่งหนคีวามเศรา้ ไม่ไดห้มายความว่าจะพาเราไปเจอความสขุ. 

(online) 

 

 
ท่ีมาภาพประกอบดา้นหลงัขอ้ความ 

Heidi Grant. (2019, December). To get through life, we all need to ask for help — 

here’s how NOT to do it. (online) 
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ท่ีมาภาพประกอบดา้นหลงัขอ้ความ 

Designuspro. (2021, February). วธิีการก าจดัความผิด?. (online) 

 

 
ท่ีมาภาพประกอบดา้นหลงัขอ้ความ 

Goodlifeupdate. (2020, June). 5 วิธีขา้มความทกุข์ใจแบบเดิมๆ โดยคณุพศิน อินทรวงค์. 

(online) 
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ท่ีมาภาพประกอบดา้นหลงัขอ้ความ 

Dan Pontefract. (2018, September). Open to Think: How We Can Unleash Pure 

Thinking Power. (online) 
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ใบกิจกรรมประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่ม คร้ังที่ 4 
“เร่ืองราวของฉัน (REBT Self - Help Form)” 

ค าชี้แจง ใหส้มาชิกกลุ่มเขียนประโยคท่ีเป็นการโต้แยง้กับความคิด ความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผล

ของตนเอง และเขียนความคิด ความเชื่อ ท่ีสมเหตุสมผลแทนท่ีความคิด ความเชื่อ ท่ีไม่

สมเหตสุมผล 

A 
(เหตกุารณ์ 
ที่เกิดขึน้) 

เหตุการณท่ี์เกิดขึน้ (สรุปอย่างสัน้ๆ) 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

B  
(ความ
เชื่อ) 

ความเชื่อท่ีมีต่อเหตุการณน้ั์น (ประโยคความคิด ความเชื่อที่ไม่สมเหตสุมผล) 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
การโต้แย้งเพื่อขจัดหรือเอาชนะความเชื่อท่ีมีต่อเหตุการณ์น้ัน (เขียนประโยค
โตแ้ยง้) 
ตรรกะ : ..................................................................................................................... 
ความจริง : .................................................................................................................. 
ประโยชน ์: ................................................................................................................. 

C 
(ผลที่
ไดร้บั) 

ผลท่ีได้รับทางอารมณแ์ละ/หรือพฤติกรรมซึ่งก าหนดโดยความเชื่อ 
อารมณท์ี่ไม่เหมาะสมที่เด่น ๆ : ................................................................................... 
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เด่น ๆ : ................................................................................ 
ความคิด ความเชื่อท่ีสมเหตุสมผลมากขึน้ควรเป็นอย่างไร
......................................................................................................... ......................... 
.................................................................................................................................. 
ผลท่ีเกิดขึน้จากการโต้แย้งเพื่อขจัดหรือเอาชนะความเชื่อท่ีมีต่อเหตุการณน้ั์น 
ความคิดที่เหมาะสม : ................................................................................................. 
อารมณค์วามรูสึ้กที่เหมาะสม : .................................................................................... 
พฤติกรรมที่เหมาะสม : ............................................................................................... 

 

 



  164 

โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความกล้าหาญ 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที่ 5 

ชื่อกิจกรรม ปลกุพลงัความกลา้ (ดา้นความคิด ความเชื่อ) 

สิ่งที่พัฒนา  ความกลา้ (ดา้นความคิด ความเชื่อ) 

แนวคิดส าคัญ (Key concept) 

ความกลา้จะท างานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อตอ้งเผชิญหนา้กับความกลวัดว้ยการเขา้ถึง

อารมณแ์ละความทรงจ าท่ีไม่สบายใจ เมื่อบุคคลรูสึ้กเครียด เศรา้ ต่ืนตระหนก โกรธ ความกลา้ท่ีมี

ประสิทธิภาพจะกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดแรงจงูใจในการลงมือท า (Rashid & Seligman. 2019: 139 - 

140) ซึ่งวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรมท่ี

ยั่งยืนคือการใหส้มาชิกในกลุ่มเปล่ียนวิธีคิด (Dryden. 2007; อา้งถึงใน Corey. 2012: 377) ดว้ย

การช่วยให้สมาชิกกลุ่มกล้าเส่ียงคิดส่ิงต่าง ๆ ให้เต็มศักยภาพโดยไม่กังวลจนเกินเหตุถึงความ

ผิดพลาดลม้เหลวซึ่งอาจเกิดขึน้ได ้(Ellis. 1984: 24; อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 

2562) 

ในการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีความสนใจใช้เทคนิคดา้นอารมณโ์ดยใชเ้ทคนิคการ

ยอมรบัอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional acceptance) และเทคนิคทางความคิดโดยใช้เทคนิค

การสอนในการเผชิญกบัการพดูกบัตนเอง (Teaching coping self-statement) ตามทฤษฎีการให้

ค าปรกึษากลุ่มแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรม (REBT) เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้ขา้ถึง

ตนเอง สามารถมองเห็นพลงัท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงไดม้ากขึน้ (พชัราภรณ ์ศรีสวสัด์ิ. 2561: 175 - 

176) ร่วมกับทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Rogers. 1961, 1977; 

อา้งถึงใน ดวงมณี จงรกัษ์. 2549) โดยใช้เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) และการ

ยอมรับทางบวกอย่างไม่มี เงื่อนไข (Unconditional positive regard) เพื่ อให้เกิดการสร้าง

บรรยากาศท่ีสมาชิกแต่ละคนเรียนรูท่ี้จะสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน ใหค้วามไวว้างใจและยอมรบั

ซึ่งกนัและกนั ส่งผลใหส้มาชิกสามารถส ารวจ คน้หา และเปิดเผยตนเอง 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดป้ลกุพลงัความกลา้ดา้นความคิด ความเชื่อท่ีสมเหตสุมผลของตนเอง 
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2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้เข้าถึงอารมณ์ของตนเอง สามารถมองเห็นพลังท่ีสามารถ

เปลี่ยนแปลงได ้

เวลา 1 ชั่วโมง 

สื่อและอุปกรณ ์ 

 1. การด์ GPS 

2. ปากกา 

วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นเร่ิมต้น 

1.1 ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิกเร่ืองทั่วไป เช่น การเดินทาง และสุขภาพโดยทั่วไป 

เพื่อสรา้งบรรยากาศให้รูสึ้กผ่อนคลาย ทบทวนข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้สรา้งขึน้ร่วมกันในการให้

ค าปรกึษากลุ่มครัง้ท่ีผ่านมา  

1.2 ผูน้  ากลุ่มชีแ้จงวัตถุประสงคก์ารใหค้ าปรึกษากลุ่ม เพื่อให้สมาชิกกลุ่มปลุกพลัง

ความกล้าด้านความคิด ความเชื่อ ท่ีสมเหตุสมผลของตนเอง และเข้าถึงอารมณ์ของตนเอง 

สามารถมองเห็นพลงัท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้

2. ขั้นด าเนินการ 

2.1 ผู้น ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับการท าใบกิจกรรม “เรื่องราวของฉัน 

(REBT Self - Help Form)” ซึ่งได้มอบหมายเป็นการบ้านในการให้ค าปรึกษากลุ่มครั้งท่ี 4 โดย

บรรยายน าว่า “...ในวนันีเ้ราจะมาแลกเปลี่ยนความคิด ความเชื่อของเราผ่านการบา้นท่ีมอบหมาย

ให้สมาชิกแต่ละคนได้กลับไปท า โดยเราจะไม่มีการตัดสินว่าส่ิงท่ีเพื่อนสมาชิกกล่าวเป็นส่ิงท่ี

ถกูตอ้งหรือไม่ถกูตอ้ง สมเหตสุมผลหรือไม่สมเหตสุมผล...”  

2.2 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มคนอื่นรว่มกนัแลกเปลี่ยนความคิดทางเลือกท่ีเป็นเชิงบวก

แก่สมาชิก เจ้าของเรื่องราว  ในขั้น นี้ผู้น ากลุ่ม ใช้เทคนิคการยอมรับอย่ างไม่มี เงื่อนไข 

(Unconditional acceptance) โดยไม่ใส่ใจในส่ิงท่ีสมาชิกแสดงออกมาอย่างไม่มีเหตผุล เพื่อสรา้ง

บรรยากาศภายในกลุ่มใหเ้กิดการยอมรบัในความเป็นบุคคล 

2.3 เมื่อสมาชิกกลุ่มไดแ้ลกเปลี่ยนความคิด ความเชื่อกนัภายในกลุ่ม โดยการส่งเสริม

ให้ก าลังใจซึ่งกันและกันจากเพื่อนสมาชิกในการขจัดความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผล และเปล่ียน
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ความคิด ความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผลดว้ยความเชื่อท่ีสมเหตุสมผล จากนั้นผูน้  ากลุ่มขอใหส้มาชิก

กลุ่มส ารวจความคิด ความเชื่อของแต่ละคนท่ีคิดว่าตกหล่นหรือหายไปและตนเองคิ ดว่า

สมเหตุสมผล โดยตัง้ค าถามว่า “...หากเรามีความคิด ความเชื่อตามท่ีเพื่อนสมาชิกให้ค าแนะน า 

นกัเรียนคิดว่าจะเกิดผลดีอย่างไร...”  

2.4 ผูน้  ากลุ่มกลุ่มแจกการด์ GPS และปากกา เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้ขียนค าพดูใหม่ท่ี

สมาชิกตอ้งการจะเปล่ียนแปลงลงไปในการด์ ในขั้นนีผู้น้  ากลุ่มใชเ้ทคนิคการสอนในการเผชิญกับ

การพดูกบัตนเอง (Teaching coping self-statement) ดว้ยการใหส้มาชิกกลุ่มเผชิญกบัการพดูกับ

ความรูสึ้กอย่างมีเหตผุล และโตแ้ยง้ความเชื่อท่ีไรเ้หตผุลดว้ยการเปล่ียนค าพดู เพื่อใชเ้ป็นระบบน า

ทางทศันะใหม่ท่ีมีเหตผุลมากขึน้แก่ตนเอง 

2.5 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มแสดงความคิด ความเชื่อท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง โดยใน

ขั้นนีผู้้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มคนอื่นมีส่วนร่วมในการถามความคิดเห็น ความรูสึ้ก ตลอดจนให้

ก าลังใจ (Encouragement) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มกล้าเผชิญกับความเส่ียงและกล้าท่ีจะปลุกพลัง

ความกลา้ดา้นความคิด ความเชื่อของตนเอง โดยพดูใหก้ าลงัใจว่า “...ถา้ชีวิตเปรียบเสมือนรถยนต ์

การตัง้ค่า GPS รถยนตเ์พื่อเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง จะท าใหเ้ราไดม้องเห็นเสน้ทางท่ีสามารถ

พาเราไปสู่จดุหมายได.้..” 

3. ขั้นยุติ 

3.1 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกรว่มกนัสรุปประเด็นส าคญัและส่ิงท่ีไดจ้ากการสนทนาครัง้นี ้  

3.2 ผูน้  ากลุ่มเนน้ย า้เร่ืองการเก็บรกัษาความลับ และนดัหมายการใหค้ าปรกึษากลุ่ม

ครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจ ความกระตือรือรน้ในการเขา้รว่มกลุ่มใหค้ าปรกึษา 

2. สงัเกตจากความรว่มมือในการถ่ายทอดเร่ืองราวของสมาชิกกลุ่ม 

3. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทางสีหนา้ ท่าทาง การรบัฟังเร่ืองราว

ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน ตลอดระยะเวลาการด าเนินในกลุ่ม 
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กิจกรรมประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่ม คร้ังที่ 5 

ลักษณะของ การด์ GPS  
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความกล้าหาญ 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที่ 6 

ชื่อกิจกรรม ซื่อตรงต่อตนเอง 

สิ่งที่พัฒนา  ความซื่อตรง (ดา้นพฤติกรรม) 

แนวคิดส าคัญ (Key concept) 

โลกแห่งคุณภาพ (Quality World) เป็นโลกท่ีบุคคลตอ้งการความชดัเจนในตัวเอง เปรียบ

เป็นจุดหมายปลายทางท่ีบุคคลนึกถึงเมื่อเข้าไปในรถยนต์ซึ่งเป็นพฤติกรรมโดยรวมและออก

เดินทางแห่งชีวิต ดังนั้นโลกแห่งคุณภาพท่ีมีภาพความปรารถนาของจุดหมายปลายทางจึง

เปรียบเสมือนเชือ้เพลิงใหก้ับรถยนตส์ าหรบัการเดินทางและท าใหก้ารเดินทางเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่ากับ

ความพยายาม (Wubbolding. 2011) โดยบุคคลท่ีมีความซื่อตรงจะเปิดเผยและซื่อสัตย์ต่อ

ความคิด ความรูสึ้กและความรบัผิดชอบของตนเอง สามารถกระท าตามค่านิยมของตนเองได ้

(Rashid & Seligman. 2019: 143 - 144) 

ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครั้งนี ้ผู้วิจัยมีความสนใจใช้แนวคิดโลกแห่งคุณภาพ (Quality 

World) แนวคิด Choice Theory Total Behavior Car ระบบ WDEP ตามทฤษฎีการใหค้ าปรกึษา

กลุ่มแบบเผชิญความจริง เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง เข้าใจตนเอง มีความ

รบัผิดชอบท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง และกลา้เผชิญความจริง (พชัราภรณ ์ศรีสวสัด์ิ. 

2561: 189) เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกลุ่มเกิดความตระหนักและซื่อตรงต่อความตอ้งการของตนเอง 

รว่มกบัทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง (Rogers. 1961, 1977; อา้งถึงใน 

ดวงมณี จงรักษ์. 2549) โดยใช้เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) และการยอมรับ

ทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive regard) เพื่อให้เกิดการสรา้งบรรยากาศท่ี

สมาชิกแต่ละคนเรียนรูท่ี้จะสรา้งสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ใหค้วามไวว้างใจและยอมรบัซึ่งกันและกัน 

ส่งผลใหส้มาชิกสามารถส ารวจ คน้หา และเปิดเผยตนเอง 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มตระหนกัในความตอ้งการของตนเอง 

2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มซื่อตรงต่อความตอ้งการของตนเอง 
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เวลา 1 ชั่วโมง 

สื่อและอุปกรณ ์ 

 1. แผนภาพ “ทางเลือกของเรา” 

2. ปากกา 

3. ใบกิจกรรมประกอบการใหค้ าปรกึษากลุ่ม ครัง้ท่ี 6 “รถยนตข์องฉัน” 

วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นเร่ิมต้น 

1.1 ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิกเร่ืองทั่วไป เช่น การเดินทาง และสุขภาพโดยทั่วไป 

เพื่อสรา้งบรรยากาศให้รูสึ้กผ่อนคลาย ทบทวนข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้สรา้งขึน้ร่วมกันในการให้

ค าปรกึษากลุ่มครัง้ท่ีผ่านมา  

1.2 ผู้น ากลุ่มชีแ้จงวัตถุประสงคก์ารใหค้ าปรึกษากลุ่ม เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มตระหนัก

และซื่อตรงกบัความตอ้งการของตนเอง 

2. ขั้นด าเนินการ 

2.1 ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกทบทวนเกี่ยวกบักิจกรรม GPS ในครัง้ท่ี 5 โดยบรรยายน าว่า 

“...หลังจากท่ีเราไดต้ัง้ค่า GPS ในครัง้ท่ี 5 ไปแลว้ ครัง้นีเ้ราจะมาลองดูกันว่าเสน้ทางท่ีปรากฎใน 

GPS เราจะเลือกทางไหนท่ีจะพาเราไปยงัจดุหมายปลายทางกนัดี...” 

2.2 ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มดูแผนภาพ “ทางเลือกของเรา” ซึ่งพัฒนาจากแนวคิด

โลกแห่งคุณภาพ (Quality World) ตามทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง ซึ่งเป็น

โลกท่ีบุคคลต้องการความชัดเจนในตัวเอง เพื่อน าไปสู่กระบวนการท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

และใชส้รรพนาม “เรา” เพื่อเนน้ความตอ้งการใหเ้กิดความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มและ

ผูน้  ากลุ่ม โดยอธิบายประกอบแผนภาพว่า “...ในบางครัง้เวลาท่ีเราจะลงมือท าอะไรบางอย่าง เรา

จะมีความรูสึ้กกลา้ ๆ กลวั ๆ ทัง้กลวัพลาด กลวัท าออกมาไม่ดี กลวัตนเองจะลม้เหลว เพราะภาพท่ี

เรารับรูน้ั้น เรามองเห็นความเส่ียงท่ีจะไม่ส าเร็จและล้มเหลว เราจึงไม่เลือกท่ีจะอยู่ข้างความ

ตอ้งการของตนเองดว้ยการไม่ลงมือท า แต่ลึก ๆ แลว้เรายังมีความตอ้งการท่ีอยากจะท าใหส้ าเร็จ

อยู่ ซึ่งถา้เรามัวแต่กลา้ ๆ กลัว ๆ ความตอ้งการของเราจะไม่เกิดขึน้ ดังนั้นหากเรามีความตอ้งการ

ชัดเจนแลว้ เราแค่เลือกออกจากความรูสึ้ก กลา้ ๆ กลัว ๆ และลงมือท า เพราะการท่ีเราตัดสินใจ
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เลือกท าส่ิงใด นั่นคือการท่ีเราเลือกท่ีจะอยู่ขา้งความตอ้งการของตนเองและไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร

เราก็ยอมรบัได.้..”  

2.3 ผู้น ากลุ่มใช้แนวคิด Choice Theory Total Behavior Car ร่วมกับระบบ WDEP 

ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง โดยเริ่มส ารวจความตอ้งการของสมาชิก

กลุ่ม (W: Want) ดว้ยค าถาม ดงันี ้ 

(1) “...เราตอ้งการอะไร...”  

(2) “...ส่ิงท่ีตอ้งการนัน้ อะไรที่มีแลว้...”  

(3) “...ส่ิงท่ีตอ้งการแต่ยงัไม่ไดร้บัคืออะไร...”  

เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มตระหนักในความต้องการของตนเองและประเมินตนเอง

เพื่อก าหนดทิศทางของพฤติกรรม จากนั้นใหส้มาชิกกลุ่มบันทึกค าตอบลงตาราง “ความตอ้งการ

ของฉัน” ในใบกิจกรรม “รถยนตข์องฉัน” และรว่มสนทนาแลกเปล่ียนกนัภายในกลุ่มเป็นล าดบัถัด

มา ในขัน้นีผู้น้  ากลุ่มคอยฟังการใชค้ าอปุมา (Listen for Metaphors) และแก่นของเร่ือง (Listen for 

Themes) ของสมาชิกกลุ่มเพื่อคอยฟังความคิด ความรูสึ้ก และการกระท าต่าง ๆ  

2.4 ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มลองนึกถึงโลกแห่งคุณภาพในความคิดของตนเอง โดย

อธิบายว่า “...โลกแห่งคุณภาพ เป็นโลกท่ีบุคคลตอ้งการความชัดเจนในตัวเอง...” โดยใหส้มาชิก

กลุ่มมองโลกแห่งคุณภาพเป็น “จุดหมายปลายทาง” ท่ีตนเองนึกถึงเมื่อเข้าไปใน “รถยนต์” ซึ่ง

เปรียบเป็นพฤติกรรมทัง้หมดของตนเอง และใหส้มาชิกลุ่มเขียน “จุดหมายปลายทาง” ของตนเอง

เป็นขอ้ความสัน้ ๆ ลงในใบกิจกรรม “รถยนตข์องฉัน” โดยพิจารณาจากตาราง “ความตอ้งการของ

ฉัน” จากขอ้ 2.3 

2.5 ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของพฤติกรรมและแนวทางการ

ปฏิบติั (D: Direct and doing) ในขั้นนีผู้น้  ากลุ่มท าหนา้ท่ีเป็นกระจกสะทอ้นเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มได้

มีการรบัรูท่ี้เพิ่มขึน้และมีความเขา้ใจตนเอง ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญในการเปล่ียนแปลง โดยถามว่า 

“...เราคิดว่าจุดหมายปลายทางท่ีเราเลือกนั้นเป็นประโยชนก์ับเราอย่างไร...” และ “...เราตอ้งการ

ท าอะไรเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากสัปดาห์ท่ีผ่านมา...” เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มระบุการ

กระท าท่ีสนับสนุนความรูสึ้กของพวกเขาเพื่อสรา้งความตระหนักในการพัฒนาความซื่อตรงของ

สมาชิกกลุ่ม จากนั้นใหเ้ขียนส่ิงท่ีตนเองคิดประเด็นค าถามทัง้ 2 ขอ้ลงในใบกิจกรรม “รถยนตข์อง
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ฉัน” เป็นขอ้ความสัน้ ๆ และน าเสนอความคิดภายในกลุ่ม เพื่อเป็นการกระตุน้ใหส้มาชิกกลุ่มมอง

ว่าการกระท านัน้ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

2.6 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มด าเนินการประเมิน (E: Evaluation) โดยประเมินทิศทาง

ใหม่ของ พฤติกรรมว่าสามารถตอบสนองความตอ้งการของตวัสมาชิกหรือไม่ โดยถามว่า “...เราจะ

รูสึ้กอย่างไรหากไปถึงจดุหมายปลายทางไดส้ าเร็จ...” จากนั้นผูน้  ากลุ่มไดใ้หส้มาชิกกลุ่มเขียนการ

ประเมินความต้องการของตนเองลงในใบกิจกรรม “รถยนต์ของฉัน” เป็นข้อความสั้น ๆ และ

น าเสนอความคิดเป็นล าดบัถดัมา  

2.7 ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มพูดคุยถึงระดับการตกลงใจของสมาชิกกลุ่มว่าจะมีผล

อย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลง โดยถามว่า “...เราคิดว่าเราจะท าอย่างจริงจังมากนอ้ยแค่ไหน...” เพื่อ

เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มส ารวจตนเองถึงระดับการแสดงความรบัผิดชอบต่อการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมในปัจจบุนัซึ่งเป็นความตอ้งการของตนเอง และใหส้มาชิกกลุ่มแสดงความคิดของตนเอง

เป็นขอ้ความสัน้ ๆ ภายในกลุ่ม 

2.8 เมื่อสมาชิกกลุ่มตัดสินใจและยอมรบัผลท่ีจะเกิดขึน้จากการเลือกลงมือท าตาม

ความต้องการของตนเอง ในขั้นนี้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มวางแผน (P) ในการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมท่ีน าไปสู่การพัฒนาความซื่อตรง โดยถามว่า “...เราจะท าอย่างไรเพื่อไปสู่จุดหมาย

ปลายทางท่ีเราเลือก...” และอธิบายเพิ่มเติมว่าแผนท่ีสมาชิกกลุ่มเลือกควรเป็นแผนท่ีง่าย สามารถ

ปฏิบัติไดจ้ริงในระยะเวลาอนัสัน้และเห็นผล จากนัน้ใหส้มาชิกกลุ่มเขียนลงในใบกิจกรรม “รถยนต์

ของฉัน” เป็นหลกัการสัน้ ๆ และน าเสนอความคิดภายในกลุ่ม  

2.9 ผู้น ากลุ่ม ให้ก าลังใจ  (Encouragement) แก่สมาชิกกลุ่ม ท่ีซื่อตรงกับความ

ตอ้งการของตนเอง โดยพูดใหก้ าลังใจว่า “...ถา้ชีวิตเปรียบเสมือนรถยนต ์อย่างนอ้งเราก็ไดก้ลา้ท่ี

จะซื่อตรงต่อความต้องการของตนเองด้วยการเลือกไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีเราเลือกเอง...”  

จากนัน้จึงมอบหมายใหส้มาชิกกลุ่มกลับไปคิดรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของแผนท่ีตนเองคิดเป็น

การบา้นและน าเสนอในการใหค้ าปรกึษาครัง้ต่อไป 

3. ขั้นยุติ 

3.1 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญและส่ิงท่ีไดจ้ากการสนทนาครัง้นี ้

และเนน้ย า้ถึงความรบัผิดชอบต่อการบา้นท่ีมอบหมายแก่สมาชิกกลุ่ม 
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3.2 ผูน้  ากลุ่มเนน้ย า้เร่ืองการเก็บรกัษาความลับ และนดัหมายการใหค้ าปรกึษากลุ่ม

ครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจ ความกระตือรือรน้ในการเขา้รว่มกลุ่มใหค้ าปรกึษา 

2. สงัเกตจากความรว่มมือในการถ่ายทอดเร่ืองราวของสมาชิกกลุ่ม 

3. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทางสีหนา้ ท่าทาง การรบัฟังเร่ืองราว

ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน ตลอดระยะเวลาการด าเนินในกลุ่ม 
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แผนภาพประกอบการอธิบายการให้ค าปรึกษากลุ่ม คร้ังที่ 6 

แผนภาพ “ทางเลือกของเรา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การลงมือ

ท า

กล้า ๆ กลัว 

ๆ

ความต้องการ 

การไม่ลงมือ

ท า

กลัวความ

ล้มเหลว 

มองเห็น

ความเส่ียง 

ที่จะไม่

ส าเร็จ 

ความรับผิดชอบ 

(Responsibility) 

ผลอะไรเกิดขึน้ฉันก็

ยอมรบัได ้เพราะฉันเดิน

ตามความตอ้งการของฉัน

แลว้ 

การแก้

ตัว

ไม่ยอมรับ 

เลือก (Choice) 

เพ่ือออกจากกลา้ ๆ 
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ใบกิจกรรมประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่ม คร้ังที่ 6 
“รถยนตข์องฉัน” 

 

ความต้องการของฉัน 

เราต้องการอะไร สิ่งทีต่้องการและมีแล้ว สิ่งทีต่้องการแต่ยังไม่ได้รับ 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งความกล้าหาญ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที่ 7 
ชื่อกิจกรรม ความเพียร 

สิ่งที่พัฒนา  ความเพียร (ดา้นพฤติกรรม) 

แนวคิดส าคัญ (Key concept) 

ความเพียร คือ การลงมือท าส่ิงใดก็ตามใหเ้สร็จสิน้แมว้่าจะมีอุปสรรคในขณะท่ีด าเนินการ

ท าส่ิงนั้น (Peterson & Seligman, 2004) เป็นความเข้มแข็งทางจิตใจท่ีจ าเป็นเพื่อให้บุคคล

สามารถเผชิญกบัอุปสรรคและความลม้เหลวต่อไปไดอ้ย่างมุ่งมั่นและท าใหบุ้คคลฟันฝ่าอปุสรรค

และความยากล าบากได้ โดยการใช้จุดแข็งนี้อย่างเหมาะสมบุคคลจ าเป็นต้องตระหนักถึง

เป้าหมายอยู่เสมอ ซึ่งความเพียรจะเกิดขึน้ได้หากมีการท างานร่วมกับผู้อื่นท่ีมีสภาพจิตใจ

คลา้ยคลึงกนั (Rashid & Seligman. 2019: 141-143)  

ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครั้งนี ้ ผู้วิจัยมีความสนใจใช้ระบบ WDEP ตามทฤษฎีการให้

ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง เพื่อใหเ้กิดการท างานร่วมกันระหว่างผู้น ากลุ่มและสมาชิก

กลุ่มในการก าหนดและวางแผนไปสู่ เป้าหมาย (Wubbolding & Brickkell. 2005; อ้างถึงใน 

Corey. 2012: 401) โดยใชก้ารวางแผนตามหลัก SAMI2C3 และเทคนิคการพัฒนาทักษะ (Skill 

Development) (Wubbolding. 1966a, 1999; อ้างถึงใน ดวงมณี  จงรักษ์ . 2549: 307 - 311) 

เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดพ้ัฒนาการวางแผนท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการได้ โดยกระบวนการ

สร้างและด าเนินตามแผนท่ีวางไว้จะท าให้บุคคลสามารถจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (Corey. 2012: 404) ร่วมกับทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็น

ศนูยก์ลาง (Rogers. 1961, 1977; อา้งถึงใน ดวงมณี จงรกัษ์. 2549) โดยใชเ้ทคนิคการฟังอย่างใส่

ใจ (Active Listening) และการยอมรับทางบวกอย่างไม่มี เงื่อนไข (Unconditional positive 

regard) เพื่อใหเ้กิดการสรา้งบรรยากาศท่ีสมาชิกแต่ละคนเรียนรูท่ี้จะสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 

ใหค้วามไวว้างใจและยอมรับซึ่งกันและกัน ส่งผลให้สมาชิกสามารถส ารวจ ค้นหา และเปิดเผย

ตนเอง 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดม้ีการวางแผนไปสู่เป้าหมายไดอ้ย่างเป็นระบบ  

2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเกิดความตัง้ใจไม่ลม้เลิกแผนการและตัง้มั่นในความเพียรของตนเอง 

เวลา 1 ชั่วโมง 

สื่อและอุปกรณ ์ 

 1. ใบกิจกรรม “แบบฟอรม์การตรวจสอบความตอ้งการพืน้ฐาน” 

2. เอกสารประกอบการใหค้ าปรกึษากลุ่ม ครัง้ท่ี 7 “การวางแผนตามหลกั SAMI2C3” 

3. ใบกิจกรรม “MY PLAN” 

4. ปากกา 

วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นเร่ิมต้น 

1.1 ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิกเร่ืองทั่วไป เช่น การเดินทาง และสุขภาพโดยทั่วไป 

เพื่อสรา้งบรรยากาศให้รูสึ้กผ่อนคลาย ทบทวนข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้สรา้งขึน้ร่วมกันในการให้

ค าปรกึษากลุ่มครัง้ท่ีผ่านมา  

1.2 ผูน้  ากลุ่มชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารใหค้ าปรกึษากลุ่ม เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มตระหนักถึง

การตัง้มั่นในความเพียร มีการก าหนดและวางแผนไปสู่เป้าหมายได ้

2. ขั้นด าเนินการ 

2.1 ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกพูดคุยเกี่ยวกับการบา้นท่ีไดม้อบหมายในการใหค้ าปรึกษา

กลุ่มครัง้ท่ี 6 โดยบรรยายน าว่า “...เมื่อเรากลา้ท่ีจะซื่อตรงต่อความต้องการของตนเองด้วยการ

เลือกไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีเราเลือกเองในครัง้ท่ี 6 กันไปแลว้นั้น ในวันนีเ้ราจะมาแลกเปล่ียน

มมุมองความคิดผ่านการวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายผ่านการบา้นท่ีมอบหมายใหส้มาชิกแต่ละคน

ได้กลับไปคิดมา...” จากนั้นให้สมาชิกน าเสนอการบ้านท่ีได้รบัมอบหมายและแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นเชิงบวกภายในกลุ่ม ผูน้  ากลุ่มกล่าวขอบคณุและน าเขา้สู่ขัน้ต่อไป 

2.2 ผูน้  ากลุ่มใชร้ะบบ WDEP ตามทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 

โดยเริ่มส ารวจความต้องการเฉพาะ (W: Want) เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มเชื่อมโยงส่ิงท่ีตนเอง

ตอ้งการกับความตอ้งการพืน้ฐาน (Basic Needs) โดยเกริ่นน าว่า “...มนุษยเ์ราเกิดมาพรอ้มกับ
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ความต้องการพืน้ฐาน ลองสังเกตตนเองไหมว่า หากเราท าตามแผนท่ีวางไว้เพื่อไปสู่จุดหมาย

ปลายทาง จะสามารถตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานส่วนใดของเรา...”  

2.3 ผูน้  ากลุ่มแจกปากกาและ “แบบฟอรม์การตรวจสอบความตอ้งการพืน้ฐาน” ตาม

แนวคิดความต้องการของมนุษย์และพฤติกรรมท่ีมุ่งหมาย (Human Needs and Purposeful 

Behavior) (Glasser. 1998, 2001, 2005 และ  Wubbolding. 2008; อ้างถึ งใน  Corey. 2012: 

395) และชีแ้จงให้สมาชิกกลุ่มฟังว่า “...ให้สมาชิกแต่ละคนอ่านข้อความท่ีเป็นความต้องการ

พื ้นฐานในแบบฟอรม์ท่ีก าหนดให้ จากนั้นให้ท าเครื่องหมายถูกหน้าข้อความท่ีตรงกับความ

ตอ้งการของตนเองซึ่งสามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้ โดยพิจารณาว่าหากท าตามแผนท่ีวางไวจ้ะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการส่วนใดของตนเองบา้ง...” จากนั้นผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มแต่ละ

คนน าเสนอความตอ้งการพืน้ฐานของตนเองภายในกลุ่ม  

2.4 ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของพฤติกรรมและแนวทางการ

ปฏิบติั (D: Direct and doing) ในขั้นนีผู้น้  ากลุ่มท าหนา้ท่ีเป็นกระจกสะทอ้นเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มได้

มีการรบัรูท่ี้เพิ่มขึน้และมีความเขา้ใจตนเอง ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญในการเปล่ียนแปลง โดยถามว่า 

“...ขณะนีเ้รามองเห็นอะไรเกิดขึน้ในตัวเอง หากเราท าตามแผนท่ีวางไวเ้พื่อไปสู่จดุหมายปลายทาง

...” จากนัน้ผูน้  ากลุ่มใหเ้วลาสมาชิกกลุ่มคิดพรอ้มน าเสนอภายในกลุ่ม 

2.5 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มด าเนินการประเมิน (E: Evaluation) โดยประเมินทิศทาง

ของพฤติกรรมว่าสามารถตอบสนองความตอ้งการของตวัสมาชิกหรือไม่ โดยถามว่า “...เราจะรูสึ้ก

อย่างไร หากการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีหวังไว ้เราอาจเจออุปสรรคและต้องใชค้วาม

เพียรในการลงมือท าเพื่อใหเ้ป้าหมายส าเร็จ...” เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มส ารวจความคิด ความรูสึ้กของ

ตนเองท่ีมีต่อการใชค้วามเพียรเพื่อไปสู่เป้าหมาย และเพื่อเปิดโอกาสใหป้ระเมินระดับการแสดง

ความรบัผิดชอบความตอ้งการของตนเอง จากนั้นผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มน าเสนอความคิดเป็น

ล าดบัถดัมาภายในกลุ่ม  

2.6 ผูน้  ากลุ่มแจกเอกสารประกอบการใหค้ าปรึกษาครัง้ท่ี 7 เร่ือง การวางแผนตาม

หลกั SAMI2C3 ใหส้มาชิกกลุ่มอ่าน โดยผูน้  ากลุ่มอธิบายประกอบเพื่อสรา้งความเขา้ใจตรงกันต่อ

สมาชิกกลุ่มเกี่ยวกบัหลกัการวางแผนว่า “...การวางแผนท่ีดีตามหลัก SAMI2C3 นั้น ควรเป็นแผน

ท่ีง่าย ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก สามารถบรรลุได้ ต้องไม่เป็นแผนท่ียากเกินไปหรือเป็นแผนระยะยาว 
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สามารถวัดไดคื้อสามารถบอกไดว้่าจะเร่ิมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเมื่อไหร่ ส าเร็จไดร้วดเร็วท่ีสุด

เท่าท่ีจะเป็นไปได้ แม้สมาชิกกลุ่มจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนได้ แต่แผนจะถูก

ควบคุมโดยตัวของสมาชิกเอง ไม่ขึน้อยู่กับการกระท าของผูอ้ื่น ซึ่งแผนจะส าเร็จไดน้ั้นสมาชิกตอ้ง

สญัญาว่าจะน าแผนไปปฏิบัติ และตอ้งปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง...” โดย

ในขั้นนี้ผู้น ากลุ่มใช้การวางแผนตามหลัก SAMI2C3 ร่วมกับเทคนิคการพัฒนาทักษะ (Skill 

Development) (Wubbolding. 1966a, 1999; อ้างถึงใน ดวงมณี  จงรักษ์ . 2549: 307 - 311) 

เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดพ้ฒันาการวางแผนท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้

2.7 ผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มวางแผนร่วมกัน (P) โดยเกริ่นน าว่า “...ในการเดินทาง

ครั้งนี ้ อยากชวนเราวางแผนให้ชัดเจนขึน้กว่าเดิม เพราะการวางแผนท่ีดีจะท าให้เราเกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม และไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีเราตอ้งการได้...” ในขั้นนีผู้น้  ากลุ่มแจกใบ

กิจกรรม “MY PLAN” เพื่อให้สมาชิกกลุ่มจัดท าแผนท่ีสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่าง

เหมาะสมโดยพิจารณาตามหลัก SAMI2C3 จากนั้นผู้น ากลุ่มใหส้มาชิกแต่ละคนน าเสนอแผนท่ี

ตนเองคิดภายในกลุ่ม โดยผูน้  ากลุ่มและสมาชิกร่วมกันแลกเปล่ียนความคิด ใหข้้อมูลยอ้นกลับ 

และใหก้ าลงัใจแก่สมาชิก  

2.8 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มประเมินแผนการของตนเองและให้สมาชิกกลุ่มใช ้

“แบบฟอรม์การตรวจสอบความตอ้งการพืน้ฐาน” จากขอ้ 2.3 ประกอบการพิจารณา โดยชีแ้จงว่า 

“...ใหส้มาชิกกลุ่มท าเครื่องหมายหวัใจบริเวณพืน้ท่ีว่างหนา้ขอ้ความเพื่อพิจารณาว่าแผนการท่ีเรา

คิดนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีน าไปสู่การบรรลุความตอ้งการทัง้ 5 ได.้..” จากนั้นชวน

สมาชิกกลุ่มท าพันธะสญัญา (Commitment) ต่อตนเองในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการเขียน

ขอ้สญัญาลงในใบกิจกรรม “MY PLAN” ใตแ้ผนท่ีวางไว ้

2.9 ผู้น ากลุ่มให้ก าลังใจ (Encouragement) แก่สมาชิกกลุ่มเพื่อเป็นก าลังใจในการ

ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ โดยพูดใหก้ าลงัใจว่า “...ถา้ชีวิตเปรียบเสมือนรถยนต ์ในวันนีเ้ราไดม้ีการ

วางแผน เช็คสภาพรถ และอุ่นเครื่องยนตก์่อนออกเดินทาง แม้ว่าถนนท่ีเราเลือกเดินทางจะเป็น

อย่างไร รถยนตข์องเราก็พรอ้มแลว้ท่ีจะพาเราไปสู่จุดหมายท่ีวางไวด้ว้ยเครื่องยนตท่ี์เต็มไปดว้ย

พลังของความเพียร...” จากนัน้จึงมอบหมายใหส้มาชิกกลุ่มกลับไปลงมือท าตามแผนท่ีตนเองคิด

เป็นการบา้นและน าเสนอผลการปฏิบติัในการใหค้ าปรกึษาครัง้ต่อไป 
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3. ขั้นยุติ 

3.1 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญและส่ิงท่ีไดจ้ากการสนทนาครัง้นี ้

และเนน้ย า้ถึงความรบัผิดชอบต่อการบา้นท่ีมอบหมายแก่สมาชิกกลุ่ม 

3.2 ผูน้  ากลุ่มเนน้ย า้เร่ืองการเก็บรกัษาความลับ และนดัหมายการใหค้ าปรกึษากลุ่ม

ครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจ ความกระตือรือรน้ในการเขา้รว่มกลุ่มใหค้ าปรกึษา 

2. สงัเกตจากความรว่มมือในการถ่ายทอดเร่ืองราวของสมาชิกกลุ่ม 

3. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทางสีหนา้ ท่าทาง การรบัฟังเร่ืองราว

ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน ตลอดระยะเวลาการด าเนินในกลุ่ม 

4. สงัเกตจากความรว่มมือในการท าใบกิจกรรม 
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ใบกิจกรรมประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 7 

“แบบฟอรม์การตรวจสอบความต้องการพืน้ฐาน” 

ค าชี้แจง ให้สมาชิกกลุ่มอ่านข้อความท่ีเป็นความต้องการพื ้นฐานในแบบฟอรม์ท่ีก าหนดให ้

จากนัน้ใหท้ าเครื่องหมาย ✓ หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนเอง โดยพิจารณาว่าหาก

ท าตามแผนท่ีวางไว้จะสามารถตอบสนองความต้องการส่วนใดของตนเอง (สามารถเลือกได้

มากกว่า 1 ขอ้)  

 
  

การมีชวีติรอด (Survival) หมายถึง สญัชาตญาณการเอาตวัรอดเก่ียวกบัการ
รกัษาชีวติและมีสขุภาพท่ีดี

ความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and belonging) หมายถึง 
ความตอ้งการในการมีสว่นรว่มกบัผูอ่ื้น และความตอ้งการในการรกัผูอ่ื้น
และเป็นท่ีรกั

การมีพลังอ านาจ (Power) หมายถึง ความตอ้งการบรรลเุปา้หมาย
และประสบความส าเรจ็ ความตอ้งการรบัผดิชอบชีวติตนเอง

ความมีอิสระและอิสรภาพ (Freedom) หมายถึง ความตอ้งการใน
การตดัสนิใจเลือกดว้ยตนเอง

ความสนุกสนาน (Fun) หมายถึง ความเบกิบานใจ ความตอ้งการท่ีจะมีความสขุ
กบัชีวติ สามารถหวัเราะ และมีอารมณข์นั 
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เอกสารประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 7 

“การวางแผนตามหลกั SAMI2C3” 

 

 
  

SimpleS
• เป็นแผนท่ีงา่ย ไม่ซบัซอ้นยุง่ยาก

AttainableA
• เป็นแผนท่ีสามารถบรรลไุด ้ตอ้งไม่เป็นแผนท่ียากเกินไปหรอืเป็นแผนระยะยาว

MeasurableM
• เป็นแผนท่ีสามารถวดัได ้คือ ตนเองบอกไดว้า่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเม่ือไหร่

ImmediateI
• เป็นแผนท่ีส  าเรจ็ไดร้วดเรว็ท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้

InvolveI
• เป็นแผนท่ีสมาชิกสามารถเขา้ไปมีสว่นรว่มในการวางแผนได้

Controlled by ClientC
• แผนจะถกูควบคมุโดยตวัเอง ไม่ขึน้อยูก่บัการกระท าของผูอ่ื้น

Committed toC

• ตอ้งสญัญาวา่จะน าแผนไปปฏิบติั

ConsistentC

• แผนท่ีวางไวนี้ต้อ้งน าไปปฏิบติัซ  า้ ๆ หรอืปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลง
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ใบกิจกรรมประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 7 

“MY PLAN” 

ค าชีแ้จง ใหส้มาชิกกลุ่มวางแผนในการไปสู่เป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการ  

โดยพิจารณาตามหลกั SAMI2C3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉันสัญญาว่า....................................... 

............................................................

. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความกล้าหาญ 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที่ 8 

ชื่อกิจกรรม ผลของความเพียร 

สิ่งที่พัฒนา  ความเพียร (ดา้นพฤติกรรม) 

แนวคิดส าคัญ (Key concept) 

ความเพียร เป็นหน่ึงในคณุลกัษณะท่ีเขม้แข็งของความกลา้หาญ (Peterson & Seligman, 

2004)  

โดยการค้นหาส่ิงท่ีบุคคลยังสามารถยืนหยัดได้อยู่นั้นเป็นวิธีการท่ีท าให้บุคคลรูสึ้กว่าตนเองมี

ประสิทธิภาพ รูสึ้กฮึกเหิมและพึงพอใจเมื่อท างานส าเร็จ (Rashid & Seligman. 2019: 141 - 142) 

อีกทัง้การเปิดโอกาสใหบุ้คคลรูสึ้กว่าตนเองประสบความส าเร็จตามก าลังความสามารถ จะสรา้ง

ความเชื่อมั่นในการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง รบัผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง ไม่ย่อ

ทอ้ต่ออุปสรรค มองเห็นแนวทางท่ีจะบรรลุเป้าหมายในชีวิตท่ีวางไว้นั้นท าใหเ้กิดเป็นเอกลักษณ์

แห่งความส าเร็จ (Success Identity) (Grant. 2002; อา้งถึงใน ลกัขณา สริวฒัน.์ 2560: 199)  

ในการใหค้ าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้ผู้วิจัยมีความสนใจใช้การใหก้ าลังใจ (Encouragement) 

ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร ์และการรบัผลท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ (Natural 

Consequences) ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง (Wubbolding. 1966a, 

1999; อ้างถึงใน ดวงมณี  จงรักษ์ . 2549: 311) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มตระหนักและเชื่อมั่ นต่อ

ความส าเร็จท่ีเกิดจากความเพียรในการลงมือปฏิบติัซึ่งท าใหเ้กิดเป็นเอกลกัษณแ์ห่งความส าเร็จใน

ตนเอง รว่มกับทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง (Rogers. 1961, 1977; 

อา้งถึงใน ดวงมณี จงรกัษ์. 2549) โดยใช้เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) และการ

ยอมรับทางบวกอย่างไม่มี เงื่อนไข (Unconditional positive regard) เพื่ อให้เกิดการสร้าง

บรรยากาศท่ีสมาชิกแต่ละคนเรียนรูท่ี้จะสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน ใหค้วามไวว้างใจและยอมรบั

ซึ่งกนัและกนั ส่งผลใหส้มาชิกสามารถส ารวจ คน้หา และเปิดเผยตนเอง 

 

 



  184 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มตระหนักและเชื่อมั่นต่อความส าเร็จท่ีเกิดจากความเพียรในการลง

มือปฏิบติั 

2. เพื่อใหก้ าลงัใจและกระตุน้สมาชิกกลุ่มใหล้งมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว้ 

เวลา 1 ชั่วโมง 

สื่อและอุปกรณ ์ 

 - 

วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นเร่ิมต้น 

1.1 ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิกเร่ืองทั่วไป เช่น การเดินทาง และสุขภาพโดยทั่วไป 

เพื่อสรา้งบรรยากาศให้รูสึ้กผ่อนคลาย ทบทวนข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้สรา้งขึน้ร่วมกันในการให้

ค าปรกึษากลุ่มครัง้ท่ีผ่านมา  

1.2 ผูน้  ากลุ่มชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารใหค้ าปรกึษากลุ่ม เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มตระหนักถึง

ผลของความเพียรจากการลงมือปฏิบติั ใหก้ าลงัใจและกระตุน้สมาชิกกลุ่มใหล้งมือปฏิบติัตามแผน

ท่ีวางไว ้

2. ขั้นด าเนินการ 

2.1 ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกพูดคุยเกี่ยวกับการบา้นท่ีไดม้อบหมายในการใหค้ าปรึกษา

กลุ่มครัง้ท่ี 7 โดยบรรยายน าว่า “...ถา้ชีวิตเปรียบเสมือนรถยนต ์หลงัจากท่ีเราไดม้ีการวางแผน เช็ค

สภาพรถ และอุ่นเครื่องยนตก์่อนออกเดินทางไปสู่จดุหมายท่ีวางไวด้ว้ยพลังของความเพียรในครัง้

ท่ี 7 กันแลว้นั้น วันนีเ้ราจะมาติดตามผลการลงมือปฏิบติั จึงอยากชวนใหแ้ต่ละคนเล่าส่ิงท่ีตนเอง

ไดไ้ปลงมือท ามาว่าเป็นอย่างไรกนับา้ง...”  

2.2 ผูน้  ากลุ่มกระตุน้ใหส้มาชิกทกุคนน าเสนอผลของการลงมือปฏิบติัแก่เพื่อนสมาชิก 

และไม่มีการก าหนดว่าตอ้งเป็นคนท่ีท าส าเร็จเท่านั้นท่ีจะไดเ้ล่าเร่ืองราวก่อน จะเป็นใครในกลุ่มก็

ไดท่ี้พรอ้มเล่า โดยเกริ่นน าว่า “...ส าหรบัคนท่ีท าส าเร็จแลว้ อยากใหแ้ชร์เร่ืองราวแก่เพื่อนสมาชิก

ฟังว่าเมื่อท าส าเร็จเรารูสึ้กอย่างไร และส าหรบัคนท่ียังท าไม่ส าเร็จ อยากใหแ้ชรเ์ร่ืองราวแก่เพื่อน

สมาชิกฟังว่าเกิดอะไรขึน้...”  
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2.3 ผูน้  ากลุ่มใชว้ิธีการรบัผลท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ (Natural Consequences) และ

ใหก้ าลงัใจ (Encouragement) สมาชิกกลุ่มทัง้คนท่ีท าส าเร็จและคนท่ีท าไม่ส าเร็จ โดยในขัน้นีผู้น้  า

กลุ่มใหค้วามส าคญักบัการรบัผิดชอบผลท่ีเกิดขึน้จากพฤติกรรมของบุคคล  

กรณีท่ีสมาชิกกลุ่มสามารถลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวไ้ด้ส าเร็จ ให้ผู้น า

กลุ่มกล่าวชื่นชมสมาชิกโดยเกริ่นน าว่า “...การขบัรถก็เหมือนการใชช้ีวิต เพราะตอ้งใชเ้วลาในการ

เดินทางจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง จากท่ีได้ฟังเรื่องราวของเพื่อน ความส าเร็จนั้นเกิดขึน้ได้ด้วย

ความมุ่งมั่น ไม่ลม้เลิกความตัง้ใจ แมเ้สน้ทางนัน้จะมีไฟแดงบา้งระหว่างทาง เพื่อนก็ไดพ้ยายามลง

มือท าอย่างหนักหน่วงเพื่อให้เป้าหมายส าเร็จแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรค...” เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม

ตระหนักและเชื่อมั่นต่อความส าเร็จท่ีเกิดจากความเพียรในการลงมือปฏิบัติ  สามารถเคล่ือนไป

ขา้งหน้าจากความเข้มแข็งท่ีสมาชิกได้สรา้งขึน้ซึ่งท าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์แห่งความส าเร็จใน

ตนเอง 

กรณีท่ีสมาชิกกลุ่มไม่สามารถท าตามแผนท่ีวางไวไ้ดส้ าเร็จ ใหผู้น้  ากลุ่มชวน

สมาชิกพูดคุยเกี่ยวกับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตน แต่จะไม่ใหค้วามส าคัญกับขอ้อา้งและไม่

สนับสนุนการพูดแก้ตัวจากการไม่ลงมือปฏิบัติตามของสมาชิกกลุ่ม และชวนให้สมาชิกกลุ่มให้

ก าลังใจสมาชิกเจ้าของเรื่องราว เกริ่นน าว่า “...จากท่ีได้ฟังเรื่องราวของเพื่อน หากชีวิต

เปรียบเสมือนรถยนต์ ตอนนี้เพื่อนของเราอาจก าลังต้องการเชื ้อเพลิงบางอย่างท่ีช่วยถนอม

เครื่องยนต ์จึงอยากชวนพวกเรารว่มกันใหก้ าลังใจ เพื่อท าใหร้ถยนตข์องเพื่อนสามารถขับเคล่ือน

ออกไปได้...” เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกเกิดการให้ลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้  จากนั้นผู้น ากลุ่ม

มอบหมายใหส้มาชิกกลุ่มกลบัไปลงมือท าตามแผนท่ีตนเองไดคิ้ดในครัง้ท่ี 7 เป็นการบา้นอีกครัง้

และน าเสนอผลการปฏิบติัในการใหค้ าปรกึษาครัง้ต่อไป 

3. ขั้นยุติ 

3.1 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญและส่ิงท่ีไดจ้ากการสนทนาครัง้นี ้

และเนน้ย า้ถึงความรบัผิดชอบต่อการบา้นท่ีมอบหมายแก่สมาชิกกลุ่ม 

3.2 ผูน้  ากลุ่มเนน้ย า้เร่ืองการเก็บรกัษาความลับ และนดัหมายการใหค้ าปรกึษากลุ่ม

ครัง้ต่อไป 
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การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจ ความกระตือรือรน้ในการเขา้รว่มกลุ่มใหค้ าปรกึษา 

2. สงัเกตจากความรว่มมือในการถ่ายทอดเร่ืองราวของสมาชิกกลุ่ม 

3. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทางสีหนา้ ท่าทาง การรบัฟังเร่ืองราว

ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน ตลอดระยะเวลาการด าเนินในกลุ่ม 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความกล้าหาญ 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที่ 9 

ชื่อกิจกรรม ส่ิงนึกถึงกี่ครัง้ก็มีพลงัใจ 

สิ่งที่พัฒนา  พลงัใจ  

แนวคิดส าคัญ (Key concept) 

พลังใจ เป็นหน่ึงในคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งคล้ายกันของความกล้าหาญ (Peterson & 

Seligman, 2004) ซึ่งมีประสิทธิภาพสงูสดุจากคุณลักษณะท่ีดีดา้นอื่น ๆ ท่ีท าใหบ้รรลุจดุมุ่งหมาย

ของชีวิต ในขณะท่ีใชค้วามเพียร ด าเนินกิจกรรมประจ าวันให้ส าเร็จลุล่วง บุคคลควรมีทั้งความ

เข้มแข็งทางอารมณ์และทางร่างกาย นอกจากนี้บุคคลมักจะได้รับแรงบันดาลใจและเปล่ียน

ความรูสึ้กนีใ้หก้ลายเป็นการสรา้งสรรคแ์ผนการและความมุ่งมั่น ซึ่งในขณะท่ีบุคคลใหค้วามทุ่มเท

อย่างเต็มท่ีกับแผนการของตนเองก็มักจะมีส่วนร่วมในการให้ก าลังใจผู้อื่นด้วย (Rashid & 

Seligman. 2019: 145) โดยการให้ก าลังใจนั้นจะท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง

ต่อเน่ือง (พัชราภรณ ์ศรีสวสัด์ิ. 2561: 192) สามารถเคล่ือนไปขา้งหนา้จากความเขม้แข็งท่ีเพิ่มขึน้ 

(ดวงมณี จงรกัษ์. 2549: 310)  

ในการใหค้ าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้ผู้วิจัยมีความสนใจใช้การใหก้ าลังใจ (Encouragement) 

ตามทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร ์เพื่อมุ่งเนน้ในการเสริมสรา้งพลงัใจแก่สมาชิกกลุ่ม 

โดยให้เรียนรูว้่าพลังใจท่ีเกิดขึน้นั้นเป็นแรงผลักดันในการมุ่งท ากิจกรรม (Rashid & Seligman. 

2019: 146) ท่ีจะช่วยเพิ่มความกล้าหาญในการเผชิญหนา้กับหน้าท่ีในชีวิตของสมาชิก (พัชรา

ภรณ์ ศรีสวัสด์ิ. 2561: 106) ร่วมกับทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 

(Rogers. 1961, 1977; อา้งถึงใน ดวงมณี จงรกัษ์. 2549) โดยใชเ้ทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active 

Listening) และการยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive regard) เพื่อให้

เกิดการสรา้งบรรยากาศท่ีสมาชิกแต่ละคนเรียนรูท่ี้จะสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ใหค้วามไวว้างใจ

และยอมรบัซึ่งกนัและกนั ส่งผลใหส้มาชิกสามารถส ารวจ คน้หา และเปิดเผยตนเอง 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเห็นความส าคัญของการมองโลกในแง่ดี สามารถสรา้งก าลังใจให้

ตนเองต่อทกุสถานการณท่ี์เผชิญ  

2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มมีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอ้มท่ีจะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี

เขา้มาได ้

เวลา 1 ชั่วโมง 

สื่อและอุปกรณ ์ 

 - 

วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นเร่ิมต้น 

1.1 ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิกเร่ืองทั่วไป เช่น การเดินทาง และสุขภาพโดยทั่วไป 

เพื่อสรา้งบรรยากาศให้รูสึ้กผ่อนคลาย ทบทวนข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้สรา้งขึน้ร่วมกันในการให้

ค าปรกึษากลุ่มครัง้ท่ีผ่านมา  

1.2 ผู้น ากลุ่มชี ้แจงวัตถุประสงค์การให้ค าปรึกษากลุ่ม เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม เห็น

ความส าคัญของการมองโลกในแง่ดีต่อทุกสถานการณท่ี์เผชิญ สามารถสรา้งก าลังใจใหต้นเอง มี

ความเชื่อมั่นในตนเอง พรอ้มท่ีจะเผชิญกบัสถานการณต่์าง ๆ ท่ีเขา้มาได ้

2. ขั้นด าเนินการ 

2.1 ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกพูดคุยเกี่ยวกับการบา้นท่ีไดม้อบหมายในการใหค้ าปรึกษา

กลุ่มครัง้ท่ี 8 โดยบรรยายน าว่า “...หลงัจากท่ีเราไดฟั้งเร่ืองราวเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติของเพื่อน

สมาชิกในบางส่วนไปแลว้ในครัง้ท่ี 8 วนันีเ้ราจะมาติดตามผลการลงมือปฏิบัติกันต่อ จึงอยากชวน

ใหส้มาชิกท่ียงัไม่ไดน้ าเสนอไดเ้ล่าถึงส่ิงท่ีตนเองไดไ้ปลงมือปฏิบติัว่าเป็นอย่างไรกนับา้ง...”  

2.2 ผู้น ากลุ่มใช้วิ ธีการให้ก าลังใจ (Encouragement) เมื่อสมาชิกกลุ่มแบ่งปัน

เร่ืองราวการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวไ้ดส้ าเร็จ ในขั้นนีผู้น้  ากลุ่มกล่าวชื่นชมสมาชิกโดยเกริ่น

น าว่า “...จากท่ีไดฟั้งเร่ืองราวของเพื่อน แมร้ะหว่างทางการไปสู่จดุหมายนั้นเครื่องยนตข์องเพื่อน

อาจตอ้งการเติมเชือ้เพลิงและอาจเจอการจราจรติดขดัไปบา้ง แต่เพื่อนก็ไดพ้ยายามลงมือท าอย่าง

หนักหน่วงเพื่อใหเ้ป้าหมายส าเร็จแมต้อ้งเผชิญกบัอุปสรรคระหว่างทาง ซึ่งความส าเร็จนั้นเกิดขึน้
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ได้ด้วยความมุ่งมั่นและไม่ล้มเลิกความตั้งใจ...” เพื่อให้สมาชิกกลุ่มตระหนักและเชื่อมั่นต่อ

ความส าเร็จท่ีเกิดจากความเพียรในการลงมือปฏิบัติ สามารถเคล่ือนไปขา้งหนา้จากความเขม้แข็ง

ท่ีสมาชิกไดส้รา้งขึน้ซึ่งท าใหเ้กิดเป็นเอกลกัษณแ์ห่งความส าเร็จในตนเอง 

2.3 ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มพดูคยุเกี่ยวกบั “ส่ิงท่ีนึกถึงกี่ครัง้ก็มีพลังใจ” ในขัน้นีผู้น้  า

กลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มเล่าประสบการณค์วามภาคภูมิใจหลังจากท่ีลงมือท าไดส้ าเร็จ โดยเกริ่นน าว่า 

“...เราทกุคนต่างขับรถผ่านเสน้ทางและพบเจอประสบการณท่ี์ไม่คุน้เคยเพื่อเดินทางไปสู่จดุหมาย

ท่ีตั้งไว ้จึงอยากชวนให้พวกเราได้บอกเล่าเรื่องราวว่า อะไรคือ ส่ิงท่ีนึกถึงกี่ครัง้ก็มีพลังใจท่ีคอย

ผลกัดนัใหร้ถของเราสามารถวิ่งต่อไปไดเ้ร่ือย ๆ...” เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเห็นความส าคญัของการมอง

โลกในแง่ดีและสามารถสรา้งก าลงัใจใหต้นเองต่อทกุสถานการณท่ี์เผชิญ จากนั้นผูน้  ากลุ่มใหเ้วลา

สมาชิกกลุ่มคิดและน าเสนอความคิดและความรูสึ้กเป็นล าดบัต่อมา 

2.4 ผูน้  ากลุ่มกล่าวขอบคณุสมาชิกกลุ่มแบ่งปันเร่ืองราวภายในกลุ่ม จากนัน้ใชว้ิธีการ

ใหก้ าลังใจ (Encouragement) เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มมีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอ้มท่ีจะเผชิญกับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเข้ามาได้ โดยพูดให้ก าลังใจว่า “การคิดเชิงบวกและการมองโลกในแง่ดีซึ่ง

สะทอ้นผ่านการบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ของทกุคนนั้น จะเป็นพลงัใจท่ีคอยแรงผลักดันใหก้า้วไป

ขา้งหนา้ เมื่อนึกถึงกี่ครัง้ก็ท าใหเ้ราพรอ้มท่ีจะเผชิญกับสถานการณแ์ละมีความสุขกับการใช้ชีวิต 

เหมือนรถยนตท่ี์ไดเ้ติมน า้มนัแลว้มีแรงก็วิ่งต่อไปไดเ้ร่ือย ๆ...” 

3. ขั้นยุติ 

3.1 ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกรว่มกนัสรุปประเด็นส าคญัและส่ิงท่ีไดจ้ากการสนทนาครัง้นี ้  

3.2 ผูน้  ากลุ่มเนน้ย า้เร่ืองการเก็บรกัษาความลับ และนดัหมายการใหค้ าปรกึษากลุ่ม

ครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจ ความกระตือรือรน้ในการเขา้รว่มกลุ่มใหค้ าปรกึษา 

2. สงัเกตจากความรว่มมือในการถ่ายทอดเร่ืองราวของสมาชิกกลุ่ม 

3. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทางสีหนา้ ท่าทาง การรบัฟังเร่ืองราว

ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน ตลอดระยะเวลาการด าเนินในกลุ่ม 



 

โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความกล้าหาญ 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คร้ังที่ 10 

ชื่อกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ  

สิ่งที่พัฒนา  การส่งต่อพลงัใจและยติุกลุ่ม 

แนวคิดส าคัญ (Key concept) 

เมื่อกลุ่มพฒันาและกา้วไปสู่ขัน้ยติุกลุ่ม (Final Stage) ผูน้  ากลุ่มจะช่วยใหส้มาชิกกลุ่มถ่าย

โอนส่ิงท่ีได้เรียนรู้ภายในกลุ่มไปยังสภาพแวดล้อมภายนอก โดยการช่วยให้สมาชิกจัดการกับ

ความรูสึ้ก การตรวจสอบประสิทธิภาพของกลุ่มท่ีมีต่อตนเอง การใหแ้ละรบัขอ้เสนอแนะ การขจัด

ความคิดและความรูสึ้กท่ีคา้งคาใจภายในกลุ่ม (Corey. 2012: 133 -137) ในขั้นยุติกลุ่มนีส้มาชิก

จะมีก าลังใจและกลา้แสดงอารมณ์ของตนเองไดอ้ย่างมั่นใจ (พัชราภรณ ์ศรีสวัสด์ิ. 2561: 93) มี

ส่วนรว่มในการใหก้ าลังใจผูอ้ื่น และเกิดสภาวะอนัสมบูรณข์องภาวะทางกาย จิต การด ารงชีวิตใน

สงัคมอย่างปกติสขุเพิ่มขึน้ (Rashid & Seligman. 2019: 145) 

ในการใหค้ าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้ผู้วิจัยมีความสนใจใช้การใหก้ าลังใจ (Encouragement) 

ตามทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร์ ดว้ยการส่งต่อกันภายในกลุ่ม (Going around) 

เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสรา้งการส่งต่อพลังใจใหแ้ก่สมาชิกกลุ่ม โดยให้เรียนรูว้่าพลังใจท่ีเกิดขึน้นั้น

เป็นแรงผลักดันในการมุ่งท ากิจกรรม (Rashid & Seligman. 2019: 146) ท่ีจะช่วยเพิ่มความกลา้

หาญในการเผชิญหน้ากับหน้าท่ีในชีวิตของสมาชิก (พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ. 2561: 106) ร่วมกับ

ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง (Rogers. 1961, 1977; อา้งถึงใน ดวง

มณี จงรกัษ์. 2549) โดยใชเ้ทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) และการยอมรบัทางบวก

อย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive regard) เพื่อให้สมาชิกสามารถรวบรวมความกล้า

หาญท่ีจะกา้วต่อไปในประสบการณ์ใหม่ได้ (Maholick & Turner. 1979; อ้างถึงใน ดวงมณี จง

รกัษ์. 2549: 42) 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเกิดการส่งต่อพลงัใจกนัภายในกลุ่มของสมาชิก 
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2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดส้รุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรูภ้ายในกลุ่มเกี่ยวกบัความกลา้หาญ สามารถน า

ความรูท่ี้ไดร้บัไปประยกุตใ์ชแ้ละกา้วต่อไปในประสบการณใ์หม่ของชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ 

เวลา 1 ชั่วโมง 

สื่อและอุปกรณ ์ 

 - 

วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นเร่ิมต้น 

1.1 ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิกเร่ืองทั่วไป เช่น การเดินทาง และสุขภาพโดยทั่วไป 

เพื่อสรา้งบรรยากาศให้รูสึ้กผ่อนคลาย ทบทวนข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้สรา้งขึน้ร่วมกันในการให้

ค าปรกึษากลุ่มครัง้ท่ีผ่านมา  

1.2 ผูน้  ากลุ่มชีแ้จงวัตถุประสงคก์ารใหค้ าปรึกษากลุ่ม เพื่อยุติการใหค้ าปรึกษากลุ่ม

และใหส้มาชิกเกิดการส่งต่อพลงัใจ สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรูภ้ายในกลุ่มเกี่ยวกบัความกลา้หาญ สามารถ

น าความรูท่ี้ไดร้บัไปประยกุตใ์ชแ้ละกา้วต่อไปในประสบการณใ์หม่ของชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ  

2. ขั้นด าเนินการ 

2.1 ผู้น ากลุ่มชวนสมาชิกพูดคุยเกี่ ยวกับส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมการให้

ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งความกลา้หาญทัง้ 9 ครัง้ท่ีผ่านมา โดยบรรยายน าว่า “...หลงัจากท่ี

เราไดพู้ดคุยกันไป 9 ครัง้ ในวันนีร้ถยนต์แต่ละคันต่างก็วิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีได้ตั้งไว้ จึ ง

อยากชวนใหพ้วกเราไดเ้ล่าถึงส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนรูต้ลอดการเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่มว่าเป็น

อย่างไรกันบ้าง และเราสามารถน าความรูท่ี้ไดร้บัไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตไดอ้ย่างไร...” ในขั้นนีผู้น้  า

กลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มแบ่งปันเร่ืองราว เพื่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของกลุ่มท่ีมีต่อตนเอง จากนั้น

ผูน้  ากลุ่มขอบคณุสมาชิกท่ีรว่มแบ่งปันเร่ืองราว 

2.2 ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มพดูคยุเกี่ยวกับ “ขอบคณุและขอโทษ” ในขัน้นี ้ผูน้  ากลุ่ม

ใชว้ิธีการใหก้ าลงัใจ (Encouragement) โดยการชวนสมาชิกร่วมส่งต่อพลังใจภายในกลุ่ม (Going 

around) เพื่อช่วยใหส้มาชิกจดัการกบัความรูสึ้ก การใหแ้ละรบัขอ้เสนอแนะ การขจัดความคิดและ

ความรูสึ้กท่ีค้างคาใจภายในกลุ่ม โดยเกริ่นน าว่า “...เราทุกคนต่างได้พบเจอประสบการณ์ท่ีไม่

คุ้นเคยและได้ร่วมผลักดันกันและกันให้เดินทางไปสู่จุดหมาย จึงอยากชวนให้พวกเราได้กล่าว
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ขอบคณุและขอโทษแก่เพื่อนสมาชิกท่ีรว่มเดินทางมาดว้ยกนั คอยผลักดันใหร้ถของเราสามารถวิ่ง

ต่อไปไดเ้ร่ือย ๆ ตลอดการใหค้ าปรกึษากลุ่มทัง้ 9 ท่ีผ่านมา...”  

2.3 ผูน้  ากลุ่มกล่าวขอบคณุสมาชิกกลุ่มแบ่งปันความคิด ความรูสึ้กต่อกนัภายในกลุ่ม 

จากนั้นผูน้  ากลุ่มใชว้ิธีการให้ก าลังใจ (Encouragement) โดยเกริ่นน าว่า “...จากท่ีไดฟั้งเร่ืองราว

ของแต่ละคน ขณะนีร้ถยนต์ของพวกเรานั้นเต็มไปด้วยพลังใจท่ีจะช่วยขับเคล่ือนให้รถของเรา

เดินทางออกไปพิชิตทกุความทา้ทายของชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุดว้ยความกลา้หาญของเรา...”  

3. ขั้นยุติ 

3.1 ผูน้  ากลุ่มกล่าวขอบคณุในความตัง้ใจ ความกระตือรือรน้ตลอดการเขา้รว่มการให้

ค าปรึกษากลุ่มของสมาชิกทุกคน และให้ก าลังใจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านความ

กลา้หาญต่อไป 

3.2 ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุ่มท าแบบวดัความกลา้หาญ และยติุการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากความสนใจ ความกระตือรือรน้ในการเขา้รว่มกลุ่มใหค้ าปรกึษา 

2. สงัเกตจากความรว่มมือในการถ่ายทอดเร่ืองราวของสมาชิกกลุ่ม 

3. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทางสีหนา้ ท่าทาง การรบัฟังเร่ืองราว

ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน ตลอดระยะเวลาการด าเนินในกลุ่ม 
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ภาคผนวก ฉ 
สรุปการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
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รายงานสรุปการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความกล้าหาญ 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  

คร้ังที่ 1 ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ 

ในการเริ่มต้นการให้ค าปรึกษากลุ่มครั้งท่ี 1 ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่ม กล่าว

แนะน าตนเองต่อสมาชิกกลุ่ม และขอใหส้มาชิกกลุ่มไดแ้นะน าตนเองทีละคนจนครบทกุคน สมาชิก

กลุ่มทุกคนใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดี จากนั้นผูน้  ากลุ่มบอกถึงเงื่อนไขของการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 

ชีแ้จงวัตถุประสงคข์องการเขา้รว่มกลุ่มเพื่อเสริมสรา้งความกลา้หาญ ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มทุก

คนกันตั้งขอ้ตกลงของกลุ่มร่วมกันเพื่อใหก้ลุ่มด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการเรียนรู้

รว่มกัน และใหส้มาชิกทุกคนควรปฏิบติัตาม โดยขอ้ตกลงของการใหค้ าปรึกษากลุ่มมีดงันี ้1. การ

รกัษาความลบัของกลุ่ม 2. ก่อนพูดทุกครัง้ใหทุ้กคนยกมือเพื่อท่ีจะไดไ้ม่แย่งกันพดู 3. รบัฟังความ

คิดเห็นของสมาชิกคนอื่นโดยไม่ตดัสิน และ 4. ปิดเครื่องมือส่ือสารทกุครัง้ในการเขา้รว่มกลุ่ม 

ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกทุกคนได้ท าความรูจ้ักกันมากขึน้โดยผูน้  ากลุ่มตัง้ค าถามถามสมาชิก

แต่ละคนถึงชื่อสมาชิกคนอื่น ๆ ผูน้  ากลุ่มถามถึงความคาดหวังของสมาชิกกลุ่มแต่ละคนในการเขา้

รว่มกลุ่มครัง้นี ้โดยสมาชิกแต่ละคนกล่าวถึงความคาดหวงัของตนเองดงันี ้  

สมาชิกคนท่ี 1  กล่าวว่า มีความกลา้มากขึน้ 

สมาชิกคนท่ี 2  กล่าวว่า มีความมั่นในมากขึน้ กลา้แสดงออกมากขึน้ 

สมาชิกคนท่ี 3  กล่าวว่า กลา้แสดงความคิดเห็น 

สมาชิกคนท่ี 4   กล่าวว่า ไดร้บัความรูแ้ละประสบการใ์นการใชช้ีวิต 

สมาชิกคนท่ี 5  กล่าวว่า กลา้ท าในส่ิงท่ีตนเองสามารถท าได ้

สมาชิกคนท่ี 6  กล่าวว่า มีทศันคติท่ีแน่ชดัมากขึน้ 

สมาชิกคนท่ี 7  กล่าวว่า กลา้พดูในส่ิงท่ีตนเองคิด และท าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้

สมาชิกคนท่ี 8   กล่าวว่า สามารถเขา้ใจคนอื่นไดว้่าผูอ้ื่นมีความรูสึ้กอย่างไร 

                                      ต่อการกระท าของเขาท่ีมีผลกระทบต่อผูอ้ื่น  
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ในตอนทา้ยของผูน้  ากลุ่มชื่นชมสมาชิกทุกคนท่ีสามารถกล่าวถึงความคาดหวังของตนเอง

ในการเขา้ร่วมกลุ่ม และเปรียบเทียบตัวของสมาชิกทกุคนเป็นเหมือนรถยนต ์ท่ีตอนนีร้ถยนตข์อง

สมาชิกทกุคนก าลงัจอดน่ิงอยู่อยู่กบัท่ีพรอ้มท่ีจะวิ่งไปยงัปลายทางท่ีเราไดค้าดหวงัไว้ 

  

คร้ังที่ 2 ส ารวจพลังที่หายไป 

ก่อนการเร่ิมตน้ใหค้ าปรกึษากลุ่มในครัง้นี ้ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกทบทวนขอ้ตกลงของกลุ่ม

จากเมื่อครัง้ท่ีแล้ว จากนั้นผูน้  ากลุ่มเริ่มต้นการให้ค าปรึกษากลุ่มโดยการชีแ้จงวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมในครัง้นี ้คือ เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดป้ระเมินเชิงส ารวจและตระหนักรูลี้ลาชีวิตตนเอง และ

เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดส้ ารวจท่ีมาความกลวัดา้นอารมณ ์ความรูสึ้กของตนเอง กิจกรรมในครัง้นีเ้ป็น

การส ารวจท่ีมาของความกลัวดา้นอารมณ์ความรูสึ้กของตนเอง ซึ่งความกลัวนีอ้าจกดข่มความ

กลา้ของเราไว ้บางครัง้ความกลัวอาจมีท่ีมาจากครอบครวัของเรา หรือความทรงจ าในวัยเด็ก ใน

การด าเนินการนัน้ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มแบ่งปันประสบการณเ์กี่ยวกับบรรยากาศครอบครวัใน

วัยเด็ก ความทรงจ าตั้งแต่เกิดมาท่ีจ าความได้เป็นเหตุการณ์ ท่ีท าให้ รู ้สึกกลัวท่ีสุด โดย

ประสบการณท์ัง้สองอย่างส่งผลต่อชีวิตของสมาชิกกลุ่มในปัจจบุัน ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกเริ่มส ารวจ

ตนเองโดยเร่ิมตน้จากเขียนเรียบเรียงก่อน และใหร้ะยะเวลาในการส ารวจ 10 นาที เมื่อครบเวลาท่ี

ก าหนดผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกไดเ้ล่าประสบการณข์องแต่ละคน เมื่อสมาชิกแต่ละคนเล่าเร่ืองราวของ

ตนเองจบแลว้ ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกไดร้่วมกันสะทอ้นความคิดและใหก้ าลงัใจแก่สมาชิก ผูน้  ากลุ่ม

สรุปส่ิงสมาชิกกลุ่มเล่าเร่ืองราว และใหก้ าลังใจสมาชิกทกุคนในกลุ่ม จากชัน้ชวนใหส้มาชิกกลุ่มได้

พิจารณาถึงบรรยากาศภายในครอบครวั ความทรงจ าท่ีเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อการใชช้ีวิตใน

ทุกวันนี ้และเหตุการณ์ท่ีท าใหรู้สึ้กกลัว มีผลผลต่อรูปแบบชีวิตการใช้ชีวิตของแต่ละคนอย่างไร 

โดยผูน้  ากลุ่มเปิดรูปภาพของรูปแบบชีวิตแต่ละแบบ และอธิบายรูปแบบชีวิตใหน้กัเรียนฟัง ดงันี้ 

รูปแบบชีวิตท่ี 1 รูปแบบของการเป็นผูป้กครอง ตอ้งการอยู่เหนือผูอ้ื่น 

รูปแบบชีวิตท่ี 2 รูปแบบการไดร้บัจากผูอ้ื่นเพียงฝ่ายเดียว 

รูปแบบชีวิตท่ี 3 รูปแบบการหลีกหนี  

รูปแบบชีวิตท่ี 4 รูปแบบการท าประโยชนแ์ก่สงัคม  
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เมื่ออธิบายรูปแบบชีวิตเรียบรอ้ยแลว้ ผู้น ากลุ่มตั้งค าถาม ถามสมาชิกทุกคนในกลุ่มว่า 

“จากเรื่องราวท่ีเราทกุคนในกลุ่มไดเ้ล่าส่งผลใหแ้ต่ละคนมีรูปแบบการชีวิตแบบใด เพราะเหตใุดถึง

เป็นเช่น และคิดว่ารูปแบบการใชช้ีวิตของตนเองมีท่ีมาจากอะไร” โดยใหส้มาชิกไดว้ิเคราะหต์นเอง 

โดยการวิเคราะหข์องสมาชิกแต่ละคนมีดงันี ้ 

สมาชิกคนท่ี 1 มีรูปแบบชีวิตแบบท่ี 2 จะไปรูปแบบท่ี 4 กล่าวคือ เมื่อก่อนไดร้บั

หลายๆส่ิงจากครอบครวั และไม่รูว้่าจะช่วยเหลือไดอ้ย่างไรในอดีต แต่ปัจจุบันพยายามแบบท่ี 4 

เพราะพยายามท่ีจะช่วยเหลือและตอบแทนครอบครวั เพื่อน ดว้ยการสรา้งความรูสึ้กดี ๆ เป็นเพื่อน 

สมาชิกคนท่ี 2 มีรูปแบบชีวิตแบบท่ี 3 และรูปแบบท่ี 4 กล่าวคือ ในอดีตเคยเป็น

คนท่ีสรา้งปัญหามาก่อน แต่ปัจจบุนัพยายามท่ีจะเป็นแบบท่ี 4  

สมาชิกคนท่ี 3 มีรูปแบบชีวิตแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 4 กล่าวคือ เมื่อก่อนเคยโดน

กลั่นแกล้ง เลยอยากจะเป็นคนท่ีสั่งการเขา แต่ปัจจุบันพยายามท่ีจะเป็น เพราะอยากสรา้ง

ประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ้ื่น 

สมาชิกคนท่ี 4 มีรูปแบบชีวิตแบบท่ี 3 ท่ีอยากจะเป็นรูปแบบท่ี 4 แต่ไม่สามารถ

เป็นได ้กล่าวคือ เวลาท่ีพูดอะไรไปไม่มีใครท่ีจะยอมรบัเหมือนกบัว่ามีเหตุผลไม่มากพอท่ีจะท าให้

เขาเชื่อในส่ิงท่ีเราเลือก จึงท าใหต้ัวเองเลือกท่ีจะไม่พูด เลือกท่ีไม่เสนอความคิดเห็น เลือกท่ีจะท า

ตามเพียงอย่างเดียว เลือกท่ีจะหลีกหนี เพื่อใหไ้ม่รูสึ้กแย่ไปกว่าเดิม 

สมาชิกคนท่ี 5 มีรูปแบบชีวิตแบบท่ี 3 เพราะยงัรูสึ้กกลวักับเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ จึง

พยายามหลีกเล่ียงไม่เขา้ใกล ้

สมาชิกคนท่ี 6 มีรูปแบบชีวิตแบบท่ี 3 เพราะไม่ยอมรบัความจริงไม่ได้บางเรื่อง 

ท าใจไม่ได ้เลือกท่ีจะไม่ยอมรบั 

สมาชิกคนท่ี 7 มี รูปแบบชีวิตแบบท่ี 3 เพราะพอเวลาเจอปัญหาใหญ่  ๆ ไม่

สามารถควบคมุได ้ไม่สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้

สมาชิกคนท่ี 8 มีรูปแบบชีวิตแบบท่ี 4 เพราะพยายามพฒันาตวัเอง  

ผูน้  ากลุ่มสรุปกิจกรรม และให้สมาชิกกลุ่มบอกถึงส่ิงท่ีไดร้บัจากกิจกรรมท่ีท าดังนี ้กลา้ท่ี

จะเล่าเร่ือง ไดร้บัก าลังใจจากสมาชิกในกลุ่ม ได้ใหก้ าลังกับสมาชิกกลุ่ม ไดเ้ขา้ใจสมาชิกกลุ่มใน
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เร่ืองต่าง ๆ มากขึน้ ไดเ้ขา้ใจตัวเองมากขึน้ ไดเ้ห็นมุมมองของคนอื่นท่ีเราอาจไม่เคยไดเ้ห็น ผูน้  า

กล่าวปิดกลุ่มการท ากิจกรรมครัง้ท่ี 2   

 

คร้ังที่ 3 ปลุกพลังความกล้า 

ผูน้  ากลุ่มกล่าวทกัทายและตอ้นรบัสมาชิกกลุ่ม และแจง้วตัถปุระสงคข์องการใหค้ าปรกึษา

กลุ่มในวนันี ้คือ เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดต้ระหนกัว่าความผิดพลาดเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ได ้และปลกุพลัง

ความกล้าด้านอารมณ์ ความรูสึ้กของตนเอง โดยผู้น ากลุ่มชวนให้สมาชิกกลุ่มได้นึกถึงบุคคล

ตน้แบบท่ีมีลกัษณะของคนท่ีไม่กลวัความผิดพลาด คิดว่าความผิดพลาดเป็นส่ิงธรรมดา บุคคลนั้น

เป็นใคร โดยบอกเล่าความคิดความรูสึ้กเป็นแบบการติดแฮชแท็ก เป็นขอ้ความท่ีมีความสัน้ อ่าน

แลว้ไดใ้จความ โดยใหส้มาชิกเขียนลงในกระดาษ และใหส้มาชิกถ่ายทอดขอ้ความใหส้มาชิกกลุ่ม

ไดฟั้งว่าขอ้ความคืออะไร เกี่ยวขอ้งหรือสมัพนัธก์บัตวัเราอย่างไร  

สมาชิกคนท่ี 1 #ธรรมชาติธรรมดาไม่ตอ้งกงัวล  

สมาชิกคนท่ี 2 #พรุง่นีเ้ร่ิมใหม่ได ้ 

สมาชิกคนท่ี 3 #เร่ิมตน้ใหม่กบัส่ิงท่ีดีกว่า  

สมาชิกคนท่ี 4 #ถา้มนัแย่ก็แค่ลองอีกรอบ  

สมาชิกคนท่ี 5 #สูเ้พื่ออนาคต 

สมาชิกคนท่ี 6 #อย่าไปยึดติดกบัอดีต 

สมาชิกคนท่ี 7 #อปุสรรคคือหนทางเห็นความส าเร็จ 

สมาชิกคนท่ี 8 #บทเรียนชีวิต (อดีตท่ีผิดพลาดไปคือบทเรียนของเรา) 

ผูน้  ากล่าวสรุปแฮชแท็กว่าแต่ละคนต่างก็มีแอชแท็กประจ าตวั ท่ีเป็นเหมือนป้ายความทรง

จ าเล็ก ๆ ส่ิงย า้เตือนเรา ผู้น ากลุ่มกล่าวให้ก าลังใจสมาชิกกลุ่มทุกคน จากนั้นผู้น ากลุ่มสมมติ

สถานการณว์่า “หากพรุง่นีเ้ราตื่นมาแลว้เป็นฮีโร ่เราคิดว่าตวัเองจะเป็นฮีโรแ่บบไหน ภาพท่ีเราเห็น

เป็นอย่างไร” 

สมาชิกคนท่ี 1 คิดว่าตัวเองเป็น ไอรอนแมน  ภาพท่ีเห็นคือ เราพรอ้มช่วยเหลือคน

อื่นแต่ตวัเราเองก็ยงัมีขอ้ผิดพลาดบา้ง 
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สมาชิกคนท่ี 2 เป็นฮีโรพ่ลงับวก เพราะอยากเห็นคนท่ีเศรา้มีความสขุ ไม่จมอยู่กบั

ความเศรา้ 

สมาชิกคนท่ี 3 เป็นฮีโรท่ี่คอยสนบัสนนุคนอื่น อยากดแูลอยู่เคียงขา้งคนท่ีล าบาก  

สมาชิกคนท่ี 4 เป็นเดอะฮกั ท่ีคอยช่วยเหลือคนอื่น 

สมาชิกคนท่ี 5 โดเรม่อน เพราะ อยากช่วยคนรอบขา้ง 

สมาชิกคนท่ี 6 อศัวิน ชอบช่วยเหลือผูอ้ื่น ปกป้องผูอ้ื่น เท่าท่ีจะท าได ้

สมาชิกคนท่ี 7 คิดว่าตวัเองเป็น พาวเวอรพ์บัเกิลล ์เพราะ ไม่ย่อทอ้ต่ออปุสรรค 

สมาชิกคนท่ี 8 เป็นฮีโรพ่ลงับวก เพราะ ตัวเองมีความทกุขอ์ยู่ตลอด ภาพท่ีเห็นคือ 

เราไม่ค่อยเครียดและมีความสขุ 

เมื่อสมาชิกกลุ่มทกุคนบอกถึงฮีโรท่ี่ตัวเองอยากจะเป็นครบทกุคนแลว้ ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิก

ส่งต่อก าลังใจซึ่งกันและกัน ต่อจากนั้นผู้น ากลุ่มกล่าวน าว่า “ทุกคนต่างก็มีฮีโร่ในดวงใจของเรา 

คอยเคียงขา้งเรา ไม่ว่าวันนั้นเราจะเผชิญกับอุปสรรคหรือเรื่องท่ีเข้ามากระทบใจเรา ในครัง้นีจ้ึง

อยากจะปลกุพลงัความกลา้ อย่างนอ้ยพวกเราก็ไดป้ลกุฮีโรใ่นใจของเราขึน้มาแลว้” ผูน้  ากลุ่มกล่าว

ให้ก าลังใจและส่งก าลังต่อให้กับสมาชิกในกลุ่ม ผู้น ากลุ่มพูดเปรียบเทียบเชิงอุปมาว่า “ชีวิตก็

เหมือนกับรถยนต์ท่ีเรานั่ งในรถแม้ว่าเราไม่ได้เหยียบคันเร่งแต่เราก็เสียบกุญแจและได้ลอง

เครื่องยนตแ์ลว้” ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มใหก้ าลังใจกับเพื่อนสมาชิกทกุคนในกลุ่ม และใหส้มาชิก

กลุ่มร่วมกันสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากการเขา้กลุ่มในครัง้นี ้โดยข้อคิดจากสมาชิกมีดังนี ้“ไดร้บัก าลังใจ

และพลงับวกจากทุกคนในกลุ่ม ท าใหรู้ว้่าเราไม่สูแ้ค่คนเดียวยังมีคนอื่น ๆ ในกลุ่มอยู่เคียงขา้งและ

สูไ้ปดว้ยกนั” จากนัน้ผูน้  ากลุ่มกล่าวปิดกลุ่มและนดัเจอกนัในครัง้ต่อไป 

  

คร้ังที่ 4 ส ารวจความคิด ความเชื่อ 

ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายและตอ้นรบัสมาชิกกลุ่ม และทบทวนขอ้ตกลงของกลุ่มท่ีได้สรา้ง

รว่มกนั จากนัน้ผูน้  ากลุ่มแจง้วตัถุประสงคข์องการใหค้ าปรกึษากลุ่มในวนันี ้คือ เพื่อใหส้มาชิกกลุ่ม

ไดฝึ้กโตแ้ยง้ และแยกแยะความคิด ความเชื่อท่ีไม่สมเหตสุมผล และส ารวจความคิด ความเชื่อท่ีไม่

สมเหตุสมผลท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมไม่กลา้ของตนเอง ผูน้  ากลุ่มกล่าวน าว่า “อาจมีบางครัง้ ท่ีเรามี

ความคิดท่ีเขม้งวดกับตัวเองโดยท่ีเราเองไม่รูว้่าเราก าลังเป็นอยู่” จากนั้นผูน้  ากลุ่มน าเหตุการณ์ท่ี
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ไดก้ าหนดเป็นสถานการณส์มมติขึน้มาอธิบายใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้ขา้ใจเพิ่มมากขึน้ และใหส้มาชิก

ได้ฝึกการโต้แย้งความคิด ความเชื่อท่ีไรเ้หตุผล จากสถานการณ์สมมตินี้  โดยสมาชิกมีประโยค

โตแ้ยง้ ดงันี ้

สมาชิกคนท่ี 1 โตแ้ยง้ว่า “เราไม่ไดโ้ง่และไม่ไดไ้รค้วามสามารถ แต่เราอาจจะยัง

พยายามไม่มากพอเท่ากบัคนอื่นท่ีเขาสอบติดมหาวิทยาลยัเราแค่ตอ้งหามหาวิทยาลยัอื่นเรียนต่อ” 

สมาชิกคนท่ี 2  ใหก้ าลงัตวัเองว่าเราพยายามเต็มท่ีแลว้ ท่ีน่ีอาจจะไม่ใช่ที่ของเรา 

สมาชิกคนท่ี 3 โตแ้ยง้ว่า “การไม่ติดมหาวิทยาลยัไม่ไดเ้ป็นตัวตัดสินว่าเราโง่หรือ

ไรค้วามสามารถ แต่เป็นตัวของเราต่างหากท่ีตดัสินตัวเองว่าเราท าส่ิงนัน้ไม่ได ้ความสามารถของ

คนเรามีหลายอย่างหลากหลายแบบท่ีเราสามารถท าได ้คนท่ีประสบความส าเร็จไม่จ  าเป็นตอ้งติด

มหาวิทยาลัยนู้นนี้ ขอแค่เชื่อมั่ นในความสามารถของตนเองและมุ่งมั่นก็สามารถประสบ

ความส าเร็จไดเ้ช่นกนั” 

สมาชิกคนท่ี 4 การอยู่ในหอ้งคนเดียวบางครัง้ก็เป็นเหมือนกบัการอยู่กบัตวัเอง ได้

คยุกบัตวัเอง ท าใหเ้ราเขา้ใจตัวเองมากขึน้ หากเราอยู่ในจดุท่ีเขา้ใจตวัเองไดม้ากขึน้ จะช่วยท าให้

เราเลิกเสียใจ ท าให้เขารู ้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้โง่ ไม่ได้ไร้ความสามารถ แต่ท่ีไม่ได้ติดใน

มหาวิทยาลัยนั้นอาจเป็นเพราะเกณฑท่ี์ก าหนดไวสู้งเกินไปหรืออาจจะไม่ตรงกับความสามารถท่ี

เขามี จริงๆ หรือส่ิงท่ีเขาท าไดจ้ริงๆ ท่ีนัน้อาจไม่ใช่ที่ของเขา แต่สดุทา้ยแลว้ความพยายามของเขาก็

จะสรา้งความส าเร็จใหก้บัตวัเขาเอง  

ส าหรบัในกรณีของสมาชิกคนท่ี 4 นั้น ผูน้  ากลุ่มชีใ้หเ้ห็นถึงมุมมองท่ีสมาชิกมอง 

ณ ตอนนีว้่า สมาชิกอยู่ในมุมมองท่ีทุกคนนั้นมองเห็นทอ้งฟ้า ผูน้  ากลุ่มชวนใหส้มาชิกกลุ่มไดล้อง

ทบทวนอีกครั้งว่าหากเราเป็นท้องฟ้าว่าแล้วคิดแบบความคิดแบบความคิดข้างต้น เราคิดว่า

ทอ้งฟ้าจะพูดอะไรออกมา โดยใหเ้ป็นประโยคท่ีเขาพูดกบัตวัเอง ทัง้นีม้ีสมาชิกกลุ่มตอบดงันี ้“ลม้

ไดก้็ลกุใหม่ได”้ “ช่างมนัเถอะมนัผ่านมาแลว้ท ามหาวิทยาลยัต่อไปใหติ้ดแลว้กนั” 

ผูน้  ากลุ่มอธิบายต่อถึงการเกิดความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลเกิดขึน้ ท่ีเป็นความคิดท่ีเขม้งวด

กบัตวัเอง และหากไดล้องฝึกการโตแ้ยง้ถึงความคิดความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผล เนน้ย า้กบัสมาชิก

ว่าในการโตแ้ยง้ควรจะมองใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นตรรกะ(เหตผุล) ดา้นความจริงและ ดา้นประโยชน ์

จะส่งผลใหเ้ราค่อย ๆ เปล่ียนแปลงความคิดของตนเองได ้จากนั้นผูน้  ากลุ่มอธิบายถึงผลท่ีเกิดจาก
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การเปล่ียนแปลงความคิดความเชื่อท่ีไรเ้หตุผลใหก้ลายความคิดความเชื่อท่ีสมเหตุสมผล โดยให้

สมาชิกทุกคนไดดู้การด์ความคิดความเชื่อท่ีไรเ้หตุผล และแสดงความคิดเห็น/โตแ้ยง้ต่อการด์แต่

ละใบ ผู้น ากลุ่มถามสมาชิกกลุ่มว่าจากการด์ทั้ง 11 ใบ หากให้เลือกคิดว่าเหตุการณ์ใดในอดีต

จนถึงปัจจุบันท่ีสอดคลอ้งกบัการด์เหล่านั้น และมีประเด็นใดท่ีคลา้ยกับเหตุการณใ์นอดีตท่ีแสดง

ถึงพฤติกรรมความไม่กลา้ในปัจจุบันของตัวเราท่ีสอดคลอ้งกับการด์เหล่านั้น โดยใหส้มาชิกกลุ่ม

รว่มแสดงความคิดเห็นท่ีผ่านมาว่ามีประเด็นใดท่ีคลา้ยกับเหตกุารณใ์นอดีตจนถึงปัจจุบันท่ีแสดง

ถึงพฤติกรรมไม่กลา้ของเรา ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกทุกคนไดบ้ันทึกลงในตารางเร่ือง เรื่องราวของฉัน 

เพื่อเป็นการฝึกการโตแ้ยง้ความคิดความเชื่อท่ีไรเ้หตผุลเป็นการบา้น  

ในขั้นยุติกลุ่มผู้น ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มใหก้ าลังใจกับเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และให้

สมาชิกกลุ่มรว่มกนัสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากการเขา้กลุ่มในครัง้นี ้โดยขอ้คิดจากสมาชิกมีดงันี ้ 

“ไดฟั้งมมุมองหลายแง่จากคนอื่น ๆ”  

“ไดฝึ้กโตแ้ยง้เหตผุลท่ีเราควรจะโตแ้ยง้กบัมนับา้ง”  

“ไดท้บทวนตนเองและมองเห็นปัญหาของคนอื่น”  

ผูน้  ากลุ่มเน้นย า้เร่ืองการท าแบบฝึก “เรื่องราวของฉัน” กับสมาชิกในกลุ่ม และกล่าวปิด

กลุ่มพรอ้มนดัเจอกนัในครัง้ต่อไป 

 

คร้ังที่ 5 ปลุกพลังความกล้า (ด้านความคิด ความเชื่อ) 

ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายและตอ้นรบัสมาชิกกลุ่ม และทบทวนขอ้ตกลงของกลุ่มท่ีได้สรา้ง

รว่มกนั จากนัน้ผูน้  ากลุ่มแจง้วตัถุประสงคข์องการใหค้ าปรกึษากลุ่มในวนันี ้คือ เพื่อใหส้มาชิกกลุ่ม

ไดป้ลกุพลังความกลา้ดา้นความคิด ความเชื่อท่ีสมเหตสุมผลของตนเอง และเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มได้

เขา้ถึงอารมณข์องตนเอง สามารถมองเห็นพลงัท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้

ในขั้นด าเนินการ ผูน้  ากลุ่มชวนใหส้มาชิกกลุ่มไดแ้ลกเปล่ียนความคิดความเชื่อของทุกคน

ผ่านงานท่ีมอบหมายในครั้งท่ีแล้ว โดยจะไม่มีการตัดสินว่า ส่ิงท่ีสมาชิกแต่ละคนกล่าวเป็น

ความคิดท่ีถกูตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผล อยากใหส้มาชิกกลุ่มทกุคนได้

ยอมรบัความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม และร่วมแลกเปล่ียนความคิดท่ีเป็นเชิงบวกใหแ้ก่สมาชิก

รว่มกัน ต่อจากนั้นผูน้  ากลุ่มแจกการด์ GPS และปากกา เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้ขียนค าพูดใหม่ท่ี
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สมาชิกตอ้งการจะเปล่ียนแปลงลงไปในการด์ ในขั้นนีผู้น้  ากลุ่มใชเ้ทคนิคการสอนในการเผชิญกับ

การพดูกบัตนเอง (Teaching coping self-statement) ดว้ยการใหส้มาชิกกลุ่มเผชิญกบัการพดูกับ

ความรูสึ้กอย่างมีเหตผุล และโตแ้ยง้ความเชื่อท่ีไรเ้หตผุลดว้ยการเปล่ียนค าพดู เพื่อใชเ้ป็นระบบน า

ทางทัศนะใหม่ท่ีมีเหตุผลมากขึน้แก่ตนเอง ตัวอย่างค าพูดท่ีสมาชิกใชโ้ตแ้ยง้ความเชื่อท่ีไรเ้หตุผล

ของตนเอง 

สมาชิกคนท่ี 1 เราได้พยายามอย่างเต็มท่ีท่ีสุดแล้วสุดความสามารถโดยการ

มุ่งมั่นและตัง้ใจ 

สมาชิกคนท่ี 2 เราไดช้่วยเหลือเพื่อนเต็มท่ีท่ีสุดแลว้แต่ไม่ใช่ช่วยแกไ้ขปัญหาทัง้หมด 

สมาชิกคนท่ี 3 เราไม่จ าเป็นตอ้งใหท้กุคนในโลกนีม้าชอบเรา 

ในขั้นยุติกลุ่มผู้น ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มใหก้ าลังใจกับเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และให้

สมาชิกกลุ่มรว่มกันสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากการเขา้กลุ่มในครัง้นี ้และกล่าวปิดกลุ่มพรอ้มนัดเจอกันใน

ครัง้ต่อไป 

 

คร้ังที่ 6 ซื่อตรงต่อตนเอง 

ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายและตอ้นรบัสมาชิกกลุ่ม และทบทวนขอ้ตกลงของกลุ่มท่ีได้สรา้ง

รว่มกนั จากนัน้ผูน้  ากลุ่มแจง้วตัถุประสงคข์องการใหค้ าปรกึษากลุ่มในวนันี ้คือ เพื่อใหส้มาชิกกลุ่ม

ตระหนกัในความตอ้งการของตนเอง และเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มซื่อตรงต่อความตอ้งการของตนเอง 

ในขัน้ด าเนินการ ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกทบทวนเกี่ยวกบักิจกรรม GPS ในครัง้ท่ี 5 และชวน

สมาชิกกลุ่มดูแผนภาพ “ทางเลือกของเรา” ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดโลกแห่งคุณภาพ (Quality 

World) ซึ่งเป็นโลกท่ีบุคคลตอ้งการความชัดเจนในตัวเอง เพื่อน าไปสู่กระบวนการท่ีท าใหเ้กิดการ

เปลี่ยนแปลง และใชส้รรพนาม “เรา” เพื่อเนน้ความตอ้งการใหเ้กิดความรว่มมือกนัระหว่างสมาชิก

ในกลุ่มและผู้น ากลุ่ม โดยอธิบายประกอบแผนภาพว่า “ในบางครัง้เวลาท่ีเราจะลงมือท าอะไร

บางอย่าง เราจะมีความรูสึ้กกล้า ๆ กลัว ๆ ทั้งกลัวพลาด กลัวท าออกมาไม่ดี กลัวตนเองจะ

ลม้เหลว เพราะภาพท่ีเรารบัรูน้ั้น เรามองเห็นความเส่ียงท่ีจะไม่ส าเร็จและลม้เหลว เราจึงไม่เลือกท่ี

จะอยู่ข้างความต้องการของตนเองด้วยการไม่ลงมือท า แต่ลึก ๆ แล้วเรายังมีความต้องการท่ี

อยากจะท าใหส้ าเร็จอยู่ ซึ่งถา้เรามวัแต่กลา้ ๆ กลัว ๆ ความตอ้งการของเราจะไม่เกิดขึน้ ดังนัน้หาก
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เรามีความตอ้งการชัดเจนแลว้ เราแค่เลือกออกจากความรูสึ้ก กลา้ ๆ กลัว ๆ และลงมือท า เพราะ

การท่ีเราตดัสินใจเลือกท าส่ิงใด นั่นคือการท่ีเราเลือกท่ีจะอยู่ขา้งความตอ้งการของตนเองและไม่ว่า

ผลจะเป็นอย่างไรเราก็ยอมรบัได”้ จากนัน้ผูน้  ากลุ่มเริ่มส ารวจความตอ้งการของสมาชิกกลุ่ม (W: 

Want) ดว้ยค าถาม ดงันี ้(1) “เราตอ้งการอะไร” (2) “ส่ิงท่ีตอ้งการนัน้ อะไรท่ีมีแลว้” และ (3) “ส่ิงท่ี

ตอ้งการแต่ยังไม่ไดร้บัคืออะไร” โดยใหส้มาชิกกลุ่มบันทึกค าตอบลงในตาราง “ความตอ้งการของ

ฉัน” ในใบกิจกรรม “รถยนตข์องฉัน” และรว่มสนทนาแลกเปลี่ยนกนัภายในกลุ่ม 

สมาชิกคนท่ี 1  

1) ความตอ้งการ คือ สอบติดมหาวิทยาลยัท่ีฝันไว ้เคลียรค์อสนท่ี์ทิง้ไวเ้พื่อท่ีจะได้

เร่ิมอ่านหนงัสือ เชื่อมั่นในทางเลือกของตนเองท่ีเลือกไว ้ 

2) ส่ิงท่ีตอ้งการแต่มีแลว้ คือ มีคอสนอ์ยู่เยอะแต่ยงัไม่เร่ิมสกัที 

3) ส่ิงท่ีต้องการแต่ยังไม่ได้รับ คือ ยังไม่มั่นใจในแนวทางท่ีเลือกไว้ว่าเป็นส่ิงท่ี

ตอ้งการจริง ๆ หรือไม่ 

สมาชิกคนท่ี 2 

1) ความตอ้งการ คือ เป็นสัตวแพทย ์อยากเปิดสถานรบัเลีย้งสัตวท่ี์ไม่มีเจา้ของ 

ใหร้กัษาฟรีส าหรบัคนท่ีมีสตัวเ์ลีย้งแต่ไม่มีเงินจ่าย 

2) ส่ิงท่ีตอ้งการแต่มีแลว้ คือ ยงัไม่มี 

3) ส่ิงท่ีตอ้งการแต่ยงัไม่ไดร้บั คือ ความตอ้งการตามดา้นบน 

สมาชิกคนท่ี 3 

1) ความตอ้งการ คือ เป็นนกัดนตรี นกัรอ้ง 

2) ส่ิงท่ีตอ้งการแต่มีแลว้ คือ สามรถเล่นดนตรี รอ้งเพลงได ้

3) ส่ิงท่ีตอ้งการแต่ยงัไม่ไดร้บั คือ ไม่สามารถน ามาหารายไดเ้พื่อช่วยแบ่งเบาพ่อแม่ได ้

สมาชิกคนท่ี 4 

1) ความตอ้งการ คือ กลา้รอ้งเพลง อยากรอ้งเพลงใหเ้พราะและมีคนชื่นชม 

2) ส่ิงท่ีตอ้งการแต่มีแลว้ คือ เสียง และเนือ้รอ้งท่ีอยู่ในความจ า 

3) ส่ิงท่ีตอ้งการแต่ยงัไม่ไดร้บั คือ ค าชื่นชม 
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สมาชิกคนท่ี 5 

1) ความตอ้งการ คือ มีความมั่นใจในตนเอง เคลียการบา้นท่ีคา้งอยู่อยากสอบติด

ในคณะบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2) ส่ิงท่ีตอ้งการแต่มีแลว้ คือ เคลียรก์ารบา้น เร่ิมอ่านหนงัสือ 

3) ส่ิงท่ีต้องการแต่ยังไม่ไดร้ับ คือ ยังไม่ค่อยมั่นใจ อยากสอบติดในคณะบัญชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สมาชิกคนท่ี 6 

1) ความตอ้งการ คือ สอบติดในคณะท่ีตัง้ใจไว ้ตอ้งการใหโ้รงเรียนเปิด 

2) ส่ิงท่ีตอ้งการแต่มีแลว้ คือ เตรียมตวัอ่านหนงัสือบา้งแลว้ 

3) ส่ิงท่ีตอ้งการแต่ยงัไม่ไดร้บั คือ ไดเ้รียนนคณะท่ีชอบ โรงเรียนยงัเปิด 

สมาชิกคนท่ี 7  

1) ความตอ้งการ คือ ตอ้งการพัฒนาตนใหเ้ก่งขึน้ดา้นการเรียนและกีฬา ตอ้งการ

เลีย้งสนุขัหรือแมวสกัตวั 

2) ส่ิงท่ีตอ้งการแต่มีแลว้ คือ มีเพื่อนท่ีสนิทมาก ๆ แลว้ 

3) ส่ิงท่ีตอ้งการแต่ยังไม่ไดร้บั คือ ยงัหามาหวิทยาลยัท่ีตอ้งการเรียนไม่ได ้และยัง

ไม่รูว้่าตนเองจะเรียนอะไร 

สมาชิกคนท่ี 8 

1) ความตอ้งการ คือ มีความคิดและคิดเลขใหเ้ร็ว 

2) ส่ิงท่ีตอ้งการแต่มีแลว้ คือ ความจ าท่ีดี 

3) ส่ิงท่ีตอ้งการแต่ยงัไม่ไดร้บั คือ ไหวพริบปฎิภาณและความรวดเร็ว 

ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มลองนึกถึงโลกแห่งคณุภาพในความคิดของตนเอง โดยอธิบายว่า  

“โลกแห่งคณุภาพ เป็นโลกท่ีบุคคลตอ้งการความชดัเจนในตวัเอง” โดยใหส้มาชิกกลุ่มมอง

โลกแห่งคุณภาพเป็น “จุดหมายปลายทาง” ท่ีตนเองนึกถึงเมื่อเขา้ไปใน “รถยนต์” ซึ่งเปรียบเป็น

พฤติกรรมทั้งหมดของตนเอง และให้สมาชิกลุ่มเขียน “จุดหมายปลายทาง” ของตนเองเป็น

ขอ้ความสัน้ ๆ ลงในใบกิจกรรม “รถยนตข์องฉัน” โดยพิจารณาจากตาราง “ความตอ้งการของฉัน” 

จากนัน้ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มพดูคยุเกี่ยวกบัทิศทางของพฤติกรรมและแนวทางการปฏิบติั ผูน้  า



  204 

กลุ่มท าหนา้ท่ีเป็นกระจกสะท้อนเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดม้ีการรบัรูท่ี้เพิ่มขึน้และมีความเขา้ใจตนเอง 

ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญในการเปล่ียนแปลง โดยถามว่า “เราคิดว่าจุดหมายปลายทางท่ีเราเลือกนั้น

เป็นประโยชนก์บัเราอย่างไร” และ “เราตอ้งการท าอะไรเพื่อใหเ้กิดความแตกต่างจากสัปดาหท่ี์ผ่าน

มา” เพื่อกระตุ้นใหส้มาชิกกลุ่มระบุการกระท าท่ีสนับสนุนความรูสึ้กของพวกเขาเพื่อสรา้งความ

ตระหนกัในการพัฒนาความซื่อตรงของสมาชิกกลุ่ม จากนัน้ใหเ้ขียนส่ิงท่ีตนเองคิดประเด็นค าถาม

ทัง้ 2 ขอ้ลงในใบกิจกรรม “รถยนตข์องฉัน” เป็นขอ้ความสัน้ ๆ และน าเสนอความคิดภายในกลุ่ม 

เพื่อเป็นการกระตุน้ใหส้มาชิกกลุ่มมองว่าการกระท านัน้ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

สมาชิกคนท่ี 1 จดุหมายปลายทาง กลา้รอ้งเพลงและไดร้บัค าชม 

สมาชิกคนท่ี 2 จดุหมายปลายทาง ไดเ้รียนในคณะท่ีอยากเขา้ในมหาวิทยาลยัท่ีหวงัไว ้

สมาชิกคนท่ี 3 จุดหมายปลายทาง ได้เป็นนักรอ้งและนักดนตรีอย่างเต็มตัว มี

อาชีพท่ีมั่นคง 

สมาชิกคนท่ี 4 จดุหมายปลายทาง เป็นสตัวแพทย ์

สมาชิกคนท่ี 5 จดุหมายปลายทาง สอบติดในคณะจิตวิทยา 

สมาชิกคนท่ี 6 จดุหมายปลายทาง มีมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการและอาชีพท่ีมั่นคง 

สมาชิกคนท่ี 7 จดุหมายปลายทาง คิดเลขเร็วไดแ้ละถกูตอ้งแม่นย า 

สมาชิกคนท่ี 8 จดุหมายปลายทาง สอบติดในคณะท่ีหวงัไวแ้ละมีอาชีพท่ีมั่นคง 

ผูน้  ากลุ่ม ถามสมาชิกต่อไปว่า “คิดว่าจดุหมายปลายทางท่ีเลือกมีประโยชนก์บัเราอย่างไร 

และ ตอ้งการท าอะไรเพื่อใหเ้กิดความแตกต่างจากสปัดาหท่ี์ผ่านมา” 

สมาชิกคนท่ี 1 จุดหมายปลายทางท่ีเลือกมีประโยชน์ คือ ท าให้เราได้พิสูจน์

ตนเองและเลียงดูพ่อแม่ได้ ส่ิงท่ีท าเพื่อให้เกิดความแตกต่าง คือ พยายามท าให้ตัวเองกล้า

แสดงออกใหม้ากกว่านี ้

สมาชิกคนท่ี 2 จดุหมายปลายทางท่ีเลือกมีประโยชน ์คือ มีความมั่นใจมากขึน้ไม่

ว่าในสถานการณไ์หน ๆ ส่ิงท่ีท าเพือ่ใหเ้กิดความแตกต่าง คือ ฝึกรอ้งเพลงใหม้ากกว่าเดิม 

สมาชิกคนท่ี 3 จุดหมายปลายทางท่ีเลือกมีประโยชน์ คือ เมื่อเรียนจบไปจะมี

ความสขุกบัส่ิงท่ีเราชอบ ส่ิงท่ีท าเพื่อใหเ้กิดความแตกต่าง คือ จริงจงัและอ่านหนงัสือ 
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สมาชิกคนท่ี 4 จุดหมายปลายทางท่ีเลือกมีประโยชน ์คือ มีอาชีพท่ีมั่งคงเลีย้งดู

ครอบครวัได ้ส่ิงท่ีท าเพื่อใหเ้กิดความแตกต่าง คือ อ่านหนงัสืออย่างจริงจงั 

สมาชิกคนท่ี 5 จดุหมายปลายทางท่ีเลือกมีประโยชน ์คือ ตัวเรามีความสขุ ไดอ้ยู่

กบัส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีท าเพื่อใหเ้กิดความแตกต่าง คือ ตัง้ใจเรียน ศึกษาเร่ืองสตัวท์กุชนิด 

สมาชิกคนท่ี 6 จุดหมายปลายทางท่ีเลือกมีประโยชน ์คือ สามารถท างานท่ีรกัได้ 

ส่ิงท่ีท าเพื่อใหเ้กิดความแตกต่าง คือ กลา้ตดัสินในส่ิงท่ีตอ้งการได ้

สมาชิกคนท่ี 7 จดุหมายปลายทางท่ีเลือกมีประโยชน ์คือ ไดท้ าอาชีพท่ีใฝ่ฝัน คือ 

เลขานกุาร ส่ิงท่ีท าเพื่อใหเ้กิดความแตกต่าง คือ หมั่นฝึกฝน และทบทวนความรู ้

สมาชิกคนท่ี 8 จุดหมายปลายทางท่ีเลือกมีประโยชน์ คือ คิดเลขเร็วโดยไม่

เสียเวลามากเกินไป ส่ิงท่ีท าเพื่อใหเ้กิดความแตกต่าง คือ ฝึกฝนใหเ้ยอะกว่าเดิม 

จากนั้นผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มด าเนินการประเมิน (E: Evaluation) โดยประเมินทิศทาง

ใหม่ของ พฤติกรรมว่าสามารถตอบสนองความตอ้งการของตวัสมาชิกหรือไม่ โดยถามว่า “...เราจะ

รูสึ้กอย่างไรหากไปถึงจดุหมายปลายทางไดส้ าเร็จ...” จากนั้นผูน้  ากลุ่มไดใ้หส้มาชิกกลุ่มเขียนการ

ประเมินความต้องการของตนเองลงในใบกิจกรรม “รถยนต์ของฉัน” เป็นข้อความสั้น ๆ และ

น าเสนอความคิดเป็นล าดบัถดัมา 

สมาชิกคนท่ี 1 รูสึ้กภมูิใจ 

สมาชิกคนท่ี 2 รูสึ้กภมูิใจในตนเอง รูสึ้กมีความสขุในส่ิงท่ีท าและส าเร็จแลว้ 

สมาชิกคนท่ี 3 ดีใจที่เราไปถึงจดุหมายได ้โดยไม่ตอ้งพึ่งพาใครใหม้าก 

สมาชิกคนท่ี 4 ดีในและภมูิใจในตนเอง 

สมาชิกคนท่ี 5 ดีใจและมั่นใจ 

สมาชิกคนท่ี 6 ภมูิใจและมีความสขุ 

สมาชิกคนท่ี 7 มีความสขุและรูสึ้กภมูิใจในตนเอง 

สมาชิกคนท่ี 8 ดีใจที่ช่วยเหลือพ่อแม่ได ้

ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มพูดคุยถึงระดับการตกลงใจของสมาชิกกลุ่มว่าจะมีผลอย่างไร

ต่อการเปล่ียนแปลง โดยถามว่า “เราคิดว่าเราจะท าอย่างจริงจงัมากนอ้ยแค่ไหน” เพื่อเปิดโอกาส

ใหส้มาชิกกลุ่มส ารวจตนเองถึงระดับการแสดงความรบัผิดชอบต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน
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ปัจจบุนัซึ่งเป็นความตอ้งการของตนเอง และใหส้มาชิกกลุ่มแสดงความคิดของตนเองเป็นขอ้ความ

สัน้ ๆ ภายในกลุ่ม 

สมาชิกคนท่ี 1 มาก (ไม่เครง่เครียด) 

สมาชิกคนท่ี 2 พยายามอย่างหนกั 

สมาชิกคนท่ี 3 ท าจนกว่าจะส าเร็จ 

สมาชิกคนท่ี 4 พยายามท าใหดี้ 

สมาชิกคนท่ี 5 ไม่มากไม่นอ้ย ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ฝืนตวัเอง 

สมาชิกคนท่ี 6 รูสึ้กยงัไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ 

สมาชิกคนท่ี 7 จริงจงัแบบพอดี ๆ 

สมาชิกคนท่ี 8 จริงจงัมากและพยายาใหส้ าเร็จใหไ้ด ้

เมื่อสมาชิกกลุ่มตัดสินใจและยอมรับผลท่ีจะเกิดขึน้จากการเลือกลงมือท าตามความ

ต้องการของตนเอง ในขั้นนี้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มวางแผน ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ี

น าไปสู่การพัฒนาความซื่อตรง โดยถามว่า “เราจะท าอย่างไรเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีเรา

เลือก” และอธิบายเพิ่มเติมว่าแผนท่ีสมาชิกกลุ่มเลือกควรเป็นแผนท่ีง่าย สามารถปฏิบัติไดจ้ริงใน

ระยะเวลาอันสัน้และเห็นผล จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มเขียนลงในใบกิจกรรม “รถยนตข์องฉัน” ผูน้  า

กลุ่มใหก้ าลงัใจแก่สมาชิกกลุ่มท่ีซื่อตรงกบัความตอ้งการของตนเอง โดยพดูใหก้ าลงัใจว่า “ถา้ชีวิต

เปรียบเสมือนรถยนต ์อย่างนอ้งเราก็ไดก้ลา้ท่ีจะซื่อตรงต่อความตอ้งการของตนเองดว้ยการเลือก

ไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีเราเลือกเอง” จากนัน้จึงมอบหมายใหส้มาชิกกลุ่มกลบัไปคิดรายละเอียด

เพิ่มเติมในส่วนของแผนท่ีตนเองคิดเป็นการบา้นและน าเสนอในการใหค้ าปรกึษาครัง้ต่อไป 

ขัน้ยติุกลุ่มผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกรว่มกนัสรุปประเด็นส าคญัและส่ิงท่ีไดจ้ากการสนทนาครัง้นี ้

และเน้นย า้ถึงความรบัผิดชอบต่อการบา้นท่ีมอบหมายแก่สมาชิกกลุ่ม ผูน้  ากลุ่มเนน้ย า้เร่ืองการ

เก็บรกัษาความลบั และนดัหมายการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ต่อไป 

 

คร้ังที่ 7 ความเพียร 

ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายและตอ้นรบัสมาชิกกลุ่ม และทบทวนขอ้ตกลงของกลุ่มท่ีได้สรา้ง

รว่มกนั จากนัน้ผูน้  ากลุ่มแจง้วตัถุประสงคข์องการใหค้ าปรกึษากลุ่มในวนันี ้คือ เพื่อใหส้มาชิกกลุ่ม
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ไดม้ีการวางแผนไปสู่เป้าหมายไดอ้ย่างเป็นระบบ และเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเกิดความตัง้ใจไม่ลม้เลิก

แผนการและตัง้มั่นในความเพียรของตนเอง 

ในขั้นด าเนินการผู้น ากลุ่มชวนสมาชิกพูดคุยเกี่ยวกับการบ้านท่ีไดม้อบหมายในการให้

ค าปรึกษากลุ่มครั้งท่ี 6 และให้สมาชิกกลุ่มน าเสนอการบ้านท่ีได้รับมอบหมายและแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเชิงบวกภายในกลุ่ม ผูน้  ากลุ่มถามความสมคัรใจสมาชิกท่ีอยากน าเสนอ เมื่อสมาชิกท่ี

อาสาน าเสนอไดน้ าเสนอการแนวทางการวางแผนไปแลว้นั้น ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกท่ีเหลือรว่มกันให้

ขอ้เสนอแนะแก่สมาชิกท่ีน าเสนอ โดยการน าเสนอของสมาชิกท่ีเป็นตวัแทนอาสาน าเสนอแต่ละคน 

มีดงันี ้ 

สมาชิกคนท่ี 1 ฝึกการกลา้รอ้งเพลง ไปศึกษาเสียงของตัวเองก่อนว่าเหมาะกับ

เพลงประเภทไหน เปรียบเทียบกับประเภทท่ีชอบ ศึกษาเนือ้นอ้ง จ าเนือ้รอ้งใหไ้ด ้และฝึกรอ้ง โดย

ตนเองมีพืน้ฐานเรื่องการพูดต่อท่ีชุมชนอยู่แลว้ กลา้พดูอยู่แลว้ แต่แค่ไม่กลา้รอ้งเพลง อาจะโทรไป

หาเอนสนิทและรอ้งเพลงให้เพื่อนท่ีสนิทฟังก่อน แล้วอาจจะพัฒนาการรอ้งเป็นกลุ่ม รอ้งในหอ้ง 

และสดุทา้ยก็ลองไปรอ้งในท่ีมีคนเยอะๆ และอาจจะท าใหก้ลา้รอ้งเพลงขึน้ 

สมาชิกคนท่ี 2 หนูอยากเป็นสัตวแพทย ์ในหน่ึงวันจะหาหนังสือเกี่ยวกับสตัว ์ถา้

หาไม่ไดจ้ริง ๆ ก็จะศึกษาพฤติกรรมของสตัวใ์นบา้นหรือรอบบา้นก่อน ว่าสตัวม์ีพฤติกรรมอย่างไร  

สมาชิกคนท่ี 3 อยากคิดเลขเร็ว การวางแผนในหน่ึงวันของหนูคือจะรวบรวม

เทคนิคต่าง ๆ ท่ีท าให้คิดเลขเร็ว และหาแบบฝึกมานั่งท า และตัง้เวลาในแต่ละครัง้ทุก ๆ รอบ ใน

รอบต่อไปก็จะตัง้เวลาใหเ้ร็วขึน้  

สมาชิกคนท่ี 4 คณะท่ีจะเขา้ใชค้ะแนนภาษาอังกฤษ กับคณิตศาสตรเ์ยอะเป็น

ส่วนมาก แลว้หนอู่อนภาษาองักฤษ หนกู็จะเนน้ติวองักฤษใหม้าก ๆ รวมทัง้วิชาคณิตดว้ย  

ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกท่ีได้น าเสนอแผนการแต่ละคนและสมาชิกท่ีร่วมกันให้

ขอ้เสนอ จากนัน้ผูน้  ากลุ่มเชิญชวนสมาชิกเขา้สู่ขัน้ตอนต่อไป โดยการเกริ่นน า ดงันี ้“มนษุยเ์ราเกิด

มาพรอ้มกับความตอ้งการพืน้ฐาน ลองสังเกตตนเองไหมว่า หากเราท าตามแผนท่ีวางไวเ้พื่อไปสู่

จุดหมายปลายทาง จะสามารถตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานส่วนใดของเรา” ผู้น ากลุ่มแจก

ปากกาและ “แบบฟอรม์การตรวจสอบความต้องการพืน้ฐาน” ตามแนวคิดความต้องการของ

มนุษยแ์ละพฤติกรรมท่ีมุ่งหมาย และชีแ้จงใหส้มาชิกกลุ่มฟังว่า “ใหส้มาชิกแต่ละคนอ่านขอ้ความ
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ท่ีเป็นความตอ้งการพืน้ฐานในแบบฟอรม์ท่ีก าหนดให ้จากนัน้ใหท้ าเครื่องหมายถกูหนา้ขอ้ความท่ี

ตรงกบัความตอ้งการของตนเองซึ่งสามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้ โดยพิจารณาว่าหากท าตามแผน

ท่ีวางไว้จะสามารถตอบสนองความต้องการส่วนใดของตนเองบา้ง” จากนั้นผูน้  ากลุ่มให้สมาชิก

กลุ่มแต่ละคนน าเสนอความต้องการพืน้ฐานของตนเองภายในกลุ่ม โดยสมาชิกแต่ละคนเลือก

ขอ้ความท่ีตนกบัความตอ้งการ ดงันี ้

สมาชิกคนท่ี 1 ความรกัและความตอ้งการเป็นเจา้ของ การมีพลงัอ านาจ ความมี

อิสระและอิสรภาพ และความสนกุสนาน 

สมาชิกคนท่ี 2 ความรกัและความต้องการเป็นเจ้าของ การมีพลังอ านาจ และ

ความสนกุสนาน 

สมาชิกคนท่ี 3 การมีพลงัอ านาจ 

สมาชิกคนท่ี 4 การมีพลงัอ านาจ และความมีอิสระและอิสรภาพ 

สมาชิกคนท่ี 5 ความมีอิสระและอิสรภาพ และความสนกุสนาน 

สมาชิกคนท่ี 6 การมีชีวิตรอด ความรกัและความต้องการเป็นเจ้าของ ความมี

อิสระและอิสรภาพ และความสนกุสนาน 

สมาชิกคนท่ี 7 การมีชีวิตรอด ความรกัและความตอ้งการเป็นเจา้ของ การมีพลัง

อ านาจ และความสนกุสนาน 

สมาชิกคนท่ี 8 การมีชีวิตรอด ความรกัและความต้องการเป็นเจ้าของ ความมี

อิสระและอิสรภาพ และความสนกุสนาน 

ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของพฤติกรรมและแนวทางการปฏิบัติ 

ผูน้  ากลุ่มท าหนา้ท่ีเป็นกระจกสะทอ้นเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดม้ีการรบัรูท่ี้เพิ่มขึน้และมีความเขา้ใจ

ตนเอง ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญในการเปล่ียนแปลง โดยถามว่า “ขณะนีเ้รามองเห็นอะไรเกิดขึน้ใน

ตัวเอง หากเราท าตามแผนท่ีวางไวเ้พื่อไปสู่จุดหมายปลายทาง” จากนั้นผูน้  ากลุ่มใหเ้วลาสมาชิก

กลุ่มคิดพรอ้มน าเสนอภายในกลุ่ม 

สมาชิกคนท่ี 1 เห็นว่าตวัเองมีความรบัผิดชอบมากขึน้ มีวินยัมากขึน้ 

สมาชิกคนท่ี 2 เห็นว่าตนเองมีความขยันมากขึน้ ขวนขวาย มาความรูใ้หก้บัตนเอง 

สมาชิกคนท่ี 3 เห็นว่าตนเองเป็นคนท่ีมีความมั่นใจมากยิ่งขึน้  
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สมาชิกคนท่ี 4 เห็นว่าตนเองมีความเป็นอิสระและสนกุสนานมากขึน้ 

สมาชิกคนท่ี 5 เห็นว่าตนเองเป็นคนท่ีท าอะไรเร็วขึน้กว่าเดิม 

สมาชิกคนท่ี 6 เห็นว่าตนเองมีความขยนัและกระตือรือรน้มากขึน้  

สมาชิกคนท่ี 7 เห็นว่าตนเองเขา้ในพฤติกรรมของสตัวม์ากขึน้  

สมาชิกคนท่ี 8 เห็นว่าตนเองตระหนกัความพยายาม 

ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มด าเนินการประเมิน (E: Evaluation) โดยประเมินทิศทางของ

พฤติกรรมว่าสามารถตอบสนองความต้องการของตัวสมาชิกหรือไม่ โดยถามว่า “เราจะรูสึ้ก

อย่างไร หากการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีหวังไว ้เราอาจเจออุปสรรคและต้องใชค้วาม

เพียรในการลงมือท าเพื่อใหเ้ป้าหมายส าเร็จ” เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มส ารวจความคิด ความรูสึ้กของ

ตนเองท่ีมีต่อการใชค้วามเพียรเพื่อไปสู่เป้าหมาย และเพื่อเปิดโอกาสใหป้ระเมินระดับการแสดง

ความรบัผิดชอบความตอ้งการของตนเอง จากนั้นผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มน าเสนอความคิดเป็น

ล าดบัถดัมาภายในกลุ่ม  

สมาชิกคนท่ี 1 ประหลาดใจและกลัว กล่าวคือ ไม่คิดว่าจะเกิดปัญหานีข้ึน้ พอมี

ปัญหานีข้ึน้ก็จะกลวัและกงัวลว่าจะแกปั้ญหาอย่างไร  

สมาชิกคนท่ี 2 อปุสรรคเหมือนกบัประสบการณืชีวิตอย่างหน่ึง สมมติว่าเราสามารถ

ผ่านมนัมาไดถ้ึงแมว้่ามนัจะยากแค่ไหน ก็สามารถแนะน าประสบการณเ์หล่านีใ้หก้บัคนอื่นได ้

สมาชิกคนท่ี 3 อาจจะรูสึ้กเหน่ือยและทอ้แต่ก็จะพยายามใหถ้ึงท่ีสดุ  

สมาชิกคนท่ี 4 เบื่อและคิดมากเมื่อต้องเจออุปสรรคแต่ก็จะไปให้ถึงจุดหมาย

เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ 

สมาชิกคนท่ี 5 ทอ้แทใ้นการอ่านหนงัสือ ไม่มีอารมณใ์นการอ่านหนงัสือต่อ อาจะ

เหน่ือยบางครัง้ เวลาเป็นอปุสรรคอย่างหน่ึงในชีวิตและเป็นคนท่ีขีเ้กียจดว้ย เมื่อเจออุปสรรคเลือก

ท่ีจะหาเพลงฟังคลายเครียดเล่นเกม แลว้ค่อยกลบัไปอ่านหนงัสือต่อ 

สมาชิกคนท่ี 6 พยายามมุ่งมั่นมากขึน้ เอาช่วยตวัเองท่ีจะเอาชนะความขีเ้กียจนั้นใหไ้ด ้

สมาชิกคนท่ี 7 ทอ้ กลัวไม่ส าเร็จวิธีการจัดการคืออยู่กับตัวเองสักพักนึงเพื่อให้

ตวัเองมีไฟขึน้มาอีกรอบ 

สมาชิกคนท่ี 8 ทอ้ คิดมาก แต่จะพยายามฝึกฝนและท าใหถ้ึงท่ีสดุ 
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ผู้น ากลุ่มกลุ่มอธิบายประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันต่อสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับ

หลกัการวางแผนตามหลัก SAMI2C3 ในขัน้นีผู้น้  ากลุ่มใชก้ารวางแผนตามหลกั SAMI2C3 รว่มกับ

เทคนิคการพัฒนาทักษะ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้พัฒนาการวางแผนท่ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการได ้ผูน้  ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มวางแผนร่วมกัน (P) ในขั้นนีผู้น้  ากลุ่มแจกใบกิจกรรม “MY 

PLAN” เพื่อให้สมาชิกกลุ่มจัดท าแผนท่ีสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมโดย

พิจารณาตามหลกั SAMI2C3 จากนัน้ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกแต่ละคนน าเสนอแผนท่ีตนเองคิดภายใน

กลุ่ม โดยผูน้  ากลุ่มและสมาชิกร่วมกันแลกเปล่ียนความคิด ใหข้อ้มูลยอ้นกลับ และใหก้ าลังใจแก่

สมาชิก  

สมาชิกคนท่ี 1 วางแผนการสรา้งเป้าหมายในแต่ละวนัขึน้มาเป็นรายการท่ีตอ้งท า 

พยายามเคลียร์ให้หมดในแต่ละวัน และเราจะสามารถบอกได้ว่าพฤติกรรมนี้ เราจะเริ่ม

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเมื่อท ารายการส่ิงท่ีต้องท าเป็นกิจวัตรประจ าวันโดยท่ีเราไม่ต้องบังคับ

ตวัเอง 

สมาชิกคนท่ี 2 วางแผนในแต่ละวนัว่าจะเร่ิมอ่านจากวิชาไหนก่อน ใชเ้วลาในการ

อ่านแต่ละรายวิชา 30 - 60 นาที วิชาแลว้แต่เราจัด เมื่ออ่านจบวิชาไหนท่ียังไม่เขา้ใจก็จะสรุปอีก

รอบ ท าทกุ ๆ วนัท าใหเ้ป็นกิจวัตรแบบลืมไม่ได้เลย และพยายามอย่านอนดึก พกัผ่อนใหเ้พียงพอ

กบัรา่งกาย อย่าหกัโหม เหน่ือยก็พกั และเครียดก็ฟังเพลง  

สมาชิกคนท่ี 3 เร่ิมวางแผนจากการศึกษาการเป็นสัตวแพทยก์่อนว่าตอ้งเรียนวิชา

ใดเป็นหลักบา้ง เมื่อเคลียรก์ารบ้านท่ีโรงเรียนเสร็จ ก็จะหาหนังสือมาท่ีเกี่ยวกับสัตวโ์ลกหรือแนว

สารคดีสตัว ์เพื่อท่ีจ าท าความรูจ้กักบัสตัวแ์ปลก ๆ มากขึน้  

สมาชิกคนท่ี 4 เร่ิมจากหาความรูแ้ละความถนดัของเราใหไ้ดก้่อน เมื่อเจอแลว้ก็

หมั่นฝึกฝน หาความรูเ้พิ่มเติมในส่ิงท่ีเราถนัดมากขึน้ เมื่อเรามีความรูค้วามสามารถมากขึน้ก็หา

มหาวิทยาลัยท่ีตรงกบัความสามารถของเรา และเราตอ้งหมั่นดแูลสุขภาพของเราเพื่อไม่ใหต้นเอง

เจ็บป่วย หาเวลาพกัผ่อนใหก้ลบัตนเอง 

สมาชิกคนท่ี 5 การวางแผนจะเป็นนักดนตรีให้ได้ หาเพื่อนแล้วรวมกันเป็นวง

ดนตรี โดยเร่ิมจากการหาเพื่อนท่ีมีความสนใจอยากร่วมวงดนตรีดว้ย เร่ิมหาจากกลุ่มเพื่อในหอ้ง 
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ในเฟสปุ๊ ค อินสตารแ์กรม แล้วค่อยเลือกเพื่อนจากความสนใจของหนู แต่แรกสุดเลยคือ ตอ้งเริ่ม

จากตวัหนเูอง ตอ้งกลา้ท่ีจะท าก่อน กลา้ท่ีจะแสดงออก ไม่เขินอายกบักลุ่มคนเยอะ  

สมาชิกคนท่ี 6 หาแบบฝึกจากในเว็ปไซตต่์าง ๆ ท่ีไม่ซ  า้กนัมานั่งท าเวลาว่างๆแต่

ตอ้งฝึกท าบ่อย ๆ จะไดไ้ม่ลืม ในแต่ละครัง้ท่ีตอ้งจบัเวลา ตอ้งท าเวลาของตวัเองใหท้นั  

สมาชิกคนท่ี 7 วางแผนตั้งแต่ต่ืนนอนเริ่มวอร์มเสียง ฝึกซ้อมใช้เวลาซักผัน 

จากนั้นแกลง้โทรไปหาเพื่อนรอ้งเพลงใหเ้พื่อนฟัง ขอค าติชม และใหเ้พื่อนท่ีเป็นนักดนตรีแนะน าว่า

ควรเป็นอย่างไร พอเพื่อใหค้ าแนะน ามาเราก็เอามาฝึกซอ้มเพิ่ม ฝึกไปสกัพกัก็โทรไปหาเพื่อนรอ้งให้

เพลงใหเ้พื่อนฟังอีกรอบ ถามเพื่อว่าเรามีพฒันาการขึน้ไหม หรือยงัเท่าเดิมอยู่ ใหเ้พื่อนแนะน าและ

ฝึกต่อไป ท าแบบนี้ไปเรื่อย 3-4 รอบ เพื่อท่ีจะเกิดการพัฒนาขึน้ และเมื่อเพื่อนบอกดีแล้ว เรา

อาจจะอดัผ่านสตอรี่ในไอจี โทรหาเพื่อนคนอื่นแลว้รอ้งเพลงใหเ้พื่อนช่วยฟัง หรือท าการไลฟ์สดรอ้ง

เพลง 

สมาชิกคนท่ี 8 หาและรวบรวมขอ้สอบยอ้นหลงัในปีก่อนๆ ควบคู่ไปกบัการดยูทููป

วนัละ 1 ชั่วโมง 30 นาที วนัละ 1-2 วิชา  

ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มประเมินแผนการของตนเองและใหส้มาชิกกลุ่มใช ้“แบบฟอรม์การ

ตรวจสอบความต้องการพืน้ฐาน” จากนั้นชวนสมาชิกกลุ่มท าพันธะสัญญา (Commitment) ต่อ

ตนเองในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการเขียนขอ้สญัญาลงในใบกิจกรรม “MY PLAN”  

สมาชิกคนท่ี 1 สญัญาว่าจะไม่ขีเ้กียจอีกแลว้ แผนท่ีจะกลับไปท าจริงคือรายการ

ส่ิงท่ีตอ้งท า และตารางแบ่งเวลา 

สมาชิกคนท่ี 2 สญัญาจะน าแผนท่ีท าในวันนีไ้ปท าอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหเ้กิดการ

เปลี่ยนแปลง และเลิกขีเ้กียจจะขยนัใหม้ากขึน้ 

สมาชิกคนท่ี 3 จะตัง้ใจฝึกรอ้งเพลง  

สมาชิกคนท่ี 4 จะตัง้ใจเรียน เป็นดี ไม่เกเร จะขยนั  

สมาชิกคนท่ี 5 ฉันจะท าใหดี้ท่ีสดุและเป็นคนดี จะเอาส่ิงท่ีสมาชิกกลุ่มไดบ้อกเป็น

แนวทางไปปฏิบัติเพื่อใหรู้ว้่าตนเองถนัดอะไร เมื่อรูแ้ล้วว่าตนเองถนัดอะไรก็จะฝึกฝนไปเรื่อย ๆ 

และหาความรูเ้พิ่มเติม  

สมาชิกคนท่ี 6 สญัญาว่าจะเป็นนกัดนตรีท่ีดี ท าใหดี้ท่ีสดุ  
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สมาชิกคนท่ี 7 สญัญาว่าเวลาว่างจะหาโจทยม์าฝึกท า 

สมาชิกคนท่ี 8 สญัญาจะพกัผ่อนใหเ้พียงพอ  

ผูน้  ากลุ่มใหส้มาชิกทกุคนกล่าวค าสญัญาของตนเองออกมาพรอ้ม ๆ กนั จากนัน้ผูน้  ากลุ่ม

กล่าวใหก้ าลังใจสมาชิกกลุ่มทกุคน เพื่อเป็นก าลงัใจใหก้บัสมาชิกกลุ่มในการปฏิบติัตามแผนท่ีวาง

ไว ้และผูน้  ากลุ่มกล่าวเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยว่า “ถา้ชีวิตเปรียบเสมือนรถยนต ์ในวนันีเ้ราไดม้ี

การวางแผน เช็คสภาพรถ และอุ่นเครื่องยนตก์่อนออกเดินทาง แมว้่าถนนท่ีเราเลือกเดินทางจะเป็น

อย่างไร รถยนตข์องเราก็พรอ้มแลว้ท่ีจะพาเราไปสู่จุดหมายท่ีวางไวด้ว้ยเครื่องยนตท่ี์เต็มไปดว้ย

พลงัของความเพียร” จากนัน้จึงมอบหมายใหส้มาชิกกลุ่มกลบัไปลงมือท าตามแผนท่ีตนเองคิดเป็น

การบา้นและน าเสนอผลการปฏิบติัในการใหค้ าปรกึษาครัง้ต่อไป  

ในขั้นยุติกลุ่มผู้น ากลุ่มใหส้มาชิกร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญและส่ิงท่ีได้จากการสนทนา

ครั้งนี ้ และเน้นย ้าถึงความรับผิดชอบต่อการบ้านท่ีมอบหมายแก่สมาชิกกลุ่ม การเก็บรักษา

ความลบั และนดัหมายการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ต่อไป 

 

คร้ังที่ 8 ผลของความเพียร 

ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายและตอ้นรบัสมาชิกกลุ่ม และทบทวนขอ้ตกลงของกลุ่มท่ีได้สรา้ง

รว่มกนั จากนัน้ผูน้  ากลุ่มแจง้วตัถุประสงคข์องการใหค้ าปรกึษากลุ่มในวนันี ้คือ เพื่อใหส้มาชิกกลุ่ม

ตระหนักและเชื่อมั่นต่อความส าเร็จท่ีเกิดจากความเพียรในการลงมือปฏิบัติ และเพื่อใหก้ าลังใจ

และกระตุน้สมาชิกกลุ่มใหล้งมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้  

ในขั้นด าเนินการผู้น ากลุ่มชวนสมาชิกพูดคุยเกี่ยวกับการบ้านท่ีไดม้อบหมายในการให้

ค าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 7 และชวนให้แต่ละคนเล่าส่ิงท่ีตนเองไดไ้ปลงมือท ามาว่าเป็นอย่างไร ผูน้  า

กลุ่มกระตุน้ใหส้มาชิกทกุคนน าเสนอผลของการลงมือปฏิบัติแก่เพื่อนสมาชิก และไม่มีการก าหนด

ว่าตอ้งเป็นคนท่ีท าส าเร็จเท่านัน้ท่ีจะไดเ้ล่าเร่ืองราวก่อน จะเป็นใครในกลุ่มก็ไดท่ี้พรอ้มเล่า 

สมาชิกคนท่ี 1 ส่ิงท่ีไดล้งมือท า คือ เร่ิมลงมือเขียนรายการส่ิงท่ีตอ้งท า เช่น เคลียร์

งาน เร่ิมเรียนคอส และจดัตารางเวลา เช่น เวลาเรียน เวลาพกั 

สมาชิกคนท่ี 2 ฝึกรอ้งเพลงไป 2-3 เพลง แต่จะมีไม่ตรงจังหวะบ้าง มีโทรไปหา

เพื่อนรอ้งเพลงใหฟั้ง  
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สมาชิกคนท่ี 3 ดูรายการยูทูปรายการเพื่อนรกัสัตว์โลก ได้เรียนรูพ้ันธ์ของสุนัข 

ลกัษณะของสนุขัแต่ละพนัธ ์ลกัษณะเด่น-ดอ้ย 

สมาชิกคนท่ี 4 คุยกับเพื่อนท่ีเคยเรียนดว้ยกันตอนมัธยมตน้ และไดเ้ครื่องดนตรี

มาบา้งแต่ยงัไม่ครบ  

สมาชิกคนท่ี 5 หาแบบทดสอบความถนดัในเว็ปไซตอ์อนไลนแ์ละไดล้องท าแบบ

วดันัน้ และรูค้วามถนดัของตนเองออกไปทางงานดา้นวิศวกรรม และภาษาองักฤษ 

สมาชิกคนท่ี 6 ไดจ้ดัเวลาในการอ่านหนังสือเพื่อสอบเขา้มหาวิทยาลยั ไดพ้กัผ่อน

อย่างเพียงพอ 

สมาชิกคนท่ี 7 ไดฝึ้กการท าการคิดเลข โดยหาแบบฝึกหดัจากเว็ปไซต ์และไดล้อง

ท าแบบฝึกหดั 4 แบบฝึก 

สมาชิกคนท่ี 8 ไดดู้คลิปในยูทปูเกี่ยวกับล าดับและอนุกรม ประมาณ 40 นาที ได้

จ  าสตูรอนกุรมเพิ่มขึน้ 

ผูน้  ากลุ่มกล่าวชื่นชมสมาชิกเพื่อให้สมาชิกกลุ่มตระหนักและเชื่อมั่นต่อความส าเร็จท่ีเกิด

จากความเพียรในการลงมือปฏิบัติ สามารถเคล่ือนไปขา้งหนา้จากความเขม้แข็งท่ีสมาชิกไดส้รา้ง

ขึน้ซึ่งท าใหเ้กิดเป็นเอกลกัษณแ์ห่งความส าเร็จในตนเอง 

ในขั้นยุติกลุ่มผู้น ากลุ่มใหส้มาชิกร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญและส่ิงท่ีได้จากการสนทนา

ครัง้นี ้และเนน้ย า้ถึงความรบัผิดชอบต่อการบา้นท่ีมอบหมายแก่สมาชิกกลุ่ม และผูน้  ากลุ่มเนน้ย า้

เร่ืองการเก็บรกัษาความลบั และนดัหมายการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ต่อไป 

  

คร้ังที่ 9 สิ่งนึกถึงก่ีคร้ังก็มีพลังใจ 

ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายและตอ้นรบัสมาชิกกลุ่ม และทบทวนขอ้ตกลงของกลุ่มท่ีได้สรา้ง

รว่มกนั จากนัน้ผูน้  ากลุ่มแจง้วตัถุประสงคข์องการใหค้ าปรกึษากลุ่มในวนันี ้คือ เพื่อใหส้มาชิกกลุ่ม

เห็นความส าคญัของการมองโลกในแง่ดี สามารถสรา้งก าลงัใจใหต้นเองต่อทกุสถานการณท่ี์เผชิญ 

และเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มมีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอ้มท่ีจะเผชิญกบัสถานการณต่์าง ๆ ท่ีเขา้มาได ้

ในขั้นด าเนินการผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกพดูคุยเกี่ยวกบั “ส่ิงท่ีนึกกี่ครัง้ก็มีพลังใจ” ขั้นนีผู้น้  า

กลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มเล่าประสบการณค์วามภาคภูมิใจหลังจากท่ีลงมือท าไดส้ าเร็จ เพื่อใหส้มาชิก
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กลุ่มเห็นความส าคญัของการมองโลกในแง่ดีและสามารถสรา้งก าลงัใจใหต้นเองต่อทกุสถานการณ์

ท่ีเผชิญ จากนั้นผูน้  ากลุ่มใหเ้วลาสมาชิกกลุ่มคิดและน าเสนอความคิดและความรูสึ้กเป็นล าดับ

ต่อมา  

สมาชิกคนท่ี 1 นึกถึงความส าเร็จท่ีอยู่ขา้งหน้า ถา้ไปถึงใหไ้ดจ้ะภูมิใจในตนเอง

และมีความสขุ 

สมาชิกคนท่ี 2 นึกถึงคนในครอบครัว เพราะว่าหนูอยากท าให้ครอบครัวสบาย

และมีเงินใชแ้ละหนูตอ้งประสบความส าเร็จในชีวิตของตัวเองก่อนถึงจะมีหนา้ท่ีการงานและมีเงิน

ส่งใหค้รอบครวัใชไ้ด ้

สมาชิกคนท่ี 3 ความฝันท่ีเราอยากเห็นว่ามนัจะเป็นจริง เชื่อว่าทกุคนมีความฝันท่ี

จะเห็นว่าตนเองประสบความส าเร็จหรือว่าท าอาชีพต่าง ๆ หนูอยากใหท้ าปัจจบุันใหดี้ท่ีสุดเพื่อท่ี

ภาพตรงนัน้จะไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

สมาชิกคนท่ี 4 ครอบครวั ทางบา้นไม่ไดเ้ป็นคนมีฐานะมากนกั จึงอยากท าความ

ฝันให้เป็นจริงเพื่อส่งเงินให้ครอบครัว หากสามารถท าความฝันให้เป็นจริงได้จะรูสึ้กดีใจท่ีเรา

สามารถท าส่ิงนีใ้หป้ระสบความส าเร็จได ้

สมาชิกคนท่ี 5 นึกถึงค าพูด ค าสอน ของแม่ พอนึกขึน้มาได้ค าสอนของเค้า

แนะน าแต่ส่ิงดีๆ พอนึกถึงแลว้ท าใหม้ีพลงัใจขึน้ 

สมาชิกคนท่ี 6 พลังใจคือแม่ เวลาเห็นแม่ท างานหนักเพื่อเรา ผมจึงอยากตอบ

แทนแม่บา้งในอนาคต และค านึงถึงปัจจบุนัและมองต่อไปอนาคต 

สมาชิกคนท่ี 7 ครอบครวัและค าพดูของคนในครอบครวั หนรููสึ้กว่าถา้วนัไหนท่ีหนู

ท าความฝันของหนสู าเร็จ หนูเชื่อว่าทุกคนจะตอ้งภูมิใจและหนูสามารถเลีย้งดพูวกเขาไดไ้ม่อยาก

ใหพ้วกเขาล าบากเหมือนท่ีเขาพยายามเพื่อหนูกบันอ้ง อยากใหเ้ขาอยู่แบบสบายๆ ทกุส่ิงทกุอย่าง

หนูเป็นคนท าเองในอนาคต และแม่จะพูดเสมอว่าหากเราลงมือท าไม่มีอะไรท่ีเราท าไม่ได ้ทุกทีท่ี

หนนึูกถึงค านีจ้ะท าใหม้ีพลงัใจมากขึน้และท าใหสู้ต่้อ 

สมาชิกคนท่ี 8 ครอบครวัอยากท างานหาเงินใหม้ากๆใหเ้งินกับครอบครวั พ่อแม่ 

นอ้งสาว แบ่งเบาภาระของคนในครอบครวั 
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ผูน้  ากลุ่มกล่าวสรุปเชิงอุปมาอุปไมยจากการบอกเล่าเร่ืองราวว่าถึงส่ิงท่ีนึกถึงกี่ครัง้ก็มีพลัง

ใจ โดยเปรียบว่า แมร้ะหว่างทางการไปสู่จุดหมายนัน้เครื่องยนตข์องเพื่อนสมาชิกอาจตอ้งการเติม

เชือ้เพลิงและอาจเจอการจราจรติดขัดไปบ้าง แต่เพื่อนก็ได้พยายามลงมือท าอย่างหนักหน่วง

เพื่อให้เป้าหมายส าเร็จแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคระหว่างทาง ซึ่งความส าเร็จนั้นเกิดขึน้ได้ด้วย

ความมุ่งมั่นและไม่ลม้เลิกความตัง้ใจผูน้  ากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มแบ่งปันเรื่องราวภายใน

กลุ่ม จากนั้นใชว้ิธีการใหก้ าลังใจ (Encouragement) เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

พรอ้มท่ีจะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเข้ามาได้ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มตระหนักและเชื่อมั่นต่อ

ความส าเร็จท่ีเกิดจากความเพียรในการลงมือปฏิบัติ สามารถเคล่ือนไปขา้งหนา้จากความเขม้แข็ง

ท่ีสมาชิกไดส้รา้งขึน้ซึ่งท าใหเ้กิดเป็นเอกลกัษณแ์ห่งความส าเร็จในตนเอง  

ในขั้นยุติกลุ่มผู้น ากลุ่มใหส้มาชิกร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญและส่ิงท่ีได้จากการสนทนา

ครัง้นี ้และเนน้ย า้เร่ืองการเก็บรกัษาความลบั และนดัหมายการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ต่อไป 

 

คร้ังที่ 10 ปัจฉิมนิเทศ การส่งต่อพลังใจและยุติกลุ่ม 

ผูน้  ากลุ่มกล่าวทักทายและตอ้นรบัสมาชิกกลุ่ม และทบทวนขอ้ตกลงของกลุ่มท่ีได้สรา้ง

รว่มกนั จากนัน้ผูน้  ากลุ่มแจง้วตัถุประสงคข์องการใหค้ าปรกึษากลุ่มในวนันี ้คือ เพื่อใหส้มาชิกกลุ่ม

เกิดการส่งต่อพลังใจกนัภายในกลุ่มของสมาชิก และเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดส้รุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรูภ้ายใน

กลุ่ม เกี่ ยวกับความกล้าหาญ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้และก้าวต่อไปใน

ประสบการณใ์หม่ของชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ  

ในขัน้ด าเนินการผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกพูดคุยเกี่ยวกับส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการเขา้ร่วมการให้

ค าปรกึษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งความกลา้หาญทัง้ 9 ครัง้ท่ีผ่านมา โดยชวนใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้ล่าถึง

ส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนรูต้ลอดการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม น าความรูท่ี้ไดร้บัไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต 

ซึ่งในขัน้นีผู้น้  ากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มแบ่งปันเร่ืองราว เพื่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของกลุ่มท่ีมีต่อ

ตนเอง จากนัน้ผูน้  ากลุ่มขอบคณุสมาชิกท่ีรว่มแบ่งปันเร่ืองราว  

สมาชิกคนท่ี 1ท าใหห้นูมีความกลา้มากขึน้ กลา้ท่ีจะพูด กลา้ท่ีจะบอกว่าในส่ิงท่ี

เราตอ้งการ ซึ่งผลสดุทา้ยแลว้มนัจะไดต้ามท่ีเราตอ้งการหรือไม่ก็ไม่เป็นไร อย่างนอ้ยก็มีความกลา้
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มากขึน้ และมีเป้าหมายท่ีชดัเจนมากขึน้ ซึ่งก่อนเขา้กลุ่มยงัลงัเลอยู่ว่าจะเลือกอะไรระหว่างส่ิงท่ีเรา

ชอบกบัส่ิงท่ีมั่นคง ตอนนีท้ าใหม้ั่นใจมากขึน้ว่าอะไรคือส่ิงท่ีเราชอบจริงๆ 

สมาชิกคนท่ี 2 ไดม้ิตรภาพจากเพื่อนในกลุ่มท่ีมีทัง้รุน่พี่ และรุน่นอ้ง ท่ีเมื่อก่อนเรา

ไม่เคยรูจ้กักนัเคยมีปัญหาไดม้องยอ้นในอดีตของตนเองว่า ครอบครวัเป็นอย่างไรมีเหตกุารณอ์ะไร

ท่ีท าใหเ้ราไม่ลืมเหมือนท าใหเ้ราไดย้อ้นกลบัไปอีกรอบว่า เกิดอะไรขึน้กบัเรา เรามองตวัเองเป็นคน

อย่างไร ไดรู้จ้ักวางแผนแชรป์ระสบการณไ์ดก้ าลังใจจากเพื่อนๆ ท าใหเ้ราไดก้ลา้ลองในส่ิงท่ีเราไม่

กลา้ท่ีจะท า 

สมาชิกคนท่ี 3 ไดป้ลดปล่อยความกลัวฝังใจมาตัง้แต่ตอนประถม ไดเ้ล่าเร่ืองใน

ส่ิงท่ีไม่เคยคิดว่าจะเล่าใหใ้ครฟัง ไดแ้ลว้วางแผนเกี่ยวกบัเร่ืองของการอ่านหนังสือไดล้องลงมือท า

ตามแผนท่ีวางไว ้รูสึ้กว่าไม่คิดว่าตัวเองจะท าได ้ไดร้บัก าลังใจจากพี่พี่นอ้งนอ้งในกลุ่ม ไดร้บัพลัง

กลุ่มจากเพื่อนสมาชิกแลว้ก็ไดใ้หพ้ลงับวกแก่เพื่อนสมาชิก 

สมาชิกคนท่ี 4 ก่อนเขา้กลุ่มตัง้แต่เขา้มาหนเูป็นคนไม่ค่อยกลา้พูด จนเขา้กลุ่มใน

อีกหลายๆครัง้ ก็รูสึ้กว่าตัวเองกล้าพูดในส่ิงท่ีตัวเองไม่กล้าพูดมาก่อน ได้ทบทวนตนเองบ้างว่า

จริงๆตัวเองชอบอะไร ไดเ้รียนรูแ้ละท าความรูจ้ักกับเพื่อนๆสมาชิก ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนท่ี

ใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ 

สมาชิกคนท่ี 5 ได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆทั้งดีและร้ายในเวลาเดียวกัน ได้

ประสบการณจ์ากกลุ่มนีม้ากกว่าหาจากขา้งนอกสามารถปรึกษาสมาชิกในกลุ่มไดต้ลอดเวลาไม่

ว่าจะเป็นเร่ืองใดก็ตามไดรู้แ้นวทางท่ีตนเองตอ้งการ ท่ีตเัองสามารถเอาไปใชไ้ด้ 

สมาชิกคนท่ี 6 เพิ่มความกลา้และความมั่นใจใหก้ับตัวเองมากขึน้ ไดใ้ชค้วามคิด 

ไดนึ้กคิดทัง้ในจิตใจภายใต้จิตส านึกของตัวเอง และมีประสบการณ์ต่างๆ และรับรูเ้ร่ืองราวของ

สมาชิกทุกคนในกลุ่มรวมทั้งของตนเองในส่ิงแวดล้อมรอบข้างท่ีเขา้มาในชีวิตทั้งดีและไม่ดี ได้

ค าแนะน าดีดีจากสมาชิกในกลุ่ม รูจุ้ดมุ่งหมายรูเ้ป้าหมายของตัวเองมากขึน้ ไดฝึ้กวางแผนท าให้

ตวัเองเขา้ใกลค้วามส าเร็จมากขึน้ 

สมาชิกคนท่ี 7 ไดเ้ห็นมมุมองของเพื่อนสมาชิกกลุ่มมากมาย เขา้ใจความรูสึ้กของ

คนอื่นมากขึน้และมองเห็นแนวคิดท่ีแตกต่างของคนอื่นมากขึน้ไดท้บทวนตนเองอีกครัง้และมั่นใจ

ในแนวทางท่ีตนเองเลือกไดร้บัก าลังใจจากทุกคนได้แชรป์ระสบการณ์ร่วมกันมีเป้าหมายในการ



  217 

ด าเนินชีวิตมากขึน้ไดก้ลา้พดูมากขึน้ จากท่ีตอนแรกอาจจะพดูติดขดัในบางช่วงตอนนีส้ามารถพูด

ไดม้ากขึน้ 

สมาชิกคนท่ี 8 ท าใหใ้ชเ้วลาใหเ้กิดประโยชนไ์ดคิ้ดว่าตนเองจะไปถึงจุดหมายให้

ส าเร็จไดอ้ย่างไรไดค้ าแนะน าดีดีจากเพื่อนสมาชิกทุกคนและมีก าลังใจเพิ่มมากขึน้ไดล้งมือลงมือ

ปฏิบติัจริงๆ 

ผูน้  ากลุ่มชวนสมาชิกกลุ่มพดูคยุเกี่ยวกบั “ขอบคณุและขอโทษ” ในขัน้นีผู้น้  ากลุ่มใชว้ิธีการ

ให้ก าลังใจ โดยการชวนสมาชิกร่วมส่งต่อพลังใจภายในกลุ่ม เพื่อช่วยให้สมาชิกจัดการกับ

ความรูสึ้ก การใหแ้ละรบัขอ้เสนอแนะ การขจดัความคิดและความรูสึ้กท่ีคา้งคาใจภายในกลุ่ม  

สมาชิกคนท่ี 1 ขอบคณุสมาชิกกลุ่มท่ีขอใหก้ าลงัใจ และอยู่เคียงขา้งมาตลอด ขอ

โทษท่ีมีปัญหา ตัง้แต่ครัง้แรกยงัครัง้สดุทา้ย 

สมาชิกคนท่ี 2 ขอบคุณท่ีสมาชิกทุกคนท่ีคอยใหก้ าลังใจมาตลอด และขอโทษท่ี

อาจจะพดูนอ้ยเกินไป 

สมาชิกคนท่ี 3 ขอบคุณสมาชิกท่ีคอยใหก้ าลังใจ และใหข้อ้แนะน าต่างๆ และขอ

โทษท่ีหากพดูอะไรไปแลว้ไม่ตรงความคิดเห็นของใคร 

สมาชิกคนท่ี 4 ขอบคณุค าแนะน าดีดีและก าลงัใจดีๆ จากสมาชิกทกุๆ คน และขอ

โทษท่ีอาจจะใหก้ าลงัใจไดไ้ม่มากเท่าท่ีควร ขอโทษท่ีมาสายแลว้เล่ือนเวลาของกลุ่มออกไปเยอะ 

สมาชิกคนท่ี 5 ขอบคุณทุกคนในกลุ่มท่ีให้ก าลังใจมาโดยตลอด ไม่เคยได้รับ

ก าลังใจจากใครได้มากเท่านี้มาก่อน และขอโทษด้วยท่ีอาจจะพูดอะไรผิดไปและไม่ตรงกับ

ความคิดของใคร 

สมาชิกคนท่ี 6 ขอบคณุทุกคนท่ีรบัฟังส่ิงท่ีไดแ้ชรไ์ปและใหก้ าลังใจกบัคืนมา และ

ขอโทษท่ีหาดแชรป์ระสบการณห์รือใหก้ าลังใจท่ีอาจไม่ตรงใจทกุคนหรืออาจจะผิดแปลกไปหน่อย

หากพดูจารุนแรงไปหรือท าเสียงแข็งขนัไป 

สมาชิกคนท่ี 7 ขอบคณุทุกคนท่ีคอยใหก้ าลงัใจ และคอยใหพ้ลงับวกอยู่เสมอและ

อยากขอโทษทุกคน ท่ีบางครัง้ติดเรียนอยู่ และขอโทษท่ีในบางครัง้อาจพูดไม่ค่อยรูเ้รื่อง และขอ

โทษท่ีอาจจะไม่ค่อยใหก้ าลงัใจเท่าไหร่ 

สมาชิกคนท่ี 8 ขอบคณุทกุคนท่ีคอยใหค้ าแนะน าดีๆ  
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ผูน้  ากลุ่มกล่าวขอบคณุสมาชิกกลุ่มแบ่งปันความคิด ความรูสึ้กต่อกนัภายในกลุ่ม จากนั้น

ผูน้  ากลุ่มใชว้ิธีการใหก้ าลงัใจ 

ขัน้ยติุกลุ่ม ผูน้  ากลุ่มกล่าวขอบคณุในความตัง้ใจ ความกระตือรือรน้ตลอดการเขา้รว่มการ

ใหค้ าปรกึษากลุ่มของสมาชิกทุกคน และใหก้ าลงัใจเพื่อเป็นแรงบนัดาลใจในการพัฒนาดา้นความ

กลา้หาญต่อไป จากนัน้ใหส้มาชิกกลุ่มท าแบบวดัความกลา้หาญและยติุการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
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