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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง การเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 
โดยการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

ผูว้ิจยั สภุารตัน ์พฒันแหวว 
ปริญญา การศึกษามหาบณัฑิต 
ปีการศึกษา 2563 
อาจารยท่ี์ปรกึษา อาจารย ์ดร. ครรชิต แสนอบุล  
อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม อาจารย ์ดร. นฤมล พระใหญ ่ 

  
การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ (1) ศึกษาการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียน

มธัยมศึกษาตอนตน้ (2) เปรียบเทียบการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้
ก่อนและหลังการเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่ม  และ (3) เปรียบเทียบการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคม
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม  กลุ่มตัวอย่าง แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 817 คน และกลุ่มที่ 2 เป็น
นกัเรียนท่ีเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มที่ 1 ที่มีคะแนนการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมตัง้แต่เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 
25 ลงมา และสมัครใจเขา้ร่วมโปรแกรม จ านวน 16 คน แลว้สุ่มอย่างง่ายเพื่อเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ จ านวนกลุ่มละ 8 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือ โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้ง
การเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ และแบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละ
สงัคมของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ที่มีค่าความเชื่อมั่นฉบับเท่ากับ 0.95 วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติ
ค านวณค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกันและเป็น
อิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า (1) การเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (2) หลงัการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนสูง
กว่าก่อนการให้ค าปรึกษากลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) หลังการเข้าร่วมการให้
ค าปรกึษากลุ่มนกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 

ค าส าคญั : การใหค้ าปรกึษากลุ่ม, การเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม, นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 
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The purposes of this research are as follows: (1) to study the social and 

emotional learning of secondary school students; (2) to compare social and emotional learning 
of secondary school before and after participating in group counseling; and (3) to compare 
social and emotional learning of secondary school students between the experimental and 
control groups, before and after participation in group counseling. The subjects in this study 
consisted of two groups: (1) the first group consisted of 817 secondary school students; (2) 
the second group consisted of students from the first group and with a focus on social and 
emotional learning, with scores lower than the 25th percentile, established by purposive 
sampling and voluntary participation in group counseling. Each group consisted eight 
students in the experimental group and the control group. The research instruments were an 
enhancement program on social and emotional learning through group counseling and social 
and emotional learning questionnaires with a reliability of .95. The data were analyzed by 
mean, standard deviation, a t-test for the dependent sample and a t-test for the independent 
samples. The research results were as follows: (1) the social and emotional learning of 
secondary students as a whole was at a medium level; (2) the social and emotional learning of 
the experimental group after group counseling was higher than before the experiment at a 
significantly increased level of .01; and (3) the social and emotional learning of the 
experimental group after participating in group counseling was significantly higher than the 
control group at a level of .01. 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การศึกษาตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 มีความมุ่งหมาย 
ในการจัดรูปแบบการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลใหม้ีความรู ้คุณธรรม รวมถึงจริยธรรมตามสังคม  
ต่อการด ารงชีวิต สามารถอยู่รว่มกนักับผูอ้ื่นในสงัคมอย่างมีความสขุ โดยมีแนวการจัดการศึกษา
ว่านักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ ถือว่านักเรียนส าคัญท่ีสุด ดังนั้นรูปแบบการจัด
การศึกษาตอ้งพฒันาและส่งเสริมตามศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัความถนดัและความสนใจ ตลอดจน
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทักษะด้านการคิด รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการต่าง  ๆ  
มารับมือในการแก้ไขปัญหา โดยเรียนรูจ้ากประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง สามารถจัดรูปแบบ  
การเรียนรูใ้ห้เกิดขึน้ได้ทุกท่ีทุกเวลา หากเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นควรมีการพัฒนา 
และการส่งเสริม ใหม้ีทักษะชีวิต รูจ้ักตนเอง รูข้อ้ดี ขอ้ท่ีตอ้งพัฒนา ตลอดจนการรบัรูค้วามสนใจ 
ความถนัด ดา้นการเรียนและดา้นการท างาน มีความภูมิใจในตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นให้สามารถใช้ชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบัน ตลอดจนมีทักษะในการเผชิญ
ปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในท่ามกลางสังคมได้ เน่ืองจากนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน้จัดอยู่ในช่วงวยัรุ่น ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงดา้นภาวะอารมณแ์ละสังคม นักเรียนวัย
นีม้ีความเป็นตัวของตัวเองสูง อยากมีอิสระ และท าอะไรตามใจตนเอง เป็นวัยของการค้นหา
เอกลกัษณเ์ฉพาะตนเลียนแบบบุคคลในอดุมคติ และเป็นวยัของการเขา้รว่มกลุ่ม มีความตอ้งการ
การยอมรบัจากกลุ่ม ทัง้ยังขาดทักษะต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของตนเอง ตอ้งไดร้บักระบวนการ 
ในการส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง รับรูต้นว่ามีความสามารถเฉพาะทางด้านใด พรอ้มท่ีจะ
เปล่ียนแปลงข้อด้อยของตนได้ และมีการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองเมื่อต้องประสบปัญหา
อุปสรรค ตรงตามความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

การพัฒนาความสามารถของนักเรียนวัยรุ่นให้เกิดการรับรู ้เข้าใจในตนเองและผู้อื่น 
จดัการกับอารมณ ์และแสดงออกในสงัคมอย่างเหมาะสม รวมถึงมีความสมัพนัธ์อนัดีกบับุคคลอื่น 
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง ตลอดจนการแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมตาม
พฒันาการช่วงวัย สามารถพัฒนาไดด้ว้ยกระบวนการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
โดยมีองค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรูแ้ละส่งเสริมทักษะทางวิชาการ อารมณ์ และสังคม 
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(Collaborative for Academic Social and Emotional Learning CASEL, 2018) ไ ด้ ศึ ก ษ า
รูปแบบการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การตระหนักรู ้ตนเอง  
การจัดการตนเอง การตระหนักรูส้ังคม การตัดสินใจอย่างรบัผิดชอบ และการสรา้งสัมพันธภาพ  
ซึ่งสามารถพัฒนาใหน้ักเรียนมีความเขา้ใจ รบัรู ้ดา้นความคิด ความรูสึ้ก และพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้
ของตนเองและผูอ้ื่นได้ โดยควบคุมอารมณ์จากการกระท ารวมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรม  
ของตนได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการตัดสินใจ และรับผิดชอบส่ิงท่ีเกิดจากการกระท าของตน  
มีการสรา้งสมัพนัธภาพส่ือสารกนัไดเ้ป็นอย่างดี  

ดงันัน้ หากจะพฒันานกัเรียนใหม้ีการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมจึงเป็นเร่ืองส าคญัมาก 
ดังท่ี ประณต  เคา้ฉิม (2549) กล่าวว่า เน่ืองจากสภาพของสังคมในปัจจุบัน เปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วและมีความซบัซอ้นมากขึน้ นกัเรียนวยัรุน่ตอ้งพยายามปรบัตวัตามใหท้นั จึงประสบปัญหา
และความยุ่งยากในการด าเนินชีวิต ซึ่งก่อใหเ้กิดความตึงเครียดทางอารมณไ์ดง้่าย มารธ์าและคน
อื่น ๆ (Martha K; et al, 2017) ได้กล่าวถึงการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมสามารถป้องกัน 
ความเส่ียง สามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนกัเรียนอย่างมีประสิทธิภาพไดจ้ากการ
ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ให้เกิดขึน้ ซึ่งปัญหาประการหน่ึงในสถานศึกษา คือ นักเรียน 
ขาดความสามารถในการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคม สะทอ้นใหเ้ห็นไดช้ัดเจนในทางการศึกษา
นั้นคือ ผู้ท่ีจบการศึกษาเข้าสู่สังคมการท างาน ไม่ประสบความส าเร็จจากการท างานเสมอไป 
อันเน่ืองมาจากว่า บุคคลนั้นเมื่อมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์และมนุษยสัมพันธ์แล้วนั้น  
ท าใหไ้ม่สามารถดึงความสามารถทางด้านเชาวน์ปัญญาออกมาใชไ้ดเ้ต็มท่ีเท่าท่ีควร จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูม้ีความเกี่ยวขอ้งทางดา้นการศึกษาตลอดจนผูท่ี้ใกลช้ิดและเกี่ยวขอ้งกบันกัเรียน 
ควรตระหนักและใหค้วามส าคัญในการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคม
ใหแ้ก่นกัเรียน ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมดา้นสติปัญญา 

จากการส ารวจและการสัมภาษณ์ครูประจ าชั้นเบื ้องต้น รวมถึงการสังเกตนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน้ ท าใหผู้้วิจัยทราบว่า มีนักเรียนจ านวนไม่นอ้ยท่ีประสบปัญหาด้านอารมณ์
และการปรบัตัวอย่างมากเมื่อต้องอยู่ร่วมกันกับกลุ่มเพื่อน โดยมีพฤติกรรมท่ีเห็นได้ในลักษณะ  
ท่ีแตกต่างและหลากหลาย เน่ืองจากนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นมีการเปล่ียนแปลงด้านอารมณ์ 
อย่างรวดเร็ว เมื่อมีความขัดแยง้หรือไม่เขา้ใจระหว่างกัน อารมณ์จะป่ันป่วน หงุดหงิดง่าย วู่วาม  
มีความเครียด รวมถึงโกรธง่าย อารมณต่์าง ๆ เหล่านีส่้งผลใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น เกเร ก้าวรา้ว โดยจะส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเรียนรวมถึงทักษะการด าเนินชีวิต นักเรียน
บางคนยังขาดการควบคุมอารมณ์ท่ีเหมาะสม แสดงออกด้วยการพูดจาเสียดสีหรือด่าว่าด้วย
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ถ้อยค าท่ีรุนแรง มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทบ่อยครั้ง หนีเรียน และต่อต้านสังคม นอกจาก  
การมีอารมณรุ์นแรงแลว้ นักเรียนวัยรุ่นยงัอ่อนไหวไดง้่าย ระดับของอารมณไ์ม่ค่อยคงท่ี จากการ
สมัภาษณน์กัเรียน พบว่า ในบางครัง้นกัเรียนมกัจะรูสึ้กหงดุหงิดโดยไม่รูส้าเหต ุเมื่อรูสึ้กโมโหมกัจะ
ใชถ้อ้ยค าท่ีรุนแรง โดยทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กน้อย ไม่สนใจถึงผลกระทบท่ีจะตามมา นักเรียน
วัยรุ่นจะตัดสินใจตามอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรูสึ้กของวัยรุ่น  
ท่ีต้องการการยอมรบัจากบุคคลอื่นโดยเฉพาะกับเพื่อน  ส าหรับวัยรุ่น กลุ่มเพื่อนนับเป็นกลุ่ม
บุคคลท่ีมีความส าคัญ บางรายตอ้งการใหเ้พื่อนยอมรบัอย่างมากจนถึงขัน้ยอมท าผิดกฎระเบียบ
วินยัของโรงเรียน เพื่อไม่ใหต้นเองรูสึ้กแปลกแยกหรือแตกต่างจากกลุ่ม  

ผลจากการสัมภาษณ์ สังเกต และติดตามพฤติกรรมของนักเรียนสอดคล้องกับ 
ความคิดเห็นของครูประจ าชั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นว่า เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างมาก  
ท่ีนักเรียนควรไดร้บัการประคบัประคอง แนะน า ช่วยเหลือใหม้ีแนวทางท่ีถกูตอ้งและมีการปรบัตัว 
ท่ีเหมาะสม ผู้วิจัยจึงน ากระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มมาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยให้วัยรุ่น 
ท าความเข้าใจกับตนเองตามความเป็นจริงว่า ความคิด ความรูสึ้กและพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้นั้น  
ว่าเป็นผลของกนัและกนั 

การให้ค าปรึกษากลุ่ม (Group Counseling) เป็นเครื่องมือหน่ึงท่ีท าให้มนุษยส์ามารถ
มองเห็นตนเองได้ชัดเจนขึน้ รู ้จักตนเองและผู้อื่นมากขึน้ รับรู ้บทบาทของตนเอง สามารถ
ปรับ เปล่ียนและพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับสังคม ส่ิงแวดล้อมหรือสถานการณ์ ท่ี เกิดขึ ้นได ้  
เป็นการสรา้งประสบการณ์ผ่านกระบวนการระหว่างบุคคลท่ีมุ่งเน้นความคิด ความรูสึ้ก และ
พฤติกรรมดว้ยการตระหนักรู ้เพื่อแกไ้ขปัญหาและสรา้งเป้าหมายด้วยตนเองร่วมกันของสมาชิก
กลุ่มเมื่อมีเหตุการณท่ี์สมาชิกตอ้งเผชิญกบัสภาวะวิกฤติความขดัแยง้ กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้
สมาชิกค้นหาศักยภาพภายในตัวเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลอดชีวิต การให้ค าปรึกษากลุ่ม  
มุ่งจัดสรรบรรยากาศของความไวว้างใจ ดว้ยความเขา้ใจอย่างลึกซึง้และใหก้ารสนับสนุน เพื่อให้
สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมส ารวจประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้ง และสามารถพัฒนาทักษะในการแกปั้ญหา
ต่าง ๆ เพื่อท่ีจะสามารถจัดการกับปัญหาชีวิตท่ีมีความคล้ายคลึงกันต่อไปในอนาคตได ้คอเรย ์
(Corey, 2008) กล่าวว่า การใหค้ าปรกึษากลุ่ม (Group Counseling) เป็นการสรา้งประสบการณ์
ผ่านกระบวนการระหว่างบุคคล  ในการให้ค าปรึกษาท่ีพบกันแบบกลุ่มระหว่างผู้วิจัยกับ 
ผูร้บัค าปรกึษาท่ีประสบปัญหาท่ีเอือ้ใหว้ยัรุน่สามารถเล่าเร่ืองราวของตนไดอ้ย่างอิสระ โดยผูว้ิจัย
ท าหน้าท่ีในฐานะผู้ให้ค าปรึกษาท่ีคอยรับฟังและเก็บรักษาเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีได้รับฟังนั้น 
เป็นความลับ โดยถือเป็นจรรยาบรรณท่ีส าคัญ ทั้งนี ้เพื่อให้วัยรุ่นรูสึ้กปลอดภัยและสบายใจ  
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ในการพูดคุยถึงปัญหาของตนท่ีอาจจะละเอียดอ่อนต่อความรูสึ้กหรือไม่สะดวกใจท่ีจะเปิดเผยให้
ผูอ้ื่นทราบ 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยได้น าเทคนิคต่าง ๆ ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษามาประยุกตใ์ช้ 
ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเพื่อช่วยใหผู้ร้บัค าปรึกษาแกไ้ขปัญหาของตนเอง โดยประมวล  
มาจากทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้ 1) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ (Gestalt group 
counseling) ตามแนวคิด Fritz Perts (พัชราภรณ์  ศรีสวัสด์ิ, 2561; อ้างอิงจาก Fritz Perts, 
ม.ป.ป.) โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาษิต ทิมสถิต และจุฑามาศ แหนจอน (2560) ได้น า
ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลทม์าใชใ้นการพฒันาการตระหนกัรูใ้นตนเอง ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียการตระหนักรูใ้นตนเองสูงขึน้หลังการทดลอง 2) ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบการรูคิ้ด-พฤติกรรม (Cognitive-Behavior group counseling) (พัชราภรณ ์ 
ศรีสวสัด์ิ, 2561) ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สินีนาฏ  สทิุน และคณะ (2548) ไดน้ าทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมาใชใ้นการพัฒนาการตระหนักรูใ้นตนเอง ผลการวิจัย
พบว่า หลังการให้ค าปรึกษากลุ่มนักเรียนมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเรียนสูงขึน้กว่าก่อนการให้
ค าปรึกษากลุ่ม 3) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person center 
group counseling) ของ คารล์ อาร ์โรเจอรส์ (Carl R. Rogers) (คมเพชร  ฉัตรศุภกุล, 2547)  
โดยสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กัญญ์ณณัฎฐ์  นันตะวงษ์ (2554) ไดน้ าทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
กลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางมาใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า หลังการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงตาม  
แนวทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนยก์ลางนักเรียนมีค่าเฉล่ียการพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์สูงขึน้  
4) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง (Reality group counseling) ตามแนวคิด  
กลาสเซอร ์(พัชราภรณ ์ ศรีสวัสด์ิ, 2561; อา้งอิงจาก Galsser, 2001) โดยสอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของ คิม (kim, 2006) ไดน้ าทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงมาใชเ้พื่อเสริมสรา้ง
ความรบัผิดชอบ ผลการวิจยัพบว่า หลังการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงเด็กมีค่าเฉล่ีย
ความรบัผิดชอบเพิ่มสงูขึน้ และ 5) ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะหส์มัพนัธภาพระหว่าง
บุคคล (Transactional analysis group counseling) ตามแนวคิดของอีริค เบิรน์ (Eric Berne) 
(พงษ์พนัธ ์ พงษ์โสภา, 2557) โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาณุ  โคตรพิลา (2545) ไดน้ าทฤษฎี
การวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมาใช้เพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ 
ดา้นการสรา้งสัมพันธภาพกับผู้อื่น ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ 
ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่นสงูขึน้หลงัจากรว่มโปรแกรม 
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ด้วยเหตุนี ้ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคม  
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม ซึ่งการสร้างประสบการณ์ผ่าน  
การให้ค าปรึกษากลุ่มจะช่วยสรา้งบรรยากาศของความเข้าใจ การยอมรับ และสัมพันธภาพ 
ท่ีอบอุ่น มีแนวทางใหน้ักเรียนไดรู้จ้ักและเขา้ใจตนเอง จนเกิดการยอมรบัตนเองและผูอ้ื่น รวมถึง
การปรบัตัวกับสภาพแวดล้อมในสังคมได้มากขึน้ สามารถจัดการกับอารมณ์ด้านลบท่ีเกิดขึน้  
กบัตวัเองมีแนวทางการปรบัตวัทางอารมณท่ี์เหมาะสม และสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประสิทธิผลกับ
ตนเองได ้โดยผลจากการศึกษาครัง้นี ้สามารถเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชนต่์อการน าไปปรับใช้ 
ใหค้ าปรกึษากลุ่มแก่บุคคลอื่น ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัไดต่้อไป 

 
ค าถามการวิจัย 

1. การเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้อยู่ในระดบัใด 
2. การให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้สามารถเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์ 

และสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้มากนอ้ยเพียงใด 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 
2. เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ก่อนและหลงัเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
3. เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ของนกัเรียนกลุ่มทดลองกบันกัเรียนกลุ่มควบคมุ  
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลจากการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคม ผู้วิจัย

คาดหวงัว่าจะเกิดประโยชนต่์อผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดงันี ้
1. ประโยชนเ์ชิงวิชาการ 

เป็นแนวทางใหบุ้คลากรผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัการท างานดา้นการใหค้ าปรกึษานกัเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นในการพัฒนาและส่งเสริมใหน้ักเรียนใหม้ีการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคม  
เพิ่มมากขึน้ 
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2. ประโยชนเ์ชิงปฏิบติัการ 
2.1 เป็นเครื่องมือ ท่ี เป็นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ ครูแนะแนว รวมไปถึง 

ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในโรงเรียนและสังคม โดยจะเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนไดอ้ย่างเหมาะสม 
ถกูวิธี และยังช่วยใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์แนวทางในการด าเนินชีวิต สามารถช่วยให้
นกัเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้มีการจัดการกบัอารมณแ์ละการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกบัตนเอง
ไดผ่้านกระบวนการการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

2.2 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีภูมิคุ้มกันด้านการปรับตัวทางอารมณ์และ 
การแสดงออกทางพฤติกรรมมากขึน้ สามารถหาแนวทางในการจัดการอารมณ์ มีการวางแผน 
รวมทัง้สามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นและสรา้งสมัพนัธภาพไดดี้มากยิ่งขึน้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามระยะของ 
การวิจยั ดงันี ้

1. ในการศึกษาการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษามัธยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2563
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ านวน 817 คน โดยในการวิจัยระยะนี้ผู้วิจัย 
ใชป้ระชากรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 

2. ในการทดลองการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างสังคมโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ประชากรเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีมีคะแนนการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมเฉล่ียตั้งแต่
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา จ านวน 192 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) จากประชากรท่ีมีความสมัครใจในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้ง  
การเรียนรูอ้ารมณ์และสังคมและความสะดวกในการเขา้ร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มได้ตลอดช่วง
ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม จ านวน 16 คน จากนั้นสุ่มจัดกลุ่ม (random assignment) เป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 8 คน 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรจดักระท า ไดแ้ก่ การใหค้ าปรกึษากลุ่ม (Group Counseling) 
2. ตวัแปรตาม คือ การเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม (Social and Emotional Learning) 

มี 5 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
2.1 การตระหนกัรูต้นเอง (Self - Awareness) 
2.2 การจดัการตนเอง (Self – Management) 
2.3 การตระหนกัรูท้างสงัคม (Social – Awareness) 
2.4 การตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ (Responsible Decision Making) 
2.5 การสรา้งสมัพนัธภาพ (Relationship Skills) 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning) หมายถึง 
ความสามารถของนักเรียนในการรับรูแ้ละเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีการจัดการกับอารมณ ์  
และแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้
อย่างมีความสุข รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองและแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  
มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ การตระหนักรูต้นเอง การจัดการตนเอง การตระหนักรูท้างสังคม  
การตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ และการสรา้งสมัพนัธภาพ ดงัต่อไปนี ้

1.1 การตระหนักรูต้นเอง (Self - Awareness) หมายถึง ความสามารถของนักเรียน
ในการรบัรูแ้ละเขา้ใจอารมณ ์ความคิด ความรูสึ้กของตนเอง สามารถแสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสม 
รบัผิดชอบต่อความรูสึ้ก ความคิดและการกระท าของตน 

1.2 การจัดการตนเอง (Self – Management) หมายถึง ความสามารถของนักเรียน
ในการอธิบายถึงวิธีจัดการความเครียดและการควบคุมการแสดงออกทางอารมณแ์ละพฤติกรรม
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถตั้งเป้าหมายของการท างานและการท าให้ส าเร็จ  
ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้

1.3 การตระหนักรูท้างสังคม (Social – Awareness) หมายถึง ความสามารถของ
นักเรียนในการอธิบายถึงสาเหตุและผลของอารมณ์ ความรูสึ้กของผู้อื่น เคารพและตระหนักถึง
ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม ตลอดจนระดับถึงผลประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวมได ้

1.4 การตัดสินใจอย่างรับ ผิดชอบ (Responsible Decision Making) หมายถึง
ความสามารถในการยอมรบัผลของการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงความสัมพันธ์กับ
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บุคคลในสังคม รู ้จักแยกแยะปัญหา มีความพยายามในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ด้วยวิธีการ  
อนัหลากหลายดว้ยการวิเคราะหแ์ละประเมินสถานการณ ์น าขอ้มูลความรูท่ี้มีมาใชเ้ป็นแนวทาง  
ในการแกปั้ญหาโดยค านึงถึงหลกัศีลธรรม 

1.5 การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Skills) หมายถึง ความสามารถของ
นักเรียนในการอธิบายถึงวิธีการสรา้งและรกัษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมให้ความ
รว่มมือในการท างาน สามารถขอและใหค้วามช่วยเหลือผูอ้ื่น รวมทัง้สามารถอธิบายวิธีการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคลได ้

 
2. การใหค้ าปรกึษากลุ่ม (Group Counseling) เพื่อเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละ

สังคม หมายถึง กระบวนการท่ีช่วยเหลือและพัฒนาการเรียนรูด้า้นอารมณ์ ความคิด ความรูสึ้ก 
และพฤติกรรมของสมาชิก จ านวน 8 คน ท่ีมีความต้องการหรือปัญหาท่ีคล้ายกัน และต้องการ
ปรบัปรุงตนเองในเร่ืองการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมรว่มกัน โดยมีผูว้ิจัยเป็นผูส้นบัสนุน ชีแ้นะ 
สรา้งสมัพันธภาพใหเ้กิดความไวว้างใจซึ่งกนัและกัน ใหบ้รรยากาศในกลุ่มเป็นไปดว้ยความอบอุ่น 
ปลอดภัย ให้สมาชิกเกิดการเห็นคุณค่าของสัมพันธภาพระหว่างกัน มีโอกาสแสดงความรูสึ้ก  
ความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์ ดา้นอารมณ์ความรูสึ้กระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มตลอด
ทัง้ไดส้ ารวจและประเมินตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมตน้การใหค้ าปรกึษา 
เป็นขั้นแรกในการสรา้งความคุ้นเคยและสัมพันธภาพ เพื่อสรา้งบรรยากาศ 

ใหเ้กิดการยอมรบัและการไวว้างใจ จากนัน้ผูว้ิจยัชีแ้จงวตัถุประสงค ์ในการสนทนาท่ีไดก้ าหนดขึน้
ในแต่ละครัง้ เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเกิดความเข้าใจและความพรอ้มในการใหค้ าปรึกษากลุ่มยิ่งขึน้ 
โดยในการใหค้ าปรกึษากลุ่มผูว้ิจยัใชท้กัษะต่าง ๆ ไดแ้ก่ การฟังอย่างตัง้ใจ การใชค้ าถาม (น ามาใช้
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณต่์าง ๆ เพื่อใหส้ามารถด าเนินไปตามเป้าหมายของกลุ่มท่ีตัง้ไว้) 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการใหค้ าปรกึษา 
เป็นขั้นด า เนินการโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ ม  ครั้ง ท่ี  2 ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี 

การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ โดยใช้เทคนิคคิด  - รู ้สึก เพื่อพัฒนาองค์ประกอบด้าน 
การตระหนักรู ้ตนเอง (Self-awareness) ครั้งท่ี  3 - 4 ใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ 
การรูคิ้ด - พฤติกรรม โดยใช้เทคนิคการสอน การฝึกซ้อมพฤติกรรม และเทคนิคการให้ข้อมูล
ยอ้นกลับ เพื่อพัฒนาองคป์ระกอบดา้นการจดัการตนเอง (Self-management) ครัง้ท่ี 5 - 6 ผูว้ิจัย
ใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง โดยใช้เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ  
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การยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข การฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ การตอบสนองอย่าง
เหมาะสม และการสะทอ้นความรูสึ้ก เพื่อพฒันาองคป์ระกอบดา้นการตระหนกัรูท้างสงัคม (Social 
– Awareness) ครั้งท่ี 7 - 8 ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร ์โดยใช้เทคนิค 
การระลึกความทรงจ าในวยัเด็ก เทคนิคการใหก้ าลงัใจ และทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเผชิญ
ความจริง โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม และกระบวนการ WDEP เพื่อพัฒนาองค์ประกอบด้าน 
การตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ (Responsible Decision Making) และครั้งท่ี 9 ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี 
การใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบการวิเคราะหก์ารส่ือสารสัมพันธ์ โดยใชเ้ทคนิคการอธิบายและเทคนิค
การยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย เพื่อพัฒนาองค์ประกอบด้านการสร้างสัมพันธภาพ 
(Relationship Skills) 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยติุการใหค้ าปรกึษา 
เป็นขัน้ตอนสดุทา้ย โดยผูว้ิจยัและสมาชิกรว่มกันสรุปส่ิงท่ีเรียนรู ้จากการเขา้รว่ม

กลุ่ม อาจจะมีการมอบหมายงานใหส้มาชิกกลุ่มน ากลบัไปปฏิบัติ จากนัน้จะเปิดโอกาสใหส้มาชิก
กลุ่มซักถามเกี่ยวกบัประเด็นต่าง ๆ ท่ีอาจสงสัยหรือยงัไม่เขา้ใจ รวมทัง้นดัหมายการใหค้ าปรกึษา
กลุ่มในครัง้ต่อไป โดยผูว้ิจัยใชท้ักษะต่าง ๆ ไดแ้ก่ การฟังอย่างตัง้ใจ การใชค้ าถาม การใหข้อ้มูล
ยอ้นกลับ การใหค้ าแนะน า และการสรุปความ น ามาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณต่์าง ๆ เพื่อให้
สามารถด าเนินไปตามเป้าหมายของกลุ่มท่ีตัง้ไว ้

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ในการวิจยัเรื่อง การเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนต้นโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม มีกรอบแนวคิดประกอบด้วย ตัวแปรจัดกระท า (Treatment 
variable) คือ การให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยใช้แนวคิดของ จาคอบส ์มาสสัน และฮารว์ิว (Jacobs, 
Masson, & Harvill, 2009) ท่ีแบ่งการให้ค าปรึกษากลุ่มออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเริ่มต้น 
การให้ค าปรึกษา ขั้นด าเนินการให้ค าปรึกษา และขั้นยุติการให้ค าปรึกษา แนวทางการสรา้ง
โปรแกรมการใหค้ าปรึกษา โดยใช้เทคนิคของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ ทฤษฎี 
การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการรู้คิด -พฤติกรรม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคล 
เป็นศูนยก์ลาง ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร ์ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญ
ความจริง และทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะหส์ัมพันธภาพระหว่างบุคคล ท่ีพัฒนาขึน้
เป็นโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มทั้งหมด 10 ครัง้ และตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ 
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การเรียนรูท้างอารมณ์และสังคม ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ คาเซล (Collaborative for Academic 
Social and Emotional Learning CASEL, 2018) ดงัแสดงในภาพประกอบ 1  

 
ตวัแปรจดักระท า      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั  
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. หลังเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีการเรียนรู้ 

ทางอารมณแ์ละสงัคมสงูขึน้กว่าก่อนการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
2. หลังการทดลอง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลองมีการเรียนรูท้างอารมณ์ 

และสงัคมสงูกว่ากลุ่มควบคมุ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

การใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

การเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 

มี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่

1. การตระหนกัรูต้นเอง  

2. การจดัการตนเอง  

3. การตระหนกัรูท้างสงัคม  

4. การตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ 

5. การสรา้งสมัพนัธภาพ  
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยไดร้วบรวมรายละเอียดต่าง ๆ  

ซึ่งประกอบดว้ย 
1. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 

1.1 ความหมายของการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 
1.2 องคป์ระกอบของการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 
1.3. พฒันาการทางอารมณแ์ละสงัคมของวยัรุน่ 

1.3.1 พฒันาการทางอารมณข์องวยัรุน่  
1.3.2 สาเหตท่ีุท าใหว้ยัรุน่เกิดการเปล่ียนแปลง  
1.3.3 ลกัษณะอารมณข์องวยัรุน่  
1.3.4 การเปล่ียนแปลงทางดา้นอารมณ ์ 
1.3.5 แนวทางการช่วยเหลือในดา้นการควบคมุอารมณ ์ 
1.3.6 พฒันาการทางสงัคมของวยัรุน่ 
1.3.7 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพฒันาการทางอารมณแ์ละสงัคม  

2. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
2.1 ความหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
2.2 จดุมุ่งหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
2.3 หลกัการการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
2.4 ทกัษะการใหค้ าปรกึษากลุ่ม  
2.5 กระบวนการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
2.6 ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาท่ีน ามาใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม  

เพื่อเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 
3. งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 

3.1 งานวิจยัในประเทศ 
3.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสงัคม 
1.1 ความหมายของการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 

ผู้วิจัยท าการศึกษาความหมายของการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม พบว่า  
มีนกัวิชาการ และนกัทฤษฎีหลายท่านไดก้ล่าวความหมายไว ้ผูว้ิจยัไดท้ าการรวบรวม ไวด้งันี ้ 

ค า เ ซ ล  (Collaborative for Academic Social and Emotional Learning 
CASEL, 2018) กล่าวว่า การเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคม คือ รูปแบบการเรียนรูข้องนักเรียนเพื่อ
พัฒนาความสามารถทางอารมณ์และสังคมอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการเรียนรูท่ี้จะจัดการใหช้ีวิต 
ของตัวเองประสบความส าเร็จและมีความสุข ประกอบไปด้วยความสามารถ 5 ด้าน ได้แก่  
การตระหนักรูต้นเอง การจัดการตนเอง การตระหนักรูท้างสังคม การตัดสินใจอย่างรบัผิดชอบ  
และการสรา้งสมัพนัธภาพ  

เชอร์เล่  (Shirley, 2016) กล่าวว่า  การเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคม  คือ 
ความสามารถในการเรียนรูเ้พื่อพฒันาทักษะความคิดสรา้งสรรค ์การใหค้วามรว่มมือ การส่ือสาร 
และการใชว้ิธีการรูปแบบต่าง ๆ มาแกปั้ญหา ซึ่งเป็นหวัใจของการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม  

มารธ์าและคนอื่น ๆ (Martha K; et al, 2017) กล่าวว่า การเรียนรูท้างอารมณ์
และสังคม เป็นรูปแบบในการจัดการอารมณข์องตน การสรา้งสัมพันธภาพกับผูอ้ื่นไดอ้ย่างยั่งยืน  
และรบัการพัฒนาทักษะท่ีจะน ามาซึ่งความสามารถทางอารมณ์และสังคม น าไปสู่การพัฒนา 
ให้เกิดคุณสมบัติอื่น ๆ ขึน้ เช่น ความสามารถในการรับรูแ้ละเขา้ใจ การจัดการ การแสดงออก  
ทางอารมณแ์ละสงัคมในมมุมองของตวัเอง 

เอล ลิช  (Elise, 2016) ก ล่ าวว่ า  ก า รเรียน รู้ท างอารมณ์ และสั งคม  คื อ 
ความสามารถในการควบคุมอารมณ ์ความรูสึ้ก และพฤติกรรมของเด็ก รวมไปถึงการมีส่วนรว่มใน
การปฏิสมัพนัธท์างสงัคม  

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม คือ
ความสามารถของนักเรียนในการรับรู ้ เข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีการจัดการกับอารมณ ์ 
และแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้
อย่างมีความสุขรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองและแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  
โดยมีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ การตระหนกัรูต้นเอง การจัดการตนเอง การตระหนกัรูท้างสงัคม  
การตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ และการสรา้งสมัพนัธภาพ  
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1.2 องคป์ระกอบของการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 
จากความหมายของการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมตามท่ีไดนิ้ยามมาแลว้ในขา้งตน้ 

คาเซล (Collaborative for Academic Social and Emotional Learning CASEL, 2018) กล่าวถึง
องค์ประกอบของการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมว่าประกอบด้วย  5 องค์ประกอบได้แก่  
การตระหนักรูต้นเอง การจัดการตนเอง การตระหนักรูท้างสังคม การตัดสินใจอย่างรบัผิดชอบ 
และการสรา้งสมัพนัธภาพ ผูว้ิจยัขอน าเสนอตามล าดับดงันี ้

1.2.1 การตระหนกัรูต้นเอง (Self - Awareness) 
ค า เซ ล  (Collaborative for Academic Social and Emotional Learning 

CASEL, 2018) กล่าวว่า การตระหนักรูต้นเอง คือ ความสามารถของนักเรียนในการรบัรูอ้ารมณ์
ดว้ยตนเอง ประเมินจุดแข็ง ขอ้จ ากัด และความตอ้งการของตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีความมั่นใจ 
ในคณุค่า และรบัรูใ้นความสามารถของตนเอง 

ขณะเดียวกัน มีนักจิตวิทยาหลายคนได้ให้ความหมายของการตระหนักรู ้
ตนเองไว้สอดคล้องกับการให้ความหมายของ คาเซล อาทิ  โกล์แมน (Goleman, 1998)  
ให้ความหมายไว้ว่า การตระหนักรูต้นเองประกอบด้วยการรับรูภ้าวะอารมณ์ของตนเอง รับรู ้ 
ถึงเหตุการณ์ และสาเหตุท่ีท าให้เกิดความรูสึ้ก ตลอดจนสามารถคาดคะเนผลท่ีจะตามมาได ้  
โดยการจัดการกับความคิด ความรูสึ้กภายในตนเองได้ มีความมั่นใจตนเอง เชื่อมั่นว่าตนเอง  
มีคุณค่า สามารถประเมินตนเองตามความเป็นจริงได ้ รีส ์จิม (วรินดา  อลอนโซ, 2551อา้งถึงใน 
Rees Jim, ม.ป.ป.) กล่าวว่า การตระหนักรู ้ตนเอง คือ การตระหนักรู ้ถึงส่ิงท่ีคิดและรู้สึก  
ณ ปัจจุบันของตนเอง การสังเกตทุกส่ิงรอบตัว จากความคิด จากค าพูดท่ีใช้ ภาพลักษณ์ท่ีส่ือ
ออกไปให้ผู้อื่นรับรู ้ เป็นการรูถ้ึงความคิด ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อค าพูดและการกระท า  
และ ทีน่า (Tina, 2013) กล่าวว่า การตระหนกัรูต้นเอง คือ การเขา้ใจทางอารมณข์องตนเอง รูข้อ้ดี 
ขอ้ดอ้ยของตนเอง ซึ่งจะเป็นกระบวนการในการช่วยรบัรูเ้มื่อตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรือสถานการณ์
ต่าง ๆ 

จากความหมายของการตระหนักรูต้นเองขา้งต้น สรุปได้ว่า การตระหนักรู ้
ตนเอง (Self – awareness) คือ ความสามารถของนักเรียนในการรบัรู ้เข้าใจอารมณ์ ความคิด 
ความรูสึ้กของตนเอง สามารถแสดงออกผ่านพฤติกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม รวมไปถึงการรบัผิดชอบ 
ต่อความรูสึ้ก ความคิดและการกระท าของตน  
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1.2.2 การจดัการตนเอง (Self – Management) 
ค า เซ ล  (Collaborative for Academic Social and Emotional Learning 

CASEL, 2018) กล่าวว่า การจัดการตนเอง คือ การท่ีนักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ ความคิด 
และพฤติกรรม ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน สามารถจัดการความเครียด ควบคุมแรงกระตุ้น   
สรา้งแรงจงูใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีวินยัในตวัเอง และก าหนดการท างานตามเป้าหมาย 

ฮารช์ิคและคนอื่น ๆ (Harchik Alan E, Sherman James A, & Sheldon Jan 
B, 1992) กล่าวว่า การจัดการตนเอง เป็นการประเมินความคิด ความสามารถ และทักษะของ
ตนเองตามความเป็นจริง การตัง้เป้าหมายท่ีมีความเป็นไปได ้การติดตามความกา้วหนา้ ตลอดจน
สามารถสรา้งแรงจงูใจเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ 

จากความหมายของการจดัการตนเอง ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า การจัดการ
ตนเอง (Self – Management) คือ ความสามารถของนักเรียนในการอธิบายถึงวิ ธีจัดการ
ความเครียดและการควบคมุการแสดงออกทางอารมณแ์ละพฤติกรรมของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม
รวมทัง้สามารถตัง้เป้าหมายและด าเนินการใหส้ าเร็จ  

 
1.2.3 การตระหนกัรูท้างสงัคม (Social – Awareness) 

ค า เซ ล  (Collaborative for Academic Social and Emotional Learning 
CASEL, 2018) กล่าวว่า การตระหนักรู ้ทางสังคม คือ การท่ีนักเรียนมีความเข้าใจ ยอมรับ 
ความแตกต่างและความคิดความเชื่อของผูอ้ื่น 

โกลแ์มน (Goleman, 2006) กล่าวว่า การตระหนักรูท้างสังคม คือ การรบัรู ้
เกี่ยวกบัผูอ้ื่นในสงัคม รวมถึงการรบัรูภ้าวะอารมณ ์ความรูสึ้ก เขา้ใจในสถานการณท่ี์ก าลังเกิดขึน้
ในขณะท่ีอยู่กบับุคคลอื่นในสงัคม  

ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์  (1991) กล่าวว่า การตระหนักรู ้ทางสังคมเป็น
ความสามารถในการแสดงออกของบุคคล รับรูเ้กี่ยวกับตนเองว่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

จากความหมายของการตระหนักรูท้างสังคม ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  
การตระหนักรูท้างสังคม (Social – Awareness) คือ ความสามารถของนักเรียนในการอธิบายถึง
สาเหตุและผลของอารมณ์ รวมไปถึงเคารพความรูสึ้กของผูอ้ื่น อีกทัง้การตระหนกัถึงความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างบุคคลในสงัคม ตลอดจนระดบัถึงผลประโยชนข์องสงัคมส่วนรวมได ้
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1.2.4 การตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ (Responsible Decision Making) 
ค า เซ ล  (Collaborative for Academic Social and Emotional Learning 

CASEL, 2018) กล่าวว่า การตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ คือ ความสามารถของนักเรียนในการมี
เหตผุล แยกแยะปัญหา แกปั้ญหาได ้ดว้ยการวิเคราะหแ์ละประเมินสถานการณ ์โดยอยู่บนพืน้ฐาน
ของศีลธรรม 

เดอรล์ักซ์และคนอื่น ๆ (Durlak: et al, 2011) กล่าวว่า การตัดสินใจอย่าง
รบัผิดชอบ เป็นวิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล โดยค านึงถึงความสัมพันธ์ในสังคม 
เกี่ยวกบับรรทดัฐานการประเมินผลตามจริงจากการกระท า และความสงบสขุของตนเองและผูอ้ื่น 

จากความหมายของการตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า  
การตัด สินใจอย่างรับ ผิดชอบ  (Responsible Decision Making) คือ  การยอมรับผลของ 
การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงความสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม รูจ้ักแยกแยะปัญหา  
มีความพยายามในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ดว้ยวิธีการอนัหลากหลายดว้ยการวิเคราะหแ์ละประเมิน
สถานการณ ์น าขอ้มลูความรูท่ี้มีมาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาโดยค านึงถึงหลักศีลธรรม 

 
1.2.5 การสรา้งสมัพนัธภาพ (Relationship Skills) 

ค า เซ ล  (Collaborative for Academic Social and Emotional Learning 
CASEL, 2018) กล่าวว่า การสรา้งสัมพันธภาพ คือ ความสามารถของนักเรียนในการส่ือสาร  
สร้างความสัมพันธ์ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นอย่างดี สามารถเจรจา ต่อรอง กล้าปฏิเสธ  
และจดัการกบัความขดัแยง้ 

ทัศนา  บุญทอง และจา รุวรรณ   ต.สกุล  (2555) กล่าวว่า การสร้าง
สัมพันธภาพ คือ การท่ีบุคคลสามารถท าความรูจ้ักกัน ติดต่อสรา้งสัมพันธภาพ มีความคุ้นเคย
สนิทสนมกนั และมีสมัพนัธภาพต่อกนั 

สวุนีย ์ เกี่ยวกิ่งแกว้ (2554) กล่าวว่า การสรา้งสมัพนัธภาพ เป็นกระบวนการ
ระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ การท่ีบุคคลท าความรูจ้ัก สรา้งความคุน้เคย ติดต่อเกี่ยวขอ้งในระยะเวลา
หน่ึง ๆ ซึ่งอาจเป็นเดือน เป็นปี หรือตลอดไป ขึ ้นอยู่กับชนิดของสัมพันธภาพ และสายใย
สมัพนัธภาพของบุคคลทัง้สอง 

อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย (2554) กล่าวว่า การสร้างสัมพันธภาพ คือ  
การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล การท าความรูจ้ักคุ้นเคยและสนิทสนมกัน ซึ่งบุ คคลดังกล่าว 
จะไดร้บัผลกระทบซึ่งกนัและกนั สมัพนัธภาพเกิดขึน้ไดก้บับุคคลทกุประเภท 
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จากความหมายของการสร้างสัมพันธภาพข้างต้น สรุปได้ว่า การสรา้ง
สัมพันธภาพ (Relationship Skills) คือ ความสามารถของนักเรียนในการอธิบายถึงวิธีการสรา้ง
และรกัษาสัมพนัธภาพกับผูอ้ื่นไดอ้ย่างเหมาะสม ใหค้วามรว่มมือในการท างานสามารถขอและให้
ความช่วยเหลือผูอ้ื่นรวมทัง้สามารถอธิบายวิธีการป้องกันและแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ระหว่าง
บุคคลได ้

 
1.3 พฒันาการทางอารมณแ์ละสงัคมของวัยรุน่  

จากการศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ในท่ีนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอพัฒนาการ  
ทางอารมณแ์ละสงัคมของวัยรุน่ เพื่อส่งเสริมนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามหลักพฒันาการอย่างเหมาะสม 
โดยผูว้ิจยัไดน้ าเสนอตามล าดบัดงันี ้

1.3.1 พฒันาการทางอารมณข์องวยัรุน่  
จากการศึกษา พบว่า วยัรุน่สามารถแบ่งระยะวยัรุน่ออกเป็น 2 ช่วง คือ วยัรุ่น

ตอนต้น ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 13 – 17 ปี และวัยรุ่นตอนปลาย ในช่วงอายุ 17 ปี – 18 ปี แต่ในท่ีนี้
ผูว้ิจัยไดน้ าเสนอเฉพาะพัฒนาการทางอารมณ์ของวัยรุ่นตอนต้นเท่านั้น โดยมีนักการศึกษาและ
นกัวิชาการไดก้ล่าวไวด้งันี ้

กรมสุขภาพจิต (2557) กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยท่ีเกิดการความเปล่ียนแปลง  
การแสดงออกทางอารมณ ์ซึ่งจะมีลกัษณะรุนแรงและขาดการควบคมุ  

กุลกานต์  อภิวัฒนลังการ  และคณะ (2552) กล่าวว่า วัยรุ่นตอนต้น 
มีการเปล่ียนแปลงดา้นอารมณ์อย่างรวดเร็ว อารมณ์จะป่ันป่วน หงุดหงิดง่าย วู่วาม การเครียด 
ความโกรธ อารมณ์ดังกล่าวอาจส่งผลทางพฤติกรรมเกเร เช่น ความก้าวร้าว ส่งผลกระทบ 
ดา้นการเรียน และการใชช้ีวิต ซึ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอารมณด์งักล่าว ไดแ้ก่ ฮอรโ์มน
เพศ สภาพรา่งกาย และสงัคมท่ีเปลี่ยนไป 

ประณต  เค้าฉิม (2549) กล่าวว่า เมื่อเด็กเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น อายุ 13 หรือ  
14 ปี  – 17 ปี  วัยรุ่นจะเกิดการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย พฤติกรรม ทัศนคติ และค่านิยม  
โดยในช่วงแรกเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก มักมีอารมณ์รุนแรงและมีความตึงเครียดทางอารมณ์สูง 
นอกจากการมีอารมณ์รุนแรงแล้ว วัยรุ่นยังอ่อนไหวได้ง่าย ระดับของอ ารมณ์ไม่ค่อยคงท่ี 
แปรเปล่ียนจากอารมณ์หน่ึงไปอีกอารมณ์หน่ึงท่ีต่างกันมากได้อย่างรวดเร็ว บางครัง้พลุ่งพล่าน 
บางครัง้เก็บกด และถา้หากวัยรุ่นวิตกกังวลกับปัญหาของตน โกรธ หรือ ผิดหวัง แลว้ไม่สามารถ
ขจดัอารมณด์งักล่าวออกไปได ้วัยรุน่จะมีอารมณค์า้ง (Moods) ท่ีส่งผลเสียต่อจิตใจดว้ย ดว้ยเหตุ
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ดงักล่าว วยัรุน่จึงมกัถกูมองว่าเป็นช่วงท่ีมีภาวะอารมณรุ์นแรง ขาดเหตผุลและควบคมุอารมณข์อง
ตนไม่ค่อยได ้แต่ลกัษณะเช่นนีก้็ไม่ไดด้ าเนินไปตลอดช่วงวัยรุน่ ส่วนมากจะเป็นเพียงในช่วงแรก ๆ 
เท่านัน้ เมื่อวยัรุน่เติบโตมากขึน้ก็จะควบคมุอารมณข์องตนไดดี้กว่าเดิมและมีเหตมุีผลมากขึน้ดว้ย 

 
1.3.2 สาเหตท่ีุท าใหว้ยัรุน่เกิดการเปล่ียนแปลง  

ประณต  เค้าฉิม (2549) กล่าวว่า อารมณ์รุนแรงในวัยรุ่นเกิดจากสาเหตุ
หลายประการ ดงันี ้

1. การเปล่ียนแปลงทางรา่งกาย การท่ีรา่งกายเกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลต่ออารมณข์องวยัรุน่ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

2. ความคาดหวังของสังคม วัยรุ่นได้รบัความกดดันจากสังคมใหเ้รียนรู้
พฤติกรรมใหม่ท่ีเหมาะสมกับวัย มีความรับผิดชอบ และเรียนรูบ้ทบาทหน้าท่ีท่ีสังคมยอมรับ  
พวกเขาตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ ๆ และเผชิญสถานการณท่ี์แตกต่างจากท่ีเคยประสบ 
ซึ่งวัยรุ่นอาจไม่เคยเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือหรือเคยเตรียมตัวมาบ้างเพียงเล็กน้อยในวัยเด็ก  
ส่ิงเหล่านีย้่อมส่งผลใหว้ยัรุน่เกิดความสบัสนและวุ่นวายใจ 

3. สภาพของสังคมในปัจจบุัน เน่ืองจากสงัคมปัจจบุันเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึน้ วัยรุ่นต้องพยายามปรับตัวตามให้ทัน จึงประสบปัญหา  
และความยุ่งยากในการด าเนินชีวิต ซึ่งก่อใหเ้กิดความตึงเครียดทางอารมณไ์ดง้่าย 

4. ความสัมพันธ์ในครอบครวั ในระยะหัวเลีย้วหัวต่อระหว่างความเป็น
เด็กและความเป็นผูใ้หญ่เช่นนี ้ปฏิสมัพนัธข์องวยัรุน่กบัคนรอบขา้ง โดยเฉพาะบุคคลในครอบครวั  
ย่อมแตกต่างไปจากในวัยเด็ก วัยรุ่นต้องการความเป็นอิสระท่ีจะกระท าส่ิงต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
ตอ้งการใหพ้่อแม่รบัฟังความคิดเห็น ในขณะเดียวกนั วยัรุน่ก็ตอ้งการพึ่งพาพ่อแม่ทางดา้นอารมณ์
เพื่อความรูสึ้กมั่นคงปลอดภัย หากความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครวั  
ไม่ราบรื่นวัยรุ่นมักจะมีปัญหาทางอารมณ์ หรือหากพ่อและแม่มีความสัมพันธ์ไม่ดีต่อกัน ก็ย่อม
ก่อใหเ้กิดความตึงเครียดทางอารมณแ์ก่วยัรุน่ผูเ้ป็นลกูได ้

5. ปัญหาด้านการเรียน วัยรุ่นส่วนมากมีสถานภาพเป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษา ซึ่งมีหนา้ท่ีศึกษาเล่าเรียนเป็นส าคัญ ถ้าวัยรุ่นประสบความลม้เหลวทางการเรียนก็จะ
ส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจได้ นอกจากนี ้การศึกษาในช่วงวัยรุ่นมักเป็นการเตรียมพรอ้มส าหรับ
อาชีพในอนาคต การประสบความล้มเหลวด้านการศึกษาอาจเป็นอุปสรรคต่อการเลือกอาชีพ  
และการด าเนินชีวิตอย่างราบรื่นในอนาคตได ้วยัรุน่จึงมกัวิตกกงัวลดา้นการเรียนของตนเอง 
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6. ปัญหาด้านการเลือกอาชีพ ภารกิจพัฒนาการด้านหน่ึงท่ีวัยรุ่นต้อง
ด าเนินการเพื่อเตรียมพรอ้มท่ีจะเขา้สู่วัยผู้ใหญ่ก็คือ การเลือกอาชีพและเตรียมตัวเพื่อประกอบ
อาชีพ ซึ่งสรา้งความวิตกกงัวลและสบัสนแก่วยัรุน่ไดม้าก เพราะวยัรุน่ส่วนมากมกัไม่แน่ใจในความ
สนใจ ความตอ้งการและความถนัดของตนเอง นอกจากนี ้วัยรุ่นยังไม่อาจเลือกอาชีพไดต้ามใจ
ชอบเสมอไป ดว้ยตอ้งค านึงถึงข้อจ ากัดอีกหลายประการ เช่น สติปัญญาฐานะทางเศรษฐกิจและ
สงัคม เป็นตน้ การท่ีพ่อแม่หรือผูใ้หญ่เขา้มาชีน้  าการตดัสินใจเลือกอาชีพหรือกดดันใหเ้ลือกอาชีพ
ตามท่ีผูใ้หญ่เห็นชอบก็อาจสรา้งความคบัขอ้งใจใหแ้ก่วยัรุน่ได้ 

 
1.3.3 ลกัษณะอารมณข์องวยัรุน่  

ประณต  เคา้ฉิม (2549) กล่าวว่า อารมณข์องวยัรุ่นแตกต่างไปจากอารมณ์
ของเด็กและอารมณ์ของผู้ใหญ่หลายประการ ลักษณะเด่น ๆ ท่ีส าคัญด้านอารมณ์ของวัยรุ่น  
ท่ีแตกต่างไปจากอารมณข์องเด็ก มีดงัต่อไปนี ้

1. อารมณข์องวยัรุน่จะรุนแรง  
อารมณ์ของวัยรุ่นจะขาดความค่อยเป็นค่อยไป หรือขาดระดับของ 

ความรุนแรง กล่าวคือ วัยรุ่นเมื่อถูกกระตุน้ทางอารมณ ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณโ์กรธ กลัว หรือพอใจ 
อาการท่ีแสดงออกของวยัรุน่จะมีความรุนแรงเต็มท่ี โดยไม่ค านึงถึงว่าสถานการณน์ั้นจะเป็นเร่ือง
เล็กน้อยเพียงใด ในขณะท่ีวัยรุ่นเริ่มโตขึน้ เขาจะค่อย ๆ ควบคุมอารมณ์ได้มากขึน้ และเรียนรู ้
ท่ีจะแสดงอารมณไ์ดเ้หมาะสมกับส่ิงเรา้ แรงผลักดันท่ีเป็นสาเหตุใหว้ัยรุ่นควบคุมอารมณ์ได้ก็คือ  
การไม่ยอมรบัของสงัคม วยัรุน่มกัตอ้งการการยอมรบัจากผูใ้หญ่และจากวยัรุน่ดว้ยกนัเอง เมื่อรูว้่า
การแสดงอารมณรุ์นแรงเป็นส่ิงท่ีสังคมไม่ยอมรบั เขาก็เรียนรูท่ี้จะควบคมุอารมณไ์ดดี้ขึน้ ส่วนหน่ึง
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของต่อมภายในร่างกาย และอีกส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากองคป์ระกอบ
ด้านสังคม และจะค่อย ๆ พยายามควบคุมอารมณ์ได้ในช่วงวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย 
อย่างไรก็ตาม การมีอารมณรุ์นแรงเป็นอาการธรรมดาของวัยรุ่น อารมณข์องวัยรุ่นจะรุนแรงมาก
เพียงใดขึน้อยู่กับองคป์ระกอบจากส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามปรามพฤติกรรมของ
วยัรุน่ 

 
2. อารมณข์องวยัรุน่ไม่คงท่ี 

ในวัยรุ่นตอนต้น อารมณ์ท่ีไม่คงท่ีจะเห็นได้ชัดเจนมาก อารมณ์ 
จะเปล่ียนจากความสนุกสนาน ภาคภูมิใจ มีความหวัง มาเป็นหมดหวังหรือเศรา้อย่างมากได้
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ภายในวันเดียว เรียกว่าเปล่ียนจากอารมณ์ท่ีสุดขั้วของอารมณ์หน่ึงไปสู่อารมณ์ท่ีสุดขั้วของอีก
อารมณห์น่ึงไดอ้ย่างง่าย ๆ  

3. อารมณข์องวยัรุน่ขาดการควบคมุในการแสดงออก 
วัยรุ่นตอนตน้มักขาดการควบคุมการแสดงออก การแสดงออกทาง

อารมณ์ของวัยรุ่น จะแตกต่างอย่างเห็นไดช้ัดจากของเด็กคือ การแสดงออกมักมากกว่าสภาวะ
อารมณ์ ท่ีเกิดขึ ้น  การหัวเราะคิกคัก (Giggling) ซึ่ งเป็นลักษณะพฤติกรรมของเพศหญิ ง  
เป็นการแสดงออกเมื่อมีอารมณ์ชื่นบานทุกชนิด เช่น รื่นเริง มีความสุข ยินดี และรกั การรอ้งไห้ 
คร ่าครวญ (Weeping) เป็นการแสดงออกของเพศหญิงเมื่อมีอารมณ์ไม่พึงพอใจ เช่น กลัว โกรธ
ริษยา และวิตกกังวล อาการแสดงออกทัง้ 2 อย่างนีจ้ะพัฒนาสูงสุดในวัยรุ่นตอนต้น และค่อย ๆ 
หายไปเมื่อวยัรุน่รูจ้กัควบคมุการแสดงออกไดเ้ป็นผลส าเร็จ 

4. อารมณข์องวยัรุน่เกิดเป็นอารมณค์า้งไดเ้สมอ ๆ  
อารมณ์ท่ีเกิดขึน้แล้วคงตัวอยู่ช่วงเวลาหน่ึง แต่เกิดเป็นครั้งคราว 

เรียกว่าอารมณ์คา้ง (Mood) อารมณ์คา้งในวัยรุ่นจะคงอยู่นานกว่าในช่วงวัยเด็กซึ่งอารมณ์คา้ง 
จะมีช่วงสัน้ เพราะวยัรุ่นพยายามควบคุมการแสดงออก เมื่อพยายามท าเช่นนั้นเหมือนกับยิ่งเก็บ 
อัดอารมณ์นั้นไว้หลายชั่วโมงหรือหลายวัน ซึ่งอาการแบบนีจ้ะไม่เกิดขึน้ถา้วัยรุ่นระบายอารมณ์
โดยการแสดงออกเสียบ้าง เด็กเล็กและวัยรุ่นตอนต้นไม่ค่อยมีอารมณ์ค้างมากเท่ากับวัยรุ่น  
ตอนปลาย เพราะเด็กเล็กและวัยรุ่นตอนตน้มักมีการแสดงออกทางอารมณ์มากกว่าท่ีจะควบคุม
เอาไว ้

 
1.3.4 การเปล่ียนแปลงทางดา้นอารมณ ์ 

ประณต  เค้าฉิม (2549) กล่าวว่า การเป ล่ียนแปลงท่ีส าคัญ ในวัยรุ่น 
ประกอบดว้ย 

1. การมีอารมณรุ์นแรง วยัรุน่จะมีความเขม้ของอารมณส์งู รกัแรง เกลียด
แรง และยังควบคุมอารมณ์ของตนไดไ้ม่ดีนัก อ่อนไหวง่าย เปล่ียนแปลงง่าย ผันแปรจากอารมณ์
หน่ึงไปอีกอารมณ์หน่ึงท่ีตรงข้ามกันได้อย่างรวดเร็ว อารมณ์ท่ีรุนแรงในวัยรุ่นนั้นขึ ้นอยู่กับ
บุคลิกลักษณะของแต่ละคน และการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจท่ี เกิดขึน้ เน่ืองจาก 
ในวัยรุน่ตอนตน้ ร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากกว่าในวัยรุน่ตอนปลาย วัยรุ่น
ตอนต้นจึงมีอารมณ์รุนแรงเด่นชัดกว่า ในขณะท่ีวัยรุ่นตอนปลายจะควบคุมการแสดงออก  
ของอารมณไ์ดดี้พอควร ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นเพราะวยัรุน่ตอนปลายมีประสบการณช์ีวิตมากกว่าดว้ย  
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2. การขาดความมั่นใจในความสามารถและความสนใจของตนเอง 
โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นตอนต้น เป็นเหตุให้วัยรุ่นไม่แน่ใจในความสามารถและความสนใจท่ีแทจ้ริง
ของตนเอง พวกเขามักรู ้สึกไม่มั่นคง ซึ่งความรู้สึกนี้อาจเพิ่มมากขึ ้น เมื่อได้รับการปฏิบัติ  
ท่ีไม่แน่นอน หรือไม่ชดัเจนจากพ่อแม่หรือผูใ้หญ่คนอื่น ๆ 

3. การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย ความสนใจ และบทบาทท่ีสังคม
คาดหวังต่อวัยรุ่นมกัก่อใหเ้กิดปัญหาใหม่ ๆ ตามมา ส าหรบัวยัรุ่นตอนตน้ ปัญหาเหล่านีดู้เหมือน
จะมีมากมายและแกไ้ขไดย้ากกว่าปัญหาท่ีเคยประสบมาในวัยเด็ก ส่วนวัยรุ่นตอนปลายอาจจะ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ไดดี้กว่า เน่ืองจากมีวฒุิภาวะและประสบการณม์ากกว่าวยัรุน่ตอนตน้ 

4. ในขณะท่ีความสนใจและพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปค่านิยมของวัยรุ่น 
ก็เปล่ียนไปเช่นกัน ส่ิงท่ีเคยมีความส าคัญอย่างยิ่งเมื่อตอนเป็นเด็ก อาจลดความส าคัญลงไป 
ตวัอย่างเช่น ในวยัเด็ก การมีเพื่อนจ านวนมากเป็นเร่ืองท่ีเด็กใหค้วามส าคญั เพราะแสดงใหเ้ห็นถึง
การไดร้บัความนิยม เด็กจึงชอบท่ีจะมีเพื่อนมากมายและหลากหลายรูปแบบ ในขณะท่ีวยัรุน่ไม่คิด
ว่าการมีเพื่อนจ านวนมากเป็นส่ิงส าคัญ เขาจะตระหนักถึงคณุภาพของเพื่อนท่ีคบหากนัมากกว่า 
กล่าวคือวัยรุ่นชอบท่ีจะมีเพื่อนซึ่งมีลักษณะนิสัยตรงกันและเป็นบุคคลท่ีได้รับความชื่นชม 
จากเพื่อนรว่มวยั 

5. วัย รุ่น ส่วนมากจะมี ความ รู้สึกทั้ ง เชิ งบวกและ เชิ งลบ ต่อการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ดังเช่นในเรื่องความเป็นอิสระท่ีวัยรุ่นตอ้งการ วัยรุ่นมักรูสึ้กดีเมื่อมี
อิสระทางความคิดท่ีจะตอ้งตัดสินใจหรือกระท าดว้ยตนเอง แต่ในบางครัง้เขาก็หวาดกลัวภารกิจ 
ท่ีตอ้งรบัผิดชอบ ซึ่งมีมาพรอ้มกับความเป็นอิสระนั้น และอาจไม่แน่ใจว่าตนเองมีความสามารถ
มากพอท่ีจะจดัการกบัภารกิจเหล่านัน้ไดดี้ จึงก่อใหเ้กิดความวิตกกงัวลขึน้ในตวัของวยัรุน่ 

 
1.3.5 แนวทางการช่วยเหลือในดา้นการควบคมุอารมณ ์ 

อบุลรตัน ์ เพ็งสถิตย ์(2554) กล่าวว่า อารมณท่ี์วยัรุน่ควรไดร้บัการช่วยเหลือ
และฝึกฝนใหค้วบคมุได ้ประกอบดว้ย  

1. การควบคมุอารมณโ์กรธ 
ความโกรธของวัยรุ่นเป็นเรื่องท่ีตอ้งให้ความสนใจเพราะบางคนได้

แสดงออกดว้ยการกระท าท่ีขาดการยัง้คิด กา้วรา้วรุนแรง จึงมีขอ้เสนอแนะว่า 
ก. ขณะท่ีวัยรุ่นโกรธ ไม่ควรท าเป็นไม่สนใจหรือแกล้งไม่เอาใจใส่ 

ในเวลาท่ีวยัรุน่โกรธ แต่ควรใหเ้ขารบัรูว้่า ผูใ้หญ่รูว้่า วยัรุน่ก าลงัโกรธก็เป็นการเพียงพอ 
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ข. เมื่อวัยรุ่นหายโกรธ ควรอธิบายและหาเหตุผลให้วัยรุ่นฟังในส่ิงท่ี
วยัรุน่โกรธ 

ค. หาส่ิงใหม่มาทดแทน หรือหาส่ิงท่ีมากระตุน้ใหว้ยัรุน่เกิดความรูสึ้ก 
ว่าตนยงัเป็นท่ียอมรบัของสงัคมหรือของผูอ้ื่นเช่นเดิม 

2. การควบคมุอารมณก์ลวั 
การควบคมุความรูสึ้กกลวัจะมีแนวทางการช่วยเหลือดงันี ้
ก. น าวัตถุหรือส่ิงของท่ีท าให้เกิดสาเหตุของความกลัวใหพ้้นไปจาก

สายตา 
ข. สรา้งเงื่อนไขหรือสรา้งสถานการณ์ใหม่ควบคู่กับส่ิงท่ีท าให้เกิด 

ความกลวั จะช่วยใหว้ยัรุน่หายจากความหวาดกลวัได ้
ค. ชีแ้จงดว้ยเหตผุลใหว้ยัรุน่เขา้ใจในสาเหตท่ีุท าใหเ้กิดความกลวั 

3. การลบความรูสึ้กเป็นปมดอ้ย 
การลบความรูสึ้กเป็นปมดอ้ยจะมีแนวทางการช่วยเหลือดงันี ้
ก. พิจารณาหาจุดเด่นและจุดดอ้ยให้รอบคอบ เมื่อพบจุดบกพร่อง 

ใหป้รบัปรุงได ้
ข. คน้หาจดุเด่นของตนเอง และน าจดุเด่นนัน้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์
ค. ครู บิดามารดาและผู้ใกล้ชิด ต้องพยายามช่วยเหลือให้วัยรุ่น

ประสบความส าเร็จในชีวิต 
4. ขอ้เสนอแนะในเร่ืองการควบคมุอารมณข์องวยัรุน่ 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการควบคมุอารมณข์องวยัรุน่ มีดงันี ้
ก. ผู้ใกล้ชิดต้องกระท าด้วยความรักความเข้าใจ ความอบอุ่น  

ความสนิทสนม ความเมตตาปราณี เห็นอกเห็นใจวยัรุน่ดว้ยความจริงใจ ไม่ควรเป็นวิธีการท่ีกระท า
ดว้ยความเสแสรง้ การท่ีเด็กไดร้บัความรูสึ้กท่ีจริงใจจะช่วยใหว้ัยรุน่เกิดความไวว้างใจ มีความสุข  
มีความมั่นใจ พรอ้มท่ีจะขอรบัค าชีแ้นะหรือระบายความในใจใหผู้ใ้หญ่ฟัง 

ข. ผู้ใหญ่จึงไม่ควรดุด่าหรือซ า้เติมความความผิดพลาดของวัยรุ่น 
เพราะจะท าใหว้ยัรุน่หาทางออกโดยวิธีการอื่นได ้

ค. ผู้ใหญ่ ควรเป็นแบบอย่างท่ี ดีในการแสดงออกทางอารมณ ์ 
ดว้ยการแสดงออกทางอารมณ์อย่างมั่นคงและควบคุมอารมณ์ของตนเองใหไ้ด้ การท่ีวัยรุ่นเห็น
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ผูใ้หญ่แสดงอารมณอ์อกมาในรูปแบบใด ก็จะเลียนแบบและท าตามการแสดงออกทางอารมณท่ี์ได้
พบเห็นนัน้ ๆ  

5. ควรส่งเสริมใหว้ยัรุน่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้
ในช่วงท่ีวยัรุน่ตอ้งการเป็นอิสระจากพ่อแม่นีเ้อง วยัรุน่ก็ยงัไม่สามารถ

พอเพียงท่ีจะช่วยเหลือตนเองได้ ดังนั้น ครูและพ่อแม่ท่ีใกล้ชิดกับเด็กควรต้องส่งเสริมให้วัยรุ่น
สามารถช่วยเหลือตนเองไดด้ว้ยการ 

ก. เลือกหนงัสือใหว้ยัรุน่อ่าน โดยใหเ้หมาะสมกบัวยัรุน่แต่ละคน 
ข. ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีมีผลต่อศีลธรรมอนัดี 
ค. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของวัย รุ่น  

เพื่อช่วยใหม้ีพฒันาการท่ีดีต่อไป 
ง. ครูต้องอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจถึงปัญหา เผชิญปัญหาและแก้ไข

ปัญหาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวยัรุน่ได ้
จ. ทัง้ครูและพ่อแม่ตอ้งเชื่อในความสามารถของวัยรุน่ว่า วัยรุ่นท่ีจะ

ช่วยเหลือตนเองไดดี้เป็นผลมาจากการไดร้บัการส่งเสริมมาตัง้แต่วัยเด็ก การจะส่งเสริมใหว้ัยรุ่น
ด าเนินชีวิตด้วยความมั่นคงและสามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้อย่างมั่นใจ ผู้ใหญ่จึงต้อง  
ไม่ปกป้องหา้มปรามหรือตัดสินใจแทนเด็กในทุก ๆ เรื่อง ควรให้วัยรุ่นได้ช่วยเหลือตนเองให้มาก
ท่ีสดุ 

ฉ. ในการสอนวัยรุ่น ควรส่งเสริมวัยรุ่นให้แสวงหาค าตอบหรือหา
ความรูด้้วยตนเองให้มากท่ีสุด โดยมีผู้ใหญ่อยู่เบื ้องหลังและช่วยเหลืออยู่ห่าง ๆ ตามโอกาส  
และความเหมาะสม 

 
1.3.6 พฒันาการทางสงัคมของวยัรุน่  

จากการศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสังคมของ
วัยรุ่น พบว่า วัยรุ่นสามารถแบ่งระยะวัยรุ่นออกเป็น 2 ช่วง คือ วัยรุ่นตอนตน้ ซึ่งอยู่ในช่วงอาย ุ 
13 ปี – 17 ปี และวัยรุ่นตอนปลาย ในช่วงอายุ 17 ปี – 18 ปี แต่ในท่ีนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอเฉพาะ
พฒันาการทางสงัคมของวัยรุน่ตอนตน้เท่านัน้ เพื่อส่งเสริมระดับการเรียนรูท้างสงัคมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้เป็นไปตามพัฒนาการอย่างเหมาะสม โดยมีนักการศึกษาและ
นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงพฒันาการทางสงัคมของวยัรุน่ตอนตน้ไวด้งันี ้
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ฮารร์ิสและคนอื่น ๆ (Harris; et al, 2012) กล่าวถึง พัฒนาการทางสังคม 
ของวัยรุ่นไวว้่า เด็กในช่วงอายุ 14  ถึง 17 ปี จะมีพฤติกรรมระหว่างความเป็นเด็กกับผูใ้หญ่ และ
เป็นช่วงวยัของการปรบัตัวใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงในช่วงวยัรุน่ เป็นวยัแห่งการคน้หาเอกลกัษณ ์
รวมถึงก าลังสับสนในบทบาทของตนเอง โดยสังคมของเด็กในวัยนีคื้อกลุ่มเพื่อน จะยึดแบบจาก
กลุ่มเพื่อนเป็นหลัก และเกิดความสับสน หากไม่ไดร้บัการแกไ้ข จะส่งผลใหม้ีบุคลิกภาพท่ีไม่มั่นคง  
เด็กในวยันีจ้ะเร่ิมคน้หาเพื่อนเพื่อรวมกลุ่ม ใหเ้กิดความมั่นคง และยังพบว่าพฤติกรรมการเลีย้งดู
ของพ่อแม่ยังมีอิทธิพลต่อการควบคุมตนเอง ตลอดจนส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม  
หากวัยรุ่นได้รับการอบรมเลี้ยงดูตามสภาพแวดล้อมท่ีดี ย่อมส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก  
และพฤติกรรมในเชิงบวก ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น แต่กลับกันหากวัยรุ่นมีสภาวะ  
การควบคุมอารมณ์ตนเองได้ไม่ดี ก็จะส่งผลกระทบต่อ ปัจจัยต่าง ๆ รอบตัวของวัยรุ่น เช่น 
สมัพนัธภาพกบัครอบครวั สมัพนัธภาพกบักลุ่มเพื่อนในวยัเดียวกนั  

เตมิ ศักด์ิคทวณิช (2557) กล่าวว่า พัฒนาการทางดา้นสังคมของเด็กวัยรุ่น
ตอนต้นจะเริ่มเปล่ียนแปลงด้านการพึ่งพาตนเองแบบผู้ใหญ่  เริ่มรู ้จักรับผิดชอบต่อตนเอง  
โดยจะตอ้งเรียนรูใ้นการปรบัตัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทางดา้นสังคม เด็กในวัยนีจ้ะพยายาม
คน้หาเอกลกัษณ ์สรา้งทศันคติและคณุค่าแห่งชีวิตของตนเอง มีความเชื่อว่าระยะนีถ้ือว่าเป็นระยะ
วิกฤตของการรู้จักตนเองท่ีแท้จริง และวัยรุ่นสามารถผ่านพ้นไปได้หรือไม่นั้นจะขึ ้นอยู่กับ
พฒันาการทางสงัคมในวยัเด็กท่ีผ่านมา และการไดร้บัอิสระในการคน้พบตนเองมากนอ้ยเพียงใด 
 

1.3.7 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพฒันาการทางอารมณแ์ละสงัคม 

อิริคสัน (Erik H. Erikson) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมไวว้่า 
มนษุยม์ีกระบวนการพฒันาการจากล าดบัหน่ึงไปสู่อีกล าดบัหน่ึงเป็นขัน้ ๆ ไม่มีการกระโดดขา้มขั้น  
ซึ่งพัฒนาการล าดับตน้ ๆ ย่อมส่งผลต่อพัฒนาการล าดบัต่อ ๆ ไป โดยอิริคสันไดศึ้กษาบุคลิกภาพ
ของมนุษยใ์นการเข้าสังคม รวมถึงการมีสัมพันธภาพกับบุคคล และการเกิดขอ้โต้แยง้ทางสังคม  
จึงเป็นส่ิงกระตุน้ใหบุ้คคลมีการพัฒนาบุคลิกภาพในรูปแบบต่าง ๆ ตามล าดับขั้น 8 ล าดับ  ดังนี ้ 
(ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2561) 

ขั้นท่ี 1 ความไว้วางใจ กับ ความไม่ไว้วางใจ ระยะนี้เป็นช่วงวัยของทารก
จนถึง 1 ขวบ เด็กจะเกิดความไวว้างใจในผูอ้ื่น เกิดจากการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการขั้น
พืน้ฐาน เช่น การดดู การด่ืม การสมัผสั การนอน การมีผูอ้ยู่ใกล ้และพูดใหฟั้ง ฯลฯ ส่ิงเหล่านีท้ าให้
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เด็กมีความสุข และสบายใจ ท าใหเ้กิดความรูสึ้กแห่งความไวใ้จในบุคคลใกลช้ิด น าไปสู่ความไวใ้จ
ในผูอ้ื่น 

ขั้นท่ี 2 ความเป็นตัวของตัวเอง กับ ความละอายใจ วัยทารกตอนปลาย 
เด็กเร่ิมมีความอยากรูจ้ักส่ิงแวดล้อมรอบตัว หากเลีย้งดูให้เขาท าไดต้ามปรารถนาจะท าให้เด็ก  
มีความเป็นตวัของตวัเอง หากเด็กถกูควบคมุ จะท าใหเ้กิดความรูสึ้กไม่แน่ใจในตนเอง 

ขั้น ท่ี  3 ความ คิดริ เริ่ม  กับ  ความ รู้สึก ผิด  เป็ น ระยะวัย เด็กตอนต้น  
จะมีความสามารถในการเคล่ือนไหว การขยับรา่งกาย ไดด้ว้ยตนเอง เร่ิมมีการพดู สามารถส่ือสาร
ใจความได้ และสามารถเข้าใจภาษาไดด้้วยตนเอง ในขั้นนีเ้ด็กมีความต้องการเรียนรูใ้นส่ิงท่ีอยู่  
รอบ ๆ ตัว ส่วนเด็กท่ีถูกปิดกั้นทางความคิดหรือถูกห้ามไม่ให้ท าอะไร ๆ จะเกิดความรูสึ้กผิด  
กลวัการถกูลงโทษ จนท าใหเ้กิดบุคลิกภาพแบบ “รูสึ้กผิด” (Guilt Personality) 

ขัน้ท่ี 4 ความขยันหมั่นเพียร กบั ความรูสึ้กดอ้ย เป็นระยะวยัเด็กตอนปลาย 
เมื่อเร่ิมเขา้โรงเรียน  เร่ิมเรียนรู ้นบัเป็นช่วงเวลาในควบคมุกิจกรรมของตน เช่น การเล่น การเคารพ
ระเบียบวินัยของบ้านของโรงเรียน การฝึกฝนกิจกรรมทักษะต่าง ๆ และในทางกลับกัน หากเด็ก  
ท่ีไม่มีคนคอยเอาใจใส่ ดูแล และแนะน า จะท าใหเ้ขารูสึ้กว่าตนเป็นคนไรค้วามสามารถความรูสึ้ก
เช่นนีถ้า้มีมากจะก่อใหเ้กิดเป็นความรูสึ้กว่าตน “มีปมดอ้ย” 

ขัน้ท่ี 5 เอกลกัษณแ์ห่งตน กบั ความสบัสนในบทบาท ระยะนีอ้ยู่ในช่วงวยัรุ่น
เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมีความคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ ถ้าวัยรุ่น  
ไม่สามารถผ่านในระยะนีไ้ปได้ จะท าเป็นบุคคลท่ีมีความสับสนในเอกลักษณ์และจะท าให้เป็น
ผูใ้หญ่ท่ีมีบุคลิกภาพสบัสนไม่มั่นคงในช่วงวยัถดัไป 

ขั้นท่ี 6 ความผูกพันใกล้ชิด กับ ความโดดเด่ียว ระยะนี้อยู่ในวัยผู้ใหญ่
ตอนตน้จะแสวงหามิตรภาพ แสวงหาคู่ครอง อิริสันกล่าวว่า หากไม่สามารถสรา้งความสนิทสนม 
จริงใจ กับบุคคลใดได ้จะส่งผลใหเ้กิดความเดียวดาย บุคคลประเภทนีไ้ม่สามารถละตนเพื่อเขา้ถึง
ผูอ้ื่น ถา้มีลกัษณะเช่นนีม้าก ๆ อาจก่อใหเ้กิดปัญหาบุคลิกภาพท่ีรุนแรงได้ 

ขั้นท่ี 7 การนึกถึงผู้อื่น กับ การนึกถึงแต่ตนเอง ช่วงนีเ้ป็นระยะวัยกลางคน  
คือ การช่วยเหลือ แนะน าทั้งในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ทางความรู ้ความคิด ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ  
ต่อสงัคม และบุคคลอื่น ๆ 

ขั้นท่ี  8 ความมั่ นคง กับ ความสิ้นหวัง ในวัยสูงอายุ ซึ่งจะต้องพัฒนา
ความรูสึ้กว่าตนกระท าตามหน้าท่ีของตนเสร็จสิน้แลว้ ผู้สูงอายุบางคนเมื่อมองกลับไปในอดีต  
อาจยังรูสึ้กยอมรบัอดีตไม่ได้ อยากจะกลับไปแกไ้ข หรืออาจคิดว่าเวลาไม่เพียงพอท่ีจะท าอะไร 
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ใหม่ ๆ หรือแกไ้ขความผิดพลาดในอดีต ถา้รูสึ้กเช่นนีม้าก ๆ จะเกิดความเศรา้ สิน้หวงั และหลีกหนี
การใชช้ีวิต 

จากทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม สรุปไดว้่า การพัฒนาแต่ละช่วงวัยส่งผล
ต่อการสร้างสัมพันธภาพของบุคคลกับสังคมในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รวมถึงพฤติกรร ม 
การแสดงออกต่อผูอ้ื่นในสงัคม ซึ่งพฒันาการของเด็กในช่วงวยัรุน่ เป็นวยัแห่งการไดร้บัการยอมรบั 
จากกลุ่มเพื่อนหรือคนอื่น ๆ ในสังคม ตอ้งการเป็นตัวของตัวเอง หากช่วงวัยนีม้ีพัฒนาการเรียนรู้ 
ในเชิงลบ อาจจะส่งผลท าใหเ้กิดความสบัสน ไม่เขา้ใจในบทบาทของตนเอง  

วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี (2548) กล่าวว่า  มี 3 แนวคิดใหญ่ๆ ท่ีอธิบายเรื่อง
พัฒนาการทางสังคม ซึ่งได้แก่ 1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและการเรียนรูท้างสังคม (Behaviorism 
and Social Cognitive Theory) 2. ทฤษฎีพัฒนาการความแตกต่างทางการรู ้คิด (Cognitive-
Developmental Discrepancy Theory) และ 3. แนวคิดหนา้ท่ีนิยม (Functionalist Approach) 

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและการเรียนรูท้างสงัคม 
จอห์น วัตสัน (John Watson) กล่าวว่า อารมณ์ 3 อย่างคือ กลัว 

โกรธ และรกั เป็นอารมณท่ี์มีมาตัง้แต่เกิด ส่วนการแสดงออกทางอารมณท่ี์มีต่อส่ิงเรา้ใหม่ สามารถ
เรียนรูโ้ดยกระบวนการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical conditioning) ส่วนการเรียนรูแ้บบมี
การกระท า (Operant conditioning) จะอธิบายว่า การยิ ้มของทารก การเปล่งเสียง การรอ้ง
สามารถจะเปลี่ยนแปลงไดจ้ากการท่ีผูเ้ลีย้งดใูหก้ารเสริมแรง และลงโทษ 

ทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคม (Social Learning Theory) อธิบายว่า การเอา
แบบอย่าง (modeling) ปฏิกิริยาทางอารมณข์องผูอ้ื่นเป็นวิธีท่ีส าคัญอีกวิธีหน่ึงท่ีเด็กจะเชื่อมโยง
ความรูสึ้กกบัสถานการณ ์และเด็กจะเรียนรูท่ี้จะแสดงอารมณ์จากการเลียนแบบ ต่อมา อัลเบิรต์ 
แบนดูรา (Bandura) ขยายทฤษฎีของเขาโดยการเพิ่มองค์ประกอบทางการรูก้ารคิด (cognitive 
component) เขา้มาในใชท้ฤษฎีของเขา แบนดูรา่กล่าวว่าเมื่อเด็กมีความสามารถทางการรูก้ารคิด
มากขึน้ เขาสามารถกระตุน้อารมณข์องเขาเองได ้โดยการคิดถึงประสบการณท่ี์เขาเคยมีความรูสึ้ก 
หรือประสบการณท่ี์เขาเห็นว่าเคยเกิดขึน้กบัผูอ้ื่น 

ทฤษฎีพฒันาการความแตกต่างทางการรูคิ้ด 
โดนัล เฮพพ์ (Hepp, 1946) ทดลองกับลูกลิงชิมแปนซี 2 กลุ่ม กลุ่มหน่ึง

ให้ดูภาพของซิมแปนซีทั่ว ๆ ไปรวมทัง้เห็นชิมแปนซีตัวอื่น ๆ แต่อีกกลุ่มหน่ึงไม่ให้เห็นอะไรเลย 
ต่อมาเฮพพใ์หลู้กลิงดูหวัลิงชิมแปนซีจ าลองท่ีเป็นพลาสติก ลกูลิงกลุ่มแรกจะกลวัมาก แต่อีกกลุ่ม
หน่ึงจะแสดงความสงสัยอยากรูบ้า้งเล็กนอ้ย การท่ีไดเ้ห็นแต่หวัและไม่เห็นสมบูรณท์ัง้ตัว ท าใหลิ้ง
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ชิมแปนซีเป็นทุกขไ์ม่สบายใจอย่างมาก น่ีเป็นตัวอย่างท่ีแสดงว่า ความแตกต่างจากส่ิงท่ีคุน้เคย
มากท าใหเ้กิดความกลวั เฮพพก์ล่าวว่าเมื่อเด็กพบส่ิงเรา้ใหม่ เขาจะเปรียบเทียบกบัโครงสรา้งเดิม 
(ภาพการรบัรูเ้ดิม) (internal representation) ความแตกต่างระหว่างส่ิงเรา้ใหม่กับโครงสรา้งเดิม
จะเป็นส่ิงก าหนดการตอบสนองทางอารมณ์ ถ้าส่ิงเร้าแตกต่างเล็กน้อย เด็กก็จะเป็นทุกข ์
(distress) เล็กน้อย ถ้าแตกต่างมากขึน้ ก็จะเป็นทุกข์มากขึน้ แต่ถ้าแตกต่างกันมากเกินไปเด็ก 
จะไม่สามารถรบัส่ิงใหม่ไดค้วามทุกขจ์ะลดลง หลายการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าเด็กจะมองวตัถท่ีุมี
ความแตกต่างในระดบัปานกลางนานกว่า เมื่อเทียบกบัวตัถท่ีุแตกต่างไปมาก 

แนวคิดหนา้ท่ีนิยม 
แนวคิดนี้เชื่อว่าอารมณ์ (emotions) เป็นแรงส าคัญในทุกกิจกรรม 

ของมนษุย ์และสามารถปรบัเปลี่ยนไดใ้นทกุกิจกรรมของมนษุย ์กล่าวคือ 
1. อารมณ์เป็นตัวก าหนดการรูก้ารคิด ปฏิกิริยาทางอารมณ์สามารถ

น าไปสู่การเรียนรูท่ี้จ าเป็นในการด ารงชีวิต มีงานวิจัยท่ีบอกว่า ผูใ้หญ่จ าไดดี้กว่าเมื่ออยู่ในสภาพ
อารมณเ์ดิมท่ีตนไดเ้คยเรียนรู ้กลุ่มนีเ้ชื่อว่า อารมณ ์และการรูคิ้ด มีความสมัพนัธ ์2 ทาง คือส่งผล
ซึ่งกนัและกนั 

2. อารมณเ์ป็นตวัก าหนดพฤติกรรมทางสงัคม สญัญาณทางอารมณข์อง
เด็ก เช่น การยิม้ รอ้งไห้ และความสนใจ มีผลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นอย่างมาก และในท านอง
เดียวกนั ปฏิกิริยาทางอารมณข์องผูอ้ื่น ก็สามารถก าหนดพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กไดเ้ช่นกนั 

3. อารมณเ์ป็นส่ิงท่ีสรา้งสุขภาพ ตัวอย่างเช่น บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบ  
เอ (type A personality) คือ คนท่ีชอบแข่งขันมากจนเกินไป ไม่มีความอดทน ไม่อยู่น่ิง ค านึงเรื่อง
เวลา หากมีใครขัดขวางก็จะไม่พอใจ โกรธได้ คนลักษณะนี้จะมีความเกี่ยวโยงกับ ความดัน 
โลหิตสงู และโรคหวัใจในวยัผูใ้หญ่ 

 
2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

2.1 ความหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม (Group Counseling)  
กาญจนา  ไชยพันธุ์ (2549) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษากลุ่ม หมายถึง รูปแบบ 

ในการใหค้วามช่วยเหลือแก่สมาชิกกลุ่มท่ีมีลักษณะของปัญหาใกลเ้คียงกนั หรือมีความตอ้งการ
ในการแก้ไขเหมือนกัน โดยให้บริการปรึกษาตั้งแต่ 4 – 8 คน ซึ่งมุ่งให้ผูร้ ับค าปรึกษาไดป้รบัปรุง
ตนเองโดยผูใ้หค้ าปรึกษาจะคอยช่วยเหลือ และอ านวยใหส้มาชิกมีโอกาสไดส้ ารวจตนเอง แสดง



  27 

ความคิด ความรูสึ้ก และแสดงความคิดเห็น กล้าท่ีจะเผชิญความจริง รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
ภายใตบ้รรยากาศท่ีอบอุ่น จริงใจ ไวว้างใจ และความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั  

คอเรย์ (Corey, 2008) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษากลุ่ม หมายถึง กระบวนการ 
ท่ีมุ่งเน้นความคิด ความรูสึ้ก และพฤติกรรม ด้วยการตระหนักรู ้ในการแก้ไขปัญหาโดยสมาชิก
กลุ่มจะเป็นผูบ้อกถึงประเด็นปัญหาดว้ยตนเอง เมื่อสมาชิกตอ้งเผชิญกบัสภาวะวิกฤติความขดัแยง้
ดว้ยการคน้หาศักยภาพภายใน เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาความงอกงามตลอดชีวิต การใหค้ าปรกึษา
กลุ่มมุ่งจัดสรรบรรยากาศของความไว้วางใจ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึง้และให้การสนับสนุน 
เพื่อให้สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมส ารวจประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถพัฒนาทักษะในการ
แกปั้ญหาต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถจดัการกบัปัญหาชีวิตท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัต่อไปในอนาคตได้ 

ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์ (2545) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษากลุ่ม คือ กระบวนการ 
กลุ่มของบุคคลท่ีประสบปัญหาหรือความต้องการในเรื่องเดียวกันมาปรึกษาร่วมกัน โดยมีผูใ้ห้
ค าปรกึษา ท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ 

พัชราภรณ์  ศรีสวัสด์ิ (2561) กล่าวไว้ว่า การให้ค าปรึกษากลุ่ม เป็นกระบวนการ 
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งผูใ้หค้ าปรึกษาเป็นบุคคลท่ีตอ้งไดร้บัการฝึกฝนทาง
วิชาชีพเพ่ือสามารถด าเนินการกลุ่มกบัผูร้บัค าปรึกษาท่ีมีความหลากหลายได ้ซึ่งการใหค้ าปรึกษา
กลุ่มนีจ้ะสามารถช่วยเหลือบุคคลเผชิญกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้และสามารถคน้พบ ท าความเขา้ใจและ
ส่งเสริมแนวทางในการแกไ้ขปัญหานัน้ได ้

สกล  วรเจริญศรี (2560) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษากลุ่ม เป็นการด าเนินการ 
ดว้ยเทคนิค วิธีการใหค้วามช่วยเหลือท่ีมีผูใ้หค้ าปรึกษา 1 คน และมีสมาชิกกลุ่มจ านวนระหว่าง  
4 – 12 คน โดยผู้ให้ค าปรึกษาจะท าหน้า ท่ี เป็นผู้น ากลุ่ม  คอยเอื ้ออ านวยให้ด าเนินการ  
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยอาศัยกระบวนการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีผ่านการส่ือสาร  
การแลกเปล่ียนความคิด ความรูสึ้ก ความเชื่อ มุมมองต่าง ๆ ของผูร้บัค าปรึกษาไดเ้กิดการเขา้ใจ 
การขยายความ การสรา้งความหมายใหม่ และมีวิธีการต่าง ๆ ในการแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต 
เนน้การเจริญงอกงาม และพฒันาส่ิงท่ีเหมาะสมของบุคคล 

จากความหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม สรุปไดว้่า การให้ค าปรึกษากลุ่ม หมายถึง 
กระบวนการท่ีช่วยเหลือและพัฒนาทัง้ทางดา้นความคิด ความรูสึ้ก และพฤติกรรมของบุคคลท่ีมา
ขอรบัค าปรึกษาตัง้แต่ 4 – 8 คน ท่ีมีปัญหาหรือความตอ้งการคลา้ยคลึงกัน โดยมีผูใ้หค้ าปรึกษา
เป็นผูส้นับสนุน ชีแ้นะ และใหบ้รรยากาศในกลุ่มเป็นไปดว้ยความอบอุ่น ปลอดภัย ใหส้มาชิกเกิด
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การเห็นคุณค่าของสัมพันธภาพระหว่างกัน เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีโอกาสแสดง
ความรูสึ้กและความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ตลอดทัง้ไดส้ ารวจและประเมินตนเอง  

 
2.2 จดุมุ่งหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

กาญจนา  ไชยพนัธุ ์(2549) กล่าวว่า จดุมุ่งหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม มีดงันี ้
1. ช่วยให้สมาชิก มีแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองพรอ้มท่ีจะ

เผชิญปัญหา สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีประสบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เขา้ใจถึงการท่ีผูอ้ื่นตอ้ง
เผชิญปัญหาและหาทางแกไ้ขเช่นเดียวกบัตนเอง 

2. ช่วยใหส้มาชิกของกลุ่มแต่ละคนพฒันาความเขา้ใจเกี่ยวกบัความตอ้งการและ
ความรูสึ้กของบุคคลอื่น ยอมรับทัศนคติท่ีดีต่อผู้อื่น รูจ้ักท่ีจะพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น  
เกิดการรกัใครป่รองดองกนัในกลุ่ม 

3. ช่วยให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจตนเอง มั่นใจ และกล้าแสดงออก อีกทั้งยอมรับ  
ในการพฒันาตนเอง รูว้่าตนเองมีค่า 

4. ช่วยใหส้มาชิกรูว้ิธีการพฒันาตนตามขัน้พฒันาการอย่างเหมาะสม 
5. ช่วยใหส้มาชิกกลุ่มรูว้ิธีการตดัสินใจหาวิธีแกปั้ญหาท่ีบางครัง้ไม่ได้มีอยู่เพียง

วิธีเดียว 
6. ช่วยใหส้มาชิกรูจ้กัปรบัปรุงตนเอง รบัรู ้แกไ้ขขอ้คบัขอ้งใจของตนเอง 
7. ช่วยใหส้มาชิกมีความรวดเร็วในการรบัรูค้วามรูสึ้กและความตอ้งการของผูอ้ื่น 

คอ เรย์ (พัชราภรณ์   ศ รีสวัส ด์ิ , 2561; อ้างอิ งจาก Corey, 2012) ได้ก าหนด
จดุมุ่งหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม ดงันี ้

1. เพื่อใหส้มาชิกมีการตระหนกัรูใ้นตนเอง คน้หาและรูจ้กัเอกลกัษณแ์ห่งตน 
2. เพื่อให้สมาชิกรู ้ว่าความต้องการหรือปัญหาของสมาชิกเป็นเรื่องทั่ วไป  

และพฒันาความรูสึ้กของการติดต่อสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
3. เพื่ อช่วยให้สมาชิกเรียนรู้ในการสร้างสัมพันธ์ ท่ี ใกล้ชิดสนิทสนมและ 

มีความหมาย 
4. เพื่อช่วยให้สมาชิกเปิดเผยแหล่งข้อมูลจากภายในท่ีได้มาจากครอบครัว  

และชมุชนในวิถีทางท่ีสมาชิกไดใ้หค้วามส าคญั 
5. เพื่อเพิ่มการยอมรับตนเอง การเชื่อมั่นในตนเอง การนับถือตนเอง อันจะ

น าไปสู่การมีทรรศนะใหม่ต่อตนเอง 
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6. เพื่อใหส้มาชิกเรียนรูใ้นการแสดงออกทางอารมณอ์ย่างเหมาะสม 
7. เพื่อพฒันาความใส่ใจในความตอ้งการและความรูสึ้กของผูอ้ื่น 
8. เพื่อพฒันาแนวทางการจดัการ และมองหาวิธีการในการแกไ้ขปัญหา 
9. เพื่อเพิ่มความสามารถในการน าตนเอง การพึ่งพาตนเองและความรบัผิดชอบ 
10. เพื่อใหเ้กิดความตระหนกัต่อทางเลือกของตนเอง โดยมีการเลือกอย่างฉลาด 
11. เพื่อก าหนดแผนส าหรบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ปฏิบัติไดต้ามท่ีวางไว ้
12. เพื่อใหเ้กิดการพฒันาทกัษะทางสงัคม  
13. เพื่อรูว้ิธีการปฏิเสธ หรือเผชิญหนา้กบัผูอ้ื่นอย่างตรงไปตรงมาดว้ยพฤติกรรม

ท่ีเหมาะสม 
14. เพื่อช่วยใหค่้านิยมท่ีตนเองมีอยู่ชดัเจนขึน้ มีวิธีการปรบัพฤติกรรมของตนเอง 

ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์ (2534) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
จะช่วยใหส้มาชิกรูจ้ักและเขา้ใจตนเอง ใหส้มาชิกไดพ้ฒันาการยอมรบัตนเอง และรูสึ้กว่ามีคณุค่า
เพื่อช่วยให้สมาชิกแต่ละคนได้พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาของตนเอง และสามารถตัดสินใจ
แกปั้ญหาท่ีประสบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รูใ้นบทบาทหนา้ท่ี ตลอดจนความรบัผิดชอบของตนเอง
เพื่อส่งเสริมสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างสมาชิกใหม้ีความรกั และความสามคัคีกนั 

พัชราภรณ์  ศรีสวัสด์ิ (2561) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
คือ การพัฒนาใหส้มาชิกตระหนักรูใ้นตนเอง คน้หาเอกลักษณข์องตนเอง รูถ้ึงความตอ้งการหรือ
ปัญหา รวมทั้งวิธีการในการแก้ปัญหาของตนเอง ท าให้สมาชิกเกิดการยอมรับตนเองมากขึน้ 
รวมทัง้การยอมรบัฟังความคิดเห็นผูอ้ื่น 

จากการศึกษาจุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม สรุปไดว้่า เป็นการช่วยเหลือ  
ให้สมาชิกไดรู้จ้ัก และเขา้ใจตนเอง ตลอดจนเกิดการยอมรบัซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม พรอ้มทั้ง
สมาชิกเกิดแนวทาง สามารถการวางแผนในการแก้ปัญหาและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหเ้ป็นไป
อย่างเหมาะสม 

 
2.3 หลกัการการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

2.3.1 การเลือกสมาชิกเขา้กลุ่ม 
กาญจนา  ไชยพันธุ ์(2549) กล่าวว่า หลักการในการเลือกสมาชิก ควรเป็นผูท่ี้มี

ความสมัครใจในการเข้ากลุ่มหรือมีแรงจูงใจในการเข้ากลุ่ม โดยท่ีสมาชิกมีลักษณะของปัญหา
คล้ายคลึงกัน และขณะท่ีผู้ให้ค าปรึกษาส ารวจปัญหาสัมภาษณ์สมาชิกครั้งแรก ต้องชี ้แจง
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จดุมุ่งหมาย ตลอดจนบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละคน และในรูปแบบของกลุ่มสมาชิกตอ้งค านึงถึงอาย ุ
ความสามารถทางสติปัญญา เพศ ท่ีใกลเ้คียงกนั 

คมเพชร  ฉัตรศภุกุล (2547) ไดเ้สนอเกี่ยวกบัการเลือกสมาชิกกลุ่มไว ้4 ขอ้ ดงันี ้ 
1. สมาชิกควรเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะปัญหาใกลเ้คียงกนัเพื่อท่ีจะไดพู้ดคุยถึง

ประเด็นปัญหาเดียวกนั มีความเขา้ใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกนัและกนั 
2. สมาชิกควรเป็นผู้ ท่ีมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหา เพราะต้องมี 

การเปิดเผยตนเองในกลุ่ม 
3. การจัดกลุ่ม มีลักษณะท่ีแตกต่างกันบา้ง แต่ไม่ควรใหม้ีความแตกต่างกัน

จนเกินไป เช่น มีทัง้เพศหญิง เพศชาย หรือการจดับุคคลพดูเก่งอยู่กบัคนไม่ค่อยพดู เป็นตน้ 
4. ตอ้งพิจารณาถึงประโยชนข์องสมาชิกแต่ละคนในการเขา้รว่มกลุ่ม รวมถึง

สามารถใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นในกลุ่มไดด้ว้ย 
พัชราภรณ์  ศรีสวัสด์ิ (2561) กล่าวว่า สมาชิกกลุ่มท่ีมารับบริการเป็นกลุ่ม  

ควรเป็นบุคคลท่ีมีความต้องการและลักษณะปัญหาใกล้เคียงกัน แต่จะมีความหลากหลาย
ทางดา้นบุคลิกภาพ มุมมอง แนวคิด ดังนั้นผูน้  ากลุ่มจึงต้องท าความเขา้ใจธรรมชาติของสมาชิก
กลุ่ม บทบาทหนา้ท่ี พฤติกรรมกลุ่ม เพื่อใหส้มาชิกสามารถบรรลวุัตถุประสงคใ์นการแกไ้ขปัญหา  
ของตนเองได ้

จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า หลักการเลือกสมาชิกกลุ่มนั้น สมาชิกต้องรูสึ้ก
สมัครใจ เต็มใจ และมีปัญหาท่ีคล้ายคลึงกัน ควรให้สมาชิกมีความแตกต่างกันบ้าง เช่น  
การมีสมาชิกในกลุ่มทั้งเพศชายและเพศหญิง ในการเข้ากลุ่มผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องชี ้แจง
จุดมุ่งหมาย ลักษณะกลุ่ม รวมถึงบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกกลุ่ม เพื่อใหก้ลุ่มด าเนินและบรรลุถึง
จดุมุ่งหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

 
2.3.2 ขนาดของกลุ่ม 

จาคอบส ์และคณะ (Jacobs et al., 2009) ไดก้ล่าวว่า ขนาดของกลุ่มในการให้
ค าปรกึษาควรมีจ  านวนสมาชิก 5 – 8 คน  

คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2547) กล่าวว่า บุคคลท่ีจะเข้าร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 
จะต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันเป็นอย่างดี ดังนั้น จ านวนสมาชิกตอ้งไม่มากเกินไป คือ ประมาณ  
6 – 10 คน 
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เมาเลอร์ (Mahler, 1969) เสนอว่า ในการให้ค าปรึกษากลุ่มควรมีสมาชิก 
ไม่นอ้ยกว่า 7 คน และไม่ควรเกิน 10 คน 

วัชรี  ทรพัยม์ี (2556) กล่าวถึงขนาดของกลุ่มไวว้่า การใหค้ าปรึกษากลุ่มควรมี
สมาชิกประมาณ 6-8 คน หากมีสมาชิกมากเกินไป จะท าใหส้มาชิกแต่ละคนไม่มีโอกาสส ารวจ
ปัญหาของตนเอง นอกจากนีผู้น้  ากลุ่มไม่สามารถสงัเกตพฤติกรรม และใหค้วามช่วยเหลือสมาชิก
แต่ละคนไดอ้ย่างทั่วถึง 

จากแนวคิดขา้งตน้สรุปไดว้่า ขนาดของกลุ่ม ส าหรบันักเรียนวยัรุ่นควรมีจ านวน
สมาชิก 6 – 8 คนและผู้น ากลุ่ม 1 คน เป็นขนาดของกลุ่มท่ีมีความเหมาะสมในการใหค้ าปรึกษา
กลุ่ม 

 
2.3.3 ระยะเวลาและจ านวนครัง้ 

คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2547) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มควรด าเนินการ
สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ แต่ละครัง้ไม่ควรต ่ากว่า 1 ชั่วโมง แต่ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง และก าหนดจ านวนครัง้ 
ไวป้ระมาณ 6 - 7 ครัง้ ซึ่งถือเป็นการใหค้ าปรกึษากลุ่มระยะสัน้ 

คอเรย ์(พัชราภรณ ์ ศรีสวัสด์ิ, 2561; อา้งอิงจาก Corey, 2012) ใหข้อ้เสนอแนะ
ว่าโดยทั่วไปแล้ว การจัดตั้งกลุ่มส าหรับผู้ใหญ่ควรจัดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง  
ถึง 2 ชั่วโมง เพื่อใหม้ีเวลาท่ีเหมาะสม หากมากกว่านีจ้ะท าใหเ้กิดความรูสึ้กเบื่อหน่าย ส่วนกลุ่ม  
ในเด็กและเด็กวัยรุ่น ควรมากกว่า 1 ครัง้ต่อสัปดาห ์และใช้เวลาให้นอ้ยลงกว่าเดิม ซึ่งช่วงเวลา 
การใหค้ าปรกึษากลุ่มขึน้อยู่กบัอายุ ความสนใจ และความจ าเป็นของผูร้บับริการ  

สกล  วรเจริญศรี (2560) กล่าวว่า ระยะเวลาของแต่ละครัง้ในการใหค้ าปรึกษา 
(Length of each session) ส่วนใหญ่ ในการให้ค าปรึกษากลุ่มในโรงเรียนจะใช้ระยะเวลา
ด าเนินการใหค้ าปรกึษากลุ่มประมาณ 40 - 50 นาที โดยเฉพาะกลุ่มเด็กไม่ควรใชเ้วลาในการให้
ค าปรึกษากลุ่มนานเกินไป ในบางครั้งอาจมีการก าหนดเวลาให้เหลือประมาณ 30 – 45 นาที  
ทัง้นีส้  าหรบักลุ่มใหค้ าปรึกษาทั่วไป จะใชเ้วลาในการด าเนินกลุ่มประมาณ 1 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมง
ครึ่ง ต่อครัง้โดยประมาณ แต่บางครัง้พบว่า มีการใชเ้วลาในการให้ค าปรึกษาไดถ้ึง 5 - 6 ชั่วโมง 
และจ านวนครั้งในการพบกัน (Frequency of meeting) ไม่มี เกณฑ์ในการก าหนดตายตัว 
ของความถี่ในการพบกัน เช่น กลุ่มท่ีพกัอาศยัอยู่ในโรงเรียนก็อาจมีการพบกนัทุกวนั หรือมีการพบ
กนั 2 ถึง 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์และกลุ่มท่ีไม่ไดพ้ักอาศัยในโรงเรียนอาจมีการพบกนั 1 ครัง้ต่อสัปดาห ์
หรือ 2 สปัดาหค์รัง้ก็ได ้ 
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จากแนวคิดขา้งตน้สรุปไดว้่า ระยะเวลาและจ านวนครัง้ในการใหค้ าปรกึษา ไม่มี 
การก าหนดตายตัว ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม เช่น ท ากลุ่มทกุวนั วันละ 1 ชั่วโมง หรือสปัดาห์
ละ 1 - 2 ครัง้ ซึ่งช่วงเวลาเป็นส่ิงส าคญัท่ีสมาชิกสามารถเขา้รว่มท ากลุ่มไดพ้รอ้มเพรียงกัน ส าหรบั
โรงเรียนในการให้ค าปรึกษากลุ่มเหมาะท่ีจะท าทุก 1-2 สัปดาห์ และจะเห็นได้ว่าหากสมาชิก 
มีเป้าหมายในการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเช่นเดียวกันก็จะสามารถท าให้เกิดการเรียนรูร้ะหว่าง
ประสบการณ์ท่ีต่างกันของแต่ละบุคคล และใช้เวลาประมาณสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง ตามความ
สะดวกของสมาชิกกลุ่ม 

 
2.4 ทกัษะการใหค้ าปรกึษากลุ่ม  

พชัราภรณ ์ ศรีสวัสด์ิ (2561) กล่าวว่า ทักษะในการใหค้ าปรกึษากลุ่ม เป็นทกัษะ
ทางวิชาชีพเพื่อด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ตลอดจน
สามารถน าไปปฏิบติัเพื่อใหก้ารใหค้ าปรกึษากลุ่มเกิดประสิทธิภาพ โดยมีทกัษะดงัต่อไปนี้ 

1. การฟังอย่างตัง้ใจ (Active listening) ทักษะนีเ้ป็นหัวใจส าคัญของการให้
ค าปรกึษากลุ่ม แสดงถึงความสนใจในเนือ้หา ค าพดู น า้เสียงและการแสดงออกของสมาชิก  

2. การสะท้อน (Reflection) เป็นการสะท้อนเนื้อหา ความรู้สึกท่ีสมาชิก 
พดูออกมา เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดต้ระหนักในส่ิงท่ีตนเองพูดออกมามากขึน้ และเป็นการส่ือสารถึง
ความรูสึ้กท่ีซ่อนเรน้จากส่ิงท่ีพูด และยังเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ ความสนใจ ความเขา้ใจ 
ทกุ ๆ ส่ิงท่ีสมาชิกพดู และแสดงออก 

3. ก า รท า ให้ เกิ ด ค ว า ม ก ร ะ จ่ า ง แ ล ะ ก า รถ าม  (Clarification and 
Questioning) เป็นทกัษะท่ีจ าเป็น เพื่อใชใ้นการช่วยเหลือใหส้มาชิกมีความตะหนักและเขา้ใจส่ิงท่ี
ตนเองพดู โดยเทคนิคท่ีน ามาใชเ้พื่อท าใหเ้กิดความกระจ่าง คือ การถามและการทวนซ า้เพื่อท าให้
สมาชิกเกิดความเขา้ใจที่ชดัเจนมากขึน้ 

4. การสรุปความ  (Summarizing) เป็นทักษะท่ีผู้น ากลุ่มใช้เพื่อรวบรวม 
ความคิดเห็นและแลกเปล่ียนกันระหว่างสมาชิกกลุ่มเพราะในการสนทนาในกลุ่ม บางครัง้สมาชิก
อาจจับประเด็น หรือจดจ ารายละเอียดได้ไม่ครอบคลุม การสรุปความจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วย 
ใหส้มาชิกเกิดความเขา้ใจมากขึน้  

5. การเชื่อมโยง  ((Linking) เป็นกระบวนการในการเชื่อมโยงความคิด 
ความรูสึ้กของสมาชิกเขา้ดว้ยกัน ผูน้  ากลุ่มมีหนา้ท่ีเอือ้อ  านวยใหส้มาชิกติดต่อสัมพันธ์กันในกลุ่ม 
เพื่อใหส้มาชิกเกิดความกลมเกลียวเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
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6. การใหข้อ้มลู (Information giving) ผูน้  ากลุ่มควรใหข้อ้มูลข่าวสารในกลุ่ม  
ท่ีท าให้สมาชิกได้รับความรูแ้ละเกิดการเรียนรู ้ส่ิงส าคัญของข้อมูล คือจะต้องเป็นข้อมูลท่ีใหม่
แนวคิดท่ีน่าสนใจ และเป็นประโยชนส์ าหรบัสมาชิก 

7. การสนบัสนนุและใหก้ าลงัใจ (Encouraging and supporting) เป็นทกัษะ 
ท่ีผู้น ากลุ่มใช้เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถจัดการกับความกังวล การเผชิญต่อสถานการณ์ใหม่ 
ในกลุ่ม และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นส่วนตัวกับสมาชิกอื่น เพื่อช่วยให้สมาชิกสบายใจท่ีจะ
พูดคุยมากขึน้ ผู้น ากลุ่มควรแสดงออกด้วยความจริงใจ มีการฟังอย่างตั้งใจ แสดงการเอาใจใส่ 
ประสานสายตา แสดงการยอมรบั และมีความกระตือรือรน้ 

8. ตั ว แบ บ  และก าร เปิ ด เผยตน เอ ง  (Modeling and Self discloser)  
เป็นทักษะท่ีจะช่วยใหส้มาชิกเพิ่มการแลกเปล่ียนความคิดและความรูสึ้กภายในกลุ่ม ผู้น ากลุ่ม  
จะเป็นตวัอย่างในการพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นส่วนตวัของสมาชิก เพราะการเปิดเผยตนเอง 
จะสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ผูน้  ากลุ่มก็มีความคิด ความรูสึ้ก พฤติกรรมเหมือนกบัคนทั่วไป 

9. การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Giving feedback) เป็นทักษะท่ีใช้แสดงความ
คิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา และควรสนับสนุนให้สมาชิกมีการให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกัน
ภายในกลุ่ม เพราะจะช่วยใหส้มาชิกไดท้ราบถึงความคิดท่ีผูอ้ื่นมีต่อตนเอง 

10. การปกป้อง (Protecting) การใช้ทักษะนี้ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง 
เน่ืองจากถา้ใชม้ากเกินไปจะมีผลต่อการแสดงออกของสมาชิก จะท าใหส้มาชิกเกิดความอึดอัดใจ 
จนส่งผลต่อบรรยากาศกลุ่ม 

11. การปิดกั้น (Blocking) เป็นทักษะท่ีต้องการให้เกิดการชี ้น า การไวต่อ
ความรูสึ้ก และการหยุดการกระท าโดยปราศจากการต่อตา้นของสมาชิกกลุ่ม จะใชก้ับพฤติกรรม 
ท่ีไม่เหมาะสม และควรหลีกเล่ียงการตีตราในพฤติกรรมนัน้ดว้ย 

จากท่ีได้ก ล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ทักษะในการให้ค าปรึกษากลุ่ม ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ผู้น ากลุ่มควรใชท้ักษะให้เหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ของกลุ่มท่ีเกิดขึน้ 
สามารถเลือกและบูรณาการน ามาใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มได ้เพื่อเอือ้อ  านวยใหส้มาชิกกลุ่ม 
มีโอกาสส ารวจตนเอง เข้าใจตนเองและผู้อื่น และเกิดการแลกเปล่ียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ซึ่งจะส่งผลท าใหก้ระบวนการกลุ่มเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 
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2.5 กระบวนการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
จาคอบส ์และคณะ (Jacobs et al., 2009) กล่าวถึง การใหค้ าปรกึษากลุ่ม ประกอบ

ไปดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้เร่ิมตน้ ขัน้ด าเนินการ และขัน้ยติุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. ขั้นเริ่มต้น (The Beginning Stage) เป็นช่วงเวลาของการแนะน าตัวและ

สนทนาถึงจดุมุ่งหมายกลุ่ม ส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ ความหวาดกลวั กฎระเบียบ ระดับความสบายใจ และ
ประเด็นในการใหค้ าปรึกษา ในขั้นนีส้มาชิกกลุ่มจะได้ท าการตรวจสอบระดับความสบายใจของ
ตนเองและสมาชิกคนอื่น ๆ เพื่อใหเ้กิดความไวว้างใจ มีความสบายใจที่จะแลกเปลี่ยนระหว่างกนั 

2. ขั้นด า เนินการ (The Working Stage) สมาชิกกลุ่ ม ได้ เรียน รู้ส่ิ งใหม่  ๆ  
มีการสนทนาถึงประเด็นต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรื่องราวของตนเอง ในขั้นนีส้มาชิก
กลุ่มจะไดร้บัประโยชนจ์ากการเขา้กลุ่ม เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มแต่ละคนเกิดความไวว้างใจซึ่งกัน
และกนัมาจากขัน้เร่ิมตน้ 

3. ขั้นยุ ติ  (The Ending or Closing Stage) เป็ นขั้นสุดท้าย ท่ีสมาชิกกลุ่ ม 
จะแลกเปล่ียนส่ิงท่ีไดเ้รียนรูม้าว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างไรและมีการวางแผนในอนาคตอย่างไร
กบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรูม้า ทัง้นีส้มาชิกกลุ่มจะไดแ้สดงความรูสึ้กของตนเองท่ีมีต่อการเขา้กลุ่มอีกดว้ย 

ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (2553: 32-35) ท่ีได้แบ่งขั้นตอนการด าเนินการใหค้ าปรึกษา
กลุ่มออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นท่ี 1 การพัฒนาสัมพันธภาพ การบอกถึงปัญหา และการท าความกระจ่าง 
ใน ปั ญ ห า  (Develop the relationship, Identity and Clarify problems) เ ป็ น ขั้ น เริ่ ม ต้ น  
โดยผูใ้หค้ าปรกึษามีบทบาทส าคัญหลักคือ การเริ่มตน้ตอ้นรบั (Greeting) ผูร้บัค าปรึกษาใหรู้สึ้ก
ถึงความยินดีและเต็มใจท่ีจะให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการวางโครงสร้าง (Structuring)  
ของกลุ่มในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ การแนะน าตนเองของผู้ให้ค าปรึกษา และสมาชิกกลุ่ม  
การอธิบายเกี่ยวกบับทบาทหนา้ท่ี การชีแ้จงถึงวตัถปุระสงคข์องการเขา้รว่มกลุ่ม รวมถึงระยะเวลา 
การเนน้ย า้ถึงการรกัษาความลบัการใชเ้ทคนิคการใหค้วามใส่ใจและการยอมรบัอย่างไม่มีเงื่อนไข 
ตลอดจนการแสดงถึงความตัง้ใจและท่าทางท่ีอบอุ่นของผูใ้หค้ าปรกึษากลุ่ม เพื่อใหผู้ร้บัค าปรกึษา
รูสึ้กถึงความเป็นมิตรและบรรยากาศท่ีดีท่ีเอือ้อ  านวยในการใหค้ าปรกึษา 

ขั้นท่ี 2 การประเมินและก าหนดขอบข่ายปัญหาใหช้ัดเจนอีกครัง้หน่ึง (Assess 
problems and refine problems) เมื่อผู้รับค าปรึกษาระบุปัญหาในขั้นท่ี 1 แล้ว ผู้ให้ค าปรึกษา 
จะท าหนา้ท่ีในการรวบรวมขอ้มูลรายละเอียดของปัญหา และการร่วมมือกันเพื่อท าความเขา้ใจ
เกี่ยวกับปัญหาของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน และสาเหตุส าคัญของปัญหาเหล่านั้นคืออะไร โดยผูใ้ห้
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ค าปรึกษากลุ่มจะพยายามท าใหปั้ญหาต่าง ๆ นั้นเป็นรูปธรรมมากท่ีสดุ และก าหนดขอบข่ายของ
ประเด็นปัญหาใหช้ัดเจนและแคบท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพื่อให้การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขัน้ท่ี 3 การก าหนดเป้าหมายและวางแผนการใหค้ าปรึกษา หรือวางแผนการให้
ความช่ วย เห ลือผู้ รับ ค าป รึกษ า  (State working goals and plan counseling or helping 
intervention) กล่าวคือ หลังจากมีการร่วมกันวางขอบข่ายของปัญหาในกลุ่มแลว้ ผูใ้หค้ าปรึกษา
และสมาชิกจะช่วยกันวางเป้าหมายในการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยจะต้องเป็นรูปธรรม มี ความ
ชดัเจน ไม่สลบัซบัซอ้น และมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บัค าปรกึษาอย่างแทจ้ริง  

ขั้นท่ี 4 ด าเนินการให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือ (Intervention) ผู้ให้ค าปรึกษา
จะตอ้งใชค้วามเชี่ยวชาญทางความรู ้ความเขา้ใจของทฤษฎีการใหค้ าปรกึษาต่าง ๆ รวมถึงเทคนิค 
กิจกรรมแบบฝึกหัด ประสบการณ ์และการฝึกปฏิบัติการมาใช ้อีกทัง้การใชพ้ลงัของสมาชิกกลุ่ม 
ในการใหค้วามช่วยเหลือ การอภิปราย การเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนประสบการณต่์าง ๆ รว่มกัน
ในขัน้ตอนนี ้

ขั้น ท่ี  5 การยุ ติการให้ค าปรึกษา (Ending of Counseling) การยุ ติการให้
ค าปรึกษาจะเกิดขึน้เมื่อผูใ้ห้ค าปรึกษาเห็นว่าสมาชิกบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด หรือสมาชิกกลุ่ม 
แต่ละคนได้รับการแก้ปัญหาบางส่ิงบางอย่างท่ีเกิดขึน้กับตนเอง มีแนวทางและความมั่นใจ  
ในการแกปั้ญหา ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 

เมาเลอร ์(Jacobs et al., 2009; อา้งอิงจาก Mahler, 1969) ได้เสนอขั้นตอนต่าง ๆ 
ในการใหค้ าปรกึษากลุ่ม มีดงันี ้

1. ขั้นเตรียมการ (The Preparation Stage) ในขั้นเตรียมการนี ้ผู้ให้ค าปรึกษา
ก าหนดว่าการจัดสมาชิกเข้ากลุ่มนั้นตอ้งการกลุ่มประเภทใด เช่น กลุ่มเพื่อพัฒนาตน หรือกลุ่ม  
เพื่อแกปั้ญหา 

2. ระยะเริ่ม (The Involvement Stage) เป็นระยะท่ีผู้ให้ค าปรึกษาควรชี ้แจง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้สมาชิกคุ้นเคยกัน โดยผู้ให้
ค าปรึกษาขอให้สมาชิกแนะน าตัวเพื่อให้รู ้จักกันดีขึน้ แจ้งให้กลุ่มทราบระยะเวลาในการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่ม สร้างความไว้วางใจและการยอมรับระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งได้แก่  
การยอมรบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยสมาชิกทุก ๆ คน ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน และส่ิงท่ีพูดกันในกลุ่ม
สมาชิก ตอ้งการเคารพและรกัษาความลับของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม และเร่ิมอภิปรายถึงความรูสึ้ก
และพฤติกรรม ควรท าให้สมาชิกเขา้ใจความรูสึ้กและอารมณ์ของตนเอง รูจ้ักเคารพในสิทธิของ
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บุคคลอื่น ท าใหส้มาชิกแต่ละคนเขา้ใจว่าตนจะตอ้งตดัสินใจส าหรบัตนเองในส่ิงท่ีตนจะท า สมาชิก
ทุกคนจะต้องเห็นว่าความรู้สึกท่ีดีต่อปัญหาของกลุ่มเป็นเรื่องส าคัญ  ต้องช่วยเหลือกัน  
ในการแกปั้ญหาของเพื่อนและของตนเอง นอกจากนีส้มาชิกควรรูจ้ักการเปิดโอกาสใหเ้พื่อน ๆ  
ไดพ้ดู ไดแ้สดงความคิด เพื่อน ามาวิเคราะหต่์อไป  

3. ระยะหัวเลีย้วหัวต่อ (The Transition Stage) เป็นระยะท่ีสมาชิกเกิดการตึง
เครียด วิตกกังวล และเกิดการต่อต้านจากการท่ีจะต้องศึกษาความหมายของพฤติกรรม  
ท่ีแสดงออก ตรวจสอบความรูสึ้กรว่มกนั  

4. ขั้นยุติการให้ค าปรึกษา (The Ending Stage) ควรยุติก่อนหมดเวลาก าหนด
ก่อน 5 นาที เพื่อท่ีสมาชิกของกลุ่มหรือผูใ้หค้ าปรกึษาควรสรุป หรือช่วยกนัใหก้ลุ่มเขา้ใจในส่ิงท่ีเขา
ไดอ้ภิปราย หรือหาวิถีทางช่วยเหลือกันได้ดีขึน้ การยุตินีย้ังจะช่วยให้กลุ่มหรือสมาชิกแต่ละคน  
ทราบแนวทางออกท่ีจะจัดการและปฏิบัติต่อไป และผูใ้หค้ าปรกึษาควรจะกล่าวถึงเวลาท่ีจะจัดให้
มีการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ต่อไป 

5. ขั้นป ระ เมิ นผลและติดตามผล (Evaluate and Follow up Stage) ผู้ ให้
ค าปรกึษาจะตอ้งประเมินผลกิจกรรมนัน้ โดยวิธีต่าง ๆ โดยการติดตามสมาชิกหลงัจากเขา้กลุ่มไป
แล้ว ซึ่งการติดตามผลนั้นอาจท าได้โดยการสังเกตด้วยตนเอง สัมภาษณ์คนใกล้ชิดของผู้รับ
ค าปรกึษา  

จากแนวคิดดังกล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า การใหค้ าปรกึษากลุ่ม โดยใชแ้นวคิด
เกี่ยวกับ “กระบวนการการให้ค าปรึกษากลุ่ม” ของ จาคอบส ์และคณะ (Jacobs et al., 2009)  
ท่ีแบ่งการใหค้ าปรกึษากลุ่มออกเป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้เริ่มตน้ ขั้นด าเนินการ และขัน้ยติุ โดยการ
เร่ิมตน้กลุ่มตอ้งด าเนินการใหส้มาชิกกลุ่มมีความรูสึ้กท่ีปลอดภยัในการเปิดเผยตนเอง และพรอ้มท่ี
จะรับฟังผู้อื่น รูสึ้กว่ามีส่วนร่วมในปัญหาและเรื่องราวของเพื่อนสมาชิก ต่อมาในขั้นของการ
ด าเนินการนั้น เป็นกระบวนการด าเนินการตามการวางแผนของผูน้  ากลุ่มท่ีผ่านการพิจารณาใช้
กระบวนการกลุ่มในการช่วยเหลือและพฒันาความเจริญงอกงามทางจิตใจรว่มกนั ผ่านวิธีการและ
เทคนิคในการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีได้วางแผนไว้ และสุดท้ายคือขั้นของการยุติกลุ่ม เป็นการ
ประมวลผลการเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงภายในตนเองหลังจากท่ีเข้าร่วมให้ค าปรึกษากลุ่ม 
สนบัสนนุและใหก้ าลงัใจเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 
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2.6 ทฤษฎีและเทคนิคการใหค้ าปรึกษาท่ีน ามาใชใ้นการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์
และสงัคม 

จากการศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง พบว่าการใหค้ าปรึกษากลุ่มมีพืน้ฐาน
มาจากหลากหลายแนวคิดและทฤษฎี ซึ่งในท่ีนีผู้้วิจัยได้น าเสนอการให้ค าปรึกษากลุ่ม เพื่อท า
ความเขา้ใจในพืน้ฐานแนวคิดของการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมอย่างชัดเจน ตลอดจนสามารถ
ส่งเสริมให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้องตามองค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรูอ้ารมณ์และสังคม 
(Collaborative for Academic Social and Emotional Learning CASEL, 2018) ได้แก่  ทฤษฎี
การใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท ์ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบการรูคิ้ด-พฤติกรรม ทฤษฎี
การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร ์
ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเผชิญความจริง และทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบวิเคราะห์
สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล โดยผูว้ิจยัไดน้ าเสนอตามล าดบัดงันี ้

 
2.6.1 ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท ์(Gestalt group counseling) 

2.6.1.1 แนวคิดส าคญั 
ทฤษฎีนี ้มีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ผู้วิจัยได้น าเสนอทฤษฎี

ดงักล่าวตามแนวคิด ฟริทซเ์พิรล์ส (พัชราภรณ ์ ศรีสวสัด์ิ, 2561; อา้งอิงจาก Fritz Perts, ม.ป.ป.) 
ท่ีมีแนวคิดว่า บุคคลหาแนวทางในการใชช้ีวิตของตนเอง และยอมรบัต่อความรบัผิดชอบท่ีเกิดขึน้ 
โดยให้ความส าคัญกับปัจจุบัน กล้าท่ีจะเผชิญอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ของพฤติกรรม แนวคิดนีจ้ะช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้ตระหนักว่า สมาชิกหลีกเล่ียงความรบัผิดชอบ
ของตนเองต่อการตระหนักรูอ้ย่างไร เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรูท่ี้จะใช้เทคนิคต่าง  ๆ และกระตุ้น 
ให้แสวงหาความช่วยเหลือจากตนเองมากกว่าท่ีจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่น แนวคิด 
ของการให้บริการปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ ดังต่อไปนี ้คือ 1. การเน้นประสบการณ์ในปัจจุบัน 
(Here and now) 2. กา รต ระหนั ก รู ้  (Awareness) 3. ค วาม รับ ผิ ดช อ บ  (Responsibility)  
4. ความคิดและความรูสึ้กท่ีคา้งใจ (Unfinish Business) 

2.6.1.2 จดุมุ่งหมายของทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท ์
ตามแนวคิดของซินเกอร ์(พัชราภรณ์  ศรีสวัสด์ิ, 2561; อ้างอิงจาก Zinker, 

2008) สรุปไดด้งันี ้
1. การเรียนรูต้ามความตอ้งการอย่างตรงไปตรงมาและชดัเจน 
2. การเรียนรูใ้นการจดัการความขดัแยง้ระหว่างบุคคล 
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3. การเรียนรูใ้นการใหก้ารส่งเสริม สนบัสนนุ และใหพ้ลงักบัผูอ้ื่น 
4. สามารถช่วยบุคคลเขา้ไปในท่ีท่ีปลอดภยั 
5. ร่วมสรา้งบรรยากาศของความอบอุ่น ไวว้างใจ และปลอดภัยท่ีท าให้

การใหค้ าปรกึษากลุ่มเกิดประสิทธิภาพ 
6. เรียนรูใ้นการใหข้อ้มลูยอ้นกลบักบัผูอ้ื่น 
7. เรียนรูท่ี้จะไม่ใหค้ าแนะน า (advice) 
8. เรียนรูว้ิธีการใชท้รัพยากรในกลุ่มให้เป็นประโยชนม์ากกว่าจะพึ่งพา

ผูน้  ากลุ่ม 
2.6.1.3 เทคนิคส าคญัในการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท ์ 

เทคนิคส าคญัท่ีผูว้ิจยัเลือกน ามาใชต้ามแนวคิดของ คอเร่ย ์(พัชราภรณ์  ศรี
สวสัด์ิ, 2561; อา้งอิงจาก Corey, 2012) มีดงันี ้ 

1. แบบฝึกภาษา (Language exercises) เกี่ยวกับแบบแผนการส่ือสาร
กบับุคลิกภาพ การส่ือถึงความคิด ความรูสึ้ก และเจตคติ จะช่วยใหเ้กิดการตระหนกัรูต้นเองชดัเจน
ยิ่งขึน้  

2. ภาษากาย (Nonverbal language) เช่น การสบตา การพูด น า้เสียง  
การใชม้ือ เป็นตน้  

3. การพดูรอบวง (Making the rounds) เป็นการส่ือสารใหส้มาชิกเดินไป
รอบ ๆ สมาชิกกลุ่มแต่ละคน และพูดกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในส่ิงท่ีตนเองมักจะไม่ได้ส่ือสารด้วย 
การพดู เพื่อใหส้มาชิกสามารถรูสึ้กไดอ้ย่างเต็มท่ีต่อประสบการณข์องตนเอง  

4. เทคนิคคิด – รูสึ้ก (Think – feel) เป็นเทคนิคท่ีมุ่งเนน้ถึงความขัดแย้ง
ระหว่างความคิดและความรูสึ้ก โดยการวิเคราะหถ์ึงความรูสึ้กของตนเองเมื่อมีการรบัรูเ้หตกุารณ์ 

จากการศึกษาทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคคิด-รู ้สึก (Think – feel) เพื่อให้นักเรียนรับรู ้และเข้าใจอารมณ์ ความคิด 
ความรูสึ้กของตนเอง สามารถแสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสม และรบัผิดชอบต่อความรูสึ้ก ความคิด
และการกระท าของตน เพื่อการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมด้านการตระหนักรู ้
ตนเอง (Self - Awareness)  
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2.6.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการรูคิ้ด-พฤติกรรม (Cognitive-Behavior 
group counseling) 

2.6.2.1 แนวคิดส าคญั 
พัชราภรณ ์ ศรีสวัสด์ิ (2561) ไดอ้ธิบายแนวคิดของทฤษฎีการใหค้ าปรึกษา

กลุ่มแบบการรูคิ้ด-พฤติกรรม ว่ามีลักษณะเฉพาะท่ีไม่เหมือนกับการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบอื่น ๆ 
เพราะอยู่บนหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร ์เป็นการทดลองเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ คุณลักษณะเฉพาะของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการรูคิ้ด -พฤติกรรม  
มีดงันี ้

1. การประเมินพฤติกรรม (Behavioral Assessment) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาการวางแผนให้ค าปรึกษาส าหรับสมาชิกกลุ่มแต่ละราย และ  
ช่วยวดัผลประสิทธิภาพของการใหค้ าปรกึษา 

2. เป้ าห ม าย ก า รบ า บั ด ท่ี ชั ด เจ น  (Precise Therapeutic Goals)  
เป็นกระบวนการท่ีใหส้มาชิกกลุ่มบอกถึงเป้าหมายท่ีพวกเขาตอ้งการเมื่อสิน้สุดการใหค้ าปรกึษา
กลุ่ม สมาชิกจะตอ้งบอกถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยสมาชิกกลุ่มจะตอ้งเรียนรู้
ทักษะใหม่ ๆ ประกอบด้วย ทักษะการแสดงออกอย่างเหมาะสม การควบคุมพฤติกรรมและ
ความคิดของตนเอง การเรียนรู้ในการให้และรับข้อมูลย้อนกลับทั้งทางบวกและลบ ทักษะ  
การส่ือสารสังคม การจัดการความเครียด การควบคุมความโกรธ เป็นต้น จะช่วยในการ
วางเป้าหมายเฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรม และสามารถวดัได ้ 

3. แผนการบ าบัด (Treatment Plan) เป็นแผนการบ าบัดอย่างเป็นระบบ
เพื่อใหเ้ป้าหมายนัน้ประสบความส าเร็จ มุ่งเนน้การปฏิบติัจริง โดยรว่มกนัระดมสมองเลือกเทคนิค 
ทักษะ เช่น ตัวแบบ การฝึกซอ้มพฤติกรรม การสอน การบา้น การให้ขอ้มูลยอ้นกลับ เพื่อน าไปสู่
การปฏิบติั โดยสมาชิกกลุ่มจะเป็นผูเ้ลือกและตดัสินใจดว้ยตนเอง  

4. การวัดผลอย่างเป็นปรนัย (Objective Evaluation) เมื่อพฤติกรรม 
ท่ีเป็นปัญหาไดถู้กก าหนดขึน้อย่างชัดเจน และมีเป้าหมายการบ าบัดท่ีเฉพาะเจาะจง ซึ่งการให้
ค าปรกึษาแบบการรูคิ้ด-พฤติกรรมจึงใหค้วามส าคญักบัการวัดและประเมินผลความกา้วหนา้ของ
สมาชิกกลุ่ม  

การเลือกใชเ้ทคนิคของผูน้  ากลุ่มแบบการรูคิ้ด-พฤติกรรม ขึน้อยู่กบัทกัษะของ
ผูน้  ากลุ่มแต่ละคน ควรเลือกใชเ้ทคนิคจากการใหค้ าปรึกษากลุ่มท่ีหลากหลายเพื่อช่วยใหส้มาชิก
เปลี่ยนแปลงรูปแบบความคิด ความรูสึ้กและการกระท า 
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2.6.2.2 จดุมุ่งหมายของทฤษฎีการใหค้ าปรกึษาแบบการรูคิ้ด-พฤติกรรม 
1. ช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู้พฤติกรรมใหม่ โดยปรับ เป ล่ียนพฤติกรรม 

ท่ีไม่พึงประสงค ์
2. สร้างการเรียนรู้ใหม่  ซึ่งจะช่วยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงคข์องสมาชิกกลุ่ม ให้เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์โดยมีการตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิก
กลุ่มและผูน้  ากลุ่มว่าตอ้งการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมอะไร วางเป้าหมายอย่างไร และจะท าอย่างไร
ใหท้ าเป้าหมายนัน้ได ้โดยสมาชิกจะตอ้งปฏิบติัใหบ้รรลตุามขอ้ตกลงนัน้  

3. ช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู้พฤติกรรมของตนเองในการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม และสามารถน าวิธีเหล่านัน้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์และมีคณุค่าต่อตนเอง 

2.6.2.3 เทคนิคส าคญัในการใหค้ าปรกึษาแบบการรูคิ้ด-พฤติกรรม 
1. การแสดงตัวแบบ (Modeling) เป็นกระบวนการซึ่งสมาชิกกลุ่มเรียนรูจ้าก

การสังเกตและการเลียนแบบผูน้  ากลุ่ม สามารถน าการเป็นตวัแบบดา้นการแสดงบทบาทไปใชเ้ป็น
หน่ึงเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

2. การฝึกซ้อมพฤติกรรม  (Behavioral rehearsal) เป็น เทคนิคการฝึก
พฤติกรรมใหม่ในช่วงการรบัค าปรกึษากลุ่ม โดยมีเป้าหมายในการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 

3. การสอน (Coaching) เป็นกระบวนการช่วยเหลือส าหรับการปฏิบัติ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) ผูน้  ากลุ่มหรือสมาชิกกลุ่มจะใหข้อ้มูล 
ท่ีเป็นประโยชนใ์นการเรียนรูพ้ฤติกรรมใหม่ แนวทางการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั มีดงันี ้

 4.1 ก่อนท่ีสมาชิกกลุ่มจะใหข้้อมูลย้อนกลับ จะต้องได้รบัการฝึกอบรม
ก่อนว่าวิธีการใหแ้ละรบั ขอ้มลูยอ้นกลบัควรท าอย่างไร 

 4.2 การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ควรใหข้อ้มลูในส่ิงท่ีเป็นประโยชนก์่อน 
 4.3 การวิพากษ์วิจารณโ์ดยผูส้งัเกตการณจ์ะตอ้งรูว้่าควรพูดในลักษณะ 

ท่ีแตกต่างออกไป 
 4.4 การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัจะตอ้งเนน้ท่ีพฤติกรรม 
 4.5 ผูน้  ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม สามารถใหข้อ้มลูยอ้นกลบัได้ 
5. การเสริมแรง (Reinforcement) ทัง้ผูน้  ากลุ่มและสมาชิกจะมีการเสริมแรง

ซึ่งกนัและกนั จะส่งผลใหส้มาชิกเพิ่มการควบคมุตนเองและสามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้นท่ีสดุ 
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จากการศึกษาทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบการรูคิ้ด-พฤติกรรมดังกล่าว
ขา้งตน้ ผูว้ิจยัเลือกใชเ้ทคนิคการสอน (Coaching) การฝึกซอ้มพฤติกรรม (Behavioral rehearsal) 
และเทคนิคการใหข้อ้มูลยอ้นกลับ (Feedback) เพื่อให้นักเรียนอธิบายถึงวิธีจัดการความเครียด
และการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้ง
สามารถตัง้เป้าหมายของการท างานและใหส้ าเร็จตามวัตถุประสงคท่ี์ตัง้ไวไ้ด ้เพื่อการเสริมสรา้ง
การเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมดา้นการจดัการตนเอง (Self – Management) 

 
2.6.3 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person center 

group counseling) 
2.6.3.1 แนวคิดส าคญั 

ผู้วิจัยได้น าเสนอทฤษฎีดังกล่าวตามแนวคิดของ คาร์ล อาร์ โรเจอร์ส  
(คมเพชร  ฉัตรศภุกุล, 2547; อา้งอิงจาก Carl R. Rogers, ม.ป.ป.) โรเจอรส์ มีความเชื่อว่าบุคคล
จะสามารถด ารงชีวิตอย่างอิสระ สามารถเลือกส่ิงต่าง ๆ ใหก้ับตนเองได ้ความเชื่อท่ีลึกซึง้เกี่ยวกับ
มนุษย์ของโรเจอรส์คือมนุษย์เกิดมาดีมีความเชื่อถือได้ และมีเหตุผล ดังนั้นถ้ามนุษย์น าเอา
ความสามารถของตนเองออกมาใชร้ว่มกนัอย่างเสรี ก็จะท าใหต้อบสนองความตอ้งการของสังคม
ได ้แนวคิดของการใหบ้ริการปรกึษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลางดงัต่อไปนี ้คือ 

1. บุคคลจะอยู่ในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
2. บุคคลจะตอบสนองต่อส่ิงรอบตัวจากประสบการณ ์และจะถือว่าส่ิงท่ี

รบัรู ้คือความเป็นจริง 
3. บุคคลจะตอบสนองในลกัษณะท่ีเป็นส่วนรวม 
4. บุคคลมีแนวโนม้ท่ีเขา้ใจตนเอง จากประสบการณต่์าง ๆ สามารถดแูล

ตนเองได ้วางแผนใหแ้ก่ตนเอง และมีอิสระในการใชช้ีวิต  
5. การแสดงพฤติกรรมของบุคคลจะเป็นความพยายามโดยบุคคล 

จะแสดงความตอ้งการของบุคคลเท่าท่ีรบัรูจ้ากประสบการณท่ี์ผ่านมา 
6. อารมณ์จะมีความเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการเอือ้อ านวยให้เกิด

พฤติกรรมต่าง ๆ อย่างมีจุดมุ่งหมาย ชนิดของอารมณ์จะเกี่ยวข้องกับการแสวงหาพฤติกรรม  
ท่ีพอใจ ส าหรบัความเขม้ขน้ของอารมณ์จะเกี่ยวขอ้งกับความส าคัญของพฤติกรรม ซึ่งจะรกัษา
และส่งเสริมใหอ้ินทรียม์ีความเจริญงอกงาม  
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7. การเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลได้ดีท่ีสุด คือ การเข้าใจความรูสึ้ก 
ท่ีอยู่ภายในตวับุคคล  

8. เมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม จะท าให้พัฒนาโครงสรา้ง 
แห่งตนขึน้มา แบบแผนของการรบัรูท่ี้เป็นระเบียบ อยู่กับร่องรอย และเปล่ียนแปลงให้เกี่ยวกับ
ลกัษณะของตนเอง รวมทัง้ค่านิยมต่าง ๆ  

9. พฤติกรรมทั้งหลายท่ีบุคคลแสดงออกมาจะสอดคล้องกับความคิด 
ในภาพรวมเกี่ยวกบัตนเอง  

10. การท่ีบุคคลปรับตัวไม่ได้นั้น เป็นเพราะไม่ยอมรับเรื่องความรูสึ้ก 
ท่ีส าคัญของตนเอง และประสบการณ์ภายใน ผลท่ีตามมาคือประสบการณ์ท่ีไม่เป็นระเบียบ
เหล่านัน้ ก็จะไปปรากฏในโครงสรา้งแห่งตน 

2.6.3.2 จุดมุ่ งหมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูยก์ลาง 

โรเจอรส์ (คมเพชร  ฉัตรศุภกุล, 2547; อา้งอิงจาก Carl R. Rogers, ม.ป.ป.) 
กล่าวถึง จุดมุ่งหมายไวว้่า คือการจัดระบบใหม่ของตน (reorganization of the self) ตามทัศนะ
ของโรเจอรส์นั้น การให้ค าปรึกษาจะส าเร็จได้ ต้องให้ภาวะแห่งการมีคุณค่าของบุคคลหายไป  
แต่จะเพิ่มการเปิดเผยตนเองเพื่อท่ีจะยอมรับประสบการณ์ต่าง ๆ ดั งนั้นจะท าให้ระดับของ 
ความสอดคลอ้งระหว่างความคิดรวบยอดแห่งตนและประสบการณส์งูขึน้ จากกระบวนการนีท้ าให้
บุคคลปฏิบัติหนา้ท่ีต่าง ๆ อย่างสมบูรณม์ากขึน้ดว้ย (more fully functioning person) บุคคลท่ีมี
ลักษณะเช่นนีจ้ะมีการปรบัตัวทางดา้นจิตใจท่ีสูงมาก มีวุฒิภาวะ มีความสอดคลอ้งอันสมบูรณ ์
ยอมรบัประสบการณต่์าง ๆ อย่างสมบูรณ ์และมีการรบัรูท่ี้แตกต่างจากบุคคลอื่น 

2.6.3.3 เทคนิคส าคญัในการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง 
จะใชเ้ทคนิคในการให้ค าปรึกษาไม่มากนัก แต่การใหค้ าปรึกษาวิธีนีจ้ะเน้น

เจตคติของผู้ให้ค าปรึกษาเป็นส าคัญ และถือว่าจะเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมการให้ค าปรึกษาประสบ
ผลส าเร็จตามท่ีมุ่งหมาย โรเจอรส์ (คมเพชร  ฉัตรศุภกุล, 2547; อ้างอิงจาก Carl R. Rogers, 
ม.ป.ป.) อย่างไรก็ตามเทคนิคเบื ้องต้นในการให้ค าปรึกษา แบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางมี
ดงัต่อไปนี ้

1. การฟังอย่างตั้งใจและการรับรู ้ การได้ยิน (Active listening and 
hearing) หมายถึ ง การใช้ความพยายามในการรับ ฟังส่ิ ง ท่ีผู้มี ปัญ หาได้กล่าวถึง และ  
ในขณะเดียวกนัก็สามารถรบัขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีไดย้ินจากการพดูของผูร้บัการปรกึษา 
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2. การสะทอ้นความรูสึ้ก (Reflection of feeling) หมายถึง การพยายาม
จะช่วยให้สมาชิกสามารถเขา้ใจอารมณ์ของตนเองได้อย่างถูกต้องชัดเจน ซึ่งน าไปสู่การเข้าใจ
ปัญหาต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี 

3. การท าความกระจ่างแจ้ง (Clarification) หมายถึง การพยายาม 
ท่ีจะใหส้ถานการณต่์าง ๆ ท่ีเป็นปัญหา ชัดเจนขึน้ ท าใหท้ัง้ผูใ้ห ้และผูร้บัค าปรกึษาเขา้ใจสิ่งต่าง ๆ 
อย่างถูกต้องอันเป็นผลดีต่อการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาของผู้รับค าปรึกษา ให้ประสบ
ความส าเร็จ 

4. การยอมรบั (Accepting) หมายถึง การยอมรบัผูท่ี้มีปัญหาในสภาพ 
ท่ีแทจ้ริงของเขา โดยไม่เกิดความรูสึ้กอคติกบัผูม้ารบัค าปรกึษา เพราะจะท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการ
ใหค้ าปรกึษา 

5. การยอมรับนับถือ (Respecting) หมายถึง การมีความรูสึ้กท่ีดีต่อผู ้
ท่ีมีปัญหาโดยคิดว่าเขาเป็นคนดี มีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาตนเองได ้

6. การเข้าใจ (Understanding) หมายถึง การพยายามเข้าใจสมาชิก
กลุ่มอย่างถกูตอ้ง ตามสภาพความเป็นจริง เพื่อน าไปสู่การช่วยเหลือไดอ้ย่างเหมาะสม 

การใหค้ าปรึกษาแบบยึดบุคคลจะไม่ใช่การทดสอบเพื่อวินิจฉัยการแปล
ความหมายการซักประวัติ การตั้งค าถามหรือการสอบซักเพื่อหาข้อมูล นอกจากเทคนิคการให้
ค าปรึกษาท่ีเป็นค าพูดแล้ว จะต้องใช้การส่ือสารท่ีไม่เป็นค าพูดร่วมด้วยจึงจะท าให้ค าปรึกษา
ส าเร็จ  เช่นการประสานสายตา น า้เสียง จงัหวะในการพดู กริยาท่าทาง เป็นตน้ 

จากการศึกษาทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง
ดังกล่าวขา้งตน้ ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง เพื่อให้
นักเรียนอธิบายถึงสาเหตุและผลของอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น เคารพและตระหนักถึง  
ความเหมือนและความต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนระดับถึงผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมได ้
เพื่อการเสริมสรา้งการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมด้านการตระหนักรู ้ทางสังคม (Social – 
Awareness) 

 
2.6.4 ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบแอดเลอร ์(Adlerian Group Counseling) 

2.6.4.1 แนวคิดส าคญั 
พัชราภรณ์  ศรีสวัสด์ิ (2561) ได้อธิบายตามแนวคิดแบบแอดเลอร์ไว้ว่า 

ทฤษฎีนี ้มีความเชื่อว่าบุคคลจะมีการสรา้งมุมมองเกี่ยวกับชีวิตของตัวเอง มีการสรา้งตัวตน
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บุคลิกภาพของตนเองได้ โดยผ่านกระบวนการรับรู ้ช่ วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ในการปรับ
บุคลิกภาพของตนเอง รวมทัง้การใหก้ าลงัใจแก่บุคคลท่ีมีความทอ้แทใ้นชีวิต 

2.6.4.2 จดุมุ่งหมายของทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบแอดเลอร ์
มีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง รายละเอียดดงันี ้

 1. เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพในการบ าบัด ท่ีส่งเสริมใหส้มาชิกกลุ่มไดส้ ารวจ
ชีวิตของตนเอง เพื่อท่ีจะสามารถบรรลุต่อการท าความเข้าใจรูปแบบชีวิตของตนเองได้อย่าง
กวา้งขวางมากขึน้ 

 2. เพื่อช่วยใหส้มาชิกกลุ่มตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง และสามารถ
เปลี่ยนแปลงตนเองได ้

 3. เพื่อใหก้ าลงัใจแก่สมาชิกกลุ่มในการรบัผิดชอบอย่างเต็มท่ีต่อรูปแบบ
ชีวิตท่ีตนเองเลือก และการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีตนเองตอ้งการที่จะเปลี่ยน  

2.6.4.3 เทคนิคส าคญัในการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบแอดเลอร ์
1. การระลึกความทรงจ าในวัยเด็ก (Early Recollection) เป็นเทคนิคท่ีใชใ้น

ระยะของการวิเคราะห์และประเมินโดยผู้น ากลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการถามสมาชิกกลุ่ม
เกี่ยวกับความคิดย้อนหลังเมื่อพวกเขายังเป็นเด็ก อายุก่อน 8 ขวบ ใหพู้ดคุยกันในกลุ่มเกี่ยวกับ
เหตุการณเ์ฉพาะท่ีจ าไดข้องสมาชิก “ครัง้หน่ึงฉัน ........” ความทรงจ าในวัยเด็กนีจ้ะท าใหท้ราบถึง
ความเขา้ใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของสมาชิก ความรูสึ้กของตนเอง การมองโลก เป้าหมายในชีวิต 
และแรงจงูใจ ความเชื่อและค่านิยมของสมาชิก 

2. การใหก้ าลังใจ (Encouragement) เป็นเทคนิคท่ีช่วยเพิ่มความกลา้หาญ
ในการเผชิญหนา้กบัหนา้ท่ีในชีวิตของสมาชิก 

จากการศึกษาทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร ์ดังกล่าวขา้งต้น 
ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคการระลึกความทรงจ าในวัยเด็ก (Early Recollection) และเทคนิคการให้
ก าลังใจ (Encouragement) เพื่อให้นักเรียนยอมรับผลของการตัดสินใจอย่างมี เหตุผล โดย
ค านึงถึงความสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม รูจ้ักแยกแยะปัญหา มีความพยายามในการแกปั้ญหา 
ท่ีเกิดขึน้ดว้ยวิธีการอันหลากหลายดว้ยการวิเคราะหแ์ละประเมินสถานการณ์ น าขอ้มูลความรู้ 
ท่ีมีมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาโดยค านึงถึงหลักศีลธรรม เพื่อการเสริมสรา้งการเรียนรู ้
ทางอารมณแ์ละสงัคมดา้นการตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ (Responsible Decision Making) 
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2.6.5 ทฤษฎี ก า รให้ค าป รึกษ ากลุ่ ม แบบ เผชิญ ความจ ริ ง  (Reality group 
counseling) 

2.6.5.1 แนวคิดส าคญั 
ทฤษฎีนี ้มีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ผู้วิจัยได้น าเสนอทฤษฎี

ดงักล่าวตามแนวคิด กลาสเซอร ์(พชัราภรณ ์ ศรีสวสัด์ิ, 2561; อา้งอิงจาก Galsser, 2001) โดยมี
แนวคิด ท่ีมุ่งเนน้การสอนใหบุ้คคลในโลกนีม้ีความรบัผิดชอบในส่ิงท่ีเลือกท า แมว้่าอดีตอาจจะมี
ผลกับปัจจบุัน แต่อดีตก็ไม่ใช่ปัญหา ยอมรบัส่ิงท่ีเกิดขึน้ในอดีต แลว้คิดวางแผนในการด าเนินชีวิต
ในปัจจบุนัอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6.5.2 จดุมุ่งหมายของทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 
การใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง มีจุดมุ่งหมายหลักคือ การมุ่งให้

บุคคลได้ค้นพบวิธีการท่ีจะตอบสนองและได้รับตามความต้องการในชีวิตอย่างแท้จริง  
ดัง ท่ี  กลาสเซอร์ (พัชราภรณ์   ศ รีสวัส ด์ิ , 2561; อ้างอิ งจาก Galsser, 2001) ได้ก ล่าวว่า  
การจะตัดสินใจท าส่ิงใด ก็คือทางเลือก และจดุมุ่งหมายของการใหค้ าปรกึษากลุ่ม คือการช่วยให้
สมาชิกแสดงออกและปฏิบติัในทางท่ีเลือก และเป็นส่ิงท่ีดีกว่าส่ิงท่ีเขาไดเ้คยท า ดงันั้นจดุมุ่งหมาย
ของการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเผชิญความจริง มุ่งเนน้พฒันาสมาชิกกกลุ่ม ดงันี  ้

1. ให้สมาชิกมีความเป็นตัวเอง เข้าใจ รวมถึงรับผิดชอบท่ีจะท าตาม
ความตอ้งการ กลา้เผชิญความจริง สามารถประเมินพฤติกรรม หรือสถานการณต่์าง ๆ ว่าถูกตอ้ง
หรือไม่ ซึ่งการพิจารณาพฤติกรรมจะเป็นแรงกระตุ้นสมาชิกกลุ่มปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสู่
แนวทางใหม่ท่ีถกูตอ้ง 

2. ให้สมาชิกกลุ่มรับผิดชอบท่ีจะวางแผนการแก้ปัญหา และมีทักษะ 
การคิด รวมถึงวางแผนในระยะยาวได ้

3. ให้สมาชิกกลุ่มช่วยเหลือตนเอง โดยการพิจารณาส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด  
ส่ิงใดควรท า หรือละเวน้ 

4. ใหส้มาชิกกลุ่มคน้หาทางเลือกท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายไดด้ว้ยตนเอง  
5. ใหส้มาชิกกลุ่มตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง รูว้ิธีสรา้งสัมพนัธภาพกับ

บุคคลอื่น เป็นผูใ้หแ้ละผูร้บัความรกั ความหวงัดีของผูอ้ื่น  
2.6.5.3 เทคนิคส าคญัในการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 

เทคนิคส าคัญท่ีผู้วิจัยเลือกน ามาใช้ตามแนวคิดของ วูบ้โบวดิง้ (พัชราภรณ ์ 
ศรีสวสัด์ิ, 2561; อา้งอิงจาก Wubbolding, 2000) ไดแ้ก่ เทคนิคความขัดแยง้ ในการใหค้ าปรกึษา
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กลุ่มแบบเผชิญความจริง จะผลักดันสมาชิกกลุ่มให้มีการเปล่ียนแปลงโดยตรงและไม่ออ้มคอ้ม  
แต่ในการใช้เทคนิคนีข้ึน้อยู่กับผูท่ี้ไดร้ับการฝึกและมีประสบการณ์ในการใช ้วูบ้โบวดิง้ กล่าวว่า 
การช่วยเหลือสมาชิกของผูน้  ากลุ่ม โดยการท างานกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
ในทิศทางเชิงบวก WDEP คือ What, Doing, Evaluation และ Planning เป็นกระบวนการต่อเน่ือง
ของการระบุความตอ้งการ การลงมือปฏิบัติ การประเมินผล การวางแผน และการกลับมาประเมิน
ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้  

What เป็นจุดเริ่มต้นท่ีส าคัญ เมื่อสมาชิกเข้ามาท่ีกลุ่ม ต้องการให้กลุ่ม
ช่วยเหลือในส่ิงท่ีพวกเขาก าลงัประสบปัญหา ผูน้  ากลุ่มอาจเร่ิมตน้โดยการใชค้ าถาม “อะไรคือส่ิงท่ี
คณุตอ้งการ” ถา้สมาชิกใหค้ าตอบไม่ชดัเจน ผูน้  ากลุ่มอาจถามต่อไปว่า “อะไรคือส่ิงท่ีคณุตอ้งการ
จริง ๆ” ในกลุ่มช่วงแรก ๆ สมาชิกกลุ่มอาจก าหนดขอบเขตของตนเองกับสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม  
หากสมาชิกมีความชัดเจนและเขา้ใจในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ และสามารถเปลี่ยนแปลงและควบคุม
ได ้ผูน้  ากลุ่มจะถามค าถามต่อไปท่ีเนน้ความเฉพาะเจาะจง “อะไรคือส่ิงท่ีคณุก าลงัจะท า” ซึ่งเป็น  
ขั้นต่อไปของ WDEP และท่ีเป็นกลยุทธ์การประเมินตนเอง (Self-evaluation)) คือ E ในขั้นนี้
สมาชิกจะไดต้รวจสอบผลของพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงท่ีพวกเขาจะลงมือท าในตอนนี ้ 

ขั้นสุดท้าย เป็นขั้นตอนส าคัญ Planning การได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่ม 
สมาชิกจะวางเป้าหมายระยะสัน้และระยะยาวของตนเองท่ีจะน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมใหม่  
ส่ิงส าคญัคือ ตอ้งมีความเป็นไปไดแ้ละน าไปสู่การลงมือท า โดยไม่พึ่งพาคนอื่นและก าหนดเกณฑ์ 
สู่ความส าเร็จ สมาชิกกลุ่มจะช่วยกนัพัฒนา และประเมินความส าเร็จ การใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบ
เผชิญความจริง จะค านึงถึงการรบัผิดชอบผลท่ีเกิดขึน้จากการกระท า 

จากการศึกษาทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง ดังกล่าว
ขา้งตน้ ผูว้ิจยัเลือกใชเ้ทคนิคการตัง้ค าถาม และกระบวนการ WDEP เพื่อใหน้กัเรียนยอมรบัผลของ
การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงความสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม รูจ้ักแยกแยะปัญหา  
มีความพยายามในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ดว้ยวิธีการอนัหลากหลายดว้ยการวิเคราะหแ์ละประเมิน
สถานการณ ์น าขอ้มูลความรูท่ี้มีมาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาโดยค านึงถึงหลักศีลธรรม เพื่อ
การเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมดา้นการตัดสินใจอย่างรบัผิดชอบ (Responsible 
Decision Making) 
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2.6.6 ทฤษฎี การให้ค าป รึกษากลุ่ มแบบการวิ เคราะห์การส่ือสารสัมพันธ์
(Transactional analysis group counseling) 

2.6.6.1 แนวคิดส าคญั 
อีริค เบิรน์ (Eric Berne) เป็นจิตแพทย์ผู้ก่อตั้งทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม

แบบการวิเคราะหก์ารส่ือสารสมัพันธ ์เพื่อช่วยในการวิเคราะหใ์ห้ผูร้บัค าปรึกษาเขา้ใจถึงลักษณะ
บุคลิกภาพของตนเอง การแสดงออก และสัมพันธภาพ โดยเชื่อว่ามนุษยม์ีคณุค่า มนุษยส์ามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดด้ว้ยการเปิดเผยตนเองในดา้นแทจ้ริงออกมา หรือคน้พบส่ิงท่ีเป็นตวัของ
ตัวเอง เป็นการแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ มีความยืดหยุ่นคล่องตัว มีความ
ต้องการท่ีจะเรียนรูด้้วยวิธีการใหม่  ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ เป็นผู้ท่ีมีใจ
กวา้งขวาง พรอ้มท่ีจะเปิดเผยตนเอง และมีความจริงใจ (พงษ์พนัธ ์ พงษ์โสภา, 2557) 

2.6.6.2 จุดมุ่ งหมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการวิ เคราะห์ 
การส่ือสารสมัพนัธ ์ 

จุดมุ่งหมายหลักของการใช้ทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบการวิเคราะห์
การส่ือสารสมัพนัธ ์คือ การช่วยใหผู้ร้บับริการเป็นตวัของตวัเอง  ซึ่งมีลกัษณะดงันี ้คือ  

1. การตระหนักรู ้ (Awareness) คือ ตระหนักว่าอะไรก าลังเกิดขึ ้น 
ในปัจจุบัน สามารถประเมินตนเองและสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้ สามารถพิจารณาตนเองและ
ส่ิงแวดล้อมตามท่ีเป็นจริงได้โดยปราศจากอคติ คนท่ีมีความตระหนักรู ้จะรูต้นเองตลอดเวลา  
ว่าขณะนีต้นเองก าลงัเครียด ก าลงัผ่อนคลาย ก าลงัเปิดเผยตนเอง 

2. มีความคิดและการกระท าท่ีเป็นธรรมชาติปราศจากการเสแสร้ง 
(Spontaneity) คือ เป็นคนท่ียืดหยุ่น รับฟังความเห็นต่าง ๆ สามารถตัดสินใจได้ว่าควรกระท า
อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสภาพการณ์และเป้าประสงค์ต่าง ๆ และรับผิดชอบการกระท าของ
ตนเอง เขาเรียนรูท่ี้จะเผชิญกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยไม่ติดข้องอยู่กับความคิด ความรูสึ้ก 
และการตอบสนองดัง้เดิม หรือปล่อยใหเ้ป็นเร่ืองของโชคชะตา 

3. สามารถให้ความสนิทสนมกับเพื่อนมนุษย ์เป็นคนท่ีเขา้กับผู้อื่นง่าย 
ไม่สวมหนา้กาก คบคนดว้ยความจริงใจ เป็นผูใ้หแ้ละผูร้บั ความรกั ความห่วงใย ความปรารถนาดี
จากผูอ้ื่น มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี 
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2.6.6.3 เทคนิคส าคัญ ในทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการวิ เคราะห์ 
การส่ือสารสมัพนัธ ์ 

เทคนิคในการให้ค าปรึกษา ได้แก่  เทคนิคการวิ เคราะห์โครงสร้าง  
เป็นขั้นตอนท่ีจะช่วยให้สมาชิกเข้าใจถึงโครงสรา้ง มีสภาวะของตนเองอย่างเหมาะสม เทคนิค  
การวิเคราะห์การส่ือสารระหว่างบุคคล จะช่วยให้สมาชิกเข้าใจถึงวิธีการส่ือสารท่ีตนเองใช้ 
เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่จากผูอ้ื่น และหาทางเปล่ียนแปลงวิธีการส่ือสารใหม้ีประสิทธิภาพท่ีดี
ขึน้ เทคนิคการวิเคราะหรู์ปแบบการใชเ้วลา เป็นการช่วยใหส้มาชิกรูจ้ักการยอมรบัความตอ้งการ
และการเอาใจใส่จากผูอ้ื่น (พงษ์พนัธ ์ พงษ์โสภา, 2557) 

เมื่อพิจารณาสาระส าคญัจาก ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบการวิเคราะห์
การส่ือสารสัมพันธ์ ผูว้ิจัยวิเคราะห์สรุปไดว้่า การให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะหส์ัมพันธภาพ ท าให้
บุคคลมีการตระหนักรู ้ตนเอง รู ้ในบทบาทการแสดงออกทางสังคม และสัมพันธภาพในชีวิต  
สามารถส่ือสารกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม เกิดความใกล้ชิดสนิทสนม จึงเป็นส่วนหน่ึงของ  
การเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคม และการแสวงหาความเอาใจใส่จากผูอ้ื่น จะช่วยให้
ส่ือสารถกูตอ้ง เหมาะสมตามสถานการณ ์ตลอดจนยอมรบัในการกระท าของตนเองและผูอ้ื่น  

จากการศึกษาทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการวิเคราะห์การส่ือสาร
สัมพันธ์ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเลือกใชเ้ทคนิคการอธิบาย และเทคนิคการยกตัวอย่างประกอบ 
การอธิบาย เพื่อใหน้ักเรียนสรา้งและสัมพันธภาพรกัษาสมัพันธภาพกับผูอ้ื่นไดอ้ย่างเหมาะสมให้
ความร่วมมือในการท างานสามารถขอและใหค้วามช่วยเหลือผูอ้ื่นรวมทัง้สามารถอธิบายวิธีการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ระหว่างบุคคลเพื่อการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละ
สงัคมดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพ (Relationship Skills) 

 
3. งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสงัคม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง พบว่ามีนักจิตวิทยาและนักการศึกษา  
ทัง้ในและต่างประเทศไดศึ้กษาเกี่ยวกบัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมไว ้ดงันี ้

3.1 งานวิจยัในประเทศ 
กรรณิการ ์ ก าธร (2557) ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาความสามารถ 

ในการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า 
หลังจากนักเรียนเขา้รว่มการใชโ้ปรแกรมพัฒนาความสามารถในการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคม 



  49 

นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมการใชโ้ปรแกรม
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เชิดชยั สายเสมา (2560) ไดศึ้กษาเรื่อง การใหค้ าปรกึษากลุ่มและการฝึกสติปัฏฐาน 
4 ท่ีมีต่อการจัดการอารมณ์โกรธของวัยรุ่น ผลการศึกษาพบว่า หลังการให้ค าปรึกษากลุ่มวัยรุ่น 
มีการจดัการอารมณโ์กรธสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ปริศนา ชาญวิชัย (2546) ไดศึ้กษา การเปรียบเทียบผลของกิจกรรมกลุ่มและการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ท่ีมีต่อวิธีการเผชิญความโกรธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โดยผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีวิ ธีการเผชิญความโกรธดีขึ ้น หลังจากได้เข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และหลังการเขา้ร่วมกิจกรรม 
นักเรียนมีวิธีการเผชิญความโกรธดีขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั้งสองกลุ่มมีวิธี 
การเผชิญความโกรธไม่แตกต่างกนั  

พัชราภรณ์  ศรีสวัสด์ิ (2550) ได้การศึกษา การตระหนักรูท้างสังคมและการสรา้ง
โมเดลการใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อพฒันาการตระหนกัรูท้างสังคมของวยัรุ่นไทย ผลการศึกษาพบว่า 
วัยรุ่นไทยมีการตระหนักรูท้างสังคม มีน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ภาณุ  โคตรพิลา (2545) ไดศึ้กษาผลการฝึกการวิเคราะหก์ารติดต่อสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคล เพื่อพฒันาความเฉลียวฉลาดทางอารมณด์า้นการสรา้งสัมพันธภาพกบัผูอ้ื่น ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนท่ีได้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกการวิเคราะห์การติดติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
เพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณด์า้นการสรา้งสมัพันธภาพกับผูอ้ื่น มีความเฉลียวฉลาด
ทางอารมณ์ด้านการสรา้งสัมพันธภาพกับผู้อื่นสูงกว่านักเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

รงัสิรศัม ์ นิลรตัน ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูท้างอารมณ์
และสังคมส าหรบันักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ผลการวิจัยพบว่า หลังจากไดร้บัการสอนโดยใช้
โปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม กลุ่มทดลองมีระดับของการเรียนรู้ทางอารมณ์ 
และสงัคมสงูกว่าก่อนไดร้บัการสอนและสงูกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

อดุล  นาคะโร (2551) ได้ศึกษา การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรา้งความสามารถ 
ในการจัดการตนเองโดยใชก้ิจกรรมแนะแนว ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษา
พบว่า หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง มีระดับความสามารถในการจัดการตนเอง (Self – 
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Management) สูงขึน้กว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ท่ีระดบั .001  

3.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
แ ท ม ม า ร่ า  แ อ น  (Tamara Ann Goetz, 2009) ไ ด้ ศึ ก ษ า  ก า ร ส่ ง เส ริ ม 

การเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมในสถานศึกษา สรา้งเครื่องมือและติดตามผลการใชง้านเป็นเวลา 
3 ปี  เป็นการรวบรวมโปรแกรมต่าง ๆ เพื่ อน าเข้าสู่หลักสูตรของโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ 
ในการเสริมสรา้งความสามารถ คุณลักษณะใน 5 ด้านอย่างสมบูรณ์ มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
3 ครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการสรา้งเครื่องมือ ครั้งท่ี 1 ใช้วิธีการส ารวจข้อมูลการน าโปรแกรม
ส่งเสริมการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมไปใช ้ครัง้ท่ี 2 รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณค์รูผูส้อน 
และครั้งท่ี 3 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมใช้ทั้งการส ารวจและสังเกตภายในห้องเรียน 
ถึงทัศนคติของผู้เรียนและผู้สอนต่อการใช้โปรแกรม เพื่อให้ได้โปรแกรมท่ีสมบูรณ์ในกิจกรรม  
การเรียนการสอน 

เลอเรน วอนท ์(Lauren Want, 2016) ไดศึ้กษา การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรูท้าง
อารมณ์และสังคมในห้องเรียนด า เนินการตามโครงการสนับสนุนพฤติกรรม เชิ งบวก :  
สามกรณีศึกษา ได้น าเสนอกลยุทธ์ท่ีส าเร็จในการสอนความสามารถในการเรียนรูท้างสังคม  
และอารมณ์ในสองสภาพแวดล้อม โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง คือ โรงเรียน A ได้ใช้โปรแกรม 
การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ ส่วนกลุ่มควบคุม คือ โรงเรียน B ได้รับการเรียนการสอน 
แบบปกติ เพื่อหากลยุทธ์ท่ีประสบความส าเร็จไดม้ีการศึกษากรณีศึกษาสามเรื่อง โดยมีครู 6 คน
จากโรงเรียน A และ B จ านวนโรงเรียนละ 3 คนครูท่ีเข้าร่วมการศึกษาได้รับการคัดเลือกจาก
อาจารย์ใหญ่หรือรองศาสตราจารยข์องโรงเรียนท่ีเกี่ยวขอ้งและเป็นตัวแทนของ กลางเหนือและ
ล่าง กรณีศึกษาหน่ึงในนั้น ไดแ้ก่ ครูชั้นปีท่ี 6 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) หน่ึงคนจากแต่ละโรงเรียน 
ในท านองเดียวกันกรณีศึกษาสองรวมถึงครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (กลาง) และกรณีศึกษาสาม
รวมทั้งครูชั้นปีท่ี 2 (ชั้นล่าง) 2 คน ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาในการศึกษาครัง้นี ้รวมทั้งผูบ้ริหารจากทั้ง
สองโรงเรียนไดร้บัการสัมภาษณเ์พื่อระบุความเขา้ใจและการปฏิบัติตามสมรรถนะการเรียนรูท้าง
สงัคมและอารมณท่ี์ไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาติตามเอกสารของ CASEL ผูเ้ขา้รบัการสอน
ยังได้สังเกตเห็นในห้องเรียนด้วย ผลการวิจัยพบว่า หอ้งเรียนท่ีใชก้รอบพฤติกรรมการสนับสนุน
พฤติกรรมในเชิงบวกของนักเรียนนกัเรียน จะมีความสามารถในการเรียนรูท้างสังคมและอารมณ์
มากขึน้เมื่อมีการใชโ้ปรแกรมการเรียนรูท้างสงัคมและอารมณ ์ 
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวจิัย 

 
การวิจัยเรื่อง การเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน้ โดยการใหค้ าปรกึษากลุ่ม มีวิธีด าเนินการวิจยัตามหวัขอ้ดงันี  ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  
2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การด าเนินการวิจยั  
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่างในการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามระยะของ 

การวิจยั ดงันี ้
1. ในการศึกษาการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษามัธยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2563 
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ านวน 817 คน โดยในการวิจัยระยะนี้ผู้วิจัย 
ใชป้ระชากรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 

2. ในการทดลองการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างสังคมโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ประชากรเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีมีคะแนนการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมเฉล่ียตั้งแต่
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา จ านวน 192 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) จากประชากรท่ีมีความสมัครใจในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้ง 
การเรียนรูอ้ารมณ์และสังคมและความสะดวกในการเขา้ร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มได้ตลอดช่วง
ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม จ านวน 16 คน จากนั้นสุ่มจัดกลุ่ม (random assignment) เป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 8 คน 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีม้ีดงันี ้ 
1. แบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 
2. โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่ม  
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสรา้งเครื่องมือในการวิจยั ดงันี ้ 
1. แบบวดัการเรียนรูท้างอารณแ์ละสงัคม 

1.1 การสรา้งแบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 
เป็นลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามการสรา้ง

แบบวัดของลิเคอรท์ (Likert) จ านวน 50 ข้อ ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ โดยปรบัปรุงมาจากแบบวดัความสามารถในการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคม
ของ กรรณิการ ์ ก าธร (2557) โดยผูว้ิจัยน าแบบวัดท่ีปรบัปรุงขึน้ หาความเท่ียงตรงเชิงประจักษ์ 
(Face Validity) โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ คือ อาจารย์ ดร.ครรชิต 
แสนอบุล และ อาจารย ์ดร.นฤมล พระใหญ่ ตรวจสอบรายละเอียดและความถกูตอ้ง เมื่อเสร็จสิน้
จึงน าไปใหผู้ท้รงคุณวฒุิจ  านวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย ์พนัต ารวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์
ทิม รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง และ อาจารย ์ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์ ตรวจสอบความ
เหมาะสมทัง้ดา้นเนือ้หา ขอ้ค าถาม และภาษาท่ีใชพ้ิจารณาขอ้ค าถาม โดยมีเกณฑป์ระเมินจาก 
ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรงท่ีใชไ้ด ้ซึ่งจากการค านวณหาค่าดัชนี
ความสอดคลอ้งไดค่้าตัง้แต่ 0.60 -1.00 จากนั้นน าแบบวัดการการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคม 
ท่ีคัดเลือกและปรบัปรุงจ านวน 49 ข้อไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 255 คน  
ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
ปีการศึกษา 2563 เป็นนักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 13-15 ปี ซึ่งมีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
และน าแบบวัดท่ีไดม้าตรวจวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient : ∝) พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
อยู่ท่ีระดบั .95 และวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก โดยมีค่าอ านาจจ าแนก รายขอ้ตัง้แต่ .24 - .69  

 
1.2 ลกัษณะแบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 

แบบวดัท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้มีจ  านวน 49 ขอ้ เป็นแบบวดัชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั ตัง้แต่ จริงมากท่ีสดุ จริง ค่อนขา้งจริง จริงบางครัง้ และไม่จริงเลย  
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ตาราง 1 ตวัอย่างแบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 

ข้อความ 
ระดับความเป็นจริง 

จริง
มาก
ที่สุด 

จริง ค่อน 
ข้าง
จริง 

จริง
บางคร้ัง 

ไม่จริง
เลย 

ด้านที่ 1 การตระหนักรู้ตนเอง       
 1. ฉันสามารถบอกได้ว่าขณะนี้ ฉันก าลังรู ้สึก
อย่างไร 

     

ด้านที่ 2 การจัดการตนเอง       

 2. เมื่ อ ฉั น รู ้ สึ ก เค รี ย ด  ฉั น จ ะมี วิ ธี จั ด ก า ร
ความเครียดอย่างเหมาะสม  

     

ด้านที่ 3 การตระหนักรู้ทางสังคม       

 3. ฉันรูจ้กัใหอ้ภยัแก่เพื่อนเมื่อเกิดขอ้ผิดพลาด      

ด้านที่ 4 การตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ      

 4. ฉันยอมรบัเมื่อเกิดข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการ
ตดัสินใจของตนได ้

     

ด้านที่ 5 การสร้างสัมพันธภาพ      

 5. ฉันเอาใจใส่ความรูสึ้กของเพื่อนอยู่เสมอ      

 
1.3 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

แบบวัดท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้จ านวน  49 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนนข้อค าถามท่ีมี
ลกัษณะเป็นบวกและเป็นลบดงันี ้ 

            จริงมากท่ีสดุ   จริง   ค่อนขา้งจริง จริงบางครัง้ ไม่จริงเลย 
ขอ้ค าถามท่ีมีลกัษณะเป็นบวก 5       4            3                 2          1 
ขอ้ค าถามท่ีมีลกัษณะเป็นลบ 1       2            3      4          5 

โดยมีขอ้ค าถามลกัษณะเป็นบวกและเป็นลบดงันี ้
1.3.1 ขอ้ค าถามท่ีมีลกัษณะเป็นบวก 
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ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 
47, 48, 49  

1.3.2 ขอ้ค าถามท่ีมีลกัษณะเป็นลบ 
 ขอ้ 8, 11 

1.4 เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 
เน่ืองจากแบบวัดการเรียนรูท้างอารณ์และสังคม มีจ านวน 49 ข้อ โดยคะแนน 

ท่ีสามารถเป็นไปได ้มีค่าอยู่ระหว่าง 1.00 – 5.00 คะแนน ดังนั้นจึงมีเกณฑก์ารแปลความหมาย
ของคะแนนเฉล่ียรายฉบับ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555) ไดท้ าการแบ่งระดับของคะแนนรวม 
ทกุดา้น รายละเอียดดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง นกัเรียนมีการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมสงูมาก 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง นกัเรียนมีการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมสงู 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง นกัเรียนมีการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง นกัเรียนมีการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง นกัเรียนมีการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมนอ้ยท่ีสดุ 

 

2. การใหค้ าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคม ผูว้ิจัยด าเนิน
ตามขัน้ตอน ดงันี ้  

2.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม และ
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม รวมทั้งหลักการเกี่ยวกับการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์ 
และสงัคม 

2.2 พิจารณาเลือกเทคนิคของทฤษฎีการใหค้ าปรึกษาและโปรแกรมการใหค้ าปรกึษา
ท่ีมีผู้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อใช้ 
ในการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมในแต่ละดา้น 

2.3 ด าเนินการจัดท าโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มตามหลักการ แนวคิด เทคนิค 
และทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.3.1 โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มมุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ทางอารมณ์ 
และสังคม โดยรวมและรายองค์ประกอบซึ่งประกอบด้วยด้านการตระหนักรูต้นเอง การจัดการ
ตนเอง การตระหนกัรูท้างสงัคม การตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ และการสรา้งสมัพนัธภาพ 
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2.3.2 ด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่ม จ านวน 10 ครั้ง และด าเนินการครั้งละ  
1 ชั่วโมง รวมทัง้หมด 10 ชั่วโมง ประกอบไปดว้ย หัวเรื่อง วัตถุประสงค์ เวลา ทฤษฎีและเทคนิค 
ท่ีใช้ วิธีด าเนินการ และการประเมินผล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเริ่มต้นการให้ค าปรึกษา  
2) ขัน้ด าเนินการใหค้ าปรกึษา และ 3) ขัน้ยติุการใหค้ าปรกึษา 

2.4 น าโปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มท่ีพัฒนาขึน้ไปใหอ้าจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ ์คือ อาจารย ์ดร.ครรชิต แสนอบุล และ อาจารย ์ดร.นฤมล พระใหญ่ ตรวจสอบรายละเอียด
และความถูกต้อง เมื่อเสร็จสิน้จึงน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย ์ 
พันต ารวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง และ อาจารย ์  
ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์ ตรวจสอบและพิจารณาความสอดคล้องทั้งในด้านเนือ้หา แนวคิด ทฤษฎี 
เทคนิค วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ และการประเมินผลในการใหค้ าปรึกษากลุ่ม จากนั้นน า
คะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 คน มาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ซึ่งจากการค านวณหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องได้ค่าตั้งแต่ 0.60 -1.00 และน าโปรแกรมไปท าการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อใหโ้ปรแกรมมีความสมบูรณแ์ละเหมาะสมมากยิ่งขึน้  

2.5 น าโปรแกรมท่ีได้รับการปรบัปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียน 
ชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน เตรียมอุดม ศึกษา สุวินทวงศ ์ 
ท่ีมีอายรุะหว่าง 13-15 ปี ซึ่งมีลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และหาข้อบกพร่องท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างการทดลอง เพื่อน าไปสู่ 
การปรบัปรุงแกไ้ขโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มก่อนน าไปใชจ้ริง 

2.6 ผู้วิจัยจัดท าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชก้ับกลุ่ม
ทดลอง รายละเอียดของโปรแกรมดงัแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 สรุปโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

คร้ังที่ 
การเรียนรู้ทางอารมณ ์

และสังคม 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม เทคนิค 

1 ปฐมนิเทศและสรา้ง
สมัพนัธภาพระหว่างกนั 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
แบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง 

1. การฟังอย่างใส่ใจ  
2. การเงียบ  
3. การสะทอ้นความรูสึ้ก  
4. การยอมรบัทางบวกอย่าง
ไม่มีเงื่อนไข 
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ตาราง 2 (ต่อ) สรุปโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

คร้ังที่ 
การเรียนรู้ทางอารมณ ์

และสังคม 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม เทคนิค 

2 ดา้นการตระหนกัรูต้นเอง 
(Self-awareness) 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
แบบเกสตัลท ์

1. เทคนิคคิด-รูสึ้ก 

3 ดา้นการจดัการตนเอง 
(Self-management) 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
แบบการรูค้ิด-พฤติกรรม 

1. การสอน  
2. การฝึกซอ้มพฤติกรรม  

4 ดา้นการจดัการตนเอง 
(Self-management) 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
แบบการรูค้ิด-พฤติกรรม 

1. เทคนิคการสอน  
2. เทคนิคการใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบั  

5 ดา้นการตระหนกัรูท้างสงัคม 
(Social-awareness) 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
แบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง 

1. เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ  
2. การยอมรบัทางบวกอย่าง
ไม่มีเงื่อนไข  
3. การฟังดว้ยความเห็นอก
เห็นใจ  

6 ดา้นการตระหนกัรูท้างสงัคม 
(Social-awareness) 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
แบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง 

1. เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ  
2. การตอบสนองอย่าง
เหมาะสม  
3. การสะทอ้นความรูสึ้ก  

7 ดา้นการตดัสินใจอย่าง
รบัผิดชอบ (Responsible 

Decision Making) 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
แบบแอดเลอร ์

1. เทคนิคการระลึกความทรง
จ าในวยัเด็ก  
2. เทคนิคการใหก้ าลงัใจ  

8 ดา้นการตดัสินใจอย่าง
รบัผิดชอบ (Responsible 

Decision Making) 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
แบบเผชิญความจริง 

1. เทคนิคการตัง้ค าถาม  
2. กระบวนการ WDEP 

9 ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพ 
(Relationship skill) 

ทฤษฎีการใหป้รกึษากลุ่ม 
แบบการวิเคราะหก์ารส่ือสาร

สมัพนัธ์ 

1. เทคนิคการอธิบาย   
2. เทคนิคการยกตวัอย่าง
ประกอบการอธิบาย  

10 ยตุิการใหค้ าปรกึษา 
และปัจฉิมนิเทศ 

 ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
แบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง  

1. การฟังอย่างใส่ใจ  
2. การเงียบ  
3. การสะทอ้นความรูสึ้ก  
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3. การด าเนินการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย เป็นการวิจัยแบบกึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Research  

Design) ซึ่งผูว้ิจยัด าเนินการ ดงันี ้
3.1 การก าหนดแบบแผนการทดลองในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกแบบแผนการทดลอง

แบบมีกลุ่มควบคมุ วดัผลก่อนและหลงัทดลอง รูปแบบ Pretest Posttest Control Group Design 
(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2559) ซึ่งมีแบบแผนการทดลองดงัตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงแบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม 
 

ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 

E T1 X T2 

C T1 - T2 

 

สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นแบบแผนการวิจยั 
E    แทน   กลุ่มทดลอง (Experimental Group)  
C    แทน   กลุ่มควบคมุ (Control Group) 
T1   แทน   การทดสอบก่อนการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม (Pretest) 
T2   แทน   การทดสอบหลงัการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม (Posttest) 
X    แทน   เขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 

3.2 การด าเนินการทดลอง ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองดงันี ้
3.2.1 ระยะก่อนการทดลอง ผูว้ิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรบัการทดลอง โดยใช้

เกณฑค์ะแนนการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมเฉล่ียตัง้แต่เปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา โดยน าแบบวัด
ท่ีผูว้ิจัยพฒันาขึน้ จ านวน 49 ขอ้ ไปเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ซึ่งเป็นวัยรุ่นท่ีมีอายุระหว่าง 13–15 ปี หลังจากนั้นน าข้อมูลท่ีได้จากแบบวัดไปวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปโดยใช้การค านวณหาค่าสถิติพื ้นฐาน เพื่อวิเคราะห์ระดับการเรียนรู้ 
ทางอารมณแ์ละสังคมของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีค่าเฉล่ียตัง้แต่เปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา 
แล้วผู้วิจัยนัดสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความสมัครใจ และความสะดวกในการเข้าร่วมการให้
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ค าปรึกษาไดต้ลอดช่วงของการใหค้ าปรึกษา ไดก้ลุ่มตัวอย่างจ านวน 16 คน หลังจากนัน้ผูว้ิจยัสุ่ม
อย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน และใหท้ัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ท าแบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมเพื่อเก็บเป็นคะแนนในระยะก่อนการทดลอง 

3.2.2 ระยะทดลอง ผูว้ิจยัด าเนินการใชโ้ปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้ง
การเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมท่ีพัฒนาขึน้กับกลุ่มทดลอง 8 คน เป็นจ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ  
1 ชั่วโมง ส่วนกลุ่มควบคมุไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมแต่ไดร้บัการเรียนการสอนตามปกติ 

3.2.3 ระยะหลังทดลอง ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
ท าแบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม เพื่อเก็บเป็นคะแนนหลงัการทดลอง (Posttest) 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลูผูว้ิจยัด าเนินการในการเก็บรวบรวมขอ้มลูดงันี ้
3.3.1 ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยไดด้ าเนินการขอและได้รบัรองจริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษย์ เลขท่ี SWUEC-G-034/2563E และน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังผู้อ  านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เพื่อขออนุญาต  
และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย โดยผู้วิจัยน าแบบวัดท่ีผ่าน 
การตรวจสอบและปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญไปทดลองใช ้(Try Out) กับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีอายุระหว่าง 13 -15 ปี ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษา 
จ านวน 255 คน และทดลองใชโ้ปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มกับนักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 13-15 
ปี  หลังจากนั้นผู้วิจัยน าหนัง สือจากบัณ ฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  
ไปยังผูอ้  านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาต 
และขอความอนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวิจยั  

3.3.2 ระยะทดลอง ผูว้ิจัยด าเนินการใช้โปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มท่ีพัฒนาขึน้ 
โดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญและผ่านการทดลองใชก้ับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ท่ีมี
ลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใหน้ักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลองจ านวน 8 คน 
เขา้ร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม จ านวน 10 ครัง้ ครั้งละ 1 ชั่วโมง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมแต่ไดร้บัการเรียนการสอนตามปกติ 

3.3.3 ระยะหลังทดลอง ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
ท าแบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมของนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ เพื่อเก็บเป็นคะแนน
หลงัการทดลอง (Posttest) 
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4. การวิเคราะหข์้อมลูและสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัโดยใชส้ถิติ ดงันี ้
4.1 วิเคราะหส์ถิติพืน้ฐานของแบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม ดงันี ้

4.1.1 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
4.1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2 วิเคราะหเ์พื่อตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม ดงันี ้
4.2.1 วิเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของข้อค าถาม โดยใช้

สตูรค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (IOC) 
4.2.2 วิเคราะหค่์าอ านาจจ าแนกรายขอ้และภาพรวมมีค่าตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 
4.2.3 วิเคราะห์ความเชื่อมั่นโดยรวมและรายด้าน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) 
4.3 วิเคราะหเ์พื่อตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

4.3.1 การวิเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยใชสู้ตรค านวณ
ค่าดัชนีสอดคลอ้งระหว่างเนือ้หาของโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มกบัความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
(IOC)  

 4.3.2 วิเคราะห์ผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางอารมณ์ 
และสังคมโดยใช้การวิเคราะห์ (t-test for Dependent Samples) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คะแนนการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมก่อนและหลงัทดลองของกลุ่มทดลอง และวิเคราะหโ์ดยใช้
สถิติ (t-test for Independent Samples) เพื่อวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูท้างอารมณ ์
และสงัคมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4  
การวิเคราะหข์้อมูล 

 
ในการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัแสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
2. การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

1. สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัก าหนดสญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี ้

N  แทน จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
X̅  แทน ค่าเฉล่ีย  
S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
t   แทน ค่าสถิติ t ท่ีใชพ้ิจารณาใน Distribution 
p  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
**  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

2. การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมลู 
การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 การศึกษาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน้  

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากแบบวัดการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด มาวิเคราะห์ค่าสถิติพื ้นฐาน ได้แก่ ค่ารอ้ยละของข้อมูลพื ้นฐาน  
ตามเพศ และระดบัชัน้มธัยมศึกษา 
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ตาราง 4 จ านวนและค่ารอ้ยละของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบวดั (N = 817) 

 ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

 หญิง 426 52.14 

 ชาย 391 47.86 

รวม  817 100 

2. ระดับชัน้มัธยมศึกษา 
 มธัยมศึกษาปีท่ี 1 265 32.44 

 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 268 32.80 

 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 284 34.76 

รวม  817 100 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลตาราง 4 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่ 
เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.14 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.86 และเป็นนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นรอ้ยละ 34.76 ล าดับรองลงมาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
คิดเป็นรอ้ยละ 32.80 และนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นรอ้ยละ 32.44 ตามล าดบั 

 
จากนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากแบบวัดการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ มาวิเคราะหค่์าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อท าการศึกษา
การเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ (N = 817) 
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ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ (N = 817) 

การเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคม 
ค่าเฉลี่ย 

X̅ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D. 
แปลผล 

1. การตระหนกัรูต้นเอง  3.04 0.66 ปานกลาง 

2. การจดัการตนเอง  2.96 0.65 ปานกลาง 

3. การตระหนกัรูท้างสงัคม  3.29 0.72 ปานกลาง 

4. การตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ  3.16 0.70 ปานกลาง 

5. การสรา้งสมัพนัธภาพ  3.12 0.68 ปานกลาง 

โดยรวม 3.11 0.68 ปานกลาง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลตาราง 5 พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา 

มีค่าเฉล่ียของการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมด้านการตระหนักรูท้างสังคมอยู่ท่ี 3.29 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.72 อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการตัดสินใจอย่างรบัผิดชอบ อยู่ท่ี 3.16 
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ ท่ี  0.70 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการสร้างสัมพันธภาพ  
อยู่ท่ี 3.12 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.68 อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการตระหนักรูต้นเอง 
อยู่ท่ี 3.04 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ ท่ี 0.66 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการจัดการ
ตนเอง อยู่ท่ี 2.96 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.65 ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ค่าเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ท่ี 3.11 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.68 ซึ่งแปลไดว้่า ในภาพรวมการเรียนรู้
ทางอารมณแ์ละสงัคมทกุดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง 
 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน้ท่ีเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษาก่อนและหลงัเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

เบือ้งตน้ ผูว้ิจยัค านวณจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบวัดการเรียนรูท้าง
อารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลองท่ีตอบแบบวดัการ
เรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ (n = 16) 

 ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

 หญิง 10 62.50 

 ชาย 6 37.50 

รวม  16 100 

2. ระดับชัน้มัธยมศึกษา 
 มธัยมศึกษาปีท่ี 1 4 25.00 

 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 5 31.25 

 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 7 43.75 

รวม  16 100 

 

จากตาราง 6 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบวัด 
เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 62.50 
เป็นเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.50 ในส่วนของระดับชั้นพบว่า เป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.75 นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 5 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 31.25 และนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 

จากนั้น ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 หลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้มีการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมสูงขึน้กว่าก่อนการเขา้ร่วมการให้
ค าปรกึษากลุ่ม 
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีเขา้
รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มก่อนและหลงัการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

การเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคม 

ก่อน
ทดลอง 
(n=8) 

หลัง
ทดลอง 
(n=8) MD t 

p-
value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. การตระหนกัรูต้นเอง 2.76 0.60 4.19 0.34 1.43 5.32** .00 

2. การจดัการตนเอง 2.84 0.58 3.79 0.28 0.95 4.46** .00 

3. การตระหนกัรูท้างสงัคม 2.83 0.31 4.05 0.64 1.22 4.37** .00 

4. การตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ 2.53 0.42 3.96 0.55 1.43 4.73** .00 

5. การสรา้งสมัพนัธภาพ 2.91 0.40 4.18 0.60 1.27 4.23** .00 

รวม 2.77 0.46 4.03 0.48 1.26 6.64** .00 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาราง 7 พบว่า หลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
นกัเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้กลุ่มทดลอง มีการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมสงูขึน้กว่าก่อนการเขา้
ร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เช่นเดียวกับองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านประกอบ ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากตาราง 7 พบว่า หลังการเขา้ร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน้กลุ่มทดลอง มีการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมดา้นการตระหนักรูต้นเอง ดา้นการจัดการ
ตนเอง ด้านการตระหนักรู ้ทางสังคม ด้านการตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ และด้านการสรา้ง
สมัพนัธภาพ สงูขึน้กว่าก่อนการเขา้รว่มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

ทางอารมณ์และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผูว้ิจัย
น าเสนอผลของการวิเคราะหด์งัรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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การตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ดว้ยวิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of Normality) 
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อตกลงเบื ้องต้น ด้วยวิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of 

Normality) โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk test พบว่า คะแนนการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของ
นัก เรียนมัธยม ศึกษาตอนต้น  ในกลุ่มทดลองก่อนการให้ค าปรึกษากลุ่ ม  มีนัยส าคัญ  
ทางสถิติเท่ากับ .45 คะแนนการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
ในกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง มีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .95 แสดงถึง คะแนนการเรียนรู ้
ทางอารมณ์และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการแจกแจงแบบปกติซึ่งไม่เป็น 
การฝ่าฝืนขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของสถิติ t-test ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงน าสถิติ t-test ทัง้แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(t-test for dependent samples) และแบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for independent samples) 
มาใชใ้นการทดสอบสมมติฐานของการวิจยัครัง้นี ้

 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 หลังการทดลองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลองมีการ

เรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมสงูกว่ากลุ่มควบคมุ 
 
การวิเคราะหส์ถิติพืน้ฐานค่าเฉล่ียของการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมของนักเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ผูว้ิจยัไดน้ าค่าเฉล่ียทัง้โดยรวมและรายองคป์ระกอบ ทัง้ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง จ านวน 8 คน น ามาหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อน ามา
เปรียบเทียบกนั โดยมีรายละเอียดต่อไปนี ้

 
3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคม 

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองโดยใชส้ถิติ  
t-test ท่ีเป็นอิสระต่อกนั (t-test for independents samples) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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ตาราง 8  การเปรียบเทียบความแตกต่างของการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุก่อนการทดลอง 

การเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคม 
กลุ่มทดลอง 

ก่อนการทดลอง  
(n=8) 

กลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง 

(n=8) t 
p-

value 
รายด้าน 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. การตระหนกัรูต้นเอง 2.76 .60 2.99 0.52 .80 .43 

2. การจดัการตนเอง 2.84 .58 2.81 0.67 .08 .94 

3. การตระหนกัรูท้างสงัคม 2.83 .31 2.54 0.46 1.47 .17 

4. การตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ 2.53 .42 2.96 0.36 2.20 .05 

5. การสรา้งสมัพนัธภาพ 2.91 .40 2.60 0.21 1.94 .08 

โดยรวม 2.77 .46 2.78 0.44 .02 .98 

 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตาราง 8 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู  ้
ทางอารมณแ์ละสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ก่อนการใหค้ าปรึกษากลุ่มทัง้กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างกันหรือแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทัง้โดยรวม
และรายดา้น แสดงใหเ้ห็นว่าทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนการเรียนรูท้างอารมณแ์ละ
สงัคมใกลเ้คียงกนั 
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ตาราง 9  การเปรียบเทียบความแตกต่างของการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุหลงัการทดลอง 

การเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคม 
กลุ่มทดลอง

หลังการทดลอง 
(n=8) 

กลุ่มควบคุม
หลังการทดลอง 

(n=8) t 
p-

value 
รายด้าน 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. การตระหนกัรูต้นเอง 4.19 0.34 2.86 0.38 7.36** .00 

2. การจดัการตนเอง 3.79 0.28 2.73 0.43 5.82** .00 

3. การตระหนกัรูท้างสงัคม 4.05 0.64 2.61 0.38 5.44** .00 

4. การตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ 3.96 0.55 2.88 0.89 2.92** .01 

5. การสรา้งสมัพนัธภาพ 4.18 0.60 2.90 0.52 4.55** .00 

โดยรวม 4.03 0.48 2.80 0.52 6.45** .00 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

ผลจากการวิเคราะหข์้อมูลตาราง 9 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังการให้
ค าปรึกษากลุ่ม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้กลุ่มทดลองท่ีเขา้ร่วมการใหค้ าปรกึษากลุ่มมีคะแนน
การเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้เข้า
ร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เช่นเดียวกับองคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้น ซึ่งประกอบดว้ย 
การตระหนกัรูต้นเอง การจดัการตนเอง การตระหนกัรูท้างสงัคม การตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ และ
การสรา้งสมัพนัธภาพต่างมีคะแนนสงูขึน้ อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01  

 
 
 
 



 

บทท่ี 5  
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นี ้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  2) เปรียบเทียบการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนและหลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  และ 3) เปรียบเทียบ 
การเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ของนักเรียนกลุ่มทดลองกับ
นกัเรียนกลุ่มควบคมุ  

 
สมมติฐานการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดต้ั้งสมมุติฐานการวิจัยไว ้2 ขอ้คือ 1) หลังการเขา้ร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่ม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมสูงขึน้กว่าก่อน 
การเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม และ 2) หลงัการทดลองนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้กลุ่มทดลอง
มีการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมสงูกว่ากลุ่มควบคมุ 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามระยะของ 
การวิจยั ดงันี ้

1. ในการศึกษาการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษามัธยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2563
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดส านั กงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ านวน 817 คน โดยในการวิจัยระยะนี้ผู้วิจัย 
ใชป้ระชากรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 

2. ในการทดลองการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างสังคมโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ประชากรเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีมีคะแนนการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมเฉล่ียตั้งแต่
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา จ านวน 192 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) จากประชากรท่ีมีความสมัครใจในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้ง  
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การเรียนรูอ้ารมณ์และสังคมและความสะดวกในการเขา้ร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มได้ตลอดช่วง
ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม จ านวน 16 คน จากนั้นสุ่มจัดกลุ่ม (random assignment) เป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 8 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรจัดกระท า ได้แก่ การให้ค าปรึกษากลุ่ม และตัวแปรตาม คือ การเรียนรูท้าง
อารมณแ์ละสังคม มี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การตระหนักรูต้นเอง การจัดการตนเอง การตระหนกัรู ้
ทางสงัคม การตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ และการสรา้งสมัพนัธภาพ  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจยั มีดงันี ้
1. แบบวัดการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมท่ีผูว้ิจัยไดส้รา้งขึน้ เป็นแบบวัดมาตราส่วน

ประเมินค่า มี 5 ระดับ คือ จริงมากท่ีสุด จริง ค่อนข้างจริง จริงบางครัง้ และไม่จริงเลย จ านวน  
49 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.24 - 0.69 และมีความเชื่อมั่นของแบบวัดทัง้ฉบับ
เท่ากบั 0.95   

2. โปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยน ารายละเอียด ขั้นตอน ทฤษฎี และวิธีการด าเนินการให้
ค าปรึกษาให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ คือ อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล และ อาจารย ์  
ดร.นฤมล พระใหญ่ ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกตอ้ง เมื่อเสร็จสิน้จึงน าไปใหผู้ท้รงคณุวุฒิ
จ านวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย ์พันต ารวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม รองศาสตราจารย ์ 
ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง และ อาจารย ์ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์ พิจารณาตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
นิยามศัพทเ์ฉพาะ วัตถุประสงค ์เนือ้หา วิธีการด าเนินการของรายละเอียดของการให้ค าปรึกษา
กลุ่มในแต่ละครัง้ (IOC) ซึ่งจากการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องได้ค่าตั้งแต่ 0.60 -1.00 
จากนั้นผู้วิจัยน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา สวุินทวงศ ์ท่ีมีอายรุะหว่าง 13-15 ปี ซึ่งมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
และหาขอ้บกพรอ่งท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างการทดลอง เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงแกไ้ขโปรแกรมการให้
ค าปรกึษากลุ่มก่อนน าไปใชจ้ริง 
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การด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการขอและได้รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เลขท่ี SWUEC-G-

034/2563E จากนั้นน าแบบวัดท่ีผู้วิจัยสร้างขึ ้น  จ านวน  49 ข้อ ท่ีได้รับการตรวจสอบจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 255 คน ซึ่งเป็นนักเรียน 
ท่ีก าลังศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2563 
จากนั้นน าแบบวัดฉบับท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไปศึกษากับกลุ่มเป้าหมายโดยให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ จ านวน 817 คน ตอบ
แบบวัดการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคม จากนัน้น ามาตรวจใหค้ะแนนพบว่า  นกัเรียนท่ีมีคะแนน 
การเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมเฉล่ียตั้งแต่เปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา มีจ  านวน 192 คน ผู้วิจัย
ก าหนดเป็นประชากรในการวิจัยระยะการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมโดยการให้
ค าปรกึษากลุ่ม หลงัจากนัน้ผูว้ิจยันดัสมัภาษณเ์พื่อสอบถามความสมคัรใจ ความสะดวกในการเขา้
รว่มการให้ค าปรึกษาได้ตลอดช่วงของการใหค้ าปรึกษา ไดจ้  านวน 16 คน และสุ่มอย่างง่ายเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน และผูว้ิจัยได้ท าการเก็บคะแนนทั้งก่อนการทดลอง 
(Pretest) และหลังการทดลอง (Posttest) ผู้วิจัยได้ท าการทดลองโดยท าการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ในกลุ่มทดลอง จ านวน 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
สุวินทวงศ์ หลังการทดลอง ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตอบแบบวัดการเรียนรู้ 
ทางอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้หลงัการทดลองอีกครัง้ 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จ รูป โดยใช้สถิติพื ้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคณุภาพเครื่องมือผูว้ิจยัใช ้t-test เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกเป็น
รายขอ้ของแบบวดัและใชส้ตูรสมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient : 

∝) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด  ส่วนสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test for 
dependent samples และ t-test for independent samples 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นี ้สรุปผลการวิจยัได ้ดงันี ้
1.การเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

ปานกลาง 
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2. หลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลอง  
มีการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการตระหนักรูต้นเอง ดา้นการจัดการตนเอง ดา้นการตระหนักรู ้
ทางสังคม ดา้นการตัดสินใจอย่างรบัผิดชอบ และดา้นการสรา้งสัมพันธภาพ สูงกว่าก่อนการเข้า
รว่มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

3. หลังการทดลอง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลองมีการเรียนรูท้างอารมณ ์
และสังคมสูงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 เมื่อพิจารณารายดา้น
พบว่า ด้านการตระหนักรู ้ตนเอง ด้านการจัดการตนเอง ด้านการตระหนัก รู ้ทางสังคม  
ด้านการตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ และด้านการสรา้งสัมพันธภาพ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่ าง 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง การเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน้โดยการใหค้ าปรกึษากลุ่ม สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

1. ผลการศึกษาการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จากความมุ่งหมายของการวิจัยข้อท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน้มีระดับการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดา้น 
พบว่า นักเรียนมีการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมอยู่ ในระดับปานกลางทุกดา้น ได้แก่ ดา้นการ
ตระหนักรูต้นเอง ด้านการจัดการตนเอง ด้านการตระหนักรูท้างสังคม ด้านการตัดสินใจอย่าง
รับผิดชอบ และด้านการสร้างสัมพันธภาพ ผลการวิจัยครั้งนี ้ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น ซึ่งอยู่ ในช่วงอายุ 13 - 15 ปี  เป็นวัยท่ีเกิด 
การเปล่ียนแปลงดา้นการแสดงออกทางอารมณ์ ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของต่อม
ภายในร่างกาย และอีกส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากองคป์ระกอบทางสงัคมอื่น ๆ เช่น การเลีย้งดูจากคน 
ในครอบครัว และจากส่ิงแวดล้อม ประณต  เค้าฉิม (2549) ได้กล่าวว่า เมื่อเด็กเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น 
วยัรุน่จะเกิดการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย พฤติกรรม ทัศนคติ และค่านิยม โดยการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวในช่วงแรกเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก มักมีอารมณรุ์นแรงและมีความตึงเครียดทางอารมณ์
สงู แปรเปล่ียนจากอารมณ์หน่ึงไปอีกอารมณห์น่ึงท่ีต่างกันมากไดอ้ย่างรวดเร็ว สอดคลอ้งกับผล
การศึกษาของ ศิริกุล อิศรานุรักษ์ (2543) ท่ีศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา 
สมัพนัธภาพในครอบครวั กบัการเห็นคณุค่าตนเองของวยัรุน่ พบว่า จดุเร่ิมตน้ของการพัฒนาทาง
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อารมณ์และสังคมของเด็กวัยกลาง คือการคน้หาความรูสึ้กการมีคุณค่าในตนเอง ความรูสึ้กเห็น
คณุค่าในตนเองนีเ้กิดจากการมีทักษะความสามารถในเรื่องต่าง ๆ ของตนเอง รวมทัง้การท่ีไดร้บั
การสนับสนุน ได้รบัการใส่ใจจากคนรอบขา้งของตัวเอง เช่น พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน คุณครู ดังนั้น  
การพฒันาความตอ้งการของเด็กท่ีไม่เหมาะสม หรือการเลีย้งดูท่ีไม่เหมาะสมจะน าไปสู่พัฒนาการ
ดา้นอารมณแ์ละสงัคมท่ีไม่สมบูรณ ์ขาดการควบคมุอารมณ ์น าไปสู่การเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา  
ซึ่งการท่ีจะจัดการกับการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมนั้นก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายนัก เน่ืองจากมีความ
ซบัซอ้นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการปฏิสมัพนัธข์องความคิด ความรูสึ้ก และพฤติกรรม  

จากแนวคิดท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่านักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน้นบัเป็นช่วงวยัท่ีส าคญัโดยเฉพาะพฒันาการดา้นอารมณแ์ละสงัคม ท่ีจะช่วยพฒันาใหเ้ด็ก
ในวัยนี้มีชีวิตท่ีมีคุณภาพและเกิดความสมดุลในการด าเนินชีวิต แต่ในปัจจุบันกลับพบว่า  
มีนกัเรียนวยัรุน่จ านวนมากท่ีมีความเส่ียงต่อปัญหาดา้นการควบคมุอารมณแ์ละการแสดงออกทาง
พฤติกรรม ท าให้ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ตามมา จากการศึกษาพบว่า นักเรียนมีการเรียนรู้ 
ทางอารมณ์และสังคมอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุดังกล่าวเกิดจากการท่ีนักเรียนวัยรุ่นยัง  
ขาดการเรียนรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะการเผชิญปัญหา รวมถึงวิธีการรบัมือเมื่อประสบกบัสถานการณ์ 
ต่าง ๆ จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคม ผ่านกระบวนการสรา้ง
ประสบการณต่์อการพฒันาทกัษะดา้นอารมณ ์การแสดงออกและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสังคมอย่าง
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน (2549) ท่ีกล่าวไว้ว่า การท่ีนักเรียนได้เรียนรู ้ 
และมีประสบการณจ์ริงท่ีหลากหลาย ย่อมท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูแ้ละมองเห็นปัญหาท่ีเกิดขึน้
จริงก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนความคิด ความเชื่อ ความรูสึ้ก เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม  
ท่ีเหมาะสม ดังนัน้ นกัเรียนวยัรุน่ควรไดร้บัการพฒันาทักษะดา้นอารมณแ์ละสงัคมใหดี้ขึน้ หากรบั
การอบรมเลี้ยงดูท่ีดี ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม ซึ่งจะเป็นพื ้นฐานท่ีส าคัญ 
ต่อการพัฒนาดา้นอารมณแ์ละสังคมจากปัจจัยภายในและปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะลักษณะ
ในการอบรมเลี้ยงดู ถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญต่อนักเรียนในช่วงวัยรุ่น นอกจากนั้นพัฒนาการ  
ทางอารมณ์และสังคมยังมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านอื่น ๆ ท่ีจะสามารถช่วยให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จ โดยมีบุคคลรอบขา้งเป็นส่วนส าคญัพรอ้มท่ีจะสนบัสนนุ 
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2. ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ก่อนและหลงัการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

จากความมุ่งหมายของการวิจัยข้อท่ี 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วม 
การใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม มีค่าเฉล่ียสงูกว่าก่อนการเขา้
ร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1  
และเมื่อวิเคราะหเ์ปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ด้านการตระหนักรูต้นเอง ด้านการจัดการตนเอง 
ดา้นการตระหนักรูท้างสังคม ดา้นการตัดสินใจอย่างรบัผิดชอบ และด้านการสรา้งสัมพันธภาพ  
มีคะแนนสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลจากการวิจัยครั้งนี ้
แสดงให้เห็นว่า การเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถเสริมสร้างการเรียนรู้ทางอารมณ์ 
และสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ได ้ทัง้นีเ้พราะการใหค้ าปรกึษากลุ่มเป็นกระบวนการจัด
ประสบการณเ์รียนรูใ้หแ้ก่นกัเรียน ช่วยท าใหน้กัเรียนไดส้ ารวจ และตระหนกัรูถ้ึงความตอ้งการของ
ตนเอง เขา้ใจอารมณท่ี์เกิดขึน้ของตวัเอง สามารถจดัการอารมณ ์และควบคมุอารมณข์องตนเองได ้
สามารถบอกไดถ้ึงแนวทางเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายของตน ทัง้ยังสามารถประเมินตนเองไดว้่า
การกระท าของตนเองนัน้สามารถส่งผลใหไ้ปถึงเป้าหมายท่ีไดต้ัง้ไวห้รือไม่ และยังสามารถร่วมกัน
วางแผนในการพฒันาตนเองได ้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแต่ละคนไดม้ีส่วนรว่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การใหข้อ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนซ์ึ่งกนัและกนั รวมถึงการสรา้งขอ้ตกลง
ในการท าตามแผนการท่ีตนเองไดว้างไว ้จากการคน้ควา้งานวิจยัพบว่าการใหค้ าปรึกษาแบบกลุ่ม
สามารถเสริมสรา้งองคป์ระกอบของการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคม ไดแ้ก่ การตระหนักรูต้นเอง 
การจัดการตนเอง การตระหนักรู ้ทางสังคม การตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ และการสร้า ง
สมัพันธภาพ อาทิ ผลการวิจัยของ ปริศนา ชาญวิชัย (2546) พบว่า นักเรียนมีวิธีการเผชิญความ
โกรธดีขึน้หลังจากไดเ้ขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท ์ผลการวิจัยของเชิดชยั สายเสมา 
(2560) พบว่า หลังการให้ค าปรึกษากลุ่มวัยรุ่นมีการจัดการอารมณ์โกรธสูงขึน้ ผลการวิจัยของ 
กัญญ์ณณัฎฐ์  นันตะวงษ์ (2554) พบว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎียึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลางมีผลต่อการพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการวิจัยของ คิม (kim, 2006) ศึกษาพบว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 
มีผลต่อการเสริมสรา้งความรับผิดชอบและลดการเป็นเหยื่อถูกการข่มเหงรงัแกในเด็กประเทศ
เกาหลี และผลการวิจัยของ ภาณุ   โคตรพิลา (2545) พบว่า นักเรียนมีความเฉลียวฉลาด 
ทางอารมณ์ดา้นการสรา้งสัมพันธภาพกับผูอ้ื่นสูงขึน้ หลังจากร่วมโปรแกรมการฝึกการวิเคราะห์ 
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การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ด้านการสร้าง
สมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น  

 
3. ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษา

ตอนตน้ของนกัเรียนกลุ่มทดลองกบันกัเรียนกลุ่มควบคมุ  
จากความมุ่งหมายของการวิจัยข้อ ท่ี 3 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ในระยะหลังการทดลองมีคะแนนการเรียนรูท้าง
อารมณแ์ละสงัคมสงูกว่านกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้กลุ่มควบคมุท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่ม อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 และเมื่อวิเคราะหเ์ปรียบเทียบรายดา้น พบว่า
นักเรียนมีคะแนนจากองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านการตระหนักรูต้นเอง ด้านการจัดการ
ตนเอง ด้านการตระหนักรู ้ทางสังคม ด้านการตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ และด้านการสรา้ง
สมัพันธภาพ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จะเห็นไดว้่าการท่ีนกัเรียน
กลุ่มทดลองไดร้ว่มการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมโดยการใหค้ าปรกึษากลุ่ม ท าให้
นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมสูงมากขึน้ การท่ีนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษามีค่าเฉล่ียทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับสูงกว่านักเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้กลุ่มควบคมุ เน่ืองจากการเขา้รว่มโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มท่ีผูว้ิจยัสรา้ง
ขึน้ เป็นกระบวนการท่ีผู้วิจัยจะสนับสนุน เอือ้อ  านวย ชีแ้นะ ให้ข้อมูล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ระบายอารมณ์ ความคิด ความรูสึ้ก และเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการเปล่ียนแปลง
ความคิด อารมณแ์ละพฤติกรรมภายใตบ้รรยากาศท่ีอบอุ่น ปลอดภัย ไวว้างใจซึ่งกนัและกนั ท าให้
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลองเกิดการพัฒนาทางการควบคุมอารมณ์ และน าไปสู่  
การเพิ่มขึน้ของการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม เน่ืองจากการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
ดงักล่าวสามารถพัฒนาไดจ้ากการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต อาทิ การอบรมเลีย้งดู
จากครอบครวั สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ทางสังคม รวมทั้งการให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถ
เสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมตามลกัษณะทัง้ 5 ดา้นได ้

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาคะแนนการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นกลุ่มควบคุม พบว่ามีคะแนนน้อยกว่ากลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลอง จึงสามารถ  
กล่าวไดว้่านกัเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้กลุ่มควบคมุท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แต่ได้รับการเรียนการสอนตามปกติ มีคะแนนเฉล่ียการเรียน รูท้างอารมณ์และสังคมต ่ากว่า 
กลุ่มทดลอง จึงเห็นไดว้่าหากปล่อยใหน้ักเรียนในช่วงวยัรุน่ (13 - 15 ปี) ตอ้งเผชิญกับสถานการณ ์
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ท่ีส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก และการกระท า โดยไม่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ 
ทางอารมณแ์ละสงัคม จะท าใหก้ารเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมต ่าลงได ้ซึ่งแตกต่างจากนกัเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มมีคะแนนเฉล่ียการเรียนรู้ 
ทางอารมณแ์ละสงัคมสงูกว่าก่อนการทดลอง และสงูกว่านกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้กลุ่มควบคุม 
เน่ืองจากมีการจดัสถานการณเ์รียนรูเ้กี่ยวกับการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมดว้ยการใชโ้ปรแกรม
การใหค้ าปรกึษากลุ่ม  

การใหค้ าปรกึษากลุ่มซึ่งสามารถพัฒนาให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นการตระหนักรู ้
ตนเอง การจัดการตนเอง การตระหนักรูท้างสังคม การตัดสินใจอย่างรบัผิดชอบ และการสรา้ง
สัมพันธภาพ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลอง จึงสามารถพัฒนาการเรียนรูท้าง
อารมณ์และสังคมและน าไปสู่การมีการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเพิ่มขึน้ ท าให้นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลองมีคะแนนการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมสูงกว่ากลุ่มควบคุม  
ในระยะหลังการทดลอง การใหค้ าปรกึษากลุ่มจึงสามารถพฒันาการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ได ้จากการศึกษาของ กรรณิการ ์ ก าธร (2557) ท่ีศึกษาผลของ
การใช้โปรแกรมพัฒนาความสามารถในการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นท่ีมีอายุใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีผูว้ิจัยศึกษาในครัง้นี ้ผลการวิจัยพบว่า หลังจากนักเรียนเขา้ร่วมการใชโ้ปรแกรมพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคม นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูท้าง
อารมณแ์ละสงัคมสงูกว่าก่อนเขา้รว่มการใชโ้ปรแกรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดังนั้น
กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถพัฒนาการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน้กลุ่มทดลองได้ เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีท าใหน้ักเรียนไดม้ีโอกาสค้นพบ
ความต้องการของตนเองและสามารถน ามาพัฒนาตนเองได้ นอกจากนี้  การศึกษาของ  
รงัสิรศัม์  นิลรตัน ์(2553) ท่ีพบว่า หลังจากไดร้บัการสอนโดยใชโ้ปรแกรมการเรียนรูท้างอารมณ์
และสงัคม กลุ่มทดลองมีระดบัของการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมสงูกว่าก่อนไดร้บัการสอนและ
สงูกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดร้บัการสอนดว้ยโปรแกรมนีอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยรายละเอียด
ของการใหค้ าปรึกษาท่ีน ามาใชใ้นการประยุกตใ์นการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคม  
มีดงัต่อไปนี ้

3.1 การเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมดา้นการตระหนกัรูต้นเอง (Self - 
Awareness) ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ โดยใช้เทคนิคคิด -รู ้สึก 
เพื่อใหน้ักเรียนรบัรูแ้ละเขา้ใจอารมณ์ ความคิด ความรูสึ้กของตนเอง สามารถแสดงออกไดอ้ย่าง
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เหมาะสม และรบัผิดชอบต่อความรูสึ้ก ความคิดและการกระท าของตน โดยสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของ ภาษิต ทิมสถิต และจุฑามาศ แหนจอน (2560) ได้น าทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
เกสตลัท ์มาใชใ้นการพฒันาการตระหนกัรูใ้นตนเอง ผลการวิจัยพบว่า มีคะแนนเฉล่ียการตระหนัก
รูใ้นตนเองในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง และสูงกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากผลการให้ค าปรกึษากลุ่มในครัง้ท่ี 2 
แสดงใหเ้ห็นว่า สมาชิกตระหนักถึงการรบัรู ้และเขา้ใจอารมณ ์ความคิด ความรูสึ้กของตนเองและ
ผูอ้ื่นมากขึน้ ตวัอย่างเช่น สมาชิก A กล่าวว่า “หนูรูต้วัเองว่าก าลงัหงดุหงิด และรูส้าเหตทีุท่ าใหเ้กิด
อารมณ์ของตวัเอง” สมาชิก F กล่าวว่า “ผมรูสึ้กโมโห ที่โดนกล่าวหา ทัง้ที่ผมไม่ไดท้ า ผมพยายาม
ปฏิเสธและบอกเหตุผลแลว้ แต่เขาไม่ฟัง”  จากค าพูดแสดงใหเ้ห็นว่าสมาชิกมีการเขา้ใจอารมณ ์
ความคิด ความรูสึ้กของตนเองไดม้ากยิ่งขึน้ และเรียนรูว้ิธีการแสดงออกอย่างเหมาะสมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.2 การเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมด้านการจัดการตนเอง (Self – 
Management) ผูว้ิจัยเลือกใชท้ฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบการรูคิ้ด-พฤติกรรม โดยใชเ้ทคนิค  
การสอน การฝึกซ้อมพฤติกรรม และเทคนิคการให้ขอ้มูลย้อนกลับ เพื่อใหน้ักเรียนอธิบายถึงวิธี
จัดการความเครียดและการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองไดอ้ย่าง
เหมาะสม รวมทัง้สามารถตัง้เป้าหมายของการท างานและด าเนินการใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สินีนาฏ  สุทิน และคณะ (2548) ได้น าทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมาใชใ้นการพัฒนาการตระหนักรูใ้นตนเอง ผลการวิจัย
พบว่า หลังการให้ค าปรึกษากลุ่มนักเรียนมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเรียนสูงขึน้กว่าก่อนการให้
ค าปรึกษากลุ่ม จากผลการให้ค าปรึกษากลุ่มในครั้งท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า สมาชิกมีการพัฒนา
จัดการกับอารมณ์และความรูสึ้ก การปรบัเปล่ียนพฤติกรรม เมื่อต้องประสบอยู่ในสถานการณ  ์
ท่ีส่งผลกระทบต่ออารมณม์ากยิ่งขึน้ ตัวอย่างเช่นสมาชิก C กล่าวว่า “ส าหรบัตวัหนูเอง หนูจะไม่
แสดงอารมณ์โกรธถึงขัน้จะท ารา้ยคนอื่น แต่หาทางออกเลือกที่จะเก็บไวใ้นใจ และขอค าปรึกษา
จากคนที่ไวใ้จได”้ สมาชิก E กล่าวว่า “หนูจะคิด คิดซะว่ามนัเป็นเรือ่งเล็กนอ้ย จะไม่ตอ้งคิดมาก 
และไม่ลงมือท าอะไรทีรุ่นแรง”  สมาชิก H กล่าวว่า “ผมคิดว่าจะตอ้งระงบัอารมณ์ และจะตอ้งอยู่
กบัตวัเองก่อน ก่อนที่เราจะใส่อารมณ์ใส่คนอื่น ตอ้งหยุดที่ตวัเองก่อน ถา้เราจบที่ตวัเราแลว้ มนัก็
จะไม่ไปไหนหรอก มนัอยู่ที่ตวัเรามากกว่า ว่าเราควบคมุอารมณ์ของเราไดห้รือเปล่า” จากประโยค
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสมาชิกเกิดการเรียนรูแ้ละกระบวนการวางแผน การตัง้เป้าหมาย เพื่อให้
เกิดความมั่นใจจากการเรียนรูพ้ฤติกรรมใหม่ 
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3.3 การเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมด้านการตระหนักรูท้างสังคม 
(Social – Awareness) ผูว้ิจัยเลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
เพื่อให้นักเรียนอธิบายถึงสาเหตุและผลของอารมณ์ ความรูสึ้กของผู้อื่น เคารพและตระหนักถึง
ความเหมือนและความต่างระหว่างบุคคลและสังคมตลอดจนระดับถึงผลประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวมได ้โดยสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กัญญ์ณณัฎฐ์  นันตะวงษ์ (2554) ไดน้ าทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางมาใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า หลังการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง
ตามแนวทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางนักเรียนมีค่าเฉล่ียการพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์
สงูขึน้ จากผลการใหค้ าปรกึษากลุ่มในครัง้ท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นว่า สมาชิกมีพัฒนาการดา้นตระหนักรู ้
ทางสังคมเพิ่มมากขึน้  ตัวอย่างเช่น สมาชิก B กล่าวว่า “ท าใหเ้รารูว้่าเราจะแสดงออกอย่างไร  
เมื่อเราโดนเพื่อนแกล้ง จะเอาตัวรอดดว้ยการไม่ปะทะทางอารมณ์จนเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง ” 
สมาชิก C กล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ไม่เกี่ยวกับอายุ แต่ส่ิงที่เกี่ยวคือการมี
มารยาท มีกาลเทศะ ถา้หนูเป็นคนทีก่ าลงัโดนแซงคิว อาจจะโกรธและไม่เห็นดว้ยกบัการกระท านี ้
แต่จะไม่ด่าเคา้ดว้ยค าพูด จะแสดงออกทางสีหนา้แทนว่าไม่พอใจ” 

 จากค ากล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสมาชิกเกิดการเรียนรูผ้ลกระทบท่ีจะเกิดขึน้  
ในสังคมทัง้เชิงบวกและเชิงลบ จากการแสดงออกทางอารมณ ์รวมถึงการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
เมื่อเราอยู่ในสังคมส่ิงส าคัญท่ีสมาชิกกลุ่มทุกคนควรใหค้วามส าคัญ คือการตระหนักและเคารพ 
ถึงความเหมือน และความต่างระหว่างบุคคลตลอดจนค านึงถึงผลประโยชนข์องสงัคมส่วนรวม 

3.4 การเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมดา้นการตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ 
(Responsible Decision Making) ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร ์ 
โดยใช้เทคนิคการระลึกความทรงจ าในวัยเด็ก และเทคนิคการให้ก าลังใจ และทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง โดยใชเ้ทคนิคการตัง้ค าถาม และกระบวนการ WDEP เพื่อให้
นักเรียนยอมรบัผลของการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงความสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม 
รูจ้ักแยกแยะปัญหา มีความพยายามในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ด้วยวิธีการอันหลากหลายด้วย  
การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ น าข้อมูลความรูท่ี้มีมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  
โดยค านึงถึงหลักศีลธรรม โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ คิม (kim, 2006) ได้น าทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงมาใช้เพื่อเสริมสรา้งความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า  
หลังการให้ค าปรกึษากลุ่มแบบเผชิญความจริงเด็กมีค่าเฉล่ียความรบัผิดชอบเพิ่มสูงขึน้ จากผล
การให้ค าปรึกษากลุ่มในครั้งท่ี 8 แสดงให้เห็นว่า สมาชิกมีพัฒนาการด้านการตัดสินใจอย่าง
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รบัผิดชอบมากขึน้  ตัวอย่างเช่น สมาชิก A กล่าวว่า “หนูจะสารภาพความจริง เมื่อหนูใชข้อง 
ของคนอื่นโดยไม่ขออนุญาต” สมาชิก H กล่าวว่า “ผมจะค่อย ๆ ปรับตัวเอง ก่อนจะพูดอะไร
ออกไป จะคิดเสมอว่าจะท าใหเ้ขาเสียใจกบัค าพูดของเรา การพูดกวนประสาทก็จะตอ้งลดนอ้ยลง 
ทีผ่มท าไปแบบนัน้เพราะอยากใหค้นอืน่ข า และตลก” จากประโยคดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าสมาชิก 
มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดา้นตระหนกัในความรบัผิดชอบต่ออารมณแ์ละพฤติกรรมของตนเอง 
โดยเป็นพฤติกรรมท่ีตั้งอยู่บนฐานของความจริง และหลักความถูกต้องตามศีลธรรม เพื่อลด  
การเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

3.5 การเสริมสรา้งการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมด้านการสรา้งสัมพันธภาพ 
(Relationship Skills) ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการวิเคราะห์การส่ือสาร
สมัพันธ์ โดยใชเ้ทคนิคการอธิบาย และเทคนิคการยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย เพื่อใหน้กัเรียน
สรา้งและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมให้ความร่วมมือในการท างานสามารถ  
ขอและใหค้วามช่วยเหลือผูอ้ื่นรวมทัง้สามารถอธิบายวิธีการป้องกันและแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้
ระหว่างบุคคลโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุ  โคตรพิลา (2545) ไดน้ าทฤษฎีการวิเคราะห์
การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมาใช้เพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ด้านการสรา้ง
สัมพันธภาพกับผู้อื่น ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ด้านการสรา้ง
สมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่นสงูขึน้หลงัจากรว่มโปรแกรม จากผลการใหค้ าปรกึษากลุ่มในครัง้ท่ี 9 แสดงให้
เห็นว่า “สมาชิกมีพัฒนาการด้านการสรา้งสัมพันธภาพ เพิ่มมากขึน้”  ตัวอย่างเช่น สมาชิก  B 
กล่าวว่า “หนูจะประเมินสถานการณ์ก่อน ถ้าหนูสนิทกับคนนั้นมาก หนูก็พูดหรือแสดงออก
อย่างนึง และถ้าสนิทไม่มากก็จะมีวิธีการพูดอีกแบบนึง”  สมาชิก G กล่าวว่า “ท าให้ผมรู้ว่า  
ผมควรใชค้ าพูดแบบไหนกบัใคร”  

จากขอ้ความดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าสมาชิกรูว้่าเมื่อไรควรจะแสดงพฤติกรรมแบบใด  
ได้แก่พฤติกรรมแบบพ่อแม่ แบบผู้ใหญ่ หรือแบบเด็ก การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเช่นนี ้ท าให้
สมาชิกกลุ่มเขา้กับคนอื่นในสังคมได ้จึงนับว่าเป็นผูม้ีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ถา้สมาชิกกลุ่มสามารถ
ปรบัใชพ้ฤติกรรมแต่ละแบบไดอ้ย่างเหมาะสมก็นบัไดว้่ามีบุคลิกภาพ และมนษุยสมัพนัธดี์ 

จากการสังเกตของผู้วิจัยตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม พบว่า 
นักเรียนใหค้วามสนใจ ใหค้วามร่วมมือ และมีความกระตือรือรน้ในการเขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษา
กลุ่มตลอดเวลา อาจเน่ืองมาจากนักเรียนท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครั้งนีเ้ป็นนักเรียน 
ท่ีสนใจและสมัครใจในการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อพัฒนาพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม  
ในช่วงของการปัจฉิมนิเทศ ผู้วิจัยได้ใหน้ักเรียนร่วมกันสรุปถึงส่ิงท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการให้
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ค าปรึกษากลุ่ม นักเรียนต่างมีความคิดเห็นว่า เห็นการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนทั้งการพูด  
การตัดสินใจ ไดรู้จ้ักตนเอง โดยการกลับมาดูตัวเองว่าส่ิงท่ีเราท านั้นดีแลว้หรือยัง รูสึ้กว่าตนเอง  
มีการคิดมากขึน้ในการตัดสินใจต่อตนเอง และเมื่อเกิดอารมณท์ าใหไ้ดเ้รียนรูก้ารลดระดับอารมณ์
ตัวเอง พยายามใช้เหตุผล เข้าใจทุกคน ไม่เอาอารมณ์เป็นหลัก ได้มองเห็นปัญหาของตนเอง  
รูว้ิธีการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มคิดก่อนจะท ามากขึน้ รวมถึงการน าขอ้เสนอแนะของ
คนในกลุ่มมาใชแ้ก้ปัญหาต่าง ๆ ดังนั้น การวิจัยครัง้นีจ้ึงสรุปไดว้่า การเข้าร่วมการใหค้ าปรึกษา
กลุ่มมีผลท าใหน้กัเรียนมีระดบัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมสงูขึน้ 

  
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช ้

1.1 การน าโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มไปใชน้ั้น ควรค านึงถึงความรูเ้กี่ยวกับ
เทคนิค และทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มรูปแบบต่าง ๆ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการฝึก  
ใช้เทคนิคต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้ค าปรึกษาก่อนน าไปใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ  
การเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน เน่ืองจากทุกองค์ประกอบ 
มีความส าคญัท่ีจะสามารถพฒันาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2 ผลจากการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
ทางอารมณแ์ละสงัคม ท าใหน้กัเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้มีระดับการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคม
สูงขึน้ จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดอื่น 
ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ควรค านึงถึงบริบทของนักเรียน ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง สภาพปัญหา 
ความต้องการ จุดมุ่งหมาย เวลา และสถานท่ีท่ีใชใ้นการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เน่ืองจากการให้
ค าปรึกษากลุ่มนั้นควรมีความเป็นสัดส่วนปราศจากส่ิงรบกวน มีบรรยากาศท่ีดีเอื ้ออ านวย 
ต่อการแสดงออกทางอารมณแ์ละพฤติกรรมไดอ้ย่างอิสระ 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1 จากงานวิจัยในครั้งนีพ้บว่า การเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น มีคะแนนเฉล่ียการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมแตกต่างกันออกไป ดังนั้น 
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมในแบบอื่น เช่น  
การใหค้ าปรึกษารายบุคคล การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์การฝึกอบรม 
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เพื่อศึกษาว่าวิธีการดังกล่าวจะสามารถน าไปใช้เสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของ
มธัยมศึกษาตอนตน้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

2.2 ควรมีการติดตามผลการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมของนักเรียนท่ีเขา้ร่วม
การให้ค าปรึกษากลุ่ม หลังจากจบการให้ค าปรึกษากลุ่มไปแล้ว เพื่อศึกษาความคงทนของ  
การพฒันาการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 
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2. ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคมของนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ตาราง 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม  

ขอ้
ท่ี 

ขอ้ค าถาม 
คะแนนความคิดเห็น
ของผูท้รงคณุวฒุิคนท่ี 

ความ
สอดคลอ้ง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 
การตระหนกัรูต้นเอง (Self - Awareness) 

1 
ฉันรบัรูอ้ารมณข์องตนเองในสถานการณ ์
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างง่ายดาย 

1 1 1 1 ผ่าน 

2 ฉันสามารถระบุสาเหตท่ีุท าใหต้นเองโกรธได้ 1 1 1 1 ผ่าน 
3 ฉันสามารถบอกไดว้่าขณะนี ้ฉันก าลงัรูสึ้กอย่างไร 1 1 1 1 ผ่าน 

4 
ฉันรูว้่าเมื่อโกรธหรือไม่พอใจ ฉันจะแสดงพฤติกรรม
อย่างไร 

1 1 1 1 ผ่าน 

5 ฉันรูว้่าตนเองมีความถนดัในดา้นใด 1 1 1 1 ผ่าน 

6 
เมื่อเกิดปัญหาในกลุ่มเพื่อน ฉันจะข่มใจไม่ใช้
อารมณ ์แต่ใชเ้หตผุลในการพดูคยุกัน 

1 1 1 1 ผ่าน 

7 
เมื่ออยู่ในสถานการณก์ดดนั ฉันชื่อว่าจะสามารถ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้

1 1 1 1 ผ่าน 

8 
ฉันรูสึ้กไม่มั่นใจ เมื่อตอ้งตดัสินใจท าอะไรดว้ย
ตนเอง 

1 1 1 1 ผ่าน 

9 ฉันสามารถบอกไดว้่า เร่ืองใดบา้งท่ีฉันควรปรบัปรุง 1 1 1 1 ผ่าน 

10 
ฉันพรอ้มท่ีจะเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ เพื่อพฒันาตนเองให้
รอบรูม้ากขึน้ 

1 1 0 0.67 ผ่าน 

การจดัการตนเอง (Self – Management) 

11 
เมื่อตอ้งเผชิญกบัเหตกุารณห์รือปัญหาต่าง ๆ ฉัน
สบัสนหรือไม่แน่ใจว่าจะควบคมุอารมณแ์ละ
ความรูสึ้กของตนไดห้รือไม่ 

1 1 1 1 ผ่าน 

12 
ฉันสามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยวิธีปรบัเปลี่ยน
ความคิดใหม่ใหเ้ป็นความคิดทางบวก 

1 1 1 1 ผ่าน 
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ตาราง 10 (ต่อ) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของแบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม  
 

ขอ้
ท่ี 

ขอ้ค าถาม 
คะแนนความคิดเห็น
ของผูท้รงคณุวฒุิคนท่ี 

ความ
สอดคลอ้ง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

13 
เมื่อฉันมีอารมณรุ์นแรง ฉันจะเก็บอารมณไ์วใ้นใจ
ไม่แสดงอาการออกมา 

1 1 1 1 ผ่าน 

14 
ฉันสามารถบอกความตอ้งการหรือขอความ
ช่วยเหลือจากคนรอบขา้งได ้

1 1 1 1 ผ่าน 

15 
เมื่อฉันตกอยู่สถานการณท่ี์ก าลงัโกรธ ฉันสามารถ
ใชเ้หตผุลตดัสินใจ เพื่อลดความโกรธลงได ้

1 1 1 1 ผ่าน 

16 
ฉันสามารถจดัล าดบัความส าคญัของงานไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

1 1 1 1 ผ่าน 

17 ฉันสามารถท างานตามท่ีไดร้บัมอบหมายไดส้ าเร็จ 1 1 1 1 ผ่าน 

18 
ฉันจะไม่หงดุหงิดและระบายอารมณใ์ส่ใคร แต่จะ
หาทางระบายความในใจกบัเพื่อนหรือผูเ้ชี่ยวชาญ
ท่ีจะช่วยเหลือได ้

1 1 1 1 ผ่าน 

19 
ฉันมกัจะตัง้เป้าหมายท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละลงมือ
ท าเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายตามท่ีวางไว ้

1 1 1 1 ผ่าน 

20 
ฉันสามารถบริหารจิตใจใหม้ีความเขม้แข็งไม่
หวั่นไหวต่อสถานการณใ์ดท่ีจะมากระทบไม่ว่าสขุ
หรือทกุข ์

1 1 1 1 ผ่าน 

การตระหนกัรูท้างสงัคม (Social – Awareness) 

21 
ฉันมกัจะเปิดโอกาสใหเ้พื่อนไดแ้สดงความคิดเห็น 
และยอมรบัฟังความคิดเห็นของเพื่อน 

1 1 1 1 ผ่าน 

22 ฉันปฏิบติัต่อผูอ้ื่นดว้ยเหตผุล ไม่ใชอ้ารมณว์ู่วาม 1 1 1 1 ผ่าน 

23 
ฉันยอมรบัในลกัษณะนิสยัใจคอ ขอ้ดี ขอ้บกพรอ่ง
ของเพื่อน ๆ แต่ละคน 

1 1 1 1 ผ่าน 
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ตาราง 10 (ต่อ) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของแบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม  
 

ขอ้
ท่ี 

ขอ้ค าถาม 
คะแนนความคิดเห็น
ของผูท้รงคณุวฒุิคนท่ี 

ความ
สอดคลอ้ง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

24 
เมื่อเกิดความไม่พอใจหรือความขดัแยง้ในกลุ่ม
เพื่อน ฉันจะหาโอกาสพดูหรือส่ือใหเ้พื่อนไดเ้ขา้ใจ 
ถึงความรูสึ้ก เพื่อปรบัปรุงความเขา้ใจกนั 

1 1 1 1 ผ่าน 

25 
ฉันมองโลกในแง่ท่ีเป็นจริง ไม่มองในแง่ดีจนเกินไป 
และไม่มองคนในแง่รา้ยจนเกินไป 

1 1 1 1 ผ่าน 

26 
ฉันยินดีกบัความส าเร็จของเพื่อน หากมีโอกาส  
จะคอยชว่ยเหลือสนบัสนนุเพื่อนดว้ยความจริงใจ 

1 1 1 1 ผ่าน 

27 
ฉันรูจ้กัเสียสละและใหอ้ภยัแก่เพื่อนเมื่อเกิด
ขอ้ผิดพลาด 

1 1 1 1 ผ่าน 

28 
ฉันสามารถรบัรูอ้ารมณค์วามรูสึ้กของเพือ่น ๆ ได้
จากการแสดงออก 

1 1 1 1 ผ่าน 

29 
เมื่อเพื่อนขอความช่วยเหลือ ฉันยินดีท่ีจะช่วยเท่าท่ี
ฉันจะช่วยได ้

1 0 1 0.67 ผ่าน 

30 
ฉันสามารถแสดงความรูสึ้กท่ีดีต่อเพื่อน ๆ เช่น  
การใหค้ าชมเชย การใหก้ าลงัใจ และการปลอบใจ   

1 1 1 1 ผ่าน 

การตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ (Responsible Decision Making) 

31 
ฉันใชเ้หตุผลเป็นหลกัใหก้ารตดัสินใจท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน 

1 1 1 1 ผ่าน 

32 
ฉันสามารถประเมินแต่ละทางเลือก และพิจารณา
ถึงความเป็นไปไดข้องผลท่ีจะเกิดขึน้ 

1 1 1 1 ผ่าน 

33 
ฉันไม่ถือเอาความคิดตนเองเป็นหลกัแต่ตอ้งเปิด
โอกาสรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นดว้ย 

1 0 1 0.67 ผ่าน 
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ตาราง 10 (ต่อ) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของแบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม  
 

ขอ้
ท่ี 

ขอ้ค าถาม 
คะแนนความคิดเห็น
ของผูท้รงคณุวฒุิคนท่ี 

ความ
สอดคลอ้ง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

34 
ฉันยอมรบัการกระท าของตน และยอมรบัฟังค า
วิจารณเ์กี่ยวกบัตนเองจากเพื่อนคนอื่น ๆ 

1 1 1 1 ผ่าน 

35 
ฉันแสดงความรบัผิดชอบเมื่อเกิดขอ้ผิดพลาด 
จากการตดัสินใจของตน 

1 1 1 1 ผ่าน 

36 
ฉันคอยตรวจสอบการตดัสินใจของตนเองท่ีผ่านมา
เพื่อน ามาปรบัปรุง 

1 1 1 1 ผ่าน 

37 
ฉันไม่ปัดความรบัผิดชอบในหนา้ท่ีของตนใหแ้ก่
ผูอ้ื่น 

1 1 1 1 ผ่าน 

38 
เมื่อฉันท าผิดก็ยอมรบัว่าผิดแลว้พยายามแกไ้ข
ปรบัปรุงใหต้นเองดีขึน้อยู่เสมอ 

1 1 1 1 ผ่าน 

39 
ฉันคิดว่าการมีความคิดท่ีมีเหตผุลแตกต่างกนั 
(ไม่ใช่สิ่งท่ีผิด) 

1 1 -1 0.33 
คดั
ออก 

40 
ฉันปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองโดยไม่เขา้ไปกา้วก่าย
หนา้ท่ีของผูอ้ื่น 

1 0 1 1 ผ่าน 

การสรา้งสมัพนัธภาพ (Relationship Skills) 

41 
ฉันเป็นคนง่าย ๆ สบาย ๆ และเขา้กบับุคคลอื่นได้
ง่าย 

1 1 1 1 ผ่าน 

42 
ฉันมีความความเชื่อมั่นในตนเอง และกลา้ท่ีจะ
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ กบักลุ่มเพื่อน 

1 1 1 1 ผ่าน 

43 
ก่อนท่ีจะพดูอะไรออกไป ฉันจะคิดใหดี้ก่อนพดู
เสมอ 

1 1 1 1 ผ่าน 

44 
ฉันแยกแยะไดว้่าควรใชค้ าพดูและการแสดงออก
อย่างไรในแต่ละสถานการณ ์

1 1 1 1 ผ่าน 
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ตาราง 10 (ต่อ) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของแบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม  
 

ขอ้
ท่ี 

ขอ้ค าถาม 
คะแนนความคิดเห็น
ของผูท้รงคณุวฒุิคนท่ี 

ความ
สอดคลอ้ง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 
45 ฉันสนใจและเอาใจใส่ความรูสึ้กของเพื่อนอยู่เสมอ 1 1 1 1 ผ่าน 

46 
ฉันสามารถส่ือสารโดยและแสดงออกใหผู้อ้ื่นรบัรูไ้ด้
อย่างชดัเจน 

1 1 1 1 ผ่าน 

47 
ฉันเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนในการท างาน
กลุ่ม 

1 1 1 1 ผ่าน 

48 ฉันสามารถท างานรว่มกนักบัเพื่อน ๆ ไดท้กุคน 1 1 1 1 ผ่าน 

49 
ฉันสามารถพดูจากบัเพื่อนไดอ้ย่างเปิดเผย 
ตรงไปตรงมา 
 

1 1 1 1 ผ่าน 

50 
ฉันยินดีท่ีจะช่วยเหลือและรว่มกนัแกปั้ญหาใหก้บั
เพื่อนได ้

1 1 1 1 ผ่าน 

 

ตาราง 11 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งการเรียนรูท้าง
อารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้  

ครัง้ท่ี การใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
คะแนนความคิดเห็น
ของผูท้รงคณุวฒุิคนท่ี 

ความ
สอดคลอ้ง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 
1 เร่ือง : ปฐมนิเทศ 

 วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 ผ่าน 
 ทฤษฎี 1 1 1 1 ผ่าน 
 ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่าน 
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ตาราง 11 (ต่อ) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งการเรียนรู้

ทางอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้  
 

ครัง้ท่ี การใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
คะแนนความคิดเห็น
ของผูท้รงคณุวฒุิคนท่ี 

ความ
สอดคลอ้ง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 
2 เร่ือง : การเสริมสร้างการตระหนักรู้ตนเอง (Self-awareness) 

 วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 ผ่าน 
 ทฤษฎี 0 1 1 0.67 ผ่าน 
 ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่าน 

3 เร่ือง : การเสริมสร้างการจัดการตนเอง (Self-management) 

 วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 ผ่าน 
 ทฤษฎี 0 1 1 0.67 ผ่าน 
 ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่าน 

4 เร่ือง : การเสริมสร้างการจัดการตนเอง (Self-management) 

 วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 ผ่าน 
 ทฤษฎี 1 1 1 1 ผ่าน 
 ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่าน 

5 เร่ือง : การเสริมสร้างการตระหนักรู้ทางสังคม (Social-awareness) 
 วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 ผ่าน 
 ทฤษฎี 0 1 1 0.67 ผ่าน 
 ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่าน 

6 เร่ือง : การเสริมสร้างการตระหนักรู้ทางสังคม (Social-awareness) 

 วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 ผ่าน 
 ทฤษฎี 1 1 1 1 ผ่าน 
 ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่าน 

7 เร่ือง : การเสริมสร้างการตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ (Responsible Decision Making) 

 วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 ผ่าน 
 ทฤษฎี 1 1 1 1 ผ่าน 
 ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่าน 
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ตาราง 11 (ต่อ) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มเพื่อเสริมสรา้งการเรียนรู้

ทางอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 
  

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 
คะแนนความคิดเห็น
ของผูท้รงคณุวฒุิคนท่ี 

ความ
สอดคลอ้ง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 
8 เร่ือง : การเสรมิสร้างการตดัสินใจอย่างรับผดิชอบ (Responsible Decision Making) 

 วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 ผ่าน 
 ทฤษฎี 0 1 1 0.67 ผ่าน 
 ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่าน 

9 เร่ือง : การเสริมสร้างการสร้างสัมพันธภาพ (Relationship skill) 

 วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 ผ่าน 
 ทฤษฎี 0 1 1 0.67 ผ่าน 
 ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่าน 

10 เร่ือง : ปัจฉิมนิเทศ 

 วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 ผ่าน 
 ทฤษฎี 1 1 1 1 ผ่าน 
 ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่าน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ค่าอ านาจจ าแนก คา่ความเช่ือม่ัน ของแบบวัดการเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคม 

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ตาราง 12 ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น ของแบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม  

แบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการคดัเลือก 

1 .52 น าไปใช ้

2 .45 น าไปใช ้

3 .42 น าไปใช ้

4 .38 น าไปใช ้

5 .44 น าไปใช ้

6 .48 น าไปใช ้

7 .53 น าไปใช ้

8 .58 น าไปใช ้

9 .44 น าไปใช ้

10 .56 น าไปใช ้

11 .53 น าไปใช ้

12 .53 น าไปใช ้

13 .24 น าไปใช ้

14 .53 น าไปใช ้

15 .60 น าไปใช ้

16 .56 น าไปใช ้

17 .36 น าไปใช ้

18 .45 น าไปใช ้

19 .57 น าไปใช ้

20 .52 น าไปใช ้

21 .50 น าไปใช ้

22 .57 น าไปใช ้

23 .54 น าไปใช ้

24 .49 น าไปใช ้

25 .53 น าไปใช ้
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ตาราง 12 (ต่อ) ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชือ่มั่น ของแบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 
 

แบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการคดัเลือก 

26 .51 น าไปใช ้

27 .44 น าไปใช ้

28 .53 น าไปใช ้

29 .58 น าไปใช ้

30 .59 น าไปใช ้

31 .59 น าไปใช ้

32 .61 น าไปใช ้

33 .56 น าไปใช ้

34 .59 น าไปใช ้

35 .56 น าไปใช ้

36 .54 น าไปใช ้

37 .58 น าไปใช ้

38 .69 น าไปใช ้

39 .56 น าไปใช ้

40 .45 น าไปใช ้

41 .56 น าไปใช ้

42 .45 น าไปใช ้

43 .65 น าไปใช ้

44 .53 น าไปใช ้

45 .59 น าไปใช ้

46 .58 น าไปใช ้

47 .56 น าไปใช ้

48 .53 น าไปใช ้

49 .65 น าไปใช ้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบั มีค่าเท่ากบั .95 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  108 

แบบวัดการเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าชีแ้จง 

1. แบบวัดฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคมของนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

2. แบบวดัฉบบันี ้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

1) ขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคล  
2) แบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม จ านวน 49 ขอ้ 

3. แบบวัดฉบับนีใ้ช้ส าหรับการศึกษาวิจัยเท่านั้น การตอบแบบวัดนีจ้ะไม่มีผลกระทบต่อ

นกัเรียนแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชนใ์นการศึกษา จึงขอความกรุณานกัเรียนใหต้อบให้

ตรงกบัความรูสึ้กนกัเรียนมากท่ีสดุ และโปรดตอบแบบวดัใหค้รบทกุขอ้ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) ท่ีตรงกบัสภาพเป็นจริงของนกัเรียน  

1. เพศ   ชาย   หญิง 

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1   2   3 

 

ตอนที่ 2 แบบวัดการเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคม 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อ และท าเครื่องหมาย () ลงในช่องขวามือของ

ขอ้ความท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนมากท่ีสุดเพียงช่องเดียวเท่านั้น  โดยมีเกณฑ์การเลือก

จ านวนครัง้ต่อสปัดาหด์งันี ้

จริงมากท่ีสดุ หมายถึง   ขอ้ความนัน้ตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียนจริงมากท่ีสดุ 
จริง  หมายถึง   ขอ้ความนัน้ตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียนจริง 

ค่อนขา้งจริง หมายถึง   ขอ้ความนัน้ค่อนขา้งตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียน 

จริงบางครัง้ หมายถึง   ขอ้ความนัน้ตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียนบางครัง้ 

ไม่จริงเลย หมายถึง   ขอ้ความนัน้ไม่ตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียนเลย  
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ตาราง 13 แบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 

ข้อความ 

จ านวนคร้ังต่อสัปดาห ์

ไม่
จริง
เลย 

จริง
บาง 
คร้ัง 

ค่อน 

ข้าง

จริง 

จริง จริง

มาก

ที่สุด 

ด้านการตระหนักรู้ตนเอง (Self - Awareness) 

1. ฉันรบัรูอ้ารมณข์องตนเองในสถานการณต่์าง ๆ ไดอ้ย่างง่ายดาย           

2. ฉันสามารถระบุสาเหตทุี่ท าใหต้นเองโกรธได ้      

3. ฉันสามารถบอกไดว้่าขณะนี ้ฉันก าลงัรูสึ้กอย่างไร      

4. ฉันรูว้่าเมื่อโกรธหรอืไม่พอใจ ฉันจะแสดงพฤติกรรมอย่างไร      

5. ฉันรูว้่าตนเองมีความถนดัในดา้นใด      

6. เมื่อเกิดปัญหาในกลุ่มเพื่อน ฉันจะข่มใจไม่ใชอ้ารมณ ์แต่จะใชเ้หตผุลใน
การพดูคยุกนั 

     

7. เมื่ออยู่ในสถานการณก์ดดนั ฉันชื่อว่าจะสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้      

8. ฉันรูสึ้กไม่มั่นใจ เมือ่ตอ้งตดัสินใจท าอะไรดว้ยตนเอง      

9. ฉันสามารถบอกไดว้่า เรือ่งใดบา้งที่ฉันควรปรบัปรุง      

10. ฉันพรอ้มที่จะเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ เพื่อพฒันาตนเองใหร้อบรูม้ากขึน้      

รวม      

ด้านการจัดการตนเอง (Self – Management) 

11. เมื่อตอ้งเผชิญกบัเหตกุารณห์รือปัญหาต่าง ๆ ฉันไม่สามารถควบคมุ
อารมณแ์ละความรูสึ้กของตนได ้

     

12. ฉันสามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยวิธีปรบัเปล่ียนความคิดใหม่ใหเ้ป็นความคิด
ทางบวก 
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ตาราง 13 (ต่อ) แบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ข้อความ 

จ านวนคร้ังต่อสัปดาห ์

ไม่
จริง
เลย 

จริง
บาง 
คร้ัง 

ค่อน 

ข้าง

จริง 

จริง จริง

มาก

ที่สุด 

13. เมื่อฉันมีอารมณรุ์นแรง ฉันจะเก็บอารมณไ์วใ้นใจไม่แสดงอาการออกมา      

14. ฉันสามารถบอกความตอ้งการหรือขอความช่วยเหลือจากคนรอบขา้งได ้      

15. เมื่อฉันตกอยู่สถานการณท์ี่ก าลงัโกรธ ฉันสามารถใชเ้หตผุลตดัสินใจ 
เพื่อลดความโกรธลงได ้

     

16. ฉันสามารถจดัล าดบัความส าคญัของงานไดอ้ย่างเหมาะสม      

17. ฉันสามารถท างานตามที่ไดร้บัมอบหมายไดส้ าเร็จ เมือ่ฉันมีความทกุขใ์จ      

18. ฉันจะไม่หงดุหงิดและระบายอารมณใ์ส่ใคร แต่จะหาทางระบายความใน
ใจกบัเพื่อนหรือผูเ้ชี่ยวชาญที่ช่วยเหลือได ้

          

19. ฉันจะตัง้เป้าหมายที่มีความเป็นไปไดแ้ละลงมือท าเพื่อใหบ้รรลตุาม
เป้าหมายที่วางไว ้

     

20. ฉันสามารถควบคมุจิตใจใหม้ีความเขม้แข็งไม่หวั่นไหวต่อสถานการณใ์ด
ที่จะมากระทบไม่ว่าสขุหรือทกุข ์

     

รวม      

ด้านการตระหนักรู้ทางสังคม (Social – Awareness) 

21. ฉันจะเปิดโอกาสใหเ้พื่อนไดแ้สดงความคิดเห็น และยอมรบัฟังความ
คิดเห็นของเพื่อน 

     

22. ฉันปฏิบัติต่อผูอ้ื่นดว้ยเหตผุล ไม่ใชอ้ารมณว์ู่วาม      

23. ฉันยอมรบัในลกัษณะนิสยัใจคอ ขอ้ดี ขอ้บกพรอ่งของเพื่อน ๆ แต่ละคน      

24. เมื่อเกิดความไมพ่อใจหรือความขดัแยง้ในกลุ่มเพื่อน ฉันจะหาโอกาสพดู
หรือส่ือสารใหเ้พื่อนไดเ้ขา้ใจถึงความรูสึ้ก เพื่อปรบัปรุงความเขา้ใจกนั 
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ตาราง 13 (ต่อ) แบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ข้อความ 

จ านวนคร้ังต่อสัปดาห ์

ไม่
จริง
เลย 

จริง
บาง 
คร้ัง 

ค่อน 

ข้าง

จริง 

จริง จริง 

มาก

ที่สุด 

25. ฉันมองโลกตามความเป็นจริง ไม่มองในแง่ดีจนเกินไป และไม่มองคนใน
แง่รา้ยจนเกินไป 

     

26. ฉันยินดีกบัความส าเร็จของเพื่อน หากมีโอกาสจะคอยช่วยเหลือ
สนบัสนนุเพื่อนดว้ยความจริงใจ 

     

27. ฉันรูจ้กัใหอ้ภยัแก่เพื่อนเมือ่เกิดขอ้ผิดพลาด      

28. ฉันสามารถรบัรูอ้ารมณค์วามรูสึ้กของเพื่อน ๆ ไดจ้ากการแสดงออก      

29. เมื่อพบบุคคลที่ตอ้งการความช่วยเหลือ ฉันยินดีที่จะช่วยเท่าที่ฉันจะช่วย
ได ้

     

30. ฉันสามารถแสดงความรูสึ้กที่ดีต่อเพื่อน ๆ เช่น การใหค้ าชมเชย การให้
ก าลงัใจ และการปลอบใจ   

     

รวม      

ด้านการตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ (Responsible Decision Making) 

31. ฉันใชเ้หตผุลเป็นหลกัใหก้ารตดัสินใจท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน      

32. ฉันสามารถประเมินแต่ละทางเลือก และพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึน้ของ
แต่ละทางเลือกนัน้ 

     

33. ฉันไม่ถือเอาความคิดตนเองเป็นหลกัแต่ตอ้งเปิดโอกาสรบัฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ื่นดว้ย 

          

34. ฉันยอมรบัการกระท าของตน และยอมรบัฟังค าวิจารณเ์กี่ยวกบัตนเอง
จากเพื่อนคนอื่น ๆ 

     

35. ฉันยอมรบัเมื่อเกิดขอ้ผิดพลาดที่เกิดจากการตดัสินใจของตนได้      

36. ฉันคอยตรวจสอบการตดัสินใจของตนเองที่ผ่านมาเพื่อน ามาปรบัปรุง      
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ตาราง 13 (ต่อ) แบบวดัการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 

ข้อความ 

จ านวนคร้ังต่อสัปดาห ์

ไม่
จริง
เลย 

จริง
บาง 
คร้ัง 

ค่อน 

ข้าง

จริง 

จริง จริง 

มาก

ที่สุด 

37. ฉันไม่ปัดความรบัผิดชอบในหนา้ที่ของตนใหแ้ก่ผูอ้ื่น      

38. เมื่อฉันท าผิดก็ยอมรบัว่าผิดแลว้พยายามแกไ้ขปรบัปรุงใหต้นเองดีขึน้      

39. ฉันปฏิบัติหนา้ที่ของตนเองโดยไม่เขา้ไปกา้วก่ายหนา้ที่ของผูอ้ื่น      

รวม      

ด้านการสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Skills) 

40. ฉันเป็นคนง่าย ๆ สบาย ๆ และเขา้กบับุคคลอื่นไดง่้าย      

41. ฉันกลา้ที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ กับกลุ่มเพื่อน      

42. ก่อนท่ีจะพดูอะไรออกไป ฉันจะคิดใหดี้ก่อนพดู      

43. ฉันแยกแยะไดว้่าควรใชค้ าพดูและการแสดงออกอย่างไรในแต่ละ
สถานการณ ์

     

44. ฉันเอาใจใส่ความรูสึ้กของเพื่อนอยู่เสมอ      

45. ฉันสามารถส่ือสารโดยแสดงออกใหผู้อ้ื่นรบัรูไ้ดอ้ย่างชดัเจน      

46. ฉันเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนในการท างานกลุ่ม      

47. ฉันสามารถท างานรว่มกนักบัเพื่อน ๆ ไดท้กุคน      

48. ฉันสามารถพดูจากบัเพื่อนไดอ้ย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา      

49. ฉันยินดีที่จะช่วยเหลือและรว่มกนัแกปั้ญหาใหก้บัเพื่อนได ้      

รวม      
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ตาราง 14 โปรแกรมการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้  

คร้ังที ่
การเรียนรู้ทางอารมณ์

และสังคม 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม เทคนิค 

1 ปฐมนิเทศและสรา้ง
สมัพนัธภาพระหว่างกนั 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
แบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง 

1. การฟังอยา่งใส่ใจ (Active 
listening)  
2. การเงียบ (Silence)  
3. การสะทอ้นความรูสึ้ก (Reflection 
of Feeling) 
4. การยอมรบัทางบวกอย่างไมม่ี
เงื่อนไข (Unconditional positive 
regard) 

2 ดา้นการตระหนกัรูต้นเอง 
(Self-awareness) 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบเกสตลัท ์

1. เทคนิคคิด-รูสึ้ก (Think-feel) 

3 ดา้นการจดัการตนเอง 
(Self-management) 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบการรูคิ้ด-พฤติกรรม 

1. การสอน (Coaching) 
2. การฝึกซอ้มพฤติกรรม 
(Behavioral rehearsal) 

4 ดา้นการจดัการตนเอง 
(Self-management) 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบการรูคิ้ด-พฤติกรรม 

1. เทคนิคการสอน (Coaching)  
2. เทคนิคการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 
(Feedback) 

5 ดา้นการตระหนกัรูท้าง
สงัคม (Social-
awareness) 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง 

1. เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active 
listening)  
2. การยอมรบัทางบวกอย่างไมม่ี
เงื่อนไข (Unconditional positive 
regard)  
3. การฟังดว้ยความเห็นอกเห็นใจ 
(Listening with empathy) 
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ตาราง 14 โปรแกรมการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้  

คร้ังที ่
การเรียนรู้ทางอารมณ์

และสังคม 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม เทคนิค 

6 ดา้นการตระหนกัรูท้าง
สงัคม (Social-
awareness) 

 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง 

1. เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active 
listening)  
2. การตอบสนองอย่างเหมาะสม 
(Assertive response)  
3. การสะทอ้นความรูสึ้ก (Reflection 
of Feeling) 

7 ดา้นการตดัสินใจอย่าง
รบัผิดชอบ (Responsible 

Decision Making) 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบแอดเลอร ์

1. เทคนิคการระลึกความทรงจ าในวยั
เด็ก (Early Recollection)  
2. เทคนิคการใหก้ าลงัใจ  
(Encouragement) 

8 ดา้นการตดัสินใจอย่าง
รบัผิดชอบ (Responsible 

Decision Making) 

ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบเผชิญความจริง 

1. เทคนิคการตัง้ค าถาม 
(Questioning)  
2. กระบวนการ WDEP 

9 ดา้นการสรา้ง
สมัพนัธภาพ 

(Relationship skill) 

ทฤษฎีการใหป้รกึษากลุ่ม 
แบบการวิเคราะหก์ารส่ือสาร

สมัพนัธ ์

1. เทคนิคการอธิบาย (Explanation)   
2. เทคนิคการยกตวัอย่าง
ประกอบการอธิบาย (Illustration) 

10 ยติุการใหค้ าปรกึษา 
และปัจฉิมนิเทศ 

 ทฤษฎีการใหค้ าปรกึษากลุ่ม
แบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง  

1. การฟังอยา่งใส่ใจ (Active 
listening) 
2. การเงียบ (Silence) 
3. การสะทอ้นความรูสึ้ก (Reflection 
of Feeling) 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคม 

หัวข้อเร่ือง : ปฐมนิเทศและสรา้งสมัพันธภาพ  

คร้ังที่ 1 

แนวคิดส าคัญ 

การปฐมนิเทศเป็นการพบกันครัง้แรกของการให้ค าปรึกษากลุ่ม เป็นกระบวนการท่ีจะช่วย  

ให้สมาชิกกลุ่มสามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีดี  รวมไปถึงการสรา้งความไว้วางใจระหว่างผู้วิจัย 

กับสมาชิกกลุ่ม และระหว่างสมาชิกกลุ่มกับสมาชิกกลุ่มด้วยกัน ทั้งยังช่วยเหลือให้สมาชิกกลุ่ม  

เกิดการยอมรบัรูสึ้กว่าตนเองมีคุณค่า กลา้ท่ีจะเปิดเผย น าไปสู่การรูจ้กัและเขา้ใจตนเองอย่างถกูตอ้ง

ตามความเป็นจริง สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มท่ีตามศักยภาพของตนเอง (พัชราภรณ ์ ศรีสวสัด์ิ, 

2561) ผูว้ิจัยใชท้ฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

การฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) การเงียบ (Silence) การสะท้อนความรู้สึก (Reflection  

of Feeling) และการยอมรบัอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard) เพื่อใหส้มาชิกกลุ่ม

เกิดความรูสึ้กอบอุ่นปลอดภัย และเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่ม  

มีการรกัษาความลับของการเขา้ร่วมกลุ่มอย่างเคร่งครดั ตลอดจนการร่วมกันก าหนดกติกาขอ้ตกลง 

และอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม และเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา

แบบกลุ่มในแต่ละครัง้ เพื่อใหก้ลุ่มสามารถบรรลผุลไดต้ามวตัถปุระสงค ์ 
 

เทคนิคที่ใช ้

ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคของทฤษฎีการใหค้ าปรกึษาบุคคลเป็นศนูยก์ลาง ดงัต่อไปนี ้
1. การฟังอย่างใส่ใจ (Active listening) เป็นการแสดงถึงความใส่ใจของผู้วิจัยเพื่อรบัรู ้

ความคิด อารมณ ์ความรูสึ้กของสมาชิกกลุ่ม และมีการตอบรบัอย่างเหมาะสม 
2. การเงียบ (Silence) เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ร้บัค าปรกึษาไดอ้ยู่กบัตวัเอง ไดใ้ชค้วามคิด 

ไดส้ัมผสัอารมณ์ความรูสึ้กของตน จะท าใหผู้ร้บัค าปรึกษามีความเขา้ใจตนเอง เขา้ใจปัญหาของ
ตนเองมากยิ่งขึน้ 
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3. การสะท้อนความรูสึ้ก (Reflection of Feeling) เป็นการแสดงถึงความคิด อารมณ ์
ความรูสึ้กของผูร้บัค าปรึกษาท่ีแสดงออกมาโดยภาษาพูดและภาษาท่าทาง และส่ือความรูสึ้กนั้น
กลบัไปแก่ผูร้บัค าปรกึษาดว้ยภาษาพดูท่ีเหมาะสม ชดัเจน 

4. การยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive regard) เป็นการ
ยอมรับสมาชิกกลุ่ม โดยไม่ตัดสินพฤติกรรมหรือความรูสึ้กของสมาชิกกลุ่มท่ีแสดงออกมาว่า
พฤติกรรมหรือความคิดนัน้ดีหรือไม่ดี ดว้ยการส่ือสารทางบวกกบัสมาชิกกลุ่ม  
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูว้ิจยักบัสมาชิกกลุ่ม และระหว่างสมาชิกกลุ่มดว้ยกนั  

2. เพื่อสรา้งบรรยากาศในการใหค้ าปรกึษากลุ่มใหส้มาชิกกลุ่มรูสึ้กอบอุ่นใจ ไวว้างใจและเป็น

กนัเองพรอ้มท่ีจะใหค้วามรว่มมือในการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

3. เพื่ อชี ้แจงความส าคัญ  วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

เพื่อเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 

4. เพื่อชีแ้จงใหส้มาชิกกลุ่มทกุคนไดท้ราบถึงบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกกลุ่ม และรายละเอียด

เกี่ยวกบัตารางวนั เวลา จ านวนครัง้ ตลอดระยะเวลาและวิธีการต่าง ๆ ในการใหค้ าปรกึษากลุ่ม  

5. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีทัศนคติในการมองตนเอง

และมองผูอ้ื่นในเชิงบวกเพื่อพฒันาการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 

เวลาที่ใช้  :  60 นาที 

อุปกรณ ์ 
 - กระดาษ A4 
 - ปากกา  

วิธีการด าเนินการ 

ขั้นเร่ิมต้น 

 1. ผู้วิจัยจัดต าแหน่งท่ีนั่ งของสมาชิกกลุ่มในรูปแบบวงกลม หันหน้าเข้าหากันเพื่อให้

สมาชิกกลุ่มได้มองเห็นสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ ภายในกลุ่มได้อย่างชัดเจน จากนั้นกล่าวต้อนรับ 

และทกัทายสมาชิกกลุ่มดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส  
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2. ผูว้ิจัยแนะน าตนเอง ชื่อจริง - นามสกุล พรอ้มทัง้ชื่อเล่น และกิจกรรมท่ีชอบท าในเวลา

ว่าง จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มได้แนะน าตนเองทีละคน เพื่อท าความรูจ้ัก สรา้งความคุ้นเคย และ  

การไวว้างใจต่อกนั   

3. ผู้วิจัยชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม รวมถึงรายละเอียดของการให้

ค าปรกึษากลุ่ม เช่น ระยะเวลา จ านวนครัง้ สถานท่ี ข้อปฏิบัติของกลุ่ม และบทบาทของสมาชิก

กลุ่มตลอดจนจบโปรแกรมการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคมของนกัเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน้ดว้ยการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 

4. ผูว้ิจัยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรา้งขอ้ตกลงร่วมกันภายในกลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่มทุกคน 

ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเก็บรกัษาความลบั และส่ิงใดท่ีทางกลุ่มไดล้งความคิดเห็นแลว้ว่าใหเ้ป็น

ขอ้ตกลง ขอใหส้มาชิกกลุ่มทกุคนยอมรบัและปฏิบติัตาม 

5. ผูว้ิจัยเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มซักถามขอ้สงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการใหค้ าปรึกษากลุ่ม 

โดยให้สมาชิกกลุ่มยกมือขึน้ถามทีละคน และในขณะท่ีเพื่อนสมาชิกกลุ่มพูดต้องให้เกียรติ  

โดยการรบัฟังเพื่อนดว้ย 

6. ผูว้ิจยักล่าวถึงสมาชิกกลุ่มทุกคนว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน ขอใหส้มาชิกกลุ่มทกุคน

เปิดใจ ยอมรับ เพราะสมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคัญเท่าเทียมกัน  และในขณะท่ีอยู่ร่วมกัน

ภายในกลุ่ม ขอใหส้มาชิกกลุ่มทกุคนไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี 

7. ผู้วิจัยขออนุญาตบันทึกเสียงจากสมาชิกกลุ่ม เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษา  

และการใหค้ าปรกึษากลุ่มในครัง้ถดัไป โดยแจง้ว่าขอ้มลูจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั 
ขั้นด าเนินการ 

1. ผู้วิจัยตั้งค าถามกับสมาชิกกลุ่มว่า “จากค าพูดที่ว่าคนเรามักรู้จักคนอ่ืนมากกว่า
รู้จักตนเอง สมาชิกกลุ่มคิดอย่างไร” พรอ้มแจกกระดาษ A4 และปากกา ให้แก่จะสมาชิก 
เพื่อใหส้มาชิกบนัทึกค าตอบ 

2. ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นถึงทัศนคติในการมองตนเอง  
และมองผูอ้ื่นท่ีสมาชิกกลุ่มแต่ละคนไดเ้ขียนไว ้โดยผูว้ิจัยใชเ้ทคนิค การฟังอย่างใส่ใจ การเงียบ 
การสะท้อนความรูสึ้ก และการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดความไว้วางใจ  
และการท่ีจะเปิดเผยมมุมองหรือทศันคติของตนเองอย่างตรงไปตรงมา 

3. ผูว้ิจยัเชิญชวนใหส้มาชิกรบัรูถ้ึงความแตกต่างของการอยู่รว่มกนัในสงัคม ไม่ว่าจะเป็น
สงัคมขนาดใหญ่ หรือสงัคมขนาดเล็กลงมา โดยเฉพาะในสังคมระดับโรงเรียน สมาชิกกลุ่มทุกคน
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ย่อมพบเจอบุคคลท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางร่างกาย 
อารมณ ์ปฏิกิริยาทางสงัคม ความคิดอ่านและสติปัญญา  

4. ผู้วิจัยให้สมาชิกส ารวจข้อดีและข้อเสียของตัวเองในภาพรวมจะเป็นส่ิงท่ีช่วยท าให้
สมาชิกกลุ่มมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองได ้ขอ้ดีและขอ้เสียมีอยู่หลายแบบ บางส่ิงอาจขึน้อยู่
กับสถานการณ์ ไม่ได้เป็นข้อดีข้อเสียท่ีตายตัว แต่หากการตระหนักว่าสมาชิกกลุ่มมีข้อดีและ
ขอ้เสียในสถานการณน์ัน้ ๆ อย่างไร จะช่วยท าใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้กิดการพฒันาขึน้ไดอ้ย่างไรบา้ง 

5. ผูว้ิจัยสรุปถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิก
กลุ่ม และใหส้มาชิกกลุ่มเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 

ขั้นยุติ 

 1. ผู้วิจัยให้สมาชิกแต่ละคนช่วยกันสรุปประเด็นส าคัญ พรอ้มทั้งบอกความรูสึ้กท่ีได้มา  
เขา้ร่วมการใหค้ าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้บอกว่าตนเองไดเ้รียนรูอ้ะไร และไดใ้หอ้ะไรแก่สมาชิกกลุ่ม
บา้ง อาจจะเป็นความรูจ้ากการรว่มการท ากลุ่มครัง้นี ้
 2. ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มสอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม (ถา้มี) 
 3. ผู้วิจัยเพิ่มเติมประเด็นในการพูดคุย ให้ก าลังใจสมาชิกกลุ่ม พรอ้มท าการนัดหมาย 
เวลา และสถานท่ีในการท าใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

 1. ผูว้ิจัยสังเกตจากการตัง้ใจ การมีส่วนร่วม การกลา้เปิดเผยตนเอง การใหค้วามร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็นและการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 2. ผูว้ิจยัสงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหนา้ อารมณ ์ปฏิสมัพนัธ ์ภายในกลุ่ม 
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มคร้ังที่ 1 
(ส าหรับผูว้จิัย) 

 

1. กระแสของกลุ่มในการใหค้ าปรกึษา 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 
2. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
3. แนวทางการแกไ้ข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
4. ส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการท ากลุ่ม 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคม 

หัวข้อเร่ือง : การเสริมสรา้งการตระหนกัรูต้นเอง (Self-awareness) 

คร้ังที่ 2 

แนวคิดส าคัญ 

ในการเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณ์และสังคม (ครั้งท่ี 1) ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎี 
การใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตัลท ์(พัชราภรณ์  ศรีสวัสด์ิ, 2561) โดยใชเ้ทคนิคคิด-รูสึ้ก (Think-
feel) เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเกิดการรบัรูแ้ละเขา้ใจอารมณ์ ความคิด ความรูสึ้กของตนเองและผูอ้ื่น 
ดว้ยการสรา้งความตระหนกัรู(้Awareness) ตามแนวคิดของเกสตัลท ์โดยเป็นกระบวนการท่ีบุคคล
สงัเกตความรูสึ้ก ความคิด และการกระท าของตนเองและผูอ้ื่น ผ่านการรบัรูจ้ากการไดย้ิน การมอง 
และการสมัผัส ผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มใส่ใจกับประสบการณ ์ตระหนักรูใ้นส่ิงท่ีตนเองและผูอ้ื่นก าลัง
รูสึ้กในปัจจบุนัโดยใชค้ าถามต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การรบัรูอ้ารมณแ์ละทบทวน เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มรูว้่า
ตนเองก าลังคิดอะไร ก าลังรู ้สึกอย่างไร และก าลังท าอะไร ตลอดจนรับผิดชอบต่อความรูสึ้ก 
ความคิดและการกระท าของตน  

เทคนิคที่ใช ้

ผูว้ิจัยได้ใช้เทคนิคทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ โดยใช้เทคนิคตามทฤษฎี
ดงัต่อไปนี ้

เทคนิคคิด-รูสึ้ก (Think-feel) เป็นเทคนิคท่ีเน้นความขัดแย้งกันระหว่างความคิดและ
ความรูสึ้ก โดยการวิเคราะหถ์ึงความคิดความรูสึ้กของตนเองเมื่อมีการรบัรูเ้หตกุารณ์ 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มการรบัรู ้และเขา้ใจอารมณ ์ความคิด ความรูสึ้กของตนเองและผูอ้ื่น 
       2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มสามารถแสดงออกทางอารมณไ์ดอ้ย่างเหมาะสม  

3. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มเรียนรูก้ารรบัผิดชอบต่อ ความรูสึ้ก ความคิดและการกระท าของตน 

เวลาที่ใช้  :  60 นาที 

อุปกรณ ์ 
 - “การด์เกม CHECK- IN อารมณ”์ 



  121 

วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นเร่ิมต้น 
 
1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม และสอบถามถึงเรื่องทั่ว ๆ ไปเล็กน้อยเป็นการสรา้ง

ความคุน้เคยอนัดีต่อกนัภายในกลุ่ม 
 2. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกันทบทวนบทบาทของสมาชิกกลุ่ม ขอ้ปฏิบัติ และขอ้ตกลง
รว่มกนัของกลุ่มจากการใหค้ าปรกึษากลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมา 
 3. ผูว้ิจยัชีแ้จงถึงวตัถปุระสงคข์องการใหค้ าปรกึษาในครัง้นีใ้หส้มาชิกกลุ่มทราบ 

ขั้นด าเนินการ 

1. ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มท ากิจกรรม “การ์ดเกม CHECK- IN อารมณ์” ซึ่งเป็นอิทธิพล
ดา้นต่าง ๆ หรือเป็นเหตุการณ์ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงด้านอารมณ์ของสมาชิกกลุ่ม โดยให้
สมาชิกกลุ่มเลือก การด์เกม มา 1 ใบท่ีตรงหรือใกล้เคียงกับความคิด อารมณ์ และความรูสึ้ก 
ของตนเอง ดงันี ้ 

 - อิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงทางรา่งกาย 

 - อิทธิพลจากความกดดนั / ความคาดหวงัของสงัคม 

- อิทธิพลจากสัมพันธ์ในครอบครัว  เช่น พ่อ แม่  พี่  น้อง หรือบุคคลอื่น  ๆ  
ในครอบครวั 
 - อิทธิพลปัญหาดา้นการเรียน 

 - อิทธิพลจากสงัคม (กลุ่มเพื่อน) เช่น การโดนกลั่นแกลง้ เพื่อนร่วมชั้นเรียน รุ่นพี่ 
หรือรุน่นอ้ง แสดงพฤติกรรมการ Bully ต่าง ๆ (การลอ้เลียน การว่ากล่าว การมองหนา้ ฯลฯ) 

            - อิทธิพลจากเกมส ์เช่น ROV ฟีฟาย มายคราฟ ฯลฯ  
 - อิทธิพลจาก Social เช่น Facebook Line Youtube Twitter รวมถึงพฤติกรรม 

การติดโทรศพัทม์ือถือ 
 - อิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้ม (ท่ีอยู่อาศยั) สภาพของสงัคมในปัจจบุนั 
 - อื่น ๆ  
2. ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเล่าเหตุผลในการเลือก การด์เกม และให้สมาชิกกลุ่ม

ทบทวนอารมณค์วามรูสึ้กของตนเองว่าตรงกับ การด์เกม อย่างไรบา้ง  
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3. ผูว้ิจัยใชเ้ทคนิคการถามเพื่อชีช้วนใหส้มาชิกส ารวจประสบการณด์ังกล่าว และกระตุน้
ให้สมาชิกทบทวนถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสมาชิกไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ว่าสมาชิกกลุ่ม 
มีการรับรูท้างอารมณ์ ความรู้สึก และแสดงออกทางอารมณ์อย่างไร โดยใช้เทคนิคคิด-รูสึ้ก  
ใหส้มาชิกวิเคราะหถ์ึงความคิดความรูสึ้กของตนเองเมื่อมีการรบัรูเ้หตกุารณ์ 

4. ผู้วิจัยยกตัวอย่างอิทธิพลด้านต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ในการด์เกม ท่ีสมาชิกกลุ่มไม่ได้
เลือก ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันอภิปรายแล้วใช้เทคนิคการถาม เพื่อให้สมาชิกกลุ่มรบัรูถ้ึงอารมณ์
ความรูสึ้กของบุคคลท่ีอยู่ในเหตกุารณน์ั้น ว่าสมาชิกกลุ่มคิดและรูสึ้กอย่างไร สมาชิกกลุ่มสามารถ
แสดงออกทางอารมณ ์และรบัผิดชอบต่อความรูสึ้ก ความคิดและการกระท าของตนไดอ้ย่างไร 

5. ผูว้ิจัยให้สมาชิกกลุ่มได้พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ่ม เพื่อตระหนักถึง 
การรบัรู ้และเขา้ใจอารมณ ์ความคิด ความรูสึ้กของตนเองและผูอ้ื่น 

ขั้นยุติ 

 1. ผูว้ิจัยให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู ้และบอกว่าตนเองไดร้บัอะไรและไดใ้ห้
อะไรกบักลุ่ม พรอ้มทัง้บอกความรูสึ้กจากการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้
 2. ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มสอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ เพิ่มเติม ท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 3. ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน พรอ้มท าการนดัหมาย เวลา และสถานท่ีในการ
ท าใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ต่อไป 
 

การประเมินผล 

 1. ผูว้ิจัยสังเกตจากการตัง้ใจ การมีส่วนร่วม การกลา้เปิดเผยตนเอง การใหค้วามร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็นและการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 2. ผูว้ิจยัสงัเกตจากการสรุปของสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการไดร้บัค าปรกึษา
กลุ่มครัง้นี ้
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มคร้ังที่ 2 
(ส าหรับผู้วจิัย) 

 

1. กระแสของกลุ่มในการใหค้ าปรกึษา 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 
2. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
3. แนวทางการแกไ้ข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
4. ส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการท ากลุ่ม 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคม 

หัวข้อเร่ือง : การเสริมสรา้งการจดัการตนเอง (Self-management) 

คร้ังที่ 3 

แนวคิดส าคัญ 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการรูคิ้ด-พฤติกรรม เพื่อเสริมสรา้ง 
การจัดการตนเอง (Self-management) ดา้นการจัดการอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ และแสดงออก
ทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยสรา้งสภาพการณ์เรียนรู้ใหม่ให้แก่สมาชิกกลุ่ม และจะช่วย
ปรับเปล่ียนแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของสมาชิกกลุ่ม ให้เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์  
(พชัราภรณ ์ ศรีสวสัด์ิ, 2561) ซึ่งผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคต่าง ๆ ไดแ้ก่ เทคนิคการสอน (Coaching) และ
เทคนิคการฝึกซอ้มพฤติกรรม (Behavioral rehearsal) 

เทคนิคที่ใช ้

ผู้วิจัยได้ยึดแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการรู้คิด -พฤติกรรม ใช้เทคนิค 
ตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้

1. การสอน (Coaching) เป็นกระบวนการในการน าเสนอหลกัการส าหรบัปฏิบติัพฤติกรรม
ท่ีพึงปรารถนาอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การฝึกซ้อมพฤติกรรม (Behavioral rehearsal) เป็นเทคนิคการฝึกพฤติกรรมใหม่
ในช่วงการใหค้ าปรกึษาแบบกลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพื่อท่ีสมาชิกกลุ่มจะสามารถน าพฤติกรรมไปใช้
ในสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัได ้

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มสามารถอธิบายถึงวิธีจดัการตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม 
2. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มควบคมุการแสดงออกทางอารมณแ์ละพฤติกรรมของตนเองไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

เวลาที่ใช้  :  60 นาที 
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อุปกรณ ์ 
 -  สถานการณ์ตัวอย่าง 4 สถานการณ์ แบ่งหมวดหมู่ด้านอารมณ์ไว้ 4 อารมณ์ ได้แก่ 
อารมณโ์กรธ อารมณก์ลวั อารมณม์ีความสขุ และอารมณเ์ศรา้เสียใจ 
 - Daily Mood tracker “ตารางบนัทึกอารมณ”์ 

วิธีการด าเนินการ 

ขั้นเร่ิมต้น 

 1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม และสอบถามถึงเรื่องทั่ว ๆ ไปเล็กน้อยเป็นการสรา้ง
ความพรอ้มในการเริ่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 2. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกันทบทวนบทบาทของสมาชิกกลุ่ม ขอ้ปฏิบัติ และขอ้ตกลง
รว่มกนัของกลุ่มจากการใหค้ าปรกึษากลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมา 
 3. ผูว้ิจยัชีแ้จงถึงวตัถปุระสงคข์องการใหค้ าปรกึษาในครัง้นีใ้หส้มาชิกกลุ่มทราบ 

ขั้นด าเนินการ 

  1. ผู้วิจัยพูดคุยกับสมาชิกกลุ่ม โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีส่งผลต่ออารมณ์ใหส้มาชิก
กลุ่มฟัง แลว้ใหส้มาชิกกลุ่มทบทวนตนเองว่าเคยประสบกบัเหตกุารณนี์ห้รือไม่ อย่างไร 

2. ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มท ากิจกรรม “จัดการอารมณ์ รู้เท่าทันความรู้สึก” ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีตอ้งการใหส้มาชิกกลุ่มจัดการอารมณข์องตนเองได ้โดยใหส้มาชิกกลุ่มแต่ละคนนึกถึง
สถานการณ์ท่ีท าให้สมาชิกเกิดอารมณ์โกรธ กลัว และเศรา้เสียใจ แล้วให้สมาชิกเล่าออกมา  
ทีละคน โดยให้แสดงอารมณ์ (พฤติกรรม) ท่ีไม่เหมาะสมออกมา จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มนึกถึง  
สถานการณน์ั้นว่า หากใหส้มาชิกแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม (สามารถจัดการอารมณต์นเองได)้ 
สมาชิกจะต้องสรา้งความรูสึ้กใหม่อย่างไร และจะต้องคิดอย่างไรได้บ้าง เพราะความรูสึ้ก และ
ความคิด จะส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมา 

3. ผู้วิจัยอธิบายถึงวิธีการจัดการกับอารมณ์ทั้งความรูสึ้กในทางบวกและทางลบ โดยมี
สถานการณ์ตัวอย่าง 4 สถานการณ ์แบ่งหมวดหมู่ดา้นอารมณ์ไว ้4 อารมณ ์ไดแ้ก่ อารมณโ์กรธ 
อารมณก์ลวั อารมณม์ีความสขุ และอารมณเ์ศรา้เสียใจ  

4. ผูว้ิจัยใชเ้ทคนิคการฝึกซอ้มพฤติกรรมตามสถานการณท่ี์แบ่งหมวดหมู่อารมณ ์โดยให้
สมาชิกกลุ่มคิดตามว่าหากตนเองตอ้งประสบในสถานการณน์ัน้ ๆ สมาชิกกลุ่มจะแสดงพฤติกรรม
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หรืออารมณ์ในทางท่ีเหมาะสมอย่างไร เพื่อท่ีสมาชิกกลุ่มจะสามารถน าพฤติกรรมไปปรับใช้ 
กบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนัได ้

5. ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการถาม ใหส้มาชิกกลุ่มร่วมกันวิเคราะหว์่าอะไรเป็นสาเหตขุองการเกิด
อารมณต่์าง ๆ และการจดัการกบัความรูสึ้กมีประโยชนต่์อสมาชิกกลุ่มอย่างไร 

6. ผู้วิจัยใชเ้ทคนิคการสอน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีแนวทางในการจัดการกับอารมณ์และ
ความรูสึ้ก 

7. ผู้วิจัยสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับอารมณ์ หรือความรู้สึกพื ้นฐานของมนุษย์ 4 แบบ คือ  
สุข เศรา้ กลัว และโกรธ อารมณ์ทั้ง 4 แบบ มีสาเหตุของการเกิดอารมณ์แตกต่างกัน การเกิด
อารมณม์ีทัง้ผลดีและทัง้ผลเสียทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น ดงันั้นก่อนท่ีจะแสดงอารมณห์รือพฤติกรรม
ใด ๆ ออกมา ควรคาดการณ์ถึงผลท่ีจะตามมาก่อน และควรรูจ้ักยับยั้งหรือควบคุมอารมณ ์
ท่ีไม่เหมาะสมใหไ้ด ้ก็จะสามารถท าใหส้มาชิกกลุ่มสามารถจัดการกับอารมณ์และความรูสึ้กไดดี้
ขึน้   

7. ผู้วิจัยอธิบายถึงการจัดการอารมณ์ท่ีเหมาะสม การตระหนักรูอ้ารมณ์ของตนเอง  
ในแต่ละสัปดาห์ โดยให้สมาชิกกลุ่มจดบันทึกอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายใน 1 สัปดาห์ ลงใน  
Daily Mood tracker และแจกตารางบนัทึกอารมณ ์เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มน ากลบัไปท าเป็นการบา้น 
โดยใช้บันทึกอารมณ์ท่ีเกิดขึน้แต่ละวัน ซึ่งจะท าให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจรูปแบบของอารมณ์ 
ของตนเองไดดี้ขึน้ และน ามาส่งในครัง้ต่อไป 

ขั้นยุติ 

1. ผูว้ิจัยให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู ้และบอกว่าตนเองไดร้บัอะไรและไดใ้ห้
อะไรกบักลุ่ม พรอ้มทัง้บอกความรูสึ้กจากการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้ 
 2. ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มสอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ เพิ่มเติม ท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 3. ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน พรอ้มท าการนดัหมาย เวลา และสถานท่ีในการ
ท าใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

 1. ผูว้ิจัยสังเกตจากการตัง้ใจ การมีส่วนร่วม การกลา้เปิดเผยตนเอง การใหค้วามร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็นและการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 2. ผูว้ิจยัสงัเกตจากการสรุปของสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการไดร้บัค าปรกึษา
กลุ่มครัง้นี ้



  127 

 
 
             เดเน็กซอ์ินเตอรค์อรป์เรชั่น. 
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มคร้ังที่ 3 
(ส าหรับผู้วจิัย) 

 

1. กระแสของกลุ่มในการใหค้ าปรกึษา 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 
2. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
3. แนวทางการแกไ้ข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
4. ส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการท ากลุ่ม 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคม 

หัวข้อเร่ือง : การเสริมสรา้งการจดัการตนเอง (Self-management) 

คร้ังที่ 4 

แนวคิดส าคัญ 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบการรูคิ้ด-พฤติกรรม เพื่อเสริมสรา้ง 
การจัดการตนเอง (Self-management) ดา้นการจัดการอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ และแสดงออก
ทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยสรา้งสภาพการณ์เรียนรู้ใหม่ให้แก่สมาชิกกลุ่ม และจะช่วย
ปรับเปล่ียนแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของสมาชิกกลุ่ม ให้เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ 
(พชัราภรณ ์ ศรีสวสัด์ิ, 2561) ซึ่งผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคต่าง ๆ ไดแ้ก่ เทคนิคการสอน (Coaching) และ
เทคนิคการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) 

เทคนิคที่ใช ้

ผูว้ิจัยได้เทคนิคของทฤษฎีการใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบการรูคิ้ด-พฤติกรรม โดยใช้เทคนิค
ตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้

1. เทคนิคการสอน (Coaching) เป็นกระบวนการในการเสนอหลักการส าหรบัการปฏิบัติ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เทคนิคการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) เมื่อสมาชิกกลุ่มไดฝึ้กปฏิบัติพฤติกรรมใหม่
ในกลุ่มแล้ว ผู้น ากลุ่มหรือสมาชิกกลุ่มจะให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้
พฤติกรรมใหม่ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มควบคมุการแสดงออกทางอารมณแ์ละพฤติกรรมของตนเองไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถตัง้เป้าหมายของการท างานและด าเนินการให้ส าเร็จตาม

วตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไวไ้ด ้

เวลาที่ใช้  :  60 นาที 
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อุปกรณ ์ 
 - Daily Mood tracker “ตารางบนัทึกอารมณ”์ 
 - กระดาษ A4  
 - ปากกา หรือดินสอ 

วิธีการด าเนินการ 

ขั้นเร่ิมต้น 

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม และสอบถามถึงเรื่องทั่ว ๆ ไปเล็กน้อยเป็นการสรา้ง
ความพรอ้มในการเริ่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 2. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกันทบทวนบทบาทของสมาชิกกลุ่ม ขอ้ปฏิบัติ และขอ้ตกลง
รว่มกนัของกลุ่มจากการใหค้ าปรกึษากลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมา 
 3. ผูว้ิจยัชีแ้จงถึงวตัถปุระสงคข์องการใหค้ าปรกึษาในครัง้นีใ้หส้มาชิกกลุ่มทราบ 

ขั้นด าเนินการ 

1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุ่มน า “Daily Mood tracker ตารางบนัทึกอารมณ”์ ของตนมาส่ง  
2. ผูว้ิจัยอธิบายถึงส่ิงท่ีสมาชิกกลุ่มไดร้บัจากการจัดการอารมณท่ี์เหมาะสม การตระหนัก

รูด้้านอารมณ์ของตนเอง ผ่านตารางบันทึกอารมณ์ ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยใช้เทคนิค 
การให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรูพ้ฤติกรรมใหม่ จากแบบบันทึกอารมณ ์  
และใหส้มาชิกกลุ่มรว่มกนัแสดงความคิดเห็น  

3. ผู้วิจัยใชเ้ทคนิคการสอน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีแนวทางในการควบคุมการแสดงออก  
ทางอารมณแ์ละพฤติกรรมของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. ผูว้ิจยัตัง้ค าถามกบัสมาชิกกลุ่มว่า หลงัจากการใหค้ าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้หากสมาชิก
กลุ่มตอ้งประสบอยู่ในสถานการณท่ี์ส่งผลกระทบต่ออารมณ ์สมาชิกกลุ่มมีการวางแผน หรือมีการ
ตัง้เป้าหมายไวอ้ย่างไร โดยแจกกระดาษ A4 ใหส้มาชิกกลุ่มท ากิจกรรม “ฉันท าได้” เพื่อใหเ้กิด
ความมั่นใจจากการเรียนรูพ้ฤติกรรมใหม่  

5. ผู้วิจัยสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั ตลอดจนสามารถน าวิธีการ ค าแนะน าต่าง ๆ ของสมาชิกกลุ่ม จากการใหค้ าปรกึษา
ในครัง้นี ้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน ์และมีคณุค่าต่อตนเองในอนาคต 
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ขั้นยุติ 

1. ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู ้และบอกว่าตนเองได้รับอะไรและ  
ไดใ้หอ้ะไรกบักลุ่ม พรอ้มทัง้บอกความรูสึ้กจากการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้ 
 2. ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มสอบถามขอ้สงสยัต่างๆ เพิ่มเติม ท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 3. ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน พรอ้มท าการนดัหมาย เวลา และสถานท่ีในการ
ท าใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ต่อไป 
 

การประเมินผล 

 1. ผูว้ิจัยสังเกตจากการตัง้ใจ การมีส่วนร่วม การกลา้เปิดเผยตนเอง การใหค้วามร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็นและการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 2. ผูว้ิจยัสงัเกตจากการสรุปของสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการไดร้บัค าปรกึษา
กลุ่มครัง้นี ้
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มคร้ังที่ 4 
(ส าหรับผู้วจิัย) 

 

1. กระแสของกลุ่มในการใหค้ าปรกึษา 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 
2. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
3. แนวทางการแกไ้ข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
4. ส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการท ากลุ่ม 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคม 

หัวข้อเร่ือง : การเสริมสรา้งการตระหนกัรูท้างสังคม (Social-awareness) 

คร้ังที่ 5 

แนวคิดส าคัญ 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีให้การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้
สมาชิกกลุ่มเกิดการเปล่ียนแปลงด้านเจตคติท่ีมีต่อตนเองและผู้อื่น บรรยากาศของความรูสึ้ก
ปลอดภัยภายในกลุ่ม ท าให้สมาชิกกลุ่มไม่ เกิดความรู้สึกว่าตนเองถูกคุกคามได้โดยง่าย  
และสมาชิกกลุ่มจะเข้าใจและยอมรบัในส่ิงท่ีผู้อื่นเป็นมากยิ่งขึน้ (พัชราภรณ์  ศรีสวัสด์ิ, 2561)  
ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active listening) การยอมรับ
ทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive regard) และการฟังดว้ยความเห็นอกเห็นใจ
(Listening with empathy) 

เทคนิคที่ใช ้

ผูว้ิจัยไดย้ึดแนวคิดทฤษฎีใหก้ารใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง โดยใช้
เทคนิคตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้ 

1. เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active listening) เป็นการแสดงถึงความใส่ใจของผู้วิจัย 
เพื่อรบัรูค้วามคิด อารมณ ์ความรูสึ้กของสมาชิกกลุ่ม และมีการตอบรบัอย่างเหมาะสม 

2. การยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive regard) เป็นการ
ยอมรับสมาชิกกลุ่ม โดยไม่ตัดสินพฤติกรรมหรือความรูสึ้กของสมาชิกกลุ่มท่ีแสดงออกมาว่า
พฤติกรรมหรือความคิดนัน้ดีหรือไม่ดี ดว้ยการส่ือสารทางบวกกบัสมาชิกกลุ่ม 

3. การฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ (Listening with empathy) เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการท า
ความเขา้ใจความรูสึ้กจากค าพูด ซึ่งความเห็นอกเห็นใจ (empathy) เป็นทักษะท่ีสามารถน าไปสู่
การปฏิบติั สนใจฟังผูพ้ดูและรูว้่าเขาหรือเธอมีความรูสึ้กอย่างไร 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มสามารถอธิบายถึงสาเหตแุละผลของอารมณแ์ละความรูสึ้กของผูอ้ื่น 

2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มตระหนักและเคารพถึงความเหมือนและความต่างระหว่างบุคคล
และสงัคมตลอดจนถึงผลประโยชนข์องสงัคมส่วนรวมได ้
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เวลาที่ใช้  :  60 นาที 

อุปกรณ ์ 
 - คลิป VDO เหตกุารณท์างสงัคม  

วิธีการด าเนินการ 

ขั้นเร่ิมต้น 

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม และสอบถามถึงเรื่องทั่ว ๆ ไปเล็กน้อยเป็นการสรา้ง
ความพรอ้มในการเริ่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 2. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกันทบทวนบทบาทของสมาชิกกลุ่ม ขอ้ปฏิบัติ และขอ้ตกลง
รว่มกนัของกลุ่มจากการใหค้ าปรกึษากลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมา 
 3. ผูว้ิจยัชีแ้จงถึงวตัถปุระสงคข์องการใหค้ าปรกึษาในครัง้นีใ้หส้มาชิกกลุ่มทราบ 

ขั้นด าเนินการ 

1. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มดูคลิป VDO เหตุการณท์างสังคมท่ีแสดงถึงอารมณด์า้นต่าง ๆ 
แลว้ใชเ้ทคนิคการถามเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มรบัรูถ้ึงอารมณค์วามรูสึ้กของบุคคลท่ีอยู่ในเหตกุารณ์นั้น 
ว่าสมาชิกกลุ่มมีอารมณ์ใดเกิดขึน้บา้ง สมาชิกกลุ่มคิดและรูสึ้กอย่างไรต่อเหตุการณ์นั้น เพื่อให้
สมาชิกกลุ่มเกิดการตระหนกัรูท้างสงัคมมากขึน้ 

2. ผูว้ิจัยเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็น โดยใชเ้ทคนิคการยอมรบัทางบวก
อย่างไม่มีเงื่อนไข และเทคนิคการฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ ให้สมาชิกกลุ่มเล่าจนครบทุกคน 
ตาม คลิป VDO เหตกุารณท์างสงัคม 

3. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มท าความเขา้ใจอารมณท่ี์เกิดขึน้ ว่ามีสาเหตหุรือมีท่ีมาท่ีไปอย่างไร 
จากนัน้รว่มกนัแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตแุละผลท่ีเกิดขึน้ของอารมณแ์ละความรูสึ้กของผูอ้ื่น 

4. ผู้วิจัยใช้เทคนิคการถามกับสมาชิกกลุ่มกลุ่มถึงเรื่องราวในชีวิตของสมาชิกกลุ่ม  
ว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างไหม ท่ีท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความรู้สึกถึงอารมณ์เหล่านี้ สมาชิกกลุ่ม
แสดงออกอย่างไร 

5. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกนัสรุปถึงการตระหนกัรูท้างสงัคม การเคารพถึงความเหมือน  
และความต่างระหว่างบุคคลในสังคม ตลอดจนถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ในสังคมทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ จากการแสดงออกทางอารมณ ์
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ขั้นยุติ 

1. ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ และบอกว่าตนเองได้รับอะไรและ 
ไดใ้หอ้ะไรกบักลุ่ม พรอ้มทัง้บอกความรูสึ้กจากการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้ 
 2. ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มสอบถามขอ้สงสยัต่างๆ เพิ่มเติม ท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 3. ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน พรอ้มท าการนดัหมาย เวลา และสถานท่ีในการ
ท าใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ต่อไป 
 

การประเมินผล 

 1. ผูว้ิจัยสังเกตจากการตัง้ใจ การมีส่วนร่วม การกลา้เปิดเผยตนเอง การใหค้วามร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็นและการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 2. ผูว้ิจยัสงัเกตจากการสรุปของสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการไดร้บัค าปรกึษา
กลุ่มครัง้นี ้
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คลิป VDO เหตุการณท์างสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Szkd0bk-vHw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=OA-N3fZXUOg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OA-N3fZXUOg
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มคร้ังที่ 5 
(ส าหรับผู้วจิัย) 

 

1. กระแสของกลุ่มในการใหค้ าปรกึษา 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 
2. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
3. แนวทางการแกไ้ข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
4. ส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการท ากลุ่ม 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคม 

หัวข้อเร่ือง : การเสริมสรา้งการตระหนกัรูท้างสังคม (Social-awareness) 

คร้ังที่ 6 

แนวคิดส าคัญ 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีให้การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้
สมาชิกกลุ่มเกิดการเปล่ียนแปลงด้านเจตคติท่ีมีต่อตนเองและผู้อื่น บรรยากาศของความรูสึ้ก
ปลอดภัยภายในกลุ่ม ท าให้สมาชิกกลุ่มไม่ เกิดความรู้สึกว่าตนเองถูกคุกคามได้โดยง่าย  
และสมาชิกกลุ่มจะเข้าใจและยอมรบัในส่ิงท่ีผู้อื่นเป็นมากยิ่งขึน้ (พัชราภรณ์  ศรีสวัสด์ิ, 2561)  
ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active listening) การตอบสนอง
อย่างเหมาะสม (Assertive response) และการสะทอ้นความรูสึ้ก (Reflection of Feeling) 

เทคนิคที่ใช ้

ผูว้ิจัยไดย้ึดแนวคิดทฤษฎีใหก้ารใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง โดยใช้
เทคนิคตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้ 

1. เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active listening) เป็นการแสดงถึงความใส่ใจของผูว้ิจยัเพื่อ
รบัรูค้วามคิด อารมณ ์ความรูสึ้กของสมาชิกกลุ่ม และมีการตอบรบัอย่างเหมาะสม 

2. การตอบสนองอย่ างเหมาะสม  (Assertive response) เป็ นความกล้าในการ
ติดต่อส่ือสารไดอ้ย่างเหมาะสม โดยตระหนักถึงพฤติกรรมนั้นมีผลกระทบอย่างไร เกิดความรู้สึก
อย่างไร และอยากใหเ้กิดพฤติกรรมใดขึน้ 

3. การสะท้อนความรูสึ้ก (Reflection of Feeling) เป็นการแสดงถึงความคิด อารมณ ์
ความรูสึ้กของผูร้บัค าปรึกษาท่ีแสดงออกมาโดยภาษาพูดและภาษาท่าทาง และส่ือความรูสึ้กนั้น
กลบัไปแก่ผูร้บัค าปรกึษาดว้ยภาษาพดูท่ีเหมาะสม ชดัเจน 

วัตถุประสงค ์

1. สมาชิกกลุ่มสามารถอธิบายถึงสาเหตแุละผลของอารมณแ์ละความรูสึ้กของผูอ้ื่น 

2. สมาชิกกลุ่มตระหนักและเคารพถึงความเหมือน และความต่างระหว่างบุคคลและ
สงัคมตลอดจนถึงผลประโยชนข์องสงัคมส่วนรวมได ้
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เวลาที่ใช้  :  60 นาที 

อุปกรณ ์ 

 - Post-It หลากสี  

วิธีการด าเนินการ 

ขั้นเร่ิมต้น 

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม และสอบถามถึงเรื่องทั่ว ๆ ไปเล็กน้อยเป็นการสรา้ง
ความพรอ้มในการเริ่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 2. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกันทบทวนบทบาทของสมาชิกกลุ่ม ขอ้ปฏิบัติ และขอ้ตกลง
รว่มกนัของกลุ่มจากการใหค้ าปรกึษากลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมา 
 3. ผูว้ิจยัชีแ้จงถึงวตัถปุระสงคข์องการใหค้ าปรกึษาในครัง้นีใ้หส้มาชิกกลุ่มทราบ 

ขั้นด าเนินการ 

1. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มทบทวนประสบการณข์องตนเองว่ามีครัง้ใดบา้งท่ีคนอื่นไม่เขา้ใจ
ตวัเราในตอนนั้น อยากใหส้มาชิกไดนึ้กถึงและเล่าเหตุการณน์ั้นใหก้ลุ่มฟัง จากนัน้ผูว้ิจัยใชเ้ทคนิค
การฟังอย่างใส่ใจ (Active listening) และเทคนิคความเข้าอกเข้าใจ empathic understanding 
กบัสมาชิกกลุ่ม เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มส ารวจตรวจสอบความคิดความรูสึ้กตนเอง เนน้ใหส้มาชิกกลุ่ม
กล้าเป็นตนเอง จนเปิดเผยความคิดความรูสึ้กท่ีแท้จริงออกมา จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มไปอยู่ใน
มุมมอง ท่ีจะไปเขา้ใจความคิด ความรูสึ้กของคนในสังคม จะช่วยใหส้มาชิกตระหนักรูท้างสังคม
ไดม้ากยิ่งขึน้ ผ่านการท ากิจกรรม Post-It เล่าเรื่อง โดยให้สมาชิกกลุ่มเขียนข้อความท่ีแสดงถึง
พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีสมาชิกกลุ่มเคยเผชิญ หรือเคยมีประสบการณ์ต่อเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งเป็น
ประเด็นท่ีมีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และพฤติกรรมทางสังคม แบ่งประเภทตามสีของ Post-It 
หลากสี ดงันี ้

โดย สีเขียว แสดงถึงเหตกุารณท่ี์ท าใหส้มาชิกกลุ่มรูสึ้กโกรธ  
      สีฟ้า   แสดงถึงเหตกุารณท่ี์ท าใหส้มาชิกกลุ่มรูสึ้กกลวั 
      สีชมพ ูแสดงถึงเหตกุารณท่ี์ท าใหส้มาชิกกลุ่มรูสึ้กขุ่นเคือง 
      สีเหลือง แสดงถึงเหตกุารณท่ี์ท าใหส้มาชิกกลุ่มรูสึ้กมีความสขุ 
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2. ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มอธิบายทีละคนโดยเกริ่นน าว่า สมาชิกรูสึ้กอย่างไร คิดอย่างไร  
และเพราะอะไรถึงรูสึ้กเช่นนั้น ถึงส่ิงท่ีเขียนไวใ้น Post-It จากนัน้ใหล้องมองในมมุของฝ่ายตรงขา้ม 
โดยพยายามท าความเขา้ใจใหม้ากท่ีสดุ 

3. ผู้วิจัยใช้เทคนิคการตอบสนองอย่างเหมาะสมกับสมาชิกกลุ่มแต่ละคนถึงอารมณ ์
ความรูสึ้ก และความคาดหวังต่อผลกระทบท่ีเกิดขึน้ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มไดส้ ารวจความต้องการ
และการแสดงความคิด อารมณ์ และความรู้สึก จากการแลกเปล่ียนประสบการณ์ต่าง ๆ  
ของสมาชิกกลุ่ม 

4. ผู้วิจัยสรุปประเด็นท่ีได้จากกิจกรรมท่ีสะท้อนให้สมาชิกกลุ่มได้รู ้ เข้าใจ และเห็น
ความส าคญัของการตระหนกัรูท้างสงัคม 

5. ผูว้ิจัยและสมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปถึงการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม เมื่อเราอยู่ในสังคมส่ิง
ส าคัญท่ีสมาชิกกลุ่มทุกคนควรให้ความส าคัญ คือการตระหนักและเคารพถึงความเหมือน และ
ความต่างระหว่างบุคคลตลอดจนค านึงถึงผลประโยชนข์องสงัคมส่วนรวม 

ขั้นยุติ 

1. ผูว้ิจัยให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู ้และบอกว่าตนเองไดร้บัอะไรและไดใ้ห้
อะไรกบักลุ่ม พรอ้มทัง้บอกความรูสึ้กจากการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้ 
 2. ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มสอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ เพิ่มเติม ท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 3. ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน พรอ้มท าการนดัหมาย เวลา และสถานท่ีในการ
ท าใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ต่อไป 
 

การประเมินผล 

 1. ผูว้ิจัยสังเกตจากการตัง้ใจ การมีส่วนร่วม การกลา้เปิดเผยตนเอง การใหค้วามร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็นและการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 2. ผูว้ิจยัสงัเกตจากการสรุปของสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการไดร้บัค าปรกึษา
กลุ่มครัง้นี ้
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มคร้ังที่ 6 
(ส าหรับผู้วจิัย) 

 

1. กระแสของกลุ่มในการใหค้ าปรกึษา 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 
2. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
3. แนวทางการแกไ้ข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
4. ส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการท ากลุ่ม 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคม 

หัวข้อเร่ือง : การเสริมสรา้งการตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ (Responsible Decision Making) 

คร้ังที่ 7 

แนวคิดส าคัญ 

ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดทฤษฎีใหก้ารใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบแอดเลอร ์เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มสามารถ
จดัการกบัอารมณ ์ความคิด ความรูสึ้ก และพฤติกรรมของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม สรา้งแรงจงูใจ
ใหม้ีผลต่อพฤติกรรมและท าใหเ้กิดการพัฒนาได ้โดยใหค้วามส าคัญกับลกัษณะทางสังคมมนุษย ์
มีความสนใจทางสังคม และบุคลิกภาพของตนเอง สมาชิกกลุ่มสามารถก าหนดทางเลือก  
และสรา้งเป้าหมายชีวิตได้ (พัชราภรณ์  ศรีสวัสด์ิ, 2561) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้แก่  
เทคนิคการระลึกความทรงจ าในวัยเด็ก (Early Recollection) และเทคนิคการให้ก าลังใจ
(Encouragement) 

เทคนิคที่ใช ้

ผูว้ิจยัไดย้ึดแนวคิดทฤษฎีใหก้ารใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบแอดเลอร ์โดยใชเ้ทคนิคตามทฤษฎี
ดงัต่อไปนี ้ 

1. เทคนิคการระลึกความทรงจ าในวัยเด็ก (Early Recollection) จะท าให้สมาชิกกลุ่ม
เข้าใจเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกของตนเอง การมองโลก เป้าหมายในชีวิต และแรงจูงใจ  
ความเชื่อและค่านิยมของตนเอง 

2. เทคนิคการใหก้ าลงัใจ (Encouragement) เป็นเทคนิคท่ีช่วยเพิ่มความกลา้หาญในการ
เผชิญหนา้กบัหนา้ท่ีในชีวิตของสมาชิกกลุ่ม 

วัตถุประสงค ์

1. สมาชิกกลุ่มสามารถยอมรับผลของการตัดสินใจอย่างมี เหตุผลโดยค านึงถึ ง
ความสมัพนัธก์บับุคคลในสงัคม 

เวลาที่ใช้  :  60 นาที 

อุปกรณ ์ 

- กระดาษ A4 
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- ดินสอ / ยางลบ 

วิธีการด าเนินการ 

ขั้นเร่ิมต้น 

 1. ผูว้ิจยักล่าวทกัทายสมาชิกกลุ่มเพื่อสรา้งความพรอ้มในการเริ่มกลุ่ม 
 2. ผูว้ิจัยทบทวนการใหค้ าปรกึษากลุ่มและประสบการณ์ในครัง้ท่ีผ่านมา และแสดงท่าที
ยอมรบั ร่วมกับท าความเขา้ใจในตัวสมาชิกกลุ่ม ใหก้ าลังใจสมาชิกกลุ่มโดยชีใ้หเ้ห็นข้อดี และ
ความสามารถว่าสมาชิกกลุ่มเปลี่ยนแปลงตนเองไดถ้า้มีความตัง้ใจจริง 
 3. ผูว้ิจัยชีแ้จงบทบาทของสมาชิกกลุ่ม โดยช่วยใหส้มาชิกกลุ่มเกิดความเขา้ใจว่า มนุษย์
เป็นผูส้รา้งปัญหาใหก้บัตนเอง ดงันัน้ผูร้บัผิดชอบก็คือ “ตนเอง” 

ขั้นด าเนินการ 

1. ผูว้ิจยัชวนสมาชิกพดูคยุเกี่ยวกบัมมุมองท่ีสมาชิกกลุ่มมีต่อตนเอง ต่อโลก โดยประเมิน
ความทรงจ าในวยัเด็กของสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกบัความรูสึ้ก และความคิดท่ีเกิดขึน้ ใหส้มาชิกกลุ่มเล่า
ออกมาผ่าน “เร่ืองราวชีวิตของฉัน” 

2. ผู้วิจัยใช้เทคนิคการระลึกความทรงจ าในวัยเด็ก โดยให้สมาชิกกลุ่มนั่ งหลับตา 
ประมาณ 3-5 นาที แล้วระลึกถึงความทรงจ าเมื่อสมาชิกกลุ่มยังเป็นเด็ก ให้พูดคุยกันในกลุ่ม
เกี่ยวกบัเหตกุารณห์รือพฤติกรรมท่ีสมาชิกเคยแสดงออกมา โดยเป็นเหตกุารณท่ี์มีอิทธิพลจากดา้น
อารมณ์ เฉพาะท่ีสมาชิกจ าได ้ผ่านหัวขอ้ “ครัง้หน่ึงฉัน ……..” ความทรงจ าในวัยเด็กนีจ้ะท าให้
ทราบถึงความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรูสึ้กของตนเอง การมองโลก ความคิดเห็นของสมาชิก และ
แรงจูงใจ ความเชื่อและค่านิยมของสมาชิก ผูว้ิจัยแจกกระดาษ A4 ดินสอและยางลบ ใหส้มาชิก
กลุ่มแต่ละคนวาดภาพเหตกุารณน์ัน้ลงไป   

3. ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มเล่าความทรงจ าท่ีเกิดขึน้ รวมถึงอารมณ์ ความรูสึ้กของตนเอง
หลงัจากระลึกถึงเหตกุารณน์ัน้ คนละ 1 เหตกุารณ ์ 

4. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุ่มกลบัมาทบทวนและเล่าถึงอารมณค์วามรูสึ้กของตนเองต่อการรบัรู ้
อารมณค์วามรูสึ้กของบุคคลท่ีอยู่ในเหตกุารณน์ัน้  

5. ผู้วิจัยใช้เทคนิคการถาม ให้สมาชิกกลุ่มเกิดตระหนักถึงการยอมรบัผลท่ีตามมา และ
การรบัผิดชอบจากการกระท าของตนเองอย่างมีเหตผุล โดยค านึงถึงความสมัพนัธก์บับุคคลอื่น  

6. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุ่มเล่าทีละคนว่าจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงอย่างไร  
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7. ผู้วิจัยให้ใช้เทคนิคการให้ก าลังใจ ชี ้แนะ และส่งเสริมสมาชิกกลุ่มให้หาวิธี ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงตนเอง จากการเรียนรูจ้ากประสบการณข์องตนเอง โดยเนน้ย า้ใหม้องเห็นขอ้ดี และ
แสดงความเชื่อมั่นว่าสมาชิกกลุ่มสามารถเปล่ียนแปลงตนเองไดใ้นอนาคต 

ขั้นยุติ 

1. ผูว้ิจัยให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู ้และบอกว่าตนเองไดร้บัอะไรและไดใ้ห้
อะไรกบักลุ่ม พรอ้มทัง้บอกความรูสึ้กจากการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้ 
 2. ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มสอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ เพิ่มเติม ท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 3. ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน พรอ้มท าการนดัหมาย เวลา และสถานท่ีในการ
ท าใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ต่อไป 
 

การประเมินผล 

 1. ผูว้ิจัยสังเกตจากการตัง้ใจ การมีส่วนร่วม การกลา้เปิดเผยตนเอง การใหค้วามร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็นและการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 2. ผูว้ิจยัสงัเกตจากการสรุปของสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการไดร้บัค าปรกึษา
กลุ่มครัง้นี ้
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มคร้ังที่ 7 
(ส าหรับผู้วจิัย) 

 

1. กระแสของกลุ่มในการใหค้ าปรกึษา 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 
2. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
3. แนวทางการแกไ้ข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
4. ส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการท ากลุ่ม 

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

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

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

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

 



  146 

โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคม 

หัวข้อเร่ือง : การเสริมสรา้งการตดัสินใจอย่างรบัผิดชอบ (Responsible Decision Making) 

คร้ังที่ 8 

แนวคิดส าคัญ 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีให้การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง เป็นการช่วย  
ใหส้มาชิกกลุ่มสามารถแสดงออกและปฏิบัติในทางเลือกท่ีดีกว่าส่ิงท่ีเขาไดเ้คยท า มุ่งเนน้พัฒนา
สมาชิกกลุ่มให้มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบท่ีจะตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง กล้าเผชิญความจริง พิจารณาส่ิงต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริง สามารถประเมิน
พฤติกรรมหรือการกระท าใด ๆ ท่ีแสดงว่าถูกต้องหรือไม่ถูกตอ้ง โดยจะต้องรูจ้ักพิจารณาส่ิงถูก  
ส่ิงผิด เพราะการประเมินพฤติกรรมจะเป็นแรงกระตุน้สมาชิกกลุ่มปรบัพฤติกรรมไปสู่แนวทางใหม่
ท่ีถูกตอ้ง และมีทักษะในการคิดแก้ปัญหา มีความรบัผิดชอบท่ีจะแก้ปัญหา สามารถช่วยเหลือ
ตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าอะไรถูก อะไรผิด ส่ิงใดควรกระท า หรือพึงละเว้น ตลอดจน  
การคน้พบทางเลือกท่ีจะไปสู่เป้าหมายดว้ยตนเอง ตระหนกัเห็นคณุค่าของตนเอง (พชัราภรณ ์ ศรี
สวัส ด์ิ , 2561) ซึ่ งผู้วิ จัย ได้ใช้ เทคนิคต่าง ๆ ได้แก่  เทคนิคการตั้งค าถาม  (Questioning)  
และกระบวนการ WDEP โดยรูจ้ักวิธีสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น รู ้จักให้และรับความรัก 
ความผกูพนัของผูอ้ื่น เพื่อใหเ้กิดความรูสึ้กว่าตนมีคณุค่า 

เทคนิคที่ใช ้

ผูว้ิจัยได้ยึดแนวคิดทฤษฎีให้การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง โดยใช้เทคนิค  
ตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้ 

1. เทคนิคการตั้งค าถาม (Questioning) เป็นวิธีการท่ีผู้วิจัยต้องการให้สมาชิกส ารวจ 
ความตอ้งการ ความปรารถนา และการรบัรู ้ว่าอะไรคือสิงท่ีสมาชิกกลุ่มตอ้งการจริงๆ และสมาชิก
ก าลงัท าอะไรและวางแผนไดอ้ย่างไร จะช่วยใหส้มาชิกกลุ่มเขา้ใจโลกภายในของตนเองมากขึน้ 

2. กระบวนการ WDEP เป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในภาพรวมในปัจจุบัน 
เพื่อช่วยใหส้มาชิกกลุ่มเขา้ใจและรบัผิดชอบในความรูสึ้กของตนเอง 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มรูจ้กัแยกแยะปัญหา และมีความพยายามในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ 
ดว้ยวิธีการอันหลากหลายด้วยการวิเคราะหแ์ละประเมิน สถานการณ์ น าข้อมูลความรูท่ี้มีมาใช้
เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาโดยค านึงถึงหลกัศีลธรรม 

เวลาที่ใช้  :  60 นาที 

อุปกรณ ์ 

- ใบกิจกรรม WDEP 

- ดินสอ / ปากกา / ยางลบ 

วิธีการด าเนินการ 

ขั้นเร่ิมต้น 

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม และสอบถามถึงเรื่องทั่ว ๆ ไปเล็กน้อยเป็นการสรา้ง
ความพรอ้มในการเริ่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 2. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกันทบทวนบทบาทของสมาชิกกลุ่ม ขอ้ปฏิบัติ และขอ้ตกลง
รว่มกนัของกลุ่มจากการใหค้ าปรกึษากลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมา 
 3. ผูว้ิจยัชีแ้จงถึงวตัถปุระสงคข์องการใหค้ าปรกึษาในครัง้นีใ้หส้มาชิกกลุ่มทราบ 

ขั้นด าเนินการ 

1. ผูว้ิจยักระตุน้ใหส้มาชิกกลุ่มคิดทบทวนอารมณ ์ความรูสึ้ก และพฤติกรรมที่สมาชิกกลุ่ม 
เคยกระท าต่อตนเองหรือต่อผู้อื่นอย่างไม่เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ถึง
พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มท่ีเคยเกิดขึน้ 

2. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกกลุ่มรว่มกันวิเคราะหพ์ฤติกรรมของตนเองโดยใชก้ระบวนการ  WDEP 
จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มเลือกพฤติกรรมท่ีเคยกระท าอย่างไม่เหมาะสม จนส่งผลกระทบต่อผู้อื่น  
และสังคม มา 1 พฤติกรรม โดยผูว้ิจัยอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ WDEP ใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้กิด
ความเขา้ใจ ดงันี ้
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กระบวนการ WDEP 
W (Wants) ส ารวจความต้องการของสมาชิก โดยการถามสมาชิกว่า 

“สมาชิกต้องการอะไร” ผู้วิจัยจะตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกได้คิด ได้ไตร่ตรองถึงส่ิงท่ีเขา
ปรารถนาไดเ้ปิดเผยโลกส่วนตวั  

D (Direction and doing) ส ารวจทิศทาง หรือแนวทาง และการปฏิบัติ
ของสมาชิก เน่ืองจากการใหค้ าปรึกษาแบบเผชิญความจริง ใหค้วามส าคัญกับพฤติกรรม ซึ่งการ
ส ารวจทิศทาง หรือแนวทางจะช่วยให้สมาชิกเลือกวิถีทางหรือแนวทางท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการที่พึงพอใจของตนเองไดม้ากขึน้ 

E (Evaluation) การประเมิน โดยใหส้มาชิกประเมินพฤติกรรมของตนเอง
ในปัจจบุันว่าสมหวังในส่ิงท่ีตอ้งการหรือไม่ และพฤติกรรมนั้นจะน าไปสู่ทิศทางท่ีผูบ้ริการตอ้งการ
หรือไม่ 

P (Planning) การวางแผน เพื่อชีน้  าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ ์
ความรูสึ้ก และพฤติกรรมของตนเอง ในกระบวนการนีเ้มื่อสมาชิกกลุ่มตดัสินใจแลว้ว่า อะไรคือส่ิง
ท่ีเขาตอ้งการจะเปล่ียนแปลง ขั้นต่อไปผูว้ิจัยและสมาชิกกลุ่มจะวางแผนร่วมกันเพื่อปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมเป้าหมาย แสดงใหเ้ห็นว่าสมาชิกกลุ่มมีความสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเอง เห็นความส าคัญและคุณค่าของตนเอง มีความรบัผิดชอบ และเชื่อมั่นในการกระท าของ
ตนเอง  

3. ผู้วิจัยแจกใบกิจกรรม WDEP ดินสอ และยางลบให้สมาชิกกลุ่มให้สมาชิกกลุ่ม 
คนละ 1 แผ่น  

4. ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มประเมินพฤติกรรมและความต้องการของตนเอง โดยให้
ความส าคัญกับพฤติกรรม และส่ิงท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันมากกว่า “อารมณ์” แล้วช่วยกันวางแผน  
แนวทางการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีตั้งอยู่บนฐานของความจริง และหลักความถูกต้องตาม
ศีลธรรม 

5. ผู้วิจัยใหส้มาชิกกลุ่มแต่ละคนเล่าถึงกระบวนการ WDEP ของตนเองใหเ้พื่อนสมาชิก
กลุ่มฟัง แลว้ให้เพื่อนสมาชิกกลุ่มช่วยกันเสนอแนะเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผน 
และใหส้มาชิกกลุ่มรว่มกนัใหก้ าลงัใจแก่เพื่อนสมาชิกกลุ่มดว้ยกนั  

6. ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปถึงส่ิงท่ีสมาชิกกลุ่มร่วมกันอภิปรายแนวทาง  
ในเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตระหนักในความรับผิดชอบต่ออารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง  
เพื่อลดการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมท่ีเกิดขึน้ในอนาคต 
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7. ผู้วิจัยชี ้แจงให้สมาชิกกลุ่มเห็นความเชื่อหรือความคิดบางอย่างท่ีเป็นตัวฉุดรั้ง  
การเปล่ียนแปลง โดยมอบหมายการบ้านร่วมกับสมาชิกกลุ่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ท่ีสมาชิกกลุ่ม
จะตอ้งกลา้ท่ีจะเปลี่ยนแปลง และใหบ้นัทึกว่าเมื่อไปปฏิบติัตามแผนนัน้แลว้เป็นอย่างไรบา้ง แผนท่ี
วางไวไ้ดผ้ลหรือไม่ มีผลอย่างไรกบัการตอบสนองส่ิงท่ีเกิดขึน้ได ้

ขั้นยุติ 

1. ผูว้ิจัยให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู ้และบอกว่าตนเองไดร้บัอะไรและไดใ้ห้
อะไรกบักลุ่ม พรอ้มทัง้บอกความรูสึ้กจากการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้ 
 2. ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มสอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ เพิ่มเติม ท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 3. ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน พรอ้มท าการนดัหมาย เวลา และสถานท่ีในการ
ท าใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ต่อไป 
 

การประเมินผล 

 1. ผูว้ิจัยสังเกตจากการตัง้ใจ การมีส่วนร่วม การกลา้เปิดเผยตนเอง การใหค้วามร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็นและการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 2. ผูว้ิจยัสงัเกตจากการสรุปของสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการไดร้บัค าปรกึษา
กลุ่มครัง้นี ้
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กระบวนการ WDEP 

W (Wants) ส ารวจความต้องการของสมาชิก 
D (Direction and doing)  

ส ารวจทศิทาง หรือแนวทาง และการปฏิบัตขิองสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

E (Evaluation) การประเมิน โดยให้สมาชิก
ประเมินพฤติกรรมของตนเองในปัจจุบัน 

P (Planning) การวางแผน 
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป้าหมาย 
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มคร้ังที่ 8 
(ส าหรับผู้วจิัย) 

 

1. กระแสของกลุ่มในการใหค้ าปรกึษา 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 
2. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
3. แนวทางการแกไ้ข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
4. ส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการท ากลุ่ม 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคม 

หัวข้อเร่ือง : การเสริมสรา้งการสรา้งสมัพนัธภาพ (Relationship skill) 

คร้ังที่ 9 

แนวคิดส าคัญ 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีการให้ปรึกษากลุ่มแบบการวิเคราะห์การส่ือสารสัมพันธ ์
(Transactional Analysis Group Counseling) เป็นการช่วยให้สมาชิกกลุ่มสามารถประเมิน
ตนเอง และสภาพการณ์ต่าง ๆ ช่วยให้สมาชิกกลุ่มตระหนักรูใ้นลักษณะสัมพันธภาพท่ีตนใชก้ับ
ผู้ใดและในสถานการณ์ใด เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้เห็นว่าส่ิงท่ีเขาแสดงออก จะส่งผลต่ออีกคน
อย่างไร หากพบบริบทท่ีไม่เหมาะสม ก็ยอมรับและปรับปรุงแก้ไขเพื่อท าให้ตนเองเป็นผู้ท่ีมี
ศกัยภาพต่อไป (พชัราภรณ ์ ศรีสวสัด์ิ, 2561) ซึ่งผูว้ิจัยไดใ้ชเ้ทคนิคต่าง ๆ ไดแ้ก่ เทคนิคการอธิบาย
(Explanation) และเทคนิคการยกตวัอย่างประกอบการอธิบาย (Illustration) 

เทคนิคที่ใช ้

ผู้วิจัยได้ยึดแนวคิดทฤษฎีการให้ปรึกษากลุ่มแบบการวิเคราะห์การส่ือสารสัมพันธ ์  
โดยใชเ้ทคนิคตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้

1. เทคนิคการอธิบาย (Explanation) เป็นวิธีการท่ีผูว้ิจัยตอ้งการใหส้มาชิกกลุ่มทราบว่า
เพราะเหตุใดสมาชิกกลุ่มจึงมีพฤติกรรมอย่างท่ีสมาชิกกลุ่มเป็นอยู่ เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้ขา้ใจ
พฤติกรรมของตนเองถกูตอ้งชดัเจนขึน้  

2. เทคนิคการยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย ( Illustration) เป็นวิ ธีการช่วยลด
ความเครียดแก่สมาชิกกลุ่มกลุ่มในขณะท่ีผูน้  ากลุ่มอธิบาย การยกตัวอย่างควรเป็นตัวอย่างท่ีมี
ชีวิตชีวา มีแง่มมุท่ีเด่นชดั และเป็นไปในเชิงสรา้งสรรค ์

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถสรา้งสัมพันธภาพและรกัษาสัมพันธภาพกับผูอ้ื่นไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการท างาน สามารถขอและให้ความช่วยเหลือ
ผูอ้ื่นรวมทัง้สามารถอธิบายวิธีการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคลได้ 
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เวลาที่ใช้  :  60 นาที 

อุปกรณ ์ 
 - กระดาษ A4 
 - ปากกา / ดินสอ 

วิธีการด าเนินการ 

ขั้นเร่ิมต้น 

 1. ผูว้ิจยักล่าวทกัทายสมาชิกกลุ่มเพื่อสรา้งความพรอ้มในการเริ่มการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 2. ผูว้ิจยัทบทวนการใหค้ าปรกึษากลุ่มและประสบการณใ์นครัง้ท่ีผ่านมา 
 3. ผู้วิจัยใช้ค าถามว่า “วันนี้สมาชิกกลุ่มจะเปล่ียนแปลงอะไรเกี่ยวกับตนเองบ้าง”  
ซึ่งค าถามนี ้ไม่ไดใ้หพู้ดถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากส่ิงท่ีสมาชิกกลุ่มคาดหวังในอนาคต แต่เป็น
การใหค้วามส าคญักบัการกระท าในปัจจบุนัของสมาชิกกลุ่มท่ีจะน ามาเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม  

ขั้นด าเนินการ 

1. ผู้วิจัยชวนสมาชิกพูดคุยถึงการตระหนักหรือการเห็นความส าคัญของการสรา้งและ
รกัษาสัมพันธภาพกับคนอื่น ท่ีเนน้เร่ืองการส่ือสารซึ่งเป็นหน่ึงในการสรา้งและรกัษาสัมพันธภาพ
กบัคนอื่น 

2. ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่ม ท าแบบส ารวจบุคลิกภาพ ตามทฤษฎีการวิเคราะห์การติดต่อ
สมัพนัธ ์(TA) ผูว้ิจยัแจง้จดุประสงคแ์ละอธิบายวิธีการท าแบบส ารวจ แลว้ใหส้มาชิกกลุ่มท า  

3. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกนัแปลผลการส ารวจจากแบบส ารวจบุคลิกภาพ ตามทฤษฎี
การวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ (TA) และร่วมกันอภิปรายผล เพื่อสะท้อนให้สมาชิกกลุ่มรูจ้ัก
ตนเอง 

4. ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการอธิบาย (Explanation) เกี่ยวกบัการส่ือสารตามทฤษฎีการวิเคราะห์
การติดต่อสัมพันธ์ (TA) โดยได้แบ่งลักษณะการส่ือสารของบุคคลออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
ลกัษณะพฤติกรรมแบบพ่อแม่ (P) ลกัษณะพฤติกรรมแบบผูใ้หญ่ (A) และลักษณะพฤติกรรมแบบ
เด็ก (C)   

5. ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มท ากิจกรรม “ช่วยกันคิด” โดยให้สมาชิกกลุ่มจับคู่กิจกรรมละ  
2 คน แลว้ช่วยกนัคิดสถานการณก์ารส่ือสารอย่างสอดคลอ้งเพื่อสรา้งสมัพันธภาพกบับุคคลต่าง ๆ 
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ในชีวิตประจ าวัน เขียนบทสนทนาท่ีแสดงถึงการส่ือสารอย่างสอดคล้อง โดยมีสถานการณ์ 
ท่ีก าหนดให ้ดงันี ้

➢ คู่ท่ี 1  สนทนากบัพ่อแม่และบุคคลในครอบครวั 
➢ คู่ท่ี 2  สนทนากบัเพื่อน ๆ ในหอ้งเรียน 
➢ คู่ท่ี 3  สนทนากบัครูประจ าชัน้ 
➢ คู่ท่ี 4  สนทนากบัเพื่อนท่ีท ารายงานกลุ่มเดียวกนั    

ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการยกตวัอย่างประกอบการอธิบาย โดยน าเสนอตวัอย่างดงันี้ 
 (A) พ่อ  : วนัอาทิตยไ์ปท าบุญกนัไหมเธอ 

       (C) แม่  : ฉันไม่ว่างใครอยากจะไปก็เชิญตามสบาย 
 (A) พ่อ :  พดู ดี ๆ ก็ไดไ้ม่ว่างกบ็อกกนัดี ๆ 
 (A) แม่ :  ฉันขอโทษฉันก าลงัเครียด  
 (A) พ่อ  : แลว้ตกลงเธอจะไปกบัฉันไดไ้หม  
 (A) แม่  :  ไวไ้ปวนัอาทิตยห์นา้ไดไ้หม ฉันจะไดไ้ปดว้ย   
 (A) พ่อ :  ก็ได ้อาทิตยห์นา้เราไปท าบุญกนั 

6. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกกลุ่มเล่าบทสนทนาของคู่ตนเอง จนครบทกุคน แลว้รว่มกนัวิเคราะหว์่า
สถานการณ์ใดจะน าไปสู่ความขัดแย้ง และสถานการณ์ใดท่ีส่ือสารได้สอดคล้อง เพราะเหตุใด 
(แนวทางในการสนทนา ชวนใหส้มาชิกกลุ่มตระหนกัว่าสาเหตสุ าคญัประการหน่ึงของความขดัแยง้
เกิดจากการส่ือสารท่ีไม่สอดคลอ้งกันท าใหไ้ม่สามารถท าความเขา้ใจกันได ้เป็นเร่ืองปกติท่ีคนเรา
อาจมีความคิดท่ีไม่ตรงกัน แต่ถา้สมาชิกกลุ่มสามารถส่ือสารกันได้อย่างสอดคล้องความขัดแย้ง  
ก็จะลดลง) 

7. ผูว้ิจยัสอบถามสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกบัการส่ือสารท่ีดี หากมีเพื่อนพูดจาไม่ดี หรือลอ้เลียน
เรา เราจะมีวิธีการแกไ้ขอย่างไร และจะมีวีป้องกนัในอนาคตอย่างไร 

8. ผูว้ิจยัสรุป ทฤษฎีการวิเคราะหก์ารติดต่อสมัพนัธว์่า พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นจะเปล่ียนไปตามสถานการณ ์สมาชิกกลุ่มจะตอ้งรูว้่า
เมื่อไรควรจะมีพฤติกรรมแบบพ่อแม่ แบบผูใ้หญ่ หรือแบบเด็ก การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเช่นนี ้
ท าให้สมาชิกกลุ่มเข้ากับคนอื่นในสังคมได้ จึงนับว่าเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ถ้าสมาชิกกลุ่ม
สามารถปรบัใชพ้ฤติกรรมแต่ละแบบไดอ้ย่างเหมาะสมก็นบัไดว้่ามีบุคลิกภาพ และมนษุยสมัพนัธดี์ 
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ขั้นยุติ 

1. ผูว้ิจัยให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู ้และบอกว่าตนเองไดร้บัอะไรและไดใ้ห้
อะไรกบักลุ่ม พรอ้มทัง้บอกความรูสึ้กจากการเขา้รว่มการใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้นี ้ 
 2. ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มสอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ เพิ่มเติม ท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 3. ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน พรอ้มท าการนดัหมาย เวลา และสถานท่ีในการ
ท าใหค้ าปรกึษากลุ่มครัง้ต่อไป 
 

การประเมินผล 

 1. ผูว้ิจัยสังเกตจากการตัง้ใจ การมีส่วนร่วม การกลา้เปิดเผยตนเอง การใหค้วามร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็นและการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 2. ผูว้ิจยัสงัเกตจากการสรุปของสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการไดร้บัค าปรกึษา
กลุ่มครัง้นี ้
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มคร้ังที่ 9 
(ส าหรับผู้วจิัย) 

 

1. กระแสของกลุ่มในการใหค้ าปรกึษา 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 
2. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
3. แนวทางการแกไ้ข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
4. ส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการท ากลุ่ม 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางอารมณแ์ละสังคม 

หัวข้อเร่ือง : ปัจฉิมนิเทศ 

คร้ังที่ 10 

แนวคิดส าคัญ 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีให้การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง โดยใช้
เทคนิค 1) การฟังอย่างใส่ใจ (Active listening) 2) การเงียบ (Silence) 3) การสะท้อนความรูสึ้ก
(Reflection of feeling) (พัชราภรณ ์ ศรีสวัสด์ิ, 2561) การใหค้ าปรึกษาครัง้นี ้เพื่อใหส้มาชิกกลุ่ม
มุ่งเปล่ียนแปลงทางดา้นอารมณ ์ความคิด และความรูสึ้ก เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ใหม่ อีกทัง้ยังเป็นการส่งเสริมและใหก้ าลังใจสมาชิกกลุ่มใหส้ามารถเผชิญกบัความจริงหลังจากมี
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกลุ่มมาแล้ว และน าส่ิงท่ีได้เรียนรู ้จากการเข้าร่วมกลุ่มน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัอย่างเหมาะสม และด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ  

เทคนิคที่ใช ้

ผูว้ิจัยไดย้ึดแนวคิดทฤษฎีใหก้ารใหค้ าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง โดยใช้
เทคนิคตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้

1. การฟังอย่างใส่ใจ (Active listening) เป็นการแสดงถึงความใส่ใจของผู้วิจัยเพื่อรบัรู ้
ความคิด อารมณ ์ความรูสึ้กของสมาชิกกลุ่ม และมีการตอบรบัอย่างเหมาะสม 

2. การเงียบ (Silence) เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ร้บัค าปรกึษาไดอ้ยู่กบัตวัเอง ไดใ้ชค้วามคิด 
ไดส้ัมผสัอารมณ์ความรูสึ้กของตน จะท าใหผู้ร้บัค าปรึกษามีความเขา้ใจตนเอง เขา้ใจปัญหาของ
ตนเองมากยิ่งขึน้ 

3. การสะท้อนความรูสึ้ก (Reflection of Feeling) เป็นการแสดงถึงความคิด อารมณ ์
ความรูสึ้กของผูร้บัค าปรึกษาท่ีแสดงออกมาโดยภาษาพูดและภาษาท่าทาง และส่ือความรูสึ้กนั้น
กลบัไปแก่ผูร้บัค าปรกึษาดว้ยภาษาพดูท่ีเหมาะสม ชดัเจน 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้สรุปส่ิงท่ีเรียนรูจ้ากการเขา้รบัการให้ค าปรึกษากลุ่ม ตลอดจน
แนวทางในการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 
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2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ประเมินผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
ทางอารมณแ์ละสงัคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 

เวลาที่ใช้  :  60 นาที 

อุปกรณ ์
 

- กระดาษรูปหวัใจ 
- ดินสอ / ปากกา / ยางลบ 

วิธีการด าเนินการ 

ขั้นเร่ิมต้น 

 1. ผูว้ิจยักล่าวทกัทายสมาชิกกลุ่มเพื่อสรา้งความพรอ้มในการเริ่มกลุ่ม 
 2. ผู้วิจัยพูดคุยเกี่ยวกับผลของการเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่มในครั้งท่ีผ่านมาถึง
ความรูสึ้ก และการเปล่ียนแปลงเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดท้บทวนถึงการเขา้กลุ่มท่ีผ่านมา 
 3. ผู้วิจัยบอกถึงวัตถุประสงค์ของการเข้ากลุ่มในครั้งนี ้ เพื่อยุติการให้ค าปรึกษาและ  
เพื่อสรุปส่ิงท่ีเรียนรูจ้ากการเขา้รบัการใหค้ าปรกึษากลุ่ม ตลอดจนแนวทางในการน าไปประยกุตใ์ช้
ในการด าเนินชีวิต 

ขั้นด าเนินการ 

1. ผู้วิจัยและสมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปส่ิงท่ีไดร้ับในการร่วมเขา้รบัการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
เพื่อเสริมสรา้งการเรียนรูท้างอารมณแ์ละสังคม ในหวัขอ้ดงันี ้1) ส่ิงท่ีไดร้บัตลอดการเขา้รว่มกลุ่ม 
2) ความเปล่ียนแปลงต่อตนเองท่ีเกิดขึ ้น และ 3) ส่ิงท่ีสมาชิกกลุ่มสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
 2. ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มได้คิด ทบทวน และแลกเปล่ียนประสบการณ์ ผ่านการเล่าของ
สมาชิกกลุ่มแต่ละคน เพื่อใหก้ระบวนการกลุ่มส าเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี และเพื่อประเมินเป้าหมายของ
กลุ่มรวมถึงประสบการณข์องสมาชิกกลุ่มกลุ่ม 
 3. ผูว้ิจยัแจก “กระดาษรูปหัวใจ” ใหส้มาชิกกลุ่มแต่ละคนเขียนชื่อตนเองลงบนกระดาษ
ท่ีได้รบั จากนั้นใหส้มาชิกกลุ่มแต่ละคนเขียนความรูสึ้กยินดีท่ีมีต่อกัน ดว้ยการใชค้ าพูดทางบวก
ใหแ้ก่กัน เพื่อเก็บความทรงจ าดี ๆ ความประทับใจ ไวเ้ป็นก าลงัใจเวลาท่ีเกิดความทอ้แท ้หมดหวัง 
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ไรพ้ลังใจ ลองหยิบกระดาษรูปหัวใจนีข้ึน้มาอ่าน หรือจะติดกระดาษรูปหวัใจนีไ้วใ้นท่ีท่ีเราสามารถ
มองเห็นได้ง่าย เมื่อสมาชิกกลุ่มทุกคนเขียนวนกันไปจนครบถึงกระดาษของชื่อตนเอง ให้อ่าน
ความรูสึ้กยินดีท่ีเกิดขึน้ภายในกลุ่ม เพื่อตระหนักเห็นความส าคัญของบุคคลรอบขา้งท่ีดีมีส่วน
ส าคญักบัสมาชิกกลุ่ม 
 4. ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันประเมินส่ิงท่ี ได้รับของกิจกรรม ท่ีผ่านมาว่าบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าไม่เพราะเหตุใด มีกิจกรรมใดบ้างท่ีประสบผลส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ 
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้สะท้อนความคิด ความรูสึ้ก ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกลุ่มท่ีผ่านมา  
ซึ่งผู้วิจัยใช้การฟังอย่างตั้งใจ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มเกิดความรูสึ้กของการเป็นส่ วนหน่ึง 
ของกลุ่มและมีส่วนรว่มในความรบัผิดชอบนัน้ 
 
ขั้นยุติ 

1. ผู้วิจัยใหก้ าลังใจ และเสริมแรงแก่สมาชิกกลุ่มในการน าวิธีการต่าง ๆ ไปปรบัใช ้และ
มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง กล่าวชื่นชมสมาชิกกลุ่มท่ีมีความรบัผิดชอบและใหค้วามรว่มมือในการ
ใหค้ าปรกึษากลุ่มดว้ยดีตลอดมา จนท าใหส้มาชิกกลุ่มส าเร็จตามเป้าหมายในการเสริมสรา้งการ
เรียนรูท้างอารมณแ์ละสงัคม 

2. ผูว้ิจัยเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดพู้ดส่ิงท่ีติดคา้งอยู่ภายในใจก่อนยติุการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
(ถา้มี) 

3. ผูว้ิจัยกล่าวยุติกลุ่มดว้ยการขอบคุณสมาชิกกลุ่มในความรบัผิดชอบของสมาชิกกลุ่ม 
และการใหค้วามรว่มมือของสมาชิกกลุ่ม 
 
การประเมินผล 

 1. ผูว้ิจัยสังเกตจากการตัง้ใจ การมีส่วนร่วม การกลา้เปิดเผยตนเอง การใหค้วามร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็นและการใหค้ าปรกึษากลุ่ม 
 2. ผูว้ิจยัสงัเกตจากการสรุปของสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการไดร้บัค าปรกึษา
กลุ่มครัง้นี ้
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มคร้ังที่ 10 
(ส าหรับผู้วจิัย) 

 

1. กระแสของกลุ่มในการใหค้ าปรกึษา 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 
2. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
3. แนวทางการแกไ้ข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
4. ส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการท ากลุ่ม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล สภุารตัน ์พฒันแหวว 
วัน เดือน ปี เกิด 22 กุมภาพนัธ ์2536 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลยัศรีนค

รินทรวิโรฒ  
การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 198/5 หมู่บา้นพารค์เวย ์เอลีฟ ถนนรามค าแหง 190/1 แขวงมีนบุรี เขตมีน
บุรี กรุงเทพมหานคร   
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