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การวิจัยครัง้นี ม้ีความมุ่งหมายเพื่อ  1) ศึกษาพลังอ านาจในตนเองของนักเรียนระดับชัน้

มธัยมศึกษาตอนต้น และ 2) เปรียบเทียบพลังอ านาจในตนเองของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นก่อน
และหลงัการให้ค าปรึกษากลุ่ม กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการศึกษาพลงัอ านาจในตนเอง เป็นนกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 480 
คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย และ กลุ่มที่ 2 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง ได้จากการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นนกัเรียนที่มีคะแนนพลงัอ านาจในตนเองตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา และสมคัร
ใจเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม จ านวน 8 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบวดัพลงัอ านาจในตนเอง มี
ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .93  และ 2) การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง ที่ผ่านการ
พิจารณาจากผู้ เชี่ยวชาญ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั ผลการวิจยัพบว่า 1) พลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้นในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ และองค์ประกอบรายด้านประกอบด้วย ความสามารถที่จะควบคมุหรือ
จดัการสถานการณ์ได้ ด้านความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง ด้านการพฒันาตนเอง และด้านการเพิ่ม
เป้าหมายในชีวิตของตนเอง อยู่ในระดบัมากที่สดุ และ 2) หลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนพลังอ านาจในตนเอง สูงกว่าก่อนเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 

 
ค าส าคญั : นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น, การให้ค าปรึกษากลุม่, พลงัอ านาจในตนเอง 
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The purposes of this research were as follows: (1) to study self-empowerment among 

junior high school students; and (2) to compare the self-empowerment of junior high school students 
before and after participating in group counseling. The subjects were divided into two groups: the 
first group consisted of 480 students studying in junior high school at the Under the Office of 
Secondary Education Service Area, Bangkok.The second group were selected by a purposive 
sampling method in which the participants in the first group of students who had a self-empowerment 
score in the 25th percentile and willing to take part in a program with eight students. The research 
instruments used in this study included the following: (1) the self-empowerment scale; and (2) self-
empowerment group counseling. The statistics used to analyze the data were mean, standard 
deviation and a dependent t-test. The research results were as follows: (1) the self-empowerment of 
junior high school students as a whole was at a high level. An analysis of the aspect of self-
empowerment showed that the sense of mastery, sense of satisfaction, self-development, and sense 
of purpose in life at the highest level; and (2) the scores of the experimental group after the study 
was higher than before the experiment at a statistically significant level of .01 

 
Keyword : Junior hight school student, Group counseling, Self-empowerment 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

ในการวิจัยครัง้นีด้ าเนินไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์   ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง และ อาจารย์ ดร. ครรชิต แสนอุบล อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ ที่กรุณาให้ความรู้และแนวทาง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจยั 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร ที่ได้กรุณามาเป็นประธาน
กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่ กรรมการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะเพื่อให้งานวิจัยนีส้มบูรณ์ยิ่งขึน้ และขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ  รองศาสตราจารย์.ดร.สกล วรเจริญศรี 
และ อาจารย์ ดร.อสมา คัมภิรานนท์ และคณาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
และคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิ ประสาทวิชาแก่ผู้วิจยั ตลอดจนการศึกษาตามหลกัสตูรนี  ้ท าให้
ผู้วิจยัมีความรู้ความสามารถที่สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เสียสละเวลาในการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือวิจัย จาก อาจารย์ ดร.อสมา คัมภิรานนท์ อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่  และ
อาจารย์นภทัร พันธ์คง ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพฒันาเคร่ืองมือ
วิจยัครัง้นี ้

ขอขอบคุณคุณครูแนะแนวจากโรงเรียนโยธินบูรณะ  โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสน
วิทยาลัย 2 โรงเรียนราชวินิตมัธยม และโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ 
อ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมลูเป็นอย่างดี ผู้วิจยัรู้สึกซาบซึง้เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคณุกลุ่ม
ตวัอย่างที่ให้ความร่วมมือในการท าวิจยั สง่ผลให้งานวิจยัสามารถด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน 

ที่ส าคญัที่สุดผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุพ่อ แม่ ที่ให้ความรัก คอยสนับสนุนเป็นอย่างดีใน
ทกุด้าน คอยเป็นพลงัใจและช่วยดแูลตลอดการท างานวิจยั 

ท้ายที่สดุนี ้คณุค่าและประโยชน์อนัพึงเกิดจากปริญญานิพนธ์เล่มนี  ้ ผู้วิจยัขอมอบแด่บิดา
มารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีอปุการคณุทกุท่าน ด้วยความเคารพ 
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บทท่ี 1  

บทน า 

พลงัอ านาจในตนเองเป็นพลงัอ านาจที่อยู่ภายในตัวบุคคล โดยพลงัอ านาจนัน้จะเป็นตัว
ประตุ้นให้บุคคลค้นพบกับความต้องการภายในจิตใจของตนเอง น าไปสู่การค้นพบแนวทางที่จะ
พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  คิฟเฟอร์ (ชนิษฎา สุรเดชาวุธ, 2553)ให้ความหมายไว้ว่า 
การเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลที่มีความเสียอ านาจให้เกิด
การรับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริง และพร้อมที่จะแก้ปัญหาของตนเองได้ รวมถึงรอดเวล (Rodwell, 1996, 
p. 306) ได้นิยามความหมายของพลงัอ านาจในตนเองว่าเป็นกระบวนการของความสามารถใน
การส่งผ่านอ านาจจากบุคคลหรือกลุ่มคนไปสู่ผู้ อ่ืน โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือ โดยวิธีการนัน้
ประกอบไปด้วย อ านาจความรับผิดชอบ การมีอิสระในการเลือกและการให้อ านาจ อีกทัง้ (สมชาย 
เทพแสง, 2553) กลา่วไว้ว่า ในสงัคมยคุใหม่นัน้การส่งเสริมพลงัอ านาจในตนเองถือเป็นหลกัการที่
ส าคญัในการบริหารจดัการต่างๆ เนื่องจากการเพิ่มพลงัอ านาจเป็นการกระตุ้นและสร้างก าลงัใจให้
บุคคลเกิดพลงัในการด าเนินงาน เพื่อน าศักยภาพรวมไปถึงขีดความสามารถของตนเองมาใช้ใน
การพฒันางานที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

การศึกษาพลงัอ านาจในตนเองเป็นสิ่งที่ก าลงัได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้บุคคลมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง  มี
ความรู้สึกภาคภูมิใจรวมไปถึงค้นพบความสามารถหรือความถนัดของตนเอง น าไปสู่การพัฒนา
ตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้  โดยองค์ประกอบของพลงัอ านาจแห่งตนนัน้มี
นกัการศกึษาและนกัวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงเอาไว้มากมาย เช่น ก๊ิบสนั(Gibson, 1993, pp. 
293-294) ได้แบ่งองค์ประกอบพลงัอ านาจในตนเองเป็น 4 องค์ประกอบด้วยกนั คือ ความสามารถ
ที่จะควบคุมหรือจัดการสถานการณ์ได้ ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง การพัฒนา
ตนเอง และการเพิ่ ม เป้ าหมายในชี วิต  ดัง เช่น  แคทธาลี  (Cathalie, 2007 ) กล่าวไว้ว่า                 
การเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองนัน้ จะช่วยให้บุคคลเกิดการยอมรับนบัถือตนเอง และที่ส าคัญ
ยังช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และเกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี ้   
ครอสบี ้(Crosby, 1992) ยงักลา่วอีกว่า การเพิ่มพลงัอ านาจช่วยให้บคุคลมีพลงัในการท างานที่มุ่ง
ให้เกิดผลงานที่มีคณุภาพ และเป็นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้น ากลุ่มและสมาชิก
ภายในกลุ่ม สอดคล้องกับ แมนเด (สุรีย์ กาญนวงศ์, 2546) ที่ได้สรุปไว้ว่า บุคคลที่ได้รับการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ จะมีลักษณะโดดเด่น 3 อย่าง คือ มีความรับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่และ
การตระหนกัถึงภาระหน้าที่ ทัง้นีจ้ากการศกึษาความหลากหลายขององค์ประกอบของพลงัอ านาจ
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ในตนเอง ผู้ วิจัยจึงได้สร้างความหมายของการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองตามแนวความคิด
ของกิ๊บสนั (Gibson, 1993, pp. 293-294) 

โดยในปัจจุบันสังคมมักจะมุ่งความส าคัญไปที่การพัฒนาศักยภาพของบุคคลใน
สงัคม เพื่อให้บุคคลสามารถน าความรู้และความสามารถที่ตนเองมีมาช่วยพัฒนาและเดินหน้า
ขบัเคลื่อนสงัคมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า แต่ในขณะเดียวกันบุคคลเองก็ต้องเกิดการปรับตวัต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆในสงัคมอยู่ตลอดเวลา อนัส่งผลท าให้บุคคลจะต้องเกิดกระบวนการในการ
เสริมสร้างพลงัในตนเอง เพื่อให้มีความพร้อมและมีความสามารถในการท างานและการด าเนิน
ชีวิต  และนักเรียนถือว่าเป็นเยาวชนที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และควรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลให้เหมาะสมกับช่วงวัยและความต้องการในการเรียนรู้หรือพัฒนา ดังที่ 
(จุฑารัตน์ เปลวทอง, 2551) กล่าวว่า การที่บุคคลที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้ชุมชนและสังคม
โดยรวมเจริญก้าวหน้า เด็กและเยาวชนเป็นความหวงั และเป็นอนาคตของประเทศ สงัคมต้องการ
บุคคลที่มีคณุค่าเพื่อเป็นทรัพยากรณ์บุคคลที่ส าคญัในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และการที่จะ
พัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพได้นัน้ ควรเร่ิมพัฒนาตัง้แต่วัยเด็ก ทัง้ทางด้านจิตใจ ร่างกาย  อารมณ์
และสติปัญญาเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคณุภาพต่อไป 

จากการสอบถามและสัมภาษณ์เบือ้งต้นกับนักเรียนและคุณครูแนะแนวพบว่า  
นกัเรียนบางส่วนในหลายโรงเรียนมีความรู้สึกไม่พอใจกบัความสามารถของตนเอง รู้สึกว่าตนเอง
ไม่มีคุณค่า ไม่สามารถแก้ไขกับปัญหาและสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในชีวิตของตนเองได้ รวมทัง้ไม่
สามารถหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดสภาวะความเครียดและกดดัน มี
ภาวะของโรคซึมเศร้าในนักเรียนบางคน นักเรียนหลายคนจึงหาทางออกด้วยการมาพบคุณครู
ประจ าชัน้และคณุครูแนะแนวเพื่อขอรับค าปรึกษา ในบางกรณีที่มีสภาวะค่อนข้างหนกัก็จ าเป็นที่
จะต้องติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก  เพื่อรับนักเรียนไปดูแลและรักษาต่อไป โดยสภาพ
ปัญหาดงักลา่วยงัสง่ผลต่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนกัเรียนอีกด้วย 

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัมีความสนใจที่จะศึกษาการเสริมสร้างพลงั
อ านาจในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความรู้สึกพึงพอใจในความสามารถของตน สามารถ
ควบคุมหรือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึน้ในชีวิตของตน  เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  อีกทัง้สามารถตัง้เปา้หมายในชีวิตของตนได้ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นมีพลงัอ านาจในตนเองเพิ่มขึน้หลงัเข้าร่วมโปรแกรม

การให้ค าปรึกษากลุม่ 

ค าถามการวิจัย 
1. ผลของแบบวัดพลงัอ านาจในตนเองทัง้ 4 ด้าน  คือ ความสามารถที่จะควบคุมหรือ

จัดการสถานการณ์ได้ การยอมรับและตระหนักในตนเอง  ความพึงพอใจในความสามารถของ
ตนเอง การก าหนดชีวิตตวัเอง  การพฒันาตนเอง การเพิ่มเป้าหมายในชีวิตของตนเอง อยู่ในระดบั
ใด 

2. ให้ค าปรึกษากลุ่ม สามารถเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นได้หรือไม่ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้วตัถปุระสงค์ของการวิจยั  ดงันี ้

1. เพื่อศกึษาระดบัพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

2. เพื่อศกึษาผลของการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลของการวิจยัในครัง้นีจ้ะท าให้ทราบถึงระดบัพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้น และให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โดยการให้ค าปรึกษากลุม่ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 กลุ่ม 2 จ านวน 14 
โรงเรียน  มีนกัเรียนจ านวนทัง้สิน้  11,161  คน 
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กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั 

กลุม่ตวัอย่างที่น ามาใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย  2  กลุม่  ดงันี ้  
1. กลุ่มตวัอย่างที่ผู้วิจยัน ามาเพื่อศึกษาพลงัอ านาจในตนเอง เป็นนกัเรียนที่ก าลงัศึกษา

อยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 1   จ านวน 11,161 คน     

2. กลุ่มตวัอย่างที่ผู้วิจยัใช้ ในการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง
ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  
โดยพิจารณาจากนกัเรียนที่มีคะแนนพลงัอ านาจในตนเองต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 จ านวน  8  คน   

ตวัแปรที่ศกึษา 
ตวัแปรต้น      ได้แก่    โการให้ค าปรึกษากลุม่ 
ตวัแปรตาม  ได้แก่    พลงัอ านาจในตนเอง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. พลังอ านาจในตนเองของนักเรียน หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของ

นกัเรียน ต่อการมีความสามารถในการควบคมุจดัการปัจจยัต่าง ๆ พร้อมทัง้รับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริง 
และพร้อมที่จะพฒันาศกัยภาพ อนัน าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลตุามเป้าหมายที่วาง
ไว้ โดยที่องค์ประกอบของพลงัอ านาจในตนเองประกอบด้วย 4 ดงันี ้ 

1.1  ความสามารถที่จะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้ (Sense of Mastery)  
หมายถึง  การท่ีนกัเรียนรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง พร้อมต่อการเผชิญสถานการณ์ปัญหา
และสามารถควบคมุตวัเองให้ท าสิ่งต่างๆ  ได้ส าเร็จตามเปา้หมาย  โดยเรียนรู้จากสถานการณ์
ปัญหาและประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม  เพื่อน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ 

1.2  ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง (Sense of Satisfaction)  หมายถึง  
การท่ีนกัเรียนมีความรู้สกึทางบวกต่อตนเอง  เชื่อในความสามารถของตนเอง  มีความมัน่ใจและมี
ก าลงัใจในการเรียนและการท างาน  สง่ผลให้การเรียนและการปฏิบติังานประสบความส าเร็จตาม
เปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

1.3  การพฒันาตนเอง (Self - Development)  หมายถึง  การท่ีนกัเรียนรู้สึกมีพลงัใจ  
สามารถหาแนวทางหรือวิธีการในการพฒันาตนเอง  เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองไปสูส่ิ่งที่ดี  เหมาะสม
และถกูต้องมากขึน้ 
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1.4  การเพิ่มเปา้หมายในชีวิตของตนเอง (Sense of Purpose in life)  หมายถึง  
การท่ีนกัเรียนเกิดการยอมรับนบัถือตนเอง  เห็นคณุค่า  เข้าใจความหมายในชีวิตของตนเองได้
อย่างชดัเจน  ซึง่น าไปสู่การตัง้เปา้หมายในชีวิตของตน 

2. การให้ค าปรึกษากลุ่ม  หมายถึง   กระบวนการช่วยเหลือบุคคลที่ประสบปัญหาหรือ
ต้องการได้รับความช่วยเหลือในเร่ืองๆเดียวกันหรือสภาพปัญหาที่พบคล้ายคลึงกัน  โดยผ่าน
กระบวนการการให้ค าปรึกษาและน าเทคนิคกระบวนการในการให้ค าปรึกษาเข้าไปช่วยให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาสามารถตดัสินใจแก้ปัญหาของตนเองได้ โดยขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่ม ประกอบ
ไปด้วย ขัน้เร่ิม ขัน้ด าเนินการ และขัน้สรุป 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง ของนกัเรียนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้น  มีกรอบแนวคิดดงัต่อไปนี ้
 

             

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม
หวัข้อต่อไปนี ้

1. เอกสารที่เก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 
1.1 ความหมายของการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 
1.2 องค์ประกอบของพลงัอ านาจแห่งตน 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษากลุม่ 

2.1 การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 

2.1.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ 

2.1.2 จดุมุ่งหมายในการให้ค าปรึกษากลุม่ 

2.1.3 ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุม่ 

3.  แนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้ในงานวิจยันี ้
3.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบพิจารณาเหตผุล  อารมณ์และพฤติกรรม 

3.1.1 ธรรมชาติมนษุย์ของทฤษฎีพิจารณาเหตผุล  อารมณ์และพฤติกรรม 
3.1.2 เป้าหมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์

และพฤติกรรม 
3.1.3 บทบาทของผู้ ให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์

และพฤติกรรม 
3.1.4 ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์

และพฤติกรรม 
3.1.5 เทคนิคในการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์

และพฤติกรรม 
3.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบวิเคราะห์บุคคลและองค์ประกอบ 

3.2.1  ธรรมชาติมนษุย์ของทฤษฎีวิเคราะห์บคุคลและองค์ประกอบ 
3.2.2 เป้าหมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะห์บุคคลและ

องค์ประกอบ 
3.2.3 บทบาทของผู้ ให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีวิเคราะห์บุคคลและ

องค์ประกอบ 
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3.2.4 ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีวิเคราะห์บุคคลและ
องค์ประกอบ 

3.2.5 เทคนิคในการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีวิเคราะห์บุคคลและ
องค์ประกอบ 

3.3  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบเผชิญความจริง 
3.3.1  ธรรมชาติมนษุย์ของทฤษฎีเผชิญความจริง 
3.3.2 เปา้หมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบเผชิญความจริง 
3.3.3 บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง 
3.3.4 ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง 
3.3.5 เทคนิคในการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง 

3.4  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบพฤติกรรมนิยม 
3.4.1 ธรรมชาติมนษุย์ของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
3.4.2 เปา้หมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบพฤติกรรมนิยม 
3.4.3 บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
3.4.4 ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
3.4.5 เทคนิคในการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

4.  งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองและการให้ค าปรึกษากลุม่ 
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1.เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพลังอ านาจในตนเอง 
1.1 ความหมายของพลงัอ านาจในตนเอง 

ในพลงัอ านาจในตนเองนัน้มีผู้วิจยัและนกัการศึกษาน ามากลา่วถึงกนัอย่างมาก ซึง่มี
การให้ค าอธิบาย แนวคิด และความหมายไว้หลากหลาย ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้รวบรวมความหมาย
ของพลงัอ านาจในตนเองไว้ดังนี ้

Scott-Ikharo (2014, pp. 133)ได้ให้ความหมายว่าเป็นวีธีการในการเพิ่ม
ความรู้สึก ในความสามารถของตนเองด้วยการพิจารณาถึงสภาพที่ท าให้เกิดการสูญเสียพลัง
อ านาจและจ ากัดความรู้สึกสูญ เสียพลังอ านาจด้วยการสนับสนุนข้อมูล รายละเอียดที่มี
ประสิทธิภาพ 

Kieffer (1983, pp. 9-10) ได้นิยามความหมายของพลังอ านาจในตนเองไว้ว่า 
พลังอ านาจในตนเองคือแนวทางช่วยเหลือบุคคลที่มีความเสียอ านาจให้เกิดการรับรู้ถึงปัญหาที่
แท้จริง และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองได้ 

Rodwell (1996, p. 306)กล่าวว่า พลังอ านาจในตนเองนัน้เป็นวิธีการของ
ความสามารถที่จะส่งผ่านอ านาจจากบุคคลหรือกทืลุ่มคน ไปสู่ผู้ อ่ืน การให้การช่วยเหลือ ซึ่ง
กระบวนการนัน้ประกอบไปด้วย ความรับผิดชอบและอ านาจ  การมีอิสระในการเลือกและการให้
อ านาจ 

ชนิษฎา สุรเดชาวุธ (2553, น. 15) กล่าวว่า พลังอ านาจในตนเองนัน้เป็นการ
สร้างอ านาจจากภายในตัวบุคคล โดยการให้บุคคลค้นพบความต้องการของเขาเองให้สามารถ
พฒันาทกัษะและเกิดความรู้สกึมัน่ใจในการจดัการแก้ไขปัญหาตวัของเขาเอง 

เนตรนิภา จันตระกูลชัย (2557, น. 24-25) กล่าวว่า พลังอ านาจในตนเองเป็น
วิธีการทางสงัคมที่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล โดยเน้นพฤติกรรม ส่งเสริมให้มนุษย์มีพลังอ านาจ 
เข้าใจและค านึงถึงปัญหาที่เกิดขึน้ และสามารถด าเนินการแก้ไขโดยใช้ความรู้ ความสามารถของ
ตนเองซึ่งจะส่งผลให้มนุษย์สามารถจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในชีวิตและมีการวางแนวทาง
พฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ 

เอือ้ทิพย์ คงกระพันธ์ (2561: 12) กล่าวว่า พลังอ านาจนัน้ เป็นกระบวนการ
ภายในที่ ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  รับ รู้ว่าตนเอง
ความสามารถและศกัยภาพในการควบคมุปัจจยัต่างๆ ที่เกิดขึน้ในชีวิตจนเกิดแรงผลกัดนัในตนเอง 
พร้อมต่อการรับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริง และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองและแก้ไขปัญหา
ของตนเอง 
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จากความหมายของพลงัอ านาจในตนเองข้างต้นสรุปได้ว่า  เมื่อมนุษย์ได้รับการ
ส่งเสริมหรือเสริมสร้างพลังภายในจิตใจ จะส่งผลท าให้บุคคลนัน้มีความรู้สึกเชื่อมั่นตนเอง เกิด
ความกล้าที่จะวางแผนในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึน้ รวมทัง้ค้นพบความต้องการของตนเอง 
และท าในสิ่งที่ต้องการได้ส าเร็จ 

1.2 องค์ประกอบของพลงัอ านาจในตนเอง 
กระบวนการสร้างพลงัอ านาจในตนเองนัน้จะช่วยให้บคุคลมคีวามรู้สกึเชื่อมัน่ใน

ศกัยภาพและความสามารถของตนเอง อีกทัง้ยงัเป็นแรงผลกัที่ช่วยให้บคุคลมุ่งไปสูเ่ป้าหมายจน
ประสบความส าเร็จ จากการศกึษาเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้ด าเนินการรวบรวม
องค์ประกอบของการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองจากนกัการศกึษาและนกัวิชาการที่กลา่วไว้ 
ดงันี ้

กิ๊บสนั (Gibson, 1993, pp. 293-294) ได้ศกึษาผลของการเสริมสร้างพลงัอ านาจใน
ตนเอง จากการศกึษาการเสริมสร้างพลงัอ านาจของมารดาที่ดแูลบุตรที่ป่วยเป็นโรคเรือ้รัง พบว่า 
กระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดงันี ้

1. ความสามารถที่จะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้ หมายถึง การที่บุคคลมี
การรับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของตนเอง พร้อมต่อการเผชิญ เหตุการณ์ปัญหา และ
ควบคมุตนเองให้สามารถลงมือปฏิบติัจนส าเร็จ โดยอาศยัสถานการณ์ปัญหาและน าความรู้และ
เหตกุารณ์ในอดีตมาผสมผสานเพื่อน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ 

2. ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง หมายถึง การที่บุคคล เกิด
ความรู้สึกทางบวกต่อตัวเอง เกิดความรู้สึกยินดีในผลงานที่เกิดขึน้ รู้สึกมีความรู้สึกมั่นใจและมี
พลงัใจในการท างาน สง่ผลให้ตนเองปฏิบติังานต่างๆ ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 

3. การพฒันาตนเอง คือ การที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ลกัษณะสว่นบคุคลด้านต่าง ๆ เพื่อไปสูส่ิ่งที่ดี ถกูต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

4. การเพิ่มเป้าหมายในชีวิตของตนเอง หมายถึง คนเราเกิดความยอมรับนับถือ
ตนเอง เห็นถึงความหมายในชีวิตของตนเอง เชื่อมัน่ในความสามารถที่ตนเองมี  มีเป้าหมายในชีวิต 
เกิดความภาคภมูิใจในตนเอง รวมไปถึงมองเห็นความส าคญัของตน 

นอกจากนีก้ิ๊บสนัยังเชื่ออีกว่า หากมนุษย์มีการรับรู้ถึงพลงัอ านาจในตนเองครบ
ทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดับสูง ก็จะส่งผลให้สามารถดูแลผู้ อ่ืนได้  และส่งผลต่อการมีคุณภาพและ
ความส าเร็จในงานได้ดี แต่ในสภาพการณ์จริงอาจจะเกิดผลลพัธ์ของการเสริมสร้างพลงัอ านาจที่
พบในรายงานการศึกษาของกิ๊บสัน (Gibson, 1993) ได้แก่การถูกปฏิเสธ   ไม่ได้รับการยอมรับ 
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(Reject) ต้องมีลักษณะของความรับผิดชอบเกินความจ าเป็น (Responsibility overload) และ
ไม่ได้รับการสนบัสนนุที่เพียงพอ 

จากงานวิจัยของ เกศรินทร์ บริบูรณ์ (2559, น. 34) ได้กล่าวถึงพลงัอ านาจในตนเองว่า
ส่งผลให้ผู้ คนเกิดความรู้สึก ความคิด รวมทัง้ความเชื่อว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอที่จะไปถึง
จดุมุ่งหมายท่ีตนเองได้ โดยมีองค์ประกอบ ดงันี ้ 

1. การเห็นคณุค่าในตนเอง คือการที่บคุคลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเองเชิงบวก รู้
จดุดี จุดบกพร่อง รับรู้ถึงความสามารถและศกัยภาพของตนเอง เกิดความเชื่อมัน่และภาคภมูิใจใน
ตนเอง  

2. รับรู้ความสามารถตนเอง คือการที่บคุคลมีความเชื่อมัน่ในความสามารถ มีความ
มัน่ใจว่าตวัเองสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ และวางแผนให้ตนเองเกิดการพฒันาได้ 

3. แรงจงูใจในตนเอง คือการที่บคุคลรู้สกึมีก าลงัใจ มุ่งมัน่ตัง้ใจสามารถลงมือท าตาม
ความตัง้ใจของตนเอง มีแรงผลกัดนัในตนเองส าเร็จได้ 

4. การก าหนดตนเอง คือการที่บคุคลสามารถวางแผนในการด าเนินชีวิต สามารถ
ตดัสินใจเลือกได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ อ่ืนมาบงัคบั มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  

จากการศกึษางานวิจยัและเอกสารข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบของพลงัอ านาจ
ในตนเอง สรุปได้ว่า พลงัอ านาจในตนเองมีองค์ประกอบที่ส าคญัคือ ความสามารถในการจดัการ
หรือควบคมุสถานการณ์ต่างๆ  ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง สามารถพฒันาตนเอง
ได้ และเพิ่มเปา้หมายในชีวิตของตนเองได้  ผู้วิจยัจึงได้สร้างความหมายและองค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ประกอบของพลงัอ านาจในตนเองตามแนวคิดของ กิ๊บสนั (Gibson, 1993, pp. 293-294) 

2.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
2.1 การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 

2.1.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ 

เชอร์ทเซอร์ Trotzer (2006, pp. 448-449)กล่าวว่าการให้การปรึกษากลุ่ม  คือ  
การที่ผู้มาขอรับค าปรึกษามีความต้องการแก้ไขปัญหาท่ีคล้ายกัน อยากจะปรับปรุงตนเองหรือ
แก้ไขปัญหาร่วมกนั  ด้วยการปรึกษาหารือร่วมกนัเป็นกลุ่ม  โดยมีผู้ให้การปรึกษาร่วมอยู่ด้วย  เน้น
กลุ่มเป็นศูนย์กลาง  สมาชิกมีโอกาสแสดงความความรู้สึก ความคิด  และยังได้รับฟังความรู้สึก
ของผู้ อ่ืน   

มาชเลอร์ Mahler (1969, p. 31) กลา่วว่า การให้ค าปรึกษากลุม่ หมายถึง การให้
ความช่วยเหลือบุคคลที่ปกติให้เกิดการยอมรับปัญหาของตนเอง โดยพยายามแก้ไขปัญหา ก่อนที่
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จะเป็นปัญหาที่หนักขึน้ การให้การปรึกษากลุ่มยงัจะเป็นวิธีที่ท าให้ผู้มีปัญหาสามารถเรียนรู้ที่จะ
น าความรู้จากกลุม่มาปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้ 

วัชรี ทรัพย์มี (2556, น. 80)  กล่าวว่า  การให้การปรึกษากลุ่มเป็นการที่บุคคล 
ซึง่มีความ คิดที่จะปรับปรุงตนเองมาปรึกษาหารือกนัเป็นกลุ่ม โดยมีผู้ ให้การปรึกษารวมอยู่ด้วย ผู้
มาขอรับค าปรึกษาในกลุ่มจะมีโอกาสได้แสดงออกเก่ียวกบัความคิดเห็นและความรู้สึกของแต่ละ
คน เป็นการได้ส ารวจตนเอง ได้ฝึกการยอมรับตนเอง กล้าที่จะยอมรับปัญหา และได้หาวิธีในการ
ปรับปรุงและแก้ปัญหาของตนเอง กับทัง้ได้ฟังความคิดเห็นหรือความรู้สึกของคนอ่ืน และได้
ตระหนักว่าคนอ่ืนก็มีความขัดแย้งหรือมีความคิดเห็นเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ตนเองเท่านัน้ที่มีปัญหา 
นอกจากนี ้วชัรี ทรัพย์มี (2556, นน. 13-14) ได้กล่าวถึง การให้ปรึกษากลุ่มว่ามุ่งเปลี่ยนความคิด
และการกระท าของสมาชิกแต่ละคน สนใจทัศนคติ อารมณ์ และความคิดซึ่งส่งผลต่อการกระท า
ของสมาชิก จะมีการจดับรรยากาศภายในกลุ่มให้สมาชิกระบายความรู้สึก แนวคิดของตนออกมา 
สมาชิกที่เข้ากลุม่นัน้จะมาด้วยความสมคัรใจ 

เจียรนยั ทรงชัยกุล (2557, น. 414) กล่าวว่า  การให้ค าปรึกษากลุ่ม คือ รูปแบบ
การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ รับการปรึกษา  ครัง้ละหลาย ๆ คน ที่มีความประสงค์ตรงกัน หรือปรับปรุง
ตนเองร่วมกัน   โดยสมาชิกของกลุ่มมีเสรภาพในการเสนอความรู้สึก และการแสดงถึงอารมณ์ 
ความคิดที่เก่ียวข้องกบัปัญหา  ที่ต้องการแก้ไข และเมื่อได้รับการโต้ตอบจากบุคคลในกลุ่ม ก็ช่วย
ให้เกิดการส ารวจตนเอง  เกิดการยอมรับตนเอง และรับรู้ความรู้สึก  ความคิดของผู้ อ่ืน   เมื่อผู้ มา
ขอรับการปรึกษาเกิดการทบทวนเก่ียวกบัตนเองและสิ่งแวดล้อมเขาก็จะสามารถแก้ไขปัญหา หรือ
ปรับปรุงตนเองได้ 

จากข้อมลูดงักลา่วสรุปได้ว่า ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุม่คือ  กระบวนการ
ช่วยเหลือบคุคลที่ประสบปัญหาหรือต้องการได้รับความช่วยเหลือในเร่ืองๆเดียวกนัหรือสภาพ
ปัญหาที่พบคล้ายคลงึกนั  โดยผ่านการให้ค าปรึกษาและใช้เทคนิคในการให้ค าปรึกษาเข้าไปช่วย
ผู้ รับค าปรึกษาให้สามารถตดัสินใจแก้ปัญหาของตนเองได้ 

2.1.2 จดุมุ่งหมายในการให้ค าปรึกษากลุม่ 

สขุอรุณ วงษ์ทิม (2556, น. 145) กลา่วว่า จดุมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่ม มีเป้าหมาย  เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาส ส ารวจ รู้จัก ยอมรับตนเอง สามารถเผชิญกับสิ่งท่ี
เกิดขึน้ สามารถแสดงออก ทางอารมณ์  ความคิด และพฤติกรรมที่เหมาะสม มีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีกับ
ผู้ อ่ืน ยอมรับผู้ อ่ืน ยอมรับข้อเสนอแนะ มีการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ช่วยเหลือกัน 
ก่อให้เกิดวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีศกัยภาพ และรับรู้วิธีการปรับตวัในการอยุ่รอด 
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Corey (2013, p. 13) กลา่วว่า จดุมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่มีดงันี ้
1.เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดการพัฒนาทักษะที่มีอยู่ของพวกเขาในการจัดการ

กบัปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างบคุคล 
2.เพื่อให้สมาชิกกลุม่เกิดการเรียนรู้จากสมาชิกคนอ่ืนๆ  
3.เพื่อให้สมาชิกกลุม่เกิดการวางแผนสว่นบคุคล 
4.เพื่อให้สมาชิกกลุม่เกิดความเข้าใจผู้ อ่ืน 

จากข้อมลูดงักลา่วสรุปได้ว่า  จดุมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษากลุม่  คือการให้
ค าปรึกษาโดยให้โอกาสให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ส ารวจ รู้จกั ยอมรับตนเอง สามารถเผชิญกบัสิ่งต่างๆ
ที่เกิดขึน้ มีการแสดงออก ทางความรู้สกึ  ความคิด และพฤติกรรมที่เหมาะสม มีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีกบั
ผู้ อ่ืน ยอมรับผู้ อ่ืน ยอมรับข้อเสนอแนะ มีการแลกเปลี่ยนความรู้สกึ ประสบการณ์ และได้ช่วยเหลือ
กนั 

2.1.3 ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุม่ 

มาฮ์เลอร์ Mahler (1969, pp. 65-67)กล่าวว่าการให้การปรึกษากลุ่มมี อยู่
ทัง้หมด  4 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ตอนที่ 1 การก่อตัง้กลุ่ม (The Involement  Stage)สมาชิกในกลุ่มไม่ค่อย
กล้าเปิดเผย  ไม่แน่ใจ  ความสนิทสนมคุ้นเคยหรือความเชื่อใจยังคงอยู่ในชัน้ผิวเผิน  ในชัน้นี ้ให้
การปรึกษาจะต้องชีแ้จงวตัถุประสงค์ สร้างสมัพนัธภาพที่ดีให้เกิดขึน้ในกลุม่  และใช้เวลาปรับมาก 
ซึง่ขึน้อยู่กบัสมาชิกในกลุ่ม ถ้ามีความเข้าใจเปิดเผย  และจริงใจก็จะใช้เวลาน้อย  แต่ถ้าสมาชิกยงั
รู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจในกลุ่ม  ไม่กล้าเปิดเผยตนเอง  ผู้ ให้การปรึกษาจะต้องใช้เวลาชีแ้จงและสร้าง
บรรยากาศนานพอสมควร ซึง่ผู้ให้การปรึกษาไม่ควรใช้วิธีบงัคบัหรือเร่งเวลา 

ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้การเปลี่ยนแปลงลกัษณะของกลุ่ม (The Transitional Stage) 
ขัน้นีก้ลุ่มจะดีขึน้บ้าง  สมาชิกเข้าใจจุดมุ่งหมายในการเข้ากลุ่มมากขึน้   ต้องการที่จะช่วยเหลือ 
ปรึกษาหารือร่วมกัน แต่อาจจะมีความกังวล  มีความตึงเครียด  เกิดขึน้ได้ดังนัน้ผู้ ให้การปรึกษา
ต้องชีแ้จงให้สมาชิกรับทราบถึงรูปแบบของกลุ่มว่าแตกต่างจากกลุม่ทัว่ไป สมาชิกแต่ละคนจะต้อง
อธิบายปัญหาสว่นตวัของตนเองอย่างเปิดเผย  ซึง่ท าให้เกิดประโยชน์แก่ทกุคนในกลุม่ 

ขัน้ตอนที่ 3 การด าเนินการ (The Working Stage) ความสมัพนัธ์ของสมาชิก
ในกลุ่มพัฒนาไปในทางที่ดีขึน้ จะเร่ิมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะเปิดเผยตนเอง 
อภิปรายปัญหาของตนเองตามความเป็นจริง สมาชิกร่วมกนัปรึกษาหารือแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนั 
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โดยบคุคลจะส ารวจตนเอง ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั เข้าใจปัญหาของตนเองอย่างแจ่มแจ้ง  รู้ถึงแนว
ทางการแก้ปัญหาด้วยกนัเอง  

ขัน้ตอนที่  4 ขัน้ยุติการให้การปรึกษา (The Ending Stage) จะขึน้อยู่กับ
สมาชิกในกลุ่ม  ถ้าแต่ละคนเกิดความเข้าใจในปัญหาด้วยตนเองแล้ว และหาวิธีแก้ไขปัญหา  
พร้อมที่จะน าไปปฏิบติั  โดยสมาชิกแต่ละตนเกิดความพอใจไม่ติดค้างในสิ่งใด  ก็สามารถยุติการ
ให้การปรึกษากลุ่มได้  แต่ถ้าสมาชิกคนใดคนหนึ่งยังรู้สึกติดค้าง  สมาชิกในกลุ่มจะต้องท าให้เกิด
ความกระจ่างให้ได้จึงจะยติุการให้การปรึกษาได้   

ทิพยวรรณ (2536, นน. 252-254)กลา่วว่าการให้การปรึกษากลุม่มี  5  ขัน้ ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เร่ิมการให้การปรึกษา  ผู้ ให้การปรึกษาสร้างสมัพันธภาพกับ

ผู้ รับการปรึกษา  เพื่อให้เกิดความอบอุ่น มีความรู้สึกเป็นอิสระและกล้าเปิดเผยตนเอง  ผู้ ให้การ
ปรึกษาต้องอธิบายวตัถปุระสงค์ ข้อตกลงร่วมกนั บทบาทของผู้ ให้การปรึกษา  บทบาทของสมาชิก
กลุ่มหรือผู้ รับการปรึกษา ตลอดจนสนบัสนุนให้สมาชิกภายในกลุ่มเล่าปัญหาและความคบัข้องใจ
ออกมา 

ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้ส ารวจปัญหา  เป็นขัน้ที่ผู้ รับการปรึกษาระบายความรู้สกึและ
ความคับข้องใจ  ตลอดจนปัญหาต่างๆ  โดยผู้ ให้การปรึกษาท าหน้าที่เอือ้อ านวยเพื่อให้ผู้ รับการ
ปรึกษาส ารวจจุดมุ่งหมายและปัญหาต่าง ๆ ของเขา  โดยผู้ ให้การปรึกษาจะใช้ทักษะในการให้
ค าปรึกษาอย่างเหมาะสม 

ในตอนที่ 3 ขัน้การด าเนินงาน  เป็นช่วงตัดสินใจและลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปัญหา  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการเลือกอย่างเหมาะสมที่เกิดจากความรับผิดชอบ  ขัน้นี ้
ผู้ ให้ค าปรึกษามักใช้การแก้ปัญหาและวิธีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อให้สมาชิกเลือกวิธีในการ
ปฏิบติัเพื่อการแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ขัน้ตอนที่  4 ในประเมินผล  เป็นขัน้ที่ผู้ ให้การปรึกษาประเมินผลสมาชิก
ภายในกลุ่มว่าเขาสามารถลงมือปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหา  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  ถ้าดตูามจุดประสงค์ของการให้การปรึกษากลุ่ม 
กลา่วคือ ผู้ รับการปรึกษาสามารถ ส ารวจตนเอง   เข้าใจตนเอง   และสามารถลงมือปฏิบติัได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อไปสูข่ัน้การยุติการให้การปรึกษา หรืออาจ มีการส่งต่อให้ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ รับการปรึกษาต่อไปในกรณีที่จ าเป็น 

ขัน้ตอนที่ 5 ชัน้ยุติการให้การปรึกษา เมื่อสมาชิกบรรลุเป้าหมายแล้ว  คือ  
สมาชิกเร่ิมมีการส ารวจตนเอง  เข้าใจตนเองและสามารถลงมือปฏิบติัเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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ตามแนวทางที่พึงปรารถนา  ซึ่งในขัน้นีผู้้ ให้การปรึกษาจะต้องใช้ทกัษะในการปฏิบติัให้การปรึกษา
ที่ถูกต้อง ซึ่งดูจากความพร้อม ของผู้ รับการปรึกษาประกอบ จากนัน้จึงติดตามโดยวิธีการต่างๆ 
เช่น สมัภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม  เป็นต้น 

สรุปได้ว่า  กระบวนการขัน้ตอนของการให้ค าปรึกษากลุ่ม  คือ  กระบวนการที่มี
ทัง้หมด  5 ขัน้ตอนคือ  การสร้างสมัพันธภาพ  การส ารวจปัญหา  การเข้าใจปัญหา  การก าหนด
วิธีการแก้ไขปัญหา  และการสรุปหรือยุติ  โดยวิธีทัง้  5 ขัน้ตอนนี ้ จะมีการน าเทคนิคการให้
ค าปรึกษาต่างๆ ช่วยในกระบวนการให้ค าปรึกษา      

3  แนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้ในงานวิจัยนี ้
3.1  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบพิจารณาเหตผุล  อารมณ์และพฤติกรรม 

3.1.1  ธรรมชาติมนษุย์ของทฤษฎีพิจารณาเหตผุล  อารมณ์และพฤติกรรม 

ทรรศนะเก่ียวกับธรรมชาติมนุษย์ ทฤษฎีนี  ้ยังคงเป็นทฤษฎีหลักเร่ือยมาของ
แนวคิดจิตบ าบัดกลุ่มการรู้คิดหรือ ความคิด และพฤติกรรม ทฤษฎีนีม้ีแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติ
มนษุย์ในประเด็นที่ ส าคญัพอสรุปได้ 4 ประการ ต่อไปนี ้

1.1  มนุษย์สามารถที่พัฒนาโครงสร้าง การรู้ความคิดของตนได้ สามารถ
วิเคราะห์ค่านิยมที่ตนยดึถือ สามารถตดัสินใจและปรับเปลี่ยน ค่านิยมของตน เพื่อการมีพฤติกรรม
ใหม่ที่เหมาะสมยิ่งขึน้ได้ 

1.2 มนุษย์เกิดมาพร้อมกับการมีศักยภาพ  มีเหตุผล แต่บางคนเป็นผู้ที่ไม่มี
เหตุผล เนื่องมาจากเขามีเหตกุารชีวิตในอดีตที่ไม่ค่อยมีเหตผุลมาตัง้แต่เมื่อยงัอยู่ในช่วงเด็ก  รวม
ไปถึงชีวิตในตอนนีก็้ยงัคงด าเนินไปอย่างผิด   เนื่องจากอารมณ์และเหตผุลของมนุษย์เก่ียวข้องกนั 
มนุษย์ที่ไร้เหตแุละผลจึงชอบมีความรู้สกึท่ีเป็นด้านลบด้วย เช่น รู้สึกท้อแท้  สิน้หวงั รู้สกึไร้ค่า รู้สึก
จงเกลียดจงชัง มีความทุกข์โมาก และเกิดภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ส่วนมนุษย์ที่มีเหตุผลก็จะมี
ความรู้สึกที่เหมาะสม เช่น มีความสดชื่นร่ืนเริง มีความสุขกายสุขใจ และมีความกระตือรือร้น มี
ชีวิตตนเองมีชีวิตชีวา เป็นต้น 

1.3 บุคคลที่เป็นคนที่มีเหตุผลและไร้เหตุผล การที่มนุษย์มีความรู้สึกที่ไม่
เหมาะสม มักมีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมความเชื่อที่ไร้เหตุผล หากบุคคลรับรู้การคิดอย่างมี
เหตผุลมากขึน้ และลดละการคิดอย่างไร้เหตผุลลง ก็จะน าไปสู่การเป็นผู้มีเหตผุล มีอารมณ์ และมี
พฤติกรรมที่ดีขึน้  และมี โอกาสมีความสขุและประสบความส าเร็จ 

พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ (2561, นน. 194-195) กล่าวว่า ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบพิจารณา อารมณ์ และพฤติกรรม มีแนวคิดทีเ่กี่ยวกับธรรมชาติบุคคล ดังต่อไปนี้ 
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1. มนุษย์เกิดมาพร้อมกับกระบวนการคิด 2 แบบ คือ การคิดที่สมเหตสุมผล 
(Rational Thinking) หรือการคิดแบบตรงไปตรงมา กับการคิดที่ ไม่สมเหตุสมผล ( Irrational 
Thinking) หรือการคิดอ้อมค้อม 

2. บุคคลมีการรับรู้ในเกิดอารมณ์ของตนเอง ความคิดไม่สมเหตสุมผล ความ
เชื่อ ค่านิยม และเจตคติเท่ีป็นสาเหตทุ าให้เกิดปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ที่ปรับไม่ได้โดยตรง  

3. บคุคลทกุคนมีความคิดมีเหตผุลที่จะปกปักรักษาตนเอง การสร้างความสขุ 
การรัก การเข้ารวมกลุ่มกบัคนอ่ืน การเติบโต และการประสบความส าเร็จ และคนเรามีแนวโน้มใน
การท าร้ายตนเอง มกัหลีกเลี่ยงที่จะคิด การผดัวนัประกนัพรุ่ง การท าสิ่งผิดพลาดซ า้ซาก การ ขาด
ความมุ่งมั่นอดทน  มีความต้องการสมบูรณ์แบบ และการหลีกเลี่ยง  มนุษย์เป็นแค่คนธรรมดา ก็
ต้องท าผิดพลาดได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถ เรียนรู้ทักษะอยู่อย่างมีความสงบได้ด้วยตัวเอง 
คนเราสามารถพดูกบัตวัเอง วิเคราะห์ตนเองได้ และอยู่ได้ด้วยตวัเอง เราจะเกิดความยุ่งยากในการ
เปลี่ยนพฤติกรรมและอารมณ์ เมื่อเกิดชอบอะไรขึน้มา เช่น ต้องการการยอมรับ ความรัก และ
ความส าเร็จ เมื่อไม่ได้แบบที่คิดก็คิดในด้านลบแทน 

4. มนุษย์เรา มีแนวโน้มในการเป็นตวัของตวัเองและมีแนวโน้มในการพฒันา 
แต่มักจะถูกหยุดยั้งด้วยความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล และถูกดึงดูดด้วยแบบแผนการยอมรับต่อตนเอง
ตามท่ีไดร้ับรู้มา 

5. การกระท าของคนเรานัน้เกิดจากความเชื่อที่เชื่อมัน่เก่ียวกบัตน คนอ่ืนและ
โลก การกระท าที่เป็นประโยชน์มันเกิดมาจากความมีเหตุผล ส่วนการกระทำของคนเราไม่เป็น
ประโยชน์ มาจากความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล   

6. การด าเนินชีวิตที่มีเหตุผลของคนเรานัน้ ประกอบด้วยการคิด การรู้สึก 
และพฤติกรรม เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จ  ส่วนการใช้รูปแบบชีวิตที่ไม่มีเหตุแผล ประกอบ
ไปด้วยความรู้สึก กระบวนการคิดและความประพฤตใินแนวทางทีข่ัดจุดมุ่งหมาย 

7. ความคิดและอารมณ์มีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิด อารมณ์และความคิด
มกัเกิดขึน้ใกล้ๆกนั  เมื่อเกิดการคิดก็จะท าให้เกิดอารมณ์ และเมื่อเกิดอารมณ์ก็จะส่งผลให้การคิด 
และอารมณ์เกิดกระบวนการในการเฝา้บอกตวัเอง (Self - talk)  

8. การท างานของคนเราจึงเป็นรูปแบบเป็นองค์รวม (Holistic Functioning) 
ทัง้ด้านการรับรู้การกระท าและความรู้สกึ 

สรุปได้ว่ามนุษย์มีค่านิยมมีแนวคิดแบบไม่มีเหตุผลและมีเหตุผล  โดยอารมณ์ 
การคิด และลกัษณะของมนุษย์มีความเก่ียวข้องกนั  ดงันัน้หากมนษุย์เรียนรู้รูปแบบการคิดอย่างมี
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เหตุมีผล และใช้กระบวนการวิเคราะห์อารมณ์  เหตุผลและพฤติกรรม  จะส่งผลให้สามารถขจัด
หรือเอาชนะความเชื่อที่ไร้เหตุผลออกไปได้  และสามารถด าเนินชีวิตอยู่กับความเป็นจริงอย่างมี
เหตผุลได้ 

3.1.2 เป้าหมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล   อารมณ์และ
พฤติกรรม 

เอลลิส Ellis (1995, p. 24)กล่าวว่า การให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และ พฤติกรรม มีเป้าหมายอย่างกว้าง ๆ คือ เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่กับ
ความเป็นจริงอย่างมีเหตผุล  เป้าหมายส าคญัของการให้การปรึกษาแบบนี ้ มีสาระส าคญั สรุปได้ 
คือ การสอนให้บุคคลสืบค้น สามารถขจัดหรือเอาชนะความคิดความเชื่อที่ไร้เหตุผล มาเป็น
ความคิดความเชื่อที่มีเหตผุล ซึง่จะสง่ผลให้บคุคลเกิดความรู้สกึ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและดี
ขึน้ ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตได้  

พัชราภรณ์  ศรีสวัสด์ิ (2561, นน. 195-196)กล่าวว่า  เป้าหมายในการให้
ค าปรึกษาแบบเหตผุลอารมณ์ และพฤติกรรม แบ่งเป็น 2  รูปแบบ ดงันี ้

1. เป้าหมายทั่ว ๆ ไป คือ การช่วยเหลือผู้ รับค าปรึกษาลดปัญหาทาง
ความรู้สึกและอารมณ์ ไม่ท าลายตัวเอง ประสบความส าเร็จในตนเอง (Self - actualized) และมี
ความสขุมากขึน้ 

2. เป้าหมายย่อย ๆ ที่ส าคัญ คือ การช่วยผู้ รับค าปรึกษาคิดอย่างมีเหตุผลที่
ชดัเจน เกิดความรู้สึกที่เหมาะสม มีพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ และเกิดความส าเร็จตามเปา้หมาย
ของการมีชีวิตที่เป็นสุขมากขึน้ ช่วยให้บุคคลเรียนรู้กับการจัดการที่มีประสิทธิภาพกับความรู้สึก
ด้านลบ เช่น ความเศร้า เสียใจ คับข้องใจ ซึมเศร้า อาการวิตกกังวล และความรู้สึกไร้ค่า โดยใช้
ปรัชญาแบบ REBT ที่มีประสิทธิภาพ 

โดยสรุปได้ว่า  เป้าหมายของการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล  อารมณ์
และพฤติกรรมมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาสามารถคิดอย่างมีเหตุมีผล  และลดความคิด
แบบไม่มีเหตผุลลง  ส่งผลให้ผู้ รับค าปรึกษามีการปรับเหตผุล  อารมณ์และพฤติกรรมให้เหมาะสม
ขึน้  เพื่อด ารงชีวิตอยู่กบัความเป็นจริงได้ 
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3.1.3 บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีพิจารณาเหตผุล  อารมณ์ และ
พฤติกรรม 

บทบาทของผู้ ให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เอลลิ
สได้กล่าวว่า บทบาทของผู้ ให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์  และพฤติกรรม มี
สาระส าคญัพอสรุปได้ดงันี ้(Corey, 2013, p. 325) 

1. ให้ความรู้แก่ผู้ รับค าปรึกษาเก่ียวกับความเชื่อในความคิดที่ไร้เหตุผล ซึ่ง
คนจ านวนมากสว่นหนึ่งยึดถือ  

2. กระตุ้นผู้ รับบริการให้ค้นหาความเชื่อของความคิดที่ไร้เหตุผลที่ส าคัญ ๆ 
บางประการของ เขา ซึ่งก่อให้เกิดการกระท าที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดความเชื่อ
สดุโต่ง อาทิ “น่าจะ” “ควร จะ” “ต้อง” และ “ไม่สามารถ” เป็นต้น 

3. ท้าทายผู้ รับบริการให้คิดอย่างมีเหตผุล  
4. สาธิตให้ผู้ รับบริการเข้าใจเก่ียวกบัลกัษณะการคิดที่ไร้เหตผุลของเขา  
5. สร้างเสริมความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ รับบริการเก่ียวกับการคิด การเฝ้าบอก

ตนเองอยู่เสมอและการใช้ภาษาของเขา ซึง่มีผลต่อความเชื่อ ความคิด อารมณ์และความรู้สกึ  
6. ใช้อารมณ์ขัน้  และเล่าเร่ืองที่ เพิ่มอารมณ์ ด้านบวกในการเผชิญกับ

ความคิดอย่างไร้เหตผุลของผู้มาขอรับค าปรึกษา 
7. ต้องวิเคราะห์อย่างมีเหตผุล เพื่อที่จะลดความคิดความเชื่อที่ไร้เหตผุลของ

ผู้มาขอรับค าปรึกษา 
8. แสดงให้ผู้ มาขอรับค าปรึกษาเห็นว่าความคิดความเชื่อที่ไร้เหตุผลใช้

ประโยชน์ไม่ได้ และยงัจะ ก่อให้เกิดความคิด และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย  
9.อธิบายให้ผู้ มาขอรับค าปรึกษาเข้าใจถึงความเชื่อที่มีเหตุผล มาใช้แทน

ความคิดความเชื่อที่ไร้เหตผุล 
10. สอนผู้มาขอรับค าปรึกษาถึงการประยกุต์ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ที่จะคิด เพื่อที่

เขาจะได้ลดละการมีความรู้สกึ อารมณ์ พฤติกรรมและความคิดที่ไร้เหตผุลด้วย 
11. สร้างเสริมให้ผู้มาขอรับค าปรึกษายอมรับตามความเป็นจริงที่ว่า ตัวเขา

รวมทัง้บคุคลอื่นๆ ย่อมสามารถท าผิดพลาดได้ 
12. ใช้เทคนิคที่ในการช่วยเหลือผู้มาขอรับค าปรึกษา อาทิ เทคนิคด้านการรู้

คิด (หรือ เทคนิคทางความคดิ) เทคนิคด้านพฤติกรรม และเทคนิคด้านอารมณ์ความรู้สกึ  
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13. ส่งเสริมให้ผู้มาขอรับค าปรึกษาน าประสบการณ์และความรู้ที่มีประโยชน์
จากการปรึกษาไปใช้ปรับ เปลี่ยนความคิดความเชื่อ พฤติกรรมและอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมของเขา 

สรุปได้ว่า  บทบาทหน้าที่ ที่ส าคัญของผู้ ให้ค าปรึกษาตามแนวทฤษฎีพิจารณา
เหตุผล  อารมณ์ และพฤติกรรมนัน้  ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องให้ข้อมูลที่เก่ียวกับความเชื่อแบบไร้
เหตผุล  ท าให้ผู้ รับค าปรึกษารับรู้และเข้าใจเก่ียวกับลกัษณะและความเชื่อแบบไร้เหตุผลของเขา  
ท าให้ผู้ รับค าปรึกษาสามารถปรับเปลี่ยนเหตผุล  อารมณ์และพฤติกรรมให้เหมาะสม 

   3.1.4 ขัน้ตอนให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีพิจารณาเหตผุล  อารมณ์ 
และพฤติกรรม 

  ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษา Elis (2004) แบ่งขัน้ตอนการให้การปรึกษา ออกเป็น 3 
ขั้น ดังนี้ 

ขัน้ที่ 1 การให้การปรึกษาเน้นความเข้าใจ (Cognitive Counseling) ในขัน้
แรกนีจ้ะช่วยให้ผู้ รับการปรึกษายกเลิกความคิดที่ว่า จะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์พร้อมทุก ด้าน ถ้าเขา
ต้องการจะเป็นผู้ที่มีความสุขเพิ่มขึน้และมีความวิตกกังวลลดน้อยลง ขัน้นีใ้ช้เทคนิคการ สอนให้
เห็นถึงความแตกต่างเพื่อให้ผู้ รับการปรึกษาได้เรียนรู้และตระหนกัอย่างแท้จริง 

ขั้นที่ 2 การให้การปรึกษาด้านอารมณ์ (Emotive Counseling) การให้การ
ปรึกษาในขัน นี้จะสร้างขึ้นเพ่ือช่วยเปลี่ยนแปลงระบบค่านิยมของผู้รับการปรึกษา โดยผู้ให้การ
ปรึกษาจะใช้เทคนิค ต่าง ๆ เพ่ือแสดงให้ผู้รับการปรึกษาได้เห็นความแตกต่างระหว่ างความจริงกับ
ความหลอกลวง เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นต้น 

ขั้นที่ 3 การให้การปรึกษาด้านพฤติกรรม (Behavioral Counseling) การให้
การปรึกษา ในขั้นนี้จะสร้างขึ้นเพ่ือช่วยพัฒนาให้ผู้รับการปรึกษาได้พัฒนารูปแบบของความคิดและ
การประพฤติ ของตนเมื่อได้ตระหนักถึงความผิดพลาดของพฤติกรรมและความคิดในอดีต เทคนิคที่
นํามาใช้ใน ขั้นนี้อาจใช้เทคนิคการให้การบ้าน การแสดงบทบาทหรือพฤติกรรม 

พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ (2558) กลา่วว่า  กระบวนการให้ค าปรึกษาแบบ 
เหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ขัน้เร่ิมให้ค าปรึกษาเป็นขัน้ที่ผู้ ให้ค าปรึกษาช่วยผู้ รับค าปรึกษาเกิดความรู้สึก
อบรม เป็นกนัเอง ปลอดภยัสามารถระบายความคิดความเชื่อของตนได้ไม่จ ากดั  ได้รับการยอมรับ 
เอกตับคุคล ได้รับความเห็นอกเห็นใจแบบจริงใจ รวมทัง้ให้เกียรติซึง่กนัและกนั 

2. ขัน้การให้ค าปรึกษา ภายหลังที่ผู้ ให้ค าปรึกษาทราบปัญหาของผู้ มารับ 
ค าปรึกษาแล้ว จากนัน้จะปฏิบติัตาม 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
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2.1 ชีแ้จงให้ผู้มาขอรับค าปรึกษาตระหนักถึงความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหต ุ
สมผลของตนเอง ช่วยให้ผู้มาขอรับคําปรึกษาเข้าใจถึงเหตุผลของการมีความคิดความเชื่อที่ไร้เหตุผล 
โดยชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่มากระตุ้น (A : Activating Event) ความคิดความเชื่อ (B : Belief) และผล
ที่ เกิดขึ้น (C: Consequence) รวมทั้งช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาเรียนรู้ที่จะจําแนกแยกระหว่างความเชื่อ
ที่สมเหตุ สมผลและความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล 

2.2 กระตุ้นให้มาขอรับค าปรึกษารับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตน ซึ่งมีสาเหตุจากความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล 

2.3 ช่วยให้ผู้ มาขอรับค าปรึกษาโต้แย้ง (D :Disputation) เพื่อขจัดหรือ 
เอาชนะความคิดความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล และปรับเปลี่ยนมาเป็นความเชื่อหรือความคิดที่มีเหตุผล ซึ่ง
เป็นเหตุมาจาก การโต้แย้ง (E : Effect) โดยใช้วิธีการให้ความช่วยเหลือแบบนําทาง และนําเอาวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ อธิบาย ชี้แจง และสอน เป็นต้น เพ่ือให้ผู้รับคําปรึกษาเกิดการเรียนรู้ที่จะคิด
และเชื่ออย่างมีเหตุผล 

2.4 ช่วยให้ผู้มาขอรับค าปรึกษาคงความเป็นบุคคลที่มีความคิดความเชื่อที่ 
สมเหตุสมผล ทั้งในปัจจุบันและต่อเนื่องเรื่อยไปในอนาคต รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้รับคําปรึกษาพัฒนา
ปรัชญาใหม่ ในการดำเนินชีวิตของตนตามความเป็นจริง อีกทั้งมีเหตุผล โดยเป็นการสร้างเสริมให้เกิด
ความรู้สึกใหม่ที่เหมาะสม (F: Feeling) 

3. ขัน้ยุติ เพื่อประเมินการพัฒนาและเพื่อให้ผู้ มาขอรับค าปรึกษารู้จัก การ
วางแผน และก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่และที่อาจจะเกิดขึน้ในวนัข้างหน้า โดน
หน้าทีข่องผู้ให้ค าปรึกษา ดงันี ้

3.1 แสดงให้ผู้ รับค าปรึกษาเห็นว่า ผู้ รับค าปรึกษาสร้างความเจ็บปวดให้กับ
ตนเอง อย่างไร โดยช่วยทําให้เกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาด้านอารมณ์และ
พฤติกรรม  ค่านิยม ความเชื่อ รวมทั้งเจตคติต่าง ๆ 

3.2 เผชิญหน้ากับผู้รับคําปรึกษาด้วยการพูดคุยให้คล้อยตาม ให้ยอมรับตั้งแต่
แรก โดยปราศจากข้อกังขา ว่าผู้รับคําปรึกษาถูกสวมความคิดและความเชื่อเหล่านั้นมาไว้ในตัวเอง
ตลอดเวลา โดยไม่ไดม้ีการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

3.3 เชิญชวนผู้รับคําปรึกษาหาสิ่งต่างๆทำเพ่ือลดความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล 
โดยพยายามปรับปรุงความเชื่อ ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล โดยไม่ประเมินตนเองและการกล่าวโทษ
ตนเอง 

3.4 สอนผู้รับคําปรึกษาให้หลีกหนีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ในอนาคต และ
ปรับเปลี่ยนมาใช้ความคิดที่มีเหตุมีผลแทน เมื่อวันนึงจะต้องเผชิญกับปัญหาในวันข้างหน้าอีกด้วย 
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3.5 ใช้เทคนิคทั้งด้านอารมณ์ การรู้คิด รวมไปถึงลักษณะต่างๆ เช่น การ
มอบหมายงาน การตั้งคำถามให้คิด และการลงมือทําสิ่งใหม่ ๆ 

3.6 แสดงบทบาทเป็นครูกับผู้รับคําปรึกษาด้วยการหลีกเลี่ยง ที่จะเพ่ิมแนวโน้ม
ในการพ่ึงพาผู้ให้คําปรึกษาของผู้รับคําปรึกษา โดยการแยกให้ออกระหว่างการยอมรับกับ ความอบอุ่น 
และให้การสนับสนุนผู้รับคำปรึกษาในสิ่งที่ถูกต้อง โดยช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กําลังใจและอยู่เคียงข้างผู้
มาขอรับคำปรึกษาด้วยความเต็มใจ 

3.7 การสร้างความสัมพันธ์ด้วยการยอมรับโดยที่ไม่ใส่ใจในสิ่งที่ผู้รับคําปรึกษา 
แสดงออกมาอย่างไม่พึงประสงค์  เพ่ือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาได้เปิดเผยตนเอง และ
มีความเข้าใจปัญหาของตนเองอย่างแท้จริง 

3.8 หลักของการให้การปรึกษา โดยไม่ใช่การแสดงความคิด ความรู้สึกแบบ
อิสระเกินไป (Free-association) การวิเคราะห์ความฝัน (Dream analysis) การเล่าเรื่องราวที่ผ่าน
มา (Past History) และวิธีการอ่ืน ๆ ที่ทำให้ใช้เวลานานในการให้คำปรึกษา  

3.9 แสดงความกระตือรือร้นในการสอนรูปแบบทฤษฎี การให้ข้อเสนอแนะใน
การเผชิญกับปัญหา การสอนวิธีการการตรวจสอบแนวความคิด และทางออกของปัญหาแก่ผู้รับ
คําปรึกษา 

3.10 จัดเตรียมกลุ่มให้เหมาะสม เพ่ือเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้รับ
คําปรึกษาเกิดความสบายใจและมั่นใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งภายในกลุ่ม 

3.11 ใช้บทบาทผู้นำกลุ่มแบบชี้แนะแนวทางกับผู้รับคําปรึกษาสร้างคำสัญญา
กับตัวเขาเอง โดยนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกลุ่ม นำใช้ในชีวิตประจําวัน และคำนึงถึงความอดทนมุ่งมั่นอย่าง
มาก ในการมารับคำปรึกษาในครั้งนี้ 

3.12 จัดเตรียมเครื่องมือให้ผู้รับคําปรึกษาที่จะเกิดความไว้วางใจ ยอมรับตนเอง
อย่างไม่มีเงื่อนไขในขณะที่ต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ ๆ 

สรุปได้ว่า  ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎี พิจารณาเหตุผล  
อารมณ์และพฤติกรรม  ประกอบไปด้วยขั้นตอน 3  ขั้นตอนด้วยกัน  ได้แก่  ขั้นเริ่ม    ขั้นดำเนินการ 
และขั้นยุติ  โดยขั้นตอนการให้คำปรึกษาทั้ง  3  ขั้นตอนนั้นจะเน้นความรู้ความใจในเรื่องของเหตุผล  
อารมณ์และพฤติกรรม 

3.1.5 เทคนิคในการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีพิจารณาเหตผุล  อารมณ์และ
พฤติกรรม 

  เทคนิคและกลวิธีการให้การปรึกษาตามทฤษฎีแบบ พิจารณาเหตุผล อารมณ์ 
และพฤติกรรม ปรากฏดงัต่อไปนี ้(Elis. 2004) 
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1. ผู้ให้การปรึกษาจะปฏิบติัตนเหมือนนกัต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อ โดยจะ
ท าการ เปิดเผย และจะต่อต้านและเผชิญหน้ากับความเชื่อและการพูดด้วยตนเองที่ไม่สมเหตุสมผล
ของ ผู้รับการปรึกษา 

2. ผู้ให้การปรึกษาจะให้กําลังใจ โดยโน้มน้าวจิตใจ หลอกล่อ และออกคําสั่ง ให้
ผู้รับการปรึกษาได้เข้าไปเกี่ยวข้องในพฤติกรรม ซึ่งจะกระทําในฐานะเป็นเครื่องมือต่อต้านการ 
โฆษณาชวนเชื่อที่เข้มแข็ง 

3. ผู้ ให้การปรึกษาใช้เทคนิคทางปัญญา เป็นเทคนิคที่ ถูกดึงมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนความคิดของผู้รับการปรึกษา ส่งผลให้ผู้รับการปรึกษาสามารถขจัดความคิดที่ไม่มีเหตุผล
ให้หมดสิ้นไป และ พัฒนาความคิดที่มีเหตุผลขึ้นแทน ได้แก่ การพูดถึงตนเองอย่างมีเหตุผล เป็นวิธีที่
ผู้ให้การปรึกษา สอนให้ผู้รับการปรึกษาเปลี่ยนคําพูดของตนเองใหม่ โดยการใช้เหตุผลแทนคําพูดเดิม
ที่ไม่มีเหตุผล 

4. ผู้ให้การปรึกษาใช้เทคนิคทางอารมณ์ เป็นเทคนิคที่นํามาใช้ในการพัฒนา
อารมณ์ ของผู้รับการปรึกษา ได้แก่ 

4.1 การจินตนาการให้เกิดการใช้เหตุผลและอารมณ์   เพื่อให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาสร้างจินตนาการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้รับการปรึกษารับรู้ถึงความรู้สึก และ 
อารมณ์ที่ไม่เหมาะสมของตนเอง และให้ขจัดความคิดที่ไม่มีเหตุผลให้หมดสิ้นไป อันจะเป็นผลให้ เกิด
ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เหมาะสมขึ้นแทน 

4.2 การแสดงบทบาทสมมุติ เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาลองแสดงบทบาทเป็น
ผู้อ่ืน  เรียนรู้ถึงอารมณ์ในบทบาทเมื่อเป็นผู้อ่ืนและเปลี่ยนความรู้สึก ความคิดของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.3 การฝึกการจัดการกับความอาย เป็นวิธีการลดความรู้สึกอายของผู้รับ 
การปรึกษา โดยผู้ให้การปรึกษาฝึกผู้รับการปรึกษาให้กล้าที่จะแสดงพฤติกรรมที่ตนรู้สึกอายให้ 
ปรากฏโดยไม่รู้สึกอายอีกต่อไป 

5. ผู้ ให้การปรึกษาใช้เทคนิคทางพฤติกรรม เป็นเทคนิคที่ปรับพฤติกรรมของ
ผู้รับการปรึกษาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยิ่งข้ึน ได้แก่ 

5.1 การฝึกทักษะ เป็นวิธีการฝึกให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามารถใน
การแสดงออก 

5.2 การวางเงื่อนไขแบบการกระทํา เป็นเทคนิคที่นํามาใช้ในการให้การ
ปรึกษา อีกเทคนิคหนึ่งโดยผู้ให้การปรึกษานําผลแห่งกรรมเป็นเงื่อนไขท่ีทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ในการวางเงื่อนไข ผลกรรมที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการวางเงื่อนไขโดยการเสริมแรง ซึ่ง
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การวางเงื่อนไขโดยให้การเสริมแรงนี้เป็นการฝึกให้ผู้รับการปรึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมที่ พึง
ประสงค์ และผู้ให้การปรึกษาให้การเสริมแรงเมื่อผู้รับการปรึกษาแสดงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ (2561, นน. 198-200)กลา่วว่า  เทคนิคที่น ามาใช้ในการให้
ค าปรึกษาแบบเหตผุล-อารมณ์ และพฤติกรรม มีทัง้หมด 3 ด้าน คือ 1) เทคนิคทางการรู้คิด 2) 
เทคนิคทางอารมณ์ และ 3) เทคนิคทางพฤติกรรม ดงันี ้(Corey, 2013, pp. 297-301) 

1. เทคนิคทางด้านการรู้คิด ใช้เพื่อให้ผู้ รับค าปรึกษารับรู้ถึงวิธีการแยกแยะ
ระหว่างความเชื่อของความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลกับความเชื่อที่สมเหตุสมผล เพื่อให้ความวิตก
กงัวลนัน่ลดลง มีความสขุเพิ่มขึน้ เทคนิค ทางด้านการคิดที่ส าคญัมีดงันี ้

1.1 การสอนทฤษฎี A-B-C ของการให้ค าปรึกษาREBT (Teaching The A-
B-Cs of REBT) เป็นการสอนว่า ผู้มาขอรับคําปรึกษาต้องมีกำลังที่จะเริ่มต้นสิ่งต่างๆ เพ่ือที่จะหยุด
ความคิดที่ไมถู่กต้องเหล่านี้  

1.2 การเกิดความรู้สึกโต้แย้งกับความเชื่อที่ ไม่สมเหตุสมผล (Disputing 
Irrational Belief) โดยผู้ให้คําปรึกษาจะยกตัวอย่างให้ผู้มาขอรับคําปรึกษาเห็นถึงแนวทางที่จะ
ตรวจหา ความรู้สึก ว่าตนเองต่ำต้อยและ  “ความรู้สึกที่ไม่ดี” โดยชี้ให้เห็นความไม่สอดคล้องเชื่อมโยง
กันแบบมีเหตุและผล ความสมบูรณ์แบบ และจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์และความรู้สึก ความคิดของผู้รับ
คําปรึกษาเอง 

1.3 การสอนในการเผชิญกับการพูดกับตนเอง (Teaching Coping Self-
Statement) การสอนให้เห็นถึงความเชื่อที่ ไม่มีเหตุไม่มีผล ผู้ให้คําปรึกษาแนะนำให้ผู้มาขอรับ
คําปรึกษาทดลองโต้แย้งความเชื่อทีไ่ม่มีเหตุผล โดยลดการพูดทำร้ายตัวเอง 

1.4 ให้ความรู้ทางด้านจิตวิทยา (Psychoeducational Method) โดย การ
สนับสนุนให้ฝึกอย่างหนัก นอกเหนือจากช่วงการทำกิจกรรมให้คำปรึกษา เช่นการเข้าฟังการบรรยาย 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

1.5 การให้การบ้านโดยฝึกด้านการคิด (Cognitive Homework) ผู้มาขอรับ
คําปรึกษาจะได้รับการบ้านที่ต้องใช้ความคิด โดยผู้มาขอรับคําปรึกษาจะต้องลองโต้แย้งความเชื่อที่ไม่
มีเหตุผลของตนเอง  และใส่ความเชื่อที่มีเหตุผลเข้าไปแทน 

1.6 เทคนิคทางด้านอารมณ์ ในการให้คําปรึกษาแบบREBTถือว่าการส่งเสริม
กําลังใจผู้รับ คําปรึกษากลุ่มต้องเข้าอกเข้าใจผู้มาขอรับคําปรึกษาอยากจริงใจ 
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สรุปได้ว่า  การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีพิจารณาเหตุผล  อารมณ์และ   
พฤติกรรมนัน้  จะให้เทคนิคการให้ค าปรึกษาด้านการรู้คิด  ด้านอารมณ์และด้านพฤติกรรม  
รวมทัง้การเสริมก าลงัใจกบัผู้มาขอรับค าปรึกษา 

3.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบวิเคราะห์บุคคลและองค์ประกอบ 

   3.3.1 ธรรมชาติมนษุย์ของทฤษฎีวิเคราะห์บุคคลและองค์ประกอบ 

บราวน์และเลนท์ (Brown & Lent, 2000 : 249) กิลลิแลนด์และเจมส์ (Gilliland 
& James, 1998 : 334) และเจียรนยั ทรงชยักลุ (2533 : 47) ซึง่เมื่อผนวกแนวคิดเข้าด้วยกนั กลา่ว
เป็นข้อ ๆ ได้ว่า ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ ลกัษณะบคุคลและองค์ประกอบมีทรรศนะ
เก่ียวกบัธรรมชาติมนษุย์ ดงันี ้การแสดงความ 

1.1 มนุษย์มีความเป็นปัจเจกบุคคลที่มีแบบแผนคงที่พอสมควร และลักษณะ
เหล่านี้สามารถวัดได้โดยชัดเจน 

1.2 มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกนั ที่ส่งผลต่อการเลือกงานและอาชีพ เช่น 
ความถนดั ผลสมัฤทธ์ิ บคุลิกภาพ และความสนใจ  

1.3 ลกัษณะด้านต่าง ๆ ของบุคคลที่สอดคล้องกันเมื่อมารวมเป็นกลุ่ม จะได้
เป็นความสมบูรณ์ของบุคคลนัน้ สิ่งเหล่านีส้่งผลต่อความแตกต่างในปัญหา และการปรับตัวของ
บคุคล ซึง่ใช้ท านายผลของพฤติกรรมของบคุคลได้ 

1.4 แม้ลกัษณะด้านต่าง ๆ ของบุคคลจะมีความคงที่พอสมควร แต่บุคคลก็มี
ความสามารถที่จะพฒันาตวัเองให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมและงานอาชีพได้  

1.5 หากมนุษย์มีลักษณะที่สอดคล้องเหมาะสมกับอาชีพหรืองานที่ท ามาก
เท่าใด มนษุย์ก็มีแนว โน้มจะพอใจงานและท างานได้ประสิทธิผลเพิ่มขึน้เท่านัน้  

1.6 มนุษย์บางคนแม้มีศักยภาพ ความฉลาด  ความถนัดอยู่ในตัว และ
ความสามารถแต่ก็ใช้สิ่งเหล่านัน้ให้เป็นประโยชน์ไม่เต็มที่ จึงสมควรให้ผู้มีประสบการณ์มากกว่า
มาเสริมสร้างให้ เขพัฒนาตนเองให้เหมาะสมแก่งานและน าความสามารถในตัวมาประยุกต์ใช้ใน
งานให้มากที่สดุ 

โดยสรุปได้ว่า  บุคคลนัน้มกัจะมีความเป็นปัจเจกบคุคลที่มีแบบแผนคงที่  และมี
ความไม่เหมือนกันระหว่างบุคคล  ซึ่งบุมนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมและงานอาชีพ  จากการรู้จักและเข้าใจตนเอง รับรู้ความสามารถ  ความถนัดของ
ตนเอง 
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3.2.2 เปา้หมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบวิเคราะห์บุคคลและ
องค์ประกอบ 

ลีนซ์และมากิ (Lynch & Maki, 1981 cited by Giland & James, 1998 : 332) 
ได้แบ่งเป้าหมายของการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลกัษณะบุคคล และองค์ประกอบออกเป็น 2 

ลกัษณะ คือ  
1.1 เป้าหมายระยะสัน้ (Short - Term goal) ค าว่าเป้าหมายระยะสัน้นี ้เจียร

นยั ทรงชยักุล (2533 : 50) เรียกว่า เป้าหมายเฉพาะหน้า เป้าหมายระยะสัน้หรือเป้าหมายเฉพาะ
หน้าเป็นเป้าหมายที่มุ่งให้ เกิดในช่วงเวลาของการให้ค าปรึกษา  เป็นการมุ่งช่วยให้ผู้ รับการปรึกษา
หยุดการคิดซึ่งจะน าไปสู่การกระท าที่ไร้เหตุผล ไร้ทิศทาง ให้ ได้ตระหนักในการลดหรือเลิก
พฤติกรรมแบบขาดการควบคุมที่บางที่เจ้าตัวก็ไม่เข้าใจตนเองว่าท าไปเพื่อสิ่งใด จากนัน้ให้มา
เร่ิมต้นท าความรู้จัก ความสามารถ ความถนัด และลกัษณะเฉพาะตน ให้มีทักษะแสวงหาข้อมูล 
จากสิ่งแวดล้อม เข้าท านอง “คิดใหม่เพื่อกระท าใหม่” และให้ตระหนกัได้ ว่าเขาจะต้องเร่ิมพฒันา
ตนด้านทักษะต่างๆเพื่อการตัดสินใจที่มีคุณภาพ  แล้วเรียนรู้และฝึกฝนตนเพื่อการตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์  

1.2 เป้ าหมายระยะยาว (Long - Term goal) เป็ น เป้ าหมายที่ มุ่ ง ให้
ผู้ รับบริการพัฒนาตนด้านการ ท างานได้ตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป้าหมายระยะยาวของการให้การ
ปรึกษาแบบวิเคราะห์ลกัษณะบุคคลและองค์ ประกอบ จะมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงผู้ รับการปรึกษา
ให้มีศักยภาพในการแก้ปัญหาและการมีชีวิตที่ดีในสงัคม  โดยบูรณาการทักษะมาสู่การด ารงตน
ตลอดช่วงชีวิต สะท้อนให้เห็นได้ว่าใกล้เคียงกบัจดุมุ่งหมายของการให้การปรึกษาแบบไม่น าทางที่
มุ่งพฒันาผู้ รับการปรึกษาให้เจริญเติบโตและแก้ปัญหาเองได้ใน อนาคต (Giland & James, 1998 
: 334)  

ซึง่สรุปได้ว่า  เปา้หมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบวิเคราะห์บคุคลและ
องค์ประกอบนัน้  สามารถแบ่งเป้าหมายออกเป็นสองระยะด้วยกนั  นัน่คือเป้าหมายแบบระยะสัน้
และเปา้หมายแบบระยะยาว 

   3.2.3 บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีวิเคราะห์บุคคลและ
องค์ประกอบ 

กิลลิ แลนด์  และเจมส์  (Gililand & James, 1998 : 332 - 337) ได้รวบรวม
แนวคิดของผู้ก่อตัง้ทฤษฎี และนกัการศึกษามากมาย ผนวกกบัแนวคิดของเขาเอง เก่ียวกบับทบาท
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และลักษณะของผู้ ให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบว่ามีอยู่หลาย
ประการ ที่ส าคญัมีดงันี ้ 

1. ผู้ ให้การปรึกษามีบทบาทเสมือนเป็นผู้ ชี แ้นะ ผู้ ให้ ข้อมูล ผู้ สอน ผู้
ควบคมุดแูล ผู้มีประสบการณ์และความสามารถ โดยพฒันาทกัษะการตดัสินใจ ซึ่งทฤษฎีนีเ้ชื่อว่า
บทบาทดงักล่าวจะช่วยสร้าง ความน่าเชื่อถือและพลงัในตวัที่จะจงูใจผู้ รับการปรึกษาให้เชื่อในสิ่งที่
ผู้ ให้ค าปรึกษาเห็นว่าเหมาะสม 

2. ผู้ ให้การปรึกษามีบทบาทที่มากกว่าการช่วยแก้ไขหรือช่วยแก้ปัญหา คือ 
ต้องมีบทบาทเป็นผู้ สนับสนุนให้ผู้ รับการปรึกษาปรับการใช้ชีวิตให้อยู่ได้อย่างมีความสุขใน
สภาพแวดล้อมหรืองานของตน ตลอด ทุกช่วงชีวิตด้วยซึ่งปัจจุบนัจะเน้นบทบาทการสนับสนุนนี ้
มาก 

3. นอกจากสนับสนุนให้ผู้ รับการปรึกษาด าเนินชีวิตได้โดยราบร่ืนตลอดช่วง
ชีวิตแล้ว ผู้ให้การ ปรึกษาแบบวิเคราะห์ลกัษณะบุคคลและสิ่งแวดล้อมควรสามารถท าหน้าที่ฟืน้ฟู
สภาพจิตใจ (action therapist) ให้แก่ผู้ รับการปรึกษาได้ด้วย โดยคอยติดตามประเมินผู้ รับการ
ปรึกษาในการน าแนวคิดไปปฏิบติัตาม  

4. ลกัษณะที่จ าเป็นของผู้ ให้การปรึกษาตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะบุคคล
และองค์ประกอบ ประการหนึ่งคือจะต้องรอบรู้เร่ืองอาชีพและสังคม เนื่องจากต้องให้ข้อมูลและ
ความรู้เหล่านีแ้ก่ผู้ รับการปรึกษา ขณะเดียวกัน ต้องสามารถใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อ
แนะน าวิธีการทางอาชีพที่มีแนวโน้มเหมาะสมต่อบคุคลหรือผู้ รับการปรึกษาแต่ละรายการ 

5. ผู้ ให้การปรึกษาตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะบุคคลและองค์ประกอบ ต้อง
สามารถสื่อสารเพื่อให้รู้ถึงจิตใจของผู้มาขอรับการปรึกษา และมีทกัษะสามารถจงูใจผู้มาขอรับการ
ปรึกษาให้คิด ด้วยเหตุด้วยผลในการพิจารณาตนเองเปรียบเทียบกับความเป็นจริงในสังคม คือ 
ต้องสามารถช่วยให้ผู้ รับ การปรึกษามองตนเองและมองโลกด้วยสายตาที่เป็นจริง เพราะเป็นแยก
13 

6. ผู้ ให้การปรึกษาตามทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะบุคคลและองค์ประกอบยุค
ใหม่ ต้องมุ่งให้ความส าคัญกับบทบาทท้าทายผู้ รับการปรึกษาให้ท าส าเร็จให้ได้ในการพัฒนา
ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานของงาน โดย ใช้กระบวนการเสริมสร้างการคิด ขณะเดียวกันก็มี
บทบาทบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นปฏิกิริยา ตอบสนองจากผู้ รับการปรึกษาอนัจะน าไปสู่
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเหมาะสม 
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7. ในการช่วยการตดัสินใจของผู้ รับการปรึกษา ผู้ ให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์
ลกัษณะบคุคลและองค์ประกอบแบบเก่าจะเน้นบทบาทในการ “ให้ข้อมลู” แต่ตอนนีจ้ะเน้นส่งเสริม
ให้บคุคลสืบค้นความรู้และฝึกการหาเหตหุาผลจากข้อมลูเพื่อน าไปสูก่ารตดัสินใจอย่างเหมาะสม 

โดยสรุปได้ว่า  บทบาทของผู้ ให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีวิเคราะห์บุคคล
และองค์ประกอบนัน้ควรจะเป็นเสมือนผู้สอน  ผู้ ชีแ้นะ  ผู้ ให้ข้อมูล เนื่องจากเป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือและพลงัที่จะสามารถจงูใจผู้ รับค าปรึกษาให้คล้อยตาม  และเน้นสง่เสริมผู้ รับการปรึกษา
ให้สืบค้น ข้อมลูและฝึกทกัษะการหาเหตหุาผลจากข้อมลูเพื่อน าไปสูก่ารตดัสินใจอย่างเหมาะสม 

   3.2.4 ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีวิเคราะห์บุคคลและ
องค์ประกอบ 

ปราณี (2528, นน. 23-26)  กลา่วว่า ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะห์ 
ลกัษณะบคุคลและองค์ประกอบนัน้  มี 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การสร้างสมัพนัธภาพ (Establishing Rapport) ซึ่งเป็นขัน้ตอนเร่ิมต้นของ 
การให้ค าปรึกษานีเ้ป็นการสร้างความรู้สึกคุ้นเคย ยอมรับ ไว้วางใจ ศรัทธา เชื่อถือ ไปพร้อมๆ กับ
การท าความเข้าใจในเหตผุลที่ ผู้มาขอรับค าปรึกษารับรู้ถึงปัญหาของ ผู้ รับค าปรึกษา ซึ่งการสร้าง
สัมพันธภาพน่าจะจ าเป็นมากส าหรับทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบลักษณะ บุคคลและ
องค์ประกอบ เพื่อน าไปสูก่ารสอนแนวปฏิบติัให้ผู้มาขอรับค าปรึกษาด าเนิน ตามในขัน้ตอนต่อๆ ไป 

2. ขัน้ช่วยให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม หลงัจากที่ได้รับทราบปัญหาของ
ผู้ รับค าปรึกษาแล้วนี  ้ส าหรับการให้ค าปรึกษาแบบ ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบจะมี
กระบวนการที่มากกว่าการพบพูดคุยกันระหว่างผู้ ให้ค าปรึกษาและ ผู้ มาขอรับค าปรึกษา เพราะ
ต้องมีเร่ืองของ “ลกัษณะบุคคลและองค์ประกอบ” เข้ามาเก่ียวข้องด้วยมาก จึงมีข้อมูลเพื่อให้ได้
ลกัษณะของบคุคลและองค์ประกอบดงักลา่ว โดยมีการด าเนินการดงันี ้ 

2.1.การเก็บรวบรวมข้อมลู (Collecting the Data) ตามทฤษฎีนี ้วิลเลียม
สนั (Williamson. 1972: 292) ได้ระบุไว้ว่า อาจใช้เครื่องมือได้ 6 ลักษณะด้วยกันคือ 

2.1.1 ระเบียนสะสม(The Cumulative Record, Case, or Personal 
File) ท าให้ทราบถึงเร่ืองการเรียน สภาพจิตใจและร่างกาย และผลงาน ด้านต่างๆ ซึ่งอาจเป็น
ข้อมลูในรูปของผลการเรียน  การเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจเก่ียวข้องกบัทางกฎหมาย การใช้เวลาว่าง 
คะแนนการสอบด้านต่างๆ ที่ผ่านมา คะแนนความตัง้ใจในการท าสิ่งต่างๆ  ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี ้
จดัเป็น ข้อมลูระยะยาว (Longitudinal Record) ที่เป็นตวัแทนบ่งชีต้วับคุคลกบัสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
แนวทางให้ครู นักจิตบ าบัด และผู้ ให้ค าปรึกษาเกิดภาพพจน์ในใจเก่ียวกับตัวผู้ รับค าปรึกษาใน
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สิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา ซึ่งอาจช่วยให้เข้าใจปัญหาในปัจจุบันของผู้ รับค าปรึกษาได้มากขึน้ และ
ข้อมลูเหลา่นีจ้ะเป็น ประเด็นส าคญัของการสมัภาษณ์พดูคยุกนัต่อไป 

2.1.2 การบันทึกการใช้เวลา  การรวบรวมข้อมูลแบบนีจ้ะใช้มากในการ
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ท างานหน่วยงานทางด้านอตุสาหกรรมและธุรกิจ  ที่จะช่วยให้บคุคลที่มีปัญหาได้
เห็นว่าเขาใช้เวลาได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร และ เป็นการช่วยให้เขาเห็นว่ามีการกระท าที่
สอดคล้องกบัเวลา สถานที่ และสถานการณ์หรือไม่  

2.1.3 อัตตชีวประวัติ (Autobiography) ข้อมูลจากอัตตชีวประวัติจะ ท า
ให้เห็นเหตกุารณ์ชีวิตในบางช่วง  ซึ่งอาจเป็นปัญหาของผู้ รับค าปรึกษาที่เด่นชดัขึน้จากการให้ เขา
ได้เขียนอัตตชีวประวัติของตน  หรือจากที่เขาได้เขียนไว้แล้วน ามาประกอบเพื่อให้เข้าใจผู้ รับ
ค าปรึกษา จะช่วยได้มากส าหรับผู้ รับค าปรึกษาที่ขาดความเชื่อมัน่ในตนเอง มองตนว่าไม่มี่คณุค่า 
และไม่ชอบการเผชิญหน้าหรือพบพดูคยุกบัผู้ให้ค าปรึกษาแบบใกล้ชิด  

2.1.4 ระเบียนพฤติกรรม (Anecdotal Records) ข้อมูลจากระเบียน 
พฤติกรรมช่วยให้เห็นพฤติกรรมเล็กๆน้อย แต่น่าสนใจบางส่วนในชีวิตของผู้ รับค าปรึกษา ซึ่งผู้
บันทึกอาจเป็นสมาชิกครอบครัว ครู หรือผู้ ดูแลงานบุคลากร ทฤษฎีนีจ้ะให้ความส าคัญ กับ
ระเบียนพฤติกรรมค่อนข้างมากและมักพบบ่อยๆ ว่าพฤติกรรมปัญหาหลายอย่างของผู้ รับ
ค าปรึกษา ที่ค้นไม่พบด้วยแบบทดสอบจ านวนมาก แต่กลบัพบในระเบียนพฤติกรรม  และทฤษฎีนี ้
ยังใช้ประโยชน์จากระเบียนพพฤติกรรมโดยน าเหตุการณ์จากระเบียนพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับ 
ปัญหาของผู้ รับค าปรึกษาไปสร้างสถานการณ์สมมติในขัน้ตอนวางแผนแก้ปัญหาส าหรับบางราย
ด้วย 

2.1.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Tests) ข้อมูลจาก การ
ทดสอบทางจิตวิทยาจดัว่าเป็นจุดที่ส าคญัมากจุดหนึ่ง ซึ่ง วิลเลียมสนั ได้ให้ความเห็นไว้ว่าการน า
ผลจากแบบทดสอบ มาร่วมวิเคราะห์มนุษย์ยังเป็นเร่ืองที่สมควร และมอร์แลนด์ ได้ระบุเพิ่มเติม
จากแนวคิดของวิลเลียมสันว่า เพื่อให้การวิเคราะห์บุคคลมีความสมบูรณ์ตามเป้าประสงค์ของ
ทฤษฎีควรใช้แบบทดสอบมากกว่า 1 ชดุ เพื่อลดความผิดพลาด 

2.1.6 การสมัภาษณ์ (Interview) ทฤษฎีนีเ้ชื่อว่า การสัมภาษณ์จะ ช่วย
ให้เข้าใจการรับรู้ตนของผู้ รับค าปรึกษา และช่วยให้เห็นได้ว่าผู้ รับค าปรึกษาคิดว่าผู้ คนมองเขา 
แบบไหน เมื่อผู้ให้ค าปรึกษาน ามาวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมลูอื่นๆ  
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2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เป็นการก าหนดตัวตนของผู้ รับ 
ค าปรึกษาเป็นด้านๆ จากรายละเอียดแต่ละแหลง่ จะเน้นวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากเคร่ืองมือรวบรวม
ข้อมลู 6 ลกัษณะที่กลา่วผ่านมา โดยแหลง่ ข้อมลูที่ขาดไม่ได้คือ การด าเนินการทางจิตวิทยา 

2.3 การสังเคราะห์ข้อมูล (Data Syntheses) เป็นการน าผลการพิจารณา 
เอกลักษณ์ผู้ รับค าปรึกษาแต่ละด้าน แต่ละส่วนมาผนวกเข้าด้วนกันเป็นกลุ่มก้อน (Unified 
Structureเพื่อพิจารณากลุม่ลกัษณะเด่น กลุม่ลกัษณะด้อย  

3. ขัน้วินิจฉัย การวินิจฉัย (Diagnosis) เป็นขัน้ตอนต่อจากขัน้ช่วยการเข้าใจ 
ตนเองและสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อผู้ รับค าปรึกษาเข้าใจตนเองและเข้าใจสิ่งแวดล้อมของเขาแล้ว ก็จะ
ช่วยให้ เขาคิดหาเหตหุาผลว่าตนเองไม่เหมาะสมกบัสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

4. ขัน้วางแผนปฏิบัติ การวางแผนปฏิบัติ (Proposing a Program of Action) 
เป็นการคิดทางเลือกหลายแนวทางเพื่อแก้ปัญหาหรือขจดัสาเหตขุองปัญหาที่ค้นพบในขัน้วินิจฉัย 
โดยมี การท านายแนวโน้ม (Prognoses) ผลการกระท าจากสิ่งที่ตนเองเลือก แล้ววางแผนตามสิ่งที่
เลือกที่คิดว่าเหมาะสม 

5. ขัน้ปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติตาม เป็นขัน้ตอนการช่วยเหลือที่มุ่งให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาน าแผนแก้ไขปัญหา ที่เลือกไว้สู่การปฏิบัติจริง ซึ่งผู้ ให้ค าปรึกษาควรมุ่งพัฒนาผู้ รับ
ค าปรึกษาเกิดทักษะการคิดหาเหตุผล และพฤติกรรมที่ ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่อาจปรับเปลี่ยนเร่ือยไป ใช้วิธีที่หลากหลายที่คาดว่าจะได้ผลในการน าไปสู่การ
แก้ปัญหาของผู้ รับค าปรึกษา  

6. ขัน้ส่งต่อเพื่อรับการช่วยเหลือเฉพาะทาง การส่งต่อผู้ รับค าปรึกษา (Client 
Referral) มักใช้ในกรณีที่ค้นพบว่า ผู้ รับค าปรึกษามีปัญหาบางประการที่ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
หรือ บุคลากรอ่ืนจะช่วยให้เหมาะสมกว่า ซึ่งอาจจะเป็นนักกฎหมาย นักจิตบ าบัด นักจิตวิทยา
คลินิก จิตแพทย์ นักพูด เมื่อได้สอบถามความสมัครใจของผู้ รับค าปรึกษา เรียบร้อยแล้วก็ส่งต่อ
ผู้ รับค าปรึกษาสู้บคุลากรอ่ืนที่ช่วยได้เหมาะสมกว่า จะส่งผลให้งานบริการปรึกษา มีความสมบูรณ์
ขึน้ 

7. ขัน้ประเมินผล (Follow up) การค าปรึกษาตามทฤษฎี ลักษณะบุคคลและ
องค์ประกอบเป็นกระบวนการภายหลังการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ของผู้ รับค าปรึกษา โดยผู้ ให้
ค าปรึกษาจะติดตามให้แรงเสริม ประเมินพฤติกรรม ตรวจสอบพัฒนาการของผู้ รับค าปรึกษา 
หลงัจากน าสิ่งที่เรียนรู้สู่การลงมือปฏิบติัจริง จากการติดตามผลนอกจาก เป็นแนวทางช่วยเหลือ
ผู้ รับการปรึกษาต่อไป หรือช่วยให้ยติุการให้ค าปรึกษาในรายที่ให้ผลน่าพอใจ  
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ซึง่สรุปได้ว่า  ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีวิเคราะห์บุคคลและ
องค์ประกอบนัน้  ประกอบไปด้วย  การสร้างสมัพนัธภาพ  ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเข้าใจตนเองและ
สิ่งแวดล้อม  การวินิจฉยั  การวางแนวทางการปฏิบติั  การปฏิบติัตามวิธีที่วางไว้  การสง่ต่อ
หน่วยงานภายนอกและการประเมินผลติดตาม 

   3.2.5 เทคนิคในการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีวิเคราะห์บุคคลและ
องค์ประกอบ 

ปิยะนุช เผื่อนทอง (2560, นน. 48-49) กล่าวว่า เทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ตาม ทฤษฎีลกัษณะบคุคลและองค์ประกอบ มีดงัต่อไปนี ้

1. การวิเคราะห์ (Analysis) เพื่อบ่งชีล้กัษณะของผู้ รับค าปรึกษาจากข้อมลู ที่
ได้มา โดยการทดสอบหรือการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ 

2. การสงัเคราะห์ (Synthesis) โดยน ารายละเอียดของผู้มาขอรับค าปรึกษา
แต่ละส่วนมาผนวกเข้าด้วยกัน จดัเป็นกลุ่มลกัษณะแล้วท าให้ผู้ รับค าปรึกษารับรู้หรือเข้าใจ กลุ่ม
ลกัษณะดงักลา่วของตวัเขา 

3. การวินิจฉัย (Diagnosis) ช่วยให้ผู้ มาขอรับค าปรึกษาเข้าใจปัญหาและ
ที่มา ของปัญหาหรือพฤติกรรมบางประการของผู้ รับค าปรึกษา คือ ช่วยให้เขาเข้าใจตวัเขาในอดีต
และปัจจบุนั (Diagnosis Relates to Past and Present) 

4. การท านายแนวโน้ม (Prognosis) คือการคาดการณ์ล่วงหน้า กับผลอัน
อาจ เกิดขึน้จากการปฏิบติัทางเลือกที่คิดไว้ (Prediction of The Future) 

5. การแนะน า (Advising) เป็นการสื่อความคิดของผู้ ให้ค าปรึกษาสู่ผู้ รับ
ค าปรึกษา ถึงสิ่งที่ควรท าต่อ  โดยอ้างอิงความรู้ของผู้ให้ค าปรึกษาเป็นเกณฑ์ 

6. การเสนอแนะ (Suggestion) เป็นการเสนอทางปฏิบติัหลายๆ ทางแก่ผู้ รับ 
ค าปรึกษา โดยไม่ระบวุ่าเขาควรเลือกทางใด เพื่อช่วยการคิดให้รอบคอบก่อนตดัสินใจ 

7. การประเมิน (Evaluation) โดยวิเคราะห์ทางเลือกที่คิดไว้ว่ามีข้อดีและ 
ข้อเสียอะไรบ้าง เพื่อน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจ เลือกปฏิบัติทางที่ให้ผลดีมาก ให้ผลเสียน้อย 
และเป็นการประเมินความก้าวหน้าภายหลงัปฏิบติัตามทางเลือกนัน้ๆ แล้ว 

8. การเสริมก าลงัใจ (Assurance) เป็นการคลายความกงัวลหรือลดความไม่ 
สบายใจของผู้ รับค าปรึกษาด้วยการสื่อสารเชิงบวกและให้ก าลงัใจ 
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9. เทคนิคการกระตุ้ นเร้าให้ปฏิบัติ  (Challenging) เป็นการท้าทายหรือ
สนับสนุน การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา โดยอาจใช้ค าพูดท้าทายให้มุมานะกระท าให้ได้ หรืออาจ
สง่เสริมให้ผู้ รับ ค าปรึกษากระตุ้นเร้าตนเอง (Self-motivation) ในการพยายามกระท าให้ส าเร็จ 

10. เทคนิคการให้แรงเสริม (Reinforcement) เป็นการสงเสริมแนวทางที่ดี 
ของผู้ รับค าปรึกษา อาจด้วยการกล่าวชมหรือแสดงสีหน้าบ่งบอกความพอใจเพื่อมุ่งให้ผู้ รับ
ค าปรึกษา ปฏิบติัได้ดีต่อไป 

โดยสรุปได้ว่า  เทคนิคในการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีวิเคราะห์บุคคล
และองค์ประกอบประกอบไปด้วยทั้งสิ้น  10 เทคนิค  คือ  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การวินิจฉัย  
การทํานายแนวโน้ม  การแนะนํา  การเสนอแนะ  การประเมิน  การเสริมกําลังใจ  เทคนิคการกระตุ้น
เร้าให้ปฏิบัติ  และเทคนิคการให้แรงเสริม 

3.3  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบเผชิญความจริง 
3.3.1 ธรรมชาติมนษุย์ของทฤษฎีเผชิญความจริง 

พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ (2561, น. 131) กล่าวว่า  ธรรมชาติของมนษุย์ตามหลกัของ
ทฤษฎีเผชิญความจริงนัน้  ประกอบไปด้วย 

1. บคุคลเป็นคนดี มีความสามารถ มีศกัด์ิศรี มีเหตผุล ไว้วางใจและเชื่อถือได้ 
มีความเป็นอิสระ มีความพร้อมที่จะน าตนเองเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้ชีวิต 
ได้อย่างมีอิสระ สามารถที่จะเลือกสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตให้กับตนเอง มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตนเองได้
เต็มตาม ศกัยภาพไปในทิศทางที่เหมาะสมกบัความสามารถของตนเองไปสูก่ารรู้จกัตนเองได้ 

2. มนุษย์ต้องการความรักและการยอมรับ และความเอือ้อาทรจากบุคคล
รอบข้าง ต้องการได้รับการยกย่องนบัถือ  

3. มนุษย์อาจเกิดความวิตกกังวลได้ หากไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่มี
ความมั่นใจ ขาดวุฒิภาวะ มีความนึกคิดถึงตนเอง และเร่ืองในอดีตไม่สอดคล้องกัน และเกิด
ความรู้สกึไม่มีค่า 

พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2544 , นน. 150-151)กล่าวว่า กราซเซอร์ มีความเชื่อ
เก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์ว่า ชีวิตของคนเรามีความต้องการที่ส าคัญอยู่ข้อหนึ่งคือ อยากที่จะ
แสวงหาเอกลักษณ์ identity ของตนเองให้ส าเร็จ สิ่งดังกล่าวจะเป็นกลไกให้พฤติกรรมต่าง ๆ 
ออกมา ซึง่การสนองความต้องการของคนเรานัน้จ าแนก ได้ 2 แบบหลกั ๆ คือ 

1. ต้องการที่จะรักและได้รับความรัก  
2. ต้องการที่จะเป็นผู้ที่มีคณุค่าทัง้ต่อตวัเราเองและผู้ อ่ืน (สงัคม)  
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กลาซเซอร์ ยังมีความ เชื่ อ อีกว่า  ในธรรมชาติของมนุษ ย์จะมีพลังแห่ ง
ความสามารถ อยู่ด้วย พลงัดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้นให้คนเราพยายามต่อสู้ ฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้ 
เพื่อให้บรรลุถึง บัน้ปลายของชีวิตคือสุขสบายและร่าเริงกับความส าเร็จแห่งชีวิตตน แต่มนุษย์มี
ศกัยภาพของตนเองได้ไม่เท่ากนั จึงท าให้บางคนต้องมีเอกลกัษณ์ที่ไม่ประสบ ความส าเร็จหรือเป็น
เอกลักษณ์ที่ล้มเหลว (failure identity) ซึ่งมีสาเหตุมาจากบุคคลนัน้ขาดความรัก และขาดการ
ยอมรับมาเป็นพืน้ฐาน จึงต้องหาวิธีการตอบสนองต่อตนเอง บุคคลเหล่านีจ้ะมีความทรมานที่
จะต้องเผชิญกบัความจริง จึงหาทางออกอ่ืนที่คิดว่าจะตอบสนองตนเองได้ แต่เมื่อเขามีพฤติกรรม
ที่ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงแล้ว พฤติกรรมที่ แสดงออกมาจะมีลกัษณะเป็นพฤติกรรมที่ขาด
ความรับผิดชอบ (irresponsible behavior) ซึ่งอาจ ออกมาในลกัษณะที่ชอบครุ่นคิด เพ้อฝัน ถ้า
ร้ายแรงอาจเป็นโรคจิตได้ 

สรุปได้ว่า  ธรรมชาติของมนุษย์นัน้จะมีความต้องการภายในจิตใจ  มีความสามารถ 
มีเหตผุล มีศกัด์ิศรี เชื่อถือและไว้วางใจได้  อีกทัง้มนษุย์ต้องการการยอมรับ ความรัก และความ
เอือ้อาทรจากบุคคลอ่ืน ต้องการได้รับการนบัถือ ยกย่องจากบุคคลอ่ืน 

3.3.2 เปา้หมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบเผชิญความจริง 
พัชราภรณ์  ศรีสวัสด์ิ  (2561, น. 131)กล่าวว่า  การพัฒนาทฤษฎีการให้

ค าปรึกษาของ Roger เนื่องจากผลของสิ่งที่เคยเกิดขึน้ในชีวิตของเขาในฐานะผู้ ให้ค าปรึกษา 
ปฏิสมัพนัธ์ของเขากบัเพื่อนร่วมงาน  เขาเชื่อว่า เปา้หมายของการให้ค าปรึกษาควรจะท าให้บคุคล
กลายเป็นบุคคลที่ลงตัว/เป็นผู้ ที่ยอมรับตนเอง โดย การตระหนักเก่ียวกับการเติบโตและ
ประสบการณ์ของตน การประเมินถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการให้ค าปรึกษาการ
ประเมินการตระหนักรู้และประสบการณ์ของบุคคลในปัจจุบัน และการมีประสบการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงของจิตใจท าโดยผ่านสมัพันธภาพที่จริงใจ ยอมรับและเข้าใจกัน ซึ่งรับรู้ได้ โดยผู้ รับ
การให้ค าปรึกษา สิ่งที่ผู้ รับค าปรึกษาและผู้ให้ค าปรึกษาได้จากการให้ค าปรึกษานีเ้ป็นสว่นหนึ่งของ
แนวคิด Roger ใน การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพเป้าหมายของการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลางมีดงันี ้

1. เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเข้าใจและยอมรับตนเองอย่างถูกต้องตามความ
เป็นจริง 

2. เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเปิดรับประสบการณ์  โดยวิเคราะห์อย่าง
กว้างขวาง ในแง่มุมต่างๆ ไม่ปกป้องหรือบิดเบือน หากประสบการณ์ที่เผชิญนัน้ ๆ ไม่เป็นที่พึง
ประสงค์ 
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3. เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนตัดสินใจ และมั่นใจในการลง
มือปฏิบติั 

4. เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษามีความเป็นตัวของตัวเอง รู้สึกมีคุณค่า มีความ
รับผิดชอบ และมีเหตผุล 

5. เพ่ือช่วยให้ผู้รับคําปรึกษามีความรู้สึกอยากทำสิ่งต่างๆ  โดยไม่ละเมิดสิทธิ 

ของบุคลอ่ืน  

6. เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษามีความยืดหยุ่น พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
7. เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาสร้างสรรค์ตนเองให้เจริญงอกงาม และพัฒนา

ตนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งมีสุขภาพจิตดี 
ปิยะนุช เผื่อนทอง (2560, น. 34)ได้ กล่าวไว้ว่าเป้าหมายในการให้ค าปรึกษา

กลุม่ตามทฤษฎี มีดงันี ้
1. ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษามีจิตใจที่เข้มแข็ง มีเหตผุลและตระหนกัว่าตนเองนัน้ 

มีทางเลือก หากเมื่อใดก็ตามที่เป้าหมายบรรลุผล บุคคลก็จะมีวินัยน าไปสู่การวาง รูปอัตลกัษณ์
แห่งความส าเร็จ 

2. ผู้ รับค าปรึกษามีความเข้าใจและรู้ถึงสิ่งที่ตนต้องการ โดยช่วย ให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาตรวจสอบตนเอง รวมทัง้สิ่งแวดล้อมที่สนบัสนนุและยบัยัง้ 

3. วางรูปแบบการเลือกให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ที่ช่วยให้ผู้ รับ
ค าปรึกษา บรรลคุวามปรารถนาและความต้องการได้ โดยการวางแผนและแผนนัน้ต้องมีความเป็น
รูปธรรมและ มีความเฉพาะเจาะจง และการวางแผนจะต้องมีการตรวจสอบพฤติกรรมที่เป็น
ทางเลือก การตัดสินใจและผล โดยมักจะมีการเขียนสัญญาและมีจุดเน้นที่จะให้บุคคลมีความ
รับผิดชอบมากขึน้ 

ซึง่สรุปได้ว่า  เป้าหมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบเผชิญความจริงนัน้
เป็นการช่วยเหลือผู้มาขอรับค าปรึกษาเข้าใจและยอมรับตนเองอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  มี
จิตใจที่เข้มแข็ง มีเหตผุล  และมีความรู้สกึอิสระที่จะคิดจะท าโดยไม่ก้าวก่ายสิทธิของบุคลอื่น 

3.3.3 บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง 
Corey (2013, p. 35)กล่าวว่า บุคคลที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาต้องท าหน้าที่ของ

ตนอย่างดี สิ่งส าคัญอันหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปคือการเป็น แบบอย่างของความมุ่งมั่น 
สมาชิกมกัจะเลียนแบบผู้ ให้ค าปรึกษาไม่ว่าผู้ให้ค าปรึกษาจะปรารถนา หรือไม่ก็ตาม ในการท าสิ่ง
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นีผู้้ ให้ค าปรึกษาต้องช่วยให้มีแนวทางของการวิเคราะห์ตนเองในตัวสมาชิก โดยเป็นแบบอย่างใน
การวิเคราะห์ตนเอง  

พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ (2561, น. 131)กล่าวว่า  บทบาทของผู้ ให้ค าปรึกษากลุ่ม
ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง  มีดงันี ้ 

1. จะให้ความส าคัญกับเจตคติของผู้ ให้ค าปรึกษา มากกว่าความรู้ ทฤษฎี
หรือเทคนิค ทัง้นีเ้ชื่อว่า เจตคติที่ดีต่อการให้ค าปรึกษาของ ทะค าปรึกษาจะเอือ้ประโยชน์แก่ผู้ รับ
ค าปรึกษาในการปรับบุคลิกภาพของตน 

2. โดยพืน้ฐานแล้ว ผู้ให้ค าปรึกษาจะใช้ตวัเองเป็นวิธีการในการเปลี่ยนแปลง 
(Counselor uses mself as an Instrument of Change) ในการพบผู้ รับค าปรึกษา ผู้ ให้ค าปรึกษา
จะไม่แสดงท่าทาง หมาทว่าเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา แต่จะสร้างรูปแบบของการให้ค าปรึกษาเพื่อช่วย
ผู้ รับค าปรึกษาเกิด ความเจริญงอกงาม 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษา จะสร้างสรรค์สัมพันธภาพของการช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ รับ
ค าปรึกษามีอิสระใน การส ารวจเร่ืองราวต่าง ๆ ในชีวิต โดยผู้ ให้ค าปรึกษาจะไม่แย้ง แต่จะให้การ
ยอมรับ ผู้ รับค าปรึกษาโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิน้ ให้เกียรติผู้ รับค าปรึกษา ยอมรับว่าเขาก็ 
มีคุณค่า และยอมรับว่าเร่ืองราวในอดีตของแต่ละคนเป็นเร่ืองมีหลายมิติ ซึ่งมักจะเก่ียวข้องกับ
อารมณ์ ความคิด และการใช้ชีวิตของมนษุย์ 

4. บทบาทส าคัญในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ รับค าปรึกษาผู้ ให้ค าปรึกษา
จะต้องไวต่อความคิดและความรู้สึกของผู้ รับค าปรึกษา และมีความเห็นอกเห็นใจผู้ มาขอรับ
ค าปรึกษาด้วยความเข้าอกเข้าใจ คิดเสมอว่าผู้ รับค าปรึกษา มีความรู้สึกอย่างไร หรือคิดอะไร และ
เกิดประสบการณ์อะไรในสิ่งที่เขารับรู้เก่ียวกับพฤติกรรมทัง้เหตุการณ์ที่เกิด ในเนเล็กของเขาเอง 
หมายความว่า ผู้ ให้ค าปรึกษาสามารถเข้าถึงโลกของผู้ รับค าปรึกษารับรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ตลอดทัง้
เร่ืองราวต่างๆในโลกของผู้ รับค าปรึกษา และท้ายที่สุด ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องสื่อสารให้ผู้ รับการ
ปรึกษารับรู้ว่าผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจ แต่การตดัสินใจใด ๆ นัน้ จะต้องเป็นผู้ รับค าปรึกษาเอง 

5. ผู้ให้ค าปรึกษามีบทบาทส าคญั คือ ให้ความเอาใจใส่ต่อผู้ รับค าปรึกษา ซึ่ง 
Roger เรียกว่า เป็นการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งหมายความว่า ยอมรับผู้ รับค าปรึกษาใน
ลกัษณะที่เขาเป็นตัวรักษาในฐานเป็นบุคคลคนหนึ่ง และเข้าใจผู้ รับค าปรึกษาโดยมมีการตัดสิน
พฤติกรรมต่อผู้ รับค าปรึกษาในฐานเป็น ใด ๆ ของเขา 

6 ต้องแสดงออกด้วยความจริงใจในการให้ค าปรึกษา และต้องมีลกัษณะของ
การมีความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเองสอดคล้องกบัประสบการณ์แห่งตน (Congruence) และสามารถ
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ท าหน้าที่ต่าง ๆ ในชีวิตได้สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้ผู้ ให้ค าปรึกษาจะโต้ตอบและมีสมัพันธภาพที่ดีกับ
ผู้ รับค าปรึกษาในฐานะที่เป็นบุคคลคนหนึ่ง ไม่ใช่เฉพาะการแสดงบทบาทการเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา
เท่านัน้  คุณสมบติัดังกล่าวของผู้ ให้ค าปรึกษา ที่จะช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษารู้จักและ เข้าใจโลกและ
สิ่งต่างๆอย่างแท้จริง และพร้อมที่จะสร้างสรรค์ชีวิตให้เจริญงอกงามขึน้ 

สรุปได้ว่า  บทบาทของผู้ ให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง  
จะต้องแสดงออกด้วยความจริงใจในการให้ค าปรึกษาไวต่อความคิดและความรู้สึกของผู้ รับ
ค าปรึกษา และมีความเห็นอกเห็นใจผู้ รับค าปรึกษา และรับรู้ถึงเจตคติของผู้ให้ค าปรึกษาที่มี 

3.3.4  ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง 
ปิยะนุช เผื่อนทอง (2560, น. 37) เสนอ 8 ขัน้ตอนพืน้ฐานในการให้ค าปรึกษา

กลุม่แบบเผชิญความจริง  
1. ส ร้างความสัมพั น ธ์ที่ มี ค วามหมาย  (Make friends / establish a 

meaningful relationship) ในขั้นตอนแรกพยายามสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกกลุ่มแต่ละคน บุคคล
มักเข้ามาเกี่ยวข้อง ในกลุ่มเพราะต้องการจะมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ดังนั้นผู้ให้คําปรึกษาสามารถ
ตอบสนองความ ต้องการนี้ในระยะแรกของการทํากลุ่ม กระบวนการนี้จะบรรลุได้โดยการที่ผู้ให้
คําปรึกษาคัดเลือกผู้สมัคร เข้าร่วมกลุ่ม โดยการใช้สนทนาหรือกิจกรรมเมื่อเข้ามาในกลุ่ม ผู้ให้
คําปรึกษาจะตัดสินว่าอะไรที่จะ ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิกโดยการใช้คําถามและการ
มีปฏิสัมพันธ์อย่างเชี่ยวชาญเน้นพฤติกรรมปัจจุบัน / ถาม คุณกําลังทําอะไรขณะนี้ (Emphasize 
present behavior/ Ask what are you doing now?) ขั้นตอนที่สอง เน้นกระบวนการของการ
เลือก เน้นความสําคัญ ในการใช้ความคิดและการกระทํามากกว่าความรู้สึกเพ่ือนํามาสู่ความ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงให้สมาชิก เน้นที่พฤติกรรมที่ตนสามารถควบคุมได้ในปัจจุบัน 

2. เน้นการกระทําอะไรที่ช่วยให้ได้ตามที่ต้องการ (Stress whether clients 
actions are getting  what they want) เน้นให้สมาชิกตัดสินพฤติกรรมของตน และเรียนรู้ว่า
พฤติกรรม อยู่ในความควบคุมของตน 

3. วางแผนทางบวกที่จะทําให้ดีขึ้น (Make positive plan to do better) เป็น 
ขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการกลุ่มเกี่ยวข้องกับการวางแผน แนะนํา ช่วยเหลือ และกระตุ้น มี
พ้ืนฐาน อยู่บนการทํา 3 ขั้นตอนแรกได้สําเร็จ แผนการกรทําเป็นของบุคคล แต่สมาชิกกลุ่มและผู้ให้
คําปรึกษา สามารถช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการให้ข้อมูลการช่วยให้เกิดประสิทธิภาพโดยการให้
ข้อมูล การเสนอแนะ เพ่ือให้แผนมีศักยภาพยิ่งขึ้น 

4. มุ่งม่ันที่จะทําตามแผนทางบวก (Get a commitment to follow positive 
plan) สมาชิกต้องทําตามแผน ในการที่จะมุ่งมั่น สมาชิกต้องมีความรับผิดชอบในสมาชิกของตน  
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5. ไม่มีข้อแก้ตัว (No excuses) หลายครั้งที่สมาชิกทำไม่บรรลุตามแผน ที่ได้
วางไว้ ในกรณีเช่นนี้ผู้ให้คําปรึกษาและสมาชิกเพียงรับรู้ว่าบุคคลล้มเหลว ไม่มีการนําอดีตขึ้นมา พูด
รวมทั้งข้อแก้ตัว การยอมรับข้อแก้ตัวทําให้บุคคลในกลุ่มมีความคิดว่าตนเองอ่อนแอ ไม่สามารถ 
เปลี่ยนแปลงและส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมชีวิตตนเองได้ แทนการทําสิ่งนี้ โดยช่วยบุคคลวางแผน 
อันอื่นต่อไป และให้กําลังใจในการพยายามอีกครั้ง 

6. ไม่ลงโทษ (No punishment) การลงโทษทําให้เกิดความเจ็บปวดโดยไม่มี 
วิธีที่จะลดหรือหยุดความเจ็บปวดได้ ไม่ว่าผู้กระทําผิดจะทําอะไรก็ตาม มันเป็นสิ่งตรงข้ามกับการ
เลือก และการควบคุม และมักทําให้บุคคลมีการกระทําทางลบหรือยอมแพ้ ดังนั้น การให้คําปรึกษา
กลุ่มแบบ เผชิญความจริงเน้นว่าบุคคลที่ไม่ทําตามแผนจะต้องอยู่กับผลที่ ติดตามมาจากพฤติกรรม
ตนเอง ซึ่งหมายถึงจะไม่ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ การตอบสนองแบบนี้พร้อมกับการกระตุ้นกําลังใจจาก
กลุ่ม มักจูงใจให้บุคคลพยายามอีกครั้ง 

7. อย่ายอมแพ้ (Never give up) การเปลี่ยนแปลงมักต้องใช้เวลา โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งถ้าผู้รับคําปรึกษากลุ่มมีประวัติของการล้มเหลวที่ยาวนาน ผู้ให้คําปรึกษาให้สมาชิกที่
เปลี่ยนแปลง อย่างช้าๆ มีความพากเพียร ต่อมาความแน่วแน่นี้เริ่มจะมีในตัวผู้รับคําปรึกษา ทําให้
ตระหนักว่าผู้ให้คําปรึกษาเสมือนเพ่ือน ทําให้ผู้รับมาขอคําปรึกษาเต็มใจที่จะพยายามทดลองทํา
พฤติกรรมใหม่อีกครั้ง และกระบวนการเปลี่ยนแปลงสามารถเริ่มข้ึนได้ 

จึงสรุปได้ว่า  ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงแบ่งออกเป็น 
8 ขัน้ คือ ขัน้สร้างสัมพันธภาพ ขัน้กระบวนการของการเลือก ขัน้ตัดสินพฤติกรรมของตน ขัน้
วางแผน ขัน้ท าตามแผน การไม่มีข้อ แก้ตวั ไม่ลงโทษ และไม่ล้มเลิกความตัง้ใจง่ายๆ 

3.3.5 เทคนิคในการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง 
พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ (2561, นน. 134-135) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาแบบยึด

บุคคลเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือให้ผู้ รับค าปรึกษาเข้าใจและรู้จักตนเองตามความ
เป็นจริง  ดังนัน้เทคนิคที่ส าคัญในการให้ค าปรึกษานัน้ Roger จึงเน้นที่คณุภาพของสมัพันธภาพ
ระหว่างบุคคล ซึ่งก็คือ ระหว่างผู้ รับค าปรึกษาและผู้ ให้ค าปรึกษา เทคนิคดังกล่าวนี ้จะเป็นการ
แสดงออกและการสื่อสารที่จะสื่อให้ ผู้ รับค าปรึกษา ทราบว่า ผู้ ให้ค าปรึกษายอมรับและเคารพใน
ความเป็นคนที่มีคุณค่าของผู้ รับค าปรึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ มาขอรับค าปรึกษาได้เรียนรู้  และได้
สมัผัสกับ ความรู้สึกของตนเอง เกิดการยอมรับตนเอง พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ดังนัน้เทคนิคที่
ส าคญัของการให้ค าปรึกษา สามารถจ าแนกได้ดงันี ้
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1. การยอมรับ (Acceptance) โดยให้ผู้ ให้ค าปรึกษาท าหน้าที่รับฟังเร่ืองราว
ต่าง ๆ ของ ผู้ รับคําปรึกษา โดยไม่แสดงปฏิกิริยาใด ๆ ออกไป ไม่ให้ความมั่นใจ หรือไม่ท้วงติง 
แสดงออกดว้ยการ พยักหน้าเบา ๆ หรือใช้คําท่ีแสดงว่าผู้ให้คําปรึกษากําลังฟังด้วยหัวใจ 

2. การสะท้อนความรู้สึก (Reflection of Feeling) ทำให้ผู้มาขอรับคำปรึกษา
เข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง 

3. การทวนคํา (Paraphrasing) จะช่วย ให้ผู้รับคําปรึกษาเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นใน
ส่วนของเรื่องราวต่างๆในชีวิตของตนเอง 

4. การทําให้เกิดความกระจ่าง (Clarification) นําไปสู่ความเข้าใจตนเอง และ
ค่อย ๆ ยอมรับในสิ่งที่เคยปฏิเสธหรือไม่ยอมรับมาก่อน   

5. การเงียบและการฟัง (Silence and Listening) ช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาได้คิด
เรื่องราวต่าง ๆ ของตนเอง  หรือคิดแก้ปัญหาของตนเอง ซึ่งจะทําให้ผู้รับคําปรึกษา  ผู้รับคําปรึกษา
พร้อมที่จะเล่าเรื่องราว ใคร่ครวญถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของตนเอง ได้คิดโต้ตอ ได้สัมผัสความรู้สึกที่
แท้จริงในขณะนั้นของตนเอง 

6. การใช้คําถาม (Questioning) หากใช้คําถามในแบบปลายเปิด จะช่วย ให้
ผู้รับคําปรึกษาได้สํารวจตนเองได้เข้าในเรื่องราวของตนเองมากขึ้น ส่วนคําถามปลายปิดนั้น เป็นเพียง
ต้องการให้ผู้รับคําปรึกษาตอบว่า ใช่หรือไม่ใช่ หรือ ยอมรับกับปฏิเสธ หากผู้ให้คําปรึกษาใช้ให้ถูกต้อง 
ก็จะเกิดประโยชน์  

สรุปได้ว่า  เทคนิคให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง  ประกอบไป
ด้วย  การยอมรับ  การทวนค า  การท าให้เกิดความกระจ่าง  การเงียบและการฟัง  การใช้ค าถาม 

3.4  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบพฤติกรรมนิยม 
3.4.1 ธรรมชาติมนษุย์ของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ (2561, น. 252)กล่าวว่า  ธรรมชาติมนุษย์ตามแนวคิดของ
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

1.  มนษุย์ที่เกิดมานัน้ ไม่ดีหรือไม่เลว แต่จะเร่ิมต้นชีวิตในลกัษณะที่ว่างเปลา่ 
2.  มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถตอบสนองสิ่งเร้าต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม การ

แสดงออกของบคุคลต่อสิ่งต่างๆรอบตวัจะเรียนรู้ จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  
3. แสดงออกของบุคคลต่อสิ่งต่างๆรอบตวัจะเรียนรู้ จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้นี้ทําให้ เกิดขึ้นได้โดยการจัดสิ่งแวดล้อมใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ส่วนการเรียนรู้เดิม
สามารถทําให้หมดไปได้ และทํานองเดียวกัน สามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ได้ 
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4. บุคคลควบคุมและปรับเปลี่ยนการแสดงออกของตนเองได้ แม้ว่าจะตกอยู่
ภายใตอิ้ทธิพลของ สิ่งแวดล้อมก็ตาม 

การให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมกล่าวถึง ทรรศนะเก่ียวกับธรรมชาติของ
มนษุย์ ที่พอประมวลสรุปได้ 4 ประการ (Degen และ Cristiani, 2019, pp. 88-89)ดงันี ้ 

1. มนุษย์เกิดมาด้วยความว่างปล่า ไม่ดีหรือไม่เลว กล่าวคือ ในทรรศนะของการ
ปรึกษา แบบพฤติกรรมนิยม ผู้ รับการปรึกษาแต่ละคนถือว่าเป็นสิ่งที่สืบเนื่องจากพวกเขามี
ประสบการณ์กบัสิ่งต่างๆ ผู้ให้การปรึกษาจะมองว่าพฤติกรรมทัง้ที่ดี และไม่ดีนัน้ล้วนความสมัพนัธ์
กบัสภาพแวดล้อม ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีศักยภาพในการแสดงออกในพฤติกรรมที่หลากหลายตาม
สถานการณ์ที่มากระตุ้นให้เกิดตอบสนองและการเรียนรู้ไม่ใช่ความดีหรือไม่ดีที่ติดตวัมาตัง้แต่เกิด   

2. มนุษย์คิดได้อย่างมีเหตุผลและสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้
ทรรศนะการมองมนุษย์ในแง่มุมนี้  ให้ความเชื่อถือในมนุษย์ว่า  “บุคคลปกติโดยทั่วไปเป็นผู้มี
ความสามารถ คิดวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุและผล และมีความสามารถรับผิดชอบที่ควบคุมการกระทํา
ของตนได้ด้วยตนเอง” 

3. มนุษย์สามารถเรียนรู้และสร้างพฤติกรรมขึน้ใหม่ได้ การให้การปรึกษาแบบ
พฤติกรรม นิยมเชื่อว่า แม้บุคคลจะเคยมีการเรียนรู้และมีพฤติกรรมบางอย่างมาจากอดีต แต่ก็
สามารถ เรียนรู้ที่จะสร้างพฤติกรรมใหม่ขึน้มาได้อีกเสมอ ดงัค ากล่าวของเบลคิน (Belkin, 1988: 
279) 

จึงสรุปได้ว่า  ธรรมชาติมนุษย์ตามแนวคิดของทฤษฎี  พฤติกรรมนิยมนัน้  เชื่อว่า  
มนุษย์นัน้เกิดมาพร้อมกับความว่างเปล่า  สามารถตอบสนองสิ่งเร้าต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม  
พฤติกรรมของมนุษย์จะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัว  แม้บุคคลจะเคยมีการเกิดการเรียนรู้และมี
พฤติกรรมบางอย่างมาจากอดีต แต่ก็สามารถ เรียนรู้ที่จะสร้างพฤติกรรมใหม่ขึน้มาได้อีกเสมอ 

3.4.2  เปา้หมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบพฤติกรรมนิยม 

พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ (2561, น. 252) กล่าวว่า  จุดมุ่งหมายการให้ค าปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม มีเปา้หมายในการให้ค าปรึกษา ดงันี ้

1.เพื่อช่วยให้ผู้มาขอรับค าปรึกษา เกิดลกัษณะใหม่ที่พงึประสงค์  
2.  ผู้มาขอรับคําปรึกษาให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยพูดคุยร่วมกัน

ระหว่างผู้ให้คําปรึกษาและผู้มาขอรับคําปรึกษาว่าแก้ไขพฤติกรรมอะไร จะกําหนดเป้าหมายการปรับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างไร  
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3. เพ่ือช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาได้เรียนรู้วิธีการใหม่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งขึ้น ในการ
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของตนเองในการดํารงชีวิต และสามารถนําวิธีการเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และ มีคุณค่าต่อตนเองในอนาคต 

เป้าหมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม  ปิยะนุช เผื่อน
ทอง (2560, น. 50) กลา่วว่า เปา้หมายของการให้ค าปรึกษากลุม่แบบ พฤติกรรมนิยม มีดงันี ้

1. เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาได้เรียนรู้พฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ โดย
ปรับเปลี่ยน แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาให้เป็นพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์

2. เพื่อสร้างสภาพการณ์เรียนรู้ใหม่ที่จะเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ของผู้ รับค าปรึกษาให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยมีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ ให้
ค าปรึกษาและผู้ รับค าปรึกษาว่าต้องการจะปรับหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไร  

3. เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะสมยิ่งขึน้ในการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในการด ารงชีวิต และสามารถน าวิธีการเหล่านัน้ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิด ประโยชน์และมีคณุค่าต่อตนเองในอนาคต 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  เป้าหมายการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาได้เรียนรู้พฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์  เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์  สามารถน าวิธีการเหล่านัน้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์และมีคณุค่าต่อตนเอง
ในอนาคต 

3.4.4  ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ (2557) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษากลุม่แบบ พฤติกรรมนิยม 
ผู้ ให้ค าปรึกษาจะสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ รับค าปรึกษาเป็นล าดับแรก พร้อมทัง้ชีแ้จง วัตถุประสงค์
ของการให้ค าปรึกษา เพื่อให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดความอุ่นใจ ไว้วางใจผู้ให้ค าปรึกษาและ พร้อมที่จะ
ให้ความร่วมมือ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ต่อจากนัน้ผู้ ให้ค าปรึกษาจะ ด าเนินการ
ขัน้ตอนดงันี ้

1. การส ารวจปัญหาและระบพุฤติกรรมที่เป็นปัญหา ผู้ให้ค าปรึกษาจะส ารวจ 
ปัญหาด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2. เมื่อผู้รับบริการระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้แล้ว ผู้ให้คําปรึกษาจะให้ผู้รับ 
คําปรึกษาวิเคราะห์ปัญหา โดยนําปัญหานั้นมาวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ  
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3. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ ให้ค าปรึกษาจะ
พิจารณา เลือกเทคนิคที่เหมาะสมกบัปัญหาของผู้ รับค าปรึกษา อธิบายให้ผู้ รับค าปรึกษาทราบถึง
ล าดบัขัน้ตอน เพื่อผู้ รับค าปรึกษาจะได้ปฏิบติัได้ถูก 

4. ภายหลังการด าเนินการให้ค าปรึกษาโดยใช้เทคนิคต่างๆ แล้ว ผู้ ให้
ค าปรึกษา จะต้องประเมินผลการให้ค าปรึกษา โดยประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อดูการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ของผู้ รับค าปรึกษา มีการเก็บข้อมูลพืน้ฐานของผู้ รับค าปรึกษา 
ซึ่งเป็นข้อมูลหรือพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติก่อนจะน าวิธีการหรือเทคนิคใดๆ มา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ รับค าปรึกษา  

5. ขัน้ยตุิการให้ค าปรึกษา เมื่อการให้ค าปรึกษาบรรลเุปา้หมายและเป็น
ที่พอใจ ของผู้ รับค าปรึกษา ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องอธิบายให้ผู้ รับค าปรึกษาเข้าใจถึงการ
สิน้สดุของการให้ค าปรึกษา พร้อมทัง้ช่วยเตรียมให้ผู้ รับค าปรึกษาน าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการให้
ค าปรึกษาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ในชีวิตประจ าวนั 

สรุปได้ว่า  ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนัน้
ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ตอน  ได้แก่  การส ารวจปัญหาและระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหา  วิเคราะห์
ปัญหา  เลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับปัญหา  ประเมินผลการให้ค าปรึกษา   ขัน้ยุติการให้
ค าปรึกษา 

3.4.5  เทคนิคในการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ (2558, นน. 113-115)กล่าวว่า เทคนิคการให้ค าปรึกษา
กลุม่ แบบพฤติกรรมนิยมมีดงันี ้

1. การผ่อนคลาย (Muscle Relaxation) เป็นวิธีลด ความเครียด ลดความ
วิตกกังวล คับข้องใจ ที่ปรากฏออกมาทางกาย เช่น มีอาการมึนศีรษะ ปวดเมื่อย ต้นคอ จุกแน่น
หน้าอก อ่อนเพลีย ประหม่า นอนไม่หลบั เช่นนีจ้ะท าให้เกิดความไม่สงบไม่เกิดอารมณ์เครียด มี
หลกัการส าคญั 2 ประการ ได้แก่ 

2. การลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบ (Systematic Desensitization) เพื่อช่วย
ให้ผู้ รับค าปรึกษาลดความวิตกกงัวล ได้แก่ ความกระวนกระวาย หวาดหวัน่ง่าย หงดุหงิดง่าย ขาด
สมา กังวล ฉุนเฉียว ไม่กล้าเผชิญความจริง วิธีการฝึกการผ่อนคลายอย่างเป็นระบบ การลด
ความรู้สึกอย่างเป็นระบบจะ เร่ิมจากการฝึกการผ่อนคลายหรือให้นั่งสบายๆ ผ่อนคลายกล้ามเนือ้
จนรู้สกึสบาย ต่อจากนัน้จึงให้นึกถึง สิ่งที่ท าให้เกิดความกลวัหรือความวิตกกงัวลอย่างอ่อนๆ ก่อน 
แล้วค่อยๆ ขยบัไปสู่สิ่งที่กลวัหรือวิตก กงัวลมากขึน้ หากนึกแล้วท าให้เกิดความกลวัหรือวิตกกงัวล
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ก็ให้หยุดนึก จากนัน้ค่อยฝึกการผ่อนคลาย ต่อเมื่อผ่อนคลายได้แล้วจึงค่อยนึกใหม่ ท าแบบนีไ้ป
เร่ือยๆ จนในที่สดุจะหายความวิตกกงัวลได้ 

3. การฝึกพฤติกรรมแสดงออกอย่างเหมาะสม (Assertive Training) เพื่อให้ 
ผู้ รับการให้ค าปรึกษากล้าแสดงออกต่างๆ ต่อผู้ อ่ืนอย่างเหมาะสม โดย ไม่เกิดความวิตกกงัวล โดย
ให้ความส าคัญกับความวิตกกังวลที่ได้แสดงออกหรือไม่ได้แสดงออกเป็น ส าคัญ บางคนไม่กล้า
แสดงออกเพราะกลวัถูกต่อว่า บางคนแสดงออกไปแล้วก็กลวัเขาจะต่อว่า จึง เกิดความวิตกกงัวล 
ดังนัน้การฝึกการกล้าแสดงออกที่เหมาะสม จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แสดงออก ต่อพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่งอย่างเหมาะสมทัง้ภาษาท่าทางและภาษาถ้อยค า 

วิธีการฝึกพฤติกรรมแสดงออกที่เหมาะสม 
1. การใช้ตวัแบบ ด้วยการให้นึกถึงตวัแบบ แล้วสงัเกตพฤติกรรมของ

ตวั แบบเก่ียวกบัพฤติกรรมที่ต้องการฝึก 
2. การแสดงบทบาทสมมติ ให้แสดงบทบาทตามสถานการณ์ต่างๆ ที่

กําหนด โดยไม่มีการฝึกซ้อมมาก่อน 
3. การให้คําแนะนํา เป็นการอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดง

หรือ ให้ข้อเสนอแนะ 
4. การฝึกซ้อมพฤติกรรม ด้วยการให้ไปฝึกซ้อมที่เหมาะสมทั้งทางด้าน 

ภาษากายและภาษาท่าทางก่อนที่จะไปเผชิญกับสถานการณ์จริง 
5. การเสริมแรงทางบวก ได้แก่ ให้คําชมเชยหรือให้กําลังใจเมื่อถูกต้อง 

เพ่ือเป็นกําลังใจและมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม 
6. การให้การบ้าน ด้วยการให้ผู้รับคําปรึกษาไปฝึกเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

4. การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการแสดงออก 2 ลกัษณะต่อไปนี ้คือ 
การเสริมแรงที่แสดงออกด้วยค าพูด เช่น ค าชม ค ายกย่อง และการเสริมแรงด้วยท่าทาง เช่น การ
สมัผสั การกอด การมองตามด้วยความชื่นชม พยกัหน้ายอมรับ วิธีการการเสริมแรง มีดังต่อไปนี้ 

1. ต้องชมต่อหน้า  
2. ต้องชมทนัที  
3. บอกพฤติกรรมที่ชม ด้วยค าชม  
4. บอกผลของพฤติกรรมนัน้จะมีผลดีต่อผู้ รับค าปรึกษาอย่างไร 
5. เมื่อบอกแล้ว ให้หยุดชัว่ขณะหนึ่ง แล้วแสดงสีหน้าแสดงความรู้สึกว่า 

รู้สกึชื่นชมด้วยความจริงใจ 
6. บอกให้ท าพฤติกรรมนัน้ๆ ต่อไป และท าเพิ่มมากขึน้ 
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7. สุดท้าย หากแตะตัวหรือสัมผัสเบาๆ ให้เขามีความรู้สึกว่าเราให้
ก าลงัใจเขา 

5. ตัวแบบหรือการเรียนรู้จากตัวแบบ (Modeling Technique) เป็นพืน้ฐาน
หลกั ในการบ าบดัของบันดูรา โดยพ้ืนฐานแล้วตัวแบบเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะใช้สังเกต พฤติกรรมของ
มนุษย์  และใช้ประโยชน์จากการสังเกตนั้น การเรียนรู้ว่าตัวแบบกระทําพฤติกรรม อย่างไร และอะไร
ที่เกิดขึ้นกับตัวแบบ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  เทคนิคในการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม  ประกอบไปด้วย  การผ่อนคลาย  การลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบ  การฝึก
พฤติกรรมแสดงออกอย่างเหมาะสม  การเสริมแรง  การเรียนรู้จากตวัแบบ  

4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองและการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
(จิตฤทยั เมาไธสง, 2559) ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจเพื่อพฒันาการ

ท างานเป็นทีมของผู้น าคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 (ณภาภชั ควรดี, 2557) การเสริมสร้างพลงัอ านาจในวยัรุ่นเพื่อ ลด ละ เลิก การบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในชมุชนแห่งหนึ่งในจงัหวดัสริุนทร์  

(ดวงนภา มิ่งขวัญ , 2560) การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้าง
สนุทรีย์แห่งตนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ. 

(ปารีญา ราพา, 2553) การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงและใช้
ตัวแบบสัญลักษณ์ เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 
โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น. คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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บทท่ี  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ มีความมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

5. วิธีการด าเนินการทดลอง 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1-3  ปีการศึกษา 2563 จ านวนทัง้สิน้  11,161  คน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 1 กลุม่ 2 จ านวน 14 โรงเรียน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น  2  กลุม่  ดงันี ้

1. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาพลงัอ านาจในตนเอง คือนกัเรียนที่ก าลงัศึกษา
อยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนโยธินบรูณะ โรงเรียนราชนนัทา
จารย์สามเสนวิทยาลยั 2  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ และโรงเรียนสนัติราษฎร์วิทยาลยั 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  กลุ่ม 2 จ านวน 480 คน 
ที่ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบตารางของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส าหรับความคลาดเคลื่อนคือ +5% ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) ด้วยวิธีการจบัฉลาก ก าหนดโรงเรียนเป็นหน่วยในการสุม่ จนได้โรงเรียนโยธิน
บรูณะ เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 ระดบัชัน้ละ 1 ห้องเรียน รวมจ านวนนกัเรียน 120 
คน โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1-3 

ระดับชัน้ละ 1 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 120 คน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็น
นกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชัน้ละ 1 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 120 คน และ
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โรงเรียนสนัติราษฎร์วิทยาลยั เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชัน้ละ 1 ห้องเรียน 
รวมจ านวนนกัเรียน 120 คน รวมจ านวนนกัเรียนทัง้สิน้ 480 คน 

2. กลุม่ตวัอย่างที่ผู้วิจยัใช้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  ผู้วิจยัใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Random 
Sampling)  โดยพิจารณาจากนกัเรียนที่มีคะแนนพลงัอ านาจในตนเองต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 

จ านวน  8  คน  และสมคัรใจเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 

2.1 แบบวดัพลงัอ านาจในตนเอง แบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ 
 สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สว่นที ่2 แบบวดัพลงัอ านาจในตนเอง 
2.2 การให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
วิธีด าเนินการสร้างเคร่ืองมือวิจยั 

แบบวดัพลงัอ านาจในตนเอง 
ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจัย ให้สอดคล้องกับพลังอ านาจในตนเอง 

โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
1. ผู้ วิจัยศึกษาข้อมูล เอกสาร บทความ ต ารา ทฤษฎี นิยามศัพท์เฉพาะ รวมไป

ถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองมาด าเนินการสรุปและเขียนนิยาม
ศพัท์เฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจยั
ในครัง้นี ้

2. ด าเนินการสร้างแบบวดัพลงันาจในตนเองตามนิยามศพัท์เฉพาะ 
3. ผู้ วิจัยน าแบบพลังอ านาจในตนเองที่สร้างเสร็จแล้ว ส่งให้ผู้ เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบทัง้หมด 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่ อาจารย์ ดร. อสมา คัมภิรานนท์ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และอาจารย์นภัทร  
พนัธ์คง หวัหน้างานแนะแนวโรงเรียนสนัติราษฎร์วิทยาลยั ด าเนินการตรวจสอบความเหมาสมของ
เนือ้หา ข้อค าถาม ภาษาที่ใช้เพื่อให้สอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะในแต่ละด้านที่เป็นรายข้อ และ
ให้คะแนนความเที่ยงตรงตามเนือ้หาของแบบประเมินที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ 
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4. น าแบบวดัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 ของโรงเรียนใน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 กลุม่ 2 คือโรงเรียนราชวินิตมธัยม จ านวนทัง้สิน้ 30 คน 

5. น าข้อมลูที่ได้จากการทดลองใช้ (Try out) มาตรวจให้คะแนนแล้วน าข้อมลูมา
วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination) ผู้วิจยัได้ด าเนินการคดัเลือกเฉพาะข้อ
ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ได้จ านวน  36 ข้อ 

6. ผู้วิจยัน าแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองที่ผ่านเกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนก มาวิเคราะห์
เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองทัง้ฉบบั โดยใช้สตูร
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยแบบวดัพลงัอ านาจใน
ตนเองมีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.93 

7. ผู้วิจยัน าแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองมาปรับปรุงแก้ไข ด าเนินการจดัพิมพ์เป็น
แบบฉบบัสมบูรณ์  เพื่อน าไปเก็บกบันกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง 

ลกัษณะของเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู มีลกัษณะเป็นแบบวดัพลงัอ านาจในตนเอง โดย
แบ่งออกเป็นทัง้หมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถที่จะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้ ด้าน
ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง ด้านการพฒันาตนเอง และด้านการเพิ่มเป้าหมายใน
ชีวิตของตนเอง ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตรวดัของ
ลิเคิร์ท (Likert Scale) 
 

ตวัอย่าง แบบวดัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 
ค าชีแ้จง  ในนักเรียนอ่านข้อความในแบบสอบถามแต่ละข้อ  แล้วตอบตามความเป็น

จริงที่ตรงกบัตวันกัเรียนมากที่สดุ  โดยให้นกัเรียนขีดเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องที่นกัเรียน  

มากที่สดุ  หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบันกัเรียนมากท่ีสดุ 
มาก  หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบันกัเรียนมาก 

ปานกลาง  หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบันกัเรียนปานกลาง 
น้อย  หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบันกัเรียนน้อย 

น้อยที่สดุ  หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบันกัเรียนน้อยที่สดุ 
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ตาราง 1 ตวัอย่างแบบวดัพลงัอ านาจในตนเอง 

ข้อค าถาม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความสามารถในการตัง้เป้าหมาย 
 
1. ฉันมีการวางแผนในการเรียนเพื่อมุ่ง
ไปสูเ่ปา้หมาย 

     

ความสามารถในการวางแผน 
 
12. เมื่อมีภาระงานที่ต้องท า ฉันสามารถ
ตัดสินใจได้ว่าจะท าอะไรก่อนท าอะไร
หลงั 

     

ความสามารถในคิดและการควบคุมตนเอง  
  
29. ฉันมักจะรู้สึกง่วงหรือเบื่อหน่ายเมื่อ
ต้องนัง่เรียนเป็นเวลานานๆ 

     

ความสามารถในความเพียรพยายาม   
 
35. เมื่ อ ไ ด้ รับ ม อบหม ายท า งาน ที่
ยากล าบาก ฉนัมัน่ใจว่าสามารถท าได้ 

     

 
เกณฑ์การตรวจให้คะแนน แบบวดัพลงัอ านาจในตนเอง โดยมีการก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนนไว้ 2 ลกัษณะ คือ ข้อความทางบวกและข้อความทางลบ 

 

ข้อค าถาม 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด 

ข้อค าถามทางบวก 5 4 3 2 1 
ข้อค าถามทางลบ 1 2 3 4 5 
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เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนพลงัอ านาจในตนเอง  (บญุชม ศรีสะอาด. 2546 : 

162 – 163)  มีดงันี ้
  คะแนนเฉลี่ย   การแปลความหมาย 

4.51 – 5.00 หมายถึง นกัเรียนมีพลงัอ านาจในตนเองมากที่สดุ 

3.51 – 4.50 หมายถึง นกัเรียนมีพลงัอ านาจในตนเองมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง นกัเรียนมีพลงัอ านาจในตนเองปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง นกัเรียนมีพลงัอ านาจในตนเองน้อย 

1.00 – 1.50 หมายถึง นกัเรียนมีพลงัอ านาจในตนเองน้อยที่สดุ 

 
การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง 

ผู้วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจยั ให้สอดคล้องกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจใน
ตนเอง โดยมีขัน้ตอนการหาค่าคณุภาพเคร่ืองมือ ดงันี ้

1. ด าเนินการศึกษาค้นคว้าต ารา เอกสาร ทฤษฎี บทความ นิยามศพัท์เฉพาะ รวมถึง
งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง มาด าเนินการสรุปและเขียนนิยามศพัท์
เฉพาะขึน้ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจใน
ตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

2. น าองค์ประกอบที่ได้จากการศึกษามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างการให้
ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

3. ด าเนินการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจใน
ตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

4. น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น  ที่ผู้วิจยัสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กบัผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน  ได้แก่  
อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่ อาจารย์ ดร. อสมา คัมภิรานนท์ อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา
การแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอาจารย์นภัทร  พันธ์คง หัวหน้างานแนะแนว
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ตรวจสอบหาความเหมาะสมทัง้ในด้านเนือ้หา รายละเอียดของ
โปรแกรมการให้ค าปรึกษา ภาษาที่ใช้ให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะในแต่ละด้านเป็นรายข้อ 
และให้คะแนนความเที่ยงตรงตามเนือ้หาของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ที่สร้างขึน้ 

5. ผู้วิจัยน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียนระดบัชัน้
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มธัยมศกึษาตอนต้น ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 เพื่อทดสอบความเหมาะสม
เก่ียวกบัล าดับ  ขัน้ตอน  ระยะเวลาที่ใช้ เนือ้หา ตลอดจนข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ระหว่างการทดลอง 
จากนัน้ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 

6. น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปด าเนินการกบักลุม่ทดลอง 

7. ภายหลงัจากเสร็จสิน้การเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้าง
พลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจยัน าแบบประเมินการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง ให้นกัเรียนกลุม่ทดลองท าอีกครัง้ เพื่อน ามาเป็นข้อมลูหลงัการ
ทดลอง 

ตวัอย่าง การให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 
 

ครัง้ท่ี 2 
เร่ือง  กราฟเส้น Time Line ชีวิตของฉนั 

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  30 นาท ี
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ส ารวจตนเอง ทัง้ในเร่ืองของความความคิด ความรู้สึก
ของตนเองต่อเหตกุารณ์ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ทบทวนความความคิด ความรู้สึกของตนเอง ทัง้ที่มีต่อ
เร่ืองราวของตนเองในอดีตจนมาถึงปัจจุบนั 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ผู้วิจยัด าเนินการส่งหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ข้อมลูจากนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

2. ผู้วิจัยน าแบบวดัพลังอ านาจในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
ไปเก็บกับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 ในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  กลุ่ม 2 จ านวน 4 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชนนัทาจารย์สามเสนวิทยาลยั 2  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระ
อปุถมัภ์ฯ และโรงเรียนสนัติราษฎร์วิทยาลยั จ านวน 480 คน 
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3. น าแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับ
กลบัคืนมาตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลู ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จากกลุม่ตวัอย่าง จ านวน
ทัง้สิน้ 480 ฉบบั จากนัน้ด าเนินการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดและน ามาวิเคราะห์ข้อมลู
ตามวิธีทางสถิต ิ

4. ด าเนินการพิจารณาคดัเลือกนกัเรียนกลุม่ตวัอย่างที่มีคะแนนพลงัอ านาจในตนเอง
ต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา และสมคัรใจเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ จ านวนทัง้สิน้  8 คน 

5. ผู้วิจยัด าเนินการทดลอง ด้วยการน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้าง
พลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้มาใช้ในการทดลอง 
จ านวนทัง้สิน้ 8 ครัง้ หลังจากการด าเนินการทดลองเสร็จสิน้ลงแล้ว ผู้ วิจัยจึงให้สมาชิกกลุ่ม
ทัง้หมดท าแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองอีกครัง้หนึ่ง เพื่อน าข้อมูลที่ได้เป็นคะแนนหลงัเข้าร่วมการ
ทดลอง 

6. ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อเปรียบเทียบผลของคะแนนก่อนการทดลอง และหลงัการ
ทดลอง แล้วจึงสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู จากนัน้อภิปรายผล 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ก่อนการด าเนินการวิจยั ผู้วิจยัได้ด าเนินการขอและได้รับการรับรองจริยธรรมการ

วิ จั ย ใน ม นุ ษ ย์ เล ขที่  SWUEC-G-082/2564E จ ากนั ้น ผู้ วิ จั ย ด า เนิ น ก า รทด ล อ ง  ดั งนี ้
 5.1 แบบแผนการทดลอง 

 แบบแผนการทดลองในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบการวิจยักึ่งทดลอง โดยด าเนินการ
วิจัยตามแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design มีแบบแผนการ
ทดลองดงัแสดงในตาราง 3 

ตาราง 2 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design 

กลุ่มทดลอง สอบก่อน ทดสอบ สอบหลัง 
E1 O1 x O2 

E1  แทน กลุม่ทดลอง 
O1  แทน การทดสอบก่อนการให้ค าปรึกษากลุม่ 
X  แทน ชดุโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

O2  แทน การทดสอบหลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ 
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5.2 การด าเนินการทดลอง 
 ในการด าเนินการทดลอง ผู้วิจยัด าเนินตามขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ในขัน้ก่อนการทดลอง ผู้ วิจัยน าแบบวัดพลังอ านาจในตนเองของนักเรียน

ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 480 คน จากนัน้น า
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดและวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ จนได้นักเรียนกลุ่มที่มีคะแนน
เปอร์เซ็นไทล์ต ่ากว่า 25 ลงมา จากนัน้น ามาเรียงล าดบัจากคะแนนสงูสุดไปต ่าที่สดุ เมื่อได้ข้อมูล
มาครบถ้วนแล้ว  ผู้ วิจัยด าเนินการคัดเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนน้อยที่สุด 8 
อนัดบัแรก และเป็นนกัเรียนที่สมคัรใจเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 2. ในขัน้ด าเนินการทดลอง ผู้วิจยัด าเนินการทดลองใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุ่ม เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ 
โดยทดลองกบันกัเรียนกลุม่ทดลอง ซึ่งผู้วิจยัใช้ระยะเวลาในการทดลองจ านวน 4 สปัดาห์ สปัดาห์
ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง ณ ห้องให้ค าปรึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน(ห้องแนะแนว) 
โรงเรียนสนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร 

 3. ขัน้หลังการทดลอง ผู้ วิจัยให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองท าแบบวัดการพลัง
อ านาจในตนเองของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นอีกครัง้หนึ่ง และเก็บไว้เป็นคะแนนหลงั
การทดลอง (Posttest) 

 4. น าคะแนนก่อนการทดลองและหลงัการทดลองที่ได้จากการท าแบบวดัการพลงั
อ านาจในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นของกลุ่มทดลอง มาวิเคราะห์ทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 

6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าคะแนนพลงัอ านาจในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น มา

วิเคราะห์ข้อมลูก่อนและหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทาง
สถิติ ดงันี ้

1. วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพลังอ านาจในตนเองของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ดงันี ้

 1.1 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยพิจารณา
ความสอดคล้องของข้อค าถามและนิยามศัพท์ (Index of Consistency : IOC) ของแบบวัดพลัง
อ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
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 1.2 หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination) ของแบบวดัพลงั
อ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น รายข้อ มีค่าตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 

 1.3 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวดัการเสริมสร้างพลงัอ านาจ
ในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้สูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

 2. วิเคราะห์คณุภาพของพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น โดยใช้การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างวตัถปุระสงค์ เนือ้หา และเทคนิคที่ใช้ในการให้ค าปรึกษากลุม่ และร่วมกบัความ
คิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ 

 3. วิเคราะห์สถิติพืน้ฐานของแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น ดงันี ้

  3.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  3.2 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 4. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพลงัอ านาจในตนเองของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อ
กนั (t-test for dependent samples) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจยัในครัง้นี ้

ผู้วิจยัก าหนดสญัลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
n  แทน จ านวนนกัเรียนที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 
M  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean) 
SD  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard deviation) 
t   แทน ค่าสถิติ t ที่ใช้พิจารณาใน Distribution 

**  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณตามล าดบั ดงันี ้

1. ค่าร้อยละของข้อมลูพืน้ฐานด้านเพศ และระดบัชัน้ของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง  
2. การศกึษาพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

3. เปรียบเทียบพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ก่อน
และหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละของข้อมลูพืน้ฐานด้านเพศ และระดบัชัน้ของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง 
ผู้ วิจัยน าข้อมูลพืน้ฐานของแบบวัดพลังในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา

ตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จากกลุม่ตวัอย่าง
ทัง้สิน้ 480 คน มาวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละของข้อมลูพืน้ฐานโดยจ าแนกตามเพศ 
และระดบัชัน้ที่ก าลงัศกึษา ดงัแสดงในตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง โดยจ าแนกตามเพศ และระดบัชัน้ที่ก าลงั
ศกึษา (n = 480) 

ข้อมูลทั่วไป  จำนวน (คน) ร้อยละ 
 

1.เพศ ชาย 181 37.71 
 หญิง 259 53.95 
 LGBT 40 8.34 
 รวม 480 100.00 
2.ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่1 134 27.92 
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 189 39.38 
 มัธยมศึกษาปีที ่3 157 32.70 
 รวม 480 100.00 

 
จากตาราง 3 พบว่า  กลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา จ านวน 480 คน  

เป็นเพศชายร้อยละ 37.71 เพศหญิงร้อยละ 53.95 และ LGBT ร้อยละ 8.34 ซึ่งส่วนใหญ่ก าลัง
ศึกษาอยู่ใน ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  ร้อยละ 39.38 รองลงมาคือระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ร้อยละ 32.70 และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ร้อยละ 27.92 
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2. การศกึษาพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ผู้วิจยัน าข้อมลูจากแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้นมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อท าการศกึษาพลงัอ านาจในตนเอง 
จ าแนกตามรายด้าน และโดยรวม ดงัแสดงผลในตาราง 4 

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนกลุม่
ตวัอย่าง จ าแนกรายด้าน (n=480) 

พลังอ านาจในตนเอง M  SD แปลผล  
ด้านความสามารถที่จะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้  3.63 .56 ระดบัมาก 

 

ด้านความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง  3.75 .61 ระดบัมาก 
 

ด้านการพฒันาตนเอง  3.78 .66 ระดบัมาก 
 

ด้านการเพิ่มเปา้หมายในชีวิตของตนเอง  3.77 .64 ระดบัมาก 
รวม 3.73 .56 ระดบัมาก 

 
 

จากตาราง 4 พบว่า  นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นมีพลังอ านาจในตนเอง
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
สูงที่สุดคือ ด้านการพัฒนาตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 รองลงมา คือการเพิ่มเป้าหมายในชีวิต
ของตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 ด้านความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.75 และด้านความสามารถที่จะควบคุมหรือจัดการสถานการณ์ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 
ตามล าดบั 

3. เปรียบเทียบพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ก่อนและ
หลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 ผู้วิจัยน าแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น ด้วยวิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of Normality) โดยใช้สถิติ 
Shapiro-Wilk test พบว่า คะแนนพลงัอ านาจในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น
ในกลุ่มทดลอง ก่อนเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม มีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .44 จากข้อมูล
แสดงให้เห็นว่าคะแนนพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นเป็นการแจก
แจงแบบโค้งปกติ ซึ่งไม่เป็นที่ฝ่าฝืนข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิติการทดสอบค่าที ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงน า
สถิติการทดสอบค่าทีแบบ 2 กลุม่ที่ไม่เป็นอิสระต่อกนั (T-test for Dependent Samples) มาใช้ใน
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การทดสอบสมมติฐานการวิจยัในครัง้นี ้จากนัน้ผู้วิจยัจึงน าข้อมลูจากแบบวดัพลงัอ านาจในตนเอง
ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลอง จ านวน 8 คน ท าการทดสอบก่อนและหลงั
การทดลอง และน าคะแนนแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น
มาวิเคราะห์ข้อมลู ดงัแสดงผลในตาราง 5 

ตาราง 5 เปรียบเทียบการพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ก่อนและ
หลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ (n=8) 

พลังอ านาจในตนเองของนักเรียน 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

ก่อน 
การทดลอง 

แปลผล 
หลัง 

การทดลอง 
แปลผล 

 M SD  M SD  
1.ความสามารถที่จะควบคมุหรือจดัการ
สถานการณ์ได้  
 

2.04 .13 น้อย 4.51 .20 มากที่สดุ 

2.ความพงึพอใจในความสามารถของ
ตนเอง  
 

2.63 .19 ปานกลาง 4.56 .24 มากที่สดุ 

3. การพฒันาตนเอง   
 

2.65 .35 ปานกลาง 4.54 .19 มากที่สดุ 
4. การเพิ่มเปา้หมายในชีวิตของตนเอง  2.76 .31 ปานกลาง 4.58 .26 มากที่สดุ 

 

รวม 2.51 .10 ปานกลาง 4.55 .18 มากที่สดุ 
 

 
จากตาราง 5 พบว่า  การเปรียบเทียบคะแนนพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นก่อนและหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่โดยรวมและรายด้าน 
พบว่า ก่อนการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ ระดบัพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 
ทัง้โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .10 สว่นหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ ระดบัพลงัอ านาจในตนเองของ
นกัเรียนกลุม่ทดลอง ทัง้โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.55 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .18 แสดงว่านกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นกลุม่ทดลองมีระดบั
พลงัอ านาจในตนเองสงูขึน้หลงัจากเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจยัได้ตัง้ไว้ 
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ตาราง 6 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพลงัอ านาจ
ในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม
การให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้น (n=8) 

การทดสอบ M SD t Sig. 

ก่อนเข้าโปรแกรม 
 

2.51 .10 
12.316** .000** 

หลงัเข้าโปรแกรม 
 

4.55 .18 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

จากตาราง 6 พบว่า จากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม นักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลองมีพลงัอ านาจในตนเองสูงขึน้หลงัการเข้าร่วม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 โดยหลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .18 

เพิ่มขึน้จากก่อนการทดลอง ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.55 และส่วนเบี่ยงเบนมากตรฐาน .10 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้มีจุดหมายเพื่อศึกษาพลงัอ านาจในตนเองและการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อ

เสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น  ผู้ วิจยัก าหนดความมุ่ง
หมายของการวิจยัไว้ดงันี ้

1. เพื่อศกึษาพลงัแห่งตนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

2. เพื่อเปรียบเทียบพลงัแห่งตนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ก่อนและ
หลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ 

สมมติฐานในการวิจัย 
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นมีพลงัแห่งตนเพิ่มขึน้ หลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา

กลุม่ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียนในเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 กลุม่ 2 จ านวน 14 

โรงเรียน  มีนกัเรียนจ านวนทัง้สิน้  11,161  คน 
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั 

กลุม่ตวัอย่างที่น ามาใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย  2  กลุม่  ดงันี ้  
1. กลุ่มตวัอย่างที่ผู้ วิจยัน ามาเพื่อการศึกษาพลงัอ านาจในตนเอง เป็นนกัเรียนที่

ก าลงัศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1   จ านวน 11,161 คน     
2. กลุม่ตวัอย่างที่ผู้วิจยัใช้ในโปรแกรมการให้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ

บูรณาการเทคนิคเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น   

ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีคะแนนพลัง
อ านาจในตนเองตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา จ านวน  8  คน  เป็นกลุม่ทดลอง 
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ตวัแปรที่ศกึษา 
ตวัแปรต้น      ได้แก่   การให้ค าปรึกษากลุม่ 
ตวัแปรตาม  ได้แก่    พลงัอ านาจในตนเอง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงันี ้

1. แบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

2. การให้ค าปรึกษากลุ่ม เพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

การด าเนินการวิจัย 
1. การศกึษาพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ผู้วิจัยน าแบบวัดพลงัอ านาจในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นไป
เก็บข้อมลูกบักลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่ม 2 จ านวน  4 

โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย  2  โรงเรียน          
ศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ และโรงเรียนสนัติราษฎร์วิทยาลยั  จ านวน 480 คน 

2. การด าเนินการทดลองใช้การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง
ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ก่อนการด าเนินการทดลอง ผู้ วิจัยให้นกัเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 8 คน ท าแบบวดัพลงั
อ านาจในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น (Pretest) จากนัน้ผู้ วิจัยด าเนินการ
ทดลอง ด้วยการน าการให้ค าปรึกษากลุ่มที่ผู้วิจัยสร้างขึน้มาใช้ในการทดลอง เป็นจ านวนทัง้สิน้ 8 

ครัง้ หลังจากการด าเนินการทดลองเสร็จสิน้ลงแล้ว จึงให้สมาชิกกลุ่มทดลองท าแบบวัดการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นอีกครัง้หนึ่ง (Posttest) 
เพื่อน าไปเป็นข้อมูลที่เป็นคะแนนหลังการทดลอง และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลของ
คะแนนก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง แล้วจึงสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู และอภิปรายผล 
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วิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึง่สถิติ

พืน้ฐานที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการหาคณุภาพเคร่ืองมือ ผู้วิจยัได้หา
ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบวดัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น และหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัและสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิติการทดสอบค่าท ี 

สรุปผลการวิจัย  
ในการศึกษาวิจัยพลงัอ านาจในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น สรุป

ผลได้ดงันี ้
1. จากการศึกษาพลังอ านาจในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

พบว่า นกัเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น มีพลงัแห่งตนโดยภาพรวมและรายด้าน  อยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สดุคือ ด้านการพัฒนาตนเอง 
รองลงมาคือการเพิ่มเป้าหมายในชีวิตของตนเอง ด้านความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง 
และด้านความสามารถที่จะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้  ตามล าดบั 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจใน
ตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง
พบว่า คะแนนการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองเพิ่มขึน้จากก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .01  

อภปิรายผล 
การวิจัยเร่ือง การเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น

โดยการให้ค าปรึกษากลุม่ ผู้วิจยัอภิปรายผล ดงันี ้
1. การศกึษาพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

การศึกษาพลังอ านาจในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นจาก
จดุมุ่งหมายของการวิจยัในข้อที่ 1 นัน้ ผลการศึกษาพบว่านกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากพลงัอ านาจในตนเอง
เป็นเร่ืองของเหตกุารณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว  และปัจจยัส าคญัที่จะท าให้บุคคลเกิดพลงัอ านาจ
ในตนเองนัน่ก็คือ ประสบการณ์ส่วนบุคคล (Gibson, 1995) ซึ่งกลุ่มเยาวชนอยู่ในสภาพแวดล้อม
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ของการท างานเพื่อส่วนรวมสง่ผลให้เกิด ความรู้สกึที่มีคณุค่าสอดคล้องกบัแนวคิดพลงัอ านาจแห่ง
ตนของโทมสัและเวลท์เฮาส์ (สุดารัตย์ วฒันพฤกษา, 2552; อ้างอิงจาก Thomas and Velthouse 

1990.) ที่กล่าวว่าพลงัอ านาจเป็นเร่ือง ของการรู้คิดที่ส่งผลต่อการกระท าของบุคคล โดยเหตกุารณ์
แวดล้อมที่เกิดขึน้ ส่งผลต่อความคิด และความรู้สึกของบุคคล น าไปสู่การวัดและประเมินตนเอง 
โดยบุคคลมีมุมมองว่าสิ่งที่ท าอยู่ มีอิทธิพล ผลกระทบจากผู้ อ่ืน ท าให้การรับรู้และความเชื่อใน
ความสามารถของตนเอง ส่งผลให้บุคคลเกิดคุณค่าและความหมายของชีวิต  เมื่อวิเคราะห์ราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุดคือ ด้านการเพิ่มเป้าหมายในชีวิตของตนเอง  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 แสดงให้เห็นว่านักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่มีการ
ตัง้เปา้หมายและเพิ่มเปา้หมายในชีวิตตนเองสงูมาก  สอดคล้องกบัเคลอเตอร์บคั และ เคแมคแอม 
(Clutterbuck; Kemagham, 1995: 180-181) ที่แสดงทัศนะว่าเมื่อบุคคลมีพลังอ านาจในตนเอง 
จะก่อให้เกิดความรู้สึกเชื่อมัน่ในตนเอง เช่นเดียวกบัสมิท (กุลชลี เพ็ชรรัตน์, 2544: 12; อ้างอิงจาก 
Smith, 1996) ที่ได้กล่าวว่าพลังอ านาจในตนเองท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  อย่างไรก็
ตาม ผลจากการศึกษาพลงัแห่งตนของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 นัน้ยงัมีกลุม่ที่ได้คะแนนพลงัแห่งตนต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่  25 เนื่องมาจากพฒันาการ ตาม
ช่วงอายุของกล่มุเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 14 – 18 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่น จิราภรณ์ ตัง้กิตติภาภรณ์ 
(2556: 60) อธิบายว่า วยันีเ้ป็นวัยคาบเก่ียวระหว่างความเป็นเด็กและการเป็นผู้ ใหญ่  เป็นวัยหัว
เลีย้วหัวต่อของชีวิต เนื่องจากเป็นวยัที่มีพฒันาการทางด้านร่างกายอย่างสมบูรณ์  แต่พัฒนาการ
ทางด้านจิตใจยงัไม่เจริญเท่าที่ควร  

2. การเปรียบเทียบพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
ก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ 

ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้น ากระบวนการในการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยได้
บูรณาการทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม ซึ่งใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบวิเคราะห์บุคคลและองค์ประกอบ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง ทฤษฎี
การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม และทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ มาใช้ในการด าเนินการสร้างการให้ค าปรึกษากลุ่ม ร่วมกับการเสริมสร้างพลังอ านาจใน
ตนเองแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถที่จะควบคุมหรือจดัการสถานการณ์ได้  ด้านความพึง
พอใจในความสามารถของตนเอง  ด้านการพัฒนาตนเอง  และด้านการเพิ่มเป้าหมายในชีวิตของ
ตนเอง  ซึ่งในการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของนักเรียนระดับชัน้
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มัธยมศึกษาตอนต้นที่สร้างขึน้ ได้รับการปรับปรุง โดยการให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
เชิงเนือ้หา มีการน าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จากนัน้น ามา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อน าไปใช้กบักลุม่ตวัอย่าง ในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มจ านวน 8 ครัง้ เมื่อ
ทดลองเสร็จ ผู้ วิจัยให้กลุ่มทดลองท าแบบวัดการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นอีกครัง้ น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบวัดการเสริมสร้างพลงัอ านาจ
ในตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นก่อนการทดลองและหลังการทดลองมา
เปรียบเทียบความแตกต่าง ซึ่งผลของการใช้การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเทคนิคเพื่อ
เสริมสร้างพลงัแห่งตนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ดงันี ้

จากผลการวิจยั นกัเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลองมีพลงัแห่งตน
โดยภาพรวมหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง
ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าพลังแห่งตนทุกด้าน หลังเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่มสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลองมีพลังแห่งตนโดยภาพรวมและรายด้านสูงขึน้หลังเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ที่กล่าวว่า นักเรียนระดับชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้นมีพลงัอ านาจในตนเองเพิ่มมากขึน้หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุ่ม ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะการให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นกระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 
เพื่อให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดการรู้จักตนเอง และยอมรับพฤติกรรมของผู้ อ่ืนอันน าไปสู่การส ารวจ
ตวัเองเข้าใจและเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพฒันาตวัเอง (นิรันด์ จลุทรัพย์, 2554) 

จากการสงัเกตของผู้วิจยัในการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัแห่งตนของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 8 ครัง้ พบว่า ตัง้แต่ครัง้แรกของการเร่ิมกิจกรรมการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเทคนิคเพื่อเสริมสร้างพลังแห่งตนของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้น สมาชิกภายในกลุ่มดูมีความวิตกกังวล และต่ืนเต้นก่อนเร่ิมเข้ากิจกรรมกลุ่ม 
แต่หลังจากที่ผู้ วิจัยที่ท าหน้าที่ผู้ น ากลุ่มได้อธิบายถึงจุดมุ่งหมายของกระบวนการในการให้
ค าปรึกษากลุ่ม รวมทัง้แจ้งกฎกติกาในการด าเนินการจดักิจกรรมให้สมาชิกภายในกลุ่มรับทราบ
แล้วนัน้ พบว่าสมาชิกเร่ิมไว้วางใจ และมีความรู้สึกยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่อไป อีกทัง้ยงัมี
อารมณ์ร่วมในการท ากิจกรรมสงัเกตจาก ท่าทาง สีหน้า แววตา ร่วมทัง้การให้ความร่วมมือตลอด
การท ากิจกรรม ดงัที่ ศิริบูรณ์ สายโกสมุ (2555, น. 130) ได้อธิบายลกัษณะการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ที่มีประสิทธิภาพกลา่วคือ สมาชิกมีความเป็นกลุ่ม เป็นการหลอมรวมเข้ามาเป็นพวกเดียวกนัอย่าง
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แท้จริง และพัฒนาทักษะ การมีความสัมพันธ์ช่วยให้มีความเป็นอิสระแก่ตนมากขึน้ พึ่งพาผู้น า
ลดลง มีการค้นหาตนเอง และความรู้สกึร่วมกนัเพิ่มขึน้ 

1.1 ด้านความสามารถที่จะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้ (Sense of mastery) 
ผลจากการวิจัยพบว่าหลังการให้ค าปรึกษากลุ่มนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา

ตอนต้นกลุ่มทดลองมีพลังแห่งตน ในด้านความสามารถที่จะควบคุมหรือจัดการสถานการณ์ได้ 
(Sense of mastery) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะนีผู้้ วิจัยได้น าทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
พิจารณาเหตผุล อารมณ์และพฤติกรรม เพื่อให้สมาชิกได้มีความยืดหยุ่นทางความคิด ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีความเข้าใจ
ในตนเอง สามารถวางแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเองได้ ผู้ วิจัยให้ค าปรึกษากลุ่มภายใต้
บรรยากาศของความอบอุ่นและความเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้สมาชิกภายในกลุ่มได้เปิดเผย
ตนเอง เพื่อให้เกิดความไว้วางใจซึง่กนัและกนัภายในกลุม่ อีกทัง้ท าให้สมาชิกกลุม่คนอ่ืนๆกล้าที่จะ
เปิดเผยตนเอง กล้าที่จะพดูหรือแสดงความรู้สกึ  

1.2 ด้านความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง (Sense of Satisfaction) 
ผลของการให้ค าปรึกษากลุ่ม ในด้านความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง 

(Sense of Satisfaction) เพิ่มขึน้ เนื่องจากผู้วิจยัได้น าทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง
มาใช้ และน าเทคนิคการให้ค าปรึกษาเข้ามาร่วมด้วย ทัง้เทคนิคการฟัง เทคนิคการสะท้อน
ความรู้สึก เทคนิคการตีความ เทคนิคการสรุปความ และเทคนิคการให้ก าลังใจเพื่อให้สมาชิก
สามารถเข้าใจ และยอมรับตนเองได้อย่างถกูต้องตามความเป็นจริง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีเหตแุละผล 
จึงส่งผลให้สมาชิกภายในกลุ่มเกิดการยอมรับนับถือตนเอง เห็นถึงความสามารถของตนเองตรง
ตามความเป็นจริง อีกทัง้ยังวิเคราะห์ความสามารถของตนเองได้อย่างถูกต้องอีกด้วย ดังที่  พัชรา
ภรณ์ ศรีสวัสด์ิ (2561, น. 188)ได้กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญ
ความจริง คือการช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาค้นพบแนวทางในการไปสู่จุดมุ่งหมายของตนเองได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของกลาสเซอร์  Gibson (1995, p. 24)ได้กล่าวไว้ว่าเป้าหมายของการให้
ค าปรึกษากลุ่ม แบบเผชิญความจริงคือการช่วยให้สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นและเลือก
ปฏิบติัในทางที่ดีท่ีสดุ เพื่อสนองตอบความต้องการ ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3 ด้านการพฒันาตนเอง (Self - Development) 
หลังการให้ค าปรึกษากลุ่มในด้านการพัฒนาตนเอง (Self - Development) 

เพิ่มขึน้ ทัง้นีผู้้ วิจัยได้น าการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมมาใช้ ท าให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้
พฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ โดยปรับเปลี่ยนแก้ไขลักษณะท่ีไม่พึงประสงค์ ให้ปรับเปลี่ยนเป็น
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยผู้วิจยัเชิญชวนสมาชิกภายในกลุ่มส ารวจพฤติกรรมของตนเองทัง้สอง
ด้าน  จากนัน้เชื่อมโยงไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ ผ่านรูปแบบและวิธีการใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สมาชิกแต่ละคนเป็นผู้ออกแบบเอง จากนัน้ให้สมาชิกแต่ละคนน าเสนอ
วิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน ตามแนวคิดของกลาสเซอร์ (Glasser) ที่เชื่อว่ามนุษย์มี
ความสามารถในการที่ จะน าศักยภาพทัง้หลายออกมาใช้เพื่อการเรียนรู้และความเจริญงอกงาม 
บุคคลแต่ละคนจะมี ความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง ถ้าหากเขาเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ในการตัดสินใจมากกว่าสถานการณ์ที่บุคคลเข้าไปเก่ียวข้อง และจะเป็นมนุษย์ที่มีความมุ่งมั่น 
รับผิดชอบ  และมีความรู้สกึพอใจในชีวิต (คมเพชร ฉตัรศภุกลุ, 2547, น. 126-127) 

ดงัจะเห็นได้ว่ากระบวนการในการให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถช่วยเสริมสร้างพลงั
แห่งตนด้านการพัฒนาตนเองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเอือ้ทิพย์ คงกระพันธ์ (2019) ที่ได้ท างานวิจยัเก่ียวกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของ
เยาวชนคาทอลิกโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนคาทอลิกมีพลังอ านาจใน
ตนเองหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  เนื่องจากการเลือกใช้เทคนิคที่มีความ
เหมาะสมจะสามารถช่วยให้สมาชิกได้รู้จกัตนเอง และมองเห็นประโยชน์คณุค่าของ ความสามารถ
ของตนเอง สมาชิกมีก าลงัใจมากขึน้เพราะได้รับแรงสนบัสนนุจากเพื่อนสมาชิกด้วยกนั 

1.4 ด้านการเพิ่มเปา้หมายในชีวิตของตนเอง (Sense of Purpose in life) 
จากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเทคนิค เทคนิคเพื่อ

เสริมสร้างพลงัแห่งตนของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลอง ในด้านด้านการเพิ่ม
เป้าหมายในชีวิตของตนเอง (Sense of Purpose in life) เพิ่มขึน้ ผู้ วิจัยมีการใช้ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์บุคคลและองค์ประกอบ ที่มุ่งช่วยให้สมาชิกกลุม่หยดุความคิดที่จะน าไปสู่
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ให้ตระหนกัถึงเลิกกระท าพฤติกรรมแบบไม่มีการควบคมุที่บางครัง้ เจ้า
ตวัก็ไม่เข้าใจตนเองว่าท าไปเพื่อสิ่งใด จากนัน้ให้มาเร่ิมต้นท าความรู้จกั ความสามารถ ความถนดั
และลักษณะเฉพาะตน โดยผู้ วิจัยได้น ากิจกรรมการตัง้เป้าหมายในชีวิต ให้สมาชิกในกลุ่มลอง
ตัง้เป้าหมายในชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นแผนที่ในการเดินทางไปสู่ความส าเร็จที่ตนเองได้วางเอาไว้ 
โดยในกิจกรรมครัง้นีผู้้วิจยัใช้เทคนิคการตัง้ค าถาม เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ฝึกกระบวนการใน
การคิดตาม และใช้ทักษะการฟังเมื่อสมาชิกพร้อมที่จะถ่ายทอดการตัง้เป้าหมายของตนเองให้
เพื่อนสมาชิกภายในกลุ่มได้ฟัง  ดังที่ พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ (2557, นน. 48-49)กล่าวว่า การใช้
เทคนิคการถามและเทคนิคการฟัง เป็นเทคนิคที่เอาใจใส่สมาชิกกล่มดุ้วยการฟังอย่างกระตือรือร้น 
ท าให้สมาชิกกลุ่มมีการเปิดเผยเร่ืองราวของตนเอง ซึ่งน าไปสู่การแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกัน
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และกัน ก่อให้เกิดความเชื่อที่ไม่สมเหตสุมผลลดลง รวมถึงเทคนิคการสะท้อนความรู้สึก ช่วยให้
วิจัยมีความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของสมาชิกกลุ่มมากขึน้ โดยมีการแสดงออก ที่มีความสนใจ
และเอาใจใสใ่นสิ่งที่สมาชิกกลุ่มแสดงออกมา  และเทคนิคการแนะน าเป็นการช่วยเหลือให้สมาชิก
กลุ่มได้ความรู้เก่ียวกบัความเชื่อที่ไม่สมเหตสมุผล การโต้แย้งความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงความเชื่อให้มีความสมเหตสุมผลมากขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 จากผลการวิจยัในครัง้นี ้รูปแบบของการจดักิจกรรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อ
เสริมสร้างพลงัแห่งตนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นมีความเหมาะสมกบัช่วงวยัของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น แต่หากมีการน าไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างช่วงวยัอ่ืนๆ อาจจะ
ต้องมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัช่วงวยัที่ต้องการศกึษา 

1.2 แบบวดัการเสริมสร้างพลงัแห่งตนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
สามารถน าไปใช้ได้กบักลุม่นกัเรียน นกัศึกษา หรือบุคคลในช่วงวยัต่างๆ ได้ แต่อาจจะมีการปรับ
ข้อค าถามและช่วงคะแนนเพื่อให้มีความเหมาะสมแต่ละช่วงวยั และควรพิจารณาให้มีลกัษณะ
ใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่าง โดยอาจจะมีการให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแบบวดัการ
เสริมสร้างพลงัแห่งตนให้สมบรูณ์อีกครัง้ 

 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

2.1 ส าหรับผู้ที่สนใจจะต้องศึกษาผลของการพฒันาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่
แบบบรูณาการเทคนิคเพื่อเสริมสร้างพลังแห่งตน กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น 

2.2 ควรมีการน าทฤษฎีอ่ืน ๆ มาใช้ในกระบวนการให้ค าปรึกษากลุม่ เพื่อความ
หลากหลายและตรงกบัการจดัรูปแบบกิจกรรม และเพื่อความสอดคล้องกบัตวัแปรตามด้านอ่ืน ๆ 
ที่สนใจเพื่อเสริมสร้างพลงัแห่งตน  
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ภาคผนวก ก 

        รายชื่อผู้ทรงคณุวฒุิ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแบบวัดพลังอ านาจในตนเอง 
และโปรแกรมให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง 

 

1. อาจารย์ ดร. นฤมล  พระใหญ่  อาจารย์ประจ าภาควิชาการแนะแนว 
และจิตวิทยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย์ ดร. อสมา  ค าภารานนท์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการแนะแนว 
     และจิตวิทยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย์นภทัร  พนัธ์คง  ครูช านาญการพิเศษ หวัหน้างานแนะแนว 
     โรงเรียนสนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 

แบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
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ชื่อ .................................................................................. ..................... ชั้น ....................เลขท่ี ............ 

แบบวัดการพลังอำนาจในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คำชี้แจง   

 แบบวัดนี้  เป็นแบบประเมินการพลังอำนาจในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น  โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่  ความสามารถในการตั้งเป้าหมาย  ความสามารถในการ

วางแผน  ความสามารถในการคิดหรือควบคุมตนเอง  และความสามารถในความเพียรพยายาม  ซึ่งมี

ข้อคำถามทั้งหมด  40  ข้อ  ขอให้นักเรียนอ่านข้อความเหล่านี้ทีละข้อ  แล้วพิจารณาตอบตาม

ความรู้สึกและสภาพที่เป็นจริงของนักเรียนให้มากที่สุด  โดยเขียนเครื่องหมาย  (√)  ลงในช่องที่

ต้องการหลังข้อความนั้น  ซึ่งกำหนดระดับไว้ 5 ระดับ  คือ 

จริงมากท่ีสดุ หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบัความคิด  ความรู้สกึ และ 
พฤติกรรมของนกัเรียนมากที่สดุ 

จริง  หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบัความคิด  ความรู้สกึ และ 
พฤติกรรมของนกัเรียนมาก 

ปานกลาง หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบัความคิด  ความรู้สกึ และ 
พฤติกรรมของนกัเรียนปานกลาง 

น้อย  หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบัความคิด  ความรู้สกึ และ 
พฤติกรรมของนกัเรียนน้อย 

น้อยที่สดุ หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบัความคิด  ความรู้สกึ และ 
พฤติกรรมของนกัเรียนน้อยที่สดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  72 

ข้อ
ที ่

ข้อความ 
จริงมาก

ที่สุด 
จริง ปานกลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

ความสามารถในการตั้งเป้าหมาย 
1 ฉันมีการวางแผนในการเรียนเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมาย      
2 ฉันมีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย      
3 เมื่อได้รับมอบหมายงาน ฉันตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ดีที่สุด      
4 ฉันมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน      
5 ฉันสามารถทำสิ่งต่างๆจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้      
6 ฉันไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของฉันคืออะไร      
7 เมื่อเปิดเทอม ฉันมีการตั้งเป้าหมายด้านการเรียนในแต่ละ

รายวิชา 
     

8 ฉันมีเป้าหมายที่ต้องทำในแต่ละวันอย่างชัดเจน      
9 การทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย เป็นสิ่งที่ทำให้ฉัน

ภาคภูมิใจ 
     

10 ฉันมั่นใจว่าตนเองสามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้      
ความสามารถในการวางแผน 
11 ฉันมีการจัดตารางการใช้เวลาในแต่ละวัน      
12 เมื่อมีภาระงานที่ต้องทำ ฉันสามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำ

อะไรก่อนทำอะไรหลัง 
     

13 ฉันมีการวางแผนชีวิตในอนาคต      
14 ฉันเก็บเอกสารและงานต่างๆอย่างเป็นระเบียบ      
15 ฉันจดบันทึกงานต่างๆ รวมทั้งช่วงเวลากำหนดส่งงานใน

แต่ละรายวิชา 
     

16 ฉันสามารถแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆได้      
17 ฉันจัดหนังสือมาเรียนตามตารางเรียนเป็นประจำ 

สม่ำเสมอ 
     

18 ฉันมักจะมาทำงานในช่วงเวลาที่ใกล้กำหนดส่งเสมอ      
19 ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ฉันจัดตารางการทำงานและการ

ทำกิจกรรมที่ชอบได้อย่างเหมาะสม 
     

20 ฉันจัดทำตารางการทำการบ้านและการอ่านหนังสือ ในแต่
ละวัน 
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ข้อ
ที ่

ข้อความ 
จริงมาก

ที่สุด 
จริง ปานกลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

ความสามารถในการคิดหรือควบคุมตนเองได้ 
21 ฉันสามารถตัดสินใจทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองเสมอ      
22 เมื่อเกิดปัญหา ฉันเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขได้      
23 ฉันเชื่อว่าปัญหาทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ      
24 ฉันสามารถปฏิเสธเมื่อถูกเพ่ือนชักชวนทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม      
25 ฉันสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในชีวิตได้      
26 ฉันสามารถควบคุมสติและสมาธิให้จดจ่ออยู่กับการเรียนได้      
27 ฉันสามารถแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมที่ชอบ  หลังจากท่ี

ทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว 
     

28 ฉันมักจะคิดก่อนทำเสมอ      
29 ฉันมักจะรู้สึกง่วงหรือเบื่อหน่ายเมื่อต้องนั่งเรียนเป็น

เวลานานๆ 
     

30 ฉันรักษาเวลาและมาทันก่อนโรงเรียนเข้าแถวเสมอ      
ความสามารถในความเพียรพยายาม 
31 เมื่อได้รับมอบหมายงาน ข้าพเจ้าพยายามทำให้เสร็จตาม

เวลาที่กำหนด 
     

32 เมื่อเรียนวิชาใดหรือเนื้อหาใดที่ไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าจะพยายาม
ซักถามเพ่ือนในห้องหรือครูผู้สอน 

     

33 ฉันจะไม่ยอมแพ้เมื่อเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง      
34 ฉันพยายามแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ      
35 เมื่อได้รับมอบหมายทำงานที่ยากลำบาก ฉันมั่นใจว่าสามารถ

ทำได้  
     

36 ฉันทุ่มเทและพยายามปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ      
37 ฉันมักจะพิจารณาว่าฉันมีข้อเสียอะไร  และหาแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
     

38 ฉันพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง  เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ      
39 ฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งเรื่องอะไร      
40 เพ่ือมีความผิดพลาด  ฉันจะรีบแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น      
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ภาคผนวก ค 
ชดุโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
     ในตนเอง ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  
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 โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ครัง้ท่ี 1 
เร่ือง  ปฐมนิเทศและสร้างสมัพนัธภาพ 

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  30 นาท ี

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเป็นการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างผู้น ากลุม่และสมาชิกภายในกลุม่ 

2. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ทราบวตัถุประสงค์  และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้า
ร่วมโปรแกรมให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัแห่งตน 

3. เพื่อให้ผู้น ากลุ่มและสมาชิกภายในกลุ่มได้ร่วมกันสร้างกติกาและข้อตกลงในการให้
ค าปรึกษากลุม่ 
แนวคิดส าคัญ 

เป็นการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างผู้น ากลุม่กบัสมาชิกภายในกลุม่ รวมทัง้สมาชิก
ภายในกลุม่ด้วยกนัเอง  เพื่อให้เกิดบรรยากาศของความเป็นกนัเอง เกิดความสนิทสนม และความ
ไว้วางใจซึง่กนัและกนั  สง่ผลให้สมาชิกภายในกลุม่มีความกล้าที่จะพดูคยุ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กนั
และกนั  รวมไปถึงการแจ้งรายละเอียดต่างๆให้สมาชิกภายในกลุม่ได้รับทราบวตัถปุระสงค์และกฎ
กติกาในการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่  เพื่อให้การด าเนินโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้ ผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ(Active 
Listening)  การตัง้ค าถาม  เทคนิคการสงัเกต  เทคนิคการสะท้อนความรู้สกึ  เทคนิคการสรุป
ความ และเทคนิคการให้ก าลงัใจ  
สื่อ/อุปกรณ์ 

1. สมดุบนัทกึที่ท าขึน้จากกระดาษ A4  
2. ดินสอ/ยางลบ/ดินสอส ีจ านวน  8 ชดุ 
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วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิม 

1.1 ผู้น ากลุม่กลา่วทกัทายต้อนรับสมาชิกภายในกลุม่  พยายามสร้างบรรยากาศของ
ความเป็นกนัเอง  เพื่อให้สมาชิกเกิดความรู้สกึอบอุ่นปลอดภยั  และวางใจในการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ 

1.2 ผู้น ากลุม่แนะน าตนเอง  และให้สมาชิกแต่ละคนแนะน าตนเอง  (ชื่อจริง  ชื่อเลน่  
ระดบัชัน้  ห้อง) โดยสมาชิกทกุคนจะผลดักนัแนะน าตวัทีละคนจนครบทุกคน 

1.3 ผู้น ากลุม่กลา่วถึงวตัถุประสงค์ของการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ 
แจ้งระยะเวลา  จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ และสถานที่ในการ
ด าเนินกิจกรรม 

1.4 ให้สมาชิกกลุม่ร่วมกนัเสนอข้อตกลง กฎกติกาของกลุ่ม เพื่อเป็นข้อตกลงและ 
แนวทางในการปฏิบติัของทุกคนในกลุ่ม เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ผู้น ากลุ่มขอให้สมาชิกทุกคนยอมรับ
และปฏิบติัตามข้อตกลง โดยแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทุกคนทราบว่าทุกอย่างที่พูดคุยกนัในวนันีจ้ะถูก
เก็บเป็นความลบั 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผู้น ากลุม่แจกสมดุกระดาษเปลา่ที่มีขนาดคร่ึง A4 ให้สมาชิกภายในกลุม่คนละ 1 

เลม่  ปากกา 1 แท่ง และดินสอสีเปลี่ยนไส้ได้ 1 แท่ง จากนัน้แจ้งให้สมาชิกภายในกลุ่มว่าให้ทกุคน
เขียนชื่อที่อยากให้สมาชิกคนอ่ืนๆเรียกตนลงใบบนหน้าปก  จากนัน้วาดหรือตกแต่งหน้าปกให้สื่อ
ถึงความเป็นตวัเองให้มากที่สดุ โดยจะวาดหรือออกแบบอย่างไรก็ได้ 

2.2 เมื่อสมาชิกทกุคนออกแบบหน้าปกจนเสร็จเรียบร้อยทกุคนแล้ว  ผู้น ากลุม่ขอ
อาสาสมคัรคนแรกของกลุม่ที่จะพดูถึงตวัเองผ่านหน้าปกที่ตนเองได้ออกแบบ  โดยผู้น ากลุม่
อาจจะใช้ค าถาม ถามถึงชื่อและการออกแบบหน้าปกว่าสื่อถึงตนเองอย่างไร  ให้สมาชิกได้เลา่  
จากนัน้เมื่อสมาชิกเลา่จบ  ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกหนึ่งคนภายในกลุม่พดูสนบัสนนุหรือให้ก าลงัใจ
สมาชิกที่น าเสนอจบ ท าแบบนีส้ลบัไปจนครบทุกคน   
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3. ขัน้ยติุ 

3.2 ผู้น ากลมุให้สมาชิกภายในกลุม่แต่ละคน  ช่วยกนัสรุปประเด็นเก่ียวกบัการ
น าเสนอตวัตนของสมาชิกแต่ละคนผ่านหน้าปกสมดุของตนเอง บอกสิ่งตนเองได้รับและสิ่งที่ตนเอง
ได้ให้กบัสมาชิกคนอื่นๆ พร้อมทัง้บอกความรู้สึกที่เกิดขึน้จากการเข้าร่วมโปรแกรมในครัง้ที่หนึ่ง 

3.3 ผู้ให้ค าปรึกษาสรุปเพิ่มเติมในประเด็นที่พดูคยุ พดูให้ก าลงัใจสมาชิกภายในกลุม่ 
และนดัหมายการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ต่อไป 
การประเมินผล  

1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากความตัง้ใจ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่มตลอดการ
เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่  

2. ประเมินจากการพดูคยุสรุปประเด็นส าคญัของสมาชิกภายในกลุม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  78 

โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ครัง้ท่ี 2 
เร่ือง  กราฟเส้น Time Line ชีวิตของฉนั 

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  30 นาท ี

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ส ารวจตนเอง ทัง้ในเร่ืองของความความคิด ความรู้สึก
ของตนเองต่อเหตกุารณ์ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ทบทวนความความคิด ความรู้สึกของตนเอง ทัง้ที่มีต่อ
เร่ืองราวของตนเองในอดีตจนมาถึงปัจจุบนั 
แนวคิดส าคัญ 

 เป็นการเชิญชวนสมาชิกภายในกลุ่ม ให้พาตัวเองย้อนกลับไปยังเร่ืองราวของ
ตนเองในอดีต  ทบทวนอารมณ์  ความคิด  ความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึน้กับเหตุการณ์ต่างๆใน
ขณะนัน้  โดยผู้ ให้ค าปรึกษาท าหน้าที่เสมือนคนขับรถพาสมาชิกที่เป็นผู้ โดยสารเดินทางไปยังช่วง
วัยต่างๆ  จากนัน้ให้สมาชิกทบทวนว่าในแต่ละช่วงของชีวิตเกิดเหตุการณ์อะไรขึน้บ้าง  เพื่อให้
สมาชิกได้ทบทวนตนเอง ส ารวจความคิดความรู้สึกที่เกิดขึน้กับเหตกุารณ์ในขณะนัน้  และบนัทึก
ลงในสมดุบนัทกึ  

 โดยการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีผู้้น ากลุ่มใช้หลกัทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบเผชิญความจริง เป็นพืน้ฐานของการออกแบบกิจกรรม ที่เน้นให้ผู้ รับค าปรึกษาตระหนักรู้ถึง
พฤติกรรมและการกระท าของตนเองในแต่ละช่วงชีวิตที่ผ่านมา  และใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ 
(Active Listening)  การเปิดเผยตนเอง (Self - Disclosure)  การยอมรับแบบไม่มี เงื่อนไข 
(Unconditional Positive Regard)  การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล (Acceptance of 
the Group)  เทคนิ คการถาม  (Questioning Technique)  เทคนิ คการสะท้อนความ รู้สึ ก 
(Reflecting Feeling Technique)  เทคนิคการสรุปความ (Summarizing Technique)  เทคนิค
การให้ก าลงัใจ (Encouragement Technique)  
สื่อ/อุปกรณ์ 

1. สมดุบนัทกึที่ท าขึน้จากกระดาษ A4 จ านวน 8 เลม่ 

2. ดินสอ/ยางลบ/ดินสอส ี จ านวน 8 ชดุ 
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วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิม 

1.1 ผู้น ากลุม่กลา่วต้อนรับสมาชิกภายในกลุม่  กลา่วทกัทายและพดูคยุ  ทบทวนถึง
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ที่ 1 ที่ผ่านมา 

1.2 ผู้น ากลุม่กลา่วชีแ้จงถึงวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ห้สมาชิก
ทกุคนรับทราบ  ทบทวนข้อตกลงในการให้ค าปรึกษากลุม่ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผู้น ากลุม่ใช้ค าถามถามสมาชิกภายในกลุม่ว่าขณะนีน้กัเรียนมองเห็นอะไรใน

ตวัเองบ้าง  และหากนึกย้อนเร่ืองราวไปยงัอดีต มีเหตกุารณ์อะไรเกิดขึน้บ้างในชีวิตของนกัเรียน ให้
นกัเรียนลองนัง่นิ่งเงียบๆ เพื่อทบทวนเหตกุารณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึน้ในชีวิต 

2.2 จากนัน้ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกภายในกลุม่เปิดสมดุบนัทึก จากนัน้ให้สมาชิกบนัทกึ 
Time Line ชีวิตของตนเอง โดยให้ทบทวนถึงเหตกุารณ์ต่างๆที่เกิดขึน้ในชีวิต วาดออกมาเป็นกราฟ
เส้นขึน้ลง หากเหตกุารณ์นัน้เป็นเหตกุารณ์ที่ดีในชีวิตหรือเป็นด้านบวกกบัความรู้สกึ ให้วาด
เส้นกราฟสงูขึน้ หากมีผลต่อจิตใจในด้านดีมากแค่ไหน ให้วาดเส้นกราฟสงูเท่านัน้ แต่ถ้าหาก
เหตกุารณ์ใดที่เป็นด้านลบหรือสง่ผลต่อความรู้สกึในด้านลบกบัตนเอง ให้วาดเส้นกราฟลง หาก
รู้สกึต่อเหตกุารณ์ด้านลบนัน้มาก ก็ให้วาดเส้นกราฟลงมาตามระดบัความรู้สกึ จากนัน้ให้เขียน
บอกเร่ืองราวก ากบัที่เส้นกราฟนัน้ อาจจะระบชุ่วงเวลามาด้วยก็ได้  เช่น ช่วงอาย ุชัน้เรียน หรือช่วง
วยัก็ได้ เป็นต้น 

2.3 เมื่อสมาชิกภายในกลุม่วาดกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้น ากลุม่ขออาสาสมคัรที่จะ
เลา่เร่ืองราวชีวิตของตนเองผ่าน กราฟเส้น Time Line ชีวิตที่วาดลงในสมดุบนัทึก  เมื่อสมาชิกคน
ท่ี1 เลา่จบ ผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคสะท้อนความรู้สกึและใช้เทคนิคสรุปความจากเร่ืองราวที่สมาชิกคน
ท่ี 1 ได้เลา่ จากนัน้ขอตวัแทนสมาชิกหนึ่งคนกลา่วให้ก าลงัใจสมาชิกคนที่ 1 ที่ถ่ายทอดเร่ืองราวให้
สมาชิกคนอ่ืนๆได้ฟัง  จากนัน้ด าเนินกิจกรรมแบบนีจ้นสมาชิกทกุคนเลา่จนครบ   

3. ขัน้ยติุ 

3.1 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกแต่ละคนช่วยกนัสรุปประเด็นที่ได้จากการก ากิจกรรม บอก 

ความรู้สึกที่เกิดขึน้  และบอกถึงสิ่งที่ตนเองได้รับ  และได้ให้อะไรกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในการเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นี ้

3.2 ผู้น ากลุม่เพิ่มเติมประเด็นต่างๆในการพดูคยุ กลา่วให้ก าลงัสมาชิกทกุคนภายใน
กลุม่  จากนัน้ท าการนดัหมายวนัเวลาในการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ต่อไป 
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การประเมินผล  

1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากความตัง้ใจ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่มตลอดการ
เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่  

2. ประเมินจากการพดูคยุสรุปประเด็นส าคญัของสมาชิกภายในกลุม่ 
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โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ครัง้ท่ี 3 
เร่ือง ตวัของฉนั ... นัน้เป็นเช่นไร 

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  30 นาท ี

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ส ารวจตนเองในด้านต่างๆ ลักษณะนิสัย อารมณ์
ความคิด มมุมอง การตัง้เปา้หมาย และการวางแผนพฒันาตนเอง 

2. เพื่อให้สมาชิกทบทวนและรับรู้ตนเองตามความเป็นจริงในด้านต่างๆ ลักษณะนิสัย 
อารมณ์ความคิด มมุมอง การตัง้เปา้หมาย และการวางแผนพฒันาตนเอง 
แนวคิดส าคัญ 

 เป็นการน าโมเดลเข้ามาเป็นแบบให้นกัเรียนวิเคราะห์ตนเองผ่านโมเดล  โดยผู้น า
กลุ่มใช้ค าถามเป็นตวัน าให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ส ารวจและทบทวนตนเองแยกออกเป็นด้านต่างๆ  
เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มเห็นตนเองชดัยิ่งขึน้  อีกทัง้สามารถยอมรับตนเองตามความเป็นจริง  ซึ่ง
การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีผู้้น ากลุ่มน าหลกัทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 
เป็นพืน้ฐานของการออกแบบกิจกรรม 

 ส าหรับการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ที่ 3  นีจ้ะเน้นให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ส ารวจและ
ทบทวนตนเองในด้านต่างๆ ลักษณะนิสัย อารมณ์ความคิด มุมมอง การตัง้เป้าหมาย และการ
วางแผนพัฒนาตนเองโดยใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening)  การเปิดเผยตนเอง 
(Self - Disclosure)  การยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard)  การยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Acceptance of the Group)  เทคนิคการถาม (Questioning 
Technique)  เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก (Reflecting Feeling Technique)  เทคนิคการสรุป
ความ (Summarizing Technique)  เทคนิคการให้ก าลงัใจ (Encouragement Technique) 
สื่อ/อุปกรณ์ 

1. สมดุบนัทกึที่ท าขึน้จากกระดาษ A4  

2. ดินสอ/ยางลบ/ดินสอส ี
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วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิม 

1.1 ผู้น ากลุม่กลา่วต้อนรับสมาชิกภายในกลุม่  กลา่วทกัทายและพดูคยุ  ทบทวนถึง
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ที่ 2 ที่ผ่านมา 

1.2 ผู้น ากลุม่กลา่วชีแ้จงถึงวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ห้สมาชิก
ทกุคนรับทราบ  ทบทวนข้อตกลงในการให้ค าปรึกษากลุม่ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1  ผู้น ากลุม่ใช้ค าถาม น าสมาชิกภายในกลุม่ให้ส ารวจและทบทวนตนเองว่า  

ตนเองนัน้ต่างๆ ลกัษณะนิสยั อารมณ์ความคิด มมุมอง การตัง้เป้าหมาย และการวางแผนพฒันา
ตนเองอย่างไรบ้าง สร้างบรรยากาศให้เกิดความสงบภายในกลุม่  จากนัน้ให้สมาชิกหลบัตาและ
ลองทบทวนตนเอง 

2.2 จากนัน้ผู้น ากลุม่แจกกระดาษรูปคน ที่ด้านหลงัติดเทปกาวให้สมาชิกภายในกลุม่
ติดลงในสมดุบนัทกึ  จากนัน้ชีแ้จงให้สมาชิกภายในกลุม่ทบทวนและท าการบนัทึกสิ่งที่ได้ทบทวน
ตนเองลงไปในสมดุบนัทกึ  โดยแบ่งเป็นอวยัวะสว่นเท้าซ้ายเป็นการวิเคราะห์ตนเองในเร่ืองของ
ข้อดีต่างๆ อวยัวะสว่นเท้าขวาเป็นการวิเคราะห์ตนเองในเร่ืองของข้อเสียที่ตนเองมี อวยัวะสว่นมือ
ขวา คือการท างานการเรียนว่าตนเองมีความถนดัด้านใด เรียนวิชาใดได้ดี อวยัวะสว่นมือซ้ายเป็น
สิ่งที่อยากพฒันาหรือลกัษณะสว่นตวัที่อยากแก้ไข อวยัวะสว่นหน้าอกเป็นอารมณ์ ความรู้สกึและ
ลกัษณะนิสยัของตนเอง  อวยัวะสว่นหวัเป็นความคิดด้านการคิด การวางแผนชีวิตของตนเองและ
การตัง้เป้าหมายในชีวิต 

2.3 เมื่อสมาชิกภายในกลุม่ทกุคนเขียนรายละเอียดลงไปจนครบทกุอวยัวะใน
ร่างกายแล้ว ผู้น ากลุม่ขออาสาสมคัรที่จะเลา่รายละเอียดที่ตนเองบนัทกึลงในอวยัวะชิน้สว่นต่างๆ
ให้เพื่อนสมาชิกกลุม่คนอ่ืนๆได้รับฟัง เมื่อสมาชิกคนที่ 1 เลา่จบ ผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคสะท้อน
ความรู้สกึและใช้เทคนิคสรุปความจากเร่ืองราวที่สมาชิกคนที่ 1 ได้เลา่ จากนัน้ขอตวัแทนสมาชิก
หนึ่งคนกล่าวให้ก าลงัใจสมาชิกคนที่ 1 ที่ถ่ายทอดเร่ืองราวให้สมาชิกคนอ่ืนๆได้ฟัง  จากนัน้ด าเนิน
กิจกรรมแบบนีจ้นสมาชิกทกุคนเลา่จนครบ 
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3. ขัน้ยติุ 

3.1 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกแต่ละคนช่วยกนัสรุปประเด็นที่ได้จากการก ากิจกรรม บอก
ความรู้สกึที่เกิดขึน้  และบอกถึงสิ่งที่ตนเองได้รับ  และได้ให้อะไรกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในการเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้

3.2 ผู้น ากลุม่เพิ่มเติมประเด็นต่างๆในการพดูคยุ กลา่วให้ก าลงัสมาชิกทกุคนภายใน
กลุม่  จากนัน้ท าการนดัหมายวนัเวลาในการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ต่อไป 
การประเมินผล  

1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากความตัง้ใจ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่มตลอดการ
เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่  

2. ประเมินจากการพดูคยุสรุปประเด็นส าคญัของสมาชิกภายในกลุม่ 
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โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ครัง้ท่ี 4 
เร่ือง ส ารวจพฤติกรรมที่อยากปรับเปลี่ยน 

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  30 นาท ี

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ส ารวจพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตนเอง ทบทวนท า
ความเข้าใจ และวิเคราะห์สาเหตทุี่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์นัน้ๆ 

2. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ทบทวนถึงผลกระทบที่เกิดขึน้จากพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์นัน้ๆ ว่าสง่ผลต่อตนเองและผู้ อ่ืนอย่างไรบ้าง 
แนวคิดส าคัญ 

 การให้ค าปรึกษาในครัง้นี ้ผู้น ากลุม่ใช้หลกัทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบ
พฤติกรรมนิยมเป็นพืน้ฐานในการออกแบบกิจกรรม  โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกภายในกลุม่ได้ส ารวจ 
ทบทวนและเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ของตนเอง ตัง้แต่ค้นหาสาเหตวุ่ามาจากสภาพ
ร่างกาย จิตใจ หรือสภาพแวดล้อม  เมื่อสมาชิกทบทวนและค้นหาจนพบสาเหตทุี่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์แล้ว ให้สมาชิกทบทวนดวู่าพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์นัน้สง่ผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้ อ่ืนอย่างไรบ้าง 

 ส าหรับการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ที่  4   นีจ้ะเน้นให้สมาชิกภายในกลุม่ได้
ส ารวจพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ของตนเอง หาสาเหตขุองปัญหา และทบทวนถึงผลกระทบที่
เกิดขึน้จากพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ดงักล่าว โดยผู้น ากลุม่จะใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active 
Listening)  การเปิดเผยตนเอง (Self - Disclosure)  การยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional 
Positive Regard)  การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล (Acceptance of the Group)  
เทคนิคการถาม (Questioning Technique)  เทคนิคการสะท้อนความรู้สกึ (Reflecting Feeling 
Technique)  เทคนิคการสรุปความ (Summarizing Technique)  เทคนิคการให้ก าลงัใจ 
(Encouragement Technique) 
สื่อ/อุปกรณ์ 

1. สมดุบนัทกึที่ท าขึน้จากกระดาษ A4  
2. ดินสอ/ยางลบ/ดินสอส/ีไม้บรรทดั 
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วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิม 

1.1  ผู้น ากลุม่กลา่วต้อนรับสมาชิกภายในกลุม่  กลา่วทกัทายและพดูคยุ  ทบทวนถึง
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ที่ 3 ที่ผ่านมา 

1.2  ผู้น ากลุม่กลา่วชีแ้จงถึงวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ห้
สมาชิกทกุคนรับทราบ  ทบทวนข้อตกลงในการให้ค าปรึกษากลุม่ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผู้น ากลุม่มอบหมายสมาชิกภายในกลุม่เปิดสมดุบนัทึกของตนเองไปที่

หน้ากระดาษว่างเปลา่ จากนัน้แจ้งให้สมาชิกทราบว่าวนันีเ้ราจะมาค้นหาพฤติกรรมที่อยาก
ปรับเปลี่ยน โดยให้สมาชิกภายในกลุม่ลองวิเคราะห์ตนเองว่า ตนเองมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่อยาก
ปรับเปลี่ยน โดยท าการบนัทึกลงไปในสมดุบนัทกึของตนเอง จากนัน้ให้วิเคราะห์สาเหตขุองการ
เกิดพฤติกรรมที่อยากปรับเปลี่ยนนัน้(เช่น สภาพร่างกาย จิตใจ หรือสภาพแวดล้อม)  และให้
สมาชิกภายในกลุม่ลองส ารวจดวู่าจากพฤติกรรมที่ไม่อยากปรับเปลี่ยนนัน้สง่ผลกระทบต่อตวัเอง
และผู้ อ่ืนอย่างไรบ้าง 

2.2 จากนัน้เมื่อสมาชิกกลุม่บนัทกึรายละเอียดจนครบแล้ว ผู้น ากลุม่ขออาสาสมคัรที่
จะเลา่รายละเอียดที่ตนเองบนัทกึลงในสมดุบนัทกึ  ให้เพื่อนสมาชิกกลุม่คนอ่ืนๆได้รับฟัง เมื่อ
สมาชิกคนที่ 1 เลา่จบ ผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคสะท้อนความรู้สึกและใช้เทคนิคสรุปความจากเร่ืองราวที่
สมาชิกคนที่ 1 ได้เลา่ จากนัน้ผู้น ากลุม่ด าเนินกิจกรรมนีจ้นสมาชิกกลุม่เลา่เร่ืองราวรายละเอียด
ของตนจนครบทกุคน 

3. ขัน้ยติุ 

3.1 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกแต่ละคนช่วยกนัสรุปประเด็นที่ได้จากการก ากิจกรรม บอก
ความรู้สกึที่เกิดขึน้  และบอกถึงสิ่งที่ตนเองได้รับ  และได้ให้อะไรกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในการเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นี ้

3.2 ผู้น ากลุม่เพิ่มเติมประเด็นต่างๆในการพดูคยุ กลา่วให้ก าลงัสมาชิกทกุคนภายใน
กลุม่  จากนัน้ท าการนดัหมายวนัเวลาในการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ต่อไป 
การประเมินผล  

1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากความตัง้ใจ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่มตลอดการ
เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่  

2. ประเมินจากการพดูคยุสรุปประเด็นส าคญัของสมาชิกภายในกลุม่ 
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โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ครัง้ท่ี 5 
เร่ือง วางแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมที่อยากปรับเปลี่ยน  

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  30 นาท ี

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้เรียงล าดับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ที่ควรได้รับการ
แก้ไขจากมากที่สดุไปจนถึงน้อยที่สดุ 

2. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้วิเคราะห์หาแนวทาง และวางแผนในการแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ตามล าดบัขัน้ตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวคิดส าคัญ 

การให้ค าปรึกษาในครัง้นี ้ผู้น ากลุม่ใช้หลกัทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบ
พฤติกรรมนิยมเป็นพืน้ฐานในการออกแบบกิจกรรม  โดยเป็นการให้ค าปรึกษาที่ต่อเนื่องจากการ
ให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ที่ 4 คือเมื่อสมาชิกภายในกลุม่ได้ส ารวจพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์และ
วิเคราะห์ถึงสาเหตขุองปัญหา ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อตนเองและผู้ อ่ืนแล้วนัน้ การให้
ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีผู้้น ากลุม่จึงชกัชวนสมาชิกภายในกลุม่ จดัล าดบัความหนกัเบาของ
พฤติกรรมไม่พงึประสงค์ โดยเรียงล าดบัจากพฤติกรรมที่ส่งผลมากเรียงล าดบัไปจนพฤติกรรมที่
สง่ผลน้อย จากนัน้ออกแบบแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์นัน้ ให้เปลี่ยนไป
เป็นพฤติกรรมที่พงึประสงค์แทน 

ส าหรับการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ที่ 5 นีจ้ะเน้นให้สมาชิกภายในกลุม่ได้จดัอนัดบั
ความส าคญัของพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ และออกแบบแนวทางในการแก้ไขให้เป็นพฤติกรรมที่
พงึประสงค์ต่อไปโดยผู้น ากลุ่มจะใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening)  การเปิดเผย
ตนเอง (Self - Disclosure)  การยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard)  การ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบคุคล (Acceptance of the Group)  เทคนิคการถาม 
(Questioning Technique)  เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก (Reflecting Feeling Technique)  
เทคนิคการสรุปความ (Summarizing Technique)  เทคนิคการให้ก าลงัใจ (Encouragement 
Technique) 
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สื่อ/อุปกรณ์ 

1. สมดุบนัทกึที่ท าขึน้จากกระดาษ A4  

2. ดินสอ/ยางลบ/ดินสอส/ีไม้บรรทดั 
วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิม 

1.1  ผู้น ากลุม่กลา่วต้อนรับสมาชิกภายในกลุม่  กลา่วทกัทายและพดูคยุ  ทบทวนถึง
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ที่ 3 ที่ผ่านมาสอบถามถึงความรู้สกึที่เกิดขึน้หลงัจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ความกงัวลหรือความไม่สบายใจที่เกิดขึน้(หากมี) 

1.2  ผู้น ากลุม่กลา่วชีแ้จงถึงวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ห้
สมาชิกทกุคนรับทราบ  ทบทวนข้อตกลงในการให้ค าปรึกษากลุม่ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกภายในกลุม่เปิดสมดุบนัทกึของตนเองไปยงัหน้าที่มีการ

บนัทกึพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ สาเหตขุองพฤติกรรม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึน้ ให้เวลา
สมาชิกกลุม่ได้ทบทวน จากนัน้แจ้งให้สมาชิกทกุคนทราบว่า วนันีเ้ราจะมาจดัล าดบัพฤติกรรมไม่
พงึประสงค์ที่สมาชิกได้บนัทึกลงไปในสมดุ โดยจะเรียงล าดบัจากพฤติกรรมที่สง่ผลมากไปจน
พฤติกรรมที่สง่ผลน้อย  

2.2 เมื่อสมาชิกทกุคนด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้น ากลุม่ขออาสาสมคัรในการ
น าเสนอการจดัอนัดบัพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ของตนเอง พร้อมบอกเหตผุลของการจดัอนัดบันี ้
ให้สมาชิกคนอื่นๆได้รับฟัง จากนัน้ผู้น ากลุม่ขออาสาสมคัร 1 คนที่จะเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
สนบัสนนุและให้ก าลงัใจสมาชิกคนแรกที่น าเสนอการจดัอนัดบัของตน จากนัน้ด าเนินกิจกรรม
แบบนีจ้นสมาชิกทกุคนน าเสนอจนครบ 

2.3 ผู้น ากลุม่ชวนสมาชิกภายในกลุม่พดูคยุถึงการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พงึ
ประสงค์ โดยกิจกรรมต่อไปจะให้สมาชิกภายในกลุม่ทุกคนออกแบบแนวทางในการแก้ไข
พฤติกรรมไม่พงึประสงค์อนัดบัที่ 1 ที่สมาชิกภายในกลุม่ได้เรียงล าดบัเอาไว้ ผู้น ากลุม่ก าหนดให้
สมาชิกภายในกลุม่บนัทกึแนวทางที่ตนเองออกแบบลงในสมดุบนัทึก โดยให้เวลาจนสมาชิกทกุคน
ออกแบบแนวทางในการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

2.4 เมื่อสมาชิกทกุคนด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้น ากลุ่มขออาสาสมคัรในการ
น าเสนอแนวทางในการวางแผนการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ของตนเอง จากนัน้ผู้น ากลุม่ขอ
อาสาสมคัร 1 คนที่จะเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ สนบัสนนุและให้ก าลงัใจสมาชิกคนแรกที่น าเสนอ
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แนวทางในการวางแผนการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ของตนเอง จากนัน้ด าเนินกิจกรรมแบบ
นีจ้นสมาชิกทกุคนน าเสนอจนครบ จากนัน้ผู้น ากลุม่สรุปประเด็นในการน าเสนออีกครัง้  

3. ขัน้ยติุ 

3.1 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกแต่ละคนช่วยกนัสรุปประเด็นที่ได้จากการก ากิจกรรม บอก
ความรู้สกึที่เกิดขึน้  และบอกถึงสิ่งที่ตนเองได้รับ  และได้ให้อะไรกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในการเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นี ้

3.2 ผู้น ากลุม่เพิ่มเติมประเด็นต่างๆในการพดูคยุ กลา่วให้ก าลงัสมาชิกทกุคนภายใน
กลุม่  จากนัน้ท าการนดัหมายวนัเวลาในการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ต่อไป 
การประเมินผล 

1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากความตัง้ใจ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่มตลอดการ
เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่  

2. ประเมินจากการพดูคยุสรุปประเด็นส าคญัของสมาชิกภายในกลุม่ 
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โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ครัง้ท่ี 6 
เร่ือง ฝึกการคิดอย่างมีเหตผุล  

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  30 นาท ี

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้วิเคราะห์ถึงความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลของตนเอง จน
น าไปสูผ่ลที่เกิดจากความคิดไม่สมเหตสุมผลของตนเอง 

2. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มฝึกความคิดที่สมเหตสุมผล วิเคราะห์ผลที่เกิดจากความคิด
ที่สมเหตุสมผล และการโต้แย้งความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลนัน้ จนเกิดความชัดเจนต่อเหตุการณ์
ต่างๆที่เรามีความเชื่อเดิมจากความคิดที่ไม่สมเหตสุมผล  
แนวคิดส าคัญ 

 การให้ค าปรึกษาในครัง้นี ้ผู้น ากลุม่ใช้หลกัทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบ
เหตผุล อารมณ์และพฤติกรรมเป็นพืน้ฐานในการออกแบบกิจกรรม  โดยมุ่งให้สมาชิกภายในกลุม่
ได้วิเคราะห์ถึงความคิดที่ไม่สมเหตสุมผลของตนเองว่ามีสาเหตมุาจากสิ่งใด และสง่ผลกระทบ
อย่างไรบ้าง จากนัน้ให้สมาชิกลองคิดถึงความคิดที่สมเหตสุมผลมาโต้แย้ง ผลที่เกิดขึน้หลงัจาก
เกิดความคิดที่สมเหตสุมผลมาแทนที่ จากนัน้วิเคราะห์ความคิดที่สมเหตสุมผลที่มาโต้แย้ง
ความคิดที่สมเหตสุมผล ว่าผลที่เกิดขึน้เป็นอย่างไร ช่วยให้สมาชิกคิดอย่างมีเหตผุล มีความรู้สึกที่
เหมาะสมต่อไป 

 ส าหรับการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ที่ 6 นีจ้ะเน้นให้สมาชิกภายในกลุม่ได้ส ารวจ
ความคิดที่ไม่สมเหตสุมผล และเกิดความคิดที่สมเหตสุมผล เห็นผลที่เกิดขึน้จากความคิดทัง้สอง
รูปแบบ จนสามารถปรับเปลี่ยนความคิดที่ไม่สมเหตสุมผลเป็นความคิดที่สมเหตสุมผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้น ากลุม่จะใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening)  การเปิดเผยตนเอง 
(Self - Disclosure)  การยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard)  การยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบคุคล (Acceptance of the Group)  เทคนิคการถาม (Questioning 
Technique)  เทคนิคการสะท้อนความรู้สกึ (Reflecting Feeling Technique)  เทคนิคการสรุป
ความ (Summarizing Technique)  เทคนิคการให้ก าลงัใจ (Encouragement Technique) 
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สื่อ/อุปกรณ์ 

1. สมดุบนัทกึที่ท าขึน้จากกระดาษ A4  
2. ดินสอ/ยางลบ/ดินสอส/ีไม้บรรทดั 

วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิม 

1.1  ผู้น ากลุม่กลา่วต้อนรับสมาชิกภายในกลุม่  กลา่วทกัทายและพดูคยุ  ทบทวนถึง
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ที่ 5 ที่ผ่านมา 

1.2  ผู้น ากลุม่กลา่วชีแ้จงถึงวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ห้
สมาชิกทกุคนรับทราบ  ทบทวนข้อตกลงในการให้ค าปรึกษากลุม่ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผู้น ากลุม่ชวนสมาชิกพดูคยุถึงความคิดที่ไม่สมเหตสุมผล ความหมาย ความ

เข้าใจในเร่ืองของความคิดที่ไม่สมเหตสุมผล จากนัน้ให้สมาชิกลองนึกทบทวนถึงเหตกุารณ์ต่างๆ
ในชีวิต ที่สง่ผลให้เกิดความคิดที่ไม่สมเหตสุมผล และผลที่เกิดจากความคิดที่ไม่สมเหตสุมผลนัน้
เป็นอย่างไร 

2.2 จากนัน้ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกภายในกลุม่บนัทกึเหตกุารณ์ที่สง่ผลให้เกิดความคิดที่
ไม่สมเหตสุมผลขึน้ลงในสมดุบนัทึกของตนเองโดยผู้น ากลุม่ใช้รูปแบบ REBT FROM จากนัน้
วิเคราะห์ว่าจากเหตกุารณ์ดงักลา่วสง่ผลให้เกิดความคิดที่ไม่สมเหตสุมผลอย่างไรบ้าง และผลที่
เกิดจากความคิดที่ไม่สมเหตสุมผลเป็นอย่างไร เมื่อสมาชิกทบทวนและบนัทกึเรียบร้อยแล้ว ผู้น า
กลุม่ชวนสมาชิกภายในกลุม่ลองคิดถึงความเชื่อที่มีเหตผุลหรือสมเหตสุมผล และผลที่เกิดจาก
ความเชื่อที่มีเหตผุลนัน้ ให้สมาชิกลองโต้แย้งความคิดที่ไม่มีเหตผุลนัน้ เพื่อให้สมาชิกเห็นความ
แตกต่างระหว่างความคิดที่มีเหตมุีผลกบัความคิดที่ไม่มีเหตผุล  

2.3 เมื่อสมาชิกด าเนินการบนัทกึข้อมลูเรียบร้อยแล้วผู้น ากลุม่ขอให้อาสาสมคัร 1 

คนเลา่เร่ืองราวความคิดที่ไม่สมเหตสุมผลของตนเองให้เพื่อนสมาชิกคนอื่นๆในกลุม่ฟัง ผลกระทบ
ที่เกิดขึน้เป็นอย่างไร และหากเปลี่ยนเป็นความคิดที่สมเหตสุมผล จะเกิดผลอย่างไร จากนัน้ให้
สมาชิกภายในกลุม่ 1 คนเสนอแนะความคิดเห็น ความรู้สกึที่มีต่อเร่ืองราวที่เพื่อนเลา่ ด าเนินการ
สลบัไปแบบนีจ้นกระทัง้สมาชิกทกุคนเลา่ครบทัง้หมด 

2.4 ผู้น ากลุม่กลา่วสรุปปิดท้าย กลา่วชื่นชมและใช้เทคนิคให้ก าลงัใจ เพื่อเสริมแรง
ต่อความคิดที่สมเหตสุมผลของสมาชิกในกลุม่ทุกคน 
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3. ขัน้ยติุ 

3.1 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกแต่ละคนช่วยกนัสรุปประเด็นที่ได้จากการก ากิจกรรม บอก
ความรู้สกึที่เกิดขึน้  และบอกถึงสิ่งที่ตนเองได้รับ  และได้ให้อะไรกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในการเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นี ้

3.2 ผู้น ากลุม่เพิ่มเติมประเด็นต่างๆในการพดูคยุ กลา่วให้ก าลงัสมาชิกทกุคนภายใน
กลุม่  จากนัน้ท าการนดัหมายวนัเวลาในการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ต่อไป 

 
การประเมินผล  

1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากความตัง้ใจ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่มตลอดการ
เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่  

2. ประเมินจากการพดูคยุสรุปประเด็นส าคญัของสมาชิกภายในกลุม่ 
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โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ครัง้ท่ี 7 
เร่ือง วางเปา้หมายระยะสัน้และระยะยาว  

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  30 นาท ี

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุม่ได้ทบทวนและวิเคราะห์เปา้หมายในชีวิตของตนเอง  
2. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้วางแผนการตัง้เป้าหมายระยะสัน้และเป้าหมายระยะ

ยาวของตนเองในด้านต่างๆ ประกอบไปด้วยด้านการเรียน การวางแนวทางประกอบอาชีพ การ
เลือกเรียนต่อ และการด าเนินชีวิต 
แนวคิดส าคัญ 

 การให้ค าปรึกษาในครัง้นี ้ผู้น ากลุม่ใช้หลกัทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบ
วิเคราะห์บคุคลและองค์ประกอบเป็นฐานในการออกแบบกิจกรรม  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
สมาชิกภายในกลุม่ได้ตัง้เปา้หมาย โดยมีการตัง้เปา้หมายแบบ 2 ระยะด้วยกนั คือการ
ตัง้เปา้หมายระยะสัน้และการตัง้เปา้หมายระยะยาว ซึง่ครอบคลมุในทกุด้านของสมาชิกภายใน
กลุม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การวางแนวทางประกอบอาชีพ การเลือกเรียนต่อ และการด าเนิน
ชีวิต  

 ส าหรับการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ที่ 7 นีจ้ะเน้นให้สมาชิกภายในกลุม่ได้ลงมือ
วางแผนการตัง้เปา้หมายทัง้ระยะสัน้และเปา้หมายระยะยาวด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพโดยผู้น ากลุม่จะใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening)  การเปิดเผยตนเอง 
(Self - Disclosure)  การยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard)  การยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบคุคล (Acceptance of the Group)  เทคนิคการถาม (Questioning 
Technique)  เทคนิคการสะท้อนความรู้สกึ (Reflecting Feeling Technique)  เทคนิคการสรุป
ความ (Summarizing Technique)  เทคนิคการให้ก าลงัใจ (Encouragement Technique) 
สื่อ/อุปกรณ์ 

1. สมดุบนัทกึที่ท าขึน้จากกระดาษ A4  

2. ดินสอ/ยางลบ/ดินสอส/ีไม้บรรทดั 
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วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิม 

1.1  ผู้น ากลุม่กลา่วต้อนรับสมาชิกภายในกลุม่  กลา่วทกัทายและพดูคยุ  ทบทวนถึง
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ที่ 6 ที่ผ่านมา 

1.2  ผู้น ากลุม่กลา่วชีแ้จงถึงวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นีใ้ห้
สมาชิกทกุคนรับทราบ  ทบทวนข้อตกลงในการให้ค าปรึกษากลุม่ 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผู้น ากลุม่เชิญชวนสมาชิกพดูคยุถึงความฝันและเป้าหมายในการด าเนินชีวิตของ

ตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กนัภายในกลุม่ จากนัน้ผู้น ากลุ่มแจ้งให้สมาชิกทราบว่า กิจกรรมกลุม่
วนันีเ้ราจะมาวางแผนเปา้หมายในชีวิตของตนเองกนั โดยจะแบ่งเป็นเปา้หมาย 2 ระยะด้วยกนั คือ
การวางแผนเปา้หมายระยะสัน้และเปา้หมายระยะยาว 

2.2 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกภายในกลุม่เปิดสมดุบนัทกึไปยงัหน้าว่าง ให้สมาชิกวิเคราะห์
และวางแผนเปา้หมายระยะสัน้ โดยระบุว่าภายในสปัดาห์นีว้่างแผนจะท าอ ารบ้าง เดือนนีแ้ละปีนี ้
มีการวางแผนชีวิตไว้อย่างไร เมื่อสมาชิกด าเนินการวางแผนและบนัทกึเสร็จสิน้ ผู้น ากลุ่มให้
สมาชิกด าเนินการวางแผนเปา้หมายระยะยาวของตนเอง โดยระบกุารวางแนวทางการเลือกเรียน
ต่อ การประกอบอาชีพ และวางแผนชีวิตของตนเอง บนัทึกลงไปในสมดุ ผู้น ากลุม่ให้เวลาสมาชิก
ภายในกลุม่ทบทวน วิเคราะห์และบนัทกึลงไปในสมดุบนัทกึ 

2.3 เมื่อสมาชิกทกุคนด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว ผู้น ากลุม่ขออาสาสมคัรเพื่อน าเสนอ
การวางเป้าหมายระยะสัน้และระยะยาวของตนเอง ให้เพื่อนสมาชิกภายในกลุม่ได้ฟัง เมื่อสมาชิก
ภายในกลุม่เลา่จบ ผู้น ากลุม่ขอตวัแทนสมาชิก 1 คน เสนอแนะความคิดเห็น แสดงความรู้สกึและ
ให้ก าลงัเพื่อสมาชิกคนแรก จากนัน้ผู้น ากลุม่ด าเนินกิจกรรมแบบนีจ้นสมาชิกพดูครบทกุคน 

3. ขัน้ยติุ 

3.1 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกแต่ละคนช่วยกนัสรุปประเด็นที่ได้จากการก ากิจกรรม บอก
ความรู้สกึที่เกิดขึน้  และบอกถึงสิ่งที่ตนเองได้รับ  และได้ให้อะไรกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในการเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นี ้

3.2 ผู้น ากลุม่เพิ่มเติมประเด็นต่างๆในการพดูคยุ กลา่วให้ก าลงัสมาชิกทกุคนภายใน
กลุม่  จากนัน้ท าการนดัหมายวนัเวลาในการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ต่อไป 
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การประเมินผล 

1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากความตัง้ใจ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม
ตลอดการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่  

2. ประเมินจากการพดูคยุสรุปประเด็นส าคญัของสมาชิกภายในกลุม่ 
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โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ครัง้ท่ี 8 
เร่ือง สง่พลงัใจและยติุการให้ค าปรึกษากลุม่ 

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  30 นาท ี

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุม่ได้ทบทวนความคิด ความรู้สกึ และสิ่งที่เกิดขึน้ตลอดการท า
กิจกรรมกลุม่การให้ค าปรึกษา  

2. เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ส่งพลังใจให้แก่กันหลังจากการร่วมกิจกรรมการให้
ค าปรึกษากลุม่และด าเนินการยติุการให้ค าปรึกษากลุม่ 
แนวคิดส าคัญ 

 การเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้สดุท้าย เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกภายใน
กลุม่ได้ทบทวนถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองตัง้แต่วนัแรกที่เร่ิมเข้าร่วมกิจกรรมการให้ค าปรึกษา
กลุม่จนกระทัง่ถึงกิจกรรมสดุท้ายคือการยุติการให้ค าปรึกษากลุม่ ว่าสมาชิกภายในกลุ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง จากนัน้เปิดโอกาสให้สมาชิกภายในกลุม่ได้สง่พลงัใจให้แก่กนัก่อนการ
ปิดกลุม่ 

 โดยในการให้ค าปรึกษาในครัง้สดุท้ายนี ้ผู้น ากลุม่ใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ 
(Active Listening)  การเปิดเผยตนเอง (Self - Disclosure)  การยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไข 
(Unconditional Positive Regard)  การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล (Acceptance of 
the Group)  เทคนิคการถาม (Questioning Technique)  เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก 
(Reflecting Feeling Technique)  เทคนิคการสรุปความ (Summarizing Technique)  เทคนิค
การให้ก าลงัใจ (Encouragement Technique) 
สื่อ/อุปกรณ์ 

1. สมดุบนัทกึที่ท าขึน้จากกระดาษ A4  
2. ดินสอ/ยางลบ/ดินสอส/ีไม้บรรทดั 
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วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิม 

1.1  ผู้น ากลุม่กลา่วต้อนรับสมาชิกภายในกลุม่  กลา่วทกัทายและพดูคยุ  ทบทวนถึง
การให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ที่ 6 ที่ผ่านมา 

1.2  ผู้น ากลุม่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้สดุท้ายเพื่อยติุการ
ให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเทคนิค 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผู้น ากลุม่เชิญชวนสมาชิกทกุคนหลบัตานิ่ง และลองคิดทบทวนถึงเร่ืองราวตลอด

การเข้าร่วมกิจกรรมการให้ค าปรึกษากลุม่ ขอให้อาสาสมคัรที่อยากพดูได้น าเสนอความคิด 
ความรู้สกึของตนเองให้สมาชิกคนอ่ืนๆในกลุม่ได้ฟัง  

2.2 จากนัน้ผู้น ากลุม่แจกกระดาษรูปหวัใจแจกให้สมาชิกทกุคนจ านวนทัง้หมด 8 ใบ 
โดยแจ้งให้สมาชิกทกุคนทราบว่า จะต้องเขียนให้ก าลงัใจสมาชิกทกุคน โดยทกุคนจะได้รับหวัใจ
จากสมาชิกคนอ่ืนๆ รวมทัง้หมด 7 ใบ และสมาชิกจะมีหวัใจดวงที่ 8 ดวงสดุท้าย ผู้น ากลุม่แจ้งว่า
หวัใจดวงสดุท้ายให้สมาชิกเขียนให้ก าลงัใจตวัเอง 

2.3 ผู้น ากลุม่ให้เวลาสมาชิกทกุคนในการเขียนเท่าที่ต้องการ จากนัน้เมื่อสมาชิกทกุ
คนด าเนินการเสร็จสิน้ ผู้น ากลุม่มอบหมายให้สมาชิกน าหวัใจไปมอบให้กบัสมาชิกคนอ่ืนๆ โดยติด
ลงไปในสมดุบนัทกึหน้าสดุท้าย 

2.4 ในกิจกรรมสดุท้ายนีผู้้น ากลุม่เปิดโอกาสให้สมาชิกทกุคนได้พดู โดยจะพดูให้
ก าลงัใจเพื่อนคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะพดูถึงทกุคนก็ได้ หลงัจากนัน้ผู้น ากลุม่สรุปปิดท้ายการท า
กิจกรรมอีกครัง้ 

3. ขัน้ยติุ 

3.1 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกแต่ละคนช่วยกนัสรุปประเด็นที่ได้จากการก ากิจกรรม บอก
ความรู้สกึที่เกิดขึน้  และบอกถึงสิ่งที่ตนเองได้รับ  และได้ให้อะไรกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในการเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นี ้

3.2  ผู้น ากลุม่กลา่วปิดการให้ค าปรึกษากลุม่และมอบสมดุบนัทึกให้สมาชิกภายใน
กลุม่น าไปเก็บไว้เป็นพลงัใจให้กบัตนเองต่อไป 
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การประเมินผล  

1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากความตัง้ใจ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่มตลอดการ
เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่  

2. ประเมินจากการพดูคยุสรุปประเด็นส าคญัของสมาชิกภายในกลุม่ 
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ภาคผนวก ง 

การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

1.  ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบวดัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 
2. ค่าดชันีความสอดคล้องของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจใน  
    ตนเอง 
3. ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 
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ตาราง 1 ค่าดชันี IOC ของแบบวดัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของนกัเรียนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้น 

ข้อ ผลการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญ ค่าดชันี IOC ผล 
1 2 3 

1.ความสามารถท่ีจะควบคุมหรือจัดการสถานการณ์ได้ (Sense of mastery) 
1 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
2 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
3 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
4 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
5 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
6 1 1 -1 0.33 คดัออก 
7 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
8 1 1 -1 0.33 คดัออก 
9 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
10 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

2.ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง (Sense of Satisfaction) 
11 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
12 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
13 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
14 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
15 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
16 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
17 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
18 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
19 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
20 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง (ต่อ) 

ข้อ ผลการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญ ค่าดชันี IOC ผล 
1 2 3 

3. การพัฒนาตนเอง (Self - Development) 
21 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
22 1 1 -1 0.33 คดัออก 
23 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
24 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
25 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
26 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
27 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
28 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
29 1 1 -1 0.33 คดัออก 
30 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 

4. การเพิ่มเป้าหมายในชีวิตของตนเอง (Sense of Purpose in life) 
31 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
32 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
33 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
34 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
35 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
36 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
37 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
38 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
39 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
40 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 2  ค่าดชันี IOC ของโปรแกรมชุดการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 

ครัง้ที่ ด้านการประเมิน 

ผลการประเมินโดย
ผู้ เชี่ยวชาญ 

ดชันี 
IOC ผล 

1 2 3 

ปฐมนิเทศ 
1 วตัถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

ทฤษฎีและเทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

กราฟเส้น Time Line ชีวิตของฉนั 
2 วตัถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

ทฤษฎีและเทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

ตวัของฉนั ... นัน้เป็นเช่นไร 
3 วตัถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

ทฤษฎีและเทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
ขัน้ตอน 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 

ส ารวจพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ 
4 วตัถุประสงค์ 1 1 1 0.67 ผ่านเกณฑ์ 

ทฤษฎีและเทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
ขัน้ตอน 1 1 0 1 ผ่านเกณฑ์ 

วางแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ 
5 วตัถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

ทฤษฎีและเทคนิค 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
ขัน้ตอน 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 

ฝึกคิดอย่างมีเหตผุล 
6 วตัถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

ทฤษฎีและเทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
ขัน้ตอน 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง (ต่อ) 

ครั้งที่ ด้านการประเมิน 
ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ดัชนี 

IOC 
ผล 

1 2 3 

วางเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว 
7 วัตถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

ทฤษฎีและเทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
ขั้นตอน 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 

ส่งพลังใจและยุติการให้คำปรึกษากลุ่ม 
8 วัตถุประสงค์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

ทฤษฎีและเทคนิค 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
ขั้นตอน 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 3 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบวัดการเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเองของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ข้อ ค่าอำนาจจำแนก หมายเหตุ 

1.ความสามารถที่จะควบคุมหรือจัดการสถานการณ์ได้ (Sense of mastery) 
1 .999 คัดเลือกไว้ 
2 .813 คัดเลือกไว้ 
3 .780 คัดเลือกไว้ 
4 .737 คัดเลือกไว้ 
5 .722 คัดเลือกไว้ 
6 .690 คัดเลือกไว้ 
7 .744 คัดเลือกไว้ 
8 .692 คัดเลือกไว้ 
2.ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง (Sense of Satisfaction) 
9 .803 คัดเลือกไว้ 
10 .720 คัดเลือกไว้ 
11 .792 คัดเลือกไว้ 
12 .650 คัดเลือกไว้ 
13 .937 คัดเลือกไว้ 
14 .621 คัดเลือกไว้ 
15 .585 คัดเลือกไว้ 
16 .869 คัดเลือกไว้ 
17 .645 คัดเลือกไว้ 
18 .904 คัดเลือกไว้ 
3. การพัฒนาตนเอง (Self - Development) 
19 1.100 คัดเลือกไว้ 
20 .690 คัดเลือกไว้ 
21 .722 คัดเลือกไว้ 
22 .637 คัดเลือกไว้ 
23 .705 คัดเลือกไว้ 
24 .792 คัดเลือกไว้ 
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ตาราง (ต่อ) 

ข้อ ค่าอำนาจจำแนก หมายเหตุ 

25 .744 คัดเลือกไว้ 
26 .940 คัดเลือกไว้ 
4. การเพิ่มเป้าหมายในชีวิตของตนเอง (Sense of Purpose in life) 
27 .722 คัดเลือกไว้ 
28 .875 คัดเลือกไว้ 
29 .844 คัดเลือกไว้ 
30 .803 คัดเลือกไว้ 
31 .693 คัดเลือกไว้ 
32 .818 คัดเลือกไว้ 
33 .772 คัดเลือกไว้ 
34 .813 คัดเลือกไว้ 
35 .983 คัดเลือกไว้ 
36 .738 คัดเลือกไว้ 
 

  ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเองของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.933  
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ภาคผนวก จ 
1. หนงัสือขอความอนเุคราะห์เก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการวิจยั 

2. ใบรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 

3. หนงัสือแต่งตัง้ผู้ เชี่ยวชาญ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล มทัวนั  ทนัเที่ยง 
วัน เดือน ปี เกิด 23 กรกฎาคม 2534 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2552 มธัยมศกึษาปีที่ 6  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั  

พ.ศ.2558 การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.)  
สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2563 การศกึษามหาบณัฑิต (ศษ.ม.)  
สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 332  ถนนศรีอยธุยา  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร   
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