การศึกษาและการพัฒนาโปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
STUDY AND DEVELOPMENT OF TRAINING GROUPS TO ENHANCE
THE ACADEMIC INTEGRITY OF UNDERGRADUATE STUDENTS

ปนาลี แทนประสาน

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2561

การศึกษาและการพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ปนาลี แทนประสาน

ปริญญานิพนธ์นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

STUDY AND DEVELOPMENT OF TRAINING GROUPS TO ENHANCE
THE ACADEMIC INTEGRITY OF UNDERGRADUATE STUDENTS

PANALEE TANPARSARN

A Dissertation Submitted in partial Fulfillment of Requirements
for DOCTOR OF PHILOSOPHY (Research and Development on Human Potentials)
Faculty of Education Srinakharinwirot University
2018
Copyright of Srinakharinwirot University

ปริ ญญานิพนธ์
เรื่ อง
การศึกษาและการพัฒนาโปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ของ
ปนาลี แทนประสาน
ได้ รับอนุมตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ นบั เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย เอกปั ญญาสกุล)

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริ ญญานิพนธ์
.............................................. ที่ปรึกษาหลัก
(รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุ เพ็ง)

.............................................. ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคาภีร์)

.......................................... ที่ปรึกษาร่ วม
(รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริ ญศรี )
.......................................... ที่ปรึกษาร่ วม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลลักษณ์ ลังกา )

.............................................. กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์)
.............................................. กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล)

ง
บทคัดย่อภาษาไทย

ชื่อเรื่ อง
ผู้วิจยั
ปริญญา
ปี การศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาและการพัฒนาโปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปนาลี แทนประสาน
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
2561
รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง

งานวิจยั นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรง
ทางการ ศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี 2) พัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ 3) เปรี ยบเทียบความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผล โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 การวิจยั เชิง
คุณภาพด้ วยการอภิปรายกลุ่มร่วมกับผู้บริ หาร อาจารย์ และนักศึกษา จานวน 36 คน จากนันน
้ า
ผลที่ได้ มาศึกษาองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษากับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
644 คน และระยะที่ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความ
ซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 12 คน ผลการวิจยั
สรุปได้ ดงั นี ้ 1) ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็ นความสามารถในการ
รั บ รู้ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ เ ลื อ ก แ ส ด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม ประกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ ค่า นิ ย มทางศี ล ธรรม ค่า นิ ย มทางสัง คม และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล 2) โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ ขันเริ
้ ่ มต้ น ขันด
้ าเนินการ และขันยุ
้ ติ และ
3) กลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมมีความซื่อตรงทางการศึกษาโดยรวมและทุก
องค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
คาสาคัญ : ความซื่อตรงทางการศึกษา, โปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรม, นักศึกษาระดับปริญญาตรี

จ
บทคัดย่อภาษาอ ังกฤษ

Title

Author
Degree
Academic Year
Thesis Advisor

STUDY AND DEVELOPMENT OF TRAINING
GROUPS TO ENHANCE
THE ACADEMIC INTEGRITY OF UNDERGRADUATE
STUDENTS
PANALEE TANPARSARN
DOCTOR OF PHILOSOPHY
2018
Associate Professor Monthira Jarupeng , Ph.D.

This research aimed (1) to define the academic integrity of undergraduate
students and to study the factors of academic integrity; (2) to develop group training to
enhance academic integrity; (3) to compare academic integrity overall and each
factor before, after and during the follow-up period. Phase one explored the experiences
of thirty six participants in group discussions and initiated results from the first phase in
order to examine the factors of academic integrity among six hundred and forty four
undergraduate students. In phase two, studied the effects of training group among the
twelve samples. The results of this study can be concluded as follows: (1) the essence
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ความเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทัง้ ในด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม สภาพแวดล้ อมและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ อันเป็ นผลมาจากการพยายามเร่ งพัฒนาประเทศให้ ก้าวทันต่อความเจริ ญและ
เทคโนโลยีของโลก ทาให้ เกิดรูปแบบชีวิตที่เต็มไปด้ วยการแข่งขัน และการต้ องปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
ความเจริ ญด้ านวัตถุมีมากขึ ้น ในขณะที่ความตกต่าด้ านความซื่อตรงและศีลธรรมจรรยาก็มีอตั รา
การเติบโตที่มากขึ ้นเช่นกัน เห็นได้ จาก ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหาความขัดแย้ ง เหตุการณ์ทจุ ริ ต
ทางวิช าการ และการทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่น ซึ่ง เป็ นปั ญหาตัง้ แต่ระดับครอบครั ว สถาบันการศึกษา
ไปจนถึงสังคมประเทศชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์เหล่านี ้ล้ วนมีผลต่อการดาเนินชีวิต
ของคนในสังคม จนในที่สดุ อาจนามาสูก่ ารเกิดวิกฤตนานัปการที่ทาให้ สงั คมมีปัญหาจนไม่สามารถ
แก้ ไขได้ จึ ง ต้ อ งให้ ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาคนและสัง คมไทยให้ มี คุณ ภาพ ด้ ว ยการผลิ ต
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศกั ยภาพในการทางานเพื่อดารงชีพ ของตนและเพื่อช่วยเหลือสังคม เป็ นคนมี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะที่ดีทงั ้ ร่ างกายและจิตใจ (สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา., 2556, น. 3)
หนึ่งในคุณธรรมสาคัญที่เป็ นพืน้ ฐานของความเป็ นมนุษย์ คือการมี “ความซื่อตรง” หรื อ
“Integrity” ซึ่งหมายถึง ความถูกต้ อง ความมีศีลธรรม คุณธรรมความดี มีความรับผิดชอบ คานึงถึง
ประโยชน์ ข องส่ ว นรวม ต่อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ทุ กรู ป แบบ ประพฤติ ปฏิ บัติ ตนอย่ า งซื่ อ สัตย์ สุ จ ริ ต
ตรงไปตรงมาทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง มีความจริ งใจยึดมัน่ ในความถูกต้ องชอบธรรมมีความยุติธรรม
ปฏิบตั ิตนตามระเบียบแบบแผนที่ถกู ต้ องดีงาม (สถาบันพระปกเกล้ า, 2554, น. 16) ตามที่ เลนนิค
และ คีล (Lennick & Kiel, 2007, as cited in Moorman, Darnold, Kriesamuth, & Dunn, 2012, pp.
383-398) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความซื่ อตรงเป็ นลักษณะประจ าตัวของบุ คคลผู้ที่มี ความชาญฉลาดทาง
ศีลธรรม และความซื่อตรงยังถูกมองว่าเป็ นคุณสมบัตทิ ี่สาคัญของบุคคลที่มีประสิทธิภาพทังในการ
้
ดาเนินชีวิตและการทางาน (Moorman et al., 2012, pp. 383-398) สอดคล้ องกับบาร์ นาร์ ด ชูริค
และเบียร์ (Barnard, Schurink, & Beer, 2008, pp. 40-49) ที่ได้ กล่าวถึงความซื่อตรงว่าเป็ นโครงสร้ าง
ทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในสถานที่ทางาน และยังเป็ นคุณลักษณะสาคัญของผู้นา
ที่มีประสิทธิ ภาพ จากความหมายนี ้พอจะเห็นในภาพรวมได้ ว่า ความซื่อตรง หรื อ Integrity คือสิ่งที่
บุคคลก าหนดไว้ เป็ นมาตรฐานแห่ งตนโดยให้ คุณค่ากับหลักยึดถื อบางอย่ าง เช่น หลักศี ลธรรม

2
หรื อ จรรยาบรรณ เป็ นต้ น และน าไปสู่การมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อพัฒนาตนเอง พัฒนาการท างาน
ตลอดจนพัฒนาสังคมให้ ดาเนินไปได้ อย่างปกติสขุ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2560-2579 (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา,
2560, น. 80) ได้ ระบุถึงเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะที่ดีเพื่อการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
และให้ มีคุณลักษณะที่สาคัญคือ การเป็ นผู้มีความเมตตา กรุ ณา มีวินยั คุณธรรมและจริ ยธรรม
ซึ่งเป็ นการขยายผลสืบเนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษาฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2555-2559 (สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555, น. 4-5) ที่มีนโยบายมุ่งให้ เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยยึด “คน” เป็ น
ศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างรอบด้ านและสมดุล ให้ มีโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ ดี
โดยปลู ก ฝั งและเสริ ม สร้ างให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ภู มิ ใจในความเป็ นไทย มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
มี จิ ตสาธารณะ ค านึงถึ งประโยชน์ ของส่วนรวม และต่อต้ านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ จากแผนการ
การศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า เป้าหมายสาคัญของความความสาเร็ จในการพัฒนา “คน” ด้ วย
การศึกษา คือ การเป็ นผู้มีคณ
ุ ลักษณะทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดี ซึ่งในสถาบันการศึกษาสามารถ
มองเห็นได้ ผ่านพฤติกรรมความซื่อตรงทางการศึกษาที่ได้ รับการถ่ายทอดทีละเล็กทีละน้ อย จากระบบ
การศึกษาผ่านการเรี ยนรู้ในแต่ละระดับชัน้ (Zelna & Bresciani, 2004, pp. 72-73) แต่สิ่งหนึ่งที่
สะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาในการจัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ เป็ นปั ญหาใหญ่ในทุกประเทศคือ การทุจริตทางการศึกษา หรื อการละเมิด
ความซื่อตรงทางการศึกษา เพราะเมื่อนักศึกษาลงมือทาในสิ่งที่เป็ นความไม่ซื่อตรงทางการศึกษา
นัน่ เป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นว่ารากฐานของการศึกษากาลังถูกคุกคาม และกาลังเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังที่มาสติน เพิสก้ าและลิลลี่ (Mastin, Peska, & Lilly, 2009, pp. 174-178) ได้ กล่าวถึงความไม่
ซื่อตรงทางการศึกษาว่า กาลังเกิดขึ ้นทังในด้
้ านการเรี ยนการสอน การบริ หาร และกับตัวนักศึกษาเอง
ส่วนใหญ่เกิดขึ ้นในระดับอุดมศึกษา สอดคล้ องกับความคิดของ โมคค์ (Moeck, 2002, pp. 479491) ที่มองว่าแนวโน้ มของการขาดความซื่อตรงทางการศึกษา จะมีเพิ่มมากขึ ้นและเป็ นปั ญหา
ใหญ่ที่ควรได้ รับความสนใจอย่างจริ งจัง จากผลการศึกษาของโนนิสและสวิฟท์ (Nonis & Swift,
2001, pp. 66-77) พบว่า นักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่ซื่อตรงทางการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมี
พฤติกรรมไม่ซื่อตรงในสถานที่ทางาน ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าพฤติกรรมความไม่ซื่อตรงไม่ได้ ที่เกิดขึ ้น
เฉพาะในสถาบันการศึกษาเท่านัน้ แต่ยังอาจแผ่ขยายผลออกไปยังสถานที่ทางานและสังคมใน
อนาคตอีกด้ วย
ความซื่อตรงทางการศึกษา (Academic Integrity) เป็ นแนวคิดกว้ างๆที่ประกอบไปด้ วย
เรื่ องของความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการศึกษา การที่บุคคลแสดงออกทางพฤติก รรม
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ที่ต่างกันก็เนื่องมาจากการมีความรู้ และทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปทาให้ มีประสบการณ์สงั่ สม
ที่ตา่ งกัน (Christensen, Hughes, & McCabe, 2006; Compton & Pfau, 2008, as cited in Baetz
et al., 2011, pp. 217-234) จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความซื่อตรงทางการศึกษา พบว่า
มีแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความซื่อตรงทางการศึกษาอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ศกึ ษาเรื่ ององค์ประกอบ
ของความซื่อตรง โดยให้ ความสาคัญกับ 2 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ จริ ยธรรมส่วนบุคคล กับการยึดมัน่
ในการกระทาและคาพูด ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งให้ ความสาคัญกับพฤติกรรมที่เป็ นความซื่อสัตย์ โดยมี
แนวคิดว่า พฤติกรรมด้ านความซื่อสัตย์ทางการศึกษา เป็ นสิ่งบ่งชี ้ให้ เห็นถึงจริ ยธรรมส่วนบุคคล
ซึง่ เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ของความซื่อตรงทางการศึกษา
การศึก ษาวิ จัย เรื่ อ งความซื่ อ ตรงส่ว นใหญ่ เ ป็ นการศึก ษาของต่า งประเทศ เกี่ ย วกับ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของทัศนคติด้านความซื่อตรง ดันน์ (Dunn, 2009, pp. 102-125) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง
ความซื่อตรงในหลายมิติ พบว่า ความซื่อตรงเป็ นโครงสร้ างองค์รวมที่ให้ ความสาคัญอันดับแรกกับ
พฤติกรรมที่ถูกต้ องตามศีลธรรม แต่ต้องแสดงให้ เห็นถึง ลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมนัน้ ด้ วย
กล่าวคือเป็ นความสอดคล้ องกันระหว่างค่านิยมทางจริ ยธรรม กับค่ านิยมทางสังคมที่มีเรื่ องของ
ศีลธรรมมาเกี่ยวข้ อง โดยแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้ านศีลธรรม (morality)
ซึ่ ง เกี่ ย วข้ องกั บ จริ ย ธรรมที่ ดี ง าม มี ค วามเคารพในบุ ค คลอื่ น ยุ ติ ธ รรมและซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
องค์ประกอบที่ 2 คือ การยึดมัน่ ในการกระทาและคาพูด (consistency) หมายถึง การพูดและ
ปฏิ บัติ ไ ปในแนวทางเดี ย วกัน มี ค วามมั่น คงและยึ ด ถื อ ในความถูกต้ องนัน้ ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
ผลการศึกษาเรื่ องคุณลักษณะความซื่อตรงของบาร์ นาร์ ด และคนอื่น ๆ (Barnard et al., 2008, pp. 4049) ที่พบว่า ความซื่อตรงคือปรากฏการณ์ที่มีพลังและมีความหลากหลาย ทาหน้ าที่ตลอดชีวิตคน
ใน 2 ด้ าน คือด้ านความคิด และด้ านอารมณ์ ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานที่สมั พันธ์กนั ของปั จจัย 2 องค์ประกอบ
ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 ความเข้ าใจในด้ านจริ ยธรรม (moral compass) หมายถึง การให้ ความเคารพ
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยใช้ ชีวิตอย่างมีความหมายและมีเป้าหมาย ควบคุมตนเองได้ จากภายใน
มองโลกในแง่ดี และมีความกระตือรื อร้ น และองค์ประกอบที่ 2 คือ แรงขับภายในตนเอง (inner drive)
ที่เป็ นสิ่งส่งเสริ มคุณลักษณะของความซื่อตรง เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างความมุ่งมาดปรารถนา
ความต้ องการ และเป้าหมายของบุคคล
การศึกษาวิจยั เรื่ องความซื่อตรงทางการศึกษาในเมืองไทยยังไม่มีการศึกษาอย่างลึกซึ ้ง
แต่มีผ้ ูศึกษาในตัวแปรที่ใกล้ เคียงกันคือ ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
(Academic Dishonesty) โดย สุชาดา กรเพชรปาณี (2549, น. 143-163) ผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษาประมาณร้ อยละ 97 รายงานว่าเคยมีพฤติกรรมที่ เป็ นความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการด้ วย
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การลอกการบ้ าน การทุจริตการสอบ การเปลี่ยนแปลงหรื ออ้ างข้ อมูลเป็ นเท็จ และไม่ซื่อสัตย์ในการ
ทารายงานตามลาดับ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ สารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นกับกลุ่มนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จานวน 150 คน โดยให้ ตอบแบบสารวจที่เกี่ยวข้ องกั บประเด็นของความซื่อตรงทางการศึกษาที่
พัฒนาจากแบบสารวจความซื่อตรงทางการศึกษาของแมคเคบ (Texas Tech University, 2010,
pp. 31-39) พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสารวจเคยพบเห็นพฤติกรรมการทุจริ ตทางการสอบหรื อ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยบ่อยครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 31 เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ทจุ ริ ตทางการศึกษา
หรื อการสอบ นักศึกษาร้ อยละ 100 ไม่เคยรายงานต่ออาจารย์หรื อผู้เกี่ยวข้ อง และมีนกั ศึกษาที่เคย
คัดลอกข้ อมูลโดยไม่อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้ อมูล คิดเป็ นร้ อยละ 69 จากผลการศึกษายังพบว่า
เมื่อมี ผ้ ูพบเห็นพฤติกรรมการทุจริ ตในการเรี ยนหรื อการสอบ ก็ มักจะเพิกเฉยต่อพฤติกรรมการ
ทุจริ ตนัน้ จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ สมั ภาษณ์คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน
12 คน ที่เคยพบเห็นสถานการณ์หรื อมีส่วนร่วมในพฤติกรรมความไม่ซื่อตรงทางการศึกษา พบว่า
นักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี ขาดความรู้ เรื่ องพฤติกรรมที่เป็ นความไม่ซื่อตรงทางการศึกษา และ
เลือกที่จะไม่ย่งุ เกี่ยวหรื อไม่แจ้ งผู้เกี่ยวข้ อ งถ้ าได้ รับรู้ หรื อได้ เห็นการกระทาทุจริ ตของนักศึกษาคน
อื่น เนื่องจากไม่มนั่ ใจในความปลอดภัยและกังวลถึงปั ญหาที่จะเกิดขึ ้น รวมถึงข้ อมูลจากสื่อต่าง ๆ
ในปั จจุบนั ยังพบว่า เหตุการณ์ทจุ ริ ตการเรี ยนการสอบ การสร้ างข้ อมูลหรื ออ้ างอิงข้ อมูลอันเป็ นเท็จ
การขโมยหรื อคัดลอกข้ อมูลและผลงานของผู้อื่นมาเป็ นของตน (Plagiarism) เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่ องและ
มีแนวโน้ มที่ จะแพร่ หลายมากขึน้ ด้ วยความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิตอลต่าง ๆ ที่ถกู นามาใช้ ในการหาข้ อมูลและเผยแพร่ผลงาน สิ่งเหล่านี ้เป็ นพฤติกรรมความไม่
ซื่อสัตย์ทางการศึกษา (Academic Dishonesty) เป็ นการลดทอนคุณค่าของผลงานทางวิชาการ
และสะท้ อนให้ เห็นถึงทัศนคติด้านความซื่ อตรงของคนในสังคมที่กาลังลดลง ดัง ที่ ไซม่อนและ
คนอื่น ๆ (Simon et al., 2004, pp. 75-90) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษาที่ กาลัง
เกิดขึ ้นในปั จจุบนั จะเป็ นสิ่งคุกคามคุณค่าสาคัญของการศึกษาที่ สถาบัน การศึกษาได้ เคยสร้ างไว้
และนิสิ ตนักศึกษาในปั จ จุบันต่างก็ ค้ ุนเคยกับการกระทาที่ เป็ นความไม่ซื่ อสัตย์ ทางการศึกษา
อยู่บ่อยครัง้ จนไม่ร้ ู สึกว่า ในความเป็ นจริ งแล้ วสิ่งเหล่านันคื
้ อการกระทาที่ผิดทัง้ ในทางคุณธรรม
และจริยธรรม (Jordon, 2001, as cited in Arhin, 2009, pp. 17-21)
จากประเด็นดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า การเสริ มสร้ างความซื่ อตรงทางการศึกษาเป็ น
สิ่งจาเป็ น เพราะการมีความซื่อตรงทางการศึกษาจะสะท้ อนให้ เห็นถึงระดับความรู้ ความเข้ าใจ
ซึ่งใช้ เป็ นเครื่ องชีว้ ดั คุณค่าทางวิชาการได้ เป็ นอย่างดี และนาไปสู่การเป็ นผู้ได้ รับความไว้ วางใจ
ด้ วยความยึดมั่นในการกระทาที่ ถูกต้ องในทุกบริ บท ส่ง ผลให้ บุคคลมี ประสิทธิ ภ าพทัง้ ในด้ าน

5
การศึ ก ษา และการด าเนิ นชี วิ ต แต่ปั จจุ บันประเทศไทยยังไม่ มี การศึ กษาวิ จัยเพื่ อเสริ มสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาอย่างจริ งจัง และผลการศึกษาที่ผ่านมายังพบว่า นักศึกษาขาดการตระหนัก
ถึงความส าคัญและจ าเป็ นของการมี ความซื่ อตรงทางการศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ ศึกษาหาวิธี การที่ จะ
ช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ให้ เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมด้ านความซื่อตรงทางการศึกษา
ที่สูงขึน้ ซึ่งแนวทางในการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษายังไม่มีการศึกษาไว้ อย่างลึกซึง้
แต่มี การศึกษาแนวทางในการพัฒ นาคุณธรรมจริ ยธรรมด้ านต่าง ๆ ไว้ อย่างหลากหลาย เช่น
การใช้ กิจกรรมกลุ่ม การให้ คาปรึ กษากลุ่ม การสอน และกลุ่มฝึ กอบรม เป็ นต้ น โดยเฉพาะกลุ่ม
ฝึ กอบรมจัดเป็ นวิธีการหนึ่งที่สามารถนาไปใช้ ในการพัฒนาบุคคลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ ปี เตอร์
บี สมิธ (Peter B Smith) (Berger & Berger, 1986, pp. 15-16) ได้ กล่าวว่า กลุ่มฝึ กอบรมสามารถ
นาไปใช้ ในการเพิ่มการรับรู้ เกี่ ยวกับตนเองและรั บรู้ ถึงการตอบสนองของผู้อื่นที่มีต่อพฤติกรรม
ของตนได้ อย่างละเอียดลึกซึ ้ง ช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดพิจารณาและสรุปผลจากพฤติกรรมที่
กาลังเกิ ดขึน้ ได้ รวมถึง เพิ่ม ทักษะการปฏิ บัติใ นสิ่ง ที่ มี ค วามหมายและสามารถแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่ ถูกต้ องในแต่ล ะสถานการณ์ ไ ด้ ดัง ตัวอย่างจากการศึกษาเรื่ องกลุ่ม ฝึ กอบรมของ
เบย์คารา เดอไมร์ และยาเมน (Baykara, Demir, & Yaman, 2015, pp. 661-675) ที่ พ บว่ า
การฝึ กอบรมด้ า นคุณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ แก่ นักศึกษา ท าให้ สามารถจ าแนกความแตกต่างของ
พฤติกรรมที่เป็ นการละเมิดทางคุณธรรมจริ ยธรรม และเพิ่มความสามารถในการเลือกทาพฤติกรรมที่
ถูกต้ องได้ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สาธร ใจตรง (2560, น. 170) ที่พัฒนาคุณลักษณะเชิง
คุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานคร
โดยการฝึ กอบรมกลุ่มเชิงจิตวิทยา พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้ การฝึ กอบรมกลุ่มเชิงจิ ตวิทยา
และกลุ่มควบคุม มีคณ
ุ ลักษณะเชิงคุณธรรมจริ ยธรรมโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากกลุ่มฝึ กอบรมแล้ ว การให้ คาปรึกษากลุ่มก็เป็ นวิธีการที่มีประสิทธิ ภาพ
เช่นกัน ดังที่คอเรย์ (Corey, 2012, p. 28) ได้ ระบุไว้ ว่า การให้ คาปรึกษากลุ่มเป็ นกระบวนการที่
มุ่งเน้ นให้ ความช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่มี สภาพปั ญหาคล้ ายคลึงกัน ให้ มีโอกาสได้ แบ่งปั นและร่วม
ศึกษาปั ญหาของสมาชิกกลุ่ม เพื่อนาไปสู่ ความเข้ าใจร่ วมกัน ไม่เพียงแค่ได้ เพิ่มพูนการตระหนักรู้
เท่านันแต่
้ ยงั มีโอกาสในการได้ ฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ ที่ได้ จากการเข้ าร่ วมกลุ่มและจากการมีปฏิสมั พันธ์
ในชีวิตประจาวันกับคนภายนอกกลุ่ม ตลอดจนได้ ประโชน์จากการรับฟั งข้ อคิดเห็นของสมาชิกคนอื่น
และจากผู้นากลุ่ม จนสามารถเรี ยนรู้ แนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหา ด้ วยการ
สังเกตสมาชิกกลุ่มคนอื่นที่ต้องเผชิ ญสถานการณ์ ที่ คล้ ายคลึงกับตนเอง จนเกิดการตระหนักรู้
และนาไปสูก่ ารมีความงอกงามส่วนบุคคล (Personal Growth)
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ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรง
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตลอดจนนาข้ อมูลที่ได้ มาเป็ นแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมกลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา (Academic Integrity) ของนักศึกษา
ระดับปริ ญ ญาตรี ทัง้ ในด้ านความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม ผ่านประสบการณ์ การสะท้ อน
แนวคิด การสอน ตลอดจนหารื อถึงแนวทางการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาร่ วมกัน
เพราะเป็ นช่วงเวลาสาคัญของการเตรี ยมความพร้ อมให้ นกั ศึกษามีความสามารถทังในทางวิ
้
ชาการ
วิชาชีพ และการดาเนินชีวิต อันจะเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนระบบทางสังคมในอนาคต
คาถามการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ตังประเด็
้
นคาถามสาคัญสาหรับใช้ ในการตอบคาถามการวิจยั ดังนี ้
1. ความซื่ อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คืออะไร ประกอบด้ วย
องค์ประกอบด้ านใดบ้ าง
2. โปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
3. โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี สามารถเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้
มากน้ อยเพียงใด
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีความมุ่งหมายหลัก เพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่ อ
เสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะ
ของการวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เข้ า
ร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม โดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
หลังการติดตามผล
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ความสาคัญของการวิจัย
การศึกษาและเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ครัง้ นี ้
ก่อให้ เกิดประโยชน์ที่สาคัญ 2 ประการ
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงวิชาการ ดังนี ้
1.1 การศึ ก ษาความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้ วยวิธีการเชิงคุณภาพในการวิจยั ระยะที่ 1 แสดงให้ เห็นถึงการรับรู้
และการให้ ความหมายเกี่ยวกับความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ซึ่งช่วย
ให้ เกิ ด ความเข้ าใจในความหมายและองค์ ป ระกอบของความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาตาม
สภาพการณ์ที่เป็ นจริ ง ข้ อค้ นพบจากการศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นข้ อมูลสาคัญที่ช่วยให้ ผ้ สู นใจเกี่ยวกับ
ความซื่อตรงทางการศึกษา ได้ ทราบถึงมุมมอง ความคิด เจตคติ และ พฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นถึง
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยตรง ตลอดจนข้ อค้ นพบจากการวิจั ย
สามารถน าไปเป็ นแนวทางในการเสริ ม สร้ างนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ ห้ มี ค วามซื่ อ ตรง
ทางการศึกษาที่เหมาะสมได้
1.2 การศึกษาองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาในเรื่ องนี ้ ทาให้ ทราบองค์ประกอบที่ชดั เจน ซึ่งสามารถนาไป
เป็ นแนวทางในการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี รวมทัง้
สามารถนาองค์ประกอบที่ได้ ไปใช้ เป็ นพื ้นฐานในการศึกษาวิจยั เรื่ องความซื่อตรงในบริบทอื่น ๆ ได้
1.3 การศึกษาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทาให้ ทราบถึงผลของโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมที่มีตอ่ การเสริ มสร้ าง
ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมด้ านความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ สาหรับผู้ที่สนใจหรื อผู้ทางานด้ านพัฒนานักศึกษา โดยสามารถนาโปรแกรม
กลุ่มฝึ กอบรม เทคนิคในการฝึ กอบรม และเทคนิคเชิงจิตวิ ทยา ไปประยุกต์ใช้ ในการเสริ มสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาในประชากรกลุม่ อื่น
2. ประโยชน์เชิงปฏิบตั ิ ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ก่อให้ เกิดประโยชน์ด้านการปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.1 ผลการศึกษาทาให้ ได้ แบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ นการวัด ความซื่ อ ตรงทางการศึกษากับ กลุ่ม ตัวอย่างที่ อยู่ใ น
วัยเดียวกันหรื อวัยใกล้ เคียงได้
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2.2 โปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา ประยุกต์ใช้
ทฤษฎี เทคนิค หลักการด้ านจิตวิทยา และด้ านการฝึ กอบรม มาใช้ ในการพัฒนาความคิด ทัศนคติ
และพฤติกรรมด้ านความซื่อตรงทางการศึกษา ซึ่งสถาบันการศึกษาหรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง สามารถ
นาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมแบบบูรณาการไปประยุกต์ใช้ ในการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
ให้ กบั นักศึกษาได้ นอกจากนี ้ยังสามารถนาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ ในการเสริ มสร้ าง
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์อื่น ๆ ได้
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จัยครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ อ อกแบบให้ เ ป็ นแบบการวิ จัย และพัฒ นา (Research and
Development) ที่ใช้ ทงวิ
ั ้ ธีการเชิงคุณภาพและวิธีการเชิงปริ มาณ เพื่อให้ สามารถบรรลุจดุ มุ่งหมาย
และตอบคาถามการวิจยั ได้ อย่างชัดเจน ซึ่งการวิจยั สามารถแบ่งระยะของการดาเนินการออกเป็ น
2 ระยะ ได้ แก่
ระยะที่ 1 การศึกษาความหมายและองค์ ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระยะที่ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความ
ซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีขอบเขตการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาความหมายและองค์ ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
การดาเนินการในระยะนี ้ ผู้วิจยั ใช้ การเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการเชิงคุณภาพ และปริ มาณ
โดยการศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับความซื่ อตรงทางการศึกษา
แล้ วจัดการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เพื่อหาความหมายและรายละเอียดในแต่ละ
องค์ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษา จากนั น้ นาผลที่ไ ด้ จ ากการศึกษาด้ วยวิธี การเชิง
คุณ ภาพ มาทาการวิเ คราะห์องค์ประกอบเชิง ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีผ้ มู ีส่วนร่วมในการวิจยั ประชากร
และกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ดังนี ้
ผู้มีส่วนร่ วมในการวิจัย
ผู้มี ส่วนร่ วมในการอภิปรายกลุ่มเพื่ อศึกษาความหมายและองค์ประกอบของ
ความซื่อตรงทางการศึกษา ผู้วิจัยใช้ วิธีการเลือกผู้ให้ ข้อมูล แบบเจาะจงโดยยึดจุดมุ่งหมายของ
การวิจยั เป็ นหลัก (Purposeful sampling) (ชาย โพธิสิตา, 2554, น. 120) โดยกาหนดให้ มีทงนั
ั ้ กศึกษา
ชายและนักศึกษาหญิง เป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 – 4 สถาบันละ 8 คน จาก 3 สถาบันอุดมศึกษา
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รวมจานวนทังสิ
้ ้น 24 คน กลุ่มผู้บริ หารมหาวิทยาลัย ที่ทางานด้ านการพัฒนานักศึกษา 3 สถาบัน
จานวน 6 คน และกลุ่มอาจารย์ ที่สนใจงานด้ านพัฒนานักศึกษาจาก 3 สถาบัน จานวน 6 คน
รวมทังสิ
้ ้น 36 คน โดยผู้มีสว่ นร่วมในการวิจยั สมัครใจให้ ข้อมูลด้ วยการอภิปรายกลุม่
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 1-4 ที่ศกึ ษา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม และคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยกลุม่ 3 พระจอมเกล้ า ได้ แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง พื ้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2561 จานวน 31,301 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ในการศึก ษาองค์ ป ระกอบความซื่ อตรงทางการศึก ษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ชั น้ ปี ที่ 1-4 ที่ ศึ ก ษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 3 พระจอมเกล้ า พื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2561 และไม่เคยเข้ าร่วมการวิจยั ในระยะที่ผ่านมา ซึ่งได้ มาจากการ
สุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยมี ร ะดับ การศึ ก ษาเป็ นชั น้ (Strata) และมี
สาขาวิ ช าเป็ นหน่ ว ยในการสุ่ ม (Sampling Unit) ตามตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ควรเลือกจาก
ประชากรของเคอร์ ซี่และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan) ได้ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 380 คน (ปุระชัย
เปี่ ยมสมบูรณ์, 2549, อ้ างถึงใน สุทิติ ขัตติยะ และ วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, 2554, น. 114)
สาหรับระยะที่ 1 ของการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาองค์ประกอบความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้ การวิจยั ครัง้ นี ้มีขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่เหมาะสม
ต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้วิจยั จึงเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน 675 คน
โดยให้ มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5-10 เท่าของจานวนตัวแปรบ่งชี ้ ซึ่งเป็ นจานวนที่เพียงพอ
สาหรับการนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Gorsuch, 1983, อ้ างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556, น. 73)
การวิจยั ในระยะนี ้ มีตวั แปรบ่งชี ้จานวน 12 ตัวแปร ดังนันจ
้ านวนกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจึงเพียงพอ
และเหมาะสมในการนาไปศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ระยะที่ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การดาเนินการในระยะนี ้ ผู้วิจยั พัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมแบบบูรณาการทฤษฎี
เทคนิคการให้ คาปรึกษา และศึกษาผลการใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมแบบบูรณาการเพื่อเสริ มสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายละเอียด ดังนี ้
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาผลการใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมแบบบูรณาการ
ทฤษฎี เทคนิ คการให้ คาปรึ กษา เพื่ อเสริ ม สร้ างความซื่ อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ที่ได้ มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาเชิงปริ มาณใน
ระยะที่ 1 ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ความซื่ อ ตรงทางการศึกษาโดยรวมตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา
และสมัครใจเข้ าร่วมโปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา จานวน 12 คน
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีตวั แปรที่ใช้ ในการศึกษาดังนี ้
1. ตัวแปรโครงสร้ าง ประกอบด้ วย
1.1 ค่านิยมทางศีลธรรม
1.2 ค่านิยมทางสังคม
1.3 คุณลักษณะส่วนบุคคล
2. ตัวแปรชี ้วัด ประกอบด้ วย
2.1 ค่านิยมทางศีลธรรม ได้ แก่
2.1.1 จริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์
2.1.2 หิริโอตัปปะ
2.2 ค่านิยมทางสังคม ได้ แก่
2.2.1 การปฏิบตั ติ ามระเบียบ
2.2.2 การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
2.2.3 ความรับผิดชอบ
2.2.4 จิตสานึกที่ดี
2.3 คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่
2.3.1 การพึง่ ตนเอง
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2.3.2 ความภาคภูมิใจในตนเอง
2.3.3 การหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต
2.3.4 การไม่ดดู าย
2.3.5 ความกล้ า
2.3.6 การสื่อสารที่ดี
ระยะที่ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีตวั แปรที่ใช้ ในการศึกษาดังนี ้
1. ตัวแปรจัดกระทา ได้ แก่ โปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรม (Training Group)
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความซื่อตรงทางการศึกษา (Academic Integrity)
นิยามปฏิบัตกิ าร
1. ความซื่อตรงทางการศึกษา (Academic integrity) หมายถึ ง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล และเลือกแสดงพฤติกรรมทางการศึกษาได้ อย่างถูกต้ อง
สอดคล้ องกับค่านิยมทางศีลธรรมและสังคม แสดงออกอย่างยึดมั่นในความถูกต้ องชอบธรรม
รักษาความยุติธรรมเที่ยงตรง ปฏิบตั ิตนตามระเบียบแบบแผนของการศึกษา สามารถแสดงออก
อย่างสอดคล้ องกันทังการกระท
้
าและคาพูดอย่างสม่าเสมอทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง แม้ ในบริ บทที่
ต่างกัน ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ คือ
1.1 ค่านิยมทางศีลธรรม (Moral Values) หมายถึง การแสดงออกด้ านความคิดความรู้สึก
และพฤติกรรม ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในแนวทางที่ ถกู ต้ อง ดีงาม
สมควรยึดถือร่วมกัน ประกอบด้ วย 2 ด้ านย่อย ได้ แก่
1.1.1 จริ ยธรรมด้ านความซื่อสัตย์ (Honesty) หมายถึง ความประพฤติของนักศึกษา
ในด้ านการเรี ยนการสอบที่ถูกต้ อง เหมาะสม ดีงาม ตรงตามสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง ตรงไปตรงมา
ทังค
้ าพูดและการกระทา ทังต่
้ อตนเองและต่อผู้อื่น
1.1.2 หิริโอตัปปะ (Hiri–Ottappa) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการ
ตระหนักรู้ และแสดงพฤติกรรมที่เป็ นความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิดกฎระเบียบหรื อ
จริยธรรมอันดีด้านการศึกษา
1.2 ค่านิยมทางสังคม (Social Values) หมายถึง การแสดงออกด้ านความคิดความรู้สึก
และพฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสิ่งที่เหมาะสม มีคณ
ุ ค่า และเป็ นที่ต้องการของ
สังคม ประกอบด้ วย 4 ด้ านย่อย ได้ แก่
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1.2.1 การปฏิบตั ิตามระเบียบ (Follow the rules) หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิ
ตัว ของนักศึกษาในการเห็นความสาคัญของกฎระเบียบ ปฏิ บัติตามกฎระเบียบ ข้ อตกลงทาง
การศึก ษาของมหาวิ ท ยาลัยประกอบด้ ว ย ระเบี ยบการศึกษาของนัก ศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ข้ อบังคับวินยั นักศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้ วยการสอบของนักศึกษา
1.2.2 การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง (Consistency) หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิ
ตัวของนักศึกษา ในการยึดมัน่ สิ่งที่ถกู ต้ อง แสดงความไม่เห็นด้ วยกับผู้กระทาผิดเกี่ยวกับการศึกษา
ทังด้
้ วยการกระทาและคาพูด บอกกล่าวแก่ผ้ อู ื่นอย่างเปิ ดเผยถึงความตังใจในการปฏิ
้
บตั ิของตน
และไม่ยอมให้ ผ้ อู ื่นประพฤติในสิ่งที่ผิดด้ วยเช่นกัน
1.2.3 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตวั ของ
นักศึกษาที่แสดงถึงความมุ่งมัน่ ตังใจปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ด้านการเรี ยน การสอบ และการทางานที่ได้ รับ
มอบหมายด้ ว ยความเอาใจใส่ เพื่ อ ให้ ประสบความส าเร็ จ ตามเป้ าหมาย โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์สว่ นตัวแต่เพียงอย่างเดียว เคารพต่อกฎระเบียบทางการศึกษา และยอมรับในผลการ
กระทาของตน
1.2.4 จิตสานึกที่ดี (Consciousness) หมายถึ ง การประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต ัว ของ
นักศึกษาในการรับรู้ ควบคุม กากับ และตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของความพยายามและความ
อดทนในการเรี ยนการสอบด้ วยตนเอง พยายามแก้ ไขหรื อป้องกันปั ญหาการทุจริ ตในการเรี ยนหรื อ
การสอบ และเห็นคุณค่าของความสาเร็จที่จะเกิดจากการกระทานัน้
1.3 คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attributes) หมายถึง คุณสมบัติที่ดีของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จาเป็ นต่อการศึกษา ประกอบด้ วย 6 ด้ านย่อย ได้ แก่
1.3.1 การพึ่ง ตนเอง (Independent) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษา
ในการที่จะช่วยเหลือตนเองในด้ านการเรี ยนให้ ได้ มากที่สดุ โดยไม่เป็ นภาระคนอื่น เมื่อมีปัญหาด้ าน
การเรี ยน รู้จกั แก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีที่ถูกต้ อง และทางานให้ สาเร็ จตามความประสงค์ได้ ด้วยตนเอง
อย่างสุจริต
1.3.2 ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self esteem) หมายถึง ความสามารถในการ
รับรู้ เชิงความรู้ สึกของนักศึกษาที่มองเห็นว่าตนเองเป็ นคนดี เป็ นคนมีคณ
ุ ค่าที่ไม่กระทาความผิด
เกี่ ย วกับ การเรี ย น ปฏิ บัติ ตัว อย่า งตรงไปตรงมาในการศึก ษาทัง้ ต่อ หน้ า และลับ หลัง มี จิ ต ใจ
หนักแน่นไม่เห็นแก่ได้

13
1.3.3 การหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต (Foresight) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษา
ในการมองเห็นผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต หากมีความซื่อตรงทางการศึกษา และไม่มี
ความซื่อตรงทางการศึกษา แล้ วหาคาตอบหรื อวิธีการแก้ ปัญหาเพื่อกระทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง
1.3.4 การไม่ ดู ด าย (Do something) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาใน
การแสดงออกโดยไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ หรื อการกระทาที่ผิดกฎระเบียบหรื อจริ ยธรรมอันดี
ด้ านการศึกษา ด้ วยการตักเตือน ขัดขวาง แจ้ งผู้เกี่ยวข้ อง
1.3.5 ความกล้ า (Courage) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการเผชิญหน้ า
กับความกลัว ความเสี่ยงจากการถูกคุกคาม หรื อการถูกคัดค้ าน โดยการพูดแสดงความรู้ สึกที่
แท้ จ ริ ง การแสดงความไม่ เ ห็ น ด้ ว ยอย่ า งสุภ าพ และแสดงการยื น กราน (be persistent)
ในความถูกต้ องทุกสถานการณ์
1.3.6 การสื่อสารที่ดี (Communication) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาใน
การสื่อสารด้ วยภาษาที่เหมาะสมเพื่อยุติการกระทาผิด ได้ แก่ การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
การศึกษาที่ถกู ต้ องตามกฎระเบียบ การโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่นกระทาพฤติกรรมทางการศึกษาที่ถูกต้ อง
ตามกฎระเบียบหรื อจริยธรรม
2. โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี หมายถึง วิธี การในการเสริ ม สร้ างความซื่ อตรงทางการศึกษาของนักศึ กษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี เพื่ อ มุ่ง เน้ น การเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ด้ า นความคิด ความรู้ สึก และพฤติก รรม
การแสดงออกหรื อ การปฏิ บัติ ต นในเรื่ อ งความซื่ อ ตรงทางการศึก ษา โดยบูร ณาการเทคนิ ค
กลุ่มฝึ กอบรม ร่ วมกับทฤษฎี เทคนิคทางจิตวิทยาการให้ คาปรึ กษาเป็ นพื ้นฐานมาประยุกต์ใช้ ใน
กลุม่ ฝึ กอบรม โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
2.1 ขันเริ
้ ่ มต้ น (The Initial Stage) เริ่ มตังแต่
้ การพบกันครัง้ แรกระหว่างสมาชิกกลุ่มกับ
ผู้ น ากลุ่ ม ในการด าเนิ น กลุ่ ม ฝึ กอบรมครั ง้ แรก และในการเริ่ ม ต้ น กลุ่ ม ฝึ กอบรมแต่ ล ะครั ง้
โดยผู้นากลุม่ จะสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั สมาชิก ทาความรู้จกั กับสมาชิกทุกคน สร้ างบรรยากาศที่
ดีให้ สมาชิกกลุ่มมีความคุ้นเคย ผ่อนคลาย ไว้ วางใจ มีความพร้ อมที่จะเข้ าใจ และให้ การยอมรับ
ซึ่งกันและกัน มีการกาหนดหน้ าที่ภายในกลุ่ม สร้ างข้ อตกลงร่ วมกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม กาหนด
เป้าหมายส่วนบุคคล และสารวจความคาดหวังในการเข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรม ผู้นากลุ่มจะชี ้แจง
วัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรมแต่ละครัง้ ว่าจะฝึ กคุณลักษณะอะไร และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
นาเข้ าสูเ่ นื ้อหาของการฝึ กอบรมทุกครัง้ มีการทบทวนเนื ้อหาของการฝึ กอบรมครัง้ ที่ผ่านมาก่อนจะ
เข้ า สู่ก ารฝึ กอบรมในแต่ล ะครั ง้ ทัก ษะส าคัญ ที่ ผ้ ูนากลุ่ม น ามาใช้ ใ นขัน้ ตอนนี ้ คื อ ทัก ษะการ
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เอือ้ อานวย ด้ วยการจัดเตรี ยมสถานที่และสภาพแวดล้ อมที่เอือ้ ต่อการฝึ กอบรม ใช้ เทคนิคของ
กลุ่ม ฝึ กอบรมคื อ เกม เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ ท าความรู้ จัก กั น และสร้ างสัม พัน ธภาพที่ ดี ใ นกลุ่ ม
ใช้ กิจกรรมเพื่อสร้ างสัมพันธภาพและกระตุ้นให้ สมาชิกมีสว่ นร่วมในกลุม่ ฝึ กอบรม
2.2 ขันด
้ าเนินการ (The Working Stage) ในขันนี
้ ้ผู้นากลุ่มจะดาเนิ นการฝึ กอบรม
ตามกาหนดการและเป้าหมายของกลุ่ม ฝึ กอบรมในแต่ละครั ง้ เพื่อให้ สมาชิกกลุ่ม ได้ เรี ยนรู้ ถึง
พฤติกรรมหรื อคุณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับความซื่ อตรงทางการศึกษาที่ต้องการเสริ มสร้ าง
โดยผู้นากลุม่ จะใช้ ทกั ษะในการเอื ้ออานวย และบูรณาการแนวคิดวิธีการของกลุ่มฝึ กอบรม ร่วมกับ
ทฤษฎีเทคนิคการให้ คาปรึกษา ตามกรอบแนวคิดจากการทบทวนทฤษฎีตา่ ง ๆ ดังนี ้
2.2.1 ผู้วิจยั เสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาด้ านค่านิยมทางศีลธรรม ที่เน้ น
การพัฒนาด้ านพฤติกรรม และด้ านอารมณ์ความรู้สึก โดยบูรณาการเทคนิคกลุ่มฝึ กอบรมร่วมกับ
ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบพฤติกรรมนิ ย ม และทฤษฎี การให้ ค าปรึ ก ษาแบบยึด บุค คลเป็ น
ศูนย์กลางเป็ นพื ้นฐาน โดยใช้ เทคนิคการหยุดยังพฤติ
้
กรรมที่ไม่เหมาะสม ด้ วยการพูดกับตนเองใน
ทางบวก เทคนิคการเสริ ม แรงทางบวก เทคนิคการฟั งอย่างใส่ใจ เทคนิคการใช้ คาถามที่ มี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการสรุป เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข เทคนิคการสอน เทคนิคการให้
ข้ อมูล ย้ อนกลับ เทคนิค การใช้ แบบบันทึกสถานการณ์ เทคนิค การระดมสมอง เทคนิ คการ
จินตนาการด้ านอารมณ์และเหตุผล เทคนิคการใช้ สถานการณ์จาลอง และเทคนิคการประเมิน
ตนเอง มาใช้ ในการดาเนินกลุม่
2.2.2 ผู้วิจยั เสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาด้ านค่านิ ยมทางสังคม ที่เน้ น
การพัฒนาด้ านความคิดและเหตุผล ด้ านอารมณ์ความรู้ สึก และด้ านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยบูรณาการเทคนิคกลุ่มฝึ กอบรมร่วมกับ ทฤษฎี การให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบภวนิยม ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบยึดบุคคลเป็ น
ศูนย์กลาง ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเกสตัลท์ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเผชิญความจริ ง และ
ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบมุ่งเน้ นการแก้ ปัญหาเป็ นพื ้นฐาน โดยใช้ เทคนิคการโต้ แย้ งความคิด
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล เทคนิคการสอน เทคนิคการเสริ มแรงทางบวก เทคนิคการตีความ
เทคนิคการใช้ คาถามปาฎิหารย์ เทคนิคการใช้ ระบบ WDEP เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
เทคนิคการใช้ คาถาม เทคนิคการสะท้ อนความรู้สึก เทคนิคการสรุปความ เทคนิคการพูดโต้ ตอบ
ด้ วยตนเอง เทคนิคการตังค
้ าถาม เทคนิคการใช้ เกม เทคนิคการใช้ สถานการณ์จาลอง เทคนิคการ
ใช้ บทบาทสมมุติ เทคนิคการประเมินตนเอง และเทคนิคกิจกรรม “สิ่งสาคัญที่สดุ ในชีวิต” มาใช้ ใน
การดาเนินกลุม่
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2.2.3 ผู้วิจยั เสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่
เน้ น การพัฒ นาด้ า นความคิ ด และเหตุผ ล ด้ า นอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก และด้ า นกา รปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม โดยบูรณาการเทคนิคกลุม่ ฝึ กอบรมร่วมกับทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ ทฤษฎี การให้
คาปรึ กษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบเกสตัลท์ ทฤษฎี การให้
คาปรึกษาแบบภวนิยม ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเผชิญความจริ ง และทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยมเป็ นพื ้นฐาน โดยใช้ เทคนิคการโต้ แย้ งความเชื่อที่ผิด เทคนิคการสอน เทคนิค
การเขียน REBT Self-Help Form เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้ เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
การสะท้ อนความรู้ สึก เทคนิคการอยู่กบั ความรู้สึก เทคนิคการตังค
้ าถาม เทคนิคการเงียบ เทคนิค
การตีความ เทคนิคการวิเคราะห์จุดยืนแห่งชีวิต เทคนิคการเปิ ดเผยตนเอง เทคนิคการมองโลกแง่
บวก เทคนิคการเสริ มแรงทางบวก เทคนิคการฝึ กพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม เทคนิค
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ เทคนิคการวิเคราะห์การสื่อสารสัมพันธ์ เทคนิควิธีทางจิตศึกษา เทคนิคการ
ให้ กาลังใจ เทคนิคการประเมินตนเอง เทคนิคกิจกรรม “เขียนจดหมายให้ ตวั เอง” เทคนิคบทบาท
สมมุติ เทคนิคการบันทึกสัญญา และเทคนิคการใช้ คลิปวีดทิ ศั น์ มาใช้ ในการดาเนินกลุม่
2.3 ขันยุ
้ ติ (The Ending Stage) เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายในการดาเนินกลุ่มฝึ กอบรม
แต่ละครัง้ ผู้นากลุม่ ให้ ความสาคัญกับการยุตกิ ารฝึ กอบรมแต่ละครัง้ โดยใช้ การอธิบายเหตุผลและ
ความจาเป็ นที่ต้องยุติกลุ่มฝึ กอบรม ใช้ การสอบถามถึงสิ่งที่สมาชิกได้ เรี ยนรู้ เน้ นที่การสรุ ปและ
มุ่งเน้ นประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มว่าได้ รับประโยชน์อะไรจากการเข้ ากลุ่มฝึ กอบรมในแต่ละครัง้
โดยให้ สมาชิกกลุ่มเป็ นผู้สรุป ผู้วิจยั ให้ ข้อมูลเพิ่มเติม และนาไปสู่การประยุกต์ใช้ ในการศึกษาและ
การใช้ ชีวิตประจาวัน ผู้วิจยั เปิ ดโอกาสในการซักถามข้ อสงสัยต่าง ๆ ของสมาชิกกลุ่ม การให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกหรื อผู้นากลุ่ม การให้ การบ้ านเพื่อฝึ กปฏิบตั ิ หรื อให้ กาลังใจ
เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มรู้ สึกมัน่ ใจว่าสิ่งที่ได้ จากกลุ่มนันจะน
้
าไปพัฒนาพฤติกรรมที่เป็ นความซื่อตรง
ทางการศึกษาหลังจากสิ ้นสุดการดาเนินกลุม่ ฝึ กอบรมได้
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึกษานี ้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาและเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็ น 2 ระยะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระยะที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาความหมายและองค์ ประกอบความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ ยวข้ องกับความซื่อตรงทาง
การศึกษา ได้ แก่ ทฤษฎี จิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Psychoanalysis Theory) ทฤษฎี เหตุผลเชิง
จริ ยธรรมของโคลเบิร์ก (Moral Reasoning) ทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางสังคมของแบนดูรา (Social
Learning Theory) พิจารณาร่ วมกับแนวคิดเรื่ องความซื่อตรงของดันน์ (Dunn, 2009, pp. 102105) ได้ แก่ จริ ยธรรมส่วนบุคคล (Morality) การยึดมั่นในการกระทาและคาพูด (Consistency) และ
แนวคิดเรื่ องความซื่ อตรงทางการศึกษาของศูนย์ ความซื่ อตรงทางการศึกษานานาชาติ (ICAI)
(International Center for Academic Integrity, 2013, pp. 18-29) ได้ แก่ ความซื่ อ สั ต ย์ (Honesty)
ความเชื่อถือไว้ วางใจ (Trust) ความยุติธรรม (Fairness) ความเคารพ (Respect) ความรับผิดชอบ
(Responsibility) และ ความกล้ า (Courage) อย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่ องความซื่อตรงทางการศึกษาใน
บริ บทสังคมไทยมีความแตกต่างกับบริ บทของต่างประเทศ ย่อมมีองค์ประกอบในการเสริ มสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ การศึกษาความหมายและองค์ประกอบ
ความซื่ อตรงทางการศึกษาครอบคลุมบริ บทสังคมไทยมากขึน้ ผู้วิจัยจึง นาองค์ประกอบความ
ซื่ อตรงทางการศึก ษาและรายละเอี ยดที่ ไ ด้ จ ากการอภิ ปรายกลุ่ม รวมทัง้ ข้ อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบองค์ประกอบและข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์ร่วมกัน และนามาสร้ างเป็ น
กรอบแนวคิดการวิจยั ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ คือ ค่านิยมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม
และคุณลักษณะส่วนบุคคล มาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่ อ ให้ ได้
องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังภาพประกอบ 1
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การศึกษาความหมายและองค์ ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษา
การศึกษาด้ วยเครื่ องมือเชิงคุณภาพ ผู้วิจยั อาศัยแนวคิดทฤษฎี
- ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
- ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม
ของแบนดูรา
- ทฤษฎีเหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ของโคลเบิร์ก

-แนวคิดความซื่อตรงของ
ดันน์ (Dunn, 2009)
- แนวคิดความซื่อตรง
ทางการศึกษา ของ ICAI
(2013)

การอภิปรายกลุม่
(Group Discussion)

การวิเคราะห์ องค์ ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กรอบแนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษา ผู้วจิ ยั นาผล
การศึกษาด้ วยเครื่ องมือเชิงคุณภาพร่วมกับทฤษฎีเหตุผลเชิงจริยธรรม มาใช้ กาหนด
-ค่านิยมทางศีลธรรม : จริ ยธรรมด้ านความซื่อสัตย์
หิริโอตัปปะ
-ค่านิยมทางสังคม : การปฏิบตั ิตามระเบียบ การ
ยึดมัน่ ในความถูกต้ อง ความรับผิดชอบ จิตสานึกที่ดี
-คุณลักษณะส่วนบุคคล : การพึง่ ตนเอง ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต
การไม่ดดู าย ความกล้ า การสือ่ สารที่ดี

ทฤษฎีเหตุผล
เชิงจริ ยธรรม
ของโคลเบิร์ก
(Moral
Reasoning)

โมเดลการวัด
ความซื่อตรงทาง
การศึกษาของ
นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาองค์ประกอบความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระยะที่ 2 กรอบแนวคิดในการพัฒนาและศึกษาผลการใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม
เพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้วิ จัย ศึก ษาและสร้ างโปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องกับ
กลุ่ ม ฝึ กอบรม และทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กระบวนการในการเสริ ม สร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาทังด้
้ านความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรม และนาผลจากการศึกษา
องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในระยะที่ 1 มาพิจารณา
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ประกอบถึงตัวชี ้วัดสาคัญที่สามารถพัฒนาได้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อกาหนดเป็ นแนวทางในการสร้ าง
โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม ในแต่ละโปรแกรมประกอบด้ วยการดาเนินการ 3 ขั น้ ตอน คื อ ขันเริ
้ ่ มต้ น
ขันด
้ าเนินการ และขันยุ
้ ติกลุ่มฝึ กอบรม ตามแนวคิดของ เนลสัน-โจนส์ (Nelson-Jones,1992, pp.
48-49) โดยมีโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาเป็ นตัวแปรจัดกระทา
และความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็ นตัวแปรตาม ดังภาพประกอบ 2
กลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวแปรจัดกระทา
โปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรม ประกอบด้ วย
- ขันตอนกลุ
้
ม่ ฝึ กอบรมตามแนวคิดของเนลสัน-โจนส์
(Nelson-Jones, 1992)
- บูรณาการทฤษฎีเทคนิคการให้ คาปรึกษา ได้ แก่
- ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
- ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบภวนิยม
- ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเกสตัลท์
- ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
-ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ
- ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
- ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเผชิญความจริ ง
- ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบมุง่ เน้ นการแก้ ปัญหา
- การให้ คาปรึกษาเน้ นวิธีทางจิตศึกษา
- แนวคิด กิจกรรม เทคนิค วิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา

ตัวแปรตาม
ความซื่อตรงทางการศึกษา
(Academic integrity)
ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ คือ
1. ค่านิยมทางศีลธรรม ได้ แก่
จริ ยธรรมด้ านความซื่อสัตย์ หิริโอตัปปะ
2. ค่านิยมทางสังคม ได้ แก่ การปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ การยึดมัน่ ในความ
ถูกต้ อง ความรับผิดชอบ จิตสานึกที่ดี
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ การ
พึง่ ตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง
การหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต การไม่ดดู าย
ความกล้ า การสื่อสารที่ดี

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สมมติฐานของการวิจัย
1. โมเดลการวัดองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
2. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เข้ าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม มีความซื่อตรงทางการศึกษา
โดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล แตกต่างกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึก ษาและการพัฒ นาโปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ อง โดยเรี ยงลาดับการนาเสนอตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความซื่อตรงทางการศึกษา
1.1 ความหมายของความซื่อตรงทางการศึกษา
1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความซื่อตรงทางการศึกษา
1.3 องค์ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษา
1.4 แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
1.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความซื่อตรงทางการศึกษา
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ ฝึ กอบรม
2.1 ความหมายและประเภทของกลุม่
2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ ฝึ กอบรม
2.3 วัตถุประสงค์ของกลุม่ ฝึ กอบรม
2.4 ขันตอนของกลุ
้
ม่ ฝึ กอบรม
2.5 เทคนิคที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
2.6 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาที่บรู ณาการเทคนิคร่วมกับกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษา
2.6.1 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาที่เน้ นความคิดและเหตุผล
2.6.2 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาที่เน้ นอารมณ์และความรู้สกึ
2.6.3 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาที่เน้ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.6.4 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบมุง่ เน้ นคาตอบ
2.6.5 การให้ คาปรึกษาเน้ นวิธีทางจิตศึกษา
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ ฝึ กอบรม
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1.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความซื่อตรงทางการศึกษา
1.1 ความหมายของความซื่อตรงทางการศึกษา
ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (สถาบันพระปกเกล้ า, 2554, น. 113)
ให้ ความหมายของความซื่ อตรง (Integrity) ว่า คือการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม
มีความรับผิดชอบ คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ต่อต้ านการทุจริ ตทุกรูปแบบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ตอย่าง
ตรงไปตรงมาทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง
เลนนิค และ คีล (Lennick & Kiel, 2007, as cited in Moorman et al., 2012, pp.
383-398) ได้ กล่าวถึงความซื่อตรง (Integrity) ไว้ ว่า ความซื่อตรงเป็ นตราประจาตัวของบุคคลที่มี
ความชาญฉลาดทางศีลธรรม และความซื่อตรงก็ยงั เป็ นคุณสมบัติสาคัญของบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ทังในด้
้ านการดาเนินชีวิตและการทางาน
เบอร์ นาด วิลเลี่ยมส์ ฮาร์ คอร์ ท (Bernard, Williams & Harcourt, 1998, as cited in
Dunn, 2009, p. 102) ให้ ความหมายของความซื่อตรงว่า หมายถึงการที่บคุ คลหนึ่งมีความยึดมัน่
ในสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็ นเรื่ องจาเป็ นตามหลักจริยธรรมหรื อเป็ นเรื่ องที่สมควรและคุ้มค่ากับการปฏิบตั ิ
ศูนย์ความซื่อตรงทางการศึกษา (CAI, 1999, p. 4) ให้ ความหมายของความซื่อตรง
ทางการศึกษาว่า คือความรั บผิดชอบของบุคคลในการเผชิญกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เป็ นเรื่ อง
เลวร้ ายด้ วยค่านิยมพื ้นฐานสาคัญ 5 ประการคือ ด้ วยความซื่อสัตย์ ความไว้ วางใจ ความยุติธรรม
ความนอบน้ อม และความรับผิดชอบ
ในปี 2014 ศูนย์ความซื่อตรงทางการศึกษานานาชาติ (International Center for
Academic Integrity (ICAI), 2013, p. 16) ได้ เพิ่มค่านิยมสาคัญของความซื่อตรงทางการศึกษา
จากเดิมที่ CAI ระบุไว้ 5 ประการ เพิ่มเติมเป็ น 6 ประการ ได้ แก่ ความซื่อสัตย์ ความไว้ วางใจ
ความยุติธรรม ความนอบน้ อม ความรับผิดชอบ และความกล้ า เนื่องจากบุคคลต้ องใช้ ความกล้ า
ในการเผชิญหน้ ากับสถานการณ์ความยากลาบากต่าง ๆ ที่ต้องเจอ
ฮักเฮช และแมคเคบ (Hughes & McCabe, 2006, as cited in Compton & Pfau, 2008,
as cited in Baetz et al., 2011, pp. 217-234) ให้ ความหมายของความซื่อตรงทางการศึกษาว่าเป็ น
แนวคิดองค์รวมของความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิด้านการศึกษา
แมคฟาแลน และคนอื่น ๆ (Macfarlane, Zhang, & Pun, 2014, pp. 339-358) ได้ กล่าวถึง
ความซื่อตรงทางการศึกษาว่ามีการให้ ความหมายที่แตกต่างกันไป โดยให้ ความสนใจที่ค่านิยม
พฤติก รรม และความประพฤติที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ วิ ธี ป ฏิ บัติท างการศึก ษา และความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษายังถูกใช้ เป็ นสิ่งแทนถึงความประพฤติของนักศึกษาที่เกี่ยวข้ องอย่างชัดเจนในเรื่ องการ
ขโมยผลงาน (Plagiarism) และการทุจริต (Cheating)
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จากความหมายเกี่ ยวกับ ความซื่ อตรงและความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาที่ ก ล่า วไว้
ข้ า งต้ น ตลอดจนผลจากการอภิ ป รายกลุ่ม ร่ ว มกับ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ผู้บ ริ ห าร และ
คณาจารย์ ที่ ป ฏิ บัติง านด้ า นพัฒ นานัก ศึก ษา สรุ ป ได้ ว่า ความซื่ อตรงทางการศึก ษาหมายถึ ง
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล และเลือกแสดงพฤติกรรมทาง
การศึกษาได้ อย่างถูกต้ อง สอดคล้ องกับค่านิยมทางศีลธรรมและสังคม แสดงออกอย่างยึดมัน่ ใน
ความถูก ต้ อ งชอบธรรม รั ก ษาความยุติธ รรมเที่ ย งตรง ปฏิ บัติ ต นตามระเบี ย บแบบแผนของ
การศึกษา สามารถแสดงออกอย่างสอดคล้ องกันทังการกระท
้
าและคาพูดอย่างสม่าเสมอทัง้ ต่อ
หน้ าและลับหลัง แม้ ในบริบทที่ตา่ งกัน
ลักษณะพฤติกรรมความซื่อตรงทางการศึกษา
ความซื่ อ ตรงทางการศึก ษา คื อ การแสดงออกทางพฤติก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ในด้ านการศึกษา โดยสามารถพิจารณาได้ ผ่านลักษณะพฤติกรรมด้ านบวกที่เป็ น
ความซื่อสัตย์ทางการศึกษา (Academic Honesty) และพฤติกรรมด้ านลบที่ เป็ นเรื่ องคาบเกี่ยวกัน
ระหว่างความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษา (Academic Dishonesty) กับการประพฤติผิดทางการศึกษา
และนักวิ จัยจ านวนมากเชื่ อว่ าพฤติ กรรมด้ านลบเหล่ า นี ก้ าลังมี จ านวนเพิ่ ม มากขึ น้ ในสถาบัน
การศึ ก ษา (Staats, Hupp, & Hagley, 2008, pp. 357-372) รู ป แบบของการประพฤติ ผิ ด ทาง
การศึกษาและรู ปแบบของการทุจ ริ ตที่ มีความหลากหลายและเพิ่ ม ปริ ม าณมากขึ น้ ทาให้
สถาบันการศึกษาต้ องระบุและนิยามลักษณะพฤติกรรมที่เป็ นความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษาไว้
เพื่ อ น าไปใช้ ในการก าหนดและควบคุม พฤติ ก รรมที่ เ ป็ นการประพฤติ ผิ ด ทางการศึ ก ษาไว้
อย่างชัดเจน ดังที่ มหาวิทยาลัยนอร์ ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริ กา (Northwestern University, 2015, pp.
2-3) ได้ นิยามลักษณะพฤติกรรมที่เป็ นความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษาและกาหนดพฤติกรรมที่อยู่ ใน
ขอบข่ายที่เป็ นความผิดทางการศึกษาดังกล่าวไว้ 7 ประเภท ได้ แก่
1) การกระทาที่ทจุ ริ ตเช่น นาเอกสารหรื อข้ อมูล ต่าง ๆ เข้ าห้ องสอบโดยไม่ได้
รับอนุญาต ให้ ผ้ อู ื่นทารายงานให้ หรื อการนารายงานของผู้อื่นมาส่ง
2) การนาผลงานของผู้อื่นมานาเสนอว่าเป็ นผลงานของตน ด้ วยการนาข้ อมูล
บางส่วนหรื อทังหมดมาใช้
้
โดยไม่อ้างอิงแหล่งข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
3) การสร้ างข้ อมูลอันเป็ นเท็จ หรื อการอ้ างอิงข้ อมูลที่เป็ นเท็จ ด้ วยการปลอม
แปลงหรื อนาเสนอข้ อมูลที่ไม่ได้ ผา่ นระเบียบวิธีการเก็บข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเหมาะสม
4) การมีข้อได้ เปรี ยบที่ไม่ยตุ ิธรรมกับผู้อื่น เช่นการแอบเห็นข้ อสอบก่อนการ
สอบโดยไม่ได้ รับอนุญาต การขโมยหรื อทาลายทรัพยากรของห้ องสมุด เป็ นต้ น
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5) การให้ ความช่วยเหลื อหรื อส่ง เสริ มให้ เกิ ดความไม่ซื่อสัตย์ ทางวิช าการ
ด้ วยการให้ ข้อมูลหรื อให้ ความช่วยเหลือให้ เกิดการกระทาความผิด
6) การปลอมแปลงเอกสารของสถาบันการศึกษา ด้ วยการปลอมแปลงเอกสารที่
เป็ นข้ อมูลทางการศึกษา รายงานผลการเรี ยน หรื อการปลอมลายเซ็นผู้มีอานาจลงนาม
7) การเข้ าถึงหรื อได้ มาซึ่งข้ อมูลทางวิชาการหรื อ ข้ อมูลทางการบริ หารที่ไม่ได้
รับอนุญาต ด้ วยการดูหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้ รับอนุญาต
นฤดี สมิทธิ์ปรี ชา (2554, น. 6) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร โดยกาหนดพฤติกรรมที่ เป็ นความไม่
ซื่อสัตย์ทางวิชาการเพื่อใช้ ในการศึกษาไว้ 3 ประเภท ได้ แก่
1) การลอกแบบฝึ กหัด หมายถึง การลอกแบบฝึ กหัดหรื อการบ้ านของเพื่อนหรื อ
บุคคลอื่นโดยได้ รับอนุญาตหรื อไม่ได้ รับอนุญาตก็ตาม รวมถึงการให้ เพื่อนลอกแบบฝึ กหัดของตน
2) ความไม่ซื่ อสัตย์ ในการทางานรายงาน หมายถึง การลอกรายงานของ
เพื่อนโดยได้ รับอนุญาตหรื อไม่ได้ รับอนุญาตก็ตาม รวมถึงการให้ เพื่อนลอกรายงานของตน การนา
รายงานของเพื่อนมาเป็ นของตน การจ้ างให้ เพื่อนทารายงานหรื อรับจ้ างทารายงาน
3) การทุจริตการสอบ หมายถึง การนาเอกสารที่ไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าห้ องสอบ
การลอกคาตอบของผู้อื่น หรื อให้ ผ้ อู ื่นลอกคาตอบ การใช้ วิธีการอื่นๆเพื่อให้ ได้ คาตอบในการสอบ
จากการศึกษาเอกสารเกี่ ยวกับความซื่อสัตย์ทางการศึกษาที่เป็ นส่วนหนึ่งของ
องค์ประกอบด้ านจริยธรรมส่วนบุคคล ผู้วิจยั ได้ กาหนดขอบเขตของพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทาง
การศึกษาสาหรับใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ โดยให้ สอดคล้ องกับบริ บทและลั กษณะการเรี ยนการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยไว้ 5 ประเภท ได้ แก่ การทุจริ ตการสอบ การลอกแบบฝึ กหัดหรื อการบ้ าน
ความไม่ซื่อสัตย์ในการทารายงาน การสร้ างข้ อมูลเท็จหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูล และการนาผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็ นของตน
1.2 ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับความซื่อตรงทางการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาและแนวคิดเชิงปรัชญาสังคมต่าง ๆ พบว่า
มี ห ลายแนวคิด ทฤษฎี ที่ ก ล่า วถึ ง ความซื่ อ ตรง (Integrity) ซึ่ง เป็ นทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ มนุษ ย์
โดยเฉพาะเรื่ องการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ง ทฤษฎี เหล่านีไ้ ม่ไ ด้ กล่าวถึง ส่วนใดส่วนหนึ่ง
โดยเฉพาะ แต่ ท ฤษฎี เ หล่ า นี จ้ ะมี ส่ ว นในการสนับ สนุน แนวคิ ด การพัฒ นาความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษา ซึง่ ผู้วิจยั ได้ สรุปแนวคิดทฤษฎีที่ได้ อธิบายเรื่ องนี ้ไว้ 3 ทฤษฎีคือ
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1.2.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของฟรอยด์ (Psychoanalytic Theory: Freud)
ทฤษฎี จิตวิเคราะห์ มีความเชื่อว่า จริ ยธรรมของมนุษย์มีอยู่ในตนเอง ในส่วนที่
เรี ยกว่าตนในคุณธรรม หรื อ Superego เป็ นตนที่ได้ รับการขัดเกลาจากสังคม ซึ่งฟรอยด์เชื่อว่า
เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างของบุคลิกภาพของบุคคล ประกอบด้ วย
1) Id (Primitive self) ได้ แก่ ตนที่อยู่ในจิตใต้ สานึก เป็ นแหล่งกาเนิดของแรงขับ
พื ้นฐานทังหมด
้
เป็ นต้ นกาเนิดของบุคลิกภาพที่ตดิ ตัวมนุษย์มาตังแต่
้ เกิด ประกอบด้ วย แรงขับทาง
สัญชาตญาณ (Instinct) ที่กระตุ้นให้ มนุษย์แสดงออกทางพฤติกรรมเพื่อความพึงพอใจ ดังนัน้
การทางานของ Id จึงเป็ นไปตามหลักแห่งความพึงพอใจ (Pleasure Principle)
2) Ego (Present self) ได้ แก่ ตนในจิ ต ใต้ สานึ ก และจิตสานึกบางส่วนที่
เชื่อมต่อกับการรับรู้ตวั ตนในปั จจุบนั และทาหน้ าที่ตามหลักการแห่งความเป็ นจริ ง Ego เป็ นส่วนของ
บุคลิกภาพที่ทาหน้ าที่ประสานระหว่าง Id กับ Superego เพื่อให้ มีการพัฒนาการรับรู้ให้ เกิดความคิด
ความจาและส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ บคุ คลแสดงบุคลิกภาพออกมาได้ อย่างเหมาะสมกับ
ความเป็ นจริง และสอดคล้ องกับขอบเขตของสังคม
3) Superego (Self with Ethics) ได้ แก่ ตนในจิตสานึก เป็ นพื ้นที่แห่งจิตของ
อุดมคติและศีลธรรมจรรยา เป็ นความประพฤติดีที่สงั คมยอมรับและละเว้ นไม่ปฏิบตั ิในสิ่งที่สงั คม
ไม่ยอมรับว่าดีงาม Superego มีหน้ าที่ส่งเสริ มให้ บคุ คลแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับมโนธรรม
จริ ยธรรม ซึ่งถูกพัฒนามาจากการสัง่ สอน อบรมเลี ้ยงดู และบรรทัดฐานทางคุณธรรม จริ ยธรรม
ของสังคมที่ถกู กาหนดไว้
ฟรอยด์ เชื่ อ ว่า พฤติ ก รรมส่ ว นใหญ่ ข องบุค คลเป็ นผลมาจากแรงจูง ใจของ
จิตไร้ สานึก และยังเชื่อว่ามนุษย์มีแรงขับทางสัญชาตญาณ (Instinctual drive) ซึ่งเป็ นพลังงานที่
สามารถเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงได้ จิตของมนุษย์จึงเป็ นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถผลักดัน
ให้ เกิ ด พฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ขึ ้นได้ โดยแบ่งการทางานของจิต ออกเป็ น 3 ระดับ คือ 1) จิตสานึก
(Conscious) ที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของมนุษย์ ทาให้ สามารถควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกมาได้
อย่างถูกต้ องเหมาะสม และยังควบคุมอารมณ์ความต้ องการและความปรารถนา จัดเป็ นการรับรู้
โดยทัว่ ไปที่อยู่ในระดับของการรู้ตวั (Awareness) ทาให้ แสดงออกทางพฤติ ก รรมอย่ า งมีเจตนา
และมีจดุ มุ่งหมาย 2) จิตก่อนสานึก (Subconscious หรื อ Preconscious) เป็ นจิตที่เกี่ยวข้ องกับ
ความทรงจา เหตุการณ์ หรื อประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่เคยได้ รับมา คาบเกี่ยวระหว่างจิตสานึกกับ
จิตใต้ สานึก เป็ นที่อยู่ของความขัดแย้ ง วิตกกังวล และการใช้ กลไกในการป้องกันตัวเอง (Defense
Mechanism) และ 3) จิตไร้ สานึก (Unconscious) ที่เป็ นแหล่งเก็บความคิดหรื อความรู้สึกในด้ าน
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ลบทังหลาย
้
ซึง่ บางครัง้ ถูกส่งผ่านมายังจิตสานึกโดยไม่สนใจในเรื่ องของความถูกต้ อง เหตุผล หรื อ
ความขัดแย้ ง ซึ่งการแสดงพฤติกรรมออกไปโดยไม่ร้ ู ตวั เกิดขึ ้นจากพลังของจิตไร้ สานึกกระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมออกไปตามหลักแห่งความพึงพอใจของตน
พื ้นฐานความเชื่อดังกล่าวของทฤษฎีนี ้มองว่าจริ ยธรรมคือตัวคุณธรรม (Ethics)
ที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้ แสดงออกตามค่านิยมและกฎเกณฑ์ทางสังคม โดยแบ่งออกเป็ น
2 ประเภทคือ Ego-ideal ที่ เ ป็ นแนวคิ ด ตามอุดมคติที่ได้ จากการสั่งสอนของคนในสังคมและ
Conscience ที่เป็ นมโนธรรมแห่ ง ความรู้ สึ ก ผิด ชอบ ชัว่ ดี ที่มีพฒ
ั นาการเพิ่มขึ ้นจากการอบรม
เลี ้ยงดูในวัยเด็ก ส่งผลให้ บคุ คลที่มีพื ้นที่แห่งจิตในระดับนี ้จะเคร่ งครัดต่อหลักศีลธรรมเป็ นอันมาก
และเป็ นส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่ป้องกันไม่ให้ แสดงพฤติกรรมในทางที่ผิด (Sharf, 2012, pp. 31-35)
ซึง่ มโนธรรมเหล่านี ้เป็ นต้ นกาเนิดของความซื่อตรง (Integrity)
1.2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg)
ลอเรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด
ได้ ทาการศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์ตามแนวทางของเพียเจต์ และพบว่า พัฒนาการ
ทางสติปัญญามีความสัมพันธ์กบั พัฒนาการทางจริ ยธรรมของบุคคล และในการวัดขันพั
้ ฒนาการ
ทางจริยธรรมของมนุษย์ จะต้ องใช้ การให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมอย่างเดียวเท่านัน้ ทฤษฎีพฒ
ั นาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg) เป็ นทฤษฎีทางสติ ปั ญญาที่เชื่อเรื่ องกิจกรรมทางสมองว่า
มีความสาคัญกว่าพฤติกรรมอันเกิดจากอิทธิพลของสังคมภายนอก ทฤษฎีทางสติปัญญานี ้ไม่ได้
ปฏิเสธความสาคัญของสิ่งเร้ าจากภายนอก แต่มีแนวความคิดว่าการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ ากับ
การตอบสนองไม่ใช่เรื่ องอัตโนมัติ มนุษย์ใช้ ความพยายามในการแสวงหาความจริ ง โดยใช้ หลัก
เหตุผลและการรู้ แจ้ งเป็ นแรงจูงใจ เพื่อมองหาความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ดีกว่าหรื อเลวกว่าที่ต้อง
นามาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาด้ วยความยุตธิ รรม
จากแนวคิดของเพียเจต์ที่ระบุขนพั
ั ้ ฒนาการของมนุษย์เป็ น 3 ขั น้ คื อ ขั น้ ก่ อ น
จริ ยธรรม (Egocentric) คือ ขัน้ ที่ บุคคลที่ ยัง ไม่มี ความสามารถในการรั บรู้ สิ่ ง แวดล้ อมได้ อย่า ง
ละเอียด ขันที
้ ่ 2 คือขันยึ
้ ดคาสัง่ หรื อความเป็ นจริ งที่เห็นได้ ชดั (Moral Realism) เป็ นพัฒนาการใน
ขันการยึ
้
ดคาสัง่ มีความเกรงกลัวในกฎเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ อย่างละเมิดไม่ได้ และขันที
้ ่ 3 คือ ขันยึ
้ ดหลัก
แห่งตน (Moral Relativism) ที่เป็ นพัฒนาการทางสติปัญญาในขันนามธรรม
้
ซึ่งพัฒนาการทาง
จริ ยธรรมขัน้ นี เ้ ป็ นคุณ ค่าทางจริ ยธรรมที่ ได้ ม าจากความคิดเห็นและค่านิยมที่ ไ ด้ รับการสั่ง สม
ซึ่งพัฒนาการขันนี
้ เ้ ป็ นจุดเริ่ มต้ นของการพิจารณาค่านิยมของบุคคลที่นาไปสู่การสร้ างปรัชญาใน
การดาเนินชีวิต แต่พฒ
ั นาการขันยึ
้ ดหลักแห่งตนนี ้ก็ไม่ได้ เป็ นหลักประกันว่าบุคคลจะเลือกปฏิบตั ิ
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ในหลักแห่งตนเสมอไป เพราะไม่ว่าบุคคลจะมีพฒ
ั นาการแห่งตนในระดับใด เมื่อสภาพการณ์ส่งเสริ ม
ให้ บุคคลมีโอกาสกระทาสิ่ งไม่ดี คนเราก็ มักเลื อกที่จ ะกระทาเช่นนัน้ โคลเบิร์ก จึงได้ ข ยายและ
ปรับปรุงทฤษฎีนี ้ให้ เหมาะสมเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในพัฒนาการทางจริ ยธรรมของมนุษย์ มากขึ ้น
โดยให้ คาจากัดความของจริ ยธรรมว่า เป็ นความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ ยวกับความถูกผิด ซึ่งเกิดขึน้ จาก
กระบวนการทางความคิดอย่างมีเหตุผล ที่อาศัยวุฒิภาวะทางปั ญญา และพัฒนาการทางจริ ยธรรม
ในมนุษย์ก็เ ป็ นผลมาจากการพัฒ นาโครงสร้ างทางความคิดความเข้ าใจที่ มีต่อสถานการณ์ ทาง
จริ ยธรรมที่ซบั ซ้ อนในชีวิต (Wright, 1995, p. 17) โดยแบ่งพัฒนาการทางจริ ยธรรมของมนุษย์ออกเป็ น
3 ระดับ ในแต่ละระดับแบ่งออกเป็ นระดับละ 2 ขัน้ รวมทังหมด
้
6 ขัน้ ดังนี ้
ระดับที่ 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Pre-Conventional Level) เป็ นขันที
้ ่บคุ คลจะถูก
ควบคุ ม จากสิ่ ง แวดล้ อมภายนอก โดยตัดสิ น ใจเลื อกกระท าในสิ่ ง ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ตนเอง
และไม่ค านึง ถึ ง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ต่อผู้อื่ น ในขัน้ แรกสุด คือ การยิ น ยอมทาตามค าสั่ง เพื่ อ
หลบหนีจากการถูกลงโทษ และถัดมาคือเลือกกระทาในสิ่งที่ทาให้ ตนได้ รับความพึงพอใจ สามารถ
แบ่งได้ เป็ น 2 ขัน้ ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขัน้ หลบหลี ก การถูก ลงโทษและการเชื่อฟั ง (Punishment and
Obedience Orientation) การกระทาหรื อพฤติกรรมของบุคคลในขันนี
้ ้จะเป็ นพฤติกรรมที่ดีหรื อเลว
ขึ ้นอยู่กบั ผลของการถูกลงโทษหรื อผลที่จะได้ รับจากพฤติกรรมที่แสดงออกมา บุคคลจะเลือกและ
ยอมทาตามคาสัง่ ผู้มีอานาจเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษเพราะไม่ต้องการได้ รับความเจ็บปวด เช่น
นักศึกษาจะไม่ลอกข้ อสอบ เพราะถ้ าถูกจับได้ จะโดนลงโทษให้ สอบตกในวิชานัน้
ขันที
้ ่ 2 ขั น้ ทาตามกฎเกณฑ์ เ พื่ อ ให้ ได้ ประโยชน์ของตน (Instrumental
Relativist or Egoistic Orientation) การกระทาหรื อพฤติกรรมของบุคคลในขันนี
้ ้เป็ นไปโดยยึด
ผลการตอบสนองหรื อ การได้ รั บ ความพึง พอใจเป็ นหลัก และยัง รวมไปถึ ง การตอบสนองต่อ
ความต้ อ งการของผู้อื่ น ด้ ว ย เป็ นเรื่ อ งของสัม พัน ธภาพระหว่ า งบุค คลที่ เ ป็ นการแลกเปลี่ ย น
ความพึงพอใจซึ่งกันและกัน เช่น ช่วยเพื่อนทาการบ้ านวิชานี ้ เพื่อที่เพื่อนจะได้ ช่วยเราทาการบ้ าน
อีกวิชาหนึง่ ในขันนี
้ ้บุคคลจะยอมรับในการมีอยูแ่ ละความต้ องการของคนอื่นๆ ว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญ
เหมือนความต้ องการของตนเช่นกัน
ระดับที่ 2 คือระดับการยึดแบบแผนตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) การ
กระทาหรื อพฤติกรรมที่ถกู ต้ องของบุคคลในระดับนี ้จะเป็ นไปตามการตัดสินที่คล้ อยตามกฎเกณฑ์
ที่ มี การกาหนดไว้ เช่น ความคาดหวังของครอบครั ว กฎระเบียบของสถาบันการศึกษา หรื อความ
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คาดหวังจากกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ เป็ นขัน้ ที่ บุคคลท าความเข้ าใจถึ งมาตรฐานของการกระท า
ว่าสิ่งใดดี หรื อสิ่งใดไม่ดี จนสามารถกาหนดมาตรฐานการกระทาของตนเองได้ แบ่งเป็ น 2 ขัน้ ดังนี ้
ขันที
้ ่ 3 ขันการเห็
้
น พ้ อ งกัน ระหว่า งบุคคลหรื อการปฏิบตั ิตวั แบบ “เด็กดี”
(Interpersonal Concordance or “Good Boy-Nice Girl Orientation” การกระทาหรื อพฤติกรรม
ของบุคคลในขันนี
้ ้ จะเป็ นไปตามความคาดหวังเพื่อให้ มีบทบาทของความเป็ น “คนดีที่น่ารัก” ใน
ทัศนะหรื อความคาดหวังจากบุคคลอื่น ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ ได้ รับการยอมรับหรื อยกย่อง ส่วนใหญ่แล้ ว
พฤติกรรมที่ พึง ปรารถนาเหล่านัน้ จะเป็ นไปตามความคาดหวังหรื อมาตรฐานจากบิดา มารดา
ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน รวมทังการไม่
้
กระทาผิดเพราะไม่ต้องการให้ คนเหล่านันรู
้ ้ สึกไม่ดี บุคคล
ในขันนี
้ ้เริ่มมีความคิดในรูปแบบความเป็ นคนดีของตนเอง ว่าต้ องป็ นอย่างไร ซึ่งถ้ าเราเป็ นผู้อื่นเรา
ก็ต้องการได้ รับการปฏิบตั ทิ ี่ดีเช่นเดียวกัน
ขันที
้ ่ 4 ขันรั
้ กษาระบบสังคม (Society Maintaining Orientation) การกระทา
หรื อ พฤติ ก รรมของบุ ค คลในขัน้ นี ้ เป็ นการยอมรั บ ในอ านาจที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าจากตัว บุค คล แต่ใ ห้
ความสาคัญกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ รวมถึงการรักษาระเบียบทางสังคมที่มีอยู่ การประพฤติตาม
บทบาทและหน้ าที่ที่ถูกกาหนดไว้ ถื อเป็ นการกระทาที่มีคณ
ุ ค่า เหตุผลหนึ่งของการกระทาในสิ่งที่
ถูกต้ องคือการรักษาสวัสดิภาพโดยรวมของกลุม่ หรื อสังคมนัน้ เพื่อให้ ระบบโดยรวมดารงอยูไ่ ด้
ระดับที่ 3 คือ ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post-Conventional Level) หรื อระดับที่
มีจริ ยธรรมด้ วยวิจารณญาณของตนเอง ในขันตอนนี
้
้บุคคลจะให้ นิยามคุณค่าและหลักจริ ยธรรม
ของตนเองขึ ้นอย่างเป็ นอิสระจากอานาจของกลุ่มหรื อสังคม ถือเป็ นคุณธรรมจริ ยธรรมในระดับสูง
การตัดสินใจในการกระทาบางอย่างอาจขัดแย้ งต่อมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับของสังคม แต่จะใช้
การตัดสินใจด้ วยการคิดหาเหตุผลด้ วยมาตรฐานการคิดของตนเอง แบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ดังนี ้
ขันที
้ ่ 5 ขันสั
้ ญญาสังคมหรื อหลักการอัตถประโยชน์ (Social Contract or
Utility Orientation) การกระทาหรื อพฤติกรรมของบุคคลในขัน้ นี ้เป็ นการตัดสินใจตามนิยามใน
รู ปแบบสิทธิ ของบุคคลโดยเท่าเทียม รวมไปถึงกฎหมายบ้ านเมืองและการยอมรับในความเป็ น
ประชาธิ ป ไตย ตามหลั ก การพิ จ ารณาที่ ผ่ า นการตรวจสอบและได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น
ความปรารถนาหรื อประโยชน์ของสังคมโดยรวม มีการพิ จารณาความถูกต้ องโดยมองถึงค่านิยม
เฉพาะตัวบุคคล สิทธิเฉพาะตัวบุคคล สถานการณ์และกฎเกณฑ์ที่มีเหตุผลเป็ นที่ยอมรับของคน
ส่วนใหญ่ในสังคม ในขันนี
้ ้บุคคลพึงจะกระทาตามหน้ าที่ของตน หมายถึง กระทาตามที่ตกลงไว้ กบั
บุคคลหรื อกลุ่มสังคม มีความเคารพในตนเองและต้ องการให้ ผ้ อู ื่นเคารพตน ขัน้ นี ้บุคคลจะมีอุดมคติ
หรื อคุณธรรมประจาใจตนเอง และปฏิบตั ิตามที่ได้ เคยสัญญาไว้ กับผู้อื่น ไม่พยายามลิดรอนสิทธิ
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ของผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และในพัฒนาการทางจริ ยธรรมระดับนี ้เองที่
เป็ นเรื่ องของความซื่อตรง (Integrity) เพราะบุคคลจะรับเอาความคิดเห็นที่คานึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมไม่ใช่เ ฉพาะส่วนตน ยึดถื อและปฏิ บัติตามความความถูกต้ องนัน้ อย่างมั่นคง โดยไม่
หวัน่ ไหวต่อสิ่งที่จะมากระทบ ปฏิบตั ิตามคาสัญญา เป็ นผู้มีอุดมคติประจาใจ มีความละอายใน
การกระทาหรื อการคิดในสิ่งที่ผิด
ขัน้ ที่ 6 ขัน้ หลัก การคุณ ธรรมสากล (Universal Ethical Principle
Orientation) การกระทาหรื อพฤติกรรมของบุคคลในขันนี
้ ้เป็ นการยึดหลักจริ ยธรรมที่มีเหตุผลและ
มีความเป็ นสากล หลักการในขันนี
้ ้มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมและยึดหลักของมโนธรรมที่ยึดมัน่ ใน
ความถูกต้ อง ละอายและเกรงกลัวต่อบาป รักษาความยุติธรรม ปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างเท่าเทียมในสิทธิ
และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ จะเห็นได้ ว่าเป้าหมายที่แท้ จริ งของการยึดถื อกฎระเบียบต่าง ๆ
คือ การคานึงถึงความผาสุกของมนุษย์นนั่ เอง ในขันนี
้ ้บุคคลจะมีความเข้ าใจในค่านิยม คุณค่าทาง
จริ ยธรรมและหลักเกณฑ์ที่จะนาไปใช้ โดยพิจารณาเลือกใช้ กบั สภาพการณ์ที่แตกต่างกันได้ อย่าง
เหมาะสม คานึงถึงความถูกต้ องอย่างลึกซึ ้งกว้ างขวาง มีเหตุมีผล ไม่ยึดหลักกฎเกณฑ์หรื อค่านิยม
ที่ เ ป็ นเรื่ องเฉพาะกลุ่ม บุคคลจะรั บเอาความคิดเห็น ที่ เป็ นประโยชน์ ของส่วนรวมไม่ใช่เฉพาะ
ส่ว นตน ยึด ถื อ และปฏิ บัติต ามความความถูก ต้ องนัน้ อย่า งมั่น คง เป็ นผู้มี อุด มคติป ระจ าใจ
มีความละอายในการทาหรื อคิดในสิ่งที่ผิด ถึงแม้ มีโอกาสที่จะทาผิดก็ไม่เลือกที่จะกระทาในสิ่งนันๆ
้
พัฒนาการทางจริ ยธรรมในขันนี
้ ้จะพบในวัยผู้ใหญ่ที่มีความเจริ ญทางสติปัญญา มีประสบการณ์และ
ความรู้อย่างกว้ างขวางเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมโลก ซึง่ คนจานวนไม่มากนักจะมีพฒ
ั นาการถึงขันนี
้ ้
นอกจากนีโ้ คลเบิร์กยัง พบความสัม พันธ์ ระหว่างการมี จริ ยธรรมของบุคคลกับ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่บุคคลพึงมี ได้ แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างระดับสติปัญญากับระดับจริ ยธรรม
และความสัมพันธ์ของระดับจริ ยธรรมในบุคคลกับความสามารถในการรอคอยเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ ที่
ดีกว่าในอนาคต โดยเรี ยกผู้มีลักษณะแบบนีว้ ่า ผู้มีลักษณะมุ่งอนาคต โคลเบิร์กยังได้ ระบุไว้ ว่า
บุคคลที่มีจริ ยธรรมในระดับสูง จะเป็ นผู้มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการแสดงออก
ของตนเอง รวมทัง้ มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงกว่าผู้ที่มีจ ริ ยธรรมอยู่ในระดับต่า ซึ่งสามารถ
มองเห็นได้ ผ่านลักษณะการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ซึ่งโคลเบิร์กยังเชื่ออีกว่า ระดับจริ ยธรรมของ
มนุษ ย์ มี พัฒ นาการเป็ นไปตามระดับ วุฒิ ภ าวะของบุค คล เนื่ องจากกระบวนการทางปั ญ ญา
ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ จากการท่องบ่นหรื อสั่งสอน แต่เกิดขึน้ ได้ จากการเรี ยนรู้ และใช้ สติปัญญา
ในการไตร่ตรอง

28
1.2.3 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางสังคม (Social Learning Theory)
ทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางสังคมเป็ นการน าหลักการเสริ มแรงและหลักการเชื่ อมโยง
มาอธิ บายวิธีการที่บุคคลได้ รับอิทธิ พลจากสังคม ผู้พัฒนาทฤษฎี นี ้ คือ อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert
Bandura) นักจิ ตวิ ทยาชาวแคนาดา ผู้เป็ นบุคคลส าคัญของกลุ่มทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางสังคมเชิ ง
พุทธิปัญญา (Cognition-Social Learning Theory) ที่มีแนวคิดว่าการสร้ างค่านิยมและจริ ยธรรมของ
บุคคลเกิดได้ จากการเรี ยนรู้และลอกเลียนแบบ ผ่านการสังเกต (Observational Learning) จดจา
ตัวแบบ (Modeling) หรื อเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลในสภาพแวดล้ อมที่ตนปฏิสมั พันธ์ ด้วย
และมีผลอย่างมากต่อการถ่ายทอดพฤติกรรมนันมากกว่
้
าแค่การเรี ยนรู้จากการสัง่ สอน ซึ่งตัวแบบ
มีทงตั
ั ้ วแบบที่มีชีวิต (Live Model) ตัวแบบที่ไม่มีชีวิต (Non-live Model) หรื อตัวแบบสัญลักษณ์
(Symbol) เช่น ตัวแบบจากภาพยนตร์ รูปภาพ หนังสือ รวมทังค
้ าบอกเล่าด้ วยคาพูดหรื อตัวหนังสือ
ก็เป็ นตัวแบบได้ เช่นกัน ซึ่งการเรี ยนรู้ด้วยการสังกตหรื อเลียนแบบมี 2 ขัน้ คือ ขันที
้ ่ 1 ขันการได้
้
รับ
มาซึ่งการเรี ยนรู้ (Acquisition)ที่มีผลให้ สามารถแสดงพฤติกรรมได้ และขันที
้ ่ 2 ขันของการกระท
้
า
(Performance) ซี่ ง บุ ค คลเมื่อเกิดการเรี ยนรู้แล้ วจะสามารถแสดงออกทางการกระทาหรื อไม่ก็ได้
เช่น นักศึกษาอาจจะเรี ยนรู้วิธีการในการทุจริ ตการสอบหรื อวิธีการที่จะทาสิ่งที่เป็ นความไม่ซื่อตรง
ทางการศึกษา แต่เ มื่ อถึ ง เวลาสอบจริ ง นัก ศึกษาอาจจะไม่แสดงพฤติกรรมทุจ ริ ตเช่นนัน้ ก็ ไ ด้
โดยพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกนัน้ ขึน้ อยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล อาจสรุ ปเกี่ยวกับ
พฤติกรรมด้ านจริ ยธรรมของมนุษย์ไ ด้ ว่า การที่มนุษย์ แสดงพฤติกรรมทางจริ ยธรรมนัน้ เพื่ อให้
สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ ทางสัง คมมากกว่าที่จ ะเกิ ดขึน้ เนื่องจากความคิดตามกระบวนการทาง
ปั ญญา ซึง่ พฤติกรรมที่เกิดนันต้
้ องการได้ รับการตอบสนองด้ วยการยอมรับหรื อได้ ผลตอบแทนจาก
สังคม ซึ่ง ปทัส ถานทางจริ ยธรรมจะถูกเรี ยนรู้ ผ่านวัฒนธรรมทางสังคมที่ได้ รับผ่านตัวเสริ มแรง
ทังทางบวกและทางลบ
้
รวมทังผ่
้ านตัวแบบทางพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลนัน้
แบนดูรา (Feist & Feist, 2006, pp. 471-472) ได้ อธิบายกระบวนสาคัญในการ
เรี ยนรู้โดยการสังเกต หรื อการเรี ยนรู้จากตัวแบบว่าประกอบด้ วย 4 กระบวนการ ดังนี ้
1. กระบวนการใส่ใจ (Attention) กระบวนการนีถ้ ื อว่าความใส่ใจของบุคคลเป็ น
สิ่งสาคัญมาก ถ้ าบุคคลไม่ให้ ความสนใจในการเรี ยนรู้ การสังเกต หรื อการเลียนแบบ พฤติกรรมนัน้ ๆ
ก็จะไม่เกิดขึ ้น
2. กระบวนการจดจา (Retention process) กระบวนการนี ้อธิบายได้ ว่าเมื่อบุคคล
ให้ ความใส่ใจหรื อมีความสามารถในการเลียนแบบหรื อแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบได้ บุคคลก็จะ
บันทึกสิ่งที่ ตนสังเกตจากตัวแบบไว้ ในความทรงจ าระยะยาว โดยเฉพาะผู้สังเกตที่ สามารถอธิ บาย
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พฤติกรรมหรื อการกระทาของต้ นแบบได้ ด้วยรหัสคาพูดหรื อถ้ อยคา (Verbal coding) หรื อ สามารถ
สร้ างภาพต้ นแบบเป็ นภาพในใจ (Visual imagery) ได้ ก็ จ ะสามารถแสดงพฤติ ก รรมที่เป็ น
การเลี ยนแบบตัวแบบนัน้ ได้ ในระยะยาว และถ้ าบุคคลได้ เห็นพฤติกรรมที่ต้องการสัง เกตซ า้ ๆ
ก็จะช่วยให้ ความทรงจานันดี
้ ยิ่งขึ ้น
3. กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือน (Reproduction process) คือการที่บคุ คล
แปรสภาพ (Transform) รหัสภาพในจินตนาการ (Visual Imagery) หรื อ รหัสถ้ อยคา (Verbal Coding)
ที่สร้ างไว้ หลังจากการได้ เห็นพฤติกรรมตัวแบบ แล้ วถ่ายทอดออกมาเป็ นการแสดงพฤติกรรมที่
เหมือนกับตัวแบบ ปั จจัยสาคัญที่เอื ้อให้ เกิดพฤติกรรมในขันนี
้ ้คือความพร้ อมของบุคคล ได้ แก่
ความพร้ อมด้ านร่างกายและทักษะที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการเลียนแบบพฤติกรรมนัน้
4. กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) คือการที่บคุ คลแสดงพฤติกรรม
เหมือนตัวแบบที่ได้ สังเกตไว้ เนื่องจากมีความคาดหวังว่าการแสดงพฤติกรรมเลียนแบบนัน้ จะ
นามาซึ่งความพึงพอใจให้ กับตนเอง เช่น ถ้ าแสดงพฤติกรรมนันแล้
้ วได้ รับการชื่นชม ได้ รับความ
สนใจ หรื อได้ รับการยอมรับ รวมถึงการที่พิจารณาได้ ว่าการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบจะ
สามารถหลีกเลี่ยงปั ญหาที่จะเกิดขึน้ ได้ สิ่งเหล่านันถื
้ อเป็ นแรงจูงใจให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมที่
เป็ นที่ต้องการให้ เพิ่มมากขึ ้น
1.3 องค์ ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษา
จากการศึ ก ษาเอกสารงานวิ จั ย มี ผ้ ู ให้ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของ
ความซื่อตรงทางการศึกษา (Academic Integrity) เป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่หนึ่งให้ แนวคิดเกี่ยวกับ
ความหมายและองค์ ป ระกอบของความซื่ อ ตรง (Integrity) กลุ่ ม ที่ ส องให้ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
ความหมายของพฤติกรรมความซื่ อสัตย์ ทางการศึกษา ที่ แสดงให้ เห็นถึง จริ ยธรรมส่วนบุคคล
ซึง่ เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ของความซื่อตรงทางการศึกษา ดังนี ้
การให้ ความหมายและองค์ ประกอบของความซื่อตรง
ศู น ย์ ค วามซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษานานาชาติ (ICAI.2013, pp. 18-29) ได้ กล่าวถึง
องค์ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษาว่า เป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับค่านิยมพื ้นฐาน 6 ประการ ได้ แก่
1. ความซื่อสัตย์ (Honesty) ถือเป็ นพื ้นฐานสาคัญของการสอน การเรี ยนรู้ การวิจยั
และการให้ บริ การต่าง ๆ เพราะความไม่ซื่อสัตย์ เป็ นการทาลายชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา
และลดระดับคุณค่าที่สถาบันพึงจะมี
2. ความเชื่อถือไว้ วางใจ (Trust) เป็ นพื ้นฐานสาคัญของงานด้ านการศึกษาเพราะ
ความเชื่อถือไว้ วางใจเป็ นพื ้นฐานที่ดีสาหรับบุคคลในการสร้ างสรรสิ่งใหม่ และก้ าวไปสู่อนาคตที่ดี
ได้ อย่างมัน่ ใจ
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3. ความยุติธรรม (Fairness) เป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ างสังคมแห่งคุณธรรมซึ่ง
องค์ประกอบสาคัญของความยุติธรรมยังรวมไปถึงสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคตที่สามารถ
ทานายผลลัพธ์ได้ โปร่งใส ชัดเจน และสมเหตุสมผล
4. ความเคารพ (Respect) หมายถึงการเผชิญหน้ ากับเรื่ องท้ าทายด้ วยความซื่อสัตย์
และให้ ความเคารพในบุคคลอื่น
5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึงความรับผิดชอบในการกระทาของ
ตนเองได้ อย่างถูกต้ อง และความรับผิดชอบที่มีตอ่ บุคคลอื่น ในการทาหน้ าที่เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิด
การประพฤติผิดของบุคคลอื่นเกิดขึ ้น
6. ความกล้ า (Courage) เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยให้ บคุ คลมีความมุ่งมัน่
ที่จะรักษาความซื่อสัตย์ให้ คงอยู่ ถึงแม้ วา่ การกระทาบางสิ่งอาจก่อให้ เกิดผลกระทบตามมา แต่ผ้ มู ี
ความกล้ าหาญจะไม่เกรงกลัวและจะปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์อย่างเชื่อมัน่
ดันน์ (Dunn, 2009, pp. 102-125) ให้ ความหมายของความซื่อตรงว่าเป็ นเรื่ องของ
โครงสร้ างแบบองค์รวมที่ต้องให้ ความสาคัญกับพฤติกรรมที่ถูกต้ อ งตามศีลธรรมเป็ นอันดับแรก
และต้ องมี ความสอดคล้ องกันระหว่างค่านิยมทางศีลธรรม กับค่านิยมทางสัง คมที่ มี เรื่ องของ
ศีลธรรมมาเกี่ยวข้ องด้ วย โดยแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. จริ ยธรรมส่วนบุคคล (morality) คือ การมีความเข้ าใจในเรื่ องของจริ ยธรรม การให้
ความเคารพในบุคคลอื่น มีความยุตธิ รรมและซื่อสัตย์สจุ ริต
2. การยึดมั่นในการกระทาและคาพูด (consistency) คือ การพูดและปฏิบตั ิไป
ในแนวทางเดียวกัน มีความมัน่ คงและยึดถือในความถูกต้ องนัน้
คาร์ เตอร์ (Carter, 1998, p. 23, as cited in Ianinska, Silvana, & Garcia-Zamour,
2006, p. 13) กล่าวว่า มี 3 องค์ประกอบที่จาเป็ นสาหรับการมีความซื่อตรง (Integrity) คือ
1. มองเห็นได้ อย่างชัดเจนว่าสิ่งใดคือถูกสิ่งใดคือผิด โดยพิจารณาตามแนวทาง
คุณธรรมจริยธรรม
2. ปฏิบตั ิตนในสิ่งที่พิจารณาและเห็นได้ ชดั เจนนัน้
3. กล่าวได้ อย่างเปิ ดเผยในสิ่งที่กระทา ซึง่ อยูบ่ นพื ้นฐานของความถูกต้ อง ในสิ่งที่
พิจารณาและมองเห็นได้ อย่างชัดเจน
มอร์ แมนและคนอื่น ๆ (Moorman et al., 2012, pp. 383-398) ได้ ศึกษาเรื่ องการวัด
ประเมินพฤติกรรมความซื่อตรงของผู้นา โดยกาหนดองค์ประกอบของความซื่อตรงตามแนวคิดของ
ดันน์ (Dunn) ไว้ 2 องค์ประกอบ คือ

31
1. การรับรู้ ด้ านจริ ยธรรม (perceived morality) หมายถึงการกระทาในสิ่งที่ดี
และถูกต้ องเป็ นมาตรฐานตามหลักจริยธรรมที่สอดคล้ องกับค่านิยมทางสังคม
2. การรับรู้ ด้ วยการยึดมั่นอย่างสอดคล้ องในการกระทาและคาพูด (perceived
consistency) หมายถึงการประกาศและแสดงออกอย่างชัดเจนในสิ่งดีงามที่ยึดถื อและปฏิบตั ิใน
ทุกช่วงเวลาและในทุกบริบทที่เปลี่ยนแปรไป
บาร์ นาร์ ด และคนอื่น ๆ (Barnard et al., 2008, pp. 42-44) ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะด้ าน
ความซื่อตรงว่า ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับ 2 องค์ประกอบ คือ
1. ความเข้ าใจในด้ านจริ ยธรรม (moral compass) หมายถึงการให้ ความเคารพ
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยใช้ ชีวิตอย่างมีความหมายและมีเป้าหมาย ควบคุมตนเองได้ จากภายใน
มองโลกในแง่ดีและมีความกระตือรื อร้ น
2. แรงขับภายในตนเอง (inner drive) หมายถึง ความรู้ สึ ก ภายในที่ส่งเสริ มและ
เชื่อมโยงระหว่างความมุง่ มาดปราถนา ความต้ องการและเป้าหมายของบุคคล
มัสเชนก้ า (Musschenga, 2001, pp. 219-235) ได้ กล่าวถึงความซื่อตรงว่าเป็ นการ
เชื่อมโยงกันระหว่างองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบคือ
1. ความซื่อตรงในตัวบุคคล (personal integrity) หมายถึง คุณลักษณะในตัว
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับค่านิยมที่ได้ รับการสัง่ สมและแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม
2. ความซื่อตรงในด้ านจริ ยธรรม (moral integrity) หมายถึงคุณลักษณะต่าง ๆ
ที่เป็ นอัตลักษณ์ทางจริยธรรม ที่มีการใช้ ร่วมกันในสังคม โดยยึดถือปฏิบตั ิอย่างชัดเจน แม้ ว่าบริ บท
จะเปลี่ยนไป
ไซมอนส์ (Simons, 2002, pp. 13-35) ได้ กาหนดองค์ ป ระกอบของพฤติกรรมด้ าน
ความซื่อตรงว่าต้ องประกอบด้ วยพฤติกรรมที่ส่งเสริ มกันในเรื่ องของพฤติกรรมและคาพูด กล่าวคือ
ต้ องมีความสอดคล้ องกันในสิ่งที่พดู และการกระทาภายหลังจากการพูดนันๆ
้
โคลด์ (Cloud, 2006, p. 31) ได้ กล่าวถึงความซื่อตรงว่า ต้ องประกอบไปด้ วยความยึดมัน่
ในการกระทาและคาพูด (Consistency) ที่ดาเนินอยู่ในสภาพการณ์ทงหมด
ั้
และดาเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยไม่บกพร่องและปราศจากความไม่ดีทงปวง
ั้
เบคเกอร์ (Becker, 1998, pp. 154-161) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของความซื่อตรงว่า
เป็ นเรื่ องของการกระทาและคาพูด ที่ต้องแสดงออกอย่างสอดคล้ องกัน ซึ่งเป็ นวิธีการที่บุคคลจะ
ผสมผสานค่านิยมที่เชื่อถือไปสูค่ า่ นิยมที่มีการปฏิบตั จิ ริง
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สมสิทธ์ อัสดรนิธี และ กาญจนา ภูครองนาค (2560, น. 235) ได้ ศึ ก ษาความหมาย
และแนวทางของความซื่อตรง ด้ วยการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้ องและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก พบว่าสามารถแยกแยะความหมายและท่าทีของความซื่อตรงได้ เป็ น 3 มิติ ดังนี ้
1. ความซื่อตรงที่เกี่ ยวข้ องกับคุณลักษณะภายในของบุคคล หมายถึง ลักษณะ
ภายในบุคคลที่มีความเป็ นนามธรรม ได้ แก่ ความจริ งแท้ และกล้ าเผชิญกับความเป็ นไปทัง้ หมด
การเข้ าใจและเข้ าถึงความหมายแห่งความเป็ นนตนเอง การคิดและรู้สึกจากแก่นแท้ ของความคิด
การมีพลังชีวิตที่สร้ างสรรค์และชัดเจนในเป้าหมายของตนเอง เป็ นคุณลักษณะที่พฒ
ั นาตามระดับ
จิตสานึกของการรู้คดิ และตัดสินใจเชิงศีลธรรม รวมทังการมี
้
หิริโอตัปปะ สัมมาทิฐิ และความจริงใจ
2. ความซื่อตรงที่เกี่ยวข้ องกับปฏิสัม พัน ธ์ กับคนรอบข้ างและหมู่คณะ หมายถึง
ท่าทีพฤติกรรมที่มีต่อคนใกล้ ชิด ได้ แก่ การมีสจั จะ กระทาในสิ่งที่ตรงกับใจ ความคิด ความรู้ สึก
และความเข้ าใจ ดาเนินชี วิตด้ วยความมี สติ ปราศจากความเครี ยด ความกลัว และการสับสน
ไม่ทาในสิ่งทุจริ ต ทาหน้ าที่อย่างซื่อตรงด้ วยความรับผิดชอบ และสุจริ ต ทาตามหลักการที่ดีงาม
และเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
3. ความซื่อตรงที่เกี่ยวข้ องกับท่าทีต่อสัง คม วัฒนธรรม และประเทศชาติ หมายถึง
ท่าทีพฤติกรรมที่มีต่อสังคมวงกว้ าง ได้ แก่ วิถีชุมชนที่มีศีลธรรม มีความโปร่ งใส ประพฤติปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายด้ วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีภาวะผู้นาที่รักษาไว้ ซึ่งคุณธรรม จริ ยธรรม และ
คานึงถึงผลประโยชน์ของบ้ านเมือง
จากการศึกษาเอกสารเกี่ ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบที่สาคัญของความซื่อตรง
ทางการศึกษาสรุ ปได้ ว่าองค์ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษามี 2 องค์ประกอบสาคัญคือ
องค์ประกอบที่หนึง่ จริยธรรมส่วนบุคคลบุคคล (Morality) หมายถึง ความซื่อสัตย์ที่บคุ คลจะต้ องมี
และดารงไว้ ด้วยการกระทาทังต่
้ อตนเองและต่อผู้อื่น ด้ วยความยึดมัน่ ไม่เปลี่ยนแปลงในทุกบริ บท
ทุกบทบาทและทุกช่วงเวลา และองค์ประกอบที่ สองคือ ความยึดมั่นในการกระทาและคาพูด
(Consistency) หมายถึง ลักษณะอย่างหนึ่งของผู้มีความซื่อตรงที่สมั พันธ์ กับบุคคลรอบข้ างและ
สังคม เพราะเมื่อบุคคลพิจารณาแล้ วว่าสิ่งใดเป็ นสิ่ง ถูกต้ อง ก็จะประพฤติปฏิบตั ิตวั ตามสิ่งที่ตน
คิดว่าถูกต้ อง และบอกกล่าวแก่ผ้ อู ื่นได้ อย่างเปิ ดเผยถึงความตังใจในการปฏิ
้
บตั ิของตน และเพื่อให้
เกิดความชัดเจนผู้วิจยั จึงได้ นาข้ อมูลมาสรุปในตาราง ดังรายละเอียดตาราง 1

มอร์ แมนและ
คนอื่น ๆ (2012)

บาร์ นาร์ ด ชูริค
และเบียร์ (2008)
ดันน์ (2009)

เป็ นโครงสร้ างแบบองค์ ร วมที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ อัน ดับ แรกในเรื่ อ งของ
พฤติกรรมที่ถกู ต้ องตามศีลธรรม แต่ต้องแสดงให้ เห็นถึงความพิเศษของ
พฤติกรรมนันด้
้ วย
ความเชื่อมโยงกันของพฤติกรรมทางศีลธรรมกับความสอดคล้ องในการ
กระทาและคาพูด

มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างหน้ าที่ทางความคิดและพฤติกรรม

เป็ นการเชื่อมโยงของความคิดเห็นและการปฏิบตั ิตนอย่างแยกแยะถูกผิด
และบอกกล่าวผู้อื่นได้ อย่างเปิ ดเผย
การเชื่อมโยงและผสานค่านิยมที่ดีงามกับพฤติกรรมอย่างสอดคล้ อง
เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างเรื่ องของค่านิยมและพฤติกรรม
เป็ นรูปแบบที่สง่ เสริมกันและกันในด้ านพฤติกรรมและคาพูด
ความดีงามที่เที่ยงแท้ ปราศจากความไม่ดีทงั ้ ปวงทางด้ านความคิดและ
พฤติกรรม

คาร์ เตอร์ (1998)

เบคเกอร์ (1998)
มัสเชนก้ า (2001)
ไซมอนส์ (2002)
โคลด์ (2006)

สิ่งที่อ้างถึงในนิยามของความซื่อตรง

ผู้วิจยั

ตาราง 1 เปรี ยบเทียบแนวคิดองค์ประกอบของความซื่อตรง

x

x

x

x

x

พฤติกรรมทาง
จริยธรรม

x

x

x

x

x
x
x

x

ความสอดคล้ องของคาพูด
การกระทาและค่านิยม
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จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับความซื่อตรงทางการศึกษาร่ วมกับผลการอภิปราย
กลุม่ ร่วมกับกลุม่ นักศึกษา ผู้บริ หาร และคณาจารย์ที่ปฎิบตั ิงานและให้ ความสนใจด้ านการพัฒนา
นักศึกษา พบว่า มีการให้ ความหมายของความซื่อตรงทางการศึกษาในแนวทางที่คล้ ายคลึง กันคือ
เป็ นเรื่ องของพฤติกรรมด้ านการศึกษาที่ถกู ต้ องตามกฎระเบียบและจริ ยธรรม สาหรับ องค์ประกอบ
และตัวชี ว้ ัดของความซื่ อตรงทางการศึกษา จากการอภิ ปรายกลุ่มพบว่า การที่นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จะเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของตนได้ นักศึกษาจะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ
และตระหนักได้ ถึงความสาคัญของการแสดงพฤติกรรมที่เป็ นความซื่อตรงทางการศึกษา และเลือก
แสดงพฤติกรรมต่อสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ อง โดยมีองค์ประกอบสาคัญที่สามารถนาไป
พัฒนาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและสามารถนาไปใช้ ศกึ ษาความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ในการศึกษาเชิงปริ มาณระยะที่ 1 ได้ จานวน 3 องค์ประกอบ ประกอบด้ วยตัวชี ้วัด
จานวน 12 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ องค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม ประกอบด้ วยตัวชี ้วัดจริ ยธรรมด้ าน
ความซื่ อสัตย์ และ หิริโอตัปปะ องค์ประกอบค่านิยมทางสังคม ประกอบด้ วย การปฏิ บตั ิตาม
ระเบียบ การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง ความรับผิดชอบ และจิตสานึกที่ดี องค์ประกอบคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ประกอบด้ วย การพึ่ ง ตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต
การไม่ดดู าย ความกล้ า และ การสื่อสารที่ดี
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศึกษาแนวคิดของดันน์ (Dunn, 2009) ที่มองว่าความซื่อตรง
เป็ นโครงสร้ างแบบองค์รวม ที่ต้องมีความสอดคล้ องกันระหว่างค่านิยมทางศีลธรรม กับค่านิยม
ทางสังคม โดยศึกษาร่วมกับแนวคิดของศูนย์ ความซื่อตรงทางการศึกษานานาชาติ (ICIA, 2013)
ที่มองว่าบุคคลต้ องมีคา่ นิยมพื ้นฐาน 6 ประการในตนเอง ได้ แก่ ความซื่อสัตย์ ความเชื่อถือไว้ วางใจ
ความยุติธรรม ความเคารพ ความรับผิดชอบ และ ความกล้ า เพื่อจะรักษาไว้ ซึ่งความซื่อตรงทาง
การศึ ก ษาของตนเอง และผลจากการอภิ ป รายกลุ่ ม กั บ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามข้ างต้ น พบว่ามีความ
สอดคล้ องและเป็ นไปในทางเดียวกันกับแนวคิดของดันน์ (Dunn, 2009) และแนวคิดของศูนย์
ความซื่อตรงทางการศึกษานานาชาติ (ICIA, 2013) ผู้วิจยั จึงได้ นาแนวทางนี ้มาใช้ ในการศึกษา
องค์ ป ระกอบความซื่ อ ตรงทางการศึกษาของนัก ศึก ษาระดับปริ ญ ญาตรี ในบริ บ ทสัง คมไทย
และพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายละเอียดดังนี ้
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1. ค่านิยมทางศีลธรรม (Moral values) หมายถึง การแสดงออกด้ านความคิดความรู้สึก
และพฤติกรรม ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในแนวทางที่ถกู ต้ อง ดีงาม
สมควรยึดถือร่วมกัน ประกอบด้ วย 2 ด้ านย่อย ได้ แก่
1.1 จริ ย ธรรมด้ านความซื่ อ สั ต ย์ (Honesty) หมายถึง ความประพฤติของ
นักศึกษาในด้ า นการเรี ยนการสอบที่ ถูกต้ อง เหมาะสม ดีง าม ตรงตามสถานการณ์ ที่เ ป็ นจริ ง
ตรงไปตรงมาทังค
้ าพูดและการกระทา ทังต่
้ อตนเองและต่อผู้อื่น
1.2 หิริโอตัปปะ (Hiri–Ottappa) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการ
ตระหนักรู้ และแสดงพฤติกรรมที่เป็ นความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิดกฎระเบียบหรื อ
จริยธรรมอันดีด้านการศึกษา
2. ค่ า นิ ย มทางสั ง คม (Social values) หมายถึง การแสดงออกด้ านความคิด
ความรู้ สึก และพฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสิ่งที่เหมาะสม มีคุณค่า และเป็ นที่
ต้ องการของสังคม ประกอบด้ วย 4 ด้ านย่อย ได้ แก่
2.1 การปฏิบตั ติ ามระเบียบ (Follow the rules) หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิ
ตัว ของนักศึกษาในการเห็นความสาคัญของกฎระเบียบ ปฏิ บัติตามกฎระเบียบ ข้ อตกลงทาง
การศึก ษาของมหาวิ ท ยาลัยประกอบด้ ว ย ระเบี ยบการศึกษาของนัก ศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ข้ อบังคับวินยั นักศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้ วยการสอบของนักศึกษา
2.2 การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง (Consistency) หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิ
ตัวของนักศึกษา ในการยึดมัน่ สิ่งที่ถกู ต้ อง แสดงความไม่เห็นด้ วยกับผู้กระทาผิดเกี่ยวกับการศึกษา
ทังด้
้ วยการกระทาและคาพูด บอกกล่าวแก่ผ้ อู ื่นอย่างเปิ ดเผยถึงความตังใจในการปฏิ
้
บตั ิของตน
และไม่ยอมให้ ผ้ อู ื่นประพฤติในสิ่งที่ผิดด้ วยเช่นกัน
2.3 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตวั ของ
นักศึกษาที่แสดงถึงความมุ่งมัน่ ตังใจปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ด้านการเรี ยน การสอบ และการทางานที่ได้ รับ
มอบหมายด้ ว ยความเอาใจใส่ เพื่ อ ให้ ประสบความส าเร็ จ ตามเป้ าหมาย โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์สว่ นตัวแต่เพียงอย่างเดียว เคารพต่อกฎระเบียบทางการศึกษา และยอมรับในผลการ
กระทาของตน
2.4 จิตสานึกที่ดี (Consciousness) หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตวั ของ
นักศึกษาในการรับรู้ ควบคุม กากับ และตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของความพยายามและความ
อดทนในการเรี ยนการสอบด้ วยตนเอง พยายามแก้ ไขหรื อป้องกันปั ญหาการทุจริ ตในการเรี ยนหรื อ
การสอบ และเห็นคุณค่าของความสาเร็จที่จะเกิดจากการกระทานัน้
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3. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal attributes) หมายถึง คุณสมบัติที่ดีของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จาเป็ นต่อการศึกษา ประกอบด้ วย 6 ด้ านย่อย ได้ แก่
3.1 การพึ่งตนเอง (Independent) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาใน
การที่จะช่วยเหลือตนเองในด้ านการเรี ยนให้ ได้ มากที่สดุ โดยไม่เป็ นภาระคนอื่น เมื่อมีปัญหาด้ าน
การเรี ยน รู้จกั แก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีที่ถูกต้ อง และทางานให้ สาเร็ จตามความประสงค์ได้ ด้วยตนเอง
อย่างสุจริต
3.2 ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self esteem) หมายถึง ความสามารถในการ
รับรู้ เชิงความรู้ สึกของนักศึกษาที่มองเห็นว่าตนเองเป็ นคนดี เป็ นคนมีคณ
ุ ค่าที่ ไม่กระทาความผิด
เกี่ยวกับการเรี ยน ปฏิบตั ิตวั อย่างตรงไปตรงมาในการศึกษาทัง้ ต่อหน้ าและลับหลัง มีจิตใจหนัก
แน่นไม่เห็นแก่ได้
3.3 การหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต (Foresight) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษา
ในการมองเห็นผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต หากมีความซื่อตรงทางการศึกษา และไม่มี
ความซื่อตรงทางการศึกษา แล้ วหาคาตอบหรื อวิธีการแก้ ปัญหาเพื่อกระทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง
3.4 การไม่ดดู าย (Do something) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาใน
การแสดงออกโดยไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ หรื อการกระทาที่ผิดกฎระเบียบหรื อจริ ยธรรมอันดี
ด้ านการศึกษา ด้ วยการตักเตือน ขัดขวาง แจ้ งผู้เกี่ยวข้ อง
3.5 ความกล้ า (Courage) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการเผชิญหน้ า
กับความกลัว ความเสี่ยงจากการถูกคุกคาม หรื อการถูกคัดค้ าน โดยการพูดแสดงความรู้ สึกที่
แท้ จริ ง การแสดงความไม่เห็นด้ วยอย่างสุภาพ และแสดงการยืนกราน (be persistent) ใน
ความถูกต้ องทุกสถานการณ์
3.6 การสื่อสารที่ดี (Communication) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษา
ในการสื่อสารด้ วยภาษาที่เหมาะสมเพื่อยุติการกระทาผิด ได้ แก่ การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางการศึก ษาที่ ถูกต้ อ งตามกฎระเบีย บ การโน้ ม น้ าวให้ ผ้ ูอื่ นกระทาพฤติกรรมทางการศึกษา
ที่ถกู ต้ องตามกฎระเบียบหรื อจริยธรรม
1.4 แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
คาม คาลด์เวลล์ (Caldwell, 2010, pp. 5-8) ได้ ระบุ ถึ ง แนวทางในการเสริ ม สร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้ วยการใช้ โมเดล 10 ขันตอน
้
ได้ แก่
1) กาหนดวัตถุประสงค์และภารกิจที่ชดั เจน ในการส่งเสริมความซื่อตรงทางการศึกษา
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2) ให้ คณะดาเนินการจัดการปฐมนิเทศและให้ การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความซื่อตรง
ทางการศึกษาที่นกั ศึกษาควรจะมี
3) ให้ การอธิ บายที่ช ัดเจนเกี่ ยวกับ นโยบายความซื่อตรงทางการศึกษา ที่มีอยู่ใน
มหาวิทยาลัย
4) ดาเนินการตามกระบวนการที่ถกู ต้ อง แท้ จริ ง เพื่อแก้ ไขเรื่ องการละเมิดต่าง ๆ
ที่เกิดขึ ้นในมหาวิทยาลัย
5) การบรรลุถึงความเป็ นเจ้ าของของนักศึกษา ซึ่ง เป็ นเรื่ องของทัศนคติและโอกาส
ที่มีตอ่ การตัดสินใจทาเรื่ องทุจริตทางการศึกษา
6) การเพิ่มพลังอานาจภายในของนักศึกษาในด้ านการศึกษาและด้ านการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบวินยั ต่าง ๆ
7) การสนทนากับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเพื่อรักษาไว้ ซงึ่ ความซื่อตรงด้ านการศึกษา
8) การปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชาจริ ย ธรรมให้ มี ความสอดคล้ องกับความซื่อตรง
ทางการศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
9) การตรวจสอบการบัง คับ ใช้ กฎระเบี ย บด้ านการศึกษา รวมถึงกระบวนการ
บังคับใช้ และผลลัพธ์
10) การประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินการและสื่อสารผลที่ได้ รับให้ เป็ นที่ได้ ทราบ
เซลนา และ เบรซชานิ (Zelna & Bresciani, 2004, p. 90) วางแนวทางของการเสริมสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1) นาเสนอเนื ้อหาของการส่งเสริมความซื่อตรงทางการศึกษา
2) นาเสนอสถิติการดาเนินการที่เกี่ ยวข้ องกับการกระทาความผิดด้ านการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย รวมทังกระบวนการพิ
้
จารณา และบทลงโทษ
3) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยให้ ความรู้ ข้ อมูลรายละเอียดความสาคัญ
ของความซื่อตรงทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต้ องการให้ เกิดขึ ้น
4) สร้ างความเปลี่ยนแปลงด้ วยการนาเสนอโปรแกรมผลงานด้ านความซื่อตรง
ทางการศึกษา รวมทังข้
้ อมูลด้ านสถิตแิ ละปรัชญาทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ อง
5) การส่งเสริ มความซื่อตรงทางการศึกษาด้ วยการนาเสนอข้ อมูลต่าง ๆ ในห้ องเรี ยน
เช่น โปสเตอร์ ส่งเสริ มความซื่อตรง เพื่อเป็ นการตอกยา้ นโยบายความซื่อตรงทางการศึกษาของ
สถาบัน
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สมสิทธิ์ อัสดรนิธี และ กาญจนา ภูครองนาค (2560, น. 236-237) ได้ จาแนกกระบวนการ
เรี ยนรู้ที่นาไปสูก่ ารพัฒนาความซื่อตรง ใน 3 แนวทางหลัก ดังนี ้
1) กระบวนการเรี ยนรู้ที่เกิดจากภายในตัวผู้เรี ยนเอง ได้ แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อ
สร้ างเหตุผลและความหมายขึ ้นในตนเอง การใช้ บทบาทสมมติเพื่อให้ เห็นถึงมุมมองที่หลากหลาย
เรี ยนรู้การปฏิบตั ิเพื่อการมองโลกในมุมมองที่เปลี่ยนไป ใช้ การเจริ ญสติเพื่อให้ เกิดการตระหนักรู้
ความคิด อารมณ์ และความรู้ สึก เพื่ อการปล่อยวาง และส่ง เสริ มความรั บผิดชอบ การใช้ พลัง
ความรู้ สึกอย่างสร้ างสรรค์ การใช้ การจดบันทึก เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของจิ ตใจให้ เผชิ ญกับ
ทุกสถานการณ์
2) กระบวนการเรี ยนรู้ที่เกิดจากครอบครัว โรงเรี ยน และคนรอบข้ าง ได้ แก่ การใช้
การอภิ ปรายเพื่ อให้ เ กิ ดการขบคิดและหาคาตอบร่ วมกัน การฝึ กฝนการสื่ อ สารเชิ ง ลึก การใช้
คาถามในเชิงบวกที่เปิ ดกว้ าง จริ งใจ รวมถึงการแนะนาสัง่ สอนหลักคุณธรรมศีลธรรม และค่านิยม
ที่ดีง ามโดยผู้ร้ ู การใช้ แบบอย่างที่ดีง ามเพื่ อสร้ างแรงบันดาลใจ ด้ วยการสร้ างบรรยากาศของ
การเรี ยนรู้ที่เต็มไปด้ วยความเห็นอกเห็นใจ ให้ ความเคารพ ไว้ วางใจ และยุตธิ รรม
3) กระบวนการเรี ยนรู้ ที่เกิดจากสังคม วัฒนธรรม และประเทศชาติ ได้ แก่ การอยู่ใน
สังคมแวดล้ อมที่เป็ นประชาธิ ปไตย มีการทางานสังคม งานจิตอาสา และการใช้ กฎหมายที่เป็ น
ธรรม รวมถึงการน้ อมนาค่านิยมที่ดีงาม มีคณ
ุ ธรรมความดี และเห็นคุณค่าของบุคคลที่อยูใ่ นสังคม
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแนวทางการเสริ มสร้ างความซื่อตรง
ทางการศึกษา พบว่า แนวทางการพัฒ นาส่วนใหญ่ เป็ นการพัฒ นาบริ บทแวดล้ อม หรื อปั จ จัย
ภายนอก ด้ วยการใช้ นโยบาย กฎ ระเบียบ ที่เป็ นการส่งเสริ มแนวคิดเรื่ องความซื่อตรงในสถาบัน
การศึกษา แต่การพัฒนาความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในการวิจัย
ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยให้ ความสาคัญกับการเสริ มสร้ างปั จจัยภายในตัวบุคคล ทังในมิ
้ ติด้านความรู้ ความ
เข้ าใจ มิติด้านเจตคติ และมิติด้านพฤติกรรม เพื่อนาไปสู่การเป็ นผู้มีความซื่อตรงทางการศึกษา
และมีความซื่อตรงในการดาเนินชีวิต
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความซื่อตรงทางการศึกษา
1.5.1 งานวิจัยต่ างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับความซื่อตรงทางการศึกษา
ส าหรั บ งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาของนัก ศึก ษาใน
มหาวิทยาลัย ผู้วิจยั ได้ ทาการค้ นคว้ างานวิจยั ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
เซลนา และ เบรสเซี ยเน่ (Zelna & Bresciani, 2004, pp. 72-93) ได้ ศึกษา
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาความเข้ าใจ
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ในพฤติกรรม ทัศนคติ ความรู้ และการรับรู้ ของนักศึกษาในเรื่ องความซื่อตรงทางการศึกษา และ
นาผลจากการศึก ษาไปใช้ ในการพัฒ นาโปรแกรมส่ง เสริ ม ความซื่ อตรงทางการศึ ก ษาส าหรั บ
นักศึกษาและอาจารย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาคือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 780 คน
ที่ตอบกลับ E-mail เชิญให้ เข้ าร่วมการศึกษา และตอบแบบสารวจทางเว็บไซต์ โดยใช้ แบบสารวจ
ความซื่อตรงทางการศึกษาที่สร้ างโดย Donald McCabe และแบบรายงานตนเอง (Self-report)
6 ด้ านคือ การรับรู้ พฤติกรรมความซื่อตรงทางการศึกษาของตนเอง ความเข้ าใจในพฤติกรรม
ความซื่อตรงทางการศึกษาของกลุ่มเพื่อน ความรู้เรื่ องนโยบายการทุจริ ตและความรุนแรงของการ
กระทาผิด ความเชื่อและค่านิยมที่ใช้ ในการพิจารณาเมื่อต้ องเผชิญหน้ ากับการทุจริ ต ข้ อมูลส่วนตัว
และคาถามปลายเปิ ดเพื่อถามความความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า
มีความไม่สอดคล้ องกันระหว่างความชัดเจนของการทุจริ ตและพฤติกรรมของนักศึกษาในแต่ละ
ระดับชัน้ และกลุ่มตัวอย่างมีความต้ องการที่จะรับรู้ ถึงนิยามหรื อความหมาย เพื่อใช้ ในการทา
ความเข้ าใจพฤติกรรมที่เป็ นการทุจริตให้ ชดั เจน
กิซามอร์ สโตน และจาวาฮา (Kisamore, Stone, & Jawahar, 2007, pp. 381-394)
ได้ ศึกษาเรื่ องความซื่อตรงทางการศึกษา โดยศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลและ
ปั จจัยทางสถานการณ์ของความประพฤติที่ไม่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาตัว
แปรที่ มี ผ ลต่อ การรั บ รู้ และความตัง้ ใจในการประพฤติผิ ด โดยศึ ก ษาตัว แปรอายุ วัฒ นธรรม
ความซื่อตรง และลักษณะบุคลิกภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาธุรกิจ
การตลาด และการจัดการในมหาวิทยาลัยรัฐของตะวันออกกลาง จานวน 217 คน เครื่ องมือที่ใช้
คือชุดคาถามเกี่ ยวกับความซื่อตรงทางการศึกษา และชุดคาถามเพื่อประเมินบุคลิกภาพของโฮแกน
(Hogan Personality Inventory) วัดบุคลิกภาพ 7 ด้ าน ได้ แก่ การปรับตัว ความทะเยอทะยาน
การเข้ าสังคม ความน่าคบหา ความรอบคอบ ความฉลาด และการประสบความสาเร็ จในการเรี ยน
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลคือ อายุ และลักษณะบุคลิกภาพ ด้ านความรอบคอบ และ
การปรับตัว มีความสัมพันธ์กบั ประเด็นการประพฤติผิดทางการศึกษา
เบสท์ และคนอื่น ๆ (Baetz et al., 2011, pp. 217-234) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งการ
ส่งเสริ มกิจกรรมในห้ องเรี ยนเรื่ องความซื่อตรงทางการศึกษาและการประพฤติผิดในบริ บทของ
สถาบันอุดมศึกษาทางธุรกิจ ในรู ปแบบของการวิจยั ทังเชิ
้ งปริ มาณและเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์
ของการวิจัยคือ เพื่ อศึกษาเรื่ องความซื่ อตรงทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
แคนาดา ประเมินการตอบสนองของนักศึกษาต่อวิธีการจัดการเรี ยนการสอน ประเมินความถี่ของ
การประพฤติผิดทางวิชาการ และศึกษาปั จจัยที่เอื ้อต่อการประพฤติผิดทางวิชาการ กลุ่มตัวอย่างที่
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ใช้ ในการศึกษาคือนัก ศึก ษาด้ า นธุร กิ จ ชัน้ ปี ที่ 2-4 จานวน 412 คน โดยให้ นกั ศึกษาได้ ดเู อกสาร
นาเสนอเรื่ องความซื่อตรงทางการศึกษา และตอบแบบสอบถามตัวแปรต่าง ๆ ได้ แก่ อายุ เพศ ชัน้
ปี ที่ เ รี ย น ทัศ นคติที่ มี ต่อ เอกสารน าเสนอที่ ไ ด้ ดู การให้ ค วามหมายเกี่ ย วกับ ความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษา ความสาคัญของประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับความซื่อ ตรงทางการศึกษา ความเชื่อเกี่ยวกับ
การประพฤติผิ ด ทางการศึก ษาในมหาวิ ท ยาลัย ความเชื่ อ เรื่ อ งความร้ ายแรงของการทุจ ริ ต
การรายงานพฤติกรรมทุจริ ตของตนเอง และให้ ประเมินความซื่อสัตย์ของตนเองเกี่ยวกับคาตอบที่
ตอบมาทัง้ หมด ผลการวิจัยพบว่า การประพฤติผิดทางการศึกษามี จานวนเพิ่ มมากขึน้ มีกลุ่ม
ตัวอย่างเพียง 7.5% ที่ระบุว่าไม่เคยทาพฤติกรรมทุจริ ตเลย และยังพบว่าตัวแปรส่วนบุคคลได้ แก่
เพศ และ ชัน้ ปี ที่ เ รี ยนเป็ นปั จ จัยในการทานายพฤติกรรมที่เป็ นความประพฤติผิดทางวิช าการ
ในด้ านวิธีการจัดการเรี ยนการสอนพบว่ า การเรี ยนการสอนที่สอดแทรกความรู้ เรื่ องความซื่อตรง
ทางการศึกษา มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมในชันเรี
้ ยนระดับอุดมศึกษา
เบอนาดี บานซ์ฮอฟ มาร์ ติโน และ ซาวาสต้ า (Bernardi, Banzhoff, Martino, &
Savasta, 2012, pp. 247-263) ได้ ศึกษาเรื่ องความท้ าทายของความซื่อตรงทางการศึกษาโดย
ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับวงจรของการโกง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการเติบโตและปั จจัยของ
การทุจริ ตที่มีอยู่ในสถาบันการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสาขาบริ หารธุรกิจจานวน 195 คน
จากห้ องเรี ยนวิชาบัญชี 3 สถาบัน ในสหรัฐอเมริ กา โดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาจากแบบสอบถาม
ของเซียเลส และคนอื่น ๆ (Sierles; et al, 1980) เรื่ องความตังใจที
้ ่มีตอ่ การทุจริ ต เพื่อจะนามาใช้
ในการทานายพฤติกรรมทุจริ ตในอนาคต ผลการวิจยั พบว่าการทุจริ ตการสอบมีความสัมพันธ์ กับ
จานวนพฤติกรรมการทุจริ ตที่เพิ่ มสูงขึ ้น และการรับรู้ของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมทุจริ ตเป็ นประจา
พบว่ามีอคติกบั ความพึงพอใจทางสังคม
เชอเรส (Chireshe, 2014, pp. 45-59) ได้ ศกึ ษาเรื่ องความซื่อสัตย์ทางการศึกษา
โดยศึกษาจากอาจารย์และนักศึกษาของ Zimbabwe University วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทัศนะ
ของอาจารย์ และนักศึกษาในเรื่ องความซื่ อสัตย์ทางการศึกษา โดยให้ ความสนใจที่ รูปแบบวิธี
ปฏิบตั ิที่เป็ นความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และศึกษาเหตุผลของ
ความไม่ซื่อสัตย์ เพื่อเป็ นแนวทางในการลดพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ ที่มี อยู่ กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชนปี
ั ้ 2 และ 3 จานวน 77 คน และอาจารย์จานวน 31 คน กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นนักศึกษาเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามปลายปิ ดเกี่ ยวกับพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทาง
การศึก ษา และแบบสอบถามปลายเปิ ดโดยให้ เ ขี ยนความไม่ซื่ อ สัตย์ อื่ น ๆ ที่ แ ตกต่างไปจาก
ส่วนแรก ให้ เหตุผลที่ต้องมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษา และให้ ข้อแนะนาว่าต้ องทาอย่างไร
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ความไม่ซื่ อสัตย์ ทางการศึก ษาจึง จะลดลง กลุ่ม ตัวอย่างที่ เป็ นอาจารย์ เก็ บข้ อมูลโดยให้ เขี ยน
พฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษาของนักศึกษาที่เคยเห็นในมหาวิทยาลัย และให้ เหตุผลว่า
เพราะอะไรนักศึกษาถึงมีพฤติกรรมเช่นนัน้ และเสนอแนะวิธีแก้ ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ผลการวิจยั
พบว่า เหตุผลที่ทาให้ มีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษาคือ ความขี ้เกียจ และไม่ได้ เตรี ยมตัวมา
สาหรั บการเรี ยนหรื อ การสอบ ส่วนวิ ธี ลดปั ญหาความไม่ซื่ อ สัตย์ ท างการศึก ษาคือ ให้ มี โจทย์
การบ้ านหรื อข้ อคาถามในข้ อสอบของทุก ๆ ปี ให้ แตกต่างกัน
ดิกซ์ อีเมอรี่ และ เบนจามิน (Dix, Emery, & Benjamin, 2014, pp. 179-196) ได้
ศึกษาเรื่ องพันธะสัญญาที่มีตอ่ หลักเกียรติยศ โดยศึกษาผ่านการวิเคราะห์โมเดลความซื่อตรงทาง
การศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลที่ได้ รับ (outcome) ที่สมั พันธ์ตอ่ ความซื่อตรงทางการศึกษา
และการยึดมัน่ ในหลักเกี ยรติยศในมุมมองของการศึกษา ตามโมเดลความซื่อตรงทางการศึกษา
และเกณฑ์ ปกติของสัง คม กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาจ านวน 276 คน ให้ ตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์เรื่ องหลักเกียรติยศของนักศึกษา ในประเด็นของความพึงพอใจ ความเข้ าใจ การดาเนินการ
ตามหลักเกียรติยศ ความประพฤติที่ส่งเสริ มหลักเกียรติยศ เกณฑ์ปกติที่เป็ นบรรทัดฐาน การยึด
มัน่ ในหลักเกียรติยศ แบบรายงานตนเองเรื่ องความตังใจในการเสี
้
ยสละเพื่อส่วนรวม และความ
ประพฤติในอดีตที่เป็ นเรื่ องการส่งเสริ มและละเมิดหลักเกียรติยศ การมีส่วนร่วมในหลักเกียรติยศที่
มี ผลการวิจยั พบว่าโมเดลการยึดมัน่ ในหลักเกียรติยศมีความสัมพันธ์กบั ผลที่ได้ รับ (outcome) ที่ดี
ของนักศึกษา ที่เป็ นการส่งเสริ มแนวคิดตามทฤษฎี ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อหลักเกี ยรติยศ
แสดงให้ เห็นผ่านการยึดมัน่ ที่เชื่อมโยงกันระหว่างตัวแปรโมเดลที่ใช้ และผลที่ได้ รับ ซึ่งโมเดลที่ใช้
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการยึดมัน่ ในหลักเกียรติยศของกลุม่ ตัวอย่างได้ อย่างมีนัยสาคัญ
สโตน กิซ ามอร์ จาวาร์ ฮ าร์ และบอลิน (Stone, Kisamore, Jawahar, & Bolin,
2014, pp. 251-270) ได้ ทาการศึกษาเพื่อประเมินผลการรับรู้เรื่ องความรุนแรง และประเภทของการ
ประพฤติผิดความซื่อตรงทางการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการแบ่งประเภทของการละเมิด
ความซื่อตรงตามระดับความรุนแรง และศึกษาเรื่ องการกระทาผิดทางการศึกษาว่ามีความสัมพันธ์
กับปั จจัยอื่นๆ เช่น บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และปั จจัยส่วนบุคคลอื่น ๆ อย่างไร โดยทาการศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือในปี ค.ศ. 2009 และ ค.ศ. 2010-2011 ที่ เ ป็ นนัก ศึก ษาสาขาการตลาด
และการจัดการของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริ กา จานวน 517 คน อายุเฉลี่ย 25.53 ปี
โดยให้ ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เป็ นชุดคาถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพของโฮแกน (Hogan Personality
Inventory : HPI) และแบบสารวจเรื่ องความซื่อตรง ด้ านความรุนแรงของการประพฤติผิด ประเภท
ของการทุจริต และการให้ เหตุผลที่ต้องมีส่วนร่วมในการทุจริ ต แบบสอบถามพัฒนาจากการศึกษา
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ของสโตนและคนอื่น ๆ (Stone et al., 2009) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างกลัวเรื่ องการกระทา
ที่เป็ นการทุจริ ตมากกว่าที่จะวางแผนการทุจริ ตไว้ ล่วงหน้ า และมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทังทางทฤษฎี
้
และทางปฏิบตั ิระหว่างการวางแผน และความกลัวเรื่ องการทุจริ ต นักศึกษาที่ชนปี
ั้
โตกว่ามีแนวโน้ มที่จะทุจริตมากกว่า และนักศึกษาชายมีแนวโน้ มที่จะทุจริตมากกว่านักศึกษาหญิง
1.5.2 งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้ องกับความซื่อตรงทางการศึกษา
สาหรับงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ผู้วิจยั ได้ ทาการค้ นคว้ างานวิจยั ในประเทศพบว่า ยังไม่มีผ้ ทู าการวิจยั เรื่ องความซื่อตรง
ทางการศึกษา แต่มีผ้ ทู าการวิจยั ในตัวแปรที่ใกล้ เคียงกันคือ ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (Academic
Honesty) ดังนี ้
สุชาดา กรเพชรปาณี (2549, น. 143-146) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องความไม่ซื่อสัตย์
ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและความถี่ของพฤติกรรม
ที่ เ ป็ นความไม่ซื่ อสัตย์ ทางการศึกษา เปรี ย บเที ย บความแตกต่า งและวิ เคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์
ระหว่างเพศ ชัน้ ปี สาขาวิช า และคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ มี ผลต่อพฤติกรรมความไม่ซื่ อสัตย์ ทาง
วิชาการ ทาการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 583 คน โดยให้ ตอบ
แบบรายงานตนเองเรื่ อ งพฤติก รรมความไม่ซื่ อ สัต ย์ ท างวิ ช าการ และแบบสอบถามปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้ องได้ แก่ ข้ อมูลทัว่ ไป เจตคติต่อพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ การคล้ อยตามกลุ่มเพื่อน
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความตังใจกระท
้
าความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาสร้ างขึ ้นตามทฤษฎี พฤติกรรมตามแบบแผน (Theory of Planned
Behavior) ของไอจเซน (Ajzen. 2002) โดยปรั บ ปรุ ง จากแบบสอบถามของนลิ นี สุว รรณโชติ
(2548) ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาร้ อยละ 97 เคยกระทาพฤติ ก รรม ที่ เ ป็ นความไม่ ซื่ อ สั ต ย์
ทางวิช าการ และพฤติกรรมที่ ทามากเป็ นอันดับแรกคือการลอกแบบฝึ กหัด หรื อให้ เพื่ อนลอก
แบบฝึ กหัด รองลงมาคือ การทุจ ริ ต การสอบ การเปลี่ ย นแปลงข้ อมูลหรื อสร้ างข้ อมูล เท็จ และ
การลอกงานของผู้อื่ น หรื อ น าข้ อ มูล มาใช้ โ ดยไม่ อ้ า งอิ ง ตามล าดับ ผลของการเปรี ย บเที ย บ
พฤติก รรมความไม่ซื่ อ สัต ย์ ทางวิ ช าการระหว่า งกลุ่ม พบว่า นัก ศึก ษาชายมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะท า
พฤติก รรมไม่ซื่ อ สัต ย์ ท างวิ ช าการมากกว่า นักศึก ษาหญิ ง และส าหรั บ ปั จ จัย ส่ว นบุค คลอื่ น ๆ
มีผลการศึกษาที่มีความแตกต่างกันอย่างไม่ชดั เจน
สุชาดา กรเพชรปาณี (2550, น. 97-113) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
ความไม่ ซื่ อ สั ต ย์ ท างวิ ช าการของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นาโมเดล
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ตัวแปรของ
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โมเดลประกอบด้ วย เจตคติตอ่ พฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ การคล้ อยตามกลุ่มเพื่อน การรับรู้
ความสามารถในการควบคุม พฤติก รรม และความตัง้ ใจกระท าความไม่ซื่ อ สัต ย์ ท างวิ ช าการ
โดยทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 1,224 คน
ผลการศึกษาพบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อ พฤติ ก รรมไม่ ซื่ อ สัต ย์ ท างวิ ช าการของนัก ศึก ษาได้ แ ก่ ความตัง้ ใจที่ จ ะกระท าพฤติ ก รรม
ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ และการคล้ อยตามกลุม่ เพื่อน
นฤดี สมิทธิ์ปรี ชา (2554, น. 26-65) ได้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมความไม่ซื่อสัตย์ทาง
วิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
พฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ เปรี ยบเทียบพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการจาแนก
ตามเพศ คณะที่ศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
สถานการณ์ จิตลักษณะเดิมของบุคคล จิตลักษณะตามสถานการณ์ กับพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์
ทางวิ ช าการ กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาคือ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จานวน 562 คน
เครื่ องมือที่ใช้ คือแบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษา ผลการศึกษา
พบว่านักศึกษาร้ อยละ 56.96 รายงานตนเองว่าไม่เคยกระทาพฤติกรรมที่เป็ นความไม่ซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการที่กระทามากที่สุดคือการลอกแบบฝึ กหัด รองลงมาคือการ
ทุจริตการสอบ และการไม่ซื่อสัตย์ในการทารายงาน ส่วนพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ จาแนก
ตามเพศ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์
ทางวิ ช าการมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ตัว แปรสถานการณ์ และจิ ต ลัก ษณะตามสถานการณ์ อ ย่ า ง
มีนยั สาคัญ
2.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มฝึ กอบรม
2.1 ความหมายและประเภทของกลุ่ม
แกลดดิ ้ง (Gladding, 1996, as cited in Jacobs, Masson, & Harvill, 2002, p. 5)
ได้ ให้ ความหมายของกลุ่มว่า หมายถึง การรวมตัวกันของบุคคลสองคนขึ ้นไปเพื่อมีปฏิสมั พันธ์ใน
การท าอะไรบางสิ่ ง ที่ มี วัต ถุป ระสงค์ ร่ ว มกัน อาจเป็ นกลุ่ม เพื่ อ ร่ ว มหารื อ หรื อ ตัด สิ น ใจบางสิ่ ง
เพื่อค้ นหาปั ญหาร่วมกัน หรื อทาภารกิจบางสิ่งให้ สาเร็จตามเป้าหมายเดียวกัน
วิลสัน (Wilson, 1996, p. 7) ได้ ให้ ความหมายของกลุ่มว่า เป็ นการรวมตัวของบุคคล
สามคนขึ ้นไปเพื่อทาบางสิ่งที่เป็ นปั ญหาร่วมกันหรื อมีเป้าหมายในการพึ่งพากันและกัน เป้าหมาย
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ของกลุ่ม โดยทั่วไปมักจะใช้ การแบ่งปั นปั ญหาหรื อแบ่ง ปั นแนวทางในการจัดการที่ สามารถใช้
ร่วมกันได้ สมาชิกกลุม่ จะใช้ วิธีการบางอย่างเพื่อให้ แต่ละคนบรรลุถึงเป้าหมายของกลุม่ ร่วมกัน
สลาฟสัน (Slavson, 1952, 223, as cited in Trotzer, 1999, p. 19) ได้ อธิบายเรื่ องกลุ่ม
ไว้ วา่ กลุม่ ประกอบด้ วยบุคคลอย่างน้ อย 3 บุคคล เพราะบุคคลที่สามและคนที่ประสบความสาเร็ จ
คื อ คนที่ น าการสนทนาเข้ าสู่ ปั ญหาและความเครี ย ดต่ า ง ๆ ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี จ้ ะไม่ เ กิ ด ขึ น้ ใน
สัมพันธภาพของคนเพียง 2 คน และทรอทเซอร์ (Trotzer) ได้ เพิ่มเติมว่า การทางานกับพลวัตกลุ่ม
ด้ วยคน 3 คนหรื อมากกว่านันจะท
้
าเกิดพลังและแรงผลักดันใหม่เข้ าไปสู่กลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความ
พยายามของสมาชิกในการสร้ างความสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร และเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ทรอทเซอร์ (Trotzer, 1999, p. 18) ได้ กล่าวถึง ความหมายของกลุ่ม ว่า เป็ นพื ้นที่ที่
สมาชิกได้ มีปฏิสัมพันธ์ ร่วมกัน มีการแบ่งปั นหรื อเปิ ดเผยเรื่ องราวของตนเองเกี่ ยวกับความหวัง
หรื อความผิดหวัง ความสุขสมหรื อความเจ็บปวด ปั ญหาและความสาเร็จของแต่ละคน
จากความหมายดัง กล่าวในข้ างต้ นสามารถสรุ ป ความหมายของกลุ่ม ได้ ว่า เป็ นการ
รวมตัวของบุคคล 2 บุคคลขึ ้นไปเพื่ อ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร่วมกัน ดาเนินการต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายและ
วัต ถุป ระสงค์ ร่ ว มกัน จากการศึก ษาเอกสารงานวิ จัย พบว่ า การจัด รู ป แบบกลุ่ม ในปั จ จุบัน มี
ความหลากหลาย และแตกต่า งออกไปตามวัต ถุป ระสงค์ ข องกลุ่ม รวมถึ ง ความแตกต่า งใน
จุดมุง่ หมาย ขนาด และลักษณะของกลุ่มที่ถกู สร้ างขึ ้นในแต่ละสถานการณ์ จึงมีผ้ สู นใจศึกษาและ
แบ่งประเภทของกลุม่ ไว้ ดงั นี ้
จาคอบส์ และคนอื่น ๆ (Jacobs et al., 2002, pp. 6-19) ได้ แบ่งประเภทของกลุ่ม
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของกลุม่ ไว้ ดงั นี ้
1. กลุ่มการศึกษา (Education Groups) เป็ นกลุ่ม ที่ตั ้งขึน้ เพื่อให้ ข้ อมูล ความรู้ ใน
ประเด็นต่าง ๆ แก่สมาชิกกลุ่ม โดยผู้นากลุ่มต้ องเป็ นผู้จดั เตรี ยมและให้ ข้อมูล ต่าง ๆ แก่สมาชิก
กลุ่ม มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความรู้ หรื อพัฒนาทักษะบางอย่างแก่สมาชิกกลุ่ม เช่น ทักษะทางด้ าน
การเรี ยน หรื อเรี ยนรู้ผลร้ ายที่จะเกิดขึ ้นจากการใช้ สารเสพติด เป็ นต้ น กลุ่มการศึกษาแบบนี ้มักจะ
ใช้ เวลาในภาพรวมประมาณสองถึงแปดชัว่ โมง และอาจจะพบกันสัปดาห์ละหนึง่ ถึงสองครัง้
2. กลุ่มอภิ ปราย (Discussion Groups) เป็ นกลุม่ ที่ให้ ความสนใจกับหัวข้ อหรื อ
ประเด็นต่าง ๆ ที่กาหนดขึ ้นมากกว่าที่จะให้ ความสนใจกับความวิตกกังวลของบุคคลใดบุคคลหนึง่
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนร่ วมในกลุม่ ได้ มีโอกาสในการแบ่งปั นความคิดหรื อแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ซึง่ กันและกัน ผู้นากลุม่ เป็ นเพียงแค่ผ้ เู อื ้ออานวยให้ สมาชิกได้ มีโอกาสในการแบ่งบันร่วมกัน
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3. กลุ่มการทางาน (Task Groups) เป็ นกลุ่มที่ม่งุ เน้ นเฉพาะเจาะจงที่เรื่ องงาน
เช่น กลุม่ หารื อเรื่ องของคนไข้ ในวอร์ ดจิตเวช การแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งในหอพักนักศึกษา หรื อ
พูดคุยนโยบายการตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ในโรงเรี ยน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็ น
รู ปแบบหนึ่งของกลุ่มการทางาน ที่ถูกนามาใช้ ในการประเมินหรื อเพื่อทาความเข้ าใจกับเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งให้ ชดั เจน ผู้นากลุ่มเป็ นผู้เอื ้ออานวยให้ สมาชิกกลุ่มได้ อภิปรายและมีปฏิสมั พันธ์ในเรื่ อง
ของงานที่กาหนดไว้
4. กลุ่มเจริ ญงอกงามและกลุ่ม ประสบการณ์ (Growth Groups and Experiential
Groups) เป็ นกลุ่มที่ให้ ความสาคัญกับประสบการณ์ที่เป็ นอยู่ และให้ ความสาคัญกับสมาชิกกลุ่ม
ผู้ที่ มี แ รงจูง ใจจะเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ จ ากการเข้ า ร่ วมกลุ่ม เจริ ญ งอกงามกลุ่มที กรุ๊ ป
(T-Groups) กลุม่ ฝึ กอบรม (Training Groups) ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ได้ รับความนิยมมากก็เป็ นรูปแบบหนึ่ง
ของกลุ่มเจริ ญงอกงาม การเข้ าร่ วมกลุ่มนีส้ มาชิ กกลุ่ม จะได้ รับโอกาสในการค้ นหาและพัฒนา
เป้าหมายส่วนบุคคลและเกิดความเข้ าใจในตัวบุคคลอื่นได้ ดีขึน้ เป้าหมายของกลุ่มคือการสร้ าง
ความเปลี่ยน แปลงของรูปแบบการดาเนินชีวิต เกิดการตระหนักรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าเดิม เช่น
พัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคคล การประเมินค่านิยมของตนเอง ผู้นากลุ่มจะออกแบบกิจกรรมที่ให้
ประสบการณ์แก่สมาชิกกลุม่ เพื่อให้ ได้ เกิดระดับของความเข้ าใจในตนเองอย่างแท้ จริง
5. กลุ่มให้ คาปรึกษาและกลุ่มบาบัด (Counseling and Therapy Groups) กลุ่ม
ให้ คาปรึ กษาและกลุ่มบาบัดมีความแตกต่างจากกลุ่มเจริ ญงอกงามคือสมาชิกของกลุ่มนี ้จะเป็ น
บุคคลที่มีปัญหาบางอย่างในชีวิตของตน ผู้นากลุ่มจะให้ ความสาคัญกับความแตกต่างของสมาชิก
และปั ญหาของพวกเขา สมาชิกกลุม่ จะใช้ ความพยายามในการช่วยเหลือใครคนใดคนหนึ่งร่วมกับ
การแนะแนวทางของผู้นากลุ่ม กลุ่มให้ คาปรึ กษาจะให้ ความสาคัญในบทบาทของสมาชิกกลุ่ม
บทบาทของผู้นากลุม่ น ้าเสียงที่เหมาะสม และการใช้ ทฤษฎีตา่ ง ๆ ในการให้ คาปรึกษา
6. กลุ่มสนับสนุน (Support Groups) กลุ่มประเภทนี ้สมาชิกกลุ่มจะได้ แบ่งปั น
ความคิด ความรู้สกึ และได้ ชว่ ยเหลือสมาชิกคนอื่น กลุม่ สนับสนุนทาให้ สมาชิกได้ เรี ยนรู้ว่าคนที่ยึด
ติดอยู่กบั ปั ญหาจะมีความรู้สึก อารมณ์และความคิดที่คล้ ายคลึงกัน บทบาทของผู้นากลุ่มในการ
สนับสนุนกลุ่มคือการส่งเสริ มให้ สมาชิกกลุ่มได้ แบ่งปั นซึ่งกันและกัน ให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง
สมาชิกกลุม่ ด้ วยการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา
7. กลุ่มช่วยเหลือตนเอง (Self-Help Groups) กลุ่มนี ้จะใช้ การแบ่งปั นประสบการณ์
ความคิดความรู้สึกเพื่อให้ กาลังใจซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม กลุ่มช่วยเหลือตนเองมักจะใช้ โมเดล
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AA 12 ขันตอนในการด
้
าเนินกลุ่ม มีต้นแบบมาจากกลุ่มช่วยเหลือตนเองสาหรับผู้ติดแอลกอฮอล์
นิรนาม ที่เป็ นการนาประสบการณ์ของสมาชิกกลุม่ ถ่ายทอดและแบ่งปั นซึง่ กันและกัน
ทรอทเซอร์ (Trotzer, 1999, p. 314) ได้ จดั ประเภทของกลุ่มที่มีความแตกต่างกันเพื่อ
ช่วยให้ กระบวนกลุ่มดาเนินไปได้ อย่างดีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาหน้ าที่ของผู้นากลุ่ม
หรื อผู้ให้ คาปรึกษา ซึง่ กลุม่ แต่ละประเภทมีคณ
ุ ลักษณะที่สมั พันธ์กบั จุดมุ่งเน้ นของกลุ่ม ภาวะผู้นา
ของกลุม่ ขนาดของกลุม่ และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป แบ่งได้ เป็ น 6 ประเภท ดังนี ้
1. กลุ่มแนะแนวและทักษะชีวิต (Guidance and life skills group) หรื อกลุ่มการ
ให้ จิตศึกษา (Psychoeducation) ประกอบด้ วย กลุ่มแนะแนวขนาดใหญ่ กลุ่มแนะแนวขนาดเล็ก
กลุ่มพบปะในห้ องเรี ยน กลุ่มแนะแนวและให้ สุขภาพจิตศึกษา ห้ องเรี ยนแนะแนวอาชีพ ห้ องเรี ยน
ของความรู้สกึ ห้ องเรี ยนเพื่อการรู้จกั ตนเอง กลุม่ พัฒนามนุษยสัมพันธ์ และ กลุม่ พัฒนาทักษะชีวิต
2. กลุ่มให้ คาปรึ กษา (Counseling groups) ประกอบด้ วย กลุม่ ปรึกษาปั ญหา
ทัว่ ไป กลุม่ ปรึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และ กลุม่ เพื่อการแก้ ไขปั ญหา
3. กลุ่มจิตบาบัด (Psychotherapy groups) กลุ่มแบบนี ้จะมีความแตกต่างจาก
กลุ่ม อื่ น ๆ ในเรื่ อ งพื น้ ฐานของปั ญ หา คุณ สมบัติข องผู้น า และสถานที่ ที่ จ ะใช้ ใ นการด าเนิ น
กระบวนการในการบาบัดรักษา
4. กลุ่มสนับสนุนและช่วยเหลือตนเอง (Support and self-help groups) ได้ แก่
กลุม่ ให้ คาปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
5. กลุ่มเพื่อการปรึ กษา (Consultation groups) ประกอบด้ วย กลุ่มเพื่อการศึกษา
เฉพาะกรณี และ กลุม่ ซีกรุ๊ป (C-Groups)
6. กลุม่ เพื่อพัฒนาความงอกงาม (Growth groups) ได้ แก่ กลุ่มเพื่อพัฒนาความ
งอกงามในโรงเรี ยน
เนลสัน-โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, pp. 2-6) ได้ อธิบายถึงประเภทของกลุ่มที่ใช้ ในการ
ฝึ กอบรมไว้ ดงั นี ้
1. กลุ่มอภิปราย (Discussion Groups) เป็ นกลุ่มที่ม่งุ เน้ นในเรื่ องการพูดคุยเฉพาะ
หัวข้ อ เช่น วิธีการรับมือกับผู้ติดเชื ้อ HIV กลุ่มอภิปรายจะให้ ความสนใจกับเนื ้อหาหรื อประเด็นในการ
อภิปรายมากกว่าที่จะสนใจในเรื่ องของสัมพันธภาพภายในกลุ่มหรื อการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เป้าหมาย
หลักคือ การให้ สมาชิกกลุ่มเข้ ามามีส่วนร่วมและเพิ่มพูนความรู้ความเข้ าใจในประเด็นที่กาหนดไว้
2. กลุ่มเพื่อให้ ข้อมูล (Information Groups) เป็ นกลุ่มเพื่อการส่งต่อข้ อมูลข่าวสาร
บางสิ่ง ข้ อมูลที่ ให้ จะเป็ นการจัดเตรี ยมโดยสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ซึ่งมักจะเป็ นหน้ าที่ ของผู้นากลุ่ม
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ข้ อมูลที่ให้ อาจจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับข้ อมูลด้ านการทางาน ข้ อมูลด้ านเพศศึกษา และความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติดและของมึนเมา กลุ่มแบบนี ้มีเป้าหมายทางด้ านการศึกษาคือช่วยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกลุ่มได้ รับความรู้
ในเรื่ องที่ต้องการ
3. กลุ่ม เป้ าหมายเรื่ องการทาภารกิจ (Task-oriented Groups) เป็ นกลุ่ม ที่ใ ห้
ความสาคัญกับเรื่ องภารกิจ และเป็ นมากกว่าแค่การพูดคุย อย่างน้ อยจะมีเรื่ องของการตัดสินใจหรื อ
วางแผนลงมือทาอะไรบางสิ่ง กลุ่มนี ้จะมีเป้าหมายในการดาเนินกลุ่มที่ชดั เจน การพัฒนาของสมาชิก
ในกลุม่ จะเชื่อมโยงกับการดาเนินงานของกลุม่ และถ้ าการทาภารกิจสาเร็ จ กลุม่ ก็อาจจะสลายตัว
4. กลุ่มพัฒนาความงอกงาม (Growth Groups) เป็ นกลุ่ม ที่มี ชื่อเรี ยกที่แ ตกต่า ง
ออกไปหลายชื่อ ได้ แก่ กลุ่มเพื่อการพบปะ กลุ่มส่งเสริ มความรู้ สึก ทีกรุ๊ ป (T-groups) กลุ่มเพื่อการ
ทดลอง กลุ่มมนุษยสัมพันธ์ เป็ นต้ น ค่านิยมสาคัญของกลุ่มพัฒนาความงอกงาม คือการลดลักษณะ
ทางสังคม ปลูกฝั งการมีน ้าใจ และความซื่อสัตย์ เน้ นการทางานที่เป็ นปั จจุบนั การติดต่อกันระหว่าง
บุคคลต่อบุคคล และกับสมาชิกคนอื่นๆ กลุ่มประเภทนี ้จะมีการใช้ เวลาที่จากัดเช่น มาราธอนกรุ๊ ปใน
เวลา 1 สัปดาห์
5. กลุ่มให้ คาปรึกษา (Counseling Groups) ในกลุ่มให้ คาปรึกษาผู้นากลุ่มจะใช้ การ
สร้ างปฏิสมั พันธ์และสัมพันธภาพที่ดีในการให้ ความเหลือแก่สมาชิกเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของพวกเขา
สมาชิ กในกลุ่มจะใช้ วิ ธี การปรึ กษากับกลุ่มมากกว่าจะใช้ การปรึ กษาแบบรายบุคคล ซึ่งโอลเซน
(Ohlsen, 1977, as cited in Nelson-Jones, 1992, p. 4) ได้ ให้ ทศั นะเกี่ยวกับกลุ่มให้ คาปรึกษาในการ
ช่วยเหลือผู้ขอรับคาปรึกษา ดังนี ้ 1) เพื่อช่วยในการหารื อในสิ่งที่สมาชิกมีความกังวล 2) เพื่อให้ คา
นิยามกับพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ 3) เพื่อให้ ได้ ฝึกฝนทักษะปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลที่สาคัญ
และ 4) เพื่อสร้ างพฤติกรรมใหม่ให้ เป็ นผลสาเร็จ
6. กลุ่มจิตบาบัด (Psychotherapy Groups) เป็ นกลุ่มที่มีความแตกต่างจากกลุ่มให้
คาปรึกษาและกลุ่มเพื่อการพบปะในหลากหลายมิติ มีลกั ษณะของการรวมกลุ่มเพื่อให้ การรักษาหรื อ
บาบัดอย่างเข้ มข้ น และใช้ เวลาค่อนข้ างยาวนาน บ่อยครัง้ ที่มีการรวมกลุ่มกันทังผู
้ ้ ป่วยในและผู้ป่วย
นอก เพื่อให้ บุคคลที่มีปัญหาความบกพร่ องทางอารมณ์ และมีขาดแคลนทักษะด้ านการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคลได้ ทางานร่วมกัน
7. กลุ่ม เพื่อการช่วยเหลือ ตนเอง (Self-Help Groups) มีชื่อเรี ยกอื่น ๆ เช่น กลุ่ม
สนับสนุนเพื่อน กลุ่มสนับสนุนซึ่งกันและกัน และกลุ่มการแบ่งปั น เป็ นต้ น เป็ นกลุ่มที่มีลกั ษณะใหญ่มี
สมาชิกจานวนมาก ผู้นากลุ่มมักเป็ นหนึ่งในจานวนสมาชิกทังหมดแต่
้
ยงั คงมีผ้ เู ชี่ยวชาญสาหรับเป็ นที่
ปรึกษา กลุม่ ปรเภทนี ้มีความสาคัญอย่างมากในการแบ่งปั นและให้ การสนับสนุนซึง่ กันและกัน
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8. เครื อข่ายสนับสนุน (Support Groups) บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี ้มีระดับการติดต่อ
เชื่อมโยงกับผู้อื่นที่หลากหลาย ตามความเป็ นจริ งแล้ วคนเรามีเครื อข่ายสนับสนุนหลากหลายเครื อข่าย
แตกต่างกันออกไป กลุ่มที่ทางาน กลุ่มครอบครัว เพื่อนฝูง สถานที่เที่ยว หรื อโรงเรี ยน เป็ นต้ น บ่อยครัง้
ที่คนเรามองหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ แต่เรากลับมีเครื อข่ายที่จะช่วยเหลือหรื อสนับสนุนเรา
อย่างไม่เพียงพอ ดังนันเครื
้ อข่ายสนับสนุนจึงเป็ นกลุ่มอย่างไม่เป็ นทางการมากกว่ากลุ่มที่เป็ นทางการ
อย่างกลุม่ เพื่อการช่วยเหลือตนเอง (Self-Help Groups)
9. กลุ่มฝึ กอบรม (Training Groups) เป็ นกลุ่มที่มีข้อจากัดในเรื่ องของการกาหนด
เวลา มีโครงสร้ างของกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง ใช้ การกาหนดเป้าหมายและโปรแกรมของการเรี ยนรู้
เรื่ องต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ า ส่วนใหญ่จะมุง่ พัฒนาประเด็นพื ้นฐานเกี่ยวกับทักษะทางสังคม เช่น การฝึ ก
ทักษะการกล้ าแสดงออกอย่างเหมาะสม การจัดการด้ านความโกรธ การบริ หารความขัดแย้ ง และ
ยังมุ่งประเด็นการฝึ กอบรมในทักษะด้ านอื่น ๆที่มีความสาคัญกับการดารงชีวิตด้ วยเช่นกัน เช่น
ด้ านการศึกษา ด้ านการให้ ความรู้เรื่ องสุขภาพ การให้ ความรู้ ด้านการทางาน และการดาเนินชีวิต
เป็ นต้ น ผู้นากลุ่มฝึ กอบรมจะใช้ ทักษะการสอนและทั ก ษะการเอื อ้ อานวย (Didactic and
Facilitative Skills) ร่ วมกันในการช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม ให้ สามารถพัฒนาทักษะและสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ไปสู่การนาไปใช้ ได้ จริงหลังจากการเข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรมแล้ ว
กลุ่มฝึ กอบรมถูกนามาใช้ เพื่อ เสริ มสร้ างหรื อพัฒนาทักษะด้ านการจัดการกับบุคคล
เช่น กลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อการตัดสินใจ กลุม่ เพื่อสร้ างแรงจูงใจ หรื อกลุม่ เพื่อพัฒนาการสื่อสารระหว่าง
บุคคล นอกจากนี ้ยังมีชื่อเรี ยกที่หลายหลาย ได้ แก่ กลุ่มฝึ กอบรมมนุษยสัมพันธ์ หรื อกลุ่มฝึ กอบรม
พลวัตกลุ่ม เป็ นต้ น ซึ่งชื่อเรี ยกต่าง ๆ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะด้ านนัน้ ๆ
ทังนี
้ ้จุดมุง่ หมายของการฝึ กอบรมก็เป็ นไปเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของสมาชิกกลุ่ม โดยมุ่งเน้ นและ
ให้ ความสาคัญกับการทางานและผลที่สมาชิกได้ รับจากกลุม่ ฝึ กอบรม (Berger & Berger, 1986, p. 1)
ดังนันอาจกล่
้
าวโดยสรุปได้ ว่า กลุ่มฝึ กอบรมเป็ นกลุ่มที่มีโครงสร้ างอย่างเฉพาะ เจาะจง
และมี ก ารกาหนดเวลาที่ ชัดเจนในการดาเนินการฝึ กอบรม โดยมี เ ป้าหมายและวัตถุป ระสงค์
ที่ต้องการให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ชดั เจน โดยผู้นากลุ่มจะเน้ น ในเรื่ องทักษะการสอนและทักษะการเอื ้อ
อ านวยที่ จ ะช่ ว ยให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ได้ ส ร้ างหรื อ พัฒ นาทัก ษะ วิ ธี ก าร หรื อ แนวคิ ด ต่ า ง ๆ ตาม
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ลักษณะสาคัญของกลุ่มฝึ กอบรม คือ จะใช้ การสอนและการฝึ กอย่างเป็ น
ระบบ โดยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมฝึ กอบรมหรื อสมาชิกกลุม่ มีสว่ นในการฝึ กอบรมทักษะต่าง ๆ ด้ วยตนเอง
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2.2 แนวคิดทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับกลุ่มฝึ กอบรม
จากการศึก ษาแนวคิด ทฤษฏี ที่เ กี่ ยวข้ อ งกับการฝึ กอบรมและเป็ นฐานคิดในการ
ออกแบบกระบวนการเรี ยนรู้ ของการฝึ กอบรม คือ ทฤษฎีการตังเป
้ ้ าหมาย (Goal Setting Theory)
โดย แอดวิน เอ ล็อค และแกรี พีลาแธม (Edwin A. Locke & Gary P. Latham) ที่มีแนวคิดว่า ผลทาง
พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการใส่ใจและตังใจในเป
้
้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยการใช้ ความสนใจ
และความพยายาม รวมทังสร้
้ างแรงจูงใจในการประสบความสาเร็ จให้ กบั ตนเอง ซึ่งการตังเป
้ ้ าหมาย
ตามแนวคิดของทฤษฏี นีร้ ะบุว่า เป้าหมายจะต้ องมีความท้ าทายเพียงพอ เป็ นเป้าหมายที่มี ความ
ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และบุคคลสามารถรับรู้ได้ วา่ เป้าหมายนี ้สามารถประสบความสาเร็ จได้ โดยไม่
ยากนัก มีเอกสารงานวิจยั จานวนมากที่สรุปถึงผลลัพธ์เชิงบวกของการนาทฤษฎีการตังเป
้ ้ าหมายไปใช้
ให้ เกิดผลทางพฤติกรรมของบุคคลที่ดีขึ ้น (Locke & Latham, 1990, p. 71)

เป้าหมายที่มีความยาก
เป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง

การรับรู้ ความสามารถของตนเอง
ความคาดหวังสูง

กลไกต่าง ๆ
- มีความพยายาม
- มีความอดทน
- มีทศิ ทาง
- มีกลยุทธ์/แผนดาเนินการ

ตัวแปรกากับ
- ความผูกพันต่อเป้าหมาย
- การตอบรับ
- ความสามารถ
- ความยุ่งยากของงาน
- สถานการณ์ที่เกี่ยวข้ อง
ผลการปฏิบตั งิ าน

ภาพประกอบ 3 แนวคิดทฤษฎีการตังเป
้ ้ าหมาย
ที่มา: Schermerhorn; Hunt; & Osborn (2005, p. 165)
จากภาพประกอบ 3 แสดงให้ เห็นว่าแนวคิดตามทฤษฎีนี ้มีเป้าหมายของบุคคลเป็ น
จุดเริ่ มต้ น ร่ วมกับการรับรู้ความสามารถของตนเองที่ทางานร่วมกับกลไกต่าง ๆ ของบุคคล ได้ แก่
ความพยายาม ความอดทน การปฏิ บัติ อย่ างมี ทิ ศทาง และการวางแผนด าเนิ นการที่ ดี ท าให้
ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดีตามมา โดยมีตวั แปรกากับคือความผูกพันต่อเป้าหมาย การได้ รับการตอบรับ
ความสามารถที่มี รวมทังความยุ
้
ง่ ยากของงานและสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั นิ นั ้
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2.3 วัตถุประสงค์ ของกลุ่มฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์ของกลุ่มฝึ กอบรมคือ การมุ่งเน้ นให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางบวก
แก่ผ้ รู ับการฝึ กอบรมหรื อสมาชิกกลุม่ และส่งผลที่ดีแก่ตวั เองหรื อกับกลุ่มสังคมที่ตนเป็ นสมาชิกอยู่
โดยมีผ้ ใู ห้ วตั ถุประสงค์ของกลุม่ ฝึ กอบรมดังต่อไปนี ้
ปี เตอร์ บี สมิทธิ์ (Smith, 1980, p. 31) ได้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มฝึ กอบรมว่า
จะช่วยในการพัฒนาบุคคล 3 ประการ ดังนี ้
1. ช่วยเพิ่ม ความรู้ สึกรับรู้ หรื อความไวในการรับรู้ถึงปฏิกิริยาของคนอื่นๆที่มีต่อ
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง่
2. ช่วยเพิ่มความสามารถในการวินิจฉัยหรื อคิดพิจารณา หมายถึงสามารถสรุ ป
ได้ อย่างถูกต้ องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่กาลังเกิดขึ ้นระหว่างบุคคลอื่น
3. ช่วยเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิ หมายถึงความสามารถในการเลือกและแสดง
ออกถึงทักษะในลักษณะต่าง ๆ ได้ ถกู ต้ องตามสถานการณ์
ซูซาน เอ วีแลน (Wheelan, 2005, p. 192) ได้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์หรื อความต้ องการ
ของสมาชิกที่มีตอ่ การเข้ าร่วมกลุม่ ดังนี ้
1. ได้ เรี ย นรู้ เกี่ยวกับทักษะหรื อเพิ่มพูนความสามารถด้ านใดด้ านหนึ่ง ที่จะนาไป
ใช้ ในบริบททางสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้ เ รี ยนรู้ ความแตกต่างว่าสถานการณ์ใดที่ต้องใช้ หรื อไม่ต้องใช้ ทกั ษะพิเศษ
ต่าง ๆ ที่ได้ รับการฝึ กฝนมา
3. ได้ พฒ
ั นาทัศนคติและความเชื่อต่าง ๆ ที่เป็ นการส่งเสริมทักษะที่ได้ รับมา
4. ได้ สงั เกตความสามารถของบุคคลในการแสดงออกถึงทักษะต่าง ๆ ได้ อย่าง
ชัดเจน น่าสนใจ และด้ วยวิธีการพิเศษ
5. ได้ พฒ
ั นาอารมณ์ในทางบวก
6. ได้ ฝึกฝนทักษะทางด้ านจิตใจ
7. ได้ อภิปรายและร่วมหารื อเกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ
8. ได้ ฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะต่าง ๆ อย่างเปิ ดเผย
9. ได้ รับข้ อมูลสะท้ อนกลับจากสมาชิกคนอื่นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพวกเขา
10. ได้ รับการชื่นชม การให้ กาลังใจ และการส่งเสริ มให้ ทาในสิ่งที่มีประสิทธิภาพ
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2.4 ขัน้ ตอนของกลุ่มฝึ กอบรม
ซูซาน เอ วีแลน (Wheelan, 2005, pp. 16-19) ได้ กล่าวถึงขันตอนของการด
้
าเนินกลุ่ม
โดยแบ่งออกเป็ น 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันของการพึ
้
่งพาและรวบรวม (Dependency and Inclusion) ในขันตอนนี
้
้
สมาชิกกลุม่ จะอยูใ่ นช่วงของการพึ่งพาผู้นากลุ่ม เนื่องจากสถานการณ์การเริ่ มต้ นของกลุ่มมักจะมี
ความเครี ยดหรื อความวิตกกังวลเกิดขึ ้นเสมอ เนื่องจากเป็ นสถานการณ์ใหม่ที่สมาชิกกลุ่มไม่เคย
ประสบมาก่อนและยังไม่เข้ าใจในกลุ่มอย่างชัดเจน แต่เมื่อสมาชิกกลุ่มมีการแลก เปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกัน รู้ถึงวัตถุประสงค์ของกลุม่ และมีเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกจะเกิดความรู้สึกพึ่งพิง
เริ่มต้ นที่จะไว้ วางใจผู้อื่น และพร้ อมที่จะก้ าวไปสู้ขนตอนต่
ั้
อไปอย่างรู้สกึ ปลอดภัยและเต็มใจ
ขันที
้ ่ 2 ขันไร้
้ การพึ่งพิงและต้ องต่อสู้ (Counter dependency and Fight) เป็ นขันตอน
้
ที่มี ความขัดแย้ ง เกิดขึน้ ระหว่างสมาชิกคนใดคนหนึ่ง กับผู้นากลุ่ม หรื อมี ความขัดแย้ ง ระหว่าง
สมาชิกด้ วยกัน หรื อมีความขัดแย้ งระหว่างสมาชิกหลายคนกับผู้นากลุ่ม หากไม่สามารถจัดการกับ
ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นได้ โอกาสที่สมาชิกจะถอนตัวออกจากกลุ่มมีสูงมาก จนกระทัง่ กลุ่มอาจจะ
ต้ องยุติลง แต่หากสามารถจัดการกับความขัดแย้ งได้ จนเป็ นที่พอใจของสมาชิกกลุ่ม และสามารถ
นากลุม่ กลับเข้ าไปสูส่ ภาพแวดล้ อมที่ร้ ูสกึ ปลอดภัยได้ ผู้นากลุ่มจะได้ การยอมรับและมี ความพร้ อม
ที่จะก้ าวไปสู้ขนตอนต่
ั้
อไปของการดาเนินกลุม่ ได้
ขันที
้ ่ 3 ขันของความเชื
้
่อใจและการสร้ างสิ่งใหม่ (Trust and Structure) เมื่อความ
ขัดแย้ งถูกจัดการให้ หมดไป สมาชิกกลุ่มก็จ ะรู้ สึกปลอดภัย และเชื่อใจในผู้นากลุ่มหรื อสมาชิ ก
คนอื่นๆจนสามารถเปิ ดเผยความรู้ สึกให้ แก่กันและกันได้ อย่างจริ งใจ มีความรู้ สึกเป็ นมิตรและ
ร่วมมือกันในการรับผิดชอบต่อภารกิจของกลุ่มอย่างชัดเจน และเมื่อสมาชิกกลุ่มยอมรับร่วมกันว่า
เป้าหมายของกลุ่มเป็ นสิ่ ง ที่เ หมาะสมและสามารถยอมรั บที่ จ ะต้ องปฏิ บตั ิดังนัน้ ได้ กลุ่ม จะให้
ความร่วมมือและมีการวางแผนแนวทางไปสูก่ ารบรรลุความสาเร็จของกลุม่ ร่วมกัน
ขันที
้ ่ 4 ขัน้ ของการทางาน (Work) เป็ นขัน้ ตอนที่กลุ่ม มี ความพร้ อมจะทางาน
ร่วมกัน ซึ่งเป้าหมายของขันนี
้ ้คือ ทางานที่ได้ รับได้ อย่างดี มีส่วนในการแก้ ไขความขัดแย้ งร่ วมกัน
และรักษาประสิทธิภาพที่ดีไว้ ได้ ตลอดช่วงระยะเวลา ซึ่งการที่สมาชิกในกลุ่มรับรู้ ถึงบทบาทของ
ตนเองและผู้อื่นเมื่ออยู่ร่วมกัน รวมทังให้
้ การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทาให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดี
ซึง่ จะทาให้ ผลงานของกลุม่ ออกมาดีด้วยเช่นกัน
ขันที
้ ่ 5 ขันการยุ
้
ติกลุ่ม (Termination) เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของกลุ่ม เพราะกลุ่มได้
ปฏิบตั ิภารกิจที่ต้องกระทาร่ วมกันแล้ วเสร็ จ ซึ่งการยุติกลุ่มมีรูปแบบที่หลากหลาย ได้ แก่ การที่
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สมาชิกกลุม่ ช่วยกันประเมินผลงานที่ได้ ทาร่วมกันมา การให้ ผลสะท้ อนกลับซึ่งกันและกัน หรื อการ
แสดงความรู้สกึ ต่อคนอื่นๆในกลุม่ (Lundgren & Knight, 1978, as cited in Wheelan, 2005, p. 19)
จาคอบส์ และคนอื่น ๆ (Jacobs et al., 2002, pp. 29-31) ได้ แบ่ ง ขั น้ ตอนของกลุ่ ม
ออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขัน้ เริ่ ม ต้ น (The Beginning Stage) เป็ นขันแรกที
้
่สมาชิกกลุ่มจะได้ พบกัน
อาจเป็ นความรู้ สึ ก ที่ ไ ม่ ป กติ นั ก ส าหรั บ สมาชิ ก กลุ่ ม และเมื่ อ เข้ าสู่ ก ารพบกั น ในครั ง้ ที่ ส อง
ความเชื่อมั่นที่ มากเพียงพอจึงจะเกิดขึน้ ในขัน้ เริ่ มต้ นผู้นากลุ่มจะต้ องสร้ างสัม พันธภาพที่ดีให้
เกิดขึ ้นภายในกลุม่ ด้ วยการละลายพฤติกรรม พูดคุยถึงบทบาทของสมาชิกกลุ่ม สร้ างความชัดเจน
ในวัตถุประสงค์ของกลุม่ กาหนดโครงสร้ างของกลุม่ และสร้ างความคุ้นเคย
ขันที
้ ่ 2 ขัน้ ดาเนิน การ (The Working Stage) เป็ นขันตอนที
้
่สมาชิกกลุ่มจะให้
ความสนใจในวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ขันตอนนี
้
้สมาชิกจะได้ เรี ยนรู้ถึงวิธีการ แนวทางหรื อประเด็น
ที่ หลากหลาย หรื อ มี ส่ว นร่ วมในการแบ่ง ปั นและช่วยเหลื อส่ง เสริ ม ซึ่ง กันและกัน สมาชิ ก จะมี
ปฏิสมั พันธ์ กันภายในกลุ่มซึ่งผู้นากลุ่มต้ องให้ ความสนใจในรู ปแบบของปฏิสมั พันธ์ และทัศนคติ
ของสมาชิกกลุ่มที่มีต่อคนอื่นๆหรื อต่อผู้นากลุ่ม ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะได้ เรี ยนรู้ จากสมาชิกคนอื่น ๆ
จากการพูดคุยและการให้ ข้ อมูล ย้ อนกลับด้ วยเทคนิควิธี การต่าง ๆ เช่น การสอน การบรรยาย
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ การให้ การบ้ านเป็ นต้ น
ขันที
้ ่ 3 ขันยุ
้ ติกลุ่ม (The Closing Stage) เป็ นขันตอนที
้
่ให้ ความสาคัญกับการยุติ
กลุม่ สมาชิกจะแบ่งปั นกันถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ แนวทางที่จะใช้ ในการเปลี่ยนแปลง และการวางแผนนา
สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ไปใช้ ในชีวิต ในขันตอนนี
้
้ผู้นากลุม่ จะช่วยให้ สมาชิกกลุ่มได้ จดั การกับความวิตกกังวล
ต่างที่มีอยูข่ องกลุม่ เกิดความมัน่ ใจที่จะนาพาชีวิตตนเองต่อไป และให้ กาลังใจซึง่ กันและกัน
เนลสัน-โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, pp. 48-49) ได้ แบ่ ง ขันตอนของกลุ
้
่มฝึ กอบรม
(Stages of Training Group) ไว้ เป็ น 4 ขันตอน
้
ซึ่งมีความสัมพันธ์กนั ในการดาเนินการกลุ่มฝึ กอบรม
ประกอบด้ วย 1) ขันเตรี
้ ยมการ (Preparatory Stage) 2) ขันเริ
้ ่ มต้ น (Initial Stage) 3) ขันด
้ าเนินการ
(Working Stage) และ 4) ขันยุ
้ ตกิ ลุม่ ฝึ กอบรม (Ending Stage) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันเตรี
้ ยมการ (The Preparatory Stage) เป็ นขัน้ ตอนที่เกิดขึน้ ก่อนที่
สมาชิกกลุม่ จะได้ พบกัน เป็ นขันตอนเริ
้
่มต้ นกระบวนการของกลุ่มฝึ กอบรม ในขันตอนนี
้
้ ผู้นามีสิ่งที่
ต้ องกาหนดมากมาย เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับการมีผ้ ชู ่วยนากลุ่ม (Co-Leader) เป้าหมายของ
กลุม่ (Goal for the Group) การกาหนดรูปแบบและระยะเวลาของกลุ่มฝึ กอบรม (Settle on Format
and Length of Group) ขนาดของกลุ่ม (Group Size) จานวนครัง้ และระยะเวลาในการฝึ กอบรม
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แต่ละครัง้ (Settle on Frequency and Duration of Sessions) สถานที่จดั กิจกรรม อุปกรณ์และสิ่ง
อานวยความสะดวก (Decide Location, Physical Setting and Facilities) การกาหนดเนื ้อหาและ
วิธีการที่จะใช้ ในการจัดกลุ่มฝึ กอบรม (Decide on Training Methods and Material)
ขันที
้ ่ 2 ขันเริ
้ ่ มต้ น (The Initial Stage) ขันเริ
้ ่ มต้ นกลุ่มฝึ กอบรมจะเริ่ มขึ ้นเมื่อมี
การประชุมกลุ่มฝึ กอบรมและได้ การพบกันเป็ นครัง้ แรกระหว่างผู้นากลุ่มกับสมาชิกกลุ่ม ในขันนี
้ ้
อาจจะใช้ ช่วงเวลาของชัว่ โมงแรกที่พบกัน (First Session) หรื ออาจใช้ ในการพบกันของทุกๆครัง้
อย่างต่อเนื่อง (Subsequent Sessions) ขันเริ
้ ่ มต้ นนีด้ าเนินไปเพื่อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการสร้ าง
สัมพันธภาพ (Relationship Building) และสร้ างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน รวมทังการก
้
าหนด
บทบาทหน้ าที่ (Task Orientation) ของสมาชิกกลุ่มและผู้นากลุ่มเพื่อให้ เกิดความคุ้นเคยต่อกัน
ในขั น้ นี ผ้ ้ ู นากลุ่ ม จะใช้ หลั ก การและทักษะต่าง ๆ ในการละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) ของ
สมาชิกผู้เข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรม และใช้ ทกั ษะการเอื ้ออานวย (Facilitation Skill) เพื่อช่วยให้ สมาชิก
เกิดความคุ้นเคย มีความไว้ วางใจ เข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของตน และสร้ างบรรยากาศของการ
แลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่ม การดาเนินการในระยะนี ้ สมาชิกกลุ่ม จะถูกพาเข้ าไปสู่การรับรู้
ภารกิจของกลุ่ม (Task of Group) ใน 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นที่ 1.การเข้ าใจหัวข้ อของการ
ฝึ กอบรม ด้ วยการอธิบายรายละเอียดของโปรแกรมอย่างคร่าว ๆ ให้ สมาชิกได้ ทราบ รวมถึงอธิบาย
รูปแบบและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการ รวมถึง รายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่สมาชิกกลุ่ม ได้
รับรู้ในเบื ้องต้ น ประเด็นที่ 2. สมาชิกกลุม่ จะได้ รับการส่งเสริมให้ ทาการประเมินทักษะ จุดแข็ง และ
จุดด้ อยของสมาชิกกลุ่มในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กอบรมนัน้ ซึ่งการประเมินตนเองในขันต้
้ น
(Initial self-assessment) และการตั ง้ เป้ าหมายส่ ว นบุ ค คล (Setting of Personal Goal)
ไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นแรงจูงใจในการฝึ กอบรมของสมาชิกกลุ่มเท่านัน้ แต่ยงั สามารถนามาเป็ น
แนวทางในการก าหนดกรอบการวัด และการประเมิ น ความก้ าวหน้ า อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ทัก ษะการ
เอื ้ออานวย (Facilitation Skill) ที่สาคัญสาหรับผู้นากลุ่ม มี รายละเอียดดัง นี ้ (Nelson-Jones,
1992, pp. 122-134)
1. การจัดที่นงั่ สาหรับสมาชิก (Arrange Seating) ผู้นากลุ่มต้ องให้ ความสาคัญ
เกี่ ยวกับคุณ ค่า ของการมี ปฏิ สัม พันธ์ ในกลุ่ม ส่วนใหญ่ แล้ วมักจะจัดที่ นั่ง เป็ นแบบครึ่ ง วงกลม
แบบเปิ ด เพราะการจัดที่นั่งแบบนีผ้ ้ ูนากลุ่มสามารถสื่อสารไปยัง สมาชิ กกลุ่ม ทุกคนได้ โดยตรง
ซึ่งกลุ่มการให้ คาปรึ กษาและกลุ่มจิตบาบัดมักจะใช้ การจัดที่นงั่ แบบวงกลมที่ เก้ าอี ้แต่ละตัวจะมี
พื ้นที่วา่ งห่างจากคนอื่น เพราะมองว่าตาแหน่งของที่นงั่ ทุกตาแหน่งจะได้ โอกาสในการปฏิสมั พันธ์
กับกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน แต่ในทางตรงกันข้ ามการจัด ที่นงั่ แบบวงกลมก็มีข้อจากัดในการทากลุ่ม
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ฝึ กอบรมเนื่องจากอาจต้ องใช้ เทคนิคการสอนเกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ ดังนันการจั
้
ดที่นงั่ ในลักษณะรูป
เกื อกม้ า (Horseshoe Seating Pattern) ก็จะเป็ นประโยชน์ สาหรั บ การทากลุ่ ม ฝึ กอบรม
เพราะทาให้ เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกกลุ่ม มีบรรยากาศที่ดีของการเรี ยนรู้ สามารถ
สื่อสาร 2 ทาง และเกิดความสนใจที่จะเรี ยนรู้ร่วมกัน
2. การเปิ ดกลุ่ม (Opening the First Session) การเปิ ดกลุ่มจะเริ่ มด้ วยการสร้ าง
สัม พัน ธภาพที่ ดี ใ ห้ เ กิ ด ขึน้ ในกลุ่ม โดยมี เ ป้ าหมายและโครงสร้ างของกลุ่ม ที่ ชัด เจน ภายใต้
บรรยากาศของความรู้ สึกปลอดภัยทางอารมณ์ อาจเริ่ มต้ นจากการแนะนาตนเอง บอกวัตถุประสงค์
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม และการสร้ างข้ อตกลงภายในกลุ่มร่วมกัน ทังนี
้ ้การใช้ น ้าเสียง ถ้ อยคา
และภาษาท่าทางของผู้นากลุ่มก็เป็ นสิ่งสาคัญ โดยการเปิ ดกลุ่มสามารถดาเนินการตามแนวทาง
ต่าง ๆ ดังนี ้
2.1 พูดถึงประเด็นหรื อหัวข้ อของการเข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรมในครัง้ นี ้
2.2 แนะนาตนเอง
2.3 การสื่อสารเรื่ องข้ อจากัดด้ านเวลาทังในแต่
้
ละครัง้ ของการเข้ าร่วมกลุ่ม
และตลอดการดาเนินกลุม่
2.4 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกลุม่ ฝึ กอบรม
2.5 ทาความเข้ าใจที่ชดั เจนถึงบทบทหน้ าที่ของผู้นากลุม่ และสมาชิกกลุม่
2.6 กระตุ้นให้ สมาชิกกลุม่ มีส่วนร่ วมและรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ ของตน
2.7 สื่อสารเรื่ องกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบตั ขิ องการเข้ าร่วมกลุม่ ครัง้ แรก
3. การกาหนดกิ จ กรรมเพื่ อ สร้ างความคุ้ นเคย (Decide about Getting
Acquainted Exercises) ในกลุ่มฝึ กอบรมจะมีการกาหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ สมาชิกได้ ร้ ูจกั และ
เกิดความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ผู้นากลุ่มจะเลือกใช้ กิจกรรมที่ใช้ เวลาไม่มากนัก แต่สมาชิกกลุ่มจะ
ได้ ท ากิ จ กรรมนัน้ อย่ า งทั่ว ถึ ง การเลื อ กใช้ กิ จ กรรมในการสร้ างความคุ้น เคยมี ค วามส าคัญ
อย่างมาก ผู้นากลุ่มควรเลือกใช้ กิจกรรมให้ มีความเหมาะสมกับสมาชิกกลุ่มและประเด็นที่เป็ น
หัวข้ อในการดาเนินกลุ่มฝึ กอบรม กิจกรรมที่ใช้ ในการสร้ างความคุ้นเคยและแนะนาตนเอง เช่น
การแนะนาตนเอง (Introduce yourself) การกล่าวถึงตนเองอย่างสัน้ ๆ (Give a brief introductory
speech) การใช้ บอลเพื่อแนะนาตนเอง (Use a Ball) หรื อการแนะนาเพื่อน (Introduce a Partner)
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Encourage Participation) ในการดาเนินกลุ่ม
ฝึ กอบรมผู้นากลุ่มจะส่งเสริ มให้ สมาชิกกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่การบังคับ
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หรื อควบคุมให้ สมาชิกกลุ่มดาเนินการใด ๆ แต่เป็ นการกระตุ้นให้ ทุกคนมีส่วนร่วมในกลุ่ม เริ่ มต้ น
จากการอธิบายบทบาทและหน้ าที่ของตนเองในกลุ่มฝึ กอบรม และกระตุ้นให้ สมาชิกกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมต่าง ๆ ของตนเอง เพื่อให้
เกิดการตระหนักรู้ เกี่ยวกับปั ญหาหรื อทัศนคติที่อ่อนแอของตนเอง ด้ วยการใช้ คาถามที่มีลกั ษณะ
เชิญชวนให้ สมาชิกได้ มีส่วนร่ วม หรื อเปิ ดเผยเรื่ องราวของตนเอง รวมทังกระตุ
้
้ นให้ สมาชิกพูดคุย
เพื่อมีปฏิสมั พันธ์ กบั สมาชิกคนอื่น ซึ่งอาจไม่ได้ ใช้ การพูดคุยแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจใช้ ภาษา
ท่าทาง หรื อการประสานสายตาที่แสดงออกถึงการยอมรับสมาชิกคนอื่นด้ วย
5. การให้ ความเข้ าใจอย่างเห็นอกเห็นใจ (Empathic Understanding) ผู้นากลุ่ม
สามารถเลือกแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อสมาชิกกลุ่มด้ วยวิธีการต่าง ๆ ที่เป็ นส่วนหนึ่งของทักษะ
การเอื ้ออานวยให้ ประสบความสาเร็จในกลุม่ ฝึ กอบรม ประกอบด้ วย 5 แนวทาง ได้ แก่ แนวทางที่ 1
การแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อการมีปฏิสมั พันธ์ของสมาชิกสองคนหรื อมากกว่านัน้ แนวทางที่ 2
การแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อสมาชิกทังหมดในกลุ
้
่ม แนวทางที่ 3 การแสดงความเห็นอกเห็นใจ
โดยไม่พดู ถึงสมาชิกที่มี ความเปราะบางด้ านความรู้ สึกหรื อไม่คอ่ ยมีบทบาทในกลุ่ม แนวทางที่ 4
การแสดงความเห็นอกเห็นใจโดยให้ สมาชิกกลุ่มได้ แสดงออกซึ่งความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
และแนวทางที่ 5 การแสดงความเห็นอกเห็นใจโดยระบุให้ สมาชิกได้ เข้ าใจถึงประโยชน์ของการ
แสดงความเห็นใจทังขณะที
้
่อยูภ่ ายในกลุม่ และเมื่ออยูภ่ ายนอกกลุม่
6. การเปิ ดเผยตนเอง (Self-disclosure) ประเด็นสาคัญของกลุ่มฝึ กอบรมคือ
ผู้นากลุ่มจะมีส่วนร่วมกับกลุ่มได้ มากน้ อยแค่ไหน ถ้ าผู้นากลุ่มสามารถเปิ ดเผยตนเองได้ ก็จะเป็ น
การช่วยส่งเสริ มบรรยากาศของกลุ่มฝึ กอบรมที่มีความจริ งใจและดาเนิ นไปอย่างเป็ นธรรมชาติ
ทังนี
้ ้ผู้นากลุม่ ต้ องสามารถสื่อความหมายเกี่ยวกับตนเองได้ อย่างมีความสอดคล้ อง แสดงถึงความ
จริ งใจและเป็ นตัวตนที่แท้ จริ ง ทังนี
้ ้หากผู้นากลุ่มได้ เปิ ดเผยประสบการณ์ส่วนตัวที่แสดงให้ เห็นถึง
ความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กับเรื่ องราวของสมาชิก รวมถึงการใช้ อารมณ์ขนั ในการดาเนินกลุ่มอย่าง
เหมาะสม ซึง่ ทังหมดนี
้
้เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการเปิ ดเผยตัวเองที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนิน
กลุม่ ฝึ กอบรม
7. การสรุป (Summarizing) การสรุปสามารถใช้ ได้ ทงในช่
ั ้ วงเวลาของการเริ่ มต้ น
กลุ่ม ระหว่างดาเนินกลุ่ม และระยะยุติกลุ่ม ในตอนเริ่ มต้ นการดาเนินกลุ่มแต่ละครัง้ ผู้นากลุ่ม
สามารถสรุ ปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการเข้ าร่ วมกลุ่มในครัง้ ที่ผ่านมา ในระหว่างดาเนินกลุ่มผู้นากลุ่ม
ก็สามารถที่จะสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ความรู้สึก สาระสาคัญ รวมถึงทิศทางที่เกิดขึ ้นใหม่ในการดาเนิน
กลุม่ และระยะยุตกิ ลุม่ ฝึ กอบรมแต่ละครัง้ ผู้นากลุม่ สามารถสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการเข้ าร่วมกลุ่ม
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ในครัง้ นัน้ ๆ ผู้นากลุ่มสามารถถามทบทวนถึงสิ่งที่สมาชิกกลุ่มได้ รับและสิ่งที่สมาชิกกลุ่มต้ องการ
ให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรื อผู้นากลุ่มอาจใช้ การถามเพื่อให้ สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปหรื อไม่ผ้ นู ากลุ่ม
ก็ชว่ ยสรุปให้ อีกครัง้ หนึง่
ขันที
้ ่ 3 ขันด
้ าเนินการ (The Working Stage) กิจกรรมกลุ่มฝึ กอบรมที่เหลือจะอยู่
ในขันตอนนี
้
้ เป็ นขันตอนการด
้
าเนินการส่วนใหญ่ของการฝึ กอบรม ผู้นากลุ่มจาเป็ นต้ องใช้ ทกั ษะ
ในการเอื ้ออานวย (Facilitation Skill) เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มเกิดการเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน ได้ นาเสนอ
ตนเองและได้ แสดงความคิดเห็นตอบสนองต่อสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ แม้ ว่าสมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะ
มีความสัมพันธ์ ทางสังคม (Social Relationship) ต่อกันนอกกลุ่ม แต่เมื่ออยู่ในกลุ่มฝึ กอบรม สมาชิก
กลุ่มต้ องได้ รับการกระตุ้นให้ มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ ทางงาน (Working Relationship) ทังนี
้ ้
ผู้นากลุม่ ต้ องพยายามทาให้ กลุม่ ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายของการฝึ กอบรมที่ได้ กาหนดไว้
โดยใช้ ท ัก ษะการสอน (Didactic Skills) การบรรยาย (Lectures) การสอนงาน (Coaching)
การฝึ กซ้ อมพฤติกรรม (Rehearsal) และการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback) การใช้ รูปแบบกลุ่มที่
แตกต่างและสร้ างสรรค์ การใช้ แบบฝึ กหัดและเกม การมอบหมายและทบทวนการบ้ าน
ขันที
้ ่ 4 ขันยุ
้ ติการอบรม (The Ending Stage) จะมุ่งเน้ นไปที่ประเด็นของการปิ ด
กลุม่ ฝึ กอบรมหรื อยุติกิจกรรมกลุ่มฝึ กอบรม ด้ วยการเชื่อมโยง การรักษา และนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จาก
การเข้ าร่วมกลุม่ ไปใช้ ภายนอกกลุ่มฝึ กอบรม กลุ่มฝึ กอบรมส่วนใหญ่จะมีการกาหนดระยะเวลาใน
การดาเนินกลุ่มไว้ แล้ ว เมื่อได้ ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ สมาชิกกลุ่มก็จะทราบถึง
กรอบเวลาของการเข้ าร่วมกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ผู้นากลุ่มอาจต้ องช่วยเหลือให้ สมาชิกกลุ่มสามารถ
รับมือกับความรู้สึกที่อาจเกิดขึ ้นได้ เมื่อ กลุ่มต้ องยุติลง นอกจากนัน้ ผู้นากลุ่มต้ องมุ่งเน้ นไปที่การ
สรุปทักษะหรื อความรู้ ต่าง ๆ ที่ได้ รับระหว่างอยู่ในกลุ่ม และส่งเสริ มให้ สมาชิกนาความรู้ ที่ได้ ไปใช้
กับตนเองในอนาคต โปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมที่ ได้ รับการออกแบบมาอย่างดีจะมุ่ง เน้ นไปที่ การ
เชื่อมโยงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ และการวางรากฐานการเรี ยนรู้ ให้ สามารถนาไปใช้ ในการดาเนินชีวิตได้ จริ ง
หลังจากที่ยุติกลุ่มฝึ กอบรมแล้ ว รวมทังการส่
้
งเสริ มให้ สมาชิกกลุ่มสามารถประเมินตนเองได้ ว่า
มีพฒ
ั นาการในระดับที่เหมาะสมอย่างไร สามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้ อยของตนเองได้ รวมทัง้
สามารถวางแผนเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง
จากประเด็นข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า แนวคิดเกี่ ยวกับขัน้ ตอนในการดาเนินกลุ่มฝึ กอบรม
ของเนลสัน-โจนส์ (Nelson-Jones) มีขนตอนการด
ั้
าเนินการ 4 ขันตอน
้
แต่เนื่องจากในขันตอนแรก
้
หรื อ ขัน้ เตรี ย มการ เป็ นขัน้ ตอนด าเนิ น การก่ อ นที่ จ ะมี ก ารฝึ กอบรมซึ่ ง ผู้ วิ จัย ได้ น าไปอยู่ ใ น
กระบวนการออกแบบโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมและกระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแล้ ว ผู้วิจยั จึง
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สนใจที่จะนาแนวคิดอีก 3 ขันตอนคื
้
อ ขันเริ
้ ่ มต้ น ขันด
้ าเนินการ และขันยุ
้ ติกลุ่ม ไปใช้ ในการดาเนิน
กลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.5 เทคนิคที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
เทคนิคที่ใช้ ในการฝึ กอบรม คือ วิธีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะ วิธีการ
และทัศนคติ ระหว่างผู้ให้ การอบรมกับผู้รับการฝึ กอบรม เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพหรื อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ การ
ฝึ กอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่ง วิธี การและเทคนิคในการฝึ กอบรมมี หลายรู ปแบบ
หลายประเภท ซึง่ มีผ้ ใู ห้ รายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคในการฝึ กอบรม ดังต่อไปนี ้
ชูชยั สมิทธิไกร (2548, น. 175-193) กล่าวถึงวิธีการฝึ กอบรมที่ยึดตามวัตถุประสงค์
และลักษณะการเรี ยนรู้ของผู้เข้ าร่วมการอบรมไว้ 6 ประเภท ได้ แก่
1. วิธีการฝึ กอบรมที่มุ่งเน้ น ความรู้ และการเรี ยนรู้เป็ นกลุม่ ประกอบด้ วยเทคนิค
ในการฝึ กอบรม ดังต่อไปนี ้
1.1 เทคนิคการบรรยาย (Lecture) เป็ นการบรรยายให้ ความรู้ สาระ และ
ข้ อมูลต่าง ๆ โดยวิทยากรหรื อผู้มีความรู้ ในเรื่ องนัน้ จัดเป็ นการสื่อสารแบบทางเดียว (One-Way
Communication) ดังนันวิ
้ ทยากรหรื อผู้บรรยายจะเป็ นผู้ที่มีความรู้เป็ นอย่างดีในการฝึ กอบรม โดย
มีวิทยากรเป็ นผู้จดั เตรี ยมเนื ้อหาในการบรรยาย สื่อที่ใช้ ในการนาเสนอ และเอกสารประกอบการ
บรรยาย
1.2 การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็ นการฝึ กอบรมที่ใช้ วิธี การ
แบ่งเป็ นกลุ่มย่อย จานวน 4-12 คน และมีกระบวนการในการให้ สมาชิกในแต่ละกลุ่มย่อยได้
อภิปรายแลกเปลี่ยนเนื ้อหา เรื่ องราว ความคิดเห็น ประสบการณ์ หรื อทัศนคติซึ่งกันและกัน เพื่อให้
ได้ ข้อสรุปหรื อแนวทางข้ อเสนอแนะในประเด็นที่กาหนดไว้ ในการอภิปราย
1.3 การอภิปรายเป็ นหมู่คณะ (Panel Discussion) เป็ นการฝึ กอบรมด้ วย
การอภิปรายตามหัวข้ อที่กาหนดไว้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 – 5 คน และมีพิธีกรเป็ นผู้ดาเนิน
รายการ ผู้อภิปรายแต่ละคนจะทาหน้ า ที่เสนอข้ อมูล ความรู้ และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ตามที่
ได้ รั บ มอบหมาย และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเ ข้ า รั บ การฝึ กอบรมได้ ซัก ถามปั ญ หาเพิ่ ม เติ ม ดัง นัน้
ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อวิทยากรจึงต้ องเป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่ องที่อภิปรายอย่างลึกซึ ้ง
1.4 การระดมสมอง (Brainstorming) เป็ นการประชุม กลุ่ม ที่เปิ ดโอกาสให้
สมาชิกกลุม่ หรื อผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยผู้ให้ การฝึ กอบรมจะกระตุ้นให้
สมาชิกกลุ่มได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับประเด็นที่กาหนดไว้ อย่างเสรี โดยปราศจากข้ อจากัด
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และการตัดสินคุณค่าใด ๆ แต่อยู่ภายใต้ การให้ ความเคารพและให้ การยอมรับซึ่งกันและกันโดยไม่
มีเงื่อนไข
1.5 ทัศนศึกษา (Field Trip) เป็ นการฝึ กอบรมที่สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ด้วย
การน าผู้รั บ การฝึ กอบรมไปศึก ษา เรี ย นรู้ ณ สถานที่ ที่ เ ป็ นแหล่ ง ความรู้ ในเรื่ อ งนัน้ โดยเป็ น
การศึกษาตามกระบวนการหรื อวิธีการที่ได้ วางแผนไว้ และมีการอภิปรายสรุ ปผลการเรี ยนรู้ จาก
ข้ อมูลที่ได้ รับ
2. วิธีการฝึ กอบรมที่มุ่งเน้ นความรู้ และการเรี ยนรู้ เป็ นรายบุคคล ประกอบด้ วย
เทคนิคในการฝึ กอบรม ดังต่อไปนี ้
2.1 โปรแกรมการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Programmed Instruction) เป็ นกระบวนการ
เรี ยนรู้ ที่ช่วยให้ ผ้ ูรับการฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยศึกษาจากบทเรี ยน
สาเร็จรูปด้ วยตนเอง ซึง่ เนื ้อหาจะแบ่งเป็ นส่วนย่อยตามลาดับที่ได้ จดั วางไว้ เพื่อให้ ง่ายต่อการเรี ยนรู้
ในระหว่างการเรี ยนรู้ผ้ รู ับการฝึ กอบรมสามารถตรวจสอบผลการเรี ยนรู้ ได้ ด้ว ยตนเองโดยการตอบ
คาถามต่าง ๆ ที่แทรกอยูใ่ นบทเรี ยนสาเร็จรูปเป็ นระยะ
2.2 การสอนโดยใช้ ค อมพิวเตอร์ (Computer Assisted Instruction) เป็ น
กระบวนการฝึ กอบรมโดยใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ ในการนาเสนอเนื ้อหาต่าง ๆ มีลกั ษณะของการเรี ยนรู้
โดยตรง และใช้ การเรี ยนรู้แบบมีปฏิสมั พัน ธ์ (Interactive) คือสามารถตอบโต้ กนั ระหว่างผู้รับการ
ฝึ กอบรมกับคอมพิวเตอร์ ได้
3. วิธีการฝึ กอบรมที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และการเรี ยนรู้แบบ
กลุม่ ประกอบด้ วยเทคนิคในการฝึ กอบรม ดังต่อไปนี ้
3.1 การสาธิต (Demonstration) เป็ นการฝึ กอบรมที่ผ้ ใู ห้ การอบรมมีหน้ าที่ใน
การวางแผนการฝึ กอบรมเป็ นส่วนใหญ่ โดยมี การแสดงหรื อกระทาให้ ผ้ ูรับการฝึ กอบรมดูเป็ น
ตัวอย่าง จะเรี ยนรู้ ได้ จากการสังเกต การฟั ง การกระทาหรื อการแสดง และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับการ
ฝึ กอบรมได้ ทดลองปฏิบตั ติ ามและซักถามข้ อสงสัย
3.2 กลุ่มการฝึ กแก้ ไขปั ญหา (Task Force Exercise) เป็ นการมอบหมายให้
ผู้ รั บ การฝึ กอบรมกลุ่มย่อย จานวน 3-8 คน ร่ วมกันทางานเพื่อแก้ ไ ขปั ญหาที่ผ้ ใู ห้ การอบรมได้
กาหนดไว้ และร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาให้ ทราบร่วมกัน
3.3 กรณีศึกษา (Case Study) เป็ นการบรรยายสถานการณ์หรื อปรากฎการณ์
ที่มีในรู ปแบบของการเขียน การบันทึกเสียง หรื อบันทึกภาพ เพื่อให้ ผ้ ูรับการฝึ กอบรมได้ ศึกษา
เรี ยนรู้และอภิปรายร่วมกัน ภายใต้ การแนะนาของผู้ให้ การฝึ กอบรม
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3.4 การจาลองสถานการณ์ (Simulation) เป็ นเทคนิคในการหาคาตอบของ
ปั ญหาจากการเลียนแบบสถานการณ์ในการทางานหรื อสถานการณ์ที่กาหนดไว้ โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้รับการฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้ และฝึ กทักษะต่าง ๆ ภายใต้ เวลาอันจากัด และเพื่อเตรี ยมสารสนเทศ
(Information) สาหรับประกอบการเรี ยนรู้และตัดสินใจ
3.5 เกมเชิงธุรกิจ (Business Game) เป็ นสถานการณ์จาลองด้ านธุรกิจ ที่ก
หนดให้ ผ้ รู ับการอบรมต้ องตัดสินใจดาเนินการแก้ ไขสถานการณ์ตา่ ง ๆ เป็ นระยะ ซึ่งการตัดสินใจ
ในแต่ละครัง้ จะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ตอ่ ไป
3.6 การแสดงบทบาทสมมุ ติ (Role Playing) เป็ นเทคนิคที่ผ้ ูฝึ กอบรมได้
กาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะไว้ อย่างชัดเจน และสร้ างสถานการณ์เพื่อให้ ผ้ รู ับการฝึ กอบรมได้ แสดง
บทบาทตามที่ได้ กาหนดไว้ จากนันจึ
้ งใช้ การอภิปรายเพื่อวิเคราะห์และพิจารณาเชื่อมโยงว่าในการ
แสดงบทบาทดังกล่าวมีสิ่งใดเกิดขึ ้นบ้ าง เพราะอะไร
3.7 การแสดงเลียนแบบพฤติกรรม (Behavior Modeling) เป็ นวิธีการฝึ กอบรม
ที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาทักษะจากการฝึ กอบรมเชิงปฏิ บตั ิ โดยผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะแสดงพฤติกรรม
เพื่อจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นขันตอน
้
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อร่ วมกันวิจารณ์
การแสดงเลียนแบบพฤติกรรมนัน้
4. วิธีการฝึ กอบรมที่มงุ่ เน้ นทักษะและความสามารถในการเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล
4.1 การฝึ กอบรมในงาน (On-the-Job Training) เป็ นการเรี ยนรู้งานโดยใช้
การสังเกตพฤติกรรมของผู้ปฏิบตั งิ านที่มีความชานาญ และผู้รับการฝึ กอบรมจะได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ตามคาแนะนาของผู้ปฏิบตั งิ านที่เป็ นต้ นแบบ
4.2 แบบฝึ กหัดรายบุคคล (Individual Exercise) เป็ นการมอบหมายงาน
หรื อภารกิ จต่าง ๆ ให้ ผ้ ูรับการฝึ กอบรมแต่ละคนได้ ปฏิ บัติ เพื่ อให้ สามารถนาความรู้ ที่ไ ด้ รับไป
ประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล
4.3 การฝึ กหัดโดยใช้ อปุ กรณ์จาลอง (Machine Simulation) เป็ นการฝึ กอบรม
โดยใช้ อปุ กรณ์ที่สร้ างขึ ้นเพื่อจาลองการปฏิบตั งิ านของเครื่ องจักรหรื อเครื่ องยนต์กลไกต่าง ๆ
5. วิ ธี ก ารฝึ กอบรมที่ มุ่ ง เน้ นทัศนคติและการเรี ยนรู้แบบกลุ่ม ซี่งการฝึ กอบรม
ประเภทนี ้ประกอบด้ วย การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role
Playing) และการแสดงเลียนแบบพฤติกรรม (Behavior Modeling)
6. วิธีการฝึ กอบรมที่มงุ่ เน้ นทัศนคติและการเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล ซึ่งการฝึ กอบรม
ประเภทนี ้ ได้ แก่ การฝึ กอบรมในงาน (On-the-Job Training)
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2.6 การบูรณาการทฤษฎีเทคนิคการให้ คาปรึกษาร่ วมกับกลุ่มฝึ กอบรม
ในการพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ผู้ วิ จัย ได้ บูร ณาการกลุ่ม ฝึ กอบรมร่ ว มกับ ทฤษฎี เทคนิ ค การให้
คาปรึ กษาที่เหมาะสมกับการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาในองค์ประกอบต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมาชิกกลุ่ม ทังในด้
้ านความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรม ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึง่ ทฤษฎีในการให้ คาปรึกษาที่จะนามาบูรณาการกับกลุ่มฝึ กอบรม มีดงั นี ้
2.6.1 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาเพื่อเสริมสร้ างความคิดและเหตุผล
เป็ นแนวทางในการให้ ค าปรึ ก ษาเพื่ อแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึน้ ในระดับ ความคิด
อันเนื่องมาจากสาเหตุสาคัญ 2 ประการ คือ ความไม่ร้ ู และ การรู้ผิด ซึ่งการเรี ยนรู้ในสิ่งที่ผิดอาจทาให้
บุคคลเกิดความคิดและความเชื่อที่ผิด รวมทังการเรี
้
ยนรู้ในสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล ก็ส่งผลให้ บุคคลมี
ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลหรื อกลายเป็ นคนไร้ เหตุผลได้ (พงษ์ พนั ธ์ และ วิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา
2557, น. 44) ซึ่งทฤษฎีการให้ คาปรึกษาที่เน้ นความคิดและเหตุผล ที่นามาบูรณาการร่วมกับกลุ่ม
ฝึ กอบรม คือ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม และทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แบบวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี ้
2.6.1.1 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
(Rational Emotional Behavior Counseling Theory)
คอเรย์ (Corey, 2012, p. 376) ได้ กล่าวถึง อัลเบิร์ต เอลลิส (Albert Ellis)
ผู้ค้นพบการให้ คาปรึ กษาเชิงเหตุผลเมื่อช่วงกลางของปี ค.ศ.1950 และเป็ นหนึ่งในนักบาบัดคน
แรกๆที่ให้ ความสาคัญกับบทบาทที่เป็ นผลของความคิดในพฤติกรรมต่าง ๆ ในช่วงต้ นของปี ค.ศ.
1960 เอลลิสได้ เปลี่ยนชื่อวิธีการนี ้เป็ นการให้ คาปรึกษาเชิงเหตุผลและอารมณ์ (rational emotive
therapy : RET) และต่อมาก็เ ปลี่ย นเป็ นการให้ คาปรึ กษาเชิง เหตุผ ล อารมณ์ และพฤติกรรม
(rational emotive behavior therapy : REBT) เพราะการโต้ แย้ งที่ว่า รูปแบบวิธีการนี ้ก่อให้ เกิด
ความเครี ยดจากปฏิ สัมพันธ์ ซึ่งกันและกันระหว่าง ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม REBT เป็ น
หนึง่ ในวิธีการแรกๆของการให้ คาปรึกษาแบบเน้ นการคิดและพฤติกรรม
แนวคิดสาคัญ
สมมติฐานและแนวคิดพื ้นฐานของ REBT อยู่ภายใต้ ข้อสังเกตที่ว่า ความคิด
ความรู้สึก และพฤติกรรมของคนเรามีความสัมพันธ์ กนั และมีผลต่อกันเสมอ เมื่อบุคคลต้ องเผชิญ
สถานการณ์ที่เลวร้ ายก็จะสร้ างความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านันซึ
้ ่งแน่นอนว่า
มันเป็ นความคิดที่ไม่มีเหตุผล ถ้ าบุคคลคาดหวังที่จะเปลี่ยนแปลงจะต้ อง 1) มีความรู้ว่าจะรับผิดชอบ
ต่อความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองอย่างไร 2) สนใจกับวิธีการที่จะคิด จะรู้สึก และจะ
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แสดงออกเมื่อมีการรบกวนอารมณ์ของตัวเองโดยไม่จาเป็ น และ 3) สัญญากับตัวเองว่าจะตังใจ
้
อย่างมากในการสร้ างการเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวประกอบด้ วย (Ellis, 2004, as
cited in Cory, 2012, pp. 377-379)
1. จุดเริ่ มต้ นของสิ่งรบกวนทางอารมณ์ (Origins of Emotional Disturbance)
เป็ นแนวคิดที่สาคัญของ REBT ที่วา่ บุคคลมักจะถูกรบกวนทางอารมณ์ของตนเองด้ วยการใช้ คาว่า
ควร (Should) ควรจะ (Ought) และคาว่าต้ อง (Must) ที่เป็ นผลมาจากความคิดความเชื่อแบบที่ไม่
สมเหตุสมผล ซึ่งจะนาไปสู่ความรู้สึกวิตกกังวล (Anxiety) ซึมเศร้ า (Depressing) เจ็บปวด (Hurt)
อับอาย (Shame) โกรธเคือง (Rage) และรู้สกึ ผิด (Guilt)
2. ทฤษฎี A-B-C (The A-B-C Theory) ทฤษฎี การบาบัดแบบพิจ ารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (REBT) มองว่าการบาบัดสิ่งรบกวนทางบุคลิกภาพและอารมณ์
เป็ นหัวใจสาคัญ ทฤษฎี A-B-C มองว่าปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบุคคล ที่จุด C (The Emotional
Consequence) หลังจากที่มีเหตุการณ์บางสิ่งมากระตุ้น (Activating Event) ที่จดุ A ซึ่งอารมณ์
เหล่า นัน้ ไม่ใ ช่ผ ลจากเหตุก ารณ์ ที่ ม ากระทบ แต่เ ป็ นผลมาจากระบบความคิด ความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผล (The Belief System) ของบุคคลที่จดุ B
3. การเผชิญหน้ ากับความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล (Confronting
Irrational Beliefs) ผู้นากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (REBT) จะเริ่ มต้ นด้ วย
การสอนทฤษฎี A-B-C ให้ แ ก่ส มาชิก เพื่อให้ เห็นถึงความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลที่เป็ นสิ่งรบกวน
อารมณ์ หรื อพฤติกรรมของพวกเขา จากนัน้ สมาชิกกลุ่ม จึงมี ความพร้ อมที่ จะโต้ แย้ ง (Dispute)
ความคิดความเชื่อเหล่านัน้ เพื่อให้ เกิดรูปแบบการคิดใหม่ที่เป็ นขจัดความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุ
สมผลเดิมซึง่ ไม่เป็ นจริ งและไม่อาจพิสจู น์ได้
เป้าหมายของกลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
เป้าหมายของกลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม คือการช่วย
ให้ สมาชิกกลุ่มใช้ ความยืดหยุ่นแทนการเข้ มงวดแบบที่เป็ นอยู่ เอลลิส (Ellis, 2011, as cited in
Corey, 2012, p. 380) อธิบายว่า 2 เป้าหมายหลักของกลุ่มแบบ REBT คือ การช่วยเหลือสมาชิก
กลุ่มให้ สามารถยอมรับตนเองได้ อย่างไม่มีเงื่อนไข และยอมรับคนอื่นได้ อย่างไม่มีเงื่อนไขเช่นกัน
รวมทังการสอนให้
้
สมาชิกกลุ่มรู้ ถึงวิธีการปรับเปลี่ยนอารมณ์และพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของตน
ไปสูก่ ารมีพฤติกรรมที่สมบูรณ์ และสามารถรับมือกับเหตุการณ์เชิงลบที่อาจต้ องเผชิญในอนาคตได้
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บทบาทหน้ าที่ของผู้นากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
กลุ่ม ฝึ กอบรมแบบพิจ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และพฤติก รรม มี เ ป้าหมาย
สาคัญในการช่วยให้ สมาชิกกลุ่มสามารถนาปรัชญาชีวิตที่สมเหตุสมผลไปใช้ ในชีวิตได้ โดยผู้นา
กลุม่ จะมีหน้ าที่ในการดาเนินกลุม่ ดังนี ้
1. ผู้นากลุม่ จะแสดงให้ สมาชิกกลุ่มเข้ าใจว่า ตัวสมาชิกกลุ่มเองเป็ นผู้สร้ าง
การรบกวนที่ก่อให้ เกิดปั ญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมด้ วยตนเอง
2. ผู้ นากลุ่ ม มี ห น้ าที่ ในการช่วยให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ระบุความเชื่อที่ไม่สมเหตุ
สมผลของตนและท้ าทายความคิดความเชื่อเหล่านัน้ เพื่ อให้ เกิดการปรับปรุ งแก้ ไขและพัฒนา
ความคิดความเชื่อที่สมเหตุสมผลด้ วยตนเองได้
3. ผู้ นากลุ่ ม มีบทบาทหน้ าที่เป็ นผู้สอนจิตวิทยา จึงหลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้ อง
สัมพันธ์กบั สมาชิกมากเกินไปเพื่อไม่ให้ เกิดการพึ่งพิง (Dependency) โดยใช้ การยอมรับอย่างไม่มี
เงื่อนไข (Unconditional Acceptance) ผู้นากลุ่มจะปฏิบตั ิต่อสมาชิกด้ วยความเคารพ ให้ ความ
ร่วมมือ ให้ การส่งเสริม ให้ การสนับสนุน และให้ คาปรึกษาที่ดี
หน้ าที่สาคัญของผู้นากลุ่มคือการช่วยให้ สมาชิกกลุ่ม ได้ ตระหนักว่า การคิด
แบบไร้ เหตุผล เป็ นสาเหตุของการเกิดปั ญหาด้ านอารมณ์ ต้ องช่วยให้ เขาเกิดอารมณ์ที่เหมาะสม
(Appropriate Emotion) และรู้จกั ระงับอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม (Inappropriate Emotion) อารมณ์ที่
เหมาะสม ได้ แก่ ความรัก ความกระตือรื อร้ น เศร้ า ผิดหวัง เสียใจ ด้ านบวก – อารมณ์รัก มีความสุข
กระตอรื อร้ น อยากรู้ อยากเห็น ด้ านลบ – เสียใจ คับข้ องใจ ราคาญ ขุ่นเคือง ซึ่งอารมณ์เหล่านี ้จะ
ผลักดันให้ บุคคลพยายามปรับปรุ ง ต่อสู้ เพื่อเปลี่ ยนแปลงสภาพการณ์ที่ก่อให้ เกิดอารมณ์เหล่านี ้
เช่น พยายามทางานเพิ่มมากขึน้ ส่วนอารมณ์ ที่ไม่เหมาะสม ได้ แก่ การซึม เศร้ า (Depression)
การท้ อ แท้ สิ น้ หวัง (Despair) ความรู้ สึ ก มุ่ง ร้ าย (Hostility) ความรู้ สึก ไร้ ค่า (Worthlessness)
ซึ่งความรู้ สึกเหล่านี ้ไม่ก่อให้ เกิดความพยายามที่จะต่อสู้กับสภาพการณ์ที่ไม่เหมาะสม ดังนันจึ
้ ง
ต้ องช่วยให้ สมาชิกกลุ่มมีความสนใจทังตนเองและผู
้
้ อื่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง พึ่งพาผู้อื่นได้ แค่ในบางครัง้ เท่านันและมี
้
ความมุ่งมั่ นที่จะทาสิ่งที่คิดว่า
สาคัญและให้ ความสนใจ ยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึน้ ทัง้ ของตนเองและผู้อื่นได้ มีความ
ยืดหยุ่นในความคิด และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลอื่น ตลอดจนช่วยเหลือสมาชิก
กลุม่ ให้ มีความมุง่ มัน่ ที่จะทาสิ่งที่คิดว่าสาคัญและให้ ความสนใจ เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มกล้ าเสี่ยงที่จะ
ตัดสินใจ รวมถึงช่วยให้ สมาชิกเกิดความยินดีที่ได้ ใช้ ชีวิต ยอมรับในความสามารถและศักยภาพ
ของตนได้ อย่างสมเหตุสมผล มีความสามารถในการพิจารณาสิ่ง ต่าง ๆ ได้ อย่างรอบคอบ ไม่ยึดถือ
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แค่กฎเกณฑ์ภายนอกในการตัดสินตนเอง เช่น ยึดถือในรางวัลหรื อตาแหน่ง และมีความพึงพอใจ
ในสิ่ ง ที่ ต นเองกระทาได้ โดยใช้ เทคนิคการสอนหรื อการอธิบายโดยตรง (Direct Technique)
เพื่อชี ้แจงให้ สมาชิกกลุ่มได้ แก้ ไขความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลด้ วยการใช้ ตรรกวิทยา (Logic) และ
อาจใช้ เทคนิคการแสดงบทบาทสมมุติหรื อจินตนาการถึงการใช้ เหตุผลและอารมณ์ ของตนเอง
(Rational-Emotion Imagination) ในสถานการณ์ ตา่ ง ๆ ทังนี
้ ้ไม่ควรใช้ เวลามากนักในการฟั งสมาชิก
กลุ่มพูดถึงประสบการณ์ หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น แต่พยายามให้ เขาสรุปเรื่ องราว เพื่อ ไม่ให้ ย ้าคิด
ย ้าทาถึงเรื่ องนันๆ
้ ไม่ควรให้ สมาชิกกลุ่มเก็บกดหรื อปล่อยอารมณ์มากเกินไป แต่พยายามส่งเสริ ม
ให้ ลดความรู้สกึ เหล่านันและขจั
้
ดออกไป
เทคนิคที่สาคัญของกลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
1. การสอน ทฤษฎี A B C (Teaching the A-B-Cs of REBT) เป็ นการสอน
สมาชิกกลุม่ ให้ ร้ ูถึงความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล เช่น การใช้ คาว่า “จะต้ อง” “ควรจะ” และ
“ควรต้ อง” เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ เห็นถึงแนวทางในการประยุกต์ใช้ ทฤษฎี A B C เพื่อจัดการกับ
ปั ญหาที่ต้องพบในชีวิตประจาวัน
2. การโต้ แย้ งความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล (Active Disputing of
Irrational) สมาชิกกลุ่มจะได้ รับการสอนให้ ตรวจสอบ โต้ แย้ งและเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่เข้ มงวด
และรุนแรงเกี่ยวกับตัวพวกเขาเอง เกี่ยวกับคนอื่นๆและเงื่อนไขต่าง ๆ ของชีวิต ผู้นากลุ่มจะแสดง
ให้ สมาชิกกลุ่มเห็นถึงวิธีการในการตรวจสอบความต้ องการของพวกเขา ความเชื่อที่เลวร้ าย และ
ความเชื่อที่จะพาตัวเองหรื อคนอื่นให้ ตกต่าลง
3. การสอนถึงวิธีการจัดการกับสภาวการณ์ของตนเอง (Teaching Coping
Self-statement) สมาชิกกลุ่มจะถูกสอนถึงวิธีการในการกาจัดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลออกไป
ได้ ด้วยเหตุและผลของตนเอง โดยการปรับเปลี่ยนประโยคหรื อภาษาที่เป็ นการทาลายตนเอง ให้
เป็ นการบอกกับตนเองอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทังในรู
้ ปแบบของการพูดและการบอกกับตนเอง
4. การใช้ วิธีทางจิตศึกษา (Psychoeducation Method) ผู้ นากลุ่ ม จะให้
ความรู้ แก่ส มาชิ กกลุ่มเกี่ ยวกับธรรมชาติของปั ญหาของพวกเขา และวิธีการในการจัดการกับ
ปั ญหาเหล่านัน้ ผู้นากลุ่มจะสอนให้ สมาชิกกลุ่มได้ ร้ ูถึ งวิธีที่จะบาบัดตัวเองจนสามารถอธิบายสิ่งที่
จะนาไปใช้ ในปั จจุบนั และอนาคตได้
5. การให้ การบ้ านทางความคิด (Cognitive Homework) เป็ นการบ้ านตาม
แนวทางของการประยุกต์ใช้ ทฤษฎี A B C กับปั ญหาหลากหลายในชีวิตประจาวัน สมาชิกกลุ่มจะ
ได้ รับแบบฟอร์ มที่เรี ยกว่า REBT Self-help Form (แบบประเมินตนเอง REBT) เพื่อให้ บนั ทึก
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ความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของพวกเขาลงไป และให้ สมาชิก โต้ แย้ งความคิดความเชื่อ
เหล่านันด้
้ วยเหตุและผลที่สามารถนามาทดแทนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทาการบันทึกผลที่จะ
เกิดตามมาจากความคิดความเชื่อที่สมเหตุสมผลนันๆ
้
6. การยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Acceptance) ผู้นากลุ่มจะ
สร้ างบรรยากาศของการทางานในกลุ่มด้ วยการมีทัศนคติที่ยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งการยอมรับ
แบบไม่มีเงื่อนไขจะส่งผลให้ สมาชิกรู้ สึกได้ รับการยอมรับ ถึงแม้ ความคิดของเชื่อของแต่ละบุคคล
อาจจะถูกโต้ แย้ งหากเป็ นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล
7. การจินตนาการเชิงเหตุผล-อารมณ์ (Rational-emotive Imagery) หรื อการใช้
เทคนิคการจินตนาการเชิงเหตุผล-อารมณ์ สมาชิกกลุ่มจะถูกถามให้ จินตนาการถึงความผิดพลาด
บางอย่างที่เคยเกิดขึ ้นและเป็ นประสบการณ์ที่เลวร้ ายที่สดุ จากนันจะสอนให้
้
ฝึกตนเองในการสร้ าง
อารมณ์ที่ดีและเหมาะสมขึ ้นมาเพื่อทดแทน สมาชิกต้ องใช้ ความพยายามเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิด
ความเชื่อต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอารมณ์และการแสดงออกได้ อย่างเหมาะสม
8. การใช้ อารมณ์ขนั (Use of Humor) เป็ นการสอนให้ สมาชิกกลุ่มได้ ร้ ูจกั กับ
การหัวเราะต่อความเชื่อที่รบกวนพวกเขา ผู้นากลุม่ จะใช้ อารมณ์ขนั ในการแสดงให้ สมาชิกกลุ่มได้ ร้ ู
ว่า ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลเป็ นเรื่ องที่น่าขบขัน ถึงแม้ ว่าการใช้ อารมณ์ขนั ตังแต่
้ เริ่ มต้ นตอนที่
กลุม่ กาลังเสนอปั ญหาอยูจ่ ะเป็ นเรื่ องที่ไม่เหมาะสม แต่ความไว้ วางใจเป็ นสิ่งที่ต้องมีอยู่อย่างสม่าเสมอ
ควรต้ องรอให้ ถึงเวลาที่สมาชิกพร้ อมที่จะมองเรื่ องราวต่าง ๆ ว่าเป็ นเรื่ องที่ขบขัน และสามารถหัวเราะ
กับมันได้ อย่างสนุกสนานกับพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ ้น
9. การฝึ กเผชิญกับความอาย (Shame Attacking Exercises) เป็ นเทคนิคที่
จะส่งเสริมให้ สมาชิกกลุ่มสามารถยอมรับตนเองได้ สมาชิกจะได้ รับการส่งเสริ มให้ ทาบางสิ่งที่เป็ น
การท้ าทายความกลัวของพวกเขา และใช้ การฝึ กการเผชิญความอายเพื่อสอนให้ ยอมรับการกระทา
บางอย่างทังของตนเองและผู
้
้ อื่น เพื่อเป็ นการเพิ่มแนวทางของการยอมรับตนเอง และสร้ างความ
รับผิดชอบให้ เกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม
10. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ในการแสดงบทบาทสมมติต้อง
ประกอบด้ วยองค์ประกอบทัง้ 3 สิ่งคือ อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เทคนิคที่จะนามาใช้ ฝึกฝน
ให้ สมาชิกกลุ่มได้ ปฏิบตั ิตนและรับมือกับความกลัวได้ โดยใช้ การสลับบทบาท เพื่อให้ ทดลองแสดง
พฤติกรรมใหม่ที่หลากหลาย ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมของตน
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11. การให้ การบ้ าน (Homework Assignment) สมาชิกกลุ่มจะได้ รับการส่งเสริ ม
ให้ ฝึ กปฏิ บตั ิพ ฤติกรรมนอกกลุ่ม โดยผู้นากลุ่ม จะใช้ การมอบหมายการบ้ านให้ สมาชิ กกลับไป
ฝึ กฝน ซึง่ เป็ นอีกแนวทางหนึง่ ที่จะส่งเสริมให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น
12. การเสริ ม แรงและการลงโทษ (Reinforcement and Penalties) ทังการ
้
เสริมแรงและการลงโทษจะถูกใช้ ในการช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกกลุ่ม การเสริ มแรง
อาจเป็ นการอนุญาตให้ สมาชิกได้ เลือกทาในสิ่งที่ชอบ เป้าหมายหนึ่งของกลุ่มแบบ REBT คือการ
สอนให้ แต่ละคนหาวิธีการที่ดีที่สดุ ของตนในการจัดการตนเอง (Self-management) แนวทางการ
ปฏิบตั ขิ องสมาชิกกลุม่ แต่ละคนก็เป็ นเรื่ องที่สาคัญในการประสบความสาเร็จจากการใช้ เทคนิคนี ้
13. การฝึ กทักษะ (Skill Training) การฝึ กทักษะต่าง ๆ ให้ สมาชิกกลุ่มในด้ าน
ที่เขาบกพร่ องเป็ นเทคนิคที่ใช้ กันอย่างยาวนานในการทางานกลุ่ม สมาชิกจะได้ รับโอกาสในการ
เรี ยนรู้และฝึ กฝนทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในช่วงเวลาที่เข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรม
และได้ รับการส่งเสริมให้ เรี ยนรู้ทกั ษะต่าง ๆ โดยการเข้ าร่วมในกลุม่ และฝึ กฝนเพิ่มหลังจากเข้ าร่วมกลุม่
2.6.1.2 ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบวิเคราะห์ การติดต่ อสัมพันธ์ (Transactional
Analysis Counseling Theory)
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ได้ รับการพัฒนาโดย
อีริค เบิร์น (1961) โดยมีแนวคิดพื ้นฐานของทฤษฎีว่า สิ่งที่บคุ คลเป็ นอยู่ในปั จจุบนั เป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต แต่บคุ คลก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการเปิ ดเผยตนเองที่แท้ จริ งหรื อค้ นหา
ความเป็ นตัวเอง (Autonomy) ให้ พบ เนื่องจากบุคคลที่ค้นพบตัวเองจะเป็ นผู้ที่มีศกั ยภาพในด้ าน
การรับรู้ (Awareness) มีลกั ษณะของความเป็ นธรรมชาติ (Spontaneity) มีความยืดหยุ่น (Flexibility)
และมีความใกล้ ชิดสนิทสนมกับผู้อื่น (Intimacy) (Corey, 2012, p. 323)
แนวคิดสาคัญ
การวิ เ คราะห์ สัม พัน ธภาพระหว่า งบุค คลเป็ นแนวคิด ที่ เ น้ น ลัก ษณะของ
บุคลิกภาพ ด้ านการคิด การรู้สกึ และการแสดงพฤติกรรม โดยมุง่ เน้ นการเพิ่มการตระหนักรู้ เพื่อให้
สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการตัดสินใจ และสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองใหม่ได้
ด้ วยตนเอง โดยมีพื ้นฐานความเชื่อที่ว่าบุคคลมีคณ
ุ ค่า ตัวตนและบุคลิกภาพของบุคคลสามารถ
พัฒนาได้ จากการค้ นพบตัวเอง จนเกิดการตระหนักรู้ และมีสภาวะตัวตนที่เหมาะสมจนสามารถ
ขจัดปั ญหาในการติดต่อสัมพันธ์กบั ผู้อื่นได้ ซึง่ มีแนวคิดสาคัญ ได้ แก่
1. แนวคิดเกี่ยวกับสภาวะตัวตน (Ego Stage) สภาวะตัวตนของบุคคลจะ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์และเวลา โดยมีการเปลี่ยนแปลงใน 3 ลักษณะ คือ

66
1) สภาวะตัวตนแบบพ่อแม่ (Parent Ego State: P) มีการแสดงออกใน
สภาวะตัวตนที่ประกอบด้ วยเรื่ องของค่านิยม คุณธรรม ความเชื่อสาคัญๆ ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่ได้ รับ
จากครอบครัวตังแต่
้ วยั เด็ก ทาให้ เกิดการสังเกตและจดจา เมื่อโตเป็ นผู้ใหญ่ ก็จะแสดงพฤติกรรม
ดังกล่าวโดยไม่ร้ ูตวั แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1.1) พ่ อ แม่ นักควบคุม (Controlling Parent) หมายถึง บุคคลที่มี
สภาวะตัวตนแบบผู้ควบคุม ใช้ การสัง่ การบังคับ การวิพากษ์วิจารณ์ และตาหนิบคุ คลอื่น
1.2) พ่อแม่ผ้ ดู แู ลเอาใจใส่ (Nurturing Parent) หมายถึง บุคคลที่มี
สภาวะตัวตนแบบผู้ที่มีความเมตตากรุ ณา รักใคร่ ห่วงใย อ่อนโยน ให้ การสนับสนุน ช่วยเหลือ
เห็นอกเห็นใจ ยอมตามใจ และมีเมตตาต่อผู้อื่น
2) สภาวะตัวตนแบบผู้ใหญ่ (Adult Ego State: A) มี การแสดงออกใน
สภาวะตัวตนลักษณะตรงไปตรงมา มีเหตุผลข้ อเท็จจริ ง ไม่ใช้ อารมณ์หรื อความเห็นส่วนตัว จะมี
พัฒ นาการทางพฤติกรรมตัง้ แต่วัยเด็ก โดยเปรี ยบเที ยบการกระทาของตนกับสิ่ง ที่ พ่อแม่ห้าม
จนพบว่าอะไรควรทา และอะไรที่ไม่ควรทา บุคคลในสภาวะนี ้จะอยู่ในขันของการคิ
้
ดในสิ่งที่เป็ น
ปั จจุบนั และใช้ สภาวะนี ้เพื่อรวบรวมข้ อมูล ไม่ใช้ อารมณ์ และทางานกับปั จจัยภายนอกตามความ
เป็ นจริงของแต่ละบุคคล
3) สภาวะตัวตนแบบเด็ก (Child Ego State: C) มีการแสดงออกใน
สภาวะตัวตนที่เป็ นพื ้นฐานดังเดิ
้ มและมีความเป็ นธรรมชาติมากที่สดุ คนเรามักจะใช้ สภาวะนี ้เพื่อ
รักษาสัมพันธภาพให้ ยงั่ ยืน สภาวะของความเป็ นเด็กประกอบไปด้ วยอารมณ์ แรงกระตุ้น และการ
กระทาที่เป็ นธรรมชาติ รวมไปถึงการบันทึกประสบการณ์ในอดีตที่ผา่ นมา แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
3.1) เด็ ก ที่ เ ป็ นธรรมชาติ (Natural Child) หมายถึ ง บุคคลที่
มีสภาวะตัวตนแบบธรรมชาติของเด็ก ผู้เป็ นที่รัก ร่าเริง มีชีวิตชีวา และ น่าเอ็นดู แต่ก็อาจจะหุนหัน
พลันแล่นเมื่อรู้สกึ ว่าไม่ปลอดภัย
3.2) เด็กที่ปรับตัว (Adapt Child) หมายถึง บุคคลที่มีสภาวะตัวตน
แบบที่ใช้ การแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ทางสังคม เพื่อให้ ได้ รับการยอมรับและ
เอ็นดูจากผู้อื่น แต่ก็อาจจะแสดงออกมากไป ยอมแพ้ ผ้ ทู ี่เหนือกว่า และไม่เห็นคุณค่า ราคา หรื อ
ศักดิ์ศรี ในตนเอง นักบาบัดตามแนวทางวิเคราะห์สัมพันธภาพบางคนได้ รวมลักษณะของความ
กระด้ างกระเดื่องไว้ ในสภาวะตัวตนแบบนี ้ด้ วย
2. ตาแหน่งชีวิต (Life Position) ตาแหน่ง ชี วิตเป็ นมุม มองที่บคุ คลมีตอ่
ตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็ นผลมาจากประสบการณ์วยั เด็ก ที่เป็ นสิ่งกาหนดตาแหน่งของชีวิตว่าตนเอง
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และผู้อื่น ควรอยู่ใ นตาแหน่ง ชี วิ ตไหนซึ่ง มี ผลต่อ การติดต่อสัม พันธ์ กับบุคคลอื่ น ซึ่ง ทฤษฎี การ
วิเคราะห์สมั พันธภาพได้ นิยามตาแหน่งของชีวิตไว้ 4 ตาแหน่ง ดังนี ้
1) ตาแหน่งชี วิ ต แบบฉันก็ดี คุณก็ดี (I’m OK – You’re OK) เป็ น
ความเชื่อของบุคคลที่มีตอ่ ค่านิยมพื ้นฐาน คุณค่า และ ศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นมนุษย์ บุคคลที่อยู่ใน
ตาแหน่งชีวิตนี ้จะมีทศั นคติของความไว้ เนื ้อเชื่อใจและเปิ ดเผย เต็มใจที่จะเป็ นทังผู
้ ้ ให้ และผู้รับ และ
ยอมรับบุคคลอื่นในสิ่งที่เขาเป็ น ในตาแหน่งชีวิตนี ้ไม่มีผ้ แู พ้ มีเพียงแค่ผ้ ชู นะเท่านัน้
2) ตาแหน่ง ชี วิตแบบฉันดี คุณไม่ดี (I’m OK – You’re not OK) เป็ น
ตาแหน่งของบุคคลที่มองว่าปั ญหาเกิดขึน้ จากผู้อื่น และใช้ การตาหนิ กดขี่ และวิพากษ์ วิจารณ์
เป็ นเกมที่เ สริ มแรงด้ วยการยืนยันในตาแหน่งชีวิตของตนว่าดี และการแสดงความโกรธ มีท่าที
รังเกียจ และดูถูกดูแคลนผู้อื่น ทาให้ ผ้ ูอื่นกลายเป็ นแพะรับบาปที่อยู่ในตาแหน่งชีวิตที่ไม่ดี ทาให้
ผู้อื่นรู้สกึ ตกเป็ นเบี ้ยล่างเพราะต้ องการรักษาควาถูกต้ องของตนเองไว้
3) ตาแหน่งชีวิตแบบฉันไม่ดี คุณดี (I’m not OK – You’re OK) เป็ น
ตาแหน่งของความเศร้ า บุคคลที่อยู่ในตาแหน่งนี ้จะรู้ สึกว่าตนเองไม่มี อานาจเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ผู้อื่น ต้ องคอยตอบสนองความต้ องการของคนอื่นและรู้สกึ ว่าตนเองตกเป็ นเหยื่อ
4) ตาแหน่งชีวิตแบบฉันไม่ดี คุณไม่ดี (I’m not OK – You’re not OK)
เป็ นความรู้สกึ ของการหมดสิ ้นที่เป็ นตาแหน่งชีวิตที่ไร้ ประโยชน์และสิ ้นหวัง บุคคลที่อยู่ในตาแหน่ง
ชีวิตนี ้จะหมดความสนใจในชีวิตและมองโลกว่าเป็ นสถานที่ตกต่าและชีวิตก็ปราศจากพันธสัญญา
ใดๆ ไม่ ส ามารถอยู่กับ โลกของความเป็ นจริ ง ได้ อาจมี พ ฤติ ก รรมถดถอยและมี รู ป แบบของ
พฤติกรรมที่ไม่ปกติ ซึง่ เป็ นผลให้ เกิดอันตรายหรื ออาจถึงแก่ความตายของตนเองหรื อผู้อื่นได้
3. เกมชีวิต (Game) เกมชีวิตเป็ นรูปแบบการติดต่อสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความใส่ใจระหว่างคนสองคนหรื อมากกว่านัน้ เกมนี ้จะดาเนินไปตลอดการมีสมั พันธภาพและยุติ
ลงด้ วยผลลัพธ์ในทางลบ ซึง่ เกมประกอบด้ วยการสื่อสาร 3 ระดับ ได้ แก่
1) การสื่อสารแบบสอดคล้ อง (Complementary Transactions) คือ
การสื่อสารที่ไม่มีสิ่งซ่อนเร้ นในจิตใจ เป็ นไปตามความคาดหวังของทังสองฝ่
้
าย
2) การติดต่อสื่อสารแบบซ่อนเร้ น (Ulterior Transactions) คือ การสื่อสาร
ที่มีการซุกซ่อนวาระซ่อนเร้ นไว้ มีการแอบแฝง ไม่จริ งใจ เป็ นการสื่อสารระดับหนึ่งแต่สื่อ ความหมาย
โดยการส่งข้ อความอีกระดับหนึง่
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3) การสื่อสารที่มีผลในทางลบหรื อการสื่อสารแบบขัดแย้ ง (Crossed
Transactions) คือการสื่อสารที่ได้ รับผลการตอบสนองอย่างที่ไม่คาดหวัง ถือเป็ นการสรุปเกมและ
เป็ นเป้าหมายที่แท้ จริงของเกม ผู้ที่เล่นเกมมักต้ องการสิ่งตอบแทนจากเกมนันๆ
้
ลักษณะของการเล่นเกมชีวิตประกอบด้ วยผู้เล่นเกม 3 สถานะคือ ผู้เป็ น
เหยื่อ (Victim) ผู้กล่าวหา (Persecutor) และ ผู้ช่วยเหลือ (Rescuer) สามารถอธิบายได้ ด้วยละคร
รูปสามเหลี่ยม (Drama Triangle) ของคาร์ ปแมน (Karpman)
Victims

Rescuer

Persecutor

ภาพประกอบ 4 ละครรูปสามเหลี่ยมของคาร์ ปแมน
ที่มา : ศิริบรู ณ์ สายโกสุม (Karpman, 1968, อ้ างถึงใน ศิริบรู ณ์ สายโกสุม, 2555, น. 162)
ก. ผู้เป็ นเหยื่อ (Victim) เป็ นผู้บริ สทุ ธิ์ ทาตัวให้ ผ้ อู ื่นช่วยเหลือ ใช้ การ
พึง่ พาผู้อื่น ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และรู้สกึ ตนเองไม่มีพลังทีจะนามาใช้ ในการเปลี่ยนแปลง
ข. ผู้กล่าวหา (Persecutor) ผู้ที่เป็ นสาเหตุของปั ญหา มักตาหนิ ชอบ
จับผิดวิพากษ์วิจารณ์ และควบคุมคนอื่น
ค. ผู้ช่วยเหลือ (Rescuer) ผู้ ที่ แ สร้ งทาเป็ นช่วยเหลือเพื่อแก้ ปัญหา
วุน่ วายเรื่ องของผู้อื่น มักจะปกป้องผู้ที่เป็ นเหยื่อเพื่อให้ ตนเองเกิดความรู้สกึ ที่ดี
ในละครรู ป สามเหลี่ ย มจะมีการสับเปลี่ยนตัวละครอยู่ 3 บทบาท จาก
ตาแหน่งหนึง่ ไปยังอีกตาแหน่งหนี่ง ซึง่ คนเราจะมีการสับเปลี่ยนบทบาทเหล่านี ้ตามประสบการณ์ที่
เคยได้ รับจากช่วงเวลาตอนต้ นของชีวิต
4. การใส่ใจ (Strokes) แนวคิดพื น้ ฐานของวิธีการวิเคราะห์สมั พันธภาพ
คือการที่ บุคคลมี ความต้ องการที่ จะได้ รับความใส่ใจทัง้ ในด้ านร่ างกายและจิ ตใจ เพื่อเป็ นการ
พัฒ นาความรู้ สึกของการไว้ เ นื อ้ เชื่ อใจและเป็ นรากฐานส าหรั บการรักตนเอง ซึ่งการใส่ใจเป็ น
รูปแบบของการยอมรับและใช้ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น บุคคลที่ขาดการใส่ใจตังแต่
้ วยั เด็กก็จะ
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แสวงหาการใส่ใจอย่างมากเมื่อเติบโตขึ ้น จนอาจจะต้ องการได้ รับความใส่ใจจากผู้ อื่นตลอดเวลา
และอาจมีผลทาให้ เกิดพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาได้ การใส่ใจสร้ างขึ ้นได้ ทงในรู
ั ้ ปแบบของภาษาหรื อ
อวัจนภาษา มีทงการใส่
ั้
ใจแบบมีเงื่อนไขและการใส่ใจแบบไม่มีเงื่อนไข ซึง่ เป็ นไปได้ ทงในทางบวก
ั้
และลบ การใส่ใจทางบวก (Positive strokes) มีลกั ษณะของความอบอุ่น เป็ นมิตร หรื อแสดงออก
ถึง ความสนใจด้ วยคาพูด การมอง การยิม้ การสัม ผัส หรื อการแสดงออกที่ มีผลต่อการพัฒ นา
สุขภาพจิตของคนเรา สาหรับการใส่ใจทางลบ (Negative strokes) ถึงแม้ จะมีผลกระทบในทางลบ
แต่ก็สามารถนามาใช้ ได้ ในเวลาที่เราต้ องการตังข้
้ อจากัดบางสิ่ง โดยทัว่ ไปการใส่ใจในทางลบคือ
แนวทางในการให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่บุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขา ด้ วยการกล่าวโทษ ตาหนิ
ดูห มิ่ น หรื อ ใช้ ก ารลงโทษทางกาย แต่อ ย่ า งไรก็ ต ามการให้ ค วามใส่ใ จในทางลบก็ เ ป็ นสิ่ ง ที่
น่าพึงพอใจและมีผลต่อพัฒนาการของบุคคลได้ มากกว่าการไม่ให้ ความใส่ใจเลย
เป้าหมายของกลุ่มแบบวิเคราะห์ การติดต่ อสัมพันธ์
เป้ าหมายที่ เ ฉพาะเจาะจงของการด าเนิ น กลุ่ม แบบวิ เ คราะห์ ก ารติ ด ต่อ
สัมพันธ์ คือ การช่วยให้ สมาชิ กกลุ่มมี ความสามารถในการขจัดความยุ่ง ยากหรื อปั ญหาในชีวิต
เพื่อให้ ดาเนินชีวิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ช่วยให้ สมาชิกกลุ่มได้ หลุดพ้ น จากการมีบคุ ลิกภาพที่ไม่เหมาะสม ที่เกิด
จากการใช้ สภาวะตัวตนต่าง ๆ ได้ แก่ ความเป็ นพ่อแม่ ความเป็ นผู้ใหญ่ และความเป็ นเด็ก โดย
สามารถปรับเปลี่ยนสภาวะตัวตน (Ego State) ของตนเองได้ ตามความเหมาะสม
2. ช่วยให้ สมาชิก กลุ่ม ได้ หลุดพ้ นจากตาแหน่งชีวิต (Life Position) ที่ไม่
เหมาะสม ให้ เข้ าสูก่ ารมีตาแหน่งชีวิตที่หมาะสม คือ ตาแหน่งชีวิตฉันดี เธอดี (I am OK-You are OK)
3. ช่วยให้ สมาชิกกลุ่มเป็ นตัว ของตัวเอง รู้จกั ใช้ การคิดอย่างมีเหตุมีผล และ
เข้ าใจตัวเองอย่างตรงตามความเป็ นจริง
4. ช่วยในการปรับโครงสร้ างบุคลิกภาพของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้ หลุดพ้ นจาก
ปั ญหาต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิต
บทบาทของผู้นากลุ่มแบบวิเคราะห์ การติดต่ อสัมพันธ์
บทบาทหน้ าที่ของผู้นากลุ่มแบบวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์คือ การให้ ความ
สาคัญกับการพัฒนาการตระหนักรู้ทางอารมณ์และสติปัญญาของสมาชิกกลุ่ม ผ่านการอธิบายถึง
แนวคิดต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์บทชีวิต การวิเคราะห์ตาแหน่งของชีวิต และอื่นๆ โดยผู้นากลุ่มจะ
มี ห น้ า ที่ ส าคัญ ในการเป็ นผู้ฟั ง สัง เกต และวิ เคราะห์ บทบาทของสมาชิ ก กลุ่ม มี ห น้ า ที่ ใ นการ
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เอื ้ออานวยให้ เกิดกระบวนการกลุ่มโดยเน้ นถึงความสัมพันธ์ที่เสมอภาคและสอดคล้ องกันระหว่าง
ผู้นากลุม่ กับสมาชิกกลุม่
ผู้น ากลุ่ม จะเอื อ้ อ านวยให้ ส มาชิ ก กลุ่ม มี ค วามเข้ า ใจในเหตุผ ลของการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของตน จนมองเห็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ โดยผู้นา
กลุ่มจะให้ ความเชื่อมัน่ แก่สมาชิกในการเลือกใช้ สภาวะตัวตนที่เหมาะสม เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยน
ทางพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวิตของตน
เทคนิคสาคัญของกลุ่มแบบวิเคราะห์ การติดต่ อสัมพันธ์
1. การถาม (Interrogation) เป็ นวิธีการที่ผ้ นู ากลุ่มจะได้ ข้อมูลเฉพาะข้ อมูลที่
สาคัญๆเกี่ยวกับเรื่ องราวของสมาชิกกลุ่ม และสมาชิกกลุม่ ต้ องใช้ สภาวะความเป็ นผู้ใหญ่ในการเท่านัน้
2. การอธิ บาย (Explanation) เป็ นวิธีการที่ผ้ ูนากลุ่มต้ องการจะให้ สมาชิกกลุ่ม
ทราบว่าเพราะอะไรสมาชิกกลุ่มจึงมีพฤติกรรมอย่างที่กาลังเป็ นอยู่ เพื่ อให้ สมาชิกกลุ่มได้ เข้ าใจ
พฤติกรรมของตนเองอย่างถูกต้ องชัดเจนขึ ้น และต้ องอธิบายโดยใช้ การสื่อสารจากสภาวะความ
เป็ นผู้ใหญ่ของผู้นากลุม่ ไปสูส่ ภาวะความเป็ นผู้ใหญ่ของสมาชิกกลุม่
3. การยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย (Illustration) เป็ นวิธีการที่จะช่วยลด
ความเครี ย ดในขณะที่ ผ้ ู น ากลุ่ ม สอนหรื อ อธิ บ าย โดยใช้ การยกตัว อย่ า ง หรื อ การอธิ บ าย
เปรี ยบเทียบ
4. การยืนยัน (Confirmation) เป็ นวิธี การที่จะนามาใช้ เมื่อต้ องใช้ การเผชิญหน้ า
และยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเพื่อให้ ประสบความสาเร็จ
โดยหลักการทฤษฎีนี ้เชื่อว่าอดีตเป็ นที่มาแห่งบุคลิกภาพแต่บคุ คลก็สามารถเลือก
ตัดสินใจได้ ว่าจะเป็ นคนประเภทใด หรื อจะทาอะไรต่อไปในอนาคต ดังนันจุ
้ ดมุ่งหมายในเข้ ากลุ่มคือ
การทาให้ สมาชิกกลุม่ มีสภาพแห่งตนที่สมบูรณ์และเหมาะสมในแบบที่ตนเลือก ผู้นากลุ่มจึงต้ องใช้
วิธีการวิเคราะห์และป้อนกลับข้ อมูลให้ สมาชิกได้ ร้ ูถึงชนิดของการติดต่อสัมพันธ์ที่ตนเกี่ยวข้ อง
2.6.2 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาที่เน้ นอารมณ์ และความรู้ สึก
เป็ นแนวทางในการให้ ค าปรึ ก ษาเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึน้ ในระดับ อารมณ์
ความรู้สึก อันเนื่องมาจากสาเหตุสาคัญหลายประการ เช่น การไม่สอดคล้ องกันระหว่างตนที่แท้ จริ ง
(Real self) ตนที่ตนเองรับรู้ (Perceived self) และ ตนในอุดมคติ (Ideal self) ที่ส่งผลให้ บคุ คล
มองตนเองและเข้ าใจตนเองผิดไปจากความเป็ นจริ ง บุคคลที่มีปัญหาในระดับนีม้ กั จะปล่อยให้
ประสบการณ์ในอดีต บัน่ ทอนกาลังใจในการดาเนินชีวิต จนหมดกาลังใจและอาจมีผลต่อปั ญหา
ทางจิตใจได้ (พงษ์พนั ธ์ และ วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา, 2557, น. 44) ซึง่ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาที่เน้ น
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อารมณ์และความรู้ สึก ที่นามาบูรณาการร่ วมกับกลุ่มฝึ กอบรม คือ ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบ
ยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบภวนิยม ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบเกสตัลท์
มีรายละเอียดดังนี ้
2.6.2.1 ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์ กลาง (Person Centered
Counseling Theory)
ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบยึดบุค คลเป็ นศูนย์กลางเป็ นวิธีการที่ ได้ รับการ
พัฒนาขึน้ โดย คาร์ ล โรเจอร์ (Carl Rogers) ในช่วงแรกถูกเรี ยกว่า การบาบัดแบบยึดผู้รับการ
บาบัดเป็ นศูนย์กลาง (Client-centered therapy) ต่อมาพัฒนาเป็ น การยึดผู้รับคาปรึ กษาเป็ น
ศูน ย์ ก ลาง (Client-centered) หรื อ การยึด บุค คลเป็ นศูนย์ ก ลาง (Person-Centered) (NelsonJones, 2015, p. 89) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แนวคิดที่สาคัญ
คอเรย์ (Corey, 2012, pp. 253-268) ได้ อธิบายถึงแนวคิดที่สาคัญของกลุ่ม
ตามแนวทางของทฤษฎีการให้ การปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ไว้ ดงั นี ้
ประการที่ 1 ความไว้ วางใจในกระบวนการกลุ่ม (Trust in the Group Process)
แนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีการให้ การปรึ กษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลางมีความเชื่อว่าบุคคลมี
ความสามารถที่จะแก้ ไขปั ญหา หรื อตัดสินใจด้ วยตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนันบุ
้ คคลจึงมี
ศักยภาพที่ดีและมีแนวโน้ ม ที่จะพัฒนาตนเองได้ ภายใต้ บรรยากาศของกลุ่มที่มีการยอมรับและ
ไว้ วางใจซึง่ กันและกัน
ประการที่ 2 เงื่อนไขในการให้ คาปรึกษาเพื่ อ ความเจริ ญ งอกงาม (The
Therapeutic Conditions for Growth) พื ้นฐานที่สาคัญประการหนึ่งของทฤษฎีการให้ การปรึกษา
แบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ดังที่โรเจอร์ (Rogers) ได้ กล่าวไว้ ว่า บุคคลมีทรัพยากรมากมายใน
ตัวเองที่จะนามาใช้ ในการทาความเข้ าใจและสร้ างอัตมโนทัศน์ใหม่ของตน รวมถึงทัศ นคติพื ้นฐาน
และพฤติก รรมการน าตนเอง ที่ ส ามารถน ามาพัฒ นาให้ เ กิ ด ขึน้ ได้ ถ้ า อยู่ภ ายใต้ บ รรยากาศที่
เอื ้ออานวยต่อทัศนคติทางจิตใจ สิ่งเหล่านี ้เป็ นปั จจัยสาคัญในการนาพาบุคคลไปสู่ความเจริ ญ
งอกงาม ซึง่ เงื่อนไขหลักที่จาเป็ นสาหรับผู้ให้ คาปรึกษาในการนาไปประยุกต์ใช้ กบั กลุ่มมี 3 ประการ
สาคัญ ประกอบด้ วย
1. ความจริงใจ (Genuineness หรื อ Congruence) หมายถึง ความจริ งใจ
ของผู้เอื ้ออานวยหรื อผู้นากลุ่มที่จะต้ องมีการตระหนักรู้ ในตนเอง การยอมรับในตนเอง และความ
ไว้ วางใจในตนเอง ซึง่ สิ่งเหล่านี ้จะทาให้ ผ้ นู ากลุ่มสามารถสร้ างความเข้ าใจและสร้ างความสัมพันธ์
ที่ดีกบั สมาชิกในกลุม่ ได้
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2. การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Positive
Regard and Acceptance) หมายถึง ทัศนคติที่ดีของผู้เอื ้ออานวยหรื อผู้นากลุ่มที่จะนามาใช้ ใน
การยอมรับและให้ ความสนใจต่อสมาชิกกลุ่ม ด้ วยการมีทศั นคติของการดูแลในรูปแบบที่ไม่ใช่การ
เป็ นเจ้ าของ มีความอบอุ่นที่แสดงออกทางอากัปกิริยา การประสานสายตา น ้าเสียงและสีหน้ าใน
การสนทนา
3. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการร่วม
เข้ าใจในเรื่ องราวและความรู้ สึกของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งผู้เอื ้ออานวยหรื อผู้นากลุ่มจะแสดงความเห็น
อกเห็นใจแก่กลุ่มได้ โดยการทาความเข้ าใจ ให้ ความสนใจ และสัมผัสถึงอารมณ์ ความรู้ สึกของ
สมาชิกกลุ่มได้ อย่างถูกต้ อง และมีความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งในประสบการณ์ทางเรื่ องราวและความรู้ สึก
ของสมาชิกกลุม่
เป้าหมายของกลุ่มแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์ กลาง
โรเจอร์ (Rogers, 1987, as cited in Corey,2012, p. 274) กล่าวถึง ผลลัพ ธ์
ของประสบการณ์ กลุ่มแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์ กลางว่า จะมี การเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึน้ ภายในตัว
บุคคลที่ประสบความสาเร็ จในการเข้ าร่วมกลุ่ม สมาชิกกลุ่มจะเปิ ดเผย ซื่อสัตย์ เรี ยนรู้ที่ จะสารวจ
ความรู้ สึกและความต้ อ งการของตนเอง จนมี ความเข้ าใจและตระหนักรู้ ในตนเองเพิ่ม ขึน้ จน
สามารถเลือกแนวทางที่พฒ
ั นาให้ เกิดความเจริญงอกงามในตนเองได้
บทบาทหน้ าที่ของผู้นากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์ กลาง
โรเจอร์ (Corey, 2008, p. 256) ได้ กล่าวถึง บทบาทของผู้นากลุ่ม แบบยึด
บุคคลเป็ นศุนย์กลางไว้ วา่ มีหน้ าที่เป็ นผู้เอื ้ออานวย (Facilitator) ที่ต้องมีบทบาทหน้ าที่ตอ่ กลุ่ม ดังนี ้
1. ผู้นากลุ่ม ต้ องเชื่อมั่น ในกระบวนการกลุ่ม และเชื่อว่ากลุ่มจะสามารถ
เดินหน้ าต่อไปได้ โดยปราศจากการแทรกแซง
2. ผู้นากลุม่ มีหน้ าที่รับฟั งสมาชิกด้ วยความละเอียดอ่อนและระมัดระวัง
3. ผู้นากลุ่ม จะทาทุกสิ่ง ที่เป็ นไปได้ เพื่อ สร้ างบรรยากาศของความ
ปลอดภัย ทางจิตใจสาหรับสมาชิกกลุม่
4. ผู้นากลุ่มจะใช้ ความพยายามในการเข้ าใจอย่างเห็นอกเห็นใจ และให้ การ
ยอมรับในความเป็ นปั จเจกบุคล และความเป็ นกลุม่ โดยไม่ใช้ การผลักดันกลุม่ จนมากเกินไป
5. ผู้นากลุ่ม จะดาเนินการในแต่ละช่วงเวลาให้ เป็ นไปตามประสบการณ์
และความรู้สกึ ของพวกเขา โดยอยูก่ บั ความเป็ นปั จจุบนั ณ เวลานัน้
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6. ผู้นากลุม่ สามารถให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่สมาชิกได้ ถ้าหากมีความเหมาะสม
สามารถท้ าทายสมาชิกกลุม่ เกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างของพวกเขา และควรหลีกเลี่ยงการตัดสิน
การเปรี ยบเทียบ หรื อการพูดถึงการที่พวกเขาได้ รับผลกระทบจากพฤติกรรมอื่นๆ
เทคนิคที่สาคัญของกลุ่มแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์ กลาง
เทคนิคสาคัญในการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ได้ แก่
1. การฟั งอย่างใส่ใจ (Active listening) เป็ นการฟั งอย่างใส่ใจทังของผู
้
้ นากลุม่
และสมาชิกกลุ่ม เพื่อรับรู้ ถึงความคิด อารมณ์ ความรู้ สึกของผู้พูด รวมถึงความรู้ สึกที่อยู่ ภายใต้
ภาษาพูดและภาษาท่าทางที่แสดงออกมา (Jacobs, Masson, & Harvill, 2009, p. 121; Corey, 2008,
p. 23) โดยไม่ใช้ การประเมินว่าสิ่งที่ได้ ยินนันดี
้ หรื อไม่ดี เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม และใช้ วิธีการตอบ
รับอย่างเหมาะสม
2. การฟั งด้ วยความเห็นอกเห็นใจ (Listening with Empathy) เป็ นเทคนิค
สาคัญ ที่ ผ้ ูนากลุ่มจะใช้ ในการทาความข้ าใจความรู้ สึกจากคาพูดของสมาชิ ก เพื่ อให้ เข้ าใจใน
อารมณ์ และเรื่ องราวที่มีอยู่ได้ อย่างถูกต้ อง ว่าสมาชิกผู้นนก
ั ้ าลังมีปัญหาอะไร กาลังคิดอะไรหรื อ
รู้สึกอะไรในสถานการณ์นนั ้ เป็ นการร่ วมรับรู้ การตัดสินใจของสมาชิกและยอมรับการตัดสินใจนัน้
อย่างไม่มีเงื่อนไข ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ (Thompson, 2003, p. 276)
2.1 ฟั งเพื่อให้ ได้ รับรู้ ถึงเรื่ องราวและความรู้ สึก ด้ วยการฟั งนา้ เสียง
และพิจารณาภาษาท่าทางที่เกิดขึ ้น
2.2 รับรู้ ถึงความรู้สึกของผู้พูด โดยสามารถระบุได้ ว่าได้ ยินอะไรจาก
การพูดของเขา เช่น น ้าเสียงของคุณดูเหมือนคุณกาลังโกรธ
2.3 ทาความชัดเจนกับความรู้ สึดด้ วยการใช้ คาพูด “ฉันได้ ยินสิ่ง ที่
บอกว่าคุณกาลังรู้สกึ บางอย่าง..หรื อ..คุณพอจะยกตัวอย่างให้ ฉนั ฟั งได้ ไหม”
2.4 ตรวจสอบโดยใช้ การพูดที่ว่า “ลองฟั งดูนะ ถ้ าฉันเข้ าใจถูกต้ องว่า
สิ่งที่คณ
ุ กาลังจะพูดคือ…”
3. การสะท้ อนความรู้ สึก (Reflection) เป็ นเทคนิคที่ผ้ นู ากลุ่มแสดงออกถึง
การรับรู้และเข้ าใจในเรื่ องราวหรื อความรู้สึก หรื อทังสองสิ
้
่งที่สมาชิกแสดงออกมาทังภาษาพู
้
ดและ
ภาษาท่าทาง เพื่ อให้ สมาชิกตระหนักในสิ่ง ที่เขากาลังพูดหรื อกาลังรู้ สึกในขณะนัน้ โดยใช้ การ
สื่อสารตอบรั บอย่างเหมาะสม อาจจะสะท้ อนความรู้ สึกไปยัง สมาชิกกลุ่มบางคน หรื อสะท้ อน
ความรู้ สึกไปยังสมาชิกทังกลุ
้ ่มหากกลุ่มนันมี
้ ประสบการณ์ในเรื่ องราวเดียวกัน (Jacobs et al.,
2009, p. 122)
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4. การยอมรั บอย่างไม่มี เงื่ อนไข (Acceptance/Unconditional positive
regard) เป็ นเทคนิคที่ผ้ นู ากลุม่ และสมาชิกกลุม่ ทุกคนให้ การยอมรับซึ่งกันและกันในสิ่งที่ทกุ คนเป็ น
โดยไม่มีข้อโต้ แย้ งและไม่มีเงื่อนไขในการยอมรับ การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขนี ้สามารถแสดงออก
ได้ ด้วยการตอบรับทางภาษาพูด ภาษาท่าทาง การประสานสายตา สีหน้ า และน ้าเสียงที่ใช้ ในการ
สนทนา (Corey, 2008, p. 251)
5. การตังค
้ าถาม (Questioning) เป็ นเทคนิคที่จาเป็ นและสาคัญในการ
ดาเนินการกลุ่ม (Posthuma, 2002; Corey & Corey, 2005; Trotzer, 2006, as cited in Jacobs
et al., 2009, p. 123) ที่ผ้ นู ากลุ่มใช้ เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ บอกเล่าเรื่ องราวหรื อความรู้สึกที่มีอยู่
โดยสมาชิกกลุ่มจะยินดีและเต็มใจในการบอกเล่าเรื่ องราวเหล่านัน้ วัตถุประสงค์ของการใช้ คาถามคือ
เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ ตระหนักถึงเรื่ องราวและอารมณ์ความรู้สึกของตนเองตามความเป็ นจริงที่ เกิดขึ ้น
ดัง นัน้ ผู้น ากลุ่ม จึง ต้ อ งคานึง ถึ ง เทคนิ คและวิธี การในการใช้ กลุ่ม แบบยึด
บุค คลเป็ นศูน ย์ ก ลาง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุด ต่อ สมาชิ ก กลุ่ม โดยต้ อ งให้ ค วามส าคัญ กับ
การติดตามเนื ้อหาเรื่ องราวและอารมณ์ความรู้สกึ ของสมาชิกกลุ่ม เทคนิคในการสร้ างสัมพันธภาพ
จึงควรนามาใช้ โดยต้ องรู้จงั หวะในการให้ ข้อมูล ไม่ทาให้ สมาชิกกลุ่มสะเทือนใจ หรื อทาให้ สมาชิก
กลุ่มสร้ างกลไกการป้องกันตัว ใช้ วิธีการการฟั งอย่างเข้ าใจ จะทาให้ สมาชิกกลุ่มเปิ ดเผยมากขึน้
ควบคู่ไ ปกับการให้ ข้อมูล รวมถึง อาจมี การใช้ วิธี การสะท้ อนกลับ การย่อข้ อความให้ กะทัดรั ด
การตีความหมาย และการทาความกระจ่างร่วมด้ วย
2.6.2.2 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบภวนิยม (Existential Counseling Theory)
แนวคิด ปรั ช ญาภวนิ ยม เป็ นปรั ช ญาที่ น าพาให้ บุคลเกิ ดความเข้ า ใจและ
ค้ นหาความหมายของชี วิต ทฤษฎี นีใ้ ห้ ความส าคัญกับศัยกภาพและคุณค่าของมนุษย์ เชื่ อว่า
มนุษย์มีอิสระในการเลือกวิถีชีวิตของตนเอง สามารถเลือกตอบสนองต่อสิ่งแวดล้ อมและมีความสุข
ได้ ด้วยการยอมรับความจริ งตามที่เป็ น มนุษย์ทกุ คนมีอิสระในการแสวงหารูปแบบการดาเนินชีวิต
ที่เป็ นของตน แต่ก็ต้องการความช่วยเหลือเมื่อต้ องเผชิญกับความทุกข์หรื อปั ญหา มนุษย์ มีชีวิตอยู่
ได้ เมื่อรู้วา่ ชีวิตของตนมีความหมาย มีความสาคัญและมีคณ
ุ ค่า
แนวคิดสาคัญ
กระบวนให้ คาปรึกษาแบบภวนิยมปฏิเสธทัศนะดังเดิ
้ มของการให้ คาปรึกษา
แบบจิตวิเคราะห์หรื อพฤติ กรรมนิยม แต่ให้ ความสาคัญกับการทาความเข้ าใจในสิ่งที่มีอยู่และ
ประสบการณ์ของมนุษย์ ซึง่ แนวคิดหลักที่นาไปสู่การดาเนินกลุ่มแบบภวนิยมคือ การทาให้ สมาชิก
กลุม่ ได้ ทาความเข้ าใจในเงื่อนไขการดารงอยูข่ องมนุษย์ 7 ด้ าน ดังต่อไปนี ้ (Corey, 2012, pp. 235-241)
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1. การตระหนักรู้ ในตนเอง (Self-Awareness) มนุษย์มีความสามารถใน
การตระหนักรู้จึงมีเสรี ภาพที่จะเลือก ความตระหนักรู้ที่มีมากขึ ้นก็เท่ากับเป็ นโอกาสที่ มากขึ ้นของ
เสรี ภาพในการเลือก ชไนเดอร์ (Schneider, 2008, as cited in Corey, 2012, p. 235) อธิบายว่า
ตาแหน่งสาคัญในการดารงอยูข่ องมนุษย์คือเราเป็ นผู้ได้ รับทังอิ
้ สระและถูกจากัด โดยข้ อจากัดทาง
สิ่งแวดล้ อมและสังคม จากเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมและข้ อจากัดทางพันธุ กรรม แต่มนุษย์ก็
ยังคงสามารถที่จะเลือกได้ บนพื ้นฐานของการตระหนักรู้ และปั จจัยที่จากัด ซึ่งแนวทางนี ้จะทาให้
สมาชิกกลุ่มผู้ต้องเผชิญกับปั ญหา ความยุ่งยาก และความไม่ถูกต้ องต่าง ๆ ของชีวิต เกิดการ
ตระหนักรู้ได้ วา่ ตนเองสามารถกาหนดชีวิตของตนได้ ด้วยความมุง่ มัน่ และมีคณ
ุ ค่าในตนเอง
2. การกาหนดตนเอง เสรี ภาพ และความรับผิดชอบ (Self-Determination,
Freedom, and Personal Responsibility) มนุษย์มีความสามารถในการกาหนดตนเอง มีอิสระใน
การเลือกทางเลือกต่าง ๆ และดาเนินชีวิตตามทิศทางที่ต้องการด้ วยความรับผิดชอบในการเลือก
เส้ นทางชีวิตของตน
3. ความกัง วลใจในชี วิตของมนุษย์ (Existential Anxiety) นักบาบัดแบบ
ภวนิยม มองว่า ความกังวลใจในชีวิตจะช่วยส่งเสริ มให้ บคุ คลมี ชีวิตอยู่ได้ บนพื ้นฐานของความเป็ น
จริ ง ความกังวลใจในชี วิตเป็ นเรื่ องหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่คนเราต้ องเผชิญ ทังความตาย
้
เสรี ภาพ ความ
โดดเดี่ยวในชีวิต และการไร้ ความหมาย สิ่งเหล่านี ้จะเป็ นประสบการณ์ที่สอนให้ คนเราตระหนักได้
ถึงความอ่อนแอและความตายที่เป็ นเรื่ องแน่นอนในชีวิต ผลลัพธ์ของความกังวลใจ ทาให้ เราได้
เผชิญกับทางเลือกโดยปราศจากแนวทางที่ชดั เจน และไม่ร้ ูถึงผลที่จะได้ รับ และจาก สิ่งเหล่านี ้เอง
ที่ทาให้ เราตระหนักได้ วา่ ในที่สดุ แล้ วเราต้ องรับผิดชอบในผลการกระทาของตนเอง
4. ความตายและความไม่มี อยู่ (Death and Nonbeing) นักบาบัดแบบ
ภวนิยมมองว่า ความตายเป็ นสิ่งสาคัญในการค้ นหาความหมายและเป้าหมายของชีวิต ปั จจุบนั
เป็ นสิ่งสาคัญเพราะมันเป็ นสิ่งที่เรากาลังเผชิญ แฟรงค์ (Frankl, 1963, as cited in Corey, 2012,
p. 241) เชื่อว่า คนเราไม่ร้ ูว่าชีวิตยืนยาวแค่ไหน แต่เรารู้วิธีในการกาหนดชีวิตของตนให้ มีคณ
ุ ภาพ
และมีความหมายได้ และเมื่อคนเรายอมรับความจริ งในเรื่ องของความตายได้ เราก็จะตระหนักได้
อย่างชัดเจนว่าเราต้ องทาอะไรต่อไป เรามีทางเลื อกและเราก็ต้องยอมรับความรับผิดชอบครั ง้
สุดท้ ายเพื่อการมีชีวิตอยูข่ องเรา
5. การค้ นหาความหมาย (The Search for Meaning) การต่อสู้กบั ความรู้สึก
ที่สาคัญและมีเป้าหมายในชีวิตคือคุณลักษณะเฉพาะของความเป็ นมนุษย์ คนเรามีความสามารถ
ในการปลูกฝั งความหมายและความกลัวในชีวิตของตน สาหรับนักคิดแบบภวนิยม ชีวิตไม่ได้ มี
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ความหมายด้ านบวกในตัว ของมัน เอง แต่จ ะต้ องสร้ างบางสิ่ง เพื่ อ ให้ ชี วิตมี ความหมายขึน้ มา
การค้ นหาความหมายให้ กบั ชีวิตของตนเองทาให้ คนเรารู้จกั ที่จะมองหาแต่ในสิ่งที่ดีและมีกาลังใจ
ในการดาเนินชีวิตต่อไป
6. การค้ นหาความจริ ง แท้ (The Search for Authenticity) หรื อ ความ
กล้ าที่จะเป็ น คือนิยามของความกล้ าหาญที่สามารถนาไปใช้ ได้ ในทุกรูปแบบของ “สิ่งที่ไม่มีจริ ง”
(Nonbeing) เพราะอยู่บนพื ้นฐานของความเป็ นไปอย่างแท้ จริ ง การมีชีวิตตามความเป็ นจริ งคือ
การหยิบยื่นการรู้จกั และยอมรับในข้ อจากัดของตัวเอง ความสุขสงบในชีวิตที่แท้ จริ งคือการยอมรับ
ในสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ใช้ ความกล้ าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง และใช้ ปัญญา
เพื่อมองให้ ร้ ูถึงความแตกต่าง ซึ่งแฟรงค์ (Frankl, 1963, as cited in Corey, 2012, p. 245) มองว่า
หน้ าที่ของผู้บาบัดแบบภวนิยมคือการท้ าทายให้ ผ้ ูรับการบาบัดได้ กลับมาสู่ความจริ ง และเป็ น
ตัวเองอย่างเต็มที่ โดยเข้ าไปมีสว่ นร่วมในชีวิตและใช้ การสร้ างพันธสัญญา
7. ความโดดเดี่ยวและความสัม พันธ์ (Aloneness and Relatedness)
ผู้ดาเนินกลุ่มภวนิยมเชื่อว่าถึงเราจะมีเพื่อนสนิทมากมายแค่ ไหน ท้ ายที่สดุ แล้ วเราก็ต้องอยู่คนเดียว
สิ่งเหล่านี ้จะทาให้ เราเข้ าใจที่จะหาความหมายในชีวิตของตนเองและตัดสินใจเลือกแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตด้ วยตนเอง ค้ นหาคาตอบด้ วยตนเอง สุดท้ ายจึงตัดสินใจที่จะเป็ นหรื อไม่เป็ นในสิ่งนัน้
ความเงียบเหงาอย่างหนึ่งของชีวิตอ้ างไปถึงการที่คนเราอยู่อย่างเงียบเหงาบนโลก ถึงแม้ ว่าเราจะ
พบความหมายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น เราก็ยงั คงอยูบ่ นโลกนี ้เพียงคนเดียวและจะจากโลกนี ้
ไปเพียงลาพัง เราจึงต้ องจัดการความตึงเครี ยดระหว่างความปรารถนาในการมีความสัมพันธ์ กับ
คนอื่น และความเป็ นจริ งเรื่ องความโดดเดี่ยวของเรา (Yalom & Josselon, 2011, as cited in Corey,
2012, p. 247) ถ้ าคนเราเข้ าใจในความโดดเดี่ยวก็จะสามารถค้ นพบความเป็ นตัวเองจนสามารถ
สร้ างความสัมพันธ์ที่มีความหมายต่อคนอื่นได้
เป้าหมายของกลุ่มแบบภวนิยม
แวน เดอร์ เซน (Van Deurzen, 2002, as cited in Corey, 2012, p. 234) ได้
กล่าวถึงเป้าหมายของกลุม่ แบบภวนิยมว่ามีเป้าหมายสาคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี ้
1. ช่วยให้ สมาชิกกลุม่ ได้ กลับมาอยูก่ บั ความเป็ นจริงด้ วยตัวเอง
2. ช่วยให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ขยายมุมมองของเขาที่มีตอ่ ตนเองและโลก
3. ช่ ว ยให้ สมาชิกกลุ่ม ได้ สร้ างความชัดเจนกับความหมายในชี วิตใน
ปั จจุบนั และในอนาคตของเขา
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4. ช่วยให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ประสบความสาเร็ จในการต่อรองกับสถานการณ์
เลวร้ ายที่มีผลตังแต่
้ อดีต ปั จจุบนั และอนาคต
5. ช่วยให้ สมาชิกกลุ่มมีความเข้ าใจในตนเองและผู้อื่นได้ ดีขึ น้ และเรี ยนรู้
วิธีการที่ดีในการสื่อสารกับผู้อื่น
บทบาทหน้ าที่ของผู้นากลุ่มแบบภวนิยม
บทบาทหน้ าที่ของผู้นากลุ่มแบบภวนิยมคือการช่วยให้ สมาชิกกลุ่มได้ เข้ าไป
เป็ นส่วนหนึ่งในสถานการณ์ความวิตกกังวลของพวกเขา ไม่ใช่แค่ทางพฤติกรรมและทางความคิด
เท่านัน้ แต่ต้องเป็ นไปด้ วยประสบการณ์ ด้ วยการเพิ่มพูนความสามารถในการเปลี่ยนแปลงด้ วยตัว
พวกเขาเอง อีกบทบทหน้ าที่หนึ่งคือการสร้ างสัมพันธภาพให้ เกิดขึ ้นไม่ใช่เฉพาะระหว่างผู้นากลุ่ม
กับสมาชิกกลุ่ม แต่เป็ นสัมพันธภาพที่ดีที่เกิดขึ ้นกับสมาชิกคนอื่นด้ วย ผู้นากลุ่มจะใช้ การเอาใจใส่
เพื่อให้ เกิดสัมพันธภาพที่มีความหมายกับสมาชิกกลุม่ เพื่อให้ ทกุ คนได้ ร้ ูจกั ใช้ การเปิ ดเผยตนเองได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี ผ้ ้ ูนากลุ่มจะต้ องส่ง เสริ ม ให้ สมาชิกทุกคนมองหาแนวทางในการใช้
เสรี ภาพของตนเองที่อาจจะมีอยู่อย่างจากัด สะท้ อนให้ เห็นถึงแนวทางที่พวกเขาจะเพิ่มทางเลือก
ให้ กบั ตัวเอง และแสดงความรับผิดชอบในทุกทางเลือกของตนเอง
เทคนิคสาคัญของกลุ่มแบบภวนิยม
เทคนิคสาคัญในการให้ คาปรึกษากลุม่ แบบภวนิยม ประกอบด้ วย
1. เทคนิคการสนทนาแบบโซเครติก (Socratic Dialogue) เป็ นเครื่ องมือ
ที่บคุ คลค้ นพบความหมายในชีวิตของตนเอง ในการสนทนานันผู
้ ้ นากลุ่มจะสนใจด้ านจิตวิญญาณ
ของสมาชิกกลุม่ โดยจะชักชวนด้ วยการใช้ คาถามนาทางให้ สมาชิกกลุ่มได้ สารวจตนเอง ไม่ใช่การ
บอกแก่สมาชิกถึงสิ่งที่เป็ นความหมายในชีวิตเขา แต่เป็ นการชักชวนให้ เขาได้ พิจารณาสารวจถึง
ความหมายในชีวิตด้ วยตนเอง และใช้ คาถามนาทางในขอบเขต 5 ขอบเขต สาหรับกาหนดคุณค่า
ของชีวิตและการค้ นพบความหมาย ได้ แก่ การค้ นพบตนเอง การเลือก ความรู้สึกในเอกลักษณ์แห่ง
ตน ความรับผิดชอบ และการเอาชนะใจตนเอง
2. เทคนิคการขัดแย้ งอย่างตังใจ
้ (Paradoxical Intention) เป็ นเทคนิคที่
ช่วยให้ สมาชิกกลุ่มยอมรับความกลัว ความวิตกกังวลด้ วยการสนับสนุนให้ พยายามสร้ างความ
กลัวหรื อความวิตกกังวลให้ มากขึ ้น และเมื่อสมาชิกกลุ่มตังใจท
้ าให้ เกิดความกลัวหรื อความวิตก
กังวลมากเท่าใด ก็จะพบว่ามีความกลัวหรื อความวิตกกังวลลดน้ อยลง เทคนิคนี ้เป็ นการสนับสนุน
ให้ ส มาชิ กกลุ่ม ได้ เ คลื่ อนย้ ายความกลั วหรื อความวิตกกัง วลด้ วยอารมณ์ ขัน ซึ่ง อารมณ์ ขันจะ
เกิดขึ ้นเมื่อสมาชิกกลุม่ ถอนตัวออกจากสภาพผู้กระทามาเป็ นผู้สงั เกตการณ์ของกลุม่
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3. เทคนิคการตระหนักรู้ (Awareness) เป็ นเทคนิคที่จ ะช่วยให้ สมาชิ ก
กลุม่ เกิดความคิด ความเข้ าใจตนเอง อันจะนาไปสูก่ ารพัฒนาตนเอง
แนวทางของทฤษฎีนี ้ผู้นากลุม่ จะมีบทบาทในการนาสูง และจะช่วยให้ สมาชิก
กลุ่มค้ นพบและสร้ างความหมายให้ กบั ชีวิตของตนเอง เพื่อให้ เลือกทาพฤติกรรมของตนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนได้ เรี ยนรู้และยอมรับในผลจากการกระทานันๆของตน
้
2.6.2.3 ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling
Theory)
คอเรย์ (Corey, 2012, p. 291) ได้ อธิ บ ายถึง ทฤษฎี ก ารให้ คาปรึ กษาแบบ
เกสตัลท์ว่าเป็ นทฤษฎีที่ได้ รับการพัฒนาโดย ฟริ ทซ์ เพิร์ล (Fritz Perls) และ ลอร่า (Laura) ผู้เป็ น
ภรรยา เมื่อปี 1940 โดยมีข้อตกลงเบื ้องต้ นว่า คนเราสามารถเข้ าใจในบริ บทแวดล้ อมของตนเองได้
อย่างดีที่สดุ และเป้าหมายพื ้นฐานของกลุ่มแบบเกสตัลท์คือการเตรี ยมบริ บทต่าง ๆ ที่สมาชิกจะ
นาไปใช้ ในการเพิ่มการตระหนักรู้ (Awareness) ของตนผ่านประสบการณ์และการติดต่อสื่อสารที่
มีคณ
ุ ภาพ โดยเน้ นการตระหนักรู้ ถึงความรู้ สึกที่เกิดขึน้ ในขณะนัน้ รวมถึงการทางานของร่ างกาย
และจิตใจที่ควบคูก่ นั
แนวคิดสาคัญ
แนวคิด ส าคัญของทฤษฎี ก ารให้ คาปรึ กษาแบบเกสตัล ท์ คื อ การทาความ
เข้ าใจเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สกึ และการรับรู้ตนเองของบุคคล มีรายละเอียดดังนี ้
1. องค์รวม (Holism) หมายถึง การทาความเข้ าใจในมนุษย์จะต้ องให้
ความสนใจในทุกด้ าน โดยให้ ความสาคัญทังในด้
้ านความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม ร่างกาย และ
ความฝั น โดยใช้ การบูรณาการสิ่งเหล่านี ้เพื่อทาความเข้ าใจในตัวบุคคล
2. ทฤษฎี สนาม (Field Theory) หมายถึง การทาความเข้ าใจในมนุษย์
จะต้ อ งให้ ความส าคัญ และใช้ การค้ น หาความสัม พัน ธ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ระหว่ า งบุ ค คลกั บ
สิ่งแวดล้ อม เนื่องจากคนเราต้ องอยูภ่ ายใต้ บริบทและเป็ นส่วนหนึง่ ของการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
3. กระบวนการก่อร่างการรับรู้ (The Figure-Formation Process) หมายถึง
การทาความเข้ าใจในการรั บรู้ ของบุคคลกับสิ่ง เร้ าต่าง ๆ เป็ นกระบวนการที่ อธิ บายได้ โดยใช้
หลักการภาพและพื ้น (Figure and Ground) สิ่งเร้ าที่บคุ คลให้ ความสนใจในขณะนันคื
้ อภาพ ทา
ให้ สิ่งเร้ าอื่นๆรอบตัวกลายเป็ นพืน้ ซึ่งสิ่งเร้ าที เป็ นพืน้ ก็อาจจะกลายเป็ นภาพในช่วงเวลาต่อมา
ขึ ้นอยูก่ บั ความใส่ใจและความสนใจของแต่ละบุคคล
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4. กระบวนการในการกากับชี วิตตนเอง (Organismic Self-Regulation)
หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้และแสดงพฤติกรรม เป็ นธรรมชาติของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้ อม เมื่อความสมดุลภายในของบุคคลถูกรบกวนด้ วยแรงกระตุ้นจาก
ความต้ องการ ความรู้สกึ หรื อความสนใจ บุคคลจะพยายามควบคุมตนเองด้ วยความสามารถต่าง
ๆ ที่เขามีอยู่ และจากทรัพยากรแวดล้ อมที่มี กล่าวคือ บุคคลจะพยายามแสดงพฤติกรรมบางสิ่ง
เพื่อคืนความสมดุลภายในและส่งเสริมให้ เกิดการเติบโตและเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายของกลุ่มแบบเกสตัลท์
เป้าหมายของกลุ่มแบบเกสตัลท์สามารถพิจารณาได้ จากเป้าหมาย 2 ประเภท
ได้ แก่ เป้าหมายเฉพาะบุคคล และเป้าหมายของกระบวนการกลุ่ม ดังที่ ซิงเกอร์ (Corey, 2012,
pp. 293-294) ได้ อธิบายไว้ ดังต่อไปนี ้
1. เป้าหมายเฉพาะบุคคลมีรายละเอียด ดังนี ้
1.1 บูรณาการบุคลิกภาพภายในตนเอง
1.2 เพิ่มพูนและแผ่ขยายการตระหนักรู้ในตนเอง
1.3 เข้ าถึงการติดต่อกับตนเองและบุคคลอื่น
1.4 เรี ยนรู้ที่จะสนับสนุนให้ กาลังใจตนเองมากกว่าจะร้ องขอจากคนอื่น
1.5 กาหนดขอบเขตของตนให้ ได้ ชดั เจน
1.6 เปลี่ยนแปรความรู้สกึ ภายในให้ ออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม
1.7 ยินดีเรี ยนรู้เกี่ยวกับตนเองด้ วยการทดลองทาสิ่งใหม่ที่สร้ างสรรค์
1.8 เรี ยนรู้ วงจรการตระหนักรู้ ในตนเอง ความตื่นเต้ น การมีปฏิสมั พันธ์
โดยปราศจากการขัดขวางอย่างรุนแรง
2. เป้าหมายในระดับกระบวนการกลุม่
2.1 เรี ยนรู้วิธีการถามอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา ในสิ่งที่พวกเขาต้ องการ
2.2 เรี ยนรู้วิธีจดั การกับความขัดแย้ งระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เรี ยนรู้วิธีให้ กาลังใจ และให้ พลังในการดาเนินต่อไปกับบุคคลอื่น
2.4 สนทนาโดยตรงกับบุคคลอื่นได้ และพูดเป็ นคนแรกของกลุม่ ได้
2.5 ค้ นหาวิถีทางในการท้ าทายสมาชิกกลุ่มให้ เติบโตในขณะเดียวกัน
ก็ให้ ความเคารพต่อความต้ องการมีพื ้นที่สว่ นตัวของบุคคลอื่นด้ วย
2.6 สร้ างสังคมใหม่ภายใต้ บรรยากาศของความไว้ วางใจที่เป็ นไปตาม
ระดับความลึกซึง่ และความหมายในการทางาน
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2.7 เรี ยนรู้วิธีการที่จะให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่สมาชิกแต่ละคน
2.8 เรี ยนรู้ที่จะไม่ให้ คาแนะนา
2.9 ใช้ ทรัพยากรที่มีภายในกลุ่มมากกว่าที่จะวางใจให้ เป็ นหน้ าที่ของ
ผู้นากลุม่ คนเดียว
บทบาทหน้ าที่ของผู้นากลุ่มแบบเกสตัลท์
1. ส่ง เสริ ม สมาชิก กลุ่มให้ เ พิ่ ม พู น การตระหนักรู้ในตนเอง และใส่ใจใน
รู ปแบบการสื่ อสารของพวกเขา ผู้นากลุ่ม สามารถสร้ างการทดลองในเชิ งสร้ างสรรเพื่อช่วยให้
สมาชิกกลุม่ ได้ สมั ผัสถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นตัวเขา
2. ช่วยเหลือให้ สมาชิกกลุ่มได้ ค้นหาและระบุภารกิจที่ติดค้ างอยู่ในใจ ซึ่ง
เป็ นสิ่งขัดขวางการตระหนักรู้และการทางานภายในตัวตนของเขา (Yontef & Jacobs, 2011, as
cited in Corey, 2012, p. 301) ผู้นากลุ่มจะส่งเสริ มให้ สมาชิกดาเนินการในสิ่งเหล่านันให้
้ ผ่านพ้ น
ไป และสร้ างประสบการณ์ทางอารมณ์ในรูปแบบใหม่ด้วยการเชื ้อเชิญสมาชิกให้ มีส่วนร่วมในการ
ทดลองต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่การมีประสบการณ์ทางอารมณ์การหยัง่ รู้ในรูปแบบใหม่ (Strumpfel &
Goldman, 2002, as cited in Corey, 2012, p. 301) ด้ วยความกระตือรื อร้ น มีความรับผิดชอบ
และพร้ อมที่จะพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่
เทคนิคสาคัญของกลุ่มแบบเกสตัลท์
เทคนิ ค การให้ ค าปรึ ก ษาแบบเกสตั ล ท์ มี วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย และมี
วัตถุประสงค์สาคัญคือให้ สมาชิกกลุ่มได้ อยู่กบั ความเป็ นปั จจุบนั ขณะของตน และเพื่อเพิ่มพูนการ
ตระหนักรู้ ในตนเองจนเติบโตและสามารถนาศักยภาพของตนมาใช้ ได้ อย่างเต็ม ที่ ซึ่งเทคนิคที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ในกลุม่ ฝึ กอบรม มีดงั ต่อไปนี ้
1. เทคนิคการเผชิญหน้ า (Confrontation)
เป็ นเทคนิคที่ ช่ว ยให้ สมาชิ กกลุ่ม ได้ ใส่ใ จกับความคิด ความรู้ สึก และ
พฤติกรรมของตนเอง ที่เป็ นความขัดแย้ งอยูภ่ ายในจิตใจ
2. เทคนิคการใช้ สรรพนามแทนตนเอง (Use of Personal Pronouns)
เป็ นเทคนิคที่ช่วยให้ สมาชิกกลุ่มได้ ยอมรับกับสิ่งที่เป็ นปั จจุบนั ขณะ โดย
ไม่กล่าวโทษปั จจัยภายนอกหรื อบุคคลอื่น ด้ วยการใช้ ประโยคคาพูดที่เป็ นการอธิบายถึงความคิด
ความรู้สกึ ของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการกล่าวโทษผู้อื่น และให้ การยอมรับในสิ่งที่เกิ ดขึ ้น
ได้ อย่างแท้ จริง
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3. เทคนิคเกมสนทนา (Game of Dialogue)
เป็ นเทคนิคที่ช่วยให้ สมาชิกได้ เปิ ดเผยความขัดแย้ ง ที่อยู่ในจิตใจ และ
หาทางดาเนินการแก้ ไ ขเรื่ องนัน้ ต่อไป โดยใช้ การแสดงออกถึงบทบาทหรื อพฤติกรรมที่มี ความ
ขัดแย้ งกันในรู ปแบบของการสนทนา เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มเกิดการตระหนักรู้ ในตนเองได้ ดีขึ ้นจาก
การคิดไตร่ตรองในเรื่ องความขัดแย้ งนัน้
2.6.3 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาที่เน้ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป็ นแนวทางในการให้ คาปรึ กษาเพื่อแก้ ไ ขปั ญหาที่ เกิดขึน้ ในระดับพฤติกรรม
ลักษณะของปั ญหามักเกิดขึน้ จากการที่ บุคคลไม่พึงพอใจในการกระทาของตนเอง และมีความ
ต้ องการที่ จ ะแก้ ไขพฤติกรรมนัน้ อาจมี สาเหตุจ ากการที่บุคคลมี ความต้ องการในใจอย่างหนึ่ง
แต่ต้องแสดงออกทางพฤติกรรมในอี กแบบหนึ่ง อาจเป็ นเพราะไม่มีการเรี ยนรู้ ถึง แนวทางการ
แสดงออกที่ถกู ต้ อง หรื ออาจมีการเรี ยนรู้แต่ไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
(พงษ์พนั ธ์ และ วิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา,2557, น. 45) ซึ่งทฤษฎีการให้ คาปรึกษาที่เน้ นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ที่นามาบูรณาการร่วมกับกลุม่ ฝึ กอบรม คือ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
และทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเผชิญความจริง มีรายละเอียดดังนี ้
2.6.3.1 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Counseling
Theory)
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมมีพื ้นฐานมาจากงานบาบัดพฤติกรรม
ด้ วยการวางเงื่อนไขแบบการกระทา (Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ (Skinner.1953) และ
นาไปสู่พฒ
ั นาการของการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมประยุกต์ ซึ่งเป็ นพื ้นฐานต่อการพัฒนาเทคนิค
ของกระบวนการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Gladding, 2008, p. 427) ซี่งมีสมมติฐานตาม
แนวคิดทฤษฎี ว่า ทุกพฤติกรรมเกิดจากการเรี ยนรู้ ทังพฤติ
้
กรรมที่เหมาะสมและพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ไม่ มี พ ฤติ ก รรมใดของบุ ค ลที่ มี ม าแต่ ก าเนิ ด การเรี ย นรู้ จึ ง ท าให้ บุ ค คลเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมได้ โดยไม่ต้องใช้ การหยัง่ รู้ และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจะนาไปสู่การ
เข้ าใจตนเองในระดับที่สงู ขึ ้นได้
แนวคิดที่สาคัญ
ทฤษฎี นีเ้ ชื่อว่ามนุษย์เกิดมาไม่ไ ด้ เป็ นคนดีหรื อเป็ นคนเลวร้ ายไปทุกอย่าง
แต่พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรี ยนรู้ ซึ่งเกิดจากการวางเงื่อนไขของสิ่งเร้ า และจากการวาง
เงื่อนไขของผลกรรม ทาให้ สิ่งแวดล้ อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ดังนันผู
้ ้ นากลุ่มต้ องเข้ าใจ
ถึงที่มาของพฤติกรรมของสมาชิก และใช้ หลักการเรี ยนรู้เป็ นวิธีเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
เช่น จัดสิ่งแวดล้ อมใหม่ หรื อการให้ รางวัลเพื่อเสริมพฤติกรรมดีที่คงอยู่
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เป้าหมายของกลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม
การเข้ าร่ วมฝึ กอบรมกลุ่มแบบพฤติกรรมนิยมมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาแนวทาง
ในการขจัดพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา โดยให้ สมาชิกกลุ่มได้ เรี ยนรู้ ที่จะสร้ างพฤติกรรมที่เหมาะสม
เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ใหม่ในการแก้ ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่มีอยู่ ด้ วยการใช้ ระเบียบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific method) มาใช้ ในการดาเนินการอย่างเป็ นขันตอน
้
(Ohlsen, Horne, & Lawe,
1988, p. 53) โดยมีจดุ มุง่ หมายที่สาคัญ ดังนี ้
1. เพื่ อส่ง เสริ ม ให้ สมาชิกกลุม่ ได้ เรี ยนรู้ถึงพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ รวมถึง
วิธีการที่จะใช้ ในการปรับเปลี่ยน แก้ ไขพฤติกรรมของตนให้ เป็ นพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ได้
2. เพื่อเสริมสร้ างสภาพการณ์ของการเรี ยนรู้ใหม่ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่ไม่พงึ ประสงค์หรื อพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของสมาชิกกลุ่ม ให้ มีความเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรม
มุ่งหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้ การดาเนินงานร่ วมกันเพื่อหาแนวทางหรื อวิธีการที่สามารถวัดหรื อ
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงนันได้
้
3. เพื่อเอือ้ อานวยให้ สมาชิก กลุ่มได้ เ รี ย นรู้ ถึ ง วิธีการที่เหมาะสมสาหรับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ เป็ นไปตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และนาวิธีการเหล่านันไปใช้
้
ให้
เกิดประโยชน์ได้ ในอนาคต
บทบาทหน้ าที่ของผู้นากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม
โอลเซน และคนอื่น ๆ (Ohlsen et al., 1988, p. 55) ได้ กล่าวถึงบทบาทของ
ผู้นากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยมว่าเป็ นเหมือนผู้เอื ้ออานวยหรื อมีบทบาทของความเป็ นครู มากกว่า
บทบาทของผู้นากลุม่ ในแนวคิดทฤษฎีอื่นๆ และยังมีหน้ าที่ในการส่งเสริ มสมาชิกกลุ่มให้ เรี ยนรู้และ
มีทกั ษะทางสังคมในการเข้ าร่ วมกลุ่ม เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มสามารถนาสิ่งที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน โดยผู้นากลุ่มจะต้ องมีบทบาทในการนาทาง และสนับสนุนให้ สมาชิกกลุ่มเกิดการ
เรี ยนรู้และนาสิ่งเหล่านันไปประยุ
้
กต์ใช้ เพื่อแก้ ไขพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาได้
เทคนิคที่สาคัญของกลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม มีดังนี ้
1. การเสริ มแรง (Reinforcement) เป็ นหัวใจสาคัญของการทากลุ่มฝึ กอบรม
แบบพฤติกรรมนิยม เทคนิคนี ้คือสิ่งที่ผ้ นู ากลุ่มใช้ เพื่อให้ การเสริ มแรงแก่สมาชิกกลุ่ม หรื อสมาชิก
กลุ่มให้ การเสริ มแรงซึ่งกันและกัน ทังด้
้ วยการใช้ คาพูด และการใช้ ภาษาท่าทาง ซึ่งผู้นากลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มจะพูดถึงความเสร็ จของสมาชิกมากกว่าที่จะพูดถึงเรื่ องความล้ มเหลว เทคนิคนีจ้ ะ
นาไปใช้ ในการทากลุ่มฝึ กอบรมทุกครั ง้ ที่ มีการเข้ ากลุ่ม เพื่ อให้ เกิ ดบรรยากาศในทางบวกและ
เพื่อให้ กาลังใจแก่สมาชิกกลุม่ ในการพัฒนาตนเอง
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2. การฝึ กการกล้ าแสดงออกที่เหมาะสม (Assertive Training) เป็ นเทคนิคที่
ช่วยให้ สมาชิกกลุ่ม ได้ ขจัดความกลัวและความวิตกกังวลของการทาสิ่งที่ ตนเองไม่สามารถจะ
กระทาได้ ในสถานการณ์ที่ผ่านมา โดยใช้ การจาลองเหตุการณ์ที่สมาชิกกลุ่มกลัวหรื อไม่สามารถ
กระทาได้ และใช้ การฝึ กให้ สมาชิกกลุ่มทดลองกระทา จนเกิดความคุ้นเคย และสามารถทาได้ ในที่สดุ
3. A R C โมเดล (A = Antecedent, R = Response, C = Consequence)
หรื อ ABC โมเดล (A = Antecedent, B = Behavior, C = Consequence) เป็ นเทคนิคที่ผ้ นู ากลุ่ม
จะขอให้ ส มาชิ กกลุ่ม พิจ ารณาถึง สิ่ง ที่ เกิ ดขึน้ หรื อสิ่ง ที่ ต้องเผชิ ญอยู่ว่ามี ผลต่อการตอบสนอง
อย่างไร และจากการแสดงพฤติกรรมอย่างนันท
้ าให้ เกิดผลอะไรขึ ้นมาบ้ าง
4. การสอน (Coaching) การสอนเป็ นวิธีการทั่วไปที่ทาให้ สมาชิกกลุ่มได้ แสดง
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นากลุม่ อาจใช้ วิธีการสอนเมื่อสมาชิกไม่มนั่ ใจในการ
ฝึ กพฤติกรรม หรื อไม่ร้ ูวิธีการและแนวทางในการแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ซึ่งสมาชิกคนอื่นก็สามารถ
สอนและให้ คาแนะนากันภายในกลุม่ ได้
ด้ วยแนวทางของทฤษฎีนี ้ผู้นากลุ่มกับสมาชิกกลุ่มจะต้ องตังจุ
้ ดมุ่งหมายร่วมกัน
เพื่อแก้ ไขปั ญหา โดยอาจนาทฤษฎีการเรี ยนรู้ มาประยุกต์ใช้ เช่น การเสริ มแรงในพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ร่ วมกับเทคนิคการใช้ ตวั แบบ (Modeling) ในการวางเงื่อนไขและการเสริ มแรง ซึ่งข้ อ
ได้ เปรี ยบของการเข้ าร่ วมกลุ่มคือ การที่สมาชิกกลุ่มมีโอกาสได้ เห็นตัวแบบที่หลากหลาย เพื่อเป็ น
โอกาสในการเลือกเลียนแบบจากตัวแบบที่ดีตอ่ ไป
2.6.3.2 ทฤษฎีการให้ การปรึกษาแบบเผชิญความจริ ง (The Reality Counseling
Theory)
วิลเลียม กลาสเซอร์ (William Glasser) เป็ นผู้ริเริ่ มการให้ คาปรึ กษาแบบ
เผชิญความจริง ที่เป็ นการให้ คาปรึกษาแบบเน้ นการแก้ ไขปั ญหาและการจัดการกับความต้ องการที่
มีอยู่ โดยมุง่ เน้ นกับเรื่ องราวที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และให้ ความสาคัญกับอดีตที่ผา่ นมาให้ น้อยที่สดุ
แนวคิดที่สาคัญ
คอเรย์ (Corey, 2012, pp. 395-398) ได้ อธิบายถึงแนวคิดที่สาคัญของกลุ่ม
แบบเผชิญความจริงไว้ 4 ประการ ดังนี ้
1. ความต้ องการและพฤติกรรมที่มีเป้าหมายของมนุษย์ (Human Needs
and Purposeful Behavior) ทฤษฎีทางเลือก (Choice Theory) ถูกสร้ างขึ ้นจากแนวคิดที่ว่า
พฤติกรรมของมนุษย์เป็ นสิ่งที่มีเป้าหมายและถูกสร้ างขึน้ จากแหล่งกาเนิดภายในมากกว่าจาก
แหล่ง กาเนิดภายนอก ซึ่ง พฤติกรรมทัง้ หลายดาเนินไปเพื่ อตอบสนองความต้ องการพื น้ ฐานที่
สาคัญ 5 สิ่ง ได้ แก่ (Gladding, 2008, p. 358)
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1) ความต้ องการความรั กและการมีส่วนร่วม (Love and belonging)
คือความต้ องการมีสว่ นร่วมกับผู้อื่น และต้ องการรักผู้อื่น และให้ ผ้ อู ื่นรักตน
2) ความต้ องการมีอานาจ (Power) คือ ความต้ องการประสบผลสาเร็ จ
และบรรลุในสิ่งที่ต้องการ กล่าวคือต้ องการเป็ นเจ้ าของชีวิตของตนเอง
3) คว าม ต้ อ ง กา ร มี อิ ส ระ (Freedom) คือ ความต้ อ งการที่ จ ะมี
ทางเลือกในการกระทาหรื อการตัดสินใจ
4) ความต้ องการความสนุกสนาน (Fun) คือความต้ องการที่จ ะใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขสนุกสนาน และมีเรื่ องขบขันในชีวิต
5) ความต้ องการดารงชีวิตให้ อยู่รอด (Survival) คือ ความต้ องการใน
การรักษาชีวิตของตนและดารงชีวิตของตนอย่างเป็ นสุข
2. การมุ่ง เน้ นอัตถิ ภาวะนิยมหรื อปรากฎการณ์ที่ดารงอยู่ (Existential /
Phenomenological Orientation) เชื่อว่ามนุษย์มักจะรับรู้ เรื่ องราวต่าง ๆ ตามบริ บทที่ตนเอง
ต้ องการซึ่งไม่ใช่ตามสภาพความเป็ นจริ งและอาจจะแตกต่างกันไปในการรับรู้ ของแต่ละบุคคล
ทฤษฎีทางเลือกที่ตงอยู
ั ้ ่บนสมมติฐานของความเป็ นอัตถิภาวะนิยมเชื่อว่า คนเราสามารถเรี ยนรู้
เพื่อแทนที่พลังอานาจการควบคุมภายนอกด้ วยพลังอานาจการควบคุมภายในของตน กลาสเซอร์
(Glasser, 2005, p. 21, as cited in Corey, 2012, p. 396) ได้ กล่าวถึงนิสยั ไม่ดี 7 สิ่งที่เกิดขึ ้นจาก
พลั ง อ านาจการควบคุ ม ภายนอกและมี ผ ลในการท าลายสั ม พั น ธภาพของบุ ค คล ได้ แก่
การวิพากษ์ วิจารณ์ การตาหนิติเตียน การร้ องทุกข์คร่ าครวญ การถากถาง การคุกคาม การทารุ ณ
และการให้ รางวัล ในการควบคุม เพื่ อพัฒ นาให้ มี สั ม พันธภาพที่ดีขึน้ คนเราจึงควรเปลี่ ยนนิสัย
เหล่านี ้โดยแทนที่ด้วยลักษณะนิสยั ที่ดี 7 สิ่ง ได้ แก่ การสนับสนุน การส่งเสริ ม ใช้ การฟั ง ให้ การ
ยอมรับ ให้ ความไว้ วางใจ ให้ ความเคารพ และใช้ การเจราจาต่อรองในสิ่งที่แตกต่างออกไป
3. พฤติกรรมองค์รวม (Total Behavior) ให้ ความสาคัญกับการที่บคุ คล
จะต้ องทาความเข้ าใจในบริ บทของพฤติกรรมองค์รวมทัง้ 4 องค์ประกอบที่มีความแตกต่างกันแต่
ไม่ ส ามารถแยกออกจากกัน ได้ ได้ แ ก่ การกระท า (Acting) ความคิ ด (Thinking) ความรู้ สึ ก
(Feeling) และอาการทางร่ างกาย (Physiology) ทังหมดนี
้
้มีความสัมพันธ์ กันแต่บ่อยครัง้ ที่จะมี
ส่วนหนึ่งส่วนใดโดดเด่นหรื อสาคัญกว่าส่วนอื่นๆเสมอ ดังนันการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรมองค์รวม
ของบุค คลจึง ให้ ค วามส าคัญ กับ การเปลี่ ยนแปลงในสิ่ ง ที่ ส ามารถควบคุม ทิ ศ ทางได้ นั่นคื อ ได้
ความคิดและการกระทา
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4. สาระสาคัญของทฤษฎีทางเลือก (Essence of Choice Theory) ทฤษฎี
ทางเลือกมองว่าอดีตอาจจะเป็ นสิ่งที่สร้ างปั ญหาให้ กับปั จจุบนั แต่อดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้ วและไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ จึงให้ ความสาคัญกับการดารงอยู่และการวางแผนชีวิตเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาที่มีอยู่ในปั จจุบนั โดยเน้ นย ้าเรื่ องการเปลี่ยนแปลงการกระทา เพราะถ้ าการกระทามีการ
เปลี่ยนแปลง สิ่งอื่นๆก็จะมีการเปลี่ยงแปลงเช่นกัน
เป้าหมายของกลุ่มแบบเผชิญความจริง
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเผชิญความจริ ง เชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถใน
การคิดและตัดสินใจหากอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม มนุษย์มีความต้ องการพื น้ ฐาน ต้ องการ
ความรัก และการยอมรับเหมือนกัน พฤติกรรมต่าง ๆ เกิดขึ ้นจากการกระทาโดยเจตนา และเริ่ ม
จากแรงขับภายในมากกว่าแรงขับภายนอก ดังนันปั
้ ญหาของบุคคลจึงเกิดจากการที่ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการพื ้นฐานของตนเองได้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยมและเอกลักษณ์จะ
ส่งผลถึงพฤติกรรมของบุคคลได้ ดังนันเป
้ ้ าหมายของกลุ่มฝึ กอบรมแบบเผชิญความจริ งคือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สมาชิกกลุม่ เกิด 3 Rs ได้ แก่
1. Responsibility – มีความรับผิดชอบในการสนองตอบความต้ องการ
ของตนเอง หมายถึง การที่สมาชิกกลุม่ มีความรับผิดชอบที่จะแก้ ปัญหาของตน ตลอดจนมีทกั ษะที่
จะนาไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญหา และสามารถวางแผนดาเนินการที่นาปปฏิบตั ไิ ด้ จริง
2. Reality – มีความกล้ าเผชิญความจริ งในปั จจุบนั หมายถึง การที่สมาชิก
กลุม่ เกิดความเข้ าใจในตนเอง กล้ าที่จะเผชิญความจริ งที่มีอยู่ มีความสามารถในการคิดพิจารณา
และประเมิ น สถานการณ์ ห รื อ พฤติ ก รรมที่ เ ป็ นปั ญ หาได้ จนเกิ ด แนวทางที่ จ ะน าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ที่ถกู ต้ อง
3. Right and Wrong – รู้จกั คิดพิจารณาในสิ่งถูก และสิ่งผิด หมายถึง
การที่สมาชิกกลุ่มสามารถช่วยเหลือตนเองในการคิดพิ จารณาถึงสิ่งที่ถูกที่ควร และเลือกแสดง
พฤติกรรมได้ อย่างเหมาะสม
บทบาทของผู้นากลุ่มแบบเผชิญความจริง
ผู้นากลุ่มแบบเผชิญความจริ งจะมีความมุ่งมัน่ ในการสร้ างความเข้ าใจและ
ความไว้ วางใจในการดาเนินกลุม่ ด้ วยการเข้ าไปมีส่วนร่วมกับสมาชิกกลุ่มและช่วยเหลือให้ สมาชิ ก
สามารถเผชิญหน้ ากับความเป็ นจริงได้ คอเรย์ (Corey, 2012, p. 399) กล่าวถึงบทบาทหน้ าที่ของ
ผู้นากลุม่ ที่ควรปฏิบตั ไิ ว้ ดงั นี ้
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1. ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การอภิปรายร่ ว มกั น ในพฤติกรรมที่เป็ นปั จจุบนั ของ
สมาชิกและไม่ยอมให้ มีการแก้ ตวั ในพฤติกรรมที่ไม่ดีและไม่รับผิดชอบ
2. ช่วยให้ สมาชิกได้ ประเมินพฤติกรรมที่เป็ นปั จจุบนั ของตน
3. แนะนาและส่ ง เสริ ม กระบวนการของการประเมิน ในสิ่ง ที่สมาชิก
ต้ องการที่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ จริง
4. สอนให้ ส มาชิ ก กลุ่ม กาหนดวิ ธี ก ารและดาเนิ น การตามแผนเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
5. ช่วยให้ สมาชิกได้ ประเมินระดับความมุง่ มัน่ ที่มีตอ่ แผนการปฏิบตั ขิ องเขา
6. ให้ กาลั ง ใจสมาชิ ก ในการสร้ างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
หลังจากยุตกิ ลุม่ แล้ ว
เทคนิคที่สาคัญของกลุ่มแบบเผชิญความจริง
จาคอบส์ และคนอื่น ๆ (Jacobs et al., 2009, p. 291) ได้ อธิบายเทคนิค
กระบวนการแบบ WDEP ของการให้ คาปรึ กษาแบบเผชิญความจริ งว่าเป็ นเทคนิคที่จะช่วยให้
สมาชิกได้ ร้ ูถึงความต้ องการของตนเองและวางแผนการปฏิบตั ใิ ห้ ไปสูค่ วามสาเร็ จได้ มีรายละเอียด
ดังนี ้
1. การสารวจความต้ องการ (W: Wants) เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สาคัญของกระบวนการ
ผู้นากลุม่ จะส่งเสริมให้ สมาชิกบอกถึงความต้ องการของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้ สมาชิกได้ คิด ได้ สารวจ
และไตร่ตรองถึงสิ่งที่ต้องการโดยการใช้ คาถามว่า “คุณต้ องการทาอะไร” ถ้ าคาตอบที่ได้ เป็ นเรื่ อง
ทัว่ ไปและยังไม่ชดั เจน ผู้นากลุ่มและสมาชิกคนอื่นๆจะจะต้ องถามเพิ่มเติมเพื่อสร้ างความชัดเจน
ให้ กบั คาตอบนัน้
2. การสารวจแนวทางและการปฏิบตั ิ (D: Direct and Doing) โดยการที่
ผู้ น ากลุ่ ม จะสับ สนุ น ให้ สมาชิ ก กลุ่ ม ระบุ แ นวทางและการปฏิ บัติ ต่ า ง ๆ ของตนเองที่ มี ต่ อ
สถานการณ์ในปั จจุบนั
3. การประเมิน (E: Evaluation) ผู้นากลุ่มจะสนับสนุนให้ สมาชิกกลุ่มได้
ประเมิ น ตนเอง โดยประเมิ น พฤติก รรมหรื อ การปฏิ บัติที่ มี อ ยู่ใ นปั จ จุบัน ว่า มี ผ ลต่อ การบรรลุ
ความสาเร็ จที่ ตงไว้
ั ้ อย่างไร ซึ่งการประเมินตนเองเป็ นขัน้ ตอนส าคัญในการสร้ างแรงจูงใจของ
สมาชิกกลุม่ ให้ นาไปสูค่ วามสาเร็จในการเปลี่ยนแปลง
4. การวางแผน (P: Planning) ผู้นากลุ่มจะส่งเสริ มให้ สมาชิกกลุ่มได้ วาง
แผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรื อแนวทางการปฏิบตั ิทงเป
ั ้ ้ าหมายระยะสันและเป
้
้ าหมายในระยะ
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ยาว เพื่อนาไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการวางแผนเหล่านี ้ควรมีลกั ษณะที่ทาได้ ง่าย
มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจง และสามารถลงมือทาได้ จริง
เทคนิคของกลุ่มแบบเผชิญความจริ งยังมีเทคนิคสาคัญที่สามารถนาไปใช้ ใน
กลุ่มฝึ กอบรมได้ อีกหลายเทคนิค เช่น การใช้ อารมณ์ขนั (Use of Humor) ที่จะทาให้ บรรยากาศ
ของกลุ่ม เป็ นไปในทางที่ดีขึน้ และมีผลลัพธ์ ในทางบวก ไม่ใช่การเยาะเย้ ยหรื อหัวเราเยาะ แต่
ดาเนินไปด้ วยการให้ ความเคารพแก่สมาชิกกลุ่ม ใช้ การเปิ ดเผยตนเอง (Self-disclosure) เพื่อให้ ร้ ู
ข้ อดีข้อเสีย และกล้ าเปิ ดเผยส่วนที่ซ่อนเร้ นของตน จนเกิดการยอมรับและเข้ าใจในตนเองได้ มาก
ขึ ้น รวมทังเทคนิ
้
คพันธสัญญา (Commitment) ซึ่ ง เป็ นเทคนิ ค ที่หนึ่งนามาใช้ ในการสร้ างความ
เปลี่ ยนแปลงให้ กับตนเอง ด้ วยการให้ สมาชิ กกลุ่ม กาหนดระดับ ความเข้ ม ข้ น ในสิ่ง ที่ พ วกเขา
ต้ องการจะเปลี่ยนแปลง และผู้นากลุ่มจะส่งเสริ มให้ สมาชิกที่มีพนั ธสัญญาในระดับต่าได้ พฒ
ั นา
ตนเองไปสูร่ ะดับที่สงู ขึ ้นอันจะนามาสูก่ ารเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ วับบอลดิ ้ง (Wubbolding,
2000, p. 142, as cited in Corey, 2012, p. 405) ได้ อธิบายระดับของพันธสัญญาไว้ ดงั นี ้
ระดับที่ 1: ฉันไม่ต้องการเป็ นแบบนี ้ โปรดช่วยฉันด้ วยเถิด
ระดับที่ 2: ฉันต้ องการให้ เกิดผลลัพธ์ แต่ฉนั ก็ไม่อยากจะพยายามมากนัก
ระดับที่ 3: ฉันจะพยายามนะ ฉันจะทา ฉันจะทาให้ ได้
ระดับที่ 4: ฉันจะทาให้ ดีที่สดุ
ระดับที่ 5: ฉันจะทาทุกสิ่งที่ฉนั ทาได้
ผู้นากลุ่ม จะเน้ นที่การสร้ างสัมพันธภาพ เพื่อเปลี่ยนแปลงการกระทาและ
ความคิด มากกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สกึ และให้ ความสาคัญกับพฤติกรรมที่เป็ นปั จจุบนั โดย
สมาชิกกลุม่ ต้ องประเมินพฤติกรรมของตนเอง เน้ นที่ผลของการกระทา และวางแผนปรับเปลี่ยนให้
เป็ นพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ ไม่ควรเปิ ดโอกาสให้ มีการระบายความทุกข์ของสมาชิกกลุ่ม ตลอดจน
หลีกเลี่ยงการวิพากษ์ วิจารณ์ และการกล่ าวโทษผู้อื่น โดยอาจเน้ นการถามเพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้
พิจารณาถึงการกระทาให้ มากกว่าที่จะสนใจแค่ความรู้สกึ
2.6.4 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบมุ่งเน้ นการแก้ ปัญหา (Solution-focused
Counseling Theory)
การให้ คาปรึกษาแบบมุ่งเน้ นการแก้ ปัญหา (Solution-focused Counseling
Theory) เป็ นการให้ คาปรึกษาที่ให้ ความสนใจกับอนาคต เป็ นกระบวนการบาบัดรักษาที่ม่งุ เน้ น
เป้าหมาย ถูกพัฒนาขึ ้นโดยสตีฟ เด ชาเซอร์ และ อินซู คิม เบิร์ก (Steve de Shazer & Insoo Kim
Berg) ในตอนช่วงต้ นปี ค.ศ.1980 การให้ คาปรึกษาแบบมุ่งเน้ นการแก้ ปัญหาย้ ายความสนใจจาก
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ปั ญหาไปสู่วิธีการแก้ ไข ปั ญหาและเป้าหมายถูกนิยามเข้ าไปสู่การปฏิบตั ิที่จะทาให้ สมาชิกกลุ่ม
มุง่ เน้ นไปที่วิธีการแก้ ไขปั ญหา (Macdonald, 2011, pp. 1-2) ในการให้ คาปรึกษาหรื อการทากลุ่ม
แบบเน้ น การแก้ ปั ญ หาจะให้ ความส าคัญ กับจุด แข็ง และความหยุ่น ตัว ของบุค คล โดยใช้ ก าร
มองข้ ามปั ญหา และสร้ างกระบวนการทางความคิดเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่มีอยู่
แนวคิดสาคัญ
คอเรย์ (Corey, 2012, pp. 415-417) ได้ อธิบายถึงแนวคิดของทฤษฎีแบบ
มุ่ง เน้ นการแก้ ปั ญ หา ที่ ส ามารถน ามาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นกลุ่ม ฝึ กอบรมแบบเน้ นการแก้ ปั ญ หา
มีรายละเอียดดังนี ้
1. การมุ่งเน้ นลักษณะเชิงบวก (Positive Orientation) การทากลุ่มฝึ กอบรม
แบบมุ่งเน้ นการแก้ ปัญหา มีหลักการพื ้นฐานอยู่บนแนวคิดที่ว่า มนุษย์มีความคิด ความสามารถ
เต็มไปด้ วยพลังและศักยภาพ มีความสามารถในการสร้ างวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่จะเปลี่ยนแปลง
แนวทางในการดาเนินชีวิตของตนเองได้
2. การมุ่งเน้ นการแก้ ไขปั ญหาแทนที่จะมุ่งเน้ นปั ญหา (Focus on Solutions,
Not Problems) การทากลุม่ ฝึ กอบรมแบบเน้ นการแก้ ปัญหา มีความแตกต่างจากการให้ คาปรึกษา
แบบดังเดิ
้ มคือ จะไม่ให้ ความสาคัญกับอดีต แต่จะให้ ความสาคัญกับปั จจุบนั และอนาคต ให้ ความ
สนใจกับสิ่งที่เป็ นไปได้ ที่จะนามาใช้ ในการหาคาตอบให้ กบั ปั ญหา ผู้นากลุ่มจะสนับสนุนให้ สมาชิก
เลื อกเป้ าหมายที่ พ วกเขาปรารถนาจะทาให้ ส าเร็ จ แต่จ ะให้ ค วามสนใจเพี ย งเล็ก น้ อ ยในการ
พิจารณาหรื อค้ นหาปั ญหาและสารวจเรื่ องราวในอดีตที่ผา่ นมา
3. การมองหาสิ่ ง ที่กาลังดาเนินการอยู่ (Looking for what is working)
การทากลุม่ ฝึ กอบรมแบบเน้ นวิธีการแก้ ไขปั ญหา จะให้ ความสนใจกับการค้ นหาสิ่งที่คนเรากระทา
ที่มีผลดีตอ่ ตนเอง และช่วยให้ สมาชิกกลุ่มได้ มองเห็นข้ อยกเว้ น (Exceptions) ของปั ญหา มองหา
ความสาเร็จต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ ้น และใช้ ประโยชน์จากสิ่งที่ดีเหล่านี ้ที่มีอยู่ในตัวสมาชิกเพื่อเป็ นพลัง
ในการต่อสู้กบั ปั ญหา และขจัดปั ญหาที่มีอยูใ่ ห้ ออกไปในเวลาที่รวดเร็ว
เป้าหมายของกลุ่มแบบมุ่งเน้ นการแก้ ปัญหา
เป้าหมายของกลุ่มแบบมุ่งเน้ นการแก้ ปัญหาคือ การช่วยให้ สมาชิกได้ พฒ
ั นา
ระดับการตระหนักรู้ที่มีตอ่ ตนเอง เพื่อให้ มองเห็นความสามารถและจุดแข็งของตนที่จะนาไปใช้ ใน
การจัดการกับปั ญหาด้ วยระยะเวลาอั น รวดเร็ ว ดังที่วอลเตอร์ และ เพลเลอร์ (Waller & Peller,
1992, 2000, as cited in Corey, 2012, p. 417) ได้ อธิบายเป้าหมายของการให้ คาปรึกษาแบบ
มุง่ เน้ นวิธีการแก้ ไขปั ญหาว่า เพื่อให้ บคุ คลสามารถระบุเป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงของตนเอง
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ได้ อ ย่ า งชัด เจน รวมถึ ง สามารถระบุ วิ ธี ก ารทางบวกที่ จ ะน าตนเองไปสู่ค วามส าเร็ จ ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ด้ วยวิธีการพูดคุยเพื่อแก้ ไขปั ญหาและมองเห็น
ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้น
บทบาทของผู้นากลุ่มแบบเน้ นการแก้ ปัญหา
1. แสดงบทบาทของความเป็ นผู้ไม่ร้ ู (A not knowing position)
ผู้รับคาปรึกษาจะรู้สกึ มีสว่ นร่วมอย่างมากในกระบวนการบาบัดรักษาถ้ าพวก
เขารับรู้ตนเองว่าเป็ นผู้กาหนดทิศทางและมีหน้ าที่ในการสนทนา ผู้นากลุ่มจะใช้ การแสดงบทบาท
ของความเป็ น “ผู้ไม่ร้ ู” โดยให้ สมาชิกกลุม่ อยูใ่ นสถานะของการเป็ นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่ องราวใน
ชีวิตของพวกเขา และผู้นากลุม่ จะให้ ความสนใจอย่างต่อเนื่องในการถามคาถามต่อสมาชิกคนอื่นๆ
โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้ องการในชีวิต แนวทางของผู้นากลุ่มคือการใช้ คาถามเพื่อ
สะท้ อนให้ เห็นถึงความต้ องการของสมาชิกกลุ่ ม และติดตามการนาของสมาชิก แทนการนาของ
ผู้นากลุม่ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ ภาษาที่เกี่ยวข้ องกับการวินิจฉัย การประเมินและการบาบัดรักษา
2. สร้ างการเป็ นพันธมิตรในการให้ คาปรึกษา
สัมพันธภาพและความเป็ นพันธมิตรในการดาเนินการกลุ่มคือหัวใจของกลุ่ม
แบบมุ่ ง เน้ นการแก้ ปั ญหา สมาชิ ก กลุ่ ม จะใช้ การประเมิ น คุณ ค่ า ของการเข้ าร่ ว มกลุ่ ม จาก
สัมพันธภาพและความยืดหยุ่นในการบาบัดรักษา ระยะเวลาในการดาเนินการที่เหมาะสมมีผลต่อ
ความร่ วมมือกันของพันธมิตรระหว่างสมาชิกและผู้เอือ้ อานวยของกลุ่ม ดังที่ เมอร์ ฟี (Murphy,
2008, as cited in Corey, 2012, p. 419) ได้ กล่าวว่าการให้ คาปรึกษาหรื อการเข้ าร่วมกลุ่มจะเกิด
ผลดีที่สุดเมื่อสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่ วมอย่างสร้ างสรรค์ในกระบวนการให้ คาปรึ กษาหรื อการดาเนิน
กลุ่ม มีสัมพันธภาพในทางบวกกับผู้ให้ คาปรึ กษาและมีส่วนร่ วมในการดาเนินกลุ่มตังแต่
้ ต้นจน
เหมือนที่วอลเตอร์ และ เพลเลอร์ (Walter & Peller, 1996, as cited in Corey, 2012, p. 420) ได้ ระบุ
บทบาทหน้ าที่ ของผู้ให้ คาปรึ กษาหรื อผู้นากลุ่ม ไว้ ว่า ต้ องมี ความใส่ใจ สนใจ ใฝ่ รู้ อย่ างสุภ าพ
เปิ ดเผย เข้ าใจถึงความสาคัญของการสื่อสาร สร้ างบรรยากาศของความเอาใจใส่ การสนทนา
การไต่ถามและพูดคุย กันในเรื่ องจริ งที่จะส่งผลให้ สมาชิกกลุ่มเกิดความคิดสร้ างสรรค์ ในการค้ นหา
และพัฒนาเรื่ องราวต่าง ๆ ให้ สาเร็จร่วมกัน
เทคนิคที่สาคัญของกลุ่มแบบมุ่งเน้ นการแก้ ปัญหา
การให้ คาปรึกษาแบบมุง่ เน้ นการแก้ ปัญหามีเทคนิคสาคัญที่นามาประยุกต์ใช้
ในการดาเนินกลุม่ ฝึ กอบรม ดังนี ้ (Corey, 2012, pp. 423-425)
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1. การเปลี่ ย นแปลงก่ อ นเข้ าร่ ว มกลุ่ ม (Pre-therapy Change) คือ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นก่อนเข้ าร่ วมกลุ่มในครัง้ แรก บ่อยครัง้ ที่การนัดเพื่อขอรับคาปรึ กษาหรื อ
เข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรมก็ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวก ในระหว่างการร่ วมกลุ่ม
ฝึ กอบรมในครัง้ แรกๆ เป็ นเรื่ องปกติที่ผ้ ูนากลุ่มจะถามว่า “คุณเห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้ าง
หรื อ ไม่ หรื อ ตัง้ แต่เ ริ่ ม โทรนัด เพื่ อ เข้ า ร่ ว มกลุ่ม มี อ ะไรเกิ ด ขึน้ บ้ า ง” โดยการถามเรื่ อ งความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการถามเรื่ องเหล่านี ้เป็ นการส่งเสริ มให้ สมาชิกกลุ่มเกิดความเชื่อมัน่ ในผู้นากลุ่ม
และมองเห็นทรัพยากรภายในที่เขามี ที่จะนามาใช้ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
2. การตังค
้ าถาม (Question) เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสื่อสารและการ
ให้ ความช่ว ยเหลื อ ผู้น ากลุ่ม แบบมุ่ง เน้ นวิธี แก้ ไ ขปั ญหาจะใช้ คาถามเพื่ อสร้ างความเข้ าใจใน
ประสบการณ์ของสมาชิกกลุม่ มากกว่าที่จะใช้ เพื่อรวบรวมข้ อมูล และจะไม่ถามในสิ่งที่คิดว่าตนเอง
รู้คาตอบอยู่แล้ ว คาถามจะถูกถามด้ วยท่าทีเคารพ ด้ วยความอยากรู้ อย่างแท้ จริ ง ให้ ความสนใจ
อย่างจริงใจและเปิ ดเผย ซึง่ คาตอบของสมาชิกกลุม่ จะเป็ นข้ อมูลที่กระตุ้นความสนใจของผู้นากลุ่ม
ให้ คิดตังค
้ าถามอื่น ๆ ต่อไป โดยที่สมาชิกกลุ่มจะได้ รับการสนับสนุนให้ ตอบคาถามและแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ ทาให้ เห็นคุณค่าในความหยุ่นตัวและศักยภาพของตนเอง จนเข้ าใจในบริ บทที่
แตกต่างไปจากเดิมที่เคยมองแค่ปัญหาเพียงอย่างเดียว
3. คาถามข้ อยกเว้ น (Exception Questions) มีแนวคิดว่าในช่วงชีวิตของ
คนเราเมื่ อ มี ปั ญ หาเกิ ด ขึ น้ ก็ อ าจมี บ้ า งที่ เ ขาไม่ร้ ู สึ ก ว่า มัน เป็ นปั ญ หา ช่ว งเวลานัน้ ถูก เรี ย กว่ า
“ข้ อยกเว้ น” (Exceptions) สิ่งเหล่านันคื
้ อประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิ ตของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งใน
ความเป็ นจริ งแล้ วปั ญหาต่าง ๆ อาจเกิดขึ ้นได้ อีก หรื ออาจจะไม่เกิดขึ ้นก็ได้ การร่ วมกันพิสูจน์สิ่ง
เหล่ า นี โ้ ดยสมาชิ ก กลุ่ ม เป็ นตัว อย่ า งของความส าเร็ จ ที่ ส ามารถน ามาใช้ เพื่ อ สร้ างความ
เปลี่ยนแปลงให้ มากขึ ้น การเปลี่ยนแปลงคาถามที่เป็ นจุดสนใจเป็ นการสารวจว่าสมาชิกมีความ
เชื่อต่อเป้าหมายที่สาคัญอย่างไร และพวกเขามีวิธีการอะไรที่จะนาจุดแข็งหรื อทรัพยากรที่ ตนเองมี
มาใช้ เพื่อให้ ไปถึงเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ การค้ นหานี ้เป็ นการย ้าเตือนว่าปั ญหาไม่ได้ มีผลต่อเราและไม่ได้ อยู่
กับเราตลอดไป
4. คาถามปาฏิ ห ารย์ (The Miracle Questions) เป็ นคาถามที่ผ้ นู ากลุ่ม
ใช้ เพื่อสนับสนุนให้ สมาชิกกลุ่มจินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการให้ บรรลุ เป้าหมายเร็ วที่สุดเท่าที่จะได้
ปกติแล้ วจะมีรูปแบบคาถาม ดังนี ้ “ถ้ าปาฏิหาริ ย์เกิดขึ ้นและปั ญหาของคุณหายไปในข้ ามคืน คุณ
จะรู้ได้ อย่างไรว่าปั ญหาได้ หายไปแล้ ว และอะไรบ้ างที่จะแตกต่างไปจากเดิม ” สมาชิกกลุ่มจะถูก
กระตุ้นให้ ตอบคาถามว่า “อะไรบ้ างที่แตกต่างไปจากเดิม ” ทังที
้ ่ปัญหายังคงอยู่ คาถามปาฏิหาริ ย์

91
ถูกออกแบบให้ สมาชิกกลุม่ ได้ สร้ างภาพในความคิดของตนเองว่า ชีวิตจะเป็ นอย่างไรถ้ าปั ญหานัน้
ไม่มีอยู่แล้ ว ถ้ าสมาชิกกลุ่มยืนยันว่าเธอต้ องการที่จะรู้สึกมัน่ ใจและปลอดภัย ผู้นากลุ่มอาจจะพูด
บางอย่าง “ปล่อยจินตนาการของคุณว่าคุณได้ ออกไปจากกลุม่ นี ้ ในวันนี ้ และคุณก็อยู่บนเส้ นทางที่
เต็ม ไปด้ ว ยความเชื่ อ มั่น และปลอดภัย “คุณ จะท าอะไรให้ แ ตกต่า งออกไป” ในกระบวนการ
พิจารณาวิธีแก้ ปัญหาแบบนี ้ ได้ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงใน 3 รูปแบบ คือ การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่
กาลังกระทา การเปลี่ยนแปลงในการมองปั ญหา และการเปลี่ยนแปลงจากการมองหาคาตอบ
2.6.5 การให้ คาปรึกษาเน้ นวิธีทางจิตศึกษา (Psycho-educational Counseling
Approach)
การให้ คาปรึ กษาเน้ นวิธีทางจิตศึกษา เป็ นการให้ ข้อมูลชนิดการสอนอย่าง
เป็ นระบบ เน้ น การสอนให้ ข้อมูลความรู้ เกี่ ยวกับ ทักษะต่าง ๆ ที่จ ะช่วยให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาหรื อ
สมาชิกกลุ่มมีทกั ษะในการเผชิญปั ญหา ขจัดความคิดความเชื่อที่ไม่ถกู ต้ อง ในรูปแบบของการให้
ข้ อมูล ความรู้ และการประคับประคอง เพื่อให้ บุคคลมี ความคิดหรื อแสดงออกทางพฤติกรรมได้
อย่างถูกต้ องเหมาะสม ซึ่งวิลเลี่ยมส์ (Williams, 1989, pp. 15-16) ได้ ระบุถึงรูปแบบของเทคนิค
การใช้ วิธีสขุ ภาพจิตทางจิตศึกษาว่ามีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี ้
1) การใช้ วิธีทางจิตศึกษารายบุคคล (Individual psychoeducation) เป็ นรูปแบบ
ของการให้ ความรู้ เป็ นรายบุคคล โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับทักษะหรื อรู ปแบบ
พฤติกรรมที่ต้องการ เพื่อให้ บคุ คลได้ ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ และสามารถดูแลตัวเองได้
2) การใช้ วิธีทางจิตศึกษารายกลุ่ม (Group psychoeducation) เป็ นรู ปแบบ
ของการให้ ความรู้เป็ นรายกลุม่ โดยมุง่ เน้ นให้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปั น และช่วยเหลือ
กันภายในกลุม่ ในประเด็นที่สมาชิกกลุม่ มีความต้ องการพัฒนาหรื อแก้ ไขเหมือนกัน
3) การใช้ วิธีทางจิตศึกษาแก่ครอบครัว (Family psychoeducation) เป็ นรูปแบบ
เฉพาะในการดูแลสมาชิกครอบครัว มีลกั ษณะสาคัญคือ สร้ างความเข้ มแข็งในการแก้ ปัญหาด้ วย
ความร่วมมือของคนในครอบครัว โดยมุง่ เน้ นในเรื่ องของการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดี
สกล วรเจริ ญศรี (2550, น. 126) ได้ กล่าวถึงเทคนิคที่ใช้ ในวิธีทางจิตศึกษา
ได้ แก่
1) กลยุทธ์เชิงการได้ รับข้ อมูล (Strategies to get information) เพื่อให้ ผ้ รู ับ
คาปรึ กษาหรื อสมาชิกกลุ่มได้ ค้นพบและแบ่งปั นประสบการณ์ของตน โดยวิธีการใช้ แบบประเมิน
แบบวัดทักษะหรื อคุณลักษณะต่าง ๆ และการวิเคราะห์ตนเอง เป็ นต้ น
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2) กลยุทธ์ในการอธิบายสัมพันธภาพ (Strategies to explain relationships)
เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาหรื อสมาชิกกลุม่ ได้ สารวจปั ญหาสาคัญต่าง ๆ ในเด้ านสัมพันธภาพที่ตนมีอยู่
3) กลยุทธ์ในการช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Strategies to help change
behavior) เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาหรื อสมาชิกกลุ่มมีแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีให้
เป็ นพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
กล่าวโดยสรุ ปในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการให้
คาปรึกษามาประยุกต์ใช้ ในการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ได้ แก่ ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์ กลาง ทฤษฎี การให้ ค าปรึ ก ษาแบบ
เกสตัลท์ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเผชิญความจริ ง
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบภวนิยม
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบมุง่ เน้ นการแก้ ปัญหา ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบวิเคราะห์การติดต่อ
สัมพันธ์ และเทคนิคการใช้ วิธีทางจิตศึกษา
2.7งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มฝึ กอบรม
จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั เรื่ องกลุ่มฝึ กอบรม ผู้วิจยั ยังไม่พบว่ามีการจัดกลุ่ม
ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาทัง้ ต่างประเทศและในประเทศ แต่ มีเอกสาร
การศึกษาของ ครู ติส กลูดทรอป โทมัส ออเบรี ยน และ คอร์ เรี ย (Curtis, Gouldthorp, Thomas,
O'Brien, & Correia, 2013, pp. 282-289) ที่ศกึ ษาเรื่ องการฝึ กอบรมให้ ความรู้ออนไลน์เรื่ องความ
ซื่อตรงทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ และทัศนคติที่มีต่อการขโมยผลงานของนักศึกษา
ผลการศึก ษาพบว่าพฤติก รรมการขโมยผลงานของนัก ศึก ษามี จ านวนลดลง แต่ก็ไ ม่ไ ด้ มี ก าร
ตรวจสอบโดยตรงว่าเป็ นเพราะการฝึ กอบรมมีผลต่อทัศนคติ หรื อความเข้ าใจเรื่ องการขโมยผลงาน
ของนักศึกษาหรื อไม่ และผลประเมิ นการรั บรู้ เรื่ องความร้ ายแรงในการขโมยผลงาน และการ
ตระหนักรู้เรื่ องการขโมยผลงานของนักศึกษามีเพิ่มมากขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบระยะ
ก่อนและหลังเข้ ารับการอบรมออนไลน์
บริกส์ มิลเลอร์ ออเรี ยลลานา บริ กส์ และ คอกซ์ (Briggs, Miller, Orellana, Briggs,
& Cox, 2013, pp. 680-693) ได้ ศกึ ษาประสิทธิภาพของโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว
ที่ มี ลูก มี ปั ญ หาด้ า นพฤติก รรมทัง้ ที่ บ้ านและที่ โ รงเรี ย น กลุ่ม ตัว อย่า งที่ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมกลุ่ม
ฝึ กอบรมคือครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว 3 ครอบครัว โดยเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มฝึ ก อบรมทัง้ สิน้ 4 ครั ง้
ใช้ เวลาครัง้ ละ 2 ชัว่ โมง ผู้นากลุ่มใช้ วิธีแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) แสดงพฤติกรรม
ต้ นแบบ (Modeling) สอนวิธีการสนทนาและบรรยายให้ ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า สองในสามของ
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ครอบครัวที่เข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรมได้ รับประโยชน์จากโปรแกรมดังกล่าว ผู้ปกครองและเด็กที่เข้ าร่ วม
กลุม่ ฝึ กอบรมมีพฤติกรรมที่ดีเพิ่มมากขึ ้น
ไฟร์ เบิร์ก และคนอื่น ๆ (Friedberg; et al. 2003:, pp. 157-175) ได้ ศกึ ษาผลของ
กลุ่มฝึ กอบรมทักษะด้ านการรู้คิดและพฤติกรรมสาหรับเด็กที่มีปัญหาความวิตกกังวลและซึมเศร้ า
กลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรมคือเด็กชายหญิงจานวน 8 คน อายุเฉลี่ย 8.8 ปี โดยแบ่งเป็ น
2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เข้ ารับโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม PANDY (Preventing Anxiety and Depression in
Youth) ทัง้ หมด 10 ครัง้ ผลการศึกษาพบว่าหลังเข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรม กลุ่มตัวอย่างมี ความวิตก
กังวลและความซึมเศร้ าลดลง
บูธ และคนอื่น ๆ (Booth, Keogh, Doyle, & Owens, 2014, pp. 156-165) ได้ ศกึ ษา
ผลการใช้ กลุ่มฝึ กอบรม “ชีวิตที่ผ่านความทุกข์” (Living Through Distress: LTD Group) ตามแนวคิด
กลุ่มการบาบัดทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล (Dialectical Behavior Therapy : DBT Group) กับ
กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นคนไข้ โรงพยาบาลจิตเวชจานวน 114 คน ที่มีประวัตกิ ารทาร้ ายตนเองและมีอายุ
มากกว่า 18 ปี เข้ ารับการอบรมวันละ 1 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 4 ครัง้ หรื อมากกว่า รวมทังสิ
้ ้น 6 สัปดาห์
คือ 24 ครัง้ โดยกลุ่มฝึ กอบรมจะให้ การอบรม 8 ทักษะคือ การปลอบใจตนเอง จิตใจที่ชาญฉลาด
ความเอาใจใส่ การกาหนดอารมณ์ การกระทาตรงกันข้ าม ความฟุ้งซ่าน การยอมรับนิสยั ตนเอง
และการสร้ างชีวิตที่มีคณ
ุ ค่า ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอตั ราการทาร้ ายตนเองลดลงอย่าง
มีนยั สาคัญ และมีระดับความอดทนอดกลันเพิ
้ ่มสูงขึ ้น ระยะติดตามผล 1 และ 2 ปี กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าร้ อยละ 50 ไม่ต้องเข้ ารับการรักษาเป็ นคนไข้ ในของโรงพยาบาลอีกหลังจากที่เข้ าร่วมกลุ่มครบ
ตามระยะเวลา
ชินาเวห์ (Chinaveh, 2010, pp. 302-310) ได้ ศกึ ษาผลของการฝึ กอบรมการแก้ ไข
ปั ญหา (Problem- Solving Training: PST) ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของผู้เรี ยนที่มีความ
หลากหลาย โดยทาการศึกษากับนักศึกษาในวิทยาลัยจานวน 79 คน ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตอยู่ในระดับ
ต่า ด้ ว ยการใช้ กลุ่ม ฝึ กอบรมกับกลุ่ม ตัว อย่างที่แบ่ง เป็ น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลองจะได้ เข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรมเป็ นเวลา 6 สัปดาห์ ใช้ เวลา 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ และเข้ า
กลุ่มฝึ กอบรมครัง้ ละไม่เกิน 15 คน โดยที่กลุ่ม ควบคุม จะได้ รับ การสอนตามปกติ ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตหลังเข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรมสูงกว่าคะแนน
ก่อนเข้ าร่วมกลุม่ และมีคะแนนสูงกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุม ผลการศึกษานี ้แสดงให้ เห็น
ว่าโปรแกรมการฝึ กอบรมการแก้ ไขปั ญหา (PST) มีผลในทางบวกต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิต
ของกลุม่ นักศึกษาในวิทยาลัย
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มอชกี ้ ฮาแซนซาด และไทโมริ (Moshki, Hassanzade, & Taymoori, 2014, pp.
557-583) ได้ ศึกษาประสิทธิผลของการฝึ กอบรมทักษะชีวิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันการใช้ ยา
เสพติดในกลุม่ นักศึกษามหาวิทยาลัย โดยทาการศึกษากับนักศึกษาจานวน 60 คน ที่มหาวิทยาลัย
ทางการแพทย์กอนนาบัด (Gonabad University) ใช้ การสุม่ เพื่อแบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมจานวน 5 คน
และกลุ่มที่เข้ ารับการฝึ กอบรมจานวน 4 คน กลุ่มฝึ กอบรมจะได้ รับการเข้ ากลุ่ม 2 วัน 1 ครัง้
ทุกสัปดาห์ โดยใช้ แบบสอบถามพฤติกรรมที่เป็ นการป้องกันการใช้ ยาในการเก็บข้ อมูลก่อนเข้ าร่วม
กลุ่ ม ฝึ กอบรม หลัง เข้ าร่ ว มกลุ่ ม ฝึ กอบรม และติ ด ตามผลหลัง การฝึ กอบรมเป็ นเวลา 4 ปี
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม ที่เ ข้ ารับการฝึ กอบรมมี คะแนนพฤติกรรมการป้องกันการใช้ ยาเสพติด
สูงกว่ากลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรม
เบอเกอรอน (Bergeron, 2013, pp. 1-10) ศึกษาผลของโปรแกรมการฝึ กอบรม
ทักษะปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล เป็ นการทดสอบการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรี ยนกลุ่มเสี่ยง
ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยใช้ โปรแกรม PREPaRE ของ Goldstein (1998) เพื่อเพิ่มทักษะทาง
สังคม และใช้ การประเมินด้ วยแบบวัดทักษะทางสังคม (SSRS : Social Skill Rating Scale)
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาจานวน 84 คน มีค่าความเป็ นประชากรกลุ่มเสี่ยงจาก
คะแนนแบบทดสอบอัตราการสอบตก อัตราการเข้ าชันเรี
้ ยน หรื ออัตราการพักการเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง
ถูกเลื อ กจากข้ อมูล การพัก การเรี ยน นัก เรี ยนเหล่านี ไ้ ด้ เ ข้ า ร่ วมกลุ่ม กับ ผู้เ ชี่ ยวชาญการบ าบัด
พฤติกรรม โดยใช้ การฝึ กอบรมแบบเฉพาะเจาะจง ในรู ปแบบของการสอนที่กาหนดเป้าหมาย
จานวนกลุม่ ละ 6 คน พบกันสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 30 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง รวม 8 สัปดาห์ แบบวัด
SSRS ถูกนามาใช้ วดั ก่อนเข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรม และวัดหลังเข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรม ผลการศึกษา
พบว่า ทักษะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และพบว่าทักษะทาง
สังคมสามารถพัฒนาได้ ด้วยวิธีการช่วยหลือแบบการกาหนดเป้าหมาย
เขมณัฏฐ์ หล่อศรี ศภุ ชัย (2556, น. 22-32) ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ กอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้ านจิตสาธารณะของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสถานศึกษาสังกัด
สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครปฐมที่กาลังศึกษาหลักสูตรระยะสัน้ (กศน.) จานวน 35 คน
ที่ได้ จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ได้ รับการฝึ กอบรมมีระดับคุณธรรมและจริ ยธรรมด้ านจิตสาธารณะเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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จะเห็นได้ วา่ การนากลุ่มฝึ กอบรมมาใช้ ในการพัฒนาความคิด เจตคติ หรื อพฤติก รรม
ด้ านใดด้ านหนึ่งของนักศึกษาหรื อบุคคลที่ต้องการ นอกจากจะเป็ นความจาเป็ นอย่างยิ่งในการ
พัฒนาบุคคลให้ มีความคิด เจตคติ และพฤติกรรมในแนวทางที่ถกู ต้ องเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
การด าเนิ น ชี วิ ต ในสัง คมปั จ จุบัน ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว นัน้ ประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ยัง
ขยายผลออกไปยังสังคมซึ่งถือเป็ นสิ่งคุ้มค่าที่จะนาแนวทางของกลุ่มฝึ กอบรมมาใช้ ในการพัฒนา
ความซื่ อ ตรงของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี เ พื่ อ เป็ นการเตรี ย มความพร้ อมให้ นัก ศึ ก ษามี
ความสามารถทังในทางวิ
้
ชาการ วิชาชีพ และมีเจตคติที่ดีในการดาเนินชีวิตอย่างถูกต้ องเหมาะสม
อันจะเป็ นกลไกสาคัญกลไกหนึง่ ในการขับเคลื่อนระบบทางสังคมต่อไป

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่ อง การศึกษาและการพัฒ นาโปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างความ
ซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาโดยการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) ซึ่ ง มี จุ ด มุ่ ง หมายของการวิ จ ั ย เพื่ อ ศึ ก ษาความหมายและ
องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพื่อพัฒนาโปรแกรมกลุ่ม
ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ซึ่งในการวิจยั
ครัง้ นี ้ผู้วิจยั นาเสนอวิธีดาเนินการในการวิจยั ตามขันตอนของการวิ
้
จยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ
ดังต่อไปนี ้
ระยะที่ 1 การศึ ก ษาความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ให้ ความสาคัญกับการเก็บรวบรวมข้ อมูลวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานด้ วย
วิธีการเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ด้ วยการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณ
ระยะที่ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความ
ซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยการทดลองและเก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณ
ร่วมกับเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ในระยะติดตามผล เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและ
อธิบายผลของการทดลองให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
สาหรั บการศึกษาและพัฒ นาโปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่อ เสริ มสร้ างความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในครัง้ นี ้ มีแบบแผนการดาเนินการวิจยั ในแต่ละระยะของ
การศึกษามีขนตอนรายละเอี
ั้
ยดที่สาคัญ ดังนี ้
1) การกาหนดกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล ประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2) การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3) การเก็บรวมรวมข้ อมูล
4) การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
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ระยะที่ 1 การศึกษาความหมายและองค์ ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การดาเนินการในระยะนี ้ เป็ นการใช้ วิธี การเชิง คุณภาพก่อนและตามด้ วยวิธี การเชิ ง
ปริ มาณ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงขอนาเสนอการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างแยกตามระเบียบวิธีวิจยั ที่
ใช้ ดงั นี ้
ผู้มีส่วนร่ วมในการวิจัย
ในการใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง คุณ ภาพด้ ว ยการอภิ ป รายกลุ่ม เพื่ อ ศึก ษาความหมายและ
องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผู้วิจยั เลือกผู้มีส่วนร่วมใน
การวิจยั (Participants) แบบเจาะจงโดยยึ ด จุ ด มุ่ ง หมายของการวิจยั เป็ นหลัก (ชาย โพธิสิตา,
2554, น. 120) โดยให้ มีทงนั
ั ้ กศึกษาชายและนักศึกษาหญิง เป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 – 4 สถาบันละ
8 คน จาก 3 สถาบันอุดมศึกษา รวมจานวนทังสิ
้ ้น 24 คน กลุ่มผู้บริ หารมหาวิทยาลัยที่ทางานด้ าน
การพัฒนานักศึกษา 3 สถาบัน จานวน 6 คน และกลุ่มอาจารย์ที่สนใจงานด้ านการพัฒนานักศึกษา
จาก 3 สถาบัน จานวน 6 คน รวมทังสิ
้ น้ 36 คน โดยผู้มีส่วนร่ วมในการวิจัย สมัครใจให้ ข้อมูล
ด้ วยการอภิปรายกลุ่ม จากนันผู
้ ้ วิจยั ดาเนินการอภิปรายกลุ่ม โดยแบ่งการอภิปรายเป็ น 2 กลุ่ม
มีรายละเอียดดังนี ้
1. กลุม่ ที่ 1 ดาเนินการอภิ ปรายกลุ่ม ร่ วมกับผู้บริ ห ารและอาจารย์ จานวน 12 คน
ในหัวข้ อความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วม
การอภิ ป รายกลุ่ม สามารถพูด เกี่ ย วกับ ความหมายและองค์ ป ระกอบของความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาตามประเด็นการสนทนาที่กาหนดขึน้ ซึ่งผู้ดาเนินการอภิปรายจะดาเนินการอภิปราย
ด้ วยความยืดหยุน่ แต่ม่งุ เน้ นความสนใจโดยใช้ แนวทางของการสนทนาโต้ ตอบอย่างอิสระระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มตามประเด็นที่กาหนด ที่สามารถปรับฐานของการสนทนาในแต่ละประเด็นที่พบได้
โดยคานึงถึงความถูกต้ องและการเชื่อถือได้ ของข้ อมูลที่จะได้ รับจากการอภิปรายกลุม่
2. กลุม่ ที่ 2 ดาเนินการอภิปรายกลุ่มร่วมกับนักศึกษา จานวน 24 คน ด้ วยการใช้
ละครถกแถลง (Dialogue theatre) ในหัวข้ อ กลืนไม่เข้ า คายไม่ออก (Dilemma) โดยผู้ดาเนินการ
อภิปรายจะเอื อ้ อานวยให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมการอภิปรายได้ แสดงความคิดเห็นผ่านการสื่ อสารด้ วยการ
สวมบทบาทตัวละครผ่า นการแสดงที่ สมาชิ กต้ อ งสร้ างบท และกากับการแสดงด้ วยตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ ยวข้ องกับความซื่อตรงทางการศึกษา จากนัน้ ผู้ดาเนินการอภิปรายใช้ การอภิปราย
กลุ่ม ด้ ว ยการถกวงใหญ่ (Dialogue) เพื่ อให้ ไ ด้ ความหมายและองค์ประกอบความซื่ อตรงทาง
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การศึกษาโดยคานึงถึงความถูกต้ องและการเชื่ อถื อได้ ของข้ อมูลที่ ได้ รับจากการอภิปรายกลุ่ม
ถ้ าพิจารณาแล้ วพบว่าสามารถตอบคาถามการวิจยั ได้ อย่างเหมาะสมจึงยุตกิ ารอภิปรายกลุม่
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ด้ ว ยวิ ธี เ ชิ ง ปริ ม าณ เป็ นนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชัน้ ปี ที่ 1-4 ที่ ศึก ษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม และคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนื อ และสถาบันเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง พื น้ ที่ การศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2561 จานวน 31,301 คน ดังตาราง 2
ตาราง 2 ประชากรสาหรับศึกษาองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษา จาแนกตามสาขาวิชา
ของแต่ละมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
พระจอมเกล้ าธนบุรี
ครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมฯ
วิทยาศาสตร์
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
พระจอมเกล้ า
ครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
พระนครเหนือ
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์
สถาปั ตยกรรมฯ
สถาบันเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
พระจอมเกล้ า
ครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมฯ
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
รวมจานวน

ประชากร
ระดับชันปี
้ ที่ 1-4
จานวน(คน)
สาขาวิชา
5,063
10
2,137
7
1,535
4
1,431
4
3,487
10
1,177
7
2,227
4
1,414
4
5,313
12
1,208
4
4,256
6
2,053
7
31,301
79
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ตาราง 3 กลุม่ ตัวอย่างสาหรับศึกษาองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย

กลุม่ ตัวอย่าง
ระดับชันปี
้ ที่ 1-4

คณะ

ปี 1 เพิ่ม ปี 2 เพิ่ม ปี 3 เพิ่ม ปี 4 เพิ่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
พระจอมเกล้ าธนบุรี
ครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมฯ
วิทยาศาสตร์
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ฯ
รวม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
พระจอมเกล้ า
ครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
พระนครเหนือ
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์
สถาปั ตยกรรมฯ
รวม
สถาบันเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
พระจอมเกล้ า
ครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมฯ
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
รวม
รวมจานวนกลุม่ ตัวอย่าง
รวมจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ จริง

15
9
5
3
32
12
4
7
3
26
17
6
14
6
43
101

20
15
15
10
60
20
15
15
10
60
20
10
20
10
60
180

13
9
4
3
29
11
4
8
3
26
17
6
12
6
41
96

20
15
15
10
60
20
15
15
5
55
20
10
20
10
60

15
9
4
3
31
10
3
7
3
23
15
6
13
6
40
94

20
15
15
5
55
20
15
15
5
55
20
10
20
10
60

175
170
675

12
6
4
3
25
9
2
7
3
21
15
6
16
6
43
89

20
15
15
5
55
10
10
10
5
35
20
10
20
10
60
150

กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืนยัน เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่
1-4 ที่ ศ ึ ก ษาในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม และ
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คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในกลุ่ ม 3 พระจอมเกล้ า พื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2561 และไม่เคยเข้ าร่วมการวิจยั ในระยะที่ผ่านมา ซึ่งได้ มาจากการ
สุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยมีระดับการศึกษาเป็ นชัน้ (Strata) และมี
สาขาวิชาเป็ นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) ตามตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ควรเลือกจาก
ประชากรของเคอร์ ซี่และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan) ได้ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 380 คน (ปุระชัย
เปี่ ยมสมบูรณ์, 2549, อ้ างถึงใน สุทิติ ขัตติยะ และ วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, 2554, น. 114)
สาหรับระยะที่ 1 ของการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ เป็ นการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบความ ซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้ การวิจยั ครัง้ นี ้มีขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่เหมาะสม
ต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้วิจยั จึงเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน 675 คน
โดยให้ มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5-10 เท่าของจานวนตัวแปรบ่งชี ้ ซึ่งเป็ นจานวนที่เพียงพอ
สาหรับการนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Gorsuch, 1983, อ้ างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556, น. 73)
การวิจยั ในระยะนี ้ มีตวั แปรบ่งชี ้จานวน 12 ตัว ดังนันจ
้ านวนกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจึงเพียงพอและ
เหมาะสมในการนาไปศึกษาวิเ คราะห์ องค์ประกอบเชิ ง ยื นยันความซื่ อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
การศึกษาในระยะที่ 1 ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทังหมดจ
้
านวน 675 คน ได้ แบบ
วัดกลับคืนมาโดยที่มีความสมบูรณ์สามารถนามาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ จานวนทังสิ
้ ้น 644
ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 95.40 ซึ่งถือว่าอัตราการตอบกลับ (Response rate) อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ดังที่ สิน พันธุ์พินิจ (2554, น. 217) ได้ เสนอไว้ ว่า อัตราการตอบกลับที่ดีของแบบสอบถามที่เพียงพอ
กับการวิเคราะห์และรายงานผลการวิจัยควรมีตงแต่
ั ้ ร้อยละ 85 ขึน้ ไป และความคลาดเคลื่อน
ไม่ควรเกินร้ อยละ 5 และหากมีอตั ราการตอบกลับร้ อยละ 90 หรื อมากกว่า ถือว่าอยูใ่ นระดับที่ดี
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสร้ างเครื่ องมือสาหรับการดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ
แนวค าถามในการอภิ ป รายกลุ่ม และแบบวัดความซื่ อตรงทางการศึก ษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างเครื่ องมือในการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจ ัยที่เ กี่ ย วข้ อ งกับความซื่อตรงทางการศึกษาทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อทราบถึงแนวคิด ความหมายและองค์ประกอบต่าง ๆ ของความซื่อตรง
ทางการศึกษา พิจารณาร่ วมกับผลการศึกษานาร่ องพฤติกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ที่ได้ จากการสารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นกับกลุ่มนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จานวน 150 คน
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โดยให้ ต อบแบบส ารวจที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ประเด็น ของความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาที่ พัฒ นาจาก
แบบสารวจความซื่อตรงทางการศึกษาของแมคเคบ (Texas Tech University, 2010, pp. 31-39)
และการสัมภาษณ์ คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จ านวน 12 คน ที่ เคย
พบเห็นสถานการณ์หรื อมีส่วนร่วมในพฤติกรรมความไม่ซื่อตรงทางการศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางใน
การเขียนคาถามสาหรับการอภิปรายกลุม่
2. เขียนแนวคาถามเกี่ยวกับความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ตามวัตถุประสงค์ และปั ญหาการวิจัยเพื่ อนามาออกแบบแนวคาถามย่อย และนาคาถามย่อย
มาเรี ยบเรี ยงเป็ นข้ อค าถามตามล าดับ เพื่ อน ามาใช้ ในการอภิ ป รายกลุ่ม ให้ เป็ นขัน้ ตอน และ
จัด ล าดับ ความคิ ด ให้ เ ป็ นหมวดหมู่ เกี่ ย วกับ ความหมายและองค์ ป ระกอบความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. นาแนวคาถามที่ ส ร้ างขึ น้ ให้ อ าจารย์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญช่วยพิจารณาถึง
ความสอดคล้ องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ปั ญหาการวิจยั และกรอบแนวคิด และปรับปรุ ง
แนวคาถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
4. อภิ ป รายกลุ่ ม ร่ ว มกั บ ผู้ ให้ ข้ อมู ล 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษา กลุ่มผู้บริ หาร
มหาวิทยาลัยที่ทางานด้ านการพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ผ้ สู นใจด้ านการพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม 3 พระจอมเกล้ า รวมทังหมด
้
36 คน เพื่อหาความหมายและองค์ประกอบ
ของความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5. เขียนนิยามปฏิบตั ิการ ความหมายและองค์ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษา
โดยใช้ ข้อมูล ที่ส รุ ปจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง ประกอบกับข้ อมูลที่ไ ด้ จ ากการ
อภิปรายกลุ่ม มาสร้ างเป็ นองค์ประกอบจานวน 3 องค์ประกอบ 12 ตัวชีว้ ัด คือ องค์ประกอบที่ 1
ค่านิยมทางศีลธรรม ได้ แก่ จริ ยธรรมด้ านความซื่อสัตย์ หิริโอตัปปะ องค์ประกอบที่ 2 ค่านิยมทาง
สังคม ได้ แก่ การปฏิบตั ติ ามระเบียบ การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง ความรับผิดชอบ จิตสานึกที่ดี และ
องค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่ รู้ถึง
ผลในอนาคต การไม่ดดู าย ความกล้ า และการสื่อสารที่ดี
6. นานิย ามปฏิบ ตั ิการและองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ลิ ้มมณีวิจิตร
รองศาสตราจารย์ ดร.กุล ธิ ด า ธรรมวิ ภัช น์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรปภัส สร ปริ ญ ชาญกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธ ร สุวรรณเทพ และอาจารย์ ดร.ครรชิ ต แสนอุบล เป็ นผู้พิจ ารณา
ตรวจสอบความสอดคล้ อ งเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ข ององค์ ป ระกอบความซื่ อ ตรงทาง
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การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี แล้ วปรั บปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้ วจึงนาข้ อมูลทังหมดมาสร้
้
างข้ อคาถามเพื่อวัดความซื่อตรงทางการศึกษา
7. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี พ ัฒ นาการทางจริ ยธรรมของโคลเบิร์ก และเอกสาร ตารา
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม การวัดคุณธรรม จริ ยธรรม แล้ วสร้ างข้ อคาถาม
แบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามกรอบแนวคิดและนิยาม
ปฏิบตั กิ ารที่มีลกั ษณะข้ อคาถามเป็ นสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับความไม่ซื่อตรงทาง
การศึกษา แบบให้ เลือกตอบเพียงข้ อละ 1 คาตอบเท่านัน้ จานวน 60 ข้ อ มีเนื ้อหาครอบคลุมขัน้
พัฒนาการทางจริ ยธรรมจากระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 3 ตามทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก
8. นาแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่สร้ างเสร็ จ
จานวน 60 ข้ อ ให้ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จานวน 5 ท่าน ได้ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงศ์ ชูเดช
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริ ญสุข อาจารย์ ดร.เพียงเพ็ญ
จิรชัย และอาจารย์ ดร.ปวีณา ยอดสิน เป็ นผู้พิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ ภาษา ความถูกต้ อง
เหมาะสมของสถานการณ์ ข้ อคาถาม ตัวเลือกจากแบบวัด ตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่าง
ข้ อ ค าถามกับ นิ ย ามศัพ ท์ ใ นแต่ล ะด้ า นเป็ นรายข้ อ และตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา
(Content validity) ของแบบวัดที่สร้ างขึ ้น โดยผู้วิจยั กาหนดระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้ อคาถามนันเป็
้ นตัวบ่งชี ้ถึงการมีความซื่อตรงทางการศึกษา
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามนันเป็
้ นตัวบ่งชี ้ถึงการมีความซื่อตรงทางการศึกษา
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้ อคาถามนันไม่
้ เป็ นตัวบ่งชี ้ถึงการมีความซื่อตรงทางการศึกษา
9. ผู้วิจยั นาคะแนนที่ได้ จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง
(Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้ อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ โดยคัดเลือกข้ อ
คาถามที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) 0.50 ขึ ้นไป โดยข้ อคาถามทังหมดจ
้
านวน 60 ข้ อ มีข้อ
คาถามที่ผ่านเกณฑ์ จานวน 48 ข้ อ ทังนี
้ ้มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องทังฉบั
้ บอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00
จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทาการปรับปรุงข้ อคาถามตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นาแบบวัด ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ปรับปรุง
แก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป (GENED)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่ไม่ได้ ใช้ ในการศึกษาจริง และมีความ
ใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างที่จะศึกษา จานวน 100 คน
11. นาข้ อมูลที่ได้ จากการทดลองใช้ มาวิเคราะห์คา่ อานาจจาแนกรายข้ อ โดยการหา
ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson product moment correlation) ของข้ อคาถามแต่ละข้ อกับ
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คะแนนรวมทังฉบั
้ บ ผู้วิจยั คัดเลือกเฉพาะข้ อคาถามที่มีคา่ อานาจจาแนกตังแต่
้ .20 ขึ ้นไป จานวน
41 ข้ อ ซึ่งมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.22-0.61 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความ
ซื่อตรงทางการศึกษาทังฉบั
้ บโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Alpha-Coefficient) ได้ คา่ สัมประสิทธิ์
แอลฟ่ าเท่ากับ 0.89 ซึ่ง แสดงว่าแบบวัดมี ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง ส่วนค่าความเชื่ อมั่นของ
แบบวัดทัง้ 3 องค์ประกอบ จาแนกเป็ น 12 ตัวชี ้วัด มีคา่ ความเชื่อมัน่ ดังตาราง 4
ตาราง 4 ค่าความเชื่อมัน่ โดยรวมและรายองค์ประกอบของแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวชี ้วัดของแต่ละองค์ประกอบ
ค่านิยมทางศีลธรรม
จริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์
หิริโอตัปปะ
ค่านิยมทางสังคม
การปฏิบตั ติ ามระเบียบ
การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
ความรับผิดชอบ
จิตสานึกที่ดี
คุณลักษณะส่วนบุคคล
การพึง่ ตนเอง
ความภาคภูมิใจในตนเอง
การหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต
การไม่ดดู าย
ความกล้ า
การสื่อสารที่ดี
ความซื่อตรงทางการศึกษาโดยรวม

จานวนข้ อ
6
3
3
14
3
4
4
3
21
3
4
3
3
4
4
41

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (α)
.61
.40
.46
.74
.35
.50
.36
.38
.81
.50
.41
.47
.41
.51
.49
.89

12. ได้ แ บบวัด ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และนาไป
เก็บข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ แสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิง
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โครงสร้ างด้ วยการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยมีรายละเอียดผังความคิดในการศึกษา
องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และขันตอนในการสร้
้
าง
แบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังแสดงในภาพประกอบ 5 และ 6

ค่านิยมทางศีลธรรม

จริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์
หิริโอตัปปะ
การปฏิบตั ิตามระเบียบ

ความซื่อตรง
ทางการศึกษา

ค่านิยมทางสังคม

การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
ความรับผิดชอบ
จิตสานึกที่ดี
การพึง่ ตนเอง
ความภาคภูมิใจในตนเอง

คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล

การหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต
การไม่ดดู าย
ความกล้ า
การสื่อสารที่ดี

ภาพประกอบ 5 กรอบผังความคิดโมเดลการวัดความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความซื่อตรงทางการศึกษา
อภิ ปรายกลุ่ม เพื่ อ หาความหมาย องค์ประกอบและรายละเอี ยดของความซื่ อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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เขี ย นความหมาย องค์ ป ระกอบ ตัว บ่ง ชี ้ และนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บัติก ารความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตรวจพิจารณาเพื่อยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ที่สาคัญ ของความซื่อตรงทางการศึกษา
โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน และปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนา
เขียนกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้ จากการศึกษาเชิงคุณภาพในระยะที่ 1
สร้ างข้ อคาถามแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตาม
นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร จานวน 60 ข้ อ มีลกั ษณะข้ อคาถามเป็ นสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้ องกับความไม่ซื่อตรงทางการศึกษา แบบให้ เลือกตอบเพียงข้ อละ 1 คาตอบ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาด้ วยค่าดัชนีความสอดคล้ องของข้ อคาถามกับนิยาม
เชิงปฏิบตั กิ าร โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน และปรับปรุงแก้ ไขแล้ วจานวน 48 ข้ อ
ทดลองใช้ แบบวัด (Try out) เพื่อวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างด้ วยการหาค่า
อานาจจาแนกรายข้ อ และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดรายองค์ประกอบและทังฉบั
้ บ โดย
คัดเลื อกข้ อคาถามที่ ผ่านเกณฑ์ และครอบคลุม องค์ประกอบตามนิยามเชิ ง ปฏิ บัติการ
จานวน 41 ข้ อ
จัดพิมพ์แบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพื่อนาไปเก็บ
ข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั
ภาพประกอบ 6 ขันตอนการศึ
้
กษาและการสร้ างแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
13. ตัวอย่างแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในแต่
ละองค์ประกอบ
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คาชีแ้ จง คาถามในตอนนี ้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสถานการณ์สมมุติ ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย มีทงั ้ หมด 41 ข้ อ ขอให้ นกั ศึกษาอ่านอย่างรอบคอบ และคิดว่านักศึกษาเป็ นตัว
ละครที่สมมติขึน้ จะเลือกกระทาตามเหตุการณ์ นีเ้ พราะเหตุใด แล้ วเลือกคาตอบที่มีให้ เลือก 3
คาตอบสาหรับแต่ละเรื่ อง โดยทาเครื่ องหมาย  ลงใน  หน้ าตัวเลือกซึ่งตรงกับเหตุผลของ
นักศึกษามากที่สดุ เพียงคาตอบเดียว
(ก) องค์ ประกอบค่ านิยมทางศีลธรรม
ข้ อ (0) เพื่อนทารายงานกลุ่มโดย copy & paste ข้ อมูลจากอินเตอร์ เนตและไม่อ้างอิงแหล่งที่มา
ยุพินจึงขอให้ เพื่อนใส่อ้างอิงให้ ถกู ต้ องก่อนที่จะนาไปส่ง ถ้ าคุณเป็ นยุพิน คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. เพื่อนต้ องเตือนให้ เพื่อนทาในสิ่งที่ถกู ต้ องเสมอ (2)
 ข. อาจารย์จะได้ ไม่ตาหนิวา่ ทางานผิดพลาด (1)
 ค. เราไม่ควรละเมิดสิทธิผ้ อู ื่นด้ วยการนาข้ อมูลมาใช้ โดยไม่อ้างอิง (3)
ข้ อ (00) สุขสันต์ยืมหนังสือจากห้ องสมุดและบังเอิญทาขาดไป 1 หน้ า โดยไม่สามารถซ่อมแซมได้
ซึ่งเพื่อนแนะนาว่าไม่ต้องบอกให้ เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุดทราบ แต่สุขสันต์ได้ บอกเจ้ าหน้ าที่ตามความ
เป็ นจริง ถ้ าคุณเป็ นสุขสันต์ คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. เจ้ าหน้ าที่อาจจะยกโทษให้ เมื่อเราบอกความจริง (1)
 ข. เราควรละอายและรับผิดชอบในการกระทาของตน (3)
 ค. เกรงเจ้ าหน้ าที่จะเข้ าใจผิดว่าเพื่อนคนอื่นทา (2)
(ข) องค์ ประกอบค่ านิยมทางสังคม
ข้ อ (0) วาสนาเห็นระพินกาลังลอกคาตอบจากข้ อสอบของเพื่อนในห้ องสอบ วาสนาจึงส่งสัญญาณ
ให้ ระพินยุตกิ ารกระทานัน้ ถ้ าคุณเป็ นวาสนา คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. การรักษาความถูกต้ องให้ เกิดขึ ้นในทุกสถานที่เป็ นสิ่งที่ทกุ คนควรกระทา (3)
 ข. นักศึกษาคนอื่นในห้ องสอบต่างก็ทาข้ อสอบด้ วยตนเอง (2)
 ค. แสดงให้ คนอื่นเห็นว่าเราเป็ นคนรักษาความถูกต้ อง (1)
ข้ อ (00) ชาคริตทารายงานกลุม่ กับสมใจ และพบว่าข้ อมูลที่สมใจนามาใช้ อ้างอิงไม่ใช่ข้อมูลที่มีอยู่
จริ ง จึงขอให้ สมใจแก้ ไข เพิ่มเติมเนื ้อหาให้ ถกู ต้ อง และยินดีจะอยู่ช่วยทารายงานจนกว่าจะสาเร็ จ
ถ้ าคุณเป็ นชาคริต คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. ถ้ าทางานสาเร็ จก็จะได้ คะแนนทังกลุ
้ ม่ ร่วมกัน (1)
 ข. เพื่อนที่ดีมีหน้ าที่ต้องตักเตือนเพื่อนให้ ทาตามระเบียบวินยั (2)
 ค. ความรับผิดชอบร่วมกันจะทาให้ สงั คมของเรามีคณ
ุ ค่า (3)
(ค) องค์ ประกอบคุณลักษณะส่ วนบุคคล
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ข้ อ (0) สุพรได้ คะแนนสอบกลางภาครวมกับคะแนนเก็บน้ อยกว่าที่คาดหวังไว้ จึงขอร้ องให้ เพื่อน
ช่วยติววิชานี ้ให้ และเพิ่มเวลาในการทบทวนหนังสือช่วงกลางคืนให้ มากขึ ้น ถ้ าคุณเป็ นสุพร คุณ
จะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. ไม่อยากลงทะเบียนเรี ยนใหม่ถ้าสอบไม่ผา่ น (1)
 ข. ความสาเร็จที่มาจากความพยายามและทุม่ เทจะทาให้ เราภาคภูมิใจ (3)
 ค. เพื่อนๆตังใจเรี
้ ยนและอ่านหนังสือด้ วยตนเอง เราก็ควรทาเช่นนัน้ (2)
ข้ อ (00) ตุลาเห็นกันยากาลังเปิ ดโทรศัพท์มือถือเพื่อดูคาตอบในการทาสอบ จึงแจ้ งให้ อาจารย์คมุ
สอบทราบ ถ้ าคุณเป็ นตุลา คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. กันยากาลังทาผิดระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัย (2)
 ข. การไม่นิ่งดูดายของทุกคนจะทาให้ สงั คมน่าอยูแ่ ละมีความยุตธิ รรม (3)
 ค. กันยาอาจได้ คะแนนดีกว่าคนอื่นๆอย่างไม่ถกู ต้ อง (1)
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ตัวเลือกที่แสดงถึงการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับก่อนกฎเกณฑ์ ให้ 1 คะแนน
ตัวเลือกที่แสดงถึงการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับตามกฎเกณฑ์ ให้ 2 คะแนน
ตัวเลือกที่แสดงถึงการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับเหนือกฎเกณฑ์ ให้ 3 คะแนน
เกณฑ์ การแปลความหมายคะแนนความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีดังนี ้
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทังรายองค์
้
ประกอบและโดยรวมแบ่งป็ น 3 ระดับ (Koca, 2016, 150) ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง มีความซื่อตรงทางการศึกษาในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง มีความซื่อตรงทางการศึกษาในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง มีความซื่อตรงทางการศึกษาในระดับน้ อย
14. ได้ แบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 41 ข้ อ
เพื่อใช้ ในการศึกษาองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในระยะที่ 1 ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการเชิงคุณภาพ
และวิธีการเชิงปริมาณ ดังนี ้
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1. ขันการศึ
้
กษาความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนัก ศึก ษา
ระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ มีขนตอนในการด
ั้
าเนินการ ดังนี ้
1.1 นาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ไปยังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม 3 พระจอมเกล้ า เพื่อขออนุญาต และความอนุเคราะห์ผ้ แู ทนจากมหาวิทยาลัย
เข้ าร่วมการอภิปรายกลุม่
1.2 เมื่อได้ รับทราบข้ อมูลของผู้แทนจากมหาวิทยาลัย ผู้วิจยั ขออนุญาตเข้ าพบ
เป็ นรายบุ ค คล เพื่ อ สร้ างสัม พัน ธภาพ สอบถามข้ อมู ล เบื อ้ งต้ น แนะน าที ม ผู้ วิ จัย อธิ บ าย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั บทบาทของของสมาชิกกลุม่ เข้ าร่วมการอภิปรายกลุ่ม และขออนุญาตให้
ลงนามเอกสารยินยอมเข้ าร่ วมเป็ นผู้มีส่วนร่ วมในการวิจัยด้ วยการอภิปรายกลุ่ม จากนัน้ จึงนัด
หมายวันเวลาที่จะทาการอภิปรายกลุม่
1.3 เมื่อถึงวันนัดหมาย ทีมผู้วิจยั ประกอบด้ วยตัวผู้วิจยั ผู้จดบันทึกการอภิป ราย
กลุม่ และผู้อานวยความสะดวกในการอภิปรายกลุ่ม รวม 3 คน จัดการอภิปรายกลุ่มกับผู้มีส่วนร่วม
ในการวิจยั พร้ อมด้ วยเครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ เครื่ องบันทึกเสียงจานวน 2 เครื่ อง และแนวคาถามใน
การอภิปรายกลุม่ ที่ผา่ นการปรับแก้ ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาเค้ าโครงปริ ญญา
นิพนธ์แล้ ว
1.4 เริ่ มดาเนินการอภิปรายกลุ่ม โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้ วย
ผู้บริ หารและอาจารย์จาก 3 มหาวิทยาลัย จานวนรวม 12 คน ผู้ดาเนินการอภิปรายกลุ่มคือ
อาจารย์ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช และกลุ่มที่ 2 ประกอบด้ วย นักศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัย จานวน
รวม 24 คน อาจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็ นผู้ดาเนินการอภิปรายด้ วยละครถกแถลง ผู้วิจยั
สร้ างบรรยากาศให้ มี ค วามเป็ นกัน เองด้ ว ยการแนะน าตนเอง แนะน าที ม ผู้วิ จัย และแนะน า
ผู้ดาเนินการอภิปรายของแต่ละกลุ่ม ขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนา แล้ วผู้ดาเนินการอภิปราย
กลุม่ จึงเริ่มดาเนินการ ซึง่ การอภิปรายกลุม่ ทัง้ 2 กลุม่ แบ่งเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 ระยะที่ 1 ผู้ดาเนินการอภิปรายใช้ กิจกรรมการแนะนาตนเองเพื่อให้
สมาชิกกลุม่ มีความรู้สกึ ผ่อนคลาย ภายใต้ บรรยากาศของความรู้สึกมัน่ คงปลอดภัย ให้ การยอมรับ
และเคารพสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น วัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมการอภิปรายได้
รู้จกั เกิดความคุ้นเคยไว้ วางใจซึง่ กันและกัน และมีความกระตือรื อร้ นในการเข้ าร่วมอภิปรายกลุม่
กลุ่มที่ 1 ระยะที่ 2 ผู้ดาเนินการอภิปรายกลุ่มใช้ คาถามปลายเปิ ดตามแนว
คาถามของการอภิ ปรายกลุ่ม โดยเน้ นคาถามที่เกี่ ยวข้ องกับความหมายของความซื่ อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ความส าคัญ ของการมี ค วามซื่ อ ตรงทางการศึก ษา

109
คุณลักษณะสาคัญหรื อองค์ประกอบสาคัญที่แสดงให้ เห็นว่านักศึกษาเป็ นผู้มีความซื่อตรงทาง
การศึกษา รวมทัง้ แนวทางในการพัฒ นานักศึกษาเพื่ อ เสริ ม สร้ างความซื่ อตรงทางการศึก ษา
ให้ เ กิ ดขึน้ ในนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ผู้ดาเนินการอภิ ปรายกลุ่ม เอื อ้ อานวยให้ สมาชิ กกลุ่ม
ได้ ตอบคาถาม แสดงความคิดเห็น โดยที่ผ้ ดู าเนินการอภิปรายกลุ่มและทีมผู้วิจยั จะไม่แสดงท่าที
ไม่เ ห็ น ด้ ว ยกับ การแสดงความคิด เห็ น ของสมาชิ ก แต่จ ะเอื อ้ อ านวยให้ ส มาชิ ก กลุ่ม ทุก คนได้
แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นที่ผ้ ูดาเนินการอภิปรายได้ หยิบยกมา และกระตุ้นให้ สมาชิก
กลุ่มที่พดู น้ อย ได้ มีโอกาสในการพูดแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นมากขึ ้น ด้ วยท่าทีของการ
ให้ การยอมรับซึง่ กันและกัน โดยใช้ เวลาในการอภิปรายกลุม่ ครัง้ นี ้ประมาณ 2 ชัว่ โมง
กลุ่มที่ 2 ระยะที่ 1 ผู้ดาเนินการอภิปรายใช้ กิจกรรมละลายพฤติกรรมประมาณ
15 นาที เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ แนะนาตนเอง เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ภายใต้ บรรยากาศของความรู้สึก
มัน่ คงปลอดภัย ให้ การยอมรับและเคารพสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมการอภิปรายได้ ร้ ู จัก เกิดความคุ้นเคยไว้ วางใจซึ่งกันและกัน และได้ เคลื่อนไหว
ร่างกายเพื่อให้ มีความกระตือรื อร้ นในการเข้ าร่วมการอภิปรายกลุม่
กลุ่มที่ 2 ระยะที่ 2 ผู้ดาเนินการอภิปรายนาสมาชิกเข้ าสู่กระบวนการของ
ละครถกแถลงตามขัน้ ตอน วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างการสนทนาที่นาไปสู่การจัดการความขัดแย้ ง
ร่ วมกันในประเด็นที่เ กี่ ยวข้ องกับความซื่อตรงทางการศึกษา และเมื่อเสร็ จสิน้ กระบวนการของ
ละครถกแถลง ผู้ดาเนินการอภิปรายกระตุ้น ให้ สมาชิกกลุ่มได้ สนทนาร่ วมกัน ด้ วยการใช้ คาถาม
ปลายเปิ ดตามแนวคาถามของการอภิปรายกลุ่ม ที่เกี่ยวข้ องกับความหมายและองค์ประกอบของ
ความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาที่ นัก ศึกษาควรจะมี และสนทนาร่ วมกัน เกี่ ย วกับ จุด ยื นหรื อความ
ต้ อ งการของตนเองที่ มี ต่อ สถานการณ์ ค วามซื่ อ ตรงทางการศึก ษา ทัง้ ของนัก ศึก ษาและใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งสมาชิกจะสนทนาเพื่อแสดงความคิดเห็นร่ วมกันทังในรู
้ ปแบบของการถกแถลง
และการประนีประนอม โดยใช้ เวลาในการอภิปรายกลุม่ ครัง้ นี ้ประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที
1.5 ภายหลังการดาเนินการอภิปรายกลุ่ม ทีม ผู้วิจยั จะทาการสรุ ปและวิเคราะห์
ข้ อมูล ที่ ไ ด้ จ ากการอภิ ปรายกลุ่ม เพื่ อหาหัว ข้ อหลัก และประเด็นย่อยอย่า งคร่ าว ๆ จากนัน้ จึง
ถอดเสียงบันทึกการสนทนาแบบคาต่อคา และวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดด้ วยการหาความหมาย
และองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาที่ได้ จากการอภิปรายกลุ่ม จากนันพิ
้ จารณาร่ วมกับ
ทีมผู้วิจยั และอาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อนาประเด็นความหมายและองค์ประกอบความ
ซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ได้ จากการอภิปรายกลุ่ม ให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ
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จานวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณาเพื่อยืนยันองค์ประกอบและตัวชี ้วัดที่สาคัญสาหรับการสร้ างแบบวัด
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. ขันการศึ
้
กษาองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ มีขนตอนด
ั้
าเนินการ ดังนี ้
2.1 นาหนัง สือ ขอความร่ ว มมือ เพื่อการวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ส่ง ถึ ง ผู้บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุรี มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ และสถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้ า เจ้ า คุณ ทหาร
ลาดกระบัง พื ้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ เก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างสาหรับการวิจยั
2.2 นาแบบวัดความซื่อตรงทางการศึก ษาของนักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี ไป
ทดลองใช้ (Tryout) กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (GENED) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ไม่ได้ ใช้ ในการศึกษาจริ ง และมีความ
ใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างที่จะศึกษา จานวน 100 คน ในช่วงเดือน กันยายน พ.ศ. 2561
2.3 นาแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ฉบับสมบูรณ์
ที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพ ไปเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างจานวน 675 คน รายละเอียดดังนี ้
2.3.1 ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้ อมูลด้ วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 1-4 ที่ศ ึก ษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์
อุ ต สาหกรรม และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 3 พระจอมเกล้ า พื ้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเริ่มเก็บข้ อมูลในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
2.3.2 ผู้วิจยั ตรวจสอบ และคัดเลือกแบบวัดที่ใช้ ในการวิจยั โดยคัดเลือกฉบับ
ที่มีความสมบูรณ์ และคัดแบบวัดที่ไม่สมบูรณ์ออก จานวน 31 ฉบับ คงเหลือจานวนแบบวัดที่
สมบูรณ์ทงสิ
ั ้ ้น 644 ฉบับ
2.3.4 ผู้วิจ ัย ตรวจแบบวัด เพื่อให้ คะแนน แล้ วนามาวิเคราะห์แสดงหลักฐาน
ค่าความเชื่อมัน่ ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัดและนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
2.3.5 สรุ ปผลองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึก ษาของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ที่ได้ จากการวิเคราะห์ เพื่อนาไปเป็ นองค์ประกอบและตัวชีว้ ดั สาคัญในการสร้ างโปรแกรม
กลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระยะต่อไป
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การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากวิธีการเชิงคุณภาพและปริ มาณ ดังนี ้
การจัดกระทาและวิเคราะห์ ข้อมูลจากวิธีการเชิงคุณภาพ
ผู้วิจยั จัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตลอดระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล โดยนาข้ อมูลที่ได้ จากการอภิปรายกลุม่ มาจัดระเบียบข้ อมูล ด้ วยการรวบรวมข้ อมูลจากการ
จดบันทึก และการถอดรายงานบันทึกเสียงข้ อมูลที่ได้ จ ากการอภิปรายกลุ่มมาจัดเรี ยงข้ อมูลเป็ น
บทสนทนาอย่างละเอี ยดเพื่ อให้ ไ ด้ ข้อมูลที่ ครบถ้ วนโดยไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้วิจัยที่ ถือเป็ น
ข้ อสรุปลงไปในบทสนทนานัน้ เพื่อเตรี ยมนามาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการอภิปรายกลุ่ม
ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. หลังจากการอภิปรายกลุม่ ผู้วิจยั จัดเตรี ยมข้ อมูลที่ได้ ให้ อยู่ในสภาพที่พร้ อมจะ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยเริ่มจากการถอดรายงานบันทึกเสียงข้ อมูล และถอดความโดยนาข้ อความที่ไม่
ปรากฎสาระสาคัญออกไป พร้ อมทัง้ ระบุ ตวั บุคคลจากการสนทนาที่ปรากฎ โดยระบุข้อคิดเห็น
หรื อแนวคิดที่ปรากฎจากการสนทนา
2. ก่อนวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการอภิปรายกลุ่มมาจาแนกข้ อมูล
ของสมาชิ ก แต่ ล ะคนในประเด็ น ส าคัญ ที่ เ กี่ ย วข้ อง กั บ ความหมายและองค์ ป ระกอบของ
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนัก ศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพื่อคัดแยกข้ อมูลออกเป็ นเรื่ องๆ และ
กาหนดนิยามความหมายด้ วยการกาหนดรหัสข้ อมูล (Coding) จากนันน
้ ารหัสที่ได้ มาร่วมกันเป็ น
กลุ่มข้ อมูล (Category) ตามความหมายที่เชื่อมโยงกันระหว่างตัวข้ อมูลและบริ บทกับความหมาย
เพื่อหาข้ อสรุป (Proposition) ทังในภาพรวมและส่
้
วนย่อยของข้ อเท็จจริ งที่ได้ รับ โดยสรุปประเด็น
สาคัญเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับความหมายของความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 2) ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. ผู้วิจยั สรุปข้ อมูลในภาพรวมโดยตัดทอนข้ อมูล และทาข้ อสรุปชัว่ คราว เพื่อลด
ขนาดข้ อมูล และนาประเด็นหลักมาเชื่อมโยงกัน เพื่ อทาให้ ข้อมูลมีความกระชับชัดเจนมากขึน้
โดยนาข้ อมูลที่ได้ จากการอภิปรายกลุ่มมากาหนดเป็ นข้ อสรุ ปย่อยๆที่เกี่ ยวกับความซื่อตรงทาง
การศึกษา ได้ แก่ การค้ นหาความหมาย และองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญ ญาตรี ซึ่ง การนาผลจากข้ อสรุ ปที่ พ บในการวิจัยที่ เด่นชัด จะสามารถนามาช่วยใน
การกาหนดเนื ้อหาเพื่อการตอบคาถามสาหรับการวิจยั ในระยะที่ 1
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4. การตรวจสอบคุณภาพของข้ อมูลสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ผู้วิจยั
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลร่ วมกับผู้ช่วยวิจยั ที่ทาหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลจากการอภิปรายกลุ่ม
และใช้ การตรวจสอบข้ อมูล แบบสามเส้ า โดยค้ นหาข้ อมูลที่แตกต่างและไม่รีบสรุ ปผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยทันที โดยผู้วิจัยใช้ การตังข้
้ อสังเกตและใช้ การตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล
(Data Triangulation) โดยมุ่งทาความเข้ าใจในความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากผู้เข้ าร่วมการอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่แท้ จริ ง
และตอบปั ญหาการวิจยั โดยการตรวจสอบแหล่งข้ อมูลจากการพิจารณาแหล่งบุคคล หมายถึง
ถ้ าบุคคลผู้ให้ ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้ อมูลจะยังคงเหมือนเดิมหรื อไม่ ในการวิจยั นี ้ใช้ การตรวจสอบจาก
ผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เข้ าร่วมการอภิปรายกลุ่มทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้ คาถามเดียวกัน เพื่อเป็ นการสรุปและ
ยืนยันในข้ อมูลที่ได้ รับว่ามีความถูกต้ องคล้ ายคลึงกัน
5. ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล และนาเสนอผลเชิงบรรยายสาหรับแต่ละประเด็นจาก
การวิเคราะห์เนื ้อหาที่ได้ จากผู้อภิปรายกลุ่ม และคัดเลือกคาพูด (Quotation) เฉพาะข้ อมูลสาคัญ
บางส่วนที่ตรงกับประเด็นต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ ในการอ้ างอิงประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
6. หลังจากผู้วิจยั สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ วเสร็ จ ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ ให้ ผ้ แู ทน
ของผู้เข้ าร่วมการอภิปรายกลุ่มแต่ละกลุ่มได้ ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสม (Member Checking)
ของสรุปผลการวิเคราะห์ของผู้วิจยั ซึ่งผลจากการพิจารณาของผู้เข้ าร่วมการอภิปรายกลุ่มทังหมด
้
ให้ ความเห็นชอบในผลการวิจยั ที่นาเสนอในครัง้ นี ้
การจัดกระทาและวิเคราะห์ ข้อมูลจากวิธีการเชิงปริมาณ
ผู้วิ จัย น าข้ อ มูล เชิ ง ปริ ม าณที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ ข้ อ มูล มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ตอบค าถาม
งานวิจยั โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 วิเ คราะห์ ข้อมูล เบื ้องต้ นของกลุ่มตัวอย่างการวิจยั โดยใช้ สถิติวิเคราะห์
พื ้นฐาน ได้ แก่ จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 2 สถิตทิ ี่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ คือแบบวัดความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี ้
1. การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้ องจากผู้ทรงคุณวุฒิ
2. การวิเ คราะห์ หาค่าอานาจจ าแนกรายข้ อของแบบวัดความซื่ อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยการหาค่าความสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับ
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ภาพรวม (Item-total Correlation) โดยใช้ สตู รสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson Product Moment
Correlation)
3. การวิเ คราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ โดยรวม และรายองค์ประกอบของแบบวัด
ความซื่อตรงทางการศึกษา โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (α – Coefficient) ของครอนบัค
ส่วนที่ 3 การวิเ คราะห์ ข้อ มูล เพื่อ ตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลการวัด
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี กบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ด้ วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ด้ วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสาเร็จรูป
ระยะที่ 2 การพัฒนาและการศึกษาผลการใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความ
ซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาผลการใช้ โปรแกรมกลุ่ ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชนั ้ ปี ที่
1-4 ที่ ศึก ษาในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรม และ
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุรี ม หาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ และสถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุณ ทหาร
ลาดกระบัง พื ้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2561 จานวน 31,301 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาผลการใช้ โปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ได้ ม าจากการเลื อ กแบบเจาะจง
โดยพิจ ารณาจากกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาระยะที่ 1 วิธีการคัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ ใน
การเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพื่อเข้ าร่ วมการทดลอง
มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. การเลือกแบบเจาะจง ผู้วิจยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาโดยรวมตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา และเป็ นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี มีจานวนทังสิ
้ ้น 17 คน
2. การสอบถามการเข้ า ร่ ว มโปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรม มี เ กณฑ์ ใ นการคัด เลื อ กคื อ
มีความสมัครใจเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาได้ อย่าง
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ครบถ้ วนตามเวลาที่กาหนด และลงนามยินยอมในแบบฟอร์ มเข้ าร่ วมการวิจยั ด้ วยความสมัครใจ
จานวน 12 คน
ทัง้ นี ก้ ารที่ ผ้ ูวิ จัย เลื อ กแบบเจาะจงกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ เ ป็ นนัก ศึก ษาของมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี เนื่องจากโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี นีจ้ ะสมบูรณ์ ได้ จาเป็ นที่ จะต้ องอาศัยความต่อเนื่ อง
ได้ รับความร่ วมมือและการให้ เวลาจากสถาบันและคณาจารย์ผ้ สู อนนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจยั จึงเลือกกลุม่ ตัวอย่างจากสถาบันที่สามารถขอความร่วมมือได้ เป็ นอย่างดี
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการวิจยั ระยะที่ 2 มี เ ครื่ อ งมื อ ในการเสริ ม สร้ าง ความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ แก่
1. โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ เสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในกลุม่ ฝึ กอบรม
3. แนวคาถามกึ่งโครงสร้ างสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
1. ผู้วิจัย ศึกษาเอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎี ทัง้ ในและต่างประเทศเกี่ ยวกับ กลุ่ม
ฝึ กอบรม และการเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ผู้วิ จัย พิ จ ารณาเลื อ กแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิ ค การให้ ค าปรึ ก ษา ตลอดจน
หลัก การและเทคนิ ค ทางจิ ต วิ ท ยามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ กลุ่ ม ฝึ กอบรมที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ
การเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ
3. จัด ท าโปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคของการฝึ กอบรม บูรณาการ
ร่วมกับทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษา และเทคนิคทางจิตวิทยา ซึ่งลักษณะของโปรแกรมกลุ่ม
ฝึ กอบรมมีดงั นี ้
3.1 เป็ นโปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมที่ม่งุ นาไปใช้ ในการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 องค์ประกอบ
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3.2 ดาเนิ น การโดยใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม จานวน 14 ครัง้ และดาเนินการ
ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ถึง 2 ชัว่ โมง
4. ผู้ วิ จ ั ย นาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่สร้ างขึน้ ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ได้ แก่ รองศาสตราจารย์
ดร.นิธิพฒ
ั น์ เมฆขจร ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร วงศ์ค้ มุ สิน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส กิจกาแหง และผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกลุ ตรวจสอบ
และพิ จ ารณาความถูก ต้ อ งของความสอดคล้ องทัง้ ในด้ า นเนื อ้ หา แนวคิ ด ทฤษฎี เทคนิ ค
วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ และการประเมินผลกลุม่ ฝึ กอบรม ซึ่งมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องอยู่ระหว่าง
.80 – 1.00 จากนันผู
้ ้ วิจยั นาโปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมที่ได้ รับการตรวจสอบแล้ ว ไปปรับปรุงแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้วิจัยนาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ เสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้ รับการปรับปรุงแก้ ไข ไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
กลุ่มที่ใช้ ในการฝึ กอบรมจริ ง จานวน 8 ครัง้ โดยผู้วิจยั เลือกจากหัวข้ อกลุ่มฝึ กอบรมที่ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ได้ ให้ ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับ
ลาดับขัน้ ตอน ระยะเวลาและเนื ้อหาของโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทาง
การศึกษา เพื่อหาข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นระหว่างการทดลองใช้ และนาไปปรับแก้ ไขก่อนนาไปใช้ จริ ง
โดยเริ่มดาเนินการทดลองใช้ โปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมในเดือน ธันวาคม 2561
6. ได้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ดังภาพประกอบ 7
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1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความ
ซื่อตรงทางการศึกษาร่วมกับ
ข้ อมูลที่ได้ จากการอภิปรายกลุม่
2. ศึกษาแนวคิด รูปแบบ
เทคนิคกลุม่ ฝึ กอบรม และ
ทฤษฎีเทคนิคการให้ คาปรึกษา

นาโปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อ
เสริมสร้ างความซื่อตรงทาง
การศึกษาไปทดลองใช้ (Tryout)

โปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อ
เสริมสร้ างความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

พัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความ
ซื่อตรงทางการศึกษา มีรายละเอียดดังนี ้
1. องค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม ประกอบด้ วย
1.1 จริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์
1.2 หิริโอตัปปะ
2. องค์ประกอบค่านิยมทางสังคม ประกอบด้ วย
2.1 การปฏิบตั ติ ามระเบียบ
2.2 การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
2.3 ความรับผิดชอบ
2.4 จิตสานึกที่ดี
3. องค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้ วย
3.1 การพึง่ ตนเอง 3.2 ความภาคภูมิใจในตนเอง
3.3 การหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต 3.4 การไม่ดดู าย
3.5 ความกล้ า 3.6 การสื่อสารที่ดี
ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน
ปรับปรุงแก้ ไขโปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมตาม
ข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพประกอบ 7 ขันตอนการสร้
้
างโปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในกลุ่มฝึ กอบรม
แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทาง
การศึก ษา เป็ นวิ ธี ก ารในการเก็ บ ข้ อ มูล หลัก ฐานด้ ว ยการสัง เกตพฤติ ก รรมของสมาชิ ก กลุ่ม
ในระหว่างการเข้ าร่ วมกลุ่ม ฝึ กอบรม โดยสังเกตพฤติกรรมที่ เกิดขึน้ ในเหตุการณ์ เพื่ อนามาหา
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ความสัม พันธ์ และความหมายของปรากฎการณ์ ที่เกิ ดขึน้ ในภาพรวมของการฝึ กอบรม โดยมี
ขัน้ ตอนในการสร้ างแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มในกลุ่ ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษา ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อให้ ทราบถึงแนวคิดและวิธีการในการสังเกตพฤติกรรม
2. ผู้วิ จัยพิ จ ารณาเลื อ กแนวทางและประเด็นของการสัง เกตพฤติก รรมการมี
ส่วนร่วมโดยใช้ ข้อมูลที่สรุปจากเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ างนิยามศัพท์สาหรับใช้ ในการ
สังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในกลุ่มฝึ กอบรม ด้ วยข้ อความที่สอดคล้ องกับวัต ถุประสงค์ของการ
สังเกตพฤติกรรม
3. นาแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในกลุ่มฝึ กอบรมที่สร้ างเสร็ จแล้ วไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยาและการวัดผลจานวน 5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้ อง
ของข้ อความในแบบสัง เกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในกลุ่มฝึ กอบรมกับนิยามศัพท์ ที่ใช้ ในการ
สังเกตพฤติกรรม และนาข้ อเสนอแนะที่ได้ มาปรับปรุง
4. นาแบบสังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในกลุม่ ฝึ กอบรมไปใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างที่
เข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างความซื่ อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี และน าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสัง เกตพฤติก รรมมาพิ จ ารณาประกอบกับ ข้ อ มูล เชิ ง
ประจักษ์
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ตัวอย่ างแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในกลุ่มฝึ กอบรม
เพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ครัง้ ที่ ............... วันที่...............เดือน..........................พ.ศ...................
สมาชิกคนที่...............
ข้ อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม
ความกระตือรื อร้ น

\

ความร่วมมือในการทากิจกรรม

การถาม-ตอบ/แสดงความคิดเห็น

การสรุปเนื ้อหา/สิ่งที่ได้ จากกลุม่ ฝึ กอบรม

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการสังเกต
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นิยามศัพท์ พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในกลุ่มฝึ กอบรม
1. ความกระตือรือร้ น
พฤติกรรมที่สงั เกตได้ - การแสดงความสนใจ ใส่ใจในการทากิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย
ด้ ว ยความพยายามและตัง้ ใจ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมอย่ า งตรงต่อ เวลา ด้ ว ยความร่ า เริ ง แจ่ ม ใส
สนุกสนาน มีทา่ ทีผอ่ นคลาย และเชื่อมัน่ ในทุกการทากิจกรรม
2. ความร่ วมมือในการทากิจกรรม
พฤติกรรมที่สงั เกตได้ - การแสดงความสามัคคีในการทากิจกรรมร่ วมกัน การให้ ความ
ช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ ให้ การยอมรับ ให้ กาลังใจ ให้ การชื่นชม ตอบสนองทังทางภาษาพู
้
ด
และพฤติกรรมอย่างเหมาะสม
3. การถาม-ตอบ/แสดงความคิดเห็น
พฤติกรรมที่สงั เกตได้ - การถามข้ อมูลต่าง ๆ จากสมาชิกกลุ่มคนอื่น และจากผู้นากลุ่ม
การถามเนื ้อหาและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม การพยายามแสดงความคิดเห็นทังด้
้ านบวก และด้ านลบ
ในเชิงสร้ างสรรค์ ให้ ข้อเสนอแนะ และให้ ข้อมูลข่าวสารหรื อแนวทางเพิ่มเติมแก่สมาชิกกลุม่
4. การสุปเนือ้ หา/สิ่งที่ได้ จากลุ่มฝึ กอบรม
พฤติกรรมที่สงั เกตได้ - การบอกถึงเนื ้อหา ข้ อมูล และข้ อคิดที่ได้ รับจากกลุ่มฝึ กอบรม
ในแต่ละครัง้ บอกถึงแนวทางในการนาสิ่งที่ได้ รับไปใช้ ในการศึกษา และการใช้ ชีวิตประจาวันได้
อย่างถูกต้ อง สร้ างสรรค์ และเป็ นประโยชน์
แนวคาถามกึ่งโครงสร้ างสาหรับการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview)
แนวคาถามนี ้ได้ รับการพัฒนาขึ ้นตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ
เสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีคาถามย่อยที่ทาให้ เกิด
ความเข้ าใจในความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มากขึน้ ผู้วิจัยสร้ าง
แนวคาถามการสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ง โครงสร้ าง (Semi-structure Interview) ซึ่ง แนวคาถามจะ
เปิ ดกว้ างและมี ก ารปรั บ ค าถามให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บทหรื อ เนื อ้ หาที่ พ บจากการสัม ภาษณ์
มีขนตอนในการสร้
ั้
างแนวคาถาม ดังนี ้
1. ผู้วิจัยศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัย และวัตถุป ระสงค์ของโปรแกรมกลุ่ม
ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึก ษาระดับปริ ญญาตรี เพื่อร่ างแนว
คาถามที่จะใช้ ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
2. ผู้วิจยั นาแนวคาถามที่สร้ างขึ ้นให้ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ พิจารณาถึงความเหมาะสม
ของคาถามและภาษาที่ใช้ กบั วัตถุประสงค์ของโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรง
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ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากนันจึ
้ งนาข้ อคาถามที่ได้ รับคาแนะนามาปรับปรุง
ตามข้ อเสนอแนะของที่อาจารย์ที่ปรึกษา
3. ผู้วิจยั นาแนวคาถามที่ปรับปรุ งแล้ วไปใช้ ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เข้ า
ร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ในระยะติดตามผลหลังการเข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในระยะที่ 2 ของการวิจยั เป็ นการพัฒนาและศึกษาผลการใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ
เสริมสร้ างการความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการดังนี ้
1. การกาหนดแบบแผนการทดลอง
การทดลองครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั เชิงทดลอง โดยใช้ แบบแผนการทดลอง
แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดยวัดก่อนและหลังการทดลอง (One group pretest-posttest design)
(Christensen, Johnson, & Turner, 2011, p. 235) และการวัดในระยะติดตามผลที่ มีแบบแผน
การทดลองดังตาราง 5
ตาราง 5 แบบแผนการทดลองแบบกลุม่ ทดลองกลุม่ เดียว วัดก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และหลังการติดตามผล
วัดก่อน
Y1

กลุม่ ฝึ กอบรม
X

วัดหลัง
Y2

ความหมายของสัญลักษณ์
Y1
คือ การวัดก่อนการทดลอง (Pretest)
X
คือ การให้ โปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรม (Treatment)
Y2
คือ การวัดหลังการทดลอง (Posttest)
Y3
คือ การวัดหลังการติดตามผล (Follow-up)

ความคงทน
Y3
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แบบแผนการทดลองดังกล่าวเป็ นแบบแผนที่มีการวัดเพียง 2 ครัง้ ได้ แก่ การวัด
ก่ อ นการทดลอง (Pretest) และการวัด หลัง การทดลอง (Posttest) แต่ใ นการวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย
ต้ องการทดสอบความคงทนทางพฤติกรรมความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จึงเพิ่มการวัดภายหลังการทดลองครัง้ สุดท้ าย เมื่อกลุ่มฝึ กอบรมครัง้ ที่ 14 เสร็ จสิ ้นเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
เป็ นการวัดหลังการติดตามผล (Follow up) แบบแผนการทดลองดังกล่าว จัดเป็ นแบบแผนที่ออกแบบ
ให้ มีการวัดซ ้า (Repeated Measures Design) โดยมีการวัดทังหมด
้
3 ครัง้ ได้ แก่ การวัดก่อน
การทดลอง การวัดหลังการทดลอง และการวัดหลังการติดตามผล
2. วิธีดาเนินการทดลอง
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดลอง โดยแบ่งออกเป็ น 4 ช่วงเวลา ดังนี ้
2.1 ก่อนการทดลอง
ผู้วิ จัย พิ จ ารณาคัด เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งส าหรั บ การทดลองที่ มี ค ะแนน
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (Pretest) ตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา
จานวน 17 คน แล้ วสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความสมัครใจในการเข้ าร่ วมกลุ่ม อธิ บายเกี่ยวกับ
เหตุผ ลที่นักศึกษาได้ รับการคัดเลื อกเข้ าร่ วมกลุ่ม ฝึ กอบรม อธิ บายวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่นกั ศึกษาจะได้ รับจากการเข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรม หลังจากนันจึ
้ งนัดหมายเพื่อชี ้แจงรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ ยวกับการเข้ า ร่ วมกลุ่ม ฝึ กอบรม โดยมี เ งื่ อ นไขส าคัญคื อ ความสมัค รใจและความพร้ อมใน
การเข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรมตามกาหนดการให้ ครบทัง้ 14 ครัง้
2.2 ระยะการทดลอง
ผู้วิ จัย นาโปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อการเสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นและผ่านการทดลองใช้ แล้ ว ไปดาเนินการ
ฝึ กอบรมกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 12 คน โดยเข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรมทัง้ สิน้ 14 ครัง้ เป็ นระยะเวลา
4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 ถึง 30 มกราคม 2562 ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ถึง 2 ชัว่ โมง
ช่วงเวลา 17.00 – 19.00 น. และผู้วิจยั ประเมินผลจากการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้ าร่วม
กลุ่มฝึ กอบรมในแต่ละครัง้ โดยสังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในกลุ่ม และความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้ องกับความซื่อตรงทางการศึกษา ในประเด็นที่ฝึกอบรมแต่ละครัง้ ผู้วิจยั จะบันทึกลงในแบบ
สังเกตเป็ นรายบุคคล และในภาพรวมของกลุม่ ฝึ กอบรม ซึง่ รายละเอียดของโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม
ดังแสดงในตาราง 6

122
ตาราง 6 ช่วงเวลาดาเนินโปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
ครัง้ ที่
1

สัปดาห์ที่
1

วัน เดือน ปี
7 ม.ค. 2562

2
3

1
1

9 ม.ค. 2562
11 ม.ค. 2562

4
5
6
7

1
2
2
2

12 ม.ค. 2562
14 ม.ค. 2562
16 ม.ค. 2562
18 ม.ค. 2562

8
9
10
11
12
13
14

2
3
3
3
3
4
4

19 ม.ค. 2562
21 ม.ค. 2562
23 ม.ค. 2562
25 ม.ค. 2562
26 ม.ค. 2562
28 ม.ค. 2562
30 ม.ค. 2562

หัวข้ อ
ปฐมนิเทศ และสร้ างสัมพันธภาพ
ค่านิยมทางศีลธรรม
จริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์
หิริโอตัปปะ
ค่านิยมทางสังคม
การปฏิบตั ติ ามระเบียบ
การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
ความรับผิดชอบ
จิตสานึกที่ดี
คุณลักษณะส่วนบุคคล
การพึง่ ตนเอง
ความภาคภูมิใจในตนเอง
การหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต
การไม่ดดู าย
ความกล้ า
การสื่อสารที่ดี
ปั จฉิมนิเทศ ยุตกิ ลุม่ ฝึ กอบรม

2.3 หลังการทดลอง
ผู้วิ จัย ด าเนิ น การวัด ความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาของนัก ศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างอีกครัง้ หลังจากเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่ ม ฝึ กอบรมครบทั ง้ 14 ครัง้
ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 เพื่อใช้ เป็ นคะแนนหลังการทดลอง
2.4 หลังการติดตามผล
ภายหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ ผู้วิจยั ติดตามผลการทดลอง โดยให้ กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี อีกครัง้ ในวันที่
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็ นคะแนนหลังการติดตามผล และผู้วิจยั ใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก
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(In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างเป็ นรายบุคคล เพื่อนาข้ อมูลเชิงคุณภาพมาอธิบายผลที่ได้
จากกลุม่ ฝึ กอบรม
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการจัดกระทาข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ด้ วยวิธีการเชิงปริ มาณ และวิธีการ
เชิงคุณภาพ เพื่อตอบคาถามการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
การศึกษาเชิงปริมาณ
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น โดยใช้ สถิติวิเคราะห์พื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 2 สถิตทิ ี่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ได้ แก่ การหาค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื ้อหาของโปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี โดยการหาค่า ดัช นี ความสอดคล้ อง ด้ วยการพิจ ารณาค่าความสอดคล้ องระหว่าง
วัตถุประสงค์ การเลือกใช้ ทฤษฎีและเทคนิค และขันตอนรู
้
ปแบบการฝึ กอบรมจากความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนที่ 3 สถิ ติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนทางเดียวแบบ
วัดซ ้า (One-Way ANOVA Repeated Measurement) และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ และการทดสอบภายหลัง (Post Hoc Test) ของค่าเฉลี่ยความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยรวม และรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
ระยะการติดตามผล ด้ วยวิธี Least Significant Differences (LSD)
การศึกษาเชิงคุณภาพ
การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ
เสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผู้วิจยั รวบรวมข้ อมูลที่ได้ จาก
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในกลุ่มฝึ กอบรม และข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
มาวิเคราะห์เนื ้อหา จัดหมวดหมู่ สรุ ปและตีตวามจากข้ อมูลที่มี เพื่ออธิบายและสนับสนุนผลของ
โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ด้ วยวิธีการเชิงพรรณนา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ กาหนด
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
n
แทน จานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง
M
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
SD
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
p
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Probability)
𝑥2
แทน ค่าสถิตไิ ค-สแควร์ (Chi-Square)
CFI
แทน ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้ องเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit Index)
GFI
แทน ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index)
AGFI
แทน ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว
(Adjusted Goodness of Fit Index)
RMSEA แทน ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดย
ประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation)
SRMR แทน ค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือ
(Standard Root Mean Square Residual)
b
แทน ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Score)
SE
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
t
แทน ค่าสถิตทิ ี (t-test)
FS
แทน ค่าน ้าหนักองค์ประกอบโดยการวิเคราะห์ความถดถอย
(Factor Score Regression)
β
แทน ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Completely Standardize
Solution)
CR
แทน ค่าความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ าง (Construct Reliability)
SS
แทน ผลรวมกาลังสอง (Sum of Square)
df
แทน ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom)
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MS
F

แทน
แทน

ค่าเฉลี่ยของกาลังสอง (Mean of Square)
ค่าสถิตทิ ี่ได้ จากการคานวณความแปรปรวน (F-test)

ตัวอักษรย่ อที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอข้ อมูลเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้ กาหนดตัวอักษรย่อที่ใช้ แทน
ตัวชี ้วัด ดังนี ้
HON
แทน จริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์
HIR
แทน หิริโอตัปปะ
FIR
แทน การปฏิบตั ติ ามระเบียบ
COY
แทน การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
RES
แทน ความรับผิดชอบ
CON
แทน จิตสานึกที่ดี
IND
แทน การพึง่ ตนเอง
SEE
แทน ความภาคภูมิใจในตนเอง
FOR
แทน การหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต
DST
แทน การไม่ดดู าย
COU
แทน ความกล้ า
COM
แทน การสื่อสารที่ดี
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ น 5 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็ นตอนย่อย ได้ แก่
1.1 รายละเอียดของกลุม่ ผู้มีสว่ นร่วมในการวิจยั ที่เข้ าร่วมการอภิปรายกลุม่
1.2 การให้ ความหมายเกี่ ยวกับ ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.3 องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็ นตอนย่อย ได้ แก่
2.1 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาองค์ประกอบความซื่อตรง
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2 ค่าสถิติพื น้ ฐานขององค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตอนที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตอนที่ 4 การเปรี ยบเทียบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรม และหลังการติดตามผลการฝึ กอบรม
ตอนที่ 5 ข้ อมูลเชิงคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ
เสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตอนที่ 1 การศึกษาความหมายและองค์ ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในระยะที่ 1 การศึกษาความหมาย
และองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 กลุ่มผู้มีส่วนร่ วมในการวิจัย
กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการวิ จั ย ในการศึ ก ษาความหมายและองค์ ป ระกอบ
ความซื่ อ ตรงทางการศึกษาของนักศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ด้ วยการอภิ ป รายกลุ่ม ในครั ง้ นี ้
ประกอบด้ วยผู้มีสว่ นร่วมในการวิจยั 3 กลุม่ มีรายละเอียดดังนี ้
ผู้มีสว่ นร่วมในการวิจยั กลุ่มที่ 1 : เป็ นผู้บริ หารสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจหลัก
และปฏิบตั งิ านด้ านการพัฒนานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจาก 3 สถาบัน จานวน 6 คน
ผู้มีสว่ นร่วมในการวิจยั กลุม่ ที่ 2 : เป็ นอาจารย์ที่ให้ ความสนใจและปฏิบตั ิงาน
ด้ านการพัฒนานักศึกษาทังในด้
้ านวิชาการ และด้ านกิจกรรมในสถาบันอุดมศึกษาจาก 3 สถาบัน
จานวน 6 คน
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจยั กลุ่มที่ 3 : เป็ นผู้แทนนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 1 – 4 จาก 3 สถาบันอุดมศึกษา สถาบันละ 8 คน จานวน 24 คน
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จากข้ อมูลข้ างต้ นเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจยั จะเห็นได้ ว่า การอภิปราย
กลุ่มในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการรวบรวมความคิดเห็นที่มีความเป็ นไปได้ จริ งจากหลายมุมมอง และ
เพื่อให้ เข้ าใจถึงมุมมองที่แตกต่างกันด้ วยสาเหตุจากความหลากหลายของผู้มีส่วนร่วมในการวิจยั ที่
เข้ าร่วมการอภิปรายกลุ่ม จึงทาให้ ผ้ ูวิจ ัยแยกการจัดการอภิปรายกลุ่มออกเป็ นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม
ได้ แก่ กลุม่ ที่ 1 ประกอบด้ วยกลุม่ ผู้บริ หารและกลุ่มอาจารย์ กลุ่มที่ 2 ประกอบด้ วยผู้แทนนักศึกษา
จาก 3 สถาบัน เพื่อ ขจัด ปั ญ หาเรื่ องการชี ้นาประเด็น สาหรั บ การอภิปราย และการโน้ มน้ าว
ความคิดเห็นของผู้ร่วมการอภิปรายคนอื่น ๆ ซึ่งจะนามาสู่การค้ นหาความหมายและองค์ประกอบ
ความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่ ส ะท้ อ นจากมุม มองความคิ ด
ความรู้ สึก และประสบการณ์ ของผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับสถาบันการศึกษา การพัฒนานักศึกษา และ
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี อย่างแท้ จริ ง อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การศึกษาองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้วยวิธีการเชิง
ปริมาณในตอนที่ 2 ได้ เป็ นอย่างดี
1.2 การให้ ความหมายเกี่ยวกับความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
จากการอภิปรายกลุ่มกับผู้มีส่วนร่ วมในการวิจยั กลุ่มที่ 1 ที่ เ ป็ นผู้ บริ ห ารและ
อาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานด้ านพัฒนานักศึกษา และผู้มีส่วนร่ วมในการวิจัย กลุ่มที่ 2 ที่ เ ป็ นผู้ แทน
นักศึกษา จาก 3 สถาบันอุดมศึกษา พบว่า ผู้มีส่วนร่ วมในการวิจยั ส่วนใหญ่มองว่าความซื่อตรง
ทางการศึกษาเป็ นองค์รวมของความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ อ งกับการปฏิบตั ิตนด้ าน
การศึกษา ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล และเลือกแสดงพฤติกรรมที่
ถูกต้ องของผู้เรี ยน ที่แสดงออกทังด้
้ านการกระทาและคาพูดในทุกสถานการณ์ โดยต้ องยึดมัน่ ใน
สิ่งจาเป็ นตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และกฎ ระเบียบ หรื อข้ อปฏิบตั ิทางการศึ กษา ซึ่งเป็ นสิ่งที่
นักศึกษาสมควรปฏิบตั แิ ละให้ ผลในทางที่ดีตอ่ อนาคต ดังที่ผ้ เู ข้ าร่วมการอภิปรายกลุม่ กล่าวว่า
“ความหมายของความซื ่อตรงต่าง ๆ ถ้าเราจะ define ก็คือ การตัง้ อกตัง้ ใจ
ที ่จะพึ่งตนเอง ไม่ คดั ลอก ไม่ ลอกข้อสอบ และมี เกี ยรติ มีศกั ดิ์ ศรี ในตัวเอง ถึ งจะทา
ให้เกิ ดความซื ่อตรงอย่างยัง่ ยื นได้” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 4, 13 มี .ค.
2560)
“เด็กต้องมี ศกั ดิ์ ศรี ในตัวเอง ต้องไม่ ทาการลอกข้อสอบ ไม่ ทจุ ริ ตการสอบไม่
ทาสิ่ งที ่ผิดไปจากกฎระเบี ยบ หรื อแม้แต่ทาอะไรที ่มันผิ ดไปจากคุณธรรมที ่คนดี ๆ
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ควรจะปฏิ บตั ิ กนั ก็ไม่ควร ไม่ว่าจะสบโอกาสหรื อไม่ก็ตาม และไม่ใช่แค่ตวั เองจะดี คน
เดี ยวแล้วปล่อยให้คนอื ่นทาผิ ดทาชั่วนะ ก็ ต้องไม่ ยอมเหมื อนกัน” (ผู้เข้าร่ วมการ
อภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 1, 13 มี .ค. 2560)
“การที ่ผู้เรี ยนมี พฤติ กรรมในด้านการศึ กษาที ่ถูกต้อง เช่ น ไม่ ลอก ไม่ขโมย
ผลงาน อ้างอิ งที ่ มาของข้ อมู ลที ่ น ามาใช้ แต่ เมื ่ อมันเป็ นความซื ่ อตรงแล้ วก็ ต้ อง
เกี ่ยวพันไปถึงคนอื ่นด้วยเช่นกัน คื อเมื ่อตัวเองไม่ misconduct ก็ต้องไม่ยอมให้คน
อื ่น misconduct เช่นกันไม่ว่าในสถานการณ์ ไหน ๆ ก็ตาม” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปราย
กลุ่มที ่ 1 คนที ่ 2, 13 มี .ค. 2560)
“หลักๆเลยอาจต้องดูที่การกระทาของนักศึ กษาที ่ถูกต้องกับกฎระเบี ยบหรื อ
ค่านิ ยมทางคุณธรรม จริ ยธรรม พวกวิ นยั นักศึกษา หรื อระเบี ยบทางการศึกษาของ
มหาวิ ทยาลัยหรื อสถาบันต่าง ๆ ” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 3, 13 มี .ค.
2560)
“คุณจะต้องมี เกี ยรติ และศักดิ์ หรื อพฤติ กรรมอะไรต่าง ๆ ที ่แสดงให้เห็นว่า
คุณเหมาะสมไหมที ่จะเป็ นผู้ได้รับปริ ญญา ไม่ ใช่ แค่มีความรู้ อย่างเดี ยวนะคุณต้อง
ประเมิ นได้ดว้ ยว่าทาไปแล้วมันดี หรื อไม่ดี ถูกต้องหรื อไม่ ผิ ดกฎเกณฑ์ หรื อระเบี ยบที ่
เขาวางไว้หรื อเปล่ า ความเสี ยหายที ่ตามมาในอนาคตมันร้ ายแรงยังไง แล้วก็ ทา
ออกมาให้มนั ถูกต้องซะจะได้ไม่มีผลเสี ยในอนาคต นัน่ ก็คือเราเล่นเรื ่ อง Integrity กัน
แล้ว” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 6, 13 มี .ค. 2560)
“academic integrity ความซื ่อตรงทางการศึกษา คื อถ้าพูดถึงคานี ้แล้วมัน
แบบก็ จะไม่ นึกถึ งแค่ ตวั เองนะ คื อเด็ กต้องซื ่ อตรง เด็ กที ่ออกมาจากกระบวนการ
ศึกษานี ่จะต้องเป็ นคนซื ่อตรงนะ แต่มนั ไม่ ใข่ แค่นนั้ ผู้หลักผู้ใหญ่ ที่อยู่ในระบบหรื อ
เกี ่ยวข้องทัง้ หมดในกระบวนการศึ กษา… ทุกคนที ่เกี ่ยวข้องกับการศึ กษาในชี วิต
จะต้องซื ่อตรงให้เด็กๆเห็นถึง integrity คื อทัง้ ซื ่อสัตย์กบั ตัวเองและตรงไปตรงมาที ่
เรี ยกว่าซื ่อตรงกับคนอื ่นๆทาในสิ่ งที ่ดีและถูกต้องทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง รวมถึงต้อง
ดื ้อนะต้องไม่ยอมให้คนอื ่นทาผิ ดหรื อทาไม่ ดีโดยไม่กลัวที ่จะเดื อดร้ อน” (ผู้เข้าร่ วม
การอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 5, 13 มี .ค. 2560)
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“academic integrity ก็คือ มันเป็ นความซื ่อตรงที ่เกี ่ยวข้องกับการเรี ยนรู้ ของ
เด็กๆนะครับไม่ ลอก ไม่ โกง ไม่ ทุจริ ต ซื ่อสัตย์ และทาสิ่ งถูกต้องทัง้ ต่ อหน้าและลับ
หลัง” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 10, 13 มี .ค. 2560)
“ถ้าเรารู้ ว่าสิ่ งนี ้ไม่ ดีเราก็ จะไม่ ทามัน แต่ ถ้าคิ ดดี ก็ต้องทาดี และทาในสิ่ งที ่
ถูกต้องสม่ าเสมอทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง เราจะรู้ ว่าเออเรานี ่ดีนะ แล้วเราก็ จะภูมิใจ
ในตัวเองภูมิใจในสิ่ งที ่ทาดี แต่ถ้าเราทามันนี ่รู้ว่าไม่ ดีแล้วยังทามัน แล้วเราบอกว่ า
เราดีนี่ เราก็ตอ้ งควบคุมตัวเองให้ได้ว่าสิ่ งที ่เรากาลังทานี ่มนั จะไปในทางไหน มันเป็ น
ความผิ ดผิ ดทัง้ ศี ลธรรม มันจะอายนะถ้าทาในสิ่ งไม่ ดี ถ้าเรามี ความอายมากพอ”
(ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 6, 13 มี .ค. 2560)
“ในทุกสถานการณ์ นะครั บไม่ ว่าจะเป็ นห้องเรี ยน ห้อสอบ หรื อจะแค่ ท า
รายงาน ครู จะใจดี หรื อจะเข้มงวดอะไรก็ แล้วแต่ แต่ผู้เรี ยนต้องรักษาความซื ่อตรงไว้
ด้วยการทาในสิ่ งที ่ถูกต้องตามระเบี ยบของสถานศึ กษาอยู่ เสมอนี ่คือ academic
integrity” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 4, 13 มี .ค. 2560)
“คนเรานี ่เองอ่ะค่ะที ่จะเป็ นคนที ่เริ่ มกระบวนการหรื อการสร้างจิ ตสานึก เป็ น
คนมี ความซื ่อตรงก็ ต้องทาในสิ่ งที ่ซื่อตรงถูกต้องตามกฎระเบี ยบหรื อตามคุณธรรม
จริ ยธรรมต่าง ๆ ให้ได้ และไม่ ยอมให้ใครก็ ตามทาในสิ่ งที ่ผิดหรื อไม่ ถูกต้อง ถ้าไม่
อยากให้เด็กโกงครู ก็ตอ้ งไม่โกง และไม่ยอมให้ใครโกง” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่
2 คนที ่ 7, 13 มี .ค. 2560)
“ในความมี integrity หรื อมี academic integrity นี ่มนั ต้องตรงไปตรงมา
เหมื อนกันซื ่อสัตย์ เหมื อน ๆ กันไม่ว่าในสถานการณ์ อะไรก็แล้วแต่คุณต้องมัน่ ใจว่า
คุณจะไม่โกง ไม่ทจุ ริ ตแม้ว่าจะมี โอกาสก็ตาม และที ่สาคัญคุณจะไม่ อยู่เฉยแน่นอน
ถ้าเห็นใครกาลังจะทาในสิ่ งที ผ่ ิ ดไปจากความซื ่อตรงที ่คณ
ุ ยึดถื ออยู่ แต่ต้องหาวิ ธีการ
นะ” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 12, 13 มี .ค. 2560)
“academic integrity นี ่คือ การกระทาที ่ถูกต้องทัง้ จากตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่น
สาหรับในเรื ่องการศึกษาและควรจะเป็ นทุก ๆ สถานการณ์ นะครับ ไม่ว่าจะเป็ นเรื ่อง
อะไร เช่นนะครับ ตัวเราเองก็ต้องไม่ทาสิ่ งที ่ผิด ทาในสิ่ งที ่ถูกต้องถ้าเป็ นเรื ่ องเรี ยนก็
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คื อไม่ลอกข้อสอบ ไม่ลอกการบ้าน ไม่ทุจริ ต ไม่เช็คชื ่อแทนกันต้องมี จริ ยธรรมรู้ ว่า
อะไรถูกผิ ด ถ้าคนอื ่นทาผิ ดทาในสิ่ งที ่ไม่ ถูกต้องไม่ ซื่อสัตย์ เราก็ ควรที ่จะไปตักเตื อน
หรื อหาทางไม่ให้เกิ ดความผิ ดพลาดอย่างนัน้ ขึ้ น แล้วเราก็ จะภูมิใจนะครับภูมิใจใน
ตนเองภูมิใจที เ่ ราพึ่งตัวเองได้” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 3, 13 มี .ค. 2560)
จากการให้ ความหมายข้ างต้ นของผู้เข้ าร่ วมการอภิปรายกลุ่ม สะท้ อนให้ เห็นว่า
ความซื่อตรงทางการศึกษา (Academic integrity) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ
ในการรับรู้ ประเมินผล และเลือกแสดงพฤติกรรมทางการศึกษาได้ อย่างถูกต้ อง สอดคล้ องกับ
ค่านิยมทางศีลธรรมและสังคม แสดงออกอย่างยึดมัน่ ในความถูกต้ องชอบธรรม รักษาความยุติธรรม
เที่ยงตรง ปฏิบตั ิตนตามระเบียบแบบแผนของการศึกษา สามารถแสดงออกอย่างสอดคล้ องกันทัง้
การกระทาและคาพูดอย่างสม่าเสมอทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง แม้ ในบริบทที่ตา่ งกัน
1.3 องค์ ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากการอภิปรายกลุ่มกับผู้ให้ ข้อมูลหลักทัง้ 2 กลุ่ม เมื่อได้ สอบถามถึงแนวคิด
มุมมอง และประสบการณ์ที่เคยเกี่ยวข้ อง พบเห็น หรื อมีส่วนร่ วมในพฤติกรรมทางด้ านการศึกษา
ที่เป็ นทังความซื
้
่อตรงทางการศึกษา และการไม่ซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พบว่า มีองค์ประกอบและคุณลักษณะสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการเป็ นผู้มีความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลายประการ ดังนี ้
1.3.1 ค่ านิยมทางศีลธรรม
สิ่งหนึ่งที่ถูกอภิปรายถึงอยู่เสมอถึงลักษณะสาคัญ ของผู้มีความซื่อตรงทาง
การศึกษา คือ จริ ยธรรมด้ านความซื่ อสัตย์ ที่ เป็ นการแสดงออกด้ านความคิด ความรู้ สึก และ
พฤติกรรม ที่เกี่ ยวข้ องกับการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในแนวทางที่ถูกต้ อง ดีงาม
ไม่ค ดโกง ไม่ทุจ ริ ต ตรงไปตรงมาทัง้ ต่อ ตนเองและผู้อื่ น สมควรยึด ถื อ ร่ วมกัน เนื่ อ งจากเป็ น
จริยธรรมที่เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบตั ติ วั ของมนุษย์ ดังที่ผ้ เู ข้ าร่วมการอภิปรายกลุม่ กล่าวว่า
“หลัก ๆ เลยอาจต้องดูที่การกระทาของนักศึ กษาที ่ถูกต้องกับกฎระเบี ยบ
หรื อค่านิ ยมทางคุณธรรม จริ ยธรรม พวกวิ นยั นักศึกษา หรื อระเบี ยบทางการศึกษา
ของมหาวิ ทยาลัยหรื อสถาบันต่าง ลอกไหม โกงไหม ต้องซื ่อสัตย์ ให้ได้ เริ่ มต้นให้
ปฏิ บตั ิ ตนอย่างซื ่อสัตย์ ” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 3, 13 มี .ค. 2560)
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“จริ ยธรรมนี ่คือตัวความคิ ดสร้ างสรรค์ ตัวใฝ่ ศึ กษา ตัวซื ่อสัตย์ ที่นกั ศึ กษา
ต้องมี นะ ถ้าไม่ซื่อสัตย์ แล้วมันก็ซื่อตรงไม่ได้ คื อถ้าเราโกง เราทุจริ ต จะไปบอกใคร
ได้จะไปภูมิใจอะไรได้” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 6, 13 มี .ค. 2560)
“เราจะเป็ นคนซื ่อตรงได้มันต้องซื ่อสัตย์ ก่อน ต้องยื นหยัดและประกาศตัว
ก่อนว่าจะไม่ทาและไม่ยอมให้ใครทา” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 5 ,
13 มี .ค. 2560)
“ต้องปลูกฝั งตัง้ แต่เด็ก โดยที ่โรงเรี ยนต้องสอนเรื ่ องจริ ยธรรมความซื ่อสัตย์
ซื ่อตรงต่าง ๆ คู่กบั การให้ความรู้ ไปด้วย” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 11,
13 มี .ค. 2560)
“ผู้สอนต้องรู้ ว่าบทบาทของตัวเองไม่ ใช่ สอนแค่ ความรู้ นะแต่ ผู้สอนต้องมี
Academic integrity ของตนเองด้ว ยเช่ นกันที ่จะต้องบอกเด็กว่า คุณจะต้อง
รับผิ ดชอบตนเอง มี ความซื ่อสัตย์ หรื ออะไรก็ ตามที ่เป็ นคุณธรรมจริ ยธรรมด้วย”
(ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 9, 13 มี .ค. 2560)
“สิ่ งเหล่านี ้ก็ถือเป็ น moral นี ่ละเป็ น ethic อย่างหนึ่งที ่สาคัญ คนดี ต้อง
ซื ่อสัตย์ ก่อน แล้วอย่างอื ่นเดี ๋ยวตามมา ถ้าเริ่ มจากไม่ ซื่อสัตย์ ก็ไม่น่าจะมี อะไรที ่ดี
ตามมา” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 2, 13 มี .ค. 2560)
“ต้องเริ่ มจากความซื ่อสัตย์ นะ มี คุณธรรม จริ ยธรรม แบบที ่ควรจะเป็ น หนึ่ง
เลยซื ่ อสัตย์ ด้านการเรี ยน ไม่ ลอก ไม่ โกง ท าเรื ่ อย ๆ ซื ่ อสัต ย์ ไปเรื ่ อย ๆ มันจะ
กลายเป็ นนิ สยั ” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 2, 13 มี .ค. 2560)
“ชอบคนทีเ่ ป็ นคนซื ่อสัตย์ครับ เพราะว่าในสังคมปั จจุบนั นี ้เนี ่ย เรามักจะเป็ น
คนซื ่อสัตย์ ที่ตวั เองน่ะทาตัวเองดี แต่เราไม่ แสดงตนนะฮะ ก็เป็ นคนดี ที่ควรจะเป็ น”
(ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 5, 13 มี .ค. 2560)
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“ก็จะเป็ นคนซื ่อสัตย์นี่ละครับที ่ว่า บอกแล้วว่าว่าเป็ นคนดี แต่ว่ายังไม่ได้ทา
จริ ง ยังไม่ได้ทาว่าจะออกมายังไง รู้ ว่าตัวเองดี นะ พยายามจะทาให้ดีไม่เกเร ไม่ลอก
ไม่ทจุ ริ ตใคร” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 9, 13 มี .ค. 2560)
อีกประเด็นหนึ่งที่ถกู กล่าวถึงในการอภิปรายกลุ่ม ว่าเป็ นลักษณะสาคัญของ
คนที่มีความซื่อตรง คือ หิริโอตัปปะ หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการรู้ เข้ าใจ และแสดง
พฤติกรรมที่เป็ นความละอายและเกรงกลัวต่อผลของการกระทาผิดในด้ านการศึกษา ดังที่ผ้ เู ข้ าร่วม
การอภิปรายกลุม่ กล่าวว่า
“หิ ริโอตัปปะ เป็ นสิ่ งที ่อยู่ใกล้ใช้ได้ในทุกกรณี ของความซื ่อตรง ของความ
เป็ นคนดี ควรต้องใช้มนั ” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 7, 13 มี .ค. 2560)
“หิ ริโอตัปปะมันชัดเจนสุดคื อความกลัวต่อบาปและความละอายต่อบาป”
(ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 3, 13 มี .ค. 2560)
“integrity นี ่ หัวใจเลยคื อการที ่เราควรจะต้องนึกถึง คนที ่เขาเดื อดร้ อนว่า
ถ้าเขาเป็ นผู้เสี ยหายเขาก็ จะมี ความเดื อดร้ อนใช่ ไหม สิ่ งนี ้เป็ นสิ่ งสาคัญที ่นึกถึ งใจ
เขาใจเราใช่ไหมครับ ก่อนที ่เราจะประพฤติ ตวั จะทาอะไรจะตัดสิ นใจอะไรก็ตามแต่
หัวใจสาคัญที ่พวกเราได้นาเสนอกันเมื ่อสักครู่ นี้ก็คือ เฮ้ยขอให้ได้คิดหน่อยได้ไหมว่า
สิ่ งที ่เราทาไปนี ่มันจะไปกระทบกับคนที ่เค้าเสี ยหาย คนที ่เขาเดื อดร้ อนหรื อเปล่า”
(ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 5, 13 มี .ค. 2560)
“เป็ นการเตื อนใจตัวเองว่าเราเป็ นนักศึกษาเป็ นนักเรี ยนก็ต้องตัง้ ใจเรี ยนเพื ่อ
ประโยชน์ ของตัวเราเองในอนาคตไม่ เอาเปรี ยบใคร จะซื ่ อตรงได้ต้องรู้ หน้าที ่ของ
ตนเอง คื อมันต้องรู้ สึกอายนะที ่จะต้องไปลอกคนอื ่นหรื อรอความช่ วยเหลื อจากคน
อืน่ ” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 6, 13 มี .ค. 2560)
“ถ้าเรารู้ ว่าสิ่ งนี ้ไม่ ดีเราก็ จะไม่ ทามัน แต่ ถ้าคิ ดดี ก็ต้องทาดี และทาในสิ่ งที ่
ถูกต้องสม่ าเสมอทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง เราจะรู้ ว่าเออเรานี ่ดีนะ แล้วเราก็ จะภูมิใจ
ในตัวเองภูมิใจในสิ่ งที ่ทาดี แต่ถ้าเราทามันนี ่รู้ว่าไม่ ดีแล้วยังทามัน แล้วเราบอกว่ า
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เราดีนี่ เราก็ตอ้ งควบคุมตัวเองให้ได้ว่าสิ่ งที ่เรากาลังทานี ่มนั จะไปในทางไหน มันเป็ น
ความผิ ดผิ ดทัง้ ศี ลธรรม มันจะอายนะถ้าทาในสิ่ งไม่ ดี ถ้าเรามี ความอายมากพอ”
(ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 12, 13 มี .ค. 2560)
1.3.2 ค่ านิยมทางสังคม
ความซื่อตรงทางการศึกษา เป็ นการมุ่งกระทาที่ให้ ผลลัพธ์ ที่ดี นอกจากการ
ยอมรับในตนเอง ที่เป็ นคุณภาพซึ่งถื อกาเนิดจากภายในตัวเราเองแล้ ว ลักษณะสาคัญอีกอย่าง
หนึ่งที่เป็ นแรงกระตุ้นให้ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เลือกกระทาในสิ่งที่ได้ มาซึ่งการยอมรับทาง
สังคม คือ การแสดงออกด้ านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ในสิ่งที่เหมาะสม มีคณ
ุ ค่า และ
เป็ นที่ต้องการของสังคม นัน่ คือ การปฏิบตั ิตนตามระเบียบของสังคมนัน้ ซึ่งหมายถึง การประพฤติ
ปฏิบตั ิตวั ของนักศึกษาในการเห็นความสาคัญของกฎระเบียบ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้ อตกลง
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังที่ผ้ เู ข้ าร่วมการอภิปรายกลุม่ กล่าวว่า
“เด็กต้องมี ศกั ดิ์ ศรี ในตัวเอง ต้องไม่ ทาการลอกข้อสอบ ไม่ ทจุ ริ ตการสอบไม่
ทาสิ่ งทีผ่ ิ ดไปจากกฎระเบี ยบ หรื อแม้แต่ทาอะไรที ่มนั ผิ ดไปจากคุณธรรมที ่คนดี ๆควร
จะปฏิ บัติกันก็ ไม่ ควรไม่ ว่าจะสบโอกาสหรื อไม่ ก็ตาม และไม่ ใช่ แค่ ตัวเองจะดี คน
เดี ยวแล้วปล่อยให้คนอื ่นทาผิ ดทาชั่วนะ ก็ ต้องไม่ ยอมเหมื อนกัน” (ผู้เข้าร่ วมการ
อภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 4, 13 มี .ค. 2560)
“หลักๆเลยอาจต้องดูที่การกระทาของนักศึ กษาที ่ถูกต้องกับกฎระเบี ยบหรื อ
ค่านิ ยมทางคุณธรรม จริ ยธรรม พวกวิ นยั นักศึกษา หรื อระเบี ยบทางการศึกษาของ
มหาวิ ทยาลัยหรื อสถาบันต่าง ๆ” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 3, 13 มี .ค.
2560)
“การมี ระเบี ยบวิ นยั และเรื ่ องของตัวปั ญญาทัง้ 3 ระดับ ไม่ใช่ฟังอย่างเดี ยว
ต้องฟั ง คิ ด และก็ปฏิ บตั ิ จนถึงขัน้ hands on ลงมื อทาได้” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปราย
กลุ่มที ่ 1 คนที ่ 6, 13 มี .ค. 2560)
“unknown area ไม่ รู้ในระดับลึ ก ๆ คื อในเรื ่ องของกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ
หรื อข้อกฎหมาย” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 9, 13 มี .ค. 2560)
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“ในทุกสถานการณ์ ครับไม่ว่าจะเป็ นห้องเรี ยน ห้องสอบ หรื อแค่ทารายงาน
ครู จะใจดี หรื อจะเข้มงวดอะไรก็ แล้วแต่ แต่ผู้เรี ยนต้องรักษาความซื ่อตรงไว้ด้วยการ
ทาในสิ่ งที ่ถูกต้องตามระเบี ยบของสถานศึ กษาเสมอนี ่คือ academic integrity”
(ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 3, 13 มี .ค. 2560)
“คนเรานี ่เองอ่ ะค่ ะที ่จะเป็ นคนที ่เริ่ มกระบวนการหรื อการสร้ างจิ ตส านึ ก
เป็ นคนมี ความซื ่ อตรงก็ ต้ องท าในสิ่ งที ่ ซื่ อตรงถู กต้ องตามกฎระเบี ยบหรื อตาม
คุณธรรมจริ ยธรรมต่าง ๆ ให้ได้ และไม่ยอมให้ใครก็ตามทาในสิ่ งที ่ผิดหรื อไม่ถูกต้อง
ถ้าไม่อยากให้เด็กโกงครู ก็ต้องไม่โกง และไม่ยอมให้ใครโกง” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปราย
กลุ่มที ่ 2 คนที ่ 7, 13 มี .ค. 2560)
“กับการศึ กษาที ่สอนเรื ่ องความซื ่ อสัตย์ ซื ่ อตรง ตรงประเด็ นเรื ่ องความ
ซื ่อตรงทางการศึกษาที ่สงั คมมหาวิ ทยาลัยต้องการ คื อเราต้องทาในสิ่ งที ่ถูกต้องกับ
ระเบี ยบหรื อกฎเกณฑ์ ทางการศึกษาของที ่นนั่ แล้วก็ต้องดูแลป้ องกันไม่ให้คนอื ่นทา
เรื ่องไม่ดีอย่างนัน้ ” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 5, 13 มี .ค. 2560)
นอกจากนี ้ จากการอภิปรายกลุ่มยังพบว่า การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง เป็ นสิ่ง
ที่ถูกพูดถึงและนามาอภิปรายในกลุ่มอย่างหลากหลาย เนื่องจากการยึดมัน่ ในความถูกต้ องเป็ น
ลักษณะสาคัญที่ สังคมให้ การยอมรับ และเป็ นคุณลักษณะที่ต้องการให้ เกิ ดขึน้ กับคนในสังคม
ซึ่งหมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตวั ของนักศึกษา ในการยึดมัน่ สิ่งที่ถกู ต้ อง แสดงความไม่เห็นด้ วย
กับผู้กระทาผิดเกี่ยวกับการศึกษาทังด้
้ วยการกระทาและคาพูด บอกกล่าวแก่ผ้ อู ื่นอย่างเปิ ดเผยถึง
ความตังใจในการปฏิ
้
บตั ิของตน และไม่ยอมให้ ผ้ อู ื่ นประพฤติในสิ่งที่ ผิ ด เช่ น กั น ดังที่ผ้ เู ข้ าร่ วม
การอภิปรายกลุม่ กล่าวว่า
“เด็กต้องมี ศกั ดิ์ ศรี ในตัวเอง ต้องไม่ทาการลอกข้อสอบ ไม่ทจุ ริ ตการสอบ
ไม่ ทาสิ่ งที ่ผิ ดไปจากกฎระเบี ยบ หรื อแม้ แต่ ทาอะไรที ่มันผิ ดไปจากคุณธรรมที ่
คนดี ๆ ควรจะปฏิ บตั ิ กันก็ ไม่ควรไม่ว่าจะสบโอกาสหรื อไม่ ก็ตาม และไม่ ใช่ แค่
ตัวเองจะดี คนเดี ยวแล้ว ปล่อยให้คนอื ่นทาผิ ดทาชัว่ นะ ก็ต้องไม่ยอมเหมื อนกัน ”
(ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 4, 13 มี .ค. 2560)
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“คุณจะต้องมี เกี ยรติ และศักดิ์ หรื อพฤติ กรรมอะไรต่าง ๆ ที ่แสดงให้เห็นว่า
คุณเหมาะสมไหมที ่จะเป็ นผู้ได้รับปริ ญญา ไม่ ใช่ แค่ มีความรู้ อย่างเดี ยวนะคุณ
ต้องประเมิ นได้ด้วยว่าทาไปแล้วมันดี หรื อไม่ ดี ถูกต้องหรื อไม่ ผิ ดกฎเกณฑ์ หรื อ
ระเบี ยบที ่เขาวางไว้หรื อเปล่า ความเสี ยหายที ่ตามมาในอนาคตมันร้ายแรงยังไง
แล้วก็ทาออกมาให้มนั ถูกต้องซะจะได้ไม่ มีผลเสี ยในอนาคต นัน่ ก็คือเราเล่นเรื ่ อง
Integrity กันแล้ว” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 6, 13 มี .ค. 2560)
“ต้องกล้ายื นหยัดในความถูกต้องและแท้จริ งของตัวเองก่อน” (ผู้เข้าร่ วมการ
อภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 11, 13 มี .ค. 2560)
“เราจะเป็ นคนซื ่อตรงได้มันต้องซื ่อสัตย์ ก่อน ต้องยื นหยัดและประกาศตัว
ก่อนว่าจะไม่ทาและไม่ยอมให้ใครทาเรื ่องผิ ด ๆ” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คน
ที ่ 5, 13 มี .ค. 2560,)
“ต้องคงเส้นคงวาในการกระทาและความคิ ด และมี ความกล้าแกร่ งนะคะ มี
ความกล้าหาญในสิ่ งที ่ ที ่จะยึ ดมัน่ ในสิ่ งที ่ถูกต้องน่ะค่ะ ต้องยึ ดมัน่ ในความถูกต้อง
นี ่เป็ นเรื ่องที ่ต้องฝึ กต้องสอน เพราะต้องมี ” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 9,
13 มี .ค. 2560)
“ยึ ดมั่นในการกระทาที ่ดี และทาตามค าพู ดเป็ นสิ่ งส าคัญที ่ควรต้องมี ใน
ตัวบุคคล” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 1, 13 มี .ค. 2560)
“แต่ถ้าเราซื ่อตรงไม่ เอาของคนอื ่น ไม่ทาเรื ่ องที ่ผิดเราก็ จะไม่รู้สึกผิ ด และถ้า
ช่วยให้คนอื ่นไม่ต้องทาเรื ่ องผิ ดได้ด้วย เราก็ จะสบายใจ เหมื อนภูมิใจที ่เราเป็ นคนดี
ได้ ภูมิใจในสิ่ งที เ่ ราทา” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 2 , 13 มี .ค. 2560)
“สมมุติว่าเราเห็นเพื ่อนลอกข้อสอบ ถึงแม้ว่าเรานี ่จะไม่ได้ลอกข้อสอบใคร
เราทาด้วยตัวเองอันนัน้ คื อว่าซื ่อสัตย์ เราเห็นเพื ่อนลอกข้อสอบ แต่เราก็ไม่ได้เตื อน
เพื ่อน ไม่ ได้บอกอาจารย์ คือแบบเราทาถูกแล้ว เอ๊ ะเราไม่ ได้ลอกใครแต่ เราก็ ไม่ ได้
เตื อนคนอื ่ น แต่ เมื ่ อเราเห็ นเหตุการณ์ แล้ วถ้าเราเป็ นคนซื ่ อตรงนี ่ เราก็ ไม่ ลอก
ข้อสอบ…เพื ่อนที ่กาลังลอกข้อสอบอยู่ แล้วมันผิ ดอ่ะ ยังไงคื อเราต้องไม่ ปล่อยปละ
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ละเลยให้มนั เกิ ดเหตุการณ์ อย่างนี ้ขึ้น เพราะว่าเรารู้ เรารู้ ในใจแล้วว่ามันผิ ดซึ่ งเราก็
จะไม่ปล่อยมันไป” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 5, 13 มี .ค. 2560)
“ซื ่อสัตย์นี่เป็ นเรื ่องของแบบว่าตัวเราเองนี ่จะไม่ทาในสิ่ งที ่ไม่ดีใช่ไหม แต่พอ
ซื ่อตรงมันเหมื อนกับการที ่เราต้องลุกขึ้น แอคชัน่ อะไรบางอย่างเพือ่ ที ่จะบอกคนที ่ทา
ไม่ ดีด้วยว่า อย่ าไปทามันเลย ไม่ ใช่ โฟกัสเพี ยงแค่ ตวั เราคนเดี ยว” (ผู้เข้าร่ วมการ
อภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 20, 13 มี .ค. 2560)
“เราก็ควรประกาศให้คนอื ่น ๆ ได้รู้ว่าเราซื ่อตรง และจะไม่ยอมให้เกิ ดเรื ่ องไม่
ดี พูดยังไงก็ทาอย่างนัน้ ” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 17, 13 มี .ค. 2560)
“ในยุคนี ้ก็เป็ นเด็ก 3G บางที ก็ขาดความซื ่อตรงนี ่เป็ นเป็ นเรื ่ องสาคัญ คื อ
คนเราต้องทาหน้าที ่ของตนเองให้ดีให้พอ เราซื ่อสัตย์ แล้ว ทาถูกต้องแล้วก็ ต้องไม่
ยอมให้คนอื ่นทาในสิ่ งที ่ไม่ดีด้วย” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 6, 13 มี .ค.
2560)
“เคยเป็ นคนให้ลอก ก็อยู่ในภาวะ dilemma และก็เป็ นเพือ่ นรักของเราแต่ว่า
จะไม่ ให้ลอกก็ จะเสี ยเพื ่อน ให้ลอกเพื ่อนก็ เสี ยแต่เราก็ ต้องเด็ดขาดนะ ต้องยื นยัน
ต้องชัดเจนว่าเราจะไม่ ยอมให้เพื ่อนทาสิ่ งที ่ไม่ ดีเพื ่อตัวเขาเองและเพื ่อที ่จะไม่ เอา
เปรี ยบใคร” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 19, 13 มี .ค. 2560)
“ทุ กคนที ่ เ กี ่ ยวข้ องกับการศึ กษาในชี วิ ตจะต้ องซื ่ อตรงให้ เด็ กๆเห็ นถึ ง
integrity คื อทัง้ ซื ่อสัตย์ กบั ตัวเองและตรงไปตรงมาที ่เรี ยกว่าซื ่อตรงกับคนอื ่นๆทาใน
สิ่ งที ่ดีและถูกต้องทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง รวมถึ งต้องดื ้อนะต้องไม่ ยอมให้คนอื ่นทา
ผิ ดหรื อทาไม่ดีโดยไม่กลัวที ่จะเดื อดร้อน” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 15,
13 มี .ค. 2560)
“ถ้าเรารู้ ว่าสิ่ งนี ้ไม่ ดีเราก็ จะไม่ ทามัน แต่ ถ้าคิ ดดี ก็ต้องทาดี และทาในสิ่ งที ่
ถูกต้องสม่ าเสมอทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง เราจะรู้ ว่าเออเรานี ่ดีนะ แล้วเราก็ จะภูมิใจ
ในตัวเองภูมิใจในสิ่ งที ่ทาดี ” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 12, 13 มี .ค.
2560)
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“คนมี ความซื ่อตรงก็ ต้องทาในสิ่ งที ่ซื่อตรงถูกต้องตามกฎระเบี ยบหรื อตาม
คุณธรรมจริ ยธรรมต่าง ๆ ให้ได้ และไม่ยอมให้ใครก็ตามทาในสิ่ งที ่ผิดหรื อไม่ถูกต้อง
ถ้าไม่อยากให้เด็กโกงครู ก็ต้องไม่โกง และไม่ยอมให้ใครโกง” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปราย
กลุ่มที ่ 2 คนที ่ 7, 13 มี .ค. 2560)
“ไม่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะซื ่อสัตย์ หรื อซื ่อตรงมากเพี ยงใด แต่ถ้าเราไม่ลงมื อ
ทาอะไรสักอย่าง ไม่ เคยเตื อนคนอื ่น ไม่ เคยแสดงให้เขาเห็นหรื อสะท้อนให้เขารู้ ว่า
จริ ง ๆ แล้วสิ่ งที ่เขากาลังทาอยู่มันไม่ ดีนะ นัน่ ละครั บมันก็ จะไม่ มี อะไรเกิ ดขึ้ นได้
สุดท้ายแล้วก็ อยากจะให้เริ่ มที ่ตวั เรา พวกเราแล้วก็ ขยายผลไปเรื ่ อย ๆ แล้วสักวัน
หนึ่งจะสาเร็ จเองครับ” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 4, 13 มี .ค. 2560)
“คื อการกระท าที ่ ถู กต้ องทั้ง จากตั วเราเองแล้ วก็ ผู้ อื่ น ส าหรั บในเรื ่ อ ง
การศึกษาและควรจะเป็ นทุก ๆ สถานการณ์ นะครับ ไม่ ว่าจะเป็ นเรื ่ องอะไร เช่ นนะ
ครับ ตัวเราเองก็ ต้องไม่ ทาสิ่ งที ่ผิด ทาในสิ่ งที ่ถูกต้องถ้าเป็ นเรื ่ องเรี ยนก็ คือไม่ ลอก
ข้อสอบ ไม่ลอกการบ้าน ไม่ทุจริ ต ไม่เช็ คชื ่อแทนกันต้องมี จริ ยธรรมรู้ ว่าอะไรถูกผิ ด
ถ้าคนอื ่นทาผิ ดทาในสิ่ งที ่ไม่ถูกต้องไม่ซื่อสัตย์ เราก็ ควรที ่จะไปตักเตื อน หรื อหาทาง
ไม่ให้เกิ ดความผิ ดพลาดอย่างนัน้ ขึ้ น แล้วเราก็ จะภูมิใจนะครับภูมิใจในตนเองภูมิใจ
ทีเ่ ราพึ่งตัวเองได้” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 3, 13 มี .ค. 2560)
ลักษณะส าคัญอี กอย่างหนึ่ง ของนักศึกษาที่ มี ความซื่ อตรงทางการศึกษา
ที่สะท้ อนให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนจากข้ อมูลของการอภิปรายกลุ่ม คือ การเป็ นผู้มี ความรับผิดชอบ
ซึ่งหมายถึง การประพฤติปฏิบัติตวั ของนักศึกษาที่แสดงถึงความมุ่งมั่น ตังใจปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ด้าน
การเรี ยน การสอบ และการทางานที่ได้ รับมอบหมายด้ วยความเอาใจใส่ เพื่อให้ ประสบความสาเร็ จ
ตามเป้าหมายโดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เพียงอย่างเดียว เคารพต่อกฎระเบียบทาง
การศึกษา และยอมรับในผลการกระทาของตน ดังที่ผ้ เู ข้ าร่วมการอภิปรายกลุม่ กล่าวว่า
“มั น เชื ่ อ มโยงกั น แทบจะแยกไม่ ไ ด้ ต้ อ งไปด้ ว ยกั น เลย ปลู ก ฝั ง ความ
รับผิ ดชอบ คื อความรับผิ ดชอบมันจะมี สานึกอยู่ในนัน้ ด้วย เพราะฉะนัน้ คนที ่ซื่อสัตย์
ไม่ ต้องมี กฎหมายมาเป็ นตัวรองรั บมันก็ รู้ ด้วยตัวเองอยู่ แล้วถ้ าตัวเองผิ ด มันต้อง
รับผิ ดชอบในสิ่ งที ่เราทา” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 9, 13 มี .ค. 2560)
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“ต้องรู้ จักหน้าที ่ของตนเองนะ อย่างที ่บอกว่าเอ่อคนที ่เป็ นครู ก็ต้องมี หน้าที ่
อย่างไร ผู้เรี ยนก็ต้องมี หน้าที ่อย่างไร เพราะฉะนัน้ ถ้าแต่ละคนรู้ จักหน้าที ่และความ
รับผิ ดชอบมันก็ จะส่งผลต่ อความสาเร็ จในงาน และมันก็ จะไปเชื ่อมโยงกับความ
ซื ่อตรงและความซื ่อสัตย์ ได้ด้วย เพราะถ้าเราทุกคนรู้ ว่าฉันคื อครู ฉันมี หน้าที ่และ
จรรยาบรรณอย่างไรนะ เราก็ต้องทาตามบทบาท เป็ นนักเรี ยนมี หน้าที ่มีจรรยาบรรณ
เราก็ตอ้ งทาตามจรรยาบรรณการเป็ นนักเรี ยนที ่ดีอย่างไรก็จะได้รู้จกั หน้าที ่และความ
รับผิ ดชอบ” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 5, 13 มี .ค. 2560)
“เป็ นการเตื อนตัวเองว่าเราเป็ นนักศึกษา ก็ต้องตัง้ ใจเรี ยนเพื ่อประโยชน์ ของ
ตัวเราเองในอนาคต ไม่เอาเปรี ยบใคร จะซื ่อตรงได้ต้องรู้ หน้าที ่ของตนเอง คื อมันต้อง
รู้ สึกอายนะที ่จะต้องไปลอกคนอื ่นหรื อรอความช่วยเหลื อจากคนอื ่น” (ผู้เข้าร่ วมการ
อภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 6, 13 มี .ค. 2560)
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ลั ก ษณะส าคั ญ ของผู้ มี ค วามซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษา
ด้ านค่านิ ยมทางสัง คมที่ ดี ผู้เ ข้ าร่ ว มการอภิ ป รายกลุ่ม ยัง ให้ ค วามส าคัญกับการตระหนัก รู้ ถึ ง
ความถูก ผิด ที่มีผลต่อการเลือกแสดงพฤติกรรมในแนวทางที่ถูกต้ อง นัน่ คือ การมี จิตสานึกที่ดี
ซึ่งหมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตวั ของนักศึกษาในการรับรู้ ควบคุม กากับ และตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมของความพยายามและความอดทนในการเรี ยนการสอบด้ วยตนเอง พยายามแก้ ไขหรื อ
ป้องกันปั ญหาการทุจริ ตในการเรี ยนหรื อการสอบ และเห็นคุณค่าของความสาเร็ จที่จะเกิดจาก
การกระทานัน้ ดังที่ผ้ เู ข้ าร่วมการอภิปรายกลุม่ กล่าวว่า
“อย่างแรกก็คือจะขอพูดถึงจิ ตสานึ กนะคะ ต้องมาจากสานึ ก จิ ตสานึ กเลย
นักศึกษาต้องมี จิตสานึกควบคุมตนเองไว้จึงจะสามารถฝ่ าฝั นอุปสรรคได้ด้วยตัวเอง”
(ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 9, 13 มี .ค. 2560)
“คนที ่มี academic integrity ควรต้องมี ความตระหนัก awareness ในขัน้ ที ่
ลึ กลงไป เป็ นจิ ตสานึ กที ่ดี ที ่คิดพิ จารณาไตร่ ตรองก่ อนตัดสิ นใจลงมื อทาบางสิ่ ง”
(ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 7, 13 มี .ค. 2560)
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“เห็ นด้วยกับเรื ่ องจิ ตสานึ กค่ ะ…มันอยู่ ที่ตวั เขาเอง ที ่เขาจะรู้ ว่าเมื ่อทาไป
แล้วจะรู้ สึกไม่ดี และอะไรที ่ทาลงไปแล้วจะรู้ สึกกับตัวเองได้ว่าเป็ นเรื ่ องที ่ดี ที ่สมควร
และจะภาคภูมิใจได้จากการกระทานัน้ ” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 2,
13 มี .ค. 2560)
“เป็ นเรื ่ องของ awareness และในเรื ่องของ esteem คื อถ้าเค้ามี morality
แล้วมี consistency แล้วนี ่ self esteem ที ่มนั เกิ ดขึ้ นกับตัวเองนี ่ค่ะ คื อภูมิใจไม่ว่า
จะผิ ดหรื อจะถู ก อันนี ้คือที ่ได้จากการพูดคุยนะคะ ไม่ ว่าเราจะสอบผ่ านหรื อไม่ ก็
แล้วแต่ แต่เราภูมิใจในสิ่ งที ่เราทา ทาได้ด้วยตัวเอง คิ ดได้ แก้ปัญหาได้” (ผู้เข้าร่ วม
การอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 1, 13 มี .ค. 2560)
“นอกจากการตระหนักในตนเองแล้ว ผลของการกระทาและตระหนักใน
หน้าที ่ของตนเองก็ เป็ นอี กสิ่ งหนึ่ งที ่เค้าต้องรู้ ต้องรู้ ว่าหน้าที ่ของตนเองอี กสิ่ งหนึ่ งก็
คื อต้องศึกษาว่าอะไรทาได้ อะไรทาไม่ได้ อย่างเรื ่ องกฎหมายเรื ่ องระเบี ยบนี ่ ก็เป็ น
หน้าทีท่ ีเ่ ค้าต้องศึกษา แล้วนามาเลื อกปฏิ บตั ิ ในสิ่ งที ่เป็ นความถูกต้อง ความซื ่อตรง”
(ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 8, 13 มี .ค. 2560)
“integrity นี ่ หัวใจเลยคื อการที ่เราควรจะต้องนึกถึง คนที ่เขาเดื อดร้อน ว่าถ้า
เขาเป็ นผูเ้ สี ยหายเขาก็จะมี ความเดื อดร้ อนใช่ไหม สิ่ งนี ้เป็ นสิ่ งสาคัญที ่นึกถึงใจเขาใจ
เรา ก่ อนที ่เราจะประพฤติ ตวั จะทาอะไรจะตัดสิ นใจอะไรก็ ตามแต่ หัวใจสาคัญที ่
พวกเราได้นาเสนอกันเมื ่อสักครู่ นีก้ ็คือ ขอให้ได้คิดหน่อยได้ไหมว่าสิ่ งที ่เราทาไปนี ่มนั
จะไปกระทบกับคนที ่เค้าเสี ยหาย คนที ่เขาเดื อดร้ อนหรื อเปล่ า ” (ผู้ เข้ าร่ วมการ
อภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 10, 13 มี .ค. 2560)
“ถ้าเป็ นคนรอบคอบนี ่ ซื ่อสัตย์ กบั ซื ่อตรงมันก็ต้องนาอยู่แล้ว จะทาอะไร จะ
เป็ นอะไร เราจะวางแผนในการพาตัวเองไปในทางที ่ดี เลื อกทาสิ่ งที ่ถูกต้อง…ถ้าต้อง
แก้ปัญหาทัง้ ของตัวเองและของคนอื น่ มันก็แก้ไขได้ รู้ สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจนะที ่ทาอะไร
ดี ๆ ได้ดว้ ยตัวเอง” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 18, 13 มี .ค. 2560)
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“ถ้าสมมุติว่าเรามี integrity กันในสังคมอยู่แล้วเรารู้ ประโยชน์ ของมันแล้ว
การที ่จะส่งเสริ มให้มี academic integrity ในสังคมมันก็ไม่ใช่ เรื ่ องยากอะไร คื อ
พื ้นฐานของทุกคนมี ความซื ่อตรง สังคมมี ความซื ่ อตรง คื อมี การให้เกี ยรติ และให้
ความเคารพในสิ ทธิ ของคนอื ่น การที ่จะมี academic integrity มันก็เป็ นเรื ่ องง่าย
ครับ” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 4, 13 มี .ค. 2560)
1.3.3 คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ความซื่ อตรงทางการศึกษา สามารถรับรู้ เข้ าใจ และสื่อความหมายได้ ใ น
หลากหลายมิติและบทบาท มิติหนึ่งที่สาคัญคือมิติของคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่มีนยั เนื่องกับการ
มีบรรทัดฐานแห่งความดีงาม ถูก ผิด ภายในตัวบุคคล ที่สามารถพัฒนาขึ ้นได้ ตามระดับจิตสานึก
แห่งการรู้ คิด หรื อการตัดสิ นใจเชิงศีลธรรม ที่ อาศัยการเข้ าถึงความเป็ นทัง้ หมดหรื อแก่นแท้ ใน
ความเป็ นตนเอง ซึ่ ง คุณ ลัก ษณะเหล่ า นี จ้ ัด เป็ นคุณสมบัติที่ ดี ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ที่จาเป็ นต่อการศึกษา ซึ่งคุณลักษณะเหล่านีต้ ่างมีห นทางในการเข้ าถึงและบ่มเพาะให้ เกิดการ
พัฒนาได้ แตกต่างกันออกไป
จากการอภิปรายกลุ่มร่ วมกับผู้บริ หาร อาจารย์ และผู้แทนนักศึกษา พบว่า
การพึ่งตนเอง เป็ นคุณลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของผู้มีความซื่อตรงทางการศึกษา ซึ่งหมายถึง
ความสามารถของนักศึกษาในการที่จะช่วยเหลือตนเองในด้ านการเรี ยนให้ ได้ มากที่สดุ โดยไม่เป็ น
ภาระคนอื่น เมื่อมีปัญหาด้ านการเรี ยน รู้จกั แก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีที่ถกู ต้ อง และทางานให้ สาเร็ จตาม
ความประสงค์ได้ ด้วยตนเองอย่างสุจริ ต ดังที่ผ้ เู ข้ าร่วมการอภิปรายกลุม่ กล่าวว่า
“ถ้ าเราจะพู ด ถึ ง คนที ่ ซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาก็ คื อ การตั้ง อกตั้ง ใจที ่ จ ะ
พึ่งตนเอง ไม่คดั ลอก ไม่ลอกข้อสอบ และมี เกี ยรติ มีศกั ดิ์ ศรี ในตัวเอง ถึงจะทาให้เกิ ด
ความซื ่อตรงอย่างยัง่ ยื นได้” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 4, 13 มี .ค. 2560)
“keyword ก็เป็ นเรื ่องของการพึ่งตนเองในการที ่จะประสบความสาเร็ จโดยที ่
ไม่ตอ้ งไปเอารัดเอาเปรี ยบคนอื ่น” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 16, 13 มี .ค.
2560)
“เป็ นการเตื อนใจตัวเองว่าเราเป็ นนักศึ กษาก็ ต้องตัง้ ใจเรี ยนเพื ่อประโยชน์
ของตัวเราเองในอนาคตไม่เอาเปรี ยบใคร จะซื ่อตรงได้ต้องรู้ หน้าที ่ของตนเอง คื อมัน
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ต้องรู้ สึกอายนะที ่จะต้องไปลอกคนอื ่นหรื อรอความช่วยเหลื อจากคนอื ่น” (ผู้เข้าร่ วม
การอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 12, 13 มี .ค. 2560)
สิ่ ง หนึ่ง ที่ ส ะท้ อนได้ อ ย่างชัดเจนจากผู้เ ข้ า ร่ วมการอภิ ป รายกลุ่ม เกี่ ย วกับ
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่สาคัญของนักศึกษาที่มีความซื่อตรงทางการศึกษา นัน่ คือ ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง ซึ่ง ความภาคภูมิ ใจในตนเองเป็ นสิ่ง ที่ ช่วยให้ นักศึกษาได้ ตระหนักถึง การเห็นคุณค่า
และความสาคัญภายในตน จากการตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้ อง เหมาะสม อันหมายถึง
ความสามารถในการรับรู้เชิงความรู้สึกของนักศึกษาที่มองเห็นว่าตนเองเป็ นคนดี เป็ นคนมีคณ
ุ ค่า
ที่ไม่กระทาความผิดเกี่ยวกับการเรี ยน ปฏิบตั ิตวั อย่างตรงไปตรงมาในการศึกษาทัง้ ต่อหน้ าและ
ลับหลัง มีจิตใจหนักแน่นไม่เห็นแก่ได้ ดังที่ผ้ เู ข้ าร่วมการอภิปรายกลุม่ กล่าวว่า
“เด็กต้องมี ศกั ดิ์ ศรี ในตัวเอง ต้องไม่ทาการลอกข้อสอบ ไม่ทุจริ ตการสอบไม่
ทาสิ่ งที ่ผิดไปจากกฎระเบี ยบ หรื อแม้แต่ทาอะไรที ่มันผิ ดไปจากคุณธรรมที ่คนดี ๆ
ควรจะปฏิ บตั ิ กนั ก็ไม่ควรไม่ว่าจะสบโอกาสหรื อไม่ก็ตาม แล้วมันจะยิ นดี จะภูมิใจใน
ตัวเองได้” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 5, 13 มี .ค. 2560)
“การที ่ integrity จะเกิ ดขึ้ นได้ ต้องมี ความรู้ สึกในเรื ่ องของการพึ่งตนเอง การ
หยิ่ งทะนงในศักดิ์ ศรี ของตัวเอง คื อมันต้องภูมิใจในความสามารถของตัวเอง ที ่ทาดี
ทาถูกต้อง ซึ่ งควรจะต้องถูกปลูกฝั งมาตัง้ แต่เล็ก ๆ” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1
คนที ่ 9, 13 มี .ค. 2560)
“มันคื อเรื ่ องของ ศักดิ์ เรื ่ องเกี ยรติ และศักดิ์ คื อหมายความว่า เชื ่อในตัวเอง
ภูมิใจในตัวเอง ที ่จะทาสิ่ งที ่ดีงามด้วยตัวเอง” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่
2, 13 มี .ค. 2560)
“แต่อย่างนี ้ทาให้ผมมี ความรู้ สึกว่าผมสัมผัสกับการที ่เค้ามี ความอยากที ่จะ
เรี ยนรู้ ด้ วยตัวเอง เพื ่อให้ เกิ ดความภู มิ ใจในตัวเองที ่ ไม่ ต้องลอกไม่ ต้ องโกงใคร”
(ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 8, 13 มี .ค. 2560)
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“เห็ นคุณค่ าในความรู้ ความสามารถของตัว เมื ่ อเขาเห็ นคุณค่ าในความรู้
ความสามารถของเขา โอกาสที ่เขาจะทาไม่ ดีนี่มันจะไม่ มี แล้ว เพราะเขาเห็ นถึ ง
ความส าคัญของความรู้ ที่ มี ว่ าความรู้ ความสามารถของเขาท าให้ เขาสามารถ
ผลิ ตผลงานได้” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 1, 13 มี .ค. 2560)
“แต่ถ้าเราซื ่อตรงไม่ เอาของคนอื ่น ไม่ ทาเรื ่ องที ่ผิดเราก็จะไม่ รู้สึกผิ ด และถ้า
ช่วยให้คนอื ่นไม่ต้องทาเรื ่ องผิ ดได้ด้วย เราก็ จะสบายใจ เหมื อนภูมิใจที ่เราเป็ นคนดี
ได้ ภูมิใจในสิ่ งที เ่ ราทา” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 21, 13 มี .ค. 2560)
“ถ้าเรารู้ ว่าสิ่ งนี ้ไม่ ดีเราก็ จะไม่ ทามัน แต่ ถ้าคิ ดดี ก็ต้องทาดี และทาในสิ่ งที ่
ถูกต้องสม่ าเสมอทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง เราจะรู้ ว่าเออเรานี ่ดีนะ แล้วเราก็ จะภูมิใจ
ในตัวเองภูมิใจในสิ่ งที ่ทาดี แต่ถ้าเราทามันนี ่รู้ว่าไม่ ดีแล้วยังทามัน แล้วเราบอกว่ า
เราดีนี่ เราก็ตอ้ งควบคุมตัวเองให้ได้ว่าสิ่ งที ่เรากาลังทานี ่มนั จะไปในทางไหน มันเป็ น
ความผิ ด ผิ ดทัง้ ศี ลธรรม มันจะอายนะถ้าทาในสิ่ งไม่ดี ถ้าเรามี ความอายมากพอ”
(ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 18, 13 มี .ค. 2560)
“ตัวเราเองก็ ต้องไม่ทาสิ่ งที ่ผิด ทาในสิ่ งที ่ถูกต้อง… ถ้าคนอื ่นทาผิ ดทาในสิ่ ง
ที ไ่ ม่ถูกต้องไม่ซื่อสัตย์ เราก็ควรที ่จะไปตักเตื อน หรื อหาทางไม่ให้เกิ ดความผิ ดพลาด
อย่ างนั้นขึ้ น แล้ วเราก็ จะภู มิ ใจนะครั บภู มิ ใจในตนเองภู มิ ใจที ่ เราพึ่ งตัวเองได้ ”
(ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 3, 13 มี .ค. 2560)
การหยั่งรู้ ถึง ผลในอนาคต เป็ นสิ่ง หนึ่ง ที่ถูกกล่าวถึงจากการอภิ ปรายกลุ่ม
เป็ นลักษณะหนึ่งในมิติของคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็ นวิธีการในการมองคาดการณ์ถึงอนาคต
เพื่อเตรี ยมความพร้ อม และสร้ างการรับรู้ ข้ อมูลสาหรับตัดสินใจลงมือกระทาบางสิ่งในปั จจุบนั
โดยการรับรู้นี ้ หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการมองเห็นผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคต หากมีความซื่อตรงทางการศึกษา และไม่มีความซื่อตรงทางการศึกษา แล้ วหาคาตอบหรื อ
วิธีการแก้ ปัญหาเพื่อกระทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง ดังที่ผ้ เู ข้ าร่วมการอภิปรายกลุม่ กล่าวว่า
“ไม่ ใช่ แค่ มีความรู้ อย่ างเดี ยวนะคุณต้องประเมิ นได้ด้วยว่าทาไปแล้วมันดี
หรื อไม่ ดี ถูกต้องหรื อไม่ …ความเสี ยหายที ่ตามมาในอนาคตมันร้ ายแรงยังไง แล้วก็
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ทาออกมาให้มนั ถูกต้องซะจะได้ไม่มีผลเสี ยในอนาคต” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่
1 คนที ่ 6, 13 มี .ค. 2560)
“เพราะฉะนัน้ คนที ่จะมี ความซื ่อตรงอี กสิ่ งหนึ่งคื อจะต้องป็ นคนที ่มองให้รอบ
…คื อมองให้ข้ามออกไปให้ถึงอนาคต หรื อถึงผลของการกระทาที ่ตนเองจะทาก่อนที ่
จะลงมื อ” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 2, 13 มี .ค. 2560)
“ความไม่ รู้มนั เป็ นจุดเริ่ มของศักดิ์ ศรี ของเค้า ความไม่ รู้ถึงสิ่ งที ่จะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคตของเค้า ชื ่อเสี ยง วงศ์ ตระกูลอะไรอย่างนี ้ เค้าไม่รู้ พอไม่รู้ก็ตดั สิ นใจทาเรื ่ อง
ผิ ด ๆ หากฝึ กให้รู้ได้ ให้คิดได้ รู้ จักมองยาว ๆ มองไปถึ งอนาคต สิ่ งที ่จะตามมาดี
หรื อไม่ ดี แล้วเลื อกทาให้ถูกต้อง ถ้ารู้ จักคิ ดแบบนี ้ จะพัฒนาได้ ” (ผู้เข้าร่ วมการ
อภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 18, 13 มี .ค. 2560)
“เขาก็ มีการพูดถึ งเรื ่ องของหลักเกี ยรติ ยศด้วย คื อเป็ นการที ่นกั ศึ กษารักษา
เกี ยรติ ยศของตนเองด้วยครับ หมายความว่าถ้าวันนี ้ตวั เด็กเขาเรี ยนจบมาได้ด้วยการ
ทุจริ ต ด้วยการที ่ไม่ มี academic integrity นะครับ วันข้างหน้าเขาจะไปพูดให้
ลูกหลานของเขาฟั งได้อย่างไรว่าเขาเรี ยนจบมาได้อย่างไร เขาจะมี เกี ยรติ มีศกั ดิ์ ศรี ใน
ตนเองและจะไปอยู่ในสังคมได้อย่างไรถ้าในอดี ตเขาเคยทุจริ ตมาก่อนเพื อ่ ให้ผ่านการ
เรี ยนหรื อผ่านอะไรก็แล้วแต่ มันเป็ นเรื ่ องของการที ่ตวั เราเองต้องดี และมี ศกั ดิ์ ศรี ใน
ตัวเองด้วย” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 6, 13 มี .ค. 2560)
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สิ่ ง ต่า ง ๆ ที่ มี ก ารอภิ ป รายร่ ว มกั น เกี่ ย วกับ การเป็ นผู้ มี
ความซื่อตรงทางการศึกษา ประเด็นหนึ่ง ในมิ ติของคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ ถูกนามากล่าวถึง
นัน่ คือ การไม่ดดู าย ซึง่ เป็ นสิ่งที่ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้เพื่อหาแนวทางในการลงมือปฏิบตั ิ ด้ วยการไม่
เพิกเฉยต่อความผิด หรื อพฤติการณ์ตา่ ง ๆ นัน่ หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงออก
โดยไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ หรื อการกระทาที่ผิดกฎระเบียบหรื อจริ ยธรรมอันดีด้านการศึกษา
ด้ วยการตักเตือน ขัดขวาง แจ้ งผู้เกี่ยวข้ อง ดังที่ผ้ เู ข้ าร่วมการอภิปรายกลุม่ กล่าวว่า
“เราก็ พยายามจะท าให้ เพื ่อนช่ วยดู กันเอง แล้ วค่ อยมาบอกอาจารย์ คื อ
นักศึกษาต้องไม่นิ่งเฉยต่อเรื ่องผิ ดที ่เขาได้เห็น ต้อง action บางอย่าง ไม่ให้ความผิ ด
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ดาเนิ นต่อไป ไม่เปิ ดโอกาสให้คนไม่ดีได้ทาสิ่ งไม่ดี ก็เลยเกิ ดคาว่า Do something
ขึ้นมา ก็คือการไม่นิ่งดูดาย” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 6, 13 มี .ค. 2560)
“โดยส่วนตัวคื อถ้าเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ นนั้ คื อ ลึ ก ๆ ในใจมันจะมี นะ
ความคิ ดนึงที ่บอกว่าไม่ต้องยุ่งหรอกไม่ใช่เรื ่ องของเรา…แต่ถ้าเรามองในอี กแง่หนึ่ง
ว่าถ้าเราปล่ อยปละละเลยไปนะคื อถ้าเกิ ดเหตุการณ์ อย่ างนี ้ขึ้นอ่ ะ ในเหตุการณ์
หลาย ๆ อย่าง เช่ นถ้าไม่ ใช่ กระเป๋ า แต่ถ้าเป็ นแบบเหตุการณ์ ฆ่าข่ มขื น ทุจริ ตเอา
เปรี ยบคนอื ่น หรื อที ่มนั รุนแรงในชี วิตเรานี ่ ถ้าเราปล่อยปละละเลยทุกอย่างนี ่ มันจะ
เป็ นความเคยชิ น แล้วมันทาให้สงั คมเราเป็ นอย่างนี ้อีกมันจะทาให้เรา เราแย่ลงนะ
มันต้องทาอะไรบางอย่าง นิ่ งเฉยไม่ได้” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 10, 13
มี .ค. 2560)
“ซื ่อสัตย์นี่เป็ นเรื ่องของแบบว่าตัวเราเองนี ่จะไม่ทาในสิ่ งที ่ไม่ดีใช่ไหม แต่พอ
ซื ่อตรงมันเหมื อนกับการที ่เราต้องลุกขึ้น แอคชัน่ อะไรบางอย่างเพือ่ ที ่จะบอกคนที ่ทา
ไม่ ดีด้วยว่ า อย่าไปทามันเลย ไม่ ใช่ โฟกัสเพี ยงแค่ ตวั เราคนเดี ยว” (ผู้เข้ าร่ วมการ
อภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 20, 13 มี .ค. 2560)
“คนแรกเป็ นคนใจดี ที่เวลาเห็นนักศึกษาลอกข้อสอบเสร็ จแล้วก็ไม่ ตกั เตื อน
ปล่อยผ่านไป อันนีก้ ็เป็ นการแสดงให้เห็นถึงว่าอาจารย์เขาให้โอกาสกับนักศึกษา แต่
ว่าบางที มันก็ ไม่ ใช่ ว่าถูกต้อง หรื อควรจะเป็ นอย่างนัน้ ตลอดไป ควรที ่จะเตื อนบ้าง
ปล่อยเฉยไว้มนั ไม่ดี มันต้องตัดสิ นใจลงมื อยุติสิ่งไม่ดีนนั้ ” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปราย
กลุ่มที ่ 2 คนที ่ 4, 13 มี .ค. 2560)
“การที ่เราไม่ นิ่งดูดาย ปล่อยให้มนั ผ่านไป อย่างเพื ่อนนี ่ก็บอกเฮ้ยระวังอย่า
ลอก อย่า copy อย่างนู้นอย่างนี ้นี่ มันก็เป็ นสิ่ งที ่ดี ที ่จะไม่ให้เรื ่องราวมันปล่อยผ่าน
ไปเราก็ต้องอะไรนะ ต้องมี ปากมี เสี ยงด้วย” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่
16, 13 มี .ค. 2560)
“ไม่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะซื ่อสัตย์ หรื อซื ่อตรงมากเพี ยงใด แต่ถ้าเราไม่ลงมื อ
ทาอะไรสักอย่าง ไม่เคยเตื อนคนอื ่นเลย ไม่เคยแสดงให้เขาเห็นหรื อสะท้อนให้เขารู้
ว่ าจริ ง ๆ แล้วสิ่ งที ่ เขากาลังประพฤติ อยู่ มันไม่ ดีนะ นั่นละครั บมันก็ จะไม่ มี อะไร
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เกิ ดขึ้นได้ สุดท้ายแล้วก็อยากจะให้เริ่ มที ่ตวั เรา พวกเราแล้วก็ขยายผลไปเรื ่ อยๆแล้ว
สักวันหนึ่งจะสาเร็ จเองครับ” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 8, 13 มี .ค.
2560)
อีกประเด็นหนึ่งที่ถกู กล่าวถึงในการอภิปรายกลุ่มอย่างกว้ างขวาง คือการไม่
แสดงพฤติกรรมใด ๆ เมื่อต้ องพบกับสถานการณ์ทจุ ริ ตทางการศึกษา ผู้เข้ าร่วมอภิปรายให้ เหตุผล
ถึงการเพิกเฉยไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็ นความซื่อตรงทางการศึกษาที่เกิดขึ ้น อาจเป็ นเพราะคนเรา
ไม่ร้ ู ถึงวิธีการแสดงออกที่เหมาะสม ตลอดจนขาดความกล้ า ที่ต้องใช้ ในการเผชิญหน้ ากับแต่ละ
สถานการณ์ จากการอภิปรายกลุ่ม ความกล้ า หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการเผชิญหน้ า
กับความกลัว ความเสี่ยงจากการถูกคุกคาม หรื อการถูกคัดค้ าน โดยการพูดแสดงความรู้ สึกที่
แท้ จริ ง การแสดงความไม่เห็นด้ วยอย่างสุภาพ และแสดงการยืนกราน (be persistent) ใน
ความถูกต้ องทุกสถานการณ์ ดังที่ผ้ เู ข้ าร่วมการอภิปรายกลุม่ กล่าวว่า
“คนทุจริ ตเพราะเขากลัวนู่น นี ่ นัน่ นะครับแต่ว่าคนที ่จะ maintain integrity
คงต้องมี ความกล้านะครับ เป็ นคนที ่กล้ายื นหยัดตัวเองอะไรอย่างนี ้” (ผู้เข้าร่ วมการ
อภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 12, 13 มี .ค. 2560)
“ต้องกล้ายื นหยัดในความถูกต้องและแท้จริ งของตัวเองก่อน ไม่กลัวนะว่าจะ
มี ปัญหาตามมา ความถูกต้องควรต้องมาก่อนถึงจะเรี ยกว่าซื ่อตรงได้” (ผู้เข้าร่ วมการ
อภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 5, 13 มี .ค. 2560)
“หนึ่ง เค้าต้องหัวแข็งพอสมควรนะ สอง เค้าต้องกล้านะผมว่า คื อเพือ่ นลอก
กันหมดเลยอ่ ะ แล้ วชั้นจะไม่ ให้ ลอกอยู่ คนเดี ยวได้ ไง ผมว่ าเค้ าต้ องกล้ าหาญ
พอสมควรเลยนะ” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 8, 13 มี .ค. 2560)
“แต่ถ้าเราจะไม่ทานี ่ เราจะกล้าพอไหมเราอาจจะเป็ นแกะดา จะต้องแปลก
ซึ่ งตรงนี ้ที่จะตอบเราได้ เราต้องยึ ดมั่น ต้องสู้กับความกลัว ยื นยันอย่ างหนักแน่ น
โดนมองแน่นอนแต่ต้องชัดเจนในการยึ ดถื อความถูกต้อง” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปราย
กลุ่มที ่ 1 คนที ่ 10, 13 มี .ค. 2560)
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“เคยเป็ นคนให้ลอก ก็อยู่ในภาวะ dilemma และก็เป็ นเพือ่ นรักของเราแต่ว่า
จะไม่ ให้ลอกก็ จะเสี ยเพื ่อน ให้ลอกเพื ่อนก็ เสี ยแต่ เราก็ ต้องเด็ ดขาดนะ ต้องกล้า
ยืนยัน ต้องชัดเจนว่าเราจะไม่ยอมให้เพือ่ นทาสิ่ งที ่ไม่ดีเพือ่ ตัวเขาเองและเพือ่ ที ่จะไม่
เอาเปรี ยบใคร” (ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 5, 13 มี .ค. 2560)
“คนเรานี ่เองอ่ะค่ะที ่จะเป็ นคนที ่เริ่ มกระบวนการหรื อการสร้างจิ ตสานึก เป็ น
คนมี ความซื ่อตรงก็ ต้องทาในสิ่ งที ่ซื่อตรงถูกต้องตามกฎระเบี ยบหรื อตามคุณธรรม
จริ ยธรรมต่าง ๆ ให้ได้ และไม่ ยอมให้ใครก็ ตามทาในสิ่ งที ่ผิดหรื อไม่ ถูกต้อง ถ้าไม่
อยากให้เด็ กโกงครู ก็ต้ องไม่ โกง และไม่ ยอมให้ใครโกง ต้องขัดขวาง ต้องยื นยัน
ต้องห้ามปราม ต้องหาวิ ธีการอะไรก็ตามที ่จะยุติสถานการณ์ แบบนัน้ ได้” (ผู้เข้าร่ วม
การอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 14, 13 มี .ค. 2560)
“เราต้องฝึ กฝนกันตัง้ แต่เด็ก ถ้าทุกคนทาไปเหมื อน ๆ กันเราก็ จะไม่ รู้สึกว่ า
เราแปลก อย่างเช่ นเรื ่ องลอกข้อสอบ ถ้าเรายกมื อบอกอาจารย์ อาจารย์ ครับเพื ่อน
ลอกข้อสอบ มันจะมี ผลที ่ตามมา เช่ นเพื ่อนไม่ ชอบบ้าง และเราจะรู้ สึกว่ามันแปลก
คื อทุกคนนี ่พูดแล้วจะต้องไม่ รู้สึกว่าตัวเองผิ ดหรื อแตกต่าง มันก็ จะทาให้เรารู้ สึกว่า
เราท าได้ แล้ วเราก็ จะอยากท าให้ ได้ คือว่ ามันเป็ นสิ่ งที ่ ดี เราก็ รู้ในใจ ว่ าเราต้อง
พยายาม ต้องกล้า ต้องไม่กลัว พูดเป็ น ทาเป็ น ซึ่ งมันยาก” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปราย
กลุ่มที ่ 2 คนที ่ 12, 13 มี .ค. 2560)
“เหมื อนระบบที ่จะสร้างหรื อส่งเสริ ม academic integrity ความซื ่อตรงใน
การเรี ยนอะครับ นอกจากจะต้องสอนให้นกั ศึกษาไม่ทจุ ริ ตกับการเรี ยนการสอบของ
ตัวเองแล้ว ยังต้องสอนหรื อทายังไงให้นักศึ กษากล้า คื อกล้าที ่จะประกาศตัวไป
ขัดขวางการทุจริ ตหรื อทาไม่ดีของคนอื ่นเขา” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่
3, 13 มี .ค. 2560)
ประเด็นสุดท้ ายที่ผ้ เู ข้ าร่ วมอภิปรายกล่าวถึงในมิติของคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้ที่ มี ค วามซื่ อ ตรงทางการศึก ษา คื อ การมี ค วามสามาถในการสื่ อ สารที่ ดี ซึ่ ง หมายถึ ง
ความสามารถของนักศึกษาในการสื่อสารด้ วยภาษาที่เหมาะสมเพื่อยุตกิ ารกระทาผิด ได้ แก่ การให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการศึกษาที่ถกู ต้ องตามกฎระเบียบ การโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่นกระทาพฤติกรรม
ทางการศึกษาที่ถกู ต้ องตามกฎระเบียบหรื อจริ ยธรรม ดังที่ผ้ เู ข้ าร่วมการอภิปรายกลุม่ กล่าวว่า
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“ต้องรู้ วิธีสื่อสารด้วยนะ บางครั้งผมว่ าเค้าพูดไม่ เป็ นไม่ รู้จะพูดยังไงถ้าจะ
ไม่ ให้เพื ่อนลอกหรื อจะห้ามไม่ ให้ใคร ๆ ลอกกัน” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1
คนที ่ 2, 13 มี .ค. 2560)
“คื อเราเองก็ ควรที ่จะต้องรู้ วิธีการหรื อเทคนิ คต่าง ๆ ที ่จะตรงไปตรงมาได้
อย่างไม่เดื อดร้อน เช่นรู้วิธีพดู หรื อรู้ช่องทางการสื ่อสารที ่เราจะแจ้งได้โดยเราเองต้อง
ไม่ได้รับผลกระทบในภายหลัง” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 1 คนที ่ 7, 13 มี .ค.
2560)
“คนเราต้องอยู่ในทางสายกลางและสามารถยื ดหยุ่น flexible ตามแต่ละ
สถานการณ์ มันมี วิธีแบบบัวไม่ช้ า น้าไม่ข่นุ บอกอย่างไรโดยไม่ต้องโกรธกันที หลัง”
(ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 1, 13 มี .ค. 2560)
“ไม่ รู้จะทายังไงจะพูดยังไง จะเตื อนเพื ่อนยังไงให้เพื ่อนไม่ โกรธ หรื อจะบอก
อาจารย์ยงั ไงไม่ให้เกิ ดปั ญหาตามมามากนัก ไม่อยากให้เกิ ดเรื ่องไม่ดีแต่ก็ไม่อยากมี
ปั ญหา ถ้ามี วิธีการพูด หรื อมี dialogue แบบที ่ฝึกพูดได้น่าจะดี ” (ผู้เข้าร่ วมการ
อภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 6, 13 มี .ค. 2560)
“ต้องมี วิธีการวิ ธีพดู หรื อวิ ธีหา้ มแบบไม่ให้เสี ยเพื อ่ น ไม่ให้โกรธกัน และไม่ให้
ผิ ดระเบี ยบด้วย ถึงจะทาให้ดีได้” (ผู้เข้าร่ วมการอภิ ปรายกลุ่มที ่ 2 คนที ่ 23, 13 มี .ค.
2560)
จากการอภิปรายกลุ่มสรุ ปได้ ว่า ความซื่อตรงทางการศึกษาอาจบ่มเพาะได้
โดยผ่านกระบวนการจัดการด้ านการศึกษา การอบรมให้ ความรู้ และการพัฒนาคุณลักษณะของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ตามแนวทางที่ถูกต้ อง คุณค่าของกระบวนการเหล่านี ้มิใช่แค่การแก้ ปัญหา
ในเรื่ องการทุจริ ตทางการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ประเด็นหลักคือการเสริ มสร้ างแนวคิดเรื่ อง
ความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาให้ กับ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี รวมถึ ง การพัฒ นาค่า นิ ย มและ
คุณ ลัก ษณะที่ ส าคัญ ของบุค คลในการเป็ นผู้มี ค วามซื่ อ ตรง ซึ่ ง การบ่ม เพาะเมล็ ด พัน ธ์ ข อง
ความซื่อตรงเหล่านี ้จะงอกงามและเติบโต แผ่ขยายจากความซื่อตรงทางการศึกษา ไปสู่การเป็ น
ผู้มีความซื่อตรงในบริบทอื่นของการดาเนินชีวิตต่อไป
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ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบความซื่ อตรงทางการศึกษาของนั ก ศึก ษา
ระดับปริญญาตรี
2.1 จานวนและร้ อยละของกลุ่ม ตัวอย่างในการศึกษาองค์ประกอบความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยการหา
จานวนและร้ อยละ ดังตาราง 7
ตาราง 7 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=644)
ข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา
1. เพศ
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
รวม
2. ชันปี
้
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 4
รวม
3. เกรดเฉลี่ย
ยังไม่มีเกรดเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ยต่ากว่า 2.00
เกรดเฉลี่ย 2.00-2.99
เกรดเฉลี่ย 3.00-4.00
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

289
321
34
644

44.90
49.80
5.30
100.00

168
175
165
136
644

26.10
27.20
25.60
21.10
100.00

168
22
267
187
644

26.10
3.40
41.50
29.00
100.00
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จากตาราง 7 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 49.80 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 44.90 และเพศทางเลือก
คิดเป็ นร้ อยละ 5.30 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ชนปี
ั ้ ที่ 2 คิดเป็ นร้ อยละ 27.20 รองลงมาคือ ชันปี
้ ที่ 1
คิดเป็ นร้ อยละ 26.10 ชัน้ ปี ที่ 3 คิดเป็ นร้ อยละ 25.60 และชัน้ ปี ที่ 4 คิดเป็ นร้ อยละ 21.10 และ
นักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ย 2.00 - 2.99 คิดเป็ นร้ อยละ 41.50 รองลงมาคือเกรดเฉลี่ย 3.00 –
4.00 คิดเป็ นร้ อยละ 29.00 ยังไม่มีเกรดเฉลี่ย คิดเป็ นร้ อยละ 26.10 และเกรดเฉลี่ยต่ากว่า 2.00
คิดเป็ นร้ อยละ 3.40 ตามลาดับ
2.2 ค่าสถิติพื ้นฐานขององค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ผู้วิจยั ได้ นาองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มาท าการวิ เ คราะห์ ห าค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สัน เพื่ อ น ามาเป็ นสถิ ติพื น้ ฐานใน
การศึก ษาองค์ ป ระกอบความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ด้ ว ยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังตาราง 8
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (n=644)
ความซื่อตรงทางการศึกษา
ค่านิยมทางศีลธรรม
จริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์
หิริโอตัปปะ
ค่านิยมทางสังคม
การปฏิบตั ติ ามระเบียบ
การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
ความรับผิดชอบ
จิตสานึกที่ดี

M
2.25
2.23
2.26
2.22
2.20
2.13
2.19
2.36

SD
0.44
0.54
0.54
0.35
0.48
0.46
0.46
0.53

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตาราง 8 (ต่อ)
ความซื่อตรงทางการศึกษา
คุณลักษณะส่วนบุคคล
การพึง่ ตนเอง
ความภาคภูมิใจในตนเอง
การหยัง่ รู้ถึงถึงผลในอนาคต
การไม่ดดู าย
ความกล้ า
การสื่อสารที่ดี
ความซื่อตรงทางการศึกษาโดยภาพรวม

M
2.16
2.21
2.11
2.05
2.25
2.24
2.13
2.21

SD
0.38
0.60
0.51
0.57
0.46
0.51
0.47
0.35

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 8 พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีคา่ เฉลี่ยความซื่อตรงทางการศึกษา
โดยรวมเท่ากับ 2.21 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายองค์ประกอบ พบว่า นักศึกษามีค่านิยมทางศีลธรรมสูงสุด (M=2.25 SD=0.44) รองลงมาคือ
ค่านิยมทางสังคม (M=2.22 SD=0.35) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (M=2.16 SD=0.38) ตามลาดับ
และสามารถพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบได้ ดงั นี ้
ค่า นิย มทางศีล ธรรม มี ต ัว ชี ว้ ั ด จานวน 2 ตัว ค่ า เฉลี่ ย อยู่ระหว่าง 2.23 - 2.2
โดยหิ ริ โอตัปปะ มี ค่าเฉลี่ ยสูงสุด (M=2.26 SD=0.54) รองลงมาคื อจริ ยธรรมด้ านความซื่ อสัตย์
(M=2.23 SD=0.54)
ค่ า นิ ย มทางสั ง คม มี ต ัว ชี ว้ ั ด จานวน 4 ตัว ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่า ง 2.13 – 2.36
โดยจิตสานึกที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=2.36 SD=0.53) รองลงมาคือ การปฏิบตั ิตามระเบียบ(M=2.20
SD=0.48) ความรับผิดชอบ (M=2.19 SD=0.46) ส่วนการยึดมั่นในความถูกต้ องมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
(M=2.13 SD=0.46) ตามลาดับ
คุณลักษณะส่วนบุคคล มีตวั ชี ้วัดจานวน 6 ตัว ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.05 – 2.25
โดยการไม่ดดู าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=2.25 SD=0.46) รองลงมาคือ ความกล้ า (M=2.24 SD=0.51)
การพึ่งตนเอง (M=2.21 SD=0.60) การสื่อสารที่ ดี (M=2.13 SD=0.47) ความภาคภูมิใจในตนเอง
(M=2.11 SD=0.51) ส่วนการหยัง่ รู้ถึงถึงผลในอนาคตมีคา่ เฉลี่ยต่าสุด (M=2.05 SD=0.57) ตามลาดับ

ตัวชี ้วัด
HON
HIR
FTR
COY
RES
CON
IND
SEE
FOR
DST
COU
COM

HON
1.00
0.36**
0.42**
0.40**
0.46**
0.36**
0.52**
0.50**
0.46**
0.32**
0.52**
0.46**

FTR

1.00
0.34**
0.42**
0.34**
0.44**
0.45**
0.39**
0.29**
0.47**
0.36**

HIR

1.00
0.39**
0.26**
0.39**
0.32**
0.38**
0.37**
0.33**
0.25**
0.38**
0.33**
1.00
0.40**
0.26**
0.43**
0.45**
0.35**
0.23**
0.45**
0.31**

COY

1.00
0.38**
0.47**
0.51**
0.48**
0.34**
0.52**
0.45**

RES

**p<.01

1.00
0.32**
0.31**
0.21**
0.32**
0.37**
0.32**

CON

1.00
0.54**
0.53**
0.34**
0.55**
0.50**

IND

1.00
0.51**
0.33**
0.51**
0.45**

SEE

ตาราง 9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=644)

1.00
0.35**
0.47**
0.46**

FOR

1.00
0.36**
0.30**

DST

1.00
0.47**

COU

1.00

COM
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จากตาราง 9 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ของความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.21 – 0.55 โดยตัวชี ้วัด
ทุกคูม่ ีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการพึ่งตนเอง (IND)
กับความกล้ า (COU) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สงู สุดเท่ากับ 0.55 ส่วนจิตสานึกที่ดี (CON) กับ
การหยั่ง รู้ ถึง ผลในอนาคต (FOR) มี ค่าสัม ประสิทธิ์ สหสัม พันธ์ ต่าสุดเท่ากับ 0.21 และสามารถ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็ นรายองค์ประกอบได้ ดงั นี ้
องค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม โดยจริ ยธรรมด้ านความซื่อสัตย์ (HON)
กับ หิริโอตัปปะ (HIR) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.36
องค์ประกอบค่านิยมทางสังคม มีคา่ สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง 0.26
- 0.42 โดยการปฏิบตั ิตามระเบียบ (FTR) กับความรับผิดชอบ (RES) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
สูงสุดเท่ากับ 0.42 ส่วนการยึดมัน่ ในความถูกต้ อง (COY) กับจิตสานึกที่ดี (CON) มีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ต่าสุดเท่ากับ 0.26
องค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคล มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง
0.30 – 0.55 โดยตัวชี ้วัดการพึ่งตนเอง (IND) กับความกล้ า (COU) มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
สูงสุดเท่ากับ 0.55 ส่วนการไม่ดดู าย (DST) กับการสื่อสารที่ดี (COM) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ต่าสุดเท่ากับ 0.30
2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายละเอียดดังนี ้
2.3.1 การตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของตัวชี ้วัดความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
การวิเคราะห์ข้อมูลในขันนี
้ ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการตรวจสอบเมทริ กซ์เอกลักษณ์ของ
ตัวชี ้วัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้ สถิติทดสอบของบาร์ ทเลท
(Bartlett’s Test) และหาค่าความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยรวม (Measure of
Sampling Adequacy: MSA) เพื่อทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ กันระหว่างตัวชี ้วัด และเพื่อ
นามาใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป ดังตาราง 10
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ตาราง 10 การตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของตัวชี ้วัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (n=644)
การตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ น
Bartlett’s Test

𝒙𝟐
2755.31

KMO
0.94

df
66

p
.00

ค่าพิสยั ความเพียงพอของกลุม่ การเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยรวม (MSA) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.91-0.95
จากตาราง 10 การตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ น พบว่า ตัวชี ้วัดความซื่อตรง
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เป็ นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กนั เพียง
พอที่จะสามารถนามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test: 𝑥 2 =2755.31 df=66
p=.00) เมื่อพิจารณารายตัวชี ้วัด พบว่า ไคเซอร์ -ไมเยอร์ -โอลคิน (KMO) เท่ากับ 0.94 และมีค่า
พิสัยความเพียงพอของกลุ่ม การเลือกกลุ่ม ตัวอย่างโดยรวม (MSA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.91-0.95
แสดงว่า ตัวชี ้วัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความสัมพันธ์กนั เพียง
พอที่จะนามาใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไปได้
2.3.2 การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน อัน ดับ สองของความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้วิจยั ได้ นาองค์ประกอบและตัวชี ้วัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญ ญาตรี ม าทาการทดสอบความสอดคล้ อ งกับ ข้ อมูลเชิ ง ประจัก ษ์ ด้ วยการวิ เคราะห์
องค์ ป ระกอบอั น ดับ สอง (Second Order) พบว่า โมเดลการวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไม่มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงดาเนินการปรับ
โมเดลใหม่ ด้ วยการลากเส้ นความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่ อนขององค์ประกอบ จนข้ อมูลมี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังตาราง 11
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ตาราง 11 ค่าดัชนีความความสอดคล้ องและดัชนีเปรี ยบเทียบของโมเดลการวัดความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=644)
ดัชนี
𝑥2
GFI
AGFI
CFI
RMSEA
SRMR

เกณฑ์
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
หรื อสัดส่วน 𝑥 2 / df ไม่เกิน 2.00
มากกว่า 0.95
มากกว่า 0.95
มากกว่า 0.95
น้ อยกว่า 0.05
น้ อยกว่า 0.05

ค่าสถิตใิ นโมเดล
𝑥 2 =62.69 df=48 p=.07
62.69/48=1.30
0.98
0.97
1.00
0.02
0.02

จากตาราง 11 ผลการตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลการวัดความซื่อตรง
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า
ค่าไค-สแควร์ ( 𝑥 2 ) เท่ากับ 62.69 df=48, p=.07, ค่า GFI=0.98, ค่า AGFI=0.97, ค่า RMSEA=0.02,
ค่า SRMR=0.02 ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรี ยบเทียบ พบว่า ค่า CFI=1.00 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ความ
สอดคล้ อง พบว่า ค่าไค-สแควร์ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และดัชนีอื่น ๆ ยังชี ้ให้ เห็นว่า โมเดลการวัด
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าโมเดลที่สร้ างขึ ้นสามารถนามาอธิบายความซื่อตรงทางการ ศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ได้ โดยความซื่อตรงทางการศึกษา มีจานวน 3 องค์ประกอบ ประกอบด้ วยตัวชี ้วัด
จานวน 12 ตัวชี ้วัด ดังตาราง 12
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ตาราง 12 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=644)
องค์ประกอบ
ค่านิยมทางศีลธรรม
ค่านิยมทางสังคม
คุณลักษณะส่วนบุคคล
ตัวชี ้วัด
จริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์
หิริโอตัปปะ
การปฏิบตั ติ ามระเบียบ
การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
ความรับผิดชอบ
จิตสานึกที่ดี
การพึง่ ตนเอง
ความภาคภูมิใจในตนเอง
การหยัง่ รู้ถึงถึงผลในอนาคต
การไม่ดดู าย
ความกล้ า
การสื่อสารที่ดี

b
0.70
0.62
0.72

ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
SE
t
FS
0.04 19.07** 0.04 16.24** 0.04 19.73** -

β
0.98 0.96
0.99 0.99
0.97 0.94

1.00
0.79
1.00
0.90
1.13
0.82
1.00
0.97
0.93
0.64
1.01
0.87

0.06
0.07
0.08
0.07
0.05
0.06
0.06
0.06
0.05

0.71
0.59
0.62
0.56
0.71
0.51
0.74
0.72
0.69
0.48
0.75
0.65

13.68**
12.07**
14.58**
11.11**
17.73**
16.85**
11.56**
18.31**
15.93**

0.13
0.09
0.08
0.05
0.10
0.06
0.13
0.11
0.13
0.04
0.14
0.09

CR

0.50
0.35
0.39
0.31
0.50
0.26
0.55
0.51
0.48
0.23
0.56
0.42

**p<.01
จากตาราง 12 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับสองของโมเดลการ
วัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
อยู่ระหว่าง 0.97-0.99 โดยความซื่อตรงทางการศึกษาทุกองค์ประกอบและทุกตัวชี ้วัด มีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่านิยมทางสังคม มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.99
มี ความแปรผันร่ วมกับความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาอยู่ใ นระดับ มาก (ร้ อยละ 99) รองลงมาคื อ
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ค่านิยมทางศีลธรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคล มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.98
และ 0.97 มีความแปรผันร่วมกับความซื่อตรงทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก (ร้ อยละ 96 และ 94)
ตามลาดับ และสามารถพิจารณาเป็ นรายตัวชี ้วัดได้ ดงั นี ้
ค่านิยมทางศีลธรรม มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.59
– 0.71 โดยตัวชี ้วัดจริ ยธรรมด้ านความซื่อสัตย์ มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.71
มีความแปรผันร่ วมกับค่านิยมทางศีลธรรมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้ อยละ 50) ส่วนหิริโอตัปปะ
มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.59 มีความแปรผันร่วมกับค่านิยมทางศีลธรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ร้ อยละ 35)
ค่านิยมทางสังคม มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.51 –
0.71 โดยตัวชี ้วัดความรับผิดชอบ มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.71 มีความ
แปรผันร่วมกับค่านิยมทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้ อยละ 50) รองลงมาคือ การปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.62 มีความแปรผันร่วมกับค่านิยมทางสังคม
อยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้ อยละ 39) การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ 0.56 มีความแปรผันร่วมกับค่านิยมทางสังคมอยู่ในระดับต่า (ร้ อยละ 31) และจิตสานึกที่ดี
มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต่าสุดเท่ากับ 0.51 มีความแปรผันร่วมกับค่านิยมทางสังคมอยู่
ในระดับต่า (ร้ อยละ26) ตามลาดับ
คุณลักษณะส่วนบุคคล มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง
0.48 – 0.75 โดยตัวชี ้วัดความกล้ า มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.75 มีความ
แปรผั น ร่ ว มกั บ คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง (ร้ อยละ 56) รองลงมาคื อ
การพึง่ ตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต และการสื่อสารที่ดี มีคา่ น ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.74 0.72 0.69 และ 0.65 มีความแปรผันร่วมกับคุณลักษณะส่วน
บุคคลอยู่ในระดับปานกลาง (ร้ อยละ 55 51 48 และ 42) ส่วนการไม่ดูดาย มีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบมาตรฐานต่าสุดเท่ากับ 0.48 มีความแปรผันร่ วมกับคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ใน
ระดับต่า (ร้ อยละ 23.00) ตามลาดับ
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ค่านิยมทางศีลธรรม

0.71
0.59

จริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์
หิริโอตัปปะ
การปฏิบตั ิตามระเบียบ

0.98

ค่านิยมทางสังคม
0.99

0.62
0.56
0.71
0.51

ความซื่อตรง
ทางการศึกษา

การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
ความรับผิดชอบ
จิตสานึกที่ดี
การพึง่ ตนเอง

0.97

0.74
0.72

คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล

ความภาคภูมิใจในตนเอง

0.69
0.48
0.75

การหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต

0.65

ความกล้ า

การไม่ดดู าย

การสื่อสารที่ดี
𝑥 2 =62.69 df=48 p=.07 GFI=0.98 AGFI=0.97 CFI=1.00 RMSEA=0.02 SRMR=0.02
ภาพประกอบ 8 โมเดลการวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตอนที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3.1 การนาเสนอขั น้ ตอนการพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความ
ซื่อตรงทางการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในตอนนี ผ้ ้ ูวิจัยได้ พัฒ นาโปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อเสริ ม สร้ างความซื่ อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยนากรอบแนวคิดในการศึกษาองค์ประกอบความ
ซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ได้ จากการอภิปรายกลุ่ม มาใช้ เป็ นกรอบใน
การเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา สาหรับโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดกลุ่ม
ฝึ กอบรม (Training Group) ตามแนวคิดของเนลสัน-โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, pp. 260-271)
มีรายละเอียดและขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
1. ขันตอนการฝึ
้
กอบรม (Stage of Training Group) ขันตอนของโปรแกรมกลุ
้
่ม
ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบด้ วย
3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1.1 ขั น้ การเริ่ ม ต้ นหรื อ ขั น้ นา (Stage of Training Group) ขันเริ
้ ่ มต้ นการ
ฝึ กอบรม เมื่อมีการพบกันครัง้ แรกระหว่างผู้นากลุ่มกับสมาชิก และสมาชิกกับสมาชิกด้ วยกันเอง
ทัง้ ในการพบกัน ของการเข้ ากลุ่ม ครั ง้ แรก หรื อในทุก การเริ่ ม ต้ น ของการเข้ ากลุ่ม ในแต่ละครั ง้
เป็ นขันตอนของกาสร้
้
างสัมพันธภาพ (Relationship) สร้ างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน และการรับรู้
ถึ ง บทบาทหน้ าของตนที่ มี ต่ อ กลุ่ ม (Orientation) โดยผู้ น ากลุ่ ม จะใช้ ทัก ษะการเอื อ้ อ านวย
(Facilitation Skill) เพื่อช่วยให้ กระบวนการเริ่ มต้ นการฝึ กอบรมประสบความสาเร็ จ ทาให้ สมาชิก
กลุม่ ได้ เข้ าใจถึงบทบาทหน้ าที่ เข้ าใจเป้าหมายของกลุ่ม และสามารถกาหนดเป้าหมายส่วนบุคคล
(Setting of Personal) ได้ ตลอดจนการทบทวนเนื ้อหาในการฝึ กอบรมครัง้ ที่ผ่านมา
1.2 ขันด
้ าเนินการ (The Working Stage) ในขันตอนนี
้
้สมาชิกจะได้ เรี ยนรู้ถึง
วิธีการ แนวทางหรื อประเด็นที่หลากหลาย และมีส่วนร่วมในการแบ่งปั น ช่วยเหลือ ส่งเสริ มซึ่งกัน
และกัน สมาชิกจะมีปฏิสมั พันธ์ กนั ภายในกลุ่ม ผู้นากลุ่มจะใช้ ทกั ษะการเอื ้ออานวย (Facilitation
Skill) เพื่อช่วยให้ สมาชิกได้ เกิดการเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน ให้ ความสาคัญกับรูปแบบของปฏิสมั พันธ์
และทัศนคติของสมาชิกกลุม่ ที่มีตอ่ คนอื่นๆหรื อต่อผู้นากลุม่ ซึง่ สมาชิกกลุ่มจะได้ เรี ยนรู้ ผ่านสมาชิก
คนอื่ นๆจากการพูดคุยและการให้ ข้อมูลย้ อนกลับด้ วยเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ของผู้นากลุ่ม เช่น
การสอน (Coaching) การบรรยาย (Lectures) การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback) การฝึ กซ้ อม
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พฤติกรรม (Rehearsal) การใช้ เ กม (Game) และกิ จ กรรมต่าง ๆ เพื่ อให้ การฝึ กอบรมบรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้
1.3 ขันยุ
้ ติ (Ending Stage) เป็ นขั น้ ตอนที่ ใ ห้ ความสาคัญ กับการยุติกลุ่ม
ฝึ กอบรม สมาชิกจะแบ่งปั น เชื่อมโยง (Transfer) และรักษา (Maintenance) ความรู้ที่ได้ รับจาก
การเข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษานอก
กลุม่ ฝึ กอบรม ในขันตอนนี
้
้สมาชิกจะแลกเปลี่ยนและแบ่งปั น กันถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ รวมถึงแนวทางที่
จะใช้ ในการเปลี่ยนแปลง และร่ วมกันวางแผนเพื่อนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ไปใช้ ในการดาเนินชีวิตด้ าน
การศึกษา ในขันตอนนี
้
้ผู้นากลุ่มจะช่วยให้ สมาชิกกลุ่มได้ จดั การกับความวิตกกังวลต่าง ๆ ที่มีอยู่
ของกลุ่ม และให้ ความสาคัญกับการวางแนวทางหรื อรากฐานความรู้ เพื่อให้ เกิ ดความมั่นใจว่า
สมาชิกจะสามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปใช้ ได้ จริง และสามารถเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
ของตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง รวมทังแผ่
้ ขยายความรู้ ออกไปยังภายนอกกลุ่มเพื่อให้ เกิดประโยชน์
และคุณค่าทางด้ านการศึกษาต่อไป
2. ระยะเวลาที่ใช้ ในการฝึ กอบรมและจานวนครัง้ ของการฝึ กอบรม (Length of Group
and Duration of Session) โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีระยะเวลาในการฝึ ก 14 ครัง้ และในกลุ่มฝึ กอบรมแต่ละครัง้ ใช้ เวลา
1 ชัว่ โมง 30 นาที ถึง 2 ชัว่ โมง
3. เนื ้อหาและวิธีการในการดาเนินกลุ่มฝึ กอบรม (Training Method and Materials)
เนือ้ หาและวิธีการที่จะใช้ ในการดาเนิน โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม ต้ องมีความสอดคล้ องกับความ
ซื่อตรงทางการศึกษาที่ต้องการเสริ มสร้ างคุณลักษณะด้ านต่าง ๆ ให้ กบั นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาหรั บเทคนิ ควิธี การฝึ กอบรม ผู้วิจัยเลื อกใช้ เทคนิควิธีการที่ มี ความสอดคล้ อง เหมาะสมกับ
เนื ้อหา สภาพของกลุ่ม และวัตถุประสงค์ของกลุ่มฝึ กอบรม ซึ่งการดาเนินกลุ่มฝึ กอบรมในแต่ละ
ครัง้ ผู้วิจัยได้ บูรณาการแนวคิดวิธีการดาเนินกลุ่ม ฝึ กอบรม ร่ วมกับแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิค
การให้ คาปรึกษา ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะสาคัญขององค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษา
ทังทางด้
้
านความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม มาประยุกต์ใช้ ในโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมแต่ละครัง้
มีรายละเอียดดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 การปฐมนิเทศและสร้ างสัมพันธภาพ
ในการปฐมนิเทศ กลุ่มฝึ กอบรมครัง้ แรก มีจดุ มุ่งหมายเพื่อสร้ างสัมพันธภาพ
ความไว้ ว างใจ และความคุ้น เคยระหว่ า งผู้น ากลุ่ม กับ สมาชิ ก กลุ่ม ผู้วิ จัย ใช้ แ นวทางในการ
ปฐมนิเทศกลุ่มของคอเรย์ (Corey, 2008, as cited in Shulman, 2011, pp. 61-62) เพื่อเป็ นการกาหนด
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โครงสร้ างของกลุ่ม สร้ างความคุ้นเคยให้ เกิดขึ ้นในกลุ่ม และให้ สมาชิกได้ ค้นหาความต้ องการและ
ความคาดหวังของตนจากการเข้ าร่ วมกลุ่ม ชี แ้ จงให้ ทราบถึงวัตถุประสงค์ ของการเข้ าร่ วมกลุ่ม
ฝึ กอบรม เพื่อให้ สมาชิกเข้ าใจในกฎ กติกา และข้ อตกลงในการเก็บรักษาความลับของกลุ่ม การมี
ความจริงใจ และการวิจารณ์หรื อให้ ข้อเสนอแนะอย่างสร้ างสรรค์ รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตน
ขณะอยูร่ ่วมกันในกลุ่มฝึ กอบรม โดยผู้วิจยั บูรณาการแนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคล
เป็ นศูนย์กลาง (Person-Centered Counseling Theory) ได้ แก่ การยอมรั บ อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไข
(Unconditional Positive Regard and Acceptance) การฟั งอย่างใส่ใจ (Active Listening) การเปิ ดเผย
ตนเอง (Self-disclosure) เพื่อมุง่ หวังให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรมเกิดความคุ้นเคย มีความเข้ าใจและ
ความไว้ วางใจ ให้ การยอมรับซึง่ กันและกัน
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังใช้ เทคนิควิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ เทคนิค
การเริ่มต้ นกลุม่ พัฒนาจากแนวคิดของทอมป์สัน (Thompson, 1996, p. 48) กิจกรรมอัตชีวประวัติ
1 นาที (One-minute Autobiography) เพื่อสร้ างสัมพันธภาพและความคุ้นเคยกันระหว่างสมาชิก
กับสมาชิก ใช้ การบรรยาย (Lecture) เกี่ ย วกั บ ความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และทฤษฎีระดับขันพั
้ ฒนาการทางจริ ยธรรมของโคลเบิร์ก และใช้ เทคนิคการระดมสมอง
(Brainstorming) “Superhero” ที่พฒ
ั นาจากแนวคิดของทอมป์สัน (Thompson, 1996, p. 106)
ครัง้ ที่ 2 จริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์
การเสริมสร้ างจริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อมุ่งเสริ มสร้ างให้
สมาชิกกลุม่ มีพฤติกรรมในด้ านการเรี ยนการสอบที่ถกู ต้ อง เหมาะสม ดีงาม ตรงตามสถานการณ์ที่
เป็ นจริ ง ตรงไปตรงมาทัง้ คาพูดและการกระทา ทัง้ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น เนื่องจากต้ องการให้
สมาชิ ก กลุ่ม เรี ย นรู้ พฤติ ก รรมใหม่ ที่ ถูก ต้ อ งและขจัด พฤติ ก รรมเก่ า ที่ เ ป็ นปั ญ หา มี ค วามคิ ด
สมเหตุส มผลและวิเคราะห์ สิ่ งต่าง ๆ ได้ อย่างระมัดระวัง ผู้วิจัยจึง ประยุกต์ ใช้ เทคนิคของกลุ่ม
ฝึ กอบรมบูร ณาการร่ ว มกับ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบพฤติ ก รรมนิ ยม (Behavioral
Counseling Theory) ได้ แก่ เทคนิคการหยุดยังพฤติ
้ กรรมที่ไม่เหมาะสม (Stopping Inappropriate
Behavior) ด้ วยการพูดกับตนเองในทางบวก (Positive self-talk) ที่พฒ
ั นามาจากแนวคิดของ ทอมป์สัน
(Thompson, 1996, pp. 121-122) และเทคนิคการเสริ มแรงทางบวก (Reinforcement) จากแนวคิด
ที่ว่าพฤติกรรมที่เ หมาะสมหากได้ รับการฝึ กฝนร่ วมกับการเสริ ม แรง จะช่วยให้ พ ฤติกรรมนัน้ มี
ความคงทนถาวรและช่วยให้ สมาชิกกลุ่มมีความมัน่ ใจในการแสดงพฤติกรรมที่เป็ นความซื่อสัตย์
มากขึ ้น ซึง่ เป็ นไปตามหลักการเรี ยนรู้แบบลงมือกระทา
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นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังใช้ เทคนิควิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ เทคนิค
การสอน (Teaching) เทคนิคการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback) และแบบบันทึกสถานการณ์
ครัง้ ที่ 3 หิริโอตัปปะ
การเสริมสร้ างหิริโอตัปปะ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อมุ่ง เสริ มสร้ างให้ สมาชิกกลุ่ม
เกิดการตระหนักรู้และแสดงพฤติกรรมที่บง่ บอกถึงความละอายและเกรงกลัวต่อผลของการกระทา
ผิด เนื่องจากต้ องการให้ สมาชิกกลุ่มได้ เสริ มสร้ างทัศนคติที่มีตอ่ หิริโอตัปปะ ด้ วยการสารวจตนเอง
มองตนเองได้ ต ามความเป็ นจริ ง จนเข้ า ใจ ยอมรั บ และสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยตัว เองได้
ผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้ เทคนิคของกลุ่มฝึ กอบรมบูรณาการร่ วมกับ แนวคิดทฤษฎี การให้ คาปรึ กษา
แบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person-Centered Counseling Theory) ด้ วยแนวคิดที่ว่า บุคคลมี
ทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าอยู่ในตนเอง และสามารถพัฒนาความเจริ ญงอกงามในตนเองได้ อย่างแท้ จริ ง
เมื่ออยูภ่ ายใต้ บรรยากาศของการยอมรับและไว้ วางใจซึ่งกันและกัน โดยการใช้ เทคนิคการฟั งอย่าง
ใส่ใจ (Active Listening) เทคนิคการใช้ คาถามที่มีประสิทธิภาพ (Questioning) และเทคนิคการ
สรุป (Summarizing)
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังใช้ เทคนิควิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ การระดม
สมอง (Brainstorming) การจินตนาการด้ านอารมณ์และเหตุผล (Rational Emotive Imagery: REI)
(Corey, 2012, p. 379;Thompson, 1996, p. 115) การใช้ สถานการณ์จาลอง (Simulation) และการ
ประเมิ น ตนเองโดยการใช้ แ บบวิ เ คราะห์ ต นเองด้ า นหิ ริ โ อตัป ปะที่ พัฒ นาแนวคิด จากแบบวัด
หิริโอตัปปะของ ธานี กลิ่นเกษร (2537, น. 103-108)
ครัง้ ที่ 4 การปฏิบัตติ ามระเบียบ
การเสริ มสร้ างการปฏิบตั ิตามระเบียบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ สมาชิกเห็น
ความสาคัญและปฎิบตั ิตนได้ ตามกฎระเบียบและข้ อตกลงของมหาวิทยาลัย เนื่องจากต้ องการให้
สมาชิกกลุม่ ได้ เสริมสร้ างความคิดและทัศนคติที่มีตอ่ การปฏิบตั ิตามระเบียบได้ อย่างสมเหตุสมผล
จนสามารถแสดงออกทางพฤติก รรมได้ อ ย่า งเหมาะสม ผู้วิจัย จึง ประยุก ต์ใ ช้ เ ทคนิค ของกลุ่ม
ฝึ กอบรมบูรณาการร่ วมกับ แนวคิดทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบพิจ ารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Counseling Theory) ของอัลเบิร์ต เอลลิส (Albert Ellis)
(Corey, 2012, pp. 378-379) ที่มีแนวคิดว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจากความคิด ถ้ าบุคคล
สามารถเปลี่ ย นแปลงความคิ ด ความเชื่ อ ให้ สมเหตุส มผลได้ พฤติ ก รรมและอารมณ์ ก็ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไป โดยการใช้ เทคนิคการโต้ แย้ งความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล (Disputation of
Beliefs) เทคนิคการสอน (Teaching) และเทคนิคการเสริมแรง (Reinforcement)
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นอกจากนี ผ้ ้ ูวิจัยยังใช้ เทคนิ ควิธี การฝึ กอบรมเชิ งจิ ตวิ ทยา ได้ แก่ การตัง้
คาถาม (Questioning) การใช้ เกม (Game) “การประมูลค่านิยม” ที่พฒ
ั นาแนวคิดจาก ทอมป์สัน
และ พ็อพเพ่น (Thompson & Poppen, 1979, as cited in ชูชยั สมิทธิไกร, 2528, น. 21-23) และการ
ใช้ สถานการณ์จาลอง (Simulation)
ครัง้ ที่ 5 การยึดมั่นในความถูกต้ อง
การเสริมสร้ างการยึดมัน่ ในความถูกต้ อง มีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ สมาชิกเห็น
ความสาคัญและแสดงออกอย่างเปิ ดเผยถึงความตังใจในการแสดงพฤติ
้
กรรมที่เป็ นความซื่อตรง
ทางการศึกษา เนื่ อ งจากต้ องการให้ สมาชิ ก กลุ่ม ได้ เสริ ม สร้ างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เข้ าใจใน
ศักยภาพของตนและสิ่ง แวดล้ อม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง
ผู้วิจยั จึงประยุกต์ใช้ เทคนิคของกลุม่ ฝึ กอบรมบูรณาการร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบ
ภวนิยม (Existential Counseling Theory) ที่ม่งุ เน้ นการเรี ยนรู้เพื่อตระหนักรู้และค้ นหาความหมาย
ของชีวิต กล้ าเลือกและมีอิสระในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจนัน้ เพื่อ
พัฒนาความเป็ นตนเองอย่างแท้ จริ ง (Corey, 2012, p. 235) โดยการใช้ เทคนิคการตังค
้ าถาม
(Questioning) การตีความ (Interpretation) และ ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบมุ่ง เน้ นการ
แก้ ปัญหา (Solution-Focused Brief Therapy) ได้ แก่ การใช้ คาถามปาฏิหารย์ (The Miracle
Question)
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังใช้ เทคนิควิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ กิจกรรม
“สิ่ ง สาคัญ ที่ สุ ด ในชี วิ ต ” ที่ พั ฒ นาแนวคิ ด จาก วัชรี ธุวธรรม (2525, อ้ างถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร,
2528, น. 20) และสถานการณ์จาลอง (Simulation)
ครัง้ ที่ 6 ความรับผิดชอบ
การพัฒนาด้ านความรับผิดชอบ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อส่งเสริ มให้ สมาชิกเกิด
ความมุ่งมัน่ ตังใจในการศึ
้
กษา โดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ของตนแต่เพียงฝ่ ายเดียว รวมถึงให้
ความเคารพต่อกฎระเบียบทางการศึกษาและยอมรับในผลการการทาของตน เนื่องจากต้ องการให้
สมาชิกกลุ่มได้ เสริ มสร้ างความรับผิดชอบ มีทกั ษะในการคิดแก้ ไขปั ญหาด้ วยการพิจารณาความ
จริง และประเมินสิ่งถูกผิด เพื่อนาไปสู่การมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ผู้วิจยั จึงประยุกต์ใช้ เทคนิคของ
กลุ่ม ฝึ กอบรมบูรณาการร่ วมกับ แนวคิด ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบเผชิ ญความจริ ง (Reality
Counseling Theory) ของวิลเลี่ยม กลาสเซอร์ (Corey, 2012, pp. 394-395) ที่ให้ ความสาคัญกับ
การแสดงออกในปั จจุบนั มากกว่าเรื่ องราวในอดีต มุ่งเน้ นที่ความรับผิดชอบในการแก้ ปัญหาและ
เผชิ ญกับความต้ องการที่มีอยู่จ ริ ง ด้ วยการสร้ างทางเลื อกที่ มี ประสิทธิ ภาพและใช้ การควบคุม
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ตนเองในสิ่งที่ต้องการจะกระทา โดยใช้ เทคนิค WDEP System ประกอบด้ วย W = Wants คือ
ความต้ องการ D = Doing and Direction คือ แนวทางและการปฏิบตั ิ E = Self-Evaluation คือ
การประเมินตนเอง และ P = Planning คือ การวางแผน
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังใช้ เทคนิควิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ การประเมิน
ตนเอง (Evaluating) ด้ วยแบบประเมินตนเองด้ านการศึกษา ที่พฒ
ั นาจาก สุเทพ ธรรมะตระกูล
(2558, น. 321-322) การสอน (Teaching) และการเสริมแรงทางบวก (Reinforcement)
ครัง้ ที่ 7 จิตสานึกที่ดี
การพัฒนาด้ านจิตสานึกที่ดี มีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้ สมาชิกตระหนักถึงการ
มีจิตสานึกที่ดี จนสามารถแสดงพฤติกรรมด้ านการศึกษาที่ถกู ต้ องและเห็นคุณค่าของความสาเร็ จ
จากการกระท าในสิ่ ง ที่ เ ป็ นความซื่ อ ตรงทางการศึก ษา เนื่ อ งจากต้ อ งการให้ ส มาชิ ก กลุ่ม ได้
เสริ มสร้ างการตระหนักรู้ ด้ า นจิ ตสานึกที่ดี ด้ วยการสารวจและมองตนเองได้ ตามความเป็ นจริ ง
จนเข้ าใจ ยอมรั บ และเลือกแสดงพฤติกรรมที่ ถูกต้ องได้ ผู้วิจัย จึงประยุกต์ใช้ เทคนิคของกลุ่ม
ฝึ กอบรมบูรณาการร่วมกับ แนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (PersonCentered Counseling Theory) ที่ให้ ความสาคัญกับพฤติกรรมไม่ใช่บุคลิกภาพ และเน้ นการ
ติดตามเรื่ องราวอารมณ์ความรู้ สึกของสมาชิกกลุ่มเพื่อให้ เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันอย่างไม่มี
เงื่อนไข จนเกิดสัมพันธภาพที่ดีซึ่งนาไปสู่การพัฒนาตนเองได้ โดยใช้ การฟั งอย่างมีประสิทธิภาพ
(Active listening) การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard & Acceptance)
การใช้ คาถาม (Questioning) การสะท้ อนความรู้สึก (Reflect of feeling) การสรุปความ (Summarizing)
และทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Counseling Theory) ที่ส่งเสริ มให้ สมาชิกกลุ่ม
ได้ เผชิญกับความจริ ง จนตระหนักรู้ ในความคิด ความรู้ สึก และความต้ องการที่แท้ จริ งของตนเอง
เพื่อลดความวิตกกังวล และสามารถตัดสินใจด้ วยความรับผิดชอบต่อการเลือกของตนเองได้ โดย
การใช้ เทคนิคการพูดโต้ ตอบด้ วยตนเอง (Game of Dialogue)
นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยยัง ใช้ วิธีการฝึ กอบรมเชิ ง จิตวิทยา ได้ แก่ สถานการณ์
จาลอง (Simulation)
ครัง้ ที่ 8 การพึ่งตนเอง
การพัฒนาด้ านการพึ่งตนเอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ สมาชิกได้ เห็นคุณค่า
ของการพึ่งตนเอง จนสามารถพึ่งพาตนเองและแก้ ไขปั ญหาให้ สาเร็ จได้ ด้วยวิธีการที่ถูกต้ องและ
สุจริ ต เนื่ องจากต้ องการให้ สมาชิกกลุ่มได้ เสริ มสร้ างความคิดและทัศนคติที่มีต่อการพึ่งตนเอง
จนสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม ผู้วิจยั จึงประยุกต์ใช้ เทคนิคของ
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กลุม่ ฝึ กอบรมบูรณาการร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Counseling Theory) เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรมได้
ใช้ ระบบความคิดความเชื่อที่สมเหตุสมผล สามารถท้ าทายตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดความ
เชื่อให้ อยู่บนพื ้นฐานของความเป็ นจริ งและสร้ างสรรค์ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการพึ่งพา
ตนเองได้ อย่า งสุจริ ต โดยการใช้ การโต้ แย้ ง ความเชื่อที่ผิด (Disputation Irrational beliefs)
ที่พฒ
ั นาจากแนวคิดของทอมป์สัน (Thompson, 1996, p. 117) และการสอน (Teaching)
นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยยังใช้ วิธีการฝึ กอบรมเชิงจิ ตวิทยา ได้ แก่ การฟั งอย่าง
ตังใจ
้ (Active listening) การสะท้ อนความรู้สึก (Reflect of feeling) การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
(Unconditional Positive Regard & Acceptance) และเทคนิคการเสริมแรง (Reinforcement)
ครัง้ ที่ 9 ความภาคภูมิใจในตนเอง
การพัฒนาด้ านความภาคภูมิใจในตนเอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ สมาชิก
พัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองได้ รับรู้ได้ ว่าตนเองเป็ นคนดี มีคณ
ุ ค่า ปฏิบตั ิตนในด้ านการศึกษา
อย่างตรงไปตรงมาทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง เนื่องจากต้ องการให้ สมาชิกกลุ่มได้ เสริ มสร้ างทัศนคติที่
มีต่อความภาคภูมิ ใจในตนเอง ด้ วยการสารวจ และรั บรู้ ตนเองได้ ตามความเป็ นจริ ง จนเข้ าใจ
ยอมรับ และสามารถปฏิบตั ิตนได้ อย่างถูกต้ อง ตรงไปตรงมา ผู้วิจยั จึงประยุกต์ใช้ เทคนิคของกลุ่ม
ฝึ กอบรมบูรณาการร่วมกับ แนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (PersonCentered Counseling Theory) ซึ่งผู้นากลุ่มจะทาหน้ าที่เป็ นผู้เอื ้ออานวย โดยไม่จงู ใจให้ สมาชิก
กลุ่มเป็ นไปตามที่ผ้ นู ากลุ่มต้ องการ แต่ม่งุ เน้ นการสร้ างสัมพันธภาพให้ เกิดขึ ้นในกลุ่ม ท่ามกลาง
บรรยากาศของความปลอดภัย ความเข้ าใจ และการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งความเข้ าใจอย่าง
ลึกซึ ้งจะทาให้ สมาชิกกลุม่ เข้ าถึงประสบการณ์ของตนได้ ชดั เจน จนตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้ จริ ง
เข้ าใจถึงปั ญหาและพร้ อมที่จะสร้ างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ ้น ซึ่งจะ
นามาสู่ความภาคภูมิใจในตนเอง โดยการใช้ การฟั งอย่างตังใจ
้ (Active listening) การยอมรับ
อย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard & Acceptance) การสะท้ อนความรู้สึก
(Reflect of feeling) และทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Counseling Theory)
โดยใช้ การอยู่กบั ความรู้สึก (Staying with feelings) ที่พฒ
ั นาจากแนวคิดของทอมป์สัน (Thompson,
1996, p. 75)
นอกจากนีผ้ ้ วู ิจัยยังใช้ วิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ การเสริ มแรง
(Reinforcement) และการเขียนจดหมายให้ ตวั เอง (Write yourself a letter) ที่เป็ นเทคนิคหนึ่งใน
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Thompson, 1996, p. 133) เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้
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ทบทวนคุณลักษณะในทางบวกหรื อข้ อดีของตนเอง ที่จะนามาซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองและมี
ความพยายามที่จะรักษาข้ อดีหรื อคุณลักษณะที่ดีนนให้
ั ้ เป็ นพฤติกรรมที่คงทนถาวร
ครัง้ ที่ 10 การหยั่งรู้ ถงึ ผลในอนาคต
การพัฒนาด้ านการหยัง่ รู้ ถึงผลในอนาคต มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ สมาชิก
เห็นความสาคัญและเลือกแนวทางการแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ อง ด้ วยการหยัง่ รู้ ถึงผลในอนาคต
หากมี ความซื่ อตรง และไม่มี ค วามซื่ อตรงทางการศึกษา เนื่ องจากต้ องการให้ ส มาชิ กกลุ่ม ได้
เสริ ม สร้ างทัศ นคติ ที่ ดี ต่อ การหยั่ง รู้ ถึ ง ผลในอนาคต มี ค วามเข้ า ใจในศัก ยภาพของตนและ
สิ่ง แวดล้ อม และตระหนักถึง ความรั บผิด ชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง ผู้วิจัย จึง ประยุกต์ใช้
เทคนิ ค ของกลุ่ ม ฝึ กอบรมบู ร ณาการร่ ว มกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบภวนิ ย ม
(Existential Counseling Theory) ที่ มุ่งเน้ นให้ เรี ยนรู้ การใช้ เสรี ภ าพส่วนตนเพื่อเลือกและ
รับผิดชอบการตัดสินใจด้ วยตนเอง ให้ เกิดการตระหนักรู้และกาหนดเป้าหมายชีวิตของตนได้ โดย
การใช้ การตังค
้ าถาม (Questioning) การเงียบ (Silence) การตีความ (Interpretation) และทฤษฎีการ
ให้ คาปรึกษาแบบวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ (Transactional Analysis Counseling Theory) โดยใช้
การวิเคราะห์จดุ ยืนแห่งชีวิต (Life position)
นอกจากนี ผ้ ้ ูวิจัยยัง ใช้ วิธี การฝึ กอบรมเชิ ง จิ ตวิทยา ได้ แก่ การยอมรั บ
บุคคลอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard & Acceptance) และการใช้ บทบาท
สมมุติ (Role playing) ที่พฒ
ั นาจากแนวคิดของทอมป์สัน (Thompson, 1996, p. 59)
ครัง้ ที่ 11 การไม่ ดูดาย
การพัฒนาด้ านการไม่ดดู าย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ สมาชิกเห็นความสาคัญ
และไม่แสดงพฤติกรรมเพิกเฉยต่อสถานการณ์การกระทาผิดด้ านการศึกษา เนื่องจากต้ องการให้
สมาชิกกลุ่มได้ เสริ มสร้ างทัศนคติและค่านิยมด้ านการไม่ดดู าย มีความรับผิดชอบ มีทกั ษะในการ
คิดแก้ ไขปั ญหา และประเมินสิ่งถูกผิด เพื่อนาไปสู่การมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ผู้วิจยั จึงประยุกต์ใช้
เทคนิคของกลุ่มฝึ กอบรมบูรณาการร่ วมกับ แนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง
(Reality Counseling Theory) ที่ม่งุ เน้ นให้ ความสาคัญกับความรับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกลงมือ
ทา ด้ วยการสร้ างทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ตอบสนอง
ความต้ องการของบุคคลได้ โดยใช้ การเปิ ดเผยตนเอง (Self-Disclosure) และการมองโลกด้ านบวก
(Being Positive)
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นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังใช้ วิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ การฟั งอย่างใส่ใจ
(Active Listening) การสอน (Teaching) การเสริ มแรงทางบวก (Reinforcement) และการบันทึก
สัญญา (Contact form)
ครัง้ ที่ 12 ความกล้ า
การพัฒนาด้ านความกล้ า มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ สมาชิกสามารถเผชิญหน้ า
กับความกลัว ความเสี่ยงจากการถูกคุกคามหรื อคัดค้ าน สามารถพูดแสดงความรู้สึก เกี่ยวกับสิ่งที่
ไม่เ ห็นด้ วยได้ อย่างสุภ าพ และยื นกรานในความถูกต้ องทุกสถานการณ์ เนื่ องจากต้ องการให้
สมาชิ ก กลุ่ม เรี ย นรู้ พฤติ ก รรมใหม่ ที่ ถูก ต้ อ งและขจัด พฤติ ก รรมเก่ า ที่ เ ป็ นปั ญ หา มี ค วามคิ ด
สมเหตุส มผลและวิเ คราะห์ สิ่ ง ต่าง ๆ ได้ อย่างระมัด ระวัง ผู้วิจัย จึง ประยุกต์ใช้ เทคนิคของกลุ่ม
ฝึ กอบรมบูร ณาการร่ ว มกับ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบพฤติก รรมนิ ย ม (Behavioral
Counseling Theory) ที่ให้ ความสาคัญกับการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบ และนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้
บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่ไม่ปรารถนา และสร้ างพฤติกรรมใหม่ที่มีประโยชน์และ
จาเป็ น โดยใช้ การเสริ มแรงทางบวก (Reinforcement) การฝึ กพฤติ ก รรมการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม (Assertive training) การสอน (Teaching) และการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback)
นอกจากนีผ้ ้ วู ิจัยยังใช้ วิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ เทคนิคการใช้
คลิปวิดิทศั น์ (VDO Clip) เทคนิคการฟั งอย่างใส่ใจ (Active listening) และเทคนิคการยอมรับ
บุคคลอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard & Acceptance)
ครัง้ ที่ 13 การสื่อสารที่ดี
การพัฒ นาด้ า นการสื่ อ สารที่ ดี มี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สามารถ
สื่ อสารด้ ว ยภาษาที่ เ หมาะสมเพื่ อยุติก ารกระทาผิด ด้ ว ยการให้ ข้ อมูลเกี่ ยวกับ พฤติกรรมทาง
การศึกษาที่ถูกต้ อง และการโน้ มน้ าวให้ ผ้ ูอื่นกระทาในสิ่ง ที่เป็ นความถูก ต้ องเช่นกัน เนื่องจาก
ต้ องการให้ สมาชิกกลุ่มได้ เสริ มสร้ างความสามารถในการสื่อสารที่ดี เลือกใช้ สภาวะตัวตนได้ อย่าง
เหมาะสม รู้ จกั คิดอย่างมีเหตุผล และเข้ าใจตัวเองได้ ตรงตามความเป็ นจริ ง ผู้วิจยั จึงประยุกต์ใช้
เทคนิคของกลุม่ ฝึ กอบรมบูรณาการร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบวิเคราะห์การติดต่อ
สัมพันธ์ (Transactional Analysis Counseling Theory) ที่ม่งุ เน้ นให้ บคุ คลสามารถค้ นพบตัวเอง
ได้ และเป็ นอิสระจากการควบคุมของประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา เพื่อขจัดความยุ่งยากสับสน
และสามารถด าเนิ น ชี วิ ต ได้ อย่ า งเหมาะสมโดยการใช้ การวิ เ คราะห์ ก ารสื่ อสารสั ม พั น ธ์
(Transactional analysis) และการให้ คาปรึกษาเน้ นวิธีทางจิตศึกษา (Psycho-educational Counseling
Approach)
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นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยยังใช้ วิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ การให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับ (Feedback) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role playing)
ครัง้ ที่ 14 การปั จจฉิมนิเทศ / การยุตกิ ลุ่ม
การยุติก ลุ่ม ฝึ กอบรม ที่ เป็ นครั ง้ สุด ท้ า ยของการด าเนิน กลุ่ม ฝึ กอบรม
มีจดุ มุ่งหมายเพื่อ สนับสนุนให้ สมาชิกกลุ่มมีโอกาสในการประเมินตนเองในด้ านความซื่อตรงทาง
การศึกษา และหาแนวทางที่จ ะนาความรู้ ที่ ไ ด้ รับไปใช้ นอกกลุ่ม ฝึ กอบรม ผู้วิจัยจึง ประยุกต์ใช้
เทคนิคของกลุ่มฝึ กอบรมบูรณาการร่ วมกับ ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(Person-Centered Counseling Theory) ที่ให้ ความสาคัญกับการรับฟั งและยอมรับสมาชิกกลุ่ม
โดยไม่มีเงื่อนไข เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มได้ สารวจอารมณ์และความรู้สึกได้ อย่างเต็มที่ สามารถ
เผยความรู้ สึกที่คงั่ ข้ างในใจ ใช้ การส่งเสริ มด้ วยการให้ กาลังใจให้ สมาชิกกลุ่มนาประสบการณ์ ที่
ได้ รับจากการเข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ การตังค
้ าถาม
(Questioning) และการให้ กาลังใจ
นอกจากนีผ้ ้ วู ิจัยยังใช้ วิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ การเสริ มแรง
ทางบวก (Positive reinforcement) และการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback)
ภายหลัง การพัฒ นาโปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผู้วิจัยได้ นาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ
จานวน 5 ท่าน ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพฒ
ั น์ เมฆขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา
จุลรัตน์ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร วงศ์ค้ มุ สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส กิจกาแหง และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้ องของความสอดคล้ อง
ทัง้ ในด้ านเนื อ้ หา แนวคิด ทฤษฎี เทคนิ ค วัตถุประสงค์ วิ ธี ด าเนิ นการ และการประเมิ นผลกลุ่ม
ฝึ กอบรม ซึ่งมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องอยู่ระหว่าง .80 – 1.00 จากนันผู
้ ้ วิจยั นาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม
ที่ได้ รับการตรวจสอบแล้ วไปปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนาไปทดลองใช้
(Tryout) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างในการฝึ กอบรมจริ ง ที่มีความคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 12 คน เป็ นเวลา 8 ครัง้ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับลาดับขันตอน
้
ระยะเวลา
และเนื ้อหาของกลุม่ ฝึ กอบรมแต่ละครัง้
โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้ วยตัวชี ้วัดจานวน 12 ตัว เป็ นโปรแกรม
กลุม่ ฝึ กอบรมที่ดาเนินการโดยใช้ การฝึ กอบรมกลุ่มทังสิ
้ ้น 14 ครัง้ ใช้ เวลาในการดาเนินการครัง้ ละ
1 ชัว่ โมง 30 นาที ถึง 2 ชัว่ โมง โดยรายละเอียดของโปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมดังแสดงในภาคผนวก
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โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สามารถนามาสรุปกระบวนการเพื่อให้ เห็นถึงความชัดเจนของทฤษฎี เทคนิคการ
ให้ คาปรึกษา รวมทัง้ แนวคิดและวิธีการกลุ่มฝึ กอบรม ที่นามาใช้ ในการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในแต่ละองค์ประกอบ ดังแสดงในตาราง 13
ตาราง 13 สรุปทฤษฎี เทคนิคการให้ คาปรึกษาที่บรู ณาการร่วมกับเทคนิคกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อ
เสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเด็นหัวข้ อการ
ฝึ กอบรม
ครัง้ ที่ 1.
การปฐมนิเทศและสร้ าง
สัมพันธภาพ

ครัง้ ที่ 2.
จริยธรรม
ด้ านความซื่อสัตย์

ครัง้ ที่ 3.
หิริโอตัปปะ

เทคนิคกลุม่ ฝึ กอบรมและ
การให้ คาปรึกษา
1.ทฤษฎีการให้
1. เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
คาปรึกษาแบบยึดบุคคล 2. เทคนิคการฟั งอย่างใส่ใจ
เป็ นศูนย์กลาง
3. เทคนิคการเปิ ดเผยตนเอง
2. เทคนิควิธีการ
1. เทคนิคกิจกรรมอัตชีวประวัติ 1 นาที
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา
2. เทคนิคการบรรยาย
3. เทคนิคการระดมสมอง
1. ทฤษฎีการให้
1. เทคนิคการหยุดยังพฤติ
้ กรรมที่ไม่
คาปรึกษาแบบ
เหมาะสมด้ วยการพูดกับตนเองทางบวก
พฤติกรรมนิยม
2. เทคนิคการเสริมแรงทางบวก
1. เทคนิคการสอน
2. เทคนิควิธีการ
2. เทคนิคการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา
3. เทคนิคการใช้ แบบบันทึกสถานการณ์
1. ทฤษฎีการให้
1. เทคนิคการฟั งอย่างใส่ใจ
คาปรึกษาแบบยึดบุคคล 2. เทคนิคการใช้ คาถามที่มีประสิทธิภาพ
เป็ นศูนย์กลาง
3. เทคนิคการสรุป
4. เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
2. เทคนิควิธีการ
1. เทคนิคการระดมสมอง
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา
2. เทคนิคจินตนาการด้ านอารมณ์/เหตุผล
3. เทคนิคการใช้ สถานการณ์จาลอง
4. เทคนิคการประเมินตนเอง
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
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ตาราง 13 (ต่อ)
ประเด็นหัวข้ อการ
ฝึ กอบรม
ครัง้ ที่ 4.
การปฏิบตั ติ ามระเบียบ

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
ที่นามาบูรณาการ
1. ทฤษฎีการให้
คาปรึกษาแบบพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม
2. เทคนิควิธีการ
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา

ครัง้ ที่ 5.
การยึดมัน่ ใน
ความถูกต้ อง

1. ทฤษฎีการให้
คาปรึกษาแบบภวนิยม
2. ทฤษฎีการให้
คาปรึกษาแบบมุง่ เน้ น
การแก้ ปัญหา
3. เทคนิควิธีการ
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา

ครัง้ ที่ 6.
ความรับผิดชอบ

1. ทฤษฎีการให้
คาปรึกษาแบบเผชิญ
ความจริง
2. เทคนิควิธีการ
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา

เทคนิคกลุม่ ฝึ กอบรมและเทคนิคการให้
คาปรึกษา
1. เทคนิคการโต้ แย้ ง ความคิดความเชื่ อที่
ไม่สมเหตุสมผล
2. เทคนิคการสอน
3. เทคนิคการเสริมแรงทางบวก
1. เทคนิคการตังค
้ าถาม
2. เทคนิคการใช้ เกม
3. เทคนิคการใช้ สถานการณ์จาลอง
1. เทคนิคการตังค
้ าถาม
2. เทคนิคการตีความ
1. เทคนิคการใช้ คาถามปาฎิหารย์

1. เทคนิคการใช้ บทบาทสมมุติ
2. เทคนิคกิจกรรม “สิ่งสาคัญที่สดุ ในชีวิต”
3. เทคนิคสถานการณ์จาลอง
1. เทคนิคการใช้ ระบบ WDEP

1. เทคนิคการประเมินตนเอง
2. เทคนิคการสอน
3. เทคนิคการเสริมแรงทางบวก
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ตาราง 13 (ต่อ)
ประเด็นหัวข้ อการ
ฝึ กอบรม
ครัง้ ที่ 7.
จิตสานึกที่ดี

ครัง้ ที่ 8.
การพึง่ ตนเอง

ครัง้ ที่ 9.
ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา เทคนิคกลุม่ ฝึ กอบรมและเทคนิคการให้
ที่นามาบูรณาการ
คาปรึกษา
1. ทฤษฎีการให้
1. เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
คาปรึกษาแบบยึดบุคคล 2. เทคนิคการใช้ คาถาม
เป็ นศูนย์กลาง
3. เทคนิคการสะท้ อนความรู้สกึ
4. เทคนิคการสรุปความ
2. ทฤษฎีการให้
1. เทคนิคการพูดโต้ ตอบด้ วยตนเอง
คาปรึกษาแบบเกสตัลท์
3. เทคนิควิธีการ
1. เทคนิคสถานการณ์จาลอง
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา
1. ทฤษฎีการให้
1. เทคนิคการโต้ แย้ งความเชื่อที่ผิด
คาปรึกษาแบบพิจารณา 2. เทคนิคการสอน
เหตุผล อารมณ์ และ
3. เทคนิคการเขียน REBT Self-Help Form
พฤติกรรม
1. เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้
2. เทคนิควิธีการ
2. เทคนิคการสะท้ อนความรู้สกึ
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา
3. การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
4. เทคนิคการเสริ มแรงทางบวก
1. ทฤษฎีการให้
1. เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้
คาปรึกษาแบบยึดบุคคล 2. เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
เป็ นศูนย์กลาง
3. การสะท้ อนความรู้สกึ
2. ทฤษฎีการให้
1. เทคนิคการอยูก่ บั ความรู้สกึ
คาปรึกษาแบบเกสตัลท์
3. เทคนิควิธีการ
1. เทคนิคการเสริมแรงทางบวก
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา
2. เทคนิคการประเมินตนเอง
3. เทคนิ ค กิ จ กรรม “เขี ย นจดหมายให้
ตัวเอง”
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ตาราง 13 (ต่อ)
ประเด็นหัวข้ อการ
ฝึ กอบรม
ครัง้ ที่ 10.
การหยัง่ รู้ถึงผล
ในอนาคต

ครัง้ ที่ 11.
การไม่ดดู าย

ครัง้ ที่ 12.
ความกล้ า

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา เทคนิคกลุม่ ฝึ กอบรมและเทคนิคการให้
ที่นามาบูรณาการ
คาปรึกษา
1. ทฤษฎีการให้
1. เทคนิคการตังค
้ าถาม
คาปรึกษาแบบภวนิยม 2. เทคนิคการเงียบ
3. เทคนิคการตีความ
2. ทฤษฎีการให้
1. เทคนิคการวิเคราะห์จดุ ยืนแห่งชีวิต
คาปรึกษาแบบวิเคราะห์
การติดต่อสัมพันธ์
3. เทคนิควิธีการ
1. เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา
2. เทคนิคการสอน
3. เทคนิคบทบาทสมมุติ
1. ทฤษฎีการให้
1. เทคนิคการเปิ ดเผยตนเอง
คาปรึกษาแบบเผชิญ
2. เทคนิคการมองโลกแง่บวก
ความจริง
2. เทคนิควิธีการ
1. เทคนิคการฟั งอย่างใส่ใจ
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา
2. เทคนิคการสอน
3. เทคนิคการเสริมแรงทางบวก
4. เทคนิคการบันทึกสัญญา
1. ทฤษฎีการให้
1. เทคนิคการเสริมแรงทางบวก
คาปรึกษาแบบ
2. เทคนิคการฝึ กพฤติกรรมการแสดงออก
พฤติกรรมนิยม
อย่างเหมาะสม
3. เทคนิคการสอน
4. เทคนิคการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
2. เทคนิควิธีการ
1. เทคนิคการฟั งอย่างใส่ใจ
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา
2. เทคนิคการใช้ คลิปวิดทิ ศั น์
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ตาราง 13 (ต่อ)
ประเด็นหัวข้ อการ
ฝึ กอบรม
ครัง้ ที่ 13.
การสื่อสารที่ดี

ครัง้ ที่ 14.
การยุตกิ ลุม่ /
ปั จฉิมนิเทศ

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
ที่นามาบูรณาการ
1. ทฤษฎีการให้
คาปรึกษาแบบวิเคราะห์
การติดต่อสัมพันธ์
2. เทคนิควิธีการ
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา
1. ทฤษฎีการให้
คาปรึกษาแบบยึดบุคคล
เป็ นศูนย์กลาง
2. เทคนิควิธีการ
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา

เทคนิคกลุม่ ฝึ กอบรมและเทคนิคการให้
คาปรึกษา
1. เทคนิคการวิเคราะห์การสื่อสารสัมพันธ์
2. การให้ คาปรึกษาเน้ นวิธีทางจิตศึกษา
1. เทคนิคการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
2. เทคนิคการแสดงบทบาทสมมุติ
1. เทคนิคการใช้ คาถาม
2. เทคนิคการให้ กาลังใจ
1. เทคนิคการเสริมแรงทางบวก
2. เทคนิคการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 13 พบว่า ในการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
ด้ านค่านิยมทางศีลธรรม ประกอบด้ วย องค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ได้ แก่ จริ ยธรรมด้ านความซื่อสัตย์
และหิริโอตัปปะ โดยบูรณาการเทคนิคกลุม่ ฝึ กอบรมร่วมกับทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิยม ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง และเทคนิควิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา
ต่าง ๆ ได้ แก่ เทคนิคการหยุดยังพฤติ
้ กรรมที่ไม่เหมาะสม ด้ วยการพูดกับตนเองในทางบวก เทคนิค
การเสริมแรงทางบวก เทคนิคการฟั งอย่างใส่ใจ เทคนิคการใช้ คาถามที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการ
สรุ ป เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข เทคนิคการสอน เทคนิคการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ เทคนิค
การใช้ แบบบันทึกสถานการณ์ เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการจินตนาการด้ านอารมณ์ และ
เหตุผล เทคนิคการใช้ สถานการณ์จาลอง และ เทคนิคการประเมินตนเอง
การเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา ด้ านค่านิยมทางสังคม ประกอบด้ วย
องค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ได้ แก่ การปฏิบตั ติ ามระเบียบ การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง ความรั บผิดชอบ
และจิตสานึกที่ดี โดยบูรณาการเทคนิคกลุ่มฝึ กอบรมร่วมกับ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบภวนิยม ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบ
มุง่ เน้ นการแก้ ปัญหา ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเผชิญความจริ ง ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึด
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บุค คลเป็ นศูน ย์ ก ลาง ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบเกสตัล ท์ และเทคนิ ค วิ ธี ก ารฝึ กอบรมเชิ ง
จิตวิทยาต่าง ๆ ได้ แก่ เทคนิคการโต้ แย้ ง ความคิดความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผล เทคนิคการสอน
เทคนิคการเสริ มแรงทางบวก เทคนิคการตังค
้ าถาม เทคนิคการตีความ เทคนิคการใช้ คาถามปาฎิ
หารย์ เทคนิ ค การใช้ ร ะบบ WDEP เทคนิ ค การยอมรั บ อย่ า งไม่มี เ งื่ อ นไข เทคนิ ค การสะท้ อ น
ความรู้สึก เทคนิคการสรุปความ เทคนิคการพูดโต้ ตอบด้ วยตนเอง เทคนิคการใช้ เกม เทคนิคการ
ใช้ สถานการณ์จาลอง เทคนิคการใช้ บทบาทสมมุติ เทคนิคกิจกรรม “สิ่งสาคัญที่สุดในชีวิต” และ
เทคนิคการประเมินตนเอง
การเสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษา ด้ านคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้ วย องค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ได้ แก่ การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่ รู้ถึง
ผลในอนาคต การไม่ดูดาย ความกล้ า และการสื่อสารที่ ดี โดยบูรณาการเทคนิคกลุ่มฝึ กอบรม
ร่ วมกับทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ทฤษฎี
การให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเกสตัลท์ ทฤษฎีการให้
คาปรึ กษาแบบภวนิยม ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ ทฤษฎี การให้
ค าปรึ ก ษาแบบเผชิ ญ ความจริ ง ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบพฤติ ก รรมนิ ย ม ทฤษฎี ก ารให้
คาปรึ กษาแบบวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ และเทคนิควิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยาต่าง ๆ ได้ แก่
เทคนิคการโต้ แย้ งความเชื่อที่ผิด เทคนิคการสอน เทคนิคการเขียน REBT Self-Help Form เทคนิค
การฟั งอย่างตังใจ
้ เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข การสะท้ อนความรู้ สึก เทคนิคการอยู่กับ
ความรู้สึก เทคนิคการตังค
้ าถาม เทคนิคการเงียบ เทคนิคการตีความ เทคนิคการวิเคราะห์จุดยืน
แห่ง ชี วิต เทคนิคการเปิ ดเผยตนเอง เทคนิคการมองโลกแง่ บวก เทคนิคการเสริ ม แรงทางบวก
เทคนิคการฝึ กพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม เทคนิคการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ เทคนิคการ
วิเคราะห์การสื่อสารสัมพันธ์ เทคนิควิธีทางจิตศึกษา เทคนิคการให้ กาลังใจ เทคนิคการประเมิน
ตนเอง เทคนิคกิจกรรม “เขียนจดหมายให้ ตวั เอง” เทคนิคบทบาทสมมุติ เทคนิคการบันทึกสัญญา
และเทคนิคการใช้ คลิปวิดทิ ศั น์
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ตอนที่ 4 การเปรี ยบเทียบความซื่อตรงทางการศึกษา ก่ อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผล
ก่ อ นการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ความ
ซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยรวมและรายองค์ประกอบ ในระยะเวลาก่อน
การทดลอง หลัง การทดลอง และการติดตามผล ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ
(Normality) โดยใช้ สถิติ Shapiro-Wilk พบว่า ระยะเวลาก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และการ
ติดตามผล มีค่านัยสาคัญทางสถิติอยู่ระหว่าง .06-.93 แสดงให้ เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของความซื่อตรง
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยรวมและรายองค์ประกอบ ในระยะเวลาก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และการติดตามผล มีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ โดยผู้วิจัยใช้ สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้าทางเดียว (One-Way ANOVA Repeated Measures) ดังนี ้
4.1 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และการติดตามผล
ผู้วิจยั หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ดังตาราง 14
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล (n=12)
ความซื่อตรงทาง
การศึกษา
ค่านิยม
ทางศีลธรรม
ค่านิยมทาง
สังคม
คุณลักษณะส่วน
บุคคล
ความซื่อตรงทาง
การศึกษาโดยรวม

ก่อนการทดลอง
M
SD ระดับ

ช่วงเวลา
หลังการทดลอง
หลังการติดตามผล
M
SD ระดับ M
SD ระดับ

2.11 0.23 ปานกลาง 2.57 0.27 มาก

2.61 0.21 มาก

1.74 0.14 ปานกลาง 2.77 0.11 มาก

2.71 0.28 มาก

1.80 0.14 ปานกลาง 2.84 0.13 มาก

2.91 0.10 มาก

1.88 0.08 ปานกลาง 2.73 0.10 มาก

2.74 0.14 มาก
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จากตาราง 14 ความซื่ อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
โดยรวมก่อนการทดลอง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.88 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 อยู่ในระดับ
ปานกลาง หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 อยู่ใน
ระดับมาก และหลังการติดตามผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14
อยูใ่ นระดับมาก และสามารถพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบได้ ดงั นี ้
ค่านิยมทางศีลธรรม ก่อนการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.11 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.23 อยู่ในระดับปานกลาง หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.27 อยู่ใ นระดับมาก และหลัง การติดตามผลมีค่าเฉลี่ยค่านิยมทางศีลธรรม
เท่ากับ 2.61 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 อยูใ่ นระดับมาก
ค่านิยมทางสังคม ก่อนการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.74 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.14 อยู่ในระดับปานกลาง หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.11 อยู่ในระดับมาก และหลังการติดตามผลมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.71 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.28 อยูใ่ นระดับมาก
คุณลักษณะส่วนบุคคล ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.80 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.14 อยู่ในระดับปานกลาง หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.13 อยู่ในระดับมาก และหลังการติดตามผลมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.91 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.10 อยูใ่ นระดับมาก
4.2 การเปรี ยบเทียบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล
ผู้วิจยั เปรี ยบเทียบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ดังตาราง 15
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ตาราง 15 การเปรี ยบเทียบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล (n=12)
ความซื่อตรงทางการศึกษา
SS
df
ค่ านิยมทางศีลธรรม
ระยะเวลาฝึ กอบรม
1.85
2
ความคลาดเคลื่อน
0.43 22
Mauchly's W=0.62 𝑥 2 =4.73 df=2
ค่ านิยมทางสังคม
ระยะเวลาฝึ กอบรม
7.98
2
ความคลาดเคลื่อน
0.55 22
Mauchly's W=0.71 𝑥 2 =3.43 df=2
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ระยะเวลาฝึ กอบรม
9.37
2
ความคลาดเคลื่อน
0.35 22
Mauchly's W=0.90 𝑥 2 =1.08 df=2
ความซื่อตรงทางการศึกษาโดยรวม
ระยะเวลาฝึ กอบรม
5.80
2
ความคลาดเคลื่อน
0.20 22
Mauchly's W=0.68 𝑥 2 =3.90 df=2

MS

F

p

0.93
0.02
p=.09

47.45**

.00

3.99
0.02
p=.18

159.12**

.00

4.68
0.01
p=.58

294.30**

.00

2.90
0.01
p=.14

315.56**

.00

**p<.01
จากตาราง 15 การตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า
ผลต่างของค่าเฉลี่ ยของความแปรปรวนในการวัดซ า้ ความซื่ อตรงทางการศึกษาโดยรวมและ
ทุกองค์ประกอบ ประกอบด้ วย ค่านิยมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม และคุณลักษณะส่วนบุคคล
มีความเท่ากันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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การเปรี ยบเทียบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
โดยรวม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ที่มีระยะเวลาการฝึ กอบรมที่แตกต่างกันมีความซื่อตรงทางการศึกษาโดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F=315.56 df=2 p=.00) และทุกองค์ประกอบ ประกอบด้ วย
ค่านิยมทางศีลธรรม (F=47.45 df=2 p=.00) ค่านิยมทางสังคม (F=159.12 df=2 p=.00) และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (F=294.30 df=2 p=.00) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และเมื่อค่าเฉลี่ยความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และการติดตามผล มีความแตกต่างดังกล่าว ผู้วิจยั จึงทาการเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคูด่ ้ วยวิธีการของบอนโฟโรนี (Bonferroni Method) ดังตาราง 16
ตาราง 16 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องความซื่อตรงทางการศึกษาโดยรวม (n=12)
ช่วงเวลาการทดลอง
ความซื่ อตรงทาง
การศึกษา
ช่วงเวลา M ช่วงเวลา
M
โดยรวม
หลัง
ก่อน
2.73
1.88
การทดลอง
การทดลอง
ก่อน
ติดตามผล 2.74
1.88
การทดลอง
หลัง
2.73 ติดตามผล 2.74
การทดลอง

MD

SE

p

0.85**

.03

.00

0.86**

.04

.00

-0.01

.05

1.00

**p<.01
จากตาราง 16 พบว่า ค่าเฉลี่ยรายคูข่ องความซื่อตรงทางการศึกษาโดยรวม
ก่อนการทดลอง กับหลังการทดลอง และหลังการติดตามผล กับก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนหลังการทดลองกับหลังการติดตามผลมีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสิถิติ
ผู้วิ จัย น าเสนอภาพกราฟค่า เฉลี่ ย ความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาโดยรวม
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ดังแสดงในภาพประกอบ 9
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3.00
2.75
2.50
2.25
2.00

โดยรวม

1.75

1.50
1.25
1.00
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

หลังการติดตามผล

ภาพประกอบ 9 ค่าเฉลี่ยความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยรวม
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล
จากภาพประกอบ 9 พบว่า ค่าเฉลี่ยความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี โดยรวม หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย 2.73 และหลังการติดตามผลมีคา่ เฉลี่ย 2.74
ซึ่งสูงขึ ้นกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองคือ 1.88 แสดงให้ เห็นว่าโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมมีผลต่อการ
เสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยรวมได้
ตาราง 17 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องค่านิยมทางศีลธรรม (n=12)
องค์ประกอบ
ค่านิยมทาง
ศีลธรรม

ช่วงเวลาการทดลอง
ช่วงเวลา
M
ช่วงเวลา
M
หลัง
ก่อน
2.57
2.11
การทดลอง
การทดลอง
ก่อน
ติดตามผล 2.61
2.11
การทดลอง
หลัง
2.57 ติดตามผล 2.61
การทดลอง
**p<.01

MD

SE

p

0.46**

.07

.00

0.50**

.04

.00

-0.04

.06

1.00
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จากตาราง 17 พบว่า ค่าเฉลี่ยค่านิยมทางศีลธรรม ก่อนการทดลองกับหลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผลกับก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนการติดตามผลกับหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ผู้วิจยั นาเสนอภาพกราฟค่าเฉลี่ยองค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ดังแสดงในภาพประกอบ 10
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00

ค่านิยมทางศีลธรรม

1.75
1.50
1.25

1.00
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

หลังการติดตามผล

ภาพประกอบ 10 ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และหลังการติดตามผล
จากภาพประกอบ 10 พบว่า ค่าเฉลี่ยความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี องค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย 2.57 และหลังการ
ติดตามผลมีคา่ เฉลี่ย 2.61 ซึ่งสูงขึ ้นกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองคือ 2.11 แสดงให้ เห็นว่าโปรแกรม
กลุ่มฝึ กอบรมมีผลต่อการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
องค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรมได้
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ตาราง 18 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องค่านิยมทางสังคม (n=12)
องค์ประกอบ

ช่วงเวลาการทดลอง
ช่วงเวลา
M ช่วงเวลา
M
ค่านิยมทางสังคม หลัง
ก่อน
2.77
1.74
การทดลอง
การทดลอง
ก่อน
ติดตามผล 2.71
1.74
การทดลอง
หลัง
2.77 ติดตามผล 2.71
การทดลอง

MD

SE

p

1.03**

.04

.00

0.97**

.07

.00

0.06

.07

1.00

**p<.01
จากตาราง 18 พบว่า ค่าเฉลี่ยค่านิยมทางสังคม ก่อนการทดลองกับหลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผลกับก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนหลังการติดตามผลกับหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ผู้วิจัยนาเสนอภาพกราฟค่าเฉลี่ยองค์ประกอบค่านิยมทางสังคม ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ดังแสดงในภาพประกอบ 11
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00

ค่านิยมทางสังคม

1.75
1.50
1.25

1.00
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

หลังการติดตามผล

ภาพประกอบ 11 ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบค่านิยมทางสังคม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และหลังการติดตามผล
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จากภาพประกอบ 11 พบว่า ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบค่านิยมทางสังคม หลังการ
ทดลองมีคา่ เฉลี่ย 2.77 และหลังการติดตามผลมีค่าเฉลี่ย 2.71 ซึ่งสูงขึ ้นกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง
คือ 1.74 แสดงให้ เห็นว่าโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมมีผลต่อการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี องค์ประกอบค่านิยมทางสังคมได้
ตาราง 19 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องคุณลักษณะส่วนบุคคล (n=12)
องค์ประกอบ

ช่วงเวลาการทดลอง
ช่วงเวลา
M ช่วงเวลา
M
คุณลักษณะส่วน
หลัง
ก่อน
2.84
1.80
บุคคล
การทดลอง
การทดลอง
ก่อน
ติดตามผล 2.91
1.80
การทดลอง
หลัง
2.84 ติดตามผล 2.91
การทดลอง

MD

SE

p

1.04**

.06

.00

1.11**

.05

.00

-0.07

.04

.43

**p<.01
จากตาราง 19 พบว่า ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะส่วนบุคคล ก่อนการทดลองกับ
หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลกับก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ส่วนหลังการติดตามผลกับหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
ผู้วิจยั นาเสนอภาพกราฟค่าเฉลี่ยองค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคล ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ดังแสดงในภาพประกอบ 12
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3.00
2.75
2.50
2.25
2.00

คุณลักษณะส่วนบุคคล

1.75

1.50
1.25
1.00
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

หลังการติดตามผล

ภาพประกอบ 12 ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคล ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และหลังการติดตามผล
จากภาพประกอบ 12 พบว่า ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคล
หลังการทดลองมีคา่ เฉลี่ย 2.84 และหลังการติดตามผลมีคา่ เฉลี่ย 2.91 ซึ่งสูงขึ ้นกว่าค่าเฉลี่ยก่อน
การทดลองคือ 1.80 แสดงให้ เห็นว่าโปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมมีผลต่อการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี องค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคลได้
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า หลังการทดลอง
มีคา่ เฉลี่ยของความซื่อตรงทางการศึกษาโดยรวมและทุกองค์ประกอบสูงกว่าก่อนการทดลอง ส่วน
หลังการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยของความซื่อตรงทางการศึกษาโดยรวมและทุ กองค์ประกอบสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนหลังการติดตามผลมีคา่ เฉลี่ยของความ
ซื่ อ ตรงทางการศึก ษาโดยรวมและรายองค์ ป ระกอบ ประกอบด้ ว ย ค่า นิ ย มทางศี ล ธรรมและ
คุณลักษณะส่วนบุคคลสูง กว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่าหลัง การทดลอง ยกเว้ นค่านิยมทาง
สังคมที่หลังการติดตามผลมีคา่ เฉลี่ยต่ากว่าหลังการทดลองอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตาราง 20 ค่าพัฒนาการของความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=12)
ความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ค่านิยมทางศีลธรรม
ค่านิยมทางสังคม
คุณลักษณะส่วนบุคคล
รวม

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
2.11
1.74
1.80
1.88

2.57
2.77
2.84
2.73

ค่าพัฒนาการ
สัมพัทธ์ (%)
51.68
81.75
85.95
75.89

จากตาราง 20 ค่าพัฒนาการสัมพัทธ์ ของความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยรวม พบว่า ผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมสามารถเสริ มสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาโดยรวมได้ ร้อยละ 75.89 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบ พบว่า
องค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรมมีคา่ พัฒนาการสัมพัทธ์ ร้อยละ 51.68 องค์ประกอบค่านิยมทาง
สังคม มี ค่ า พั ฒ นาการสั ม พั ท ธ์ ร้ อยละ 81.75 และองค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคล มีค่า
พัฒนาการสัมพัทธ์ ร้อยละ 85.95 แสดงว่ า องค์ ป ระกอบด้ านคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว น บุคคลมีค่า
พัฒนาการสัมพัทธ์สงู สุด รองลงมาคือ ค่านิยมทางสังคม และ ค่านิยมทางศีลธรรม
ตอนที่ 5 ข้ อมู ลเชิงคุณภาพของกลุ่มตัวอย่ างที่เข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม
เพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากการดาเนินโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในระยะเริ่ มต้ น ระยะดาเนินการกลุ่มฝึ กอบรม 14 ครัง้ ระยะสรุ ปผล
การฝึ กอบรม และระยะการติดตามผล ผู้วิจยั เก็บข้ อมูล ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้ วยวิธีการเชิง
คุณภาพ ได้ แก่ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่ ว มกลุ่ ม ฝึ กอบรมทัง้ 14 ครัง้ และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างในช่วงเวลาหลังการติดตามผล ได้ ผล
การศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนี ้
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5.1 ข้ อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ จากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่ างที่เข้ าร่ วม
โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ครัง้ ที่ 1 การปฐมนิเทศและการสร้ างสัมพันธภาพ
ในการเริ่ ม ต้ นกลุ่ม พบว่า สมาชิ กกลุ่ม มี ค วามกระตื อรื อร้ น และให้ ความ
ร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมเป็ นอย่างดี มีความกล้ าที่จะทักทายกับเพื่อนใหม่ มีท่าทีผ่อนคลาย
สนุกสนานเมื่อได้ ทากิจกรรมสร้ างความคุ้นเคย แสดงความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่เมื่ออยู่ในกลุ่ม
มีส่วนร่วมในการสร้ างและยอมรับข้ อตกลงของกลุ่มร่วมกัน แต่มีสมาชิกกลุ่ม 2-3 คน แสดงท่าที
กังวลเมื่อต้ องแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม ผู้วิจยั เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกพูดถึงเรื่ องความกังวลที่มีต่อ
การเข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรมในครัง้ นี ้ ซึ่งสมาชิกกลุ่มที่มีท่าทีกงั วล ได้ กล่าวถึงความวิตกกังวลในเรื่ อง
การบอกเล่าประสบการณ์เรื่ องการทุจริตทางการศึกษาทังของตนเองและผู
้
้ อื่น ว่าเป็ นเรื่ องที่น่าอาย
และกังวลถึงอันตรายที่อาจจะเกิดตามมา ผู้วิจยั จึงอธิบายและขอความร่ วมมือในเรื่ องการรักษา
ความลับของกลุม่ ชวนให้ ทกุ คนแสดงความเห็นอกเห็นใจ และแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้ างสรรค์
ซึ่งสมาชิกทุกคนยินยอมให้ ความร่ วมมือและมีท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึน้ สังเกตได้ จากท่าทางที่
เปิ ดเผย ใบหน้ ายิ ้มแย้ ม และมีความตังใจเมื
้ ่อต้ องแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้ างสรรค์
เมื่อบรรยายความหมายและองค์ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษา
ในใบความรู้ที่ 1 ผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มตังใจท
้ าใบงานระดมสมอง Superhero สังเกตได้ จาก
ความกระตือรื อร้ นในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก การรับฟั งความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่น
โดยไม่ปฏิเสธหรื อขัดขวาง การให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเชิงสร้ างสรรค์อย่างมุ่งมัน่ ใส่ใจ การเปิ ด
โอกาสและกระตุ้นให้ ส มาชิกคนอื่นได้ แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน เมื่อผู้วิจัยอธิ บายเพิ่มเติมเรื่ อง
ทฤษฎีระดับขันทางจริ
้
ยธรรมของโคลเบิร์ก ในใบความรู้ที่ 2 พบว่า สมาชิกกลุ่มให้ ความสนใจเป็ น
อย่างมาก สังเกตได้ จากการตังใจอ่
้ านใบความรู้ สอบถามเพิ่มเติมถึงระดับขันทางจริ
้
ยธรรมในช่วง
อายุต่าง ๆ และกล่าวว่าไม่เคยรู้ มาก่อน ว่าเรื่ องจริ ยธรรมมีระดับขันที
้ ่แตกต่างกันออกไป รวมถึง
แสดงความคิดเห็นร่วมกันว่า สมาชิกกลุม่ ควรจะอยูใ่ นระดับขันทางจริ
้
ยธรรมระดับไหน
ในช่วงยุตกิ ลุม่ ผู้วิจยั เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มสอบถามข้ อสงสัยจากการเข้ า
ร่วมกลุม่ ฝึ กอบรมในครัง้ นี ้ พบว่า สมาชิกกลุม่ มีความสนใจ และต้ องการให้ เกิดความเปลี่ยนแปลง
หรื อพัฒนาระดับขัน้ ทางจริ ยธรรมของตนเองให้ มีค วามเหมาะสมเพื่อนาไปใช้ ในการเสริ มสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษา โดยการถามถึงแนวทางการเสริ มสร้ างที่สามารถทาได้ จริ ง และแสดง
ความคิด เห็ น ร่ ว มกัน ที่ ท าให้ เข้ า ใจได้ ว่ า สมาชิ ก กลุ่ม เข้ า ใจความหมาย องค์ ป ระกอบ และ
ความสาคัญของการมีความซื่อตรงทางการศึกษา รวมถึงเข้ าใจในประโยชน์ของการเข้ าร่ วมกลุ่ม
ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา ตลอดจนเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ ข้ อตกลงของกลุ่ม
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โครงสร้ างของกลุ่ม กาหนดการ และรู ปแบบ วิธีการที่จะนามาใช้ ในการดาเนินกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ
เสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมกัน
ครัง้ ที่ 2 การเสริมสร้ างจริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์
ในการเริ่มต้ นกลุม่ พบว่า สมาชิกกลุม่ มีความกระตือรื อร้ นในการเข้ าร่วมกลุ่ม
ฝึ กอบรมครัง้ ที่ 2 สังเกตได้ จาก การเข้ าร่ วมกลุ่มตรงต่อเวลา เตรี ยมความพร้ อมด้ วยการปิ ดโทรศัพท์
เก็บกระเป๋ าเรี ยบร้ อยก่อนจะถึงเวลาเริ่ มต้ นกลุ่ม ยิ ้มแย้ มแจ่มใส และสอบถามถึงกิจกรรมที่ต้องทา
ในกลุ่มครัง้ นี ้ด้ วยความกระตือรื อร้ น เมื่อผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มแสดงความคิ ดเห็นร่ วมกันถึงความ
จาเป็ นของการมีความซื่อสัตย์ทางการศึกษาและการดาเนินชีวิต พบว่า สมาชิกกลุ่มแสดงความ
คิดเห็นอย่างมุ่งมัน่ มีความพยายามในการตอบคาถาม มีการปรึ กษาหารื อกันภายในกลุ่ม และ
แสดงท่าทียอมรับความคิดเห็นที่เหมือนหรื อแตกต่างของสมาชิกคนอื่น ด้ วยการพยักหน้ า ตังใจฟั
้ ง
สบตาผู้พูด และพูดแสดงการยอมรับ และเมื่อผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มทากิจกรรม “ทา(ไม่)ได้ ” โดยให้
สมาชิกกลุ่มเขียนตัวหนังสือที่กาหนดไว้ ด้วยมือข้ างที่ไม่ถนัด ภายในเวลาที่กาหนด พบว่า สมาชิก
กลุ่มตังใจท
้ าใบงาน สังเกตได้ จาก ไม่มีสมาชิกคนไหนลงมือเขียนตัวหนัง สือในทันที แต่ใช้ การจับ
ปากกาอย่างระมัดระวังและเขียนด้ วยท่าทีตงใจ
ั ้ มีสมาชิก 1-2 คนที่แสดงท่าทีตงึ เครี ยด และเริ่ ม
เขียนช้ ากว่าสมาชิกคนอื่น จากนันผู
้ ้ วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มบอกความรู้สึกของตนเอง ก่อนเขียน ขณะเขียน
และหลังจากเขี ยนเสร็ จ ให้ สมาชิ กคนอื่ นฟั ง พบว่า สมาชิ กกลุ่มแสดงความคิ ดเห็ น อย่า งตัง้ ใจ
โดยสมาชิกผู้ฟัง ได้ แสดงความเห็นอกเห็นใจและแสดงการยอมรับแก่สมาชิกผู้ที่มี ความตึงเครี ยด
เพราะกังวลว่าจะเขียนได้ ไม่สวย และร่ วมรับรู้ ความรู้สึกของสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ เมื่อต้ องตกอยู่
ภายใต้ สถานการณ์เดียวกัน ตลอดจนให้ กาลังใจกันและกันเมื่อต้ องทาในสิ่งที่คิดว่ายาก และต้ อง
ใช้ ความพยายามมากกว่าปกติ
เมื่อผู้วิจัยอธิ บายถึง พฤติกรรมที่เป็ นความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษา พบว่า
สมาชิกกลุ่มมีความพยายามในการตอบคาถามในแบบบันทึกสถานการณ์ ความไม่ซื่อสัตย์ทาง
การศึกษาที่เคยเผชิญ และเรี ยงลาดับความรุนแรงพร้ อมทังอภิ
้ ปรายเพื่อโต้ แย้ งทางความคิดร่วมกัน
อย่างตัง้ ใจ สังเกตได้ จากการให้ ข้อคิดเห็นของสมาชิกที่เป็ นไปในทางสร้ างสรรค์ มีความพยายาม
ในการถามคาถามที่ตนสงสัย ด้ วยภาษาที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ ภายใต้ บรรยากาศของ
ความอบอุ่น เป็ นมิตร จากนัน้ ผู้วิจัย ใช้ เทคนิคการหยุดยัง้ พฤติกรรมที่ ไ ม่เหมาะสม (Stopping
Inappropriate Behavior) ด้ วยการพูดกับตนเองในทางบวก (Positive self-talk) แทนที่จะพูดกับ
ตนเองในทางลบ (Negative self-talk) ในเรื่ อ งของพฤติ ก รรมที่ ดี ในด้ านการเรี ยนการสอบ
โดยผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มจับคู่กันแต่งประโยคการพูดกับตนเองในทางบวก (Positive self-talk)
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เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็ นความซื่อสัตย์ในการเรี ยนและการสอบ และนาเสนอให้ สมาชิกคนอื่นฟั ง
จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มมีปฏิสมั พันธ์ ในทางบวกซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน
ในการฝึ กฝนให้ สมาชิกเกิดความคุ้นเคยในการพูดกับตนเองในทางบวกเพื่อหยุดยังพฤติ
้
กรรมที่
เป็ นความไม่ซื่อตรงทางการศึกษา มีการกล่าวชมเชย ในคาพูดหรื อวิธีคิดที่ดีและควรนาไปปรับใช้
มีการกล่าวให้ กาลังใจสมาชิกกลุ่มในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพัฒนาความซื่อสัตย์ให้ เกิดขึ ้นได้
ด้ วยตนเอง
ในช่วงยุติกลุ่ม ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มพูดถึงจริ ยธรรม คุณธรรม หรื อคติประจาใจ
ที่สมาชิกยึดถือเป็ นต้ นแบบในด้ านการศึกษา และช่วยกันสรุ ปถึงวิธีการสร้ างพฤติกรรมความซื่อสัตย์
ทางการศึกษาให้ เกิดขึ ้นในตนเอง พบว่า สมาชิกมีความกระตือรื อร้ น และมีความพยายามอย่าง
มุ่งมัน่ ในการพูดถึงคติประจาใจของตน มีการแสดงความคิดเห็นโดยสามารถบอกถึงวิธีการสร้ าง
พฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางการศึกษาให้ เกิดขึ ้นในตนเอง และมีความมุง่ มัน่ ใส่ใจในการนาแนวทาง
สร้ างความซื่ อสัตย์ ไปใช้ นอกกลุ่มฝึ กอบรม ด้ วยการถามค าถามเพื่ อความชัดเจนและบอกถึ ง วิ ธี
นาความรู้ที่ได้ ไปใช้ นอกกลุม่ ฝึ กอบรม ด้ วยท่าทีมงุ่ มัน่ ยิ ้มแย้ ม และให้ กาลังใจซึง่ กันและกัน
ครัง้ ที่ 3 การเสริมสร้ างหิริโอตัปปะ
ในการเริ่ มต้ นกลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรื อร้ น และตังใจในการ
้
เข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรม สังเกตได้ จากการเข้ าร่วมกลุ่มตรงต่อเวลา ทักทายสมาชิกกลุ่มด้ วยความยิ ้มแย้ ม
แจ่มใส มีความพยายามในการร่วมกันทบทวนถึงเนื ้อหาของการพัฒนาความซื่อสัตย์ทางการศึกษา
และการพูดกับตนเองในทางบวกจากการฝึ กอรมในครัง้ ก่อน
เมื่อผู้วิจัยถามว่ารู้ จกั หิริโอตัปปะหรื อไม่ พบว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนตอบว่า
ไม่ร้ ู จัก และมีท่าทีสงสัย สังเกตได้ จาก สีหน้ าท่าทาง การส่วยหน้ า ขมวดคิ ้ว และการพูดคุยกับ
เพื่อนข้ าง ๆ เกี่ยวกับหิริโอตัปปะ ผู้วิจยั จึงอธิบายความหมายของหิริโอตัปปะ ในใบความรู้ที่ 4 ว่า
หิริโอตัปปะ คือ การละอายและเกรงกลัวต่อบาปหรื อผลของการกระทาผิด ประกอบด้ วย หิริ คือ
การละอายต่อบาป ประกอบด้ ว ยความละอายต่อ การคิดชั่ว พูด ชั่ว ท าชั่ว และ โอตัป ปะ คื อ
การเกรงกลัวต่อผลหรื อภัยของบาปที่ได้ กระทา หมายถึง เกรงภัยของการคิดชัว่ พูดชัว่ และทาชัว่
ว่าจะมาถึงตน จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความเข้ าใจมากขึ ้น ด้ วยการแสดง
ท่าที พยัก หน้ า พูดตอบรั บ ในสิ่ ง ที่ ผ้ ูวิ จัย อธิ บาย และพยายามตอบคาถามในการระดมสมอง
เพื่อหาคาตอบว่าเหตุผลอะไรบ้ าง ที่ทาให้ คนเราแสดงพฤติกรรมที่ดี ที่ถกู ต้ อง ที่เป็ นความซื่อสัตย์
และซื่อตรงทางการศึกษา ด้ วยท่าทีที่ตงใจ
ั ้ สามัคคีและให้ ความร่ วมมือกันภายในกลุ่ม มีการให้
ความช่วยเหลือ ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง และให้ ข้อเสนอแนะเชิงสร้ างสรคค์ภายในกลุม่
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จากนัน้ ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคทางจิตวิทยา คือ การประมินตนเอง โดยให้ สมาชิก
กลุ่มทาแบบวิเคราะห์ตนเองด้ านหิริโอตัปปะ (ใบงานที่ 5) จากนันผู
้ ้ วิจยั แปลผลคะแนน เพื่อให้
สมาชิ กได้ ตรวจสอบและตระหนักรู้ ว่าตนเองมี หิริโอตัปปะ ที่ เอื อ้ ต่อการแสดงพฤติกรรมที่ เป็ น
ความซื่อสัตย์ทางการศึกษาอยู่ในระดับ พร้ อมทังให้
้ สมาชิกกลุ่มรายงานผลคะแนนของตน ผู้วิจยั
สรุปให้ สมาชิกกลุ่มทราบเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ทาให้ คนเรามีหิริโอตัปปะในตนเองนัน่ คือ 1) เกรงจะ
ทาให้ วงศ์ตระกูลเสียชื่อเสียง 2) เกิดความอับอายต่อผู้มีอายุอ่อนกว่า 3) เกรงคาติฉินนินทาว่าเป็ น
คนไม่มีฝีมือในการทาความดี และ 4) กลัวคนดูหมิ่นดูแคลนว่าเราก็มีความรู้ความสามารถ แต่ไม่
สามารถทาความดีได้ จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มให้ ความสนใจและมีความตังใจ
้
ในการทาแบบวิเคราะห์หิริโอตัปปะ ด้ วยการไม่พดู คุยกับสมาชิกคนอื่นในขณะที่ทาแบบวิเคราะห์
ตังใจฟั
้ งการแปลผลคะแนน และใช้ การถามอย่างสนใจเพื่อให้ ได้ คาตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่
คนเรามีหิริโอตัปปะ จากนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ เทคนิคการจินตนาการด้ านอารมณ์และเหตุผล โดยให้ สมาชิก
กลุ่ม จิ นตนาการถึง วันที่ ทุกคนไม่มี หิริโอตัปปะทางด้ านการศึกษาอี กแล้ ว สมาชิ กกลุ่ม จะรู้ สึก
อย่างไร และจินตนาการในสิ่งตรงกันข้ ามคือถ้ าทุกคนมีหิริโอตัปปะ และประพฤติปฏิบตั ิทางด้ าน
การศึกษาในสิ่งที่ดี สมาชิกกลุม่ จะรู้สกึ อย่างไร เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มเข้ าใจถึงความรู้สึก ที่เกิดขึ ้นและ
ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็ นของการมีหิริโอตัปปะทางด้ านการศึกษา แล้ วให้ สมาชิก
แต่ละคนแลกเปลี่ยนให้ สมาชิกกลุ่มได้ ฟัง โดยผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่ม สังเกตอารมณ์ ความรู้สึกของ
ผู้เล่า และแสดงท่าทางใส่ใจในคาพูดของผู้เล่า รวมทังยอมรั
้
บในวิธีคิดหรื อความรู้ สึกของสมาชิก
คนอื่นที่อาจแตกต่างออกไปจากความคิดความรู้สึกของตนเอง อย่างไม่มีเงื่อนไข จากการสังเกต
ผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุม่ สนใจและตังใจฟั
้ งในสิ่งที่สมาชิกคนอื่นอธิบาย มีท่าทีให้ การยอมรับ เข้ าใจใน
ความสาคัญของการมีหิริโอตัปปะ และร่วมรับรู้ความรู้สึกของทุกคน ดังที่สมาชิกกลุม่ คนหนึง่ ว่า
“ถ้าถึงวันหนึ่งคนในมหาวิ ทยาลัยหรื อในโลกนี ้ไม่มีหิริโอตัปปะ สังคมก็คงจะ
เลวร้ ายมาก คุณค่ าของงานวิ ชาการหรื อคุณค่ าของความเป็ นมนุษย์ ก็ คงจะถู ก
ทาลายให้หมดไป”(สมาชิ กกลุ่มคนที ่ 7, แบบบันทึกการสังเกต, 11 มกราคม 2562)
จากนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ เทคนิควิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา คือ การใช้ สถานการณ์
จาลอง โดยให้ สมาชิก ลุ่มจาลองเหตุการณ์ที่เป็ นความไม่ซื่อตรงทางการศึกษา (ใบงานที่ 6) และ
ผู้ วิ จัย ใช้ เทคนิ ค บทบาทสมมติ โดยให้ สมาชิ ก แต่ ล ะคนแสดงบทบาทสมมติ เ ป็ นผู้ ที่ อ ยู่ ใ น
สถานการณ์ดงั กล่าว และแสดงพฤติกรรมตอบโต้ ตอ่ สถานการณ์นนทั
ั ้ งในรู
้ ปแบบของการยอมรับ
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และการปฏิเสธ จากการสังเกตผู้วิจยั พบว่า สมาชิกลุ่มให้ ความร่วมมือในการแสดงบทบาทสมมติ
เป็ นอย่างดี สมาชิกบางคนอาจมีการเขินอายบ้ าง แต่เพื่อนสมาชิกกลุ่มจะให้ กาลังใจให้ สามารถ
แสดงต่อจนจบได้ ในระหว่างการแสดง สมาชิกกลุ่มแสดงบทบาทสมมติด้วยท่าทีที่สนุกสนาน
มีท่าทีผ่อนคลาย ยิม้ แย้ ม เมื่อสิน้ สุดการแสดงบทบาทสมมติตามสถาณการณ์จาลอง ผู้วิจัยให้
สมาชิกกลุ่มแต่ละคนบอกถึงความรู้ สึกและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมเช่นนัน้
และร่วมสรุปแนวทางวิธีการตอบโต้ หากต้ องพบกับสถานการณ์ในลักษณะเช่นนัน้ ซึ่งสมาชิกกลุ่ม
มีความพยายามในการเรี ยนรู้วิธีการและเหตุผลในการแสดงออกของสมาชิกกลุ่มคนอื่น และมีการ
ให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหากต้ องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนัน้
ในช่ ว งยุ ติ ก ลุ่ ม ผู้ วิ จัย ให้ สมาชิ ก กลุ่ ม ร่ ว มกั น สรุ ป ความรู้ สึ ก และวิ ธี คิ ด
แบบหิริโอตัปปะ ที่นามาสู่การแสดงพฤติกรรมที่เป็ นความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
ทางด้ านการศึกษา ตลอดจนสิ่งที่คาดว่าสมาชิกกลุม่ จะนาไปใช้ ประโยชน์นอกกลุม่ และในชีวิตประจาวัน
จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกมองเห็นประโยชน์และความสาคัญของการมีหิริโอตัปปะ
มีความสามารถแสดงพฤติกรรมที่บง่ บอกถึงการมีหิริโอตตัปปะได้ อย่างเหมาะสม มีความตังใจใน
้
การเสนอแนะ ให้ ข้อมูลและวิธีการรับมือ นอกจากนี ้สมาชิกลุ่มยังตังใจที
้ ่จะนาแนวทางจากคนอื่น
ไปปรับใช้ ในชีวิตของตนเองทังในด้
้ านการศึกษาและการดาเนินชีวิตประจาวัน
ครัง้ ที่ 4 การเสริมสร้ างการปฏิบัตติ ามระเบียบ
ในการเริ่ ม ต้ นกลุ่ม พบว่า สมาชิ กกลุ่ม มี ความพร้ อมและกระตือ รื อ ร้ นใน
การเข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรบ สังเกตจาก การตรงต่อเวลา การปิ ดโทรศัพท์ และเตรี ยมเก็บอุปกรณ์
ทุกอย่างไว้ บริเวณที่เก็บของ เมื่อเริ่มต้ นกลุม่ ผู้วิจยั กล่าวทักทาย พูดคุยเรื่ องทัว่ ไป และทบทวนเรื่ อง
หิริโอตัปปะกับแนวทางการพัฒนาที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรมในครัง้ ที่ผ่านมา จากนัน้
ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุม่ ผู้ที่เต็มใจเปิ ดเผยประสบการณ์ของตน เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้ อง
กับการกระทาผิดกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า เริ่ มแรกสมาชิก
ยังไม่กล้ าเปิ ดเผยประสบการณ์ของตนเอง แต่เมื่อผู้วิจยั กล่าวยา้ ถึงเรื่ องของการรักษาความลับ
ภายในกลุ่มที่เป็ นข้ อตกลงร่ วมกันของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มมีท่าทีที่ผ่อนคลายลง และสมาชิกกลุ่ม
จานวน 3 คน ยินดีที่จะเล่าเรื่ องของตนเอง จากนันผู
้ ้ วิจยั เชื่อมโยงว่าคนเราอาจทาในสิ่งที่ผิดต่อกฎ
หรื อระเบียบของมหาวิทยาลัยได้ ทงอย่
ั ้ างตังใจและไม่
้
ตงใจ
ั ้ อาจเป็ นเพราะการไม่ร้ ู หรื อไม่ตระหนัก
ถึงผลเสียที่จะตามมาจากการกระทานัน้ เพื่อกระตุ้นให้ สมาชิกกลุ่มได้ เห็นถึงคุณค่าของการปฏิบตั ิ
ตนตามกฎระเบียบเพื่อเป็ นการยกระดับทางความคิดของตน
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ผู้วิจยั ใช้ เทคนิควิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ด้ วยกิจกรรม เกม “การประมูลค่านิยม”
(Values Auction) และให้ สมาชิกกลุ่มอภิปรายร่วมกันเพื่อเป็ นการสารวจว่าสมาชิกกลุ่มแต่ละคน
มีคา่ นิยมของตนอย่างไร และให้ ความสาคัญแก่คา่ นิยมนันอย่
้ างไร จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า
สมาชิ กกลุ่ม ให้ ความร่ วมมืออย่างดีในการทากิ จกรรม และมี ความกระตือรื อร้ นในการประมูล
ค่านิยมที่ตนเองต้ องการ และตังใจฟั
้ งเมื่อสมาชิกกลุ่มคนอื่นบอกเล่าถึงการให้ ความสาคัญกับ
ค่านิยมที่แตกต่างกัน ด้ วยท่าที ที่เหมาะสม และให้ การยอมรั บสมาชิกคนอื่ นอย่างไม่มีเงื่ อนไข
จากนัน้ ผู้วิจัยให้ ส มาชิกกลุ่มแลกเปลี่ ยนค่านิยมที่เกี่ ยวข้ องกับการปฏิ บตั ิตามกฎระเบีย บทาง
การศึกษา การกระทาผิดต่อกฎระเบียบนันและวิ
้
ธีการแก้ ไข พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรื อร้ น
ในการแลกเปลี่ ย นความคิด เห็น ซึ่ง กัน และกัน ตัง้ ใจฟั ง เพื่ อสมาชิ ก คนอื่ น เล่า เรื่ อ งราว มี ท่า ที
การตอบรับที่เหมาะสม ให้ การยอมรับในความคิดของสมาชิกคนอื่นที่แตกต่างไปจากตน และให้
กาลั ง ใจแก่ ส มาชิ ก กลุ่ ม คนอื่ น จากนั น้ ผู้ วิ จ ั ย อธิ บ าย ทฤษฎี A-B-Cs และการโต้ แย้ งความคิด
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มตระหนักถึงความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจกระทาผิดด้ านการศึกษา และให้ ข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งกฎระเบี ย บด้ าน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย พบว่า สมาชิกกลุ่มให้ ความสนใจในการเรี ยนรู้เรื่ องความคิดความเชื่อ
ที่ไม่สมเหตุสมผล สังเกตได้ จาก ความพยายามในการตอบคาถามและถามคาถามเพื่อความเข้ าใจ
ที่มากขึ ้น การตังใจอ่
้ านใบความรู้ ที่ 6 และตังใจท
้ ากิจกรรมในสถานการณ์จาลอง (ใบงานที่ 8)
เพื่อวิเคราะห์และโต้ แย้ งทัง้ ทางบวกและทางลบต่อสถานการณ์ จาลองนัน้ นอกจากนัน้ สมาชิก
กลุ่มยังมีความกระตือรื อร้ นในการร่ วมแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อนาความรู้
เรื่ องการโต้ แย้ งความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ไปปรับใช้ ในการดาเนินชีวิตด้ านการศึกษา
และการใช้ ชีวิตประจาวัน สังเกตได้ จากสมาชิกกลุ่มทุกคนมีความพร้ อมที่จะแสดงความคิดเห็น
ของตนโดยไม่ปฏิเสธที่จะให้ ความคิดเห็นก่อนหรื อหลัง แสดงการตอบสนองด้ วยท่าทีที่เหมาะสม
เมื่อสมาชิกกลุม่ คนอื่นแสดงความคิดเห็น มีการให้ ข้อเสนอแนะ ข้ อมูล และให้ กาลังใจ
ในช่ว งยุติก ลุ่ม ผู้วิจัย ให้ ส มาชิ ก กลุ่ม ร่ ว มกัน ทบทวนวิ ธี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ความคิ ด ความเชื่ อ ให้ สมเหตุส มผล จากการสัง เกตของผู้ วิ จัย พบว่ า สมาชิ ก กลุ่ม มี ค วาม
กระตือรื อร้ นในการทากิจกรรม ตระหนักรู้ถึงความสาคัญและสามารถปฏิบตั ิตนได้ ตามกฎ ระเบียบ
รวมทังสมาชิ
้
กกลุ่มสามารถบอกวิธีการเปลี่ยนแปลง และการแผ่ขยายแนวคิดหรื อวิธีการนี ้ไปยัง
บุคคลใกล้ ตวั เพื่อให้ มีความคิดความเชื่อที่เหมาะสมและส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่ถกู ต้ องตาม
กฎระเบียบทางการศึกษา นอกจากนี ้ยังมีการให้ ข้อเสนอแนะ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติม และให้ กาลังใจกับสมาชิก
กลุม่ ทุกคน
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ครัง้ ที่ 5 การเสริมสร้ างการยึดมั่นในความถูกต้ อง
ในการเริ่ มต้ นกลุ่ม พบว่า สมาชิกมีการเตรี ยมพร้ อมตนเองก่อนเข้ าร่ วมกลุ่ม
ฝึ กอบรม ด้ วยการเข้ าร่ วมกลุ่มอย่างตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพเหมาะสม มีความกระตือรื อร้ น
ยิม้ แย้ ม แจ่ม ใสทักทายสมาชิ ก กลุ่ม นอกจากนี ส้ มาชิ ก กลุ่ม ยัง มี ความพยายามในการร่ วมกัน
ทบทวนข้ อตกลง หรื อกฎ ระเบียบด้ านการศึกษา และทฤษฎี A-B-C ที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมกลุ่ม
ฝึ กอบรมในครัง้ ที่ผ่านมา จากนันผู
้ ้ วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มสารวจความคิดความเชื่อของตนเองที่มีต่อ
การศึกษา เพื่อให้ มองเห็นทัศนคติของตน แล้ วเปิ ดคลิปวิดิทศั น์ให้ สมาชิกกลุ่มได้ ชม จากการสังเกต
ของผู้วิจัย พบว่า สมาชิ กกลุ่ม ให้ ความสนใจในการทากิ จกรรม สัง เกตจาก ความพยายามใน
การแสดงความคิดเห็นเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับประโยค “ใคร ๆ ก็ทากัน”
มีการร่วมแบ่งปั นประสบการณ์ด้วยความกระตือรื อร้ น และให้ การยอมรับในเรื่ องราวของสมาชิกกลุ่ม
อย่างไม่มีเงื่อนไข
ผู้วิจยั ถามสมาชิกกลุ่มเรื่ องปั ญหาด้ านการศึกษาที่มีอยู่ของแต่ละคน โดยใช้
เทคนิคคาถามปาฏิหารย์ เพื่อกระตุ้นให้ สมาชิกกลุ่มเปิ ดใจยอมรับและเข้ าใจในตนเองอย่างแท้ จริ ง
โดยผู้วิจยั ถามสมาชิกกลุ่มว่า “ถ้ าพรุ่ งนี ้เช้ า มีปาฏิหารย์เกิดขึ ้น ปั ญหาทางด้ านการศึกษาของเรา
ที่มีอยู่ เกิดอันตรธานหายไปในข้ ามคืน สมาชิ กกลุ่มจะรู้ ได้ อย่างไรว่าปั ญหานัน้ ได้ หมดไปแล้ ว
และจะมีอะไรแตกต่างไปจากเดิม ” จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มให้ ความร่วมมือ
และให้ ความสนใจในการทากิจกรรมอย่างดี สังเกตได้ จากการหลับตา และจินตนาการถึงสิ่งที่
ผู้วิจยั ถาม ด้ วยสีหน้ าที่มีรอยยิ ้ม และท่าทางที่พึงพอใจ ความกระตือรื อร้ นในการบอกเล่าเรื่ องราว
ให้ สมาชิกกลุ่ม ฟั ง และความพยายามในการให้ ข้อมูลย้ อนกลับอย่างสร้ างสรรค์ จากนัน้ ผู้วิจัย
ให้ สมาชิกกลุ่มเขียน “สิ่งสาคัญที่สดุ ในชีวิต 5 สิ่ง ที่ มี ค วามหมายต่ อ ชี วิ ต และควรต้ องยึดมัน่
เพื่ อ ความถู ก ต้ องในด้ านการศึ ก ษา” พบว่า สมาชิกกลุ่มใช้ ความมุ่งมัน่ และตังใจในการเขี
้
ยน
สังเกตจาก ไม่มีการพูดคุยกันในขณะที่เขียนคาตอบ มีท่าทางใช้ ความคิด และอ่านทบทวนในสิ่งที่
ตนเองเขียน สมาชิกกลุ่มใช้ ความพยายามในการอธิ บายเหตุผลของการเลือกสิ่งสาคัญของตน
ให้ กลุม่ รับรู้ โดยผู้วิจยั อธิบายเพิ่มเติมว่า คนเรามีอิสระในการเลือกและตัดสินใจให้ ความสาคัญกับ
สิ่งใดสิ่งหนึง่ รวมไปถึงการเลือกที่จะยึดมัน่ ในความถูกต้ องทางด้ านการศึกษา สิ่งที่เราเลือกจะเป็ น
สิ่งสะท้ อนตัวตน วิธีคดิ การให้ ความหมายของชีวิต และสะท้ อนให้ เห็นถึงคุณค่าที่สมาชิกกลุ่มมีอยู่
ในตนเอง สังเกตได้ ว่า สมาชิกกลุ่มให้ ความสนใจ ให้ การตอบรับในท่าทีที่เหมาะสม โดยใช้ การฟั ง
อย่างตังใจ
้ พยักหน้ า สบตา และยอมรับในการตัดสินใจเลือกของเพื่อนสมาชิกอย่างไม่มีเงื่อนไข
รวมถึงมีความกระตือรื อร้ นในการจับคู่ทากิจกรรมด้ วยการหาวิธีการพูดหรื อการแสดงออกอย่าง
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ยึดมัน่ ในความถูกต้ องเพื่อตอบโต้ ตอ่ สถานการณ์จาลองที่ ผ้ วู ิจยั กาหนดให้ (ใบงานที่ 10) สังเกตได้ ว่า
สมาชิกมีความพยายามในการให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่คกู่ ิจกรรมของตนในเชิงสร้ างสรรค์ ไม่พดู ในสิ่งที่
ท าร้ ายความรู้ สึก เพื่ อ น โดยพูด ถึ ง ในสิ่ ง ที่ ดี ก่ อ นแล้ ว จึง พูด ถึ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ งส่ง เสริ ม ให้ เ ข้ ม แข็ ง ขึ น้
ด้ วยท่าทางและน ้าเสียงที่เป็ นมิตร มีความจริงใจ และรับฟั งอย่างเห็นอกเห็นใจ
ในช่ว งยุติกลุ่ม ผู้วิจัย ให้ ส มาชิ กกลุ่ม ร่ วมกัน สรุ ปข้ อ คิดที่ ไ ด้ และแนวทาง
การนาไปใช้ ในด้ านการศึกษาและในการใช้ ชีวิตประจาวัน จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิก
กลุ่มสามารถเปิ ดเผยได้ ถึงความตังใจในการปฏิ
้
บตั ิที่ยึดมัน่ ในความถูกต้ องของตน มีความพยายาม
ในการแสดงความคิด เห็ น มี ก ารให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ส มาชิ ก กลุ่ม เพื่ อ ให้ น าไปปรั บ ใช้ ไ ด้ ดี ขึ น้
แต่มีสมาชิก 1 คน มีท่าทางกังวลโดยให้ เหตุผลว่า การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง บางครัง้ บางสถานการณ์
ก็อาจมีความเสี่ยง และอาจทาไม่ได้ ผลอย่างที่ตงใจไว้
ั้
ผู้วิจยั จึงขอให้ สมาชิกกลุ่มให้ ความสาคัญ
กับวัตถุประสงค์และความตัง้ ใจ ผลที่ไ ด้ ถือเป็ นประโยชน์ที่ตามมา สมาชิกกลุ่ม ที่นั่งใกล้ เพื่อน
สั ม ผั ส มื อ เพื่ อ ให้ กาลั ง ใจ จากนั น้ สมาชิกกลุม่ 1 คน อาสาสมั ค รอ่ า นพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในตอนท้ ายใบความรู้ที่ 7 เพื่อเป็ นการเน้ น
ย า้ เรื่ อ งของการยึด มั่น ในความถูก ต้ อ ง สมาชิ ก ให้ ค วามสนใจ ซาบซึง้ และเกิ ด ก าลัง ใจที่ จ ะ
พัฒนาการยึดมัน่ ในความถูกต้ องของตนเอง สังเกตได้ จากสีหน้ าท่าทาง และการที่ทกุ คนยกมือไหว้
หลังจากที่อาสาสมัครอ่านพระบรมราโชวาทจบ
ครัง้ ที่ 6 การเสริมสร้ างความรับผิดชอบ
ในการเริ่ ม ต้ น กลุ่ม พบว่า สมาชิ กกลุ่ม มี ความกระตื อรื อ ร้ น และตัง้ ใจใน
การเข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรม สังเกตได้ จากการเข้ าร่วมกลุม่ ตรงต่อเวลา ยิ ้มแย้ มแจ่มใสทักทายสมาชิก
กลุ่ม นอกจากนีส้ มาชิกกลุ่มยัง มีความพยายามในการร่ วมกันทบทวนเนื อ้ หาของการยึดมั่นใน
ความถูก ต้ อ งที่ ไ ด้ รั บ จากการเข้ า ร่ ว มกลุ่ม ฝึ กอบรมในครั ง้ ที่ ผ่า นมา จากนัน้ ผู้วิ จัย ใช้ เ ทคนิ ค
ทางจิตวิทยา คือ การประมินตนเอง โดยให้ สมาชิกกลุ่มทาแบบวิเคราะห์ตนเองด้ านความรับผิดชอบ
ทางการศึกษา (ใบงานที่ 11) เมื่อสรุปผลการประเมินแล้ วให้ สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนกันถึงเหตุผลที่
ให้ ความสาคัญกับความรับผิดชอบแต่ละเรื่ องในระดับที่ต่างกัน จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า
สมาชิกกลุ่มให้ ความสนใจและมีความตังใจในการท
้
าแบบวิเคราะห์ตนเองด้ านความรับผิดชอบ
ทางการศึกษา ด้ วยการไม่พดู คุยกับสมาชิกคนอื่นในขณะที่ทาแบบวิเคราะห์ ตังใจแปลผลคะแนน
้
ใช้ การฟั ง อย่างตังใจในขณะที
้
่ ส มาชิ กกลุ่ม คนอื่ นอธิ บาย และใช้ การถามอย่างสนใจเพื่ อให้ ไ ด้
คาตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่เราให้ ความสาคัญกับความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป
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ผู้วิ จัย ให้ ส มาชิ ก กลุ่ม เล่ า ให้ ทุก คนฟั ง เรื่ อ งเป้ าหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ เรื่ อ ง
การศึกษาในระยะสัน้ ระยะยาว และอุปสรรคในการไปให้ ถึงเป้าหมายนัน้ จากการสัง เกตของ
ผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุม่ มีความพยายามในการเล่าเรื่ องด้ วยความกระตือรื อร้ น ด้ วยการที่สมาชิก
กลุ่มทุกคนใช้ เวลาประมาณ 1-2 นาที ในการเตรี ยมเรื่ องที่จะเล่าและจดเป็ นหัวข้ อไว้ ในกระดาษ
จากนัน้ ผู้วิจัยใช้ เทคนิคการสอน (Teaching) เรื่ องระบบ WDEP เพื่ อ ให้ สมาชิ ก กลุ่ ม นามา
ประยุกต์ใช้ ในการวางแผนเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบด้ วยตนเอง สมาชิกกลุ่มให้ ความสนใจใน
การเรี ยนรู้เรื่ องระบบ WDEP เป็ นอย่างมาก สังเกตได้ จาก การใช้ ความร่วมมือในการหาวิธีจดั การ
กับปั ญหาที่สมาชิกผู้เป็ นอาสาสมัครเล่าให้ กลุ่มฟั ง การใช้ ความพยายามเพื่อเสนอแนะแนวทาง
และให้ ข้อมูลเพิ่มเติม รวมทังมี
้ ความกระตือรื อร้ นในการระบุความตังใจของตนในแบบฟอร์
้
มระบบ
WDEP (ใบงานที่ 12) สังเกตได้ จาก ท่าทีที่ตงใจ
ั ้ สมาชิกกลุ่ม บางคนใช้ เวลานานในการเขี ย น
ใบงานของตน พร้ อมทังบอกว่
้
ามีหลายเรื่ องที่อยากวางแผน จากนันสมาชิ
้
กกลุ่มนาเสนอความตังใจ
้
ของตนเองให้ ส มาชิ กกลุ่ม คนอื่ น ฟั ง พบว่า สมาชิ ก กลุ่ม สนใจและตัง้ ใจฟั ง สิ่ ง ที่ เ พื่ อ นสมาชิ ก
นาเสนอ มีทา่ ทีจดจ่อ มีการให้ ความช่วยเหลือ ให้ ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และให้ กาลังใจ
แก่เพื่อนสมาชิกด้ วยการแสดงความรู้สกึ ผ่านภาษาท่าทางและการใช้ คาพูดอย่างถูกต้ อง เหมาะสม
ในช่ว งยุติกลุ่ม ผู้วิจัยให้ ส มาชิ กกลุ่ม ร่ วมกันสรุ ปข้ อ คิดที่ ไ ด้ และแนวทาง
การนาไปใช้ ในด้ านการศึกษาและในชีวิตประจาวัน จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่ม
มีความมุ่งมั่น ตังใจที
้ ่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ในด้ านการศึกษาของตนด้ วยความเอาใจใส่ เพื่อให้ สาเร็ จ
ตามเป้าหมายโดยไม่คานึง ถึง ประโยชน์ส่วนตัวเพี ยงอย่างเดียว สามารถบอกวิธี นาสิ่ง ที่ ไ ด้ รับ
ไปใช้ ได้ อย่างสร้ างสรรค์ มี ความกระตือรื อร้ น สามารถบอกวิธีการนาระบบ WDEP ไปประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบทางการศึกษาของตนเองได้ อย่างหลากหลาย อย่างเป็ นระบบ และ
เป็ นขันเป็
้ นตอน นอกจากนี ้สมาชิกกลุ่มยังให้ การเสนอแนะข้ อคิดเห็น และมีการตอบสนองต่อผู้อื่น
ด้ วยท่าทีที่เหมาะสมเมื่อสมาชิกกลุ่มคนอื่นแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป
ครัง้ ที่ 7 การเสริมสร้ างจิตสานึกที่ดี
ในการเริ่ มต้ นกลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มให้ ความร่ วมมือและมีความกระตือรื อร้ น
ในการทากิจกรรม ด้ วยการมาถึงสถานที่จัดกิจกรรมกลุ่มฝึ กอบรมตรงต่อเวลาเวลา แสดงท่าที
ที่ผอ่ นคลาย ยิ ้มแย้ ม บอกเล่าถึงการนาระบบ WDEP ไปใช้ และเผยแผ่ ค วามรู้ ให้ กั บ เพื่อนที่อยู่
นอกกลุม่ และให้ ความสนใจเมื่อผู้วิจยั อธิบายถึงสถานการณ์แบบกลืนไม่เข้ าคายไม่ออก หรื อที่เรี ยกว่า
Dilemma ด้ วยการตังใจฟั
้ ง และสอบถามเพิ่มเติมในข้ อสงสัย
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ผู้วิจัยให้ ส มาชิ ก กลุ่มระบุสถานการณ์ ทุจริ ตทางการศึกษาที่ เป็ นกรณี ของ
การกลืนไม่เข้ าคายไม่ออก ที่สมาชิกกลุ่มเคยพบเห็นหรื อมีส่วนร่ วม ในแบบบันทึกสถานการณ์
(ใบงานที่ 13) และรายงานผลการบันทึกให้ สมาชิกกลุ่มฟั ง จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิก
กลุ่มได้ เรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน ให้ การรับฟั งเรื่ องราวของสมาชิกคนอื่นๆด้ วยความตังใจ
้ ใช้ การแสดง
ความคิดเห็นเชิงบวก ให้ การยอมรับในทุกสถานการณ์ และการตัดสินใจของสมาชิกกลุ่มคนอื่น
อย่างไม่มีเงื่อนไข จากนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ เทคนิคการจาลองสถานการณ์ให้ สมาชิกกลุ่มเลือกสถานการณ์
ขึ ้นมา 1 สถานการณ์ และให้ สมาชิกกลุ่มผู้เป็ นเจ้ าของเรื่ องแสดงบทบาทสมมติตามเหตุการณ์นนั ้
ผู้วิจบั พบว่า สมาชิกกลุ่มให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี ด้ วยการร่ วมแสดงในบทบาทที่เพื่อนสมาชิก
กาหนดให้ โดยไม่เกี่ ยงงอน และมีความตังใจในการแสดงบทบาทตามสถานการณ์
้
นนั ้ หลังจาก
การแสดงบทบาทสมมติเสร็ จสิน้ ผู้วิจัย ใช้ เทคนิคการพูดโต้ ตอบด้ วยตนเอง โดยให้ สมาชิกกลุ่ม
แต่ละคนถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของตนที่มีตอ่ สถานการณ์จาลองนันไปยั
้ งนิ ้วหัวแม่มือทัง้ 2 ข้ าง
แล้ วให้ พดู โต้ ตอบกัน จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุม่ ให้ ความร่วมมือและกระตือรื อร้ น
ในการพูด โต้ ต อบกับ ตนเอง สั ง เกตได้ จ ากการที่ ส มาชิ ก กลุ่ม มี ค วามพยายามในการโต้ ต อบ
แสดงความคิดเห็นที่ขดั แย้ งของตนเอง มีท่าทีที่ผ่อนคลาย หัวเราะสนุกสนาน เมื่อได้ เป็ นผู้พดู และ
เมื่ อได้ เ ป็ นผู้ฟั งการพูดโต้ ตอบตนเองของสมาชิกกลุ่มคนอื่ น และมี ความพยายามในการตัง้ ใจ
เขียนสรุปพฤติกรรมที่อยากแสดงออกต่อสถานการณ์จาลอง (ใบงานที่ 14) ด้ วยการแสดงสีหน้ า
ที่ มุ่ง มั่น ตัง้ ใจ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นสมาชิ ก กลุ่ม คนอื่ น ๆ ถามถึ ง ข้ อ เสนอแนะจากผู้วิ จัย
และมีการตอบสนองด้ วยท่าทีที่เหมาะสมเมื่อมีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการนาเสนอ
แนวคิดของแต่ละคน
ในช่ว งยุติกลุ่ม ผู้วิจัยให้ ส มาชิ กกลุ่ม ร่ วมกันสรุ ปข้ อ คิดที่ ไ ด้ และแนวทาง
การนาไปใช้ ในด้ านการศึกษาและในชีวิตประจาวัน จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่ม
แสดงพฤติกรรมที่เป็ นความพยายามในด้ านการเรี ยน การสอบ และมีความพยายามในการป้องกัน
แก้ ไขปั ญหาการทุจริ ตที่เกิดขึ ้น รวมถึงสามารถบอกวิธีนาไปใช้ ได้ อย่างสร้ างสรรค์ มีความกระตือรื อร้ น
สนุกสนาน มีสีหน้ ายิ ้มแย้ ม ภายใต้ การให้ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้ วยการให้ ข้อมูลเพิ่มเติม
ให้ ข้อเสนอแนะแก่เพื่อนสมาชิก และให้ กาลังใจกันด้ วยคาพูดที่เหมาะสม
ครัง้ ที่ 8 การเสริมสร้ างการพึ่งตนเอง
ในการเริ่ มต้ นกลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มเตรี ยมพร้ อมเพื่อเข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรม
ด้ วยการเข้ าร่วมร่วมกลุม่ ตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพเหมาะสม มีความกระตือรื อร้ น ยิ ้มแย้ มแจ่มใส
ทักทายสมาชิกกลุ่ม นอกจากนี ้สมาชิกกลุ่มยังร่ วมกันทบทวนเนื ้อหาของการพัฒนาจิตสานึก ที่ดี
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ที่ ไ ด้ รั บ จากการเข้ า ร่ ว มกลุ่ม ฝึ กอบรมในครั ง้ ที่ ผ่า นมา จากนัน้ ผู้วิ จัย ให้ สมาชิ ก กลุ่ม แบ่ง กลุ่ม
ทากิจกรรม “ต้ นไม้ แห่งชีวิต ” โดยให้ สมาชิก 1 คนในแต่ละกลุ่มเป็ นผู้วาดรู ปต้ นไม้ ตามคาบอก
ของเพื่อนในกลุ่มโดยต้ องไม่บอกชื่อชนิดของต้ นไม้ ภายในเวลา 3 นาที จากการสังเกตของผู้วิจยั
พบว่า สมาชิกกลุม่ มีความกระตือรื อร้ นและมุง่ มัน่ ในการทากิจกรรม มีปฏิสมั พันธ์เชิงบวกกับเพื่อน
สมาชิ ก ในกลุ่ม ด้ ว ยสี ห น้ า ยิ ม้ แย้ ม ท่ า ทางผ่ อ นคลาย พูด จาหยอกล้ อ เพื่ อ นสมาชิ ก กลุ่ม อื่ น
โดยตลอดการทากิจกรรมนี ้สมาชิกกลุ่มทุกคนสนุกสนาน หัวเราะด้ วยความชื่นชอบในกิจกรรม
และใช้ ความพยายามในการอธิบายความรู้สึกขณะที่ไม่สามารถพึง่ พาตัวเองได้
ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มทบทวนทฤษฎี บคุ ลิกภาพ A-B-Cs (The A-B-C theory)
แล้ วใช้ เทคนิคการโต้ แย้ งความเชื่อที่ผิด โดยให้ สมาชิกกลุ่มฝึ กการโต้ แย้ งความเชื่อตามแบบฟอร์ ม
การพึง่ พาตนเอง (REBT Self-Help Form) (ใบงานที่ 16) ตามลาดับขันตอน
้
คือ ขันที
้ 1 A: อธิบาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ขันที
้ ่ 2 B: ระบุอารมณ์ทางลบที่ไม่เป็ นผลดีกบั ตนเอง ขันที
้ ่ 3 C: ระบุความคิด
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ขันที
้ ่ 4 D: ฝึ กการโต้ แย้ งความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ขันที
้ ่5
E: ระบุความคิดความเชื่อที่ดี และ ขันที
้ ่ 6 F: ระบุอารมณ์ใหม่ทางลบที่เป็ นผลดี จากการสังเกต
ของผู้วิ จัย พบว่ า สมาชิ ก มี ค วามมุ่ง มั่น ตัง้ ใจในการท ากิ จ กรรม ด้ ว ยการสนใจและตัง้ ใจฟั ง
เมื่ อผู้วิจัยอธิ บายแต่ละขัน้ ตอน สมาชิ กกลุ่มมีความพยายามในการถามเพื่ อความเข้ าใจที่ถูกต้ อง
มี การให้ ความช่ วยเหลื อ สมาชิ ก กลุ่ ม คนอื่ น ด้ ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น ให้ ก ารอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม
และให้ การเสนอแนะข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ภายใต้ บรรยากาศที่อบอุน่ เป็ นมิตร และปลอดภัย ด้ วยการให้
กาลังใจกันและกัน
ในช่วงยุตกิ ลุม่ ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มเปิ ดเผยความรู้สึกของตนเอง และสิ่งที่ได้
เรี ยนรู้จากกิจกรรม พบว่า สมาชิกกลุ่มเห็นความสาคัญและสามารถช่วยเหลือตนเองในด้ านการศึกษาได้
อีกทัง้ ยังให้ ความร่ วมมือในการทากิจกรรมเป็ นอย่างดี มีสมาชิกกลุ่มบางคนบอกว่ากิจกรรมนีม้ ี
ขันตอนที
้
่เข้ าใจยาก แต่เมื่อใช้ ความพยายามและได้ รับความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มก็ทาให้
เข้ าใจได้ มากขึ ้น เห็นได้ วา่ สมาชิกมีความเชื่อมัน่ ในกลุ่มฝึ กอบรม และกล้ าจะเปิ ดเผยความคิดเห็น
ทังในด้
้ านบวกและด้ านลบของตนด้ วยความรู้สึกปลอดภัย
ครัง้ ที่ 9 การเสริมสร้ างความภาคภูมิใจในตนเอง
ในการเริ่มต้ นกลุม่ พบว่า สมาชิกกลุม่ มีความกระตือรื อร้ นในการเข้ าร่วมกลุ่ม
ฝึ กอบรม ด้ วยการมาถึงสถานที่จดั กิจกรรมตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทากิจกรรม
ทักทายสมาชิกกลุ่มด้ วยสีหน้ ายิ ้มแย้ ม และมีความพยามยามในการช่วยกันทบทวนเนือ้ หาของ
การพึง่ ตนเองที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรมในครัง้ ที่ผ่านมา จากนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ เทคนิคการประเมิน
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ตนเอง โดยให้ สมาชิกกลุ่มทาแบบประเมินความภาคภูมิใจในตนเอง (ใบงานที่ 17) จากการสังเกต
ของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มให้ ความร่วมมือในการประเมินตนเอง และสามารถให้ ข้อมูลสาหรับ
การประเมิ น ตนเองได้ มี ท่า ที ที่ ผ่อ นคลาย สัง เกตได้ จ ากการยิ ม้ แย้ ม และพูด หยอกล้ อ เพื่ อ น
ในระหว่างทาใบงาน
ผู้วิจยั ใช้ เทคนิค “เกม” I am me. (ใบงานที่ 18) ด้ วยการให้ สมาชิกกลุ่มละ 3 คน
ทากิจกรรมด้ วยการใช้ ปากกาสีที่แตกต่างกัน ในการเลือกวง “วลี” ที่ตรงกับลักษณะของตนและ
ทาให้ ตนภาคภูมิใจ โดยเลือกทีละคนจบครบทัง้ 30 คา แล้ วเขียนลักษณะที่ตนเองเลือกไว้ ในใบงาน
แล้ วนาเสนอต่อกลุ่ม จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกมีความกระตือรื อร้ นในการทากิจกรรม
โดยพยายามที่จะมองหาและเลือกวลีที่ตนเองต้ องการอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี ้สมาชิกกลุ่มยังมี
ปฏิสมั พันธ์ เชิงบวกกับเพื่อนสมาชิก ด้ วยการแสดงท่าทีที่ผ่อนคลาย ด้ วยการพูดจาหยอกล้ อกับ
เพื่อนสมาชิกคนที่ต้องการเลือกวลีเดียวกับตน มีเสียงหัวเราะสนุกสนาน และสีหน้ ายิ ้มแย้ มตลอด
การทากิจกรรม จากนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ เทคนิคการอยู่กับความรู้ สึก ด้ วยการให้ สมาชิกกลุ่มนัง่ ในท่าที่สบาย
หลับตาให้ ร้ ู สึกผ่อ นคลาย จากนัน้ ผู้วิจัยพูด กับสมาชิ กกลุ่ม ว่า “ให้ ส มาชิ กกลุ่ม จิ นตนาการถึ ง
เรื่ องราวที่ทาให้ เราเลือก “วลี” แรกเพราะคิดว่าตรงกับลักษณะนิสยั ของเรา” โดยผู้วิจยั ให้ สมาชิก
กลุม่ สัมผัสกับความรู้สึกเป็ นสุข ทบทวนถึงเรื่ องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น หลังจากนันให้
้ สมาชิกกลุ่ม
ค่อย ๆ ลื มตา และร่ วมแบ่ง ปั นประสบการณ์ ความรู้ สึกที่ ได้ สัมผัสถึงความภาคภูมิใจในตนเอง
จากประสบการณ์ของตน จากการสังเกตผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มให้ ความร่ วมมือในการทากิจกรรม
สัง เกตได้ จ าก การนั่ง ในท่ า ที่ ผ่ อ นคลาย การหลับ ตาและมี ส มาธิ อ ยู่กั บ จิ น ตนาการของตน
นอกจากนี ้สมาชิกกลุม่ ยังใช้ ความพยายามในการบอกเล่าเพื่อแบ่งปั นประสบการณ์ความรู้สึกที่ตน
ได้ สมั ผัสให้ กบั เพื่อนสมาชิก ด้ วยการเปิ ดเผยความรู้สึกของตัวเอง มีสมาชิกกลุ่มบางคนน ้าตาไหล
ในช่วงเวลาที่เล่าเรื่ องราวของตนเอง พร้ อมทังให้
้ เหตุผลว่าเป็ นเพราะรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่เขาได้ ทา
เพื่อครอบครัว ทังนี
้ ้สมาชิกกลุ่มมีการร่ วมรับรู้ และเข้ าใจในความรู้ สึกของเพื่อนสมาชิก สังเกตได้
จากการพูดชื่นชม การให้ กาลังใจ และการสัมผัสไหล่ของสมาชิกที่ร้องไห้ อย่างอ่อนโยน จากนัน้
ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันบอกถึงการนาลักษณะของ “วลี” นันไปใช้
้
ดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาความภาคภูมิใจให้ เกิดขึ ้นในตนเอง
จากนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ เทคนิคกิจกรรม “เขียนจดหมายให้ ตวั เอง” (ใบงานที่ 19) โดยให้
สมาชิกกลุ่มเขียนจดหมายเพื่อเล่า ให้ ตนเองในอนาคตได้ อ่านถึ งคุณลักษณะในทางบวกหรื อข้ อดี
ของตนเองที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ในด้ านการศึกษา ที่นามาซึง่ ความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็ นสิ่งที่
สมาชิกพยายามที่จะรักษาข้ อดี หรื อคุณลักษณะที่ดีนนไว้
ั ้ ให้ คงอยู่ตลอดไป และให้ แลกเปลี่ยนกัน
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อ่านในกลุ่ม จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความมุ่งมั่นตังใจในการท
้
ากิจกรรม
ด้ วยการเขียนจดหมายอย่างมีสมาธิ ไม่มีการพูดคุยหยอกล้ อกัน และจดหมายหลายฉบับมีพื ้นที่
การเขียนเกื อบเต็มหน้ ากระดาษ สมาชิกกลุ่มมีการชื่นชม ให้ กาลังใจ พูดขอบคุณเพื่อนสมาชิก
สาหรับการแบ่งปั นเรื่ องราวและความรู้สึกที่ดี รวมถึงข้ อแนะนาแนวทางที่ดีที่สามารถนาไปปรับใช้
ในการดาเนินชีวิตด้ านการศึกษาด้ วยตนเองได้
ในช่ว งยุติกลุ่ม ผู้วิจัยให้ ส มาชิ กกลุ่ม ร่ วมกันสรุ ปข้ อ คิดที่ ไ ด้ และแนวทาง
การนาไปใช้ เพื่อสร้ างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้ กับตนเอง จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า
สมาชิกกลุ่มสามารถพัฒนาความภาคูมิ ใจในตนเองได้ และให้ ความร่ วมมือในการทากิจกรรม
ด้ วยการเสนอแนะแนวทางที่หลากหลาย ด้ วยท่าทางที่ม่งุ มัน่ ใส่ใจ มีความพยายามในการแสดง
ความคิดเห็น และให้ ข้อมูล ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ภายใต้ บรรยากาศของกลุ่มที่อบอุ่น จริ งใจ และ
ให้ การยอมรับแก่สมาชิกผู้ที่มีความเห็นต่างอย่างไม่มีเงื่อนไข
ครัง้ ที่ 10 การเสริมสร้ างการหยั่งรู้ ถงึ ผลในอนาคต
ในการเริ่มต้ นกลุม่ พบว่า สมาชิกกลุม่ มีความกระตือรื อร้ น และตังใจในการเข้
้
าร่วม
กลุ่ม ฝึ กอบรม สัง เกตได้ จ ากการเข้ าร่ วมกลุ่ม ตรงต่อเวลา ยิม้ แย้ ม แจ่ม ใสทักทายสมาชิ กกลุ่ม
นอกจากนี ส้ มาชิ ก กลุ่ ม ยั ง มี ค วามพยายามในการร่ ว มกั น ทบทวนเนื อ้ หาของการพั ฒ นา
ความภาคภูมิใจในตนเองที่ ไ ด้ รับจากการเข้ าร่ วมกลุ่ม ฝึ กอบรมในครั ง้ ที่ ผ่านมา จากนัน้ ผู้วิจัย
เล่าเรื่ องราวจากสถานการณ์จริ ง (ใบความรู้ ที่ 15) เป็ นเรื่ องราวจากข่าวของบุคคลที่ได้ รับผลจาก
การปฏิบตั ิตนทางการศึกษาอย่างไม่ถกู ต้ อง ซึ่งสมาชิกกลุ่มให้ ความสนใจในเรื่ องราวสถานการณ์
จริ งเป็ นอย่างมาก เห็นได้ จากการตังใจฟั
้ งอย่างจดจ่อในเนือ้ หาที่ผ้ ูวิจัยเล่า แสดงสีหน้ าท่าทาง
จริงจัง มีความพยายามในการแสดงความคิดเห็นและความรู้สกึ ที่มีตอ่ เหตุการณ์ดงั กล่าว พยายาม
ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคสถานการณ์จาลอง โดยให้ สมาชิก แบ่งกลุ่มละ 4 คนเพื่อแสดง
บทบาทสมมุติ กลุ่มละ 1 สถานการณ์ ที่ระบุไว้ ในใบงาน (ใบงานที่ 20) เรี ยงลาดับไปทีละกลุ่มจน
ครบทัง้ 3 กลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรื อร้ น และให้ ความร่วมมือในการแสดงบทบาท
สมมติ บางคนอาจแสดงการเขินอายบ้ าง แต่ก็สามารถแสดงได้ จนจบตามที่วางแผนการแสดงไว้
สมาชิกกลุ่มมีท่าทีผ่อนคลาย หัวเราะ สนุกสนาน ในระหว่างที่แสดง และชมการแสดงบทบาท
สมมติจากกลุ่มอื่น เมื่อสิน้ สุดการแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ จาลองของทุกกลุ่ม แล้ ว
ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มร่ วมอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทที่แสดงผ่านไป และบอกวิธีการรับมือหากต้ อง
เผชิญกับสถานการณ์ในลักษณะเดียวกัน ซึ่ ง สมาชิ ก กลุ่ ม มี ค วามพยายามในการแสดงความ
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คิดเห็น มีการให้ ข้อเสนอแนะ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติม และให้ การสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก
จากนัน้ ผู้วิจัยให้ สมาชิกกลุ่มจับคู่ทากิจกรรมตามบทสนทนา “สถานการณ์แห่งชีวิต” (ใบงานที่ 21)
โดยให้ แต่ละคูอ่ า่ นบทสนทนา และให้ สมาชิ ก คูอ่ ื่นเลือกตอบจุดยืนแห่งชีวิตตามที่ระบุไว้ ในการ์ ด
จุดยืนแห่งชีวิต (Life position) พบว่า สมาชิกกลุ่มทากิจกรรมด้ วยความสนุกสนาน สังเกตได้ จาก
ท่าทีผ่อนคลาย หัวเราะ ยิม้ แย้ ม ตัง้ ใจฟั ง อย่างจดจ่อ จากนัน้ ผู้วิจัยสอนเรื่ องจุดยืน แห่งชี วิต 4
ตาแหน่ง (ใบความรู้ ที่ 16) ได้ แก่ 1) I’m OK, You’re OK 2) I’m OK, You’re not OK
3) I’m not OK, You’re OK และ 4) I’m not OK, You’re not OK แล้ วให้ สมาชิกกลุ่มอภิปรายร่วมกัน
เรื่ องจุดยืนชีวิตของตนเองกับแนวโน้ มของการทาผิดกฎ ระเบียบ หรื อจริ ยธรรมด้ านการศึกษา
และผลที่จะได้ รับในอนาคตของบุคคลที่มีจุดยืน ชีวิตแตกต่างกัน จากการสังเกตุของผู้วิจยั พบว่า
สมาชิกให้ ความสนใจในเรื่ องของจุดยืนชีวิตอย่างมาก เห็นได้ จาก การตังใจฟั
้ งในสิ่งที่ผ้ วู ิจยั อธิบาย
มีทา่ ทีตื่นเต้ น แสดงอาการเห็นด้ วย โดยการพยักหน้ าและออกเสียงตอบรับเบา ๆ มีความพยายาม
ในการร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น พยายามใช้ คาถามเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่มากขึ ้น มีการขอ
ข้ อแนะนาจากผู้วิจยั ใช้ การแสดงความคิดเห็นอย่างกระตือรื อร้ น ด้ วยน ้าเสียงที่ม่งุ มัน่ ตังใจ
้ มีการให้
ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อมูลเพิ่มเติม และให้ การยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิกกลุม่
ในช่ว งยุติกลุ่ม ผู้วิจัยให้ ส มาชิ กกลุ่ม ร่ วมกันสรุ ปข้ อ คิดที่ ไ ด้ และแนวทาง
การนาไปใช้ ในด้ านการศึกษาและในชีวิตประจาวัน จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่ม
เห็นความสาคัญของการหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต และสามารถหาวิธีการในการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่าง
ถูกต้ อง รวมทังให้
้ ความร่วมมือในการทากิจกรรม สามารถรับรู้และเข้ าใจในการปรับเปลี่ยนจุดยืน
ชี วิ ต ของตนเองให้ เ หมาะสม รั บ รู้ ได้ ถึ ง อารมณ์ ความรู้ สึ ก ของตนเองและของเพื่ อ นสมาชิ ก
นอกจากนี ้ สมาชิ ก กลุ่ม ยัง มี ค วามพยายามในการตอบค าถาม และสามารถแสดงความคิ ด
ความรู้สกึ ได้ อย่างเหมาะสม
ครัง้ ที่ 11 การเสริมสร้ างการไม่ ดูดาย
ในการเริ่ มต้ นกลุ่ม พบว่า สมาชิกมีการเตรี ยมพร้ อมตนเองก่อนเข้ าร่วมกลุ่ม
ฝึ กอบรม ด้ วยการเข้ าร่วมร่วมกลุม่ อย่างตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพเหมาะสม มีความกระตือรื อร้ น
ยิม้ แย้ ม แจ่ม ใสทักทายสมาชิ ก กลุ่ม นอกจากนี ส้ มาชิ ก กลุ่ม ยัง มี ความพยายามในการร่ วมกัน
ทบทวนเนือ้ หาของการหยั่ง รู้ ถึงผลในอนาคต และจุดยื นของชี วิต ที่ ได้ รับจากการเข้ าร่ วมกลุ่ม
ฝึ กอบรมในครัง้ ที่ผ่านมา จากนันผู
้ ้ วิจยั เล่าเรื่ องราวข่าวการทุจริ ตในสังคมไทย (ใบความรู้ ที่ 17)
เป็ นข่าวที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตทังด้
้ านการศึกษาและด้ านอื่นๆในสังคม และให้ สมาชิกกลุ่มบอก
ความรู้สึกของตนที่มีตอ่ ข่าวนัน้ จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกให้ ความสนใจในเรื่ องข่าว
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การทุจริ ตในสังคมไทยอย่างมาก เห็นได้ จาก การตังใจฟั
้ งในสิ่งที่ผ้ วู ิจยั อธิบาย มีความพยายาม
ในการตอบคาถาม และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน นอกจากนันผู
้ ้ วิจยั อธิบายเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์
ที่เกิดขึ ้นว่ามีมาอย่างยาวนานในสังคม แต่ที่ยงั คงมีการทุจริ ตต่าง ๆ อยู่ถึงทุกวันก็เพราะการนิ่งดูดาย
จากคนในสังคม ผู้วิจัยถามสมาชิ กกลุ่มทุกคนว่าเข้ าใจถึง ความแตกต่างระหว่างการนิ่ง ดูดาย
กับ การวางเฉย หรื ออุเบกขา ที่เป็ นหนึ่งในพรหมวิหาร 4 หรื อไม่ ซึ่งสมาชิกกลุ่มทุกคนตอบคาถาม
เหมือนกันคือ ไม่ร้ ูวา่ อุเบกขาคืออะไร และไม่ร้ ูวา่ นิ่งดูดาย กับ การวางเฉยแตกต่างกันอย่างไร
ผู้วิจยั อธิบายหลักพรหมวิหาร 4 (ใบความรู้ที่ 18) ที่เป็ นหลักธรรมในการดารงชีวิต
ร่ วมกับผู้อื่น ประกอบด้ วยหลักปฏิบตั ิ 4 ประการ ได้ แก่ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งผู้วิจัย
อธิ บายถึงความแตกต่างของการวางเฉยหรื อ อุเบกขาว่า ไม่ได้ หมายถึง การที่เราไม่ทาอะไรเลย
แต่หมายถึงการที่เราได้ กระทาในสิ่งที่สมควรแล้ วจนสุดความสามารถ แต่ยงั ไม่สามารถแก้ ไขอะไรได้
หรื อมองเห็นว่าอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เราจึ งต้ องปล่อยวางหรื อวางเฉย แต่การนิ่งดูดายคือ
การนิ่ ง เฉยไม่ ล งมื อ กระท าสิ่ ง ใดเพราะไม่ ท ราบว่ า จะท าอย่ า งไร หรื อ ไม่ส นใจที่ จ ะท าอะไร
เพื่อจัดการกับสถานการณ์นนๆ
ั ้ และขอให้ สมาชิกกลุ่มนึกทบทวนและเล่าให้ ฟังว่า เคยมีเรื่ องราว
หรื อเหตุการณ์อะไรที่บ่งบอกว่าเราเคยใช้ วิธี “การนิ่งดูดาย” ต่อสถานการณ์ทจุ ริ ตทางการศึกษา
จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกให้ ความสนใจในเรื่ องของอุเบกขาหรื อการวางเฉยเป็ น
อย่า งมาก เห็ นได้ จ าก การตัง้ ใจฟั ง ในสิ่ ง ที่ ผ้ ูวิจัยอธิ บ าย มี ค วามพยายามในการตอบคาถาม
มีความพยายามในการถามคาถามเพิ่มเติมเพื่อความเข้ าใจที่ มากขึ ้น แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
และกระตือรื อร้ นในการบอกเล่าเรื่ องราวที่เป็ นการนิ่งดูดายของตนเอง โดยที่สมาชิกกลุ่มให้ การยอมรับ
ในความคิดเห็นและการกระทาที่แตกต่างออกไปของสมาชิกคนอื่นโดยไม่มีเงื่อนไข จากนันผู
้ ้ วิจยั
ใช้ เทคนิคการมองโลกด้ านบวก เพื่อกระตุ้นและส่งเสริ มให้ สมาชิกกลุ่มได้ มองเรื่ องราวที่เกิดขึน้
ในมุมมองใหม่อย่างสร้ างสรรค์ มองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลง และถามสมาชิกกลุ่มอีกครัง้ ว่า
ในอนาคตถ้ าต้ องเผชิญกับสถานการณ์นนอี
ั ้ กครัง้ สมาชิกจะแสดงพฤติกรรมอะไรที่บง่ บอกให้ ร้ ูว่า
เป็ นการไม่ ดูด ายต่ อ สถานการณ์ นั น้ แล้ วให้ ร่ ว มกั น อภิ ป ราย พบว่ า สมาชิ ก กลุ่ ม มี ค วาม
กระตือรื อร้ นในการใช้ เทคนิคการมองโลกด้ านบวก สังเกตได้ จ าก เมื่อผู้วิจัยขอให้ สมาชิกกลุ่ม
นาเสนอ สมาชิ กกลุ่มจะยกมือขึ ้นเพื่อขอนาเสนอพฤติกรรมที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงพร้ อมกัน
นอกจากนัน้ ผู้วิ จัย ให้ ส มาชิ ก กลุ่ม เขี ย นบัน ทึ ก สัญ ญาการสร้ างนิ สัย ไม่ ดูด าย (ใบงานที่ 22)
แล้ วนาเสนอต่อกลุม่ ผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความมุ่งมัน่ ตังใจในการท
้
ากิจกรรม ด้ วยการเขียน
บันทึกสัญญาอย่างชัดเจน มีสมาธิ และมีความตังใจในการแสดงออกถึ
้
งการให้ กาลังใจแก่สมาชิก
คนอื่น ด้ วยภาษาท่าทางและภาษาพูดที่เหมาะสม
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ในช่วงยุตกิ ลุม่ ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุป สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการสังเกต
ของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่ม เห็นความสาคัญของการไม่ดดู าย และสามารถแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เพิกเฉยต่อการกระทาผิดได้ อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรม สามารถรับรู้
และเข้ าใจในความสาคัญของการไม่ดดู าย นอกจากนี ้สมาชิกลุ่มยังมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเองให้ ดีขึ ้น โดยจะนาแนวทางจากสมาชิกกลุ่มคนอื่นไปปรับใช้ ในชีวิตของตนเอง
ทังในด้
้ านการศึกษาและการดาเนินชีวิตประจาวัน
ครัง้ ที่ 12 การเสริมสร้ างความกล้ า
ในการเริ่มต้ นกลุม่ พบว่า สมาชิกกลุม่ มีความพร้ อมและกระตือรื อร้ นในการเข้ าร่วม
กลุ่มฝึ กอบรบ สังเกตจาก การตรงต่อเวลา และเตรี ยมเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ บริ เวณที่เก็บของ
เมื่ อเริ่ ม ต้ นกลุ่ม ผู้วิจัย กล่าวทั กทาย พูดคุยเรื่ องทั่วไป และถามถึง เรื่ อ งการปฏิ บัติตามสัญญา
การไม่ดดู ายที่เขียนไว้ จากการเข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรมในครัง้ ที่ผ่านมา จากนันผู
้ ้ วิจัยขอให้ สมาชิก
กลุม่ เล่าถึงประสบการณ์ที่เคยพบเหตุการณ์ทจุ ริ ตหรื อกระทาผิดด้ านการศึกษาและพฤติกรรมของ
สมาชิกที่มีตอ่ เหตุการณ์นนั ้ พบว่า สมาชิกทุกคนเคยพบเหตุการณ์ทจุ ริต แต่มีสมาชิกเพียงคนเดียว
ที่แสดงพฤติกรรมตอบโต้ ต่อสถานการณ์ นัน้ จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า สมาชิ กกระตือรื อร้ น
ในการบอกเล่าเรื่ องราวประสบการณ์ของตน โดยปราศจากความกังวลเพราะมัน่ ในใจเรื่ องการรักษา
ความลับของกลุ่ม เห็นได้ จากการที่สมาชิกพูดถึงการรักษาความลับภายในกลุ่มจึงทาให้ กล้ าที่จะ
บอกเล่าเรื่ องราว สมาชิกกลุ่มมีการฟั งเรื่ องราวของผู้อื่นด้ วยท่าทีเห็นอกเห็นใจ ร่วมรับรู้ความรู้สึก
ของสมาชิกกลุ่มด้ วยการแสดงการตอบรับที่เหมาะสม เช่น การพยักหน้ า หรื อใช้ คาพูดตอบรับ
จากนัน้ ผู้วิจัย ชื่ น ชมสมาชิ ก กลุ่ม ที่ ก ล้ า แสดงพฤติก รรมตอบโต้ กับ สถานการณ์ ก ารทุจ ริ ต หรื อ
การประพฤติผิดทางด้ านการศึกษา และแสดงความเข้ าใจในสมาชิกผู้ที่ไม่แสดงพฤติกรรมตอบโต้
อาจเนื่องจากอาจมีความกลัวต่อสถานการณ์ และไม่ร้ ูวิธีการจัดการในสถานการณ์นนั ้
ผู้วิ จัยอธิ บายถึ ง พฤติก รรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม ที่ เป็ นลัก ษณะ
ของการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ เคารพในสิทธิของผู้อื่นและตนเอง ถูกต้ องตามกฎ
ระเบี ย บ และจริ ย ธรรมทัง้ ในด้ า นการศึก ษาและการด าเนิ น ชี วิ ต และอธิ บ ายถึ ง ประเภทของ
พฤติกรรม 3 ลักษณะ ที่คนเราใช้ ในชีวิตประจาวัน คือ พฤติกรรมแบบไม่ตอบโต้ พฤติกรรมแบบก้ าวร้ าว
และพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม แล้ วให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่า พฤติกรรมที่ตน
เคยแสดงออกเป็ นพฤติกรรมประเภทใด และจะมีความรู้สึกเช่นไรเมื่อมีคนอื่นแสดงพฤติกรรมทัง้
3 ประเภทกับเรา จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกมี ความกระตือรื อร้ นและมีความมุ่งมัน่
ในการทากิจกรรม เห็นได้ จาก การตังใจฟั
้ งในสิ่งที่ผ้ วู ิจยั อธิ บาย มีความพยายามในการตอบคาถาม
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มีความพยายามในการถามคาถามเพิ่มเติมเพื่อความเข้ าใจที่มากขึ ้น แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
และให้ การยอมรับในความคิดเห็นและการกระทาที่แตกต่างออกไปของสมาชิกคนอื่ นโดยไม่มี
เงื่ อ นไข จากนัน้ ผู้ วิ จัย ใช้ เ ทคนิ ค การสอน เกี่ ย วกับ หลัก การ แนวคิ ด และวิ ธี ก ารแสดงออก
ที่เหมาะสม ได้ แก่ 1) การบอกเกี่ยวกับความรู้สกึ และ 2) การเลือกใช้ คาที่เหมาะสม แล้ วให้ สมาชิก
กลุ่มแบ่งกลุ่ม 3 คน เพื่อฝึ กการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
(ใบงานที่ 23) จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรื อร้ น สามัคคี และให้
ความร่ วมมื อ ในการทากิ จ กรรม ด้ วยการแสดงออกถึง ความมุ่ง มั่นในการฝึ กแสดงพฤติก รรม
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่มีการเขินอาย ด้ วยท่าทีที่ผอ่ นคลาย เช่น การหัวเราะ สนุกสนาน ใบหน้ ายิ ้มแย้ ม
มีการให้ ข้อเสนอแนะ ข้ อคิดเห็น และให้ การชื่นชมเพื่อนสมาชิกที่แสดงออกได้ อย่างเหมาะสม
ในช่ว งยุติกลุ่ม ผู้วิจัยให้ ส มาชิ กกลุ่ม ร่ วมกันสรุ ปข้ อ คิดที่ ไ ด้ และแนวทาง
การนาไปใช้ ในด้ านการศึกษาและในชีวิตประจาวัน จากการสังเกตของผู้วิ จยั พบว่า สมาชิกกลุ่ม
มีความสามารถในการเผชิญหน้ ากับความกลัว และสามารถบอกวิธีการพัฒนาความกล้ า รวมทัง้
แนวทางการแสดงออกอย่างเหมาะสมเพื่อ นาไปปรับใช้ ได้ อย่างสร้ างสรรค์ ด้ วยความกระตือรื อร้ น
สนุกสนาน มีสีหน้ ายิ ้มแย้ ม ภายใต้ การให้ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้ วยการให้ ข้อมูลเพิ่มเติม
ให้ ข้อเสนอแนะแก่เพื่อนสมาชิก และให้ กาลังใจกันด้ วยคาพูดที่เหมาะสม
ครัง้ ที่ 13 การเสริมสร้ างการสื่อสารที่ดี
ในการเริ่ มต้ นกลุ่ม พบว่า สมาชิกมีการเตรี ยมพร้ อมตนเองก่อนเข้ าร่ วมกลุ่ม
ฝึ กอบรม ด้ วยการเข้ าร่วมร่วมกลุม่ อย่างตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพเหมาะสม มีความกระตือรื อร้ น
ยิม้ แย้ ม แจ่ม ใสทักทายสมาชิ ก กลุ่ม นอกจากนี ส้ มาชิ ก กลุ่ม ยัง มี ความพยายามในการร่ วมกัน
ทบทวนเนื ้อหาของการพัฒนาความกล้ า และการแสดงออกอย่างเหมาะสม ที่ได้ รับจากการเข้ าร่วม
กลุม่ ฝึ กอบรมในครัง้ ที่ผา่ นมา จากนันผู
้ ้ วิจยั พูดถึงความจาเป็ นของการสื่อสารที่มีตอ่ การแสดงออก
ด้ านความซื่อตรงทางการศึกษา โดยเน้ นถึงการสื่อสารแบบที่ใช้ ภาษาพูดและอวัจนภาษา จากนัน้
ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มทากิจกรรม “รู้ หน้ าไม่ร้ ู ใจ” (ใบงานที่ 24) ด้ วยการที่ผ้ วู ิจยั หยิบการ์ ดแสดง
ความรู้ สึกผ่านทางสีหน้ าท่าทาง (อวัจนภาษา) แล้ วให้ สมาชิกกลุ่มทายว่าท่าทางที่แสดงออกนัน้
สื่อความหมายอย่างไร ผู้วิจยั พบว่า สมาชิกทากิจกรรมด้ วยความกระตือรื อร้ น สนุกสนาน ด้ วยใบหน้ า
ที่ยิ ้มแย้ ม หยอกล้ อกับเพื่อนสมาชิก และมีท่าทีผ่อนคลายด้ วยการหัวเราะ หรื อบ่นเบา ๆ เมื่อเห็น
การ์ ดใบหน้ าที่ดไู ม่ออกว่าเป็ นความรู้สึกเช่นไร
ผู้วิจยั อธิบายถึงรูปแบบการสื่อสาร 3 แบบ ได้ แก่ 1) รูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบ
สอดคล้ อง 2) รู ปแบบการติดต่อสื่ อสารแบบขัดแย้ ง และ 3) รู ปแบบการติดต่อสื่ อสารแบบซ่อนเร้ น
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(ใบความรู้ที่ 21) แล้ วให้ สมาชิกกลุ่มจับคูก่ นั แสดงพฤติกรรมการสื่อสารทัง้ 3 แบบ ผู้วิจยั ให้ การอธิบาย
เพิ่มเติมเรื่ องโครงสร้ างบุคลิกภาพในการสื่อสาร โดยให้ สมาชิกกลุ่มสารวจและทาความเข้ าใจเรื่ อง
โครงสร้ างบุคลิ กภาพของตนและเพื่ อน (ใบความรู้ ที่ 22) เรื่ องของบุคลิกภาพ 3 สภาวะ ได้ แก่
สภาวะของความเป็ นเด็ก (C: Child) สภาวะของความเป็ นผู้ใหญ่ (A: Adult) และ สภาวะของ
ความเป็ นพ่อแม่ (P: Parent) และอธิบายเชื่อมโยงลักษณะการสื่อสารกับการเลือกใช้ โครงสร้ าง
บุคลิกภาพในการสื่อสาร จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่ม มีความกระตือรื อร้ นและ
มีความมุ่งมัน่ ในการทากิจกรรม เห็นได้ จาก การตังใจฟั
้ งในสิ่งที่ผ้ วู ิจัยอธิ บาย มีความพยายาม
ในการตอบคาถาม มี การถามคาถามเพิ่มเติ มเพื่อความเข้ าใจที่มากขึ ้น ขอคาแนะนาจากผู้วิจัย
มีความตังใจในการแสดงความคิ
้
ดเห็นเชิงสร้ างสรรค์ และมีการให้ ข้อเสนอแนะ หรื อข้ อมูลเพิ่มเติม
ผู้วิจยั ใช้ เทคนิควิธีทางจิตศึกษา โดยการสอนหลักการและแนวคิดของวิธีการ
ปฏิเสธ (ใบความรู้ที่ 23) แล้ วให้ สมาชิกกลุ่มจับคูก่ นั ฝึ กการสนทนาด้ วยการปฏิเสธ ต่อรอง และการเตือน
ตามขัน้ ตอนที่ ไ ด้ เ รี ยนรู้ จากกลุ่ ม ฝึ กอบรม จากนัน้ ผู้ วิ จัย ให้ สมาชิ กกลุ่ ม วิ เ คราะห์ บุ คลิ ก ภาพ
ของตนเอง (ใบงานที่ 25) แล้ วจับคู่กันฝึ กการสนทนาในสถานการณ์สมุมติ (ใบงานที่ 26) โดยใช้
การปฏิเสธ ต่อรอง หรื อตักเตือน ในรู ปแบบการสื่อสารทัง้ 3 ประเภท และเลือกใช้ โครงสร้ างของ
บุคลิ กภาพให้ เหมาะสมกับการสื่อสารในเรื่ องนัน้ แล้ วนาเสนอต่อสมาชิ ก กลุ่ม จากการสัง เกต
ของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรื อร้ นในการทากิจกรรม ด้ วยความมุ่งมัน่ ใส่ใจ และ
พยายามฝึ กการสนทนาในแต่ละรูปแบบ โดยการฝึ กพูดให้ หลากหลายเพื่อโต้ ตอบสถานการณ์นนั ้
มีการปรึกษาหารื อ ให้ ข้อเสนอแนะและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการทากิจกรรมวิเคราะห์บคุ ลิกภาพ
นอกจากนันสมาชิ
้
กกลุ่มยังให้ ความร่วมมือภายในกลุ่ม แสดงออกถึงท่าทีที่ผ่อนคลาย ด้ วยการหัวเราะ
สนุกสนาน สีหน้ ายิม้ แย้ มระหว่างทากิจกรรม มีความพยายามในการให้ ข้อมูลย้ อนกลับในเชิ ง
สร้ างสรรค์ ด้ วยการให้ ข้อมูลทางบวกก่อนแล้ วค่อยให้ ข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องพัฒนา ให้ การชื่นชม
และให้ กาลังใจแก่สมาชิกกลุม่ ซึ่งกันและกัน
ในช่ ว งยุติ ก ลุ่ม ผู้วิ จั ย ให้ สมาชิ ก กลุ่ ม ร่ ว มกัน สรุ ป ถึ ง รู ป แบบการสื่ อ สาร
และเทคนิ ค ที่ ไ ด้ รั บ จากการฝึ กฝน รวมทัง้ แนวทางในการให้ ข้ อ มูล ย้ อนกลับ เชิ ง สร้ างสรรค์
เพื่อนาไปใช้ ในด้ านการศึกษาและในชีวิตประจาวัน จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่ม
มีความสามารถในการสื่อสารด้ วยภาษาที่เหมาะสมเพื่อยุติการกระทาผิด และสามารถสรุ ปถึง
รู ปแบบการสื่อสาร รวมทังวิ
้ ธีนาไปปรับใช้ ด้วยการเสนอแนะแนวทางที่หลากหลาย สมาชิกกลุ่ม
สามารถให้ ข้ อ มูล ย้ อ นกลับ ในเชิ ง สร้ างสรรค์ ด้ ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น มี ท่า ทางที่ มุ่ง มั่น ใส่ใ จ
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มีความพยายามในการแสดงความคิดเห็น และให้ ข้อมูล ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ภายใต้ บรรยากาศ
ของกลุม่ ที่อบอุน่ จริ งใจ และให้ การยอมรับซึง่ กันและกัน
ครัง้ ที่ 14 การยุตกิ ลุ่มฝึ กอบรม / ปั จฉิมนิเทศ
ในการเริ่มต้ นกลุม่ พบว่า สมาชิกกลุม่ มีความกระตือรื อร้ นในการเข้ าร่วมกลุ่ม
ฝึ กอบรม ด้ วยการเข้ าร่วมกลุ่ม ตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพเหมาะสม มีความกระตือรื อร้ น ยิ ้มแย้ ม
แจ่มใสทักทายสมาชิกกลุ่ม ผู้วิจยั ถามถึงความรู้สึกในการเข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรมที่ ผ่านมา 13 ครัง้
และครัง้ ใดที่สมาชิกรู้สึกประทับใจที่สดุ จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่ม กระตือรื อร้ น
ในการตอบคาถาม ด้ วยการยกมือเพื่อตอบคาถามพร้ อมกัน และมีปฏิสมั พันธ์ เชิงบวกซึ่งกันและกัน
สังเกตได้ จาก การให้ ความช่วยเหลือ เสียงหัวเราะ สนุกสนานในการทากิจกรรม และพูดคุยหยอกล้ อ
กับเพื่อนสมาชิก
ผู้วิจัยทบทวนความหมายและการเสริ มสร้ างแต่ละด้ านขององค์ประกอบ
ความซื่อตรงทางการศึกษา ทัง้ 3 องค์ประกอบ จากนันให้
้ สมาชิกกลุ่มร่ วมกันทบทวนเนื ้อหาและ
ข้ อคิ ด ที่ ไ ด้ รั บ จากการเข้ าร่ ว มกลุ่ ม ฝึ กอบรมความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษา และบอกถึ ง สิ่ ง ที่
ต้ องเพิ่มเติม และสิ่ง ที่จ ะนาไปพัฒ นาตนเองให้ ดีขึน้ ต่อไปเมื่อสิน้ สุดการเข้ าร่ วมกลุ่ มฝึ กอบรม
จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความร่ วมมือในการทากิจกรรมด้ วยความกระตือรื อร้ น
ให้ ความสนใจ ใช้ การฟั งอย่างตังใจในขณะที
้
่สมาชิกกลุ่มคนอื่นบอกเล่าเรื่ องราว ด้ วยการแสดงออก
ของท่าทางที่ผ่อนคลาย สีหน้ ายิ ้มแย้ ม มีความพยามยามในการให้ ข้อมูลเพิ่ม เติมแก่สมาชิกกลุ่ม
จากนันผู
้ ้ วิจยั ให้ สมาชิกกลุม่ เขียนถึงความรู้สึกที่ได้ เข้ าร่วมกลุ่มจนถึงครัง้ นี ้ และเขียนแนวทางที่จะ
น าความรู้ และวิ ธี ก ารเสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต
ด้ านการศึกษา และนาไปเผยแผ่ให้ ผ้ ูอื่นได้ ร้ ู ถึง วิธีการเสริ มสร้ างความซื่ อตรงทางการศึกษาได้
ด้ วยตนเอง โดยเขียนบนกระดาษ Post it หลากสี แล้ วนาไปติ ด ไว้ ที่ ต้ นไม้ แห่ ง ความซื่อตรง
เพื่อนาเสนอต่อสมาชิกกลุ่ม ร่ วมกัน จากการสังเกต พบว่า สมาชิกกลุ่มให้ ความร่ วมมือในการทา
กิจกรรม มีความตังใจในการเขี
้
ยนเรื่ องราวของตน ด้ วยท่าทีที่ผ่ อนคลาย ยิ ้มแย้ ม มีการหยอกล้ อ
กับสมาชิกกลุม่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันในเชิงสร้ างสรรค์
ในช่วงยุติกลุ่ม ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มสะท้ อนความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม
ของตนเอง ทัง้ ต่อ ตนเองและต่อ สมาชิ ก คนอื่ น ๆ รวมทัง้ ต่อ ผู้วิ จัย และต่อ การฝึ กอบรมกลุ่ม
เพื่ อ เสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาในครั ง้ นี ้ จากนัน้ ผู้วิ จัย ให้ ส มาชิ ก กลุ่ม ท าแบบวัด
ความซื่อตรงทางการศึกษาหลังการเข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรม (Post-test) และนัดหมาย วัน เวลา และ
สถานที่ในการเข้ ารับการสัมภาษณ์เพื่อการติดตามผล (Follow up) ในอีก 1 เดือนข้ างหน้ า พร้ อมทัง้
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กล่าวส่งเสริ มให้ กาลังใจแก่สมาชิกกลุ่ม ชื่นชมสมาชิกกลุ่มที่มีความรับผิดชอบ และให้ ความร่ วมมือ
ในการเข้ าร่ วมกลุ่ม ฝึ กอบรมเป็ นอย่างดีตงแต่
ั ้ ต้นจนถึงวันยุติกลุ่มฝึ กอบรม จากการสังเกตของ
ผู้วิจัย พบว่า สมาชิ กกลุ่ม สามารถสรุ ปภาพรวมของกลุ่มฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ มสร้ างความซื่ อตรง
ทางการศึกษาได้ อย่างดี ด้ วยการแสดงพฤติกรรมที่เป็ นการเปิ ดเผยตนเอง ให้ ข้อมูลย้ อนกลับและ
แสดงความคิดเห็นได้ ในเชิ ง สร้ างสรรค์ มี ความพยายามในการให้ ข้อเสนอแนะ และให้ ข้อมูล
เพิ่มเติมแก่สมาชิกกลุ่มในท่าทีที่เหมาะสม และให้ การยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข ภายใต้ บรรยากาศ
ของความอบอุน่ มีมิตรภาพที่ดี ด้ วยการกล่าวคาชื่นชมและให้ กาลังใจซึง่ กันและกัน
5.2 ข้ อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่ างที่เข้ าร่ วม
โปรแกรมกลุ่ ม ฝึ กอบรมเพื่อ เสริ ม สร้ างความซื่ อตรงทางการศึก ษาของนั ก ศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี หลังการติดตามผล
จากการสัมภาษณ์ นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม
เพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ในระยะติดตามผลการวิจยั พบว่า
นักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี ไ ด้ ส ะท้ อนถึ ง ความซื่ อตรงทางการศึกษาทางการศึกษาของตนเอง
ในประเด็นต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. มุมมองที่มีตอ่ ความหมายและความสาคัญของความซื่อตรงทางการศึกษา
หลังจากการเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรง
ทางการศึกษาแล้ ว นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้ เรี ยนรู้ ความหมายและตระหนักถึงความสาคัญ
ของการมีพฤติกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม เกิดการเรี ยนรู้ ว่าการกระทาทุกสิ่งทังในด้
้ านบวก
และลบ มีผลขยายออกไปในวงกว้ าง มีผลกระทบทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น เมื่อนักศึกษามองเห็นถึง
คุณ ค่า ของความซื่ อตรงทางการศึกษา ท าให้ พวกเขาเรี ยนรู้ ที่ จะปรั บปรุ งและเปลี่ ยนแปลง ดังที่
นักศึกษากล่าวว่า
“เป็ นการทาตามกฎระเบี ยบ ไม่ทาในสิ่ งที ่ผิดหรื อโกง หรื อเอาเปรี ยบคนอื ่น
แล้วคนอื ่นก็ไม่ควรโกงนะคะ คื อถ้าเรามี ความซื ่อตรงแล้วนี ่นอกจากเราไม่โกง เราก็
ต้องไม่ปล่อยให้คนอื ่นโกง ทาผิ ดระเบี ยบหรื อเอาเปรี ยบเราด้วย” (นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คนที ่ 2, การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
“หนูมองว่ ามันต้องเริ่ มจากการซื ่ อตรง คื อถ้าเราเริ่ มจากความซื ่ อตรงทาง
การศึกษาได้ มันคือการเริ่ มต้นของเราในการพัฒนาตัวเอง ให้ดีกว่าเดิ ม ถ้าเราไม่เริ่ ม
จากการซื ่ อตรงที ่ตัวเราเองก่ อน มันก็ จะเริ่ มต่ อไปไม่ ได้ในทุก ๆ เรื ่ อง ซึ่ งหนู ต้อง
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พยายาม ต้ องมองไปถึ งอนาคต มองไปเผื ่ อคนอื ่ นด้ วย ชื ่ อเสี ยงมหาวิ ทยาลัย
ครอบครัว เพื ่อนฝูง ผลกระทบมันเยอะ มันต้องคิ ดเยอะเลยเพราะมันเกี ่ยวกับคนอื ่น
ด้วย มันมี ผลกระทบในวงกว้างนะถ้าเราไม่ซื่อตรง” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่
4, การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
“ความซื ่ อตรงเป็ นเรื ่ องใกล้ตัวเรานะหนู ว่า อย่ างบางคนมองเรื ่ องไม่ ลอก
ข้อสอบ ไม่ ลอกการบ้าน คื ออย่างหนูหนูก็จะมองแคบแค่ อย่างนี ้ อย่างการบ้านถ้า
เราทาด้วยตัวเอง เราไม่ลอกเพือ่ น เราก็จะทาได้ดว้ ยตัวเอง ประโยชน์ก็จะเกิ ดขึ้นกับเรา
คื อเราก็ ได้ความรู้ ของเรา อย่ างการสอบถ้าเราทาได้ เราไม่ ลอกเราก็ จะมี ความรู้
หนู ว่ามันใกล้ตัวของเรามาก ๆ ถ้าเราเจอคนไม่ ซื่ อสัตย์ เมื ่อก่ อนเราก็ จะผ่ านๆไป
ช่างเค้า แต่บางที เราก็รู้สึกว่ามันเป็ นสิ่ งที ่ควรทา มันอยู่ที่เราว่าเรากล้าพอไหมที ่จะ
ทา เมื ่อก่อนก็ไม่เคยคิ ดกล้าที จ่ ะทา แต่พอเข้าอบรมก็รู้สึกว่าเออมันเป็ นสิ่ งสาคัญนะ
ที ่เราไม่ควรอยู่เฉยๆ เราควรต้องทาอะไรสักอย่างเพื ่อให้มนั ไม่ เกิ ดอะไรแบบนี ้ ก็ คิด
ว่าควรจะทาอะไรให้มากขึ้น คิ ดให้มากขึ้น ไม่ได้ทาเหมื อนเดิ มแล้ว” (นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คนที ่ 5, การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
“อย่ างหนู เป็ นนักศึ กษาหนู มองว่ าเรื ่ องเรี ยน เรื ่ องการเข้ าเรี ยน การตอบ
ค าถาม ความประพฤติ ในห้ องเรี ยน รวมไปถึ งการท าข้ อสอบหรื องานที ่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย การบ้าน แบบฝึ กหัด ข้อสอบ เราอาจจะต้องใส่ใจและซื ่อตรงกับมันให้
มากที ่ สุด ถ้ าเราลอกหรื อท าสิ่ งที ่ไม่ ดี อย่ างลอกเนี ่ ยหนู ก็เคยท ามา ไม่ ใช่ ไม่ เคย
แต่พอมาอบรมเราก็ ได้รู้ว่าถ้าเราทาเรื ่ องทุจริ ตจริ ง ๆ นี ่ มันไม่ได้มีผลกระทบแค่เรา
ตอนนีน้ ะคะมันมี ผลไปถึงภายหน้าด้วย แล้วมันไม่ได้ส่งผลมาแค่เรานะ แต่มนั ส่งผล
ไปถึงคนรอบข้าง ถึงเพื อ่ น ถึงอาจารย์ และอาจจะไปถึงผู้ปกครองเลยก็ได้ ถ้าหากว่า
เราลอกข้อสอบแล้วโดนจับได้” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 6, การสัมภาษณ์ ,
28 ก.พ. 2562)
“เป็ นเรื ่ องของการเรี ยน การทางานที ่อาจารย์ มอบหมาย การสอบ ด้วยการ
ไม่ลอกการบ้านเพือ่ น ไม่copy อ้างอิ งให้ถูกต้อง ไม่ละเมิ ดสิ ทธิ ของคนอื ่น คื อพึ่งพา
ตัวเองในการเรี ยน เรี ยนด้วยตนเอง แต่ถ้าคนอื ่นจะลอกหรื อจะทุจริ ตด้วยวิ ธีการใดก็
แล้วแต่ เขาอาจจะมี เหตุผลของเขา แต่มันไม่ สมควรนะ คนอื ่นหรื อตัวเองอาจจะ
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เดื อดร้ อนได้ มันมี ปัญหาตามมาแล้วเรารับมื อไม่ ไหวแน่ ยิ่ งถ้ามหาวิ ทยาลัยเสี ย
ชื ่อเสี ยงนี ่เรื ่ องใหญ่ เลย พ่อแม่ ครอบครัวอี กละน่ากลัว…ถ้าเราเห็นเพื ่อนจะทุจริ ต
เราจะขัดขวางด้วยวิ ธี การเบา ๆ เช่ น ชวนไปติ ว หรื อสอนการบ้านให้เค้า คื อเรา
เปลี ่ยนแล้วจากที ่เคยนะ ลอกบ้าง copy บ้าง แต่ตอนนี ้ไม่เอาแล้ว ไม่โกงใคร เราก็
ไม่อยากให้ใครโกงคนอื ่น หรื อโกงเราเหมื อนกัน” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 8,
การสัมภาษณ์, 28 ก.พ. 2562)
“ความซื ่ อตรงทางการเรี ยนมันคื อการท าบางสิ่ งบางอย่ างด้วยตัวเองค่ ะ
เราต้องพยายามทาด้วยตัวเองก่อนที ่จะขอดูหรื อหยิ บเอาของคนอื ่นมาใช้ เรื ่ องง่ายๆ
คื อเรื ่ องทาข้อสอบ หรื อแม้แต่เรื ่ องของอาจารย์ ก็ต้องตัง้ ใจสอนตามหน้าที ่ของตน
เช่นกัน คือตัวเองทาสิ่ งที ด่ ี แล้ว ก็ต้องเอื ้อหรื อตัง้ ใจให้คนอื ่นทาในสิ่ งที ่ถูกต้องเช่นกัน
ถ้าใครทาไม่ ดี ทาทุจริ ตหรื อไม่ ถูกต้องตามกฎระเบี ยบจริ ยธรรมที ่ควรจะเป็ น เราก็
ต้องทาอะไรสักอย่าง ถ้านิ่ งเฉยความเสี ยหายมันจะตามมาเรื ่อยๆ ติ ดนิ สยั มักง่ายไป
จนโตจนทางาน จนดูแลครอบครัว คื อถ้าเรื ่ องเรี ยนก็ไม่ซื่อตรงแล้ว เรื ่องอื ่นในชี วิตก็
น่าจะดีได้ยาก” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 12, การสัมภาษณ์, 1 มี .ค. 2562)
2. ทัศนคติ ความรู้สกึ และพฤติกรรมด้ านความซื่อตรงทางการศึกษาที่เปลี่ยนไป
หลังจากการเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรง
ทางการศึกษา นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน ทัศนคติ ความรู้ สึก และ
พฤติกรรม ด้ านความซื่อตรงทางการศึกษาของตนให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ถกู ต้ อง ซึ่งส่งผลต่อการ
ทุ่ม เทความพยายามและความตังใจในการพั
้
ฒนาตนเอง เป็ นผลจากการร่ วมแบ่งปั น แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ทัศนคติ และความรู้ สึกภายในกลุ่มฝึ กอบรม นักศึกษามีความคาดหวังว่าตนเอง
จะสามารถประสบความสาเร็ จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้ านการศึกษาให้ ดีขึ ้นได้ อย่าง
เหมาะสม ดังที่นกั ศึกษากล่าวว่า
“ก่ อนมาอบรมเราว่ าเราก็ ซื่อตรงนะ แต่ ยงั ไม่ รู้จักมันมากเท่ าไร แต่ พอมา
อบรมแล้วเรารู้ จกั มันมากขึ้ น พอเราจะทาอะไรเราก็คิดมากขึ้ น มี ความคิ ดหนึ่ งที ่จุด
ประกายขึ้ นมา เมื ่อก่อนไม่กล้ามาก ๆ เลย แต่พอเข้าร่ วมอบมแล้วรู้ สึกว่าเราต้องทา
ให้เป็ นจริ งแล้ว เรื ่ องที ่อบรมหรื อคุยกันในกลุ่มมันติ ดอยู่ในหัวมาก ๆ เลยนะ พอจะ
ทาอะไรสักอย่างมันก็ จะชวนคิ ด คิ ดถึ งออกไปนอกตัวเรา คิ ดไปถึ งที ่บ้าน คิ ดไปถึ ง
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ความเดื อดร้อนของคนอื ่น คิ ดว่าถ้าทาไม่ดีเราก็จะเป็ นคนที ่เอาเปรี ยบคนอื ่น ทาให้
เรามี ความคิ ดมากกว่าเดิ ม เช่นเห็นเพื อ่ นทาผิ ด ไม่ถูกต้องเราก็เตื อน แอบไปคิ ดแทน
คนอื ่นด้วยว่าถ้าเขาทาแล้วจะเดื อดร้อน ก็เป็ นห่วง” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คน
ที ่ 4, การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
“ก่ อนเข้าอบรมหนูคิดว่ าบางเรื ่ องมันเล็กๆน้อยๆ มันคงไม่ เป็ นอะไรค่ ะ แต่
พอมาเข้าอบรมแล้วหนูได้ฟังความคิ ดเห็นของคนอื ่นว่าเค้ารู้ สึกยังไง เวลาที ่เค้าโดน
โกง เมื ่อก่อนมันเป็ นเรื ่ องเล็กน้อยสาหรับเราแต่สาหรับคนอื ่นมันร้ ายแรงก็ทาให้เรา
ได้คิด บางทีเราก็ใม่ควรจะทาเรื ่องทีม่ นั ไม่ดี”
“หลังอบรมหนูว่าหนูเปลี ่ยนไปนะ คื อหนูจะไม่ ทาสิ่ งที ่เราคิ ดว่ ามันไม่ ดีค่ะ
เมื ่อก่ อนอะไรก็ ช่างมัน ไม่ เป็ นไร แต่เดี ๋ยวนี ้หนูว่าคิ ดเยอะขึ้ น ทาแล้วใครรู้ จะยังไง
ทาแล้วมันผิ ด ถ้าโดนลงโทษจะทายังไง มันคงไม่ ไหว แล้วหนูว่ามันมี คนที ่เดื อดร้ อน
จากสิ่ งที เ่ ราทา เค้าจะพูดหรื อไม่พูดแค่นนั้ เองมันก็ไม่ดีนะ”
(นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 2, การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
“หนูว่าตัวหนูเองเปลี ่ยนไปจากตอนแรก เอ้ยยังไงก็ได้ขอให้มนั เสร็ จ ขอลอก
งานหน่อย เห็นเพือ่ นลอกข้อสอบกันก็ทาตามเลย แต่พอช่วงหลังอบรมก็พยายามทา
ด้วยตัวเองมากขึ้ น ได้งานมาก็ พยายามปั่ น อาจจะติ ดนิ สยั เดิ ม เหลื อบๆมองงาน
เพือ่ นแต่ก็แค่ไกด์ไลน์ ประมาณว่าเพือ่ นเค้าทางานแบบนีก้ นั นะ แล้วเราก็ไปทาเอง”
“พอเราได้ทากิ จกรรมร่ วมกัน มันก็ ทาให้เราได้รับรู้ เรื ่ องราว ทัศนคติ ของคน
อื ่น เลยรู้ สึกว่าเราควรจะต้องปรับเปลี ่ยนพฤติ กรรมของตัวเองให้ดีขึ้น การแชร์ เรื ่ อง
ของเราให้คนอื ่นฟั ง หรื อการไปฟั งเรื ่องของคยอื ่นนี ่มนั มี ผลกับเรามากเลย พอได้ฟัง
แล้วรู้ สึกว่าเฮ้ยคนนี ้เค้าคิ ดแบบนี ้นะ คนนี ้คิดอย่างนี ้นะ แล้วเราละควรจะปรับวิ ธีคิด
ตัวเองให้ดีขึ้นบ้างไหม เฮ้ยคนนีท้ ศั นคติ เค้าเจ๋งดี เราลองเอามาใช้บ้างดีไหม”
(นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 3, การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
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“การเข้ากลุ่มทาให้หนูเปลี ่ยนไป ตอนแรก ๆ เลยหนูก็คิดว่าถ้าใครลอกใคร
โกงก็ทาไป มันไม่มีผลกระทบอะไรกับเรา เราก็เลื อกที ่จะปล่อยผ่านมันไปมากกว่า
แต่พอตอนที ่เข้าอบรมทาให้เราได้รู้ถึงทัศนคติ ของคนอื ่นด้วย เพื ่อนเขาแบบบางคน
เขาก็คิดว่าเราไม่สมควรให้เพือ่ นลอกนะ เราก็เริ่ มมาคิ ดกับตัวเองแล้วว่า ทาไมเขาถึง
คิ ดต่างจากเรานะ แล้วพอเราได้ความรู้ จากที ่ได้มาตอนฝึ กอบรมมันทาให้เราเห็นเป็ น
รู ปเลยค่ะ ว่าถ้าเราทาแบบนี ้ ปล่อยแบบนี ้ มันก็จะส่งผลให้อนาคตเป็ นแบบนี ้ แต่เรา
ก็คิดว่าเรื ่องที เ่ คยทามันผ่านมาแล้ว แต่ก็นึกอยู่ว่าถ้าเจอจริ งๆเราจะกล้าปฏิ เสธไหม”
(นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 5, การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
“เราไม่ มีแบบเรี ยนหรื อการเรี ยนที ่ทาให้รู้ถึงทฤษฎี หรื ออะไรที ่เกี ่ยวกับความ
ซื ่ อตรง ว่ าเราต้องท าตัวอย่ างไรบ้าง ต้องมี จริ ยธรรมอะไรที ่เกี ่ ยวข้ องกับตัวเอง
เกี ่ยวข้องกับคนอื ่น แล้วมันมี ผลถึงขนาดต่อสังคมต่อโลกใบนี ้ เพิ่ งเคยรู้ เพิ่ งเคยคิ ด
เหมื อนกัน” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 7, การสัมภาษณ์, 28 ก.พ. 2562)
“เมื ่อก่ อนปกติ หนูไม่ โอเคกับคนที ่ทุจริ ตด้านการเรี ยนอยู่ แล้ว คื อเราตัง้ ใจ
เรี ยนมาเหมื อนกัน เราตัง้ ใจเราแบ่งเวลาเรี ยนแทบแย่แต่เค้ามาขอลอกขอดูแปบเดี ยว
ได้คะแนนเท่ากันหรื อมากกว่าเรา หนูว่ามันเอาเปรี ยบกัน หนูจะไม่ชอบแบบนี ้ แล้ว
ถ้าจะให้ไปเตื อน ถ้าเตื อนแล้วเค้าไม่ ฟังหนูก็จะไม่ ย่งุ อี กเลย คื อหนูก็เป็ นคนที ่มีการ
แสดงออกทางสี หน้าชัดเจนค่ะ ก็กลัวเค้าจะไม่พอใจเดี ๋ยวจะผิ ดใจกัน หนูก็เลยใช้วิธี
เฉย ๆ ไป ตัดไปเลย ไม่ย่งุ ซะ พอมาอบรมยิ่ งตอกย้ าให้คิดอย่างเดิ มมากขึ้ น…มันก็
เข้าใจมากขึ้ น ว่าเราปฏิ เสธแบบนุ่มนวลแต่เด็ดขาดได้ เราทาให้สถานการณ์ ดีขึ้นได้
โดยไม่ ต้องเกิ ดการโมโหหรื อทะเลาะกันขึ้ น หนูลองไปใช้มาแล้วมันดี นะคะ เพื ่อนก็
ใม่เสี ย ความประพฤติ ก็ไม่เสี ย” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 9, การสัมภาษณ์ ,
28 ก.พ. 2562)
“ก่ อนเข้ าอบรม เราก็ ไม่ ค่ อยให้ ความส าคัญเท่ าไร เพราะเราก็ ไม่ รู้ ว่ า
บางอย่างมันจาเป็ นต้องซื ่อตรงหรื อเปล่า พวกการลอกการบ้านอะไรอย่างนี ้ ก็ทามา
ตลอด เลยมองข้ ามไปคิ ดว่ ามั นเป็ นเรื ่ องเล็ กน้อย แต่ พอเข้ ากลุ่มเราก็ มองเห็ น
ความสาคัญว่ า จริ ง ๆ แล้วมันมี เรื ่ องเล็ ก ๆ น้อย ๆ อยู่ รอบตัวนะเกี ่ ยวกับความ
ซื ่อตรง”
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“หลังจากเข้ากลุ่มผมคิ ดว่าผมก็ต่างไปจากเดิ มนะ เรื ่องเล็กๆผมก็พยายามที ่
จะไม่ มองข้าม อย่างถ้าทาการบ้านหรื อรายนงานนี ่ผมก็ จะพยายามทาด้วยตัวเอง
ก่อนทีจ่ ะมองหาเพือ่ นลอก พยายามทาเองก่อนทีจ่ ะไปปรึ กษาใคร”
(นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 1, การสัมภาษณ์, 1 มี .ค. 2562)
“เมื ่อก่อนเวลาเห็นเพื ่อนสอบ teaching แล้วมี เขี ยนโพย เราก็เออเรื ่ องของ
เขา ไม่ ชอบใจ แต่ ก็ไม่ กล้าพูดกลัวจะมี ปัญหา แต่ พอตอนนี ้เห็ นแล้วมันรู้ สึกว่ าไม่
ถูกต้อง ทาไมถึ งทาแบบนี ้ ไม่ ยอมปล่ อยให้มนั ผ่านไป เห็นแล้วรู้ สึกว่ามันเป็ นเรื ่ อง
ผิ ดจริ ง แค่ โกงก็ ผิ ดแล้ว แต่ ในอนาคตถ้าออกไปสอนจริ ง ๆ ทาแบบนี ้ไม่ ได้ก็ จะ
เดื อดร้ อน ก็พยายามหาทางยับยัง้ ไม่ให้เกิ ดเรื ่ องผิ ด ๆ แบบนัน้ ได้” (นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คนที ่ 11, การสัมภาษณ์, 1 มี .ค. 2562)
3. กลุม่ ฝึ กอบรมกับการเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
หลังจากการเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรง
ทางการศึกษา นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีการพัฒนาตนเองในหลายด้ าน นักศึกษาได้ วิเคราะห์
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความก้ าวหน้ าในการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา ทังด้
้ านปั จจัยภายใน
เช่น การมีความภาคภูมิใจในตนเอง การมีความกล้ า การมีหิริโอตัปปะ เป็ นต้ น และด้ านปั จจัย
ภายนอก เช่ น การได้ รั บ ข้ อ มูล และก าลัง ใจจากเพื่ อ น การได้ เ รี ย นรู้ แนวทา งในการพัฒ นา
ที่หลากหลาย การได้ แบ่งปั นและร่ วมรับรู้ ความรู้ สึกหรื อประสบการณ์ ของผู้อื่น เป็ นต้ น รวมถึง
นักศึกษามีการวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ตนเองควรต้ องปฏิบตั ิ และเมื่อประสบกับปั ญหาในด้ านการศึกษา
นัก ศึก ษาก็ มี ค วามพยายามในการฝ่ าฟั น อุป สรรคและแก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาต่อไป ดังที่นกั ศึกษากล่าวว่า
“มั นมี ผ ลกั บหนู ม ากเลยพี ่ เข้ ากลุ่ ม มา 14 ครั้ ง เนี ่ ย เปิ ดเรี ยนมาหนู ก็
พยายามตัง้ ใจ ไม่คดั ลอกไม่ copy งาน ก็พยายามทาให้มนั ดี ทาตัวให้ดี พยายาม
เปลี ่ยนแปลงตัวเองจากก่อนหน้านี ้ที่แบบว่า ลอก ๆ ๆ ก็พยายามทาด้วยตัวเองมากขึ้ น
มันอายเนอะ แล้วมันก็กลัวด้วย นึกถึงหิ ริโอตัปปะเลย นึกถึงเรื ่ องถอดถอนปริ ญญา
นิ พนธ์ น่ากลัว” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 3, การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
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“ถึงเราจะไม่กล้าไปโวยวายหรื อไปห้ามเข้า เห้ยแบบนี ้ไม่ได้นะ แต่ความรู้ สึก
เราก็ เปลี ่ยนไป เราเคยโดนกระทามาก่ อน ก็ ต้องก้มหน้า แต่พอเข้าร่ วมอบรมมันมี
ความคิ ดแบบนี ้ ขึ้ นมา มันต้ องหยุ ด มั นต้ องไม่ ยอมให้ เกิ ดขึ้ น ความคิ ดมัน ก็
เปลี ่ยนไป…การแชร์ กันท าให้ กระตุ้นทุกคนให้ เกิ ด ความรู้ สึ กที ่ แตกต่ างออกไป
หนูอยากให้มีการย้ ากันบ่ อย ๆ คุยกันเรื ่ อย ๆ มันก็ จะทาให้ความรู้ สึกมุ่งมั่นที ่จะ
เปลี ่ยน หรื อความกล้าในการเข้าไปห้าม เข้าไปเตื อนของเราจะมากขึ้ น พอเราทาได้
เราก็ภูมิใจ พอภูมิใจแล้วก็มนั่ ใจที ่จะทาให้ดีมากขึ้น” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คน
ที ่ 4, การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
“มันมี ผลนะคะ อย่างปกติ ก็มีอยู่แล้ว เราเองก็ ไม่ โกงแต่ก็ไม่ เคยไปห้ามใคร
แต่พอมาอบรมรมแล้วแรกๆเราก็เตื อนเพือ่ นนะ เพือ่ นในกลุ่มเพือ่ นสนิ ทนี ่เราเตื อนเรา
ห้าม แต่พอมาอบรมนานเข้าเราก็กล้ามากขึ้ นที ่จะไปบอกไปห้ามหรื อไปเตื อนคนที ่
เราไม่สนิ ท หรื อเพือ่ นใหม่ ๆ ที จ่ ะทาไม่ดีนี่ คื ออบรมมันทาให้เรารู้ ว่าเราต้องใช้คาพูด
ประมาณไหน มันทาให้เรากล้า เรามี ความกล้ามากขึ้ น เราต้องเข้าหาเขายังไง หรื อ
เราควรจะต้องทาอะไรในแต่ละสถานการณ์ หนูว่าเรามี ความกล้ามากขึ้ น” (นักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 5, การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
“อบรม 14 ครั้ง ในแต่ละครั้งก็แต่ละเรื ่องแต่มนั เชื ่อมโยงกัน ทาให้เรามัน่ ใจ
ว่ าเราจะท าได้ ได้ ค วามรู้ ทั้ง จากการอบรม จากเพื ่ อนที ่ แ ลกเปลี ่ ย นเรื ่ อ งราว
ประสบการณ์ ความคิ ดความรู้ สึก มันมี ผลกับการทากิ จกรรมในอนาคต คื อปกติ ถ้า
เข้ากลุ่มแล้วตัวใครตัวมันก็ไม่เกิ ดการแลกเปลี ่ยน แต่พอทากลุ่มแล้วคุยกันนี ่ทกุ คนที ่
ได้ยินเรื ่ องของคนอื ่นก็คงคิ ดคล้าย ๆ กันว่า ทาไมคนอื ่นคิ ดไม่ เหมื อนเรา ทาไมคน
อื ่นคิ ดแบบนี ้ แล้วเราก็จะหาคาตอบว่า ทาไมคนอื ่นคิ ดต่าง แล้วเราก็จะหาคาตอบ
ให้เจอว่าเพราะอะไร แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะคิ ดดี กว่า หรื อคนอื ่นจะดี กว่า เป็ นการ
แลกเปลีย่ นทีม่ ี ประโยชน์ อย่างเรื ่องทีเ่ ราคุยกันในกลุ่มที ่เพือ่ นเล่าให้ฟัง เราไม่เคยคิ ด
เลยว่าผิ ดเท่าไร แต่พอเพื อ่ นเล่าบางเรื ่ องมันรุนแรง มันกระทบวิ ธีคิดเรามากกว่าที ่ครู
จะมาสอน ๆๆ อย่างเดี ยว อย่าลอกนะ อย่าลอกนะ” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คน
ที ่ 8, การสัมภาษณ์, 28 ก.พ. 2562)
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“การเข้าร่ วมฝึ กอบรมมี ผลกับตัวผมเองมาก และมี ผลกับสิ่ งที ่ผมจะทาด้วย
สิ่ งที ่เราคุยกันในกลุ่มมันจะเตื อนผมอยู่เสมอว่ า สิ่ งนี ้เป็ นสิ่ งที ่คนเราต้องคานึ งถึ ง
ต้องสนใจ จากเมื ่อก่ อนที ่เคยปล่อยผ่ านไป ทา ๆ ไปก็ได้ ใครจะทาอะไรก็ได้ ไม่ใช่
เรื ่ องของเรา แต่พอเราได้อบรม ได้รู้ เราก็คิดว่ามันเป็ นสิ่ งที ่ควรจะใส่ใจเพราะว่า มัน
มี ผลกระทบกับตัวเราแน่นอน” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 1, การสัมภาษณ์ ,
1 มี .ค. 2562)
“เรื ่ องลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ หรื อเรื ่ องทุจริ ตนี ่ เวลาครู บอกใช้วิธีพูดซ้ าๆ
ฟั งแล้วเหมื อนคนบ่นอ่ะ เราก็ฟังผ่าน ๆ ไป เดี ๋ยวบ่นอี กก็แค่บ่น ฟั งไป แต่พอเป็ นวิ ธี
ที ่เราไปแชร์ เรื ่ องราวกัน แชร์ ความรู้ สึกกัน เหมื อนมันได้เก็บมาคิ ดนะฮะ เอ๊ ะนี ่เราทา
พลาดอะไรไปหรื อเปล่านะ เราเคยทาแบบนี ้ ที ่เพือ่ นโดน แล้วเค้ารู้ สึกแบบนี ้ เหมื อน
มันสะท้อนให้ตวั เราเองได้รับรู้ ว่าเฮ้ยบางอย่างเราก็ไม่ ควรทานะ” (นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คนที ่ 10, การสัมภาษณ์, 1 มี .ค. 2562)
“มันติ ดอยู่ในหัวนะคะพี ่ บางที พอเราจะไปถามเพื ่อนจะลอกเพื ่อน มันก็ นึก
ถึงเสี ยงเพื ่อน ๆ ในกลุ่มที ่อบรมด้วยกัน นึกถึ งเรื ่ องที ่เราคุยกันในกลุ่ม ว่าลอกไม่ ดี
ยังไง ทุจริ ตไม่ดียงั ไง เราตกลงกันว่าจะทาให้ดีขึ้น รักษาความถูกต้องให้มากขึ้ น เพื อ่
ไม่ให้เกิ ดปัญหากับตัวเอง สังคม หรื อแม้กระทัง่ ชื ่อเสี ยงของตัวเองในอนาคต…ยังได้
วิ ธีคิดวิ ธีพูดมาจากเพื ่อน ๆ รวมทัง้ แนวทางที ่สอนกันในกลุ่มจากที ่พี่เอ๋ สอน จาก
เอกสารวิ ธีการต่อรอง ปฏิ เสธ มันเอาไปใช้ได้เลยค่ะ ดี กว่าแบบเดิ มที ่เราเคยตาหนิ
หรื อพู ดไม่ ดี ซึ่ ง อาจมี ปั ญ หาภายหลั ง ” (นักศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 11,
การสัมภาษณ์, 1 มี .ค. 2562)
4. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และการนาไปใช้
หลังจากการเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรง
ทางการศึกษา นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นว่า การเข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรมมีประโยชน์
ต่อ การเสริ ม สร้ างความซื่ อตรงทางการศึกษาทัง้ ต่อ ตนเองและผู้อื่น สามารถน าไปปรั บ ใช้ ใ น
การพัฒ นาและส่ ง เสริ ม ความซื่ อ ตรงด้ า นอื่ น ๆ ได้ โดยนัก ศึ ก ษามี เ ป้ าหมายและแ นวทาง
ในการเสริ ม สร้ างความซื่อตรงของตนเองที่ ชัดเจนมากขึน้ สามารถวางแผนชีวิตตนเองได้ ดีขึน้

211
ส่งผลให้ นักศึกษาสามารถเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของตนเองได้ เพิ่มขึน้ มากกว่า
ก่อนเข้ าร่ วมกลุ่ม ฝึ กอบรม นอกจากนี ้ การเข้ าร่ วมกลุ่ม ฝึ กอบรมยัง ช่วยให้ นักศึกษาได้ พัฒ นา
ลักษณะต่าง ๆ ของการเป็ นผู้มีความซื่อตรงทางการศึกษาที่ดี ได้ แก่ การมีคา่ นิยมทางศีลธรรมที่ดี
การมี ค่านิยมทางสัง คมที่ ดี และมี คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ ดี ที่ เอื อ้ ต่อการพัฒ นาตนเอง ทัง้ นี ้
การเข้ า ร่ ว มกลุ่ม ฝึ กอบรมยัง ช่ว ยให้ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ค วามร่ ว มมื อ ในกลุ่ม เพื่ อ น
นัก ศึก ษา เพื่ อ ช่วยเสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาซึ่ง กัน และกัน รวมถึ ง นัก ศึก ษายัง มี
ความตังใจที
้ ่จะนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการเข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรมไปใช้ ในด้ านการศึกษา นาไปปรับใช้
ในการด าเนิ นชี วิ ต และแผ่ขยายผลด้ านความซื่ อตรงทางการศึก ษาไปยัง สัง คมรอบตัว ต่อ ไป
ดังที่นกั ศึกษากล่าวว่า
“ที ่อบรมมาก็ เอาไปใช้ค่ะ ตัวเองด้วย ดุเพื ่อนด้วย เพื ่อนก็ งงทาไมไม่ ลอก
แล้ว ก็ อธิ บายให้เพื ่อนฟั ง หนูชอบนะมี มุมมองความคิ ดใหม่ ๆ เข้ามา ปกติ เวลามี
งานเราก็จะทาอย่างนัน้ บ้าง แต่พอตอนนี ้ เราก็คิดใหม่นะ เราจะไม่ทาอย่างที ่เราเคย
ทา ก็คือเราก็จะทาด้วยตัวเอง เราเปลี ่ยนมุมมอง มองคนอื ่นมองโลกมากขึ้ น ไม่ได้
มองแต่ตวั เอง ชวนเพือ่ นให้ทาสิ่ งที ่ดี อธิ บายเยอะหน่อย แต่พอเพือ่ นเข้าใจแล้วก็ได้
ทัง้ ความรู้ และความภู มิ ใจในตัวเอง” (นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 2, การ
สัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
“หนูว่าควรเอาไปแชร์ ให้นกั ศึกษาคนอื ่นด้วย หรื อถ้าเป็ นไปได้ก็จดั ป็ น GEN
เอาขึ้นมาเป็ นวิ ชาเรี ยนเลย หนูว่ามันดี เพราะว่า ที ่เรี ยน ๆ อยู่บางอันนี ่เอาไปใช้ไม่ได้
แต่อย่างอันนี ้ถ้าเราฝึ กทุกวัน ๆ มันจะกลายเป็ นกิ จวัตรเราไปเลย แล้วเราจะเอาไป
ใช้ได้ ทาถูกด้วย ทาดี ด้วย” (นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 3, การสัมภาษณ์ ,
27 ก.พ. 2562)
“ตอนนี ้หนูกาลังเตรี ยมแพลนตัวเองอย่ างที ่เคยอยากทาค่ ะ หนูรู้สึกว่ าหนู
ต้องทาอะไรมากขึ้ น ตั้งเป้ าหมายมากขึ้ น และวิ ธี ไปถึ งเป้ าหมายมันจะทาให้หนู
ภูมิใจในตัวเองโดยไม่ ต้องโกง ไม่ เอาเปรี ยบใคร ทาให้ดี ทาให้ถูก พัฒนาตัวเองให้
มากขึ้ นทั้ง การเรี ยนและชี วิ ตประจ าวัน ” (นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 4,
การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
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“ตอนอยู่ในกลุ่มก็แอบกังวลนะ ก็นึกอยู่ว่าถ้าเจอจริ งๆเราจะกล้าปฏิ เสธไหม
แต่พอไปเรี ยนแล้วเจอสถานการณ์ นนั้ จริ ง เพือ่ นมาขอลอกหน่อย เราก็ได้ละได้ใช้ละ
ก็คยุ กับเพือ่ น เล่าให้เพือ่ นฟั งว่านี ่ไปอบรมมา มี เรื ่องอย่างนี ้ ๆ นะ เพือ่ นจะได้เอาไป
ใช้ต่อ แล้วพอเราบอกเพื ่อนไปถึ งเรื ่ องความซื ่อตรง แล้วเพื ่อนสนใจ เราก็ มีความ
มัน่ ใจมากขึ้ นที ่จะบอกตัวเองบอกคนอื ่นเรื ่ องความซื ่อตรงว่าต้องทานะ ทาด้วยกัน
ท าให้ ส ั ง คมของเราน่ า อยู่ ม ากขึ้ น” (นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี คนที ่ 5,
การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
“เห็นเพื ่อนจะทาไมดี หนูจะเข้าไปบอกเพื ่อนว่ามันไม่ดี ก็ แค่เข้าไปบอกเค้า
แล้วก็ให้เค้าคิ ดตัดสิ นใจเอาเองว่ามันดี หนื อไม่ แต่หนูก็บอกอยางที ห่ นูเข้าใจนะว่ามัน
ควรหรื อไม่ควรทา คือจากเมื ่อก่อนถ้าเราเห็นเพือ่ นจะทาผิ ดนี ่เราก็เฉย แต่ตอนนี ้เราก็
มี reaction กั บ เพื ่ อ นมากขึ้ น ” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 6, การสัมภาษณ์ ,
28 ก.พ. 2562)
“เรื ่องที ่เอาไปใช้มาก ๆ คื อเรื ่ องตัง้ เป้ าหมายให้ตวั เอง เรื ่ องพูดกับเพื อ่ นส่วน
ใหญ่จะเป็ นเรื ่ องในห้องเรี ยน การบ้าน สอบ แบบฝึ กหัดที ่ต้องพึ่งตัวเอง แต่ที่ชดั ๆ
คื อตัง้ เป้ าหมายและสร้ างความภาคภูมิใจให้ตวั เอง เพราะเมื ่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าตัวเอง
ดี หรื อโดดเด่นด้านไหน แต่พอในครั้งที ่เราคุยกันเรื ่ องความภาคภูมิใจ พบว่ามันเป็ น
แค่จุดเล็ก ๆ เรื ่องเล็ก ๆ ที ่เรารับรู้ แล้วเราภูมิใจไม่ต้องเป็ นเรื ่ องใหญ่โตอะไรเลย ก็ มี
บางคนบอกว่าภูมิใจในหลาย ๆ เรื ่องที ่เราผ่านมา แล้วถ้าเรามี การตัง้ เป้ าหมายที ่แน่
ชัดก็ จะทาให้เรามี แนวทางไปสู่เป้ าหมายได้อย่ างมี กาลังใจที ่ได้จากทัง้ เพื ่อนและ
ครอบครัว” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 7, การสัมภาษณ์, 28 ก.พ. 2562)
“หนูเพิ่ งคุยกับน้องเรื ่ องงานวิ จยั และงานวิ จยั ของตัวเองด้วย proposal ที ่ส่ง
อาจารย์ ไปก็ ใช้โปรแกรมที ่เรารู้ จากกลุ่มฝึ กอบรมมาใช้เรื ่ องตรวจสอบการคัดลอก
เพราะเมื ่อก่อนเราก็เอาข้อมูลคนอื ่นมาแล้วก็ปะ ๆๆ ต่อ ๆ กัน แต่พอรู้ จากการอบรม
ว่ามันผิ ด ก็พยายามนามาปรับใหม่ให้เป็ นวิ ธีคิดวิ ธ๊เขี ยนแบบของเรา แล้วก็เล่าให้
น้อง ๆ กับเพือ่ น ๆ ฟั งว่ามันมี แบบนี ้นะ ถ้าคัดลอกมาเยอะอาจโดนลงโทษมี ปัญหา
ในอนาคตแน่ อายด้วย แย่ด้วย มหาวิ ทยาลัย ครอบครัว พ่อแม่ คณะก็เสี ยชื ่อเสี ยง
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เราต้องช่วยกันป้ องกันโดยทาซะให้ถูกต้อง คนดี ต้องแก้ไข และป้ องกันไม่ให้ความไม่
ดีเกิ ดขึ้น” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 8, การสัมภาษณ์, 28 ก.พ. 2562)
“หนูคิดว่ามันเป็ นกิ จกรรมที ่ดีมาก เพราะบางคนไม่ เคยมองเห็นคุณค่าของ
ความซื ่ อ ตรงทางการศึ ก ษาเลย อย่ า งหนู นี่ เ คยละเลยมั น ไปเลย คื อ จั ด ให้
มหาวิ ทยาลัยเลยจะดี มาก แต่ ถ้าเราอัดเนื ้อหาเข้ าไปเยอะ ๆ เด็ กก็ อาจจะเบื ่ อ
ระยะเวลาก็ ต้องค่อยทาไป ไม่ ให้แน่นมาก แต่ หนูชอบรู ปแบบของการแลกเปลี ่ยน
ความคิ ดนะคะ หนูว่ามันดี มากในการแลกเปลี ่ยนความคิ ดกัน อย่างบางคนไม่ กล้า
พูด การทากิ จกรรมแบบนี ้ทาให้เขากล้าพูดมากขึ้ น เพราะเพื ่อนหนูจะมี เยอะที ่แบบ
ไม่ กล้าพูด แต่พอกิ จกรรมแบบนี ้จะทาให้เขาได้แสดงความคิ ดเห็น ซึ่ งเป็ นสิ่ งหนึ่ งที ่
ทาให้ได้มุมมองวิ ธีคิดใหม่ ๆ จากคนอื ่น ๆ ได้” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 9,
การสัมภาษณ์, 28 ก.พ. 2562)
“ผมว่าเรื ่ องความซื ่อตรงนี ่มนั เอาไปใช้กบั เรื ่ องอื ่นรอบตัวเราได้นะ ไม่ใช่แค่
เรื ่ องเรี ยนอย่ างเดี ยว ที ่ อบรมกันมันท าให้ เราเห็ นภาพของความซื ่ อตรง มันมี
ผลกระทบกับชี วิตมาก ๆ เลย ความซื ่อตรงก็คือมันเกี ่ยวกับชี วิตของเราทุกๆเรื ่องเลย
เรื ่องเรี ยน เรื ่องการทากิ จกรรม การทุจริ ตคอร์ ปรัปชัน่ ถ้าปล่อยไว้ไม่สนใจกัน ผมว่า
มันน่ากลัว อนาคตดูไม่ดี”
“เรื ่ องการคิ ดบวก ผมเอามาใช้เยอะ และเรื ่ องเทคนิ คWDEP System ที ่เรา
วางแผนเรื ่องเรี ยนเรื ่ องต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ผมก็เอามาทานะ พยายามนึกถึง คื อเตื อน
ตัวเองเสมอว่า พฤติ กรรมที ่เราทาอยู่นี่มนั พาเรามุ่งไปสู่เป้ าหมายหรื อยัง แล้วเราควร
จะทาอะไรยังไงต่อไป”
“ผมว่าเราควรต้องเอาความรู้ เรื ่ องความซื ่อตรงไปบอกกับคนอื ่นๆด้วย อย่าง
ผมมี น้องนี ่ผมก็ กลับไปสอนน้องนะว่ าที ่เราเคยคิ ด ๆ กันมานี ่มันดี หรื อไม่ ดียังไง
เพื ่อนที ่สนิ ทกัน รุ่นน้องด้วย ผมก็สอนเค้าว่ามันเสี ยหาย เสี ยไปถึงอนาคต เสี ยแบบ
ที ่เราไม่เคยคิ ดกันเลย ทาให้รู้สึกเลยว่าถ้าเราไม่ซื่อตรง หรื อปล่อยให้คนอื ่นทาเรื ่ อง
ไม่ดีนี่ อนาคตโลกของเราคงอยู่กนั ลาบาก”
(นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 1, การสัมภาษณ์, 1 มี .ค. 2562)
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“หนูพยายามมองในมุมของคนอื ่นมากขึ้ น อย่างนัดมาทางานแล้วเพื อ่ นเลท
ถ้าเมื ่ อก่ อนก็ จะโวยเลย แต่ หลังจากเข้ ากลุ่มท าให้ เราใจเย็ นขึ้ นมองหาเหตุผล
มากกว่าที ่จะใช้อารมณ์ เพราะแต่ ละคนก็ มีเหตุผล พยายามมองในแง่บวก หาวิ ธี
แก้ปัญหาแบบแง่บวกทาให้เราเย็นลง ใจก็สบายขึ้น คนรอบข้างก็ แฮปปี ้ ” (นักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 10, การสัมภาษณ์ , 1 มี .ค. 2562)
“หนูนาเรื ่องนี ไ้ ปสอนเด็กที ่หนูฝึกสอน ให้เขารู้ จกั คิ ดบวกมองโลกในแง่ดีมาก
ขึ้น ใช้การกาหนดเป้ าหมายของชี วิต คื อถ้าจะให้สอนตรง ๆ ก็เหมื อนเราตอนเด็ก ๆ
โดนกรอกหูมาตลอดแต่ก็ผ่าน ๆ ไป แต่ถ้าเป็ นอบรมอันนี ้มนั ทาให้เราได้คิดกัน โดย
ที ่พีเ่ อ๋ ไม่ต้องพูดคาว่าอย่าลอกข้อสอบเลย แต่เรื ่ องที ่เราคุยกัน กิ จกรรมที ่ทาด้วยกัน
เรื ่องทีฟ่ ั งจากเพือ่ น ความคิ ดเห็นของเพือ่ นมันทาให้เราค่อย ๆ ซึ มซับ แล้วก็เข้าใจว่า
จริ ง ๆ แล้วเราต้องทาตัวอย่างไร ซื ่อตรงอย่างไร เพือ่ ให้สงั คมและคุณค่าทางวิ ชาการ
มันดี ขึ้น เพราะเราเคยโดนเอาเปรี ยบเราก็หวั ร้ อนนะ แต่ไม่รู้จะพูดยังไง แต่พอตอนนี ้
เรารู้ วิธีที่จะจัดการว่ามันมี มากกว่าที ่เราจะพูดเองก็ ได้ หรื อถ้าพูดเองเราก็ จะไม่ พูด
ด้วยอารมณ์ เราใช้ เหตุผล ใช้ ใจ เราหวังดี ไม่ อยากให้ เขาเดื อดร้ อนในอนาคต
ยกตัวอย่ างถ้ ามหาวิ ทยาลัยมี แต่ คนโกง ทุจริ ต แล้ วใครเอาไปพู ดว่ านี ่ มหาลัยนี ้
นักศึ กษาโกงนะทุจริ ตนะ ปลาเน่ าตัวเดี ยวก็ เสี ยหายไปทัง้ หมด ก็ ไม่ อยากให้เป็ น
แบบนัน้ ” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 11, การสัมภาษณ์, 1 มี .ค. 2562)
“จัดอี กจะดี มากค่ะ เรื ่ องนี ้มนั เป็ นมานานแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้เด็ดขาดสัก
ที อยากให้จดั แบบทัว่ ๆ ไปคละคณะคละชัน้ ปี จะได้มีมุมมองที ่หลากหลาย ถ้าเป็ น
กลุ่มย่อยก็ดูแลง่าย แต่ถ้ากลุ่มใหญ่ก็จะได้วิธีคิดที ่มากขึ้นมันมี ผลกับการคิ ดของคน
ที ่เข้าร่ วมกลุ่ม วิ ธีการอบรมแบบแลกเปลี ่ยนความคิ ดเห็นกันแบบนี ้ เราได้แบ่งปั น
ประสบการณ์ ความรู้ สึก บางที ก็โหบางเรื ่ องมันร้ ายแรงขนาดนี ้เลยหรื อ การได้ฟังวิ ธี
คิ ดหรื อวิ ธี พู ดของคนอื ่ นที ่ อาจจะคิ ดเหมื อนกันแต่ เค้ าแสดงออกได้ ในทางบวก
มากกว่าเราก็เป็ นแนวทางทีด่ ีให้เราได้ เราจะได้เอาไปปรับตัวให้แสดงออกได้ดีขึ้น ให้
เหมาะสมขึ้ น ทาในสิ่ งที ่ถูกต้อง เพราะโลกจะน่าอยู่ก็เมื ่อทุกคนรู้ จักหน้าที ่บนสิ ทธิ
ของตัวเอง ไม่ พยายามละเมิ ดสิ ทธิ คนอื ่น และไม่ ปล่อยให้สิ่งไม่ ดีเกิ ดขึ้ นโดยที ่เรา
ไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลย การปล่อยให้คนอื ่นทุจริ ต ก็เหมื อนเราส่งเสริ มหรื อ
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สนับสนุนให้เขาทุจริ ต ถ้าทุกคนทุจริ ตกันหมด แล้วคิ ดว่าคนอื ่นทาได้เราก็ทาได้ โลก
นี ค้ งอยู่ยาก” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 12, การสัมภาษณ์, 1 มี .ค. 2562)
เนื่องจากการแสดงออกถึงพฤติกรรมความซื่อตรงทางการศึกษา อาจต้ อง
เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นทังที
้ ่เป็ นบุคคลใกล้ ตวั บุคคลที่ร้ ูจกั เพียงผิวเผิน รวมไปถึงคนที่เราไม่ร้ ูจกั
เป็ นความไม่ค้ นุ เคยในการแสดงพฤติกรรม และอาจมีความเสี่ยงจากการปฏิเสธ ขัดขวาง หรื อ
คัดค้ านผู้อื่น แน่นอนว่าความกลัว เป็ นส่วนหนึ่งของอารมณ์ด้านลบ เมื่อบุคคลส่วนใหญ่เกิดความกลัว
แล้ วมักจะนาไปสู่ความไม่สบายใจ แสดงพฤติกรรมหลีกหนี และปฏิเสธที่จะมีส่วนร่ วมในภารกิจ
ที่ก่อให้ เกิดความกลัวนัน้ นักศึกษาส่วนหนึ่งจึงเลือกที่จะระงับหรื อไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็ นการทักท้ วง
ขัดขวาง หรื อยุติพฤติกรรมทุจริ ตทางการศึกษาที่กาลังเกิดขึ ้น ในสถานการณ์ที่ตนประเมินแล้ วว่า
อาจก่อให้ เกิ ดความรู้ สึกในด้ านลบหรื อเกิดความเสียหายตามมา แต่ก็ไม่ไ ด้ ส่งผลให้ นักศึกษา
ยกเลิ ก หรื อ ปฏิ เ สธที่ จ ะรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาของตนเองหากต้ อ งเผชิ ญ กับ
สถานการณ์นนในภายหน้
ั้
า หากได้ รับการประเมินแล้ วว่าปลอดภัยและไม่ก่อให้ เกิดอันตรายกับตนเอง
“ก็ตงั้ ใจว่าจะทาให้ได้มากที ่สุดค่ะ แต่บางที คนที ่กาลังทุจริ ตแล้วอยู่ในห้อง
สอบเดี ยวกับหนู ซึ่ งหนูไม่รู้จัก แล้วดูท่าทางน่ากลัว หรื อทากันเป็ นกลุ่มหลาย ๆ คน
หนูก็ไม่ กล้าเดิ นไปห้ามหรื อไปบอกอาจารย์ ค่ะ มันน่ากลัวเกิ นไป” (นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คนที ่ 2, การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
“เห็นคนอื ่นเค้าทาผิ ด ลอกการบ้าน เราก็เข้าไปทาเล่นๆก่อน ชวนคุย แล้วก็
ค่อย ๆ บอกว่าเฮ้ยแกอย่างนี ้มนั ไม่โอเคนะต้องดูสถานการณ์ ด้วย คื อถ้าเพื อ่ นใกล้ ๆ
ก็ พูดได้เยอะ แต่ถ้าห่ างมาก ๆ หรื อไม่ รู้จักก็ ยงั กลัว ๆ กล้า ๆ ไม่มนั่ ใจที ่จะไปห้าม
เขา” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 3, 27 ก.พ. 2562)
“ถ้าเป็ นคนอื ่นที ่ไม่ใช่เพือ่ นเราแต่เค้ากาลังทุจริ ต ที ่ผ่านมาเคยเห็นนักศึกษา
ต่างชาติ คือเค้าพยายามมองข้อสอบเพื อ่ น หนูก็ไม่กล้าบอกอาจารย์ เลยดูเค้าไปสัก
พักเค้าก็ ยงั พยายามอยู่ หนูเลยส่งเสี ยงกระแอมออกไปเตื อนประมาณว่าฉันเห็นนะ
อย่าทานะ เขาก็ เลิ กทาเพราะคิ ดว่ามี คนเห็น เพื ่อนก็ ตกใจ เป็ นห่วง บอกว่าถ้าเขา
เป็ นคนเกเรแล้วมาหาเรื ่ องหนูนอกห้องสอบจะทาอย่างไร ถ้ามี ครั้งหน้าหนูคงต้อง
ระวังมากกว่านี ้” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 8, 28 ก.พ. 2562 )

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี เ้ ป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยมี
ความมุง่ หมายของการวิจยั 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรง
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี 3) เพื่อเปรี ยบเทียบความซื่อตรงทาง
การศึก ษาของนักศึก ษาระดับปริ ญ ญาตรี ที่เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรม โดยรวมและราย
องค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น
2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยระยะที่ 1 นี ้ แบ่งเป็ นการศึกษาด้ วยวิธีการเชิงคุณภาพด้ วยการ
อภิปรายกลุ่ม เพื่อหาความหมายและองค์ประกอบสาคัญที่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ควรจะมี
เพื่อใช้ ในการเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา จากนันน
้ าผลจากวิธีการเชิงคุณภาพมาพัฒนา
แบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้ วยวิธีการเชิงปริ มาณ ในขณะที่การศึกษาในระยะที่ 2
เป็ นการพัฒ นาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคของการฝึ กอบรม บูรณาการร่ วมกับ
ทฤษฎี เทคนิคการให้ คาปรึ กษา และเทคนิคทางจิ ตวิทยา และศึกษาผลการใช้ โปรแกรมกลุ่ม
ฝึ กอบรมที่ มี ต่อการเสริ มสร้ างความซื่ อตรงทางการศึกษา ด้ วยวิธี การเชิ ง ปริ ม าณ และทาการ
ติดตามผลการเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมหลังจากดาเนินโปรแกรมเสร็ จสิ ้นแล้ ว 4 สัปดาห์
ด้ วยวิธีการเชิงคุณภาพ โดยการสัม ภาษณ์ เชิงลึกเป็ นรายบุคคลกับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่
เข้ าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม จานวน 12 คน เพื่อนาผลการจากวิธีการเชิงคุณภาพมาสนับสนุน
การวิเคราะห์ผลการวิจยั เชิงปริ มาณ ทังนี
้ ้ งานวิจยั นี ้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ก่อนที่จะเริ่ มดาเนินการวิจยั
ตัวอย่างของการวิจยั ระยะที่ 1 สามารถแบ่งออกได้ เป็ นวิธีการเชิงคุณภาพซึ่งประกอบด้ วย
ผู้มีส่วนร่ วมในการวิจยั จานวน 36 คน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มอภิปราย กลุ่มละ 12 และ 24 คน
ตามลาดับ ผู้มีส่วนร่ วมในการวิจยั กลุ่มที่ 1 เป็ นผู้บริ หารมหาวิทยาลัย และอาจารย์ ที่ทางานด้ าน
การพัฒนานักศึกษา ผู้มีสว่ นร่วมในการวิจยั กลุม่ ที่ 2 เป็ นนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ชันปี
้ ที่ 1 – 4
สถาบันละ 8 คน ซึ่งทัง้ 2 กลุ่ม เป็ นผู้ แทนจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าธนบุ รี
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มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ และสถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง วิธีการเชิงปริ มาณประกอบด้ วยนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชนั ้ ปี ที่ 1-4 ที่
ศึ ก ษาในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม และคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยกลุม่ 3 พระจอมเกล้ า จานวน 644 คน
ตัวอย่างของการวิจัยระยะที่ 2 แบ่งออกเป็ นการวิจัยเชิงทดลองซึ่งเป็ นวิธีการเชิงปริ มาณ
ประกอบด้ วยตัวอย่างจานวน 12 คน ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง จากนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ชันปี
้ ที่ 1-4 ที่มีคะแนนเฉลี่ยความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา และเป็ น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี จะได้ เข้ าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ
เสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา จานวนทังสิ
้ ้น 14 ครัง้ และเก็บข้ อมูลในระยะติดตามผลด้ วย
วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกั บ ตัว อย่ า งทั ง้ 12 คน เพื่อนามาผลมาสนับสนุน
ผลการวิจยั เชิงปริ มาณที่ได้ จากแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาหลังจากเสร็ จสิ ้นโปรแกรมกลุ่ม
ฝึ กอบรมครัง้ ที่ 14
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ระยะที่ 1 ด้ วยวิธีการเชิงคุณภาพประกอบด้ วย 1) แนวคาถามใน
การอภิปรายกลุ่ม 2) ผู้ดาเนินการอภิปรายกลุ่ม 3) ตัวผู้วิจยั 4) ผู้จดบันทึกการอภิปรายกลุ่ม
5) ผู้อานวยความสะดวกและผู้ช่วยดาเนินการอภิปรายกลุ่ม และ 6) เครื่ องบันทึกเสียง จานวน 2 เครื่ อง
สาหรับวิธีการเชิงปริมาณ ได้ แก่ แบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ระยะที่ 2 ในส่วนของการวิจยั เชิงทดลองได้ แก่ 1) โปรแกรมกลุ่ม
ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ผ่านการตรวจ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่มฝึ กอบรม
3) ตัวผู้วิจยั 4) ผู้อานวยความสะดวกและผู้ช่วยดาเนินกิจกรรมและจดบันทึกการสังเกต สาหรับ
วิธีการเชิงคุณภาพ เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ 1) แนวคาถามสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้ าง 2) ตัวผู้วิจยั
และ 3) เครื่ องบันทึกเสียง
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ระยะที่ 1 วิธีการเชิงคุณภาพด้ วยการอภิปรายกลุ่ม เริ่ มจาก
ถอดบันทึกเสียงการอภิปรายกลุ่มแบบคาต่อคา คัดแยกข้ อมูลเป็ นเรื่ อง ๆ กาหนดรหัส นารหัสที่
ได้ มารวมกันเป็ นกลุ่มข้ อมูลเพื่อหาข้ อสรุ ป และตรวจสอบคุณภาพของข้ อมูลด้ วยการตรวจสอบ
สามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) วิธีการเชิงปริ มาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สูตรคานวน
ดัช นี ความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับนิ ยามปฏิ บัติการ สถิ ติสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ แ บบ
เพียร์ สนั เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
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เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของแบบวัด และสถิตกิ ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองด้ วย
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสาเร็จรูป LISREL
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ระยะที่ 2 ในส่วนการวิจัยเชิงทดลอง ใช้ สูตรคานวนดัชนี
ความสอดคล้ องด้ วยการพิจารณาค่าความสอดคล้ องระหว่าง วัตถุประสงค์ การเลือกใช้ ทฤษฎี
เทคนิค และขัน้ ตอนรู ปแบบการฝึ กอบรม เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื อ้ หาของโปรแกรม
กลุ่ม ฝึ กอบรม สถิ ติ การวิ เคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย วแบบวัด ซ า้ (One-Way ANOVA
Repeated Measurement) สถิติการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ และการทดสอบ
ภายหลัง (Post Hoc Test) ด้ วยวิธี Least Significant Differences (LSD) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั เชิงทดลอง โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS สาหรับวิธีการเชิงคุณภาพคือ การวิเคราะห์
ข้ อมูลจากบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในกลุ่มฝึ กอบรม ถอดบันทึกเสียงจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อวิเคราะห์เนื ้อหา จัดหมวดหมู่ สรุปและตีความจากข้ อมูลที่ได้ รับ
สรุปผลการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สรุ ปผลการวิจยั โดยจัดลาดับการนาเสนอออกเป็ น 2 ระยะ
ดังต่อไปนี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาความหมายและองค์ ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตอนที่ 1 การศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซื่ อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคเชิงคุณภาพ
สรุ ปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการอภิปรายกลุ่ม ของกลุ่มนักศึกษา
ผู้บริ หาร และคณาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานด้ านการพัฒนานักศึกษา ทัง้ 36 คน เมื่อนาประเด็นที่ได้ จาก
การวิเคราะห์เนือ้ หา โดยการจาแนกข้ อมูลของผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มแต่ละคนในประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้ อง ร่วมกับการศึกษาเอกสารแนวคิดเรื่ องความซื่อตรงของดันน์ (Dunn, 2009) และแนวคิด
เรื่ อ งความซื่ อ ตรงทางการศึกษาของศูน ย์ ค วามซื่ อ ตรงทางการศึก ษานานาชาติ (ICAI.2013)
เพื่ อวิเ คราะห์ หาความหมายและองค์ประกอบความซื่ อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ซึง่ การวิเคราะห์ได้ กระทาผ่านประเด็นสาคัญดังต่อไปนี ้
ความหมายของความซื่อตรงทางการศึกษา
นัยของความซื่อตรงทางการศึกษาประกอบด้ วยสิ่งที่เป็ นคุณภาพภายใน
ของบุคคล ที่แสดงออกผ่านกระบวนการทางความคิด ทัศนคติ และแสดงผลเป็ นพฤติกรรมในเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา ในสถานการณ์ทางการเรี ยน การสอบ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
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ของสถาบันอุดมศึกษา สิ่งที่บคุ คลผู้มีความซื่อตรงทางการศึกษานันแสดงออกมา
้
มีพื ้นฐานสาคัญ
ด้ วยการยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทางสังคม โดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
เป็ นหลักสาคัญ รวมไปถึงความรับผิดชอบในหน้ าที่ทงั ้ ต่อตนเองและต่อการรักษาความถูกต้ อง
ชอบธรรมของสังคม
สิ่งที่แสดงออกถึงการเป็ นผู้มีความซื่อตรงทางการศึ กษา อาจสรุ ปได้ ถึง
พฤติกรรมของบุคคลที่ เป็ นความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล และเลือกแสดงพฤติกรรมทาง
การศึกษาได้ อย่างถูกต้ อง สอดคล้ องกับค่านิยมทางศีลธรรมและสังคม แสดงออกอย่างยึดมัน่ ใน
ความถูก ต้ อ งชอบธรรม รั ก ษาความยุติธ รรมเที่ ย งตรง ปฏิ บัติ ต นตามระเบี ย บแบบแผนของ
การศึกษา สามารถแสดงออกอย่างสอดคล้ องกันทังการกระท
้
าและคาพูดอย่างสม่าเสมอทัง้ ต่อ
หน้ าและลับหลัง แม้ ในบริบทที่ตา่ งกัน
องค์ ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษา
ขณะที่สิ่งแสดงออกเพื่อบอกว่าบุคคลผู้นนมี
ั ้ ความซื่อตรงทางการศึกษา คือ
คุณภาพ ภายในของบุคคลที่ เ ป็ นองค์ รวมด้ านความคิด ความรู้ สึก และพฤติก รรม ที่ สามารถ
แยกแยะออกได้ เป็ น 3 ด้ านหลัก ได้ แก่ ค่านิยมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล
ค่านิยมทางศีลธรรม คือการตระหนักรู้ เท่าทัน และเข้ าใจในความถูกต้ อง
ดีง าม อย่า งลึก ซึง้ ในทุกมิ ติ จนสามารถแสดงออกด้ านความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษาได้ ในแนวทางที่ถูกต้ อง สมควรยึดถือร่ วมกัน ประกอบด้ วย 2 ด้ านย่อย
ได้ แก่ จริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์ และ หิริโอตัปปะ
ค่านิยมทางสังคม คือ รู ปแบบของความคิดที่มีคณ
ุ ค่า ได้ รับการยอมรับ
จากสังคมว่าเป็ นแนวทางที่สมควรยึดถือไว้ เพื่อประพฤติ ปฏิบตั ิ ผ่านการปลูกฝั ง ถ่ายทอด และ
สามารถแก้ ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากบุคคลเกิดการเรี ยนรู้ และมีประสบการณ์ ที่มากขึ ้น จัดว่าเป็ น
กระบวนการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ ้นเพื่อสร้ างความสงบเรี ยบร้ อยให้ แก่สงั คม ดัง นันค่
้ านิยมทางสังคม
ในมิติของความซื่อตรงทางการศึกษาจึงหมายถึง การแสดงออกด้ านความคิด ความรู้ สึก และ
พฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสิ่งที่เหมาะสม มีคณ
ุ ค่า และเป็ นที่ต้องการของสังคม
ประกอบด้ วย 4 ด้ านย่อย ได้ แก่ การปฏิบตั ิตามระเบีย บ การยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อง ความ
รับผิดชอบ และ จิตสานึกที่ดี
คุณลักษณะส่วนบุคคล คือ ความรู้ ทักษะ หรื อคุณลักษณะของบุคคลที่
จาเป็ นต้ องมี เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนให้ ประสบผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
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สร้ างขึ ้นได้ ผ่านการเรี ยนรู้ด้วยการศึกษา ประสบการณ์ อาศัยการมีแบบอย่างที่ดี การสัง่ สอนและ
ปลูกฝั งทัศนคติที่ดีงาม สร้ างแรงบันดาลใจในการสร้ างกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์
ถึง ผลในอนาคตและเลื อกแสดงพฤติกรรมได้ อย่างเหมาะสม ดัง นัน้ คุณลักษณะส่วนบุคคลจึง
หมายถึง คุณสมบัตทิ ี่ดีของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่จาเป็ นต่อการศึกษา ประกอบด้ วย 6 ด้ านย่อย
ได้ แก่ การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยั่งรู้ถึงผลในอนาคต การไม่ดดู าย ความกล้ า
และการสื่อสารที่ดี
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของความซื่ อ ตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคเชิงปริมาณ
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาของนัก ศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี ผู้วิจยั ได้ นาผลการอภิปรายกลุม่ จากการวิจยั ในระยะที่ 1 มาสร้ างข้ อคาถามในแบบวัด
ความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี โดยผู้วิ จัย ด าเนิ น การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
2.1 จานวน และร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ต อบแบบวั ด ความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
คิดเป็ นร้ อยละ 49.80 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 44.90 และเพศทางเลือก คิดเป็ นร้ อยละ
5.30 ซึง่ นักศึกษาส่วนใหญ่อยูช่ นปี
ั ้ ที่ 2 คิดเป็ นร้ อยละ 27.20 รองลงมาคือ ชันปี
้ ที่ 1 คิดเป็ นร้ อยละ
26.10 ชันปี
้ ที่ 3 คิดเป็ นร้ อยละ 25.60 และชันปี
้ ที่ 4 คิดเป็ นร้ อยละ 21.10 และนักศึกษาส่วนใหญ่
มีเกรดเฉลี่ย 2.00 - 2.99 คิดเป็ นร้ อยละ 41.50 รองลงมาคือ เกรดเฉลี่ย 3.00 – 4.00 คิดเป็ นร้ อย
ละ 29.00 ยังไม่มีเกรดเฉลี่ย คิดเป็ นร้ อยละ 26.10 และเกรดเฉลี่ยต่ากว่า 2.00 คิดเป็ นร้ อยละ 3.40
ตามลาดับ
2.2 การวิเ คราะห์ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัม ประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พบว่า ความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยภาพรวมเท่ากับ 2.21 มี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.35 อยู่ในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.05 – 2.36 โดยจิตสานึกที่ดี (CON) มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.36 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ส่วนการหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต
(FOR) มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 2.05 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายองค์ ป ระกอบ พบว่ า องค์ ป ระกอบค่ านิ ยมทางศี ลธรรม องค์ ประกอบค่ า นิ ยมทางสัง คม
องค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.25, 2.22 และ 2.16 ตามลาดับ ส่วนตัว
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แปรชี ้วัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง 0.21 – 0.55 ซึ่งทุกตัวแปรชี ้วัดมีความสัมพันธ์ กันในเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
นอกจากนีก้ ารตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ น พบว่า เมทริ กซ์ สหสัมพันธ์ ของ
ตัวชี ้วัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไม่เป็ นเมทริ กซ์เอกลักษณ์ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ กันเพียงพอที่จะสามารถนามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test:
𝑥 2 =2755.31 df=66 p=.00) เมื่อพิจารณารายตัวชี ้วัด พบว่า ไคเซอร์ -ไมเยอร์ -โอลคิน (KMO)
เท่ากับ 0.94 และมีค่าพิสยั ความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยรวม (MSA) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.91-0.95 แสดงว่ า ตัว ชี ว้ ั ด ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มีความสัมพันธ์กนั เพียงพอที่จะนามาใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไปได้
2.3 การวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้ องของโมเดลการวัดความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า โมเดล
การวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีคา่ ไค-สแควร์ ( 𝑥 2 ) เท่ากับ 62.69 df=48, p=.07, ค่า GFI=0.98, ค่า AGFI=0.97,
ค่า RMSEA=0.02, ค่า SRMR=0.02 ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรี ยบเทียบ พบว่า ค่า CFI=1.00 หมายความว่า
โมเดลที่สร้ างขึ ้นสามารถนามาอธิบายความซื่อตรงทางการ ศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้
โดยความซื่อตรงทางการศึกษา มีจานวน 3 องค์ประกอบ ประกอบด้ วยตัวชี ้วัดจานวน 12 ตัวชี ้วัด
2.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของโมเดลการวัดความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.970.99 โดยความซื่อตรงทางการศึกษาทุกองค์ประกอบและทุกตัวชี ้วัด มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยค่านิยมทางสังคม มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.99 มีความแปรผัน
ร่วมกับความซื่อตรงทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก (ร้ อยละ 99) รองลงมาคือ ค่านิยมทางศีลธรรม
และคุณลักษณะส่วนบุคคล มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.98 และ 0.97 มีความ
แปรผันร่วมกับความซื่อตรงทางการศึกษาอยูใ่ นระดับมาก (ร้ อยละ 96 และ 94)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันข้ างต้ น สามารถสรุ ปได้ ว่า โมเดล
การวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มีทงหมด
ั้
3 องค์ประกอบ
ประกอบด้ วย ค่านิยมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสัง คม และคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยทัง้ 3 ด้ าน
มีคา่ ความน่าเชื่อถือได้ ของข้ อมูลที่วดั ในแต่ละองค์ประกอบอยูใ่ นระดับสูง
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ระยะที่ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาหรับระยะที่ 2 ผู้วิจยั นาเสนอผลการสรุปออกเป็ น 2 ตอน ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทัง้ 3 องค์ประกอบ (12 ด้ านย่อย) ดาเนินการโดยใช้ กลุ่ ม ฝึ กอบรม
จานวน 14 ครั ง้ และครั ง้ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง โดยนากรอบแนวคิดในการศึกษา
องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาที่ได้ จากการศึกษาวิจยั ในระยะที่ 1 มาใช้ เป็ นกรอบแนวคิดใน
การเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่วนกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ
เสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้วิจยั ใช้ แนวคิดกลุ่มฝึ กอบรม
ของเนลสัน-โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, pp. 48-49) โดยมีขนตอนของการฝึ
ั้
กอบรม 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่ มต้ น ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการ และขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุติการฝึ กอบรม มาใช้ เป็ นแนวทาง
ในการดาเนินกลุ่มฝึ กอบรม นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยได้ บูรณาการทฤษฎี และเทคนิคการให้ คาปรึ กษาที่
เหมาะสมกับการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาในองค์ประกอบต่าง ๆ โดยใช้ ทฤษฎีการให้
คาปรึ กษาที่เน้ นความคิดและเหตุผล ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาที่เน้ นอารมณ์ความรู้ สึก และทฤษฎี
การให้ คาปรึ กษาที่เน้ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้ แก่ ทฤษฏี การให้ คาปรึ กษาแบบพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ ทฤษฎี
การให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบภวนิยม ทฤษฎีการให้
คาปรึ กษาแบบเกสตัล ท์ ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษา
แบบเผชิญความจริ ง และ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบมุ่งเน้ นการแก้ ปัญหาเป็ นพื ้นฐาน ตลอดจน
นาวิธีการให้ คาปรึ กษาเชิงสุขภาพจิตศึกษา หลักการและเทคนิคต่าง ๆ ทางด้ านจิตวิทยา รวมทัง้
เทคนิควิธีการฝึ กอบรมมาประยุกต์ใช้ ในโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ เสริ มสร้ างความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้ ผ่ านขัน้ ตอนการตรวจหาคุณภาพเครื่ องมื อ โดยผู้เชี่ ยวชาญ
ด้ านจิตวิทยาการให้ คาปรึกษาและด้ านการฝึ กอบรม จานวน 5 ท่าน ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื ้อหาของโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม ทัง้ เนือ้ หาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ
และการประเมินผลกลุ่มฝึ กอบรม พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้ อง อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จากนัน้
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ผู้วิจยั ได้ นามาปรับปรุ งตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ และก่อนนาไปใช้ จริ ง ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ
ทดลองใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมกับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง จานวน 8 คน
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการฝึ กอบรม กิจกรรม ระยะเวลาในการดาเนินกลุ่มฝึ กอบรม
ตลอดจนเทคนิคที่ใช้ ในการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จานวน 8 ครัง้ ผลที่ได้ จากการทดลองใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมพบว่า บางกิจกรรมต้ องใช้ เวลา
ค่อนข้ างมากเพื่ อให้ ส มาชิ กกลุ่ม ได้ มี ส่ว นร่ วมและแสดงความคิดเห็นอย่างครบถ้ วน ผู้วิจัยจึง
ปรับปรุงช่วงเวลาในการดาเนิ น กลุ่ ม ฝึ กอบรม โดยขยายเวลาจากเดิม ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง 30 นาที
เป็ นครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ถึง 2 ชัว่ โมง เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมของเวลาในการดาเนินโปรแกรม
กลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตอนที่ 2 ผลการใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การเปรี ยบเทียบความซื่อตรงทางการศึกษาโดยรวมและรายองค์ประกอบ
ของนักศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ก่ อนการทดลอง หลัง การทดลอง และการติด ตามผล พบว่า
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มีระยะเวลาการฝึ กอบรมที่แตกต่างกัน มีความซื่อตรงทางการศึกษา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F=315.56) df=2 p=.00) ผู้วิจยั จึง
ทาการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี การของบอนโฟโรนี (Bonferroni Method) พบว่า
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี ความซื่อตรงทางการศึกษาโดยรวม หลังการทดลองและก่ อนการ
ทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.73
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 สูงกว่าก่อนการทดลองที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.88 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.08 และหลังการติดตามผลการทดลอง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง และ
หลังการทดลอง คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 แสดงให้ เห็นว่า
การเข้ าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมมีผลต่อการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญ ญาตรี ให้ ดีขึน้ และมี ความคงทนของการฝึ กอบรมอยู่จนถึง ช่วงเวลาการติดตามผล
สามารถพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบได้ ดังนี ้
การวิเ คราะห์ เปรี ยบเทียบความซื่ อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ตามรายองค์ ประกอบ พบว่า ด้ านค่านิ ย มทางศีล ธรรม ก่อ นการทดลอง หลัง การ
ทดลอง และหลัง การติ ด ตามผล มี ค วามแตกต่า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01
(F=47.45) df=2 p=.00) โดยหลังการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.27 สูงกว่าก่อนการทดลองที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23
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และการติดตามผลการทดลองมีคา่ เฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองและหลังการทดลอง คือมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 2.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 แสดงให้ เห็นว่าการเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่ม
ฝึ กอบรมมี ผ ลต่อ การเสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ด้ านค่านิยมทางศีลธรรม ให้ ดีขึ ้นและมีความคงทนของการฝึ กอบรมอยูจ่ นถึงระยะติดตามผล
ด้ านค่านิยมทางสังคม เมื่อนาค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
พบว่า ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และหลั ง การติ ด ตามผล มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F=159.12
df=2 p=.00) โดยหลังการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11 สูงกว่า
ก่อนการทดลองที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 และหลังการติดตามผล
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง แต่ต่ากว่าหลังการทดลอง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.28 แสดงให้ เห็นว่าการเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมมีผลต่อการเสริ มสร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านค่านิยมทางสังคมให้ ดีขึ ้น และอาจมี
ปั จ จัยส าคัญ บางประการที่ ส่ง ผลให้ ความคงทนของการฝึ กอบรมไม่สามารถอยู่ได้ จ นถึง ระยะ
ติดตามผล
ด้ า นคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล เมื่ อ น าค่ า เฉลี่ ย มาวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่าง พบว่า ความซื่อตรงทางการศึก ษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(F=294.30) df=2 p=.00) โดยหลังการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.13 สูงกว่าก่อนการทดลอง ที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14
และหลังการติดตามผลมีคา่ เฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองและหลังการทดลอง คือมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
2.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากั บ 0.10 แสดงให้ เห็นว่าการเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม
มีผลต่อการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ให้ ดีขึ ้นและมีความคงทนของการฝึ กอบรมอยูจ่ นถึงระยะติดตามผล
ส าหรั บ พัฒ นาการของความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาของนัก ศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี ที่เป็ นผลจากการเข้ าร่วมโปรแกรมกลุ่ ม ฝึ กอบรม พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สามารถเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาโดยรวม มีคา่ พัฒนาการร้ อยละ 75.89 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายองค์ประกอบ พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล มีคา่ พัฒนาการสูงสุดร้ อยละ 85.95 รองลงมา
คื อ ค่า นิ ย มทางสัง คม และ ค่า นิ ย มทางศี ล ธรรม มี ค่า พัฒ นาการร้ อยละ 81.75 และ 51.68
ตามลาดับ
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กล่ า วโดยสรุ ป ผลจากการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยรวมและรายองค์ประกอบทุกด้ าน
ก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรม และหลังการติดตามผล พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 แสดงให้ เห็นว่าการเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมมี ผลต่อการ
เสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทั ง้ โดยรวมและ
รายองค์ประกอบทุกองค์ประกอบ ซึง่ สอดคล้ องกันกับสมมติฐานของการวิจยั
การอภิปรายผล
การวิจัยเรื่ อง การศึกษาและการพัฒ นาโปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างความ
ซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ อภิปรายผลการวิจัยตาม
ความมุง่ หมายการวิจยั โดยมีลาดับดังนี ้
1. การศึก ษาความหมายและองค์ ป ระกอบของความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากความมุ่งหมายของการวิจยั ข้ อที่ 1 คือเพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบ
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผลจากการศึกษามีการอภิปรายผลใน
ประเด็นสาคัญ ดังนี ้
1.1 การให้ ความหมายของความซื่อตรงทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี พบว่า เป็ นองค์รวมของความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความถูกต้ อง
ความมีศีลธรรม คุณธรรมความดี เป็ นพื ้นฐาน ข้ อมูลที่ได้ จากการอภิปรายกลุ่ม สะท้ อนให้ เห็นถึง
เรื่ องของพฤติกรรมทางการศึกษาที่ เป็ นความสามารถในการรั บรู้ ประเมินผล และเลื อกแสดง
พฤติกรรมทางการศึกษาได้ อย่างถูกต้ องสอดคล้ องกับค่านิยมทางศีลธรรมและสังคม แสดงออก
อย่างยึด มั่นในความถูก ต้ อ งชอบธรรม รั ก ษาความยุติธ รรมเที่ ยงตรง ปฏิ บัติตนตามระเบี ย บ
แบบแผนของการศึ ก ษา สามารถแสดงออกอย่ า งสอดคล้ องกั น ทัง้ การกระท าและค าพู ด
อย่างสม่าเสมอทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง แม้ ในบริบทที่ตา่ งกัน สอดคล้ องกับแนวคิดของดันน์ (Dunn,
2009, p. 104) ที่ให้ ความหมายของความซื่อตรงว่าเป็ นเรื่ องของโครงสร้ างแบบองค์รวมที่ต้องให้
ความสาคัญ กับพฤติกรรมที่ถูกต้ องตามศีลธรรมเป็ นอันดับแรก และต้ องมี ความสอดคล้ องกัน
ระหว่างค่านิยมทางศีลธรรม กับค่านิยมทางสังคมที่มีเรื่ องของศีลธรรมมาเกี่ยวข้ องด้ วย นอกจากนี ้
ผู้บริ หาร อาจารย์ และนักศึกษายังมองว่า ความซื่อตรงทางการศึกษา ไม่ใช่หน้ าที่เพียงแค่สาหรับ
นักศึกษาเท่านัน้ แต่ผ้ ูมี ส่วนร่ วมในสถาบันการศึกษาทุกคน รวมถึงทุกคนที่อยู่ในสังคมมีหน้ าที่
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ที่ต้องปฏิบตั ิตนอย่างมี ความซื่อตรง เนื่ องจากการมี ความซื่ อตรงนัน้ เป็ นพฤติกรรมที่สังคมให้
การยอมรับ สนับสนุน และผู้ที่มีความซื่อตรงมักจะเกิดความพึงพอใจในการกระทาของตนว่า
เป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องเหมาะสมแล้ ว เพราะทาให้ เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย เกิดการพัฒนา มีความมัน่ คง
และก้ าวหน้ าในกิจการงานต่าง ๆ อีกทังการที
้
่บคุ ลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิตน และปฏิบตั ิหน้ าที่
การงานอย่างมีความซื่อตรง ถือเป็ นต้ นแบบที่ดีสาหรับนักเรี ยนนักศึกษาให้ ประพฤติปฏิบตั ิตนได้
อย่างถูกต้ อง ทังนี
้ อ้ าจเนื่องมาจากในวัย ของการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา เป็ นช่วงที่ได้ เรี ยนรู้ และ
สารวจสิ่งต่าง ๆ ด้ วยตนเอง ส่งผลให้ บุคคลได้ รับประสบการณ์ตรงผ่านการสังเกต และการมีส่วนร่ วม
ในเหตุการณ์ รวมถึงการได้ รับข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ผ่านการสอน และการเรี ยนรู้ จากต้ นแบบที่ดี
ท าให้ นั กเรี ย นนัก ศึ ก ษาเกิ ด การตระหนั กรู้ ได้ เห็ น ถึ ง ความส าคัญ และสามารถแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่เป็ นความซื่อตรงทางการศึกษาได้ ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมของ
แบนดูรา (Feist & Feist, 2006, pp. 470-472) ที่มีแนวคิดว่าการสร้ างค่านิยมและจริ ยธรรมของ
บุคคลเกิดได้ จากการเรี ยนรู้และลอกเลียนแบบ ผ่านการสังเกต (Observational Learning) จดจา
ตัวแบบ (Modeling) หรื อ เลี ย นแบบพฤติกรรมของบุคคลในสภาพแวดล้ อมที่ตนปฏิสมั พันธ์ด้วย
ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการถ่ายทอดพฤติกรรมนัน้ มากกว่าแค่การเรี ยนรู้จากการสัง่ สอน โดยการสังเกต
หรื อการเลียนแบบพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากการเรี ยนรู้ ของบุคคลมี 2 ขัน้ คือ ขันที
้ ่ 1 ขันการได้
้
รับ
มาซึง่ การเรี ยนรู้ (Acquisition) ที่มีผลให้ สามารถแสดงพฤติกรรมได้ และขันที
้ ่ 2 ขันของการกระท
้
า
(Performance) คือเมื่อบุคคลเกิดการเรี ยนรู้ แล้ วจะสามารถเลือกแสดงออกทางการกระทาหรื อ
ไม่แสดงออกก็ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล
ข้ อ ค้ น พบประการหนึ่ง ที่ ส าคัญ จากการศึก ษาความหมายความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พบว่า บุคคลที่มีการตระหนักรู้อย่างลึกซึ ้งมักจะเป็ นผู้ที่
ได้ รับการบ่มเพาะประสบการณ์เกี่ ยวกับความซื่อตรงทัง้ ด้ านการศึกษาและด้ านการดาเนินชีวิต
ตลอดจนผ่านการปลดคลายความเชื่อที่ มักจะขัดขวางการเรี ยนรู้ ของคนเราจากประสบการณ์
ด้ วยการไม่ยอมจานนต่อวิถีความเชื่อที่ค้ นุ เคยและถูกส่งต่อกันมา เช่น “ใคร ๆ ก็ทาแบบนี ”้ “ผิดนิด
ผิดหน่อยคงไม่เป็ นไร” และเรี ยนรู้ ที่จะมีศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน์
ที่ จ ะเกิ ด ขึน้ แค่ ไ ม่ ใ ช่กับ ตนเองแต่ยัง เป็ นประโยชน์ ต่อ สัง คม ต่อ สถาบัน และต่อ บุค คลอื่ น ๆ
จึ ง ก่ อ ให้ เกิ ด ความตัง้ ใจมั่ น ที่ ก ลายเป็ นพลั ง ขั บ เคลื่ อ นกระบวนการภายใน เพื่ อ น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริ ยธรรมของโคลเบิร์ก (Lickona, 1976,
p. 35) ที่อธิบายพัฒนาการทางจริ ยธรรมของมนุษย์ออกเป็ น 3 ระดับ โดยเฉพาะระดับที่ 3 คือ
ระดับ เหนื อ กฎเกณฑ์ (Post-Conventional Level) ซึ่ ง เป็ นระดับ ที่ บุ ค คลจะนิยามคุณค่าและ
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หลักจริ ยธรรมของตนเองขึน้ อย่างเป็ นอิส ระจากอ านาจของกลุ่ม หรื อสัง คม ถื อ เป็ นคุณ ธรรม
จริ ยธรรมในระดับสูง การตัดสินใจในการกระทาบางอย่างอาจขัดแย้ งต่อมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับ
ของสังคม แต่จะพิจารณาโดยใช้ ความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่เฉพาะส่วนตน
และใช้ ก ารตัด สิ น ใจด้ ว ยการคิด หาเหตุผ ลด้ ว ยมาตรฐานการคิด ของตนเอง ซึ่ง การบ่ม เพาะ
ประสบการณ์เพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาผ่านการสัง่ สอน อบรบด้ วยวิธีการต่าง ๆ
ยังสอดคล้ องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Sharf, 2012, p. 33) ที่อธิบายถึงโครงสร้ างทาง
บุคลิกภาพของบุคคลในด้ านจริยธรรม หรื อ Superego ว่าเป็ นพื ้นที่ตวั ตนแห่งอุดมคติและศีลธรรม
จรรยา ซึ่งเกิดขึน้ ได้ จากการอบรมสัง่ สอนจากครอบครัวและสถาบันทางสังคม และ Superego
นี่เองที่มีหน้ าที่สาคัญในการควบคุมความประพฤติและการปฏิบตั ขิ องบุคคลให้ เป็ นไปในแนวทางที่
ดีงาม ถูกต้ อง พิจารณาได้ ว่าสิ่งใดควรกระทา สิ่งใดควรละเว้ น และยึดถื อในความสมบูรณ์แบบ
ตามค่านิยมและอุดมคติของสังคม
1.2 องค์ประกอบความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ที่ค้นพบจากการศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่า ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้ แก่ ค่านิยมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม และคุณลักษณะส่วนบุคคล
ที่ ส ามารถสัง เกตได้ ผ่า นลัก ษณะพฤติ ก รรม 12 ลัก ษณะ ได้ แ ก่ จริ ย ธรรมด้ า นความซื่ อ สัต ย์
หิริโอตัปปะ การปฏิบัติตามระเบียบ การยึดมั่นในความถูกต้ อง ความรั บผิดชอบ จิตสานึกที่ ดี
การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่ รู้ ถึงผลในอนาคต การไม่ดดู าย ความกล้ า และ
การสื่ อ สารที่ ดี ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะการแสดงพฤติ ก รรมที่ เ ป็ นความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้ องอาศัยการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ร่วมกัน ทังด้
้ านค่านิยม
ทางศีล ธรรม ค่านิยมทางสัง คม และคุณลักษณะส่วนบุคคล เพื่ อเป็ นสิ่งเสริ ม สร้ างให้ องค์รวม
ด้ านความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในด้ านการศึกษามี ความสอดคล้ องกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ
ทฤษฎีการพัฒนาจริ ยธรรมตามแนวจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Brown Roger, 1965, p. 351)
ที่อธิบายว่าจริ ยธรรมหรื อการประพฤติในสิ่งที่ถูกต้ องมีผลจากการที่คณ
ุ ธรรม (Ethics) ทาหน้ าที่
ควบคุมพฤติกรรมภายนอกของบุคคล เพื่อให้ บุคคลมีความประพฤติให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และ
ค่านิยมของสังคม และสอดคล้ องกับแนวคิดของ ฮักเฮช และ แมคเคบ (Hughes & McCabe,
2006, as cited in Compton & Pfau, 2008, as cited in Baetz et al., 2011, pp. 217-234)
ที่กล่าวถึงความซื่อตรงทางการศึกษาว่า เป็ นแนวคิดองค์รวมของความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ติ นด้ านการศึกษาให้ ดาเนินไปในแนวทางที่ถกู ต้ อง นอกจากนี ้ศูนย์ความซื่อตรง
ทางการศึกษานานาชาติ (ICAI,2013, p. 16) ยั ง ได้ ระบุ ค่ า นิ ย มพื ้นฐานสาคัญ 6 ประการ ที่ควรต้ อง
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ได้ รับการพัฒ นาเพื่ อ เสริ ม สร้ างความซื่ อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา ได้ แก่ ความซื่ อสัตย์
ความไว้ วางใจ ความยุตธิ รรม ความนอบน้ อม ความรับผิดชอบ และความกล้ า
จะเห็ น ได้ ว่ า ผลจากการศึ ก ษาความหมายความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษา
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี แสดงให้ เห็นถึง ความหมายและองค์ประกอบของความซื่อตรง
ทางการศึกษาในบริบทสังคมไทยนัน้ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง เพิ่มเติมจากการให้ ความหมายและ
องค์ ป ระกอบในบริ บ ทของตะวัน ตก เนื่ อ งจากแนวคิ ด ทางตะวัน ตกเกี่ ย วกั บ ความซื่ อ ตรง
ทางการศึก ษามุ่ง เน้ น ให้ ความส าคัญกับโครงสร้ างทางบุคลิ กภาพเชิ ง บวกที่ เกี่ ยวกับ ค่านิย ม
พฤติกรรม และความประพฤติด้านการศึกษา บนพื ้นฐานของคุณธรรม จริ ยธรรม ที่ทางานร่วมกับ
แรงขับ เคลื่ อ นภายในของบุ ค คลที่ เ ป็ นกระบวนการทางการรู้ คิ ด และความรู้ สึ ก เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้ าใจจนสามารถแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้ องได้ โดยเน้ นให้ บุคคลตระหนักถึงการเผชิญกับ
สถานการณ์ ที่ เ ป็ นปั จ จุบัน ด้ ว ยการใช้ ค วามคิด และความสามารถของตนเอง มากกว่ า ที่ จ ะ
คาดการณ์ถึงอนาคตหรื อผลที่จะตามมาในภายหลัง มีการพูดถึงหลักเกียรติยศ (Honor) เพื่อให้ เป็ น
สิ่ ง ยึ ด เหนี่ ย วส าหรั บ บุ ค คลให้ ตระหนั ก และยึ ด มั่ น ในศั ก ดิ์ ศ รี ข องตน แต่ ส าหรั บ ในบริ บ ท
ของสังคมไทยจะพบว่า ค่านิยมทางศีลธรรม นอกจากยึดมัน่ ในจริ ยธรรมด้ านความซื่อสัตย์สุจริ ตแล้ ว
ยัง ให้ ความสาคัญ กับการตระหนักถึง ความกลัวและละอายต่อผลของการกระทาในสิ่งผิด หรื อ
หิริโอตัปปะ เพราะหิริโอตัปปะเป็ นธรรมะหรื อคุณลักษณะที่สาคัญของคนเราในการใช้ ชีวิตร่วมกัน
ในสังคม คนที่ ขาดหิริโอตัปปะย่อมจะถูกชักจู งไปในทางที่ ผิดได้ ง่ าย เริ่ มจากความผิดเล็กน้ อย
เบาบาง ไปสู่ความผิดที่ รุนแรงมากขึน้ ได้ นอกจากนัน้ บริ บทสัง คมไทยยัง ให้ คุณค่ากับค่านิยม
ทางสังคม ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ การแสดงออกด้ านความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรมของ
นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ในสิ่ ง ที่ เ หมาะสม มี คุณ ค่า และเป็ นที่ ต้ อ งการของสัง คม ได้ แ ก่
การปฏิ บัติต ามระเบี ยบ การมึดมั่น ในความถูก ต้ อง ความรั บ ผิดชอบ และ การมี จิ ต ส านึกที่ ดี
ซึ่ง สิ่ ง เหล่า นี เ้ ป็ นลักษณะเฉพาะที่ ค นในสัง คมยึดถื อร่ วมกัน เปรี ยบเหมื อนตัว กาหนดทิศ ทาง
พฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อให้ สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างสงบสุข และอีกหนึ่งองค์ประกอบ
ที่ ส าคัญ คื อ คุณ ลัก ษณะส่ว นบุค คล หมายถึ ง คุณ สมบัติที่ ดี ข องนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ที่จาเป็ นต่อการศึกษา ได้ แก่ การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่ รู้ ถึงผลในอนาคต
การไม่ ดูด าย ความกล้ า และการสื่ อ สารที่ ดี ถื อ เป็ นคุณ สมบั ติพื น้ ฐานที่ จ ะน าพาบุค คลไปสู่
การประสบความสาเร็จในการด้ านการศึกษาและการดาเนินชีวิตได้
1.3 ผลการศึกษาด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้ อ งของโมเดลกับ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ พ บว่า โมเดลมี ค วามสอดคล้ อ งกับ ข้ อ มูล
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เชิงประจักษ์ โดย 3 องค์ประกอบ มีน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.97-0.99 โดยความซื่อตรง
ทางการศึกษาทุกองค์ประกอบและทุกตัวชี ้วัด มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนันผลการวิ
้
เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันในการวิจยั ครัง้ นี ้สามารถยืนยันได้ ว่า ความซื่อตรงทางการศึกษา ประกอบด้ วย
3 องค์ประกอบ 12 ตัวชี ้วัด โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวคิดของ
ดันน์ (Dunn, 2009, pp. 102-125) เรื่ ององค์ประกอบของความซื่อตรง ซึ่งประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ
หลักคือ จริ ยธรรมส่วนบุคคล ที่เป็ นทัศนคติและความเข้ าใจในเรื่ องความถูกต้ องตามจริ ยธรรม
และการยึดมั่นในการกระทาและคาพูด ที่หมายถึงการพูดและปฏิบตั ิตนไปในแนวทางเดียวกัน
คื อ มั่น คงและยึด ถื อ ในความถูก ต้ อ งเป็ นส าคัญ และยัง สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของมัส เชนก้ า
(Musschenga, 2001, pp. 219-235) ที่อธิบายถึงองค์ประกอบของความซื่อตรงว่า ประกอบด้ วย
2 องค์ประกอบคือ ความซื่อตรงในตัวบุคคล (personal integrity) ที่หมายถึง คุณลักษณะในตัวบุคคล
ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับค่านิยมที่ ได้ รับการสั่งสมและแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม และความซื่อตรงในด้ าน
จริ ยธรรม (moral integrity) ที่หมายถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เป็ นอัตลักษณ์ทางจริ ยธรรม ที่มีการใช้
ร่วมกันในสังคม โดยยึดถือปฏิบตั ิอย่างชัดเจนถึงแม้ ในบริ บทที่เปลี่ยนไป และยังสอดคล้ องกับแนวคิด
ของบาร์ นาร์ ด และคนอื่น ๆ (Barnard et al., 2008, pp. 42-44) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของความ
ซื่อตรงว่า ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบคือ ความเข้ าใจด้ านจริ ยธรรม (moral compass) ที่เป็ นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมอย่างมีเป้าหมาย สามารถควบคุมตนเองได้ และ แรงขับภายในตนเอง
(inner drive) ที่เป็ นความรู้สึกภายในมีหน้ าที่ควบคุมและส่งเสริ มความต้ องการและเป้าหมายของ
บุคคล
ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ ความซื่อตรงทางการศึ ก ษาประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ
12 ตัวชี ้วัด คือ องค์ประกอบค่านิยมทางสังคม (Social Values) ที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด
คือ มีค่าน ้าหนักมาตรฐานเท่ากับ 0.99 มีความแปรผันร่ วมกับความซื่อตรงทางการศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก เท่ากับร้ อยละ 99 ประกอบด้ วย 4 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ การปฏิบตั ิตามระเบียบ การยึดมั่น
ในความถูกต้ อง มีความรับผิดชอบ และ การมีจิตสานึกที่ดี ซึ่งมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
0.51 – 0.71 โดยตัวชี ้วัดความรับผิดชอบมีคา่ สูงที่สดุ รองลงมาคือ การปฏิบตั ิตามระเบียบ การยึดมัน่
ในความถูกต้ อง และจิตสานึกที่ดี ซึ่ง สอดคล้ องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริ ยธรรมของโคลเบิร์ก
(Lickona, 1976, p. 35) ที่เกี่ยวกับการให้ เหตุผลทางจริ ยธรรมในระดับที่ 2 คือระดับการยึดแบบแผน
ตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) ที่ เป็ นเหตุผลของการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ตาม
ความคาดหวังและกฎเกณฑ์ที่สังคมกาหนดไว้ เช่น การปฏิบตั ิตามระเบียบ ประเพณี กฎหมาย
ทัง้ นีเ้ พื่อให้ ได้ มาซึ่งการยอมรับของกลุ่ม หรื อตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาสวัสดิ ภาพ
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โดยรวมของกลุม่ และสังคมนัน้ และยังสอดคล้ องกับแนวคิดของดันน์ (Dunn, 2009, pp. 120-125)
ที่กล่าวถึงค่านิยมทางสังคมว่า มีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่มีความซื่อตรง โดยให้
ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตนอย่างสอดคล้ องกันทังการกระท
้
าและคาพูด ยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
และทาในสิ่งดีงามอย่างสม่าเสมอ ด้ วยการประกาศและแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบ
ในสิ่งที่ยึดถือและปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องตามกฎ ระเบียบ ในทุกช่วงเวลาถึงแม้ ว่าบริ บทจะเปลี่ยนไป
และยังสอดคล้ องกับแนวคิดของไซมอนส์ (Simons, 2002, pp. 13-35) ที่กล่าวถึง สิ่งดีงามที่เป็ น
ค่านิยมของคนในสังคม โดยให้ ความสาคัญกับการยึดมัน่ ในความถูกต้ อง และความสอดคล้ องกัน
ของการกระทาและคาพูด ซึ่งถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญของผู้มีความซื่อตรง ดังนัน้ ค่านิยม
ทางสังคมจึงมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมและจูงใจให้ นกั ศึกษาเกิดความตระหนักและแสดงออก
ถึงพฤติกรรมที่สงั คมให้ การยอมรับว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของการมีความซื่อตรงทางการศึกษาที่ดี
องค์ประกอบที่มีค่าน ้าหนัก รองลงมาคือ ค่านิยมทางศีลธรรม (Moral Values)
โดยมีคา่ น ้าหนักมาตรฐานเท่ากับ 0.98 มีคา่ ความแปรผันร่วมกับความซื่อตรงทางการศึกษาอยู่ใน
ระดับ มาก เท่ า กั บ ร้ อยละ 98 ประกอบด้ วย 2 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ จริ ย ธรรมด้ านความซื่อสัตย์ และ
หิริโอตัปปะ ซึง่ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.59 – 0.71 โดยตัวชี ้วัดจริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์
มีคา่ สูงสุด รองลงมาคือ หิริโอตัปปะ ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Sharf, 2012,
p. 33) ที่อธิบายถึง ตนในคุณธรรม (Superego) ซึ่งเป็ นส่วนของจริ ยธรรมที่อยู่ในตัวบุคคล และ
ได้ รับการขัดเกลาจากสังคม มีหน้ าที่สาคัญในการควบคุมความประพฤติและการปฏิบตั ิของบุคคล
ให้ เป็ นไปในแนวทางที่ดีงาม ถูกต้ อง พิจารณาได้ วา่ สิ่งใดควรกระทา สิ่งใดควรละเว้ น และยึดถือใน
ความสมบูรณ์แบบตามค่านิยมและอุดมคติของสังคม เช่นเดียวกับแนวคิดของดันน์ (Dunn, 2009,
pp. 102-125) ที่มองว่า ความซื่อตรงเป็ นเรื่ องของโครงสร้ างแบบองค์รวมที่ต้องให้ ความสาคัญ กับ
พฤติกรรมที่ถกู ต้ องตามศีลธรรมเป็ นอันดับแรก และต้ องมีความสอดคล้ องกันระหว่างค่านิยมทาง
ศีลธรรม กับค่านิยมทางสังคม
องค์ประกอบด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล มี ค่านา้ หนักมาตรฐานเท่ากับ 0.97
มี ค่ า ความแปรผัน ร่ ว มกั บ ความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาอยู่ ใ นระดับ มาก เท่ า กั บ ร้ อยละ 94
ประกอบด้ วย 6 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยั่ งรู้ถึงผลในอนาคต
การไม่ดดู าย ความกล้ า และการสื่อสารที่ดี ซึ่งมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.48 – 0.75
โดยตัวชี ้วัดความกล้ า มีค่าน ้าหนักสูงสุด รองลงมาคือ การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง
การหยั่งรู้ ถึงผลในอนาคต การสื่อสารที่ดี และการไม่ดดู าย สอดคล้ องกับแนวคิดของ บาร์ นาร์ ด และ
คนอื่น ๆ (Barnard et al., 2008, pp. 42-44) ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้มีความซื่อตรงว่า บุคคลต้ อง
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มีแรงขับภายในตนเอง (inner drive) ที่เป็ นเหมือนคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งเกิดจากความรู้ สึก
ภายในทาหน้ าที่ส่งเสริ มและเชื่อมโยงระหว่างความมุ่งมาดปราถนา ความต้ องการและเป้าหมาย
ของบุคคล เพื่อให้ แสดงออกทางพฤติกรรมได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม ดังนัน้ ความสามารถใน
การแสดงออกด้ านความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาในแนวทางที่ถกู ต้ อง
ดีงาม ร่ วมกับคุณสมบัติส่วนบุคคลที่ดีและมีผลต่อพฤติกรรมด้ านการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จะช่วยส่งเสริ มให้ บุคคลเกิด ความตระหนักถึงความจาเป็ นในการแสดงพฤติกรรมที่
เป็ นความซื่อตรงทางการศึกษาได้ เป็ นอย่างดี
1.4 การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากการนาคะแนนแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ม าวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยื นยัน พบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทงั ้ 3 องค์ประกอบ มีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากมีคา่ ดัชนีทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล ได้ แก่ ค่าไค-สแควร์ ( 𝑥 2 )
มีคา่ เท่ากับ 62.69 ค่า df มีคา่ เท่ากับ 48 ค่านัยสาคัญทางสถิติ (p) มีคา่ เท่ากับ .07 จะเห็นได้ ว่า
ค่าไค-สแควร์ ( 𝑥 2 ) ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ ว่า ข้ อ มูลเชิงประจักษ์
มี ค วามสอดคล้ องกั บ โมเดลการวั ด ของผู้วิจยั ดังที่ ไชลด์ (Child, 2006, p. 114) ได้ ระบุไว้ ว่า
ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าต่ามากหรื อเข้ าใกล้ ศูนย์ มากเท่าใดแสดงว่า โมเดลมีความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI)
เป็ นดัชนีที่เปรี ยบเทียบระดับความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้
พบว่า ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) มีคา่ เท่ากับ 0.97 และค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องเปรี ยบเทียบ (CFI) มีค่า
เท่า กับ 1.00 โดยค่า ดัช นี วัด ระดับ ความกลมกลื น (GFI) ค่า ดัช นี วัด ระดับ ความกลมกลื น
ที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) และค่ า ดัช นี วั ด ความสอดคล้ องเปรี ย บเที ย บ (CFI) มีคา่ ใกล้ 1.00 คือ
มากกว่า 0.95 แสดงให้ เห็นว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (Schumacker &
Lomax, 2010, p. 76) และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
(RMSEA) มี ค่าเท่ากับ 0.02 และค่าดัช นี ร ากมาตรฐานของค่าเฉลี่ ยกาลัง สองของส่ว นที่ เหลื อ
(SRMR) มีคา่ เท่ากับ 0.02 ซึ่งมีคา่ ต่ากว่า 0.05 แสดงให้ เห็นว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ สอดคล้ องกับที่ชแู มคเกอร์ และโลแมกซ์ (Schumacker & Lomax, 2010, p. 76) ได้ ระบุ
ไว้ วา่ ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และค่าดัชนี
รากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) ถ้ ามีคา่ ต่ากว่า 0.05 แสดงว่าโมเดล
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มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ จากผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถสรุปได้ ว่า โมเดลการวัด
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง ประจักษ์
โดยโมเดลการวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี 3 องค์ประกอบ
ประกอบด้ วย ค่านยิมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม และคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งสามารถวัด
องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้
1.5 ผลการศึ ก ษาความซื่ อ ตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พบว่า คะแนนความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี อยู่ในระดับปานกลาง
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.21 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.35 และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายองค์ประกอบพบว่า นักศึกษามีความซื่ อตรงทางการศึกษาด้ านค่านิยมทางศีลธรรมสูง สุด
(M=2.25 SD=0.44) รองลงมาคือ ค่านิยมทางสังคม (M=2.22 SD=0.35) และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (M=2.16 SD=0.38) มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่ สุดจากทัง้ 3 ด้ าน ทัง้ นี ก้ ารที่ ด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลมีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่าด้ านอื่นๆ เนื่องจากเป็ นตัวแปรที่เกี่ ยวข้ องกับคุณลักษณะภายใน
ซึ่ ง เป็ นลั ก ษณะที่ มี ค วามซั บ ซ้ อน ละเอี ย ดอ่ อ น และต้ องใช้ ความเข้ าใจในตนเอง ได้ แก่
การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่ รู้ ถึงผลในอนาคต การไม่ดดู าย ความกล้ า และ
การสื่อสารที่ดี ทังนี
้ ้มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะภายในเหล่านี ้ ดังที่ เดวิส
คริ ส โตดูลู ไซเดอร์ และ การ์ ดเนอร์ (Davis, Christodoulou, Seider, & Gardner, 2011, p. 489)
ได้ อธิบายถึงปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้ านความเข้ าใจในตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
ซึง่ เป็ นหนึง่ ในเก้ าด้ านของความสามารถทางปั ญญา ตามทฤษฎีพหุปัญญาของ โฮเวิร์ด การ์ ดเนอร์
(Howard Gardner) ว่าอาจเป็ นผลจากประสบการณ์ในวัยเด็ก หรื อ ประสบการณ์แวดล้ อม ซึ่งมี
ผลทัง้ ต่อการส่งเสริ มการพัฒนา หรื อทาให้ การพัฒนาชะงักงัน สอดคล้ องกับ โทปั ส และ อาราซัน
(Topuz & Arasan, 2014, pp. 638-639) ที่มองว่าการตระหนักรู้ในตนเอง (Intrapersonal awareness)
เป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาคัญที่และมีผลต่อการดาเนินชีวิตของบุคคล เป็ นเรื่ องซับซ้ อนที่ต้องทาความเข้ าใจ
ร่วมกันระหว่างความรู้สึก ความคิด พฤติกรรม สัมพันธภาพ และ ลักษณะส่วนบุคคล
2. การพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากความมุ่งหมายการวิจยั ในข้ อที่ 2 การพั ฒ นาโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ
เสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นการบูรณาการเทคนิค
กลุ่มฝึ กอบรมร่วมกับทฤษฎี เทคนิคการให้ คาปรึกษา จากผลการหาค่าดัชนีความสอดดคล้ องของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ เสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของ
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นักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี โดยใช้ การตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง เนื อ้ หาของโปรแกรมกลุ่ม
ฝึ กอบรม ทัง้ เนือ้ หาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ และการประเมินผลกลุ่ม
ฝึ กอบรม พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้ อง อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่าโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม
เพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา จึงสามารถนาไปใช้ ในการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ ทังนี
้ ้เนื่องมาจากผู้วิจยั ให้ ความสาคัญกับการกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินกลุ่มฝึ กอบรม โดยในแต่ละขัน้ ตอนจะต้ องมีการบูรณาการเทคนิคกลุ่มฝึ กอบรมร่ วมกับ
เทคนิคต่าง ๆ จากทฤษฎีการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ซึ่งเน้ นการพัฒนาในทัง้ 3 ด้ านคือ ด้ านความคิด
ด้ านทัศนคติ และด้ านพฤติกรรม ซึ่ง สอดคล้ องกับแนวคิดของ คอเรย์ (Corey, 2012, p. 448)
ที่อธิ บายว่า ในการให้ คาปรึ กษากลุ่มจะต้ องมี การประยุกต์ และสังเคราะห์ เทคนิคต่าง ๆ ในแต่ละ
ขันตอนของการให้
้
คาปรึกษา โดยรูปแบบของการให้ คาปรึกษากลุม่ จะต้ องให้ ความสาคัญกับ ทัง้ 3 ด้ าน
คือ ด้ านความคิด ด้ านความรู้ สึก และด้ านพฤติกรรม อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับ แนวคิดการฝึ กอบรม
ที่มีประสิทธิภาพของเนลสัน -โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, p. 7) ที่ระบุว่าวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
ฝึ กอบรมเป็ นไปได้ ทงเพื
ั ้ ่อการพัฒนาและการป้องกัน ซึง่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจะได้ เรี ยนรู้การฝึ กฝน
ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของตนเอง
ทังนี
้ ท้ ักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เพิ่มพูนขึน้ เป็ นผลจากแรงกระตุ้นสาคัญด้ านการรู้ คิด ทัศนคติ
และพฤติกรรม ที่บคุ คลได้ รับจากการเข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรม
ทังนี
้ ้เป็ นเพราะโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี การดาเนินการตามแนวคิดของเนลสัน -โจนส์ (Nelson-Jones,
1992, pp. 48-49) ที่กล่าวถึงการดาเนินกลุ่มฝึ กอบรมว่ามีขนตอนส
ั้
าคัญในการดาเนินการแต่ละครัง้
ประกอบด้ วย 3 ขัน้ ตอนสาคัญ ได้ แก่ ขัน้ เริ่ มต้ น หรื อขัน้ การนา ขัน้ ดาเนินการ และขัน้ ยุติการ
ฝึ กอบรมหรื อขัน้ การสรุ ป โดยมี ก ารกาหนดวัต ถุประสงค์ข องการเสริ ม สร้ างความซื่ อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และกาหนดระยะเวลาในการฝึ กอบรมที่มีจุดประสงค์
เฉพาะรายครัง้ ประมาณ 6 -12 ครัง้ ซึ่งเป็ นระยะเวลาในการฝึ กอบรมและจานวนครัง้ ที่เหมาะสม
(Length of Group and Duration of Session) และเพิ่มเติมจานวนกลุ่มอีก 2 ครัง้ คือ ครัง้ แรก
การปฐมนิเ ทศกลุ่มฝึ กอบรม และครัง้ สุดท้ ายการปั จฉิ ม นิเทศหรื อการยุติกลุ่ม ฝึ กอบรม ซึ่งการ
ฝึ กอบรมในแต่ล ะครั ง้ ใช้ เ วลาไม่เ กิ น 2-3 ชั่วโมง มี การจัดเตรี ยมสถานที่ และสภาพแวดล้ อมที่
เหมาะสม รวมทังสื
้ ่อทัศนูปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการดาเนินกลุม่ ฝึ กอบรม และสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ เพื่อการฝึ กอบรม (Decide Location Physical Setting and Facilities) รวมทัง้
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พิจารณาเลือกใช้ เนื ้อหาและวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิน กลุ่มฝึ กอบรม (Decide on
Training Method and Materials) ที่ดีและเหมาะสม สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเนื ้อหาของ
การฝึ กอบรม ดังนันในกระบวนการกลุ
้
่มฝึ กอบรมจึงต้ องมีการวางแผนดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
โดยเริ่ มจากการกาหนดวัตถุประสงค์กลุ่มฝึ กอบรมว่าต้ องการให้ สมาชิกกลุ่มได้ เรี ยนรู้ หรื อพัฒนา
อะไร โดยเลือกใช้ วิธีการ เทคนิค หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความรู้หรื อทักษะนัน้ ๆ เพื่อให้
ผู้เข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรมสามารถเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาได้ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ทัง้ นี เ้ นลสัน -โจนส์ ยัง ได้ อธิ บายถึง วิธี การ และเทคนิคส าคัญต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้ ในการ
ดาเนินกลุ่มฝึ กอบรม ได้ แก่ การสอนและการบรรยาย (Lecture and Teaching) การประเมิน
ตนเอง (Self-assessment) การสาธิต (Demonstration) การฝึ กสอน (Coaching) การฝึ กซ้ อม
พฤติกรรม (Rehearsal) การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback) การใช้ แผ่นบันทึกงาน (Worksheets)
การให้ แบบฝึ กหัด (Exercises) การใช้ เกม (Game) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และ
การให้ การบ้ าน (Homework)
นอกจากนี ้ในการดาเนินกลุ่ม ฝึ กอบรมอาจมีการใช้ เทคนิค หรื อวิธีการในการใช้
สื่อรูปแบบต่าง ๆ ด้ วยโสตทัศนูปกรณ์ (Audio-Visual Aids) เช่น การใช้ วีดิโอเทป หรื อเครื่ องฉาย
ภาพ เพื่อนาเสนอข้ อมูล หรื อสาธิตทักษะต่าง ๆ ที่ต้องการฝึ กอบรม แต่ในปั จจุบนั มีอุปกรณ์ ที่มี
ความทันสมัยในการนาเสนอสื่อมัลติมีเดียอย่างหลากหลาย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบกิจกรรม
และการเลือกใช้ อุปกรณ์ ให้ เหมาะสม นอกจากนี ้ ยังมีเอกสารต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้ ในกลุ่ม
ฝึ กอบรม เช่น แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) แบบสอบถาม (Questionnaires) และเอกสาร
คูม่ ือการฝึ กอบรม (Training Manuals) เป็ นต้ น เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการนาเสนอ สอบถาม และ
ดาเนินกิจกรรมต่างภายในกลุ่มฝึ กอบรม หรื อสามารถนาไปใช้ เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ และฝึ กฝน
ทักษะที่ต้องการพัฒนาจากการเข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรมได้ ด้วยตนเอง
สาหรับ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ เสริ ม สร้ างความซื่ อตรงทางการศึกษาของ
นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ผู้วิ จัย ได้ บูร ณาการเทคนิ ค กลุ่ม ฝึ กอบรมร่ ว มกับ ทฤษฎี เทคนิ ค
การให้ คาปรึกษากลุ่มทัง้ 3 กลุ่ม ได้ แก่ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาที่เน้ นความคิดและเหตุผล ทฤษฎี
การให้ คาปรึ กษาที่ เน้ นอารมณ์ และความรู้ สึก และทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาที่ เน้ นการปรับเปลี่ ยน
พฤติ กรรม รวมถึ ง ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบมุ่ง เน้ น ค าตอบ และการให้ ค าปรึ กษาเน้ นวิ ธี
ทางจิตศึกษา โดยบูรณาการเทคนิคกลุ่มฝึ กอบรมร่ วมกับเทคนิคของทฤษฎีการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
ที่มีความสอดคล้ องกับการเสริ มสร้ างองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
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1. ด้ านค่านิยมทางศีลธรรม ประกอบด้ วย 2 ด้ านย่อย ได้ แก่ จริ ยธรรมด้ าน
ความซื่อสัตย์ และ หิริโอตัปปะ เนื่องจากประเด็นสาคัญในการพัฒนาความซื่อตรงทางการศึกษา
ด้ านค่านิยมทางศีลธรรม ซึ่งมีลักษณะของความเป็ นนามธรรมสู ง มีความซับซ้ อน ละเอียดอ่อน
มีความสัม พันธ์ กันทัง้ ด้ านการรู้ คิด ความรู้ สึก และพฤติกรรม ที่ นาไปสู่การตระหนักรู้ ถึง ความ
ถูก ต้ อ ง และแสดงออกอย่า งตรงไปตรงมาทัง้ ต่อ ตนเองและผู้อื่ น จึง ต้ อ งพิ จ ารณาออกแบบ
โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมให้ มีลกั ษณะของการดาเนินการที่เป็ นการทากิจกรรมร่ วมกันของสมาชิก
กลุ่ม และไม่ใช่แค่เ พียงพัฒ นากระบวนการทางความคิดเท่านัน้ แต่จ ะต้ องเป็ นกระบวนการที่
ส่ง เสริ ม ทัง้ ด้ า นการรู้ คิ ด ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรม รวมทัง้ การให้ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บัติ ต น
ด้ านการศึกษาที่ถกู ต้ อง โดยไม่ละเลยที่จะสร้ างการตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการมีคา่ นิยมทาง
ศีลธรรมที่ดี ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึง ความงอกงามในตนเองที่เกิดขึ ้นจากการแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้
ร่ วมกันของสมาชิ กกลุ่ม ผู้วิจัยจึงเสริ มสร้ างองค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม ด้ วยการบูรณาการ
ทฤษฎี เทคนิคการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม เพื่อช่วยให้ สมาชิกกลุ่มได้ เรี ยนรู้ พฤติกรรมที่
ผิ ด พลาดและเรี ย นรู้ พฤติก รรมใหม่ที่ ถูก ต้ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึน้ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
เป้าหมายของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ที่ชาร์ ฟ (Sharf, 2012, p. 259) ได้ ระบุว่า
เป้าหมายหลักคือการเปลี่ยนแปลงให้ สมาชิกกลุ่มได้ เรี ยนรู้รูปแบบพฤติกรรมใหม่ที่เป็ นพฤติกรรม
ที่พงึ ประสงค์และมีประสิทธิภาพ และบูรณาการเทคนิคกลุ่มฝึ กอบรมร่วมกับทฤษฎี เทคนิค การให้
คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง เพื่อช่วยให้ สมาชิกกลุม่ ได้ สารวจตนเอง กล้ าเปิ ดเผยตนเอง
และเปิ ดรับประสบการณ์ใหม่ ตระหนักได้ ถึงความละอายและเกรงกลัวต่อผลของการกระทาผิดกฎ
ระเบียบ และจริ ยธรรมด้ านการศึกษา เพื่อให้ แสดงออกได้ อย่างเหมาะสม และพัฒนาความงอกงาม
ในตนเองได้ อย่างแท้ จริ ง สอดคล้ องกับเป้ าหมายของทฤษฎี การให้ ค าปรึ กษาแบบยึดบุคคลเป็ น
ศูนย์กลาง ดังที่ชาร์ ฟ (Sharf, 2012, pp. 191-192) ได้ ระบุไว้ ว่า เป้าหมายหลักคือเพื่อให้ สมาชิกกลุ่ม
เกิดความเข้ าใจในตนเอง และเพิ่มพูนการยอมรับในตนเอง จนทาให้ พฒ
ั นาความงอกงามในตนเองได้
สอดคล้ องกับที่บีท และคนอื่น ๆ (Baetz et al., 2011, p. 218) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความซื่อตรงทาง
การศึกษาเป็ นเรื่ องของแนวคิดโดยรวม ทังในด้
้ านความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งแนวทางใน
การพัฒนาความซื่อตรงทางการศึกษาที่ดีคือ การเพิ่มพูนการตระหนักรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ถกู ต้ อง
ตามคุณธรรมจริ ยธรรม สอดคล้ องกับ ที่กรู เนียติ (Kurniati, 2011, p. 13, as cited in Rachmayanie
& Sugianto, 2017, pp. 138-139) ให้ ความเห็นว่า การทากิจกรรมในกลุ่มร่วมกัน เป็ นสิ่ งกระตุ้นให้
บุคคลได้ พฒ
ั นาการมีปฏิสมั พันธ์ ความเห็นอกเห็นใจ และรู้ จกั ให้ การชื่นชมผู้อื่น จนนาไปสู่การ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็ นความซื่อสัตย์ในที่สดุ ดังที่นกั ศึกษากล่าวว่า
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“เปิ ดเรี ยนมาหนูก็พยายามตัง้ ใจ ไม่คดั ลอกไม่ copy งาน ก็พยายามทาให้
มันดี ทาตัวให้ดี พยายามเปลี ่ยนแปลงตัวเองจากก่อนหน้านี ้ที่แบบว่า ลอก ๆ ๆ ก็
พยายามทาด้วยตัวเองมากขึ้ น มันอายเนอะ แล้วมันก็ กลัวด้วย นึกถึ งหิ ริโอตัปปะ
เลย นึ กถึ งเรื ่ องถอดถอนปริ ญญา น่ากลัว” (นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 3,
การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
“การได้พูดคุยแลกเปลี ่ยนเรื ่ องราวความรู้ สึก ประสบการณ์ ที่แต่ละคนพบมา
ทาให้เรามองคนอื ่นมากขึ้ น ความรู้ สึ กของคนอื ่นที ่เราไม่ เคยสนใจ แต่ พอเค้าให้
กาลังใจ เค้าชมเราแค่เรื ่ องเล็ก ๆ มันก็ทาให้เราอยากทาสิ่ งดี ๆ ตัง้ ใจเรี ยนให้ดี ไม่
ทุจริ ตนะ ไม่ ลอกแล้วนะ มันก็ มี ก าลังใจ” (นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 2,
การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
“ซื ่อสัตย์ ต้องมาก่ อนเลยนะ ที ่ผ่านมาทาผิ ดมาเยอะแล้ว จะทาตัวให้ดีขึ้น
คิ ดได้แล้วก็ ต้องทาให้ดี รู้ วิธีทาให้ถูกต้องแล้ว ก็ จะไม่ ลอก ไม่โกงอี ก ต้องพยายาม
ให้ได้เพราะไม่แน่ใจว่าถ้าลอกหรื อทาผิ ดอี กผลลัพธ์ ที่จะตามมาคงจัดการไม่ได้แน่ ๆ”
(นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 1, การสัมภาษณ์, 1 มี .ค. 2562)

จากผลการวิจัย ในการเสริ มสร้ างค่านิยมทางศีลธรรมของนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี มี ค วามสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ เขมณั ฏ ฐ์ หล่ อ ศรี ศุ ภ ชั ย (2556) ที่ พ บว่ า
ประสบการณ์ ข องสมาชิ ก ที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มหลัก สูต รฝึ กอบรมเพื่ อ พัฒ นาคุณ ธรรมจริ ย ธรรมด้ า น
จิตสาธารณะ ช่วยให้ สมาชิกได้ ค้นพบตนเอง เรี ยนรู้ที่จะมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น จนเกิดการยอมรับใน
ตนเองและผู้อื่น ตระหนักถึงความสาคัญของการมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมด้ านจิตสาธารณะที่เพิ่มมากขึ ้น
2. ด้ านค่ า นิ ย มทางสั ง คม ประกอบด้ วย 4 ด้ านย่อย ได้ แก่ การปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง ความรับผิ ดชอบ และจิตสานึกที่ดี เนื่องจากค่านิยมทางสังคม
เป็ นองค์ ประกอบส าคัญ ในการประพฤติปฏิ บัติตนด้ านการศึกษาที่ มี ประสิทธิ ภ าพ เป็ นปั จ จัย
สาคัญต่อความสาเร็ จในการศึกษาเล่าเรี ยน และเป็ นสิ่งจาเป็ นที่นักศึกษาจะต้ องตระหนักและ
เห็นความสาคัญในแนวทางปฏิบตั ดิ ้ านการศึกษาของตน ผู้วิจยั จึงพิจารณาออกแบบโปรแกรมกลุ่ม
ฝึ กอบรมให้ มีลักษณะของการร่ วมกิจกรรมในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน และรวบรวมแนวทางในการ
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แก้ ปัญหาร่ วมกัน ต้ องมีกระบวนการให้ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้ ค้นหาความคิดความเชื่ อ
ที่สมเหตุสมผล มีอิสระในการคิดและตัดสินใจ จนสามารถสร้ างทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและ
ใช้ การควบคุมตนเองในสิ่งที่ต้องการจะกระทาได้ เพื่อพัฒนาความเป็ นตนเองจนเกิดการตระหนักรู้
และเห็นคุณค่าจากการยกระดับทางความคิดของตนเอง สอดคล้ องกับแนวคิดของ จาคอบส์ และ
คนอื่น ๆ (Jacobs et al., 2002, pp. 6-19) ที่ระบุไว้ ว่า การเข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรม ทาให้ สมาชิกกลุ่ม
ได้ รับโอกาสในการค้ นหาและพัฒนาเป้าหมายส่วนบุคคล และเกิดความเข้ าใจในตัวบุคคลอื่นได้ ดีขึ ้น
สร้ างความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดาเนินชีวิต จนเกิดการตระหนักรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าเดิม
เพื่ อ ออกแบบกิ จ กรรมที่ เ สริ มสร้ างค่ า นิ ย มทางสั ง คม ซึ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด
ประสบการณ์แก่สมาชิกกลุม่ และมีผลต่อการพัฒนาระดับความเข้ าใจในตนเองอย่างแท้ จริ ง ผู้วิจยั
จึงได้ บรู ณาการเทคนิคกลุ่มฝึ กอบรมร่ วมกับทฤษฎี เทคนิคการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มสามารถยอมรับในตนเองและผู้อื่นได้ อย่างไม่มีเงื่อนไข
ได้ เ สริ ม สร้ างความคิด และทัศ นคติ ที่ มี ต่อ การปฏิ บัติต ามกฎ ระเบี ย บได้ อ ย่า งสมเหตุส ม ผล
ซี่ ง สอดคล้ อ งกับ เป้ าหมายของทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบเหตุผ ล อารมณ์ และพฤติ ก รรม
ที่คอเรย์ (Corey, 2012, p. 380) ได้ ระบุ ไ ว้ ว่ า เป้ าหมายหลั ก คื อ เพื่ อ ให้ สมาชิ ก กลุ่มสามารถ
ดารงชีวิตอยู่กับความเป็ นจริ งได้ อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจะทาให้ สมาชิกกลุ่มมีอารมณ์ ความรู้ สึก
และมี พ ฤติกรรมที่ เ หมาะสมขึน้ และผู้วิจัยยัง บูรณาการทฤษฎี เทคนิ คการให้ คาปรึ กษาแบบ
ภวนิยม เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มตระหนักรู้ ถึงความสาคัญของการยึดมั่นในความถูกต้ อง รู้ จักค้ นหา
ความหมายของชี วิ ต กล้ าที่ จ ะเลื อ กและมี อิ ส ระและรั บ ผิ ด ชอบผลของการตัด สิ น ใจนั น้
เพื่ อ ให้ พัฒ นาความเป็ นตนเองได้ อ ย่า งแท้ จ ริ ง ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ เป้ าหมายของทฤษฎี ก ารให้
คาปรึกษาแบบภวนิยมที่ แวน เดอร์ เซน (Van Deurzen, 2002, as cited in Corey, 2012, p. 234)
ได้ ระบุไว้ ว่าเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้ ได้ อยู่กับความเป็ นจริ ง รับรู้ ได้ ถึงเสรี ภาพในการเลือก รู้ จัก
แสวงหาความหมายของชีวิตทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต รวมทังการบู
้
รณาการทฤษฎี เทคนิคการให้
ค าปรึ ก ษาแบบมุ่ง เน้ น การแก้ ปั ญ หา ด้ ว ยการใช้ ค าถามปาฏิ ห ารย์ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส มาชิ ก กลุ่ม
มีแนวทางในการปฏิบตั ิตนอย่างยึดมัน่ ในความถูกต้ อง มีมมุ มองใหม่ที่จะใช้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่กาลังกระทาอยู่ สามารถเปลี่ ยนแปลงมุม มองที่ มีต่อปั ญหา และได้ ค้นหาแหล่งข้ อมูลใหม่
ในเชิงสร้ างสรรค์ ซึง่ สอดคล้ องกับที่ วอลเตอร์ และ เพลเลอร์ (Waller & Peller, 1992, 2000, as cited
in Corey, 2012, p. 417) ได้ อธิบายไว้ ว่า เป้าหมายหลักคือเพื่อให้ บุคคลสามารถระบุจุดมุ่งหมาย
ของตนเองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างชัดเจน และระบุวิธีการในทางบวกที่จะนาตนเองไปสู่
ความสาเร็ จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ อีกทังผู
้ ้ วิจยั ยังได้ บรู ณาการ
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ทฤษฎี เทคนิคการให้ คาปรึกษาแบบเผชิญความจริ ง เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ พิจารณาพฤติกรรมใน
ปั จจุบนั ของตนที่ส่งผลต่อการศึกษาและการดาเนินชีวิต และได้ เลือกแนวทางที่มีประสิทธิภาพใน
การสร้ างการเปลี่ ย นแปลงให้ เกิ ด ขึ น้ กั บ ตนเอง ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ เป้ าหมายของทฤษฎี
การให้ คาปรึ กษาแบบเผชิญความจริ งที่คอเรย์ (Corey, 2012, pp. 394-395) อธิ บายไว้ ว่า
เป้าหมายหลักคือการให้ ความสาคัญกับปั จจุบนั มากกว่าเรื่ องราวในอดีต มุ่งเน้ นที่ความรับผิดชอบ
ในการแก้ ปั ญ หาและเผชิ ญ กับ ความต้ องการที่ มี อยู่จ ริ ง ด้ วยการพิจ ารณาได้ ถึ ง สิ่ ง ที่ ถูกที่ ควร
สร้ างทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ และแสดงออกได้ อย่างเหมาะสม
อีกทัง้ ผู้วิจัยยังได้ บูรณาการทฤษฎี เทคนิคการให้ คาปรึ กษาแบบยึดบุคคล
เป็ นศูนย์กลาง เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ สารวจตนเอง และมองตนเองได้ ตามความเป็ นจริ ง จนเข้ าใจ
ยอมรับ และเลือกแสดงพฤติกรรมทางการศึกษาได้ อย่างถูกต้ อง รวมทังบู
้ รณาการทฤษฎี เทคนิค
การให้ คาปรึ กษาแบบเกสตัลท์ เพื่อส่งเสริ มให้ สมาชิกกลุ่มได้ เผชิญกับความจริ ง จนตระหนักรู้
ในความคิด ความรู้สกึ และความต้ องการที่แท้ จริงของตนเอง เพื่อลดความวิตกกังวล และสามารถ
ตัดสินใจด้ วยความรับผิดชอบต่อการเลือกของตนเองได้ สอดคล้ องกับที่คอเรย์ (Corey, 2012, p.
293) ได้ อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษาแบบเกสตัลท์ว่า เป็ นไป
เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ อยู่กบั ความเป็ นปั จจุบนั ของตนเอง และเพื่อเพิ่มพูนการตระหนักรู้ในตนเอง
จนเติบโต และสามารถนาศักยภาพของตนมาใช้ ได้ อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้ องกับ ปี เตอร์ บี สมิทธิ์
(Smith, 1980, p. 31) ที่ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ ว่า กลุ่มฝึ กอบรมมีผลในการช่วยพัฒนาบุคคล
ทังในด้
้ านการเพิ่มความรู้สกึ รับรู้ การเพิ่มความสามารถในการคิดพิจารณา และเพิ่มความสามารถ
ในการเลือกแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ ได้ ถกู ต้ องตามสถานการณ์ ดังที่นกั ศึกษากล่าวว่า
“พอทากลุ่มแล้วคุยกันนี ่ทกุ คนที ่ได้ยินเรื ่องของคนอื ่นก็คงคิ ดคล้าย ๆ กันว่า
ทาไมคนอื ่นคิ ดไม่เหมื อนเรา ทาไมคนอื ่นคิ ดแบบนี ้ แล้วเราก็จะหาคาตอบว่า ทาไม
คนอืน่ คิ ดต่าง แล้วเราก็จะหาคาตอบให้เจอว่าเพราะอะไร แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะคิ ด
ดี กว่ า หรื อคนอื ่นจะดี กว่ า เป็ นการแลกเปลี ่ยนที ่มี ประโยชน์ ” (นักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี คนที ่ 8, การสัมภาษณ์, 28 ก.พ. 2562)
“เรื ่องลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ หรื อเรื ่ องทุจริ ตนี ่ เวลาครู บอกใช้วิธีพูดซ้ า ๆ
ฟั งแล้วเหมื อนคนบ่นอ่ะ เราก็ฟังผ่าน ๆ ไป เดี ๋ยวบ่นอี กก็แค่บ่น ฟั งไป แต่พอเป็ นวิ ธี
ที ่เราไปแชร์ เรื ่ องราวกัน แชร์ ความรู้ สึกกัน เหมื อนมันได้เก็บมาคิ ดนะฮะ เอ๊ ะนี ่เราทา
พลาดอะไรไปหรื อเปล่านะ เราเคยทาแบบนี ้ ที ่เพื อ่ นโดน แล้วเค้ารู้ สึกแบบนี ้ เหมื อน
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มันสะท้อนให้ตวั เราเองได้รับรู้ ว่าเฮ้ยบางอย่างเราก็ไม่ ควรทานะ” (นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คนที ่ 10, การสัมภาษณ์, 1 มี .ค. 2562)
“เมื ่อก่อนเวลาเห็นเพื ่อนสอบ teaching แล้วมี เขี ยนโพย เราก็เออเรื ่ องของ
เขา ไม่ ชอบใจ แต่ ก็ไม่ กล้าพูดกลัวจะมี ปัญหา แต่ พอตอนนี ้เห็ นแล้วมันรู้ สึกว่ าไม่
ถูกต้อง ทาไมถึ งทาแบบนี ้ ไม่ ยอมปล่ อยให้มนั ผ่านไป เห็นแล้วรู้ สึกว่ามันเป็ นเรื ่ อง
ผิ ดจริ ง แค่ โกงก็ ผิ ดแล้ ว แต่ ในอนาคตถ้ าออกไปสอนจริ งๆท าแบบนี ้ ไม่ ได้ ก็ จะ
เดื อดร้ อน ก็พยายามหาทางยับยัง้ ไม่ให้เกิ ดเรื ่ องผิ ด ๆ แบบนัน้ ได้” (นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คนที ่ 11, การสัมภาษณ์, 1 มี .ค. 2562)
“คื อตัวเองทาสิ่ งที ่ ดีแล้ว ก็ ต้ องเอื ้ อหรื อตั้งใจให้คนอื ่ นท าในสิ่ งที ่ถู กต้ อง
เช่นกัน ถ้าใครทาไม่ดี ทาทุจริ ตหรื อไม่ถูกต้องตามกฎระเบี ยบจริ ยธรรมที ่ควรจะเป็ น
เราก็ต้องทาอะไรสักอย่าง ถ้านิ่ งเฉยความเสี ยหายมันจะตามมาเรื ่อย ๆ ติ ดนิ สยั มัก
ง่ายไปจนโตจนทางาน” (นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 12, การสัมภาษณ์ ,
1 มี .ค. 2562)
จากผลการวิจยั ในการเสริมสร้ างองค์ประกอบค่านิยมทางสังคมของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ เบอเกอรอน (Bergeron, 2013, pp. 1-10) ที่ศกึ ษา
ผลของโปรแกรมการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาทักษะทางสังคมของนักเรี ยนกลุ่ม เสี่ ยงในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา โดยใช้ โปรแกรม PREPaRE ของ โกลด์สไตน์ (Goldstein.1998) เพื่อเพิ่มทักษะทาง
สังคม ด้ วยการเข้ าร่ วมกลุ่มบาบัดพฤติกรรมกับผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ รูปแบบการฝึ กอบรมด้ วยการ
สอนที่กาหนดเป้าหมาย พบว่า นักเรี ยนที่เข้ ารับการฝึ กอบรมมี ทกั ษะทางสังคมเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ และยัง พบว่า รู ปแบบการฝึ กอบรมด้ วยการสอนที่ ก าหนดเป้ าหมายอย่า ง
เฉพาะเจาะจง สามารถใช้ ในการพัฒนาทักษะทางสังคมได้ เป็ นอย่างดี
3. ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้ วย 6 ด้ านย่อย ได้ แก่ การพึ่งตนเอง
ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่ รู้ ถึงผลในอนาคต การไม่ดดู าย ความกล้ า และการสื่อสารที่ดี
เนื่องจากนักศึกษาที่มีคณ
ุ ลักษณะส่วนบุคคลที่ดี จะมีคณ
ุ สมบัติสาคัญและจาเป็ นต่อการดาเนิน
ชีวิตด้ านการศึกษา สามารถแสดงออกทัง้ ทางความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรมในแนวทางที่
เหมาะสม มีคณ
ุ ค่า และเป็ นที่ต้องการของสังคม ซึง่ การแสดงออกนันเป็
้ นผลมาจากการรับรู้ตนเอง
และเห็นคุณ ค่าในการกระทาของตน ผู้วิ จัยจึง พิจ ารณาออกแบบโปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมให้ มี
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ลักษณะของกระบวนการมุ่งค้ นหาแนวทาง วิธีการ และแสดงความมุ่งมัน่ ตังใจ
้ จนเกิดตระหนักรู้ ถึงผล
ของการกระทา ซึง่ เป็ นแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมที่ดีด้านการศึกษาอย่างสม่าเสมอทังต่
้ อหน้ า
และลับหลัง อีกทังโปรแกรมกลุ
้
่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะส่วนบุคคล จะมีส่วนในการ
สนับสนุนความตังใจของนั
้
กศึกษาที่จะเลือกกระทาในสิ่งที่ ดี ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่บคุ คล
ใช้ ในการเอาชนะความกลัวและแสดงออกผ่านพฤติกรรมด้ านการศึกษา ดังที่ลาชแมน (Lachman,
2007, p. 275) ได้ กล่าวไว้ ว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ดี จะเป็ นสิ่งยืนหยัดและสนับสนุนคุณค่า
หลักของสังคมและเป็ นภาระผูกพันทางจริยธรรมที่บคุ คลพึงจะมี
เพื่อออกแบบกิจกรรมที่ เสริ มสร้ างคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งมีส่วนในการ
สนับ สนุน ความตัง้ ใจของนัก ศึก ษาที่ จ ะเลื อ กกระท าในสิ่ ง ที่ ดี ผู้วิ จัย จึ ง ได้ บูร ณาการเทคนิ ค
กลุม่ ฝึ กอบรมร่วมกับทฤษฎี เทคนิคการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
เพื่อให้ สมาชิกได้ เห็นคุณค่าของการพึง่ ตนเอง จนสามารถพึง่ พาตนเองและแก้ ไขปั ญหาให้ สาเร็ จได้
ด้ วยวิธี การที่ ถูก ต้ อ งและสุจ ริ ต บูร ณาการทฤษฎี เทคนิค การให้ ค าปรึ กษาแบบยึด บุค คลเป็ น
ศูนย์กลาง เพื่อให้ สมาชิกได้ พฒ
ั นาความภาคภูมิใจในตนเอง รับรู้ได้ ว่าตนเองเป็ นคนดี มีคณ
ุ ค่า
ที่ปฏิบตั ิตนในด้ านการศึกษาอย่างตรงไปตรงมาทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง บูรณาการทฤษฎี เทคนิค
การให้ ค าปรึ ก ษาแบบเกสตัล ท์ เพื่ อ ท าให้ ส มาชิ ก กลุ่ม เข้ า ถึ ง ประสบการณ์ ข องตนได้ ชัด เจน
จนตระหนัก รู้ ในตนเองอย่ า งแท้ จ ริ ง เข้ า ใจถึ ง ปั ญ หาและพร้ อมที่ จ ะสร้ างการเปลี่ ย นแปลง
เพื่ อ พัฒ นาตนเองไปในทิศ ทางที่ ดีขึน้ และยัง บูร ณาการทฤษฎี การให้ ค าปรึ กษาแบบภวนิย ม
เพื่อให้ สมาชิกกลุ่ม ได้ ใช้ เสรี ภาพส่วนตนในการเลือกแนวทางการแก้ ปัญหา ด้ วยการหยัง่ รู้ ถึงผล
ในอนาคตหากมีความซื่อตรงหรื อไม่มีความซื่อตรงทางการศึกษา และรับผิดชอบการตัดสินใจได้
ด้ วยตนเอง การบูรณาการทฤษฎี เทคนิคการให้ คาปรึกษาแบบเผชิญความจริ ง เพื่อให้ สมาชิกกลุ่ม
ได้ เ ห็น ความส าคัญ ของการสร้ างทางเลื อ กที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และไม่แ สดงพฤติก รรมเพิก เฉย
ต่อสถานการณ์การกระทาผิดด้ านการศึกษา อี ก ทั ง้ ผู้ วิ จ ั ย ยั ง บู ร ณาการทฤษฎี เทคนิคการให้
คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ สามารถเผชิญหน้ ากับความกลัว ความเสี่ยงจาก
การถูก คุกคามหรื อคัด ค้ าน สามารถพูดแสดงความรู้ สึกกับสิ่ง ไม่เห็นด้ วยได้ อย่างสุภ าพ และ
ยืนกรานในความถูกต้ องทุกสถานการณ์ และบูรณาการทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบวิเคราะห์
การติดต่อสัมพันธ์ เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มสามารถสื่อสารด้ วยภาษาที่เหมาะสมเพื่อยุติการกระทาผิด
สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการศึกษาที่ถกู ต้ อง และสามารถโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ื่นกระทาในสิ่ง
ที่เป็ นความถูกต้ องได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ จาคอบส์ และ คนอื่นๆ (Jacobs et al., 2009,
pp. 19-20) ที่อธิบายถึงการดาเนินกลุ่มฝึ กอบรมหรื อการให้ คาปรึ กษากลุ่มว่า ในการดาเนินกลุ่ม
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จะไม่มีการใช้ ทฤษฎีที่เฉพาะเจาะจง แต่ผ้ นู ากลุ่มจะต้ องประยุกต์ใช้ ทฤษฎี ทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ
มาใช้ ทางานกับกลุม่ เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้จากปฏิสมั พันธ์และการแบ่งปั นร่วมกันในกลุ่ม ดังที่นกั ศึกษา
กล่าวว่า
“การแชร์ กนั ทาให้กระตุ้นทุกคนให้เกิ ดความรู้ สึกที ่แตกต่างออกไป หนูอยาก
ให้มีการย้ ากันบ่อย ๆ คุยกันเรื ่ อย ๆ มันก็จะทาให้ความรู้ สึกมุ่งมัน่ ที ่จะเปลี ่ยน หรื อ
ความกล้าในการเข้าไปห้าม เข้าไปเตื อนของเราจะมากขึ้ น พอเราทาได้เราก็ ภูมิใจ
พอภู มิใจแล้วก็ มั่นใจที ่จะทาให้ดีมากขึ้ น…” (นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 4,
การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
“แต่พอมาอบรมนานเข้าเราก็กล้ามากขึ้นที ่จะไปบอกไปห้ามหรื อไปเตื อนคน
ที ่เราไม่ สนิ ท หรื อเพื ่อนใหม่ ๆ ที ่จะทาไม่ ดีนี่ คื ออบรมมันทาให้เรารู้ ว่าเราต้องใช้
คาพูดประมาณไหน มันทาให้เรากล้า เรามี ความกล้ามากขึ้ น เราต้องเข้าหาเขายังไง
หรื อเราควรจะต้องทาอะไรในแต่ ละสถานการณ์ หนูว่าเรามี ความกล้ามากขึ้ น…”
(นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 5, การสัมภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)
“แต่ ที่ชัด ๆ คื อตั้งเป้ าหมายและสร้ างความภาคภู มิ ใจให้ ตัวเอง เพราะ
เมื ่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองดี หรื อโดดเด่นด้านไหน แต่พอในครั้งที ่เราคุยกันเรื ่ องความ
ภาคภูมิใจ พบว่ามันเป็ นแค่จุดเล็ก ๆ เรื ่องเล็ก ๆ ที ่เรารับรู้ แล้วเราภูมิใจไม่ ต้องเป็ น
เรื ่ องใหญ่ โตอะไรเลย ก็ มีบางคนบอกว่าภูมิใจในหลาย ๆ เรื ่ องที ่เราผ่านมา แล้วถ้า
เรามี การตั้งเป้ าหมายที ่ แน่ ชัดก็ จะท าให้ เรามี แนวทางไปสู่ เป้ าหมายได้ อย่ างมี
กาลังใจที ่ได้จากทัง้ เพื ่อนและครอบครัว…” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 7 ,
การสัมภาษณ์, 28 ก.พ. 2562)
“ถ้ า เตื อ นแล้ ว เค้ า ไม่ ฟั ง หนู ก็ จ ะไม่ ยุ่ ง อี ก เลย คื อ หนู ก็ เ ป็ นคนที ่ มี ก าร
แสดงออกทางสี หน้าชัดเจนค่ะ ก็กลัวเค้าจะไม่พอใจเดี ๋ยวจะผิ ดใจกัน หนูก็เลยใช้วิธี
เฉย ๆ ไป ตัดไปเลย ไม่ย่งุ ซะ พอมาอบรมยิ่ งตอกย้ าให้คิดอย่างเดิ มมากขึ้ น…มันก็
เข้าใจมากขึ้ น ว่าเราปฏิ เสธแบบนุ่มนวลแต่เด็ดขาดได้ เราทาให้สถานการณ์ ดีขึ้นได้
โดยไม่ ต้องเกิ ดการโมโหหรื อทะเลาะกันขึ้ น หนูลองไปใช้มาแล้วมันดี นะคะ เพื ่อนก็
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ใม่เสีย ความประพฤติ ก็ไม่เสีย…” (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คนที ่ 9, การสัมภาษณ์ ,
28 ก.พ. 2562)
จากการเลือกใช้ เทคนิคกลุ่มฝึ กอบรมบูรณาการร่วมกับทฤษฎี เทคนิคการให้
คาปรึ กษา และเทคนิคต่าง ๆ ทางด้ านจิตวิทยา ในการดาเนินกลุ่มฝึ กอบรมแต่ละครัง้ สอดคล้ อง
กับแนวคิดของ เนลสัน-โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, p. 10) ที่ระบุไว้ ว่า ในการทากลุ่มฝึ กอบรม
สามารถนาทักษะและเทคนิคในการให้ คาปรึกษา และการให้ ความช่วยเหลือต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้
ในการทากลุ่มฝึ กอบรม รวมทังน
้ ามาใช้ เพื่อเอื อ้ อานวยให้ แก่กลุ่ม นามาใช้ เพื่อสร้ างสัมพันธภาพ
นามาใช้ เพื่อสร้ างพฤติกรรม หรื อนามาใช้ เพื่อให้ เกิดการทางานร่ วมกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ คอเรย์
คอเรย์ และคอเรย์ (Corey, Corey, & Corey, 2014, pp. 101-104) ที่ระบุไว้ ว่า ในกระบวนการให้
คาปรึกษาควรต้ องเป็ นไปเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในทัง้ 3 มิติ ได้ แก่ มิติด้านการรู้คิด
(Cognitive Domain) มิติด้านอารมณ์ (Affective Domain) และมิติด้านพฤติกรรม (Behavioral
Domain) โดยให้ มีการปฏิสมั พันธ์กนั ในมิติทงั ้ 3 ด้ าน เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรมได้ เสริ มสร้ าง
ค่า นิ ยมทางศี ล ธรรม ค่านิ ย มทางสัง คม และคุณลัก ษณะส่ว นบุค คล ที่ เ ป็ นองค์ ป ระกอบของ
ความซื่อตรงทางการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทัง้ 3 องค์ประกอบนี ้มีความสัมพันธ์ กัน
และจะช่วยพัฒนาให้ นกั ศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ เสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของตนเอง
ได้ อย่างสอดคล้ องและเหมาะสม จนสามารถแผ่ขยายการตระหนักรู้ ในเรื่ องความซื่อตรงออกไปสู่
การดาเนินชีวิตในอนาคต ด้ วยการรักษาความซื่อตรงในทุกบริบทได้
ดัง นัน้ อาจสรุ ป ได้ ว่า โปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างความซื่ อตรง
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สามารถนาไปใช้ ในการเสริ ม สร้ างความซื่อตรง
ทางการศึกษาได้ โดยผลจากการใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม พบว่า สมาชิกที่เข้ าร่วมโปรแกรมกลุ่ม
ฝึ กอบรมมีปฏิสมั พันธ์กนั ในทางบวก คือ มีสว่ นร่วมและให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรม มีการให้
ความช่วยเหลือ การแสดงความคิดเห็นในทางบวก มีการถามคาถาม ตอบคาถาม แลกเปลี่ยน
และแบ่งปั นประสบการณ์ ให้ การชื่นชม ให้ ความเห็นอกเห็นใจ และให้ กาลัง ซึ่งกันและกัน ภายใต้
ท่าทีที่อบอุน่ เป็ นมิตร ผ่อนคลาย และกล้ าเปิ ดเผยเรื่ องราวของตนเอง นอกจากนี ้สมาชิกกลุ่มยังได้
ทาการสารวจและประเมินตนเอง เกี่ยวกับความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ในด้ านต่าง ๆ ทังด้
้ านค่านิยมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม และด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ก่ อ นการยุ ติ ก ลุ่ ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษา
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สมาชิกกลุ่มมีความคุ้นเคย พูดคุยกันอย่างสนิทสนม แสดงออกถึง
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ความไว้ ว างใจซึ่ ง กัน และกัน ด้ ว ยการกล้ า ที่ จ ะเปิ ดเผยเรื่ อ งราวในชี วิ ต หรื อ แสดงความคิ ด
ความรู้ สึกร่ วมกัน มีการซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้ ข้อเสนอแนะ และข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ภายใต้ บ รรยากาศของความบอุ่น มี เ สี ย งหัว เราะ และการใช้ อ ารมณ์ ขัน มี ก าร เรี ย นรู้ และ
แลกเปลี่ยนเกี่ ยวกับความคิด ความรู้ สึกของตนเองและสมาชิ ก กลุ่ม จนสามารถบอกถึงสภาพ
ปั ญหาความซื่อตรงทางการศึก ษาที่มีอยู่ในปั จจุบนั ตลอดจนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนมุมมอง
ความคิดเห็น เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่มีอยูร่ ่วมกันได้
3. เปรี ย บเที ย บความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ที่ เ ข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรม ทัง้ โดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลัง การ
ทดลอง และหลังการติดตามผล
ผลจากการใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พบว่า หลังจากที่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรม
กลุ่ม ฝึ กอบรม นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ค ะแนนความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาทัง้ โดยรวม
และในแต่ละองค์ประกอบเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน
การวิจัย โดยผู้วิจัย ได้ นาเสนอผลการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในแต่ละองค์ประกอบเป็ นลาดับ ดังนี ้
ผลจากการใช้ โ ปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี องค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม พบว่า หลังจากที่
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เข้ าร่ ว มโปรแกรมกลุ่ ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรง
ทางการศึก ษาแล้ ว นัก ศึก ษามี ค ะแนนความซื่ อ ตรงทางการศึก ษา ในองค์ ป ระกอบค่า นิ ย ม
ทางศีลธรรมเพิ่มมากขึ ้น ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ดาเนินโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมโดยการนาแนวคิด เทคนิคกลุ่ม
ฝึ กอบรมบูร ณาการร่ ว มกับ ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค การให้ ค าปรึ ก ษา ตลอดจนเทคนิ ค และวิ ธี ก าร
ทางด้ านจิตวิทยา มาประยุกต์ใช้ ในการเสริ มสร้ างองค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม ประกอบด้ วย
2 ด้ านย่อย ได้ แก่ จริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์ และ หิริโอตัปปะ มีรายละเอียด ดังนี ้
ด้ านย่อยที่ 1 จริ ยธรรมด้ า นความซื่อสัตย์ ผู้วิจ ัย ประยุกต์ใช้ แนวคิดและ
เทคนิคของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ได้ แก่ การหยุดยังพฤติ
้
กรรมที่ไม่เหมาะสม
ด้ วยการพูดกับตนเองในทางบวก ที่พฒ
ั นามาจากแนวคิดของ ทอมป์สัน (Thompson, 1996, pp.
121-122) และเทคนิคการเสริ มแรงทางบวก เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มมีแนวทางในการสร้ างพฤติกรรม
ด้ านการเรี ยนการสอบที่ถูกต้ อง เหมาะสม ดีงาม ตรงตามสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง ตรงไปตรงมาทัง้
คาพูดและการกระทา ทังต่
้ อตนเองและต่อผู้อื่น นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ วิธีการฝึ กอบรมเชิง
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จิตวิทยา ได้ แก่ การสอน เรื่ องพฤติกรรมที่เป็ นความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษา เพื่อให้ สมาชิกทราบ
ว่าพฤติกรรมประเภทใดที่เป็ นสิ่งไม่ถกู ต้ อง ใช้ การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ และแบบบันทึกสถานการณ์
เพื่อให้ สมาชิกตระหนักและมีความมัน่ ใจในการแสดงพฤติกรรมอย่างถูกต้ อง
ด้ านย่อยที่ 2 หิริโอตัปปะผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ แนวคิดและเทคนิคของทฤษฎี
การให้ ค าปรึ ก ษาแบบยึ ด บุค คลเป็ นศูน ย์ ก ลาง ได้ แ ก่ การฟั ง อย่ า งใส่ ใ จ การใช้ ค าถามที่ มี
ประสิทธิ ภ าพ และการสรุ ป นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยได้ ประยุกต์ใช้ วิธีการฝึ กอบรมเชิง จิ ตวิทยา ได้ แก่
การประเมินตนเอง โดยการใช้ แบบวิเคราะห์ตนเองด้ านหิริโอตัปปะ ที่พฒ
ั นาแนวคิดจากแบบวัด
หิ ริ โ อตัป ปะของ ธานี กลิ่นเกษร (2537, น. 103-108) เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ ตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ความละอายและเกรงกลัวต่อผลของการกระทาผิดของตนเองได้ และใช้ การระดมสมอง การจินตนาการ
ด้ านอารมณ์และเหตุผล (Thompson, 1996, p. 115; Corey, 2012, p. 379) และการใช้ สถานการณ์
จาลอง เพื่อให้ สมาชิกมีแนวทางในการแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง ความละอายและเกรงกลัวต่อ
ผลของการกระทาผิดกฎระเบียบและจริยธรรมอันดีด้านการศึกษา
ผลจากการใช้ กลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ เสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี องค์ป ระกอบค่านิ ยมทางสัง คม พบว่า หลัง จากที่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาแล้ ว นักศึกษามีคะแนน
ความซื่ อตรงทางการศึกษา องค์ประกอบค่านิยมทางสังคมเพิ่มมากขึน้ ทัง้ นีผ้ ้ ูวิจัย ดาเนินกลุ่ม
ฝึ กอบรมโดยการนาแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษา ตลอดจนเทคนิคและวิธีการทางด้ าน
จิตวิทยาและการฝึ กอบรมมาประยุกต์ใช้ ในการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี องค์ประกอบค่านิยมทางสังคม ประกอบด้ วย 4 ด้ านย่อย ได้ แก่ การปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง ความรับผิดชอบ และจิตสานึกที่ดี มีรายละเอียด ดังนี ้
ด้ านย่อยที่ 1 การปฏิ บ ัติ ตามระเบียบ ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ แนวคิดและเทคนิค
ของทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ของอัลเบิร์ต เอลลิส
(Albert Ellis) (Corey, 2012, p. 382) ได้ แก่ การสอน ทฤษฎี A-B-Cs ใช้ การโต้ แย้ งความคิดความเชื่อ
ที่ ไ ม่ส มเหตุส มผล และการเสริ ม แรง เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก กลุ่ม ตระหนัก ถึ ง ความคิด ความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สมเหตุส มผล ที่ ส่ ง ผลต่อ การตัด สิ น ใจกระท าพฤติ ก รรมที่ ผิ ด ต่ อ กฎระเบี ย บทางการศึก ษา
นอกจากนี ผ้ ้ ูวิจัยได้ ประยุก ต์ใ ช้ วิธี ก ารฝึ กอบรมเชิ ง จิ ต วิท ยา ได้ แ ก่ การตัง้ ค าถาม การใช้ เ กม
“การประมูลค่านิยม” ที่พฒ
ั นาแนวคิดจาก ทอมป์สัน และ พ็อพเพิ่น (Thompson & Poppen,
1979, อ้ างถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร, 2528, น. 21-23) เทคนิคการใช้ สถานการณ์จาลอง เพื่อให้
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สมาชิกเกิดความมั่นใจและมีแนวทางในการปฏิบตั ิตนได้ ตามกฎระเบียบและข้ อตกลงทางการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย
ด้ านย่อยที่ 2 การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ แนวคิดและเทคนิค
ของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบภวนิยม ได้ แก่ การตังค
้ าถาม การตีความ เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มเห็น
ความสาคัญของการยึดมัน่ ในสิ่งที่ถกู ต้ อง กล้ าที่จะเลือก มีอิสระในการตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบ
ในผลของการตัดสินใจนันเพื
้ ่อพัฒนาความเป็ นตนเองอย่างแท้ จริ ง และใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
แบบมุ่งเน้ นการแก้ ปัญหา ได้ แก่ การใช้ เทคนิคคาถามปาฏิหารย์ เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มมี แนวทาง
ในการกาหนดเป้าหมาย สร้ างทางเลือกหรื อแก้ ปัญหาด้ านการศึกษาให้ สาเร็ จลงได้ ด้วยวิธี การ
ที่ถูกต้ อง นอกจากนีผ้ ้ วู ิจัยได้ ประยุกต์ใช้ วิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ กิจกรรม “สิ่งสาคัญ
ที่สดุ ในชีวิต” ที่พฒ
ั นาแนวคิดจาก วัชรี ธุวธรรม (2525, อ้ างถึงใน, ชูชยั สมิทธิไกร, 2528, น. 20)
สถานการณ์จาลอง เทคนิคการใช้ คลิปวิดิทศั น์ และเทคนิคการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ เพื่อให้ สมาชิก
กลุม่ มีแนวทาง และมีความมัน่ ใจในการแสดงพฤติกรรมที่เปิ ดเผยถึงการยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
ด้ านย่อยที่ 3 ความรับผิดชอบ ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ แนวคิดและเทคนิคของ
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเผชิญความจริ ง ของวิลเลี่ยม กลาสเซอร์ (Corey, 2012, pp. 394395) ได้ แก่ การใช้ เทคนิค WDEP System เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มมีความรับผิดชอบในการแก้ ปัญหา
ทางด้ านการศึกษาและเผชิญกับความต้ องการที่มีอยู่จริ ง ด้ วยการสร้ างทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ
และใช้ การควบคุมตนเองในสิ่งที่ต้องการจะกระทา นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ วิธีการฝึ กอบรม
เชิงจิตวิทยา ได้ แก่ เทคนิคการประเมินตนเอง โดยใช้ แบบประเมินตนเองด้ านการศึกษา พัฒนาจาก
สุเทพ ธรรมะตระกูล (2558, น. 321-322) เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบด้ าน
การศึกษาของตนที่ดาเนินอยู่ในปั จจุบนั ใช้ การสอน (Teaching) และการเสริ มแรงทางบวก
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก กลุ่ม มี แ นวทาง มี ค วามมั่น ใจ และมี ก าลัง ใจที่ จ ะปฏิ บัติต ามแผนเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ด้วยความรับผิดชอบของตน
ด้ านย่อยที่ 4 จิตสานึกที่ดี ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ แนวคิดและเทคนิคของทฤษฎี
การให้ คาปรึ กษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ได้ แก่ การฟั งอย่างมีประสิทธิภาพ การยอมรับ
อย่างไม่มีเงื่อนไข การใช้ คาถาม การสะท้ อนความรู้สึก และการสรุปความ และผู้วิจยั ใช้ ทฤษฎีการ
ให้ คาปรึ กษาแบบเกสตัลท์ ได้ แก่ การใช้ เทคนิคการพูดโต้ ตอบด้ วยตนเอง เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้
เผชิญกับความจริ ง จนตระหนักรู้ ในความคิด ความรู้ สึก และความต้ องการที่แท้ จริ งของตนเอง
เพื่อลดความวิตกกังวล และสามารถตัดสินใจแสดงพฤติกรรมในการป้องกันหรื อแก้ ไขปั ญหาด้ าน
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การศึกษา ด้ วยความรับผิดชอบต่อการเลือกของตนเองได้ นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ วิธีการ
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ เทคนิคสถานการณ์จาลอง
ผลจากการใช้ กลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ เสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี องค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า หลังจากที่นกั ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึก ษาแล้ ว นักศึกษามีคะแนน
ความซื่อตรงทางการศึกษา องค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ ้น ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ดาเนินกลุ่ม
ฝึ กอบรมโดยการนาแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึ กษา ตลอดจนเทคนิคและวิธีการทาง
ด้ านจิตวิทยาและการฝึ กอบรมมาประยุกต์ใช้ ในการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี องค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้ วย 6 ด้ านย่อย ได้ แก่
การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่ รู้ ถึงผลในอนาคต การไม่ดดู าย ความกล้ า และ
การสื่อสารที่ดี มีรายละเอียด ดังนี ้
ด้ านย่อยที่ 1 การพึ่งตนเอง ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ แนวคิดและเทคนิคของทฤษฎี
การให้ คาปรึกษา แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ได้ แก่ การใช้ การโต้ แย้ งความเชื่อที่ผิด
และเทคนิคการสอน เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ ใช้ ระบบความคิดความเชื่อที่สมเหตุสมผล สามารถท้ าทาย
ตนเองเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ยนความคิด ความเชื่ อให้ อยู่บ นพื น้ ฐานของความเป็ นจริ ง และสร้ างสรรค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการพึง่ พาตนเองได้ อย่างสุจริต นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ วิธีการ
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ การฟั งอย่างตังใจ
้ การสะท้ อนความรู้สึก การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
และการเสริ มแรง เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มมีความมัน่ ใจและมีกาลังใจที่จะปฏิบตั ิในสิ่งที่เป็ นการพึ่งพา
ตนเองในด้ านการศึกษา
ด้ านย่อยที่ 2 ความภาคภู มิ ใ จในตนเอง ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ แนวคิดและ
เทคนิคของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์ กลาง ได้ แก่ การฟั งอย่างตังใจ
้ เทคนิค
การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข การสะท้ อนความรู้ สึก และผู้วิจยั ยังใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบ
เกสตัลท์ ได้ แก่ การอยูก่ บั ความรู้สกึ เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ มีแนวทางในการสร้ างการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมทางการศึกษาของตนไปในทิศทางที่ดีขึ ้น ซึ่งจะนามาสู่ความภาคภูมิใจในตนเอง
นอกจากนีผ้ ้ วู ิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ วิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ การเสริ มแรง และการเขียน
จดหมายให้ ตวั เอง ที่เป็ นเทคนิคหนึ่งในทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Thompson,
1996, p. 133) เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ ทบทวนคุณลักษณะในทางบวกหรื อข้ อดีข องตนเอง ที่จะ
นามาซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองและมีความพยายามที่จะรักษาข้ อดีหรื อคุณลักษณะที่ดีนนให้
ั้
เป็ นพฤติกรรมที่คงทนถาวร
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ด้ านย่อยที่ 3 การหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ แนวคิดและเทคนิค
ของทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบภวนิยม ได้ แก่ การตังค
้ าถาม การเงี ยบ การตีความ และผู้วิจัย
ยังใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ ได้ แก่ การวิเคราะห์จดุ ยืนแห่งชีวิต
เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มเกิดการตระหนักรู้ และมีแนวทางในการหาคาตอบหรื อวิธีการแก้ ปัญหาเพื่ อ
กระทาในสิ่งที่ถูกต้ อง เพื่อกาหนดเป้าหมายในชีวิตของตน นอกจากนีผ้ ้ วู ิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ วิธีการ
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ การยอมรับบุคคลอย่างไม่มีเงื่อนไข และบทบาทสมมุติ
ด้ านย่อยที่ 4 การไม่ดดู าย ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ แนวคิดและเทคนิคของทฤษฎี
การให้ คาปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง ได้ แก่ การเปิ ดเผยตนเอง และการมองโลกด้ านบวกเพื่อ
กระตุ้นและส่งเสริ มให้ สมาชิกได้ มองเรื่ องราวความผิดพลาดที่เคยเกิดขึน้ ในมุมมองใหม่อย่าง
สร้ างสรรค์ และมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ วิธีการฝึ กอบรม
เชิงจิตวิทยา ได้ แก่ การสอน เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการนิ่งดูดาย กับ การวางเฉย เพื่อให้ ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการไม่ดดู าย และสอนหลักพรหมวิหาร 4 เพื่อให้ สมาชิกเข้ าใจถึงหลักธรรม
ในการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม และใช้ การฟั งอย่างใส่ใจ การเสริมแรง และการบันทึกสัญญา
เพื่อให้ สมาชิกมีแนวทางและมีความมัน่ ใจในการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถกู ต้ อง
ด้ านย่อยที่ 5 ความกล้ า ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ แนวคิดและเทคนิคของทฤษฎี
การให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม ได้ แก่ การสอน การฝึ กพฤติกรรมการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้ สมาชิกมีแนวทางและวิธีการปฏิบตั ิตนต่อสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสมและ
ตรงไปตรงมา เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่ไม่ปรารถนา และสร้ างพฤติกรรมใหม่ที่มี
ประโยชน์ และจาเป็ น การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ การเสริ มแรง เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มมีกาลังใจ และมี
ความมั่นใจที่ จะไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ ที่เป็ นการทุจริ ต หรื อการกระทาผิดกฎ ระเบียบ และ
จริ ยธรรมด้ านการศึกษา นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ วิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ การใช้
คลิปวิดทิ ศั น์ เพื่อให้ สมาชิกตระหนักได้ ถึงความสาคัญของการมีความกล้ า การฟั งอย่างใส่ใจ และการ
ยอมรับบุคคลอย่างไม่มีเงื่อนไข
ด้ านย่อยที่ 6 การสื่อสารที่ดีผ้ วู ิจยั ประยุ ก ต์ ใ ช้ แนวคิ ด และเทคนิ ค ของ
ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ ได้ แก่ การวิเคราะห์การสื่อสารสัมพันธ์
เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ค้นพบตัวเองและเป็ นอิสระจากการควบคุมของประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา
และการให้ คาปรึกษาเน้ นวิธีทางจิตศึกษา เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มรู้ถึงวิธีสื่อสารเพื่อการปฏิเสธ ต่อรอง
และตักเตือน ที่จะนาไปใช้ เพื่อแก้ ไขหรื อป้องกันไม่ให้ เกิดการกระทาผิดด้ านการศึกษา นอกจากนี ้
ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ วิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ การแสดงบทบาท
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สมมุติ เพื่อให้ สมาชิกมีวิธีการและมี ความมั่นใจในการสื่อสารเชิงสร้ างสรรค์เพื่อยุติหรื อป้องกัน
ไม่ให้ เกิดการกระทาผิดด้ านการศึกษา
การยุติกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มสรุปภาพรวมของกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ เสริ มสร้ างความซื่อตรง
ทางการศึกษา ทบทวนคุณลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลที่มีความซื่อตรงทางการศึกษา สิ่งที่จะต้ องทา
เพิ่มเติม สิ่งที่จะนาไปพัฒนาให้ ดีขึ ้น และเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ ค้นหาแนวทางที่จะนาความรู้
และวิธีการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาไปใช้ ต่อไปเมื่อกลุ่มสิน้ สุดลง โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ได้ แก่ เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้ การยอมรับ
อย่างไม่มีเงื่อนไข และการเปิ ดเผยตนเอง เพื่อให้ สมาชิกได้ สารวจอารมณ์ความรู้สึก และเผยความรู้สึก
ที่คงั่ ข้ างอยูใ่ นใจ นอกจากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ วิธีการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ การใช้ คาถาม
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ และการเสริ มแรงทางบวก ให้ การชื่นชม สนับสนุน และให้ กาลังใจเพื่ อ
ให้ สมาชิกกลุ่มมีความมัน่ ใจในการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของตนเอง และนาไปใช้
ในสถานการณ์จริงได้
การพิจารณาคะแนนด้ านค่าเฉลี่ยความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม หลังเข้ าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรม และหลังการ
ติดตามผลการฝึ กอบรม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเป็ น
เพราะกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ เสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่
ผู้วิจยั ได้ ออกแบบไว้ โดยประยุกต์ใช้ แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษา รวมทังเทคนิ
้
คทาง
จิตวิทยาอื่น ๆ เป็ นกลุ่มฝึ กอบรมที่ม่งุ เน้ นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้ านของความคิด ความรู้ สึก
และพฤติกรรม ดังที่ปีเตอร์ บี สมิธ (Peter B. Smith) (Berger & Berger, 1986, pp. 15-16)
ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ ว่า กลุ่มฝึ กอบรมสามารถนาไปใช้ ในการเพิ่มการรับรู้ เกี่ยวกับตนเองและ
รั บรู้ ถึง การตอบสนองของผู้อื่น ที่ มี ต่อพฤติก รรมของตนได้ อย่างละเอี ยดลึกซึง้ อี กทัง้ ช่วยเพิ่ ม
ความสามารถในการคิดพิจ ารณาและสรุ ป ผลจากพฤติกรรมที่ กาลังเกิ ดขึน้ รวมถึง เพิ่ม ทักษะ
การปฏิ บัติใ นสิ่ ง ที่ มี ความหมายและแสดงพฤติก รรมที่ ถูก ต้ องในแต่ล ะสถานการณ์ ไ ด้ อี ก ทัง้
การจัดกระทาสภาพการเรี ยนรู้ ของกลุ่มฝึ กอบรมให้ มีความหมาะสม กาหนดโครงสร้ างของกลุ่ม
อย่างชัดเจน กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มฝึ กอบรมในแต่ละครัง้ ว่าต้ องการพัฒนา
ทักษะหรื อคุณ ลักษณะในด้ านใด ซึ่ง จะเอือ้ ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรม เกิ ดความรู้ ความเข้ าใจ
และตระหนักถึงความสาคัญในการแสดงพฤติกรรมที่เป็ นความซื่อตรงทางการศึกษาได้ สอดคล้ อง
กับแนวคิดของ เนลสัน-โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, p. 6) ที่อธิบายไว้ ว่า การกาหนดเป้าหมาย
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และโปรแกรมของการเรี ยนรู้เรื่ องต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ า จะส่งผลให้ สมาชิกกลุ่มที่เข้ าร่วมการฝึ กอบรม
สามารถพัฒนาทักษะและเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ไปสูก่ ารนาไปใช้ ได้ จริงหลังจากการเข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรม
นอกจากการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคในการให้ คาปรึกษา ตลอดจนหลักการ
และเทคนิคการฝึ กอบรม รวมทังเทคนิ
้
คด้ านจิตวิทยาที่เหมาะสมแล้ ว ยังมีประเด็นสาคัญที่ได้ รับ
จากการดาเนินกลุ่มฝึ กอบรมที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการนาเสนอ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิด
การเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาขึ ้นในกลุม่ ฝึ กอบรม ดังปั จจัยต่อไปนี ้
ปั จจัยที่ 1 ด้ านผู้ นากลุ่ ม ฝึ กอบรม (Group Leader) ที่จาเป็ นต้ องมีความรู้
ความเข้ าใจ และมีความสามารถในการดาเนินกลุ่มฝึ กอบรม สามารถเลือกใช้ วิธีการและเทคนิคที่
เหมาะสมกับการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี อีกทังผู
้ ้ นา
กลุ่มจะต้ องเป็ นผู้มีลกั ษณะส่วนบุคคลที่ดี มีความสามาถในการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีให้ เกิดขึ ้นกับ
กลุม่ มีความจริงใจในการให้ ความช่วยเหลือและดาเนินกลุ่มฝึ กอบรมกับสมาชิก เป็ นตัวแบบที่ดีใน
เรื่ องของเจตคติที่มี ต่อ ความซื่ อ ตรงทางการศึกษา มี ค วามอบอุ่น ยิม้ แย้ ม มั่น คงทางอารมณ์
สร้ างบรรยากาศที่ดีในการดาเนินกลุ่มฝึ กอบรม ให้ การยอมรับสมาชิกกลุ่มทุกคนอย่า งไม่มีเงื่อนไข
ซึ่งลักษณะส่วนบุคคลดังที่กล่าวมานัน้ เป็ นพืน้ ฐานที่จาเป็ นและสาคัญในการเอื ้ออานวยให้ การ
ดาเนินกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่อ เสริ มสร้ างความซื่ อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาเร็ จได้ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ดังที่คอเรย์ (Corey, 1994, pp. 53-57) ได้ ระบุไว้ ว่า ผู้นากลุ่ม
ฝึ กอบรมจะต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจ และมีความสามารถในเรื่ องของทฤษฎีและเทคนิคของ
กระบวนการกลุ่มฝึ กอบรม รวมถึงทักษะและเทคนิคที่จะนามาใช้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้น
ให้ เกิดความงอกงามและการเปลี่ยนแปลงในสมาชิกผู้เข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรม และต้ องเป็ นผู้ที่มี
คุณลักษณะที่ดีคือ อยู่กบั ความเป็ นปั จจุบนั มีพลังอานาจภายในตนที่ส่งผลให้ ดาเนินกลุ่มอย่างมี
ความเชื่อมัน่ และตระหนักรู้ ว่าสิ่งที่กาลังกระทาจะส่งผลต่อสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ รวมทังผู
้ ้ นากลุ่ม
ต้ องมีความกล้ าที่จะมีปฏิสมั พันธ์ในทางบวกกับสมาชิกกลุ่มอย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา มีความ
ซื่อสัตย์ เป็ นตัวของตัวเอง และมีความเชื่ออย่างลึกซึง้ ในคุณค่าของกระบวนการกลุ่มว่าเป็ นสิ่ง
สาคัญที่จะทาให้ สมาชิกที่เข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรมจะสามารถพัฒนาตนเองได้ สอดคล้ องกับ โอลซัน
และคนอื่น ๆ (Ohlsen et al., 1988, p. 55) ที่กล่าวถึงผู้นากลุ่มไว้ ว่า เป็ นบทบาทที่ผสมผสานกัน
ของผู้เอื ้ออานวยและครู ที่มีความรู้ ความเข้ าใจในการทางานตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ ในการ
ดาเนินกลุม่ แต่ละครัง้ มีความเห็นอกเห็นใจ ให้ ความเคารพในสิทธิ ความคิด ความเห็น และความรู้สึก
ของสมาชิกกลุ่ม และสอดคล้ องกับแนวคิดของ เนลสัน-โจนส์ (Nelson-Jones, 2004, p. 9) ที่ได้
ระบุวา่ ผู้นากลุม่ หรื อผู้ให้ คาปรึกษาต้ องเป็ นผู้มีความรู้ความเข้ าใจในกรอบแนวคิดทฤษฎีทางด้ าน
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การศึกษาและจิตวิทยา มี ลักษณะของการให้ ความเคารพในบุคคลอื่ น ให้ การยอมรั บในความ
ผิดพลาดของบุคคลที่อาจเกิดขึน้ ได้ มีความเชื่อในการศึกษาเรี ยนรู้ ของมนุษย์ และมีความเชื่อใน
ศักยภาพของมนุษย์ที่เป็ นหตุผลในการดาเนินชีวิตทางสังคมและปราถนาในสิ่งที่ดีกว่าสาหรับอนาคต
สอดคล้ องกับชัลแมน (Shulman, 2011, p. 15) ที่ระบุไว้ ว่า ลักษณะสาคัญที่
จะช่วยให้ ผ้ นู ากลุ่มดาเนินการฝึ กอบรมให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ได้ คือ ผู้นากลุ่มจะต้ องมี
ความสามารถในการสร้ างสัมพันธภาพเชิงบวกกับสมาชิก แสดงออกทางการกระทาและความรู้สึก
ได้ อย่างสอดคล้ องกัน ซึ่งชัลแมน (Shulman, 1991, as cited in Shulman, 2011, pp. 17-18) ยังได้
อธิ บายถึง ทักษะที่ ผ้ ูนากลุ่ม ควรจะมี เพื่ อช่วยให้ สมาชิ กกลุ่ม สามารถจัดการกับความรู้ สึกของ
พวกเขาได้ คือ ผู้นากลุ่มควรมีความสามารถในการเข้ าไปถึงความเงียบภายในจิตใจของสมาชิก
สามารถถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก ของสมาชิ ก กลุ่ ม ออกมาเป็ นค าพู ด แสดงออกถึ ง ความเข้ าใจ
ในความรู้ สึกของสมาชิกกลุ่ม รวมทัง้ การแบ่งปั นความรู้ สึกของผู้นากลุ่ม ให้ กับสมาชิก สาหรั บ
ทัก ษะที่ ผ้ ูน ากลุ่ม ควรมี เ พื่ อ ช่ว ยให้ ส มาชิ ก กลุ่ม สามารถจัด การกับ ปั ญ หาของพวกเขาได้ คื อ
ผู้ น ากลุ่ ม จะต้ อ งแสดงออกถึ ง บทบาทและความมุ่ ง หมายได้ อย่ า งชัด เจน สามารถเข้ าถึ ง
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับของสมาชิ กกลุ่ม มีส่วนร่ วมในความวิตกกังวลที่มีอยู่ และให้ การสนับสนุน
สมาชิกกลุม่ ในการกระทาสิ่งที่ยงั ไม่ค้ นุ เคย
สาหรับกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญ ญาตรี ในครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยทาหน้ าที่เป็ นผู้นากลุ่ม โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเกี่ ยวกับ
ทฤษฏี และเทคนิค ด้ านการให้ คาปรึ กษา ร่ วมกับความรู้ ความสามารถเกี่ ยวกับเทคนิคในการ
ฝึ กอบรม ที่ได้ รับจากการศึกษาและฝึ กฝนผ่านการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่นกั จิตวิทยาในมหาวิทยาลัย
ที่ ต้ อ งปฏิ บัติ ง านทัง้ ด้ า นการให้ ค าปรึ ก ษาและการฝึ กอบรมแก่ นัก ศึก ษา ส่ ง ผลให้ ผู้ วิ จัย มี
ความเชี่ยวชาญและเข้ าใจในกระบวนการ ขันตอน
้
เทคนิค และวัตถุประสงค์ของกลุ่มฝึ กอบรม
ตลอดจนเข้ าใจในบริ บทของกลุ่มตัวอย่างและสามารถเข้ าถึงความต้ องการในการพัฒนาตนเอง
ของนัก ศึก ษาได้ ปั จ จัย เหล่ า นี ม้ ี ผ ลให้ ก ารด าเนิ น กลุ่ม ฝึ กอบรมบรรลุวัต ถุป ระสงค์ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็ จในการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ปั จจัยที่ 2 ด้ านสมาชิกกลุ่ม (Member) สมาชิกกลุ่มที่เข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรม
เพื่อเสริ ม สร้ างความซื่ อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี ลักษณะบางอย่าง
ที่ เ หมื อนกันกล่าวคือ สมาชิ กกลุ่ม เป็ นนัก ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ที่ อยู่ในช่วงอายุเดียวกัน
มี ความต้ องการในการพัฒ นาตนเองเพื่ อเตรี ย มความพร้ อมส าหรั บการดาเนิ นชี วิตในอนาคต
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และเห็นความสาคัญ ในการพัฒนาระดับจริ ยธรรมด้ านการศึกษาของตนให้ มีความสอดคล้ อง
เหมาะสม ซึ่ง มีผ ลต่อความร่ วมมือในการทากิ จกรรมของกลุ่มฝึ กอบรม สอดคล้ องกับ ที่ คอเรย์
(Corey, 2012, p. 99) ได้ ระบุไว้ ว่า สมาชิกกลุ่มที่มีลกั ษณะเฉพาะที่คล้ ายคลึงกัน เช่น อยู่ในช่วง
อายุเดียวกัน จะมีความสนใจหรื อมีปัญหาที่ต้องการแก้ ไขในรูปแบบที่คล้ ายกัน ซึ่งมีแนวโน้ มที่จะ
ส่งเสริมให้ กลุม่ ได้ ทางานร่วมกัน ได้ แบ่งปั นประสบการณ์ และเรี ยนรู้จากประสบการณ์ของสมาชิก
กลุ่ ม คนอื่ น ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ทรอทเซอร์ (Trotzer, 1999, p. 202) ที่ระบุไว้ ว่า สมาชิกกลุ่มที่มี
ความต้ องการในประเด็นที่คล้ ายคลึงกัน จะเป็ นสิ่งจูงใจให้ สมาชิกร่วมมือกันในการแสดงพฤติกรรม
ที่ต้องการและมีทิศทางปฏิบตั ใิ นแนวทางเดียวกัน
ทังนี
้ ้จากการพิจารณาสมาชิกกลุ่มพบว่ามีความแตกต่างกันในเรื่ องของเพศ
คือ มีทงเพศหญิ
ั้
ง เพศชาย และเพศทางเลือก สาขาวิชาที่เรี ยน ผลการเรี ยน รวมทังความแตกต่
้
าง
ระหว่างบุคคลที่สงั เกตได้ ในเรื่ องของการแสดงออก บุคลิกภาพ และเจตคติ สมาชิกกลุ่มบางคน
มีความกล้ าที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นของตนเอง กล้ าซักถามในข้ อสงสัย และแสดงออก
อย่างเปิ ดเผย แต่สาหรับบางคนอาจมีความกังวลในการแสดงความคิดเห็น หรื อเปิ ดเผยเรื่ องราว
ของตนเอง เนื่องจากความซื่อตรงทางการศึกษาเป็ นเรื่ องของพฤติกรรมด้ านการเรี ยน การสอบ
ที่อาจเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตด้ านการศึกษา แต่ความแตกต่างเหล่านี ้เป็ นสิ่งส่งเสริ มให้ สมาชิกกลุ่ม
ได้ แ สดงออกถึ ง การยอมรั บ บุค คลอื่ น โดยไม่ มี เ งื่ อ นไข ได้ แ สดงออกถึ ง ความเห็ น อกเห็ น ใจ
ให้ กาลังใจ และกล้ าที่จ ะเปิ ดเผยตนเอง ได้ เรี ยนรู้ ถึง ความแตกต่าง และแบ่งปั นซึ่ง กันและกัน
ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางสังคม (Social skills) ส่งเสริ มความเจริ ญงอกงามใน
ตัวบุคคล (Personal growth) และมี ผลต่อการเสริ ม สร้ างความซื่ อตรงทางการศึกษา ตามที่
เนลสัน- โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, p. 5) ได้ ระบุไว้ ว่า ในการดาเนินกลุ่มฝึ กอบรม สิ่งที่พบได้ มาก
ที่สุดคือการส่งเสริ มให้ เกิดทักษะทางสังคมของผู้เข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรม รวมทังช่
้ วยให้ สมาชิกกลุ่ม
ได้ พัฒนาและรักษาทักษะชีวิตที่สาคัญหนึ่งทักษะหรื อมากกว่านันให้
้ คงอยู่ ซึ่งสอดคล้ องกับคอเรย์
(Corey, 2012, p. 99) ที่อธิบายไว้ ว่า การดาเนินกลุ่มฝึ กอบรมที่สมาชิกกลุ่มมีความแตกต่างกัน
เป็ นโอกาสในการให้ สมาชิกกลุ่มได้ ทดลองพฤติกรรมใหม่ ได้ พัฒนาทักษะทางสังคม และได้ รับ
ข้ อมูลย้ อนกลับจากแหล่งข้ อมูลที่มีความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้ องกับที่แมสสัน จาคอบส์ ฮาร์ วิล
และ สชิมเมล (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2012, p. 82) อธิบายว่า โดยส่วนใหญ่
แล้ ว การด าเนิ น กลุ่ม ที่ มี ส มาชิ ก กลุ่ม ลัก ษณะคล้ า ยคลึ ง กัน เป็ นกลุ่ม ที่ มี ค วามเหมาะสมใน
การดาเนินกิจกรรมกลุ่มฝึ กอบรม แต่ในบางครัง้ การดาเนินกลุ่มที่สมาชิกกลุ่มมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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ก็ได้ ผลเป็ นอย่างดี เนื่องจากสมาชิกกลุ่มจะเกิ ดประโยชน์จากการได้ รับฟั งมุม มองและแนวคิด
ที่มีความแตกต่างกันออกไปตามข้ อมูลพื ้นฐานของแต่ละบุคคล
ปั จจัยที่ 3 ด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical Setting) สภาพแวดล้ อม
ในการดาเนินกลุ่ม ฝึ กอบรมมี ค วามส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใ ช้
ในการดาเนินกลุ่ม สิ่งที่ควรคานึงถึงในการจัดสถานที่หรื อห้ องจัดกิจกรรมกลุ่มฝึ กอบรมให้ มี ความ
เหมาะสม ได้ แก่ แสงสว่าง อุณหภูมิ ความเป็ นส่วนตัว เสียงรบกวน ขนาดของพื ้นที่ ซึ่งผู้วิจัย ได้
นาข้ อมูลเหล่านีม้ าใช้ ในการพิจ ารณาวางแผนเลื อกสถานที่ในการจัดกลุ่มฝึ กอบรมให้ มี ความ
เหมาะสม ได้ แก่ สถานที่จดั กิจกรรมสะดวกต่อการเดินทางของสมาชิก มีความปลอดภัย อยู่ใน
พื ้นที่ที่ค้ นุ เคย มีขนาดพื ้นที่เหมาะสมที่เอื ้ออานวยต่อการทากิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ จัดเตรี ยม
โต๊ ะ เก้ าอี ท้ ี่ ส ามารถเคลื่ อ นย้ ายได้ ส ะดวกส าหรั บ การท ากิ จ กรรมเป็ นกลุ่ ม ย่ อ ย จัด เตรี ย ม
โสตทัศนูปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกไว้ อย่างเพียงพอสาหรับผู้เข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรม ภายใน
ห้ องดาเนินกลุม่ ฝึ กอบรมมีแสงสว่างเพียงพอ มีอณ
ุ หภูมิที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทได้ ดี มีความเป็ น
ส่วนตัว ปลอดจากเสียงรบกวนภายนอก เนื่องจากเสียงรบกวนภายนอกเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อ
ประสิทธิ ภาพของการเรี ยนรู้ หรื อการฝึ กอบรม เสียงรบกวนอาจขัดขวางการเรี ยนรู้ หรื อลดทอน
ความสนใจ ในการท ากิ จ กรรม ของสมาชิ ก กลุ่ม ดังที่ ประดินันท์ อุปรมัย และ สมร ทองดี
(สุโขทัยธรรมาธิราช, 2551, น. 33) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบด้ านสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม จะทาให้
ผู้รั บ ค าปรึ ก ษาหรื อ ผู้เ ข้ า ร่ ว มกลุ่ม ฝึ กอบรมเกิ ด ความรู้ สึ ก อบอุ่น มี ค วามเชื่ อ มั่น และศรั ท ธา
ในกระบวนการของการให้ คาปรึ กษาหรื อการฝึ กอบรม รวมถึงลักษณะการจัดที่นั่งและการจัด
บรรยากาศของสถานที่ในกระบวนให้ คาปรึ กษาหรื อการฝึ กอบรมที่มีความเหมาะสมก็ทาให้ เกิด
สภาพแวดล้ อมที่ดีในการดาเนินการเช่นกัน สอดคล้ องกับแนวคิดของเจลดาร์ ด (Geldard, 1989, pp.
145-153) ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับการจัดสถานที่ในการให้ คาปรึ กษาหรื อการฝึ กอบรมไว้ ว่า
ห้ องที่ใช้ ในการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ คาปรึกษาหรื อการฝึ กอบรม ควรออกแบบหรื อทาให้
มีบรรยากาศที่อบอุ่น เป็ นมิตร ไม่อึดอัด และปลอดภัยจากสิ่งแวดล้ อมภายนอกที่จะมากระทบ
ทังทางร่
้
างกายและความรู้สกึ เสียงรบกวนจากภายนอกอาจทาให้ สมาชิกกุล่มเกิดความรู้สึกระแวง
ว่า เสี ย งของตนเองในขณะที่ อ ยู่ใ นกลุ่ม ฝึ กอบรมอาจได้ ยิ น ไปถึ ง ข้ า งนอกได้ ท าให้ เ กิ ด ความ
ไม่ไว้ วางใจจนไม่กล้ าพูดหรื อบอกเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ดังนัน้ การป้องกันไม่ให้ เสียงจากภายนอก
เข้ ามารบกวนภายในห้ องฝึ กอบรมจึง เป็ นเรื่ อ งที่ ส าคัญ นอกจากนี ใ้ นระหว่างการดาเนินกลุ่ม
ฝึ กอบรม ไม่ควรให้ มีการรบกวนกลุม่ ฝึ กอบรมด้ วยเสียงเคาะประตู เสียงโทรศัพท์ หรื อมีผ้ ไู ม่เกี่ยวข้ อง
เข้ ามาในห้ องฝึ กอบรม อีกทัง้ สุรางค์ โค้ วตระกูล (2548, น. 436) ได้ อธิบายถึง สิ่งแวดล้ อมทาง
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กายภาพที่เหมาะสมและเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ว่า ควรเป็ นสถานที่ที่เหมาะสม สบายตา อากาศถ่ายเท
ได้ ดี ปราศจากเสียงรบกวน และมีพื ้นที่เพียงพอกับจานวนของสมาชิกในแต่ละกิจกรรม บรรยากาศ
ภายในห้ องจัดกิจกรรมควรมีความเป็ นอิสระ สามารถเคลื่อนไหวในการทากิจกรรมแต่ละประเภท
ได้ อย่างสะดวก สาหรับอุปกรณ์ และสื่ อวัสดุภายในห้ องต้ องสามารถเคลื่ อนย้ ายและดัดแปลง
ให้ เอื ้ออานวยต่อการจัดกิจกรรมได้
นอกจากนี ้ เนลสัน-โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, pp. 122-123) ได้ กล่าวถึง
การจัดที่นงั่ สาหรับสมาชิกว่า ส่วนใหญ่แล้ วมักจะจัดที่นงั่ เป็ นแบบครึ่งวงกลมแบบเปิ ด เพราะการ
จัดที่นงั่ แบบนี ้ผู้นากลุ่มสามารถสื่อสารไปยังสมาชิกกลุ่มทุกคนได้ โดยตรง เก้ าอี ้แต่ละตัวจะมีพื ้นที่
ว่างห่างจากคนอื่น ซึ่งที่นั่งทุกตาแหน่งจะได้ โอกาสในการปฏิสัมพันธ์ กับกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
แต่ในทางตรงกันข้ ามการจัดที่นงั่ แบบวงกลมก็มีข้อจากัดในการทากลุ่มฝึ กอบรม เนื่องจากอาจ
ต้ องใช้ เทคนิคการสอนเกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ ดังนันการจั
้
ดที่นงั่ ในลักษณะรูปเกือกม้ า (Horseshoe
Seating Pattern) ก็จะเป็ นประโยชน์สาหรับการทากลุม่ ฝึ กอบรม เพราะทาให้ เกิดการมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างสมาชิกกลุ่ม มีบรรยากาศที่ดีของการเรี ยนรู้ สามารถสื่อสาร 2 ทาง และเกิดความสนใจ
ที่จะเรี ยนรู้ร่วมกัน ทาให้ เกิดประโยชน์อย่างมากสาหรับการดาเนินกลุม่ ฝึ กอบรม
ปั จจัยที่ 4 ด้ านสัมพันธภาพระหว่างผู้นากลุ่มกับสมาชิกกลุ่ม สาหรับกลุ่ม
ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้
การสร้ างสัมพันภาพที่ดีกับสมาชิกกลุ่ม ภายใต้ บรรยากาศของความอบอุ่น ให้ การยอมรับอย่าง
ไม่มีเงื่อนไข แสดงออกถึงความใส่ใจผ่านภาษาพูด และภาษาท่าทาง ให้ ความเคารพในการแสดง
ความคิดเห็นของทุกคน ใช้ การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีตงแต่
ั ้ ชว่ งเวลาเริ่ มต้ นกลุ่ม ระหว่างดาเนินกลุ่ม
จนถึงเวลาของการยุติกลุ่ม ดังที่ทรอทเซอร์ (Trotzer, 1999, pp. 20-21) ได้ อธิ บายถึงการสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีวา่ เป็ นเรื่ องของการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้นากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ซึ่งเป็ นพื ้นฐาน
สาคัญของกระบวนการกลุ่ม ภายใต้ บรรยากาศของความอบอุ่น ไว้ วางใจ ให้ การยอมรับ และ
เคารพซึ่ง กัน และกัน ด้ ว ยวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ ดี เพื่ อ ให้ เ ป็ นปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ มี ค วามหมายและสร้ าง
ความเข้ าใจร่วมกันในการดาเนินกลุ่มฝึ กอบรม สอดคล้ องกับจาคอบส์ และ คนอื่น ๆ (Jacobs et
al., 2009, p. 86) ได้ กล่าวถึงสิ่งที่มีความสาคัญที่สดุ อย่างหนึ่งในการพบกันครัง้ แรกระหว่างผู้นา
กลุม่ กับสมาชิกกลุม่ นัน่ คือการสร้ างบรรยากาศที่ทาให้ สมาชิกรู้สึกสบาย ผู้นากลุ่มจะสื่อให้ เห็นถึง
ความอบอุ่น ไว้ วางใจ เอือ้ อาทร ภายใต้ ความเข้ าอกเข้ าใจ และให้ การยอมรับในเชิงบวก ช่วงเวลานี ้
จะทาให้ สมาชิกกลุ่มเกิดความประทับใจในตัวผู้นากลุ่ม และนาไปสู่การคิดประเมินว่า การเข้ าร่วม
กลุม่ จะต้ องเป็ นประโยชน์แก่พวกเขาอย่างแน่นอน
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ปั จจัยที่ 5 ลักษณะของกลุ่มและความถี่ ในการเข้ าร่ วมกลุ่ม สาหรับกลุ่ม
ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั
กาหนดสมาชิกในการเข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรมไว้ จานวน 12 คน ดาเนินกลุ่มฝึ กอบรมทังหมด
้
14 ครัง้
ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ถึง 2 ชัว่ โมง และพบกลุ่มเพื่อทาการฝึ กอบรม 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ผลที่ได้
จากการทากลุ่ม ฝึ กอบรมพบว่า กลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างความซื่ อตรงทางการศึก ษาของ
นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสบความส าเร็ จ ตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้
สอดคล้ องกับที่คอเรย์ (Corey, 2012, p. 30) ได้ ระบุไว้ ว่า สมาชิ กกลุ่มในระดับอุดมศึกษามี
ประสบการณ์ สาคัญในชีวิตที่หลากหลาย การเข้ าร่ วมกลุ่มจะทาให้ พวกเขาได้ ทดลองสิ่งต่ าง ๆ
ด้ ว ยการก าหนดตัว เอง และได้ ค้ น หาสัม พัน ภาพที่ ดี กับ บุค คลอื่ น สอดคล้ อ งกับ ทรอทเซอร์
(Trotzer, 1999, p. 20) ที่ระบุไว้ ว่าการทากลุ่มกับสมาชิกที่อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ หรื อผู้ใหญ่ตอนต้ น
ควรกาหนดให้ มีสมาชิกในกลุ่มจานวน 8 – 12 คน เนื่องจากการทากลุ่ม ต้ องอยู่บนพื ้นฐานของ
การมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันของสมาชิกกลุม่ จึงจะส่งผลให้ การดาเนินกลุ่มเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับระยะเวลาและความถี่ ในการเข้ าร่ วมกลุ่มมีความสอดคล้ องกับความคิดเห็นของคอเรย์
(Corey, 2012, p. 99) ที่ระบุไว้ วา่ ความเหมาะสมของระยะเวลาดาเนินกลุม่ สาหรับวัยผู้ใหญ่ ควรจัด
ให้ พบกันครัง้ ละประมาณ 2 ชัว่ โมง เพื่อให้ มีเวลามากเพียงพอต่อการทากิจกรรม ส่วนความถี่
ในการเข้ าร่วมกลุ่มสาหรับสมาชิกกลุ่มที่เป็ นวัยรุ่ นหรื อวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น สามารถจัดให้ พบกันได้
มากกว่า 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ทัง้ นี ้ สรุ ป ได้ ว่ า จากการสร้ างสัม พัน ธภาพที่ ดี ร ะหว่า งผู้วิ จัย กับ สมาชิ ก กลุ่ม
และระหว่างสมาชิกกลุม่ ด้ วยกัน ส่งผลให้ บรรยากาศของกลุ่มฝึ กอบรมเพื่ อเสริ มสร้ างความซื่อตรง
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในครัง้ นี ้ ดาเนิน ไปด้ วยความอบอุ่น ไว้ วางใจ ให้ การ
ยอมรับ และให้ ความร่ วมมือในการดาเนินกิจกรรมทุกครัง้ เป็ นอย่างดี สมาชิกกลุ่มมีความสนิท
สนม กล้ าเปิ ดเผยตตนเอง และมี ความเชื่ อใจที่ จ ะแบ่ง ปั นประสบการณ์ ของตนให้ กลุ่ม ได้ รับรู้
รวมทังให้
้ ความชื่นชมและให้ กาลังใจแก่สมาชิกคนอื่น ๆ ใช้ การพูดคุยกันอย่างสนิทสนม ด้ วยท่าที
ที่ผ่อนคลาย แต่ก็เคารพในความเป็ นส่วนตัวของกันและกัน มีความสามัคคีในการทากิจกรรม และ
แสดงให้ เห็นถึงความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้เรื่ องราวต่าง ๆ ร่วมกัน
ผลจากการศึกษาเรื่ อง การศึก ษาและการสร้ างกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พบว่า ความหมายและองค์ประกอบ
ของความซื่อตรงทางการศึกษาที่พบได้ จากการอภิปรายกลุ่มและการศึกษากับผู้เข้ าร่ วมการวิจยั
มี ค วามส าคัญ ต่อ การเสริ ม สร้ างความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
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และสามารถเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาได้ ด้วยการให้ กลุ่ม ฝึ กอบรม ทัง้ นีเ้ นื่ องจาก
การค้ นหาความหมายของความซื่ อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้วยการ
อภิปรายกลุ่ม ทาให้ ได้ ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบตวามซื่อตรง
ทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ตลอดจนท าให้ เข้ าถึ ง สถานการณ์ ปั ญหา
ด้ า นการทุจ ริ ต ทางการศึก ษาของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ นปั จ จุบัน ที่ ส ะท้ อ นถึ ง มุม มอง
ความคิด ทัศนคติ และความรู้สึกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง ตลอดจนร่วมแบ่งปั นประสบการณ์ส่ วนตน
ที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจในการแสดงออกทางพฤติกรรมความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จนนาไปสู่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความซื่อตรงทางการศึกษา
และการสร้ างโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ซึ่งสอดคล้ องกับ คริ สเตนเซน และคนอื่น ๆ (Christensen et al., 2011, p. 380) ที่กล่าวถึง
การเก็บข้ อมูลการวิจัยโดยผสมผสานข้ อมูลที่ได้ จากวิธีการเชิงปริ มาณร่ วมกับวิธีการเชิงคุณภาพ
ท าให้ ได้ ค าตอบการวิ จัย ที่ มี ค วามครอบคลุ ม ลุ่ ม ลึ ก และชัด เจน ที่ น าไปสู่ ค วามเข้ าใจใน
ปรากฏการณ์ที่ทาการศึกษาได้ มากขึ ้น
จากประเด็ น ดัง กล่ า วข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า การใช้ โ ปรแกรมกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อ
เสริ ม สร้ างความซื่ อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นโปรแกรมที่สร้ างขึน้
เพื่อใช้ ในการเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาในด้ านต่าง ๆ ดังที่ ดวงเดือน พันธุนาวิน (2524,
น. 66) ได้ กล่าวถึงวิธีการส่งเสริ มและพัฒนาจริ ยธรรมด้ วยการใช้ กลุ่มเพื่อให้ เกิดการคล้ อยตามว่า
การแสดงเหตุผลเชิงจริ ยธรรมที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการยกระดับของจิตใจของบุคคล อาจทาได้ ด้วย
การใช้ อิท ธิ พ ลของกลุ่ม เพื่ อน ที่ แสดงให้ เห็น ถึง การมี จ ริ ยธรรมในระดับเดี ย วกัน ซึ่ง ทาให้ เกิ ด
การคล้ อยตามลักษณะที่ ดีของกลุ่ม ที่ ถูกนาเสนอ ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ โดยการกระทาและ
การสอนอย่างเป็ นระบบ สอดคล้ องกับที่ ชินาเวห์ (Chinaveh, 2010, pp. 302-310) ได้ ศกึ ษาผล
ของการฝึ กอบรมการแก้ ไขปั ญหา (Problem- Solving Training: PST) ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างคุณภาพ
ชีวิตของผู้เรี ยนที่มีความหลากหลาย โดยทาการศึกษากับนักศึกษาในวิทยาลัย ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตอยู่
ในระดับต่า ด้ วยการใช้ กลุ่ม ฝึ กอบรมกับกลุ่ม ตัวอย่างที่แบ่ง เป็ น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตหลังเข้ าร่ วมกลุ่ม
ฝึ กอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนเข้ าร่ วมกลุ่ม และมีคะแนนสูงกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม
ผลการศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่าโปรแกรมการฝึ กอบรมการแก้ ไขปั ญหา (PST) มีผลในทางบวกต่อ
คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของกลุ่มนักศึกษาในวิทยาลัย และสอดคล้ องกับ ผลการศึกษาของ
มอชกี ้ และคนอื่น ๆ (Moshki et al., 2014, pp. 557-583) ที่ได้ ศึกษาประสิทธิผลของการฝึ กอบรม
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ทักษะชีวิตที่มีตอ่ พฤติกรรมป้องกันการใช้ ยาเสพติดในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัย
ทางการแพทย์กอนนาบัด (Gonabad University) โดยใช้ แบบสอบถามพฤติกรรมที่เป็ นการป้องกัน
การใช้ ยาในการเก็บข้ อมูลก่อนเข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรม หลังเข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรม และติดตามผล
หลังการฝึ กอบรมเป็ นเวลา 4 ปี ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่เข้ ารับการฝึ กอบรมมีคะแนนพฤติกรรม
การป้องกันการใช้ ยาเสพติดสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ไ ด้ เข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรม อีกทัง้ เบอเกอรอน
(Bergeron, 2013, pp. 1-10) ที่ศึกษาผลการใช้ โปรแกรมการฝึ กอบรมทักษะปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคล เป็ นการทดสอบการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรี ยนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
โดยใช้ โปรแกรม PREPaRE ของ โกลด์สไตน์ (Goldstein) เพื่อเพิ่มทักษะทางสังคม และใช้ การ
ประเมินด้ วยแบบวัดทักษะทางสังคม (SSRS : Social Skill Rating Scale) นักเรี ยนเหล่านี ้ได้ เข้ า
ร่ วมกลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญการบาบัดพฤติกรรม โดยใช้ การฝึ กอบรมแบบเฉพาะเจาะจง ในรู ปแบบ
ของการสอนที่กาหนดเป้าหมาย โดยใช้ แบบวัด SSRS เพื่อวัดทักษะทางสังคมก่อนเข้ าร่ วมกลุ่ม
ฝึ กอบรม และวัดหลังเข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรม ผลการศึกษาพบว่า ทักษะทางสังคมของกลุ่มตัว อย่าง
เพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ และพบว่า ทัก ษะทางสัง คมสามารถพัฒ นาได้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ช่วยเหลือแบบการกาหนดเป้าหมาย รวมถึง เขมณัฏฐ์ หล่อศรี ศภุ ชัย (2556, น. 22-32) ที่ได้ พฒ
ั นา
หลัก สูตรฝึ กอบรมเพื่ อ พัฒ นาคุณ ธรรมจริ ยธรรมด้ านจิ ตสาธารณะของนั กศึก ษามัธ ยมศึกษา
ตอนปลายสถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครปฐม ที่กาลังศึกษาหลักสูตรระยะสัน้
(กศน.) ที่ ได้ จ ากการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้ รับการฝึ กอบรมมี
ระดับคุณธรรมและจริยธรรม ด้ านจิตสาธารณะเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากการติด ตามผลการฝึ กอบรมซึ่ง ผู้วิจัย ได้ สัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก เป็ นรายบุค คล
กับสมาชิกกลุ่มที่ เข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ เสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ การเปลี่ยนความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับความซื่ อตรงทางการศึกษา จากช่วงเวลาก่ อนเข้ า ร่ วมกลุ่ม ฝึ กอบรม ระหว่างเข้ า ร่ วมกลุ่ม
ฝึ กอบรม และหลังจากสิ ้นสุดการฝึ กอบรมแล้ ว 4 สัปดาห์ พบว่าสมาชิกยังคงรักษาความซื่อตรง
ทางการศึกษาในด้ านต่าง ๆ คือ ค่านิยมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม และคุณลักษณะส่วน
บุค คลไว้ ไ ด้ ภ ายหลัง จากสิ น้ สุด การเข้ า ร่ ว มกลุ่ม ฝึ กอบรมแล้ ว อี ก ทัง้ สมาชิ ก กลุ่ม ยัง ได้ เ รี ย นรู้
และพัฒ นาตนเองในด้ านของความรู้ เจตคติ พฤติกรรม ที่ สามารถนาไปปรั บใช้ และแผ่ขยาย
ความรู้ ที่ได้ รับเกี่ยวกับการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาไปยังเพื่อนนักศึกษา และตังใจที
้ ่
จะเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั ผู้อื่น อีกทังเป็
้ นส่วนหนึ่งในการส่งเสริ มคุณค่าของการศึกษาและผลงาน
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วิช าการ นอกจากนี ส้ มาชิ กกลุ่ม ยัง ได้ รั บสัม พัน ธภาพที่ ดีจ ากกลุ่ม ฝึ กอบรม การได้ เรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ ตรงของผู้อื่น จนสามารถเข้ าใจในความคิด ความรู้ สึกและพฤติกรรมของผู้อื่นได้
ทาให้ เห็นความสาคัญของการทางานร่ วมกัน เห็นประโยชน์ของการแบ่งปั น รู้สึกมีคณ
ุ ค่าจากการ
ได้ รับการยอมรับ และตระหนักถึงความสาคัญของการส่ง เสริ มให้ กาลังใจกันและกัน ซึ่งจะนาไปสู่
การพัฒนาตนเองได้
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
ผลจากการวิจยั ในครัง้ นี ้ สามารถนาไปปรับใช้ ได้ ดังประเด็นต่อไปนี ้
1.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย ควรมีนโยบายเรื่ องการส่งเสริ ม
ให้ มีหลักสูตรเพื่อการพัฒนาความซื่อตรงทางการศึกษา ทัง้ 3 องค์ประกอบ เพื่อให้ มีการพัฒนา
นักศึกษาได้ อย่างยัง่ ยืน
1.2 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทาให้ ทราบถึงองค์ประกอบของความ
ซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี 3 องค์ประกอบ ประกอบด้ วย 12 ตัวชี ้วัด
ทาให้ ได้ แบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มี ความเที่ยงตรง
ระดับสูง จึงสามารถนาไปใช้ เ พื่อวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
เพื่ อพัฒ นาองค์ประกอบความซื่ อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตลอดจน
นาข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการวัด ความซื่ อตรงทางการศึก ษา ไปสู่ก ารออกแบบการจัด การเรี ยนรู้ หรื อ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้ โดยผู้ที่จะนาแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษา
ไปใช้ ควรมีการศึกษาวิธีการให้ คะแนนของแบบวัดให้ เข้ าใจเพื่อให้ เกิดความถูกต้ อง
1.3 โปรแกรมกลุ่ ม ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี หากผู้ที่สนใจนาโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ กบั กลุ่มอื่น ควรจะพัฒนาทุกองค์ประกอบ
ของความซื่อตรงทางการศึกษา เนื่องจากค่านิยมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลนันมี
้ ความสัมพันธ์กนั ทังนี
้ ้จะต้ องมีกระบวนการพัฒนาและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
1.4 ผลจากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม องค์ประกอบค่านิยม
ทางสังคม และองค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคล มีความสาคัญต่อการเสริ มสร้ างความซื่อตรง
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพราะฉะนันหน่
้ วยงานที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ที่สนใจใน
ด้ านการพัฒนานักศึกษาควรนาแต่ละองค์ประกอบไปพัฒนา เพื่อให้ เกิดการตระหนักรู้และพัฒนา
ความซื่อตรงทางการศึกษาต่อไป
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2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาผลการใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมกับกลุ่มทดลอง
เพียงกลุ่มเดียว ดัง นัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรออกแบบการวิจัยให้ มีกลุ่มควบคุม เพื่ อจะได้
เปรี ยบเทียบผลการทดลอง และหาข้ อแตกต่าง ซึง่ จะทาให้ เกิดความมัน่ ใจในผลการวิจยั มากขึ ้น
2.2 ควรมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความซื่อตรงทางการศึกษาของนักเรี ยน
นักศึกษา ที่มีช่วงอายุตา่ งกัน เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรื อระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลความซื่อตรงทางการศึกษากับข้ อมูลเชิง ประจักษ์ จะช่วย
ให้ ได้ องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาในแต่ละช่วงวัย ที่มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น
2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาระยะยาวเกี่ยวกับปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเสริ มสร้ างความ
ซื่อตรงทางการศึกษาของนักเรี ยนนักศึกษา เพื่อนามาเป็ นส่วนหนึ่งในการเสริ มสร้ างความซื่อตรง
ทางการศึกษาของนักเรี ยนนักศึกษาทุกช่วงวัยให้ เพิ่มมากขึ ้น
2.4 ควรมี ก ารพั ฒ นารูปแบบโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามองค์ประกอบที่ศึกษาไว้ ตามผลการวิจัยในครัง้ นี ้
ด้ วยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาให้ ดียิ่งขึ ้น
2.5 ควรมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบโปรแกรม หรื อวิธีการเสริ มสร้ างความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ใ นรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากกลุ่มฝึ กอบรม
เช่น การจัด กิ จกรรมกลุ่มเพื่ อพัฒนานักศึกษา การบูรณาการกิ จกรรมร่ วมกับรายวิชา หรื อใช้ การ
ฝึ กอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Training) เป็ นต้ น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ใบรับรองจริยธรรมการทาวิจยั ในมนุษย์
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่ องมือวิจยั
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความหมายและองค์ ประกอบของ
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. รองศาสตราจารย์ ดร. เชาวลิต ลิ ้มมณีวิจิตร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ หัวหน้ าสานักงานวิชาศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมวิภชั น์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
สื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล อาจารย์ ป ระจ าคณะครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรม
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
5. อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ชูเดช
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข
4. อาจารย์ ดร.เพียงเพ็ญ จิรพรชัย

5. อาจารย์ ดร.ปวีณา ยอดสิน

หัวหน้ าสายวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
หัวหน้ าภาควิชาการวัดผลและวิจยั การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ป ระจ าคณะครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรม
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ
โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพฒ
ั น์ เมฆขจร
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส กิจกาแหง
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกลุ
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์ค้ มุ สิน

อาจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
คณบดีคณะบริการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคผนวก ค
แบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
เฉลยคาตอบและการให้ คะแนนแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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แบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คาชีแ้ จงในการตอบแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษา
1. แบบวัด ความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาของนักศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี นีม้ ี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ
การศึกษาเท่านัน้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจัย
และพัฒ นาศัก ยภาพมนุ ษ ย์ แขนงวิ ช าจิ ต วิ ท ยาพัฒ นามนุ ษ ย์ แ ละการให้ ค าปรึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. คาตอบของนักศึกษาจะเป็ นประโยชน์และมีความสาคัญยิ่งต่อการศึกษาและการวิจยั ต่อไป
3. คาตอบของนักศึกษาไม่มีถกู หรื อผิด ผู้วิจยั จึงขอความกรุณาจากนักศึกษาช่วยตอบแบบวัด
ความซื่อตรงทางการศึกษาตามความเป็ นจริ ง และตรงกับความคิด ความรู้สึกของนักศึกษา
มากที่สดุ
4. ข้ อมูลที่นกั ศึกษาตอบจะถือเป็ นความลับและไม่ เป็ นผลเสียต่ อตัวท่ านหรื อบุคคลใด
5. แบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษามีทงั ้ หมด 11 หน้ า แบ่งออกเป็ น 2 ตอน โปรดตอบ
คาถามให้ ครบทุกข้ อ เพราะถ้ าตอบไม่ครบทุกข้ อจะทาให้ แบบวัดนี ้ไม่สามารถวิเคราะห์
ผลการวิจยั ได้

ผู้วิจยั ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
และให้ ความช่วยเหลือ ในการวิจยั ครัง้ นี ้อย่างดียิ่ง มา ณ โอกาสนี ้

(นางสาวปนาลี แทนประสาน)
ผู้วิจยั
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ตอนที่ 1
ข้ อมูลทั่วไป
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  หน้ าข้ อความที่ตรงกับความเป็ นจริงของนักศึกษา
1. เพศ



2. ชันปี
้ ที่กาลังศึกษา

ชาย



1

2



หญิง
3

เพศทางเลือก
4

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (เกรดเฉลี่ยสะสมตังแต่
้ เทอมแรกจนถึงปั จจุบนั )


3.00 – 4.00



2.00 – 2.99



0.01 – 1.99



ยังไม่มีผลการเรี ยน

ตอนที่ 2
ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ค าชี แ้ จง ค าถามในตอนนี เ้ ป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับสถานการณ์ สมมุ ติ ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
การศึกษา ในมหาวิ ทยาลัย มี ทัง้ หมด 41 ข้ อ ขอให้ นักศึกษาอ่านอย่า งรอบคอบ และคิดว่า
นักศึกษาเป็ นตัวละครที่สมมติขึ ้น จะเลือกกระทาตามเหตุการณ์นี ้เพราะเหตุใด แล้ วเลือกคาตอบที่มี
ให้ เลือก 3 คาตอบสาหรับแต่ละเรื่ อง โดยทาเครื่ องหมาย  ลงใน  หน้ าตัวเลือกซึ่งตรงกับ
เหตุผลของนักศึกษามากที่สดุ เพียงคาตอบเดียว
1. เพื่อนทารายงานกลุ่มโดย copy & paste ข้ อมูลจากอินเตอร์ เนตและไม่อ้างอิงแหล่งที่มา ยุพินจึง
ขอให้ เพื่อนใส่อ้างอิงให้ ถกู ต้ องก่อนที่จะนาไปส่ง ถ้ าคุณเป็ นยุพิน คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. เพื่อนต้ องเตือนให้ เพื่อนทาในสิ่งที่ถกู ต้ องเสมอ
 ข. อาจารย์จะได้ ไม่ตาหนิวา่ ทางานผิดพลาด
 ค. เราไม่ควรละเมิดสิทธิผ้ อู ื่นด้ วยการนาข้ อมูลมาใช้ โดยไม่อ้างอิง
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2. อิ่มเอมไปส่งรายงานที่ห้องพักอาจารย์และเห็นหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ที่เปิ ดค้ างอยูค่ ือข้ อสอบที่
จะสอบในสัปดาห์หน้ า อิ่มเอมจึงรี บออกมาจากห้ องนันโดยไม่
้
สนใจ ถ้ าคุณเป็ นอิ่มเอมคุณจะ
ทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. การละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็ นเรื่ องน่าละอายและไม่ยตุ ธิ รรม
 ข. ถ้ าอาจารย์ร้ ูในภายหลัง อาจโดนลงโทษได้
 ค. อาจารย์อาจจะเดือดร้ อนต้ องออกข้ อสอบใหม่ทงหมด
ั้
3. อมราพบว่ามีความบกพร่องในกระบวนการเก็บข้ อมูลการวิจยั จึงแจ้ งให้ อาจารย์ที่ปรึกษา
ทราบเพื่อขอเก็บข้ อมูลใหม่อีกครัง้ ในภาคเรี ยนต่อไป ซึง่ มีผลให้ อมราไม่สาเร็จการศึกษาใน
ภาคเรี ยนนี ้ ถ้ าคุณเป็ นอมรา คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. ความสาเร็จที่ได้ มาโดยทุจริ ต จะไม่สร้ างความภาคภูมิใจในชีวิตให้ กบั เรา
 ข. การทาสิ่งที่ถกู ต้ องจะได้ รับยอมรับและบอกให้ คนอื่นรู้ได้ อย่างภาคภูมิใจ
 ค. อาจมีปัญหาในภายหลังถ้ าอาจารย์ร้ ูว่าใส่ข้อมูลอันเป็ นเท็จ
4. ธีรเดชเก็บข้ อมูลทาวิจยั ซึง่ ได้ ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างไม่มากพอเท่าที่ต้องการ มานีเสนอจะ
สร้ างข้ อมูลเท็จให้ เพื่อจะได้ มีงานส่งได้ ทนั เวลาโดยที่จะไม่บอกให้ ใครรู้ แต่ธีรเดชยืนยันว่าจะ
รายงานข้ อมูลที่ได้ ตามความเป็ นจริง ถึงแม้ จะโดนอาจารย์ตาหนิก็ตาม ถ้ าคุณเป็ นธีรเดช คุณ
จะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. พยายามทางานด้ วยตนเองเพื่อให้ อาจารย์ชื่นชม
 ข. เป็ นวิธีที่ถกู ต้ องถ้ าเราพยายามเก็บข้ อมูลให้ ถกู ต้ องตามแบบแผนที่กาหนดไว้
 ค. การยึดถือในคุณธรรมและความถูกต้ องเราจะทาให้ ภาคภูมิใจในตนเอง
5. ตุลาเห็นกันยากาลังเปิ ดโทรศัพท์มือถือเพื่อดูคาตอบในการทาสอบ จึงแจ้ งให้ อาจารย์คมุ สอบ
ทราบ ถ้ าคุณเป็ นตุลา คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. กันยากาลังทาผิดระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัย
 ข. การไม่นิ่งดูดายของทุกคนจะทาให้ สงั คมน่าอยูแ่ ละมีความยุติธรรม
 ค. กันยาอาจได้ คะแนนดีกว่าคนอื่นๆอย่างไม่ถกู ต้ อง
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6. วาสนาเห็นระพินกาลังลอกคาตอบจากข้ อสอบของเพื่อนในห้ องสอบ วาสนาจึงส่งสัญญาณ
ให้ ระพินยุตกิ ารกระทานัน้ ถ้ าคุณเป็ นวาสนา คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. การรักษาความถูกต้ องให้ เกิดขึ ้นในทุกสถานที่เป็ นสิ่งที่ทกุ คนควรกระทา
 ข. นักศึกษาคนอื่นในห้ องสอบต่างก็ทาข้ อสอบด้ วยตนเอง
 ค. แสดงให้ คนอื่นเห็นว่าเราเป็ นคนรักษาความถูกต้ อง
7. น ้าฝนขอให้ เพื่อนในกลุม่ ทารายงานโดยใส่อ้างอิงให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนก่อนจะรวมเล่มส่ง เพื่อน
บางคนแย้ งว่าใส่อ้างอิงบางส่วนก็พอเพราะเสียเวลา แต่น ้าฝนยืนยันให้ ทกุ คนทางานให้
ถูกต้ อง ถ้ าคุณเป็ นน ้าฝน คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. จะได้ ไม่โดนอาจารย์ตาหนิภายหลังที่ทางานผิดพลาด
 ข. รายงานที่ทาจะได้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยตามแบบแผนวิธีการทารายงานที่ถกู ต้ อง
 ค. ให้ เกิดความถูกต้ องทางวิชาการเพราะการไม่อ้างอิงเป็ นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
8. นะโมรับจ้ างทารายงานให้ เพื่อนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น อิศรารู้เรื่ องจึงบอกให้ นะโมเลิก
รับจ้ างทารายงานเพราะมันผิดทังระเบี
้
ยบและจริยธรรม ถ้ าคุณเป็ นอิศรา คุณจะทาเช่นนัน้
เพราะเหตุใด
 ก. อยากให้ เพื่อนรู้วา่ เราเป็ นห่วงไม่อยากให้ เพื่อนทาผิด
 ข. อยากให้ ทกุ คนทาในสิ่งที่ถกู ต้ องและส่งเสริ มผู้อื่นให้ ทาในสิ่งที่ถกู ต้ องเช่นกัน
 ค. เป็ นเรื่ องปกติที่นกั ศึกษาจะต้ องตังใจเรี
้ ยนด้ วยตนเอง
9. อิทธิชวนสยามให้ จดคาตอบลงบนเครื่ องคิดเลขเพื่อนาเข้ าห้ องสอบ แต่สยามปฏิเสธและห้ าม
ไม่ให้ อิทธิทาเช่นนัน้ ถ้ าคุณเป็ นสยาม คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. การจดคาตอบเข้ าห้ องสอบเป็ นการทุจริ ตที่ผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย
 ข. กลัวว่าถ้ าถูกจับได้ แล้ วจะโดนลงโทษ
 ค. การทาตามกฎระเบียบเป็ นไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของส่วนรวม
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10. กรชวนเพื่อนๆให้ จดคาตอบจากหนังสือเข้ าห้ องสอบ แต่วิไลไม่เห็นด้ วยกับวิธีนี ้จึงชวนเพื่อนทุก
คนมาติวหนังสือด้ วยกัน ถ้ าคุณเป็ นวิไล คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. จะได้ ไม่ต้องทุจริ ตการสอบเพราะกลัวโดนจับได้
 ข. ได้ รับการอบรมเสมอว่าเพื่อนที่ดีต้องช่วยเหลือกัน
 ค. เป็ นการช่วยเหลือกันเรี ยน และส่งเสริมกันไปในทางที่ถกู ต้ อง
11. สุพรรณเสนอให้ สมชายดูคาตอบในข้ อสอบวิชานี ้ของตนเอง และจะขอดูคาตอบจากสมชายในวิชา
ถัดไป แต่สมชายปฏิเสธไม่ลอกคาตอบจากสุพรรณ ถ้ าคุณเป็ นสมชาย คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. ทุกคนที่ร้ ูเรื่ องจะได้ มองว่าเราเป็ นคนดี
 ข. นักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ทจุ ริตในการสอบ
 ค. การลอกข้ อสอบถือเป็ นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
12. สุขสันต์ยืมหนังสือจากห้ องสมุดและบังเอิญทาขาดไป 1 หน้ า โดยไม่สามารถซ่อมแซมได้ ซึง่
เพื่อนแนะนาว่าไม่ต้องบอกให้ เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุดทราบ แต่สขุ สันต์ได้ บอกเจ้ าหน้ าที่ตามความ
เป็ นจริง ถ้ าคุณเป็ นสุขสันต์ คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. เจ้ าหน้ าที่อาจจะยกโทษให้ เมื่อเราบอกความจริง
 ข. เราควรละอายและรับผิดชอบในการกระทาของตน
 ค. เกรงเจ้ าหน้ าที่จะเข้ าใจผิดว่าเพื่อนคนอื่นทา
13. อาจารย์มอบหมายให้ นกั ศึกษาทางานวิจยั คนละ 1 เรื่ อง ปิ ติและเพื่อนๆคิดว่าเป็ นงานที่ยากมาก
แต่ปิติก็ตงใจท
ั ้ างานวิจยั นี ้ให้ สาเร็ จด้ วยตนเองโดยไม่ขอความช่วยเหลือจากใคร ถ้ าคุณเป็ นปิ ติ
คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. อาจารย์อบรมเสมอว่าคนดีต้องรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตนเอง
 ข. การพึง่ พาตัวเองเป็ นแบบอย่างที่ดี และนามาซึง่ ความเคารพในตนเอง
 ค. อาจารย์และเพื่อนจะชื่นชมที่เราทางานวิจยั ได้ ด้วยตัวเอง

283
14. กนกเห็นสมจิตกาลังนากระดาษที่จดเนื ้อหาการเรี ยนใส่กระเป๋ าเสื ้อเพื่อนาเข้ าห้ องสอบ จึงเข้ าไป
ตักเตือนสมจิตว่าไม่ควรทาสิ่งที่ผิดระเบียบการสอบ ถ้ าคุณเป็ นกนก คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. ถ้ าอาจารย์เห็นอาจติด F ในวิชานันได้
้
 ข. สิ่งที่เพื่อนทานันผิ
้ ดระเบียบ เราไม่ควรเพิกเฉยต่อความผิดนัน้
 ค. อาจารย์และเพื่อนที่ร้ ูเรื่ องนี ้จะได้ ยอมรับในการทาดีของเรา
15. สุพรได้ คะแนนสอบกลางภาครวมกับคะแนนเก็บน้ อยกว่าที่คาดหวังไว้ จึงขอร้ องให้ เพื่อนช่วยติว
วิชานี ้ให้ และเพิ่มเวลาในการทบทวนหนังสือช่วงกลางคืนให้ มากขึ ้น ถ้ าคุณเป็ นสุพร คุณจะทา
เช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. ไม่อยากลงทะเบียนเรี ยนใหม่ถ้าสอบไม่ผา่ น
 ข. ความสาเร็จที่มาจากความพยายามและทุม่ เทจะทาให้ เราภาคภูมิใจ
 ค. เพื่อนๆตังใจเรี
้ ยนและอ่านหนังสือด้ วยตนเอง เราก็ควรทาเช่นนัน้
16. สุจินขอลอกการบ้ านจากโสภี แต่โสภีปฏิเสธและโน้ มน้ าวให้ สจุ ินทาการบ้ านด้ วยตัวเองไป
พร้ อมๆกัน ถ้ าคุณเป็ นโสภี คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. ถ้ าลอกกันถือเป็ นการทาผิดระเบียบจะโดนลงโทษทังคู
้ ่
 ข. เพื่อนคนอื่นๆก็ทาการบ้ านด้ วยตนเองเหมือนกัน
 ค. ถ้ าทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง เราจะเคารพตนเองได้
17. ธิดากับสุชีพยังไม่ได้ ทารายงานที่ต้องส่งในสัปดาห์หน้ า สุชีพจึงชวนให้ หารายงานเก่าในห้ องสมุด
มาแก้ ไขเพื่อจะได้ มีงานส่งทันเวลา แต่ธิดาปฏิเสธและชวนให้ ช่วยกันหาข้ อมูลทารายงานด้ วย
ตัวเอง ถ้ าคุณเป็ นธิดา คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. เหนื่อยอีกนิดหน่อยแต่ได้ ทาในสิ่งที่ถกู ต้ องและไม่ละเมิดสิทธิในผลงานของผู้อื่น
 ข. ทาในสิ่งที่ดี ใครๆก็จะชื่นชม
 ค. เพื่อนคนอื่นๆก็หาข้ อมูลทารายงานด้ วยตนเองเหมือนกัน
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18. ศักดิก์ าลังฉีกหน้ ากระดาษจากหนังสือในห้ องสมุด ณิชาเห็นจึงบอกศักดิใ์ ห้ หยุดทา เพราะการ
ทาลายทรัพย์สินของห้ องสมุดเป็ นการทาผิดระเบียบ ถ้ าต้ องการข้ อมูลส่วนไหนให้ นาไปไป
ถ่ายเอกสารได้ ถ้ าคุณเป็ นณิชา คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. นักศึกษาที่ดีควรมีจิตสาธารณะและพยายามแก้ ปัญหาให้ ดีที่สดุ
 ข. ต้ องการได้ รับคาชื่นชมจากอาจารย์บรรณารักษ์ถ้าทราบเรื่ อง
 ค. ทรัพยากรทางการศึกษาจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นเมื่อทุกคนไม่เอาเปรี ยบกัน
19. อาพลชวนให้ เพื่อนในกลุม่ ไปจ้ างคนอื่นทารายงาน แต่สภุ าพไม่เห็นด้ วยจึงชักชวนให้ เพื่อนทุกคน
มาช่วยกันอ่านหนังสือและทารายงานร่วมกัน ถ้ าคุณเป็ นสุภาพ คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. รู้วา่ อาจารย์ให้ ทารายงานเอง เพื่อที่เราจะได้ แสดงความรู้ความสามารถที่เรี ยนมา
 ข. กลัวว่าจะมีความผิดที่จ้างคนอื่นทารายงานให้
 ค. ความขยันในสิ่งที่ถกู ต้ องจะนาพาเราไปสูค่ วามสาเร็จ
20. อุมาพบไฟล์รายงานของทศพรเปิ ดค้ างไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของภาควิชา ซึง่ เป็ นรายงาน
เดียวกับที่เธอต้ องทาส่งอาจารย์ อุมาจึงโทรบอกทศพรและลบไฟล์นนทิ
ั ้ ้ง ถ้ าคุณเป็ นอุมา คุณจะ
ทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. เราไม่ควรนาผลงานคนอื่นมาเป็ นของตนเอง
 ข. หากอาจารย์ร้ ูเราอาจถูกหักคะแนน
 ค. ถ้ าเรานาไฟล์งานนี ้ไปใช้ ทศพรอาจจะต้ องทารายงานใหม่ทงหมด
ั้
21. มุตาได้ คะแนนในการสอบน้ อยกว่าเพื่อนในกลุม่ เพราะไม่ได้ จดคาตอบเข้ าห้ องสอบเหมือนที่
เพื่อนคนอื่นทา มุตาบอกตัวเองว่าแม้ คะแนนจะน้ อยแต่ก็ภมู ิใจที่ไม่ต้องทุจริต ถึงแม้ จะไม่มี
ใครรู้ก็ตาม ถ้ าคุณเป็ นมุตา คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. ถ้ าทุจริ ตการสอบอาจจะได้ ไม่ค้ มุ เสีย
 ข. การทาในสิ่งที่ถกู ต้ องเป็ นเรื่ องที่ดีและเราสามารถเรี ยนรู้จากข้ อผิดพลาดได้
 ค. เป็ นหน้ าที่ของนักศึกษาที่ต้องตังใจในการเรี
้
ยนการสอบด้ วยตนเอง
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22. ปั ญญานัง่ อ่านหนังสืออยูใ่ นห้ องสมุดของมหาวิทยลัย และมองเห็นว่าเพื่อนนักศึกษาโต๊ ะ
ถัดไปกาลังขีดเขียนข้ อความลงในหนังสือของห้ องสมุด ปั ญญาจึงไปแจ้ งให้ บรรณารักษ์ทราบ
ถ้ าคุณเป็ นปั ญญา คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. นักศึกษาที่ดีควรปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับของห้ องสมุด
 ข. อาจารย์บรรณารักษ์ จะชื่นชมที่เราไม่ดดู าย
 ค. ทรัพยากรห้ องสมุดควรจะเป็ นประโยชน์กบั ทุกคนอย่างเท่าเทียม
23. ศิลาชวนพลอยให้ หางานวิจยั ของต่างประเทศมาแปลและแก้ ไขข้ อมูลบางส่วนเพื่อนาไปส่ง
อาจารย์ พลอยปฏิเสธและบอกวิธีหาข้ อมูลเพื่อทางานวิจยั ที่ถกู ต้ องให้ ศลิ ารู้ ถ้ าคุณเป็ นพลอย
คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. ถ้ าอาจารย์ทราบอาจปฏิเสธไม่รับตรวจงานวิจยั ชิ ้นที่ลอกเลียนมา
 ข. ต้ องการทางานวิจยั ที่ถกู ต้ องตามระเบียบและจรรยาบรรณ จะได้ ไม่มีปัญหาภายหลัง
 ค. การลอกผลงานของคนอื่นถือเป็ นการละเมิดสิทธิของเจ้ าของผลงาน
24. สุดใจมักจะลอกการบ้ านจากเพื่อนๆเกือบทุกวิชาโดยที่เพื่อนไม่เต็มใจ แต่ทนการรบเร้ าของ
สุดใจไม่ได้ ดาณีไม่เห็นด้ วยจึงชักชวนให้ เพื่อนปฏิเสธ ไม่ให้ สดุ ใจลอกการบ้ าน ถ้ าคุณเป็ น
ดาณี คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. เราต้ องกล้ าปฏิเสธการกระทาที่ไม่ดีเพราะสิ่งนันเป็
้ นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 ข. เราจะได้ ไม่โดนสุดใจโกรธอยูค่ นเดียว
 ค. เมื่อทุกๆคนคิดเหมือนกัน ก็ถือเป็ นการยอมรับและปฏิบตั ิตามเสียงส่วนใหญ่
25. นุดาภูมิใจที่ได้ บอกกับทุกคนว่าตนเรี ยนจบด้ วยเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 แต่ไม่เคยทาผิดกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย ไม่เคยลอกการบ้ าน และไม่เคยทุจริ ตการสอบถึงแม้ จะมีโอกาสก็ตาม ถ้ าคุณ
เป็ นนุดา คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. นักศึกษาที่ดีต้องประพฤติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
 ข. ถ้ าเป็ นคนดีใครๆก็จะชื่นชม
 ค. การทาในสิ่งที่ถกู ต้ องเป็ นการส่งเสริมคุณค่าในตนเอง
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26. สนธยาห้ ามสมใจไม่ให้ นากระดาษจดสูตรเข้ าห้ องสอบ แต่สมใจไม่สนใจและยังนากระดาษ
ดังกล่าวเข้ าไปในห้ องสอบ สนธยาจึงแจ้ งให้ อาจารย์ทราบเพื่อแก้ ไขเรื่ องนัน้ ถ้ าคุณเป็ น
สนธยา คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. การเป็ นคนดีต้องยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
 ข. ความถูกต้ องคือคุณธรรมประจาใจ
 ค. ถ้ าคนอื่นรู้เราอาจโดนตาหนิที่ปล่อยให้ สมใจนากระดาษเข้ าห้ องสอบ
27. หลังการทดสอบเก็บคะแนนในชัว่ โมงเรี ยน ภาคิณจะนาโจทย์ที่ทาไม่ได้ มาคิดหาคาตอบเพื่อ
เป็ นแนวทางเตรี ยมสอบปลายภาค จะได้ ไม่ต้องให้ เพื่อนติวให้ ถ้ าคุณเป็ นภาคิณ คุณจะทา
เช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. กลัวทาข้ อสอบไม่ได้ แล้ วจะโดนทางบ้ านดุ
 ข. อาจารย์จะได้ มองว่าเราขยันและตังใจจริ
้
ง
 ค. การพึง่ พาตนเองจนเป็ นนิสยั จะทาให้ มีชีวิตที่เจริ ญงอกงาม
28. สุนทรี ขอลอกคาตอบจากข้ อสอบของมนตรี โดยบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะไม่ได้ ทาผิดอะไร
และจะไม่มีใครรู้เรื่ องนี ้ แต่มนตรี ตดั สินใจไม่ให้ สนุ ทรี ลอก ถ้ าคุณเป็ นมนตรี คุณจะทาเช่นนัน้
เพราะเหตุใด
 ก. สังคมจะน่าอยูถ่ ้ าเราทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง แม้ จะไม่มีใครรู้เห็นก็ตาม
 ข. คนที่มีสว่ นร่วมในการลอกข้ อสอบจะถูกทาโทษด้ วยการติด F ในวิชานัน้
 ค. นักศึกษาทุกคนมีหน้ าที่ต้องทาการสอบด้ วยตนเอง
29. วิเชียรพบว่าตุลานาเอกสารที่จดคาตอบไว้ เข้ ามาในห้ องสอบ จึงเข้ าไปห้ ามปรามก่อนที่จะถึง
เวลาเริ่มสอบ ถ้ าคุณเป็ นวิเชียร คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. เพื่อนๆจะได้ เห็นถึงความตังใจและการท
้
าดีของเรา
 ข. เป็ นหน้ าที่ของเราที่ต้องไม่ยอมให้ เพื่อนทาในสิ่งที่ผิด
 ค. คนเราควรรักษาไว้ ซงึ่ ความถูกต้ องและยุตธิ รรม
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30. เสรี ทารายงานที่อาจารย์สงั่ อย่างตังใจด้
้ วยตนเอง โดยไม่นาตัวอย่างรายงานเก่าของรุ่นพี่มา
ลอก จึงต้ องใช้ เวลาในการทารายงานนานกว่าคนอื่นๆแต่เสรี ก็ภมู ิใจที่ได้ ทางานอย่างถูกต้ อง
ถ้ าคุณเป็ นเสรี คุณจะปฏิบตั เิ ช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. ถ้ าทาในสิ่งที่ถกู ต้ องแล้ วสาเร็จ เราจะภาคภูมิใจที่ทาได้ ด้วยตัวเอง
 ข. ถ้ าไม่ทาให้ ถกู ต้ องหรื อใช้ การลอกงานของคนอื่นอาจโดนตัดคะแนนได้
 ค. นักศึกษาคนอื่นก็ทารายงานด้ วยวิธีการเช่นนี ้เหมือนกัน
31. จินดาอ่านรายงานของสิปางแล้ วพบว่ามีข้อมูลตัวเลขที่ไม่ถกู ต้ อง จึงทักท้ วงและชวนให้ นา
ข้ อมูลที่แท้ จริงมาใช้ สิปางปฏิเสธและขอร้ องว่าอย่ายุง่ กับการทารายงานของเธอ แต่จินดา
ยืนยันให้ สิปางแก้ ไขเสียให้ ถกู ต้ อง ถ้ าคุณเป็ นจินดา คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. อยากให้ สิปางทางานให้ ถกู ต้ องเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ
 ข. สิปางจะขอบคุณเราที่ไม่ต้องแก้ ไขงานหลายรอบถ้ าอาจารย์ตรวจพบ
 ค. ถ้ าทุกคนพร้ อมใจกันทางานให้ ถกู ต้ อง ผลงานวิชาการก็จะมีคณ
ุ ค่าต่อสังคม
32. จิตดีจ้างทางานวิจยั เพื่อส่งอาจารย์ แต่สดุ าไม่เห็นด้ วยเพราะอาจทาให้ เสียชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย จึงแจ้ งให้ อาจารย์ทราบเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ถ้ าคุณ
เป็ นสุดา คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. อาจมีปัญหาถ้ าอาจารย์จบั ได้ และคิดว่าเรามีสว่ นรู้เห็น
 ข. เป็ นเรื่ องสมควรที่เราทุกคนต้ องทาให้ ถกู ต้ องตามระเบียบที่มี
 ค. เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตทุกคนควรตังอยู
้ ใ่ นความถูกต้ อง
33. ชาคริ ตทารายงานกลุม่ กับสมใจ และพบว่าข้ อมูลที่สมใจนามาใช้ อ้างอิงไม่ใช่ข้อมูลที่มีอยูจ่ ริง
จึงขอให้ สมใจแก้ ไข เพิ่มเติมเนื ้อหาให้ ถกู ต้ อง และยินดีจะอยูช่ ว่ ยทารายงานจนกว่าจะสาเร็จ
ถ้ าคุณเป็ นชาคริต คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. ถ้ าทางานสาเร็ จก็จะได้ คะแนนทังกลุ
้ ม่ ร่วมกัน
 ข. เพื่อนที่ดีมีหน้ าที่ต้องตักเตือนเพื่อนให้ ทาตามระเบียบวินยั
 ค. ความรับผิดชอบร่วมกันจะทาให้ สงั คมของเรามีคณ
ุ ค่า
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34. วัชระตังใจท
้ าโปสเตอร์ นาเสนอผลงานวิจยั เพื่อร่วมแสดงในงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
ถึงแม้ วา่ จะไม่ชานาญในการใช้ โปรแกรมออกแบบโปสเตอร์ แต่ก็ทมุ่ เทเวลาและใช้ ความ
พยายามในการทางานชิ ้นนี ้ให้ สาเร็จ โดยไม่ได้ ขอความช่วยเหลือจากใครเลย ถ้ าคุณเป็ น
วัชระ คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. เป็ นหน้ าที่ของนักศึกษาที่ต้องพยายามทางานให้ สาเร็จด้ วยตนเอง
 ข. ความสาเร็จที่สร้ างด้ วยตนเองเป็ นที่มาของคุณค่าและความภาคภูมิใจ
 ค. ผลงานที่ทาอย่างถูกต้ องจะเป็ นตัวอย่างที่ดีและได้ รับการชื่นชมจากอาจารย์
35. โกสุมรู้วา่ ขจรนารายงานของเพื่อนห้ องเรี ยนอื่นมาเปลี่ยนชื่อแล้ วส่งอาจารย์ โกสุมจึงแจ้ งให้
อาจารย์ทราบ ถ้ าคุณเป็ นโกสุม คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. อาจารย์สอนเสมอไม่ให้ ทาในสิ่งที่ผิด
 ข. การยึดมัน่ ในกฎระเบียบเป็ นหน้ าที่ที่ทกุ คนควรยึดถือและปฏิบตั ิ
 ค. อยากให้ อาจารย์และเพื่อนๆชื่นชมว่าเราทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง
36. จันทร์ วาดมีรายงานที่ต้องส่งอาจารย์ในวันพรุ่งนี ้ แต่วนั นี ้ทังวั
้ นต้ องทากิจกรรมของมหาวิทยาลัย
โดยเพื่อนๆในห้ องจ้ างคนอื่นให้ ทารายงานให้ แต่จนั ทร์ วาดตังใจจะท
้
ารายงานด้ วยตัวเอง ถ้ าคุณ
เป็ นจันทร์ วาด คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. เราจะสร้ างความรับผิดชอบต่อสังคมได้ ด้วยการที่ทกุ คนทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง
 ข. การทางานให้ สาเร็จได้ ด้วยตนเองจะทาให้ เพื่อนๆยอมรับในตัวเรา
 ค. ต้ องส่งงานให้ ทนั เวลาจะได้ คะแนนจิตพิสยั จากอาจารย์
37. ลินดาได้ รับมอบหมายให้ เป็ นหัวหน้ ากลุ่มนาเสนองานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการ จึงขอความ
ร่วมมือให้ เพื่อนทางานอย่างถูกต้ องตามระเบียบวิธีการ เพื่อที่ผลงานจะเป็ นประโยชน์และสร้ าง
ชื่อเสียงให้ กบั มหาวิทยาลัย ถ้ าคุณเป็ นลินดา คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. อาจารย์จะชื่นชมนักศึกษาที่ทางานวิจยั ได้ ถกู ต้ องตามระเบียบวิธีการ
 ข. ผู้ทางานชนิดใด ควรทางานนันอย่
้ างถูกต้ องและจริงจัง
 ค. ควรทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ สาเร็จ จะได้ ไม่มีปัญหาในภายหลัง
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38. ปรี ดาห้ ามไม่ให้ สนธินาข้ อคาถามวิชาที่สอบเสร็จแล้ วไปบอกเพื่อนอีกภาควิชาหนึง่ ที่จะสอบ
ในสัปดาห์หน้ า ทาให้ สนธิไม่พอใจและขูว่ า่ จะทาร้ ายถ้ ามายุง่ เกี่ยว ปรี ดายืนกรานว่าเรื่ องนี ้ไม่
ถูกต้ องและจะไปแจ้ งให้ อาจารย์ทราบ ถ้ าคุณเป็ นปรี ดา คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. ถ้ าอาจารย์ทราบอาจจะคิดว่าเรามีสว่ นรู้เห็นในเรื่ องนี ้ด้ วย
 ข. ถ้ าเราปล่อยให้ มีความผิดแบบนี ้เกิดขึ ้นได้ ในอนาคตก็อาจทาความผิดร้ ายแรงได้
 ค. ถ้ าเรารักษาความถูกต้ องได้ ก็จะได้ รับการยอมรับจากเพื่อนๆทุกคน
39. สารภีทารายงานด้ วยการลอกข้ อความจากงานวิจยั ของคนอื่นและไม่เขียนอ้ างอิงให้ ถกู ต้ อง
เมื่อสันติร้ ูจงึ เตือนให้ สารภีแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเพื่อที่อนาคตจะได้ ไม่มีปัญหาเรื่ องการคัดลอก
ผลงาน ถ้ าคุณเป็ นสันติ คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. ถ้ าทางานได้ ถกู ต้ อง คนที่อา่ นผลงานก็จะชื่นชม
 ข. เพื่อนคนอื่นๆก็เขียนอ้ างอิงในรายงานอย่างถูกต้ อง
 ค. การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเป็ นความชอบธรรมในสังคม
40. อรุณานาข้ อมูลจากหนังสือและงานวิจยั มาทารายงานโดยใส่อ้างอิงในเนื ้อหาและใส่บรรณนา
นุกรมไว้ ครบถ้ วน เพราะคิดว่าเป็ นความรับผิดชอบของตนเองที่ต้องทางานให้ ดี ถ้ าคุณเป็ น
อรุณา คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. เป็ นความรับผิดชอบของทุกคนที่ต้องทารายงานให้ ถกู ต้ องตามแบบแผน
 ข. อาจารย์บอกว่าหากอ้ างอิงไม่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน จะถูกหักคะแนน
 ค. การรักษาจรรยาบรรณทางวิชาการจะทาให้ งานวิชาการมีคณ
ุ ค่าต่อสังคม
41. ประภาสบอกว่าการ copy & paste ในการทารายงานหรื อการบ้ านส่งอาจารย์เป็ นเรื่ องไม่ผิด
เพราะใครๆก็ทาแบบนี ้ แต่วินยั ไม่เห็นด้ วยจึงอธิบายให้ ประภาสเข้ าใจถึงวิธีการที่ถกู ต้ อง ถ้ า
คุณเป็ นวินยั คุณจะทาเช่นนันเพราะเหตุ
้
ใด
 ก. ความสาเร็จจะมีคณ
ุ ค่าถ้ าทุกคนรู้และทาหน้ าที่ของตนได้ อย่างถูกต้ อง
 ข. ถ้ าทาผิดพลาดอาจโดนตาหนิภายหลังได้
 ค. ถ้ าทาได้ อย่างถูกต้ องเราก็จะเป็ นที่ยอมรับ
*******************************************************************
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การให้ คะแนนแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ก (คะแนน)
2
3
3
1
2
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
3
2
2
3
1
2
1
3
2

ข (คะแนน)
1
1
2
2
3
2
2
3
1
2
2
3
3
3
3
2
1
1
1
1
3
1
2
1
1

ค (คะแนน)
3
2
1
3
1
1
3
2
3
3
3
2
1
2
2
3
2
3
3
2
2
3
3
2
3
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ข้ อ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ก (คะแนน)
2
1
3
1
3
2
1
1
2
2
3
1
1
1
2
3

ข (คะแนน)
3
2
1
2
1
1
2
2
3
3
2
3
3
2
1
1

ค (คะแนน)
1
3
2
3
2
3
3
3
1
1
1
2
2
3
3
2

ภาคผนวก ง
ค่าดัชนีความสอดคล้ องแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1) ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของนิยามและองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2) ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3) ค่าอานาจจาแนกรายข้ อของแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4) ค่าดัชนีความสอดคล้ องของโปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตาราง 21 ค่าดัชนีความสอดคล้ องของนิยามและองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นิยาม

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (คนที่)

รวม IOC สรุปผล

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

5

1.00 ใช้ ได้

1. จริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์

1

1

1

1

1

5

1.00 ใช้ ได้

2. หิริโอตัปปะ

1

1

1

1

1

5

1.00 ใช้ ได้

1. การปฏิบตั ิตามระเบียบ

1

1

1

1

1

5

1.00 ใช้ ได้

2. การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง

1

1

0

1

1

4

0.80 ใช้ ได้

3. ความรับผิดชอบ

1

1

1

1

1

5

1.00 ใช้ ได้

4. จิตสานึกที่ดี

1

1

1

1

1

5

1.00 ใช้ ได้

1. การพึง่ ตนเอง

1

1

1

1

1

5

1.00 ใช้ ได้

2. ความภาคภูมิใจในตนเอง

1

1

1

1

1

5

1.00 ใช้ ได้

3. การหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต

1

1

1

1

1

5

1.00 ใช้ ได้

4. การไม่ดดู าย

1

1

1

1

1

5

1.00 ใช้ ได้

5. ความกล้ า

1

1

1

1

1

5

1.00 ใช้ ได้

6. การสื่อสารที่ดี

1

1

1

1

0

4

0.80 ใช้ ได้

ความซื่อตรงทางการศึกษา
ค่านิยมทางศีลธรรม

ค่านิยมทางสังคม

คุณลักษณะส่วนบุคคล
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ตาราง 22 ค่าดัชนีความสอดคล้ องของแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (คนที่)
2
3
4
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
-1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
-1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
-1
-1
1
1

รวม

IOC

สรุปผล

5
2
4
5
5
5
4
2
3
3
3
4
5
5
2
5
3
2
5
5
3
1
5
5

1.00
0.40
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
0.40
0.60
0.60
0.60
0.80
1.00
1.00
0.40
1.00
0.60
0.40
1.00
1.00
0.60
0.20
1.00
1.00

ใช้ ได้
ตัดออก
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดออก
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดออก
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดออก
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดออก
ใช้ ได้
ใช้ ได้

295
ตาราง 22 (ต่อ)
ข้ อที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (คนที่)
2
3
4
1
1
1
0
1
1
1
-1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
-1
1
0
0
1
1
0
1
0
-1
1
1
1
1
1
0
1
1
-1
1
1
0
1
0
0
1
0
-1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1

5
1
1
1
1
1
1
-1
1
-1
1
1
-1
1
1
1
1
1
-1
0
1
1
1
1
1
1

รวม

IOC

สรุปผล

5
4
2
4
5
4
3
3
1
3
4
0
5
4
3
4
3
0
3
4
4
4
4
4
3

1.00
0.80
0.40
0.80
1.00
0.80
0.60
0.60
0.20
0.60
0.80
0.00
1.00
0.80
0.60
0.80
0.60
0.00
0.60
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.60

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดออก
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดออก
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดออก
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดออก
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ตาราง 22 (ต่อ)
ข้ อที่
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (คนที่)
2
3
4
1
-1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1

5
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

IOC

สรุปผล

2
2
5
5
4
5
2
4
4
4
4

0.40
0.40
1.00
1.00
0.80
1.00
0.40
0.80
0.80
0.80
0.80

ตัดออก
ตัดออก
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดออก
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ตาราง 23 ค่าอานาจจาแนกรายข้ อของแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 48 ข้ อ
องค์ประกอบข้ อที่
1. ค่านิยมทางศีลธรรม จริยธรรมด้ านความซื่อสัตย์
1
14
23
41
หิริโอตัปปะ
2
15
33
45
2. ค่านิยมทางสังคม
การปฏิบตั ิตามระเบียบ
3
12
22
40
การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
4
8
30
34
ความรับผิดชอบ
16
38
42
47

ค่าอานาจจาแนก

หมายเหตุ

.386
.386
.365
-.037

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ตัดออก

.427
.423
.460
.146

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ตัดออก

.191
.440
.542
.340

ตัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

.225
.305
.278
.573

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

.355
.288
.389
.410

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
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ตาราง 23 (ต่อ)

3. คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล

องค์ประกอบข้ อที่
จิตสานึกที่ดี
13
20
24
48
การพึง่ ตนเอง
5
18
32
39
ความภาคภูมิใจในตนเอง
6
25
29
35
การหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคต
11
37
43
46
การไม่ดดู าย
7
17
26
31

ค่าอานาจจาแนก

หมายเหตุ

.422
.494
-.009
.287

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ตัดออก
คัดเลือกไว้

-.025
.425
.368
.446

ตัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

.273
.222
.494
.546

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

-.136
.303
.273
.613

ตัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

.290
.486
.243
.185

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
ตัดออก
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3. คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล

องค์ประกอบข้ อที่
ความกล้ า
9
28
36
44
การสื่อสารที่ดี
10
19
21
27

ค่าอานาจจาแนก

หมายเหตุ

.414
.380
.246
.448

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

.242
.545
.258
.500

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
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ตาราง 24 ค่าดัชนีความสอดคล้ องของโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อ เสริ มสร้ างความซื่อตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ครัง้ ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี/เทคนิค
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี/เทคนิค
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี/เทคนิค
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี/เทคนิค
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี/เทคนิค
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี/เทคนิค
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี/เทคนิค
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี/เทคนิค

ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ (คนที่)
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ค่าดัชนี
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ครัง้ ที่

9

10

11

12

13

14

ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี/เทคนิค
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี/เทคนิค
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี/เทคนิค
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี/เทคนิค
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี/เทคนิค
ด้ านวัตถุประสงค์
ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการเลือกใช้ ทฤษฎี/เทคนิค

ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ (คนที่)
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ค่าดัชนี
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

หมายเหตุ : ผู้วิจัยแก้ ไข ปรับปรุ ง วัตถุประสงค์ เนือ้ หา และการเลือกใช้ เทคนิค ทฤษฎี การให้
คาปรึกษาต่าง ๆ ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ สาหรับด้ านที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ องเป็ น 0
จากนัน้ ผู้วิจยั ให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ตรวจสอบผลการแก้ ไขอีกครัง้ ก่อนดาเนินการ
ทดลองใช้ โปรแกรม (Tryout)

ภาคผนวก จ
รายละเอียดโปรแกรมกลุม่ ฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้วิจยั ทาง E-mail)
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โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ างความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ครัง้ ที่ 3
เรื่อง

หิริโอตัปปะ (Hiri–Ottappa)

เวลา

1 ชัว่ โมง 30 นาที – 2 ชัว่ โมง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรมสามารถตระหนักรู้ถึงความละอายและเกรงกลัวต่อการ
กระทาผิดกฎระเบียบและจริยธรรมอันดีด้านการศึกษา
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกลุ่มฝึ กอบรมสามารถแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความละอายและ
เกรงกลัวต่อการกระทาผิดกฎระเบียบและจริยธรรมอันดีด้านการศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
แนวคิด
ในการพัฒ นาพฤติกรรมด้ านความซื่ อสัตย์ ทางการศึกษาและการพัฒนาหิริโอตัปปะ
ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ แนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person-Centered
Counseling Theory) ด้ วยแนวคิดที่ว่า บุคคลมีทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าอยู่ในตนเอง และสามารถ
พัฒนาความเจริ ญงอกงามในตนเองได้ อย่างแท้ จริ งเมื่ออยู่ภายใต้ บรรยากาศของการยอมรับและ
ไว้ วางใจซึ่งกันและกัน โดยการใช้ เทคนิคการฟั งอย่างใส่ใจ (Active Listening) เทคนิคการใช้
คาถามที่มีประสิทธิภาพ (Questioning) และเทคนิคการสรุป (Summarizing)
นอกจากนี ผ้ ้ ูวิ จัย ยัง ใช้ เทคนิ ค วิ ธี ก ารฝึ กอบรมเชิ ง จิ ต วิ ท ยา ได้ แ ก่ การระดมสมอง
(Brainstorming) การจินตนาการด้ านอารมณ์และเหตุผล (Rational Emotive Imagery: REI) (G.
Corey, 2012, 379; citing Thompson. 1996:115) การใช้ สถานการณ์จาลอง (Simulation) และ
การประเมินตนเองโดยการใช้ แบบวิเคราะห์ตนเองด้ านหิริโอตัปปะที่พฒ
ั นาแนวคิดจากแบบวัดหิริ
โอตัปปะของ ธานี กลิ่นเกษร (2537, 103-108)
อุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 4 หิริ-โอตัปปะ
2. ใบงานที่ 5 แบบวิเคราะห์ตนเองด้ านหิริโอตัปปะ
3. ใบงานที่ 6 สถานการณ์จาลอง
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วิธีดาเนินการ
ขัน้ นา
1. ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิกกลุม่ เพื่อสร้ างสัมพันธภาพและบรรยากาศในกลุ่มฝึ กอบรม
และทบทวนเรื่ องพฤติกรรมด้ านความซื่อสัตย์ทางวิชาการในการฝึ กอบรมครัง้ ก่อน โดยเน้ นถึง
พฤติกรรมที่เ หมาะสมในด้ านการศึกษา จากนัน้ ผู้วิจัยอธิ บายถึงเรื่ องของการตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมของคนเราว่าสืบเนื่องมาจากความคิด ความรู้สกึ แล้ วจึงแสดงออกเป็ นพฤติกรรม
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้วิจยั อธิบายความหมายของใบความรู้ที่ 4 คือ การละอายและเกรงกลัวต่อบาป หรื อ
หิริโอตัปปะ ตามหลักของเทวธรรม ซึ่งหมายถึงธรรมของเทวดาในโลก ก็คือมนุษย์นนั่ เอง เทวธรรม
ประกอบด้ วย หิริ คือการละอายต่อบาป ประกอบด้ วยความละอายต่อการคิดชัว่ พูดชัว่ ทาชัว่ และ
โอตัปปะ คือ การเกรงกลัวต่อผลหรื อภัยของบาปที่ไ ด้ กระทา หมายถึง เกรงภัยของการคิดชั่ว
พูดชัว่ และทาชัว่ ว่าจะมาถึงตน แล้ วเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกซักถามข้ อสงสัยเพิ่มเติม
2. ผู้วิจยั แบ่งผู้เข้ ารับการอบรมเป็ น 2 กลุ่ม โดยให้ แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเพื่อ
ระบุว่ามีเหตุผลอะไรบ้ าง ที่ทาให้ คนเราแสดงพฤติกรรมที่ดี ที่ถูกต้ อง ที่เป็ นความซื่อสัตย์ ซื่อตรง
ทางการศึกษา
3. ผู้วิจัยให้ ตวั แทนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการระดมสมอง เมื่อเสร็ จสิน้ ผู้วิจัยแจกแบบ
วิเคราะห์ตนเองด้ านหิริโอตัปปะ ใบงานที่ 5 พัฒนาจาก ธานี กลิ่นเกษร (2537: 103-108) เพื่อให้
สมาชิกได้ ตรวจสอบและตระหนักรู้วา่ ตนเองมีหิริโอตัปปะ ที่เอื ้อต่อการแสดงพฤติกรรมที่เป็ นความ
ซื่อสัตย์ทางการศึกษาหรื อไม่ จากนันผู
้ ้ วิจยั เพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ทาให้ คนเรามีหิริโอตัปปะในตนเอง
นัน่ คือ 1) เกรงจะทาให้ วงศ์ตระกูลเสียชื่อเสียง 2) เกิดความอับอายต่อผู้มีอายุอ่อนกว่า 3) เกรงคา
ติฉินนินทาว่าเป็ นคนไม่มีฝีมือในการทาความดี และ 4) กลัวคนดูหมิ่นดูแคลนว่าเราก็มีความรู้
ความสามารถ แต่ไม่สามารถทาความดีได้ สาหรับเป็ นแนวทางในการพัฒนาหิริโอตัปปะเพื่อการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่ถกู ต้ องต่อไป
4. ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มหลับตาและจินตนาการถึงวันที่เพื่อนนักศึกษาในห้ องเรี ยนไม่มี
ความเกรงกลัวหรื อละอายต่อการกระทาผิดด้ านการศึ กษา ทุกคนทาพฤติกรรมที่เป็ นการทุจริ ตทัง้
ในด้ านการเรี ยน การสอบและการทารายงาน ถ้ าเป็ นเช่นนันนั
้ กศึกษาจะรู้สึกอย่างไร และตรงกัน
ข้ ามถ้ าทุกคนมีความละอาย และเกรงกลัวต่อการทาผิดด้ านการศึกษา ประพฤติตนในด้ านการ
เรี ย นการสอบอย่า งซื่ อ สัต ย์ แ ละตรงไปตรงมา นัก ศึก ษาจะรู้ สึก อย่ า งไร ผู้วิ จัย ใช้ เ ทคนิ ค การ
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จินตนาการด้ านอารมณ์และเหตุผล เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ เข้ าใจถึงความรู้สึกที่เกิดขึ ้นและตระหนักถึง
ความสาคัญและความจาเป็ นของการมีหิริโอตัปปะทางด้ านการศึกษา
5. ผู้วิ จัยให้ ส มาชิ ก กลุ่ม แต่ละคนเล่าถึง ความรู้ สึกที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง จากเหตุการณ์ ที่ไ ด้
จินตนาการ และในขณะที่สมาชิกกลุ่มเล่าถึงความรู้ สึกของตนเอง ขอให้ สมาชิกกลุ่มคนอื่นๆคอย
สังเกตอารมณ์ ความรู้สึกของผู้เล่า และแสดงท่าทางใส่ใจในคาพูดของผู้เล่า รวมทังยอมรั
้
บในวิธี
คิดหรื อความรู้สกึ ของสมาชิกคนอื่นที่อาจแตกต่างออกไปจากความคิดความรู้ สึกของตนเอง อย่าง
ไม่มีเงื่อนไข
6. ผู้วิจยั กาหนดสถานการณ์จาลอง 3 สถานการณ์ที่เป็ นความไม่ซื่อตรงทางการศึกษา
ตามใบงานที่ 6 โดยขอให้ อาสาสมัครแสดงบทบาทสมมุติในแต่ละสถานการณ์ แล้ ว ให้ สมาชิกกลุ่ม
แต่ละคนแสดงพฤติกรรมตอบโต้ ตอ่ สถานการณ์นนทั
ั ้ งรู้ ปแบบของการยอมรั บและการปฏิเสธ จน
ครบทุกสถานการณ์ จากนันให้
้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนบอกถึงความรู้ สึกและเหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกแสดงพฤติกรรมเช่นนัน้
7. ผู้วิ จัย ร่ ว มกับ สมาชิ ก กลุ่ม สรุ ป ความรู้ สึก และแนวทางปฏิ บัติ เ พื่ อ ตอบโต้ กับ
สถานการณ์ความไม่ซื่อตรงทางการศึกษา ในใบงานที่ 6
ขัน้ สรุป
1. ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุ ปความรู้สึก และวิธีคิด แบบหิริโอตัปปะ ที่นามาสู่การ
แสดงพฤติกรรมที่เป็ นความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิดทางด้ านการศึกษา ตลอดจนสิ่งที่
คาดว่าสมาชิกกลุ่มจะนาไปใช้ ประโยชน์นอกกลุ่มและในชีวิตประจาวัน จากนันผู
้ ้ วิจยั กล่าวสรุ ป
เพิ่มเติม
2. ผู้วิจัย เปิ ดโอกาสให้ สมาชิ กกลุ่ม ได้ ซักถาม และนัด หมายวัน เวลา สถานที่ ในการ
ฝึ กอบรมครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
ผู้วิจัยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่ วนร่ วมในกลุ่มฝึ กอบรม เพื่อสังเกตการให้ ความ
ร่วมมือในการทากิจกรรม ได้ แก่ การตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็น ความกระตือรื อร้ นในการ
ระดมสมอง การประเมินตนเองจากแบบวิเคราะห์หิริโอตัปปะ และสังเกตจากการสรุปเนื ้อหาของ
สมาชิกกลุม่ ที่ได้ จากการเข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรม
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ใบความรู้ ท่ ี 4 หิริ-โอตัปปะ
หิริ-โอตัปปะ (Hiri-Otappa)
หิริโอตัปปะ (Hiri–Ottappa) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการตระหนักรู้ และ
แสดงพฤติกรรมที่เป็ นความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิดกฎระเบียบหรื อจริ ยธรรมอันดี
ด้ านการศึกษา
การละอายและเกรงกลัวต่อบาป หรื อ หิริโอตัปปะ ตามหลักของเทวธรรม ซึ่งหมายถึง
ธรรมของเทวดาในโลก ก็ คื อมนุษย์ นั่น เอง เทวธรรมประกอบด้ ว ย หิริ คือ การละอายต่อบาป
ประกอบด้ วยความละอายต่อการคิดชัว่ พูดชัว่ ทาชัว่ และ โอตัปปะ คือ การเกรงกลัวต่อผลหรื อภัย
ของบาปที่ได้ กระทา หมายถึง เกรงภัยของการคิดชัว่ พูดชัว่ และทาชัว่ ว่าจะมาถึงตน
สาเหตุที่ทาให้ คนเรามีหิริโอตัปปะในตนเองนัน่ คือ
1) เกรงจะทาให้ วงศ์ตระกูลเสียชื่อเสียง
2) เกิดความอับอายต่อผู้มีอายุออ่ นกว่า
3) เกรงคาติฉินนินทาว่าเป็ นคนไม่มีฝีมือในการทาความดี
4) กลัวคนดูหมิ่นดูแคลนว่าเราก็มีความรู้ความสามารถ แต่ไม่สามารถทาความดีได้
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
(2559, น. 65, น. 219) ให้ ความหมายของ หิริ และโอตัปปะ ไว้ ว่าเป็ นหัวข้ อหนึ่งของธรรมที่
คุ้มครองโลก หมายถึง ธรรมที่ช่วยให้ โลกมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ไม่เดือดร้ อนและสับสน
วุน่ วาย ซึง่ หิริ (Hiri) คือ ความละอายบาป ละอายใจต่อการทาความชัว่ และ โอตัปปะ (Ottappa)
คือ ความกลัวบาป เกรงกลัวต่อความชัว่ ซึง่ การมีหิริ และมีโอตัปปะ เป็ นหัวข้ อหนึ่งในสัปปุริสธรรม
8 กล่าวคือ เป็ นธรรมของสัตบุรุษ หรื อเป็ นคุณสมบัตขิ องคนดีนนั่ เอง
ชัยพร วิชชาวุธ (ชัยพร วิชชาวุธ, 2518, น. 4, อ้ างถึงใน ธานี กลิ่นเกษร, 2537, น. 27)
กล่าวถึงการตัดสินใจลงมือแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ว่า การคิดและการตัดสินใจจะเป็ น
หัวใจหลักในการสร้ างพฤติกรรมเหล่านัน้ พฤติกรรมภายนอกที่เป็ นการพูด การกระทาหรื อการ
แสดงกิริยาอาการต่าง ๆ ที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเห็นได้ นนั ้ แหล่งกาเนิดจะมาจากพฤติกรรมภายใน คือ จิตใจ
เป็ นสิ่งกาหนด ดังนันถ้
้ าควบคุมใจไว้ ได้ พฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ ย่อมจะควบคุมได้ เช่นกัน
ดังนันการมี
้
มโนสุจริต คือการคิดดี มีวจีสจุ ริ ต คือการพูดดี และมีกายสุจริ ต คือการทาดี นัน่ เพราะ
บุคคลมีใจที่ดี คือใจจะสามารถรักษาควบคุมการแสดงออกต่าง ๆ ไว้ ได้ ดังนันการที
้
่คนเราจะมีหิริ
โอตัปปะได้ ต้ องอาศัยการอบรมเลี ้ยงดู สัง่ สอนเพื่อให้ ร้ ูจกั จาแนกความผิด ชอบ ชัว่ ดี รู้จกั เหตุของ
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การกระทาและผลของการกระทาที่มกั จะเรี ยกกันว่ากรรม และที่สาคัญคือต้ องรู้ จกั เคารพตนเอง
เคารพในความถูกต้ องจึงจะมีผลต่อความละอายและเกรงกลัวถ้ าจะต้ องทาในสิ่งที่ไม่ดี หิริโอตัปปะ
จึงเป็ นธรรมะหรื อคุณลักษณะที่สาคัญของคนเราในการใช้ ชีวิตร่วมกันในสังคม เพราะคนที่ขาดหิริ
โอตัปปะย่อมจะถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้ ง่าย เริ่ มจากความผิดเล็กน้ อยเบาบาง ไปสู่ความผิดที่
รุนแรงมากขึ ้น เนื่องจากไม่มีจิตสานึกที่จะคอยกระตุ้นเตือนให้ คิดถึงความเดือดร้ อนของผู้อื่นที่เป็ น
ผลกระทบมาจากการกระทาของตนเอง

ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2506 ความว่า

“หากบุคคลใดมีความรู้ สูงแต่ ขาดหิริโอตัปปะ คือไม่ มีความละอายต่ อบาป
นาความรู้ นัน้ ไปใช้ ในทางมิชอบ ก็จะทาให้ สังคมเดือดร้ อน”
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ใบงานที่ 5
“แบบวิเคราะห์ ตนเองด้ านหิริโอตัปปะ”
คาสั่ง ให้ สมาชิกกลุ่มวงกลมในช่ องตัวเลขที่ตรงกับความคิด ความรู้ สึกของตัวเองมากที่สุด
ชื่อสมาชิก………………………………………..
วันที่………………………………
1. ก่อนจะทาอะไร ข้ าพเจ้ าจะต้ องคิดไตร่ตรองเสียก่อน
น้ อย

1

2

3

4

5

มาก

2. ข้ าพเจ้ ามักจะคิดถึงความรู้สกึ ของคนอื่น ก่อนที่จะพูดและจะทาเสมอ
น้ อย

1

2

3

4

5

มาก

3

4

5

มาก

4

5

มาก

5

มาก

4

5

มาก

4

5

มาก

3. ข้ าพเจ้ าจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่กระทาไปเสมอ
น้ อย

1

2

4. ข้ าพเจ้ าจะทาทุกสิ่งที่ถกู ต้ อง แม้ จะไม่มีใครเห็นก็ตาม
น้ อย

1

2

3

5. ถ้ าข้ าพเจ้ านึกต้ องการจะทาอะไร ก็จะลงมือทาทันทีโดยไม่นกึ ถึงผลที่จะตามมา
น้ อย

1

2

3

4

6. ข้ าพเจ้ าสามารถควบคุมความรู้สกึ นึกคิดของตนเองให้ ไปในทางที่ถกู ที่ควรได้ เสมอ
น้ อย

1

2

3

7. ก่อนจะทาอะไรทุกครัง้ ข้ าพเจ้ าจะยึดคติ “เอาใจเขา มาใส่ใจเรา”
น้ อย

1

2

3
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ใบงานที่ 6
สถานการณ์ จาลอง
1. เมื่ อเพื่ อนยื่ นข้ อเสนอขอลอก
ข้ อสอบปลายภาค 3 วิชา แลกกับ
เงินจานวน 5,000 บาท

2. อาจารย์ให้ งานเยอะทาไม่
ไหว เพื่อนเลยชวนให้ ไ ปจ้ าง
คนอื่นทารายงาน

http://commons.wikimedis.org
3. Copy บทความที่หาได้ จาก
Internet มาใส่รายงาน
นิดเดียวไม่ต้องอ้ างอิงก็ได้
pendujatt.me

www.kisspng.com
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โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ครัง้ ที่ 6
เรื่อง

ความรับผิดชอบ (Responsibility)

เวลา

1 ชัว่ โมง 30 นาที – 2 ชัว่ โมง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรมตระหนักถึงความรับผิดชอบในการศึกษาของตน
2. เพื่ อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรมมี ความมุ่งมั่น ตังใจปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ ทางการศึกษาด้ วย
ความเอาใจใส่ เพื่อให้ ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายโดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวแต่
เพียงอย่างเดียว
3. เพื่ อให้ ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มกลุ่ม ฝึ กอบรมมี พ ฤติกรรมด้ า นการศึก ษาด้ ว ยความเคารพต่อ
กฎระเบียบทางการศึกษา และยอมรับในผลการกระทาของตน
แนวคิดสาคัญ
การพั ฒ นาความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาด้ านความรั บ ผิ ด ชอบในครั ง้ นี ้ เพื่ อ ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ ผู้วิ จัย ประยุก ต์ ใ ช้ แ นวคิด ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบเผชิ ญ ความจริ ง (Reality
Counseling Theory) ของวิลเลี่ยม กลาสเซอร์ (G. Corey, 2012, 394-395) ที่ให้ ความสาคัญกับ
การแสดงออกในปั จจุบนั มากกว่าเรื่ องราวในอดีต มุ่งเน้ นที่ความรับผิดชอบในการแก้ ปัญหาและ
เผชิญกับความต้ องการที่มีอยู่จริ ง ด้ วยการสร้ างทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและใช้ การควบคุมตนเองใน
สิ่งที่ต้องการจะกระทา โดยใช้ เทคนิค WDEP System ประกอบด้ วย W = Wants คือความต้ องการ
D = Doing and Direction คือ แนวทางและการปฏิบตั ิ E = Self-Evaluation คือ การประเมิน
ตนเอง และ P = Planning คือ การวางแผน
นอกจากนี ผ้ ้ ูวิจัยยัง ใช้ เ ทคนิควิธี การฝึ กอบรมเชิ ง จิ ตวิทยา ได้ แก่ เทคนิคการประเมิ น
ตนเอง (Evaluating) โดยใช้ แบบประเมินตนเองด้ านการศึกษา พัฒนาจาก สุเทพ ธรรมะตระกูล
(2558,
321-322) เทคนิ ค การสอน (Teaching)
และเทคนิ ค การเสริ ม แรงทางบวก
(Reinforcement) โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
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อุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 8 ความรับผิดชอบ
2. ใบความรู้ที่ 9 เทคนิคกระบวนการ ระบบ WDEP
3. ใบงานที่ 11 แบบประเมินตนเอง “ความรับผิดชอบทางการศึกษา”
4. ใบงานที่ 12 แบบฟอร์ ม WDEP System
วิธีดาเนินการ
ขัน้ นา
1. ผู้ วิ จัย กล่ า วทัก ทายสมาชิ ก กลุ่ ม และสนทนาประเด็ น ทั่ ว ไปเพื่ อ เป็ นการสร้ าง
สัมพันธภาพในกลุ่ม ฝึ กอบรม ทบทวนเนือ้ หาของการยึดมั่นในความถูกต้ อง ที่ ได้ รับจากการ
ฝึ กอบรมในครัง้ ก่อน
2. ผู้วิจัยถามถึง สมาชิ กกลุ่มในการมองตนเองเรื่ องความรับผิดชอบว่าเป็ นอย่างไร
จากนันให้
้ สมาชิกกลุม่ ทาแบบประเมินตนเองด้ านความรับผิดชอบทางการศึกษา ตามใบงานที่ 11
3. ผู้วิจยั ขอให้ สมาชิกกลุ่มสรุปผลการประเมินตนเองของแต่ละคน และอธิบายว่าเพราะ
อะไรเราถึงให้ ความสาคัญกับความรับผิดชอบแต่ละเรื่ องในระดับที่มากน้ อยต่างกัน
4. ผู้วิจยั สรุปถึงประเด็นความรับผิดชอบ ว่าในหลายครัง้ เราต้ องการที่จะทาทุกเรื่ องให้ ได้
อย่างดี แต่เมื่อมีปัจจัยอื่นมาแทรกซ้ อนหรื อมีเรื่ องราวอื่นๆที่สาคัญกว่าย่อมทาให้ มีผลต่อความ
ตังใจนั
้ น้ ดังนันถ้
้ าเราเรี ยนรู้ เทคนิคบางอย่างก็จะช่วยให้ เราพัฒนาความรับผิดชอบของตนเองให้
เป็ นไปตามที่ต้องการได้
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้วิจยั อธิบายถึงเรื่ องความรับผิดชอบว่า นอกจากจะต้ องมีความมุ่งมัน่ ตังใจแล้
้
ว การ
กาหนดเป้าหมาย และการวางแผนในการทาสิ่งเหล่านัน้ ก็เป็ นเรื่ องจาเป็ น ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มคิด
ว่าแต่ละคนมีเป้าหมายอะไรบ้ างที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา ทังเป
้ ้ าหมายระยะสันและระยะยาว
้
และ
อะไรบ้ างที่เป็ นอุปสรรคในการไปให้ ถึงเป้าหมายนัน้ แล้ วให้ สมาชิกกลุม่ เล่าให้ ทกุ คนฟั ง
2. ผู้วิจยั แนะนาสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับการนาระบบ WDEP มาประยุกต์ใช้ ในการวางแผน
เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของตนเอง เริ่ มจากกล่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมในปั จจุบนั ของสมาชิกที่
แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การกระท าของตน การปฏิ บัติ ต นในกรณี ที่ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงเกิ ดขึน้ กับชี วิตปกติหรื อผิดไปจากแผนการดาเนินชี วิตที่กาหนดไว้ การจัดการกับ
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองเมื่อต้ องเผชิญกับความทุกข์หรื อความผิดหวังเสียใจ และวิธีการหรื อ
แนวทางในการรับมือกับเรื่ องราวในทางลบหรื อโชคร้ ายที่เข้ ามา คนที่สามารถรับมือกับทุกสิ่งและมี

312
หน้ าที่ในการตัดสินใจเพื่อจัดการกับสถานการณ์ทกุ อย่างได้ คือตัวเราเอง แล้ วให้ สมาชิกกลุ่ม 1 คน
เป็ นอาสาสมัครเล่าสถานการณ์ที่เป็ นความยากลาบากในการรับผิดชอบของตนมา 1 ปั ญหา
เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทดลองหาวิธีการจัดการร่วมกัน จากนันผู
้ ้ วิจยั สรุปการหาแนวทางหรื อวิธีการ
ต่าง ๆ ที่มาจากการเสนอแนะของสมาชิกกลุ่ม และเริ่ มสอนกระบวนการนาระบบ WDEP มาใช้
รายละเอียดเอกสารประกอบการฝึ กอบรมครัง้ ที่ 6 ดังนี ้
2.1 W = Wants คือการสารวจความต้ องการและตระหนักถึงความต้ องการที่
แท้ จริ งของตน เพื่อให้ ได้ ประเมินตนเองและพิจารณาถึงพฤติกรรมที่ต้องการจะให้ เกิดขึ ้นจริ ง โดย
ใช้ คาถามที่สะท้ อนความคิด และเป็ นการสารวจความต้ องการของสมาชิก โดยถามว่า “เพื่อให้
สมาชิกกลุม่ สามารถรับผิดชอบเรื่ องการเรี ยนของตนเองได้ อย่างดี สิ่งที่สมาชิกต้ องทา คืออะไร”
2.2 D = Direct and Doing คือการกาหนดทิศทางและตรวจสอบการกระทาใน
ปั จจุบนั ที่มีอยู่ โดยผู้วิจยั ขอให้ สมาชิกกลุ่มตรวจสอบเป้าหมายและพฤติกรรมที่เป็ นปั จจุบนั ว่า สิ่ง
ที่กาลังทาอยู่ในขณะนี ้จะนาไปสู่ความต้ องการที่กาหนดไว้ ของตนหรื อไม่ ทังนี
้ ้เพื่อให้ สมาชิกได้
ตระหนักถึงความต้ องการที่แท้ จริงของตนเพื่อการกาหนดเป้าหมายและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2.3 E = Evaluation คือการประเมินพฤติกรรมที่มีอยู่ ผู้วิจยั ขอให้ สมาชิกกลุ่มมอง
พฤติกรรมของตนเองที่มีอยู่ในปั จจุบนั ว่าสิ่งที่ทาอยู่นนเป็
ั ้ นพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบหรื อไม่
ถูกหรื อผิ ดอย่างไร และพฤติกรรมนัน้ จะนาไปสู่สิ่ง ที่ สมาชิ ก ต้ องการหรื อไม่ หลัง จากประเมิ น
คุณภาพของพฤติกรรมแล้ ว ให้ สมาชิกกลุ่มคิด ว่าอะไรที่เป็ นสาเหตุให้ ยังไม่ประสบความสาเร็ จ
และสิ่ ง ใดบ้ างที่จ ะลงมื อทาเพื่ อจะส่ง เสริ ม ให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง ทัง้ นี เ้ พื่ อช่วยให้ สมาชิ กได้
ประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน
2.4 P = Planning and Action คือการวางแผนลงมือทาและการให้ คาสัญญา ถือ
เป็ นหลักการที่สาคัญอย่างหนึ่ง ในการช่วยให้ สมาชิกได้ วางแผนการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการและเป้าหมายที่กาหนดไว้ ให้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มระบุ
วิธี การที่ จ ะนาไปสู่การเปลี่ ยนแปลงเพื่ อให้ เกิ ดพฤติก รรมใหม่ที่นาไปสู่การมี ความรั บผิดชอบ
ทางด้ านการเรี ยน ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะเป็ นผู้กาหนดเป้าหมายและให้ คาสัญญาหรื อข้ อผูกพันกับ
ตัวเอง ก่อนที่ จ ะลงมื อปฏิ บัติตามแผน ซึ่ง แผนนัน้ จะต้ องปฏิ บัติไ ด้ จ ริ ง มี จุดมุ่ง หมายที่ ชัดเจน
สามารถดาเนินการได้ ทนั ที และมีความเป็ นไปได้ สงู ที่จะประสบความเสร็ จ
3. ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มระบุ W D E P ของตนตามแบบฟอร์ ม WDEP ใบงานที่ 12 แล้ ว
ให้ สมาชิกเล่าให้ กลุม่ ฟั งว่า แต่ละคนมีความตังใจที
้ ่จะทาอะไรบ้ าง เพื่อให้ เห็นถึงความก้ าวหน้ าใน
การสร้ างความรับผิดชอบด้ านการเรี ยนให้ เกิดขึ ้นกับตนเอง
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4. ผู้วิจัยเสริ มแรงด้ วยการกล่าวชื่นชม ให้ กาลังใจให้ สมาชิกกลุ่ม และให้ สมาชิกกลุ่ม
เสริ มแรงซึ่งกันและกัน ด้ วยการลุกจากที่นงั่ ทีละคนเพื่อไปจับมือหรื อสัมผัสอย่างเบามือที่ไหล่ของ
สมาชิกคนอื่ นทีล ะคน พร้ อมทัง้ กล่าวประโยคที่ คิดว่าจะทาให้ เพื่ อนรู้ สึกดี มีความมั่นใจและมี
กาลังใจที่จะปฏิบตั ติ ามแผนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
5. ผู้วิจยั สรุปเพิ่มเติมว่า “ฝั นให้ ไกลแล้ วไปให้ ถึง” เป็ นสิ่งที่ดีที่ส่งเสริ มให้ เรามุ่งมัน่ ตังใจ
้
ไปสูอ่ นาคตด้ วยความรับผิดชอบ ซึ่งในข้ อเท็จจริ งแล้ ว ทุกคนไม่สามารถเป็ นไปได้ ทงหมดในทุ
ั้
กสิ่ง
ทุกอย่างที่ต้องการ ดังนันเราควรที
้
่จะเคารพในการกระทาของตนเอง เลือกทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง ถึงแม้
จะไปไม่ถึงความฝั น แต่เราก็มีความสุขในระหว่างเส้ นทางที่เดินไปได้
ขัน้ สรุป
1. ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุม่ ร่วมกันสรุปข้ อคิดที่ได้ จากการเข้ าร่วมฝึ กอบรมกลุ่มในครัง้ นี ้ แล้ ว
และให้ สมาชิกกลุม่ แต่ละคนบอกถึงสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ ากลุ่ม ว่าจะนาไปใช้ ในด้ านการรับผิดชอบ
ทางการศึกษาและในการใช้ ชีวิตประจาวันได้ อย่างไร
2. ผู้วิ จัย เปิ ดโอกาสให้ ส มาชิ ก กลุ่ม ได้ ซัก ถามในประเด็น ต่า ง ๆ นัด หมายวัน เวลา
สถานที่ในการฝึ กอบรมครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
ผู้วิจัยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่ วนร่ วมในกลุ่มฝึ กอบรม เพื่อสังเกตการให้ ความ
ร่วมมือในการทากิจกรรม ได้ แก่ การตอบคาถามของสมาชิกกลุ่มเมื่อผู้วิจยั ถามคาถาม การแสดง
ความคิดเห็น ความกระตือรื อร้ น และการทาแบบประเมินตนเอง ตลอดจนสัง เกตจากการสรุ ป
เนื ้อหาของสมาชิกกลุม่ ที่ได้ จากการเข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรม
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ใบความรู้ ท่ ี 8 ความรั บผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตวั ของนักศึกษาที่แสดง
ถึงความมุ่งมั่น ตังใจปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ด้านการเรี ยน การสอบ และการทางานที่ได้ รับมอบหมายด้ วย
ความเอาใจใส่ เพื่อให้ ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายโดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวแต่
เพียงอย่างเดียว เคารพต่อกฎระเบียบทางการศึกษา และยอมรับในผลการกระทาของตน
ความรั บ ผิ ด ชอบ เป็ นองค์ ป ระกอบส าคัญ ประการหนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม และพัฒ นา
พฤติกรรมของบุคคล อันจะนาไปสู่การประสบความส าเร็ จ ในการดาเนินชี วิตและสามารถอยู่
ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้ อย่างปกติสขุ ดังที่ Wagnells (1982: 1078) ได้ ให้ ความหมายของคา
ว่ารับผิดชอบ (responsibility) ไว้ ว่า หมายถึงการแสดงออกด้ วยการยอมรับในสิ่งที่ ตนเองได้
กระทาลงไป โดยยอมรั บทัง้ ในด้ านดีและด้ านที่ ผิ ดพลาดซึ่ง เป็ นผลมาจากการกระทาของตน
รวมทัง้ สามารถปฏิ บัติห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายของตนได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์
ไว้ วางใจได้ และปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่กาหนดไว้ โดยปราศจากการบังคับหรื อการชี ้นา เพราะผู้ที่มี
ความรับผิดชอบจะมีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ด้ วยการ
ยอมรับและตระหนักในการกระทาของตนเอง ซึ่ง ความรับผิดชอบเป็ นสิ่งเกือ้ หนุนให้ บคุ คลปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของตน โดยไม่ต้องมีการบังคับควบคุมจากบุคคลอื่น
ลักษณะของบุคคลที่มีความรับผิดชอบ
1. ทาหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายให้ ได้ อย่างดีที่สดุ และอย่างเต็มกาลังความสามารถ
2. มีความตังใจปฏิ
้
บตั งิ านนันให้
้ สาเร็ จได้ ภายในเวลาที่กาหนดโดยปราศจากการควบคุม
3. กล้ ายอมรับในสิ่งที่เป็ นความผิด
4. ทาหน้ าที่อย่างจริงจังและขยันหมัน่ เพียร
5. ไม่ละทิ ้งงานโดยที่ยงั ไม่สาเร็จลุลว่ ง
6. ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งหรื อละทิ ้งปั ญหา
7. ไม่กล่าวโทษผู้อื่นหากงานนันไม่
้ ประสบความสาเร็จหรื อได้ รับความเสียหาย
8. เป็ นผู้ตรงต่อเวลาในการทางานและการนัดหมาย
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2540, น. 83-95)
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ใบความรู้ ท่ ี 9 เทคนิคกระบวนการ ระบบ WDEP
เทคนิคกระบวนการ ระบบ WDEP
การพัฒนาความรับผิดชอบ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ของความซื่อตรงทางการศึกษา ด้ วย
การใช้ แนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเผชิญความจริ ง (Reality Counseling Theory) โดยนา
เทคนิค WDEP System มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาความรับผิดชอบ ประกอบด้ วย
1. W = Wants คือการสารวจความต้ องการและตระหนักถึงความต้ องการที่แท้ จริ งของ
ตน รวมถึงการกาหนดเป้าหมายของตนเอง โดยต้ อ งตอบคาถามได้ ว่า ต้ องการในสิ่งนันจริ
้ งจังแค่
ไหน และต้ องระบุความสาคัญของเป้าหมายนันได้
้ ด้วย
2. D = Direct and Doing คือการกาหนดทิศทางและตรวจสอบการกระทาในปั จจุบนั ที่
มีอยู่ โดยเน้ นให้ สมาชิกตรวจสอบเป้าหมายและพฤติกรรมที่เป็ นปั จจุบนั ว่า สิ่งที่กาลังทาอยู่ใน
ขณะนี ้จะนาไปสู่ความต้ องการที่กาหนดไว้ ของตนหรื อไม่ ทังนี
้ ้เพื่อให้ สมาชิกได้ ตระหนักถึงความ
ต้ องการที่แท้ จริงของตนเพื่อการกาหนดเป้าหมายและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
3. E = Evaluation คือการประเมินพฤติกรรมที่มีอยู่ สมาชิกจะได้ ประเมินตนเอง (Self
Evaluation) ว่าสิ่งที่ทาอยู่นนเป็
ั ้ นพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบหรื อไม่ ถูกหรื อผิดอย่างไร และ
พฤติก รรมนัน้ จะนาไปสู่สิ่ ง ที่ ส มาชิ ก ต้ องการหรื อไม่ เป็ นการช่ว ยให้ ส มาชิ กมี แ รงจูง ใจในการ
เปลี่ยนแปลงพฤจิกรรมของตนเอง
4. P = Planning and Action คือการวางแผนลงมือทาและการให้ คาสัญญา ถือเป็ น
หลักการที่สาคัญอย่างหนึ่ง ในการช่วยให้ สมาชิกได้ วางแผนการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการและเป้าหมายที่กาหนดไว้ ให้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมาชิกจะเป็ นผู้กาหนดเป้าหมาย
และให้ คาสัญญาหรื อข้ อผูกพันกับตัวเอง ก่อนที่ จะลงมือปฏิบัติตามแผน ซึ่ง เน้ นในเรื่ องความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
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ใบงานที่ 11
แบบประเมินตนเอง “ความรั บผิดชอบทางการศึกษา”
คาสั่ง ให้ สมาชิกกลุ่มวงกลมในช่ องตัวเลขที่ตรงกับพฤติกรรมของตัวเองมากที่สุด
ชื่อสมาชิก………………………………………..
วันที่………………………………
1. ท่านเอาใจใส่ในการเรี ยน/สอบอย่างมีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
น้ อย

1

2

3

5

มาก

4

5

มาก

4

5

มาก

4

2. ท่านซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่ในการศึกษาโดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นตัวอยูเ่ สมอ
น้ อย

1

2

3

3. ท่านมีความละเอียดรอบคอบในการทางานต่าง ๆ เสมอ
น้ อย

1

2

3

4. ท่านยอมรับในผลการกระทาของตน เช่น ถ้ าไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน ก็จะสอบได้ คะแนนน้ อยเป็ นเรื่ องปกติ
น้ อย

1

2

3

4

5

มาก

5. ท่านปรับปรุงหน้ าที่ทางการศึกษาของตนให้ ดีขึ ้นเสมอ เช่น ทาแบบฝึ กหัดให้ ดีขึ ้น ทารายงานให้ ดีขึ ้น
น้ อย

1

2

3

4

5

มาก

6. เมื่ออาจารย์ให้ งานหรื อมอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบ ท่านจะมุง่ มัน่ ทางานให้ สาเร็จทุกครัง้
น้ อย

1

2

3

4

5

มาก

7. ท่านทาหน้ าที่ในการเรี ยน/การสอบ โดยเคารพต่อวินยั และกฎระเบียบทางการศึกษาอยูเ่ สมอ
น้ อย

1

2

ที่มา : สุเทพ ธรรมะตระกูล, 2558: 321-322

3

4

5

มาก
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ใบงานที่ 12
แบบฟอร์ มระบบ WDEP
ชื่อสมาชิก………………………………………..
วันที่………………………………
คาสั่ง ให้ สมาชิกกลุ่มเขียนข้ อความเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางการศึกษาของตนเอง ลงในตารางนี ้
เป้าหมาย
Wants (W)

ทิศทาง/พฤติกรรม ประเมินพฤติกรรมที่ วางแผนปฏิบัตจิ ริง
Direction and Doing
มีอยู่
Planning (P)
(D)
Evaluation (E)

318

โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ครั ง้ ที่ 11
เรื่อง

การไม่ดดู าย (Do something)

เวลา

1 ชัว่ โมง 30 นาที – 2 ชัว่ โมง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรมเห็นความสาคัญของการไม่ดดู าย
2. เพื่อให้ ผ้ ูเ ข้ าร่ วมกลุ่มฝึ กอบรมแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็ นการเพิกเฉยต่อสถานการณ์
หรื อ การกระทาที่ ผิ ด กฎระเบี ยบหรื อจริ ย ธรรมอัน ดีด้า นการศึกษา ด้ ว ยการตักเตื อน ขัดขวาง
แจ้ งผู้เกี่ยวข้ อง
แนวคิด
ในกลุ่ม ฝึ กอบรมเพื่ อ พัฒ นาความซื่ อ ตรงทางการศึก ษาในด้ า นการไม่ดู ด าย ผู้วิ จัย
ประยุกต์ใช้ แนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเผชิญความจริ ง (Reality Counseling Theory) ที่
มุ่งเน้ นให้ ความสาคัญกับความรั บผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกลงมือทา ด้ วยการสร้ างทางเลือกที่ มี
ประสิทธิ ภาพ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ตอบสนองความต้ องการของบุคคลได้
โดยการใช้ เ ทคนิ ค การเปิ ดเผยตนเอง (Self-Disclosure) และใช้ เ ทคนิ ค การมองโลกด้ า นบวก
(Being Positive) )
นอกจากนี ผ้ ้ ูวิ จัยยัง ใช้ วิธี ก ารฝึ กอบรมเชิ ง จิ ต วิท ยา ได้ แ ก่ เทคนิ ค การฟั ง อย่า งใส่ใ จ
(Active Listening) เทคนิ คการสอน (Teaching) และเทคนิคการเสริ มแรง (Reinforcement) การ
บันทึกสัญญา (Contact form)
อุปกรณ์
1. ใบความรู้ที่ 17 ข่าวทุจริตในสังคมไทย
2. ใบความรู้ที่ 18 การไม่ดดู าย
3. ใบงานที่ 22 แบบฟอร์ มบันทึกสัญญาการสร้ างนิสยั ไม่ดดู าย
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วิธีดาเนินการ
ขัน้ นา
1. ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม เพื่อเป็ นการสร้ างสัมพันธภาพและบรรยากาศในกลุ่ม
ฝึ กอบรม พร้ อมทังทบทวนเนื
้
้อหาของการหยัง่ รู้ถึงผลในอนาคตที่ได้ รับจากการฝึ กอบรมในครัง้ ก่อน
จากนันผู
้ ้ วิจยั เริ่ มต้ นด้ วยการเล่าเรื่ องราวข่าวการทุจริ ตในสังคมไทย (ใบความรู้ ที่ 17) โดยเรื่ องที่
นามาเล่าคือข่าวที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริตทังด้
้ านการศึกษาและด้ านอื่นๆในสังคม
2. ผู้วิจยั ถามผู้เข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรมเกี่ยวกับ ความรู้สกึ ที่มีตอ่ เหตุการณ์ในข่าวว่าสมาชิก
แต่ละคนรู้สกึ อย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
3. ผู้วิจัยอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นว่ามีมาอย่างยาวนานในสังคม แต่ ที่ยงั คงมีการ
ทุจริ ตต่าง ๆ อยู่ถึงทุกวันก็เพราะการนิ่งดูดายจากคนในสังคม ผู้วิจัยถามสมาชิกกลุ่มทุกคนว่า
เข้ าใจถึงความแตกต่างระหว่างการนิ่งดูดาย กับ การวางเฉย หรื ออุเบกขา ที่เป็ นหนึ่งในพรหมวิหาร
4 หรื อไม่ และเข้ าใจอย่างไร
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้วิจยั เริ่ มต้ นโดยการอธิบายหลักพรหมวิหาร 4 (ใบความรู้ที่ 18) ที่เป็ นหลักธรรมใน
การดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้ วยหลักปฏิบตั ิ 4 ประการ ได้ แก่ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2559, น.
124-125)
- เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาดีอยากให้ เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี และคิดทา
ประโยชน์แก่มนุษย์สตั ว์ทวั่ หน้ า หมายถึง ความปรารถนาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับความสุขทังทางกายและทาง
้
ใจ มีความคิดที่จะทาประโยชน์ให้ ผ้ อู ื่น เช่น มีความรักใครต่อเพื่อนพ้ อง ต่อผู้อื่น ไม่ต้องการให้ เขา
ประสบความทุกข์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
- กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้ พ้นทุกข์ ใฝ่ ใจในอันจะปลดเปลื ้องบาบัดความทุกข์
ยากเดือดร้ อนของปวงสัตว์ หมายถึง ความปรารถนาให้ ผ้ อู ื่นพ้ นทุกข์ เป็ นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ
เมื่อเห็นผู้อื่นประสบปั ญหาหรื อมีความเดือดร้ อนก็คิดหาทางช่วยเหลือ เช่น เห็นเพื่อนลาบากก็
หาทางช่วยเหลือให้ พ้นจากความลาบากด้ วยวิธีการที่ถกู ต้ อง
- มุทิตา คือ ความยินดี เมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสขุ มีจิตแจ่มใสผ่องแผ้ ว ประกอบด้ วยอาการแช่ม
ชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทงหลายผู
ั้
้ ดารงในปกติสขุ พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ ดีมีสขุ เจริ ญงอก
งามยิ่งขึ ้นไป หมายถึง ความยินดีเมื่อมีผ้ อู ื่นได้ ดี เมื่อผู้อื่นมีความสุขหรื อความเจริ ญก้ าวหน้ า โดย
ไม่มีจิตริ ษยา ไม่มีความโกรธเมื่อเห็นผู้อื่นได้ ในสิ่งที่ดีกว่าตน เช่น เมื่อเพื่อนสอบได้ คะแนนดีเราก็
ยินดีด้วย
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- อุเบกขา คือ ความวางใจเป็ นกลาง อันจะให้ ดารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้ วย
ปั ญญา คือมีจิตเรี ยบตรง เที่ยงธรรมดุจตราชู ไม่เอนเอียงด้ วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สตั ว์
ทังหลายกระท
้
าแล้ ว อันควรได้ รับผลดีหรื อชัว่ สมควรแก่เหตุอนั ตนประกอบ พร้ อมที่จะวินิจฉัยและ
ปฏิบตั ิไปตามธรรม รวมทังรู้ ้ จกั วางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทา เพราะเขารับผิดชอบ
ตนได้ ดีแล้ ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรื อเขาควรได้ รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน
หมายถึง การรู้จกั วางเฉย การวางใจเป็ นกลางเพราะพิจารณาแล้ วเห็นว่า ใครทาในสิ่งที่ดีย่อมได้
ผลตอบแทนที่ดี ใครทาในสิ่งที่ไม่ดี ย่อมได้ รับผลไม่ดีตอบแทน และเมื่อเห็นใครได้ รับผลแห่งการ
กระทาในทางที่เป็ นโทษ เราก็ไม่ควรดีใจหรื อคิดซ ้าเติม เราควรมีความปรารถนาดีในการช่ว ยเหลือ
ให้ ผ้ อู ื่นนพ้ นทุกข์ในแนวทางที่ถูกต้ อง เช่น เมื่อรู้ว่าเพื่อนสอบไม่ผ่านเพราะไม่อ่านหนังสือและไม่
ตังใจเรี
้ ยน เราก็จะไม่ซ ้าเติม
ดังนันการวางเฉยของอุ
้
เบกขาจึงไม่ได้ หมายถึง การที่เราไม่ทาอะไรเลย แต่หมายถึงการที่
เราได้ กระทาในสิ่งที่สมควรแล้ วจนสุดความสามารถ ซึ่งเป็ นการกระทาไปตามพรหมวิหาร 4 คือ
เมตตา กรุ ณา มุทิตา แล้ วจึงอุเบกขา เพราะเมื่อทาทุกสิ่งแล้ วแต่ยงั ไม่สามารถแก้ ไขอะไรได้ หรื อ
มองเห็นว่าอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เราจึงต้ องปล่อยวางหรื อวางเฉยซึ่งไม่ใช่การนิ่งดูดาย การ
นิ่งดูดายคือการนิ่งเฉยไม่ลงมือกระทาสิ่ง ใดเพราะไม่ทราบว่าจะทาอย่างไรดี หรื อไม่สนใจที่จะทา
อะไรเพื่อเป็ นการจัดการกับสถานการณ์นนๆ
ั้
2. ผู้วิจยั ขอให้ สมาชิกกลุ่มนึกทบทวนว่า เคยมีเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์อะไรที่บ่งบอกว่า
เราเคยใช้ วิ ธี “การนิ่ ง ดูด าย” ต่อ สถานการณ์ ทุจ ริ ต ทางการศึก ษาหรื อ สถานการณ์ ทุจ ริ ต ใน
มหาวิทยาลัย และขอให้ สมาชิกเล่าให้ กลุ่มฟั งทีละคนว่าในสถานการณ์นนสมาชิ
ั้
กปฏิบตั ิอย่างไร
และรู้สกึ อย่างไรที่ปฏิบตั ิเช่นนัน้ และเน้ นย ้าให้ สมาชิกทุกคนยอมรับความคิดเห็นและการกระทาที่
แตกต่างของสมาชิกคนอื่นโดยไม่มีเงื่อนไข
3. ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการมองโลกด้ านบวก (Being Positive) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริ มให้
สมาชิ ก กลุ่ม ได้ ม องเรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึน้ ในมุม มองใหม่ อ ย่า งสร้ างสรรค์ มองเห็ น โอกาสในการ
เปลี่ยนแปลง และถามสมาชิกกลุ่มอีกครัง้ ว่า ในอนาคตถ้ าต้ องเผชิญกับสถานการณ์ นนอี
ั ้ กครัง้
สมาชิกจะแสดงพฤติกรรมอะไรที่บ่งบอกให้ ร้ ู ว่าเป็ นการไม่ดูดายต่อสถานการณ์นนั ้ แล้ วให้ สมาชิก
ร่วมกันอภิปราย
4. ผู้วิจยั แจกแบบฟอร์ มบันทึกสัญญาการสร้ างนิสยั ไม่ดดู าย (ใบงานที่ 22) ให้ สมาชิก
เขียนสัญญา แล้ วนาเสนอต่อกลุม่
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5. ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มเสริ มแรงเพื่อน ด้ วยการให้ สมาชิกกลุ่มลุกจากที่นงั่ ทีละคนเพื่อ
เดินไปหาสมาชิกคนอื่นๆ แล้ วสัมผัสแขน หรื อไหล่อย่างเบามือ พร้ อมทังกล่
้ าวให้ กาลังใจ จากนัน้
ผู้วิจัยเสริ มแรงด้ วยการกล่าวชื่นชมในความตังใจ
้ และพูดให้ กาลังใจเพื่อให้ สมาชิกกลุ่มมีความ
มัน่ ใจในการที่จะปฏิบตั ติ ามเป้าหมายที่สญ
ั ญาไว้
ขัน้ สรุป
1. ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการเข้ าร่วมกลุม่ ฝึ กอบรม
2. ผู้วิ จัย เปิ ดโอกาสให้ ส มาชิ ก กลุ่ม ได้ ซัก ถามในประเด็น ต่า ง ๆ นัด หมายวัน เวลา
สถานที่ในการฝึ กอบรมครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
ผู้วิจัยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่ วนร่ วมในกลุ่มฝึ กอบรม เพื่อสังเกตการให้ ความ
ร่วมมือในการทากิจกรรม ได้ แก่ ความกระตือรื อร้ น การให้ ความร่วมมือ การตอบคาถามและการ
แสดงความคิดเห็นในกลุม่ ฝึ กอบรม ตลอดจนสังเกตจากการสรุปเนื ้อหาของสมาชิกกลุ่มที่ได้ จากการเข้ า
ร่วมกลุม่ ฝึ กอบรม
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ใบความรู้ ท่ ี 17 ข่ าวทุจริตในสังคมไทย
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ใบความรู้ ท่ ี 18 การไม่ ดูดาย / หลักพรหมวิหาร 4
การไม่ ดูดาย
การไม่ดดู าย (Do something) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงออก
โดยไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ หรื อการกระทาที่ผิดกฎระเบียบหรื อจริ ยธรรมอันดีด้านการศึกษา
ด้ วยการตักเตือน ขัดขวาง แจ้ งผู้เกี่ยวข้ อง
พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร 4 เป็ นหลักธรรมสาหรับบุคคลทุกคน เพื่อใช้ ในการดารงชีวิตร่ วมกับผู้อื่น
ประกอบด้ วยหลักปฏิบตั ิ 4 ประการ ได้ แก่ (พระพรหมคุณาภรณ์. 2559: 124-125)
1. เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาดีอยากให้ เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี และคิดทา
ประโยชน์แก่มนุษย์สตั ว์ทวั่ หน้ า หมายถึง ความปรารถนาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับความสุขทังทางกายและทาง
้
ใจ มีความคิดที่จะทาประโยชน์ให้ ผ้ อู ื่น เช่น มีความรักใครต่อเพื่อนพ้ อง ต่อผู้อื่น ไม่ ต้องการให้ เขา
ประสบความทุกข์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
2. กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้ พ้นทุกข์ ใฝ่ ใจในอันจะปลดเปลื ้องบาบัดความทุกข์
ยากเดือดร้ อนของปวงสัตว์ หมายถึง ความปรารถนาให้ ผ้ อู ื่นพ้ นทุกข์ เป็ นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ
เมื่อเห็นผู้อื่นประสบปั ญหาหรื อมีความเดือดร้ อนก็คิดหาทางช่วยเหลือ เช่น เห็นเพื่อนลาบากก็
หาทางช่วยเหลือให้ พ้นจากความลาบากด้ วยวิธีการที่ถกู ต้ อง
3. มุทิตา คือ ความยินดี เมื่อผู้อื่นอยูด่ ีมีสขุ มีจิตแจ่มใสผ่องแผ้ ว ประกอบด้ วยอาการแช่ม
ชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทงหลายผู
ั้
้ ดารงในปกติสขุ พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ ดีมีสขุ เจริ ญงอก
งามยิ่งขึ ้นไป หมายถึง ความยินดีเมื่อมีผ้ อู ื่นได้ ดี เมื่อผู้อื่นมีความสุขหรื อความเจริ ญก้ าวหน้ า โดย
ไม่มีจิตริ ษยา ไม่มีความโกรธเมื่อเห็นผู้อื่นได้ ในสิ่งที่ดีกว่าตน เช่น เมื่อเพื่อนสอบได้ คะแนนดีเราก็
ยินดีด้วย
4. อุเบกขา คือ ความวางใจเป็ นกลาง อันจะให้ ดารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้ วย
ปั ญญา คือมีจิตเรี ยบตรง เที่ยงธรรมดุจตราชู ไม่เอนเอียงด้ วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สตั ว์
ทังหลายกระท
้
าแล้ ว อันควรได้ รับผลดีหรื อชัว่ สมควรแก่เหตุอนั ตนประกอบ พร้ อมที่จะวินิจฉัยและ
ปฏิบตั ิไปตามธรรม รวมทังรู้ ้ จกั วางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทา เพราะเขารับผิดชอบ
ตนได้ ดีแล้ ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรื อเขาควรได้ รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน
หมายถึง การรู้จกั วางเฉย การวางใจเป็ นกลางเพราะพิจารณาแล้ วเห็นว่า ใครทาในสิ่งที่ดีย่อมได้
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ผลตอบแทนที่ดี ใครทาในสิ่งที่ไม่ดี ย่อมได้ รับผลไม่ดีตอบแทน และเมื่อเห็นใครได้ รับผลแห่งการ
กระทาในทางที่เป็ นโทษ เราก็ไม่ควรดีใจหรื อคิดซ ้าเติม เราควรมีความปรารถนาดีในการช่วยเหลือ
ให้ ผ้ อู ื่นนพ้ นทุกข์ในแนวทางที่ถูกต้ อง เช่น เมื่อรู้ว่าเพื่อนสอบไม่ผ่านเพราะไม่อ่านหนังสือและไม่
ตังใจเรี
้ ยน เราก็จะไม่ซ ้าเติม
ดังนันการวางเฉยของอุ
้
เบกขาจึงไม่ได้ หมายถึง การที่เราไม่ทาอะไรเลย แต่หมายถึงการที่
เราได้ กระทาในสิ่งที่สมควรแล้ วจนสุดความสามารถ ซึ่งเป็ นการกระทาไปตามพรหมวิหาร 4 คือ
เมตตา กรุ ณ า มุทิ ตา แล้ ว จึง อุเ บกขา เพราะเมื่ อ ทาทุก สิ่ง แล้ วแต่ยั ง ไม่ส ามารถแก้ ไ ขอะไรได้
หรื อมองเห็นว่าอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เราจึงต้ องปล่อยวางหรื อวางเฉยซึ่งไม่ใช่การนิ่งดูดาย
การนิ่งดูดายคือการนิ่งเฉยไม่ลงมือกระทาสิ่งใดเพราะไม่ทราบว่าจะทาอย่างไรดี หรื อไม่สนใจที่จะ
ทาอะไรเพื่อเป็ นการจัดการกับสถานการณ์นนๆ
ั้

“สิ่งเดียวที่ทาให้ ความชั่วร้ ายได้ รับชัยชนะ นั่นคือการที่คนดีน่ ิงดูดาย”
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ใบงานที่ 22
แบบฟอร์ มบันทึกสัญญาการสร้ างนิสัยไม่ ดูดาย

แบบฟอร์ มบันทึกสัญญาการสร้ างนิสัยไม่ ดูดาย
ถ้ าเจอเหตุการณ์ ทุจริตทางการศึกษา ฉันจะไม่ ดูดายโดย……………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ชื่อสมาชิก…………..………..
วัน/เวลา…….……..……….
ลายเซ็น……………………

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
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