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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 

of graduate students and academic integrity with competencies of awareness, 

assessment and assertiveness. The academic integrity included the following, moral 

values, social values and personal attributes; (2) theories and techniques 

regarding training groups and consisted of an initial stage, a working stage and a final 

stage; (3) statistically significant differences in terms of total academic integrity and 

each factor of academic integrity existed before and after participation in the training 

groups and after the follow-up period at a level of .01. 
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ให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจแก้ไขปริญญานิพนธ์ฉบบันีใ้ห้สมบูรณ์ย่ิงขึน้  ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึง้ ตระหนกัใน
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ค าปรึกษาและข้อแนะน าด้วยความเมตตา เพ่ือให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีม้ีความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒิุทกุท่านท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า และตรวจแก้ไขเคร่ืองมือ
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ขอกราบขอบพระคุณผู้ บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงัทกุท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู และนกัศกึษากลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินการวิจยั ผู้ วิจยัระลกึอยู่เสมอว่าความส าเร็จในครัง้นี  ้เป็นผลมาจากความเมตตา กรุณา และ
ความปรารถนาดีจากทกุท่าน ผู้ วิจยัจงึขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการให้โอกาสและ
สนบัสนนุทนุการศกึษา และขอบพระคณุเพ่ือนร่วมงานทกุท่านท่ีให้ก าลงัใจในการท าวิจยัครัง้นี ้

ขอขอบคณุนิสิตรุ่นพ่ี และเพ่ือนร่วมรุ่นระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ
มนษุย์ แขนงวิชาจิตวิทยาพฒันามนุษย์และการให้ค าปรึกษา ท่ีให้ความเอือ้เฟือ้ ให้ความช่วยเหลือ และให้
ก าลงัใจในการท าวิจยัครัง้นีด้้วยดีตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคณุคณุพ่อประเวศ คณุแม่รัชกร แทนประสาน คณุโสภณวิชญ์ แทนประสาน 
น้องชาย และเพ่ือน ๆ ผู้ เป็นท่ีรัก ส าหรับความรัก ความเข้าใจ และก าลงัใจท่ีมีตอ่ผู้ วิจยัตลอดชีวิตท่ีผ่านมา 

ท้ายสดุนี ้ คุณงามความดีของปริญญานิพนธ์ฉบับนี  ้ ผู้ วิจัยมอบแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์     
และผู้มีอปุการคณุทกุท่านท่ีมีตอ่ผู้ วิจยั ขอร าลกึถงึพระคณุของท่านตลอดไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 ความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมและ
วฒันธรรมต่าง ๆ อนัเป็นผลมาจากการพยายามเร่งพฒันาประเทศให้ก้าวทนัต่อความเจริญและ
เทคโนโลยีของโลก ท าให้เกิดรูปแบบชีวิตท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขนั และการต้องปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
ความเจริญด้านวตัถุมีมากขึน้ ในขณะท่ีความตกต ่าด้านความซ่ือตรงและศีลธรรมจรรยาก็มีอตัรา
การเติบโตท่ีมากขึน้เช่นกนั เห็นได้จาก ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความขดัแย้ง เหตกุารณ์ทจุริต
ทางวิชาการ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาตัง้แต่ระดับครอบครัว สถาบันการศึกษา 
ไปจนถึงสงัคมประเทศชาติ การเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์เหล่านีล้้วนมีผลต่อการด าเนินชีวิต
ของคนในสงัคม จนในท่ีสดุอาจน ามาสูก่ารเกิดวิกฤตนานปัการท่ีท าให้สงัคมมีปัญหาจนไม่สามารถ
แก้ไขได้ จึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ด้วยการผลิต
ทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีศกัยภาพในการท างานเพ่ือด ารงชีพของตนและเพ่ือช่วยเหลือสงัคม เป็นคนมี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะท่ีดีทัง้ร่างกายและจิตใจ (ส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา., 2556, น. 3)   
 หนึ่งในคุณธรรมส าคญัท่ีเป็นพืน้ฐานของความเป็นมนุษย์ คือการมี “ความซ่ือตรง” หรือ 
“Integrity” ซึ่งหมายถึง ความถูกต้อง ความมีศีลธรรม คณุธรรมความดี มีความรับผิดชอบ ค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวม ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมาทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั มีความจริงใจยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมมีความยุติธรรม 
ปฏิบตัิตนตามระเบียบแบบแผนท่ีถกูต้องดีงาม (สถาบนัพระปกเกล้า, 2554, น. 16) ตามท่ี เลนนิค 
และ คีล (Lennick & Kiel, 2007, as cited in Moorman, Darnold, Kriesamuth, & Dunn, 2012, pp. 
383-398) ได้กล่าวไว้ว่า ความซ่ือตรงเป็นลักษณะประจ าตัวของบุคคลผู้ ท่ีมีความชาญฉลาดทาง
ศีลธรรม และความซ่ือตรงยงัถกูมองวา่เป็นคณุสมบตัท่ีิส าคญัของบคุคลท่ีมีประสิทธิภาพทัง้ในการ
ด าเนินชีวิตและการท างาน (Moorman et al., 2012, pp. 383-398) สอดคล้องกับบาร์นาร์ด ชริูค 
และเบียร์ (Barnard, Schurink, & Beer, 2008, pp. 40-49) ท่ีได้กลา่วถึงความซ่ือตรงวา่เป็นโครงสร้าง
ทางจิตวิทยาท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมของบคุคลในสถานท่ีท างาน และยงัเป็นคณุลกัษณะส าคญัของผู้น า
ท่ีมีประสิทธิภาพ จากความหมายนีพ้อจะเห็นในภาพรวมได้ว่า ความซ่ือตรง หรือ Integrity คือสิ่งท่ี
บุคคลก าหนดไว้เป็นมาตรฐานแห่งตนโดยให้คุณค่ากับหลักยึดถือบางอย่าง เช่น หลักศีลธรรม  
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หรือ จรรยาบรรณ เป็นต้น และน าไปสู่การมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาการท างาน 
ตลอดจนพฒันาสงัคมให้ด าเนินไปได้อย่างปกตสิขุ   
 แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบั พ.ศ.2560-2579 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2560, น. 80) ได้ระบถุึงเป้าหมายในการพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะท่ีดีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และให้มีคุณลกัษณะท่ีส าคญัคือ การเป็นผู้ มีความเมตตา กรุณา มีวินยั คณุธรรมและจริยธรรม  
ซึ่งเป็นการขยายผลสืบเน่ืองจากแผนพฒันาการศกึษาฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555-2559 (ส านกังาน
ปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 2555, น. 4-5) ท่ีมีนโยบายมุ่งให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืน โดยยึด “คน” เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างรอบด้านและสมดุล ให้มีโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
โดยปลูกฝังและเสริมสร้างให้มีคุณธรรม จริยธรรม ภูมิ ใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย  
มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จากแผนการ
การศึกษาดงักล่าวจะเห็นได้ว่า เป้าหมายส าคญัของความความส าเร็จในการพฒันา “คน” ด้วย
การศกึษา คือ การเป็นผู้ มีคณุลกัษณะทางคณุธรรม จริยธรรมท่ีดี ซึ่งในสถาบนัการศกึษาสามารถ
มองเห็นได้ผ่านพฤติกรรมความซ่ือตรงทางการศกึษาท่ีได้รับการถ่ายทอดทีละเล็กทีละน้อย จากระบบ
การศึกษาผ่านการเรียนรู้ในแต่ละระดบัชัน้ (Zelna & Bresciani, 2004, pp. 72-73) แต่สิ่งหนึ่งท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ในสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่เป็นปัญหาใหญ่ในทกุประเทศคือ การทจุริตทางการศกึษา หรือการละเมิด
ความซ่ือตรงทางการศกึษา เพราะเม่ือนกัศกึษาลงมือท าในสิ่งท่ีเป็นความไม่ซ่ือตรงทางการศกึษา 
นัน่เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่ารากฐานของการศกึษาก าลงัถกูคกุคาม และก าลงัเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
ดงัท่ีมาสติน เพิสก้าและลิลล่ี (Mastin, Peska, & Lilly, 2009, pp. 174-178) ได้กล่าวถึงความไม่
ซ่ือตรงทางการศกึษาวา่ ก าลงัเกิดขึน้ทัง้ในด้านการเรียนการสอน การบริหาร และกบัตวันกัศกึษาเอง 
ส่วนใหญ่เกิดขึน้ในระดบัอดุมศกึษา สอดคล้องกบัความคิดของ โมคค์ (Moeck, 2002, pp. 479-
491) ท่ีมองว่าแนวโน้มของการขาดความซ่ือตรงทางการศึกษา จะมีเพิ่มมากขึน้และเป็นปัญหา
ใหญ่ท่ีควรได้รับความสนใจอย่างจริงจงั จากผลการศึกษาของโนนิสและสวิฟท์ (Nonis & Swift, 
2001, pp. 66-77) พบว่า นกัศกึษาท่ีมีพฤติกรรมไม่ซ่ือตรงทางการศกึษามีความสมัพนัธ์กับการมี
พฤตกิรรมไม่ซ่ือตรงในสถานท่ีท างาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมความไม่ซ่ือตรงไม่ได้ท่ีเกิดขึน้
เฉพาะในสถาบนัการศึกษาเท่านัน้ แต่ยังอาจแผ่ขยายผลออกไปยงัสถานท่ีท างานและสังคมใน
อนาคตอีกด้วย 
 ความซ่ือตรงทางการศกึษา (Academic Integrity) เป็นแนวคิดกว้างๆท่ีประกอบไปด้วย
เร่ืองของความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการศึกษา การท่ีบุคคลแสดงออกทางพฤติก รรม 
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ท่ีต่างกันก็เน่ืองมาจากการมีความรู้และทศันคติท่ีแตกต่างกันออกไปท าให้มีประสบการณ์สัง่สม 
ท่ีตา่งกนั (Christensen, Hughes, & McCabe, 2006; Compton & Pfau, 2008, as cited in Baetz 
et al., 2011, pp. 217-234) จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความซ่ือตรงทางการศกึษา พบว่า 
มีแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัความซ่ือตรงทางการศกึษาอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีศกึษาเร่ืององค์ประกอบ
ของความซ่ือตรง โดยให้ความส าคญักบั 2 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ จริยธรรมส่วนบคุคล กบัการยึดมัน่
ในการกระท าและค าพูด ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งให้ความส าคญักบัพฤติกรรมท่ีเป็นความซ่ือสตัย์ โดยมี
แนวคิดว่า พฤติกรรมด้านความซ่ือสตัย์ทางการศึกษา เป็นสิ่งบ่งชีใ้ห้เห็นถึงจริยธรรมส่วนบุคคล  
ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ของความซ่ือตรงทางการศกึษา 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองความซ่ือตรงส่วนใหญ่เป็นการศึกษาของต่างประเทศ เก่ียวกับ
องค์ประกอบตา่ง ๆ ของทศันคติด้านความซ่ือตรง ดนัน์ (Dunn, 2009, pp. 102-125) ได้ศกึษาเร่ือง
ความซ่ือตรงในหลายมิต ิพบวา่ ความซ่ือตรงเป็นโครงสร้างองค์รวมท่ีให้ความส าคญัอนัดบัแรกกบั
พฤติกรรมท่ีถูกต้องตามศีลธรรม แต่ต้องแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมนัน้ด้วย 
กล่าวคือเป็นความสอดคล้องกันระหว่างค่านิยมทางจริยธรรม กับค่านิยมทางสงัคมท่ีมีเร่ืองของ
ศีลธรรมมาเก่ียวข้อง โดยแบง่เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ด้านศีลธรรม (morality) 
ซึ่ง เ ก่ียวข้องกับจริยธรรมท่ีดีงาม มีความเคารพในบุคคลอ่ืน ยุติธรรมและซ่ือสัตย์สุจริต 
องค์ประกอบท่ี 2 คือ การยึดมัน่ในการกระท าและค าพูด (consistency) หมายถึง การพูดและ
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน มีความมั่นคงและยึดถือในความถูกต้องนัน้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการศกึษาเร่ืองคณุลกัษณะความซ่ือตรงของบาร์นาร์ด และคนอ่ืน ๆ (Barnard et al., 2008, pp. 40-
49) ท่ีพบว่า ความซ่ือตรงคือปรากฏการณ์ท่ีมีพลงัและมีความหลากหลาย ท าหน้าท่ีตลอดชีวิตคน 
ใน 2 ด้าน คือด้านความคิด และด้านอารมณ์ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานท่ีสมัพนัธ์กนัของปัจจยั 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ความเข้าใจในด้านจริยธรรม (moral compass) หมายถึง การให้ความเคารพ
และเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน โดยใช้ชีวิตอยา่งมีความหมายและมีเป้าหมาย ควบคมุตนเองได้จากภายใน 
มองโลกในแง่ด ีและมีความกระตือรือร้น และองค์ประกอบท่ี 2 คือ แรงขบัภายในตนเอง (inner drive) 
ท่ีเป็นสิ่งส่งเสริมคณุลกัษณะของความซ่ือตรง เป็นการเช่ือมโยงระหว่างความมุ่งมาดปรารถนา 
ความต้องการ และเป้าหมายของบคุคล 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองความซ่ือตรงทางการศกึษาในเมืองไทยยงัไม่มีการศกึษาอย่างลึกซึง้ 
แต่มีผู้ศึกษาในตวัแปรท่ีใกล้เคียงกันคือ ความไม่ซ่ือสตัย์ทางวิชาการของนกัศึกษามหาวิทยาลัย 
(Academic Dishonesty) โดย สุชาดา กรเพชรปาณี (2549, น. 143-163) ผลการศึกษาพบว่า
นกัศกึษาประมาณร้อยละ 97 รายงานว่าเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นความไม่ซ่ือสตัย์ทางวิชาการด้วย
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การลอกการบ้าน การทจุริตการสอบ การเปล่ียนแปลงหรืออ้างข้อมลูเป็นเท็จ และไม่ซ่ือสตัย์ในการ
ท ารายงานตามล าดบั ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นกบักลุ่มนกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 
จ านวน 150 คน โดยให้ตอบแบบส ารวจท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นของความซ่ือตรงทางการศกึษาท่ี
พฒันาจากแบบส ารวจความซ่ือตรงทางการศกึษาของแมคเคบ (Texas Tech University, 2010, 
pp. 31-39) พบว่า นกัศึกษาท่ีตอบแบบส ารวจเคยพบเห็นพฤติกรรมการทุจริตทางการสอบหรือ
การศกึษาในมหาวิทยาลยับ่อยครัง้ คิดเป็นร้อยละ 31 เม่ือพบเห็นเหตกุารณ์ทจุริตทางการศึกษา
หรือการสอบ นกัศกึษาร้อยละ 100 ไมเ่คยรายงานตอ่อาจารย์หรือผู้ เก่ียวข้อง และมีนกัศกึษาท่ีเคย
คดัลอกข้อมลูโดยไม่อ้างอิงถึงแหล่งท่ีมาของข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 69 จากผลการศึกษายงัพบว่า 
เม่ือมีผู้พบเห็นพฤติกรรมการทุจริตในการเรียนหรือการสอบ ก็มักจะเพิกเฉยต่อพฤติกรรมการ
ทจุริตนัน้ จากนัน้ผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 
12 คน ท่ีเคยพบเห็นสถานการณ์หรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมความไม่ซ่ือตรงทางการศึกษา พบว่า 
นักศึกษาระดบัปริญญาตรีขาดความรู้เร่ืองพฤติกรรมท่ีเป็นความไม่ซ่ือตรงทางการศึกษา และ
เลือกท่ีจะไม่ยุ่งเก่ียวหรือไม่แจ้งผู้ เก่ียวข้องถ้าได้รับรู้หรือได้เห็นการกระท าทุจริตของนกัศึกษาคน
อ่ืน เน่ืองจากไมม่ัน่ใจในความปลอดภยัและกงัวลถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ รวมถึงข้อมลูจากส่ือตา่ง ๆ 
ในปัจจบุนัยงัพบว่า เหตกุารณ์ทจุริตการเรียนการสอบ การสร้างข้อมลูหรืออ้างอิงข้อมลูอนัเป็นเท็จ 
การขโมยหรือคดัลอกข้อมลูและผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน (Plagiarism) เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองและ
มีแนวโน้มท่ีจะแพร่หลายมากขึน้ ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิตอลต่าง ๆ ท่ีถกูน ามาใช้ในการหาข้อมูลและเผยแพร่ผลงาน สิ่งเหล่านีเ้ป็นพฤติกรรมความไม่
ซ่ือสตัย์ทางการศกึษา (Academic Dishonesty) เป็นการลดทอนคณุคา่ของผลงานทางวิชาการ 
และสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติด้านความซ่ือตรงของคนในสังคมท่ีก าลังลดลง ดงัท่ี ไซม่อนและ 
คนอ่ืน ๆ (Simon et al., 2004, pp. 75-90) ได้กล่าวไว้ว่า ความไม่ซ่ือสตัย์ทางการศกึษาท่ีก าลงั
เกิดขึน้ในปัจจบุนั จะเป็นสิ่งคกุคามคณุคา่ส าคญัของการศกึษาท่ีสถาบนั การศกึษาได้เคยสร้างไว้ 
และนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันต่างก็คุ้นเคยกับการกระท าท่ีเป็นความไม่ซ่ือสัตย์ทางการศึกษา  
อยู่บ่อยครัง้จนไม่รู้สึกว่า ในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านัน้คือการกระท าท่ีผิดทัง้ในทางคณุธรรม
และจริยธรรม (Jordon, 2001, as cited in  Arhin, 2009, pp. 17-21)  
 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาเป็น
สิ่งจ าเป็น เพราะการมีความซ่ือตรงทางการศึกษาจะสะท้อนให้เห็นถึงระดบัความรู้ ความเข้าใจ 
ซึ่งใช้เป็นเคร่ืองชีว้ดัคณุค่าทางวิชาการได้เป็นอย่างดี และน าไปสู่การเป็นผู้ ได้รับความไว้วางใจ 
ด้วยความยึดมั่นในการกระท าท่ีถูกต้องในทุกบริบท ส่งผลให้บุคคลมีประสิทธิภาพทัง้ในด้าน
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การศึกษา และการด าเนินชีวิต แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาวิจัยเพ่ือเสริมสร้าง 
ความซ่ือตรงทางการศกึษาอย่างจริงจงั และผลการศกึษาท่ีผ่านมายงัพบว่า นกัศกึษาขาดการตระหนกั
ถึงความส าคัญและจ าเป็นของการมีความซ่ือตรงทางการศึกษา ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาหาวิธีการท่ีจะ
ชว่ยเหลือนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีให้เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรมจริยธรรมด้านความซ่ือตรงทางการศกึษา
ท่ีสูงขึน้ ซึ่งแนวทางในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษายังไม่มีการศึกษาไว้อย่างลึกซึง้  
แต่มีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านต่าง  ๆ ไว้อย่างหลากหลาย เช่น  
การใช้กิจกรรมกลุ่ม การให้ค าปรึกษากลุ่ม การสอน และกลุ่มฝึกอบรม เป็นต้น โดยเฉพาะกลุ่ม
ฝึกอบรมจดัเป็นวิธีการหนึ่งท่ีสามารถน าไปใช้ในการพฒันาบคุคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงัท่ี ปีเตอร์ 
บี สมิธ (Peter B Smith) (Berger & Berger, 1986, pp. 15-16) ได้กล่าวว่า กลุ่มฝึกอบรมสามารถ
น าไปใช้ในการเพิ่มการรับรู้เก่ียวกับตนเองและรับรู้ถึงการตอบสนองของผู้ อ่ืนท่ีมีต่อพฤติกรรม 
ของตนได้อย่างละเอียดลึกซึง้ ช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดพิจารณาและสรุปผลจากพฤติกรรมท่ี
ก าลังเกิดขึน้ได้ รวมถึงเพิ่มทักษะการปฏิบัติในสิ่งท่ีมีความหมายและสามารถแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีถูกต้องในแต่ละสถานการณ์ได้ ดังตัวอย่างจากการศึกษา เร่ืองกลุ่มฝึกอบรมของ 
เบย์คารา เดอไมร์ และยาเมน (Baykara, Demir, & Yaman, 2015, pp. 661-675) ที่พบว่า  
การฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ท าให้สามารถจ าแนกความแตกต่างของ
พฤตกิรรมท่ีเป็นการละเมิดทางคณุธรรมจริยธรรม และเพิ่มความสามารถในการเลือกท าพฤติกรรมท่ี
ถูกต้องได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สาธร ใจตรง (2560, น. 170) ท่ีพัฒนาคณุลักษณะเชิง
คณุธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร 
โดยการฝึกอบรมกลุ่มเชิงจิตวิทยา พบว่า นกัศกึษากลุ่มทดลองท่ีได้การฝึกอบรมกลุ่มเชิงจิตวิทยา
และกลุ่มควบคมุ มีคณุลกัษณะเชิงคณุธรรมจริยธรรมโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกจากกลุ่มฝึกอบรมแล้ว การให้ค าปรึกษากลุ่มก็เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ
เช่นกนั ดงัท่ีคอเรย์ (Corey, 2012, p. 28) ได้ระบไุว้ว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นกระบวนการท่ี
มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มบคุคลท่ีมีสภาพปัญหาคล้ายคลึงกนั ให้มีโอกาสได้แบง่ปันและร่วม
ศึกษาปัญหาของสมาชิกกลุ่ม เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจร่วมกัน ไม่เพียงแค่ได้เพิ่มพูนการตระหนกัรู้
เท่านัน้แต่ยงัมีโอกาสในการได้ฝึกฝนทกัษะใหม่ ๆ ท่ีได้จากการเข้าร่วมกลุ่มและจากการมีปฏิสมัพนัธ์
ในชีวิตประจ าวนักับคนภายนอกกลุ่ม ตลอดจนได้ประโชน์จากการรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกคนอ่ืน 
และจากผู้น ากลุ่ม จนสามารถเรียนรู้แนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา ด้วยการ
สังเกตสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนท่ีต้องเผชิญสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกับตนเอง จนเกิดการตระหนักรู้ 
และน าไปสูก่ารมีความงอกงามสว่นบคุคล (Personal Growth) 
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 ด้วยเหตุนี ้ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรง
ทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ตลอดจนน าข้อมลูท่ีได้มาเป็นแนวทางในการพฒันา
โปรแกรมกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษา (Academic Integrity) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทัง้ในด้านความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม ผ่านประสบการณ์ การสะท้อน
แนวคิด การสอน ตลอดจนหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาร่วมกัน 
เพราะเป็นชว่งเวลาส าคญัของการเตรียมความพร้อมให้นกัศกึษามีความสามารถทัง้ในทางวิชาการ 
วิชาชีพ และการด าเนินชีวิต อนัจะเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนระบบทางสงัคมในอนาคต 
  
ค าถามการวิจัย  
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัตัง้ประเด็นค าถามส าคญัส าหรับใช้ในการตอบค าถามการวิจยั ดงันี ้
  1. ความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีคืออะไร ประกอบด้วย
องค์ประกอบด้านใดบ้าง  
  2. โปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
  3. โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สามารถเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีได้
มากน้อยเพียงใด 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายหลกั เพ่ือศกึษาและพฒันาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะ
ของการวิจยั ดงันี ้
  1. เพ่ือศกึษาความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 
  2. เพ่ือพฒันาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเข้า
ร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม โดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และ
หลงัการตดิตามผล 
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ความส าคัญของการวิจัย 
 การศกึษาและเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีครัง้นี ้
ก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีส าคญั 2 ประการ  
  1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลการวิจยัครัง้นีก้่อให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการ ดงันี ้
  1.1 การศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของ 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ด้วยวิธีการเชิงคณุภาพในการวิจยัระยะท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงการรับรู้
และการให้ความหมายเก่ียวกบัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ซึ่งช่วย
ให้เกิดความเข้าใจในความหมายและองค์ประกอบของความซ่ือตรงทางการศึกษาตาม
สภาพการณ์ท่ีเป็นจริง ข้อค้นพบจากการศกึษาในครัง้นีเ้ป็นข้อมลูส าคญัท่ีช่วยให้ผู้สนใจเก่ียวกับ
ความซ่ือตรงทางการศกึษา ได้ทราบถึงมุมมอง ความคิด เจตคติ และ พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยตรง ตลอดจนข้อค้นพบจากการวิจัย
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีความซ่ือตรง 
ทางการศกึษาท่ีเหมาะสมได้  
  1.2 การศกึษาองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ซึ่งในประเทศไทยยงัไม่มีการศึกษาในเร่ืองนี ้ท าให้ทราบองค์ประกอบท่ีชดัเจน ซึ่งสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมทัง้
สามารถน าองค์ประกอบท่ีได้ไปใช้เป็นพืน้ฐานในการศกึษาวิจยัเร่ืองความซ่ือตรงในบริบทอ่ืน ๆ ได้ 
  1.3 การศกึษาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ท าให้ทราบถึงผลของโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมท่ีมีตอ่การเสริมสร้าง
ความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมด้านความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ ท่ีสนใจหรือผู้ท างานด้านพฒันานักศึกษา โดยสามารถน าโปรแกรม
กลุ่มฝึกอบรม เทคนิคในการฝึกอบรม และเทคนิคเชิงจิตวิทยา ไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง
ความซ่ือตรงทางการศกึษาในประชากรกลุม่อ่ืน 
  2. ประโยชน์เชิงปฏิบตั ิผลการวิจยัครัง้นีก้่อให้เกิดประโยชน์ด้านการปฏิบตั ิดงันี ้
  2.1 ผลการศกึษาท าให้ได้แบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบั   
ปริญญาตรี ท่ีสามารถน าไปใช้ในการวัดความซ่ือตรงทางการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ใน 
วยัเดียวกนัหรือวยัใกล้เคียงได้ 
 



 8 
 

 

  2.2 โปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา ประยกุต์ใช้
ทฤษฎี เทคนิค หลกัการด้านจิตวิทยา และด้านการฝึกอบรม มาใช้ในการพฒันาความคิด ทศันคต ิ
และพฤตกิรรมด้านความซ่ือตรงทางการศกึษา ซึ่งสถาบนัการศกึษาหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง สามารถ
น าโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมแบบบรูณาการไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษา
ให้กบันกัศกึษาได้ นอกจากนีย้งัสามารถน าโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์อ่ืน ๆ ได้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ออกแบบให้เป็นแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ท่ีใช้ทัง้วิธีการเชิงคณุภาพและวิธีการเชิงปริมาณ เพ่ือให้สามารถบรรลจุดุมุ่งหมาย
และตอบค าถามการวิจยัได้อย่างชดัเจน ซึ่งการวิจยัสามารถแบง่ระยะของการด าเนินการออกเป็น 
2 ระยะ ได้แก่ 
  ระยะท่ี 1 การศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศกึษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  ระยะท่ี 2 การพฒันาและศกึษาผลการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความ
ซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีขอบเขตการวิจยั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 ระยะที่ 1 การศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  การด าเนินการในระยะนี ้ผู้ วิจยัใช้การเก็บข้อมลูด้วยวิธีการเชิงคณุภาพ และปริมาณ 
โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความซ่ือตรงทางการศึกษา     
แล้วจัดการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เพื่อหาความหมายและรายละเอียดในแต่ละ
องค์ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษา จากนัน้น าผลท่ีได้จากการศึกษาด้วยวิธีการเชิง
คุณภาพ มาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)  
ความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยมีผู้ มีส่วนร่วมในการวิจยั ประชากร 
และกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั ดงันี ้ 
  ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 
  ผู้ มีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มเพ่ือศึกษาความหมายและองค์ประกอบของ 
ความซ่ือตรงทางการศึกษา ผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือกผู้ ให้ข้อมูลแบบเจาะจงโดยยึดจุดมุ่งหมายของ 
การวิจยัเป็นหลกั (Purposeful sampling) (ชาย โพธิสิตา, 2554, น. 120) โดยก าหนดให้มีทัง้นกัศกึษา
ชายและนกัศกึษาหญิง เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 – 4 สถาบนัละ 8 คน จาก 3 สถาบนัอดุมศึกษา  
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รวมจ านวนทัง้สิน้ 24 คน กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลยั ท่ีท างานด้านการพฒันานกัศกึษา 3 สถาบนั 
จ านวน 6 คน และกลุ่มอาจารย์ท่ีสนใจงานด้านพฒันานกัศึกษาจาก 3 สถาบัน จ านวน  6 คน        
รวมทัง้สิน้ 36 คน โดยผู้ มีสว่นร่วมในการวิจยัสมคัรใจให้ข้อมลูด้วยการอภิปรายกลุม่  
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1-4 ท่ีศกึษา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ของมหาวิทยาลยักลุม่ 3 พระจอมเกล้า ได้แก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั พืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2561 จ านวน 31,301 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ชัน้ ปี ที่  1-4 ที่ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 3 พระจอมเกล้า พื น้ ท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2561 และไม่เคยเข้าร่วมการวิจยัในระยะท่ีผ่านมา ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มแบบแบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยมีระดับการศึกษาเป็นชัน้  (Strata) และมี
สาขาวิชาเป็นหน่วยในการสุ่ม  (Sampling Unit) ตามตารางขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีควรเลือกจาก
ประชากรของเคอร์ซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 380 คน (ปรุะชยั 
เป่ียมสมบรูณ์, 2549, อ้างถึงใน สทุิต ิขตัตยิะ และ วิไลลกัษณ์ สวุจิตตานนท์, 2554, น. 114)  
  ส าหรับระยะท่ี 1 ของการวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาองค์ประกอบความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี เพ่ือให้การวิจยัครัง้นีมี้ขนาดของกลุม่ตวัอย่างท่ีเหมาะสม
ตอ่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ผู้วิจยัจึงเพิ่มขนาดของกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 675 คน 
โดยให้มีขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5-10 เท่าของจ านวนตวัแปรบง่ชี ้ซึ่งเป็นจ านวนท่ีเพียงพอ
ส าหรับการน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Gorsuch, 1983, อ้างถึงใน  ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556, น. 73) 
การวิจยัในระยะนี ้มีตวัแปรบง่ชีจ้ านวน 12 ตวัแปร ดงันัน้จ านวนกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวจึงเพียงพอ
และเหมาะสมในการน าไปศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
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 ระยะที่ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  การด าเนินการในระยะนี ้ผู้วิจยัพฒันาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมแบบบูรณาการทฤษฎี 
เทคนิคการให้ค าปรึกษา และศกึษาผลการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมแบบบรูณาการเพ่ือเสริมสร้าง
ความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีรายละเอียด ดงันี ้
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาผลการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมแบบบูรณาการ
ทฤษฎี เทคนิคการให้ค าปรึกษา เพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ท่ีได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณใน
ระยะท่ี 1 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยความซื่อตรงทางการศกึษาโดยรวมตัง้แตเ่ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา        
และสมคัรใจเข้าร่วมโปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา จ านวน 12 คน  
  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   ระยะท่ี 1 การศกึษาองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบั       
ปริญญาตรี มีตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาดงันี ้
    1. ตวัแปรโครงสร้าง ประกอบด้วย 
     1.1 คา่นิยมทางศีลธรรม 
     1.2 คา่นิยมทางสงัคม 
     1.3 คณุลกัษณะสว่นบคุคล 
    2. ตวัแปรชีว้ดั ประกอบด้วย 
     2.1 คา่นิยมทางศีลธรรม ได้แก่ 
      2.1.1 จริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ 
      2.1.2 หิริโอตปัปะ 
     2.2 คา่นิยมทางสงัคม ได้แก่ 
      2.2.1 การปฏิบตัติามระเบียบ 
      2.2.2 การยดึมัน่ในความถกูต้อง 
      2.2.3 ความรับผิดชอบ 
      2.2.4 จิตส านกึท่ีดี 
     2.3 คณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ 
      2.3.1 การพึง่ตนเอง 
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      2.3.2 ความภาคภมูิใจในตนเอง 
      2.3.3 การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต 
      2.3.4 การไมด่ดูาย 
      2.3.5 ความกล้า 
      2.3.6 การส่ือสารท่ีดี 
   ระยะท่ี 2 การพฒันาและศึกษาผลการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง     
ความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาดงันี ้
    1. ตวัแปรจดักระท า ได้แก่ โปรแกรมกลุม่ฝึกอบรม (Training Group) 
    2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความซ่ือตรงทางการศกึษา (Academic Integrity)  
  
นิยามปฏิบัตกิาร 
 1. ความซ่ือตรงทางการศกึษา (Academic integrity) หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล และเลือกแสดงพฤติกรรมทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
สอดคล้องกับค่านิยมทางศีลธรรมและสังคม แสดงออกอย่างยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
รักษาความยุติธรรมเท่ียงตรง ปฏิบตัิตนตามระเบียบแบบแผนของการศึกษา สามารถแสดงออก
อย่างสอดคล้องกันทัง้การกระท าและค าพูดอย่างสม ่าเสมอทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั แม้ในบริบทท่ี
ตา่งกนั ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
  1.1 คา่นิยมทางศีลธรรม (Moral Values) หมายถึง การแสดงออกด้านความคิดความรู้สึก 
และพฤตกิรรม ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ในแนวทางท่ีถกูต้อง ดีงาม 
สมควรยดึถือร่วมกนั ประกอบด้วย 2 ด้านยอ่ย ได้แก่ 
   1.1.1 จริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ (Honesty) หมายถึง ความประพฤติของนกัศกึษา
ในด้านการเรียนการสอบท่ีถูกต้อง เหมาะสม ดีงาม ตรงตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ตรงไปตรงมา
ทัง้ค าพดูและการกระท า ทัง้ตอ่ตนเองและตอ่ผู้ อ่ืน 
   1.1.2 หิริโอตปัปะ (Hiri–Ottappa) หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษาในการ
ตระหนกัรู้ และแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นความละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าผิดกฎระเบียบหรือ
จริยธรรมอนัดีด้านการศกึษา 
  1.2 คา่นิยมทางสงัคม (Social Values) หมายถึง การแสดงออกด้านความคิดความรู้สึก 
และพฤติกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในสิ่งท่ีเหมาะสม มีคณุค่า และเป็นท่ีต้องการของ
สงัคม ประกอบด้วย 4 ด้านยอ่ย ได้แก่ 



 12 
 

 

   1.2.1 การปฏิบตัิตามระเบียบ (Follow the rules) หมายถึง การประพฤติปฏิบตัิ
ตวัของนักศึกษาในการเห็นความส าคัญของกฎระเบียบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงทาง  
การศึกษาของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ระเบียบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อบงัคบัวินยันกัศกึษา ระเบียบมหาวิทยาลยัวา่ด้วยการสอบของนกัศกึษา 
   1.2.2 การยึดมัน่ในความถูกต้อง (Consistency) หมายถึง การประพฤติปฏิบตัิ
ตวัของนกัศกึษา ในการยดึมัน่สิ่งท่ีถกูต้อง แสดงความไมเ่ห็นด้วยกบัผู้กระท าผิดเก่ียวกบัการศกึษา
ทัง้ด้วยการกระท าและค าพูด บอกกล่าวแก่ผู้ อ่ืนอย่างเปิดเผยถึงความตัง้ใจในการปฏิบตัิของตน 
และไมย่อมให้ผู้ อ่ืนประพฤตใินสิ่งท่ีผิดด้วยเชน่กนั 
   1.2.3 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การประพฤติปฏิบตัิตวัของ   
นกัศึกษาท่ีแสดงถึงความมุ่งมัน่ ตัง้ใจปฏิบตัิหน้าท่ีด้านการเรียน การสอบ และการท างานท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความเอาใจใส่ เ พ่ือให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์สว่นตวัแตเ่พียงอย่างเดียว เคารพตอ่กฎระเบียบทางการศกึษา และยอมรับในผลการ
กระท าของตน 
   1.2.4 จิตส านึกท่ีดี (Consciousness) หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติตัวของ  
นกัศึกษาในการรับรู้ ควบคมุ ก ากับ และตดัสินใจแสดงพฤติกรรมของความพยายามและความ
อดทนในการเรียนการสอบด้วยตนเอง พยายามแก้ไขหรือป้องกนัปัญหาการทจุริตในการเรียนหรือ
การสอบ และเห็นคณุคา่ของความส าเร็จท่ีจะเกิดจากการกระท านัน้ 
  1.3 คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attributes) หมายถึง คุณสมบตัิท่ีดีของ    
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจ าเป็นตอ่การศกึษา ประกอบด้วย 6 ด้านยอ่ย ได้แก่ 
   1.3.1 การพึ่งตนเอง (Independent) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษา      
ในการท่ีจะชว่ยเหลือตนเองในด้านการเรียนให้ได้มากท่ีสดุโดยไมเ่ป็นภาระคนอ่ืน เม่ือมีปัญหาด้าน
การเรียน รู้จกัแก้ไขปัญหาด้วยวิธีท่ีถูกต้อง และท างานให้ส าเร็จตามความประสงค์ได้ด้วยตนเอง
อยา่งสจุริต 
   1.3.2 ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self esteem) หมายถึง ความสามารถในการ
รับรู้เชิงความรู้สึกของนกัศึกษาท่ีมองเห็นว่าตนเองเป็นคนดี เป็นคนมีคณุค่าท่ีไม่กระท าความผิด
เก่ียวกับการเรียน ปฏิบัติตัวอย่างตรงไปตรงมาในการศึกษาทัง้ต่อหน้าและลับหลัง มีจิตใจ  
หนกัแนน่ไมเ่ห็นแก่ได้ 
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   1.3.3 การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต (Foresight) หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษา
ในการมองเห็นผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต หากมีความซ่ือตรงทางการศึกษา และไม่มี
ความซ่ือตรงทางการศกึษา แล้วหาค าตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือกระท าในสิ่งท่ีถกูต้อง 
   1.3.4 การไม่ดูดาย (Do something) หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษาใน
การแสดงออกโดยไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ หรือการกระท าท่ีผิดกฎระเบียบหรือจริยธรรมอนัดี
ด้านการศกึษา ด้วยการตกัเตือน ขดัขวาง แจ้งผู้ เก่ียวข้อง 
   1.3.5 ความกล้า (Courage) หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษาในการเผชิญหน้า
กับความกลัว ความเส่ียงจากการถูกคุกคาม หรือการถูกคดัค้าน โดยการพูดแสดงความรู้สึกท่ี
แท้จริง การแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพ และแสดงการยืนกราน  (be persistent)  
ในความถกูต้องทกุสถานการณ์ 
   1.3.6 การส่ือสารท่ีดี (Communication) หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษาใน 
การส่ือสารด้วยภาษาท่ีเหมาะสมเพ่ือยตุิการกระท าผิด ได้แก่ การให้ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมทาง
การศึกษาท่ีถกูต้องตามกฎระเบียบ การโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนกระท าพฤติกรรมทางการศกึษาท่ีถูกต้อง
ตามกฎระเบียบหรือจริยธรรม 
 2. โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี หมายถึง วิธีการในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม 
การแสดงออกหรือการปฏิบัติตนในเร่ืองความซ่ือตรงทางการศึกษา โดยบูรณาการเทคนิค 
กลุ่มฝึกอบรม ร่วมกับทฤษฎี เทคนิคทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเป็นพืน้ฐานมาประยุกต์ใช้ใน
กลุม่ฝึกอบรม โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
  2.1 ขัน้เร่ิมต้น (The Initial Stage) เร่ิมตัง้แตก่ารพบกนัครัง้แรกระหว่างสมาชิกกลุ่มกบั
ผู้ น ากลุ่มในการด าเนินกลุ่มฝึกอบรมครัง้แรก  และในการเร่ิมต้นกลุ่มฝึกอบรมแต่ละครัง้  
โดยผู้น ากลุม่จะสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัสมาชิก ท าความรู้จกักบัสมาชิกทกุคน สร้างบรรยากาศท่ี
ดีให้สมาชิกกลุ่มมีความคุ้นเคย ผ่อนคลาย ไว้วางใจ มีความพร้อมท่ีจะเข้าใจ และให้การยอมรับ 
ซึ่งกนัและกัน มีการก าหนดหน้าท่ีภายในกลุ่ม สร้างข้อตกลงร่วมกนัระหว่างสมาชิกกลุ่ม  ก าหนด
เป้าหมายส่วนบุคคล และส ารวจความคาดหวงัในการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม  ผู้น ากลุ่มจะชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรมแตล่ะครัง้ว่าจะฝึกคณุลกัษณะอะไร และมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการ
น าเข้าสูเ่นือ้หาของการฝึกอบรมทกุครัง้ มีการทบทวนเนือ้หาของการฝึกอบรมครัง้ท่ีผ่านมาก่อนจะ
เข้าสู่การฝึกอบรมในแต่ละครัง้ ทักษะส าคัญท่ีผู้ น ากลุ่มน ามาใช้ในขัน้ตอนนี  ้คือ ทักษะการ
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เอือ้อ านวย ด้วยการจัดเตรียมสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการฝึกอบรม ใช้เทคนิคของ  
กลุ่มฝึกอบรมคือ เกม เพ่ือให้สมาชิกได้ท าความรู้จักกันและสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในกลุ่ม  
ใช้กิจกรรมเพื่อสร้างสมัพนัธภาพและกระตุ้นให้สมาชิกมีสว่นร่วมในกลุม่ฝึกอบรม 
  2.2 ขัน้ด าเนินการ (The Working Stage) ในขัน้นีผู้้น ากลุ่มจะด าเนินการฝึกอบรม
ตามก าหนดการและเป้าหมายของกลุ่มฝึกอบรมในแต่ละครัง้ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ถึง
พฤติกรรมหรือคณุลักษณะเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับความซ่ือตรงทางการศึกษาท่ีต้องการเสริมสร้าง 
โดยผู้น ากลุม่จะใช้ทกัษะในการเอือ้อ านวย และบรูณาการแนวคิดวิธีการของกลุ่มฝึกอบรม ร่วมกบั
ทฤษฎีเทคนิคการให้ค าปรึกษา ตามกรอบแนวคดิจากการทบทวนทฤษฎีตา่ง ๆ ดงันี ้
   2.2.1 ผู้วิจยัเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาด้านคา่นิยมทางศีลธรรม ท่ีเน้น
การพฒันาด้านพฤติกรรม และด้านอารมณ์ความรู้สึก โดยบรูณาการเทคนิคกลุ่มฝึกอบรมร่วมกับ
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลางเป็นพืน้ฐาน โดยใช้เทคนิคการหยดุยัง้พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ด้วยการพดูกบัตนเองใน
ทางบวก เทคนิคการเสริมแรงทางบวก เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ เทคนิคการใช้ค าถามท่ีมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการสรุป เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข เทคนิคการสอน เทคนิคการให้
ข้อมูลย้อนกลับ เทคนิคการใช้แบบบันทึกสถานการณ์ เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการ         
จินตนาการด้านอารมณ์และเหตผุล เทคนิคการใช้สถานการณ์จ าลอง และเทคนิคการประเมิน
ตนเอง มาใช้ในการด าเนินกลุม่ 
   2.2.2 ผู้วิจยัเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาด้านคา่นิยมทางสงัคม ท่ีเน้น
การพฒันาด้านความคิดและเหตผุล ด้านอารมณ์ความรู้สึก และด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
โดยบูรณาการเทคนิคกลุ่มฝึกอบรมร่วมกับทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ 
และพฤติกรรม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบภวนิยม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็น
ศนูย์กลาง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง และ
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็นพืน้ฐาน โดยใช้เทคนิคการโต้แย้งความคิด
ความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล เทคนิคการสอน เทคนิคการเสริมแรงทางบวก  เทคนิคการตีความ 
เทคนิคการใช้ค าถามปาฎิหารย์ เทคนิคการใช้ระบบ WDEP เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข 
เทคนิคการใช้ค าถาม เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก เทคนิคการสรุปความ เทคนิคการพดูโต้ตอบ
ด้วยตนเอง เทคนิคการตัง้ค าถาม เทคนิคการใช้เกม เทคนิคการใช้สถานการณ์จ าลอง เทคนิคการ
ใช้บทบาทสมมตุิ เทคนิคการประเมินตนเอง และเทคนิคกิจกรรม “สิ่งส าคญัท่ีสดุในชีวิต” มาใช้ใน
การด าเนินกลุม่    
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   2.2.3 ผู้วิจยัเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาด้านคณุลกัษณะส่วนบคุคลท่ี                           
เน้นการพัฒนาด้านความคิดและเหตุผล ด้านอารมณ์ความรู้สึก และด้านกา รปรับเปล่ียน
พฤตกิรรม โดยบรูณาการเทคนิคกลุม่ฝึกอบรมร่วมกบัทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล 
อารมณ์ และพฤติกรรม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์ ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบภวนิยม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง และทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยมเป็นพืน้ฐาน โดยใช้เทคนิคการโต้แย้งความเช่ือท่ีผิด เทคนิคการสอน เทคนิค
การเขียน REBT Self-Help Form เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข 
การสะท้อนความรู้สึก เทคนิคการอยู่กบัความรู้สึก เทคนิคการตัง้ค าถาม เทคนิคการเงียบ เทคนิค
การตีความ เทคนิคการวิเคราะห์จุดยืนแห่งชีวิต เทคนิคการเปิดเผยตนเอง เทคนิคการมองโลกแง่
บวก เทคนิคการเสริมแรงทางบวก เทคนิคการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม เทคนิค
การให้ข้อมลูย้อนกลบั เทคนิคการวิเคราะห์การส่ือสารสมัพนัธ์ เทคนิควิธีทางจิตศกึษา เทคนิคการ
ให้ก าลงัใจ เทคนิคการประเมินตนเอง เทคนิคกิจกรรม “เขียนจดหมายให้ตวัเอง” เทคนิคบทบาท
สมมตุ ิเทคนิคการบนัทกึสญัญา และเทคนิคการใช้คลิปวีดทิศัน์ มาใช้ในการด าเนินกลุม่ 
  2.3 ขัน้ยุติ (The Ending Stage) เป็นขัน้ตอนสดุท้ายในการด าเนินกลุ่มฝึกอบรม               
แตล่ะครัง้ ผู้น ากลุม่ให้ความส าคญักบัการยตุกิารฝึกอบรมแตล่ะครัง้ โดยใช้การอธิบายเหตผุลและ
ความจ าเป็นท่ีต้องยุติกลุ่มฝึกอบรม ใช้การสอบถามถึงสิ่งท่ีสมาชิกได้เรียนรู้ เน้นท่ีการสรุปและ
มุ่งเน้นประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มว่าได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้ากลุ่มฝึกอบรมในแต่ละครัง้  
โดยให้สมาชิกกลุ่มเป็นผู้สรุป ผู้วิจยัให้ข้อมลูเพิ่มเติมและน าไปสู่การประยกุต์ใช้ในการศกึษาและ
การใช้ชีวิตประจ าวนั ผู้วิจยัเปิดโอกาสในการซกัถามข้อสงสยัตา่ง ๆ ของสมาชิกกลุ่ม การให้ข้อมลู
ย้อนกลบัซึ่งกนัและกนัระหว่างสมาชิกหรือผู้น ากลุ่ม การให้การบ้านเพ่ือฝึกปฏิบตัิ หรือให้ก าลงัใจ
เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มรู้สึกมัน่ใจว่าสิ่งท่ีได้จากกลุ่มนัน้จะน าไปพฒันาพฤติกรรมท่ีเป็นความซ่ือตรง
ทางการศกึษาหลงัจากสิน้สดุการด าเนินกลุม่ฝึกอบรมได้ 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การศกึษานีก้ าหนดกรอบแนวคิดในการศกึษาและเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีเป็น 2 ระยะ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 ระยะที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ผู้ วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความซ่ือตรงทาง
การศึกษา ได้แก่ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Psychoanalysis Theory) ทฤษฎีเหตุผลเชิง
จริยธรรมของโคลเบิร์ก (Moral Reasoning) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Social 
Learning Theory) พิจารณาร่วมกบัแนวคิดเร่ืองความซ่ือตรงของดนัน์ (Dunn, 2009, pp. 102-
105) ได้แก่ จริยธรรมส่วนบุคคล (Morality) การยึดมั่นในการกระท าและค าพูด (Consistency) และ
แนวคิดเร่ืองความซ่ือตรงทางการศึกษาของศูนย์ความซ่ือตรงทางการศึกษานานาชาติ (ICAI) 
(International Center for Academic Integrity, 2013, pp. 18-29) ไ ด้แก่  ความซื่อสัตย์  (Honesty) 
ความเช่ือถือไว้วางใจ (Trust) ความยตุิธรรม (Fairness) ความเคารพ (Respect) ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) และ ความกล้า (Courage) อย่างไรก็ตามแนวคิดเร่ืองความซ่ือตรงทางการศกึษาใน
บริบทสงัคมไทยมีความแตกต่างกบับริบทของต่างประเทศ ย่อมมีองค์ประกอบในการเสริมสร้าง
ความซ่ือตรงทางการศึกษาท่ีแตกต่างกันออกไป เพ่ือให้การศึกษาความหมายและองค์ประกอบ
ความซ่ือตรงทางการศึกษาครอบคลุมบริบทสังคมไทยมากขึน้ ผู้ วิจัยจึงน าองค์ประกอบความ
ซ่ือตรงทางการศึกษาและรายละเอียดท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่ม  รวมทัง้ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบองค์ประกอบและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ  มาวิเคราะห์ร่วมกัน และน ามาสร้างเป็น
กรอบแนวคิดการวิจยั ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ค่านิยมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสงัคม 
และคณุลกัษณะส่วนบุคคล มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  เ พื่อใ ห้ไ ด้
องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ดงัภาพประกอบ 1 
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 ระยะที่ 2 กรอบแนวคิดในการพัฒนาและศึกษาผลการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ผู้ วิจัยศึกษาและสร้างโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
กลุ่มฝึกอบรม และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการในการ เสริมสร้าง 
ความซ่ือตรงทางการศึกษาทัง้ด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม และน าผลจากการศึกษา
องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในระยะท่ี 1 มาพิจารณา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศกึษาองค์ประกอบความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

การศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษา 

  การศกึษาด้วยเคร่ืองมือเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัอาศยัแนวคิดทฤษฎี 

- ทฤษฎีจิตวเิคราะห์ของฟรอยด์ 

- ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม
ของแบนดรูา 

- ทฤษฎีเหตผุลเชิงจริยธรรม
ของโคลเบิร์ก 

-แนวคิดความซื่อตรงของ
ดนัน์ (Dunn, 2009) 

- แนวคิดความซื่อตรง
ทางการศกึษา ของ ICAI 

(2013) 

การอภิปรายกลุม่ 

(Group Discussion) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

กรอบแนวคดิการวเิคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศกึษา ผู้วจิยัน าผล
การศกึษาด้วยเคร่ืองมอืเชิงคณุภาพร่วมกบัทฤษฎีเหตผุลเชิงจริยธรรม มาใช้ก าหนด 

-คา่นิยมทางศีลธรรม : จริยธรรมด้านความซื่อสตัย์ 
หิริโอตปัปะ 

-คา่นิยมทางสงัคม : การปฏิบตัิตามระเบยีบ การ
ยดึมัน่ในความถกูต้อง ความรับผิดชอบ จิตส านกึที่ดี 
-คณุลกัษณะสว่นบคุคล : การพึง่ตนเอง ความ
ภาคภมูิใจในตนเอง การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต      
การไมด่ดูาย ความกล้า การสือ่สารท่ีดี 

ทฤษฎีเหตผุล
เชิงจริยธรรม
ของโคลเบิร์ก 
(Moral 

Reasoning) 

โมเดลการวดั
ความซื่อตรงทาง
การศกึษาของ
นกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี 
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ประกอบถึงตวัชีว้ัดส าคญัท่ีสามารถพฒันาได้ในการวิจยัครัง้นี ้เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการสร้าง
โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม ในแต่ละโปรแกรมประกอบด้วยการด าเนินการ 3 ขัน้ตอน คือ  ขัน้เร่ิมต้น        
ขัน้ด าเนินการ และขัน้ยตุิกลุ่มฝึกอบรม ตามแนวคิดของ เนลสนั-โจนส์ (Nelson-Jones,1992, pp. 
48-49) โดยมีโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาเป็นตวัแปรจัดกระท า 
และความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีเป็นตวัแปรตาม ดงัภาพประกอบ 2 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมมตฐิานของการวิจัย 
 1. โมเดลการวดัองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีมี            
ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 2. นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม มีความซ่ือตรงทางการศกึษา
โดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล แตกตา่งกนั 

กลุ่มฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตวัแปรจดักระท า 
โปรแกรมกลุม่ฝึกอบรม ประกอบด้วย 

- ขัน้ตอนกลุม่ฝึกอบรมตามแนวคิดของเนลสนั-โจนส์ 
(Nelson-Jones, 1992) 

- บรูณาการทฤษฎีเทคนิคการให้ค าปรึกษา ได้แก่ 
- ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยดึบคุคลเป็นศนูย์กลาง 

- ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบภวนิยม 
- ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ 

- ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม 
-ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์สมัพนัธภาพ 

- ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 
- ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง 

- ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบมุง่เน้นการแก้ปัญหา 
- การให้ค าปรึกษาเน้นวิธีทางจิตศกึษา 

- แนวคิด กิจกรรม เทคนิค วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

ตวัแปรตาม 
ความซื่อตรงทางการศกึษา 

(Academic integrity) 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 

1. คา่นิยมทางศีลธรรม ได้แก่ 
จริยธรรมด้านความซื่อสตัย์ หิริโอตปัปะ 
2. คา่นิยมทางสงัคม ได้แก่ การปฏิบตัิ
ตามระเบียบ การยดึมัน่ในความ

ถกูต้อง ความรับผิดชอบ จิตส านกึที่ดี 
3. คณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ การ
พึง่ตนเอง ความภาคภมูิใจในตนเอง 
การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต การไมด่ดูาย 

ความกล้า การสื่อสารที่ดี 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 



  
 

 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาและการพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวข้อง โดยเรียงล าดบัการน าเสนอตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
  1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความซ่ือตรงทางการศกึษา 
   1.1 ความหมายของความซ่ือตรงทางการศกึษา 
   1.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความซ่ือตรงทางการศกึษา 
   1.3 องค์ประกอบของความซ่ือตรงทางการศกึษา 
   1.4 แนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา 
   1.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความซ่ือตรงทางการศกึษา 
  2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่ฝึกอบรม 
   2.1 ความหมายและประเภทของกลุม่ 
   2.2 แนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่ฝึกอบรม 
   2.3 วตัถปุระสงค์ของกลุม่ฝึกอบรม 
   2.4 ขัน้ตอนของกลุม่ฝึกอบรม 
   2.5 เทคนิคท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
   2.6 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีบรูณาการเทคนิคร่วมกบักลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง 
    ความซ่ือตรงทางการศกึษา 
    2.6.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีเน้นความคดิและเหตผุล 
    2.6.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีเน้นอารมณ์และความรู้สกึ 
    2.6.3 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีเน้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
    2.6.4 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบมุง่เน้นค าตอบ 
    2.6.5 การให้ค าปรึกษาเน้นวิธีทางจิตศกึษา 
   2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่ฝึกอบรม 
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1.เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความซ่ือตรงทางการศึกษา  
 1.1 ความหมายของความซ่ือตรงทางการศึกษา 
  ศนูย์ส่งเสริมและพฒันาพลงัแผ่นดินเชิงคณุธรรม (สถาบนัพระปกเกล้า, 2554, น. 113) 
ให้ความหมายของความซ่ือตรง (Integrity) ว่า คือการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีความรับผิดชอบ ค านงึถึงประโยชน์ของสว่นรวม ตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ ซ่ือสตัย์สจุริตอย่าง
ตรงไปตรงมาทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั  
  เลนนิค และ คีล (Lennick & Kiel, 2007, as cited in Moorman et al., 2012, pp. 
383-398) ได้กล่าวถึงความซ่ือตรง (Integrity) ไว้ว่า ความซ่ือตรงเป็นตราประจ าตวัของบคุคลท่ีมี 
ความชาญฉลาดทางศีลธรรม และความซ่ือตรงก็ยงัเป็นคณุสมบตัิส าคญัของบคุคลท่ีมีประสิทธิภาพ
ทัง้ในด้านการด าเนินชีวิตและการท างาน 

  เบอร์นาด วิลเล่ียมส์ ฮาร์คอร์ท (Bernard, Williams & Harcourt, 1998, as cited in 
Dunn, 2009, p. 102) ให้ความหมายของความซ่ือตรงว่า หมายถึงการท่ีบคุคลหนึ่งมีความยึดมัน่
ในสิ่งท่ีเขาเห็นวา่เป็นเร่ืองจ าเป็นตามหลกัจริยธรรมหรือเป็นเร่ืองท่ีสมควรและคุ้มคา่กบัการปฏิบตัิ 
  ศนูย์ความซ่ือตรงทางการศกึษา (CAI, 1999, p. 4) ให้ความหมายของความซ่ือตรง
ทางการศึกษาว่า คือความรับผิดชอบของบุคคลในการเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นเร่ือง
เลวร้ายด้วยคา่นิยมพืน้ฐานส าคญั 5 ประการคือ ด้วยความซ่ือสตัย์ ความไว้วางใจ ความยตุิธรรม 
ความนอบน้อม และความรับผิดชอบ 
  ในปี 2014 ศนูย์ความซ่ือตรงทางการศกึษานานาชาติ (International Center for 
Academic Integrity (ICAI), 2013, p. 16) ได้เพิ่มคา่นิยมส าคญัของความซ่ือตรงทางการศกึษา
จากเดิมท่ี CAI ระบุไว้ 5 ประการ เพิ่มเติมเป็น 6 ประการ ได้แก่ ความซ่ือสตัย์ ความไว้วางใจ 
ความยตุิธรรม ความนอบน้อม ความรับผิดชอบ และความกล้า เน่ืองจากบคุคลต้องใช้ความกล้า
ในการเผชิญหน้ากบัสถานการณ์ความยากล าบากตา่ง ๆ ท่ีต้องเจอ 
  ฮกัเฮช และแมคเคบ (Hughes & McCabe, 2006, as cited in Compton & Pfau, 2008, 
as cited in Baetz et al., 2011, pp. 217-234) ให้ความหมายของความซ่ือตรงทางการศกึษาว่าเป็น
แนวคดิองค์รวมของความคิด ทศันคต ิและพฤตกิรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิด้านการศกึษา 
  แมคฟาแลน และคนอ่ืน ๆ (Macfarlane, Zhang, & Pun, 2014, pp. 339-358) ได้กล่าวถึง
ความซ่ือตรงทางการศึกษาว่ามีการให้ความหมายท่ีแตกต่างกันไป โดยให้ความสนใจท่ีค่านิยม 
พฤติกรรม และความประพฤติท่ีเก่ียวข้องกับวิธีปฏิบัติทางการศึกษา และความซ่ือตรงทาง  
การศกึษายงัถูกใช้เป็นสิ่งแทนถึงความประพฤติของนกัศึกษาท่ีเก่ียวข้องอย่างชดัเจนในเร่ืองการ
ขโมยผลงาน (Plagiarism) และการทจุริต (Cheating) 
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  จากความหมายเก่ียวกับความซ่ือตรงและความซ่ือตรงทางการศึกษาท่ีกล่าวไว้
ข้างต้น ตลอดจนผลจากการอภิปรายกลุ่มร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ บริหาร และ
คณาจารย์ท่ีปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา สรุปได้ว่า ความซ่ือตรงทางการศึกษาหมายถึง 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล และเลือกแสดงพฤติกรรมทาง
การศึกษาได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกบัค่านิยมทางศีลธรรมและสงัคม แสดงออกอย่างยึดมัน่ใน
ความถูกต้องชอบธรรม รักษาความยุติธรรมเท่ียงตรง ปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของ
การศึกษา สามารถแสดงออกอย่างสอดคล้องกันทัง้การกระท าและค าพูดอย่างสม ่าเสมอทัง้ต่อ
หน้าและลบัหลงั แม้ในบริบทท่ีตา่งกนั  
  ลักษณะพฤตกิรรมความซ่ือตรงทางการศึกษา  
   ความซ่ือตรงทางการศึกษา คือการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการศึกษา โดยสามารถพิจารณาได้ผ่านลกัษณะพฤติกรรมด้านบวกท่ีเป็น
ความซ่ือสตัย์ทางการศกึษา (Academic Honesty) และพฤติกรรมด้านลบท่ีเป็นเร่ืองคาบเก่ียวกนั
ระหว่างความไม่ซ่ือสตัย์ทางการศกึษา (Academic Dishonesty) กบัการประพฤติผิดทางการศกึษา 
และนักวิจัยจ านวนมากเช่ือว่าพฤติกรรมด้านลบเหล่านีก้ าลังมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ในสถาบัน 
การศึกษา (Staats, Hupp, & Hagley, 2008, pp. 357-372) รูปแบบของการประพฤติผิดทาง
การศึกษาและรูปแบบของการทุจริตท่ีมีความหลากหลายและเพิ่มป ริมาณมากขึ น้  ท าใ ห้
สถาบนัการศึกษาต้องระบุและนิยามลกัษณะพฤติกรรมท่ีเป็นความไม่ซ่ือสัตย์ทางการศึกษาไว้ 
เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดและควบคุมพฤติกรรมท่ีเป็นการประพฤติผิดทางการศึกษาไว้ 
อย่างชดัเจน ดงัท่ี มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา (Northwestern University, 2015, pp. 
2-3) ได้นิยามลกัษณะพฤติกรรมท่ีเป็นความไม่ซ่ือสตัย์ทางการศกึษาและก าหนดพฤติกรรมท่ีอยู่ใน
ขอบขา่ยท่ีเป็นความผิดทางการศกึษาดงักล่าวไว้ 7 ประเภท ได้แก่  
    1) การกระท าท่ีทจุริตเช่น น าเอกสารหรือข้อมลูตา่ง ๆ เข้าห้องสอบโดยไม่ได้
รับอนญุาต ให้ผู้ อ่ืนท ารายงานให้ หรือการน ารายงานของผู้ อ่ืนมาสง่ 
    2) การน าผลงานของผู้ อ่ืนมาน าเสนอวา่เป็นผลงานของตน ด้วยการน าข้อมลู
บางสว่นหรือทัง้หมดมาใช้โดยไมอ้่างอิงแหลง่ข้อมลูท่ีถกูต้อง 
    3) การสร้างข้อมลูอนัเป็นเท็จ หรือการอ้างอิงข้อมลูท่ีเป็นเท็จ ด้วยการปลอม
แปลงหรือน าเสนอข้อมลูท่ีไมไ่ด้ผา่นระเบียบวิธีการเก็บข้อมลูท่ีถกูต้องและเหมาะสม 
    4) การมีข้อได้เปรียบท่ีไม่ยตุิธรรมกับผู้ อ่ืน เช่นการแอบเห็นข้อสอบก่อนการ
สอบโดยไมไ่ด้รับอนญุาต การขโมยหรือท าลายทรัพยากรของห้องสมดุ เป็นต้น 
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    5) การให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้เกิดความไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการ 
ด้วยการให้ข้อมลูหรือให้ความชว่ยเหลือให้เกิดการกระท าความผิด 
    6) การปลอมแปลงเอกสารของสถาบนัการศกึษา ด้วยการปลอมแปลงเอกสารท่ี
เป็นข้อมลูทางการศกึษา รายงานผลการเรียน หรือการปลอมลายเซ็นผู้ มีอ านาจลงนาม  
    7) การเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมลูทางวิชาการหรือข้อมลูทางการบริหารท่ีไม่ได้
รับอนญุาต ด้วยการดหูรือเปล่ียนแปลงข้อมลูในคอมพิวเตอร์โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
   นฤดี สมิทธ์ิปรีชา (2554, น. 6) ได้ศกึษาพฤติกรรมความไม่ซ่ือสตัย์ทางวิชาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยก าหนดพฤติกรรมท่ีเป็นความไม่
ซ่ือสตัย์ทางวิชาการเพ่ือใช้ในการศกึษาไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 
    1) การลอกแบบฝึกหดั หมายถึง การลอกแบบฝึกหดัหรือการบ้านของเพ่ือนหรือ
บคุคลอ่ืนโดยได้รับอนญุาตหรือไมไ่ด้รับอนญุาตก็ตาม รวมถึงการให้เพ่ือนลอกแบบฝึกหดัของตน 
    2) ความไม่ซ่ือสัตย์ในการท างานรายงาน หมายถึง การลอกรายงานของ
เพ่ือนโดยได้รับอนญุาตหรือไม่ได้รับอนญุาตก็ตาม รวมถึงการให้เพ่ือนลอกรายงานของตน การน า
รายงานของเพ่ือนมาเป็นของตน การจ้างให้เพ่ือนท ารายงานหรือรับจ้างท ารายงาน 
    3) การทจุริตการสอบ หมายถึง การน าเอกสารท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตเข้าห้องสอบ 
การลอกค าตอบของผู้ อ่ืน หรือให้ผู้ อ่ืนลอกค าตอบ การใช้วิธีการอ่ืนๆเพ่ือให้ได้ค าตอบในการสอบ 
    จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับความซ่ือสตัย์ทางการศึกษาท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์ประกอบด้านจริยธรรมสว่นบคุคล ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตของพฤติกรรมความไม่ซ่ือสตัย์ทาง 
การศกึษาส าหรับใช้ในการวิจยัครัง้นี ้โดยให้สอดคล้องกบับริบทและลักษณะการเรียนการสอนใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทยไว้ 5 ประเภท ได้แก่ การทุจริตการสอบ การลอกแบบฝึกหดัหรือการบ้าน 
ความไม่ซ่ือสตัย์ในการท ารายงาน การสร้างข้อมลูเท็จหรือเปล่ียนแปลงข้อมลู และการน าผลงาน
ของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน 
 1.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความซ่ือตรงทางการศึกษา 
  จากการศกึษาแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาและแนวคิดเชิงปรัชญาสงัคมตา่ง ๆ พบว่า
มีหลายแนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวถึงความซ่ือตรง ( Integrity) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ 
โดยเฉพาะเร่ืองการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งทฤษฎีเหล่านีไ้ม่ได้กล่าวถึงส่วนใดส่วนหนึ่ง
โดยเฉพาะ แต่ทฤษฎีเหล่านีจ้ะมีส่วนในการสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาความซ่ือตรงทาง 
การศกึษาของนกัศกึษา ซึง่ผู้วิจยัได้สรุปแนวคดิทฤษฎีท่ีได้อธิบายเร่ืองนีไ้ว้ 3 ทฤษฎีคือ 
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  1.2.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Psychoanalytic Theory:  Freud) 
   ทฤษฎีจิตวิเคราะห์มีความเช่ือว่า จริยธรรมของมนุษย์มีอยู่ในตนเอง ในส่วนท่ี
เรียกว่าตนในคุณธรรม หรือ Superego เป็นตนท่ีได้รับการขดัเกลาจากสังคม ซึ่งฟรอยด์เช่ือว่า
เก่ียวข้องกบัโครงสร้างของบคุลิกภาพของบคุคล ประกอบด้วย  
    1) Id (Primitive self) ได้แก่ ตนท่ีอยู่ในจิตใต้ส านึก เป็นแหล่งก าเนิดของแรงขบั
พืน้ฐานทัง้หมด เป็นต้นก าเนิดของบคุลิกภาพท่ีตดิตวัมนษุย์มาตัง้แตเ่กิด ประกอบด้วย แรงขบัทาง
สญัชาตญาณ (Instinct) ท่ีกระตุ้นให้มนุษย์แสดงออกทางพฤติกรรมเพ่ือความพึงพอใจ ดงันัน้ 
การท างานของ Id จงึเป็นไปตามหลกัแหง่ความพงึพอใจ (Pleasure Principle)  
    2) Ego (Present self) ไ ด้แก่  ตนในจิตใต้ส านึก  และจิตส านึกบางส่วนท่ี 
เช่ือมตอ่กบัการรับรู้ตวัตนในปัจจบุนัและท าหน้าท่ีตามหลกัการแห่งความเป็นจริง Ego เป็นส่วนของ              
บคุลิกภาพท่ีท าหน้าท่ีประสานระหว่าง Id กบั Superego เพ่ือให้มีการพฒันาการรับรู้ให้เกิดความคิด
ความจ าและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือให้บคุคลแสดงบุคลิกภาพออกมาได้อย่างเหมาะสมกับ
ความเป็นจริง และสอดคล้องกบัขอบเขตของสงัคม 
    3) Superego (Self with Ethics) ได้แก่ ตนในจิตส านึก เป็นพืน้ท่ีแห่งจิตของ
อดุมคติและศีลธรรมจรรยา เป็นความประพฤติดีท่ีสงัคมยอมรับและละเว้นไม่ปฏิบตัิในสิ่งท่ีสงัคม
ไม่ยอมรับว่าดีงาม Superego มีหน้าท่ีส่งเสริมให้บคุคลแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัมโนธรรม 
จริยธรรม ซึ่งถูกพฒันามาจากการสัง่สอน อบรมเลีย้งด ูและบรรทดัฐานทางคณุธรรม จริยธรรม
ของสงัคมท่ีถกูก าหนดไว้  
    ฟรอยด์ เช่ือว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่ของบุคคลเป็นผลมาจากแรงจูงใจของ  
จิตไร้ส านึก และยงัเช่ือว่ามนษุย์มีแรงขบัทางสญัชาตญาณ (Instinctual drive) ซึ่งเป็นพลงังานท่ี
สามารถเคล่ือนท่ีและเปล่ียนแปลงได้ จิตของมนษุย์จึงเป็นพลงังานรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถผลกัดนั
ให้ เกิดพฤติกรรมต่าง  ๆ ขึน้ได้ โดยแบ่งการท างานของจิต ออกเป็น 3 ระดบั คือ 1) จิตส านึก 
(Conscious) ท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุของมนุษย์ ท าให้สามารถควบคมุพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาได้
อย่างถกูต้องเหมาะสม และยงัควบคมุอารมณ์ความต้องการและความปรารถนา จดัเป็นการรับรู้
โดยทัว่ไปท่ีอยู่ในระดบัของการรู้ตวั (Awareness) ท าให้แสดงออกทางพฤติกรรมอย่าง มีเจตนา
และมีจดุมุ่งหมาย 2) จิตก่อนส านึก (Subconscious หรือ Preconscious) เป็นจิตท่ีเก่ียวข้องกับ
ความทรงจ า เหตุการณ์ หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเคยได้รับมา คาบเก่ียวระหว่างจิตส านึกกับ 
จิตใต้ส านึก เป็นท่ีอยู่ของความขดัแย้ง วิตกกงัวล และการใช้กลไกในการป้องกนัตวัเอง (Defense 
Mechanism) และ 3) จิตไร้ส านึก (Unconscious) ท่ีเป็นแหล่งเก็บความคิดหรือความรู้สึกในด้าน
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ลบทัง้หลาย ซึง่บางครัง้ถกูสง่ผา่นมายงัจิตส านกึโดยไมส่นใจในเร่ืองของความถกูต้อง เหตผุล หรือ
ความขดัแย้ง ซึ่งการแสดงพฤติกรรมออกไปโดยไม่รู้ตวั เกิดขึน้จากพลงัของจิตไร้ส านึกกระตุ้นให้
บคุคลแสดงพฤตกิรรมออกไปตามหลกัแหง่ความพงึพอใจของตน 
   พืน้ฐานความเช่ือดงักล่าวของทฤษฎีนีม้องว่าจริยธรรมคือตวัคณุธรรม (Ethics) 
ท่ีควบคมุพฤตกิรรมของมนษุย์ให้แสดงออกตามคา่นิยมและกฎเกณฑ์ทางสงัคม โดยแบง่ออกเป็น 
2 ประเภทคือ Ego-ideal ที่ เ ป็นแนวคิดตามอุดมคติท่ีได้จากการสั่งสอนของคนในสงัคมและ 
Conscience ท่ีเป็นมโนธรรมแห่งความรู้สึกผิด ชอบ ชัว่ ดี ท่ีมีพฒันาการเพิ่มขึน้จากการอบรม
เลีย้งดใูนวยัเด็ก ส่งผลให้บคุคลท่ีมีพืน้ท่ีแห่งจิตในระดบันีจ้ะเคร่งครัดตอ่หลกัศีลธรรมเป็นอนัมาก
และเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งท่ีป้องกนัไม่ให้แสดงพฤติกรรมในทางท่ีผิด (Sharf, 2012, pp. 31-35)  
ซึง่มโนธรรมเหลา่นีเ้ป็นต้นก าเนิดของความซ่ือตรง (Integrity) 
  1.2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg) 
   ลอเรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) นกัจิตวิทยาจากมหาวิทยาลยัฮาวเวิร์ด 
ได้ท าการศกึษาพฒันาการทางจริยธรรมของมนษุย์ตามแนวทางของเพียเจต์ และพบว่าพฒันาการ
ทางสตปัิญญามีความสมัพนัธ์กบัพฒันาการทางจริยธรรมของบคุคล และในการวดัขัน้พฒันาการ
ทางจริยธรรมของมนษุย์ จะต้องใช้การให้เหตผุลเชิงจริยธรรมอย่างเดียวเท่านัน้  ทฤษฎีพฒันาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg) เป็นทฤษฎีทางสติ ปัญญาท่ีเช่ือเร่ืองกิจกรรมทางสมองว่า
มีความส าคญักว่าพฤติกรรมอนัเกิดจากอิทธิพลของสงัคมภายนอก ทฤษฎีทางสติปัญญานีไ้ม่ได้
ปฏิเสธความส าคญัของสิ่งเร้าจากภายนอก แต่มีแนวความคิดว่าการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับ
การตอบสนองไม่ใช่เร่ืองอัตโนมัติ มนุษย์ใช้ความพยายามในการแสวงหาความจริง โดยใช้หลัก
เหตผุลและการรู้แจ้งเป็นแรงจงูใจ เพ่ือมองหาความแตกต่างระหว่างสิ่งท่ีดีกว่าหรือเลวกว่าท่ีต้อง
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้วยความยตุธิรรม  
   จากแนวคิดของเพียเจต์ท่ีระบุขัน้พฒันาการของมนุษย์เป็น 3 ขัน้คือ  ขัน้ก่อน
จริยธรรม (Egocentric) คือขัน้ท่ีบุคคลท่ียังไม่มีความสามารถในการรับรู้สิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ละเอียด ขัน้ท่ี 2 คือขัน้ยึดค าสัง่หรือความเป็นจริงท่ีเห็นได้ชดั (Moral Realism) เป็นพฒันาการใน
ขัน้การยึดค าสัง่ มีความเกรงกลวัในกฎเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้อย่างละเมิดไม่ได้ และขัน้ท่ี 3 คือ ขัน้ยึดหลกั
แห่งตน (Moral Relativism) ท่ีเป็นพัฒนาการทางสติปัญญาในขัน้นามธรรม ซึ่งพฒันาการทาง
จริยธรรมขัน้นีเ้ป็นคุณค่าทางจริยธรรมท่ีได้มาจากความคิดเห็นและค่านิยมท่ีได้รับการสั่งสม      
ซึ่งพฒันาการขัน้นีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นของการพิจารณาคา่นิยมของบคุคลท่ีน าไปสู่การสร้างปรัชญาใน
การด าเนินชีวิต แต่พฒันาการขัน้ยึดหลกัแห่งตนนีก็้ไม่ได้เป็นหลกัประกนัว่าบคุคลจะเลือกปฏิบตัิ
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ในหลกัแหง่ตนเสมอไป เพราะไม่ว่าบคุคลจะมีพฒันาการแห่งตนในระดบัใด เม่ือสภาพการณ์ส่งเสริม
ให้บุคคลมีโอกาสกระท าสิ่งไม่ดี คนเราก็มักเลือกท่ีจะกระท าเช่นนัน้ โคลเบิร์กจึงได้ขยายและ
ปรับปรุงทฤษฎีนีใ้ห้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพฒันาการทางจริยธรรมของมนษุย์มากขึน้ 
โดยให้ค าจ ากัดความของจริยธรรมว่า เป็นความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับความถูกผิด ซึ่งเกิดขึน้จาก
กระบวนการทางความคิดอย่างมีเหตผุล ท่ีอาศยัวฒุิภาวะทางปัญญา และพฒันาการทางจริยธรรม
ในมนุษย์ก็เป็นผลมาจากการพัฒนาโครงสร้างทางความคิดความเข้าใจท่ี มีต่อสถานการณ์ทาง
จริยธรรมท่ีซบัซ้อนในชีวิต (Wright, 1995, p. 17) โดยแบง่พฒันาการทางจริยธรรมของมนษุย์ออกเป็น 
3 ระดบั ในแตล่ะระดบัแบง่ออกเป็นระดบัละ 2 ขัน้ รวมทัง้หมด 6 ขัน้ ดงันี ้   
    ระดบัท่ี 1 ระดบัก่อนกฎเกณฑ์ (Pre-Conventional Level) เป็นขัน้ท่ีบคุคลจะถกู
ควบคุมจากสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยตัดสินใจเลือกกระท าในสิ่งท่ี เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  
และไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ต่อผู้ อ่ืน ในขัน้แรกสุดคือการยินยอมท าตามค าสั่งเพ่ือ
หลบหนีจากการถกูลงโทษ และถดัมาคือเลือกกระท าในสิ่งท่ีท าให้ตนได้รับความพึงพอใจ สามารถ
แบง่ได้เป็น 2 ขัน้ ดงันี ้
     ขัน้ท่ี 1 ขัน้หลบหลีกการถูกลงโทษและการเช่ือฟัง (Punishment and 
Obedience Orientation) การกระท าหรือพฤตกิรรมของบคุคลในขัน้นีจ้ะเป็นพฤติกรรมท่ีดีหรือเลว
ขึน้อยู่กบัผลของการถกูลงโทษหรือผลท่ีจะได้รับจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา บคุคลจะเลือกและ
ยอมท าตามค าสัง่ผู้ มีอ านาจเพ่ือหลีกเล่ียงการถกูลงโทษเพราะไม่ต้องการได้รับความเจ็บปวด เช่น 
นกัศกึษาจะไมล่อกข้อสอบ เพราะถ้าถกูจบัได้จะโดนลงโทษให้สอบตกในวิชานัน้    
     ขัน้ท่ี 2 ขัน้ท าตามกฎเกณฑ์ เ พื่อให้ไ ด้ประโยชน์ของตน (Instrumental            
Relativist or Egoistic Orientation) การกระท าหรือพฤติกรรมของบคุคลในขัน้นีเ้ป็นไปโดยยึด 
ผลการตอบสนองหรือการได้รับความพึงพอใจเป็นหลัก และยังรวมไปถึงการตอบสนองต่อ 
ความต้องการของผู้ อ่ืนด้วย เป็นเร่ืองของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลท่ีเป็นการแลกเปล่ียน  
ความพึงพอใจซึ่งกนัและกนั เช่น ช่วยเพ่ือนท าการบ้านวิชานี ้เพ่ือท่ีเพ่ือนจะได้ช่วยเราท าการบ้าน
อีกวิชาหนึง่ ในขัน้นีบ้คุคลจะยอมรับในการมีอยูแ่ละความต้องการของคนอ่ืนๆ ว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญั
เหมือนความต้องการของตนเชน่กนั   
    ระดบัท่ี 2 คือระดบัการยึดแบบแผนตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) การ
กระท าหรือพฤติกรรมท่ีถกูต้องของบคุคลในระดบันีจ้ะเป็นไปตามการตดัสินท่ีคล้อยตามกฎเกณฑ์
ท่ีมีการก าหนดไว้ เช่น ความคาดหวังของครอบครัว กฎระเบียบของสถาบันการศึกษา หรือความ
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คาดหวังจากกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ เป็นขัน้ท่ีบุคคลท าความเข้าใจถึงมาตรฐานของการกระท า 
วา่สิ่งใดดี หรือสิ่งใดไมดี่ จนสามารถก าหนดมาตรฐานการกระท าของตนเองได้ แบง่เป็น 2 ขัน้ ดงันี ้
     ขัน้ท่ี 3 ขัน้การเห็นพ้องกันระหว่างบุคคลหรือการปฏิบตัิตวัแบบ “เด็กดี” 
(Interpersonal Concordance or “Good Boy-Nice Girl Orientation” การกระท าหรือพฤติกรรม
ของบุคคลในขัน้นี ้จะเป็นไปตามความคาดหวงัเพ่ือให้มีบทบาทของความเป็น “คนดีท่ีน่ารัก” ใน
ทัศนะหรือความคาดหวังจากบุคคลอ่ืน ทัง้นี เ้พ่ือให้ได้รับการยอมรับหรือยกย่อง ส่วนใหญ่แล้ว
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาเหล่านัน้จะเป็นไปตามความคาดหวังหรือมาตรฐานจากบิดา มารดา 
ครอบครัว และกลุ่มเพ่ือน รวมทัง้การไม่กระท าผิดเพราะไม่ต้องการให้คนเหล่านัน้รู้สึกไม่ดี บคุคล
ในขัน้นีเ้ร่ิมมีความคดิในรูปแบบความเป็นคนดีของตนเอง ว่าต้องป็นอย่างไร ซึ่งถ้าเราเป็นผู้ อ่ืนเรา
ก็ต้องการได้รับการปฏิบตัท่ีิดีเชน่เดียวกนั 
     ขัน้ท่ี 4 ขัน้รักษาระบบสงัคม (Society Maintaining Orientation) การกระท า
หรือพฤติกรรมของบุคคลในขัน้นี ้เป็นการยอมรับในอ านาจท่ีไม่ได้มาจากตัวบุคคล แต่ให้
ความส าคญักับกฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ รวมถึงการรักษาระเบียบทางสงัคมท่ีมีอยู่ การประพฤติตาม
บทบาทและหน้าท่ีท่ีถูกก าหนดไว้ ถือเป็นการกระท าท่ีมีคณุค่า เหตผุลหนึ่งของการกระท าในสิ่งท่ี
ถกูต้องคือการรักษาสวสัดภิาพโดยรวมของกลุม่หรือสงัคมนัน้ เพ่ือให้ระบบโดยรวมด ารงอยูไ่ด้  
    ระดบัท่ี 3 คือ ระดบัเหนือกฎเกณฑ์ (Post-Conventional Level) หรือระดบัท่ี 
มีจริยธรรมด้วยวิจารณญาณของตนเอง ในขัน้ตอนนีบุ้คคลจะให้นิยามคณุค่าและหลกัจริยธรรม
ของตนเองขึน้อย่างเป็นอิสระจากอ านาจของกลุ่มหรือสงัคม ถือเป็นคณุธรรมจริยธรรมในระดบัสงู 
การตดัสินใจในการกระท าบางอย่างอาจขดัแย้งต่อมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับของสงัคม แต่จะใช้
การตดัสินใจด้วยการคดิหาเหตผุลด้วยมาตรฐานการคิดของตนเอง แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ ดงันี ้
      ขัน้ท่ี 5 ขัน้สญัญาสงัคมหรือหลกัการอตัถประโยชน์ (Social Contract or 
Utility Orientation) การกระท าหรือพฤติกรรมของบุคคลในขัน้นีเ้ป็นการตดัสินใจตามนิยามใน
รูปแบบสิทธิของบุคคลโดยเท่าเทียม รวมไปถึงกฎหมายบ้านเมืองและการยอมรับในความเป็น
ประชาธิปไตย ตามหลักการพิจารณาท่ีผ่านการตรวจสอบและได้รับการยอมรับว่าเป็น  
ความปรารถนาหรือประโยชน์ของสงัคมโดยรวม มีการพิจารณาความถูกต้องโดยมองถึงค่านิยม
เฉพาะตวับุคคล สิทธิเฉพาะตวับุคคล สถานการณ์และกฎเกณฑ์ท่ีมีเหตผุลเป็นท่ียอมรับของคน
สว่นใหญ่ในสงัคม ในขัน้นีบ้คุคลพงึจะกระท าตามหน้าท่ีของตน หมายถึง กระท าตามท่ีตกลงไว้กบั
บุคคลหรือกลุ่มสงัคม มีความเคารพในตนเองและต้องการให้ผู้ อ่ืนเคารพตน ขัน้นีบุ้คคลจะมีอุดมคติ
หรือคณุธรรมประจ าใจตนเอง และปฏิบตัิตามท่ีได้เคยสญัญาไว้กับผู้ อ่ืน ไม่พยายามลิดรอนสิทธิ
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ของผู้ อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั และในพฒันาการทางจริยธรรมระดบันีเ้องท่ี
เป็นเร่ืองของความซ่ือตรง (Integrity) เพราะบคุคลจะรับเอาความคิดเห็นท่ีค านึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมไม่ใช่เฉพาะส่วนตน ยึดถือและปฏิบัติตามความความถูกต้องนัน้อย่างมั่นคง โดยไม่
หวัน่ไหวต่อสิ่งท่ีจะมากระทบ ปฏิบตัิตามค าสัญญา เป็นผู้ มีอุดมคติประจ าใจ มีความละอายใน
การกระท าหรือการคดิในสิ่งท่ีผิด 
     ขัน้ท่ี 6 ขัน้หล ักการค ุณธรรมสากล (Universal Ethical Principle 
Orientation) การกระท าหรือพฤติกรรมของบคุคลในขัน้นีเ้ป็นการยึดหลกัจริยธรรมท่ีมีเหตผุลและ  
มีความเป็นสากล หลักการในขัน้นีมี้ลกัษณะเป็นนามธรรมและยึดหลกัของมโนธรรมท่ียึดมัน่ใน
ความถกูต้อง ละอายและเกรงกลวัตอ่บาป รักษาความยตุิธรรม ปฏิบตัติอ่กนัอย่างเท่าเทียมในสิทธิ
และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จะเห็นได้ว่าเป้าหมายท่ีแท้จริงของการยึดถือกฎระเบียบต่าง ๆ 
คือ การค านงึถึงความผาสกุของมนษุย์นัน่เอง ในขัน้นีบ้คุคลจะมีความเข้าใจในคา่นิยม คณุคา่ทาง
จริยธรรมและหลกัเกณฑ์ท่ีจะน าไปใช้ โดยพิจารณาเลือกใช้กบัสภาพการณ์ท่ีแตกตา่งกนัได้อย่าง
เหมาะสม ค านงึถึงความถกูต้องอยา่งลกึซึง้กว้างขวาง มีเหตมีุผล ไม่ยึดหลกักฎเกณฑ์หรือคา่นิยม
ท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะกลุ่ม บุคคลจะรับเอาความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่เฉพาะ  
ส่วนตน ยึดถือและปฏิบัติตามความความถูกต้องนัน้อย่างมั่นคง เป็นผู้ มีอุดมคติประจ าใจ  
มีความละอายในการท าหรือคดิในสิ่งท่ีผิด ถึงแม้มีโอกาสท่ีจะท าผิดก็ไมเ่ลือกท่ีจะกระท าในสิ่งนัน้ๆ 
พฒันาการทางจริยธรรมในขัน้นีจ้ะพบในวยัผู้ ใหญ่ท่ีมีความเจริญทางสติปัญญา มีประสบการณ์และ
ความรู้อยา่งกว้างขวางเก่ียวกบัสงัคมวฒันธรรมโลก ซึง่คนจ านวนไมม่ากนกัจะมีพฒันาการถึงขัน้นี ้
   นอกจากนีโ้คลเบิร์กยังพบความสัมพันธ์ระหว่างการมีจริยธรรมของบุคคลกับ
คณุลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีบุคคลพึงมี ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัสติปัญญากับระดบัจริยธรรม 
และความสมัพนัธ์ของระดบัจริยธรรมในบคุคลกบัความสามารถในการรอคอยเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ี
ดีกว่าในอนาคต โดยเรียกผู้ มีลักษณะแบบนีว้่า ผู้ มีลักษณะมุ่งอนาคต โคลเบิร์กยงัได้ระบุไว้ว่า
บคุคลท่ีมีจริยธรรมในระดบัสงู จะเป็นผู้ มีความสามารถในการควบคมุอารมณ์และการแสดงออก
ของตนเอง รวมทัง้มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงกว่าผู้ ท่ีมีจริยธรรมอยู่ในระดบัต ่า ซึ่งสามารถ
มองเห็นได้ผ่านลกัษณะการให้เหตผุลเชิงจริยธรรม ซึ่งโคลเบิร์กยงัเช่ืออีกว่า ระดบัจริยธรรมของ
มนุษย์มีพัฒนาการเป็นไปตามระดับวุฒิภาวะของบุคคล เน่ืองจากกระบวนการทางปัญญา 
ไม่สามารถเกิดขึน้ได้จากการท่องบ่นหรือสั่งสอน แต่เกิดขึน้ได้จากการเรียนรู้และใช้สติปัญญา 
ในการไตร่ตรอง 
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  1.2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
   ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเป็นการน าหลักการเสริมแรงและหลักการเช่ือมโยง 
มาอธิบายวิธีการท่ีบุคคลได้รับอิทธิพลจากสังคม ผู้พัฒนาทฤษฎีนี ้คือ อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert 
Bandura) นักจิตวิทยาชาวแคนาดา ผู้ เป็นบุคคลส าคัญของกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิง 
พทุธิปัญญา (Cognition-Social Learning Theory) ท่ีมีแนวคิดว่าการสร้างคา่นิยมและจริยธรรมของ
บคุคลเกิดได้จากการเรียนรู้และลอกเลียนแบบ ผ่านการสงัเกต (Observational Learning) จดจ า
ตวัแบบ (Modeling) หรือเลียนแบบพฤติกรรมของบคุคลในสภาพแวดล้อมท่ีตนปฏิสมัพนัธ์ด้วย  
และมีผลอยา่งมากตอ่การถ่ายทอดพฤติกรรมนัน้มากกว่าแค่การเรียนรู้จากการสัง่สอน ซึ่งตวัแบบ
มีทัง้ตวัแบบท่ีมีชีวิต (Live Model) ตวัแบบท่ีไม่มีชีวิต (Non-live Model) หรือตวัแบบสญัลกัษณ์  
(Symbol) เชน่ ตวัแบบจากภาพยนตร์ รูปภาพ หนงัสือ รวมทัง้ค าบอกเล่าด้วยค าพดูหรือตวัหนงัสือ
ก็เป็นตวัแบบได้เช่นกนั ซึ่งการเรียนรู้ด้วยการสงักตหรือเลียนแบบมี 2 ขัน้ คือ ขัน้ท่ี 1 ขัน้การได้รับ
มาซึ่งการเรียนรู้ (Acquisition)ท่ีมีผลให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้ และขัน้ท่ี 2 ขัน้ของการกระท า 
(Performance) ซี่ งบุคคลเม่ือเกิดการเรียนรู้แล้วจะสามารถแสดงออกทางการกระท าหรือไม่ก็ได้ 
เชน่ นกัศกึษาอาจจะเรียนรู้วิธีการในการทจุริตการสอบหรือวิธีการท่ีจะท าสิ่งท่ีเป็นความไม่ซ่ือตรง
ทางการศึกษา แต่เม่ือถึงเวลาสอบจริง นักศึกษาอาจจะไม่แสดงพฤติกรรมทุจริตเช่นนัน้ก็ได้  
โดยพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกนัน้ขึน้อยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล อาจสรุปเก่ียวกับ
พฤติกรรมด้านจริยธรรมของมนุษย์ได้ว่า การท่ีมนุษย์แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมนัน้เพ่ือให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางสังคมมากกว่าท่ีจะเกิดขึน้เน่ืองจากความคิดตามกระบวนการทาง
ปัญญา ซึง่พฤตกิรรมท่ีเกิดนัน้ต้องการได้รับการตอบสนองด้วยการยอมรับหรือได้ผลตอบแทนจาก
สังคม ซึ่งปทัสถานทางจริยธรรมจะถูกเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมทางสังคมท่ีได้รับผ่านตวัเสริมแรง  
ทัง้ทางบวกและทางลบ รวมทัง้ผา่นตวัแบบทางพฤตกิรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่บคุคลนัน้ 

   แบนดรูา (Feist & Feist, 2006, pp. 471-472) ได้อธิบายกระบวนส าคญัในการ
เรียนรู้โดยการสงัเกต หรือการเรียนรู้จากตวัแบบวา่ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดงันี ้
    1. กระบวนการใสใ่จ (Attention) กระบวนการนีถื้อว่าความใส่ใจของบคุคลเป็น  
สิ่งส าคญัมาก ถ้าบคุคลไมใ่ห้ความสนใจในการเรียนรู้ การสงัเกต หรือการเลียนแบบ พฤติกรรมนัน้ ๆ 
ก็จะไมเ่กิดขึน้  
    2. กระบวนการจดจ า (Retention process) กระบวนการนีอ้ธิบายได้ว่าเม่ือบคุคล
ให้ความใส่ใจหรือมีความสามารถในการเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบได้ บุคคลก็จะ
บนัทึกสิ่งท่ีตนสังเกตจากตัวแบบไว้ในความทรงจ าระยะยาว โดยเฉพาะผู้สังเกตท่ีสามารถอธิบาย
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พฤติกรรมหรือการกระท าของต้นแบบได้ด้วยรหสัค าพูดหรือถ้อยค า (Verbal coding) หรือ สามารถ
สร้างภาพต้นแบบเป็นภาพในใจ (Visual imagery) ได้ ก็จะสามารถแสดงพฤติกรรม ท่ีเป็น 
การเลียนแบบตัวแบบนัน้ได้ในระยะยาว และถ้าบุคคลได้เห็นพฤติกรรมท่ีต้องการสังเกตซ า้ ๆ  
ก็จะชว่ยให้ความทรงจ านัน้ดียิ่งขึน้ 
    3. กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือน (Reproduction process) คือการท่ีบคุคล
แปรสภาพ (Transform) รหสัภาพในจินตนาการ (Visual Imagery) หรือ รหสัถ้อยค า (Verbal Coding) 
ท่ีสร้างไว้หลังจากการได้เห็นพฤติกรรมตัวแบบ แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นการแสดงพฤติกรรมท่ี
เหมือนกับตวัแบบ ปัจจยัส าคญัท่ีเอือ้ให้เกิดพฤติกรรมในขัน้นีคื้อความพร้อมของบุคคล  ได้แก่ 
ความพร้อมด้านร่างกายและทกัษะท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการเลียนแบบพฤตกิรรมนัน้  
    4. กระบวนการจงูใจ (Motivation Process) คือการท่ีบคุคลแสดงพฤติกรรม
เหมือนตวัแบบท่ีได้สังเกตไว้ เน่ืองจากมีความคาดหวังว่าการแสดงพฤติกรรมเลียนแบบนัน้จะ
น ามาซึ่งความพึงพอใจให้กับตนเอง เช่น ถ้าแสดงพฤติกรรมนัน้แล้วได้รับการช่ืนชม ได้รับความ
สนใจ หรือได้รับการยอมรับ รวมถึงการท่ีพิจารณาได้ว่าการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบจะ
สามารถหลีกเล่ียงปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ได้ สิ่งเหล่านัน้ถือเป็นแรงจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ี  
เป็นท่ีต้องการให้เพิ่มมากขึน้ 
 1.3 องค์ประกอบของความซ่ือตรงทางการศึกษา 
  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย  มีผู้ ใ ห้แนวคิด เ ก่ียวกับอง ค์ประกอบของ 
ความซ่ือตรงทางการศกึษา (Academic Integrity) เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีหนึ่งให้แนวคิดเก่ียวกบั
ความหมายและองค์ประกอบของความซ่ือตรง ( Integrity) กลุ่มท่ีสองให้แนวคิดเก่ียวกับ
ความหมายของพฤติกรรมความซ่ือสัตย์ทางการศึกษา ท่ีแสดงให้เห็นถึงจริยธรรมส่วนบุคคล 
ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ของความซ่ือตรงทางการศกึษา ดงันี ้
  การให้ความหมายและองค์ประกอบของความซ่ือตรง 
   ศูนย์ความซื่อตรงทางการศึกษานานาชาติ  (ICAI.2013, pp. 18-29) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของความซ่ือตรงทางการศกึษาวา่ เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัคา่นิยมพืน้ฐาน 6 ประการ ได้แก่ 
   1. ความซ่ือสตัย์ (Honesty) ถือเป็นพืน้ฐานส าคญัของการสอน การเรียนรู้ การวิจยั 
และการให้บริการต่าง ๆ  เพราะความไม่ซ่ือสัตย์เป็นการท าลายช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา  
และลดระดบัคณุคา่ท่ีสถาบนัพงึจะมี 
   2. ความเช่ือถือไว้วางใจ (Trust) เป็นพืน้ฐานส าคญัของงานด้านการศึกษาเพราะ
ความเช่ือถือไว้วางใจเป็นพืน้ฐานท่ีดีส าหรับบคุคลในการสร้างสรรสิ่งใหม่ และก้าวไปสู่อนาคตท่ีดี
ได้อยา่งมัน่ใจ 
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   3. ความยตุิธรรม (Fairness) เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างสงัคมแห่งคณุธรรมซึ่ง
องค์ประกอบส าคญัของความยตุิธรรมยงัรวมไปถึงสิ่งท่ีคาดหวงัว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตท่ีสามารถ
ท านายผลลพัธ์ได้ โปร่งใส ชดัเจน และสมเหตสุมผล 
   4. ความเคารพ (Respect) หมายถึงการเผชิญหน้ากบัเร่ืองท้าทายด้วยความซ่ือสตัย์
และให้ความเคารพในบคุคลอ่ืน 
   5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึงความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองได้อย่างถกูต้อง และความรับผิดชอบท่ีมีตอ่บุคคลอ่ืน ในการท าหน้าท่ีเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิด
การประพฤตผิิดของบคุคลอ่ืนเกิดขึน้ 
   6. ความกล้า (Courage) เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีจะช่วยให้บคุคลมีความมุ่งมัน่ 
ท่ีจะรักษาความซ่ือสตัย์ให้คงอยู ่ถึงแม้วา่การกระท าบางสิ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมา แตผู่้ มี
ความกล้าหาญจะไมเ่กรงกลวัและจะปฏิบตัติามกฎเกณฑ์อยา่งเช่ือมัน่ 
  ดนัน์ (Dunn, 2009, pp. 102-125) ให้ความหมายของความซ่ือตรงว่าเป็นเร่ืองของ
โครงสร้างแบบองค์รวมท่ีต้องให้ความส าคญักับพฤติกรรมท่ีถูกต้องตามศีลธรรมเป็นอนัดบัแรก 
และต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างค่านิยมทางศีลธรรม กับค่านิยมทางสังคมท่ีมีเร่ื องของ
ศีลธรรมมาเก่ียวข้องด้วย โดยแบง่เป็น 2 องค์ประกอบ ดงันี ้  
   1. จริยธรรมส่วนบุคคล (morality) คือ การมีความเข้าใจในเร่ืองของจริยธรรม การให้
ความเคารพในบคุคลอ่ืน มีความยตุธิรรมและซ่ือสตัย์สจุริต  
   2. การยึดมั่นในการกระท าและค าพูด (consistency) คือ การพูดและปฏิบตัิไป
ในแนวทางเดียวกนั มีความมัน่คงและยดึถือในความถกูต้องนัน้ 
  คาร์เตอร์ (Carter, 1998, p. 23, as cited in Ianinska, Silvana, & Garcia-Zamour, 
2006, p. 13) กลา่ววา่ มี 3 องค์ประกอบท่ีจ าเป็นส าหรับการมีความซ่ือตรง (Integrity) คือ 
   1. มองเห็นได้อย่างชดัเจนว่าสิ่งใดคือถกูสิ่งใดคือผิด โดยพิจารณาตามแนวทาง             
คณุธรรมจริยธรรม 
   2. ปฏิบตัิตนในสิ่งท่ีพิจารณาและเห็นได้ชดัเจนนัน้  
   3. กลา่วได้อยา่งเปิดเผยในสิ่งท่ีกระท า ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของความถกูต้อง ในสิ่งท่ี        
พิจารณาและมองเห็นได้อยา่งชดัเจน 
  มอร์แมนและคนอ่ืน ๆ (Moorman et al., 2012, pp. 383-398) ได้ศึกษาเร่ืองการวัด
ประเมินพฤตกิรรมความซ่ือตรงของผู้น า โดยก าหนดองค์ประกอบของความซ่ือตรงตามแนวคิดของ 
ดนัน์ (Dunn) ไว้ 2 องค์ประกอบ คือ  
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   1. การรับรู้ด้านจริยธรรม (perceived morality) หมายถึงการกระท าในสิ่งท่ีดี      
และถกูต้องเป็นมาตรฐานตามหลกัจริยธรรมท่ีสอดคล้องกบัคา่นิยมทางสงัคม 
   2. การรับรู้ด้วยการยึดมั่นอย่างสอดคล้องในการกระท าและค าพูด (perceived       
consistency) หมายถึงการประกาศและแสดงออกอย่างชดัเจนในสิ่งดีงามท่ียึดถือและปฏิบตัิใน  
ทกุชว่งเวลาและในทกุบริบทท่ีเปล่ียนแปรไป 
  บาร์นาร์ด และคนอ่ืน ๆ (Barnard et al., 2008, pp. 42-44) ได้กล่าวถึงคณุลกัษณะด้าน
ความซ่ือตรงวา่ ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบั 2 องค์ประกอบ คือ  
   1. ความเข้าใจในด้านจริยธรรม (moral compass) หมายถึงการให้ความเคารพ  
และเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน โดยใช้ชีวิตอยา่งมีความหมายและมีเป้าหมาย ควบคมุตนเองได้จากภายใน 
มองโลกในแง่ดีและมีความกระตือรือร้น  
   2. แรงขบัภายในตนเอง (inner drive) หมายถึง ความรู้สึกภายใน ท่ีส่งเสริมและ 
เช่ือมโยงระหวา่งความมุง่มาดปราถนา ความต้องการและเป้าหมายของบคุคล  
  มสัเชนก้า (Musschenga, 2001, pp. 219-235) ได้กล่าวถึงความซ่ือตรงว่าเป็นการ
เช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบคือ  
   1. ความซ่ือตรงในตวับุคคล (personal integrity) หมายถึง คณุลักษณะในตวั    
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัคา่นิยมท่ีได้รับการสัง่สมและแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรม 
   2. ความซ่ือตรงในด้านจริยธรรม (moral integrity) หมายถึงคณุลกัษณะต่าง ๆ                             
ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ทางจริยธรรม ท่ีมีการใช้ร่วมกนัในสงัคม โดยยดึถือปฏิบตัิอย่างชดัเจน แม้ว่าบริบท
จะเปล่ียนไป 
  ไซมอนส์  (Simons, 2002, pp. 13-35) ไ ด้ก าหนดองค์ประกอบของพฤติกรรมด้าน
ความซ่ือตรงวา่ต้องประกอบด้วยพฤติกรรมท่ีส่งเสริมกนัในเร่ืองของพฤติกรรมและค าพดู กล่าวคือ
ต้องมีความสอดคล้องกนัในสิ่งท่ีพดูและการกระท าภายหลงัจากการพดูนัน้ๆ 
  โคลด์ (Cloud, 2006, p. 31) ได้กล่าวถึงความซ่ือตรงว่า ต้องประกอบไปด้วยความยึดมัน่
ในการกระท าและค าพูด (Consistency) ท่ีด าเนินอยู่ในสภาพการณ์ทัง้หมด และด าเนินไปอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยไมบ่กพร่องและปราศจากความไม่ดีทัง้ปวง 
  เบคเกอร์ (Becker, 1998, pp. 154-161) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความซ่ือตรงว่า
เป็นเร่ืองของการกระท าและค าพูด ท่ีต้องแสดงออกอย่างสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นวิธีการท่ีบุคคลจะ
ผสมผสานคา่นิยมท่ีเช่ือถือไปสูค่า่นิยมท่ีมีการปฏิบตัจิริง 
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  สมสิทธ์ อสัดรนิธี และ กาญจนา ภูครองนาค (2560, น. 235) ได้ศึกษาความหมาย
และแนวทางของความซ่ือตรง ด้วยการวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้องและการสมัภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ให้ข้อมลูหลกั พบวา่สามารถแยกแยะความหมายและทา่ทีของความซ่ือตรงได้เป็น 3 มิต ิดงันี ้
   1. ความซ่ือตรงท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะภายในของบคุคล หมายถึง ลกัษณะ                     
ภายในบุคคลท่ีมีความเป็นนามธรรม ได้แก่ ความจริงแท้และกล้าเผชิญกับความเป็นไปทัง้หมด 
การเข้าใจและเข้าถึงความหมายแห่งความเป็นนตนเอง การคิดและรู้สึกจากแก่นแท้ของความคิด 
การมีพลงัชีวิตท่ีสร้างสรรค์และชดัเจนในเป้าหมายของตนเอง เป็นคณุลกัษณะท่ีพฒันาตามระดบั
จิตส านกึของการรู้คดิและตดัสินใจเชิงศีลธรรม รวมทัง้การมีหิริโอตปัปะ สมัมาทิฐิ และความจริงใจ  
   2. ความซ่ือตรงท่ีเก่ียวข้องกบัปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและหมู่คณะ หมายถึง               
ท่าทีพฤติกรรมท่ีมีต่อคนใกล้ชิด ได้แก่ การมีสจัจะ กระท าในสิ่งท่ีตรงกับใจ ความคิด ความรู้สึก 
และความเข้าใจ ด าเนินชีวิตด้วยความมีสติ ปราศจากความเครียด ความกลัว และการสับสน   
ไม่ท าในสิ่งทุจริต ท าหน้าท่ีอย่างซ่ือตรงด้วยความรับผิดชอบ และสุจริต ท าตามหลกัการท่ีดีงาม 
และเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม 
   3. ความซ่ือตรงท่ีเก่ียวข้องกบัท่าทีต่อสังคม วฒันธรรม และประเทศชาติ หมายถึง 
ท่าทีพฤติกรรมท่ีมีต่อสงัคมวงกว้าง ได้แก่ วิถีชุมชนท่ีมีศีลธรรม มีความโปร่งใส ประพฤติปฏิบตัิ
ตามกฎหมายด้วยความร่วมมือจากทกุภาคส่วน มีภาวะผู้น าท่ีรักษาไว้ซึ่งคณุธรรม จริยธรรม และ
ค านงึถึงผลประโยชน์ของบ้านเมือง 
  จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวคิดและองค์ประกอบท่ีส าคญัของความซ่ือตรง
ทางการศกึษาสรุปได้ว่าองค์ประกอบของความซ่ือตรงทางการศกึษามี 2 องค์ประกอบส าคญัคือ 
องค์ประกอบท่ีหนึง่ จริยธรรมสว่นบคุคลบคุคล (Morality) หมายถึง ความซ่ือสตัย์ท่ีบคุคลจะต้องมี
และด ารงไว้ด้วยการกระท าทัง้ตอ่ตนเองและตอ่ผู้ อ่ืน  ด้วยความยึดมัน่ไม่เปล่ียนแปลงในทกุบริบท 
ทุกบทบาทและทุกช่วงเวลา และองค์ประกอบท่ีสองคือ ความยึดมั่นในการกระท าและค าพูด 
(Consistency) หมายถึง ลกัษณะอย่างหนึ่งของผู้ มีความซ่ือตรงท่ีสมัพนัธ์กับบคุคลรอบข้างและ
สงัคม เพราะเม่ือบุคคลพิจารณาแล้วว่าสิ่งใดเป็นสิ่งถูกต้อง ก็จะประพฤติปฏิบตัิตวัตามสิ่งท่ีตน 
คดิวา่ถกูต้อง และบอกกลา่วแก่ผู้ อ่ืนได้อยา่งเปิดเผยถึงความตัง้ใจในการปฏิบตัิของตน และเพ่ือให้
เกิดความชดัเจนผู้วิจยัจงึได้น าข้อมลูมาสรุปในตาราง ดงัรายละเอียดตาราง 1 
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  จากการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวกับความซ่ือตรงทางการศกึษาร่วมกับผลการอภิปราย
กลุม่ร่วมกบักลุม่นกัศกึษา ผู้บริหาร และคณาจารย์ท่ีปฎิบตัิงานและให้ความสนใจด้านการพฒันา
นกัศกึษา พบวา่ มีการให้ความหมายของความซ่ือตรงทางการศกึษาในแนวทางท่ีคล้ายคลึงกนัคือ 
เป็นเร่ืองของพฤตกิรรมด้านการศกึษาท่ีถกูต้องตามกฎระเบียบและจริยธรรม ส าหรับองค์ประกอบ
และตวัชีว้ัดของความซ่ือตรงทางการศึกษา จากการอภิปรายกลุ่มพบว่า  การท่ีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจะเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของตนได้ นกัศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนกัได้ถึงความส าคญัของการแสดงพฤตกิรรมท่ีเป็นความซ่ือตรงทางการศกึษา และเลือก
แสดงพฤติกรรมตอ่สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถกูต้อง โดยมีองค์ประกอบส าคญัท่ีสามารถน าไป
พฒันาให้เกิดการเปล่ียนแปลงและสามารถน าไปใช้ศกึษาความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรีในการศกึษาเชิงปริมาณระยะท่ี 1 ได้ จ านวน 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 
จ านวน 12 ตวัชีว้ดั ได้แก่ องค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม ประกอบด้วยตวัชีว้ดัจริยธรรมด้าน
ความซ่ือสัตย์ และ หิริโอตปัปะ องค์ประกอบค่านิยมทางสังคม ประกอบด้วย การปฏิบตัิตาม
ระเบียบ การยึดมัน่ในความถูกต้อง ความรับผิดชอบ และจิตส านึกท่ีดี องค์ประกอบคณุลกัษณะ
ส่วนบคุคล ประกอบด้วย  การพึ่งตนเอง  ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต  
การไมด่ดูาย ความกล้า และ การส่ือสารท่ีดี  
  ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาแนวคิดของดนัน์ (Dunn, 2009) ท่ีมองว่าความซ่ือตรง
เป็นโครงสร้างแบบองค์รวม ท่ีต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างค่านิยมทางศีลธรรม กับค่านิยม
ทางสงัคม โดยศกึษาร่วมกบัแนวคิดของศนูย์ความซ่ือตรงทางการศกึษานานาชาติ (ICIA, 2013)  
ท่ีมองว่าบคุคลต้องมีคา่นิยมพืน้ฐาน 6 ประการในตนเอง ได้แก่ ความซ่ือสตัย์ ความเช่ือถือไว้วางใจ 
ความยุติธรรม ความเคารพ ความรับผิดชอบ และ ความกล้า เพ่ือจะรักษาไว้ซึ่งความซ่ือตรงทาง
การศึกษาของตนเอง และผลจากการอภิปรายกลุ่มกับผู้ มีส่วนร่วมในการวิจัย เ ก่ียวกั บ
องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีตามข้างต้น พบว่ามีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันกับแนวคิดของดนัน์ (Dunn, 2009) และแนวคิดของศูนย์
ความซ่ือตรงทางการศกึษานานาชาติ (ICIA, 2013) ผู้ วิจยัจึงได้น าแนวทางนีม้าใช้ในการศึกษา
องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในบริบทสังคมไทย  
และพฒันาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีรายละเอียดดงันี ้
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   1. คา่นิยมทางศีลธรรม (Moral values) หมายถึง การแสดงออกด้านความคิดความรู้สึก 
และพฤตกิรรม ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ในแนวทางท่ีถกูต้อง ดีงาม 
สมควรยดึถือร่วมกนั ประกอบด้วย 2 ด้านยอ่ย ได้แก่ 
    1.1 จริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์  (Honesty) หมายถึง ความประพฤติของ
นักศึกษาในด้านการเรียนการสอบท่ีถูกต้อง เหมาะสม ดีงาม ตรงตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 
ตรงไปตรงมาทัง้ค าพดูและการกระท า ทัง้ตอ่ตนเองและตอ่ผู้ อ่ืน 
    1.2 หิริโอตปัปะ (Hiri–Ottappa) หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษาในการ
ตระหนกัรู้ และแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นความละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าผิดกฎระเบียบหรือ
จริยธรรมอนัดีด้านการศกึษา 
   2. ค่านิยมทางสังคม (Social values) หมายถึง การแสดงออกด้านความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในสิ่งท่ีเหมาะสม มีคุณค่า และเป็นท่ี
ต้องการของสงัคม ประกอบด้วย 4 ด้านยอ่ย ได้แก่ 
    2.1 การปฏิบตัติามระเบียบ (Follow the rules) หมายถึง การประพฤติปฏิบตัิ  
ตวัของนักศึกษาในการเห็นความส าคัญของกฎระเบียบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงทาง  
การศึกษาของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ระเบียบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อบงัคบัวินยันกัศกึษา ระเบียบมหาวิทยาลยัวา่ด้วยการสอบของนกัศกึษา 
    2.2 การยึดมัน่ในความถกูต้อง (Consistency) หมายถึง การประพฤติปฏิบตัิ
ตวัของนกัศกึษา ในการยดึมัน่สิ่งท่ีถกูต้อง แสดงความไมเ่ห็นด้วยกบัผู้กระท าผิดเก่ียวกบัการศกึษา
ทัง้ด้วยการกระท าและค าพูด บอกกล่าวแก่ผู้ อ่ืนอย่างเปิดเผยถึงความตัง้ใจในการปฏิบตัิของตน 
และไมย่อมให้ผู้ อ่ืนประพฤตใินสิ่งท่ีผิดด้วยเชน่กนั 
    2.3 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การประพฤติปฏิบตัิตวัของ 
นกัศึกษาท่ีแสดงถึงความมุ่งมัน่ ตัง้ใจปฏิบตัิหน้าท่ีด้านการเรียน การสอบ และการท างานท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความเอาใจใส่ เ พ่ือให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์สว่นตวัแตเ่พียงอย่างเดียว เคารพตอ่กฎระเบียบทางการศกึษา และยอมรับในผลการ
กระท าของตน 
    2.4 จิตส านึกท่ีดี (Consciousness) หมายถึง การประพฤติปฏิบตัิตวัของ 
นกัศึกษาในการรับรู้ ควบคมุ ก ากับ และตดัสินใจแสดงพฤติกรรมของความพยายามและความ
อดทนในการเรียนการสอบด้วยตนเอง พยายามแก้ไขหรือป้องกนัปัญหาการทจุริตในการเรียนหรือ
การสอบ และเห็นคณุคา่ของความส าเร็จท่ีจะเกิดจากการกระท านัน้ 
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   3. คณุลกัษณะส่วนบุคคล (Personal attributes) หมายถึง คุณสมบตัิท่ีดีของ  
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจ าเป็นตอ่การศกึษา ประกอบด้วย 6 ด้านยอ่ย ได้แก่ 
    3.1 การพึ่งตนเอง (Independent) หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษาใน
การท่ีจะช่วยเหลือตนเองในด้านการเรียนให้ได้มากท่ีสดุโดยไม่เป็นภาระคนอ่ืน เม่ือมีปัญหาด้าน
การเรียน รู้จกัแก้ไขปัญหาด้วยวิธีท่ีถูกต้อง และท างานให้ส าเร็จตามความประสงค์ได้ด้วยตนเอง
อยา่งสจุริต 
    3.2 ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self esteem) หมายถึง ความสามารถในการ
รับรู้เชิงความรู้สึกของนกัศึกษาท่ีมองเห็นว่าตนเองเป็นคนดี เป็นคนมีคณุค่าท่ีไม่กระท าความผิด
เก่ียวกับการเรียน ปฏิบตัิตวัอย่างตรงไปตรงมาในการศึกษาทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั มีจิตใจหนัก
แนน่ไมเ่ห็นแก่ได้ 
    3.3 การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต (Foresight) หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษา
ในการมองเห็นผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต หากมีความซ่ือตรงทางการศึกษา และไม่มี
ความซ่ือตรงทางการศกึษา แล้วหาค าตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือกระท าในสิ่งท่ีถกูต้อง 
    3.4 การไม่ดดูาย (Do something) หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษาใน
การแสดงออกโดยไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ หรือการกระท าท่ีผิดกฎระเบียบหรือจริยธรรมอนัดี
ด้านการศกึษา ด้วยการตกัเตือน ขดัขวาง แจ้งผู้ เก่ียวข้อง 
    3.5 ความกล้า (Courage) หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษาในการเผชิญหน้า
กับความกลัว ความเส่ียงจากการถูกคุกคาม หรือการถูกคดัค้าน โดยการพูดแสดงความรู้สึกท่ี
แท้จริง การแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพ และแสดงการยืนกราน (be persistent) ใน
ความถกูต้องทกุสถานการณ์ 
    3.6 การส่ือสารท่ีดี (Communication) หมายถึง ความสามารถของนักศึกษา  
ในการส่ือสารด้วยภาษาท่ีเหมาะสมเพ่ือยุติการกระท าผิด ได้แก่ การให้ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรม
ทางการศึกษาท่ีถูกต้องตามกฎระเบียบ การโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนกระท าพฤติกรรมทางการศึกษา 
ท่ีถกูต้องตามกฎระเบียบหรือจริยธรรม  
 1.4 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษา 
  คาม คาลด์เวลล์ (Caldwell, 2010, pp. 5-8) ไ ด้ระบุถึงแนวทางในการเสริมสร้าง
ความซ่ือตรงทางการศกึษาของมหาวิทยาลยัด้วยการใช้โมเดล 10 ขัน้ตอน ได้แก่  
   1) ก าหนดวตัถปุระสงค์และภารกิจท่ีชดัเจน ในการสง่เสริมความซ่ือตรงทางการศกึษา 
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   2) ให้คณะด าเนินการจัดการปฐมนิเทศและให้การฝึกอบรมเก่ียวกบัความซ่ือตรง
ทางการศกึษาท่ีนกัศกึษาควรจะมี 
   3) ให้การอธิบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับนโยบายความซ่ือตรงทางการศกึษา ท่ีมีอยู่ใน
มหาวิทยาลยั 
   4) ด าเนินการตามกระบวนการท่ีถกูต้อง แท้จริง เพ่ือแก้ไขเร่ืองการละเมิดตา่ง ๆ  
ท่ีเกิดขึน้ในมหาวิทยาลยั 
   5) การบรรลถุึงความเป็นเจ้าของของนกัศกึษา ซึ่งเป็นเร่ืองของทศันคติและโอกาส 
ท่ีมีตอ่การตดัสินใจท าเร่ืองทจุริตทางการศกึษา 
   6) การเพิ่มพลงัอ านาจภายในของนกัศกึษาในด้านการศกึษาและด้านการปฏิบตัิ
ตามระเบียบวินยัตา่ง ๆ  
   7) การสนทนากบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพ่ือรักษาไว้ซึง่ความซ่ือตรงด้านการศกึษา 
   8) การปรับปรุงหลกัสตูรในรายวิชาจริยธรรมให้มีความสอดคล้องกบัความซ่ือตรง
ทางการศกึษาท่ีต้องการสง่เสริม 
   9) การตรวจสอบการบังคับใช้กฎระเบียบด้านการศกึษา รวมถึงกระบวนการ
บงัคบัใช้และผลลพัธ์ 
   10) การประเมินผลลพัธ์ของการด าเนินการและส่ือสารผลท่ีได้รับให้เป็นท่ีได้ทราบ 
  เซลนา และ เบรซชานิ (Zelna & Bresciani, 2004, p. 90) วางแนวทางของการเสริมสร้าง
ความซ่ือตรงทางการศกึษาในมหาวิทยาลยั ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
   1) น าเสนอเนือ้หาของการสง่เสริมความซ่ือตรงทางการศกึษา 
   2) น าเสนอสถิติการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าความผิดด้านการศกึษา            
ในมหาวิทยาลยั รวมทัง้กระบวนการพิจารณา และบทลงโทษ 
   3) จดัการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ โดยให้ความรู้ข้อมลูรายละเอียดความส าคญั      
ของความซ่ือตรงทางการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัต้องการให้เกิดขึน้ 
   4) สร้างความเปล่ียนแปลงด้วยการน าเสนอโปรแกรมผลงานด้านความซ่ือตรง
ทางการศกึษา รวมทัง้ข้อมลูด้านสถิตแิละปรัชญาทางการศกึษาท่ีเก่ียวข้อง 
   5) การส่งเสริมความซ่ือตรงทางการศกึษาด้วยการน าเสนอข้อมลูตา่ง ๆ ในห้องเรียน 
เช่น โปสเตอร์ส่งเสริมความซ่ือตรง เพ่ือเป็นการตอกย า้นโยบายความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
สถาบนั 
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  สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี และ กาญจนา ภคูรองนาค (2560, น. 236-237) ได้จ าแนกกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีน าไปสูก่ารพฒันาความซ่ือตรง ใน 3 แนวทางหลกั ดงันี ้
   1) กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากภายในตวัผู้ เรียนเอง ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์เพ่ือ
สร้างเหตผุลและความหมายขึน้ในตนเอง การใช้บทบาทสมมติเพ่ือให้เห็นถึงมมุมองท่ีหลากหลาย 
เรียนรู้การปฏิบตัิเพ่ือการมองโลกในมุมมองท่ีเปล่ียนไป ใช้การเจริญสติเพ่ือให้เกิดการตระหนกัรู้
ความคิด อารมณ์ และความรู้สึก เพ่ือการปล่อยวาง และส่งเสริมความรับผิดชอบ การใช้พลัง
ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ การใช้การจดบันทึก เพ่ือเตรียมความพร้อมของจิตใจให้เผชิญกับ 
ทกุสถานการณ์  
   2) กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากครอบครัว โรงเรียน และคนรอบข้าง ได้แก่ การใช้
การอภิปรายเพ่ือให้เกิดการขบคิดและหาค าตอบร่วมกัน การฝึกฝนการส่ือสารเชิงลึก การใช้
ค าถามในเชิงบวกท่ีเปิดกว้าง จริงใจ รวมถึงการแนะน าสัง่สอนหลกัคณุธรรมศีลธรรม และคา่นิยม
ท่ีดีงามโดยผู้ รู้ การใช้แบบอย่างท่ีดีงามเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยการสร้างบรรยากาศของ  
การเรียนรู้ท่ีเตม็ไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ ให้ความเคารพ ไว้วางใจ และยตุธิรรม 
   3) กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากสงัคม วฒันธรรม และประเทศชาติ ได้แก่ การอยู่ใน
สงัคมแวดล้อมท่ีเป็นประชาธิปไตย มีการท างานสังคม งานจิตอาสา และการใช้กฎหมายท่ีเป็น
ธรรม รวมถึงการน้อมน าคา่นิยมท่ีดีงาม มีคณุธรรมความดี และเห็นคณุคา่ของบคุคลท่ีอยูใ่นสงัคม  
  จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการเสริมสร้างความซ่ือตรง
ทางการศึกษา พบว่า แนวทางการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาบริบทแวดล้อม หรือปัจจัย
ภายนอก ด้วยการใช้นโยบาย กฎ ระเบียบ ท่ีเป็นการส่งเสริมแนวคิดเร่ืองความซ่ือตรงในสถาบนั  
การศึกษา แต่การพัฒนาความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในการวิจัย 
ครัง้นี ้ผู้ วิจัยให้ความส าคญักับการเสริมสร้างปัจจัยภายในตวับุคคล ทัง้ในมิติด้านความรู้ความ
เข้าใจ มิติด้านเจตคติ และมิติด้านพฤติกรรม เพ่ือน าไปสู่การเป็นผู้ มีความซ่ือตรงทางการศึกษา
และมีความซ่ือตรงในการด าเนินชีวิต  
 1.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความซ่ือตรงทางการศึกษา 
  1.5.1 งานวิจัยต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับความซ่ือตรงทางการศึกษา 
   ส าหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยั ผู้วิจยัได้ท าการค้นคว้างานวิจยัของตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
   เซลนา และ เบรสเซียเน่ (Zelna & Bresciani, 2004, pp. 72-93) ได้ศึกษา     
ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาในสถาบนัการศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจ 
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ในพฤติกรรม ทศันคติ ความรู้ และการรับรู้ของนกัศึกษาในเร่ืองความซ่ือตรงทางการศึกษา และ 
น าผลจากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความซ่ือตรงทางการศึกษาส าหรับ
นกัศกึษาและอาจารย์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาคือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 780 คน 
ท่ีตอบกลบั E-mail เชิญให้เข้าร่วมการศกึษา และตอบแบบส ารวจทางเว็บไซต์ โดยใช้แบบส ารวจ
ความซ่ือตรงทางการศกึษาท่ีสร้างโดย Donald McCabe และแบบรายงานตนเอง (Self-report)  
6 ด้านคือ การรับรู้พฤติกรรมความซื่อตรงทางการศึกษาของตนเอง ความเข้าใจในพฤติกรรม 
ความซ่ือตรงทางการศกึษาของกลุ่มเพ่ือน ความรู้เร่ืองนโยบายการทจุริตและความรุนแรงของการ
กระท าผิด ความเช่ือและคา่นิยมท่ีใช้ในการพิจารณาเม่ือต้องเผชิญหน้ากบัการทจุริต ข้อมลูส่วนตวั 
และค าถามปลายเปิดเพ่ือถามความความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 
มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างความชดัเจนของการทุจริตและพฤติกรรมของนกัศึกษาในแต่ละ
ระดบัชัน้ และกลุ่มตวัอย่างมีความต้องการท่ีจะรับรู้ถึงนิยามหรือความหมาย เพ่ือใช้ในการท า
ความเข้าใจพฤตกิรรมท่ีเป็นการทจุริตให้ชดัเจน 
   กิซามอร์ สโตน และจาวาฮา (Kisamore, Stone, & Jawahar, 2007, pp. 381-394) 
ได้ศึกษาเร่ืองความซ่ือตรงทางการศึกษา โดยศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและ
ปัจจยัทางสถานการณ์ของความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพ่ือศึกษาตวั
แปรท่ีมีผลต่อการรับรู้และความตัง้ใจในการประพฤติผิด โดยศึกษาตัวแปรอายุ วัฒนธรรม 
ความซ่ือตรง และลกัษณะบคุลิกภาพ โดยกลุ่มตวัอย่างคือนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีสาขาธุรกิจ 
การตลาด และการจดัการในมหาวิทยาลยัรัฐของตะวนัออกกลาง จ านวน 217 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
คือชุดค าถามเก่ียวกับความซ่ือตรงทางการศึกษา และชุดค าถามเพ่ือประเมินบุคลิกภาพของโฮแกน 
(Hogan Personality Inventory) วัดบุคลิกภาพ 7 ด้าน ได้แก่ การปรับตวั ความทะเยอทะยาน 
การเข้าสงัคม ความนา่คบหา ความรอบคอบ ความฉลาด และการประสบความส าเร็จในการเรียน 
ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลคือ อายุ และลกัษณะบุคลิกภาพ ด้านความรอบคอบ และ 
การปรับตวั มีความสมัพนัธ์กบัประเดน็การประพฤตผิิดทางการศกึษา 
   เบสท์ และคนอ่ืน ๆ (Baetz et al., 2011, pp. 217-234) ไ ด้ศึกษาเ ร่ืองการ
ส่งเสริมกิจกรรมในห้องเรียนเร่ืองความซ่ือตรงทางการศึกษาและการประพฤติผิดในบริบทของ
สถาบนัอุดมศกึษาทางธุรกิจ ในรูปแบบของการวิจยัทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ วตัถุประสงค์
ของการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาเร่ืองความซ่ือตรงทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
แคนาดา ประเมินการตอบสนองของนกัศกึษาตอ่วิธีการจดัการเรียนการสอน ประเมินความถ่ีของ
การประพฤตผิิดทางวิชาการ และศกึษาปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่การประพฤติผิดทางวิชาการ กลุ่มตวัอย่างท่ี
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ใช้ในการศกึษาคือนักศึกษาด้านธุรกิจชัน้ปี ท่ี 2-4 จ านวน 412 คน โดยให้นกัศกึษาได้ดเูอกสาร
น าเสนอเร่ืองความซ่ือตรงทางการศกึษา และตอบแบบสอบถามตวัแปรตา่ง ๆ  ได้แก่ อาย ุเพศ ชัน้
ปีท่ีเรียน ทัศนคติท่ีมีต่อเอกสารน าเสนอท่ีได้ดู การให้ความหมายเก่ียวกับความซ่ือตรงทาง
การศึกษา ความส าคญัของประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัความซ่ือตรงทางการศกึษา ความเช่ือเก่ียวกับ
การประพฤติผิดทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย ความเช่ือเร่ืองความร้ายแรงของการทุจริต  
การรายงานพฤติกรรมทุจริตของตนเอง และให้ประเมินความซ่ือสตัย์ของตนเองเก่ียวกบัค าตอบท่ี
ตอบมาทัง้หมด ผลการวิจัยพบว่า การประพฤติผิดทางการศึกษามีจ านวนเพิ่มมากขึน้ มีกลุ่ม
ตวัอย่างเพียง 7.5% ท่ีระบุว่าไม่เคยท าพฤติกรรมทุจริตเลย และยงัพบว่าตวัแปรส่วนบุคคลได้แก่ 
เพศ และ ชัน้ปีท่ีเรียนเป็นปัจจัยในการท านายพฤติกรรมท่ีเป็นความประพฤติผิดทางวิชาการ  
ในด้านวิธีการจดัการเรียนการสอนพบว่า การเรียนการสอนท่ีสอดแทรกความรู้เร่ืองความซ่ือตรง
ทางการศกึษา มีผลตอ่การสง่เสริมพฤตกิรรมทางจริยธรรมในชัน้เรียนระดบัอดุมศกึษา 
   เบอนาดี บานซ์ฮอฟ มาร์ติโน และ ซาวาสต้า (Bernardi, Banzhoff, Martino, & 
Savasta, 2012, pp. 247-263) ได้ศึกษาเร่ืองความท้าทายของความซ่ือตรงทางการศึกษาโดย
ศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวงจรของการโกง วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาอตัราการเติบโตและปัจจยัของ
การทจุริตท่ีมีอยู่ในสถาบนัการศกึษา กลุ่มตวัอย่างคือนกัศกึษาสาขาบริหารธุรกิจจ านวน 195 คน 
จากห้องเรียนวิชาบญัชี 3 สถาบนั ในสหรัฐอเมริกา โดยใช้แบบสอบถามท่ีพฒันาจากแบบสอบถาม
ของเซียเลส และคนอ่ืน ๆ (Sierles; et al, 1980) เร่ืองความตัง้ใจท่ีมีตอ่การทจุริต เพ่ือจะน ามาใช้
ในการท านายพฤติกรรมทุจริตในอนาคต ผลการวิจยัพบว่าการทุจริตการสอบมีความสมัพนัธ์กับ
จ านวนพฤติกรรมการทจุริตท่ีเพิ่มสูงขึน้ และการรับรู้ของนกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมทุจริตเป็นประจ า
พบวา่มีอคตกิบัความพงึพอใจทางสงัคม 
   เชอเรส (Chireshe, 2014, pp. 45-59) ได้ศกึษาเร่ืองความซ่ือสตัย์ทางการศกึษา
โดยศึกษาจากอาจารย์และนกัศึกษาของ Zimbabwe University วตัถปุระสงค์เพ่ือ ศึกษาทศันะ
ของอาจารย์และนักศึกษาในเร่ืองความซ่ือสัตย์ทางการศึกษา โดยให้ความสนใจท่ีรูปแบบวิธี
ปฏิบตัิท่ีเป็นความไม่ซ่ือสตัย์ทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และศึกษาเหตผุลของ
ความไม่ซ่ือสัตย์เพ่ือเป็นแนวทางในการลดพฤติกรรมความไม่ซ่ือสัตย์ท่ีมีอยู่ กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปี 2 และ 3 จ านวน 77 คน และอาจารย์จ านวน 31 คน กลุ่มตวัอย่าง
ท่ีเป็นนักศึกษาเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดเ ก่ียวกับพฤติกรรมความไม่ซ่ือสัตย์ทาง 
การศึกษา และแบบสอบถามปลายเปิดโดยให้เขียนความไม่ซ่ือสัตย์อ่ืน  ๆ ท่ีแตกต่างไปจาก 
ส่วนแรก ให้เหตผุลท่ีต้องมีพฤติกรรมไม่ซ่ือสตัย์ทางการศกึษา และให้ข้อแนะน าว่าต้องท าอย่างไร
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ความไม่ซ่ือสัตย์ทางการศึกษาจึงจะลดลง กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นอาจารย์เก็บข้อมูลโดยให้เขียน
พฤตกิรรมความไม่ซ่ือสตัย์ทางการศกึษาของนกัศกึษาท่ีเคยเห็นในมหาวิทยาลยั และให้เหตผุลว่า
เพราะอะไรนกัศกึษาถึงมีพฤตกิรรมเชน่นัน้ และเสนอแนะวิธีแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ผลการวิจยั
พบว่า เหตผุลท่ีท าให้มีพฤติกรรมไม่ซ่ือสตัย์ทางการศึกษาคือ ความขีเ้กียจ และไม่ได้เตรียมตวัมา
ส าหรับการเรียนหรือการสอบ ส่วนวิธีลดปัญหาความไม่ซ่ือสัตย์ทางการศึกษาคือ  ให้มีโจทย์
การบ้านหรือข้อค าถามในข้อสอบของทกุ ๆ ปีให้แตกตา่งกนั 
   ดิกซ์ อีเมอร่ี และ เบนจามิน (Dix, Emery, & Benjamin, 2014, pp. 179-196) ได้
ศกึษาเร่ืองพนัธะสญัญาท่ีมีตอ่หลกัเกียรติยศ โดยศกึษาผ่านการวิเคราะห์โมเดลความซ่ือตรงทาง
การศกึษา วตัถปุระสงค์เพ่ือทดสอบผลท่ีได้รับ (outcome) ท่ีสมัพนัธ์ตอ่ความซ่ือตรงทางการศกึษา
และการยึดมัน่ในหลกัเกียรติยศในมุมมองของการศึกษา ตามโมเดลความซ่ือตรงทางการศึกษา
และเกณฑ์ปกติของสังคม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจ านวน 276 คน ให้ตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์เร่ืองหลักเกียรติยศของนักศึกษา ในประเด็นของความพึงพอใจ ความเข้าใจ การด าเนินการ
ตามหลกัเกียรติยศ ความประพฤติท่ีส่งเสริมหลกัเกียรติยศ เกณฑ์ปกติท่ีเป็นบรรทดัฐาน การยึด
มัน่ในหลกัเกียรติยศ แบบรายงานตนเองเร่ืองความตัง้ใจในการเสียสละเพ่ือส่วนรวม และความ
ประพฤตใินอดีตท่ีเป็นเร่ืองการสง่เสริมและละเมิดหลกัเกียรติยศ การมีส่วนร่วมในหลกัเกียรติยศท่ี
มี ผลการวิจยัพบวา่โมเดลการยดึมัน่ในหลกัเกียรตยิศมีความสมัพนัธ์กบัผลท่ีได้รับ (outcome) ท่ีดี
ของนักศึกษา ท่ีเป็นการส่งเสริมแนวคิดตามทฤษฎี ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักเกียรติยศ
แสดงให้เห็นผ่านการยึดมัน่ท่ีเช่ือมโยงกันระหว่างตวัแปรโมเดลท่ีใช้และผลท่ีได้รับ ซึ่งโมเดลท่ีใช้
สามารถพยากรณ์พฤตกิรรมการยดึมัน่ในหลกัเกียรตยิศของกลุม่ตวัอยา่งได้อยา่งมีนัยส าคญั  
   สโตน กิซามอร์ จาวาร์ฮาร์ และบอลิน (Stone, Kisamore, Jawahar, & Bolin, 
2014, pp. 251-270) ได้ท าการศกึษาเพ่ือประเมินผลการรับรู้เร่ืองความรุนแรง และประเภทของการ
ประพฤตผิิดความซ่ือตรงทางการศกึษา วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาวิธีการแบง่ประเภทของการละเมิด
ความซ่ือตรงตามระดบัความรุนแรง และศกึษาเร่ืองการกระท าผิดทางการศกึษาว่ามีความสมัพนัธ์
กบัปัจจยัอ่ืนๆ เช่น บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และปัจจยัส่วนบคุคลอ่ืน ๆ อย่างไร โดยท าการศกึษากับ
กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม คือในปีค.ศ. 2009 และ ค.ศ. 2010-2011 ท่ีเป็นนักศึกษาสาขาการตลาด
และการจดัการของมหาวิทยาลยัรัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 517 คน อายเุฉล่ีย 25.53 ปี 
โดยให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เป็นชุดค าถามเก่ียวกบับุคลิกภาพของโฮแกน (Hogan Personality 
Inventory : HPI) และแบบส ารวจเร่ืองความซ่ือตรง ด้านความรุนแรงของการประพฤติผิด ประเภท
ของการทจุริต และการให้เหตผุลท่ีต้องมีส่วนร่วมในการทจุริต แบบสอบถามพฒันาจากการศกึษา
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ของสโตนและคนอ่ืน ๆ (Stone et al., 2009) ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างกลวัเร่ืองการกระท า
ท่ีเป็นการทจุริตมากกว่าท่ีจะวางแผนการทุจริตไว้ล่วงหน้า และมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทัง้ทางทฤษฎีและทางปฏิบตัิระหว่างการวางแผน และความกลวัเร่ืองการทุจริต นกัศึกษาท่ีชัน้ปี
โตกวา่มีแนวโน้มท่ีจะทจุริตมากกวา่ และนกัศกึษาชายมีแนวโน้มท่ีจะทจุริตมากกวา่นกัศกึษาหญิง 
  1.5.2 งานวิจัยในประเทศที่เก่ียวข้องกับความซ่ือตรงทางการศึกษา 
   ส าหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ผู้วิจยัได้ท าการค้นคว้างานวิจยัในประเทศพบว่า ยงัไม่มีผู้ท าการวิจยัเร่ืองความซ่ือตรง
ทางการศกึษา แตมี่ผู้ท าการวิจยัในตวัแปรท่ีใกล้เคียงกนัคือ ความซ่ือสตัย์ทางวิชาการ (Academic 
Honesty) ดงันี ้
   สชุาดา กรเพชรปาณี (2549, น. 143-146) ได้ท าการศกึษาเร่ืองความไม่ซ่ือสตัย์
ทางวิชาการของนกัศกึษามหาวิทยาลยั วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาลกัษณะและความถ่ีของพฤติกรรม
ท่ีเป็นความไม่ซ่ือสัตย์ทางการศึกษา เปรียบเทียบความแตกต่างและวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างเพศ ชัน้ปี สาขาวิชา และคะแนนเฉล่ียสะสมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความไม่ซ่ือสัตย์ทาง
วิชาการ ท าการวิจยักบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 583 คน โดยให้ตอบ
แบบรายงานตนเองเร่ืองพฤติกรรมความไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการ  และแบบสอบถามปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องได้แก่ ข้อมูลทัว่ไป เจตคติต่อพฤติกรรมไม่ซ่ือสตัย์ทางวิชาการ การคล้อยตามกลุ่มเพ่ือน 
การรับรู้ความสามารถในการควบคมุพฤตกิรรม และความตัง้ใจกระท าความไมซ่ื่อสตัย์ทางวิชาการ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาสร้างขึน้ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน (Theory of Planned 
Behavior) ของไอจเซน (Ajzen. 2002) โดยปรับปรุงจากแบบสอบถามของนลินี สุวรรณโชต ิ
(2548) ผลการศกึษาพบวา่นกัศกึษาร้อยละ 97 เคยกระท าพฤติกรรม ท่ีเ ป็นความไม่ซื่อสัตย์  
ทางวิชาการ และพฤติกรรมท่ีท ามากเป็นอันดับแรกคือการลอกแบบฝึกหัด  หรือให้เพ่ือนลอก
แบบฝึกหัด รองลงมาคือการทุจริตการสอบ การเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือสร้างข้อมูลเท็จ และ  
การลอกงานของผู้ อ่ืนหรือน าข้อมูลมาใช้โดยไม่อ้างอิง  ตามล าดับ ผลของการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมความไม่ซ่ือสัตย์ ทางวิชาการระหว่างกลุ่มพบว่า นักศึกษาชายมีแนวโน้มท่ีจะท า
พฤติกรรมไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการมากกว่านักศึกษาหญิง และส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  
มีผลการศกึษาท่ีมีความแตกตา่งกนัอยา่งไมช่ดัเจน   
   สชุาดา กรเพชรปาณี (2550, น. 97-113) ไ ด้ศึกษาเ ร่ืองปัจจัย ท่ีมีอิทธิพลตอ่
ความไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความไม่ซ่ือสตัย์ทางวิชาการ ตวัแปรของ
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โมเดลประกอบด้วย เจตคตติอ่พฤติกรรมไม่ซ่ือสตัย์ทางวิชาการ การคล้อยตามกลุ่มเพ่ือน การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความตัง้ใจกระท าความไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการ  
โดยท าการศกึษากบักลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 1,224 คน  
ผลการศกึษาพบวา่ โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ และตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาได้แก่ ความตัง้ใจท่ีจะกระท าพฤติกรรม 
ความไมซ่ื่อสตัย์ทางวิชาการ และการคล้อยตามกลุม่เพ่ือน 
   นฤดี สมิทธ์ิปรีชา (2554, น. 26-65) ไ ด้ศึกษาพฤติกรรมความไม่ซ่ือสตัย์ทาง
วิชาการของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาลกัษณะ
พฤตกิรรมความไมซ่ื่อสตัย์ทางวิชาการ เปรียบเทียบพฤติกรรมความไม่ซ่ือสตัย์ทางวิชาการจ าแนก
ตามเพศ คณะท่ีศึกษา และคะแนนเฉล่ียสะสม และเพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร
สถานการณ์ จิตลกัษณะเดมิของบคุคล จิตลกัษณะตามสถานการณ์ กบัพฤติกรรมความไม่ซ่ือสตัย์
ทางวิชาการ  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 562 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมความไม่ซ่ือสตัย์ทางการศึกษา ผลการศึกษา
พบวา่นกัศกึษาร้อยละ 56.96 รายงานตนเองว่าไม่เคยกระท าพฤติกรรมท่ีเป็นความไม่ซ่ือสตัย์ทาง
วิชาการ ความไม่ซ่ือสัตย์ทางวิชาการท่ีกระท ามากท่ีสุดคือการลอกแบบฝึกหดั รองลงมาคือการ
ทจุริตการสอบ และการไม่ซ่ือสตัย์ในการท ารายงาน ส่วนพฤติกรรมไม่ซ่ือสตัย์ทางวิชาการ จ าแนก
ตามเพศ ไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรพฤติกรรมความไม่ซ่ือสตัย์
ทางวิชาการมีความสัมพันธ์กับตัวแปรสถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์อย่าง 
มีนยัส าคญั  
 
2.เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มฝึกอบรม 
 2.1 ความหมายและประเภทของกลุ่ม 
  แกลดดิง้ (Gladding, 1996, as cited in Jacobs, Masson, & Harvill, 2002, p. 5) 
ได้ให้ความหมายของกลุ่มว่า หมายถึง การรวมตวักนัของบุคคลสองคนขึน้ไปเพ่ือมีปฏิสมัพนัธ์ใน
การท าอะไรบางสิ่ง ท่ีมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน อาจเป็นกลุ่มเพ่ือร่วมหารือหรือตัดสินใจบางสิ่ง 
เพ่ือค้นหาปัญหาร่วมกนั หรือท าภารกิจบางสิ่งให้ส าเร็จตามเป้าหมายเดียวกนั  
  วิลสนั (Wilson, 1996, p. 7) ได้ให้ความหมายของกลุ่มว่า เป็นการรวมตวัของบคุคล
สามคนขึน้ไปเพ่ือท าบางสิ่งท่ีเป็นปัญหาร่วมกันหรือมีเป้าหมายในการพึ่งพากนัและกนั เป้าหมาย
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ของกลุ่มโดยทั่วไปมักจะใช้การแบ่งปันปัญหาหรือแบ่งปันแนวทางในการจัดการท่ีสามารถใช้
ร่วมกนัได้ สมาชิกกลุม่จะใช้วิธีการบางอยา่งเพื่อให้แตล่ะคนบรรลถุึงเป้าหมายของกลุม่ร่วมกนั  
  สลาฟสนั (Slavson, 1952, 223, as cited in Trotzer, 1999, p. 19) ได้อธิบายเร่ืองกลุ่ม
ไว้วา่ กลุม่ประกอบด้วยบคุคลอย่างน้อย 3 บคุคล เพราะบคุคลท่ีสามและคนท่ีประสบความส าเร็จ
คือ คนท่ีน าการสนทนาเข้าสู่ปัญหาและความเครียดต่าง ๆ ซึ่งสิ่ งเหล่านีจ้ะไม่เกิดขึน้ใน
สมัพนัธภาพของคนเพียง 2 คน และทรอทเซอร์ (Trotzer) ได้เพิ่มเติมว่า การท างานกบัพลวตักลุ่ม
ด้วยคน 3 คนหรือมากกว่านัน้จะท าเกิดพลงัและแรงผลักดนัใหม่เข้าไปสู่กลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความ
พยายามของสมาชิกในการสร้างความสมัพนัธ์ การตดิตอ่ส่ือสาร และเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
  ทรอทเซอร์ (Trotzer, 1999, p. 18) ได้กล่าวถึงความหมายของกลุ่มว่า เป็นพืน้ท่ีท่ี
สมาชิกได้มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกัน มีการแบ่งปันหรือเปิดเผยเร่ืองราวของตนเองเก่ียวกับความหวัง 
หรือความผิดหวงั ความสขุสมหรือความเจ็บปวด ปัญหาและความส าเร็จของแตล่ะคน 
 จากความหมายดังกล่าวในข้างต้นสามารถสรุปความหมายของกลุ่มได้ว่า เป็นการ
รวมตวัของบคุคล 2 บคุคลขึน้ไปเพื่อมีปฏิสัมพันธ์ ร่วมกนั ด าเนินการตา่ง ๆ โดยมีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยพบว่าการจัดรูปแบบกลุ่มในปัจจุบันมี  
ความหลากหลาย และแตกต่างออกไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม รวมถึงความแตกต่างใน
จดุมุง่หมาย ขนาด และลกัษณะของกลุ่มท่ีถกูสร้างขึน้ในแตล่ะสถานการณ์ จึงมีผู้สนใจศกึษาและ
แบง่ประเภทของกลุม่ไว้ดงันี ้ 
  จาคอบส์ และคนอ่ืน ๆ (Jacobs et al., 2002, pp. 6-19) ได้แบง่ประเภทของกลุ่ม
ตา่ง ๆ ตามวตัถปุระสงค์ของกลุม่ไว้ดงันี ้
   1. กลุ่มการศกึษา (Education Groups) เป็นกลุ่มที่ตัง้ขึน้เพื่อให้ข้อมูลความรู้ใน
ประเด็นต่าง ๆ แก่สมาชิกกลุ่ม โดยผู้น ากลุ่มต้องเป็นผู้ จดัเตรียมและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่สมาชิก
กลุ่ม มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ความรู้หรือพฒันาทกัษะบางอย่างแก่สมาชิกกลุ่ม เช่น ทกัษะทางด้าน
การเรียน หรือเรียนรู้ผลร้ายท่ีจะเกิดขึน้จากการใช้สารเสพติด เป็นต้น กลุ่มการศกึษาแบบนีม้กัจะ
ใช้เวลาในภาพรวมประมาณสองถึงแปดชัว่โมง และอาจจะพบกนัสปัดาห์ละหนึง่ถึงสองครัง้ 
   2. กลุ่มอภิปราย (Discussion Groups) เป็นกลุม่ท่ีให้ความสนใจกบัหวัข้อหรือ
ประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีก าหนดขึน้มากกวา่ท่ีจะให้ความสนใจกบัความวิตกกงัวลของบคุคลใดบคุคลหนึง่ 
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ มีส่วนร่วมในกลุม่ได้มีโอกาสในการแบง่ปันความคดิหรือแลกเปล่ียนข้อมลู
ซึง่กนัและกนั ผู้น ากลุม่เป็นเพียงแคผู่้ เอือ้อ านวยให้สมาชิกได้มีโอกาสในการแบง่บนัร่วมกนั 
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   3. กลุ่มการท างาน (Task Groups) เป็นกลุ่มท่ีมุ่งเน้นเฉพาะเจาะจงท่ีเร่ืองงาน 
เชน่ กลุม่หารือเร่ืองของคนไข้ในวอร์ดจิตเวช การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในหอพกันกัศกึษา หรือ
พูดคุยนโยบายการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ในโรงเรียน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็น
รูปแบบหนึ่งของกลุ่มการท างาน ท่ีถูกน ามาใช้ในการประเมินหรือเพ่ือท าความเข้าใจกับเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งให้ชดัเจน ผู้น ากลุ่มเป็นผู้ เอือ้อ านวยให้สมาชิกกลุ่มได้อภิปรายและมีปฏิสมัพนัธ์ในเร่ือง
ของงานท่ีก าหนดไว้ 
   4. กลุ่มเจริญงอกงามและกลุ่มประสบการณ์ (Growth Groups and Experiential 
Groups) เป็นกลุ่มท่ีให้ความส าคญักับประสบการณ์ท่ีเป็นอยู่ และให้ความส าคญักับสมาชิกกลุ่ม  
ผู้ ท่ีมีแรงจูงใจจะเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์จากการเข้าร่ วมกลุ่มเจริญงอกงามกลุ่มทีกรุ๊ป               
(T-Groups) กลุม่ฝึกอบรม (Training Groups) ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีได้รับความนิยมมากก็เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของกลุ่มเจริญงอกงาม การเข้าร่วมกลุ่มนีส้มาชิกกลุ่มจะได้รับโอกาสในการค้นหาและพัฒนา
เป้าหมายส่วนบุคคลและเกิดความเข้าใจในตวับุคคลอ่ืนได้ดีขึน้ เป้าหมายของกลุ่มคือการสร้าง
ความเปล่ียน แปลงของรูปแบบการด าเนินชีวิต เกิดการตระหนกัรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีดีกว่าเดิม เช่น 
พฒันาการส่ือสารระหวา่งบคุคล การประเมินคา่นิยมของตนเอง ผู้น ากลุ่มจะออกแบบกิจกรรมท่ีให้
ประสบการณ์แก่สมาชิกกลุม่ เพ่ือให้ได้เกิดระดบัของความเข้าใจในตนเองอย่างแท้จริง 
   5. กลุ่มให้ค าปรึกษาและกลุ่มบ าบดั (Counseling and Therapy Groups) กลุ่ม
ให้ค าปรึกษาและกลุ่มบ าบดัมีความแตกตา่งจากกลุ่มเจริญงอกงามคือสมาชิกของกลุ่มนีจ้ะเป็น
บคุคลท่ีมีปัญหาบางอยา่งในชีวิตของตน ผู้น ากลุ่มจะให้ความส าคญักบัความแตกตา่งของสมาชิก
และปัญหาของพวกเขา สมาชิกกลุม่จะใช้ความพยายามในการช่วยเหลือใครคนใดคนหนึ่งร่วมกบั
การแนะแนวทางของผู้น ากลุ่ม กลุ่มให้ค าปรึกษาจะให้ความส าคญัในบทบาทของสมาชิกกลุ่ม 
บทบาทของผู้น ากลุม่ น า้เสียงท่ีเหมาะสม และการใช้ทฤษฎีตา่ง ๆ ในการให้ค าปรึกษา  
   6. กลุ่มสนบัสนุน (Support Groups) กลุ่มประเภทนีส้มาชิกกลุ่มจะได้แบ่งปัน
ความคดิ ความรู้สกึ และได้ชว่ยเหลือสมาชิกคนอ่ืน กลุม่สนบัสนนุท าให้สมาชิกได้เรียนรู้ว่าคนท่ียึด
ติดอยู่กบัปัญหาจะมีความรู้สึก อารมณ์และความคิดท่ีคล้ายคลึงกนั บทบาทของผู้น ากลุ่มในการ
สนับสนุนกลุ่มคือการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มได้แบ่งปันซึ่งกันและกัน ให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกกลุม่ด้วยการพดูคยุอยา่งตรงไปตรงมา  
   7. กลุ่มช่วยเหลือตนเอง (Self-Help Groups) กลุ่มนีจ้ะใช้การแบง่ปันประสบการณ์ 
ความคิดความรู้สึกเพ่ือให้ก าลงัใจซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม กลุ่มช่วยเหลือตนเองมกัจะใช้โมเดล 
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AA 12 ขัน้ตอนในการด าเนินกลุ่ม มีต้นแบบมาจากกลุ่มช่วยเหลือตนเองส าหรับผู้ติดแอลกอฮอล์
นิรนาม ท่ีเป็นการน าประสบการณ์ของสมาชิกกลุม่ถ่ายทอดและแบง่ปันซึง่กนัและกนั 
  ทรอทเซอร์ (Trotzer, 1999, p. 314) ได้จดัประเภทของกลุ่มท่ีมีความแตกตา่งกนัเพ่ือ
ช่วยให้กระบวนกลุ่มด าเนินไปได้อย่างดีและเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท าหน้าท่ีของผู้น ากลุ่ม
หรือผู้ให้ค าปรึกษา ซึง่กลุม่แตล่ะประเภทมีคณุลกัษณะท่ีสมัพนัธ์กบัจดุมุ่งเน้นของกลุ่ม ภาวะผู้น า
ของกลุม่ ขนาดของกลุม่ และวตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่งกนัออกไป แบง่ได้เป็น 6 ประเภท ดงันี ้
   1. กลุ่มแนะแนวและทกัษะชีวิต (Guidance and life skills group) หรือกลุ่มการ
ให้จิตศกึษา (Psychoeducation) ประกอบด้วย กลุ่มแนะแนวขนาดใหญ่ กลุ่มแนะแนวขนาดเล็ก 
กลุ่มพบปะในห้องเรียน กลุ่มแนะแนวและให้สุขภาพจิตศึกษา ห้องเรียนแนะแนวอาชีพ ห้องเรียน
ของความรู้สกึ ห้องเรียนเพ่ือการรู้จกัตนเอง กลุม่พฒันามนษุยสมัพนัธ์ และ กลุม่พฒันาทกัษะชีวิต  
   2. กลุ่มให้ค าปรึกษา (Counseling groups) ประกอบด้วย กลุม่ปรึกษาปัญหา   
ทัว่ไป กลุม่ปรึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มพฒันาศกัยภาพมนษุย์ และ กลุม่เพ่ือการแก้ไขปัญหา  
   3. กลุ่มจิตบ าบดั (Psychotherapy groups) กลุ่มแบบนีจ้ะมีความแตกตา่งจาก
กลุ่มอ่ืน ๆ ในเร่ืองพืน้ฐานของปัญหา คุณสมบัติของผู้ น า และสถานท่ีท่ีจะใช้ในการด าเนิน
กระบวนการในการบ าบดัรักษา 
   4. กลุ่มสนบัสนนุและช่วยเหลือตนเอง (Support and self-help groups) ได้แก่ 
กลุม่ให้ค าปรึกษาแบบเพ่ือนชว่ยเพ่ือน   
   5. กลุ่มเพ่ือการปรึกษา (Consultation groups) ประกอบด้วย กลุ่มเพ่ือการศึกษา
เฉพาะกรณี และ กลุม่ซีกรุ๊ป (C-Groups) 
   6. กลุม่เพ่ือพฒันาความงอกงาม (Growth groups) ได้แก่ กลุ่มเพ่ือพฒันาความ
งอกงามในโรงเรียน 
  เนลสนั-โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, pp. 2-6) ได้อธิบายถึงประเภทของกลุ่มท่ีใช้ในการ
ฝึกอบรมไว้ดงันี ้
   1. กลุ่มอภิปราย (Discussion Groups) เป็นกลุ่มท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองการพดูคยุเฉพาะ
หวัข้อ เช่น วิธีการรับมือกบัผู้ติดเชือ้ HIV กลุ่มอภิปรายจะให้ความสนใจกับเนือ้หาหรือประเด็นในการ
อภิปรายมากกวา่ท่ีจะสนใจในเร่ืองของสมัพนัธภาพภายในกลุ่มหรือการพฒันาทกัษะตา่ง ๆ  เป้าหมาย
หลกัคือ การให้สมาชิกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมและเพิ่มพนูความรู้ความเข้าใจในประเดน็ท่ีก าหนดไว้ 
   2. กลุ่มเพ่ือให้ข้อมูล (Information Groups) เป็นกลุ่มเพ่ือการส่งตอ่ข้อมลูข่าวสาร
บางสิ่ง ข้อมูลท่ีให้จะเป็นการจัดเตรียมโดยสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ซึ่งมักจะเป็นหน้าท่ีของผู้ น ากลุ่ม 
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ข้อมลูท่ีให้อาจจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัข้อมลูด้านการท างาน ข้อมลูด้านเพศศกึษา และความรู้เก่ียวกบัยา
เสพติดและของมึนเมา กลุ่มแบบนีมี้เป้าหมายทางด้านการศกึษาคือช่วยให้ผู้ เข้าร่วมกลุ่มได้รับความรู้
ในเร่ืองท่ีต้องการ  
   3. กลุ่มเป้าหมายเร่ืองการท าภารกิจ (Task-oriented Groups) เป็นกลุ่มที่ให้
ความส าคญักบัเร่ืองภารกิจ และเป็นมากกว่าแค่การพูดคยุ อย่างน้อยจะมีเร่ืองของการตดัสินใจหรือ
วางแผนลงมือท าอะไรบางสิ่ง กลุ่มนีจ้ะมีเป้าหมายในการด าเนินกลุ่มท่ีชดัเจน การพฒันาของสมาชิก
ในกลุม่จะเช่ือมโยงกบัการด าเนินงานของกลุม่ และถ้าการท าภารกิจส าเร็จ กลุม่ก็อาจจะสลายตวั 
   4. กลุ่มพฒันาความงอกงาม (Growth Groups) เป็นกลุ่มท่ีมีชื่อเรียกท่ีแตกต่าง
ออกไปหลายช่ือ ได้แก่ กลุ่มเพ่ือการพบปะ กลุ่มส่งเสริมความรู้สึก ทีกรุ๊ป (T-groups) กลุ่มเพ่ือการ
ทดลอง กลุ่มมนุษยสมัพนัธ์ เป็นต้น ค่านิยมส าคญัของกลุ่มพฒันาความงอกงาม คือการลดลกัษณะ
ทางสงัคม ปลูกฝังการมีน า้ใจ และความซ่ือสตัย์ เน้นการท างานท่ีเป็นปัจจุบนั การติดต่อกันระหว่าง
บุคคลต่อบุคคล และกับสมาชิกคนอ่ืนๆ กลุ่มประเภทนีจ้ะมีการใช้เวลาท่ีจ ากัดเช่น มาราธอนกรุ๊ปใน
เวลา 1 สปัดาห์ 
   5. กลุ่มให้ค าปรึกษา (Counseling Groups) ในกลุ่มให้ค าปรึกษาผู้น ากลุ่มจะใช้การ
สร้างปฏิสมัพนัธ์และสมัพนัธภาพท่ีดีในการให้ความเหลือแก่สมาชิกเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของพวกเขา 
สมาชิกในกลุ่มจะใช้วิธีการปรึกษากับกลุ่มมากกว่าจะใช้การปรึกษาแบบรายบุคคล ซึ่งโอลเซน 
(Ohlsen, 1977, as cited in Nelson-Jones, 1992, p. 4) ได้ให้ทศันะเก่ียวกบักลุ่มให้ค าปรึกษาในการ
ชว่ยเหลือผู้ขอรับค าปรึกษา ดงันี ้1) เพ่ือช่วยในการหารือในสิ่งท่ีสมาชิกมีความกงัวล 2) เพ่ือให้ค า
นิยามกับพฤติกรรมใหม่ท่ีพึงประสงค์ 3) เพ่ือให้ได้ฝึกฝนทกัษะปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีส าคญั 
และ 4) เพ่ือสร้างพฤตกิรรมใหมใ่ห้เป็นผลส าเร็จ 
   6. กลุ่มจิตบ าบดั (Psychotherapy Groups) เป็นกลุ่มท่ีมีความแตกตา่งจากกลุ่มให้
ค าปรึกษาและกลุ่มเพ่ือการพบปะในหลากหลายมิติ มีลกัษณะของการรวมกลุ่มเพ่ือให้การรักษาหรือ
บ าบดัอย่างเข้มข้น และใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน บ่อยครัง้ท่ีมีการรวมกลุ่มกันทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วย
นอก เพ่ือให้บุคคลท่ีมีปัญหาความบกพร่องทางอารมณ์ และมีขาดแคลนทกัษะด้านการปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลได้ท างานร่วมกนั 
   7. กลุ่มเพื่อการช่วยเหลือตนเอง (Self-Help Groups) มีช่ือเรียกอ่ืน ๆ เช่น กลุ่ม
สนบัสนนุเพ่ือน กลุ่มสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั และกลุ่มการแบง่ปัน เป็นต้น เป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะใหญ่มี
สมาชิกจ านวนมาก ผู้น ากลุ่มมกัเป็นหนึ่งในจ านวนสมาชิกทัง้หมดแตย่งัคงมีผู้ เช่ียวชาญส าหรับเป็นท่ี
ปรึกษา กลุม่ปรเภทนีมี้ความส าคญัอยา่งมากในการแบง่ปันและให้การสนบัสนนุซึง่กนัและกนั 
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   8. เครือข่ายสนับสนุน (Support Groups) บคุคลท่ีอยู่ในกลุ่มนีมี้ระดบัการติดต่อ
เช่ือมโยงกบัผู้ อ่ืนท่ีหลากหลาย ตามความเป็นจริงแล้วคนเรามีเครือข่ายสนบัสนนุหลากหลายเครือข่าย
แตกตา่งกนัออกไป กลุ่มท่ีท างาน กลุ่มครอบครัว เพ่ือนฝงู สถานท่ีเท่ียว หรือโรงเรียน เป็นต้น บอ่ยครัง้
ท่ีคนเรามองหาความช่วยเหลือจากผู้ เช่ียวชาญ แต่เรากลบัมีเครือข่ายท่ีจะช่วยเหลือหรือสนบัสนนุเรา
อย่างไม่เพียงพอ ดงันัน้เครือข่ายสนบัสนนุจึงเป็นกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการมากกว่ากลุ่มท่ีเป็นทางการ
อยา่งกลุม่เพ่ือการช่วยเหลือตนเอง (Self-Help Groups)  
   9. กลุ่มฝึกอบรม (Training Groups) เป็นกลุ่มท่ีมีข้อจ ากัดในเร่ืองของการก าหนด 
เวลา มีโครงสร้างของกลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจง ใช้การก าหนดเป้าหมายและโปรแกรมของการเรียนรู้
เร่ืองตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้า สว่นใหญ่จะมุง่พฒันาประเดน็พืน้ฐานเก่ียวกบัทกัษะทางสงัคม เช่น การฝึก
ทกัษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม การจดัการด้านความโกรธ การบริหารความขดัแย้ง และ
ยังมุ่งประเด็นการฝึกอบรมในทักษะด้านอ่ืนๆท่ีมีความส าคญักับการด ารงชีวิตด้วยเช่นกัน เช่น 
ด้านการศึกษา ด้านการให้ความรู้เร่ืองสขุภาพ การให้ความรู้ด้านการท างาน และการด าเนินชีวิต 
เป็นต้น ผู้ น ากลุ่มฝึกอบรมจะใช้ทักษะการสอนและทักษะการ เ อื อ้อ านวย  (Didactic and 
Facilitative Skills) ร่วมกันในการช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม ให้สามารถพัฒนาทักษะและสามารถ
เช่ือมโยงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปสู่การน าไปใช้ได้จริงหลงัจากการเข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรมแล้ว 
  กลุ่มฝึกอบรมถูกน ามาใช้เพ่ือเสริมสร้างหรือพฒันาทกัษะด้านการจดัการกับบุคคล
เชน่ กลุม่ฝึกอบรมเพ่ือการตดัสินใจ กลุม่เพ่ือสร้างแรงจงูใจ หรือกลุม่เพ่ือพฒันาการส่ือสารระหว่าง
บคุคล นอกจากนีย้งัมีช่ือเรียกท่ีหลายหลาย ได้แก่ กลุ่มฝึกอบรมมนษุยสมัพนัธ์ หรือกลุ่มฝึกอบรม
พลวตักลุ่ม เป็นต้น ซึ่งช่ือเรียกต่าง ๆ เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะด้านนัน้ ๆ 
ทัง้นีจ้ดุมุง่หมายของการฝึกอบรมก็เป็นไปเพ่ือพฒันาทกัษะตา่ง ๆ ของสมาชิกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นและ
ให้ความส าคญักบัการท างานและผลท่ีสมาชิกได้รับจากกลุม่ฝึกอบรม (Berger & Berger, 1986, p. 1) 
  ดงันัน้อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า กลุ่มฝึกอบรมเป็นกลุ่มท่ีมีโครงสร้างอย่างเฉพาะ เจาะจง 
และมีการก าหนดเวลาท่ีชัดเจนในการด าเนินการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
ท่ีต้องการให้เกิดการเรียนรู้ท่ีชดัเจน โดยผู้น ากลุ่มจะเน้นในเร่ืองทกัษะการสอนและทกัษะการเอือ้ 
อ านวยท่ีจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้สร้างหรือพัฒนาทักษะ วิธีการ หรือแนวคิดต่าง ๆ ตาม
จดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ ลกัษณะส าคญัของกลุ่มฝึกอบรม คือ จะใช้การสอนและการฝึกอย่างเป็น
ระบบ โดยให้ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมหรือสมาชิกกลุม่มีสว่นในการฝึกอบรมทกัษะตา่ง ๆ ด้วยตนเอง 
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 2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกลุ่มฝึกอบรม 
  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมและเป็นฐานคิดในการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของการฝึกอบรม คือ ทฤษฎีการตัง้เป้าหมาย (Goal Setting Theory) 
โดย แอดวิน เอ ล็อค และแกรี พีลาแธม (Edwin A. Locke & Gary P. Latham) ท่ีมีแนวคิดว่า ผลทาง
พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการใส่ใจและตัง้ใจในเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยการใช้ความสนใจ 
และความพยายาม รวมทัง้สร้างแรงจงูใจในการประสบความส าเร็จให้กบัตนเอง ซึ่งการตัง้เป้าหมาย
ตามแนวคิดของทฤษฏีนีร้ะบุว่า เป้าหมายจะต้องมีความท้าทายเพียงพอ เป็นเป้าหมายท่ีมีความ
ชดัเจน เฉพาะเจาะจง และบคุคลสามารถรับรู้ได้วา่เป้าหมายนีส้ามารถประสบความส าเร็จได้โดยไม่
ยากนกั มีเอกสารงานวิจยัจ านวนมากท่ีสรุปถึงผลลพัธ์เชิงบวกของการน าทฤษฎีการตัง้เป้าหมายไปใช้
ให้เกิดผลทางพฤติกรรมของบคุคลท่ีดีขึน้ (Locke & Latham, 1990, p. 71)  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
  
 ท่ีมา: Schermerhorn; Hunt; & Osborn  (2005, p. 165) 
 
  จากภาพประกอบ 3 แสดงให้เห็นว่าแนวคิดตามทฤษฎีนีมี้เป้าหมายของบคุคลเป็น
จดุเร่ิมต้น ร่วมกับการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีท างานร่วมกับกลไกตา่ง ๆ ของบคุคล ได้แก่ 
ความพยายาม ความอดทน การปฏิบัติอย่างมีทิศทาง และการวางแผนด าเนินการท่ีดี ท าให้ 
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมท่ีดีตามมา โดยมีตวัแปรก ากบัคือความผกูพนัตอ่เป้าหมาย การได้รับการตอบรับ 
ความสามารถท่ีมี รวมทัง้ความยุง่ยากของงานและสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตันิัน้ 

ตวัแปรก ากบั 
- ความผกูพนัตอ่เป้าหมาย 
- การตอบรับ 
- ความสามารถ 
- ความยุ่งยากของงาน 
- สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

เป้าหมายท่ีมีความยาก 
เป้าหมายท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ความคาดหวงัสงู 

กลไกตา่ง ๆ  
- มีความพยายาม 
- มีความอดทน 
- มีทศิทาง 
- มีกลยทุธ์/แผนด าเนินการ 

ผลการปฏิบตังิาน 

ภาพประกอบ 3  แนวคิดทฤษฎีการตัง้เป้าหมาย  
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 2.3 วัตถุประสงค์ของกลุ่มฝึกอบรม 
  วตัถุประสงค์ของกลุ่มฝึกอบรมคือ การมุ่งเน้นให้เกิดความเปล่ียนแปลงในทางบวก
แก่ผู้ รับการฝึกอบรมหรือสมาชิกกลุม่ และส่งผลท่ีดีแก่ตวัเองหรือกบักลุ่มสงัคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู ่
โดยมีผู้ให้วตัถปุระสงค์ของกลุม่ฝึกอบรมดงัตอ่ไปนี ้
  ปีเตอร์ บี สมิทธ์ิ (Smith, 1980, p. 31) ได้กล่าวถึงวตัถปุระสงค์ของกลุ่มฝึกอบรมว่า
จะชว่ยในการพฒันาบคุคล 3 ประการ ดงันี ้
   1. ช่วยเพิ่มความรู้สึกรับรู้ หรือความไวในการรับรู้ถึงปฏิกิริยาของคนอ่ืนๆท่ีมีต่อ
พฤตกิรรมใดพฤติกรรมหนึง่ 
   2. ช่วยเพิ่มความสามารถในการวินิจฉัยหรือคิดพิจารณา หมายถึงสามารถสรุป
ได้อยา่งถกูต้องเก่ียวกบัพฤตกิรรมท่ีก าลงัเกิดขึน้ระหว่างบคุคลอ่ืน  
   3. ช่วยเพิ่มทักษะในการปฏิบตัิ หมายถึงความสามารถในการเลือกและแสดง 
ออกถึงทกัษะในลกัษณะตา่ง ๆ ได้ถกูต้องตามสถานการณ์ 
  ซูซาน เอ วีแลน (Wheelan, 2005, p. 192) ได้กล่าวถึงวตัถปุระสงค์หรือความต้องการ
ของสมาชิกท่ีมีตอ่การเข้าร่วมกลุม่ ดงันี ้
   1. ได้เ รียนรู้ เก่ียวกบัทกัษะหรือเพิ่มพนูความสามารถด้านใดด้านหนึ่งท่ีจะน าไป 
ใช้ในบริบททางสงัคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2. ได้เรียนรู้ความแตกต่างว่าสถานการณ์ใดท่ีต้องใช้หรือไม่ต้องใช้ทกัษะพิเศษ
ตา่ง ๆ ท่ีได้รับการฝึกฝนมา 
   3. ได้พฒันาทศันคตแิละความเช่ือตา่ง ๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมทกัษะท่ีได้รับมา 
   4. ได้สงัเกตความสามารถของบุคคลในการแสดงออกถึงทกัษะตา่ง ๆ ได้อย่าง
ชดัเจน นา่สนใจ และด้วยวิธีการพิเศษ 
   5. ได้พฒันาอารมณ์ในทางบวก 
   6. ได้ฝึกฝนทกัษะทางด้านจิตใจ 
   7. ได้อภิปรายและร่วมหารือเก่ียวกบัทกัษะตา่ง ๆ 
   8. ได้ฝึกปฏิบตัทิกัษะตา่ง ๆ อยา่งเปิดเผย 
   9. ได้รับข้อมลูสะท้อนกลบัจากสมาชิกคนอ่ืนเก่ียวกบัประสิทธิภาพของพวกเขา 
   10. ได้รับการช่ืนชม การให้ก าลงัใจ และการสง่เสริมให้ท าในสิ่งท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 2.4 ขัน้ตอนของกลุ่มฝึกอบรม 
  ซูซาน เอ วีแลน (Wheelan, 2005, pp. 16-19) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนของการด าเนินกลุ่ม 
โดยแบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
   ขัน้ท่ี 1 ขัน้ของการพึ่งพาและรวบรวม (Dependency and Inclusion) ในขัน้ตอนนี ้
สมาชิกกลุม่จะอยูใ่นชว่งของการพึ่งพาผู้น ากลุ่ม เน่ืองจากสถานการณ์การเร่ิมต้นของกลุ่มมกัจะมี
ความเครียดหรือความวิตกกังวลเกิดขึน้เสมอ เน่ืองจากเป็นสถานการณ์ใหม่ท่ีสมาชิกกลุ่มไม่เคย
ประสบมาก่อนและยังไม่เข้าใจในกลุ่มอย่างชัดเจน แต่เม่ือสมาชิกกลุ่มมีการแลก เปล่ียนความ
คดิเห็นระหวา่งกนั รู้ถึงวตัถปุระสงค์ของกลุม่และมีเป้าหมายร่วมกนั สมาชิกจะเกิดความรู้สึกพึ่งพิง 
เร่ิมต้นท่ีจะไว้วางใจผู้ อ่ืน และพร้อมท่ีจะก้าวไปสู้ขัน้ตอนตอ่ไปอยา่งรู้สกึปลอดภยัและเตม็ใจ 
   ขัน้ท่ี 2 ขัน้ไร้การพึ่งพิงและต้องตอ่สู้  (Counter dependency and Fight) เป็นขัน้ตอน 
ท่ีมีความขัดแย้งเกิดขึน้ระหว่างสมาชิกคนใดคนหนึ่งกับผู้ น ากลุ่ม หรือมีความขัดแย้งระหว่าง
สมาชิกด้วยกนั หรือมีความขดัแย้งระหวา่งสมาชิกหลายคนกบัผู้น ากลุ่ม หากไม่สามารถจดัการกบั
ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ได้ โอกาสท่ีสมาชิกจะถอนตวัออกจากกลุ่มมีสูงมาก จนกระทัง่กลุ่มอาจจะ
ต้องยตุิลง แตห่ากสามารถจดัการกบัความขดัแย้งได้จนเป็นท่ีพอใจของสมาชิกกลุ่ม และสามารถ
น ากลุม่กลบัเข้าไปสูส่ภาพแวดล้อมท่ีรู้สกึปลอดภยัได้ ผู้น ากลุ่มจะได้การยอมรับและมีความพร้อม
ท่ีจะก้าวไปสู้ขัน้ตอนตอ่ไปของการด าเนินกลุม่ได้ 
   ขัน้ท่ี 3 ขัน้ของความเช่ือใจและการสร้างสิ่งใหม่ (Trust and Structure) เม่ือความ
ขัดแย้งถูกจัดการให้หมดไป สมาชิกกลุ่มก็จะรู้สึกปลอดภัย และเช่ือใจในผู้น ากลุ่มหรือสมาชิก  
คนอ่ืนๆจนสามารถเปิดเผยความรู้สึกให้แก่กันและกันได้อย่างจริงใจ มีความรู้สึกเป็นมิตรและ
ร่วมมือกนัในการรับผิดชอบตอ่ภารกิจของกลุ่มอย่างชดัเจน และเม่ือสมาชิกกลุ่มยอมรับร่วมกนัว่า
เป้าหมายของกลุ่มเป็นสิ่งท่ีเหมาะสมและสามารถยอมรับท่ีจะต้องปฏิบตัิดังนัน้ได้ กลุ่มจะให้ 
ความร่วมมือและมีการวางแผนแนวทางไปสูก่ารบรรลคุวามส าเร็จของกลุม่ร่วมกนั 
   ขัน้ท่ี 4 ขัน้ของการท างาน (Work) เป็นขัน้ตอนท่ีกลุ่มมีความพร้อมจะท างาน
ร่วมกัน ซึ่งเป้าหมายของขัน้นีคื้อ ท างานท่ีได้รับได้อย่างดี มีส่วนในการแก้ไขความขดัแย้งร่วมกัน 
และรักษาประสิทธิภาพท่ีดีไว้ได้ตลอดช่วงระยะเวลา ซึ่งการท่ีสมาชิกในกลุ่มรับรู้ถึงบทบาทของ
ตนเองและผู้ อ่ืนเม่ืออยู่ร่วมกัน รวมทัง้ให้การสนบัสนนุซึ่งกันและกนั ท าให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดี  
ซึง่จะท าให้ผลงานของกลุม่ออกมาดีด้วยเชน่กนั 
   ขัน้ท่ี 5 ขัน้การยตุิกลุ่ม (Termination) เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของกลุ่มเพราะกลุ่มได้
ปฏิบตัิภารกิจท่ีต้องกระท าร่วมกันแล้วเสร็จ ซึ่งการยุติกลุ่มมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ได้แก่ การท่ี
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สมาชิกกลุม่ชว่ยกนัประเมินผลงานท่ีได้ท าร่วมกนัมา การให้ผลสะท้อนกลบัซึ่งกนัและกนั หรือการ
แสดงความรู้สกึตอ่คนอ่ืนๆในกลุม่ (Lundgren & Knight, 1978, as cited in Wheelan, 2005, p. 19)  
  จาคอบส์ และคนอ่ืน ๆ (Jacobs et al., 2002, pp. 29-31) ไ ด้แบ่งขัน้ตอนของกลุ่ม
ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
   ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้น (The Beginning Stage) เป็นขัน้แรกท่ีสมาชิกกลุ่มจะได้พบกนั
อาจเป็นความรู้สึกท่ีไม่ปกตินักส าหรับสมาชิกกลุ่ม และเม่ือเข้าสู่การพบกันในครัง้ ท่ีสอง 
ความเช่ือมั่นท่ีมากเพียงพอจึงจะเกิดขึน้ ในขัน้เร่ิมต้นผู้น ากลุ่มจะต้องสร้างสัมพันธภาพท่ีดีให้
เกิดขึน้ภายในกลุม่ ด้วยการละลายพฤตกิรรม พดูคยุถึงบทบาทของสมาชิกกลุ่ม สร้างความชดัเจน
ในวตัถปุระสงค์ของกลุม่ ก าหนดโครงสร้างของกลุม่และสร้างความคุ้นเคย 
   ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการ (The Working Stage) เป็นขัน้ตอนท่ีสมาชิกกลุ่มจะให้
ความสนใจในวตัถปุระสงค์ของกลุ่ม ขัน้ตอนนีส้มาชิกจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการ แนวทางหรือประเด็น  
ท่ีหลากหลาย หรือมีส่วนร่วมในการแบ่งปันและช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกัน สมาชิกจะมี
ปฏิสมัพนัธ์กันภายในกลุ่มซึ่งผู้น ากลุ่มต้องให้ความสนใจในรูปแบบของปฏิสมัพนัธ์และทัศนคติ
ของสมาชิกกลุ่มท่ีมีต่อคนอ่ืนๆหรือต่อผู้น ากลุ่ม ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะได้เรียนรู้จากสมาชิกคนอ่ืน  ๆ 
จากการพูดคุยและการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น การสอน การบรรยาย  
การให้ข้อมลูย้อนกลบั การให้การบ้านเป็นต้น 
   ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยตุิกลุ่ม (The Closing Stage) เป็นขัน้ตอนท่ีให้ความส าคญักบัการยุติ
กลุม่ สมาชิกจะแบง่ปันกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ แนวทางท่ีจะใช้ในการเปล่ียนแปลง และการวางแผนน า
สิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิต ในขัน้ตอนนีผู้้น ากลุม่จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้จดัการกบัความวิตกกงัวล
ตา่งท่ีมีอยูข่องกลุม่ เกิดความมัน่ใจท่ีจะน าพาชีวิตตนเองตอ่ไป และให้ก าลงัใจซึง่กนัและกนั 
  เนลสนั-โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, pp. 48-49) ไ ด้แบ่งขัน้ตอนของกลุ่มฝึกอบรม 
(Stages of Training Group) ไว้เป็น 4 ขัน้ตอน ซึ่งมีความสมัพนัธ์กนัในการด าเนินการกลุ่มฝึกอบรม 
ประกอบด้วย 1) ขัน้เตรียมการ (Preparatory Stage) 2) ขัน้เร่ิมต้น (Initial Stage) 3) ขัน้ด าเนินการ 
(Working Stage) และ 4) ขัน้ยตุกิลุม่ฝึกอบรม (Ending Stage) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
   ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมการ (The Preparatory Stage) เป็นขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ี
สมาชิกกลุม่จะได้พบกนั เป็นขัน้ตอนเร่ิมต้นกระบวนการของกลุ่มฝึกอบรม ในขัน้ตอนนี ้ผู้น ามีสิ่งท่ี
ต้องก าหนดมากมาย เช่น การตดัสินใจเก่ียวกับการมีผู้ช่วยน ากลุ่ม (Co-Leader) เป้าหมายของ
กลุม่ (Goal for the Group) การก าหนดรูปแบบและระยะเวลาของกลุ่มฝึกอบรม (Settle on Format 
and Length of Group) ขนาดของกลุ่ม (Group Size) จ านวนครัง้และระยะเวลาในการฝึกอบรม
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แตล่ะครัง้ (Settle on Frequency and Duration of Sessions) สถานท่ีจดักิจกรรม อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก (Decide Location, Physical Setting and Facilities) การก าหนดเนือ้หาและ
วิธีการท่ีจะใช้ในการจดักลุ่มฝึกอบรม (Decide on Training Methods and Material)  
   ขัน้ท่ี 2 ขัน้เร่ิมต้น (The Initial Stage) ขัน้เร่ิมต้นกลุ่มฝึกอบรมจะเร่ิมขึน้เม่ือมี
การประชุมกลุ่มฝึกอบรมและได้การพบกันเป็นครัง้แรกระหว่างผู้น ากลุ่มกับสมาชิกกลุ่ม ในขัน้นี ้
อาจจะใช้ช่วงเวลาของชัว่โมงแรกท่ีพบกนั (First Session) หรืออาจใช้ในการพบกนัของทกุๆครัง้
อย่างตอ่เน่ือง (Subsequent Sessions) ขัน้เร่ิมต้นนีด้ าเนินไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสร้าง
สมัพนัธภาพ (Relationship Building) และสร้างความคุ้นเคยซึ่งกนัและกัน รวมทัง้การก าหนด
บทบาทหน้าท่ี (Task Orientation) ของสมาชิกกลุ่มและผู้น ากลุ่มเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยต่อกัน  
ในขัน้นีผู้้ น ากลุ่มจะใช้หลักการและทกัษะตา่ง ๆ ในการละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) ของ
สมาชิกผู้ เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม และใช้ทกัษะการเอือ้อ านวย (Facilitation Skill) เพ่ือช่วยให้สมาชิก
เกิดความคุ้นเคย มีความไว้วางใจ เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตน และสร้างบรรยากาศของการ
แลกเปล่ียนความคิดภายในกลุ่ม การด าเนินการในระยะนี ้สมาชิกกลุ่มจะถกูพาเข้าไปสู่การรับรู้
ภารกิจของกลุ่ม (Task of Group) ใน 2 ประเด็นหลกั คือ ประเด็นท่ี 1.การเข้าใจหวัข้อของการ
ฝึกอบรม ด้วยการอธิบายรายละเอียดของโปรแกรมอยา่งคร่าว ๆ ให้สมาชิกได้ทราบ รวมถึงอธิบาย
รูปแบบและกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีต้องการ รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีสมาชิกกลุ่มได้
รับรู้ในเบือ้งต้น ประเดน็ท่ี 2. สมาชิกกลุม่จะได้รับการสง่เสริมให้ท าการประเมินทกัษะ จดุแข็ง และ
จดุด้อยของสมาชิกกลุ่มในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมนัน้ ซึ่งการประเมินตนเองในขัน้ต้น 
(Initial self-assessment) และการตัง้ เ ป้าหมายส่วนบุคคล  (Setting of Personal Goal)  
ไม่เพียงแตช่่วยกระตุ้นแรงจูงใจในการฝึกอบรมของสมาชิกกลุ่มเท่านัน้ แต่ยงัสามารถน ามาเป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบการวัดและการประเมินความก้าวหน้าอีกด้วย ซึ่งทักษะการ
เอือ้อ านวย (Facilitation Skill) ท่ีส าคญัส าหรับผู้น ากลุ่ม มีรายละเอียดดงันี  ้ (Nelson-Jones, 
1992, pp. 122-134) 
    1. การจดัท่ีนัง่ส าหรับสมาชิก (Arrange Seating) ผู้น ากลุ่มต้องให้ความส าคญั
เก่ียวกับคุณค่าของการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม ส่วนใหญ่แล้วมักจะจัดท่ีนั่งเป็นแบบคร่ึงวงกลม  
แบบเปิด เพราะการจัดท่ีนั่งแบบนีผู้้ น ากลุ่มสามารถส่ือสารไปยังสมาชิกกลุ่มทุกคนได้โดยตรง  
ซึ่งกลุ่มการให้ค าปรึกษาและกลุ่มจิตบ าบดัมกัจะใช้การจดัท่ีนัง่แบบวงกลมท่ีเก้าอีแ้ต่ละตวัจะมี
พืน้ท่ีวา่งห่างจากคนอ่ืน เพราะมองว่าต าแหน่งของท่ีนัง่ทกุต าแหน่งจะได้โอกาสในการปฏิสมัพนัธ์
กบักลุม่อยา่งเทา่เทียมกนั แตใ่นทางตรงกนัข้ามการจดัท่ีนัง่แบบวงกลมก็มีข้อจ ากดัในการท ากลุ่ม
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ฝึกอบรมเน่ืองจากอาจต้องใช้เทคนิคการสอนเก่ียวกบัทกัษะตา่ง ๆ ดงันัน้การจดัท่ีนัง่ในลกัษณะรูป
เกือกม้า (Horseshoe Seating Pattern) ก็จะเป็นประโยชน์ส าหรับการท ากลุ่ม ฝึกอบรม  
เพราะท าให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่ม มีบรรยากาศท่ีดีของการเรียนรู้ สามารถ
ส่ือสาร 2 ทาง และเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั  
    2. การเปิดกลุ่ม (Opening the First Session) การเปิดกลุ่มจะเร่ิมด้วยการสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีให้เกิดขึน้ในกลุ่ม โดยมีเป้าหมายและโครงสร้างของกลุ่มท่ีชัดเจน ภายใต้
บรรยากาศของความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ อาจเร่ิมต้นจากการแนะน าตนเอง บอกวตัถุประสงค์ 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม และการสร้างข้อตกลงภายในกลุ่มร่วมกัน ทัง้นีก้ารใช้น า้เสียง ถ้อยค า 
และภาษาท่าทางของผู้น ากลุ่มก็เป็นสิ่งส าคญั โดยการเปิดกลุ่มสามารถด าเนินการตามแนวทาง
ตา่ง ๆ ดงันี ้
     2.1 พดูถึงประเดน็หรือหวัข้อของการเข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรมในครัง้นี ้
     2.2 แนะน าตนเอง 
     2.3 การส่ือสารเร่ืองข้อจ ากดัด้านเวลาทัง้ในแตล่ะครัง้ของการเข้าร่วมกลุ่ม
และตลอดการด าเนินกลุม่ 
     2.4 กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของกลุม่ฝึกอบรม 
     2.5 ท าความเข้าใจท่ีชดัเจนถึงบทบทหน้าท่ีของผู้น ากลุม่และสมาชิกกลุม่ 
     2.6 กระตุ้นให้สมาชิกกลุม่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการพฒันาทกัษะ
ตา่ง ๆ ของตน 
     2.7 ส่ือสารเร่ืองกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีต้องปฏิบตัขิองการเข้าร่วมกลุม่ครัง้แรก 
    3. การก าหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้ นเคย  (Decide about Getting 
Acquainted Exercises) ในกลุ่มฝึกอบรมจะมีการก าหนดกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือให้สมาชิกได้รู้จกั และ
เกิดความคุ้นเคยซึ่งกนัและกนั ผู้น ากลุ่มจะเลือกใช้กิจกรรมท่ีใช้เวลาไม่มากนกั  แตส่มาชิกกลุ่มจะ
ได้ท ากิจกรรมนัน้อย่างทั่วถึง การเลือกใช้กิจกรรมในการสร้างความคุ้ นเคยมีความส าคัญ  
อย่างมาก ผู้น ากลุ่มควรเลือกใช้กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับสมาชิกกลุ่มและประเด็นท่ีเป็น
หวัข้อในการด าเนินกลุ่มฝึกอบรม กิจกรรมท่ีใช้ในการสร้างความคุ้นเคยและแนะน าตนเอง เช่น 
การแนะน าตนเอง (Introduce yourself) การกล่าวถึงตนเองอย่างสัน้ ๆ (Give a brief introductory 
speech) การใช้บอลเพื่อแนะน าตนเอง (Use a Ball) หรือการแนะน าเพ่ือน (Introduce a Partner)  
    4. การสง่เสริมการมีส่วนร่วม (Encourage Participation) ในการด าเนินกลุ่ม
ฝึกอบรมผู้น ากลุ่มจะส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ซึ่งไม่ใช่การบงัคบั
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หรือควบคมุให้สมาชิกกลุ่มด าเนินการใด ๆ แต่เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกลุ่ม เร่ิมต้น
จากการอธิบายบทบาทและหน้าท่ีของตนเองในกลุ่มฝึกอบรม และกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมตา่ง ๆ ของตนเอง เพ่ือให้
เกิดการตระหนกัรู้เก่ียวกบัปัญหาหรือทศันคติท่ีอ่อนแอของตนเอง ด้วยการใช้ค าถามท่ีมีลกัษณะ
เชิญชวนให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม หรือเปิดเผยเร่ืองราวของตนเอง รวมทัง้กระตุ้นให้สมาชิกพูดคยุ
เพ่ือมีปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกคนอ่ืน ซึ่งอาจไม่ได้ใช้การพูดคยุแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจใช้ภาษา
ทา่ทาง หรือการประสานสายตาท่ีแสดงออกถึงการยอมรับสมาชิกคนอ่ืนด้วย    
    5. การให้ความเข้าใจอย่างเห็นอกเห็นใจ (Empathic Understanding) ผู้น ากลุ่ม
สามารถเลือกแสดงความเห็นอกเห็นใจตอ่สมาชิกกลุ่มด้วยวิธีการตา่ง ๆ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของทกัษะ
การเอือ้อ านวยให้ประสบความส าเร็จในกลุม่ฝึกอบรม ประกอบด้วย 5 แนวทาง ได้แก่ แนวทางท่ี 1 
การแสดงความเห็นอกเห็นใจตอ่การมีปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิกสองคนหรือมากกว่านัน้ แนวทางท่ี 2 
การแสดงความเห็นอกเห็นใจตอ่สมาชิกทัง้หมดในกลุ่ม แนวทางท่ี 3 การแสดงความเห็นอกเห็นใจ
โดยไม่พดูถึงสมาชิกท่ีมีความเปราะบางด้านความรู้สึกหรือไม่คอ่ยมีบทบาทในกลุ่ม แนวทางท่ี 4 
การแสดงความเห็นอกเห็นใจโดยให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงออกซึ่งความเห็นอกเห็นใจซึ่งกนัและกัน 
และแนวทางท่ี 5 การแสดงความเห็นอกเห็นใจโดยระบุให้สมาชิกได้เข้าใจถึงประโยชน์ของการ
แสดงความเห็นใจทัง้ขณะท่ีอยูภ่ายในกลุม่และเมื่ออยูภ่ายนอกกลุม่ 
    6. การเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure) ประเด็นส าคญัของกลุ่มฝึกอบรมคือ 
ผู้น ากลุ่มจะมีส่วนร่วมกบักลุ่มได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าผู้น ากลุ่มสามารถเปิดเผยตนเองได้ก็จะเป็น
การช่วยส่งเสริมบรรยากาศของกลุ่มฝึกอบรมท่ีมีความจริงใจและด าเนินไปอย่างเป็นธรรมชาต ิ
ทัง้นีผู้้น ากลุม่ต้องสามารถส่ือความหมายเก่ียวกบัตนเองได้อย่างมีความสอดคล้อง แสดงถึงความ
จริงใจและเป็นตวัตนท่ีแท้จริง ทัง้นีห้ากผู้น ากลุ่มได้เปิดเผยประสบการณ์ส่วนตวัท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กับเร่ืองราวของสมาชิก รวมถึงการใช้อารมณ์ขนัในการด าเนินกลุ่มอย่าง
เหมาะสม ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นองค์ประกอบส าคญัของการเปิดเผยตวัเองท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนิน
กลุม่ฝึกอบรม 
    7. การสรุป (Summarizing) การสรุปสามารถใช้ได้ทัง้ในช่วงเวลาของการเร่ิมต้น
กลุ่ม ระหว่างด าเนินกลุ่ม และระยะยุติกลุ่ม ในตอนเร่ิมต้นการด าเนินกลุ่มแต่ละครัง้ ผู้น ากลุ่ม
สามารถสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมา ในระหว่างด าเนินกลุ่มผู้น ากลุ่ม  
ก็สามารถท่ีจะสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ความรู้สึก สาระส าคญั รวมถึงทิศทางท่ีเกิดขึน้ใหม่ในการด าเนิน
กลุม่ และระยะยตุกิลุม่ฝึกอบรมแตล่ะครัง้ ผู้น ากลุม่สามารถสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกลุ่ม
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ในครัง้นัน้ ๆ ผู้น ากลุ่มสามารถถามทบทวนถึงสิ่งท่ีสมาชิกกลุ่มได้รับและสิ่งท่ีสมาชิกกลุ่มต้องการ
ให้ข้อคดิเห็นเพิ่มเติม หรือผู้น ากลุ่มอาจใช้การถามเพ่ือให้สมาชิกกลุ่มช่วยกนัสรุปหรือไม่ผู้น ากลุ่ม
ก็ชว่ยสรุปให้อีกครัง้หนึง่ 
   ขัน้ท่ี 3 ขัน้ด าเนินการ (The Working Stage) กิจกรรมกลุ่มฝึกอบรมท่ีเหลือจะอยู่
ในขัน้ตอนนี ้เป็นขัน้ตอนการด าเนินการส่วนใหญ่ของการฝึกอบรม ผู้น ากลุ่มจ าเป็นต้องใช้ทกัษะ
ในการเอือ้อ านวย (Facilitation Skill) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้ซึ่งกนัและกนั ได้น าเสนอ
ตนเองและได้แสดงความคิดเห็นตอบสนองตอ่สมาชิกกลุ่มคนอ่ืน ๆ แม้ว่าสมาชิกกลุ่มแตล่ะคนจะ
มีความสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Relationship) ตอ่กันนอกกลุ่ม แตเ่ม่ืออยู่ในกลุ่มฝึกอบรม สมาชิก
กลุ่มต้องได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในความสมัพนัธ์ทางงาน (Working Relationship) ทัง้นี ้
ผู้น ากลุม่ต้องพยายามท าให้กลุม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของการฝึกอบรมท่ีได้ก าหนดไว้ 
โดยใช้ทักษะการสอน (Didactic Skills) การบรรยาย (Lectures) การสอนงาน (Coaching)  
การฝึกซ้อมพฤติกรรม (Rehearsal) และการให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) การใช้รูปแบบกลุ่มท่ี
แตกตา่งและสร้างสรรค์ การใช้แบบฝึกหดัและเกม การมอบหมายและทบทวนการบ้าน  
   ขัน้ท่ี 4 ขัน้ยตุิการอบรม (The Ending Stage) จะมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นของการปิด
กลุม่ฝึกอบรมหรือยตุิกิจกรรมกลุ่มฝึกอบรม ด้วยการเช่ือมโยง การรักษา และน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จาก
การเข้าร่วมกลุม่ไปใช้ภายนอกกลุ่มฝึกอบรม กลุ่มฝึกอบรมส่วนใหญ่จะมีการก าหนดระยะเวลาใน
การด าเนินกลุ่มไว้แล้ว เม่ือได้ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ สมาชิกกลุ่มก็จะทราบถึง
กรอบเวลาของการเข้าร่วมกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ผู้น ากลุ่มอาจต้องช่วยเหลือให้สมาชิกกลุ่มสามารถ
รับมือกับความรู้สึกท่ีอาจเกิดขึน้ได้เม่ือกลุ่มต้องยุติลง นอกจากนัน้ ผู้น ากลุ่มต้องมุ่งเน้นไปท่ีการ
สรุปทกัษะหรือความรู้ตา่ง ๆ ท่ีได้รับระหว่างอยู่ในกลุ่ม และส่งเสริมให้สมาชิกน าความรู้ท่ีได้ไปใช้
กับตนเองในอนาคต โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมท่ีได้รับการออกแบบมาอย่างดีจะมุ่งเน้นไปท่ีการ
เช่ือมโยงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ และการวางรากฐานการเรียนรู้ ให้สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้จริง
หลงัจากท่ียุติกลุ่มฝึกอบรมแล้ว รวมทัง้การส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มสามารถประเมินตนเองได้ว่า  
มีพฒันาการในระดบัท่ีเหมาะสมอยา่งไร สามารถประเมินจดุเดน่และจดุด้อยของตนเองได้ รวมทัง้
สามารถวางแผนเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของตนเองได้อย่างตอ่เน่ือง 
  จากประเด็นข้างต้นสรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับขัน้ตอนในการด าเนินกลุ่มฝึกอบรม
ของเนลสนั-โจนส์ (Nelson-Jones) มีขัน้ตอนการด าเนินการ 4 ขัน้ตอน แตเ่น่ืองจากในขัน้ตอนแรก 
หรือขัน้เตรียมการ เป็นขัน้ตอนด าเนินการก่อนท่ีจะมีการฝึกอบรมซึ่งผู้ วิจัยได้น าไปอยู่ใน
กระบวนการออกแบบโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมและกระบวนการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแล้ว ผู้วิจยัจึง
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สนใจท่ีจะน าแนวคดิอีก 3 ขัน้ตอนคือ ขัน้เร่ิมต้น ขัน้ด าเนินการ และขัน้ยตุิกลุ่ม ไปใช้ในการด าเนิน
กลุม่ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
 2.5 เทคนิคที่ใช้ในการฝึกอบรม 
  เทคนิคท่ีใช้ในการฝึกอบรม คือ วิธีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ วิธีการ 
และทศันคต ิระหวา่งผู้ให้การอบรมกบัผู้ รับการฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพหรือ
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมตามท่ีต้องการ ซึง่เป็นองค์ประกอบส าคญัประการหนึ่งท่ีช่วยให้การ
ฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งวิธีการและเทคนิคในการฝึกอบรมมีหลายรูปแบบ  
หลายประเภท ซึง่มีผู้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัเทคนิคในการฝึกอบรม ดงัตอ่ไปนี ้
  ชชูยั สมิทธิไกร (2548, น. 175-193) กล่าวถึงวิธีการฝึกอบรมท่ียึดตามวัตถปุระสงค์
และลกัษณะการเรียนรู้ของผู้ เข้าร่วมการอบรมไว้ 6 ประเภท ได้แก่ 
   1. วิธีการฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นความรู้และการเรียนรู้เป็นกลุม่ ประกอบด้วยเทคนิค
ในการฝึกอบรม ดงัตอ่ไปนี ้
    1.1 เทคนิคการบรรยาย (Lecture) เป็นการบรรยายให้ความรู้ สาระ และ
ข้อมูลต่าง ๆ โดยวิทยากรหรือผู้ มีความรู้ในเร่ืองนัน้ จดัเป็นการส่ือสารแบบทางเดียว (One-Way 
Communication) ดงันัน้วิทยากรหรือผู้บรรยายจะเป็นผู้ ท่ีมีความรู้เป็นอย่างดีในการฝึกอบรม โดย
มีวิทยากรเป็นผู้จดัเตรียมเนือ้หาในการบรรยาย ส่ือท่ีใช้ในการน าเสนอ และเอกสารประกอบการ
บรรยาย 
    1.2 การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็นการฝึกอบรมท่ีใช้วิธีการ
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย จ านวน 4-12 คน และมีกระบวนการในการให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มย่อยได้
อภิปรายแลกเปล่ียนเนือ้หา เร่ืองราว ความคดิเห็น ประสบการณ์ หรือทศันคติซึ่งกนัและกนั เพ่ือให้
ได้ข้อสรุปหรือแนวทางข้อเสนอแนะในประเดน็ท่ีก าหนดไว้ในการอภิปราย 
    1.3 การอภิปรายเป็นหมู่คณะ (Panel Discussion) เป็นการฝึกอบรมด้วย
การอภิปรายตามหวัข้อท่ีก าหนดไว้ โดยผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 – 5 คน และมีพิธีกรเป็นผู้ด าเนิน
รายการ ผู้อภิปรายแต่ละคนจะท าหน้าท่ีเสนอข้อมูล ความรู้ และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย และเปิดโอกาสให้ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมได้ซักถามปัญหาเพิ่มเติม ดังนัน้
ผู้ทรงคณุวฒุิหรือวิทยากรจงึต้องเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองท่ีอภิปรายอยา่งลกึซึง้ 
    1.4 การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการประชุมกลุ่มท่ีเปิดโอกาสให้
สมาชิกกลุม่หรือผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคดิเห็นร่วมกนั โดยผู้ ให้การฝึกอบรมจะกระตุ้นให้
สมาชิกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นท่ีก าหนดไว้อย่างเสรี โดยปราศจากข้อจ ากัด 
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และการตดัสินคณุคา่ใด ๆ แตอ่ยู่ภายใต้การให้ความเคารพและให้การยอมรับซึ่งกนัและกนัโดยไม่
มีเง่ือนไข   
    1.5 ทศันศกึษา (Field Trip) เป็นการฝึกอบรมท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย
การน าผู้ รับการฝึกอบรมไปศึกษา เรียนรู้ ณ สถานท่ีท่ีเป็นแหล่งความรู้ในเร่ืองนัน้ โดยเป็น
การศึกษาตามกระบวนการหรือวิธีการท่ีได้วางแผนไว้ และมีการอภิปรายสรุปผลการเรียนรู้จาก
ข้อมลูท่ีได้รับ 
   2. วิธีการฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นความรู้และการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ประกอบด้วย
เทคนิคในการฝึกอบรม ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Programmed Instruction) เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้ รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยศึกษาจากบทเรียน
ส าเร็จรูปด้วยตนเอง ซึง่เนือ้หาจะแบง่เป็นสว่นยอ่ยตามล าดบัท่ีได้จดัวางไว้เพ่ือให้ง่ายตอ่การเรียนรู้ 
ในระหว่างการเรียนรู้ผู้ รับการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยการตอบ
ค าถามตา่ง ๆ ท่ีแทรกอยูใ่นบทเรียนส าเร็จรูปเป็นระยะ 
    2.2 การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Assisted Instruction) เป็น
กระบวนการฝึกอบรมโดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอเนือ้หาตา่ง ๆ  มีลกัษณะของการเรียนรู้
โดยตรง และใช้การเรียนรู้แบบมีปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) คือสามารถตอบโต้กนัระหว่างผู้ รับการ
ฝึกอบรมกบัคอมพิวเตอร์ได้    
    3. วิธีการฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะ ความสามารถ และการเรียนรู้แบบ
กลุม่ ประกอบด้วยเทคนิคในการฝึกอบรม ดงัตอ่ไปนี ้
    3.1 การสาธิต (Demonstration) เป็นการฝึกอบรมท่ีผู้ ให้การอบรมมีหน้าท่ีใน
การวางแผนการฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการแสดงหรือกระท าให้ผู้ รับการฝึกอบรมดูเป็น
ตวัอย่าง จะเรียนรู้ได้จากการสงัเกต การฟัง การกระท าหรือการแสดง และเปิดโอกาสให้ผู้ รับการ
ฝึกอบรมได้ทดลองปฏิบตัติามและซกัถามข้อสงสยั 
    3.2 กลุ่มการฝึกแก้ไขปัญหา (Task Force Exercise) เป็นการมอบหมายให้
ผู้ รับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย จ านวน 3-8 คน ร่วมกันท างานเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีผู้ ให้การอบรมได้
ก าหนดไว้ และร่วมกนัเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ทราบร่วมกนั 
    3.3 กรณีศึกษา (Case Study) เป็นการบรรยายสถานการณ์หรือปรากฎการณ์ 
ท่ีมีในรูปแบบของการเขียน การบนัทึกเสียง หรือบนัทึกภาพ เพ่ือให้ผู้ รับการฝึกอบรมได้ศึกษา
เรียนรู้และอภิปรายร่วมกนั ภายใต้การแนะน าของผู้ให้การฝึกอบรม 
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    3.4 การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) เป็นเทคนิคในการหาค าตอบของ
ปัญหาจากการเลียนแบบสถานการณ์ในการท างานหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดไว้ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกทกัษะต่าง ๆ ภายใต้เวลาอนัจ ากัด และเพ่ือเตรียมสารสนเทศ 
(Information) ส าหรับประกอบการเรียนรู้และตดัสินใจ  
    3.5 เกมเชิงธุรกิจ (Business Game) เป็นสถานการณ์จ าลองด้านธุรกิจ ท่ีก
หนดให้ผู้ รับการอบรมต้องตดัสินใจด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ตา่ง ๆ เป็นระยะ ซึ่งการตดัสินใจ
ในแตล่ะครัง้จะมีผลกระทบตอ่สถานการณ์ตอ่ไป 
    3.6 การแสดงบทบาทสมมุติ  (Role Playing) เป็นเทคนิคท่ีผู้ ฝึกอบรมได้
ก าหนดวตัถปุระสงค์เฉพาะไว้อย่างชดัเจน และสร้างสถานการณ์เพ่ือให้ผู้ รับการฝึกอบรมได้แสดง
บทบาทตามท่ีได้ก าหนดไว้ จากนัน้จงึใช้การอภิปรายเพ่ือวิเคราะห์และพิจารณาเช่ือมโยงว่าในการ
แสดงบทบาทดงักลา่วมีสิ่งใดเกิดขึน้บ้าง เพราะอะไร 
    3.7 การแสดงเลียนแบบพฤติกรรม (Behavior Modeling) เป็นวิธีการฝึกอบรม 
ท่ีมุง่เน้นการพฒันาทกัษะจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิ โดยผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะแสดงพฤติกรรม
เพ่ือจดัการสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นขัน้ตอน และแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือร่วมกันวิจารณ์
การแสดงเลียนแบบพฤตกิรรมนัน้ 
   4. วิธีการฝึกอบรมท่ีมุง่เน้นทกัษะและความสามารถในการเรียนรู้เป็นรายบคุคล 
    4.1 การฝึกอบรมในงาน (On-the-Job Training) เป็นการเรียนรู้งานโดยใช้
การสงัเกตพฤตกิรรมของผู้ปฏิบตังิานท่ีมีความช านาญ และผู้ รับการฝึกอบรมจะได้ลงมือปฏิบตัิจริง
ตามค าแนะน าของผู้ปฏิบตังิานท่ีเป็นต้นแบบ 
    4.2 แบบฝึกหัดรายบุคคล (Individual Exercise) เป็นการมอบหมายงาน
หรือภารกิจต่าง ๆ ให้ผู้ รับการฝึกอบรมแต่ละคนได้ปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์เฉพาะของแตล่ะบคุคล 
    4.3 การฝึกหดัโดยใช้อปุกรณ์จ าลอง (Machine Simulation) เป็นการฝึกอบรม
โดยใช้อปุกรณ์ท่ีสร้างขึน้เพ่ือจ าลองการปฏิบตังิานของเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองยนต์กลไกตา่ง ๆ  
   5. วิ ธีการฝึกอบรมท่ีมุ่ ง เ น้นทัศนคติและการเรียนรู้แบบกลุ่ม ซ่ีงการฝึกอบรม
ประเภทนีป้ระกอบด้วย การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role 
Playing) และการแสดงเลียนแบบพฤตกิรรม (Behavior Modeling) 
   6. วิธีการฝึกอบรมท่ีมุง่เน้นทศันคติและการเรียนรู้เป็นรายบคุคล ซึ่งการฝึกอบรม
ประเภทนี ้ได้แก่ การฝึกอบรมในงาน (On-the-Job Training) 
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 2.6 การบูรณาการทฤษฎีเทคนิคการให้ค าปรึกษาร่วมกับกลุ่มฝึกอบรม 
  ในการพฒันาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ วิจัยได้บูรณาการกลุ่มฝึกอบรมร่วมกับทฤษฎี เทคนิคการให้
ค าปรึกษาท่ีเหมาะสมกับการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาในองค์ประกอบต่าง ๆ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาสมาชิกกลุ่ม ทัง้ในด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ ซึง่ทฤษฎีในการให้ค าปรึกษาท่ีจะน ามาบรูณาการกบักลุ่มฝึกอบรม มีดงันี ้
  2.6.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดและเหตุผล 
   เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระดับความคิด 
อนัเน่ืองมาจากสาเหตสุ าคญั 2 ประการ คือ ความไม่รู้ และ การรู้ผิด ซึ่งการเรียนรู้ในสิ่งท่ีผิดอาจท าให้
บคุคลเกิดความคดิและความเช่ือท่ีผิด รวมทัง้การเรียนรู้ในสิ่งท่ีไม่สมเหตสุมผล ก็ส่งผลให้บคุคลมี
ความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลหรือกลายเป็นคนไร้เหตุผลได้ (พงษ์พนัธ์ และ วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา
2557, น. 44) ซึ่งทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีเน้นความคิดและเหตผุล ท่ีน ามาบรูณาการร่วมกบักลุ่ม
ฝึกอบรม คือ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเหตผุล อารมณ์และพฤติกรรม และทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบวิเคราะห์การตดิตอ่สมัพนัธ์ มีรายละเอียดดงันี ้
   2.6.1.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
(Rational Emotional Behavior Counseling Theory)   
    คอเรย์ (Corey, 2012, p. 376) ได้กล่าวถึง อลัเบิร์ต เอลลิส (Albert Ellis)       
ผู้ ค้นพบการให้ค าปรึกษาเชิงเหตผุลเม่ือช่วงกลางของปีค.ศ.1950 และเป็นหนึ่งในนกับ าบดัคน
แรกๆท่ีให้ความส าคญักับบทบาทท่ีเป็นผลของความคิดในพฤติกรรมต่าง ๆ ในช่วงต้นของปี ค.ศ.
1960 เอลลิสได้เปล่ียนช่ือวิธีการนีเ้ป็นการให้ค าปรึกษาเชิงเหตผุลและอารมณ์ (rational emotive 
therapy : RET) และต่อมาก็เปลี่ยนเป็นการให้ค าปรึกษาเชิงเหตุผล อารมณ์  และพฤติกรรม 
(rational emotive behavior therapy : REBT) เพราะการโต้แย้งท่ีว่า รูปแบบวิธีการนีก้่อให้เกิด
ความเครียดจากปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่าง ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม REBT เป็น
หนึง่ในวิธีการแรกๆของการให้ค าปรึกษาแบบเน้นการคิดและพฤตกิรรม  
    แนวคิดส าคัญ  
    สมมติฐานและแนวคิดพืน้ฐานของ REBT อยู่ภายใต้ข้อสงัเกตท่ีว่า ความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรมของคนเรามีความสมัพนัธ์กนัและมีผลตอ่กนัเสมอ เม่ือบคุคลต้องเผชิญ
สถานการณ์ท่ีเลวร้ายก็จะสร้างความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลเก่ียวกบัเหตกุารณ์เหลา่นัน้ซึ่งแน่นอนว่า
มนัเป็นความคิดท่ีไม่มีเหตผุล ถ้าบคุคลคาดหวงัท่ีจะเปล่ียนแปลงจะต้อง 1) มีความรู้ว่าจะรับผิดชอบ
ตอ่ความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของตนเองอย่างไร 2) สนใจกบัวิธีการท่ีจะคิด จะรู้สึก และจะ
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แสดงออกเม่ือมีการรบกวนอารมณ์ของตวัเองโดยไม่จ าเป็น และ 3) สญัญากบัตวัเองว่าจะตัง้ใจ
อยา่งมากในการสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึน้ ซึ่งแนวคิดดงักล่าวประกอบด้วย (Ellis, 2004, as 
cited in Cory, 2012, pp. 377-379) 
     1. จดุเร่ิมต้นของสิ่งรบกวนทางอารมณ์ (Origins of Emotional Disturbance)                
เป็นแนวคดิท่ีส าคญัของ REBT ท่ีวา่บคุคลมกัจะถกูรบกวนทางอารมณ์ของตนเองด้วยการใช้ค าว่า 
ควร (Should) ควรจะ (Ought) และค าว่าต้อง (Must) ท่ีเป็นผลมาจากความคิดความเช่ือแบบท่ีไม่
สมเหตสุมผล ซึ่งจะน าไปสู่ความรู้สึกวิตกกงัวล (Anxiety) ซึมเศร้า (Depressing) เจ็บปวด (Hurt) 
อบัอาย (Shame) โกรธเคือง (Rage) และรู้สกึผิด (Guilt) 
     2. ทฤษฎี A-B-C (The A-B-C Theory) ทฤษฎีการบ าบดัแบบพิจารณา            
เหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม (REBT) มองว่าการบ าบดัสิ่งรบกวนทางบุคลิกภาพและอารมณ์
เป็นหวัใจส าคญั ทฤษฎี A-B-C มองว่าปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบคุคล ท่ีจุด C (The Emotional 
Consequence) หลงัจากท่ีมีเหตกุารณ์บางสิ่งมากระตุ้น (Activating Event) ท่ีจดุ A ซึ่งอารมณ์
เหล่านัน้ไม่ใช่ผลจากเหตุการณ์ท่ีมากระทบ แต่เป็นผลมาจากระบบความคิดความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผล (The Belief System) ของบคุคลท่ีจดุ B 
     3. การเผชิญหน้ากบัความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล (Confronting             
Irrational Beliefs) ผู้น ากลุ่มแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม (REBT) จะเร่ิมต้นด้วย
การสอนทฤษฎี A-B-C ให้แก่สมาชิก เพ่ือให้เห็นถึงความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลท่ีเป็นสิ่งรบกวน
อารมณ์หรือพฤติกรรมของพวกเขา จากนัน้สมาชิกกลุ่มจึงมีความพร้อมท่ีจะโต้แย้ง (Dispute) 
ความคดิความเช่ือเหลา่นัน้ เพ่ือให้เกิดรูปแบบการคิดใหม่ท่ีเป็นขจดัความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหต ุ
สมผลเดมิซึง่ไมเ่ป็นจริงและไมอ่าจพิสจูน์ได้ 
    เป้าหมายของกลุ่มแบบพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤตกิรรม 
    เป้าหมายของกลุ่มแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม คือการช่วย
ให้สมาชิกกลุ่มใช้ความยืดหยุ่นแทนการเข้มงวดแบบท่ีเป็นอยู่ เอลลิส (Ellis, 2011, as cited in 
Corey, 2012, p. 380) อธิบายว่า 2 เป้าหมายหลกัของกลุ่มแบบ REBT คือ การช่วยเหลือสมาชิก
กลุ่มให้สามารถยอมรับตนเองได้อย่างไม่มีเง่ือนไข และยอมรับคนอ่ืนได้อย่างไม่มีเง่ือนไขเช่นกัน 
รวมทัง้การสอนให้สมาชิกกลุ่มรู้ถึงวิธีการปรับเปล่ียนอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของตน 
ไปสูก่ารมีพฤตกิรรมท่ีสมบรูณ์ และสามารถรับมือกบัเหตกุารณ์เชิงลบท่ีอาจต้องเผชิญในอนาคตได้ 
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    บทบาทหน้าท่ีของผู้น ากลุ่มแบบพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤตกิรรม 
    กลุ่มฝึกอบรมแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีเป้าหมาย
ส าคญัในการช่วยให้สมาชิกกลุ่มสามารถน าปรัชญาชีวิตท่ีสมเหตสุมผลไปใช้ในชีวิตได้ โดยผู้น า
กลุม่จะมีหน้าท่ีในการด าเนินกลุม่ ดงันี ้
     1. ผู้น ากลุม่จะแสดงให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจว่า ตวัสมาชิกกลุ่มเองเป็นผู้สร้าง
การรบกวนท่ีก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และพฤตกิรรมด้วยตนเอง 
     2. ผู้ น ากลุ่มมีหน้าท่ีในการชว่ยให้สมาชิกกลุม่ได้ระบคุวามเช่ือท่ีไม่สมเหต ุ
สมผลของตนและท้าทายความคิดความเช่ือเหล่านัน้ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ความคดิความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลด้วยตนเองได้ 
     3. ผู้ น ากลุ่มมีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้สอนจิตวิทยา จงึหลีกเล่ียงไม่เก่ียวข้อง
สมัพนัธ์กบัสมาชิกมากเกินไปเพ่ือไมใ่ห้เกิดการพึ่งพิง (Dependency) โดยใช้การยอมรับอย่างไม่มี
เง่ือนไข (Unconditional Acceptance) ผู้น ากลุ่มจะปฏิบตัิต่อสมาชิกด้วยความเคารพ ให้ความ
ร่วมมือ ให้การสง่เสริม ให้การสนบัสนนุ และให้ค าปรึกษาท่ีดี  
    หน้าท่ีส าคญัของผู้น ากลุ่มคือการช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้ตระหนกัว่า การคิด
แบบไร้เหตผุล เป็นสาเหตขุองการเกิดปัญหาด้านอารมณ์  ต้องช่วยให้เขาเกิดอารมณ์ท่ีเหมาะสม 
(Appropriate Emotion) และรู้จกัระงบัอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม (Inappropriate Emotion) อารมณ์ท่ี
เหมาะสม ได้แก่ ความรัก ความกระตือรือร้น เศร้า ผิดหวัง เสียใจ ด้านบวก – อารมณ์รัก มีความสุข 
กระตอรือร้น อยากรู้อยากเห็น ด้านลบ – เสียใจ คบัข้องใจ ร าคาญ ขุ่นเคือง ซึ่งอารมณ์เหล่านีจ้ะ
ผลกัดนัให้บุคคลพยายามปรับปรุง ต่อสู้  เพ่ือเปล่ียนแปลงสภาพการณ์ท่ีก่อให้เกิดอารมณ์เหล่านี ้
เช่น พยายามท างานเพิ่มมากขึน้ ส่วนอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม ได้แก่ การซึมเศร้า (Depression)  
การท้อแท้สิน้หวัง (Despair) ความรู้สึกมุ่งร้าย (Hostility) ความรู้สึกไร้ค่า (Worthlessness)             
ซึ่งความรู้สึกเหล่านีไ้ม่ก่อให้เกิดความพยายามท่ีจะต่อสู้กับสภาพการณ์ท่ีไม่เหมาะสม ดงันัน้จึง
ต้องช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีความสนใจทัง้ตนเองและผู้ อ่ืนเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ และมี
ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง พึ่งพาผู้ อ่ืนได้แค่ในบางครัง้เท่านัน้และมีความมุ่งมั่นท่ีจะท าสิ่งท่ีคิดว่า
ส าคญัและให้ความสนใจ ยอมรับในความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ทัง้ของตนเองและผู้ อ่ืนได้ มีความ
ยืดหยุ่นในความคิด และยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตา่งของบคุคลอ่ืน ตลอดจนช่วยเหลือสมาชิก
กลุม่ให้มีความมุง่มัน่ท่ีจะท าสิ่งท่ีคิดว่าส าคญัและให้ความสนใจ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มกล้าเส่ียงท่ีจะ
ตดัสินใจ รวมถึงช่วยให้สมาชิกเกิดความยินดีท่ีได้ใช้ชีวิต ยอมรับในความสามารถและศกัยภาพ
ของตนได้อยา่งสมเหตสุมผล มีความสามารถในการพิจารณาสิ่งตา่ง ๆ ได้อย่างรอบคอบ ไม่ยึดถือ
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แคก่ฎเกณฑ์ภายนอกในการตดัสินตนเอง เช่น ยึดถือในรางวลัหรือต าแหน่ง  และมีความพึงพอใจ
ในสิ่ง ที่ตนเองกระท าไ ด้  โดยใช้เทคนิคการสอนหรือการอธิบายโดยตรง (Direct Technique)  
เพ่ือชีแ้จงให้สมาชิกกลุ่มได้แก้ไขความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผลด้วยการใช้ตรรกวิทยา (Logic) และ
อาจใช้เทคนิคการแสดงบทบาทสมมุติหรือจินตนาการถึงการใช้เหตุผลและอารมณ์ของตนเอง 
(Rational-Emotion Imagination) ในสถานการณ์ตา่ง ๆ ทัง้นีไ้ม่ควรใช้เวลามากนกัในการฟังสมาชิก
กลุ่มพูดถึงประสบการณ์ หรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ แต่พยายามให้เขาสรุปเร่ืองราว เพ่ือไม่ให้ย า้คิด
ย า้ท าถึงเร่ืองนัน้ๆ ไม่ควรให้สมาชิกกลุ่มเก็บกดหรือปล่อยอารมณ์มากเกินไป แตพ่ยายามส่งเสริม
ให้ลดความรู้สกึเหลา่นัน้และขจดัออกไป 
    เทคนิคที่ส าคัญของกลุ่มแบบพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤตกิรรม 
    1. การสอน ทฤษฎี A B C (Teaching the  A-B-Cs of REBT) เป็นการสอน     
สมาชิกกลุม่ให้รู้ถึงความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล เช่น การใช้ ค าว่า “จะต้อง” “ควรจะ” และ 
“ควรต้อง” เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้เห็นถึงแนวทางในการประยกุต์ใช้ทฤษฎี A B C เพ่ือจดัการกับ
ปัญหาท่ีต้องพบในชีวิตประจ าวนั  

    2. การโต้แย้งความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล (Active Disputing of 
Irrational) สมาชิกกลุ่มจะได้รับการสอนให้ตรวจสอบ โต้แย้งและเปล่ียนแปลงความเช่ือท่ีเข้มงวด
และรุนแรงเก่ียวกับตวัพวกเขาเอง เก่ียวกบัคนอ่ืนๆและเง่ือนไขตา่ง ๆ ของชีวิต ผู้น ากลุ่มจะแสดง
ให้สมาชิกกลุ่มเห็นถึงวิธีการในการตรวจสอบความต้องการของพวกเขา ความเช่ือท่ีเลวร้าย และ
ความเช่ือท่ีจะพาตวัเองหรือคนอ่ืนให้ตกต ่าลง  

    3. การสอนถึงวิธีการจดัการกบัสภาวการณ์ของตนเอง (Teaching Coping 
Self-statement) สมาชิกกลุ่มจะถกูสอนถึงวิธีการในการก าจดัความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลออกไป
ได้ด้วยเหตแุละผลของตนเอง โดยการปรับเปล่ียนประโยคหรือภาษาท่ีเป็นการท าลายตนเอง ให้
เป็นการบอกกบัตนเองอย่างเป็นเหตเุป็นผลทัง้ในรูปแบบของการพดูและการบอกกบัตนเอง   

    4. การใช้วิธีทางจิตศึกษา (Psychoeducation Method) ผู้ น ากลุ่มจะใ ห้
ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มเก่ียวกับธรรมชาติของปัญหาของพวกเขา และวิธีการในการจัดการกับ
ปัญหาเหลา่นัน้ ผู้น ากลุ่มจะสอนให้สมาชิกกลุ่มได้รู้ถึงวิธีท่ีจะบ าบดัตวัเองจนสามารถอธิบายสิ่งท่ี
จะน าไปใช้ในปัจจบุนัและอนาคตได้  

    5. การให้การบ้านทางความคิด (Cognitive Homework) เป็นการบ้านตาม
แนวทางของการประยกุต์ใช้ทฤษฎี A B C กบัปัญหาหลากหลายในชีวิตประจ าวนั สมาชิกกลุ่มจะ
ได้รับแบบฟอร์มท่ีเรียกว่า REBT Self-help Form (แบบประเมินตนเอง REBT) เพ่ือให้บนัทึก
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ความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของพวกเขาลงไป และให้สมาชิกโต้แย้งความคิดความเช่ือ
เหลา่นัน้ด้วยเหตแุละผลท่ีสามารถน ามาทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท าการบนัทึกผลท่ีจะ
เกิดตามมาจากความคดิความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลนัน้ๆ  
    6. การยอมรับโดยไม่มีเง่ือนไข (Unconditional Acceptance) ผู้น ากลุ่มจะ
สร้างบรรยากาศของการท างานในกลุ่มด้วยการมีทัศนคติท่ียอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งการยอมรับ
แบบไม่มีเง่ือนไขจะส่งผลให้สมาชิกรู้สึกได้รับการยอมรับ ถึงแม้ความคิดของเช่ือของแต่ละบุคคล
อาจจะถกูโต้แย้งหากเป็นสิ่งท่ีไมส่มเหตสุมผล  
    7. การจินตนาการเชิงเหตผุล-อารมณ์ (Rational-emotive Imagery) หรือการใช้
เทคนิคการจินตนาการเชิงเหตผุล-อารมณ์ สมาชิกกลุ่มจะถกูถามให้จินตนาการถึงความผิดพลาด
บางอยา่งท่ีเคยเกิดขึน้และเป็นประสบการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสดุ จากนัน้จะสอนให้ฝึกตนเองในการสร้าง
อารมณ์ท่ีดีและเหมาะสมขึน้มาเพ่ือทดแทน สมาชิกต้องใช้ความพยายามเพ่ือเปล่ียนแปลงความคิด
ความเช่ือตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การพฒันาอารมณ์และการแสดงออกได้อยา่งเหมาะสม 
    8. การใช้อารมณ์ขนั (Use of Humor) เป็นการสอนให้สมาชิกกลุ่มได้รู้จกักบั
การหวัเราะตอ่ความเช่ือท่ีรบกวนพวกเขา ผู้น ากลุม่จะใช้อารมณ์ขนัในการแสดงให้สมาชิกกลุ่มได้รู้
ว่า ความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผลเป็นเร่ืองท่ีน่าขบขนั ถึงแม้ว่าการใช้อารมณ์ขนัตัง้แต่เร่ิมต้นตอนท่ี
กลุม่ก าลงัเสนอปัญหาอยูจ่ะเป็นเร่ืองท่ีไมเ่หมาะสม แตค่วามไว้วางใจเป็นสิ่งท่ีต้องมีอยู่อย่างสม ่าเสมอ 
ควรต้องรอให้ถึงเวลาท่ีสมาชิกพร้อมท่ีจะมองเร่ืองราวตา่ง ๆ ว่าเป็นเร่ืองท่ีขบขนั และสามารถหวัเราะ
กบัมนัได้อยา่งสนกุสนานกบัพฤตกิรรมบางอย่างท่ีเกิดขึน้ 
    9. การฝึกเผชิญกบัความอาย (Shame Attacking Exercises) เป็นเทคนิคท่ี
จะสง่เสริมให้สมาชิกกลุ่มสามารถยอมรับตนเองได้ สมาชิกจะได้รับการส่งเสริมให้ท าบางสิ่งท่ีเป็น
การท้าทายความกลวัของพวกเขา และใช้การฝึกการเผชิญความอายเพ่ือสอนให้ยอมรับการกระท า
บางอย่างทัง้ของตนเองและผู้ อ่ืน เพ่ือเป็นการเพิ่มแนวทางของการยอมรับตนเอง และสร้างความ
รับผิดชอบให้เกิดขึน้ได้อยา่งเหมาะสม 
    10. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ในการแสดงบทบาทสมมติต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบทัง้ 3 สิ่งคือ อารมณ์ ความคดิ และพฤติกรรม เทคนิคท่ีจะน ามาใช้ฝึกฝน
ให้สมาชิกกลุ่มได้ปฏิบตัิตนและรับมือกับความกลัวได้ โดยใช้การสลบับทบาท เพ่ือให้ทดลองแสดง
พฤตกิรรมใหมท่ี่หลากหลาย ท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงความคดิ ความรู้สกึและพฤตกิรรมของตน 
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    11. การให้การบ้าน (Homework Assignment) สมาชิกกลุ่มจะได้รับการส่งเสริม
ให้ฝึกปฏิบตัิพฤติกรรมนอกกลุ่ม โดยผู้ น ากลุ่มจะใช้การมอบหมายการบ้านให้สมาชิกกลับไป
ฝึกฝน ซึง่เป็นอีกแนวทางหนึง่ท่ีจะสง่เสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ 
    12. การเสริมแรงและการลงโทษ (Reinforcement and Penalties) ทัง้การ
เสริมแรงและการลงโทษจะถกูใช้ในการช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสมาชิกกลุ่ม การเสริมแรง
อาจเป็นการอนญุาตให้สมาชิกได้เลือกท าในสิ่งท่ีชอบ เป้าหมายหนึ่งของกลุ่มแบบ REBT คือการ
สอนให้แตล่ะคนหาวิธีการท่ีดีท่ีสดุของตนในการจดัการตนเอง (Self-management) แนวทางการ
ปฏิบตัขิองสมาชิกกลุม่แตล่ะคนก็เป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการประสบความส าเร็จจากการใช้เทคนิคนี ้
    13. การฝึกทกัษะ (Skill Training) การฝึกทกัษะตา่ง ๆ ให้สมาชิกกลุ่มในด้าน
ท่ีเขาบกพร่องเป็นเทคนิคท่ีใช้กันอย่างยาวนานในการท างานกลุ่ม สมาชิกจะได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้และฝึกฝนทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในช่วงเวลาท่ีเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม 
และได้รับการสง่เสริมให้เรียนรู้ทกัษะตา่ง ๆ โดยการเข้าร่วมในกลุม่และฝึกฝนเพิ่มหลงัจากเข้าร่วมกลุม่  
   2.6.1.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ (Transactional 
Analysis Counseling Theory) 
    ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์การติดตอ่สมัพนัธ์ได้รับการพฒันาโดย 
อีริค เบิร์น (1961) โดยมีแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีว่า สิ่งท่ีบคุคลเป็นอยู่ในปัจจบุนัเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต แตบ่คุคลก็สามารถเปล่ียนแปลงได้ด้วยการเปิดเผยตนเองท่ีแท้จริงหรือค้นหา
ความเป็นตวัเอง (Autonomy) ให้พบ เน่ืองจากบคุคลท่ีค้นพบตวัเองจะเป็นผู้ ท่ีมีศกัยภาพในด้าน
การรับรู้ (Awareness) มีลกัษณะของความเป็นธรรมชาติ (Spontaneity) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) 
และมีความใกล้ชิดสนิทสนมกบัผู้ อ่ืน (Intimacy) (Corey, 2012, p. 323) 
    แนวคิดส าคัญ 
    การวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นแนวคิดท่ีเน้นลักษณะของ
บคุลิกภาพ ด้านการคดิ การรู้สกึ และการแสดงพฤตกิรรม โดยมุง่เน้นการเพิ่มการตระหนกัรู้ เพ่ือให้
สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการตดัสินใจ และสามารถเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของตนเองใหม่ได้
ด้วยตนเอง โดยมีพืน้ฐานความเช่ือท่ีว่าบุคคลมีคณุค่า ตวัตนและบุคลิกภาพของบุคคลสามารถ
พฒันาได้จากการค้นพบตวัเอง จนเกิดการตระหนกัรู้ และมีสภาวะตวัตนท่ีเหมาะสมจนสามารถ
ขจดัปัญหาในการตดิตอ่สมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้ ซึง่มีแนวคดิส าคญั ได้แก่ 
     1. แนวคิดเก่ียวกบัสภาวะตวัตน (Ego Stage) สภาวะตัวตนของบุคคลจะ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ขึน้อยูก่บัสถานการณ์และเวลา โดยมีการเปล่ียนแปลงใน 3 ลกัษณะ คือ 
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      1) สภาวะตวัตนแบบพ่อแม่ (Parent Ego State: P) มีการแสดงออกใน
สภาวะตวัตนท่ีประกอบด้วยเร่ืองของคา่นิยม คณุธรรม ความเช่ือส าคญัๆ ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีได้รับ
จากครอบครัวตัง้แต่วยัเด็ก ท าให้เกิดการสงัเกตและจดจ า เม่ือโตเป็นผู้ ใหญ่ ก็จะแสดงพฤติกรรม
ดงักลา่วโดยไมรู้่ตวั แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 
       1.1) พ่อแม่นักควบคุม (Controlling Parent) หมายถึง บคุคลท่ีมี
สภาวะตวัตนแบบผู้ควบคมุ ใช้การสัง่ การบงัคบั การวิพากษ์วิจารณ์ และต าหนิบคุคลอ่ืน 
       1.2) พ่อแม่ผู้ดแูลเอาใจใส่ (Nurturing Parent) หมายถึง บคุคลท่ีมี
สภาวะตวัตนแบบผู้ ท่ีมีความเมตตากรุณา รักใคร่ ห่วงใย อ่อนโยน ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ  
เห็นอกเห็นใจ ยอมตามใจ และมีเมตตาตอ่ผู้ อ่ืน   
      2) สภาวะตวัตนแบบผู้ ใหญ่ (Adult Ego State: A) มีการแสดงออกใน
สภาวะตวัตนลกัษณะตรงไปตรงมา มีเหตผุลข้อเท็จจริง ไม่ใช้อารมณ์หรือความเห็นส่วนตวั จะมี
พัฒนาการทางพฤติกรรมตัง้แต่วัยเด็ก โดยเปรียบเทียบการกระท าของตนกับสิ่งท่ีพ่อแม่ห้าม  
จนพบว่าอะไรควรท า และอะไรท่ีไม่ควรท า บุคคลในสภาวะนีจ้ะอยู่ในขัน้ของการคิดในสิ่งท่ีเป็น
ปัจจบุนั และใช้สภาวะนีเ้พ่ือรวบรวมข้อมลู ไม่ใช้อารมณ์ และท างานกบัปัจจยัภายนอกตามความ
เป็นจริงของแตล่ะบคุคล  
      3) สภาวะตวัตนแบบเด็ก (Child Ego State: C) มีการแสดงออกใน
สภาวะตวัตนท่ีเป็นพืน้ฐานดัง้เดิมและมีความเป็นธรรมชาติมากท่ีสดุ คนเรามกัจะใช้สภาวะนีเ้พ่ือ
รักษาสมัพนัธภาพให้ยัง่ยืน สภาวะของความเป็นเด็กประกอบไปด้วยอารมณ์ แรงกระตุ้น และการ
กระท าท่ีเป็นธรรมชาต ิรวมไปถึงการบนัทกึประสบการณ์ในอดีตท่ีผา่นมา แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
       3.1) เด็ก ท่ี เ ป็นธรรมชาติ  (Natural Child) หมายถึง  บคุคลท่ี
มีสภาวะตวัตนแบบธรรมชาตขิองเดก็ ผู้ เป็นท่ีรัก ร่าเริง มีชีวิตชีวา และ น่าเอ็นด ูแตก็่อาจจะหนุหนั
พลนัแลน่เม่ือรู้สกึวา่ไมป่ลอดภยั  
       3.2) เด็กท่ีปรับตวั (Adapt Child) หมายถึง บคุคลท่ีมีสภาวะตวัตน
แบบท่ีใช้การแสดงออกอยา่งเหมาะสมในแตล่ะสถานการณ์ทางสงัคม เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและ
เอ็นดจูากผู้ อ่ืน แต่ก็อาจจะแสดงออกมากไป ยอมแพ้ผู้ ท่ีเหนือกว่า และไม่เห็นคณุค่า ราคา หรือ
ศกัดิ์ศรีในตนเอง นักบ าบดัตามแนวทางวิเคราะห์สัมพันธภาพบางคนได้รวมลักษณะของความ
กระด้างกระเดื่องไว้ในสภาวะตวัตนแบบนีด้้วย 
     2. ต าแหน่งชีวิต (Life Position) ต าแหน่งชีวิตเป็นมุมมองท่ีบคุคลมีตอ่
ตนเองและผู้ อ่ืน ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์วยัเด็ก ท่ีเป็นสิ่งก าหนดต าแหน่งของชีวิตว่าตนเอง
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และผู้ อ่ืนควรอยู่ในต าแหน่งชีวิตไหนซึ่งมีผลต่อการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ซึ่งทฤษฎีการ
วิเคราะห์สมัพนัธภาพได้นิยามต าแหนง่ของชีวิตไว้ 4 ต าแหนง่ ดงันี ้
      1) ต าแหน่งชีวิตแบบฉันก็ดี คณุก็ดี (I’m OK – You’re OK) เป็น
ความเช่ือของบคุคลท่ีมีตอ่คา่นิยมพืน้ฐาน คณุคา่ และ ศกัดิ์ศรีแห่งความเป็นมนษุย์ บคุคลท่ีอยู่ใน
ต าแหนง่ชีวิตนีจ้ะมีทศันคตขิองความไว้เนือ้เช่ือใจและเปิดเผย เตม็ใจท่ีจะเป็นทัง้ผู้ ให้และผู้ รับ และ
ยอมรับบคุคลอ่ืนในสิ่งท่ีเขาเป็น ในต าแหนง่ชีวิตนีไ้มมี่ผู้แพ้ มีเพียงแคผู่้ชนะเทา่นัน้  
      2) ต าแหน่งชีวิตแบบฉันดี คณุไม่ดี (I’m OK – You’re not OK) เป็น
ต าแหน่งของบุคคลท่ีมองว่าปัญหาเกิดขึน้จากผู้ อ่ืน และใช้การต าหนิ กดข่ี และวิพากษ์วิจารณ์ 
เป็นเกมท่ีเสริมแรงด้วยการยืนยันในต าแหน่งชีวิตของตนว่าดี และการแสดงความโกรธ มีท่าที
รังเกียจ และดถููกดแูคลนผู้ อ่ืน ท าให้ผู้ อ่ืนกลายเป็นแพะรับบาปท่ีอยู่ในต าแหน่งชีวิตท่ีไม่ดี ท าให้
ผู้ อ่ืนรู้สกึตกเป็นเบีย้ลา่งเพราะต้องการรักษาควาถกูต้องของตนเองไว้ 
      3) ต าแหน่งชีวิตแบบฉันไม่ดี คณุดี (I’m not OK – You’re OK) เป็น
ต าแหน่งของความเศร้า บุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งนีจ้ะรู้สึกว่าตนเองไม่มีอ านาจเม่ือเปรียบเทียบกับ
ผู้ อ่ืน ต้องคอยตอบสนองความต้องการของคนอ่ืนและรู้สกึวา่ตนเองตกเป็นเหย่ือ 
      4) ต าแหน่งชีวิตแบบฉันไม่ดี คณุไม่ดี (I’m not OK – You’re not OK) 
เป็นความรู้สกึของการหมดสิน้ท่ีเป็นต าแหน่งชีวิตท่ีไร้ประโยชน์และสิน้หวงั บคุคลท่ีอยู่ในต าแหน่ง
ชีวิตนีจ้ะหมดความสนใจในชีวิตและมองโลกว่าเป็นสถานท่ีตกต ่าและชีวิตก็ปราศจากพนัธสญัญา
ใดๆ ไม่สามารถอยู่กับโลกของความเป็นจริงได้ อาจมีพฤติกรรมถดถอยและมีรูปแบบของ
พฤตกิรรมท่ีไมป่กต ิซึง่เป็นผลให้เกิดอนัตรายหรืออาจถึงแก่ความตายของตนเองหรือผู้ อ่ืนได้   
     3. เกมชีวิต (Game) เกมชีวิตเป็นรูปแบบการติดตอ่สมัพนัธ์ เพ่ือแลกเปล่ียน
ความใส่ใจระหว่างคนสองคนหรือมากกว่านัน้ เกมนีจ้ะด าเนินไปตลอดการมีสมัพนัธภาพและยุติ
ลงด้วยผลลพัธ์ในทางลบ ซึง่เกมประกอบด้วยการส่ือสาร 3 ระดบั ได้แก่  
      1) การส่ือสารแบบสอดคล้อง (Complementary Transactions) คือ 
การส่ือสารท่ีไมมี่สิ่งซอ่นเร้นในจิตใจ เป็นไปตามความคาดหวงัของทัง้สองฝ่าย  
      2) การตดิตอ่ส่ือสารแบบซอ่นเร้น (Ulterior Transactions) คือ การส่ือสาร
ท่ีมีการซุกซอ่นวาระซอ่นเร้นไว้ มีการแอบแฝง ไม่จริงใจ เป็นการส่ือสารระดบัหนึ่งแตส่ื่อความหมาย
โดยการสง่ข้อความอีกระดบัหนึง่   
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      3) การส่ือสารท่ีมีผลในทางลบหรือการส่ือสารแบบขดัแย้ง (Crossed 
Transactions) คือการส่ือสารท่ีได้รับผลการตอบสนองอย่างท่ีไม่คาดหวงั ถือเป็นการสรุปเกมและ
เป็นเป้าหมายท่ีแท้จริงของเกม ผู้ ท่ีเลน่เกมมกัต้องการสิ่งตอบแทนจากเกมนัน้ๆ  
     ลกัษณะของการเล่นเกมชีวิตประกอบด้วยผู้ เล่นเกม 3 สถานะคือ ผู้ เป็น
เหย่ือ (Victim) ผู้กล่าวหา (Persecutor) และ ผู้ช่วยเหลือ (Rescuer) สามารถอธิบายได้ด้วยละคร
รูปสามเหล่ียม (Drama Triangle) ของคาร์ปแมน (Karpman) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 ท่ีมา : ศริิบรูณ์ สายโกสมุ (Karpman, 1968, อ้างถึงใน ศริิบรูณ์ สายโกสมุ, 2555, น. 162) 
 
      ก. ผู้ เป็นเหย่ือ (Victim) เป็นผู้บริสทุธ์ิ ท าตวัให้ผู้ อ่ืนช่วยเหลือ ใช้การ
พึง่พาผู้ อ่ืน ชว่ยเหลือตนเองไมไ่ด้ และรู้สกึตนเองไมมี่พลงัทีจะน ามาใช้ในการเปล่ียนแปลง 
      ข. ผู้กล่าวหา (Persecutor) ผู้ ท่ีเป็นสาเหตขุองปัญหา มกัต าหนิ ชอบ
จบัผิดวิพากษ์วิจารณ์ และควบคมุคนอ่ืน 
      ค. ผู้ช่วยเหลือ (Rescuer) ผู้ ท่ีแสร้งท าเ ป็นช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหา 
วุน่วายเร่ืองของผู้ อ่ืน มกัจะปกป้องผู้ ท่ีเป็นเหย่ือเพ่ือให้ตนเองเกิดความรู้สกึท่ีดี 
     ในละครรูปสามเหล่ียมจะมีการสบัเปล่ียนตวัละครอยู่ 3 บทบาท จาก
ต าแหนง่หนึง่ไปยงัอีกต าแหนง่หน่ีง ซึง่คนเราจะมีการสบัเปล่ียนบทบาทเหล่านีต้ามประสบการณ์ท่ี
เคยได้รับจากชว่งเวลาตอนต้นของชีวิต 
     4. การใส่ใจ (Strokes) แนวคิดพืน้ฐานของวิธีการวิเคราะห์สมัพนัธภาพ
คือการท่ีบุคคลมีความต้องการท่ีจะได้รับความใส่ใจทัง้ในด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาความรู้สึกของการไว้เนือ้เช่ือใจและเป็นรากฐานส าหรับการรักตนเอง ซึ่งการใส่ใจเป็น
รูปแบบของการยอมรับและใช้ในการติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืน บคุคลท่ีขาดการใส่ใจตัง้แตว่ยัเด็กก็จะ

Victims 

Rescuer Persecutor 

ภาพประกอบ 4 ละครรูปสามเหล่ียมของคาร์ปแมน 
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แสวงหาการใส่ใจอย่างมากเม่ือเติบโตขึน้ จนอาจจะต้องการได้รับความใส่ใจจากผู้ อ่ืนตลอดเวลา 
และอาจมีผลท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาได้ การใส่ใจสร้างขึน้ได้ทัง้ในรูปแบบของภาษาหรือ  
อวจันภาษา   มีทัง้การใสใ่จแบบมีเง่ือนไขและการใสใ่จแบบไมมี่เง่ือนไข ซึง่เป็นไปได้ทัง้ในทางบวก
และลบ การใส่ใจทางบวก (Positive strokes) มีลกัษณะของความอบอุ่น เป็นมิตร หรือแสดงออก
ถึงความสนใจด้วยค าพูด การมอง การยิม้ การสัมผัส หรือการแสดงออกท่ีมีผลต่อการพัฒนา
สขุภาพจิตของคนเรา ส าหรับการใสใ่จทางลบ (Negative strokes) ถึงแม้จะมีผลกระทบในทางลบ
แต่ก็สามารถน ามาใช้ได้ในเวลาท่ีเราต้องการตัง้ข้อจ ากัดบางสิ่ง โดยทัว่ไปการใส่ใจในทางลบคือ
แนวทางในการให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่บุคคลเก่ียวกับพฤติกรรมของเขา ด้วยการกล่าวโทษ ต าหนิ   
ดูหมิ่น หรือใช้การลงโทษทางกาย แต่อย่างไรก็ตามการให้ความใส่ใจในทางลบก็เป็นสิ่งท่ี  
นา่พงึพอใจและมีผลตอ่พฒันาการของบคุคลได้มากกว่าการไมใ่ห้ความใสใ่จเลย   
    เป้าหมายของกลุ่มแบบวิเคราะห์การตดิต่อสัมพันธ์ 
    เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงของการด าเนินกลุ่มแบบวิเคราะห์การติดต่อ
สัมพันธ์คือ การช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการขจัดความยุ่งยากหรือปัญหาในชีวิต 
เพ่ือให้ด าเนินชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
     1. ช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้หลุดพ้นจากการมีบคุลิกภาพท่ีไม่เหมาะสม ท่ีเกิด             
จากการใช้สภาวะตวัตนต่าง ๆ ได้แก่ ความเป็นพ่อแม่ ความเป็นผู้ ใหญ่ และความเป็นเด็ก โดย
สามารถปรับเปล่ียนสภาวะตวัตน (Ego State) ของตนเองได้ตามความเหมาะสม 
     2. ช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้หลุดพ้นจากต าแหน่งชีวิต (Life Position) ท่ีไม ่       
เหมาะสม ให้เข้าสูก่ารมีต าแหน่งชีวิตท่ีหมาะสม คือ ต าแหนง่ชีวิตฉนัดี เธอดี (I am OK-You are OK) 
     3. ชว่ยให้สมาชิกกลุ่มเป็นตวัของตวัเอง รู้จกัใช้การคิดอย่างมีเหตมีุผล และ
เข้าใจตวัเองอยา่งตรงตามความเป็นจริง 
     4. ช่วยในการปรับโครงสร้างบคุลิกภาพของสมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้หลดุพ้นจาก
ปัญหาตา่ง ๆ ในการด าเนินชีวิต 
    บทบาทของผู้น ากลุ่มแบบวิเคราะห์การตดิต่อสัมพันธ์ 
    บทบาทหน้าท่ีของผู้น ากลุ่มแบบวิเคราะห์การติดตอ่สมัพนัธ์คือ การให้ความ 
ส าคญักบัการพฒันาการตระหนกัรู้ทางอารมณ์และสติปัญญาของสมาชิกกลุ่ม ผ่านการอธิบายถึง
แนวคดิตา่ง ๆ  เชน่ การวิเคราะห์บทชีวิต การวิเคราะห์ต าแหน่งของชีวิต และอ่ืนๆ โดยผู้น ากลุ่มจะ
มีหน้าท่ีส าคัญในการเป็นผู้ ฟัง สังเกต และวิเคราะห์บทบาทของสมาชิกกลุ่ม มีหน้าท่ีในการ
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เอือ้อ านวยให้เกิดกระบวนการกลุ่มโดยเน้นถึงความสมัพนัธ์ท่ีเสมอภาคและสอดคล้องกนัระหว่าง
ผู้น ากลุม่กบัสมาชิกกลุม่ 
    ผู้ น ากลุ่มจะเอือ้อ านวยให้สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจในเหตุผลของการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของตน จนมองเห็นแนวทางในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้ โดยผู้น า
กลุ่มจะให้ความเช่ือมัน่แก่สมาชิกในการเลือกใช้สภาวะตวัตนท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการเปล่ียน
ทางพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิตของตน  
    เทคนิคส าคัญของกลุ่มแบบวิเคราะห์การตดิต่อสัมพันธ์ 
    1. การถาม (Interrogation) เป็นวิธีการท่ีผู้น ากลุ่มจะได้ข้อมลูเฉพาะข้อมลูท่ี
ส าคญัๆเก่ียวกบัเร่ืองราวของสมาชิกกลุ่ม และสมาชิกกลุม่ต้องใช้สภาวะความเป็นผู้ ใหญ่ในการเท่านัน้ 
    2. การอธิบาย (Explanation) เป็นวิธีการท่ีผู้น ากลุ่มต้องการจะให้สมาชิกกลุ่ม
ทราบว่าเพราะอะไรสมาชิกกลุ่มจึงมีพฤติกรรมอย่างท่ีก าลงัเป็นอยู่ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้เข้าใจ
พฤติกรรมของตนเองอย่างถูกต้องชดัเจนขึน้ และต้องอธิบายโดยใช้การส่ือสารจากสภาวะความ
เป็นผู้ใหญ่ของผู้น ากลุม่ไปสูส่ภาวะความเป็นผู้ใหญ่ของสมาชิกกลุม่ 
    3. การยกตวัอย่างประกอบการอธิบาย (Illustration) เป็นวิธีการท่ีจะช่วยลด
ความเครียดในขณะท่ีผู้ น ากลุ่มสอนหรืออธิบาย โดยใช้การยกตัวอย่าง หรือการอธิบาย
เปรียบเทียบ  
    4. การยืนยนั (Confirmation) เป็นวิธีการท่ีจะน ามาใช้เม่ือต้องใช้การเผชิญหน้า
และยกตวัอยา่งประกอบการอธิบายเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ  
   โดยหลกัการทฤษฎีนีเ้ช่ือวา่อดีตเป็นท่ีมาแห่งบคุลิกภาพแตบ่คุคลก็สามารถเลือก
ตดัสินใจได้ว่าจะเป็นคนประเภทใด หรือจะท าอะไรต่อไปในอนาคต ดงันัน้จุดมุ่งหมายในเข้ากลุ่มคือ 
การท าให้สมาชิกกลุม่มีสภาพแหง่ตนท่ีสมบรูณ์และเหมาะสมในแบบท่ีตนเลือก ผู้น ากลุ่มจึงต้องใช้
วิธีการวิเคราะห์และป้อนกลบัข้อมลูให้สมาชิกได้รู้ถึงชนิดของการติดตอ่สมัพนัธ์ท่ีตนเก่ียวข้อง 
  2.6.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีเน้นอารมณ์และความรู้สึก 
   เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระดับอารมณ์
ความรู้สึก อนัเน่ืองมาจากสาเหตสุ าคญัหลายประการ เช่น การไม่สอดคล้องกันระหว่างตนท่ีแท้จริง 
(Real self) ตนท่ีตนเองรับรู้ (Perceived self) และ ตนในอดุมคติ (Ideal self) ท่ีส่งผลให้บคุคล
มองตนเองและเข้าใจตนเองผิดไปจากความเป็นจริง บุคคลท่ีมีปัญหาในระดบันีม้กัจะปล่อยให้
ประสบการณ์ในอดีต บัน่ทอนก าลงัใจในการด าเนินชีวิต จนหมดก าลงัใจและอาจมีผลต่อปัญหา
ทางจิตใจได้ (พงษ์พนัธ์ และ วิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา, 2557, น. 44) ซึง่ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีเน้น
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อารมณ์และความรู้สึก ท่ีน ามาบูรณาการร่วมกับกลุ่มฝึกอบรม คือ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ 
ยึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบภวนิยม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์   
มีรายละเอียดดงันี ้
   2.6.2.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person Centered 
Counseling Theory)            
    ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูย์กลางเป็นวิธีการท่ีได้รับการ
พฒันาขึน้โดย คาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers) ในช่วงแรกถูกเรียกว่า การบ าบดัแบบยึดผู้ รับการ
บ าบดัเป็นศูนย์กลาง (Client-centered therapy) ต่อมาพัฒนาเป็น การยึดผู้ รับค าปรึกษาเป็น
ศูนย์กลาง (Client-centered) หรือการยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered) (Nelson-
Jones, 2015, p. 89) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้     
    แนวคิดที่ส าคัญ 
    คอเรย์ (Corey, 2012, pp. 253-268) ได้อธิบายถึงแนวคิดท่ีส าคญัของกลุ่ม
ตามแนวทางของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง ไว้ดงันี ้
     ประการท่ี 1 ความไว้วางใจในกระบวนการกลุ่ม (Trust in the Group Process) 
แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางมีความเช่ือว่าบุคคลมี
ความสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหา หรือตดัสินใจด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้บคุคลจึงมี
ศกัยภาพท่ีดีและมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาตนเองได้ ภายใต้บรรยากาศของกลุ่มท่ีมีการยอมรับและ
ไว้วางใจซึง่กนัและกนั 
     ประการท่ี 2 เง่ือนไขในการให้ค าปรึกษาเพื่อความเจริญงอกงาม (The      
Therapeutic Conditions for Growth) พืน้ฐานท่ีส าคญัประการหนึ่งของทฤษฎีการให้การปรึกษา
แบบยึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง ดงัท่ีโรเจอร์ (Rogers) ได้กล่าวไว้ว่า บคุคลมีทรัพยากรมากมายใน
ตวัเองท่ีจะน ามาใช้ในการท าความเข้าใจและสร้างอตัมโนทศัน์ใหม่ของตน รวมถึงทศันคติพืน้ฐาน
และพฤติกรรมการน าตนเอง ท่ีสามารถน ามาพัฒนาให้เกิดขึน้ได้ถ้าอยู่ภายใต้บรรยากาศท่ี
เอือ้อ านวยต่อทศันคติทางจิตใจ สิ่งเหล่านีเ้ป็นปัจจยัส าคญัในการน าพาบุคคลไปสู่ความเจริญ 
งอกงาม ซึง่เง่ือนไขหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ให้ค าปรึกษาในการน าไปประยกุต์ใช้กบักลุ่มมี 3 ประการ
ส าคญั ประกอบด้วย 
      1. ความจริงใจ (Genuineness หรือ Congruence) หมายถึง ความจริงใจ
ของผู้ เอือ้อ านวยหรือผู้น ากลุ่มท่ีจะต้องมีการตระหนกัรู้ในตนเอง การยอมรับในตนเอง และความ
ไว้วางใจในตนเอง ซึง่สิ่งเหลา่นีจ้ะท าให้ผู้น ากลุ่มสามารถสร้างความเข้าใจและสร้างความสมัพนัธ์
ท่ีดีกบัสมาชิกในกลุม่ได้ 
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      2. การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเง่ือนไข (Unconditional Positive 
Regard and Acceptance) หมายถึง ทศันคติท่ีดีของผู้ เอือ้อ านวยหรือผู้น ากลุ่มท่ีจะน ามาใช้ใน
การยอมรับและให้ความสนใจตอ่สมาชิกกลุ่ม ด้วยการมีทศันคติของการดูแลในรูปแบบท่ีไม่ใช่การ
เป็นเจ้าของ มีความอบอุ่นท่ีแสดงออกทางอากัปกิริยา การประสานสายตา น า้เสียงและสีหน้าใน
การสนทนา  
      3. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการร่วม
เข้าใจในเร่ืองราวและความรู้สึกของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งผู้ เอือ้อ านวยหรือผู้น ากลุ่มจะแสดงความเห็น
อกเห็นใจแก่กลุ่มได้โดยการท าความเข้าใจ ให้ความสนใจ และสัมผัสถึงอารมณ์ความรู้สึกของ
สมาชิกกลุ่มได้อย่างถกูต้อง และมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ในประสบการณ์ทางเร่ืองราวและความรู้สึก
ของสมาชิกกลุม่    
    เป้าหมายของกลุ่มแบบยดึบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
    โรเจอร์ (Rogers,  1987, as cited in Corey,2012, p. 274) กล่าวถึงผลลัพธ์
ของประสบการณ์กลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางว่า จะมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ภายในตัว
บคุคลท่ีประสบความส าเร็จในการเข้าร่วมกลุ่ม สมาชิกกลุ่มจะเปิดเผย ซ่ือสตัย์ เรียนรู้ท่ีจะส ารวจ
ความรู้สึกและความต้องการของตนเอง จนมีความเข้าใจและตระหนักรู้ในตนเองเพิ่มขึน้จน
สามารถเลือกแนวทางท่ีพฒันาให้เกิดความเจริญงอกงามในตนเองได้ 
    บทบาทหน้าท่ีของผู้น ากลุ่มแบบยดึบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
    โรเจอร์  (Corey, 2008, p. 256) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้น ากลุ่มแบบยึด
บคุคลเป็นศนุย์กลางไว้วา่มีหน้าท่ีเป็นผู้ เอือ้อ านวย (Facilitator) ท่ีต้องมีบทบาทหน้าท่ีตอ่กลุ่ม ดงันี ้
     1. ผู้น ากลุ่มต้องเชื่อมั่นในกระบวนการกลุ่ม และเช่ือว่ากลุ่มจะสามารถ
เดนิหน้าตอ่ไปได้โดยปราศจากการแทรกแซง 
     2. ผู้น ากลุม่มีหน้าท่ีรับฟังสมาชิกด้วยความละเอียดออ่นและระมดัระวงั 
     3. ผู้น ากลุ่มจะท าทุกสิ่งท่ีเป็นไปได้เพื่อสร้างบรรยากาศของความ
ปลอดภยั ทางจิตใจส าหรับสมาชิกกลุม่ 
     4. ผู้น ากลุ่มจะใช้ความพยายามในการเข้าใจอย่างเห็นอกเห็นใจ และให้การ
ยอมรับในความเป็นปัจเจกบคุล และความเป็นกลุม่ โดยไมใ่ช้การผลกัดนักลุม่จนมากเกินไป 
     5. ผู้น ากลุ่มจะด าเนินการในแตล่ะช่วงเวลาให้เป็นไปตามประสบการณ์
และความรู้สกึของพวกเขา โดยอยูก่บัความเป็นปัจจบุนั ณ เวลานัน้ 
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     6. ผู้น ากลุม่สามารถให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่สมาชิกได้ถ้าหากมีความเหมาะสม 
สามารถท้าทายสมาชิกกลุม่เก่ียวกบัพฤตกิรรมบางอย่างของพวกเขา และควรหลีกเล่ียงการตดัสิน 
การเปรียบเทียบ หรือการพดูถึงการท่ีพวกเขาได้รับผลกระทบจากพฤตกิรรมอ่ืนๆ 
    เทคนิคท่ีส าคัญของกลุ่มแบบยดึบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
    เทคนิคส าคญัในการให้ค าปรึกษากลุม่แบบยดึบคุคลเป็นศนูย์กลาง ได้แก่  
     1. การฟังอยา่งใสใ่จ (Active listening) เป็นการฟังอยา่งใสใ่จทัง้ของผู้น ากลุม่    
และสมาชิกกลุ่ม เพ่ือรับรู้ถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูด รวมถึงความรู้สึกท่ีอยู่ ภายใต้
ภาษาพดูและภาษาท่าทางท่ีแสดงออกมา (Jacobs, Masson, & Harvill, 2009, p. 121; Corey, 2008, 
p. 23) โดยไม่ใช้การประเมินว่าสิ่งท่ีได้ยินนัน้ดีหรือไม่ดี เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และใช้วิธีการตอบ
รับอยา่งเหมาะสม  
     2. การฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ (Listening with Empathy) เป็นเทคนิค
ส าคัญท่ีผู้น ากลุ่มจะใช้ในการท าความข้าใจความรู้สึกจากค าพูดของสมาชิก เพ่ือให้เข้าใจใน
อารมณ์และเร่ืองราวท่ีมีอยู่ได้อย่างถูกต้อง ว่าสมาชิกผู้นัน้ก าลงัมีปัญหาอะไร ก าลงัคิดอะไรหรือ
รู้สึกอะไรในสถานการณ์นัน้ เป็นการร่วมรับรู้การตดัสินใจของสมาชิกและยอมรับการตดัสินใจนัน้
อยา่งไมมี่เง่ือนไข ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ (Thompson, 2003, p. 276)  
      2.1 ฟังเพ่ือให้ได้รับรู้ถึงเร่ืองราวและความรู้สึก ด้วยการฟังน า้เสียง 
และพิจารณาภาษาทา่ทางท่ีเกิดขึน้ 
      2.2 รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้พูด โดยสามารถระบุได้ว่าได้ยินอะไรจาก
การพดูของเขา เชน่ น า้เสียงของคณุดเูหมือนคณุก าลงัโกรธ 
      2.3 ท าความชัดเจนกับความรู้สึดด้วยการใช้ค าพูด “ฉันได้ยินสิ่งท่ี
บอกวา่คณุก าลงัรู้สกึบางอยา่ง..หรือ..คณุพอจะยกตวัอยา่งให้ฉนัฟังได้ไหม” 
      2.4 ตรวจสอบโดยใช้การพดูท่ีว่า “ลองฟังดนูะ ถ้าฉันเข้าใจถกูต้องว่า
สิ่งท่ีคณุก าลงัจะพดูคือ…” 
     3. การสะท้อนความรู้สึก (Reflection) เป็นเทคนิคท่ีผู้น ากลุ่มแสดงออกถึง
การรับรู้และเข้าใจในเร่ืองราวหรือความรู้สึก หรือทัง้สองสิ่งท่ีสมาชิกแสดงออกมาทัง้ภาษาพดูและ
ภาษาท่าทาง เพ่ือให้สมาชิกตระหนักในสิ่งท่ีเขาก าลังพูดหรือก าลังรู้สึกในขณะนัน้ โดยใช้การ
ส่ือสารตอบรับอย่างเหมาะสม อาจจะสะท้อนความรู้สึกไปยังสมาชิกกลุ่มบางคน หรือสะท้อน
ความรู้สึกไปยงัสมาชิกทัง้กลุ่มหากกลุ่มนัน้มีประสบการณ์ในเร่ืองราวเดียวกนั (Jacobs et al., 
2009, p. 122) 
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     4. การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข (Acceptance/Unconditional positive 
regard) เป็นเทคนิคท่ีผู้น ากลุม่และสมาชิกกลุม่ทกุคนให้การยอมรับซึ่งกนัและกนัในสิ่งท่ีทกุคนเป็น 
โดยไมมี่ข้อโต้แย้งและไมมี่เง่ือนไขในการยอมรับ การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไขนีส้ามารถแสดงออก
ได้ด้วยการตอบรับทางภาษาพดู ภาษาท่าทาง การประสานสายตา สีหน้า และน า้เสียงท่ีใช้ในการ
สนทนา (Corey, 2008, p. 251)   
     5. การตัง้ค าถาม (Questioning) เป็นเทคนิคท่ีจ าเป็นและส าคญัในการ
ด าเนินการกลุ่ม (Posthuma, 2002; Corey & Corey, 2005; Trotzer, 2006, as cited in Jacobs 
et al., 2009, p. 123) ท่ีผู้น ากลุ่มใช้เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้บอกเล่าเร่ืองราวหรือความรู้สึกท่ีมีอยู ่
โดยสมาชิกกลุ่มจะยินดีและเต็มใจในการบอกเล่าเร่ืองราวเหล่านัน้ วตัถุประสงค์ของการใช้ค าถามคือ
เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ตระหนกัถึงเร่ืองราวและอารมณ์ความรู้สึกของตนเองตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ 
    ดังนัน้ผู้ น ากลุ่ม จึงต้องค านึงถึงเทคนิคและวิธีการในการใช้กลุ่มแบบยึด
บุคคลเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกกลุ่ม โดยต้องให้ความส าคัญกับ  
การตดิตามเนือ้หาเร่ืองราวและอารมณ์ความรู้สกึของสมาชิกกลุ่ม เทคนิคในการสร้างสมัพนัธภาพ
จงึควรน ามาใช้ โดยต้องรู้จงัหวะในการให้ข้อมลู ไม่ท าให้สมาชิกกลุ่มสะเทือนใจ หรือท าให้สมาชิก
กลุ่มสร้างกลไกการป้องกันตวั ใช้วิธีการการฟังอย่างเข้าใจ จะท าให้สมาชิกกลุ่มเปิดเผยมากขึน้ 
ควบคู่ไปกับการให้ข้อมูล รวมถึงอาจมีการใช้วิธีการสะท้อนกลับ การย่อข้อความให้กะทัดรัด  
การตีความหมาย และการท าความกระจา่งร่วมด้วย 
   2.6.2.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบภวนิยม (Existential Counseling Theory) 
    แนวคิดปรัชญาภวนิยม เป็นปรัชญาท่ีน าพาให้บุคลเกิดความเข้าใจและ
ค้นหาความหมายของชีวิต ทฤษฎีนีใ้ห้ความส าคัญกับศัยกภาพและคุณค่าของมนุษย์ เช่ือว่า
มนษุย์มีอิสระในการเลือกวิถีชีวิตของตนเอง สามารถเลือกตอบสนองตอ่สิ่งแวดล้อมและมีความสขุ
ได้ด้วยการยอมรับความจริงตามท่ีเป็น มนษุย์ทกุคนมีอิสระในการแสวงหารูปแบบการด าเนินชีวิต
ท่ีเป็นของตน แตก็่ต้องการความช่วยเหลือเม่ือต้องเผชิญกบัความทกุข์หรือปัญหา มนษุย์มีชีวิตอยู่
ได้เม่ือรู้วา่ชีวิตของตนมีความหมาย มีความส าคญัและมีคณุคา่ 
    แนวคิดส าคัญ 
    กระบวนให้ค าปรึกษาแบบภวนิยมปฏิเสธทศันะดัง้เดิมของการให้ค าปรึกษา
แบบจิตวิเคราะห์หรือพฤติกรรมนิยม แต่ให้ความส าคญักับการท าความเข้าใจในสิ่งท่ีมีอยู่และ
ประสบการณ์ของมนษุย์ ซึง่แนวคดิหลกัท่ีน าไปสู่การด าเนินกลุ่มแบบภวนิยมคือ การท าให้สมาชิก
กลุม่ได้ท าความเข้าใจในเง่ือนไขการด ารงอยูข่องมนษุย์ 7 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้(Corey, 2012, pp. 235-241) 
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     1. การตระหนกัรู้ในตนเอง (Self-Awareness) มนษุย์มีความสามารถใน
การตระหนกัรู้จึงมีเสรีภาพท่ีจะเลือก ความตระหนกัรู้ท่ีมีมากขึน้ก็เท่ากบัเป็นโอกาสท่ีมากขึน้ของ
เสรีภาพในการเลือก ชไนเดอร์ (Schneider, 2008, as cited in Corey, 2012, p. 235) อธิบายว่า
ต าแหนง่ส าคญัในการด ารงอยูข่องมนษุย์คือเราเป็นผู้ ได้รับทัง้อิสระและถกูจ ากดั โดยข้อจ ากดัทาง
สิ่งแวดล้อมและสงัคม จากเง่ือนไขทางสงัคมวฒันธรรมและข้อจ ากดัทางพนัธุกรรม แต่มนุษย์ก็
ยงัคงสามารถท่ีจะเลือกได้บนพืน้ฐานของการตระหนกัรู้และปัจจยัท่ีจ ากัด ซึ่งแนวทางนีจ้ะท าให้
สมาชิกกลุ่มผู้ ต้องเผชิญกับปัญหา ความยุ่งยาก และความไม่ถูกต้องต่าง ๆ ของชีวิต เกิดการ
ตระหนกัรู้ได้วา่ตนเองสามารถก าหนดชีวิตของตนได้ด้วยความมุง่มัน่และมีคณุคา่ในตนเอง   
     2. การก าหนดตนเอง เสรีภาพ และความรับผิดชอบ (Self-Determination, 
Freedom, and Personal Responsibility) มนษุย์มีความสามารถในการก าหนดตนเอง มีอิสระใน
การเลือกทางเลือกตา่ง ๆ  และด าเนินชีวิตตามทิศทางท่ีต้องการด้วยความรับผิดชอบในการเลือก
เส้นทางชีวิตของตน 
     3. ความกังวลใจในชีวิตของมนุษย์ (Existential Anxiety) นักบ าบดัแบบ
ภวนิยม มองวา่ ความกงัวลใจในชีวิตจะช่วยส่งเสริมให้บคุคลมีชีวิตอยู่ได้บนพืน้ฐานของความเป็น
จริง ความกงัวลใจในชีวิตเป็นเร่ืองหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีคนเราต้องเผชิญ ทัง้ความตาย เสรีภาพ ความ
โดดเดี่ยวในชีวิต และการไร้ความหมาย สิ่งเหล่านีจ้ะเป็นประสบการณ์ท่ีสอนให้คนเราตระหนกัได้
ถึงความอ่อนแอและความตายท่ีเป็นเร่ืองแน่นอนในชีวิต ผลลพัธ์ของความกังวลใจ   ท าให้เราได้
เผชิญกบัทางเลือกโดยปราศจากแนวทางท่ีชดัเจน และไมรู้่ถึงผลท่ีจะได้รับ และจาก  สิ่งเหล่านีเ้อง
ท่ีท าให้เราตระหนกัได้วา่ ในท่ีสดุแล้วเราต้องรับผิดชอบในผลการกระท าของตนเอง 
     4. ความตายและความไม่มีอยู่ (Death and Nonbeing) นกับ าบดัแบบ  
ภวนิยมมองว่า ความตายเป็นสิ่งส าคญัในการค้นหาความหมายและเป้าหมายของชีวิต ปัจจุบนั
เป็นสิ่งส าคญัเพราะมนัเป็นสิ่งท่ีเราก าลงัเผชิญ แฟรงค์ (Frankl, 1963, as cited in Corey, 2012, 
p. 241) เช่ือว่า คนเราไม่รู้ว่าชีวิตยืนยาวแคไ่หน แตเ่รารู้วิธีในการก าหนดชีวิตของตนให้มีคณุภาพ
และมีความหมายได้ และเม่ือคนเรายอมรับความจริงในเร่ืองของความตายได้ เราก็จะตระหนกัได้
อย่างชัดเจนว่าเราต้องท าอะไรต่อไป เรามีทางเลือกและเราก็ต้องยอมรับความรับผิดชอบครัง้
สดุท้ายเพ่ือการมีชีวิตอยูข่องเรา 
     5. การค้นหาความหมาย (The Search for Meaning) การตอ่สู้กบัความรู้สึก
ท่ีส าคญัและมีเป้าหมายในชีวิตคือคณุลกัษณะเฉพาะของความเป็นมนษุย์ คนเรามีความสามารถ
ในการปลูกฝังความหมายและความกลัวในชีวิตของตน ส าหรับนักคิดแบบภวนิยม ชีวิตไม่ได้มี
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ความหมายด้านบวกในตัวของมันเอง แต่จะต้องสร้างบางสิ่งเพ่ือให้ชีวิตมีความหมายขึน้มา      
การค้นหาความหมายให้กบัชีวิตของตนเองท าให้คนเรารู้จกัท่ีจะมองหาแตใ่นสิ่งท่ีดีและมีก าลงัใจ
ในการด าเนินชีวิตตอ่ไป 
     6. การค้นหาความจริงแท้ (The Search for Authenticity) หรือ ความ
กล้าท่ีจะเป็น คือนิยามของความกล้าหาญท่ีสามารถน าไปใช้ได้ในทกุรูปแบบของ “สิ่งท่ีไม่มีจริง” 
(Nonbeing) เพราะอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปอย่างแท้จริง การมีชีวิตตามความเป็นจริงคือ
การหยิบย่ืนการรู้จกัและยอมรับในข้อจ ากดัของตวัเอง ความสขุสงบในชีวิตท่ีแท้จริงคือการยอมรับ
ในสิ่งท่ีเราไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ ใช้ความกล้าหาญท่ีจะเปล่ียนแปลงบางสิ่ง และใช้ปัญญา
เพ่ือมองให้รู้ถึงความแตกตา่ง ซึ่งแฟรงค์ (Frankl, 1963, as cited in Corey, 2012, p. 245) มองว่า
หน้าท่ีของผู้ บ าบัดแบบภวนิยมคือการท้าทายให้ผู้ รับการบ าบัดได้กลับมาสู่ความจริงและเป็น
ตวัเองอยา่งเตม็ท่ี โดยเข้าไปมีสว่นร่วมในชีวิตและใช้การสร้างพนัธสญัญา 
     7. ความโดดเดี่ยวและความสัมพันธ์ (Aloneness and Relatedness)     
ผู้ด าเนินกลุ่มภวนิยมเช่ือว่าถึงเราจะมีเพ่ือนสนิทมากมายแค่ไหน ท้ายท่ีสดุแล้วเราก็ต้องอยู่คนเดียว 
สิ่งเหลา่นีจ้ะท าให้เราเข้าใจท่ีจะหาความหมายในชีวิตของตนเองและตดัสินใจเลือกแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตด้วยตนเอง ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง สุดท้ายจึงตดัสินใจท่ีจะเป็นหรือไม่เป็นในสิ่งนัน้ 
ความเงียบเหงาอย่างหนึ่งของชีวิตอ้างไปถึงการท่ีคนเราอยู่อย่างเงียบเหงาบนโลก ถึงแม้ว่าเราจะ
พบความหมายในการตดิตอ่ส่ือสารกบัคนอ่ืน เราก็ยงัคงอยูบ่นโลกนีเ้พียงคนเดียวและจะจากโลกนี ้
ไปเพียงล าพงั เราจึงต้องจดัการความตึงเครียดระหว่างความปรารถนาในการมีความสมัพนัธ์กับ
คนอ่ืน และความเป็นจริงเร่ืองความโดดเด่ียวของเรา (Yalom & Josselon, 2011, as cited in Corey, 
2012, p. 247) ถ้าคนเราเข้าใจในความโดดเด่ียวก็จะสามารถค้นพบความเป็นตวัเองจนสามารถ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีมีความหมายตอ่คนอ่ืนได้ 
    เป้าหมายของกลุ่มแบบภวนิยม 
    แวน เดอร์เซน (Van Deurzen, 2002, as cited in Corey, 2012, p. 234) ได้
กลา่วถึงเป้าหมายของกลุม่แบบภวนิยมวา่มีเป้าหมายส าคญั 5 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
     1. ชว่ยให้สมาชิกกลุม่ได้กลบัมาอยูก่บัความเป็นจริงด้วยตวัเอง 
     2. ชว่ยให้สมาชิกกลุม่ได้ขยายมมุมองของเขาท่ีมีตอ่ตนเองและโลก 
     3. ช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้สร้างความชัดเจนกับความหมายในชีวิตใน
ปัจจบุนัและในอนาคตของเขา 
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     4. ชว่ยให้สมาชิกกลุม่ได้ประสบความส าเร็จในการตอ่รองกบัสถานการณ์        
เลวร้ายท่ีมีผลตัง้แตอ่ดีต ปัจจบุนั และอนาคต 
     5. ชว่ยให้สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจในตนเองและผู้ อ่ืนได้ดีขึน้ และเรียนรู้
วิธีการท่ีดีในการส่ือสารกบัผู้ อ่ืน 
    บทบาทหน้าท่ีของผู้น ากลุ่มแบบภวนิยม 
    บทบาทหน้าท่ีของผู้น ากลุ่มแบบภวนิยมคือการช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้เข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งในสถานการณ์ความวิตกกงัวลของพวกเขา ไม่ใช่แคท่างพฤติกรรมและทางความคิด
เทา่นัน้ แตต้่องเป็นไปด้วยประสบการณ์ ด้วยการเพิ่มพนูความสามารถในการเปล่ียนแปลงด้วยตวั
พวกเขาเอง อีกบทบทหน้าท่ีหนึ่งคือการสร้างสมัพนัธภาพให้เกิดขึน้ไม่ใช่เฉพาะระหว่างผู้น ากลุ่ม
กบัสมาชิกกลุ่ม แตเ่ป็นสมัพนัธภาพท่ีดีท่ีเกิดขึน้กับสมาชิกคนอ่ืนด้วย ผู้น ากลุ่มจะใช้การเอาใจใส่
เพ่ือให้เกิดสมัพนัธภาพท่ีมีความหมายกบัสมาชิกกลุม่ เพ่ือให้ทกุคนได้รู้จกัใช้การเปิดเผยตนเองได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนีผู้้ น ากลุ่มจะต้องส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมองหาแนวทางในการใช้
เสรีภาพของตนเองท่ีอาจจะมีอยู่อย่างจ ากดั สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางท่ีพวกเขาจะเพิ่มทาง เลือก
ให้กบัตวัเอง และแสดงความรับผิดชอบในทกุทางเลือกของตนเอง 
    เทคนิคส าคัญของกลุ่มแบบภวนิยม 
    เทคนิคส าคญัในการให้ค าปรึกษากลุม่แบบภวนิยม ประกอบด้วย 
     1. เทคนิคการสนทนาแบบโซเครติก (Socratic Dialogue) เป็นเคร่ืองมือ   
ท่ีบคุคลค้นพบความหมายในชีวิตของตนเอง ในการสนทนานัน้ผู้น ากลุ่มจะสนใจด้านจิตวิญญาณ
ของสมาชิกกลุม่ โดยจะชกัชวนด้วยการใช้ค าถามน าทางให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจตนเอง ไม่ใช่การ
บอกแก่สมาชิกถึงสิ่งท่ีเป็นความหมายในชีวิตเขา แต่เป็นการชกัชวนให้เขาได้พิจารณาส ารวจถึง
ความหมายในชีวิตด้วยตนเอง และใช้ค าถามน าทางในขอบเขต 5 ขอบเขต ส าหรับก าหนดคณุคา่
ของชีวิตและการค้นพบความหมาย ได้แก่ การค้นพบตนเอง การเลือก ความรู้สึกในเอกลกัษณ์แห่ง
ตน ความรับผิดชอบ และการเอาชนะใจตนเอง 
     2. เทคนิคการขดัแย้งอย่างตัง้ใจ (Paradoxical Intention) เป็นเทคนิคท่ี   
ช่วยให้สมาชิกกลุ่มยอมรับความกลวั ความวิตกกังวลด้วยการสนบัสนุนให้พยายามสร้างความ
กลวัหรือความวิตกกังวลให้มากขึน้ และเม่ือสมาชิกกลุ่มตัง้ใจท าให้เกิดความกลวัหรือความวิตก
กงัวลมากเท่าใด ก็จะพบว่ามีความกลวัหรือความวิตกกงัวลลดน้อยลง เทคนิคนีเ้ป็นการสนบัสนนุ
ให้สมาชิกกลุ่มได้เคล่ือนย้ายความกลัวหรือความวิตกกังวลด้วยอารมณ์ขัน ซึ่งอารมณ์ขันจะ
เกิดขึน้เม่ือสมาชิกกลุม่ถอนตวัออกจากสภาพผู้กระท ามาเป็นผู้สงัเกตการณ์ของกลุม่ 
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     3. เทคนิคการตระหนักรู้ (Awareness) เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยให้สมาชิก
กลุม่เกิดความคดิ ความเข้าใจตนเอง อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาตนเอง  
    แนวทางของทฤษฎีนีผู้้น ากลุม่จะมีบทบาทในการน าสงูและจะช่วยให้สมาชิก
กลุ่มค้นพบและสร้างความหมายให้กบัชีวิตของตนเอง เพ่ือให้เลือกท าพฤติกรรมของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนได้เรียนรู้และยอมรับในผลจากการกระท านัน้ๆของตน 
   2.6.2.3 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling 
Theory) 
    คอเรย์ (Corey, 2012, p. 291) ได้อธิบายถึงทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
เกสตลัท์ว่าเป็นทฤษฎีท่ีได้รับการพฒันาโดย ฟริทซ์ เพิร์ล (Fritz Perls) และ ลอร่า (Laura) ผู้ เป็น
ภรรยา เม่ือปี 1940 โดยมีข้อตกลงเบือ้งต้นวา่ คนเราสามารถเข้าใจในบริบทแวดล้อมของตนเองได้
อย่างดีท่ีสดุ และเป้าหมายพืน้ฐานของกลุ่มแบบเกสตลัท์คือการเตรียมบริบทต่าง ๆ ท่ีสมาชิกจะ
น าไปใช้ในการเพิ่มการตระหนกัรู้ (Awareness) ของตนผ่านประสบการณ์และการติดตอ่ส่ือสารท่ี
มีคณุภาพ โดยเน้นการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ รวมถึงการท างานของร่างกาย
และจิตใจท่ีควบคูก่นั  
    แนวคิดส าคัญ 
    แนวคิดส าคัญของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์คือการท าความ
เข้าใจเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สกึและการรับรู้ตนเองของบคุคล มีรายละเอียดดงันี ้
     1. องค์รวม (Holism) หมายถึง การท าความเข้าใจในมนษุย์จะต้องให้       
ความสนใจในทกุด้าน โดยให้ความส าคญัทัง้ในด้านความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม ร่างกาย  และ
ความฝัน โดยใช้การบรูณาการสิ่งเหลา่นีเ้พ่ือท าความเข้าใจในตวับคุคล 
     2. ทฤษฎีสนาม (Field Theory) หมายถึง การท าความเข้าใจในมนษุย์       
จะต้องให้ความส าคัญ และใช้การค้นหาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อม เน่ืองจากคนเราต้องอยูภ่ายใต้บริบทและเป็นสว่นหนึง่ของการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ     
     3. กระบวนการก่อร่างการรับรู้ (The Figure-Formation Process) หมายถึง
การท าความเข้าใจในการรับรู้ของบุคคลกับสิ่งเร้าต่าง ๆ  เป็นกระบวนการท่ีอธิบายได้โดยใช้
หลกัการภาพและพืน้ (Figure and Ground) สิ่งเร้าท่ีบคุคลให้ความสนใจในขณะนัน้คือภาพ ท า
ให้สิ่งเร้าอ่ืนๆรอบตวักลายเป็นพืน้ ซึ่งสิ่งเร้าทีเป็นพืน้ก็อาจจะกลายเป็นภาพในช่วงเวลาต่อมา
ขึน้อยูก่บัความใสใ่จและความสนใจของแตล่ะบคุคล 
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     4. กระบวนการในการก ากบัชีวิตตนเอง (Organismic Self-Regulation) 
หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรู้และแสดงพฤติกรรม เป็นธรรมชาติของความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม เม่ือความสมดุลภายในของบุคคลถูกรบกวนด้วยแรงกระตุ้นจาก
ความต้องการ ความรู้สกึ หรือความสนใจ บคุคลจะพยายามควบคมุตนเองด้วยความสามารถตา่ง 
ๆ ท่ีเขามีอยู่ และจากทรัพยากรแวดล้อมท่ีมี กล่าวคือ บุคคลจะพยายามแสดงพฤติกรรมบางสิ่ง
เพ่ือคืนความสมดลุภายในและสง่เสริมให้เกิดการเตบิโตและเปล่ียนแปลง 
    เป้าหมายของกลุ่มแบบเกสตัลท์ 
    เป้าหมายของกลุ่มแบบเกสตลัท์สามารถพิจารณาได้จากเป้าหมาย 2 ประเภท 
ได้แก่ เป้าหมายเฉพาะบคุคล และเป้าหมายของกระบวนการกลุ่ม ดงัท่ี ซิงเกอร์ (Corey, 2012, 
pp. 293-294) ได้อธิบายไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
     1. เป้าหมายเฉพาะบคุคลมีรายละเอียด ดงันี ้
      1.1 บรูณาการบคุลิกภาพภายในตนเอง 
      1.2 เพิ่มพนูและแผข่ยายการตระหนกัรู้ในตนเอง 
      1.3 เข้าถึงการตดิตอ่กบัตนเองและบคุคลอ่ืน 
      1.4 เรียนรู้ท่ีจะสนบัสนนุให้ก าลงัใจตนเองมากกวา่จะร้องขอจากคนอ่ืน 
      1.5 ก าหนดขอบเขตของตนให้ได้ชดัเจน 
      1.6 เปล่ียนแปรความรู้สกึภายในให้ออกมาในรูปแบบของพฤตกิรรม 
      1.7 ยินดีเรียนรู้เก่ียวกบัตนเองด้วยการทดลองท าสิ่งใหมท่ี่สร้างสรรค์ 
      1.8 เรียนรู้วงจรการตระหนกัรู้ในตนเอง ความต่ืนเต้น การมีปฏิสมัพนัธ์
โดยปราศจากการขดัขวางอยา่งรุนแรง 
     2. เป้าหมายในระดบักระบวนการกลุม่ 
      2.1 เรียนรู้วิธีการถามอยา่งชดัเจน ตรงไปตรงมา ในสิ่งท่ีพวกเขาต้องการ 
      2.2 เรียนรู้วิธีจดัการกบัความขดัแย้งระหว่างบคุคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.3 เรียนรู้วิธีให้ก าลงัใจ และให้พลงัในการด าเนินตอ่ไปกบับคุคลอ่ืน 
      2.4 สนทนาโดยตรงกบับคุคลอ่ืนได้ และพดูเป็นคนแรกของกลุม่ได้ 
      2.5 ค้นหาวิถีทางในการท้าทายสมาชิกกลุ่มให้เติบโตในขณะเดียวกนั    
ก็ให้ความเคารพตอ่ความต้องการมีพืน้ท่ีสว่นตวัของบคุคลอ่ืนด้วย 
      2.6 สร้างสงัคมใหม่ภายใต้บรรยากาศของความไว้วางใจท่ีเป็นไปตาม
ระดบัความลกึซึง่และความหมายในการท างาน 
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      2.7 เรียนรู้วิธีการท่ีจะให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่สมาชิกแตล่ะคน 
      2.8 เรียนรู้ท่ีจะไมใ่ห้ค าแนะน า 
      2.9 ใช้ทรัพยากรท่ีมีภายในกลุ่มมากกว่าท่ีจะวางใจให้เป็นหน้าท่ีของ       
ผู้น ากลุม่คนเดียว 
    บทบาทหน้าท่ีของผู้น ากลุ่มแบบเกสตัลท์ 
     1. ส่งเสริมสมาชิกกลุ่มให้เพิ่มพูนการตระหนกัรู้ในตนเอง และใส่ใจใน
รูปแบบการส่ือสารของพวกเขา ผู้ น ากลุ่มสามารถสร้างการทดลองในเชิงสร้างสรรเพ่ือช่วยให้
สมาชิกกลุม่ได้สมัผสัถึงสิ่งตา่ง ๆ ท่ีมีอยูใ่นตวัเขา 
     2. ชว่ยเหลือให้สมาชิกกลุ่มได้ค้นหาและระบภุารกิจท่ีติดค้างอยู่ในใจ ซึ่ง
เป็นสิ่งขดัขวางการตระหนกัรู้และการท างานภายในตวัตนของเขา (Yontef & Jacobs, 2011, as 
cited in Corey, 2012, p. 301) ผู้น ากลุ่มจะส่งเสริมให้สมาชิกด าเนินการในสิ่งเหล่านัน้ให้ผ่านพ้น
ไป และสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ในรูปแบบใหม่ด้วยการเชือ้เชิญสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการ
ทดลองตา่ง ๆ ท่ีจะน าไปสู่การมีประสบการณ์ทางอารมณ์การหยัง่รู้ในรูปแบบใหม่ (Strumpfel & 
Goldman, 2002, as cited in Corey, 2012, p. 301) ด้วยความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ 
และพร้อมท่ีจะพฒันาตวัเองอยา่งเตม็ท่ี 
    เทคนิคส าคัญของกลุ่มแบบเกสตัลท์ 
    เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์มีวิ ธีการท่ีหลากหลาย และมี
วตัถปุระสงค์ส าคญัคือให้สมาชิกกลุ่มได้อยู่กบัความเป็นปัจจบุนัขณะของตน และเพ่ือเพิ่มพนูการ
ตระหนักรู้ในตนเองจนเติบโตและสามารถน าศักยภาพของตนมาใช้ได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งเทคนิคท่ี
สามารถน ามาประยกุต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในกลุม่ฝึกอบรม มีดงัตอ่ไปนี ้
     1. เทคนิคการเผชิญหน้า (Confrontation)  
     เป็นเทคนิคท่ีช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้ใส่ใจกับความคิด ความรู้สึก และ
พฤตกิรรมของตนเอง ท่ีเป็นความขดัแย้งอยูภ่ายในจิตใจ 
     2. เทคนิคการใช้สรรพนามแทนตนเอง (Use of Personal Pronouns) 
     เป็นเทคนิคท่ีช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้ยอมรับกบัสิ่งท่ีเป็นปัจจุบนัขณะ โดย
ไม่กล่าวโทษปัจจยัภายนอกหรือบคุคลอ่ืน ด้วยการใช้ประโยคค าพูดท่ีเป็นการอธิบายถึงความคิด
ความรู้สกึของตนเอง เพื่อหลีกเล่ียงพฤติกรรมการกล่าวโทษผู้ อ่ืน และให้การยอมรับในสิ่งท่ีเกิดขึน้
ได้อยา่งแท้จริง 
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     3. เทคนิคเกมสนทนา (Game of Dialogue) 
     เป็นเทคนิคท่ีช่วยให้สมาชิกได้เปิดเผยความขัดแย้งท่ีอยู่ในจิตใจ และ
หาทางด าเนินการแก้ไขเร่ืองนัน้ต่อไป โดยใช้การแสดงออกถึงบทบาทหรือพฤติกรรมท่ีมีความ
ขดัแย้งกันในรูปแบบของการสนทนา เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเกิดการตระหนกัรู้ในตนเองได้ดีขึน้จาก
การคดิไตร่ตรองในเร่ืองความขดัแย้งนัน้  
  2.6.3 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาที่เน้นการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 
   เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระดับพฤติกรรม 
ลกัษณะของปัญหามกัเกิดขึน้จากการท่ีบุคคลไม่พึงพอใจในการกระท าของตนเอง และมีความ
ต้องการท่ีจะแก้ไขพฤติกรรมนัน้ อาจมีสาเหตุจากการท่ีบุคคลมีความต้องการในใจอย่างหนึ่ง     
แต่ต้องแสดงออกทางพฤติกรรมในอีกแบบหนึ่ง อาจเป็นเพราะไม่มีการเรียนรู้ถึงแนวทางการ
แสดงออกท่ีถกูต้อง หรืออาจมีการเรียนรู้แตไ่ม่สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
(พงษ์พนัธ์ และ วิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา,2557, น. 45) ซึ่งทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีเน้นการปรับเปล่ียน
พฤตกิรรม ท่ีน ามาบรูณาการร่วมกบักลุม่ฝึกอบรม คือ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 
และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง มีรายละเอียดดงันี ้
   2.6.3.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Counseling 
Theory) 
    ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤตกิรรมนิยมมีพืน้ฐานมาจากงานบ าบดัพฤตกิรรม
ด้วยการวางเง่ือนไขแบบการกระท า (Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ (Skinner.1953) และ
น าไปสู่พฒันาการของการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมประยุกต์ ซึ่งเป็นพืน้ฐานต่อการพฒันาเทคนิค
ของกระบวนการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Gladding, 2008, p. 427) ซ่ีงมีสมมติฐานตาม
แนวคิดทฤษฎีว่า ทุกพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้ ทัง้พฤติกรรมท่ีเหมาะสมและพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม ไม่มีพฤติกรรมใดของบุคลท่ีมีมาแต่ก าเนิด การเรียนรู้จึงท าให้บุคคลเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมได้โดยไม่ต้องใช้การหยัง่รู้ และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงจะน าไปสู่การ
เข้าใจตนเองในระดบัท่ีสงูขึน้ได้ 
    แนวคิดที่ส าคัญ 
    ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่ามนุษย์เกิดมาไม่ได้เป็นคนดีหรือเป็นคนเลวร้ายไปทุกอย่าง    
แตพ่ฤติกรรมของบคุคลเกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากการวางเง่ือนไขของสิ่งเร้า และจากการวาง
เง่ือนไขของผลกรรม ท าให้สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบคุคล ดงันัน้ผู้น ากลุ่มต้องเข้าใจ
ถึงท่ีมาของพฤติกรรมของสมาชิก และใช้หลกัการเรียนรู้เป็นวิธีเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
เชน่ จดัสิ่งแวดล้อมใหม ่หรือการให้รางวลัเพื่อเสริมพฤตกิรรมดีท่ีคงอยู ่ 
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    เป้าหมายของกลุ่มแบบพฤตกิรรมนิยม 
    การเข้าร่วมฝึกอบรมกลุ่มแบบพฤติกรรมนิยมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาแนวทาง
ในการขจัดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา โดยให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ท่ีจะสร้างพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ในการแก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมท่ีมีอยู่ ด้วยการใช้ระเบียบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific method) มาใช้ในการด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอน (Ohlsen, Horne, & Lawe, 
1988, p. 53) โดยมีจดุมุง่หมายท่ีส าคญั ดงันี ้ 
     1. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกกลุม่ได้เรียนรู้ถึงพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ รวมถึง
วิธีการท่ีจะใช้ในการปรับเปล่ียน แก้ไขพฤตกิรรมของตนให้เป็นพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ได้ 
     2. เพ่ือเสริมสร้างสภาพการณ์ของการเรียนรู้ใหม่ท่ีจะช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ท่ีไมพ่งึประสงค์หรือพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาของสมาชิกกลุ่ม ให้มีความเปล่ียนแปลงตามพฤติกรรม
มุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ โดยใช้การด าเนินงานร่วมกันเพ่ือหาแนวทางหรือวิธีการท่ีสามารถวดัหรือ
ประเมินผลการเปล่ียนแปลงนัน้ได้ 
     3. เพ่ือเอือ้อ านวยให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ถึงวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และน าวิธีการเหล่านัน้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต  
    บทบาทหน้าท่ีของผู้น ากลุ่มแบบพฤตกิรรมนิยม 
    โอลเซน และคนอ่ืน ๆ (Ohlsen et al., 1988, p. 55) ได้กล่าวถึงบทบาทของ
ผู้น ากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยมว่าเป็นเหมือนผู้ เอือ้อ านวยหรือมีบทบาทของความเป็นครูมากกว่า
บทบาทของผู้น ากลุม่ในแนวคดิทฤษฎีอ่ืนๆ และยงัมีหน้าท่ีในการส่งเสริมสมาชิกกลุ่มให้เรียนรู้และ
มีทกัษะทางสงัคมในการเข้าร่วมกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มสามารถน าสิ่งท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั โดยผู้น ากลุ่มจะต้องมีบทบาทในการน าทาง และสนบัสนุนให้สมาชิกกลุ่มเกิดการ
เรียนรู้และน าสิ่งเหลา่นัน้ไปประยกุต์ใช้เพ่ือแก้ไขพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาได้ 
    เทคนิคที่ส าคัญของกลุ่มแบบพฤตกิรรมนิยม มีดังนี ้
    1. การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นหวัใจส าคญัของการท ากลุ่มฝึกอบรม     
แบบพฤติกรรมนิยม เทคนิคนีคื้อสิ่งท่ีผู้น ากลุ่มใช้เพ่ือให้การเสริมแรงแก่สมาชิกกลุ่ม หรือสมาชิก
กลุ่มให้การเสริมแรงซึ่งกนัและกนั ทัง้ด้วยการใช้ค าพดู และการใช้ภาษาท่าทาง ซึ่งผู้น ากลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มจะพูดถึงความเสร็จของสมาชิกมากกว่าท่ีจะพูดถึงเร่ืองความล้มเหลว เทคนิคนีจ้ะ
น าไปใช้ในการท ากลุ่มฝึกอบรมทุกครัง้ท่ีมีการเข้ากลุ่ม เพ่ือให้เกิดบรรยากาศในทางบวกและ
เพ่ือให้ก าลงัใจแก่สมาชิกกลุม่ในการพฒันาตนเอง  
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    2. การฝึกการกล้าแสดงออกท่ีเหมาะสม (Assertive Training) เป็นเทคนิคท่ี
ช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้ขจัดความกลัวและความวิตกกังวลของการท าสิ่งท่ีตนเองไม่สามารถจะ
กระท าได้ในสถานการณ์ท่ีผ่านมา โดยใช้การจ าลองเหตกุารณ์ท่ีสมาชิกกลุ่มกลวัหรือไม่สามารถ
กระท าได้ และใช้การฝึกให้สมาชิกกลุ่มทดลองกระท า จนเกิดความคุ้นเคย และสามารถท าได้ในท่ีสดุ  
    3. A R C โมเดล (A = Antecedent, R = Response, C = Consequence) 
หรือ ABC โมเดล (A = Antecedent, B = Behavior, C = Consequence) เป็นเทคนิคท่ีผู้น ากลุ่ม
จะขอให้สมาชิกกลุ่มพิจารณาถึงสิ่งท่ี เกิดขึน้ หรือสิ่งท่ีต้องเผชิญอยู่ว่ามีผลต่อการตอบสนอง
อยา่งไร และจากการแสดงพฤตกิรรมอยา่งนัน้ท าให้เกิดผลอะไรขึน้มาบ้าง  
    4. การสอน (Coaching) การสอนเป็นวิธีการทั่วไปท่ีท าให้สมาชิกกลุ่มได้แสดง
พฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์อยา่งมีประสิทธิภาพ ผู้น ากลุม่อาจใช้วิธีการสอนเม่ือสมาชิกไม่มัน่ใจในการ
ฝึกพฤติกรรม หรือไม่รู้วิธีการและแนวทางในการแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ซึ่งสมาชิกคนอ่ืนก็สามารถ
สอนและให้ค าแนะน ากนัภายในกลุม่ได้ 
   ด้วยแนวทางของทฤษฎีนีผู้้น ากลุ่มกับสมาชิกกลุ่มจะต้องตัง้จดุมุ่งหมายร่วมกัน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา โดยอาจน าทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ เช่น การเสริมแรงในพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ ร่วมกับเทคนิคการใช้ตวัแบบ (Modeling) ในการวางเง่ือนไขและการเสริมแรง ซึ่งข้อ
ได้เปรียบของการเข้าร่วมกลุ่มคือ การท่ีสมาชิกกลุ่มมีโอกาสได้เห็นตวัแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็น
โอกาสในการเลือกเลียนแบบจากตวัแบบท่ีดีตอ่ไป  
   2.6.3.2 ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง (The Reality Counseling 
Theory)              
    วิลเลียม กลาสเซอร์ (William Glasser) เป็นผู้ ริเร่ิมการให้ค าปรึกษาแบบ
เผชิญความจริง ท่ีเป็นการให้ค าปรึกษาแบบเน้นการแก้ไขปัญหาและการจดัการกบัความต้องการท่ี
มีอยู ่โดยมุง่เน้นกบัเร่ืองราวท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั และให้ความส าคญักบัอดีตท่ีผา่นมาให้น้อยท่ีสดุ 
    แนวคิดที่ส าคัญ 
    คอเรย์  (Corey, 2012, pp. 395-398) ได้อธิบายถึงแนวคิดท่ีส าคญัของกลุ่ม
แบบเผชิญความจริงไว้ 4 ประการ ดงันี ้
     1. ความต้องการและพฤตกิรรมท่ีมีเป้าหมายของมนษุย์ (Human Needs 
and Purposeful Behavior) ทฤษฎีทางเลือก (Choice Theory) ถกูสร้างขึน้จากแนวคิดท่ีว่า
พฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งท่ีมีเป้าหมายและถูกสร้างขึน้จากแหล่งก าเนิดภายในมากกว่าจาก
แหล่งก าเนิดภายนอก ซึ่งพฤติกรรมทัง้หลายด าเนินไปเพ่ือตอบสนองความต้องการพืน้ฐานท่ี
ส าคญั 5 สิ่ง ได้แก่ (Gladding, 2008, p. 358)  
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      1) ความต้องการความรักและการมีส่วนร่วม (Love and belonging) 
คือความต้องการมีสว่นร่วมกบัผู้ อ่ืน และต้องการรักผู้ อ่ืน และให้ผู้ อ่ืนรักตน 
      2) ความต้องการมีอ านาจ (Power) คือ ความต้องการประสบผลส าเร็จ
และบรรลใุนสิ่งท่ีต้องการ กลา่วคือต้องการเป็นเจ้าของชีวิตของตนเอง 
      3) คว าม ต้อ งกา ร มีอิสระ (Freedom) คือความต้องการ ท่ีจะมี
ทางเลือกในการกระท าหรือการตดัสินใจ 
      4) ความต้องการความสนุกสนาน (Fun) คือความต้องการท่ีจะใช้
ชีวิตอยา่งมีความสขุสนกุสนาน และมีเร่ืองขบขนัในชีวิต 
      5) ความต้องการด ารงชีวิตให้อยู่รอด (Survival) คือ ความต้องการใน 
การรักษาชีวิตของตนและด ารงชีวิตของตนอย่างเป็นสขุ 
     2. การมุ่งเน้นอัตถิภาวะนิยมหรือปรากฎการณ์ท่ีด ารงอยู่ (Existential / 
Phenomenological Orientation) เช่ือว่ามนุษย์มักจะรับรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ตามบริบทท่ีตนเอง
ต้องการซึ่งไม่ใช่ตามสภาพความเป็นจริงและอาจจะแตกต่างกันไปในการรับรู้ของแต่ละบุคคล 
ทฤษฎีทางเลือกท่ีตัง้อยู่บนสมมติฐานของความเป็นอตัถิภาวะนิยมเช่ือว่า คนเราสามารถเรียนรู้
เพ่ือแทนท่ีพลงัอ านาจการควบคมุภายนอกด้วยพลงัอ านาจการควบคมุภายในของตน กลาสเซอร์ 
(Glasser, 2005, p. 21, as cited in Corey, 2012, p. 396) ได้กล่าวถึงนิสยัไม่ดี 7 สิ่งท่ีเกิดขึน้จาก
พลังอ านาจการควบคุมภายนอกและมีผลในการท าลายสัมพันธภาพของบุคคล ได้แก่  
การวิพากษ์วิจารณ์ การต าหนิติเตียน การร้องทกุข์คร ่าครวญ การถากถาง การคกุคาม การทารุณ 
และการให้รางวัลในการควบคุม เพ่ือพัฒนาให้มีสัมพันธภาพท่ีดีขึน้คนเราจึงควรเปล่ียนนิสัย
เหล่านีโ้ดยแทนท่ีด้วยลกัษณะนิสยัท่ีดี 7 สิ่ง ได้แก่ การสนบัสนุน การส่งเสริม ใช้การฟัง ให้การ
ยอมรับ ให้ความไว้วางใจ ให้ความเคารพ และใช้การเจราจาตอ่รองในสิ่งท่ีแตกตา่งออกไป   
     3. พฤติกรรมองค์รวม (Total Behavior) ให้ความส าคญักบัการท่ีบคุคล     
จะต้องท าความเข้าใจในบริบทของพฤติกรรมองค์รวมทัง้ 4 องค์ประกอบท่ีมีความแตกตา่งกนัแต่
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ได้แก่ การกระท า (Acting) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก 
(Feeling) และอาการทางร่างกาย (Physiology) ทัง้หมดนีมี้ความสมัพันธ์กันแต่บ่อยครัง้ท่ีจะมี
ส่วนหนึ่งส่วนใดโดดเดน่หรือส าคญักว่าส่วนอ่ืนๆเสมอ ดงันัน้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมองค์รวม
ของบุคคลจึงให้ความส าคัญกับการเปล่ียนแปลงในสิ่งท่ีสามารถควบคุมทิศทางได้นั่นคือได้
ความคดิและการกระท า 
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     4. สาระส าคญัของทฤษฎีทางเลือก (Essence of Choice Theory) ทฤษฎี
ทางเลือกมองว่าอดีตอาจจะเป็นสิ่งท่ีสร้างปัญหาให้กับปัจจบุนั แตอ่ดีตคือสิ่งท่ีผ่านไปแล้วและไม่
สามารถเปล่ียนแปลงอะไรได้ จึงให้ความส าคญักับการด ารงอยู่และการวางแผนชีวิตเพ่ือแก้ไข
ปัญหาท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั โดยเน้นย า้เร่ืองการเปล่ียนแปลงการกระท า เพราะถ้าการกระท ามีการ
เปล่ียนแปลง สิ่งอ่ืนๆก็จะมีการเปล่ียงแปลงเชน่กนั 
    เป้าหมายของกลุ่มแบบเผชิญความจริง 
    ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง เช่ือว่ามนษุย์มีความสามารถใน
การคิดและตดัสินใจหากอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มนษุย์มีความต้องการพืน้ฐาน ต้องการ
ความรัก และการยอมรับเหมือนกัน พฤติกรรมต่าง ๆ เกิดขึน้จากการกระท าโดยเจตนา และเร่ิม
จากแรงขบัภายในมากกว่าแรงขบัภายนอก ดงันัน้ปัญหาของบุคคลจึงเกิดจากการท่ีไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของตนเองได้ การเปล่ียนแปลงทศันคติ คา่นิยมและเอกลกัษณ์จะ
ส่งผลถึงพฤติกรรมของบุคคลได้ ดงันัน้เป้าหมายของกลุ่มฝึกอบรมแบบเผชิญความจริงคือ การ
สง่เสริมและสนบัสนนุให้สมาชิกกลุม่เกิด 3 Rs ได้แก่  
     1. Responsibility – มีความรับผิดชอบในการสนองตอบความต้องการ
ของตนเอง หมายถึง การท่ีสมาชิกกลุม่มีความรับผิดชอบท่ีจะแก้ปัญหาของตน ตลอดจนมีทกัษะท่ี
จะน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และสามารถวางแผนด าเนินการท่ีน าปปฏิบตัไิด้จริง 
     2. Reality – มีความกล้าเผชิญความจริงในปัจจบุนั หมายถึง การท่ีสมาชิก
กลุม่เกิดความเข้าใจในตนเอง กล้าท่ีจะเผชิญความจริงท่ีมีอยู่ มีความสามารถในการคิดพิจารณา
และประเมินสถานการณ์หรือพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาได้ จนเกิดแนวทางท่ีจะน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมใหมท่ี่ถกูต้อง  
     3. Right and Wrong – รู้จกัคิดพิจารณาในสิ่งถกู และสิ่งผิด หมายถึง    
การท่ีสมาชิกกลุ่มสามารถช่วยเหลือตนเองในการคิดพิจารณาถึงสิ่งท่ีถูกท่ีควร และเลือกแสดง
พฤตกิรรมได้อยา่งเหมาะสม 
    บทบาทของผู้น ากลุ่มแบบเผชิญความจริง 
    ผู้น ากลุ่มแบบเผชิญความจริงจะมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความเข้าใจและ
ความไว้วางใจในการด าเนินกลุม่ ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมกบัสมาชิกกลุ่มและช่วยเหลือให้สมาชิก
สามารถเผชิญหน้ากบัความเป็นจริงได้ คอเรย์  (Corey, 2012, p. 399) กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้น ากลุม่ท่ีควรปฏิบตัไิว้ดงันี ้
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     1. ส่งเสริมให้เกิดการอภิปรายร่วมกันในพฤติกรรมท่ีเป็นปัจจบุนัของ
สมาชิกและไมย่อมให้มีการแก้ตวัในพฤตกิรรมท่ีไมดี่และไมรั่บผิดชอบ 
     2. ชว่ยให้สมาชิกได้ประเมินพฤตกิรรมท่ีเป็นปัจจบุนัของตน 
     3. แนะน าและส่งเสริมกระบวนการของการประเมินในสิ่งท่ีสมาชิก
ต้องการท่ีสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้จริง 
     4. สอนให้สมาชิกกลุ่มก าหนดวิธีการและด าเนินการตามแผนเพื่อ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 
     5. ชว่ยให้สมาชิกได้ประเมินระดบัความมุง่มัน่ท่ีมีตอ่แผนการปฏิบตัขิองเขา 
     6. ใ ห้ก าลังใจสมาชิกในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง
หลงัจากยตุกิลุม่แล้ว 
    เทคนิคที่ส าคัญของกลุ่มแบบเผชิญความจริง 
    จาคอบส์ และคนอ่ืน ๆ (Jacobs et al., 2009, p. 291) ได้อธิบายเทคนิค
กระบวนการแบบ WDEP ของการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงว่าเป็นเทคนิคท่ีจะช่วยให้
สมาชิกได้รู้ถึงความต้องการของตนเองและวางแผนการปฏิบตัใิห้ไปสูค่วามส าเร็จได้ มีรายละเอียด
ดงันี ้
     1. การส ารวจความต้องการ (W: Wants) เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีส าคญัของกระบวนการ 
ผู้น ากลุม่จะสง่เสริมให้สมาชิกบอกถึงความต้องการของตนเอง เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกได้คิด ได้ส ารวจ
และไตร่ตรองถึงสิ่งท่ีต้องการโดยการใช้ค าถามว่า “คณุต้องการท าอะไร” ถ้าค าตอบท่ีได้เป็นเร่ือง
ทัว่ไปและยงัไม่ชดัเจน ผู้น ากลุ่มและสมาชิกคนอ่ืนๆจะจะต้องถามเพิ่มเติมเพ่ือสร้างความชดัเจน
ให้กบัค าตอบนัน้  
     2. การส ารวจแนวทางและการปฏิบตัิ (D: Direct and Doing) โดยการท่ี 
ผู้ น ากลุ่มจะสับสนุนให้สมาชิกกลุ่มระบุแนวทางและการปฏิบัติ ต่าง ๆ ของตนเองท่ีมีต่อ
สถานการณ์ในปัจจบุนั  
     3. การประเมิน (E: Evaluation) ผู้น ากลุ่มจะสนบัสนนุให้สมาชิกกลุ่มได้
ประเมินตนเอง โดยประเมินพฤติกรรมหรือการปฏิบัติท่ีมีอยู่ในปัจจุบันว่ามีผลต่อการบรรลุ
ความส าเร็จท่ีตัง้ไว้อย่างไร ซึ่งการประเมินตนเองเป็นขัน้ตอนส าคัญในการสร้างแรงจูงใจของ
สมาชิกกลุม่ให้น าไปสูค่วามส าเร็จในการเปล่ียนแปลง 
     4. การวางแผน (P: Planning) ผู้น ากลุ่มจะส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มได้วาง
แผนการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมหรือแนวทางการปฏิบตัิทัง้เป้าหมายระยะสัน้และเป้าหมายในระยะ
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ยาว เพ่ือน าไปสู่พฤติกรรมใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวางแผนเหล่านีค้วรมีลกัษณะท่ีท าได้ง่าย   
มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจง และสามารถลงมือท าได้จริง 
    เทคนิคของกลุ่มแบบเผชิญความจริงยงัมีเทคนิคส าคญัท่ีสามารถน าไปใช้ใน
กลุ่มฝึกอบรมได้อีกหลายเทคนิค เช่น การใช้อารมณ์ขนั (Use of Humor) ท่ีจะท าให้บรรยากาศ
ของกลุ่มเป็นไปในทางท่ีดีขึน้ และมีผลลัพธ์ในทางบวก ไม่ใช่การเยาะเย้ยหรือหัวเราเยาะ แต่
ด าเนินไปด้วยการให้ความเคารพแก่สมาชิกกลุ่ม ใช้การเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure) เพ่ือให้รู้
ข้อดีข้อเสีย และกล้าเปิดเผยส่วนท่ีซ่อนเร้นของตน จนเกิดการยอมรับและเข้าใจในตนเองได้มาก
ขึน้ รวมทัง้เทคนิคพนัธสญัญา (Commitment) ซึ่ง เ ป็นเทคนิค ท่ีหนึ่งน ามาใช้ในการสร้างความ
เปล่ียนแปลงให้กับตนเอง ด้วยการให้สมาชิกกลุ่มก าหนดระดับความเข้มข้นในสิ่งท่ีพวกเขา
ต้องการจะเปล่ียนแปลง และผู้น ากลุ่มจะส่งเสริมให้สมาชิกท่ีมีพนัธสญัญาในระดบัต ่าได้พฒันา
ตนเองไปสูร่ะดบัท่ีสงูขึน้อนัจะน ามาสูก่ารเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ วบับอลดิง้ (Wubbolding, 
2000, p. 142, as cited in Corey, 2012, p. 405) ได้อธิบายระดบัของพนัธสญัญาไว้ดงันี ้
     ระดบัท่ี 1: ฉนัไมต้่องการเป็นแบบนี ้โปรดชว่ยฉนัด้วยเถิด 
     ระดบัท่ี 2: ฉนัต้องการให้เกิดผลลพัธ์ แตฉ่นัก็ไมอ่ยากจะพยายามมากนกั 
     ระดบัท่ี 3: ฉนัจะพยายามนะ ฉนัจะท า ฉนัจะท าให้ได้ 
     ระดบัท่ี 4: ฉนัจะท าให้ดีท่ีสดุ 
     ระดบัท่ี 5: ฉนัจะท าทกุสิ่งท่ีฉนัท าได้  
    ผู้น ากลุ่มจะเน้นท่ีการสร้างสมัพันธภาพ  เพ่ือเปล่ียนแปลงการกระท าและ
ความคดิ มากกวา่ท่ีจะเปล่ียนแปลงความรู้สกึ และให้ความส าคญักบัพฤติกรรมท่ีเป็นปัจจบุนั โดย
สมาชิกกลุม่ต้องประเมินพฤตกิรรมของตนเอง เน้นท่ีผลของการกระท า และวางแผนปรับเปล่ียนให้
เป็นพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์  ไมค่วรเปิดโอกาสให้มีการระบายความทกุข์ของสมาชิกกลุ่ม ตลอดจน
หลีกเล่ียงการวิพากษ์วิจารณ์ และการกล่าวโทษผู้ อ่ืน  โดยอาจเน้นการถามเพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้
พิจารณาถึงการกระท าให้มากกวา่ท่ีจะสนใจแคค่วามรู้สกึ  
   2.6.4 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา (Solution-focused 
Counseling Theory) 
    การให้ค าปรึกษาแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา (Solution-focused Counseling 
Theory) เป็นการให้ค าปรึกษาท่ีให้ความสนใจกับอนาคต เป็นกระบวนการบ าบดัรักษาท่ีมุ่งเน้น
เป้าหมาย ถกูพฒันาขึน้โดยสตีฟ เด ชาเซอร์ และ อินซู คิม เบิร์ก (Steve de Shazer & Insoo Kim 
Berg) ในตอนช่วงต้นปี ค.ศ.1980 การให้ค าปรึกษาแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาย้ายความสนใจจาก
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ปัญหาไปสู่วิธีการแก้ไข ปัญหาและเป้าหมายถกูนิยามเข้าไปสู่การปฏิบตัิท่ีจะท าให้สมาชิกกลุ่ม
มุง่เน้นไปท่ีวิธีการแก้ไขปัญหา (Macdonald, 2011, pp. 1-2) ในการให้ค าปรึกษาหรือการท ากลุ่ม
แบบเน้นการแก้ปัญหาจะให้ความส าคัญกับจุดแข็งและความหยุ่นตัวของบุคคล โดยใช้การ
มองข้ามปัญหา และสร้างกระบวนการทางความคดิเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู ่ 
    แนวคิดส าคัญ 
    คอเรย์ (Corey, 2012, pp. 415-417) ได้อธิบายถึงแนวคิดของทฤษฎีแบบ
มุ่งเน้นการแก้ปัญหา ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในกลุ่มฝึกอบรมแบบเน้นการแก้ปัญหา 
มีรายละเอียดดงันี ้
     1. การมุ่งเน้นลกัษณะเชิงบวก (Positive Orientation) การท ากลุ่มฝึกอบรม   
แบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา มีหลกัการพืน้ฐานอยู่บนแนวคิดท่ีว่า มนุษย์มีความคิด ความสามารถ
เต็มไปด้วยพลงัและศกัยภาพ มีความสามารถในการสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีจะเปล่ียนแปลง
แนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเองได้  
     2. การมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแทนท่ีจะมุ่งเน้นปัญหา (Focus on Solutions, 
Not Problems) การท ากลุม่ฝึกอบรมแบบเน้นการแก้ปัญหา มีความแตกตา่งจากการให้ค าปรึกษา
แบบดัง้เดมิคือ จะไมใ่ห้ความส าคญักบัอดีต แตจ่ะให้ความส าคญักบัปัจจบุนัและอนาคต ให้ความ
สนใจกบัสิ่งท่ีเป็นไปได้ท่ีจะน ามาใช้ในการหาค าตอบให้กบัปัญหา ผู้น ากลุ่มจะสนบัสนนุให้สมาชิก
เลือกเป้าหมายท่ีพวกเขาปรารถนาจะท าให้ส าเร็จ แต่จะให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยในการ
พิจารณาหรือค้นหาปัญหาและส ารวจเร่ืองราวในอดีตท่ีผา่นมา 
     3. การมองหาสิ่ง ท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ (Looking for what is working)          
การท ากลุม่ฝึกอบรมแบบเน้นวิธีการแก้ไขปัญหา จะให้ความสนใจกบัการค้นหาสิ่งท่ีคนเรากระท า
ท่ีมีผลดีตอ่ตนเอง และช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้มองเห็นข้อยกเว้น (Exceptions) ของปัญหา มองหา
ความส าเร็จตา่ง ๆ ท่ีเคยเกิดขึน้ และใช้ประโยชน์จากสิ่งท่ีดีเหล่านีท่ี้มีอยู่ในตวัสมาชิกเพ่ือเป็นพลงั
ในการตอ่สู้กบัปัญหา และขจดัปัญหาท่ีมีอยูใ่ห้ออกไปในเวลาท่ีรวดเร็ว 
    เป้าหมายของกลุ่มแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา 
    เป้าหมายของกลุ่มแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาคือ การช่วยให้สมาชิกได้พฒันา
ระดบัการตระหนกัรู้ท่ีมีตอ่ตนเอง เพ่ือให้มองเห็นความสามารถและจดุแข็งของตนท่ีจะน าไปใช้ใน
การจดัการกบัปัญหาด้วยระยะเวลาอันรวดเ ร็ว  ดงัท่ีวอลเตอร์ และ เพลเลอร์ (Waller & Peller, 
1992, 2000, as cited in Corey, 2012, p. 417) ได้อธิบายเป้าหมายของการให้ค าปรึกษาแบบ
มุง่เน้นวิธีการแก้ไขปัญหาวา่ เพ่ือให้บคุคลสามารถระบเุป้าหมายท่ีต้องการเปล่ียนแปลงของตนเอง
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ได้อย่างชัดเจน รวมถึงสามารถระบุวิธีการทางบวกท่ีจะน าตนเองไปสู่ความส าเร็จในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ด้วยวิธีการพูดคยุเพ่ือแก้ไขปัญหาและมองเห็น
ประโยชน์ของการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ 
    บทบาทของผู้น ากลุ่มแบบเน้นการแก้ปัญหา 
    1. แสดงบทบาทของความเป็นผู้ไมรู้่ (A not knowing position)  
    ผู้ รับค าปรึกษาจะรู้สกึมีสว่นร่วมอยา่งมากในกระบวนการบ าบดัรักษาถ้าพวก
เขารับรู้ตนเองวา่เป็นผู้ก าหนดทิศทางและมีหน้าท่ีในการสนทนา  ผู้น ากลุ่มจะใช้การแสดงบทบาท
ของความเป็น “ผู้ไมรู้่” โดยให้สมาชิกกลุม่อยูใ่นสถานะของการเป็นผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัเร่ืองราวใน
ชีวิตของพวกเขา และผู้น ากลุม่จะให้ความสนใจอยา่งตอ่เน่ืองในการถามค าถามตอ่สมาชิกคนอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับสิ่งท่ีพวกเขาต้องการในชีวิต แนวทางของผู้น ากลุ่มคือการใช้ค าถามเพ่ือ
สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของสมาชิกกลุ่ม และติดตามการน าของสมาชิกแทนการน าของ
ผู้น ากลุม่ โดยหลีกเล่ียงการใช้ภาษาท่ีเก่ียวข้องกบัการวินิจฉัย การประเมินและการบ าบดัรักษา 
    2. สร้างการเป็นพนัธมิตรในการให้ค าปรึกษา 
    สมัพนัธภาพและความเป็นพนัธมิตรในการด าเนินการกลุ่มคือหวัใจของกลุ่ม
แบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา สมาชิกกลุ่มจะใช้การประเมินคุณค่าของการเข้าร่วมกลุ่มจาก
สมัพนัธภาพและความยืดหยุ่นในการบ าบดัรักษา ระยะเวลาในการด าเนินการท่ีเหมาะสมมีผลตอ่
ความร่วมมือกันของพันธมิตรระหว่างสมาชิกและผู้ เอือ้อ านวยของกลุ่ม ดงัท่ี เมอร์ฟี (Murphy, 
2008, as cited in Corey, 2012, p. 419) ได้กล่าวว่าการให้ค าปรึกษาหรือการเข้าร่วมกลุ่มจะเกิด
ผลดีท่ีสุดเม่ือสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในกระบวนการให้ค าปรึกษาหรือการด าเนิน
กลุ่ม มีสัมพันธภาพในทางบวกกับผู้ ให้ค าปรึกษาและมีส่วนร่วมในการด าเนินกลุ่มตัง้แต่ต้นจน 
เหมือนท่ีวอลเตอร์ และ เพลเลอร์ (Walter & Peller, 1996, as cited in Corey, 2012, p. 420) ได้ระบุ
บทบาทหน้าท่ีของผู้ ให้ค าปรึกษาหรือผู้ น ากลุ่มไว้ว่า ต้องมีความใส่ใจ สนใจ ใฝ่รู้อย่างสุภาพ 
เปิดเผย เข้าใจถึงความส าคญัของการส่ือสาร สร้างบรรยากาศของความเอาใจใส่ การสนทนา  
การไต่ถามและพูดคยุกันในเร่ืองจริงท่ีจะส่งผลให้สมาชิกกลุ่มเกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการค้นหา
และพฒันาเร่ืองราวตา่ง ๆ ให้ส าเร็จร่วมกนั  
    เทคนิคที่ส าคัญของกลุ่มแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา 
    การให้ค าปรึกษาแบบมุง่เน้นการแก้ปัญหามีเทคนิคส าคญัท่ีน ามาประยกุต์ใช้
ในการด าเนินกลุม่ฝึกอบรม ดงันี ้(Corey, 2012, pp. 423-425) 
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     1. การเปล่ียนแปลงก่อนเข้าร่วมกลุ่ม  (Pre-therapy Change) คือ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ก่อนเข้าร่วมกลุ่มในครัง้แรก บ่อยครัง้ท่ีการนดัเพ่ือขอรับค าปรึกษาหรือ
เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมก็ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางบวก ในระหว่างการร่วมกลุ่ม
ฝึกอบรมในครัง้แรกๆ เป็นเร่ืองปกติท่ีผู้ น ากลุ่มจะถามว่า “คุณเห็นว่ามีอะไรเปล่ียนแปลงไปบ้าง
หรือไม่ หรือตัง้แต่เร่ิมโทรนัดเพ่ือเข้าร่วมกลุ่มมีอะไรเกิดขึน้บ้าง” โดยการถามเร่ืองความ
เปล่ียนแปลง ซึ่งการถามเร่ืองเหล่านีเ้ป็นการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกิดความเช่ือมัน่ในผู้ น ากลุ่ม
และมองเห็นทรัพยากรภายในท่ีเขามี ท่ีจะน ามาใช้ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
     2. การตัง้ค าถาม (Question) เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่ือสารและการ
ให้ความช่วยเหลือ ผู้ น ากลุ่มแบบมุ่งเน้นวิธีแก้ไขปัญหาจะใช้ค าถามเพ่ือสร้างความเข้าใจใน
ประสบการณ์ของสมาชิกกลุม่มากกวา่ท่ีจะใช้เพ่ือรวบรวมข้อมลู และจะไมถ่ามในสิ่งท่ีคิดว่าตนเอง
รู้ค าตอบอยู่แล้ว ค าถามจะถูกถามด้วยท่าทีเคารพ ด้วยความอยากรู้อย่างแท้จริง ให้ความสนใจ
อยา่งจริงใจและเปิดเผย ซึง่ค าตอบของสมาชิกกลุม่จะเป็นข้อมลูท่ีกระตุ้นความสนใจของผู้น ากลุ่ม
ให้คิดตัง้ค าถามอ่ืน ๆ ต่อไป โดยท่ีสมาชิกกลุ่มจะได้รับการสนบัสนุนให้ตอบค าถามและแสดง
ความคดิเห็นตา่ง ๆ ท าให้เห็นคณุคา่ในความหยุ่นตวัและศกัยภาพของตนเอง จนเข้าใจในบริบทท่ี
แตกตา่งไปจากเดมิท่ีเคยมองแคปั่ญหาเพียงอยา่งเดียว 
     3. ค าถามข้อยกเว้น (Exception Questions) มีแนวคิดว่าในช่วงชีวิตของ
คนเราเม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ก็อาจมีบ้างท่ีเขาไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหา ช่วงเวลานัน้ถูกเรียกว่า 
“ข้อยกเว้น” (Exceptions) สิ่งเหล่านัน้คือประสบการณ์ท่ีผ่านมาในชีวิตของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้วปัญหาตา่ง ๆ อาจเกิดขึน้ได้อีก หรืออาจจะไม่เกิดขึน้ก็ได้ การร่วมกันพิสูจน์สิ่ง
เหล่านีโ้ดยสมาชิกกลุ่ม เป็นตัวอย่างของความส าเร็จท่ีสามารถน ามาใช้เพ่ือสร้างความ
เปล่ียนแปลงให้มากขึน้ การเปล่ียนแปลงค าถามท่ีเป็นจุดสนใจเป็นการส ารวจว่าสมาชิกมีความ
เช่ือตอ่เป้าหมายท่ีส าคญัอยา่งไร และพวกเขามีวิธีการอะไรท่ีจะน าจดุแข็งหรือทรัพยากรท่ีตนเองมี
มาใช้เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ การค้นหานีเ้ป็นการย า้เตือนว่าปัญหาไม่ได้มีผลตอ่เราและไม่ได้อยู่
กบัเราตลอดไป  
     4. ค าถามปาฏิหารย์  (The Miracle Questions) เป็นค าถามท่ีผู้น ากลุ่ม
ใช้เพ่ือสนบัสนุนให้สมาชิกกลุ่มจินตนาการถึงสิ่งท่ีต้องการให้บรรลุเป้าหมายเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะได้ 
ปกติแล้วจะมีรูปแบบค าถาม ดงันี ้“ถ้าปาฏิหาริย์เกิดขึน้และปัญหาของคณุหายไปในข้ามคืน คณุ
จะรู้ได้อย่างไรว่าปัญหาได้หายไปแล้ว และอะไรบ้างท่ีจะแตกต่างไปจากเดิม” สมาชิกกลุ่มจะถูก
กระตุ้นให้ตอบค าถามว่า “อะไรบ้างท่ีแตกตา่งไปจากเดิม” ทัง้ท่ีปัญหายงัคงอยู่ ค าถามปาฏิหาริย์
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ถกูออกแบบให้สมาชิกกลุม่ได้สร้างภาพในความคิดของตนเองว่า ชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าปัญหานัน้
ไม่มีอยู่แล้ว ถ้าสมาชิกกลุ่มยืนยนัว่าเธอต้องการท่ีจะรู้สึกมัน่ใจและปลอดภยั ผู้น ากลุ่มอาจจะพูด
บางอยา่ง “ปลอ่ยจินตนาการของคณุวา่คณุได้ออกไปจากกลุม่นี ้ในวนันี ้และคณุก็อยู่บนเส้นทางท่ี
เต็มไปด้วยความเช่ือมั่นและปลอดภัย “คุณจะท าอะไรให้แตกต่างออกไป” ในกระบวนการ
พิจารณาวิธีแก้ปัญหาแบบนี ้ได้กลา่วถึงการเปล่ียนแปลงใน 3 รูปแบบ คือ การเปล่ียนแปลงในสิ่งท่ี
ก าลงักระท า การเปล่ียนแปลงในการมองปัญหา และการเปล่ียนแปลงจากการมองหาค าตอบ 
   2.6.5 การให้ค าปรึกษาเน้นวิธีทางจิตศึกษา (Psycho-educational Counseling 
Approach)  
    การให้ค าปรึกษาเน้นวิธีทางจิตศึกษา เป็นการให้ข้อมูลชนิดการสอนอย่าง
เป็นระบบ  เน้นการสอนให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับทักษะต่าง ๆ  ท่ีจะช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาหรือ
สมาชิกกลุ่มมีทกัษะในการเผชิญปัญหา ขจดัความคิดความเช่ือท่ีไม่ถกูต้อง ในรูปแบบของการให้
ข้อมูล ความรู้ และการประคบัประคอง เพ่ือให้บุคคลมีความคิดหรือแสดงออกทางพฤติกรรมได้
อย่างถกูต้องเหมาะสม ซึ่งวิลเล่ียมส์ (Williams, 1989, pp. 15-16) ได้ระบถุึงรูปแบบของเทคนิค
การใช้วิธีสขุภาพจิตทางจิตศกึษาวา่มีรูปแบบตา่ง ๆ ดงันี ้
     1) การใช้วิธีทางจิตศกึษารายบคุคล (Individual psychoeducation) เป็นรูปแบบ
ของการให้ความรู้เป็นรายบคุคล โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทกัษะหรือรูปแบบ
พฤตกิรรมท่ีต้องการ เพ่ือให้บคุคลได้ฝึกฝนทกัษะตา่ง ๆ และสามารถดแูลตวัเองได้ 
     2) การใช้วิธีทางจิตศึกษารายกลุ่ม (Group psychoeducation) เป็นรูปแบบ
ของการให้ความรู้เป็นรายกลุม่ โดยมุง่เน้นให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น แบง่ปัน และช่วยเหลือ
กนัภายในกลุม่ ในประเดน็ท่ีสมาชิกกลุม่มีความต้องการพฒันาหรือแก้ไขเหมือนกนั 
     3) การใช้วิธีทางจิตศกึษาแก่ครอบครัว (Family psychoeducation) เป็นรูปแบบ
เฉพาะในการดแูลสมาชิกครอบครัว มีลกัษณะส าคญัคือ สร้างความเข้มแข็งในการแก้ปัญหาด้วย
ความร่วมมือของคนในครอบครัว โดยมุง่เน้นในเร่ืองของการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี 
     สกล วรเจริญศรี (2550, น. 126) ได้กล่าวถึงเทคนิคท่ีใช้ในวิธีทางจิตศกึษา 
ได้แก่ 
     1) กลยทุธ์เชิงการได้รับข้อมลู (Strategies to get information) เพ่ือให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาหรือสมาชิกกลุ่มได้ค้นพบและแบง่ปันประสบการณ์ของตน โดยวิธีการใช้แบบประเมิน 
แบบวดัทกัษะหรือคณุลกัษณะตา่ง ๆ  และการวิเคราะห์ตนเอง เป็นต้น 
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     2) กลยทุธ์ในการอธิบายสมัพนัธภาพ (Strategies to explain relationships) 
เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษาหรือสมาชิกกลุม่ได้ส ารวจปัญหาส าคญัตา่ง ๆ ในเด้านสมัพนัธภาพท่ีตนมีอยู่ 
     3) กลยุทธ์ในการช่วยเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Strategies to help change 
behavior) เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษาหรือสมาชิกกลุ่มมีแนวทางในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่ดีให้
เป็นพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ 
    กล่าวโดยสรุปในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคการให้
ค าปรึกษามาประยกุต์ใช้ในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรี ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
เกสตลัท์ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเหตผุล อารมณ์และพฤติกรรม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบภวนิยม 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบมุง่เน้นการแก้ปัญหา ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์การติดตอ่
สมัพนัธ์ และเทคนิคการใช้วิธีทางจิตศกึษา 
  2.7งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มฝึกอบรม 
   จากการศกึษาเอกสารงานวิจยัเร่ืองกลุ่มฝึกอบรม ผู้วิจยัยงัไม่พบว่ามีการจดักลุ่ม
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาทัง้ต่างประเทศและในประเทศ แต่มีเอกสาร
การศกึษาของ ครูติส กลูดทรอป โทมสั ออเบรียน และ คอร์เรีย (Curtis, Gouldthorp, Thomas, 
O'Brien, & Correia, 2013, pp. 282-289) ท่ีศกึษาเร่ืองการฝึกอบรมให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองความ
ซ่ือตรงทางการศึกษาเพ่ือพฒันาการตระหนกัรู้และทศันคติท่ีมีต่อการขโมยผลงานของนกัศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการขโมยผลงานของนักศึกษามีจ านวนลดลง แต่ก็ไม่ได้มีการ
ตรวจสอบโดยตรงวา่เป็นเพราะการฝึกอบรมมีผลตอ่ทศันคติหรือความเข้าใจเร่ืองการขโมยผลงาน
ของนักศึกษาหรือไม่ และผลประเมินการรับรู้เร่ืองความร้ายแรงในการขโมยผลงาน และการ
ตระหนกัรู้เร่ืองการขโมยผลงานของนกัศกึษามีเพิ่มมากขึน้อย่างมีนยัส าคญัเม่ือเปรียบเทียบระยะ
ก่อนและหลงัเข้ารับการอบรมออนไลน์  
   บริกส์ มิลเลอร์ ออเรียลลานา บริกส์ และ คอกซ์ (Briggs, Miller, Orellana, Briggs, 
& Cox, 2013, pp. 680-693) ได้ศกึษาประสิทธิภาพของโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมครอบครัวเลีย้งเด่ียว
ท่ีมีลูกมีปัญหาด้านพฤติกรรมทัง้ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่ม
ฝึกอบรมคือครอบครัวเลีย้งเด่ียว 3 ครอบครัว โดยเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึก อบรมทัง้สิน้ 4 ครัง้  
ใช้เวลาครัง้ละ 2 ชัว่โมง ผู้น ากลุ่มใช้วิธีแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) แสดงพฤติกรรม
ต้นแบบ (Modeling) สอนวิธีการสนทนาและบรรยายให้ข้อมลู ผลการศกึษาพบว่า สองในสามของ
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ครอบครัวท่ีเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมได้รับประโยชน์จากโปรแกรมดงักล่าว ผู้ปกครองและเด็กท่ีเข้าร่วม
กลุม่ฝึกอบรมมีพฤตกิรรมท่ีดีเพิ่มมากขึน้ 
   ไฟร์เบิร์ก และคนอ่ืน ๆ (Friedberg; et al.  2003:, pp. 157-175) ได้ศกึษาผลของ
กลุ่มฝึกอบรมทกัษะด้านการรู้คิดและพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาความวิตกกงัวลและซึมเศร้า 
กลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมคือเด็กชายหญิงจ านวน 8 คน อายเุฉล่ีย 8.8 ปี โดยแบง่เป็น  
2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เข้ารับโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม PANDY (Preventing Anxiety and Depression in 
Youth) ทัง้หมด 10 ครัง้ ผลการศึกษาพบว่าหลังเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างมีความวิตก
กงัวลและความซมึเศร้าลดลง 
   บธู และคนอ่ืน ๆ (Booth, Keogh, Doyle, & Owens, 2014, pp. 156-165) ได้ศกึษา
ผลการใช้กลุ่มฝึกอบรม “ชีวิตท่ีผ่านความทกุข์” (Living Through Distress: LTD Group) ตามแนวคิด
กลุ่มการบ าบดัทกัษะการคิดอย่างมีเหตผุล (Dialectical Behavior Therapy : DBT Group) กบั
กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นคนไข้โรงพยาบาลจิตเวชจ านวน 114 คน ท่ีมีประวตักิารท าร้ายตนเองและมีอายุ
มากกว่า 18 ปี เข้ารับการอบรมวนัละ 1 ชัว่โมง สปัดาห์ละ 4 ครัง้หรือมากกว่า รวมทัง้สิน้ 6 สปัดาห์ 
คือ 24 ครัง้ โดยกลุ่มฝึกอบรมจะให้การอบรม 8 ทกัษะคือ การปลอบใจตนเอง จิตใจท่ีชาญฉลาด 
ความเอาใจใส่ การก าหนดอารมณ์ การกระท าตรงกนัข้าม ความฟุ้ งซ่าน การยอมรับนิสยัตนเอง 
และการสร้างชีวิตท่ีมีคณุคา่ ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีอตัราการท าร้ายตนเองลดลงอย่าง
มีนยัส าคญั และมีระดบัความอดทนอดกลัน้เพิ่มสูงขึน้ ระยะติดตามผล 1 และ 2 ปี กลุ่มตวัอย่าง
มากกว่าร้อยละ 50 ไม่ต้องเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลอีกหลงัจากท่ีเข้าร่วมกลุ่มครบ
ตามระยะเวลา 
   ชินาเวห์ (Chinaveh, 2010, pp. 302-310) ได้ศกึษาผลของการฝึกอบรมการแก้ไข
ปัญหา (Problem- Solving Training: PST) ท่ีมีตอ่การเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของผู้ เรียนท่ีมีความ
หลากหลาย โดยท าการศกึษากบันกัศกึษาในวิทยาลยัจ านวน 79 คน ท่ีมีคณุภาพชีวิตอยู่ในระดบั
ต ่า ด้วยการใช้กลุ่มฝึกอบรมกับกลุ่มตวัอย่างที่แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคมุ 
กลุ่มทดลองจะได้เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมเป็นเวลา 6 สปัดาห์ ใช้เวลา 2 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ และเข้า
กลุ่มฝึกอบรมครัง้ละไม่เกิน 15 คน โดยท่ีกลุ่มควบคุมจะได้รับการสอนตามปกติ ผลการศกึษา
พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนคณุภาพชีวิตและสุขภาพจิตหลงัเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมสงูกว่าคะแนน
ก่อนเข้าร่วมกลุม่ และมีคะแนนสงูกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุ ผลการศกึษานีแ้สดงให้เห็น
ว่าโปรแกรมการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหา (PST) มีผลในทางบวกต่อคณุภาพชีวิตและสุขภาพจิต
ของกลุม่นกัศกึษาในวิทยาลยั 
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   มอชกี ้ฮาแซนซาด และไทโมริ (Moshki, Hassanzade, & Taymoori, 2014, pp. 
557-583) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการฝึกอบรมทกัษะชีวิตท่ีมีต่อพฤติกรรมการป้องกนัการใช้ยา
เสพตดิในกลุม่นกัศกึษามหาวิทยาลยั โดยท าการศกึษากบันกัศกึษาจ านวน 60 คน ท่ีมหาวิทยาลยั
ทางการแพทย์กอนนาบดั (Gonabad University) ใช้การสุม่เพ่ือแบง่เป็นกลุ่มควบคมุจ านวน 5 คน 
และกลุ่มท่ีเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 4 คน กลุ่มฝึกอบรมจะได้รับการเข้ากลุ่ม 2 วนั 1 ครัง้  
ทกุสปัดาห์ โดยใช้แบบสอบถามพฤตกิรรมท่ีเป็นการป้องกนัการใช้ยาในการเก็บข้อมลูก่อนเข้าร่วม
กลุ่มฝึกอบรม หลังเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม และติดตามผลหลังการฝึกอบรมเป็นเวลา 4 ปี  
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนพฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติด 
สงูกวา่กลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรม 
   เบอเกอรอน (Bergeron, 2013, pp. 1-10) ศกึษาผลของโปรแกรมการฝึกอบรม
ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล เป็นการทดสอบการพฒันาทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนกลุ่มเส่ียง
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยใช้โปรแกรม PREPaRE ของ Goldstein (1998) เพ่ือเพิ่มทกัษะทาง
สงัคม และใช้การประเมินด้วยแบบวดัทักษะทางสงัคม (SSRS : Social Skill Rating Scale)  
กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาจ านวน 84 คน มีค่าความเป็นประชากรกลุ่มเส่ียงจาก
คะแนนแบบทดสอบอตัราการสอบตก อตัราการเข้าชัน้เรียน หรืออตัราการพกัการเรียน กลุ่มตวัอย่าง
ถูกเลือกจากข้อมูลการพักการเรียน นักเรียนเหล่านีไ้ด้เข้าร่วมกลุ่มกับผู้ เช่ียวชาญการบ าบัด
พฤติกรรม โดยใช้การฝึกอบรมแบบเฉพาะเจาะจง ในรูปแบบของการสอนท่ีก าหนดเป้าหมาย 
จ านวนกลุม่ละ 6 คน พบกนัสปัดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมง รวม 8 สปัดาห์ แบบวดั 
SSRS ถกูน ามาใช้วดัก่อนเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม และวดัหลงัเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม ผลการศึกษา
พบว่า ทกัษะทางสังคมของกลุ่มตวัอย่างเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และพบว่าทกัษะทาง
สงัคมสามารถพฒันาได้ด้วยวิธีการชว่ยหลือแบบการก าหนดเป้าหมาย 
   เขมณัฏฐ์ หล่อศรีศภุชยั (2556, น. 22-32) ไ ด้พัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมเพ่ือ
พฒันาคณุธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะของนกัศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายสถานศกึษาสงักดั
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มตวัอย่างคือนักศึกษา
มธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดันครปฐมท่ีก าลงัศกึษาหลกัสตูรระยะสัน้ (กศน.) จ านวน 35 คน 
ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการศกึษาพบว่านกัศกึษามธัยมศกึษา
ตอนปลายท่ีได้รับการฝึกอบรมมีระดบัคณุธรรมและจริยธรรมด้านจิตสาธารณะเพิ่มสูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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  จะเห็นได้วา่การน ากลุ่มฝึกอบรมมาใช้ในการพฒันาความคิด เจตคติ หรือพฤติกรรม
ด้านใดด้านหนึ่งของนักศึกษาหรือบุคคลท่ีต้องการ นอกจากจะเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
พฒันาบคุคลให้มีความคดิ เจตคต ิและพฤติกรรมในแนวทางท่ีถกูต้องเหมาะสมและสอดคล้องกบั
การด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนัน้ ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ยัง  
ขยายผลออกไปยงัสงัคมซึ่งถือเป็นสิ่งคุ้มคา่ท่ีจะน าแนวทางของกลุ่มฝึกอบรมมาใช้ในการพฒันา  
ความซ่ือตรงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามี
ความสามารถทัง้ในทางวิชาการ วิชาชีพ และมีเจตคติท่ีดีในการด าเนินชีวิตอย่างถกูต้องเหมาะสม 
อนัจะเป็นกลไกส าคญักลไกหนึง่ในการขบัเคล่ือนระบบทางสงัคมตอ่ไป 



  
 

 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาและการพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความ
ซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีครัง้นี  ้เป็นการศึกษาโดยการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development)  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของการวิจัย  เ พื่อศึกษาความหมายและ
องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี เพ่ือพฒันาโปรแกรมกลุ่ม
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ซึ่งในการวิจยั
ครัง้นีผู้้ วิจยัน าเสนอวิธีด าเนินการในการวิจยัตามขัน้ตอนของการวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ดงัตอ่ไปนี ้  
  ระยะท่ี 1 การศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ท่ีให้ความส าคญักบัการเก็บรวบรวมข้อมลูวิเคราะห์ข้อมลูหลกัฐานด้วย
วิธีการเชิงคณุภาพ และการวิเคราะห์องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณ 
  ระยะท่ี 2 การพฒันาและศกึษาผลการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความ
ซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยการทดลองและเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ร่วมกับเก็บข้อมูลเชิงคณุภาพจากการสมัภาษณ์ในระยะติดตามผล  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
อธิบายผลของการทดลองให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
 ส าหรับการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในครัง้นี ้มีแบบแผนการด าเนินการวิจยัในแตล่ะระยะของ
การศกึษามีขัน้ตอนรายละเอียดท่ีส าคญั ดงันี ้
  1) การก าหนดกลุม่ผู้ให้ข้อมลู ประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
  2) การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  3) การเก็บรวมรวมข้อมลู 
  4) การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
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ระยะท่ี 1 การศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การด าเนินการในระยะนี ้เป็นการใช้วิธีการเชิงคุณภาพก่อนและตามด้วยวิธีการเชิง
ปริมาณ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงขอน าเสนอการเลือกประชากรและกลุ่มตวัอย่างแยกตามระเบียบวิธีวิจยัท่ี
ใช้ดงันี ้
 ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย  
  ในการใช้วิธีการเชิงคุณภาพด้วยการอภิปรายกลุ่มเพ่ือศึกษาความหมายและ
องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ผู้วิจยัเลือกผู้ มีส่วนร่วมใน
การวิจยั (Participants) แบบเจาะจงโดยยึดจุดมุ่งหมายของการวิจยัเป็นหลกั (ชาย โพธิสิตา, 
2554, น. 120) โดยให้มีทัง้นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิง เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 – 4 สถาบนัละ 
8 คน จาก 3 สถาบนัอดุมศกึษา รวมจ านวนทัง้สิน้ 24 คน กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลยัท่ีท างานด้าน
การพฒันานกัศกึษา 3 สถาบนั จ านวน 6 คน และกลุ่มอาจารย์ท่ีสนใจงานด้านการพฒันานกัศกึษา
จาก 3 สถาบนั จ านวน 6 คน รวมทัง้สิน้ 36 คน โดยผู้ มีส่วนร่วมในการวิจัยสมคัรใจให้ข้อมูล 
ด้วยการอภิปรายกลุ่ม จากนัน้ผู้ วิจยัด าเนินการอภิปรายกลุ่ม โดยแบ่งการอภิปรายเป็น 2 กลุ่ม  
มีรายละเอียดดงันี ้
   1. กลุม่ท่ี 1 ด าเนินการอภิปรายกลุ่มร่วมกับผู้ บริหารและอาจารย์ จ านวน 12 คน                 
ในหัวข้อความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วม 
การอภิปรายกลุ่ม สามารถพูดเก่ียวกับความหมายและองค์ประกอบของความซ่ือตรงทาง
การศึกษาตามประเด็นการสนทนาท่ีก าหนดขึน้ ซึ่งผู้ ด าเนินการอภิปรายจะด าเนินการอภิปราย
ด้วยความยืดหยุน่ แตมุ่่งเน้นความสนใจโดยใช้แนวทางของการสนทนาโต้ตอบอย่างอิสระระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มตามประเด็นท่ีก าหนด ท่ีสามารถปรับฐานของการสนทนาในแตล่ะประเด็นท่ีพบได้ 
โดยค านงึถึงความถกูต้องและการเช่ือถือได้ของข้อมลูท่ีจะได้รับจากการอภิปรายกลุม่   
   2. กลุม่ท่ี 2 ด าเนินการอภิปรายกลุ่มร่วมกบันกัศกึษา จ านวน 24 คน ด้วยการใช้
ละครถกแถลง (Dialogue theatre) ในหวัข้อ กลืนไม่เข้า คายไม่ออก (Dilemma) โดยผู้ด าเนินการ
อภิปรายจะเอือ้อ านวยให้ผู้ เข้าร่วมการอภิปรายได้แสดงความคิดเห็นผ่านการส่ือสารด้ วยการ 
สวมบทบาทตัวละครผ่านการแสดงท่ีสมาชิกต้องสร้างบท และก ากับการแสดงด้วยตนเองใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความซ่ือตรงทางการศึกษา จากนัน้ผู้ด าเนินการอภิปรายใช้การอภิปราย
กลุ่มด้วยการถกวงใหญ่ (Dialogue) เพ่ือให้ได้ความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรงทาง
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การศึกษาโดยค านึงถึงความถูกต้องและการเช่ือถือได้ของข้อมูลท่ีได้รับจากการอภิปรายกลุ่ม  
ถ้าพิจารณาแล้วพบวา่สามารถตอบค าถามการวิจยัได้อยา่งเหมาะสมจงึยตุกิารอภิปรายกลุม่  
 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีเชิงปริมาณ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1-4 ท่ีศึกษาใน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พืน้ท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2561 จ านวน 31,301 คน ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 ประชากรส าหรับศกึษาองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษา จ าแนกตามสาขาวิชา
ของแตล่ะมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั คณะ 
ประชากร 

ระดบัชัน้ปีท่ี 1-4 
จ านวน(คน) สาขาวิชา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบรีุ 

วิศวกรรมศาสตร์ 5,063 10 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ 2,137 7 
วิทยาศาสตร์ 1,535 4 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1,431 4 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

วิศวกรรมศาสตร์ 3,487 10 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 1,177 7 
วิทยาศาสตร์ประยกุต์ 2,227 4 
สถาปัตยกรรมฯ 1,414 4 

สถาบนัเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

วิศวกรรมศาสตร์ 5,313 12 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ 1,208 4 
วิทยาศาสตร์ 4,256 6 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2,053 7 

รวมจ านวน 31,301 79 
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ตาราง 3 กลุม่ตวัอยา่งส าหรับศกึษาองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี  
 

มหาวิทยาลยั คณะ 
กลุม่ตวัอยา่ง 

ระดบัชัน้ปีท่ี 1-4 
ปี1 เพิ่ม ปี2 เพิ่ม ปี3 เพิ่ม ปี4 เพิ่ม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบรีุ 

วิศวกรรมศาสตร์ 15 20 13 20 15 20 12 20 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ 9 15 9 15 9 15 6 15 
วิทยาศาสตร์ 5 15 4 15 4 15 4 15 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 3 10 3 10 3 5 3 5 
รวม 32 60 29 60 31 55 25 55 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

วิศวกรรมศาสตร์ 12 20 11 20 10 20 9 10 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 4 15 4 15 3 15 2 10 
วิทยาศาสตร์ประยกุต์ 7 15 8 15 7 15 7 10 
สถาปัตยกรรมฯ 3 10 3 5 3 5 3 5 
รวม 26 60 26 55 23 55 21 35 

สถาบนัเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

วิศวกรรมศาสตร์ 17 20 17 20 15 20 15 20 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ 6 10 6 10 6 10 6 10 
วิทยาศาสตร์ 14 20 12 20 13 20 16 20 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 10 6 10 6 10 6 10 
รวม 43 60 41 60 40 60 43 60 

รวมจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 101  96  94  89  

รวมจ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้จริง 
 180  175  170  150 

675 

 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 
1-4 ที่ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม  3 พระจอมเกล้า พื น้ ท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2561 และไม่เคยเข้าร่วมการวิจยัในระยะท่ีผ่านมา ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยมีระดบัการศึกษาเป็นชัน้ (Strata) และมี
สาขาวิชาเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) ตามตารางขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีควรเลือกจาก
ประชากรของเคอร์ซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 380 คน (ปรุะชยั 
เป่ียมสมบรูณ์, 2549, อ้างถึงใน สทุิต ิขตัตยิะ และ วิไลลกัษณ์ สวุจิตตานนท์, 2554, น. 114)  
 ส าหรับระยะท่ี 1 ของการวิจัยครัง้นี  ้ เ ป็นการศึกษาองค์ประกอบความ ซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี เพ่ือให้การวิจยัครัง้นีมี้ขนาดของกลุม่ตวัอย่างท่ีเหมาะสม
ตอ่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ผู้วิจยัจึงเพิ่มขนาดของกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 675 คน 
โดยให้มีขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5-10 เท่าของจ านวนตวัแปรบง่ชี ้ซึ่งเป็นจ านวนท่ีเพียงพอ
ส าหรับการน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Gorsuch, 1983, อ้างถึงใน  ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556, น. 73) 
การวิจยัในระยะนี ้มีตวัแปรบง่ชีจ้ านวน 12 ตวั ดงันัน้จ านวนกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวจึงเพียงพอและ
เหมาะสมในการน าไปศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
 การศกึษาในระยะท่ี 1 ผู้วิจยัเก็บข้อมลูกับกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 675 คน ได้แบบ
วดักลบัคืนมาโดยท่ีมีความสมบูรณ์สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้ จ านวนทัง้สิน้ 644 
ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 95.40 ซึ่งถือว่าอตัราการตอบกลบั (Response rate) อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
ดงัท่ี สิน พนัธุ์พินิจ (2554, น. 217) ได้เสนอไว้ว่า อตัราการตอบกลบัท่ีดีของแบบสอบถามท่ีเพียงพอ
กับการวิเคราะห์และรายงานผลการวิจัยควรมีตัง้แต่ร้อยละ 85 ขึน้ไป และความคลาดเคล่ือน 
ไมค่วรเกินร้อยละ 5 และหากมีอตัราการตอบกลบัร้อยละ 90 หรือมากกวา่ ถือวา่อยูใ่นระดบัท่ีดี  
 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
แนวค าถามในการอภิปรายกลุ่ม และแบบวัดความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
  1. ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความซ่ือตรงทางการศกึษาทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือทราบถึงแนวคิด ความหมายและองค์ประกอบตา่ง ๆ ของความซ่ือตรง
ทางการศึกษา พิจารณาร่วมกับผลการศกึษาน าร่องพฤติกรรมทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ท่ีได้จากการส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นกับกลุ่มนกัศกึษาในระดบัอุดมศึกษา จ านวน 150 คน 
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โดยให้ตอบแบบส ารวจท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นของความซ่ือตรงทางการศึกษาท่ีพัฒนาจาก 
แบบส ารวจความซ่ือตรงทางการศกึษาของแมคเคบ (Texas Tech University, 2010, pp. 31-39) 
และการสัมภาษณ์คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 12 คน ท่ีเคย 
พบเห็นสถานการณ์หรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมความไม่ซ่ือตรงทางการศกึษา  เพ่ือเป็นแนวทางใน
การเขียนค าถามส าหรับการอภิปรายกลุม่  
  2. เขียนแนวค าถามเก่ียวกบัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ตามวัตถุประสงค์ และปัญหาการวิจัยเพ่ือน ามาออกแบบแนวค าถามย่อย และน าค าถามย่อย  
มาเรียบเรียงเป็นข้อค าถามตามล าดับ เพ่ือน ามาใช้ในการอภิปรายกลุ่มให้เป็นขัน้ตอน และ
จัดล าดับความคิดให้เป็นหมวดหมู่  เก่ียวกับความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  3. น าแนวค าถามท่ีสร้างขึน้ ให้อาจารย์ ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญช่วยพิจารณาถึง             
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับวตัถุประสงค์ ปัญหาการวิจยั และกรอบแนวคิด และปรับปรุง
แนวค าถามตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ 
  4. อภิปรายกลุ่ม ร่วมกับผู้ ใ ห้ ข้อมูล  3 กลุ่ม ไ ด้แก่  กลุ่มนักศึกษา  กลุ่มผู้บริหาร             
มหาวิทยาลยัท่ีท างานด้านการพฒันานกัศกึษา และอาจารย์ผู้สนใจด้านการพฒันานกัศกึษาของ
มหาวิทยาลยัในกลุ่ม 3 พระจอมเกล้า รวมทัง้หมด 36 คน เพ่ือหาความหมายและองค์ประกอบ
ของความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
  5. เขียนนิยามปฏิบตัิการ ความหมายและองค์ประกอบของความซ่ือตรงทางการศกึษา
โดยใช้ข้อมูลท่ีสรุปจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ประกอบกับข้อมูลท่ีได้จากการ
อภิปรายกลุ่ม มาสร้างเป็นองค์ประกอบจ านวน 3 องค์ประกอบ 12 ตัวชีว้ัด คือ องค์ประกอบท่ี 1 
คา่นิยมทางศีลธรรม ได้แก่ จริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ หิริโอตปัปะ องค์ประกอบท่ี 2 คา่นิยมทาง
สงัคม ได้แก่ การปฏิบตัติามระเบียบ การยดึมัน่ในความถกูต้อง ความรับผิดชอบ จิตส านึกท่ีดี และ
องค์ประกอบท่ี 3 คณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่รู้ถึง
ผลในอนาคต การไมด่ดูาย ความกล้า และการส่ือสารท่ีดี  
  6. น านิยามปฏิบตัิการและองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศึกษา     
ระดบัปริญญาตรี ให้ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 5 ทา่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ลิม้มณีวิจิตร            
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล       
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ และอาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล เป็นผู้พิจารณา
ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบความซ่ือตรงทาง
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การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าของผู้ ทรงคุณวุฒิ  
แล้วจงึน าข้อมลูทัง้หมดมาสร้างข้อค าถามเพ่ือวดัความซ่ือตรงทางการศกึษา  
  7. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก และเอกสาร ต ารา                    
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เหตผุลเชิงจริยธรรม การวดัคณุธรรม จริยธรรม แล้วสร้างข้อค าถาม
แบบวดัความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามกรอบแนวคิดและนิยาม
ปฏิบตักิารท่ีมีลกัษณะข้อค าถามเป็นสถานการณ์ หรือเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัความไม่ซ่ือตรงทาง 
การศึกษา แบบให้เลือกตอบเพียงข้อละ 1 ค าตอบเท่านัน้ จ านวน 60 ข้อ มีเนือ้หาครอบคลุมขัน้
พฒันาการทางจริยธรรมจากระดบัท่ี 1 ถึงระดบัท่ี 3 ตามทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบร์ิก  
  8. น าแบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ท่ีสร้างเสร็จ 
จ านวน 60 ข้อ ใ ห้ผู้ ทรงคุณวุฒิจ านวน  5 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุพงศ์ ชูเดช      
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จลุรัตน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรอมุา เจริญสขุ อาจารย์ ดร.เพียงเพ็ญ 
จิรชยั และอาจารย์ ดร.ปวีณา ยอดสิน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบเก่ียวกับการใช้ภาษา ความถูกต้อง
เหมาะสมของสถานการณ์ ข้อค าถาม ตวัเลือกจากแบบวัด ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง    
ข้อค าถามกับนิยามศัพท์ในแต่ละด้านเป็นรายข้อ และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content  validity) ของแบบวดัท่ีสร้างขึน้ โดยผู้วิจยัก าหนดระดบัความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ ดงันี ้
   +1   เม่ือแนใ่จวา่ข้อค าถามนัน้เป็นตวับง่ชีถ้ึงการมีความซ่ือตรงทางการศกึษา 
     0   เม่ือไมแ่นใ่จวา่ข้อค าถามนัน้เป็นตวับง่ชีถ้ึงการมีความซ่ือตรงทางการศกึษา 
   -1    เม่ือแนใ่จวา่ข้อค าถามนัน้ไมเ่ป็นตวับง่ชีถ้ึงการมีความซ่ือตรงทางการศกึษา 
  9. ผู้วิจยัน าคะแนนท่ีได้จากการพิจารณาของผู้ทรงคณุวฒุิมาหาคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกบันิยามเชิงปฏิบตัิการ โดยคดัเลือกข้อ
ค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) 0.50 ขึน้ไป โดยข้อค าถามทัง้หมดจ านวน 60 ข้อ มีข้อ
ค าถามท่ีผ่านเกณฑ์ จ านวน 48 ข้อ ทัง้นีมี้คา่ดชันีความสอดคล้องทัง้ฉบบัอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 
จากนัน้ผู้วิจยัได้ท าการปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ 
  10. น าแบบวัดความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ท่ีปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กบันกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสตูรวิชาศกึษาทัว่ไป (GENED) 
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ซึง่เป็นกลุม่ท่ีไมไ่ด้ใช้ในการศกึษาจริง และมีความ
ใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีจะศกึษา จ านวน 100 คน  
  11. น าข้อมลูท่ีได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนกรายข้อ โดยการหา
คา่สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson product moment correlation) ของข้อค าถามแตล่ะข้อกบั
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คะแนนรวมทัง้ฉบบั ผู้วิจยัคดัเลือกเฉพาะข้อค าถามท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่.20 ขึน้ไป จ านวน 
41 ข้อ ซึ่งมีคา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.22-0.61 และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวัดความ
ซ่ือตรงทางการศกึษาทัง้ฉบบัโดยหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ได้คา่สมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่าเท่ากับ 0.89 ซึ่งแสดงว่าแบบวัดมีความเช่ือมั่นอยู่ในระดบัสูง ส่วนค่าความเช่ือมั่นของ 
แบบวดัทัง้ 3 องค์ประกอบ จ าแนกเป็น 12 ตวัชีว้ดั มีคา่ความเช่ือมัน่ดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 คา่ความเช่ือมัน่โดยรวมและรายองค์ประกอบของแบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 

ตวัชีว้ดัของแตล่ะองค์ประกอบ จ านวนข้อ คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α) 
คา่นิยมทางศีลธรรม 6 .61 
จริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ 3 .40 
หิริโอตปัปะ 3 .46 
คา่นิยมทางสงัคม 14 .74 
การปฏิบตัติามระเบียบ 3 .35 
การยดึมัน่ในความถกูต้อง 4 .50 
ความรับผิดชอบ 4 .36 
จิตส านกึท่ีดี 3 .38 
คณุลกัษณะสว่นบคุคล 21 .81 
การพึง่ตนเอง 3 .50 
ความภาคภมูิใจในตนเอง 4 .41 
การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต 3 .47 
การไมด่ดูาย 3 .41 
ความกล้า 4 .51 
การส่ือสารท่ีดี 4 .49 
ความซ่ือตรงทางการศกึษาโดยรวม 41 .89 

 
  12. ได้แบบวัดความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี และน าไป
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่างในการวิจัย เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาใช้แสดงหลักฐานความเท่ียงตรงเชิง
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โครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั โดยมีรายละเอียดผงัความคิดในการศึกษา
องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และขัน้ตอนในการสร้าง
แบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ดงัแสดงในภาพประกอบ 5 และ 6 
 
 
 

 

 

  

  

  

 

  

    

 

  

  

  

     
           
    
 
 
 

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความซ่ือตรงทางการศกึษา 

อภิปรายกลุ่มเพ่ือหาความหมาย องค์ประกอบและรายละเอียดของความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ความซ่ือตรง 
ทางการศกึษา 

คา่นิยมทางศีลธรรม 

คา่นิยมทางสงัคม 

คณุลกัษณะ 
สว่นบคุคล 

จริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ 

หิริโอตปัปะ 

การปฏิบตัิตามระเบียบ 

การยึดมัน่ในความถกูต้อง 

ความรับผิดชอบ 

จิตส านกึท่ีดี 

การพึง่ตนเอง 

ความภาคภมูิใจในตนเอง 

ภาพประกอบ 5 กรอบผงัความคดิโมเดลการวดัความซ่ือตรงทางการศกึษา
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต 

การไมด่ดูาย 

ความกล้า 

การส่ือสารท่ีดี 
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  13. ตวัอยา่งแบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ในแต่
ละองค์ประกอบ 
 

เขียนกรอบแนวคิดการวิจยัเพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีได้จากการศกึษาเชิงคณุภาพในระยะท่ี 1 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาด้วยค่าดชันีความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยาม
เชิงปฏิบตักิาร โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ทา่น และปรับปรุงแก้ไขแล้วจ านวน 48 ข้อ 

จดัพิมพ์แบบวดัความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเพ่ือน าไปเก็บ
ข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยั 

ทดลองใช้แบบวดั (Try out) เพ่ือวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการหาค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัรายองค์ประกอบและทัง้ฉบบั โดย
คัดเลือกข้อค าถามท่ีผ่านเกณฑ์และครอบคลุมองค์ประกอบตามนิยามเชิ งปฏิบัติการ 
จ านวน 41 ข้อ 

ภาพประกอบ 6  ขัน้ตอนการศกึษาและการสร้างแบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษา
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

เขียนความหมาย องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้และนิยามเชิงปฏิบัติการความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ตรวจพิจารณาเพ่ือยืนยนัองค์ประกอบและตวับง่ชีท่ี้ส าคญัของความซ่ือตรงทางการศกึษา
โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ทา่น และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
 

สร้างข้อค าถามแบบวัดความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีตาม
นิยามเชิงปฏิบตักิาร จ านวน 60 ข้อ มีลกัษณะข้อค าถามเป็นสถานการณ์ หรือเหตกุารณ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัความไมซ่ื่อตรงทางการศกึษา แบบให้เลือกตอบเพียงข้อละ 1 ค าตอบ 
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ค าชีแ้จง  ค าถามในตอนนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกบัสถานการณ์สมมตุิตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาใน
มหาวิทยาลยั มีทัง้หมด  41 ข้อ ขอให้นกัศึกษาอ่านอย่างรอบคอบ และคิดว่านักศึกษาเป็นตวั
ละครท่ีสมมติขึน้ จะเลือกกระท าตามเหตุการณ์นีเ้พราะเหตุใด แล้วเลือกค าตอบท่ีมีให้เลือก 3 
ค าตอบส าหรับแต่ละเร่ือง โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าตวัเลือกซึ่งตรงกับเหตผุลของ
นกัศกึษามากท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว 
(ก) องค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม 
ข้อ (0) เพ่ือนท ารายงานกลุ่มโดย copy & paste ข้อมลูจากอินเตอร์เนตและไม่อ้างอิงแหล่งท่ีมา 
ยพุินจงึขอให้เพ่ือนใสอ้่างอิงให้ถกูต้องก่อนท่ีจะน าไปสง่ ถ้าคณุเป็นยพุิน คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 
         ก. เพ่ือนต้องเตือนให้เพ่ือนท าในสิ่งท่ีถกูต้องเสมอ (2) 
         ข. อาจารย์จะได้ไมต่ าหนิวา่ท างานผิดพลาด (1) 
        ค. เราไมค่วรละเมิดสิทธิผู้ อ่ืนด้วยการน าข้อมลูมาใช้โดยไมอ้่างอิง (3) 
ข้อ (00) สขุสนัต์ยืมหนงัสือจากห้องสมดุและบงัเอิญท าขาดไป 1 หน้า โดยไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
ซึ่งเพ่ือนแนะน าว่าไม่ต้องบอกให้เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุทราบ แตสุ่ขสนัต์ได้บอกเจ้าหน้าท่ีตามความ
เป็นจริง ถ้าคณุเป็นสขุสนัต์ คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 
         ก. เจ้าหน้าท่ีอาจจะยกโทษให้เม่ือเราบอกความจริง (1) 
        ข. เราควรละอายและรับผิดชอบในการกระท าของตน (3) 
        ค. เกรงเจ้าหน้าท่ีจะเข้าใจผิดวา่เพ่ือนคนอ่ืนท า (2) 
(ข) องค์ประกอบค่านิยมทางสังคม 
ข้อ (0) วาสนาเห็นระพินก าลงัลอกค าตอบจากข้อสอบของเพ่ือนในห้องสอบ วาสนาจึงส่งสญัญาณ
ให้ระพินยตุกิารกระท านัน้ ถ้าคณุเป็นวาสนา คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

         ก. การรักษาความถกูต้องให้เกิดขึน้ในทกุสถานท่ีเป็นสิ่งท่ีทกุคนควรกระท า (3)  
        ข. นกัศกึษาคนอ่ืนในห้องสอบตา่งก็ท าข้อสอบด้วยตนเอง (2) 
        ค. แสดงให้คนอ่ืนเห็นวา่เราเป็นคนรักษาความถกูต้อง (1) 
ข้อ (00) ชาคริตท ารายงานกลุม่กบัสมใจ และพบว่าข้อมลูท่ีสมใจน ามาใช้อ้างอิงไม่ใช่ข้อมลูท่ีมีอยู่
จริง จึงขอให้สมใจแก้ไข เพิ่มเติมเนือ้หาให้ถกูต้อง และยินดีจะอยู่ช่วยท ารายงานจนกว่าจะส าเร็จ      
ถ้าคณุเป็นชาคริต คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 
         ก. ถ้าท างานส าเร็จก็จะได้คะแนนทัง้กลุม่ร่วมกนั (1) 
         ข. เพ่ือนท่ีดีมีหน้าท่ีต้องตกัเตือนเพ่ือนให้ท าตามระเบียบวินยั (2) 
     ค. ความรับผิดชอบร่วมกนัจะท าให้สงัคมของเรามีคณุคา่ (3) 
(ค) องค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคล 
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ข้อ (0) สพุรได้คะแนนสอบกลางภาครวมกบัคะแนนเก็บน้อยกว่าท่ีคาดหวงัไว้ จึงขอร้องให้เพ่ือน
ช่วยติววิชานีใ้ห้ และเพิ่มเวลาในการทบทวนหนงัสือช่วงกลางคืนให้มากขึน้  ถ้าคณุเป็นสพุร คณุ
จะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

    ก. ไมอ่ยากลงทะเบียนเรียนใหมถ้่าสอบไมผ่า่น (1) 
   ข. ความส าเร็จท่ีมาจากความพยายามและทุม่เทจะท าให้เราภาคภมูิใจ (3) 
    ค. เพ่ือนๆตัง้ใจเรียนและอา่นหนงัสือด้วยตนเอง เราก็ควรท าเชน่นัน้ (2) 
ข้อ (00) ตลุาเห็นกนัยาก าลงัเปิดโทรศพัท์มือถือเพ่ือดคู าตอบในการท าสอบ จึงแจ้งให้อาจารย์คมุ
สอบทราบ ถ้าคณุเป็นตลุา คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 
    ก. กนัยาก าลงัท าผิดระเบียบการสอบของมหาวิทยาลยั  (2) 
   ข. การไมน่ิ่งดดูายของทกุคนจะท าให้สงัคมนา่อยูแ่ละมีความยตุธิรรม (3) 
    ค. กนัยาอาจได้คะแนนดีกวา่คนอ่ืนๆอยา่งไมถ่กูต้อง (1) 
  
 เกณฑ์การให้คะแนน 
  ตวัเลือกท่ีแสดงถึงการมีเหตผุลเชิงจริยธรรมในระดบัก่อนกฎเกณฑ์  ให้ 1 คะแนน 
  ตวัเลือกท่ีแสดงถึงการมีเหตผุลเชิงจริยธรรมในระดบัตามกฎเกณฑ์  ให้ 2 คะแนน 
  ตวัเลือกท่ีแสดงถึงการมีเหตผุลเชิงจริยธรรมในระดบัเหนือกฎเกณฑ์ ให้ 3 คะแนน 
 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีดังนี ้
  เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ทัง้รายองค์ประกอบและโดยรวมแบง่ป็น 3 ระดบั (Koca, 2016, 150) ดงันี ้ 
  คะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.00 หมายถึง  มีความซ่ือตรงทางการศกึษาในระดบัมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 1.67 – 2.33 หมายถึง  มีความซ่ือตรงทางการศกึษาในระดบัปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.66 หมายถึง  มีความซ่ือตรงทางการศกึษาในระดบัน้อย 
 
 14. ได้แบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน   41 ข้อ 
เพ่ือใช้ในการศกึษาองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในระยะท่ี 1 ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูด้วยวิธีการเชิงคณุภาพ 
และวิธีการเชิงปริมาณ ดงันี ้
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  1. ขัน้การศกึษาความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีด้วยวิธีการเชิงคณุภาพ มีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้
   1.1 น าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปยงัอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัในกลุ่ม 3 พระจอมเกล้า เพ่ือขออนญุาต และความอนเุคราะห์ผู้แทนจากมหาวิทยาลยั 
เข้าร่วมการอภิปรายกลุม่  
   1.2 เมื่อได้รับทราบข้อมลูของผู้แทนจากมหาวิทยาลยั ผู้วิจยัขออนญุาตเข้าพบ      
เป็นรายบุคคล เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ สอบถามข้อมูลเบือ้งต้น แนะน าทีมผู้ วิจัย อธิบาย
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั บทบาทของของสมาชิกกลุม่เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่ม และขออนญุาตให้
ลงนามเอกสารยินยอมเข้าร่วมเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการวิจัยด้วยการอภิปรายกลุ่ม จากนัน้จึงนัด
หมายวนัเวลาท่ีจะท าการอภิปรายกลุม่ 
   1.3 เม่ือถึงวนันดัหมาย ทีมผู้วิจยัประกอบด้วยตวัผู้วิจยั ผู้จดบนัทึกการอภิปราย
กลุม่ และผู้อ านวยความสะดวกในการอภิปรายกลุ่ม รวม 3 คน จดัการอภิปรายกลุ่มกบัผู้ มีส่วนร่วม
ในการวิจยั พร้อมด้วยเคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่ เคร่ืองบนัทึกเสียงจ านวน 2 เคร่ือง และแนวค าถามใน
การอภิปรายกลุม่ท่ีผา่นการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์แล้ว  
   1.4 เร่ิมด าเนินการอภิปรายกลุ่ม โดยแบง่เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วย 
ผู้บริหารและอาจารย์จาก 3 มหาวิทยาลัย จ านวนรวม 12 คน ผู้ด าเนินการอภิปรายกลุ่มคือ 
อาจารย์ ดร.จลุพจน์ จิรวชัรเดช และกลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วย นกัศกึษาจาก 3 มหาวิทยาลยั จ านวน
รวม 24 คน อาจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นผู้ด าเนินการอภิปรายด้วยละครถกแถลง ผู้ วิจยั
สร้างบรรยากาศให้มีความเป็นกันเองด้วยการแนะน าตนเอง แนะน าทีมผู้ วิจัย และแนะน า
ผู้ด าเนินการอภิปรายของแตล่ะกลุ่ม ขออนญุาตบนัทึกเสียงการสนทนา แล้วผู้ด าเนินการอภิปราย
กลุม่จงึเร่ิมด าเนินการ ซึง่การอภิปรายกลุม่ทัง้ 2 กลุม่ แบง่เป็น 2 ระยะ ดงันี ้
    กลุ่มท่ี 1 ระยะท่ี 1 ผู้ด าเนินการอภิปรายใช้กิจกรรมการแนะน าตนเองเพ่ือให้
สมาชิกกลุม่มีความรู้สกึผอ่นคลาย ภายใต้บรรยากาศของความรู้สึกมัน่คงปลอดภยั ให้การยอมรับ
และเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้ อ่ืน วตัถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมการอภิปรายได้
รู้จกั เกิดความคุ้นเคยไว้วางใจซึง่กนัและกนั และมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมอภิปรายกลุม่ 
    กลุ่มท่ี 1 ระยะท่ี 2 ผู้ด าเนินการอภิปรายกลุ่มใช้ค าถามปลายเปิดตามแนว           
ค าถามของการอภิปรายกลุ่ม โดยเน้นค าถามท่ีเก่ียวข้องกับความหมายของความซ่ือตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ความส าคัญของการมีความซ่ือตรงทางการศึกษา 
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คุณลักษณะส าคญัหรือองค์ประกอบส าคญัท่ีแสดงให้เห็นว่านักศึกษาเป็นผู้ มีความซ่ือตรงทาง
การศึกษา รวมทัง้แนวทางในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษา 
ให้เกิดขึน้ในนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ผู้ด าเนินการอภิปรายกลุ่มเอือ้อ านวยให้สมาชิกกลุ่ม  
ได้ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น โดยท่ีผู้ด าเนินการอภิปรายกลุ่มและทีมผู้วิจยัจะไม่แสดงท่าที  
ไม่เห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก แต่จะเอือ้อ านวยให้สมาชิกกลุ่มทุกคนได้ 
แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นท่ีผู้ด าเนินการอภิปรายได้หยิบยกมา และกระตุ้นให้สมาชิก
กลุ่มท่ีพดูน้อย ได้มีโอกาสในการพดูแสดงความคิดเห็นในแตล่ะประเด็นมากขึน้ ด้วยท่าทีของการ
ให้การยอมรับซึง่กนัและกนั โดยใช้เวลาในการอภิปรายกลุม่ครัง้นีป้ระมาณ 2 ชัว่โมง 
    กลุ่มท่ี 2 ระยะท่ี 1 ผู้ด าเนินการอภิปรายใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรมประมาณ 
15 นาที เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้แนะน าตนเอง เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ภายใต้บรรยากาศของความรู้สึก
มัน่คงปลอดภัย ให้การยอมรับและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้ อ่ืน วตัถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมการอภิปรายได้รู้จัก เกิดความคุ้นเคยไว้วางใจซึ่งกันและกัน และได้เคล่ือนไหว
ร่างกายเพ่ือให้มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมการอภิปรายกลุม่  
    กลุ่มท่ี 2 ระยะท่ี 2 ผู้ด าเนินการอภิปรายน าสมาชิกเข้าสู่กระบวนการของ        
ละครถกแถลงตามขัน้ตอน วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการสนทนาท่ีน าไปสู่การจัดการความขัดแย้ง
ร่วมกันในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความซ่ือตรงทางการศึกษา และเม่ือเสร็จสิน้กระบวนการของ
ละครถกแถลง ผู้ด าเนินการอภิปรายกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มได้สนทนาร่วมกัน ด้วยการใช้ค าถาม
ปลายเปิดตามแนวค าถามของการอภิปรายกลุ่ม ท่ีเก่ียวข้องกบัความหมายและองค์ประกอบของ
ความซ่ือตรงทางการศึกษาท่ีนักศึกษาควรจะมี และสนทนาร่วมกันเก่ียวกับจุดยืนหรือความ
ต้องการของตนเองท่ีมีต่อสถานการณ์ความซ่ือตรงทางการศึกษา  ทัง้ของนักศึกษาและใน
มหาวิทยาลยั ซึ่งสมาชิกจะสนทนาเพ่ือแสดงความคิดเห็นร่วมกันทัง้ในรูปแบบของการถกแถลง
และการประนีประนอม โดยใช้เวลาในการอภิปรายกลุม่ครัง้นีป้ระมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที  
   1.5 ภายหลงัการด าเนินการอภิปรายกลุ่ม ทีมผู้วิจยัจะท าการสรุปและวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่ม เพ่ือหาหัวข้อหลักและประเด็นย่อยอย่างคร่าว ๆ จากนัน้จึง 
ถอดเสียงบนัทึกการสนทนาแบบค าตอ่ค า และวิเคราะห์ข้อมลูโดยละเอียดด้วยการหาความหมาย
และองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่ม จากนัน้พิจารณาร่วมกับ
ทีมผู้วิจยัและอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือน าประเด็นความหมายและองค์ประกอบความ
ซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่ม ให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ
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จ านวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณาเพ่ือยืนยนัองค์ประกอบและตัวชีว้ดัท่ีส าคญัส าหรับการสร้างแบบวดั
ความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  2. ขัน้การศกึษาองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรีด้วยวิธีการเชิงปริมาณ มีขัน้ตอนด าเนินการ ดงันี ้
   2.1 น าหนังสือขอความร่วมมือเพ่ือการวิจยั จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั     
ศรีนครินทรวิโรฒ ส่งถึงผู้ บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั พืน้ท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่งส าหรับการวิจยั 
   2.2 น าแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีไป         
ทดลองใช้ (Tryout) กับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (GENED) ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้ใช้ในการศึกษาจริง และมีความ
ใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีจะศกึษา จ านวน 100 คน ในชว่งเดือน กนัยายน พ.ศ. 2561 
   2.3 น าแบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีฉบบัสมบรูณ์
ท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพ ไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 675 คน รายละเอียดดงันี ้
    2.3.1 ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมลูด้วยตนเองกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษา 
ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1-4 ที่ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัในกลุ่ม 3 พระจอมเกล้า พืน้ท่ี
การศกึษากรุงเทพมหานคร โดยเร่ิมเก็บข้อมลูในชว่งเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561   
    2.3.2 ผู้วิจยัตรวจสอบ และคดัเลือกแบบวดัท่ีใช้ในการวิจยั โดยคดัเลือกฉบบั
ท่ีมีความสมบูรณ์ และคดัแบบวัดท่ีไม่สมบูรณ์ออก จ านวน 31 ฉบบั คงเหลือจ านวนแบบวดัท่ี
สมบรูณ์ทัง้สิน้ 644 ฉบบั  
    2.3.4 ผู้ วิจัยตรวจแบบวัดเพื่อให้คะแนน แล้วน ามาวิเคราะห์แสดงหลกัฐาน                
คา่ความเช่ือมัน่ คา่ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัและน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
    2.3.5 สรุปผลองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบั 
ปริญญาตรีท่ีได้จากการวิเคราะห์ เพ่ือน าไปเป็นองค์ประกอบและตวัชีว้ดัส าคญัในการสร้างโปรแกรม
กลุม่ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในระยะตอ่ไป 
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การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัด าเนินการจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากวิธีการเชิงคณุภาพและปริมาณ ดงันี ้
 การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิธีการเชิงคุณภาพ 
   ผู้วิจยัจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพตลอดระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู โดยน าข้อมลูท่ีได้จากการอภิปรายกลุม่มาจดัระเบียบข้อมลู ด้วยการรวบรวมข้อมลูจากการ
จดบนัทึก และการถอดรายงานบนัทึกเสียงข้อมูลท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่มมาจดัเรียงข้อมลูเป็น
บทสนทนาอย่างละเอียดเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนโดยไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้ วิจัยท่ีถือเป็น
ข้อสรุปลงไปในบทสนทนานัน้ เพ่ือเตรียมน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่ม 
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
   1. หลงัจากการอภิปรายกลุม่ ผู้วิจยัจดัเตรียมข้อมลูท่ีได้ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะ
วิเคราะห์ข้อมลู โดยเร่ิมจากการถอดรายงานบนัทึกเสียงข้อมลู และถอดความโดยน าข้อความท่ีไม่
ปรากฎสาระส าคญัออกไป พร้อมทัง้ระบุตวับุคคลจากการสนทนาท่ีปรากฎ โดยระบุข้อคิดเห็น 
หรือแนวคดิท่ีปรากฎจากการสนทนา  
   2. ก่อนวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่มมาจ าแนกข้อมลู
ของสมาชิกแต่ละคนในประเด็นส าคัญท่ีเ ก่ียวข้องกับความหมายและองค์ประกอบของ 
ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี เพ่ือคดัแยกข้อมูลออกเป็นเร่ืองๆ และ
ก าหนดนิยามความหมายด้วยการก าหนดรหสัข้อมลู (Coding) จากนัน้น ารหสัท่ีได้มาร่วมกนัเป็น
กลุ่มข้อมลู (Category) ตามความหมายท่ีเช่ือมโยงกนัระหว่างตวัข้อมลูและบริบทกบัความหมาย
เพ่ือหาข้อสรุป (Proposition) ทัง้ในภาพรวมและส่วนย่อยของข้อเท็จจริงท่ีได้รับ โดยสรุปประเด็น
ส าคญัเป็น 2 ส่วน คือ 1) ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัความหมายของความซ่ือตรงทางการศกึษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี และ 2) ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษา
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
   3. ผู้วิจยัสรุปข้อมลูในภาพรวมโดยตดัทอนข้อมลู และท าข้อสรุปชัว่คราว เพ่ือลด
ขนาดข้อมูลและน าประเด็นหลักมาเช่ือมโยงกัน เพ่ือท าให้ข้อมูลมีความกระชับชัดเจนมากขึน้  
โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่มมาก าหนดเป็นข้อสรุปย่อยๆท่ีเก่ียวกับความซ่ือตรงทาง
การศกึษา ได้แก่ การค้นหาความหมาย และองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี ซึ่งการน าผลจากข้อสรุปท่ีพบในการวิจัยท่ีเด่นชัด จะสามารถน ามาช่วยใน  
การก าหนดเนือ้หาเพ่ือการตอบค าถามส าหรับการวิจยัในระยะท่ี 1  
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   4. การตรวจสอบคณุภาพของข้อมลูส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยั ผู้วิจยั
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกบัผู้ช่วยวิจยัท่ีท าหน้าท่ีบนัทึกข้อมลูจากการอภิปรายกลุ่ม 
และใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า โดยค้นหาข้อมูลท่ีแตกต่างและไม่รีบสรุปผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยทันที โดยผู้ วิจัยใช้การตัง้ข้อสังเกตและใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล 
(Data Triangulation) โดยมุ่งท าความเข้าใจในความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรงทาง
การศึกษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีจากผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีแท้จริง
และตอบปัญหาการวิจยั โดยการตรวจสอบแหล่งข้อมูลจากการพิจารณาแหล่งบุคคล หมายถึง  
ถ้าบคุคลผู้ ให้ข้อมลูเปล่ียนไป ข้อมลูจะยงัคงเหมือนเดิมหรือไม่ ในการวิจยันีใ้ช้การตรวจสอบจาก
ผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีเข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้ค าถามเดียวกนั เพ่ือเป็นการสรุปและ
ยืนยนัในข้อมลูท่ีได้รับวา่มีความถกูต้องคล้ายคลงึกนั  
   5. ผู้ วิจัยวิ เคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลเชิงบรรยายส าหรับแตล่ะประเด็นจาก           
การวิเคราะห์เนือ้หาท่ีได้จากผู้อภิปรายกลุ่ม และคดัเลือกค าพดู (Quotation) เฉพาะข้อมลูส าคญั
บางสว่นท่ีตรงกบัประเดน็ตา่ง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการอ้างอิงประกอบการวิเคราะห์ข้อมลู 
   6. หลงัจากผู้ วิจยัสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูแล้วเสร็จ ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้ให้ผู้แทน
ของผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มแตล่ะกลุ่มได้ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม (Member Checking) 
ของสรุปผลการวิเคราะห์ของผู้วิจยั ซึ่งผลจากการพิจารณาของผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มทัง้หมด
ให้ความเห็นชอบในผลการวิจยัท่ีน าเสนอในครัง้นี ้ 
 การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิธีการเชิงปริมาณ 
  ผู้ วิจัยน าข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถาม
งานวิจยั โดยแบง่การวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 3 สว่น ดงันี ้
   สว่นท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นของกลุ่มตวัอย่างการวิจยั โดยใช้สถิติวิเคราะห์     
พืน้ฐาน ได้แก่ จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   สว่นท่ี 2 สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ คือแบบวดัความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ดงันี ้
    1. การหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยการหาคา่ดชันีความสอดคล้องจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
    2. การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัดความซ่ือตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยการหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
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ภาพรวม (Item-total Correlation) โดยใช้สตูรสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation) 
    3. การวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่โดยรวม และรายองค์ประกอบของแบบวดั              
ความซ่ือตรงทางการศกึษา โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α – Coefficient) ของครอนบคั  
   ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวดั      
ความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมลูส าเร็จรูป 
 
ระยะท่ี 2 การพัฒนาและการศึกษาผลการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความ
ซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาผลการใช้ โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง 
ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี คือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี  
1-4 ท่ีศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั พืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2561 จ านวน 31,301 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาผลการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง 
ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  
โดยพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาระยะท่ี 1 วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน 
การเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเพ่ือเข้าร่วมการทดลอง  
มีขัน้ตอนดงันี ้  
  1. การเลือกแบบเจาะจง ผู้ วิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากประชากรท่ีมีคะแนนเฉล่ีย          
จากแบบวดัความซ่ือตรงทางการศึกษาโดยรวมตัง้แตเ่ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และเป็นนกัศกึษา
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ มีจ านวนทัง้สิน้ 17 คน  
  2. การสอบถามการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม มีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ           
มีความสมคัรใจเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาได้อย่าง
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ครบถ้วนตามเวลาท่ีก าหนด และลงนามยินยอมในแบบฟอร์มเข้าร่วมการวิจยัด้วยความสมคัรใจ 
จ านวน 12 คน 
 ทัง้นีก้ารท่ีผู้ วิจัยเลือกแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เน่ืองจากโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนีจ้ะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยความต่อเน่ือง 
ได้รับความร่วมมือและการให้เวลาจากสถาบนัและคณาจารย์ผู้สอนนกัศกึษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
ผู้วิจยัจงึเลือกกลุม่ตวัอยา่งจากสถาบนัท่ีสามารถขอความร่วมมือได้เป็นอยา่งดี 
 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ในการวิจยัระยะท่ี 2 มี เค ร่ืองมือในการเส ริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ได้แก่ 
  1. โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 
  2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการมีสว่นร่วมในกลุม่ฝึกอบรม 
  3. แนวค าถามกึ่งโครงสร้างส าหรับการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) 
 
 โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
  1. ผู้ วิจัยศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎีทัง้ในและต่างประเทศเก่ียวกับกลุ่ม
ฝึกอบรม และการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
  2. ผู้ วิจัยพิจารณาเลือกแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการให้ค าปรึกษา ตลอดจน
หลักการและเทคนิคทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับกลุ่มฝึ กอบรมท่ีมีความเหมาะสมกับ 
การเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาในแตล่ะองค์ประกอบ  
  3. จัดท าโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคของการฝึกอบรม บูรณาการ
ร่วมกบัทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา และเทคนิคทางจิตวิทยา ซึ่งลกัษณะของโปรแกรมกลุ่ม
ฝึกอบรมมีดงันี ้
   3.1 เป็นโปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมท่ีมุ่งน าไปใช้ในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 3 องค์ประกอบ 
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   3.2 ด าเนินการโดยใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม จ านวน 14 ครัง้ และด าเนินการ 
ครัง้ละ 1 ชัว่โมง 30 นาที ถึง 2 ชัว่โมง   
  4. ผู้ วิจัยน า โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีสร้างขึน้ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ไ ด้แก่  รองศาสตราจารย์       
ดร.นิธิพฒัน์ เมฆขจร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จลุรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภทัร วงศ์คุ้มสิน 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส กิจก าแหง และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกลุ ตรวจสอบ
และพิจารณาความถูกต้องของความสอดคล้องทัง้ในด้านเนือ้หา แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค 
วตัถปุระสงค์ วิธีด าเนินการ และการประเมินผลกลุม่ฝึกอบรม ซึ่งมีคา่ดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
.80 – 1.00 จากนัน้ผู้วิจยัน าโปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมท่ีได้รับการตรวจสอบแล้ว ไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
  5. ผู้ วิจัยน าโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองใช้ (Tryout) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่
กลุ่มท่ีใช้ในการฝึกอบรมจริง จ านวน 8 ครัง้ โดยผู้วิจยัเลือกจากหวัข้อกลุ่มฝึกอบรมท่ีผู้ เช่ียวชาญ
ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกับ
ล าดบัขัน้ตอน ระยะเวลาและเนือ้หาของโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศึกษา เพ่ือหาข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ระหว่างการทดลองใช้และน าไปปรับแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 
โดยเร่ิมด าเนินการทดลองใช้โปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมในเดือน ธนัวาคม 2561 
  6. ได้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี ดงัภาพประกอบ 7 
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 แบบสังเกตพฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่มฝึกอบรม 
  แบบสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศึกษา เป็นวิธีการในการเก็บข้อมูลหลักฐานด้วยการสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม  
ในระหว่างการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม โดยสังเกตพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ในเหตุการณ์ เพ่ือน ามาหา

ตรวจสอบคณุภาพความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ทา่น 

1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความ
ซ่ือตรงทางการศกึษาร่วมกบั
ข้อมลูท่ีได้จากการอภิปรายกลุม่ 
2. ศกึษาแนวคิด รูปแบบ 
เทคนิคกลุม่ฝึกอบรม และ
ทฤษฎีเทคนิคการให้ค าปรึกษา 
 

พฒันาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความ
ซ่ือตรงทางการศกึษา มีรายละเอียดดงันี ้
1. องค์ประกอบคา่นิยมทางศีลธรรม ประกอบด้วย 
 1.1 จริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์  
 1.2 หิริโอตปัปะ 
2. องค์ประกอบคา่นิยมทางสงัคม ประกอบด้วย 
 2.1 การปฏิบตัติามระเบียบ  
 2.2 การยดึมัน่ในความถกูต้อง  
 2.3 ความรับผิดชอบ 
 2.4 จิตส านกึท่ีดี  
3. องค์ประกอบคณุลกัษณะส่วนบคุคล ประกอบด้วย 
 3.1 การพึง่ตนเอง 3.2 ความภาคภมูิใจในตนเอง 
 3.3 การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต 3.4 การไมด่ดูาย 
 3.5 ความกล้า 3.6 การส่ือสารท่ีดี 

ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิ 

โปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรี 

น าโปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความซ่ือตรงทาง

การศกึษาไปทดลองใช้ (Tryout) 

ภาพประกอบ 7 ขัน้ตอนการสร้างโปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
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ความสัมพันธ์และความหมายของปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึน้ในภาพรวมของการฝึกอบรม โดยมี
ขัน้ตอนในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง 
ความซ่ือตรงทางการศกึษา ดงันี ้
   1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสังเกตพฤติกรรมการมี           
สว่นร่วมในกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือให้ทราบถึงแนวคิดและวิธีการในการสงัเกตพฤตกิรรม 
   2. ผู้ วิจัยพิจารณาเลือกแนวทางและประเด็นของการสังเกตพฤติกรรมการมี            
สว่นร่วมโดยใช้ข้อมลูท่ีสรุปจากเอกสารและต าราท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างนิยามศพัท์ส าหรับใช้ในการ
สงัเกตพฤตกิรรมการมีสว่นร่วมในกลุ่มฝึกอบรม ด้วยข้อความท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการ
สงัเกตพฤตกิรรม  
   3. น าแบบสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่มฝึกอบรมท่ีสร้างเสร็จแล้วไปให้
ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาและการวดัผลจ านวน 5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง
ของข้อความในแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่มฝึกอบรมกับนิยามศพัท์ท่ีใช้ในการ
สงัเกตพฤตกิรรม และน าข้อเสนอแนะท่ีได้มาปรับปรุง 
   4. น าแบบสงัเกตพฤตกิรรมการมีสว่นร่วมในกลุม่ฝึกอบรมไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ี
เข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมมาพิจารณาประกอบกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ 
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ตัวอย่างแบบสังเกตพฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่มฝึกอบรม 
เพื่อเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

ครัง้ท่ี ............... วนัท่ี...............เดือน..........................พ.ศ................... 
 

สมาชิกคนท่ี............... 
 

ข้อมูลจากการสังเกตพฤตกิรรม 
 ความกระตือรือร้น        

           
           
           \ 

          
 ความร่วมมือในการท ากิจกรรม       

           
           
            

 
 การถาม-ตอบ/แสดงความคิดเห็น      

           
           
            
 

 การสรุปเนือ้หา/สิ่งท่ีได้จากกลุม่ฝึกอบรม       

           
           
            

 
 ความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากการสงัเกต       
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นิยามศัพท์พฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่มฝึกอบรม 
 1. ความกระตือรือร้น 
  พฤติกรรมท่ีสงัเกตได้ - การแสดงความสนใจ ใส่ใจในการท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 
ด้วยความพยายามและตัง้ใจ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างตรงต่อเวลา ด้วยความร่าเริง แจ่มใส 
สนกุสนาน มีทา่ทีผอ่นคลาย และเช่ือมัน่ในทกุการท ากิจกรรม  
 2. ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
  พฤติกรรมท่ีสงัเกตได้ - การแสดงความสามคัคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน การให้ความ
ชว่ยเหลือสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนๆ ให้การยอมรับ ให้ก าลงัใจ ให้การช่ืนชม ตอบสนองทัง้ทางภาษาพดู
และพฤตกิรรมอยา่งเหมาะสม 
 3. การถาม-ตอบ/แสดงความคิดเหน็ 
  พฤติกรรมท่ีสงัเกตได้ - การถามข้อมูลต่าง ๆ จากสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน และจากผู้น ากลุ่ม 
การถามเนือ้หาและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  การพยายามแสดงความคดิเห็นทัง้ด้านบวก และด้านลบ
ในเชิงสร้างสรรค์ ให้ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมลูขา่วสารหรือแนวทางเพิ่มเตมิแก่สมาชิกกลุม่   
 4. การสุปเนือ้หา/สิ่งท่ีได้จากลุ่มฝึกอบรม 
  พฤตกิรรมท่ีสงัเกตได้ - การบอกถึงเนือ้หา ข้อมลู และข้อคิดท่ีได้รับจากกลุ่มฝึกอบรม
ในแต่ละครัง้ บอกถึงแนวทางในการน าสิ่งท่ีได้รับไปใช้ในการศึกษา และการใช้ชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งถกูต้อง สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์  
 
 แนวค าถามกึ่งโครงสร้างส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลกึ  (In-Depth Interview) 

  แนวค าถามนีไ้ด้รับการพฒันาขึน้ตามวตัถุประสงค์ของโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี และมีค าถามย่อยท่ีท าให้เกิด
ความเข้าใจในความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมากขึน้ ผู้ วิจัยสร้าง  
แนวค าถามการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview) ซึ่งแนวค าถามจะ 
เปิดกว้างและมีการปรับค าถามให้สอดคล้องกับบริบทหรือเนือ้หาท่ีพบจากการสัมภาษณ์  
มีขัน้ตอนในการสร้างแนวค าถาม ดงันี ้
   1. ผู้ วิจัยศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัย และวัตถุประสงค์ของโปรแกรมกลุ่ม
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เพ่ือร่างแนว
ค าถามท่ีจะใช้ในการสมัภาษณ์เชิงลกึ 
   2. ผู้วิจยัน าแนวค าถามท่ีสร้างขึน้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้พิจารณาถึงความเหมาะสม
ของค าถามและภาษาท่ีใช้กบัวตัถปุระสงค์ของโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรง
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ทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จากนัน้จึงน าข้อค าถามท่ีได้รับค าแนะน ามาปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา 
   3. ผู้ วิจยัน าแนวค าถามท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้ในการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีเข้า
ร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ในระยะตดิตามผลหลงัการเข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรม  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในระยะท่ี 2 ของการวิจยั เป็นการพฒันาและศกึษาผลการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างการความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้
  1. การก าหนดแบบแผนการทดลอง 
   การทดลองครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลอง
แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดยวดัก่อนและหลงัการทดลอง (One group pretest-posttest design) 
(Christensen, Johnson, & Turner, 2011, p. 235) และการวัดในระยะติดตามผลท่ีมีแบบแผน 
การทดลองดงัตาราง 5 
 
ตาราง 5 แบบแผนการทดลองแบบกลุม่ทดลองกลุม่เดียว วดัก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  
และหลงัการติดตามผล 
 

วดัก่อน กลุม่ฝึกอบรม วดัหลงั ความคงทน 
Y1 X Y2 Y3 

  
  ความหมายของสญัลกัษณ์ 
  Y1   คือ การวดัก่อนการทดลอง (Pretest) 
  X   คือ การให้โปรแกรมกลุม่ฝึกอบรม (Treatment)  
  Y2   คือ การวดัหลงัการทดลอง (Posttest) 
  Y3   คือ การวดัหลงัการตดิตามผล (Follow-up) 
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   แบบแผนการทดลองดงักล่าวเป็นแบบแผนท่ีมีการวดัเพียง 2 ครัง้ ได้แก่ การวดั
ก่อนการทดลอง (Pretest) และการวัดหลังการทดลอง (Posttest) แต่ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัย
ต้องการทดสอบความคงทนทางพฤติกรรมความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จงึเพิ่มการวดัภายหลงัการทดลองครัง้สดุท้าย เม่ือกลุ่มฝึกอบรมครัง้ท่ี 14 เสร็จสิน้เป็นเวลา 4 สปัดาห์ 
เป็นการวดัหลงัการติดตามผล (Follow up) แบบแผนการทดลองดงักล่าว จดัเป็นแบบแผนท่ีออกแบบ
ให้มีการวดัซ า้ (Repeated Measures Design) โดยมีการวดัทัง้หมด 3 ครัง้ ได้แก่ การวดัก่อน 
การทดลอง การวดัหลงัการทดลอง และการวดัหลงัการตดิตามผล 
  2. วิธีด าเนินการทดลอง 
   ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลอง โดยแบง่ออกเป็น 4 ชว่งเวลา ดงันี ้
    2.1 ก่อนการทดลอง 
     ผู้ วิจัยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการทดลองท่ีมีคะแนน        
ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (Pretest) ตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา 
จ านวน 17 คน แล้วสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามความสมคัรใจในการเข้าร่วมกลุ่ม อธิบายเก่ียวกับ
เหตุผลท่ีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม อธิบายวัตถุประสงค์และประโยชน์ 
ท่ีนกัศกึษาจะได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม หลงัจากนัน้จึงนดัหมายเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดตา่ง ๆ 
เก่ียวกับการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม โดยมีเง่ือนไขส าคัญคือความสมัครใจและความพร้อมใน 
การเข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรมตามก าหนดการให้ครบทัง้ 14 ครัง้ 
    2.2 ระยะการทดลอง 
     ผู้ วิจัยน าโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือการเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้และผ่านการทดลองใช้แล้ว ไปด าเนินการ
ฝึกอบรมกับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 12 คน โดยเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมทัง้สิน้ 14 ครัง้ เป็นระยะเวลา       
4 สปัดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง 30 มกราคม 2562 ครัง้ละ 1 ชัว่โมง 30 นาที ถึง 2 ชัว่โมง 
ชว่งเวลา 17.00 – 19.00 น. และผู้วิจยัประเมินผลจากการบนัทึกแบบสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เข้าร่วม
กลุ่มฝึกอบรมในแต่ละครัง้ โดยสังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่ม และความคิดเห็นท่ี
เก่ียวข้องกบัความซ่ือตรงทางการศกึษา ในประเด็นท่ีฝึกอบรมแตล่ะครัง้ ผู้วิจยัจะบนัทึกลงในแบบ
สงัเกตเป็นรายบคุคล และในภาพรวมของกลุม่ฝึกอบรม ซึง่รายละเอียดของโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม 
ดงัแสดงในตาราง 6 
 



 122 
 

 

ตาราง 6 ชว่งเวลาด าเนินโปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา 
 

ครัง้ท่ี สปัดาห์ท่ี วนั เดือน ปี หวัข้อ 
1 1 7 ม.ค. 2562 ปฐมนิเทศ และสร้างสมัพนัธภาพ 
 

2 
 
1 

 
9 ม.ค. 2562 

คา่นิยมทางศีลธรรม 
จริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ 

3 1 11 ม.ค. 2562 หิริโอตปัปะ 
 

4 
 
1 

 
12 ม.ค. 2562 

คา่นิยมทางสงัคม 
การปฏิบตัติามระเบียบ 

5 2 14 ม.ค. 2562 การยดึมัน่ในความถกูต้อง 
6 2 16 ม.ค. 2562 ความรับผิดชอบ 
7 2 18 ม.ค. 2562 จิตส านกึท่ีดี 
 

8 
 
2 

 
19 ม.ค. 2562 

คณุลกัษณะสว่นบคุคล 
การพึง่ตนเอง 

9 3 21 ม.ค. 2562 ความภาคภมูิใจในตนเอง 
10 3 23 ม.ค. 2562 การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต 
11 3 25 ม.ค. 2562 การไมด่ดูาย 
12 3 26 ม.ค. 2562 ความกล้า 
13 4 28 ม.ค. 2562 การส่ือสารท่ีดี 
14 4 30 ม.ค. 2562 ปัจฉิมนิเทศ ยตุกิลุม่ฝึกอบรม 

   
     2.3 หลงัการทดลอง 
     ผู้ วิจัยด าเนินการวัดความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างอีกครัง้หลงัจากเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมครบทัง้  14 ครัง้                   
ในวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2562 เพ่ือใช้เป็นคะแนนหลงัการทดลอง 
    2.4 หลงัการตดิตามผล 
     ภายหลงัการทดลอง 4 สปัดาห์ ผู้วิจยัติดตามผลการทดลอง โดยให้กลุ่ม  
ตวัอย่างตอบแบบวัดความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีอีกครัง้  ในวันท่ี  
27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นคะแนนหลงัการติดตามผล และผู้ วิจยัใช้การสมัภาษณ์เชิงลึก  
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(In-depth Interview) กับกลุ่มตวัอย่างเป็นรายบุคคล เพ่ือน าข้อมลูเชิงคณุภาพมาอธิบายผลท่ีได้
จากกลุม่ฝึกอบรม 
 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัด าเนินการจดักระท าข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการ
เชิงคณุภาพ เพ่ือตอบค าถามการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
  การศึกษาเชิงปริมาณ 
   สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น โดยใช้สถิติวิเคราะห์พืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉล่ีย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    สว่นท่ี 2 สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ การหาคา่ความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หาของโปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง ด้วยการพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่าง
วตัถปุระสงค์ การเลือกใช้ทฤษฎีและเทคนิค และขัน้ตอนรูปแบบการฝึกอบรมจากความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ  
   ส่วนท่ี 3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ                     
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และระยะติดตามผล โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียวแบบ
วดัซ า้ (One-Way ANOVA Repeated Measurement) และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่ง
รายคู่ และการทดสอบภายหลงั (Post Hoc Test) ของค่าเฉล่ียความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยรวม และรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และ
ระยะการตดิตามผล ด้วยวิธี Least Significant Differences (LSD)  
  การศึกษาเชิงคุณภาพ 
   การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ผู้วิจยัรวบรวมข้อมลูท่ีได้จาก
บนัทึกการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่มฝึกอบรม และข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก    
มาวิเคราะห์เนือ้หา จดัหมวดหมู่ สรุปและตีตวามจากข้อมูลท่ีมี เพ่ืออธิบายและสนบัสนุนผลของ
โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ด้วยวิธีการเชิงพรรณนา 



  
 

 
 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ก าหนด
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
  n  แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
  M  แทน คา่เฉล่ีย (Mean) 
  SD  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  p  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Probability)   

  𝑥2  แทน คา่สถิตไิค-สแควร์ (Chi-Square) 
  CFI แทน ดชันีวดัระดบัความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) 
  GFI แทน คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
  AGFI แทน คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว   
     (Adjusted Goodness of Fit Index) 
  RMSEA แทน คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดย 
     ประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation) 
  SRMR แทน คา่ดชันีรากมาตรฐานของคา่เฉล่ียก าลงัสองของสว่นท่ีเหลือ    
     (Standard Root Mean Square Residual) 
  b  แทน คา่น า้หนกัองค์ประกอบ (Factor Score) 
  SE  แทน คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) 
  t  แทน คา่สถิตทีิ (t-test) 
  FS  แทน คา่น า้หนกัองค์ประกอบโดยการวิเคราะห์ความถดถอย  
     (Factor Score Regression) 
  β   แทน คา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน (Completely Standardize  
     Solution) 
  CR แทน คา่ความเช่ือมัน่เชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) 
  SS  แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Square) 
  df  แทน คา่องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
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  MS แทน คา่เฉล่ียของก าลงัสอง (Mean of Square) 
  F  แทน คา่สถิตท่ีิได้จากการค านวณความแปรปรวน (F-test) 
 
ตัวอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอข้อมูลเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้ วิจัยได้ก าหนดตวัอักษรย่อท่ีใช้แทน
ตวัชีว้ดั ดงันี ้
 HON แทน จริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ 
 HIR แทน หิริโอตปัปะ 
 FIR แทน การปฏิบตัติามระเบียบ 
 COY แทน การยดึมัน่ในความถกูต้อง 
 RES แทน ความรับผิดชอบ 
 CON แทน จิตส านกึท่ีดี 
 IND แทน การพึง่ตนเอง 
 SEE แทน ความภาคภมูิใจในตนเอง 
 FOR แทน การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต 
 DST แทน การไมด่ดูาย 
 COU แทน ความกล้า 
 COM แทน การส่ือสารท่ีดี 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 5 ตอน ดงันี ้
  ตอนท่ี 1 การศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็นตอนยอ่ย ได้แก่ 
   1.1 รายละเอียดของกลุม่ผู้ มีสว่นร่วมในการวิจยัท่ีเข้าร่วมการอภิปรายกลุม่ 
   1.2 การให้ความหมายเก่ียวกับความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี 
   1.3 องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
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  ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็นตอนย่อย ได้แก่ 
   2.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาองค์ประกอบความซ่ือตรง      
ทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
   2.2 ค่าสถิติพืน้ฐานขององค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษา     
ระดบัปริญญาตรี 
   2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษา     
ระดบัปริญญาตรี 
  ตอนท่ี 3 การพฒันาโปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี     
ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม และหลงัการตดิตามผลการฝึกอบรม 
  ตอนท่ี 5 ข้อมูลเชิงคุณภาพของกลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือ       
เสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  

ตอนที่ 1 การศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในระยะท่ี 1 การศึกษาความหมาย
และองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีรายละเอียดดงันี ้
  1.1 กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 
   กลุ่มผู้ มีส่วนร่วมในการวิจัย ในการศึกษาความหมายและองค์ประกอบ 
ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ด้วยการอภิปรายกลุ่มในครัง้นี ้
ประกอบด้วยผู้ มีสว่นร่วมในการวิจยั 3 กลุม่ มีรายละเอียดดงันี ้
    ผู้ มีสว่นร่วมในการวิจยักลุ่มท่ี 1 : เป็นผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีภารกิจหลกั
และปฏิบตังิานด้านการพฒันานกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาจาก 3 สถาบนั จ านวน 6 คน 
    ผู้ มีสว่นร่วมในการวิจยักลุม่ท่ี 2 : เป็นอาจารย์ท่ีให้ความสนใจและปฏิบตัิงาน       
ด้านการพฒันานกัศกึษาทัง้ในด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมในสถาบนัอดุมศกึษาจาก 3 สถาบนั 
จ านวน 6 คน 
    ผู้ มีส่วนร่วมในการวิจยักลุ่มท่ี 3 : เป็นผู้แทนนกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 – 4 จาก 3 สถาบนัอดุมศกึษา สถาบนัละ 8 คน จ านวน 24 คน 
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   จากข้อมูลข้างต้นเก่ียวกบักลุ่มผู้ มีส่วนร่วมในการวิจยัจะเห็นได้ว่า การอภิปราย
กลุ่มในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการรวบรวมความคิดเห็นท่ีมีความเป็นไปได้จริงจากหลายมมุมอง และ
เพ่ือให้เข้าใจถึงมมุมองท่ีแตกตา่งกนัด้วยสาเหตจุากความหลากหลายของผู้ มีส่วนร่วมในการวิจยัท่ี
เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่ม จึงท าให้ผู้ วิจัยแยกการจัดการอภิปรายกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุม่ท่ี 1 ประกอบด้วยกลุม่ผู้บริหารและกลุ่มอาจารย์ กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วยผู้แทนนกัศกึษา
จาก 3 สถาบนั เพื่อขจัดปัญหาเร่ืองการชีน้ าประเด็นส าหรับการอภิปราย และการโน้มน้าว 
ความคดิเห็นของผู้ ร่วมการอภิปรายคนอ่ืน ๆ ซึ่งจะน ามาสู่การค้นหาความหมายและองค์ประกอบ
ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีสะท้อนจากมุมมองความคิด 
ความรู้สึก และประสบการณ์ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับสถาบนัการศึกษา การพัฒนานักศึกษา และ  
ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีอย่างแท้จริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีด้วยวิธีการเชิง
ปริมาณในตอนท่ี 2 ได้เป็นอยา่งดี 
  1.2 การให้ความหมายเกี่ยวกับความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
   จากการอภิปรายกลุ่มกับผู้ มีส่วนร่วมในการวิจยักลุ่มท่ี 1 ที่ เ ป็นผู้ บ ริหารและ
อาจารย์ท่ีปฏิบตัิงานด้านพัฒนานักศึกษา และผู้ มีส่วนร่วมในการวิจัยกลุ่มท่ี 2 ที่ เ ป็ นผู้ แทน
นกัศกึษา จาก 3 สถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ผู้ มีส่วนร่วมในการวิจยัส่วนใหญ่มองว่าความซ่ือตรง
ทางการศกึษาเป็นองค์รวมของความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิตนด้าน
การศึกษา ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล และเลือกแสดงพฤติกรรมท่ี
ถกูต้องของผู้ เรียน ท่ีแสดงออกทัง้ด้านการกระท าและค าพูดในทุกสถานการณ์ โดยต้องยึดมัน่ใน
สิ่งจ าเป็นตามหลกัคณุธรรม จริยธรรม และกฎ ระเบียบ หรือข้อปฏิบตัิทางการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
นกัศกึษาสมควรปฏิบตัแิละให้ผลในทางท่ีดีตอ่อนาคต ดงัท่ีผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุม่กลา่ววา่ 
 

   “ความหมายของความซ่ือตรงต่าง ๆ  ถ้าเราจะ define ก็คือ การตัง้อกตัง้ใจ
ที่จะพ่ึงตนเอง ไม่คดัลอก ไม่ลอกข้อสอบ และมีเกียรติมีศกัด์ิศรีในตวัเอง ถึงจะท า
ให้เกิดความซ่ือตรงอย่างยัง่ยืนได”้ (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 1 คนที่ 4, 13 มี.ค. 
2560) 

 

   “เด็กต้องมีศกัด์ิศรีในตวัเอง ต้องไม่ท าการลอกข้อสอบ ไม่ทจุริตการสอบไม่
ท าส่ิงที่ผิดไปจากกฎระเบียบ หรือแม้แต่ท าอะไรที่มันผิดไปจากคุณธรรมที่คนดี ๆ
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ควรจะปฏิบติักนัก็ไม่ควร ไม่ว่าจะสบโอกาสหรือไม่ก็ตาม และไม่ใช่แค่ตวัเองจะดีคน
เดียวแล้วปล่อยให้คนอื่นท าผิดท าชั่วนะ ก็ต้องไม่ยอมเหมือนกัน” (ผู้เข้าร่วมการ
อภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่1, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “การที่ผู้เรียนมีพฤติกรรมในด้านการศึกษาที่ถูกต้อง เช่น ไม่ลอก ไม่ขโมย
ผลงาน อ้างอิงที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ แต่เมื่อมันเป็นความซ่ือตรงแล้วก็ต้อง
เก่ียวพนัไปถึงคนอื่นด้วยเช่นกนั คือเมื่อตวัเองไม่ misconduct ก็ต้องไม่ยอมให้คน
อื่น misconduct เช่นกนัไม่ว่าในสถานการณ์ไหน ๆ ก็ตาม” (ผู้เข้าร่วมการอภิปราย
กลุ่มที ่1 คนที ่2, 13 มี.ค. 2560)  
 

   “หลกัๆเลยอาจต้องดูที่การกระท าของนกัศึกษาที่ถูกต้องกบักฎระเบียบหรือ
ค่านิยมทางคุณธรรม จริยธรรม พวกวินยันกัศึกษา หรือระเบียบทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัต่าง ๆ ” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 1 คนที่ 3, 13 มี.ค. 
2560) 
 

   “คุณจะต้องมีเกียรติและศกัด์ิหรือพฤติกรรมอะไรต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า
คณุเหมาะสมไหมที่จะเป็นผู้ได้รับปริญญา ไม่ใช่แค่มีความรู้อย่างเดียวนะคุณต้อง
ประเมินไดด้ว้ยว่าท าไปแลว้มนัดีหรือไม่ดี ถูกต้องหรือไม่ ผิดกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่
เขาวางไว้หรือเปล่า ความเสียหายที่ตามมาในอนาคตมันร้ายแรงยงัไง แล้วก็ท า
ออกมาใหม้นัถูกตอ้งซะจะได้ไม่มีผลเสียในอนาคต นัน่ก็คือเราเล่นเร่ือง Integrity กนั
แลว้” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่6, 13 มี.ค. 2560)   
 

   “academic integrity ความซ่ือตรงทางการศึกษา คือถ้าพูดถึงค านี้แล้วมนั
แบบก็จะไม่นึกถึงแค่ตวัเองนะ คือเด็กต้องซ่ือตรง เด็กที่ออกมาจากกระบวนการ
ศึกษานี่จะต้องเป็นคนซ่ือตรงนะ แต่มนัไม่ใข่แค่นัน้ ผู้หลกัผู้ใหญ่ที่อยู่ในระบบหรือ
เก่ียวข้องทัง้หมดในกระบวนการศึกษา… ทุกคนที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในชีวิต
จะต้องซ่ือตรงให้เด็กๆเห็นถึง integrity คือทัง้ซ่ือสตัย์กบัตวัเองและตรงไปตรงมาที่
เรียกว่าซ่ือตรงกบัคนอื่นๆท าในส่ิงที่ดีและถูกต้องทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั รวมถึงต้อง
ดื้อนะต้องไม่ยอมให้คนอื่นท าผิดหรือท าไม่ดีโดยไม่กลวัที่จะเดือดร้อน” (ผู้เข้าร่วม
การอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่5, 13 มี.ค. 2560) 



 129 
 

 

   “academic integrity ก็คือ มนัเป็นความซ่ือตรงที่เก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ของ
เด็กๆนะครับไม่ลอก ไม่โกง ไม่ทุจริต ซ่ือสตัย์และท าส่ิงถูกต้องทัง้ต่อหน้าและลบั
หลงั” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่10, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ถ้าเรารู้ว่าส่ิงนี้ไม่ดีเราก็จะไม่ท ามนั แต่ถ้าคิดดีก็ต้องท าดีและท าในส่ิงที่
ถูกต้องสม ่าเสมอทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั เราจะรู้ว่าเออเรานี่ดีนะ แล้วเราก็จะภูมิใจ
ในตวัเองภูมิใจในส่ิงที่ท าดี แต่ถ้าเราท ามนันี่รู้ว่าไม่ดีแล้วยงัท ามนั แล้วเราบอกว่า
เราดีนี ่เราก็ตอ้งควบคมุตวัเองให้ได้ว่าส่ิงที่เราก าลงัท านี่มนัจะไปในทางไหน มนัเป็น
ความผิดผิดทัง้ศีลธรรม มันจะอายนะถ้าท าในส่ิงไม่ดี ถ้าเรามีความอายมากพอ” 
(ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่6, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ในทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้อสอบ หรือจะแค่ท า
รายงาน ครูจะใจดีหรือจะเข้มงวดอะไรก็แล้วแต่ แต่ผู้เรียนต้องรักษาความซ่ือตรงไว้
ด้วยการท าในส่ิงที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาอยู่เสมอนี่คือ academic 
integrity” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่4, 13 มี.ค. 2560)  
 

   “คนเรานี่เองอ่ะค่ะที่จะเป็นคนที่เร่ิมกระบวนการหรือการสร้างจิตส านึก เป็น
คนมีความซ่ือตรงก็ต้องท าในส่ิงที่ซ่ือตรงถูกต้องตามกฎระเบียบหรือตามคุณธรรม
จริยธรรมต่าง ๆ ให้ได้  และไม่ยอมให้ใครก็ตามท าในส่ิงที่ผิดหรือไม่ถูกต้อง ถ้าไม่
อยากใหเ้ด็กโกงครูก็ตอ้งไม่โกง และไม่ยอมให้ใครโกง” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่
2 คนที ่7, 13 มี.ค. 2560)  
 

   “ในความมี integrity หรือมี academic integrity นี่มนัต้องตรงไปตรงมา
เหมือนกนัซ่ือสตัย์เหมือน ๆ กนัไม่ว่าในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่คุณต้องมัน่ใจว่า
คณุจะไม่โกง ไม่ทจุริตแม้ว่าจะมีโอกาสก็ตาม และที่ส าคญัคณุจะไม่อยู่เฉยแน่นอน
ถา้เห็นใครก าลงัจะท าในส่ิงทีผิ่ดไปจากความซ่ือตรงที่คณุยึดถืออยู่ แต่ต้องหาวิธีการ
นะ” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่12, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “academic integrity นี่คือ การกระท าที่ถูกต้องทัง้จากตวัเราเองแล้วก็ผู้อื่น 
ส าหรับในเร่ืองการศึกษาและควรจะเป็นทกุ ๆ สถานการณ์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
อะไร เช่นนะครับ ตวัเราเองก็ต้องไม่ท าส่ิงที่ผิด ท าในส่ิงที่ถูกต้องถ้าเป็นเร่ืองเรียนก็
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คือไม่ลอกข้อสอบ ไม่ลอกการบ้าน ไม่ทุจริต ไม่เช็คชื่อแทนกนัต้องมีจริยธรรมรู้ว่า
อะไรถูกผิด ถ้าคนอื่นท าผิดท าในส่ิงที่ไม่ถูกต้องไม่ซ่ือสตัย์ เราก็ควรที่จะไปตกัเตือน 
หรือหาทางไม่ให้เกิดความผิดพลาดอย่างนัน้ข้ึน แล้วเราก็จะภูมิใจนะครับภูมิใจใน
ตนเองภูมิใจทีเ่ราพ่ึงตวัเองได”้ (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่3, 13 มี.ค. 2560) 

 

   จากการให้ความหมายข้างต้นของผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่ม สะท้อนให้เห็นว่า
ความซ่ือตรงทางการศกึษา (Academic integrity) หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถ
ในการรับรู้ ประเมินผล และเลือกแสดงพฤติกรรมทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
คา่นิยมทางศีลธรรมและสงัคม แสดงออกอย่างยึดมัน่ในความถกูต้องชอบธรรม รักษาความยตุิธรรม
เท่ียงตรง ปฏิบตัิตนตามระเบียบแบบแผนของการศกึษา สามารถแสดงออกอย่างสอดคล้องกนัทัง้
การกระท าและค าพดูอยา่งสม ่าเสมอทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั แม้ในบริบทท่ีตา่งกนั 
  1.3 องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   จากการอภิปรายกลุ่มกับผู้ ให้ข้อมูลหลกัทัง้ 2 กลุ่ม เม่ือได้สอบถามถึงแนวคิด 
มมุมอง และประสบการณ์ท่ีเคยเก่ียวข้อง พบเห็น หรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางด้านการศึกษา  
ท่ีเป็นทัง้ความซ่ือตรงทางการศึกษา และการไม่ซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
พบวา่ มีองค์ประกอบและคณุลกัษณะส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นผู้ มีความซ่ือตรงทางการศกึษา
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีหลายประการ ดงันี ้
   1.3.1 ค่านิยมทางศีลธรรม 
    สิ่งหนึ่งท่ีถูกอภิปรายถึงอยู่เสมอถึงลักษณะส าคญัของผู้ มีความซ่ือตรงทาง
การศึกษา คือ จริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์ ท่ีเป็นการแสดงออกด้านความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรม ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ในแนวทางท่ีถูกต้อง ดีงาม    
ไม่คดโกง ไม่ทุจริต ตรงไปตรงมาทัง้ต่อตนเองและผู้ อ่ืน สมควรยึดถือร่ วมกัน เน่ืองจากเป็น
จริยธรรมท่ีเหมาะสมตอ่การประพฤตปิฏิบตัติวัของมนษุย์ ดงัท่ีผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุม่กลา่ววา่  

  
    “หลกั ๆ เลยอาจต้องดูที่การกระท าของนกัศึกษาที่ถูกต้องกับกฎระเบียบ
หรือค่านิยมทางคุณธรรม จริยธรรม พวกวินยันกัศึกษา หรือระเบียบทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัต่าง ลอกไหม โกงไหม ต้องซ่ือสตัย์ให้ได้ เร่ิมต้นให้
ปฏิบติัตนอย่างซ่ือสตัย์” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่3, 13 มี.ค. 2560) 
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   “จริยธรรมนี่คือตวัความคิดสร้างสรรค์ ตวัใฝ่ศึกษา ตวัซ่ือสตัย์ที่นกัศึกษา
ต้องมีนะ ถ้าไม่ซ่ือสตัย์แล้วมนัก็ซ่ือตรงไม่ได้ คือถ้าเราโกง เราทุจริต จะไปบอกใคร
ไดจ้ะไปภูมิใจอะไรได้” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่6, 13 มี.ค. 2560)  
 

   “เราจะเป็นคนซ่ือตรงได้มันต้องซ่ือสตัย์ก่อน ต้องยืนหยดัและประกาศตัว
ก่อนว่าจะไม่ท าและไม่ยอมให้ใครท า” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 1 คนที่ 5   ,  
13 มี.ค. 2560) 
 

    “ต้องปลูกฝังตัง้แต่เด็ก โดยที่โรงเรียนต้องสอนเร่ืองจริยธรรมความซ่ือสตัย์ 
ซ่ือตรงต่าง ๆ คู่กบัการให้ความรู้ไปด้วย” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 1 คนที่ 11, 
13 มี.ค. 2560) 
  
   “ผู้สอนต้องรู้ว่าบทบาทของตัวเองไม่ใช่สอนแค่ความรู้นะแต่ผู้สอนต้องมี 
Academic integrity ของตนเองด้วยเช่นกันที่จะต้องบอกเด็กว่า คุณจะต้อง
รับผิดชอบตนเอง มีความซ่ือสัตย์ หรืออะไรก็ตามที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมด้วย” 
(ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่9, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ส่ิงเหล่านี้ก็ถือเป็น moral นี่ละเป็น ethic อย่างหน่ึงที่ส าคญั คนดีต้อง
ซ่ือสตัย์ก่อน แล้วอย่างอื่นเดี๋ยวตามมา ถ้าเร่ิมจากไม่ซ่ือสัตย์ ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ดี
ตามมา” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่2, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ต้องเร่ิมจากความซ่ือสตัย์นะ มีคุณธรรม จริยธรรม แบบที่ควรจะเป็น หน่ึง
เลยซ่ือสัตย์ด้านการเรียน ไม่ลอก ไม่โกง ท าเร่ือย ๆ ซ่ือสัตย์ไปเร่ือย ๆ มันจะ
กลายเป็นนิสยั” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่2, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ชอบคนทีเ่ป็นคนซ่ือสตัย์ครับ เพราะว่าในสงัคมปัจจุบนันี้เนี่ย เรามกัจะเป็น
คนซ่ือสตัย์ที่ตวัเองน่ะท าตวัเองดีแต่เราไม่แสดงตนนะฮะ ก็เป็นคนดีที่ควรจะเป็น” 
(ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่5, 13 มี.ค. 2560) 
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   “ก็จะเป็นคนซ่ือสตัย์นี่ละครับที่ว่า บอกแล้วว่าว่าเป็นคนดี แต่ว่ายงัไม่ได้ท า
จริง ยงัไม่ได้ท าว่าจะออกมายงัไง รู้ว่าตวัเองดีนะ พยายามจะท าให้ดีไม่เกเร ไม่ลอก 
ไม่ทจุริตใคร” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่9, 13 มี.ค. 2560) 

 
    อีกประเด็นหนึ่งท่ีถกูกล่าวถึงในการอภิปรายกลุ่ม ว่าเป็นลกัษณะส าคญัของ
คนท่ีมีความซ่ือตรง คือ หิริโอตปัปะ หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษาในการรู้ เข้าใจ และแสดง
พฤตกิรรมท่ีเป็นความละอายและเกรงกลวัตอ่ผลของการกระท าผิดในด้านการศกึษา ดงัท่ีผู้ เข้าร่วม 
การอภิปรายกลุม่กลา่ววา่ 
 

   “หิริโอตปัปะ เป็นส่ิงที่อยู่ใกล้ใช้ได้ในทุกกรณีของความซ่ือตรง ของความ
เป็นคนดี ควรตอ้งใช้มนั” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่7, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “หิริโอตปัปะมันชัดเจนสุดคือความกลวัต่อบาปและความละอายต่อบาป”  
(ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่3, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “integrity นี่ หวัใจเลยคือการที่เราควรจะต้องนึกถึง คนที่เขาเดือดร้อนว่า  
ถ้าเขาเป็นผู้เสียหายเขาก็จะมีความเดือดร้อนใช่ไหม ส่ิงนี้เป็นส่ิงส าคญัที่นึกถึงใจ
เขาใจเราใช่ไหมครับ ก่อนที่เราจะประพฤติตวั จะท าอะไรจะตดัสินใจอะไรก็ตามแต่ 
หวัใจส าคญัที่พวกเราได้น าเสนอกนัเมื่อสกัครู่นี้ก็คือ เฮ้ยขอให้ได้คิดหน่อยได้ไหมว่า
ส่ิงที่เราท าไปนี่มันจะไปกระทบกับคนที่เค้าเสียหาย คนที่เขาเดือดร้อนหรือเปล่า” 
(ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่5, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “เป็นการเตือนใจตวัเองว่าเราเป็นนกัศึกษาเป็นนกัเรียนก็ต้องตัง้ใจเรียนเพื่อ
ประโยชน์ของตัวเราเองในอนาคตไม่เอาเปรียบใคร จะซ่ือตรงได้ต้องรู้หน้าที่ของ
ตนเอง คือมันต้องรู้สึกอายนะที่จะต้องไปลอกคนอื่นหรือรอความช่วยเหลือจากคน
อืน่” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่6, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ถ้าเรารู้ว่าส่ิงนี้ไม่ดีเราก็จะไม่ท ามนั แต่ถ้าคิดดีก็ต้องท าดีและท าในส่ิงที่
ถูกต้องสม ่าเสมอทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั เราจะรู้ว่าเออเรานี่ดีนะ แล้วเราก็จะภูมิใจ
ในตวัเองภูมิใจในส่ิงที่ท าดี แต่ถ้าเราท ามนันี่รู้ว่าไม่ดีแล้วยงัท ามนั แล้วเราบอกว่า
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เราดีนี ่เราก็ตอ้งควบคมุตวัเองให้ได้ว่าส่ิงที่เราก าลงัท านี่มนัจะไปในทางไหน มนัเป็น
ความผิดผิดทัง้ศีลธรรม มันจะอายนะถ้าท าในส่ิงไม่ดี ถ้าเรามีความอายมากพอ” 
(ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่12, 13 มี.ค. 2560) 

  
   1.3.2 ค่านิยมทางสังคม 
    ความซ่ือตรงทางการศึกษา เป็นการมุ่งกระท าท่ีให้ผลลพัธ์ท่ีดี นอกจากการ
ยอมรับในตนเอง ท่ีเป็นคณุภาพซึ่งถือก าเนิดจากภายในตวัเราเองแล้ว ลักษณะส าคญัอีกอย่าง
หนึ่งท่ีเป็นแรงกระตุ้นให้นักศึกษาระดบัปริญญาตรีเลือกกระท าในสิ่งท่ีได้มาซึ่งการยอมรับทาง
สงัคม คือ การแสดงออกด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ในสิ่งท่ีเหมาะสม มีคณุค่า และ
เป็นท่ีต้องการของสงัคม นัน่คือ การปฏิบตัิตนตามระเบียบของสงัคมนัน้ ซึ่งหมายถึง การประพฤติ
ปฏิบตัิตวัของนกัศึกษาในการเห็นความส าคญัของกฎระเบียบ ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อตกลง
ทางการศกึษาของมหาวิทยาลยั และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดงัท่ีผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุม่กล่าววา่ 
 

   “เด็กต้องมีศกัด์ิศรีในตวัเอง ต้องไม่ท าการลอกข้อสอบ ไม่ทจุริตการสอบไม่
ท าส่ิงทีผิ่ดไปจากกฎระเบียบ หรือแม้แต่ท าอะไรที่มนัผิดไปจากคณุธรรมที่คนดีๆควร
จะปฏิบัติกันก็ไม่ควรไม่ว่าจะสบโอกาสหรือไม่ก็ตาม และไม่ใช่แค่ตัวเองจะดีคน
เดียวแล้วปล่อยให้คนอื่นท าผิดท าชั่วนะ ก็ต้องไม่ยอมเหมือนกัน” (ผู้เข้าร่วมการ
อภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่4, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “หลกัๆเลยอาจต้องดูที่การกระท าของนกัศึกษาที่ถูกต้องกบักฎระเบียบหรือ
ค่านิยมทางคุณธรรม จริยธรรม พวกวินยันกัศึกษา หรือระเบียบทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัต่าง ๆ” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 1 คนที่ 3, 13 มี.ค. 
2560) 
 

   “การมีระเบียบวินยัและเร่ืองของตวัปัญญาทัง้ 3 ระดบั ไม่ใช่ฟังอย่างเดียว 
ต้องฟัง คิด และก็ปฏิบติั จนถึงขัน้ hands on ลงมือท าได้” (ผู้เข้าร่วมการอภิปราย
กลุ่มที ่1 คนที ่6, 13 มี.ค. 2560) 
 
   “unknown area ไม่รู้ในระดบัลึก ๆ คือในเร่ืองของกฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
หรือข้อกฎหมาย” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่9, 13 มี.ค. 2560) 
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   “ในทุกสถานการณ์ครับไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องสอบ หรือแค่ท ารายงาน 
ครูจะใจดีหรือจะเข้มงวดอะไรก็แล้วแต่ แต่ผู้เรียนต้องรักษาความซ่ือตรงไว้ด้วยการ
ท าในส่ิงที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาเสมอนี่คือ academic integrity” 
(ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่3, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “คนเรานี่เองอ่ะค่ะที่จะเป็นคนที่เร่ิมกระบวนการหรือการสร้างจิตส านึก  
เป็นคนมีความซ่ือตรงก็ต้องท าในส่ิงที่ ซ่ือตรงถูกต้องตามกฎระเบียบหรือตาม
คณุธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ให้ได้ และไม่ยอมให้ใครก็ตามท าในส่ิงที่ผิดหรือไม่ถูกต้อง 
ถ้าไม่อยากให้เด็กโกงครูก็ต้องไม่โกง และไม่ยอมให้ใครโกง” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปราย
กลุ่มที ่2 คนที ่7, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “กับการศึกษาที่สอนเร่ืองความซ่ือสัตย์ ซ่ือตรง ตรงประเด็นเร่ืองความ
ซ่ือตรงทางการศึกษาที่สงัคมมหาวิทยาลยัต้องการ คือเราต้องท าในส่ิงที่ถูกต้องกบั
ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ทางการศึกษาของที่นัน่ แล้วก็ต้องดูแลป้องกนัไม่ให้คนอื่นท า
เร่ืองไม่ดีอย่างนัน้” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่5, 13 มี.ค. 2560)  

 
    นอกจากนี ้จากการอภิปรายกลุ่มยงัพบว่า การยึดมัน่ในความถกูต้อง เป็นสิ่ง
ท่ีถูกพูดถึงและน ามาอภิปรายในกลุ่มอย่างหลากหลาย เน่ืองจากการยึดมัน่ในความถูกต้องเป็น
ลักษณะส าคญัท่ีสังคมให้การยอมรับ และเป็นคุณลักษณะท่ีต้องการให้เกิดขึน้กับคนในสังคม  
ซึ่งหมายถึง การประพฤติปฏิบตัิตวัของนกัศกึษา ในการยึดมัน่สิ่งท่ีถกูต้อง แสดงความไม่เห็นด้วย
กบัผู้กระท าผิดเก่ียวกบัการศกึษาทัง้ด้วยการกระท าและค าพดู บอกกล่าวแก่ผู้ อ่ืนอย่างเปิดเผยถึง
ความตัง้ใจในการปฏิบตัิของตน และไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนประพฤติในสิ่งที่ผิด เช่นกัน  ดงัท่ีผู้ เข้าร่วม 
การอภิปรายกลุม่กลา่ววา่ 
 

   “เด็กต้องมีศกัด์ิศรีในตวัเอง ต้องไม่ท าการลอกข้อสอบ ไม่ทจุริตการสอบ
ไม่ท าส่ิงที่ผิดไปจากกฎระเบียบ หรือแม้แต่ท าอะไรที่มันผิดไปจากคุณธรรมที่ 
คนดี ๆ ควรจะปฏิบติักันก็ไม่ควรไม่ว่าจะสบโอกาสหรือไม่ก็ตาม และไม่ใช่แค่
ตวัเองจะดีคนเดียวแล้วปล่อยให้คนอื่นท าผิดท าชัว่นะ ก็ต้องไม่ยอมเหมือนกนั” 
(ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่4, 13 มี.ค. 2560) 
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   “คณุจะตอ้งมีเกียรติและศกัด์ิหรือพฤติกรรมอะไรต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า
คุณเหมาะสมไหมที่จะเป็นผู้ได้รับปริญญา ไม่ใช่แค่มีความรู้อย่างเดียวนะคุณ
ต้องประเมินได้ด้วยว่าท าไปแล้วมนัดีหรือไม่ดี ถูกต้องหรือไม่ ผิดกฎเกณฑ์หรือ
ระเบียบที่เขาวางไว้หรือเปล่า ความเสียหายที่ตามมาในอนาคตมนัร้ายแรงยงัไง 
แล้วก็ท าออกมาให้มนัถูกต้องซะจะได้ไม่มีผลเสียในอนาคต นัน่ก็คือเราเล่นเร่ือง 
Integrity กนัแลว้” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่6, 13 มี.ค. 2560) 
   

   “ต้องกล้ายืนหยดัในความถูกต้องและแท้จริงของตวัเองก่อน” (ผู้เข้าร่วมการ
อภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่11, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “เราจะเป็นคนซ่ือตรงได้มันต้องซ่ือสตัย์ก่อน ต้องยืนหยดัและประกาศตัว
ก่อนว่าจะไม่ท าและไม่ยอมให้ใครท าเร่ืองผิด ๆ” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 1 คน
ที ่5, 13 มี.ค. 2560,) 
 

   “ต้องคงเส้นคงวาในการกระท าและความคิด และมีความกล้าแกร่งนะคะ มี
ความกล้าหาญในส่ิงที่ ที่จะยึดมัน่ในส่ิงที่ถูกต้องน่ะค่ะ ต้องยึดมัน่ในความถูกต้อง 
นี่เป็นเร่ืองที่ต้องฝึกต้องสอน เพราะต้องมี” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 1 คนที่ 9, 
13 มี.ค. 2560) 
 

   “ยึดมั่นในการกระท าที่ดีและท าตามค าพูดเป็นส่ิงส าคัญที่ควรต้องมีใน 
ตวับคุคล” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่1, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “แต่ถ้าเราซ่ือตรงไม่เอาของคนอื่น ไม่ท าเร่ืองที่ผิดเราก็จะไม่รู้สึกผิด และถ้า
ช่วยให้คนอื่นไม่ต้องท าเร่ืองผิดได้ด้วย เราก็จะสบายใจ เหมือนภูมิใจที่เราเป็นคนดี
ได ้ภูมิใจในส่ิงทีเ่ราท า” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่2 , 13 มี.ค. 2560) 
 

   “สมมุติว่าเราเห็นเพื่อนลอกข้อสอบ ถึงแม้ว่าเรานี่จะไม่ได้ลอกข้อสอบใคร 
เราท าด้วยตวัเองอนันัน้คือว่าซ่ือสตัย์ เราเห็นเพื่อนลอกข้อสอบ แต่เราก็ไม่ได้เตือน
เพื่อน ไม่ได้บอกอาจารย์คือแบบเราท าถูกแล้ว เอ๊ะเราไม่ได้ลอกใครแต่เราก็ไม่ได้
เตือนคนอื่น แต่เมื่อเราเห็นเหตุการณ์แล้วถ้าเราเป็นคนซ่ือตรงนี่ เราก็ไม่ลอก
ข้อสอบ…เพื่อนที่ก าลงัลอกข้อสอบอยู่ แล้วมนัผิดอ่ะ ยงัไงคือเราต้องไม่ปล่อยปละ
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ละเลยให้มนัเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ข้ึน เพราะว่าเรารู้ เรารู้ในใจแล้วว่ามนัผิดซ่ึงเราก็
จะไม่ปล่อยมนัไป” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่5, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ซ่ือสตัย์นี่เป็นเร่ืองของแบบว่าตวัเราเองนี่จะไม่ท าในส่ิงที่ไม่ดีใช่ไหม แต่พอ
ซ่ือตรงมนัเหมือนกบัการที่เราต้องลกุข้ึน แอคชัน่อะไรบางอย่างเพือ่ที่จะบอกคนที่ท า
ไม่ดีด้วยว่า อย่าไปท ามันเลย ไม่ใช่โฟกัสเพียงแค่ตวัเราคนเดียว” (ผู้เข้าร่วมการ
อภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่20, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “เราก็ควรประกาศให้คนอื่น ๆ ได้รู้ว่าเราซ่ือตรง และจะไม่ยอมให้เกิดเร่ืองไม่
ดี พดูยงัไงก็ท าอย่างนัน้” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่17, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ในยุคนี้ก็เป็นเด็ก 3G บางทีก็ขาดความซ่ือตรงนี่เป็นเป็นเร่ืองส าคญั คือ
คนเราต้องท าหน้าที่ของตนเองให้ดีให้พอ เราซ่ือสตัย์แล้ว ท าถูกต้องแล้วก็ต้องไม่
ยอมให้คนอื่นท าในส่ิงที่ไม่ดีด้วย” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 2 คนที่ 6, 13 มี.ค. 
2560) 
 

   “เคยเป็นคนให้ลอก ก็อยู่ในภาวะ dilemma และก็เป็นเพือ่นรักของเราแต่ว่า
จะไม่ให้ลอกก็จะเสียเพื่อน ให้ลอกเพื่อนก็เสียแต่เราก็ต้องเด็ดขาดนะ ต้องยืนยนั
ต้องชัดเจนว่าเราจะไม่ยอมให้เพื่อนท าส่ิงที่ไม่ดีเพื่อตวัเขาเองและเพื่อที่จะไม่เอา
เปรียบใคร”  (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่19, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ทุกคนที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในชีวิตจะต้องซ่ือตรงให้เด็กๆเห็นถึง 
integrity คือทัง้ซ่ือสตัย์กบัตวัเองและตรงไปตรงมาที่เรียกว่าซ่ือตรงกบัคนอื่นๆท าใน
ส่ิงที่ดีและถูกต้องทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั รวมถึงต้องดื้อนะต้องไม่ยอมให้คนอื่นท า
ผิดหรือท าไม่ดีโดยไม่กลวัที่จะเดือดร้อน” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 2 คนที่ 15, 
13 มี.ค. 2560) 
 

   “ถ้าเรารู้ว่าส่ิงนี้ไม่ดีเราก็จะไม่ท ามนั แต่ถ้าคิดดีก็ต้องท าดีและท าในส่ิงที่
ถูกต้องสม ่าเสมอทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั เราจะรู้ว่าเออเรานี่ดีนะ แล้วเราก็จะภูมิใจ
ในตวัเองภูมิใจในส่ิงที่ท าดี” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 2 คนที่ 12, 13 มี.ค. 
2560) 
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   “คนมีความซ่ือตรงก็ต้องท าในส่ิงที่ซ่ือตรงถูกต้องตามกฎระเบียบหรือตาม
คณุธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ให้ได้ และไม่ยอมให้ใครก็ตามท าในส่ิงที่ผิดหรือไม่ถูกต้อง 
ถ้าไม่อยากให้เด็กโกงครูก็ต้องไม่โกง และไม่ยอมให้ใครโกง” (ผู้เข้าร่วมการอภิปราย
กลุ่มที ่2 คนที ่7, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ไม่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะซ่ือสตัย์หรือซ่ือตรงมากเพียงใด แต่ถ้าเราไม่ลงมือ
ท าอะไรสกัอย่าง ไม่เคยเตือนคนอื่น ไม่เคยแสดงให้เขาเห็นหรือสะท้อนให้เขารู้ว่า
จริง ๆ แล้วส่ิงที่เขาก าลงัท าอยู่มันไม่ดีนะ นัน่ละครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดข้ึนได ้
สุดท้ายแล้วก็อยากจะให้เร่ิมที่ตวัเรา พวกเราแล้วก็ขยายผลไปเร่ือย ๆ แล้วสกัวนั
หน่ึงจะส าเร็จเองครับ” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่4, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “คือการกระท าที่ ถูกต้องทั้งจากตัวเราเองแล้วก็ผู้ อื่น ส าหรับในเร่ือง
การศึกษาและควรจะเป็นทุก ๆ สถานการณ์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอะไร เช่นนะ
ครับ ตวัเราเองก็ต้องไม่ท าส่ิงที่ผิด ท าในส่ิงที่ถูกต้องถ้าเป็นเร่ืองเรียนก็คือไม่ลอก
ข้อสอบ ไม่ลอกการบ้าน ไม่ทุจริต ไม่เช็คชื่อแทนกนัต้องมีจริยธรรมรู้ว่าอะไรถูกผิด 
ถ้าคนอื่นท าผิดท าในส่ิงที่ไม่ถูกต้องไม่ซ่ือสตัย์ เราก็ควรที่จะไปตกัเตือน หรือหาทาง
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดอย่างนัน้ข้ึน แล้วเราก็จะภูมิใจนะครับภูมิใจในตนเองภูมิใจ
ทีเ่ราพ่ึงตวัเองได้” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่3, 13 มี.ค. 2560)  

 
    ลักษณะส าคัญอีกอย่างหนึ่งของนักศึกษาท่ีมีความซ่ือตรงทางการศึกษา           
ท่ีสะท้อนให้เห็นได้อย่างชดัเจนจากข้อมูลของการอภิปรายกลุ่ม คือ การเป็นผู้ มีความรับผิดชอบ     
ซึ่งหมายถึง การประพฤติปฏิบัติตวัของนักศึกษาท่ีแสดงถึงความมุ่งมั่น ตัง้ใจปฏิบตัิหน้าท่ีด้าน 
การเรียน การสอบ และการท างานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตวัแต่เพียงอย่างเดียว เคารพต่อกฎระเบียบทาง
การศกึษา และยอมรับในผลการกระท าของตน ดงัท่ีผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุม่กลา่ววา่ 
 

   “มันเชื่อมโยงกันแทบจะแยกไม่ได้ ต้องไปด้วยกันเลย ปลูกฝังความ
รับผิดชอบ คือความรับผิดชอบมนัจะมีส านึกอยู่ในนัน้ด้วย เพราะฉะนัน้คนที่ซ่ือสตัย์
ไม่ต้องมีกฎหมายมาเป็นตัวรองรับมันก็รู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วถ้าตัวเองผิด มันต้อง
รับผิดชอบในส่ิงที่เราท า” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่9, 13 มี.ค. 2560) 
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   “ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองนะ อย่างที่บอกว่าเอ่อคนที่เป็นครูก็ต้องมีหน้าที่
อย่างไร ผู้เรียนก็ต้องมีหน้าที่อย่างไร เพราะฉะนัน้ถ้าแต่ละคนรู้จักหน้าที่และความ
รับผิดชอบมันก็จะส่งผลต่อความส าเร็จในงาน และมันก็จะไปเชื่อมโยงกับความ
ซ่ือตรงและความซ่ือสตัย์ได้ด้วย เพราะถ้าเราทุกคนรู้ว่าฉันคือครู ฉันมีหน้าที่และ
จรรยาบรรณอย่างไรนะ เราก็ต้องท าตามบทบาท เป็นนกัเรียนมีหน้าที่มีจรรยาบรรณ 
เราก็ตอ้งท าตามจรรยาบรรณการเป็นนกัเรียนที่ดีอย่างไรก็จะได้รู้จกัหน้าที่และความ
รับผิดชอบ” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่5, 13 มี.ค. 2560)  
  
   “เป็นการเตือนตวัเองว่าเราเป็นนกัศึกษา ก็ต้องตัง้ใจเรียนเพื่อประโยชน์ของ
ตวัเราเองในอนาคต ไม่เอาเปรียบใคร จะซ่ือตรงได้ต้องรู้หน้าที่ของตนเอง คือมนัต้อง
รู้สึกอายนะที่จะต้องไปลอกคนอื่นหรือรอความช่วยเหลือจากคนอื่น” (ผู้เข้าร่วมการ
อภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่6, 13 มี.ค. 2560) 
 

    เ ม่ือพิจารณาถึงลักษณะส าคัญของผู้ มีความซ่ือตรงทางการศึกษา  
ด้านค่านิยมทางสังคมท่ีดี ผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มยังให้ความส าคัญกับการตระหนักรู้ถึง
ความถูก ผิด ท่ีมีผลต่อการเลือกแสดงพฤติกรรมในแนวทางท่ีถูกต้อง นัน่คือ การมีจิตส านึกท่ีดี  
ซึ่งหมายถึง การประพฤติปฏิบตัิตวัของนกัศึกษาในการรับรู้ ควบคมุ ก ากับ และตดัสินใจแสดง
พฤตกิรรมของความพยายามและความอดทนในการเรียนการสอบด้วยตนเอง พยายามแก้ไขหรือ
ป้องกันปัญหาการทุจริตในการเรียนหรือการสอบ และเห็นคณุค่าของความส าเร็จท่ีจะเกิดจาก  
การกระท านัน้ ดงัท่ีผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุม่กลา่ววา่ 

 
   “อย่างแรกก็คือจะขอพูดถึงจิตส านึกนะคะ ต้องมาจากส านึก จิตส านึกเลย 
นกัศึกษาตอ้งมีจิตส านึกควบคมุตนเองไว้จึงจะสามารถฝ่าฝันอปุสรรคได้ด้วยตวัเอง” 
(ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่9, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “คนที่มี academic integrity ควรต้องมีความตระหนกั awareness ในขัน้ที่
ลึกลงไป เป็นจิตส านึกที่ดี ที่คิดพิจารณาไตร่ตรองก่อนตดัสินใจลงมือท าบางส่ิง” 
(ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่7, 13 มี.ค. 2560) 
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   “เห็นด้วยกับเร่ืองจิตส านึกค่ะ…มันอยู่ที่ตวัเขาเอง ที่เขาจะรู้ว่าเมื่อท าไป
แลว้จะรู้สึกไม่ดี และอะไรที่ท าลงไปแล้วจะรู้สึกกบัตวัเองได้ว่าเป็นเร่ืองที่ดี ที่สมควร 
และจะภาคภูมิใจได้จากการกระท านัน้” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 1 คนที่ 2,  
13 มี.ค. 2560) 
 

   “เป็นเร่ืองของ awareness และในเร่ืองของ esteem คือถ้าเค้ามี morality 
แล้วมี consistency แล้วนี่ self esteem ที่มนัเกิดข้ึนกบัตวัเองนี่ค่ะ คือภูมิใจไม่ว่า
จะผิดหรือจะถูก อนันี้คือที่ได้จากการพูดคุยนะคะ ไม่ว่าเราจะสอบผ่านหรือไม่ก็
แล้วแต่ แต่เราภูมิใจในส่ิงที่เราท า ท าได้ด้วยตวัเอง คิดได้ แก้ปัญหาได้” (ผู้เข้าร่วม
การอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่1, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “นอกจากการตระหนักในตนเองแล้ว ผลของการกระท าและตระหนักใน
หน้าที่ของตนเองก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงที่เค้าต้องรู้ ต้องรู้ว่าหน้าที่ของตนเองอีกส่ิงหน่ึงก็
คือต้องศึกษาว่าอะไรท าได้ อะไรท าไม่ได้ อย่างเร่ืองกฎหมายเร่ืองระเบียบนี่ ก็เป็น
หนา้ทีที่เ่คา้ตอ้งศึกษา แล้วน ามาเลือกปฏิบติัในส่ิงที่เป็นความถูกต้อง ความซ่ือตรง” 
(ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่8, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “integrity นี ่หวัใจเลยคือการที่เราควรจะต้องนึกถึง คนที่เขาเดือดร้อน ว่าถ้า
เขาเป็นผูเ้สียหายเขาก็จะมีความเดือดร้อนใช่ไหม ส่ิงนี้เป็นส่ิงส าคญัที่นึกถึงใจเขาใจ
เรา ก่อนที่เราจะประพฤติตวั จะท าอะไรจะตดัสินใจอะไรก็ตามแต่ หวัใจส าคญัที่
พวกเราไดน้ าเสนอกนัเมื่อสกัครู่นีก็้คือ ขอให้ได้คิดหน่อยได้ไหมว่าส่ิงที่เราท าไปนี่มนั
จะไปกระทบกับคนที่เค้าเสียหาย คนที่เขาเดือดร้อนหรือเปล่า” (ผู้เข้าร่วมการ
อภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่10, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ถ้าเป็นคนรอบคอบนี่ ซ่ือสตัย์กบัซ่ือตรงมนัก็ต้องน าอยู่แล้ว จะท าอะไร จะ
เป็นอะไร เราจะวางแผนในการพาตวัเองไปในทางที่ดี เลือกท าส่ิงที่ถูกต้อง…ถ้าต้อง
แก้ปัญหาทัง้ของตวัเองและของคนอืน่มนัก็แก้ไขได้ รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจนะที่ท าอะไร
ดี ๆ ไดด้ว้ยตวัเอง” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่18, 13 มี.ค. 2560) 
 



 140 
 

 

   “ถ้าสมมุติว่าเรามี integrity กนัในสงัคมอยู่แล้วเรารู้ประโยชน์ของมนัแล้ว 
การที่จะส่งเสริมให้มี academic integrity ในสงัคมมันก็ไม่ใช่เร่ืองยากอะไร คือ
พื้นฐานของทุกคนมีความซ่ือตรง สังคมมีความซ่ือตรง คือมีการให้เกียรติและให้
ความเคารพในสิทธิของคนอื่น การที่จะมี academic integrity มนัก็เป็นเร่ืองง่าย
ครับ” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่4, 13 มี.ค. 2560) 

 
   1.3.3 คุณลักษณะส่วนบุคคล 
    ความซ่ือตรงทางการศึกษา สามารถรับรู้ เข้าใจ และส่ือความหมายได้ใน
หลากหลายมิติและบทบาท มิติหนึ่งท่ีส าคญัคือมิติของคณุลกัษณะส่วนบคุคล ท่ีมีนยัเน่ืองกบัการ
มีบรรทดัฐานแห่งความดีงาม ถูก ผิด ภายในตวับคุคล ท่ีสามารถพฒันาขึน้ได้ตามระดบัจิตส านึก
แห่งการรู้คิด หรือการตดัสินใจเชิงศีลธรรม ท่ีอาศยัการเข้าถึงความเป็นทัง้หมดหรือแก่นแท้ใน
ความเป็นตนเอง ซึ่งคุณลักษณะเหล่านีจ้ัดเป็นคุณสมบัติท่ีดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา ซึ่งคณุลักษณะเหล่านีต้่างมีหนทางในการเข้าถึงและบ่มเพาะให้เกิดการ
พฒันาได้แตกตา่งกนัออกไป 
    จากการอภิปรายกลุ่มร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และผู้แทนนกัศึกษา พบว่า 
การพึ่งตนเอง เป็นคณุลักษณะส าคญัอย่างหนึ่งของผู้ มีความซ่ือตรงทางการศึกษา ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถของนกัศกึษาในการท่ีจะช่วยเหลือตนเองในด้านการเรียนให้ได้มากท่ีสดุโดยไม่เป็น
ภาระคนอ่ืน เม่ือมีปัญหาด้านการเรียน รู้จกัแก้ไขปัญหาด้วยวิธีท่ีถกูต้อง และท างานให้ส าเร็จตาม
ความประสงค์ได้ด้วยตนเองอยา่งสจุริต ดงัท่ีผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุม่กลา่ววา่ 
  

   “ถ้าเราจะพูดถึงคนที่ ซ่ือตรงทางการศึกษาก็คือ การตั้งอกตั้งใจที่จะ
พ่ึงตนเอง ไม่คดัลอก ไม่ลอกข้อสอบ และมีเกียรติมีศกัด์ิศรีในตวัเอง ถึงจะท าให้เกิด
ความซ่ือตรงอย่างยัง่ยืนได้” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่4, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “keyword ก็เป็นเร่ืองของการพ่ึงตนเองในการที่จะประสบความส าเร็จโดยที่
ไม่ตอ้งไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่น” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 2 คนที่ 16, 13 มี.ค. 
2560) 
 

   “เป็นการเตือนใจตวัเองว่าเราเป็นนกัศึกษาก็ต้องตัง้ใจเรียนเพื่อประโยชน์
ของตวัเราเองในอนาคตไม่เอาเปรียบใคร จะซ่ือตรงได้ต้องรู้หน้าที่ของตนเอง คือมนั
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ต้องรู้สึกอายนะที่จะต้องไปลอกคนอื่นหรือรอความช่วยเหลือจากคนอื่น” (ผู้เข้าร่วม
การอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่12, 13 มี.ค. 2560) 

 
    สิ่งหนึ่งท่ีสะท้อนได้อย่างชัดเจนจากผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มเก่ียวกับ
คณุลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส าคญัของนกัศึกษาท่ีมีความซ่ือตรงทางการศึกษา นัน่คือ ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง ซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองเป็นสิ่งท่ีช่วยให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเห็นคุณค่า  
และความส าคญัภายในตน จากการตดัสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้อง เหมาะสม อนัหมายถึง 
ความสามารถในการรับรู้เชิงความรู้สึกของนกัศึกษาท่ีมองเห็นว่าตนเองเป็นคนดี เป็นคนมีคณุค่า  
ท่ีไม่กระท าความผิดเก่ียวกับการเรียน ปฏิบตัิตวัอย่างตรงไปตรงมาในการศึกษาทัง้ต่อหน้าและ  
ลบัหลงั มีจิตใจหนกัแนน่ไมเ่ห็นแก่ได้ ดงัท่ีผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุม่กลา่ววา่ 
  

   “เด็กต้องมีศกัด์ิศรีในตวัเอง ต้องไม่ท าการลอกข้อสอบ ไม่ทุจริตการสอบไม่
ท าส่ิงที่ผิดไปจากกฎระเบียบ หรือแม้แต่ท าอะไรที่มันผิดไปจากคุณธรรมที่คนดี ๆ 
ควรจะปฏิบติักนัก็ไม่ควรไม่ว่าจะสบโอกาสหรือไม่ก็ตาม แล้วมนัจะยินดี จะภูมิใจใน
ตวัเองได”้ (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่5, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “การที่ integrity จะเกิดข้ึนได้ ต้องมีความรู้สึกในเร่ืองของการพ่ึงตนเอง การ
หย่ิงทะนงในศกัด์ิศรีของตวัเอง คือมนัต้องภูมิใจในความสามารถของตวัเอง ที่ท าดี 
ท าถูกต้อง ซ่ึงควรจะต้องถูกปลูกฝังมาตัง้แต่เล็ก ๆ” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 1 
คนที ่9, 13 มี.ค. 2560)  
 

   “มนัคือเร่ืองของ ศกัด์ิ เร่ืองเกียรติและศกัด์ิ คือหมายความว่า เชื่อในตวัเอง 
ภูมิใจในตวัเอง ที่จะท าส่ิงที่ดีงามด้วยตวัเอง” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 1 คนที ่
2, 13 มี.ค. 2560) 
 
   “แต่อย่างนี้ท าให้ผมมีความรู้สึกว่าผมสมัผสักบัการที่เค้ามีความอยากที่จะ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดความภูมิใจในตัวเองที่ไม่ต้องลอกไม่ต้องโกงใคร” 
(ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่8, 13 มี.ค. 2560) 
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   “เห็นคุณค่าในความรู้ความสามารถของตัว เมื่อเขาเห็นคุณค่าในความรู้
ความสามารถของเขา โอกาสที่เขาจะท าไม่ดีนี่มันจะไม่มีแล้ว เพราะเขาเห็นถึง
ความส าคัญของความรู้ที่มี ว่าความรู้ความสามารถของเขาท าให้เขาสามารถ
ผลิตผลงานได้” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่1, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “แต่ถ้าเราซ่ือตรงไม่เอาของคนอื่น ไม่ท าเร่ืองที่ผิดเราก็จะไม่รู้สึกผิด และถ้า
ช่วยให้คนอื่นไม่ต้องท าเร่ืองผิดได้ด้วย เราก็จะสบายใจ เหมือนภูมิใจที่เราเป็นคนดี
ได ้ภูมิใจในส่ิงทีเ่ราท า” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่21, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ถ้าเรารู้ว่าส่ิงนี้ไม่ดีเราก็จะไม่ท ามัน แต่ถ้าคิดดีก็ต้องท าดีและท าในส่ิงที่
ถูกต้องสม ่าเสมอทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั เราจะรู้ว่าเออเรานี่ดีนะ แล้วเราก็จะภูมิใจ
ในตวัเองภูมิใจในส่ิงที่ท าดี แต่ถ้าเราท ามนันี่รู้ว่าไม่ดีแล้วยงัท ามนั แล้วเราบอกว่า
เราดีนี ่เราก็ตอ้งควบคมุตวัเองให้ได้ว่าส่ิงที่เราก าลงัท านี่มนัจะไปในทางไหน มนัเป็น
ความผิด ผิดทัง้ศีลธรรม มนัจะอายนะถ้าท าในส่ิงไม่ดี ถ้าเรามีความอายมากพอ” 
(ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่18, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ตวัเราเองก็ต้องไม่ท าส่ิงที่ผิด ท าในส่ิงที่ถูกต้อง… ถ้าคนอื่นท าผิดท าในส่ิง
ทีไ่ม่ถูกตอ้งไม่ซ่ือสตัย์ เราก็ควรที่จะไปตกัเตือน หรือหาทางไม่ให้เกิดความผิดพลาด
อย่างนั้นข้ึน แล้วเราก็จะภูมิใจนะครับภูมิใจในตนเองภูมิใจที่เราพ่ึงตัวเองได้” 
(ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่3, 13 มี.ค. 2560) 

 

    การหยั่งรู้ถึงผลในอนาคต เป็นสิ่งหนึ่งท่ีถูกกล่าวถึงจากการอภิปรายกลุ่ม 
เป็นลักษณะหนึ่งในมิติของคณุลักษณะส่วนบุคคล เป็นวิธีการในการมองคาดการณ์ถึงอนาคต 
เพ่ือเตรียมความพร้อม และสร้างการรับรู้ข้อมูลส าหรับตดัสินใจลงมือกระท าบางสิ่งในปัจจุบนั  
โดยการรับรู้นี ้หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษาในการมองเห็นผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคต หากมีความซ่ือตรงทางการศกึษา และไม่มีความซ่ือตรงทางการศกึษา แล้วหาค าตอบหรือ
วิธีการแก้ปัญหาเพ่ือกระท าในสิ่งท่ีถกูต้อง ดงัท่ีผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุม่กลา่ววา่ 
 

   “ไม่ใช่แค่มีความรู้อย่างเดียวนะคุณต้องประเมินได้ด้วยว่าท าไปแล้วมันดี
หรือไม่ดี ถูกต้องหรือไม่…ความเสียหายที่ตามมาในอนาคตมนัร้ายแรงยงัไง แล้วก็
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ท าออกมาใหม้นัถูกตอ้งซะจะไดไ้ม่มีผลเสียในอนาคต” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่
1 คนที ่6, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “เพราะฉะนัน้คนที่จะมีความซ่ือตรงอีกส่ิงหน่ึงคือจะต้องป็นคนที่มองให้รอบ 
…คือมองให้ข้ามออกไปให้ถึงอนาคต หรือถึงผลของการกระท าที่ตนเองจะท าก่อนที่
จะลงมือ” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่2, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ความไม่รู้มนัเป็นจุดเร่ิมของศกัด์ิศรีของเค้า ความไม่รู้ถึงส่ิงที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตของเค้า ชื่อเสียง วงศ์ตระกูลอะไรอย่างนี้ เค้าไม่รู้ พอไม่รู้ก็ตดัสินใจท าเร่ือง
ผิด ๆ หากฝึกให้รู้ได้ ให้คิดได้ รู้จักมองยาว ๆ มองไปถึงอนาคต ส่ิงที่จะตามมาดี
หรือไม่ดี แล้วเลือกท าให้ถูกต้อง ถ้ารู้จักคิดแบบนี้ จะพฒันาได้ ” (ผู้เข้าร่วมการ
อภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่18, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “เขาก็มีการพูดถึงเร่ืองของหลกัเกียรติยศด้วย คือเป็นการที่นกัศึกษารักษา
เกียรติยศของตนเองดว้ยครับ หมายความว่าถ้าวนันี้ตวัเด็กเขาเรียนจบมาได้ด้วยการ
ทุจริต ด้วยการที่ไม่มี academic integrity นะครับ วนัข้างหน้าเขาจะไปพูดให้
ลูกหลานของเขาฟังไดอ้ย่างไรว่าเขาเรียนจบมาได้อย่างไร เขาจะมีเกียรติมีศกัด์ิศรีใน
ตนเองและจะไปอยู่ในสงัคมได้อย่างไรถ้าในอดีตเขาเคยทจุริตมาก่อนเพือ่ให้ผ่านการ
เรียนหรือผ่านอะไรก็แล้วแต่ มนัเป็นเร่ืองของการที่ตวัเราเองต้องดีและมีศกัด์ิศรีใน
ตวัเองดว้ย” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่6, 13 มี.ค. 2560) 
 

    เม่ือพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ ท่ีมีการอภิปรายร่วมกันเก่ียวกับการเป็นผู้ มี 
ความซ่ือตรงทางการศึกษา ประเด็นหนึ่งในมิติของคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีถูกน ามากล่าวถึง  
นัน่คือ  การไมด่ดูาย ซึง่เป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือหาแนวทางในการลงมือปฏิบตัิ ด้วยการไม่
เพิกเฉยตอ่ความผิด หรือพฤติการณ์ตา่ง ๆ นัน่หมายถึง ความสามารถของนกัศึกษาในการแสดงออก
โดยไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ หรือการกระท าท่ีผิดกฎระเบียบหรือจริยธรรมอันดีด้านการศึกษา 
ด้วยการตกัเตือน ขดัขวาง แจ้งผู้ เก่ียวข้อง ดงัท่ีผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุม่กลา่ววา่ 
 

   “เราก็พยายามจะท าให้เพื่อนช่วยดูกันเอง แล้วค่อยมาบอกอาจารย์คือ
นกัศึกษาต้องไม่น่ิงเฉยต่อเร่ืองผิดที่เขาได้เห็น ต้อง action บางอย่าง ไม่ให้ความผิด
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ด าเนินต่อไป ไม่เปิดโอกาสให้คนไม่ดีได้ท าส่ิงไม่ดี ก็เลยเกิดค าว่า Do something 
ข้ึนมา ก็คือการไม่น่ิงดูดาย” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่6, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “โดยส่วนตวัคือถ้าเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นัน้ คือ ลึก ๆ ในใจมันจะมีนะ 
ความคิดนึงที่บอกว่าไม่ต้องยุ่งหรอกไม่ใช่เร่ืองของเรา…แต่ถ้าเรามองในอีกแง่หน่ึง
ว่าถ้าเราปล่อยปละละเลยไปนะคือถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ข้ึนอ่ะ ในเหตุการณ์
หลาย ๆ อย่าง เช่นถ้าไม่ใช่กระเป๋า แต่ถ้าเป็นแบบเหตุการณ์ฆ่าข่มขืน ทุจริตเอา
เปรียบคนอื่น หรือที่มนัรุนแรงในชีวิตเรานี่ ถ้าเราปล่อยปละละเลยทกุอย่างนี่ มนัจะ
เป็นความเคยชิน แล้วมนัท าให้สงัคมเราเป็นอย่างนี้อีกมนัจะท าให้เรา เราแย่ลงนะ 
มนัตอ้งท าอะไรบางอย่าง น่ิงเฉยไม่ได้” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 2 คนที่ 10, 13 
มี.ค. 2560) 
 

   “ซ่ือสตัย์นี่เป็นเร่ืองของแบบว่าตวัเราเองนี่จะไม่ท าในส่ิงที่ไม่ดีใช่ไหม แต่พอ
ซ่ือตรงมนัเหมือนกบัการที่เราต้องลกุข้ึน แอคชัน่อะไรบางอย่างเพือ่ที่จะบอกคนที่ท า
ไม่ดีด้วยว่า อย่าไปท ามันเลย ไม่ใช่โฟกัสเพียงแค่ตวัเราคนเดียว” (ผู้เข้าร่วมการ
อภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่20, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “คนแรกเป็นคนใจดีที่เวลาเห็นนกัศึกษาลอกข้อสอบเสร็จแล้วก็ไม่ตกัเตือน
ปล่อยผ่านไป อนันีก็้เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าอาจารย์เขาให้โอกาสกบันกัศึกษา แต่
ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าถูกต้อง หรือควรจะเป็นอย่างนัน้ตลอดไป ควรที่จะเตือนบ้าง 
ปล่อยเฉยไว้มนัไม่ดี มันต้องตดัสินใจลงมือยุติส่ิงไม่ดีนัน้” (ผู้เข้าร่วมการอภิปราย
กลุ่มที ่2 คนที ่4, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “การที่เราไม่น่ิงดูดาย ปล่อยให้มนัผ่านไป อย่างเพื่อนนี่ก็บอกเฮ้ยระวงัอย่า
ลอก อย่า copy อย่างนู้นอย่างนี้นี่ มนัก็เป็นส่ิงที่ดี ที่จะไม่ให้เร่ืองราวมนัปล่อยผ่าน
ไปเราก็ต้องอะไรนะ ต้องมีปากมีเสียงด้วย” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 2 คนที ่
16, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ไม่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะซ่ือสตัย์หรือซ่ือตรงมากเพียงใด แต่ถ้าเราไม่ลงมือ
ท าอะไรสกัอย่าง ไม่เคยเตือนคนอื่นเลย ไม่เคยแสดงให้เขาเห็นหรือสะท้อนให้เขารู้
ว่าจริง ๆ แล้วส่ิงที่เขาก าลังประพฤติอยู่มันไม่ดีนะ นั่นละครับมันก็จะไม่มีอะไร
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เกิดข้ึนได้ สดุท้ายแล้วก็อยากจะให้เร่ิมที่ตวัเรา พวกเราแล้วก็ขยายผลไปเร่ือยๆแล้ว
สกัวนัหน่ึงจะส าเร็จเองครับ” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 2 คนที่ 8, 13 มี.ค. 
2560) 

 
    อีกประเด็นหนึ่งท่ีถกูกล่าวถึงในการอภิปรายกลุ่มอย่างกว้างขวาง คือการไม่
แสดงพฤตกิรรมใด ๆ เม่ือต้องพบกบัสถานการณ์ทจุริตทางการศกึษา ผู้ เข้าร่วมอภิปรายให้เหตผุล
ถึงการเพิกเฉยไม่แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นความซ่ือตรงทางการศกึษาท่ีเกิดขึน้ อาจเป็นเพราะคนเรา
ไม่รู้ถึงวิธีการแสดงออกท่ีเหมาะสม ตลอดจนขาดความกล้า ท่ีต้องใช้ในการเผชิญหน้ากับแต่ละ
สถานการณ์ จากการอภิปรายกลุ่ม ความกล้า หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษาในการเผชิญหน้า
กับความกลัว ความเส่ียงจากการถูกคุกคาม หรือการถูกคดัค้าน โดยการพูดแสดงความรู้สึกท่ี
แท้จริง การแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพ และแสดงการยืนกราน (be persistent) ใน
ความถกูต้องทกุสถานการณ์ ดงัท่ีผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุม่กลา่ววา่ 
 

   “คนทจุริตเพราะเขากลวันู่น นี่ นัน่ นะครับแต่ว่าคนที่จะ maintain integrity 
คงต้องมีความกล้านะครับ เป็นคนที่กล้ายืนหยดัตวัเองอะไรอย่างนี้” (ผู้เข้าร่วมการ
อภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่12, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ตอ้งกลา้ยืนหยดัในความถูกต้องและแท้จริงของตวัเองก่อน ไม่กลวันะว่าจะ
มีปัญหาตามมา ความถูกตอ้งควรต้องมาก่อนถึงจะเรียกว่าซ่ือตรงได้” (ผู้เข้าร่วมการ
อภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่5, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “หน่ึง เค้าต้องหวัแข็งพอสมควรนะ สอง เค้าต้องกล้านะผมว่า คือเพือ่นลอก
กันหมดเลยอ่ะ แล้วชั้นจะไม่ให้ลอกอยู่คนเดียวได้ไง ผมว่าเค้าต้องกล้าหาญ
พอสมควรเลยนะ” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่1 คนที ่8, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “แต่ถ้าเราจะไม่ท านี่ เราจะกล้าพอไหมเราอาจจะเป็นแกะด า จะต้องแปลก 
ซ่ึงตรงนี้ที่จะตอบเราได้ เราต้องยึดมั่น ต้องสู้กับความกลวั ยืนยนัอย่างหนกัแน่น 
โดนมองแน่นอนแต่ต้องชดัเจนในการยึดถือความถูกต้อง” (ผู้เข้าร่วมการอภิปราย
กลุ่มที ่1 คนที ่10, 13 มี.ค. 2560) 
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   “เคยเป็นคนให้ลอก ก็อยู่ในภาวะ dilemma และก็เป็นเพือ่นรักของเราแต่ว่า
จะไม่ให้ลอกก็จะเสียเพื่อน ให้ลอกเพื่อนก็เสียแต่เราก็ต้องเด็ดขาดนะ ต้องกล้า
ยืนยนั ต้องชดัเจนว่าเราจะไม่ยอมให้เพือ่นท าส่ิงที่ไม่ดีเพือ่ตวัเขาเองและเพือ่ที่จะไม่
เอาเปรียบใคร” (ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่5, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “คนเรานี่เองอ่ะค่ะที่จะเป็นคนที่เร่ิมกระบวนการหรือการสร้างจิตส านึก เป็น
คนมีความซ่ือตรงก็ต้องท าในส่ิงที่ซ่ือตรงถูกต้องตามกฎระเบียบหรือตามคุณธรรม
จริยธรรมต่าง ๆ ให้ได้ และไม่ยอมให้ใครก็ตามท าในส่ิงที่ผิดหรือไม่ถูกต้อง ถ้าไม่
อยากให้เด็กโกงครูก็ต้องไม่โกง และไม่ยอมให้ใครโกง ต้องขัดขวาง ต้องยืนยัน 
ต้องห้ามปราม ต้องหาวิธีการอะไรก็ตามที่จะยติุสถานการณ์แบบนัน้ได้”  (ผู้เข้าร่วม
การอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่14, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “เราต้องฝึกฝนกนัตัง้แต่เด็ก ถ้าทุกคนท าไปเหมือน ๆ กันเราก็จะไม่รู้สึกว่า
เราแปลก อย่างเช่นเร่ืองลอกข้อสอบ ถ้าเรายกมือบอกอาจารย์ อาจารย์ครับเพื่อน
ลอกข้อสอบ มนัจะมีผลที่ตามมา เช่นเพื่อนไม่ชอบบ้าง และเราจะรู้สึกว่ามนัแปลก 
คือทุกคนนี่พูดแล้วจะต้องไม่รู้สึกว่าตวัเองผิดหรือแตกต่าง มนัก็จะท าให้เรารู้สึกว่า 
เราท าได้ แล้วเราก็จะอยากท าให้ได้คือว่ามันเป็นส่ิงที่ดี เราก็รู้ในใจ ว่าเราต้อง
พยายาม ต้องกล้า ต้องไม่กลวั พูดเป็น ท าเป็น ซ่ึงมนัยาก” (ผู้เข้าร่วมการอภิปราย
กลุ่มที ่2 คนที ่12, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “เหมือนระบบที่จะสร้างหรือส่งเสริม academic integrity ความซ่ือตรงใน
การเรียนอะครับ นอกจากจะต้องสอนให้นกัศึกษาไม่ทจุริตกบัการเรียนการสอบของ
ตัวเองแล้ว ยังต้องสอนหรือท ายังไงให้นักศึกษากล้า คือกล้าที่จะประกาศตัวไป
ขดัขวางการทุจริตหรือท าไม่ดีของคนอื่นเขา” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 2 คนที ่
3, 13 มี.ค. 2560) 

    ประเด็นสุดท้ายท่ีผู้ เข้าร่วมอภิปรายกล่าวถึงในมิติของคณุลกัษณะส่วนบุคคล 
ของผู้ ท่ีมีความซ่ือตรงทางการศึกษา คือ การมีความสามาถในการส่ือสารท่ีดี ซึ่ง หมายถึง 
ความสามารถของนกัศกึษาในการส่ือสารด้วยภาษาท่ีเหมาะสมเพ่ือยตุกิารกระท าผิด ได้แก่ การให้
ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมทางการศกึษาท่ีถกูต้องตามกฎระเบียบ การโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนกระท าพฤติกรรม
ทางการศกึษาท่ีถกูต้องตามกฎระเบียบหรือจริยธรรม ดงัท่ีผู้ เข้าร่วมการอภิปรายกลุม่กล่าววา่ 
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   “ต้องรู้วิธีสื่อสารด้วยนะ บางคร้ังผมว่าเค้าพูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดยงัไงถ้าจะ
ไม่ให้เพื่อนลอกหรือจะห้ามไม่ให้ใคร ๆ ลอกกัน” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 1  
คนที ่2, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “คือเราเองก็ควรที่จะต้องรู้วิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่จะตรงไปตรงมาได้
อย่างไม่เดือดร้อน เช่นรู้วิธีพดู หรือรู้ช่องทางการสื่อสารที่เราจะแจ้งได้โดยเราเองต้อง
ไม่ได้รับผลกระทบในภายหลงั” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 1 คนที่ 7, 13 มี.ค. 
2560) 
  
   “คนเราต้องอยู่ในทางสายกลางและสามารถยืดหยุ่น flexible ตามแต่ละ
สถานการณ์ มนัมีวิธีแบบบวัไม่ช ้า น ้าไม่ขุ่น บอกอย่างไรโดยไม่ต้องโกรธกนัทีหลงั” 
(ผูเ้ข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่1, 13 มี.ค. 2560) 
 

   “ไม่รู้จะท ายงัไงจะพูดยงัไง จะเตือนเพื่อนยงัไงให้เพื่อนไม่โกรธ หรือจะบอก
อาจารย์ยงัไงไม่ให้เกิดปัญหาตามมามากนกั ไม่อยากให้เกิดเร่ืองไม่ดีแต่ก็ไม่อยากมี
ปัญหา ถ้ามีวิธีการพูด หรือมีdialogue แบบที่ฝึกพูดได้น่าจะดี ” (ผู้เข้าร่วมการ
อภิปรายกลุ่มที ่2 คนที ่6, 13 มี.ค. 2560) 
  
   “ตอ้งมีวิธีการวิธีพดูหรือวิธีหา้มแบบไม่ให้เสียเพือ่น ไม่ให้โกรธกนั และไม่ให้
ผิดระเบียบด้วย ถึงจะท าให้ดีได้” (ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มที่ 2 คนที่ 23, 13 มี.ค. 
2560) 
 

    จากการอภิปรายกลุ่มสรุปได้ว่า ความซ่ือตรงทางการศึกษาอาจบ่มเพาะได้
โดยผ่านกระบวนการจดัการด้านการศึกษา การอบรมให้ความรู้ และการพฒันาคณุลกัษณะของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ตามแนวทางท่ีถูกต้อง คุณค่าของกระบวนการเหล่านีม้ิใช่แค่การแก้ปัญหา  
ในเร่ืองการทจุริตทางการศกึษาแต่เพียงอย่างเดียว แตป่ระเด็นหลกัคือการเสริมสร้างแนวคิดเร่ือง
ความซ่ือตรงทางการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาค่านิยมและ
คุณลักษณะท่ีส าคัญของบุคคลในการเป็นผู้ มีความซ่ือตรง ซึ่งการบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ของ  
ความซ่ือตรงเหล่านีจ้ะงอกงามและเติบโต แผ่ขยายจากความซ่ือตรงทางการศึกษา ไปสู่การเป็น  
ผู้ มีความซ่ือตรงในบริบทอ่ืนของการด าเนินชีวิตตอ่ไป 
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ตอนที่  2 การวิเคราะห์องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
  2.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาองค์ประกอบความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
   ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของนกัศกึษาระดับปริญญาตรี โดยการหา
จ านวนและร้อยละ ดงัตาราง 7 
 
ตาราง 7 ข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี   (n=644) 
 

ข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย 289 44.90 
หญิง 321 49.80 
เพศทางเลือก 34 5.30 
รวม 644 100.00 
2. ชัน้ปี   
ชัน้ปีท่ี 1 168 26.10 
ชัน้ปีท่ี 2 175 27.20 
ชัน้ปีท่ี 3 165 25.60 
ชัน้ปีท่ี 4 136 21.10 
รวม 644 100.00 
3. เกรดเฉล่ีย   
ยงัไมมี่เกรดเฉล่ีย 168 26.10 
เกรดเฉล่ียต ่ากวา่ 2.00 22 3.40 
เกรดเฉล่ีย 2.00-2.99 267 41.50 
เกรดเฉล่ีย 3.00-4.00 187 29.00 
 รวม 644 100.00 
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   จากตาราง 7 ข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี พบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 49.80 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.90 และเพศทางเลือก 
คิดเป็นร้อยละ  5.30 โดยนกัศกึษาส่วนใหญ่อยู่ชัน้ปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ  27.20 รองลงมาคือ ชัน้ปีท่ี 1 
คิดเป็นร้อยละ 26.10 ชัน้ปีท่ี  3 คิดเป็นร้อยละ 25.60 และชัน้ปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ  21.10 และ
นกัศกึษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ีย 2.00 - 2.99 คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมาคือเกรดเฉล่ีย 3.00 – 
4.00 คิดเป็นร้อยละ 29.00 ยงัไม่มีเกรดเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 26.10 และเกรดเฉล่ียต ่ากว่า 2.00 
คดิเป็นร้อยละ 3.40 ตามล าดบั 
  2.2 คา่สถิติพืน้ฐานขององค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 
   ผู้วิจยัได้น าองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
มาท าการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพ่ือน ามาเป็นสถิติพืน้ฐานใน
การศึกษาองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ดงัตาราง 8 
 
ตาราง 8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  (n=644) 
 

ความซ่ือตรงทางการศกึษา M SD ระดบั 
คา่นิยมทางศีลธรรม 2.25 0.44 ปานกลาง 
จริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ 2.23 0.54 ปานกลาง 
หิริโอตปัปะ 2.26 0.54 ปานกลาง 
คา่นิยมทางสงัคม 2.22 0.35 ปานกลาง 
การปฏิบตัติามระเบียบ 2.20 0.48 ปานกลาง 
การยดึมัน่ในความถกูต้อง 2.13 0.46 ปานกลาง 
ความรับผิดชอบ 2.19 0.46 ปานกลาง 
จิตส านกึท่ีดี 2.36 0.53 ปานกลาง 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

ความซ่ือตรงทางการศกึษา M SD ระดบั 
คณุลกัษณะสว่นบคุคล 2.16 0.38 ปานกลาง 
การพึง่ตนเอง 2.21 0.60 ปานกลาง 
ความภาคภมูิใจในตนเอง 2.11 0.51 ปานกลาง 
การหยัง่รู้ถึงถึงผลในอนาคต 2.05 0.57 ปานกลาง 
การไมด่ดูาย 2.25 0.46 ปานกลาง 
ความกล้า 2.24 0.51 ปานกลาง 
การส่ือสารท่ีดี 2.13 0.47 ปานกลาง 
ความซ่ือตรงทางการศกึษาโดยภาพรวม 2.21 0.35 ปานกลาง 

 
   จากตาราง 8 พบว่า นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีมีคา่เฉล่ียความซ่ือตรงทางการศกึษา
โดยรวมเท่ากับ 2.21 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 อยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า นักศึกษามีค่านิยมทางศีลธรรมสูงสุด (M=2.25 SD=0.44) รองลงมาคือ 
คา่นิยมทางสงัคม (M=2.22 SD=0.35) และคณุลกัษณะส่วนบุคคล (M=2.16 SD=0.38) ตามล าดบั 
และสามารถพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบได้ดงันี ้
   ค่านิยมทางศีลธรรม มีตัว ชี ว้ ัดจ านวน 2 ตัว  ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.23 - 2.2 
โดยหิริโอตัปปะ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (M=2.26 SD=0.54) รองลงมาคือจริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์  
(M=2.23 SD=0.54) 
   ค่านิยมทางสังคม  มีตัว ชี ว้ัดจ านวน 4 ตวั ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.13 – 2.36  
โดยจิตส านึกท่ีดี มีค่าเฉล่ียสงูสดุ (M=2.36 SD=0.53) รองลงมาคือ การปฏิบตัิตามระเบียบ(M=2.20 
SD=0.48) ความรับผิดชอบ (M=2.19 SD=0.46) ส่วนการยึดมั่นในความถูกต้องมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
(M=2.13 SD=0.46) ตามล าดบั 
   คณุลกัษณะส่วนบุคคล มีตวัชีว้ดัจ านวน 6 ตวั ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.05 – 2.25  
โดยการไม่ดดูาย มีค่าเฉล่ียสูงสดุ (M=2.25 SD=0.46) รองลงมาคือ ความกล้า (M=2.24 SD=0.51) 
การพึ่งตนเอง (M=2.21 SD=0.60) การส่ือสารท่ีดี (M=2.13 SD=0.47) ความภาคภูมิใจในตนเอง
(M=2.11 SD=0.51) สว่นการหยัง่รู้ถึงถึงผลในอนาคตมีคา่เฉล่ียต ่าสดุ (M=2.05 SD=0.57) ตามล าดบั 



 
 

 

 
 

151 

ตา
รา
ง 9

 ค
า่ส
มัป

ระ
สิท
ธ์ิส
หส
มัพ

นัธ์
คว
าม
ซ่ือ
ตร
งท
าง
กา
รศ
กึษ

าข
อง
นกั
ศกึ
ษา
ระ
ดบั
ปริ
ญ
ญ
าต
รี  

 (n
=6

44
) 

 ตวั
ชีว้
ดั 

HO
N 

HI
R 

FT
R 

CO
Y 

RE
S 

CO
N 

IN
D 

SE
E 

FO
R 

DS
T 

CO
U 

CO
M 

HO
N 

1.0
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
HI

R 
0.3

6*
* 

1.0
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FT
R 

0.4
2*

* 
0.3

9*
* 

1.0
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
CO

Y 
0.4

0*
* 

0.2
6*

* 
0.3

4*
* 

1.0
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

RE
S 

0.4
6*

* 
0.3

9*
* 

0.4
2*

* 
0.4

0*
* 

1.0
0 

 
 

 
 

 
 

 
CO

N 
0.3

6*
* 

0.3
2*

* 
0.3

4*
* 

0.2
6*

* 
0.3

8*
* 

1.0
0 

 
 

 
 

 
 

IN
D 

0.5
2*

* 
0.3

8*
* 

0.4
4*

* 
0.4

3*
* 

0.4
7*

* 
0.3

2*
* 

1.0
0 

 
 

 
 

 
SE

E 
0.5

0*
* 

0.3
7*

* 
0.4

5*
* 

0.4
5*

* 
0.5

1*
* 

0.3
1*

* 
0.5

4*
* 

1.0
0 

 
 

 
 

FO
R 

0.4
6*

* 
0.3

3*
* 

0.3
9*

* 
0.3

5*
* 

0.4
8*

* 
0.2

1*
* 

0.5
3*

* 
0.5

1*
* 

1.0
0 

 
 

 
DS

T 
0.3

2*
* 

0.2
5*

* 
0.2

9*
* 

0.2
3*

* 
0.3

4*
* 

0.3
2*

* 
0.3

4*
* 

0.3
3*

* 
0.3

5*
* 

1.0
0 

 
 

CO
U 

0.5
2*

* 
0.3

8*
* 

0.4
7*

* 
0.4

5*
* 

0.5
2*

* 
0.3

7*
* 

0.5
5*

* 
0.5

1*
* 

0.4
7*

* 
0.3

6*
* 

1.0
0 

 
CO

M 
0.4

6*
* 

0.3
3*

* 
0.3

6*
* 

0.3
1*

* 
0.4

5*
* 

0.3
2*

* 
0.5

0*
* 

0.4
5*

* 
0.4

6*
* 

0.3
0*

* 
0.4

7*
* 

1.0
0 

 
**p

<.
01

 



 152 
 

 

   จากตาราง 9 พบว่า คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของความซ่ือตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.21 – 0.55 โดยตวัชีว้ดั 
ทกุคูมี่ความสมัพนัธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยการพึ่งตนเอง (IND) 
กบัความกล้า (COU) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูสุดเท่ากบั 0.55 ส่วนจิตส านึกท่ีดี (CON) กับ
การหยั่งรู้ถึงผลในอนาคต (FOR) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต ่าสุดเท่ากับ 0.21 และสามารถ
พิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เป็นรายองค์ประกอบได้ดงันี ้
    องค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม โดยจริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์ (HON) 
กบั  หิริโอตปัปะ (HIR) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เทา่กบั 0.36 
    องค์ประกอบคา่นิยมทางสงัคม มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.26 
- 0.42 โดยการปฏิบตัิตามระเบียบ (FTR) กบัความรับผิดชอบ (RES) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
สงูสดุเทา่กบั 0.42 สว่นการยดึมัน่ในความถกูต้อง (COY) กบัจิตส านึกท่ีดี (CON) มีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ต ่าสดุเทา่กบั 0.26 
    องค์ประกอบคณุลกัษณะส่วนบคุคล มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง 
0.30 – 0.55 โดยตวัชีว้ดัการพึ่งตนเอง (IND) กับความกล้า (COU) มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
สงูสดุเทา่กบั 0.55 สว่นการไม่ดดูาย (DST) กบัการส่ือสารท่ีดี (COM) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ต ่าสดุเทา่กบั 0.30  
  2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีรายละเอียดดงันี ้
   2.3.1 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของตวัชีว้ดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
    การวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการตรวจสอบเมทริกซ์เอกลกัษณ์ของ 
ตวัชีว้ดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยใช้สถิติทดสอบของบาร์ทเลท 
(Bartlett’s Test) และหาค่าความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยรวม (Measure of 
Sampling Adequacy: MSA) เพ่ือท าการตรวจสอบความสมัพันธ์กันระหว่างตวัชีว้ดั และเพ่ือ
น ามาใช้ในการวเิคราะห์องค์ประกอบตอ่ไป ดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของตวัชีว้ดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี  (n=644) 
 

การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 𝒙𝟐 KMO df p 

Bartlett’s Test 2755.31 0.94 66 .00 

คา่พิสยัความเพียงพอของกลุม่การเลือกกลุม่ตวัอยา่งโดยรวม (MSA) มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.91-0.95 

 
    จากตาราง 10 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น พบว่า ตวัชีว้ัดความซ่ือตรง
ทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีไมเ่ป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ ซึ่งมีความสมัพนัธ์กนัเพียง

พอท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test: 𝑥2=2755.31 df=66 
p=.00) เม่ือพิจารณารายตวัชีว้ัด พบว่า ไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) เท่ากับ 0.94 และมีค่า
พิสัยความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยรวม (MSA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.91-0.95 
แสดงวา่ ตวัชีว้ดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีมีความสมัพนัธ์กนัเพียง
พอท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัตอ่ไปได้ 
   2.3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
    ผู้วิจยัได้น าองค์ประกอบและตวัชีว้ดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรีมาท าการทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบอันดับสอง  (Second Order) พบว่า โมเดลการวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ ผู้ วิจัยจึงด าเนินการปรับ
โมเดลใหม ่ด้วยการลากเส้นความสมัพนัธ์ระหว่างความคลาดเคล่ือนขององค์ประกอบ จนข้อมลูมี
ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงัตาราง 11  
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ตาราง 11 คา่ดชันีความความสอดคล้องและดชันีเปรียบเทียบของโมเดลการวดัความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  (n=644) 
 

ดชันี เกณฑ์ คา่สถิตใินโมเดล 

𝑥2 
 

ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

หรือสดัสว่น 𝑥2 / df ไมเ่กิน 2.00 
𝑥2 =62.69 df=48 p=.07 

62.69/48=1.30 
GFI มากกวา่ 0.95 0.98 

AGFI มากกวา่ 0.95 0.97 
CFI มากกวา่ 0.95 1.00 

RMSEA น้อยกวา่ 0.05 0.02 
SRMR น้อยกวา่ 0.05 0.02 

  
  จากตาราง 11 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวดัความซ่ือตรง
ทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ในดชันีกลุ่มสมับูรณ์ พบว่า 

คา่ไค-สแควร์ ( 𝑥2) เท่ากบั 62.69 df=48, p=.07, คา่ GFI=0.98, คา่ AGFI=0.97, คา่ RMSEA=0.02, 
คา่ SRMR=0.02 ส่วนในดชันีกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ค่า CFI=1.00 เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ความ
สอดคล้อง พบว่า ค่าไค-สแควร์ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และดชันีอ่ืน ๆ ยงัชีใ้ห้เห็นว่า โมเดลการวดั
ความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
ซึง่แสดงให้เห็นว่าโมเดลท่ีสร้างขึน้สามารถน ามาอธิบายความซ่ือตรงทางการ ศกึษาของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรีได้ โดยความซ่ือตรงทางการศกึษา มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วยตวัชีว้ดั
จ านวน 12 ตวัชีว้ดั ดงัตาราง 12   
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ตาราง 12 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของโมเดลการวดัความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  (n=644) 
 

องค์ประกอบ คา่น า้หนกัองค์ประกอบ CR 
 b SE t FS β  
คา่นิยมทางศีลธรรม 0.70 0.04 19.07** - 0.98 0.96 
คา่นิยมทางสงัคม 0.62 0.04 16.24** - 0.99 0.99 
คณุลกัษณะสว่นบคุคล 0.72 0.04 19.73** - 0.97 0.94 
ตวัชีว้ดั       
จริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ 1.00 - - 0.13 0.71 0.50 
หิริโอตปัปะ 0.79 0.06 13.68** 0.09 0.59 0.35 
การปฏิบตัติามระเบียบ 1.00 - - 0.08 0.62 0.39 
การยดึมัน่ในความถกูต้อง 0.90 0.07 12.07** 0.05 0.56 0.31 
ความรับผิดชอบ 1.13 0.08 14.58** 0.10 0.71 0.50 
จิตส านกึท่ีดี 0.82 0.07 11.11** 0.06 0.51 0.26 
การพึง่ตนเอง 1.00 - - 0.13 0.74 0.55 
ความภาคภมูิใจในตนเอง 0.97 0.05 17.73** 0.11 0.72 0.51 
การหยัง่รู้ถึงถึงผลในอนาคต 0.93 0.06 16.85** 0.13 0.69 0.48 
การไมด่ดูาย 0.64 0.06 11.56** 0.04 0.48 0.23 
ความกล้า 1.01 0.06 18.31** 0.14 0.75 0.56 
การส่ือสารท่ีดี 0.87 0.05 15.93** 0.09 0.65 0.42 

 
**p<.01 

 
    จากตาราง 12 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของโมเดลการ
วดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน
อยู่ระหว่าง 0.97-0.99 โดยความซ่ือตรงทางการศกึษาทกุองค์ประกอบและทกุตวัชีว้ดั มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยคา่นิยมทางสงัคม มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 0.99      
มีความแปรผันร่วมกับความซ่ือตรงทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 99) รองลงมาคือ 
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คา่นิยมทางศีลธรรม และคณุลกัษณะส่วนบคุคล มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.98 
และ 0.97 มีความแปรผนัร่วมกบัความซ่ือตรงทางการศกึษาอยู่ในระดบัมาก (ร้อยละ 96 และ 94) 
ตามล าดบั และสามารถพิจารณาเป็นรายตวัชีว้ดัได้ดงันี ้
     คา่นิยมทางศีลธรรม มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.59 
– 0.71 โดยตวัชีว้ดัจริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.71  
มีความแปรผันร่วมกับค่านิยมทางศีลธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 50) ส่วนหิริโอตปัปะ  
มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.59 มีความแปรผนัร่วมกบัคา่นิยมทางศีลธรรมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 35) 
     คา่นิยมทางสงัคม มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.51 – 
0.71 โดยตวัชีว้ดัความรับผิดชอบ มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.71 มีความ
แปรผนัร่วมกับค่านิยมทางสงัคมอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 50) รองลงมาคือ การปฏิบตัิตาม
ระเบียบ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.62 มีความแปรผนัร่วมกบัคา่นิยมทางสงัคม
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 39) การยึดมัน่ในความถกูต้อง มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน
เทา่กบั 0.56 มีความแปรผนัร่วมกบัคา่นิยมทางสงัคมอยู่ในระดบัต ่า (ร้อยละ 31) และจิตส านึกท่ีดี 
มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานต ่าสดุเท่ากบั 0.51 มีความแปรผนัร่วมกบัคา่นิยมทางสงัคมอยู่
ในระดบัต ่า (ร้อยละ26) ตามล าดบั 
     คณุลกัษณะส่วนบุคคล มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
0.48 – 0.75 โดยตวัชีว้ดัความกล้า มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 0.75 มีความ
แปรผันร่วมกับคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง ( ร้อยละ  56) รองลงมาคือ  
การพึง่ตนเอง ความภาคภมูิใจในตนเอง การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต และการส่ือสารท่ีดี มีคา่น า้หนกั
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.74 0.72 0.69 และ 0.65 มีความแปรผนัร่วมกบัคณุลกัษณะส่วน
บุคคลอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 55 51 48 และ 42) ส่วนการไม่ดูดาย มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบมาตรฐานต ่าสุดเท่ากับ 0.48 มีความแปรผันร่วมกับคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ใน
ระดบัต ่า (ร้อยละ 23.00) ตามล าดบั 
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𝑥2=62.69 df=48 p=.07 GFI=0.98 AGFI=0.97 CFI=1.00 RMSEA=0.02 SRMR=0.02 

ภาพประกอบ 8 โมเดลการวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 

     
 
 

ความซ่ือตรง
ทางการศกึษา 

คา่นิยมทางศีลธรรม 

คา่นิยมทางสงัคม 

คณุลกัษณะ 
สว่นบคุคล 

จริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ 

หิริโอตปัปะ 

การปฏิบตัิตามระเบียบ 

การยึดมัน่ในความถกูต้อง 

ความรับผิดชอบ 

จิตส านกึท่ีดี 

การพึง่ตนเอง 

ความภาคภมูิใจในตนเอง 

การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต 

การไมด่ดูาย 

ความกล้า 

การส่ือสารท่ีดี 

0.98 

0.99 

0.97 

0.71 

0.59 

0.62 

0.56 
0.71 

0.51 

0.74 

0.72 

0.69 
0.48 

0.75 

0.65 
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ตอนที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  3.1 การน าเสนอขัน้ตอนการพฒันาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความ
ซ่ือตรงทางการศกึษา ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  ในตอนนีผู้้ วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยน ากรอบแนวคิดในการศึกษาองค์ประกอบความ
ซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่ม มาใช้เป็นกรอบใน
การเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา ส าหรับโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม ผู้วิจยัได้น าแนวคิดกลุ่ม
ฝึกอบรม (Training Group) ตามแนวคิดของเนลสนั-โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, pp. 260-271)     
มีรายละเอียดและขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้ 
   1. ขัน้ตอนการฝึกอบรม (Stage of Training Group) ขัน้ตอนของโปรแกรมกลุ่ม
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบด้วย  
3 ขัน้ตอน ดงันี ้
    1.1 ขัน้การเ ร่ิมต้นหรือขัน้น า  (Stage of Training Group) ขัน้เร่ิมต้นการ
ฝึกอบรม เม่ือมีการพบกนัครัง้แรกระหว่างผู้น ากลุ่มกับสมาชิก และสมาชิกกับสมาชิกด้วยกันเอง
ทัง้ในการพบกันของการเข้ากลุ่มครัง้แรก หรือในทุกการเร่ิมต้นของการเข้ากลุ่มในแต่ละครัง้  
เป็นขัน้ตอนของกาสร้างสมัพนัธภาพ (Relationship) สร้างความคุ้นเคยซึ่งกนัและกนั และการรับรู้
ถึงบทบาทหน้าของตนท่ีมีต่อกลุ่ม (Orientation) โดยผู้ น ากลุ่มจะใช้ทักษะการเอือ้อ านวย 
(Facilitation Skill) เพ่ือช่วยให้กระบวนการเร่ิมต้นการฝึกอบรมประสบความส าเร็จ ท าให้สมาชิก
กลุม่ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ี เข้าใจเป้าหมายของกลุ่ม และสามารถก าหนดเป้าหมายส่วนบคุคล  
(Setting of Personal) ได้ ตลอดจนการทบทวนเนือ้หาในการฝึกอบรมครัง้ท่ีผ่านมา 
    1.2 ขัน้ด าเนินการ (The Working Stage) ในขัน้ตอนนีส้มาชิกจะได้เรียนรู้ถึง
วิธีการ แนวทางหรือประเด็นท่ีหลากหลาย และมีส่วนร่วมในการแบง่ปัน ช่วยเหลือ ส่งเสริมซึ่งกัน
และกัน สมาชิกจะมีปฏิสมัพนัธ์กนัภายในกลุ่ม ผู้น ากลุ่มจะใช้ทกัษะการเอือ้อ านวย (Facilitation 
Skill) เพ่ือช่วยให้สมาชิกได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกนัและกนั ให้ความส าคญักบัรูปแบบของปฏิสมัพนัธ์
และทศันคตขิองสมาชิกกลุม่ท่ีมีตอ่คนอ่ืนๆหรือตอ่ผู้น ากลุม่ ซึง่สมาชิกกลุ่มจะได้เรียนรู้ผ่านสมาชิก
คนอ่ืนๆจากการพูดคุยและการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ของผู้น ากลุ่ม เช่น    
การสอน (Coaching) การบรรยาย (Lectures) การให้ข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) การฝึกซ้อม
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พฤติกรรม (Rehearsal) การใช้เกม (Game) และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้การฝึกอบรมบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
    1.3 ขัน้ยตุิ (Ending Stage) เ ป็นขัน้ตอนท่ีให้ความส าคัญกบัการยตุิกลุ่ม                  
ฝึกอบรม สมาชิกจะแบง่ปัน เช่ือมโยง (Transfer) และรักษา (Maintenance) ความรู้ท่ีได้รับจาก
การเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษานอก
กลุม่ฝึกอบรม ในขัน้ตอนนีส้มาชิกจะแลกเปล่ียนและแบง่ปันกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ รวมถึงแนวทางท่ี
จะใช้ในการเปล่ียนแปลง และร่วมกันวางแผนเพ่ือน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตด้าน
การศึกษา ในขัน้ตอนนีผู้้น ากลุ่มจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้จดัการกบัความวิตกกงัวลต่าง  ๆ ท่ีมีอยู่
ของกลุ่ม และให้ความส าคญักับการวางแนวทางหรือรากฐานความรู้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
สมาชิกจะสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้จริง และสามารถเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา
ของตนเองได้อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้แผ่ขยายความรู้ออกไปยงัภายนอกกลุ่มเพ่ือให้เกิดประโยชน์
และคณุคา่ทางด้านการศกึษาตอ่ไป 
   2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมและจ านวนครัง้ของการฝึกอบรม (Length of Group 
and Duration of Session) โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีมีระยะเวลาในการฝึก 14 ครัง้ และในกลุ่มฝึกอบรมแตล่ะครัง้ใช้เวลา  
1 ชัว่โมง 30 นาที ถึง 2 ชัว่โมง 
   3. เนือ้หาและวิธีการในการด าเนินกลุ่มฝึกอบรม (Training Method and Materials) 
เนือ้หาและวิธีการท่ีจะใช้ในการด าเนินโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม ต้องมีความสอดคล้องกับความ
ซ่ือตรงทางการศกึษาท่ีต้องการเสริมสร้างคณุลกัษณะด้านตา่ง ๆ ให้กบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ส าหรับเทคนิควิธีการฝึกอบรม ผู้ วิจัยเลือกใช้เทคนิควิธีการท่ีมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับ
เนือ้หา สภาพของกลุ่ม และวตัถุประสงค์ของกลุ่มฝึกอบรม ซึ่งการด าเนินกลุ่มฝึกอบรมในแต่ละ
ครัง้ ผู้ วิจัยได้บูรณาการแนวคิดวิธีการด าเนินกลุ่มฝึกอบรม ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิค 
การให้ค าปรึกษา ท่ีแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะส าคญัขององค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษา 
ทัง้ทางด้านความคิด ทศันคติ และพฤติกรรม มาประยุกต์ใช้ในโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมแต่ละครัง้  
มีรายละเอียดดงันี ้
    ครัง้ที่ 1 การปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ   
     ในการปฐมนิเทศ กลุ่มฝึกอบรมครัง้แรก มีจดุมุ่งหมายเพ่ือสร้างสมัพนัธภาพ 
ความไว้วางใจ และความคุ้ นเคยระหว่างผู้ น ากลุ่มกับสมาชิกกลุ่ม ผู้ วิจัยใช้แนวทางในการ
ปฐมนิเทศกลุ่มของคอเรย์ (Corey, 2008, as cited in Shulman, 2011, pp. 61-62) เพ่ือเป็นการก าหนด
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โครงสร้างของกลุ่ม สร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึน้ในกลุ่ม และให้สมาชิกได้ค้นหาความต้องการและ
ความคาดหวังของตนจากการเข้าร่วมกลุ่ม ชีแ้จงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกลุ่ม
ฝึกอบรม เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจในกฎ กติกา และข้อตกลงในการเก็บรักษาความลบัของกลุ่ม การมี
ความจริงใจ และการวิจารณ์หรือให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตน
ขณะอยูร่่วมกนัในกลุ่มฝึกอบรม โดยผู้วิจยับรูณาการแนวคดิทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคล
เป็นศนูย์กลาง (Person-Centered Counseling Theory) ได้แก่ การยอมรับอย่างไม่มี เ ง่ือนไข  
(Unconditional Positive Regard and Acceptance) การฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) การเปิดเผย
ตนเอง (Self-disclosure) เพ่ือมุง่หวงัให้ผู้ เข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรมเกิดความคุ้นเคย มีความเข้าใจและ
ความไว้วางใจ ให้การยอมรับซึง่กนัและกนั  
     นอกจากนีผู้้วิจยัยงัใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ เทคนิค
การเร่ิมต้นกลุม่พฒันาจากแนวคิดของทอมป์สนั (Thompson, 1996, p. 48) กิจกรรมอตัชีวประวตั ิ
1 นาที (One-minute Autobiography) เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพและความคุ้นเคยกนัระหว่างสมาชิก
กบัสมาชิก ใช้การบรรยาย (Lecture) เ ก่ียวกับความซื่อตรงทางการศึกษาของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี และทฤษฎีระดบัขัน้พฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก และใช้เทคนิคการระดมสมอง 
(Brainstorming) “Superhero” ท่ีพฒันาจากแนวคิดของทอมป์สนั (Thompson, 1996, p. 106) 
    ครัง้ท่ี 2 จริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์  
     การเสริมสร้างจริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ มีจดุมุ่งหมายเพ่ือมุ่งเสริมสร้างให้
สมาชิกกลุม่มีพฤตกิรรมในด้านการเรียนการสอบท่ีถกูต้อง เหมาะสม ดีงาม ตรงตามสถานการณ์ท่ี
เป็นจริง ตรงไปตรงมาทัง้ค าพูดและการกระท า ทัง้ต่อตนเองและต่อผู้ อ่ืน เน่ืองจากต้องการให้
สมาชิกกลุ่มเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ท่ีถูกต้องและขจัดพฤติกรรมเก่าท่ีเป็นปัญหา มีความคิด
สมเหตุสมผลและวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างระมัดระวัง  ผู้ วิจัยจึงประยุกต์ใช้เทคนิคของกลุ่ม
ฝึกอบรมบูรณาการร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral 
Counseling Theory) ได้แก่ เทคนิคการหยุดยัง้พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม (Stopping Inappropriate 
Behavior) ด้วยการพดูกบัตนเองในทางบวก (Positive self-talk) ท่ีพฒันามาจากแนวคิดของ ทอมป์สนั 
(Thompson, 1996, pp. 121-122) และเทคนิคการเสริมแรงทางบวก (Reinforcement) จากแนวคิด
ท่ีว่าพฤติกรรมท่ีเหมาะสมหากได้รับการฝึกฝนร่วมกับการเสริมแรง จะช่วยให้พฤติกรรมนัน้มี  
ความคงทนถาวรและช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีความมัน่ใจในการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นความซ่ือสตัย์
มากขึน้ ซึง่เป็นไปตามหลกัการเรียนรู้แบบลงมือกระท า  
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     นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ เทคนิค
การสอน (Teaching) เทคนิคการให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) และแบบบนัทกึสถานการณ์ 
    ครัง้ท่ี 3 หริิโอตัปปะ  
     การเสริมสร้างหิริโอตปัปะ มีจดุมุ่งหมายเพ่ือมุ่งเสริมสร้างให้สมาชิกกลุ่ม
เกิดการตระหนกัรู้และแสดงพฤตกิรรมท่ีบง่บอกถึงความละอายและเกรงกลวัตอ่ผลของการกระท า
ผิด เน่ืองจากต้องการให้สมาชิกกลุ่มได้เสริมสร้างทศันคติท่ีมีตอ่หิริโอตปัปะ ด้วยการส ารวจตนเอง 
มองตนเองได้ตามความเป็นจริง จนเข้าใจ ยอมรับ และสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้           
ผู้ วิจัยจึงประยุกต์ใช้เทคนิคของกลุ่มฝึกอบรมบูรณาการร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง (Person-Centered Counseling Theory) ด้วยแนวคิดท่ีว่า บคุคลมี
ทรัพยากรท่ีมีคณุคา่อยู่ในตนเอง และสามารถพฒันาความเจริญงอกงามในตนเองได้อย่างแท้จริง
เม่ืออยูภ่ายใต้บรรยากาศของการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกนัและกนั โดยการใช้เทคนิคการฟังอย่าง
ใส่ใจ (Active Listening) เทคนิคการใช้ค าถามท่ีมีประสิทธิภาพ (Questioning) และเทคนิคการ
สรุป (Summarizing) 
     นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การระดม
สมอง (Brainstorming) การจินตนาการด้านอารมณ์และเหตผุล (Rational Emotive Imagery: REI) 
(Corey,  2012, p. 379;Thompson, 1996, p. 115) การใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) และการ
ประเมินตนเองโดยการใช้แบบวิเคราะห์ตนเองด้านหิริโอตัปปะท่ีพัฒนาแนวคิดจากแบบวัด  
หิริโอตปัปะของ ธานี กลิ่นเกษร (2537, น. 103-108) 
    ครัง้ท่ี 4 การปฏิบัตติามระเบียบ  
     การเสริมสร้างการปฏิบตัิตามระเบียบ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกเห็น
ความส าคญัและปฎิบตัิตนได้ตามกฎระเบียบและข้อตกลงของมหาวิทยาลยั เน่ืองจากต้องการให้
สมาชิกกลุม่ได้เสริมสร้างความคิดและทศันคติท่ีมีตอ่การปฏิบตัิตามระเบียบได้อย่างสมเหตสุมผล 
จนสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม ผู้ วิจัยจึงประยุกต์ใช้เทคนิคของกลุ่ม
ฝึกอบรมบูรณาการร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Counseling Theory) ของอลัเบิร์ต เอลลิส (Albert Ellis) 
(Corey, 2012, pp. 378-379) ท่ีมีแนวคดิวา่พฤตกิรรมของบคุคลเป็นผลมาจากความคิด ถ้าบคุคล
สามารถเปล่ียนแปลงความคิดความเช่ือให้สมเหตุสมผลได้ พฤติกรรมและอารมณ์ก็จะ
เปล่ียนแปลงไป โดยการใช้เทคนิคการโต้แย้งความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล (Disputation of 
Beliefs) เทคนิคการสอน (Teaching) และเทคนิคการเสริมแรง (Reinforcement) 
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     นอกจากนีผู้้ วิจัยยังใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การตัง้
ค าถาม (Questioning) การใช้เกม (Game) “การประมลูคา่นิยม” ท่ีพฒันาแนวคิดจาก ทอมป์สนั 
และ พ็อพเพ่น (Thompson & Poppen, 1979, as cited in ชชูยั สมิทธิไกร, 2528, น. 21-23)  และการ
ใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
    ครัง้ท่ี 5 การยดึม่ันในความถูกต้อง  
     การเสริมสร้างการยดึมัน่ในความถกูต้อง มีจดุมุง่หมายเพ่ือให้สมาชิกเห็น
ความส าคญัและแสดงออกอย่างเปิดเผยถึงความตัง้ใจในการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นความซ่ือตรง
ทางการศึกษา เน่ืองจากต้องการให้สมาชิกกลุ่มได้เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง เข้าใจใน
ศกัยภาพของตนและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจของตนเอง  
ผู้วิจยัจงึประยกุต์ใช้เทคนิคของกลุม่ฝึกอบรมบรูณาการร่วมกบัแนวคดิทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
ภวนิยม (Existential Counseling Theory) ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้เพ่ือตระหนกัรู้และค้นหาความหมาย
ของชีวิต กล้าเลือกและมีอิสระในการตดัสินใจ มีความรับผิดชอบในผลของการตดัสินใจนัน้เพ่ือ
พฒันาความเป็นตนเองอย่างแท้จริง (Corey, 2012, p. 235) โดยการใช้เทคนิคการตัง้ค าถาม 
(Questioning) การตีความ (Interpretation) และ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหา (Solution-Focused Brief Therapy) ได้แก่ การใช้ค าถามปาฏิหารย์ (The Miracle 
Question) 
     นอกจากนีผู้้วิจยัยงัใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ กิจกรรม  
“สิ่ งส าคัญท่ีสุดในชีวิต” ท่ีพัฒนาแนวคิดจาก วชัรี ธุวธรรม (2525, อ้างถึงใน ชชูยั สมิทธิไกร, 
2528, น. 20) และสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
    ครัง้ท่ี 6 ความรับผิดชอบ  
     การพฒันาด้านความรับผิดชอบ มีจดุมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกเกิด
ความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการศึกษา โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงให้
ความเคารพตอ่กฎระเบียบทางการศกึษาและยอมรับในผลการการท าของตน เน่ืองจากต้องการให้
สมาชิกกลุ่มได้เสริมสร้างความรับผิดชอบ มีทกัษะในการคิดแก้ไขปัญหาด้วยการพิจารณาความ
จริง และประเมินสิ่งถกูผิด เพ่ือน าไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ผู้วิจยัจึงประยกุต์ใช้เทคนิคของ
กลุ่มฝึกอบรมบูรณาการร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality 
Counseling Theory) ของวิลเล่ียม กลาสเซอร์ (Corey, 2012, pp. 394-395) ท่ีให้ความส าคญักบั
การแสดงออกในปัจจบุนัมากกว่าเร่ืองราวในอดีต มุ่งเน้นท่ีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาและ
เผชิญกับความต้องการท่ีมีอยู่จริง ด้วยการสร้างทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพและใช้การควบคุม
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ตนเองในสิ่งท่ีต้องการจะกระท า โดยใช้เทคนิค WDEP System ประกอบด้วย W = Wants คือ
ความต้องการ D = Doing and Direction คือ แนวทางและการปฏิบตัิ E = Self-Evaluation คือ 
การประเมินตนเอง และ P = Planning คือ การวางแผน 
     นอกจากนีผู้้วิจยัยงัใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การประเมิน
ตนเอง (Evaluating) ด้วยแบบประเมินตนเองด้านการศึกษา ท่ีพฒันาจาก สเุทพ ธรรมะตระกูล 
(2558, น. 321-322) การสอน (Teaching) และการเสริมแรงทางบวก (Reinforcement) 
    ครัง้ท่ี 7 จิตส านึกที่ดี  
     การพฒันาด้านจิตส านึกท่ีดี มีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกตระหนกัถึงการ
มีจิตส านกึท่ีดี จนสามารถแสดงพฤติกรรมด้านการศกึษาท่ีถกูต้องและเห็นคณุคา่ของความส าเร็จ
จากการกระท าในสิ่งท่ีเป็นความซ่ือตรงทางการศึกษา เน่ืองจากต้องการให้สมาชิกกลุ่มได้
เสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านจิตส านึกท่ีดี ด้วยการส ารวจและมองตนเองได้ตามความเป็นจริง    
จนเข้าใจ ยอมรับ และเลือกแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้องได้  ผู้ วิจัยจึงประยุกต์ใช้เทคนิคของกลุ่ม
ฝึกอบรมบรูณาการร่วมกบัแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง (Person-
Centered Counseling Theory) ท่ีให้ความส าคญักับพฤติกรรมไม่ใช่บุคลิกภาพ และเน้นการ
ติดตามเร่ืองราวอารมณ์ความรู้สึกของสมาชิกกลุ่มเพ่ือให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันอย่างไม่มี
เง่ือนไข จนเกิดสมัพนัธภาพท่ีดีซึ่งน าไปสู่การพฒันาตนเองได้ โดยใช้การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Active listening) การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard & Acceptance) 
การใช้ค าถาม (Questioning) การสะท้อนความรู้สึก (Reflect of feeling) การสรุปความ (Summarizing) 
และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ (Gestalt Counseling Theory) ท่ีส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม
ได้เผชิญกับความจริง จนตระหนกัรู้ในความคิด ความรู้สึก และความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง 
เพ่ือลดความวิตกกงัวล และสามารถตดัสินใจด้วยความรับผิดชอบตอ่การเลือกของตนเองได้ โดย
การใช้ เทคนิคการพดูโต้ตอบด้วยตนเอง (Game of Dialogue)  
     นอกจากนีผู้้ วิจัยยังใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ สถานการณ์
จ าลอง (Simulation) 
    ครัง้ท่ี 8 การพึ่งตนเอง  
     การพฒันาด้านการพึ่งตนเอง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกได้เห็นคณุค่า
ของการพึ่งตนเอง จนสามารถพึ่งพาตนเองและแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จได้ด้วยวิธีการท่ีถูกต้องและ
สุจริต เน่ืองจากต้องการให้สมาชิกกลุ่มได้เสริมสร้างความคิดและทัศนคติท่ีมีต่อการพึ่งตนเอง  
จนสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ผู้ วิจยัจึงประยุกต์ใช้เทคนิคของ
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กลุม่ฝึกอบรมบรูณาการร่วมกบัแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และ
พฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Counseling Theory) เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมได้
ใช้ระบบความคิดความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล สามารถท้าทายตนเองเพ่ือปรับเปล่ียนความคิดความ
เช่ือให้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจริงและสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการพึ่งพา
ตนเองได้อย่างสุจริต โดยการใช้ การโต้แย้งความเช่ือท่ีผิด (Disputation Irrational beliefs)          
ท่ีพฒันาจากแนวคดิของทอมป์สนั (Thompson, 1996, p. 117) และการสอน (Teaching)   
     นอกจากนีผู้้ วิจัยยังใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การฟังอย่าง
ตัง้ใจ (Active listening) การสะท้อนความรู้สึก (Reflect of feeling) การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข 
(Unconditional Positive Regard & Acceptance) และเทคนิคการเสริมแรง (Reinforcement) 
    ครัง้ท่ี 9 ความภาคภูมิใจในตนเอง  
     การพฒันาด้านความภาคภูมิใจในตนเอง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิก
พฒันาความภาคภมูิใจในตนเองได้ รับรู้ได้ว่าตนเองเป็นคนดี มีคณุคา่ ปฏิบตัิตนในด้านการศกึษา
อยา่งตรงไปตรงมาทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั เน่ืองจากต้องการให้สมาชิกกลุ่มได้เสริมสร้างทศันคติท่ี
มีต่อความภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยการส ารวจ และรับรู้ตนเองได้ตามความเป็นจริง จนเข้าใจ 
ยอมรับ และสามารถปฏิบตัิตนได้อย่างถกูต้อง ตรงไปตรงมา ผู้วิจยัจึงประยกุต์ใช้เทคนิคของกลุ่ม
ฝึกอบรมบรูณาการร่วมกบัแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง (Person-
Centered Counseling Theory) ซึ่งผู้น ากลุ่มจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ เอือ้อ านวย โดยไม่จงูใจให้สมาชิก
กลุ่มเป็นไปตามท่ีผู้น ากลุ่มต้องการ แต่มุ่งเน้นการสร้างสมัพนัธภาพให้เกิดขึน้ในกลุ่ม ท่ามกลาง
บรรยากาศของความปลอดภัย ความเข้าใจ และการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งความเข้าใจอย่าง
ลกึซึง้จะท าให้สมาชิกกลุม่เข้าถึงประสบการณ์ของตนได้ชดัเจน จนตระหนกัรู้ในตนเองอย่างแท้จริง 
เข้าใจถึงปัญหาและพร้อมท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันาตนเองไปในทิศทางท่ีดีขึน้ ซึ่งจะ
น ามาสู่ความภาคภูมิใจในตนเอง โดยการใช้การฟังอย่างตัง้ใจ (Active listening) การยอมรับ
อย่างไม่มีเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard & Acceptance)  การสะท้อนความรู้สึก 
(Reflect of feeling) และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ (Gestalt Counseling Theory)  
โดยใช้ การอยู่กบัความรู้สึก (Staying with feelings) ท่ีพฒันาจากแนวคิดของทอมป์สนั (Thompson, 
1996, p. 75)   
     นอกจากนีผู้้ วิจัยยังใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การเสริมแรง 
(Reinforcement) และการเขียนจดหมายให้ตวัเอง (Write yourself a letter) ท่ีเป็นเทคนิคหนึ่งใน
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Thompson, 1996, p. 133) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้
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ทบทวนคณุลกัษณะในทางบวกหรือข้อดีของตนเอง ท่ีจะน ามาซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองและมี
ความพยายามท่ีจะรักษาข้อดีหรือคณุลกัษณะท่ีดีนัน้ให้เป็นพฤตกิรรมท่ีคงทนถาวร 
    ครัง้ท่ี 10 การหย่ังรู้ถงึผลในอนาคต  
     การพัฒนาด้านการหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิก
เห็นความส าคญัและเลือกแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ด้วยการหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต
หากมีความซ่ือตรง และไม่มีความซ่ือตรงทางการศึกษา เน่ืองจากต้องการให้สมาชิกกลุ่มได้
เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการหยั่ง รู้ถึงผลในอนาคต มีความเข้าใจในศักยภาพของตนและ
สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง ผู้ วิจัยจึงประยุกต์ใช้
เทคนิคของกลุ่ม ฝึกอบรมบูรณาการร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบภวนิยม 
(Existential Counseling Theory) ท่ีมุ่งเน้นให้เรียนรู้การใช้เสรีภาพส่วนตนเพ่ือเลือกและ
รับผิดชอบการตดัสินใจด้วยตนเอง ให้เกิดการตระหนกัรู้และก าหนดเป้าหมายชีวิตของตนได้ โดย
การใช้การตัง้ค าถาม (Questioning) การเงียบ (Silence) การตีความ (Interpretation) และทฤษฎีการ
ให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์การติดตอ่สมัพนัธ์ (Transactional Analysis Counseling Theory) โดยใช้
การวิเคราะห์จดุยืนแหง่ชีวิต (Life position) 
     นอกจากนีผู้้ วิจัยยังใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การยอมรับ
บคุคลอย่างไม่มีเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard & Acceptance) และการใช้บทบาท
สมมตุ ิ(Role playing) ท่ีพฒันาจากแนวคดิของทอมป์สนั (Thompson, 1996, p. 59) 
    ครัง้ท่ี 11 การไม่ดูดาย  
     การพัฒนาด้านการไม่ดดูาย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกเห็นความส าคญั 
และไม่แสดงพฤติกรรมเพิกเฉยตอ่สถานการณ์การกระท าผิดด้านการศกึษา เน่ืองจากต้องการให้
สมาชิกกลุ่มได้เสริมสร้างทศันคติและค่านิยมด้านการไม่ดดูาย มีความรับผิดชอบ มีทกัษะในการ
คดิแก้ไขปัญหา และประเมินสิ่งถกูผิด เพ่ือน าไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ผู้วิจยัจึงประยกุต์ใช้
เทคนิคของกลุ่มฝึกอบรมบูรณาการร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
(Reality Counseling Theory) ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบในสิ่งท่ีเราเลือกลงมือ
ท า ด้วยการสร้างทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมท่ีตอบสนอง
ความต้องการของบคุคลได้ โดยใช้ การเปิดเผยตนเอง (Self-Disclosure) และการมองโลกด้านบวก 
(Being Positive) 
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     นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การฟังอย่างใส่ใจ 
(Active Listening) การสอน (Teaching) การเสริมแรงทางบวก (Reinforcement) และการบนัทึก
สญัญา (Contact form) 
    ครัง้ท่ี 12 ความกล้า  
     การพัฒนาด้านความกล้า มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกสามารถเผชิญหน้า
กบัความกลวั ความเส่ียงจากการถกูคกุคามหรือคดัค้าน สามารถพดูแสดงความรู้สึก เก่ียวกบัสิ่งท่ี
ไม่เห็นด้วยได้อย่างสุภาพ และยืนกรานในความถูกต้องทุกสถานการณ์ เน่ืองจากต้องการให้
สมาชิกกลุ่มเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ท่ีถูกต้องและขจัดพฤติกรรมเก่าท่ีเป็นปัญหา มีความคิด
สมเหตุสมผลและวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างระมัดระวังผู้ วิจัยจึงประยุกต์ใช้เทคนิคของกลุ่ม
ฝึกอบรมบูรณาการร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral 
Counseling Theory) ท่ีให้ความส าคญักบัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และน าไปประยกุต์ใช้เพ่ือให้
บุคคลมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมท่ีไม่ปรารถนา และสร้างพฤติกรรมใหม่ท่ีมีประโยชน์และ
จ าเป็น โดยใช้การเสริมแรงทางบวก (Reinforcement) การฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม (Assertive training) การสอน (Teaching) และการให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) 
     นอกจากนีผู้้ วิจัยยงัใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ เทคนิคการใช้
คลิปวิดิทศัน์ (VDO Clip) เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active listening)  และเทคนิคการยอมรับ
บคุคลอยา่งไมมี่เง่ือนไข (Unconditional Positive Regard & Acceptance) 
    ครัง้ท่ี 13 การส่ือสารที่ดี  
     การพัฒนาด้านการส่ือสารท่ีดี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกสามารถ
ส่ือสารด้วยภาษาท่ีเหมาะสมเพ่ือยุติการกระท าผิด ด้วยการให้ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมทาง
การศึกษาท่ีถูกต้อง และการโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนกระท าในสิ่งท่ีเป็นความถูก ต้องเช่นกัน เน่ืองจาก
ต้องการให้สมาชิกกลุ่มได้เสริมสร้างความสามารถในการส่ือสารท่ีดี เลือกใช้สภาวะตวัตนได้อย่าง
เหมาะสม รู้จกัคิดอย่างมีเหตผุล และเข้าใจตวัเองได้ตรงตามความเป็นจริง ผู้ วิจยัจึงประยุกต์ใช้
เทคนิคของกลุม่ฝึกอบรมบรูณาการร่วมกบัแนวคดิทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์การติดตอ่
สมัพนัธ์ (Transactional Analysis Counseling Theory) ท่ีมุ่งเน้นให้บคุคลสามารถค้นพบตวัเอง
ได้และเป็นอิสระจากการควบคมุของประสบการณ์ในชีวิตท่ีผ่านมา เพ่ือขจัดความยุ่งยากสบัสน
และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมโดยการใช้การวิ เคราะห์การส่ื อสารสัมพันธ์ 
(Transactional analysis) และการให้ค าปรึกษาเน้นวิธีทางจิตศกึษา (Psycho-educational Counseling 
Approach) 
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     นอกจากนีผู้้ วิจัยยังใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การให้ข้อมูล
ย้อนกลบั (Feedback) การแสดงบทบาทสมมตุ ิ(Role playing) 
    ครัง้ท่ี 14 การปัจจฉิมนิเทศ / การยุตกิลุ่ม 
     การยุติกลุ่มฝึกอบรม ท่ีเป็นครัง้สุดท้ายของการด าเนินกลุ่มฝึกอบรม  
มีจดุมุ่งหมายเพ่ือ สนบัสนนุให้สมาชิกกลุ่มมีโอกาสในการประเมินตนเองในด้านความซ่ือตรงทาง
การศึกษา และหาแนวทางท่ีจะน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้นอกกลุ่มฝึกอบรม ผู้ วิจัยจึงประยุกต์ใช้
เทคนิคของกลุ่มฝึกอบรมบูรณาการร่วมกับทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง 
(Person-Centered Counseling Theory) ท่ีให้ความส าคญักบัการรับฟังและยอมรับสมาชิกกลุ่ม
โดยไม่มีเง่ือนไข เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างเต็มท่ี สามารถ
เผยความรู้สึกท่ีคัง่ข้างในใจ ใช้การส่งเสริมด้วยการให้ก าลงัใจให้สมาชิกกลุ่มน าประสบการณ์ท่ี
ได้รับจากการเข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้การตัง้ค าถาม 
(Questioning) และการให้ก าลงัใจ 
     นอกจากนีผู้้ วิจัยยังใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การเสริมแรง
ทางบวก (Positive reinforcement) และการให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) 
   ภายหลังการพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ผู้ วิจัยได้น าโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพฒัน์ เมฆขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา  
จลุรัตน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภทัร วงศ์คุ้มสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส กิจก าแหง และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของความสอดคล้อง 
ทัง้ในด้านเนือ้หา แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ และการประเมินผลกลุ่ม
ฝึกอบรม ซึ่งมีคา่ดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .80 – 1.00 จากนัน้ผู้วิจยัน าโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม
ท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิ  และน าไปทดลองใช้ 
(Tryout) กบันกัศกึษาท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอย่างในการฝึกอบรมจริง ท่ีมีความคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 12 คน เป็นเวลา 8 ครัง้ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกับล าดบัขัน้ตอน ระยะเวลา
และเนือ้หาของกลุม่ฝึกอบรมแตล่ะครัง้ 
   โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วยตวัชีว้ดัจ านวน 12 ตวั เป็นโปรแกรม
กลุม่ฝึกอบรมท่ีด าเนินการโดยใช้การฝึกอบรมกลุ่มทัง้สิน้ 14 ครัง้ ใช้เวลาในการด าเนินการครัง้ละ 
1 ชัว่โมง 30 นาที ถึง 2 ชัว่โมง โดยรายละเอียดของโปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมดงัแสดงในภาคผนวก 
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   โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สามารถน ามาสรุปกระบวนการเพ่ือให้เห็นถึงความชดัเจนของทฤษฎี เทคนิคการ
ให้ค าปรึกษา รวมทัง้แนวคิดและวิธีการกลุ่มฝึกอบรม ท่ีน ามาใช้ในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในแตล่ะองค์ประกอบ ดงัแสดงในตาราง 13 
 

ตาราง 13 สรุปทฤษฎี เทคนิคการให้ค าปรึกษาท่ีบรูณาการร่วมกบัเทคนิคกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 

ประเดน็หวัข้อการ
ฝึกอบรม 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
เทคนิคกลุม่ฝึกอบรมและ 

การให้ค าปรึกษา 
ครัง้ท่ี 1.  
การปฐมนิเทศและสร้าง
สมัพนัธภาพ 
 

1.ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบยดึบคุคล
เป็นศนูย์กลาง  
2. เทคนิควธีิการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

1. เทคนิคการยอมรับอยา่งไมมี่เง่ือนไข  
2. เทคนิคการฟังอยา่งใสใ่จ  
3. เทคนิคการเปิดเผยตนเอง  
1. เทคนิคกิจกรรมอตัชีวประวตั ิ1 นาที  
2. เทคนิคการบรรยาย 
3. เทคนิคการระดมสมอง  

ครัง้ท่ี 2.  
จริยธรรม 
ด้านความซ่ือสตัย์ 
 

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบ
พฤตกิรรมนิยม  
 
2. เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

1. เทคนิคการหยดุยัง้พฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมด้วยการพดูกบัตนเองทางบวก  

2. เทคนิคการเสริมแรงทางบวก  
1. เทคนิคการสอน  
2. เทคนิคการให้ข้อมลูย้อนกลบั  
3. เทคนิคการใช้แบบบนัทึกสถานการณ์  

ครัง้ท่ี 3.  
หิริโอตปัปะ  

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบยดึบคุคล
เป็นศนูย์กลาง  
 
2. เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

1. เทคนิคการฟังอยา่งใสใ่จ  
2. เทคนิคการใช้ค าถามท่ีมีประสิทธิภาพ  
3. เทคนิคการสรุป   
4. เทคนิคการยอมรับอยา่งไมมี่เง่ือนไข  
1. เทคนิคการระดมสมอง  
2. เทคนิคจินตนาการด้านอารมณ์/เหตผุล 
3. เทคนิคการใช้สถานการณ์จ าลอง  
4. เทคนิคการประเมินตนเอง 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ประเดน็หวัข้อการ
ฝึกอบรม 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
ท่ีน ามาบรูณาการ 

เทคนิคกลุม่ฝึกอบรมและเทคนิคการให้
ค าปรึกษา 

ครัง้ท่ี 4.  
การปฏิบตัติามระเบียบ  

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบพิจารณา
เหตผุล อารมณ์ และ
พฤตกิรรม  
2. เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

1. เทคนิคการโต้แย้งความคิดความเช่ือท่ี
ไมส่มเหตสุมผล  

2. เทคนิคการสอน  
3. เทคนิคการเสริมแรงทางบวก 
1. เทคนิคการตัง้ค าถาม  
2. เทคนิคการใช้เกม  
3. เทคนิคการใช้สถานการณ์จ าลอง  

ครัง้ท่ี 5.  
การยดึมัน่ใน 
ความถกูต้อง  

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบภวนิยม 
2. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบมุง่เน้น
การแก้ปัญหา 
3. เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

1. เทคนิคการตัง้ค าถาม  
2. เทคนิคการตีความ  
1. เทคนิคการใช้ค าถามปาฎิหารย์ 
 
 
1. เทคนิคการใช้บทบาทสมมตุ ิ 
2. เทคนิคกิจกรรม “สิ่งส าคญัท่ีสดุในชีวิต”       
3. เทคนิคสถานการณ์จ าลอง  

ครัง้ท่ี 6.  
ความรับผิดชอบ  

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบเผชิญ
ความจริง  
2. เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

1. เทคนิคการใช้ระบบ WDEP  
  
 
1. เทคนิคการประเมินตนเอง 
2. เทคนิคการสอน  
3. เทคนิคการเสริมแรงทางบวก 
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ตาราง 13 (ตอ่)  
 

ประเดน็หวัข้อการ
ฝึกอบรม 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
ท่ีน ามาบรูณาการ 

เทคนิคกลุม่ฝึกอบรมและเทคนิคการให้
ค าปรึกษา 

ครัง้ท่ี 7.  
จิตส านกึท่ีดี  

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบยดึบคุคล
เป็นศนูย์กลาง  
 
2. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์  
3. เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

1. เทคนิคการยอมรับอยา่งไมมี่เง่ือนไข 
2. เทคนิคการใช้ค าถาม  
3. เทคนิคการสะท้อนความรู้สกึ   
4. เทคนิคการสรุปความ  
1. เทคนิคการพดูโต้ตอบด้วยตนเอง  
 
1. เทคนิคสถานการณ์จ าลอง  

ครัง้ท่ี 8.  
การพึง่ตนเอง  

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบพิจารณา
เหตผุล อารมณ์ และ
พฤตกิรรม  
2. เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

1. เทคนิคการโต้แย้งความเช่ือท่ีผิด   
2. เทคนิคการสอน  
3. เทคนิคการเขียน REBT Self-Help Form  
1. เทคนิคการฟังอยา่งตัง้ใจ  
2. เทคนิคการสะท้อนความรู้สกึ  
3. การยอมรับอยา่งไมมี่เง่ือนไข  
4. เทคนิคการเสริมแรงทางบวก 

ครัง้ท่ี 9. 
ความภาคภมูิใจ 
ในตนเอง  

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบยดึบคุคล
เป็นศนูย์กลาง  
2. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ 
3. เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

1. เทคนิคการฟังอยา่งตัง้ใจ  
2. เทคนิคการยอมรับอยา่งไมมี่เง่ือนไข  
3. การสะท้อนความรู้สกึ  
1. เทคนิคการอยูก่บัความรู้สกึ    
 
1. เทคนิคการเสริมแรงทางบวก  
2. เทคนิคการประเมินตนเอง 
3. เทคนิคกิจกรรม “เ ขียนจดหมายให้
ตวัเอง”  
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ประเดน็หวัข้อการ
ฝึกอบรม 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
ท่ีน ามาบรูณาการ 

เทคนิคกลุม่ฝึกอบรมและเทคนิคการให้
ค าปรึกษา 

ครัง้ท่ี 10. 
การหยัง่รู้ถึงผล 
ในอนาคต  

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบภวนิยม  
 
2. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์
การติดตอ่สมัพนัธ์  
3. เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

1. เทคนิคการตัง้ค าถาม   
2. เทคนิคการเงียบ   
3. เทคนิคการตีความ   
1. เทคนิคการวิเคราะห์จดุยืนแหง่ชีวิต  
 
 
1. เทคนิคการยอมรับอยา่งไมมี่เง่ือนไข  
2. เทคนิคการสอน   
3. เทคนิคบทบาทสมมตุิ  

ครัง้ท่ี 11. 
การไมด่ดูาย  
 

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบเผชิญ
ความจริง  
2. เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

1. เทคนิคการเปิดเผยตนเอง  
2. เทคนิคการมองโลกแง่บวก  
 
1. เทคนิคการฟังอยา่งใสใ่จ  
2. เทคนิคการสอน  
3. เทคนิคการเสริมแรงทางบวก 
4. เทคนิคการบนัทกึสญัญา  

ครัง้ท่ี 12. 
ความกล้า  

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบ
พฤตกิรรมนิยม  
 
 
2. เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

1. เทคนิคการเสริมแรงทางบวก 
2. เทคนิคการฝึกพฤติกรรมการแสดงออก
อยา่งเหมาะสม  

3. เทคนิคการสอน  
4. เทคนิคการให้ข้อมลูย้อนกลบั  
1. เทคนิคการฟังอยา่งใสใ่จ  
2. เทคนิคการใช้คลิปวิดทิศัน์ 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ประเดน็หวัข้อการ
ฝึกอบรม 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
ท่ีน ามาบรูณาการ 

เทคนิคกลุม่ฝึกอบรมและเทคนิคการให้
ค าปรึกษา 

ครัง้ท่ี 13. 
การส่ือสารท่ีดี  

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์
การติดตอ่สมัพนัธ์  
2. เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

1. เทคนิคการวิเคราะห์การส่ือสารสมัพนัธ์  
2. การให้ค าปรึกษาเน้นวิธีทางจิตศกึษา  
 
1. เทคนิคการให้ข้อมลูย้อนกลบั  
2. เทคนิคการแสดงบทบาทสมมตุ ิ 

ครัง้ท่ี 14. 
การยตุกิลุม่ /  
ปัจฉิมนิเทศ 

1. ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบยดึบคุคล
เป็นศนูย์กลาง  
2. เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

1. เทคนิคการใช้ค าถาม  
2. เทคนิคการให้ก าลงัใจ 
 
1. เทคนิคการเสริมแรงทางบวก  
2. เทคนิคการให้ข้อมลูย้อนกลบั 

 
   ผลการวิเคราะห์จากตาราง 13 พบว่า ในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษา 
ด้านคา่นิยมทางศีลธรรม ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อยตา่ง ๆ ได้แก่ จริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ 
และหิริโอตปัปะ โดยบรูณาการเทคนิคกลุม่ฝึกอบรมร่วมกบัทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิยม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยดึบคุคลเป็นศนูย์กลาง และเทคนิควิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
ตา่ง ๆ ได้แก่ เทคนิคการหยดุยัง้พฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสม ด้วยการพดูกบัตนเองในทางบวก เทคนิค
การเสริมแรงทางบวก เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ เทคนิคการใช้ค าถามท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคการ
สรุป เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข เทคนิคการสอน เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลบั เทคนิค
การใช้แบบบันทึกสถานการณ์ เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการจินตนาการด้านอารมณ์และ
เหตผุล เทคนิคการใช้สถานการณ์จ าลอง และ เทคนิคการประเมินตนเอง 
   การเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษา ด้านค่านิยมทางสงัคม ประกอบด้วย 
องค์ประกอบยอ่ยตา่ง ๆ ได้แก่ การปฏิบตัติามระเบียบ การยึดมัน่ในความถกูต้อง ความรับผิดชอบ 
และจิตส านกึท่ีดี โดยบรูณาการเทคนิคกลุ่มฝึกอบรมร่วมกบัทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณา
เหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบภวนิยม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
มุง่เน้นการแก้ปัญหา ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึด
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บุคคลเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์ และเทคนิควิธีการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการโต้แย้งความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล เทคนิคการสอน 
เทคนิคการเสริมแรงทางบวก เทคนิคการตัง้ค าถาม เทคนิคการตีความ เทคนิคการใช้ค าถามปาฎิ
หารย์ เทคนิคการใช้ระบบ WDEP เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข เทคนิคการสะท้อน
ความรู้สึก เทคนิคการสรุปความ เทคนิคการพดูโต้ตอบด้วยตนเอง เทคนิคการใช้เกม  เทคนิคการ
ใช้สถานการณ์จ าลอง เทคนิคการใช้บทบาทสมมุติ เทคนิคกิจกรรม “สิ่งส าคญัท่ีสุดในชีวิต” และ
เทคนิคการประเมินตนเอง 
   การเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษา ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย องค์ประกอบยอ่ยตา่ง ๆ ได้แก่ การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่รู้ถึง
ผลในอนาคต การไม่ดูดาย ความกล้า และการส่ือสารท่ีดี โดยบูรณาการเทคนิคกลุ่มฝึกอบรม
ร่วมกับทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม ทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบภวนิยม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์การติดต่อสมัพันธ์ และเทคนิควิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาต่าง ๆ ได้แก่ 
เทคนิคการโต้แย้งความเช่ือท่ีผิด เทคนิคการสอน เทคนิคการเขียน REBT Self-Help Form เทคนิค
การฟังอย่างตัง้ใจ เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข การสะท้อนความรู้สึก เทคนิคการอยู่กับ
ความรู้สึก เทคนิคการตัง้ค าถาม เทคนิคการเงียบ เทคนิคการตีความ เทคนิคการวิเคราะห์จุดยืน
แห่งชีวิต เทคนิคการเปิดเผยตนเอง เทคนิคการมองโลกแง่บวก เทคนิคการเสริมแรงทางบวก 
เทคนิคการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลบั เทคนิคการ
วิเคราะห์การส่ือสารสมัพนัธ์ เทคนิควิธีทางจิตศึกษา เทคนิคการให้ก าลงัใจ เทคนิคการประเมิน
ตนเอง เทคนิคกิจกรรม “เขียนจดหมายให้ตวัเอง” เทคนิคบทบาทสมมตุิ เทคนิคการบนัทึกสญัญา 
และเทคนิคการใช้คลิปวิดทิศัน์  
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ตอนที่  4 การเปรียบเทียบความซ่ือตรงทางการศึกษา ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการตดิตามผล  ก่อนการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความ

ซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบ ในระยะเวลาก่อน
การทดลอง หลังการทดลอง และการติดตามผล  ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกต ิ
(Normality) โดยใช้สถิต ิShapiro-Wilk พบวา่ ระยะเวลาก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการ
ติดตามผล มีค่านยัส าคญัทางสถิติอยู่ระหว่าง .06-.93 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียของความซ่ือตรง
ทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบ ในระยะเวลาก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และการติดตามผล  มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ โดยผู้ วิจัยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ทางเดียว (One-Way ANOVA Repeated Measures) ดงันี ้
   4.1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการตดิตามผล   
    ผู้วิจยัหาคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานความซ่ือตรงทางการศกึษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล  ดงัตาราง 14 
 
ตาราง 14 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล   (n=12) 
 

ความซ่ือตรงทาง
การศกึษา 

ชว่งเวลา 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง หลงัการติดตามผล 

M SD ระดบั M SD ระดบั M SD ระดบั 
คา่นิยม 
ทางศีลธรรม 

2.11 0.23 ปานกลาง 2.57 0.27 มาก 2.61 0.21 มาก 

คา่นิยมทาง 
สงัคม 

1.74 0.14 ปานกลาง 2.77 0.11 มาก 2.71 0.28 มาก 

คณุลกัษณะสว่น 
บคุคล 

1.80 0.14 ปานกลาง 2.84 0.13 มาก 2.91 0.10 มาก 

ความซ่ือตรงทาง 
การศกึษาโดยรวม 

1.88 0.08 ปานกลาง 2.73 0.10 มาก 2.74 0.14 มาก 
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    จากตาราง 14 ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี
โดยรวมก่อนการทดลอง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 1.88 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.08 อยู่ในระดบั
ปานกลาง หลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.73 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 อยู่ใน
ระดบัมาก และหลงัการติดตามผลมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.74 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 
อยูใ่นระดบัมาก และสามารถพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบได้ดงันี ้
     คา่นิยมทางศีลธรรม ก่อนการทดลองมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.11 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.23 อยู่ในระดบัปานกลาง หลังการทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.57 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.27 อยู่ในระดบัมาก และหลังการติดตามผลมีค่าเฉล่ียค่านิยมทางศีลธรรม
เทา่กบั 2.61 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.21 อยูใ่นระดบัมาก 
     คา่นิยมทางสงัคม ก่อนการทดลองมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 1.74 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.14 อยู่ในระดบัปานกลาง หลังการทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.77 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.11 อยู่ในระดบัมาก และหลงัการติดตามผลมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.71 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.28 อยูใ่นระดบัมาก 
     คณุลกัษณะส่วนบคุคล ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.80 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.14 อยู่ในระดบัปานกลาง หลังการทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.84 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.13 อยู่ในระดบัมาก และหลงัการติดตามผลมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.91 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.10 อยูใ่นระดบัมาก 
   4.2 การเปรียบเทียบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล   
    ผู้วิจยัเปรียบเทียบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล  ดงัตาราง 15 
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ตาราง 15 การเปรียบเทียบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล   (n=12) 

 

ความซ่ือตรงทางการศกึษา SS df MS F p 
ค่านิยมทางศีลธรรม      
ระยะเวลาฝึกอบรม 1.85 2 0.93 47.45** .00 
ความคลาดเคล่ือน 0.43 22 0.02   

Mauchly's W=0.62 𝑥2=4.73  df=2  p=.09 
ค่านิยมทางสังคม      
ระยะเวลาฝึกอบรม 7.98 2 3.99 159.12** .00 
ความคลาดเคล่ือน 0.55 22 0.02   

Mauchly's W=0.71 𝑥2=3.43  df=2  p=.18 
คุณลักษณะส่วนบุคคล      
ระยะเวลาฝึกอบรม 9.37 2 4.68 294.30** .00 
ความคลาดเคล่ือน 0.35 22 0.01   

Mauchly's W=0.90 𝑥2=1.08  df=2  p=.58 
ความซ่ือตรงทางการศึกษาโดยรวม      
ระยะเวลาฝึกอบรม 5.80 2 2.90 315.56** .00 
ความคลาดเคล่ือน 0.20 22 0.01   

Mauchly's W=0.68 𝑥2=3.90  df=2  p=.14 

 
**p<.01 

 
  จากตาราง 15 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของความซ่ือตรงทางการศึกษา 
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า 
ผลต่างของค่าเฉล่ียของความแปรปรวนในการวัดซ า้ความซ่ือตรงทางการศึกษาโดยรวมและ 
ทกุองค์ประกอบ ประกอบด้วย คา่นิยมทางศีลธรรม คา่นิยมทางสงัคม และคณุลกัษณะส่วนบคุคล
มีความเทา่กนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ 
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  การเปรียบเทียบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
โดยรวม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล  พบว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ท่ีมีระยะเวลาการฝึกอบรมท่ีแตกต่างกันมีความซ่ือตรงทางการศึกษาโดยรวม แตกต่างกันอย่าง 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (F=315.56 df=2 p=.00) และทุกองค์ประกอบ ประกอบด้วย 
คา่นิยมทางศีลธรรม (F=47.45 df=2 p=.00) คา่นิยมทางสงัคม (F=159.12 df=2 p=.00) และ
คณุลกัษณะส่วนบุคคล (F=294.30 df=2 p=.00) มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .01 และเม่ือค่าเฉล่ียความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล มีความแตกตา่งดงักล่าว ผู้วิจยัจึงท าการเปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียรายคูด้่วยวิธีการของบอนโฟโรนี (Bonferroni Method) ดงัตาราง 16 
 
ตาราง 16 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องความซ่ือตรงทางการศกึษาโดยรวม  (n=12) 
 

ความซ่ือตรงทาง
การศกึษา 

ชว่งเวลาการทดลอง MD SE p 
ชว่งเวลา M ชว่งเวลา M    

โดยรวม หลงั 
การทดลอง 

2.73 
ก่อน 

การทดลอง 
1.88 0.85** .03 .00 

ตดิตามผล 2.74 
ก่อน 

การทดลอง 
1.88 0.86** .04 .00 

หลงั 
การทดลอง 

2.73 ตดิตามผล 2.74 -0.01 .05 1.00 

 

**p<.01 
 

  จากตาราง 16 พบว่า คา่เฉล่ียรายคูข่องความซ่ือตรงทางการศกึษาโดยรวม 
ก่อนการทดลอง กบัหลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล กบัก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนหลงัการทดลองกบัหลงัการติดตามผลมีความแตกตา่งกนั
อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสิถิติ 
  ผู้ วิจัยน าเสนอภาพกราฟค่าเฉล่ียความซ่ือตรงทางการศึกษา โดยรวม  
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล ดงัแสดงในภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9 คา่เฉล่ียความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยรวม 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล 

 
  จากภาพประกอบ 9 พบว่า คา่เฉล่ียความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรีโดยรวม หลงัการทดลองมีค่าเฉล่ีย 2.73 และหลงัการติดตามผลมีคา่เฉล่ีย 2.74  
ซึ่งสงูขึน้กว่าคา่เฉล่ียก่อนการทดลองคือ 1.88 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมมีผลตอ่การ
เสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยรวมได้  
 
ตาราง 17 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องคา่นิยมทางศีลธรรม  (n=12) 
 

องค์ประกอบ ชว่งเวลาการทดลอง MD SE p 
ชว่งเวลา M ชว่งเวลา M    

คา่นิยมทาง 
ศีลธรรม 

หลงั 
การทดลอง 

2.57 
ก่อน 

การทดลอง 
2.11 0.46** .07 .00 

ตดิตามผล 2.61 
ก่อน 

การทดลอง 
2.11 0.50** .04 .00 

หลงั 
การทดลอง 

2.57 ตดิตามผล 2.61 -0.04 .06 1.00 

 
**p<.01 
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  จากตาราง 17 พบว่า คา่เฉล่ียคา่นิยมทางศีลธรรม ก่อนการทดลองกบัหลงัการ
ทดลอง และหลงัการตดิตามผลกบัก่อนการทดลอง มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 สว่นการติดตามผลกบัหลงัการทดลอง มีความแตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
  ผู้วิจยัน าเสนอภาพกราฟคา่เฉล่ียองค์ประกอบคา่นิยมทางศีลธรรม ก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล ดงัแสดงในภาพประกอบ 10 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 คา่เฉล่ียองค์ประกอบคา่นิยมทางศีลธรรม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง   
และหลงัการติดตามผล 

 
  จากภาพประกอบ 10 พบว่า ค่าเฉล่ียความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี องค์ประกอบคา่นิยมทางศีลธรรม หลงัการทดลองมีค่าเฉล่ีย 2.57 และหลงัการ
ตดิตามผลมีคา่เฉล่ีย 2.61 ซึ่งสงูขึน้กว่าคา่เฉล่ียก่อนการทดลองคือ 2.11 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรม
กลุ่มฝึกอบรมมีผลต่อการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  
องค์ประกอบคา่นิยมทางศีลธรรมได้    
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ตาราง 18 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องคา่นิยมทางสงัคม  (n=12) 
 

องค์ประกอบ ชว่งเวลาการทดลอง MD SE p 
ชว่งเวลา M ชว่งเวลา M    

คา่นิยมทางสงัคม หลงั 
การทดลอง 

2.77 
ก่อน 

การทดลอง 
1.74 1.03** .04 .00 

ตดิตามผล 2.71 
ก่อน 

การทดลอง 
1.74 0.97** .07 .00 

หลงั 
การทดลอง 

2.77 ตดิตามผล 2.71 0.06 .07 1.00 

 

**p<.01 
 

  จากตาราง 18 พบว่า คา่เฉล่ียคา่นิยมทางสงัคม ก่อนการทดลองกบัหลงัการ
ทดลอง และหลังการติดตามผลกับก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 สว่นหลงัการติดตามผลกบัหลงัการทดลอง มีความแตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ
  ผู้วิจัยน าเสนอภาพกราฟค่าเฉล่ียองค์ประกอบค่านิยมทางสังคม ก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล ดงัแสดงในภาพประกอบ 11 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 คา่เฉล่ียองค์ประกอบคา่นิยมทางสงัคม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง      
และหลงัการติดตามผล 
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  จากภาพประกอบ 11 พบว่า ค่าเฉล่ียองค์ประกอบค่านิยมทางสงัคม หลงัการ
ทดลองมีคา่เฉล่ีย  2.77 และหลงัการติดตามผลมีค่าเฉล่ีย 2.71 ซึ่งสงูขึน้กว่าคา่เฉล่ียก่อนการทดลอง 
คือ 1.74 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมมีผลตอ่การเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี องค์ประกอบคา่นิยมทางสงัคมได้  
 
ตาราง 19 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องคณุลกัษณะสว่นบคุคล  (n=12) 
 

องค์ประกอบ ชว่งเวลาการทดลอง MD SE p 
ชว่งเวลา M ชว่งเวลา M    

คณุลกัษณะส่วน
บคุคล 

หลงั 
การทดลอง 

2.84 
ก่อน 

การทดลอง 
1.80 1.04** .06 .00 

ตดิตามผล 2.91 
ก่อน 

การทดลอง 
1.80 1.11** .05 .00 

หลงั 
การทดลอง 

2.84 ตดิตามผล 2.91 -0.07 .04 .43 

 
**p<.01 

 
  จากตาราง 19 พบว่า ค่าเฉล่ียคุณลกัษณะส่วนบุคคล ก่อนการทดลองกับ
หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผลกบัก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดับ  .01 ส่วนหลงัการติดตามผลกบัหลงัการทดลอง มีความแตกตา่งกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิต ิ
  ผู้วิจยัน าเสนอภาพกราฟคา่เฉล่ียองค์ประกอบคณุลกัษณะส่วนบุคคล ก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล ดงัแสดงในภาพประกอบ 12 
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ภาพประกอบ 12 คา่เฉล่ียองค์ประกอบคณุลกัษณะสว่นบคุคล ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลงัการติดตามผล 

 
  จากภาพประกอบ 12 พบว่า ค่าเฉล่ียองค์ประกอบคณุลกัษณะส่วนบุคคล 
หลงัการทดลองมีคา่เฉล่ีย  2.84 และหลงัการติดตามผลมีคา่เฉล่ีย 2.91 ซึ่งสงูขึน้กว่าคา่เฉล่ียก่อน
การทดลองคือ 1.80 แสดงให้เห็นวา่โปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมมีผลตอ่การเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี องค์ประกอบคณุลกัษณะสว่นบคุคลได้    
  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล พบว่า หลงัการทดลอง
มีคา่เฉล่ียของความซ่ือตรงทางการศกึษาโดยรวมและทุกองค์ประกอบสงูกว่าก่อนการทดลอง ส่วน
หลงัการติดตามผล มีค่าเฉล่ียของความซ่ือตรงทางการศึกษาโดยรวมและทุกองค์ประกอบสูงกว่า
ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนหลงัการติดตามผลมีคา่เฉล่ียของความ
ซ่ือตรงทางการศึกษาโดยรวมและรายองค์ประกอบ ประกอบด้วย ค่านิยมทางศีลธรรมและ
คุณลักษณะส่วนบุคคลสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่าหลังการทดลอง ยกเว้นค่านิยมทาง
สงัคมท่ีหลงัการตดิตามผลมีคา่เฉล่ียต ่ากว่าหลงัการทดลองอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 20 คา่พฒันาการของความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  (n=12) 
 

ความซ่ือตรงทางการศกึษาของ 
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง คา่พฒันาการ 
สมัพทัธ์ (%) 

คา่นิยมทางศีลธรรม 2.11 2.57 51.68 
คา่นิยมทางสงัคม 1.74 2.77 81.75 
คณุลกัษณะสว่นบคุคล 1.80 2.84 85.95 

รวม 1.88 2.73 75.89 

 
  จากตาราง 20 ค่าพฒันาการสมัพทัธ์ของความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยรวม พบว่า ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมสามารถเสริมสร้าง
ความซ่ือตรงทางการศกึษาโดยรวมได้ร้อยละ 75.89 และเม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 
องค์ประกอบคา่นิยมทางศีลธรรมมีคา่พฒันาการสมัพทัธ์ร้อยละ 51.68 องค์ประกอบคา่นิยมทาง
สงัคม มีค่าพัฒนาการสัมพัทธ์ ร้อยละ 81.75 และองค์ประกอบคณุลกัษณะส่วนบุคคล มีค่า
พฒันาการสมัพทัธ์ร้อยละ 85.95 แสดงว่า  องค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลมีค่า
พฒันาการสมัพทัธ์สงูสดุ รองลงมาคือ คา่นิยมทางสงัคม และ คา่นิยมทางศีลธรรม 
 

ตอนที่  5 ข้อมูลเชิงคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
  จากการด าเนินโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในระยะเร่ิมต้น ระยะด าเนินการกลุ่มฝึกอบรม 14 ครัง้ ระยะสรุปผล 
การฝึกอบรม และระยะการติดตามผล ผู้ วิจยัเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาดงักล่าวด้วยวิธีการเชิง
คณุภาพ ได้แก่ แบบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรมการเ ข้า ร่วมกลุ่ม ฝึกอบรมทัง้ 14 ครัง้ และ 
การสมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กบักลุ่มตวัอย่างในช่วงเวลาหลงัการติดตามผล ได้ผล
การศกึษาเชิงคณุภาพ ดงันี ้
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  5.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม             
โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
   ครัง้ท่ี 1 การปฐมนิเทศและการสร้างสัมพันธภาพ  
    ในการเร่ิมต้นกลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้น และให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี มีความกล้าท่ีจะทกัทายกับเพ่ือนใหม่ มีท่าทีผ่อนคลาย 
สนกุสนานเม่ือได้ท ากิจกรรมสร้างความคุ้นเคย แสดงความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีเม่ืออยู่ในกลุ่ม 
มีส่วนร่วมในการสร้างและยอมรับข้อตกลงของกลุ่มร่วมกนั แต่มีสมาชิกกลุ่ม 2-3 คน แสดงท่าที
กงัวลเม่ือต้องแสดงความคิดเห็นตอ่กลุ่ม ผู้ วิจยัเปิดโอกาสให้สมาชิกพดูถึงเร่ืองความกงัวลท่ีมีต่อ
การเข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรมในครัง้นี ้ซึ่งสมาชิกกลุ่มท่ีมีท่าทีกงัวล ได้กล่าวถึงความวิตกกงัวลในเร่ือง
การบอกเลา่ประสบการณ์เร่ืองการทจุริตทางการศกึษาทัง้ของตนเองและผู้ อ่ืน ว่าเป็นเร่ืองท่ีน่าอาย
และกังวลถึงอนัตรายท่ีอาจจะเกิดตามมา ผู้ วิจยัจึงอธิบายและขอความร่วมมือในเร่ืองการรักษา
ความลบัของกลุม่ ชวนให้ทกุคนแสดงความเห็นอกเห็นใจ และแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ 
ซึ่งสมาชิกทุกคนยินยอมให้ความร่วมมือและมีท่าทีท่ีผ่อนคลายมากขึน้ สังเกตได้จากท่าทางท่ี
เปิดเผย ใบหน้ายิม้แย้ม และมีความตัง้ใจเม่ือต้องแสดงความคดิเห็นในเชิงสร้างสรรค์  
    เม่ือบรรยายความหมายและองค์ประกอบของความซ่ือตรงทางการศึกษา  
ในใบความรู้ท่ี 1 ผู้วิจยัพบว่า สมาชิกกลุ่มตัง้ใจท าใบงานระดมสมอง Superhero สงัเกตได้จาก 
ความกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกคนอ่ืน
โดยไม่ปฏิเสธหรือขดัขวาง การให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเชิงสร้างสรรค์อย่างมุ่งมัน่ใส่ใจ การเปิด
โอกาสและกระตุ้นให้สมาชิกคนอ่ืนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เม่ือผู้ วิจัยอธิบายเพิ่มเติมเร่ือง
ทฤษฎีระดบัขัน้ทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ในใบความรู้ท่ี 2 พบว่า สมาชิกกลุ่มให้ความสนใจเป็น
อยา่งมาก สงัเกตได้จากการตัง้ใจอ่านใบความรู้ สอบถามเพิ่มเติมถึงระดบัขัน้ทางจริยธรรมในช่วง
อายตุ่าง ๆ  และกล่าวว่าไม่เคยรู้มาก่อน ว่าเร่ืองจริยธรรมมีระดบัขัน้ท่ีแตกตา่งกันออกไป รวมถึง
แสดงความคดิเห็นร่วมกนัวา่ สมาชิกกลุม่ควรจะอยูใ่นระดบัขัน้ทางจริยธรรมระดบัไหน     
    ในชว่งยตุกิลุม่ ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มสอบถามข้อสงสยัจากการเข้า
ร่วมกลุม่ฝึกอบรมในครัง้นี ้พบวา่  สมาชิกกลุม่มีความสนใจ และต้องการให้เกิดความเปล่ียนแปลง
หรือพฒันาระดบัขัน้ทางจริยธรรมของตนเองให้มีความเหมาะสมเพ่ือน าไปใช้ในการเสริมสร้าง
ความซ่ือตรงทางการศึกษา โดยการถามถึงแนวทางการเสริมสร้างท่ีสามารถท าได้จริง และแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันท่ีท าให้เข้าใจได้ว่า สมาชิกกลุ่มเข้าใจความหมาย องค์ประกอบ และ
ความส าคญัของการมีความซ่ือตรงทางการศึกษา รวมถึงเข้าใจในประโยชน์ของการเข้าร่วมกลุ่ม
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา ตลอดจนเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ข้อตกลงของกลุ่ม 
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โครงสร้างของกลุ่ม ก าหนดการ และรูปแบบ วิธีการท่ีจะน ามาใช้ในการด าเนินกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีร่วมกนั 
   ครัง้ท่ี 2 การเสริมสร้างจริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์  
    ในการเร่ิมต้นกลุม่ พบวา่ สมาชิกกลุม่มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกลุ่ม
ฝึกอบรมครัง้ท่ี 2 สงัเกตได้จาก การเข้าร่วมกลุ่มตรงต่อเวลา เตรียมความพร้อมด้วยการปิดโทรศพัท์  
เก็บกระเป๋าเรียบร้อยก่อนจะถึงเวลาเร่ิมต้นกลุ่ม ยิม้แย้มแจ่มใส และสอบถามถึงกิจกรรมท่ีต้องท า
ในกลุ่มครัง้นีด้้วยความกระตือรือร้น เม่ือผู้ วิจยัให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นร่วมกันถึงความ
จ าเป็นของการมีความซ่ือสตัย์ทางการศึกษาและการด าเนินชีวิต พบว่า สมาชิกกลุ่มแสดงความ
คิดเห็นอย่างมุ่งมัน่ มีความพยายามในการตอบค าถาม มีการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม และ
แสดงทา่ทียอมรับความคดิเห็นท่ีเหมือนหรือแตกตา่งของสมาชิกคนอ่ืน  ด้วยการพยกัหน้า ตัง้ใจฟัง 
สบตาผู้พูด และพูดแสดงการยอมรับ และเม่ือผู้ วิจยัให้สมาชิกกลุ่มท ากิจกรรม “ท า(ไม่)ได้” โดยให้
สมาชิกกลุ่มเขียนตวัหนงัสือท่ีก าหนดไว้ด้วยมือข้างท่ีไม่ถนดัภายในเวลาท่ีก าหนด พบว่า สมาชิก
กลุ่มตัง้ใจท าใบงาน สงัเกตได้จาก ไม่มีสมาชิกคนไหนลงมือเขียนตวัหนงัสือในทนัที แตใ่ช้การจบั
ปากกาอย่างระมดัระวงัและเขียนด้วยท่าทีตัง้ใจ มีสมาชิก 1-2 คนท่ีแสดงท่าทีตงึเครียด และเร่ิม
เขียนช้ากวา่สมาชิกคนอ่ืน จากนัน้ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุ่มบอกความรู้สึกของตนเอง ก่อนเขียน ขณะเขียน 
และหลังจากเขียนเสร็จ ให้สมาชิกคนอ่ืนฟัง  พบว่า สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นอย่างตัง้ใจ  
โดยสมาชิกผู้ ฟังได้แสดงความเห็นอกเห็นใจและแสดงการยอมรับแก่สมาชิกผู้ ท่ีมีความตึงเครียด 
เพราะกังวลว่าจะเขียนได้ไม่สวย และร่วมรับรู้ความรู้สึกของสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน ๆ เม่ือต้องตกอยู่
ภายใต้สถานการณ์เดียวกนั ตลอดจนให้ก าลงัใจกนัและกนัเม่ือต้องท าในสิ่งท่ีคิดว่ายาก และต้อง
ใช้ความพยายามมากกวา่ปกต ิ
    เม่ือผู้ วิจัยอธิบายถึงพฤติกรรมท่ีเป็นความไม่ซ่ือสัตย์ทางการศึกษา พบว่า 
สมาชิกกลุ่มมีความพยายามในการตอบค าถามในแบบบนัทึกสถานการณ์ความไม่ซ่ือสัตย์ทาง  
การศกึษาท่ีเคยเผชิญ และเรียงล าดบัความรุนแรงพร้อมทัง้อภิปรายเพ่ือโต้แย้งทางความคิดร่วมกนั
อย่างตัง้ใจ สังเกตได้จากการให้ข้อคิดเห็นของสมาชิกท่ีเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มีความพยายาม 
ในการถามค าถามท่ีตนสงสัย ด้วยภาษาท่ีแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ ภายใต้บรรยากาศของ
ความอบอุ่น เป็นมิตร จากนัน้ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการหยุดยัง้พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม (Stopping 
Inappropriate Behavior) ด้วยการพดูกบัตนเองในทางบวก (Positive self-talk) แทนท่ีจะพดูกบั
ตนเองในทางลบ (Negative self-talk) ในเ ร่ืองของพฤติกรรมที่ดี ในด้านการเรียนการสอบ  
โดยผู้ วิจยัให้สมาชิกกลุ่มจับคู่กันแต่งประโยคการพูดกับตนเองในทางบวก (Positive self-talk) 
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เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเป็นความซ่ือสตัย์ในการเรียนและการสอบ และน าเสนอให้สมาชิกคนอ่ืนฟัง 
จากการสงัเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มมีปฏิสมัพนัธ์ในทางบวกซึ่งกันและกนั ช่วยเหลือกัน  
ในการฝึกฝนให้สมาชิกเกิดความคุ้นเคยในการพูดกับตนเองในทางบวกเพ่ือหยุดยัง้พฤติกรรมท่ี
เป็นความไม่ซ่ือตรงทางการศกึษา มีการกล่าวชมเชย ในค าพูดหรือวิธีคิดท่ีดีและควรน าไปปรับใช้       
มีการกล่าวให้ก าลงัใจสมาชิกกลุ่มในการปรับเปล่ียนวิธีคิดและพฒันาความซ่ือสตัย์ให้เกิดขึน้ได้
ด้วยตนเอง 
    ในช่วงยตุิกลุ่ม ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุ่มพดูถึงจริยธรรม คณุธรรม หรือคติประจ าใจ 
ท่ีสมาชิกยึดถือเป็นต้นแบบในด้านการศกึษา และช่วยกนัสรุปถึงวิธีการสร้างพฤติกรรมความซ่ือสตัย์
ทางการศกึษาให้เกิดขึน้ในตนเอง พบว่า สมาชิกมีความกระตือรือร้น และมีความพยายามอย่าง
มุ่งมัน่ในการพูดถึงคติประจ าใจของตน มีการแสดงความคิดเห็นโดยสามารถบอกถึงวิธีการสร้าง
พฤตกิรรมความซ่ือสตัย์ทางการศกึษาให้เกิดขึน้ในตนเอง และมีความมุง่มัน่ใส่ใจในการน าแนวทาง
สร้างความซ่ือสัตย์ไปใช้นอกกลุ่มฝึกอบรม ด้วยการถามค าถามเพ่ือความชัดเจนและบอกถึงวิธี 
น าความรู้ท่ีได้ไปใช้นอกกลุม่ฝึกอบรม ด้วยทา่ทีมุง่มัน่ ยิม้แย้ม และให้ก าลงัใจซึง่กนัและกนั 
   ครัง้ท่ี 3 การเสริมสร้างหริิโอตัปปะ  
    ในการเร่ิมต้นกลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้น และตัง้ใจในการ
เข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรม สงัเกตได้จากการเข้าร่วมกลุ่มตรงตอ่เวลา ทกัทายสมาชิกกลุ่มด้วยความยิม้แย้ม
แจม่ใส มีความพยายามในการร่วมกนัทบทวนถึงเนือ้หาของการพฒันาความซ่ือสตัย์ทางการศกึษา 
และการพดูกบัตนเองในทางบวกจากการฝึกอรมในครัง้ก่อน    
    เม่ือผู้ วิจัยถามว่ารู้จกัหิริโอตปัปะหรือไม่ พบว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนตอบว่า 
ไม่รู้จกั และมีท่าทีสงสยั สังเกตได้จาก สีหน้าท่าทาง การส่วยหน้า ขมวดคิว้ และการพูดคุยกับ
เพ่ือนข้าง ๆ เก่ียวกบัหิริโอตปัปะ ผู้วิจยัจึงอธิบายความหมายของหิริโอตปัปะ ในใบความรู้ท่ี 4 ว่า 
หิริโอตปัปะ คือ การละอายและเกรงกลวัต่อบาปหรือผลของการกระท าผิด ประกอบด้วย หิริ คือ
การละอายต่อบาป ประกอบด้วยความละอายต่อการคิดชั่ว พูดชั่ว ท าชั่ว และ โอตัปปะ คือ  
การเกรงกลวัตอ่ผลหรือภัยของบาปท่ีได้กระท า หมายถึง เกรงภยัของการคิดชัว่ พดูชัว่ และท าชัว่
ว่าจะมาถึงตน จากการสงัเกตของผู้ วิจยัพบว่า สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจมากขึน้ ด้วยการแสดง
ท่าที พยักหน้า พูดตอบรับในสิ่งท่ีผู้ วิจัยอธิบาย และพยายามตอบค าถามในการระดมสมอง  
เพ่ือหาค าตอบว่าเหตผุลอะไรบ้าง ท่ีท าให้คนเราแสดงพฤติกรรมท่ีดี ท่ีถกูต้อง ท่ีเป็นความซ่ือสตัย์ 
และซ่ือตรงทางการศึกษา ด้วยท่าทีท่ีตัง้ใจ สามคัคีและให้ความร่วมมือกันภายในกลุ่ม มีการให้
ความชว่ยเหลือ ยอมรับในความคดิเห็นท่ีแตกตา่ง และให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรคค์ภายในกลุม่  
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    จากนัน้ผู้ วิจยัใช้เทคนิคทางจิตวิทยา คือ การประมินตนเอง โดยให้สมาชิก
กลุ่มท าแบบวิเคราะห์ตนเองด้านหิริโอตปัปะ (ใบงานท่ี 5) จากนัน้ผู้ วิจยัแปลผลคะแนน เพ่ือให้
สมาชิกได้ตรวจสอบและตระหนักรู้ว่าตนเองมีหิริโอตัปปะ ท่ีเอือ้ต่อการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็น 
ความซ่ือสตัย์ทางการศกึษาอยู่ในระดบั พร้อมทัง้ให้สมาชิกกลุ่มรายงานผลคะแนนของตน ผู้ วิจยั
สรุปให้สมาชิกกลุ่มทราบเพิ่มเติมถึงสาเหตท่ีุท าให้คนเรามีหิริโอตปัปะในตนเองนัน่คือ 1) เกรงจะ
ท าให้วงศ์ตระกลูเสียช่ือเสียง 2) เกิดความอบัอายตอ่ผู้ มีอายอุ่อนกว่า 3) เกรงค าติฉินนินทาว่าเป็น
คนไม่มีฝีมือในการท าความดี และ 4) กลวัคนดหูมิ่นดแูคลนว่าเราก็มีความรู้ความสามารถ แตไ่ม่
สามารถท าความดีได้ จากการสงัเกตของผู้วิจยัพบว่า สมาชิกกลุ่มให้ความสนใจและมีความตัง้ใจ
ในการท าแบบวิเคราะห์หิริโอตปัปะ ด้วยการไม่พดูคยุกบัสมาชิกคนอ่ืนในขณะท่ีท าแบบวิเคราะห์ 
ตัง้ใจฟังการแปลผลคะแนน และใช้การถามอย่างสนใจเพ่ือให้ได้ค าตอบเพิ่มเติมเก่ียวกบัเหตผุลท่ี
คนเรามีหิริโอตปัปะ จากนัน้ผู้วิจยัใช้เทคนิคการจินตนาการด้านอารมณ์และเหตผุล โดยให้สมาชิก
กลุ่มจินตนาการถึงวันท่ีทุกคนไม่มีหิริโอตัปปะทางด้านการศึกษาอีกแล้ว สมาชิกกลุ่มจะรู้สึก
อย่างไร และจินตนาการในสิ่งตรงกันข้ามคือถ้าทกุคนมีหิริโอตปัปะ และประพฤติปฏิบตัิทางด้าน
การศกึษาในสิ่งท่ีดี สมาชิกกลุม่จะรู้สกึอย่างไร เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึน้และ
ตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการมีหิริโอตปัปะทางด้านการศึกษา แล้วให้สมาชิก
แต่ละคนแลกเปล่ียนให้สมาชิกกลุ่มได้ฟัง โดยผู้ วิจยัให้สมาชิกกลุ่มสงัเกตอารมณ์ ความรู้สึกของ 
ผู้ เล่า และแสดงท่าทางใส่ใจในค าพูดของผู้ เล่า รวมทัง้ยอมรับในวิธีคิดหรือความรู้สึกของสมาชิก
คนอ่ืนท่ีอาจแตกตา่งออกไปจากความคิดความรู้สึกของตนเอง อย่างไม่มีเง่ือนไข จากการสงัเกต
ผู้วิจยัพบวา่ สมาชิกกลุม่สนใจและตัง้ใจฟังในสิ่งท่ีสมาชิกคนอ่ืนอธิบาย มีท่าทีให้การยอมรับ เข้าใจใน
ความส าคญัของการมีหิริโอตปัปะ และร่วมรับรู้ความรู้สึกของทกุคน ดงัท่ีสมาชิกกลุม่คนหนึง่ว่า  
 

   “ถา้ถึงวนัหน่ึงคนในมหาวิทยาลยัหรือในโลกนี้ไม่มีหิริโอตปัปะ สงัคมก็คงจะ
เลวร้ายมาก คุณค่าของงานวิชาการหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์ก็คงจะถูก
ท าลายใหห้มดไป”(สมาชิกกลุ่มคนที ่7, แบบบนัทึกการสงัเกต, 11 มกราคม 2562)   

 
    จากนัน้ผู้ วิจยัใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา คือ การใช้สถานการณ์
จ าลอง โดยให้สมาชิกลุ่มจ าลองเหตกุารณ์ท่ีเป็นความไม่ซ่ือตรงทางการศกึษา (ใบงานท่ี 6) และ
ผู้ วิจัยใช้เทคนิคบทบาทสมมติ โดยให้สมาชิกแต่ละคนแสดงบทบาทสมมติเป็นผู้ ท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ดงักล่าว และแสดงพฤติกรรมตอบโต้ตอ่สถานการณ์นัน้ทัง้ในรูปแบบของการยอมรับ



 188 
 

 

และการปฏิเสธ จากการสงัเกตผู้วิจยัพบว่า สมาชิกลุ่มให้ความร่วมมือในการแสดงบทบาทสมมติ
เป็นอย่างดี สมาชิกบางคนอาจมีการเขินอายบ้าง แต่เพ่ือนสมาชิกกลุ่มจะให้ก าลงัใจให้สามารถ
แสดงต่อจนจบได้ ในระหว่างการแสดง สมาชิกกลุ่มแสดงบทบาทสมมติด้วยท่าทีท่ีสนุกสนาน  
มีท่าทีผ่อนคลาย ยิม้แย้ม เม่ือสิน้สุดการแสดงบทบาทสมมติตามสถาณการณ์จ าลอง ผู้ วิจัยให้
สมาชิกกลุ่มแต่ละคนบอกถึงความรู้สึกและเหตุผลในการตดัสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมเช่นนัน้ 
และร่วมสรุปแนวทางวิธีการตอบโต้หากต้องพบกบัสถานการณ์ในลกัษณะเช่นนัน้ ซึ่งสมาชิกกลุ่ม 
มีความพยายามในการเรียนรู้วิธีการและเหตผุลในการแสดงออกของสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน และมีการ
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิหากต้องเผชิญกบัสถานการณ์เชน่นัน้ 
    ในช่วงยุติกลุ่ม ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้สึกและวิธีคิด  
แบบหิริโอตปัปะ ท่ีน ามาสู่การแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นความละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าผิด
ทางด้านการศกึษา ตลอดจนสิ่งท่ีคาดวา่สมาชิกกลุม่จะน าไปใช้ประโยชน์นอกกลุม่และในชีวิตประจ าวนั 
จากการสงัเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกมองเห็นประโยชน์และความส าคญัของการมีหิริโอตปัปะ  
มีความสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีบง่บอกถึงการมีหิริโอตตปัปะได้อย่างเหมาะสม มีความตัง้ใจใน
การเสนอแนะ ให้ข้อมลูและวิธีการรับมือ นอกจากนีส้มาชิกลุ่มยงัตัง้ใจท่ีจะน าแนวทางจากคนอ่ืน
ไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองทัง้ในด้านการศกึษาและการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
   ครัง้ท่ี 4  การเสริมสร้างการปฏิบัตติามระเบียบ  
    ในการเร่ิมต้นกลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความพร้อมและกระตือรือร้นใน 
การเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรบ สังเกตจาก การตรงต่อเวลา การปิดโทรศพัท์ และเตรียมเก็บอุปกรณ์  
ทกุอยา่งไว้บริเวณท่ีเก็บของ เม่ือเร่ิมต้นกลุม่ผู้วิจยักลา่วทกัทาย พดูคุยเร่ืองทัว่ไป และทบทวนเร่ือง
หิริโอตปัปะกับแนวทางการพัฒนาท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมในครัง้ท่ีผ่านมา จากนัน้
ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุม่ผู้ ท่ีเตม็ใจเปิดเผยประสบการณ์ของตน เลา่ถึงประสบการณ์ส่วนตวัท่ีเก่ียวข้อง
กับการกระท าผิดกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลยั จากการสงัเกตของผู้ วิจยั พบว่า เร่ิมแรกสมาชิก 
ยงัไม่กล้าเปิดเผยประสบการณ์ของตนเอง แต่เม่ือผู้ วิจยักล่าวย า้ถึงเร่ืองของการรักษาความลับ
ภายในกลุ่มท่ีเป็นข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มมีท่าทีท่ีผ่อนคลายลง และสมาชิกกลุ่ม
จ านวน 3 คน ยินดีท่ีจะเลา่เร่ืองของตนเอง จากนัน้ผู้วิจยัเช่ือมโยงว่าคนเราอาจท าในสิ่งท่ีผิดตอ่กฎ
หรือระเบียบของมหาวิทยาลยัได้ทัง้อยา่งตัง้ใจและไมต่ัง้ใจ อาจเป็นเพราะการไม่รู้ หรือไม่ตระหนกั
ถึงผลเสียท่ีจะตามมาจากการกระท านัน้ เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มได้เห็นถึงคณุคา่ของการปฏิบตัิ
ตนตามกฎระเบียบเพ่ือเป็นการยกระดบัทางความคดิของตน 
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    ผู้วิจยัใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ด้วยกิจกรรม เกม “การประมลูคา่นิยม” 
(Values Auction) และให้สมาชิกกลุ่มอภิปรายร่วมกนัเพ่ือเป็นการส ารวจว่าสมาชิกกลุ่มแตล่ะคน
มีคา่นิยมของตนอยา่งไร และให้ความส าคญัแก่คา่นิยมนัน้อยา่งไร จากการสงัเกตของผู้วิจยั พบว่า 
สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมืออย่างดีในการท ากิจกรรม และมีความกระตือรือร้นในการประมูล
ค่านิยมท่ีตนเองต้องการ และตัง้ใจฟังเม่ือสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนบอกเล่าถึงการให้ความส าคญักับ
ค่านิยมท่ีแตกต่างกัน ด้วยท่าทีท่ีเหมาะสม และให้การยอมรับสมาชิกคนอ่ืนอย่างไม่มีเง่ือนไข 
จากนัน้ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มแลกเปล่ียนค่านิยมท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิตามกฎระเบียบทาง 
การศึกษา การกระท าผิดต่อกฎระเบียบนัน้และวิธีการแก้ไข พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้น 
ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตัง้ใจฟังเพ่ือสมาชิกคนอ่ืนเล่าเร่ืองราว มีท่าที 
การตอบรับท่ีเหมาะสม ให้การยอมรับในความคิดของสมาชิกคนอ่ืนท่ีแตกต่างไปจากตน และให้
ก าลังใจแก่สมาชิกกลุ่มคนอ่ืน จากนัน้ผู้ วิจัยอธิบายทฤษฎี A-B-Cs และการโต้แย้งความคิด  
ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มตระหนกัถึงความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลท่ี
ส่งผลตอ่การตดัสินใจกระท าผิดด้านการศกึษา และให้ ข้อมูล เพิ่มเติม เ ร่ืองกฎระเบียบ ด้าน
การศกึษาของมหาวิทยาลยั พบวา่ สมาชิกกลุ่มให้ความสนใจในการเรียนรู้เร่ืองความคิดความเช่ือ
ท่ีไมส่มเหตสุมผล สงัเกตได้จาก ความพยายามในการตอบค าถามและถามค าถามเพ่ือความเข้าใจ
ท่ีมากขึน้ การตัง้ใจอ่านใบความรู้ท่ี 6 และตัง้ใจท ากิจกรรมในสถานการณ์จ าลอง (ใบงานท่ี 8)  
เพ่ือวิเคราะห์และโต้แย้งทัง้ทางบวกและทางลบต่อสถานการณ์จ าลองนัน้ นอกจากนัน้ สมาชิก
กลุ่มยงัมีความกระตือรือร้นในการร่วมแสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนแนวทางเพ่ือน าความรู้
เร่ืองการโต้แย้งความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตด้านการศึกษา
และการใช้ชีวิตประจ าวนั สงัเกตได้จากสมาชิกกลุ่มทุกคนมีความพร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็น
ของตนโดยไม่ปฏิเสธท่ีจะให้ความคิดเห็นก่อนหรือหลงั แสดงการตอบสนองด้วยท่าทีท่ีเหมาะสม
เม่ือสมาชิกกลุม่คนอ่ืนแสดงความคดิเห็น มีการให้ข้อเสนอแนะ ข้อมลู และให้ก าลงัใจ  
    ในช่วงยุติกลุ่ม ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันทบทวนวิธีการเปล่ียนแปลง
ความคิดความเช่ือให้สมเหตุสมผล จากการสังเกตของผู้ วิจัย พบว่า สมาชิก กลุ่มมีความ
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ตระหนกัรู้ถึงความส าคญัและสามารถปฏิบตัิตนได้ตามกฎ ระเบียบ 
รวมทัง้สมาชิกกลุ่มสามารถบอกวิธีการเปล่ียนแปลง และการแผ่ขยายแนวคิดหรือวิธีการนีไ้ปยงั
บคุคลใกล้ตวั เพ่ือให้มีความคิดความเช่ือท่ีเหมาะสมและส่งผลตอ่การแสดงพฤติกรรมท่ีถกูต้องตาม
กฎระเบียบทางการศกึษา นอกจากนีย้งัมีการให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิ และให้ก าลงัใจกบัสมาชิก
กลุม่ทกุคน 
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   ครัง้ท่ี 5 การเสริมสร้างการยดึม่ันในความถูกต้อง   
    ในการเร่ิมต้นกลุ่ม พบว่า สมาชิกมีการเตรียมพร้อมตนเองก่อนเข้าร่วมกลุ่ม
ฝึกอบรม ด้วยการเข้าร่วมกลุ่มอย่างตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพเหมาะสม มีความกระตือรือร้น  
ยิม้แย้มแจ่มใสทักทายสมาชิกกลุ่ม นอกจากนีส้มาชิกกลุ่มยังมีความพยายามในการร่วมกัน
ทบทวนข้อตกลง หรือกฎ ระเบียบด้านการศกึษา และทฤษฎี A-B-C ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่ม
ฝึกอบรมในครัง้ท่ีผ่านมา จากนัน้ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุ่มส ารวจความคิดความเช่ือของตนเองท่ีมีต่อ
การศึกษา เพ่ือให้มองเห็นทศันคติของตน แล้วเปิดคลิปวิดิทศัน์ให้สมาชิกกลุ่มได้ชม จากการสังเกต
ของผู้ วิจัย พบว่า สมาชิกกลุ่มให้ความสนใจในการท ากิจกรรม สังเกตจาก ความพยายามใน 
การแสดงความคิดเห็นเห็น การแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับประโยค “ใคร ๆ ก็ท ากัน”  
มีการร่วมแบง่ปันประสบการณ์ด้วยความกระตือรือร้น และให้การยอมรับในเร่ืองราวของสมาชิกกลุ่ม
อยา่งไมมี่เง่ือนไข  
    ผู้วิจยัถามสมาชิกกลุ่มเร่ืองปัญหาด้านการศกึษาท่ีมีอยู่ของแตล่ะคน โดยใช้
เทคนิคค าถามปาฏิหารย์ เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มเปิดใจยอมรับและเข้าใจในตนเองอย่างแท้จริง 
โดยผู้วิจยัถามสมาชิกกลุ่มว่า “ถ้าพรุ่งนีเ้ช้า มีปาฏิหารย์เกิดขึน้ ปัญหาทางด้านการศึกษาของเรา 
ท่ีมีอยู่ เกิดอันตรธานหายไปในข้ามคืน สมาชิกกลุ่มจะรู้ได้อย่างไรว่าปัญหานัน้ได้หมดไปแล้ว  
และจะมีอะไรแตกต่างไปจากเดิม” จากการสงัเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือ
และให้ความสนใจในการท ากิจกรรมอย่างดี สังเกตได้จากการหลับตา และจินตนาการถึงสิ่งท่ี
ผู้วิจยัถาม ด้วยสีหน้าท่ีมีรอยยิม้ และท่าทางท่ีพึงพอใจ ความกระตือรือร้นในการบอกเล่าเร่ืองราว
ให้สมาชิกกลุ่มฟัง และความพยายามในการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ จากนัน้ผู้ วิจัย  
ให้สมาชิกกลุ่มเขียน “สิ่งส าคญัท่ีสดุในชีวิต 5 สิ่ง ท่ีมีความหมายต่อชีวิตและควรต้องยึดมัน่ 
เ พื่อความถูกต้องในด้านการศึกษา ” พบว่า สมาชิกกลุ่มใช้ความมุ่งมัน่และตัง้ใจในการเขียน 
สงัเกตจาก ไม่มีการพดูคยุกนัในขณะท่ีเขียนค าตอบ มีท่าทางใช้ความคิด และอ่านทบทวนในสิ่งท่ี
ตนเองเขียน สมาชิกกลุ่มใช้ความพยายามในการอธิบายเหตุผลของการเลือกสิ่งส าคญัของตน  
ให้กลุม่รับรู้ โดยผู้วิจยัอธิบายเพิ่มเตมิวา่ คนเรามีอิสระในการเลือกและตดัสินใจให้ความส าคญักบั
สิ่งใดสิ่งหนึง่ รวมไปถึงการเลือกท่ีจะยดึมัน่ในความถกูต้องทางด้านการศกึษา สิ่งท่ีเราเลือกจะเป็น
สิ่งสะท้อนตวัตน วิธีคดิ การให้ความหมายของชีวิต และสะท้อนให้เห็นถึงคณุคา่ท่ีสมาชิกกลุ่มมีอยู่
ในตนเอง สงัเกตได้ว่า สมาชิกกลุ่มให้ความสนใจ ให้การตอบรับในท่าทีท่ีเหมาะสม โดยใช้การฟัง
อย่างตัง้ใจ พยกัหน้า สบตา และยอมรับในการตดัสินใจเลือกของเพ่ือนสมาชิกอย่างไม่มีเง่ือนไข 
รวมถึงมีความกระตือรือร้นในการจบัคู่ท ากิจกรรมด้วยการหาวิธีการพูดหรือการแสดงออกอย่าง 
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ยดึมัน่ในความถกูต้องเพ่ือตอบโต้ตอ่สถานการณ์จ าลองท่ีผู้วิจยัก าหนดให้ (ใบงานท่ี 10) สงัเกตได้ว่า 
สมาชิกมีความพยายามในการให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่คูกิ่จกรรมของตนในเชิงสร้างสรรค์ ไม่พดูในสิ่งท่ี
ท าร้ายความรู้สึกเพ่ือน โดยพูดถึงในสิ่งท่ีดีก่อนแล้วจึงพูดถึงสิ่งท่ีต้องส่งเสริมให้เข้มแข็งขึน้  
ด้วยทา่ทางและน า้เสียงท่ีเป็นมิตร มีความจริงใจ และรับฟังอยา่งเห็นอกเห็นใจ 
    ในช่วงยุติกลุ่ม ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้ และแนวทาง 
การน าไปใช้ในด้านการศกึษาและในการใช้ชีวิตประจ าวนั จากการสงัเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิก
กลุ่มสามารถเปิดเผยได้ถึงความตัง้ใจในการปฏิบตัิท่ียึดมัน่ในความถูกต้องของตน มีความพยายาม 
ในการแสดงความคิดเห็น มีการให้ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกกลุ่มเพ่ือให้น าไปปรับใช้ได้ดีขึน้  
แตมี่สมาชิก 1 คน มีท่าทางกงัวลโดยให้เหตผุลว่า การยึดมัน่ในความถกูต้อง บางครัง้บางสถานการณ์
ก็อาจมีความเส่ียง และอาจท าไม่ได้ผลอย่างท่ีตัง้ใจไว้ ผู้วิจยัจึงขอให้สมาชิกกลุ่มให้ความส าคญั
กับวัตถุประสงค์และความตัง้ใจ ผลท่ีได้ถือเป็นประโยชน์ท่ีตามมา สมาชิกกลุ่มท่ีนั่งใกล้เพ่ือน
สัมผัสมือเพ่ือให้ก าลังใจ จากนัน้สมาชิกกลุม่ 1 คน อาสาสมัครอ่านพระบรมราโชวาทของ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภูมิพลอดลุยเดชมหาราช ในตอนท้ายใบความรู้ท่ี 7 เพ่ือเป็นการเน้น
ย า้เร่ืองของการยึดมั่นในความถูกต้อง สมาชิกให้ความสนใจ ซาบซึง้ และเกิดก าลังใจท่ีจะ
พฒันาการยดึมัน่ในความถกูต้องของตนเอง สงัเกตได้จากสีหน้าทา่ทาง และการท่ีทกุคนยกมือไหว้
หลงัจากท่ีอาสาสมคัรอา่นพระบรมราโชวาทจบ 
   ครัง้ท่ี 6 การเสริมสร้างความรับผิดชอบ  
    ในการเร่ิมต้นกลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้น และตัง้ใจใน 
การเข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรม สงัเกตได้จากการเข้าร่วมกลุม่ตรงตอ่เวลา ยิม้แย้มแจ่มใสทกัทายสมาชิก
กลุ่ม นอกจากนีส้มาชิกกลุ่มยังมีความพยายามในการร่วมกันทบทวนเนือ้หาของการยึดมั่นใน
ความถูกต้องท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมในครัง้ ท่ีผ่านมา จากนัน้ผู้ วิจัยใช้เทคนิค 
ทางจิตวิทยา คือ การประมินตนเอง โดยให้สมาชิกกลุ่มท าแบบวิเคราะห์ตนเองด้านความรับผิดชอบ
ทางการศกึษา (ใบงานท่ี 11) เม่ือสรุปผลการประเมินแล้วให้สมาชิกกลุ่มแลกเปล่ียนกนัถึงเหตผุลท่ี
ให้ความส าคญักับความรับผิดชอบแต่ละเร่ืองในระดบัท่ีต่างกัน จากการสงัเกตของผู้ วิจัยพบว่า 
สมาชิกกลุ่มให้ความสนใจและมีความตัง้ใจในการท าแบบวิเคราะห์ตนเองด้านความรับผิดชอบ
ทางการศกึษา ด้วยการไม่พดูคยุกบัสมาชิกคนอ่ืนในขณะท่ีท าแบบวิเคราะห์ ตัง้ใจแปลผลคะแนน 
ใช้การฟังอย่างตัง้ใจในขณะท่ีสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนอธิบาย และใช้การถามอย่างสนใจเพ่ือให้ได้
ค าตอบเพิ่มเตมิเก่ียวกบัเหตผุลท่ีเราให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบท่ีแตกตา่งกนัไป 
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    ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มเล่าให้ทุกคนฟังเร่ืองเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง
การศึกษาในระยะสัน้ ระยะยาว และอุปสรรคในการไปให้ถึงเป้าหมายนัน้ จากการสังเกตของ
ผู้วิจยั พบวา่ สมาชิกกลุม่มีความพยายามในการเล่าเร่ืองด้วยความกระตือรือร้น ด้วยการท่ีสมาชิก
กลุ่มทกุคนใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที ในการเตรียมเร่ืองท่ีจะเล่าและจดเป็นหวัข้อไว้ในกระดาษ 
จากนัน้ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการสอน (Teaching) เร่ืองระบบ WDEP เ พื่อใ ห้สมาชิกกลุ่มน ามา
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนเพ่ือพฒันาความรับผิดชอบด้วยตนเอง สมาชิกกลุ่มให้ความสนใจใน
การเรียนรู้เร่ืองระบบ WDEP เป็นอย่างมาก สงัเกตได้จาก การใช้ความร่วมมือในการหาวิธีจดัการ
กับปัญหาท่ีสมาชิกผู้ เป็นอาสาสมคัรเล่าให้กลุ่มฟัง การใช้ความพยายามเพ่ือเสนอแนะแนวทาง 
และให้ข้อมลูเพิ่มเตมิ รวมทัง้มีความกระตือรือร้นในการระบคุวามตัง้ใจของตนในแบบฟอร์มระบบ 
WDEP (ใบงานท่ี 12) สงัเกตได้จาก ท่าทีท่ีตัง้ใจ สมาชิกกลุ่มบางคนใช้เวลานานในการเขียน  
ใบงานของตน พร้อมทัง้บอกว่ามีหลายเร่ืองท่ีอยากวางแผน จากนัน้สมาชิกกลุ่มน าเสนอความตัง้ใจ
ของตนเองให้สมาชิกกลุ่มคนอ่ืนฟัง พบว่า สมาชิกกลุ่มสนใจและตัง้ใจฟังสิ่งท่ีเพ่ือนสมาชิก
น าเสนอ มีทา่ทีจดจ่อ มีการให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และให้ก าลงัใจ
แก่เพ่ือนสมาชิกด้วยการแสดงความรู้สกึผา่นภาษาทา่ทางและการใช้ค าพดูอย่างถกูต้อง เหมาะสม  
    ในช่วงยุติกลุ่ม ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้ และแนวทาง  
การน าไปใช้ในด้านการศกึษาและในชีวิตประจ าวนั จากการสงัเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่ม 
มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีในด้านการศึกษาของตนด้วยความเอาใจใส่ เพ่ือให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว สามารถบอกวิธีน าสิ่งท่ีได้รับ  
ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สามารถบอกวิธีการน าระบบ WDEP ไปประยกุต์ใช้
เพ่ือพฒันาความรับผิดชอบทางการศึกษาของตนเองได้อย่างหลากหลาย อย่างเป็นระบบ และ  
เป็นขัน้เป็นตอน นอกจากนีส้มาชิกกลุ่มยงัให้การเสนอแนะข้อคิดเห็น และมีการตอบสนองตอ่ผู้ อ่ืน
ด้วยทา่ทีท่ีเหมาะสมเม่ือสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนแสดงความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนัออกไป    
   ครัง้ท่ี 7 การเสริมสร้างจิตส านึกที่ดี  
    ในการเร่ิมต้นกลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือและมีความกระตือรือร้น
ในการท ากิจกรรม ด้วยการมาถึงสถานท่ีจัดกิจกรรมกลุ่มฝึกอบรมตรงต่อเวลาเวลา แสดงท่าที  
ท่ีผอ่นคลาย ยิม้แย้ม บอกเลา่ถึงการน าระบบ WDEP ไปใช้และเผยแผ่ความรู้ให้กับ เพ่ือนท่ีอยู ่
นอกกลุม่ และให้ความสนใจเม่ือผู้วิจยัอธิบายถึงสถานการณ์แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือท่ีเรียกว่า 
Dilemma ด้วยการตัง้ใจฟัง และสอบถามเพิ่มเตมิในข้อสงสยั 
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    ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มระบุสถานการณ์ทุจริตทางการศึกษาท่ีเป็นกรณีของ 
การกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ท่ีสมาชิกกลุ่มเคยพบเห็นหรือมีส่วนร่วม ในแบบบนัทึกสถานการณ์  
(ใบงานท่ี 13) และรายงานผลการบนัทกึให้สมาชิกกลุ่มฟัง จากการสงัเกตของผู้วิจยัพบว่า สมาชิก
กลุ่มได้เรียนรู้ซึ่งกนัและกนั ให้การรับฟังเร่ืองราวของสมาชิกคนอ่ืนๆด้วยความตัง้ใจ ใช้การแสดง
ความคิดเห็นเชิงบวก ให้การยอมรับในทุกสถานการณ์และการตดัสินใจของสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน
อย่างไม่มีเง่ือนไข จากนัน้ผู้วิจยัใช้เทคนิคการจ าลองสถานการณ์ให้สมาชิกกลุ่มเลือกสถานการณ์
ขึน้มา 1 สถานการณ์ และให้สมาชิกกลุ่มผู้ เป็นเจ้าของเร่ืองแสดงบทบาทสมมติตามเหตกุารณ์นัน้ 
ผู้วิจบัพบว่า สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยการร่วมแสดงในบทบาทท่ีเพ่ือนสมาชิก
ก าหนดให้โดยไม่เก่ียงงอน และมีความตัง้ใจในการแสดงบทบาทตามสถานการณ์นัน้ หลงัจาก  
การแสดงบทบาทสมมติเสร็จสิน้ ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการพูดโต้ตอบด้วยตนเอง โดยให้สมาชิกกลุ่ม 
แตล่ะคนถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของตนท่ีมีตอ่สถานการณ์จ าลองนัน้ไปยงันิว้หวัแม่มือทัง้ 2 ข้าง 
แล้วให้พดูโต้ตอบกนั จากการสงัเกตของผู้วิจยั พบวา่ สมาชิกกลุม่ให้ความร่วมมือและกระตือรือร้น
ในการพูดโต้ตอบกับตนเอง สังเกตได้จากการท่ีสมาชิกกลุ่มมีความพยายามในการโต้ตอบ  
แสดงความคดิเห็นท่ีขดัแย้งของตนเอง มีท่าทีท่ีผ่อนคลาย หวัเราะสนกุสนาน เม่ือได้เป็นผู้พดู และ
เม่ือได้เป็นผู้ ฟังการพูดโต้ตอบตนเองของสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน และมีความพยายามในการตัง้ใจ  
เขียนสรุปพฤติกรรมท่ีอยากแสดงออกต่อสถานการณ์จ าลอง (ใบงานท่ี 14) ด้วยการแสดงสีหน้า 
ท่ีมุ่งมั่นตัง้ใจ ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนๆ ถามถึงข้อเสนอแนะจากผู้ วิจัย  
และมีการตอบสนองด้วยทา่ทีท่ีเหมาะสมเม่ือมีการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนัในการน าเสนอ
แนวคดิของแตล่ะคน 
     ในช่วงยุติกลุ่ม ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้ และแนวทาง  
การน าไปใช้ในด้านการศกึษาและในชีวิตประจ าวนั จากการสงัเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่ม
แสดงพฤตกิรรมท่ีเป็นความพยายามในด้านการเรียน การสอบ และมีความพยายามในการป้องกนั
แก้ไขปัญหาการทจุริตท่ีเกิดขึน้ รวมถึงสามารถบอกวิธีน าไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น 
สนกุสนาน มีสีหน้ายิม้แย้ม ภายใต้การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกนั ด้วยการให้ข้อมลูเพิ่มเติม 
ให้ข้อเสนอแนะแก่เพ่ือนสมาชิก และให้ก าลงัใจกนัด้วยค าพดูท่ีเหมาะสม 
   ครัง้ท่ี 8 การเสริมสร้างการพึ่งตนเอง  
    ในการเร่ิมต้นกลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม 
ด้วยการเข้าร่วมร่วมกลุม่ตรงตอ่เวลา แตง่กายสภุาพเหมาะสม มีความกระตือรือร้น ยิม้แย้มแจ่มใส
ทกัทายสมาชิกกลุ่ม นอกจากนีส้มาชิกกลุ่มยงัร่วมกันทบทวนเนือ้หาของการพฒันาจิตส านึก ท่ีดี 



 194 
 

 

ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมในครัง้ท่ีผ่านมา จากนัน้ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มแบ่งกลุ่ม 
ท ากิจกรรม “ต้นไม้แห่งชีวิต” โดยให้สมาชิก 1 คนในแต่ละกลุ่มเป็นผู้ วาดรูปต้นไม้ตามค าบอก 
ของเพ่ือนในกลุ่มโดยต้องไม่บอกช่ือชนิดของต้นไม้ ภายในเวลา 3 นาที จากการสงัเกตของผู้วิจยั 
พบวา่ สมาชิกกลุม่มีความกระตือรือร้นและมุง่มัน่ในการท ากิจกรรม มีปฏิสมัพนัธ์เชิงบวกกบัเพ่ือน
สมาชิกในกลุ่ม ด้วยสีหน้ายิม้แย้มท่าทางผ่อนคลาย พูดจาหยอกล้อเพ่ือนสมาชิกกลุ่มอ่ืน  
โดยตลอดการท ากิจกรรมนีส้มาชิกกลุ่มทุกคนสนุกสนาน หัวเราะด้วยความช่ืนชอบในกิจกรรม 
และใช้ความพยายามในการอธิบายความรู้สึกขณะท่ีไมส่ามารถพึง่พาตวัเองได้  
    ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุ่มทบทวนทฤษฎีบคุลิกภาพ A-B-Cs (The A-B-C theory) 
แล้วใช้เทคนิคการโต้แย้งความเช่ือท่ีผิด โดยให้สมาชิกกลุ่มฝึกการโต้แย้งความเช่ือตามแบบฟอร์ม
การพึง่พาตนเอง (REBT Self-Help Form) (ใบงานท่ี 16) ตามล าดบัขัน้ตอน คือ ขัน้ที 1 A: อธิบาย
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ขัน้ท่ี 2 B: ระบอุารมณ์ทางลบท่ีไม่เป็นผลดีกบัตนเอง ขัน้ท่ี 3 C: ระบคุวามคิด
ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ขัน้ท่ี 4 D: ฝึกการโต้แย้งความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ขัน้ท่ี 5 
E: ระบคุวามคิดความเช่ือท่ีดี และ ขัน้ท่ี 6 F: ระบุอารมณ์ใหม่ทางลบท่ีเป็นผลดี จากการสงัเกต
ของผู้ วิจัย พบว่า สมาชิกมีความมุ่งมั่นตัง้ใจในการท ากิจกรรม ด้วยการสนใจและตัง้ใจฟัง  
เม่ือผู้ วิจัยอธิบายแต่ละขัน้ตอน สมาชิกกลุ่มมีความพยายามในการถามเพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้อง  
มีการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนด้วยความกระตือรือร้น ให้การอธิบายเพิ่มเติม  
และให้การเสนอแนะข้อมลูท่ีถกูต้อง ภายใต้บรรยากาศท่ีอบอุน่ เป็นมิตร และปลอดภยั ด้วยการให้
ก าลงัใจกนัและกนั  
    ในชว่งยตุกิลุม่ ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุ่มเปิดเผยความรู้สึกของตนเอง และสิ่งท่ีได้
เรียนรู้จากกิจกรรม พบวา่ สมาชิกกลุ่มเห็นความส าคญัและสามารถช่วยเหลือตนเองในด้านการศกึษาได้ 
อีกทัง้ยงัให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี มีสมาชิกกลุ่มบางคนบอกว่ากิจกรรมนีมี้
ขัน้ตอนท่ีเข้าใจยาก แต่เม่ือใช้ความพยายามและได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนในกลุ่มก็ท าให้
เข้าใจได้มากขึน้ เห็นได้วา่สมาชิกมีความเช่ือมัน่ในกลุ่มฝึกอบรม และกล้าจะเปิดเผยความคิดเห็น
ทัง้ในด้านบวกและด้านลบของตนด้วยความรู้สึกปลอดภยั 
   ครัง้ท่ี 9 การเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง  
    ในการเร่ิมต้นกลุม่ พบวา่ สมาชิกกลุม่มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกลุ่ม
ฝึกอบรม ด้วยการมาถึงสถานท่ีจดักิจกรรมตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการท ากิจกรรม 
ทกัทายสมาชิกกลุ่มด้วยสีหน้ายิม้แย้ม และมีความพยามยามในการช่วยกันทบทวนเนือ้หาของ  
การพึง่ตนเองท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมในครัง้ท่ีผ่านมา จากนัน้ผู้วิจยัใช้เทคนิคการประเมิน
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ตนเอง โดยให้สมาชิกกลุ่มท าแบบประเมินความภาคภูมิใจในตนเอง (ใบงานท่ี 17) จากการสงัเกต
ของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือในการประเมินตนเอง และสามารถให้ข้อมูลส าหรับ
การประเมินตนเองได้ มีท่าทีท่ีผ่อนคลาย สังเกตได้จากการยิม้แย้ม และพูดหยอกล้อเพ่ือน  
ในระหวา่งท าใบงาน 
    ผู้วิจยัใช้เทคนิค “เกม” I am me. (ใบงานท่ี 18) ด้วยการให้สมาชิกกลุ่มละ 3 คน 
ท ากิจกรรมด้วยการใช้ปากกาสีท่ีแตกต่างกัน ในการเลือกวง “วลี” ท่ีตรงกับลกัษณะของตนและ 
ท าให้ตนภาคภูมิใจ โดยเลือกทีละคนจบครบทัง้ 30 ค า แล้วเขียนลกัษณะท่ีตนเองเลือกไว้ในใบงาน 
แล้วน าเสนอต่อกลุ่ม จากการสงัเกตของผู้ วิจยั พบว่า สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม
โดยพยายามท่ีจะมองหาและเลือกวลีท่ีตนเองต้องการอย่างรวดเร็ว นอกจากนีส้มาชิกกลุ่มยงัมี
ปฏิสมัพนัธ์เชิงบวกกับเพ่ือนสมาชิก ด้วยการแสดงท่าทีท่ีผ่อนคลาย ด้วยการพูดจาหยอกล้อกับ
เพ่ือนสมาชิกคนท่ีต้องการเลือกวลีเดียวกบัตน มีเสียงหวัเราะสนกุสนาน และสีหน้ายิม้แย้มตลอด
การท ากิจกรรม จากนัน้ผู้ วิจยัใช้เทคนิคการอยู่กับความรู้สึก ด้วยการให้สมาชิกกลุ่มนัง่ในท่าท่ีสบาย 
หลับตาให้รู้สึกผ่อนคลาย จากนัน้ผู้ วิจัยพูดกับสมาชิกกลุ่มว่า “ให้สมาชิกกลุ่มจินตนาการถึง
เร่ืองราวท่ีท าให้เราเลือก “วลี” แรกเพราะคิดว่าตรงกบัลกัษณะนิสยัของเรา”  โดยผู้ วิจยัให้สมาชิก
กลุม่สมัผสักบัความรู้สึกเป็นสขุ ทบทวนถึงเร่ืองราวเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ หลงัจากนัน้ให้สมาชิกกลุ่ม
ค่อย ๆ ลืมตา และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้สึกท่ีได้สัมผัสถึงความภาคภูมิใจในตนเอง  
จากประสบการณ์ของตน จากการสงัเกตผู้ วิจยัพบว่า สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
สังเกตได้จาก การนั่งในท่าท่ีผ่อนคลาย การหลับตาและมีสมาธิอยู่กับจินตนาการของตน 
นอกจากนีส้มาชิกกลุม่ยงัใช้ความพยายามในการบอกเลา่เพ่ือแบง่ปันประสบการณ์ความรู้สึกท่ีตน
ได้สมัผสัให้กบัเพ่ือนสมาชิก ด้วยการเปิดเผยความรู้สึกของตวัเอง มีสมาชิกกลุ่มบางคนน า้ตาไหล
ในช่วงเวลาท่ีเล่าเร่ืองราวของตนเอง พร้อมทัง้ให้เหตผุลว่าเป็นเพราะรู้สึกภาคภูมิใจกบัสิ่งท่ีเขาได้ท า
เพ่ือครอบครัว ทัง้นีส้มาชิกกลุ่มมีการร่วมรับรู้และเข้าใจในความรู้สึกของเพ่ือนสมาชิก สงัเกตได้
จากการพูดช่ืนชม การให้ก าลงัใจ และการสมัผสัไหล่ของสมาชิกท่ีร้องไห้อย่างอ่อนโยน  จากนัน้
ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุ่มร่วมกนับอกถึงการน าลกัษณะของ “วลี” นัน้ไปใช้ด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลยั
เพ่ือพฒันาความภาคภมูิใจให้เกิดขึน้ในตนเอง 
    จากนัน้ผู้วิจยัใช้เทคนิคกิจกรรม “เขียนจดหมายให้ตวัเอง” (ใบงานท่ี 19) โดยให้
สมาชิกกลุ่มเขียนจดหมายเพ่ือเล่าให้ตนเองในอนาคตได้อ่านถึงคณุลกัษณะในทางบวกหรือข้อดี
ของตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีในด้านการศกึษา ท่ีน ามาซึง่ความภาคภมูิใจในตนเอง และเป็นสิ่งท่ี
สมาชิกพยายามท่ีจะรักษาข้อดีหรือคณุลกัษณะท่ีดีนัน้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป และให้แลกเปล่ียนกัน
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อ่านในกลุ่ม จากการสงัเกตของผู้ วิจัย พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความมุ่งมั่นตัง้ใจในการท ากิจกรรม 
ด้วยการเขียนจดหมายอย่างมีสมาธิ ไม่มีการพดูคยุหยอกล้อกนั และจดหมายหลายฉบบัมีพืน้ท่ี
การเขียนเกือบเต็มหน้ากระดาษ สมาชิกกลุ่มมีการช่ืนชม ให้ก าลงัใจ พูดขอบคณุเพ่ือนสมาชิก
ส าหรับการแบง่ปันเร่ืองราวและความรู้สึกท่ีดี รวมถึงข้อแนะน าแนวทางท่ีดีท่ีสามารถน าไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตด้านการศกึษาด้วยตนเองได้ 
    ในช่วงยุติกลุ่ม ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้ และแนวทาง  
การน าไปใช้เพ่ือสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง จากการสังเกตของผู้ วิจยั พบว่า 
สมาชิกกลุ่มสามารถพัฒนาความภาคูมิใจในตนเองได้ และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม  
ด้วยการเสนอแนะแนวทางท่ีหลากหลาย ด้วยท่าทางท่ีมุ่งมัน่ ใส่ใจ มีความพยายามในการแสดง
ความคิดเห็น และให้ข้อมลู ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ภายใต้บรรยากาศของกลุ่มท่ีอบอุ่น จริงใจ และ
ให้การยอมรับแก่สมาชิกผู้ ท่ีมีความเห็นตา่งอยา่งไมมี่เง่ือนไข 
   ครัง้ท่ี 10 การเสริมสร้างการหย่ังรู้ถงึผลในอนาคต  
    ในการเร่ิมต้นกลุม่ พบวา่ สมาชิกกลุม่มีความกระตือรือร้น และตัง้ใจในการเข้าร่วม
กลุ่มฝึกอบรม สังเกตได้จากการเข้าร่วมกลุ่มตรงต่อเวลา ยิม้แย้มแจ่มใสทักทายสมาชิกกลุ่ม 
นอกจากนีส้มาชิกกลุ่มยังมีความพยายามในการร่วมกันทบทวนเนือ้หาของการพัฒนา  
ความภาคภูมิใจในตนเองท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมในครัง้ท่ีผ่านมา จากนัน้ผู้ วิจัย 
เล่าเร่ืองราวจากสถานการณ์จริง (ใบความรู้ท่ี 15) เป็นเร่ืองราวจากข่าวของบคุคลท่ีได้รับผลจาก
การปฏิบตัิตนทางการศกึษาอย่างไม่ถกูต้อง ซึ่งสมาชิกกลุ่มให้ความสนใจในเร่ืองราวสถานการณ์
จริงเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการตัง้ใจฟังอย่างจดจ่อในเนือ้หาท่ีผู้ วิจัยเล่า แสดงสีหน้าท่าทาง
จริงจงั มีความพยายามในการแสดงความคดิเห็นและความรู้สกึท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ดงักล่าว พยายาม
ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 
    ผู้วิจยัใช้เทคนิคสถานการณ์จ าลอง โดยให้สมาชิก แบง่กลุ่มละ 4 คนเพ่ือแสดง
บทบาทสมมตุิ กลุ่มละ 1 สถานการณ์ ท่ีระบไุว้ในใบงาน (ใบงานท่ี 20) เรียงล าดบัไปทีละกลุ่มจน
ครบทัง้ 3 กลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้น และให้ความร่วมมือในการแสดงบทบาท
สมมติ บางคนอาจแสดงการเขินอายบ้าง แต่ก็สามารถแสดงได้จนจบตามท่ีวางแผนการแสดงไว้ 
สมาชิกกลุ่มมีท่าทีผ่อนคลาย หัวเราะ สนุกสนาน ในระหว่างท่ีแสดง และชมการแสดงบทบาท
สมมติจากกลุ่มอ่ืน เม่ือสิน้สุดการแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์จ าลองของทุกกลุ่ม แล้ว 
ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุ่มร่วมอภิปรายเก่ียวกบับทบาทท่ีแสดงผ่านไป และบอกวิธีการรับมือหากต้อง
เผชิญกบัสถานการณ์ในลกัษณะเดียวกนั ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีความพยายามในการแสดงความ
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คิดเห็น มีการให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และให้การสนับสนุนความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิก 
จากนัน้ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มจับคู่ท ากิจกรรมตามบทสนทนา “สถานการณ์แห่งชีวิต” (ใบงานท่ี 21) 
โดยให้แตล่ะคูอ่า่นบทสนทนา และให้สมาชิกคูอ่ื่นเลือกตอบจดุยืนแห่งชีวิตตามท่ีระบไุว้ในการ์ด
จดุยืนแห่งชีวิต (Life position) พบว่า สมาชิกกลุ่มท ากิจกรรมด้วยความสนกุสนาน สงัเกตได้จาก
ท่าทีผ่อนคลาย หัวเราะ ยิม้แย้ม ตัง้ใจฟังอย่างจดจ่อ จากนัน้ผู้ วิจัยสอนเร่ืองจุดยืนแห่งชีวิต 4 
ต าแหน่ง (ใบความรู้ท่ี 16) ได้แก่ 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  แล้วให้สมาชิกกลุ่มอภิปรายร่วมกนั
เร่ืองจุดยืนชีวิตของตนเองกับแนวโน้มของการท าผิดกฎ ระเบียบ หรือจริยธรรมด้านการศึกษา  
และผลท่ีจะได้รับในอนาคตของบุคคลท่ีมีจุดยืนชีวิตแตกต่างกัน จากการสงัเกตขุองผู้วิจยั พบว่า 
สมาชิกให้ความสนใจในเร่ืองของจดุยืนชีวิตอยา่งมาก เห็นได้จาก การตัง้ใจฟังในสิ่งท่ีผู้วิจยัอธิบาย 
มีทา่ทีต่ืนเต้น แสดงอาการเห็นด้วย โดยการพยกัหน้าและออกเสียงตอบรับเบา ๆ มีความพยายาม
ในการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น พยายามใช้ค าถามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีมากขึน้ มีการขอ
ข้อแนะน าจากผู้ วิจยั ใช้การแสดงความคิดเห็นอย่างกระตือรือร้น ด้วยน า้เสียงท่ีมุ่งมัน่ ตัง้ใจ มีการให้
ข้อเสนอแนะ หรือข้อมลูเพิ่มเตมิ และให้การยอมรับในความคดิเห็นท่ีแตกตา่งของสมาชิกกลุม่ 
      ในช่วงยุติกลุ่ม ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้ และแนวทาง 
การน าไปใช้ในด้านการศกึษาและในชีวิตประจ าวนั จากการสงัเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่ม
เห็นความส าคญัของการหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต และสามารถหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถกูต้อง รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม สามารถรับรู้และเข้าใจในการปรับเปล่ียนจดุยืน
ชีวิตของตนเองให้เหมาะสม รับรู้ได้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและของเพ่ือนสมาชิก 
นอกจากนี ้สมาชิกกลุ่มยังมีความพยายามในการตอบค าถาม และสามารถแสดงความคิด 
ความรู้สกึได้อยา่งเหมาะสม 
   ครัง้ท่ี 11 การเสริมสร้างการไม่ดูดาย  
    ในการเร่ิมต้นกลุ่ม พบว่า  สมาชิกมีการเตรียมพร้อมตนเองก่อนเข้าร่วมกลุ่ม
ฝึกอบรม ด้วยการเข้าร่วมร่วมกลุม่อยา่งตรงตอ่เวลา แตง่กายสภุาพเหมาะสม มีความกระตือรือร้น 
ยิม้แย้มแจ่มใสทักทายสมาชิกกลุ่ม นอกจากนีส้มาชิกกลุ่มยังมีความพยายามในการร่วมกัน
ทบทวนเนือ้หาของการหยั่งรู้ถึงผลในอนาคต และจุดยืนของชีวิต ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่ม
ฝึกอบรมในครัง้ท่ีผ่านมา จากนัน้ผู้ วิจยัเล่าเร่ืองราวข่าวการทุจริตในสงัคมไทย (ใบความรู้ท่ี 17) 
เป็นข่าวท่ีเก่ียวข้องกบัการทุจริตทัง้ด้านการศกึษาและด้านอ่ืนๆในสงัคม และให้สมาชิกกลุ่มบอก
ความรู้สึกของตนท่ีมีตอ่ข่าวนัน้ จากการสงัเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกให้ความสนใจในเร่ืองข่าว
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การทุจริตในสงัคมไทยอย่างมาก เห็นได้จาก การตัง้ใจฟังในสิ่งท่ีผู้ วิจยัอธิบาย มีความพยายาม 
ในการตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็นร่วมกนั นอกจากนัน้ผู้วิจยัอธิบายเพิ่มเติมถึงเหตกุารณ์
ท่ีเกิดขึน้ว่ามีมาอย่างยาวนานในสงัคม แต่ท่ียงัคงมีการทุจริตต่าง ๆ อยู่ถึงทกุวนัก็เพราะการนิ่งดดูาย
จากคนในสังคม ผู้ วิจัยถามสมาชิกกลุ่มทุกคนว่าเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการนิ่งดูดาย  
กบั การวางเฉย หรืออเุบกขา ท่ีเป็นหนึ่งในพรหมวิหาร 4 หรือไม่ ซึ่งสมาชิกกลุ่มทกุคนตอบค าถาม
เหมือนกนัคือ ไมรู้่วา่อเุบกขาคืออะไร และไมรู้่วา่นิ่งดดูาย กบั การวางเฉยแตกตา่งกนัอยา่งไร 
    ผู้วิจยัอธิบายหลกัพรหมวิหาร 4 (ใบความรู้ท่ี 18) ท่ีเป็นหลกัธรรมในการด ารงชีวิต
ร่วมกับผู้ อ่ืน ประกอบด้วยหลกัปฏิบตัิ 4 ประการ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งผู้ วิจัย
อธิบายถึงความแตกต่างของการวางเฉยหรืออุเบกขาว่า ไม่ได้หมายถึงการท่ีเราไม่ท าอะไรเลย  
แต่หมายถึงการท่ีเราได้กระท าในสิ่งท่ีสมควรแล้วจนสุดความสามารถ แต่ยงัไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ 
หรือมองเห็นว่าอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เราจึงต้องปล่อยวางหรือวางเฉย แตก่ารนิ่งดดูายคือ
การนิ่งเฉยไม่ลงมือกระท าสิ่ งใดเพราะไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร  หรือไม่สนใจท่ีจะท าอะไร 
เพ่ือจดัการกับสถานการณ์นัน้ๆ และขอให้สมาชิกกลุ่มนึกทบทวนและเล่าให้ฟังว่า เคยมีเร่ืองราว
หรือเหตกุารณ์อะไรท่ีบ่งบอกว่าเราเคยใช้วิธี “การนิ่งดดูาย” ตอ่สถานการณ์ทจุริตทางการศึกษา 
จากการสังเกตของผู้ วิจยั พบว่า สมาชิกให้ความสนใจในเร่ืองของอุเบกขาหรือการวางเฉยเป็น
อย่างมาก เห็นได้จาก การตัง้ใจฟังในสิ่งท่ีผู้ วิจัยอธิบาย มีความพยายามในการตอบค าถาม  
มีความพยายามในการถามค าถามเพิ่มเติมเพ่ือความเข้าใจท่ีมากขึน้ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
และกระตือรือร้นในการบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเป็นการนิ่งดดูายของตนเอง โดยท่ีสมาชิกกลุ่มให้การยอมรับ
ในความคิดเห็นและการกระท าท่ีแตกตา่งออกไปของสมาชิกคนอ่ืนโดยไม่มีเง่ือนไข จากนัน้ผู้ วิจยั
ใช้เทคนิคการมองโลกด้านบวก เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มได้มองเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ 
ในมมุมองใหมอ่ยา่งสร้างสรรค์ มองเห็นโอกาสในการเปล่ียนแปลง และถามสมาชิกกลุ่มอีกครัง้ว่า 
ในอนาคตถ้าต้องเผชิญกบัสถานการณ์นัน้อีกครัง้ สมาชิกจะแสดงพฤติกรรมอะไรท่ีบง่บอกให้รู้ว่า
เป็นการไม่ดูดายต่อสถานการณ์นัน้ แล้วให้ร่วมกันอภิปราย พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความ
กระตือรือร้นในการใช้เทคนิคการมองโลกด้านบวก สังเกตได้จาก เม่ือผู้ วิจัยขอให้สมาชิกกลุ่ม
น าเสนอ สมาชิกกลุ่มจะยกมือขึน้เพ่ือขอน าเสนอพฤติกรรมท่ีต้องการจะเปล่ียนแปลงพร้อมกัน 
นอกจากนัน้ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มเขียนบันทึกสัญญาการสร้างนิสัยไม่ดูดาย (ใบงานท่ี 22)  
แล้วน าเสนอตอ่กลุม่ ผู้วิจยัพบว่า สมาชิกกลุ่มมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการท ากิจกรรม ด้วยการเขียน
บนัทกึสญัญาอย่างชดัเจน มีสมาธิ และมีความตัง้ใจในการแสดงออกถึงการให้ก าลงัใจแก่สมาชิก
คนอ่ืน ด้วยภาษาทา่ทางและภาษาพดูท่ีเหมาะสม 
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    ในชว่งยตุกิลุม่ ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุ่มร่วมกนัสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ จากการสงัเกต
ของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มเห็นความส าคญัของการไม่ดดูาย และสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีไม่
เพิกเฉยตอ่การกระท าผิดได้อยา่งเหมาะสม รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม สามารถรับรู้
และเข้าใจในความส าคญัของการไม่ดดูาย นอกจากนีส้มาชิกลุ่มยงัมีความพยายามในการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมของตนเองให้ดีขึน้ โดยจะน าแนวทางจากสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนไปปรับใช้ในชีวิตของตนเอง
ทัง้ในด้านการศกึษาและการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
   ครัง้ท่ี 12 การเสริมสร้างความกล้า  
    ในการเร่ิมต้นกลุม่ พบวา่ สมาชิกกลุม่มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กลุ่มฝึกอบรบ สังเกตจาก การตรงต่อเวลา และเตรียมเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างไว้บริเวณท่ีเก็บของ  
เม่ือเร่ิมต้นกลุ่มผู้ วิจัยกล่าวทักทาย พูดคุยเร่ืองทั่วไป และถามถึงเร่ืองการปฏิบัติตามสัญญา 
การไม่ดดูายท่ีเขียนไว้จากการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมในครัง้ท่ีผ่านมา จากนัน้ผู้ วิจัยขอให้สมาชิก
กลุม่เลา่ถึงประสบการณ์ท่ีเคยพบเหตกุารณ์ทจุริตหรือกระท าผิดด้านการศกึษาและพฤติกรรมของ
สมาชิกท่ีมีตอ่เหตกุารณ์นัน้ พบวา่ สมาชิกทกุคนเคยพบเหตกุารณ์ทจุริต แตมี่สมาชิกเพียงคนเดียว
ท่ีแสดงพฤติกรรมตอบโต้ต่อสถานการณ์นัน้ จากการสังเกตของผู้ วิจัย พบว่า สมาชิกกระตือรือร้น 
ในการบอกเล่าเร่ืองราวประสบการณ์ของตน โดยปราศจากความกังวลเพราะมัน่ในใจเร่ืองการรักษา
ความลบัของกลุ่ม เห็นได้จากการท่ีสมาชิกพดูถึงการรักษาความลบัภายในกลุ่มจึงท าให้กล้าท่ีจะ
บอกเล่าเร่ืองราว สมาชิกกลุ่มมีการฟังเร่ืองราวของผู้ อ่ืนด้วยท่าทีเห็นอกเห็นใจ ร่วมรับรู้ความรู้สึก
ของสมาชิกกลุ่มด้วยการแสดงการตอบรับท่ีเหมาะสม เช่น การพยักหน้า หรือใช้ค าพูดตอบรับ 
จากนัน้ผู้ วิจัยช่ืนชมสมาชิกกลุ่มท่ีกล้าแสดงพฤติกรรมตอบโต้กับสถานการณ์การทุจริตหรือ  
การประพฤติผิดทางด้านการศกึษา และแสดงความเข้าใจในสมาชิกผู้ ท่ีไม่แสดงพฤติกรรมตอบโต้ 
อาจเน่ืองจากอาจมีความกลวัตอ่สถานการณ์ และไมรู้่วิธีการจดัการในสถานการณ์นัน้ 
    ผู้ วิจัยอธิบายถึงพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม ท่ีเป็นลักษณะ 
ของการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ซ่ือสตัย์ เคารพในสิทธิของผู้ อ่ืนและตนเอง ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ และจริยธรรมทัง้ในด้านการศึกษาและการด าเนินชีวิต  และอธิบายถึงประเภทของ
พฤตกิรรม 3 ลกัษณะ ท่ีคนเราใช้ในชีวิตประจ าวนั คือ พฤติกรรมแบบไม่ตอบโต้ พฤติกรรมแบบก้าวร้าว 
และพฤตกิรรมการแสดงออกอยา่งเหมาะสม แล้วให้สมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายว่าพฤติกรรมท่ีตน
เคยแสดงออกเป็นพฤติกรรมประเภทใด และจะมีความรู้สึกเช่นไรเม่ือมีคนอ่ืนแสดงพฤติกรรมทัง้  
3 ประเภทกับเรา จากการสงัเกตของผู้ วิจยั พบว่า สมาชิกมีความกระตือรือร้นและมีความมุ่งมัน่ 
ในการท ากิจกรรม เห็นได้จาก การตัง้ใจฟังในสิ่งท่ีผู้ วิจยัอธิบาย มีความพยายามในการตอบค าถาม  



 200 
 

 

มีความพยายามในการถามค าถามเพิ่มเติมเพ่ือความเข้าใจท่ีมากขึน้ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
และให้การยอมรับในความคิดเห็นและการกระท าท่ีแตกต่างออกไปของสมาชิกคนอ่ืนโดยไม่มี
เง่ือนไข จากนัน้ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการสอน เก่ียวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการแสดงออก  
ท่ีเหมาะสม ได้แก่ 1) การบอกเก่ียวกบัความรู้สกึ และ 2) การเลือกใช้ค าท่ีเหมาะสม แล้วให้สมาชิก
กลุ่มแบง่กลุ่ม 3 คน เพ่ือฝึกการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
(ใบงานท่ี 23) จากการสงัเกตของผู้ วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้น สามัคคี และให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ด้วยการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการฝึกแสดงพฤติกรรม  
ในรูปแบบตา่ง ๆ  โดยไมมี่การเขินอาย ด้วยทา่ทีท่ีผอ่นคลาย เชน่ การหวัเราะ สนกุสนาน ใบหน้ายิม้แย้ม 
มีการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเห็น และให้การช่ืนชมเพ่ือนสมาชิกท่ีแสดงออกได้อยา่งเหมาะสม 
    ในช่วงยุติกลุ่ม ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้ และแนวทาง  
การน าไปใช้ในด้านการศกึษาและในชีวิตประจ าวนั จากการสงัเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่ม 
มีความสามารถในการเผชิญหน้ากับความกลวั และสามารถบอกวิธีการพฒันาความกล้า รวมทัง้
แนวทางการแสดงออกอย่างเหมาะสมเพ่ือน าไปปรับใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยความกระตือรือร้น 
สนกุสนาน มีสีหน้ายิม้แย้ม ภายใต้การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกนั ด้วยการให้ข้อมลูเพิ่มเติม 
ให้ข้อเสนอแนะแก่เพ่ือนสมาชิก และให้ก าลงัใจกนัด้วยค าพดูท่ีเหมาะสม 
   ครัง้ท่ี 13 การเสริมสร้างการส่ือสารที่ดี  
    ในการเร่ิมต้นกลุ่ม พบว่า สมาชิกมีการเตรียมพร้อมตนเองก่อนเข้าร่วมกลุ่ม
ฝึกอบรม ด้วยการเข้าร่วมร่วมกลุม่อยา่งตรงตอ่เวลา แตง่กายสภุาพเหมาะสม มีความกระตือรือร้น 
ยิม้แย้มแจ่มใสทักทายสมาชิกกลุ่ม นอกจากนีส้มาชิกกลุ่มยังมีความพยายามในการร่วมกัน
ทบทวนเนือ้หาของการพฒันาความกล้า และการแสดงออกอยา่งเหมาะสม ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม
กลุม่ฝึกอบรมในครัง้ท่ีผา่นมา จากนัน้ผู้วิจยัพดูถึงความจ าเป็นของการส่ือสารท่ีมีตอ่การแสดงออก
ด้านความซ่ือตรงทางการศกึษา โดยเน้นถึงการส่ือสารแบบท่ีใช้ภาษาพดูและอวจันภาษา จากนัน้
ผู้ วิจยัให้สมาชิกกลุ่มท ากิจกรรม “รู้หน้าไม่รู้ใจ” (ใบงานท่ี 24) ด้วยการท่ีผู้ วิจยัหยิบการ์ดแสดง
ความรู้สึกผ่านทางสีหน้าท่าทาง (อวจันภาษา) แล้วให้สมาชิกกลุ่มทายว่าท่าทางท่ีแสดงออกนัน้ 
ส่ือความหมายอย่างไร ผู้วิจยัพบว่า สมาชิกท ากิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น สนกุสนาน ด้วยใบหน้า
ท่ียิม้แย้ม หยอกล้อกบัเพ่ือนสมาชิก และมีท่าทีผ่อนคลายด้วยการหวัเราะ หรือบ่นเบา ๆ เม่ือเห็น
การ์ดใบหน้าท่ีดไูมอ่อกวา่เป็นความรู้สึกเชน่ไร 
    ผู้วิจยัอธิบายถึงรูปแบบการส่ือสาร 3 แบบ ได้แก่ 1) รูปแบบการติดตอ่ส่ือสารแบบ
สอดคล้อง 2) รูปแบบการติดต่อส่ือสารแบบขัดแย้ง และ 3) รูปแบบการติดต่อส่ือสารแบบซ่อนเร้น  
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(ใบความรู้ท่ี 21) แล้วให้สมาชิกกลุ่มจบัคูก่นัแสดงพฤติกรรมการส่ือสารทัง้ 3 แบบ ผู้วิจยัให้การอธิบาย
เพิ่มเตมิเร่ืองโครงสร้างบคุลิกภาพในการส่ือสาร โดยให้สมาชิกกลุ่มส ารวจและท าความเข้าใจเร่ือง
โครงสร้างบุคลิกภาพของตนและเพ่ือน (ใบความรู้ท่ี 22) เร่ืองของบุคลิกภาพ 3 สภาวะ ได้แก่ 
สภาวะของความเป็นเด็ก (C: Child) สภาวะของความเป็นผู้ ใหญ่ (A: Adult) และ สภาวะของ
ความเป็นพ่อแม่ (P: Parent) และอธิบายเช่ือมโยงลกัษณะการส่ือสารกบัการเลือกใช้โครงสร้าง
บุคลิกภาพในการส่ือสาร จากการสังเกตของผู้ วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้นและ 
มีความมุ่งมัน่ในการท ากิจกรรม เห็นได้จาก การตัง้ใจฟังในสิ่งท่ีผู้ วิจัยอธิบาย มีความพยายาม 
ในการตอบค าถาม มีการถามค าถามเพิ่มเติมเพ่ือความเข้าใจท่ีมากขึน้ ขอค าแนะน าจากผู้ วิจัย  
มีความตัง้ใจในการแสดงความคดิเห็นเชิงสร้างสรรค์ และมีการให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อมลูเพิ่มเตมิ 
    ผู้วิจยัใช้เทคนิควิธีทางจิตศกึษา โดยการสอนหลกัการและแนวคิดของวิธีการ
ปฏิเสธ (ใบความรู้ท่ี 23) แล้วให้สมาชิกกลุ่มจบัคูก่นัฝึกการสนทนาด้วยการปฏิเสธ ตอ่รอง และการเตือน 
ตามขัน้ตอนท่ีได้เรียนรู้จากกลุ่มฝึกอบรม จากนัน้ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มวิเคราะห์บุคลิกภาพ 
ของตนเอง (ใบงานท่ี 25) แล้วจบัคู่กันฝึกการสนทนาในสถานการณ์สมมุติ (ใบงานท่ี 26) โดยใช้
การปฏิเสธ ต่อรอง หรือตักเตือน ในรูปแบบการส่ือสารทัง้ 3 ประเภท และเลือกใช้โครงสร้างของ
บุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการส่ือสารในเร่ืองนัน้ แล้วน าเสนอต่อสมาชิกกลุ่ม จากการสังเกต 
ของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ด้วยความมุ่งมัน่ ใส่ใจ และ
พยายามฝึกการสนทนาในแตล่ะรูปแบบ โดยการฝึกพดูให้หลากหลายเพ่ือโต้ตอบสถานการณ์นัน้ 
มีการปรึกษาหารือ ให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิในการท ากิจกรรมวิเคราะห์บคุลิกภาพ 
นอกจากนัน้สมาชิกกลุ่มยงัให้ความร่วมมือภายในกลุ่ม แสดงออกถึงท่าทีท่ีผ่อนคลาย ด้วยการหวัเราะ 
สนุกสนาน สีหน้ายิม้แย้มระหว่างท ากิจกรรม มีความพยายามในการให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิง
สร้างสรรค์ ด้วยการให้ข้อมูลทางบวกก่อนแล้วค่อยให้ข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งท่ีต้องพฒันา ให้การช่ืนชม 
และให้ก าลงัใจแก่สมาชิกกลุม่ซึ่งกนัและกนั 
    ในช่วงยุติกลุ่ม ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปถึงรูปแบบการส่ือสาร  
และเทคนิคท่ีได้รับจากการฝึกฝน รวมทัง้แนวทางในการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์  
เพ่ือน าไปใช้ในด้านการศึกษาและในชีวิตประจ าวนั จากการสงัเกตของผู้ วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่ม  
มีความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาท่ีเหมาะสมเพ่ือยุติการกระท าผิด  และสามารถสรุปถึง
รูปแบบการส่ือสาร รวมทัง้วิธีน าไปปรับใช้ด้วยการเสนอแนะแนวทางท่ีหลากหลาย สมาชิกกลุ่ม
สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงสร้างสรรค์ ด้วยความกระตือรือร้น มีท่าทางท่ีมุ่งมั่น ใส่ใจ  
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มีความพยายามในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมลู ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ภายใต้บรรยากาศ
ของกลุม่ท่ีอบอุน่ จริงใจ และให้การยอมรับซึง่กนัและกนั 
   ครัง้ท่ี 14 การยุตกิลุ่มฝึกอบรม / ปัจฉิมนิเทศ  
    ในการเร่ิมต้นกลุม่ พบวา่ สมาชิกกลุม่มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกลุ่ม
ฝึกอบรม ด้วยการเข้าร่วมกลุ่มตรงตอ่เวลา แตง่กายสภุาพเหมาะสม มีความกระตือรือร้น ยิม้แย้ม
แจ่มใสทกัทายสมาชิกกลุ่ม ผู้ วิจยัถามถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมท่ีผ่านมา 13 ครัง้ 
และครัง้ใดท่ีสมาชิกรู้สึกประทบัใจท่ีสดุ จากการสงัเกตของผู้วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มกระตือรือร้น
ในการตอบค าถาม ด้วยการยกมือเพ่ือตอบค าถามพร้อมกัน และมีปฏิสมัพนัธ์เชิงบวกซึ่งกันและกัน 
สงัเกตได้จาก การให้ความช่วยเหลือ เสียงหวัเราะ สนุกสนานในการท ากิจกรรม และพูดคยุหยอกล้อ
กบัเพ่ือนสมาชิก  
    ผู้ วิจัยทบทวนความหมายและการเสริมสร้างแต่ละด้านขององค์ประกอบ 
ความซ่ือตรงทางการศกึษา ทัง้ 3 องค์ประกอบ จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันทบทวนเนือ้หาและ
ข้อคิดท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมความซ่ือตรงทางการศึกษา และบอกถึงสิ่ง ท่ี 
ต้องเพิ่มเติม และสิ่งท่ีจะน าไปพัฒนาตนเองให้ดีขึน้ต่อไปเม่ือสิน้สุดการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม  
จากการสงัเกตของผู้ วิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความร่วมมือในการท ากิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น 
ให้ความสนใจ ใช้การฟังอย่างตัง้ใจในขณะท่ีสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนบอกเล่าเร่ืองราว ด้วยการแสดงออก
ของท่าทางท่ีผ่อนคลาย สีหน้ายิม้แย้ม มีความพยามยามในการให้ข้อมลูเพิ่มเติมแก่สมาชิกกลุ่ม 
จากนัน้ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุม่เขียนถึงความรู้สึกท่ีได้เข้าร่วมกลุ่มจนถึงครัง้นี ้และเขียนแนวทางท่ีจะ
น าความรู้และวิธีการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาท่ีได้รับไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
ด้านการศึกษา และน าไปเผยแผ่ให้ผู้ อ่ืนได้รู้ถึงวิธีการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาได้ 
ด้วยตนเอง โดยเขียนบนกระดาษ Post it หลากสี แล้วน าไปติดไ ว้ ท่ี ต้นไ ม้แห่งความซ่ือตรง  
เพ่ือน าเสนอต่อสมาชิกกลุ่มร่วมกัน จากการสงัเกต พบว่า สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม มีความตัง้ใจในการเขียนเร่ืองราวของตน ด้วยท่าทีท่ีผ่อนคลาย ยิม้แย้ม มีการหยอกล้อ
กบัสมาชิกกลุม่ และแลกเปล่ียนความคดิเห็นตอ่กนัในเชิงสร้างสรรค์ 
    ในช่วงยุติกลุ่ม ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุ่มสะท้อนความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม
ของตนเอง ทัง้ต่อตนเองและต่อสมาชิกคนอ่ืนๆ รวมทัง้ต่อผู้ วิจัย และต่อการฝึกอบรมกลุ่ม 
เพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาในครัง้นี  ้จากนัน้ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มท าแบบวัด 
ความซ่ือตรงทางการศกึษาหลงัการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม (Post-test) และนดัหมาย วนั เวลา และ
สถานท่ีในการเข้ารับการสมัภาษณ์เพ่ือการติดตามผล (Follow up) ในอีก 1 เดือนข้างหน้า พร้อมทัง้
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กล่าวส่งเสริมให้ก าลงัใจแก่สมาชิกกลุ่ม ช่ืนชมสมาชิกกลุ่มท่ีมีความรับผิดชอบ และให้ความร่วมมือ 
ในการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมเป็นอย่างดีตัง้แต่ต้นจนถึงวันยุติกลุ่มฝึกอบรม จากการสังเกตของ
ผู้ วิจัย พบว่า สมาชิกกลุ่มสามารถสรุปภาพรวมของกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือ เสริมสร้างความซ่ือตรง 
ทางการศกึษาได้อย่างดี ด้วยการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นการเปิดเผยตนเอง ให้ข้อมลูย้อนกลบัและ
แสดงความคิดเห็นได้ในเชิงสร้างสรรค์ มีความพยายามในการให้ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูล
เพิ่มเติมแก่สมาชิกกลุ่มในท่าทีท่ีเหมาะสม และให้การยอมรับโดยไม่มีเง่ือนไข ภายใต้บรรยากาศ
ของความอบอุน่ มีมิตรภาพท่ีดี ด้วยการกลา่วค าช่ืนชมและให้ก าลงัใจซึง่กนัและกนั   
  5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลังการตดิตามผล 
   จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ในระยะติดตามผลการวิจยัพบว่า 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้สะท้อนถึงความซ่ือตรงทางการศึกษาทางการศึกษาของตนเอง  
ในประเดน็ตา่ง ๆ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
    1. มมุมองท่ีมีตอ่ความหมายและความส าคญัของความซ่ือตรงทางการศกึษา 
     หลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรง
ทางการศึกษาแล้ว นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีได้เรียนรู้ความหมายและตระหนกัถึงความส าคญั
ของการมีพฤติกรรมทางการศึกษาท่ีเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ว่าการกระท าทุกสิ่งทัง้ในด้านบวก
และลบ มีผลขยายออกไปในวงกว้าง มีผลกระทบทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน เม่ือนกัศึกษามองเห็นถึง
คุณค่าของความซ่ือตรงทางการศึกษา ท าให้พวกเขาเรียนรู้ท่ีจะปรับปรุงและเปล่ียนแปลง ดังท่ี
นกัศกึษากล่าววา่ 
 

   “เป็นการท าตามกฎระเบียบ ไม่ท าในส่ิงที่ผิดหรือโกง หรือเอาเปรียบคนอื่น 
แล้วคนอื่นก็ไม่ควรโกงนะคะ คือถ้าเรามีความซ่ือตรงแล้วนี่นอกจากเราไม่โกง เราก็
ต้องไม่ปล่อยให้คนอื่นโกง ท าผิดระเบียบหรือเอาเปรียบเราด้วย” (นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีคนที ่2, การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)    
 

   “หนูมองว่ามันต้องเร่ิมจากการซ่ือตรง คือถ้าเราเร่ิมจากความซ่ือตรงทาง
การศึกษาได ้มนัคือการเร่ิมตน้ของเราในการพฒันาตวัเอง ให้ดีกว่าเดิม ถ้าเราไม่เร่ิม
จากการซ่ือตรงที่ตัวเราเองก่อน มันก็จะเร่ิมต่อไปไม่ได้ในทุก ๆ เร่ือง ซ่ึงหนูต้อง
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พยายาม ต้องมองไปถึงอนาคต มองไปเผื่อคนอื่นด้วย ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย 
ครอบครัว เพื่อนฝงู ผลกระทบมนัเยอะ มนัต้องคิดเยอะเลยเพราะมนัเก่ียวกบัคนอื่น
ดว้ย มนัมีผลกระทบในวงกว้างนะถ้าเราไม่ซ่ือตรง” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที ่
4, การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562) 
 

   “ความซ่ือตรงเป็นเร่ืองใกล้ตัวเรานะหนูว่า อย่างบางคนมองเร่ืองไม่ลอก
ข้อสอบ ไม่ลอกการบ้าน คืออย่างหนูหนูก็จะมองแคบแค่อย่างนี้ อย่างการบ้านถ้า
เราท าดว้ยตวัเอง เราไม่ลอกเพือ่น เราก็จะท าไดด้ว้ยตวัเอง ประโยชน์ก็จะเกิดข้ึนกบัเรา 
คือเราก็ได้ความรู้ของเรา อย่างการสอบถ้าเราท าได้ เราไม่ลอกเราก็จะมีความรู้  
หนูว่ามันใกล้ตัวของเรามาก ๆ ถ้าเราเจอคนไม่ซ่ือสัตย์เมื่อก่อนเราก็จะผ่านๆไป  
ช่างเค้า แต่บางทีเราก็รู้สึกว่ามนัเป็นส่ิงที่ควรท า มนัอยู่ที่เราว่าเรากล้าพอไหมที่จะ
ท า เมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดกลา้ทีจ่ะท า แต่พอเข้าอบรมก็รู้สึกว่าเออมนัเป็นส่ิงส าคญันะ 
ที่เราไม่ควรอยู่เฉยๆ เราควรต้องท าอะไรสกัอย่างเพื่อให้มนัไม่เกิดอะไรแบบนี้ ก็คิด
ว่าควรจะท าอะไรใหม้ากข้ึน คิดให้มากข้ึน ไม่ได้ท าเหมือนเดิมแล้ว” (นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีคนที ่5, การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562) 
 

   “อย่างหนูเป็นนักศึกษาหนูมองว่าเร่ืองเรียน เร่ืองการเข้าเรียน การตอบ
ค าถาม ความประพฤติในห้องเรียน รวมไปถึงการท าข้อสอบหรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย การบ้าน แบบฝึกหดั ข้อสอบ เราอาจจะต้องใส่ใจและซ่ือตรงกับมันให้
มากที่สุด ถ้าเราลอกหรือท าส่ิงที่ไม่ดีอย่างลอกเนี่ยหนูก็เคยท ามา ไม่ใช่ไม่เคย  
แต่พอมาอบรมเราก็ได้รู้ว่าถ้าเราท าเร่ืองทุจริตจริง ๆ นี่ มนัไม่ได้มีผลกระทบแค่เรา
ตอนนีน้ะคะมนัมีผลไปถึงภายหน้าด้วย แล้วมนัไม่ได้ส่งผลมาแค่เรานะ แต่มนัส่งผล
ไปถึงคนรอบข้าง ถึงเพือ่น ถึงอาจารย์ และอาจจะไปถึงผู้ปกครองเลยก็ได้ ถ้าหากว่า
เราลอกข้อสอบแล้วโดนจบัได้” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที่ 6, การสมัภาษณ์, 
28 ก.พ. 2562)  
 

   “เป็นเร่ืองของการเรียน การท างานที่อาจารย์มอบหมาย การสอบ ด้วยการ
ไม่ลอกการบ้านเพือ่น ไม่copy อ้างอิงให้ถูกต้อง ไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น คือพ่ึงพา
ตวัเองในการเรียน เรียนด้วยตนเอง แต่ถ้าคนอื่นจะลอกหรือจะทจุริตด้วยวิธีการใดก็
แล้วแต่ เขาอาจจะมีเหตุผลของเขา แต่มันไม่สมควรนะ คนอื่นหรือตัวเองอาจจะ
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เดือดร้อนได้ มันมีปัญหาตามมาแล้วเรารับมือไม่ไหวแน่ ย่ิงถ้ามหาวิทยาลัยเสีย
ชื่อเสียงนี่เร่ืองใหญ่เลย พ่อแม่ ครอบครัวอีกละน่ากลวั…ถ้าเราเห็นเพื่อนจะทุจริต 
เราจะขัดขวางด้วยวิธีการเบา ๆ เช่น ชวนไปติว หรือสอนการบ้านให้เค้า คือเรา
เปลี่ยนแล้วจากที่เคยนะ ลอกบ้าง copy บ้าง แต่ตอนนี้ไม่เอาแล้ว ไม่โกงใคร  เราก็
ไม่อยากให้ใครโกงคนอื่น หรือโกงเราเหมือนกนั” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที่ 8, 
การสมัภาษณ์, 28 ก.พ. 2562) 
 

   “ความซ่ือตรงทางการเรียนมันคือการท าบางส่ิงบางอย่างด้วยตัวเองค่ะ  
เราต้องพยายามท าด้วยตวัเองก่อนที่จะขอดูหรือหยิบเอาของคนอื่นมาใช้ เร่ืองง่ายๆ
คือเร่ืองท าข้อสอบ หรือแม้แต่เร่ืองของอาจารย์ก็ต้องตัง้ใจสอนตามหน้าที่ของตน
เช่นกนั คือตวัเองท าส่ิงทีดี่แลว้ ก็ต้องเอื้อหรือตัง้ใจให้คนอื่นท าในส่ิงที่ถูกต้องเช่นกนั 
ถ้าใครท าไม่ดี ท าทุจริตหรือไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบจริยธรรมที่ควรจะเป็น เราก็
ตอ้งท าอะไรสกัอย่าง ถ้าน่ิงเฉยความเสียหายมนัจะตามมาเร่ือยๆ ติดนิสยัมกัง่ายไป
จนโตจนท างาน จนดูแลครอบครัว คือถ้าเร่ืองเรียนก็ไม่ซ่ือตรงแล้ว เร่ืองอื่นในชีวิตก็
น่าจะดีไดย้าก” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที ่12, การสมัภาษณ์, 1 มี.ค. 2562)   

 

    2. ทศันคต ิความรู้สกึ และพฤตกิรรมด้านความซ่ือตรงทางการศกึษาท่ีเปล่ียนไป 
     หลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรง
ทางการศึกษา นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีแรงจูงใจในการปรับเปล่ียน ทศันคติ ความรู้สึก และ
พฤตกิรรม ด้านความซ่ือตรงทางการศกึษาของตนให้เป็นไปตามแนวทางท่ีถกูต้อง ซึ่งส่งผลตอ่การ
ทุ่มเทความพยายามและความตัง้ใจในการพัฒนาตนเอง เป็นผลจากการร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ทัศนคติ และความรู้สึกภายในกลุ่มฝึกอบรม นักศึกษามีความคาดหวังว่าตนเอง  
จะสามารถประสบความส าเร็จในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางด้านการศึกษาให้ดีขึน้ได้อย่าง
เหมาะสม ดงัท่ีนกัศกึษากลา่ววา่ 

 

   “ก่อนมาอบรมเราว่าเราก็ซ่ือตรงนะ แต่ยงัไม่รู้จักมันมากเท่าไร แต่พอมา
อบรมแล้วเรารู้จกัมนัมากข้ึน พอเราจะท าอะไรเราก็คิดมากข้ึน มีความคิดหน่ึงที่จุด
ประกายข้ึนมา เมื่อก่อนไม่กล้ามาก ๆ เลย แต่พอเข้าร่วมอบมแล้วรู้สึกว่าเราต้องท า
ให้เป็นจริงแล้ว เร่ืองที่อบรมหรือคุยกนัในกลุ่มมนัติดอยู่ในหวัมาก ๆ เลยนะ พอจะ
ท าอะไรสกัอย่างมนัก็จะชวนคิด คิดถึงออกไปนอกตวัเรา คิดไปถึงที่บ้าน คิดไปถึง
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ความเดือดร้อนของคนอื่น คิดว่าถ้าท าไม่ดีเราก็จะเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่น ท าให้
เรามีความคิดมากกว่าเดิม เช่นเห็นเพือ่นท าผิด ไม่ถูกต้องเราก็เตือน แอบไปคิดแทน
คนอื่นด้วยว่าถ้าเขาท าแล้วจะเดือดร้อน ก็เป็นห่วง” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคน
ที ่4, การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562) 
  
   “ก่อนเข้าอบรมหนูคิดว่าบางเร่ืองมนัเล็กๆน้อยๆ มันคงไม่เป็นอะไรค่ะ แต่
พอมาเข้าอบรมแล้วหนูได้ฟังความคิดเห็นของคนอื่นว่าเค้ารู้สึกยงัไง เวลาที่เค้าโดน
โกง เมื่อก่อนมนัเป็นเร่ืองเล็กน้อยส าหรับเราแต่ส าหรับคนอื่นมนัร้ายแรงก็ท าให้เรา
ไดคิ้ด บางทีเราก็ใม่ควรจะท าเร่ืองทีม่นัไม่ดี”  
 

   “หลงัอบรมหนูว่าหนูเปลี่ยนไปนะ คือหนูจะไม่ท าส่ิงที่เราคิดว่ามันไม่ดีค่ะ 
เมื่อก่อนอะไรก็ช่างมัน ไม่เป็นไร แต่เดี๋ยวนี้หนูว่าคิดเยอะข้ึน ท าแล้วใครรู้จะยงัไง 
ท าแล้วมนัผิด ถ้าโดนลงโทษจะท ายงัไง มนัคงไม่ไหว แล้วหนูว่ามนัมีคนที่เดือดร้อน
จากส่ิงทีเ่ราท า เคา้จะพดูหรือไม่พูดแค่นัน้เองมนัก็ไม่ดีนะ” 
      (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที ่2, การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562) 
 

   “หนูว่าตวัหนูเองเปลี่ยนไปจากตอนแรก เอ้ยยงัไงก็ได้ขอให้มนัเสร็จ ขอลอก
งานหน่อย เห็นเพือ่นลอกข้อสอบกนัก็ท าตามเลย แต่พอช่วงหลงัอบรมก็พยายามท า
ด้วยตวัเองมากข้ึน ได้งานมาก็พยายามป่ัน อาจจะติดนิสยัเดิม เหลือบๆมองงาน
เพือ่นแต่ก็แค่ไกด์ไลน์ ประมาณว่าเพือ่นเค้าท างานแบบนีก้นันะ แลว้เราก็ไปท าเอง” 
  
   “พอเราได้ท ากิจกรรมร่วมกนั มนัก็ท าให้เราได้รับรู้เร่ืองราว ทศันคติของคน
อื่น เลยรู้สึกว่าเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตวัเองให้ดีข้ึน การแชร์เร่ือง
ของเราให้คนอื่นฟัง หรือการไปฟังเร่ืองของคยอื่นนี่มนัมีผลกบัเรามากเลย พอได้ฟัง
แลว้รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เค้าคิดแบบนี้นะ คนนี้คิดอย่างนี้นะ แล้วเราละควรจะปรับวิธีคิด
ตวัเองใหดี้ข้ึนบ้างไหม เฮ้ยคนนีท้ศันคติเค้าเจ๋งดี เราลองเอามาใช้บ้างดีไหม” 
      (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที ่3, การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562) 
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   “การเข้ากลุ่มท าให้หนูเปลี่ยนไป ตอนแรก ๆ เลยหนูก็คิดว่าถ้าใครลอกใคร
โกงก็ท าไป มันไม่มีผลกระทบอะไรกบัเรา เราก็เลือกที่จะปล่อยผ่านมนัไปมากกว่า 
แต่พอตอนที่เข้าอบรมท าให้เราได้รู้ถึงทศันคติของคนอื่นด้วย เพื่อนเขาแบบบางคน
เขาก็คิดว่าเราไม่สมควรให้เพือ่นลอกนะ เราก็เร่ิมมาคิดกบัตวัเองแล้วว่า ท าไมเขาถึง
คิดต่างจากเรานะ แลว้พอเราได้ความรู้จากที่ได้มาตอนฝึกอบรมมนัท าให้เราเห็นเป็น
รูปเลยค่ะ ว่าถา้เราท าแบบนี้ ปล่อยแบบนี้ มนัก็จะส่งผลให้อนาคตเป็นแบบนี้ แต่เรา
ก็คิดว่าเร่ืองทีเ่คยท ามนัผ่านมาแล้ว แต่ก็นึกอยู่ว่าถ้าเจอจริงๆเราจะกล้าปฏิเสธไหม” 
(นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที่ 5, การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562) 
 

   “เราไม่มีแบบเรียนหรือการเรียนที่ท าให้รู้ถึงทฤษฎีหรืออะไรที่เก่ียวกบัความ
ซ่ือตรง ว่าเราต้องท าตัวอย่างไรบ้าง ต้องมีจริยธรรมอะไรที่เก่ียวข้องกับตัวเอง 
เก่ียวข้องกบัคนอื่น แล้วมนัมีผลถึงขนาดต่อสงัคมต่อโลกใบนี้ เพ่ิงเคยรู้ เพ่ิงเคยคิด
เหมือนกนั” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที ่7, การสมัภาษณ์, 28 ก.พ. 2562) 
 

   “เมื่อก่อนปกติหนูไม่โอเคกับคนที่ทุจริตด้านการเรียนอยู่แล้ว คือเราตัง้ใจ
เรียนมาเหมือนกนั เราตัง้ใจเราแบ่งเวลาเรียนแทบแย่แต่เค้ามาขอลอกขอดูแปบเดียว
ได้คะแนนเท่ากนัหรือมากกว่าเรา หนูว่ามนัเอาเปรียบกนั หนูจะไม่ชอบแบบนี้ แล้ว
ถ้าจะให้ไปเตือน ถ้าเตือนแล้วเค้าไม่ฟังหนูก็จะไม่ยุ่งอีกเลย คือหนูก็เป็นคนที่มีการ
แสดงออกทางสีหน้าชดัเจนค่ะ ก็กลวัเค้าจะไม่พอใจเดี๋ยวจะผิดใจกนั หนูก็เลยใช้วิธี
เฉย ๆ ไป ตดัไปเลย ไม่ยุ่งซะ พอมาอบรมย่ิงตอกย ้าให้คิดอย่างเดิมมากข้ึน…มนัก็
เข้าใจมากข้ึน ว่าเราปฏิเสธแบบนุ่มนวลแต่เด็ดขาดได้ เราท าให้สถานการณ์ดีข้ึนได้
โดยไม่ต้องเกิดการโมโหหรือทะเลาะกนัข้ึน หนูลองไปใช้มาแล้วมนัดีนะคะ เพื่อนก็
ใม่เสีย ความประพฤติก็ไม่เสีย” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที่ 9, การสมัภาษณ์, 
28 ก.พ. 2562) 
 

   “ก่อนเข้าอบรม เราก็ไม่ค่อยให้ความส าคัญเท่าไร เพราะเราก็ไม่ รู้ว่า
บางอย่างมนัจ าเป็นต้องซ่ือตรงหรือเปล่า พวกการลอกการบ้านอะไรอย่างนี้ ก็ท ามา
ตลอด เลยมองข้ามไปคิดว่ามันเป็นเร่ืองเล็กน้อย แต่พอเข้ากลุ่มเราก็มองเห็น
ความส าคัญว่า จริง ๆ แล้วมันมีเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่รอบตัวนะเก่ียวกับความ
ซ่ือตรง” 
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   “หลงัจากเข้ากลุ่มผมคิดว่าผมก็ต่างไปจากเดิมนะ เร่ืองเล็กๆผมก็พยายามที่
จะไม่มองข้าม อย่างถ้าท าการบ้านหรือรายนงานนี่ผมก็จะพยายามท าด้วยตวัเอง
ก่อนทีจ่ะมองหาเพือ่นลอก พยายามท าเองก่อนทีจ่ะไปปรึกษาใคร”  

   (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที ่1, การสมัภาษณ์, 1 มี.ค. 2562) 
 

   “เมื่อก่อนเวลาเห็นเพื่อนสอบ teaching แล้วมีเขียนโพย เราก็เออเร่ืองของ
เขา ไม่ชอบใจ แต่ก็ไม่กล้าพูดกลวัจะมีปัญหา แต่พอตอนนี้เห็นแล้วมันรู้สึกว่าไม่
ถูกต้อง ท าไมถึงท าแบบนี้ ไม่ยอมปล่อยให้มนัผ่านไป เห็นแล้วรู้สึกว่ามนัเป็นเร่ือง
ผิดจริง แค่โกงก็ผิดแล้ว แต่ในอนาคตถ้าออกไปสอนจริง ๆ ท าแบบนี้ไม่ได้ก็จะ
เดือดร้อน ก็พยายามหาทางยบัยัง้ไม่ให้เกิดเร่ืองผิด ๆ แบบนัน้ได้” (นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีคนที ่11, การสมัภาษณ์, 1 มี.ค. 2562) 

 

    3. กลุม่ฝึกอบรมกบัการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา 
     หลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรง
ทางการศึกษา นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีมีการพฒันาตนเองในหลายด้าน นกัศึกษาได้วิเคราะห์
ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความก้าวหน้าในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษา ทัง้ด้านปัจจยัภายใน 
เช่น การมีความภาคภูมิใจในตนเอง การมีความกล้า การมีหิริโอตปัปะ เป็นต้น และด้านปัจจัย
ภายนอก เช่น การได้รับข้อมูลและก าลังใจจากเพ่ือน การได้เรียนรู้แนวทา งในการพัฒนา 
ท่ีหลากหลาย การได้แบ่งปันและร่วมรับรู้ความรู้สึกหรือประสบการณ์ของผู้ อ่ืน เป็นต้น รวมถึง
นกัศกึษามีการวิเคราะห์ถึงสิ่งท่ีตนเองควรต้องปฏิบตัิ และเม่ือประสบกบัปัญหาในด้านการศกึษา 
นักศึกษาก็มีความพยายามในการฝ่าฟันอุปสรรคและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้เพ่ือ เสริมสร้าง 
ความซ่ือตรงทางการศกึษาตอ่ไป ดงัท่ีนกัศกึษากลา่ววา่ 

 
   “มันมีผลกับหนูมากเลยพี่ เข้ากลุ่มมา 14 คร้ังเนี่ย เปิดเรียนมาหนูก็
พยายามตัง้ใจ ไม่คดัลอกไม่ copy งาน ก็พยายามท าให้มนัดี ท าตวัให้ดี พยายาม
เปลี่ยนแปลงตวัเองจากก่อนหน้านี้ที่แบบว่า ลอก ๆ ๆ ก็พยายามท าด้วยตวัเองมากข้ึน 
มนัอายเนอะ แล้วมนัก็กลวัด้วย นึกถึงหิริโอตปัปะเลย นึกถึงเร่ืองถอดถอนปริญญา
นิพนธ์ น่ากลวั” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที ่3, การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562) 
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   “ถึงเราจะไม่กล้าไปโวยวายหรือไปห้ามเข้า เห้ยแบบนี้ไม่ได้นะ แต่ความรู้สึก
เราก็เปลี่ยนไป เราเคยโดนกระท ามาก่อน ก็ต้องก้มหน้า แต่พอเข้าร่วมอบรมมันมี
ความคิดแบบนี้ ข้ึนมา มันต้องหยุด มันต้องไม่ยอมให้เกิดข้ึน ความคิดมันก็
เปลี่ยนไป…การแชร์กันท าให้กระตุ้นทุกคนให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างออกไป  
หนูอยากให้มีการย ้ากันบ่อย ๆ คุยกันเร่ือย ๆ มันก็จะท าให้ความรู้สึกมุ่งมั่นที่จะ
เปลี่ยน หรือความกล้าในการเข้าไปห้าม เข้าไปเตือนของเราจะมากข้ึน พอเราท าได้
เราก็ภูมิใจ พอภูมิใจแลว้ก็มัน่ใจที่จะท าให้ดีมากข้ึน” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคน
ที ่4, การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562) 
 

   “มนัมีผลนะคะ อย่างปกติก็มีอยู่แล้ว เราเองก็ไม่โกงแต่ก็ไม่เคยไปห้ามใคร 
แต่พอมาอบรมรมแลว้แรกๆเราก็เตือนเพือ่นนะ เพือ่นในกลุ่มเพือ่นสนิทนี่เราเตือนเรา
ห้าม แต่พอมาอบรมนานเข้าเราก็กล้ามากข้ึนที่จะไปบอกไปห้ามหรือไปเตือนคนที่
เราไม่สนิท หรือเพือ่นใหม่ ๆ ทีจ่ะท าไม่ดีนี่ คืออบรมมนัท าให้เรารู้ว่าเราต้องใช้ค าพูด
ประมาณไหน มนัท าให้เรากล้า เรามีความกล้ามากข้ึน เราต้องเข้าหาเขายงัไง หรือ
เราควรจะตอ้งท าอะไรในแต่ละสถานการณ์ หนูว่าเรามีความกล้ามากข้ึน” (นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีคนที ่5, การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562) 
 

   “อบรม 14 ครั้ง ในแต่ละครั้งก็แต่ละเร่ืองแต่มนัเชื่อมโยงกนั ท าให้เรามัน่ใจ
ว่าเราจะท าได้ ได้ความรู้ทั้งจากการอบรม จากเพื่อนที่แลกเปลี่ยนเร่ืองราว
ประสบการณ์ความคิดความรู้สึก มนัมีผลกบัการท ากิจกรรมในอนาคต คือปกติถ้า
เข้ากลุ่มแลว้ตวัใครตวัมนัก็ไม่เกิดการแลกเปลี่ยน แต่พอท ากลุ่มแล้วคยุกนันี่ทกุคนที่
ได้ยินเร่ืองของคนอื่นก็คงคิดคล้าย ๆ กนัว่า ท าไมคนอื่นคิดไม่เหมือนเรา ท าไมคน
อื่นคิดแบบนี้ แล้วเราก็จะหาค าตอบว่า ท าไมคนอื่นคิดต่าง แล้วเราก็จะหาค าตอบ
ให้เจอว่าเพราะอะไร แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะคิดดีกว่า หรือคนอื่นจะดีกว่า เป็นการ
แลกเปลีย่นทีมี่ประโยชน์ อย่างเร่ืองทีเ่ราคยุกนัในกลุ่มที่เพือ่นเล่าให้ฟัง เราไม่เคยคิด
เลยว่าผิดเท่าไร แต่พอเพือ่นเล่าบางเร่ืองมนัรุนแรง มนักระทบวิธีคิดเรามากกว่าที่ครู
จะมาสอน ๆๆ อย่างเดียว อย่าลอกนะ อย่าลอกนะ” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคน
ที ่8, การสมัภาษณ์, 28 ก.พ. 2562) 
 



 210 
 

 

   “การเข้าร่วมฝึกอบรมมีผลกบัตวัผมเองมาก และมีผลกบัส่ิงที่ผมจะท าด้วย 
ส่ิงที่เราคุยกันในกลุ่มมันจะเตือนผมอยู่เสมอว่า ส่ิงนี้เป็นส่ิงที่คนเราต้องค านึงถึง
ต้องสนใจ จากเมื่อก่อนที่เคยปล่อยผ่านไป ท า ๆ ไปก็ได้ ใครจะท าอะไรก็ได้ ไม่ใช่
เร่ืองของเรา แต่พอเราได้อบรม ได้รู้ เราก็คิดว่ามนัเป็นส่ิงที่ควรจะใส่ใจเพราะว่า มนั
มีผลกระทบกบัตวัเราแน่นอน” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที่ 1, การสมัภาษณ์,  
1 มี.ค. 2562) 
 

   “เร่ืองลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ หรือเร่ืองทจุริตนี่ เวลาครูบอกใช้วิธีพูดซ ้าๆ 
ฟังแล้วเหมือนคนบ่นอ่ะ เราก็ฟังผ่าน ๆ ไป เดี๋ยวบ่นอีกก็แค่บ่น ฟังไป แต่พอเป็นวิธี
ที่เราไปแชร์เร่ืองราวกนั แชร์ความรู้สึกกนั เหมือนมนัได้เก็บมาคิดนะฮะ เอ๊ะนี่เราท า
พลาดอะไรไปหรือเปล่านะ เราเคยท าแบบนี้ ที่เพือ่นโดน แล้วเค้ารู้สึกแบบนี้ เหมือน
มนัสะท้อนให้ตวัเราเองได้รับรู้ว่าเฮ้ยบางอย่างเราก็ไม่ควรท านะ” (นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีคนที ่10, การสมัภาษณ์, 1 มี.ค. 2562) 
 

   “มนัติดอยู่ในหวันะคะพี่ บางทีพอเราจะไปถามเพื่อนจะลอกเพื่อน มนัก็นึก
ถึงเสียงเพื่อน ๆ ในกลุ่มที่อบรมด้วยกัน นึกถึงเร่ืองที่เราคุยกันในกลุ่ม ว่าลอกไม่ดี
ยงัไง ทจุริตไม่ดียงัไง เราตกลงกนัว่าจะท าให้ดีข้ึน รักษาความถูกต้องให้มากข้ึน เพือ่
ไม่ใหเ้กิดปัญหากบัตวัเอง สงัคม หรือแม้กระทัง่ชื่อเสียงของตวัเองในอนาคต…ยงัได้
วิธีคิดวิธีพูดมาจากเพื่อน ๆ รวมทัง้แนวทางที่สอนกันในกลุ่มจากที่พี่เอ๋สอน จาก
เอกสารวิธีการต่อรอง ปฏิเสธ มนัเอาไปใช้ได้เลยค่ะ ดีกว่าแบบเดิมที่เราเคยต าหนิ
หรือพูดไม่ดี ซ่ึงอาจมีปัญหาภายหลัง” (นักศึกษาระดับปริญญาตรีคนที่ 11,  
การสมัภาษณ์, 1 มี.ค. 2562) 
 

    4. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี และการน าไปใช้ 
     หลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรง
ทางการศกึษา นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นว่า การเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมมีประโยชน์
ต่อการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาทัง้ต่อตนเองและผู้ อ่ืน สามารถน าไปปรับใช้ใน  
การพัฒนาและส่งเสริมความซ่ือตรงด้านอ่ืน ๆ ได้ โดยนักศึกษามีเป้าหมายและแนวทาง 
ในการเสริมสร้างความซ่ือตรงของตนเองท่ีชัดเจนมากขึน้ สามารถวางแผนชีวิตตนเองได้ดีขึน้ 
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ส่งผลให้นักศึกษาสามารถเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของตนเองได้เพิ่มขึน้มากกว่า 
ก่อนเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม นอกจากนี ้การเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมยังช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนา
ลกัษณะตา่ง ๆ ของการเป็นผู้ มีความซ่ือตรงทางการศกึษาท่ีดี ได้แก่ การมีคา่นิยมทางศีลธรรมท่ีดี 
การมีค่านิยมทางสังคมท่ีดี และมีคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีดี ท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาตนเอง ทัง้นี  ้
การเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมยังช่วยให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความร่วมมือในกลุ่มเพ่ือน
นักศึกษา เพ่ือช่วยเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาซึ่งกันและกัน รวมถึงนักศึกษายังมี 
ความตัง้ใจท่ีจะน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมไปใช้ในด้านการศกึษา น าไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต และแผ่ขยายผลด้านความซ่ือตรงทางการศึกษาไปยังสังคมรอบตัวต่อไป  
ดงัท่ีนกัศกึษากลา่ววา่ 
 

   “ที่อบรมมาก็เอาไปใช้ค่ะ ตวัเองด้วย ดุเพื่อนด้วย เพื่อนก็งงท าไมไม่ลอก
แล้ว ก็อธิบายให้เพื่อนฟัง หนูชอบนะมีมุมมองความคิดใหม่ ๆ เข้ามา ปกติเวลามี
งานเราก็จะท าอย่างนัน้บ้าง แต่พอตอนนี้ เราก็คิดใหม่นะ เราจะไม่ท าอย่างที่เราเคย
ท า ก็คือเราก็จะท าด้วยตวัเอง เราเปลี่ยนมุมมอง มองคนอื่นมองโลกมากข้ึน ไม่ได้
มองแต่ตวัเอง ชวนเพือ่นให้ท าส่ิงที่ดี อธิบายเยอะหน่อย แต่พอเพือ่นเข้าใจแล้วก็ได้
ทัง้ความรู้และความภูมิใจในตัวเอง” (นักศึกษาระดับปริญญาตรีคนที่ 2, การ
สมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562) 

 

   “หนูว่าควรเอาไปแชร์ให้นกัศึกษาคนอื่นด้วย หรือถ้าเป็นไปได้ก็จดัป็น GEN 
เอาข้ึนมาเป็นวิชาเรียนเลย หนูว่ามนัดีเพราะว่า ที่เรียน ๆ อยู่บางอนันี่เอาไปใช้ไม่ได ้
แต่อย่างอนันี้ถ้าเราฝึกทุกวนั ๆ มนัจะกลายเป็นกิจวตัรเราไปเลย แล้วเราจะเอาไป
ใช้ได้ ท าถูกด้วย ท าดีด้วย” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที่ 3, การสมัภาษณ์,  
27 ก.พ. 2562) 
 

   “ตอนนี้หนูก าลงัเตรียมแพลนตวัเองอย่างที่เคยอยากท าค่ะ หนูรู้สึกว่าหนู
ต้องท าอะไรมากข้ึน ตั้งเป้าหมายมากข้ึน และวิธีไปถึงเป้าหมายมันจะท าให้หนู
ภูมิใจในตวัเองโดยไม่ต้องโกง ไม่เอาเปรียบใคร ท าให้ดี ท าให้ถูก พฒันาตวัเองให้
มากข้ึนทั้งการเรียนและชีวิตประจ าวัน” (นักศึกษาระดับปริญญาตรีคนที่ 4,  
การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562) 
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   “ตอนอยู่ในกลุ่มก็แอบกงัวลนะ ก็นึกอยู่ว่าถ้าเจอจริงๆเราจะกล้าปฏิเสธไหม 
แต่พอไปเรียนแล้วเจอสถานการณ์นัน้จริง เพือ่นมาขอลอกหน่อย เราก็ได้ละได้ใช้ละ 
ก็คยุกบัเพือ่น เล่าให้เพือ่นฟังว่านี่ไปอบรมมา มีเร่ืองอย่างนี้ ๆ นะ เพือ่นจะได้เอาไป
ใช้ต่อ แล้วพอเราบอกเพื่อนไปถึงเร่ืองความซ่ือตรง แล้วเพื่อนสนใจ เราก็มีความ
มัน่ใจมากข้ึนที่จะบอกตวัเองบอกคนอื่นเร่ืองความซ่ือตรงว่าต้องท านะ ท าด้วยกัน 
ท าให้สังคมของเราน่าอยู่มากข้ึน” (นักศึกษาระดับปริญญาตรีคนที่  5,  
การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562) 
 

   “เห็นเพื่อนจะท าไมดี หนูจะเข้าไปบอกเพื่อนว่ามนัไม่ดี ก็แค่เข้าไปบอกเค้า 
แลว้ก็ใหเ้คา้คิดตดัสินใจเอาเองว่ามนัดีหนือไม่ แต่หนูก็บอกอยางทีห่นูเข้าใจนะว่ามนั
ควรหรือไม่ควรท า คือจากเมื่อก่อนถา้เราเห็นเพือ่นจะท าผิดนี่เราก็เฉย แต่ตอนนี้เราก็
มี reaction กับเพื่อนมากข้ึน” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที่ 6, การสมัภาษณ์,  
28 ก.พ. 2562) 
 

   “เร่ืองที่เอาไปใช้มาก ๆ คือเร่ืองตัง้เป้าหมายให้ตวัเอง เร่ืองพูดกบัเพือ่นส่วน
ใหญ่จะเป็นเร่ืองในห้องเรียน การบ้าน สอบ แบบฝึกหดัที่ต้องพ่ึงตวัเอง แต่ที่ชดั ๆ
คือตัง้เป้าหมายและสร้างความภาคภูมิใจให้ตวัเอง เพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าตวัเอง
ดีหรือโดดเด่นด้านไหน แต่พอในคร้ังที่เราคุยกนัเร่ืองความภาคภูมิใจ พบว่ามนัเป็น
แค่จุดเล็ก ๆ เร่ืองเล็ก ๆ ที่เรารับรู้แล้วเราภูมิใจไม่ต้องเป็นเร่ืองใหญ่โตอะไรเลย ก็มี
บางคนบอกว่าภูมิใจในหลาย ๆ เร่ืองที่เราผ่านมา แล้วถ้าเรามีการตัง้เป้าหมายที่แน่
ชัดก็จะท าให้เรามีแนวทางไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีก าลงัใจที่ได้จากทัง้เพื่อนและ
ครอบครัว” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที่ 7, การสมัภาษณ์, 28 ก.พ. 2562) 
 

   “หนูเพ่ิงคยุกบัน้องเร่ืองงานวิจยั และงานวิจยัของตวัเองด้วย proposal ที่ส่ง
อาจารย์ไปก็ใช้โปรแกรมที่เรารู้จากกลุ่มฝึกอบรมมาใช้เร่ืองตรวจสอบการคดัลอก 
เพราะเมื่อก่อนเราก็เอาข้อมูลคนอื่นมาแล้วก็ปะ ๆๆ ต่อ ๆ กนั แต่พอรู้จากการอบรม
ว่ามันผิด ก็พยายามน ามาปรับใหม่ให้เป็นวิธีคิดวิธ๊เขียนแบบของเรา แล้วก็เล่าให้
น้อง ๆ กบัเพือ่น ๆ ฟังว่ามนัมีแบบนี้นะ ถ้าคดัลอกมาเยอะอาจโดนลงโทษมีปัญหา
ในอนาคตแน่ อายด้วย แย่ด้วย มหาวิทยาลยั ครอบครัว พ่อแม่ คณะก็เสียชื่อเสียง  
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เราตอ้งช่วยกนัป้องกนัโดยท าซะให้ถูกต้อง คนดีต้องแก้ไข และป้องกนัไม่ให้ความไม่
ดีเกิดข้ึน” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที ่8, การสมัภาษณ์, 28 ก.พ. 2562) 
 

   “หนูคิดว่ามนัเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะบางคนไม่เคยมองเห็นคุณค่าของ
ความซ่ือตรงทางการศึกษาเลย อย่างหนูนี่ เคยละเลยมันไปเลย คือจัดให้
มหาวิทยาลัยเลยจะดีมาก แต่ถ้าเราอัดเนื้อหาเข้าไปเยอะ ๆ เด็กก็อาจจะเบื่อ 
ระยะเวลาก็ต้องค่อยท าไป ไม่ให้แน่นมาก แต่หนูชอบรูปแบบของการแลกเปลี่ยน
ความคิดนะคะ หนูว่ามนัดีมากในการแลกเปลี่ยนความคิดกนั อย่างบางคนไม่กล้า
พูด การท ากิจกรรมแบบนี้ท าให้เขากล้าพูดมากข้ึน เพราะเพื่อนหนูจะมีเยอะที่แบบ
ไม่กล้าพูด แต่พอกิจกรรมแบบนี้จะท าให้เขาได้แสดงความคิดเห็น ซ่ึงเป็นส่ิงหน่ึงที่
ท าให้ได้มุมมองวิธีคิดใหม่ ๆ จากคนอื่น ๆ ได้” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที่ 9,  
การสมัภาษณ์, 28 ก.พ. 2562) 
 

   “ผมว่าเร่ืองความซ่ือตรงนี่มนัเอาไปใช้กบัเร่ืองอื่นรอบตวัเราได้นะ ไม่ใช่แค่
เร่ืองเรียนอย่างเดียว ที่อบรมกันมันท าให้เราเห็นภาพของความซ่ือตรง มันมี
ผลกระทบกบัชีวิตมาก ๆ เลย ความซ่ือตรงก็คือมนัเก่ียวกบัชีวิตของเราทกุๆเร่ืองเลย 
เร่ืองเรียน เร่ืองการท ากิจกรรม การทจุริตคอร์ปรัปชัน่ ถ้าปล่อยไว้ไม่สนใจกนั ผมว่า
มนัน่ากลวั อนาคตดูไม่ดี”  
 

   “เร่ืองการคิดบวก ผมเอามาใช้เยอะ และเร่ืองเทคนิคWDEP System ที่เรา
วางแผนเร่ืองเรียนเร่ืองต่าง ๆ ไว้ด้วยกนั ผมก็เอามาท านะ พยายามนึกถึง คือเตือน
ตวัเองเสมอว่า พฤติกรรมที่เราท าอยู่นี่มนัพาเรามุ่งไปสู่เป้าหมายหรือยงั แล้วเราควร
จะท าอะไรยงัไงต่อไป” 
 

   “ผมว่าเราควรต้องเอาความรู้เร่ืองความซ่ือตรงไปบอกกบัคนอื่นๆด้วย อย่าง
ผมมีน้องนี่ผมก็กลับไปสอนน้องนะว่าที่เราเคยคิด ๆ กันมานี่มันดีหรือไม่ดียังไง 
เพื่อนที่สนิทกนั รุ่นน้องด้วย ผมก็สอนเค้าว่ามนัเสียหาย เสียไปถึงอนาคต เสียแบบ
ที่เราไม่เคยคิดกนัเลย ท าให้รู้สึกเลยว่าถ้าเราไม่ซ่ือตรง หรือปล่อยให้คนอื่นท าเร่ือง
ไม่ดีนี ่อนาคตโลกของเราคงอยู่กนัล าบาก” 
      (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที ่1, การสมัภาษณ์, 1 มี.ค. 2562) 
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   “หนูพยายามมองในมุมของคนอื่นมากข้ึน อย่างนดัมาท างานแล้วเพือ่นเลท 
ถ้าเมื่อก่อนก็จะโวยเลย แต่หลังจากเข้ากลุ่มท าให้เราใจเย็นข้ึนมองหาเหตุผล
มากกว่าที่จะใช้อารมณ์ เพราะแต่ละคนก็มีเหตุผล พยายามมองในแง่บวก หาวิธี
แก้ปัญหาแบบแง่บวกท าให้เราเย็นลง ใจก็สบายข้ึน คนรอบข้างก็ แฮปป้ี” (นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีคนที ่10, การสมัภาษณ์, 1 มี.ค. 2562) 
 

   “หนูน าเร่ืองนีไ้ปสอนเด็กที่หนูฝึกสอน ให้เขารู้จกัคิดบวกมองโลกในแง่ดีมาก
ข้ึน ใช้การก าหนดเป้าหมายของชีวิต คือถ้าจะให้สอนตรง ๆ ก็เหมือนเราตอนเด็ก ๆ
โดนกรอกหูมาตลอดแต่ก็ผ่าน ๆ ไป แต่ถ้าเป็นอบรมอนันี้มนัท าให้เราได้คิดกนั โดย
ที่พีเ่อ๋ไม่ต้องพูดค าว่าอย่าลอกข้อสอบเลย แต่เร่ืองที่เราคุยกนั กิจกรรมที่ท าด้วยกนั 
เร่ืองทีฟั่งจากเพือ่น ความคิดเห็นของเพือ่นมนัท าให้เราค่อย ๆ ซึมซบั แล้วก็เข้าใจว่า
จริง ๆ แลว้เราตอ้งท าตวัอย่างไร ซ่ือตรงอย่างไร เพือ่ให้สงัคมและคณุค่าทางวิชาการ
มนัดีข้ึน เพราะเราเคยโดนเอาเปรียบเราก็หวัร้อนนะ แต่ไม่รู้จะพูดยงัไง แต่พอตอนนี้
เรารู้วิธีที่จะจัดการว่ามนัมีมากกว่าที่เราจะพูดเองก็ได้ หรือถ้าพูดเองเราก็จะไม่พูด
ด้วยอารมณ์ เราใช้เหตุผล ใช้ใจ เราหวังดีไม่อยากให้เขาเดือดร้อนในอนาคต 
ยกตัวอย่างถ้ามหาวิทยาลัยมีแต่คนโกง ทุจริต แล้วใครเอาไปพูดว่านี่มหาลัยนี้
นกัศึกษาโกงนะทุจริตนะ ปลาเน่าตวัเดียวก็เสียหายไปทัง้หมด ก็ไม่อยากให้เป็น
แบบนัน้” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที ่11, การสมัภาษณ์, 1 มี.ค. 2562) 
 

   “จัดอีกจะดีมากค่ะ เร่ืองนี้มนัเป็นมานานแล้วยงัแก้ปัญหาไม่ได้เด็ดขาดสกั
ที อยากให้จดัแบบทัว่ ๆ ไปคละคณะคละชัน้ปี จะได้มีมุมมองที่หลากหลาย ถ้าเป็น
กลุ่มย่อยก็ดูแลง่าย แต่ถ้ากลุ่มใหญ่ก็จะได้วิธีคิดที่มากข้ึนมนัมีผลกบัการคิดของคน
ที่เข้าร่วมกลุ่ม วิธีการอบรมแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัแบบนี้ เราได้แบ่งปัน
ประสบการณ์ ความรู้สึก บางทีก็โหบางเร่ืองมนัร้ายแรงขนาดนี้เลยหรือ การได้ฟังวิธี
คิดหรือวิธีพูดของคนอื่นที่อาจจะคิดเหมือนกันแต่เค้าแสดงออกได้ในทางบวก
มากกว่าเราก็เป็นแนวทางทีดี่ใหเ้ราได้ เราจะได้เอาไปปรับตวัให้แสดงออกได้ดีข้ึน ให้
เหมาะสมข้ึน ท าในส่ิงที่ถูกต้อง เพราะโลกจะน่าอยู่ก็เมื่อทุกคนรู้จักหน้าที่บนสิทธิ
ของตวัเอง ไม่พยายามละเมิดสิทธิคนอื่น และไม่ปล่อยให้ส่ิงไม่ดีเกิดข้ึนโดยที่เรา
ไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลย การปล่อยให้คนอื่นทุจริต ก็เหมือนเราส่งเสริมหรือ
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สนบัสนนุให้เขาทจุริต ถ้าทกุคนทจุริตกนัหมด แล้วคิดว่าคนอื่นท าได้เราก็ท าได้ โลก
นีค้งอยู่ยาก” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที ่12, การสมัภาษณ์, 1 มี.ค. 2562) 

 

      เน่ืองจากการแสดงออกถึงพฤตกิรรมความซ่ือตรงทางการศกึษา อาจต้อง
เก่ียวข้องสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนทัง้ท่ีเป็นบคุคลใกล้ตวั บคุคลท่ีรู้จกัเพียงผิวเผิน รวมไปถึงคนท่ีเราไม่รู้จกั 
เป็นความไม่คุ้นเคยในการแสดงพฤติกรรม และอาจมีความเส่ียงจากการปฏิเสธ ขัดขวาง หรือ
คดัค้านผู้ อ่ืน แนน่อนว่าความกลวั เป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์ด้านลบ เม่ือบคุคลส่วนใหญ่เกิดความกลวั
แล้วมกัจะน าไปสู่ความไม่สบายใจ แสดงพฤติกรรมหลีกหนี และปฏิเสธท่ีจะมีส่วนร่วมในภารกิจ  
ท่ีก่อให้เกิดความกลวันัน้ นกัศกึษาส่วนหนึ่งจึงเลือกท่ีจะระงบัหรือไม่แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นการทักท้วง 
ขดัขวาง หรือยตุิพฤติกรรมทุจริตทางการศกึษาท่ีก าลงัเกิดขึน้ ในสถานการณ์ท่ีตนประเมินแล้วว่า
อาจก่อให้เกิดความรู้สึกในด้านลบหรือเกิดความเสียหายตามมา แต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้นักศึกษา
ยกเลิกหรือปฏิเสธท่ีจะรักษาไว้ซึ่งความซ่ือตรงทางการศึกษาของตนเองหากต้องเผชิญกับ
สถานการณ์นัน้ในภายหน้า หากได้รับการประเมินแล้วว่าปลอดภยัและไมก่่อให้เกิดอนัตรายกบัตนเอง 
 

   “ก็ตัง้ใจว่าจะท าให้ได้มากที่สุดค่ะ แต่บางทีคนที่ก าลงัทุจริตแล้วอยู่ในห้อง
สอบเดียวกบัหนู ซ่ึงหนูไม่รู้จัก แล้วดูท่าทางน่ากลวั หรือท ากนัเป็นกลุ่มหลาย ๆ คน 
หนูก็ไม่กล้าเดินไปห้ามหรือไปบอกอาจารย์ค่ะ มนัน่ากลวัเกินไป” (นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีคนที ่2, การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562)  
 

   “เห็นคนอื่นเค้าท าผิด ลอกการบ้าน เราก็เข้าไปท าเล่นๆก่อน ชวนคยุ แล้วก็
ค่อย ๆ บอกว่าเฮ้ยแกอย่างนี้มนัไม่โอเคนะต้องดูสถานการณ์ด้วย คือถ้าเพือ่นใกล้ ๆ 
ก็พูดได้เยอะ แต่ถ้าห่างมาก ๆ หรือไม่รู้จักก็ยงักลวั ๆ กล้า ๆ ไม่มัน่ใจที่จะไปห้าม
เขา” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที ่3, 27 ก.พ. 2562) 
 

   “ถา้เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เพือ่นเราแต่เค้าก าลงัทจุริต ที่ผ่านมาเคยเห็นนกัศึกษา 
ต่างชาติคือเค้าพยายามมองข้อสอบเพือ่น หนูก็ไม่กล้าบอกอาจารย์ เลยดูเค้าไปสกั
พกัเค้าก็ยงัพยายามอยู่ หนูเลยส่งเสียงกระแอมออกไปเตือนประมาณว่าฉนัเห็นนะ 
อย่าท านะ เขาก็เลิกท าเพราะคิดว่ามีคนเห็น เพื่อนก็ตกใจ เป็นห่วง บอกว่าถ้าเขา
เป็นคนเกเรแล้วมาหาเร่ืองหนูนอกห้องสอบจะท าอย่างไร ถ้ามีครั้งหน้าหนูคงต้อง
ระวงัมากกว่านี้” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที ่8, 28 ก.พ. 2562 )



 
 

 

 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ  

 
 การศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยมี
ความมุง่หมายของการวิจยั 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศกึษาความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรง
ทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 2) เพ่ือพฒันาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 3) เพ่ือเปรียบเทียบความซ่ือตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม โดยรวมและราย
องค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล โดยแบง่การศกึษาออกเป็น 
2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นการศกึษาความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยระยะท่ี 1 นี ้แบ่งเป็นการศึกษาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพด้วยการ
อภิปรายกลุ่ม เพ่ือหาความหมายและองค์ประกอบส าคญัท่ีนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีควรจะมี 
เพ่ือใช้ในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา จากนัน้น าผลจากวิธีการเชิงคณุภาพมาพฒันา
แบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ ในขณะท่ีการศกึษาในระยะท่ี 2 
เป็นการพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคของการฝึกอบรม บูรณาการร่วมกับ
ทฤษฎี เทคนิคการให้ค าปรึกษา และเทคนิคทางจิตวิทยา และศึกษาผลการใช้โปรแกรมกลุ่ม
ฝึกอบรมท่ีมีต่อการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษา ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ และท าการ
ติดตามผลการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมหลงัจากด าเนินโปรแกรมเสร็จสิน้แล้ว 4 สปัดาห์  
ด้วยวิธีการเชิงคณุภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคลกับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี 
เข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม จ านวน 12 คน เพ่ือน าผลการจากวิธีการเชิงคณุภาพมาสนบัสนนุ
การวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิงปริมาณ ทัง้นี ้งานวิจยันีผ้่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินการวิจยั 
 ตวัอยา่งของการวิจยัระยะท่ี 1 สามารถแบง่ออกได้เป็นวิธีการเชิงคณุภาพซึ่งประกอบด้วย
ผู้ มีส่วนร่วมในการวิจยัจ านวน 36 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มอภิปราย กลุ่มละ 12 และ 24 คน 
ตามล าดบั ผู้ มีส่วนร่วมในการวิจยักลุ่มท่ี 1 เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลยั และอาจารย์ท่ีท างานด้าน
การพฒันานกัศกึษา ผู้ มีสว่นร่วมในการวิจยักลุม่ท่ี 2 เป็นนกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิง ชัน้ปีท่ี 1 – 4 
สถาบนัละ 8 คน ซึ่งทัง้ 2 กลุ่ม เป็นผู้ แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั วิธีการเชิงปริมาณประกอบด้วยนักศึกษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1-4 ท่ี
ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลยักลุม่ 3 พระจอมเกล้า จ านวน 644 คน 
 ตวัอย่างของการวิจัยระยะท่ี 2 แบ่งออกเป็นการวิจัยเชิงทดลองซึ่งเป็นวิธีการเชิงปริมาณ
ประกอบด้วยตวัอยา่งจ านวน 12 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จากนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ชัน้ปีท่ี 1-4 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียความซื่อตรงทางการศึกษาตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และเป็น
นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ จะได้เข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา จ านวนทัง้สิน้ 14 ครัง้ และเก็บข้อมลูในระยะติดตามผลด้วย
วิ ธีการเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์เชิงลึกกับตัวอย่างทัง้  12 คน เพ่ือน ามาผลมาสนบัสนนุ
ผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาหลงัจากเสร็จสิน้โปรแกรมกลุ่ม
ฝึกอบรมครัง้ท่ี 14 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัระยะท่ี 1 ด้วยวิธีการเชิงคณุภาพประกอบด้วย 1) แนวค าถามใน
การอภิปรายกลุ่ม 2) ผู้ด าเนินการอภิปรายกลุ่ม 3) ตวัผู้ วิจยั 4) ผู้จดบนัทึกการอภิปรายกลุ่ม  
5) ผู้อ านวยความสะดวกและผู้ช่วยด าเนินการอภิปรายกลุ่ม และ 6) เคร่ืองบนัทึกเสียง จ านวน 2 เคร่ือง 
ส าหรับวิธีการเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัระยะท่ี 2 ในส่วนของการวิจยัเชิงทดลองได้แก่ 1) โปรแกรมกลุ่ม
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ท่ีผ่านการตรวจ
พิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 2) แบบสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่มฝึกอบรม 
3) ตวัผู้วิจยั 4) ผู้อ านวยความสะดวกและผู้ ช่วยด าเนินกิจกรรมและจดบนัทึกการสงัเกต ส าหรับ
วิธีการเชิงคณุภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่ 1) แนวค าถามสมัภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง 2) ตวัผู้วิจยั 
และ 3) เคร่ืองบนัทกึเสียง  
 การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัระยะท่ี 1 วิธีการเชิงคณุภาพด้วยการอภิปรายกลุ่ม เร่ิมจาก
ถอดบนัทึกเสียงการอภิปรายกลุ่มแบบค าต่อค า คดัแยกข้อมูลเป็นเร่ือง ๆ ก าหนดรหัส น ารหสัท่ี
ได้มารวมกันเป็นกลุ่มข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุป และตรวจสอบคณุภาพของข้อมูลด้วยการตรวจสอบ
สามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) วิธีการเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สูตรค านวน
ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามปฏิบัติการ สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ 
เพียร์สนัเพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า
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เพ่ือวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบวดั และสถิตกิารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมลูส าเร็จรูป LISREL 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยัระยะท่ี 2 ในส่วนการวิจัยเชิงทดลอง ใช้สูตรค านวนดชันี
ความสอดคล้องด้วยการพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่าง วัตถุประสงค์ การเลือกใช้ทฤษฎี 
เทคนิค และขัน้ตอนรูปแบบการฝึกอบรม เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของโปรแกรม
กลุ่มฝึกอบรม สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ า้ (One-Way ANOVA 
Repeated Measurement) สถิติการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งรายคู ่และการทดสอบ
ภายหลงั (Post Hoc Test) ด้วยวิธี Least Significant Differences (LSD) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
การวิจยัเชิงทดลอง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ส าหรับวิธีการเชิงคณุภาพคือ การวิเคราะห์
ข้อมูลจากบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่มฝึกอบรม ถอดบนัทึกเสียงจากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ เพ่ือวิเคราะห์เนือ้หา จดัหมวดหมู ่สรุปและตีความจากข้อมลูท่ีได้รับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สรุปผลการวิจยั โดยจดัล าดบัการน าเสนอออกเป็น 2 ระยะ 
ดงัตอ่ไปนี ้
  ระยะที่ 1 การศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ตอนท่ี 1 การศกึษาความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของ     
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีด้วยเทคนิคเชิงคณุภาพ 
   สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพจากการอภิปรายกลุ่มของกลุ่มนกัศกึษา 
ผู้บริหาร และคณาจารย์ท่ีปฏิบตัิงานด้านการพฒันานกัศกึษา ทัง้ 36 คน เม่ือน าประเด็นท่ีได้จาก
การวิเคราะห์เนือ้หา โดยการจ าแนกข้อมูลของผู้ ร่วมอภิปรายกลุ่มแต่ละคนในประเด็นส าคญัท่ี
เก่ียวข้อง ร่วมกบัการศกึษาเอกสารแนวคิดเร่ืองความซ่ือตรงของดนัน์ (Dunn, 2009) และแนวคิด
เร่ืองความซ่ือตรงทางการศึกษาของศูนย์ความซ่ือตรงทางการศึกษานานาชาติ (ICAI.2013)  
เพ่ือวิเคราะห์หาความหมายและองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ซึง่การวิเคราะห์ได้กระท าผา่นประเดน็ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
    ความหมายของความซ่ือตรงทางการศึกษา 
     นยัของความซ่ือตรงทางการศกึษาประกอบด้วยสิ่งท่ีเป็นคณุภาพภายใน
ของบคุคล ท่ีแสดงออกผา่นกระบวนการทางความคิด ทศันคติ และแสดงผลเป็นพฤติกรรมในเร่ือง
ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา ในสถานการณ์ทางการเรียน การสอบ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ 
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ของสถาบนัอดุมศกึษา สิ่งท่ีบคุคลผู้ มีความซ่ือตรงทางการศกึษานัน้แสดงออกมา มีพืน้ฐานส าคญั
ด้วยการยึดมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมทางสงัคม โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นหลกัส าคญั รวมไปถึงความรับผิดชอบในหน้าท่ีทัง้ต่อตนเองและต่อการรักษาความถูกต้อง 
ชอบธรรมของสงัคม    
     สิ่งท่ีแสดงออกถึงการเป็นผู้ มีความซ่ือตรงทางการศึกษา อาจสรุปได้ถึง
พฤติกรรมของบุคคลท่ีเป็นความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล และเลือกแสดงพฤติกรรมทาง
การศึกษาได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกบัค่านิยมทางศีลธรรมและสงัคม แสดงออกอย่างยึดมัน่ใน
ความถูกต้องชอบธรรม รักษาความยุติธรรมเท่ียงตรง ปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของ
การศึกษา สามารถแสดงออกอย่างสอดคล้องกันทัง้การกระท าและค าพูดอย่างสม ่าเสมอทัง้ต่อ
หน้าและลบัหลงั แม้ในบริบทท่ีตา่งกนั  
    องค์ประกอบของความซ่ือตรงทางการศึกษา 
     ขณะท่ีสิ่งแสดงออกเพ่ือบอกว่าบคุคลผู้นัน้มีความซ่ือตรงทางการศกึษา คือ
คุณภาพ ภายในของบุคคลท่ีเป็นองค์รวมด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ท่ีสามารถ
แยกแยะออกได้เป็น  3 ด้านหลกั ได้แก่ คา่นิยมทางศีลธรรม คา่นิยมทางสงัคม และคณุลกัษณะ
สว่นบคุคล 
     คา่นิยมทางศีลธรรม คือการตระหนกัรู้ เท่าทนั และเข้าใจในความถกูต้อง 
ดีงาม อย่างลึกซึง้ในทุกมิติ จนสามารถแสดงออกด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการศึกษาได้ในแนวทางท่ีถูกต้อง สมควรยึดถือร่วมกัน ประกอบด้วย  2 ด้านย่อย 
ได้แก่ จริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ และ หิริโอตปัปะ 
     ค่านิยมทางสงัคม คือ รูปแบบของความคิดท่ีมีคณุค่า ได้รับการยอมรับ
จากสังคมว่าเป็นแนวทางท่ีสมควรยึดถือไว้เพ่ือประพฤติ ปฏิบตัิ ผ่านการปลูกฝัง ถ่ายทอด และ
สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ หากบุคคลเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ท่ีมากขึน้  จดัว่าเป็น
กระบวนการอย่างหนึ่งท่ีเกิดขึน้เพ่ือสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่สงัคม ดงันัน้ค่านิยมทางสงัคม
ในมิติของความซ่ือตรงทางการศึกษาจึงหมายถึง   การแสดงออกด้านความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ในสิ่งท่ีเหมาะสม มีคณุคา่ และเป็นท่ีต้องการของสงัคม 
ประกอบด้วย 4 ด้านย่อย ได้แก่ การปฏิบตัิตามระเบียบ การยึดมั่น ในความถูก ต้อง  ความ
รับผิดชอบ และ จิตส านกึท่ีดี 
     คณุลกัษณะส่วนบคุคล คือ ความรู้ ทกัษะ หรือคณุลกัษณะของบุคคลท่ี
จ าเป็นต้องมี เพ่ือใช้ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของตนให้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้  
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สร้างขึน้ได้ผ่านการเรียนรู้ด้วยการศกึษา ประสบการณ์ อาศยัการมีแบบอย่างท่ีดี การสัง่สอนและ
ปลกูฝังทศันคตท่ีิดีงาม  สร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างกระบวนทศัน์ใหม่ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์
ถึงผลในอนาคตและเลือกแสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม ดงันัน้คุณลักษณะส่วนบุคคลจึง
หมายถึง คณุสมบตัท่ีิดีของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีจ าเป็นตอ่การศกึษา ประกอบด้วย 6 ด้านย่อย 
ได้แก่ การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยั่งรู้ถึงผลในอนาคต การไม่ดดูาย ความกล้า 
และการส่ือสารท่ีดี 
   ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีด้วยเทคนิคเชิงปริมาณ 
   การวิเคราะห์องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ผู้วิจยัได้น าผลการอภิปรายกลุม่จากการวิจยัในระยะท่ี 1 มาสร้างข้อค าถามในแบบวดั
ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั 2 มีผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้  
    2.1 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบวัดความซื่อตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
     นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
คดิเป็นร้อยละ 49.80 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.90 และเพศทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 
5.30 ซึง่นกัศกึษาสว่นใหญ่อยูช่ัน้ปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 27.20 รองลงมาคือ ชัน้ปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 
26.10 ชัน้ปีท่ี  3 คดิเป็นร้อยละ 25.60 และชัน้ปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ  21.10 และนกัศกึษาส่วนใหญ่
มีเกรดเฉล่ีย 2.00 - 2.99 คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมาคือ เกรดเฉล่ีย 3.00 – 4.00 คิดเป็นร้อย
ละ 29.00 ยงัไมมี่เกรดเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ 26.10 และเกรดเฉล่ียต ่ากว่า 2.00 คิดเป็นร้อยละ 3.40 
ตามล าดบั 
    2.2 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี พบว่า ความซ่ือตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยภาพรวมเท่ากับ 2.21 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.35 อยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.05 – 2.36 โดยจิตส านึกท่ีดี (CON) มี
คา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 2.36 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 ส่วนการหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต 
(FOR) มีคา่เฉล่ียต ่าสดุเท่ากบั 2.05 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57  และเม่ือพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม องค์ประกอบค่านิยมทางสังคม 
องค์ประกอบคณุลกัษณะส่วนบคุคล มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.25, 2.22 และ 2.16 ตามล าดบั ส่วนตวั
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แปรชีว้ดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยู่
ระหว่าง 0.21 – 0.55 ซึ่งทุกตวัแปรชีว้ดัมีความสมัพนัธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  
    นอกจากนีก้ารตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของ
ตวัชีว้ดัความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีไม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test: 

𝑥2=2755.31 df=66 p=.00) เม่ือพิจารณารายตวัชีว้ดั พบว่า ไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) 
เท่ากบั 0.94 และมีค่าพิสยัความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยรวม (MSA) มีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.91-0.95 แสดงว่า ตัวชี ว้ัดความ ซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
มีความสมัพนัธ์กนัเพียงพอท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัตอ่ไปได้ 
    2.3 การวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องของโมเดลการวดัความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ในดชันีกลุ่มสมับรูณ์ พบว่า โมเดล
การวดัความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ โดยมีคา่ไค-สแควร์ ( 𝑥2) เท่ากบั 62.69 df=48, p=.07, คา่ GFI=0.98, คา่ AGFI=0.97, 
คา่ RMSEA=0.02, คา่ SRMR=0.02 ส่วนในดชันีกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า คา่ CFI=1.00 หมายความว่า 
โมเดลท่ีสร้างขึน้สามารถน ามาอธิบายความซ่ือตรงทางการ ศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีได้ 
โดยความซ่ือตรงทางการศกึษา มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วยตวัชีว้ดัจ านวน 12 ตวัชีว้ดั 
    2.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัความซ่ือตรงทาง     
การศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.97-
0.99 โดยความซ่ือตรงทางการศึกษาทุกองค์ประกอบและทกุตวัชีว้ดั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 โดยคา่นิยมทางสงัคม มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 0.99 มีความแปรผนั
ร่วมกบัความซ่ือตรงทางการศกึษาอยู่ในระดบัมาก (ร้อยละ 99) รองลงมาคือ คา่นิยมทางศีลธรรม 
และคณุลกัษณะส่วนบคุคล มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.98 และ 0.97 มีความ
แปรผนัร่วมกบัความซ่ือตรงทางการศกึษาอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 96 และ 94) 
    จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า โมเดล
การวดัความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มีทัง้หมด 3 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย คา่นิยมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม และคณุลกัษณะส่วนบคุคล โดยทัง้ 3 ด้าน  
มีคา่ความนา่เช่ือถือได้ของข้อมลูท่ีวดัในแตล่ะองค์ประกอบอยูใ่นระดบัสงู 
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  ระยะที่ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
   ส าหรับระยะท่ี 2 ผู้วิจยัน าเสนอผลการสรุปออกเป็น 2 ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
   ตอนท่ี 1 การพฒันาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
    โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ทัง้ 3 องค์ประกอบ (12 ด้านย่อย) ด าเนินการโดยใช้กลุ่ม ฝึกอบรม 
จ านวน 14 ครัง้ และครัง้ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง โดยน ากรอบแนวคิดในการศึกษา
องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาท่ีได้จากการศกึษาวิจยัในระยะท่ี 1  มาใช้เป็นกรอบแนวคิดใน
การเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ผู้วิจยัใช้แนวคิดกลุ่มฝึกอบรม 
ของเนลสนั-โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, pp. 48-49) โดยมีขัน้ตอนของการฝึกอบรม 3 ขัน้ตอน 
ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้น ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการ และขัน้ท่ี 3 ขัน้ยุติการฝึกอบรม มาใช้เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินกลุ่มฝึกอบรม นอกจากนีผู้้ วิจัยได้บูรณาการทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาท่ี
เหมาะสมกบัการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาในองค์ประกอบตา่ง ๆ โดยใช้ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาท่ีเน้นความคิดและเหตผุล ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีเน้นอารมณ์ความรู้สึก และทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาท่ีเน้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ได้แก่ ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณา
เหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์การติดต่อสมัพนัธ์ ทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบภวนิยม ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
แบบเผชิญความจริง และ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็นพืน้ฐาน ตลอดจน
น าวิธีการให้ค าปรึกษาเชิงสุขภาพจิตศึกษา หลกัการและเทคนิคตา่ง ๆ ทางด้านจิตวิทยา รวมทัง้
เทคนิควิธีการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
    การพฒันาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ผ่านขัน้ตอนการตรวจหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยผู้ เช่ียวชาญ 
ด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและด้านการฝึกอบรม จ านวน 5 ท่าน  ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หาของโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม ทัง้เนือ้หาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วตัถุประสงค์ วิธีด าเนินการ 
และการประเมินผลกลุ่มฝึกอบรม พบว่ามีค่าดชันีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จากนัน้
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ผู้วิจยัได้น ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ และก่อนน าไปใช้จริง ผู้ วิจยัได้ด าเนินการ
ทดลองใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมกบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง จ านวน 8 คน 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรม กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินกลุ่มฝึกอบรม 
ตลอดจนเทคนิคท่ีใช้ในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 8 ครัง้ ผลท่ีได้จากการทดลองใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมพบว่า บางกิจกรรมต้องใช้เวลา
ค่อนข้างมากเพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นอย่างครบถ้วน ผู้ วิจัยจึง
ปรับปรุงช่วงเวลาในการด าเนินกลุ่มฝึกอบรม  โดยขยายเวลาจากเดิม ครัง้ละ 1 ชัว่โมง 30 นาที  
เป็นครัง้ละ 1 ชัว่โมง 30 นาที ถึง 2 ชัว่โมง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมของเวลาในการด าเนินโปรแกรม
กลุม่ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
   ตอนท่ี 2 ผลการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพื่อ เส ริมสร้างความซื่อตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
    การเปรียบเทียบความซ่ือตรงทางการศึกษาโดยรวมและรายองค์ประกอบ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และการติดตามผล พบว่า 
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการฝึกอบรมท่ีแตกต่างกัน มีความซ่ือตรงทางการศกึษา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (F=315.56) df=2 p=.00) ผู้วิจยัจึง 
ท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของบอนโฟโรนี (Bonferroni Method) พบว่า
นักศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความซ่ือตรงทางการศึกษาโดยรวม หลังการทดลองและก่อนการ
ทดลอง แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยหลงัการทดลองมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 2.73 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.10 สงูกวา่ก่อนการทดลองท่ีมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 1.88 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.08 และหลงัการติดตามผลการทดลอง มีค่าเฉล่ียสงูกว่าก่อนการทดลอง และ
หลงัการทดลอง คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.14 แสดงให้เห็นว่า
การเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมมีผลตอ่การเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรีให้ดีขึน้ และมีความคงทนของการฝึกอบรมอยู่จนถึงช่วงเวลาการติดตามผล 
สามารถพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบได้ ดงันี ้
    การวิเคราะห์เปรียบเทียบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามรายองค์ประกอบ พบว่า ด้านค่านิยมทางศีลธรรม ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 
(F=47.45) df=2 p=.00) โดยหลงัการทดลองมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.27 สงูกว่าก่อนการทดลองท่ีมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.23 
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และการติดตามผลการทดลองมีคา่เฉล่ียสงูกว่าก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง คือมีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 2.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 แสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่ม
ฝึกอบรมมีผลต่อการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ด้านคา่นิยมทางศีลธรรม ให้ดีขึน้และมีความคงทนของการฝึกอบรมอยูจ่นถึงระยะติดตามผล  
    ด้านค่านิยมทางสงัคม เม่ือน าค่าเฉล่ียมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง 
พบวา่ ความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลังการติดตามผล มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (F=159.12 
df=2 p=.00) โดยหลงัการทดลองมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.11 สงูกว่า
ก่อนการทดลองท่ีมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 1.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.14 และหลงัการติดตามผล 
มีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนการทดลอง แต่ต ่ากว่าหลงัการทดลอง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.71 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.28 แสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมมีผลต่อการเสริมสร้าง
ความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีด้านคา่นิยมทางสงัคมให้ดีขึน้ และอาจมี
ปัจจัยส าคญับางประการท่ีส่งผลให้ความคงทนของการฝึกอบรมไม่สามารถอยู่ได้จนถึงระยะ
ตดิตามผล 
    ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล เม่ือน าค่าเฉล่ียมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ความแตกตา่ง พบว่า ความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
(F=294.30) df=2 p=.00) โดยหลงัการทดลองมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.13 สงูกวา่ก่อนการทดลอง ท่ีมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 1.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.14 
และหลงัการตดิตามผลมีคา่เฉล่ียสงูกว่าก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง  คือมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
2.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 แสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม 
มีผลตอ่การเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีด้านคณุลกัษณะ
สว่นบคุคล ให้ดีขึน้และมีความคงทนของการฝึกอบรมอยูจ่นถึงระยะติดตามผล  
    ส าหรับพัฒนาการของความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีเป็นผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม  พบว่า นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี
สามารถเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาโดยรวม มีคา่พฒันาการร้อยละ 75.89 เม่ือพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบ พบวา่ คณุลกัษณะสว่นบคุคล มีคา่พฒันาการสงูสดุร้อยละ 85.95 รองลงมา
คือ ค่านิยมทางสังคม และ ค่านิยมทางศีลธรรม มีค่าพัฒนาการร้อยละ 81.75 และ 51.68 
ตามล าดบั 
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    กล่าวโดยสรุปผลจากการวิ เคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย 
ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยรวมและรายองค์ประกอบทุกด้าน 
ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม และหลังการติดตามผล พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมมีผลต่อการ
เสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ทัง้ โดยรวมและ 
รายองค์ประกอบทกุองค์ประกอบ ซึง่สอดคล้องกนักบัสมมตฐิานของการวิจยั  
 
การอภปิรายผล 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาและการพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความ
ซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตาม
ความมุง่หมายการวิจยั โดยมีล าดบัดงันี ้
  1. การศึกษาความหมายและองค์ประกอบของความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
   จากความมุ่งหมายของการวิจยัข้อท่ี 1 คือเพ่ือศึกษาความหมายและองค์ประกอบ 
ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ผลจากการศกึษามีการอภิปรายผลใน
ประเดน็ส าคญั ดงันี ้ 
   1.1 การให้ความหมายของความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พบว่า เป็นองค์รวมของความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความถกูต้อง 
ความมีศีลธรรม คณุธรรมความดี เป็นพืน้ฐาน ข้อมลูท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่ม สะท้อนให้เห็นถึง
เร่ืองของพฤติกรรมทางการศึกษาท่ีเป็นความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล และเลือกแสดง
พฤติกรรมทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับค่านิยมทางศีลธรรมและสงัคม แสดงออก
อย่างยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม รักษาความยุติธรรมเท่ียงตรง ปฏิบัติตนตามระเบียบ  
แบบแผนของการศึกษา สามารถแสดงออกอย่างสอดคล้องกันทัง้การกระท าและค าพูด 
อยา่งสม ่าเสมอทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั แม้ในบริบทท่ีตา่งกนั สอดคล้องกบัแนวคิดของดนัน์ (Dunn, 
2009, p. 104)  ท่ีให้ความหมายของความซ่ือตรงว่าเป็นเร่ืองของโครงสร้างแบบองค์รวมท่ีต้องให้
ความส าคญักับพฤติกรรมท่ีถูกต้องตามศีลธรรมเป็นอันดบัแรก และต้องมีความสอดคล้องกัน
ระหวา่งคา่นิยมทางศีลธรรม กบัคา่นิยมทางสงัคมท่ีมีเร่ืองของศีลธรรมมาเก่ียวข้องด้วย นอกจากนี ้
ผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศกึษายงัมองว่า ความซ่ือตรงทางการศกึษา ไม่ใช่หน้าท่ีเพียงแคส่ าหรับ
นกัศึกษาเท่านัน้ แต่ผู้ มีส่วนร่วมในสถาบนัการศึกษาทุกคน รวมถึงทุกคนท่ีอยู่ในสังคมมีหน้าท่ี 
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ท่ีต้องปฏิบตัิตนอย่างมีความซ่ือตรง เน่ืองจากการมีความซ่ือตรงนัน้ เป็นพฤติกรรมท่ีสังคมให้ 
การยอมรับ สนับสนุน  และผู้ ท่ีมีความซ่ือตรงมักจะเกิดความพึงพอใจในการกระท าของตนว่า  
เป็นสิ่งท่ีถกูต้องเหมาะสมแล้ว เพราะท าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดการพฒันา มีความมัน่คง
และก้าวหน้าในกิจการงานต่าง ๆ อีกทัง้การท่ีบคุลากรทางการศึกษาปฏิบตัิตน และปฏิบตัิหน้าท่ี
การงานอย่างมีความซ่ือตรง ถือเป็นต้นแบบท่ีดีส าหรับนกัเรียนนกัศกึษาให้ประพฤติปฏิบตัิตนได้
อย่างถูกต้อง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากในวัยของการเป็นนักเรียน นักศึกษา เป็นช่วงท่ีได้เรียนรู้และ
ส ารวจสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ส่งผลให้บุคคลได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการสงัเกต และการมีส่วนร่วม
ในเหตุการณ์ รวมถึงการได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ผ่านการสอน และการเรียนรู้จากต้นแบบท่ีดี  
ท าให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการตระหนักรู้  ได้เห็นถึงความส าคัญ และสามารถแสดงออก 
ทางพฤตกิรรมท่ีเป็นความซ่ือตรงทางการศกึษาได้ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของ
แบนดรูา (Feist & Feist, 2006, pp. 470-472) ท่ีมีแนวคิดว่าการสร้างคา่นิยมและจริยธรรมของ
บคุคลเกิดได้จากการเรียนรู้และลอกเลียนแบบ ผ่านการสงัเกต (Observational Learning) จดจ า
ตวัแบบ (Modeling) หรือเลียนแบบพฤติกรรมของบคุคลในสภาพแวดล้อมท่ีตนปฏิสมัพนัธ์ด้วย 
ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการถ่ายทอดพฤติกรรมนัน้ มากกว่าแค่การเรียนรู้จากการสัง่สอน โดยการสงัเกต
หรือการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากการเรียนรู้ของบคุคลมี 2 ขัน้ คือ ขัน้ท่ี 1 ขัน้การได้รับ
มาซึง่การเรียนรู้ (Acquisition) ท่ีมีผลให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้ และขัน้ท่ี 2 ขัน้ของการกระท า 
(Performance) คือเม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู้แล้วจะสามารถเลือกแสดงออกทางการกระท าหรือ 
ไมแ่สดงออกก็ได้ ขึน้อยูก่บัลกัษณะบคุลิกภาพของแตล่ะบคุคล 
   ข้อค้นพบประการหนึ่งท่ีส าคัญจากการศึกษาความหมายความซ่ือตรงทาง  
การศกึษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีพบว่า บุคคลท่ีมีการตระหนกัรู้อย่างลึกซึง้มกัจะเป็นผู้ ท่ี
ได้รับการบ่มเพาะประสบการณ์เก่ียวกับความซ่ือตรงทัง้ด้านการศึกษาและด้านการด าเนินชีวิต 
ตลอดจนผ่านการปลดคลายความเช่ือท่ีมักจะขัดขวางการเรียนรู้ของคนเราจากประสบการณ์   
ด้วยการไมย่อมจ านนตอ่วิถีความเช่ือท่ีคุ้นเคยและถกูส่งตอ่กนัมา เช่น “ใคร ๆ ก็ท าแบบนี”้ “ผิดนิด
ผิดหน่อยคงไม่เป็นไร” และเรียนรู้ท่ีจะมีศรัทธาในการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากเล็งเห็นถึงประโยชน์ 
ท่ีจะเกิดขึน้ แค่ไม่ใช่กับตนเองแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อสถาบัน และต่อบุคคลอ่ืน  ๆ             
จึงก่อให้เ กิดความตัง้ ใจมั่น ท่ีกลายเป็นพลังขับเคล่ือนกระบวนการภายใน เ พ่ือน าไปสู่  
การเปล่ียนแปลง ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Lickona, 1976, 
p. 35) ท่ีอธิบายพฒันาการทางจริยธรรมของมนษุย์ออกเป็น 3 ระดบั  โดยเฉพาะระดบัท่ี 3 คือ 
ระดับเหนือกฎเกณฑ์  (Post-Conventional Level) ซึ่ง เ ป็นระดับท่ีบุคคลจะนิยามคณุคา่และ 
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หลักจริยธรรมของตนเองขึน้อย่างเป็นอิสระจากอ านาจของกลุ่มหรือสังคม ถือเป็นคุณธรรม
จริยธรรมในระดบัสงู การตดัสินใจในการกระท าบางอย่างอาจขดัแย้งต่อมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ
ของสังคม แต่จะพิจารณาโดยใช้ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่เฉพาะส่วนตน  
และใช้การตัดสินใจด้วยการคิดหาเหตุผลด้วยมาตรฐานการคิดของตนเอง  ซึ่งการบ่มเพาะ
ประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาผ่านการสัง่สอน อบรบด้วยวิธีการต่าง ๆ  
ยงัสอดคล้องกบัทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Sharf, 2012, p. 33) ท่ีอธิบายถึงโครงสร้างทาง
บคุลิกภาพของบคุคลในด้านจริยธรรม หรือ Superego วา่เป็นพืน้ท่ีตวัตนแห่งอดุมคติและศีลธรรม
จรรยา ซึ่งเกิดขึน้ได้จากการอบรมสัง่สอนจากครอบครัวและสถาบนัทางสงัคม และ Superego 
น่ีเองท่ีมีหน้าท่ีส าคญัในการควบคมุความประพฤตแิละการปฏิบตัขิองบคุคลให้เป็นไปในแนวทางท่ี
ดีงาม ถูกต้อง พิจารณาได้ว่าสิ่งใดควรกระท า สิ่งใดควรละเว้น และยึดถือในความสมบูรณ์แบบ
ตามคา่นิยมและอดุมคตขิองสงัคม  
   1.2 องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ท่ีค้นพบจากการศกึษาในครัง้นี ้พบว่า ความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มีองค์ประกอบท่ีส าคญั ได้แก่ คา่นิยมทางศีลธรรม คา่นิยมทางสงัคม และคณุลกัษณะส่วนบคุคล    
ท่ีสามารถสังเกตได้ผ่านลักษณะพฤติกรรม 12 ลักษณะ ได้แก่ จริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์         
หิริโอตปัปะ การปฏิบัติตามระเบียบ การยึดมั่นในความถูกต้อง ความรับผิดชอบ จิตส านึกท่ีดี    
การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต การไม่ดดูาย ความกล้า และ
การส่ือสารท่ีดี ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นความซ่ือตรงทางการศึกษา  
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีจะต้องอาศยัการพฒันาองค์ประกอบตา่ง ๆ ร่วมกนั ทัง้ด้านคา่นิยม
ทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม และคุณลักษณะส่วนบุคคล เพ่ือเป็นสิ่งเสริมสร้างให้องค์รวม 
ด้านความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในด้านการศึกษามีความสอดคล้องกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการพฒันาจริยธรรมตามแนวจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Brown Roger, 1965, p. 351)  
ท่ีอธิบายว่าจริยธรรมหรือการประพฤติในสิ่งท่ีถูกต้องมีผลจากการท่ีคณุธรรม (Ethics) ท าหน้าท่ี
ควบคมุพฤติกรรมภายนอกของบุคคล เพ่ือให้บุคคลมีความประพฤติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และ
คา่นิยมของสงัคม และสอดคล้องกับแนวคิดของ  ฮกัเฮช และ แมคเคบ (Hughes & McCabe, 
2006, as cited in Compton & Pfau, 2008, as cited in Baetz et al., 2011, pp. 217-234)  
ท่ีกลา่วถึงความซ่ือตรงทางการศกึษาว่า เป็นแนวคิดองค์รวมของความคิด ทศันคติ และพฤติกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัตินด้านการศกึษาให้ด าเนินไปในแนวทางท่ีถกูต้อง นอกจากนีศ้นูย์ความซ่ือตรง
ทางการศกึษานานาชาติ (ICAI,2013, p. 16) ยังไ ด้ระบุค่านิยมพืน้ฐานส าคญั 6 ประการ ท่ีควรต้อง
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ได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ ความซ่ือสัตย์  
ความไว้วางใจ ความยตุธิรรม ความนอบน้อม ความรับผิดชอบ และความกล้า  
   จะเห็นได้ว่าผลจากการศึกษาความหมายความซ่ือตรงทางการศึกษา 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงให้เห็นถึงความหมายและองค์ประกอบของความซ่ือตรง 
ทางการศกึษาในบริบทสงัคมไทยนัน้ มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง เพิ่มเติมจากการให้ความหมายและ
องค์ประกอบในบริบทของตะวันตก เน่ืองจากแนวคิดทางตะวันตกเก่ียวกับความซ่ือตรง  
ทางการศึกษามุ่งเน้นให้ความส าคัญกับโครงสร้างทางบุคลิกภาพเชิงบวกท่ีเก่ียวกับ ค่านิยม 
พฤติกรรม และความประพฤติด้านการศกึษา บนพืน้ฐานของคณุธรรม จริยธรรม ท่ีท างานร่วมกับ
แรงขับเคล่ือนภายในของบุคคลท่ีเป็นกระบวนการทางการรู้คิดและความรู้สึก เพ่ือให้เกิด  
ความเข้าใจจนสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้องได้ โดยเน้นให้บุคคลตระหนักถึงการเผชิญกับ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบันด้วยการใช้ความคิดและความสามารถของตนเอง มากกว่าท่ีจะ
คาดการณ์ถึงอนาคตหรือผลท่ีจะตามมาในภายหลงั มีการพูดถึงหลกัเกียรติยศ (Honor) เพ่ือให้เป็น 
สิ่งยึดเหน่ียวส าหรับบุคคลให้ตระหนักและยึดมั่นในศักดิ์ศรีของตน แต่ส าหรับในบริบท 
ของสงัคมไทยจะพบว่า คา่นิยมทางศีลธรรม นอกจากยึดมัน่ในจริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์สุจริตแล้ว 
ยังให้ความส าคญักับการตระหนักถึงความกลัวและละอายต่อผลของการกระท าในสิ่งผิดหรือ  
หิริโอตปัปะ เพราะหิริโอตปัปะเป็นธรรมะหรือคณุลกัษณะท่ีส าคญัของคนเราในการใช้ชีวิตร่วมกนั
ในสังคม คนท่ีขาดหิริโอตปัปะย่อมจะถูกชักจูงไปในทางท่ีผิดได้ง่าย เร่ิมจากความผิดเล็กน้อย 
เบาบาง ไปสู่ความผิดท่ีรุนแรงมากขึน้ได้ นอกจากนัน้บริบทสังคมไทยยังให้คุณค่ากับค่านิยม 
ทางสงัคม ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงออกด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสิ่งท่ีเหมาะสม มีคุณค่า และเป็นท่ีต้องการของสังคม ได้แก่  
การปฏิบัติตามระเบียบ การมึดมั่นในความถูกต้อง ความรับผิดชอบ และ การมีจิตส านึกท่ีดี  
ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นลักษณะเฉพาะท่ีคนในสังคมยึดถือร่วมกัน เปรียบเหมือนตัวก าหนดทิศทาง
พฤติกรรมของคนในสังคมเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และอีกหนึ่งองค์ประกอบ 
ท่ีส าคัญคือ คุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง คุณสมบัติท่ีดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา ได้แก่ การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต 
การไม่ดูดาย ความกล้า และการส่ือสารท่ีดี ถือเป็นคุณสมบัติพืน้ฐานท่ีจะน าพาบุคคลไปสู่ 
การประสบความส าเร็จในการด้านการศกึษาและการด าเนินชีวิตได้  
   1.3 ผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั 2 เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล  
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เชิงประจกัษ์ โดย 3 องค์ประกอบ มีน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.97-0.99 โดยความซ่ือตรง
ทางการศกึษาทกุองค์ประกอบและทกุตวัชีว้ดั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงันัน้ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัในการวิจยัครัง้นีส้ามารถยืนยนัได้ว่า ความซ่ือตรงทางการศกึษา ประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ 12 ตวัชีว้ดั โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบดงักล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ
ดนัน์ (Dunn, 2009, pp. 102-125) เร่ืององค์ประกอบของความซ่ือตรง ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
หลักคือ จริยธรรมส่วนบุคคล ท่ีเป็นทัศนคติและความเข้าใจในเร่ืองความถูกต้องตามจริยธรรม 
และการยึดมั่นในการกระท าและค าพูด ท่ีหมายถึงการพูดและปฏิบตัิตนไปในแนวทางเดียวกัน  
คือ มั่นคงและยึดถือในความถูกต้องเป็นส าคัญ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของมัสเชนก้า 
(Musschenga, 2001, pp. 219-235) ท่ีอธิบายถึงองค์ประกอบของความซ่ือตรงว่า ประกอบด้วย 
2 องค์ประกอบคือ ความซ่ือตรงในตวับคุคล (personal integrity) ท่ีหมายถึง คณุลกัษณะในตวับคุคล 
ซึ่งเก่ียวข้องกับค่านิยมท่ีได้รับการสั่งสมและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม และความซ่ือตรงในด้าน
จริยธรรม (moral integrity) ท่ีหมายถึงคณุลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ทางจริยธรรม ท่ีมีการใช้
ร่วมกันในสงัคม โดยยึดถือปฏิบตัิอย่างชดัเจนถึงแม้ในบริบทท่ีเปล่ียนไป และยงัสอดคล้องกบัแนวคิด
ของบาร์นาร์ด และคนอ่ืน ๆ (Barnard et al., 2008, pp. 42-44) ท่ีกล่าวถึงองค์ประกอบของความ
ซ่ือตรงวา่ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบคือ ความเข้าใจด้านจริยธรรม (moral compass) ท่ีเป็นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมอย่างมีเป้าหมาย สามารถควบคมุตนเองได้ และ แรงขบัภายในตนเอง 
(inner drive) ท่ีเป็นความรู้สึกภายในมีหน้าท่ีควบคมุและส่งเสริมความต้องการและเป้าหมายของ
บคุคล  
   ดงันัน้ จงึสรุปได้วา่ ความซ่ือตรงทางการศึกษาประกอบด้วย  3 องค์ประกอบ  
12 ตวัชีว้ดั คือ องค์ประกอบคา่นิยมทางสงัคม (Social Values) ท่ีมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสุด 
คือ มีค่าน า้หนกัมาตรฐานเท่ากบั 0.99 มีความแปรผนัร่วมกับความซ่ือตรงทางการศึกษาอยู่ใน
ระดบัมาก เท่ากับร้อยละ 99 ประกอบด้วย 4 ตวัชีว้ดั ได้แก่ การปฏิบตัิตามระเบียบ การยึดมั่น 
ในความถกูต้อง มีความรับผิดชอบ และ การมีจิตส านึกท่ีดี ซึ่งมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  
0.51 – 0.71 โดยตวัชีว้ดัความรับผิดชอบมีคา่สงูท่ีสดุ รองลงมาคือ การปฏิบตัิตามระเบียบ การยึดมัน่
ในความถูกต้อง และจิตส านึกท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก 
(Lickona, 1976, p. 35) ท่ีเก่ียวกบัการให้เหตผุลทางจริยธรรมในระดบัท่ี 2 คือระดบัการยึดแบบแผน
ตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) ท่ีเป็นเหตุผลของการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ตาม 
ความคาดหวงัและกฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนดไว้ เช่น การปฏิบตัิตามระเบียบ ประเพณี กฎหมาย 
ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้มาซึ่งการยอมรับของกลุ่ม หรือตระหนักถึงความส าคญัของการรักษาสวัสดิภาพ
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โดยรวมของกลุม่และสงัคมนัน้ และยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของดนัน์ (Dunn, 2009, pp. 120-125) 
ท่ีกลา่วถึงคา่นิยมทางสงัคมว่า มีผลตอ่พฤติกรรมการแสดงออกของบคุคลท่ีมีความซ่ือตรง โดยให้
ความส าคญักบัการปฏิบตัิตนอย่างสอดคล้องกนัทัง้การกระท าและค าพดู ยึดมัน่ในความถูกต้อง 
และท าในสิ่งดีงามอยา่งสม ่าเสมอ ด้วยการประกาศและแสดงออกอย่างชดัเจนถึงความรับผิดชอบ
ในสิ่งท่ียึดถือและปฏิบตัิอย่างถกูต้องตามกฎ ระเบียบ ในทุกช่วงเวลาถึงแม้ว่าบริบทจะเปล่ียนไป 
และยงัสอดคล้องกับแนวคิดของไซมอนส์ (Simons, 2002, pp. 13-35) ท่ีกล่าวถึง สิ่งดีงามท่ีเป็น
ค่านิยมของคนในสงัคม โดยให้ความส าคญักับการยึดมัน่ในความถูกต้อง และความสอดคล้องกัน
ของการกระท าและค าพดู ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคญัของผู้ มีความซ่ือตรง ดงันัน้ คา่นิยม
ทางสงัคมจงึมีบทบาทส าคญัในการสง่เสริมและจงูใจให้นกัศกึษาเกิดความตระหนกัและแสดงออก
ถึงพฤตกิรรมท่ีสงัคมให้การยอมรับวา่เป็นสว่นหนึง่ของการมีความซ่ือตรงทางการศกึษาท่ีดี    
   องค์ประกอบท่ีมีค่าน า้หนกั รองลงมาคือ ค่านิยมทางศีลธรรม (Moral Values) 
โดยมีคา่น า้หนกัมาตรฐานเท่ากบั 0.98 มีคา่ความแปรผนัร่วมกบัความซ่ือตรงทางการศกึษาอยู่ใน 
ระดับมาก เท่ากับร้อยละ 98 ประกอบด้วย 2 ตวัชีว้ดั ได้แก่ จ ริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ และ  
หิริโอตปัปะ ซึง่มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง 0.59 – 0.71 โดยตวัชีว้ดัจริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์
มีคา่สงูสดุ รองลงมาคือ หิริโอตปัปะ ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Sharf, 2012, 
p. 33) ท่ีอธิบายถึง ตนในคณุธรรม (Superego) ซึ่งเป็นส่วนของจริยธรรมท่ีอยู่ในตวับุคคล และ
ได้รับการขดัเกลาจากสงัคม มีหน้าท่ีส าคญัในการควบคมุความประพฤติและการปฏิบตัิของบคุคล
ให้เป็นไปในแนวทางท่ีดีงาม ถกูต้อง พิจารณาได้วา่สิ่งใดควรกระท า สิ่งใดควรละเว้น และยึดถือใน
ความสมบรูณ์แบบตามคา่นิยมและอดุมคติของสงัคม เช่นเดียวกบัแนวคิดของดนัน์ (Dunn, 2009, 
pp. 102-125) ท่ีมองวา่ ความซ่ือตรงเป็นเร่ืองของโครงสร้างแบบองค์รวมท่ีต้องให้ความส าคญักบั
พฤติกรรมท่ีถกูต้องตามศีลธรรมเป็นอนัดบัแรก และต้องมีความสอดคล้องกนัระหว่างคา่นิยมทาง
ศีลธรรม กบัคา่นิยมทางสงัคม 
   องค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มีค่าน า้หนักมาตรฐานเท่ากับ 0.97  
มีค่าความแปรผันร่วมกับความซ่ือตรงทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก เท่ากับร้อยละ 94 
ประกอบด้วย 6 ตวัชีว้ดั ได้แก่ การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยั่งรู้ถึงผลในอนาคต 
การไม่ดดูาย ความกล้า และการส่ือสารท่ีดี ซึ่งมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.48 – 0.75 
โดยตวัชีว้ัดความกล้า มีค่าน า้หนกัสูงสุด รองลงมาคือ การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง 
การหยั่งรู้ถึงผลในอนาคต การส่ือสารท่ีดี และการไม่ดดูาย สอดคล้องกับแนวคิดของ บาร์นาร์ด และ 
คนอ่ืน ๆ (Barnard et al., 2008, pp. 42-44) ท่ีกล่าวถึงคณุลกัษณะของผู้ มีความซ่ือตรงว่า บคุคลต้อง
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มีแรงขบัภายในตนเอง (inner drive) ท่ีเป็นเหมือนคณุลกัษณะส่วนบคุคล ซึ่งเกิดจากความรู้สึก
ภายในท าหน้าท่ีส่งเสริมและเช่ือมโยงระหว่างความมุ่งมาดปราถนา ความต้องการและเป้าหมาย
ของบคุคล เพ่ือให้แสดงออกทางพฤติกรรมได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม ดงันัน้ ความสามารถใน
การแสดงออกด้านความคดิ ความรู้สกึ และพฤตกิรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาในแนวทางท่ีถกูต้อง 
ดีงาม ร่วมกับคุณสมบตัิส่วนบุคคลท่ีดีและมีผลต่อพฤติกรรมด้านการศึกษาของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลเกิดความตระหนกัถึงความจ าเป็นในการแสดงพฤติกรรมท่ี
เป็นความซ่ือตรงทางการศกึษาได้เป็นอยา่งดี 
   1.4 การแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของความซ่ือตรงทางการศกึษา
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จากการน าคะแนนแบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรีมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีทัง้ 3 องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกบั

ข้อมลูเชิงประจกัษ์ เน่ืองจากมีคา่ดชันีทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล ได้แก่ คา่ไค-สแควร์ ( 𝑥2) 
มีคา่เท่ากบั 62.69  คา่ df มีคา่เท่ากบั 48 คา่นยัส าคญัทางสถิติ (p) มีคา่เท่ากบั .07 จะเห็นได้ว่า

คา่ไค-สแควร์ ( 𝑥2) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ว่า ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
มีความสอดคล้องกับโมเดลการวัดของผู้วิจยั ดงัท่ี ไชลด์ (Child, 2006, p. 114) ได้ระบไุว้ว่า  
ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าต ่ามากหรือเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าใดแสดงว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) 
เป็นดชันีท่ีเปรียบเทียบระดบัความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ในผลการวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นี ้
พบว่า ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
ท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) มีคา่เท่ากบั 0.97 และค่าดชันีวดัความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่า
เท่ากับ 1.00 โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
ท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเปรียบเทียบ  (CFI) มีคา่ใกล้ 1.00 คือ 
มากกว่า 0.95 แสดงให้เห็นว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ (Schumacker & 
Lomax, 2010, p. 76) และคา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.02 และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ 
(SRMR) มีคา่เท่ากบั 0.02 ซึ่งมีคา่ต ่ากว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่า โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์ สอดคล้องกับท่ีชแูมคเกอร์และโลแมกซ์ (Schumacker & Lomax, 2010, p. 76) ได้ระบุ
ไว้วา่ คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) และคา่ดชันี
รากมาตรฐานของคา่เฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ (SRMR) ถ้ามีคา่ต ่ากว่า 0.05 แสดงว่าโมเดล
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มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ จากผลการวิจยัดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่า โมเดลการวดั
ความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
โดยโมเดลการวัดความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มี 3 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย ค่านยิมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม และคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งสามารถวัด
องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีได้ 
   1.5 ผลการศึกษาความซื่อตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
พบว่า คะแนนความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.35 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบพบว่า นักศึกษามีความซ่ือตรงทางการศึกษาด้านค่านิยมทางศีลธรรมสูงสุด 
(M=2.25 SD=0.44) รองลงมาคือ ค่านิยมทางสงัคม (M=2.22 SD=0.35) และคณุลกัษณะส่วน
บุคคล (M=2.16 SD=0.38) มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดจากทัง้ 3 ด้าน ทัง้นีก้ารท่ีด้านคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะภายใน  
ซึ่ง เป็นลักษณะท่ีมีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน  และต้องใช้ความเข้าใจในตนเอง ได้แก่  
การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต การไม่ดดูาย ความกล้า และ
การส่ือสารท่ีดี ทัง้นีมี้ปัจจยัหลายอย่างท่ีส่งผลตอ่การพฒันาคณุลกัษณะภายในเหล่านี ้ดงัท่ี เดวิส 
คริสโตดูลู ไซเดอร์ และ การ์ดเนอร์ (Davis, Christodoulou, Seider, & Gardner, 2011, p. 489) 
ได้อธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาด้านความเข้าใจในตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
ซึง่เป็นหนึง่ในเก้าด้านของความสามารถทางปัญญา ตามทฤษฎีพหปัุญญาของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ 
(Howard Gardner) ว่าอาจเป็นผลจากประสบการณ์ในวยัเด็ก หรือ ประสบการณ์แวดล้อม ซึ่งมี
ผลทัง้ต่อการส่งเสริมการพัฒนา หรือท าให้การพัฒนาชะงักงัน สอดคล้องกับ โทปัส และ อาราซัน 
(Topuz & Arasan, 2014, pp. 638-639) ท่ีมองว่าการตระหนกัรู้ในตนเอง (Intrapersonal awareness) 
เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีส าคญัท่ีและมีผลตอ่การด าเนินชีวิตของบคุคล เป็นเร่ืองซบัซ้อนท่ีต้องท าความเข้าใจ
ร่วมกนัระหวา่งความรู้สึก ความคดิ พฤตกิรรม สมัพนัธภาพ และ ลกัษณะสว่นบคุคล  
  2. การพฒันาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
   จากความมุ่งหมายการวิจยัในข้อท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นการบูรณาการเทคนิค
กลุ่มฝึกอบรมร่วมกับทฤษฎี เทคนิคการให้ค าปรึกษา จากผลการหาคา่ดชันีความสอดดคล้องของ
ผู้ทรงคณุวุฒิ เพ่ือตรวจสอบโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของ
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของโปรแกรมกลุ่ม
ฝึกอบรม ทัง้เนือ้หาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ และการประเมินผลกลุ่ม
ฝึกอบรม พบว่ามีค่าดชันีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่าโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม 
เพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา จึงสามารถน าไปใช้ในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีได้ ทัง้นีเ้น่ืองมาจากผู้วิจยัให้ความส าคญักบัการก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินกลุ่มฝึกอบรม โดยในแต่ละขัน้ตอนจะต้องมีการบูรณาการเทคนิคกลุ่มฝึกอบรมร่วมกับ
เทคนิคตา่ง ๆ จากทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม ซึ่งเน้นการพฒันาในทัง้ 3 ด้านคือ ด้านความคิด 
ด้านทศันคติ และด้านพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คอเรย์ (Corey, 2012, p. 448)  
ท่ีอธิบายว่า ในการให้ค าปรึกษากลุ่มจะต้องมีการประยุกต์ และสังเคราะห์เทคนิคต่าง ๆ ในแต่ละ
ขัน้ตอนของการให้ค าปรึกษา โดยรูปแบบของการให้ค าปรึกษากลุม่จะต้องให้ความส าคญักบั ทัง้ 3 ด้าน 
คือ ด้านความคิด ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับแนวคิดการฝึกอบรม 
ท่ีมีประสิทธิภาพของเนลสนั-โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, p. 7) ท่ีระบวุ่าวตัถุประสงค์ของกลุ่ม
ฝึกอบรมเป็นไปได้ทัง้เพ่ือการพฒันาและการป้องกนั ซึง่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้การฝึกฝน
ทกัษะและคณุลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของตนเอง 
ทัง้นีท้ักษะและคณุลักษณะต่าง ๆ ท่ีเพิ่มพูนขึน้เป็นผลจากแรงกระตุ้นส าคญัด้านการรู้คิด ทัศนคต ิ
และพฤตกิรรม ท่ีบคุคลได้รับจากการเข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรม  
   ทัง้นีเ้ป็นเพราะโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา
ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มีการด าเนินการตามแนวคิดของเนลสัน -โจนส์ (Nelson-Jones, 
1992, pp. 48-49) ท่ีกล่าวถึงการด าเนินกลุ่มฝึกอบรมว่ามีขัน้ตอนส าคญัในการด าเนินการแตล่ะครัง้ 
ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนส าคญั ได้แก่ ขัน้เร่ิมต้นหรือขัน้การน า ขัน้ด าเนินการ และขัน้ยุติการ
ฝึกอบรมหรือขัน้การสรุป โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมท่ีมีจุดประสงค์
เฉพาะรายครัง้ ประมาณ 6 -12 ครัง้ ซึ่งเป็นระยะเวลาในการฝึกอบรมและจ านวนครัง้ท่ีเหมาะสม 
(Length of Group and Duration of Session) และเพิ่มเติมจ านวนกลุ่มอีก 2 ครัง้ คือ ครัง้แรก 
การปฐมนิเทศกลุ่มฝึกอบรม และครัง้สุดท้ายการปัจฉิมนิเทศหรือการยุติกลุ่มฝึกอบรม  ซึ่งการ
ฝึกอบรมในแต่ละครัง้ใช้เวลาไม่เกิน 2-3 ชั่วโมง มีการจัดเตรียมสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม รวมทัง้ส่ือทศันปูกรณ์ วสัด ุอปุกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินกลุม่ฝึกอบรม และสิ่งอ านวยความ
สะดวกตา่ง ๆ เพ่ือการฝึกอบรม (Decide Location Physical Setting and Facilities) รวมทัง้
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พิจารณาเลือกใช้เนือ้หาและวิธีการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินกลุ่มฝึกอบรม (Decide on 
Training Method and Materials) ท่ีดีและเหมาะสม สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเนือ้หาของ
การฝึกอบรม ดงันัน้ในกระบวนการกลุ่มฝึกอบรมจึงต้องมีการวางแผนด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
โดยเร่ิมจากการก าหนดวตัถปุระสงค์กลุ่มฝึกอบรมว่าต้องการให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ หรือพฒันา
อะไร โดยเลือกใช้วิธีการ เทคนิค หรือกิจกรรมตา่ง ๆ ในการถ่ายทอดความรู้หรือทกัษะนัน้ ๆ เพ่ือให้
ผู้ เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมสามารถเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาได้ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
ทัง้นีเ้นลสัน-โจนส์ ยังได้อธิบายถึงวิธีการ และเทคนิคส าคญัต่าง ๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
ด าเนินกลุ่มฝึกอบรม ได้แก่ การสอนและการบรรยาย (Lecture and Teaching) การประเมิน
ตนเอง (Self-assessment) การสาธิต (Demonstration) การฝึกสอน (Coaching) การฝึกซ้อม
พฤตกิรรม (Rehearsal) การให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) การใช้แผ่นบนัทึกงาน (Worksheets) 
การให้แบบฝึกหดั (Exercises) การใช้เกม (Game) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และ
การให้การบ้าน (Homework)   
    นอกจากนีใ้นการด าเนินกลุ่มฝึกอบรมอาจมีการใช้เทคนิค หรือวิธีการในการใช้
ส่ือรูปแบบตา่ง ๆ ด้วยโสตทศันปูกรณ์ (Audio-Visual Aids) เช่น การใช้วีดิโอเทป หรือเคร่ืองฉาย
ภาพ เพ่ือน าเสนอข้อมูล หรือสาธิตทักษะต่าง ๆ ท่ีต้องการฝึกอบรม แต่ในปัจจุบนัมีอุปกรณ์ท่ีมี
ความทนัสมยัในการน าเสนอส่ือมลัติมีเดียอย่างหลากหลาย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการออกแบบกิจกรรม
และการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม นอกจากนี ้ยังมีเอกสารต่าง ๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ในกลุ่ม
ฝึกอบรม เช่น แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) แบบสอบถาม (Questionnaires) และเอกสาร
คูมื่อการฝึกอบรม (Training Manuals) เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอ สอบถาม และ
ด าเนินกิจกรรมต่างภายในกลุ่มฝึกอบรม หรือสามารถน าไปใช้เพ่ือให้เกิดการเ รียนรู้และฝึกฝน
ทกัษะท่ีต้องการพฒันาจากการเข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรมได้ด้วยตนเอง  
   ส าหรับโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ วิจัยได้บูรณาการเทคนิคกลุ่มฝึกอบรมร่วมกับทฤษฎี เทคนิค 
การให้ค าปรึกษากลุ่มทัง้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีเน้นความคิดและเหตผุล ทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาท่ีเน้นอารมณ์และความรู้สึก และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีเน้นการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม รวมถึงทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบมุ่งเน้นค าตอบ และการให้ค าปรึกษาเน้นวิธี 
ทางจิตศึกษา โดยบรูณาการเทคนิคกลุ่มฝึกอบรมร่วมกับเทคนิคของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
ท่ีมีความสอดคล้องกับการเสริมสร้างองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่  
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    1. ด้านคา่นิยมทางศีลธรรม ประกอบด้วย 2 ด้านย่อย ได้แก่ จริยธรรมด้าน 
ความซ่ือสตัย์ และ หิริโอตปัปะ เน่ืองจากประเด็นส าคญัในการพฒันาความซ่ือตรงทางการศกึษา
ด้านค่านิยมทางศีลธรรม ซึ่งมีลักษณะของความเป็นนามธรรมสูง มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน 
มีความสัมพันธ์กันทัง้ด้านการรู้คิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ท่ีน าไปสู่การตระหนักรู้ถึงความ
ถูกต้อง และแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาทัง้ต่อตนเองและผู้ อ่ืน จึงต้องพิจารณาออกแบบ
โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมให้มีลกัษณะของการด าเนินการท่ีเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิก
กลุ่ม และไม่ใช่แค่เพียงพัฒนากระบวนการทางความคิดเท่านัน้ แต่จะต้องเป็นกระบวนการท่ี
ส่งเสริมทัง้ด้านการรู้คิด ทัศนคติ และพฤติกรรม รวมทัง้การให้ข้อมูลเก่ียวกับวิธีปฏิบัติตน 
ด้านการศกึษาท่ีถกูต้อง โดยไมล่ะเลยท่ีจะสร้างการตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของการมีคา่นิยมทาง
ศีลธรรมท่ีดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความงอกงามในตนเองท่ีเกิดขึน้จากการแลกเปล่ียนและเรียนรู้
ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม ผู้ วิจัยจึงเสริมสร้างองค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม ด้วยการบูรณาการ
ทฤษฎี เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม เพ่ือช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้พฤติกรรมท่ี
ผิดพลาดและเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ท่ีชาร์ฟ (Sharf, 2012, p. 259) ได้ระบวุ่า 
เป้าหมายหลกัคือการเปล่ียนแปลงให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมใหม่ท่ีเป็นพฤติกรรม  
ท่ีพงึประสงค์และมีประสิทธิภาพ และบรูณาการเทคนิคกลุ่มฝึกอบรมร่วมกบัทฤษฎี เทคนิคการให้
ค าปรึกษาแบบยดึบคุคลเป็นศนูย์กลาง เพ่ือชว่ยให้สมาชิกกลุม่ได้ส ารวจตนเอง กล้าเปิดเผยตนเอง
และเปิดรับประสบการณ์ใหม ่ตระหนกัได้ถึงความละอายและเกรงกลวัตอ่ผลของการกระท าผิดกฎ 
ระเบียบ และจริยธรรมด้านการศึกษา เพ่ือให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และพฒันาความงอกงาม 
ในตนเองได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับเป้าหมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง ดงัท่ีชาร์ฟ (Sharf, 2012, pp. 191-192) ได้ระบไุว้ว่า เป้าหมายหลกัคือเพ่ือให้สมาชิกกลุ่ม
เกิดความเข้าใจในตนเอง และเพิ่มพนูการยอมรับในตนเอง จนท าให้พฒันาความงอกงามในตนเองได้ 
สอดคล้องกับท่ีบีท และคนอ่ืน ๆ (Baetz et al., 2011, p. 218) ได้กล่าวไว้ว่า ความซ่ือตรงทาง
การศกึษาเป็นเร่ืองของแนวคิดโดยรวม ทัง้ในด้านความคิด ทศันคติ และพฤติกรรม ซึ่งแนวทางใน
การพฒันาความซ่ือตรงทางการศกึษาท่ีดีคือ การเพิ่มพนูการตระหนกัรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีถกูต้อง
ตามคณุธรรมจริยธรรม สอดคล้องกบัท่ีกรูเนียติ (Kurniati, 2011, p. 13, as cited in Rachmayanie 
& Sugianto, 2017, pp. 138-139) ให้ความเห็นว่า การท ากิจกรรมในกลุ่มร่วมกนั เป็นสิ่งกระตุ้นให้
บุคคลได้พฒันาการมีปฏิสมัพันธ์ ความเห็นอกเห็นใจ และรู้จกัให้การช่ืนชมผู้ อ่ืน จนน าไปสู่การ
แสดงออกทางพฤตกิรรมท่ีเป็นความซ่ือสตัย์ในท่ีสดุ ดงัท่ีนกัศกึษากลา่ววา่ 
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   “เปิดเรียนมาหนูก็พยายามตัง้ใจ ไม่คดัลอกไม่ copy งาน ก็พยายามท าให้
มนัดี ท าตวัให้ดี พยายามเปลี่ยนแปลงตวัเองจากก่อนหน้านี้ที่แบบว่า ลอก ๆ ๆ ก็
พยายามท าด้วยตวัเองมากข้ึน มนัอายเนอะ แล้วมนัก็กลวัด้วย นึกถึงหิริโอตปัปะ
เลย นึกถึงเร่ืองถอดถอนปริญญา น่ากลวั” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที่ 3,  
การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562) 
 

   “การได้พูดคยุแลกเปลี่ยนเร่ืองราวความรู้สึก ประสบการณ์ที่แต่ละคนพบมา 
ท าให้เรามองคนอื่นมากข้ึน ความรู้สึกของคนอื่นที่เราไม่เคยสนใจ แต่พอเค้าให้
ก าลงัใจ เค้าชมเราแค่เร่ืองเล็ก ๆ มนัก็ท าให้เราอยากท าส่ิงดี ๆ ตัง้ใจเรียนให้ดี ไม่
ทุจริตนะ ไม่ลอกแล้วนะ มันก็มีก าลังใจ”  (นักศึกษาระดับปริญญาตรีคนที่ 2,  
การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562) 
 

   “ซ่ือสตัย์ต้องมาก่อนเลยนะ ที่ผ่านมาท าผิดมาเยอะแล้ว จะท าตวัให้ดีข้ึน 
คิดได้แล้วก็ต้องท าให้ดี รู้วิธีท าให้ถูกต้องแล้ว ก็จะไม่ลอก ไม่โกงอีก ต้องพยายาม
ใหไ้ดเ้พราะไม่แน่ใจว่าถา้ลอกหรือท าผิดอีกผลลพัธ์ที่จะตามมาคงจดัการไม่ได้แน่ ๆ” 
(นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที ่1, การสมัภาษณ์, 1 มี.ค. 2562) 

 
 
    จากผลการวิจัยในการเสริมสร้างค่านิยมทางศีลธรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เขมณัฏฐ์ หล่อศรีศุภชัย (2556)  ท่ีพบว่า 
ประสบการณ์ของสมาชิกท่ีได้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้าน 
จิตสาธารณะ ชว่ยให้สมาชิกได้ค้นพบตนเอง เรียนรู้ท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน จนเกิดการยอมรับใน
ตนเองและผู้ อ่ืน ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีคณุธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะท่ีเพิ่มมากขึน้  
    2. ด้านค่านิยมทางสังคม  ประกอบด้วย 4 ด้านย่อย ได้แก่ การปฏิบตัิตาม   
ระเบียบ การยดึมัน่ในความถกูต้อง ความรับผิดชอบ และจิตส านึกท่ีดี เน่ืองจากคา่นิยมทางสงัคม
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตนด้านการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัย
ส าคญัต่อความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีนักศึกษาจะต้องตระหนักและ  
เห็นความส าคญัในแนวทางปฏิบตัด้ิานการศกึษาของตน ผู้วิจยัจงึพิจารณาออกแบบโปรแกรมกลุ่ม
ฝึกอบรมให้มีลักษณะของการร่วมกิจกรรมในกลุ่มเพ่ือแลกเปล่ียน และรวบรวมแนวทางในการ
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แก้ปัญหาร่วมกัน ต้องมีกระบวนการให้นักศึกษาระดบัปริญญาตรีได้ค้นหาความคิดความเช่ือ  
ท่ีสมเหตสุมผล มีอิสระในการคิดและตดัสินใจ จนสามารถสร้างทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพและ 
ใช้การควบคมุตนเองในสิ่งท่ีต้องการจะกระท าได้ เพ่ือพฒันาความเป็นตนเองจนเกิดการตระหนกัรู้
และเห็นคุณค่าจากการยกระดบัทางความคิดของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ จาคอบส์ และ  
คนอ่ืน ๆ  (Jacobs et al., 2002, pp. 6-19) ท่ีระบไุว้ว่า การเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม ท าให้สมาชิกกลุ่ม
ได้รับโอกาสในการค้นหาและพฒันาเป้าหมายส่วนบคุคล และเกิดความเข้าใจในตวับคุคลอ่ืนได้ดีขึน้ 
สร้างความเปล่ียนแปลงของรูปแบบการด าเนินชีวิต จนเกิดการตระหนกัรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีดีกว่าเดิม  
    เ พ่ือออกแบบกิจกรรมท่ี เส ริมสร้างค่านิยมทางสังคม ซึ่ ง ก่อใ ห้ เ กิด
ประสบการณ์แก่สมาชิกกลุม่ และมีผลตอ่การพฒันาระดบัความเข้าใจในตนเองอยา่งแท้จริง ผู้วิจยั
จึงได้บรูณาการเทคนิคกลุ่มฝึกอบรมร่วมกบัทฤษฎี เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล 
อารมณ์ และพฤติกรรม เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มสามารถยอมรับในตนเองและผู้ อ่ืนได้อย่างไม่มีเง่ือนไข 
ได้เสริมสร้างความคิดและทัศนคติท่ีมีต่อการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบได้อย่างสมเหตุสม ผล  
ซ่ีงสอดคล้องกับเป้าหมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม  
ท่ีคอเรย์ (Corey, 2012, p. 380) ได้ระบุไ ว้ว่า  เ ป้าหมายหลักคือเพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่กับความเป็นจริงได้อย่างสมเหตสุมผล ซึ่งจะท าให้สมาชิกกลุ่มมีอารมณ์ ความรู้สึก 
และมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมขึน้ และผู้ วิจัยยังบูรณาการทฤษฎี เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบ 
ภวนิยม เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของการยึดมั่นในความถูกต้อง รู้จักค้นหา
ความหมายของชีวิต กล้า ท่ีจะเลือกและมีอิสระและรับผิดชอบผลของการตัดสินใจนัน้  
เพ่ือให้พัฒนาความเป็นตนเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบภวนิยมท่ี แวน เดอร์เซน (Van Deurzen, 2002, as cited in Corey, 2012, p. 234) 
ได้ระบุไว้ว่าเป้าหมายหลกัคือ เพ่ือให้ได้อยู่กับความเป็นจริง รับรู้ได้ถึงเสรีภาพในการเลือก รู้จัก
แสวงหาความหมายของชีวิตทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต รวมทัง้การบรูณาการทฤษฎี เทคนิคการให้
ค าปรึกษาแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา ด้วยการใช้ค าถามปาฏิหารย์ เพ่ือช่วยให้สมาชิกกลุ่ม 
มีแนวทางในการปฏิบตัิตนอย่างยึดมัน่ในความถกูต้อง  มีมมุมองใหม่ท่ีจะใช้เพ่ือการเปล่ียนแปลง
สิ่งท่ีก าลังกระท าอยู่ สามารถเปล่ียนแปลงมุมมองท่ีมีต่อปัญหา และได้ค้นหาแหล่งข้อมูลใหม่ 
ในเชิงสร้างสรรค์ ซึง่สอดคล้องกบัท่ี วอลเตอร์ และ เพลเลอร์ (Waller & Peller, 1992, 2000, as cited 
in Corey, 2012, p. 417) ได้อธิบายไว้ว่า เป้าหมายหลกัคือเพ่ือให้บุคคลสามารถระบจุุดมุ่งหมาย 
ของตนเองท่ีต้องการเปล่ียนแปลงได้อย่างชัดเจน และระบุวิธีการในทางบวกท่ีจะน าตนเองไปสู่
ความส าเร็จในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ อีกทัง้ผู้ วิจยัยงัได้บรูณาการ
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ทฤษฎี เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้พิจารณาพฤติกรรมใน
ปัจจบุนัของตนท่ีส่งผลต่อการศกึษาและการด าเนินชีวิต และได้เลือกแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพใน
การสร้างการเปล่ียนแปลงให้ เ กิดขึ น้กับตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับ เ ป้าหมายของทฤษฎี 
การให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงท่ีคอเรย์ (Corey, 2012, pp. 394-395) อธิบายไว้ว่า 
เป้าหมายหลกัคือการให้ความส าคญักบัปัจจบุนัมากกว่าเร่ืองราวในอดีต มุ่งเน้นท่ีความรับผิดชอบ
ในการแก้ปัญหาและเผชิญกับความต้องการท่ีมีอยู่จริง ด้วยการพิจารณาได้ถึงสิ่งท่ีถูกท่ีควร  
สร้างทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ และแสดงออกได้อยา่งเหมาะสม  
    อีกทัง้ผู้ วิจัยยังได้บูรณาการทฤษฎี เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคล
เป็นศนูย์กลาง เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจตนเอง และมองตนเองได้ตามความเป็นจริง จนเข้าใจ 
ยอมรับ และเลือกแสดงพฤติกรรมทางการศกึษาได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้บูรณาการทฤษฎี เทคนิค
การให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มได้เผชิญกับความจริง จนตระหนกัรู้ 
ในความคดิ ความรู้สกึ และความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง เพ่ือลดความวิตกกงัวล และสามารถ
ตดัสินใจด้วยความรับผิดชอบตอ่การเลือกของตนเองได้ สอดคล้องกบัท่ีคอเรย์ (Corey, 2012, p. 
293) ได้อธิบายถึงวตัถปุระสงค์ของเทคนิคตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ว่า เป็นไป
เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้อยู่กบัความเป็นปัจจบุนัของตนเอง และเพ่ือเพิ่มพนูการตระหนกัรู้ในตนเอง  
จนเติบโต และสามารถน าศกัยภาพของตนมาใช้ได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งสอดคล้องกับ ปีเตอร์ บี สมิทธ์ิ 
(Smith, 1980, p. 31) ท่ีได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า กลุ่มฝึกอบรมมีผลในการช่วยพฒันาบุคคล 
ทัง้ในด้านการเพิ่มความรู้สกึรับรู้ การเพิ่มความสามารถในการคิดพิจารณา และเพิ่มความสามารถ
ในการเลือกแสดงออกในลกัษณะตา่ง ๆ ได้ถกูต้องตามสถานการณ์ ดงัท่ีนกัศกึษากลา่ววา่ 

 
   “พอท ากลุ่มแล้วคยุกนันี่ทกุคนที่ได้ยินเร่ืองของคนอื่นก็คงคิดคล้าย ๆ กนัว่า 
ท าไมคนอื่นคิดไม่เหมือนเรา ท าไมคนอื่นคิดแบบนี้ แล้วเราก็จะหาค าตอบว่า ท าไม
คนอืน่คิดต่าง แลว้เราก็จะหาค าตอบให้เจอว่าเพราะอะไร แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะคิด
ดีกว่า หรือคนอื่นจะดีกว่า เป็นการแลกเปลี่ยนที่มีประโยชน์” (นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคนที ่8, การสมัภาษณ์, 28 ก.พ. 2562) 
 

   “เร่ืองลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ หรือเร่ืองทจุริตนี่ เวลาครูบอกใช้วิธีพูดซ ้า ๆ 
ฟังแล้วเหมือนคนบ่นอ่ะ เราก็ฟังผ่าน ๆ ไป เดี๋ยวบ่นอีกก็แค่บ่น ฟังไป แต่พอเป็นวิธี
ที่เราไปแชร์เร่ืองราวกนั แชร์ความรู้สึกกนั เหมือนมนัได้เก็บมาคิดนะฮะ เอ๊ะนี่เราท า
พลาดอะไรไปหรือเปล่านะ เราเคยท าแบบนี้ ที่เพือ่นโดน แล้วเค้ารู้สึกแบบนี้ เหมือน
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มนัสะท้อนให้ตวัเราเองได้รับรู้ว่าเฮ้ยบางอย่างเราก็ไม่ควรท านะ” (นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีคนที ่10, การสมัภาษณ์, 1 มี.ค. 2562) 
  
   “เมื่อก่อนเวลาเห็นเพื่อนสอบ teaching แล้วมีเขียนโพย เราก็เออเร่ืองของ
เขา ไม่ชอบใจ แต่ก็ไม่กล้าพูดกลวัจะมีปัญหา แต่พอตอนนี้เห็นแล้วมันรู้สึกว่าไม่
ถูกต้อง ท าไมถึงท าแบบนี้ ไม่ยอมปล่อยให้มนัผ่านไป เห็นแล้วรู้สึกว่ามนัเป็นเร่ือง
ผิดจริง แค่โกงก็ผิดแล้ว แต่ในอนาคตถ้าออกไปสอนจริงๆท าแบบนี้ไม่ได้ก็จะ
เดือดร้อน ก็พยายามหาทางยบัยัง้ไม่ให้เกิดเร่ืองผิด ๆ แบบนัน้ได้” (นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีคนที ่11, การสมัภาษณ์, 1 มี.ค. 2562) 
 

   “คือตัวเองท าส่ิงที่ดีแล้ว ก็ต้องเอื้อหรือตั้งใจให้คนอื่นท าในส่ิงที่ถูกต้อง
เช่นกนั ถ้าใครท าไม่ดี ท าทจุริตหรือไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบจริยธรรมที่ควรจะเป็น 
เราก็ต้องท าอะไรสกัอย่าง ถ้าน่ิงเฉยความเสียหายมนัจะตามมาเร่ือย ๆ ติดนิสยัมกั
ง่ายไปจนโตจนท างาน” (นักศึกษาระดับปริญญาตรีคนที่ 12, การสมัภาษณ์,  
1 มี.ค. 2562)   
 

    จากผลการวิจยัในการเสริมสร้างองค์ประกอบคา่นิยมทางสงัคมของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ เบอเกอรอน (Bergeron, 2013, pp. 1-10) ท่ีศกึษา
ผลของโปรแกรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนกลุ่มเส่ียงในโรงเรียน
มธัยมศึกษา โดยใช้โปรแกรม PREPaRE ของ โกลด์สไตน์ (Goldstein.1998) เพ่ือเพิ่มทกัษะทาง
สงัคม ด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบ าบดัพฤติกรรมกับผู้ เช่ียวชาญ โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมด้วยการ
สอนท่ีก าหนดเป้าหมาย พบว่า นกัเรียนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมีทกัษะทางสงัคมเพิ่มสูงขึน้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และยังพบว่ารูปแบบการฝึกอบรมด้วยการสอนท่ีก าหนดเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจง สามารถใช้ในการพฒันาทกัษะทางสงัคมได้เป็นอยา่งดี  
    3. ด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล ประกอบด้วย 6 ด้านยอ่ย ได้แก่ การพึ่งตนเอง 
ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต การไม่ดดูาย ความกล้า และการส่ือสารท่ีดี 
เน่ืองจากนกัศึกษาท่ีมีคณุลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี จะมีคณุสมบตัิส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตด้านการศึกษา สามารถแสดงออกทัง้ทางความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมในแนวทางท่ี
เหมาะสม มีคณุคา่ และเป็นท่ีต้องการของสงัคม ซึง่การแสดงออกนัน้เป็นผลมาจากการรับรู้ตนเอง 
และเห็นคุณค่าในการกระท าของตน ผู้ วิจัยจึงพิจารณาออกแบบโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมให้มี
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ลกัษณะของกระบวนการมุ่งค้นหาแนวทาง วิธีการ และแสดงความมุ่งมัน่ตัง้ใจ จนเกิดตระหนกัรู้ถึงผล
ของการกระท า ซึง่เป็นแรงจงูใจในการแสดงพฤตกิรรมท่ีดีด้านการศกึษาอย่างสม ่าเสมอทัง้ตอ่หน้า
และลบัหลงั อีกทัง้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะส่วนบุคคล จะมีส่วนในการ
สนบัสนนุความตัง้ใจของนกัศกึษาท่ีจะเลือกกระท าในสิ่งท่ีดี ซึ่งคณุลกัษณะเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีบคุคล
ใช้ในการเอาชนะความกลัวและแสดงออกผ่านพฤติกรรมด้านการศึกษา ดงัท่ีลาชแมน (Lachman, 
2007, p. 275) ได้กล่าวไว้ว่า คณุลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี จะเป็นสิ่งยืนหยดัและสนบัสนุนคณุค่า
หลกัของสงัคมและเป็นภาระผกูพนัทางจริยธรรมท่ีบคุคลพงึจะมี   
    เพ่ือออกแบบกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งมีส่วนในการ
สนับสนุนความตัง้ใจของนักศึกษาท่ีจะเลือกกระท าในสิ่งท่ีดี ผู้ วิจัยจึงได้บูรณาการเทคนิค 
กลุม่ฝึกอบรมร่วมกบัทฤษฎี เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม  
เพ่ือให้สมาชิกได้เห็นคณุคา่ของการพึง่ตนเอง จนสามารถพึง่พาตนเองและแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จได้
ด้วยวิธีการท่ีถูกต้องและสุจริต บูรณาการทฤษฎี เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง เพ่ือให้สมาชิกได้พฒันาความภาคภูมิใจในตนเอง รับรู้ได้ว่าตนเองเป็นคนดี มีคณุค่า      
ท่ีปฏิบตัิตนในด้านการศึกษาอย่างตรงไปตรงมาทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั บูรณาการทฤษฎี เทคนิค
การให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์ เพ่ือท าให้สมาชิกกลุ่มเข้าถึงประสบการณ์ของตนได้ชัดเจน  
จนตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริง เข้าใจถึงปัญหาและพร้อมท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลง  
เพ่ือพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีดีขึน้ และยังบูรณาการทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบภวนิยม  
เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ใช้เสรีภาพส่วนตนในการเลือกแนวทางการแก้ปัญหา ด้วยการหยัง่รู้ถึงผล 
ในอนาคตหากมีความซ่ือตรงหรือไม่มีความซ่ือตรงทางการศกึษา และรับผิดชอบการตดัสินใจได้
ด้วยตนเอง การบรูณาการทฤษฎี เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง เพ่ือให้สมาชิกกลุ่ม 
ได้เห็นความส าคัญของการสร้างทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ และไม่แสดงพฤติกรรมเพิกเฉย 
ตอ่สถานการณ์การกระท าผิดด้านการศกึษา อีกทั ง้ผู้ วิจัยยังบูรณาการทฤษฎี  เทคนิคการให้
ค าปรึกษาแบบพฤตกิรรมนิยม เพ่ือให้สมาชิกกลุม่สามารถเผชิญหน้ากบัความกลวั ความเส่ียงจาก
การถูกคุกคามหรือคัดค้าน สามารถพูดแสดงความรู้สึกกับสิ่งไม่เห็นด้วยได้อย่างสุภาพ และ 
ยืนกรานในความถูกต้องทุกสถานการณ์ และบูรณาการทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์ 
การติดตอ่สมัพนัธ์ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มสามารถส่ือสารด้วยภาษาท่ีเหมาะสมเพ่ือยตุิการกระท าผิด 
สามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมทางการศกึษาท่ีถกูต้อง และสามารถโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนกระท าในสิ่ง
ท่ีเป็นความถูกต้องได้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ จาคอบส์ และ คนอ่ืนๆ (Jacobs et al., 2009, 
pp. 19-20) ท่ีอธิบายถึงการด าเนินกลุ่มฝึกอบรมหรือการให้ค าปรึกษากลุ่มว่า ในการด าเนินกลุ่ม  
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จะไม่มีการใช้ทฤษฎีท่ีเฉพาะเจาะจง แตผู่้น ากลุ่มจะต้องประยุกต์ใช้ทฤษฎี ทกัษะ และเทคนิคตา่ง ๆ 
มาใช้ท างานกบักลุม่เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากปฏิสมัพนัธ์และการแบง่ปันร่วมกนัในกลุ่ม ดงัท่ีนกัศกึษา
กลา่ววา่  
 

   “การแชร์กนัท าให้กระตุ้นทกุคนให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างออกไป หนูอยาก
ให้มีการย ้ากนับ่อย ๆ คยุกนัเร่ือย ๆ มนัก็จะท าให้ความรู้สึกมุ่งมัน่ที่จะเปลี่ยน หรือ
ความกล้าในการเข้าไปห้าม เข้าไปเตือนของเราจะมากข้ึน พอเราท าได้เราก็ภูมิใจ 
พอภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะท าให้ดีมากข้ึน…” (นักศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที่ 4,  
การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562) 
  
   “แต่พอมาอบรมนานเข้าเราก็กล้ามากข้ึนที่จะไปบอกไปห้ามหรือไปเตือนคน
ที่เราไม่สนิท หรือเพื่อนใหม่ ๆ ที่จะท าไม่ดีนี่ คืออบรมมันท าให้เรารู้ว่าเราต้องใช้
ค าพูดประมาณไหน มนัท าให้เรากล้า เรามีความกล้ามากข้ึน เราต้องเข้าหาเขายงัไง 
หรือเราควรจะต้องท าอะไรในแต่ละสถานการณ์ หนูว่าเรามีความกล้ามากข้ึน…” 
(นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที ่5, การสมัภาษณ์, 27 ก.พ. 2562) 
  
   “แต่ที่ชัด ๆ คือตั้งเป้าหมายและสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเอง เพราะ
เมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าตวัเองดีหรือโดดเด่นด้านไหน แต่พอในคร้ังที่เราคยุกนัเร่ืองความ
ภาคภูมิใจ พบว่ามนัเป็นแค่จุดเล็ก ๆ เร่ืองเล็ก ๆ ที่เรารับรู้แล้วเราภูมิใจไม่ต้องเป็น
เร่ืองใหญ่โตอะไรเลย ก็มีบางคนบอกว่าภูมิใจในหลาย ๆ เร่ืองที่เราผ่านมา แล้วถ้า
เรามีการตั้งเป้าหมายที่แน่ชัดก็จะท าให้เรามีแนวทางไปสู่ เป้าหมายได้อย่างมี
ก าลงัใจที่ได้จากทัง้เพื่อนและครอบครัว…” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที่ 7 , 
 การสมัภาษณ์, 28 ก.พ. 2562) 
 

   “ถ้าเตือนแล้วเค้าไม่ฟังหนูก็จะไม่ยุ่ งอีกเลย คือหนูก็เป็นคนที่มีการ
แสดงออกทางสีหน้าชดัเจนค่ะ ก็กลวัเค้าจะไม่พอใจเดี๋ยวจะผิดใจกนั หนูก็เลยใช้วิธี
เฉย ๆ ไป ตดัไปเลย ไม่ยุ่งซะ พอมาอบรมย่ิงตอกย ้าให้คิดอย่างเดิมมากข้ึน…มนัก็
เข้าใจมากข้ึน ว่าเราปฏิเสธแบบนุ่มนวลแต่เด็ดขาดได้ เราท าให้สถานการณ์ดีข้ึนได้
โดยไม่ต้องเกิดการโมโหหรือทะเลาะกนัข้ึน หนูลองไปใช้มาแล้วมนัดีนะคะ เพื่อนก็
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ใม่เสีย ความประพฤติก็ไม่เสีย…” (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคนที่ 9, การสมัภาษณ์, 
28 ก.พ. 2562) 

 
    จากการเลือกใช้เทคนิคกลุ่มฝึกอบรมบรูณาการร่วมกบัทฤษฎี เทคนิคการให้
ค าปรึกษา และเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านจิตวิทยา ในการด าเนินกลุ่มฝึกอบรมแตล่ะครัง้ สอดคล้อง
กบัแนวคิดของ เนลสนั-โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, p. 10) ท่ีระบไุว้ว่า ในการท ากลุ่มฝึกอบรม
สามารถน าทกัษะและเทคนิคในการให้ค าปรึกษา และการให้ความช่วยเหลือตา่ง ๆ  มาประยกุต์ใช้
ในการท ากลุ่มฝึกอบรม รวมทัง้น ามาใช้เพ่ือเอือ้อ านวยให้แก่กลุ่ม น ามาใช้เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพ 
น ามาใช้เพ่ือสร้างพฤติกรรม หรือน ามาใช้เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ คอเรย์ 
คอเรย์ และคอเรย์ (Corey, Corey, & Corey, 2014, pp. 101-104) ท่ีระบไุว้ว่า ในกระบวนการให้
ค าปรึกษาควรต้องเป็นไปเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในทัง้ 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านการรู้คิด 
(Cognitive Domain) มิติด้านอารมณ์ (Affective Domain) และมิติด้านพฤติกรรม (Behavioral 
Domain) โดยให้มีการปฏิสมัพนัธ์กนัในมิติทัง้ 3 ด้าน เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมได้เสริมสร้าง
ค่านิยมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม และคุณลักษณะส่วนบุคคล ท่ีเป็นองค์ประกอบของ  
ความซ่ือตรงทางการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากทัง้ 3 องค์ประกอบนีมี้ความสมัพนัธ์กัน 
และจะชว่ยพฒันาให้นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีได้เสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของตนเอง
ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม จนสามารถแผ่ขยายการตระหนกัรู้ในเร่ืองความซ่ือตรงออกไปสู่
การด าเนินชีวิตในอนาคต ด้วยการรักษาความซ่ือตรงในทกุบริบทได้ 
    ดังนัน้อาจสรุปได้ว่า โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรง 
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถน าไปใช้ในการเสริมสร้างความซ่ือตรง 
ทางการศกึษาได้ โดยผลจากการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม พบว่า สมาชิกท่ีเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่ม
ฝึกอบรมมีปฏิสมัพนัธ์กนัในทางบวก คือ มีสว่นร่วมและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม มีการให้
ความช่วยเหลือ การแสดงความคิดเห็นในทางบวก มีการถามค าถาม ตอบค าถาม  แลกเปล่ียน 
และแบง่ปันประสบการณ์ ให้การช่ืนชม ให้ความเห็นอกเห็นใจ และให้ก าลงัซึ่งกันและกัน ภายใต้
ทา่ทีท่ีอบอุน่ เป็นมิตร ผอ่นคลาย และกล้าเปิดเผยเร่ืองราวของตนเอง นอกจากนีส้มาชิกกลุ่มยงัได้
ท าการส ารวจและประเมินตนเอง เก่ียวกับความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ในด้านตา่ง ๆ ทัง้ด้านคา่นิยมทางศีลธรรม คา่นิยมทางสงัคม และด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล  
    ก่อนการยุติกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือ เสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษา 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สมาชิกกลุ่มมีความคุ้นเคย พดูคยุกนัอย่างสนิทสนม แสดงออกถึง
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ความไว้วางใจซึ่งกันและกันด้วยการกล้าท่ีจะเปิดเผยเร่ืองราวในชีวิต หรือแสดงความคิด 
ความรู้สึกร่วมกัน มีการซกัถาม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ภายใต้บรรยากาศของความบอุ่น มีเสียงหัวเราะ และการใช้อารมณ์ขัน มีการ เรียนรู้และ
แลกเปล่ียนเก่ียวกับความคิด ความรู้สึกของตนเองและสมาชิกกลุ่ม จนสามารถบอกถึงสภาพ
ปัญหาความซ่ือตรงทางการศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ตลอดจนมีการอภิปราย แลกเปล่ียนมุมมอง 
ความคดิเห็น เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีมีอยูร่่วมกนัได้ 
  3.  เปรียบเทียบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม ทัง้โดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลงัการตดิตามผล 
   ผลจากการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่า หลงัจากท่ีนักศึกษาระดบัปริญญาตรีได้เข้าร่วมโปรแกรม
กลุ่มฝึกอบรม นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคะแนนความซ่ือตรงทางการศึกษาทัง้โดยรวม  
และในแตล่ะองค์ประกอบเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน
การวิจัย โดยผู้ วิจัยได้น าเสนอผลการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ในแตล่ะองค์ประกอบเป็นล าดบั ดงันี ้
    ผลจากการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี องค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม พบว่า หลังจากท่ี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เ ข้า ร่วมโปรแกรมกลุ่ม ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรง 
ทางการศึกษาแล้ว นักศึกษามีคะแนนความซ่ือตรงทางการศึกษา ในองค์ประกอบค่านิยม 
ทางศีลธรรมเพิ่มมากขึน้ ทัง้นีผู้้ วิจยัด าเนินโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมโดยการน าแนวคิด เทคนิคกลุ่ม
ฝึกอบรมบูรณาการร่วมกับทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา ตลอดจนเทคนิคและวิธีการ
ทางด้านจิตวิทยา มาประยกุต์ใช้ในการเสริมสร้างองค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม ประกอบด้วย 
2 ด้านยอ่ย ได้แก่ จริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ และ หิริโอตปัปะ มีรายละเอียด ดงันี ้
     ด้านย่อยท่ี 1 จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ผู้ วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดและ
เทคนิคของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ได้แก่ การหยดุยัง้พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
ด้วยการพดูกบัตนเองในทางบวก ท่ีพฒันามาจากแนวคิดของ ทอมป์สนั (Thompson, 1996, pp. 
121-122) และเทคนิคการเสริมแรงทางบวก เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมีแนวทางในการสร้างพฤติกรรม
ด้านการเรียนการสอบท่ีถูกต้อง เหมาะสม ดีงาม ตรงตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ตรงไปตรงมาทัง้
ค าพดูและการกระท า ทัง้ตอ่ตนเองและตอ่ผู้ อ่ืน นอกจากนีผู้้วิจยัได้ประยกุต์ใช้วิธีการฝึกอบรมเชิง
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จิตวิทยา ได้แก่ การสอน เร่ืองพฤติกรรมท่ีเป็นความไม่ซ่ือสตัย์ทางการศกึษา เพ่ือให้สมาชิกทราบ
ว่าพฤติกรรมประเภทใดท่ีเป็นสิ่งไม่ถกูต้อง ใช้การให้ข้อมลูย้อนกลบั และแบบบนัทึกสถานการณ์ 
เพ่ือให้สมาชิกตระหนกัและมีความมัน่ใจในการแสดงพฤติกรรมอยา่งถกูต้อง 
     ด้านย่อยท่ี 2 หิริโอตปัปะผู้วิจยัประยกุต์ใช้แนวคิดและเทคนิคของทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ การฟังอย่างใส่ใจ การใช้ค าถามท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการสรุป นอกจากนีผู้้ วิจัยได้ประยุกต์ใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่  
การประเมินตนเอง โดยการใช้แบบวิเคราะห์ตนเองด้านหิริโอตปัปะ ท่ีพฒันาแนวคิดจากแบบวดั 
หิ ริ โอตัปปะของ  ธานี กลิ่นเกษร (2537, น. 103-108) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ตระหนกัรู้เก่ียวกับ
ความละอายและเกรงกลวัตอ่ผลของการกระท าผิดของตนเองได้ และใช้การระดมสมอง การจินตนาการ
ด้านอารมณ์และเหตผุล (Thompson, 1996, p. 115; Corey, 2012, p. 379) และการใช้สถานการณ์
จ าลอง เพ่ือให้สมาชิกมีแนวทางในการแสดงพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความละอายและเกรงกลวัต่อ
ผลของการกระท าผิดกฎระเบียบและจริยธรรมอนัดีด้านการศกึษา 
    ผลจากการใช้กลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี องค์ประกอบค่านิยมทางสังคม พบว่า หลังจากท่ีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาแล้ว นกัศกึษามีคะแนน 
ความซ่ือตรงทางการศึกษา องค์ประกอบค่านิยมทางสังคมเพิ่มมากขึน้ ทัง้นีผู้้ วิจัยด าเนินกลุ่ม
ฝึกอบรมโดยการน าแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา ตลอดจนเทคนิคและวิธีการทางด้าน
จิตวิทยาและการฝึกอบรมมาประยกุต์ใช้ในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี องค์ประกอบคา่นิยมทางสงัคม ประกอบด้วย 4 ด้านย่อย ได้แก่ การปฏิบตัิตาม
ระเบียบ การยดึมัน่ในความถกูต้อง ความรับผิดชอบ และจิตส านกึท่ีดี มีรายละเอียด ดงันี ้
     ด้านย่อยท่ี 1 การปฏิบัติตามระเบียบ ผู้วิจยัประยกุต์ใช้แนวคิดและเทคนิค
ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม ของอลัเบิร์ต เอลลิส 
(Albert Ellis) (Corey, 2012, p. 382) ได้แก่ การสอน ทฤษฎี A-B-Cs ใช้การโต้แย้งความคิดความเช่ือ 
ท่ีไม่สมเหตุสมผล และการเสริมแรง เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มตระหนักถึงความคิดความเช่ือท่ีไม่
สมเหตุสมผล ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจกระท าพฤติกรรมท่ีผิดต่อกฎระเบียบทางการศึกษา  
นอกจากนีผู้้ วิจัยได้ประยุกต์ใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่  การตัง้ค าถาม การใช้เกม  
“การประมูลค่านิยม” ท่ีพฒันาแนวคิดจาก ทอมป์สนั และ พ็อพเพิ่น (Thompson & Poppen, 
1979, อ้างถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร, 2528, น. 21-23) เทคนิคการใช้สถานการณ์จ าลอง เพ่ือให้
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สมาชิกเกิดความมั่นใจและมีแนวทางในการปฏิบตัิตนได้ตามกฎระเบียบและข้อตกลงทางการ
ศกึษาของมหาวิทยาลยั 
     ด้านยอ่ยท่ี 2 การยดึมัน่ในความถกูต้อง ผู้วิจยัประยกุต์ใช้แนวคดิและเทคนิค
ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบภวนิยม ได้แก่ การตัง้ค าถาม การตีความ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเห็น
ความส าคญัของการยึดมัน่ในสิ่งท่ีถกูต้อง กล้าท่ีจะเลือก มีอิสระในการตดัสินใจ และมีความรับผิดชอบ
ในผลของการตดัสินใจนัน้เพ่ือพฒันาความเป็นตนเองอย่างแท้จริง  และใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา ได้แก่ การใช้เทคนิคค าถามปาฏิหารย์  เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมีแนวทาง 
ในการก าหนดเป้าหมาย สร้างทางเลือกหรือแก้ปัญหาด้านการศึกษาให้ส าเร็จลงได้ด้วยวิธีการ 
ท่ีถูกต้อง นอกจากนีผู้้ วิจัยได้ประยุกต์ใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่  กิจกรรม “สิ่งส าคญั
ท่ีสดุในชีวิต” ท่ีพฒันาแนวคิดจาก วชัรี ธุวธรรม (2525, อ้างถึงใน,  ชชูยั สมิทธิไกร, 2528, น. 20) 
สถานการณ์จ าลอง เทคนิคการใช้คลิปวิดิทศัน์ และเทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลบั เพ่ือให้สมาชิก
กลุม่มีแนวทาง และมีความมัน่ใจในการแสดงพฤตกิรรมท่ีเปิดเผยถึงการยึดมัน่ในความถกูต้อง  
     ด้านย่อยท่ี 3 ความรับผิดชอบ ผู้วิจยัประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคของ   
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง  ของวิลเล่ียม กลาสเซอร์ (Corey, 2012, pp. 394-
395) ได้แก่ การใช้เทคนิค WDEP System เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหา
ทางด้านการศกึษาและเผชิญกบัความต้องการท่ีมีอยู่จริง ด้วยการสร้างทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ
และใช้การควบคมุตนเองในสิ่งท่ีต้องการจะกระท า นอกจากนีผู้้วิจยัได้ประยกุต์ใช้วิธีการฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยา ได้แก่ เทคนิคการประเมินตนเอง โดยใช้แบบประเมินตนเองด้านการศึกษา พฒันาจาก  
สเุทพ ธรรมะตระกูล (2558, น. 321-322) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มตระหนกัถึงความรับผิดชอบด้าน
การศึกษาของตนท่ีด าเนินอยู่ในปัจจุบนั ใช้การสอน (Teaching) และการเสริมแรงทางบวก  
เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมีแนวทาง มีความมั่นใจ และมีก าลังใจท่ีจะปฏิบัติตามแผนเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ด้วยความรับผิดชอบของตน 
     ด้านย่อยท่ี 4 จิตส านึกท่ีดี ผู้วิจยัประยกุต์ใช้แนวคิดและเทคนิคของทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง  ได้แก่ การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ การยอมรับ
อยา่งไมมี่เง่ือนไข การใช้ค าถาม การสะท้อนความรู้สึก และการสรุปความ และผู้วิจยัใช้ทฤษฎีการ
ให้ค าปรึกษาแบบเกสตลัท์ ได้แก่ การใช้ เทคนิคการพดูโต้ตอบด้วยตนเอง เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้
เผชิญกับความจริง จนตระหนักรู้ในความคิด ความรู้สึก และความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง  
เพ่ือลดความวิตกกงัวล และสามารถตดัสินใจแสดงพฤติกรรมในการป้องกนัหรือแก้ไขปัญหาด้าน
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การศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อการเลือกของตนเองได้ นอกจากนีผู้้ วิจยัได้ประยุกต์ใช้วิธีการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ เทคนิคสถานการณ์จ าลอง  
    ผลจากการใช้กลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี องค์ประกอบคณุลกัษณะส่วนบคุคล พบว่า หลงัจากท่ีนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีเข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาแล้ว นกัศกึษามีคะแนน
ความซ่ือตรงทางการศกึษา องค์ประกอบคณุลกัษณะสว่นบคุคลเพิ่มมากขึน้ ทัง้นีผู้้วิจยัด าเนินกลุ่ม
ฝึกอบรมโดยการน าแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา ตลอดจนเทคนิคและวิธีการทาง 
ด้านจิตวิทยาและการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี องค์ประกอบคณุลกัษณะส่วนบคุคล ประกอบด้วย 6 ด้านย่อย ได้แก่  
การพึ่งตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต การไม่ดดูาย ความกล้า และ 
การส่ือสารท่ีดี มีรายละเอียด ดงันี ้
     ด้านย่อยท่ี 1 การพึ่งตนเอง ผู้วิจยัประยกุต์ใช้แนวคิดและเทคนิคของทฤษฎี
การให้ค าปรึกษา แบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม ได้แก่ การใช้การโต้แย้งความเช่ือท่ีผิด 
และเทคนิคการสอน เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ใช้ระบบความคิดความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล สามารถท้าทาย
ตนเองเพ่ือปรับเปล่ียนความคิดความเช่ือให้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจริงและสร้างสรรค์  
เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการพึง่พาตนเองได้อยา่งสจุริต นอกจากนีผู้้วิจยัได้ประยกุต์ใช้วิธีการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การฟังอยา่งตัง้ใจ การสะท้อนความรู้สึก การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข 
และการเสริมแรง เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมีความมัน่ใจและมีก าลงัใจท่ีจะปฏิบตัิในสิ่งท่ีเป็นการพึ่งพา
ตนเองในด้านการศกึษา 
     ด้านยอ่ยท่ี 2 ความภาคภูมิใจในตนเอง  ผู้วิจยัประยกุต์ใช้แนวคิดและ    
เทคนิคของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง  ได้แก่ การฟังอย่างตัง้ใจ เทคนิค
การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข การสะท้อนความรู้สึก และผู้ วิจยัยงัใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
เกสตลัท์ ได้แก่ การอยูก่บัความรู้สกึ เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีแนวทางในการสร้างการเปล่ียนแปลงเพ่ือ
พฒันาพฤตกิรรมทางการศกึษาของตนไปในทิศทางท่ีดีขึน้ ซึ่งจะน ามาสู่ความภาคภูมิใจในตนเอง 
นอกจากนีผู้้ วิจยัได้ประยุกต์ใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่  การเสริมแรง และการเขียน
จดหมายให้ตวัเอง ท่ีเป็นเทคนิคหนึ่งในทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Thompson, 
1996, p. 133) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ทบทวนคณุลกัษณะในทางบวกหรือข้อดีของตนเอง ท่ีจะ
น ามาซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองและมีความพยายามท่ีจะรักษาข้อดีหรือคณุลกัษณะท่ีดีนัน้ให้
เป็นพฤตกิรรมท่ีคงทนถาวร 
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     ด้านยอ่ยท่ี 3 การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต ผู้วิจยัประยกุต์ใช้แนวคิดและเทคนิค
ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบภวนิยม ได้แก่ การตัง้ค าถาม การเงียบ การตีความ และผู้ วิจัย 
ยงัใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์การติดต่อสมัพนัธ์ ได้แก่ การวิเคราะห์จดุยืนแห่งชีวิต 
เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเกิดการตระหนักรู้และมีแนวทางในการหาค าตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือ
กระท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เพ่ือก าหนดเป้าหมายในชีวิตของตน นอกจากนีผู้้ วิจยัได้ประยุกต์ใช้วิธีการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การยอมรับบคุคลอยา่งไมมี่เง่ือนไข และบทบาทสมมตุิ 
     ด้านย่อยท่ี 4 การไม่ดดูาย ผู้ วิจยัประยกุต์ใช้แนวคิดและเทคนิคของทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง ได้แก่ การเปิดเผยตนเอง และการมองโลกด้านบวกเพ่ือ
กระตุ้นและส่งเสริมให้สมาชิกได้มองเร่ืองราวความผิดพลาดท่ีเคยเกิดขึน้ ในมุมมองใหม่อย่าง
สร้างสรรค์ และมองเห็นโอกาสในการเปล่ียนแปลง นอกจากนีผู้้วิจยัได้ประยกุต์ใช้วิธีการฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยา ได้แก่ การสอน เก่ียวกบัความแตกตา่งระหวา่งการนิ่งดดูาย กบั การวางเฉย เพ่ือให้ตระหนกั
ถึงความส าคญัของการไม่ดดูาย และสอนหลกัพรหมวิหาร 4 เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจถึงหลกัธรรม 
ในการด ารงชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม และใช้การฟังอยา่งใสใ่จ การเสริมแรง และการบนัทึกสญัญา 
เพ่ือให้สมาชิกมีแนวทางและมีความมัน่ใจในการแสดงพฤตกิรรมท่ีไมเ่พิกเฉยตอ่ความไมถ่กูต้อง  
     ด้านย่อยท่ี 5 ความกล้า ผู้วิจยัประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคของทฤษฎี   
การให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ได้แก่ การสอน การฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้สมาชิกมีแนวทางและวิธีการปฏิบตัิตนตอ่สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและ
ตรงไปตรงมา เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมท่ีไม่ปรารถนา และสร้างพฤติกรรมใหม่ท่ีมี
ประโยชน์ และจ าเป็น การให้ข้อมูลย้อนกลบั การเสริมแรง เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมีก าลังใจ และมี
ความมั่นใจท่ีจะไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ท่ีเป็นการทุจริต หรือการกระท าผิดกฎ ระเบียบ และ
จริยธรรมด้านการศกึษา นอกจากนีผู้้วิจยัได้ประยกุต์ใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่  การใช้
คลิปวิดทิศัน์ เพ่ือให้สมาชิกตระหนกัได้ถึงความส าคญัของการมีความกล้า การฟังอย่างใส่ใจ และการ
ยอมรับบคุคลอยา่งไมมี่เง่ือนไข  
     ด้านยอ่ยท่ี 6 การส่ือสารท่ีดีผู้วิจยัประยุกต์ใ ช้แนวคิดและเทคนิคของ   
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์การติดต่อสมัพนัธ์ ได้แก่ การวิเคราะห์การส่ือสารสัมพนัธ์ 
เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ค้นพบตวัเองและเป็นอิสระจากการควบคมุของประสบการณ์ในชีวิตท่ีผ่านมา 
และการให้ค าปรึกษาเน้นวิธีทางจิตศกึษา เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มรู้ถึงวิธีส่ือสารเพ่ือการปฏิเสธ ตอ่รอง 
และตกัเตือน ท่ีจะน าไปใช้เพ่ือแก้ไขหรือป้องกนัไม่ให้เกิดการกระท าผิดด้านการศกึษา  นอกจากนี ้
ผู้ วิจยัได้ประยุกต์ใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การให้ข้อมูลย้อนกลบั การแสดงบทบาท
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สมมุติ เพ่ือให้สมาชิกมีวิธีการและมีความมั่นใจในการส่ือสารเชิงสร้างสรรค์เพ่ือยุติหรือป้องกัน
ไมใ่ห้เกิดการกระท าผิดด้านการศกึษา 
    การยตุิกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุ่มสรุปภาพรวมของกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรง
ทางการศกึษา ทบทวนคณุลกัษณะตา่ง ๆ ของบคุคลท่ีมีความซ่ือตรงทางการศกึษา สิ่งท่ีจะต้องท า
เพิ่มเติม สิ่งท่ีจะน าไปพัฒนาให้ดีขึน้ และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ค้นหาแนวทางท่ีจะน าความรู้  
และวิธีการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาไปใช้ต่อไปเม่ือกลุ่มสิน้สุดลง โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง ได้แก่ เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ การยอมรับ
อยา่งไม่มีเง่ือนไข และการเปิดเผยตนเอง เพ่ือให้สมาชิกได้ส ารวจอารมณ์ความรู้สึก และเผยความรู้สึก
ท่ีคัง่ข้างอยูใ่นใจ นอกจากนัน้ผู้วิจยัได้ประยกุต์ใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การใช้ค าถาม 
การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการเสริมแรงทางบวก ให้การช่ืนชม สนับสนุน  และให้ก าลังใจเพ่ือ  
ให้สมาชิกกลุ่มมีความมัน่ใจในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของตนเอง และน าไปใช้
ในสถานการณ์จริงได้ 
   การพิจารณาคะแนนด้านคา่เฉล่ียความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม  หลงัเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรม และหลงัการ
ติดตามผลการฝึกอบรม พบว่า มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อาจเป็น
เพราะกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี
ผู้วิจยัได้ออกแบบไว้ โดยประยกุต์ใช้แนวคดิ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา รวมทัง้เทคนิคทาง
จิตวิทยาอ่ืน ๆ เป็นกลุ่มฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านของความคิด ความรู้สึก 
และพฤติกรรม ดงัท่ีปีเตอร์ บี สมิธ (Peter B. Smith) (Berger & Berger, 1986, pp. 15-16)  
ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า กลุ่มฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ในการเพิ่มการรับรู้เก่ียวกบัตนเองและ
รับรู้ถึงการตอบสนองของผู้ อ่ืนท่ีมีต่อพฤติกรรมของตนได้อย่างละเอียดลึกซึง้ อีกทัง้ช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการคิดพิจารณาและสรุปผลจากพฤติกรรมท่ีก าลังเกิดขึน้ รวมถึงเพิ่มทักษะ 
การปฏิบัติในสิ่งท่ีมีความหมายและแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้องในแต่ละสถานการณ์ได้ อีกทัง้ 
การจดักระท าสภาพการเรียนรู้ของกลุ่มฝึกอบรมให้มีความหมาะสม ก าหนดโครงสร้างของกลุ่ม
อย่างชดัเจน ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของกลุ่มฝึกอบรมในแตล่ะครัง้ว่าต้องการพฒันา
ทักษะหรือคุณลักษณะในด้านใด ซึ่งจะเอือ้ให้ผู้ เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ  
และตระหนกัถึงความส าคญัในการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นความซ่ือตรงทางการศกึษาได้ สอดคล้อง
กบัแนวคิดของ เนลสนั-โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, p. 6)  ท่ีอธิบายไว้ว่า การก าหนดเป้าหมาย
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และโปรแกรมของการเรียนรู้เร่ืองตา่ง ๆ ไว้ล่วงหน้า จะส่งผลให้สมาชิกกลุ่มท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม 
สามารถพฒันาทกัษะและเช่ือมโยงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปสูก่ารน าไปใช้ได้จริงหลงัจากการเข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรม 
   นอกจากการประยกุต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการให้ค าปรึกษา ตลอดจนหลกัการ
และเทคนิคการฝึกอบรม รวมทัง้เทคนิคด้านจิตวิทยาท่ีเหมาะสมแล้ว ยงัมีประเด็นส าคญัท่ีได้รับ
จากการด าเนินกลุ่มฝึกอบรมท่ีผู้วิจยัต้องการน าเสนอ ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกิด
การเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาขึน้ในกลุม่ฝึกอบรม ดงัปัจจยัตอ่ไปนี ้
    ปัจจยัท่ี 1 ด้านผู้ น ากลุ่มฝึกอบรม  (Group Leader) ท่ีจ าเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจ และมีความสามารถในการด าเนินกลุ่มฝึกอบรม สามารถเลือกใช้วิธีการและเทคนิคท่ี
เหมาะสมกบัการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี อีกทัง้ผู้น า
กลุ่มจะต้องเป็นผู้ มีลกัษณะส่วนบคุคลท่ีดี มีความสามาถในการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีให้เกิดขึน้กับ
กลุม่ มีความจริงใจในการให้ความชว่ยเหลือและด าเนินกลุ่มฝึกอบรมกบัสมาชิก เป็นตวัแบบท่ีดีใน
เร่ืองของเจตคติท่ีมีต่อความซ่ือตรงทางการศึกษา มีความอบอุ่น ยิม้แย้ม มั่นคงทางอารมณ์  
สร้างบรรยากาศท่ีดีในการด าเนินกลุ่มฝึกอบรม ให้การยอมรับสมาชิกกลุ่มทกุคนอย่างไม่มีเง่ือนไข 
ซึ่งลกัษณะส่วนบุคคลดงัท่ีกล่าวมานัน้เป็นพืน้ฐานท่ีจ าเป็นและส าคญัในการเอือ้อ านวยให้การ
ด าเนินกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ส าเร็จได้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ ดงัท่ีคอเรย์ (Corey, 1994, pp. 53-57) ได้ระบไุว้ว่า ผู้น ากลุ่ม
ฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในเร่ืองของทฤษฎีและเทคนิคของ
กระบวนการกลุ่มฝึกอบรม รวมถึงทกัษะและเทคนิคท่ีจะน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดความงอกงามและการเปล่ียนแปลงในสมาชิกผู้ เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม และต้องเป็นผู้ ท่ีมี
คณุลกัษณะท่ีดีคือ อยู่กบัความเป็นปัจจบุนั มีพลงัอ านาจภายในตนท่ีส่งผลให้ด าเนินกลุ่มอย่างมี
ความเช่ือมัน่และตระหนกัรู้ว่าสิ่งท่ีก าลงักระท าจะส่งผลต่อสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนๆ รวมทัง้ผู้น ากลุ่ม
ต้องมีความกล้าท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์ในทางบวกกับสมาชิกกลุ่มอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา มีความ
ซ่ือสัตย์ เป็นตวัของตวัเอง และมีความเช่ืออย่างลึกซึง้ในคุณค่าของกระบวนการกลุ่มว่าเป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีจะท าให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมจะสามารถพฒันาตนเองได้ สอดคล้องกบั โอลซนั 
และคนอ่ืน ๆ (Ohlsen et al., 1988, p. 55) ท่ีกล่าวถึงผู้น ากลุ่มไว้ว่า เป็นบทบาทท่ีผสมผสานกนั
ของผู้ เอือ้อ านวยและครู ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการ
ด าเนินกลุม่แตล่ะครัง้ มีความเห็นอกเห็นใจ ให้ความเคารพในสิทธิ ความคดิ ความเห็น และความรู้สึก
ของสมาชิกกลุ่ม และสอดคล้องกบัแนวคิดของ เนลสนั-โจนส์ (Nelson-Jones, 2004, p. 9) ท่ีได้
ระบวุา่ ผู้น ากลุม่หรือผู้ ให้ค าปรึกษาต้องเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวคิดทฤษฎีทางด้าน
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การศึกษาและจิตวิทยา มีลักษณะของการให้ความเคารพในบุคคลอ่ืน ให้การยอมรับในความ
ผิดพลาดของบุคคลท่ีอาจเกิดขึน้ได้ มีความเช่ือในการศึกษาเรียนรู้ของมนุษย์ และมีความเช่ือใน
ศกัยภาพของมนษุย์ท่ีเป็นหตผุลในการด าเนินชีวิตทางสงัคมและปราถนาในสิ่งท่ีดีกว่าส าหรับอนาคต  
    สอดคล้องกบัชลัแมน (Shulman, 2011, p. 15) ท่ีระบไุว้ว่า ลกัษณะส าคญัท่ี
จะช่วยให้ผู้น ากลุ่มด าเนินการฝึกอบรมให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้คือ ผู้น ากลุ่มจะต้องมี
ความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพเชิงบวกกบัสมาชิก แสดงออกทางการกระท าและความรู้สึก
ได้อย่างสอดคล้องกนั ซึ่งชลัแมน (Shulman, 1991, as cited in Shulman, 2011, pp. 17-18) ยงัได้
อธิบายถึงทักษะท่ีผู้ น ากลุ่มควรจะมีเพ่ือช่วยให้สมาชิกกลุ่มสามารถจัดการกับความรู้สึกของ  
พวกเขาได้ คือ ผู้น ากลุ่มควรมีความสามารถในการเข้าไปถึงความเงียบภายในจิตใจของสมาชิก 
สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของสมาชิกกลุ่มออกมาเป็นค าพูด แสดงออกถึงความเข้าใจ  
ในความรู้สึกของสมาชิกกลุ่ม รวมทัง้การแบ่งปันความรู้สึกของผู้ น ากลุ่มให้กับสมาชิก ส าหรับ
ทักษะท่ีผู้ น ากลุ่มควรมีเพ่ือช่วยให้สมาชิกกลุ่มสามารถจัดการกับปัญหาของพวกเขาได้คือ 
ผู้ น ากลุ่มจะต้องแสดงออกถึงบทบาทและความมุ่งหมายได้อย่างชัดเจน สามารถเข้าถึง  
การให้ข้อมูลย้อนกลบัของสมาชิกกลุ่ม มีส่วนร่วมในความวิตกกังวลท่ีมีอยู่ และให้การสนบัสนุน
สมาชิกกลุม่ในการกระท าสิ่งท่ียงัไมคุ่้นเคย  
    ส าหรับกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรีในครัง้นี ้ผู้ วิจัยท าหน้าท่ีเป็นผู้ น ากลุ่ม โดยใช้ความรู้ ความสามารถเก่ียวกับ
ทฤษฏีและเทคนิคด้านการให้ค าปรึกษา ร่วมกับความรู้ ความสามารถเก่ียวกับเทคนิคในการ
ฝึกอบรม ท่ีได้รับจากการศกึษาและฝึกฝนผา่นการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีนกัจิตวิทยาในมหาวิทยาลยั 
ท่ีต้องปฏิบัติงานทัง้ด้านการให้ค าปรึกษาและการฝึกอบรมแก่นักศึกษา ส่งผลให้ผู้ วิจัยมี  
ความเช่ียวชาญและเข้าใจในกระบวนการ ขัน้ตอน เทคนิค และวัตถุประสงค์ของกลุ่มฝึกอบรม 
ตลอดจนเข้าใจในบริบทของกลุ่มตวัอย่างและสามารถเข้าถึงความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของนักศึกษาได้ ปัจจัยเหล่านีมี้ผลให้การด าเนินกลุ่มฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี 
    ปัจจยัท่ี 2 ด้านสมาชิกกลุ่ม (Member) สมาชิกกลุ่มท่ีเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มีลักษณะบางอย่าง 
ท่ีเหมือนกันกล่าวคือ สมาชิกกลุ่มเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ท่ีอยู่ในช่วงอายุเดียวกัน  
มีความต้องการในการพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในอนาคต  
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และเห็นความส าคญัในการพัฒนาระดบัจริยธรรมด้านการศึกษาของตนให้มีความสอดคล้อง 
เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อความร่วมมือในการท ากิจกรรมของกลุ่มฝึกอบรม สอดคล้องกับท่ีคอเรย์ 
(Corey, 2012, p. 99) ได้ระบไุว้ว่า สมาชิกกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีคล้ายคลึงกนั เช่น อยู่ในช่วง
อายเุดียวกัน จะมีความสนใจหรือมีปัญหาท่ีต้องการแก้ไขในรูปแบบท่ีคล้ายกนั ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะ
สง่เสริมให้กลุม่ได้ท างานร่วมกนั ได้แบง่ปันประสบการณ์ และเรียนรู้จากประสบการณ์ของสมาชิก
กลุ่มคนอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับทรอทเซอร์  (Trotzer, 1999, p. 202) ท่ีระบไุว้ว่า สมาชิกกลุ่มท่ีมี 
ความต้องการในประเด็นท่ีคล้ายคลึงกนั จะเป็นสิ่งจงูใจให้สมาชิกร่วมมือกนัในการแสดงพฤติกรรม
ท่ีต้องการและมีทิศทางปฏิบตัใินแนวทางเดียวกนั  
    ทัง้นีจ้ากการพิจารณาสมาชิกกลุ่มพบว่ามีความแตกต่างกนัในเร่ืองของเพศ 
คือ มีทัง้เพศหญิง เพศชาย และเพศทางเลือก สาขาวิชาท่ีเรียน ผลการเรียน รวมทัง้ความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลท่ีสงัเกตได้ ในเร่ืองของการแสดงออก บุคลิกภาพ และเจตคติ สมาชิกกลุ่มบางคน  
มีความกล้าท่ีจะแสดงออกทางความคิดเห็นของตนเอง กล้าซักถามในข้อสงสัย และแสดงออก
อย่างเปิดเผย แตส่ าหรับบางคนอาจมีความกังวลในการแสดงความคิดเห็น หรือเปิดเผยเร่ืองราว
ของตนเอง เน่ืองจากความซ่ือตรงทางการศึกษาเป็นเร่ืองของพฤติกรรมด้านการเรียน การสอบ  
ท่ีอาจเก่ียวข้องกบัการทจุริตด้านการศกึษา แตค่วามแตกตา่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม
ได้แสดงออกถึงการยอมรับบุคคลอ่ืนโดยไม่มีเง่ือนไข ได้แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ  
ให้ก าลังใจ และกล้าท่ีจะเปิดเผยตนเอง ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่าง  และแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
ซึง่ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลตอ่การพฒันาทกัษะทางสงัคม (Social skills) สง่เสริมความเจริญงอกงามใน
ตวับุคคล (Personal growth) และมีผลต่อการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษา ตามท่ี 
เนลสนั- โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, p. 5) ได้ระบไุว้ว่า ในการด าเนินกลุ่มฝึกอบรม สิ่งท่ีพบได้มาก
ท่ีสุดคือการส่งเสริมให้เกิดทกัษะทางสงัคมของผู้ เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม รวมทัง้ช่วยให้สมาชิกกลุ่ม  
ได้พัฒนาและรักษาทักษะชีวิตท่ีส าคญัหนึ่งทกัษะหรือมากกว่านัน้ให้คงอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับคอเรย์ 
(Corey, 2012, p. 99) ท่ีอธิบายไว้ว่า การด าเนินกลุ่มฝึกอบรมท่ีสมาชิกกลุ่มมีความแตกต่างกัน 
เป็นโอกาสในการให้สมาชิกกลุ่มได้ทดลองพฤติกรรมใหม่ ได้พัฒนาทักษะทางสงัคม และได้รับ
ข้อมูลย้อนกลบัจากแหล่งข้อมลูท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกบัท่ีแมสสนั จาคอบส์ ฮาร์วิล 
และ สชิมเมล (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2012, p. 82) อธิบายว่า โดยส่วนใหญ่
แล้วการด าเนินกลุ่มท่ีมีสมาชิกกลุ่มลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นกลุ่มท่ีมีความเหมาะสมใน  
การด าเนินกิจกรรมกลุ่มฝึกอบรม แต่ในบางครัง้ การด าเนินกลุ่มท่ีสมาชิกกลุ่มมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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ก็ได้ผลเป็นอย่างดี เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มจะเกิดประโยชน์จากการได้รับฟังมุมมองและแนวคิด  
ท่ีมีความแตกตา่งกนัออกไปตามข้อมลูพืน้ฐานของแตล่ะบคุคล 
    ปัจจยัท่ี 3 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Setting) สภาพแวดล้อม
ในการด าเนินกลุ่มฝึกอบรมมีความส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้  
ในการด าเนินกลุ่ม สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการจดัสถานท่ีหรือห้องจดักิจกรรมกลุ่มฝึกอบรมให้มีความ
เหมาะสม ได้แก่ แสงสว่าง อุณหภูมิ ความเป็นส่วนตวั เสียงรบกวน ขนาดของพืน้ท่ี ซึ่งผู้ วิจัย ได้ 
น าข้อมูลเหล่านีม้าใช้ในการพิจารณาวางแผนเลือกสถานท่ีในการจัดกลุ่มฝึกอบรมให้มีความ
เหมาะสม ได้แก่ สถานท่ีจดักิจกรรมสะดวกต่อการเดินทางของสมาชิก มีความปลอดภัย อยู่ใน
พืน้ท่ีท่ีคุ้นเคย มีขนาดพืน้ท่ีเหมาะสมท่ีเอือ้อ านวยต่อการท ากิจกรรมในลกัษณะต่าง ๆ จดัเตรียม
โต๊ะ เก้าอีท่ี้สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวกส าหรับการท ากิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย จัดเตรียม
โสตทศันปูกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกไว้อยา่งเพียงพอส าหรับผู้ เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม ภายใน
ห้องด าเนินกลุม่ฝึกอบรมมีแสงสวา่งเพียงพอ มีอณุหภมูิท่ีเหมาะสม อากาศถ่ายเทได้ดี มีความเป็น
สว่นตวั ปลอดจากเสียงรบกวนภายนอก เน่ืองจากเสียงรบกวนภายนอกเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลตอ่
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้หรือการฝึกอบรม เสียงรบกวนอาจขัดขวางการเรียนรู้ หรือลดทอน
ความสนใจ ในการท ากิจกร รม ของสมาชิกกลุ่ม ดังท่ี ประดินันท์ อุปรมัย และ สมร ทองดี 
(สโุขทยัธรรมาธิราช, 2551, น. 33) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม จะท าให้
ผู้ รับค าปรึกษาหรือผู้ เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมเกิดความรู้สึกอบอุ่น มีความเช่ือมั่นและศรัทธา  
ในกระบวนการของการให้ค าปรึกษาหรือการฝึกอบรม รวมถึงลักษณะการจัดท่ีนั่งและการจัด
บรรยากาศของสถานท่ีในกระบวนให้ค าปรึกษาหรือการฝึกอบรมท่ีมีความเหมาะสมก็ท าให้เกิด
สภาพแวดล้อมท่ีดีในการด าเนินการเช่นกนั สอดคล้องกบัแนวคิดของเจลดาร์ด (Geldard, 1989, pp. 
145-153) ท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสถานท่ีในการให้ค าปรึกษาหรือการฝึกอบรมไว้ว่า 
ห้องท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษาหรือการฝึกอบรม ควรออกแบบหรือท าให้
มีบรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นมิตร ไม่อึดอัด และปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีจะมากระทบ  
ทัง้ทางร่างกายและความรู้สกึ เสียงรบกวนจากภายนอกอาจท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความรู้สึกระแวง
ว่าเสียงของตนเองในขณะท่ีอยู่ในกลุ่มฝึกอบรมอาจได้ยินไปถึงข้างนอกได้ ท าให้เกิดความ  
ไม่ไว้วางใจจนไม่กล้าพูดหรือบอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ดงันัน้การป้องกันไม่ให้เสียงจากภายนอก  
เข้ามารบกวนภายในห้องฝึกอบรมจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ นอกจากนีใ้นระหว่างการด าเนินกลุ่ม
ฝึกอบรม ไมค่วรให้มีการรบกวนกลุม่ฝึกอบรมด้วยเสียงเคาะประต ูเสียงโทรศพัท์ หรือมีผู้ ไม่เก่ียวข้อง
เข้ามาในห้องฝึกอบรม อีกทัง้ สุรางค์ โค้วตระกลู (2548, น. 436) ได้อธิบายถึง สิ่งแวดล้อมทาง
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กายภาพท่ีเหมาะสมและเอือ้ตอ่การเรียนรู้ว่า ควรเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสม สบายตา อากาศถ่ายเท
ได้ดี ปราศจากเสียงรบกวน และมีพืน้ท่ีเพียงพอกบัจ านวนของสมาชิกในแตล่ะกิจกรรม บรรยากาศ
ภายในห้องจดักิจกรรมควรมีความเป็นอิสระ สามารถเคล่ือนไหวในการท ากิจกรรมแตล่ะประเภท
ได้อย่างสะดวก ส าหรับอุปกรณ์และส่ือวัสดุภายในห้องต้องสามารถเคล่ือนย้ายและดัดแปลง  
ให้เอือ้อ านวยตอ่การจดักิจกรรมได้ 
    นอกจากนี ้เนลสนั-โจนส์ (Nelson-Jones, 1992, pp. 122-123) ได้กล่าวถึง
การจดัท่ีนัง่ส าหรับสมาชิกว่า ส่วนใหญ่แล้วมกัจะจดัท่ีนัง่เป็นแบบคร่ึงวงกลมแบบเปิด เพราะการ
จดัท่ีนัง่แบบนีผู้้น ากลุ่มสามารถส่ือสารไปยงัสมาชิกกลุ่มทกุคนได้โดยตรง เก้าอีแ้ตล่ะตวัจะมีพืน้ท่ี
ว่างห่างจากคนอ่ืน ซึ่งท่ีนั่งทุกต าแหน่งจะได้โอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน  
แต่ในทางตรงกันข้ามการจัดท่ีนัง่แบบวงกลมก็มีข้อจ ากัดในการท ากลุ่มฝึกอบรม เน่ืองจากอาจ
ต้องใช้เทคนิคการสอนเก่ียวกบัทกัษะตา่ง ๆ  ดงันัน้การจดัท่ีนัง่ในลกัษณะรูปเกือกม้า (Horseshoe 
Seating Pattern) ก็จะเป็นประโยชน์ส าหรับการท ากลุม่ฝึกอบรม เพราะท าให้เกิดการมีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างสมาชิกกลุ่ม มีบรรยากาศท่ีดีของการเรียนรู้ สามารถส่ือสาร 2 ทาง และเกิดความสนใจ 
ท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั ท าให้เกิดประโยชน์อยา่งมากส าหรับการด าเนินกลุม่ฝึกอบรม 
    ปัจจยัท่ี 4 ด้านสมัพนัธภาพระหว่างผู้น ากลุ่มกับสมาชิกกลุ่ม ส าหรับกลุ่ม
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้
การสร้างสมัพันภาพท่ีดีกับสมาชิกกลุ่ม ภายใต้บรรยากาศของความอบอุ่น ให้การยอมรับอย่าง  
ไม่มีเง่ือนไข แสดงออกถึงความใส่ใจผ่านภาษาพูด และภาษาท่าทาง ให้ความเคารพในการแสดง
ความคดิเห็นของทกุคน ใช้การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีตัง้แตช่ว่งเวลาเร่ิมต้นกลุ่ม ระหว่างด าเนินกลุ่ม 
จนถึงเวลาของการยุติกลุ่ม ดงัท่ีทรอทเซอร์ (Trotzer, 1999, pp. 20-21) ได้อธิบายถึงการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีวา่เป็นเร่ืองของการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ซึ่งเป็นพืน้ฐาน
ส าคัญของกระบวนการกลุ่ม ภายใต้บรรยากาศของความอบอุ่น ไว้วางใจ ให้การยอมรับและ
เคารพซึ่งกันและกัน ด้วยวิธีการส่ือสารท่ีดี เพ่ือให้เป็นปฏิสัมพันธ์ท่ีมีความหมายและสร้าง  
ความเข้าใจร่วมกนัในการด าเนินกลุ่มฝึกอบรม สอดคล้องกบัจาคอบส์ และ คนอ่ืน ๆ (Jacobs et 
al., 2009, p. 86) ได้กล่าวถึงสิ่งท่ีมีความส าคญัท่ีสดุอย่างหนึ่งในการพบกนัครัง้แรกระหว่างผู้น า
กลุม่กบัสมาชิกกลุม่ นัน่คือการสร้างบรรยากาศท่ีท าให้สมาชิกรู้สึกสบาย ผู้น ากลุ่มจะส่ือให้เห็นถึง  
ความอบอุ่น ไว้วางใจ เอือ้อาทร ภายใต้ความเข้าอกเข้าใจ และให้การยอมรับในเชิงบวก ช่วงเวลานี ้
จะท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความประทบัใจในตวัผู้น ากลุ่ม และน าไปสู่การคิดประเมินว่าการเข้าร่วม
กลุม่จะต้องเป็นประโยชน์แก่พวกเขาอยา่งแนน่อน 
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    ปัจจัยท่ี 5 ลักษณะของกลุ่มและความถ่ีในการเข้าร่วมกลุ่ม ส าหรับกลุ่ม
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในครัง้นี ้ผู้วิจยั
ก าหนดสมาชิกในการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมไว้จ านวน 12 คน ด าเนินกลุ่มฝึกอบรมทัง้หมด 14 ครัง้ 
ครัง้ละ 1 ชัว่โมง 30 นาที ถึง 2 ชัว่โมง และพบกลุ่มเพ่ือท าการฝึกอบรม 4 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ผลท่ีได้
จากการท ากลุ่มฝึกอบรมพบว่า กลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสิทธิผลและประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
สอดคล้องกับท่ีคอเรย์ (Corey, 2012, p. 30) ได้ระบุไว้ว่า สมาชิกกลุ่มในระดับอุดมศึกษามี
ประสบการณ์ส าคญัในชีวิตท่ีหลากหลาย การเข้าร่วมกลุ่มจะท าให้พวกเขาได้ทดลองสิ่งต่ าง ๆ 
ด้วยการก าหนดตัวเอง และได้ค้นหาสัมพันภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน สอดคล้องกับ ทรอทเซอร์ 
(Trotzer, 1999, p. 20) ท่ีระบไุว้ว่าการท ากลุ่มกบัสมาชิกท่ีอยู่ในช่วงวยัผู้ ใหญ่ หรือผู้ ใหญ่ตอนต้น 
ควรก าหนดให้มีสมาชิกในกลุ่มจ านวน 8 – 12 คน เน่ืองจากการท ากลุ่มต้องอยู่บนพืน้ฐานของ 
การมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัของสมาชิกกลุม่ จงึจะสง่ผลให้การด าเนินกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับระยะเวลาและความถ่ีในการเข้าร่วมกลุ่มมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของคอเรย์ 
(Corey, 2012, p. 99) ท่ีระบไุว้วา่ ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินกลุม่ส าหรับวยัผู้ ใหญ่ ควรจดั
ให้พบกันครัง้ละประมาณ 2 ชัว่โมง เพ่ือให้มีเวลามากเพียงพอต่อการท ากิจกรรม ส่วนความถ่ี 
ในการเข้าร่วมกลุ่มส าหรับสมาชิกกลุ่มท่ีเป็นวยัรุ่นหรือวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น สามารถจดัให้พบกันได้
มากกวา่ 1 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 
   ทัง้นี ้สรุปได้ว่าจากการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ วิจัยกับสมาชิกกลุ่ม 
และระหวา่งสมาชิกกลุม่ด้วยกนั ส่งผลให้บรรยากาศของกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรง
ทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในครัง้นี ้ด าเนินไปด้วยความอบอุ่น ไว้วางใจ ให้การ
ยอมรับ และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมทุกครัง้เป็นอย่างดี สมาชิกกลุ่มมีความสนิท
สนม กล้าเปิดเผยตตนเอง และมีความเช่ือใจท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์ของตนให้กลุ่มได้รับรู้ 
รวมทัง้ให้ความช่ืนชมและให้ก าลงัใจแก่สมาชิกคนอ่ืน ๆ ใช้การพดูคยุกนัอย่างสนิทสนม ด้วยท่าที
ท่ีผ่อนคลาย แต่ก็เคารพในความเป็นส่วนตวัของกันและกัน มีความสามัคคีในการท ากิจกรรม และ
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมท่ีจะเรียนรู้เร่ืองราวตา่ง ๆ ร่วมกนั 
   ผลจากการศึกษาเร่ือง การศึกษาและการสร้างกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือ เสริมสร้าง 
ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่า ความหมายและองค์ประกอบ
ของความซ่ือตรงทางการศกึษาท่ีพบได้จากการอภิปรายกลุ่มและการศกึษากับผู้ เข้าร่วมการวิจยั  
มีความส าคัญต่อการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  



 255 
 

 

และสามารถเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาได้ด้วยการให้กลุ่มฝึกอบรม ทัง้นีเ้น่ืองจาก 
การค้นหาความหมายของความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีด้วยการ
อภิปรายกลุ่ม ท าให้ได้ข้อมูลท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับความหมายและองค์ประกอบตวามซ่ือตรง
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดจนท าให้เข้าถึงสถานการณ์ปัญหา  
ด้านการทุจริตทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน ท่ีสะท้อนถึงมุมมอง 
ความคิด ทศันคติ และความรู้สึกของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ตลอดจนร่วมแบง่ปันประสบการณ์ส่วนตน
ท่ีท าให้เกิดความเข้าใจในการแสดงออกทางพฤติกรรมความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จนน าไปสู่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของความซ่ือตรงทางการศึกษา 
และการสร้างโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกบั คริสเตนเซน และคนอ่ืน ๆ (Christensen et al., 2011, p. 380) ท่ีกล่าวถึง
การเก็บข้อมูลการวิจัยโดยผสมผสานข้อมูลท่ีได้จากวิธีการเชิงปริมาณร่วมกบัวิธีการเชิงคณุภาพ 
ท าให้ได้ค าตอบการวิจัยท่ีมีความครอบคลุม ลุ่มลึก และชัดเจน ท่ีน าไปสู่ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ท่ีท าการศกึษาได้มากขึน้  
   จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นโปรแกรมท่ีสร้างขึน้ 
เพ่ือใช้ในการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาในด้านตา่ง ๆ ดงัท่ี ดวงเดือน พนัธุนาวิน (2524, 
น. 66) ได้กล่าวถึงวิธีการส่งเสริมและพฒันาจริยธรรมด้วยการใช้กลุ่มเพ่ือให้เกิดการคล้อยตามว่า 
การแสดงเหตผุลเชิงจริยธรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดบัของจิตใจของบคุคล อาจท าได้ด้วย
การใช้อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน ท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีจริยธรรมในระดับเดียวกัน ซึ่งท าให้เกิด 
การคล้อยตามลักษณะท่ีดีของกลุ่มท่ีถูกน าเสนอ ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยการกระท าและ  
การสอนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกบัท่ี ชินาเวห์ (Chinaveh, 2010, pp. 302-310) ได้ศกึษาผล
ของการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหา (Problem- Solving Training: PST) ท่ีมีตอ่การเสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิตของผู้ เรียนท่ีมีความหลากหลาย โดยท าการศกึษากบันกัศกึษาในวิทยาลยัท่ีมีคณุภาพชีวิตอยู่
ในระดบัต ่า ด้วยการใช้กลุ่มฝึกอบรมกับกลุ่มตวัอย่างท่ีแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองกบักลุ่ม
ควบคมุ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตหลังเข้าร่วมกลุ่ม
ฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนเข้าร่วมกลุ่ม และมีคะแนนสูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม  
ผลการศึกษานีแ้สดงให้เห็นว่าโปรแกรมการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหา (PST) มีผลในทางบวกต่อ
คณุภาพชีวิตและสุขภาพจิตของกลุ่มนักศึกษาในวิทยาลยั และสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ 
มอชกี ้และคนอ่ืน ๆ (Moshki et al., 2014, pp. 557-583) ท่ีได้ศึกษาประสิทธิผลของการฝึกอบรม
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ทกัษะชีวิตท่ีมีตอ่พฤติกรรมป้องกนัการใช้ยาเสพติดในกลุ่มนกัศกึษามหาวิทยาลยั ท่ีมหาวิทยาลยั
ทางการแพทย์กอนนาบดั (Gonabad University) โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมท่ีเป็นการป้องกนั
การใช้ยาในการเก็บข้อมูลก่อนเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม หลงัเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม และติดตามผล
หลงัการฝึกอบรมเป็นเวลา 4 ปี ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนพฤติกรรม
การป้องกันการใช้ยาเสพติดสูงกว่ากลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม อีกทัง้ เบอเกอรอน 
(Bergeron, 2013, pp. 1-10) ท่ีศึกษาผลการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
บคุคล เป็นการทดสอบการพฒันาทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนกลุ่มเส่ียงในโรงเรียนมธัยมศกึษา 
โดยใช้โปรแกรม PREPaRE ของ โกลด์สไตน์ (Goldstein) เพ่ือเพิ่มทักษะทางสงัคม และใช้การ
ประเมินด้วยแบบวดัทกัษะทางสงัคม (SSRS : Social Skill Rating Scale) นกัเรียนเหล่านีไ้ด้เข้า
ร่วมกลุ่มกับผู้ เช่ียวชาญการบ าบดัพฤติกรรม โดยใช้การฝึกอบรมแบบเฉพาะเจาะจง ในรูปแบบ
ของการสอนท่ีก าหนดเป้าหมาย โดยใช้แบบวดั SSRS เพ่ือวดัทกัษะทางสงัคมก่อนเข้าร่วมกลุ่ม
ฝึกอบรม และวดัหลงัเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม ผลการศกึษาพบว่า ทกัษะทางสงัคมของกลุ่มตวัอย่าง
เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และพบว่าทักษะทางสังคมสามารถพัฒนาได้ด้วยวิธีการ
ชว่ยเหลือแบบการก าหนดเป้าหมาย รวมถึง เขมณฏัฐ์ หลอ่ศรีศภุชยั (2556, น. 22-32) ท่ีได้พฒันา
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะของนักศึกษามัธยมศึกษา 
ตอนปลายสถานศึกษาสงักัดส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดันครปฐม ท่ีก าลงัศกึษาหลกัสตูรระยะสัน้ 
(กศน.) ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับการฝึกอบรมมี
ระดบัคณุธรรมและจริยธรรม ด้านจิตสาธารณะเพิ่มสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
   จากการติดตามผลการฝึกอบรมซึ่งผู้ วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล  
กับสมาชิกกลุ่มท่ีเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีเก่ียวกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้ การเปล่ียนความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับความซ่ือตรงทางการศึกษา จากช่วงเวลาก่อนเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม ระหว่างเข้าร่วมกลุ่ม
ฝึกอบรม และหลงัจากสิน้สุดการฝึกอบรมแล้ว 4 สปัดาห์ พบว่าสมาชิกยงัคงรักษาความซ่ือตรง
ทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ ค่านิยมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม และคุณลักษณะส่วน
บุคคลไว้ได้ภายหลังจากสิน้สุดการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมแล้ว อีกทัง้สมาชิกกลุ่มยังได้เรียนรู้  
และพัฒนาตนเองในด้านของความรู้ เจตคติ พฤติกรรม ท่ีสามารถน าไปปรับใช้และแผ่ขยาย
ความรู้ท่ีได้รับเก่ียวกับการเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาไปยงัเพ่ือนนกัศกึษา และตัง้ใจท่ี
จะเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัผู้ อ่ืน อีกทัง้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคณุคา่ของการศกึษาและผลงาน
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วิชาการ นอกจากนีส้มาชิกกลุ่มยังได้รับสัมพันธภาพท่ีดีจากกลุ่มฝึกอบรม การได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงของผู้ อ่ืน จนสามารถเข้าใจในความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้ อ่ืนได้  
ท าให้เห็นความส าคญัของการท างานร่วมกนั เห็นประโยชน์ของการแบง่ปัน รู้สึกมีคณุค่าจากการ
ได้รับการยอมรับ และตระหนกัถึงความส าคญัของการส่งเสริมให้ก าลงัใจกนัและกนั ซึ่งจะน าไปสู่
การพฒันาตนเองได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  ผลจากการวิจยัในครัง้นี ้สามารถน าไปปรับใช้ได้ ดงัประเดน็ตอ่ไปนี ้
  1.1 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานระดบัมหาวิทยาลยั ควรมีนโยบายเร่ืองการส่งเสริม
ให้มีหลกัสูตรเพ่ือการพฒันาความซ่ือตรงทางการศึกษา ทัง้ 3 องค์ประกอบ เพ่ือให้มีการพฒันา
นกัศกึษาได้อยา่งยัง่ยืน 
  1.2 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัท าให้ทราบถึงองค์ประกอบของความ
ซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มี 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 12 ตวัชีว้ดั 
ท าให้ได้แบบวัดความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีความเท่ียงตรง
ระดบัสูง จึงสามารถน าไปใช้เพ่ือวัดความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
เพ่ือพัฒนาองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดจน 
น าข้อมูลท่ีได้จากการวัดความซ่ือตรงทางการศึกษา ไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือ
กิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศกึษาระดบัปริญญาตรีได้ โดยผู้ ท่ีจะน าแบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษา
ไปใช้ ควรมีการศกึษาวิธีการให้คะแนนของแบบวดัให้เข้าใจเพื่อให้เกิดความถกูต้อง 
  1.3 โปรแกรมกลุ่ม ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี หากผู้ ท่ีสนใจน าโปรแกรมดงักล่าวไปใช้กบักลุ่มอ่ืน ควรจะพฒันาทกุองค์ประกอบ
ของความซ่ือตรงทางการศกึษา เน่ืองจากคา่นิยมทางศีลธรรม คา่นิยมทางสงัคม และคณุลกัษณะ
สว่นบคุคลนัน้มีความสมัพนัธ์กนั ทัง้นีจ้ะต้องมีกระบวนการพฒันาและมีการติดตามผลอย่างตอ่เน่ือง  
  1.4 ผลจากการศกึษาพบว่า องค์ประกอบคา่นิยมทางศีลธรรม องค์ประกอบคา่นิยม
ทางสงัคม และองค์ประกอบคณุลกัษณะส่วนบคุคล มีความส าคญัต่อการเสริมสร้างความซ่ือตรง
ทางการศึกษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี เพราะฉะนัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ท่ีสนใจใน
ด้านการพฒันานกัศกึษาควรน าแตล่ะองค์ประกอบไปพฒันา เพ่ือให้เกิดการตระหนกัรู้และพฒันา
ความซ่ือตรงทางการศกึษาตอ่ไป 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
  2.1 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาผลการใช้โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมกับกลุ่มทดลอง
เพียงกลุ่มเดียว ดงันัน้ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรออกแบบการวิจัยให้มีกลุ่มควบคุม เพ่ือจะได้
เปรียบเทียบผลการทดลอง และหาข้อแตกตา่ง ซึง่จะท าให้เกิดความมัน่ใจในผลการวิจยัมากขึน้  
  2.2 ควรมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัความซ่ือตรงทางการศึกษาของนกัเรียน
นกัศกึษา ท่ีมีช่วงอายตุา่งกนั เช่น ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา หรือระดบับณัฑิตศกึษา 
เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความซ่ือตรงทางการศกึษากบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ จะช่วย
ให้ได้องค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาในแตล่ะช่วงวยั ท่ีมีความชดัเจนยิ่งขึน้ 
  2.3 ควรมีการศึกษาระยะยาวเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลตอ่การเสริมสร้างความ
ซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัเรียนนกัศกึษา เพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความซ่ือตรง
ทางการศกึษาของนกัเรียนนกัศกึษาทกุช่วงวยัให้เพิ่มมากขึน้ 
  2.4 ควรมีการพัฒนา รูปแบบโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความซ่ือตรงทาง     
การศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามองค์ประกอบท่ีศึกษาไว้ตามผลการวิจัยในครัง้นี ้
ด้วยเทคนิคและวิธีการตา่ง ๆ เพ่ือชว่ยเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาให้ดียิ่งขึน้ 
  2.5 ควรมีการพัฒนารูปแบบโปรแกรม  หรือวิธีการเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในรูปแบบอ่ืน ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากกลุ่มฝึกอบรม 
เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนานักศึกษา การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับรายวิชา หรือใช้การ
ฝึกอบรมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Training) เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
ใบรับรองจริยธรรมการท าวิจยัในมนษุย์ 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้ทรงคณุวฒุิในการตรวจเคร่ืองมือวิจยั 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความหมายและองค์ประกอบของ 
ความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. เชาวลิต ลิม้มณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา 
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศศธิร  สวุรรณเทพ หวัหน้าส านกังานวิชาศกึษาทัว่ไป 
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กลุธิดา ธรรมวิภชัน์ รองคณบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษาและ 
      ส่ือสารองค์กร 
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พรปภสัสร ปริญชาญกล อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
      และเทคโนโลยี  
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
5. อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอบุล   อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแบบวัดความซ่ือตรงทางการศึกษาของ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สรุพงษ์ ชเูดช  หวัหน้าสายวิชาสงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จลุรัตน์  อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรอมุา เจริญสขุ หวัหน้าภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย์ ดร.เพียงเพ็ญ จิรพรชยั  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
      และเทคโนโลยี  
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
5. อาจารย์ ดร.ปวีณา ยอดสิน   อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ 
โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษาของ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพฒัน์ เมฆขจร  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จลุรัตน์  อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส กิจก าแหง คณบดีคณะบริการธุรกิจ 
      มหาวิทยาลยัสยาม 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกลุ  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพฒัน์ วงศ์คุ้มสิน อาจารย์ประจ าคณะสงัคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาคผนวก ค 
แบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

เฉลยค าตอบและการให้คะแนนแบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของ 
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
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แบบวัดความซ่ือตรงทางการศกึษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ค าชีแ้จงในการตอบแบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษา 
 

1. แบบวัดความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือ
การศึกษาเท่านัน้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจัย
และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้ค าปรึกษา        
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ค าตอบของนกัศกึษาจะเป็นประโยชน์และมีความส าคญัยิ่งตอ่การศกึษาและการวิจยัตอ่ไป 
3. ค าตอบของนกัศกึษาไม่มีถกู หรือผิด ผู้วิจยัจึงขอความกรุณาจากนกัศกึษาช่วยตอบแบบวดั

ความซ่ือตรงทางการศกึษาตามความเป็นจริง และตรงกบัความคิด ความรู้สึกของนกัศกึษา
มากท่ีสดุ 

4. ข้อมลูท่ีนกัศกึษาตอบจะถือเป็นความลับและไม่เป็นผลเสียต่อตัวท่านหรือบุคคลใด 
5. แบบวัดความซ่ือตรงทางการศึกษามีทัง้หมด 11 หน้า แบ่งออกเป็น 2 ตอน โปรดตอบ

ค าถามให้ครบทุกข้อ เพราะถ้าตอบไม่ครบทุกข้อจะท าให้แบบวดันีไ้ม่สามารถวิเคราะห์
ผลการวิจยัได้ 

 
 

 ผู้วิจยัขอขอบคณุนกัศกึษาทกุทา่นท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
และให้ความชว่ยเหลือ ในการวิจยัครัง้นีอ้ยา่งดียิ่ง มา ณ โอกาสนี ้

         
    
 
      (นางสาวปนาลี แทนประสาน)  
            ผู้วิจยั 
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ตอนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป  

ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของนกัศกึษา 

1. เพศ    ชาย   หญิง   เพศทางเลือก 

2. ชัน้ปีท่ีก าลงัศกึษา   1    2    3    4 

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (เกรดเฉล่ียสะสมตัง้แตเ่ทอมแรกจนถึงปัจจบุนั) 

   3.00 – 4.00 

  2.00 – 2.99 

  0.01 – 1.99 

  ยงัไมมี่ผลการเรียน 

 

ตอนที่ 2  

ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ค าชีแ้จง ค าถามในตอนนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกับสถานการณ์สมมุติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษา ในมหาวิทยาลัย มีทัง้หมด 41 ข้อ ขอให้นักศึกษาอ่านอย่างรอบคอบ และคิดว่า
นกัศกึษาเป็นตวัละครท่ีสมมติขึน้ จะเลือกกระท าตามเหตกุารณ์นีเ้พราะเหตใุด แล้วเลือกค าตอบท่ีมี
ให้เลือก 3 ค าตอบส าหรับแต่ละเร่ือง โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าตวัเลือกซึ่งตรงกับ
เหตผุลของนกัศกึษามากท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว 

1. เพ่ือนท ารายงานกลุ่มโดย copy & paste ข้อมลูจากอินเตอร์เนตและไม่อ้างอิงแหล่งท่ีมา ยพุินจึง

ขอให้เพ่ือนใสอ้่างอิงให้ถกูต้องก่อนท่ีจะน าไปสง่ ถ้าคณุเป็นยพุิน คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

         ก. เพ่ือนต้องเตือนให้เพ่ือนท าในสิ่งท่ีถกูต้องเสมอ  

         ข. อาจารย์จะได้ไมต่ าหนิวา่ท างานผิดพลาด  

        ค. เราไมค่วรละเมิดสิทธิผู้ อ่ืนด้วยการน าข้อมลูมาใช้โดยไมอ้่างอิง  
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2. อ่ิมเอมไปสง่รายงานท่ีห้องพกัอาจารย์และเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ีเปิดค้างอยูคื่อข้อสอบท่ี

จะสอบในสปัดาห์หน้า อ่ิมเอมจงึรีบออกมาจากห้องนัน้โดยไมส่นใจ ถ้าคณุเป็นอ่ิมเอมคณุจะ

ท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

         ก. การละเมิดสิทธิของคนอ่ืนเป็นเร่ืองนา่ละอายและไมย่ตุธิรรม  

         ข. ถ้าอาจารย์รู้ในภายหลงั อาจโดนลงโทษได้   

         ค. อาจารย์อาจจะเดือดร้อนต้องออกข้อสอบใหมท่ัง้หมด  

3. อมราพบว่ามีความบกพร่องในกระบวนการเก็บข้อมลูการวิจยั จงึแจ้งให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

ทราบเพ่ือขอเก็บข้อมลูใหมอี่กครัง้ในภาคเรียนตอ่ไป ซึง่มีผลให้อมราไมส่ าเร็จการศกึษาใน

ภาคเรียนนี ้ถ้าคณุเป็นอมรา คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

         ก. ความส าเร็จท่ีได้มาโดยทจุริต จะไมส่ร้างความภาคภมูิใจในชีวิตให้กบัเรา  

         ข. การท าสิ่งท่ีถกูต้องจะได้รับยอมรับและบอกให้คนอ่ืนรู้ได้อยา่งภาคภมูิใจ  

        ค. อาจมีปัญหาในภายหลงัถ้าอาจารย์รู้ว่าใสข้่อมลูอนัเป็นเท็จ  

4. ธีรเดชเก็บข้อมลูท าวิจยั ซึง่ได้ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งไมม่ากพอเทา่ท่ีต้องการ มานีเสนอจะ

สร้างข้อมลูเท็จให้เพ่ือจะได้มีงานสง่ได้ทนัเวลาโดยท่ีจะไมบ่อกให้ใครรู้ แตธี่รเดชยืนยนัวา่จะ

รายงานข้อมลูท่ีได้ตามความเป็นจริง ถึงแม้จะโดนอาจารย์ต าหนิก็ตาม ถ้าคณุเป็นธีรเดช คณุ

จะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

        ก. พยายามท างานด้วยตนเองเพ่ือให้อาจารย์ช่ืนชม  

        ข. เป็นวิธีท่ีถกูต้องถ้าเราพยายามเก็บข้อมลูให้ถกูต้องตามแบบแผนท่ีก าหนดไว้  

        ค. การยดึถือในคณุธรรมและความถกูต้องเราจะท าให้ภาคภมูิใจในตนเอง  

5. ตลุาเห็นกนัยาก าลงัเปิดโทรศพัท์มือถือเพ่ือดคู าตอบในการท าสอบ จงึแจ้งให้อาจารย์คมุสอบ

ทราบ ถ้าคณุเป็นตลุา คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

         ก. กนัยาก าลงัท าผิดระเบียบการสอบของมหาวิทยาลยั  

         ข. การไมน่ิ่งดดูายของทกุคนจะท าให้สงัคมนา่อยูแ่ละมีความยตุิธรรม  

         ค. กนัยาอาจได้คะแนนดีกวา่คนอ่ืนๆอยา่งไมถ่กูต้อง  
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6. วาสนาเห็นระพินก าลงัลอกค าตอบจากข้อสอบของเพ่ือนในห้องสอบ วาสนาจงึสง่สญัญาณ

ให้ระพินยตุกิารกระท านัน้ ถ้าคณุเป็นวาสนา คณุจะท าเช่นนัน้เพราะเหตใุด 

         ก. การรักษาความถกูต้องให้เกิดขึน้ในทกุสถานท่ีเป็นสิ่งท่ีทกุคนควรกระท า  

        ข. นกัศกึษาคนอ่ืนในห้องสอบตา่งก็ท าข้อสอบด้วยตนเอง  

        ค. แสดงให้คนอ่ืนเห็นว่าเราเป็นคนรักษาความถกูต้อง  

7. น า้ฝนขอให้เพ่ือนในกลุม่ท ารายงานโดยใส่อ้างอิงให้ถกูต้องครบถ้วนก่อนจะรวมเลม่สง่ เพ่ือน

บางคนแย้งวา่ใส่อ้างอิงบางสว่นก็พอเพราะเสียเวลา แตน่ า้ฝนยืนยนัให้ทกุคนท างานให้

ถกูต้อง ถ้าคณุเป็นน า้ฝน คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

      ก. จะได้ไมโ่ดนอาจารย์ต าหนิภายหลงัท่ีท างานผิดพลาด  

      ข. รายงานท่ีท าจะได้ถกูต้องเรียบร้อยตามแบบแผนวิธีการท ารายงานท่ีถกูต้อง  

    ค. ให้เกิดความถกูต้องทางวิชาการเพราะการไมอ้่างอิงเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน  

8. นะโมรับจ้างท ารายงานให้เพ่ือนนกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัอ่ืน อิศรารู้เร่ืองจงึบอกให้นะโมเลิก

รับจ้างท ารายงานเพราะมนัผิดทัง้ระเบียบและจริยธรรม ถ้าคณุเป็นอิศรา คณุจะท าเชน่นัน้

เพราะเหตใุด 

         ก. อยากให้เพ่ือนรู้วา่เราเป็นหว่งไมอ่ยากให้เพ่ือนท าผิด  

         ข. อยากให้ทกุคนท าในสิ่งท่ีถกูต้องและสง่เสริมผู้ อ่ืนให้ท าในสิ่งท่ีถกูต้องเช่นกนั  

         ค. เป็นเร่ืองปกตท่ีินกัศกึษาจะต้องตัง้ใจเรียนด้วยตนเอง  

9. อิทธิชวนสยามให้จดค าตอบลงบนเคร่ืองคิดเลขเพื่อน าเข้าห้องสอบ แตส่ยามปฏิเสธและห้าม

ไมใ่ห้อิทธิท าเชน่นัน้ ถ้าคณุเป็นสยาม คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

        ก. การจดค าตอบเข้าห้องสอบเป็นการทจุริตท่ีผิดระเบียบของมหาวิทยาลยั  

         ข. กลวัวา่ถ้าถกูจบัได้แล้วจะโดนลงโทษ  

         ค. การท าตามกฎระเบียบเป็นไปเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของสว่นรวม 
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10. กรชวนเพ่ือนๆให้จดค าตอบจากหนงัสือเข้าห้องสอบ แตว่ิไลไมเ่ห็นด้วยกบัวิธีนีจ้งึชวนเพ่ือนทกุ

คนมาตวิหนงัสือด้วยกนั ถ้าคณุเป็นวิไล คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

        ก. จะได้ไม่ต้องทจุริตการสอบเพราะกลวัโดนจบัได้  

         ข. ได้รับการอบรมเสมอวา่เพ่ือนท่ีดีต้องชว่ยเหลือกนั  

        ค. เป็นการชว่ยเหลือกนัเรียน และสง่เสริมกนัไปในทางท่ีถกูต้อง  

11. สพุรรณเสนอให้สมชายดคู าตอบในข้อสอบวิชานีข้องตนเอง และจะขอดคู าตอบจากสมชายในวิชา

ถดัไป แตส่มชายปฏิเสธไมล่อกค าตอบจากสพุรรณ ถ้าคณุเป็นสมชาย คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

         ก. ทกุคนท่ีรู้เร่ืองจะได้มองวา่เราเป็นคนดี  

         ข. นกัศกึษาสว่นใหญ่จะไมท่จุริตในการสอบ  

         ค. การลอกข้อสอบถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน  

12. สขุสนัต์ยืมหนงัสือจากห้องสมดุและบงัเอิญท าขาดไป 1 หน้า โดยไมส่ามารถซอ่มแซมได้ ซึง่

เพ่ือนแนะน าว่าไมต้่องบอกให้เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุทราบ แตส่ขุสนัต์ได้บอกเจ้าหน้าท่ีตามความ

เป็นจริง    ถ้าคณุเป็นสขุสนัต์ คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

         ก. เจ้าหน้าท่ีอาจจะยกโทษให้เม่ือเราบอกความจริง  

        ข. เราควรละอายและรับผิดชอบในการกระท าของตน  

        ค. เกรงเจ้าหน้าท่ีจะเข้าใจผิดวา่เพ่ือนคนอ่ืนท า  

13. อาจารย์มอบหมายให้นกัศกึษาท างานวิจยัคนละ 1 เร่ือง ปิติและเพ่ือนๆคิดว่าเป็นงานท่ียากมาก 

แตปิ่ติก็ตัง้ใจท างานวิจยันีใ้ห้ส าเร็จด้วยตนเองโดยไม่ขอความช่วยเหลือจากใคร ถ้าคณุเป็นปิติ 

คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

        ก. อาจารย์อบรมเสมอว่าคนดีต้องรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของตนเอง  

        ข. การพึง่พาตวัเองเป็นแบบอยา่งท่ีดี และน ามาซึง่ความเคารพในตนเอง  

       ค. อาจารย์และเพ่ือนจะช่ืนชมท่ีเราท างานวิจยัได้ด้วยตวัเอง  
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14. กนกเห็นสมจิตก าลงัน ากระดาษท่ีจดเนือ้หาการเรียนใส่กระเป๋าเสือ้เพ่ือน าเข้าห้องสอบ จึงเข้าไป

ตกัเตือนสมจิตวา่ไมค่วรท าสิ่งท่ีผิดระเบียบการสอบ ถ้าคณุเป็นกนก คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

      ก. ถ้าอาจารย์เห็นอาจติด F ในวิชานัน้ได้  

         ข. สิ่งท่ีเพ่ือนท านัน้ผิดระเบียบ เราไมค่วรเพิกเฉยตอ่ความผิดนัน้  

         ค. อาจารย์และเพ่ือนท่ีรู้เร่ืองนีจ้ะได้ยอมรับในการท าดีของเรา  

15. สพุรได้คะแนนสอบกลางภาครวมกบัคะแนนเก็บน้อยกว่าท่ีคาดหวงัไว้ จึงขอร้องให้เพ่ือนชว่ยติว

วิชานีใ้ห้ และเพิ่มเวลาในการทบทวนหนงัสือช่วงกลางคืนให้มากขึน้ ถ้าคณุเป็นสพุร คณุจะท า

เชน่นัน้เพราะเหตใุด 

    ก. ไมอ่ยากลงทะเบียนเรียนใหมถ้่าสอบไมผ่า่น  

    ข. ความส าเร็จท่ีมาจากความพยายามและทุม่เทจะท าให้เราภาคภมูิใจ  

    ค. เพ่ือนๆตัง้ใจเรียนและอา่นหนงัสือด้วยตนเอง เราก็ควรท าเชน่นัน้  

16. สจุินขอลอกการบ้านจากโสภี แตโ่สภีปฏิเสธและโน้มน้าวให้สจุินท าการบ้านด้วยตวัเองไป

พร้อมๆกนั ถ้าคณุเป็นโสภี คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

         ก. ถ้าลอกกนัถือเป็นการท าผิดระเบียบจะโดนลงโทษทัง้คู่  

         ข. เพ่ือนคนอ่ืนๆก็ท าการบ้านด้วยตนเองเหมือนกนั  

         ค. ถ้าท าในสิ่งท่ีถกูต้อง เราจะเคารพตนเองได้  

17. ธิดากบัสชีุพยงัไมไ่ด้ท ารายงานท่ีต้องสง่ในสปัดาห์หน้า สชีุพจงึชวนให้หารายงานเก่าในห้องสมดุ

มาแก้ไขเพ่ือจะได้มีงานสง่ทนัเวลา แตธิ่ดาปฏิเสธและชวนให้ช่วยกนัหาข้อมลูท ารายงานด้วย

ตวัเอง ถ้าคณุเป็นธิดา คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

         ก. เหน่ือยอีกนิดหนอ่ยแตไ่ด้ท าในสิ่งท่ีถกูต้องและไมล่ะเมิดสิทธิในผลงานของผู้ อ่ืน  

      ข. ท าในสิ่งท่ีดี ใครๆก็จะช่ืนชม  

         ค. เพ่ือนคนอ่ืนๆก็หาข้อมลูท ารายงานด้วยตนเองเหมือนกนั  
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18. ศกัดิก์ าลงัฉีกหน้ากระดาษจากหนงัสือในห้องสมดุ ณิชาเห็นจงึบอกศกัดิใ์ห้หยดุท า เพราะการ

ท าลายทรัพย์สินของห้องสมดุเป็นการท าผิดระเบียบ ถ้าต้องการข้อมลูสว่นไหนให้น าไปไป

ถ่ายเอกสารได้ ถ้าคณุเป็นณิชา คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด  

        ก. นกัศกึษาท่ีดีควรมีจิตสาธารณะและพยายามแก้ปัญหาให้ดีท่ีสดุ  

         ข. ต้องการได้รับค าช่ืนชมจากอาจารย์บรรณารักษ์ถ้าทราบเร่ือง  

         ค. ทรัพยากรทางการศกึษาจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้เม่ือทกุคนไมเ่อาเปรียบกนั  

19. อ าพลชวนให้เพ่ือนในกลุม่ไปจ้างคนอ่ืนท ารายงาน แตส่ภุาพไมเ่ห็นด้วยจงึชกัชวนให้เพ่ือนทกุคน

มาชว่ยกนัอา่นหนงัสือและท ารายงานร่วมกนั ถ้าคณุเป็นสภุาพ คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

         ก. รู้วา่อาจารย์ให้ท ารายงานเอง เพ่ือท่ีเราจะได้แสดงความรู้ความสามารถท่ีเรียนมา  

        ข. กลวัวา่จะมีความผิดท่ีจ้างคนอ่ืนท ารายงานให้  

        ค. ความขยนัในสิ่งท่ีถกูต้องจะน าพาเราไปสูค่วามส าเร็จ  

20. อมุาพบไฟล์รายงานของทศพรเปิดค้างไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของภาควิชา ซึง่เป็นรายงาน

เดียวกบัท่ีเธอต้องท าสง่อาจารย์ อมุาจึงโทรบอกทศพรและลบไฟล์นัน้ทิง้ ถ้าคณุเป็นอมุา คณุจะ

ท าเช่นนัน้เพราะเหตใุด 

         ก. เราไมค่วรน าผลงานคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง  

        ข. หากอาจารย์รู้เราอาจถกูหกัคะแนน  

        ค. ถ้าเราน าไฟล์งานนีไ้ปใช้ ทศพรอาจจะต้องท ารายงานใหมท่ัง้หมด  

21. มตุาได้คะแนนในการสอบน้อยกว่าเพ่ือนในกลุม่ เพราะไมไ่ด้จดค าตอบเข้าห้องสอบเหมือนท่ี

เพ่ือนคนอ่ืนท า มตุาบอกตวัเองวา่แม้คะแนนจะน้อยแตก็่ภมูิใจท่ีไมต้่องทจุริต ถึงแม้จะไมมี่

ใครรู้ก็ตาม ถ้าคณุเป็นมตุา คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด  

         ก. ถ้าทจุริตการสอบอาจจะได้ไมคุ่้มเสีย  

         ข. การท าในสิ่งท่ีถกูต้องเป็นเร่ืองท่ีดีและเราสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดได้  

         ค. เป็นหน้าท่ีของนกัศกึษาท่ีต้องตัง้ใจในการเรียนการสอบด้วยตนเอง  
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22. ปัญญานัง่อ่านหนงัสืออยูใ่นห้องสมดุของมหาวิทยลยั และมองเห็นวา่เพ่ือนนกัศกึษาโต๊ะ

ถดัไปก าลงัขีดเขียนข้อความลงในหนงัสือของห้องสมดุ ปัญญาจงึไปแจ้งให้บรรณารักษ์ทราบ 

ถ้าคณุเป็นปัญญา คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

         ก. นกัศกึษาท่ีดีควรปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของห้องสมดุ  

         ข. อาจารย์บรรณารักษ์จะช่ืนชมท่ีเราไมด่ดูาย  

         ค. ทรัพยากรห้องสมดุควรจะเป็นประโยชน์กบัทกุคนอยา่งเทา่เทียม  

23. ศลิาชวนพลอยให้หางานวิจยัของตา่งประเทศมาแปลและแก้ไขข้อมลูบางสว่นเพ่ือน าไปสง่

อาจารย์ พลอยปฏิเสธและบอกวิธีหาข้อมลูเพื่อท างานวิจยัท่ีถกูต้องให้ศลิารู้ ถ้าคณุเป็นพลอย 

คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

         ก. ถ้าอาจารย์ทราบอาจปฏิเสธไมรั่บตรวจงานวิจยัชิน้ท่ีลอกเลียนมา  

         ข. ต้องการท างานวิจยัท่ีถกูต้องตามระเบียบและจรรยาบรรณ จะได้ไมมี่ปัญหาภายหลงั  

        ค. การลอกผลงานของคนอ่ืนถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของผลงาน  

24. สดุใจมกัจะลอกการบ้านจากเพ่ือนๆเกือบทกุวิชาโดยท่ีเพ่ือนไมเ่ตม็ใจ แตท่นการรบเร้าของ

สดุใจไมไ่ด้ ดาณีไมเ่ห็นด้วยจงึชกัชวนให้เพ่ือนปฏิเสธ ไมใ่ห้สดุใจลอกการบ้าน ถ้าคณุเป็น

ดาณี คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

      ก. เราต้องกล้าปฏิเสธการกระท าท่ีไมดี่เพราะสิ่งนัน้เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน  

      ข. เราจะได้ไมโ่ดนสดุใจโกรธอยูค่นเดียว  

      ค. เม่ือทกุๆคนคิดเหมือนกนั ก็ถือเป็นการยอมรับและปฏิบตัิตามเสียงส่วนใหญ่  

25. นดุาภมูิใจท่ีได้บอกกบัทกุคนวา่ตนเรียนจบด้วยเกรดเฉล่ียไมถ่ึง 3.00 แตไ่มเ่คยท าผิดกฎระเบียบ

ของมหาวิทยาลยั ไมเ่คยลอกการบ้าน และไมเ่คยทจุริตการสอบถึงแม้จะมีโอกาสก็ตาม ถ้าคณุ

เป็นนดุา คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

        ก. นกัศกึษาท่ีดีต้องประพฤตตินตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลยั  

         ข. ถ้าเป็นคนดีใครๆก็จะช่ืนชม  

        ค. การท าในสิ่งท่ีถกูต้องเป็นการสง่เสริมคณุคา่ในตนเอง  
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26. สนธยาห้ามสมใจไมใ่ห้น ากระดาษจดสตูรเข้าห้องสอบ แตส่มใจไมส่นใจและยงัน ากระดาษ

ดงักลา่วเข้าไปในห้องสอบ สนธยาจงึแจ้งให้อาจารย์ทราบเพ่ือแก้ไขเร่ืองนัน้ ถ้าคณุเป็น

สนธยา  คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

        ก. การเป็นคนดีต้องยึดมัน่ในความถกูต้อง  

         ข. ความถกูต้องคือคณุธรรมประจ าใจ  

        ค. ถ้าคนอ่ืนรู้เราอาจโดนต าหนิท่ีปล่อยให้สมใจน ากระดาษเข้าห้องสอบ  

27. หลงัการทดสอบเก็บคะแนนในชัว่โมงเรียน ภาคณิจะน าโจทย์ท่ีท าไมไ่ด้มาคดิหาค าตอบเพ่ือ

เป็นแนวทางเตรียมสอบปลายภาค จะได้ไมต้่องให้เพ่ือนติวให้ ถ้าคณุเป็นภาคณิ คณุจะท า

เชน่นัน้เพราะเหตใุด 

    ก. กลวัท าข้อสอบไมไ่ด้แล้วจะโดนทางบ้านด ุ 

    ข. อาจารย์จะได้มองวา่เราขยนัและตัง้ใจจริง  

    ค. การพึง่พาตนเองจนเป็นนิสยัจะท าให้มีชีวิตท่ีเจริญงอกงาม  

28. สนุทรีขอลอกค าตอบจากข้อสอบของมนตรี โดยบอกว่าไมต้่องกลวัเพราะไมไ่ด้ท าผิดอะไร 

และจะไมมี่ใครรู้เร่ืองนี ้แตม่นตรีตดัสินใจไมใ่ห้สนุทรีลอก ถ้าคณุเป็นมนตรี คณุจะท าเชน่นัน้ 

เพราะเหตใุด 

         ก. สงัคมจะนา่อยูถ้่าเราท าในสิ่งท่ีถกูต้อง แม้จะไมมี่ใครรู้เห็นก็ตาม  

         ข. คนท่ีมีสว่นร่วมในการลอกข้อสอบจะถกูท าโทษด้วยการติด F ในวิชานัน้  

        ค. นกัศกึษาทกุคนมีหน้าท่ีต้องท าการสอบด้วยตนเอง  

29. วิเชียรพบวา่ตลุาน าเอกสารท่ีจดค าตอบไว้เข้ามาในห้องสอบ จงึเข้าไปห้ามปรามก่อนท่ีจะถึง

เวลาเร่ิมสอบ ถ้าคณุเป็นวิเชียร คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

       ก. เพ่ือนๆจะได้เห็นถึงความตัง้ใจและการท าดีของเรา  

         ข. เป็นหน้าท่ีของเราท่ีต้องไมย่อมให้เพ่ือนท าในสิ่งท่ีผิด  

        ค. คนเราควรรักษาไว้ซึง่ความถกูต้องและยตุธิรรม  
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30. เสรีท ารายงานท่ีอาจารย์สัง่อยา่งตัง้ใจด้วยตนเอง โดยไม่น าตวัอยา่งรายงานเก่าของรุ่นพ่ีมา

ลอก จงึต้องใช้เวลาในการท ารายงานนานกว่าคนอ่ืนๆแตเ่สรีก็ภมูิใจท่ีได้ท างานอยา่งถกูต้อง 

ถ้าคณุเป็นเสรี คณุจะปฏิบตัเิชน่นัน้เพราะเหตใุด 

         ก. ถ้าท าในสิ่งท่ีถกูต้องแล้วส าเร็จ เราจะภาคภมูิใจท่ีท าได้ด้วยตวัเอง  

         ข. ถ้าไมท่ าให้ถกูต้องหรือใช้การลอกงานของคนอ่ืนอาจโดนตดัคะแนนได้  

         ค. นกัศกึษาคนอ่ืนก็ท ารายงานด้วยวิธีการเชน่นีเ้หมือนกนั  

31. จินดาอา่นรายงานของสิปางแล้วพบวา่มีข้อมลูตวัเลขท่ีไมถ่กูต้อง จงึทกัท้วงและชวนให้น า

ข้อมลูท่ีแท้จริงมาใช้ สิปางปฏิเสธและขอร้องวา่อยา่ยุง่กบัการท ารายงานของเธอ แตจ่ินดา

ยืนยนัให้สิปางแก้ไขเสียให้ถกูต้อง ถ้าคณุเป็นจินดา คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

        ก. อยากให้สิปางท างานให้ถกูต้องเหมือนเพ่ือนคนอ่ืนๆ  

       ข. สิปางจะขอบคณุเราท่ีไมต้่องแก้ไขงานหลายรอบถ้าอาจารย์ตรวจพบ  

    ค. ถ้าทกุคนพร้อมใจกนัท างานให้ถกูต้อง ผลงานวิชาการก็จะมีคณุคา่ตอ่สงัคม  

32. จิตดีจ้างท างานวิจยัเพ่ือสง่อาจารย์ แตส่ดุาไมเ่ห็นด้วยเพราะอาจท าให้เสียช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลยั จงึแจ้งให้อาจารย์ทราบเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ถ้าคณุ

เป็นสดุา คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

         ก. อาจมีปัญหาถ้าอาจารย์จบัได้และคดิวา่เรามีสว่นรู้เห็น  

         ข. เป็นเร่ืองสมควรท่ีเราทกุคนต้องท าให้ถกูต้องตามระเบียบท่ีมี  

         ค. เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตทกุคนควรตัง้อยูใ่นความถกูต้อง  

33. ชาคริตท ารายงานกลุม่กบัสมใจ และพบวา่ข้อมลูท่ีสมใจน ามาใช้อ้างอิงไมใ่ชข้่อมลูท่ีมีอยูจ่ริง      

จงึขอให้สมใจแก้ไข เพิ่มเตมิเนือ้หาให้ถกูต้อง และยินดีจะอยูช่ว่ยท ารายงานจนกวา่จะส าเร็จ      

ถ้าคณุเป็นชาคริต คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

         ก. ถ้าท างานส าเร็จก็จะได้คะแนนทัง้กลุม่ร่วมกนั  

         ข. เพ่ือนท่ีดีมีหน้าท่ีต้องตกัเตือนเพ่ือนให้ท าตามระเบียบวินยั  

     ค. ความรับผิดชอบร่วมกนัจะท าให้สงัคมของเรามีคณุคา่  
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34. วชัระตัง้ใจท าโปสเตอร์น าเสนอผลงานวิจยัเพ่ือร่วมแสดงในงานวิชาการของมหาวิทยาลยั 

ถึงแม้วา่จะไมช่ านาญในการใช้โปรแกรมออกแบบโปสเตอร์ แตก็่ทุม่เทเวลาและใช้ความ

พยายามในการท างานชิน้นีใ้ห้ส าเร็จ โดยไมไ่ด้ขอความช่วยเหลือจากใครเลย ถ้าคณุเป็น

วชัระ คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

    ก. เป็นหน้าท่ีของนกัศกึษาท่ีต้องพยายามท างานให้ส าเร็จด้วยตนเอง  

    ข. ความส าเร็จท่ีสร้างด้วยตนเองเป็นท่ีมาของคณุคา่และความภาคภมูิใจ  

    ค. ผลงานท่ีท าอย่างถกูต้องจะเป็นตวัอย่างท่ีดีและได้รับการช่ืนชมจากอาจารย์  

35. โกสมุรู้วา่ขจรน ารายงานของเพ่ือนห้องเรียนอ่ืนมาเปล่ียนช่ือแล้วสง่อาจารย์ โกสมุจงึแจ้งให้

อาจารย์ทราบ ถ้าคณุเป็นโกสมุ คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

        ก. อาจารย์สอนเสมอไมใ่ห้ท าในสิ่งท่ีผิด  

         ข. การยึดมัน่ในกฎระเบียบเป็นหน้าท่ีท่ีทกุคนควรยึดถือและปฏิบตั ิ 

         ค. อยากให้อาจารย์และเพ่ือนๆช่ืนชมวา่เราท าในสิ่งท่ีถกูต้อง  

36. จนัทร์วาดมีรายงานท่ีต้องสง่อาจารย์ในวนัพรุ่งนี ้แตว่นันีท้ัง้วนัต้องท ากิจกรรมของมหาวิทยาลยั 

โดยเพ่ือนๆในห้องจ้างคนอ่ืนให้ท ารายงานให้ แตจ่นัทร์วาดตัง้ใจจะท ารายงานด้วยตวัเอง ถ้าคณุ

เป็นจนัทร์วาด คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด  

     ก. เราจะสร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคมได้ด้วยการท่ีทกุคนท าในสิ่งท่ีถกูต้อง  

         ข. การท างานให้ส าเร็จได้ด้วยตนเองจะท าให้เพ่ือนๆยอมรับในตวัเรา  

         ค. ต้องสง่งานให้ทนัเวลาจะได้คะแนนจิตพิสยัจากอาจารย์  

37. ลินดาได้รับมอบหมายให้เป็นหวัหน้ากลุ่มน าเสนองานวิจยัในท่ีประชมุวิชาการ จงึขอความ

ร่วมมือให้เพ่ือนท างานอย่างถกูต้องตามระเบียบวิธีการ เพ่ือท่ีผลงานจะเป็นประโยชน์และสร้าง

ช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยั ถ้าคณุเป็นลินดา คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

        ก. อาจารย์จะช่ืนชมนกัศกึษาท่ีท างานวิจยัได้ถกูต้องตามระเบียบวิธีการ  

         ข. ผู้ท างานชนิดใด ควรท างานนัน้อยา่งถกูต้องและจริงจงั  

         ค. ควรท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ จะได้ไมมี่ปัญหาในภายหลงั  
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38. ปรีดาห้ามไมใ่ห้สนธิน าข้อค าถามวิชาท่ีสอบเสร็จแล้วไปบอกเพ่ือนอีกภาควิชาหนึง่ท่ีจะสอบ

ในสปัดาห์หน้า ท าให้สนธิไมพ่อใจและขูว่า่จะท าร้ายถ้ามายุง่เก่ียว ปรีดายืนกรานวา่เร่ืองนีไ้ม่

ถกูต้องและจะไปแจ้งให้อาจารย์ทราบ ถ้าคณุเป็นปรีดา คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

       ก. ถ้าอาจารย์ทราบอาจจะคดิว่าเรามีสว่นรู้เห็นในเร่ืองนีด้้วย  

       ข. ถ้าเราปล่อยให้มีความผิดแบบนีเ้กิดขึน้ได้ ในอนาคตก็อาจท าความผิดร้ายแรงได้   

       ค. ถ้าเรารักษาความถกูต้องได้ ก็จะได้รับการยอมรับจากเพ่ือนๆทกุคน  
 

39. สารภีท ารายงานด้วยการลอกข้อความจากงานวิจยัของคนอ่ืนและไมเ่ขียนอ้างอิงให้ถกูต้อง       

เม่ือสนัตรู้ิจงึเตือนให้สารภีแก้ไขให้ถกูต้องเพ่ือท่ีอนาคตจะได้ไมมี่ปัญหาเร่ืองการคดัลอก

ผลงาน  ถ้าคณุเป็นสนัติ คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

         ก. ถ้าท างานได้ถกูต้อง คนท่ีอา่นผลงานก็จะช่ืนชม  

         ข. เพ่ือนคนอ่ืนๆก็เขียนอ้างอิงในรายงานอยา่งถกูต้อง  

         ค. การไมล่ะเมิดสิทธิของผู้ อ่ืนเป็นความชอบธรรมในสงัคม 
  

40. อรุณาน าข้อมลูจากหนงัสือและงานวิจยัมาท ารายงานโดยใสอ้่างอิงในเนือ้หาและใสบ่รรณนา

นกุรมไว้ครบถ้วน เพราะคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองท่ีต้องท างานให้ดี ถ้าคณุเป็น

อรุณา คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

       ก. เป็นความรับผิดชอบของทกุคนท่ีต้องท ารายงานให้ถกูต้องตามแบบแผน  

         ข. อาจารย์บอกวา่หากอ้างอิงไม่ถกูต้อง ครบถ้วน จะถกูหกัคะแนน  

       ค. การรักษาจรรยาบรรณทางวิชาการจะท าให้งานวิชาการมีคณุคา่ตอ่สงัคม  
 

41. ประภาสบอกวา่การ copy & paste ในการท ารายงานหรือการบ้านสง่อาจารย์เป็นเร่ืองไมผ่ิด

เพราะใครๆก็ท าแบบนี ้แตว่ินยัไมเ่ห็นด้วยจงึอธิบายให้ประภาสเข้าใจถึงวิธีการท่ีถกูต้อง ถ้า

คณุเป็นวินยั คณุจะท าเชน่นัน้เพราะเหตใุด 

        ก. ความส าเร็จจะมีคณุคา่ถ้าทกุคนรู้และท าหน้าท่ีของตนได้อยา่งถกูต้อง  

         ข. ถ้าท าผิดพลาดอาจโดนต าหนิภายหลงัได้  

         ค. ถ้าท าได้อยา่งถกูต้องเราก็จะเป็นท่ียอมรับ  

******************************************************************* 
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การให้คะแนนแบบวัดความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
        

ข้อ ก (คะแนน) ข (คะแนน) ค (คะแนน) 
1 2 1 3 
2 3 1 2 
3 3 2 1 
4 1 2 3 
5 2 3 1 
6 3 2 1 
7 1 2 3 
8 1 3 2 
9 2 1 3 
10 1 2 3 
11 1 2 3 
12 1 3 2 
13 2 3 1 
14 1 3 2 
15 1 3 2 
16 1 2 3 
17 3 1 2 
18 2 1 3 
19 2 1 3 
20 3 1 2 
21 1 3 2 
22 2 1 3 
23 1 2 3 
24 3 1 2 
25 2 1 3 
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ข้อ ก (คะแนน) ข (คะแนน) ค (คะแนน) 
26 2 3 1 
27 1 2 3 
28 3 1 2 
29 1 2 3 
30 3 1 2 
31 2 1 3 
32 1 2 3 
33 1 2 3 
34 2 3 1 
35 2 3 1 
36 3 2 1 
37 1 3 2 
38 1 3 2 
39 1 2 3 
40 2 1 3 
41 3 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

คา่ดชันีความสอดคล้องแบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

1) คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของนิยามและองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษา 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

2) คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษา 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

3) คา่อ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษา 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

4) คา่ดชันีความสอดคล้องของโปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษา 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
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ตาราง 21 คา่ดชันีความสอดคล้องของนิยามและองค์ประกอบความซ่ือตรงทางการศกึษาของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 

นิยาม ความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ (คนท่ี) รวม IOC สรุปผล 

 1 2 3 4 5    

ความซ่ือตรงทางการศกึษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

คา่นิยมทางศีลธรรม         

1. จริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2. หิริโอตปัปะ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

คา่นิยมทางสงัคม         

1. การปฏิบตัิตามระเบียบ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2. การยึดมัน่ในความถกูต้อง 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

3. ความรับผิดชอบ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4. จิตส านึกท่ีดี 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

คณุลกัษณะส่วนบคุคล         

1. การพึง่ตนเอง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2. ความภาคภมูิใจในตนเอง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3. การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4. การไมด่ดูาย 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5. ความกล้า 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6. การส่ือสารท่ีดี 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 22 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี 
 

ข้อท่ี ความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ (คนท่ี) รวม IOC สรุปผล 
 1 2 3 4 5    
1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 0 0 0 2 0.40 ตดัออก 
3 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
8 1 0 -1 1 1 2 0.40 ตดัออก 
9 1 0 0 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
10 1 0 0 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
11 1 0 1 1 0 3 0.60 ใช้ได้ 
12 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
15 1 1 0 -1 1 2 0.40 ตดัออก 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
17 1 1 1 1 -1 3 0.60 ใช้ได้ 
18 1 0 0 0 1 2 0.40 ตดัออก 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
21 1 1 1 1 -1 3 0.60 ใช้ได้ 
22 1 1 -1 1 -1 1 0.20 ตดัออก 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
24 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 22 (ตอ่) 
 

ข้อท่ี ความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ (คนท่ี) รวม IOC สรุปผล 
 1 2 3 4 5    

25 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
26 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
27 1 1 -1 0 1 2 0.40 ตดัออก 
28 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
30 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
31 1 1 1 1 -1 3 0.60 ใช้ได้ 
32 1 0 0 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
33 1 1 -1 1 -1 1 0.20 ตดัออก 
34 1 0 0 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
35 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
36 1 0 -1 1 -1 0 0.00 ตดัออก 
37 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
38 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
39 1 1 -1 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
40 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
41 1 0 0 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
42 1 0 -1 1 -1 0 0.00 ตดัออก 
43 1 0 1 1 0 3 0.60 ใช้ได้ 
44 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
45 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
46 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
47 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
48 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
49 1 0 0 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
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ตาราง 22 (ตอ่) 
 

ข้อท่ี ความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ (คนท่ี) รวม IOC สรุปผล 
 1 2 3 4 5    

50 1 1 -1 0 1 2 0.40 ตดัออก 
51 1 1 0 0 0 2 0.40 ตดัออก 
52 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
53 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
54 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
55 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
56 1 0 0 0 1 2 0.40 ตดัออก 
57 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
58 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
59 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
60 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 23 คา่อ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวดัความซ่ือตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีจ านวน 48 ข้อ 
 

 องค์ประกอบข้อท่ี คา่อ านาจจ าแนก หมายเหต ุ
1. คา่นิยมทางศีลธรรม จริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์   

 1 .386 คดัเลือกไว้ 
 14 .386 คดัเลือกไว้ 
 23 .365 คดัเลือกไว้ 
 41 -.037 ตดัออก 
 หิริโอตปัปะ   
 2 .427 คดัเลือกไว้ 
 15 .423 คดัเลือกไว้ 
 33 .460 คดัเลือกไว้ 
 45 .146 ตดัออก 

2. คา่นิยมทางสงัคม การปฏิบตัิตามระเบียบ   
 3 .191 ตดัออก 
 12 .440 คดัเลือกไว้ 
 22 .542 คดัเลือกไว้ 
 40 .340 คดัเลือกไว้ 
 การยึดมัน่ในความถกูต้อง   
 4 .225 คดัเลือกไว้ 
 8 .305 คดัเลือกไว้ 
 30 .278 คดัเลือกไว้ 
 34 .573 คดัเลือกไว้ 
 ความรับผิดชอบ   
 16 .355 คดัเลือกไว้ 
 38 .288 คดัเลือกไว้ 
 42 .389 คดัเลือกไว้ 
 47 .410 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 23 (ตอ่) 
 

 องค์ประกอบข้อท่ี คา่อ านาจจ าแนก หมายเหต ุ
 จิตส านกึท่ีดี   

 13 .422 คดัเลือกไว้ 
 20 .494 คดัเลือกไว้ 
 24 -.009 ตดัออก 
 48 .287 คดัเลือกไว้ 

3. คณุลกัษณะ การพึง่ตนเอง   
สว่นบคุคล 5 -.025 ตดัออก 

 18 .425 คดัเลือกไว้ 
 32 .368 คดัเลือกไว้ 
 39 .446 คดัเลือกไว้ 
 ความภาคภมูิใจในตนเอง   
 6 .273 คดัเลือกไว้ 
 25 .222 คดัเลือกไว้ 
 29 .494 คดัเลือกไว้ 
 35 .546 คดัเลือกไว้ 
 การหยัง่รู้ถึงผลในอนาคต   
 11 -.136 ตดัออก 
 37 .303 คดัเลือกไว้ 
 43 .273 คดัเลือกไว้ 
 46 .613 คดัเลือกไว้ 
 การไมด่ดูาย   
 7 .290 คดัเลือกไว้ 
 17 .486 คดัเลือกไว้ 
 26 .243 คดัเลือกไว้ 
 31 .185 ตดัออก 
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ตาราง 23 (ตอ่) 
 

 องค์ประกอบข้อท่ี คา่อ านาจจ าแนก หมายเหต ุ
3. คณุลกัษณะ ความกล้า   
สว่นบคุคล 9 .414 คดัเลือกไว้ 
 28 .380 คดัเลือกไว้ 
 36 .246 คดัเลือกไว้ 
 44 .448 คดัเลือกไว้ 
 การส่ือสารท่ีดี   
 10 .242 คดัเลือกไว้ 
 19 .545 คดัเลือกไว้ 
 21 .258 คดัเลือกไว้ 
 27 .500 คดัเลือกไว้ 
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ตาราง 24 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทาง
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 

ครัง้ท่ี  ผลการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ (คนท่ี) คา่ดชันี 
  1 2 3 4 5 IOC 
 ด้านวตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 1 1.00 
1 ด้านเนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี/เทคนิค 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านวตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 1 1.00 
2 ด้านเนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี/เทคนิค 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านวตัถปุระสงค์ 1 0 1 1 1 0.80 
3 ด้านเนือ้หา 1 0 1 1 1 0.80 
 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี/เทคนิค 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านวตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 1 1.00 
4 ด้านเนือ้หา 1 0 1 1 1 0.80 
 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี/เทคนิค 1 0 1 1 1 0.80 
 ด้านวตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 1 1.00 
5 ด้านเนือ้หา 1 0 1 1 1 0.80 
 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี/เทคนิค 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านวตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 1 1.00 
6 ด้านเนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี/เทคนิค 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านวตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 1 1.00 
7 ด้านเนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี/เทคนิค 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านวตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 1 1.00 
8 ด้านเนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี/เทคนิค 1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 24 (ตอ่) 
 

ครัง้ท่ี  ผลการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ (คนท่ี) คา่ดชันี 
  1 2 3 4 5 IOC 
 ด้านวตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 1 1.00 
9 ด้านเนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี/เทคนิค 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านวตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 1 1.00 
10 ด้านเนือ้หา 1 0 1 1 1 0.80 
 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี/เทคนิค 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านวตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 1 1.00 
11 ด้านเนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี/เทคนิค 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านวตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 1 1.00 
12 ด้านเนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี/เทคนิค 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านวตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 1 1.00 
13 ด้านเนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี/เทคนิค 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านวตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 1 1.00 
14 ด้านเนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
 ด้านการเลือกใช้ทฤษฎี/เทคนิค 1 1 1 1 1 1.00 

 
หมายเหตุ : ผู้ วิจัยแก้ไข ปรับปรุง วัตถุประสงค์ เนือ้หา และการเลือกใช้เทคนิค ทฤษฎีการให้       
ค าปรึกษาตา่ง ๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ ส าหรับด้านท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องเป็น 0 
จากนัน้ ผู้ วิจยัให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบผลการแก้ไขอีกครัง้ก่อนด าเนินการ
ทดลองใช้โปรแกรม (Tryout) 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายละเอียดโปรแกรมกลุม่ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศกึษาของ 

นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
(ต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเตมิกรุณาติดตอ่ผู้วิจยัทาง E-mail) 
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โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความซ่ือตรงทางการศึกษา 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ครัง้ท่ี 3 
 
เร่ือง หิริโอตปัปะ (Hiri–Ottappa) 
 
เวลา  1 ชัว่โมง 30 นาที – 2 ชัว่โมง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมสามารถตระหนกัรู้ถึงความละอายและเกรงกลวัตอ่การ
กระท าผิดกฎระเบียบและจริยธรรมอนัดีด้านการศกึษา 
 2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความละอายและ
เกรงกลวัตอ่การกระท าผิดกฎระเบียบและจริยธรรมอนัดีด้านการศกึษาได้อยา่งเหมาะสม 

 

แนวคิด 
 ในการพัฒนาพฤติกรรมด้านความซ่ือสัตย์ทางการศึกษาและการพัฒนาหิริโอตัปปะ 
ผู้วิจยัประยกุต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง (Person-Centered 
Counseling Theory) ด้วยแนวคิดท่ีว่า บุคคลมีทรัพยากรท่ีมีคณุค่าอยู่ในตนเอง และสามารถ
พฒันาความเจริญงอกงามในตนเองได้อย่างแท้จริงเม่ืออยู่ภายใต้บรรยากาศของการยอมรับและ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยการใช้เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) เทคนิคการใช้
ค าถามท่ีมีประสิทธิภาพ (Questioning) และเทคนิคการสรุป (Summarizing) 
 นอกจากนีผู้้ วิจัยยังใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การระดมสมอง 
(Brainstorming) การจินตนาการด้านอารมณ์และเหตผุล (Rational Emotive Imagery: REI) (G. 
Corey, 2012, 379; citing Thompson. 1996:115) การใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) และ
การประเมินตนเองโดยการใช้แบบวิเคราะห์ตนเองด้านหิริโอตปัปะท่ีพฒันาแนวคิดจากแบบวดัหิริ
โอตปัปะของ ธานี กลิ่นเกษร (2537, 103-108) 
 

อุปกรณ์ 
 1. ใบความรู้ท่ี 4 หิริ-โอตปัปะ 
 2. ใบงานท่ี 5 แบบวิเคราะห์ตนเองด้านหิริโอตปัปะ 
 3. ใบงานท่ี 6 สถานการณ์จ าลอง 
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วิธีด าเนินการ 
 

 ขัน้น า 
 1. ผู้วิจยักลา่วทกัทายสมาชิกกลุม่ เพื่อสร้างสมัพนัธภาพและบรรยากาศในกลุ่มฝึกอบรม 
และทบทวนเร่ืองพฤติกรรมด้านความซ่ือสัตย์ทางวิชาการในการฝึกอบรมครัง้ก่อน โดยเน้นถึง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในด้านการศึกษา จากนัน้ผู้ วิจัยอธิบายถึงเร่ืองของการตัดสินใจแสดง
พฤตกิรรมของคนเราวา่สืบเน่ืองมาจากความคิด ความรู้สกึ แล้วจงึแสดงออกเป็นพฤตกิรรม 
  

 ขัน้ด าเนินการ 
 1. ผู้วิจยัอธิบายความหมายของใบความรู้ท่ี 4 คือ การละอายและเกรงกลวัตอ่บาป หรือ 
หิริโอตปัปะ ตามหลกัของเทวธรรม ซึ่งหมายถึงธรรมของเทวดาในโลก ก็คือมนษุย์นัน่เอง เทวธรรม
ประกอบด้วย หิริ คือการละอายตอ่บาป ประกอบด้วยความละอายตอ่การคิดชัว่ พดูชัว่ ท าชัว่ และ 
โอตัปปะ คือ การเกรงกลัวต่อผลหรือภัยของบาปท่ีได้กระท า หมายถึง เกรงภัยของการคิดชั่ว     
พดูชัว่ และท าชัว่วา่จะมาถึงตน แล้วเปิดโอกาสให้สมาชิกซกัถามข้อสงสยัเพิ่มเตมิ  
 2. ผู้วิจยัแบง่ผู้ เข้ารับการอบรมเป็น 2 กลุ่ม โดยให้แตล่ะกลุ่มร่วมกนัระดมความคิดเพ่ือ   
ระบุว่ามีเหตผุลอะไรบ้าง ท่ีท าให้คนเราแสดงพฤติกรรมท่ีดี ท่ีถูกต้อง ท่ีเป็นความซ่ือสตัย์ ซ่ือตรง
ทางการศกึษา  
 3. ผู้ วิจัยให้ตวัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการระดมสมอง เม่ือเสร็จสิน้ผู้ วิจัยแจกแบบ
วิเคราะห์ตนเองด้านหิริโอตปัปะ ใบงานท่ี 5 พฒันาจาก ธานี กลิ่นเกษร (2537: 103-108) เพ่ือให้
สมาชิกได้ตรวจสอบและตระหนกัรู้วา่ตนเองมีหิริโอตปัปะ ท่ีเอือ้ตอ่การแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นความ
ซ่ือสตัย์ทางการศึกษาหรือไม่ จากนัน้ผู้วิจยัเพิ่มเติมถึงสาเหตท่ีุท าให้คนเรามีหิริโอตปัปะในตนเอง
นัน่คือ 1) เกรงจะท าให้วงศ์ตระกลูเสียช่ือเสียง 2) เกิดความอบัอายตอ่ผู้ มีอายอุ่อนกว่า 3) เกรงค า
ติฉินนินทาว่าเป็นคนไม่มีฝีมือในการท าความดี และ 4) กลวัคนดหูมิ่นดแูคลนว่าเราก็มีความรู้
ความสามารถ แต่ไม่สามารถท าความดีได้ ส าหรับเป็นแนวทางในการพฒันาหิริโอตปัปะเพ่ือการ
แสดงออกทางพฤตกิรรมท่ีถกูต้องตอ่ไป 
 4. ผู้ วิจยัให้สมาชิกกลุ่มหลบัตาและจินตนาการถึงวนัท่ีเพ่ือนนกัศึกษาในห้องเรียนไม่มี
ความเกรงกลวัหรือละอายตอ่การกระท าผิดด้านการศึกษา ทกุคนท าพฤติกรรมท่ีเป็นการทจุริตทัง้
ในด้านการเรียน การสอบและการท ารายงาน ถ้าเป็นเช่นนัน้นกัศกึษาจะรู้สึกอย่างไร และตรงกัน
ข้ามถ้าทุกคนมีความละอาย และเกรงกลวัต่อการท าผิดด้านการศึกษา ประพฤติตนในด้านการ
เรียนการสอบอย่างซ่ือสัตย์และตรงไปตรงมา นักศึกษาจะรู้สึกอย่างไร ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการ
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จินตนาการด้านอารมณ์และเหตผุล เพื่อให้สมาชิกกลุม่เข้าใจถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึน้และตระหนกัถึง
ความส าคญัและความจ าเป็นของการมีหิริโอตปัปะทางด้านการศกึษา 
 5. ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเล่าถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึน้จริงจากเหตุการณ์ท่ีไ ด้                
จินตนาการ และในขณะท่ีสมาชิกกลุ่มเล่าถึงความรู้สึกของตนเอง ขอให้สมาชิกกลุ่มคนอ่ืนๆคอย
สงัเกตอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ เล่า และแสดงท่าทางใส่ใจในค าพูดของผู้ เล่า รวมทัง้ยอมรับในวิธี
คดิหรือความรู้สกึของสมาชิกคนอ่ืนท่ีอาจแตกตา่งออกไปจากความคิดความรู้สึกของตนเอง อย่าง
ไมมี่เง่ือนไข 
 6. ผู้วิจยัก าหนดสถานการณ์จ าลอง 3 สถานการณ์ท่ีเป็นความไม่ซ่ือตรงทางการศกึษา     
ตามใบงานท่ี 6 โดยขอให้อาสาสมคัรแสดงบทบาทสมมตุิในแตล่ะสถานการณ์ แล้วให้สมาชิกกลุ่ม
แตล่ะคนแสดงพฤติกรรมตอบโต้ตอ่สถานการณ์นัน้ทัง้รูปแบบของการยอมรับและการปฏิเสธ จน
ครบทกุสถานการณ์ จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มแตล่ะคนบอกถึงความรู้สึกและเหตผุลในการตดัสินใจ
เลือกแสดงพฤตกิรรมเชน่นัน้ 
 7. ผู้ วิจัยร่วมกับสมาชิกกลุ่ม สรุปความรู้สึกและแนวทางปฏิบัติเพ่ือตอบโต้กับ
สถานการณ์ความไมซ่ื่อตรงทางการศกึษา ในใบงานท่ี 6  
 
 ขัน้สรุป 
 1. ผู้ วิจยัให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้สึก และวิธีคิด แบบหิริโอตปัปะ ท่ีน ามาสู่การ
แสดงพฤตกิรรมท่ีเป็นความละอายและเกรงกลวัตอ่การกระท าผิดทางด้านการศกึษา ตลอดจนสิ่งท่ี
คาดว่าสมาชิกกลุ่มจะน าไปใช้ประโยชน์นอกกลุ่มและในชีวิตประจ าวนั จากนัน้ผู้ วิจยักล่าวสรุป
เพิ่มเตมิ  
 2. ผู้ วิจัยเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ซักถาม และนัดหมายวัน เวลา สถานท่ีในการ
ฝึกอบรมครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 
 ผู้วิจัยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่มฝึกอบรม เพ่ือสังเกตการให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรม ได้แก่ การตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็น ความกระตือรือร้นในการ
ระดมสมอง การประเมินตนเองจากแบบวิเคราะห์หิริโอตปัปะ และสงัเกตจากการสรุปเนือ้หาของ
สมาชิกกลุม่ท่ีได้จากการเข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรม  
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หริิ-โอตัปปะ (Hiri-Otappa) 
 หิริโอตปัปะ (Hiri–Ottappa) หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษาในการตระหนกัรู้ และ
แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิดกฎระเบียบหรือจริยธรรมอนัดี
ด้านการศกึษา 
 การละอายและเกรงกลวัต่อบาป หรือ หิริโอตปัปะ ตามหลักของเทวธรรม ซึ่งหมายถึง
ธรรมของเทวดาในโลก ก็คือมนุษย์นั่นเอง เทวธรรมประกอบด้วย หิริ คือการละอายต่อบาป 
ประกอบด้วยความละอายตอ่การคดิชัว่ พดูชัว่ ท าชัว่ และ โอตปัปะ คือ การเกรงกลวัตอ่ผลหรือภยั
ของบาปท่ีได้กระท า หมายถึง เกรงภยัของการคดิชัว่ พดูชัว่ และท าชัว่วา่จะมาถึงตน   
 สาเหตท่ีุท าให้คนเรามีหิริโอตปัปะในตนเองนัน่คือ  
  1) เกรงจะท าให้วงศ์ตระกลูเสียช่ือเสียง  
  2) เกิดความอบัอายตอ่ผู้ มีอายอุอ่นกวา่  
  3) เกรงค าตฉิินนินทาวา่เป็นคนไมมี่ฝีมือในการท าความดี  
  4) กลวัคนดหูมิ่นดแูคลนว่าเราก็มีความรู้ความสามารถ แตไ่มส่ามารถท าความดีได้  
 พจนานกุรมพทุธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรมของท่านพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต)
(2559, น. 65, น. 219) ให้ความหมายของ หิริ และโอตปัปะ ไว้ว่าเป็นหัวข้อหนึ่งของธรรมท่ี
คุ้มครองโลก หมายถึง ธรรมท่ีช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อนและสับสน
วุน่วาย ซึง่ หิริ (Hiri) คือ ความละอายบาป ละอายใจตอ่การท าความชัว่  และ โอตปัปะ (Ottappa) 
คือ ความกลวับาป เกรงกลวัตอ่ความชัว่ ซึง่การมีหิริ และมีโอตปัปะ เป็นหวัข้อหนึ่งในสปัปริุสธรรม 
8 กลา่วคือ เป็นธรรมของสตับรุุษ หรือเป็นคณุสมบตัขิองคนดีนัน่เอง 
 ชยัพร วิชชาวธุ (ชยัพร วิชชาวธุ, 2518, น. 4, อ้างถึงใน ธานี กลิ่นเกษร, 2537, น. 27) 
กล่าวถึงการตดัสินใจลงมือแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ว่า การคิดและการตดัสินใจจะเป็น
หวัใจหลักในการสร้างพฤติกรรมเหล่านัน้ พฤติกรรมภายนอกท่ีเป็นการพูด การกระท าหรือการ
แสดงกิริยาอาการตา่ง ๆ  ท่ีท าให้ผู้ อ่ืนเห็นได้นัน้ แหลง่ก าเนิดจะมาจากพฤติกรรมภายใน คือ จิตใจ 
เป็นสิ่งก าหนด ดงันัน้ถ้าควบคมุใจไว้ได้ พฤติกรรมการแสดงออกตา่ง ๆ ย่อมจะควบคมุได้เช่นกัน 
ดงันัน้การมี มโนสจุริต คือการคิดดี มีวจีสจุริต คือการพดูดี และมีกายสจุริต คือการท าดี นัน่เพราะ
บคุคลมีใจท่ีดี คือใจจะสามารถรักษาควบคมุการแสดงออกตา่ง ๆ ไว้ได้ ดงันัน้การท่ีคนเราจะมีหิริ
โอตปัปะได้ ต้องอาศยัการอบรมเลีย้งด ูสัง่สอนเพ่ือให้รู้จกัจ าแนกความผิด ชอบ ชัว่ ดี รู้จกัเหตขุอง

 
 

ใบความรู้ที่ 4 หริิ-โอตัปปะ 
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การกระท าและผลของการกระท าท่ีมกัจะเรียกกนัว่ากรรม และท่ีส าคญัคือต้องรู้จกัเคารพตนเอง 
เคารพในความถกูต้องจงึจะมีผลตอ่ความละอายและเกรงกลวัถ้าจะต้องท าในสิ่งท่ีไม่ดี หิริโอตปัปะ
จงึเป็นธรรมะหรือคณุลกัษณะท่ีส าคญัของคนเราในการใช้ชีวิตร่วมกนัในสงัคม เพราะคนท่ีขาดหิริ
โอตปัปะย่อมจะถูกชกัจูงไปในทางท่ีผิดได้ง่าย เร่ิมจากความผิดเล็กน้อยเบาบาง ไปสู่ความผิดท่ี
รุนแรงมากขึน้ เน่ืองจากไมมี่จิตส านกึท่ีจะคอยกระตุ้นเตือนให้คิดถึงความเดือดร้อนของผู้ อ่ืนท่ีเป็น
ผลกระทบมาจากการกระท าของตนเอง  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบตัรของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2506 ความวา่ 

 

“หากบุคคลใดมีความรู้สูงแต่ขาดหริิโอตัปปะ คือไม่มีความละอายต่อบาป 
น าความรู้นัน้ไปใช้ในทางมิชอบ กจ็ะท าให้สังคมเดือดร้อน” 
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ใบงานที่ 5 
“แบบวิเคราะห์ตนเองด้านหริิโอตัปปะ” 

 

ค าส่ัง  ให้สมาชิกกลุ่มวงกลมในช่องตัวเลขท่ีตรงกับความคิด ความรู้สึกของตัวเองมากท่ีสุด 
 

ช่ือสมาชิก……………………………………….. 
วนัท่ี……………………………… 

1. ก่อนจะท าอะไร ข้าพเจ้าจะต้องคดิไตร่ตรองเสียก่อน 
 
  น้อย                       มาก 
 

2. ข้าพเจ้ามกัจะคดิถึงความรู้สกึของคนอ่ืน ก่อนท่ีจะพดูและจะท าเสมอ 
 
  น้อย                    มาก 
 

3. ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบตอ่สิ่งท่ีกระท าไปเสมอ 
 
  น้อย                    มาก 
 

4. ข้าพเจ้าจะท าทกุสิ่งท่ีถกูต้อง แม้จะไมมี่ใครเห็นก็ตาม 
 
  น้อย                    มาก 
 

5. ถ้าข้าพเจ้านกึต้องการจะท าอะไร ก็จะลงมือท าทนัทีโดยไมน่กึถึงผลท่ีจะตามมา 
 
  น้อย                    มาก 
 

6. ข้าพเจ้าสามารถควบคมุความรู้สกึนกึคดิของตนเองให้ไปในทางท่ีถกูท่ีควรได้เสมอ 
 
  น้อย                    มาก 
 

7. ก่อนจะท าอะไรทกุครัง้ ข้าพเจ้าจะยดึคต ิ“เอาใจเขา มาใสใ่จเรา” 
 
  น้อย                    มาก 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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1. เม่ือเพ่ือนย่ืนข้อเสนอขอลอก
ข้อสอบปลายภาค 3 วิชา แลกกับ
เงินจ านวน 5,000 บาท 

http://commons.wikimedis.org 

2. อาจารย์ให้งานเยอะท าไม่
ไหว เพ่ือนเลยชวนให้ไปจ้าง
คนอ่ืนท ารายงาน 

pendujatt.me 

www.kisspng.com 

3. Copy บทความท่ีหาได้จาก 
Internet มาใสร่ายงาน      
นิดเดียวไมต้่องอ้างอิงก็ได้ 

ใบงานที่ 6 
สถานการณ์จ าลอง 
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โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความซ่ือตรงทางการศึกษา 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ครัง้ท่ี 6 
 
เร่ือง ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
 

เวลา  1 ชัว่โมง 30 นาที – 2 ชัว่โมง  
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรมตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการศกึษาของตน  
 2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมมีความมุ่งมั่น ตัง้ใจปฏิบตัิหน้าท่ีทางการศึกษาด้วย
ความเอาใจใส่ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตวัแต่
เพียงอยา่งเดียว  
 3. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมมีพฤติกรรมด้านการศึกษาด้วยความเคารพต่อ     
กฎระเบียบทางการศกึษา และยอมรับในผลการกระท าของตน 
  

แนวคิดส าคัญ 
 การพัฒนาความซ่ือตรงทางการศึกษาด้านความรับผิดชอบในครัง้นี  ้เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ผู้ วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality 
Counseling Theory) ของวิลเล่ียม กลาสเซอร์ (G. Corey, 2012, 394-395) ท่ีให้ความส าคญักบั
การแสดงออกในปัจจุบนัมากกว่าเร่ืองราวในอดีต มุ่งเน้นท่ีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาและ
เผชิญกบัความต้องการท่ีมีอยู่จริง ด้วยการสร้างทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพและใช้การควบคมุตนเองใน
สิ่งท่ีต้องการจะกระท า โดยใช้เทคนิค WDEP System ประกอบด้วย W = Wants คือความต้องการ 
D = Doing and Direction คือ แนวทางและการปฏิบตัิ E = Self-Evaluation คือ การประเมิน
ตนเอง และ P = Planning คือ การวางแผน 
 นอกจากนีผู้้ วิจัยยังใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ เทคนิคการประเมิน
ตนเอง (Evaluating) โดยใช้แบบประเมินตนเองด้านการศกึษา พฒันาจาก สเุทพ ธรรมะตระกูล 
(2558, 321-322) เทคนิคการสอน (Teaching) และเทคนิคการเสริมแรงทางบวก 
(Reinforcement) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
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อุปกรณ์ 
 1. ใบความรู้ท่ี 8 ความรับผิดชอบ 
 2. ใบความรู้ท่ี 9 เทคนิคกระบวนการ ระบบ WDEP 
 3. ใบงานท่ี 11 แบบประเมินตนเอง “ความรับผิดชอบทางการศกึษา” 
 4. ใบงานท่ี 12 แบบฟอร์ม WDEP System 
 

วิธีด าเนินการ 
 ขัน้น า 
 1. ผู้ วิจัยกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม และสนทนาประเด็นทั่วไปเพ่ือเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพในกลุ่มฝึกอบรม ทบทวนเนือ้หาของการยึดมั่นในความถูกต้อง  ท่ีได้รับจากการ
ฝึกอบรมในครัง้ก่อน 
 2. ผู้ วิจัยถามถึงสมาชิกกลุ่มในการมองตนเองเร่ืองความรับผิดชอบว่าเป็นอย่างไร 
จากนัน้ให้สมาชิกกลุม่ท าแบบประเมินตนเองด้านความรับผิดชอบทางการศกึษา ตามใบงานท่ี 11 
 3. ผู้วิจยัขอให้สมาชิกกลุ่มสรุปผลการประเมินตนเองของแตล่ะคน และอธิบายว่าเพราะ
อะไรเราถึงให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบแตล่ะเร่ืองในระดบัท่ีมากน้อยตา่งกนั 
 4. ผู้วิจยัสรุปถึงประเดน็ความรับผิดชอบ ว่าในหลายครัง้เราต้องการท่ีจะท าทกุเร่ืองให้ได้
อย่างดี แต่เม่ือมีปัจจัยอ่ืนมาแทรกซ้อนหรือมีเร่ืองราวอ่ืนๆท่ีส าคญักว่าย่อมท าให้มีผลต่อความ
ตัง้ใจนัน้ ดงันัน้ถ้าเราเรียนรู้เทคนิคบางอย่างก็จะช่วยให้เราพฒันาความรับผิดชอบของตนเองให้
เป็นไปตามท่ีต้องการได้ 
 

 ขัน้ด าเนินการ 
 1. ผู้วิจยัอธิบายถึงเร่ืองความรับผิดชอบว่า นอกจากจะต้องมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจแล้ว การ
ก าหนดเป้าหมาย และการวางแผนในการท าสิ่งเหลา่นัน้ ก็เป็นเร่ืองจ าเป็น ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุ่มคิด
วา่แตล่ะคนมีเป้าหมายอะไรบ้างท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา ทัง้เป้าหมายระยะสัน้และระยะยาว และ
อะไรบ้างท่ีเป็นอปุสรรคในการไปให้ถึงเป้าหมายนัน้ แล้วให้สมาชิกกลุม่เลา่ให้ทกุคนฟัง 
 2. ผู้วิจยัแนะน าสมาชิกกลุ่มเก่ียวกบัการน าระบบ WDEP มาประยกุต์ใช้ในการวางแผน
เพ่ือพฒันาความรับผิดชอบของตนเอง เร่ิมจากกล่าวเก่ียวกับพฤติกรรมในปัจจุบนัของสมาชิกท่ี
แสดงให้เห็นถึงความไม่รับผิดชอบต่อการกระท าของตน การปฏิบัติตนในกรณีท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงเกิดขึน้กับชีวิตปกติหรือผิดไปจากแผนการด าเนินชีวิตท่ีก าหนดไว้ การจัดการกับ
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองเม่ือต้องเผชิญกับความทุกข์หรือความผิดหวงัเสียใจ และวิธีการหรือ
แนวทางในการรับมือกบัเร่ืองราวในทางลบหรือโชคร้ายท่ีเข้ามา คนท่ีสามารถรับมือกบัทกุสิ่งและมี
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หน้าท่ีในการตดัสินใจเพ่ือจดัการกบัสถานการณ์ทกุอย่างได้คือตวัเราเอง แล้วให้สมาชิกกลุ่ม 1 คน 
เป็นอาสาสมัครเล่าสถานการณ์ท่ีเป็นความยากล าบากในการรับผิดชอบของตนมา 1 ปัญหา
เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ทดลองหาวิธีการจดัการร่วมกนั จากนัน้ผู้วิจยัสรุปการหาแนวทางหรือวิธีการ
ตา่ง ๆ ท่ีมาจากการเสนอแนะของสมาชิกกลุ่ม และเร่ิมสอนกระบวนการน าระบบ WDEP มาใช้ 
รายละเอียดเอกสารประกอบการฝึกอบรมครัง้ท่ี 6 ดงันี ้
  2.1 W = Wants คือการส ารวจความต้องการและตระหนกัถึงความต้องการท่ี        
แท้จริงของตน เพ่ือให้ได้ประเมินตนเองและพิจารณาถึงพฤติกรรมท่ีต้องการจะให้เกิดขึน้จริง โดย
ใช้ค าถามท่ีสะท้อนความคิด และเป็นการส ารวจความต้องการของสมาชิก โดยถามว่า “เพ่ือให้
สมาชิกกลุม่สามารถรับผิดชอบเร่ืองการเรียนของตนเองได้อยา่งดี สิ่งท่ีสมาชิกต้องท า คืออะไร”  
  2.2 D = Direct and Doing คือการก าหนดทิศทางและตรวจสอบการกระท าใน
ปัจจบุนัท่ีมีอยู่ โดยผู้วิจยัขอให้สมาชิกกลุ่มตรวจสอบเป้าหมายและพฤติกรรมท่ีเป็นปัจจบุนัว่า สิ่ง
ท่ีก าลงัท าอยู่ในขณะนีจ้ะน าไปสู่ความต้องการท่ีก าหนดไว้ของตนหรือไม่  ทัง้นีเ้พ่ือให้สมาชิกได้
ตระหนกัถึงความต้องการท่ีแท้จริงของตนเพ่ือการก าหนดเป้าหมายและเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม  
  2.3 E = Evaluation คือการประเมินพฤตกิรรมท่ีมีอยู ่ผู้วิจยัขอให้สมาชิกกลุ่มมอง
พฤติกรรมของตนเองท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัว่าสิ่งท่ีท าอยู่นัน้เป็นพฤติกรรมท่ีมีความรับผิดชอบหรือไม ่
ถูกหรือผิดอย่างไร และพฤติกรรมนัน้จะน าไปสู่สิ่งท่ีสมาชิกต้องการหรือไม่ หลังจากประเมิน
คณุภาพของพฤติกรรมแล้ว ให้สมาชิกกลุ่มคิดว่าอะไรท่ีเป็นสาเหตุให้ยังไม่ประสบความส าเร็จ 
และสิ่งใดบ้างท่ีจะลงมือท าเพ่ือจะส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลง ทัง้นีเ้พ่ือช่วยให้สมาชิกได้
ประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และมีแรงจงูใจในการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของตน 
  2.4 P = Planning and Action คือการวางแผนลงมือท าและการให้ค าสญัญา ถือ
เป็นหลกัการท่ีส าคญัอย่างหนึ่ง ในการช่วยให้สมาชิกได้วางแผนการเปล่ียนแปลงเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ วิจยัให้สมาชิกกลุ่มระบุ
วิธีการท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมใหม่ท่ีน าไปสู่การมีความรับผิดชอบ
ทางด้านการเรียน ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะเป็นผู้ ก าหนดเป้าหมายและให้ค าสัญญาหรือข้อผูกพันกับ
ตวัเอง ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติตามแผน ซึ่งแผนนัน้จะต้องปฏิบัติได้จริง มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน 
สามารถด าเนินการได้ทนัที และมีความเป็นไปได้สงูท่ีจะประสบความเสร็จ  
 3. ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุ่มระบ ุW D E P ของตนตามแบบฟอร์ม WDEP ใบงานท่ี 12 แล้ว
ให้สมาชิกเลา่ให้กลุม่ฟังวา่ แตล่ะคนมีความตัง้ใจท่ีจะท าอะไรบ้าง เพ่ือให้เห็นถึงความก้าวหน้าใน
การสร้างความรับผิดชอบด้านการเรียนให้เกิดขึน้กบัตนเอง 
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 4. ผู้วิจัยเสริมแรงด้วยการกล่าวช่ืนชม ให้ก าลงัใจให้สมาชิกกลุ่ม และให้สมาชิกกลุ่ม             
เสริมแรงซึ่งกนัและกนั ด้วยการลกุจากท่ีนัง่ทีละคนเพ่ือไปจบัมือหรือสมัผสัอย่างเบามือท่ีไหล่ของ
สมาชิกคนอ่ืนทีละคน พร้อมทัง้กล่าวประโยคท่ีคิดว่าจะท าให้เพ่ือนรู้สึกดี มีความมั่นใจและมี
ก าลงัใจท่ีจะปฏิบตัติามแผนเพื่อให้บรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 5. ผู้วิจยัสรุปเพิ่มเติมว่า “ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง” เป็นสิ่งท่ีดีท่ีส่งเสริมให้เรามุ่งมัน่ตัง้ใจ         
ไปสูอ่นาคตด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้ว ทกุคนไม่สามารถเป็นไปได้ทัง้หมดในทกุสิ่ง
ทกุอยา่งท่ีต้องการ ดงันัน้เราควรท่ีจะเคารพในการกระท าของตนเอง เลือกท าในสิ่งท่ีถกูต้อง ถึงแม้
จะไปไมถ่ึงความฝัน แตเ่ราก็มีความสขุในระหวา่งเส้นทางท่ีเดนิไปได้ 
  

 ขัน้สรุป 
 1. ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปข้อคดิท่ีได้จากการเข้าร่วมฝึกอบรมกลุ่มในครัง้นี ้แล้ว 
และให้สมาชิกกลุม่แตล่ะคนบอกถึงสิ่งท่ีได้รับจากการเข้ากลุ่ม ว่าจะน าไปใช้ในด้านการรับผิดชอบ
ทางการศกึษาและในการใช้ชีวิตประจ าวนัได้อย่างไร 
 2. ผู้ วิจัยเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ  นัดหมายวัน เวลา 
สถานท่ีในการฝึกอบรมครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินผล 
 ผู้วิจัยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่มฝึกอบรม เพ่ือสังเกตการให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรม ได้แก่ การตอบค าถามของสมาชิกกลุ่มเม่ือผู้วิจยัถามค าถาม การแสดง
ความคิดเห็น ความกระตือรือร้น และการท าแบบประเมินตนเอง ตลอดจนสังเกตจากการสรุป
เนือ้หาของสมาชิกกลุม่ท่ีได้จากการเข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรม  
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ความรับผิดชอบ 
 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การประพฤติปฏิบตัิตวัของนกัศกึษาท่ีแสดง
ถึงความมุ่งมั่น ตัง้ใจปฏิบตัิหน้าท่ีด้านการเรียน การสอบ และการท างานท่ีได้รับมอบหมายด้วย
ความเอาใจใส่ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตวัแต่
เพียงอยา่งเดียว เคารพตอ่กฎระเบียบทางการศกึษา และยอมรับในผลการกระท าของตน 
 ความรับผิดชอบ เป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนา
พฤติกรรมของบุคคล อันจะน าไปสู่การประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและสามารถอยู่
ร่วมกบับคุคลอ่ืนในสงัคมได้อย่างปกติสขุ ดงัท่ี Wagnells (1982: 1078) ได้ให้ความหมายของค า
ว่ารับผิดชอบ (responsibility) ไว้ว่า หมายถึงการแสดงออกด้วยการยอมรับในสิ่งท่ีตนเองได้
กระท าลงไป โดยยอมรับทัง้ในด้านดีและด้านท่ีผิดพลาดซึ่งเป็นผลมาจากการกระท าของตน 
รวมทัง้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายของตนได้มีประสิทธิภาพ ด้วยความซ่ือสัตย์ 
ไว้วางใจได้ และปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ โดยปราศจากการบงัคบัหรือการชีน้ า เพราะผู้ ท่ีมี
ความรับผิดชอบจะมีความสามารถในการพฒันาตนเองให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ด้วยการ
ยอมรับและตระหนกัในการกระท าของตนเอง ซึ่งความรับผิดชอบเป็นสิ่งเกือ้หนนุให้บคุคลปฏิบตัิ
หน้าท่ีของตน โดยไมต้่องมีการบงัคบัควบคมุจากบคุคลอ่ืน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบความรู้ที่ 8 ความรับผิดชอบ 
 

ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความรับผิดชอบ 
 1. ท าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ได้อย่างดีท่ีสดุ และอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ 
 2. มีความตัง้ใจปฏิบตังิานนัน้ให้ส าเร็จได้ภายในเวลาท่ีก าหนดโดยปราศจากการควบคมุ 
 3. กล้ายอมรับในสิ่งท่ีเป็นความผิด 
 4. ท าหน้าท่ีอยา่งจริงจงัและขยนัหมัน่เพียร 
 5. ไมล่ะทิง้งานโดยท่ียงัไมส่ าเร็จลลุว่ง 
 6. ไมผ่ลดัวนัประกนัพรุ่งหรือละทิง้ปัญหา 
 7. ไมก่ลา่วโทษผู้ อ่ืนหากงานนัน้ไมป่ระสบความส าเร็จหรือได้รับความเสียหาย 
 8. เป็นผู้ตรงตอ่เวลาในการท างานและการนดัหมาย 
เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศ์ศกัดิ ์(2540, น. 83-95)  
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เทคนิคกระบวนการ ระบบ WDEP 
 การพฒันาความรับผิดชอบ ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ของความซ่ือตรงทางการศกึษา ด้วย
การใช้แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Counseling Theory) โดยน า
เทคนิค WDEP System มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาความรับผิดชอบ ประกอบด้วย  
 1. W = Wants คือการส ารวจความต้องการและตระหนกัถึงความต้องการท่ีแท้จริงของ
ตน รวมถึงการก าหนดเป้าหมายของตนเอง โดยต้องตอบค าถามได้ว่า ต้องการในสิ่งนัน้จริงจงัแค่
ไหน และต้องระบคุวามส าคญัของเป้าหมายนัน้ได้ด้วย 
 2. D = Direct and Doing  คือการก าหนดทิศทางและตรวจสอบการกระท าในปัจจบุนัท่ี
มีอยู่ โดยเน้นให้สมาชิกตรวจสอบเป้าหมายและพฤติกรรมท่ีเป็นปัจจุบนัว่า สิ่งท่ีก าลังท าอยู่ใน
ขณะนีจ้ะน าไปสู่ความต้องการท่ีก าหนดไว้ของตนหรือไม่ ทัง้นีเ้พ่ือให้สมาชิกได้ตระหนกัถึงความ
ต้องการท่ีแท้จริงของตนเพ่ือการก าหนดเป้าหมายและเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 
 3. E = Evaluation คือการประเมินพฤติกรรมท่ีมีอยู่ สมาชิกจะได้ประเมินตนเอง (Self 
Evaluation) ว่าสิ่งท่ีท าอยู่นัน้เป็นพฤติกรรมท่ีมีความรับผิดชอบหรือไม่ ถูกหรือผิดอย่างไร และ
พฤติกรรมนัน้จะน าไปสู่สิ่งท่ีสมาชิกต้องการหรือไม่ เป็นการช่วยให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการ
เปล่ียนแปลงพฤจิกรรมของตนเอง 
 4. P = Planning and Action คือการวางแผนลงมือท าและการให้ค าสญัญา ถือเป็น
หลกัการท่ีส าคญัอย่างหนึ่ง ในการช่วยให้สมาชิกได้วางแผนการเปล่ียนแปลงเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ให้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสมาชิกจะเป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย
และให้ค าสัญญาหรือข้อผูกพันกับตัวเอง ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติตามแผน ซึ่งเน้นในเร่ืองความ
รับผิดชอบตอ่ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบความรู้ที่ 9 เทคนิคกระบวนการ ระบบ WDEP 
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ใบงานที่ 11 
แบบประเมินตนเอง “ความรับผิดชอบทางการศึกษา” 

 

ค าส่ัง  ให้สมาชิกกลุ่มวงกลมในช่องตัวเลขที่ตรงกับพฤตกิรรมของตัวเองมากที่สุด 
 

ช่ือสมาชิก……………………………………….. 
วนัท่ี……………………………… 

1. ทา่นเอาใจใสใ่นการเรียน/สอบอย่างมีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
 
  น้อย           มาก 
 

2. ทา่นซ่ือสตัย์ตอ่หน้าท่ีในการศกึษาโดยไมค่ านงึถึงผลประโยชน์สว่นตวัอยูเ่สมอ 
 
  น้อย           มาก 
 

3. ทา่นมีความละเอียดรอบคอบในการท างานตา่ง ๆ เสมอ 
 
  น้อย           มาก 
 

4. ทา่นยอมรับในผลการกระท าของตน เชน่ ถ้าไมต่ัง้ใจเรียน ก็จะสอบได้คะแนนน้อยเป็นเร่ืองปกติ 
 
  น้อย           มาก 
 

5. ทา่นปรับปรุงหน้าท่ีทางการศกึษาของตนให้ดีขึน้เสมอ เชน่ ท าแบบฝึกหดัให้ดีขึน้ ท ารายงานให้ดีขึน้ 
 
  น้อย             มาก 
 

6. เม่ืออาจารย์ให้งานหรือมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ทา่นจะมุง่มัน่ท างานให้ส าเร็จทกุครัง้ 
 
  น้อย           มาก 
 

7. ทา่นท าหน้าท่ีในการเรียน/การสอบ โดยเคารพตอ่วินยัและกฎระเบียบทางการศกึษาอยูเ่สมอ 
 
  น้อย           มาก 

 ท่ีมา :  สเุทพ ธรรมะตระกลู, 2558: 321-322 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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ใบงานที่ 12 

แบบฟอร์มระบบ WDEP 
 

ช่ือสมาชิก……………………………………….. 
วนัท่ี……………………………… 

 
ค าส่ัง  ให้สมาชิกกลุ่มเขียนข้อความเก่ียวกบัความรับผิดชอบทางการศกึษาของตนเอง ลงในตารางนี ้
 

เป้าหมาย 
Wants (W) 

ทศิทาง/พฤตกิรรม 
Direction and Doing 

(D) 

ประเมินพฤตกิรรมที่
มีอยู่ 

Evaluation (E) 

วางแผนปฏิบัตจิริง 
Planning (P) 
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โปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความซื่อตรงทางการศึกษา 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ครัง้ที่ 11 

 
เร่ือง การไมด่ดูาย (Do something) 
 

เวลา  1 ชัว่โมง 30 นาที – 2 ชัว่โมง 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรมเห็นความส าคญัของการไมด่ดูาย  
 2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เป็นการเพิกเฉยต่อสถานการณ์ 
หรือการกระท าท่ีผิดกฎระเบียบหรือจริยธรรมอันดีด้านการศึกษา ด้วยการตักเตือน ขัดขวาง            
แจ้งผู้ เก่ียวข้อง 
 

แนวคิด 
 ในกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความซ่ือตรงทางการศึกษาในด้านการไม่ดูดาย ผู้ วิจัย
ประยกุต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Counseling Theory) ท่ี
มุ่งเน้นให้ความส าคญักับความรับผิดชอบในสิ่งท่ีเราเลือกลงมือท า ด้วยการสร้างทางเลือกท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ 
โดยการใช้เทคนิคการเปิดเผยตนเอง (Self-Disclosure) และใช้เทคนิคการมองโลกด้านบวก 
(Being Positive) ) 
 นอกจากนีผู้้ วิจัยยังใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้แก่ เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ 
(Active Listening) เทคนิคการสอน (Teaching) และเทคนิคการเสริมแรง (Reinforcement) การ
บนัทกึสญัญา (Contact form) 
 

อุปกรณ์ 
 1. ใบความรู้ท่ี 17 ขา่วทจุริตในสงัคมไทย   
 2. ใบความรู้ท่ี 18 การไมด่ดูาย 
 3. ใบงานท่ี 22 แบบฟอร์มบนัทกึสญัญาการสร้างนิสยัไมด่ดูาย 
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วิธีด าเนินการ 
 

 ขัน้น า 
 1. ผู้วิจยักลา่วทกัทายสมาชิกกลุ่ม เพ่ือเป็นการสร้างสมัพนัธภาพและบรรยากาศในกลุ่ม
ฝึกอบรม พร้อมทัง้ทบทวนเนือ้หาของการหยัง่รู้ถึงผลในอนาคตท่ีได้รับจากการฝึกอบรมในครัง้ก่อน 
จากนัน้ผู้วิจยัเร่ิมต้นด้วยการเล่าเร่ืองราวข่าวการทจุริตในสงัคมไทย (ใบความรู้ท่ี 17) โดยเร่ืองท่ี
น ามาเลา่คือขา่วท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตทัง้ด้านการศกึษาและด้านอ่ืนๆในสงัคม  
 2. ผู้วิจยัถามผู้ เข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรมเก่ียวกบั ความรู้สกึท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ในข่าวว่าสมาชิก
แตล่ะคนรู้สกึอยา่งไรกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 
 3. ผู้วิจัยอธิบายถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ว่ามีมาอย่างยาวนานในสงัคม แต่ ท่ียงัคงมีการ
ทุจริตต่าง ๆ อยู่ถึงทุกวันก็เพราะการนิ่งดูดายจากคนในสังคม ผู้ วิจัยถามสมาชิกกลุ่มทุกคนว่า
เข้าใจถึงความแตกตา่งระหวา่งการนิ่งดดูาย กบั การวางเฉย หรืออเุบกขา ท่ีเป็นหนึ่งในพรหมวิหาร 
4 หรือไม ่และเข้าใจอยา่งไร 
  

 ขัน้ด าเนินการ 
 1. ผู้วิจยัเร่ิมต้นโดยการอธิบายหลกัพรหมวิหาร 4 (ใบความรู้ท่ี 18) ท่ีเป็นหลกัธรรมใน
การด ารงชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืน ประกอบด้วยหลกัปฏิบตัิ 4 ประการ ได้แก่ (พระพรหมคณุาภรณ์, 2559, น. 
124-125)  
 - เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอนัแผ่ไมตรีและคิดท า
ประโยชน์แก่มนษุย์สตัว์ทัว่หน้า หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนได้รับความสขุทัง้ทางกายและทาง
ใจ มีความคิดท่ีจะท าประโยชน์ให้ผู้ อ่ืน เช่น มีความรักใครตอ่เพ่ือนพ้อง ตอ่ผู้ อ่ืน ไม่ต้องการให้เขา
ประสบความทกุข์ ความไมส่บายกายไมส่บายใจ 
 - กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทกุข์ ใฝ่ใจในอนัจะปลดเปลือ้งบ าบดัความทกุข์
ยากเดือดร้อนของปวงสตัว์ หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนพ้นทกุข์ เป็นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ 
เม่ือเห็นผู้ อ่ืนประสบปัญหาหรือมีความเดือดร้อนก็คิดหาทางช่วยเหลือ เช่น เห็นเพ่ือนล าบากก็
หาทางชว่ยเหลือให้พ้นจากความล าบากด้วยวิธีการท่ีถกูต้อง 
 - มทุิตา คือ ความยินดี เม่ือผู้ อ่ืนอยู่ดีมีสขุ มีจิตแจ่มใสผ่องแผ้ว ประกอบด้วยอาการแช่ม
ช่ืนเบกิบานอยู่เสมอ ตอ่สตัว์ทัง้หลายผู้ด ารงในปกติสขุ พลอยยินดีด้วยเม่ือเขาได้ดีมีสขุ เจริญงอก
งามยิ่งขึน้ไป หมายถึง ความยินดีเม่ือมีผู้ อ่ืนได้ดี เม่ือผู้ อ่ืนมีความสขุหรือความเจริญก้าวหน้า โดย
ไม่มีจิตริษยา ไม่มีความโกรธเม่ือเห็นผู้ อ่ืนได้ในสิ่งท่ีดีกว่าตน เช่น เม่ือเพ่ือนสอบได้คะแนนดีเราก็
ยินดีด้วย 
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 - อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อนัจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามท่ีพิจารณาเห็นด้วย
ปัญญา คือมีจิตเรียบตรง เท่ียงธรรมดจุตราชู ไม่เอนเอียงด้วยรักและชงั พิจารณาเห็นกรรมท่ีสตัว์
ทัง้หลายกระท าแล้ว อนัควรได้รับผลดีหรือชัว่ สมควรแก่เหตอุนัตนประกอบ พร้อมท่ีจะวินิจฉัยและ
ปฏิบตัิไปตามธรรม รวมทัง้รู้จกัวางเฉยสงบใจมองดู ในเม่ือไม่มีกิจท่ีควรท า เพราะเขารับผิดชอบ
ตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอนัสมกับความรับผิดชอบของตน 
หมายถึง การรู้จกัวางเฉย การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาแล้วเห็นว่า ใครท าในสิ่งท่ีดีย่อมได้
ผลตอบแทนท่ีดี ใครท าในสิ่งท่ีไม่ดี ย่อมได้รับผลไม่ดีตอบแทน และเม่ือเห็นใครได้รับผลแห่งการ
กระท าในทางท่ีเป็นโทษ เราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ า้เติม เราควรมีความปรารถนาดีในการช่วยเหลือ
ให้ผู้ อ่ืนนพ้นทุกข์ในแนวทางท่ีถูกต้อง เช่น เม่ือรู้ว่าเพ่ือนสอบไม่ผ่านเพราะไม่อ่านหนงัสือและไม่
ตัง้ใจเรียน เราก็จะไมซ่ า้เตมิ 
 ดงันัน้การวางเฉยของอเุบกขาจงึไมไ่ด้หมายถึง การท่ีเราไมท่ าอะไรเลย แตห่มายถึงการท่ี
เราได้กระท าในสิ่งท่ีสมควรแล้วจนสุดความสามารถ ซึ่งเป็นการกระท าไปตามพรหมวิหาร 4 คือ 
เมตตา กรุณา มุทิตา แล้วจึงอุเบกขา เพราะเม่ือท าทุกสิ่งแล้วแต่ยงัไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ หรือ
มองเห็นวา่อาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เราจึงต้องปล่อยวางหรือวางเฉยซึ่งไม่ใช่การนิ่งดดูาย การ
นิ่งดดูายคือการนิ่งเฉยไม่ลงมือกระท าสิ่งใดเพราะไม่ทราบว่าจะท าอย่างไรดี หรือไม่สนใจท่ีจะท า
อะไรเพ่ือเป็นการจดัการกบัสถานการณ์นัน้ๆ 
 2. ผู้ วิจยัขอให้สมาชิกกลุ่มนึกทบทวนว่า เคยมีเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์อะไรท่ีบ่งบอกว่า
เราเคยใช้วิธี “การนิ่งดูดาย” ต่อสถานการณ์ทุจริตทางการศึกษาหรือสถานการณ์ทุจริตใน
มหาวิทยาลยั และขอให้สมาชิกเล่าให้กลุ่มฟังทีละคนว่าในสถานการณ์นัน้สมาชิกปฏิบตัิอย่างไร 
และรู้สกึอยา่งไรท่ีปฏิบตัิเช่นนัน้ และเน้นย า้ให้สมาชิกทกุคนยอมรับความคิดเห็นและการกระท าท่ี
แตกตา่งของสมาชิกคนอ่ืนโดยไมมี่เง่ือนไข 
 3. ผู้วิจยัใช้เทคนิคการมองโลกด้านบวก (Being Positive) เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้
สมาชิกกลุ่มได้มองเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในมุมมองใหม่อย่างสร้างสรรค์ มองเห็นโอกาสในการ
เปล่ียนแปลง และถามสมาชิกกลุ่มอีกครัง้ว่า ในอนาคตถ้าต้องเผชิญกับสถานการณ์นัน้ อีกครัง้ 
สมาชิกจะแสดงพฤติกรรมอะไรท่ีบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นการไม่ดูดายต่อสถานการณ์นัน้ แล้วให้สมาชิก
ร่วมกนัอภิปราย 
 4. ผู้วิจยัแจกแบบฟอร์มบนัทึกสญัญาการสร้างนิสยัไม่ดดูาย (ใบงานท่ี 22) ให้สมาชิก
เขียนสญัญา แล้วน าเสนอตอ่กลุม่ 
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  5. ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุ่มเสริมแรงเพ่ือน ด้วยการให้สมาชิกกลุ่มลกุจากท่ีนัง่ทีละคนเพ่ือ
เดินไปหาสมาชิกคนอ่ืนๆ แล้วสมัผสัแขน หรือไหล่อย่างเบามือ พร้อมทัง้กล่าวให้ก าลงัใจ จากนัน้
ผู้ วิจัยเสริมแรงด้วยการกล่าวช่ืนชมในความตัง้ใจ และพูดให้ก าลังใจเพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมีความ
มัน่ใจในการท่ีจะปฏิบตัติามเป้าหมายท่ีสญัญาไว้ 
 

 ขัน้สรุป 
 1. ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุ่มร่วมกนัสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรม 
 2. ผู้ วิจัยเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ  นัดหมายวัน เวลา 
สถานท่ีในการฝึกอบรมครัง้ตอ่ไป 
 

การประเมินผล 
 ผู้วิจัยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกลุ่มฝึกอบรม เพ่ือสังเกตการให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรม ได้แก่ ความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ การตอบค าถามและการ
แสดงความคดิเห็นในกลุม่ฝึกอบรม ตลอดจนสงัเกตจากการสรุปเนือ้หาของสมาชิกกลุ่มท่ีได้จากการเข้า
ร่วมกลุม่ฝึกอบรม 
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ใบความรู้ที่ 17 ข่าวทจุริตในสังคมไทย 
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การไม่ดูดาย 
 การไม่ดดูาย (Do something) หมายถึง ความสามารถของนกัศกึษาในการแสดงออก
โดยไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ หรือการกระท าท่ีผิดกฎระเบียบหรือจริยธรรมอันดีด้านการศึกษา 
ด้วยการตกัเตือน ขดัขวาง แจ้งผู้ เก่ียวข้อง 
 

พรหมวิหาร 4  
 พรหมวิหาร 4 เป็นหลกัธรรมส าหรับบุคคลทุกคน เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืน 
ประกอบด้วยหลกัปฏิบตั ิ4 ประการ ได้แก่ (พระพรหมคณุาภรณ์. 2559: 124-125)   
 1. เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอนัแผ่ไมตรีและคิดท า
ประโยชน์แก่มนษุย์สตัว์ทัว่หน้า หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนได้รับความสขุทัง้ทางกายและทาง
ใจ มีความคิดท่ีจะท าประโยชน์ให้ผู้ อ่ืน เช่น มีความรักใครตอ่เพ่ือนพ้อง ตอ่ผู้ อ่ืน ไม่ ต้องการให้เขา
ประสบความทกุข์ ความไมส่บายกายไมส่บายใจ 
 2. กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทกุข์ ใฝ่ใจในอนัจะปลดเปลือ้งบ าบดัความทกุข์
ยากเดือดร้อนของปวงสตัว์ หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนพ้นทกุข์ เป็นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ 
เม่ือเห็นผู้ อ่ืนประสบปัญหาหรือมีความเดือดร้อนก็คิดหาทางช่วยเหลือ เช่น เห็นเพ่ือนล าบากก็
หาทางชว่ยเหลือให้พ้นจากความล าบากด้วยวิธีการท่ีถกูต้อง 
 3. มทุิตา คือ ความยินดี เม่ือผู้ อ่ืนอยูดี่มีสขุ มีจิตแจม่ใสผอ่งแผ้ว ประกอบด้วยอาการแช่ม
ช่ืนเบกิบานอยู่เสมอ ตอ่สตัว์ทัง้หลายผู้ด ารงในปกติสขุ พลอยยินดีด้วยเม่ือเขาได้ดีมีสขุ เจริญงอก
งามยิ่งขึน้ไป หมายถึง ความยินดีเม่ือมีผู้ อ่ืนได้ดี เม่ือผู้ อ่ืนมีความสขุหรือความเจริญก้าวหน้า โดย
ไม่มีจิตริษยา ไม่มีความโกรธเม่ือเห็นผู้ อ่ืนได้ในสิ่งท่ีดีกว่าตน เช่น เม่ือเพ่ือนสอบได้คะแนนดีเราก็
ยินดีด้วย 
 4. อเุบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อนัจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามท่ีพิจารณาเห็นด้วย
ปัญญา คือมีจิตเรียบตรง เท่ียงธรรมดจุตราชู ไม่เอนเอียงด้วยรักและชงั พิจารณาเห็นกรรมท่ีสตัว์
ทัง้หลายกระท าแล้ว อนัควรได้รับผลดีหรือชัว่ สมควรแก่เหตอุนัตนประกอบ พร้อมท่ีจะวินิจฉัยและ
ปฏิบตัิไปตามธรรม รวมทัง้รู้จกัวางเฉยสงบใจมองดู ในเม่ือไม่มีกิจท่ีควรท า เพราะเขารับผิดชอบ
ตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอนัสมกับความรับผิดชอบของตน 
หมายถึง การรู้จกัวางเฉย การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาแล้วเห็นว่า ใครท าในสิ่งท่ีดีย่อมได้

 
 

ใบความรู้ที่ 18 การไม่ดูดาย / หลักพรหมวิหาร 4 
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ผลตอบแทนท่ีดี ใครท าในสิ่งท่ีไม่ดี ย่อมได้รับผลไม่ดีตอบแทน และเม่ือเห็นใครได้รับผลแห่งการ
กระท าในทางท่ีเป็นโทษ เราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ า้เติม เราควรมีความปรารถนาดีในการช่วยเหลือ
ให้ผู้ อ่ืนนพ้นทุกข์ในแนวทางท่ีถูกต้อง เช่น เม่ือรู้ว่าเพ่ือนสอบไม่ผ่านเพราะไม่อ่านหนงัสือและไม่
ตัง้ใจเรียน เราก็จะไมซ่ า้เตมิ 
 ดงันัน้การวางเฉยของอเุบกขาจงึไมไ่ด้หมายถึง การท่ีเราไมท่ าอะไรเลย แตห่มายถึงการท่ี
เราได้กระท าในสิ่งท่ีสมควรแล้วจนสุดความสามารถ ซึ่งเป็นการกระท าไปตามพรหมวิหาร 4 คือ 
เมตตา กรุณา มุทิตา แล้วจึงอุเบกขา เพราะเม่ือท าทุกสิ่งแล้วแต่ยั งไม่สามารถแก้ไขอะไรได้      
หรือมองเห็นว่าอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เราจึงต้องปล่อยวางหรือวางเฉยซึ่งไม่ใช่การนิ่งดดูาย  
การน่ิงดดูายคือการน่ิงเฉยไมล่งมือกระท าสิ่งใดเพราะไม่ทราบว่าจะท าอย่างไรดี หรือไม่สนใจท่ีจะ
ท าอะไรเพ่ือเป็นการจดัการกบัสถานการณ์นัน้ๆ 
 
 

“สิ่งเดียวที่ท าให้ความช่ัวร้ายได้รับชัยชนะ น่ันคือการที่คนดีน่ิงดูดาย” 
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แบบฟอร์มบันทกึสัญญาการสร้างนิสัยไม่ดูดาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ถ้าเจอเหตุการณ์ทุจริตทางการศึกษา ฉันจะไม่ดูดายโดย……………………... 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 

ช่ือสมาชิก…………..……….. 
วัน/เวลา…….……..………. 
ลายเซ็น…………………… 
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