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The objectives of this research were to study the effectiveness of individual
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population in this study was fifth grade students who were studying in first semester,
academic year 2018 in Srinakharinwirot University Demonstration School. The students
were in 8 classrooms and the total was 220 (data as of 1 June 2018). The sampling in
this research was 16 students who had self-control scores lower than 65th percentile.
Then, the researcher divided them into 2 groups equally; 8 members in experimental
group and another 8 members in control group. The experimental group received the
individual behavioral counseling program to enhance self-control skills while the control
group did not receive the individual behavioral counseling program. The research
instruments included the following: 1) self-control questionnaire 2) the individual
behavioral counseling program to enhance self-control skills. The researcher used Nonparametric Statistic for data analyzing. The research revealed that 1) In the post-test
period, the experimental group students had self-control scores higher than the control
group students with statistical significance level .01. 2) The self-control scores in the
experimental group after joining the program was significantly higher than before joining
the program at .01 level of statistical significance
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
การเปลี่ยนแปลงของบริ บทเศรษฐกิ จและสังคมโลก อันเนื่องมาจากการปฏิวัติดิจิทัล
(Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อตุ สาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution)
การด าเนิ น งานเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายการพัฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ 2573
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ ให้ สตั ยาบัน รวมทัง้
ผลกระทบของการเป็ นประชาคมอาเซียน และความต้ องการกาลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21
ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรที่ส่งผลให้
ประเทศเข้ าสูส่ งั คมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ ปานกลาง
ทัศนคติความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแส
โลกาภิวตั น์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่สง่ ผลให้ ทรัพยากรธรรมชาติถกู ทาลายและเสื่อม
โทรมอย่างรวดเร็ว รวมทังระบบการศึ
้
กษาที่ยงั มีปัญหาหลายประการ นับตังแต่
้ ปัญหาคุณภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย ปั ญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบ
การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้ านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริ หารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่ยงั ไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล ้าในด้ านโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทัง้ ปั ญหาด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และการขาดความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริ ต และการมีจิตสาธารณะของคนไทย
ส่วนใหญ่สง่ ผลกระทบต่อระบบการศึกษาทังสิ
้ ้น (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579)
การที่จ ะแก้ ไ ขของปั ญ หาต่างๆ ในระบบการศึกษาได้ นนั ้ จะต้ องยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การเรี ยนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริ การสาธารณสุขให้ ทวั่ ถึงในทุก
พื ้นที่ พร้ อมทังต้
้ องส่งเสริ มบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้ างคนดี มีวินยั มีคา่ นิยม
ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อยกระดับการศึกษาของคนไทยให้ เป็ นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังที่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ วางหลักการไว้ ว่า ยึด “คน
เป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้ างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทยพัฒนาคนให้ มี
ความเป็ นคนที่สมบูรณ์มีวินยั ใฝ่ ร้ ู มีความรู้ มีทกั ษะ มีความคิดสร้ างสรรค์ มีทศั นคติที่ดีรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ รวมถึงการสร้ างคนให้ ใช้ ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้ อมอย่างเกือ้ กูล อนุรักษ์
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ฟื น้ ฟู ใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564))
หากจะมองถึงความก้ าวหน้ าของประเทศชาติในอนาคต สิ่ง สาคัญที่ ต้องบอกว่าเป็ น
"หัวใจ" ของการพัฒนาคือ การสร้ างเด็กหรื อเยาวชนของชาติ นอกจากจะอบรมสั่งสอนความรู้
วิทยาการด้ านต่างๆ แล้ ว สิ่งที่สาคัญไม่ต่างกันคือ การอบรมบ่มนิสัยในเรื่ องของคุณธรรม และ
จริยธรรม ซึง่ ในปัจจุบนั วิทยาการความก้ าวหน้ าของสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทังทางด้
้
าน
การสื่อสาร และเทคโนโลยีตา่ ง ๆ (กรมสุขภาพจิต, 2546) ก่อให้ เกิดผลกระทบกับเด็กเป็ นอย่าง
มาก โดยแสดงออกทางพฤติกรรมที่เห็นได้ ชดั แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือ 1) ปั ญหาด้ านพฤติกรรม
เช่น ชอบโกหก ลักขโมย เกียจคร้ าน 2) ปั ญหาด้ านอารมณ์ เช่น ความเครี ยด ขี ้เหงา ซึมเศร้ าวิตก
กังวล ขาดความมัน่ ใจในตนเอง และ 3) ปั ญหาด้ านการปรับตัว เช่นการคบเพื่อน การสร้ าง
มิตรภาพที่ดีกบั ผู้อื่น เป็ นต้ น (กรมสุขภาพจิต, 2548 อ้ างถึงใน อดุล นาคะโร, 2551) ซึ่งจะเห็นได้
ว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นสาเหตุมาจากการที่เด็กขาดความยังคิ
้ ด และไม่ร้ ูจกั การควบคุมตนเอง ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Terrie Moffitt ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมเด็กเล็กวัย 3 - 10 ปี ในนิวซีแลนด์
จานวน 1 พันคนเป็ นเวลาต่อเนื่องหลายสิบปี โดยเน้ นการศึกษาเรื่ องการควบคุมตนเองโดยเฉพาะ
ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเด็กเหล่านันเติ
้ บโตเป็ นผู้ใหญ่วยั 30 กว่าปี เด็กที่มีปัญหาในการควบคุม
ตนเองจะมีปัญหาด้ านสุขภาพ ด้ านการเงิน และประวัติอาชญากรรม มากกว่าเด็กที่ควบคุมตนเอง
ได้ ดี ดังนันหากเด็
้
กรู้จกั การควบคุมตนเอง (Self-control) หรื อการที่บคุ คลสามารถทาในสิ่งที่เชื่อว่า
ควรทาและหยุดยังจากสิ
้
่งที่เชื่อว่าไม่ควรทา (Sappington, 1989 อ้ างถึงใน กานดา พู่พฒ
ุ , 2548)
และได้ รับการปลูกฝังสิ่งที่ดี ก็จะสามารถควบคุมตนเอง ให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ การไตร่ตรองถึง
ทางเลือก และมีสติร้ ู ว่า ทุกขณะตนเองกาลังทาอะไรอยู่ และพิจารณาถึงผลได้ ผลเสียก่อนการ
กระทาบางอย่าง (ทัศไนยวรรณ จินตสุธานนท์, 2546)
การควบคุม ตนเอง เป็ น กระบวนการควบคุม สิ่ ง เร้ าเพื่ อ ให้ บุค คลแสดงพฤติ ก รรมที่
เหมาะสมโดยการเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้ าที่เคยกระตุ้นให้ บคุ คลเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และเป็ น
การควบคุมผลกรรมหลังจากที่บคุ คลได้ แสดงพฤติกรรมเป้าหมายแล้ วโดยตนเองเป็ นผู้วางเงื่อนไข
ผลกรรมและให้ ผลกรรมนันแก่
้ ตนเอง (Wilson; & Daniel. 1980:50) ตัวแปรดังกล่าวได้ รับความ
สนใจจากนักการศึกษาในการพัฒนานักเรี ยนอย่างกว้ างขวาง ดังเช่น ผลการวิจยั ของ มูราเวน และ
บอมไอสเตอร์ (Muraven; & Baumeister. 2000: 1-2) กล่าวอย่างชัดเจนในงานวิจยั ว่า คนที่มี
ความสามารถในการควบคุมตนเองสูง จะสนใจสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวอย่างมีนยั สาคัญ มีลกั ษณะ
นิสยั ของการเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ที่ดี จะเป็ นคนที่สามารถพัฒนาตนเองให้ เป็ นคนที่มีศกั ยภาพได้
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นอกจากนี ้การควบคุมตนเองยังเป็ นดัชนีวดั ความเก่งกับคนไม่เก่งอย่างแม่นยา แนวคิดนี ้ชี ้ให้ เห็น
ว่า คุณลักษณะของการควบคุมตนเองเป็ นสิ่งสาคัญ และเป็ นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิ ภาพ หรื อ
ศัก ยภาพของบุค คลได้ ค่อ นข้ า งแม่น ย า หากนักเรี ย นซึ่ง เป็ น วัย ที่ ก าลัง ศึก ษาหาความรู้ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีคณ
ุ ลักษณะในการควบคุมตนเองสูง จะทาให้ ศกั ยภาพ
ในการศึกษาหาความรู้เป็ นไปได้ อย่ างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับมงคลรัตน์ สิมพา (2547: 70-81) ได้
ท าการศึก ษาเรื่ อ งผลของการเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ กับ การควบคุม ตนเอง ในกลุ่ม นัก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง พบว่า การจัดการเรี ยนด้ วยกิจกรรมที่สร้ างขึ ้น ที่ม่งุ เน้ น
เสริมสร้ างความสามารถในการควบคุมตนเอง ทาให้ นกั เรี ยนมีพฤติกรรมในการตังใจเรี
้ ยนเพิ่มมาก
ขึ ้น มีความมุง่ มัน่ ที่จะศึกษาเล่าเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลัง
การทดลองเพิ่ ม ขึน้ จากก่ อ นการทดลองอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 สรุ ป ได้ ว่ า
ความสามารถในการควบคุมตนเองส่งผลให้ นกั เรี ยนมีความสามารถในการเรี ยนเพิ่มมากขึ ้น และ
ในงานวิจยั ของทาเน่ บอมไอสเตอร์ และบูน (Tangney; Baumeister; & Boone. 2004: 271-324)
พบว่า คนที่มีการควบคุมตนเองสูงมีความสัมพันธ์กับการมีเกรดเฉลี่ยที่สงู กว่าคนที่มีการควบคุม
ตนเองต่า และคนที่มีการควบคุม ตนเองสูงก็สามารถที่จะปรับตัวให้ เข้ ากับผู้อื่นได้ ดีกว่าคนที่มีการ
ควบคุมตนเองต่า คนที่มีการควบคุมตนเองสูงจะมีทกั ษะในการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ดีกว่าคนที่ มีการควบคุมตนเองต่า และคนที่ มี การควบคุม ตนเองสูง จะเห็นคุณค่าในตนเองสูง
มากกว่าคนที่มีการควบคุมตนเองต่า คุณลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นในสภาพสังคม ทังใน
้
ปั จจุบนั และในอนาคต เพราะในอนาคตจะมีการต่อสู้แก่งแย่ง มีความขัดแย้ งสับสนวุ่นวายใน
สังคมยิ่งขึ ้น ซึ่งเป็ นสิ่งที่ทกุ ฝ่ ายต้ องร่วมกันส่งเสริ ม ทังสถาบั
้
นครอบครัวและโรงเรี ยน เพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้ เป็ นคนมีเหตุผล รู้จกั คิดไตร่ตรองถึงสิ่งที่ควรกระทา หรื อควรหลีกเลี่ยง มีสติยงั ้
คิด รู้จกั กาหนดเป้าหมาย และการวางแผนการดาเนินงาน ซึ่งจะเป็ นการส่งเสริ มให้ เด็กพัฒนาการ
ควบคุมตนเองได้ อย่างเต็มความสามารถ
วิธีการที่จะช่วยพัฒนาเด็กให้ มีการควบคุมตนเองได้ ดีวิธีหนึง่ คือ การให้ คาปรึกษา ซึ่งเป็ น
กระบวนการที่จะช่วยให้ เด็กได้ สารวจตนเอง พบข้ อบกพร่องของตนเอง และเรี ยนรู้ที่จะแก้ ปัญหา
ด้ วยตนเอง โดยนาเอาความคิดหรื อประสบการณ์ ที่ได้ รับไปปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งการให้
คาปรึกษาสามารถทาได้ ในลักษณะเป็ นรายบุคคลและเป็ นรายกลุ่ม ในการศึกษาครัง้ นี ผ้ ้ วู ิจยั ได้ ใช้
การให้ คาปรึ กษารายบุคคล ซึ่งเป็ นการให้ คาปรึ กษาที่ผ้ ูให้ คาปรึ กษาให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ูรับ
คาปรึ กษา โดยการให้ การปรึ กษาเป็ นการส่วนตัวแก่บุคคลเฉพาะรายในแต่ละครัง้ เพื่อให้ เขา
สามารถเข้ าใจตนเองและสิ่งแวดล้ อมได้ ดีขึน้ สามารถเผชิญปั ญหาที่กาลังประสบอยู่ ได้ และมี
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ทักษะในการแก้ ปัญหาได้ เองอย่างเหมาะสม สามารถวางโครงการชีวิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ อย่างเต็มขีดความสามารถ (เจียรนัย ทรงชัยกุล. 2554 :
407) และกระบวนการให้ คาปรึกษาย่อมขึ ้นอยู่กบั ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา ซึ่งมีอยู่หลายทฤษฎี ทุ ก
ทฤษฎีมีความเชื่อที่แตกต่างกันไป ทาให้ วิธีการและเทคนิคที่จะนามาใช้ แตกต่างกัน ทฤษฎีในการ
ให้ คาปรึ กษาเป็ นรู ปแบบที่จะทาให้ เกิดการวางแผนในการปฏิบตั ิ ผู้ให้ คาปรึ กษามีความต้ องการ
รูปแบบเพราะจะช่วยให้ สามารถแยกแยะพฤติกรรมของพฤติกรรมมนุษย์ได้ ว่า พฤติกรรมอะไรไม่มี
เหตุผลหรื อพฤติกรรมใดที่ปกติ พฤติกรรมใดที่ผิดปกติ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษารายบุคคลมีหลาย
ทฤษฎี จากการศึกษาทฤษฎี ต่างๆ ของการให้ คาปรึ กษา ผู้วิจัยมีความเชื่อว่า การให้ คาปรึ กษา
แบบพฤติกรรมนิยมนันยึ
้ ดหลักว่า บุคคลเกิดมาไม่มีสิ่งที่ดีและเลว พฤติกรรมของบุคคลเกิดจาก
การเรี ยนรู้ ดังที่ (วัชรี ทรัพย์มี , 2533, น. 155) ได้ กล่าวว่าผู้ให้ คาปรึ กษาต้ องเน้ นการสร้ าง
ประสบการณ์ ให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาเกิ ดการเรี ยนรู้ หรื อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่
ต้ องการ ซึ่งจะต้ องเข้ าใจที่มาของพฤติกรรมและใช้ หลักเรี ยนรู้เป็ นวิธีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคล บุคคลสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ แม้ อยู่ภายใต้ อิท ธิพลของสิ่งแวดล้ อมก็
ตาม ซึง่ เป็ นวิธีชว่ ยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ ้น
จากหลักการดัง กล่า วผู้วิจัย ได้ น ามาใช้ เ ป็ น แนวทางในการให้ ค าปรึ กษาตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการควบคุมตนเองที่เป็ นปั ญหาของนักเรี ยน ซึ่งเทคนิค
หรื อกระบวนการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมนัน้ อยู่บนพื น้ ฐานของทฤษฎี การเรี ยนรู้ แบบ
คลาสสิคของวัตสัน การเรี ยนรู้ แบบแสดงการกระทาของสกินเนอร์ การเรี ยนรู้ จากการสังเกตตัว
แบบของแบนดูรา แต่ปั จ จุบันแนวคิด ในการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมตามแนวคิดการให้
คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมมีความหมายกว้ างกว่าเดิม แนวคิดในการให้ คาปรึกษาจึงมีหลาย
เทคนิค เพื่อให้ เลือกใช้ ตามความเหมาะสมและเทคนิคที่เลือกใช้ นนั ้ ต้ องเป็ นเทคนิคในทางบวก
ดังที่ เจียรนัย ทรงชัยกุล (2533: 778 - 785) กล่าวถึงเทคนิคที่ใช้ ในการให้ คาปรึ กษาแบบ
พฤติกรรมนิยมว่ามีหลายวิธีแต่ที่นิยมใช้ ในสถานศึกษามีอยู่ 4 รูปแบบ คือ 1) เทคนิคการเสริ มแรง
(Reinforcement Technique) ได้ อาศัยแนวความคิดจากทฤษฎี การเรี ยนรู้ ที่ว่าพฤติกรรมใดที่
บุคคลทาแล้ วส่งผลให้ เขาได้ รับความพึงพอใจ บุคคลมีแนวโน้ มที่จะกระทาพฤติกรรมนัน้ ซา้ อีก
ด้ วยเหตุนี ้การให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมจึงนาเทคนิคการเสริ มแรงมาใช้ เพื่อช่วยส่งเสริ มให้
ผู้รับคาปรึกษามีกาลังใจและมีความมัน่ ใจเพิ่มมากขึ ้นที่จะกระทาพฤติกรรมซ ้าอีก ทังนี
้ ้โดยการให้
การเสริ ม แรงทางบวก (Positive Reinforcement) แก่ผ้ ูรับคาปรึ กษาในทันที และเร็ วที่สุดเมื่ อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิดขึ ้น 2) เทคนิคการฝึ กพฤติกรรมกล้ าแสดงออก (Assertive Training)

5
คือ การฝึ กพฤติกรรมการกล้ าแสดงออกเป็ นการฝึ กทักษะทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งบุคคลทุกช่วง
วัยควรได้ รับรู้เพราะจะช่วยให้ เกิดปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นได้ ราบรื่ น เทคนิค 6 ประการซึ่งผู้ให้ คาปรึกษา
โดยทั่วไปนิยมนามาใช้ ในการฝึ กพฤติกรรมการแสดงออกให้ แก่ผ้ ูรับคาปรึ กษา ได้ แก่ การสอน
(Instruction) การให้ ข้ อมู ล ย้ อนกลั บ (Feedback) การมี ตั ว แบบ (Modeling) การฝึ กซ้ อม
พฤติกรรม (Behavior Rehearsal) การใช้ แรงเสริ มทางสังคม (Social Reinforcement) และการ
ฝึ กฝนเป็ นการบ้ าน (Homework Assignment) เป็ นต้ น 3) เทคนิคการเรี ยนรู้จากการมีตวั แบบ
(Modeling Technique) การให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้จากกการมีตวั
แบบมีพื ้นฐานสาคัญมาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura.1977: 15) 4)
เทคนิ ค การขจัด ความรู้ สึ ก ความวิ ต กกัง วลอย่า งเป็ น ระบบ (Systematic Desensitization
Technique) มีพื ้นฐานมาจากหลักการเรี ยนรู้เงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classic Conditioning) เป็ น
การช่วยขจัดความกลัวและความวิตกกังวลของผู้รับคาปรึกษาต่อสถานการณ์บางลักษณะหรื อต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึง่ หรื อต่อบุคคลบางบุคคล เทคนิคนี ้สามารถนาไปใช้ ช่วยเหลือผู้รับคาปรึกษาที่มีปัญหา
ในการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับความหวาดกลัว เทคนิคการขจัดความรู้ สึกหวาดวิตกอย่าง
เป็ นระบบ จากเทคนิคดังกล่าวข้ างต้ นจะช่วยให้ นกั เรี ยนลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ และ
เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตอ่ ไป สอดคล้ องกับงานวิจยั ของณิชกานต์ โถวรุ่งเรื อง (2538: 64) ได้
ทาวิจัยเรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลของการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมเพื่อลดพฤติกรรมการพูดที่ไม่เหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยน
หนองพลับวิทยา อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการให้
คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี พฤติกรรมนิยมมีพฤติกรรมการพูดที่ไม่เหมาะสมลดลงมากกว่า
นักเรี ยนที่ได้ รับการให้ คาปรึกษาแบบรายบุคคลตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าการ
ให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมว่าเป็ นสิ่งสาคัญมากเพราะจะให้ ทิศทางในการช่วยเหลือ และเป็ น
แนวทางในการเลือกใช้ เทคนิควิธีในการให้ คาปรึ กษา ซึ่งเป้าหมายโดยทัว่ ไปของการให้ คาปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยมจะกาหนดขึน้ เพื่อสร้ างสภาพการเรี ยนรู้ ใหม่ สาหรับช่วยปรั บเปลี่ยนแก้ ไ ข
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้รับคาปรึกษา ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เรี ยนรู้พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ซึง่ นาไปสูก่ ารแก้ ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
จากสภาพปั ญหาที่ได้ นาเสนอนัน้ จึงได้ พฒ
ั นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษาเพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการควบคุมตนเองของนักเรี ยน เนื่องจากการให้ คาปรึกษารายบุคคลเป็ นกระบวนการหนึ่งที่
จะช่วยพัฒนาคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ ส่งเสริ มพัฒนาการทางด้ านอารมณ์ การได้ มีส่วนร่วม
และลงมือกระทากิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง มีสว่ นร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทางาน
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ร่วมกัน จะทาให้ เข้ าใจตนเองสามารถประเมินปรับปรุงบุคลิกภาพและพฤติกรรม ตลอดจนสร้ าง
เสริมแนวคิดและค่านิยมของตนเองให้ เหมาะสม สามารถแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นและสามารถ
ประสบความสาเร็จได้ เมื่อเขาเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ในอนาคต
คาถามการวิจัย
โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมสามารถเสริ มสร้ างทักษะการ
ควบคุมตนเองของนักเรี ยนได้ หรื อไม่
ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมที่มีต่อทักษะ
การควบคุมตนเองของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
ความสาคัญของการวิจัย
ความสาคัญทางทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม ไม่ได้ เกิดจากนักทฤษฎีคน
ใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว โดยเริ่ มต้ นด้ วยทฤษฎีการเรี ยนรู้ (Learning Theory) ที่ร้ ูจกั กันในชื่อว่า
การเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning) ของพาฟลอฟ (Ivan P. Pavlov) ต่อมาวัตสัน
(John B. Watson) ได้ ริเริ่ มคาว่า แนวคิดเรื่ องพฤติกรรมบาบัด (Behavior Therapy) และการให้
คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavior Counseling) และในช่วงเวลานันมี
้ ผ้ ศู กึ ษาเทคนิคต่างๆ
มาแก้ ไขปั ญหาพฤติกรรมต่างๆ เช่น โจเซฟ โวลเป้ (Joseph Wolpe) ได้ พฒ
ั นาเทคนิคสาหรับการ
แก้ ไขปั ญหาความกลัว (Fear) และความวิตกกังวล (Anxiety) โดยใช้ ชื่อเทคนิคนี ้ว่า การลดความ
วิตกกังวลอย่างเป็ นระบบ (Systemetic Desensitization) สกินเนอร์ (B.F. Skinner) ได้ พฒ
ั นา
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ขึน้ มาใหม่ที่ มี ชื่ อ ว่า ทฤษฎี ก ารวางเงื่ อ นไขแบบแสดงการกระท า (Operant
Conditioning) และแบนดูรา (Bandura) ได้ เสนอเทคนิคการช่วยเหลือผู้รับบริ การให้ มีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้วยหลักการเรี ยนรู้ ทางสังคม (Social Learning) บางทีเรี ยกว่าการเรี ยนรู้ จากการ
สังเกต (Observational Learning) หรื อการเรี ยนรู้จากตัวแบบ (Modeling) และครัมโบล์ท (John
Krumboltz) เป็ นผู้มี บทบาทในการเผยแพร่ วิ ธี ก ารการให้ ค าปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิ ยมอย่า ง
กว้ างขวางและเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่หลาย ดังนัน้ ควรศึกษาทฤษฎีการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบ
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พฤติกรรมให้ ล ะเอี ยดก่อนนาไปใช้ จ ริ ง เพื่ อที่ จ ะนาไปประยุกต์ ใช้ ในการเสริ ม สร้ างทักษะการ
ควบคุมตนเองกับกลุม่ ตัวอย่างต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
ความสาคัญทางปฏิบตั ิ
บุคลากรทางด้ านการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ ครู แนะแนว รวมถึงผู้ปกครอง และผู้ที่
เกี่ยวข้ องอื่นๆ สามารถนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรรมนิยมไปปรับใช้ กับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 หรื อกลุ่มนักเรี ยนในวัยใกล้ เคียงได้ เพื่อให้ นักเรี ยนมีทักษะการ
ควบคุมตนเองในการใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างปกติสขุ ต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนที่ กาลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปี ที่ 5 ภาคการเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม) จานวน 8 ห้ องเรี ยน เป็ นนักเรี ยนทังสิ
้ ้น 220 คน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2561)
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
5 ภาคการเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม) ซึ่ง กลุ่ม ตัวอย่างได้ ม าจากการทาแบบวัดการควบคุม ตนเองแบบสถานการณ์
ปรับปรุงและพัฒนาจากแบบวัดของโรเซนบัม (Rosenbaum. 1980) ที่มีทกั ษะการควบคุมตนเอง
ต่าตังแต่
้ เปอร์ เซนไทล์ที่ 65 ลงมา จานวน 16 คน นาแบบวัดมาตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่
กาหนด (หทัยชนก พันพงค์. 2555: 78) จากนันเรี
้ ยงลาดับจากคะแนนน้ อยไปหาคะแนนมาก และ
สุม่ กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ วิธีการจับคูน่ กั เรี ยน (Group Matching) (การวิจยั กึ่งทดลอง. 2552, อ้ างถึง
ในอรพินทร์ ชูชม, วารสารพฤติกรรมศาสตร์ , 15(1) น.4) จะได้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ละ 8 คนโดยที่กลุ่มทดลองจะได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อ
เสริมสร้ างทักษะการควบคุมตนเอง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคล
แบบพฤติกรรมนิยม
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
1. ตัวแปรอิสระ คือ การให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ ทักษะการควบคุมตนเอง
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นิยามศัพท์ เชิงปฎิบัตกิ าร
การให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคลระหว่างผู้ให้ คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษา หรื อนักเรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วย
ให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาได้ ร้ ู จักตนเอง ยอมรับตนเอง ทราบแนวทางในการปรับปรุ งหรื อแก้ ไขเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมการควบคุม ตนเองของนัก เรี ย น โดยใช้ เ ทคนิ ค ต่า งๆ ได้ แ ก่ เทคนิ ค การเสริ ม แรง
(Reinforcement Technique) เทคนิคการฝึ กพฤติกรรมกล้ าแสดงออก (Assertive Training) การ
สอน (Instruction) การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback) การมีตวั แบบ (Modeling) การฝึ กซ้ อม
พฤติกรรม (Behavior Rehearsal) การใช้ แรงเสริ มทางสังคม (Social Reinforcement) การฝึ กฝน
เป็ น การบ้ า น (Homework Assignment) เทคนิ ค การเรี ย นรู้ จากการมี ตัว แบบ (Modeling
Technique) และเทคนิ ค การขจั ด ความรู้ สึ ก ความวิ ต กกั ง วลอย่ า งเป็ นระบบ (Systematic
Desensitization Technique) ซึง่ มีลาดับขันตอนของการให้
้
คาปรึกษา ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นของการให้ คาปรึกษา เป็ นขันสร้
้ างสัมพันธภาพและบรรยากาศใน
การให้ คาปรึ กษาระหว่างผู้ให้ คาปรึ กษากับนักเรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความรู้ สึกอบอุ่นใจ สบาย
ใจ ปลอดภัย ไว้ ว างใจ และเป็ น กัน เองกับ ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษา พร้ อมที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
เสริ มสร้ างทักษะการควบคุมตนเองของนัก เรี ยน จากนันผู
้ ้ ให้ คาปรึกษาชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการ
ให้ คาปรึ กษา ตลอดจนบทบาทและหน้ าที่ของนักเรี ยนในการให้ คาปรึ กษาแบบรายบุคคลตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา ผู้ให้ คาปรึกษาดาเนินการให้ คาปรึกษาตามลาดับ
ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
2.1 ผู้ให้ คาปรึกษาใช้ เทคนิคทัว่ ไปในการให้ คาปรึ กษา ได้ แก่ การฟั ง การใช้ คาถาม
ปลายเปิ ดและปลายปิ ด การสะท้ อนความรู้ สึก การตีความ การเงี ยบ การทวนซ า้ และการให้
กาลังใจ เพื่อให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อปั ญหาของตัวเอง แล้ วพร้ อมที่จะแก้ ไขให้ ปัญหา
พฤติกรรมนันลดลง
้
2.2 เมื่อทราบว่าพฤติกรรมใดเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นปัญหาแล้ ว ผู้ให้ คาปรึกษาและผู้รับ
ค าปรึ ก ษาต้ อ งร่ ว มกัน ตัง้ เป้า หมายในการแก้ ไขพฤติ ก รรม เนื่ อ งจากการให้ ค าปรึ ก ษาแบบ
พฤติกรรมนิยมมีเป้าหมายเพื่อสร้ างประสบการณ์ ให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาเกิดการเรี ยนรู้ ใหม่ที่ถูกต้ อง
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ เป็ นที่พงึ ปรารถนา
2.3 หลัง จากที่ ไ ด้ กาหนดเป้า หมายให้ คาปรึ กษาแล้ ว ผู้ให้ คาปรึ กษาและผู้รั บ
คาปรึ กษาต้ องร่วมกันตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ เทคนิคใดมาใช้ จึงจะเกิดผลดีที่สุดในการช่วยให้ ผ้ รู ับ
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คาปรึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อที่จะได้ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เทคนิคในการให้ คาปรึ กษา
ควรจะเป็ นเทคนิคที่ เ หมาะสมกับเป้าหมาย ในบางครั ง้ จ าเป็ นต้ องใช้ เทคนิคที่ ผสมผสานจาก
แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้หลายๆรูปแบบเข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ สอดคล้ องกับเป้าหมาย
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การประเมินผลและยุติการให้ คาปรึกษา ผู้ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนสรุ ป
ปัญหา และบอกแนวทางในการแก้ ปัญหา แล้ วผู้ให้ คาปรึกษาสรุปเพิ่มเติมจากนักเรี ยนอีกทีหนึง่
2. ทักษะการควบคุมตนเอง (Self Control) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
ยับยังพฤติ
้
กรรมของตน พยายามไม่แสดงความรู้ สึกนึกคิดที่ต้องการออกมา และพร้ อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ เป็ น พฤติกรรมที่พึงประสงค์แม้ ว่าบุคคลนันจะต้
้
องเผชิญ
ปัญหา อุปสรรค หรื อตกอยูใ่ นภาวะที่เกิดขึ ้นในจิตใจก็ตาม และบุคคลนันสามารถเลื
้
อกวิธีการหรื อ
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ด้วยตนเอง โดยผู้ให้ คาปรึกษาสามารถ
ให้ ความช่วยเหลือ ฝึ กฝน ให้ คาแนะนา ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับขันตอนการด
้
าเนินการควบคุมตนเอง
ได้ โดยใช้ แบบวัดการควบคุมตนเอง ที่พฒ
ั นามาจากแบบวัดเอส ซี เอส (Self – Control Schedule
: SCS) ของโรเซนบัม (1980: 109 -121) และมีโครงสร้ างองค์ประกอบของคุณลักษณะการ
ควบคุมตนเองเป็ น 4 ลักษณะย่อย ดังนี ้
1. การชีแ้ จงตนเอง หมายถึง การใช้ ความคิดอย่างมีเหตุผลและคาพูดบอกตนเอง
ในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ และการกระทา แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่
ความสามารถในการใช้ ความคิดอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการใช้ เตือนตนเองในการควบคุม
การแสดงออกทางอารมณ์ และการกระทาของตน และความสามารถในการอธิบายให้ บคุ คลอื่น
เข้ าใจในการกระทาของตนเองได้ อย่างชัดเจน
2. การวางแผนแก้ ปัญหา หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการ
ประยุกต์วิธีการมาใช้ แก้ ปัญหาอย่างเป็ นลาดับขัน้ มีการวางแผน การให้ คาจากัดความของปั ญหา
การประเมินตัวเลือกในการแก้ ปัญหา การคาดหมายถึงสิ่งที่จะเกิดตามมา
3. ความยับยัง้ ชั่งใจ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการ
ควบคุมการกระทาตามใจตนเอง มีสมาธิและสติ ยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของผู้อื่น
4.
การรั บ รู้ ความสามารถของตน หมายถึ ง คุณ ลัก ษณะของบุ ค คลที่ มี
ความสามารถในการรับรู้ ถึงประสิทธิภาพในผลการกระทาของตนเอง และความสามารถในการ
ควบคุมสิ่งแวดล้ อมหรื อควบคุมการกระทาด้ วยตนเอง
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สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรี ยนกลุม่ ทดลองที่เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมหลังการ
ทดลอง สูงกว่ากลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม
2. นักเรี ยนกลุม่ ทดลองที่เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม มีระดับ
การควบคุมตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
โปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคล
แบบพฤติกรรมนิยม

ตัวแปรตาม
ทักษะการควบคุมตนเอง
(Self Control)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง และได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการควบคุมตนเอง
1.1 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการควบคุมตนเอง
1.1.1 ความหมายของทักษะการควบคุมตนเอง
1.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการควบคุมตนเอง
1.1.3 แนวทางการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง
1.1.4 ความสาคัญของทักษะการควบคุมตนเอง
1.1.5 ข้ อดีและข้ อจากัดของทักษะการควบคุมตนเอง
1.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการควบคุมตนเอง
1.2.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวกับทักษะการควบคุมตนเองในประเทศไทย
1.2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการควบคุมตนเองในต่างประเทศ
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องกับโปรแกรมการให้ คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลแบบ
พฤติกรรมนิยม
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษารายบุคคล
2.1.1 ความหมายของการให้ คาปรึกษา
2.1.2 ความหมายของการให้ คาปรึกษารายบุคคล
2.1.3 ข้ อดีของการให้ คาปรึกษารายบุคคล
2.1.4 ข้ อจากัดของการให้ คาปรึกษารายบุคคล
2.2 เอกสารเกี่ยวข้ องกับทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
2.2.1 ภูมิหลังของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
2.2.2 แนวคิดสาคัญของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
2.2.3 เป้าหมายของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
2.2.4 ขันตอนในทฤษฎี
้
การให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
2.2.5 เทคนิคที่ใช้ ในทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
2.2.6 ข้ อคานึงของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
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2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
2.3.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวกับทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมในประเทศไทย
2.3.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมในต่างประเทศ
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการควบคุมตนเอง
1.1 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการควบคุมตนเอง (Self-Control)
1.1.1 ความหมายของทักษะการควบคุมตนเอง มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ ศกึ ษา
และให้ ความหมายของการควบคุมตนเอง ไว้ ดงั นี ้
คอมเมียร์ และคอมเมียร์ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2526, น.144, อ้ างถึงใน Comier;
& Comier, 1979, น.476) ว่า การควบคุมตนเอง คือ กระบวนการที่บคุ คลใช้ วิธีการใดวิธีการหนึ่ง
หรื อหลายวิธีร่วมกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง จากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เป็ นพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ โดยที่บคุ คลนันเป็
้ นผู้กาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย และกระบวนการที่จะนาไปสู่เป้าหมาย
นันด้
้ วยตนเอง ส่วนผู้บาบัดหรื อผู้ให้ คาปรึกษา มีบทบาทเป็ นเพียงผู้ฝึกวิธีการที่เหมาะสมให้ เท่านัน้
แคซดิน (ปรางค์ทอง อภิพทุ ธิกลุ , 2550, น.42, อ้ างถึงใน Kazdin, 2000, น.303) ได้
ให้ ความหมายการควบคุมตนเองว่า พฤติกรรมที่บคุ คลกระทาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิ่งที่ตนต้ องการ และ
เป็ นสิ่งที่พิจารณาตัดสินใจเลือกด้ วยตนเอง
แบนดูราและวอลเตอร์ (นลินี จีนกูล, 2555, น.27, อ้ างถึงใน Bandura, 1977, น.
140) ได้ ให้ ความหมายของการควบคุมตนเองว่าเป็ นความสามารถในการกาหนดตนเองของบุคคล
ด้ านความคิด อารมณ์ ความรู้ สึก และการกระทาให้ เป็ นไปในทิศทางที่บุคคลต้ องการไม่ว่าจะ
เผชิญอุปสรรคใดๆ หรื ออยูใ่ นสถานการณ์ที่เกิดปัญหาความขัดแย้ งในจิตใจ
โธเรเชน และมาโฮนีย์ (Thoresen and Mahoney, 1974, น.22) ได้ อธิบายถึงการ
ควบคุมตนเองคือเมื่อบุคคลกระทาพฤติกรรมหนึ่งที่มีการตอบสนองไปอีกทางหนึ่ง การตอบสนอง
นันจะถู
้ กควบคุมโดยการจัดการตนเองทันทีแต่ผลลัพธ์เป็ นไปตามความต้ องการ
โรเซนบัม (Rosenbaum,1980, p.109) ได้ ให้ ความหมายการควบคุมตนเองนัน้
หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะละเว้ นการกระทาบางชนิดหรื อมีความสามารถที่จะกระทา
พฤติกรรมด้ านเหตุผลและความอดทน เพื่อให้ เกิดผลดีตามที่ต้องการหรื อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีที่อาจ
เกิดขึ ้น ตลอดจนสามารถจัดสภาพแวดล้ อมเพื่อให้ เกิดพฤติกรรมตามที่บคุ คลมุ่งหวังไว้ แม้ เมื่อ
บุคคลนันต้
้ องเผชิญกับปัญหา อุปสรรค หรื ออยูใ่ นภาวะที่เกิดปัญหาความขัดแย้ งในจิตใจ
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ไชยยงค์ วรนาม (2548, น.11) กล่าวว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลที่จะกระทาพฤติกรรมด้ วยเหตุผลและความอดทนเพื่อให้ เกิดผลที่ดีตอ่ พฤติกรรมตามที่
ปรารถนาแม้ บุคคลนัน้ ต้ องเผชิญกับปั ญหาอุปสรรค หรื ออยู่ในภาวะที่เกิดความขัดแย้ งในจิตใจ
โดยบุคคลนันเป็
้ นผู้กาหนดเป้าหมายและกระบวนการที่จะไปสูเ่ ป้าหมายด้ วยตนเอง
ปรางค์ทอง อภิพทุ ธิกลุ (2550, น.43) ได้ ให้ ความหมายการควบคุมตนเองไว้ ว่า การที่
บุคคลได้ ดาเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ให้ เป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยบุคคล
นันเป็
้ นผู้กาหนดเงื่อนไขควบคุมพฤติกรรมของตนและเลือกที่จะกระทาหรื อไม่กระทาพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง ซึ่ง ขึน้ อยู่กับเงื่ อนไขผลกรรมของแต่ละพฤติกรรมนัน้ ซึ่งบุคคลอื่ น เช่น นักปรั บ
พฤติกรรม/ผู้ให้ คาปรึ กษา สามารถให้ ความช่วยเหลือฝึ กฝน ให้ คาแนะนา ให้ คาปรึ กษาเกี่ยวกับ
ขันตอนการด
้
าเนินกระบวนการควบคุมตนเองได้
สาวิตรี ล ้าเลิศ (2552, น.68) ได้ กล่าวสรุป การควบคุมตนเอง หมายถึง กระบวนการ
ที่บคุ คลใช้ เพื่อปรับพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ไปสูพ่ ฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ด้วยตนเอง โดยบุคคลนัน้
จะเป็ นผู้กาหนดเป้าหมายและวิธีการด้ วยตนเอง
กัลยดา ถนอมถิ่น (2553, น.29) ได้ ให้ ความหมายของการควบคุมตนเองไว้ ว่า
ความสามารถในการยับยัง้ พฤติกรรมของตนเอง พยายามไม่แสดงความรู้ สึกนึกคิดที่ต้องการ
ออกมา และอดทนต่อความยากลาบาก
จิตภัณฑ์ กมลรัตน์ (2555, น.43) ได้ ให้ ความหมายการควบคุมตนเองว่า การควบคุม
พฤติกรรมไปสู่พ ฤติกรรมเป้าหมายที่ ต้องการโดยการใช้ กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ที่ จ ะ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมไปสู่พ ฤติก รรมที่ เ ป็ น เป้า ประสงค์ โ ดยบุค คลเป็ น ผู้เ ลื อ กเป้า หมายและ
ดาเนินการให้ บรรลุเป้าหมายนันด้
้ วยตนเอง
จากการศึกษาความหมายของนักวิชาการศึกษาทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ
สามารถสรุ ปได้ ว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการยับยังพฤติ
้
กรรม
ของตน พยายามไม่แสดงความรู้สกึ นึกคิดที่ต้องการออกมา และพร้ อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ไม่พงึ ประสงค์ให้ เป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์แม้ ว่าบุคคลนันจะต้
้ องเผชิญปั ญหา อุปสรรค หรื อตก
อยู่ใ นภาวะที่ เ กิ ด ขึน้ ในจิ ต ใจก็ ต าม และบุค คลนัน้ สามารถเลื อ กวิ ธี ก ารหรื อ กระบวนการใด
กระบวนการหนึ่ง ที่ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมได้ ด้ ว ยตนเอง โดยผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาสามารถให้ ความ
ช่วยเหลือ ฝึ กฝน ให้ คาแนะนา ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับขันตอนการด
้
าเนินการควบคุมตนเองได้
1.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการควบคุมตนเอง
ทฤษฎีเกี่ยวข้ องกับการควบคุมตนเองจะเห็นว่ามีหลายทฤษฎีได้ กล่าวไว้ ดังต่อไปนี ้
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1. การควบคุมตนเองตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ทฤษฎี
จิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ซึ่งซิกมันฟรอยด์เป็ นผู้สร้ างขึ ้น (นพมาศ อุ้งพระ, 2551,
น.23-24) มีสาระสาคัญที่เกี่ ยวข้ องกับการควบคุมตนเองของบุคคลนี ้คือ ฟรอยด์ ได้ อธิ บายว่า
มนุษย์เราเกิดมาพร้ อมกับแรงขับทางสัญชาตญาณ (Instinctual Drive) และแรงขับนันดั
้ งกล่าวเป็ น
พลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ได้ และได้ แบ่งการทางานของจิตออกเป็ น 3 ระดับคือ
1) จิตไร้ สานึก (Unconscious Mind) เป็ นส่วนที่มีบทบาทสาคัญในการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะพฤติกรรมบางอย่างที่บคุ คลแสดงออกไปโดยไม่ร้ ูตวั ที่เกิดมาจาก
พลังของจิตไร้ สานึกซึ่งทาหน้ าที่กระตุ้นให้ บุคคลแสดงออกไปตามหลักแห่งความพึงพอใจของตน
และการทางานของจิตไร้ สานึกเกิดจากความปรารถนา หรื อความต้ องการของบุคคลที่เกิดขึ ้นในวัย
เด็กที่ไม่ได้ รับการยอมรับ
2) จิตสานึก (Conscious Mind) ซึ่งเป็ นสภาวะที่บคุ คลรับรู้ตามประสาทสัมผัสทัง้
ห้ า ที่ บุค คลจะมี ก ารรู้ ตัวตลอดเวลาว่า ก าลัง ท าอะไรอยู่ คิด อะไรอยู่ คิด อย่า งไรเป็ น การรั บ รู้
โดยทัว่ ไปของมนุษย์ ที่ควบคุมการกระทาส่วนใหญ่ให้ อยู่ในระดับรู้ ตัว (Awareness) และเป็ น
พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกมาโดยมี เ จตนาและมี จุด มุ่ง หมายจิ ต ส านึ ก เป็ น ส่ ว นที่ ท าให้ บุค คลมี
พฤติกรรมสอดคล้ องกับความเป็ นจริ งในสถานการณ์ตา่ งๆ โดยอาศัยหลักแห่งเหตุผล และสินละ
ทาที่ตนเองเชื่อถือเพื่อเป็ นแนวทางในการแสดงพฤติกรรม
3) จิตสานึก (Preconscious Mind) เป็ นส่วนของประสบการณ์ที่สะสมไว้ แต่มี
ลักษณะเลือนราง เมื่อถูกสภาวะหรื อสิ่งกระตุ้นที่เหมาะสม หรื อเมื่อบุคคลต้ องการนากลับมาใช้
ใหม่ ก็สามารถละลึกได้ และสามารถนากลับมาใช้ ในระดับจิตสานึกได้ และเป็ นส่วนที่อยู่ใกล้ ชิดกับ
จิตรู้สานึกมากกว่าจิตไร้ สานึก
นอกจากนี ้ฟรอยด์ยังได้ แบ่งโครงสร้ างบุคลิกภาพเป็ น 3 ส่วนคือ อิด (Id) อีโก้ (Ego)
และซูเปอร์ อีโก้ (Superego) ซึ่งอิดจะเป็ นการทางานในส่วนของจิตไร้ สานึก เป็ นต้ นกาเนิดของ
บุคลิกภาพ เป็ นส่วนที่ติดตัวมนุษย์มาตังแต่
้ เกิด ส่วนอีโก้ เป็ นส่วนที่อยู่ระดับจิตสานึก ทาหน้ าที่
ประสานอิสและซุปเปอร์ อีโก้ ให้ แสดงบุคลิกภาพออกมาเพื่อให้ เหมาะสมกับความเป็ นจริ ง และ
ขอบเขตที่สงั คมกาหนด และซุปเปอร์ อีโก้ เป็ นส่วนที่ทาหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับศีลธรรมจรรยา บรรทัด
ฐานของสังคม ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆซึ่งทาหน้ าที่ผลักดันให้ บุคคลประเมิน
พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับมโนธรรม จริยธรรมที่พฒ
ั นามาจากการอบรมเลี ้ยงดู
สรุ ป ได้ ว่ า ทฤษฎี จิ ต วิ เ คราะห์ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การควบคุม ตนเอง ได้ ใ ห้
สาระสาคัญที่ว่า บุคคลทัว่ ไปจะมีแรงขับทางธรรมชาติอยู่ภายในตัวเอง ซึ่งอยู่ในส่วนจิตไร้ สานึกที่
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พร้ อมจะแสดงออกมาตามที่ต้องการได้ เสมอ ถ้ าบุคคลขาดความยับยัง้ ชั่งใจที่จะกระทาสิ่งนัน้
ดังนันมนุ
้ ษย์จึงต้ องได้ รับการขัดเกลา อบรมบ่มนิสยั ให้ มีจิตสานึกในความถูกต้ อง สามารถพัฒนา
ตนเองให้ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมทางจิตใจสูง สามารถควบคุมตนเองได้ เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้ อย่างปกติสขุ
2. การควบคุมตนเองตามทฤษฎีของวอลเตอร์ ซี เร็ คเลสซ์ (Walter C. Reckless)
เร็ ค เลสซ์ (Reckless. 1943) เชื่อว่าคนเรามีพลังผลักดันจากภายในให้ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่ง
อาจจะเกิ ด จากปั จจั ย ต่ า งๆภายนอก เช่ น ความยากจน หรื อถู ก จ ากั ด สิ ท ธิ เ สรี ภาพ
ความขัดแย้ ง ความเข้ ากันไม่ได้ การถูกควบคุม การอยู่ในสถานภาพของชนกลุ่มน้ อย การถูกกีด
กันจากโอกาสที่ตนพึ่งมี นอกจากนี ้คนเรายังถูกพักดันให้ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากจิตใจภายใน
เช่น แรงขับ แรงจูงใจ ความคับข้ องใจ ความกระวนกระวายใจ ความผิดหวัง ความรู้ สึกท้ าทาย
ความรู้สกึ เป็ นปรปักษ์ตอ่ กัน และความรู้สึกมีปมด้ อย เป็ นต้ น เมื่อคนเราต้ องเผชิญกับสถานการณ์
และปั ญหาต่างๆ อันเป็ นปั จจัยผลักดันภายในและภายนอกดังกล่าว คนเราก็จะมีแนวโน้ มที่จะมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปทัสถานของสังคม อย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญสถานการณ์อย่างเดียวกับ
บางคนก็มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป แต่บางคนสามารถควบคุมตนเองได้ เป็ นอย่างดี จุดนี ้เองที่ทาให้
เร็คเลสซ์ตงเป็
ั ้ นสมมุตฐิ าน แล้ วทาการวิจยั กับเด็กนักเรี ยนที่ครูแยกประเภทไว้ ระหว่างกลุ่ม “เด็กดี”
และ “เด็กเกเร” ในปี พ.ศ.2498 เร็ คเลสซ์ได้ ทาการวิจยั ในถิ่นที่มีปัญหาเด็กวัยรุ่นมากที่ สดุ ที่เมือง
โคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอในสหรัฐอเมริ กา ซึ่งเป็ นการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 4 ปี ผลปรากฏว่า เด็กดี
กระทาผิดเพียงร้ อยละ 4 ในกลุม่ ของตน แต่กลุม่ เด็กเกเรทาผิดถึงร้ อยละ 39 เร็ คเลสซ์จึงเชื่อว่าเด็ก
มีความสามารถในการควบคุมจากภายในตนเองสูง เช่น ความเคารพตนเอง ความสานึกในความ
รับผิดชอบของตน แต่เด็กเกเรส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการควบคุมจากภายในตนเองต่า เช่น
ไม่มีความเคารพตนเองหรื อมีน้อย และมีความรับผิดชอบในตนน้ อยสภาพแวดล้ อมภายนอกก็มี
ส่วนในการควบคุมพฤติกรรมของเด็ก ดังได้ แก่ การแนะนาสัง่ สอนจากพ่อแม่ กิจกรรมที่มีประโยชน์
และเพื่อนฝูงที่ดี เป็ นต้ น ซึ่งมีส่วนทาให้ เด็กดีไม่กระทาพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งตรงข้ ามกับเด็กเกเร
ผู้มกั จะขาดสภาพแวดล้ อมที่ดีดงั กล่าวดังนันในการควบคุ
้
มตนเอง เร็คเลสซ์ จึงได้ วางหลักทฤษฎีดงั นี ้
1. ความสานึกที่สามารถยับยังควบคุ
้
มตนเองได้
2. ความสานึกที่ดีงาม
3. ความเคารพตนเอง
4. มโนธรรมที่ได้ รับการพัฒนาอย่างดี
5. ความอดกลันต่
้ อความคับข้ องใจ

16
6. ความสามารถในการต่อสู้กบั อารมณ์ฝ่ายต่า
7. ความสานึกรับผิดชอบสูง
8. ความมุง่ มัน่ ต่อเป้าหมาย
9. การหาความพึงพอใจอย่างอื่นชดเชย
10. การให้ เหตุผลในการถ่ายโยงความเครี ยด เป็ นต้ น
การควบคุมจากภายนอก เป็ นพลังผักดันให้ เกิดการควบคุมตนเองมาจากภายนอก
ซึง่ เป็ นปัจจัยทางสังคมที่ควบคุมตัวบุคคลอย่างใกล้ ชิด ได้ แก่ ความยึดมัน่ ในจารี ตประเพณี ความ
คาดหวังของสังคม ภาระผูกพันที่จะต้ องปฏิบตั ิตามปทัสถานของสถาบันและตามเป้าหมายความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย โอกาสที่จะได้ รับการยอมรับ และความสานึกเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่
ตนสังกัดอยูส่ ภาพแวดล้ อมดังที่กล่าวมาจะเป็ นพลัง และสร้ างความผูกพันให้ เกิดขึ ้นกับสมาชิกใน
สังคม ซึ่งถ้ าพิจารณาให้ ลึกซึ ้งแล้ วเป็ นพลังและภารกิจที่เกิดจากกระบวนการอบรมบ่มนิสยั ทังสิ
้ ้น
สรุปได้ วา่ การควบคุมจากภายนอกเกิดขึ ้นในลักษณะที่เกิดจากความยึดมัน่ ผูกพันที่จะปฏิบตั ิตาม
กรอบปทัสถานของสังคมและความคาดหวังของสังคม (จรรจา สุวรรณทัต ; ลาดทองใบ ภูอภิรมย์ ;
และกมล สุดประเสริฐ. 16-17: 2533; อ้ างถึงใน Reckless. 1943)
3. การควบคุมตนเองตามทฤษฎีของเอฟ อีแวน ไนย์ (F. Ivan Nye)
ในการควบคุมตนเองของบุคคล ไนย์ (Nye. 1958) เห็นว่าสังคมเป็ นองค์กรสาคัญในการ
ควบคุมและสร้ างความสานึกความผูกพันให้ เกิดแก่สมาชิกของสังคม ซึง่ แบ่งออกได้ เป็ น 4 อย่างคือ
3.1 การควบคุมภายในสังคมโดยผ่านสถาบันต่างๆ ได้ อบรมบ่มนิสัยสมาชิกของ
สถาบัน โดยเฉพาะสถาบัน ครอบครั ว พ่อ แม่อ บรมบ่ม นิสัยลูกให้ เกิ ดความส านึก ยึดมั่น อยู่ใ น
ค่า นิ ย มและปทัส ถานของสัง คม จนท าให้ ค่า นิ ย มและปทัส ถานของสัง คมฝั ง ลึก เข้ า ไปอยู่ใ น
จิตสานึกของลูก และจิตสานึกนี ้เองเป็ นพลังภายในที่ควบคุมบุคคลไม่ให้ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
3.2 การควบคุมโดยตรง พ่อแม่ เป็ นตัวแทนสถาบันครอบครัว ตารวจเป็ นตัวแทน
สถาบันปกครอง เพื่อเป็ นตัวแทนกลุม่ ปฐมภูมิ เป็ นผู้ห้ามปราม ไม่ให้ บคุ คลกระทาผิดการเบี่ยงเบน
ออกนอกกรอบ ถือว่าเป็ นการควบคุมโดยตรงจากบุคคลภายนอก
3.3 การควบคุมโดยทางอ้ อม การที่คนเราอยู่ในสถาบันครอบครัวมานาน ทาให้ เกิด
ความผูกพันความรักตอบสนองพ่อแม่ซึ่งเป็ นตัวแทนสถาบัน ช่วยให้ บุคคลไม่ทาอะไรนอกลู่นอก
ทางด้ วยความกลัวพ่อแม่จะเสียใจ นอกจากนัน้ ยังมีความรักความผูกพันต่อบุคคลภายนอกเป็ น
พลังยับยังพฤติ
้ กรรมนอกรูปแบบของคนเราได้ อีกด้ วย
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3.4 ความต้ องการที่จ ะได้ รับความพึงพอใจที่ชอบธรรมในสังคม คนเราต้ องการ
ดาเนินชีวิตที่ชอบธรรม เพื่อจะได้ มาซึ่งสิ่งที่ตนปรารถนา เช่น ความรัก ความยอมรับนับถือ และ
ความมั่นคงในชีวิต ความต้ องการดังกล่าวจะเป็ นพลังควบคุมป้องกันไม่ให้ คนเรามีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน อนึง่ ในการวิจยั ของไนย์ เขาพบว่า ครอบครัวที่ขาดการอบรมบ่มนิสยั หรื อขาดการให้
ความรักความอบอุน่ เด็กจะขาดการควบคุมและกลายเป็ นเด็กเกเรมากกว่าเด็กที่มาจากครอบครัว
ที่รับผิดชอบในหน้ าที่อย่างสมบูรณ์ (จรรจา สุวรรณทัต ; ลาดทองใบ ภูอภิรมย์ ; และกมล สุด
ประเสริฐ. 2533 : 18; อ้ างถึงใน Reckless. 1943)
4. หลักการและแนวคิดการควบคุมตนเองตามหลักพุทธศาสนา
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ าพระวชิรญาณวโรรส (2529) ได้ กล่าวว่า ธรรมสาคัญที่
ควบคุมและคุ้มครอบโลกมีอยู่ 2 อย่าง คือ
1. หิริ คือ ความละอายต่อการกระทาผิดที่เกิดขึ ้นภายในใจของตน เมื่อคนเราได้ รับ
การอบรมบ่มนิสยั ให้ เข้ าใจและรู้ ซึ ้งถึงสิ่งที่ควรทาและไม่ควรทา สิ่งใดที่ทางศาสนาถือว่าเป็ นบาป
อกุศลหรื อนอกกรอบปทัสถานของสังคม เช่น การด่าว่าผู้อื่น ทาร้ ายผู้อื่นหรื อฆ่าผู้อื่น หากจะเกิด
ความรู้สึกหรื ออยากจะทาในสิ่งดังกล่าว คนเราก็จะเกิดความรู้สึกละอายแก่ใจที่จะกระทา ถึงไม่มี
คนรู้ เห็นก็ควบคุมตนเองและไม่ทาในสิ่งที่เป็ นบาปอกุศล หรื อล่วงละเมิดปทัสถานของสังคมคนที่
ขาดหิรินี ้สามารถจะกระทาความผิดชัว่ ร้ ายแรงได้ ทุกอย่าง หิริ จริ งเป็ นความรู้สึกที่แยกแยะความ
เหมาะสมออกจากความไม่เหมาะสม ความชั่วออกจากความดี และความถูกต้ องตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ของสังคม จากความผิด (ละเมิดระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม) ดังนันในการฝึ
้
กฝนจิตใจ
ให้ ใฝ่ คุณ ธรรม คนเราจะต้ องสร้ างพลังหิริให้ เกิ ดให้ มีขึน้ ภายในจิ ตใจอย่างมาก มิ ฉะนัน้ จะไม่
สามารถต้ านทานอารมณ์ ฝ่ายต่าที่ ชักนาให้ คนเรากระทาบาปและความผิดได้ ปกติจิ ตใจของ
มนุษย์ มักจะถูกแรงกระตุ้นจากสิ่ ง ไม่ดี ไ ม่ง ามคอยฉุดรั ง้ ให้ กระทาในสิ่ง ที่ ผิด ชั่วร้ ายเสมอ การ
ดารงชีวิตของคนเราก็เปรี ยบเหมือนพายเรื อทวนกระแสน ้า ถ้ าเราไม่ออกแรงพาย คือการสร้ างพลัง
ให้ เกิดหิริภายในจิตใจแล้ วเราก็ไม่มีอะไรที่ควบคุมตนเองได้
ดังนันหิ
้ ริไม่เพียงแต่เป็ นพลังที่สามารถควบคุมยับยัง้ ไม่ให้ คนเรากระทาการละเมิด
ศีลธรรมเท่านัน้ แต่หิริสามารถแยกแยะจาแนกประเภทของพฤติกรรมออกจากกันว่าอะไรเป็ นสิ่งที่
ดีหรื อไม่ดีด้วย
2. โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อผลแห่งการกระทาผิดชัว่ ร้ าย ต่อการรู้ เห็นของ
คนอื่น ซึง่ เป็ นปัจจัยผลักดันจากภายนอก เป็ นการควบคุมตนเองที่มีลกั ษณะเป็ นการสะดุ้งกลัวต่อ
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สิ่งตนเองจะกระทาลงไป เมื่อได้ ใคร่ครวญถึงผลแห่งการกระทาที่จะตามมาหรื อเกรงคนอื่นจะเห็น
ว่าตนเป็ นคนบาปหรื อตัวมารร้ ายของสังคม
สรุ ปได้ ว่า หิริและโอตตัปปะมักจะถูกนาไปกล่าวควบคู่กัน คือ หิริเป็ นภาวการณ์
ควบคุมตนเองจากความสานึกจากส่วนลึกของจิตใจ ส่ วนโอตตัปปะเป็ นการควบคุมตนเองในช่วง
ต่อไป ถ้ าคนเราขาดหิริแต่ไม่ขาดโอตตัปปะก็สามารถยับยังการกระท
้
าของตนเองได้ ถึงแม้ จะได้
พยายามกระทาไปบางส่วนแล้ วทังในแง่
้
ของความคิดวางแผนและการลงมือกระทา แต่ถ้าคนที่มีหิริ
มัน่ คงแล้ วการกระทาผิดละเมิดปทัสถานของสังคมก็จะไม่เกิดขึ ้น
5. การควบคุมตนเองตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมของอัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert
Bandura) นักจิตวิทยาการเรี ยนรู้ทางสังคมที่สาคัญ คือ แบนดูรา (Bandura. 1977: 16 – 22) ได้
อธิบายแนวคิดที่สาคัญในการเรี ยนรู้ทางสังคมไว้ ดังนี ้
1. พฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์ (รวมทังพฤติ
้
กรรมต่อตนเอง) ที่นอกเหนือจาก
ปฏิกิริยาสะท้ อน (Elementary reflexes) ล้ วนเป็ นผลจากการเรี ยนรู้
2. สิ่งที่มนุษย์เรี ยนรู้ คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งต่างๆ โดยเรี ยนรู้ จากผลที่เกิด
ตามมา (Response Consequence) คือ เรี ยนรู้ว่าเมื่อเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ ้นเหตุการณ์ใดจะเกิด
ตามมาเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ หรื อเมื่อกระทาพฤติกรรมใดแล้ วผลกรรมที่จะตามมา
เป็ นเช่นไรเป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมและผลที่เกิดจากพฤติกรรมความรู้ ที่มนุษย์เรี ยนรู้
เหล่านี ้จะกลายเป็ นความเชื่อที่มีผลในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์
3. การเรี ยนรู้ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเกิดจากการเรี ยนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง (Direct
Experience) และเรี ยนรู้จากการสังเกต (Observational Learning) การเรี ยนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น การประสบเหตุการณ์ตา่ งๆ ด้ วยตนเอง การได้ รับผลที่เกิดจากการกระทาด้ วยตนเอง แต่
เนื่องจากการเรี ยนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงมีข้อจากัดอยู่มาก เพราะสิ่งที่เรี ยนรู้มีมากเกินกว่าที่เวลา
และโอกาสของผู้เรี ยนจะอานวย นอกจากนี ้ผลการกระทาบางอย่างก็เป็ นอันตรายถ้ าจะต้ องเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง
4. การเรี ยนรู้ ทางสังคมที่แบนดูราเน้ นคือ การเรี ยนรู้ จากแบบอย่าง (Learning
Through Modeling) โดยเฉพาะตัวแบบใกล้ ชิด ได้ แก่ พ่อแม่ และพฤติกรรมของพ่อแม่ในการ
อบรมเลี ้ยงดูบตุ ร และการเรี ยนรู้โดยกระบวนการสังเกต (Process of Observational Learning)
ได้ แก่ การสังเกตพฤติกรรมและผลรวมที่ตามมาจากการกระทาของผู้อื่น การได้ ยินได้ ฟัง คาบอก
เล่า การได้ อา่ นข่าวสาร บันทึกของผู้อื่น ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ทางอ้ อม และจะเป็ นข้ อมูลที่บคุ คลนามา
พิจารณา สาหรับการกระทาพฤติกรรมในอนาคตต่อไป
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5. ความเชื่อ ผลของการเรี ยนรู้ ของมนุษย์จะพัฒนาเป็ นความเชื่อ ความเชื่อของ
มนุษย์มีบทบาทในการกาหนดพฤติกรรมและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้ สอดคล้ องกับความ
เชื่อ
6. การควบคุมพฤติกรรมด้ วยความคิด (Cognitive Control) ได้ แก่ การคิดในเชิง
ประเมิน โดยตังบนสมมติ
้
ฐานความเชื่อที่เกิดจากการเรี ยนรู้ของมนุษย์ การคิดในเชิงประเมินเช่นนี ้
นาไปสู่การตัดสินใจที่ จะกระทาหรื อไม่กระทาพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใด และนาไปสู่การควบคุม
ตนเองให้ ประพฤติปฏิบตั ติ ามที่ตนตังใจไว้
้
7. ภายหลังการเรี ยนรู้ มนุษย์จะเลือกเลียนแบบเฉพาะพฤติกรรมที่เขาเห็นคุณค่า
มากกว่าพฤติกรรมที่ถกู ลงโทษ หรื อมิได้ รับรางวัล การเห็นผลกรรมที่ได้ รับย่อมมีผลจูงใจให้ มนุษย์
กระทาหรื อไม่กระทาพฤติกรรม และเกิดความคาดหวังต่อแรงเสริ มที่จะได้ รับ (Anticipation of
Reinforcement) ความคาดหวังนี ้เองทาให้ มนุษย์ตดั สินใจทาหรื อไม่ทาพฤติกรรม เพื่อให้ เกิดผล
ตามที่ตนปรารถนา นันคื
้ อมนุษย์จะต้ องมีการควบคุมตนเองและประเมินตนเอง นัน่ เอง
โดยสรุ ปตามความเชื่อของแบนดูรา พฤติกรรมของบุคคล เป็ นผลมาจากการมี
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างความรู้ ความเข้ าใจ (Cognition) พฤติกรรม (Behavior) และสิ่งแวดล้ อม
ภายนอก (External Environment) โดยมิใช่เกิดขึ ้นจากองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่าง
เดียว องค์ประกอบทัง้ 3 จะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน และสามารถอธิบายได้ ถึงเหตุและผล
พฤติกรรมจะเกิดขึ ้นเนื่องจากบุคคลได้ ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้ อม ภายหลังที่ได้ ประเมินถึงผลกรรม
ที่ได้ รับจากการตอบสนองนัน้
จากที่ได้ ศึกษาทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ องกับทักษะการควบคุมตนเองซึ่งได้ แก่ ทฤษฎี จิ ต
วิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ของซิกมันด์ ฟรอยด์ ทฤษฎีของวอลเตอร์ ซี เร็ คเลสซ์ (Walter
C. Reckless) ทฤษฎีของเอฟ อีแวน ไนย์ (F. Ivan Nye) แนวคิดการควบคุมตนเองตามหลักพุทธ
ศาสนา หิริโอตตัปปะและทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมของอัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) ซึ่ง
ผู้วิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาการควบคุมตนเองตามแนวทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางสังคมของอัลเบิร์ต
แบนดูรา (Albert Bandura) เนื่องจากการควบคุมตนเองตามแนวทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางสังคม
พัฒ นามาจากการเรี ย นรู้ กฎเกณฑ์ ใ นการประเมิ นพฤติก รรม โดยที่ ม นุษ ย์ มี ค วามนึก คิด และ
สามารถใช้ สัญ ลักษณ์ แทนสิ่ ง ต่างๆ ที่ เรี ยนรู้ ดัง นัน้ มนุษย์ จึง สามารถที่ จ ะนาสัญลักษณ์ ต่างๆ
เหล่านี ้มาคิดไตร่ ตรองทาให้ สามารถมองเห็นวิธีการที่จะทาให้ เกิดผลกรรมต่างๆ ที่ตนปรารถนา
และมองเห็นวิธีการที่จ ะหลีกเลี่ยงผลกรรมที่เลวร้ ายต่างๆ มนุษย์สามารถคิดในเชิง ประเมินว่า
พฤติกรรมหนึ่ งๆ จะทาให้ เ กิดผลกรรมอะไรบ้ าง และผลกรรมต่างๆมี ความปรารถนามากน้ อย
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เพียงใด การคิดในเชิงประเมินนี ้นาไปสู่การตัดสินใจที่จะทาหรื อไม่ทาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง
และนาไปสูก่ ารควบคุมตนเองให้ ประพฤติปฏิบตั ติ ามที่ตนตังใจไว้
้
การพิจารณารายละเอียดของการพัฒนาการควบคุมตนเอง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
การประเมินตนเอง กล่าวคือ การควบคุมตนเองเป็ นความสามารถในการกาหนดตนเองในด้ าน
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทาให้ เป็ นไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่ว่าจะเผชิญปั ญหา
หรื ออุปสรรคใดๆ ที่ก่อให้ เกิดปั ญหาหรื อความขัดแย้ งในใจ (Bandura,1986, p.335) ได้ แก่
ความสามารถในการเลือกกระทาการควบคุมอารมณ์ การควบคุมความคิด การยับยังในสิ
้ ่งยัว่ ยวน
เป็ นต้ น การควบคุมตนเองนีเ้ กิดเช่นเดียวกับพฤติกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ คือ เป็ นผลทังจาก
้
ประสบการณ์ตรง และการเรี ยนรู้จากการสังเกต มนุษย์จะควบคุมตนเองให้ กระทาพฤติกรรมที่ได้
เรี ยนรู้ว่าเป็ นพฤติกรรมที่เหมาะสมในสถานการณ์นนั ้ และมีผลกรรมที่ได้ จากการกระทาเป็ นที่พึง
พอใจแก่ตนเอง
ในการควบคุมตนนี ้เองบุคคลจาเป็ นต้ องมีการตังมาตรฐานที
้
่ตงไว้
ั ้ และมีความรู้สึกซึ่ง
เป็ นปฏิกิริยาต่อตนเองตามผลของการประเมิน ซึง่ มาตรฐานพฤติกรรมที่บคุ คลตังไว้
้ นี ้เองจะเป็ นสิ่ง
ที่ชว่ ยในการตัดสินใจและชี ้แนะแนวทางในการกระทาของบุคคล เช่น การกาหนดปริ มาณของงาน
ที่ตนควรทาได้ ก่อนลงมือหรื อการกาหนดคุณภาพของผลงานที่ควรทาไว้ ล่วงหน้ า (Bandura,
1986, p.336)
อี ก ทัง้ ผลจากการศึก ษาการควบคุม ตนเองตามแนวทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ทางสัง คม
ของอัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) ยังมีความสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของโรเซนบัม
(Rosenbuam, 1980, p.101-121) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการควบคุมตนเอง ซึ่งงานวิจยั ของ
โรเซนบัมได้ แบ่งองค์ประกอบคุณลักษณะของการควบคุมตนเองเป็ น 4 คุณลักษณะ ได้ แก่ ด้ าน
การชี ้แจงตนเอง ด้ านการวางแผนแก้ ปัญหา ด้ านความยับยังชั
้ ง่ ใจ และด้ านการรับรู้ความสามารถ
ของตน ซึง่ นาไปสูแ่ นวทางการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเองต่อไป
1.1.3 แนวทางการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง
การควบคุมตนเอง เป็ นวิธีการที่บคุ คลใช้ ความสามารถของตนเอง ในการควบคุม
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในปั จจุบนั ให้ เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในอนาคต โดย
การเลือกแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่พึงพอใจ และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงพอใจ ได้ มีผ้ ศู กึ ษาไว้ มาก
เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ ในการควบคุมตนเอง คาว่า “เทคนิคการควบคุมตนเอง” มีชื่อเรี ยกหลาย
ลัก ษณะตามล าดับ อาทิ เ ช่ น การเปลี่ ย นตนเอง (Self-change) การจัด การตนเอง (Selfmanagement) การปรับตัวเอง (Self-modification) การกากับตนเอง (Self-regulation) และการ
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บาบัดการบริ หารพฤติกรรมตนเอง (Self-adiministered behavior) (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต ,
2541, น.327, อ้ างถึงใน Schmidt, 1976, Stuart, 1977; Watson; &Tharp. 1977; Schwartz;
&Shapiro. 1976; Wheeler, 1976; Williams; &Long.1975) มีผ้ อู ธิบายวิธีการควบคุมตนเองไว้
หลายลักษณะดังนี ้
เพอรี่ และริ ชาร์ ด (Perri and Richard, 1977, p.177-183) ได้ เสนอวิธีการควบคุม
ตนเองเพื่อเป็ นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการควบคุมตนเอง ไว้ ดงั นี ้
1. การตัง้ เป้ าหมาย (Goal Setting) คือ การกาหนดเกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรม
หนึ่งด้ วยตนเอง ซึ่งการตังเป้
้ าหมายนี ้จะช่วยให้ ผ้ แู สดงพฤติกรรมรู้ถึงพฤติกรรมที่ต้องการกระทา
อย่างชัดเจน ตัวอย่าง การตังเป้
้ าหมายของพฤติกรรม เช่น ฉันจะอ่านหนังสือให้ ได้ 20 หน้ าก่อนเข้ า
นอน หรื อ ฉันจะทาการบ้ านให้ เสร็ จในคืนนี ้ เป็ นต้ น แต่เป้าหมายที่ตงนั
ั ้ นต้
้ องเป็ นเป้าหมายที่เป็ น
จริงและสามารถทาได้ เพราะถ้ าไม่สามารถทาได้ จะทาให้ เกิดความผิดหวังและก่อให้ เกิดพฤติกรรม
เบี่ยงเบนได้
2. การสังเกตตนเอง (Self-Monitoring) เป็ นกระบวนการที่บุคคลสังเกตหรื อ
จาแนกลักษณะของพฤติกรรมของตนเอง พิจารณาว่าตนได้ ทาพฤติกรรมตามเป้าหมายแล้ วหรื อยัง
เพราะถ้ าบุคคลรับรู้ ว่ามีอะไรเกิดขึน้ กับตนเองง จึงจะเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อมีการ
ตังเป้
้ าหมายที่เหมาะสมที่จะกระทาพฤติกรรม และเพื่อที่บุคคลจะได้ ทราบว่าตนเองได้ ทาตาม
ความคาดหวังไว้ แล้ วหรื อยัง ถ้ ายังจะได้ พยายามไปสู่ เป้าหมายนัน้ การสังเกตตนเองจึงเป็ นสื่อ
กระตุ้นให้ เกิดการประเมินตนเอง และมีการเสริ มแรงตามมา (Wilson and O’Leary. 1980: 226)
ซึง่ การกระทาเช่นนี ้เท่ากับบุคคลได้ เกิดการควบคุมตนเองแล้ ว
3. การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) หมายถึง การที่บคุ คลตัดสินพฤติกรรม
ของตนโดยการประเมินคุณค่าของพฤติกรรมจากข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตตนเอง ซึ่งทาให้ เขาได้
พิจารณาถึงพฤติกรรมที่กาลังทาอยู่อย่างถี่ถ้วน (Wilson and O’Leary, 1980, p.224) การ
ประเมิ นตนเองมี ความสาคัญ ในกระบวนการควบคุมตนเอง เนื่องจากการประเมินตนเองอาจ
ก่อให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาหลายๆครัง้ พบว่า การ
ประเมินตนเองจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยู่กับว่า การประเมินตนเองนันเกิ
้ ดจาก
แรงจูงใจภายในของผู้ประเมินเองหรื อเกิดจากผู้อื่นให้ คาชี ้แนะ ถ้ าเกิดจากแรงจูงใจของผู้ประเมิน
เองก็จะให้ ผลที่ดีกว่าเกิดจากคาแนะนาของผู้อื่น
4. การเสริมแรงตนเอง (Self-Reinforcement) คือ การจัดผลกรรมที่เป็ นแรงเสริ ม
ให้ แก่พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ด้วยตนเอง เพื่อทาให้ เกิดพฤติกรรมนันเพิ
้ ่มขึ ้น การเสริ มแรงตนเองมัก
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เกิ ดร่ วมกับ การตัง้ เป้า หมาย คือ มี การตัง้ เป้าหมายหรื อ กาหนดเกณฑ์ เสี ย ก่อนแล้ วจึง มรการ
เสริมแรงตามมา
จะเห็ น ได้ ว่า การพัฒ นาการควบคุม ตนเอง เป็ น ผลจากการเรี ย นรู้ ทางสัง คม ซึ่ ง
สามารถปลูกฝั ง ได้ ตงั ้ แต่วัยเด็ก ส าหรั บวิธี การฝึ กการควบคุม ตนเองนัน้ เป็ นสิ่ง ที่ ต้องใช้ ความ
พยายามและใช้ เวลา แต่เป็ นสิ่งมีคณ
ุ ค่าที่บุคคลสามารถพัฒนาได้ (ประทีป จินงี่ , 2540, น.123,
อ้ างถึงใน Wilson and O’Leary, 1980)
นอกจากนีย้ ังมีบุคคลอีกท่านหนึ่ง ได้ แก่ โธเรเชน และมาโฮนีย์ (ประทีป จินงี่ .
2540,125, อ้ างถึงใน Thoresen and Mahoney, 1974, p.17-21) ได้ สรุปว่ามีกระบวนการที่บคุ คล
สามารถควบคุมตนเองได้ นนั ้ โดยทัว่ ไปแล้ วมี 2 กระบวนการได้ แก่
1). การควบคุมสิ่งเร้ า (Stimulus Control) หมายถึง กระบวนการที่บคุ คลเรี ยนรู้ที่จะ
แสดงพฤติกรรมได้ อย่างสอดคล้ องกับสภาพการณ์หรื อสิ่งเร้ าของตน โดยการประเมินเงื่อนไขและ
สภาพการณ์ที่ควบคุมพฤติกรรมอยูด่ ้ วยวิธีการแยกแยะสิ่งเร้ า จากนันจึ
้ งเปลี่ยนแปลงหรื อจัดระบบ
สภาพการณ์สิ่งเร้ าใหม่เพื่อเอื ้ออานวยให้ เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ ซึ่งการจัดสภาพแวดล้ อมที่เป็ น
สิ่งเร้ าของบุคคลใหม่นีก้ ็เพื่อที่จะกระตุ้นหรื อลดพฤติกรรม ดังนันเพื
้ ่อควบคุมพฤติกรรมจึงต้ อง
ควบคุมสิ่งเร้ า เช่น โอ้ ชอบดูโทรทัศน์มาก แต่เมื่อถึงเวลาสอบโอ้ จะต้ องอ่านตาราเพื่อเตรี ยมตัวสอบ
ถ้ าโอ้ นงั่ อ่านตาราในห้ องโทรทัศน์ก็อาจจะอยากดูโทรทัศน์ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการควบคุมพฤติกรรม
การอ่านตาราของโอ้ ก็จะต้ องควบคุมสิ่งเร้ า คือ โอ้ ต้องไม่ไปอ่านตาราในห้ องโทรทัศน์ ฉะนันจะเห็
้
น
ว่า ถ้ าบุคคลควบคุมสิ่งเร้ าไดก็จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ การควบคุมสิ่งเร้ าเป็ นการ
ควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นก่อนพฤติกรรม ทฤษฎี หลักการ ตลอดจนวิธีการควบคุมสิ่งเร้ า
2). การควบคุมผลกรรมด้ วยตนเอง (Self-presented Consequence) หมายถึง การ
ให้ ผลกรรมตนเองหลังจากที่ได้ กระทาพฤติกรรมเป้าหมายแล้ ว ซึ่งผลกรรมนี ้อาจเป็ นได้ ทังการ
้
เสริมแรงหรื อการลงโทษ แต่การลงโทษตนเองเป็ นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาของบุคคล ดังนัน้ จึงเป็ นการ
ยากที่บคุ คลจะนาไปปฏิบตั ิกบั ตนเอง นอกจากนี ้การลงโทษเป็ นวิธีการที่เพียงระงับพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์เท่านัน้ หาได้ เป็ นวิธีการที่กาจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ หมดไปไม่ และยิ่งกว่านัน้
การลงโทษยังอาจก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงตามมา เช่น เกิดความเครี ยด ความกังวล ความกลัวและ
ความก้ าวร้ าว เป็ นต้ น ดังนันบุ
้ คคลจึงนิยมการเสริ มแรงตนเองมากกว่าการลงโทษตนเอง วิธีการ
ควบคุมตนเองโดยการควบคุมผลกรรมนัน้ ประกอบด้ วยขันตอนที
้
่สาคัญ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
(1) การกาหนดหรื อมีสว่ นร่วมกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายหรื อพฤติกรรมที่จะปรับนัน้
(Self-target behavior) หมายถึง การกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายหรื อการกาหนดเป้าหมายที่
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ต้ องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งการกาหนดเป้าหมายนี ้จะช่วยให้ บุคคลรู้ถึงพฤติกรรมที่ต้อง
กระทา อย่างชัดเจน และยังใช้ พฤติกรรมเป้าหมายนี ้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินว่า พฤติกรรมที่
ต้ องการเปลี่ยนแปลงนัน้ ขณะนี ้เปลี่ยนแปลงอยู่ในลักษณะใด เพิ่มขึ ้น ลดลงหรื อคงเดิม โดยการ
เปรี ยบเที ยบพฤติกรรมที่กระทาอยู่ ในขณะนัน้ กับพฤติกรรมเป้าหมายที่ ตงไว้
ั้
ในการกาหนด
พฤติกรรมเป้าหมายนัน้ สามารถกระทาได้ 2 ลักษณะด้ วยกัน คือ
การกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายด้ วยตนเอง ได้ แก่ การที่บคุ คลเป็ นผู้กาหนด
พฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องกระทาด้ วยตนเอง การกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายด้ วยตนเองนี ้เป็ นสิ่งที่
ดี เพราะบุคคลสามารถจะกาหนดการกระทาให้ สอดคล้ องกับความสามารถของตนเองได้ มากกว่า
ผู้อื่นกาหนด ดังนันการที
้
่บคุ คลกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายโดยตนเอง จึงมีแนวโน้ มที่จะกาหนด
พฤติกรรมเป้าหมายได้ เหมาะสมกับความสามารถของตนและทาให้ บุคคลคาดหวังต่อโอกาสที่
กระทาพฤติกรรมนันได้
้ ผลตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ อันมีผลทาให้ เกิดแรงจูงใจที่จะกระทาพฤติกรรม
และพยายามกระทา ให้ บรรลุเป้าหมายมากขึน้ และเมื่อผู้กาหนดเป้าหมายโดยตนเองกระทา
พฤติกรรมได้ ผลตามเป้าหมาย ก็จะเกิดพึงพอใจในตนเอง
การกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายโดยบุคคลอื่น ได้ แก่ การที่บคุ คลอื่น เป็ นผู้
กาหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ แก่ผ้ ูรับการปรับพฤติกรรม วิธีการนีค้ วรใช้ เมื่อผู้รับ การปรับ
พฤติกรรมไม่สามารถกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายสาหรับตนเองได้ อย่างเหมาะสม เช่น พฤติกรรม
เป้าหมายเป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา นักเรี ยนอาจไม่
สามารถกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่เหมาะสมกับความสามารถของตนได้ ครู อาจจะต้ องเป็ นผู้
กาหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ นกั เรี ยน โดยพิจารณาให้ เหมาะสมกับระดับความสามารถของ
นักเรี ยน เป็ นต้ นว่านักเรี ยนจะต้ องสอบได้ คะแนนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60 ของคะแนนเต็มจึงจะให้ การ
เสริมแรงตนเอง
(2) การกาหนดหรื อมีสว่ นร่วมกาหนดเงื่อนไขการเสริมแรงหรื อการลงโทษตนเอง
(Self-contingency of reinforcement or punishment) หมายถึง การที่บคุ คลกาหนดเงื่อนไข ใน
การที่ได้ รับการเสริ มแรงหรื อการลงโทษ ภายหลังที่กระทาพฤติกรรมเป้าหมายแล้ วด้ วยตนเอง ใน
การปรับพฤติกรรมนันการก
้
าหนดเงื่อนไขการเสริ มแรงหรื อการลงโทษกระทาได้ 2 ลักษณะเช่นกัน
คือการกาหนดเงื่อนไขการเสริมแรงหรื อลงโทษโดยตนเองและการกาหนดเงื่อนไขการเสริ มแรงหรื อ
ลงโทษโดยบุคคลอื่น การกาหนดเงื่อนไขการเสริ มแรงหรื อลงโทษโดยตนเอง มีข้อดีตรงที่บคุ คล
สามารถกาหนดเงื่อนไขการเสริ มแรงหรื อการลงโทษได้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับความต้ องการ
ของตนเอง อันจะมีผลนาไปสู่เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ เป็ นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม การกาหนดเงื่อนไข
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การเสริ มแรงหรื อลงโทษโดยตนเองของบุคคลอาจตังเกณฑ์
้
ในการให้ แรงเสริ มแรงหรื อการลงโทษ
ไม่เหมาะสมได้ กล่าวคือ ในกรณีการกาหนดเงื่อนไขการเสริ มแรงโดยตนเอง บุคคลอาจกาหนด
เกณฑ์ การให้ การเสริ มแรงต่าหรื อสูงเกินไป ไม่สอดคล้ องกับระดับความสามารถของตนเองดังได้
กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นและในกรณี ของการกาหนดเงื่ อนไขการลงโทษ ก็เป็ นการยากที่บุคคลจะ
นามาใช้ เพราะการลงโทษเป็ นการให้ สิ่งที่บุคคลไม่พึ งปรารถนาหรื อเมื่อบุคคลนามาใช้ ก็อาจ
กาหนดเกณฑ์ การให้ การลงโทษต่าเกินไป ซึ่งอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถระงับหรื อยับยังพฤติ
้
กรรม
เป้าหมายที่ต้องการลดหรื อยุตไิ ด้ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
(3) การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง (Self-observation and recording)
หมายถึง การให้ บคุ คลผู้รับการปรับพฤติกรรมสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายที่เกิดขึ ้นด้ วย
ตนเอง เพื่อเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเป้าหมายที่เกิดขึน้ กับตนเองโดยเน้ นจานวนครัง้ หรื อ
ช่วงเวลาหรื อระดับที่พฤติกรรมนันเกิ
้ ดขึ ้น การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป็ นประโยชน์ที่สาคัญ 2
ประการ คือ ผลที่ ได้ รับจากการสัง เกตและบันทึกพฤติกรรมตนเองจะเป็ นข้ อมูลให้ บุคคล
เปรี ยบเทียบ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเป้าหมาย ระหว่างก่อนและหลังการดาเนินการปรับ
พฤติกรรมตนเอง และผลที่ได้ รับจากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเองจะเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับ
ที่จะทาให้ บคุ คลทราบว่าตนเองแสดงพฤติกรรมเป้าหมายนันในระดั
้
บใด และถ้ าข้ อมูลย้ อนกลับนัน้
เป็ นข้ อมูลในทางบวก จะเป็ นตัวเสริ มแรงพฤติกรรมเป้าหมายนันอี
้ กด้ วย คือ การสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมตนเองนัน้ ไม่เพียงแต่จะเป็ นการรวบรวมข้ อมูลพฤติกรรมเป้าหมายเท่านัน้ แต่ยัง
สามารถที่จะทาให้ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ อีกด้ วย ด้ วยเหตุนีจ้ ึงเรี ยกการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมตนเองอีกชื่อหนึง่ ว่า การเตือนตนเอง (Self-monitoring) ขันตอนในการสั
้
งเกตและบันทึก
พฤติกรรมตนเอง ประกอบด้ วย
กาหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ ชดั เจนว่าได้ แก่พฤติกรรมอะไรบ้ าง
กาหนดเวลาสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมาย
กาหนดวิธีการบันทึกพฤติกรรมและเป้าหมายที่ใช้ ในการบันทึกพฤติกรรม
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง
เสนอผลการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม อาจเสนอในรูปของกราฟเส้ น
วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมที่บนั ทึก เพื่อให้ เป็ นข้ อมูลย้ อนกลับซึ่งจะมีผลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนัน้
(4) การประเมินพฤติกรรมตนเอง (Self-evaluation) หมายถึงการให้ บคุ คลผู้รับ การ
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ปรับพฤติกรรมประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป้าหมายด้ วยตนเอง โดยการเปรี ยบเทียบระดับ
พฤติกรรมก่อนเริ มใช้ กระบวนการควบคุมตนเองและหลังจากดาเนินการใช้ กระบวนการควบคุม
ตนเอง โดยการประเมินว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในเงื่อนไขการเสริ มแรงหรื อการลงโทษ
ตนเองหรื อไม่ หากเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ก็จะให้ การเสริ มแรงหรื อการลงโทษตนเองแล้ วแต่
กรณีตอ่ ไป
(5) การให้ การเสริมแรงหรื อลงโทษพฤติกรรมตนเอง (Self-administration of
reinforcement or punishment) หมายถึง การที่บคุ คลผู้รับการปรับพฤติกรรม ดาเนินการให้ การ
เสริ มแรงหรื อการลงโทษพฤติกรรมของตนเองตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในเงื่อนไขการเสริ มแรงหรื อ
การลงโทษแล้ วแต่กรณี
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2526: 148-149) ได้ กล่าวถึงการพัฒนาการควบคุมตนเองไว้
ว่า การควบคุมตนเองนันถื
้ อได้ ว่า เป็ นกระบวนการหนึ่งของการปรับพฤติกรรมนัน่ เอง ดังนันการที
้
่
จะพั ฒ นาการควบคุ ม ตนเองนัน้ จะต้ อ งอาศัย หลัก ของการเรี ย นรู้ นั่น คื อ จะต้ อ งมี ก ารจั ด
ประสบการณ์การควบคุมพฤติกรรมให้ แก่ผ้ ทู ี่ต้องการจะฝึ กการควบคุมตนเองเสียก่อน ซึ่งทาได้ โดย
การให้ บุคคลนันมี
้ ประสบการณ์ในการถูกผู้อื่นควบคุมพฤติกรรมในขันต้
้ น จากนันจึ
้ งค่อยๆ ถอด
การควบคุมพฤติกรรมโดยผู้อื่นออก และให้ ผ้ ทู ี่ถกู ควบคุมพฤติกรรมนันมี
้ โอกาสที่จะควบคุมตนเอง
ยิ่งขึ ้น โดยอาจเริ่ มจากการกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายของตนเองและการเลือกกระบวนการต่างๆ
ที่จะทาให้ บรรลุพฤติกรรมเป้าหมายนัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องอยู่ภายใต้ การดูแลของนักปรับพฤติกรรม
ระยะหนึง่ จนกระทัง่ นักปรับพฤติกรรมมีความมัน่ ใจว่าผู้ที่ต้องการจะควบคุมตนเองได้ นนั ้ สามารถ
ที่จ ะปฏิ บัติตามขัน้ ตอนได้ อย่างถูกต้ องและมี พ ลัง จิ ตที่แข็ง แกร่ งแล้ ว จึง ค่อยๆ ลดการดูแ ลลง
จากนันจึ
้ งเปลี่ยนหน้ าที่ของตนเองเป็ นเพียงแค่ที่ปรึ กษาเท่านัน้ ในกรณีที่ผ้ ทู ี่ต้องการจะควบคุม
พฤติกรรมของตนเองนัน้ มีปัญหาหรื อสูญเสียพลังจิตที่แข็งแกร่ งไป นักปรับพฤติกรรมจะต้ องให้
ความช่วยเหลือในทันที
นอกจากนี ้ ในการที่จ ะฝึ กให้ ผ้ ูที่ต้องการจะควบคุม พฤติกรรมของตนเองสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ นนั ้ อาจทาได้ โดยการให้ สงั เกตจากตัวแบบ ซึ่งตัวแบบนันจะต้
้
อง
แสดงถึงวิธีการกาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย และตลอดจนวิธีการเลือกตัวเสริ มแรงที่เหมาะสมอีก
ด้ วย การที่ให้ ผ้ ทู ี่ต้องการจะฝึ กควบคุมตนเองนัน้ สังเกตจากตัวแบบจะทาให้ เขาพัฒนาการควบคุม
ตนเองได้ อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการที่ผ้ ทู ี่ต้องการควบคุมตนเองนัน้ ได้ มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั
สังคมรอบข้ างมากขึ ้น จะยิ่งช่วยให้ เขาสามารถกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายและวิธีการต่างๆ ที่จะ
นามาใช้ ในการควบคุมตนเองได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ด้วย
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1.1.4 ความสาคัญของทักษะการควบคุมตนเอง
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต (2526, p.145) กล่าวว่า การควบคุมตนเองถือได้ ว่าเป็ น
เป้าหมายที่ สาคัญที่ สุดของการปรับพฤติกรรม เพราะว่ามี ปัญหาเกิดขึน้ มากมายอันเป็ นผล
เนื่องมาจากการที่มีบคุ คลอื่นมาควบคุมพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บุคคลอื่นนัน้ ไม่
สามารถที่จะสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่ต้องการจะปรับพฤติกรรม หรื อผู้ที่ถูกปรับพฤติกรรมได้
ตลอดเวลา การที่พฤติกรรมของคนเรานันถู
้ กควบคุมโดยผู้อื่นย่อมจะต้ องมีปัญหาอยู่บ้าง ซึ่ง
ปัญหาที่เกิดขึ ้นนี ้สามารถจาแนกออกได้ ดังต่อไปนี ้
1. นักปรับพฤติกรรม อาจจะไม่เห็นพฤติกรรมบางอย่าง ของบุคคลที่ตนเอง
ต้ องการจะปรับพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดาเนินการปรับพฤติกรรมบุคคลเป็ นกลุ่มใหญ่
จึงเป็ นเหตุทาให้ ไม่สามารถที่จะให้ การเสริ มแรงหรื อการลงโทษได้ ทนั ท่วงที ซึ่งอาจเป็ นผลทาให้
การปรับพฤติกรรมนันไม่
้ ได้ ผลเท่าที่ควร
2. ในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทัว่ ไป นักปรับพฤติกรรมจะเปลี่ยนคุณลักษณะ
ของตนเองไปเป็ นสิ่งเร้ าที่แยกแยะได้ (Discriminative Stimulus) ต่อการแสดงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของผู้ที่ถกู ปรับพฤติกรรม ซึ่งเป็ นผลเนื่องมาจากการที่นกั ปรับพฤติกรรมกับการเสริ มแรง
หรื อการลงโทษ เมื่อผู้ถูกปรับพฤติกรรมเห็นความสัมพันธ์ ระหว่าง นักปรับพฤติกรรมกับการ
เสริ มแรง และการลงโทษ ก็จะทาให้ ผ้ ทู ี่ถกู ปรับพฤติกรรมแสดงพฤติกรรมเป้าหมายนัน้ จะไม่เกิด
ขึ ้นกับบุคคลอื่นในสถานการณ์เดิมนันเลย
้
อย่างเช่น การที่ครูสมชายเสริ มสร้ างพฤติกรรมการยก
มือถาม – ตอบ ของนักเรี ยนชัน้ ม. 4 ก.ครูสมชายอาจจะพบว่าพฤติกรรมการยกมือถาม – ตอบ
ของนักเรี ยนชัน้ ม. 4 ก. นันจะเกิ
้
ดขึ ้นเฉพาะในชัว่ โมงที่ครูสมชายสอนเท่านัน้ แต่ไม่เกิดขึ ้นใน
ชัว่ โมงที่ครูอื่นสอนเลย
3. เมื่อผู้ที่ถกู ปรับพฤติกรรมสามารถแยกแยะได้ ว่า พฤติกรรมใดที่ตนแสดงออก
จะได้ รับการเสริ มแรง ผู้ที่ถูกปรับพฤติกรรมจะเลือกแสดงเฉพาะพฤติกรรมนันเท่
้ านัน้ และจะไม่
พยายามที่จะแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาอื่นๆ ที่ไม่มีโอกาสจะได้ รับการเสริ มแรงเลย อย่างเช่น
การที่ครู ตงเป้
ั ้ าหมายที่จะพัฒนาพฤติกรรมการตังใจเรี
้ ยนของเด็ก ชายรักดี เด็กชายรักดีจะเลือก
แสดงพฤติกรรมการตังใจเรี
้ ยนที่คาดคิดว่าครูจะให้ การเสริ มแรงเมื่อแสดงพฤติกรรมนัน้ และจะไม่
แสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาอื่นๆ อีกเลย เนื่องจากพบว่าเมื่อแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
เหล่านันแล้
้ วจะไม่ได้ รับการเสริมแรงใดๆ
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4. การที่ผ้ ทู ี่ถูกปรั บพฤติกรรมได้ มีส่วนร่ วมในการกาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย
และวางแผนในการพัฒนาพฤติกรรมเป้าหมายของตนเองนัน้ จะทาให้ ผ้ ทู ี่ถกู ปรับพฤติกรรมพัฒนา
พฤติกรรมนันได้
้
นอกจากนีแ้ ล้ วนักปรับพฤติกรรม อาจจะต้ องเผชิญกับปั ญหาที่อาจจะเกิดขึน้ อัน
เนื่องมาจากลักษณะของพฤติกรรมเป้าหมายอี กด้ วย เพราะว่าพฤติกรรมเป้าหมายบางพฤติกรรม
นันไม่
้ สามารถที่จะสังเกตได้ หรื อทาการสังเกตเห็นได้ โดยบุคคลภายนอก นอกจากตัวผู้แสดง
พฤติกรรมนัน้ เอง พฤติกรรมเช่นนี ้ อาจได้ แก่ พฤติกรรมการรับประทานอาหารมากกว่าปกติ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ความกลัว ความวิตกกังวล เป็ นต้ น พฤติกรรมเหล่านีอ้ าจไม่
สังเกตเห็นได้ หรื อไม่เกิดขึ ้นในขณะที่นกั ปรับพฤติกรรมยังอยู่ในสภาพแวดล้ อมนัน้ นอกจาก
พฤติกรรมดังกล่าวแล้ ว ยังมีพฤติกรรมอีกประเภทหนึ่งที่เรี ยกว่าพฤติกรรมภายใน (Covert
Behavior) ซึ่งอาจได้ แก่ ความคิด จินตนาการ ความฝั น หรื อการเห็นภาพหลอนต่างๆ เป็ นต้ น
พฤติกรรมดังกล่าวนี ้ นักปรับพฤติกรรมไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่ามันเกิดขึ ้นเลย ซึ่งผู้ที่ร้ ูดีที่สดุ นันเห็
้ นจะ
ได้ แก่ผ้ ทู ี่แสดงพฤติกรรมนันเอง
้
ในการกาหนดตัวเสริ มแรงที่จะนามาใช้ เสริ มแรงพฤติกรรมเป้าหมาย ของผู้ที่ถกู ปรับ
พฤติกรรมนัน้ ผู้ที่จะกาหนดตัวเสริ มแรงที่มีประสิทธิภาพในการเสริ มแรงพฤติกรรมเป้าหมายได้ ดี
ที่สดุ คือ ผู้ที่ถกู ปรับพฤติกรรมนัน่ เอง ดังนันจึ
้ งอาจกล่าวสรุปได้ ว่า วิธีการควบคุมตนเองนันเป็
้ น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
ตามทรรศนะของนักการศึกษา การควบคุม ตนเองเป็ น เป้าหมายหนึ่ง ของ
กระบวนการทางการศึกษา ดังที่ ดิวอี ้ (Dewey, 1933, p.17) ได้ กล่าวว่า “การคิดเป็ นกระบวนการ
ทางการศึกษาซึ่ง เป็ นเครื่ องมื อส าคัญที่ จ ะช่วยมนุษย์ เห็นการณ์ ไ กล และสามารถควบคุม การ
กระทาของตนเองให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ การไตร่ตรองถึงทางเลือกและผลที่จะเกิดขึ ้น เป็ นการ
ช่วยให้ มนุษย์มีสติไม่เผอเรอรู้อยู่ทกุ ขณะว่าตนเองกาลังทาอะไรอยู่ การคิดอย่างไตร่ ตรองจึงเป็ น
การช่วยเปลี่ยนการกระทาของมนุษย์ที่มีแต่ความอยาก งมงาย และหุนหันให้ กลายเป็ นการกระทา
ที่ เ ฉลี ย วฉลาด บุค คลจึง ควรคิ ด ไตร่ ต รองพิ จ ารณาถึ ง ผลได้ ไ ด้ ผ ลเสี ย ก่ อ นจะกระท าบางสิ่ ง
บางอย่าง” ลักษณะการคิดของดิวอี ้มีลกั ษณะใกล้ เคียงความหมายของความมีสติ และการใช้ ชีวิต
อย่างถูกวิธีตามแนวพระพุทธศาสนาที่เรี ยกว่า “โยนิโสมนสิการ” ซึ่งเป็ นกระบวนการที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวันแนวคิดดังกล่าวปั จจุบนั นักการศึกษา
ไทย ได้ นามาใช้ เป็ นเป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา ซึ่งได้ แก่ การพัฒนาเยาวชนให้ มี
ความสามารถในการคิดเป็ นทาเป็ นและแก้ ปัญหาเป็ น
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การคิดเป็ น หมายถึง การรู้จกั ใช้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเอง สังคม และวิชาการ มา
วิเคราะห์อย่างมีระเบียบวิธีการ ไตร่ตรองวางแผน หรื อคิดหาแนวทางในการแก้ ปัญหา รวมถึงการ
วางเป้าหมายในชีวิต
การทาเป็ น หมายถึง การประยุกต์วิธีการ และประสบการณ์ที่ได้ รับมาใช้ ในการ
ตัดสินใจเลือกกระทา การดาเนินงานตามเป้าหมาย และรู้จกั ปรับปรุงวิถีการดาเนินชีวิต
การแก้ ปัญหาเป็ น หมายถึง การรู้ จกั แก้ ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล รู้ จกั
ประยุกต์นาวิธีการในการแก้ ปัญหาไปใช้ กบั ชีวิตประจาวัน
คุณลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นในสภาพสังคม ทังในปั
้ จจุบนั และแนวโน้ มใน
อนาคตเพราะในอนาคตจะมีการต่อสู้แก่งแย่ง มีความขัดแย้ งสับสนวุ่นวายในสังคมยิ่งขึ ้น ซึ่งเป็ น
สิ่งที่ทกุ ฝ่ ายต้ องร่วมกันส่งเสริ ม ทังสถาบั
้
นครอบครัว โรงเรี ยน ฯลฯ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
เป็ นคนมีเหตุผล รู้จกั คิดไตร่ ตรองถึงสิ่งที่ควรกระทา หรื อควรหลีกเลี่ยง มีสติยงคิ
ั ้ ด รู้จกั กาหนด
เป้าหมาย และการวางแผนการดาเนินงาน ซึง่ จะเป็ นการส่งเสริมให้ เด็กพัฒนาการควบคุมตนเอง
1.1.5 ข้ อดีและข้ อจากัดของทักษะการควบคุมตนเอง
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2536, น.351-352) ได้ กล่าวถึงข้ อดีของการควบคุมตนเองไว้
ดังนี ้
1. การควบคุมตนเองเป็ นวิธีการปรับพฤติกรรมที่บุคคลสามารถให้ ผลกรรม ต่อ
พฤติกรรมที่เหมาะสมได้ อย่างสม่าเสมอเพราะสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงด้ วย
ตนเองได้ ตลอดเวลา
2. การควบคุมตนเองทาให้ เกิดการแผ่ขยายพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็ น
การแผ่ขยายข้ ามสภาพการณ์ ข้ ามพฤติกรรมหรื อข้ ามเวลา (การคงอยูข่ องพฤติกรรม)
3. พฤติกรรมบางชนิดไม่สามารถให้ บุคคลภายนอกเป็ นผู้ควบคุมให้ เนื่องจาก
สภาพแวดล้ อมของบุคคลนันมี
้ สิ่งเร้ ามากมาย และยังมีการให้ การเสริ มแรงและลงโทษตลอดเวลา
เช่น พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดังนัน้ ถ้ ามีวิธีการใช้ การควบคุมตนเองควบคูก่ นั ไปการดาเนินการจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
4. การใช้ การควบคุมตนเองบางครัง้ สามารถที่จะนามาใช้ ควบคุมพฤติกรรม ที่ได้ รับ
ผลกรรมอ่อน ผลกรรมอ่อน หมายถึง ผลกรรมที่มีปริ มาณน้ อยมากเกิดขึ ้นช้ าไม่มีความสาคัญต่อ
การรับรู้ของบุคคลอื่น ซึ่งมักไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น โปรแกรมการลดความ
อ้ วน
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5. บุคคลสามารถทาได้ ดีถ้าผู้กาหนดและตัดสินใจเลือกที่จะทาดังนัน้ การควบคุม
ตนเองจึงทาให้ การดาเนินโปรแกรมต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
6. การควบคุมตนเองช่วยประหยัดเวลาในการดาเนินการของผู้บาบัดเนื่องจาก
กระบวนการปรั บพฤติกรรมทัง้ หมดผู้เข้ ารั บการบาบัด เป็ นผู้จัด การเอง ผู้บาบัดเพี ยงแต่ใ ห้
คาแนะนาและชี ้แนะเท่านัน้
7. การควบคุมตนเองเป็ นเป้าหมายของการปรับพฤติกรรม เพราะการควบคุมตนเอง
เป็ นการฝึ กให้ ผ้ รู ับการบาบัดสามารถที่จะควบคุมตนเองได้
8. การควบคุมตนเองนัน้ จะทาให้ ผ้ ูเข้ ารับบาบัดมีความรู้ สึกที่ดีกับตนเอง ด้ าน
ทัศนคติต่อตนเอง ความรู้ สึกถึงคุณค่าของตนเอง หรื อความรู้สึกว่าตนองมีความสามารถทาให้
บุคคลเหล่านัน้ มองโลกในแง่ ดีเ พราะมีความเชื่อว่าสิ่ง ต่างๆที่เกิดขึน้ เพราะเขาเป็ นผู้กระทาให้
เกิดขึ ้นเอง
1.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการควบคุมตนเอง
1.2.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวกับทักษะการควบคุมตนเองในประเทศไทย
กาญจนา พูนสุข (2542, น.53) ได้ ศกึ ษาการเปรี ยบเทียบผลของการควบคุมตนเอง
การใช้ สญ
ั ญาเงื่อนไขเป็ นกลุ่มและรายบุคคลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมในโรงเรี ยน ของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 27 (บ้ านชาเม็ง) อาเภอกันทรลักษณ์ จังหวัด
ศรี สะเกษ จานวน 35 คน เป็ นนักเรี ยนชาย 21 คน นักเรี ยนหญิง 14 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 3
กลุ่ม กลุ่มทดลองที่ 1 ใช้ การควบคุมตนเอง กลุ่มทดลองที่ 2 ใช้ การวางเงื่อนไขเป็ นกลุ่ม และ กลุ่ม
ทดลองที่ 3 ใช้ การวางเงื่อนไขเป็ นรายบุคคล ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ใช้ การควบคุมตนเอง
นักเรี ยนที่ได้ รับการสัญญาเงื่อนไขเป็ นกลุ่ม และนักเรี ยนที่ได้ รับการสัญญาเงื่อนไขเป็ นรายบุคคล
มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมในโรงเรี ยนเพิ่มขึ ้นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
พวงทิพย์ นาคเป้า (2543) ได้ ศึกษาผลของการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิด
พิจารณาความเป็ นจริ ง และการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริ งร่วมกับ
การฝึ กสมาธิที่มีต่อการเพิ่มระดับการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระทาผิดกฎหมายในสถานฝึ ก
และอบรมเด็กและเยาวชนสิ รินธร กลุ่ม ตัวอย่างเป็ นเยาวชนที่ มี คะแนนการควบคุม ตนเองต่ า
จานวน 30 คน แบ่งเป็ น 3 กลุ่มๆ ละ 10 คน เป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองที่ 1
ได้ รับการให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริ ง และการฝึ กสมาธิ 10 ครัง้ ๆ ละ
90 นาที กลุม่ ทดลองที่ 2 ได้ รับการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็ นจริ งเพียง
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อย่างเดียว 10 ครัง้ ๆ ละ 90 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ รับการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิด
พิจารณาความเป็ นจริ ง และไม่ได้ รับการฝึ กสมาธิผลการวิจยั พบว่า สมมติฐานของการวิจยั ทัง้ 3
ข้ อได้ รับการยอมรับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี ้ 1) กลุ่มทดลองทัง้ สองกลุ่มมี
คะแนนการควบคุมตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง แต่ไม่พบความแตกต่างของคะแนนการควบคุม
ตนเองในกลุ่มทดลองทังสองกลุ
้
่ม 2) กลุ่มทดลองทังสองกลุ
้
่มมีคะแนนการควบคุมตนเองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมภายหลังการทดลอง 3) กลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ
้
่ม ภายหลังการทดลองและในระยะ
ติดตามผลหลังการทดลอง 1 เดือน มีคะแนนการควบคุมตนเองไม่แตกต่างกัน (ภายในกลุม่ )
พิมผกา อัคคะพู (2543, น.62) ได้ ศกึ ษาผลการฝึ กสมาธิแบบอานาปนสติควบคูก่ าร
ควบคุมตนเองที่มีต่อความมีวินยั ในการใช้ ห้องสมุดของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยน
ได้ รับการฝึ กสมาธิแบบอานาปนสติควบคูก่ ารควบคุมตนเองก่อนการทดลอง ระยะการทดลอง และ
หลังการทดลอง มีความมีวินยั ในการใช้ ห้องสมุดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
อัจฉรา วิไลพงษ์ (2545, น.46) ได้ ศกึ ษาการเปรี ยบเทียบผลของการควบคุมตนเอง
และ การปรับสินไหมเพื่อลดพฤติกรรมก่อกวนในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรง
เรี ยนวรรณวิทย์ เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบว่าจากการเปรี ยบเทียบ
พฤติกรรมก่อกวนในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ 1 ในระยะก่อนและหลังการทดลองที่ได้ รับ
การควบคุมตนเอง จากการเปรี ยบเทียบผลต่างของพฤติกรรมก่อกวนในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยน กลุ่ม
ทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ในระยะก่อนและหลังทดลองที่ได้ รับการควบคุมตนเองและ ที่
ได้ รับการปรับสินไหม และแสดงการเปลี่ยนแปลงความถี่ของพฤติกรรมก่อกวนในชันเรี
้ ยนของ
นักเรี ยนกลุม่ ทดลองที่ 1 และกลุม่ ทดลองที่ 2 ที่ได้ รับการควบคุมตนเองและที่ได้ รับการปรับสินไหม
ตลอดทัง้ 3 ระยะ คือ ตังแต่
้ ในระยะก่อนการทดลอง ในระยะทดลองและในระยะติดตามผล โดย
การเขียนกราฟเส้ น
ทัศไนยวรรณ จินตสุธานนท์ (2546, น.49) ได้ ศกึ ษาผลของการใช้ กระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการควบคุมตนเองของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5โรงเรี ยนอนุบาลชัยภูมิ
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนทีได้ เข้ าร่วมกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
มีการควบคุมตนเองก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กล่าวคือ ภายหลังจากที่นกั เรี ยนได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ มีการพัฒนาการ
ควบคุมตนเองดีขึ ้น
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มัลลิกา กาลกฤษณ์ (2546, น.37-39) ได้ ศกึ ษาการเปรี ยบเทียบผลของการใช้ กรณี
ตัวอย่าง กับการควบคุมตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการอนุรักษ์ สาธารณสมบัติในโรงเรี ยนของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2545 ที่มี
พฤติกรรมการอนุรักษ์
สาธารณสมบัติในโรงเรี ยนต่า จานวน 30 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 2
กลุม่ กลุม่ ละ 15 คน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ สาธารณสมบัติในโรงเรี ยน
ดีขึ ้น หลังจากได้ รับการใช้ การควบคุมตนเองมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเรี ยนลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
วันวิสา พงษ์ ผล (2546, น.36-39) ได้ ศกึ ษาการเปรี ยบเทียบผลของการปรับสินไหม
และควบคุม ตนเองที่ มี พ ฤติก รรมที่ ไ ม่เ หมาะสมในการเรี ยนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้ านตาหรุ (วิงประชาสงเคราะห์ ) อาเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ที่มีพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ สูง จานวน 16 คน
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการใช้ การควบคุม
ตนเองมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในการเรี ยนลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
พบว่านักเรี ยนที่ได้ รับการควบคุมตนเอง มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเรี ยนลดลงไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ปิ ยนุช ภมรกูล (2550) ได้ ศกึ ษาและเปรี ยบเทียบผลของการปรับพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง
ของเด็กสมาธิสนที
ั ้ ่ได้ รับการปรับพฤติกรรม โดยโปรแกรมการปรับพฤติกรรมแบบควบคุมตนเอง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นเด็กอายุ 9 – 12 ปี ที่ได้ รับการวินิจฉัยโรคสมาธิสัน้ โดย DSMIV จากโรงพยาบาลพุทธชินราช อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จานวน 3 คน เลือกโดยวิธี
เจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบว่า เด็กสมาธิ สนั ้ ทัง้ 3 คน ที่ได้ รับการปรั บ
พฤติกรรมโดยโปรแกรมการปรับพฤติกรรมแบบควบคุมตนเอง มีพฤติกรรมอยูไ่ ม่นิ่งลดลง
กัลยดา ถนอมถิ่น (2553) ได้ ศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริ มการ
ควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ใน
การพัฒนาการควบคุมตนเอง เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนเทศบาลวัดปากน ้า จังหวัดระยอง ที่มีคะแนนการควบคุม
ตนเองตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมาจานวน 12 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 มีการควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยรวม และรายด้ านการยับยังการกระท
้
าที่
ไม่เ หมาะสมในการเรี ยนภาษาอัง กฤษอยู่ในระดับสูง ส่วนด้ านความอดทนเมื่ อเผชิ ญความ
ยากลาบากในการเรี ยนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง 2) นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษ และสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรี ยนและครู แตกต่างกัน มีการควบคุมตนเอง ด้ านการเรี ยนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริ ม
การควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีคา่ E1 / E2
เท่ากับ 69.92/ 93.75
ศิริวัลย์ งามชมพู (2553) ได้ ศึกษาผลของการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี โร
เจอร์ ส เพื่อพัฒนาการควบคุมตนเองของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัด
ขอนแก่น ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมี นาคม 2552 ที่ มีคะแนนการควบคุม ตนเองอยู่ใน
ระดับต่าของกลุ่มและสมัครใจเข้ าร่วมการทดลอง จานวน 16 คน แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มทดลองจานวน 8 คน กลุ่มควบคุม 8 คน กลุ่มทดลองได้ รับคาปรึ กษาแบบกลุ่มเพื่อ
พัฒนาการควบคุมตนเอง สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ๆ ละประมาณ 1 ชัว่ โมง ถึง 1 ชัว่ โมง 30 นาที จานวน
12 ครัง้ โดยผู้วิจยั ทาหน้ าที่เป็ นผู้นากลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า วัยรุ่นที่เข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษาแบบ
กลุ่มตามทฤษฎีโรเจอร์ ส มีคะแนนการควบคุมตนเองก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือภายหลังจากที่ได้ เข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตาม
ทฤษฎีโรเจอร์ ส มีการพัฒนาการควบคุมตนเองดีขึ ้น
จากการศึกษาค้ นคว้ างานวิจยั เกี่ยวกับทักษะการควบคุมตนเองในประเทศไทย แสดง
ให้ เห็นว่า มีผ้ วู ิจยั ได้ ศึกษาในปั จจัยดังกล่าวเป็ นจานวนมาก เพื่อที่จะให้ กลุ่มตัวอย่างมีทกั ษะการ
ควบคุมตนเองมากขึ ้น ด้ วยวิธีการต่างๆ อาทิ การใช้ สญ
ั ญาเงื่อนไขเป็ นกลุ่มและรายบุคคล การ
ให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล การฝึ กสมาธิแบบอานาปนสติ การใช้ กระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ การใช้ กรณีตวั อย่าง การปรับสินไหม การปรับพฤติกรรม และการจัดการเรี ยนการสอนใน
วิชากิจกรรมแนะแนว ฯลฯ ซึ่งผลจากการวิจยั ของผู้ที่ได้ ศึก ษาเรื่ องการพัฒนาทักษะการควบคุม
ตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการควบคุมตนเองเพิ่มขึ ้นหลังการทดลอง และมีพฤติกรรม
การควบคุมตนเองที่เหมาะสมมากขึ ้น
1.2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการควบคุมตนเองในต่างประเทศ
แคนเฟอร์ และ ซิค (Kanfer & Zick, 1974, pp.108-115) ได้ ศกึ ษาการฝึ กการ
ควบคุมตนเอง ในการต้ านทานต่อสิ่งยัว่ ยุกบั เด็กอายุประมาณ 5-6 ปี จานวน 84 คน ผู้วิจยั ได้ ใช้
การสังเกตพฤติกรรมการควบคุมตนเองของเด็กในการไม่ละเมิดคาสัง่ ที่ไม่ให้ หนั ไปดูของเล่น ซึ่ง
เท่ากับเป็ นการทดสอบความสามารถในการควบคุมตนเองจากสิ่งที่ยั่วยุใจ ผลการวิจยั พบว่า
เด็กชายละเมิดกฎเกณฑ์มากกว่าเด็กหญิง
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บราวน์ (Brown. 1975, p.319 - 330) ได้ ใช้ กระบวนการควบคุมตนเองเพื่อลดความ
วิตกกังวลของคนไข้ จากศูนย์สขุ ภาพจิต ใช้ เวลาในการฝึ กฝน 10 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า
คนไข้ ที่ได้ รับ การฝึ กฝนกระบวนการควบคุมตนเองมีความวิตกกังวลลดน้ อยลงและมีความรู้ สึก
เห็นคุณค่าในตนเองมีความมัน่ ใจและมีพฤติกรรมกล้ าแสดงออกเพิ่มมากขึ ้น
สก็อตสกี ้ แพตเตอร์ สนั และเลปเปอร์ (Sagotsky, Patterson and Lepper, 1978,
p.250) ได้ ศึก ษาการฝึ ก การควบคุม ตนเองของเด็กที่ มี ต่อผลของการเตื อ นตนเองและการ
ตังเป้
้ าหมายต่อพฤติกรรมการทางานตามที่ครู สงั่ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ผลการ
ทดลองพบว่า กลุ่มที่สังเกตตนเองมีพฤติกรรมการทางานตามที่ครู สั่งและมีความก้ าวหน้ าใน
บทเรี ยนคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ ้น ส่วนกลุ่มที่ใช้ วิธีการตังเป้
้ าหมายไม่มีความก้ าวหน้ าทังพฤติ
้
กรรมการ
ทางานตามที่ครูสงั่ และความก้ าวหน้ าในบทเรี ยนคณิตศาสตร์
เคนดอลล์ และวิลคอกซ์ (Kendall; & Wilcox, 1979, pp.120 - 129) ได้ พฒ
ั นาแบบ
ประเมินค่าการควบคุมตนเอง The Self – Control Rating Scale (SCRS) โดยให้ ครูและบิดา
มารดาเป็ นผู้ประเมินพฤติกรรมเด็ก ซึ่งประกอบด้ วยแบบวัดพฤติกรรม 33 ข้ อ โดยใช้ มาตราส่วน
ประมาณค่าของ ลิเคิร์ท 7 สเกล โดยอาศัยแนวคิดว่า การควบคุมตนเองมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ
องค์ประกอบด้ านความคิด และด้ านพฤติกรรม ผลปรากฏว่า เด็กที่มีการควบคุมตนเองเป็ นเด็กที่มี
ความสุขมุ รอบคอบ สามารถแก้ ปัญหา และสามารถวางแผนการกระทาด้ วยความสุขมุ นอกจากนี ้
เด็กที่มีการควบคุมตนเอง สามารถแสดงพฤติกรรมที่เลือกสรรแล้ ว หรื อสามารถยับยังพฤติ
้
กรรมที่
ขัดต่อการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย
โรเซนบัม (Rosenbaum,1980, p.109-121) ได้ ศึกษาการควบคุมตนเองโดยใช้
แบบทดสอบ วัดการควบคุมตนเองในสถานการณ์ทวั่ ไป กลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษามีอายุตงแต่
ั ้ 15-62 ปี
ทังที
้ ่เป็ นนักเรี ยนนิสิต นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป จานวน 600 คน ผลพบว่า แนวโน้ มโดยทัว่ ไป
ผู้หญิงได้ คะแนน การควบคุมตนเองสูงกว่าผู้ชาย แต่เมื่อทดสอบค่าทีแล้ ว พบว่าเพศชายและเพศ
หญิงมีการควบคุมตนเองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และอายุเป็ นตัวแปรที่ทาให้
บุคคล มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองเพิ่มขึ ้น
จากการศึกษาค้ นคว้ างานวิจยั เกี่ยวกับทักษะการควบคุมตนเองในต่างประเทศ แสดง
ให้ เห็นว่า มีผ้ ูวิจยั ได้ ศึกษาในปั จจัยดังกล่าว เพื่อที่จะให้ กลุ่มตัวอย่างมีทกั ษะการควบคุมตนเอง
จากสิ่งที่ยวั่ ยุ การควบคุมตนเองเพื่อลดความวิตกกังวล การฝึ กการควบคุมตนเองของเด็กที่มีต่อ
ผลของการเตือนตนเองและการตังเป้
้ าหมายต่อพฤติกรรมการทางานตามที่ครู สงั่ และผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ซึ่งจากการที่ศกึ ษาค้ นคว้ างานวิจยั ในต่างประเทศ พบว่า ผู้ที่ศกึ ษาวิจยั
เกี่ยวกับการพัฒนาควบคุมตนเองเพื่อให้ กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองที่เพิ่มขึ ้น
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษารายบุคคล
2.1.1 ความหมายของการให้ คาปรึกษา
หลุยส์ (คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2530, น.11, อ้ างถึงใน Louis, 1970, p.10) กล่าวว่า
การให้ คาปรึ กษานันเป็
้ นกระบวนการซึ่งผู้ที่มีปัญหาได้ รับการช่วยเหลือให้ เกิดความรู้ สึกและการ
แสดงพฤติกรรมอย่างสบายใจตนเองมากขึ ้น โดยผ่านการปะทะสัมพันธ์กบั บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับ
ตนเองหรื อผู้ให้ คาปรึกษา ซึง่ จะให้ ข้อมูลและแสดงปฏิกิริยาโต้ ตอบอันจะเป็ นสิ่งเร้ าทาให้ ผ้ มู ีปัญหา
สามารถพัฒนาการแสดงพฤติกรรมของตนเอง ทาให้ สามารถติดต่อเกี่ยวข้ องกับบุคคลอื่นๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
เบร์ ค และเสทฟเฟิ ลร์ (เบ็ญจพร มงคลธง, 2550, น.46, อ้ างถึงใน Burks and
Staffire, 1979, p.14) ให้ ความหมายของการให้ คาปรึกษาว่า หมายถึง สัมพันธภาพอันเป็ นวิชาชีพ
ระหว่างผู้ให้ คาปรึกษาที่ผ่านการฝึ กอบรมกับผู้รับคาปรึกษาซึ่งปกติแล้ วสัมพันธภาพนี ้จะเป็ นแบบ
บุคคลต่อบุคคล แต่บางครัง้ ก็เกี่ยวข้ องกับบุคคลมากว่า 2 คนขึ ้นไป เป็ นการช่วยผู้รับคาปรึกษาให้
มองชีวิต และเข้ าใจตนเองได้ ชดั เจนแจ่มแจ้ ง ตลอดจนเรี ยนรู้ที่จะก้ าวไปสู่จดุ มุ่งหมายที่ตนเป็ นผู้
ตัดสินใจเลือกด้ วยทางเลือกและวิธีการที่เหมาะสม
พีฟินสกี และพีพินสกี (เบ็ญจพร มงคลธง, 2550, น.46, อ้ างถึงใน Pepinsky &
Pepinsky, 1654, p.3) กล่าวว่า การให้ คาปรึ กษา หมายถึง การมีปฏิสมั พันธ์ กนั ระหว่างผู้ให้
คาปรึกษา กับผู้รับคาปรึกษา ภายในสถานที่พิเศษที่จดั ขึ ้น ในสภาพการณ์ที่มีแบบแผนทางวิชาชีพ
(Professional Setting) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ การช่วยเหลื อผู้รับคาปรึ กษาเปลี่ยนปลง
พฤติกรรม
โครว์ และโครว์ (สุภลัคน์ ดรุนยั ธร, 2554, น.26, อ้ างถึงใน Crow & Crow, 1962,
p.164) กล่าวว่า การให้ คาปรึกษา หมายถึง การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ คาปรึกษาและผู้รับ
คาปรึกษาเพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษารู้จกั และเข้ าใจตนเอง ทาให้ สามารถตัดสินใจและแก้ ปัญหาได้
จาเนียร ช่วงโชติ (2524, น.15 – 16) กล่าวว่าการให้ คาปรึ กษา หมายถึง
กระบวนการที่มี
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ความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยผู้ให้ คาปรึกษาได้ รับการฝึ กฝนโดยเฉพาะสัมพันธภาพที่มี
ขึ ้นระหว่างผู้ให้ คาปรึ กษาและผู้รับคาปรึ กษาควรเป็ นความสัมพันธ์ ของความช่วยเหลือ มีความ
ร่วมมือกัน เข้ าใจกัน มีความยกย่องนักถือกัน ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษารู้จกั ตนเอง ยอมรับตนเอง
และรับรู้ โลกอย่างถูกต้ องยิ่งขึ ้น จนสามารถนาไปสู่การเลือกและการตัดสินใจอย่างฉลาดนาไปสู่
การพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่
ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ (2529, น.124) ได้ ให้ ความหมายของการให้ คาปรึกษาว่าเป็ น
กระบวนการช่วยเหลือ และในกระบวนการช่วยเหลือนี ้ก่อให้ เกิดสัมพันธภาพ การช่วยเหลือ
ระหว่างผู้ให้ คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษา ผู้ให้ คาปรึกษาจะเป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ
ได้ รับการฝึ กฝนพร้ อมที่จะให้ ความช่วยเหลือ เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเข้ าใจตนเอง และสิ่งแวดล้ อมได้
ดีขึ ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความรู้สึกตลอดทังพฤติ
้
กรรมต่าง ๆ ในวิถีทางที่ดีขึ ้น และ
สามารถวางโครงการในอนาคตได้ เอง
อาภา จันทรสกุล (2535, น.2 - 3) กล่าวว่า การให้ คาปรึ กษาเป็ นกระบวนการให้
ความช่วยเหลือ โดยผู้ขอรับคาปรึ กษาพบปะกับผู้ให้ คาปรึ กษา ภายใต้ สัม พันธภาพที่ช่วยให้ ผ้ ู
ขอรับคาปรึ กษาเข้ าใจเกี่ ยวกับตนเอง สภาพแวดล้ อม และปั ญหาที่กาลังเผชิญอยู่ได้ ดีขึน้ ผู้ใ ห้
คาปรึกษาใช้ เทคนิคและวิธีการทางจิตวิทยาช่วยให้ ผ้ มู าขอรับคาปรึกษามีโอกาสสารวจความรู้สึก
ค่านิยม ตลอดจนข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง เพื่อนาไปสู่ทกั ษะในการแก้ ปัญหาดาเนินชีวิตของ
ตนเองได้ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ถึงแม้ ว่าความหมายของการให้ คาปรึ กษาจะมีความแตกต่างกันในด้ านของการใช้
ภาษาหรื อถ้ อยคาไปบ้ างก็ ตาม แต่ความหมายส่วนใหญ่ จ ากการศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆ
มักจะชี ้ให้ เห็นว่า การให้ คาปรึ กษาเป็ นกระบวนการให้ ความช่วยเหลือ ซึ่งเกิดจากสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ให้ คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษา ซึ่งผู้ให้ คาปรึกษาเป็ นผู้มีความรู้ค วามสามารถผ่านการ
ฝึ กอบรมในวิชาชีพมาโดยเฉพาะ ตลอดจนมีประสบการณ์ ในการช่วยเหลือบุคคล เพื่อให้ ผ้ ูรับ
คาปรึกษารู้จกั เข้ าใจตนเอง และสิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.1.2 ความหมายของการให้ คาปรึกษารายบุคคล
อีแกน (เอกสารการสอนชุดวิชาเทคนิคการปรึกษาเบื ้องต้ น คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช, 2558, น.136, อ้ างถึงใน Egan, 2004) กล่าวว่า การให้
คาปรึกษารายบุคคลเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างผู้แสวงหาความช่วยเหลือกับผู้ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาส่วนบุคคลที่เข้ ามารบกวน หรื อทาให้ ไม่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขหรื อมี ความพึงพอใจ
ในชีวิต ผู้ให้ คาปรึกษาเป็ นผู้มีความเต็มใจจะให้ คาปรึกษาและมีความสามารถที่จะช่วยเหลือ หรื อ
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ได้ รั บ การฝึ ก มาที่ จ ะให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ในสถานที่ ที่ จัด บริ ก ารให้ ค วามช่ว ยเหลื อ และรั บ การ
ช่วยเหลือ
กิบสัน และมิทเซล (เบ็ญจพร มงคลธง, 2550, น.46, อ้ างถึงใน Gibson & Mitchee,
1995, p.32) กล่าวว่า การให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลเป็ นสัมพันภาพของการช่วยเหลือแบบบุคคล
ต่อบุคคล เน้ นที่การพัฒนาส่วนบุคคล การปรับตัวสามารถแก้ ปัญหาที่กาลังเผชิญ และเลือก
ตัดสินใจในสิ่งที่ตนต้ องการด้ วยตนเอง กระบวนการของการให้ คาปรึกษาเน้ นที่ตวั ผู้รับคาปรึกษา
เป็ นศูนย์กลางและต้ องการบรรยากาศที่เป็ นส่วนตัว มีสมั พันธภาพที่ดี จริ งใจการพยายามเข้ าใจถึง
ความรู้สึกตลอดจนยอมรับในตัวของผู้รับคาปรึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี ้จะช่วยให้ เกิดผลสาเร็ จในการให้
คาปรึกษา
เบอร์ ก และสเตฟเฟิ ล (เบ็ญจพร มงคลธง, 2550, น.47 – 48, อ้ างถึงใน George &
Cristiani, 1995, p.2 – 3, citing Burks and Stefflre, 1979, p.14) กล่าวว่า การให้ คาปรึกษา
รายบุคคลเป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ให้ คาปรึ กษามีความรู้ ทางวิชาชีพ และผ่านการฝึ กอบรม
ลักษณะความสัมพันธ์จะเป็ นแบบบุคคลต่อบุคคล เพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสามารถเข้ าใจตนเอง
เข้ าใจผู้อื่น เข้ าใจสิ่งแวดล้ อมและสามารถที่จะคลี่คลายในปั ญหาที่ตนกาลังประสบอยู่ได้ อย่าง
เหมาะสมไม่วา่ จะเป็ นปัญหาทางด้ านอารมณ์ หรื อลักษณะบุคลิกภาพระหว่างบุคคล
ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ (2529, น.179) กล่าวว่า การให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล เป็ น
สัม พัน ธภาพของการช่ ว ยเหลื อ ส่ ว นบุค คลระหว่ า งผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและผู้รั บ ค าปรึ ก ษาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเข้ าใจตนเองและสิ่งแวดล้ อม ตลอดทังแนวทางในการ
้
แก้ ไขปัญหา
เจียรนัย ทรงชัยกุล (2529, น.407) กล่าวว่าการให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลเป็ นการ
ให้ คาปรึกษาที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ รู ับคาปรึกษา โดยการให้ การปรึกษาเป็ นการ
ส่วนตัวแก่บคุ คลเฉพาะรายในแต่ละครัง้ เพื่อให้ เขาสามารถเข้ าใจตนเองและสิ่งแวดล้ อมได้ ดีขึ ้น
สามารถเผชิ ญ ปั ญ หาที่ กาลัง ประสบอยู่ไ ด้ และมี ทักษะในการแก้ ปัญหาได้ เองอย่างเหมาะสม
สามารถวางโครงการชีวิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ อย่าง
เต็มขีดความสามารถ
จากความหมายของการให้ คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลดัง กล่าวสรุ ปได้ ว่า การให้
คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หมายถึง การที่ผ้ ูให้ ปรึ กษาให้ ความช่วยเหลือผู้รับคาปรึ กษาเป็ น
รายบุคคลในแต่ละครัง้ เพื่อผู้รับคาปรึกษาเข้ าใจตนเองและสิ่งแวดล้ อม สามารถแก้ ปัญหาที่เผชิญ
อยูไ่ ด้ อย่างเหมาะสม
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2.1.3 ข้ อดีของการให้ คาปรึกษารายบุคคล
เจียรนัย ทรงชัยกุล (2529, น.411) กล่าวถึงข้ อดีของการให้ คาปรึ กษารายบุคคลไว้
ดังนี ้
1. ผู้รับคาปรึกษาได้ รับความช่วยเหลือในการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะของเขาจากผู้ให้
คาปรึกษาโดยตรง ด้ วยความละเอียด ครอบคลุม และรอบคอบอย่างเพียงพอ
2. ผู้รับคาปรึ กษาเป็ นจุดสนใจของผู้ให้ คาปรึ กษาแต่เพี ยงผู้เดียวในการให้
คาปรึกษาแต่ละครัง้ เขาจึงเป็ นผู้ควรได้ รับการประโยชน์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นอย่างเต็มที่
3. ผู้รับคาปรึกษากล้ าที่จะเปิ ดเผยตนเองอย่างอิสระกับผู้ให้ คาปรึกษาซึ่งจะช่วย
ให้ การวินิจฉัยปัญหาและหาทางแก้ ไขปัญหาได้ ถกู ต้ องรวดเร็ ว
4. ผู้รับคาปรึกษาไม่ต้องกังวลถึงความคิดเห็น ความรู้สึกและข้ อเสนอแนะของ
ผู้อื่น นอกจากของผู้ให้ คาปรึกษาเพียงผู้เดียวในระหว่างการให้ คาปรึกษา
5. ผู้รับคาปรึกษาไม่ต้องวิตกกังวลถึงความไม่พร้ อมทางด้ านทักษะในเรื่ องมนุ ษย
สัม พั น ธ์ หรื อ บุ ค ลิ ก ภาพที่ ไ ม่ เ หมาะสมของเขาในการแสดงออกกั บ ผู้ อื่ น เพราะเขาจะมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับผู้ให้ คาปรึกษาเพียงผู้เดียวในระหว่างการให้ คาปรึกษา
2.1.4 ข้ อจากัดของการให้ คาปรึกษารายบุคคล
ข้ อจากัดบางประการของการให้ คาปรึ กษารายบุคคลที่ควรคานึงถึง ซึ่งเจียรนัย ทรง
ชัยกุล (2529 : 411) ได้ รวบรวมไว้ ดงั นี ้
1. ผู้ให้ คาปรึ กษาเสียโอกาสอันดีที่จะเสริ มสร้ างทักษะด้ านมนุษยสัมพันธ์ และ
การปรับตัวด้ านต่างๆ กับเพื่อนคนอื่นๆ ในวัยเดียวกันที่เผชิญปัญหาที่คล้ ายคลึงกับตน
2. ผู้รับคาปรึ กษาอาจเกิดความเคยชินที่จะไว้ วางใจ และต้ องการพึ่งพาความ
ช่วยเหลือเฉพาะจากผู้ให้ คาปรึกษาเท่านัน้
3. ผู้รับคาปรึ กษาซึ่งอยู่ในวัยรุ่ นโดยทัว่ ไปมีความเชื่อว่า ปั ญหาที่ตนประสบนัน้
เพื่อนรุ่ นเดียวกันจะเข้ าใจ และหาทางออกให้ ได้ ดีกว่าความช่วยเหลื อจากผู้ใหญ่ต่างวัยและต่าง
ความคิดจากเขา
4. ผู้รับคาปรึกษาซึ่งอยู่ในวัยรุ่น โดนธรรมชาติไม่ต้องการแสดงตนอย่างเปิ ดเผย
ว่า ไม่มีความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองให้ ผ้ ใู หญ่ได้ ร้ ู เพราะเกรงจะเสียสถานภาพที่
ตนถูกมองว่าเป็ นเด็ก
5. การให้ คาปรึ กษารายบุคคล เป็ นกิจกรรมที่ ต้องใช้ เวลาและบุคลากรที่มีอยู่
จากัด ดังนันนั
้ กเรี ยนบางคนที่ต้องการได้ รับคาปรึกษาจึงอาจไม่ได้ รับบริการโดยทัว่ ถึง
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2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
2.2.1 ภูมิหลังของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
ความเป็ นมาของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ไม่ได้ เกิดจากนักทฤษฎี
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว แต่เป็ นผลมาจากบุคคลสาคัญหลายๆ คน ที่ได้ ศึกษา ค้ นคว้ า และ
ทดลอง จนสามารถสรุ ปเป็ นแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนหลักการต่างๆ ที่ สามารถนามาช่วยเหลื อ
บุคคลที่มีปัญหาให้ สามารถปรับตัวหรื อแสดงพฤติกรรมได้ อย่างเหมาะสม และสามารถดาเนินชีวิต
ได้ อย่างมีความสุข
ในช่วงเริ่ มแรกของความเป็ นมาของการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม เป็ นการ
ค้ นพบทฤษฎี การเรี ย นรู้ (Learning Theory) ที่ ร้ ู จักกันในชื่ อ ว่า การเงื่ อนไขแบบคลาสสิ ก
(Classical Conditioning) ของนักสรี รศาสตร์ ชาวรัสเซียชื่อว่า พาฟลอฟ (Ivan P. Pavlov มีชีวิต
อยู่ในช่วง ค.ศ.1848 – ค.ศ.1963) ซึ่งแนวความคิดของพาฟลอฟได้ มีอิทธิพลต่อการศึกษาทดลอง
ของวัตสัน (John B. Watson) ที่เป็ นนักจิตวิทยาเชิงทดลองที่มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอบกินส์ เขาให้
ความสนใจมุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมที่สงั เกตได้ และปฏิเสธแนวคิดเรื่ องจิ ตสานึก ความคิด หรื อ
สิ่ ง ต่า งๆ ที่ อ ยู่ในจิ ต ใจมนุษ ย์ ท าให้ ในเวลาต่อมาวัต สัน ได้ ชื่ อว่า เป็ นบิด าแห่ง พฤติกรรมนิ ย ม
(Behaviorism) และถื อ ว่า เป็ น จุดเริ่ ม ต้ นของการมี แ นวคิดเรื่ องพฤติก รรมบาบัด (Behavior
Therapy) และการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavior Counseling) (Fall, Holden and
Marquis, 2010, p.229) โดยมีการนาหลักการสาคัญของการเรี ยนรู้ แบบการวางเงื่อนไขแบบ
คลาสสิกไปใช้ ในการให้ คาปรึ กษาว่า “พฤติ กรรมของผู้รับคาปรึ กษาเป็ นผลมาจากสิ่ งเร้ าที ่วาง
เงื ่อ นไข และสิ่ ง แวดล้อ มเป็ นตัว แปรส าคัญ ที ่มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม ดัง นั้น จะต้องมี ก ารจัด
สิ่ งแวดล้อมใหม่เพือ่ ก่อให้เกิ ดการเปลีย่ นแปลงพฤติ กรรม”
ในช่วงเวลานัน้ ได้ มีผ้ นู าหลักทฤษฎีว่าด้ วยการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกไปใช้ ในการ
แก้ ไขพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา และประสบผลสาเร็ จในการให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ รู ับคาปรึกษา เช่น
ปั ญหาความกลัวแบบไม่สมเหตุผล (Phobias) รวมทังปั
้ ญหาเกี่ยวกับความเครี ยด หรื อวิตกกังวล
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โจเซฟ โวลเป้ (Joseph Wolpe,1958 อ้ างถึงใน Fall, Holden and
Marquis, 2010, p.229) ซึ่งเป็ นจิตแพทย์ชาวแอฟริ กาใต้ ได้ พฒ
ั นาเทคนิคสาหรับการแก้ ไขปั ญหา
ความกลัว (Fear) และความวิตกกังวล (Anxiety) โดยใช้ ชื่อเทคนิคนี ้ว่า การลดความวิตกกังวล
อย่างเป็ นระบบ (Systemetic Desensitization) การคิดค้ นเทคนิคดังกล่าวนี ้ถือว่าเป็ นการบุกเบิก
การให้ บริ การพฤติกรรมบาบัดในยุคแรกๆ จนได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นบิดาทางพฤติกรรมบาบัด
โวลเป้ ได้ เขียนหนังสือร่วมกับลาซารัส (Lazarus) ในปี ค.ศ.1966 โดยใช้ ชื่อหนังสือว่า “Behavior
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Therapy Technique” หรื อ “เทคนิ คพฤติ กรรมบาบัด” เพื่อแนะนาเทคนิคต่างๆ สาหรับการ
ช่วยเหลือผู้รับบริการ
นอกจากนี ้ สกินเนอร์ (B.F. Skinner) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด ได้
พัฒนาทฤษฎีการเรี ยนรู้ขึ ้นมาใหม่ที่มีชื่อว่า ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบแสดงการกระทา (Operant
Conditioning) เขามีความเชื่อว่า “พฤติ กรรมของบุคคลถูกควบคุมจากผลที ่ได้รับ กล่าวคื อการ
กระทาใดๆ ถ้าได้รับการเสริ มแรงจะมี แนวโน้มให้เกิ ดการกระทานัน้ อี ก ” หลักการนี ้ได้ นามาใช้ ใน
การให้ คาปรึ กษา โดยผู้รับบริ การจะได้ รับแรงเสริ มถ้ าแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งจะทาให้
เกิดแนวโน้ มในการแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนานันต่
้ อไปอีก ทาให้ มีผ้ นู าไปใช้ บาบัดพฤติกรรม
แก่ผ้ รู ับบริการได้ อย่างกว้ างขวาง
ในช่วงเวลาเดียวกันนี ้ แบนดูรา (Bandura, 1965 อ้ างถึงใน George & Cristiani,
1990, p.94) ได้ เสนอเทคนิคการช่วยเหลือผู้รับบริ การให้ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยหลักการ
เรี ยนรู้ ทางสังคม (Social Learning) บางทีเรี ยกว่าการเรี ยนรู้ จากการสังเกต (Observational
Learning) หรื อการเรี ยนรู้จากตัวแบบ (Modeling) ซึ่งเทคนิคนี ้อยู่บนพื ้นฐานแนวคิดที่ว่า “บุคคล
จะเลี ยนแบบ หรื อทาพฤติ กรรมตามแบบอย่างบุคคลอื ่นๆ ในสังคม” ดังนัน้ ในการให้ คาปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม ผู้ให้ คาปรึ กษาสามารถใช้ เทคนิคการนาตัวแบบทางสัง คมมาช่วยให้ ผ้ ูรับ
คาปรึ กษามาพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปในทิศทางที่พึงประสงค์โดยการสังเกตตัว
แบบทางสังคมเหล่านันได้
้
สาหรับคาว่า การให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม หรื อ Behavioral Counseling
นัน้ ผู้ที่ริเริ่ มใช้ คานีเ้ ป็ นคนแรกๆ คือ จอห์น ครัมโบล์ท (John Krumboltz) ศาสตราจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด ซึ่งเขาได้ ใช้ คานีใ้ นการเสนอรายงานการประชุมประจาปี ของสมาคม
จิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริ กา ในปี ค.ศ.1964 ซึ่งเน้ นการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับบริ การเป็ นสาคัญ
(วัชรี ทรัพย์มี, 2554, น.182 - 183)
ครัมโบลท์ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นผู้นาของวิธีการการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรม
นิยม เขาได้ ทาวิจยั เกี่ยวกับวิธีการนี ้มาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1960 และได้ แต่งตาราการให้ คาปรึ กษาแบบ
พฤติกรรมนิยมไว้ หลายเล่ม เพื่ออธิบายหลักการและขันตอนในการให้
้
คาปรึ กษาแบบพฤติกรรม
นิยมอย่างละเอียด เช่น ในปี ค.ศ.1966 เขียนหนังสือชื่อ “Revolution in Counseling” ในปี ค.ศ.
1969 ได้ เ ขี ย นหนัง สื อ ร่ ว มกับ ทอรี เ สน (Carl E. Thoresen) หนัง สื อ มี ชื่ อ ว่า “Behavior
Counseling: Cases and Techniques” และในปี ค.ศ.1976 ได้ เขียนหนังสือร่วมกับทอรี เสนอีก
ครัง้ หนึง่ โดยมีหนังสือที่ชื่อว่า “Counseling Methods”
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จะเห็นได้ ว่า ครัมโบล์ทเป็ นผู้มีบทบาทในการเผยแพร่ วิธีการการให้ คาปรึ กษาแบบ
พฤติกรรมนิยมอย่างกว้ างขวาง ซึ่งนอกจากจะเขียนหนังสือแล้ ว เขายังได้ จดั ประชุมและให้ การ
ฝึ กอบรมวิธีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมแก่ผ้ มู าขอรับคาปรึกษาอีกด้ วย
ในการเผยแพร่ วิธีการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมต่างๆ ดังกล่าวนี ้ ครัมโบล์ทมี
เพื่อนร่วมทีมที่สาคัญคือ ทอรี เสน (Carl E. Thoresen) ซึ่งเป็ นผู้ที่มีส่วนร่วมเผยแพร่ วิธีการให้
คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม และได้ นาวิธี นีไ้ ปทดลองใช้ ในโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษา และเขี ย น
หนังสือร่วมกับครัมโบล์ทเพื่ออธิบายถึงกระบวนการการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมประเภท
ต่างๆ โดยมีตวั อย่างของการนาวิธีการเหล่านี ้ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง
2.2.2 แนวคิดสาคัญของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
แนวคิดสาคัญของทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมที่จะกล่าวถึงต่อไปนี ้
ประกอบด้ วย 1) ทรรศนะเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ และ 2) บทบาทของผู้ให้ คาปรึ กษา โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี ้
2.2.2.1 ทรรศนะเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิยมกล่าวถึงทรรศนะเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ ที่พอสรุ ปได้ 4 ประการ (George & Cristiani,
1990, pp.88-89, Pietrofesa, Hoffman & Splete, 1984, pp.141-142, Fall, Holden and
Marquis, 2010, pp.235) ดังนี ้
1) มนุษย์เกิดมาด้ วยความว่างเปล่า ไม่ดีหรื อไม่เลว กล่าวคือ ในทรรศนะของการ
ให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม ผู้รับการปรึ กษาแต่ละคนถื อว่าเป็ นผลมาจากการที่พวกเขามี
ประสบการณ์ กับสิ่งต่างๆ ผู้ให้ คาปรึ กษาจะมองว่าพฤติกรรมทัง้ ที่ดี และไม่ดีล้วนเกิดจากการมี
ปฏิ สัม พัน ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อม ซึ่ ง แต่ ล ะบุ ค คลจะมี ศั ก ยภาพในการแสดงออกในพฤติ ก รรมที่
หลากหลายตามสถานการณ์ที่มากระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ และตอบสนอง ไม่ใช่ความดีหรื อไม่ดีที่
ติดตัวมาตังแต่
้ เกิด
2) มนุษย์ส ามารถคิดได้ อย่างมีเหตุมีผลและสามารถควบคุม พฤติกรรมของ
ตนเองได้ ทรรศนะการมองมนุษย์ในแง่มมุ นี ้ ให้ ความเชื่อถือในมนุษย์ว่า “บุคคลปกติ โดยทัว่ ไปเป็ น
ผู้มีความสามารถคิ ดวิ เคราะห์ ด้วยหลักเหตุและผล และมี ความสามารถรับผิ ดชอบที ่ควบคุมการ
กระทาของตนได้ดว้ ยตนเอง”
3) มนุษย์สามารถเรี ยนรู้ และสร้ างพฤติกรรมขึ ้นใหม่ได้ การให้ คาปรึ กษาแบบ
พฤติกรรมนิยมเชื่อว่า แม้ บคุ คลจะเคยมีประสบการณ์การเรี ย นรู้และมีพฤติกรรมบางอย่างมาจาก
อดีต แต่ก็สามารถเรี ยนรู้ที่จะสร้ างพฤติกรรมใหม่ขึ ้นมาได้ อีกเสมอ ดังคากล่าวของเบลคิน (Belkin,
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1988:279) ทีวา่ “มนุษย์เรี ยนรู้ทีจ่ ะมี พฤติ กรรมตอบสนองในรู ปแบบใหม่ๆ ต่อสถานการณ์ เดิ ม (To
learn new responses to old situations)”
4) พฤติกรรมของมนุษย์ตา่ งก็มีอิทธิพลซึง่ กันและกัน กล่าวคือ ในปั จจุบนั ได้ เริ่ มมี
มุมมองใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ที่ค่อนข้ างแตกต่างไปจากเดิมที่มีความเชื่อพืน้ ฐานว่า
“มนุษย์ เ ป็ นผลผลิ ตของเงื ่อนไขของสังคมและวัฒ นธรรม” แต่ในปั จจุบันเริ่ มมี มุมมองใหม่ว่า
“มนุษย์ ต่างก็ เป็ นทั้งผู้ผ ลิ ต และเป็ นผลผลิ ตของสิ่ ง แวดล้อมที ่พวกเขาสร้ างขึ้ นนั่นเอง” ด้ วย
(Corey, 2009, p.237) กล่าวได้ ว่า มนุษย์สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่น และ
พฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ ก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนด้ วยเช่นกัน ดังนันในการให้
้
คาปรึ กษา จึงให้ ความสาคัญกับปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์ที่จะส่งผลถึงการมีพฤติกรรมทังด้
้ านดี
และไม่ดี
สรุปได้ วา่ ธรรมชาติของมนุษย์ตามทรรศนะของการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิยมคือ มนุษย์ไม่ได้ ดีหรื อเลวมาตังแต่
้ เกิด ต่อมาเมื่อได้ มีประสบการณ์ กับสิ่งต่างๆ จึงเกิดการ
เรี ยนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปทังในทางดี
้
และไม่ดีได้ ซึ่งบุคคลก็จะใช้ ความสามารถในการ
คิดด้ วยเหตุและผลเพื่อสร้ างพฤติกรรมใหม่ขึ ้นมาเพื่อให้ ตนเองสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ อย่าง
สร้ างสรรค์และมีความสุข
2.2.2.2 บทบาทของผู้ให้ คาปรึ กษา ในการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม
บทบาทสาคัญของผู้ให้ คาปรึกษา นอกจากจะมีบทบาทพื ้นฐานทัว่ ไปแล้ วยังมีบทบาทเฉพาะของ
เทคนิคการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมด้ วย ซึ่งบทบาททัง้ 2 ลักษณะ มีสาระสาคัญ (Fall
Holden & Marquis, 2010, p.235, Gladding, 2013, p.205) มีดงั นี ้
1) บทบาทพื ้นฐานทัว่ ไปของผู้ให้ คาปรึ กษา เป็ นบทบาทที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาเอื ้อให้
กระบวนการช่ว ยเหลื อ ดาเนิ นไปอย่า งราบรื่ น สามารถบรรลุเ ป้า หมายตามที่ ก าหนดไว้ อาทิ
บทบาทของผู้ให้ คาปรึกษาที่ต้องสร้ างสัมพันธภาพที่ดีในการให้ คาปรึกษา บทบาทในการใส่ใจ การ
ฟั ง การเงียบ การถาม การทวนความ การสะท้ อน การทาให้ กระจ่าง การตีความ การเผชิญ การให้
ข้ อมูล การเสนอแนะ การให้ ก าลัง ใจ การสรุ ป ตลอดจนบทบาทในการยุติและการส่ง ต่อผู้รั บ
คาปรึ กษาในกรณี ที่เห็นว่าผู้รับคาปรึ กษาควรได้ รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ รู ับคาปรึกษา
2) บทบาทเฉพาะของผู้ให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม เนื่องจากจุดเน้ นของ
การให้ ค าปรึ ก ษาแบบพฤติก รรมนิ ยม คื อ การช่ว ยเหลื อ ให้ ผ้ ูรั บ ค าปรึ กษาเกิ ด การเรี ย นรู้ และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ สามารถปรับตัวดาเนินชีวิตอยู่ในสถานการณ์
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ต่างๆ ได้ อย่างมีความสุข ดังนันบทบาทส
้
าคัญของผู้ให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมจึงมีหลาย
ลักษณะ (Gladding, 2013, p.205) ได้ แก่ บทบาทเป็ นที่ปรึกษา (Consultant) เป็ นครู (Teacher)
เป็ นผู้แนะนา (Adviser) เป็ นผู้ให้ การเสริ มแรง (Reinforce) และเป็ นผู้เอื ้ออานวย (Facilitation) ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูพ่ ฤติกรรมที่เหมาะสมยิ่งขึ ้น ซึง่ การช่วยเหลือนี ้อาจเกิดขึ ้นทังในส
้ านักงาน
หรื อในศูนย์ให้ คาปรึกษา และในสถานการณ์ที่เป็ นสิ่งแวดล้ อมจริ งของผู้รับคาปรึ กษา เพื่อช่วยให้
ผู้รับคาปรึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ตามที่มงุ่ หวังไว้
นอกจากนี ้แล้ ว ในกระบวนการช่วยเหลือตามแบบพฤติกรรมนิยม บทบาทสาคัญ
ของผู้ให้ คาปรึ ก ษาสามารถจ าแนกได้ 4 ลักษณะ (Miltenberger, 2008, Spiegler &
Guevrement, 2003 อ้ างถึงใน Corey, 2009, p.239-240) ดังนี ้
(1) บทบาทในการวัดและประเมินพฤติกรรมในช่วงเริ่ มต้ นของการให้ คาปรึกษา
ผู้ให้ คาปรึ กษาจะช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาได้ สงั เกตพฤติกรรมของตนเองพร้ อมทังประเมิ
้
นถึงความ
ต้ องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยทังผู
้ ้ ให้ และผู้รับคาปรึกษาจะกาหนดเป้าหมายตังแต่
้ ช่วงเริ่ มต้ น
การคาปรึ กษา เพื่อการออกแบบวางแผนกิจ กรรมให้ สามารถนาแผนไปใช้ ปฏิบัติให้ บรรลุตาม
เป้าหมาย
(2) บทบาทในการค้ นหาเทคนิควิธีการช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตนเองที่มีลกั ษณะเฉพาะ ในการช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี ้
ผู้ให้ คาปรึ กษาควรมีบทบาทในการค้ นหาเทคนิควิธีต่างๆ ที่สามารถช่วยเหลือผู้รับคาปรึ กษาได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ง นอกจากการร่ วมกันคิดกับผู้รับคาปรึ กษาแล้ ว ผู้ให้ คาปรึ กษายัง อาจ
ค้ นคว้ าจากรายงานวิจยั ที่สนับสนุนว่าเทคนิควิธีการต่างๆ เหล่านันว่
้ าสามารถนามาช่วยให้ ผ้ รู ับ
คาปรึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ หรื อไม่อย่างไร ยิ่งไปกว่านัน้ ผู้ให้ คาปรึ กษายังต้ องมี
ความมัน่ ใจว่าเทคนิควิธีการเหล่านันจะสามารถช่
้
วยให้ พฤติกรรมนันยั
้ งคงอยู่อย่างต่อเนื่องและ
ยัง่ ยืนหรื อไม่อีกด้ วย ทังนี
้ ้เนื่องจากในปัจจุบนั มีผลงานทางวิชาการ ศึกษาวิจยั ที่เป็ นความรู้พื ้นฐาน
สามารถนามาช่วยเหลือผู้รับคาปรึกษาให้ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะ เช่ น
เทคนิ คส่ง เสริ ม พฤติกรรมที่ พึง ประสงค์ ความมี วิ นัย ความรั บผิ ดชอบ เทคนิ คการผ่อนคลาย
ความเครี ยด เทคนิคการแสดงออกอย่างเหมาะสม เทคนิคการลดความรู้สกึ อย่างเป็ นระบบ เป็ นต้ น
(3) บทบาทการประเมินความสาเร็ จระหว่างกระบวนการให้ คาปรึ กษา เป็ นการ
ประเมินผลการให้ คาปรึ กษาตลอดช่ วงระยะเวลาของการช่วยเหลือ (ซึ่งช่วงเวลาสาหรับการให้
คาปรึกษาแต่ละรายอาจใช้ เวลาสันหรื
้ อยาวแตกต่างกัน ) โดยผู้ให้ คาปรึกษามีบทบาทต้ องประเมิน
พฤติก รรมที่ เ ปลี่ ยนไปด้ วยการเปรี ยบเที ย บระหว่างพฤติกรรมก่อ นการทดลอง หรื อ ที่ เรี ยกว่า
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พฤติกรรมเส้ นฐาน (base line) กับพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นระหว่างและหลังการทดลอง ซึ่งอาจเสนอ
ด้ วยเส้ นกราฟเปรี ยบเทียบระหว่างพฤติกรรมก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง และหลังการ
ทดลอง ซึง่ ในการประเมินนี ้ หากผู้ให้ คาปรึกษาเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเป็ นผู้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินตนเอง ก็จะช่วยเพิ่มความรับผิดชอบในตนเองมากขึ ้นด้ วย
(4) บทบาทการติดตามและประเมินผลหลังการช่วยเหลือ เป็ นการติดตามว่าการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนันยั
้ งคงมีความต่อเนื่องอยู่หรื อไม่ อย่างไร ผู้รับคาปรึกษามีการเรี ยนรู้
ที่จะพิจารณาแยกแยะและรับมือกับปัญหาอุปสรรคด้ วยศักยภาพของเขาได้ มากน้ อยเพียงใด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตามนัน้ ผู้ให้ คาปรึกษามีบทบาทในการติดตามแบบ
ช่วยเหลือและให้ กาลังใจ เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดความท้ อถอยและยอมแพ้ ตอ่ ปั ญหา
อุปสรรคที่อาจนาไปสู่การกลับไปมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นเดิมได้ ดังนัน้ ในการติดตามนี ้
ผู้ให้ คาปรึกษาจะคอยช่วยเหลือให้ กาลังใจ และร่วมวางแผนใหม่หากจาเป็ น เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา
สามารถคงความเข้ มแข็งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ มีความยัง่ ยืนและบรรลุตาม
เป้าหมายตามที่ได้ กาหนดไว้
สรุ ปได้ ว่า บทบาทสาคัญของผู้ให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมนอกจากจะมี
บทบาทพื ้นฐานทัว่ ไปของผู้ให้ คาปรึ กษา ที่จะเอื ้อให้ กระบวนการช่วยเหลือดาเนินไปอย่างราบรื่ น
แล้ ว ยังมีบทบาทเฉพาะของผู้ให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมที่ต้องช่วยเหลือให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษา
เกิดการเรี ยนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ ซึ่งประกอบด้ วย บทบาทใน
การวัดและประเมินพฤติกรรมในช่วงเริ่ มต้ นการให้ คาปรึกษา การค้ นหาเทคนิควิธีการช่วยให้ ผ้ รู ับ
ค าปรึ ก ษาสามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมตนเองที่ มี ลัก ษณะเฉพาะ บทบาทการประเมิ น
ความสาเร็ จระหว่างกระบวนการให้ คาปรึ กษา ตลอดจนบทบาทการติดตามและประเมินผลหลัง
การให้ คาปรึ กษา เพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ มีความ
เข้ มแข็งยัง่ ยืน และมีความสุขในการดาเนินชีวิต
2.2.3 เป้าหมายของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
การให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ โดยผู้ให้ คาปรึกษาเป็ นผู้ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษา
เป็ นผู้กาหนดเป้าหมายด้ วยตนเอง ดังนัน้ เป้าหมายในการให้ คาปรึ กษาสาหรับผู้รับคาปรึกษาจึง
แตกต่างกันไปตามลักษณะปัญหาของผู้รับคาปรึกษาแต่ละคน
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เป้าหมายของการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม สามารถประมวลสาระสาคัญ
โดยสรุ ปได้ 5 ประการ (Belkin, 1988, p.281, George & Cristiani, 1990, p.92, Hansen
Rossberg & Cramer, 1994, p.132-133, Gladding, 2013, p.205) ดังนี
1) ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในกระบวนการ
ให้ คาปรึ กษาผู้ให้ คาปรึ กษาและผู้รับคาปรึ กษาจะตัง้ เป้า หมายร่ วมกันเกี่ ยวกับพฤติกรรมบาง
ประการที่กาลังก่อให้ เกิดความยุ่งยาก ไม่สบายใจ หรื อพฤติกรรมที่ปรับตัวไม่ได้ ต่อสถานการณ์
ต่างๆ โดยผู้ให้ คาปรึกษาจะช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ สารวจตนเองเพื่อตระหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของตนเอง และปรับเปลี่ยนตนเองไปสูพ่ ฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
2) ช่ว ยให้ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษาเรี ย นรู้ มากขึน้ เกี่ ย วกับ กระบวนการตัด สิ น ใจที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการให้ ค าปรึ ก ษาแบบพฤติ ก รรมนิ ย ม บ่ อ ยครั ง้ ผู้ รั บ การปรึ ก ษาจะขาด
ความสามารถในการตัดสินใจเลื อกวิธีการ หรื อแนวทางที่ถูกต้ องและเหมาะสมกับตนเองและ
สภาพแวดล้ อม ดังนันในกระบวนการให้
้
คาปรึกษา ผู้ให้ คาปรึกษาจะช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดการ
เรี ยนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างระมัดระวังมากขึ ้น มีความคิดที่มีเหตุและผล สามารถวิเคราะห์
เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างสภาพการที่เกิดก่อนกับผลที่ตามมาเพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะเป็ นการช่วยให้
ผู้รับคาปรึกษาสามารถตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
3) ช่วยป้องกันปั ญหาที่ จ ะเกิ ดขึน้ ในอนาคต ในเรื่ องที่ ผ้ ูรับคาปรึ กษานามา
ปรึกษา นอกจากเรื่ องพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาในปั จจุบนั แล้ ว ยังมีสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาอื่นๆ อีก
ที่ผ้ รู ับคาปรึกษาอาจต้ องเผชิญ ดังนันในการให้
้
คาปรึกษา ผู้รับคาปรึกษาจะได้ รับการสนับสนุนให้
เรี ยนรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ และเรี ยนรู้ วิธีการปรับตัวเพื่อให้ สามารถรับมือกับปั ญหาและอุปสรรค
ต่างๆที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตได้ อย่างเหมาะสม
4) มุ่งแก้ ปัญหาพฤติกรรมอย่างเฉพาะเจาะจงที่ผ้ รู ับคาปรึกษาต้ องการขอความ
ช่ว ยเหลื อ เนื่ อ งจากผู้รั บ ค าปรึ ก ษาแต่ล ะคน จะมี ค วามต้ อ งการที่ แ ตกต่า งกัน อย่า งไรก็ ต าม
เป้าหมายของการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม คือการช่วยแก้ ไขปั ญหาพฤติกรรมที่สามารถ
สังเกตได้ และเป็ นพฤติกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง ที่ผ้ ูรับคาปรึ กษาแสดงความต้ องการที่จะ
ปรับเปลี่ยนตนเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี ้ ผู้รับคาปรึ กษาจะต้ องมีความรับผิดชอบต่อตนเองที่จะ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ ชีวิตมีความก้ าวหน้ าไปสูเ่ ป้าหมายที่ตนกาหนดไว
5) มุง่ ช่วยเหลือให้ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ สาเร็ จและสามารถนาไปใช้
ชีวิตประจาวันได้ เป็ นเป้าหมายที่หวังให้ เกิดความยัง่ ยืนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กล่าวคือ
เมื่ อ ผู้รั บค าปรึ ก ษาสามารถเปลี่ ยนแปลงตนเองได้ ส าเร็ จ แล้ ว ผู้ให้ คาปรึ ก ษาต้ อ งช่วยให้ ผ้ ูรั บ
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คาปรึ กษาสามารถนาการเปลี่ ยนแปลงนี ไ้ ปสู่การกระทาพฤติกรรมในชี วิตประจ าวัน ได้ อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน เพื่อให้ เกิดประโยชน์และความสุขต่อตนเองและผู้คนรอบข้ างต่อไปในอนาคต
สรุปได้ วา่ การให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมมีเป้าหมายที่สาคัญคือช่วยให้ ผ้ รู ับ
ค าปรึ ก ษาสามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ เกิ ด การเรี ย นรู้ มากขึ น้ เกี่ ย วกั บ
กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษามีวิธีการหรื อแนวทางในการป้องกัน
ปั ญ หาที่ จ ะเกิ ดขึน้ ในอนาคตรวมทัง้ ในการให้ ความช่วยเหลื อจะมุ่ง แก้ ปัญหาพฤติกรรมอย่าง
เฉพาะเจาะจงที่ผ้ ูรับคาปรึ กษาต้ องการขอความช่วยเหลือ โดยไม่ไ ด้ ยึดความต้ องการของผู้ให้
คาปรึกษาเป็ นหลัก ซึ่งเมื่อผู้รับคาปรึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้ สาเร็ จแล้ ว
ผู้ให้ คาปรึกษายังต้ องสนับสนุนให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ ตนเองสามารถดาเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุข
2.2.4 ขันตอนในทฤษฎี
้
การให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
ในทัศนะของผู้ให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม กระบวนการให้ คาปรึกษาถือว่าเป็ น
การจัดสถานการณ์แห่งการเรี ยนรู้ใหม่ในลักษณะพิเศษเฉพาะตัวสาหรับผู้รับคาปรึกษา สิ่งสาคัญ
ที่จะทาให้ การดาเนินการช่วยเหลือเป็ นไปอย่างราบรื่ น บรรลุเป้าหมายคือ ในทุกขันตอนของการให้
้
คาปรึ กษา ผู้ให้ คาปรึ กษาจะต้ องมีลกั ษณะอบอุ่น เอาใจใส่ มีความเห็นอกเห็นใจ ให้ การยอมรับ
และจะต้ องไม่ตัดสิ น (nonjudgmental) พฤติก รรมของผู้รับค าปรึ กษาว่าถูก หรื อผิด ดี หรื อ เลว
(Hansen Rossberg and Cramer, 1994, p.134) เพราะถ้ าผู้ให้ คาปรึกษาไม่มีลกั ษณะดังกล่าว
ข้ างต้ น อาจจะประสบอุปสรรคมากมายทาให้ ทาให้ ไม่สามารถสร้ างพฤติกรรมที่ เป็ นปั ญหาที่
แท้ จริงของผู้รับบริการ และอาจจะไม่ได้ รับความร่วมมือที่จะแก้ ไขปัญหาจากผู้รับบริ การ
ขันตอนส
้
าคัญของการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมมี 4 ขันตอน
้
(Pietrofesa,
Hoffman & Splete, 1984, p.146-147, Fall Holden & Marquis, 2010, p, 246-247, Gladding,
2013, p.205) ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การระบุพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา เมื่อสัมพันธภาพของการช่วยเหลือเป็ นไป
ด้ วยดี มี การยอมรับ และไว้ วางใจซึ่ง กันและกันแล้ ว ผู้ให้ คาปรึ กษาจะส ารวจเพื่ อระบุปัญหาที่
ต้ อ งการแก้ ไ ขโดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ให้ ไ ด้ ค รอบคลุม และมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากที่ สุด ซึ่ง วิ ธี
รวบรวมข้ อมูลมีหลากหลายวิธี (Spiegler & Guevremont, 2009 อ้ างถึงใน Fall, Holden and
Marquis, 2010, p.246) เช่น
การสัมภาษณ์โดยผู้ให้ คาปรึกษา
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การรายงานตนเองของผู้รับคาปรึกษาโดยผ่านการทาแบบสารวจแบบสอบถาม
หรื อแบบวัดต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมที่เป็ นปัญหา
การบันทึกความถี่ พฤติกรรมด้ วยผู้รับคาปรึ กษาเองเมื่ ออยู่ในสถานการณ์ ที่มี
เงื่อนไขให้ เกิดพฤติกรรม
การสัง เกตพฤติ ก รรมของผู้รั บ ค าปรึ ก ษาที่ สัง เกตโดยบุค คลอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผ้ ูรั บ
คาปรึกษา
การสังเกตอย่างมีระบบ (Systematic Observation) โดยผู้ให้ คาปรึ กษาสังเกต
พฤติกรรมของผู้รับคาปรึกษาทังในสถานการณ์
้
จริงและสถานการณ์ที่จาลองขึ ้น
เก็บข้ อมูลจากการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ในขณะให้ คาปรึกษา
นอกจากนี แ้ ล้ ว ในการให้ ค าปรึ ก ษาแบบพฤติ ก รรมนิ ย ม มี แ นวคิ ด พื น้ ฐานว่ า
พฤติกรรมเกิดจากการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ในอดีตส่งผลต่ อพฤติกรรมใน
ปั จจุบนั ดังนัน้ การทราบข้ อมูลประวัติของผู้รับคาปรึ กษาจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์
พฤติกรรมที่เป็ นปัญหาในปัจจุบนั
ผู้ให้ คาปรึ กษาจะย้ อนศึกษาประวัติพฒ
ั นาการของผู้รับคาปรึ กษา โดยพิจารณาว่า
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นผู้รับคาปรึกษามีการปรับตัวอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านัน้ ผู้ให้
คาปรึกษาจะวัดและประเมินความสามารถในการควบคุมวิถีชีวิตและความสามารถในการจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ ้นของผู้รับคาปรึกษา รวมทังผู
้ ้ ให้ คาปรึกษาจะศึกษาถึงความสามารถในการสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นและสภาพแวดล้ อมของผู้รับคาปรึกษาว่าเป็ นอย่างไร และท้ ายที่สดุ ผู้ให้
คาปรึ กษาจะศึกษาเพื่อทาความเข้ าใจผู้รับคาปรึ กษาเกี่ ยวกับ วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่ อ
ค่านิยม และบรรทัด ฐานของพฤติกรรมในมุม มองของผู้รับคาปรึ กษา โดยดูจ ากพฤติกรรมใน
ปัจจุบนั และข้ อมูลจากประวัตทิ ี่ได้ ศกึ ษามาด้ วย
การเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวนี ้ จะทาให้ ทราบถึงปั ญหาและสาเหตุของ
ปั ญหาที่แท้ จริ งเพื่อนาไปสู่การระบุพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาให้ ชดั เจนและเกิดความเข้ าใจตรงกัน
การเข้ าใจปั ญหาตรงกัน นอกจากจะทาให้ เลือกใช้ เทคนิคได้ เหมาะสมแล้ วยังทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา
สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ถกู ต้ องยิ่งขึ ้น
ถ้ าหากพฤติกรรมที่เป็ นปัญหามีความซับซ้ อนเป็ นนามธรรม ผู้ให้ คาปรึกษาจะต้ อง
วิเคราะห์พฤติกรรมออกเป็ นพฤติกรรมย่อยๆ ให้ ชดั เจนเป็ นรูปธรรม สามารถวัดได้ เพื่อง่ายต่อการ
แก้ ไขซึง่ ในผู้รับคาปรึกษาบางรายอาจมีปัญหาหลายปั ญหาเกิดขึ ้นพร้ อมกันผู้รับคาปรึกษาจะเป็ น
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ผู้เ ลื อกว่าปั ญหาใดเป็ นปั ญหาที่ ส าคัญที่สุดเป็ นอันดับแรกที่ ต้องการแก้ ไ ขส่วนปั ญหาอื่ นๆที่ มี
ความสาคัญรองลงมาจะหาทางแก้ ไขในโอกาสต่อไป
ขันที
้ ่ 2 การตังเป้
้ าหมายในการให้ คาปรึ กษา เมื่อรู้ ว่าพฤติกรรมใดเป็ นพฤติกรรมที่
เป็ นปัญหาแล้ วผู้ให้ คาปรึกษาจะช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา ตังเป้
้ าหมายในการแก้ ไขพฤติกรรมโดยระบุ
พฤติกรรมให้ ชดั เจนเป็ นรูปธรรมและสามารถประเมินได้ ว่าจะแก้ ไขพฤติกรรมใดซึ่งเป้าหมายของ
การให้ ค าปรึ ก ษาโดยทั่ว ไปคื อ การช่ว ยให้ ผ้ ูรั บค าปรึ ก ษาสามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมและ
สามารถปรับตัวดาเนินชีวิตอยูไ่ ด้ อย่างปกติสขุ
การตังเป้
้ าหมายที่ดีประกอบด้ วยเกณฑ์ 3 ประการคือ
1. เป้าหมายนันตรงกั
้
บความต้ องการของผู้รับคาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษาเป็ นผู้
ตังเป้
้ าหมายเอง
2. ผู้ให้ คาปรึกษามีความยินดีและเต็มใจช่วยเหลือให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาดาเนินการ
ให้ บรรลุตามเป้าหมาย
3. เป้าหมายที่ตงนั
ั ้ นสามารถประเมิ
้
นได้ ว่าสามารถดาเนินการให้ บรรลุเป้าหมาย
ได้ หรื อไม่มากน้ อยเพียงใด
กล่าวได้ ว่า การตัง้ เป้าหมาย เป็ นขัน้ ตอนสาคัญที่ ทงั ้ ผู้ให้ และผู้รับคาปรึ กษาต้ อง
พิจารณาอย่างถี่ถ้วน และเข้ าใจตรงกัน เพราะจะเป็ นโจทย์ที่ต้องหาเทคนิควิธีการมาแก้ ไขให้ เกิด
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ในขันตอนต่
้
อไป
ขันที
้ ่ 3 การเลือกเทคนิควิธีการเพื่อไปสูเ่ ป้าหมาย เนื่องจากพฤติกรรมที่เป็ นปัญหา
ของผู้รับคาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมมี ความหลากหลายดัง นัน้ การเลือกเทคนิควิธี การที่ จ ะ
นามาใช้ จริงต้ องมีความหลากหลายและสอดคล้ องกับลักษณะของแต่ละปั ญหาด้ วย และที่สาคัญ
คือการเลือกเทคนิควิธีการที่จะใช้ นนต้
ั ้ องถูกต้ องตามหลักจริ ยธรรมของการให้ คาปรึ กษา (Ethics
of Counseling) ความรับผิดชอบในการค้ นหาเทคนิควิธีการเพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายนี ้ นอกจากผู้ให้ คาปรึกษาจะร่วมกันคิดกับผู้ รับคาปรึกษาแล้ ว
ผู้ให้ คาปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ต้ องศึกษาค้ นคว้ าจากแหล่งความรู้ตา่ งๆที่สนับสนุนว่าเทคนิค
วิธีการต่างๆ เรานัน้ สามารถนามาช่วยให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาเกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมได้ ซึ่ง
เทคนิควิธีที่ใช้ ในการแก้ ปัญหาบางเทคนิคอาจถูกนามาใช้ ในสถานการณ์การปรึกษาในห้ องให้ การ
ปรึ กษาเท่านัน้ ผู้รับคาปรึ กษาก็สามารถแก้ ไขปั ญหาและนาวิธีการไปใช้ แก้ ปัญหาได้ ด้วย ตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ในผู้รับความปรึกษาบางกรณีที่มีปัญหาซับซ้ อนและมีความเกี่ยวข้ อง
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สัม พัน ธ์ กั บ บุ ค คลอื่ น ๆในสัง คมผู้ ให้ ค าปรึ ก ษาอาจมี ค วามจ าเป็ นต้ อ งเข้ าไปช่ ว ยเหลื อ ใน
สถานการณ์ที่เป็ นสิ่งแวดล้ อมจริ งของผู้รับคาปรึกษา (Hansen, Rossberg and Cramer, 1994,
p.135) เช่นการเข้ าไปดาเนินการร่ วมกับบุคคลอื่นๆ ที่มีความสาคัญ (significant others) ที่
เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตของผู้รับคาปรึกษาเพื่อช่วยแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นทัง้ นี ้ก็เพื่อจะเพิ่มความเชื่อมัน่
ว่ า เทคนิ ค วิ ธี ก ารเหล่ า นั น้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอต่ อ การช่ ว ยให้ ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษาสามารถ
เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมนัน้ และที่ ส าคัญคือเพื่ อให้ การเปลี่ ยนแปลงของพฤติกรรมนัน้ มี ความ
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน เกิดผลดีตอ่ ผู้รับคาปรึกษาอย่างแท้ จริง
ขันที
้ ่ 4 การประเมินและการยุตกิ ารให้ คาปรึกษา เป็ นการประเมินความก้ าวหน้ าของ
ผู้รับคาปรึกษาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายหรื อไม่ อย่างไร ซึ่งการประเมินนี ้อาจใช้ รูปแบบ
การเปรี ยบเทียบระหว่างพฤติกรรมก่อนการทดลอง หรื อที่เรี ยกว่า พฤติกรรมเส้ นฐาน (base line)
กับพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ระหว่างและหลังการทดลองใช้ เทคนิควิธีการที่ใช้ แก้ ไขปั ญหาโดยทาเป็ น
ตัวเลขความถี่ หรื อเส้ นกราฟเปรี ยบเทียบระหว่างพฤติกรรมก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง
และหลังการทดลอง
เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินแล้ ว ถ้ าพบว่ามีผลในทางลบคือพฤติกรรมยังไม่ดีขึ ้น ก็
จะมี การพิจ ารณาเป้าหมาย และเทคนิควิธี การใหม่ว่าควรจะปรั บเปลี่ ยนหรื อไม่อย่างไรจึง จะ
สามารถแก้ ไขปั ญ หาได้ แต่ถ้าผลการประเมิ นออกมาในทางบวก สามารถดาเนินการได้ บรรลุ
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ทังผู
้ ้ ให้ คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษาจะร่วมกันพิจารณาว่ามีปัญหาลาดับต่อไปที่
ผู้รับคาปรึ กษาต้ องการแก้ ไขหรื อไม่ ถ้ าหากมีก็จะเริ่ มต้ นกระบวนการระบุปัญหา หาวิธีการแก้ ไข
และดาเนินการแก้ ไขต่อไป แต่ถ้าหากไม่มีปัญหาใดเพิ่มอีกแล้ ว ก็สามารถยุตกิ ารให้ คาปรึกษาได้
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าจะมีการยุติการให้ คาปรึ กษาแล้ ว ผู้ให้ คาปรึ กษาก็อาจติดตาม
และประเมินผลหลังการยุติการให้ คาปรึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนันยั
้ งคงมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่องหรื อไม่ ซึ่งการติดตามนี ้ ควรมีลักษณะการช่วยเหลื อให้ กาลังใจ เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ ูรับ
คาปรึ กษาเกิดความท้ อถอยและยอมแพ้ ต่อปั ญหาอุปสรรค สามารถพัฒนาตนให้ มีพลัง มีความ
เข้ มแข็งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ บรรลุตามเป้าหมายและมีความยัง่ ยืนตามที่ได้
กาหนดไว้
สรุ ป ได้ ว่ า การให้ ค าปรึ ก ษาแบบพฤติก รรมนิ ย มมี ขัน้ ตอนส าคัญ 4 ขัน้ ตอน
ประกอบด้ วย การระบุพ ฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา การตังเป้
้ าหมายในการให้ คาปรึ กษา การเลื อก
เทคนิควิธีการเพื่อไปสูเ่ ป้าหมายและการประเมินและการยุติการให้ คาปรึกษา ซึ่งการดาเนินการให้
คาปรึกษาอยู่ได้ อย่างราบรื่ นนัน้ ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องสร้ างสัมพันธภาพที่ดี มีลกั ษณะอบอุ่น เอาใจ
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ใส่ มีความเห็นอกเห็นใจ ไม่ตดั สินพฤติกรรมของผู้รับคาปรึกษาว่าถูกหรื อผิด ดีหรื อเลว แต่เป็ นการ
ให้ การยอมรับเพื่อหาทางแก้ ไขปัญหาให้ สาเร็จลุลว่ ง ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.2.5 เทคนิคในทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
การให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม มีเทคนิควิธีหลายรู ปแบบ ซึ่งผู้ให้ คาปรึ กษา
สามารถพิจารณาเลือกใช้ ให้ เหมาะกับปั ญหาของผู้รับคาปรึกษา ในที่นี ้จะกล่าวถึงเทคนิคการให้
คาปรึกษาที่สาคัญประกอบด้ วย 1 เทคนิคการเสริ มแรง 2 เทคนิคการเรี ยนรู้จากตัวแบบทางสังคม
3 เทคนิคการลดระดับความรู้สกึ อย่างเป็ นระบบ และ 4 เทคนิคการฝึ กพฤติกรรมกล้ าแสดงออก ซึ่ง
แต่ละเทคนิคมีสาระสาคัญดังนี ้
1. เทคนิคการเสริ ม แรง (Reinforcement Technique) เป็ นบทบาทของผู้ให้
คาปรึกษาที่จดั ให้ แก่ผ้ รู ับคาปรึ กษาโดยอยู่บนพื ้นฐานแนวคิดของการเรี ยนรู้ที่ว่า “บุคคลจะแสดง
พฤติ กรรมใดแล้วได้รับผลเป็ นที ่พอใจบุคคลจะแสดงพฤติ กรรมนัน้ อี ก ” ดังนัน้ เทคนิคการเสริ มแรง
จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีกาลังใจและมัน่ ใจที่จะแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
และสามารถคงความมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่องต่อไปได้ (Belkin, 1980, p.283,
Gladding, 2013, p.205)
หลักการสาคัญในการใช้ เทคนิคการเสริ มแรงในการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
มีดงั นี ้
1) กาหนดพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงว่าพฤติกรรมใดจะได้ รับการเสริ มแรง ซึ่ง
หากพฤติกรรมที่จะเสริมแรงนันยั
้ งมีความเป็ นนามธรรม ไม่ชดั เจนต่อการวัด การสังเกตเพื่อให้ การ
เสริ มแรงก็มีความจาเป็ นต้ องระบุให้ ชดั เจนเป็ นรู ปธรรมก่อนการให้ การเสริ มแรง เช่น พฤติกรรม
ตังใจเรี
้ ยน ควรระบุให้ เป็ นพฤติกรรมชัดเจนเฉพาะเจาะจง เช่น ฟั งครูพดู ทาตามที่ครูชี ้แนะ ปฏิบตั ิ
ตามครูมอบหมาย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ ให้ การเสริมแรงให้ ถูกต้ องตรงกับพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
2) พฤติกรรมที่ เ ลื อ กส าหรั บการเสริ ม แรงต้ อ งสามารถปฏิ บัติไ ด้ จริ ง ผู้ใ ห้
คาปรึกษากับผู้รับคาปรึกษาจะต้ องพิจารณาร่วมกันว่าพฤติกรรมใดเป็ นเป้าหมายที่ผ้ รู ับคาปรึกษา
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง ทังนี
้ ้เนื่องจากหากทาไม่สาเร็ จ จะทาให้ เกิดความท้ อแท้ ในทางตรงกัน
ข้ ามหากทาได้ สาเร็ จจะทาให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเองมาก
ขึน้ รวมทัง้ สามารถส่งเสริ มให้ รับคาปรึ กษามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่ องและ
ยัง่ ยืนด้ วย
3) ให้ การเสริ มแรงทันทีที่ผ้ รู ับคาปรึ กษามีพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ เนื่องจากผล
ของการเสริ ม แรงจะมี ประสิ ทธิ ภ าพมากเมื่ อมี การให้ การเสริ ม แรงทันที ที่ผ้ ูรับคาปรึ กษาแสดง
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พฤติกรรมที่ประสงค์ซงึ่ หากทิ ้งระยะเวลาให้ ยาวนานความรู้สึกว่าการได้ รับการเสริ มแรงจะลดน้ อย
ถอยลงไปตามระยะเวลาที่ยาวนานออกไป
4) สิ่งเสริ มแรงต้ องสอดคล้ องกับความต้ องการอย่างแท้ จริ งของผู้รับคาปรึกษา
ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ ผู้ให้ คาปรึ กษาควรทาความเข้ าใจความต้ องการของ
ผู้รับคาปรึ กษาแต่ล ะคนว่าต้ องการอะไร ด้ วยการสัง เกต ซักถามหรื อใช้ แบบสอบถามก่อนการ
เสริมแรง
5) ผู้ทาหน้ าที่เสริมแรงอาจเป็ นผู้ให้ คาปรึกษาหรื อบุคคลอื่นๆ ที่มีนยั สาคัญต่อรับ
ค าปรึ ก ษา ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ สถานการณ์ ก ารเสริ ม แรงในสถานการณ์ ใ ด และมี บุค คลใดที่ เ ป็ น
ความสาคัญอยู่ในสถานการณ์นนั ้ ซึ่งหากเป็ นสถานการณ์การให้ คาปรึกษา ผู้ให้ คาปรึกษาย่อมมี
ความสาคัญต่อการเป็ นผู้ให้ การเสริ มแรง ซึ่งอาจเริ่ มจากสิ่งง่ายๆ แต่เป็ นการเสริ มแรงที่ดี เช่น การ
ให้ การรับฟั ง ให้ ความเอาใจใส่ ให้ การยอมรับ ให้ กาลังใจ ทังภาษาพู
้
ดและภาษาท่าทาง รวมไปถึง
การให้ เ ป็ น สิ่ ง ของรางวัล เป็ น ต้ น หากเป็ นสถานการณ์ อื่ นๆ เช่น สถานการณ์ ที่บ้ า น ผู้ใ ห้ ก าร
เสริ มแรงอาจเป็ นพ่อแม่หรื อผู้ปกครอง ถ้ าสถานการณ์เป็ นที่โรงเรี ยนผู้ให้ การเสริ มแรงที่มีบทบาท
สาคัญคือ ครูหรื อเพื่อนๆ ร่วมชันเรี
้ ยน เป็ นต้ น
6) ในกรณีที่แผนการปฏิบตั ิเพื่อการเสริ มแรงไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะต้ องมีการ
ปรับปรุ งแผนกันใหม่เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ทัง้ นีเ้ นื่องจากบ่อยครั ง้ ที่ผ้ ูรับคาปรึ กษาไม่
สามารถปฏิบตั ิตามแผนได้ ทาให้ ขาดโอกาสของการได้ รับการเสริ มแรง ดังนัน้ ผู้ให้ คาปรึกษาและ
ผู้รับคาปรึ กษาต้ องร่ วมกันวางแผนใหม่เพื่ อปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมเป้าหมายที่ ตนเองสามารถ
กระทาได้ อย่างไรก็ตามแผนการปฏิบตั นิ นๆ
ั ้ ต้ องถูกต้ องตามจริยธรรมของการให้ คาปรึกษา
สรุปได้ วา่ เทคนิคการเสริมแรงเป็ นบทบาทของผู้ให้ คาปรึกษาที่ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา
มี กาลัง ใจและมั่นใจที่ จ ะแสดงพฤติกรรมที่ พึง ประสงค์ และสามารถคงความมีพ ฤติกรรมที่ พึง
ประสงค์อย่างต่อเนื่องต่อไปได้ โดยมีหลักการสาคัญที่ต้องกาหนดพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงว่า
พฤติกรรมใดจะได้ รับการเสริ มแรงพฤติกรรมที่เลือกสาหรับการเสริ มแรงต้ องสามารถปฏิบตั ิได้ จริ ง
ให้ การเสริ มแรงทันทีที่ผ้ ูรับคาปรึ กษามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การเสริ มแรงต้ องสอดคล้ องกับ
ความต้ องการอย่างแท้ จริ ง ของผู้รับคาปรึ กษา ผู้ทาหน้ าที่เสริ ม แรงอาจเป็ นผู้ให้ คาปรึ กษาหรื อ
บุคคลอื่นๆ ที่มีนัยสาคัญต่อผู้รับคาปรึ กษา รวมทังในกรณี
้
ที่แผนการปฏิบตั ิเพื่อการเสริ มแรงไม่
สามารถปฏิ บัติไ ด้ จ ะต้ องมี การปรั บปรุ ง แผนกันใหม่ ทัง้ นี ก้ ็ เพื่ อช่วยให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการได้
2. เทคนิคการเรี ยนรู้จากตัวแบบทางสังคม (Social Modeling Technique) เทคนิคนี ้
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อยู่บนพืน้ ฐานแนวคิดที่ว่า “บุคคลจะเลี ยนแบบ หรื อทาพฤติ กรรมตามแบบอย่างบุคคลอื ่นๆใน
สังคม” ดังนัน้ ในการให้ คาปรึ กษาแบบเป็ นจะนิยม ผู้ให้ คาปรึ กษาสามารถใช้ เทคนิคการนาตัว
แบบทางสังคมมาช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปในทิศทางที่พึง
ประสงค์โดยการสังเกตตัวแบบทางสังคมเหล่านันได้
้
แบนดูรา (Bandura, 1965 อ้ างถึงใน George and Cristiani, 1990: 94) ให้
ข้ อเสนอแนะว่ากระบวนการให้ ดูตัวแบบทางสังคมจะมีประสิทธิ ภ าพมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาหรับการสร้ างพฤติกรรมใหม่ๆ ที่พึ งประสงค์ให้ เกิดขึ ้น รวมทังรู้ ปแบบพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ ้นนี ้
จะมีความคงทนและดารงอยู่ได้ อย่างต่อเนื่องโดยไม่จาเป็ นต้ องอาศัยการเสริ มแรงจากภายนอก
เพราะเป็ นความต้ องการที่จะกระทาตามแบบที่เป็ นความต้ องการของบุคคลแต่ละคน
หลักการสาคัญในการใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ จากตัว แบบทางสังคม (สมพร สุทัศนีย์ ,
2534, น.164-165, วัชรี ทรัพย์มี, 2554, น.194-195, Belkin, 1989, p.283) มีดงั นี ้
1) ตัวแบบควรมีความหลากหลายสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับคาปรึกษา
ตัวแบบที่นามาเสนอให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาได้ เรี ยนรู้ ควรมีลักษณะที่หลากหลายสอดคล้ องกับความ
ต้ องการแก้ ไขปั ญหาหรื อสร้ างพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ เช่น ตัวแบบที่มีชีวิตในสถานการณ์จริ ง
หรื อสถานการณ์จาลอง หรื อตัวแบบสัญลักษณ์ เช่น ตัวแบบในภาพยนตร์ ในวีดิทศั น์ ตลอดจนใน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
2) ตัวแบบควรมีคณ
ุ ภาพต่อการสร้ างพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ การเลือกตัว
แบบมาใช้ ควรเลือกตัวแบบที่มีคณ
ุ ภาพและมีอิทธิพลต่อผู้รับคาปรึกษา เช่น ควรเลือกใช้ ตวั แบบที่
มีลกั ษณะโดดเด่นมีความรู้ ความสามารถ มีเสน่ห์ มีพลังช่วยเสริ มสร้ างแรงบันดาลใจ รวมทั ง้ ควร
เป็ นตัวแบบที่มีลกั ษณะขายกับผู้รับคาปรึ กษาเพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาสามารถเลียนแบบได้ เช่น มี
เพศ และวัยใกล้ เคียงกับผู้รับคาปรึกษา
3) การเตรี ยมความพร้ อมของผู้รับคาปรึ กษาก่อนดูตวั แบบ ก่อนการดูตวั แบบ
ผู้ให้ คาปรึ กษาจะต้ องบอกให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษารู้ว่ามีจุดเน้ นตรงไหนบ้ างที่ต้องการให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา
สังเกต เช่น พฤติกรรมของตัวแบบ และผลที่เกิดขึ ้นจากการกระทาของตัวแบบ
4) วิธีการให้ ดตู วั แบบควรพิจารณาให้ เหมาะสมกับเวลา โอกาส และลักษณะของ
ผู้รับคาปรึกษา วิธีการใช้ ตวั แบบในการให้ คาปรึกษาอาจทาได้ หลายวิธีแล้ วแต่ความเหมาะสม เช่น
ให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาดูตวั แบบเพียงอย่างเดียว หรื อให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาดูตวั แบบและแสดงพฤติกรรม
ตามตัวแบบทันที หรื อให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาดูตวั แบบแล้ วแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบพร้ อมทังผู
้ ้ ให้
คาปรึกษาคอยชี ้แนะและแก้ ไขผลจากการให้ คาปรึ กษา ซึ่งการจะเลือกใช้ วิธีใดให้ พิจารณาความ
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เหมาะสมกับเวลา โอกาส และผู้รับคาปรึกษาแต่ละรายว่ามีความสามารถและมีความเหมาะสมที่
จะใช้ วิธีการใด
5) การใช้ ตวั แบบร่ วมกับ “การแสดงบทบาทสมมติ ” เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูรับ
คาปรึ กษาได้ ทดลองทาพฤติกรรมใหม่ๆ ในสถานการณ์ ที่ปลอดภัย ผู้ให้ คาปรึ กษาอาจให้ ผ้ ูรับ
คาปรึ กษาแสดงบทบาทสมมติจนเกิ ดความคุ้นเคย และมี ทักษะความส านานก่อนนาไปใช้ ใน
สถานการณ์จริง
6) การให้ การเสริ มแรงเมื่อทาได้ ตามตัวแบบ เมื่อผู้รับคาปรึกษาแสดงพฤติกรรม
ตามตัวแบบได้ ผู้ให้ คาปรึกษาจะต้ องเสริ มแรงทางบวกทันที เช่น แสดงการยอมรับ ให้ คาชมเชย
เพื่อเสริมสร้ างความมัน่ ใจ และมีกาลังใจในการนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
7) การทดลองปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริงและรายงานผลการแสดงพฤติกรรม
หลัง จากการฝึ กซ้ อ มพฤติก รรมในสถานการณ์ การให้ คาปรึ ก ษาจนเกิ ด ความมั่น ใจแล้ ว ผู้ใ ห้
คาปรึ กษาจะขอให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาไปทดลองปฏิ บั ติในสถานการณ์ จริ งพร้ อมกับรายงานผลการ
แสดงพฤติกรรม
สรุปได้ วา่ เทคนิคการเรี ยนรู้จากตัวแบบทางสังคม มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้ าง
พฤติกรรมใหม่ที่พงึ ประสงค์ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ รู ับคาปรึกษา ซึ่งการจะบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวนันได้
้
ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องมีหลักสาคัญในการดาเนินการคือ ตัวแบบความมีความหลากหลายสอดคล้ อง
กับ ความต้ อ งการของผู้รั บ ค าปรึ ก ษา ตัว แบบควรมี คุณภาพต่อ การสร้ างพฤติก รรมใหม่ที่ พึง
ประสงค์ ควรมี ก ารเตรี ย มความพร้ อมผู้รั บ ค าปรึ ก ษาก่ อ นดูตัว แบบ วิ ธี ก ารให้ ดูตัว แบบควร
พิจ ารณาให้ เ หมาะสมกับเวลา โอกาส และลักษณะผู้รับการให้ คาปรึ กษา สามารถใช้ ตัวแบบ
ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ อาทิ การแสดงบทบาทสมมติ และเมื่อผู้รับคาปรึกษาสามารถทาตามตัวแบบ
ได้ ค วรให้ ก ารเสริ ม แรงทัน ที หลัง จากผู้รั บ ค าปรึ ก ษามี ค วามมั่น ใจแล้ ว ก็ ม อบหมายให้ ผ้ ูรั บ
คาปรึกษานาไปทดลองปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ งพร้ อมทังรายงานผลการแสดงพฤติ
้
กรรมเพื่อเป็ น
การสรุปและยุตกิ ารให้ คาปรึกษาต่อไป
3. เทคนิคการลดความหวาดวิตกอย่างเป็ นระบบ (Systematic Desensitization)
เป็ นเทคนิคที่ผ้ ใู ห้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมนามาให้ ความช่วยเหลือผู้รับคาปรึกษาที่มีปัญหา
พฤติก รรมที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ อยู่กับ ความกลัว (Fear) และความวิ ต กกัง วล (Anxiety) ต่อ
สถานการณ์ ต่างๆ (George and Cristiani, 1990: 92) ซึ่งสถานการณ์ที่เป็ นสาเหตุให้ ผ้ รู ับ
คาปรึกษาเกิดความรู้สกึ วิตกกังวลอาจมีหลากหลายสถานการณ์ ดังกรณีตวั อย่าง ความวิตกกังวล
ของผู้รับคาปรึกษารายหนึ่ง มีชื่อสมมุติว่า “โจ” (Gladding, 2013: 206-207) โจได้ มาขอรับบริ การ
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ให้ คาปรึกษา ซึ่งผู้ให้ คาปรึกษาได้ ขอให้ จงอธิบายถึงความวิตกกังวลที่มีตอ่ สถานการณ์ตา่ งๆโดย
เริ่มตังแต่
้ สถานการณ์ที่ทาให้ วิตกกังวลน้ อยที่สดุ ให้ มีคา่ เป็ น 0% ไปจนถึงสถานการณ์ที่ทาให้ วิตก
กังวลมากที่สุดและเป็ นปั ญหารบกวนชีวิตประจาวัน ให้ มีค่า เป็ น 100% หลังจากการพูดคุยถึง
ความรู้สกึ วิตกกังวลต่อสถานการณ์ตา่ งๆแล้ ว ผู้ให้ คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษาได้ ร่วมกันวิเคราะห์
และเรี ยงลาดับความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ตา่ งๆ ผลปรากฏว่า สถานการณ์ตา่ งๆ ที่ทาให้ โจเกิด
ความรู้สกึ วิตกกังวลในระดับที่แตกต่างกันจากด้ านล่างที่ ร้ ูสึกวิตกกังวลต่าที่สดุ (การเข้ านอน) ไปสู่
ด้ า นบนที่ ค วามรู้ สึก วิ ตกกัง วลสูง ที่ สุด (ความสัม พัน ธ์ ใ นชี วิ ต แต่ง งาน) ซึ่ง ผู้ใ ห้ คาปรึ ก ษาก็ จ ะ
ช่วยเหลือให้ โจสามารถลดระดับความวิตกกังวล โดยฝึ กการผ่อนคลายกล้ ามเนื ้อส่วนต่างๆ ก่อน
จนกระทัง่ โจมีทกั ษะในการผ่อนคลายกล้ ามเนื อ้ แล้ ว จึงให้ โจฝึ กเผชิญกับสถานการณ์ที่ก่อให้ เกิด
ความกัง วลเรี ยงตามล าดับจากสถานการณ์ ที่ทาให้ กัง วลต่าสุดจนสูงสุดในขณะที่ร่างกายผ่อน
คลาย จนสามารถเผชิญสถานการณ์เหล่านันได้
้ อย่างมัน่ คงในอารมณ์มากขึ ้น
สาหรับวิธีการที่จะช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาลดระดับความรู้ สึกวิตกกั งวลให้ น้อยลง
จนสามารถเผชิญกับสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ อย่างสงบมัน่ คงยิ่งขึ ้นนัน้ มีหลักการสาคัญดังนี ้
1) การลดความรู้ สึก วิตกกัง วลต้ อ งใช้ หลักการเรี ยนรู้ เพื่ อช่ว ยแก้ ไ ขปั ญหา
เนื่ องจากความวิตกกังวลเกิ ดจากการเรี ยนรู้ ในสถานการณ์ เดิม ที่บุคคลเคยประสบมาในอดีต
ดังนันการแก้
้
ไขปั ญหาคือการช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ใหม่ที่มีตอ่ สถานการณ์เดิม โดยผู้ให้ คาปรึกษา
จะให้ คาแนะนาในการใช้ เทคนิคที่จะช่วยให้ เกิดการผ่อนคลายจากความรู้สึกวิตกกังวล โดยการฝึ ก
ผ่อนคลายทางกายภาพ (Physical) และการผ่อนคลายทางจิตใจ (Mental) ที่มีความสัมพันธ์กนั
2) การฝึ กเพื่อลดระดับความรู้ สึกวิตกกังวล ต้ องกระทาอย่างมีระบบ เนื่องจาก
พฤติกรรมที่ สัมพันธ์ กับความรู้ สึกวิตกกังวลจากเกิดจากการเรี ยนรู้ ที่ถูกวางเงื่ อนไข (Classical
conditioning) จากประสบการณ์ในอดีต ดังนัน้ การจะแก้ ไขปั ญหาให้ มีพฤติกรรมปกติดงั เดิมจึง
ต้ องมีการฝึ กแบบค่อยเป็ นค่อยไปอย่างมีระบบ ซึ่ง โวลเป้ (Wolpe, 1958 อ้ างถึงใน George and
Cristiani, 1990: 92) ได้ เรี ยกกระบวนการฝึ กการลดระดับความรู้สึกแบบมีระบบที่มีลกั ษณะเป็ น
ขันเป็
้ นตอนนี ้ว่า การวางเงื่อนไขย้ อนกลับ (Counter Conditioning) ซึ่งผู้ให้ คาปรึกษาจะช่วยให้
ผู้รับคาปรึ กษาเกิดการเรี ยนรู้ ใหม่ โดยให้ ตอบสนองต่อสิ่งเร้ าที่วิตกกังวลในสถานการณ์ที่จัดไว้
อย่างปลอดภัย มีวิธีการดาเนินคือ ผู้รับคาปรึ กษาจะได้ รับการฝึ กผ่อนคลายกล้ ามเนื ้อส่วนต่างๆ
ก่อน (muscle relaxation) โดยการเกร็ งกล้ ามเนื ้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกายจะมีความตึงเครี ยด
สูงสุด แล้ วค่อยผ่อนคลายความตึงเครี ยดของกล้ ามเนื ้อนันๆ
้ ออกจนมีความรู้ สึกผ่อนคลาย ทา
แบบนี ซ้ า้ ๆ จนผู้รั บ ค าปรึ ก ษามี ทัก ษะในการผ่ อ นคลายกล้ า มเนื อ้ แล้ ว จึ ง ให้ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษา
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เรี ย งล าดับ สถานการณ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความวิ ต กกัง วลจากต่ า สุด ไปสูง สุด ต่อ จากนัน้ จึง ให้ ผ้ ูรั บ
คาปรึ ก ษาจิ น ตนาการ หรื อเผชิ ญ กับสถานการณ์ ที่ ก่ อให้ เกิ ดความกัง วลเรี ยงตามล าดับจาก
สถานการณ์ที่ทาให้ กงั วลต่าสุดในขณะที่ร่างกายผ่อนคลาย จนสามารถเผชิญสถานการณ์เหล่านัน้
ได้ อย่างมัน่ คงในอารมณ์มากขึ ้น
สรุปได้ วา่ เทคนิคการลดความหวาดวิตกอย่างเป็ นระบบ เป็ นเทคนิคที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยมนามาให้ ความช่วยเหลือผู้รับคาปรึกษาที่มีปัญหาพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์
อยู่กับความรู้ สึกวิ ตกกัง วลต่อสถานการณ์ ต่า งๆซึ่ง มี ห ลักส าคัญ ในการด าเนิ นการคือ การลด
ความรู้สึกวิตกกังวลต้ องใช้ หลักการเรี ยนรู้ เป็ นแนวคิดพื ้นฐานในการช่ วยเหลือ รวมทังใช้
้ หลักการ
ฝึ กอย่างมีระบบมีขนตอนที
ั้
่คอ่ ยเป็ นค่อยไปเพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสามารถเผชิญสถานการณ์ตา่ งๆ
ได้ อย่างมัน่ คงยิ่งขึ ้น
4. เทคนิคการฝึ กพฤติกรรมกล้ าแสดงออกอย่างเหมาะสม (Assertives Training)
ผู้ให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม นาเทคนิคการฝึ กพฤติกรรมกล้ าแสดงออกอย่างเหมาะสม มา
ใช้ ช่วยเหลือผู้รับคาปรึ กษาที่มีปัญหาอุปสรรคในการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก หรื อความ
ต้ องการที่แท้ จริงของตนเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เช่น ไม่สามารถแสดงอารมณ์โกรธ ไม่กล้ าปฏิเสธ
ไม่สามารถแสดงความรัก ทัง้ ทางภาษาพูดและภาษาท่าทางในการติดต่อสัมพันธ์ กับบุคคลอื่น
รวมทัง้ คนที่ร้ ูสึกว่าตนเองไม่มีสิทธิ ที่จะแสดงความคิด ความเชื่อ และความรู้ สึกที่แท้ จริ งของตน
จนบางครัง้ ถูกคนเอาเปรี ยบ (George and Cristiani, 1990: 94)
การฝึ กพฤติกรรมกล้ าแสดงออก จึง มี วัตถุประสงค์เพื่ อช่วยให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาที่ มี
ปั ญหาอุปสรรคดังกล่าวข้ างต้ น กล้ ายืนหยัดในสิทธิของตนเองโดยไม่ล่วงเกินสิทธิของผู้อื่น (Ivey,
Ivey and Simek Morgan, 1993: 243) กล้ าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาด้ วยความซื่อสัตย์
จริงใจ มีความถูกต้ อง สมเหตุสมผล และเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ (Wolpe, 1969 อ้ างถึงใน
Pietrofesa, Hoffman and Splete, 1984: 148)
สาหรับหลักการสาคัญสาหรับช่วยผู้รับคาปรึกษาให้ มีพฤติกรรมกล้ าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม สามารถประมวลสรุปได้ ดังนี ้
1. การระบุพฤติกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน คือ จะต้ องรู้ ว่าผู้รับคาปรึ กษากาลัง
เผชิ ญ กับ ปั ญ หาอุปสรรคอะไรในการไม่กล้ าแสดงออก ลัก ษณะในการไม่กล้ าแสดงออกเป็ น
อย่างไร ผลของการไม่กล้ าแสดงออกส่งผลเสียหายต่อผู้รับคาปรึกษาอย่างไร และความต้ องการที่
จะทาให้ เกิดพฤติกรรมการแสดงออกเป็ นอย่างไรบ้ าง
2. การขจัดความรู้สกึ กังวลหรื อความเชื่อที่ไร้ เหตุผลออกไป เป็ นการช่วยให้ ผ้ รู ับ
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คาปรึ กษาขจัดความกัง วลที่ไม่ส มเหตุสมผลออกไป เช่น ความคิดที่ว่าถ้ าแสดงพฤติกรรมตาม
ความคิด ความรู้ สึกอย่างแท้ จริ งของตนออกไปแล้ ว จะทาให้ คนอื่นจะคิดว่าตนเองเป็ นคนไม่ดี ไม่
สุภาพ คนอื่นจะไม่รักไม่ชอบ เกรงว่าการกระทาของตนจะไปกระทบกระเทือนใจผู้อื่น
3. การตระหนักและยอมรับสิทธิส่วนบุคคลของผู้รับคาปรึกษาและสิทธิของผู้อื่น
เป็ นการเพิ่มพลังให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาตระหนักในสิทธิของตนที่จะสามารถที่จะแสดงออกถึงความ
คิดเห็น ความรู้สกึ และความเชื่อของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
4. การฝึ กพฤติกรรมกล้ าแสดงออกสามารถทาได้ หลายวิธี เพื่อให้ เกิดการฝึ ก
พฤติ ก รรมการแสดงออกสอดคล้ อ งกับ สภาพปั ญ หา และลัก ษณะของผู้รั บ ค าปรึ ก ษา ผู้ใ ห้
คาปรึกษาสามารถใช้ วิธีการฝึ กได้ หลายวิธีเช่น การให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาแสดงบทบาทสมมติ การใช้ ตวั
แบบทางสังคม ทังการฝึ
้
กนันควรฝึ
้
กทังภาษาพู
้
ดและภาษาท่าทางที่มีสีหน้ า แววตา ท่าทาง และ
น ้าเสียงให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
5. การฝึ กพฤติกรรมกล้ าแสดงออกควรเริ่ มฝึ กจากพฤติกรรมที่ง่ายไปสู่ยาก เช่น
ถ้ าฝึ กการกล้ าปฏิเสธ ควรเริ่ มฝึ กกับบุคคลที่ร้ ูสึกง่ายต่อการปฏิเสธก่อน ต่อมาจึงค่อยฝึ กกับบุคคล
อื่นๆ ที่ยากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาได้ รับความสาเร็ จจากการฝึ กเพื่อให้ มีกาลังใจในการ
แสดงพฤติกรรมกล้ าแสดงออกมากยิ่งขึ ้น
6. รูปแบบการฝึ กทาได้ ทงแบบรายบุ
ั้
คคลและแบบทดลองพูดกับสมาชิกในกลุ่ม
โดยผู้รับคาปรึกษาสามารถลองฝึ กพูดกับผู้ให้ คาปรึ กษา หรื อฝึ กพูดกับตัวเองหน้ ากระจก เทคนิค
ต่างๆเหล่านี จ้ ะช่วยให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาได้ สัง เกตพฤติกรรมของตนเองได้ นอกจากนีย้ ังสามารถ
ทดลองสวมบทบาทพฤติกรรมกล้ าแสดงออกกับเพื่อนๆในกลุ่ม เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวกลับทัง้
จะได้ รับความ เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวกับทังจะได้
้
รับ ฟั งคาวิจารณ์และข้ อเสนอแนะจากสมาชิ ก
ในกลุม่
7. การทดลองนาพฤติกรรมกล้ าแสดงออกไปสู่สถานการณ์จริ งและรายงานผล
เมื่อผู้รับคาปรึกษามีความมัน่ ใจในการแสดงออกต่อสถานการณ์ตา่ งๆแล้ ว ก็ทดลองนาพฤติกรรม
กล้ าแสดงออกไปทดลองปฏิบตั ิในสถานการณ์ จริ งและรายงานผลเพื่อพูดคุยถึงผลที่เกิดขึน้ ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการฝึ กการกล้ าแสดงออกใหม่ได้ หากพบว่ายังไม่ได้ รับผลสาเร็ จ แต่ถ้าหาก
ทุกอย่างมีความสาเร็จเป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ก็สามารถยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
สรุปได้ ว่า การฝึ กพฤติกรรมกล้ าแสดงออก เป็ นเทคนิคสาคัญที่ผ้ ใู ห้ คาปรึ กษานามา
ให้ ความช่วยเหลือให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาสามารถแสดงออกถึง ความคิด ความเชื่อและความรู้ สึกที่
แท้ จริ งโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยมีหลักการสาคัญในการช่วยเหลือ คือ การระบุพฤติกรรม
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เป้าหมายที่ชดั เจน ว่าต้ องการจะให้ เกิดพฤติกรรมกล้ าแสดงออกอย่างไร ช่วยเข้ าใจความรู้สึกกังวล
หรื อความเชื่อที่ไร้ เหตุผลออกไป และให้ ตระหนักในสิทธิของตนที่จะกระทาการต่างๆโดยไม่กลับมา
สิทธิของผู้อื่น พร้ อมทังให้
้ ลองฝึ กพฤติกรรมในหลายๆ วิธี โดยเริ่ มฝึ กจากพฤติกรรมที่ง่ายไปสู่ยาก
และให้ ลองฝึ กพูดกับผู้ให้ คาปรึกษา หรื อฝึ กพูดกับตัวเองหรื อฝึ กพูดกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อจะได้ รับ
ฟั งคาแนะนาเพิ่มเติมจากสมาชิกในกลุ่ม ต่อจากนัน้ จึงทดลองนาพฤติกรรมกล้ าแสดงออกไปสู่
สถานการณ์ จ ริ ง เพื่ อ ให้ ต นเองมี ค วามกล้ า แสดงออกอย่ า งสมเหตุส มผลและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ซึ่งเมื่อใดที่บุคคลสามารถทาได้ ดงั กล่าวมานี ้ จะทาให้ เกิดความรู้ สึกดีกับตนเอง มี
ความภาคภูมิใจ และนับถือในตนเองมากขึ ้น
2.2.6 ข้ อคานึงของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
เพื่ อ ให้ การให้ ค าปรึ ก ษาแบบพฤติ ก รรมนิ ย มแก่ ผ้ ู รั บ ค าปรึ ก ษาเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อผู้รับคาปรึ กษา มีข้อควรคานึงในการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม
ดังนี ้
1. การสร้ างความคุ้นเคยและความไว้ วางใจของผู้รับคาปรึ กษาเป็ นสิ่งสาคัญ
อย่างยิ่ง ดังนัน้ ก่อนจะสื่อสารทังค
้ าพูดและกิริยาท่าทาง ผู้ให้ คาปรึ กษาต้ องระมัดระวังไม่ให้ การ
สื่อสารเป็ นไปในทิศทางลบแต่ให้ เป็ นการสื่อสารในทิศทางบวกที่ส่งเสริ มสัมพันธภาพที่ดี โดยให้
การยอมรับ ไม่ตดั สินความถูกผิด เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีกาลัง ใจที่จะแก้ ไขพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา
ของตนเอง
2. เนื่องจากการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมมีเทคนิควิธีในการช่วยเหลือ
หลายวิธี ดังนัน้ ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องคานึงถึงเทคนิควิธีเหล่านันอย่
้ างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ
เลื อกใช้ เ ทคนิคที่ เห็นว่าเหมาะสมสอดคล้ องกับการแก้ ไ ขปั ญหาของผู้รับคาปรึ กษาแต่ละราย
รวมทังผู
้ ้ ให้ คาปรึกษาต้ องฝึ กฝนตนเองให้ เกิดความรู้ ความชานาญอย่างแท้ จริ งก่อนที่จะนาเทคนิค
วิธีการเหล่านันไปช่
้ วยเหลือ เพราะไม่เช่นนันแล้
้ วนอกจากจะไม่เกิดผลดีแก่ผ้ รู ับคาปรึกษาแล้ ว ยัง
อาจส่งผลเสียหายร้ ายแรงแก่ผ้ รู ับคาปรึกษาได้
3. การให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมยึดหลักว่า “พฤติ กรรมของมนุษย์เป็ นสิ่ ง
ที เ่ รี ยนรู้ และเปลี ่ยนแปลงได้” แต่ในบางครัง้ เมื่อผู้ให้ คาปรึกษาประสบกับความยุ่งยากในการช่วย
แก้ ไขปั ญหา อาจมีความรู้ สึกท้ อแท้ สิน้ หวังและมีทรรศนะต่อผู้รับคาปรึ กษาคนนัน้ ว่า “เป็ นผู้ไม่
สามารถเรี ยนรู้ หรื อเปลี ่ยนแปลงได้” เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ผู้ให้ คาปรึกษาควรปรับเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่
เพื่อให้ โอกาสแก่ผ้ รู ับคาปรึกษาที่จะเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ เต็มศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล
ที่พงึ มี เพื่อไปสูเ่ ป้าหมายตามที่เขาต้ องการ
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4. ในการให้ คาปรึ กษาตามทฤษฎี พ ฤติก รรมนิ ย ม จะมุ่ง แก้ ปัญ หาเฉพาะ
พฤติกรรมที่ผ้ รู ับคาปรึกษาระบุ และสามารถสังเกตและวัดได้ เท่านัน้ ซึ่งบางครัง้ อาจจะเป็ นปั ญหา
พฤติกรรมเพี ยงปั ญ หาผิ วเผิ น หรื อไม่ใช่ปัญหาพฤติกรรมที่ แท้ จ ริ ง ทัง้ หมดของเขา ดัง นัน้ ผู้ให้
คาปรึกษาควรให้ เวลากับการซักถามพูดคุยเพื่อสารวจเรื่ องราวให้ ละเอี ยดครบถ้ วน และครอบคลุม
ประเด็ น ปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง จึ ง จะได้ ป ระโยชน์ สูง สุด ในการให้ ค าปรึ ก ษา ไม่เ ช่น นัน้ แล้ ว การให้
คาปรึกษาจะเป็ นเพียงการแก้ ไขปัญหาที่เป็ นระดับผิวเผินเท่านันซึ
้ ง่ ไม่ใช่ปัญหาที่แท้ จริง
สรุ ปได้ ว่า ข้ อควรคานึงในการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมที่ จ ะทาให้ การให้
คาปรึ กษาดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ตลอดกระบวนการให้ คาปรึ กษา ผู้ให้ คาปรึกษาต้ อง
ให้ การยอมรับ ไม่ตดั สินถูกผิด เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษามีกาลังใจที่จะแก้ ไขพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา
ของตนเอง รวมทังก่
้ อนตัดสินใจเลือกใช้ เทคนิควิธีการเพื่อช่วยเหลือผู้รับคาปรึกษาต้ องพิจารณา
อย่างรอบคอบและต้ องฝึ กให้ เกิดความชานาญก่อนนาไปใช้ ในการช่วยเหลือผู้รับคาปรึ กษา ใน
ขณะเดี ย วกัน หากพบว่ า ปั ญ หาของผู้รั บ ค าปรึ ก ษายากต่อ การแก้ ไขท าให้ ร้ ู สึก ท้ อ แท้ ต่อ การ
ช่วยเหลือ ก็ต้องคานึงถึงหลักการทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมว่า “พฤติ กรรมของ
มนุษย์เป็ นสิ่ งที ่เรี ยนรู้ และเปลี ่ยนแปลงได้” และต้ องช่วยให้ เขาสามารถพัฒนาให้ ถึงขีดสุด และข้ อ
คานึงประการสุดท้ าย คือ ผู้ให้ คาปรึ กษาควรให้ เวลากับการซักถามพูดคุยเพื่อสารวจเรื่ องราวให้
ละเอียดครบถ้ วน และครอบคลุมประเด็นปัญหาที่แท้ จริ งก่อนช่วยเหลือเพราะไม่เช่นนันแล้
้ วการให้
คาปรึ กษาจะเป็ นเพียงแก้ ไขปั ญหาระดับผิวเผิน ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาที่แท้ จริ งที่เป็ นรากเหง้ า
ของพฤติกรรมที่เป็ นปัญหาได้
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
2.3.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมในประเทศไทย
ประภาพรรณ นาคขาพันธ์ (2537) ได้ ศกึ ษาผลของการให้ คาปรึ กษาตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมเพื่อลดพฤติกรรมก่อกวนในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการให้ คาปรึ กษารายบุคคลตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม มีพฤติกรรมก่อกวนในชันเรี
้ ยนลดลง
ณิชกานต์ โถวรุ่งเรื อง (2538) ได้ ศกึ ษาผลการเปรี ยบเทียบของการให้ คาปรึกษา
แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เพื่อลดพฤติกรรมการพูดที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนหนองพลับวิทยา อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมการพูดที่ไม่เหมาะสมลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 หลังจากการได้ รับคาปรึกษาแบบกลุม่ และแบบรายบุคคลตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
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ละเมียด วิเศษสิงห์ (2538, น.199-200) ได้ ศึกษาผลของการให้ คาปรึ กษาแบบ
พฤติกรรมนิยมเพื่อพัฒนาการเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนมิตร
สัมพันธ์วิทยา อาเภอวังน ้าหิน จังหวัดสระแก้ ว ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนโดยส่วนรวมและกลุ่ม
ย่อยมีพฤติกรรมการเรี ยนวิชาภาษาไทยดีขึ ้นหลังจากได้ รับคาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมเป็ นกลุ่ม
และรายบุคคล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
นัยนา เอื ้ออานวยชัย (2539, น.62) ได้ ศกึ ษาผลของการให้ คาปรึกษาตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมที่มีต่อพฤติกรรมตังใจเรี
้ ยนของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนประชา
นิเวศน์ กรุ ง เทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมีพ ฤติกรรมตัง้ ใจเรี ยนวิช าคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ ้นหลังจากได้ รับการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ชุลีพร รามนัฎ (2540) ได้ ศกึ ษาผลของการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมที่มี
ต่อการใช้ เวลาในการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้ านคลองตะเคียน อาเภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมีการใช้ เวลาในการเรี ยนเหมาะสมขึน้
หลังจากได้ รับการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
กรรณาภรณ์ ดวงแจ่มกาญจน์ (2541, น.54) ได้ ศกึ ษาผลการเปรี ยบเทียบของ
การให้ คาปรึ กษารายบุคคลและเป็ นกลุ่มตามทฤษฎี พฤติกรรมนิยมที่มี ต่อความรับผิดชอบต่อ
ตนเองของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเซนต์ดอมินิก กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ น้ หลังจากได้ รับการให้ คาปรึกษารายบุคคลและ
เป็ นกลุม่ ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
พัฒน์สวรรค์ เชื ้อแก้ ว (2542, น.110) ได้ ศึกษาผลของการเปรี ยบเทียบการให้
คาปรึกษาแบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เพื่อลดพฤติกรรมก้ าวร้ าวของ
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนประถมนนทรี กรุ ง เทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
นักเรี ยนที่ไ ด้ รับการให้ คาปรึ กษาทัง้ แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามทฤษฎี พ ฤติกรรมนิยม มี
พฤติกรรมก้ าวร้ าวลดลงอย่างไม่แตกต่างกัน
สินีนาฎ สุทิน (2548) ได้ ศกึ ษาการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
เพื่ อ พั ฒ นาพฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
โรงเรี ย นศรี วิ ก รม์
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเรี ยนคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนก่อนและหลัง
เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิย ม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และภายหลังการทดลอง พฤติกรรมการเรี ยน
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คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่ม ทดลองที่ ไ ด้ รับการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามทฤษฎี พ ฤติกรรมนิยม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นฤมล เปี่ ยมปัญญา (2552) ได้ ศกึ ษาการให้ คาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรม
นิย มเพื่ อ พัฒ นาพฤติก รรมการแสดงออกที่ เหมาะสมในการเผชิ ญ ความโกรธของนักเรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนกลุ่มที่ได้ รับ
การให้ คาปรึ กษากลุ่มตามทฤษฎี พ ฤติกรรมนิยม มีพฤติ กรรมการแสดงออกที่เหมาะสมในการ
เผชิญความโกรธสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากการศึกษาค้ น คว้ า งานวิ จัย เกี่ ย วกับ การให้ คาปรึ ก ษาแบบพฤติกรรมนิ ยมใน
ประเทศไทย แสดงให้ เห็นว่า การให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมทังแบบรายบุ
้
คคลและ
แบบกลุ่ม นัน้ สามารถลดพฤติกรรมที่ ไ ม่พึง ประสงค์ไ ด้ อาทิเ ช่น พฤติกรรมก่อกวนในชัน้ เรี ย น
พฤติก รรมการพูด ที่ ไ ม่ เ หมาะสม พฤติก รรมก้ าวร้ าว ฯลฯ และการให้ ค าปรึ ก ษาตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมทัง้ แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม นัน้ สามารถพัฒ นาพฤติกรรมที่ พึง ประสงค์ไ ด้
เช่นเดียวกัน อาทิ พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมในการเผชิญความโกรธ พฤติกรรมการเรี ยน
การใช้ เวลาในการเรี ยน และความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็ นต้ น
2.3.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมใน
ต่างประเทศ
เตอรกี (Turki Alotaibi,2015, p.18-29) ได้ ศกึ ษาถึงการต่อสู้กบั ความวิตกกังวล
และภาวะซึมเศร้ าของนักเรี ยนวัยรุ่นผ่านการให้ คาปรึ กษาในโรงเรี ยนของประเทศซาอุดิอาระเบีย
ผลจากการศึกษาวิจยั ระบุว่าในการให้ คาปรึกษาด้ านทฤษฎีพฤติกรรมนิยมแก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยน
ของประเทศซาอุดิอาระเบีย สามารถช่วยชี ้แนะและลดความวิ ตกกังวลและภาวะซึมเศร้ าในวัยรุ่ น
ได้ ดังนันการศึ
้
กษาวิจยั สรุปว่าการให้ คาปรึกษาแก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนซาอุดิอาระเบียอาจช่วยใน
การต่อสู้และลดระดับความวิตกกังวลและความซึมเศร้ าในนักเรี ยนวัยรุ่ นของซาอุดิอาระเบียได้
โดยตรง
โฮลท์ (Holt, 1979, อ้ างถึงในวันวิสาข์ แก้ วแล, 2558, น.6546-A) ได้ ศกึ ษาถึงผล
การให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมที่มีผลต่อความรับผิดชอบตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
โดยให้ มีการฝึ กซ้ อมบทบาท และการวิเคราะห์วิจารณ์ ตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษา 15 คน จากเมืองเชรเวพอร์ ต (Shreveport) ในหลุยเซียน่า (Louisiana) โดยคัดเลือก
เด็กที่มีปัญหาในการเรี ยน มีพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาในห้ องเรี ยน และมีฐานะทางเศรษฐกิจต่างกัน
โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองและกลุ่มหลอก กลุ่มละ 5 คน ให้ พบกันสัปดาห์ละ 3

60
ครัง้ ครัง้ ละ 45 นาที เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความรับผิดชอบในการ
เรี ยน (Intellectual Achievement Responsibility Questionnaire - IAR) และแบบวัดสภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ผลการทดลองพบว่ากลุม่ ทดลองที่ได้ รับการให้ การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
มีคะแนนความรับผิดชอบในการเรี ยนสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เอบาล (Eghbal Zarei, 2010, p.18-29) ได้ ศกึ ษาผลของการให้ คาปรึกษาแบบ
กลุม่ ของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อการลดความวิตกกังวลของนักศึกษามหาวิทยาลัย Hormozgan
ในประเทศอิหร่าน วิธีการคือการทดลองภาคสนาม กลุ่มตัวอย่าง120 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม วิเคราะห์ข้อมูลด้ วย one – way variance and ANOVA เพื่อวิเคราะห์หาค่าความ
แปรปรวน และแบบสอบถามความวิตกกังวล (ANQ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักเรี ยนร้ อยละ
31/1 % มี ความวิตกกัง วลอย่างรุ นแรง นอกจากนี ผ้ ลลัพ ธ์ ยัง แสดงให้ เห็ นว่าระหว่างการให้
คาปรึกษาแบบกลุม่ พฤติกรรมความรู้ความเข้ าใจและความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (P <.05) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปั จจัยพบว่า กลุ่มและ
เพศแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญ นอกจากนี ้กลุ่มทดลองลดความวิตกกังวลมากกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญ ดังนันสรุ
้ ปว่า โปรแกรมการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มสามารถลดความวิตกกังวลใน
การสอบเข้ าในมหาวิทยาลัยได้ เป็ นอย่างมาก
จากการศึกษาค้ นคว้ างานวิจยั เกี่ยวกับการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมใน
ต่างประเทศ แสดงให้ เห็นว่า มีผ้ สู นใจและศึกษาวิธีการรูปแบบให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีพฤติกรรม
นิยมทังแบบรายบุ
้
คคลและแบบกลุ่มนันมาช่
้
วยแก้ ไขปั ญหากลุ่มตัวอย่างของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ น
ความรั บผิดชอบตนเองและผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความวิตกกัง วล หรื อในภาวะซึมเศร้ า ซึ่ง
วิธีการนี ้เองสามารถช่วยให้ กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่าง
ปกติสขุ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ดาเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยั โดยทดสอบก่อนและหลังการควบคุม (Pretest - Posttest Design)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาผลของการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อ
เสริ ม สร้ างทัก ษะการควบคุม ตนเองของนัก เรี ย นระดับ ชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) โดยศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนการ
ควบคุมตนเองของผู้ที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษาทังก่
้ อนและหลังการทดลอง ซึ่งผู้วิจยั ได้
ออกแบบการวิจยั ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั
1. การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี
ที่ 5 ภาคการเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ ายประถม) จานวน 8 ห้ องเรี ยน เป็ นนักเรี ยนทังสิ
้ ้น 220 คน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน
2561)
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
5 ภาคการเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม) ที่มีการควบคุมตนเองต่าตังแต่
้ เปอร์ เซนไทล์ที่ 65 ลงมา จานวน 16 คน โดยมีลาดับ
ขันตอนการที
้
่ได้ มาของกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1. ให้ นกั เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 จานวน 30 คน ทาแบบวัดการควบคุมตนเองแบบ
สถานการณ์ 3 ตัวเลือก
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2. นาแบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือกมาตรวจให้ คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดแล้ วนาคะแนนของนักเรี ยนทุกคนมาเรี ยงจากคะแนนน้ อยไปหาคะแนนมาก และคัดเลือก
เฉพาะผู้ที่มีทกั ษะการควบคุมตนเองต่าตังแต่
้ เปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ลงมา ได้ นกั เรี ยนจานวน 16 คน
3. ขอความร่วมมือนักเรี ยนในการเข้ าร่วมการทดลอง แล้ วสุ่มอย่างง่ายเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาค้ นคว้ า จานวน 16 คน
4. ผู้วิจยั นาคะแนนการควบคุมตนเองของนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทัง้ 16 คนมาเรี ยง
จากคะแนนน้ อยไปหามาก และแบ่งกลุ่มโดยใช้ อกั ษรย่อ C ย่อมาจาก Control, T ย่อมาจาก
Treatment ใส่ลงในตารางรายชื่อนักเรี ยน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตาราง 1 การแบ่งกลุม่ นักเรี ยนกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ลาดับ
ที่

เลขที่

ชื่อนักเรียน
(นามสมมติ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5
6
2
15
28
17
9
13
14
23
4
10
27
7
18
19

ด.ญ.เอ
ด.ญ.บี
ด.ญ.ซี
ด.ช.ดี
ด.ช.เอฟ
ด.ช.จี
ด.ญ. เอส
ด.ญ.อาร์
ด.ญ.ยู
ด.ช.ที
ด.ญ.วี
ด.ญ.เจ
ด.ช.พี
ด.ญ.แอล
ด.ช.เอ็ม
ด.ช.โอ

คะแนน
การควบคุม
ตนเอง
47
50
53
56
56
57
60
61
61
61
61
62
62
63
63
63

แบ่ งกลุ่ม

เพศ

C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T

หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
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จากตารางข้ างต้ นนี ้ สามารถสรุปได้ ว่า จะได้ กลุ่มทดลอง จานวน 8 คน เป็ นผู้หญิง 4 คน
และผู้ชาย 4 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 8 คน เป็ นผู้หญิง 5 คน และผู้ชาย 3 คน ซึ่งวิธีการจับคู่
นักเรี ยน หรื อที่เรี ยกว่า Group Matching จะเป็ นวิธีการจับคู่ที่จะทาให้ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมเกิดความสมดุลกัน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมให้ มีคา่ เฉลี่ย
และค่าความแปรปรวนเท่ากันทางสถิติ (อรพินทร์ ชูชม, 2552, น.4) โดยที่กลุ่มทดลองจะได้ รับ
โปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการควบคุมตนเอง
ส่วนกลุม่ ควบคุมไม่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ เครื่ องมือดังนี ้
1. โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการ
ควบคุมตนเอง
2. แบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือก
3. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
3.1 โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการ
ควบคุมตนเอง มีลาดับขันตอนในการสร้
้
างดังนี ้
3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบ
พฤติกรรมนิยม เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลให้ เหมาะสม
กับปัญหาของนักเรี ยน
3.1.2 ดาเนินการสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม โดย
บูรณาการเทคนิคต่างๆ ของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาให้ สอดคล้ องกับตัวแปรตาม นิยามศัพท์เฉพาะ
และจุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษาที่ใช้ ในแต่ละครัง้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) โปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
การควบคุมตนเอง โดยดาเนินการให้ คาปรึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 8 คน
โดยใช้ เวลาในการให้ คาปรึกษาคนละ 10 ครัง้ ๆ ละ 40 นาที ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา
15.05 – 15.45 น. ตังแต่
้ วนั ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงเรี ยน
สาธิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
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2) โปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
การควบคุมตนเอง ประกอบไปด้ วย หัวเรื่ อง วัตถุประสงค์ เวลา ทฤษฎี และเทคนิคที่ใช้ และ
วิธีดาเนินการ ซึ่งได้ แก่ ขัน้ เริ่ มต้ นการให้ คาปรึ กษาขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึ กษา ขันยุ
้ ติการให้
คาปรึกษา และการประเมินผล
3.1.3 นาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการควบคุมตนเองที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้นไปให้ อาจารย์ที่ ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์พิจารณา และ
ทาการปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
3.1.4 ผู้วิจัยนาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมที่ได้ ไ ป
ปรั บปรุ ง ตามคาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพ นธ์ ให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญตรวจสอบและ
พิจารณาความถูกต้ องของความสอดคล้ องทังในด้
้ านเนื ้อหา แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วัตถุประสงค์
วิธีการดาเนินการ และการประเมินผลในการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม จากนัน้
นาคะแนนที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่าน มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC: Index of
Congruence) โดยมีเกณฑ์ประเมินจากข้ อคาถามที่มี ค่า IOC ตังแต่
้ 0.51 - 1.00 มีคา่ ความ
เที่ยงตรงใช้ ได้ และข้ อคาถามที่มีคา่ IOC ต่ากว่า 0.51 ต้ องตัดทิ ้ง ซึ่งจากการคานวณหาค่า ดัชนี
ความสอดคล้ องได้ ค่าตังแต่
้ 0.60 - 1.00 และนาโปรแกรมไปปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ โปรแกรมมีความสมบูรณ์และเหมาะสมมากยิ่งขึ ้นและสามารถนาไปใช้ พฒ
ั นา
ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตาราง 2 สรุปโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริมสร้ างทักษะการ
ควบคุมตนเอง
ครัง้ ที่ /
หัวข้ อ
ครัง้ ที่ 1
ปฐมนิเทศ
กิจกรรมเปิ ดใจ
ฉัน

วัตถุประสงค์

แนวคิดทฤษฎีการให้
คาปรึกษาและ เทคนิค
1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เงื่อนไขแบบ
คาปรึกษากับนักเรี ยน และเพื่อให้ นกั เรี ยนรู้สกึ คลาสสิค (Classical
อบอุน่ ใจ ไว้ วางใจ เป็ นกันเอง และรู้สกึ คุ้นเคย Conditioning)
กับผู้ให้ คาปรึกษา
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เงื่อนไขการ
2.เพื่อให้ นกั เรี ยนทราบวัตถุประสงค์ของการ กระทา (Operant
ให้ คาปรึกษาบทบาทและหน้ าที่ของนักเรี ยน Conditioning)
ตลอดจนระยะเวลา จานวนครัง้ และสถานที่ เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่ เทคนิคการ
ในการให้ คาปรึกษา
เสริมแรง (Reinforcement
3. เพื่อให้ นกั เรี ยนรู้จกั ใช้ ความคิดอย่างมี
Technique)
เหตุผล และตระหนักถึงการกระทาของตนเอง
และผู้อื่นด้ วย

ครัง้ ที่ 2
นิสยั ที่เป็ น
อุปสรรคต่อการ
เรี ยน ด้ านการ
ควบคุมตนเอง

1. เพื่อให้ นักเรี ยนสารวจตนเอง เรื่ องนิสยั ที่
เป็ นอุ ป สรรคในการเรี ย นด้ า นการควบคุ ม
ตนเอง
2. เพื่อให้ นักเรี ยนรู้ จกั ประยุกต์วิธีการมาใช้
แก้ ปัญหาอย่างเป็ นลาดับขัน้ การให้ คาจากัด
ความของปั ญหา การประเมินตัวเลือกในการ
แก้ ปัญหา และการคาดหมายถึง สิ่ง ที่ จะเกิ ด
ตามมา

ทฤษฎีการเรี ยนรู้เงื่อนไขการ
กระทา (OperantConditioning)
เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่
1. เทคนิคการเสริมแรง
(Reinforcement Technique)
2.เทคนิคการฝึ กพฤติกรรมกล้ า
แสดงออก (Assertive Training)
เช่น การสอน การให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับ การมีตวั แบบ
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ตาราง 2 (ต่อ)
ครัง้ ที่ / หัวข้ อ

วัตถุประสงค์

แนวคิดทฤษฎีการให้
คาปรึกษาและ เทคนิค
ครัง้ ที่ 3 – 4
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ของตนใน ทฤษฎีการเรี ยนรู้เงื่อนไข
รู้คดิ ...รู้ควบคุม การควบคุมตนเองด้ านการเรี ยน วิชาต่างๆ
การกระทา (Operant
ตนเอง
2. เพื่อให้ นักเรี ยนเห็นความสาคัญของการ Conditioning)
ควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนวิชาต่าง ๆ
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม
3. เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นเกิ ด ความต้ อ งการที่ จ ะ (Social Learning)
เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่
ควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนวิชาต่าง ๆ
1. เทคนิคการเสริมแรง
(Reinforcement
Technique)
ครัง้ ที่ 5
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนมีความรู้ความเข้ าใจในการ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม
ยับยังชั
้ ง่ ใจ
ควบคุมตนเอง
(Social Learning)
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนเห็นผลดีของควบคุมตนเอง เทคนิคการเรี ยนรู้จากการมี
3. เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความต้ องการที่จะ
ตัวแบบ (Modeling
ควบคุมตนเอง
Technique)
4. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถยอมรับความคิดเห็น
ของตนและผู้อื่นได้
ครัง้ ที่ 6
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาอารมณ์และจิตใจ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม
ลมหายใจเข้ า
โดยฝึ กสมาธิ จิตใจสงบไม่วอกแวกง่าย
(Social Learning)
ลมหายใจออก 2. เพื่อให้ นกั เรี ยนมีความสามารถในการ
เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่ เทคนิค
ควบคุมการกระทาตามใจตนเอง มีสมาธิและ การเสริมแรง
สติ
(Reinforcement
Technique)
ครัง้ ที่ 7
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ทบทวนตนเองเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เงื่อนไข
การบ้ านของฉัน การบ้ านของโรงเรี ยนในรอบสัปดาห์
แบบคลาสสิค (Classical
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เล่าปัญหาและ
Conditioning)
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ตาราง 2 (ต่อ)
ครัง้ ที่ / หัวข้ อ

ครัง้ ที่ 8
อดีต ปัจจุบนั
อนาคต
ครัง้ ที่ 9
ฉันทาได้

ครัง้ ที่ 10
ยุตกิ ารให้
คาปรึกษา

วัตถุประสงค์
อุปสรรคในการทาการบ้ านของโรงเรี ยน
3. เพื่อให้ นกั เรี ยนหาวิธีที่จะผ่านพ้ นความ
ยากลาบากในการทาการบ้ านของโรงเรี ยน
4. เพื่อให้ นกั เรี ยนฝึ กการแก้ ปัญหาความ
ยากลาบากในการทาการบ้ านของโรงเรี ยน
เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เข้ าใจตนเองและพร้ อมที่จะ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาตนให้ เกิดขึ ้น
โดยการถ่ายทอดความคิดจากการวาดภาพใน
เรื่ องของ “อดีต ปัจจุบนั อนาคต”
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ทบทวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเอง
2. เพื่อนักเรี ยนเกิดความภาคภูมิใจในการ
ควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมนักเรี ยนเกิดความมัน่ ใจใน
ตนเองที่จะควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนต่อ
ต่อไป
เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาและนักเรี ยนสรุปร่วมกัน
จากการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
รายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริมสร้ าง
ทักษะการควบคุมตนเอง

แนวคิดทฤษฎีการให้
คาปรึกษาและ เทคนิค

ทฤษฎีการเรี ยนรู้เงื่อนไข
แบบคลาสสิค (Classical
Conditioning)
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เงื่อนไข
แบบคลาสสิค (Classical
Conditioning)

ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม
(Social Learning)
เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่ เทคนิค
การเสริมแรง
(Reinforcement
Technique)
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3.1.5 ผู้วิจยั นาโปรแกรมที่ได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และเพื่อ
หาข้ อบกพร่ องที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการทดลอง เพื่อนาไปสู่การปรับปรุ งแก้ ไขโปรแกรมการให้
คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริมสร้ างทักษะการควบคุมตนเองก่อนนาไปใช้ จริง
3.1.6 ผู้วิ จัย จัด ท าโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษารายบุค คลแบบพฤติก รรมนิ ย มเพื่ อ
เสริมสร้ างทักษะการควบคุมตนเองฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ จริงกับกลุม่ ทดลอง
3.2 แบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือก ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดโดย
ศึกษาจากแนวคิดงานวิจยั ของ โรเซนบัม (Rosenbaum. 1980) ซึ่งแบบวัดการควบคุมตนเองที่
สร้ างขึ ้นเป็ นสถานการณ์ 3 ตัวเลือก และวัดการควบคุมตนเอง 4 ด้ าน คือ ด้ านการชี ้แจงตนเอง
ด้ านการวางแผนแก้ ปัญหา ด้ านความยับยังชั
้ ่งใจ และด้ านการรับรู้ ความสามารถของตน โดยมี
รายละเอียดของวิธีการสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ ดังนี ้
3.2.1 กาหนดจุดประสงค์ในการสร้ างแบบวัด
- เพื่อสร้ างแบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือก
- เพื่อหาคุณภาพของแบบวัดการควบคุมตนเอง ด้ านค่าความเชื่อมัน่ และค่าความ
เที่ยงตรงตามโครงสร้ าง
3.2.2 ศึก ษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การควบคุม ตนเอง โดย
ทาการศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ
3.2.3 กาหนดนิยามปฏิบตั กิ ารจากแนวทางการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง นามาเขียนตาม
ลัก ษณะที่ ต้ องการวัด และจัดท าผัง การเขี ย นข้ อ ค าถาม เป็ น มิ ติค วามซับ ซ้ อนของโครงสร้ าง
ลักษณะตัวแปรตาม และระดับความซับซ้ อนของสถานการณ์ ที่กาหนด ดัง นิยามปฏิบตั ิการใน
หัวข้ อ นิยามศัพท์เฉพาะ
3.2.4 เขียนข้ อคาถามวัดสถานการณ์การควบคุมตนเองตามคานิยามของพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการควบคุมตนเอง โดยให้ ครอบคลุมตามโครงสร้ างของนิยามปฏิบตั ิการและเป็ นไป
ตามสัดส่วนของผังออกข้ อคาถาม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- ลักษณะของแบบวัดเป็ นสถานการณ์ 3 ตัวเลือก ให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบเพียง
ตัวเลือกเดียว ตามความรู้สกึ หรื อการปฏิบตั ทิ ี่แท้ จริงของผู้ตอบ
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- สร้ างแบบวัดแบบสถานการณ์ ให้ ครอบคลุมด้ านต่างๆ ทัง้ 4 ด้ าน คือ ด้ านการ
ชี ้แจงตนเอง จานวน 12 ข้ อ ด้ านการวาวแผนแก้ ปัญหา จานวน 12 ข้ อ ด้ านความยับยังชั
้ ง่ ใจ
จานวน 12 ข้ อ และด้ านการรับรู้ความสามารถของตน จานวน 12 ข้ อ รวมทังฉบั
้ บจานวน 48 ข้ อ
3.2.5 วิพากษ์ และปรับแก้ ข้ อคาถามกับอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อให้ ข้อ
คาถามมีความเที่ยงตรงและครอบคลุมโครงสร้ างทฤษฎีและคัดเลือกข้ อคาถาม แล้ วจัดพิมพ์เป็ น
แบบวัดการควบคุมตนเอง จานวนทังสิ
้ ้น 48 ข้ อ
3.2.6 หาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) โดยนาแบบวัดการควบคุมตนเองที่
ผู้วิจัยได้ ทาการปรับปรุ งข้ อคาถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและการประเมินผลด้ านการศึกษา ด้ านการให้ คาปรึกษา และด้ านจิตวิทยา
จานวน 4 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมทังด้
้ านเนื ้อหา ข้ อคาถาม และภาษาที่ใช้ พิจารณาข้ อ
คาถามในแบบวัดที่สร้ างขึ ้น ว่าสามารถวัดได้ ตรงตามนิยามที่ศกึ ษาวิจยั ครัง้ นี ้หรื อไม่ มาคานวณ
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC: Index of Congruence) โดยมีเกณฑ์ประเมินจากข้ อคาถามที่มีคา่
IOC ตังแต่
้ 0.51 - 1.00 มีคา่ ความเที่ยงตรงใช้ ได้ และข้ อคาถามที่มีคา่ IOC ต่ากว่า 0.50 ต้ อง
ตัดทิ ้ง ซึ่งจากการคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ องได้ คา่ ตังแต่
้ 0.60 - 1.00 แล้ วนาแบบวัดมา
ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปใช้ ซึ่งพบว่าข้ อคาถามผ่านเกณฑ์จานวน
36 ข้ อ
3.2.7 นาแบบวัดที่ปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บจริ ง ซึ่งมีลกั ษณะคล้ ายกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง (Try out) เป็ นนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 30 คน
3.2.8 ตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อคาถามรายข้ อกับคะแนนรวมของ
แบบวัด (corrected item total correlation: CITC) โดยผู้วิจยั กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกคือ ข้ อ
คาถามที่มีคา่ CITC ตังแต่
้ .30 ขึ ้นไป (บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร, 2555) พบว่าข้ อคาถามแบบวัดการ
ควบคุมตนเอง มีข้อคาถามผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 24 ข้ อจากทังหมด
้
36 ข้ อ
3.2.8 นาแบบวัดที่ได้ มาตรวจวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ทังฉบั
้ บ โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) พบว่า ค่าความเชื่อมัน่ ทัง้
ฉบับ อยูท่ ี่ระดับ .876
3.2.9 นาแบบวัดที่ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ กับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) จานวน 30 คน ดัง
ตัวอย่างแบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือก ต่อไปนี ้
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แบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือก
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนกากบาท X ลงในกระดาษคาตอบให้ ตรงกับตัวเลือก ที่นกั เรี ยนคิดว่าข้ อความ
นันตรงกั
้
บความรู้สกึ นึกคิดของนักเรี ยนมากที่สดุ
ตัวอย่ าง
ด้ านการชีแ้ จงตนเอง
(0). ปิ ยะได้ รับมอบหมายให้ ออกมาอภิปรายหน้ าห้ อง ขณะที่ปิยะกาลังพูดอภิปรายอยู่
นัน้ เพื่อนๆ บางคนกาลังล้ อเลียนปิ ยะอยู่หลังห้ องซึ่งอาจารย์ไม่เห็น ถ้ านักเรี ยนเป็ นปิ ยะ นักเรี ยน
จะทาอย่างไร
ก. หยุดการอภิปรายและล้ อเลียนเพื่อนกลับทันที
(1 คะแนน)
ข. อภิปรายต่อไปโดยไม่สนใจเพื่อนที่ล้อเลียน
(3 คะแนน)
ค. อภิปรายต่อไปพร้ อมกับหาโอกาสล้ อเลียนกลับถ้ าครูเผลอ
(2 คะแนน)
ด้ านการวางแผนแก้ ปัญหา
(0). ในวันศุกร์ อาจารย์ที่สอนพนิตาใน 3 รายวิชา ได้ มอบหมายให้ พนิตาทารายงานส่ง
พร้ อมกันทัง้ 3 รายวิชาในวันจันทร์ ซึ่งถ้ าไม่ส่งงานจะส่งผลต่อผลการเรี ยน ถ้ านักเรี ยนเป็ นพนิตา
นักเรี ยนจะทาอย่างไร
ก. วางแผนการทารายงานทัง้ 3 เรื่ องให้ เสร็จในเวลาที่กาหนด
(3 คะแนน)
ข. ขอเลื่อนวันส่งรายงานกับอาจารย์ที่มอบหมาย
เพราะคิดว่าต้ องทาไม่ทนั แน่
(2 คะแนน)
ค. ทารายงานตามที่อาจารย์มอบหมาย แต่ได้ แค่ไหนก็เอาแค่นนั ้ (1 คะแนน)
ด้ านความยับยัง้ ชั่งใจ
(0). ชุติมากาลังอ่านหนังสือเพื่อเตรี ยมตัวสอบในเช้ าของวันรุ่ งขึ ้น ขณะนันเป็
้ นเวลาที่
รายการโทรทัศน์ ที่ชุติมาชื่นชอบมากกาลัง นาเสนอพอดี ถ้ านักเรี ยนเป็ น ชุติม า นักเรี ยนจะทา
อย่างไร
ก. ตังใจอ่
้ านหนังสือต่อไป โดยไม่สนใจรายการโทรทัศน์
(3 คะแนน)
ข. อ่านหนังสือพร้ อมกับดูโทรทัศน์ไปด้ วย
(2 คะแนน)
ค. ดูโทรทัศน์จนจบรายการก่อนแล้ วค่อยอ่านหนังสือ
(1 คะแนน)
ด้ านการรั บรู้ ความสามารถของตน
(0). ปรี ชาเป็ นคนลายมือสวย อาจารย์จึงแนะนาให้ ไปประกวดคัดลายมือ เพื่อคัดเลือก
เป็ นตัวแทนโรงเรี ยนไปประกวดในระดับอาเภอ ถ้ านักเรี ยนเป็ นปรี ชา นักเรี ยนจะทาอย่างไร
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ก. ไม่ไปประกวด เพราะคิดว่าลายมือคงสู้คนอื่นไม่ได้
(1 คะแนน)
ข. ไปประกวด เพราะมัน่ ใจในฝี มือของตน
(3 คะแนน)
ค. ไปประกวดลองดู แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ รับคัดเลือก
(2 คะแนน)
เกณฑ์ การให้ คะแนน
3 คะแนน คือ สามารถควบคุมตนเองในระดับดี
2 คะแนน คือ สามารถควบคุมตนเองในระดับปานกลาง
1 คะแนน คือ สามารถควบคุมตนเองในระดับน้ อย
เกณฑ์ การแปลความหมายคะแนน
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ผู้วิจยั ใช้ วิธีพิจารณาจาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่
ได้ จากแบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ (หทัยชนก พันพงค์. 2555: 78) แล้ วแปล
ความหมายตามเกณฑ์ดงั นี ้
คะแนนเฉลี่ยรายข้ อ
ความหมาย
2.50 – 3.00
มีการควบคุมตนเองในระดับสูง
1.50 – 2.49
มีการควบคุมตนเองในระดับปานกลาง
1.00 – 1.49
มีการควบคุมตนเองในระดับต่า
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 การท าหนัง สื อ ขออนุญ าตจากบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย เพื่ อเก็ บ ข้ อ มูล กับ นัก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5
4.1.1 การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุมด้ วยแบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือก
4.1.2 นาข้ อมูลที่ได้ จากวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือกในข้ อที่
4.1.1 ไปวิเคราะห์ เพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัด
4.2 การดาเนินการทดลองใช้ รูปแบบการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อ
เสริมสร้ างทักษะการควบคุมตนเอง ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการดังนี ้
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบทดลอง เรี ยกว่า Pretest - Posttest Design ดังแสดง
ในตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงแบบแผนการทดลองแบบ Pretest – Posttest Design
กลุ่ม

สอบก่ อน

ทดลอง

สอบหลัง

E

TE1

Cs

TE2

C

TC1

X

TC2

คาอธิบายสัญลักษณ์
E

หมายถึง

กลุม่ ทดลองที่ได้ มาจากการจับคู่

C

หมายถึง

กลุม่ ควบคุมที่ได้ มาจากการจับคู่

TE1

หมายถึง

การสอบก่อนการทดลองสาหรับกลุม่ ทดลอง

TC1

หมายถึง

การสอบก่อนการทดลองสาหรับกลุม่ ควบคุม

CS

หมายถึง

การให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม

X

หมายถึง

ไม่ได้ ลงโปรแกรม

TE2

หมายถึง

การสอบหลังการทดลองสาหรับกลุม่ ทดลอง

TC2

หมายถึง

การสอบหลังการทดลองสาหรับกลุม่ ควบคุม

4.3 วิธีดาเนินการทดลอง
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดลองโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรม
นิยมเพื่อเสริมสร้ างทักษะการควบคุมตนเอง ทังนี
้ ้ในการดาเนินการทดลองแบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ
1) ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่างที่มีคะแนนการควบคุม
ตนเองจากผู้ที่ได้ คะแนนน้ อยที่สดุ ขึ ้นมา จานวนทังสิ
้ ้น 8 คน แล้ วสอบถามความสมัครใจในการเข้ า
รับการให้ คาปรึกษารายบุคคล โดยเป็ นกลุม่ ทดลอง จานวน 8 คน และกลุม่ ควบคุม จานวน 8 คน
2) ระยะการทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการทดลอง โดยวิธี การให้ คาปรึ กษาแบบ
พฤติกรรมเป็ นรายบุคคลกับกลุม่ ทดลองตามโปรแกรมที่กาหนดคนละ 10 ครัง้ ๆ ละ 40 นาที ในวัน
จันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 15.05 – 15.45 น. ตังแต่
้ วนั ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 – 18
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ดังตาราง 4-11
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ตาราง 4 ระยะเวลาการให้ คาปรึกษาของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง (นักเรี ยนคนที่ 1)
คนที่
1

ครัง้ ที่
1
2

วัน เดือน ปี
16 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61

3
4
5
6
7
8
9
10

20 ก.ค. 61
23 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
1 ส.ค. 61
3 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
8 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61

หัวข้ อ
การปฐมนิเทศ และกิจกรรม เปิ ดใจฉัน
นิสยั ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน ด้ านการควบคุม
ตนเอง
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 1
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 2
ยับยังชั
้ ง่ ใจ
ลมหายใจเข้ า ลมหายใจออก
การบ้ านของฉัน
อดีต ปัจจุบนั อนาคต
ฉันทาได้
ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา

ตาราง 5 ระยะเวลาการให้ คาปรึกษาของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง (นักเรี ยนคนที่ 2)
คนที่
2

ครัง้ ที่
1
2

วัน เดือน ปี
15 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61

3
4
5
6
7
8
9
10

20 ส.ค. 61
22 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61
27 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
3 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61

หัวข้ อ
การปฐมนิเทศ และกิจกรรม เปิ ดใจฉัน
นิสยั ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน ด้ านการควบคุม
ตนเอง
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 1
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 2
ยับยังชั
้ ง่ ใจ
ลมหายใจเข้ า ลมหายใจออก
การบ้ านของฉัน
อดีต ปัจจุบนั อนาคต
ฉันทาได้
ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
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ตาราง 6 ระยะเวลาการให้ คาปรึกษาของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง (นักเรี ยนคนที่ 3)
คนที่
3

ครัง้ ที่
1
2

วัน เดือน ปี
7 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61

3
4
5
6
7
8
9
10

12 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61
17 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61

หัวข้ อ
การปฐมนิเทศ และกิจกรรม เปิ ดใจฉัน
นิสยั ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน ด้ านการควบคุม
ตนเอง
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 1
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 2
ยับยังชั
้ ง่ ใจ
ลมหายใจเข้ า ลมหายใจออก
การบ้ านของฉัน
อดีต ปัจจุบนั อนาคต
ฉันทาได้
ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา

ตาราง 7 ระยะเวลาการให้ คาปรึกษาของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง (นักเรี ยนคนที่ 4)
คนที่
4

ครัง้ ที่
1
2

วัน เดือน ปี
1 ต.ค.61
3 ต.ค.61

3
4
5
6
7
8
9

5 ต.ค.61
8 ต.ค.61
10 ต.ค.61
17 ต.ค.61
19 ต.ค.61
22 ต.ค.61
24 ต.ค.61

หัวข้ อ
การปฐมนิเทศ และกิจกรรม เปิ ดใจฉัน
นิสยั ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน ด้ านการควบคุม
ตนเอง
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 1
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 2
ยับยังชั
้ ง่ ใจ
ลมหายใจเข้ า ลมหายใจออก
การบ้ านของฉัน
อดีต ปัจจุบนั อนาคต
ฉันทาได้
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ตาราง 8 ระยะเวลาการให้ คาปรึกษาของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง (นักเรี ยนคนที่ 5)
คนที่
ครัง้ ที่
วัน เดือน ปี
หัวข้ อ
5
1
29 ต.ค.61
การปฐมนิเทศ และกิจกรรม เปิ ดใจฉัน
2
2 พ.ย.61
นิสยั ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน ด้ านการควบคุม
ตนเอง
3
5 พ.ย.61
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 1
4
7 พ.ย.61
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 2
5
9 พ.ย.61
ยับยังชั
้ ง่ ใจ
6
12 พ.ย.61
ลมหายใจเข้ า ลมหายใจออก
7
14 พ.ย.61
การบ้ านของฉัน
8
16 พ.ย.61
อดีต ปัจจุบนั อนาคต
9
19 พ.ย.61
ฉันทาได้
10
21 พ.ย.61
ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
ตาราง 9 ระยะเวลาการให้ คาปรึกษาของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง (นักเรี ยนคนที่ 6)
คนที่
6

ครัง้ ที่
1
2

วัน เดือน ปี / เวลา
23 พ.ย.61 (8.00 – 8.40 น.)
23 พ.ย.61(15.05 – 15.45 น.)

3
4
5
6
7
8
9
10

26 พ.ย.61(8.00 – 8.40 น.)
26 พ.ย.61(15.05 – 15.45 น.)
28 พ.ย.61(8.00 – 8.40 น.)
28 พ.ย.61(15.05 – 15.45 น.)
30 พ.ย.61(8.00 – 8.40 น.)
30 พ.ย.61(15.05 – 15.45 น.)
3 ธ.ค.61 (8.00 – 8.40 น.)
3 ธ.ค.61 (15.05 – 15.45 น.)

หัวข้ อ
การปฐมนิเทศ และกิจกรรม เปิ ดใจฉัน
นิสยั ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน ด้ านการ
ควบคุมตนเอง
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 1
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 2
ยับยังชั
้ ง่ ใจ
ลมหายใจเข้ า ลมหายใจออก
การบ้ านของฉัน
อดีต ปัจจุบนั อนาคต
ฉันทาได้
ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
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หมายเหตุ ระยะเวลาการให้ คาปรึ กษาของนักเรี ยนกลุ่ม ทดลอง (นักเรี ยนคนที่ 6)
จาเป็ นต้ องทดลองช่วงเวลาเช้ าและเวลาเย็น เนื่องจากวันที่ 3 ธ.ค.61 เป็ นการเรี ยนการสอนวัน
สุดท้ ายของภาคเรี ยนที่ 1 และได้ ปิดภาคเรี ยน ซึ่งจะมีกีฬาสาธิ ตสามัคคี ครัง้ ที่ 43 จัดขึน้ ที่
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัง หวัดพิษณุโลก และผู้วิจัยจึงทาการขออนุญาตอาจารย์ประจ าชัน้ ของ
นักเรี ยนคนที่ 6 ในการทดลองการให้ คาปรึกษาในช่วงเวลาเช้ าและช่วงเวลาเย็น ดังวันและเวลาที่
กาหนดในตารางข้ างต้ น
ตาราง 10 ระยะเวลาการให้ คาปรึกษาของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง (นักเรี ยนคนที่ 7)
คนที่
7

ครัง้ ที่
1
2

วัน เดือน ปี
2 ม.ค.62
4 ม.ค.62

3
4
5
6
7
8
9
10

7 ม.ค.62
9 ม.ค.62
11 ม.ค.62
14 ม.ค.62
18 ม.ค.62
21 ม.ค.62
23 ม.ค.62
25 ม.ค.62

หัวข้ อ
การปฐมนิเทศ และกิจกรรม เปิ ดใจฉัน
นิสยั ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน ด้ านการควบคุม
ตนเอง
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 1
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 2
ยับยังชั
้ ง่ ใจ
ลมหายใจเข้ า ลมหายใจออก
การบ้ านของฉัน
อดีต ปัจจุบนั อนาคต
ฉันทาได้
ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
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ตาราง 11 ระยะเวลาการให้ คาปรึกษาของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง (นักเรี ยนคนที่ 8)
คนที่
8

ครัง้ ที่
1
2

วัน เดือน ปี
28 ม.ค.62
30 ม.ค.62

3
4
5
6
7
8
9
10

1 ก.พ.62
4 ก.พ.62
6 ก.พ.62
8 ก.พ.62
11 ก.พ.62
13 ก.พ.62
15 ก.พ.62
18 ก.พ.62

หัวข้ อ
การปฐมนิเทศ และกิจกรรม เปิ ดใจฉัน
นิสยั ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน ด้ านการควบคุม
ตนเอง
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 1
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง ครัง้ ที่ 2
ยับยังชั
้ ง่ ใจ
ลมหายใจเข้ า ลมหายใจออก
การบ้ านของฉัน
อดีต ปัจจุบนั อนาคต
ฉันทาได้
ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา

3) ระยะหลังการทดลอง
3.1 การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยใช้ แบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือก ซึ่งเป็ นฉบับเดียวกับการทดสอบก่อน
การทดลอง
3.2 นาคะแนนที่ได้ จากแบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือกก่อน
และหลังการทดลองมาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติตอ่ ไป
4.4 การพิทกั ษ์ สิทธิ์กลุม่ ตัวอย่าง
ภายหลังการได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ว่า การวิจยั นี ้ไม่เป็ น
การละเมิดสิทธิของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ผู้วิจยั เข้ าพบกลุ่มตัวอย่างชี ้แจงวัตถุประสงค์
ของการทดลอง ระยะเวลาที่ใช้ วิธีการทดลอง และผลประโยชน์ที่ได้ รับ พร้ อมทังชี
้ ้แจงสิทธิของ
กลุ่มตัวอย่างในการยินยอมให้ ข้อมูล ไม่มีข้อบังคับใดๆ ข้ อมูลที่ได้ การจากทดลองจะถูกเก็บเป็ น
ความลับ และผลการวิจยั จะนาเสนอภาพรวมเท่านัน้ และผู้วิจยั จะขออนุญาตกลุ่มตัวอย่างในการ
บันทึกข้ อมูลระหว่างดาเนินกิจกรรม หากกลุ่มตัวอย่างไม่ยินยอมจะยุติการบันทึกข้ อมูลทันทีหาก
ต้ องการ เมื่ออธิบายเข้ าใจแล้ วสอบถามถึงความสมัครใจ หากกลุ่มตัวอย่างตอบรับการเข้ าร่วมการ
วิจยั ให้ นกั เรี ยนลงชื่อในเอกสารยินยอมเข้ าร่วมการทดลอง
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิจัย
5.1 ค่าสถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่
1) ค่าเฉลี่ย
2) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2. สถิตสิ าหรับการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่ องมือ
1) การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของแบบวัดการควบคุมตนเองแบบ
สถานการณ์โดยการหาดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-Objective Congruence: IOC) เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับนิยามศัพท์ปฎิบตั กิ าร
2) การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นรายข้ อ และความเชื่อมั่นของแบบแบบวัดการ
ควบคุม ตนเองแบบสถานการณ์ โดยใช้ การหาค่าสัม ประสิ ทธิ์ อัล ฟา (α-Coefficient) ของ
(Cronbach) และใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
3) วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคล
แบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการควบคุมตนเองโดยใช้ สถิติวิเคราะห์ความเที่ยงตรง
ตามเนื ้อหาโดยใช้ สตู รคานวณค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-Objective Congruence:
IOC)
5.3 สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ Non-parametric Statistic สาหรับการ
วิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่ม ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ผู้วิจยั เลือกใช้ สถิติทดสอบวิล คอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test) ส่วน
การวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ผู้วิจยั เลือกใช้ สถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู (Mann-Whitney U Test) การวิเคราะห์ทดสอบความ
แตกต่างภายในกลุม่ ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผู้วิจยั ใช้ สถิติทดสอบวิล คอก
ซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั เสนอตามลาดับ ดังนี ้
1. ผลของการเปรี ยบเทียบคะแนนการควบคุมตนเองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
2. ผลการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการควบคุมตนเองกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
2.1 ผลของการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนการควบคุมตนเองระหว่าง
กลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม โดยผู้วิจยั ใช้ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
(Nonparametric Statistics) การวิเคราะห์ทดสอบแบบแมนวิทนีย์ยู (Mann-Whitney U Test)
2.2 ผลของการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนการควบคุมตนเองภายในกลุม่
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรม โดยผู้วิจยั ใช้ สถิติไม่อิง
พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) การวิเคราะห์ทดสอบแบบวิลคอกซัน (Wilcoxon)
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งที่ได้ จากการทาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคล
แบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริมสร้ างทักษะการควบคุมตนเองของนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการศึกษาของการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการ
ควบคุมตนเองของนักเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังการใช้ โปรแกรม กลุ่ม
ตัวอย่างมีจานวน 16 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองจานวน 8 คน แบ่งเป็ นผู้หญิง 4 คน และผู้ชาย 4 คน
และกลุม่ ควบคุมจานวน 8 คน แบ่งเป็ นผู้หญิง 5 คน และผู้ชาย 3 คน
1. ผลของการเปรี ยบเทียบคะแนนการควบคุมตนเองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
การวิเ คราะห์ในขัน้ นี ้ ผู้วิจัยนาคะแนนการควบคุม ตนเองของกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง การ
วิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตาราง 12
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการควบคุมตนเองของกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
ตัวแปร

ก่ อนการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ค่าเฉลีย่
(Mean)

การ
ควบคุม
ตนเอง

59.25

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
4.43

ค่าเฉลีย่
(Mean)

58.00

หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ส่วน
ค่าเฉลีย่
ส่วน
ค่าเฉลีย่
เบี่ยงเบน (Mean) เบี่ยงเบน (Mean)
มาตรฐาน
มาตรฐาน
(SD)
(SD)
5.65
61.88
5.02
50.00

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
5.07

จากตารางที่ 12 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนการควบคุมตนเอง (Mean
= 59.25, SD = 4.43) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนการควบคุมตนเอง (Mean = 58.00, SD = 5.65)
ส่วนหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนการควบคุมตนเอง (Mean = 61.88, SD = 5.02) และ
กลุม่ ควบคุมมีคะแนนการควบคุมตนเอง (Mean = 50.00, SD = 5.07)
2. ผลการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการควบคุมตนเองของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 กลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและ
หลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนการควบคุมตนเองระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม โดยผู้วิจยั ใช้ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
(Nonparametric Statistics) การทดสอบแบบแมนวิทนีย์ยู (Mann-Whitney U Test) การวิเคราะห์
ข้ อมูลแสดงในตาราง 13

81
ตาราง 13 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนการควบคุมตนเองระหว่างกลุม่ ทดลองกับ
กลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
ตัวแปร

กลุ่ม
กลุม่ ทดลอง

การควบคุมตนเอง

กลุม่ ควบคุม
ค่ าสถิตทิ ดสอบ

ก่ อนการทดลอง
Mean Rank = 9.19
Sum of Ranks = 73.50
Mean Rank = 7.81
Sum of Ranks =62.50
Mann-Whitney U= 26.50
Z= -.583
Sig. = .574, p > 0.01*

หลังการทดลอง
Mean Rank = 12.00
Sum of Ranks = 96.00
Mean Rank = 5.00
Sum of Ranks = 40.00
Mann-Whitney U= 4.00
Z= -2.95
Sig. = .002, p< 0.01**

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 13 พบว่า การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนการควบคุมตนเอง
ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม พบว่า คะแนนการควบคุม
ตนเองก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (Z= -.583, Sig. = .574) โดยมีคา่ เฉลี่ยของอันดับในกลุ่ม (Mean Rank) ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลองเท่ากับ 9.19 และ 7.81 และมีคา่ ผลรวมของ
อันดับในกลุ่ม (Sum of Ranks) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลองเท่ากับ
73.50 และ 62.50
ในส่ว นของคะแนนการควบคุม ตนเองหลัง การทดลองระหว่า งกลุ่ม ทดลองกับ กลุ่ม
ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Z= -2.95, p. = .002) โดยมี
ค่าเฉลี่ยของอันดับในกลุ่ม (Mean Rank) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 12.00 กลุ่มควบคุมเท่ากับ 5.00
และมีคา่ ผลรวมของอันดับในกลุ่ม (Sum of Ranks) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 96.00 กลุ่มควบคุม
เท่ากับ 40.00
2.2 ผลของการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนการควบคุมตนเองภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรม โดยผู้วิจยั ใช้ สถิติไม่อิง
พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) โดยใช้ สถิติทดสอบแบบวิลคอกซัน (Wilcoxon) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตาราง 14 และตารางที่ 15
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ตาราง 14 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการควบคุมตนเองของกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
ตัวแปร

กลุ่ม

ผลที่นามา
เปรียบเทียบ

Mean Rank
(Negative
Ranks)

การควบคุม
ตนเอง

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

ก่อน - หลัง
ก่อน - หลัง

.00
4.00

Mean
Z
Rank
(Positive
Ranks)
4.50
-2.555*
.00
-2.401*

Sig.

.011
.016

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 14 พบว่า คะแนนการควบคุมตนเองกลุ่มทดลองโดยรวมที่ได้ จากการวัดก่อน
การทดลองและหลังการทดลอง สูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนการ
ควบคุมตนเองกลุ่มควบคุมโดยรวมที่ได้ จากการวัดก่อนการทดลองและหลังการทดลอง มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั ง้ นี ้ เป็ นการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบ
พฤติกรรมนิยมเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการควบคุมตนเองของนักเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรม
นิยมที่มีตอ่ ทักษะการควบคุมตนเองของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
สมมติฐานในการวิจัย
ผู้วิจยั กาหนดสมมติฐานในการวิจยั ดังนี ้
1. นักเรี ยนกลุม่ ทดลองที่เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมหลัง
การทดลอง สูงกว่ากลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม
2. นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่เข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม มี
ระดับการควบคุมตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ดาเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยั โดยทดสอบก่อนและหลังการควบคุม (Pretest - Posttest Design)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาผลของการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อ
เสริ ม สร้ างทัก ษะการควบคุม ตนเองของนัก เรี ย นระดับ ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) โดยศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนการ
ควบคุมตนเองของผู้ที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษาทังก่
้ อนและหลังการทดลอง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี
ที่ 5 ภาคการเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ ายประถม) จานวน 8 ห้ องเรี ยน เป็ นนักเรี ยนทังสิ
้ ้น 220 คน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน
2561)
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
5 ภาคการเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
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(ฝ่ ายประถม) ที่มีการควบคุมตนเองต่าตังแต่
้ เปอร์ เซนไทล์ที่ 65 ลงมา จานวน 16 คน โดยมีลาดับ
ขันตอนการที
้
่ได้ มากลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1. ให้ นกั เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 จานวน 30 คน ทาแบบวัดการควบคุมตนเองแบบ
สถานการณ์ 3 ตัวเลือก
2. นาแบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือกมาตรวจให้ คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดแล้ วนาคะแนนของนักเรี ยนทุกคนมาเรี ยงจากคะแนนน้ อยไปหาคะแนนมาก และ
คัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีทกั ษะการควบคุมตนเองต่าตังแต่
้ เปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ลงมา ได้ นกั เรี ยนจานวน
16 คน
3. ขอความร่วมมือนักเรี ยนในการเข้ าร่วมการทดลอง แล้ วสุ่มอย่างง่ายเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาค้ นคว้ า จานวน 16 คน
4. ผู้วิจยั นาคะแนนการควบคุมตนเองของนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทัง้ 16 คนมาเรี ยง
จากคะแนนน้ อยไปหามาก และแบ่งกลุ่มโดยใช้ อกั ษรย่อ C ย่อมาจาก Control, T ย่อมาจาก
Treatment ใส่ลงในตารางรายชื่อนักเรี ยน
สามารถสรุปได้ ว่า จะได้ กลุ่มทดลอง จานวน 8 คน เป็ นผู้หญิง 4 คน และผู้ชาย 4 คน
และกลุ่มควบคุม จานวน 8 คน เป็ นผู้หญิง 5 คน และผู้ชาย 3 คน ซึ่งวิธีการจับคูน่ กั เรี ยน หรื อที่
เรี ยกว่า Group Matching จะเป็ นวิธีการจับคูท่ ี่จะทาให้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเกิดความ
สมดุลกัน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมให้ มีค่าเฉลี่ย และค่าความ
แปรปรวนเท่ากันทางสถิติ (“การวิจยั กึ่งทดลอง,” โดยอรพินทร์ ชูชม, 2552, วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์ , 15(1) น.4) โดยที่กลุ่มทดลองจะได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบ
พฤติกรรมนิยมเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการควบคุมตนเอง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ รับโปรแกรมการให้
คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ แก่ แบบวัดการควบคุม ตนเองแบบสถานการณ์ 3
ตัวเลือกและโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการ
ควบคุมตนเอง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองจากการทดลองตาม
ขันตอนดั
้
งนี ้
1. ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนการควบคุม
ตนเองจากผู้ที่ได้ คะแนนน้ อยที่สดุ ขึ ้นมา จานวนทังสิ
้ ้น 8 คน แล้ วสอบถามความสมัครใจในการเข้ า
รับการให้ คาปรึกษารายบุคคล โดยเป็ นกลุม่ ทดลอง จานวน 8 คน และกลุม่ ควบคุม จานวน 8 คน
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2. ผู้วิจยั ดาเนินการทดลอง โดยวิธีการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมเป็ นรายบุคคลกับ
กลุ่มทดลองตามโปรแกรมที่กาหนดคนละ 10 ครัง้ ๆ ละ 40 นาที ในวันจันทร์ วันพุธ และวัน เวลา
15.05 – 15.45 น. ตังแต่
้ วนั ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
3. ระยะหลังการทดลอง ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ แบบ
วัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือก ซึง่ เป็ นฉบับเดียวกับการทดสอบก่อนการทดลอง
(Posttest)
สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Non-parametric Statistic สาหรับการวิเคราะห์
ทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่ม ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผู้วิจยั เลือกใช้
สถิติทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test) ส่วนการวิเคราะห์
ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผู้วิจยั เลือกใช้
สถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู (Mann-Whitney U Test) การวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างภายใน
กลุ่มในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผู้วิจยั ใช้ สถิติทดสอบวิล คอกซัน (The
Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test)
สรุปผลการวิจัย
ผลของการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรม
นิยมที่มีตอ่ ทักษะการควบคุมตนเองของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) สรุปได้ ดงั นี ้
1. นักเรี ยนกลุ่มทดลอง มีคะแนนการควบคุมตนเองในระยะหลังการทดลองสูงกว่า
นักเรี ยนกลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
2. นักเรี ยนกลุ่มทดลอง มีคะแนนการควบคุมตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
อภิปรายผล
การศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมที่มีต่อทักษะ
การควบคุมตนเองของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการ
ทดลอง สามารถอภิปรายผล ได้ ดงั นี ้
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1. นักเรี ยนกลุ่มทดลอง มี คะแนนการควบคุมตนเองในระยะหลังการทดลองสูงกว่า
นักเรี ยนกลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 1 แสดง
ว่า การให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมทาให้ นกั เรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรม
มีคะแนนการควบคุมตนเองสูงกว่านักเรี ยนกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรม
จากผลการวิจยั ในครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่า การให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม
เป็ นกระบวนการช่วยเหลือโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้ นกั เรี ยนได้ ทราบแนวทางในการปรับปรุ ง
หรื อแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับทักษะการควบคุมตนเอง ในการดาเนินการให้ คาปรึกษานี ้ ผู้วิจยั ได้ สร้ าง
สัมพันธภาพกับนักเรี ยนเพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความอบอุ่น สบายใจ เป็ นกันเองกับผู้วิจยั พร้ อมที่จะ
ให้ ความร่ วมมือในการปรับปรุ งหรื อแก้ ไขพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง และ
ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคต่างๆ ในการให้ คาปรึกษา ได้ แก่ การฟั ง การใช้ คาถามปลายเปิ ดและปลายปิ ด การ
สะท้ อนความรู้สกึ การทวนความหรื อข้ อความ การตีความ และการให้ กาลังใจ ซึ่งเทคนิคเหล่านี ้จะ
ช่วยให้ นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการระบุพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับทักษะการควบคุม
ตนเอง และเรี ย งล าดับ พฤติก รรมที่ นัก เรี ย นต้ อ งการแก้ ไขจากมากที่ สุด ไปหาน้ อ ยที่ สุด โดย
พฤติกรรมที่นกั เรี ยนต้ องการแก้ ไขนันจะต้
้ องไม่ยากเกินกว่าที่นกั เรี ยนจะปฎิบตั ิได้ นอกจากนี ้ผู้วิจยั
ยังให้ นักเรี ยนสารวจว่ามี สิ่งใดหรื อเหตุการณ์ ใดบ้ างที่ เกิดก่อนพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาเกี่ ยวกับ
ทักษะการควบคุมตนเอง ทังนี
้ ้เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ตระหนักถึงผลเสียของการแสดงพฤติกรรม ที่เป็ น
ปั ญหาเกี่ยวกับทักษะการควบคุมตนเอง ต่อจากนัน้ ผู้วิจยั ให้ นักเรี ยนทาสัญญา เพื่อดาเนินการ
แก้ ไขพฤติกรรมที่เป็ นปัญหาเกี่ยวกับทักษะการควบคุมตนเองโดยเลือกใช้ เทคนิคการให้ คาปรึกษา
รายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม ซึ่งได้ แก่ เทคนิคแม่แบบ กรณีตวั อย่าง การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ และ
การเสริมแรงทางสังคม ซึ่งสอดคล้ องกับความต้ องการของนักเรี ยนที่จะมีทกั ษะการควบคุมตนเอง
จึงให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคล ดังที่ เบ็ญจพร มงคลธง
(2550, น.47 – 48) กล่าวว่า การให้ คาปรึกษารายบุคคลเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ คาปรึ กษามี
ความรู้ ทางวิชาชีพและผ่านการฝึ กอบรมลักษณะความสัมพันธ์ จะเป็ นแบบบุคคลต่อบุคคล เพื่อ
ช่วยให้ ผ้ ูรับค าปรึ กษาสามารถเข้ าใจตนเอง เข้ าใจผู้อื่ น เข้ า ใจสิ่ ง แวดล้ อ ม และสามารถที่ จ ะ
คลี่คลายในปั ญหาที่ตนกาลังประสบอยู่ได้ อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาทางด้ านอารมณ์
หรื อลักษณะบุคลิกภาพระหว่างบุคคล สามารถแก้ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และพัฒนาตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมมีทกั ษะการควบคุม
ตนเองเพิ่มมากขึ ้นได้
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จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ดาเนินการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม พบว่า นักเรี ยน
มีความตังใจ
้ สนใจที่จะปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง จึงทาให้ นกั เรี ยนในกลุ่มทดลองมีทกั ษะการ
ควบคุมตนเอง สูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคล
แบบพฤติกรรมนิยม ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ โฮลท์ (Holt, 1979, อ้ างถึงในวันวิสาข์
แก้ วแล, 2558, น.6546-A) ได้ ศึกษาถึงผลการให้ คาปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมที่มีผลต่อความ
รับผิดชอบตนเองและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยให้ มีการฝึ กซ้ อมบทบาท และการวิเคราะห์
วิจารณ์ ตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา 15 คน จากเมืองเชรเวพอร์ ต
(Shreveport) ในหลุยเซียน่า (Louisiana) โดยคัดเลือกเด็กที่มีปัญหาในการเรี ยน มีพฤติกรรมที่
เป็ นปั ญหาในห้ องเรี ยน และมีฐานะทางเศรษฐกิจต่างกัน โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มควบคุม และกลุ่ม
ทดลอง กลุ่มละ 5 คน ให้ พบกันสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 45 นาที เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ เครื่ องมือที่
ใช้ คือ แบบสอบถามความรับผิดชอบในการเรี ยน (Intellectual Achievement Responsibility
Questionnaire - IAR) และแบบวัดสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ผลการทดลองพบว่า กลุ่ม
ทดลองที่ได้ รับการให้ การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมมีคะแนนความรับผิดชอบในการเรี ยนสูงกว่า
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และงานวิจยั ของกรรณาภรณ์ ดวงแจ่มกาญจน์ (2541: 54)
ได้ ศึกษาผลการเปรี ยบเทียบของการให้ คาปรึ กษารายบุคคลและเป็ นกลุ่มตามทฤษฎี พฤติกรรม
นิยมที่มีต่อความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเซนต์ดอมินิก
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ ้น หลังจากได้ รับ
การให้ คาปรึ กษารายบุคคลและเป็ นกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ดังที่ ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ (2529, น.179) ได้ กล่าวว่า การให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบ
พฤติกรรมนิยมจะช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาได้ ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับปั ญหาของตนเอง สิ่งแวดล้ อม
สามารถพิ จ ารณาหรื อ หาทางที่ จ ะแก้ ปั ญ หาที่ ก าลัง เผชิ ญ อยู่ แ ละพัฒ นาตนเองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาคะแนนการควบคุมตนเองของนักเรี ยนกลุม่ ควบคุมพบว่ามีคะแนนน้ อย
กว่ากลุ่มทดลองและมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระยะก่ อนการทดลองจึงสามารถกล่าวได้ ว่านักเรี ยน
กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมแต่ได้ รับการเรี ยนการสอนตามปกติในรายวิชาคาบแนะแนว
ไม่ได้ มีการพัฒนาการควบคุมตนเองเช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง แต่ได้ เรี ยนในชัว่ โมงแนะแนว ทุกครัง้
อาจารย์ผ้ สู อนจะเน้ นย ้าในเรื่ องของ กฎกติกา ระเบียบวินยั การตรงต่อเวลาหรื อการเข้ าชันเรี
้ ยนให้
ตรงเวลา ดังที่แทนเทกิน (พระมหาประยุค น้ อยสี , 2549, น.25, อ้ างถึงใน Tantekin, 2002, p.179
A) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับความสามารถของครูประถมในการทาหน้ าที่สร้ างระเบียบวินยั ในโรงเรี ยนขาด
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กลางทางตอนใต้ ของรัฐฟลอริ ด้า จากกลุ่มประชากร 130 คน พบว่า ครูเป็ นผู้มีความสาคัญในการ
สร้ างระเบียบวินัยและให้ ความรู้ กับเด็กเพื่ อที่จ ะนาไปใช้ ในการดาเนินชี วิตในสัง คม เพราะครู
จะต้ องฝึ กให้ นกั เรี ยนมีการปรับตัวเข้ ากับสังคมอย่างเหมาะสม ในการฝึ กนันความรั
้
บผิดชอบเป็ น
เหตุผลสาคัญจะส่งผลในเรื่ องวินยั โดยครูจะต้ องหาสถานการณ์มาประยุกต์ใช้ ในการฝึ ก ครูจะต้ อง
เป็ นคนที่ปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างในพืน้ ที่ทางานและในสังคม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่ง
นักเรี ยนจะสังเกตพฤติกรรมครู เกิดการเรี ยนรู้จากครูจนมีความรู้ ความเข้ าใจและมีความสามารถ
ในการโน้ มน้ าวจิตใจของเด็ก ให้ ร้ ูจกั วินยั ไม่เหมือนกัน ซึง่ ความสามารถนี ้ครูจะต้ องได้ รับการฝึ กฝน
มาก่อน ที่จะมาให้ คาแนะนาในการสอนกฎระเบียบวินยั ให้ แก่นกั เรี ยน นอกจากนี ้ยังมีงานวิจยั ของ
ประวีณ ณ นคร และเสนาะ ติเยาว์ (2525, น.217) ให้ ข้อเสนอแนะไว้ ว่า ความมีระเบียบวินยั ขึ ้นอยู่
กับการศึกษาอบรมเป็ นสาคัญ ต้ องใช้ เวลาและค่อยเป็ นค่อยไปโดยใช้ วิธีจงู ใจดีกว่าวิธีบงั คับ การ
ฝึ กวินยั ย่อมสอดแทรกเข้ าไปได้ เสมอเกือบทุกวิชา และควรฝึ กจนเกิดเป็ นนิสยั เพื่อให้ เกิดความเคย
ชิน ดังนันอาจารย์
้
ผ้ สู อนจึงมีการวางเงื่อนไขกับนักเรี ยนในชัว่ โมงแรกของเรี ยนการสอนแนะแนว
เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้ อง และสอดคล้ องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยน
ได้ แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน
รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ และการเรี ยนการสอนในชัว่ โมงแนะแนวซึ่งเป็ นชัว่ โมงที่ 7
เป็ นชัว่ โมงสุดท้ ายของตารางเรี ยน ซึง่ ต่อจากชัว่ โมงที่เรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ นักเรี ยนจะต้ องไปเรี ยน
ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชัน้ 7 แล้ วนักเรี ยนต้ องกลับลงมาเรี ยนชัว่ โมงแนะแนวที่ห้องเรี ยนของตนเอง อยู่
ที่ชนั ้ 3 ทาให้ เสียเวลาไปมาก ดังนันอาจารย์
้
จึงต้ องหาวิธีการวางเงื่อนไขพร้ อมกั บการเสริ มแรง
หรื อ ให้ ร างวัล เมื่ อ พฤติ ก รรมการเข้ า เรี ย นทัน เวลาและมาเรี ย นเร็ ว ขึน้ เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นแสดง
พฤติกรรมเพิ่มขึน้ หรื อเกิดขึ ้นบ่อยครัง้ หรื อมีความถี่สูงขึ ้นซึ่งเป็ นผลมาจากการที่อินทรี ย์ได้ รับผล
กรรมที่พึงพอใจหลังจากแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ และสิ่งที่อินทรี ย์ได้ รับ แล้ วเกิดความพึงพอใจและ
แสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ ้น คือ สิ่งเร้ าทางบวก (Positive Stimulus) หรื อแรงเสริ มทางบวก (Positive
Reinforcement) (ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ , 2530, น.71) แต่เมื่อนักเรี ยนมาถึงชัว่ โมงแนะแนวแล้ ว
ก่อนที่เริ่ มกิจกรรมการเรี ยนการสอนทุกครัง้ อาจารย์จะต้ องทาให้ นกั เรี ยนทุกคนมีความพร้ อมใน
การเรี ยน หรื อมีสมาธิในการเรี ยน เนื่องจากนักเรี ยนแต่ละบุคคลมาเรี ยนด้ วยอาการไม่นิ่ง วิ่ง และ
วุน่ วาย ในฐานะที่เป็ นอาจารย์ผ้ สู อนจึงควรทาให้ นกั เรี ยนทุกคนในห้ องเรี ยนมีความพร้ อมด้ านการ
เรี ยน โดยอาจจะใช้ เทคนิคการนัง่ สมาธิ หรื อให้ นกั เรี ยนนับตัวเลขในใจ จนกว่านักเรี ยนจะนิ่งและ
พร้ อมที่เรี ยน จากนันอาจารย์
้
ผ้ สู อนดาเนินการสอนได้ ตามปกติ ด้ วยสาเหตุนี ้จึงทาให้ นกั เรี ยนกลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนการควบคุมตนเองที่ไม่แตกต่างจากนักเรี ยนกลุ่มทดลอง แต่นกั เรี ยนกลุ่มควบคุม
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มี คะแนนน้ อยกว่า กลุ่ม ทดลองเพราะไม่ไ ด้ เข้ า ร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ ก ษารายบุคคลแบบ
พฤติกรรมนิยมแตกต่างจากนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคล
แบบพฤติกรรมนิยมจึงทาให้ มีคะแนนการควบคุมตนเองสูงกว่านักเรี ยนกลุม่ ควบคุม
2. นักเรี ยนกลุ่มทดลอง มีคะแนนการควบคุมตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 2
จากการวิจยั ครัง้ นี ้ แสดงให้ เห็นว่า โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
นัน้ ได้ นา ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ของจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ที่สาคัญ 3 ทฤษฎี
ได้ แก่ ทฤษฎีการเรี ยนรู้เงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning) ทฤษฎีการเรี ยนรู้เงื่อนไข
การกระทา (Operant Conditioning) และทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางสังคม (Social Learning) มา
ประยุกต์ ใช้ กับการให้ ค าปรึ ก ษารายบุค คล ซึ่ง ถื อ ว่า เป็ น ทฤษฎี ที่เ หมาะสมในการพัฒ นาการ
ควบคุม ตนเอง เนื่ องจากการควบคุม ตนเองนัน้ เป็ นพฤติกรรมของมนุษย์ ที่เกิ ดจากการเรี ยนรู้
มนุษย์ที่เกิดมานันไม่
้ วา่ ดีหรื อจะเป็ นอย่างไรก็ตาม แต่จะเริ่มต้ นชีวิตในลักษณะว่างเปล่า มนุษย์จะ
เป็ นสิ่งที่มีชีวิตที่สามารถตอบสนองสิ่งเร้ าต่างๆ ในสิ่งแวดล้ อม แบบแผนของพฤติกรรมมนุษย์จะ
เรี ยนรู้ จากการมีปฏิสมั พันธ์ กับสิ่งแวดล้ อม บุคคลจะเรี ยนรู้ โดยเข้ าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เขาจะ
ได้ รับรางวัลหรื อถูกทาโทษ ทังนี
้ ้จะเกี่ยวข้ องกับคุณภาพของสภาพแวดล้ อมทางจิตวิทยาด้ วย คาว่า
คุณภาพและปริ มาณของรางวัลหรื อการทาโทษนัน้ จริ งๆแล้ วขึ ้นอยู่กับบุคคลแต่ละบุคคล ดังนัน้
บุคคลแต่ละคนจะเรี ยนรู้ โดยผ่านประสบการณ์ เพื่ อที่จ ะรั บรู้ ว่าสถานการณ์ นัน้ เป็ นที่ พึง พอใจ
หรื อไม่หลังจากนัน้ ก็จะแสดงปฎิกิริยาโต้ ตอบสถานการณ์ ตามลักษณะการรับรู้ ของตนเอง (คม
เพชร ฉัตรศุภกุล, 2531, น.116 - 117) นอกจากนี ้ยังไปสอดคล้ องกับทอรี เซน (วิญํู พูลศรี , 2531,
น.322 – 324 , อ้ างถึงใน Thoresen, 1969) ได้ อธิบายความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ และ
หลักของการให้ คาปรึกษาตามแนวทางของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ไว้ ว่า บุคคลเกิดมาไม่ได้ มีความ
ดีหรื อความเลวติดตัวมาตัง้ แต่กาเนิด พฤติกรรมทัง้ หลายของบุคคลได้ ม าจากการเรี ยนรู้ ผู้ให้
คาปรึ กษาจะต้ องเข้ าใจที่มาของพฤติกรรม และพฤติกรรมของมนุษย์เป็ นผลมาจากการที่ถูก
ก าหนดด้ ว ยเหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ มาก่ อ น (Antecedent) ดัง นัน้ จึ ง สามารถคาดคะเนการเกิ ด
พฤติกรรมของมนุษย์ได้ และถ้ าสามารถควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นมาก่อนเหล่านันได้
้ ก็จะสามารถ
ควบคุม พฤติกรรมของมนุษย์ ได้ ด้ วยเหตุนีท้ าให้ ผ้ ูวิจัยเห็นว่าการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบ
พฤติกรรมนิยมสามารถช่วยพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง และลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงได้
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของประภาพรรณ นาคขาพันธ์ (2537, น.69) ได้ ศึกษาผลของการให้
ค าปรึ ก ษาตามทฤษฎี พ ฤติ ก รรมนิ ย มเพื่ อ ลดพฤติ ก รรมก่ อ กวนในชัน้ เรี ย นของนัก เรี ย นชัน้
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ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการ
ให้ คาปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม มีพฤติกรรมก่อกวนในชันเรี
้ ยนลดลง และยังมี
งานวิจยั ของอภิญญา ทองปาน (2554) ได้ ศกึ ษาผลการให้ คาปรึกษากลุ่มระหว่างทฤษฎียึดบุคคล
เป็ นศูนย์กลางและทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อลดพฤติกรรมก้ าวร้ าวของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
6 จานวน 12 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มที่มีพฤติกรรมก้ าวร้ าวในระดับสูง
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน กลุ่มที่ 1 ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎียึดบุคคล
เป็ นศูนย์กลาง กลุ่มที่ 2 ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ผลการวิจยั พบว่า
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่ได้ รับคาปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎียดึ บุคคลเป็ นศูนย์กลาง และกลุ่ม
ที่ได้ รับคาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม มีพฤติกรรมก้ าวร้ าวโดยรวมและรายด้ านทัง้ 2
ด้ าน คือด้ านวาจา และด้ านร่างกาย ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
นอกจากนี จ้ ากการที่ ผ้ ูวิจัยได้ ดาเนินการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม
พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีทักษะการควบคุมตนเองเพิ่มขึน้ ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะว่า ทฤษฎี การให้
คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม มีหลักสาคัญของทฤษฎีที่เชื่อว่า พฤติกรรมมนุษย์เป็ นสิ่งที่เรี ยนรู้
และเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนกระบวนการให้ คาปรึ กษานัน้ พยายามให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เพื่อเป็ นการแก้ ปัญหาและปรับปรุงตนเอง การให้ คาปรึกษาด้ วยวิธีนี ้มีความเชื่อว่า การ
จะทาให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาแก้ ไขปั ญหาของตนเองได้ นนั ้ ไม่ใช่เพียงแต่ให้ ความอบอุ่น ยอมรับ และ
เข้ าใจผู้รับคาปรึกษาเท่านัน้ ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องเน้ นการสร้ างประสบการณ์ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิด
การเรี ยนรู้ หรื อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ต้องการ ซึ่งจะใช้ หลักการเรี ยนรู้เป็ นวิธี
ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ (วัชรี ทรัพย์มี, 2554, น.194-195) และโปรแกรม
การให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการทดลองครัง้ นี ้ มีขนตอนส
ั้
าคัญ 4
ขันตอน
้
(Pietrofesa, Hoffman & Splete, 1984, p.146-147, Fall, Holden and Marquis, 2010,
p.246-247, Gladding, 2013, p.205) ดังนี ้ ขันแรก
้
การระบุพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา เป็ นขันสร้
้ าง
สัมพันธภาพและบรรยากาศในการให้ คาปรึกษาระหว่างผู้ให้ คาปรึกษากับนักเรี ยน จากนันเป็
้ นขัน้
ดาเนินการให้ คาปรึ กษา เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ วู ิจยั ใช้ วิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการให้ คาปรึกษาแบบ
พฤติกรรมนิยม ได้ แก่ การฟั ง การใช้ คาถามปลายเปิ ดและปลายปิ ด การสะท้ อนความรู้ สึก การ
ตีความ การเงียบ การทวนซ ้า และการให้ กาลังใจ เพื่อให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นที่มีตอ่ ปั ญหา
ของตัว เอง แล้ ว พร้ อมที่ จ ะแก้ ไ ขให้ ปั ญ หาพฤติก รรมนัน้ ลดลง เมื่ อทราบว่า พฤติก รรมใดเป็ น
พฤติกรรมที่เป็ นปัญหาแล้ ว ผู้ให้ คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษาต้ องร่วมกันตังเป้
้ าหมายในการแก้ ไข
พฤติกรรม เนื่องจากการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยมมีเป้าหมายเพื่อสร้ างประสบการณ์ให้
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ผู้รั บค าปรึ ก ษาเกิ ดการเรี ยนรู้ ใหม่ที่ถูกต้ องและเปลี่ ยนแปลงพฤติก รรมให้ เ ป็ น ที่ พึง ปรารถนา
หลังจากที่ได้ กาหนดเป้าหมายให้ คาปรึ กษาแล้ ว ผู้ให้ คาปรึ กษาและผู้รับคาปรึ กษาต้ องร่ วมกัน
ตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ เทคนิคใดมาใช้ จงึ จะเกิดผลดีที่สดุ ในการช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสามารถบรรลุ
เป้าหมายเพื่อที่จะได้ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เทคนิคในการให้ คาปรึ กษาควรจะเป็ นเทคนิคที่
เหมาะสมกับเป้าหมาย ในบางครัง้ จาเป็ นต้ องใช้ เทคนิคที่ผสมผสานจากแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้
หลายๆรูปแบบเข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ สอดคล้ องกับเป้าหมาย และขันสุ
้ ดท้ าย เป็ นขันการประเมิ
้
นผล
และยุตกิ ารให้ คาปรึกษา เป็ นขันที
้ ่ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดการเรี ยนรู้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ด้ วย
เหตุนี ้ เมื่ อนักเรี ยนได้ รับการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม มี คะแนนการควบคุม
ตนเองระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง ซึ่งสอดคล้ องกับการศึ กษาวิจัยของณิ
ชกานต์ โถวรุ่งเรื อง (2538, น.64) ได้ ศกึ ษาผลของการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล
ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อลดพฤติกรรมการพูดที่ไม่เหมาะสมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนหนองพลับวิทยา อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับ
การให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่ม ตามทฤษฎี พฤติกรรมนิยม มีพ ฤติกรรมการพูดที่ ไม่เหมาะสมลดลง
มากกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการให้ คาปรึกษาแบบรายบุคคลตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
จากผลการวิ จัย จะเห็น ไว้ ว่าการให้ ค าปรึ กษารายบุค คลตามทฤษฎี พ ฤติกรรมนิ ย ม
สามารถพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ เกิดขึ ้นได้ เช่น การพัฒนาความมีวินยั ในตนเอง พัฒนา
ความรับผิดชอบต่องาน พัฒนาพฤติกรรมตังใจเรี
้ ยน พัฒนาพฤติกรรมการพูดที่เหมาะสม และ
พฤติกรรมก่อกวนในชันเรี
้ ยน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงนาวิธีการให้ คาปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีพฤติกรรม
นิยมมาใช้ ในการพัฒ นาการควบคุม ตนเองของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. การนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลไปใช้ นนั ้ ต้ องมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี และ
เทคนิคต่างๆ และควรทาความเข้ าใจเกี่ยวกับขันตอนการใช้
้
เทคนิค ฝึ กการใช้ เทคนิคต่างๆ จาก
ผู้เชี่ยวชาญในด้ านการให้ คาปรึกษาก่อนนาไปใช้ จริ งเพื่อที่ทาให้ การจัดโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
นันมี
้ ประสิทธิภาพมากขึ ้น
2. ผลจากการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมที่มี
ต่อการเสริ มสร้ างการควบคุมตนเอง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
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เรี ยนการสอนกิจกรรมแนะแนว หรื อกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนได้ กับกลุ่มตัวอย่างที่มีบริ บทใกล้ เคียง
กัน และปรับปรุงแก้ ไขให้ เข้ ากับกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการนาไปใช้ ได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. จากผลการศึกษาเรื่ อง การให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม (Behavior
Counseling) โดยมีหลักการสาคัญของการให้ คาปรึกษาที่ว่า “ยึดหลักว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็ น
สิ่งที่เรี ยนรู้และเปลี่ยนแปลงได้ และพฤติกรรมนันต้
้ องระบุว่าเป็ นปั ญหาที่แท้ จริ งที่สามารถสังเกต
และวัดได้ ” ด้ วยเหตุนี ผ้ ้ ูวิ จัยเสนอว่า หากมี ก ารนาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบ
พฤติกรรมนิยมไปปรับใช้ ในกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน หรื อกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้ เคียงก็ตาม อาจจะต้ อง
บูรณาการทฤษฎี อื่นๆ ร่ วมด้ วย เช่น ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม (REBT) ที่ชว่ ยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษารู้จกั วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งต่างๆ อย่าง
รอบคอบ มีความยืดหยุ่นทางความคิด และเปิ ดใจกว้ างยอมรับในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
เกิดขึ ้น หรื อทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบผู้รับคาปรึกษาเป็ นศูนย์กลาง ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเข้ าใจ
ยอมรับตนเองอย่างถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง มีความเป็ นตัวของตัวเอง มีเหตุมีผล รับผิดชอบต่อ
ตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง และพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเต็มความสามารถ
2. จากผลการศึกษาเรื่ อง การให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมที่เสริ มสร้ าง
ทัก ษะการควบคุม ตนเองของนัก เรี ยนชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิ ท ยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) นัน้ ผู้วิจยั เห็นว่า ขณะที่ดาเนินการให้ คาปรึ กษา
รายบุคคล พบว่า มีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการควบคุมตนเอง เช่น ความรับผิดชอบ
ความตัง้ ใจเรี ย น การตรงต่อ เวลา การอบรมเลี ย้ งดูจ ากครอบครั ว หรื อ พฤติก รรมอื่ น ๆ ที่ ไ ม่
เหมาะสม ดังนัน้ ควรศึกษาในปั จจัยที่กล่าวมาเหล่านี ้ด้ วย เพื่อให้ งานวิจยั มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ ตี รวจสอบแบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อมราพร สุรการ

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

3. อาจารย์ ดร. สุพทั ธ แสนแจ่มใส

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ ตี รวจสอบ โปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรม
นิยมเพื่อเสริมสร้ างทักษะการควบคุมตนเองของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2. อาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์

สถาบันวิจยั และพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

3. อาจารย์ ดร. สุพทั ธ แสนแจ่มใส

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ภาคผนวก ข เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1) แบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์
2) โปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อ
เสริมสร้ าง ทักษะการควบคุมตนเอง

แบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์
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แบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์
คาชีแ้ จง
1. แบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ มี ทงั ้ หมด 24 ข้ อ ใช้ เวลาในการทา
แบบวัด 40 นาที
2. แบบวัดนี ้เป็ นสถานการณ์เรื่ องราวทัว่ ๆ ไป ให้ นกั เรี ยนอ่านแล้ วพิจารณาว่านักเรี ยนอยู่
ในสถานการณ์นนนั
ั ้ กเรี ยนจะทาอย่างไร โดยเลือกตอบจากคาตอบที่กาหนดให้ ซึ่งคาตอบเหล่านัน้
ไม่มี คาตอบใดถูกหรื อผิ ด ดัง นัน้ นั ก เรี ยนสามารถเลื อกตอบได้ อย่ า งสบายใจเพราะไม่ มี
ผลกระทบใดๆ ต่ อการเรี ยนของนั กเรี ยน ควรตอบให้ ตรงกับความรู้ สึกและความคิดของ
นักเรี ยนมากที่สุด อันจะนามาซึ่งประโยชน์ต่อนักเรี ยนที่ได้ ร้ ู จกั ตนเองและเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
วิจยั
3. ในแต่ละหัวข้ อมี 3 ตัวเลือก ให้ นกั เรี ยนเลือกตอบเพียงคาตอบเดียว จากข้ อ ก‚ข หรื อ ค
แล้ วทาเครื่ องหมาย X ให้ ตรงกับอักษรช่อง ก‚ข หรื อ ค
4. ห้ ามนักเรี ยนขีดเขียน หรื อทาเครื่ องหมายใดๆ ลงในแบบวัดการควบคุมตนเอง
ตัวอย่ าง
(0) วันนี ้กฤษณะมีการบ้ านในวิชาที่ไม่ชอบเรี ยน ถ้ านักเรี ยนเป็ นกฤษณะ นักเรี ยนจะทา
อย่างไร
ก. ยืมสมุดการบ้ านเพื่อนมาดูเป็ นตัวอย่าง
ข. พยายามทาการบ้ านด้ วยตนเองอย่างเต็มที่
ค. ทาเท่าที่ทาได้ ข้ อใดทาไม่ได้ ก็ให้ เพื่อนช่วยสอน
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1. วิทยาดูรายการโทรทัศน์ ได้ พูดถึงประโยชน์ 5. มีนากล่ าวหาเมษาว่ า เป็ นคนทาสมุดของตน
ของการออกกาลั ง กาย ถ้ า นั ก เรี ย นเป็ นวิ ทยา หาย ทัง้ ๆ ที่เ มษาไม่ ได้ เ ป็ นคนทา ถ้ านั กเรี ย น
นักเรี ยนจะทาอย่ างไร
เป็ นเมษา นักเรี ยนจะทาอย่ างไร
ก. เริ่ มต้ นออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ

ก. โกรธมีนาและไม่คยุ ด้ วยเลย

ข. เริ่ มต้ นออกกาลังกายบ้ างเป็ นบางครัง้

ข. อธิบายให้ มีนาเข้ าใจว่าไม่ได้ เป็ นคนทา

ค. ไม่ออกกาลังกายเช่นเดิม เพราะคิดว่าแข็งแรง

ค. บอกให้ มีนาหาหลักฐานมายืนยัน

แล้ ว
2. ช่ วงพักเที่ยง สุ ชากาลังนั่ งทางานที่อาจารย์
มอบหมายอยู่ใ นห้ องเรี ย น ขณะนั น้ เพื่ อนๆ ก็
เข้ า มาวิ่ ง เล่ นกั น ในห้ อ งเรี ย น ท าให้ สุ ช าไม่ มี
สมาธิทางาน ถ้ านักเรี ยนเป็ นสุชา นักเรี ยนจะทา
อย่ างไร

6. อาจารย์ ได้ แบ่ งทีมให้ แข่ งขันวอลเลย์ บอล
ผลปรากฏว่ าทีมของดนั ยแพ้ ปรี ชาจึงมาต่ อว่ า
ดนั ยว่ าเป็ นเพราะดนั ยที่ ท าให้ ที ม แพ้ ถ้ า
นักเรี ยนเป็ นดนัย นักเรี ยนจะทาอย่ างไร

ก. บอกให้ เ พื่ อ นทราบถึ ง ความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งรี บ

ข. ขอโทษปรี ชา และบอกว่าเล่นสุดความสามารถ

ทางาน และขอร้ องให้ เพื่อนไปเล่นข้ างนอกห้ องเรี ยน
ข. หยุดทางานทันที แล้ วต่อว่าเพื่ อนด้ วยคาพูดที่
รุ นแรงพร้ อมกับแสดงสีหน้ าไม่พอใจใส่เพื่อน

ก. บอกกับปรี ชาว่า ต่อไปจะไม่เล่นกับทีมนี ้อีก
แล้ ว
ค. ตอบโต้ ว่าไม่ใช่ความผิดของตัวเองคนเดียว ซึ่ง
เป็ นความผิดของปรี ชาด้ วยเช่นกัน

ค. ออกไปทางานนอกห้ อง จะได้ ไม่มีใครมารบกวน
3. กมลวรรณได้ รับคัดเลือกให้ แสดงผลงานวาด 7. โชกุนกับต้ นนา้ ขัดแย้ งกันในการเลือกหัวข้ อ
ภาพ และถ้ าเพื่อนบอกว่ า กมลวรรณวาดภาพ ทารายงาน ถ้ านักเรี ยนเป็ นโชกุน นักเรี ยนจะทา
ไม่ สวย นักเรี ยนจะทาอย่ างไร
อย่ างไร
ก. ยอมรับคาติชมของเพื่อน
ก. วางแผนแก้ ปั ญหาร่ วมกันกับ ต้ น น า้ เพื่ อเลื อก
ข. ต่อว่าเพื่อนด้ วยคาพูดที่รุนแรง และแสดงสีหน้ า หัวข้ อ
ท่าทางที่ไม่พอใจ
ค. นิ่งเฉยไม่สนใจคาพูดของเพื่อน

ข. ไม่ทารายงานร่ วมกับต้ นน ้า
ค. ทารายงานตามหัวข้ อที่โชกุนเลือก

4. ปิ ยะได้ รับมอบหมายให้ ออกมาอภิปรายหน้ า 8. ชาลีเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ ค่อยเข้ าใจ จึง
ห้ อง ขณะที่ ปิ ยะก าลั ง พู ด อภิ ป รายอยู่ นั ้ น ท าแบบฝึ กหั ด ไม่ ได้ ถ้ านั กเรี ยนเป็ นชาลี
เพื่อนๆ บางคนกาลังล้ อเลียนปิ ยะอยู่หลังห้ อง นักเรี ยนจะทาอย่ างไร
ซึ่งอาจารย์ ไม่ เห็น ถ้ านักเรี ยนเป็ นปิ ยะ นักเรี ยน ก. ให้ เพื่อนที่เข้ าใจอธิบายให้ ฟัง
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จะทาอย่ างไร
ก. หยุดการอภิปรายและต่อว่าเพื่อนกลับทันที
ข. อภิปรายต่อไปโดยไม่สนใจเพื่อนที่ล้อเลียน

ข. ลอกแบบฝึ กหัดเพื่อน
ค. ทบทวนเนื อ้ หาด้ วยตนเองอีก ครั ง้ ถ้ ามีปั ญ หา
ปรึกษาอาจารย์

ค. หยุดการอภิปรายและเดินเข้ าไปต่อยเพื่อน
9. วั ช ราให้ วี ร ะยื ม สมุ ด แบบฝึ กหั ดไป วั น นี ้
จะต้ องส่ งแบบฝึ กหัดในตอนบ่ าย แต่ วีระไม่ ได้
เอาสมุดแบบฝึ กหัดมาให้ วัชรา ถ้ านั กเรี ยนเป็ น
วัชรา นักเรี ยนจะทาอย่ างไร
ก. ไม่เข้ าเรี ยนในวิชาวิทยาศาสตร์

13. ชุติมากาลังอ่ านหนั งสือเพื่อเตรี ยมตัวสอบ
ในเช้ าของวันรุ่ งขึน้ ขณะนั น้ เป็ นเวลาที่รายการ
โทรทัศน์ ท่ ชี ุติมาชื่นชอบมากกาลังนาเสนอพอดี
ถ้ านักเรี ยนเป็ นชุตมิ า นักเรี ยนจะทาอย่ างไร
ก. ตัง้ ใจอ่านหนังสื อต่อไป โดยไม่ส นใจรายการ

ข. ปรึ ก ษาปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ อาจารย์ พ ร้ อมขอ โทรทัศน์
เลื่อนการส่ง
ค. กลับไปเอาสมุดแบบฝึ กหัดที่บ้านของวีระแล้ ว
นามาส่ง

ข. อ่านหนังสือพร้ อมกับดูโทรทัศน์ไปด้ วย
ค. ดู โ ทรทั ศ น์ จ นจบรายการก่ อ นแล้ ว ค่ อ ยอ่ า น
หนังสือ

10. อภิรักษ์ จะสอบปลายภาคในสั ปดาห์ หน้ า 14. วันนีป้ ุรินทร์ อยู่บ้านคนเดียว ขณะนัน้ เพื่อน
แต่ อภิรักษ์ ยังไม่ ได้ เตรี ยมตัวในการสอบเลย ถ้ า ข อ ง ปุ ริ น ท ร์ ม า ช ว น ไ ป ปั่ น จั ก ร ย า น ที่
นักเรี ยนเป็ นอภิรักษ์ นักเรี ยนจะทาอย่ างไร
สวนสาธารณะ ปุรินทร์ อยากไปมาก ถ้ านักเรี ยน
ก. วางแผน และเตรี ยมตัวอ่านหนังสือตามตาราง เป็ นปุรินทร์ นักเรี ยนจะทาอย่ างไร
สอบ

ก. รอให้ คนในบ้ านมาก่อนแล้ วค่อยออกไป

ข. อ่านหนังสือในวันที่ใกล้ จะสอบจะได้ จาได้

ข. ออกไปกับเพื่อนทันที

ค. ไม่ต้องเตรี ยมตัว ถึงวันสอบก็เข้ าสอบได้ เลย

ค. ไม่ออกไปกับเพื่อนเพราะต้ องเฝ้าบ้ าน

11. ขวั ญชนกต้ องทาการบ้ า นส่ งในตอนเช้ า
ขณะที่กาลั ง ทาการบ้ านอยู่ นัน้ ไฟดับ กะทันหัน
ถ้ านักเรี ยนเป็ นขวัญชนก นักเรี ยนจะทาอย่ างไร
ก. เข้ านอนก่อนแล้ วค่อยทาส่งในตอนเช้ า
ข. จุดเทียนและนัง่ ทาการบ้ านต่อจนเสร็ จ
ค. ไม่สง่ การบ้ าน แล้ วบอกอาจารย์วา่ ไฟดับ

15. อาจารย์ แบ่ งกลุ่ มให้ นักเรี ยนช่ วยกันระดม
ความคิดในการใช้ ภาษาไทย สมาชิกในกลุ่มของ
ภาสกร ต่ างเสนอแนวคิดกันทุกคน ถ้ านั กเรี ยน
เป็ นภาสกร นักเรี ยนจะทาอย่ างไร
ก. ยอมรั บ แนวคิ ด ของเพื่ อ นสมาชิ ก ทุ ก คนและ
พร้ อมปฏิบตั ิตาม
ข. ยอมรับเฉพาะแนวคิดที่ตนปฏิบตั ิได้ เท่านัน้
ค. ยึดแนวคิดของตนเองเป็ นหลัก
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12. เพื่อนของสมปองมีความคิดเห็นขัดแย้ งกัน
ในการเลือกการแสดงรอบกองไฟของกิจกรรม
ลูกเสื อ ถ้ านั กเรี ยนเป็ นสมปอง นั กเรี ยนจะทา
อย่ างไร

16. ทุกวันก่ อนเข้ าเรี ยนในช่ วงบ่ าย อาจารย์ ให้
วุฒนิ ันท์ และเพื่อนๆ นั่งสมาธิหน้ าห้ องเรี ยน ใน
วันนั น้ อาจารย์ ยังไม่ มาที่ห้องเรี ยน ถ้ านั กเรี ยน
เป็ นวุฒนิ ันท์ นักเรี ยนจะทาอย่ างไร

ก. วางตัวเป็ นกลางไม่เข้ าข้ างฝ่ ายใด

ก. ไม่นงั่ สมาธิ จนกว่าจะเห็นอาจารย์มา

ข. เข้ าข้ างฝ่ ายที่มีความคิดตรงกับตน

ข. นั่งสมาธิ ตามปกติ แต่ถ้ามีเพื่อนมาคุยก็จะคุย

ค. หาทางประนีประนอมให้ ทกุ ฝ่ ายเข้ าใจกัน

ด้ วย
ค. นั่งทาสมาธิ ตามปกติ จะได้ สมองปลอดโปร่ ง
พร้ อม

17. ในการแข่ งขันวิ่ง 100 เมตร จิราณัฐเป็ นตัว
เต็งในการแข่ งขัน แต่ บาดเจ็บไม่ สามารถลงแข่ ง
ได้ ทาให้ พัชระได้ อันดับ 1 ถ้ านั กเรี ยนเป็ นจิ
ราณัฐ นักเรี ยนจะทาอย่ างไร
ก. ไม่ ยิ น ดี กั บ พั ช ระเพราะถ้ าตนแข่ ง ต้ อ งชนะ
แน่นอน
ข. ยินดีกบั พัชระตามมารยาท
ค. ยินดีและยอมรับความสามารถของพัชระ

21. มุนินทร์ ได้ รับมอบหมายจากอาจารย์ ให้ เป็ น
ตั ว แทนของนั ก เรี ยนกล่ าวขอบคุ ณ ผู้ มอบ
ทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ โรงเรี ย น ถ้ า นั ก เรี ย นเป็ น
มุนินทร์ นักเรี ยนเลือกตามข้ อใด
ก. กล่าวขอบคุณผู้มอบทุนด้ วยความมัน่ ใจ
ข. กล่าวขอบคุณแต่ไม่มนั่ ใจว่าจะกล่าวได้ ดีหรื อไม่
ค. ให้ เ พื่ อ นกล่ า วขอบคุณ แทนเพราะตนคงพู ด
ไม่ได้

18. ขณะที่ธี ธัช ก าลั ง แข่ ง ฟุ ต บอลในสนาม 22. ชาลีเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ ค่อยเข้ าใจ จึง
ปรากฏว่ าภูดิศวิ่งเข้ ามาชนเพื่อแย่ งบอลทาให้ ธี ท าแบบฝึ กหั ด ไม่ ได้ ถ้ านั กเรี ยนเป็ นชาลี
ธัชล้ มลง ธีธัชโกรธภูดิศมาก ถ้ านั กเรี ยนเป็ นธี นักเรี ยนจะทาอย่ างไร
ธัช นักเรี ยนจะทาอย่ างไร
ก. ให้ เพื่อนที่เข้ าใจอธิบายให้ ฟัง
ก. ให้ อภัยภูดิศ เพราะคิดว่าไม่ตงใจ
ั้
ข. ยืมแบบฝึ กหัดเพื่อนมาดูเป็ นตัวอย่าง
ข. หาโอกาสวิ่งชนภูดิศคืน
ค. ทบทวนเนื อ้ หาด้ วยตนเองอีกครั ง้ ถ้ ามีปัญหา
ค. ลุกขึ ้นมาต่อว่าภูดิศ

ปรึกษาอาจารย์

19. ณัฐพรได้ รับมอบหมายให้ เขียนเรี ยงความ 23.
อาจารย์ มอบหมายให้ วี ร ะพงษ์ ท า
เกี่ ย วกั บ พระคุ ณ แม่ ส่ ง ในวั น แม่ แ ห่ ง ชาติ ถ้ า แบบฝึ กหัดเป็ นการบ้ าน จานวน 10 ข้ อ เพื่อส่ ง
นักเรี ยนเป็ นณัฐพร นักเรี ยนจะเลือกตามข้ อใด ในวั นถั ดไป
ถ้ านั กเรี ยนเป็ นวี ระ
พงษ์ นักเรี ยนจะเลือกตามข้ อใด
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ก. ไม่มนั่ ใจว่าจะเขียนออกมาได้ ดีหรื อไม่

ก. ถ้ าทาเองคงทาไม่ได้ ถงึ 10 ข้ อแน่นอน

ข. มัน่ ใจว่าจะเขียนออกมาได้ ดีแน่นอน

ข. จะพยายามทาให้ ได้ 10 ข้ อแต่ไม่มนั่ ใจ

ค. ให้ เพื่อนช่วยเขียนเพราะคงเขียนได้ ไม่ดี

ค. มัน่ ใจว่าทาได้ 10 ข้ อแน่นอน

20. ธนาเป็ นคนเรี ยนเก่ ง ปราโมชย์ จึงมาขอร้ อง 24. ณัฐพงษ์ อยากได้ จักรยาน ซึ่งราคาค่ อนข้ าง
ให้ ช่ว ยอธิบ ายโจทย์ ปั ญหาให้ ฟัง ถ้ า นั ก เรี ย น สู ง โดยตั ง้ ใจว่ า จะเก็บ เงินซื อ้ เอง ถ้ า นั ก เรี ย น
เป็ นธนา นักเรี ยนจะเลือกตามข้ อใด
เป็ นณัฐพงษ์ นักเรี ยนจะเลือกตามข้ อใด
ก. ไม่สามารถอธิบายให้ ปราโมทย์เข้ าใจได้
ก. ลองเก็บเงินดูแต่ไม่มนั่ ใจว่าจะได้ หรื อไม่
ข. ไม่ แ น่ ใ จว่ า จะสามารถอธิ บ ายให้ ปราโมทย์
เข้ าใจ
ค. มัน่ ใจว่าสามารถอธิบายให้ ปราโมทย์เข้ าใจได้

ข. คงเก็บเงินซื ้อไม่ได้
ค. มัน่ ใจว่าต้ องเก็บเงินซื ้อได้ แน่นอน
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม
เพื่อเสริมสร้ างทักษะการควบคุมตนเอง
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การปฐมนิเทศ “เปิ ดใจฉัน”
สัปดาห์ที่ 1 ครัง้ ที่ 1

เวลา 15.40 – 16.30 น.

ระยะเวลา 50 นาที

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้ คาปรึ กษากับนักเรี ยน และให้ นกั เรี ยนรู้สึกอบอุ่นใจ
ไว้ วางใจ เป็ นกันเอง รวมถึงรู้สกึ คุ้นเคยกับผู้ให้ คาปรึกษา
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนทราบวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษา บทบาทและหน้ าที่ของนักเรี ยน
ตลอดจนระยะเวลา จานวนครัง้ และสถานที่ในการให้ คาปรึกษา
วิธีดาเนินการ
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
ผู้ให้ คาปรึ กษาชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึ กษา บทบาทและหน้ าที่ของนักเรี ยน
ตลอดจนระยะเวลา จานวนครัง้ และสถานที่ในการให้ คาปรึ กษา (โดยผู้ให้ คาปรึ กษาวางกติกา
หรื อวางเงื่อนไขกับนักเรี ยน เช่น ถ้ านักเรี ยนตังใจท
้ ากิจกรรม ไม่ว่าจะเป็ นการตอบคาถาม ให้ ความ
ร่วมมือต่าง ๆ ผู้ให้ คาปรึ กษาจะให้ รางวัลเป็ นสติกเกอร์ จะต้ องสะสมให้ ถึงครัง้ สุดท้ ายของการให้
คาปรึกษา แล้ วจะมีรางวัลให้ กบั นักเรี ยน ซึ่งรางวัลนัน้ ผู้ให้ คาปรึกษาได้ ร้ ูจกั นักเรี ยนดีว่าแต่ละคน
ชอบสิ่งใด) สิ่งสาคัญคือการรักษาความลับ
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ นกั เรี ยนทา “เปิ ดใจฉัน” โดยผู้ให้ คาปรึกษาแจกซองกระดาษ ซึ่งใน
ซองกระดาษมีกระดาษรูปหัวใจสาหรับให้ นกั เรี ยนเขียน เพื่อให้ นกั เรี ยนรู้จกั ตัวเองดียิ่งขึ ้น ดังนี ้
1.1 เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับตนเอง คือ ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น สิ่งที่ชอบทาและ
สิ่งที่ไม่ชอบทา
1.2 ขณะอยู่ในห้ องเรี ยน นักเรี ยนต้ องการให้ เพื่อนปฏิบตั ิตนอย่างไร เขียนมา 2
ข้ อ และสิ่งที่นกั เรี ยนไม่ชอบให้ เพื่อนปฏิบตั ติ อ่ นักเรี ยน เขียนมา 2 ข้ อ
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1.3 เมื่อนักเรี ยนเขียนเสร็จแล้ ว เสนอต่อผู้ให้ คาปรึกษา จากนันผู
้ ้ ให้ คาปรึกษาและนักเรี ยน
ช่วยกัน ซึ่งเป็ นกิจ กรรมที่ทาให้ ผ้ ูให้ คาปรึ กษาและนักเรี ยนได้ ร้ ู จักกันดียิ่ง ขึน้ และเป็ นการสร้ าง
ความคุ้นเคยอีกด้ วย
2. ผู้ให้ คาปรึกษาเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนซักถามข้ อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ แล้ วให้
นักเรี ยนสรุปผลสาระที่ได้ จากการให้ คาปรึกษา
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนซักถามข้ อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ แล้ วให้
นักเรี ยนสรุปผลสาระที่ได้ จากการให้ คาปรึกษา
2. ผู้ให้ คาปรึกษาสรุปเพิ่มเติม และนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้
ต่อไป
สื่อและอุปกรณ์
1. กระดาษรูปหัวใจ และซองใส่กระดาษ
2. ปากกาสีตา่ งๆ
การวัดและประเมินผล
ตัวชีว้ ัด
วิธีการวัด เครื่องมือวัด
1. เพื่ อ สร้ างสัม พัน ธภาพระหว่า ง - การสังเกต - แบบประเมิน

แหล่ งข้ อมูล
นักเรี ยน

เกณฑ์
จากการ

ผู้ให้ คาปรึ กษากับนักเรี ยน และให้

ทักษะการ

สังเกต

นักเรี ยนรู้สกึ อบอุน่ ใจ ไว้ วางใจ เป็ น

ควบคุมตนเอง

นักเรี ยนมี

กันเอง รวมถึ ง รู้ สึก คุ้นเคยกับ ผู้ใ ห้

ความตังใจ
้

คาปรึกษา

และให้

2.เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ท ร า บ

ความ

วัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึ กษา

ร่วมมือกับ

บทบาทและหน้ าที่ ข องนั ก เรี ยน

กิจกรรม

ตลอดจนระยะเวลา จ านวนครั ง้

เป็ นอย่างดี

และสถานที่ในการให้ คาปรึกษา
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ตัวอย่ างเกณฑ์ การให้ คะแนนพฤติกรรม
ระดับคะแนน

รายการประเมิน

2 คะแนน
การแสดงพฤติกรรม ให้ ความสนใจ/
การควบคุมตนเอง

กระตือรื อร้ นในการทา

1 คะแนน
0 คะแนน
เข้ าร่วมกิจกรรม และ ไม่ให้ ความร่วมมือ
ควบคุมตนเองได้ บ้าง กับกิจกรรมและไม่

กิจกรรม และควบคุม

สามารถควบคุม

ตนเองได้ ดี

ตนเองได้
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ใบงาน เรื่ องเปิ ดใจฉัน

นักเรี ยนต้ องการให้ เพื่อนปฎิบตั ิตนอย่างไร

สิ่งที่ชอบ

นักเรี ยนไม่ ต้องการให้ เพื่อนปฎิบตั ิตนอย่างไร

สิ่งที่ไม่ ชอบ

119

เรื่ อง นิสัยที่เป็ นอุปสรรคต่ อการเรี ยน ด้ านการควบคุมตนเอง
สัปดาห์ที่ 1 ครัง้ ที่ 2

เวลา 15.40 – 16.30 น.

ระยะเวลา 50 นาที

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
เพื่อให้ นกั เรี ยนสารวจตนเอง เรื่ องนิสยั ที่เป็ นอุปสรรคในการเรี ยน ด้ านการควบคุมตนเอง
วิธีดาเนินการ
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาสร้ างสายสัมพันธ์ และทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่แล้ ว
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาถามนักเรี ยนว่ามีรายวิชาใดบ้ างที่นกั เรี ยนเรี ยนแล้ วไม่เข้ าใจ หรื อไม่ร้ ู
เรื่ อง และถามถึงสาเหตุของการไม่เข้ าใจว่าเกิดมาจากอะไร จากนันครู
้ เปิ ดภาพเรื่ องกิจนิสยั ที่เป็ น
อุปสรรคในการเรี ยน คือ ภาพนักเรี ยนกาลังทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเรี ยน เมื่อดูเสร็ จแล้ ว
ครูถามนักเรี ยนว่าเห็นพฤติกรรมอะไรบ้ างและเป็ นพฤติกรรมที่สมควรหรื อไม่
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
ผู้ให้ คาปรึกษาดาเนินการให้ คาปรึ กษาเพื่อลดพฤติกรรมการควบคุมตนเอง ตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ผู้ใ ห้ ค าปรึ กษาใช้ เ ทคนิค ต่างๆ ในการให้ ค าปรึ กษา ได้ แ ก่ การฟั ง การใช้ ค าถาม
ปลายเปิ ดและ
ปลายปิ ด การสะท้ อนความรู้สึก การตีความ การสังเกต และการให้ กาลังใจเพื่อให้ นกั เรี ยนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกมาขณะเรี ยนในชันเรี
้ ยน ซึ่งนักเรี ยนต้ องการที่
จะแก้ ไข
2. ผู้ใ ห้ คาปรึ กษาให้ นักเรี ยนระบุพ ฤติกรรมการควบคุม ตนเองที่ ต้อ งการแก้ ไ ขโดย
เรี ยงลาดับพฤติกรรมที่นกั เรี ยนต้ องการแก้ ไขมากที่สดุ ไปหาน้ อยที่สดุ
3. ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ นกั เรี ยนตังเป้
้ าหมายว่าจะแก้ ไขพฤติกรรมอะไร โดยพิจารณาว่า
พฤติกรรมที่นกั เรี ยนต้ องการแก้ ไขนันสามารถท
้
าได้ มากน้ อยเพียงใดและต้ องไม่เกินความสามารถ
ที่นกั เรี ยนจะปฏิบตั ไิ ด้
4. ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ นักเรี ยนสารวจพฤติกรรมที่นักเรี ยนต้ องการแก้ ไขว่ามีสิ่งใดหรื อ
เหตุการณ์ใดบ้ างที่เกิดก่อนพฤติกรรมนัน้ ๆ และผลที่เกิดขึ ้นตามมาภายหลังการแสดงพฤติกรรม
นัน้ ๆ เป็ นอย่างไร
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5. เมื่อนักเรี ยนเข้ าใจถึงข้ อเสียของการแสดงพฤติกรรมการควบคุมตนเอง และต้ องการจะ
แก้ ไขแล้ วผู้ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนทาสัญญาเพื่อที่จะดาเนินการแก้ ไข
6. ผู้ให้ คาปรึ กษาใช้ เทคนิคการให้ คาปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม ได้ แก่ การให้ ตวั แบบ
รูปภาพ การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ การชี ้แนะ และการเสริ มแรงทางสังคม โดยดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
6.1 ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ นักเรี ยนดูตวั แบบรู ปภาพที่แสดงพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองในชันเรี
้ ยน
6.2 ผู้ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของพฤติกรรม
การควบคุมตนเอง
6.3 ผู้ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
6.4 ผู้ให้ คาปรึกษาให้ ข้อมูลย้ อนกลับ การชี ้แนะ และการเสริ มแรงทางสังคมเมื่อ
นักเรี ยนแสดงความคิดเห็นได้ ถกู ต้ อง
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
ผู้ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนสรุ ปผลและสาระที่ได้ จากการให้ คาปรึกษา แล้ วผู้ให้ คาปรึกษา
สรุปเพิ่มเติม จากนันผู
้ ้ ให้ คาปรึกษานัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
สื่อและอุปกรณ์
1. ใบงาน นิสยั ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน ด้ านการควบคุมตนเอง
2. รูปภาพเกี่ยวกับนิสยั ที่เป็ นอุปสรรคในการเรี ยน ด้ านการควบคุมตนเอง
การวัดและประเมินผล
ตัวชีว้ ัด
วิธีการวัด
เพื่ อให้ นักเรี ยนสารวจตนเอง การสังเกต

เครื่องมือวัด แหล่ งข้ อมูล
เกณฑ์
แบบประเมิน
นักเรี ยน จากการสัง เกต

เรื่ องนิสยั ที่เป็ นอุปสรรคในการ

ทักษะการ

นักเรี ยนมีความ

เรี ยน ด้ านการควบคุมตนเอง

ควบคุมตนเอง

ตั ้ง ใ จ แ ล ะ ใ ห้
ความร่ วมมือกับ
การทากิจกรรม
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รายการประเมิน

ตัวอย่ างเกณฑ์ การให้ คะแนนพฤติกรรม
ระดับคะแนน

2 คะแนน
การแสดงพฤติกรรม ให้ ความสนใจ/
การควบคุมตนเอง

กระตือรื อร้ นในการทา

1 คะแนน
เข้ าร่วมกิจกรรม และ
ควบคุมตนเองได้ บ้าง

0 คะแนน
ไม่ให้ ความ
ร่วมมือกับ

กิจกรรม และควบคุม

กิจกรรมและไม่

ตนเองได้ ดี

สามารถควบคุม
ตนเองได้
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ใบงานเรื่ อง นิสัยที่เป็ นอุปสรรคต่ อการเรี ยน
(ด้ านการควบคุมตนเอง)

คาชี ้แจง ให้ นกั เรี ยนเขียนกิจนิสยั ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน และสิ่งที่ควรปฏิบตั ิในกิจนิสยั ที่เป็ น
อุปสรรคต่อการเรี ยนนัน้
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เรื่ อง รู้ คิด...รู้ ควบคุมตนเอง
สัปดาห์ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 , 4

เวลา 15.40 – 16.30 น.

ระยะเวลา 50 นาที

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ของตนในการควบคุมตนเองด้ านการเรี ยน วิชาต่างๆ
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนเห็นความสาคัญของการควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนวิชาต่าง ๆ
3. เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความต้ องการที่จะควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนวิชาต่าง ๆ
วิธีดาเนินการ
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษากล่าวทักทายนักเรี ยนที่เข้ าร่วมกิจกรรมและกล่าวถึงกิจกรรมที่ผ่านมา
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาถามนักเรี ยนที่เข้ าร่วมกิจกรรมว่าในคาบเรี ยนวิชาต่าง ๆ นัน้ นักเรี ยน
ปฏิบตั ติ นอย่างไร
3. นักเรี ยนที่เข้ าร่ วมกิจกรรมกาหนดเป้าหมายในการควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนของ
ตนเอง
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษา ถามนักเรี ยนว่าในคาบเรี ยนวิชาต่าง ๆ นัน้ นักเรี ยนปฏิบตั ิตนอย่างไร
2. นักเรี ยนกาหนดเป้าหมายในการควบคุมตนเอง ด้ านการเรี ยนของตนเอง
3. ผู้ให้ คาปรึกษา แจกใบกิจกรรมให้ นกั เรี ยน จากนันนั
้ กเรี ยนร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์
สิ่งที่นกั เรี ยนเคยกระทาและไม่เคยกระทาในการควบคุมตนเองด้ านการเรี ยน รวมทังผลที
้ ่ได้ รับจาก
การกระทานัน้ โดยใช้ เวลาประมาณ 10 นาที จากนันนั
้ กเรี ยนที่นาเสนอกับข้ อมูลที่ได้ ร่วมกัน โดย
ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที
4. ให้ นักเรี ยนบันทึกพฤติกรรมตนเองในการเข้ าร่ วมกิจกรรม โดยผู้ให้ คาปรึ กษา มี
ตรวจสอบการบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยน
5. นักเรี ยนที่เ ข้ าร่ วมกิ จ กรรมประเมิ นพฤติกรรมตน หากมีพ ฤติกรรมที่ ดีตามที่ ไ ด้
ตังเป้
้ าหมายไว้ ก็จะได้ รับตัวเสริมแรงตามที่กาหนดไว้
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
ผู้ให้ คาปรึ กษาและนักเรี ยนสรุ ปการควบคุม ตนเองด้ านการเรี ยนร่ วมกัน และนาไป
ประยุกต์ใช้ อาจใช้ คาถาม ดังนี ้
การควบคุมตนเองด้ านการเรี ยน มีความสาคัญอย่างไรต่อชีวิตประจาวันของนักเรี ยน
หากนักเรี ยนต้ องการที่จะควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนนักเรี ยนจะปฏิบตั ติ นอย่างไร
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สื่อและอุปกรณ์
1. กระดาษ A4
2. ดินสอ หรื อปากกา
การวัดและประเมินผล
ตัวชีว้ ัด
1.
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยนเล่ า

วิธีการวัด
การสังเกต

เครื่องมือวัด
แบบประเมิน

แหล่ งข้ อมูล
เกณฑ์
นักเรี ยน จากการสังเกต

ประสบการณ์ ข องตนในการ

ทักษะการ

นั ก เ รี ย น มี

ควบคุม ตนเองด้ า นการเรี ย น

ควบคุมตนเอง

ค ว า ม ตั ้ง ใ จ

วิชาต่างๆ

และให้ ความ

2.

เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยนเห็ น

ร่ ว ม มื อ กั บ

ความส าคัญ ของการควบคุม

กิ จ กรรมเป็ น

ตนเองด้ านการเรี ยนวิชาต่างๆ

อย่างดี

3. เพื่อให้ นักเรี ยนเกิดความ
ต้ อ งการที่ จ ะควบคุ ม ตนเอง
ด้ านการเรี ยนวิชาต่างๆ
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รายการประเมิน

ตัวอย่ างเกณฑ์ การให้ คะแนนพฤติกรรม
ระดับคะแนน

2 คะแนน
การแสดงพฤติกรรม ให้ ความสนใจ/
การควบคุมตนเอง

กระตือรื อร้ นในการทา

1 คะแนน
เข้ าร่วมกิจกรรม และ
ควบคุมตนเองได้ บ้าง

0 คะแนน
ไม่ให้ ความ
ร่วมมือกับ

กิจกรรม และควบคุม

กิจกรรมและไม่

ตนเองได้ ดี

สามารถควบคุม
ตนเองได้
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เรื่ อง ยับยัง้ ชั่งใจ
สัปดาห์ที่ 2 ครัง้ ที่ 5

เวลา 15.40 – 16.30 น.

ระยะเวลา 50 นาที

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนมีความรู้ความเข้ าใจ ในการควบคุมตนเอง
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนเห็นผลดีของควบคุมตนเอง
3. เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความต้ องการที่จะควบคุมตนเอง
วิธีดาเนินการ
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
ผู้ให้ คาปรึกษากล่าวทักทายนักเรี ยน และทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่แล้ ว
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาถามนักเรี ยนว่า หากนักเรี ยนอยากได้ ของเล่นราคาแพง นักเรี ยนจะทา
อย่างไร พร้ อมกับยกตัวอย่างโดยการเล่านิทานเรื่ อง “ดลกลับใจ” แล้ วให้ นักเรี ยนทาใบงาน
หลังจากที่นกั เรี ยนทาเสร็จแล้ ว ผู้ให้ คาปรึกษาก็พดู คุยเกี่ยวกับคาตอบของนักเรี ยน
2. ผู้ให้ คาปรึกษาเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนซักถามข้ อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ แล้ วให้
นักเรี ยนสรุปผลสาระที่ได้ จากการให้ คาปรึกษา
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาและนักเรี ยนร่วมกิจกรรมสรุปการควบคุมตนเองด้ านการเรี ยน อีกทัง้
นาไปประยุกต์ใช้ อาจใช้ คาถามดังนี ้
1.1 นักเรี ยนที่เข้ าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการควบคุมตนเองด้ านการ
เรี ยนอย่างไร
1.2 นักเรี ยนที่เข้ าร่วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับส่งเสริ มการควบคุมตนเอง
ด้ านการเรี ยนอย่างไร
2. ผู้ให้ คาปรึกษานัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
สื่อและอุปกรณ์
1. บทความเรื่ อง “ดลกลับใจ”
2. ใบงานเรื่ อง “ดลกลับใจ

127
การวัดและประเมินผล
ตัวชีว้ ัด
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนมีความรู้

วิธีการวัด เครื่องมือวัด
การสังเกต แบบประเมิน

แหล่ งข้ อมูล
เกณฑ์
นักเรี ยน
จากการสังเกต

ความเข้ าใจ ในการควบคุม

ทักษะการ

นักเรี ยนมีความ

ตนเอง

ควบคุมตนเอง

ตั ง้ ใ จ แ ล ะ ใ ห้

2. เพื่อให้ นกั เรี ยนเห็นผลดีของ

ความร่ วมมื อ

ควบคุมตนเอง

กั บ ก า ร ท า

3. เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความ

กิจกรรม

ต้ องการที่จะควบคุมตนเอง

รายการประเมิน

ตัวอย่ างเกณฑ์ การให้ คะแนนพฤติกรรม
ระดับคะแนน

2 คะแนน
การแสดงพฤติกรรม ให้ ความสนใจ/
การควบคุมตนเอง

กระตือรื อร้ นในการทา

1 คะแนน
เข้ าร่วมกิจกรรม และ
ควบคุมตนเองได้ บ้าง

0 คะแนน
ไม่ให้ ความ
ร่วมมือกับ

กิจกรรม และควบคุม

กิจกรรมและ

ตนเองได้ ดี

ไม่สามารถ
ควบคุมตนเอง
ได้
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เอกสารประกอบกรณีตัวอย่ าง
นิทานเรื่ อง “ดลกลับใจ”
เช้ าวันเสาร์ ที่แสนสดใสวันหนึ่ง วันนี ้เป็ นวันที่แม่จะพาดลไปสวนสนุกที่อยู่ในห้ างสรรพสินค้ าแห่งหนึ่ง
ในขณะที่แม่และดลเดินอยู่ในห้ างสรรพสินค้ าด้ วยกันอยู่นนั ้ ดลก็เหลือบไปเห็นหุ่นยนต์ตวั ใหม่ล่าสุด ดลจึงจูง
แม่ไปดูและขอร้ องให้ แม่ซื ้อให้ แม่ไม่ซื ้อให้ และบอกว่าที่บ้านมีแล้ วจึงไม่จาเป็ น ดลไม่พอใจและร้ องไห้ เสียงดัง
พร้ อมทังขอร้
้ องให้ แม่ซื ้อให้ แต่แม่ก็ไม่ใจอ่อนซื ้อให้ แล้ วแม่ก็เดินหนีไป ดลจึงวิ่งตามแม่ไป เมื่อแม่พาดลมาถึง
ไปถึงสวนสนุกดลก็ลืมเรื่ องหุ่นยนต์ตวั นัน้ แต่ว่าดลขอแม่ไปเข้ าห้ องน ้า ในขณะที่ดลเดินออกมาจากห้ องน ้า ก็
เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งถือหุ่นยนต์ตวั ที่ดลอย่างได้ ดลเลยเดินไปดูห่นุ ยนต์ที่ร้านนัน้ และในขณะเดียวกันนัน้
เจ้ าของร้ านไม่อยู่ ดลเลยหยิบหุน่ ยนต์ตวั นันใส่
้ กระเป๋ าของตนเองและเดินไปหาแม่ จากนันแม่
้ ก็พาดลกลับบ้ าน
แต่แล้ วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝั นก็เกิดขึ ้น เมื่อรปภ. ไม่ให้ ออกจากห้ างสรรพสินค้ า และถามดลว่าขโมยของมารึ
เปล่า ผู้เป็ นแม่ตกใจมาก รปภ. จึงควบคุมตัวไปที่ห้องวงจรปิ ดก็ได้ เห็นภาพของดลที่เดินเข้ าไปหยิบหุ่นยนต์ใน
ร้ านในขณะที่เจ้ าของร้ านไม่อยู่ ดลร้ องไห้ และตัวสัน่ ด้ วยความกลัว พร้ อมกับบอกว่า “ผมจะไม่ทาอีกแล้ ว ผมไม่
เอาหุ่นยนต์แล้ วครับ แม่ผมขอโทษ” โชคดีที่เจ้ าของร้ านไม่เอาเรื่ อง ดลจึงกลับบ้ านกับแม่ด้วยความเศร้ าหมอง
แม่ได้ บอกกับดลว่า “ที่แม่ไม่ซื ้อหุน่ ยนต์ให้ เพราะว่าที่บ้านเรามีหลายตัวแล้ วจึงไม่จาเป็ นที่จะต้ องซื ้ออีก และลูก
ก็ไม่ควรขโมย ลูกควรมีความยับยังชั
้ ง่ ใจในสิ่งที่ลกู ต้ อ งการบ้ าง รับฟั งเหตุผล และเหตุการณ์แบบนี ้ก็จะไม่
เกิดขึ ้น” ดลกอดแม่และบอกกับแม่วา่ “ผมจะไม่ทาอีกแล้ วครับ ผมจะเชื่อฟั งแม่ครับ”
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ใบงานเรื่ อง “ดลกลับใจ”

คาชีแ้ จง จงตอบคาถามต่อไปนี ้
1. จากนิทานเรื่ องนี ้ นักเรี ยนคิดว่าดลมีนิสยั อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. พฤติกรรมของดลนันเหมาะสมหรื
้
อไม่ หากไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมใดบ้ าง
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. หากนักเรี ยนอยากได้ ของเล่น นักเรี ยนจะทาอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. หากนักเรี ยนเป็ นแม่ นักเรี ยนจะพูดอย่างไรกับดล
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5. การควบคุมตนเองที่ดี ควรมีลกั ษณะอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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เรื่ อง ลมหายใจเข้ า ลมหายใจออก
สัปดาห์ที่ 2 ครัง้ ที่ 6

เวลา 15.40 – 16.30 น.

ระยะเวลา 50 นาที

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาอารมณ์และจิตใจโดยฝึ กสมาธิ จิตใจสงบไม่วอกแวกง่าย
วิธีดาเนินการ
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
ผู้ให้ คาปรึกษากล่าวทักทายนักเรี ยน และทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่แล้ ว
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษา ให้ นกั เรี ยนหลับตา พร้ อมกับเปิ ดเพลง “ความสุขในใจฉัน” แล้ วให้
นักเรี ยนกาหนดลมหายใจ เข้ า – ออก
2. ผู้ให้ คาปรึกษา ให้ นกั เรี ยนลืมตา แล้ วถามนักเรี ยนว่า นักเรี ยนรู้สึกอย่างไร การนัง่ สมาธิ
ส่งผลดีอย่างไรกับนักเรี ยน แล้ วผู้ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนหลับตาลงอีกครัง้ พร้ อมกับเปิ ดเพลงผู้ให้
คาปรึ กษาวางกระดาษ และสีวางไว้ ด้านหน้ าของนักเรี ยน ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ นกั เรี ยนลืม ตา แล้ ว
ถามนักเรี ยนว่า นักเรี ยนรู้สึกอย่างไร จากนันผู
้ ้ ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนหยิบสีที่อยู่ด้านหน้ า โดยให้
นักเรี ยนลากเส้ นอิสระหรื อวาดภาพที่นกั เรี ยนอยากจะวาด และผู้ให้ คาปรึ กษาเปิ ดเพลงไปพร้ อม
กับการทากิจกรรมของนักเรี ยน โดยกาหนดเวลา 15 นาที หลังจากนันให้
้ นกั เรี ย นมองภาพของ
ตนเองและอธิบายความหมายของภาพให้ กับผู้ให้ คาปรึ กษาฟั ง ผู้ให้ คาปรึ กษาถามถึงความรู้ สึก
ของนักเรี ยน
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
ผู้ให้ คาปรึ กษาและนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปกิ จกรรมที่ไ ด้ ปฏิ บตั ิในวันนี ้ และผู้ให้ คาปรึ กษา
แนะนากับนักเรี ยนว่า จากการทากิจกรรมนี ้ นักเรี ยนควรได้ ฝึกนัง่ สมาธิบ่อยๆ จะทาให้ จิตใจของ
นักเรี ยนสงบร่มเย็น และส่งผลให้ นกั เรี ยนมีจิตใจที่ดี ใจเย็น ไม่ววู่ าม และหุนหันพลันแล่นอีกด้ วย
สื่อและอุปกรณ์
1. กระดาษวาดเขียน
2. สีชอล์ก
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การวัดและประเมินผล
ตัวชีว้ ัด
นั ก เ รี ย น ไ ด้ พั ฒ น า

วิธีการวัด
การสังเกต

เครื่องมือวัด แหล่ งข้ อมูล
เกณฑ์
แบบประเมิน
นักเรี ยน จากการสั ง เกต

อารมณ์ แ ละจิ ต ใจโดย

ทักษะการ

นั ก เรี ย นมี ค วาม

ฝึ กสมาธิ จิ ตใจสงบไม่

ควบคุมตนเอง

ตั ้ ง ใ จ แ ล ะ ใ ห้

วอกแวกง่าย

ความร่ ว มมื อ กับ
กิ จ ก ร ร ม เ ป็ น
อย่างดี
ตัวอย่ างเกณฑ์ การให้ คะแนนพฤติกรรม
ระดับคะแนน

รายการประเมิน

2 คะแนน
การแสดงพฤติกรรม ให้ ความสนใจ/
การควบคุมตนเอง

กระตือรื อร้ นในการทา

1 คะแนน
เข้ าร่วมกิจกรรม และ
ควบคุมตนเองได้ บ้าง

0 คะแนน
ไม่ให้ ความ
ร่วมมือกับ

กิจกรรม และควบคุม

กิจกรรมและไม่

ตนเองได้ ดี

สามารถควบคุม
ตนเองได้
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เรื่ อง การบ้ านของฉัน
สัปดาห์ที่ 2 ครัง้ ที่ 7

เวลา 15.40 – 16.30 น.

ระยะเวลา 50 นาที

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ทบทวนตนเองเกี่ยวกับการบ้ านของโรงเรี ยนในรอบสัปดาห์
2. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เล่าปัญหาและอุปสรรคในการทาการบ้ านของโรงเรี ยน
3. เพื่อให้ นกั เรี ยนหาวิธีที่จะผ่านพ้ นความยากลาบากในการทาการบ้ านของโรงเรี ยน
4. เพื่อให้ นกั เรี ยนฝึ กการแก้ ปัญหาความยากลาบากในการทาการบ้ านของโรงเรี ยน
วิธีดาเนินการ
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษากล่าวทักทายนักเรี ยน และทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่แล้ ว
2. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนที่กาหนดเป้าหมายในความพยายามทาการบ้ านตามที่ได้ รับ
มอบหมาย
3. ผู้ให้ คาปรึกษาถามนักเรี ยนว่า นักเรี ยนทาการบ้ านทุกครัง้ ที่ครูสงั่ หรื อไม่ นักเรี ยนทา
การบ้ านด้ วยตนเองหรื อไม่
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาให้ นัก เรี ย นเล่ า ปั ญ หาและอุป สรรคในการท าการบ้ า นตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายของตนตามความสมัครใจ
2. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนทาใบงาน “การบ้ านของฉันในสัปดาห์”
3. นักเรี ยนบันทึกการบ้ านที่ได้ รับมอบหมายในรอบสัปดาห์ ดังนี ้ วันนี ้ที่โรงเรี ยนมีการบ้ าน
มีวิชาอะไรบ้ าง งานที่ได้ รับมอบหมายมีอะไรบ้ าง กาหนดส่งวันที่เท่าไร และทาเครื่ องหมายว่าทา
การบ้ านเรี ยบร้ อยแล้ วหรื อไม่ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ทบทวนเกี่ยวกับงานที่ได้ รับมอบหมายของตน โดย
ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที โดยมีผ้ วู ิจยั ดูแลอย่างใกล้ ชิด
4. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนบันทึกพฤติกรรมตนเองในการเข้ าร่ วมกิจกรรม โดยมีผ้ ใู ห้
คาปรึกษาตรวจสอบการบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยน
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนที่เข้ าร่วมกิ จกรรมประเมินพฤติกรรมตน หากมีพฤติกรรมที่ดี
ตามที่ได้ ตงเป้
ั ้ าหมายไว้ ก็จะได้ รับตัวเสริมแรงตามที่กาหนดไว้
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2. นักเรี ยนที่เข้ าร่วมกิจกรรมสรุปความพยายามทาการบ้ านตามที่ได้ รับมอบหมายร่วมกัน
และนาไปประยุกต์ใช้ อาจใช้ คาถาม ดังนี ้
2.1 นักเรี ยนที่เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ ความพยายาม
การบ้ านตามที่ได้ รับมอบหมาย
2.2 นักเรี ยนที่เข้ าร่ วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ ยวกับส่งเสริ ม ความ
พยายามทาการบ้ านตามที่ได้ รับมอบหมาย
สื่อและอุปกรณ์
ใบงาน “การบ้ านของฉันในสัปดาห์”
การวัดและประเมินผล
ตัวชีว้ ัด
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ทบทวน
ตนเองเกี่ยวกับการบ้ านของตน
ในรอบสัปดาห์

วิธีการวัด
การสังเกต

เครื่องมือวัด
แบบประเมิน

แหล่ งข้ อมูล
เกณฑ์
นักเรี ยน จากการสั ง เกต

ทักษะการ

นัก เรี ย นมี ค วาม

ควบคุมตนเอง

ตั ้ ง ใ จ แ ล ะ ใ ห้

2. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เล่าปัญหา

ความร่ วมมื อกับ

และอุปสรรคในการทา

กิ จ ก ร ร ม เ ป็ น

การบ้ านตามที่ได้ รับ

อย่างดี

มอบหมายของตนเอง
3. เพื่อให้ นกั เรี ยนหาวิธีที่จะ
ผ่านพ้ นความยากลาบากใน
การทาการบ้ าน ตามที่ได้ รับ
มอบหมาย
4. เพื่อให้ นกั เรี ยนฝึ กการ
แก้ ปัญหาความยากลาบากใน
การทาการบ้ าน ตามที่ได้ รับ
มอบหมาย
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ตัวอย่ างเกณฑ์ การให้ คะแนนพฤติกรรม
ระดับคะแนน

รายการประเมิน

2 คะแนน
การแสดงพฤติกรรม ให้ ความสนใจ/
การควบคุมตนเอง

กระตือรื อร้ นในการทา

1 คะแนน
เข้ าร่วมกิจกรรม และ
ควบคุมตนเองได้ บ้าง

0 คะแนน
ไม่ให้ ความ
ร่วมมือกับ

กิจกรรม และควบคุม

กิจกรรมและไม่

ตนเองได้ ดี

สามารถ
ควบคุมตนเอง
ได้
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เรื่ อง อดีต ปั จจุบัน อนาคต
สัปดาห์ที่ 3 ครัง้ ที่ 8

เวลา 15.40 – 16.30 น.

ระยะเวลา 50 นาที

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เข้ าใจตนเองและพร้ อมที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาตนให้ เกิดขึ ้น
โดยการถ่ายทอดความคิดจากการวาดภาพในเรื่ องของ “อดีต ปัจจุบนั อนาคต”
วิธีดาเนินการ
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษากล่าวทักทายนักเรี ยน และทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่แล้ ว
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ นกั เรี ยนหลับตา และนึกถึงตนเองในอดีต ว่าเป็ นอย่างไร เช่น เคย
แกล้ งใครไหม เคยทาให้ ใครเสียใจไหม ฯลฯ แล้ วลืมตา จากนันเล่
้ าให้ ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาฟั ง ต่อจากนัน้
ให้ นกั เรี ยนหลับตาอีกครัง้ เพื่อนึกถึงตนเองในปั จจุบนั ว่าเคยทาอะไรที่ไม่ดีมาบ้ างมัย๊ แล้ วลืมตา
เล่าให้ ผ้ ใู ห้ คาปรึ กษาฟั ง และหลับตาอีกครัง้ ให้ นึกถึงตนเองในอนาคตว่า ควรจะพัฒนาตนเอง
อย่างไร จากเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ ้น ให้ เหตุการณ์นนไม่
ั ้ เกิดขึ ้นซ ้าเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ ้น ให้
เหตุการณ์นนไม่
ั ้ เกิดขึ ้นซ ้าอีก
2. ผู้ให้ คาปรึกษาแจกกระดาษให้ นกั เรี ยน ภายในกระดาษจะมีกรอบรูปอยู่ 3 กรอบ กรอบ
ที่ 1 ภาพตนเองในอดีต กรอบที่ 2 ภาพตนเองในปั จจุบนั กรอบที่ 3 ภาพตนเองในอนาคต ให้
นักเรี ยนวาดภาพตนเองลงในกรอบทัง้ 3 เมื่อเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วให้ นกั เรี ยนเล่าให้ ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาฟั ง
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและนัก เรี ยนสรุ ป กิ จ กรรมร่ ว มกัน ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาอาจจะให้ คาแนะน า
เพิ่มเติมว่า จากกิจกรรมนี ้ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ สิ่งที่เกิดขึน้ จากการกระทา ได้ ร้ ู ว่า ถ้ าทาผิดจะเป็ น
อย่างไร ดังนัน้ ไม่มีคาว่าสายเกินไป ถ้ าเรารู้ว่าสิ่งที่ทาผิด เราก็กล่าวคาว่า “ขอโทษ” และปรับปรุง
พัฒนาตนเองให้ ดีขึ ้นไป
สื่อและอุปกรณ์
1. กระดาษ A4
2. ดินสอ ยางลบ ไม้ บรรทัด และสีไม้
3. แบบบันทึกพฤติกรรมจากการสังเกต
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การวัดและประเมินผล
ตัวชีว้ ัด
นัก เรี ย นได้ เ ข้ า ใจตนเอง

วิธีการวัด
การสังเกต

เครื่องมือวัด
แบบประเมิน

แหล่ งข้ อมูล
เกณฑ์
นักเรี ยน จากการสั ง เกต

และพร้ อมที่ จ ะปรั บ ปรุ ง

ทักษะการ

นัก เรี ย นมี ค วาม

เปลี่ยนแปลงพัฒนาตนให้

ควบคุมตนเอง

ตั ้ ง ใ จ แ ล ะ ใ ห้

เกิ ด ขึน้ โดยการถ่ ายทอด

ความร่ ว มมื อ กับ

ความคิ ด จากการวาด

กิ จ ก ร ร ม เ ป็ น

ภาพในเรื่ องของ “อดี ต

อย่างดี

ปัจจุบนั อนาคต”
ตัวอย่ างเกณฑ์ การให้ คะแนนพฤติกรรม
ระดับคะแนน

รายการประเมิน

2 คะแนน
การแสดงพฤติกรรม ให้ ความสนใจ/
การควบคุมตนเอง

กระตือรื อร้ นในการทา

1 คะแนน
เข้ าร่วมกิจกรรม และ
ควบคุมตนเองได้ บ้าง

0 คะแนน
ไม่ให้ ความร่วมมือ
กับกิจกรรมและไม่

กิจกรรม และควบคุม

สามารถควบคุม

ตนเองได้ ดี

ตนเองได้
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เรื่ อง ฉันทาได้
สัปดาห์ที่ 3 ครัง้ ที่ 9

เวลา 15.40 – 16.30 น.

ระยะเวลา 50 นาที

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ทบทวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
2. เพื่อนักเรี ยนเกิดความภาคภูมิใจในการควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมนักเรี ยนเกิดความมัน่ ใจในตนเองที่จะควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนต่อต่อไป
วิธีดาเนินการ
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
ผู้ให้ คาปรึกษากล่าวทักทายนักเรี ยน และทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่แล้ ว
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนที่เข้ าร่วมกิจกรรมกาหนดเป้าหมายในการควบคุมตนเองด้ าน
การเรี ยน
2. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ในการควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนวิชาต่างๆ
ในรอบสัปดาห์ให้ ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาฟั ง
3. ผู้ให้ คาปรึกษานักเรี ยนเขียนประสบการณ์ในการควบคุมตนเอง ด้ านการเรี ยนวิชาต่างๆ
ลงในใบงาน “ฉันทาได้ ” ที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาแจกให้ โดยใช้ เวลาประมาณ 15 นาที
4. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนอ่านใบงานนันให้
้ ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาฟั ง โดยผู้ให้ คาปรึ กษาเปิ ด
โอกาสให้ นกั เรี ยนซักถามข้ อสงสัยและผู้วิจยั อธิบายเพิ่มเติม
5. นักเรี ยนบันทึกพฤติกรรมตนเองในการเข้ าร่วมกิจกรรม โดยมีผ้ ใู ห้ คาปรึกษาตรวจสอบ
การบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยน
6. ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ นักเรี ยนประเมิ นพฤติกรรมตน หากมี พ ฤติกรรมที่ ดีตามที่ ไ ด้
ตังเป้
้ าหมายไว้ ก็จะได้ รับตัวเสริมแรงตามที่กาหนดไว้
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ นักเรี ยนประเมิ นพฤติกรรมตน หากมี พ ฤติกรรมที่ ดีตามที่ ไ ด้
ตังเป้
้ าหมายไว้ ก็จะได้ รับตัวเสริมแรงตามที่กาหนดไว้
2. นักเรี ยนที่เข้ าร่ วมกิจกรรมสรุ ปการควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนวิชาต่างๆ และนาไป
ประยุกต์ใช้ อาจใช้ คาถาม ดังนี ้
- นักเรี ยนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ การควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนวิชาต่าง ๆ
- นักเรี ยนมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับส่งเสริมการควบคุมตนเองด้ านการเรี ยนวิชาต่างๆ
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สื่อและอุปกรณ์
ใบงาน “ฉันทาได้ ”
การวัดและประเมินผล
ตัวชีว้ ัด
1. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ทบทวนการ

วิธีการวัด
การสังเกต

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
2.

เพื่ อ นั ก เรี ยนเกิ ด ความ

เครื่องมือวัด แหล่ งข้ อมูล เกณฑ์
แบบประเมิน
นักเรี ยน จ า ก ก า ร
ทักษะการ

สั ง เ ก ต

ควบคุมตนเอง

นั ก เ รี ย น มี

ภาคภูมิ ใ จในการควบคุม ตนเอง

ความตั ง้ ใจ

ด้ านการเรี ยนของตนเอง

และให้ ความ

3. เพื่อส่งเสริ มนักเรี ยนเกิดความ

ร่ ว ม มื อ กั บ

มัน่ ใจในตนเองที่จะควบคุมตนเอง

กิจกรรมเป็ น

ด้ านการเรี ยนต่อต่อไป

อย่างดี
ตัวอย่ างเกณฑ์ การให้ คะแนนพฤติกรรม
ระดับคะแนน

รายการประเมิน

2 คะแนน
การแสดงพฤติกรรม ให้ ความสนใจ/
การควบคุมตนเอง

กระตือรื อร้ นในการทา

1 คะแนน
เข้ าร่วมกิจกรรม และ
ควบคุมตนเองได้ บ้าง

0 คะแนน
ไม่ให้ ความ
ร่วมมือกับ

กิจกรรม และควบคุม

กิจกรรมและไม่

ตนเองได้ ดี

สามารถควบคุม
ตนเองได้
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เรื่ อง ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
สัปดาห์ที่ 4 ครัง้ ที่ 10

เวลา 15.40 – 16.30 น.

ระยะเวลา 50 นาที

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาและนักเรี ยนสรุปร่วมกันจากการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
รายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริมสร้ างทักษะการควบคุมตนเอง
วิธีดาเนินการ
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
ผู้ให้ คาปรึกษากล่าวทักทายนักเรี ยน และทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่แล้ ว
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
ผู้ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขันตอนในการให้
้
คาปรึกษา
รายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริมสร้ างทักษะการควบคุมตนเอง
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนสรุปผลของการแก้ ไขพฤติกรรมที่เป็ นปัญหาเกี่ยวกับการ
ควบคุมตนเอง หลังจากที่ได้ รับการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม
2. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ นกั เรี ยนสรุปผลสาระที่ได้ จากการการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบ
พฤติกรรมนิยม และแนวทางแก้ ไขพฤติกรรมที่เป็ นปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง
3. ผู้ให้ คาปรึกษากล่าวขอบใจนักเรี ยนในการให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมกิจกรรม และ
ปิ ดกิจกรรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริมสร้ างทักษะการควบคุมตนเอง
สื่อและอุปกรณ์
-
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การวัดและประเมินผล
ตัวชีว้ ัด
วิธีการวัด
เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาและ การสังเกต

เครื่องมือวัด
แบบประเมิน

แหล่ งข้ อมูล
เกณฑ์
นักเรี ยน
จากการ

นักเรี ยนสรุปร่วมกันจาก

ทักษะการ

สังเกต

การเข้ าร่วมโปรแกรมการ

ควบคุมตนเอง

นักเรี ยนมี

ให้ คาปรึกษารายบุคคล

ความตังใจ
้

แบบพฤติกรรมนิยมเพื่อ

และให้

เสริมสร้ างทักษะการ

ความ

ควบคุมตนเอง

ร่วมมือกับ
กิจกรรมเป็ น
อย่างดี
ตัวอย่ างเกณฑ์ การให้ คะแนนพฤติกรรม
ระดับคะแนน

รายการประเมิน

2 คะแนน
การแสดงพฤติกรรม ให้ ความสนใจ/
การควบคุมตนเอง

กระตือรื อร้ นในการทา

1 คะแนน
เข้ าร่วมกิจกรรม และ
ควบคุมตนเองได้ บ้าง

0 คะแนน
ไม่ให้ ความ
ร่วมมือกับ

กิจกรรม และควบคุม

กิจกรรมและ

ตนเองได้ ดี

ไม่สามารถ
ควบคุมตนเอง
ได้
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ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์ หาค่ าดัชนีความสอดคล้ องของผู้เชี่ยวชาญ
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ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อคาถามรายข้ อกับคะแนนรวมของแบบวัด
และค่ าความเชื่อมั่นของแบบวัดการควบคุมตนเอง
รายการข้ อคาถาม

1. วิทยาดูรายการโทรทัศน์ ได้ พดู ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย ถ้ า
นักเรี ยนเป็ นวิทยา นักเรี ยนจะทาอย่างไร
2. ช่วงพักเที่ยง สุชากาลังนัง่ ทางานที่อาจารย์มอบหมายอยูใ่ นห้ องเรี ยน
ขณะนันเพื
้ ่อนๆ ก็เข้ ามาวิ่งเล่นกันในห้ องเรี ยน ทาให้ สชุ าไม่มีสมาธิ
ทางาน ถ้ านักเรี ยนเป็ นสุชา นักเรี ยนจะทาอย่างไร
3. ใบเตยมาโรงเรี ยนสายในวันที่เป็ นเวรรักษาความสะอาดของห้ องเรี ยน
เนื่องจากเกิดอุบตั เิ หตุ จึงไม่ได้ ทาความสะอาดห้ อง เพื่อนๆ จึงต่อว่า
ใบเตยว่าไม่มีความรับผิดชอบ ถ้ านักเรี ยนเป็ นใบเตยนักเรี ยนจะทา
อย่างไร
4. กมลวรรณได้ รับคัดเลือกให้ แสดงผลงานวาดภาพ และถ้ าเพื่อนบอกว่า
กมลวรรณวาดภาพไม่สวย นักเรี ยนจะทาอย่างไร
5. ปิ ยะได้ รับมอบหมายให้ ออกมาอภิปรายหน้ าห้ อง ขณะที่ปิยะกาลังพูด
อภิปรายอยูน่ นั ้ เพื่อนๆ บางคนกาลังล้ อเลียนปิ ยะอยูห่ ลังห้ อง ซึง่
อาจารย์ไม่เห็น ถ้ านักเรี ยนเป็ นปิ ยะ นักเรี ยนจะทาอย่างไร
6. แพนเค้ กชวนแตงโมไปเที่ยวในวันหยุด แต่พ่อแม่ไม่อนุญาตให้ แตงโม
ไป ถ้ านักเรี ยนเป็ นแตงโม นักเรี ยนจะทาอย่างไร
7. อาจารย์ได้ แบ่งทีมให้ แข่งขันวอลเลย์บอล ผลปรากฏว่าทีมของดนัย
แพ้ ปรี ชาจึงมาต่อว่าดนัยว่าเป็ นเพราะดนัยที่ทาให้ ทีมแพ้ ถ้ านักเรี ยน
เป็ นดนัย นักเรี ยนจะทาอย่างไร
8. มีนากล่าวหาเมษาว่า เป็ นคนทาสมุดของตนหาย ทังๆ
้ ที่เมษาไม่ได้
เป็ นคนทา ถ้ านักเรี ยนเป็ นเมษา นักเรี ยนจะทาอย่างไร

CITC Cronbach เกณฑ์
(n=30) ’s Alpha คัดเลือก
if Item
Deleted
ผ่าน
.332
.874
.489

.872

ผ่าน

.194

.876

.572

.870

.639

.867

.013

.879

.680

.867

ผ่าน

.715

.866

ผ่าน

ไม่ผา่ น

ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผา่ น
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9. ธนโชติเป็ นประธานนักเรี ยน ได้ จดั ทาโครงการทาความสะอาด
โรงเรี ยน ซึง่ เพื่อนบางกลุม่ ไม่เห็นด้ วยกับโครงการนี ้ ถ้ านักเรี ยนเป็ นธน
โชติ นักเรี ยนจะทาอย่างไร
10. วัชราให้ วีระยืมสมุดแบบฝึ กหัดไป วันนี ้จะต้ องส่งแบบฝึ กหัดในตอน
บ่าย แต่วีระไม่ได้ เอาสมุดแบบฝึ กหัดมาให้ วชั รา ถ้ านักเรี ยนเป็ นวัชรา
นักเรี ยนจะทาอย่างไร
11. อภิรักษ์ จะสอบปลายภาคในสัปดาห์หน้ า แต่อภิรักษ์ ยงั ไม่ได้ เตรี ยม
ตัวในการสอบเลย ถ้ านักเรี ยนเป็ นอภิรักษ์ นักเรี ยนจะทาอย่างไร
12. ขวัญชนกต้ องทาการบ้ านส่งในตอนเช้ า ขณะที่กาลังทาการบ้ านอยู่
นันไฟดั
้ บกะทันหัน ถ้ านักเรี ยนเป็ นขวัญชนก นักเรี ยนจะทาอย่างไร
13. โชกุนกับต้ นน ้า ขัดแย้ งกันในการเลือกหัวข้ อทารายงาน ถ้ านักเรี ยน
เป็ นโชกุน นักเรี ยนจะทาอย่างไร
14. ชาลีเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่คอ่ ยเข้ าใจ จึงทาแบบฝึ กหัดไม่ได้ ถ้ า
นักเรี ยนเป็ นชาลี นักเรี ยนจะทาอย่างไร
15. อาจารย์คดั เลือกสุวนันท์ให้ ราไทยในงานการแสดงประจาปี ทาให้
สุวนันท์ต้องอยู่ซ้อมกับเพื่อนหลังเลิกเรี ยน ซึ่งปกติสุวนันท์ต้องรี บกลับ
บ้ านไปช่วยแม่ทางานบ้ านหลังเลิกเรี ยน ถ้ านักเรี ยนเป็ นสุวนันท์ นักเรี ยน
จะทาอย่างไร
16. เมื่ อ ภาคเรี ย นที่ ผ่ า นมา มะนาวสอบตกในวิ ช าภาษาอัง กฤษ
เนื่องจากเป็ นวิชาที่ไม่ชอบ ในภาคเรี ยนนี ้ก็ต้องเรี ยนวิชานี ้อีก ถ้ านักเรี ยน
เป็ นมะนาว นักเรี ยนจะทาอย่างไร
17. เพื่อนของสมปองมีความคิดเห็นขัดแย้ งกัน ในการเลือกการแสดง
รอบกองไฟของกิจกรรมลูกเสือ ถ้ านักเรี ยนเป็ นสมปอง นักเรี ยนจะทา
อย่างไร
18. อาจารย์ให้ นกั เรี ยนทาโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มละ 1 โครงงาน
กลุม่ ของก้ องเกียรติตา่ งเสนอความคิดแตกต่างกันไป ถ้ านักเรี ยนเป็ นก้ อง
เกียรติ นักเรี ยนจะทาอย่างไร

CITC
(n=30)

Cronbach’s
Alpha if Item
Deleted

เกณฑ์
คัดเลือก

.003

.882

ไม่ผา่ น

.383

.873

ผ่าน

.527

.871

.423

.873

.524

.871

.611

.869

.288

.876

.282

.875

ไม่ผา่ น

.507

.871

ผ่าน

.306

.874

ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ไม่ผา่ น
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19. วันนี ้ปุรินทร์ อยู่บ้านคนเดียว ขณะนันเพื
้ ่อนของปุรินทร์ มาชวนไปปั่ น
จักรยานที่สวนสาธารณะ ปุรินทร์ อยากไปมาก ถ้ านักเรี ยนเป็ น ปุรินทร์
นักเรี ยนจะทาอย่างไร
20. ในตอนเช้ า ไพลินได้ รับมอบหมายจากแม่ให้ ซกั ผ้ าเป็ นจานวนมาก
ซึง่ เช้ าวันนันอากาศหนาวมาก
้
ไพลินจึงไม่อยากซักผ้ า ถ้ านักเรี ยนเป็ น
ไพลิน นักเรี ยนจะทาอย่างไร
21. ชุติม าก าลัง อ่านหนัง สื อ เพื่ อเตรี ย มตัวสอบในเช้ า ของวันรุ่ ง ขึน้
ขณะนัน้ เป็ นเวลาที่รายการโทรทัศน์ที่ชุติมาชื่นชอบมากกาลังนาเสนอ
พอดี ถ้ านักเรี ยนเป็ น ชุตมิ า นักเรี ยนจะทาอย่างไร
22. ทุกวันก่อนเข้ าเรี ยนในช่วงบ่าย อาจารย์ให้ วฒ
ุ ินนั ท์และเพื่อนๆ นัง่
สมาธิ หน้ าห้ องเรี ยน ในวันนัน้ อาจารย์ ยังไม่มาที่ห้องเรี ยน ถ้ านักเรี ยน
เป็ นวุฒินนั ท์ นักเรี ยนจะทาอย่างไร
23. ภคพลกาลังนัง่ ทารายงานวิชาสังคมศึกษาอยู่ในห้ องเรี ยน ขณะนัน้
ห้ องเรี ยนข้ างๆ กาลังซ้ อมลีลาศแล้ วเปิ ดเพลงเสียงดัง ถ้ านักเรี ยนเป็ นภค
พล นักเรี ยนจะทาอย่างไร
24. นันทิดากาลังเดินไปโรงเรี ยนกับนารี ซึ่งวันนันนารี
้ ไม่สบาย ปรากฏ
ว่านารี เกิดเป็ นลมขึ ้นมากะทันหัน ถ้ านักเรี ยนเป็ นนันทิดา นักเรี ยนจะทา
อย่างไร
25. อาจารย์ แ บ่ง กลุ่ม ให้ นัก เรี ย นช่ว ยกัน ระดมความคิด ในการใช้
ภาษาไทย สมาชิ กในกลุ่ม ของภาสกร ต่างเสนอแนวคิดกันทุกคน ถ้ า
นักเรี ยนเป็ นภาสกร นักเรี ยนจะทาอย่างไร
26. ในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร จิราณัฐเป็ นตัวเต็งในการแข่งขัน แต่
บาดเจ็บไม่สามารถลงแข่งได้ ทาให้ พชั ระได้ อนั ดับ 1 ถ้ านักเรี ยนเป็ น จิ
ราณัฐ นักเรี ยนจะทาอย่างไร
27. ขณะที่ธีธัชกาลังแข่งฟุตบอลในสนาม ปรากฏว่าภูดิศวิ่งเข้ ามาชน
เพื่ อแย่ง บอลทาให้ ธีธัช ล้ ม ลง ธี ธัช โกรธภูดิศมาก ถ้ านักเรี ยนเป็ นธี ธัช
นักเรี ยนจะทาอย่างไร

CITC
(n=30)

Cronbach’s
Alpha if Item
Deleted

เกณฑ์
คัดเลือก

.479

.871

ผ่าน

.008

.886

ไม่ผา่ น

.572

.869

ผ่าน

.450

.872

ผ่าน

.377

.873

ผ่าน

.247

.875

ไม่ผา่ น

.450

.872

ผ่าน

.553

.870

ผ่าน

.575

.870

ผ่าน
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28. มุนินทร์ ได้ รับมอบหมายจากอาจารย์ให้ เป็ นตัวแทนของนักเรี ยน
กล่าวขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษาให้ กบั โรงเรี ยน ถ้ านักเรี ยนเป็ นมุนินทร์
นักเรี ยนเลือกตามข้ อใด
29. ปรี ชาเป็ นคนลายมือสวย อาจารย์จงึ แนะนาให้ ไปประกวดคัดลายมือ
เพื่อคัดเลือกเป็ นตัวแทนโรงเรี ยนไปประกวดในระดับประเทศ ถ้ านักเรี ยน
เป็ นปรี ชา นักเรี ยนจะทาอย่างไร
30. ณัฐพรได้ รับมอบหมายให้ เขียนเรี ยงความเกี่ยวกับพระคุณแม่ ส่งใน
วันแม่แห่งชาติ ถ้ านักเรี ยนเป็ นณัฐพร นักเรี ยนจะเลือกตามข้ อใด
31. ธนาเป็ นคนเรี ยนเก่ง ปราโมชย์จึงมาขอร้ องให้ ช่วยอธิ บายโจทย์
ปัญหาให้ ฟัง ถ้ านักเรี ยนเป็ นธนา นักเรี ยนจะเลือกตามข้ อใด
32. ชาลีเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่คอ่ ยเข้ าใจ จึงทาแบบฝึ กหัดไม่ได้ ถ้ า
นักเรี ยนเป็ นชาลี นักเรี ยนจะทาอย่างไร
33. ในการประกาศผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ มะปรางได้ เกรด 1 และใน
เทอมนี ้ก็ต้องเรี ยนวิชานี ้อีก ถ้ านักเรี ยนเป็ นมะปราง นักเรี ยนจะเลือกตาม
ข้ อใด
34. ณัฐพงษ์อยากได้ จกั รยาน ซึง่ ราคาค่อนข้ างสูง โดยตังใจว่
้ าจะเก็บเงิน
ซื ้อเอง ถ้ านักเรี ยนเป็ นณัฐพงษ์ นักเรี ยนจะเลือกตามข้ อใด
35. อาจารย์มอบหมายให้ วีระพงษ์ ทาแบบฝึ กหัดเป็ นการบ้ าน จานวน
10 ข้ อ เพื่อส่งในวันถัดไป ถ้ านักเรี ยนเป็ นวีระพงษ์ นักเรี ยนจะเลือกตาม
ข้ อใด
36. ทอฝั นเป็ นนักกีฬาประจาโรงเรี ยน ถ้ าใกล้ ถึงช่วงแข่งขัน ทอฝั นต้ อง
ตื่นมาวิ่งตังแต่
้ ตี 5 ทุกวัน ตามคาสัง่ ของครูฝึกสอน ถ้ านักเรี ยนเป็ นทอฝั น
นักเรี ยนจะเลือกตามข้ อใด
Cronbach’s Alpha เท่ ากับ .876

CITC Cronbach เกณฑ์
(n=30) ’s Alpha คัดเลือก
if Item
Deleted
.456

.871

ผ่าน

.263

.875

ไม่ผา่ น

.312

.876

.420

.872

.385

.873

.247

.876

.520

.870

.390

.873

ผ่าน

.107

.879

ไม่ผา่ น

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ไม่ผา่ น
ผ่าน

5.
ยับยังชั
้ ง่ ใจ

4.
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง

3.
รู้คดิ ...รู้ควบคุมตนเอง 1

2.
กิจนิสยั ที่เป็ นอุปสรรค
ต่อการเรี ยน

1.
เปิ ดใจฉัน

ครัง้ ที่

ด้ านที่ประเมิน
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล

คะแนนรวม
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลการพิจารณา
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

การวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้ องของโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม
เพื่อเสริมสร้ างทักษะการควบคุมตนเอง

10.
ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา

9.
ฉันทาได้

8.
อดีต ปัจจุบนั อนาคต

7.
การบ้ านของฉัน

6.
ลมหายใจเข้ า ลมหายใจออก

ครัง้ ที่

ด้ านที่ประเมิน
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล

คะแนนรวม
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลการพิจารณา
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ภาคผนวก ง
เอกสารสาคัญจากทางมหาวิทยาลัย

153

154

155

ประวัติผเู้ ขีย น

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

ที่อยู่ปัจจุบัน

ทราย ศรี เงินยวง
9 มีนาคม 2532
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2550 มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรี ยนราชวินิตบางเขน
พ.ศ.2555 การศึกษาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2561 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
แขนงวิชาจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา จากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
บ้ านเลขที่ 31/1174 หมูบ่ ้ านพฤกษา 12 ถนนเลียบคลองสาม
อาเภอคลองหลวง ตาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 12120

