การเสริมสร้ างการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
โดยกลุม่ พัฒนาตน
THE ENHANCEMENT OF GRATITUDE ACCORDING TO POSITIVE PSYCHOLOGY IN
SECONDARY SCHOOL STUDENTS THROUGH GROWTH GROUP

จุฑาทิพย์ เทพดนตรี

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2561

การเสริมสร้ างการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน

จุฑาทิพย์ เทพดนตรี

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

THE ENHANCEMENT OF GRATITUDE ACCORDING TO POSITIVE
PSYCHOLOGY IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS THROUGH GROWTH
GROUP

JUTHATIP TAPDALTREE

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements
for MASTER OF EDUCATION (Research & Development on Human Potentials)
Faculty of Education Srinakharinwirot University
2018
Copyright of Srinakharinwirot University

ปริญญานิพนธ์
เรื่ อง
การเสริมสร้ างการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
โดยกลุม่ พัฒนาตน
ของ
จุฑาทิพย์ เทพดนตรี
ได้ รับอนุมตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัยให้ นบั เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย เอกปัญญาสกุล)

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
.............................................. ที่ปรึกษาหลัก
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ)์

.............................................. ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพฒ
ั น์ เมฆขจร)

.......................................... ที่ปรึกษาร่วม
(อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล)

.............................................. กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง)

ง
บทคัดย่อภาษาไทย

ชื่อเรื่ อง
ผู้วจิ ยั
ปริ ญญา
ปี การศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

การเสริ มสร้ างการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน
จุฑาทิพย์ เทพดนตรี
การศึกษามหาบัณฑิต
2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์

งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของ
นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย 2) เปรี ย บเที ย บการส านึ ก รู้ คุณ ตามแนวทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกของนัก เรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลังการทากลุ่มพัฒนาตน และ 3) เปรี ยบเทียบการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิง
บวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย จานวน 396 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลองเป็ นนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย จานวน 16 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีค่าเฉลี่ย
การสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก ต่ากว่าเปอร์ เซนไทล์ 25 ลงมา เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
การสานึกรู้ คุณ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.91 และโปรแกรมการเสริ มสร้ างการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 1.00 สถิตทิ ี่ใช้ วเิ คราะห์ข้อมูล
คือ สถิติพื ้นฐาน การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบไม่มีอิสระจากกัน และการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยแบบมีอิสระจากกัน

ผลการวิจยั มีดงั นี ้
1. นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายมีค่าเฉลี่ยการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ความรู้ สกึ ขอบคุณ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ความซาบซึ ้งใจ และ
ความปลื ้มปิ ติ ตามลาดับ
2. หลังการทากลุ่มพัฒนาตนมีค่าเฉลี่ยการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. นักเรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยา
เชิงบวกโดยรวมสูงกว่านักเรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คาสาคัญ : การสานึกรู้ คณ
ุ จิตวิทยาเชิงบวก กลุ่มพัฒนาตน

จ
บทคัดย่อภาษาอ ังกฤษ

Title

Author
Degree
Academic Year
Thesis Advisor

THE ENHANCEMENT OF GRATITUDE ACCORDING TO POSITIVE
PSYCHOLOGY IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS THROUGH
GROWTH GROUP
JUTHATIP TAPDALTREE
MASTER OF EDUCATION
2018
Assistant Professor Patcharaporn Srisawat

This research aims of this 1) to study the gratitude according to positive psychology among
secondary school students; 2) to compare the enhancement of gratitude according to positive psychology
among secondary school students before and after the growth group program; and 3) to compare gratitude
with positive psychology among secondary school students between the experimental group and the control
group. The sample were three hundred ninety six secondary students from Hatyai Wittiyalai School and the
sample in the experiment were sixteen by purposive sampling with a mean of gratitude according to positive
psychology and below the twenty-fifth percentile. The instruments were gratitude questionnaires with a
reliability coefficient (alpha) of 0.91 and gratitude according to a positive psychology growth group program
with an IOC ranging from 1.00. The statistical analyses employed included descriptive statistic t-test for
dependent samples and t-test for independent samples.

The results of this study were as follows:
1. The gratitude according to positive psychology in secondary school students was high level.
The factors of each in descending order as follows: Thankful Appreciativeness gratefulness.
2. After gratitude according to positive psychology and secondary school students in
experimental groups were significantly increased at a .05 level.
3. The experiment group of secondary school students had a gratitude averages rather than
the control group at a significantly increased at a .05 level.

Keyword : gratitude positive psychology growth group

ฉ
กิตติ กรรมประ กาศ

กิตติกรรมประกาศ
ปริ ญญานิพนธ์ ฉบับนีถ้ ื อเป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็ จในด้ านการศึกษาของผู้วิจัย ส่วน
สาคัญที่ทาให้ ปริ ญญาฉบับนี ้สาเร็ จลุล่วงไปได้ ด้วยดี เนื่องจากได้ รับความกรุ ณาให้ คาปรึ กษา และ
ช่วยแนะนาแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่างๆอย่างดียิ่งจากประธานกรรมการควบคุม ปริ ญญานิพนธ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ และ กรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ อาจารย์ ดร.ครรชิต
แสนอุบล ที่ได้ ให้ ความอนุเคราะห์เมตตาถ่ายทอดความรู้ และกาลังใจที่สาคัญในการทาปริ ญญา
นิพนธ์ฉบับนี ้ ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทงั ้ 3 ท่าน รองศาสตราจารย์ มณฑิรา จารุ เพ็ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล และ ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์ ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยาและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือเบื ้องต้ นและการให้ คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงแก้ ไขและ
พัฒนาเครื่ องมือในการวิจยั ในครัง้ นี ้
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพฒ
ั น์ เมฆขจร ซึ่งเป็ นประธานกรรมการ
สอบปากเปล่าปริ ญญานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ อาจารย์ ดร.ครรชิต แสน
อุบล รองศาสตราจารย์ มณฑิรา จารุเพ็ง กรรมการสอบปากเปล่าปริ ญญานิพนธ์ ที่ให้ ความเมตตา
กรุณามาเป็ นคณะกรรมการสอบและให้ แนวทางในการศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ และประสบการณ์ใน
การทาปริญญานิพนธ์ให้ มีความสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ ้น
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อานวยการโรงเรี ย นหาดใหญ่ วิท ยาลัย คณะครู แนะแนว และ
นักเรี ยนโรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ที่ให้ ความอนุเคราะห์และอานวยความสะดวกใน
การเก็บข้ อมูลเพื่อการวิจยั ครัง้ นี ้
สุดท้ ายนี ้ ผู้วิจัยขอขอบคุณพระคุณ บิดา มารดา ป้า และญาติพี่น้องที่ช่วยสนับสนุนทุน
ทรัพย์และเป็ นกาลังใจที่สาคัญตลอดมา และขอขอบคุณ นางสาวนริ ศรา ศิริพนั ธศักดิ์ ที่ช่วยผลักดัน
และเป็ นกาลังใจซึง่ กันและกันเสมอมา รวมทังท่
้ านอื่นๆ ที่มิได้ เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี ้ ที่ช่วยทาให้ ปริ ญญา
นิพนธ์สาเร็จได้ ด้วยดี

จุฑาทิพย์ เทพดนตรี

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................. ฉ
สารบัญ ................................................................................................................................. ช
สารบัญตาราง ........................................................................................................................ฎ
สารบัญภาพประกอบ ............................................................................................................. ฐ
บทที่ 1 บทนา ..................................................................................................................... 14
ความเป็ นมา .................................................................................................................... 14
คาถามการวิจยั ................................................................................................................ 18
ความมุง่ หมายของการวิจยั ............................................................................................... 18
ความสาคัญของการวิจยั .................................................................................................. 19
ขอบเขตของการวิจยั ........................................................................................................ 19
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ............................................................................................ 19
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ....................................................................................... 19
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ................................................................................................ 20
นิยามศัพท์เฉพาะ............................................................................................................. 20
กรอบแนวคิดในการวิจยั ................................................................................................... 22
สมมุตฐิ านการวิจยั ........................................................................................................... 22
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ................................................................................. 24
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก ................................................................... 25
1.1 ความหมายของจิตวิทยาเชิงบวก .......................................................................... 26

ซ
1.2 การศึกษาลักษณะของจิตวิทยาเชิงบวก ................................................................ 27
1.3 คุณธรรมและความเข้ มแข็งของคุณลักษณะ .......................................................... 28
1.4 งานวิจยั ทางจิตวิทยาเชิงบวกในประเทศไทย ......................................................... 30
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการสานึกรู้คณ
ุ ..................................................................... 33
2.1 ความหมายของการสานึกรู้คณ
ุ ............................................................................ 33
2.2 ความเป็ นมาของการศึกษาการสานึกรู้คณ
ุ ............................................................ 35
2.3 องค์ประกอบและบทบาทของการสานึกรู้คณ
ุ ......................................................... 36
2.4 ระดับของการสานึกรู้คณ
ุ ...................................................................................... 38
2.5 ประโยชน์ของการสานึกรู้คณ
ุ ............................................................................... 38
2.6 ตัวชี ้วัดการสานึกรู้คณ
ุ ......................................................................................... 39
2.7 ทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาสานึกรู้คณ
ุ .................................................................... 40
2.7.1 การรู้คณ
ุ สิ่งดีที่เกิดขึ ้นกับชีวิต )Grateful Recounting) .............................. 42
2.7.2 การสะท้ อนการสานึกรู้คณ
ุ (Grateful Reflection) ..................................... 43
2.7.3 การแสดงออกซึง่ ความขอบคุณ (Grateful Expression)............................. 44
2.7.4 การคานึงถึงการผ่านเรื่ องร้ าย (Grateful Reappraisal) ............................. 45
3. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้ องกับวัยรุ่น ..................................................................... 45
3.1 ความหมายของวัยรุ่น .......................................................................................... 45
3.2 การแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่น.................................................................................... 46
3.3 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการส่งเสริมการสานึกรู้คณ
ุ ของวัยรุ่น ............................................ 47
4. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกลุม่ พัฒนาตน ..................................................................... 48
4.1 ความหมายของกลุม่ พัฒนาตน............................................................................. 48
4.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลุม่ จิตวิทยาพัฒนาตน ...................................................... 48
4.3 เป้าหมายของกลุม่ พัฒนาตน ................................................................................ 57

ฌ
4.4 หลักดาเนินการกลุม่ พัฒนาตน ............................................................................. 58
4.5 กระบวนการกลุม่ พัฒนาตน.................................................................................. 62
4.6 ส่วนประกอบของกลุม่ ......................................................................................... 66
4.7 เทคนิคที่ใช้ ในกระบวนการกลุม่ พัฒนาตน ............................................................. 67
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั ..................................................................................................... 72
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
................................. 72
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ............................................................................................ 72
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ....................................................................................... 72
2. การสร้ างเครื่ องมือการวิจยั ............................................................................................ 74
3. การดาเนินการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้ อมูล................................................................ 80
4. การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................... 81
4.1 การดาเนินการทดลอง ......................................................................................... 81
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล .............................................................................................. 81
4.3 สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ............................................................................. 82
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล .................................................................................................... 83
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................................ 83
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล .................................................................................... 83
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย ......................................... 83
ตอนที่ 4 การเปรี ยบเทียบการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตน ........ 87
ตอนที่ 5 การเปรี ยบเทียบการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมก่อนและหลังการเข้ าร่วมกลุม่
พัฒนาตน ........................................................................................................ 89

ญ
ตอนที่ 5 การเปรี ยบเทียบการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม หลังการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตน
....................................................................................................................... 90
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ ........................................................................ 93
ความมุง่ หมายของการวิจยั ............................................................................................... 93
สมมุตฐิ านการวิจยั ........................................................................................................... 93
ขอบเขตของการวิจยั ........................................................................................................ 93
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ............................................................................................ 93
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ....................................................................................... 93
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า ........................................................................ 94
วิธีดาเนินการทดลอง ........................................................................................................ 96
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล .......................................................................................... 96
สรุปผลการวิจยั ................................................................................................................ 97
อภิปรายผลการวิจยั ......................................................................................................... 97
ข้ อเสนอแนะ .................................................................................................................. 101
บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 102
ภาคผนวก.......................................................................................................................... 107
ประวัตผิ ้ เู ขียน..................................................................................................................... 175

สารบัญตาราง
หน้ า
ตาราง 1 จานวนประชากรโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดสงขลา ....................................... 73
ตาราง 2 จานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย ........................................................................... 74
ตาราง 3 ตัวอย่างการเข้ าร่วมโปรแกรมกลุม่ พัฒนาตนเพื่อเสริมสร้ างการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทาง
จิตวิทยาเชิงบวก................................................................................................................... 78
ตาราง 4 แบบแผนการทดลอง ............................................................................................... 81
ตาราง 5 จานวนและร้ อยละของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย (n=396)............................ 84
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย (n=396) ..................................................................... 85
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลังการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนของกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม (n=16) ............................................................................................................. 86
ตาราง 8 การเปรี ยบเทียบการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลายกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตน (n=8) .................................... 88
ตาราง 9 การเปรี ยบเทียบการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมก่อนการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตน (n=16) ...................... 89
ตาราง 10 การเปรี ยบเทียบการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลังการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม (n=16)
........................................................................................................................................... 91
ตาราง 11 ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถามการสานึกรู้คณ
ุ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
......................................................................................................................................... 111
ตาราง 12 ค่าอานาจจาแนกรายข้ อของแบบสอบถามการสานึกรู้คณ
ุ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลาย (n=103) ........................................................................................................... 114

ฏ
ตาราง 13 การวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้ องของโปรแกรมการเสริมสร้ างการสานึกรู้คณ
ุ ตาม
แนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุม่ พัฒนาตน ................ 115

สารบัญภาพประกอบ
หน้ า
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาการสานึกรู้คณ
ุ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
ด้ วยกลุม่ พัฒนาตน ............................................................................................................... 22
ภาพประกอบ 2 ค่าเฉลี่ยของการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตน ............................ 88
ภาพประกอบ 3 ค่าเฉลี่ยของการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม .......... 90
ภาพประกอบ 4 ค่าเฉลี่ยของการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลังการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม .......... 92

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมา
สถานการณ์ ใ นปั จ จุบัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ เ กิ ด การแข่ ง ขัน ทาง
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ ้น สังคมมีการเชื่อมโยงใกล้ ชิดกันมากขึน้ เป็ นสภาพไร้ พรมแดน การพัฒนา
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้ เกิดผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของบุ คคลเป็ น
อย่ า งมาก ซึ่ ง แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ ใ ห้
ความสาคัญ ของการวางรากฐานและพัฒนาคนให้ มีสุขภาพกายและใจที่ ดี มีทักษะทางสมอง
ทักษะการเรี ยนรู้ และทักษะชีวิตให้ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกที่ดีตอ่ ตนเองและผู้อื่น ก่อให้ เกิ ด
การปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ ว เพื่ อเป็ นทรัพยากรบุคคลที่ดีในอนาคต
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
จิตวิทยาเชิงบวกมีความสาคัญต่อการเสริมสร้ างให้ คนในสัง คมมีสขุ ภาพกายสุขภาพใจที่
ดีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้ การพัฒนา
ประเทศไปสู่ความเจริ ญ อย่างสมดุลและยั่งยื น สอดคล้ องกับ ชิคเซนมีไฮ (Csikszenmihalyi &
Hunter, 2003) ที่กล่าวว่า แนวทางของจิตวิทยาเชิงบวก(Positive Psychology) พยายามที่จะทา
ให้ เกิดความสมดุล (balance) แทนที่จะมุง่ เน้ นไปที่การศึกษาแต่เฉพาะที่ประเด็นที่เป็ นจุดอ่อน จุด
ด้ อยของบุคคล ข้ อดีของศาสตร์ จิตวิทยาเชิงบวกคือ จะพิจารณาจุดแข็งของบุคคล ข้ อดีของศาสตร์
จิตวิทยาเชิงบวก คือ จะพิจารณาจุดแข็งของบุคคล ความเจริ ญงอกงามทางจิตใจ การมีสมั พันธ์ที่
ดีกับผู้อื่นและสังคม โดยเป้าหมายคือ เพื่อช่วยบุคคล องค์กร และสั งคม ให้ สามารถมีชีวิต มีการ
ดาเนินการงาน กิจกรรมต่างๆ อย่างเป็ นสุขมากขึ ้น บุคคลมีความสุขมากขึ ้น สามารถดารงชีวิตและ
ทาการงานต่าง ๆ ได้ ประโยชน์ ได้ ผลดีมากขึน้ ภายใต้ กรอบคุณธรรมและจริ ยธรรมของสัง คม
จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกเป็ นการศึ ก ษาประสบการณ์ เ ชิ ง บวกของบุ ค คลโดยใช้ กระบวนก ารทาง
วิทยาศาสตร์ ม าท าการศึก ษาจุดแข็ง (strength)และคุณธรรมความดีง าม (virtue) ของบุค คล
โดยทัว่ ไปที่ไม่จาเป็ นต้ องมีปัญหาทางจิตเวชโดยมีความสนใจในการค้ นหาว่าอะไรที่เป็ นธรรมชาติ
ของบุคคลที่ทาการต่างๆ (function) ได้ อย่างมีประโยชน์มีประสิทธิภาพสามารถที่จะปรับตัวเขากับ
สถานการณ์ตา่ งๆที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถที่จะมีทกั ษะในการเรี ยนรู้ได้ และสามารถอธิบายในเชิง
จิตวิทยาถึงความสามารถของบุคคลส่วนใหญ่ที่ถึงแม้ จะต้ องเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตต่างๆยังคง
สามารถที่ฝ่าฝั นไปได้ อย่างมีเกียรติมีจดุ หมาย (K. M. Sheldon, & King, Laura, 2001) เซลิกแมน
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นักจิตวิทยาในต่างประเทศ ได้ ศึกษาจิตวิทยาเชิงบวก และกล่าวว่า จิตวิทยาทางบวก (Positive
psychology)คือ การค้ นพบและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพิเศษว่าด้ วยความฉลาด หรื ออัจฉริยภาพ
และทาชีวิตที่ปกติให้ สมบูรณ์ ยิ่งขึน้ สรุ ปได้ ว่าจิตวิทยาเชิงบวก เป็ นการส่งเสริ มให้ บุคคลมี ความ
สมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกายและจิตใจ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกในเชิงบวก โดยเน้ นการพัฒนาที่จดุ แข็ง
หรื อคุณลักษณะเด่นของบุคคลในสังคมนัน้ ๆ โดยใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ มุ่งศึกษาการบ่ม
เพาะความแข็งแกร่ ง และความจาเป็ นในการดารงชีวิตของบุคคลและสังคมอย่างเติมเต็ม และ
เกื ้อกูลการมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์สอดคล้ องกับ พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2555) ที่กล่าวว่า จิตวิทยา
เชิงบวกเป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ที่มีบทบาทต่อความคิดที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาความเข้ มแข็งด้ านจิตใจ
ของบุค คล รวมทัง้ มุ่ง เสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ป้อ งกัน ปั ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ในชี วิ ต โดยการ
เสริมสร้ างประสบการณ์ของตนเองทางบวก
ดัง นัน้ จิ ตวิทยาเชิ ง บวก (Positive psychology) คือ แนวคิดทางจิ ตวิทยา ที่ ไ ม่ไ ด้ เน้ น
การศึกษาเยียวยาอาการผิดปกติทางจิตเป็ นหลัก แต่ก็สามารถใช้ ได้ กบั ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทาง
จิตได้ ด้วย จิตวิทยาเชิงบวกจะเน้ นไปในเรื่ อง การศึกษาเรื่ อ งภูมิค้ มุ กันทางจิตใจ ตลอดจนการ
ส่ง เสริ ม คุณ ลักษณะด้ านบวก ของคนที่ ไ ม่ไ ด้ มี ปัญหาทางจิ ตเป็ นงานจิ ต วิทยาที่ มุ่ง "ส่ง เสริ ม "
มากกว่าการ ซ่อมแซม" และยังส่งเสริมให้ มนุษย์เกิดการค้ นพบ พัฒนา และนาไปใช้ ของศักยภาพที่
ซ่อนอยู่เ พื่ อนาไปสู่ ความผาสุกทางกายและทางจิตใจ โดยเริ่ มจากการเสริ ม สร้ างหรื อพัฒนา
คุณลักษณะเด่นที่บุคคลหรื อสังคมนันมี
้ อยู่ให้ เพิ่มขึ ้นและอยู่คงทนถาวร ในประเทศไทยมีการนา
จิตวิทยาเชิงบวกมาใช้ ในการพัฒนานักเรี ยน เช่น งานวิจยั ของจารุวรรณ แสงด้ วง (2556) ที่ศกึ ษา
และพัฒนาจิตวิทยาเชิง บวกของนักเรี ยนระดับชัน้ มัธ ยมพบว่า นักเรี ยนกลุ่ม ทดลองที่ไ ด้ ใช้ ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกมีจิตวิทยาเชิงบวกสูงขึ ้น
การสานึกรู้คณ
ุ (Gratitude) เป็ นส่วนหนึง่ ของจิตวิทยาเชิงบวก บุคคลที่มีสานึกรู้คณ
ุ จะมี
ความรู้ สึกทางบวกด้ วยซึ่งนับเป็ นคุณธรรมที่มีความสาคัญมากเพราะมีความเชื่อมโยงกับคุณค่า
ด้ านคุณธรรมจริยธรรม เป็ นความรู้สกึ ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมในเชิงบวกบุคคลผู้ที่มีการสานึกรู้คณ
ุ สูง
จะมี ความรู้สึกที่ดีตอ่ โลกและชีวิต มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีความศรัทธา ในการนับถือศาสนามีความ
เอื ้ออาทรสังคม รับรู้ เรื่ องราวที่เข้ ามาในชีวิตในทางบวกมากกว่า มีความสุข มีความมีชีวิตชีวา มี
ความเห็นอกเห็นใจ มีการให้ อภัย มีการให้ ความช่วยเหลือ มีการสนับสนุนผู้อื่น มีการมองโลกในแง่
ดี มีความหวังในชีวิต และมีความพึงพอใจในชีวิตสูงซึ่งตรงข้ ามกับผู้ที่ไม่มีการสานึกรู้คณ
ุ ซึ่งมีการ
รับรู้ในทางลบมากกว่า เช่น มีความวิตกกังวลสูง มีความหดหู่ซมึ เศร้ ามาก มีความอิจฉาริ ษยามาก
มีความหลงในวัตถุนิยมมาก เป็ นต้ นการสานึกรู้คณ
ุ มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดี (Well-
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Being) (McCullough, Emmon, & Tsang, 2002) ซึง่ แมคคอลลอจ์ (McCullough)ได้ ทาการศึกษา
การสานึกรู้คณ
ุ และได้ แยกองค์ประกอบของการสานึกรู้คณ
ุ ไว้ 3 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1) รู้สกึ ขอบคุณ
(Thankful) 2) ความปลืม้ ปิ ติ (Gratefulness) และ 3) ความซาบซึง้ ใจ (appreciativeness) ส่วน
วัตกินส์ (Watkins, 2014) ได้ เสนอไว้ ว่าหน้ าที่การทางานของการสานึกรู้ คุณ จะเป็ นส่วนในการ
ขยายสุขภาวะwell-being ของบุคคล เพราะในเชิงจิตวิทยาแล้ วการสานึกรู้คณ
ุ ทาหน้ าที่ขยายสิ่งดี
ๆ ในชีวิต การสานึกรู้ คุณจะขยายความรู้ สึกดี ๆ ที่เข้ ามาในชีวิตหรื อขยายสิ่งดี ๆ ที่เรากาลังให้
ความสนใจมีนกั จิตวิทยาในต่างประเทศให้ ความสนใจกับการสานึกรู้ คุณ จึงได้ ทาการศึกษากับ
กลุม่ นักเรี ยนวัยรุ่น อาทิ โฟร์ เซฟิ ค และ เอมมอนส์ (J. Froh, J. , WJ, & Emmons, 2008) ได้ ศกึ ษา
กับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา 11 ห้ องเรี ยน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มผลการวิจยั พบว่า กลุ่มการสานึก
รู้คณ
ุ มีความรู้สกึ ที่ไม่ดีลดน้ อยลง มีปัญหาทางด้ านสุขภาพกายลดน้ องลง และนักเรี ยนมีการสานึก
รู้คณ
ุ เพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้นักเรี ยนยังมีความรู้สกึ ขอบคุณสาหรับการได้ รับความช่วยเหลือจากสิ่ง
รอบข้ าง ซึ่งการมีสานึกรู้ คุณจะช่วยเพิ่มการรับรู้ ถึงสิ่งที่ตนเองได้ รับจากสิ่งรอบข้ างในชีวิตได้ ดี
ยิ่งขึน้ ทัง้ นีน้ ักเรี ยนที่มีการสานึกรู้ คุณจะช่วยให้ นักเรี ยนมีความสาเร็ จในเชิงวิชาการและสังคม
เพิ่มขึ ้นซึ่งจะช่วยให้ นกั เรี ยนไปโรงเรี ยนอย่างมีความสุขดังนันการส
้
านึกรู้คณ
ุ คือการขอบคุณ ยินดี
ต่อสิ่งต่างๆที่บคุ คลสัมผัสถึงสิ่งที่ตนได้ ให้ และได้ รับทังจากบุ
้
คคล สถานการณ์หรื อเหตุการณ์ตา่ งๆ
ที่เกิดขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องทางบวกหรื อทางลบ เป็ นความรู้สึกซาบซึ ้งใจ ตระหนักถึงความเชื่อมโยง
กับบุคคลหรื อเหตุการณ์ ที่ร้ ู สึกขอบคุณและมีความต้ องการแสดงออกโดยตอบแทนในเชิงบวก
ผู้วิจัยได้ ศึกษาค้ นคว้ าเอกสารที่เกี่ ยวกับคุณลักษณะเด่นของคนไทย ซึ่งพบว่า การสานึกรู้ คุณ
(Gratitude) เป็ นหนึง่ ในคุณลักษณะเด่นของคนไทย สอดคล้ องกับธนยศ ศิริดารงค์ศกั ดิ์ (2552) ได้
ทาการวัดคุณลักษณะเด่น (strength) ของคนไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล พบว่า
การสานึกรู้ คุณ เป็ นหนึ่งในคุณลักษณะเด่นของคนไทย สอดคล้ องกับ ศรันย์ พิมพ์ทอง (2557)
พบว่า การสานึกรู้คณ
ุ เป็ นหนึง่ ในคุณลักษณะเด่นของคนไทย
ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ใช้ กระบวนการทางจิตวิทยามาเสริมสร้ างเพื่อให้ เกิดการสานึกรู้ คณ
ุ คือ
กลุ่มพัฒนาตน (Personal Growth Group) มุ้งเน้ นให้ ความสาคัญในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่ม
การตระหนักรู้ ในตน ขยายศักยภาพของตนเองและสามารถใช้ ศักยภาพนัน้ ได้ อย่างก่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับตนเอง เพื่ อให้ เป็ นบุคคลที่มีความงอกงามทางด้ านจิตใจ และเป็ นหนทางให้
บุคคลบรรลุสจั การแห่งตน ทาให้ บุคคลรู้ สึกว่าตนมีคณ
ุ ค่า เข้ าใจและยอมรับตนเองอย่างแท้ จริ ง
รวมทัง้ ยัง ท าให้ บุค คลมี สัม พัน ธภาพที่ ดี กับ บุ ค คลรอบข้ า ง (Trotzer, 2006) สอดคล้ อ งกั บ
ชัญญาสิทธิ์ ศันสนะวีรกุล (2540) ได้ ศกึ ษาสมาชิกกลุ่มหลังการเข้ ากลุ่มพัฒนาตน กล่าวว่า กลุ่ม
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พัฒ นาตน เป็ น การจัด ประสบการณ์ ก ลุ่ม ให้ บุค คลเพื่ อ ความเจริ ญ งอกงามเป็ น วิ ธี เ สริ ม สร้ าง
ความสัมพันธ์และการเรี ยนรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบการณ์กลุ่มนี ้จะ
เปิ ดโอกาสให้ บุคคลได้ เรี ยนรู้การสร้ างสายสัมพันธ์อนั ดีกับผู้อื่น ทาให้ ร้ ูจกั ยอมรับตนเองและผู้อื่น
และนาไปสู่การดารงชีวิตอย่างมีความสุข สามารถปรับตัวเข้ ากับผู้อื่นและสังคมโลกภายนอกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ บคุ คลได้ ใช้ ความสามารถและศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ สอดคล้ อง
กับครรชิต แสนอุบล (2553) ที่กล่าวไว้ ในการศึกษาผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึ กษาเชิ ง
จิตวิทยาแนวพุทธ และการฝึ กอานาปานสติที่มีต่อภาวะอุเบกขาและปั ญญาว่า กลุ่มพัฒนาตน
เป็ นกลุ่มทางจิตวิทยาที่นักจิตวิทยาการปรึ กษามีความรู้ ความเข้ าใจโลกและชีวิตที่เกิดจากการ
ฝึ กฝนตนเองในการเอื ้อให้ กระบวนการกลุ่มการปรึกษาทางจิตวิทยา เกิดพลังขับเคลื่อนให้ สมาชิก
กลุ่มได้ เรี ยนรู้ จนเข้ าใจโลกและชีวิตตามเป็ นจริ ง เกิดความงอกงามเบิกบาน ต้ อนรับทุกสรรพสิ่ง
และอยูอ่ ย่างกลมกลืนกับชีวิตได้
จากข้ างต้ นที่ กล่าวมาจะเห็นได้ ว่ากลุ่มพัฒ นาตนมี ความเชื่ อมโยงกับการสานึกรู้ คุณ
เพราะกลุ่มพัฒนาตนมุ่งเสริ มสร้ างให้ บคุ คลมีความงอกงามเบิกบาน และใช้ ชีวิตในสังคมได้ อย่าง
เติมเต็ม และกลุ่มพัฒนาตนกับการสานึกรู้ คณ
ุ ยังสอดคล้ องกับจิตวิทยาเชิงบวกเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ง
มุง่ เน้ นการเสริ มสร้ างมากกว่าการแก้ ไข จิตวิทยาเชิงบวกเน้ นเสริมสร้ างคุณลักษณะเด่นของบุคคล
หรื อสังคมนันให้
้ เข้ มแข็งคงทน เพราะแม้ วา่ บุคคลจะมีเหตุการณ์หรื อสิ่งใด ๆ ในชีวิตที่ผา่ นมาไม่ว่า
สิ่งนันจะดี
้ หรื อร้ ายบุคคลก็สามารถมองสิ่งนันในมุ
้ มบวกได้ และสามารถใช้ ชีวิตต่อไปในมุมบวกได้
อย่างมีความสุขยัง่ ยืน และมีการศึกษาวิจยั นักเรี ยนในจังหวัดสงขลาโดยพรรณพิศ จันทสุวรรณ
(2556) ที่พบว่า 1) นักเรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์สูงกว่าก่อนการใช้ ชุดกิจกรรมแนะแนว
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 2) นัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองที่ ใ ช้ ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงสูงกว่าของกลุม่ ควบคุมที่ใช้ กิจกรรมแนะแนวปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้ ชุดกิจกรรมแนะแนว มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้ องกับวันวิสาข์ แก้ วแล (2558) พบว่า 1) หลังการทดลอง นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีคะแนน
มารยาทไทยสูงขึ ้นกวาก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 2.ในระยะติดตามผล
นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนมารยาทไทยสูงขึ น้ กวาระยะหลังการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 จากงานวิจยั ดังกล่าว ผู้วิจยั จึงเห็นว่าการใช้ กลุ่มพัฒนาตนจะช่วยเสริ มสร้ างการ
สานึกรู้คณ
ุ ที่เป็ นคุณลักษณะเด่นของบุคคลหรื อสังคมนันให้
้ เข้ มแข็งคงทน อีกทังยั
้ งไม่มีผ้ ทู ี่ศกึ ษา
การสานึกรู้คณ
ุ กับนักเรี ยนในจังหวัดสงขลา ดังนันการเสริ
้
มสร้ างการสานึกรู้คณ
ุ จาเป็ นต้ องปลูกฝั ง
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ตังแต่
้ วยั รุ่ น เพราะว่าบุคคลจะมีเหตุการณ์หรื อสิ่งใด ๆ ในชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าสิ่งนันจะดี
้
หรื อร้ าย
บุคคลสามารถมีมมุ มองต่อสถานการณ์ในเชิงบวกได้ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า การสานึก
รู้ คุณ (Gratitude) เป็ นหนึ่ง ในคุณ ลักษณะเด่นของคนไทย การมี ส านึกรู้ คุณที่ ดีจะช่วยส่งเสริ ม
ความสุขในการใช้ ชีวิตประจาวันมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
ซึง่ เป็ นวัยรุ่น จึงเป็ นการช่วยป้องกันปั ญหาทางด้ านจิตและอารมณ์ด้วยโปรแกรมการพัฒนาตนเอง
ที่ช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ และฝึ กปฏิบตั ิในการนาไปใช้ ได้ จริ ง ซึ่งจากการศึกษาของผู้วิจยั การสานึก
รู้ คณ
ุ จะนาไปสู่การมีสุขภาวะทางจิตที่ดีในอนาคต อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ให้ คาปรึ กษาในโรงเรี ยน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์
และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก และเยาวชน รวมทังเป็
้ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติตอ่ ไป
คาถามการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีคาถามการวิจยั ดังนี ้
1. นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย มีการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิ ทยาเชิงบวก
อยูใ่ นระดับใด
2. กลุ่มพัฒนาตนสามารถทาให้ นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายมีการสานึกรู้ คุณ
ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกเพิ่มขึ ้นหรื อไม่ อย่างไร
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีความมุ่งหมายสาคัญเพื่อศึกษาการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิง
บวกของนักเรี ยนในชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุม่ พัฒนาตน โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะของ
การวิจยั ดังนี ้
1. เพื่ อศึกษาระดับการส านึกรู้ คุณตามแนวทางจิ ต วิทยาเชิ ง บวกของนักเรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบการส านึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลังเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนของกลุม่ ทดลอง
3. เพื่ อเปรี ยบเที ยบการส านึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลังเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม
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ความสาคัญของการวิจัย
การใช้ แนวทางของจิตวิทยาเชิงบวกในการเสริ มสร้ างการสานึกรู้ คุณของคนปกติให้ มี
ระดับการสานึกรู้ คณ
ุ ที่ดีขึ ้น เกิดการตระหนักรู้ ในการขอบคุณ มีความสุขในการใช้ ชีวิตประจาวัน
มากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักเรี ย นชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็ นวัยรุ่น เป็ นการช่วยป้องกัน
ปัญหาทางด้ านจิตและอารมณ์ และนาไปสูก่ ารมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดีในอนาคต ผลของการวิจยั ครัง้
นี ้ ทาให้ ทราบถึงของการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอน
ปลายรวมทังยั
้ งทราบถึงผลของการใช้ กลุ่มพัฒนาตนเพื่อเสริ มสร้ างการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทาง
จิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมมัธยมศึกษาตอนปลาย อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย และเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ให้ คาปรึกษาในโรงเรี ยน ผู้ปกครอง ครู
อาจารย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก และเยาวชน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ศึกษาครั ง้ นี ค้ ือ นักเรี ยนที่กาลัง ศึกษาอยู่ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี
การศึกษา 2562 ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดสงขลา จานวนทังสิ
้ ้น 9,576 คน (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. 2560: ออนไลน์)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ สาหรับ ศึกษาการสานึกรู้ คุณของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลายตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษาตอนปลายปี
การศึกษา 2562 ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษในพื ้นที่ จังหวัดสงขลาจานวน 396 คนได้ จากการสุม่
แบบหลายขันตอน
้
(Multistage Stage sampling) คือสุ่มจากโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัด
สงขลาจากนันสุ
้ ่มห้ องเรี ยน จากนันสุ
้ ่มจานวนนักเรี ยน (ศิริลกั ษณ์ สุวรรณวงศ์. 2538 อ้ างอิงจาก
Krejcie; & Morgan. 1970)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ สาหรับการเสริ มสร้ างการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิง
บวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายด้ วยกลุ่มพัฒนาตน เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ชนั ้
มัธยมศึกษาตอนปลายปี การศึกษา 2562 ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดสงขลา จากนันสุ
้ ่ม
จ านวนนักเรี ยน และเลื อกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 16 คน ที่ นักเรี ย นที่ มี
คะแนนการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกเฉลี่ยโดยรวมตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ 25 ลงมา
และมีความสมัครใจในการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน โดยกลุ่ม
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ทดลองจานวน 8 คนเข้ ากลุ่มพัฒนาตน เพื่อเสริ มสร้ างการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิง
บวกของนักเรี ยนในชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนกลุ่มควบคุมจานวน 8 คนจะให้ ดาเนินชีวิตไป
ตามปกติ ไม่ได้ รับการพัฒนาการสานึกรู้คณ
ุ แต่อย่างใด
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ ในการเสริ มสร้ างการสานึกรู้ คณ
ุ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายตาม
แนวทางจิตวิทยาเชิงบวกโดยกลุม่ พัฒนาตน ได้ แก่
1. ตัวแปรจัดกระทา คือ กลุ่มพัฒนาตนเพื่อเสริ มสร้ างการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทาง
จิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
2. ตัวแปรตาม คือ การส านึกรู้ คุณตามแนวทางจิ ตวิทยาเชิ ง บวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) หมายถึง ประเด็นทางจิตวิทยาที่มุ่ง ศึกษา
และเน้ นการพัฒนาคุณลักษณะเด่นของบุคคลในสังคม ความจาเป็ นในการดารงชีวิตของบุคคล
และสัง คมอย่ า งเติ ม เต็ ม และการเกื อ้ กู ล การมี ชี วิ ต อยู่ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ โดยใช้ หลัก การทาง
วิทยาศาสตร์
2 การสานึกรู้ คณ
ุ (Gratitude) หมายถึง การที่นกั เรี ยนสัมผัสรับรู้ และรู้ สึกขอบคุณ ยินดี
ซาบซึง้ ใจต่อสิ่งต่างๆ ที่ตนเองได้ ให้ และได้ รับทัง้ จากบุคคล สถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ ต่างๆที่
เกิดขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องทางบวกหรื อทางลบ ตระหนักถึงความเชื่อมโยงและความเกือ้ กูลต่อชีวิต
กับสิ่งที่เกิดขึ ้นที่นกั เรี ยนรู้สกึ ขอบคุณและแสดงออกถึงการขอบคุณในเชิงบวก
3. การส านึก รู้ คุณ ตามแนวทางจิ ตวิ ทาเชิ ง บวก (Gratitude of According to Positive
psychology) หมายถึง นักเรี ยนที่ มี ความรู้ สึกขอบคุณ มี ความปลื ม้ ปิ ติ มี ความซาบซึง้ ใจ และ
แสดงออกพฤติกรรมในเชิงบวก3.1 รู้สึกขอบคุณ (Thankful) หมายถึง การรับรู้และรู้สึกถึงคุณงาม
ความดีต่อสิ่งที่เกิดขึน้ ในชีวิต ที่ทาให้ เกิดความประทับใจ และทาให้ มีจิตใจสานึกรู้ คุณต่อสิ่งนัน้
ได้ แก่ การแสดงความขอบคุณ บุคคลที่เคยช่วยเหลื อ หรื อการสานึกรู้ คุณต่อเหตุการณ์ ที่ ท าให้
ตนเองประทับ ใจและรู้ สึ ก อยากตอบแทน และการส่ง ความดี โ ดยการลงมื อ ท าบางสิ่ ง ที่ เ ป็ น
ประโยชน์เพื่อตอบแทน
3.1 รู้ สึกขอบคุณ (Thankful) หมายถึง การรับรู้ และรู้ สึกถึงคุณงามความดีต่อสิ่ง ที่
เกิดขึ ้นในชีวิต ที่ทาให้ เกิดความประทับใจ และทาให้ มีจิตใจสานึกรู้ คณ
ุ ต่อสิ่งนัน้ ได้ แก่ การแสดง
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ความขอบคุณบุคคลที่เคยช่วยเหลือ หรื อการสานึกรู้คณ
ุ ต่อเหตุการณ์ที่ทาให้ ตนเองประทับใจและ
รู้สกึ อยากตอบแทน และการส่งความดีโดยการลงมือทาบางสิ่งที่เป็ นประโยชน์เพื่อตอบแทน
3.2 ความปลื ้มปิ ติ (Gratefulness) หมายถึง การที่นกั เรี ยนตื ้นตันใจต่อสิ่งที่เกิดขึ ้นใน
ชีวิต และกล้ าแสดงออกต่อสิ่งที่ตนเองรู้สกึ ตื ้นตันใจ
3.3 ความซาบซึ ้งใจ (Appreciativeness) หมายถึง ความลึกซึ ้งในใจของนักเรี ยน ที่
นักเรี ยนได้ ให้ และได้ รับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นประสบการณ์หรื อสิ่งของ และแสดงออกถึงความพึง
พอใจ หรื อแสดงการขอโทษต่อ บุค คลนัน้ แล้ ว นามาปรั บ ปรุ ง พฤติก รรมของตนเอง โดยแสดง
พฤติกรรมออกมาในทางที่ดี
4. กลุ่มพัฒนาตนเพื่อเสริ มสร้ างการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก หมายถึง
กระบวนการกลุ่ม ทางจิ ต วิ ท ยาที่ มุ่ง เสริ ม สร้ างการส านึก รู้ คุณ ของนัก เรี ย นตามแนวคิ ด ของ
ทรอตเซอร์ (Trotzer, 2006) โดยเอื ้อให้ นกั เรี ยนสัมผัสรับรู้ และรู้ สึกขอบคุณ ยินดี ซาบซึ ้งใจต่อสิ่ง
ต่างๆ ที่ตนเองได้ ให้ และได้ รับทังจากบุ
้
คคล สถานการณ์หรื อเหตุการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่ องทางบวกหรื อทางลบ ตระหนักถึงความเชื่ อมโยงและความเกื อ้ กูลต่อชีวิตกับสิ่ง ที่เกิ ด ขึน้ ที่
นักเรี ยนรู้สึกขอบคุณและแสดงออกถึงการขอบคุณในเชิงบวก ท่ามกลางบรรยากาศกลุ่มที่อบอุ่น
เป็ นกันเองซึง่ มี 5 ขันตอน
้
คือ
4.1 ขัน้ เริ่ ม (Initial Stage or Security Stage) ในขัน้ แรกของกระแสกลุ่ม กลุ่มจะมี
ลักษณะดาเนินไปเพื่อพัฒนาความรู้สึกมัน่ คงและปลอดภัยเพื่อเป็ นพื ้นฐานที่ จะให้ สมาชิกทางาน
ได้ บรรลุเป้าหมายแห่งการแก้ ปัญหาร่วมกันในขันนี
้ ้เป็ นการวางรากฐานของความไว้ วางใจของกัน
และกัน
4.2 ขัน้ ยอมรั บ (Acceptance Stage) การยอมรั บจะช่วยให้ สมาชิ ก กลุ่ม ให้ มี ก าร
ติดต่อสัมพันธ์ กันและทาให้ เ กิ ดความรู้ สึกเป็ นส่วนหนึ่ง ของกลุ่ม การกระทาที่จะนาให้ เกิ ด การ
ยอมรับและสายใยสัมพันธ์กนั
4.3 ขันความรู
้
้ สึกรับผิดชอบ (Responsibility Stage) ความรู้สึกรับผิดชอบจะเกิดขึ ้น
จากการที่สมาชิกกลุ่มได้ ยินยอมตกลงที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม และการที่สมาชิก
ยินยอมรับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ในการอยูร่ ่วมกัน
4.4 ขันท
้ างาน (Work Stage) สมาชิกในกลุม่ จะเริ่มช่วยเหลือกัน เพื่อจะทาให้ สมาชิก
อื่น ๆ ได้ แก้ ไขปัญหาอันเป็ นเป้าหมายของเขา
4.5 ขั น้ การปิ ดกลุ่ ม ( Closing Stage or Terminating Stage) ขั น้ สุ ด ท้ ายของ
พัฒนาการกลุ่มคือการยุติกลุ่ม การยุติกลุ่มมีวัตถุประสงค์ที่แฝงเร้ นอยู่ภายใน คือ การปิ ดกลุ่ม

22
จะต้ องเป็ นไปเพื่อให้ สมาชิกกลุ่มกระจ่างในประสิทธิภาพของการได้ อยู่ร่วมกันเพื่อแก้ ปัญหาของ
ตนกับผู้อื่น ตลอดจนเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น และการได้ รับการยอมรับจากผู้อื่นหรื อ
เรี ยนรู้จากความคิดของผู้อื่นซึง่ ไม่เหมือนกับตน ตลอดจนการสนับสนุนการเลือกที่จะก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงของตน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยจะเสริ ม สร้ างการส านึกรู้ คุณตามแนวทางจิ ตวิทยาเชิ ง บวก ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตนประกอบด้ วยตัวแปรจัดกระทา (Treatment
variable) คือ กลุ่มพัฒนาตน ผู้วิจยั ใช้ แนวคิดของทรอตเซอร์ (Trotzer, 2006) ซึ่งกล่าวถึงกระแส
กลุ่มที่มกั มีการเคลื่อนไหวตามลาดับคือ ขันเริ
้ ่ มขันยอมรั
้
บขันความรู
้
้ สึกรับผิดชอบขันกระท
้
าและ
ขันการปิ
้
ดกลุ่ม ตัวแปรตาม(Dependent variable) คือ การสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิง
บวก ผู้วิจยั ใช้ แนวคิดของแมคคอลลอจ์ (McCullough et al., 2002) ที่ได้ ศกึ ษาการสานึกรู้คณ
ุ และ
ได้ แยกองค์ประกอบของการสานึกรู้ คุณไว้ 3 องค์ประกอบ คือ รู้ สึกขอบคุณ ความปลื ้มปิ ติ และ
ความซาบซึ ้งใจ ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิ ดในการพัฒนาการสานึกรู้ คณ
ุ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ด้วยกลุ่มพัฒนาตน
สมมุตฐิ านการวิจัย
1. หลังการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทาง
จิตวิทยาเชิงบวกเพิ่มขึ ้น
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2. หลังการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีการสานึกรู้ คุณสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอน
ปลายในครัง้ นี ้ ได้ มีการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology)
1.1 ความหมายของจิตวิทยาเชิงบวก
1.2 การศึกษาลักษณะของจิตวิทยาเชิงบวก
1.3 คุณธรรมและความเข้ มแข็งของคุณลักษณะ
1.4 งานวิจยั ทางจิตวิทยาเชิงบวกในประเทศไทย
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการสานึกรู้คณ
ุ (Gratitude)
2.1 ความหมายของการสานึกรู้คณ
ุ
2.2 ความเป็ นมาของการศึกษาการสานึกรู้คณ
ุ
2.3 องค์ประกอบและบทบาทของการสานึกรู้คณ
ุ
2.4 ระดับของการสานึกรู้คณ
ุ
2.5 ประโยชน์ของการสานึกรู้คณ
ุ
2.6 ตัวชี ้วัดการสานึกรู้คณ
ุ
2.7 ทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาการสานึกรู้คณ
ุ
3. แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องกับวัยรุ่น
3.1 ความหมายของวัยรุ่น
3.2 การแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่น
3.3 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการส่งเสริมการสานึกรู้คณ
ุ วัยรุ่น
4. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกลุม่ พัฒนาตน (Personal Growth Group)
4.1 ความหมายของกลุม่ พัฒนาตน
4.2 ทฤษฎีกลุม่ พัฒนาตน
4.3 เป้าหมายของกลุม่ พัฒนาตน
4.4 หลักดาเนินการกลุม่ พัฒนาตน
4.5 กระบวนการกลุม่ พัฒนาตน
4.6 ส่วนประกอบของกลุม่
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4.7 เทคนิคที่ใช้ ในกระบวนการกลุม่ พัฒนาตน
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก
จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก (positive psychology) เป็ น การศึก ษาเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มุ่ง สนใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ รวมถึงคุณลักษณะ อารมณ์ความรู้ สึก และความคิดในเชิงบวกมากขึ ้น
เช่น การมองโลกแง่ดี ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต ความมัน่ ใจในความสามารถของตัวเอง การ
มีความหวัง และความฉลาดทางอารมณ์ สิ่งเหล่านี ้ล้ วนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดารงชีวิต
ที่ดีและความสาเร็ จ นอกจากนัน้ ยังเน้ นศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในมุมมองใหม่ คือการ
หาทางป้องกันแทนการรักษา ด้ วยการค้ นคว้ า หาความรู้เกี่ยวกับลักษณะที่ดีของมนุษย์ และการ
พัฒ นาลักษณะที่ ดีเ หล่านัน้ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การสร้ างความแข็ ง แกร่ ง และอารมณ์ เชิ ง บวก
(strengths and positive emotions) และกิจกรรมในเชิงบวก (positive activities) ด้ วยรวมทังเป็
้ น
การช่วยเพิ่ม ความหมายให้ แ ก่ชี วิ ตของบุค คล ทัง้ นี เ้ พื่ อที่ จ ะบรรเทาความทุก ข์ ท างจิ ตใจและ
ก่อให้ เกิดความสุขได้ (Rashid. 2008 cited in Magyar-Moe. 2009)
เซลิกแมน และ ชิคเซนมิไฮ (Seligman, E., & Csiskentmihalyi, 2000) เป็ นผู้บกุ เบิกหลัก
สาคัญ ของจิ ตวิ ท ยาเชิ ง บวก ในการตีพิม พ์ Positive psychology: An introduction ลงพิม พ์ ใ น
special issue of the American Psychologist ได้ บอกว่า ถึงแม้ ว่าหลักการพื ้นฐานของ การอยู่ดี
มีสุข (well-being) ความสุข (happiness) และความชื่นบาน (flourishing) ได้ มีการศึกษามาเป็ น
เวลานั บ สิ บ ปี แล้ ว (Diener 1999; Maslow 1968; Veenhoven 1988; Ryan & Deci 2001) แต่
แนวคิดของจิตวิทยาในขณะนันเน้
้ นไปในการวิจยั อารมณ์เชิงลบ การบาบัดผู้ที่มีอาการป่ วยทางจิต
หลัง จากการขยับของจิ ตวิ ทยาเชิ ง บวกจากบทความของเซลิกแมน และ ชิ คเซนมิ ไ ฮแล้ วได้ มี
การศึกษาเพื่ อประเมินผลจากการใช้ การปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
(positive psychology intervention) ที่ใช้ วิธีการที่ไม่ย่งุ ยาก เช่น การคิดถึงเรื่ องดีๆ ที่เรามีอยู่การ
มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเป็ นประจา การแสดงความรู้สึกถึงบุญคุณ การใช้ คณ
ุ ลักษณะเด่นของตน
เพื่อเสริ มสร้ างความอยู่ดีมีสุข และในบางกรณี เพื่อลดความเครี ยด การปรับเปลี่ย นพฤติกรรม
เหล่านี ้โดยส่วนใหญ่เป็ นไปในรู ปแบบที่สามารถที่ปฏิบตั ิได้ ด้วยตนเอง (Martin Seligman & al,
2005) ดังนัน้ จึงเกิดแนวคิดด้ านจิตวิทยาเชิงบวกขึน้ ซึ่งเป็ นจิตวิทยาตะวันตกสมัยใหม่ที่ยึดเอา
คุณลักษณะเด่นของมนุษย์ เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา อาทิ การพัฒนาในด้ านคุณค่า (Value)
การมองโลกทางบวกหรื อในแง่ดี (Optimism) ความหวัง (Hope) และความสุข (Happiness) ของ
บุคคลเป็ นต้ น จากการที่จิตวิทยาตะวันตกสายหลักในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองมักมุ่งเน้ นที่
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ตัวปั ญหา วิธีแก้ ไขปั ญหา การป้องกันและการรักษาปั ญหาทางจิตหรื อโรคทางจิตเวชเป็ นสาคัญ
แต่ปัญหาในเรื่ องเหล่านี ้กลับมีปริ มาณมากยิ่งขึ ้น และการที่สงั คมพัฒนามากขึ ้นในหลายด้ านแต่
มนุษย์กลับไม่ได้ มีความสุขเพิ่มมากขึ ้น จิตวิทยาเชิงบวกจึงเป็ นศาสตร์ ทางเลือกใหม่ที่ม่งุ พัฒนา
มนุษย์ให้ เป็ นผู้มีความสุข โดยมีพื ้นฐานของความสุขจากการพัฒนาตนเอง การเป็ นคนดีมีมมุ มอง
ต่อชีวิตและโลกในเชิงบวก อีกทังเป็
้ นวิชาที่เน้ นความเป็ นวิทยาศาสตร์ มีงานวิจยั ตัวเลขสถิติ ที่
สามารถนามาใช้ อ้างอิงได้ มีแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นตัวอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับสภาพชีวิตใน
สังคมปั จจุบนั ด้ วยเหตุนี ้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกจึงได้ รับความสนใจและนาไปประยุกต์ใช้ กบั การ
พัฒนามนุษย์อย่างกว้ างขวางในประเทศตะวันตก แนวทางของจิตวิทยาเชิงบวกพยายามที่จะทา
ให้ เกิดความสมดุล (balance) โดยแทนที่จะมุง่ เน้ นไปที่การศึกษาแต่เฉพาะที่ประเด็นที่เป็ นจุดอ่อน
ข้ อด้ อยของบุคคล ศาสตร์ ของจิตวิทยาเชิงบวกจะพิจารณาคุณลักษณะเด่นของบุคคลไปด้ วย โดย
เป้าหมายคือ เพื่อช่วยบุคคลไม่ว่าจะมีปัญหาป่ วยทางจิตเวชหรื อคนธรรมดาให้ สามารถมีชีวิตที่
เป็ นสุขขึ ้น ทาการงานต่าง ๆ ได้ ผลดีมากขึ ้น (Snyder & Lopez, 2007)
จุดเริ่มต้ นของการขยับขยายงานวิชาการทางด้ านจิตวิทยาเชิงบวกเริ่มต้ นมาจากงานของ
เซลิกแมน (Seligman. 2002:5-6) นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั อดีตประธาน American Psychology
Association (A.P.A.) เป็ นผู้ริเริ่ มแนวคิดเรื่ องจิตวิทยาเชิงบวก โดยเสนอว่าจิตวิทยาไม่ควรเน้ น
เพี ย งการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ จุ ด อ่ อ นหรื อ ผลกระทบทางลบที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ บุ ค คล (Weakness and
Damage) เท่านัน้ แต่ควรให้ ความสาคัญกับการค้ นหาวิธีการที่จะพัฒนามนุษย์ให้ ไปได้ ถึงระดับ
สูงสุด หรื อการพัฒนาจากระดับศูนย์ไปสู่ภาวะที่เป็ นบวกด้ วย ซึ่งก็คือการศึกษาถึงจุดเด่นและ
คุณลักษณะที่ดีเฉพาะบุคคล (Strength and Virtue) นัน่ เอง
1.1 ความหมายของจิตวิทยาเชิงบวก
นักวิชาการและนักจิตวิทยาได้ ให้ ความหมายของจิตวิทยาเชิงบวกไว้ ดงั นี ้
เซลิกแมนและคณะ (Seligman et al., 2000) ได้ ให้ คานิยามไว้ ว่า จิตวิทยาทางบวก
(Positive psychology) คือ การพัฒนาและส่งเสริ มพัฒนาศักยภาพพิเศษว่าด้ วยความฉลาด หรื อ
อัจฉริยภาพและทาชีวิตที่ปกติให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ชิคเซนมีไฮและฮันเตอร์ (Csikszenmihalyi & Hunter, 2003) นิยามว่า จิตวิทยาเชิง
บวกคือประสบการณ์ เชิงบวกของบุคคล โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาทาการศึกษา
คุณลักษณะเด่นและคุณธรรม ความดีงามของบุคคลโดยทัว่ ไป ที่ไม่จาเป็ นต้ องมีปัญหาทางจิตเวช
โดยมีความสนใจในการค้ นหาว่า อะไรที่เป็ นธรรมชาติของบุคคล ที่ทาการต่าง ๆ (function) ได้
อย่างมีประโยชน์ มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะปรับตัวเขากับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
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สามารถที่จะมีทกั ษะในการเรี ยนรู้ ได้ และสามารถอธิบายในเชิงจิตวิทยา ถึงความสามารถของ
บุคคลส่วนใหญ่ ที่ถึงแม้ จะต้ องเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตต่างๆ ยังคงสามารถที่ฝ่าฟั นไปได้ อย่างมี
เกียรติและมีจดุ หมาย
คอมป์ ตัน (Compton, 2005) ได้ ก ล่ า วว่ า จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก คื อ สิ่ ง ดี ง ามที่ ผ้ ู คน
ทังหลายท
้
าเพื่อตนเอง ครอบครัว สังคม และคนเหล่านันจั
้ ดการที่จะทามันได้ อย่างไร โดยเชื่อว่า
จิตวิทยาเชิงบวก จะช่วยให้ คนทัว่ ไปสามารถที่จะสร้ างคุณภาพของชีวิตตนเองให้ ดีขึ ้น เพื่อนาไปสู่
ความสาเร็จที่มากขึ ้นของตนเองและผู้อื่น
เชลดอน (Sheldon & King, 2000) ได้ ให้ มมุ มองที่แตกต่างไปอีกเล็กน้ อย ว่าจิตวิทยา
เชิ ง บวก คื อ การกระท าการต่า ง ๆ ของคนในภาวะที่ เ หมาะสม (optimal) โดยเป้า หมายของ
จิตวิทยาเชิงบวก คือเพื่อค้ นพบ และช่วยส่งเสริ มปั จจัยที่ทาให้ แต่ละบุคคล กลุ่มคน และสังคม มี
ความเจริญงอกงาม (thrive) ความเจริญสุขสงบ (flourish)
จากข้ างต้ นสามารถสรุปความหมายของจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ได้ ว่า
หมายถึง การส่งเสริมให้ บคุ คลมีความสมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกายและจิตใจ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกใน
เชิงบวก โดยเน้ นการพัฒนาที่คณ
ุ ลักษณะเด่นของบุคคลหรื อในสังคมนัน้ ๆ โดยใช้ หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ มุ่งศึกษาคุณลักษณะเด่น และความจาเป็ นในการดารงชีวิตของบุคคลและสังคม
อย่างเติมเต็ม และเกื ้อกูลการมีชีวิตอยูอ่ ย่างสมบูรณ์
1.2 การศึกษาลักษณะของจิตวิทยาเชิงบวก
จิตวิทยาเชิงบวก พิจารณาการศึกษาประสบการณ์ เชิงบวกทางอารมณ์ ที่บุคคลได้ รับ
รู้สกึ หรื อแสดงออก ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้ (Seligman et al., 2000)
1. การพิจาณาสถานะอัตวิสัยเชิงบวก (positive subjective states) ซึ่งเป็ นสถานะ
ของอารมณ์เชิงบวก (positive emotions) ที่บคุ คลรู้สกึ ได้ เช่น ความสุข (happiness), ความรื่ นเริ ง
(joy), ความพึง พอใจกับ ชี วิ ต (satisfaction with life), ความผ่อ นคลาย (relaxation), ความรั ก
(love), ความผู ก พั น (intimacy), และ ความสบายใจ (contentment) และอาจรวมไปถึ ง
แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของตนและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การมองโลกใน
แง่ดี (optimism) และความหวัง (hope) หรื ออาจรวมถึง ความรู้ สึกมีพลัง (energy), มีชีวิตชีวา
(vitality) และความมัน่ ใจ (confidence) รวมถึงผลกระทบของของอารมณ์เชิงบวก เช่น การหัวเราะ
2. การศึ ก ษาพื น้ อารมณ์ เ ชิ ง บวก (positive individual traits) หรื อ รู ป แบบของ
พฤติกรรมเชิงบวก รวมถึงความคงทนสม่าเสมอ ของพฤติกรรมเชิงบวกเหล่านันเมื
้ ่อเวลาผ่านไป
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เช่น ความกล้ า หาญ (courage) ความสม่ า เสมอ (persistence) ความจริ ง ใจ (honesty) หรื อ
สติปัญญา (wisdom) รวมถึงความสามารถที่จะสร้ างการตอบสนองต่อสุนทรี ยะหรื อความดีงาม
(aesthetic sensibility), การสร้ างศัก ยภาพ และการสร้ างพลัง เพื่ อ ไปให้ ถึง จุด หมาย ลัก ษณะ
การศึกษาเหล่านี ้ ในทางจิตวิทยาเชิงบวก คือสิ่งที่เรี ยกกันว่า คุณธรรมความดีงาม (virtue) และ
คุณลักษณะเด่น (character strength) ที่ฝังลึกในนิสยั จนปรากฏเป็ นพฤติกรรม
3. ในระดับกลุ่มหรื อระดับสังคม จิตวิทยาเชิงบวก ศึกษาการพัฒนา การสร้ าง และ
การรักษาไว้ ซงึ่ สถาบันสังคมเชิงบวก (Positive Institution) เช่น การสร้ างสังคมคุณธรรม การสร้ าง
ครอบครั วให้ มี สุขภาวะ การพัฒ นาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ เป็ นสุข รวมไปถึง วิธี การที่
สถาบัน องค์กรต่างๆ จะสามารถทาให้ แก่สงั คมได้ มีคณ
ุ ธรรมดีขึ ้นไป
1.3 คุณธรรมและความเข้ มแข็งของคุณลักษณะ
คุณธรรม (virtue) และคุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็ง (character strength) โฟเวอร์ (Fower,
2009) ได้ อธิบายใน The Encyclopedia of Positive Psychology ว่าคุณสมบัติที่ดีของบุคคลหรื อ
คุณธรรม (virtue)นัน้ สามารถนิยามมาจากหลากหลายแนวคิด ขึ ้นอยูก่ บั วัฒนธรรม ปรัชญาความ
เชื่อ ศาสนา ซึ่งแต่ละแนวคิดเหล่านี ้มีความเข้ าใจในสิ่งที่เป็ นความหมายของการมีคณ
ุ สมบัติที่ดี
หรื อคุณธรรมที่จาเพาะเจาะจงลงไป และมีองค์ประกอบของคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ทาให้ บุคคล
ดาเนินชีวิตตามลักษณะที่เชื่อกันว่า มีคณ
ุ สมบัติที่ดีตามความคิดของกลุ่มตน เช่น ในสังคมของ
นักรบ การจะเป็ นนักรบที่มีคณ
ุ สมบัติที่ดีได้ คือต้ องเป็ นผู้ที่มีความองอาจ มีความสามารถเป็ นเลิศ
แต่ในขณะที่ความมีคุณสมบัติที่ดีของนักบวชจะสัมพันธ์ กันกับการเคารพบวงสรวงในสิ่งที่บูชา
เป็ นต้ น
คาว่า คุณสมบัติที่ดีของบุคคล หรื อคุณธรรม (virtue) เป็ นแนวคิดทัว่ ไปของคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ที่สงั คมให้ การยอมรับว่าเป็ นเรื่ องที่ดี ซึง่ ใช้ แทนกันได้ กบั คาว่า คุณลักษณะ (character) แต่
คาว่า คุณสมบัติที่ดีของบุคคลจะเป็ นคุณสมบัติเฉพาะ ที่ไล่เรี ยงมาได้ ว่าคุณสมบัติเหล่านัน้ คือ
อะไร และคาว่าคุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็ง (character strength) จึงให้ ความหมายได้ วา่ เป็ นความ
เข้ มข้ นของคุณสมบัติ หรื อคุณธรรม ที่สังคมนัน้ ๆ ให้ การยอมรั บว่าเป็ นคุณสมบัติที่ดี ซึ่งเป็ น
ความสามารถภายในของแต่ละคน สาหรับความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรม แต่ละอย่าง ที่ไม่
เท่ากัน
คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็ง ของคนทุกคนในสังคมจะประกอบขึ ้นมาจาก 6 คุณสมบัติที่ดี
ได้ แก่ สติปัญญา (wisdom) ความกล้ าหาญ (courage) ความมีมนุษย์ธรรม (humanity) ความ
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ยุติธ รรม (justice) การควบคุม อารมณ์ (temperance) และความก้ า วพ้ น ตนเองที่ เ ป็ น ไปตาม
ธรรมชาติ(transcendence)
คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็งนี ้มีบางประการอยู่ในตัวของทุกคน และเนื่องจากการใช้ ความ
เข้ มแข็งของคุณลักษณะของตนเอง เป็ นทางที่ง่ายที่สดุ ได้ ผลดีที่สดุ ในการทาให้ แต่ละคนสามารถ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดาเนินชีวิต ไปถึงจุดมุง่ หมายที่ต้องการได้ โดยไม่ได้ เกิดความยากลาบาก นี่
คือแนวคิดของการปรับเปลี่ยนแนวคิด (intervention) ของการใช้ ชีวิต ตามแนวทางของจิตวิทยา
เชิงบวก คือการดึงเอาจุดที่เป็ นความเข้ มแข็งของคุณลักษณะที่มีอยู่แล้ ว หรื อส่งเสริ มสร้ างให้ เกิด
ความเข้ มแข็งของคุณลักษณะที่ สอดคล้ องกับกิจกรรมการงานในชีวิตประจาวันได้ การดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องทาทุกวันจะเป็ นเรื่ องที่ง่ายลง และทาให้ ชีวิตมีความสุขขึ ้น การเพียงแต่ค้นหา
ว่าตัวเองมีความเข้ มแข็งของคุณลักษณะในด้ านใด แต่ไม่นามาใช้ ในชีวิตประจาวัน จะไม่ส่งผลต่อ
ความสุขได้ (Fower, 2009)
ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของความเข้ มแข็งของคุณลักษณะ (strength) และ
ความพึง พอใจในชี วิต ในกลุ่ม ตัวอย่างผู้ใหญ่ 5,299 คนในประเทศอเมริ ก า ใช้ แบบสอบถาม
Values in Action Inventory of Strengths (VIA) เพื่ อ คัด แยกประเภทของลัก ษณะนิ สัย โดยให้
ตอบแบบสอบถามผ่านทางอินเตอร์ เน็ต ลักษณะนิสยั ที่นามาศึกษาในครัง้ นี ้ เช่น ความกล้ าหาญ
(Bravery), ความเป็ นพลเมื อง (Citizenship), ความคิดสร้ างสรรค์( Creativity), ความสนใจใฝ่ รู้
(Curiosity) มีมมุ มองที่ดี (Perspective), ความละเอียดรอบคอบ (Prudence), การควบคุมตนเอง
(Self–regulation), ความฉลาดทางสังคม (Social intelligence), มีความศรัทธา(Spirituality) และ
มีความรื่ นเริง (Zest)
การจัด ประเภทของประเด็น ที่ บุค คลเห็ น คุณ ค่า จาก Values in Action Inventory of
Strengths (VIA) สามารถให้ ค านิ ย ามของความรู้ สึก เติม เต็ม ทางจิ ต วิ ท ยาได้ (Psychological
Fulfilling) (Peterson & Seligman, 2004) และการตระหนั ก ถึ ง สิ่ ง ที่ ต นเองเห็ น คุ ณ ค่ า นั น้ มี
ความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจในชีวิต กล่าวคือ คนที่มีการตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองเห็นคุณค่าใน
ด้ านใดด้ านหนึ่ง จะรายงานว่าเป็ นผู้ที่มีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่า และอย่างไรก็ตามลักษณะ
นิสยั ที่เด่นบางลักษณะเท่านัน้ เช่น ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity) ความสนใจใฝ่ รู้ (Curiosity) มี
มุม มองที่ ดี (Perspective) ที่ ป รากฏว่า มี ค วามพึง พอใจในชี วิ ต มากกว่า ลัก ษณะอื่ น ๆ ผลของ
การศึกษาพบว่า ผู้ที่มีการตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองเห็นคุณค่าในด้ านมีความรื่ นเริงจะรายงานตนว่ามี
ความพึงพอใจในชีวิตมาก ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็ นลักษณะที่บง่ ชี ้ถึงการมีความพึงพอใจในชีวิตได้
อย่างไม่น่าสงสัย แต่ผ้ ทู ี่รายงานตนว่ามีลกั ษณะนิสัยเด่นในด้ าน มีความรักในผู้อื่น มีความหวัง
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และมีการสานึกรู้คณ
ุ รายงานตนว่ามีความพึงพอใจในชีวิตสูงด้ วยเช่นกัน ซึง่ เป็ นที่นา่ สนใจ ส่วนใน
ลักษณะนิสยั เด่นที่มีการรายงานความพึงพอใจในชีวิตต่าที่ สดุ คือการเห็นคุณค่าของการอ่อนน้ อม
ถ่อมตน งานวิจยั นี ้ได้ ให้ คาอธิบายของลักษณะนิสยั ที่มีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจในชีวิตว่า
การสานึกรู้คณ
ุ สัมพันธ์กบั ความสุขในอดีต ความหวังสัมพันธ์กบั ความสุขในอนาคต ความรื่ นเริ ง
และความสนใจใฝ่ รู้สมั พันธ์กับความสุขในปั จจุบนั ความรักในผู้อื่นสัมพันธ์ กบั การช่วยเหลือตอบ
แทนกันในความสัมพันธ์ และการเติมเต็มซึ่งกันและกัน (Diener, 1999) จากประโยชน์ของการใช้
การส่งเสริ มความเข้ มแข็งของคุณลักษณะ (strength) ในการดาเนินชีวิตปกติประจาวันของบุคคล
ตามแนวทางของจิตวิทยาเชิงบวก จึงได้ เกิดงานวิจยั ในการนาประโยชน์จากแนวทางของจิตวิทยา
เชิงบวกไปใช้ ในด้ านต่าง ๆ อย่างมากมาย มากกว่า 5,300 กว่ารายงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ทางวิช าการ ในปี 2013 โบเลอร์ และคณะ (Boiler, 2013) ได้ ทาการวิเคราะห์ อภิ ม าน (metaanalysis) งานวิ จั ย ทั ง้ หมดที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ เครื่ องมื อ ส าหรั บ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
(interventions) ในทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก พบว่ า มี วิ ธี ก ารอย่ า งมากมาย ที่ ส ามารถใช้ ใ นการ
ปรั บ เปลี่ ย นการด าเนิ น ชี วิ ต แนวคิ ด ของบุ ค คล รวมถึ ง องค์ ก ร และประโยชน์ ข ององค์ ก ร
ตั ว อย่ า งเช่ น ResilienceOnline, Hope therapy, Hopeful goal-directed thinking, Solutionfocused coaching, Working for Wellness Program เป็ นต้ น และที่ปรากฏพบมากที่สุดคือการ
ใช้ แนวคิ ด การส านึ ก รู้ คุ ณ (Gratitude) ตามแนวทางของ เซลิ ก แมน ในการปรั บ เปลี่ ย น
(interventions) ซึง่ เป็ นแนวทางที่งานวิจยั ในครัง้ นี ้ให้ ความสนใจ
จากข้ างต้ นสามารถสรุ ปลักษณะของจิตวิทยาเชิงบวกได้ ว่าเป็ นลักษณะทางอารมณ์ ที่
บุคคลได้ รับ ได้ ร้ ูสึก และแสดงออกทางพฤติกรรม และพฤติกรรมที่แสดงออกนันเป็
้ นไปในทางบวก
ซึง่ จะเป็ นการส่งเสริมความเข้ มแข็งคุณลักษณะทีดีของบุคคลในชีวิตประจาวัน ซึง่ พบว่าคนที่มีการ
สานึกรู้คณ
ุ จะสามารถมีลกั ษณะทางอารมณ์ที่ดี และส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมที่ดีตามมา
1.4 งานวิจยั ทางจิตวิทยาเชิงบวกในประเทศไทย
งานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ ยวข้ องกับจิ ตวิทยาเชิ งบวก มักปรากฏในลักษณะการใช้
ทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวกในงานทางด้ านพฤติกรรมองค์การ
จารุ วรรณ แสงด้ วง (2556) ใช้ ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกของ
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยม แต่ยงั คงอิงทฤษฎีทางด้ านพฤติกรรมองค์การ โดยพิจารณา 4 องค์ประกอบ
ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ได้ แก่ การรับรู้ ความสามารถของตนเอง (Self efficacy) ความหวัง
(Hope) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) และความหยุ่นตัว (Resiliency) ผลการวิจัยพบว่า (1)
นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้ ใช้ ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกมีจิตวิทยาเชิงบวก
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สูงขึ ้นอย่างมีนยั ทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้ ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
พัฒ นาจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก มี จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกสูง ขึน้ กว่า กลุ่ม ควบคุม ที่ ใ ช้ ชุด กิ จ กรรมแนะแนว
ตามปกติ
แนวทางของการใช้ ทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวกกับบุคคล ตามแนวทางของเซลิกแมนใน
งานวิจยั ภายในประเทศไทยนัน้ ยังไม่มีปรากฏเด่นชัดมากนัก อันได้ แก่
ธนยศ ศิริดารงค์ศกั ดิ์ (2552) ได้ ทาการวัดคุณลักษณะเด่น (strength) ของคนไทยใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล โดยใช้ แบบประเมิน 24 ด้ านของ Peterson และ Seligman
ผลการวิจยั พบว่า "เจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย" ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล คือ 1)
ความยุตธิ รรมความเสมอภาคและความถูกต้ อง 2) ความกตัญญู 3) ความเป็ นส่วนหนึง่ ความเป็ น
ทีม และความจงรักภักดี 4)ความสามารถในการรักและถูกรัก 5) ความซื่อสัตย์ ความตรงไปตรงมา
และความจริงใจ 6) ความใจดีและความมีน ้าใจ และ 7) ความเป็ นผู้นา นอกจากนี ้ ผลการวิเคราะห์
ทางสถิตโิ ดย Multiple regression ยังแสดงให้ เห็นว่า "เจ็ดคุณลักษณะเด่นของคนไทย" ที่กล่าวมา
ข้ างต้ น มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวิตและความพึงพอใจในการทางานอีกด้ วย จาก "เจ็ด
คุณลักษณะเด่นของคนไทย" พบว่ามีคณ
ุ ลักษณะเด่น 6 ด้ าน (ความกตัญญู/ความเป็ นผู้นา/ความ
ซื่อสัตย์ ความตรงไปตรงมาและความจริ ง ใจ/ความสามารถในการรักและถูกรัก/ความยุติธรรม
ความเสมอภาคและความถูกต้ อง/ความใจดีและความมีนา้ ใจ) สามารถร่ วมกันทานายความพึง
พอใจในชีวิตของคนไทยได้ สูงถึงร้ อยละ 24.80 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดย "ความกตัญญู" มี
อิทธิพลสูงสุดในการทานาย (ร้ อยละ 22.37) ในขณะที่คณ
ุ ลัก ษณะเด่นเพียง 3 ด้ าน (ความเป็ น
ส่วนหนึง่ ความเป็ นทีม และความจงรักภักดี/ความกตัญญู/ความเป็ นผู้นา) สามารถร่วมกันทานาย
ความพึงพอใจในการทางานของคนไทยได้ สูง ถึงร้ อยละ 17.50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ โดย
"ความเป็ นส่วนหนึ่ง ความเป็ นทีมและความจงรักภักดี" มีอิทธิ พลสูงสุด ในการทานาย (ร้ อยละ
15.13) ทัง้ นี ้ คุณลักษณะเด่น 2 ด้ าน คือ"ความกตัญญู" และ "ความเป็ นผู้นา" มีอิทธิ พลในการ
ทานายได้ อย่างครอบคลุมทัง้ ความพึงพอใจในชีวิตและความพึงพอใจในการทางานของคนไทย
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ประภา คงปั ญญาและคณะ (2554) ได้ พฒ
ั นาแบบสารวจเพื่อการพัฒนาสุขภาวะ
ชุมชน อิงหลักการพัฒนาสุขภาวะเชิงบวกโดยเน้ นจุดแข็ง (Strength) ของมนุษย์เป็ นศูนย์กลางของ
การพัฒนาตามแนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวก เช่น การพัฒนาในด้ านคุณค่า (Value) การมองโลกใน
ทางบวกหรื อในแง่ดี (Optimism) ความหวัง (Hope) และความสุข (Happiness) ผลการศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นและชุมชน พบว่า ประชากรในกลุม่ ตัวอย่าง ร้ อย
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ละ 88.9 ให้ ความคิดเห็นว่าตนเองมีความสุข และร้ อยละ 91.2 มีความพึงพอใจในชีวิต อีกทังมี
้
ความรู้สึกภูมิใจในตนเองค่อนข้ างสูง นอกจากนี ้กลุ่มตัวอย่างให้ ความคิดเห็น ว่าตนเองให้ เวลากับ
ครอบครัวมากและมีความสุขกับคนในครอบครัวสูง และที่สาคัญคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
ความผูกพันกับชุมชนสูง โดยมีคา่ เฉลี่ยระดับความผูกพันกับชุมชน สูงถึง 8.3 (SD = 0.09) และมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ได้ อาศัยอยู่ในชุมชนนี ้ ถึง 8.7 (SD = 0.03) อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้ นี ้
พบว่า กลุม่ เด็กและเยาวชนมีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตน้ อยกว่ากลุม่ อายุอื่นๆ
สมรั ก ษ์ ทองทรั พ ย์ แ ละณัฐ สุด า เต้ พัน ธ์ (2554) ได้ ใ ช้ ก ารปรึ ก ษาแบบกลุ่ม เพื่ อ
พิจารณาประสบการณ์ความสุขสงบ (flourishing) หลังการเข้ ากลุ่มการปรึกษาของนิสิตนักศึกษา
ที่มาจากครอบครัวหย่าร้ าง พบว่า มีประเด็นหลัก 5 ประเด็นที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลกล่าวถึงร่ วมกันคือ (1)
การยอมรับผู้อื่นมากขึ ้น (2) สัมพันธภาพกับคนรอบข้ าง (3) สัมพันธภาพกับคนในครอบครัว (4)
ประสบการณ์ จ ากครอบครั วหย่าร้ าง (5) ความเข้ าใจในสัจ ธรรมของชี วิ ตและ (6) มุม มองต่อ
อุปสรรคและปัญหา
ชะไมพร พงษ์ พานิช )2555) ใช้ กิจกรรมในการฝึ กทักษะครอบครัวสาหรับผู้ปกครอง
และผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิ สติก โดยเน้ นการเสริ มสร้ างความสุขให้ กับผู้ปกครองตามแนวคิดของ
จิตวิทยาเชิงบวก ที่ชว่ ยให้ เกิดความสุขใน 3 ระดับ ได้ แก่ การสร้ างอารมณ์ทางบวก (Pleasant life)
การเข้ าถึงความสุข (Engaged life) การสร้ างความหมายในชีวิต (Meaningful life) ผลการวิจัย
พบว่า (1) ผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุม่ อาการออทิสติกมีทกั ษะการสอนบุตรมากกว่าก่อนการเข้ าร่วม
โปรแกรมการฝึ กทักษะครอบครัวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2) ทักษะการสอนของ
ผู้ปกครองผู้ป่วยกลุม่ อาการออทิสติกที่เข้ าร่วมโปรแกรมการฝึ กทักษะครอบครัวมีทกั ษะการสอนสูง
กว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p >0.05) และ (3) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจสูงกับ
ความสามารถในการเผชิญปั ญหา ได้ แก่ 1) ด้ านการสอนและส่งเสริ มพัฒนาการบุตร 2) ด้ านการ
จัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์และการปรับพฤติกรรมของบุตร และ 3) ด้ านการเผชิญปั ญหา
ที่มีความสาคัญในชีวิตและในภาพรวม
ศรั น ย์ พิ ม พ์ ท อง (2557) ได้ พัฒ นาการวัด คุณ ลัก ษณะที่ เ ป็ นคุณ ลัก ษณะเด่น
(strength) ส าหรั บ กลุ่ม ตัว อย่ า งคนไทย โดยคุณ ลัก ษณะเด่น เป็ น จิ ต ลัก ษณะซึ่ ง เกิ ด ขึ น้ ผ่า น
กระบวนการภายในด้ านจิ ตใจ และเป็ นตัวกาหนดลักษณะนิสัยเฉพาะด้ านของบุคคล แนวคิด
ดังกล่าวพิจารณาว่าคุณลักษณะเด่นเป็ นคุณลักษณะเชิงบวกที่บุคคลแสดงออกผ่านความรู้ สึก
ความคิด และการกระทา โดยมีการแสดงออกในระดับต่าง ๆ ผ่านองค์ประกอบหลักที่สามารถวัด
ได้ 6 ด้ าน ผลจากการทบทวนงานวิจยั พบความเกี่ยวข้ องระหว่างคุณลักษณะที่เป็ นคุณลักษณะ
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เด่นกับตัวแปรผลที่สาคัญ (เช่น ความพึงพอใจในชีวิต การสานึกรู้ คณ
ุ ) โดยนาเสนอถึงวิธีการใน
การสร้ างการรับรู้และพัฒนาคุณลักษณะเด่น ตามแนวทางของพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาใน
ระดับบุคคลสาหรับกลุม่ ตัวอย่างคนไทย
สรุ ปคืองานวิจยั จิตวิทยาเชิงบวกในประเทศไทย มีนกั วิจยั ได้ ทาการศึกษาจิตวิทยาเชิง
บวกแล้ วนาไปพัฒนาให้ แก่บคุ คลในองค์กร หรื อเสริ มสร้ าง พัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกให้ แก่นกั เรี ยน
จะเห็นได้ ว่าจิตวิทยาเชิงบวกนันเป็
้ นศาสตร์ ที่จะช่วยให้ บุคคลในสังคมเกิดการพัฒนาตนเองไป
ในทางที่ดีซึ่งจะเป็ นประโยชน์ตอ่ บุคคลและสังคมอย่างยิ่ง แต่งานวิจยั จิตวิทยาเชิงบวกที่กล่าวถึง
จุดแข็งของบุคคลหรื อสังคม ตามแนวทางของแซแลกแมน ในประเทศไทยนัน้ ยังไม่มีปรากฏเด่นชัด
มากนักและงานวิจยั ที่เสริมสร้ างการสานึกรู้คณ
ุ อันเป็ นจุดแข็งของคนไทยนันยั
้ งไม่พบแพร่หลายใน
ประเทศ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อเสริ มสร้ างการสานึกรู้คณ
ุ อัน
เป็ นจุดแข็งของคนไทยเพื่อประโยชน์ทางสังคม บุคคล และส่งเสริมทางวิชาการในประเทศอีกด้ วย
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการสานึกรู้ คุณ
การส านึกรู้ คุณ (Gratitude) ในทางพุทธศาสนาเรี ยกว่ากตัญญูกตเวที เป็ นคุณธรรม
(virtue) ที่สาคัญที่ได้ รับการสัง่ สอนในวัฒนธรรมไทย เมื่อบุคคลรับรู้วา่ บุคคลอื่นหรื อสิ่งแวดล้ อมได้
ทาหรื อมอบประโยชน์แก่ตนอย่างไรบ้ าง เมื่อเราได้ รับสิ่งที่ ดีเหล่านี ้ จึงรู้สึกถึงพระคุณหรื อบุญคุณ
ของบุค คลหรื อ สิ่ ง แวดล้ อ มเหล่า นัน้ โดยการตอบแทนพระคุณ โดยการท าความดี ช่ว ยเหลื อ
สนับสนุนตลอดจนจะไม่ทาร้ าย ทาลาย เบียดเบียน หรื อเอาเปรี ยบบุคคลหรื อสิ่งที่ทาประโยชน์แก่
เรา
2.1 ความหมายของการสานึกรู้คณ
ุ
ความหมายตามแนวตะวันตก การสานึกรู้คณ
ุ (Gratitude) พจนานุกรม Oxford (1989)
ได้ ให้ คานิยามว่าเป็ นคุณลักษณะของการรู้สึกขอบคุณ ยินดี มีความพร้ อมที่จะแสดงออกถึงความ
รู้คณ
ุ และตอบแทนในสิ่งที่ได้ รับ โดยอธิบายว่า Gratitude มาจากภาษาละติน โดยมีราก ศัพท์จาก
คาว่า Gratia มี ความหมายว่าชื่ นชม และคาว่า Gratus ซึ่ง มี ความหมายว่า พอใจ พรอยเซอร์
(Pruyser, 1976, อ้ างถึงใน Emmons; & McCullough. 2003) ได้ อธิบายว่าเมื่อรวมคาศัพท์ 2 คานี ้
เข้ าด้ วยกันแล้ ว Gratitude หมายถึง การกระทาที่เป็ นไปด้ วยความเมตตา มีน ้าใจ ความสวยงาม
ทังการให้
้
และการได้ รับหรื อการกระทาให้ พึงพอใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมีนกั วิชาการและ
นักจิตวิทยาได้ ให้ ความหมายของการสานึกรู้คณ
ุ ไว้ ดงั นี ้
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แบลค์ เ บิร์ น (Blackburn, 2005) ได้ ใ ห้ ค านิ ย าม การส านึก รู้ คุณ ใน The Oxford
Dictionary of Philosophy ว่ า การส านึ ก รู้ คุณ โดยทั่ว ไปจะถู ก ถื อ เสมื อ นเป็ น หน้ า ที่ แต่สิ่ ง ที่
น่าสนใจคือ หน้ าที่ในที่นี ้ไม่ใช่การกระทา แต่เป็ นความรู้สึกสานึกในทางใดทางหนึ่ง แม้ ว่าแนวคิด
จะเกี่ยวข้ องกับความรู้ สึกในการตอบแทน แต่การสานึกรู้ คุณ ไม่ใช่เป็ นเพียงการจ่ายคืนหนีส้ ิน
เพราะผู้มีพระคุณไม่สามารถเรี ยกร้ องการตอบแทนได้ เหมือนกับการที่เจ้ าหนี ้สามารถเรี ยกร้ องการ
จ่ายคืนหนี ้จากลูกหนี ้ได้ และเราต้ องรู้ สึกสานึกในบุญคุณสาหรับสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะให้ การ
ตอบแทนได้ เลย เช่น การตอบแทนด้ วยชีวิต สิ่งที่จาเป็ นก็คือ ตอบแทนด้ วยความรู้สกึ รักหรื อยกย่อง
ให้ เกียรติตอ่ ผู้มีพระคุณ และความบกพร่องในความรู้สึกดังกล่าว ย่อมเป็ นความล้ มเหลวที่ รุนแรง
เช่นเดียวกับการเป็ นคนเช่นนัน้
โ ซ โ ล ม อ น แ ล ะ เ ที ย น เ จ น ( Solomon Teigen. 1977; cited in Emmons; &
McCullough. 2003) กล่าวว่าจุดมุ่งหมายของการสานึกรู้คณ
ุ อาจเป็ นบุคคล หรื อไม่ใช่บคุ คล เช่น
ธรรมชาติ พระเจ้ า จักรวาล หรื อสัตว์ เป็ นต้ น ซึง่ คล้ ายกับ เทียเซอร์ และคณะ (Tesser; et al. 1968
cited in Kashdan; et al. 2009) ที่ได้ กล่าวถึงการสานึกรู้คณ
ุ (Gratitude) ไว้ อย่างน่าสนใจ และมี
ส่วนที่แตกต่างจากท่านอื่นๆ ว่าเป็ นสิ่งที่บคุ คลประสบกับความซาบซึ ้งใจ เมื่อพวกเขาตระหนักและ
ให้ คณ
ุ ค่ากับผลประโยชน์ที่ได้ รับและคิดถึงความเสียสละของผู้ให้ อย่างตังใจ
้ ทังการให้
้
สิ่งที่เป็ น
ประโยชน์ หรื อประสบการณ์ทางลบที่เราต้ องจัดการ เช่นเดียวกันกับ McCullough et al. (2002) ที่
กล่าวว่าบุคคลที่ร้ ูสกึ ขอบคุณนันจะไม่
้
ปฏิเสธ หรื อละเลยแง่มมุ ทางลบของชีวิต
เอมมอนส์ และ แมคคอลลอจ์ (Emmons & McCullough, 2003) กล่าวว่าสิ่งที่บคุ คล
ได้ รับนัน้ เป็ นได้ ทงสิ
ั ้ ่งที่เป็ นวัตถุ สิ่งของ และสิ่งที่ไม่ใช่วตั ถุสิ่งของ เช่น อารมณ์ ความรู้ สึก จิตใจ
เราทุกคนต่างมีความรู้สึกที่คล้ ายคลึงกันในการสานึกรู้ คณ
ุ เมื่อเราได้ รับของขวัญ หรื อเมื่อบุคคล
เอื ้อเฟื อ้ ต่อเรา
บ ร า ว น์ ( Brown. 1820 cited in Emmons; & McCullough. 2003) ไ ด้ นิ ย า ม
ความรู้ สึก การสานึกรู้ คณ
ุ ว่า เป็ นอารมณ์ของความรัก ความปี ติยินดี สาหรับบุคคลผู้ซึ่งเอื ้อเฟื อ้
ให้ กบั เรา
เบอร์ ทซุ ี และ มิลาด (Bertocci; & Millard 1963 cited in Emmons; & McCullough.
2003) นิยาม การสานึกรู้คณ
ุ ไว้ วา่ เป็ น ความเต็มใจ ยินดีที่จะยอมรับ ระลึกถึงคุณค่าในสิ่งที่ได้ รับ
ในประสบการณ์ของตนเอง
แคนท์ (Kant. 1964 cited in Emmons; & McCullough. 2003) ให้ ค านิ ย ามการ
สานึกรู้คณ
ุ ไว้ วา่ เป็ น การให้ ความตระหนักถึง หรื อให้ ความสาคัญต่อบุคคลผู้เอื ้อเฟื อ้ ต่อเรา
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โซโลมอน (Solomon. 1995 cited in Kashdan; et al. 2009: 1-40) กล่ า วถึ ง การ
สานึกรู้ คุณ (Gratitude) ว่ามีความเกี่ ยวข้ องกับความรู้ สึกเป็ นหนี ้ บุญคุณ และความรู้ สึกพึ่งพา
อาศัยกันและกันในกลุม่ คน
เอมมอนส์ (Emmons. 2004 cited in Froh; et al. 2012) กล่าวถึง การสานึกรู้คณ
ุ ว่า
เป็ นประสบการณ์ความสานึกและขอบคุณของบุคคล เมื่อมีผ้ อู ื่นทาบางสิ่งบางอย่างอย่างเอาใจใส่
ให้ ความช่วยเหลือบุคคลนัน้ การสานึกรู้ คุณ (Gratitude) เป็ น “ความรู้ สึก ขอบคุณและสุขใจ ที่
ตอบสนองจากการได้ รับ ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งของที่ให้ ประโยชน์ ในรู ปธรรมที่สามารถจับต้ องได้ จาก
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อเป็ นช่วงเวลาของความสุขสงบที่ ไ ด้ จ ากการสัม ผัสตระหนักถึง ความ
สวยงามตามธรรมชาติ เมื่อพิจารณาในแง่มมุ คุณความดีที่สาคัญสาหรับ จิตใจ และความสัมพันธ์
หน้ าที่ทางสังคม การสานึกรู้คณ
ุ เป็ นอารมณ์ความรู้สกึ ที่คอยปลูกฝั งความตระหนักถึงความสาคัญ
ของความรู้ สึก หรื อประสบการณ์ และเชื่อมโยงบุคคลกับบุคคลอื่นๆ กับชุมชน สังคม ธรรมชาติ
หรื อ พระเจ้ า
วูด และคณะ (A. M. e. a. Wood, 2008) กล่าวถึง การสานึกรู้คณ
ุ ไว้ วา่ เป็ น ความคิด
และความรู้สกึ ที่ตอบสนองต่อการตระหนัก ในประโยชน์ที่บคุ คลได้ รับ โดยแหล่งที่มาของการสานึก
รู้คณ
ุ นันมี
้ แนวทางที่หลากหลาย รวมถึงการได้ รับความช่วยเหลือโดยตรง การมีความสัมพันธ์ ที่ดี
ความรู้ สึกที่ดีในชั่วขณะของการให้ และ การทาบางสิ่งบางอย่างได้ ดีเมื่อเทียบกับ บุคคลอื่น สิ่ง
เหล่านี ้แสดงว่า การสานึกรู้คณ
ุ เกิดขึ ้นได้ จากทังการได้
้
รับความช่วยเหลือจากบุคคลใดบุคคลหนึง่
โดยตรง และเกิดขึ ้นการสานึกรู้คณ
ุ
การสานึกรู้คณ
ุ คือการขอบคุณ ยินดี ต่อสิ่งต่างๆที่บคุ คลสัมผัสถึงสิ่งที่ตนได้ ให้ และได้ รับ
ทังจากบุ
้
คคล สถานการณ์หรื อเหตุการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องทางบวกหรื อทางลบ เป็ น
ความรู้สกึ ซาบซึ ้งใจ ตระหนักถึงความเชื่อมโยงกับบุคคลหรื อเหตุการณ์ ที่ร้ ูสกึ ขอบคุณและมีความ
ต้ องการแสดงออกโดยตอบแทนในเชิงบวก
2.2 ความเป็ นมาของการศึกษาการสานึกรู้คณ
ุ
ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั การสานึกรู้ คุณ (Gratitude) เป็ นที่สนใจ และได้ รับการศึกษา
จากศาสตร์ ทางด้ านปรัชญา และเทววิทยา ซึ่งพิจารณาและบรรยายในแง่ของบทบาทหน้ าที่ความ
เป็ นมนุษย์ (Emmons; & Crumpler, 2000 cited in Wood; & Tarrier. 2010: 819–829) นอกจากนี ้
เอมมอนส์ ได้ อธิบายถึง การสานึกรู้คณ
ุ (Gratitude) ในบทความเรื่ อง Gratitude and Science of
positive psychology ไว้ อย่างน่าสนใจว่า ในทุกๆ วัฒนธรรมและทุกๆ ช่วงเวลา ประสบการณ์และ
การแสดงออกซึ่งการสานึกรู้ คุณ เป็ นกระบวนการพื ้นฐานของความรู้ สึกพึงพอใจ ทังในลั
้ กษณะ
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ส่วนบุคคล และปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ตัวอย่างเช่น การสานึกรู้ คณ
ุ (Gratitude) เป็ นคุณลักษณะ
ของมนุษย์ที่น่ายกย่อง ทังในศาสนา
้
ยิว คริ สต์มสุ ลิม พุทธ และ ฮินดู หรื อ Cicero (Pro Plancio)
นักปรัชญาชาวกรี ก เชื่อว่า การสานึกรู้ คุณ (Gratitude) ไม่ได้ เป็ นเพียงคุณธรรมที่ ยิ่งใหญ่ ที่ สุด
เท่านัน้ แต่เป็ นจุดกาเนิดของความดีงามทังปวง
้
พระพุทธองค์ได้ ตรัสไว้ วา่ การสานึกรู้คณ
ุ ตระหนัก
ในบุญคุณ เป็ นลักษณะของคนดี ในความเป็ นจริ งแล้ วการสานึกรู้ คณ
ุ (Gratitude) เป็ นลักษณะ
ทางบวก และเป็ นลักษณะร่ วมของมนุษย์ที่อยู่เหนือประวัติศาสตร์ หรื อวัฒนธรรม แสดงให้ เห็นว่า
ธรรมชาติและหน้ าที่ของการสานึกรู้ คณ
ุ (Gratitude) นันแสดงออกทั
้
งในระดั
้
บบุคคล และสังคมที่
ช่วยทาให้ เข้ าใจทังในความเหมื
้
อนของวัฒธรรม และความแตกต่างในอารมณ์ ประสบการณ์ การ
แสดงการสานึกรู้ คณ
ุ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาจิตวิทยาเพื่อระบุวิธีการในความเข้ มแข็งของ
มนุษย์
ในบริ บทของจิตวิทยา การศึกษาอย่างเป็ นระบบในเรื่ องของการสานึกรู้ คณ
ุ (Gratitude)
มีการเริ่ มต้ นศึกษาอย่างจริ งจังในช่วงหลังปี ค.ศ. 2000 ในบริ บทของการเป็ นหนึ่งในคุณลักษณะ
ของการศึก ษาจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก (Wood,& Tarrier. 2010) จากการศึก ษาวิ จัย ของ แกลลอป
(Gallup. 1998 cited in Wood; Froh; & Geraghty. 2010; Froh; et al. 2009: 408–422) พบว่ า
มากกว่า 90 % ของวัยรุ่ นและผู้ใหญ่ ชาวอเมริ กัน แสดงให้ เห็นว่า การแสดงออก หรื อพูดถึงการ
สานึกรู้คณ
ุ ทาให้ พวกเขารู้สึกมีความสุขอย่างมาก หรื อค่อนข้ างจะมีความสุข จึงทาให้ การสานึก
รู้คณ
ุ ได้ รับความสนใจและมีการศึก ษาวิจยั มากขึ ้น ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าคุณลักษณะของ
การสานึกรู้คณ
ุ (Gratitude) สามารถทานายสุขภาวะ(well-being) ได้ อย่างมีความเฉพาะเจาะจง
ระบุสาเหตุได้ และน่าเชื่อถือ (A. M. Wood et al., 2010)
2.3 องค์ประกอบและบทบาทของการสานึกรู้ คุณ
ฟิ ตส์เจอราร์ ด (Fitzgeralid, 1998) ระบุองค์ประกอบของการสานึกรู้คณ
ุ (Gratitude) ไว้
3 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ความรู้สกึ อบอุน่ ต่อบุคคลบางคน เหตุการณ์บางอย่าง หรื อวัตถุสิ่งของบางสิ่ง
2. ความปรารถนาดีตอ่ บุคคล หรื อ สิ่งของ
3. แนวโน้ มที่จะแสดงออกหรื อกระทาสิ่งต่างๆที่มาจากความรู้ สึกรู้ คณ
ุ และมีความ
ปรารถนาดี
ลาซารุ ส (Lazarus, 1994) เสนอว่า การสานึกรู้ คุณ (Gratitude) นัน้ จัดอยู่ในกลุ่มของ
ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นจากการเข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่น (Empathic emotion)
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แมคคอลลอจ์ และคณะ (McCullough; et al. 2001 cited in Wood; Froh; & Geraghty.
2010) เสนอว่า การสานึกรู้คณ
ุ (Gratitude) ทาหน้ าที่ในเชิงคุณธรรม 3 บทบาท ดังนี ้
1. ตัวชี ้วัดความมีคณ
ุ ธรรม (A moral barometer) สาหรับผู้รับ โดยเป็ นอาการ หรื อ
สัญญาณสาหรับบุคคลในการให้ คณ
ุ ค่าของความสัมพันธ์แก่ผ้ ใู ห้ และสิ่งที่ผ้ ใู ห้ เสียสละ
2.ตัวเสริ มแรงความมีคณ
ุ ธรรม (A moral reinforce) โดยการเพิ่มความน่าจะเป็ นที่ผ้ ู
ที่เคยให้ จะแสดงความเสียสละ หรื อให้ อีกในอนาคต
3.ตัวกระตุ้นความมีคุณธรรม (A moral motive) โดยกระตุ้นให้ ผ้ ูรับ ตอบแทนผู้ให้
ตอบสนองทางสังคม การให้ บคุ คลอื่นๆ
อย่างไรก็ ตาม แมคคอลลอจ์ และคนอื่ นๆ (McCullough; et al. 2001 cited in Wood;
Froh; & Geraghty. 2010) ได้ ศึกษาเพื่อหาหลักฐานในการยืนยันบทบาทการทาหน้ าที่ ของการ
สานึกรู้คณ
ุ ในแต่ละบทบาทพบว่า มีหลักฐานที่สนับสนุนสมมติฐานที่วา่ การสานึกรู้คณ
ุ มีบทบาท
ในเชิง ตัวชี ้วัดความมีคณ
ุ ธรรม (A moral barometer) และตัวเสริ มแรงความมีคณ
ุ ธรรม (A moral
reinforce) แต่ยงั ขาดงานวิจัยที่สนับสนุนว่า การสานึกรู้ คณ
ุ (Gratitude) มีความตรงกับบทบาท
ของ ตัวกระตุ้นความมีคณ
ุ ธรรม (A moral motive)
วูด (A. M. Wood et al., 2010) ได้ นาเสนอว่าการส านึกรู้ คุณ ในแต่ละบุคคล มีความ
แตกต่างกันจาก 8 องค์ประกอบ คือ 1. ประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละคน ในการสานึกรู้ คณ
ุ
2. การรู้ คุณในสิ่งที่ผ้ อู ื่นกระทาให้ 3. จุดสนใจ (focus) ที่แตกต่างกันของแต่ละคน 4. ความรู้ สึก
ตะลึงใจเมื่อได้ พบกับสิ่งสวยงาม 5. การสนใจในมุมบวกของขณะปั จจุบนั 6. ความตระหนักเข้ าใจ
ว่าชีวิตนี ้สันนั
้ ก 7. พฤติกรรมในการแสดงออกซึ่งความรู้สึกขอบคุณ 8. การมองเปรี ยบเทียบในเชิง
บวกกับสังคมรอบข้ าง
แมคคอลลอจ์ (McCullough et al., 2002) กล่าวว่า การส านึกรู้ คุณ ถูกจัดไว้ ในกรอบ
ความคิดว่าเป็ นลักษณะนิสยั ทางอารมณ์ หรื ออารมณ์ความรู้สกึ และแสดงออกโดยการกระทา ซึ่ง
แมคคอลลอจ์ได้ ทาการศึกษาการสานึกรู้ คุณและได้ แยกองค์ประกอบของการสานึกรู้ คุณไว้ 3
องค์ประกอบ ดังนี ้
1. รู้ สึกขอบคุณ (Thankful) หมายถึง การรับรู้ และรู้ สึกถึงคุณงามความดีของบุคคล
หรื อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ ทาให้ เ กิ ดความประทับ ใจ และทาให้ มี จิ ตใจส านึกรู้ คุณ ต่อบุค คลหรื อ
เหตุการณ์นนั ้
2. ความปลื ม้ ปิ ติ (Gratefulness) หมายถึ ง การที่ บุค คลตื น้ ตัน ใจต่อ บุค คลหรื อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในชีวิต และกล้ าแสดงออกต่อบุคคลหรื อเหตุการณ์ที่ตนเองรู้สกึ สานึกรู้คณ
ุ
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3. ความซาบซึ ง้ ใจ (appreciativeness) หมายถึ ง พึ ง พอใจในสิ่ ง ที่ ต นได้ รั บ และ
แสดงออกถึงการสานึกรู้คณ
ุ ต่อบุคคลหรื อเหตุการณ์ โดยแสดงพฤติกรรมออกมาในทางที่ดี
จากที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า การสานึกรู้ คุณ (gratitude) หมายถึง การขอบคุณ
ยินดี ต่อสิ่งต่างๆที่บคุ คลสัมผัสถึงสิ่งที่ตนได้ ให้ และได้ รับทังจากบุ
้
คคล สถานการณ์หรื อเหตุการณ์
ต่างๆที่เกิดขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องทางบวกหรื อทางลบ เป็ นความรู้ สึกซาบซึ ้งใจ ตระหนักถึงความ
เชื่อมโยงกับบุคคลหรื อเหตุการณ์ ที่ร้ ูสกึ ขอบคุณและมีความต้ องการแสดงออกโดยตอบแทนในเชิง
บวก งานวิจยั นี ้ใช้ แนวคิดองค์ประกอบของ แมคคอลลอจ์ (McCullough et al., 2002) เพราะว่า
แมคคอลลอจ์ ให้ ความสาคัญกับความรู้สึกและพฤติกรรม และผู้วิจยั เห็นว่าการสานึกรู้คณ
ุ ต้ องให้
ความสาคัญทังความรู
้
้ สึกและพฤติกรรม จะเป็ นทางพฤติกรรมหรื อความรู้สกึ ทางเดียวไม่ได้ เพราะ
บุคคลต้ องพัฒนาทังสองด้
้
านพร้ อมๆกัน
2.4 ระดับของการสานึกรู้คณ
ุ
คนที่ มี แนวทางชี วิ ตไปในทางที่ สัง เกตเห็นมุม บวกในชี วิต จะได้ ประสบการณ์ ข อง 8
องค์ประกอบของการสานึกรู้ คณ
ุ คุณตามแนวทางของ วูด ข้ างต้ นได้ บ่อยครัง้ โดยมีความเข้ มข้ น
ของความรู้ สึกที่มาก และสามารถกระตุ้นความรู้ สึกจากหลากหลายเหตุการณ์ (McCullough et
al., 2002)
ได้ มีผ้ ศู กึ ษาถึงลักษณะของคนที่มีลกั ษณะของการสานึกรู้ คณ
ุ (trait gratitude) นัน่ คือมี
อุปนิสยั โดยดังเดิ
้ มมีความรู้สึกถึงบุญคุณได้ โดยง่าย และลักษณะของคนในขณะมีความรู้ สึกการ
สานึกรู้ คณ
ุ (state gratitude) ที่เกิดขึ ้นต่อสิ่งที่ เกิดผลกับตัวเอง และได้ พฒ
ั นาแบบวัดการสานึก
รู้คณ
ุ ที่แตกต่างกัน คือแบบทดสอบ GQ-6 เป็ นแบบวัดที่ใช้ วดั ระดับของพื ้นนิสยั ที่มีการสานึกรู้ คณ
ุ
(trait gratitude) (Watkins, 2004) และแบบทดสอบ Gratitude Adjectives Checklist (GAC) ใช้
วั ด ระดั บ ในขณะมี ก ารส านึ ก รู้ คุ ณ ( state gratitude) ที่ เ กิ ด ขึ น้ ต่ อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ผลกั บ ตั ว เอง
(McCullough; et al. 2002)
2.5 ประโยชน์ของการสานึกรู้คณ
ุ
การสานึกรู้คณ
ุ ซึ่งเป็ นความรู้สึกทางบวกนับเป็ น คุณธรรมที่มีความสาคัญมากเพราะมี
ความเชื่อมโยงกับคุณค่าด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นความรู้ สึกของความเอือ้ อาทรสังคม เป็ น
อารมณ์ของความรู้สกึ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึง่ เป็ นความรู้สกึ ที่ตรงข้ ามกับความรู้สกึ ผิด ความละอาย
ความโกรธ ความเกลี ยดชัง เป็ นความรู้ สึกที่ ส่ง ผลต่อ พฤติกรรมของการสร้ างความสุข ความ
ตระหนักในความรู้สกึ ของผู้อื่น เป็ นความไวในการรับรู้ ความเห็นที่คล้ อยตามในเชิงบวกในระดับสูง
(Lazarus; & Lazarus. 1994; McCullough; Emmons; & Tsang. 2002) และบุ ค คลผู้ ที่ มี การ
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สานึกรู้คณ
ุ สูงจะมี ความรู้สึกที่ดีต่อโลกและชีวิต มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีความศรัทธา ในการนับถือ
ศาสนามีความเอื ้ออาทรสังคม รับรู้เรื่ องราวที่เข้ ามาในชีวิตในทางบวกมากกว่า มีความสุข มีความ
มีชีวิตชีวา มีความเห็นอกเห็นใจ มีการให้ อภัย มีการให้ ความช่วยเหลือ มีการสนับสนุนผู้อื่น มีการ
มองโลกในแง่ดี มีความหวังในชีวิต และมีความพึงพอใจในชีวิตสูงซึง่ ตรงข้ ามกับผู้ที่ไม่มีการสานึก
รู้ คณ
ุ ไม่มีความกตัญญู ซึ่งมีการรับรู้ ในทางลบมากกว่า เช่น มีความวิตกกังวล สูง มีความหดหู่
ซึมเศร้ ามาก มีความอิจฉาริ ษยามาก มีความ หลงในวัตถุนิยมมาก เป็ นต้ น (Koole et al. 2001;
McCullough, Emmons, & Tsang. 2002)
2.6 ตัวชี ้วัดการสานึกรู้คณ
ุ
แปลมาจาก The Gratitude Questionnaire-Six Item Form (GQ-6) สร้ างและพัฒ นา
โดย Michael E. McCullough, Robert A. Emmons และ Jo-Ann Tsang ในปี 2003 ซึ่งเป็ นแบบ
วัดพื ้นนิสยั การสานึกรู้ คณ
ุ ของบุคคล (trait gratitude)ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 6 ข้ อ เพื่อ
ประเมินการสานึกรู้ คุณ ในองค์ประกอบ ความเข้ มข้ นของการสานึกรู้ คุณ ความถี่ บ่อยของการ
สานึกรู้คณ
ุ ระยะเวลาหรื อความยาวนานของการสานึกรู้คณ
ุ และจานวนคนหรื อสิ่งที่ร้ ูสึ กขอบคุณ
มาตรวัดการสานึกรู้คณ
ุ นี ้มีความน่าเชื่อถือในการใช้ ประเมิน เนื่องจากมีความสอดคล้ องภายในสูง
(Coefficient alpha =0.82) หลักฐานจากการใช้ แบบวัดนี ้ในการวิจยั ในประชากรชาวจีนใน ฮ่องกง
อ้ างจากงานวิจยั ของ Chan (2010) พบว่ามาตรวัดนี ้มีความเที่ยงและความตรงสูง โดยมีความตรง
ลู่เข้ า ความตรงเชิงจาแนกกับคุณลักษณะนิสยั ที่เกี่ยวข้ อง และมีความสัมพันธ์กบั สุขภาวะ (wellbeing)
ในการทามาตรวัด ให้ ผ้ รู ับการทดลองพิจารณาตอบข้ อคาถามจานวน 6 ข้ อ ว่าสอดคล้ อง
กับชีวิตของตนในปัจจุบนั มากน้ อยเพียงใด โดยให้ คะแนนตามลาดับความรู้สึกจาก 1 ไม่ตรงกับตัว
ผู้รับการทดลองอย่างยิ่งไปจนถึง 5 ตรงกับตัวผู้รับการทดลองอย่างยิ่ง ในการรวมแปรผลจะดูจาก
การรวมคะแนน จากข้ อคาถามทัง้ 6 ข้ อ (มีการกลับคะแนน 2 ข้ อ) ถ้ าผู้รับการทดลองได้ คะแนนสูง
แสดงถึงการมีการสานึกรู้คณ
ุ สูง
1. ด้ านความตรง (Validity)
ผู้วิจยั ได้ ทาการวัดคุณภาพของความตรงของเครื่ องมือ จากการตรวจสอบการแปล
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รายนามดังปรากฏในภาคผนวก ก ได้ ทาการตรวจสอบและ ให้
คาแนะนาในการปรั บและแก้ ไ ขให้ เกิ ดความเหมาะสมของการใช้ คาศัพ ท์ และการแปลเพื่ อให้
เครื่ องมือมีความตรง ตามต้ นฉบับมากที่สดุ
2. ด้ านความเที่ยง (Reliability)
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ผู้วิจยั ได้ ทาการนาแบบทดสอบที่ผ่านการแปล และปรับปรุงภาษามาทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อหาค่ามาหาค่าความเที่ยง (Reliability) และค่า Corrected Item-Total Correlation
(CITC) โดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จรู ป SPSS ได้ ผลดังนี ้ แบบวัดมี ข้อกระทงทัง้ สิน้ 6 ข้ อ มีค่าความ
เชื่อมัน่ ค่าสถิติ Alpha ของ Cronbach
2.7 ทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาสานึกรู้คณ
ุ
วัตกิ นส์ (Watkins, 2014) ได้ วางหลักทฤษฎี ของการส านึกรู้ คุ ณ ในลักษณะของการ
ทางาน (function) ของ gratitude ในขณะที่ผ้ ูอื่นอาจจะศึกษาหลักทฤษฎี ในเชิงธรรมชาติข อง
ส านึ ก รู้ คุณ เช่ น ทฤษฎี อ ารมณ์ ข อง gratitude moral emotion theory of (McCullough et al,
2001) หรื อ สาเหตุข องการส านึก รู้ คุณ เช่ น ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ส านึก รู้ คุณ ของสัง คม และการ
เปลี่ยนแปลงของการสานึกรู้คณ
ุ เช่น ทฤษฎีสร้ างและขยายอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก “broadenand-build theory” ของ เฟรดริ คสัน หรื อทฤษฎี ค้ นหา ย ้าเตือน และผูกติด ของการสานึกรู้คณ
ุ ใน
เชิงสังคม
วัตกินส์ ได้ อธิ บายถึงทฤษฎี ในหนังสือของเขา ในเชิงของหน้ าที่การทางาน (function)
ของการสานึกรู้ คุณ ว่ามีส่วนในการขยาย well-being ของบุคคล เพราะในเชิงจิตวิทยาแล้ วการ
ส านึ ก รู้ คุณ ท าหน้ าที่ ข ยายสิ่ ง ดี ๆ ในชี วิ ต เปรี ย บได้ ดั่ง เครื่ อ งขยายเสี ย ง ท าหน้ าที่ ข ยาย
สัญญาณเสียงที่เข้ าสู่ไมโครโฟน ซึ่ง การสานึกรู้ คณ
ุ จะขยายความรู้ สึกดี ๆ ที่เข้ ามา หรื อเหมือน
แว่นขยายที่ขยายตัวอักษรที่มนั ส่องอยู่ การสานึกรู้คณ
ุ ก็จะขยายสิ่งดี ๆ ที่เรากาลังให้ ความสนใจ
ในกรณีของเครื่ องขยายเสียงที่ทาหน้ าที่ขยายความแรงของเสียง ในกรณีของการสานึกรู้ คณ
ุ จะ
เป็ นการขยายความแรงของสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตของบุคคล ซึ่งหน้ าที่ของการสานึกรู้คณ
ุ ที่ทาให้
ชีวิตของบุคคลมีชีวิตที่ดีได้ เพราะการสานึกรู้คณ
ุ จะชี ้ชัดได้ วา่ สาหรับแต่ละบุคคลใคร และอะไร ถือ
เป็ นสิ่ ง ที่ ดีข องแต่ล ะบุค คลนัน้ ดัง นัน้ เมื่ อบุค คลได้ ผ่านประสบการณ์ การส านึกรู้ คุณ ในทาง
จิ ตวิทยา จะจัดระเบียบในจิ ตใจให้ เรี ยนรู้ (cognitive) และพฤติกรรม (behavior) ในการบ่ง ชี ้
สิ่ ง ของ และบุ ค คล ที่ เ ป็ นที่ ส าคัญ ของสุ ข ภาวะของตน ( well-being) เมื่ อ บุ ค คลได้ รั บ รู้ ถึ ง
องค์ประกอบเหล่านันที
้ ่ทาให้ ชีวิตมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี (living well) เขาก็จะมีแรงใจในการติดตามคน
และของเหล่านัน้ จึงทาให้ มีสุขสภาวะเพิ่มมากขึ ้น นอกจากนันการส
้
านึกรู้ คณ
ุ ไม่เพียงแต่ข ยาย
ความรู้สึกดีตอ่ ของนอกกาย ที่ส่งผลถึงสุขภาวะ (well-being) ที่ดี มันยังขยายความดีในจิตใจของ
คน เมื่อบุคคลมีความรู้ สึกปลืม้ ปิ ติก็น่าที่จะกระทาความดีต่อผู้อื่นด้ วย เช่น มีความสัมพันธ์ กับ
สังคมดีขึ ้น ดังนัน้ วัตกินส์จึงใช้ ลกั ษณะของทฤษฎีการขยาย (amplification theory) เพื่อจาแนก
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การค้ นพบในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการสานึกรู้ คณ
ุ และพยายามที่จะค้ นหาสมมติฐานที่ทาให้
สามารถแยกแยะการสานึกรู้คณ
ุ ได้
ในการพัฒนาการสานึกรู้คณ
ุ มีนกั จิตวิทยาให้ ความสนใจและได้ ศกึ ษาการสานึกรู้คณ
ุ ใน
วัย รุ่ น ไว้ คื อ โฟร์ เซฟิ คและ เอมมอนส์ (J. Froh, J. et al., 2008) ได้ ศึ ก ษากั บ นัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษา 11 ห้ องเรี ยน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มการสานึกรู้คณ
ุ ให้ นกั เรี ย นเขียน
5 สิ่งดี ๆ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มทะเลาะเบาะแว้ ง ให้ นกั เรี ยนเขียน 5 สิ่งที่ทะเลาะ
เบาะแว้ ง ขุ่นข้ องหมองใจ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ กลุ่ม ที่ 3 คือ ควบคุม ไม่มี การทากิ จกรรม ผล
ปรากฏว่า กลุ่มการสานึกรู้ คณ
ุ มีความรู้สึกที่ไม่ดีลดน้ อยลง มีปัญหาทางด้ านสุขภาพกายลดน้ อง
ลง และนักเรี ยนมีการสานึกรู้คณ
ุ เพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้นักเรี ยนยังมีความรู้สกึ ขอบคุณสาหรับการ
ได้ รับความช่วยเหลือจากสิ่งรอบข้ าง ซึง่ การมรความรู้สึกขอบคุณจะช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงสิ่งที่ตนเอง
ได้ รั บ จากสิ่ ง รอบข้ า งในชี วิ ต ได้ ดี ยิ่ ง ขึน้ ทัง้ นี น้ ัก เรี ย นที่ มี ก ารส านึก รู้ คุณ จะช่ว ยให้ นัก เรี ย นมี
ความสาเร็จในเชิงวิชาการและสังคมเพิ่มขึ ้นซึง่ จะช่วยให้ นกั เรี ยนไปโรงเรี ยนอย่างมีความสุข
การสานึกรู้ คณ
ุ เป็ นสิ่งที่ทาให้ ผ้ คู นในสังคมเชื่อมโยงกัน และเป็ นสิ่งที่ทาให้ สงั คมน่าอยู่
อาศัยและพัฒนาต่อไปได้ การสานึกรู้คณ
ุ เป็ นความทรงจาทางจิตใจของมนุษย์ ซึ่งสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ กับสังคมของโรงเรี ยนได้ นักจิตวิทยาประจาโรงเรี ยนและผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถช่วยให้
นักเรี ยนมองเห็นถึงสิ่งที่นกั เรี ยนได้ รับหรื อทรัพยากรที่มีคนให้ ได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น เหตุการณ์ที่สามารถ
พบเห็นได้ ในชีวิตประจาวัน ซึ่งสิ่งเหล่านี ้นักจิตวิทยา, คุณครู , ผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถช่วยนักเรี ยนได้
เช่น การที่มีคนหรื อองค์กรให้ เงินสนับสนุนกิจกรรมนักเรี ยน, แม่บ้านที่ทางานในโรงเรี ยน, กลุ่ม
อาสาสมัครในชุมชน เป็ นต้ น ซึ่งถ้ าสามารถทาให้ นักเรี ยนรั บรู้ ถึงสิ่งเหล่านีไ้ ด้ จะทาให้ นักเรี ยน
สามารถมาโรงเรี ยนโดยไม่ต้องถูกผู้ปกครองบังคับ และใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนอย่างมีคณ
ุ ค่า และจะ
นาไปสู่การแสดงออกของการส านึกรู้ คุณ ดัง นัน้ การสอนให้ นักเรี ยนเขี ยน 5 สิ่ง ที่ ดี (counting
blessings) และให้ นกั เรี ยนได้ รับรู้ในสิ่งที่ตนเองได้ รับจะเป็ นการพัฒนาการสานึกรู้คณ
ุ และนาไปสู่
สัมพันธภาพที่เข้ มแข็งในโรงเรี ยนและชุมชนได้ ดียิ่งขึ ้น
สัมพันธภาพเป็ นสิ่งที่สาคัญสาหรับการเข้ าสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มให้ คนอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข และถ้ าหากสามารถประยุกต์การสานึกรู้ คุณให้ เข้ ากับนักเรี ยนได้ ก็จะสามารถ
เผชิญสิ่งแวดล้ อมและสังคมได้ จะเห็นได้ ว่าการสานึกรู้ คุณจาเป็ นต้ องอาศัย 3 องค์ประกอบที่
แมคคอลลอจ์ ได้ กล่าวไว้ ได้ แก่
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1. รู้ สึกขอบคุณ (Thankful) หมายถึง การรับรู้ และรู้ สึกถึงคุณงามความดีของบุคคล
หรื อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ ทาให้ เ กิ ดความประทับ ใจ และทาให้ มี จิ ตใจส านึกรู้ คุณ ต่อบุค คลหรื อ
เหตุการณ์นนั ้
2. ความปลื ้มปิ ติ (Gratefulness) หมายถึง การที่บคุ คลมีจิตใจซาบซึ ้งต่อบุคคลหรื อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในชีวิต และกล้ าแสดงออกต่อบุคคลหรื อเหตุการณ์ที่ตนเองรู้สกึ สานึกรู้ คุณ
3. ความซาบซึ ง้ ใจ (appreciativeness) หมายถึ ง พึ ง พอใจในสิ่ ง ที่ ต นได้ รั บ และ
แสดงออกถึงการสานึกรู้คณ
ุ ต่อบุคคลหรื อเหตุการณ์ โดยแสดงพฤติกรรมออกมาในทางที่ดี
2.7.1 การรู้คณ
ุ สิ่ งดี ทีเ่ กิ ดขึ้นกับชี วิต )Grateful Recounting)
ในการฝึ กฝน (exercise) การรู้ซึ ้งสิ่งดีที่เกิดขึ ้นกับชีวิต “grateful recounting” คือการ
ทารายการสิ่งดี ๆ หรื อสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเอง(gratitude lists) ที่ได้ เกิดขึน้ แล้ วเราเกิ ดการ
สานึกรู้คณ
ุ อยากชอบคุณ ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลหรื ออะไรก็ตามแต่ที่ได้ มอบสิ่งดี ๆ เหล่านันมาให้
้
ใน
งานวิจยั โดยทัว่ ไป เรี ยกว่า การนับสิ่งดีที่เกิดขึ ้นในชีวิต “counting blessings”เป็ นแนวการฝึ กฝนที่
พัฒนาโดย เอมมอนส์และแมคคอลลอจ์ (Emmons & McCullough, 2003) ที่มีข้อความชัดเจน
บอกกับผู้รับการฝึ กด้ วยวิธีนี ้ ว่า
มีหลายสิ่งในชีวิตของเรา ทังเรื
้ ่ องเล็กและเรื่ องใหญ่ ที่เราอาจรู้สึกปลื ้มปิ ติ ให้ คณ
ุ คิด
ย้ อนไปตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา และเขียนลงในบรรทัดข้ างล่าง ในเรื่ องที่ได้ เกิดขึ ้นในชีวิต ที่ทา
ให้ คณ
ุ รู้สกึ ซาบซึ ้งหรื อขอบคุณที่มนั ได้ เกิดขึ ้น ไม่เกินห้ าเรื่ อง
There are many things in our lives, both large and small, that we might be
grateful about. Think back over the past week and write down on the lines below up to five
things in your life that you are grateful or thankful for.
แบบฝึ กง่าย ๆ นี ้ได้ แสดงให้ เห็นในงานวิจยั ว่าได้ เพิ่มการสานึกรู้คณ
ุ ของกลุม่ ตัวอย่าง
อย่างหลากหลาย ซึง่ มีประเด็นสาคัญต่อการพิจารณาดังนี ้
1. การเตือนให้ คนได้ นึกถึงการสานึกรู้ คุณ ในเรื่ องที่ เล็ก และ ใหญ่ เป็ นเรื่ องที่
สาคัญ คนที่มีจิตใจสานึกในการสานึกรู้คณ
ุ จะสังเกตเห็น และพึงพอใจกับทัง้ เรื่ องที่เกิดขึ ้นได้ ง่าย
และเรื่ องที่เป็ นเรื่ อใหญ่ ของชี วิต (Doty; Sparrow; Boetcher; & Watkins. 2014) เรื่ องเล็ก ๆ ใน
ชีวิตสามารถเกิดขึ ้นได้ ง่าย และบ่อยกว่า เรื่ องที่ใหญ่ เปรี ยบเทียบได้ กบั คนขี ้หงุดหงิด ก็สามารถจะ
หงุดหงิดใจได้ กบั ทุกเรื่ องแม้ กระทัง่ แดดออก ฝนตก เป็ นต้ น ซึง่ สดคล้ องกับงานวิจยั ที่บอกว่า ความ
เข้ มข้ นของการสานึกรู้คณ
ุ นันมี
้ ความสาคัญกว่าจานวนประสบการณ์ของการสานึกรู้คณ
ุ (Diener,
1999) จึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่ควรเน้ นย ้าให้ สงั เกตเรื่ องเล็ก ๆ ที่ทาให้ เกิดการสานึกรู้คณ
ุ
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2. จานวนที่ให้ นบั สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ ้นไม่เกิน 5 เรื่ อง เป็ นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะ
เป็ นการบ่งชัดว่า ไม่ได้ ต้องการให้ เขียนออกมาครบทัง้ 5 เรื่ อง ซึ่งการกาหนดจานวนขันต
้ ่าไว้ ว่า
ต้ องการเท่าใด อาจทาให้ ผ้ ถู กู ฝึ ก ฝื นเขียนในสิ่งที่อาจไม่ได้ สานึกรู้คณ
ุ จริ งๆ เพียงแต่ว่าจดให้ ครบ
ๆ ตามที่ ถูกสั่ง มา การฝึ กพัฒ นาการส านึก รู้ คุณ ไม่ไ ด้ เน้ นที่ จ านวนสิ่ง ดี ๆ ที่ เกิ ดขึน้ แต่เน้ นที่
คุณภาพของอารมณ์ ที่เกิดขึน้ (Lyubomirsky, Sheldon, 2000) ซึ่งเซลิกแมนก็ใช้ การบันทึกสิ่งดี
จ านวน 3 เรื่ องทุ ก วั น “3-blessings” (Martin Seligman & al, 2005) การหาจ านวนเรื่ องที่
เหมาะสมแก่การบันทึก จึงเป็ นสิ่งที่ผ้ ดู าเนินการกลุ่ม ต้ องสังเกตสมาชิกกลุ่ม ในการย้ อนระลึกเอา
เรื่ องที่เหมาะสม ทังเล็
้ กและใหญ่ แต่มีคณ
ุ ภาพแก่การสานึกรู้คณ
ุ
3. ช่วงเวลาใดของวันที่เหมาะสมแก่การบันทึก เป็ นประเด็นที่มีการพิจารณากัน
ในงานวิจยั ด้ วย ในความเห็นของผู้วิจยั เนื่องจากประโยชน์ประการหนึ่ง ของการพัฒนาการสานึก
รู้ คณ
ุ เพื่อประโยชน์ทางสุขภาวะ ที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพคือการช่วยทาให้ นอนหลับสบาย (A.
M. e. a. Wood, 2008) จึงเห็นควรใช้ เวลาในตอนก่อนนอน เพื่อผ่อนคลายและนึกย้ อนไปถึงเรื่ องดี
ๆ ที่ได้ เกิดขึ ้นก่อนจะหลับไปอย่างเป็ นสุข น่าจะได้ ผลกว่าการรี บ ๆ เขียนก่อนจะถึงเวลาส่งให้ กับ
ผู้ดาเนินการกลุม่
4. ความห่างของช่วงเวลาที่ บันทึกแต่ละครั ง้ ไม่ว่าจะเป็ น บันทึก 3 สิ่ง ทุกวัน
(Martin Seligman & al, 2005) บัน ทึ ก 3 สิ่ ง ทุก สองวัน บัน ทึ ก 5 สิ่ ง ทุก สัป ดาห์ (Emmons &
McCullough, 2003) จากการศึกษางานวิจยั เหล่านี ้ พบว่าการบันทึกทุกวัน หรื อทุก 2 วัน เป็ นการ
ฝึ กฝนที่ดีในระยะเริ่ มแรก เนื่องจากเป็ นการฝึ กให้ คนเราหัดที่จะสังเกตสิ่งเล็กน้ อยที่เกิดขึ ้นรอบ ๆ
ตัวว่าเป็ นสิ่ ง ดี เป็ นส่วนหนึ่ง ของการช่ว ยลดอารมณ์ ซึม เศร้ า หดหู่ และมองเห็นแง่ ดี ของชี วิ ต
ในขณะที่การบันทึกทุกสัปดาห์ จะเป็ นการกรองเอาแต่เรื่ องที่หยัง่ ลึกลงไปในอารมณ์ ความเข้ มข้ น
ของความรู้สกึ จะมีมากกว่า (Watkins. 2014)
2.7.2 การสะท้อนการสานึกรู้ คณ
ุ )Grateful Reflection)
การสะท้ อนการสานึกรู้ คณ
ุ เท่าที่มีการวิจยั กันมา มักจะเป็ นการเขียนบรรยายแสดง
ความรู้ สึกออกมา (grateful journal) หรื อการเขียนจดหมายขอบคุณ (grateful letter) แต่มีบาง
งานวิ จัย (Lyubomirsky; et al. 2005; Watkins; et al. 2014) ที่ ไ ด้ พ ยายามหาวิ ธี ท าให้ เ กิ ด การ
สานึกรู้คณ
ุ แบบทันที (state gratitude) ด้ วยการใช้ การระลึก นึกถึง เหตุการณ์หรื อสิ่งที่ทาให้ เกิด
การส านึกรู้ คุณ ซึ่ง เรื่ องนี ง้ านวิจัยที่ รองรั บวิธี การทดสอบที่ แม่น ยายัง ไม่ป รากฏชัด นัก เพราะ
อารมณ์ที่ subject ต้ องหันมากรอกแบบคาถามในขณะกาลังรู้สกึ อาจจะถูกขัดจังหวะไป แต่ในการ
ทาการพัฒนาแบบกลุ่ม ผู้ดาเนินการกลุม่ สามารถที่จะสังเกตอารมณ์ของสมาชิกกลุ่มได้ จึงเหมาะ
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แก่การพิจารณาใช้ หลักของการ ให้ ระลึก นึกถึง เหตุการณ์หรื อสิ่งที่ทาให้ เกิดการสานึกรู้ คณ
ุ เป็ น
แบบฝึ กหัดในการพัฒนาได้
2.7.3 การแสดงออกซึ่งความขอบคุณ (Grateful Expression)
การแสดงออกซึ่งการสานึกรู้คณ
ุ เป็ นกระบวนการที่ สาคัญในการสร้ างความสัมพันธ์
ที่ดีกบั คนรอบข้ างและสังคม การที่เกิดการสานึกรู้คณ
ุ โดยที่ไม่ได้ แสดงออก ไม่วา่ จะด้ วยการกล่าว
คาว่า “ขอบคุณ” อย่างจริ งใจ คงไม่สามารถทาให้ บุคคลเกิดการสานึกรู้ คณ
ุ ได้ อย่างเต็มที่ ดังนัน้
วิธีการแสดงออกซึ่งความขอบคุณจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญ ด้ วย ในสังคมไทยมีประเพณีและวัฒนธรรมที่
เกี่ ยวข้ องกับความกตัญญูกตเวทิตาอยู่มาก แต่ถ้าการแสดงออกเหล่านัน้ ไม่ได้ เกิดจากอารมณ์
ความรู้สึกจริ งภายในใจ เป็ นเพียงแต่การแสดงออกตามกรอบบรรทัดฐานของสังคมที่ต้องการให้ มี
การสานึกรู้ คุณ ตามที่ถูกสอนกันมา (gratitude that is only experienced cognitively) วัตคินส์
(Watkins, 2014) ใช้ คาว่า gnostic gratitude หรื อการสานึกรู้ คณ
ุ ตามภูมิปัญญา ลักษณะเช่นนี ้
จะไม่สง่ ผลดีการสานึกรู้คณ
ุ
การกล่าวคาว่า “ขอบคุณ” อย่างจริงใจเมื่อมีคนทาสิ่งดี ๆ ให้ เป็ นเพียงวิธีการเริ่มแรก
ในการฝึ กให้ ร้ ูจกั การแสดงออกซึ่งความขอบคุณ เป็ นการกระตุ้นตัวเองให้ สงั เกตสิ่งดี ๆ ที่เป็ นเรื่ อง
เล็ก ที่เกิดขึ ้นกับชีวิต
การเขียนจดหมาย แสดงความขอบคุณ อธิบายถึงความรู้ สึกที่มี ผลที่เป็ นประโยชน์
จากการกระทา การช่วยเหลือของผู้นนั ้ แล้ วส่งไปให้ เป็ นอีกระดับขึ ้นหนึ่งที่ต้องใช้ ความคิด ในการ
ตริ ตรอง กลัน่ คาพูดของอารมณ์ออกมา ด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของการใช้ สื่ออิเลคทรอนิคส์ เช่น
จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ อาจทาให้ ความสวยงาม ความตื ้นตันใจ ของการแสดงออกซึ่งการสานึก
รู้คณ
ุ ลดลงไป ซึง่ ยังต้ องมีการศึกษาวิจยั ในเรื่ องนี ้ต่อไป (Watkins, 2014) ผู้วิจยั มีความเห็นต่อการ
ใช้ วิธีเขียนจดหมายขอบคุณ ว่ายังควรต้ องใช้ ลายมือในการเขียนจดหมายแสดงความขอบคุณ
แต่วิธีทีการที่ยอมรับกันว่าส่งผลอย่างมากต่ออารมณ์เชิงบวกของผู้ได้ รับประโยชน์
ได้ รับความช่วยเหลือ จากผู้อื่น คือ วิธีการไปกล่าวคาขอบคุณด้ วยตนเอง “gratitude visit” (Martin
Seligman & al, 2005) โดยเซลิกแมน ให้ “เขียนจดหมายแสดงความขอบคุณ และนาไปให้ กบั ผู้ที่
เราต้ องการแสดงความขอบคุณ โดยที่ ไม่มีโอกาสได้ ขอบคุณอย่างเป็ น กิจจะลักษณะ โดยไม่บอก
ล่วงหน้ าให้ ผ้ นู นทราบว่
ั้
าจะไปทาอะไร เมื่อไปถึงให้ เปิ ดจดหมายนันอ่
้ านให้ ผ้ นู นฟั
ั ้ ง ” ขันตอนนี
้
้ ได้
ถูกนาไปใช้ อย่างหลากหลายกลุม่ (J. e. a. Froh, 2009)
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2.7.4 การคานึงถึงการผ่านเรื ่องร้าย (Grateful Reappraisal)
เรื่ องร้ าย ๆ ของชีวิตเป็ นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่เราสามารถผ่านเรื่ องเหล่านัน้
มาถึงวันนี ้ได้ อย่างไร เราควรสานึกขอบคุณใคร หรื ออะไรบางอย่างที่เราไม่ได้ แ ย่ไปกว่านี ้ ในเรื่ อง
ร้ ายจะมีมมุ ดีของมันอยู่ วัตคินส์ ได้ ให้ ขนตอนที
ั้
่ชดั เจน ในการฝึ กฝนเรื่ องนี ้ว่า (Watkin, 2004)
ในช่วงเวลา 20 นาที เราอยากให้ คณ
ุ เขียนเกี่ยวกับความทรงจาของคุณในเรื่ องที่ไม่
ค่อยดีนกั ให้ คิดถึงประสบการณ์นี ้ให้ ดี ในครัง้ แรก สิ่งที่คณ
ุ เขียนลงมาอาจจะไม่มีผลเชิงบวกต่อ
ชีวิตคุณเลย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ สิ่งเลวร้ ายได้ เกิดขึ ้น มันจะมีผลในเชิงบวกตามมา เป็ นสิ่งที่คณ
ุ
รู้สกึ ขอบคุณ ให้ มงุ่ ความสนใจไปที่
• มุมในเชิงบวก หรื อผลในเชิงบวกที่ตามมาของประสบการณ์ที่แย่นี ้
• คุณรู้สกึ ขอบคุณอะไร หรื อใคร ที่ทาให้ คณ
ุ ผ่านมันมาได้
• เหตุการณ์นนท
ั ้ าให้ คณ
ุ ได้ ประโยชน์ หรื อเรี ยนรู้อะไร
• คุณมีความเข้ มแข็งในด้ านใดเพิ่มมากขึ ้น หลังจากเหตุการณ์นนั ้
• คุณสามารถที่จะพบเจอเหตุการณ์ทานองนี ้ได้ อีก เพราะอะไร
• คุณได้ ซาบซึ ้งกับความสาคัญของคน หรื อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตคุณอย่างไรบ้ าง
ระหว่างที่เขียน ไม่ต้องกังวลในเรื่ องการเรี ยงประโยค หรื อเนื ้อความให้ ปล่อยความคิด
ให้ อยูก่ บั มุมมองทางบวกที่คณ
ุ มีตอ่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
แนวทางนี ้เป็ นตัวอย่างของ การทาให้ คนนึกถึงมุมทางด้ านบวกของสิ่งร้ ายที่เกิดขึ ้นใน
ชีวิต เป็ นการส่งเสริมความสามารถในการฟื น้ ตัวกลับ (resilience) ซึง่ เป็ นหนึง่ ในความเข้ มแข็งของ
คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็ง (character strength) ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
3. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้ องกับวัยรุ่น
3.1 ความหมายของวัยรุ่น
วัย รุ่ น (Adolescence) เป็ น ช่ว งวัย ของการเปลี่ ย นแปลงหรื อ เติ บ โตไปสู่วัย ผู้ใ หญ่ มี
นักการศึกษาหลายท่านได้ ศกึ ษาและให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
คาว่าวัยรุ่ น (Adolescence) มาจากคาในภาษาละตินว่า “Adolescere” หมายถึง
การเติบโตขึ ้น เข้ าสู่สภาวะผู้ใหญ่ (To grow to maturity) เมื่อพิจารณาจากความหมายนี ้ วัยรุ่นจึง
เป็ นเสมือนสะพานทางเชื่อมระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ เป็ นวัยหัวเลี ย้ วหัวต่อของบุคคลที่ จ ะ
เจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้ านทังร่้ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา (ปรางค์สทุ ิพย์
ทรงวุฒิศีล, 2553)
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ณรงค์เดช สกุลดารงเกี ยรติ (2558) ได้ ศึกษาเกี่ ยวกับ การพัฒนาอัตมโนทัศน์ของ
นักเรี ยนวัยรุ่นด้ วยการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม กล่าวว่า วัยรุ่นเป็ นช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงหรื อ
เติบโตเพื่อก้ าวไปสู่วยั ผู้ใหญ่ เป็ นวัยที่เกิดกระบวนเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาตนเองมากที่สุด
ทังด้
้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
3.2 การแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่น
เนื่องจากวัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นและกาลังจะเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ในอนาคต
ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะนาจิตวิทยาเชิงบวกไปศึกษากับกลุ่มวัยรุ่ นที่เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการสานึกรู้คณ
ุ
และมีความเจริ ญงอกงามทางจิตใจเพิ่มมากขึ ้น พัฒนาการของวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัย
ซึง่ ได้ มีการแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นที่แตกต่างกันตามแนวคิดและทัศนะของนักวิชาการดังนี ้
สไตร์ เบิร์ก (Steinberg, 2003) ได้ แบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นไว้ ดงั นี ้
1. วัยรุ่นตอนต้ น (Early Adolescence) อายุ 11-14 ปี
2. วัยรุ่นตอนกลาง (Middle Adolescence) อายุ 15-18 ปี
3. วัยรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) อายุ 18-21 ปี
Steinberg (2003) ได้ แบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นไว้ 3 ระยะดังนี ้
1. ระยะที่ 1 ช่วงอายุ 12-15 ปี เป็ นช่วงวัยรุ่นตอนต้ น ที่เพิ่งเริ่ มเปลี่ ยนแปลงเข้ าสู่
วัยรุ่นจึงทาให้ มีพฤติกรรมค่อนข้ างไปทางเด็ก ร่างกายจะมีการเจริ ญเติบโตทางเพศอย่างสมบูรณ์
ทังเพศหญิ
้
งและเพศชาย
2. ระยะที่ 2 ช่ ว งอายุ 16-17 ปี เป็ นระยะวั ย รุ่ น ตอนกลาง เป็ นช่ ว งที่ เ ด็ ก มี
พฤติกรรมก ้ากึ่งระหว่างความเป็ นเด็ก-ผู้ใหญ่ มีการพัฒนาการทางด้ านร่างกายและจิตใจ ลักษณะ
แบบค่อยเป็ นค่อยไปจัดเป็ นช่วงอายุของวัยรุ่นที่แท้ จริง
3. ระยะที่ 3 ช่ ว งอายุ 18-25 ปี เป็ นระยะวัย รุ่ น ตอนปลาย ในระยะนี ม้ ี ก าร
พัฒนาการของวัยรุ่นที่เริ่ มเข้ าสู่สภาวะสมบูรณ์และเริ่ มเข้ าสู่วยั ผู้ใหญ่ ทังร่
้ างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา
สุชา จันทร์ เอม (2544) กล่าวว่า วัยรุ่ นมีลาดับขันในการพั
้
ฒนาซึ่งแบ่งช่วงอายุของ
วัยรุ่นออกเป็ น 3 ระยะ
1. วัยรุ่นตอนต้ น (Early Adolescence) อายุ 13-15 ปี เป็ นวัยที่ร่างกายเริ่ มมีการ
เจริ ญเติบโตทางเพศอย่างสมบูรณ์ ทังในเด็
้
กหญิงและเด็กชายสาหรับเด็กหญิงนันแสดงให้
้
เห็นถึง
ความเจริ ญ เติบโตของร่ า งกายเต็ม ที่ ก็ คื อ การมี ประจ าเดื อนครั ง้ แรก และสัดส่วนต่า ง ๆ เริ่ ม
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เปลี่ยนแปลงไป ส่วนเด็กชายนันไม่
้ มีลกั ษณะบ่งชัดเช่นเด็กหญิง แต่สามารถสังเกตได้ จากการหลัง่
น ้าอสุจิในครัง้ แรก การมีขนตามอวัยวะเพศน ้าเสียงที่พดู เปลี่ยนแปลงไป
2. วั ย รุ่ น ตอนกลาง (Middle Adolescence) อายุ 15-18 ปี เป็ นวั ย ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทังในด้
้ านร่างกาย จิตใจ และความรู้สกึ นึกคิดการเจริญเติบโตในระยะนี ้มักมีลกั ษณะ
ค่ อ ยเป็ น ค่อ ยไป ในร่ า งกายมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมาก ในด้ า นจิ ต ใจเป็ น ผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จึงทาให้ แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันทังทางด้
้
านร่างกายและจิตใจ
3. วัยรุ่ นตอนปลาย (Late Adolescence) อายุ 18-21 ปี ในระยะนี พ้ ัฒ นาการ
ของวัยรุ่นเริ่ มเข้ าสู่วฒ
ุ ิสภาวะอย่างสมบูรณ์ และมีพฒ
ั นาการทางด้ านจิตใจมากกว่าด้ านร่ างกาย
เป็ นวัยที่พฒ
ั นาการเข้ าสูว่ ฒ
ุ ิภาวะอย่างสมบูรณ์และเริ่มเข้ าสูว่ ยั ผู้ใหญ่
จากที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นสามารถสรุ ปได้ ว่า การแบ่งช่วงของวัยรุ่ น แบ่งได้ 3 ระยะ คือ
วัยรุ่ นตอนต้ น วัยรุ่ นตอนกลาง และวัยรุ่ นตอนปลาย ซึ่ ง มี การเปลี่ ยนแปลงในทุกด้ า นทัง้ ด้ า น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม ความรู้สึกนึกคิด และสติปัญญา ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของช่วงวัย
ในงานวิจยั นี ้ใช้ การแบ่งอายุของวัยรุ่นตาม สุชา จันทร์ เอม (2544) ผู้วิจยั ได้ เลือกวัยรุ่ นตอนกลาง
(Middle Adolescence) อายุ 15-18 ปี มาเข้ าร่วมกลุ่มพัฒนาตน เนื่องจากช่วงนี ้เป็ นช่วงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทังในด้
้ านร่างกาย จิตใจ และความรู้สกึ นึกคิดการเจริญเติบโตในระยะนี ้มักมีลกั ษณะ
ค่อ ยเป็ น ค่อ ยไป ในร่ า งกายมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมาก ในด้ า นจิ ต ใจเป็ น ผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จึงทาให้ แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันทังทางด้
้
านร่างกายและจิตใจ
3.3 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการส่งเสริมการสานึกรู้คณ
ุ ของวัยรุ่น
การสานึกรู้คณ
ุ เปรี ยบเสมือนการเข้ าใจความรู้สึกผู้อื่นมีการพัฒนามาตังแต่
้ เด็กในขวบปี
แรกแต่จะขยายขอบเขตมากขึ ้นในช่วงวัยรุ่น มาร์ ตนิ ฮอฟแมน (Martin Hoffman,1984 อ้ างในอุสา
สุทธิสาคร.2544:26) พบว่าในขวบปี แรกเมื่อเด็กๆ ได้ ยินเด็กอื่น ร้ องไห้ ก็จะร้ องไห้ ตาม เพราะตอน
นันเด็
้ กยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่ องของตัวเองกับสิ่งรอบตัวได้ ก็เลยร้ องไห้ ตาม เสมือนว่า
ความทุกข์และความเจ็บปวดของเด็กอื่นเป็ นของตัวเองด้ วย แต่เมื่อโตขึน้ จะเริ่ มแยกแยะความ
เสียใจของตนเองกับเด็กอื่นได้ และตามสัญชาตญาณเด็กจะพยายามปลอบใจเด็กคนอื่น และเมื่อ
ย่างเข้ าสู่วยั รุ่น อายุราว 10-12 ปี เด็กจะเริ่ มเผื่อแผ่ความเห็นใจจากผู้คนใกล้ ชิดไปสู่กลุ่มคนที่ไม่
รู้จกั มากขึ ้น สามารถพัฒนาการเอาใจเขามาใส่ใจเราหรื อการเข้ าใจความรู้สึกผู้อื่น สามารถเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น สามารถเห็นอกเห็นใจต่อคนที่ อยู่ในสถานการณ์ลาบาก ความรู้สึกจะไม่จากัดเฉพาะ
ต่อสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้ าเท่านัน้ แต่สามารถจะคิดถึงปั ญหาหรื อคาดการณ์ ถึงสถานการณ์ ที่
ยากลาบากของคนอื่นที่ไม่ได้ มาปรากฏเฉพาะหน้ าเขาก็ได้ เช่น คิดถึงคนยากจน คนพิการ คนที่ถกู
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สังคมทอดทิง้ เป็ นต้ น ความรู้ สึกเห็นอกเห็ นใจเหล่านีจ้ ะทาให้ เกิดพฤติกรรมการช่วยเหลือและ
พัฒนากลายเป็ นความรักในเพื่อนมนุษย์ซงึ่ เป็ นทัศนะและอุดมคติในวัยรุ่น (อุสา สุทธิสาคร.2559 :
94) นอกจากนี ้ความเข้ าใจและการปฏิบตั ิในเรื่ องความดี -ชัว่ เป็ นเครื่ องหมายหนึ่งที่ชีค้ วามเป็ น
มนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์โลกชนิ ดอื่นๆ นอกจากนัน้ ในระยะวัยรุ่ นยังเป็ นระยะที่เด็กกาลังสร้ าง
รูปแบบของค่านิยมเรื่ องศีลธรรมจรรยาเฉพาะตนและของสังคม อีกทังพั
้ ฒนาการทางสติปัญญา
และการรู้ จกั หาเหตุผลเชิงศีลธรรมจรรยาทาให้ เด็กคิดนึกถึงสิ่งที่เป็ นอุดมคติ หากเด็กได้ รับรู้และ
เรี ยนรู้สิ่งเหล่านี ้ทังทางตรงหรื
้
อและทางอ้ อมในแง่มมุ ต่างๆ เช่น การมีชีวิตอุดมคติสงั คมที่เป็ นอุดม
คติ หลักวิชาในแต่ละสาขาที่เป็ นอุดมคติ ก็จะทาให้ เขามีอุดมคติในทิศทางที่ตน สั งคมและหลัก
วิ ช านัน้ ๆ พึง ประสงค์ (ศรี เ รื อ น แก้ ว กัง วาล, 2553) นอกจากนี ย้ ัง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ
ชัญญาสิทธิ์ ศันสนะวีรกุล (2540) ที่ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่ม
หลัง การเข้ ากลุ่ ม พัฒ นาตน ผลการศึ ก ษาพบว่ า หลัง การเข้ ากลุ่ ม พัฒ นาตนสมาชิ ก ได้ รั บ
ประสบการณ์เป็ น 2 มิติ คือ มิตภิ ายในบุคคลและมิตริ ะหว่างบุคคล
จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า การพัฒนาโดยการส่งเสริ มให้ วยั รุ่ นเกิด
การสานึกรู้ คณ
ุ เป็ นสิ่งที่พึงประสงค์ต่อการดาเนินชีวิตทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น เพราะจะทาให้ วัยรุ่ น
เกิดศีลธรรมหรื อคุณธรรมจริ ยธรรมที่ดีงามภายในจิตใจ การส่งเสริ มการสานึกรู้ คุณให้ กับวัยรุ่ น
ตอนปลายจึงเป็ นช่วงวัยที่เหมาะสม เนื่องจากเป็ นช่วงวัยที่กาลังคิดวิเคราะห์หาเหตุผลถึงความ
ถูกต้ องและยึดเป็ นอุดมคติที่ตนเองพึงปฏิบตั ิในการดารงชีพต่อไป และกลุม่ พัฒนาสามารถพัฒนา
กลุม่ วัยรุ่นให้ เจริญงอกงามได้
4. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกลุ่มพัฒนาตน
4.1 ความหมายของกลุ่มพัฒนาตน
กลุม่ พัฒนาตน (Personal Growth Group) หมายถึง การปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่มงุ่ เน้ นให้
ความสาคัญต่อ ”คน” ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ในตน ขยายศักยภาพของตนเอง
และสามารถใช้ ศกั ยภาพนันได้
้ อย่างก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับตนเอง เพื่อให้ เป็ นบุคคลที่มีค วาม
งอกงามทางด้ านจิ ตใจ และเป็ นหนทางให้ บุคคลบรรลุสัจ การแห่ง ตน ทาให้ บุคคลรู้ สึกว่า ตนมี
คุณค่า เข้ าใจและยอมรับตนเองอย่างแท้ จริง รวมทังยั
้ งทาให้ บคุ คลมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลรอบ
ข้ าง (Trotzer, 2006)
4.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตน
กลุม่ พัฒนาตนตามรูปแบบของทรอตเซอร์ (Trotzer, 2006) ที่ได้ พดู ถึงความงอกงามของ
ชีวิตของบุคคล อันมีผลมาจากความสัมพันธ์ ที่สอดคล้ องของความต้ องการพืน้ ฐานของมนุษย์
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(basic human need) โดยอาศัยทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลจาก
แนวคิดหน้ าต่างโจฮารี่ มาอธิบายและใช้ เป็ นพื ้นฐานในกลุม่ พัฒนาตนตามแนวของเขา โดยมุง่ หวัง
ให้ บคุ คลเกิดการพัฒนาตนเอง และมีความเจริญงอกงามทางจิตใจเป็ นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
อับราฮัม มาสโลว์ (Maslow, 1970) ได้ พฒ
ั นาแนวคิดทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้ องการของ
มนุษย์โดยเชื่อว่า มนุษย์มีความต้ องการที่จะแสวงหาสิ่งที่มีความหมายต่อตนพฤติกรรมของมนุษย์
เกิดจากแรงจูงใจเพื่อตอบสนองความต้ องการภายในของตนเอง ความต้ องการของมนุษย์นนจะมี
ั้
ความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี ้มาสโลว์ยงั
เชื่อว่าความต้ องการส่วนใหญ่ในระดับต่ากว่าจาเป็ นต้ องได้ รับการตอบสนองจนเป็ นที่พึงพอใจ
ก่อน ความต้ องการในระดับที่สูงขึ ้นจึงจะเกิดขึ ้นได้ ซึ่ง มาสโลว์ได้ เสนอลาดับขันความต้
้
องการ
พื ้นฐานของมนุษย์ (Hierachy of Human Needs) มีด้วยกัน 5 ขันไว้
้ ดงั นี ้
1. ความต้ องการทางร่างกาย (The physiological needs)
ความต้ องการทางด้ านร่างกายนี ้ เป็ นความต้ องการในขันพื
้ ้นฐานโดยมากเป็ นความ
ต้ องการทางธรรมชาติ เพื่อรักษาสภาพร่ างกายให้ ทางานเป็ นปกติ เช่น ความต้ องการอาหาร น ้า
ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ความต้ องการทางด้ านเพศและการพักผ่อน เป็ นต้ น ความต้ องการทาง
ร่างกายนี ้เป็ นความต้ องการที่มีพลังเหนือความต้ องการในขันอื
้ ่น ๆ และเกิดขึ ้นก่อนความต้ องการ
ในขันอื
้ ่น กรณีที่การตอบสนองความต้ องการของบุคคลในขันนี
้ ้ขาดหายไปจะมีผลต่อกระบวนการ
เรี ยนรู้และการพัฒนาตนเองของบุคคล
การไม่ตอบสนองความต้ องการทางร่ างกายจะทาให้ การเรี ยนรู้ ถูกรบกวนเพราะ
ความรู้สึกและสัมผัสต่อสิ่งต่าง ๆ ลดน้ อยลงไป และยังทาให้ เกิดการบิดเบือนในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ
ได้ แต่เมื่อความต้ องการทางร่างกายนี ้ได้ รับการตอบสนองอย่างเพียงพอแล้ ว ความต้ องการในขันนี
้ ้
ก็จะหมดไป และสิ่งกระตุ้นที่จะทาให้ เกิดความต้ องการนี ้ก็จะไม่เป็ นผลอีกต่อไป ความต้ องการนี ้จึง
เกิดขึ ้นเพียงช่วงระยะเวลาที่ยงั ไม่ได้ รับการตอบสนองเท่านัน้ ตัวอย่างเช่น การรู้สึกว่าหิวต้ องการ
อาหารความสนใจก็จะอยู่ที่อาหารเท่านัน้ จะฝัน คิดถึง สนใจ อยากได้ และต้ องการเพี ยงแต่อาหาร
เท่านัน้ จะไม่สนใจอย่างอื่น จนกว่าจะได้ รับการตอบสนองอย่างเพียงพอแล้ วอาหารก็จะไม่ใช่ตวั จูง
ใจอีกต่อไป เป็ นต้ น
2. ความต้ องการความปลอดภัย (The safety needs)
ความต้ อ งการความปลอดภัย นี เ้ ป็ นความต้ อ งการขัน้ พื น้ ฐานของมนุษ ย์ ทัง้ ด้ าน
ร่ างกายและจิตใจ เป็ นความต้ องการความมัน่ คงปลอดภัย ความคงที่ การป้องกันหรื อได้ รับการ
ปกป้องหรื อเป็ นอิสระจากความกลัว ความกังวลใจ ความคับข้ องใจ ปลอดภัยจากอันตราย ความ
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ไม่แน่นอนต่าง ๆ เช่น สัตว์ร้ายรบกวน อุบตั ิเหตุ อาชญากรรม รวมถึงความต้ องการที่จะอยู่ภายใต้
โครงสร้ าง คาสั่ง กฎหมายที่ชัดเจน ไม่อยากเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดหวังมาก่อน สิ่งที่ไม่สามารถ
จัดการได้ ความไม่เป็ นระเบียบ หรื ออันตรายจากสิ่งที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้น
ความต้ องการความปลอดภัยนี ้ ถ้ าไม่ไ ด้ รับการตอบสนองจะรบกวนจิ ตใจท าให้
สูญเสียความมัน่ ใจ และทาให้ ความต้ องการในขันสู
้ งขึ ้นลดลง ดังนันเมื
้ ่อบุคคลรู้สึกถึงความมัน่ คง
ปลอดภัยแล้ วบุคคลนันก็
้ จะไม่มีความต้ องการในขันนี
้ ้อีกต่อไป และการที่จะเกิดความรู้ สึกมัน่ คง
ปลอดภัยนี ้ได้ ก็เมื่อได้ รับความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน ซึง่ จะช่วยให้ บคุ คลคลายความวิตกกังวลและ
สร้ างความเชื่อมัน่ ในตนเองมากยิ่งขึ ้น
3. ความต้ อ งการความรั ก และการเป็ นเจ้ าของ (The belongingness and love
needs)
เป็ นความต้ องการความรักและการยอมรับจากผู้อื่นรวมทังต้
้ องการที่จะรักผู้อื่น รู้สึก
เป็ นเจ้ าของ องการความพึง พอใจทัง้ ในตนเองและจากผู้อื่น ต้ องการที่ จ ะมี ส่ว นร่ วมกับ ผู้อื่ น
ต้ องการความช่วยเหลือหรื อเป็ นผู้ได้ รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ซึ่งความต้ องการเหล่านี ้จะ
นาไปสู่การติดต่อคบหาสมาคมกับผู้อื่น สร้ างความสัมพันธ์ ต่อกันจนบุคคลนันเป็
้ นที่ยอมรับของ
ผู้อื่น และการได้ รับการยอมรับจากผู้อื่นนันจะสะท้
้
อนกลับถึงการยอมรับตนเองด้ วย เมื่อบุคคล
ยอมรับตนเองก็จะส่งผลต่อการยอมรั บผู้อื่นได้ สิ่งหนึ่งที่จาเป็ นและมีความสาคัญมากส าหรั บ
ความต้ องการนี ้คือ ความรักจะต้ องไม่เกิดขึ ้นโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเท่านัน้ ในความรักนันบุ
้ คคลก็จะ
เป็ นทัง้ ผู้ให้ และผู้รับ ถ้ าหากบุคคลไม่ไ ด้ รับการตอบสนองความต้ องการในขณะที่ เขามี ค วาม
ต้ องการนี ้เกิดขึ ้น เขาจะรู้สึกอ้ างว้ างว้ าเหว่ โดดเดี่ยวและโหยหาความรักความสัมพันธ์ จะปฏิเสธ
ตนเอง ไร้ เพื่อนบางครัง้ อาจแยกตัวออกจากสังคมไปอยูต่ ามลาพัง
4. ความต้ องการความมีคณ
ุ ค่า (The esteem needs)
เป็ นความต้ องการที่จะมีความเคารพในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง จากการประสบ
ความสาเร็ จ ความมีอานาจ ความมีประสิทธิภาพความแข็งแกร่งของตนเองและต้ องการที่จะได้ รับ
การยอมรับนับถือและเห็นคุณค่าจากผู้อื่นในด้ านชื่อเสียง เกียรติยศ ฐานะทางสังคม การเป็ นผู้ มี
ความสาคัญเป็ นที่สนใจของผู้อื่นโดยเขาจะได้ รับความเคารพ ยกย่อง นับถือ อันเป็ นสิ่งที่ตอบสนอง
ต่อความต้ องการในขันนี
้ ้ ซึง่ จะทาให้ บคุ คลนันเกิ
้ ดความเชื่อมัน่ ในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง รู้สกึ
ว่าตนเองมีความสามารถ มีประสิทธิภาพ เข้ มแข็ง พึงพอใจในตนเอง เป็ นอิสระและมี คณ
ุ ค่า เป็ น
ประโยชน์ต่อโลกมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามผลในด้ านบวกเหล่านี ้หากเป็ นภาวะที่เกิดขึ ้นจากความ
ต้ องการที่จะให้ ผ้ อู ื่นตอบสนองกลับเข้ ามาสู่ตนเองแล้ ว จะเป็ นเพียงภาวะที่เกิดขึ ้นชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว

51
เป็ นภาวการณ์ เห็นคุณค่าในตนเองที่มาจากตัวตนสมมติ (idealized pseudo-self) เท่านัน้ จริ ง ๆ
แล้ วภาวการณ์ เ ห็ น คุณ ค่ า ในตนเองที่ ส มบู ร ณ์ แ ท้ ควรมาจากการเห็ น คุณ ค่ า ในตนเองอัน
เนื่องมาจากความสามารถและประสิทธิภาพที่แท้ จริงของตนเองมากกว่า หรื อเรี ยกว่ามาจากตัวตน
ที่แท้ จริ ง (real self) ในทางตรงกันข้ ามหากความต้ องการนี ้ไม่ได้ รับการตอบสนองจะทาให้ บุคคล
รู้ สึกว่าตนเองด้ อยค่า อ่อนแอไร้ ประสิทธิ ภาพและยิ่ง ความรู้ สึกไร้ ที่พึ่ง พาด้ วยแล้ วย่อมน าไปสู่
ภาวการณ์ เป็ นโรคจิตโรคประสาทได้ อย่างไรก็ตามความต้ องการในขันนี
้ ้จะเกิดขึ ้นได้ นนั ้ ก็ได้ จาก
การมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันระหว่างบุคคลและภายในตัวบุคคลเองเป็ นพื ้นฐาน
5. ความต้ องการบรรลุสจั การแห่งตน (The need for self-actualization)
เป็ นความต้ องการสู่ความจริ งแท้ แห่งตน เป็ นความต้ องการขันสู
้ งสุดที่จะกระทาสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดให้ ดีที่สดุ เท่าที่สามารถจะทาได้ เป็ นความปรารถนาของมนุษย์ทกุ คนที่จะเติมเต็มในตัว
บุคคลตามศักยภาพทังหมดที
้
่เขามีอยู่ เป็ นในสิ่งที่เขาเป็ นได้ โดยเหมาะสมกับตัวเขาตามธรรมชาติ
เพื่อความเป็ นมนุษย์ที่แท้ จริ ง เป็ นสภาวะที่บุคคลแต่ละคนได้ ใช้ ความสามารถทังหมดของเขาใน
้
การแก้ ไขปั ญหา และพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อความเจริ ญงอกงามและการพัฒนาทังยั
้ ง
ใฝ่ หาและพัฒนาการกระทาที่เหมาะสมกับตนยิ่งๆขึ ้น ถ้ าบุคคลสามารถพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมาย
ของตนตามศักยภาพที่มี อยู่อย่างแท้ จ ริ งแล้ ว ผลที่ได้ ก็คือ การดาเนินชี วิตเป็ นไปอย่างสุข สงบ
อย่างไรก็ตามเมื่อใดที่บุคคลบรรลุถึงความต้ องการนี ้จะไม่มีความรู้สึกว่าตนเองมีความเจริ ญงอก
งามถึ ง ขัน้ บรรลุภ าวะสัจ การแห่ ง ตน เพราะยิ่ ง มี ค วามเจริ ญ งอกงามขึ น้ เท่ า ใดก็ ยิ่ ง เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ที่ซาบซึ ้งน่าชื่นชมยิ่งขึ ้นเรื่ อยๆ เมื่อเป็ นเช่นนี ้บุคคลจะมีชีวิตอยู่อย่างบรรลุภาวะสัจ
การแห่งตน ซึง่ เป็ นศักยภาพอันสูงสุดของมนุษย์
การบรรลุภาวะสัจการแห่งตน (self-actualization) และความต้ องการบรรลุภาวะสัจ
การแห่งตน (need for self-actualization) มีความแตกต่างกันอยู่ประการหนึ่งนั่นคือ การบรรลุ
ภาวะสัจการแห่งตนเป็ นภาวะของชีวิต ส่วนความต้ องการบรรลุภาวะสัจการแห่งตนเป็ นแรงกระตุ้น
ให้ กระทาสิ่งต่างๆ ส่วนการมองสัจการแห่งตนในทัศนะที่เป็ นจริ งหมายถึงภาวะที่บุคคลใช้ กาลัง
ทังหมดของตนเพื
้
่อเคลื่อนไปสูก่ ารบรรลุความสามารถสูงสุดของตน คาจากัดความนี ้ช่วยสนับสนุน
ความสาคัญของกลุ่ม เนื่องจากเป้าหมายอย่างหนึ่งของกระบวนการกลุ่มก็คือ การช่วยบุคคลแต่
ละคนให้ ใช้ ความสามารถทังหมดของเขาในการแก้
้
ปัญหา
ความต้ องการบรรลุภาวะสัจการแห่งตนจึ งเป็ นแรงจูงใจให้ สมาชิกในกระบวนการ
กลุ่มพัฒนาตนได้ พฒ
ั นาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อเป็ นหนทางนาไปสู่
การพัฒนาชีวิตของแต่ละคน “กลุ่มพัฒนาตน” (Personal Growth Groups) เป็ นรูปแบบของกลุ่ม
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ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือให้ สมาชิกได้ ขยายการรับรู้ข องตนเอง เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพ
ของตนในการเป็ นบุคคลผู้มีประสิทธิภาพ อันจะทาให้ สมาชิกเกิดการพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่ “ภาวะ
แห่ง ความเป็ นมนุษย์ที่แท้ ” (actualizing person) อันเป็ นบุคคลที่ ปราศจากปั ญหา พร้ อมกันนี ้
สมาชิกแต่ละคนยังได้ เรี ยนรู้ ถึงทักษะในการแก้ ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิ กใน
อนาคตด้ วย
สาหรับแนวความคิดเรื่ องภาวะสัจจการแห่งตน มาสโลว์ได้ กล่าวไว้ ว่าภาวะสัจการ
แห่งตนเป็ นภาวะที่บคุ คลมีวฒ
ุ ิภาวะทางจิตใจมากที่สดุ มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน และเป็ น
ช่วงที่สภาพจิตใจของบุคคลมีความสมบูรณ์เต็มที่มากที่สดุ ลักษณะที่สาคัญของบุคคลที่บรรลุสจั
แห่งตนประกอบด้ วยลักษณะต่างๆ 15 ประการ (Maslow, 1968; Maslow 1970) คือ
1. รับรู้ความเป็ นจริงและอยู่กบั ความเป็ นจริงนันได้
้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่บรรลุ
สัจการแห่งตน จะสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกความเป็ นจริ งของธรรมชาติมากกว่าที่จะอยู่ในโลกของ
ความคิด ความคาดหวัง ความเชื่อ และระเบียบแบบแผนที่มนุษย์สร้ างขึ ้นมาเอง ซึ่งทาให้ มนุษย์
สับสนกับความเป็ นจริ งของโลก เป็ นภาวะที่จะรับรู้ความเป็ นจริ งมากกว่าสิ่งที่เป็ นความปรารถนา
ความหวัง ความกลัว ความวิตกกังวล แนวความคิด และความเชื่อหรื อกลุม่ วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อ
กันมา ซึ่ง Herbert Read เรี ยกภาวะนี ้ว่า “ดวงตาบริ สุทธิ์ ” (the innocent eye) บุคคลผู้บรรลุสัจ
การแห่งตนจะกล้ าเผชิญในสิ่งที่ไม่ร้ ูจกั ความกลัว ความไม่ค้ นุ เคย หรื อกลัวอันตรายจากสิ่งที่ยงั ไม่
เกิดหรื อจินตนาการ บุคคลจะไม่ปฏิเสธหรื อหนีจากสิ่งเหล่านี ้ แต่บคุ คลจะยอมรับในสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้นทังหมด
้
2. ยอมรั บตนเอง ผู้อื่นและความเป็ นจริ ง ของธรรมชาติม นุษย์ (acceptance:
self, others, nature) บุคคลผู้บรรลุสจั การแห่งตนจะเห็นความเป็ นจริ งอย่างชัดเจน เห็นความเป็ น
จริ งในธรรมชาติของมนุษย์ สามารถที่จะยอมรับข้ อบกพร่ อง ความอ่อนแอ และความชัว่ ร้ ายใน
ธรรมชาติของมนุษย์ได้ โดยไม่สงสัย ผิดหวัง และเลือกที่จะอยู่กับมันตามความเป็ นจริ ง จะรับรู้
ยอมรับตนเอง ธรรมชาติของตนเองและผู้อื่น โดยปราศจากความเสียใจ ความละอาย ความวิตก
กังวล และความรู้สึกผิดเป็ นบาป ซึ่งการยอมรับตนเองและการยอมรับผู้อื่นจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ
ลดกลไกป้องกันตนเอง และไม่เสแสร้ งต่อบุคคลอื่น บุคคลจะเข้ าใจในธรรมชาติของสิ่งต่างๆ โดย
ไม่ยดึ ความปรารถนาของตนเอง ซึง่ บิดเบือนจากความเป็ นจริง
3. มี ความเป็ น ธรรมชาติ เรี ยบง่ ายทัง้ ในความคิด ความรู้ สึก และพฤติก รรม
(spontaneity; simplicity; naturalness) บุคคลผู้บรรลุสจั การแห่งตนจะมีพฤติกรรมที่มีความเป็ น
ธรรมชาติ มาจากภายในชีวิตของตน เช่น ความคิด ความรู้สึกต่างๆ ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่แสดงออก
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มาตรงๆ เรี ยบง่ ายและเป็ นธรรมชาติ ไม่เสแสร้ งแกล้ ง ทา เพื่ อผลประโยชน์ ของตน และไม่ใช่
พฤติกรรมที่ผิดปกติแต่เป็ นสิ่งที่จาเป็ นที่อยูภ่ ายในจิตใจ เช่น จิตสานึก ความคิด แรงจูงใจ ซึง่ จะไม่
เป็ นแบบแผน แต่จ ะเป็ นธรรมชาติของตนเองเท่า นัน้ ผู้อื่นจะไม่เข้ าใจหรื อยอมรั บไม่ไ ด้ ก็ตาม
พฤติกรรมนันไม่
้ ได้ เป็ นการทาร้ ายผู้อื่น เพียงแต่ไม่ยอมให้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี มายับยังหรื
้ อ
ขัดขวางพฤติกรรมที่บคุ คลเห็นว่าสาคัญ และก็มิใช่จะต่อต้ านขนบธรรมเนียม ประเพณีโดยสิ ้นเชิง
เพียงแต่จะมองข้ ามวิธีการอย่างไม่สนใจ แต่จะแสดงออกในลักษณะอารมณ์ขนั บุคคลที่บรรลุสจั
การแห่ง ตนจะแตกต่า งจากบุค คลอื่ น นอกจากทางด้ า นปริ ม าณแล้ ว ยัง มี ค วามแตกต่า งด้ าน
คุณภาพของแรงจูงใจในชีวิตอี กด้ วย เพราะบุคคลผู้บรรลุสัจ การแห่ง ตนจะสร้ างแรงจูงใจ เช่น
แรงจูงใจเพื่อความงอกงาม มากกว่าที่จะขาดแรงจูงใจ บุคคลจะมีความเป็ นมนุษย์มากขึ ้น เปิ ดเผย
มากขึน้ ต่อธรรมชาติที่แท้ จริ ง บุคคลจะยอมรับและแสดงออกอย่างเป็ นธรรมชาติ จากแรงจูงใจ
ภายในของบุคคล
4. มุ่งยึดปั ญหาเป็ นหลัก (problem centering) ผู้บรรลุสจั การแห่งตนจะมุ่งเน้ น
ปัญหาภายนอกของตนเอง ไม่ยดึ ตนเองเป็ นที่ตงหรื
ั ้ อหมกมุ่นเกี่ยวกับตนเอง แต่จะยึดที่ปัญหาเป็ น
หลัก มีความตระหนักในหน้ าที่ที่รับผิดชอบที่ต้องทาหรื อเลือกที่จะทาเพื่อส่วนรวม ไม่จาเป็ นต้ อง
เป็ นเรื่ องส่วนตัว หรื องานที่จะกระทาเพื่อตนเอง นอกจากนี ้ยังเป็ นบุคคลที่มีความคิดกว้ างไกลมอง
โลกด้ วยทัศนคติที่กว้ าง ไม่คิดเพียงจุดใดจุดหนึ่ง จะสนใจทุกสิ่งที่ผ่านเข้ ามาในชีวิตประจาวัน ทา
ให้ เกิดความสงบปราศจากความวิตกกังวลต่อภาระหน้ าที่ในชีวิต เกิดความสุขในตนเองและบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
5. ความไม่ยึดติดและต้ องการความเป็ นส่วนตัว (The quality of detachment;
the need for privacy) บุค คลผู้บ รรลุ สัจ การแห่ง ตนจะสามารถด ารงตนเองได้ โ ดยล าพัง ไม่มี
ความรู้ สึ ก อึ ด อัด ไม่ ส บายใจ ต้ อ งการความเป็ น ส่ ว นตัว สูง กว่ า บุค คลทั่ว ไป สามารถอยู่ใ น
สถานการณ์ที่ย่งุ ยากรอบๆตัว หรื อการรบกวนใดๆ จากบุคคลอื่นได้ ด้วยความสงบ ไม่หวัน่ ไหวทา
ให้ ยอมรับสถานการณ์นนั่ อย่างสงบ ไม่ตอบสนองอย่างรุ นแรงใดๆ เป็ นผู้ที่มีสมาธิอยู่กับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่ตนสนใจ ทาให้ อยากอยู่ตามลาพัง เป็ นตัวของตัวเอง สามารถตัดสินใจควบคุมตนเองได้ มี
ความรับผิดชอบ มีวินยั ในตนเอง ปกครองตนเองได้ และยังเป็ นผู้ที่มีอิสระในใจ ไม่ยึดติดกับสิ่งใด
จะยึดปั ญหาเป็ นหลักมากกว่ายึดตนเป็ นหลัก ซึ่งปั ญหานี ้จะเกี่ยวกับตัวของเขา ความปรารถนาที่
จะเป็ นเจ้ าของ แรงจูงใจ ความหวัง หรื อความปรารถนาของเขาเอง
6. มีความเป็ นตัวของตัวเอง เป็ นอิสระจากวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม บุคคลผู้
บรรลุสจั การแห่งตนจะเป็ นตัวของตัวเอง มีความเป็ นอิสระ พึงพอใจในโลกแห่งความเป็ นจริ ง เป็ น
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อิสระจากวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้ อมทางสังคม ไม่ยดึ ติดในรูปธรรม เป็ นผู้ที่พงึ พอใจที่จะ
พัฒนาตนเองเพื่อให้ เกิดความงอกงามในตนเอง โดยใช้ ศกั ยภาพและความสามารถแฝง ไม่ใช่มา
จากผู้อื่น สังคม วัฒนธรรม หรื อจากแรงจูงใจภายนอก ซึ่งการพัฒนาตนอย่างแท้ จริ งนี ้จะเริ่ ม ขึ ้น
เมื่อบุคคลได้ รับความพึงพอใจภายนอกเพียงพอแล้ ว ความเป็ นอิสระจากสิ่งแวดล้ อม หมายถึง
ความมัน่ คงทางความสัมพันธ์ ในการเผชิญหน้ ากับความคับข้ องใจ ความเลวร้ าย การสูญเสียและ
อื่ นๆ โดยบุคคลจะยอมละเกี ย รติยศ ชื่ อเสี ยง ความรั ก สถานภาพ รางวัลได้ ถ้ าสิ่ง เหล่านี ม้ า
ขัดขวางการพัฒนาตนและความงอกงามภายใน
7. มี ค วามรู้ สึก สดชื่ น ต่อ การรั บ ประสบการณ์ ธ รรมดาของชี วิ ต อย่า งต่อ เนื่ อง
(continued freshness of appreciation) บุ ค คลผู้ บรรลุ สั จ การแห่ ง ตนจะสามารถสั ม ผั ส ใน
ประสบการณ์ธรรมดาๆ ของชีวิตที่มีทงความสุ
ั้
ข ความปลาบปลื ้ม ความชื่นชม ความสดชื่ น ความ
ประทับใจในชีวิต แม้ ว่าจะเป็ นประสบการณ์ เก่าที่เคยเกิ ดขึน้ มาแล้ ว แต่ก็ยังเป็ นความสดใหม่
(newness) กับประสบการณ์เหล่านันได้
้ เสมอดังเช่น รู้สึกถึงความงดงามของพระอาทิตย์ยามตก
ดินได้ เหมือนกับพึง่ เคยเห็นเป็ นครัง้ แรก รู้สกึ ถึงความสวยงามและกลิ่นหอมของดอกไม้ ทงที
ั ้ ่เคยเห็น
ดอกไม้ มาแล้ วเป็ นล้ านดอก หรื อเห็นความน่ารักของเด็กและในชีวิตประจาวันที่บุคคลดาเนินชีวิต
อยู่ ก็สามารถทาให้ เขาตื่นเต้ นมีความสุขได้ ความรู้สึกเหล่านี ้ไม่ได้ เกิดขึ ้นตลอดเวลา แต่เกิดขึ ้นใน
บางโอกาสในช่วงเวลาที่ไม่ได้ คาดหวังไว้
8. สัม ผัส กับประสบการณ์ ได้ อย่างลึกซึง้ (The mystic experience; The peak
experience) การสัม ผัส ประสบการณ์ ไ ด้ อ ย่า งลึก ซึง้ เป็ น ภาวะอารมณ์ ที่ ก ว้ า งขวาง ลึก ซึง้ ไร้
ขอบเขต บุคคลผู้บรรลุสจั การแห่งตนจะเป็ นผู้ที่มีความละเอียดอ่อน เป็ นความรู้สึกภายในที่ลึกซึ ้ง
ไม่มีขอบเขตจากัด รับรู้ความงดงามของสิ่งต่างๆ เป็ นความรู้สึกปิ ติดื่มด่ากับความรู้สึกนันอย่
้ างไม่
มีข้อจากัด หรื อตกอยู่ในเงื่อนไขทังด้
้ านเวลา สถานที่ และตัวตน รู้ สึกถึงความสาคัญและคุณค่า
ของความรู้สกึ นี ้ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวันที่อาจเกิดขึ ้นบ่อยๆ
9. มี ค วามรู้ สึ ก เป็ น หนึ่ ง เดี ย วกับ ผู้อื่ น คื อ เป็ นความรู้ สึ ก ดี ต่อ มนุษ ย์ ทัง้ มวล
ธรรมชาติของมนุษย์โดยทั่วไปจะมี ความรู้ สึกลึกๆ ที่ต้องการจะค้ นหาเอกลักษณ์ ของตนเอง มี
ความเห็นอกเห็นใจ มีอารมณ์รุนแรง เช่น โกรธ กระสับกระส่าย หรื อรังเกียจบุคคลที่ต่าต้ อยกว่า
บุคคลผู้บรรลุสัจการแห่งตนจะมีความรู้ สึกผูกพันเป็ นหนึ่งเดียวกับผู้อื่นมีความเห็นอกเห็นใจมี
ความรู้ สึกรักปรารถนาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคนอย่างจริ งใจปราศจากเงื่อนไข แม้ จะเห็น
ธรรมชาติของมนุษย์และข้ อบกพร่องของบุคคลนันๆ
้ เช่น ความโง่เขลา ความอ่อนแอ ความหยาบ
คาย สามารถที่จะให้ อภัยเขาอย่างง่ายดาย เหมือนกับบุคคลเหล่านันมาจากครอบครั
้
วเดียวกับตน
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10. มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น (interpersonal relations) บุคคลผู้บรรลุสัจ
การแห่งตนจะมีความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นได้ อย่างลึกซึ ้งและใกล้ ชิดกว่าบุคคลทัว่ ๆไป จะสามารถปรับ
ตนเองให้ ความรั กความห่วงใย ลดความเป็ นตัวตนของตนเองได้ ม ากกว่าบุคคลอื่น บุคคลที่ มี
ลักษณะนี ้จะสามารถสร้ างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นได้ ง่ายกว่าบุคคลทัว่ ไปและเป็ นสัมพันธภาพที่
ลึกซึ ้งใกล้ ชิด อาจไม่เป็ นที่ร้ ูจกั มากนักแต่จะมีเพื่อนรักที่สนิทสนมกันลึกซึ ้งเพียงจานวนไม่มากนัก
11. มี ลั ก ษณะของความเป็ นประชาธิ ป ไตย ( The democratic character
structure) ลักษณะที่สาคัญของความเป็ นประชาธิปไตยคือ ทาปั จจุบนั ให้ ดีที่สดุ บุคคลผู้บรรลุสจั
การแห่งตนเป็ นบุคคลที่เคารพและเห็นคุณค่าของผู้อื่น เรี ยนรู้ ที่จะสร้ างความสัมพันธ์ กับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม โดยไม่สนใจถึงชนชัน้ ฐานะ การศึกษา เชื ้อชาติ สีผิว ความคิดทางการเมืองไม่
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลเหล่านัน้ สามารถที่จะเรี ยนรู้จากบุคคลที่มีทกั ษะ
หรื อความรู้ ที่ตนไม่มีด้วยความเคารพอ่อนน้ อมถ่อมตน ไม่ยึดถื อเกี ยรติยศหรื อศักดิ์ศรี ภายนอก
บุคคลจะเคารพและเห็นคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ในความหมายที่ลึกซึ ้งคือ ดูจากความสามารถ
มากกว่าจะยึดติดกับชนชัน้ ฐานะ อายุ เป็ นความไว้ วางใจและเชื่อถื อในความเป็ นมนุษย์อย่าง
แท้ จริง
12. มีความสามารถที่จะแบ่งแยกระหว่างวิธีการและจุดมุ่งหมาย ความดีความ
ชัว่ ร้ าย บุคคลทัว่ ไปจะเกิดความไม่แน่ใจระหว่างความผิดและความถูกต้ องในชีวิตที่แท้ จริ ง ทาให้
ดาเนินชีวิตด้ วยความสับสน ยุ่งเหยิง ไม่ลงรอยกัน หรื อเกิดความขัดแย้ ง ส่วนบุคคลผู้บรรลุสจั การ
แห่งตนจะเป็ นผู้ที่มีจริ ยธรรมสูง ถึงแม้ ว่ามาตรฐานในการตัดสินความถูกผิดอาจจะไม่เหมือนกับ
มาตรฐานของสัง คมก็ ต าม ดัง นัน้ บุค คลจะไม่ มี ค วามสับ สนหรื อ เกิ ด ความขัด แย้ ง ในใจ อัน
เนื่องมาจากความดีและความชัว่ เพราะจะเลือกกระทาแต่สิ่งที่ถกู ต้ อง บุคคลสามารถที่จะแบ่งแยก
วิธีการออกจากจุดมุง่ หมายได้ อย่างชัดเจน โดยบุคคลจะยึดถือจุดมุง่ หมายมากกว่าวิธีการ
13. มี อ ารมณ์ ขั น ที่ แ สดงถึ ง ไมตรี แฝงไว้ ด้ วยแง่ คิ ด และเป็ นธรรมชาติ
(philosophical, unhostile, sense of humor) บุคคลผู้บรรลุสจั การแห่งตนจะเป็ นผู้มีอารมณ์ขนั ที่
ให้ แง่ คิดแฝงด้ วยปรั ช ญา และเป็ นไปตามธรรมชาติ เป็ นอารมณ์ ขันที่ เกิ ดจากเหตุการณ์ ห รื อ
สถานการณ์ที่กาลังดาเนินไปมากกว่าจะเป็ นการสร้ างความเจ็บปวด อับอาย หรื อสะเทือนใจผู้อื่น
ไม่ใช่อารมณ์ขนั ที่แสดงตนเหนื อกว่าโดยหัวเราะในปมด้ อยของผู้อื่น ไม่ใช่คาหยาบหรื อลามก แต่
จะเป็ นอารมณ์ขนั ที่ทาให้ ผ้ อู ื่นยิ ้มหรื อขันได้ ในรูปของคติสอนใจ ปรัชญาชีวิต ข้ อเตือนใจ ซึง่ อารมณ์
ขันเช่นนี ้อาจเกิดในชีวิตประจาวันของมนุษย์ที่มีสภาพวุ่นวาย สับสนก็สามารถทาให้ สนุกสนาน
ขบขันได้
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14. มีความคิดสร้ างสรรค์ (creativeness) เป็ นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ ทุกคน
แต่อาจจะถูกจ ากัดหรื อถูกทาลายโดยกรอบทางวัฒ นธรรม ประเพณี ความคิดสร้ างสรรค์เ ป็ น
ความคิดริ เริ่ ม มองเห็นสิ่งต่างๆได้ อย่างตรงไปตรงมา ซื่อสดใสไร้ มารยา สดชื่น มองเห็นความจริ ง
แท้ ได้ เป็ นสิ่งที่ไม่ถูกจากัดเฉพาะบุคคลในบางอาชีพ เช่น ศิลปิ น หรื อนักวิทยาศาสตร์ แต่ทุกคน
สามารถมีได้ ถ้ าบุคคลนันไม่
้ ถูกจากัดขอบเขตในวัฒนธรรม บุคคลผู้บรรลุสจั การแห่งตน จะเป็ น
บุคคลที่มีความคิดที่สร้ างสรรค์ ซึ่งเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ที่แท้ จริ ง เปรี ยบเสมือนเด็กที่ไร้ เดียงสา
และบริ สุทธิ์ ซึ่ง ส่วนใหญ่ จ ะถูกจ ากัดหรื อความครอบง าทางวัฒ นธรรมทาให้ สูญเสี ยความคิด
สร้ างสรรค์นี ้ไป
15. ไม่ ถูก ครอบง าด้ ว ยวัฒ นธรรม ปรั บ ตัว เข้ า กับ วัฒ นธรรมได้ เ ป็ นอย่ า งดี
(resistance to enculturation, The transcendence of any particular culture) บุคคลผู้บรรลุสจั
การแห่งตนจะเป็ นผู้ที่ มีความเป็ นอิสระจากวัฒนธรรม ไม่ยอมให้ วัฒนธรรม ค่านิยม กฎหมาย
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของสังคมเข้ ามาครอบงาวิถีชีวิตของตน มีความเป็ นตัวของตัวเอง ปฏิบตั ิตนตาม
กฎเกณฑ์ภายในของตนมิใช่กฎเกณฑ์ของสังคม บุคคลจะแสดงปฏิกิริยาแสดงทัศนะในเชิงวิจารณ์
ต่อความไม่ยตุ ิธรรมที่เกิดขึ ้นในสังคมด้ วยความสงบ และรอคอยการพัฒนาของวัฒนธรรมนันโดย
้
การยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ชัญญาสิทธิ์ ศันสนะวีรกุล (2540) ได้ ศึกษาการวิเคราะห์ประสบการณ์ของสมาชิก
กลุ่มหลังการเข้ ากลุ่มพัฒนาตน กล่าวว่า กลุ่มพัฒนาตน เป็ นการจัดประสบการณ์กลุ่มให้ บุคคล
เพื่อความเจริ ญงอกงาม เป็ นวิธีเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ และการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับตนเองและผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบการณ์กลุ่มนี ้จะเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลได้ เรี ยนรู้การสร้ างสายสัมพันธ์อนั
ดีกับผู้อื่น ทาให้ ร้ ู จกั ยอมรับตนเองและผู้อื่น และนาไปสู่การดารงชีวิตอย่างมีความสุข สามารถ
ปรั บ ตัว เข้ ากั บ ผู้ อื่ น และสั ง คมโลกภายนอกได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยให้ บุ ค คลได้ ใช้
ความสามารถและศักยภาพของตนอย่างเต็มที่และผลการวิจยั แสดงให้ เห็นถึงประสบการณ์ของ
สมาชิกกลุ่มหลังการเข้ ากลุ่มพัฒนาตน ซึ่งจาแนกได้ 2 มิติ คือมิติภายในบุคคลและมิติระหว่าง
บุคคล พบว่าหลังการเข้ ากลุ่มพัฒนาตนสมาชิกเกิดการพัฒนาความงอกงามของบุคคล เนื่องจาก
กระบวนการกลุ่ม พัฒ นาตนเอื อ้ อานวยให้ สมาชิ ก ได้ บอกเล่าถึง ประสบการณ์ ความคิด และ
ความรู้สกึ ตนเอง ได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน เกิดความไว้ วางใจต่อกัน ทาให้ สมาชิก
เกิดความงอกงามในชีวิต และก้ าวไปสูก่ ารเป็ นบุคคลที่สมบูรณ์อย่างแท้ จริง
อรุ ณ ประภา เวี ย งลอ and ณัฐ วุติ อริ น ทร์ (2561) ศึก ษาผลของการปรึ ก ษาเชิ ง
จิตวิทยาแบบกลุ่ม ตามแนวทรอตเซอร์ ต่อความกรุ ณาต่อตนเองและการปรั บตัวทางสังคมของ

57
เยาวชนที่มาจากครอบครัวหย่าร้ าง โดยผู้วิจยั เป็ นผู้นากลุม่ ในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่ได้ เข้ าร่วมการ
ปรึ กษาเชิ ง จิ ตวิทยาแบบกลุ่ม ตามแนวทรอตเซอร์ เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้ วย การ
ปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทรอตเซอร์ แบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความ
กรุ ณาต่อตนเอง และแบบวัดการปรับตัวทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ t-test ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มทดลอง มีความกรุ ณาต่อตนเองและการปรับตัวทางสังคมหลังได้ รับการปรึ กษาเชิง
จิตวิทยาแบบกลุม่ ตามแนวทรอตเซอร์ สูงกว่าก่อนได้ รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนว
ทรอตเซอร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 กลุม่ ทดลอง
ดังนันกลุ
้ ่มจิตวิทยาพัฒนาตนเป็ นการใช้ กระบวนการจิตวิทยาการปรึ กษาแบบกลุ่มใน
การช่วยให้ เ กิ ด การพัฒ นาการเจริ ญงอกงามส่วนบุค คล เพื่ อเพิ่ม การตระหนักรู้ ในตน ขยาย
ศักยภาพของตนเองและสามารถใช้ ศกั ยภาพนันได้
้ อย่างก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับตนเอง เพื่อให้
เป็ นบุคคลที่มีความงอกงามทางด้ านจิตใจ และเป็ นหนทางให้ บุคคลบรรลุสจั การแห่งตน ทาให้
บุ ค คลรู้ สึ ก ว่ า ตนมี คุณ ค่ า เข้ าใจและยอมรั บ ตนเองอย่ า งแท้ จริ ง รวมทัง้ ยัง ท าให้ บุ ค คลมี
สัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลรอบข้ าง เมื่อบุคคลมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน บุคคลจะมีการเปิ ดเผยตนเอง มี
การให้ และรับข้ อมูลป้อนกลับ บุคคลจะพบกับภาวะเสี่ยงบางเรื่ องต่อการเปิ ดเผยตนเอง ภาวะเสี่ยง
จะลดน้ อยลงถ้ าส่วนที่เปิ ดเผย ปรากฏอยูช่ ดั หรื อการให้ ข้อมูลป้อนกลับเป็ นการแบ่งปั น หากบุคคล
มีความเหมือนหรื อคล้ ายกันในเรื่ องนัน้ ๆ ดังนันภาวะเสี
้
่ยงจะเพิ่มขึ ้นเมื่อบุคคลปฏิเสธส่วนนันของ
้
เรา และภาวะเสี่ ยงจะลดลงเมื่ อ บุคคลมี ความไว้ ว างใจ การยอมรั บ การให้ ความนับถื อ การ
ติดต่อสื่อสารมีปฏิสมั พันธ์ ต่อกันและมีความเข้ าใจในสัมพันธภาพที่มีต่อกัน จะทาให้ การเปิ ดเผย
ตนเองและการให้ ข้อมูลป้อนกลับเกิดขึน้ อย่างอิสระ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บุคคลได้ เรี ยนรู้ และ
พัฒนา มีส่วนร่ วมในการสร้ างทักษะที่ดีในการเปิ ดเผยตนเองและการให้ ข้อมูลป้อนกลับ โดยที่
ทักษะทังสองนี
้
้มีความสัมพันธ์ตอ่ กลุม่ พัฒนาตน
4.3 เป้าหมายของกลุม่ พัฒนาตน
กลุ่มพัฒนาตน (Personal Growth Group) ตามรู ปแบบของทรอตเซอร์ มีจุดมุ่งหมายที่
สาคัญสองประการคือ การพัฒนาบุคคลให้ เข้ าใจตนเองอย่างแท้ จริ ง ซึ่งเป็ นการพัฒนาศักยภาพ
ส่ ว นบุ ค คล (intrapersonal) และการพัฒ นาสัม พัน ธภาพระหว่ า งบุ ค คล (interpersonal) ซึ่ ง
ทรอตเซอร์ ได้ มองธรรมชาติของมนุษย์วา่ มนุษย์ไม่สามารถจะพัฒนาตนเองไปสู่ความงอกงามและ
ไม่สามารถจะพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้ นนเกิ
ั ้ ดจากสาเหตุ 2 ประการคือ ปั ญหาด้ าน
ความต้ องการ (needs) ซึ่ง เป็ นปั ญหาที่ เกิ ดจากความต้ องการภายในตัวบุค คลที่ ไ ม่ไ ด้ รั บ การ
ตอบสนอง (intrapersonal) และปัญหาความสัมพันธ์ทางสังคม (social relationships) การพัฒนา
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ความงอกงาม (growth) ของบุคคล จะพัฒ นาได้ จ ากการมี ปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างความต้ อ งการ
(needs) และสัม พัน ธภาพ (relationships) ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาเอกลัก ษณ์ ข องบุค คล
(personal identity) กล่าวคือ บุคคลจะพัฒนาตนเองได้ อย่างสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับการตอบสนอง
ความต้ องการในขัน้ พื น้ ฐานต่างๆก่อน โดยผ่านการมี สัมพันธภาพกับบุคคลอื่ น ดังนัน้ ปั ญหา
สัมพันธภาพระหว่าบุคคลที่เกิดขึ ้นและเป็ นอุปสรรคต่อความงอกงามของบุคคลมีสองประการคือ
ปั ญหาที่เกิดจากความต้ องการที่เกิดขึน้ ภายในตัวบุคคล (intrapersonal) และปั ญหาสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล (interpersonal) ซึ่งกลุ่มพัฒนาตนจะช่วยส่งเสริ มการมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างความ
ต้ องการภายในตัวบุคคลและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล โดยผ่านทักษะการเปิ ดเผยตนเอง (selfdisclosure) และการให้ ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ซึ่งจะทาให้ สมาชิกกลุ่มสามารถใช้ ศกั ยภาพ
ของตนอย่างเต็มที่เพื่อค้ นหาแนวทางในการแก้ ปัญหาและพัฒนาให้ เข้ าถึงความเป็ นบุคคลที่มี
ความงอกงาม (growth person) (Trotzer, 2006)
บรรยากาศภายในกระบวนการกลุ่มที่มีส่วนช่วยให้ บุคคลได้ พบกับความต้ องการต่างๆ
เหล่านัน้ ต้ องเป็ นบรรยากาศแห่งการยอมรับ มีความไว้ วางใจ มีความปลอดภัย ปราศจากภาวะ
คุกคาม มีการให้ เกียรติ เข้ าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการสื่อสารที่จริ งใจ ก็จะทาให้ สมาชิกรู้ สึ ก
ปลอดภัย สามารถเปิ ดเผยตัวตนที่แท้ จริ งของตนเองออกมาได้ รวมทังมี
้ ความพร้ อมที่จะให้ และรับ
ข้ อมูลป้อนกลับ เพื่อที่จะทาให้ สมาชิกมีการตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้ จริง พร้ อมที่จะพัฒนาและ
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม กล้ า ที่ จ ะเผชิ ญ กับ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในชี วิ ต ด้ ว ยจิ ต ใจที่ มั่ นคงมี
สัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น มีความงอกงามในชีวิตและก้ าวไปสู่ความเป็ นบุคคลที่สมบูรณ์อย่าง
แท้ จริง (Trotzer, 2006)
4.4 หลักดาเนินการกลุ่มพัฒนาตน
กลุม่ พัฒนาตน ตามรูปแบบของทรอตเซอร์ (Trotzer) มีองค์ประกอบได้ แก่ โครงสร้ างของ
กลุ่ ม ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยผู้น ากลุ่ม และสมาชิ ก กลุ่ ม กระแสความเคลื่ อ นไหวของกลุ่ม และ
ส่วนประกอบของกลุม่
1. โครงสร้ างของกลุม่ มีดงั นี ้
1.1 ผู้นากลุม่ (group leader)
ทรอตเซอร์ (Trotzer, 2006) เน้ นว่าผู้นากลุ่ม เป็ นผู้ที่มี บ ทบาทส าคัญที่ สุด ใน
กระบวนการกลุม่ พัฒนาตน เพราะผู้นากลุม่ จะมีบทบาทในการเอื ้ออานวยให้ กระแสการเคลื่อนไหว
ของกลุม่ เป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ และก่อให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพอันนาไปสู่ความ
งอกงามของสมาชิก
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หน้ าที่ของผู้นากลุม่ (group leadership function)
การทาหน้ าที่ของผู้นากลุ่มนี ้หมายถึง ผู้นากลุ่มที่ช่วยให้ กระบวนการกลุ่มพัฒนา
ไปตามความต้ อ งการของสมาชิ ก และตามเป้า หมายของกลุ่ม ซึ่ ง กลุ่ ม จะพัฒ นาไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพหรื อไม่นนั ้ ขึ ้นอยูก่ บั การทาหน้ าที่ของผู้นากลุม่ ซึง่ หน้ าที่ของผู้นากลุม่ มีดงั นี ้คือ
1. ส่งเสริมให้ มีปฏิสมั พันธ์ภายในกลุม่ (promoting interaction) คือสนับสนุน
ให้ สมาชิกได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ สมาชิกมีปฏิสมั พันธ์ ต่อกันและมีส่วนร่วมในกลุ่มมาก
ขึ ้น
2. เอื ้ออานวยให้ มีปฏิสมั พันธ์ภายในกลุ่ม (facilitate interaction) คือช่วยให้
สมาชิกมีการเปิ ดเผยตนเอง มีความใส่ใจ และเข้ าใจซึง่ กันและกันมากขึ ้น
3. การเริ่ ม ต้ องการปฏิ สัม พันธ์ (initiating interaction) หมายถึง การที่ ผ้ ูนา
กลุ่มมีบทบาทอย่างกระตือรื อร้ นในการสร้ างปฏิสมั พันธ์ภายในกลุ่มและกาหนดว่าปฏิสมั พันธ์ นนั ้
จะมุง่ เน้ นไปที่อะไร (what) และจะดาเนินไปอย่างไร (how)
4. การนาการปฏิสมั พันธ์ภายในกลุ่ม (guiding interaction) เนื่องจากกลุม่ มี
ความซับซ้ อนและมีศกั ยภาพอยู่ภายใน จึงจาเป็ นต้ องคอยมีผ้ ใู ห้ คาแนะนาเพื่อให้ ได้ ประโยชน์จาก
ปฏิสมั พันธ์ที่เกิดขึ ้น
5. การแทรกแซง (interventing) การแทรกแซงจะถูกใช้ เมื่อกระบวนการกลุ่ม
ต้ องประสบกับภาวะอันตรายหรื อสภาพกลุม่ ที่มีความกดดัน ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
6. การรวบรวมความรู้ สึกนึกคิดเข้ าด้ วยกัน (consolidating) หมายถึง การ
กระทาที่ผ้ นู ากลุ่มใช้ เพื่อรวบรวมความคิดและความรู้สึกที่กระจัดกระจายกันอยู่เข้ าด้ วยกัน ซึ่งจะ
ทาให้ สมาชิกกลุม่ ได้ เข้ าใจร่วมกัน
7. รักษากฎ (rule-keeping) เป็ นหน้ าที่ที่สาคัญ ที่ผ้ ูนากลุ่มจะต้ องสร้ างใน
กลุม่ จุดประสงค์คือเพื่อให้ ปฏิสมั พันธ์ของกลุม่ อยูใ่ นขอบเขตที่กาหนดไว้
8. ส่งเสริ มด้ านการสื่อสาร (enhancing communication) หน้ าที่นี ้คือช่วยให้
สมาชิกได้ เปิ ดเผยตนเองและเข้ าใจผู้อื่นอย่างถูกต้ อง
9. แก้ ไขความขัดแย้ ง (resolving conflicts) ผู้นากลุม่ ต้ องพยายามอย่างมาก
ที่จะหาสาเหตุของความขัดแย้ งนัน้ ต้ องรู้ ว่าจะใช้ วิธีแก้ ปัญหาแบบใดและเมื่อใดจึงควรจะเข้ าไป
แก้ ไขหรื อปล่อยให้ กลุม่ แก้ ไขกันเอง
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10. ระดมพลังของสมาชิก (mobilizing group resources) ประสิทธิภาพของ
กลุ่มคือ ความสามารถที่จะประเมินความคิดของกลุ่มและการระดมความคิดเพื่อประโยชน์ของคน
แต่ละคน
11. การใช้ การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (counseling) คือผู้นากลุ่มจะต้ องให้ การ
ปรึกษาแก่สมาชิกได้ เมื่อสมาชิกต้ องการช่วยเหลือ และพยายามเอื ้อให้ สมาชิกคนอื่นๆ มีส่วนร่วม
ด้ วย
12. การยุ ติ ก ลุ่ ม (termination) คื อ ผู้ น ากลุ่ ม จะต้ องเอื อ้ ให้ สมาชิ ก ได้ น า
ประสบการณ์ จากกลุ่มไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ เป็ นอย่างดี (Trotzer.
2006:93-116)
2. สมาชิกกลุม่ (group member)
ทรอตเซอร์ (Trotzer, 1977) ได้ กล่าวถึงสมาชิกกลุ่ม 2 ประการคือ (1) ธรรมชาติ
ของสมาชิ ก กลุ่ ม (nature of group member) และ (2) ลัก ษณะพฤติ ก รรมของสมาชิ ก กลุ่ ม
(behavior of group member)
1. ธรรมชาติของสมาชิกกลุม่ (nature of the group member) ธรรมชาติของ
สมาชิกกลุม่ มีดงั นี ้
1.1) สมาชิกของกลุ่ม โดยทั่วไปประสบปั ญหาสัมพันธภาพกับผู้อื่น ซึ่ง
เป็ นกลุ่มคนที่แวดล้ อม เช่น ครอบครัว เพื่อนที่ทางาน หรื อโรงเรี ยน เป็ นต้ น ดังนันสมาชิ
้
กกลุ่มมี
แนวโน้ มที่จะลังเลใจและกลัวในการมีปฏิสมั พันธ์มกั ถูกสะท้ อนออกมาในช่วงแรกของการเข้ ากลุม่
1.2) ความยากของการมีปฏิสมั พันธ์ เพราะพวกเขาประสบปั ญหาที่ไม่
สามารถแก้ ไขได้ ทาให้ เกิดความคับข้ องใจและสร้ างธรรมชาติการป้องกันตนเองเมื่ออยู่ในกลุ่ม
ดังนันเมื
้ ่อเริ่มเข้ ามาอยู่ในกลุม่ สมาชิกกลุ่มจะเกิดความขัดแย้ งในใจ ระหว่างการเปิ ดเผยปัญหากับ
การปกปิ ดปัญหาเหล่านันไว้
้ เนื่องจากสมาชิกกลุม่ ยังไม่มีความไว้ วางใจสมาชิกกลุม่ คนอื่น
1.3) ความยุ่งยากทางจิตใจ เป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่งของสมาชิ กกลุ่ม
เมื่อเกิดความเจ็บปวด ความคับแค้ นใจ ความวิตกกังวลจากปั ญหาของตนมากขึ ้น สมาชิกกลุ่มก็
จะมีความกล้ าเสี่ยงที่จะเปิ ดเผยปั ญหาและขอความช่วยเหลือจากสมาชิกกลุ่มคนอื่นมากขึ ้น เมื่อ
สามารถผ่านพ้ นความกลัวที่จะเปิ ดเผยตนเองให้ ผ้ อู ื่นรับรู้
1.4) ความดึงดูดของกลุม่ มีอิทธิพลอย่างมากในการชักนาให้ สมาชิ กกลุ่ม
ผูกพันกับกลุ่ม ความดึงดูดของกลุ่มคือบรรยากาศของกระแสกลุ่มซึ่งทาให้ สมาชิ กกลุ่มรู้ สึกว่า
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ความต้ องการของตนจะได้ รับการตอบสนอง และมีความคาดหวังที่จะได้ รับความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นในการแก้ ปัญหา
1.5) องค์ประกอบสุดท้ ายของสมาชิ กกลุ่ม ก็ คือ ความต้ องการประสบ
ความสาเร็ จอย่างลึกและจริ งใจ ความต้ องการนีม้ ีแนวโน้ มที่จะถูกปกปิ ดโดยกลไกการป้องกัน
ตนเอง (defensive mechanisms) แต่ก็ จ ะถูก เปิ ด เผยอย่ า งแจ่ม ชัด เมื่ อ บรรยากาศของความ
ไว้ วางใจ และความปลอดภัยได้ ถกู สร้ างขึ ้น
2. พฤติก รรมของสมาชิ ก กลุ่ม (behavior of the group member) พฤติก รรมของ
สมาชิกกลุม่ จาแนกออกเป็ น 4 ลักษณะ ได้ แก่
2.1) พฤติ ก รรมต่ อ ต้ า น (resisting behavior) พฤติ ก รรมต่ อ ต้ า น มาจากตัว
สมาชิกกลุ่มเอง มักเกิดในระยะแรกๆ ของกลุ่ม พฤติกรรมนี ้เป็ นอุปสรรคที่สาคัญที่สุดในการนา
กลุ่มไปสู่จดุ หมาย การแสดงพฤติกรรมนี ้มักมีสาเหตุมาจากความกลัวว่ าสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ ใน
กลุม่ จะไม่ยอมรับหากพวกเขาเปิ ดเผยตนออกมา และกังวลใจว่าหากเปิ ดเผยปัญหาของตนออกมา
ปั ญหาหนึ่งแล้ ว อาจจะนาไปสู่การเปิ ดเผยปั ญหาอื่นตามมา โดยที่พวกเขาไม่สามารถควบคุม
ตนเองได้ สมาชิกกลุ่มบางคนอาจจะต่อต้ านเพราะรู้ สึกว่า ตนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อ
เอาชนะอุปสรรคได้
2.2) พฤติกรรมควบคุมการชักใยผู้อื่น (manipulating behavior) สมาชิกกลุ่มที่มี
พฤติกรรมนี ้จะก่อให้ เกิดปฏิกิริยาโดยตรงต่อผู้อื่น แต่จะไม่คกุ คามต่อตนเอง และจะอยู่ภายใต้ การ
ควบคุมของตนโดยไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึง่ จะก่อให้ เกิดบรรยากาศแห่งความไม่ไว้ วางใจ
2.3) พฤติกรรมการให้ ความช่วยเหลือ (helping behavior) หมายถึงพฤติกรรมที่
สมาชิกกลุ่มแสดงออกเพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริ มให้ กระแสของกลุ่มดาเนินไปด้ วยดีและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ สมาชิกกลุม่
2.4) พฤติกรรมเชิงอารมณ์ (emotional behavior) พฤติกรรมที่เกิดจากอารมณ์
ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน เป็ นพฤติกรรมที่สงั เกตและค้ นพบได้ ยาก พฤติกรรมเหล่านี ้มักปนอยู่กบั
ความรู้ สึก ปกติ (normal feeling) ซึ่ง มัก มี ก ารแสดงออกทางพฤติก รรมและวาจาที่ ช่ว ยปิ ด บัง
บิดเบือนอารมณ์ที่แท้ จริง พฤติกรรมส่วนที่เป็ นอารมณ์จริง ๆ ยากที่จะหยัง่ รู้ซงึ่ จะเป็ นแรงกระตุ้นให้
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติคือการหลีกเลี่ยง (avoidance) หรื อถอยหนี (withdrawal) ใน
แต่ละบุคคล
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4.5 กระบวนการกลุ่มพัฒนาตน
ทรอตเซอร์ (Trotzer, 2006) กล่าวถึง กระแสกลุ่มมี การเคลื่อนไหวตามลาดับขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี ้
4.5.1 ขันเริ
้ ่ม (initial stage or security stage)
ในขัน้ แรกของกระแสกลุ่ม กลุ่มจะมีลักษณะดาเนินไปเพื่อพัฒนาความรู้ สึกมัน่ คง
และปลอดภัยเพื่อเป็ นพื ้นฐานที่จะให้ สมาชิกทางานได้ บรรลุเป้ าหมายแห่งการแก้ ปัญหาร่วมกันใน
ขัน้ นี เ้ ป็ น การวางรากฐานของความไว้ ว างใจของกัน และกัน ซึ่ง มัก จะมี ลัก ษณะต่อ เนื่ อ งกัน
ดังต่อไปนี ้
1. การทาความคุ้นเคย (getting acquainted) สมาชิกจะมีการกระทาต่างๆ เพื่อ
ลดวามแปลกหน้ า ซึ่ง หมายถึง การได้ เพิ่ม ความสัม พันธ์ และเปิ ดโอกาสที่ สมาชิ กจะได้ ร้ ู จักกัน
เบื ้องต้ นอย่างทัว่ ถึง จะทาให้ เกิดการเข้ าใจที่จะร่วมมือกันลงมือกระทาสิ่งต่างๆ
2. การสร้ างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก (interpersonal warm-up) ความรู้สึกที่
เกิดขึ ้นในขันนี
้ ้ เป็ นระดับที่ทาให้ สมาชิกเห็นความสาคัญในการอยู่ร่วมกัน ยินดีต้อนรับซึ่ง กันและ
กัน สมาชิกอาจจะร่ วมมือกันสร้ างบรรยากาศแห่งความเป็ นกันเอง เพื่อให้ สมาชิกเกิดความรู้ สึก
มัน่ ใจในตนเอง และต่อกลุม่
3. ขัน้ ต่อมากลุ่ม อาจจะมี การตกลงกัน ในเรื่ องขอบเขตและระเบียบของกลุ่ม
(setting boundaries) สมาชิกอาจจะได้ รับการบอกเล่าจากผู้นากลุ่มหรื อจากสมาชิกด้ วยตนเอง
ถึงข้ อปฏิบตั ิในการอยู่ร่วมกัน เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ เกิดขึ ้นแก่สมาชิกทุกคนให้ ดารงอยู่ใน
กลุม่ อย่างปราศจากการถูกทาร้ าย
4. ขันความไว้
้
วางใจ (building trust) เมื่อกระแสกลุม่ ดาเนินมาถึงขันนี
้ ้สมาชิกจะ
เกิดความไว้ วางใจ เกิดความรู้สึกไว้ วางใจในผู้อื่ นและเชื่อถือไว้ ใจในตนเอง สมาชิกจะเริ่ มรู้สึกเห็น
คุณ ค่าของตนและไว้ วางใจผู้อื่นอย่างจริ ง ใจ ความไว้ วางใจนี่ เองที่ เป็ นพื น้ ฐานส าคัญที่ ทาให้
สมาชิกเกิดความรู้สึกกล้ าและมัน่ ใจที่จะเสนอปัญหาของตนให้ แก่กลุม่ เพราะความไว้ วางใจที่มีแต่
ต้ นนัน้ เป็ นรากฐานส าคัญ ยิ่ง และหากความไว้ วางใจกันนี ม้ ีม ากขึน้ อย่างต่อเนื่ อง ก็จะนาไปสู่
ความสัมพันธ์อนั ลึกซึ ้งของบุคคลและของสมาชิก
4.5.2 ขันยอมรั
้
บ (acceptance stage)
การยอมรับจะช่วยให้ สมาชิกกลุ่มให้ มีการติดต่อสัมพันธ์ กนั และทาให้ เกิดความรู้ สึก
เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การกระทาที่จะนาให้ เกิดการยอมรับและสายใยสัมพันธ์กนั มักจะมีลกั ษณะ
ดังนี ้
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1. การแบ่งปันความรู้สึกส่วนตัว (personal sharing) สมาชิกจะเล่าถึงตัวเอง เขา
จะรู้สึกไว้ วางใจจนกล้ าเสี่ยงที่จะบอกเรื่ องราวที่เป็ นเรื่ องส่วนตัว ให้ สมาชิกกลุ่มทราบซึ่งจะทาให้
สมาชิกเข้ าใจซึ่งกันและกันในระดับความรู้สึ ก เป็ นการเพิ่มสัมพันธภาพภายในกลุ่ม ซึ่งเป็ นการนา
ให้ เกิดความมีกาลังใจและเกิดความสนิทสนม
2. การให้ ข้อมูล ป้อนกลับ (giving feedback) ซึ่ง เป็ นส่วนที่ ส าคัญในการรู้ จัก
ตนเองด้ วยการรับรู้การมองตนเองจากคนอื่น ผู้นากลุ่มจะส่งเสริ มให้ สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการ
ให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่กันและกัน เพื่อให้ เกิดตระหนักรู้ ในตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อย่างไรก็ตามในการให้ ข้อมูลป้อนกลับควรมีความระมัดระวัง ทังผลดี
้ และผลเสีย สมาชิกจะได้ รับ
ประโยชน์เป็ นอย่างมากหากเขายอมรับผู้อื่นว่ามีความจริ งใจและตังใจจะช่
้
วยเหลือ แล้ วนาการ
แนะนานันมาแก้
้
ไขปรับปรุงพฤติกรรมของตนนันให้
้ ดีมากขึ ้น
3. การสร้ างความรู้ สึกใกล้ ชิด (building cohesiveness and closeness) กลุ่ม
จะพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีให้ เกิดขึน้ ในสมาชิกทาให้ สมาชิกมีความรู้ สึกเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มมี
ความรู้สกึ ว่ากลุม่ เป็ นเสมือนครอบครัวที่มีความผูกพันเป็ นหนึง่ เดียวกัน
4. เรี ยนรู้ถึงการยอมรับตนเอง (learning to accept self) กลุ่มจะช่วยให้ สมาชิก
เรี ยนรู้ที่จะยอมรับตัวเองซึ่งจะแสดงออกโดยการแสดงทัศนะแท้ ๆ ของตนเอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
บรรยากาศในกลุ่มที่จะให้ สมาชิกเกิดการยอมรับตัวเอง และผลที่ได้ คือความมัน่ ใจในตนเองและ
เห็นคุณค่าในตนเอง การยอมรับตนเองจะช่วยให้ กาลังใจสมาชิกที่มีปัญหาคล้ ายคลึงกันได้ เกิด
ความรู้ สึกกล้ ายอมรับตนเองทังในสิ
้ ่งที่ไม่ปรารถนาและน่ายินดี ทาให้ เกิดความตังใจที
้ ่จะแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงตนเอง
5. การเรี ยนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่น (learning to accept others) การยอมรับผู้อื่นเป็ น
สิ่งสาคัญในการพัฒนาความละเอียดอ่อนในกลุม่ การตังใจฟั
้ งและการสังเกตที่ดีของผู้นากลุ่มและ
สมาชิกอื่นๆ ด้ วยจิตใจที่ ยอมรั บและในการเสี่ยงเปิ ดเผยตนเองของสมาชิ กทาให้ สมาชิ ก รู้ กว่า
ตนเองมีคณ
ุ ค่าจากการได้ รับการยอมรับจากผู้อื่น
4.5.3 ขันความรู
้
้ สกึ รับผิดชอบ (responsibility stage)
ความรู้ สึกรับผิดชอบ จะเกิดขึ ้นจากการที่สมาชิกได้ ยินยอมตกลง ที่จะช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันภายในกลุ่ม และการที่สมาชิกยินยอมต้ อนรับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ในการอยู่ร่วมกันเพื่อการ
จิตรักษาเป็ นสาคัญยิ่ง ที่จะทาให้ สมาชิกเกิดความรู้ สึกพอใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน
ความรู้สกึ รับผิดชอบร่วมกันนันจะท
้ าให้ สมาชิกเกิดปรากฏการณ์ตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้
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1. การประเมินตนเอง (individual assessment) การประเมินตนเองหรื อการมอง
ตนเองหรื อการพิจารณาตนเองชัดเจนด้ วยจิตใจซึ่งปราศจากอคติและพร้ อมที่จะรับผิดชอบการ
กระทาของตนเองนัน้ เป็ นภาวะหนึง่ ที่จะเกิดในขันของความรู
้
้ สกึ รับผิดชอบของสมาชิก3
2. ความรู้สึกเป็ นเจ้ าของตนเอง (recognizing ownership) ในระยะนี ้สมาชิกจะ
เริ่มรู้สกึ ว่า ตนเองเป็ นผู้ที่จะรับผิดชอบในการแก้ ปัญหาซึง่ ตนเองเป็ นเจ้ าของอยูน่ นั ้
3. การสั ม ผั ส กั บ ความรู้ สึ ก เป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ( experiencing and building
responsibility) ในภาวะนี ้สมาชิกเริ่ มรู้ สึกเป็ นเจ้ าของการกระทาทังหมดของตน
้
โดยไม่ต้องคิดว่า
เป็ นภาระเพราะสมาชิกเริ่ มรู้สึกรับผิดชอบอันเกิ ดจากการเห็นคุณค่าของตน สภาพเช่นนี ้จะทาให้
สมาชิกมีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ กันทังในกลุ
้
ม่ และนอกกลุม่
4. ความรู้สกึ นับถือ (giving respect) ความรู้สกึ นับถือต่อบุคคลซึง่ มีลกั ษณะต่าง
ๆ แตกต่างไปจากตนเอง จะทาให้ สมาชิกรู้สึกมองโลกได้ กว้ างและเติบโตมากขึ ้นและมีชีวิตอยู่ใ น
โลกอย่างชัดเจนมากขึ ้น
5. ความรู้ สึกเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่ วม (doing a fair share) ความรู้ สึกเท่า
เทียมกันในการเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ม จะช่วยให้ สมาชิกดารงตนอยู่ได้ ในความจริ งซึ่งแตกต่างกัน
นันอย่
้ างสมดุล รู้จกั ให้ ความสนใจในส่วนของตน และรู้จกั รับผิดขอบต่อสมาชิกอื่นด้ วย
4.5.4 ขันท
้ างาน (work stage)
สมาชิกในกลุ่มจะเริ่ มช่วยเหลือกัน เพื่อจะทาให้ สมาชิกอื่น ๆ ได้ แก้ ไขปั ญหาอันเป็ น
เป้าหมายของเขา การกระทาที่จะเกิดขึ ้นในขันนี
้ ้อาจจะมีดงั ต่อไปนี ้
1. การร่ ว มกั น แก้ ปั ญ หา (problem solving) การร่ ว มกั น แก้ ปั ญ หาอั น เป็ น
จุดประสงค์ใหญ่ ซึง่ จะทาให้ สมาชิกได้ เกิดการเรี ยนรู้และมีประสบการณ์ในการแก้ ปัญหาจะเกิดขึ ้น
โดยองค์ประกอบเล็ก ๆ ดังต่อไปนี ้
1.1 การแยกแยะประเด็น การใช้ ความชัดเจนและเข้ าใจในปัญหา
1.2 สมาชิกจะร่ วมกันหาทางเลือกทางออกต่อปั ญหานันโดยการร่
้
วมมือกัน
พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ อย่างสร้ างสรรค์และระดมความคิดกัน
1.3 วิธีการแก้ ปัญหาลักษณะต่างๆ จะได้ รับการประเมิน พิจารณาด้ วยการ
คิดอย่างวิเคราะห์และทดลองทาพฤติกรรมที่เป็ นทางออกใหม่นนั ้
1.4 การตกลงใจที่จะเลือกทางออกที่ดีที่สดุ ของปัญหานัน้
1.5 สมาชิกจะช่วยกันวางแผนปฏิบตั ิ
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1.6 การลงมือปฏิบตั ิ สมาชิกอาจจะได้ รับการพยายามให้ ทดลองพฤติกรรม
ใหม่นนในกลุ
ั้
ม่ ของตน
2. ในขันท
้ างานนี ้สมาชิกจะได้ ลองทาบทบาทแห่งการเป็ นผู้ช่วยเหลือและร่วมมือ
กันแก้ ปัญหา (mobilizing group resources) สมาชิกจะเข้ าร่ วมในการแก้ ปัญหาและมุ่งให้ เ กิ ด
ความสาเร็จที่ดีและตรงกับความต้ องการของแต่ละบุคคล
3. หลัง จากที่ ส มาชิ กได้ รับ การช่วยเหลื อในการประเมิ น ปั ญหา เขาจะเข้ า ใจ
ปั ญหาจะได้ รับการเข้ าใจอย่างถูกต้ อง และตรวจสอบถึงความเป็ นจริ งได้ (reality testing) ในขันนี
้ ้
สมาชิกจะรับผิดชอบต่อข้ อคิดเห็นเรื่ องทางออกแล้ วพิจารณาข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ รับมา
4.5.5 ขันการปิ
้
ดกลุม่ (closing stage or terminating stage)
เมื่ อ มี ก ารร่ ว มกัน แก้ ปั ญ หาจนเป็ น ที่ พ อใจแล้ ว กลุ่ม ก็ จ ะถึ ง ขัน้ สุด ท้ า ยของ
พัฒนาการกลุ่มคือการยุติกลุ่ม การยุติกลุ่มมีวัตถุ ประสงค์ที่แฝงเร้ นอยู่ภายใน คือการปิ ดกลุ่ม
จะต้ องเป็ นไปเพื่อสมาชิกกระจ่างในประสิทธิภาพของการได้ อยู่ร่วมกันเพื่อแก้ ปัญหาของตนกับ
ผู้อื่นตลอดจนเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่นของการได้ รับการยอมรับจากผู้อื่นหรื อเรี ยนรู้ จาก
ความคิ ด ของผู้ อื่ น ซึ่ ง ไม่ เ หมื อ นกั บ ตน ตลอดจนการสนับ สนุ น การเลื อ กที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงของตน
1. ช่วงแห่งการปิ ดกลุ่มนัน้ สมาชิกจะมีความรู้ สึกอยากให้ กาลังในแก่เพื่อน
(giving support) เพราะว่าการให้ กาลังในแก่กนั นัน้ จะช่วยให้ สมาชิกมีกาลังใจ การให้ กาลังใจนัน้
เป็ นสิ่งสาคัญที่จะให้ สมาชิกมี แรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนภายนอกกลุ่ม เมื่อ
กลุ่มยุติลงแล้ ว การให้ กาลังใจแก่กนั ด้ วยการกระทาซึง่ ส่งเสริ ม การให้ กาลังใจหรื อการส่งเสริมแรง
หรื อการแสดงความความรู้ สึกทางบวกต่อสมาชิก จะเอือ้ เฟื ้อให้ สมาชิกเกิดความรู้ สึกมีค่าและ
อิสระในตนเองที่จะกลับไปเผชิญสิ่งแวดล้ อมของตน การให้ กาลังใจจะทาให้ สมาชิกเกิดความรู้สกึ
มีกาลังใจภายใน และสามารถจะมองสิ่งแวดล้ อมของเขาในทิศทางที่สร้ างสรรค์มากขึ ้น
2. ภาวะแห่งการยอมรับความจริ งและมุ่งมั่นที่จ ะเปลี่ ยนแปลง (affirming
and confirming growth) ผู้นากลุ่มอาจจะชวนให้ สมาชิกได้ ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ ้นและการแก้ ปัญหา
สิ่งนัน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ สมาชิกได้ ทบทวน ได้ สรุป ได้ หนั กลับมามองสภาพการปฏิสมั พันธ์ ของ
กลุม่ เพื่อจะนาให้ สมาชิกได้ เกิดความเชื่อมัน่ ในตนเอง และนาความคิดของเพื่อนสมาชิกไปใช้ และ
ชวนให้ สมาชิกได้ เห็นคุณค่าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในกลุม่
3. การกล่าวอาลา (saying good-bye) การกล่าวอาลานัน้ เป็ นกิจ กรรมซึ่ง
สมาชิกอาจจะทาให้ แก่กันเพื่อยุติกลุ่ม การกล่าวลานัน้ จะทาให้ สมาชิกมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง
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ตนเองมากขึ ้นนอกกลุ่ม เพราะว่าการกล่าวลาเป็ นเครื่ องที่จะย ้าเตือน บอกว่าต่อไปสมาชิกอาจจะ
ไม่มีกลุม่ มาช่วยให้ กาลังใจให้ แก่ตนต่อไป
4. การติดตามการเปลี่ยนแปลงหลังจากเลิกกลุ่ม (follow-up) หลังจากเลิก
กลุม่ ไปแล้ วบางครัง้ เป็ นการยากที่จะติดตามข่าวคราวของสมาชิกในกลุม่ แต่การติดตามผลจะช่วย
ให้ สมาชิกรักษาการเรี ยนรู้อนั เกิดจากกลุ่มได้ ให้ นานที่สดุ การติดตามผลเป็ นวิ ธีการที่จะทาให้ เกิด
ความรับรู้ว่าสมาชิกของกลุ่มได้ เปลี่ยนแปลงตนเองตามที่ได้ เรี ยนรู้ภายในกลุ่มอย่างสอดคล้ องกับ
ชีวิตประจาวันหรื อไม่ การติดตามผลในแง่ หนึ่งเป็ นกาลังใจที่ ก่อให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้ จริงภายในกลุม่
จากที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นสามารถสรุปได้ ว่า กลุ่มพัฒนาตน หมายถึง กลุม่ เชิง
จิตวิทยาที่ม่งุ เสริ มสร้ างการสานึกรู้คณ
ุ เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น โดยใช้ หลักแนวคิดของทรอตเซอร์
(Trotzer, 2006) เอื ้อให้ บคุ คลมุง่ ไปสู่การเติบโต พัฒนาและแก้ ปัญหา ท่ามกลางบรรยากาศกลุ่มที่
อบอุ่นเป็ นกันเองซึ่งมี 5 ขัน้ ตอน คือ 1. ขัน้ เริ่ ม (initial stage or security stage) 2. ขัน้ ยอมรั บ
(acceptance stage) 3. ขัน้ ความรู้ สึ ก รั บ ผิ ด ชอบ (responsibility stage) 4. ขัน้ ท างาน (work
stage) 5. ขันการปิ
้
ดกลุม่ (closing stage or terminating stage)
4.6 ส่วนประกอบของกลุม่
การเข้ าใจถึงส่วนประกอบของกลุ่มจะเป็ นแนวทางในการวางแผนเพื่อจัดกลุ่มให้ มีความ
เหมาะสมและสอดคล้ องตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ส่วนประกอบของกลุ่มมีดงั ต่อไปนี ้ (Trotzer,
2006)
1. อายุและวุฒิภาวะ (age and maturity) การจัดกลุ่มโดยทัว่ ไปควรรวบรวมสมาชิก
กลุม่ ที่มีอายุใกล้ เคียงกัน หรื อประเภทเดียวกันเช่นกลุม่ วัยรุ่น
2. เพศ (sex) ในเรื่ องของเพศนัน้ พบว่า กลุ่มเพศเดียวกันจะเป็ นที่พอใจสาหรับวัย
ก่อนวัยรุ่น ส่วนกลุ่มที่มีทงชายและหญิ
ั้
งจะเหมาะสมกับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ และจะมีผลดีเพราะเป็ น
สิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติ
3. ความเป็ นเพื่ อ น (friendship) ล าดับ ความคุ้น เคยและความเป็ นเพื่ อ น เป็ น
ข้ อพิจารณาในการคัดเลือกสมาชิกกลุ่ม ในกรณีที่มีเพื่อนสนิทอยู่ในกลุ่มเดียวกันอาจจะทาให้ เป็ น
ผลเสียต่อกลุ่ม เพราะว่าพวกเขามีแนวโน้ มที่จะให้ การสนับสนุนอีกฝ่ ายหนึ่ง ในทางที่ไม่ถกู ต้ อง แต่
ในอีกนัยหนึง่ กลุม่ อาจได้ รับประโยชน์จากสมาชิกกลุม่ ที่เป็ นเพื่อนสนิทกัน เนื่องจากมีการสนับสนุน
ให้ พวกเขาได้ แสดงออก
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4. ความสมัค รใจของสมาชิ ก กลุ่ม (voluntary) สมาชิ ก กลุ่ ม ที่ เ ข้ าร่ ว มกลุ่ม แบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท คือผู้สมัครใจ (voluntary) ผู้ที่สมัครใจแกมถูกบังคับ (The force voluntary) ผู้
ที่ถกู บังคับ (The force participant) ผู้ที่มีความสมัครใจมักจะได้ รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่ไม่สมัคร
ใจ สาหรับผู้สมัครใจแบบถูกบังคับแสดงความสนใจเข้ าร่วมกลุม่ เพราะว่าถูกชักชวนให้ เข้ าร่วมกลุ่ม
ดังนันพวกเขาจึ
้
งต้ องใช้ เวลามากขึน้ ในการที่จะมีความไว้ วางใจและยอมรับในกลุ่ม ส่วนผู้ที่ถูก
บังคับให้ เข้ าร่วมกลุ่มนัน้ อาจจะเป็ นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่อยากเข้ ากลุ่มด้ วยเหตุผลใด
เหตุผลหนึง่
5. กลุม่ แบบปิ ดและกลุม่ แบบเปิ ด (closed versus open groups) ผู้นากลุม่ ต้ องเป็ น
ผู้กาหนดกลุ่มแบบเปิ ดหรื อกลุ่มแบบปิ ด หมายถึง มีการเปลี่ยนสมาชิกกลุ่มใหม่เข้ ามาในระหว่าง
การดาเนินกลุ่ม ส่วนกลุ่มแบบปิ ดจะประกอบด้ วยสมาชิกกลุ่มเดียวกัน ตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดกลุ่มจนปิ ด
กลุ่ม การจัดกลุ่มมีแนวโน้ มควรจะเป็ นกลุม่ แบบปิ ด เนื่องจากกลุ่มต้ องมีการพัฒนาไปข้ างหน้ าเข้ า
สู่ผลสาเร็ จที่สงู สุด การพัฒนานี ้ต้ องอาศัยเวลา และความรู้ สึกที่เป็ นหนึ่งเดียวกัน การที่มีสมาชิก
กลุม่ ใหม่เข้ ามาอาจขัดขวางการพัฒนาของกลุม่ ได้
6. ขนาดของกลุ่ม (group size) โดยทัว่ ไปการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มควรจะมี
จานวนสมาชิกกลุม่ ประมาณ 6-12 คน
7. ระยะเวลาและความถี่ ข องการเข้ า กลุ่ม (length and frequence of meeting)
ทรอตเซอร์ (Trortzer, 1977) กล่าวได้ ว่าสมาชิกกลุ่มควรจะมีเวลาระหว่างการพบกันแต่ละครัง้
(session) ช่ ว งเวลาของกลุ่ม ที่ ดี จ ะอยู่ร ะหว่า ง 1 –2 ชม. จ านวนครั ง้ ของการเข้ า กลุ่ม ขึน้ กับ
จุดมุ่งหมายของกลุ่มและธรรมชาติของสมาชิกกลุ่ม ดังนันอย่
้ างน้ อยที่สดุ ควรจะเข้ าร่วมกลุ่มไม่ต่า
กว่า 8 ครัง้ และควรพบกันสัปดาห์ละ 1 ครัง้
8. การจัดตาราง (scheduling) การพบกันของกลุม่ ควรมีการจัดตารางเวลา ช่วงเวลา
ที่เข้ ากลุม่ ควรเป็ นเวลาที่สมาชิกกลุม่ ว่างจากกิจกรรมส่วนตัว
9. การจัดสถานที่ (physical arrangements) การจัดสถานที่ รวมทังสภาพแวดล้
้
อม
ทางกายภาพต่ า งๆเป็ นปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคัญ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จะมี ผ ลต่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ์
(interaction) ภายในกลุม่ ห้ องที่จะให้ ประชุมกลุม่ ควรจะมีความเป็ นส่วนตัว (privacy)
4.7 เทคนิคที่ใช้ ในกระบวนการกลุ่มพัฒนาตน
ผู้นากลุม่ ยังจะต้ องมีความสามารถที่จะใช้ เทคนิคและวิธีการเพื่อที่จะนาเข้ าสูป่ ั ญหา และ
การช่วยเหลือ ซึ่งในการจัดกลุ่มกลุ่มพัฒนาตนได้ ใช้ เทคนิคที่คล้ ายคลึงกับการให้ คาปรึ กษาเป็ น
รายบุคคล ได้ แก่ เทคนิค ต่อไปนี ้ (Dyner, 1975)
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1. การสร้ างสัมพันธภาพ (Relationship) สามารถทาได้ หลายวิธี เช่น การยิม้ การ
ทักทายแนะนาตัวเอง และสมาชิกได้ ทาความรู้ จกั กัน การมีท่าทีเป็ นกันเอง ไม่แสดงตนเหนือกว่า
สมาชิกกลุ่มจัดสภาพแวดล้ อมของกลุ่มให้ มีบรรยากาศที่สบายๆ ไม่เครี ยด ชวนพูดคุยด้ วยเรื่ อง
ทัว่ ไป ที่เขาสนใจเพื่อนาไปสูค่ วามพร้ อมที่จะพูดคุยต่อไป
2. การสังเกต (Observation) ได้ แก่ การรู้ จักสังเกตท่าที พฤติกรรม การแสดงออก
ตลอดจน การตอบสนองสมาชิกกลุม่ โดยอาศัยการสื่อความหมาย จะโดยใช้ คาพูดโต้ ตอบกัน หรื อ
ใช้ การสัง เกต หรื อวิธี อื่นใดที่ แทนการพูดโต้ ตอบกัน และไม่ใช่คาพูด เป็ นต้ น จะช่วยให้ เข้ าใจ
พฤติกรรมกลุม่ ได้ ดี
3. การนาแบบทั่วๆ ไป (General Leads) มักเป็ นลักษณะคาถาม หรื อคาพูด อาจ
นาไปสูห่ วั ข้ อการอภิปราย หรื อใกล้ จบการอภิปราย หรื อต้ องการชักจูงให้ เปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิม
หรื อใช้ เพื่อทาลายความเงียบอันยาวนานก็ได้
4. การกระตุ้นความสนใจ (Stimulation) มักใช้ ในตอนแรกๆ ที่เริ่ มกลุ่ม และสมาชิก
ยังไม่กล้ าพูดคุยกัน ผู้ดาเนินการกลุ่มจะเป็ นผู้นา กระตุ้นความสนใจ โดยอาจพูดถึงเรื่ องใดเรื่ อง
หนึง่ ที่สมาชิกน่าจะสนใจ เพื่อนาไปสูก่ ารอภิปรายร่วมกัน
5. การให้ กาลังใจ และการส่งเสริ ม (Encouragement) เมื่อสมาชิกเกิดมีท่าทีท้อแท้
ใจไม่ยอมพูดคุย ก็อาจใช้ การกระตุ้นส่งเสริ มให้ กาลังใจทังด้
้ วยคาพูด และสีหน้ าท่าทาง จะช่วยให้
สมาชิกอยากพูดคุย อยากแสดงความคิดเห็นมากขึ ้น
6. การเชื่อมโยง (Connection) ในการจัดกลุม่ ผู้ดาเนินการกลุม่ จะต้ องรู้จกั ใช้ เทคนิค
ของการเชื่อมโยงเรื่ อง หรื อประเด็นต่างๆ ที่พดู กันเป็ นการเชื่อมโยงการสื่อสารภายในกลุม่
7. การเงียบ (Silence) เมื่อกลุ่มเงียบแทนที่ผ้ ดู าเนินการกลุ่มจะพยายามพูดคุ ย เพื่อ
ทาลายบรรยากาศที่เงียบนัน้ ก็อาจจะใช้ เทคนิคของการเงียบ ซึง่ จะทาให้ สมาชิกคนใดคนหนึง่ ของ
กลุม่ ทนไม่ได้ และจะเป็ นผู้พดู ทาลายความเงียบขึ ้นมาเอง
8. การฟั ง (Listening) ผู้ดาเนินการกลุ่มต้ องตังใจฟั
้ ง และจับประเด็นที่สมาชิกกลุ่ม
พูดให้ ได้ โดยมีทา่ ทีสนใจ อาจจะบอกให้ เขาพูดต่อ หรื อพยักหน้ าเป็ นเชิงรับรู้ได้
9. การยอมรั บ (Acceptance) เป็ น การรั บ ฟั ง ด้ ว ยความเห็ น ใจ เข้ า ใจ ไม่น าเอา
ค่านิยมของผู้ดาเนิ นการกลุ่ม เข้ าไปเปรี ยบเที ยบ และไม่ไ ด้ แย้ ง ใดๆ กับกลุ่ม จะต้ องไม่นึก ว่า
ผู้ดาเนินการกลุ่มเป็ นผู้นาการคุยไปสู่เรื่ องที่ตนคิดว่าสาคัญ นัน่ คือ การให้ โอกาสสมาชิกกลุ่มได้ ชี ้
ปัญหาของตนด้ วยตนเอง
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10. การแสดงความเห็นชอบด้ วย (Approval) เป็ นการแสดงความเห็นคล้ อยตามด้ วย
คาพูดและท่าทาง เมื่อผู้รับคาปรึกษาพูดในสิ่งที่ถกู ต้ องการทาเช่นนี ้จะช่วยส่งเสริ มให้ เกิดกาลังใจ
แก่ผ้ พู ดู
11. ความอดทน (Patient) แม้ ว่าจะต้ องการให้ การดาเนินกลุ่มเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
ผู้ดาเนินการกลุ่ม ก็จะต้ องอดทนให้ สมาชิกกลุ่มได้ พูดในสิ่งที่เขาอยากพูดบ้ าง แม้ จะไม่เกี่ยวข้ อง
กับหัวข้ อส าคัญ ที่ ควรอภิ ปรายก็ ตาม เมื่ อขาได้ พูดในสิ่ง ที่ พ อใจแล้ วก็ อาจจะพร้ อมที่ จ ะพูดถึง
ปัญหา หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้ องต่อไป
12. การทาให้ เกิดความกระจ่าง (Clarification) ใช้ เมื่อสมาชิกกลุ่มพูดวกวน ทาให้
เรื่ องราวสับสน ผู้ดาเนินการกลุ่มก็อาจพูดทบทวนซ ้าอีกครัง้ เพื่อความเข้ าใจ แจ่มแจ้ ง หรื อเมื่อเขา
เข้ าใจสิ่งผิดๆ ก็จะต้ องอธิบายให้ เข้ าใจถูกต้ อง และในกรณีที่สมาชิกกลุ่มใช้ ภาษาที่ คลุมเครื อ ก็
ต้ องขอให้ อธิบาย หรื อทดสอบว่า เข้ าใจตรงกันหรื อไม่
13. การแปลความหมาย (Interpretation) เป็ น การแปลความหมายจากอารมณ์
พฤติกรรมและความคิดที่สมาชิกกลุม่ แสดงออกไป เพื่อให้ เกิดความกระจ่างแจ้ งยิ่งขึ ้น โดยชี ้ให้ เห็น
ถึงความสัมพันธ์บางอย่างในคาพูด ความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมให้ เขามองเห็น จะช่วยให้ มี
ความตระหนักในตัวเอง ซึง่ การแปลความหมายมักกระทาในขันตอนหลั
้
งๆ ของการดาเนินการกลุ่ม
เมื่อมีความเข้ าใจกับสมาชิกกลุ่มดีแล้ ว และมีสมั พันธภาพที่ดีตอ่ กัน เพราะจะเสี่ยงต่อการสูญเสีย
สัมพันธภาพถ้ าสมาชิกกลุม่ ไม่พร้ อมที่จะรับความจริง
14. การสะท้ อนความรู้สกึ (Reflection of Feeling) กรณีนี ้ยึดหลักการปรึกษาแบบไม่
นาทาง นิยมใช้ เพื่อดึงความรู้สกึ ที่คลุมเครื อออกมาให้ ชดั เจนขึ ้น เป็ นการตีความหมายจากคาพูดที่
สมาชิกกลุม่ พูดออกมา โดยเน้ นที่อารมณ์และความรู้สกึ มากกว่าเนื ้อหาสาระ เพื่อช่วยให้ เขาเข้ าใจ
ความรู้สกึ ของตนเองอย่างลึกซึ ้ง และกล้ าเผชิญกับความรู้สกึ ของตน
15. การเรี ยบเรี ยงถ้ อยคาเสียใหม่ (Restatement) วิธีนี ้ใช้ เมื่อสมาชิกกลุม่ ไม่สามารถ
รวบรวมเนื ้อหาให้ เป็ นเรื่ องราวที่ปะติดปะต่อได้ ผู้ดาเนินการกลุ่มก็จะช่วย โดยการนาถ้ อยคาที่เขา
พูดมาเรี ยบเรี ยงใหม่ โดยไม่ตีความหมาย จะช่วยให้ เข้ าใจเรื่ องราวได้ กระจ่างขึ ้น นักวิชาการบาง
คนเรี ยกกลวิธีนี ้ว่า การสะท้ อนเนื ้อหา (Reflection of Content)
16. การให้ ข้อมูล (Information) เป็ นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ สมาชิกกลุ่มเห็นลู่ทางในการ
แก้ ปัญ หาหรื อตัดสิ นใจ โดยอาศัยข้ อมู ลที่ ไ ด้ เป็ นแนวทาง และจะมี ความหมายมากยิ่ง ขึน้ ถ้ า
สมาชิกได้ มีสว่ นค้ นคว้ า และอภิปรายเกี่ยวกับข้ อมูลนันๆ
้
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17. การตังค
้ าถาม (Questioning) การตังค
้ าถามในการจัดกลุ่มพัฒนาตน มักเป็ น
คาถามกว้ างๆ ไม่เน้ นจุดใดจุดหนึ่งจนเกิดไป และไม่ใช้ เพื่อคาตอบว่าใช่หรื อไม่ใช่ แต่จะกระตุ้นให้
เล่าถึงรายละเอียด หรื อแสดงความคิดเห็น นอกจากนี ้ยังใช้ การตังค
้ าถาม เพื่อให้ สมาชิกเกิดความ
เข้ าใจตนเองดีขึ ้น และเกิดความกระจ่างแจ้ งในปัญหาของตนอีกด้ วย
18. การให้ กาลัง ใจ (Reassurance) เป็ นการสร้ างความเชื่ อมั่น และช่วยให้ ค ลาย
เครี ยดทาให้ เกิดกาลังใจที่จะจัดการกับปั ญหา อาจทาได้ โดยการปลอบใจ การชมเชย เมื่อเขา
สามารถคิดหาแนวทางได้ หรื อปฏิบตั ิได้ เหมาะสม การชี ้แจงให้ เห็นว่าปั ญหานันๆ
้ มีการแก้ ไขได้
และการคาดคะเนว่าต่อไปอาจจะดีขึ ้น
19. การใช้ คาถามป้อนกลับ (Feedback) ใช้ เมื่ อมีสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ตังค
้ าถาม
ขึ ้นมาแทนที่ผ้ ดู าเนินการกลุ่มจะเป็ นผู้ตอบก็อาจจะป้อนคาถามกลับไปยังสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม
หรื อกลับไปที่ตวั ผู้ถามเองว่าเขาคิดอย่างไร
20. การมองย้ อนอดีต และอนาคต (Projection-time) เป็ นการช่วยให้ ผ้ สู มาชิกกลุ่ม
นึกย้ อนอดีต หรื อมองไปถึงอนาคตอีก 5 ปี ข้างหน้ าว่า ได้ เกิดอะไรมาบ้ าง หรื อจะเกิดอะไรขึ ้นบ้ าง
กับสภาพของปัญหาที่เป็ นอยู่
21. การยกตัวอย่าง (Illustration) อาจเป็ นได้ ทงตั
ั ้ วอย่างที่ผ้ ดู าเนินการกลุ่มเองเคยมี
ประการณ์ มาหรื อประสบการณ์นอกตัว
22. การสรุป (Summary Clarification) ใช้ เมื่อพูดถึงปั ญหาได้ หลายแง่หลายมุมแล้ ว
ก็จะสรุปรวมเรื่ องที่พดู และข้ อคิดเห็นว่าได้ พดู อะไรกันไปแล้ วบ้ าง
23. การมอบหมายงานให้ ทา (Homework assignment) เป็ นกิจกรรมที่กาหนดให้ ฝึก
เช่น การลดความกัง วลอย่า งเป็ น ระบบ การฝึ ก ทัก ษะกล้ า แสดงออกผู้รั บ ค าปรึ ก ษาจะได้ รับ
มอบหมายงานให้ นาไปปฏิบตั ิในกลุ่มหรื อนาไปปฏิบตั ินอกกลุ่มก็ได้ และในการเริ่ มต้ นกลุ่มผู้นา
กลุม่ จะให้ สมาชิกอ่านงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ไปปฏิบตั ิ แล้ วมีการอภิปรายร่วมกัน
24. การมุ่ง เน้ น ที่ เ หตุก ารณ์ เ ชิ ง บวก (Focus on Positive events) มี จุด มุ่ง หมาย
เพื่ อให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาตระหนักถึง ประโยชน์ ของความส าเร็ จ และลดความรั บผิดชอบต่อความ
ล้ มเหลว โดยให้ ผู้ รั บ ค า ปรึ ก ษ า คิ ด แล ะ บร รย า ยถึ ง เห ตุ ก าร ณ์ ที่ ส า คั ญ ใ น ปั จ จุ บั น
(Thomson.2003.165)
-นึกถึงและบรรยายถึงเหตุการณ์ ของผู้อื่นว่าเป็ นโอกาส โชค (ดีหรื อ ร้ าย) หรื อ
เพราะโชคชะตา
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-นึกถึงและบรรยายถึงเหตุการณ์ของตัวเอง (จากความพยายามของตน ทักษะ
ความสามารถ ประสบการณ์) ที่กระทาต่อเหตุการณ์นนั ้
-เหตุการณ์เหล่านี ้มีประโยชน์ตอ่ ตนเองกี่เปอร์ เซ็นต์
ให้ สมาชิกกลุ่มปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนข้ างต้ น ทัง้ กับเหตุการณ์ เชิงบวกและเชิงลบ
ดาเนินการต่อกับเหตุการณ์เชิงบวกและต่อต้ านเหตุการณ์ที่ทาให้ เศร้ าหมอง ถ้ าหากสมาชิกกลุม่ ไม่
คิดว่าตนเอง รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่พงึ ใจมากกว่า 50% และมองว่าตนเองใช่สามาเหตุของเรื่ อง
ที่ดีที่เกิดขึ ้น ให้ สมาชิกกลุม่ พิจารณาถึงการณ์อธิบายเหตุการณ์ของตนเองอีกครัง้ ความเชื่อมัน่ บน
พื ้นฐานของความเป็ นจริ งในการควบคุมตนเองเป็ นพลังในการต้ านการมองโลกในแง่ร้ายและการ
ช่วยตนเองไม่ได้
สมศิริ ปลื ้มจิตต์ (2534) กล่าวว่าการใช้ บทบาทสมมติมี 2 แบบ คือ
1. การใช้ บทบาทสมมติที่เตรี ยมไว้ ลว่ งหน้ า (Preplanned or Structure role playing)
การใช้ บทบาทสมมติแบบนี ้มีรากฐานมาจากความคิดที่ว่า การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์เป็ นการ
เรี ยนรู้ ที่มี ความหมายต่อผู้เรี ยนมากที่สุด ผู้ฝึกกิจกรรม เรี ยนรู้ โดยการทดลองฝึ กหัดและลองผิด
ลองถูก ผู้ฝึกกิจกรรม สามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้อื่นและเลียนแบบหรื อรู้ โดยการมีปฏิกิริยา
โต้ ตอบพฤติกรรมของผู้เสนอบทบาทผู้ฝึกกิจกรรม จะทาหน้ าที่ตีความและตัดสินใจอย่างพินิจ
พิเคราะห์ สมาชิกในกลุ่มจะเกิดความคิดรวบยอดในหลักการเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ เป็ น
โอกาสที่สมาชิกจะเพิ่มความรู้สกึ เกี่ยวกับการรับรู้ การมองเห็น และ การแก้ ปัญหา
2. การใช้ บทบาทสมมติแบบอัตโนมัติ (Spontaneous role playing) รู ปแบบการใช้
บทบาทสมมตินีค้ ล้ ายๆ กับแบบแรก คือ สมาชิกกลุ่มเรี ยนรู้ ด้ วยการสังเกตเลี ยนแบบและการ
วิจารณ์หรื อติชม แต่ข้อมูลระหว่างทฤษฎีนี ้ ต่างกับทฤษฎีแรกคือ กระบวนวิเคราะห์ในสถานการณ์
การเรี ยนรู้ ในแบบนี ้ผู้ฝึกกิจกรรม จะได้ รับการส่งเสริ มให้ คิดหารู ปแบบพฤติกรรมของเขาเองมา
ทดลอง และค้ นคว้ าหาแบบของพฤติกรรมใหม่ๆ การใช้ บทบาทสมมติแบบนี ้มักใช้ ปนกับแบบแรก
ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ความมุง่ หมายของกลุม่
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลาย ด้ วยกลุ่มพัฒนาตน เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง (Qusi-Experimental) โดยเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ผู้วิจยั
ได้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การดาเนินการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ างแบบหลายขัน้ ตอน
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่นามาใช้ ศกึ ษาครัง้ นี ้คือ นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี การศึกษา 2562 ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดสงขลา มีนกั เรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลายจานวน 9,576 คน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2560)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่นามาใช้ ศึกษาครัง้ นี ้ ได้ จากการสุ่มเลือกแบบหลายขันตอน
้
(Multistage
Stage sampling) ได้ นกั เรี ยนโรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน. 2560: ออนไลน์ ) โดยใช้ ขัน้ ตอนการสุ่ม แบบหลายขัน้ ตอน (Multistage
Stage sampling) มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขันที
้ ่ 1 กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 375 คน ตารางกลุ่มตัวอย่างของเครซี่
และ มอร์ แกน (Krejcie, R. V., & Morgan, D. W., 1970 อ้ างในศิริลกั ษณ์ สุวรรณวงศ์, 2538)
จากประชากรทังหมด
้
6 โรงเรี ยน รวม 9,576 คน
ขัน้ ที่ 2 สุ่ม โรงเรี ยนขนาดใหญ่ พิเศษ จัง หวัดสงขลา ทัง้ หมด 6 โรงเรี ยน สุ่ม มา 1
โรงเรี ยน โดยวิธีส่มุ อย่างง่าย (Simple random sampling) ด้ วยวิธีจบั ฉลาก คือ โรงเรี ยนหาดใหญ่
วิทยาลัย
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ขัน้ ที่ 3 สุ่ม ห้ อ งเรี ย นของนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย โรงเรี ย นหาดใหญ่
วิทยาลัย สุ่มมาจานวน 10 ห้ องเรี ยน โดยวิธีส่มุ อย่างง่าย (Simple random sampling) ด้ วยวิธีจบั
ฉลาก คือ ห้ อง ม.4/1, 4/3, 4/4, 4/14, 5/7, 5/8, 5/19, 6/8, 6/12, 6/13
ขันที
้ ่ 4 สุ่มจานวนนักเรี ยน จากจานวน 10 ห้ องเรี ยน โดยวิธีส่มุ อย่างง่าย (Simple
random sampling) ด้ วยวิธีจบั ฉลาก สุม่ มา 396 คน
ขันที
้ ่ 5 คัดเลือกนักเรี ยนที่มีเปอร์ เซนไทล์ 25 ลงมา จากทังหมด
้
96 คน แล้ วคัดเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยนักเรี ยนที่มีความสมัครใจเข้ ากลุ่มพัฒนาตน และได้ รับ
อนุญาตจากผู้ปกครองมาจานวน 16 คน
ตาราง 1 จานวนประชากรโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดสงขลา
โรงเรียน

โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ
โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุ กันยา
โรงเรี ยนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
รวม

จานวนประชากร
2,435

1,668
1,823
1,316
1,189
1,145
9,576

กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาการสานึกรู้ คณ
ุ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก ได้ จากการสุ่มแบบหลายขันตอนตามกระบวนการสุ
้
่มทางสถิติจาก
ทังหมด
้
6 โรงเรี ยน ประชากรทังหมด
้
9,576 คน เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนหาดใหญ่ วิทยาลัย จานวน
396 คน ซึ่ง เปิ ดตารางกลุ่ม ตัว อย่างของเครซี่ และมอร์ แ กน (Krejcie, R. V., & Morgan, D. W.,
1970 อ้ างในศิริลกั ษณ์ สุวรรณวงศ์, 2538) ดังตาราง 2
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ตาราง 2 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรี ยนที ่ 1
ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย
ระดับชัน้

ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
รวม

ประชากร

กลุ่มตัวอย่ าง

814
806
815
2,435

109
105
182
396

2. กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาผลของกลุ่ม พัฒ นาตนที่ มี ต่อ การส านึ ก รู้ คุณ ตาม
แนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายเป็ นนักเรี ยนในโรงเรี ยนหาดใหญ่
วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ปี การศึกษา 2562 จานวน 16 คนที่ผ้ วู ิจยั เลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) นักเรี ยนที่มีคะแนนการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกเฉลี่ยโดยรวมตังแต่
้
เปอร์ เ ซ็ นไทล์ 25 ลงมา มี ความสมัครใจ และได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครองในการเข้ าร่ วมกลุ่ม
พัฒนาตน จานวน 16 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 8 คน กลุม่ ควบคุม 8 คน
2. การสร้ างเครื่องมือการวิจัย
1. แบบวัดการสานึกรู้ คณ
ุ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้วิจยั ดาเนินการ
สร้ างเครื่ องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ดังนี ้
1.1 ศึกษาโครงสร้ างของแบบวัดการสานึกรู้คณ
ุ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบวัด
การสานึกรู้คณ
ุ โดยผู้วิจยั เขียนข้ อคาถามขึ ้นใหม่ให้ สอดคล้ องกับนิยามศัพท์จานวน 61 ข้ อ เพื่อให้
เหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างของการศึกษาในครัง้ นี ้มากที่สดุ
1.2 ศึกษาวิธีการใช้ การตรวจ และเกณฑ์การให้ คะแนนของแบบวัดการสานึกรู้คณ
ุ
1.3 นาแบบวัดการสานึกรู้คณ
ุ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และนามาปรับปรุงแก้ ไข
1.3 น าแบบวั ด การส านึ ก รู้ คุ ณ เสนอต่ อ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น คื อ
รองศาสตราจารย์ มณฑิรา จารุ เพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล และ ดร.ภูริเดช
พาหุยุทธ์ ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยาและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมื อเบื ้องต้ นด้ านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา(Content Validity) แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไขภายใต้ คาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
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1.4 นาแบบวัดที่ ผ่านการปรั บปรุ งแล้ วไปทดลองใช้ (Try Out) ในกลุ่ม นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่างแต่มี ลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่ม ตัวอย่าง ที่โรงเรี ยน
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์ กุลกัลยา รวมทัง้ สิน้ 100 คน แล้ วนามาตรวจวิเคราะห์หาค่าอานาจ
จาแนกเป็ นรายข้ อโดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item - Total
Correlation) รายข้ อ มีคา่ อานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.27-0.67 จากนันผู
้ ้ วิจยั นาแบบวัดการสานึก
รู้คณ
ุ มาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แอลฟ่ าของครอนบั ค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ซึ่ ง เป็ นการหาค่ า ความเที่ ย งแบบ
สอดคล้ องภายในของครอนบาค (Cronbach) แบบวัดการสานึกรู้คณ
ุ มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบวัด
ทังฉบั
้ บเท่ากับ .91 มีคา่ IOC รายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
ตัวอย่ างแบบวัดการสานึกรู้ คุณ
คาชีแ้ จง แบบวัดนี ้ เป็ นแบบวัดความคิด ความรู้ สึกในการรู้ คุณของนักเรี ยน โรงเรี ยน
หาดใหญ่วิทยาลัย กรุ ณาบอกคาตอบที่ ตรงกับความเป็ นจริ งของนักเรี ยนมากที่สุดเพียงข้ อละ
คาตอบเดียวเท่านัน้ คาตอบของนักเรี ยนแต่ละข้ อจะไม่มีข้อใดผิดหรื อถูก เพราะนักเรี ยนแต่ละคน
ย่อ มมี ค วามคิด ความรู้ สึก ที่ มี ต่อ ตนเองแตกต่า งกัน ไป ค าตอบของนัก เรี ย นจะถูกเก็ บ ไว้ เป็ น
ความลับที่สดุ และนามาเพื่อใช้ ในการวิจยั เท่านัน้ ฉะนันขอให้
้
นกั เรี ยนบอกคาตอบให้ ตรงกับความ
เป็ นจริงมากที่สดุ และโปรดตอบทุกข้ อ
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

ข้ อ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เมื่อข้ อความนันตรงกั
้
บความเป็ นจริ งของนักเรี ยนมากที่สดุ
เมื่อข้ อความนันตรงกั
้
บความเป็ นจริ งของนักเรี ยนมาก
เมื่อข้ อความนันตรงกั
้
บความเป็ นจริ งของนักเรี ยนปานกลาง
เมื่อข้ อความนันตรงกั
้
บความเป็ นจริ งของนักเรี ยนน้ อย
เมื่อข้ อความนันตรงกั
้
บความเป็ นจริ งของนักเรี ยนน้ อยที่สดุ

ข้ อคาถาม

รู้ สึกขอบคุณต่ อบุคล
00. ฉันรู้สกึ ขอบคุณทุกคนที่เคยทาสิ่งดีๆร่วมกัน

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย
กลาง
ที่สุด

น้ อย
ที่สุด
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ข้ อ

ข้ อคาถาม

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย
กลาง
ที่สุด

รู้ สึกขอบคุณต่ อเหตุการณ์
00. เหตุการณ์บางอย่างสอนให้ ฉันอยากทาสิ่งนันส่
้ งต่อ
ให้ กบั ผู้อื่น
ความปลืม้ ปิ ติต่อบุคคล
00. ฉันจับมือเพื่ อเป็ นการขอบคุณที่เพื่ อนให้ กาลัง ใจ
เวลาออกไปนาเสนองานหน้ าชันเรี
้ ยน
ความปลืม้ ปิ ติต่อเหตุการณ์
00. ฉันรู้ สึกดีใจเมื่อได้ เขียนการ์ ดให้ ผ้ ูมีพระคุณในวัน
สาคัญ
ความซาบซึง้ ใจต่ อบุคคล
00. ฉันจะทาแต่สิ่งที่สร้ างสรรค์เพื่อตนเองและคนที่ฉัน
รัก
ความซาบซึง้ ใจต่ อเหตุการณ์
00. เมื่ อ ได้ เ ห็ น ได้ ยิ น หรื อ ได้ ฟั ง เกี่ ย วกับ เหตุก ารณ์
ความกตัญญู ฉันมีกาลังใจขึ ้นมาเสมอ
เกณฑ์ การแปลความหมาย
เกณฑ์ การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ ยของการส านึกรู้ คุณของนักเรี ยนวัยรุ่ น ดัง นี ้
(บุญชม ศรี สะอาด, 2538)

น้ อย
ที่สุด

77
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
4.21 – 5.00
นักเรี ยนวัยรุ่นมีการสานึกรู้คณ
ุ มากที่สดุ
3.41 – 4.20
นักเรี ยนวัยรุ่นมีการสานึกรู้คณ
ุ มาก
2.61 – 3.40
นักเรี ยนวัยรุ่นมีการสานึกรู้คณ
ุ ปากกลาง
1.81 – 2.60
นักเรี ยนวัยรุ่นมีการสานึกรู้คณ
ุ น้ อย
1.00 – 1.80
นักเรี ยนวัยรุ่นมีการสานึกรู้คณ
ุ น้ อยที่สดุ
2. โปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนเพื่อเสริ มสร้ างการสานึกรู้ คุณของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก ผู้วิจยั ดาเนินการสร้ างตามลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
2.1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนเพื่อพัฒนาการสานึกรู้ คุณ
ด้ ว ยจากเอกสาร ต ารา โปรแกรมกลุ่ม พัฒ นาตนเพื่ อ พัฒ นาการส านึก รู้ คุณ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
จุดมุง่ หมายของงานวิจยั โดยอิงหลักของการเพิ่มพูนการสานึกรู้คณ
ุ (Gratitude)
2.2 ผู้วิจยั นาโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนเพื่อพัฒนาการสานึกรู้คณ
ุ ให้ อาจารย์ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบและนาโปรแกรมมาปรับปรุงแก้ ไข
2.3 ผู้วิ จัย น าโปรแกรมกลุ่ม พัฒ นาตนเพื่ อ พัฒ นาการส านึก รู้ คุณ ให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญ
จานวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ มณฑิรา จารุเพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกลุ
และ ดร.ภูริเ ดช พาหุยุทธ์ ซึ่ง เป็ นผู้เชี่ ยวชาญด้ า นจิ ต วิท ยาและตรวจสอบคุณภาพเครื่ อ งมื อ
เบื อ้ งต้ น ด้ า นความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา(Content Validity) แล้ วน ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภายใต้
คาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า มีคา่ IOC ของโปรแกรมอยูท่ ี่ 1.00
2.4 ผู้วิจัยนาโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนเพื่อพัฒนาการสานึกรู้ คุณไปทดลองใช้ (Try
out) กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ที่โรงเรี ยนหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของนิยามศัพท์เฉพาะจุดมุ่งหมาย และ
วิธี ดาเนินการ จากนัน้ นามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขร่ ว มกับ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิพ นธ์ อีก ครั ง้ ก่อ น
นาไปใช้ จริง
2.5 ผู้วิจัยนาโปรแกรมกลุ่ม พัฒ นาตนเพื่ อพัฒ นาการส านึก รู้ คุณ ของนักเรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก ไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างจริงที่โรงเรี ยนหาดใหญ่
วิทยาลัย โดยใช้ ห้องให้ คาปรึ กษา การดาเนินการ เป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ครัง้ ละ 60-90 นาที
โดยประมาณ
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ตาราง 3 ตัวอย่างการเข้าร่ วมโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนเพื อ่ เสริ มสร้างการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทาง
จิ ตวิ ทยาเชิ งบวก
ชื่อเรื่อง
ครัง้
ที่
1 ปฐมนิเทศ

2

สร้ างสัมพันธภาพ

3

ความปลื ้มปิ ติ
ครัง้ ที่ 1
ความปลื ้มปิ ติ
ครัง้ ที่ 2

4

5

ความซาบซึ ้งใจ

จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจยั กับ
สมาชิกกลุม่
2. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ รู้จกั และคุ้นเคยกัน
3. เพื่ อ ให้ สมาชิ ก ทราบจุ ด มุ่ ง หมาย
บทบาทหน้ าที่ วิธีการ ระยะเวลา จานวน
ครั ง้ สถานที่ และประโยชน์ ที่จ ะได้ รั บ จาก
การเข้ าร่วมโปรแกรม
1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้นากลุ่ม
กับสมาชิกกลุม่
2. เพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก กลุ่ม ได้ ใ ช้ การ
สื่ อ สารที่ ดี เพื่ อ สร้ างความรู้ จั ก แ ละ
ความคุ้นเคยกันมากขึ ้น
1. เพื่อให้ สมาชิกเกิดความปลื ้มปิ ติ
2. เพื่อให้ สมาชิกยอมรับซึง่ กันและกัน
เพื่อให้ สมาชิกเกิดความปลื ้มปิ ติตอ่ บุคคล
หรื อสิ่งที่เกิดขึ ้นในชีวิต

เทคนิคและกิจกรรมที่ใช้
- กิจกรรม “ทายซิใครเอ่ย”

-กิจกรรม “รู้จกั ฉันรู้จกั เธอ”

-เขี ย น 3 สิ่ ง ดี แต่ ไ ม่ เ กิ น 5
เรื่ อง (counting blessings)
-กิจกรรมวาดรู ปเหตุการณ์ ที่
ตื ้นตันใจมากที่สดุ ในชีวิต
-เทคนิ ค มองย้ อ นอดี ต และ
อนาคต (Projection-time)
1. เพื่อให้ สมาชิกตระหนักรู้ สิ่งดีดีที่เกิดขึน้ -กิจกรรมวาดรู ปเหตุการณ์ ที่
ในชีวิต
ตนเองได้ ให้ และได้ รับ
2. เพื่อให้ สมาชิกเกิดความไว้ วางใจซึ่งกัน -เทคนิ ค มองย้ อ นอดี ต และ
และกัน ทาให้ การให้ คาปรึ กษากลุ่ม เกิ ด อนาคต (Projection-time)
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ สมาชิกเกิดความซาบซึ ้งใจ
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ตาราง 3 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง
ครัง้
ที่
6 รู้สกึ ขอบคุณ

7

จิตวิทยาเชิงบวก

8

การสานึกรู้คณ
ุ

9

ปัจฉิมนิเทศ

จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ สมาชิกวางเป้าหมายของตนเอง
ที่เป็ นรูปธรรมที่จะพัฒนาตนเองในเชิงบวก
2. เพื่ อให้ สมาชิ กช่วยเหลื อ กันที่ จ ะท าให้
เป้าหมายสาเร็จ

เทคนิคและกิจกรรมที่ใช้

-กิจกรรม “ขอบคุณ”
-เทคนิ ค มองย้ อ นอดี ต และ
อนาคต (Projection-time)
-เ ท ค นิ ค ก า ร ใ ห้ ก า ลั ง ใ จ
(Reassurance)
-เ ท ค นิ ค ก า ร ใ ช้ ค า ถ า ม
ป้อนกลับ (Feedback)
1. เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก วางเป้า หมายปรั บ ปรุ ง -กิ จ กรรม “อยากขอโทษแต่
ตนเองที่เป็ นรูปธรรมในเชิงบวก
ไม่เคยขอโทษมาก่อน”
2. เพื่อให้ สมาชิกช่วยกันพิจารณาไตร่ตรอง -เ ท ค นิ ค ก า ร ถ า ม
อย่างรอบคอบและสร้ างสรรค์ที่จ ะท าให้ (Questioning)
เป้าหมายสาเร็จ
เพื่อเสริมสร้ างกาลังใจให้ สมาชิกกลุม่ เขียน -กิ จ กรรม “เขี ย นจดหมาย
จดหมายถึ ง สิ่ ง ที่ ต้ องการขอบคุ ณ ด้ วย แ ส ด ง ค ว า ม ข อ บ คุ ณ
ความจริงใจ
(Gratitude visit)”
- เ ท ค นิ ค ก า ร ส ะ ท้ อ น
ค ว า ม รู้ สึ ก ( Reflection of
Feeling)
1. เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มทบทวนสาระสาคัญ -กิจกรรม “สัญญาใจ”
ตลอดระยะเวลาการเข้ ากลุม่ พัฒนาตน
-เ ท ค นิ ค ก า ร พู ด ร อ บ ว ง
2. เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ กาหนดเป้าหมาย (Making the rounds)
ที่ ชัดเจนที่ จ ะนาไปใช้ ภ ายนอกกลุ่ม หลัง
เสร็จสิ ้นกระบวนการเข้ ากลุม่ พัฒนาตน
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3. การดาเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจยั ได้ ขอและได้ รับใบรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ เลขที่
SWUEC/E – 143/2559 จากนันเริ
้ ่ มดาเนินการวิจยั ด้ วยการศึกษาการสานึกรู้คณ
ุ ของนักเรี ยน โดย
ให้ นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัยจานวน 396 คนตอบแบบวัดการ
สานึกรู้คณ
ุ และนามาตรวจให้ คะแนน หลังจากนันสุ
้ ม่ อย่างง่าย นักเรี ยนที่ได้ คะแนนการสานึกรู้ คณ
ุ
ตังแต่
้ เปอร์ เซ็ นไทล์ที่ 25 ลงมา และคัดเลือกความสมัครใจเข้ าร่ วมการทดลอง จานวน 16 คน
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 8 คน กลุ่มควบคุม 8 คน โดยผู้วิจัยได้ ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้ อมูล ตามลาดับขันตอน
้
ดังนี ้
1.1 ขอหนังสือขอความร่ วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ได้ แก่ แบบวัดการ
สานึกรู้ คณ
ุ และโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนเพื่อพัฒนาการสานึกรู้ คุณของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลายตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
1.2 ขอหนังสือขอความร่ วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ไปยังผู้อานวยการโรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้ เพื่อ
ติดต่อขอความร่วมมือในการทาวิจยั
1.3 ผู้วิจัยนาแบบวัดการสานึกรู้ คุณ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไปเก็บข้ อมูลกับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย
จังหวัดสงขลา จากนันคั
้ ดเลือกนักเรี ยนที่มีคะแนนจากแบบการสานึกรู้ คณ
ุ ตังแต่
้ เปอร์ เซ็นต์ไทล์
25 ลงมา จากนัน้ จึงเลือกแบบเจาะจง 16 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 8 คน กลุ่มควบคุม 8 คนและ
สอบถามความสมัครใจ และขออนุญาตผู้ปกครอง
2. ขันการทดลอง
้
ผู้วิจัยดาเนินการให้ นกั เรี ยนกลุ่มทดลองเข้ าร่วมโปรแกรมกลุ่มพัฒนา
ตนเพื่อพัฒนาการสานึกรู้คณ
ุ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
ตามกาหนดการที่วางไว้ ครัง้ ละประมาณ 60-90 นาที โดยหลังการทดลองครัง้ สุดท้ าย ผู้วิจยั ให้
นักเรี ยนทาแบบการสานึกรู้คณ
ุ อีกครัง้ หนึง่ เพื่อเก็บไว้ เป็ นคะแนนหลังการทดลอง
3. ผู้วิจัยนาคะแนนก่ อ นและหลัง การทดลองที่ ไ ด้ ไ ปวิเ คราะห์ โ ดยใช้ วิ ธี ท างสถิ ติเ พื่ อ
ทดสอบสมมติฐานต่อไป
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4. การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การดาเนินการทดลอง
การวิจยั ในครัง้ นี ้ใช้ เป็ นการวิจยั กึ่งเชิงทดลอง (Qusi-Experimental) โดยใช้ แบบแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest – Posttest (ชูศรี วงศ์รัตนะ & องอาจ นัยพัฒน์,
2551) มีแบบแผนการทดลองดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 แบบแผนการทดลอง
กลุ่ม
E
C

ก่ อนทดลอง
T1
O1

การทดลอง
X
-

หลังทดลอง
T2
O2

ความหมายของสัญลักษณ์
E แทน กลุม่ ทดลอง
C แทน กลุม่ ควบคุม
T1 แทน การวัดการสานึกรู้คณ
ุ ก่อนการทดลองของกลุม่ ทดลอง
T2 แทน การวัดการสานึกรู้คณ
ุ หลังการทดลองของกลุม่ ทดลอง
O1 แทน การวัดการสานึกรู้คณ
ุ ก่อนการทดลองของกลุม่ ควบคุม
O2 แทน การวัดการสานึกรู้คณ
ุ หลังการทดลองของกลุม่ ควบคุม
X แทน การใช้ โ ปรแกรมกลุ่ม พัฒ นาตนเพื่ อ พัฒ นาการส านึ ก รู้ คุณ ของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.2.1 การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดการสานึกรู้ คณ
ุ ก่อน หลัง
การเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนของกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
4.2.2 การเปรี ยบเทียบผลการประเมินการสานึกรู้ คุณ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลายก่อนและหลังการใช้ โปรแกรมพัฒนาการสานึกรู้ คุณของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกโดยกลุม่ พัฒนาตน
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4.3 สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.3.1 สถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่
4.3.1.1 ค่าเฉลี่ย (Average)
4.3.1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.3.2. สถิตทิ ี่ใช้ ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ
4.3.2.1 หาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้ อ โดยใช้ ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ ของ
เพียร์ สนั
4.3.2.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการสานึกรู้ คุณ โดยใช้ สูตรสัมประสิทธ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
4.3.3 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลังทดลอง โดยความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยในกลุม่ ที่ไม่เป็ นอิสระจากกัน (t-test for Dependent Samples)
4.3.4 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบเป็ นอิสระจากกัน (t-test for Independent Samples)
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ กาหนด
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
n
แทน จานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง
𝑋̅
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D.
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
MD
แทน ผลต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference)
t
แทน ค่าสถิตทิ ี (t-value)
p
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p-value)
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนที่ 2 การศึกษาการส านึกรู้ คุณตามแนวทางจิ ตวิทยาเชิง บวกของนักเรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนที่ 3 การศึกษาการส านึกรู้ คุณตามแนวทางจิ ตวิทยาเชิง บวกของนักเรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลังการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ตอนที่ 4 การเปรี ยบเทียบการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตน
ตอนที่ 5 การเปรี ยบเทียบการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตน

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้วิจัยขอนาเสนอข้ อมูล จานวนและร้ อยละของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ดัง
ตาราง
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ตาราง 5 จานวนและร้อยละของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย )n=396)
ข้ อมูลทั่วไป

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
รวม

จานวน )คน(

ร้ อยละ

99
297
396

25.00
75.00
100.00

109
105
182
396

27.50
26.50
46.00
100.00

จากตาราง 5 จานวนและร้ อยละของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 75.00 และคิดเป็ นเพศชาย คิด
เป็ นร้ อยละ 25.00 และนักเรี ยนส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 คิดเป็ นร้ อยละ 46.00
รองลงมาคือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 คิดเป็ นร้ อยละ 27.50 และนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
คิดเป็ นร้ อยละ 26.50 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การศึกษาการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษาตอนที่ 2 การศึกษาการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิ ตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยน
ในชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย มี การใช้ ค่าสถิ ติพื น้ ฐาน (Descriptive Statistics) ประกอบด้ ว ย
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังตาราง 6
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ตาราง 6 ค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของการสานึ กรู้ คุณตามแนวทางจิ ตวิ ทยาเชิ งบวก
ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย )n=396)
การสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
การส านึ ก รู้ คุ ณ ตามแนวทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก
โดยรวม
ความรู้สกึ ขอบคุณ
ความปลื ้มปิ ติ
ความซาบซึ ้งใจ

̅
𝑿
3.89

S.D.
0.51

ระดับ
มาก

4.00
3.77
3.93

0.52
0.60
0.58

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 6 ค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการส านึก รู้ คุณ ตามแนวทาง
จิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
มี ค่าเฉลี่ ยการส านึกรู้ คุณ ตามแนวทางจิ ตวิทยาเชิ ง บวกโดยรวมเท่ากับ 3.89 มี ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.51 อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ความรู้สกึ ขอบคุณ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.00 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 รองลงมาคือ ความซาบซึ ้งใจมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ส่วนความปลื ้มปิ ติ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
เท่ากับ 3.77 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การศึกษาการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่ อนและหลังการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตนของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม
การศึกษาการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอน
ปลายปลาย ก่อนและหลังการเข้ าร่วมกลุ่มพัฒนาตนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ผู้วิจยั มีการ
ตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นด้ วยการวิเคราะห์การแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ (Normality Test) ด้ วยสถิติ
Shapiro-Wilk มีค่า p อยู่ระหว่าง .22-.97 แสดงให้ เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของการศึกษาการสานึกรู้ คณ
ุ
ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนการทากลุ่มพัฒนาตน
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ ผู้วิจัยจึงทาการวิเคราะห์ค่าสถิ ติ
พื ้นฐาน เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกลุ่มที่ไม่เป็ นอิสระจากกัน และการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบไม่มีอิสระจากกัน ดังตาราง 7
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ตาราง 7 ค่าเฉลี ่ยและค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐานของการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิ ตวิ ทยาเชิ งบวกของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลังการเข้าร่ วมกลุ่มพัฒนาตนของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม )n=16)
การสานึกรู้คุณตามแนวทาง
จิตวิทยาเชิงบวก
การสานึกรู้คุณตามแนวทาง
จิตวิทยา
เชิงบวกโดยรวม
ความรู้ สกึ ขอบคุณ
ความปลื ้มปิ ติ
ความซาบซึ ้งใจ

กลุ่ม

ก ลุ่ ม
ทดลอง
ก ลุ่ ม
ควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ก่ อนการเข้ าร่ วม
กลุ่มพัฒนาตน
S.D.
𝑋̅
ระดับ

𝑋̅

หลังการเข้ าร่ วม
กลุ่มพัฒนาตน
S.D.
ระดับ

3.11

0.22

ปานกลาง

3.63

0.23

มาก

3.00

0.11

ปานกลาง

3.05

0.27

ปานกลาง

3.10
3.01
2.98
2.88
3.16
3.10

0.13
0.24
0.28
0.38
0.37
0.33

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.40
3.00
3.67
3.05
3.82
3.10

0.31
0.40
0.40
0.36
0.22
0.27

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตาราง 7 พบว่า ก่อนการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่ม ทดลอง มี การส านึก รู้ คุณ ตามแนวทางจิ ต วิ ทยาเชิ ง บวกอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (𝑋̅=3.11
S.D.=0.22) หลังการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน นักเรี ยนกลุ่มทดลอง มี การสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทาง
จิตวิทยาเชิงบวกอยู่ในระดับมาก (𝑋̅=3.63 S.D.=0.23) ส่วนก่อนการทากลุ่มพัฒนาตน นักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายกลุม่ ควบคุม มีคา่ เฉลี่ยการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก อยู่
ในระดับปานกลาง (𝑋̅=3.00 S.D.=0.11) หลังการเข้ าร่วมกลุ่มพัฒนาตน นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลายกลุ่มควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑋̅=3.05 S.D.=0.27) และสามารถพิจารณาเป็ น
รายด้ านได้ ดงั นี ้
ความรู้ สึกขอบคุณ ก่อนการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยความรู้ สึกขอบคุณอยู่ในระดับปานกลาง (𝑋̅=3.10 S.D.=0.13) หลังการ
เข้ า ร่ ว มกลุ่ม พัฒ นาตน นัก เรี ย นในระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายกลุ่ม ทดลอง มี ค่า เฉลี่ ย
ความรู้สึกขอบคุณอยู่ในระดับปานกลาง (𝑋̅=3.40 S.D.=0.31) ส่วนก่อนการเข้ าร่วมกลุ่มพัฒนา
ตน นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มควบคุม มีคา่ เฉลี่ยความรู้สึกขอบคุณอยู่ในระดับปาน
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กลาง (𝑋̅=3.01 S.D.=0.24) หลังการเข้ าร่วมกลุ่มพัฒนาตน นักเรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอน
ปลายกลุม่ ควบคุม มีคา่ เฉลี่ยความรู้สกึ ขอบคุณอยู่ในระดับปานกลาง (𝑋̅=3.00 S.D.=0.40)
ความปลื ้มปิ ติก่อนการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม
ทดลอง มีคา่ เฉลี่ยความปลื ้มปิ ติอยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑋̅=2.98 S.D.=0.28) หลังการเข้ าร่วมกลุ่ม
พัฒนาตน นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายกลุม่ ทดลอง มีคา่ เฉลี่ยความปลื ้มปิ ติอยูใ่ นระดับมาก
(𝑋̅=3.67 S.D.=0.40) ส่วนก่อนการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยความปลืม้ ปิ ติอยู่ใ นระดับปานกลาง (𝑋̅=2.88 S.D.=0.38) หลังการเข้ า
ร่วมกลุ่มพัฒนาตน นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มควบคุม มีคา่ เฉลี่ยความปลื ้ม ปิ ติอยู่
ในระดับปานกลาง (𝑋̅=3.05 S.D.=0.36)
ความซาบซึ ้งใจ ก่อนการเข้ าร่วมกลุ่มพัฒนาตน นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม
ทดลอง มีคา่ เฉลี่ยความซาบซึ ้งใจเท่ากับ 3.16 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 อยู่ในระดับ
ปานกลาง (𝑋̅=3.16 S.D.=0.37) หลังการเข้ าร่วมกลุ่มพัฒนาตน นักเรี ยนในชันมั
้ ธยมศึกษาตอน
ปลายกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยความซาบซึ ้งใจเท่ากับ 3.82 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22
อยู่ในระดับมาก (𝑋̅=3.82 S.D.=0.22) ก่อนการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลายกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยความซาบซึ ้งใจเท่ากับ 3.10 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.33 อยู่ในระดับปานกลาง (𝑋̅=3.10 S.D.=0.33) หลังการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน นักเรี ยนชัน้
มัธ ยมศึก ษาตอนปลายกลุ่ม ควบคุม มี ค่า เฉลี่ ย ความซาบซึง้ ใจเท่า กับ 3.10 มี ส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.27 อยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑋̅=3.10 S.D.=0.27)
ตอนที่ 4 การเปรี ย บเที ย บการส านึ ก รู้ คุ ณ ตามแนวทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มทดลอง ก่ อนและหลังการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน
ผู้วิจยั ทาการการเปรี ยบเทียบการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิ ตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการเข้ าร่วมกลุ่มพัฒนาตน ด้ วยการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยในกลุ่ม ที่ ไม่เป็ นอิสระจากกัน (t-test for Dependent Samples) ดัง
ตาราง 8
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ตาราง 8 การเปรี ยบเที ยบการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิ ตวิ ทยาเชิ งบวกของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการเข้าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน )n=8)
การสานึกรู้คุณตาม
แนวทางจิตวิทยา
เชิงบวก

ก่ อนการเข้ าร่ วม
กลุ่มพัฒนาตน

หลังการเข้ าร่ วม
กลุ่มพัฒนาตน

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

การสานึกรู้ คุณตาม
แนวทางจิตวิทยา
เชิงบวกโดยรวม

3.11

0.22

3.63

ความรู้สกึ ขอบคุณ
ความปลื ้มปิ ติ
ความซาบซึ ้งใจ

3.10
2.98
3.16

0.13
0.28
0.37

3.40
3.67
3.82

MD

t

p

0.23

0.52

*3.59

01.

0.31
0.40
0.22

0.30
0.69
0.66

2.10*
3.90*
3.87*

.03
01
.01

*p<.05
จากตาราง 8 การเปรี ยบเทียบการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิ ตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตน พบว่า หลังการเข้ า
ร่ วมกลุ่มพัฒนาตนนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิง บวก
โดยรวมและรายด้ าน ประกอบด้ วย ความรู้ สึกขอบคุณ ความปลืม้ ปิ ติ และความซาบซึง้ ใจเพิ่ม
สูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ภาพประกอบ 2 ค่าเฉลีย่ ของการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิ ตวิ ทยาเชิ งบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการเข้าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน
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ตอนที่ 5 การเปรี ยบเทียบการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่ อนและหลังการเข้ าร่ วม
กลุ่มพัฒนาตน
5.1 การเปรี ย บเที ย บการส านึก รู้ คุณ ตามแนวทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตน
ผู้วิจยั ทาการเปรี ยบเทียบการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิ ตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตน ดังตาราง
9
ตาราง 9 การเปรี ยบเที ยบการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิ ตวิ ทยาเชิ งบวกของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการเข้าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน )n=16)
การสานึกรู้ คุณตาม
แนวทางจิตวิทยา
เชิงบวก
การสานึกรู้ คุณตาม
แนวทางจิตวิทยาเชิง
บวกโดยรวม
ความรู้สกึ ขอบคุณ

กลุ่มทดลอง
̅
S.D.
𝑿

กลุ่มควบคุม
̅
S.D.
𝑿

MD

t

p

3.11

0.22

3.00

0.11

0.11

1.29

.21

3.10

0.13

3.01

0.24

0.09

0.91

.37

ความปลื ้มปิ ติ
ความซาบซึ ้งใจ

2.98
3.16

0.28 2.88
0.37 3.10
*p<.05

0.38
0.33

0.10
0.06

0.57
0.35

.57
.73

จากตาราง 9 การเปรี ยบเทียบการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิ งบวกของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม พบว่า
ก่อนการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนนักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยา
เชิงบวกโดยรวมและทุกด้ าน ประกอบด้ วย ความรู้สึกขอบคุณ ความปลื ้มปิ ติ และความซาบซึ ้งใจ
สูงกว่านักเรี ยนกลุม่ ควบคุมอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ดังภาพประกอบ 3
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3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
2.95
2.90
2.85
2.80
2.75
2.70

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

ภาพประกอบ 3 ค่าเฉลีย่ ของการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิ ตวิ ทยาเชิ งบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนการเข้าร่ วมกลุ่มพัฒนาตนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตอนที่ 5 การเปรี ยบเทียบการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน
ผู้วิจยั ทาการเปรี ยบเทียบการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิ ตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม หลังการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตน ดังตาราง 10
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ตาราง 10 การเปรี ยบเที ย บการส านึ ก รู้ คุ ณ ตามแนวทางจิ ตวิ ท ยาเชิ ง บวกของนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลังการเข้าร่ วมกลุ่มพัฒนาตนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม )n=16)
การสานึกรู้ คุณตาม
แนวทางจิตวิทยา
เชิงบวก
การสานึกรู้ คุณตาม
แนวทางจิตวิทยา
เชิงบวกโดยรวม
ความรู้สกึ ขอบคุณ
ความปลื ้มปิ ติ
ความซาบซึ ้งใจ

กลุ่มทดลอง
S.D.
𝑋̅

กลุ่มควบคุม
S.D.
𝑋̅

MD

t

p

3.63

0.23

3.05

0.27

0.58

*4.60

00.

3.40
3.67
3.82

0.31 3.00
0.40 3.05
0.22 3.10
*p<.05

0.40
0.36
0.27

0.40
0.62
0.72

*2.21
*3.24
*5.80

02.
00.
00.

จากตาราง 10 การเปรี ยบเทียบการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย หลังการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม พบว่า
หลังทากลุ่มพัฒนาตนนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
โดยรวมและทุกด้ านประกอบด้ วย ความรู้ สึกขอบคุณ ความปลื ้มปิ ติ และความซาบซึ ้งใจสูงกว่า
นักเรี ยนกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

ภาพประกอบ 4 ค่าเฉลีย่ ของการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิ ตวิ ทยาเชิ งบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลังการเข้าร่ วมกลุ่มพัฒนาตนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีความมุ่งหมายสาคัญเพื่อศึกษาการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิง
บวก ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะของ
การวิจยั ดังนี ้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการส านึ ก รู้ คุ ณ ตามแนวทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกของนั ก เรี ยนชั น้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการส านึกรู้ คุณตามแนวทางจิ ตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลังการทากลุม่ พัฒนาตน
3. เพื่ อเปรี ยบเที ยบการส านึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลังการทากลุ่มพัฒนาตนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
สมมุตฐิ านการวิจัย
1. นักเรี ยนมีการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกเพิ่มขึ ้น หลังจากการเข้ ากลุ่ม
พัฒนาตน
2. นักเรี ยนกลุ่ม ทดลองมี การส านึกรู้ คุณ หลัง จากการเข้ ากลุ่ม พัฒนาตนสูง กว่ากลุ่ม
ควบคุม
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่นามาใช้ ศกึ ษาครัง้ นี ้คือ นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูช่ นมั
ั ้ ธยมศึกษาตอนปลาย ปี
การศึกษา 2562 ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษจังหวัดสงขลา จานวนทังสิ
้ ้น 9,576 คน (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. 2560: ออนไลน์)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ สาหรับวัดการสานึกรู้คณ
ุ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกโดยกลุม่ พัฒนาตน เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูช่ นมั
ั ้ ธยมศึกษาตอน
ปลายปี การศึกษา 2562 ในโรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย ซึง่ ได้ มาจากการสุม่ แบบหลายขันตอนตาม
้
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กระบวนการสุ่มทางสถิติจากทังหมด
้
6 โรงเรี ยน ประชากรทังหมด
้
9,576 คน ซึ่งเปิ ดตารางกลุ่ม
ตัวอย่างของเครซี่และมอร์ แกน จานวน 396 คน (Krejcie, R. V., & Morgan, D. W., 1970 อ้ างใน
ศิริลกั ษณ์ สุวรรณวงศ์, 2538)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างการสานึกรู้ คุณ เป็ นนักเรี ยนวัยรุ่ น
โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย จานวน 16 คน ที่ผ้ วู ิจยั จัดกระทาและได้ มาดังนี ้
2.1 ผู้วิจยั นาแบบวัดการสานึกรู้ คุณให้ นกั เรี ยนโรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย จานวน
396 คน หลังจากนันคั
้ ดเลือกเฉพาะนักเรี ยนที่ได้ คะแนนตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมาได้ จานวน
96 คน
2.2 ผู้วิจยั คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยนักเรี ยนที่มีความสมัคร
ใจเข้ ากลุม่ พัฒนาตน และได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครองมาจานวน 16 คน
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
1. ตัวแปรจัดกระทา คือ กลุม่ พัฒนาตน
2. ตัวแปรตาม คือ การสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
1. แบบวัดการสานึกรู้ คณ
ุ เป็ นแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดยมีลาดับขันตอนในการสร้
้
าง
ดังนี ้
1.1 ศึกษานิยาม ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสานึกรู้คณ
ุ
1.2 เขียนนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรการสานึกรู้ คณ
ุ แล้ วสร้ างข้ อคาถามในแบบวัด
การสานึกรู้คณ
ุ ที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย
และ น้ อยที่ สุดให้ ส อดคล้ องกับความมุ่ง หมายของการศึกษาค้ นคว้ าและให้ เหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่างของการศึกษาในครัง้ นี ้
1.3 ผู้วิจยั ศึกษาโครงสร้ างของแบบวัดเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบวัดการสานึก
รู้คณ
ุ โดยผู้วิจยั เขียนข้ อคาถามขึ ้นใหม่ให้ สอดคล้ องกับนิยามศัพท์จานวน 61 ข้ อ เพื่อให้ เหมาะสม
กับกลุม่ ตัวอย่างของการศึกษาในครัง้ นี ้มากที่สดุ
1.4 ศึกษาวิธีการใช้ การตรวจ และเกณฑ์การให้ คะแนนของแบบวัดการสานึกรู้คณ
ุ
1.5 นาแบบวัดให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และนาไปปรับปรุงแก้ ไข
1.6 น าแบบวัด การส านึ ก รู้ คุ ณ เสนอต่ อ ผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น คื อ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกลุ และ อาจารย์ ดร.ภูริ
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เดช พาหุยทุ ธ์ ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยาและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือเบื ้องต้ นด้ านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไขภายใต้ คาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1.7 นาแบบวัดที่ผ่านการปรั บปรุ ง แล้ วไปทดลองใช้ (Try Out) ในกลุ่มนักเรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง รวมทังสิ
้ ้น 100
คน แล้ วนามาตรวจวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้ อโดยการหาค่าความสัมพันธ์ ระหว่าง
คะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item - Total Correlation) ในแต่ละด้ าน มี ค่าอานาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.27-0.67 จากนันผู
้ ้ วิจยั นาแบบวัดการสานึกรู้ คุณ มาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
ของแบบทดสอบโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Coefficient Alpha) แบบวัดการสานึกรู้คณ
ุ
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.91 ซึ่งเป็ นการหาค่าความเที่ ยงแบบสอดคล้ อง
ภายในของครอนบาค (Cronbach) (รายละเอี ย ดของโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม แบบ
ผสมผสานเพื่อเสริมสร้ างการสานึกรู้คณ
ุ ตามภาคผนวก ง)
2. โปรแกรมพัฒนาการสานึกรู้ คณ
ุ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายตามแนวทาง
จิตวิทยาเชิงบวกโดยกลุม่ พัฒนาตน
2.1 ผู้วิ จัย ศึก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ โปรแกรมพัฒ นาการส านึก รู้ คุณ ด้ ว ยกลุ่ม
พัฒนาตนจากเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง อย่างละเอียด
2.2 ผู้วิจยั นาโปรแกรมการสานึกรู้ คุณของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม
แนวทางจิตวิทยาเชิงบวก ด้ วยกลุ่มพัฒ นาตนให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ และนาโปรแกรมมา
ปรับปรุงแก้ ไข
2.3 ผู้วิจยั นาโปรแกรมพัฒนาการสานึกรู้ คณ
ุ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
ตามแนวทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก ด้ วยกลุ่ ม พั ฒ นาตน ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น คื อ
รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกลุ และ อาจารย์
ดร.ภูริเดช พาหุยทุ ธ์ พิจารณาความสอดคล้ องระหว่างนิยามศัพท์เฉพาะจุดมุ่งหมาย เนื ้อหา และ
วิธีดาเนินการ จากนัน้ ผู้วิจยั นามาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2.4 ผู้วิจยั นาโปรแกรมพัฒนาการสานึกรู้ คุณ ด้ วยกลุ่มพัฒนาตน ไปทดลองใช้ (Try
out) กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของนิยามศัพท์เฉพาะจุดมุ่งหมาย และวิธีดาเนินการ จากนันน
้ ามาปรับปรุงแก้ ไขร่ วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครัง้ ก่อนนาไปใช้ จริง
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2.5 ผู้วิจัยนา โปรแกรมการส านึกรู้ คุณของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย
ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก ด้ วยกลุ่มพัฒนาตน ไปใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง ด้ วยการดาเนินการ
เป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ครัง้ ละ 60-90 นาทีโดยประมาณ
วิธีดาเนินการทดลอง
1. ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจยั ได้ ขอและได้ รับใบรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ เลขที่
SWUEC/E – 143/2559 จากนันเริ
้ ่ มดาเนินการวิจยั ด้ วยการศึกษาการสานึกรู้คณ
ุ ของนักเรี ยน โดย
ให้ นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัยจานวน 396 คนตอบแบบวัดการ
สานึกรู้คณ
ุ และนามาตรวจให้ คะแนน หลังจากนันสุ
้ ม่ อย่างง่าย นักเรี ยนที่ได้ คะแนนการสานึกรู้ คณ
ุ
ตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ 25 ลงมา และคัดเลือกความสมัครใจและได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครองเข้ าร่ วม
กลุม่ พัฒนาตน กลุม่ ทดลอง 8 คน กลุม่ ควบคุม 8 คน
2. ระยะการทดลอง ผู้วิจยั ทาการทดลอง โดยผู้วิจยั เป็ นผู้นากลุ่มพัฒนาตนกลุ่ม ทังหมด
้
9 ครั ง้ ครั ง้ ละ 60-90 นาที ใช้ เ วลา 3 สัปดาห์ ณ โรงเรี ยนหาดใหญ่ วิยาลัย จัง หวัดสงขลา (ดู
รายละเอียดในภาคผนวก ข)
3. ระยะหลังทดลอง ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนตอบแบบวัดการสานึกรู้ คณ
ุ ภายหลังการเข้ าร่วม
กลุม่ ครัง้ สุดท้ าย
4. นาคะแนนการสานึกรู้คณ
ุ ที่นกั เรี ยนตอบในระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิตติ อ่ ไป
สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพื ้นฐาน ประกอบด้ วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. สถิตทิ ี่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ได้ แก่
2.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา โดยใช้ สตู รการวัดดัชนีความสอดคล้ อง
2.2 การหาค่าอานาจจาแนกรายข้ อ โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนราย
ข้ อกับภาพรวม (Item-Total Correlation) ซึง่ หาได้ จากสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
2.3 หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดการสานึกรู้ คณ
ุ โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์ของแอลฟา
ของครอนบาค
3. สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งของค่า เฉลี่ ย ก่ อ นและหลัง ทดลอง โดยการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบไม่เป็ นอิสระจากกัน (t-test for Dependent Samples)
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3.2 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
การเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งของค่า เฉลี่ ย แบบเป็ น อิ ส ระจากกัน (t-test for Independent
Samples)
สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลาย พบว่า นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายมี ค่า เฉลี่ ย การส านึก รู้ คุณตามแนวทาง
จิตวิทยาเชิงบวกโดยรวมเท่ากับ 3.89 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ความรู้สึกขอบคุณ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.00 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่า กับ 0.52 รองลงมาคือ ความซาบซึง้ ใจ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.93 มี ส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.58 ส่วนความปลื ้มปิ ติ มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.77 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.60 ตามลาดับ
2. การเปรี ย บเที ย บการส านึ ก รู้ คุณ ตามแนวทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลังการทากลุ่มพัฒนาตน พบว่า หลังการทากลุ่มพัฒ นาตน
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายมีคา่ เฉลี่ยการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกโดยรวม
และรายด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านความรู้สึกขอบคุณ ความปลื ้มปิ ติ และความซาบซึ ้งใจเพิ่มสูงขึ ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. การเปรี ย บเที ย บการส านึ ก รู้ คุณ ตามแนวทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนการทากลุม่ พัฒนาตน พบว่า นักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยการสานึก
รู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกโดยรวมและทุกด้ าน ประกอบด้ วย ความรู้ สึกขอบคุณ ความ
ปลื ้มปิ ติ และความซาบซึ ้งใจสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ หลังการทา
กลุ่มพัฒนาตน พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการสานึกรู้ คุณ
ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกโดยรวมและทุกด้ านประกอบด้ วย ความรู้สึกขอบคุณ ความปลื ้มปิ ติ
และความซาบซึ ้งใจสูงกว่านักเรี ยนกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายมีคา่ เฉลี่ยการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิง
บวกโดยรวมเท่ า กั บ 3.89 ซึ่ ง อยู่ใ นระดับ มาก ทัง้ นี น้ ัก เรี ย น มี ก ารขอบคุณ และยิ น ดี ต่ อ ทุ ก
สถานการณ์ ที่เ กิ ดขึน้ มีจิตสานึก ก่อให้ เกิดการแสดงออกที่ มี ความกตัญญูร้ ู คุณต่อผู้อื่น ทาให้
นักเรี ยนได้ มีการเรี ยนรู้และซึมซับพฤติกรรม ส่วนสิ่งแวดล้ อมในโรงเรี ยนมีการจัดการเรี ยนการสอน
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ในบางรายวิชามีกิจกรรมที่เสริมสร้ างอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก และ เช่น ในวิชาดนตรี ที่ให้ ความรู้
พร้ อมกับได้ สมั ผัสถึงอารมณ์สุนทรี ยภาพที่เป็ นแรงกระตุ้นให้ เด็กนักเรี ยนมีความรู้ สึก ความคิดที่
เป็ นเชิงน ้าใจไมตรี ซึง่ ต้ องทากิจกรรมทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยน มีทงการแข่
ั้
งขัน งานประกวด
เป็ นต้ น ขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อเสริ มสร้ างค่านิยมการมีสานึกรู้ คุณ
เช่น กิจกรรมวันพ่อวันแม่ กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นต้ น ทาให้
นักเรี ยนมีคุณลักษณะทางจิตที่มีการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกเพิ่มสู งขึ ้น ดังคา
กล่าวของสุวรรณ พรมตัน (2555) ที่ได้ ทาการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยบาง
ประการที่ ส่ง ผลต่อ การส านึก รู้ คุณ ต่อ บุพ การี ข องนัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 สัง กัด
สานักงานเขตพื ้นที่เขตพื ้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จานวน 500 คน ผลการวิจยั พบว่า โมเดล
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปั จจัยบางประการที่ส่งผลต่อการสานึกรู้ คณ
ุ ต่อบุพการี ของนักเรี ยน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่เขตพื ้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3มีความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยการสานึกรู้คณ
ุ ต่อบุพการี ได้ รับอิทธิพลทางตรงจากลักษณะ
ทางจิตของนักเรี ยน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พลสูงสุดเท่ากับ 0.49 รองลงมาคือ สิ่งแวดล้ อมภายใน
ครอบครัว และสิ่งแวดล้ อมทางสังคม มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.33 และ 0.12ตามลาดับ
2. การเปรี ยบเทียบการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง
หลังการทากลุม่ พัฒนาตนมีคา่ เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1 จากผลการวิจยั สะท้ อนให้ เห็นว่านักเรี ยนมีการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทาง
จิตวิทยาเชิงบวกเพิ่มขึ ้น หลังจากการเข้ ากลุ่มพัฒนาตน ทังนี
้ ้ครัง้ ที่พฒ
ั นาการสานึกรู้คณ
ุ ทางด้ าน
ความปลื ้มปิ ติ (Gratefulness) ผู้วิจยั ได้ ไห้ สมาชิกกลุม่ คิดถึงเรื่ องราวของตนเอง ได้ ตระหนักถึงสิ่งที่
ท าให้ ตนเองมี ค วามปลื ม้ ปิ ติ ใ นชี วิ ต ซึ่ ง ผู้ วิ จัย ได้ ใ ช้ เทคนิ ค การมองย้ อนอดี ต และอนาคต
(Projection-time) เพื่อแบ่งปั นเรื่ องราวความปลื ้มปิ ติของตนเอง เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มมีความกล้ า
เปิ ดเผยเรื่ องราวที่ ตนเองมี ความปลื ม้ ปิ ติในชี วิต ซึ่งสมาชิกกลุ่มได้ แบ่ง ปั นเรื่ องราวของตนเอง
เกี่ยวกับการแสดงความรักของพ่อแม่ เพื่อน และอาจารย์ ทาให้ สมาชิกกลุ่ม มีความคิดในเชิงบวก
มากขึ ้น มองเห็นเรื่ องราวที่ผ่านมาในอดีตที่ทาให้ ตนเองปลาบปลื ้มใจและมีความสุข ก่อให้ เกิด
กาลังใจในการเรี ยนและการดาเนินชีวิตต่อไป (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ,์ 2561) ทาให้ นกั เรี ยนตื ้นตันใจ
ต่อสิ่งที่เกิดขึน้ ในชีวิต และกล้ าแสดงออกต่อสิ่งที่ตนเองรู้ สึกสานึกรู้ คุณกล้ าเล่าเหตุการณ์ และ
แสดงความรู้ สึ ก ตื น้ ตัน ใจกั น ในกลุ่ ม ครั ง้ ที่ พัฒ นาการส านึ ก รู้ คุณ ทางด้ านความซาบซึ ง้ ใจ
(appreciativeness)ผู้วิจัยใช้ เทคนิคการเชื่อมโยง (Connection) ใช้ เพื่อทาความเข้ าใจเรื่ องราว
ของนักเรี ยนโดยเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่พูดกับประสบการณ์ของนักเรี ยนเพื่อส่งเสริ มให้ สมาชิกได้
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ทบทวนตนเอง ทาให้ ทงั ้ ผู้วิจัยและนักเรี ยนเข้ าใจในประสบการณ์ และความรู้ สึกที่ตนได้ ให้ และ
ได้ รับครั ง้ ที่ พัฒ นาการส านึกรู้ คุณ ทางด้ านความรู้ สึกขอบคุณ (Thankful) ผู้วิจัยใช้ เทคนิคการ
สะท้ อนความรู้สึก (Reflection of Feeling) เมื่อนักเรี ยนเขียนเหตุการณ์ที่ยงั ไม่เคยขอบคุณมาก่อน
และพฤติกรรมเชิงบวกของตัวเองออกมาในแบบรูปธรรมแล้ ว ผู้นากลุ่มจะสะท้ อนความรู้สึก ทาให้
นักเรี ยนดึงความรู้ สึกที่คลุมเครื อออกมาได้ ให้ ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น นักเรี ยนเข้ าใจความรู้ สึกตนเอง
อย่างลึกซึ ้ง จนสามารถเขียนพฤติกรรมที่สามารถทาได้ จริ งและสร้ างสรรค์ได้ เทคนิคกลุ่มพัฒนา
ตนช่วยทาให้ บุคคลมีความเจริ ญงอกงามทางจิตใจ มีความเข้ าใจและยอมรับตนเอง มีการเห็น
คุณค่าในตนเอง และมีสมั พันธภาพที่ดีต่อบุคคลรอบข้ าง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของชัญญาสิทธิ์
ศันสนะวีรกุล (2540) ที่ได้ ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มหลังการเข้ า
กลุ่มพัฒนาตน ผลการศึกษาพบว่า หลังการเข้ ากลุ่มพัฒนาตนสมาชิก ได้ รับประสบการณ์เป็ น 2
มิติ คือมิตภิ ายในบุคคลและมิตริ ะหว่างบุคคล ดังที่ (Trotzer, 2006) ได้ กล่าวว่า กลุม่ พัฒนาตนนัน้
ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ ในตน ขยายศักยภาพของตนเองและ
สามารถใช้ ศกั ยภาพนันได้
้ อย่างก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับตนเอง เพื่อให้ เป็ นบุคคลที่มีความงอก
งามทางด้ านจิตใจ และเป็ นหนทางให้ บุคคลบรรลุสจั การแห่งตน ทาให้ บุคคลรู้ สึกว่าตนมีคณ
ุ ค่า
เข้ าใจและยอมรับตนเองอย่างแท้ จริ งจึงทาให้ นกั เรี ยนมีการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิง
บวกเพิ่มสูงขึ ้น
3. นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทาง
จิตวิทยาเชิงบวกโดยรวมสูงกว่านักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐ านการวิจยั ข้ อ 2 ที่ว่านักเรี ยนกลุ่มทดลองมีการสานึก
รู้คณ
ุ หลังจากการเข้ ากลุ่มพัฒนาตนสูงกว่ากลุ่มควบคุมทังนี
้ ้เป็ นเพราะ กลุ่มพัฒนาตนช่วยให้ เกิด
การพัฒนาการเจริ ญงอกงามส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ ในตนขยายศักยภาพของตนเอง
และสามารถใช้ ศกั ยภาพนันได้
้ อย่างก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับตนเอง เพื่อให้ เป็ นบุคคลที่มีความ
งอกงามทางด้ านจิ ตใจ และเป็ นหนทางให้ บุคคลบรรลุสัจ การแห่ง ตน ทาให้ บุคคลรู้ สึกว่า ตนมี
คุณค่า เข้ าใจและยอมรับตนเองอย่างแท้ จริง รวมทังยั
้ งทาให้ บคุ คลมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลรอบ
ข้ าง เมื่อบุคคลมีปฏิสมั พันธ์ ต่อกันบุคคลจะมีการเปิ ดเผยตนเองมีการให้ และรับข้ อมูลป้อนกลับ
บุคคลจะพบกับภาวะเสี่ยงบางเรื่ องต่อการเปิ ดเผยตนเอง ภาวะเสี่ยงจะลดน้ อยลงถ้ าส่วนที่เปิ ดเผย
ปรากฏอยู่ชดั หรื อการให้ ข้อมูลป้อนกลับเป็ นการแบ่งปั นหากบุคคลมีความเหมือนหรื อคล้ ายกันใน
เรื่ องนัน้ ๆ ดังนันภาวะเสี
้
่ยงจะลดลงเมื่อบุคคลมีความไว้ วางใจ การยอมรับ การให้ ความนับถื อ
การติดต่อสื่อสารมีปฏิสมั พันธ์ ต่อกันและมีความเข้ าใจในสัมพันธภาพที่มีต่อกัน จะทาให้ บุคคล
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สามารถพัฒนาตัวเองและพัฒนาความสัมพันธ์ ต่อคนอื่นได้ อย่างดี ดังนันนั
้ กเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลายกลุ่มทดลองได้ เรี ยนรู้ การสานึกรู้ คุณโดยเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตนซึ่งผู้วิจัยได้ ใช้ แนวคิด
ทฤษฎี กลุ่มพัฒนาตน ทาให้ นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจในการสานึกรู้ คุณได้ อย่างลึกซึง้ ส่วน
นักเรี ยนกลุ่มควบคุมนันได้
้ เรี ยนรู้จากการเรี ยนการสอนตามปกติเพียงอย่างเดียว จึงทาให้ นกั เรี ยน
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย การสานึกรู้ คุณสูงกว่านักเรี ยนกลุ่ม ควบคุม ดังการศึกษาของณัฐฎฐณิ ช
เจริญวรชัย (2559) ได้ ทาการศึกษาผลการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎียึดบุคคลเป็ นศูนย์กลางต่อ
ความสานึกรู้คณ
ุ ของนิสิตปริ ญญาตรี จานวน 18 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 9 คน และ
กลุ่มควบคุม จานวน 9 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มและระยะเวลาที่แตกต่างกันมีความสานึกรู้ คณ
ุ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการสานึก
รู้คณ
ุ ระยะติดตามผลการทดลองและหลังการทดลองสูงกว่านักศึกษากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กลุ่ม พัฒ นาตน (Personal Growth Group) เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปรึ ก ษาแบบกลุ่ ม
มุง่ เน้ นให้ ความสาคัญในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ในตน ขยายศักยภาพของตนเอง
และสามารถใช้ ศกั ยภาพนันได้
้ อย่างก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับตนเอง เพื่อให้ เป็ นบุคคลที่มีความ
งอกงามทางด้ า นจิ ตใจ และเป็ นหนทางให้ บุคคลบรรลุสัจ การแห่ง ตน ทาให้ บุคคลรู้ สึกว่า ตนมี
คุณค่า เข้ าใจและยอมรับตนเองอย่างแท้ จริง รวมทังยั
้ งทาให้ บคุ คลมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลรอบ
ข้ าง (Trotzer, 2006) สอดคล้ องกับชัญญาสิทธิ์ ศันสนะวีรกุล (2540) ได้ ศึกษาสมาชิกกลุ่มหลัง
การเข้ ากลุ่มพัฒนาตน กล่าวว่า กลุ่มพัฒนาตน เป็ นการจัดประสบการณ์กลุ่มให้ บุคคลเพื่อความ
เจริ ญ งอกงาม เป็ นวิธี เ สริ ม สร้ างความสัม พันธ์ และการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับตนเองและผู้อื่นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสบการณ์กลุ่มนี ้จะเปิ ดโอกาสให้ บุคคลได้ เรี ยนรู้ การสร้ างสายสัมพันธ์ อนั ดีกับ
ผู้อื่น ทาให้ ร้ ูจกั ยอมรับตนเองและผู้อื่น และนาไปสู่การดารงชีวิตอย่างมีความสุข สามารถปรับตัว
เข้ ากับผู้อื่นและสังคมโลกภายนอกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ บคุ คลได้ ใช้ ความสามารถและ
ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ สอดคล้ องกับครรชิต แสนอุบล (2553) ได้ ศกึ ษาผลของกลุม่ พัฒนาตน
และการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ และการฝึ กอานาปานสติที่มีต่อภาวะอุเบกขาและปั ญญา
กล่าวว่า กลุ่มพัฒนาตน เป็ นกลุ่มทางจิตวิทยาที่นกั จิตวิทยาการปรึกษามีความรู้ ความเข้ าใจโลก
และชีวิตที่เกิดจากการฝึ กฝนตนเองในการเอือ้ ให้ กระบวนการกลุ่มการปรึ กษาทางจิตวิทยา เกิด
พลังขับเคลื่อนให้ สมาชิกกลุ่มได้ เรี ยนรู้ จนเข้ าใจโลกและชีวิตตามเป็ นจริ ง เกิดความงอกงามเบิก
บาน ต้ อนรับทุกสรรพสิ่งและอยูอ่ ย่างกลมกลืนกับชีวิตได้
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 การสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้นากลุ่มกับสมาชิกกลุม่ เป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ เพราะ
ในกระบวนการสร้ างสัมพันธภาพเป็ นหัวใจสาคัญในการเปิ ดกลุ่ม ดังนัน้ ถ้ าบรรยากาศในกลุ่ม
พัฒนาตนไม่อานวย ไม่ควรรี บที่จะทาตามโปรแกรมของผู้วิจัยทันที อาจใช้ วิธีคยุ เล่นกันเองเพื่อ
ความผ่อนคลาย
1.2 จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า การแสดงความเป็ นกันเองและการเปิ ดเผยตัวเอง
จะช่ว ยให้ นัก เรี ย นวัย รุ่ น สามารถเข้ า ท ากลุ่ม พัฒ นาตนได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามกล้ า
แสดงออก และยังสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ กับตนเองได้ ม ากขึน้ และสามารถนาสิ่ง ที่ ไ ด้
เรี ยนรู้ในกลุม่ พัฒนาตนไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรศึกษาการติดตามผลหลังจากการทดลอง เพื่อดูผลการคงอยู่ของระดับการ
สานึกรู้คณ
ุ จากการใช้ โปรแกรมกลุม่ พัฒนาตนเพื่ อพัฒนาการสานักรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิง
บวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
2.2 จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่ นแต่ละคนมีการรับรู้ การคิด การ
แสดงออก ความสามารถในการเข้ าใจแตกต่างกัน ดังนันควรมี
้
การเสริ มสร้ างการสานึกรู้ คณ
ุ ของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นโดยการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพกับการให้ คาปรึ กษา
กลุม่
2.3 ควรมีการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการสึกรู้ คุณ เช่น สภาพทางสังคม
สภาพทางครอบครัว สภาพทางเศรษฐกิจ และสัมพันธภาพกับเพื่อน
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
และหนังสือเชิญเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง

2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกลุ
3. อาจารย์ ดร.ภูริเดช พาหุยทุ ธ์

อาจารย์ประจาภาคแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย
อาจารย์ประจาภาคจิตวิทยา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
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ตาราง 11 ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถามการสานึกรู้ คณ
ุ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ผลพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

ค่ า

หมายเหตุ

IOC

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 11 (ต่อ)
ข้ อ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ผลพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

ค่ า
IOC

หมายเหตุ

3
2
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
0.33
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 11 )ต่อ)
ข้ อ

51
52
53
54
55
56

ผลพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

รวม

ค่ า
IOC

หมายเหตุ

2
3
3
3
3
3

0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 12 ค่าอานาจจาแนกรายข้อของแบบสอบถามการสานึกรู้ คณ
ุ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย )n=103)
ข้ อ

ค่ าอานาจจาแนก

ข้ อ

ค่ าอานาจจาแนก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
20
21
22
24

0.49
0.58
0.53
0.56
0.52
0.28
0.35
0.62
0.65
0.47
0.28
0.52
0.52
0.59
0.49
0.47
0.50
0.36
0.42

25
26
28
31
32
33
35
36
39
40
41
43
46
50
51
54
55
56

0.55
0.42
0.45
0.41
0.56
0.54
0.40
0.36
0.40
0.49
0.53
0.30
0.47
0.38
0.31
0.44
0.67
0.49

ข้ อคาถามการสานึกรู้คณ
ุ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.91
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ตาราง 13 การวิ เคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของโปรแกรมการเสริ มสร้างการสานึ กรู้คณ
ุ ตาม
แนวทางจิ ตวิ ทยาเชิ งบวกของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน
หัวข้ อการพิจารณา

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

ผลรวม

IOC

ผลการ
พิจารณา

การ
นาไปใช้

ครัง้ ที่ 1 ปฐมนิเทศ
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ /อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
ครัง้ ที่ 2 การสร้ าง
สัมพันธภาพ
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ /อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
ครัง้ ที่ 3 ความปลืม้ ปิ ติ
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ /อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
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ตาราง 13 )ต่อ)
หัวข้ อการพิจารณา

ครัง้ ทื่ 4 ความปลืม้ ปิ ติ
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ /อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
ครัง้ ที่ 5 ความซาบซึง้ ใจ
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ /อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
ครัง้ ที่ 6 ความรู้สึก
ขอบคุณ
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ /อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

ผลรวม

IOC

ผลการ
พิจารณา

การ
นาไปใช้

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
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ตาราง 13 (ต่อ)
หัวข้ อการพิจารณา

ครั ้ ง ที่ 7 จิ ต วิ ท ยาเชิ ง
บวก
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ /อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
ครัง้ ที่ 8 การสานึกรู้คุณ
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ /อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
ครัง้ ที่ 9 ยุตกิ ลุ่ม
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ /อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

ผลรวม

IOC

ผลการ
พิจารณา

การ
นาไปใช้

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้

118

ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย

119
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่ องการเสริมสร้ างการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยา
เชิงบวกของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน
คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามฉบับนี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาเท่านัน้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การศึก ษามหาบัณ ฑิ ต สาขาการวิ จัย และพัฒ นาศัก ยภาพมนุษ ย์ แ ขนงวิ ช าจิ ต วิ ท ยาพัฒ นา
ศักยภาพมนุษย์และการให้ คาปรึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. แบบสอบถามนี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาการสานึกรู้ คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิง
บวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย ซึง่ แบบวัดแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลส่วนตัว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิ ตวิทยาเชิง บวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ข้ อมูลที่ได้ ครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิท ยาเชิง
บวกของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยจึง ขอความร่ วมมื อจากทางโรงเรี ยนโดยให้
นักเรี ยนตอบแบบสอบถามให้ ครบทุกข้ อตามความเป็ นจริ ง โดยการตอบแบบสอบถามนี ้จะไม่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของนักเรี ยน และผลจากการวิจยั นี ้จะนาเสนอผลการวิจยั ในภาพรวม
เพื่อผลทางการวิจยั และการเสริมสร้ างการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายเท่านัน้
ขอขอบคุณที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครัง้ นี ้

นางสาวจุฑาทิพย์ เทพดนตรี
นิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

120

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลส่ วนตัว
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างที่กาหนดให้ ตามความเป็ นจริงของนักเรี ยน
1. รหัสประจาตัวนักเรี ยน………............
2. อายุ..................... ปี
3. เพศ

4. ระดับชัน้

(

) ชาย

(

) หญิง

(

) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4

(

) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5

(

) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการสานึกรู้ คุณของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนขีดเครื่ องหมายถูกในช่องที่คิดว่าตรงกับตัวนักเรี ยนที่สดุ
มากที่สดุ

หมายถึง

ข้ อความนันตรงกั
้
บสภาพความเป็ นจริงมากที่สดุ

มาก

หมายถึง

ข้ อความนันตรงกั
้
บสภาพความเป็ นจริงมาก

ปานกลาง

หมายถึง

ข้ อความนันตรงกั
้
บสภาพความเป็ นจริงปานกลาง

น้ อย

หมายถึง

ข้ อความนันตรงกั
้
บสภาพความเป็ นจริงน้ อย

น้ อยที่สดุ

หมายถึง

ข้ อความนันตรงตามสภาพความเป็
้
นจริงน้ อยที่สดุ
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ข้ อที่

ข้ อคาถาม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รู้สึกขอบคุณต่ อบุคคล
ฉันรู้ สกึ ขอบคุณทุกคนที่เคยทาสิ่งดีๆร่ วมกัน
ฉันยิ ้มเมื่อนึกถึงคนที่เคยช่วยเหลือในยามยาก
ฉันอยากกล่าวคาว่าขอบคุณกับเขาต่อ หน้ าเมื่ อเขาช่วยสอน
การบ้ าน
ถึงแม้ เขาจะไม่รับรู้ ก็ตาม แต่ฉันอยากขอบคุณในสิ่งที่คนนัน้
เคยช่วยเหลือฉัน
ฉั น ปรารถนาให้ คนที่ ช่ ว ยเหลื อ ฉั น ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
เหมือนกัน เมื่อเขาต้ องการใครสักคน
ฉันไม่เคยเห็นคุณค่าที่คนนันเคยท
้
าและช่วยเหลือฉัน
ฉันเขียนจดหมายขอบคุณคนที่ให้ ความช่วยเหลือกับฉัน
ฉันจะช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกันเพื่อเป็ นการแสดงการขอบคุณหรื อ
ตอบแทนในสิ่งที่ฉนั ได้ รับ
เมื่ อ ฉั น เห็ น คนอื่ น ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ฉั น ยิ ม้ ไปกั บ
เหตุการณ์นนด้
ั ้ วย
ฉันรู้ สกึ ขอบคุณเมื่อมีคนมาช่วยเหลือ
ไม่มีคนที่ทาให้ ฉนั รู้ สกึ ขอบคุณเลย
รู้สึกขอบคุณต่ อเหตุการณ์
เหตุการณ์บางอย่างสอนให้ ฉนั อยากทาสิ่งนันส่
้ งต่อให้ กบั ผู้อื่น
ฉันจะบอกต่อการสานึกรู้ คณ
ุ ต่อเหตุการณ์ให้ กบั ผู้อื่น
ฉันขอบคุณทุกคนที่เคยช่วยฉันในยามวิกฤต
ในอนาคตฉันจะเป็ นรุ่ นพี่ที่ดีเพื่อเป็ นแบบอย่างให้ แก่รุ่นน้ อง
ความปลืม้ ปิ ติต่อบุคคล
ฉันจับมือเพื่อเป็ นการขอบคุณที่เพื่อนให้ กาลังใจเวลาออกไป
นาเสนองานหน้ าชันเรี
้ ยน
ฉันยินดีที่จะให้ ผ้ ูอื่นแสดงออกต่อฉันด้ วยวิธีสวมกอด และจับ
มือ
ฉันไม่เคยตื ้นตันใจต่อเหตุการณ์ใดๆ ที่ผ่านมาในชีวติ
ฉันเริ่ มมีความคิดที่จะแสดงออกต่อสิ่งที่ตนเองปลื ้มใจได้
ฉันพูดให้ กาลังใจเพื่อนที่กาลังเสียใจเมื่อไม่ได้ เกรดเฉลี่ยตาม
ต้ องการ
ฉันสวมกอดคนนันเมื
้ ่อฉันต้ องการขอบคุณแทนคาพูด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ข้ อที่

ข้ อคาถาม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

ความปลืม้ ปิ ติต่อเหตุการณ์
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36

ฉันรู้ สกึ ดีใจเมื่อได้ เขียนการ์ ดให้ ผ้ มู ีพระคุณในวันสาคัญ
ฉันรู้ สกึ ขอบคุณอย่างจริ งใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวติ
ฉันรู้ สึกปลื ้มเมื่อเห็นเพื่อนนักเรี ยนช่วยรั กษาความสะอาดโดย
เก็บขยะในโรงเรี ยน
ฉันยิ ้มออกมาโดยไม่ร้ ู ตวั เมื่อมีคนปรบมือให้ กาลังใจ
ตอนนี ้ฉันมีพลังเต็มเปี่ ยม เพราะเหตุการณ์ที่ดีคอยตักเตือนให้
ฉันมีสติ
ฉันพร้ อมที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ด้ วยพลังที่มีอยู่ภายในใจ
ฉันกล้ าร้ องไห้ เวลาที่ฉนั ได้ ประสบกับเหตุการณ์ที่ตื ้นตันใจ
ความซาบซึ ้งใจต่อบุคคล
ฉันจะทาแต่สิ่งที่สร้ างสรรค์เพื่อตนเองและคนที่ฉนั รัก
ฉันภูมิใจกับสิ่งที่ตนเองได้ รับจากผู้ใหญ่ด้วยความสามารถของ
ตนเอง
หากฉันไม่พอใจฉันจะไม่ให้ ความช่วยเหลือ แม้ คนนันต้
้ องการ
ความช่วยเหลือจากฉันก็ตาม
ความซาบซึ ้งใจต่อเหตุการณ์
เมื่อได้ เห็น ได้ ยิน หรื อได้ ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ ความกตัญ ญู
ฉันมีกาลังใจขึ ้นมาเสมอ
เมื่อฉันเห็นผู้มีพระคุณทางานหนัก ฉันจึงปรั บปรุ งตัวโดยการ
เข้ าเรี ยนตรงเวลาทุกคาบ
ฉันจะเข้ าเรี ยนให้ ตรงเวลาเพื่อแสดงการขอโทษต่อผู้มีพระคุณ
ความมีวินยั ของฉันเกิดจากคาสัง่ สอนของผู้มีพระคุณทาให้ ฉนั
เป็ นคนดีในวันนี ้
ฉัน จะพัฒ นาตนเองให้ ดี แ ละร่ ว มสร้ างสรรค์ กิ จ กรรมดี ๆ ต่ อ
สังคม

โปรแกรมการเสริมสร้ างการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน
ครัง้ ที่ 1
เรื่อง
เวลา

ปฐมนิเทศ
60-90 นาที

น้ อย
ที่สุด
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แนวคิดสาคัญ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้นากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม จะช่วยเอื ้อต่อบรรยากาศของการเข้ า
กลุม่ พัฒนาตน เพื่อเสริมสร้ างการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกการที่สมาชิกกลุม่ ทราบ
จุดมุง่ หมาย บทบาทหน้ าที่ของผู้นากลุ่มและของสมาชิกกลุม่ และกติกาของกลุ่มรวมทังระยะเวลา
้
สถานที่ในการเข้ ากลุ่มพัฒนาตน จะช่วยให้ การเข้ ากลุ่มพัฒนาตนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจยั มีการสร้ างบรรยากาศกลุม่ (Climate-Setting Function)
ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคพื ้นฐานของการให้ คาปรึ กษากลุ่ม คือ เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้ (Active
Listening) การเปิ ดเผยตนเอง (Self-Disclosure) การยอมรั บแบบไม่มีเงื่ อนไข (Unconditional
Positive Regard) การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล (Acceptance of the Individual) การ
ยอมรั บกลุ่ม (Acceptance of the Group) (จันทร์ เพ็ญ แสงอรุ ณ 2557:129-130) เทคนิ ค การ
เสริ มแรง (Reinforcement) ซึ่งจะทาให้ ก ลุ่มมี บรรยากาศในทางบวกมากขึน้ การเสริ มแรงทาง
สังคม จะเป็ นพลังที่จะปรับแต่งพฤติกรรมตามที่ต้องการ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 160)
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจยั กับสมาชิกกลุม่
2. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ รู้จกั และคุ้นเคยกัน
3. เพื่อให้ สมาชิกทราบจุดมุ่งหมาย บทบาทหน้ าที่ วิธีการ ระยะเวลา จานวนครัง้ สถานที่
และประโยชน์ที่จะได้ รับจากการเข้ าร่วมโปรแกรม
อุปกรณ์
1. กระดาษ A4
2. ดินสอ/ปากกา/ยางลบ
3. แบบประเมินการเข้ ากลุม่ พัฒนาตนครัง้ ที่ 1
วิธีการดาเนินการ
1. ขันเริ
้ ่ม
1.1 ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกกลุ่ม “ขอให้ สมาชิกกลุ่มได้ ร่วมกัน
แบ่งปั น มุมมอง ความคิดของตนเองโดยไม่มีการตัดสินว่าถูกหรื อผิด ขอให้ ทุกคนรู้ สึก ผ่อนคลาย
และมีสว่ นร่วมในครัง้ นี ้” เพื่อให้ สมาชิกรับรู้ถึงความรู้สกึ ปลอดภัย อบอุน่ และความเป็ นอิสระ
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1.2 ผู้นากลุ่มแนะนาตนเองและให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนแนะนาตนเอง เพื่อสร้ าง
ความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน และสมาชิกทุกคนที่อยู่ในกลุ่มสามารถนาเสนอเรื่ องราว สิ่งที่ชอบ ไม่
ชอบให้ สมาชิกคนอื่น ๆ ได้ รับฟั งด้ วย โดยที่สมาชิกกลุ่มจะไม่ตาหนิหรื อต่อว่าใดๆ ใช้ เทคนิคการ
เปิ ดเผยตนเอง และการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขทังพฤติ
้ กรรมและความรู้สกึ
1.3 ผู้นากลุ่มชี ้แจงจุดมุ่งหมายและให้ สมาชิกร่วมกันเสนอกฎ ระเบียบ ของกลุ่ม
เช่น “ห้ ามคุยหรื อเล่นโทรศัพท์ขณะรับการให้ คาปรึ กษากลุ่ม เป็ นต้ น ” รวมถึงอธิบายถึงบทบาท
หน้ าที่ของผู้นากลุม่ และสมาชิกกลุม่
2. ขันด
้ าเนินการ
2.1 ผู้นากลุ่ม ให้ สมาชิ กทาความรู้ จักซึ่ง กันและกันโดยให้ สมาชิ กทากิ จ กรรม
“ทายซิใครเอ่ย” ผู้นากลุ่มแจกกระดาษให้ สมาชิกคนละ 1 แผ่น แล้ วให้ สมาชิกทุกคนวาดภาพสิ่งที่
แทนตัวตนของตนเองเพื่อเป็ นการให้ สมาชิกเปิ ดเผยตนเอง
2.2 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกแยกย้ ายหามุมวาดภาพของตัวเองโดยไม่ให้ สมาชิกคนอื่น
เห็น โดยให้
เวลา 3 นาที
2.3 จากนันผู
้ ้ นากลุ่มเดินเก็บใบกิจกรรมของสมาชิกทุกคน แล้ วให้ สมาชิกทุกคน
มานัง่ เป็ นวงกลม ผู้นากลุม่ ทาการสลับใบกิจกรรมแล้ วแจกคืนสมาชิก
2.4 ให้ สมาชิกทายว่าภาพที่สมาชิกแต่ละคนได้ ไปนัน้ เป็ นของใคร และให้ บอก
ด้ วยว่าเพราะอะไรถึงทายว่าเป็ นของคนนัน้ หากยังทายไม่ถกู ก็ยงั ไม่ให้ สมาชิกเจ้ าของภาพเฉลย
ของตนเอง ใช้ เทคนิคยอมรับกลุ่ม โดยยอมรับสมาชิกกลุ่มในทุกเรื่ อง โดยติดตามกระแสของกลุ่ม
อย่างอิสระ ไม่บงั คับให้ เป็ นไปตามใจของผู้นากลุม่
2.5 ให้ สมาชิกทุกคนเฉลยภาพของตนเอง พร้ อมบอกว่าเพราะอะไรถึงวาดภาพ
แทนตัวตนแบบนี ้ ใช้ เทคนิคการฟั งอย่างตังใจและยอมรั
้
บกลุ่ม โดยยอมรับสมาชิกกลุ่มในทุกเรื่ อง
โดยติดตามกระแสของกลุม่ อย่างอิสระ ไม่บงั คับให้ เป็ นไปตามใจของผู้นากลุม่

3. ขันยุ
้ ติ
3.1 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกแต่ละคนบอกถึงความรู้ สึกของตนเอง หลังจากที่ได้ ทา
กิจกรรม “ทายซิใครเอ่ย”
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3.2 ผู้นากลุ่ม ถามสมาชิ กแต่ละคนว่า “ได้ ประโยชน์ อะไรบ้ างหลัง จากที่ ได้ ทา
กิจกรรม “ทายซิใครเอ่ย” ใช้ เทคนิคการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับในความคิด
ความรู้สกึ ที่แตกต่างกันออกไป
3.3 ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคสรุปความ โดยให้ สมาชิกช่วยกันสรุปกิจกรรมในครัง้ นี ้
3.4 ผู้นากลุม่ นัดหมายการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากความกระตือรื อร้ นและการใส่ใจในการเข้ ากลุม่
2. สังเกตจากความร่วมมือในการทากิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น
3. สมาชิกกลุม่ ตอบแบบประเมินการเข้ ากลุม่ พัฒนาตนครัง้ ที่ 1

โปรแกรมการเสริมสร้ างการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน
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ครัง้ ที่ 2
เรื่อง
เวลา

สร้ างสัมพันธภาพ
60-90 นาที

แนวคิดสาคัญ
การแสดงออกและได้ ทากิ จ กรรมร่ วมกันจะทาให้ เกิ ดบรรยากาศและสัม พันธภาพที่ ดี
ระหว่างสมาชิกจะช่วยให้ การเข้ ากลุม่ พัฒนาตนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจยั ได้ ยดึ แนวทาง
ของ Thompson (2003) กล่าวว่า การให้ คาปรึ กษากลุ่ม เป็ น กระบวนการระหว่างบุค คลท าให้
สมาชิกได้ สารวจตนเองจากการสร้ างสัมพันธภาพกับคนอื่น เพื่อก่อให้ เกิดความพยายามในการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของตน (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 1) และ Trotzer (2006) ได้
กล่าวว่า การสื่อสารเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ ได้ รวดเร็ ว (ครัง้ นี ้เป็ นการ
สร้ างสัมพันธภาพ) นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยใช้ ความเห็นอกเห็นใจและความเอาใจใส่ (Empathy and
Caring) กับสมาชิกในการสร้ างสัมพันธภาพความเห็นอกเห็นใจนี ้จะทาให้ ลดช่องว่างของความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของสมาชิกกลุ่ม ทาให้ สมาชิกมีความเข้ าใจสมาชิกคนอื่ นแม้ จะมีความ
แตกต่างกัน (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 89)
ผู้วิจยั ใช้ การสื่อสาร (Communication) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ ภายในกลุ่มการสื่อสาร
สามารถทาให้ การติดต่อสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลมีความคล่องแคล่วรวดเร็ ว (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์
2561: 2) เทคนิคการสรุปความ (Summarizing) (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561:31)
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้นากลุม่ กับสมาชิกกลุม่
2. เพื่อส่งเสริ มให้ สมาชิกกลุ่มได้ ใช้ การสื่อสารที่ดี เพื่อสร้ างความรู้จกั และความคุ้นเคยกัน
มากขึ ้น
อุปกรณ์
กระดาษ A4
วิธีการดาเนินการ
1. ขัน้ เริ่ม
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1.1 ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกกลุ่ม “ขอให้ ทกุ คนผ่อนคลาย และ
มีสว่ นร่วมในครัง้ นี ้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ ทกุ คนรู้สกึ ถึงความรู้สกึ ปลอดภัย อบอุน่ และความเป็ นอิสระ”
1.2 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกทบทวนข้ อตกลง
1.3 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกนัง่ เป็ นวงกลม โดยเข่าชิดชนกัน
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้นากลุ่มเรี ยกชื่อสมาชิก โดยการเรี ยกชื่อนัน้ จะต้ องทวนชื่อตัวเองก่อนตาม
ด้ วยคาว่า “เรี ยก”แล้ วจึงเป็ นชื่อคนต่อไป เช่น A เรี ยก B …. B เรี ยก C คนใดที่ไม่สามารถเรี ยกชื่อ
เพื่อนได้ ทนั แล้ วโดนค้ อนตีจากผู้ถือค้ อนกลางวงจะได้ มานัง่ กลางวง
2.2 กระดาษ A 4 ม้ วน (ค้ อน) และ ให้ คนที่นงั่ ล้ อมวงเรี ยกชื่อเพื่อน โดยเรี ยกชื่อ
คนอื่นต่อไปเรื่ อยๆ คนที่นงั่ ตรงกลางต้ องรี บใช้ ค้อนตีที่ขาของเพื่อนคนที่ถูกเรี ยกชื่ออย่างรวดเร็ ว
ก่อนที่เพื่อนจะเรี ยกชื่อคนอื่นต่อไป คนที่ถกู ตีก็ มาอยู่กลางวงแทนใช้ สร้ างสัมพันธภาพโดยการเล่น
เกม
2.3 สมาชิกคนไหนที่อยู่กลางวง ให้ แนะนาตนเองให้ เพื่อนฟั งโดยเน้ นลักษณะ
นิสยั ของตนเอง เช่น “ฉันชื่อเอ อยู่ ม.4 ห้ อง 1 มีเพื่อนสนิทชื่อบี กิจกรรมที่ฉันชอบทาคือ....วิชาที่
ฉันชอบเรี ยนคือ.......เป็ นคนวู่วามใจร้ อนง่าย” เป็ นต้ น
3. ขัน้ ยุติ
3.1 หลังจากที่ได้ ทากิจกรรม “รู้จกั ฉันรู้จกั เธอ” โดยใช้ เทคนิคการสรุปความ โดย
ผู้นากลุม่ ถามสมาชิกแต่ละคนว่า “ได้ ประโยชน์อะไรบ้ างหลังจากที่ได้ ทากิจกรรม “รู้จกั ฉันรู้จกั เธอ”
3.2 ผู้น ากลุ่ม ใช้ เ ทคนิ ค สรุ ป ความให้ ส มาชิ ก ฟั ง ถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากกิ จ กรรม และ
เป้าหมายของการเข้ ากลุ่มพัฒนาตน “จากการเข้ ากลุ่มพัฒนาตนในครัง้ นี ้ สมาชิกได้ ทาความรู้จกั
กันและกันมากขึ ้น ทังชื
้ ่อ ระดับชัน้ ถึงแม้ ว่าเราจะไม่เคยรู้ จกั กันมาก่อน ต่างเพศต่างวัย แต่เราก็
สามารถมาพูดคุย แชร์ เรื่ องราวให้ ผ้ อู ื่นรับรู้ได้ เพราะกลุ่มพัฒนาตนจะทาให้ เกิดการยอมรับซึ่งกัน
และกันมีสมั พันธภาพที่ดีตอ่ กันเร็วมากขึ ้น” และนัดหมายครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากความกระตือรื อร้ นและการใส่ใจในการเข้ ากลุม่
2. สังเกตจากความร่วมมือในการทากิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น
3. สมาชิกกลุม่ ตอบแบบประเมินการเข้ ากลุม่ พัฒนาตนครัง้ ที่ 2
โปรแกรมการเสริมสร้ างการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน

128
ครัง้ ที่ 3
เรื่อง
เวลา

ความปลื ้มปิ ติ (Gratefulness) ครัง้ ที่ 1
60-90 นาที

แนวคิดสาคัญ
ความปลื ้มปิ ติ (Gratefulness) เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการสานึกรู้ คณ
ุ ความปลื ้มปิ ติมี
ส่วนสาคัญที่จะทาให้ บุคคลตื ้นตันใจต่อสิ่งที่เกิดขึ ้นในชีวิต และกล้ าแสดงออกต่อสิ่งที่ตนเองรู้ สึก
สานึกรู้คณ
ุ (McCullough. 2002)
การให้ คาปรึกษากลุ่มที่ม่งุ เสริ มสร้ างการสานึกรู้ คณ
ุ เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น โดยใช้ หลัก
แนวคิด ของทรอตเซอร์ ซึ่ง เอื อ้ ให้ บุค คลมุ่ง ไปสู่ก ารเติ บ โต พัฒ นาและแก้ ปั ญ หา ท่า มกลาง
บรรยากาศกลุ่มที่อบอุ่นเป็ นกันเองเกิดการยอมรับจะช่วยให้ สมาชิกกลุ่มให้ มีการติดต่อสัมพันธ์กนั
และทาให้ เกิดความรู้ สึกเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การกระทาที่จะนาให้ เกิดการยอมรับและสายใย
สัม พัน ธ์ กัน (Trotzer. 2006) ครั ง้ นี เ้ ป็ น การพัฒ นาการส านึ ก รู้ คุณ ทางด้ า นความปลื ม้ ปิ ติ
(Gratefulness) ผู้ วิ จั ย ใช้ เทคนิ ค การฟั งอย่ า งตั ง้ ใจ (Active Listening) เทคนิ ค การตี ค วาม
(Interpretation) และเทคนิคการสรุ ปความ (Summarizing) (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 30-31;
106)
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ สมาชิกเกิดความปลื ้มปิ ติ
2. เพื่อให้ สมาชิกยอมรับซึง่ กันและกัน
อุปกรณ์
1. ใบกิจกรรมโปรแกรมกลุม่ พัฒนาตนครัง้ ที่ 3
2. ปากกา/ดินสอ

วิธีการดาเนินการ
1. ขัน้ เริ่ม
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1.1 ผู้นากลุม่ กล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกกลุม่ กลุม่
1.2 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกทบทวนข้ อตกลง
1.3 ผู้นากลุม่ ชี ้แจงจุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 3
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้นากลุ่มอธิ บายให้ สมาชิกกลุ่มฟั งถึงกิจกรรมกลุ่มครัง้ ที่ 3 และให้ สมาชิก
เตรี ยมปากกา/ดินสอเอาไว้
2.2 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกทังหมดหลั
้
บตาเป็ นเวลา 2 นาที จากนันให้
้ พิจารณาว่า
ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ หรื อเรื่ องราวดีดี อะไรบ้ างที่เกิดขึ ้นกับตนเอง พอครบ 2 นาที ให้
ทุกคนค่อยๆ ลืมตาขึ ้น (ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ที่ผา่ นมา)
2.3 จากนัน้ ให้ ผ้ ูนากลุ่มแจกใบกิจกรรมกลุ่มครัง้ ที่ 3 ให้ สมาชิก และให้ สมาชิก
เขียนลงใบกิจกรรม
2.4 ผู้นากลุ่มสอบถามความรู้ สึกของสมาชิก และเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกแบ่งปั น
เรื่ องราวที่เกิดขึ ้นให้ สมาชิกคนอื่นๆ ได้ รับฟั ง ใช้ เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้ และการตีความ ซึ่งจะทา
ความเข้ าใจเรื่ องราวของสมาชิกโดยการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่สมาชิกพูดกับเหตุการณ์ของสมาชิก
แต่ละคน
3. ขันยุ
้ ติ
3.1 ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการสรุปความ โดยให้ สมาชิกแต่ละคนช่วยกันสรุปประเด็น
สาคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อเรื่ องราวดีดี หลังจากการเข้ าร่วมกลุม่ ครัง้ นี ้
3.2 ผู้นากลุม่ ให้ กาลังใจสมาชิกในกลุม่ และนัดหมายในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากความร่วมมือในการทากิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น
2. สมาชิกกลุม่ ตอบแบบประเมินการเข้ ากลุม่ พัฒนาตนครัง้ ที่ 3
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ใบกิจกรรมโปรแกรมการเสริมสร้ างการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตนครัง้ ที่ 3
ให้ ระลึกถึงประสบการณ์ เหตุการณ์ หรื อเรื่ องราวดีดี ที่ตื ้นตันใจที่ผา่ นมาในชีวิต อย่างน้ อย 3
เรื่ องและไม่เกิน 5 เรื่ อง

1

5

2

4

3
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โปรแกรมการเสริมสร้ างการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน
ครัง้ ที่ 4
เรื่อง
เวลา

ความปลื ้มปิ ติ (Gratefulness) ครัง้ ที่ 2
60-90 นาที

แนวคิดสาคัญ
การตระหนักรู้ จะช่วยให้ สมาชิกเห็นภาพได้ ชัดเจนมากขึ ้น คือ การสร้ างความตระหนักรู้
ประสบการณ์ในอดีตไปสู่ประสบการณ์ปัจจุบนั หากสมาชิกอยู่กบั สิ่งที่เกิดขึ ้นได้ ก็จะค้ นพบวิธีการ
ที่ตนเองใช้ เพื่อดาเนินชีวิตในโลกนี ้ (จันทร์ เพ็ญ แสงอรุ ณ 2557: 139) ครัง้ นี ้เป็ นการพัฒนาการ
สานึกรู้ คณ
ุ ทางด้ านความปลื ้มปิ ติ (Gratefulness) ความปลืม้ ปิ ติจะทาให้ บุคคลตื ้นตันใจต่อสิ่งที่
เกิดขึ ้นในชีวิต และกล้ าแสดงออกต่อสิ่งที่ตนเองรู้สึกสานึกรู้คณ
ุ ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้
(Active Listening) เทคนิคสรุปความ (Summarizing) (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 30-31) ผู้วิจยั
ได้ ใ ช้ เ ทคนิ ค มองย้ อ นอดี ต และอนาคต (Projection-time) เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก พิ จ ารณาความคิด
ความรู้สกึ ของตนเองเมื่อมีการรับรู้เหตุการณ์เมื่อนึกย้ อนอดีต ได้ เกิดอะไรมาบ้ าง
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ สมาชิกเกิดความปลื ้มปิ ตติ อ่ บุคคลหรื อสิ่งที่เกิดขึ ้นในชีวิต
อุปกรณ์
1. กระดาษ A4
2. ปากกา/ดินสอ
3. สีไม้ /สีเทียน
วิธีการดาเนินการ
1. ขัน้ เริ่ม
1.1 ผู้นากลุม่ กล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกกลุม่ เพื่อให้ เกิดความผ่อนคลาย
1.2 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกช่วยกันทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 3
1.3 ผู้นากลุม่ ชี ้แจงจุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 4
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2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้ น ากลุ่ ม ถามถึ ง ประสบการณ์ ที่ ผ่ า นมาในชี วิ ต ชวนให้ สมาชิ ก นึ ก ถึ ง
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเท่านันในช่
้ วงชีวิตที่ผ่านมาที่ร้ ู สึกตื ้นตันใจมากที่สุด เช่น ช่วงประถม
หรื อช่วงมัธยมต้ น
2.2 ผู้นากลุ่มแจกอุปกรณ์ให้ สมาชิก จากนันให้
้ สมาชิกหามุม(พื ้นที่ของตนเอง)
วาดรูปเรื่ องราวที่ตนเองตื ้นตันใจมากที่สดุ จากเหตุการณ์ที่ผา่ นมาในชีวิต ให้ เวลา 15 นาที
2.3 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลับมานัง่ เป็ นวงกลมแล้ วให้ สมาชิกแต่ละคนโชว์ผลงาน
พร้ อมเล่าเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นของตนเอง ใช้ เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้ ผู้นากลุ่มอาจใช้ การประสาน
สายตา แสดงท่าทีอบอุน่
2.4 ผู้นากลุ่มถามความรู้ สึกที่เกิดขึ ้นขณะนัน้ ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคมองย้ อยอดีต
และอนาคต โดยการวิเคราะห์ความคิดและความรู้สกึ ของตนเองเมื่อมีการรับรู้เหตุการณ์
2.5 ผู้นากลุม่ ถามถึงสิ่งที่สมาชิกอยากแสดงออกต่อบุคคล/เหตุการณ์ ที่ทาให้ เกิด
ความตื ้นตันใจ
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการสรุปความ โดยให้ สมาชิกแต่ละคนช่วยกันสรุปประเด็น
สาคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ได้ ให้ และได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้
3.2 ผู้นากลุม่ ให้ กาลังใจสมาชิกและนัดหมายในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากความร่วมมือในการทากิจกรรมและการแสดงอารมณ์ความรู้สกึ
2. สมาชิกกลุม่ ตอบแบบประเมินการเข้ ากลุม่ พัฒนาตนครัง้ ที่ 4
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โปรแกรมการเสริมสร้ างการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน
ครัง้ ที่ 5
เรื่อง
เวลา

ความซาบซึ ้งใจ (Appreciativeness)
60-90 นาที

แนวคิดสาคัญ
ความความซาบซึง้ ใจ (Appreciativeness) เป็ นองค์ประกอบหนึ่ง ของการส านึ ก รู้ คุณ
ความซาบซึ ้งใจมีสว่ นสาคัญที่จะทาให้ บคุ คลพอใจในสิ่งที่ตนได้ รับและแสดงออกถึงการสานึกรู้คณ
ุ
ต่อสิ่ง ใด ๆ โดยแสดงออกมาในทางที่ดี (McCullough. 2002)
ผู้วิจยั ได้ ใช้ เทคนิคมองย้ อนอดีต และอนาคต (Projection-time) เพื่อให้ สมาชิกพิจารณา
ความคิดความรู้สึกของตนเองเมื่อมีการรับรู้เหตุการณ์เมื่อนึกย้ อนอดีต ได้ เกิดอะไรมาบ้ าง เพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาความงอกงามของบุคคลรวม บุคคลจะมีทงอารมณ์
ั้
ความรู้สึกสานึกรู้คณ
ุ ถึง
บุคคล หรื อเหตุการณ์ ที่ดีในชีวิตที่ผา่ นมาของตนเอง
ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ เทคนิคหลากหลายเทคนิคเพื่อใช้ ทาความเข้ าใจเรื่ องราวของสมาชิก โดย
การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่สมาชิกพูดกับประสบการณ์ของบุคคลเพื่อส่งเสริ มให้ สมาชิกได้ ทบทวน
ตนเอง ครัง้ นี ้เป็ นการพัฒนาการสานึกรู้คณ
ุ ทางด้ านความซาบซึ ้งใจ (appreciativeness) ผู้วิจยั ใช้
เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้ (Active Listening) (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 30) เทคนิคการสรุ ป
ความ (Summarizing) (พั ช ราภรณ์ ศรี สวั ส ดิ์ 2561: 31) เทคนิ ค การเปิ ดเผยตนเอง(SelfDisclosure) (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 59)
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ สมาชิกตระหนักรู้สิ่งดีดีที่เกิดขึ ้นในชีวิต
2. เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก เกิ ด ความไว้ ว างใจซึ่ ง กัน และกัน ท าให้ ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม เกิ ด
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ สมาชิกเกิดความซาบซึ ้งใจ
อุปกรณ์
1. กระดาษ A4
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2. ปากกา/ดินสอ
3. สีไม้ /สีเทียน
วิธีการดาเนินการ
1. ขัน้ เริ่ม
1.1 ผู้นากลุม่ กล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกกลุม่ เพื่อให้ เกิดความผ่อนคลาย
1.2 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกช่วยกันทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 4
1.3 ผู้นากลุม่ ชี ้แจงจุดมุง่ หมาย ของการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 5
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้นากลุ่มถามนาถึงประสบการณ์ที่ผ่า นมาที่ได้ ให้ และได้ รับอะไรบ้ างในชีวิต
ชวนให้ สมาชิกนึกถึงเหตุการณ์นนั ้ ใช้ เทคนิคการเปิ ดเผยตนเอง เข้ ามาประยุกต์ใช้
2.2 ผู้นากลุ่มแจกอุปกรณ์ให้ สมาชิก จากนันให้
้ สมาชิกหามุม (พื ้นที่ของตนเอง)
วาดรูปเรื่ องราวที่ตนเองได้ ให้ และได้ รับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต ให้ เวลา 15 นาที ใช้ เทคนิค
มองย้ อนอดีต และอนาคต โดยให้ สมาชิกวิเคราะห์ถึงความคิด ความรู้สึกของตนเองเมื่อมีการรับรู้
ถึงเหตุการณ์
2.3 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลับมานัง่ เป็ นวงกลมแล้ วให้ สมาชิกแต่ละคนโชว์ผลงาน
พร้ อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นของตนเอง ใช้ เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้
2.4 ผู้นากลุ่มถามความรู้ สึกที่เกิ ดขึน้ ขณะนัน้ ใช้ เทคนิคการฟั ง อย่างตังใจ
้ จับ
ประเด็นที่สมาชิกพูดให้ ได้ โดยมีทา่ ทีนา่ สนใจ หรื อพยักหน้ าเชิงรับรู้
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการสรุปความ โดยให้ สมาชิกแต่ละคนช่วยกันสรุปประเด็น
สาคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ได้ ให้ และได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้
3.2 ผู้นากลุม่ ให้ กาลังใจสมาชิกและนัดหมายในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากความร่วมมือในการทากิจกรรมและการแสดงอารมณ์ความรู้สกึ
2. สมาชิกกลุม่ ตอบแบบประเมินการเข้ ากลุม่ พัฒนาตนครัง้ ที่ 5
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โปรแกรมการเสริมสร้ างการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน
ครัง้ ที่ 6
เรื่อง
เวลา

ความรู้สกึ ขอบคุณ (Thankful)
60-90 นาที

แนวคิดสาคัญ
ความรู้สกึ ขอบคุณ (Thankful) เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ของการสานึกรู้คณ
ุ มีสว่ นสาคัญที่จะ
ทาให้ บคุ คลเกิดการรับรู้และรู้สึกถึงคุณงามความดีตอ่ สิ่งใด ๆ ที่ทาให้ เกิดความประทับใจ และทา
ให้ มีจิตใจสานึกรู้คณ
ุ ต่อสิ่งนัน้ (McCullough. 2002)
ผู้วิ จัย ใช้ เ ทคนิ ค การใช้ ค าถามป้อ นกลับ (Feedback) เทคนิ ค การมองย้ อนอดี ต และ
อนาคต (Projection-time)เพื่ อให้ สมาชิกพิจารณาความคิดความรู้ สึกของตนเองเมื่ อมีการรั บรู้
เหตุการณ์ เทคนิคการสะท้ อนความรู้ สึก (Reflection of Feeling) เทคนิคการมุ่งเน้ นที่เหตุการณ์
เชิงบวก (Focus on Positive events) แบบแนวทางเทคนิคกลุ่มพัฒนาตน เพื่อให้ สมาชิกได้ เขียน
พฤติกรรมใหม่ของตัวเองออกมาในแบบรูปธรรม ผู้นากลุม่ จะให้ คาถามป้อนกลับ เพื่อให้ สมาชิกได้
คิดว่าจะเกิดอะไรขึน้ หากแสดงหรื อไม่แสดงพฤติกรรมใหม่ของตัวเองออกมา (Dyer; & Vriend.
1975: 60-64) และใช้ เทคนิคการเสริ มแรง (Reinforcement) ทังผู
้ ้ นากลุ่มและสมาชิ กกลุ่มจะให้
การเสริมแรงซึง่ กันและกัน ซึง่ จะทาให้ กลุม่ มีบรรยากาศในทางบวกมากขึ ้น การเสริมแรงทางสังคม
จะเป็ นพลังที่จะปรับแต่งพฤติกรรมตามที่ต้องการ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 160)
ครัง้ นีเ้ ป็ นการพัฒนาสานึกรู้ คุณด้ านรู้ สึกขอบคุณ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ ทฤษฏี จิตวิท ยาเชิง
บวกที่ส่งเสริ มให้ บุคคลมีความสมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกายและจิตใจ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกในเชิง
บวก (Seligman. 2000: 5-14) เพื่อให้ การทากลุ่ม มีประสิทธิ ภ าพมากขึน้ ต้ องมีการสื่ อสารเพื่ อ
ช่วยเหลือให้ สมาชิกมีความตระหนักและเข้ าใจสิ่งที่ตนเองพูด ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้
(Active Listening) (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 29-31) เทคนิคสรุปความ (Summarizing)
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ สมาชิกวางเป้าหมายของตนเองที่เป็ นรูปธรรมที่จะพัฒนาตนเองในเชิงบวก
2. เพื่อให้ สมาชิกช่วยเหลือกันที่จะทาให้ เป้าหมายสาเร็จ
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อุปกรณ์
1. ใบงานกิจกรรมโปรแกรมกลุม่ พัฒนาตนครัง้ ที่ 6
2. ปากกา/ดินสอ
วิธีการดาเนินการ
1. ขัน้ เริ่ม
1.1 ผู้นากลุม่ กล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกกลุม่ เพื่อให้ เกิดความผ่อนคลาย
1.2 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกช่วยกันทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 5
1.3 ผู้นากลุม่ ชี ้แจงจุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 6
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการถาม ถามสมาชิกถึงสิ่งที่เคยขอบคุณมาก่อน และชวน
คุยถึงความรู้สกึ ที่สมาชิกได้ ขอบคุณ เมื่อสมาชิกแต่ละคนได้ แบ่งปันเรื่ องราวแล้ ว จากนันผู
้ ้ นากลุ่ม
ถามสมาชิกถึงสิ่งที่สมาชิกอยากขอบคุณ แต่ไม่เคยขอบคุณมาก่อน ผู้นากลุ่มชวนให้ สมาชิกบอก
ถึงความรู้สกึ ที่ไม่เคยขอบคุณมาก่อน
2.2 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกคิดเปรี ยบเทียบว่าถ้ าได้ ขอบคุณกับไม่ขอบคุณสิ่งไหนที่
ทาให้ เรารู้สกึ ดีและส่งผลดีกบั ตัวเองมากกว่ากัน
2.3 ผู้นากลุ่มแจกใบกิจกรรมและอุปกรณ์ให้ สมาชิก “ผู้นากลุ่มอธิบายสมาชิกว่า
ให้ เขียนเหตุการณ์ที่ยงั ไม่เคยขอบคุณมาก่อน เป็ นเหตุการณ์ที่เรายังรู้ สึกขอบคุณอยู่ในใจแม้ ว่า
เวลาจะผ่านมาแล้ วก็ตาม แต่ยังคงคิดถึงอยู่ในใจเสมอ และจะแสดงพฤติกรรมของเราออกมา
อย่างไรเพื่อขอบคุณเหตุการณ์นนหรื
ั ้ อคนนัน”
้ จากนันให้
้ เวลา 15 นาที ในการทากิจกรรม
2.4 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลับมานั่งเป็ นวงกลม แล้ วให้ สมาชิกแต่ละคนแบ่ง ปั น
เรื่ องราวที่เกิดขึ ้นให้ สมาชิกคนอื่นๆ ฟั ง ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้ อาจใช้ การประสาน
สายตา แสดงท่าทีอบอุน่ ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคสะท้ อนความรู้สกึ เมื่อสมาชิกแต่ละคนแบ่งปั นเรื่ องราว
ของตนเสร็จ เพื่อให้ สมาชิกได้ เผยความรู้สกึ ที่อยูภ่ ายใต้ สิ่งที่อยากขอบคุณได้ มากที่สดุ
2.5 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกช่วยกันแสดงความคิดเห็นและใช้ คาถามป้อนกลับ เมื่ อ
ดาเนินกิ จ กรรมเสร็ จ แล้ ว ผู้นากลุ่ม ให้ สมาชิ กเสริ ม แรงโดยการปรบมื อเป็ นกาลัง ต่อการแสดง
พฤติกรรมของเพื่อนสมาชิก
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3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการสรุ ปความ โดยผู้นากลุ่มให้ สมาชิกแต่ละคนช่วยกัน
สรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการแสดงออกพฤติกรรมในเชิงบวก และบอกเล่าความรู้สกึ หลังจากได้
ทากิจกรรมครัง้ นี ้
3.2 ผู้นากลุม่ นัดหมายในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากความร่วมมือในการทากิจกรรมและการแสดงอารมณ์ความรู้สกึ
2. สมาชิกกลุม่ ตอบแบบประเมินการเข้ ากลุม่ พัฒนาตนครัง้ ที่ 6
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โปรแกรมการเสริมสร้ างการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน
ครัง้ ที่ 7
เรื่อง
เวลา

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
60-90 นาที

แนวคิดสาคัญ
จิ ตวิทยาเชิ ง บวก(Positive Psychology) มี ส่วนส าคัญในการส่ง เสริ ม ให้ บุคคลมี ค วาม
สมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกายและจิตใจ เพื่อให้ บคุ คลมีพฤติกรรมแสดงออกในเชิงบวก โดยเน้ นการพัฒนาที่
คุณลักษณะเด่นของบุคคล โดยใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ (Seligman. 2002) ซึ่งจิตวิทยาเชิง
บวกมีผลอย่างยิ่งในการส่งเสริมการสานึกรู้คณ
ุ ให้ กบั บุคคล
ครัง้ นี ้เป็ นการพัฒนาสานึกรู้คณ
ุ แบบจิตวิทยาเชิงบวก ผู้วิจยั ยังใช้ ทฤษฏีจิตวิทยาเชิงบวกที่
ส่งเสริ มให้ บุคคลมีความสมบูรณ์ ทงั ้ ร่ างกายและจิ ตใจ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกในเชิ ง บวก
(Seligman 2000: 5-14) ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการใช้ คาถามป้อนกลับ (Feedback) เทคนิคการมองย้ อน
อดีต และอนาคต (Projection-time) เพื่อให้ สมาชิกพิจารณาความคิดความรู้ สึกของตนเองเมื่อมี
การรั บ รู้ เหตุก ารณ์ เทคนิ ค การมุ่ง เน้ น ที่ เ หตุก ารณ์ เ ชิ ง บวก (Focus on Positive events) แบบ
แนวทางเทคนิคกลุ่มพัฒนาตน เพื่อให้ สมาชิกได้ เขียนพฤติกรรมใหม่ของตัวเองออกมาในแบบ
รู ปธรรม (Dyer; & Vriend. 1975: 60-64) และประยุกต์ใช้ การให้ คาปรึ กษากลุ่ม คือ เทคนิคการ
เสริ มแรง (Reinforcement) ทังผู
้ ้ นากลุ่มและสมาชิกกลุ่มจะให้ การเสริ มแรงซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทา
ให้ กลุม่ มีบรรยากาศในทางบวกมากขึ ้น การเสริมแรงทางสังคม จะเป็ นพลังที่จะปรับแต่งพฤติกรรม
ตามที่ต้องการ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 160)
การประยุกต์ใช้ เทคนิคที่หลากหลาย เพื่อให้ สมาชิกทาความเข้ าใจและสร้ างสรรค์ความคิด
เกี่ยวกับตนเอง ที่ทาให้ กลุม่ เกิดความเจริ ญงอกงามเนื่องจากสมาชิกมีสิ่งต่างๆ ภายในตนมากมาย
และนาการแสดงความรู้ สึกทางลบ (Experssion of Negative Feeling) มาประยุกต์ใช้ ในขณะที่
กระบวนการกลุ่มจะมีการพัฒนามากขึ ้น จะเกิดการระบายความรู้ สึกมากยิ่ง ขึ ้น และนาไปสู่การ
วิพากษ์ วิจารณ์ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 113-116) ผู้นากลุ่มจะต้ องนาพาไปในเชิงสร้ างสรรค์
เพื่อให้ เกิดความเจริญงอกงาม
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เพื่อให้ การทากลุม่ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ต้ องมีการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือให้ สมาชิกมีความ
ตระหนักและเข้ าใจสิ่งที่ตนเองพูด ผู้นากลุ่มใช้ ทักษะการถาม (Questioning) เทคนิคสรุ ปความ
(Summarizing) (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 29-31)
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ สมาชิกวางเป้าหมายปรับปรุงตนเองที่เป็ นรูปธรรมในเชิงบวก
2. เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ช่ว ยกัน พิ จ ารณาไตร่ ต รองอย่า งรอบคอบและสร้ างสรรค์ ที่ จ ะท าให้
เป้าหมายสาเร็จ
อุปกรณ์
1. ใบงานกิจกรรมโปรแกรมกลุม่ พัฒนาตนครัง้ ที่ 7
2. ปากกา/ดินสอ
วิธีการดาเนินการ
1. ขัน้ เริ่ม
1.1 ผู้นากลุม่ กล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกกลุม่ เพื่อให้ เกิดความผ่อนคลาย
1.2 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกช่วยกันทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 6
1.3 ผู้นากลุม่ ชี ้แจงจุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 7
2. ขัน้ ดาเนินการ
2. 1 ผู้นากลุม่ ถามถึงสิ่งที่อยากขอโทษ แต่ไม่เคยขอโทษมาก่อน
2.2 ผู้นากลุ่มแจกใบกิจกรรมและอุปกรณ์ให้ สมาชิก จากนันให้
้ เวลา 15 นาที ใน
การทากิจกรรม
2.3 ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการฟั ง ให้ สมาชิกกลับมานัง่ เป็ นวงกลมแล้ วให้ สมาชิกแต่
ละคนแบ่งปันเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นให้ สมาชิกคนอื่นๆ ฟั ง
2.4 ผู้นากลุ่มถามความรู้สึกและความพึงพอใจต่อการแสดงการขอโทษ และการ
ปรับปรุงพฤติกรรมหลังสมาชิกแบ่งปันเรื่ องราวเสร็จ
2.5 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกช่วยกันแสดงความคิดเห็นและใช้ คาถามป้อนกลับ เมื่อ
ดาเนินกิ จ กรรมเสร็ จ แล้ ว ผู้นากลุ่ม ให้ สมาชิ กเสริ ม แรงโดยการปรบมื อเป็ นกาลัง ต่อการแสดง
พฤติกรรมของเพื่อนสมาชิก
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3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการสรุปความ โดยให้ สมาชิกแต่ละคนช่วยกันสรุปประเด็น
สาคัญเกี่ยวกับการแสดงออกพฤติกรรมในเชิงบวก และบอกเล่าความรู้สึกหลังจากได้ ทากิจกรรม
ในครัง้ นี ้
3.2 ผู้นากลุม่ นัดหมายในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากความร่วมมือในการทากิจกรรมและการแสดงอารมณ์ความรู้สึก
2. สมาชิกกลุม่ ตอบแบบประเมินการเข้ ากลุม่ พัฒนาตนครัง้ ที่ 7
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ใบกิจกรรมโปรแกรมการเสริมสร้ างการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน
ครัง้ ที่ 7 จิตวิทยาเชิงบวก
ให้ เขียนสิ่งที่อยากขอโทษ แต่ไม่เคยได้ แสดงการขอโทษมาก่อนต่อบุคคลหรื อเหตุการณ์ และสิ่งที่
ตนเองจะปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
บุคคล/เหตุการณ์ ท่ อี ยากขอโทษ

ปรับปรุงพัฒนาตนเองเชิงบวก

1.

2.

3.

4.

5.

โปรแกรมการเสริมสร้ างการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
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ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน
ครัง้ ที่ 8
เรื่อง
เวลา

การสานึกรู้คณ
ุ (Gratitude)
60-90 นาที

แนวคิดสาคัญ
ผู้วิจยั ใช้ ทฤษฏีการสานึกรู้คณ
ุ ของวัตกินส์ ที่เชื่อว่าการสานึกรู้คณ
ุ จะขยายความรู้สึกและ
พฤติกรรมที่ดีในตัวบุคคลออกมา และบุคคลสามารถทาในสิ่งดีให้ กบั ตนเองและผู้อื่นได้ และบุคคล
จะสัมผัสถึงสิ่งที่ตนได้ ให้ และได้ รับจากคนอื่นหรื อจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นไม่ว่า จะทางบวก
หรื อทางลบ การเขียนจดหมายด้ วยลายมือแสดงความขอบคุณเป็ นการแสดงออกซึ่งการสานึก
รู้คณ
ุ ที่จริ งใจและมีความหมาย (Watkins.2014: 1-37) สอดคล้ องกับทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่ม
แบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person centered Group counseling) แนวคิดสาคัญคือบุคคลมี
สิ่งต่างๆ ภายในตนมากมายที่จะสร้ างเจตคติที่เป็ นเงื่อนไขสาคัญให้ กลุ่มเจริ ญงอกงาม มีความ
จริ งใจไม่เสแสร้ ง มีความซื่อสัตย์ตอ่ การเข้ าร่ วมกลุม่ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 113-114) ผู้วิจยั
ได้ ใช้ เทคนิคการสะท้ อนความรู้สึก (Reflection of feeling) ตามแนวทางของกลุม่ พัฒนาตนเพื่อดึง
ความรู้สกึ ที่คลุมเครื อออกมาให้ ชดั เจนขึ ้น โดยเน้ นที่อารมณ์และความรู้สกึ มากกว่าเนื ้อหาสาระ
ครัง้ นี ้เป็ นการพัฒนาการสานึกรู้ คณ
ุ ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ ใช้ เทคนิคการให้ คาปรึ กษาด้ วย คือ การฟั ง
อย่างตังใจ
้ (Active Listening) เทคนิคสนับสนุนและให้ กาลังใจ (Eucouraging and Supporting)
เทคนิคการสรุปความ (Summarizing) (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 30-33)
จุดมุ่งหมาย
เพื่อเสริ มสร้ างกาลังใจให้ สมาชิกกลุ่มเขียนจดหมายถึงสิ่งที่ต้องการขอบคุณด้ วยความ
จริงใจ
อุปกรณ์
1. กระดาษ A4 สาหรับเขียนจดหมาย
2. ปากกา
3. ซองจดหมาย
4. แสตมป์
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วิธีการดาเนินการ
1. ขัน้ เริ่ม
1.1 ผู้นากลุม่ กล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกกลุม่ เพื่อให้ เกิดความผ่อนคลาย
1.2 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกช่วยกันทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 7
1.3 ผู้นากลุม่ ชี ้แจงจุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 8
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกทังหมดหลั
้
บตาจากนันให้
้ พิจารณาว่ามีเรื่ องราวหรื อสิ่งดีๆ
อะไรบ้ างที่เกิดขึ ้นในชีวิต และต้ องการขอบคุณบุคคลนัน้
2.2 เมื่ อครบ 2 นาที ผู้นากลุ่ม ให้ สมาชิ กค่อย ๆ ลื ม ตา จากนัน้ ผู้นากลุ่ม แจก
กระดาษและปากกาให้ สมาชิก
2.3 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกหามุม/พื ้นที่ของตนเองในการเขียนจดหมาย ให้ เวลา 20
นาที ในการทากิจกรรม
2.4 เมื่อครบ 20 นาที ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลับมานั่งเป็ นวงกลมแล้ วสอบถาม
ความรู้ สึกของสมาชิ กแต่ล ะคนพร้ อมทัง้ ให้ สมาชิ ก แต่ละคนแบ่ง ปั นสิ่ง ที่ ต นเองเขี ย นลงไปใน
จดหมาย แต่ไม่จาเป็ นต้ องอ่านให้ ฟังทังหมดแล้
้
วแต่ความสมัครใจของสมาชิก
2.5 ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคสะท้ อนความรู้สกึ และให้ กาลังใจสมาชิกและดึงให้ สมาชิก
ให้ กาลังใจซึง่ กันและกัน
2.6 เมื่อพูดคุยและให้ กาลังใจซึง่ กันและกันแล้ ว ผู้นากลุม่ แจกซองจดหมายพร้ อม
แสตมป์ ให้ กบั สมาชิกทุกคน
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกบอกเล่าความรู้สกึ ของตนหลังทากิจกรรม
3.2 ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการสรุปความ โดยให้ สมาชิกแต่ละคนช่วยกันสรุปประเด็น
สาคัญเกี่ยวกับการขอบคุณอย่างจริงใจจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้
3.3 ผู้นากลุม่ นัดหมายในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากความร่วมมือในการทากิจกรรมและการแสดงอารมณ์ความรู้สึก
2. สมาชิกกลุม่ ตอบแบบประเมินการเข้ ากลุม่ พัฒนาตนครัง้ ที่ 8
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จดหมายที่ไม่ เคยส่ ง
The letter was never sent
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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โปรแกรมการเสริมสร้ างการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน
ครัง้ ที่ 9
เรื่อง
เวลา

ยุตกิ ลุม่
60-90 นาที

แนวคิดสาคัญ
สาหรับขันสุ
้ ดท้ ายของกลุ่ม เพื่อให้ สมาชิกประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ขนั ้
สุดท้ ายของกลุ่มผู้นากลุ่มต้ องกาหนดให้ สมาชิกแต่ละคนได้ ทบทวนสิ่งที่ ตนเองได้ กระทาและมอง
ย้ อนพัฒนาการของตนตังแต่
้ เริ่ มกลุ่มจนกระทัง่ การปิ ดกลุ่มว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ที่สาคัญ
คือให้ ข้อมูลสะท้ อนกลับการเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่เกิดขึ ้นกับสมาชิกแต่ละคน ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้
เทคนิคแบบการทบทวนประสบการณ์กลุ่ม โดยในขันสุ
้ ดท้ ายของกลุ่มสมาชิกแต่ละคนจะทบทวน
สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในการพบกันแต่ละครัง้ และทบทวนว่าการเรี ยนรู้ นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นได้ อย่างไร (ดวงมณี จง
รักษ์ 2548: 120-122)
ผู้วิ จัย ใช้ ก ารสะท้ อ นความรู้ สึก (Reflection of feeling) เพื่ อ ดึง ความรู้ สึ ก ที่ ค ลุม เครื อ
ออกมาให้ ชัด เจนขึน้ โดยเน้ น ที่ อ ารมณ์ แ ละความรู้ สึก มากกว่า เนื อ้ หาสาระ เป็ น การสะท้ อ น
ความรู้สึกที่สมาชิกพูด/แสดงออกมา เทคนิคการฟั ง (Listening) ตามแนวทางของกลุ่มพัฒนาตน
นอกจากนี ผ้ ้ ูวิจัยยัง ประยุกต์ใช้ เทคนิคการให้ คาปรึ กษากลุ่มด้ วย คือ เทคนิคสนับสนุนและให้
กาลังใจ (Eucouraging and supporting) (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์2561:33) เทคนิคการพูดรอบวง
(Making the rounds) (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 143)
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ทบทวนสาระสาคัญตลอดระยะเวลาการเข้ ากลุม่ พัฒนาตน
2. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ กาหนดเป้าหมายที่ชดั เจนที่จะนาไปใช้ ภายนอกกลุม่ หลังเสร็ จสิ ้น
กระบวนการเข้ ากลุม่ พัฒนาตน
อุปกรณ์
1. ใบกิจกรรมโปรแกรมกลุม่ พัฒนาตนครัง้ ที่ 9
2. ปากกา
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วิธีการดาเนินการ
1. ขัน้ เริ่ม
1.1 ผู้นากลุม่ กล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกกลุม่ เพื่อให้ เกิดความผ่อนคลาย
1.2 ผู้นากลุ่ม ให้ สมาชิ กช่วยกันทบทวนการให้ คาปรึ ก ษากลุ่ม ครั ง้ ที่ ผ่านๆ มา
ตังแต่
้ ครัง้ ที่ 1-8
1.3 ผู้นากลุม่ ชี ้แจงจุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 9
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกทุกคนหลับตาทบทวนสิ่งที่ตนเกิดเปลี่ยนแปลงหลังเข้ า
กลุม่ ตังแต่
้ เริ่มกลุม่ จนถึงครัง้ สุดท้ าย (ขณะนันผู
้ ้ นากลุม่ แจกใบกิจกรรมและปากกาให้ สมาชิก)
2.2 เมื่อครบ 2 นาที ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกค่อย ๆ ลืมตาและเขียนสิ่งที่ ตนเองได้
ทบทวนลงในใบกิจกรรม
2.3 จากนันให้
้ สมาชิกบอกเล่าให้ เพื่อนในกลุม่ ฟั ง
2.4 ผู้นากลุม่ สะท้ อนความรู้สกึ ของสมาชิกแต่ละคน
2.5 เมื่อสมาชิกแต่ละคนร่วมกันแสดงความรู้สกึ เสร็จแล้ ว จากนันให้
้ สมาชิกแต่ละ
คนเขี ยนความตัง้ ใจของตนเองที่ จ ะกระทาต่อไปหลัง จากเสร็ จ สิ น้ กิ จ กรรมกลุ่มครั ง้ สุดท้ ายชื่อ
กิจกรรม “สัญญาใจ”
2.6 จากนันให้
้ สมาชิกอ่านให้ เพื่อนฟั ง และเพื่อนสมาชิกให้ การสนับสนุนและให้
กาลังใจโดยผู้นากลุม่ ถามสมาชิกว่า “ทุกคนคิดว่าน้ อง เอ ทาได้ ไหม”
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกทุกคนแสดงความรู้สึกที่ได้ เข้ าร่วมกลุ่มพัฒนา
ตน โดยใช้ เทคนิคการพูดรอบวง (Making the rounds) สมาชิกอาจจะสวมกอด จับมือ หรื อพูดให้
กาลังใจซึง่ กันและกัน
3.2 ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในสิ่งที่อยาก
ให้ เกิดขึ ้นภายในกลุม่
การประเมินผล
1. สังเกตจากความร่วมมือในการทากิจกรรมและการแสดงความรู้สึก
2. สมาชิกกลุม่ ตอบแบบประเมินการเข้ ากลุม่ พัฒนาตนครัง้ ที่ 9
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ใบกิจกรรมโปรแกรมการเสริมสร้ างการสานึกรู้ คุณตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน
ครัง้ ที่ 9
ก่ อนเข้ ากลุ่ม

หลังเข้ ากลุ่ม

นาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
อย่ างไร
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ภาคผนวก ง
สรุปผลการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุ่มพัฒนาตน
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สรุปผลการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน ครัง้ ที่ 1
เรื่อง
เวลา
สถานที่

ปฐมนิเทศ
เวลา 7:00 – 8:30 น.
ห้ องให้ คาปรึกษา โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ เริ่ม
การเริ่ มต้ นกลุ่มพัฒนาตนโดยมีสมาชิกกลุ่มทังหมด
้
8 คน เริ่ มต้ นกลุ่มพัฒนาตนเป็ นไป
ด้ วยความราบรื่ น ผู้นากลุ่มและสมาชิกกลุ่มมีการพูดคุยทักทายกันก่อนที่จะแนะนาตัวอย่างเป็ น
ทางการภายในกลุ่ม จากนันผู
้ ้ นากลุ่มแนะนาตัวใช้ เทคนิคการเปิ ดเผยตนเอง (Self-Disclosure)
“สวัสดีคะ่ พี่ชื่อ นางสาวจุฑาทิพย์ เทพดนตรี เป็ นนักศึกษาปริ ญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศรี นคริ นท
รวิโรฒ ชื่ นเล่น พี่ มิ ว พี่ ใจดีนะ ขอยินดีต้อนรั บทุกคนเข้ าสู่กลุ่ม พัฒ นาตนในครั ง้ นี ้ กลุ่ม นี เ้ พื่ อ
เสริมสร้ างการสานึกรู้คณ
ุ ตามแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปลาย ขอให้ ทกุ
คนรู้สึกผ่อนคลายและมีส่วนร่วมในครัง้ นี ”้ จากนันผู
้ ้ นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มแนะนาตนเอง แล้ วผู้นา
กลุ่มเริ่ มชี ้แจงรายละเอียดและจุดมุ่งหมายของการเข้ าร่ วมกลุ่มในครัง้ นี ้ เมื่อเห็นสมาชิกเริ่ มผ่อน
คลายแล้ วผู้นากลุ่มให้ สมาชิกช่วยกันตังข้
้ อตกลงของการเข้ ากลุ่มแต่ล ะครัง้ เสริ มแรงโดยผู้นากลุม่
แจ้ งว่า “ผู้ที่เข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนทุกคนจะได้ รับเกียรติบตั ร” (สมาชิกทุกคนตบมือดีใจ)
2. ขัน้ ดาเนินการ
ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคพืน้ ฐานของการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการเสริ มแรง
(Reinforcement) ซึ่งจะทาให้ กลุ่มมีบรรยากาศในทางบวกมากขึ ้น การเสริ มแรงทางสังคม จะเป็ น
พลังที่จะปรับแต่งพฤติกรรมตามที่ต้องการ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 160)
ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกทาความรู้จกั ซึ่งกันและกันโดยให้ สมาชิกทากิจกรรม “ทายซิใครเอ่ย”
ผู้นากลุ่มบอกว่า “ต่อไปเรามาทากิจกรรมกัน กิจกรรมนี ้สนุกแน่ๆ (ยิ ม้ ) ขอให้ ทกุ คนวาดภาพของ
ตัวเองโดยที่ใครๆ เห็นเราก็จะรู้จดุ เด่นของเราเลย สมาชิกทุกคนสามารถใช้ พื ้นที่ในห้ องนี ้ได้ ทุกซอก
ทุกมุมเลยคะ พยายามอย่าให้ เพื่อนเห็นรูปที่เราวาดนะคะ” จากนันผู
้ ้ นากลุม่ แจกอุปกรณ์ให้ สมาชิก
สมาชิกก็แยกย้ ายกันไปวาดรูปของตัวเอง บางคน(พอร์ ชเช่ ) ไปแอบวาดรูปอยู่ใต้ โต๊ ะแล้ วใช้ ผ้าปิ ด
ไว้ ในขณะที่ทกุ คนกาลังวาดรูปอยู่นนทุ
ั ้ กคนยิ ้มแย้ มและหัวเราะไปด้ วย ทาให้ บรรยากาศของกลุ่ม
ผ่ อ นคลายเป็ น ไปตามธรรมชาติ เ มื่ อ ครบเวลา 15 นาที สมาชิ ก ทุก คนเข้ า มานั่ง เป็ น วงกลม
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เหมือนเดิม และทุกคนพยายามปิ ดรู ปของตัวเองไว้ บางคนเอาใบงานใส่ไว้ ข้างหลังของตนเอง
จากนันผู
้ ้ นากลุม่ เดินเก็บใบงานและแจกสลับให้ สมาชิก
เมื่อผู้นากลุ่มแจกใบงานให้ ที่ไม่ใช่รูปของตนเอง สมาชิกต่างเพ่งดูรูปนันด้
้ วยความสนใจ
ผู้นากลุม่ เอื ้อให้ สมาชิกทายรูปของกันและกันโดยคนที่ถกู ทายจะได้ แนะนาตัวเอง
กรณีของเฟ้ ย
เฟ้ย : ทายว่ารูปนี ้เป็ นของพอร์ ชเช่ เพราะว่าใส่แว่นแล้ วก็ผกู โบว์
ผู้นากลุม่ : พี่เฟ้ยทายถูกไหมคะ (แสดงท่าทีเป็ นกันเองเพื่อให้ บรรยากาศผ่อนคลาย)
พอร์ ทเช่ : (ยิ ้ม,สบตาพี่เฟ้ย) ใช่คะ่ พร้ อมถามว่า “พี่เฟ้ยรู้ได้ อย่างไรคะ”
ผู้นากลุม่ ,สมาชิก : ปรบมือให้ กาลังใจเฟ้ย (เทคนิคการเสริมแรง)
เฟ้ย : เพราะน้ องพอร์ ทเช่ใส่แว่นคนเดียว
พอร์ ทเช่ : ชื่อเล่นพอร์ ทเช่นะคะ เรี ยนอยู่ชนั ้ ม.4/1 โครงการ SMA ชอบสีแดง บ้ านอยู่ที่
หาดใหญ่ มีพี่น้อง 3 คน มีพี่ชายคนที่ 1 พี่สาวคนที่ 2 ส่วนหนูคนสุดท้ องคะ
กรณีของนิว
นิว : ทายว่ารู ปนี เ้ ป็ นของต้ นกล้ า เพราะว่าต้ นกล้ าใส่นาฬิกา และดูจากรู ปแล้ วบุคลิก
เหมือนต้ นกล้ าเลย นิ่งๆ แต่งตัวเรี ยบร้ อย (มองสบตากับต้ นกล้ า) และที่สาคัญคือมีตวั ด้ วงอยู่ที่แขน
ด้ วย คือน่าจะเป็ นสัตว์เลี ้ยงของเขา บุคลิกต้ นกล้ าน่าจะชอบเลี ้ยงอะไรแปลกๆ เพราะฉะนันรู
้ ปนี ้
เป็ นของต้ นกล้ าแน่นอน
ผู้นากลุม่ : พี่นิวทายถูกไหมคะ (แสดงท่าทีเป็ นกันเองเพื่อให้ บรรยากาศผ่อนคลาย)
ต้ นกล้ า : (ยิ ้มพร้ อมหัวเราะ) ใช่ครับ ผมเลี ้ยงตัวด้ วง
ผู้นากลุม่ ,สมาชิก : ปรบมือให้ กาลังใจนิว (เทคนิคการเสริมแรง)
ต้ นกล้ า : ชื่อเล่นต้ นกล้ านะครับ เรี ยนอยูช่ นั ้ ม.4/1 โครงการ SMA ชอบสีนาเงิน บ้ านอยู่ที่
หาดใหญ่ มี พี่ น้ อ ง 2 คน มี พี่ ช ายห่ า งกั น 3 ปี 1 คน ต้ น กล้ า เป็ นคนสุ ด ท้ อง ชอบเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ มากที่สดุ เวลาว่างชอบเลี ้ยงสัตว์ ที่บ้านต้ นกล้ ามีสตั ว์เลี ้ยงของต้ นกล้ าเยอะเลย และ
ต้ นกล้ าโสดครับ(พร้ อมยิ ้มแย้ ม)
เมื่อสมาชิ กทุกคนเฉลยภาพของตนเองและแนะนาตัว จะใช้ เทคนิคการฟั งอย่างตัง้ ใจ
(Active Listening) และยอมรับกลุ่ม(Acceptance of the Group) โดยยอมรับสมาชิกกลุ่มในทุก
เรื่ อง โดยติดตามกระแสของกลุ่มอย่างอิสระ ไม่บงั คับให้ เป็ นไปตามใจของผู้นากลุ่มแม้ ว่าครัง้ นี ้จะ
มีสมาชิกบางคนมาสาย
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3. ขัน้ สรุป ผลที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 1 มีดงั นี ้
3.1 สมาชิ ก กลุ่ม ได้ ส ร้ างความคุ้น เคยและเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ การสร้ างสัม พันธภาพ
ระหว่างผู้นากลุม่ และสมาชิกกลุม่
3.2 สมาชิกกลุม่ ได้ เรี ยนรู้ความหมายของการเข้ าร่วมกลุ่มพัฒนาตน รวมถึงได้ เรี ยนรู้
ข้ อตกลงต่างๆ ภายในกลุม่
3.3 สมาชิกกลุ่มเกิดความรู้ สึกอบอุ่น เป็ นกันเอง เกิดความรู้ สึกไว้ วางใจ ปลอดภัย
และเข้ าอกเข้ าใจซึง่ กันและกัน
3.4 ผู้นากลุม่ นัดหมายครัง้ ต่อไป
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษากลุ่ม
จากการสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ พบว่า แม้ สมาชิกกลุม่ มาจากชันปี
้ ที่แตกต่างกัน ก็มีความ
ให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี บวกกับบรรยากาศที่มีความเป็ นกันเอง ทาให้ สมาชิกกลุม่ มีความกล้ าที่
จะพูด และ ยอมรับในผู้นากลุ่ม อันเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ดีในการสร้ างสัมพันธภาพ ส่งผลให้ ในการเข้ า
ร่วมกลุม่ พัฒนาตนครัง้ นี ้ สมาชิกกลุม่ มีความกระตือรื อร้ น มีความตังใจ
้ และ ให้ ความร่วมมือ
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สรุปผลการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน ครัง้ ที่ 2
เรื่อง
เวลา
สถานที่

สร้ างสัมพันธภาพ
เวลา 7:00 – 8:30 น.
ห้ องให้ คาปรึกษา โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ เริ่ม
ผู้นากลุ่ม กล่า วต้ อ นรั บ และทัก ทายสมาชิ ก ด้ วยความเป็ น กันเอง จากนัน้ ผู้นากลุ่ม ให้
สมาชิกกลุม่ ร่วมกันทบทวนข้ อตกลงในการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนครัง้ นี ้ อย่างครบถ้ วนและช่วยกัน
ทบทวนเรื่ องราวในกลุม่ พัฒนาตนในครัง้ ที่ 1 เรื่ องปฐมนิเทศและกิจกรรม “ทายซิใครเอ่ย” สมาชิก
กลุม่ ช่วยกันนึกถึงเรื่ องราวของการทากิจกรรม บรรยากาศมีความเป็ นกันเองมากขึ ้น
2. ขัน้ ดาเนินการ
ผู้น ากลุ่ม ใช้ ก ารสื่ อ สาร (Communication) เพื่ อ พัฒ นาความสัม พัน ธ์ ภ ายในกลุ่ม การ
สื่อสารสามารถทาให้ การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความคล่องแคล่วรวดเร็ ว (พัชราภรณ์ ศรี
สวัสดิ์ 2561: 2) การแสดงออกและได้ ทากิจกรรมร่วมกันจะทาให้ เกิดบรรยากาศและสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างสมาชิกจะช่วยให้ การเข้ ากลุม่ พัฒนาตนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้ างสัมพันธภาพครัง้ นี ้จะสร้ างความคุ้นเคยกับสมาชิกในกลุ่ม ทาให้ เกิดความเป็ น
กันเองมากขึ ้นให้ เพื่อนสมาชิกกลุ่มได้ ร้ ู จกั และเข้ าใจตัวตนของเรามากยิ่งขึ ้น ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิค
การฟั ง (Active Listening) ด้ วยการตัง้ ใจฟั ง สิ่ง ที่ สมาชิ กกลุ่ม บอกเล่าเรื่ องราวของตนเองผ่าน
กิจกรรม รวมถึงการใส่ใจในคาพูดของสมาชิกกลุ่มและการแสดงออกทางสีหน้ า ท่าทาง แววตา
และน ้าเสียงของสมาชิกกลุม่ ตัวอย่างการแนะนาตนเองผ่านกิจกรรมโดยเน้ นลักษณะนิสยั ของตน
เฟ้ย : ฉันชื่อเฟ้ย อยู่ชนั ้ ม.6 เป็ นคนที่เวลาว่างชอบอ่านหนังสือนิยาย ชอบคิดว่าตัวเอง
เป็ นนางเอกเสมอ (หัวเราะ) และเป็ นคนใจร้ อนเวลาไม่ได้ ดงั่ ใจที่ต้องการ และชอบใจร้ อนใส่แม่
บ่อยๆ
บีม : ผมชื่อบีม อยูช่ นั ้ ม.5 ชอบแตะบอล และผมได้ เป็ นทีมฟุตบอลของโรงเรี ยนด้ วย นิสยั
ผมใจเย็นแต่ชอบเอาแต่ใจตัวเอง ถ้ าชอบอะไรก็จะทาตังใจมากๆ
้
ถ้ าไม่ชอบก็จะไม่เอาไม่ทาเลย
แนท : ฉันชื่อแนท อยู่ชนั ้ ม.4 เวลาว่าง เช่นช่วงปิ ดเทอมจะไปค่ายอาสาเสมอ เพราะได้
ช่วยเหลือน้ องที่ลาบากในที่ทุรกันดาน เวลาไปจะมีความสุขถึงแม้ ตวั เองจะลาบากไม่สบายเหมือน
อยูบ่ ้ าน นิสยั ชอบช่วยเหลือผู้อื่นบางครัง้ ก็ขี ้เกียจนอนดูซีรีย์ทงวั
ั้ น
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3. ขัน้ สรุป ผลที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 2 มีดงั นี ้
3.1 สมาชิ ก กลุ่ม ได้ ส ร้ างความคุ้น เคยและเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ การสร้ างสัม พันธภาพ
ระหว่างผู้นากลุม่ และสมาชิกกลุม่
3.2 สมาชิกกลุ่มได้ ร้ ูจกั นิสยั และกิจกรรมส่วนตัวของกันและกันทาให้ สมาชิกมีความ
ไว้ วางใจซึง่ กันและกันสีหน้ าผ่อนคลายไม่เกร็ง
3.3 สมาชิกสามารถสรุปความได้ เช่น
แนท : ได้ เรี ยนรู้ กิจกรรมและกระบวนการกลุ่มพัฒนาตนมากยิ่งขึ ้น และได้ ร้ ู จกั แต่ละคนว่านิสยั
เป็ นอย่างไรสามารถทาให้ สบายใจที่จะพูดคุยกัน
บีม : รู้จกั กันและกันมากขึ ้นจากการได้ พูดคุยและทากิจกรรม เพราะถ้ าไม่ได้ เข้ ากลุ่มก็ไม่ ได้ ร้ ู จกั
กันแบบนี ้
3.4 ผู้นากลุม่ นัดหมายครัง้ ต่อไป
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษากลุ่ม
จากการสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ พบว่า แม้ สมาชิกกลุ่มมาจากชันปี
้ ที่แตกต่างกัน
ก็มีความให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี บวกกับบรรยากาศที่มีความเป็ นกันเอง ทาให้ สมาชิกกลุ่มมี
ความกล้ าที่จะพูดคุยเปิ ดเผยตนเองมากขึ ้น และ ยอมรับในผู้นากลุ่ม อันเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ดีในการ
สร้ างสัมพันธภาพ ส่งผลให้ ในการเข้ าร่วมกลุ่มพัฒนาตนครัง้ นี ้ สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรื อร้ น มี
ความตังใจ
้ และ ให้ ความร่วมมือ
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สรุปผลการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน ครัง้ ที่ 3
เรื่อง
เวลา
สถานที่

ความปลื ้มปิ ติ (Gratefulness) ครัง้ ที่ 1
เวลา 7:00 – 8:30 น.
ห้ องให้ คาปรึกษา โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ เริ่ม
สมาชิ ก กลุ่ ม ร่ ว มกั น ทบทวนการเข้ าร่ ว มกลุ่ ม พัฒ นาตนในครั ง้ ที่ 2 เรื่ อ งการสร้ าง
สัมพันธภาพ ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ ้น และความรู้ สึกที่เกิดขึ ้น สมาชิกบอกความรู้ สึกได้ ดี เช่น “ครัง้ ที่
แล้ วสนุกมาก ได้ เรี ยกชื่อเพื่อนด้ วยความรวดเร็ ว ” สมาชิกกลุ่มสามารถสรุ ปสาระสาคัญของการ
สร้ างสัมพันธภาพได้ ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดการเชื่อมโยงกันกับครัง้ นี ้ ผู้นากลุ่มได้ ชี ้แจงจุดมุ่งหมายของ
การเข้ าร่วมกลุม่ ในครัง้ ที่ 3 ภาพโดยรวมถือว่ามีความราบรื่ น สมาชิกทุกคนมาตรงเวลา
2. ขัน้ ดาเนินการ
ครัง้ นี ้ผู้นากลุม่ ใช้ หลักแนวคิดของทรอตเซอร์ ซึง่ เอื ้อให้ บคุ คลมุ่งไปสูก่ ารเติบโต พัฒนาและ
แก้ ปัญหา ท่ามกลางบรรยากาศกลุ่มที่อบอุ่นเป็ นกันเองเกิดการยอมรับจะช่วยให้ สมาชิกกลุ่มให้ มี
การติดต่อสัมพันธ์กนั และทาให้ เกิดความรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การกระทาที่จะนาให้ เกิดการ
ยอมรับและสายใยสัมพันธ์กนั (Trotzer. 2006)
ผู้นากลุ่มอธิบายให้ สมาชิกกลุ่มฟั งถึงกิจกรรมกลุ่มครัง้ ที่ 3 และให้ สมาชิกเตรี ยมปากกา/
ดินสอเอาไว้ “มีสิ่งหนึ่งที่พี่อยากให้ ทุกคนนึกถึง ขอให้ ทุกคนหลับตาลงเป็ นเวลา 2 นาที นะคะ
อยากให้ ทกุ คนพิจารณาว่าในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ หรื อเรื่ องราวดีดี อะไรบ้ างที่เกิดขึ ้นกับ
ตนเอง ลองค่อยๆพิจารณาดูว่า อะไรที่เกิดขึน้ กับเราและเรารู้ สึกอย่างไรในตอนนัน้ และส่งผล
กระทบอย่างไรต่อตนเองบ้ าง” (ผู้นากลุ่มแจกใบงานขณะที่สมาชิกหลับตา) เมื่อครบ 2 นาที ผู้นา
กลุม่ ให้ สมาชิกค่อย ๆ ลืมตา ผู้นากลุม่ ให้ เวลาสมาชิก 10 นาที เพื่อเขียนเรื่ องราวดีดี ที่ทาให้ ตื ้นตัน
ใจที่ผา่ นมาในชีวิตลงในใบงาน และเมื่อครบ 10 นาที ปรากฏว่ายังมีสมาชิกบางคนยังเขียนไม่เสร็ จ
ผู้นากลุม่ เลยให้ เวลาอีก 3 นาที
กรณีของเฟ้ ย
เฟ้ยมีโอกาสได้ เป็ นนักเรี ยนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาเมื่อตอนปิ ดเทอม ม.5 ที่
ผ่านมา เฟ้ยไปอยู่บ้านโฮสที่อเมริ กา ที่นนั่ แตกต่างกับเมืองไทยมากและโฮสพ่อแม่ มีลกู ชาย 1 คน
อายุ 6 ขวบ บ้ านที่ไปอยู่จะใกล้ กบั โรงเรี ยนที่ไปเรี ยนภาษามาก เวลาไปเรี ยนจึงเดินไปทุกวัน และ
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ตอนอยูท่ ี่อเมริ กาทุกคนพูดภาษาอังกฤษกันหมดเลย ไปเดือนแรกไม่เข้ าใจภาษาอังกฤษเลยเพราะ
เขาพูดกันเป็ นสาเนียงท้ องถิ่ นเขา ทาให้ ฟังยากมาก ถึงแม้ ว่าตอนเฟ้ยอยู่ที่เมืองไทยพูดคุยกับครู
อังกฤษได้ ร้ ูเรื่ องเข้ าใจ แต่พอไปอยู่ที่โน่น สัปดาห์แรกเฟ้ยร้ องไห้ ทกุ วันเพราะคิดถึงเมืองไทยคิดถึง
อาหารไทย คิดถึงแม่ คิดถึงยาย บ้ านโฮสก็อบอุ่นนะคะ เขามีห้องส่วนตัวให้ เราเลย 1 ห้ อง และโฮส
พ่อแม่ก็ใจดีมาก เลี ้ยงดูเราเหมือนลูกเลย เวลาลูกเขาได้ กินอะไร เขาก็จะซื ้อให้ เราด้ วยก็อบอุ่นอยู่
คะ แต่ภาษา วัฒนธรรม วิถีความเป็ นอยู่มนั ต่างกับเมืองไทยมากๆ และมีอยู่วนั หนึ่งตอนนันเป็
้ น
ช่วงหิมะตกอากาศหนาวมาก เฟ้ยเอาสกู๊ดเตอร์ ออกไปเล่นข้ างนอกแล้ วไปล้ มเพราะตกฟุตบาท
ขนาดเฟ้ยใส่กางเกงขายาวยังถลอกถึงด้ านในเป็ นแผลเลยคะ แล้ วเฟ้ยก็เอาสกู๊ดเตอร์ แบกกลับ
บ้ าน ระหว่างที่เดินไปเจ็บก็เจ็บเลยร้ องไห้ เลย พอถึงบ้ านแม่ถามว่าเป็ นอะไร ก็เลยเล่าให้ เขาฟั งแล้ ว
โฮสแม่รีบมากอดแล้ วเอายามาใส่ให้ ตอนนันเฟ้
้ ยคิดถึงแม่ที่เมืองไทยมากๆ เลยคะ เพราะว่าตอน
อยู่กบั แม่ที่เมืองไทยแม่ดแู ลเราทุกอย่างแต่เราไม่สนใจเลย(เฟ้ยร้ องไห้ ขณะนี ้ทุกคนเงียบ) เฟ้ยเล่า
ต่อว่า พอตอนนัน้ รู้ เลยว่าแม่ที่เมืองไทยรักและเป็ นห่วงเรามากแค่ไหน พอกลับมาจากอเมริ กา
เฟ้ยนอนกอดแม่ทกุ คืนอยูเ่ ป็ นสัปดาห์เลย
ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้ (Active Listening ) เมื่อเฟ้ยเล่าเหตุการณ์จบ ผู้นา
กลุม่ ถามว่า “น ้ารู้สกึ อย่างไรเมื่อห่างครอบครัว ห่างแม่ที่คอยดูแล” จากการบอกเล่าเหตุการณ์ของ
เฟ้ยพอสังเกตเห็นได้ ว่ามีความตื ้นตันใจที่ได้ รับการดูแลจากโฮสพ่อแม่ และตื ้นตันใจที่แม่แท้ ๆ
คอยดูแลเป็ นห่วงเป็ นใยมาตลอด
3. ขัน้ สรุป ผลที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 3 มีดงั นี ้
3.1 สมาชิกกลุ่มทบทวน นึกคิดถึงเหตุการณ์ดีดีของตนเอง ได้ ตระหนักถึงสิ่งที่ทาให้
ตนเองตื ้นตันใจในชีวิต สมาชิกทุกคนได้ บอกเล่าเรื่ องราวกันอย่างเปิ ดเผยจริงใจ และเป็ นธรรมชาติ
3.2 สมาชิกกลุม่ ได้ รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนที่ได้ รับจากเหตุการณ์นนั ้ มีผลต่อ
การปรับพฤติกรรมไปในทางบวกมากยิ่งขึ ้น เช่น เฟ้ยนอนกอดแม่ทกุ วันหลังกลับจากอเมริกา
3.3 สมาชิกกลุ่มสามารถสรุ ปสิ่ง ที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตนได้ ผู้นากลุ่ม
ใช้ เทคนิคการสรุปความ (Summarizing) โดยให้ สมาชิกทุกคนช่วยสรุป
เฟ้ย : รู้ เลยว่าเหตุการณ์ ที่ดีที่เกิดขึน้ ในชีวิตนัน้ มันทาให้ เราทาสิ่งดีดีต่อได้ อีก
มากมายเลย จริง ๆ
บีม : บางทีเวลาเราเอาแต่ใจตัวเอง เราลืมนึกถึงสิ่งดีดี ที่เขาทาให้ เราได้ ร้ ูวา่ จริ งๆ
แล้ วถ้ าเราไม่เอาแต่ใจมากเกินไป เราและครอบครัวจะมีความสุขมากกว่านี ้
3.4 ผู้นากลุม่ นัดหมายครัง้ ต่อไป
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4. การประเมินผลการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน
สมาชิกกลุ่มให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตน สังเกตจากความตังใจ
้ ความใส่
ใจ และการที่แสดงอารมณ์อย่างจริ งใจในการเล่าเหตุการณ์ดีดี ที่เกิดขึ ้นในชีวิตของสมาชิกทุกคน
การแสดงออกทางสีหน้ า ท่าทาง และคาพูด สมาชิกกลุ่มร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องราวได้
ครอบคลุม
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สรุปผลการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน ครัง้ ที่ 4
เรื่อง
เวลา
สถานที่

ความปลื ้มปิ ติ (Gratefulness) ครัง้ ที่ 2
เวลา 7:00 – 8:30 น.
ห้ องให้ คาปรึกษา โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ เริ่ม
สมาชิกกลุม่ ร่วมกันทบทวนการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนในครัง้ ที่ 3 เรื่ องความปลื ้มปิ ติครัง้ ที่
1 ทบทวนเรื่ องราว และความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้น เมื่อได้ นกึ ถึงเหตุการณ์นนและยั
ั้
งมีความปลื ้มปริ่มอยู่ใน
ใจเสมอ สมาชิกกลุ่มสามารถสรุปสาระสาคัญของเรื่ องราวได้ ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดการเชื่อมโยงกันกับ
ครัง้ นี ้ ผู้นากลุ่มได้ ชีแ้ จงจุดมุ่งหมายของการเข้ าร่ วมกลุ่มในครัง้ ที่ 4 ภาพโดยรวมถื อว่ามีความ
ราบรื่ น สมาชิกนัง่ พูดคุย ไม่เกร็ง
2. ขัน้ ดาเนินการ
ผู้ น ากลุ่ ม ได้ ใ ช้ เทคนิ ค มองย้ อนอดี ต และอนาคต (Projection-time) เพื่ อ ให้ สมาชิ ก
พิจารณาความคิดความรู้ สึกของตนเองเมื่อมีการรับรู้ เหตุการณ์เมื่อ นึกย้ อนอดีต ได้ เกิดอะไรมา
บ้ าง (Dyer; & Vriend. 1975: 60-64)
ผู้นากลุ่มถามสมาชิกถึงประสบการณ์ที่ผา่ นมาในช่วงชีวิตหนึ่งว่า “ในช่วงชีวิตที่ผา่ นมาไม่
ว่าจะเป็ นช่วงประถม มัธยมต้ น หรื อมัธยมปลาย มีเหตุการณ์ใดที่ทาให้ เรารู้สึกตื ้นตันใจมากที่สดุ ”
พี่อยากให้ น้องๆ ได้ ทบทวนเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นในอดีตที่ทาให้ เรานึกย้ อนกลับไปแล้ วรู้ สึกตื ้นตันใจ
จนถึงทุกวันนี ้ อยากให้ น้องๆ หลับตาสัก 2 นาที เพื่อคิดทบทวน (ระหว่างที่สมาชิกหลับตา ผู้นา
กลุม่ แจกกระดาษ A4 และอุปกรณ์ให้ สมาชิก) เมื่อครบ 2 นาที ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกลืมตาจากนันให้
้
สมาชิกวาดรูปเรื่ องราวที่ตนเองตื ้นตันใจมากที่สดุ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต ให้ เวลา 15 นาที
กรณีของนา้
น ้าโชว์รูปภาพให้ เพื่อนสมาชิกดู เป็ นรู ปภาพบรรยากาศตอนกลางคืนล้ อมรอบด้ วยหญ้ า
และต้ นไม้ ในบรรยากาศชนบท พ่อนัง่ โอบไหล่น ้าอยูบ่ นถนนเส้ นหนึง่ และมีแม่กบั พี่ชายอยูข่ ้ างหลัง
“น ้าเล่าว่า วันจันทร์ -ศุกร์ น ้าจะอยู่หอพักใกล้ ๆ โรงเรี ยน และจะกลับบ้ านที่นาทวีในวันเสาร์ และ
อาทิตย์ เมื่อ 3 อาทิตย์ที่ผ่านมานา้ กลับบ้ าน นา้ ก็ได้ เจอพ่อแม่และพี่ช าย ปกติที่บ้านนา้ มักจะ
ทาอาหารมือ้ พิเศษกินกัน ในวันเสาร์ -อาทิตย์ และที่บ้านนา้ จะไม่ค่อยอบอุ่นเหมือนบ้ านอื่น(นา้
กวาดสายตามองสมาชิก) เพราะที่บ้านจะมีพี่ชายที่บ้านก็เลยเลี ้ยงน ้ามาแบบผู้ชาย เลยไม่คอ่ ยได้
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แสดงออกถึงความรักเท่าไรเพราะน ้ารู้สึกเขิลเวลาแสดงออก หรื อกอดกันอะไรแบบนี ้ อย่างมากสุด
ก็แค่พูดคุยกับพี่ช ายแล้ วพี่ชายก็ตบๆ หัว แต่ว่าวันนัน้ นา้ กลับบ้ านแล้ วมีข่าวเรื่ องการเมือง การ
เลือกตังนายกในที
้
วี เรานัง่ ดูทีวีกันอยู่ทงหมดแล้
ั้
วพ่อก็แสดงความคิดเห็นออกมาว่าไม่ชอบพรรค
การเมื องนี เ้ ลย แต่นา้ ไม่ช อบความคิดพ่อเลยบอกไปว่าพรรคนี ไ้ ม่ดี ตรงไหนมี แ ต่คนมี ค วามรู้
ความสามารถคนรุ่นใหม่ทงนั
ั ้ น้ แถมเป็ นคนเก่งมีความรู้เล่นการเมืองแบบตามกฎกติกา พ่อเป็ นคน
รุ่นเก่าชอบอะไรแบบเก่าๆ โบราณ หลังจากนันก็
้ เกิดปากเสียงทะเลาะกันเลย พอน ้าเถียงพ่อไม่ได้
น ้าก็โกรธแล้ วออกไปนอกบ้ านไปนัง่ อยู่บนถนน พอสักพักพ่อก็เดินมาข้ างหลังแล้ วมานัง่ ข้ างๆ น ้า
พ่อเห็นน ้านัง่ ร้ องไห้ อยู่พ่อก็เอามือมาโอบไหล่น ้า แล้ วน ้าก็ซบที่ไหล่พ่อ(ขณะนี ้น ้าตาไหลออกมา)
แล้ วแม่กบั พี่ชายก็เดินมาแล้ วชวนเข้ าบ้ าน”
เมื่อน ้าเล่าเหตุการณ์จบ ผู้นากลุม่ ถามว่า “น ้ารู้สกึ อย่างไรกับการที่พ่อได้ นงั่ ข้ างๆ แล้ วโอบ
ไหล่ปลอบใจ” น ้าบอกว่า “รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากๆ เพราะที่บ้านไม่เคยแสดงออกความรักกันแบบนี ้
และตอนนันน
้ ้าก็ซบไหล่พอ่ ซึ่งน ้าก็ไม่เคยทาแบบนี ้มาก่อนพอคิดทีไรมันก็สขุ ปลื ้มใจทุกที แล้ วอีก
อย่างตอนนันนอกจากพ่
้
อจะโอบกอดแล้ ว ยังมีแม่และพี่ชายอยูข่ ้ างๆ ด้ วย ตอนนี ้รู้เลยว่าครอบครัว
รักและเป็ นห่วงน ้าแค่ไหน”
จากการบอกเล่าเหตุการณ์ของสมาชิกพอสังเกตเห็นได้ วา่ สมาชิกกลุ่มมีการตระหนักรู้และ
ให้ ความสาคัญกับเหตุการณ์ปลื ้มปิ ติ ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคมองย้ อนอดีต และอนาคต (Projectiontime) เพื่อให้ สมาชิกพิจารณาความคิดความรู้ สึกของตนเองเมื่อมีการรับรู้ เหตุการณ์เมื่อนึกย้ อน
อดีต ได้ เกิดอะไรมาบ้ าง (Dyer; & Vriend. 1975: 60-64)
3. ขัน้ สรุป ผลที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 4 มีดงั นี ้
3.1 สมาชิกกลุ่มทบทวน นึกคิดถึงเหตุการณ์ ของตนเอง ได้ ตระหนักถึงสิ่งที่ทาให้
ตนเองปลืม้ ปิ ติในชีวิต และสามารถเข้ าใจได้ ว่าความปลืม้ ปิ ติมีประโยชน์อย่างไรกับชีวิต ทาให้
สมาชิกกลุม่ ได้ เรี ยนรู้ถึงเหตุการณ์ที่ผา่ นมาและเข้ าใจตนเองมากขึ ้น
3.2 สมาชิ ก กลุ่ม ได้ รั บ รู้ ถึ ง อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก เชิ ง บวกมากขึ น้ มี ผ ลต่อ การปรั บ
พฤติกรรมไปในทางบวก และ มีการมองโลกในแง่บวกมากขึ ้น
3.3 สมาชิกกลุม่ สามารถสรุปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตน เช่น
น ้า : ได้ เรี ยนรู้วา่ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในชีวิตเรานี ้ทาให้ เราคิดได้ ว่า จริงๆ แล้ ว
เราสามารถปรับตัวปรับความคิดเราได้ เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ ้นในอดีตมีสิ่งที่ดีๆ ที่เกิดขึ ้น
มากมาย และได้ ร้ ู ว่ามีเหตุการณ์อีกมายเหมือนกันที่พอนึกย้ อนไปแล้ วเราปลื ้มปิ ติอยู่เสมอ ไม่ว่า
กับครอบครัวหรื อกับเพื่อน
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เอฟ : จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในชีวิตผม ทาให้ ร้ ูว่าครูอานาจเขารักผมเหมือนลูก
เลยเพราะเขาช่วยเหลือผมทุกครัง้ เวลาผมทุกข์ใจไม่ร้ ูจะปรึกษาใคร และก็พอได้ นกึ ย้ อนไปมันทาให้
ผมรู้วา่ ความปลื ้มปิ ตทิ ี่อยูใ่ นใจนี ้มันทาให้ ผมได้ เรี ยนต่อ
3.4 ผู้นากลุม่ นัดหมายครัง้ ต่อไป
4. การประเมินผลการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน
สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรื อร้ นและให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมกลุ่มพัฒนาตน สังเกต
จากความตังใจ
้ ความใส่ใจ และ การแสดงออกทางสีหน้ า ท่าทาง และคาพูด สมาชิกกลุ่มร่วมกัน
สรุปสาระสาคัญของเรื่ องราวได้ ครอบคลุม
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สรุปผลการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน ครัง้ ที่ 5
เรื่อง
เวลา
สถานที่

ความซาบซึ ้งใจ (Appreciativeness)
เวลา 7:00 – 8:30 น.
ห้ องให้ คาปรึกษา โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ เริ่ม
สมาชิ กกลุ่ม ร่ วมกันทบทวนการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตนในครัง้ ที่ 4 เรื่ องความปลืม้ ปิ ติ
ทบทวนสิ่งที่ได้ รับได้ เรี ยนรู้ และความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้น สมาชิกบอกความรู้สกึ ได้ ดี สมาชิกกลุม่ สามารถ
ทบทวนสาระสาคัญของเหตุการณ์ ดีดีในชีวิตได้ ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดการเชื่อมโยงกันกับครัง้ นี ้ ผู้นา
กลุ่มได้ ชี ้แจงจุดมุง่ หมายของการเข้ าร่วมกลุ่มในครัง้ ที่ 5 ภาพโดยรวมถือว่ามีความราบรื่ น สมาชิก
ทุกคนมาตรงเวลา
2. ขัน้ ดาเนินการ
ผู้นากลุ่ม ใช้ เทคนิคมองย้ อนอดีต และอนาคต (Projection-time) เพื่อให้ สมาชิกพิจารณา
ความคิดความรู้สึกของตนเองเมื่อมีการรั บรู้เหตุการณ์เมื่อนึกย้ อนอดีต ได้ เกิดอะไรมาบ้ าง (Dyer;
& Vriend: 60-64) เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการพัฒ นาความงอกงามของบุคคลรวม บุคคลจะมี ทัง้
อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ส านึ ก รู้ คุณ ถึ ง บุค คล หรื อ เหตุก ารณ์ ที่ ดี ใ นชี วิ ต ที่ ผ่ า นมาของตนเองเป็ น
กระบวนการที่บคุ คลสังเกตและมีความรู้สกึ ตัวได้ ในขณะนัน้ โดยให้ ความสาคัญตระหนักรู้ว่า เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาความงอกงามของบุคคลรวม บุคคลจะมีทงอารมณ์
ั้
ความรู้สึกสานึกรู้คณ
ุ ถึง
บุคคล หรื อเหตุการณ์ ที่ดีในชีวิตที่ผ่านมาของตนเอง ความซาบซึ ้งใจมีส่วนสาคัญที่จะทาให้ บุคคล
พอใจในสิ่งที่ตนได้ รับและแสดงออกถึง การสานึกรู้ คุณต่อสิ่ง ใด ๆ โดยแสดงออกมาในทางที่ ดี
(McCullough. 2002)
ผู้นากลุ่มอธิ บายให้ สมาชิกกลุ่มฟั งถึงกิจกรรมกลุ่มครัง้ ที่ 5 และแจกอุปกรณ์ ให้ สมาชิก
“ขอให้ ทกุ คนได้ แชร์ ประสบการณ์ที่ตวั เองได้ ให้ และได้ รับของตนเองที่ได้ เกิดขึ ้นในชีวิต และบอกเล่า
เรื่ องราวผ่านรู ปภาพที่ทุกคนวาดคะ” จากนัน้ ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกหามุมพื ้นที่ของตนเอง วาดรู ป
เรื่ องราวที่ตนเองได้ ให้ และได้ รับจากเหตุการณ์ ที่ผ่านมาในชีวิต ให้ เวลา 15 นาที ใช้ เทคนิคมอง
ย้ อนอดีตและอนาตน โดยให้ สมาชิกวิเคราะห์ถึงความคิด ความรู้ สึกของตนเองเมื่อมีการรับรู้ ถึง
เหตุการณ์
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กรณีของเอฟ
เอฟโชว์ภาพกาลังให้ เงินกับเด็กที่กาลังร้ องเพลง แล้ วเล่าว่า ผมให้ เงินกับเด็กขอทานที่มา
ร้ องเพลง ที่อยู่ตรงสะพานหน้ าโรงเรี ยนเป็ นประจา เพราะผมสงสารเขา แล้ วตรงหน้ ากล่องใส่เงิน
เขาเขียนว่า เพื่อทุนการศึกษา ผมอยากสนับสนุนเขาจากเงินที่เหลือจากค่าขนมเล็ก ๆ น้ อย ๆ มีอยู่
วันนึงผมเหลือเงินอยู่ 15 บาท ผมกะว่าจะเอาไปซื ้อขนมที่เซเว่นกิน แต่พอผมเห็นเด็กขอทานผม
ยอมเอาเงินให้ เขา 5 บาท แล้ วผมกินขนม 10 บาท (ยิ ้มแย้ ม) และสิ่งที่ผมได้ มาก็คือความสบายใจ
คือสบายใจที่ได้ ให้ เขา เขาคงลาบากกว่าผมและหวังว่าเขาจะได้ เรี ยนต่อ นึกถึงตัวเองที่มีปัญหา
การเรี ยนและได้ รับโอกาสได้ รับการศึกษาที่ดีจึงอย่างส่งต่อ มันภูมิใจครับ(ยิ ้ม) เวลานึกถึงก็ยงั ทา
ให้ ผมรู้สกึ ดีซาบซึ ้ง
กรณีของนา้
น ้าโชว์ภาพเก็บขยะแล้ วนาไปทิ ้งถังขยะพร้ อมมีข้อความ “รักโลก” น ้าเล่าว่าสิ่งที่ตวั เองได้
ไห้ กับครอบครัวหรื อคนอื่นๆ นันเยอะมากมาย
้
แต่มีสิ่งนึงที่น ้าทาทุกครัง้ และรู้ สึกดีทุกครัง้ ที่ได้ ทา
คือ การเก็บขยะ (สมาชิกมีส่วนร่ วม มีเสียงสงสัยออกมานาคอ หืม...) น ้ายิ ้มขณะเล่า น ้าไม่ชอบ
เห็นขยะที่หล่นอยู่ มันสกปรกและทัศนียภาพไม่สวย ที่โรงเรี ยนน ้าก็ทา น ้าทาแบบนี ้มานานแล้ ว
ตังแต่
้ อยู่ประถมเลยเวลาน ้าเดินผ่านที่ ที่มีขยะน ้าจะเก็บไปใส่ถงั ขยะ น ้าอยากให้ โลกนี ้สะอาดจะ
ได้ น่าอยู่มากยิ่งขึ ้น น ้าคิดว่าไม่ต้องให้ ใครมาบอก ไม่ต้องมรใครมาใช้ ให้ ทา ถ้ าทุกคนร่ วมมือกัน
โลกเราจะน่าอยู่มากขึ ้น นี่คือสิ่งที่น ้าได้ ไห้ โลกนี ้คือการเก็บขยะ และสิ่งที่น ้าได้ รับคือความภูมิใจว่า
น ้าได้ ชว่ ยลดโลกร้ อน และช่วยสังคมรักษาความสะอาด
3. ขัน้ สรุป ผลที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 5 มีดงั นี ้
3.1 สมาชิกกลุ่มสามารถสรุ ปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตนได้ ผู้นากลุ่ม
ใช้ เทคนิคการสรุปความ (Summarizing) โดยให้ สมาชิกทุกคนช่วยสรุป
3.2 สมาชิ ก กลุ่ม ได้ รั บ รู้ ถึ ง อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก เชิ ง บวกมากขึ น้ มี ผ ลต่อ การปรั บ
พฤติกรรมไปในทางบวก และ มีการมองโลกในแง่บวกมากขึ ้น
3.3 ผู้นากลุม่ นัดหมายครัง้ ต่อไป
4. การประเมินผลการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน
สมาชิกกลุ่มให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตน สังเกตจากความตังใจ
้ ความใส่
ใจ และการที่แสดงอารมณ์อย่างจริ งใจในการเล่าเหตุการณ์ดีดี ที่เกิด ขึ ้นในชีวิตของสมาชิกทุกคน
การแสดงออกทางสีหน้ า ท่าทาง และคาพูด สมาชิกกลุ่มร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องราวได้
ครอบคลุม
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สรุปผลการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน ครัง้ ที่ 6
เรื่อง
เวลา
สถานที่

ความรู้สกึ ขอบคุณ (Thankful)
เวลา 7:00 – 8:30 น.
ห้ องให้ คาปรึกษา โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ เริ่ม
ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับทักทายสมาชิก และให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันทบทวนการเข้ าร่วมกลุม่
พัฒนาตนในครัง้ ที่ 5 เรื่ องความซาบซึง้ ใจ ทบทวนสิ่งที่ได้ รับได้ เรี ยนรู้ และความรู้ สึกที่เกิ ดขึน้
สมาชิกบอกความรู้ สึกได้ ดี สมาชิกกลุ่มสามารถทบทวนสาระสาคัญของเหตุการณ์ดีดีในชีวิตได้
ครัง้ นี ้ให้ สมาชิกทบทวนข้ อตกลงในการเข้ ากลุ่มด้ วยเพราะโรงเรี ยนปิ ดเสาร์ อาทิตย์ ดังนันเพื
้ ่อให้
เกิดการเชื่อมโยงกันกับครัง้ นี ้ ผู้นากลุ่มได้ ชี ้แจงจุดมุ่งหมายของการเข้ าร่ วมกลุ่มในครัง้ ที่ 6 ภาพ
โดยรวมถือว่ามีความราบรื่ น สมาชิกมีความกระตือรื อร้ น และมาตรงเวลา
2. ขัน้ ดาเนินการ
ผู้น ากลุ่ม ใช้ เ ทคนิ ค การมุ่ง เน้ น ที่ เ หตุก ารณ์ เ ชิ ง บวก (Focus on Positive events) ให้
สมาชิกบอกถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของพวกเขาต้ องการ เมื่อสิ ้นสุดการให้ คาปรึ กษากลุ่ม สมาชิก
จะต้ องบอกถึงพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาอย่างเป็ นรูปธรรม ครัง้ นี ้เป็ นการพัฒนาสานึกรู้คณ
ุ ด้ านรู้ สึก
ขอบคุณ ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ ทฤษฏีจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งเสริ มให้ บุคคลมีความสมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกาย
และจิตใจ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกในเชิงบวก (Seligman. 2000: 5-14) เพื่อให้ การทากลุ่มมี
ประสิทธิ ภาพมากขึน้ ต้ องมีการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือให้ สมาชิกมีความตระหนักและเข้ าใจสิ่งที่
ตนเองพูด
ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการถาม ถามสมาชิกถึงสิ่งที่เคยขอบคุณมาก่อน “ทุกคนเคยขอบคุณ
ไหม? รู้สึกอย่างไร?” อยากให้ สมาชิกแบ่งปั นคนละ 1 เรื่ องราวสมาชิกแต่ละคนได้ แบ่งปั นเรื่ องราว
แล้ ว เช่น
นิว : เคยขอบคุณเพื่อนที่ช่วยงานและการบ้ าน ช่วงที่ใกล้ สอบงานจะเยอะมากๆ รู้สึ กดีที่
เพื่อนมีน ้าใจ
แนท : เคยขอบคุณเพื่อนที่ให้ กาลังใจมาตลอดไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการบ้ าน เรื่ องเรี ยน เพื่อน
ช่วยทาการบ้ านด้ วยขนาดอยู่ที่พัทลุงนะ VDO Call หากัน เรื่ องออกค่ายอาสาด้ วยเขาพาเราไป
ออกค่ายแล้ วชอบมากๆ รู้สกึ ว่าเราโชคดีจงั ที่มีเพื่อนสนิทดีๆ แบบนี ้
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เมื่อแบ่งปั นเรื่ องราวครบทุกคน จากนันผู
้ ้ นากลุ่มถามสมาชิกถึงสิ่งที่สมาชิกอยากขอบคุณ แต่ไม่
เคยขอบคุณมาก่อน ผู้นากลุ่มชวนให้ สมาชิกบอกถึงความรู้ สึกที่ไม่เคยขอบคุณมาก่อน จากนัน้
ผู้นากลุ่มแจกใบกิจกรรมให้ เวลา 10 นาที ในการเขียน ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการมองย้ อนอดีต และ
อนาคต เพื่อให้ สมาชิกพิจารณาความคิดความรู้สกึ ของตนเองเมื่อมีการรับรู้เหตุการณ์ เป็ นการช่วย
ให้ สมาชิกกลุม่ นึกย้ อนอดีต ได้ เกิดอะไรมาบ้ าง (Dyer; & Vriend. 1975: 60-64)
กรณีของนิว
ยังไม่เคยขอบคุณตัวเองเลยที่เลิกชอบเพื่อนตัวเอง ตอน ม.4 เราเคยคุยกัน แต่ไม่ได้ ตกลง
กันเป็ นแฟน และนิวก็ช่วยงานเขาตลอด เขาเองก็ช่วยงานนิวตลอดเขาเรี ยนเก่ง พอขึน้ ม.5 ทุก
อย่างก็เปลี่ยนไปเขามาบอกเราว่า เป็ นเพื่อนกันนะ เราก็เสียใจที่เป็ นได้ แค่เพื่อน แต่ก็ต้องยอมรับ
ความจริ ง และทุกวันนีก้ ็ทาใจได้ แม้ ว่าจะเห็นหน้ ากันทุกวันก็สบายใจ ไม่คิดไรแล้ วค่ะ และจะ
เปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมในเชิ ง บวกคื อ นิ ว จะไม่คิด อะไรกับ เพื่ อ นคนนี ้ แต่จ ะคอยเป็ น เพื่ อ นที่
ช่วยเหลือกัน และให้ คาปรึกษาเมื่อเขาต้ องการ
กรณีของบีม
ผมยังไม่ได้ ขอบคุณย่าที่เขาเลี ้ยงบีมมา เมื่อก่อนตอนเด็กๆ ผมไม่ได้ อยู่บ้านหาดใหญ่ ผม
อยูก่ บั พ่อ แม่ แล้ วก็ยา่ ที่จะนะ เวลาพ่อแม่ไปทางาน ผมอยูก่ บั ย่า ย่าเลี ้ยงดูผมอย่างดี ผมอยูก่ บั ย่า
ตังแต่
้ เกิดจนถึงชันประถม
้
ย่าทากับข้ าวให้ กิน บางครัง้ ไปรับผมที่โรงเรี ยนด้ วย ถ้ าพ่อกับแม่ไม่ว่าง
ย่าจะซักผ้ ารี ดผ้ าให้ ผมด้ วย พอผมเข้ ามัธยมพ่อกับแม่ก็หย่าร้ างกัน ผมต้ องมาอยู่พ่อที่ หาดใหญ่
ตังแต่
้ ม.1 จะได้ กลับบ้ านที่จะนะก็วนั เสาร์ -ทิต ที่โรงเรี ยนหยุด บางสัปดาห์ติดธุระก็ไม่ได้ กลับ และ
ตอนนีย้ ่าแก่มากแล้ วเดินไม่ไหวนอนอย่างเดียว กับลุกมากินข้ าว ไม่ร้ ู เมื่อไรท่านจะจากไป (บีม
ร้ องไห้ ) เล่าต่อว่าถ้ ามีโอกาสได้ กลับบ้ านจะนะผมจะไปทากับข้ าวให้ ย่ากินและดูแลท่านบ้ าง ผมจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเวลากลับบ้ านผมจะช่วยทางานบ้ าน ทาแทนคนดูแลย่า เพื่อตอบแทนท่าน
บ้ าง โตจนป่ านนี ้ผมยังไม่เคยซักผ้ าให้ ยา่ เลยผมจะกลับไปทา
3. ขัน้ สรุป ผลที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 6 มีดงั นี ้
3.1 สมาชิกกลุ่มสามารถสรุ ปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตนได้ ผู้นากลุ่ม
ใช้ เทคนิคการสรุปความ (Summarizing) โดยให้ สมาชิกทุกคนช่วยสรุป
3.2 สมาชิ ก กลุ่ม ได้ รั บ รู้ ถึ ง อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก เชิ ง บวกมากขึ น้ มี ผ ลต่อ การปรั บ
พฤติกรรมไปในทางบวก และ มีการมองโลกในแง่บวกมากขึ ้น
3.3 ผู้นากลุม่ นัดหมายครัง้ ต่อไป
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4. การประเมินผลการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน
สมาชิกกลุ่มให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตน สังเกตจากความตังใจ
้ ความใส่
ใจ และการที่แสดงอารมณ์อย่างจริ งใจในการเล่าเหตุการณ์ดีดี ที่เกิดขึ ้นในชีวิ ตของสมาชิกทุกคน
การแสดงออกทางสีหน้ า ท่าทาง และคาพูด สมาชิกกลุ่มร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องราวได้
ครอบคลุม
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สรุปผลการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน ครัง้ ที่ 7
เรื่อง
เวลา
สถานที่

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
เวลา 7:00 – 8:30 น.
ห้ องให้ คาปรึกษา โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ เริ่ม
ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับทักทายสมาชิก และให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันทบทวนการเข้ าร่วมกลุม่
พัฒนาตนในครัง้ ที่ 6 เรื่ องความรู้สึกขอบคุณ (Thankful) ทบทวนสิ่งที่ได้ รับได้ เรี ยนรู้ สมาชิกกลุ่ม
สามารถทบทวนสาระสาคัญเรื่ องความรู้สึกขอบคุณได้ ดี ครัง้ นี ้สมาชิกทักทายกันเอง และรุ่ นพี่ ม.6
มีการตักเตือนน้ อง ม. 4 เรื่ องการเลือกกิจกรรมชุมนุมอีกด้ วย ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดการเชื่อมโยงกันกับ
ครัง้ นี ้ ผู้นากลุ่มได้ ชีแ้ จงจุดมุ่งหมายของการเข้ าร่ วมกลุ่มในครัง้ ที่ 7 ภาพโดยรวมถื อว่ามีความ
ราบรื่ นและบรรยากาศเป็ นกันเอง เห็นได้ ว่าสมาชิกสนิทสนมกันยิ่ง ขึ ้น สมาชิกมีความกระตือรื อร้ น
และมาตรงเวลา
2. ขัน้ ดาเนินการ
ครัง้ นี ้เป็ นการพัฒนาสานึกรู้คณ
ุ แบบจิตวิทยาเชิงบวก ผู้นากลุ่มใช้ ทฤษฏีจิตวิทยาเชิงบวก
ที่ส่งเสริ มให้ บุคคลมีความสมบูรณ์ ทงร่
ั ้ างกายและจิตใจ และมีพฤติกรรมที่แสดงออกในเชิงบวก
(Seligman 2000: 5-14) ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการใช้ คาถามป้อนกลับ (Feedback) เทคนิคการมองย้ อน
อดีต และอนาคต (Projection-time) เพื่อให้ สมาชิกพิจารณาความคิดความรู้ สึกของตนเองเมื่อมี
การรั บ รู้ เหตุก ารณ์ เทคนิ ค การมุ่ง เน้ น ที่ เ หตุก ารณ์ เ ชิ ง บวก (Focus on Positive events) แบบ
แนวทางเทคนิคกลุ่มพัฒนาตน เพื่อให้ สมาชิกได้ เขียนพฤติกรรมใหม่ของตัวเองออกมาในแบบ
รู ปธรรม (Dyer; & Vriend. 1975: 60-64) และประยุกต์ใช้ การให้ คาปรึ กษากลุ่ม คือ เทคนิคการ
เสริ มแรง (Reinforcement) ทังผู
้ ้ นากลุ่มและสมาชิกกลุ่มจะให้ การเสริ มแรงซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทา
ให้ กลุม่ มีบรรยากาศในทางบวกมากขึ ้น การเสริมแรงทางสังคม จะเป็ นพลังที่จะปรับแต่งพฤติกรรม
ตามที่ต้องการ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 160)
ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการถาม ถามสมาชิกถึงสิ่งที่เคยขอโทษมาก่อน “เคยขอโทษไหม? รู้สกึ
อย่างไร?” อยากให้ สมาชิกแบ่งปันคนละ 1 เรื่ องราวสมาชิกแต่ละคนได้ แบ่งปันเรื่ องราวแล้ ว เช่น
ต้ นกล้ า : เคยขอโทษเพื่อนเป็ นเพื่อนห้ องเดียวกัน เราเล่นกันและตอนนันผมพู
้
ดจาไม่ดีกบั เพื่อนใช้
วาจาที่หยาบคาย เลยทาให้ เพื่อนโกรธ รู้สกึ ไม่ดีในตอนนันกลั
้ วเพื่อนโกรธ พอขอโทษเพื่อนก็โล่งอก
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พอร์ ชเช่ : เคยขอโทษพี่ชายตอนนันทะเลาะกั
้
นอย่างหนัก แล้ วหนูใช้ เล็บจิกที่แขนพี่ชาย
จนเลือดออก ทังหนู
้ ทงพี
ั ้ ่ชายขอโทษกันและกัน เมื่อได้ ขอโทษพี่ชายก็ร้ ูสกึ ว่ามันดีแล้ วที่เราขอโทษพี่
เพราะพี่คือคนที่เรารักและเป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
เมื่อแบ่งปั นเรื่ องราวครบทุกคน จากนันผู
้ ้ นากลุ่มถามสมาชิกถึงสิ่งที่สมาชิกอยากขอโทษ
แต่ไม่เคยขอโทษมาก่อนมา ผู้นากลุ่มชวนให้ สมาชิ กบอกถึง ความรู้ สึกที่ไ ม่เคยขอโทษมาก่ อน
จากนันผู
้ ้ นากลุม่ แจกใบกิจกรรมให้ เวลา 10 นาที ในการเขียน ผู้นากลุม่ ใช้ เทคนิคการมองย้ อนอดีต
และอนาคต เพื่อให้ สมาชิกพิจารณาความคิดความรู้สกึ ของตนเองเมื่อมีการรับรู้เหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้น
ในอดีต
กรณีของบีม
ผมอยากขอโทษทีมฟุตบอลของผม และโค้ ชด้ วย แต่ผมยังไม่มีโอกาสได้ ขอโทษเลย ผมไม่
ค่อยตังใจซ้
้ อมเท่าไร เพราะเหนื่อยและขี ้เกียจ ถ้ าช่วงไหนที่มีแข่งจะต้ องซ้ อมหนัก ผมชอบอ้ างแล้ ว
ไม่ไปซ้ อมและล่าสุดแข่งกับทีมโรงเรี ยนแสงทอง ทาให้ ไม่ได้ แชมป์ เพื่อนๆ และโค้ ชเสียใจมาก
อยากปรับปรุงตนเองโดยการไม่หนีซ้อม และต้ องขยันมากกว่านี ้
กรณีของแนท
อยากขอโทษพ่อกับแม่ที่เคยเถี ยงทุกๆ เรื่ อง เพราะหนูไม่พอใจ โดยเฉพาะเรื่ องการทา
กิจกรรมของหนู คือหนูเป็ นดัมเมเยอร์ แต่พอ่ กับแม่ไม่เห็นด้ วยเพราะต้ องแบ่งเวลาไปซ้ อมแทนที่จะ
ได้ เรี ยนพิเศษ และต้ องกลับบ้ านดึก เลยกลัวหนูจะเป็ นอันตราย แต่ด้วยความรักความห่วงใยของ
พ่อแม่ ทังสองคนจะมารั
้
บและซื ้อขนมซื ้อข้ าวมาให้ กินตลอด ไม่ยอมให้ หนูกลับบ้ านเอง ก่อนหน้ านี ้
ที่ไปคุยกับพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่อนุญาตเลยมีปากเสียงกันและหนูก็เถียงพ่อแม่จนแอบไปร้ องไห้ มา
วันนี ห้ นูไ ด้ เ ป็ นดัม เมเยอร์ ส มใจแล้ ว แต่ก็ยัง ไม่ไ ด้ ขอโทษพ่อกับแม่เลย และท่านก็ เป็ นห่วงหนู
เสียสละเวลามารับหนูดกึ ๆ ด้ วย หนูอยากปรับปรุงตัวเองโดยเปิ ดใจรับฟั งความคิดของพ่อแม่มาก
ขึ ้น แย้ งในส่วนที่หนูไม่เห็นด้ วยเพราะยังไงท่านก็รักและเป็ นห่วงหนูเสมอ
ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการเสริ มแรง (Reinforcement) ทังผู
้ ้ นากลุ่มและสมาชิกกลุ่มจะให้ การ
เสริ มแรงซึง่ กันและกัน ซึ่งจะทาให้ กลุ่มมีบรรยากาศในทางบวกมากขึ ้น การเสริ มแรงทางสังคม จะ
เป็ นพลังที่จะปรับแต่งพฤติกรรมตามที่ต้องการ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561: 160) เช่น
ผู้นากลุม่ : ดึงสมาชิกทุกคนมาให้ กาลังแนท (ทุกคนคิดว่าแนททาได้ ไหม)
น ้า : แนททาได้ เพราะว่าการเปิ ดใจรับฟั งเหตุผลเป็ นสิ่งที่ดีที่สดุ
นิว : เห็นด้ วยกับน ้า แนททาได้
3. ขัน้ สรุป ผลที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 7 มีดงั นี ้
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3.1 สมาชิกกลุ่มสามารถสรุ ปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตนได้ ผู้นากลุ่ม
ใช้ เทคนิคการสรุปความ (Summarizing) โดยให้ สมาชิกทุกคนช่วยสรุป
3.2 สมาชิ ก กลุ่ม ได้ รั บ รู้ ถึ ง อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก เชิ ง บวกมากขึ น้ มี ผ ลต่ อ การปรั บ
พฤติกรรมไปในทางบวก และ มีการมองโลกในแง่บวกมากขึ ้น
3.3 ผู้นากลุม่ นัดหมายครัง้ ต่อไป
4. การประเมินผลการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน
สมาชิกกลุ่มให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตน สังเกตจากความตังใจ
้ ความใส่
ใจ และการที่แสดงอารมณ์อย่างจริ งใจในการเล่าเหตุการณ์ที่ไม่เคยขอโทษ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตของ
สมาชิกทุกคน การแสดงออกทางสีหน้ า ท่าทาง และคาพูด สมาชิกกลุ่มร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
ของเรื่ องราวได้ ดี
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สรุปผลการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน ครัง้ ที่ 8
เรื่อง
เวลา
สถานที่

การสานึกรู้คณ
ุ (Gratitude)
เวลา 7:00 – 8:30 น.
ห้ องให้ คาปรึกษา โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ เริ่ม
สมาชิกกลุ่มร่ วมกันทบทวนการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตนในครัง้ ที่ 7 เรื่ องจิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychology) ทบทวนเรื่ องราวสิ่งที่อยากขอโทษ แต่ไม่เคยขอโทษมาก่อน และความรู้สึก
ที่เกิดขึ ้น เมื่อได้ นึกถึงเหตุการณ์นนั ้ สมาชิกกลุ่มสามารถสรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องราวได้ ดังนัน้
เพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยงกันกับครัง้ นี ้ ผู้นากลุ่มได้ ชี ้แจงจุดมุ่งหมายของการเข้ าร่ วมกลุ่มในครัง้ ที่ 8
ภาพโดยรวมถื อว่ามีความราบรื่ น สมาชิ กนั่ง พูดคุย ไม่เกร็ ง สมาชิ กมี การทักทายกันเองทาให้
บรรยากาศผ่อนคลายและคุ้นชินกับการเข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนมากขึ ้น
2. ขัน้ ดาเนินการ
ผู้นากลุ่ม ใช้ ทฤษฏีการสานึกรู้คณ
ุ ของวัตกินส์ ที่เชื่อว่าการสานึกรู้ คณ
ุ จะขยายความรู้ สึก
และพฤติกรรมที่ดีในตัวบุคคลออกมา และบุคคลสามารถทาในสิ่งดีให้ กับตนเองและผู้อื่นได้ และ
บุคคลจะสัมผัสถึงสิ่งที่ตนได้ ให้ และได้ รับจากคนอื่นหรื อจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะ
ทางบวกหรื อทางลบ การเขียนจดหมายด้ วยลายมือแสดงความขอบคุณเป็ นการแสดงออกซึ่งการ
สานึกรู้คณ
ุ ที่จริงใจและมีความหมาย (Watkins.2014: 1-37) สอดคล้ องกับทฤษฎีการให้ คาปรึ กษา
กลุ่ม แบบยึด บุค คลเป็ น ศูน ย์ ก ลาง (Person centered Group counseling) โดย Carl Roger มี
ความเชื่อพืน้ ฐานว่ามนุษย์มีศกั ยภาพที่ยิ่งใหญ่ภายในตนเอง สามารถสะท้ อนออกมาได้ อย่าง
ถูกต้ อง แนวคิดสาคัญคือบุคคลมีสิ่งต่างๆ ภายในตนมากมายที่จะสร้ างเจตคติที่เป็ นเงื่อนไขสาคัญ
ให้ กลุม่ เจริญงอกงาม มีความจริงใจไม่เสแสร้ ง มีความซื่อสัตย์ตอ่ การเข้ าร่วมกลุ่ม (พัชราภรณ์ ศรี
สวัส ดิ์ 2561: 113-114) ผู้วิ จัย ได้ ใ ช้ เ ทคนิ ค การสะท้ อ นความรู้ สึก (Reflection of feeling) ตาม
แนวทางของกลุม่ พัฒนาตนเพื่อดึงความรู้สกึ ที่คลุมเครื อออกมาให้ ชดั เจนขึ ้น โดยเน้ นที่อารมณ์และ
ความรู้สกึ มากกว่าเนื ้อหาสาระ
ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกหลับตา “วันนี ้อยากให้ น้องๆ หลับตาสัก 2 นาที (ขณะนี ้สมาชิกทุกตน
หลับตา)เพื่ ออยู่กับตัวเองพิจ ารณา ทบทวนเรื่ องราวหรื อสิ่งดีๆ อะไรบ้ างที่ เกิ ดขึน้ ในชีวิต และ
ต้ องการขอบคุณคนคนนัน้ ซึง่ ที่ผา่ นมาคนคนนี ้ทาดี หวังดีกลับเราตลอดมา และตอนนี ้เราต้ องการ
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ที่จะขอบคุณคนนี ้มาก วันนี ้ถ้ าเรามีโอกาสได้ แสดงความขอบคุณ เราอยากบอก อยากขอบคุณ
อะไรกับคนคนนี ้ ขอให้ น้องๆ ยังหลับตาทบทวนสักครู่ คะ” จากนันเมื
้ ่อครบ 2 นาที ผู้นากลุ่มแจก
กระดาษจดหมายให้ สมาชิก และสมาชิกก็แยกย้ ายหามุมเขียนจดหมายของตนเองด้ วยความยิ ้ม
แย้ ม
กรณีของเอฟ
คือตอนผมยังไม่เข้ า ม.4 ผมสนิทกับครอบครัวมากๆ และทุกวันนี ้ก่ อนจะนอนผมจะต้ อง
โทรศัพท์คุยกับแม่ เพราะว่าวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ผมจะมาอยู่หอพักที่ หาดใหญ่ และพักอยู่คนเดี ยว
บางครัง้ ก็มีเรื่ องเครี ยดๆ แต่ก็ไม่อยากเล่าให้ ที่บ้านฟั งเพราะกลัวพ่อ แม่จะเป็ นห่วง ส่วนใหญ่ผมก็
จะเครี ยดเรื่ องการเรี ยนและมีหลายครัง้ ที่ผมท้ อแท้ และคิดจะลาออกจากโรงเรี ยน แต่พอผมบอกพ่อ
ว่าผมเรี ยนไม่ไหวผมจะลาออก พ่อก็ไม่สบายใจและเป็ นห่วงผมมากแต่พ่อก็พยายามให้ กาลังใน
การเรี ยนผมตลอดนะ เพราะแกไม่อยากให้ ผมลาออกเพราะได้ ที่เรี ยนที่ดีแล้ วด้ วย และวันนันผมไม่
้
ไหวจริ งๆ ผมเลยโทรไปบอกครู อานาจ ครูอานาจเป็ นครู เก่าผมจากโรงเรี ยนเก่า ผมบอกแกว่าผม
อยากลาออก แล้ วครู ก็มาหาผมที่หอพักเลย แกซือ้ ขนมมาให้ ด้วย ตอนนัน้ ผมรู้ สึกดีใจมาก ครู
อานาจให้ คาแนะนากับผมว่าให้ ย้ายแผนการเรี ยนแต่ไม่ต้องลาออก และพออีก 2 วัน ครูอานาจก็
มาเป็ นผู้ปกครองผมมาที่โรงเรี ยน ญว. เพื่อทาเรื่ องย้ ายแผนการเรี ยนจากวิทย์ -คณิต มาเป็ นแผน
ศิลป์ ทัว่ ไป และตอนนี ้ผมก็โอเคขึ ้นเรี ยนได้ เครี ยดน้ อยลง และสิ่งผมอยากขอบคุณครูอานาจมากๆ
คืออยากบอกว่าขอบคุณที่ช่วยเหลือผมมาตลอด และตอนนี ้ผมอยากไปหาครู อานาจที่บ้าน แล้ ว
ซื ้อผลไม้ ไปฝากมากๆ เลย (ยิ ้ม) เพราะที่ผา่ นมาผมยังไม่เคยทาอะไรให้ แกเลย
เมื่อเอฟเล่าจบผู้นากลุ่มได้ ใช้ เทคนิคการสะท้ อนความรู้ สึก (Reflection of feeling) ตาม
แนวทางของกลุม่ พัฒนาตนเพื่อดึงความรู้สกึ ที่คลุมเครื อออกมาให้ ชดั เจนขึ ้น โดยเน้ นที่อารมณ์และ
ความรู้สกึ มากกว่าเนื ้อหาสาระ
ผู้นากลุม่ : ตอนนี ้เอฟรู้สกึ ว่าอยากทาอะไรเพื่อตอบแทนครูอานาจเพื่อแสดงการขอบคุณ
เอฟ : ใช่ครับ ผมรู้ สึกว่าครู อานาจเป็ นเหมื อนพ่อผมเลย(นา้ ตาปริ่ ม ) เพราะเวลาผมมี
ปัญหาผมจะปรึกษาครูอานาจ และครูอานาจจะมาหาผมและช่วยผมทุกครัง้ ครับ
กรณีของบีม
ผมอยากขอบคุณ แม่ คือเวลาที่ผมอยากได้ อะไรแม่ก็จะให้ ผมทุกอย่าง ผมอยากได้ รถ
มอเตอร์ ไซด์แม่ก็ซือ้ ให้ และเอามาเซอร์ ไพส์ผมหน้ าบ้ าน ผมไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะได้ มอเตอร์ ไซด์
เพราะตอนแรกแม่บอกว่าไม่จาเป็ นและอันตรายด้ วย แต่สดุ ท้ ายแม่ก็ซื ้อให้ และตอนนี ้ผมก็อยู่ทีม
ฟุตบอลของโรงเรี ยนด้ วยและทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ผมกับทีมจะไปซ้ อมบอลกันที่สนาม ถ้ าไม่มี
แข่งก็จะซ้ อมปกติไม่ได้ หนัก แต่ถ้าช่วงไหนมีแข่งก็จะซ้ อมหนักหน่อย และมันต้ องซ้ อมหนักทุกวัน
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ประมาณ 1 สัปดาห์ และพอซ้ อมหนักๆ ผมก็เหนื่อยไม่อยากซ้ อม มันเลยทาให้ ผมอึดอัดบ้ างเพราะ
ความเหนื่อย และมีหลายครัง้ ที่ผมจะแอบไปนอนในขณะที่ทีมกาลังซ้ อม พอโค้ ชไม่เห็นผมซ้ อมเลย
ใช้ ให้ เก่ง หรื อคนอื่นในทีมมาตามเป็ นประจา บางครัง้ ผมก็แอบนอนบ้ าง ไม่ไปซ้ อมบ้ าง อ้ างว่ามี
เรี ยนพิเศษบ้ างทัง้ ๆ ที่วันนัน้ ไม่มีเรี ยน และแม่ก็นึกว่าผมไปซ้ อมบอล แต่ที่จริ งแล้ วผมไปอยู่กับ
เพื่อนที่หอ พอถึงเวลาก็ให้ แม่มารับที่หอเพื่อน คือแม่ให้ ผมได้ ทกุ อย่างเลยแต่ว่าผมขี ้เกียจ เวลาผม
ซ้ อมบอล หรื อเรี ยนพิเศษ เลิกดึกๆ แม่ก็อุตส่าห์ขับรถมารับผมแทนที่แม่จะได้ นอนสบายๆ ถ้ ามี
โอกาสผมก็อยากขอบคุณและทาอะไรเพื่อแม่บ้าง เพราะแม่ก็ทางานหนักทุกวันเพื่อส่งผมเรี ยนมา
ตลอด ผมอยากเป็ นลูกที่ดีของพ่อกับแม่ และอยากกอดแม่เพื่อขอบคุณที่แม่ทาทุกอย่างเพื่อผมมา
ตลอด แต่ก็ไม่ร้ ูวา่ ผมจะทาได้ ไหมผมเขิล
เมื่ อ บี ม เล่ า จบผู้ น ากลุ่ ม ใช้ เทคนิ ค สนั บ สนุ น และให้ ก าลั ง ใจ ( Eucouraging and
Supporting) เพื่อให้ สมาชิกสามารถจัดการกับความกังวลกับการเผชิญกับสถานการณ์ ใหม่ใน
กลุม่ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่วนตัวกับสมาชิกคนอื่น สมาชิกบางคนจะกังวลใจว่าจะเกิด
อะไรขึ ้นหากพวกเขาพูดเรื่ องโง่ๆ หรื อพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้ องในกลุ่ม หรื อบางครัง้ สมาชิกอาจจะพูด
เรื่ องราวที่ตนเองเสียใจ ผิดหวังในอดีตที่ผา่ นมา (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2561 : 33)
ผู้นากลุม่ : คนเรามีเรื่ องราวมากมายที่ผ่านมาในชีวิต ทังเรื
้ ่ องดีและไม่ดี แต่การกระทาของ
บีมที่จะไปกอดแม่นนเป็
ั ้ นเรื่ องที่ดีและเป็ นการแสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างจริ งใจด้ วย และพี่คิด
ว่าสมาชิกทุกคนพร้ อมที่จะให้ กาลังใจบีมที่จะกาลังไปทาสิ่งดีๆ กับแม่
บีม : (มองมาที่ผ้ ูนากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม) ผมจะพยายามครับ และผมจะเอาจดหมาย
ฉบับนี ้ให้ แม่อา่ นด้ วย
3. ขัน้ สรุป ผลที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 8 มีดงั นี ้
3.1 สมาชิ กได้ ตระหนักถึงสิ่งที่ ทาให้ ตนเองกาลังจะทาเพื่อแสดงการขอบคุณกับ
บุคคลที่สมาชิกต้ องการขอบคุณอย่างจริ งใจ จากการเขียนจดหมายของสมาชิกมีความแสดงออก
ถึงความจริ งใจอย่างมาก และเมื่อผู้นากลุ่มยื่นซองจดหมายพร้ อมแสตมป์ ให้ สมาชิกทุกคนก็มี
ความกระตือรื อร้ น ที่จะได้ สง่ จดหมายถึงบุคคลที่อยูใ่ นจดหมายนัน้
3.2 สมาชิกกลุม่ สามารถสรุปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมกลุม่ พัฒนาตน เช่น
เอฟ : การเขียนจดหมายในครัง้ นี ้ทาให้ ร้ ูวา่ ยังมีคนที่เป็ นห่วงและรักเราเหมือนลูก
เพราะฉะนันถ้
้ าเราจะทาอะไรเราต้ องคิดถึงคนที่รักเราให้ มากๆ
บีม : จดหมายเป็ นสื่อรักให้ ทกุ คนแสดงการขอบคุณที่จริงใจออกมาต่อคนที่เรารัก
และมีพระคุณกับเราได้ ผมว่าดีกว่าส่งสติก๊ ไปในไลน์
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4. การประเมินผลการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน
สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรื อร้ นและให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมกลุ่มพัฒนาตน สังเกต
จากความตังใจ
้ ความใส่ใจ และ การแสดงออกทางสีหน้ า ท่าทาง และคาพูด ความรู้สกึ ที่แสดงออก
อย่างเข้ มข้ นจริงใจ สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปสาระสาคัญของเรื่ องราวได้ ครอบคลุม
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สรุปผลการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน ครัง้ ที่ 9
เรื่อง
เวลา
สถานที่

ยุตกิ ลุม่
เวลา 7:00 – 8:30 น.
ห้ องให้ คาปรึกษา โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
1. ขัน้ เริ่ม
สมาชิกกลุ่มร่ วมกันทบทวนการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒ นาตนในครัง้ ที่ 8 เรื่ องการสานึกรู้ คุณ
(Gratitude) ผู้นากลุ่มและสมาชิกทักทายกัน สมาชิกกลุ่มมีความสนิทกันมากขึ ้น สังเกตุจากการที่
สมาชิกกลุม่ มีการคุยกัน แววตาที่มองหน้ ากัน จากนันผู
้ ้ นากลุม่ ได้ ชี ้แจงจุดมุง่ หมายของการเข้ าร่วม
กลุ่มในครัง้ ที่ 9 ภาพโดยรวมถือว่ามีความราบรื่ น สมาชิกนัง่ พูดคุย ไม่เกร็ ง สมาชิกมีการทั กทาย
กันเองทาให้ บรรยากาศผ่อนคลายและคุ้นชินกับการเข้ าร่วมกลุ่มพัฒนาตนมากขึ ้น ให้ สมาชิกกลุม่
แต่ละคนบอกเล่าสิ่งที่ได้ จากการเข้ ากลุม่ พร้ อมทังความรู
้
้ สึกที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมกลุ่มครัง้ ที่ 1-8
ตัวอย่าง
เฟ้ย : ประทับใจในกิ จ กรรมที่ 3 เพราะได้ เรี ยนรู้ เรื่ องราวดี ๆ ในชี วิต และประทับ ใจ
เพราะว่าได้ แชร์ เรื่ องราวและมีความรู้สกึ ตื ้นตันใจอยูเ่ สมอเมื่อนึกถึง
น ้า : ประทับใจในกิจกรรมที่ 4 เพราะว่าเป็ นครัง้ ที่น ้าแสดงความรู้ ออกมาแบบเต็มที่เลย
และได้ บอกเล่าเรื่ องที่มนั อัดอันในใจน
้
้า ประทับครัง้ นันมากๆ
้
เพราะได้ วาดรู ปแสดงเหตุการณ์ใน
วันนันด้
้ วยมันชัดเจนในความรู้สกึ มาก
เอฟ : การสานึกรู้ คณ
ุ ทาให้ ผมอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง โดยเฉพาะเรื่ อง
การเรี ยนประทับใจที่ได้ เข้ าร่วมกลุม่ ได้ มาเจอพี่ ได้ เจอเพื่อนๆ ที่ไม่เคยรู้จกั กันมาก่อน
2. ขัน้ ดาเนินการ
เพื่อให้ สมาชิกประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายของกลุ่มผู้นากลุ่ม
ต้ องกาหนดให้ สมาชิกแต่ละคนได้ ทบทวนสิ่งที่ตนเองได้ กระทาและมองย้ อนพัฒนาการของตน
ตังแต่
้ เริ่มกลุม่ จนกระทัง่ การปิ ดกลุม่ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกหลับตา “วันนีเ้ ราจะได้ เข้ าร่ วมกลุ่มเป็ นครัง้ สุดท้ าย อยากให้ น้องๆ
หลับ ตาสัก 2 นาที (ขณะนี ส้ มาชิ ก ทุ ก ตนหลั บ ตา)” เพื่ อ อยู่ กั บ ตัว เองทบทวนสิ่ ง ที่ ต นเกิ ด
เปลี่ยนแปลงหลังเข้ ากลุ่มตังแต่
้ เริ่ มกลุ่มจนถึงครัง้ สุดท้ าย ผู้นากลุ่มแจกใบกิจกรรมขณะทุกคน
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หลับตา “ขอให้ น้องๆ ยังหลับตาทบทวนสักครู่คะ” จากนันเมื
้ ่อครบ 2 นาที ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกค่อย
ๆ ลืมตาและเขียนสิ่งที่ตนเองได้ ทบทวนลงในใบกิจกรรม
กรณีของเฟ้ ย
ก่อนเข้ ากลุ่มไม่คอ่ ยได้ แสดงความขอบคุณกับคุณแม่เท่าไร และไม่คอ่ ยซาบซึ ้งใจอะไรใน
ชีวิตเพราะคิดว่าตอนนี ้อยู่ ม.ปลายแล้ ว ถ้ ายังพูดขอบคุณหรื อยังกอดแม่จะเป็ นเรื่ องน่าอาย หลัง
เข้ ากลุ่มรู้ สึกว่าถ้ าหากเราอยากกอดหรื ออยากทาดีอะไรก็ไม่ต้องอาย และเมื่อนึกถึงเรื่ องหลายๆ
เรื่ องที่เป็ นเรื่ องดีๆ ก็จะรู้สึกขอบคุณแม่มากขึ ้น และแสดงออกกับแม่มากขึ ้นโดยไม่ร้ ูสึกว่าเขินอาย
แต่ร้ ูสกึ ว่าเป็ นเรื่ องที่ควรกระทา และในชีวิตประจาวันจะตอบแทนคนที่ชว่ ยเหลือเราให้ มากขึ ้น กล้ า
แสดงออกไม่เ ขิ น อี กเพราะเป็ น เรื่ องที่ ดี ไม่ควรอายและจะช่ว ยแม่แ ปลงานภาษาอัง กฤษ กับ
ภาษาจีน
กรณีของนิว
ก่อนเข้ ากลุ่มก็ร้ ู สึก งงๆ กับการได้ เจอพวกรุ่ นน้ อง ม.4 และ ม.5 เพราะไม่ร้ ู ว่าจะทาตัว
อย่างไร จะทาหน้ าอย่างไร จะพูดอย่างไรกับน้ องๆ เนื่องด้ วยเราไม่เคยรู้ จักกันมาก่อนไม่เคยได้
พูดคุยกันมาก่อน และไม่ร้ ูว่าพวกน้ องๆ จะรับความเป็ นตัวของนิวได้ หรื อเปล่า แต่หลังจากการเข้ า
กลุ่มได้ ร้ ูว่าการทาความรู้จกั กับคนใหม่ๆ ไม่ได้ เป็ นเรื่ องยากอะไร แค่มีความกล้ าแสดงออก และได้
รู้ จกั การแลกเปลี่ยนเรื่ องราวของกันและกันตลอดช่วงเวลาที่เข้ ากลุ่ม ทาให้ ร้ ู ว่าชีวิตและความคิด
ของคนเราไม่เหมือนกัน หลังจากนี ้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่กล้ าแสดงออกพูดคุยกั บคนอื่ นให้
มากขึ ้น และการสานึกรู้คณ
ุ เป็ นเรื่ องใกล้ ตวั ที่สามารถทาได้ เพียงลงมือทาในสิ่งที่ดีที่ควรทา
ขณะที่สมาชิกกลุ่มแต่ละคนพูดเสร็ จแล้ ว สมาชิกภายในกลุ่มก็ปรบมือให้ กาลังใจซึ่งกัน
และกันในกลุ่มมีรอยยิ ้มและให้ ความร่ วมมือกัน เป็ นกันเอง ดังนันจึ
้ งดาเนินกิจกรรมเป็ นไปด้ วย
ความราบรื่ น จากนันให้
้ สมาชิกแต่ละคนเขียนความตังใจของตนเองที
้
่จะกระทาต่อไปหลังจากเสร็ จ
สิน้ กิ จ กรรมกลุ่ม ครั ง้ สุดท้ ายชื่ อกิ จ กรรม “สัญญาใจ” ผู้นากลุ่ม แจกกระดาษสี แดงรู ปหัวใจให้
สมาชิกทุกคน
3. ขัน้ สรุป ผลที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 9 มีดงั นี ้
3.1 ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกทุกคนแสดงความรู้สึกที่ได้ เข้ าร่วมกลุ่มพัฒนาตน
โดยใช้ เทคนิคการพูดรอบวง (Making the rounds) สมาชิกเพศเดียวกันจะสวมกอดกัน บางคน(นิว
กับน ้า) สวมกอดกันและร้ องไห้ ต่างเพศกันจะจับมือและตบไหล่กนั เบาๆ และพูดให้ กาลังใจซึ่งกัน
และกัน
3.2 สมาชิกกลุ่มได้ รับรู้ ถึงความรู้ สึกของการมีมิตรสัมพันธ์ ที่ดีสามารถนาไปสู่การ
สานึกรู้คณ
ุ ได้ ด้วยตนเอง
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4. การประเมินผลการเข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตน
สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรื อร้ นและให้ ความร่วมมือในการให้ คาปรึกษากลุ่ม สังเกตจาก
ความตังใจ
้ ความใส่ใจ และ การแสดงออกทางสีหน้ า ท่าทาง และคาพูด สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุ ป
สาระสาคัญของเรื่ องราวได้ ครอบคลุม และ ขอบคุณซึ่งกันและกันที่ทาให้ การเข้ าร่วมกลุ่มพัฒนา
ตนสาเร็จลุลว่ งไปตลอดทัง้ 9 ครัง้

ประวัติผเู้ ขีย น

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

ที่อยู่ปัจจุบัน

จุฑาทิพย์ เทพดนตรี
19 กุมภาพันธ์ 2534
ชุมพร
พ.ศ.2549
มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ )
โรงเรี ยนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
พ.ศ.2552
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ.2557 ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการ
ให้ คาปรึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
37/1 หมู่ 6 ตาบลหาดพันไกร อาเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000

