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The purposes of this research were as follows: (1) to study the autonomy of
early adolescence; (2) to compare the autonomy before and after the experiment; and (3)
compare the autonomy between the experimental group and control group. The subjects
of this study were divided into two groups. The first group were adolescents in the first
three years of secondary school from large and extra large schools in the 2018 academic
year from the Office of the Basic Education Commission of the Ministry of Education, Area
Office Nine. This group included four hundred ang eighty-one. The second group were in
grade one to three of secondary school at Wat Rai Khing Wittaya school, in the 2018
academic year and included eighteen students with a total autonomy score in the twentyfifth percentile and lower, and voluntarily participated in group counseling. They were
divided into an experimental group and a control group and included nine subjects for
each group. The research results were as follows: (1) the early adolescents had an
overview regarding autonomy and each dimension was at a medium range level; (2) the
overview of autonomy and each dimension of the experimental group after the experiment
were higher than before at a statistically significantly rate of .01; and (3) The overview of
autonomy and each dimension of the experimental group were higher than the control
group at a statistically significant rate of .01.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
อิสระแห่งตน (Autonomy) หรื อในอดีตใช้ คาว่าการเป็ นตัวของตัวเองนัน้ มีความหมาย
แตกต่างกันไปตามบริ บทของการศึกษา จึงทาให้ พบเห็นการให้ นิยามอิสระแห่งตนที่หลากหลายใน
งานวิจยั หลายเล่ม ถึงแม้ อิสระแห่งตนจะถูกนิยามแตกต่างกันออกไป แต่มีบางประเด็นที่เหมือนกัน
คื อ การแสดงพฤติ ก รรมต่า ง ๆ โดยไม่ต กอยู่ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของคนอื่ น หรื อ มี ค วามสามารถ
ในการต้ านทานอิทธิพลของคนอื่นได้ (Ryan & Deci, 2006, p. 1557; ประนิษฐา วรพุทธ, 2543,
น. 7; ศิริพร ยาวิราช, 2555, น. 4; เสรี ใหม่จนั ทร์ , 2553, น. 22) ในความเป็ นจริ งแล้ วมนุษย์ได้ รับ
อิทธิ พ ลจากสิ่ ง แวดล้ อมเสมอ เนื่ องจากมนุษย์ อยู่กันเป็ นสัง คม และมี ความต้ องการให้ สัง คม
ยอมรับ มนุษย์จึงพยายามทาตามความคาดหวังของสังคมรอบข้ าง ดังนันอิ
้ สระแห่งตนไม่ใช่อิสระ
ที่ ส มบูร ณ์ แ บบ กล่า วคื อ มนุษ ย์ ไ ม่ส ามารถท าในสิ่ ง ที่ ต นเองต้ อ งการได้ โ ดยไม่สนใจผู้อื่ นเลย
เนื่องจากมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็ นสังคม มีการช่วยเหลือพึง่ พากัน ดังนันอิ
้ สระแห่งตนมักจะมีกรอบอยู่
เสมอ ยกตัวอย่างเช่น ในวัยรุ่นที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ เขาสามารถมีอิสระแห่งตนได้ จะทาพฤติกรรม
อะไรก็ได้ ภายใต้ กรอบที่ ยัง ต้ องพึ่งพาพ่อแม่อยู่ คนที่ขาดอิสระแห่งตนจะทาทุกอย่างที่ พ่อแม่
ต้ องการ พึ่งพาพ่อแม่ทุกอย่าง ในขณะที่คนที่มีอิสระแห่งตนจะพยายามหาทางต่อรองกับพ่อแม่
พยายามพึง่ พาตนเองเท่าที่จะทาได้
สาหรับวัยรุ่นจาเป็ นต้ องมีเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม วัยรุ่นก็สามารถมีอิสระแห่งตน
ได้ ภ ายใต้ กรอบที่ ยัง ต้ องรั กษาสัม พันธภาพที่ ดีกับกลุ่ม เพื่ อน คนที่ ขาดอิสระแห่ง ตนจะมองว่า
การรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนจะต้ องคอยเอาใจหรื อตามใจเพื่อน ยอมทาทุกอย่างที่เพื่อนต้ องการ
ตลอดเวลา ในขณะที่คนที่มีอิสระแห่งตนจะมองว่าสิ่งเหล่านันไม่
้ จาเป็ น การสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี
กับ เพื่ อ นสามารถท าได้ ห ลายวิ ธี พวกเขาเรี ย นรู้ ที่ จ ะปฏิ เสธอย่า งเหมาะสม สามารถคิด หรื อ
ตัดสินใจทาสิ่งต่าง ๆ มากขึ ้น จะเห็นได้ ว่าคนที่มีอิสระแห่งตนจะสามารถหาวิธีที่จะทาให้ ตนเองได้
มีพื ้นที่ของตัวเองได้ เสมอไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด ไม่อบั จนหนทางอยู่กบั วิธีใดวิธีหนึ่ง และ
ไม่ ย อมตกอยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดล้ อมโดยที่ ไ ม่ ย อมท าอะไรเลย ซึ่ ง สาเหตุที่ ท าให้
วัยรุ่ นขาดอิสระแห่งตนนันมาจากความต้
้
องการการยอมรับจากผู้อื่น (พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา และ
วิ ไ ลลัก ษณ์ พงษ์ โ สภา, 2557, น. 88; ศิริ บูร ณ์ สายโกสุม , 2554, น. 104) ต้ อ งการพึ่ง พาผู้อื่ น
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(พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา, 2557, น. 90-91; วัชรี ทรัพย์มี, 2556, น. 125)
หรื อ ต้ อ งการหาที่ พึ่ ง ทางอารมณ์ (Ingersoll, 1989, pp. 228-229) ในระดับ ที่ ม ากเกิ น ปกติ
ความต้ องการเหล่านี ้เป็ นเรื่ องปกติของมนุษย์ แต่ถ้าหากอยู่ในระดับที่สงู เกินไปจะทาให้ ขาดอิสระ
แห่งตนได้
ในการศึกษาอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นมีงานวิจยั จานวนไม่มากนักที่ศึกษาตัวแปรนี ้โดยตรง
แต่สามารถพบตัวแปรนี ้ได้ ในรูปแบบของตัวแปรอื่นที่มีความเกี่ยวข้ องกัน ได้ แก่ การแยกตัวของแต่
ละบุคคล (Separation-Individuation) ความสัมพันธ์ แบบแยกจากกัน (Detachment) วุฒิภาวะ
ทางสังคมจิตใจ (Psychosocial Maturity) การกากับตนเอง (Self-Regulation) การควบคุมตนเอง
(Self-Control) การเชื่ อ ในความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ปณิ ธ านแห่ ง ตน (SelfDetermination) การตัดสินใจ (Decision Making) และความเป็ นอิสระ (Independent) (Noom,
Dekovic, & Meeus, 2001, pp. 557-595) ซึ่งจากการรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับอิสระแห่ง ตน
ในวัยรุ่ นของ นูม และคณะ (Noom et al., 2001, pp. 579-580) ที่ได้ ศึกษาเกี่ยวกับอิสระแห่งตน
ทังในบริ
้
บทที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว และกลุ่มเพื่อนของวัยรุ่ นที่ศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ในช่วงอายุระหว่าง 12-18 ปี ทาให้ สามารถสรุปได้ วา่ อิสระแห่งตนในวัยรุ่นได้ ถกู แบ่งออกเป็ น 3 มิติ
หลัก ๆ ได้ แก่ มิตอิ ิสระแห่งตนด้ านความคิด (Cognitive Dimension) มิตอิ ิสระแห่งตนด้ านอารมณ์
(Affective Dimension) และมิ ติอิสระแห่ง ตนด้ า นการกากับ (Regulatory Dimension) โดยมิ ติ
อิสระแห่งตนด้ านความความคิดจะมุ่งเน้ นการตัดสินใจเลื อกเป้าหมายของตนเอง การยอมรั บ
ตนเอง ความเป็ นปั จเจกบุคคล สาหรับมิตอิ ิสระแห่งตนด้ านอารมณ์จะมุง่ เน้ นความมัน่ ใจในตนเอง
การต้ านทานต่อแรงกดดันและความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น ในส่วนของมิติอิสระแห่งตนด้ านการกากับจะ
มุง่ เน้ นการตอบสนองและการกระทาที่เป็ นอิสระ กาปรับตัวที่ดี การควบคุมตนเอง
เนื่ องจากในการวิจัยครั ง้ นี ม้ ุ่ง เน้ นพัฒ นาโปรแกรมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่ม เพื่ อให้ วัย รุ่ น
ตอนต้ นมีอิสระแห่งตนจากกลุม่ เพื่อน ผู้วิจยั จึงเลือกแนวคิดอิสระแห่งตนของนูม และคณะ (Noom
et al., 2001, pp. 577-595) มาเป็ นพื น้ ฐานในการแบ่ง องค์ประกอบอิสระแห่ง ตนของวัย รุ่ น ให้
สอดคล้ องกับประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับเพื่อน โดยในแนวคิ ดได้ มีการสรุ ปอิสระแห่งตนจากแนวคิดที่
หลากหลาย และแบ่งอิสระแห่งตนออกเป็ น 3 มิติ ได้ แก่ มิติอิสระแห่งตนด้ านเจตคติ (Attitudinal
Autonomy) มิ ติอิ ส ระแห่ง ตนด้ า นอารมณ์ (Emotional Autonomy) และมิ ติอิ ส ระแห่ง ตนด้ า น
การกระท า (Functional Autonomy) โดยในอิ ส ระแห่ ง ตนด้ า นเจตคติ เป็ นมิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
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การสร้ างทางเลือกได้ หลากหลาย การตัดสินใจ และการระบุเป้าหมายของตนเอง ในส่วนอิสระ
แห่งตนด้ านอารมณ์ จะเกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงทางอารมณ์จากการถูกคาดหวังและกดดัน และ
มี ความมั่นใจในตัวเลื อกและเป้าหมาย ส าหรั บอิสระแห่ง ตนด้ านการกระทา จะมุ่ง เน้ นศึกษา
การควบคุมตนเอง การใช้ วิธีที่หลากหลายในการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งผู้วิจยั ได้ นาองค์ประกอบของ
อิสระแห่งตนเหล่านี ้ไปปรับให้ สอดคล้ องกับพัฒนาการและบริ บทของวัยรุ่นไทยกับกลุ่มเพื่อนมาก
ขึ น้ โดยการน ามาวิ เ คราะห์ ร่ ว มกับ สาเหตุก ารขาดอิ ส ระแห่ ง ตนของวัย รุ่ น เพื่ อ น ามาพัฒ นา
องค์ประกอบอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
วัยรุ่นตอนต้ นเป็ นวัยที่มีพฒ
ั นาการที่สาคัญหลายด้ าน หนึง่ ในนันคื
้ อพัฒนาการด้ านสังคม
ซึ่งในวัยนี ้จะเปลี่ยนจากการให้ ความสาคัญกับผู้ปกครองมาเป็ นให้ ความสาคัญกับเพื่อนมากขึ ้น
เนื่ อ งจากเพื่ อ นสามารถตอบสนองความต้ อ งการของวัยรุ่ น ได้ ห ลายด้ า น การที่ วัย รุ่ น ประสบ
ความสาเร็ จ ในการสร้ างความสัมพันธ์ กับกลุ่ม เพื่ อนจะช่วยให้ วัยรุ่ นสามารถค้ นหาเอกลัก ษณ์
ของตนเอง และพัฒนาทักษะทางสังคม (Dacey & Kenny, 1994, pp. 252-253) ในทางกลับกัน
ถ้ าหากวัยรุ่นล้ มเหลวในการสร้ างความสัมพันธ์กับเพื่อนจะมีแนวโน้ มป่ วยทางกายและทางจิตใน
มากกว่าคนทัว่ ไป (Allen & Loeb, 2015, p. 102) จะเห็นได้ ว่าเพื่อนมีความสาคัญต่อพัฒนาการ
ของวัยรุ่นเป็ นอย่างมาก จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกที่วยั รุ่ นจะใช้ เวลาส่วนใหญ่อยู่กบั กับเพื่อน แต่ถ้าหาก
วัยรุ่นให้ ความสาคัญกับเพื่อนมากเกินไป หรื อมีความสัมพันธ์แบบยึดติดกับเพื่อน ยอมทาทุกอย่าง
ตามที่เพื่อนต้ องการจะทาให้ วยั รุ่ นขาดอิสระแห่งตน ส่งผลให้ บุคคลนัน้ ขาดเอกลักษณ์ในตนเอง
(Hurlock, 1967, p. 138) และขาดความมั่นใจในตนเอง (พงษ์ พันธ์ พงษ์ โสภา และวิไลลักษณ์
พงษ์ โสภา, 2557, น. 88) นอกจากนี ้การขาดอิสระแห่งตนในวัยรุ่ นตอนต้ นยังเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทา
ให้ วยั รุ่นกระทาผิดในเรื่ องต่าง ๆ เช่น การทะเลาะวิวาท การใช้ สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ ก่อน
วัยอันควร เป็ นต้ น (Ingersoll, 1989, pp. 305-306)
การสร้ างอิสระแห่งตนในวัยรุ่นตอนต้ นในขณะที่พวกเขามีความต้ องการและความจาเป็ น
ที่ต้องสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อนเป็ นเรื่ องที่ท้าทาย เนื่องการสร้ างอิสระแห่งตนไม่ใช่การแยกตัว
หรื อการตัดขาดความสัมพันธ์ จึงทาให้ วยั รุ่นมีอิสระแห่งตนในขณะที่ยงั สามารถรักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีกบั เพื่อนได้ อยู่ ส่วนเรื่ องที่ท้าทายที่สุดในการเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนให้ กับวัยรุ่ นคือในบริ บทที่
กลุ่มเพื่อนมีการแสดงออกถึงการกดดันที่เด่นชัด มีบรรทัดฐานของกลุ่ม มีรูปแบบในการแสดง
พฤติกรรมที่ชดั เจน ทาให้ วยั รุ่นไม่กล้ าที่จะทาพฤติกรรมอื่นที่แตกต่างเนื่องจากกลัวว่าจะไม่ได้ รับ
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การยอมรั บจากกลุ่ม อี กทัง้ บางกลุ่ม อาจมีการทาร้ ายทางร่ างกายหรื อวาจาถ้ าหากไม่ทาตาม
บรรทัดฐานของกลุ่ม ในประเด็นนี ้จะส่งผลให้ วยั รุ่นตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนในระดับที่
สูง ในกรณีนี ้ถ้ าหากปล่อยให้ วยั รุ่นตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนต่อไปอาจทาให้ วยั รุ่นแสดง
พฤติกรรมตามกลุม่ จนขาดอิสระ ถ้ ากลุม่ เพื่อนเป็ นกลุม่ ที่มีแนวโน้ ในการกระทาผิด จะทาให้ วยั รุ่นมี
แนวโน้ มกระทาผิดด้ วย แต่ถ้าหากกลุ่มเพื่อนเป็ นกลุ่มที่รักเรี ยน จะอาจทาให้ วยั รุ่นขาดการพัฒนา
ตัว เองในทิ ศ ทางที่ ต นเองถนัด เพราะในความเป็ นจริ ง มนุ ษ ย์ มี ค วามถนัด และความสนใจ
แตกต่างกัน การทาตามความสนใจของเพื่อนอาจทาให้ ขาดเอกลักษณ์ในตนเอง จะให้ ได้ วา่ ทิศทาง
ในการพัฒนาตนเองของวัยรุ่นขึ ้นอยูก่ บั เพื่อนเป็ นคนกาหนดซึง่ ในความเป็ นจริงแล้ วชีวิตของตนเอง
ก็ควรจะเป็ นตนเองที่กาหนดว่าชีวิตควรจะเติบโตเป็ นแบบใด การมีอิสระแห่งตนจะช่วยให้ วยั รุ่ น
สามารถกาหนดชี วิตของตนเองในขณะที่ยัง สามารถรักษาสัมพันธภาพที่ กับเพื่ อนเพื่ อคงไว้ ซึ่ง
การพัฒนาทักษะทางสังคมต่อไป
ในการพัฒนามนุษย์มีมากมายหลายวิธี ได้ แก่ การสอน การฝึ กอบรม การให้ คาปรึ กษา
สาหรับการเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนในวัยรุ่ น ผู้วิจัยได้ นากระบวนการให้ คาปรึ กษากลุ่มมาใช้ ใน
การเสริ มสร้ างตัวแปรดังกล่าว ทังนี
้ ้เพราะการให้ คาปรึกษากลุ่มมุ่งเน้ นการใช้ สมั พันธภาพระหว่าง
บุคคลในการป้องกัน พัฒนา ฟื น้ ฟู หรื อแก้ ปัญหาความเครี ยดในระดับภาวะจิตรู้ สึกนึกทังในด้
้ าน
ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อให้ สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความกังวล ปั ญหา
ชีวิต มีการสนับสนุนซึ่ง กันและกัน (M. S. Corey, Corey, & Corey, 2014, pp. 9-10) ซึ่งช่วยให้
วัยรุ่ นที่ ขาดอิส ระแห่ง ตนได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ มุม มองชี วิต และแนวทางการ
แก้ ปัญหา ใหม่ ๆ ส่งผลให้ วยั รุ่นมองเห็นตัวเลือกในการดาเนินชีวิตมากขึ ้น นอกจากนี ้ผู้วิจยั ในนา
แนวคิด หลักการ และเทคนิคของทฤษฎี อัตถิ ภ าวนิ ยม ทฤษฎี พิจ ารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม และทฤษฎีเผชิญความจริ งมาใช้ ในการส่งเสริ มให้ วยั รุ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองทัง้
ในด้ านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ไปสู่บุคคลที่มีอิสระ แห่งตนเพิ่มมากขึน้ โดยในแต่ละ
ทฤษฎีจะมีบทบาทในการส่งเสริมอิสระแห่งตนของวัยรุ่นแตกต่างกันไป
สาหรับทฤษฎี อตั ถิภาวนิยม (Existential Theory) ผู้วิจยั ได้ นาหลักการที่ว่าด้ วยเรื่ องการ
แสวงหาความหมายในชีวิต การมีอิสระในการดาเนินชีวิต มาใช้ ในการกระตุ้นให้ วัยรุ่ นเกิดการ
ตระหนักถึง อิส ระที่ พ วกเขามี นอกจากนี ้ วัช รี ทรั พ ย์ มี (2556, น. 46-48) ได้ อธิ บายถึง แนวคิด
เบื ้องต้ นว่า นักทฤษฏีกลุม่ อัตถิภาวนิยมเชื่อว่ามนุษย์มีเสรี ภาพในการเลือกดาเนินชีวิต สิ่งแวดล้ อม
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ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ แต่เป็ นมนุษย์เองที่กาหนดพฤติกรรมของตนเอง และ
มุง่ เน้ นให้ มนุษย์รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง ซึง่ สอดคล้ องกับการเสริมสร้ างอิสระแห่งตน
ในวัยรุ่นที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ วยั รุ่นไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และสามารถตัดสินใจ
สิ่งต่าง ๆ ได้ ด้วยตนเอง ในส่วนของทฤษฎี พิจ ารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational
Emotive Behavior Theory) ที่ม่งุ เน้ นการเปลี่ยนแปลงความคิ ดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล โดย
ชาร์ ฟ (Sharf, 2012, p. 8) อธิบายว่า นักทฤษฎีกลุม่ นี ้จะมองว่าความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมมี
ความสัม พัน ธ์ กั น ซึ่ ง ความคิ ด ความเชื่ อ ที่ ไ ร้ เหตุผ ลนี ้ จะน าไปสู่ อ ารมณ์ แ ละพฤติ ก รรมที่
ไม่เหมาะสม ซึ่งจากที่ ศิริบูรณ์ สายโกสุม (2554, น. 104) อธิบายถึงสาเหตุการขาดอิสระแห่งตน
ของวัยรุ่นไว้ ว่าถ้ าหากวัยรุ่นมีความต้ องการเป็ นที่ยอมรับมากเกินไป หรื อมีความคิดว่าทุกคนต้ อง
รักเราหรื อยอมรับเรา จะทาให้ เราใส่ใจในความคิดและรู้ สึกของคนอื่นมากเกินไป คิดว่าชีวิตของ
ตนเองขึ ้นอยู่กับคนอื่น รวมถึง พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา (2557, น. 90-91)
และวัชรี ทรัพย์มี (2556, น. 125) ที่ได้ อธิบายว่า คนที่เอาแต่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นจะทา
ให้ กลายเป็ นคนทาอะไรไม่เ ป็ น ขาดความมั่นใจ รู้ สึกต่าต้ อยขาดความเป็ นตัวของตัวเอง และ
ขาดอิสระภาพ จะเห็นได้ วา่ การนาทฤษฎี พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมมาใช้ ในการขจัด
ความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลเหล่านี ้ ก็จะช่วยให้ วยั รุ่นมีความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมที่
เหมาะสมได้ นอกจากทัง้ สองทฤษฎี ที่ผ้ ูวิจัยใช้ ในการเสริ มสร้ างอิสระแห่ง ตนของวัยรุ่ นในด้ าน
ความคิดและด้ านอารมณ์แล้ ว ผู้วิจยั ได้ ใช้ กระบวนการ WDEP จากทฤษฎีเผชิญความจริง (Reality
Theory) มาใช้ ในการเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนด้ านพฤติกรรมให้ กบั วัยรุ่ น เพื่อให้ สามารถนาสิ่งที่ได้
เรี ยนรู้จากกลุม่ ไปฝึ กใช้ ในสถานการณ์จริง ซึง่ นอกจากเทคนิคแล้ ว หลักการของทฤษฎีเผชิญความ
จริ งที่ว่า มนุษย์สามารถเลือกและควบคุมพฤติกรรม ความคิด และความรู้ สึกของตนเองได้ นัน้
จะช่วยกระตุ้นให้ วยั รุ่นเกิดความรับผิดชอบและมีความมุง่ มัน่ ในการแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมาย
ที่ตงไว้
ั ้ มากขึ ้น
เนื่ อ งจากวัย รุ่ น เป็ นวัย ที่ มี ค วามส าคัญ ต่อ การเปลี่ ย นแปลงในชี วิ ต มนุษ ย์ ทัง้ ในด้ า น
พัฒนาการ การเรี ยน การค้ นหาและการสร้ างเอกลักษณ์ในตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี ้มีความสาคัญต่อ
การพัฒนาเป็ นผู้ใหญ่ในอนาคต แต่ในสภาพสังคมที่เต็มไปด้ วยอบายมุขและสิ่งล่อลวงต่าง ๆ จึง
ท าให้ วั ย รุ่ น เสี่ ย งต่ อ การล้ มเหลวที่ จ ะพั ฒ นาไปในทางที่ ถู ก ต้ องตามความต้ องการ และ
ความสามารถที่วยั รุ่นมี โดยเฉพาะวัยรุ่นตอนต้ นที่กลุม่ เพื่อนมีอิทธิพลอย่างมากต่อการดาเนินชิวิต
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ทาให้ วยั รุ่ นอ่อนไหวต่อการชักจูงไปทางที่ผิดได้ มากกว่าวัยอื่น ๆ จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้
เห็นถึงความสาคัญของการส่งเสริ มให้ วยั รุ่นตอนต้ นผ่านพ้ นช่วงวัยที่อ่อนไหวต่ออิทธิพลของกลุ่ม
เพื่อน และผู้วิจยั ใช้ การให้ คาปรึกษากลุ่มในการส่งเสริ มอิสระแห่งตนจากกลุ่มเพื่อน เพื่อให้ วยั รุ่ น
ตอนต้ น ผ่า นพ้ น ช่ว งวัย หัว เลี ย้ วหัว ต่อ และพัฒ นาตนเองให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการและ
ความสามารถที่ตนมีตอ่ ไปในอนาคต
คาถามการวิจัย
1. วัยรุ่นตอนต้ นมีอิสระแห่งตนอยูใ่ นระดับใด
2. การให้ คาปรึกษากลุม่ ช่วยให้ วยั รุ่นตอนต้ นมีอิสระแห่งตนเพิ่มขึ ้นได้ หรื อไม่ อย่างไร
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
2. เพื่อเปรี ยบเทียบอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ นก่อนและหลังการให้ คาปรึกษากลุม่
3. เพื่อเปรี ยบเทียบอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ นระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ความสาคัญของการวิจัย
1. ทาให้ ทราบถึงผลการให้ คาปรึกษากลุม่ ในการเสริมสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
2. ในการวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการเสริ ม สร้ างอิ ส ระแห่ง ตนให้ กับ วัย รุ่ น ตอนต้ น โดยการให้
คาปรึกษากลุ่ม ซึ่งผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับวัยรุ่นตอนต้ นหรื อผู้ที่มีความสนใจด้ านการให้ คาปรึกษา
กลุ่ม สามารถน าองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จัย ไปใช้ ใ นการสร้ างองค์ ค วามรู้ ใหม่ หรื อ พัฒ นา
โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อนาไปใช้ ในหลากหลายกลุม่ เป้าหมายมากขึ ้น
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย เป็ นวัยรุ่ นที่ กาลัง ศึกษาอยู่ในระดับชัน้ มัธ ยมศึก ษา
ปี ที่ 1-3 ปี การศึ ก ษา 2561 ในโรงเรี ย นขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่ พิ เ ศษ สั ง กั ด ส านัก งาน
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คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ เขต 9 จ านวน 27,751 คน (ส านัก
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2561, ออนไลน์)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
การคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี แ้ บ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น ได้ แก่
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาอิ ส ระแห่ ง ตนของวั ย รุ่ น ตอนต้ น และกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใน
การเสริมสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ นโดยการให้ คาปรึกษากลุม่ มีรายละเอียดการคัดเลือก
กลุม่ ตัวอย่างดังต่อไปนี ้
1) กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น เป็ นวัยรุ่นที่
กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ปี การศึกษา 2561 ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และขนาด
ใหญ่ พิเ ศษ สัง กัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ เขต 9
จานวน 481 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ตารางสาเร็จรูปของเครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie
& Morgan, n.d. อ้ างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2554, น. 43) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ยอมให้
เกิดความคลาดเคลื่ อน ±5% ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ ม าโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multistage
Random Sampling)
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ น โดยการให้
คาปรึกษากลุม่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ น ได้ มา
โดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากวัย รุ่ น ที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ปี การศึกษา 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตนตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา
จานวน 18 คน จากนนันถามความสมั
้
ครใจในการเข้ าร่ วมการทดลอง แล้ วดาเนินการสุ่มเข้ ากลุ่ม
ทดลองจ านวน 9 คน และกลุ่ ม ควบคุม จ านวน 9 คน โดยใช้ เกณฑ์ ใ นการก าหนดจ านวน
สมาชิกสาหรับการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดของทรอทเซอร์ (Trotzer, 1999, p. 360 อ้ างถึงใน
จันทร์ เพ็ญ แสงอรุณ, 2557, น. 69) ที่กาหนดจานวนสมาชิกที่เหมาะสม สาหรับการให้ คาปรึ กษา
ในวัยรุ่นไว้ ว่าควรจะมีสมาชิกประมาณ 6-10 คน เพื่อให้ สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กันได้ อย่างเต็มที่
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ตัวแปรที่ใช้ ในศึกษา
1. ตัวแปรจัดกระทา ได้ แก่ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ อิสระแห่งตน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. อิส ระแห่ง ตนของวัยรุ่ น หมายถึง ความสามารถในการรั บรู้ ว่าตนเองมี ทางเลื อกใน
การคิดการตัดสินใจ การแสดงอารมณ์หรื อพฤติกรรมได้ มากกว่าหนึ่งวิธี มีความมัน่ ใจและยอมรับ
ผลของการตัดสินใจในสิ่งที่ตนเองเลือก สามารถจัดการกับอารมณ์เมื่อต้ องพบกับแรงกดดัน และ
ความคาดหวัง ของเพื่ อน พยายามพึ่ง พาความคิดความสามารถของตนเอง และพยายามลด
การพึ่งพาเพื่อนให้ ได้ มากที่สดุ สามารถแสดงจุดยืนหรื อความต้ องการของตนเองได้ ตามขอบเขตที่
ตนเองมี โดยอิสระแห่งตนของวัยรุ่นแบ่งออกเป็ น 3 ด้ านดังนี ้
1.1 อิ ส ระแห่ง ตนของวัย รุ่ น ด้ า นความคิด หมายถึ ง ความสามารถในการคิด
ตัดสินใจได้ ด้วยตนเอง สามารถกาหนดทางเลือกในการใช้ ชีวิต การแก้ ปัญหาได้ และยอมรับผล
ของการตัดสินใจของตนเอง
1.2 อิสระแห่งตนของวัยรุ่นด้ านอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับ
อารมณ์ของตนเองได้ เมื่อต้ องพบกับแรงกดดันและความคาดหวังของเพื่อน มีความรู้สึกมัน่ ใจใน
การตัดสินใจ และการกระทา ไม่ร้ ูสกึ กังวล กลัวที่จะต้ องใช้ ชีวิตหรื อเผชิญปั ญหาเพียงลาพัง
1.3 อิสระแห่งตนของวัยรุ่นด้ านการกระทา หมายถึง ความสามารถในการปฏิเสธ
คาขอร้ องหรื อการชักชวนของเพื่ อนเมื่ อตนเองไม่ต้ องการ หรื อไม่พ ร้ อมที่ จ ะทา และสามารถ
ควบคุมการกระทาของตนเอง มีความพยายามพึง่ พาตนเองในการใช้ ชีวิตหรื อการแก้ ไขปั ญหาก่อน
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
2. การให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่งตน หมายถึง กระบวนการให้ คาปรึ กษาที่
มุ่งเน้ นการใช้ สมั พันธภาพระหว่างบุคคลในการส่งเสริ มให้ สมาชิกกลุ่มมีโอกาสได้ สารวจตนเอง
เปิ ดเผยตนเองทังเรื
้ ่ องราวปั ญหาและความรู้สึก แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการแก้ ไขปั ญหา
ร่วมกัน โดยผู้นากลุม่ มีหน้ าที่สร้ างบรรยากาศในกลุม่ ให้ เกิดความอบอุน่ ไว้ วางใจกัน ยอมรับซึ่งกัน
และกัน และช่วยให้ ส มาชิกแต่ล ะคนมี ส่วนร่ วมในการรั บผิดชอบในการช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม
คนอื่น ๆ ด้ วยความจริ งใจ ซึ่งใช้ แนวคิดทฤษฎี กระบวนการ และเทคนิคของทฤษฎีอตั ถิภาวนิยม
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ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และทฤษฎีเผชิญ ความจริ ง ในการพัฒนาอิสระ
แห่งตนทังด้
้ านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม โดยมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
2.1 ขัน้ เริ่ มต้ น ในขัน้ เริ่ มต้ นกลุ่มสมาชิกจะมีความสงสัยในบทบาทของตนเอง
จุดประสงค์และกฎระเบียบของกลุม่ และไม่ไว้ ใจสมาชิกคนอื่น ๆ ดังนันในขั
้ นเริ
้ ่มต้ นกลุม่ ผู้นากลุม่
จะต้ องชี ้แจงบทบาทของสมาชิกแต่ละคนและจุดประสงค์ของกลุม่ ให้ ชดั เจน และร่วมกันกับสมาชิก
ในการกาหนดกฎระเบียบของกลุม่ จากนันสร้
้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั สมาชิกกลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มเกิด
ความไว้ ใจผู้นากลุม่ และเพื่อนสมาชิกคนอื่น ๆ เพื่อ ให้ สมาชิกรู้สกึ ปลอดภัยในการเปิ ดเผยเรื่ องราว
และความรู้สกึ ของตนเอง สาหรับการสร้ างความไว้ วางใจในกลุม่ ผู้วิจยั ได้ ใช้ เทคนิคดังต่อไปนี ้
2.2 ขันด
้ าเนินการ ในขันด
้ าเนินการจะมีการนาหลักการและเทคนิคจากทฤษฎี
อัตถิภาวนิยม ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และทฤษฎีเผชิญความจริ ง มาใช้ ใน
การส ารวจปั ญ หา และแก้ ไขปั ญ หาของสมาชิ ก โดยในน าทฤษฎี ดัง กล่า วมาประยุก ต์ ใ ช้ ใ ห้
เหมาะสมกับมิตขิ องอิสระแห่งตนดังต่อไปนี ้
2.2.1 อิสระแห่งตนด้ านความคิด ในอิสระแห่งตนด้ านความคิดจะมุ่งเน้ น
พัฒนาการตัดสินใจ การกาหนดทางเลือกของตนเอง และการยอมรับผลของการตัดสินใจ โดยใช้
หลักการและเทคนิคของทฤษฎีดงั ต่อไปนี ้
2.2.1.1 ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาตามทฤษฎี อั ต ถิ ภ าวนิ ย ม
(Existential Theory) ส าหรั บทฤษฎี นีไ้ ม่มี เทคนิคที่ ชัดเจน ผู้วิจัยจึง มุ่ง เน้ นการนาแนวคิด และ
หลักการที่ เ กี่ ยวข้ องกับ การตระหนักถึง เสรี ภ าพในการเลื อ กดาเนินชี วิ ตของตนเอง มาใช้ เป็ น
ประเด็นในการให้ คาปรึ กษาในช่วงแรก เพื่อให้ สมาชิกได้ สารวจปั ญหาของตนเองที่เกี่ยวข้ องกับ
การขาดอิสระแห่งตน และช่วยให้ สมาชิกตระหนักถึงการมีอิสระในการเลือกดาเนินชีวิตเป็ นของ
ตนเอง ไม่ตกอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของเพื่อน และส่งเสริมให้ สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
ของตนเอง
2.2.1.2 ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาตามทฤษฎี พิ จ ารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Theory) เพื่อให้ สมาชิกขจัดความเชื่อที่ไม่
สมเหตุสมเหตุที่ส่งผลให้ สมาชิกขาดอิสระแห่งตนในการตัดสินใจ กาหนดทางเลือกในการใช้ ชีวิต
หรื อแก้ ปัญหา และฝึ กให้ สมาชิกมีการใช้ ความคิดที่สมเหตุสมผลในการแก้ ปัญหาต่าง ๆ ดียิ่งขึ ้น
โดยผู้วิจยั เลือกใช้ เทคนิคดังต่อไปนี ้
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1) เทคนิคการสอน ABCDE ตามแนวคิดของเอลลิส (Ellis’s AB-C-D-E Paradigm) เป็ นเทคนิ ค ที่ ช่ ว ยให้ ส มาชิ ก สามารถมองเห็ น เหตุแ ละผลของการเกิ ด
พฤติกรรมและความรู้ สึกของตนเอง ทาให้ สมาชิกตระหนักได้ ว่าการขาดอิสระแห่งตนของตนเอง
เกิดจากความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล และนาไปสู่การแก้ ไขปั ญหาทางความคิดได้ อย่าง
เหมาะสม
2) เทคนิคการโต้ แ ย้ ง ความเชื่ อที่ ไ ม่สมเหตุสมผล (Disputing
irrational beliefs: DIBS) เป็ นเทคนิคที่ใช้ ในการท้ าทายความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของสมาชิ ก
การใช้ เทคนิคนี ้จะช่วยให้ สมาชิกเกิดการยังคิ
้ ดในความเชื่อของตนเองที่มีต่อสถานการณ์ ต่าง ๆ
โดยสมาชิกจะเป็ นผู้พิสจู น์ความเชื่อของตนเองว่ามีความสมเหตุสมผลหรื อไม่
2.2.2 อิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ ในอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์จะมุ่งเน้ น
พัฒนาการจัดการกับอารมณ์ที่มีต่อแรงกดดันและความคาดหวังของเพื่อน และช่วยให้ สมาชิกมี
ความมัน่ ใจในการตัดสินใจ และลดความกังวลในการเผชิญปั ญหาเพียงลาพัง ซึ่งผู้วิจยั ใช้ เทคนิค
ของทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกกรรมในการช่วยในการพัฒนาอิสระแห่งตนด้ าน
อารมณ์ คือ
1) การใช้ จิ น ตนาการ (Imagery) เป็ นเทคนิ ค ที่ ใ ห้ สมาชิ ก
จินตนาการภาพและการตอบสนองของตนเองที่เหมาะสมต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ ้นกับสมาชิก
ซึ่งการจินตนาการภาพเหล่านี ้จะช่วยให้ สมาชิกเรี ยนรู้ที่จะตอบสนองทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
และลดความกังวลที่จะเกิดขึ ้นกับการต้ องเผชิญหน้ ากับปั ญหาและสถานการณ์ ตา่ ง ๆ ในชีวิตจริ ง
2) การวาดภาพใบหน้ าในปั จจุบนั (Here and Now Face) เป็ น
เทคนิคที่ให้ สมาชิกวาดภาพใบหน้ าของตนเองที่แสดงสีหน้ าสื่อถึงอารมณ์ในปั จจุบนั ที่มีตอ่ ปั ญหา
ซึ่ง จะช่วยให้ ส มาชิ กให้ เ ข้ าใจความรู้ สึกของตนเองมากขึน้ และให้ ความส าคัญกับเรื่ องราวใน
ปั จจุบนั มากกว่าการย้ อนกลับไปแก้ ไขอดีต
3) การระดมพูดจุดแข็ง (Strength Bombardment) เป็ นเทคนิค
ที่ให้ สมาชิกหนึ่งคนนั่งกลางกลุ่ม จากนัน้ ให้ สมาชิกคนอื่นช่วยกันพูดข้ อดีหรื อจุดแข็งของเพื่อน
เทคนิคนี ้จะช่วยเสริมสร้ างกาลังใจกับสมาชิก เห็นคุณค่าในตนเอง และมองตนเองในด้ านดีมากขึ ้น
ซึง่ เป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั สมาชิก
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2.2.3 อิสระแห่งตนด้ านการกระทา ในอิสระแห่งตนด้ านการกระทาจะ
มุ่ง เน้ นพัฒ นาความสามารถในการปฏิ เ สธของวัยรุ่ น การควบคุม การกระทาของตนเอง และ
การพึ่งพาตนเอง โดยในอิสระแห่งตนด้ านนี ้ผู้วิจยั ใช้ กระบวนการ WDEP ของทฤษฎีเผชิญความ
จริ งในการส่งเสริ มให้ สมาชิกวางแผนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองตามเป้าหมายที่สมาชิกแต่
ละคนตังไว้
้ และนาแผนที่ได้ ไปฝึ กฝนเพื่อนาไปใช้ ในสถานการณ์จริง โดยขันตอนการใช้
้
เทคนิคนี ้จะ
ดาเนินการตามลาดับดังต่อไปนี ้
1) W (Wants) เป็ นการสารวจความต้ องการของตนเองในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2) D (Direction and doing) เป็ นขัน้ ตอนที่ ก ระตุ้น ให้ ส มาชิ ก
สารวจตนเองว่าการกระทาในปั จจุบนั ของตนเองนาไปสู่เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ หรื อไม่ และสมาชิกทา
อะไรบ้ างเพื่อให้ บรรลุความต้ องการของตนเอง
3) E (Evaluation) เป็ นขั น้ ตอนที่ ป ระเมิ น ถึ ง ความสามารถ
แรงจูงใจ และตัวเลือกที่สมาชิกมี รวมถึงประเมินผลของการกระทาที่มีตอ่ เป้าหมายของสมาชิก
4) P (Planning) เป็ นขัน้ ตอนวางแผนเพื่ อ น าไปสู่ ก ารบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ ตงไว้
ั ้ โดยการกาหนดกิจกรรมที่จะทา และทาข้ อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.3 ขันยุ
้ ติกลุ่ม ในขันนี
้ ้จะมีการส่งเสริ มให้ สมาชิกนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันซึ่งผู้นากลุ่มจะให้ สมาชิกแต่ละคนสรุ ปสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้ และประสบการณ์ที่
ได้ รับจากกลุ่ม รวมไปถึงเป้าหมายที่จะนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากกลุ่มไปใช้ ในชีวิตจริ ง อาจมีการให้
ข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ สมาชิกนาไปพัฒนาตนเองต่อไปหลังออกจากกลุม่
3. วัยรุ่ นตอนต้ น หมายถึง นักเรี ยนกาลัง ศึกษาอยู่ในระดับชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1-3 ปี
การศึกษา 2561 ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่ พิเศษ สัง กัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขต 9
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ นผู้วิจยั ได้ ใช้ แนวคิดของของนูม และคณะ
(Noom et al., 2001, pp. 577-595) มาเป็ นพืน้ ฐานในการแบ่งมิติอิสระแห่งตนออกเป็ น 3 ด้ าน
ได้ แก่ อิสระแห่งตนด้ านความคิด ด้ านอารมณ์ และด้ านการกระทา และกาหนดให้ อิสระแห่งตน
ของวัยรุ่ นตอนต้ นเป็ นตัวแปรตาม (Dependent Variable) ในส่วนของโปแกรมการให้ คาปรึ กษา
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กลุ่ม ผู้วิจยั ได้ ใช้ แนวคิดทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการของทฤษฎีอตั ถิภาวนิยม ทฤษฎีพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และทฤษฎีเผชิญความจริ งในการสร้ างโปรแกรมให้ คาปรึกษากลุม่
เพื่ อ พัฒ นาอิ ส ระแห่ง ตนของวัย รุ่ น ตอนต้ น และก าหนดให้ เ ป็ นตัว แปรจัด กระท า ( Treatment
Variable) ดังที่แสดงในภาพประกอบ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการเสริมสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ น
สมมติฐานการวิจัย
1. วัยรุ่นตอนต้ นกลุ่มทดลองที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่ม มีอิสระแห่งตนหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง
2. วัยรุ่นตอนต้ นกลุ่มทดลองที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่ม มีอิสระแห่งตนหลังการทดลอง
สูงกว่าวัยรุ่นตอนต้ นกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง การให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่ น ผู้วิจยั ได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยนาเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับอิสระแห่งตน
1.1 ความหมายของอิสระแห่งตน
1.2 มิติอิสระแห่งตนของวัยรุ่น
1.3 สาเหตุของการขาดอิสระแห่งตนของวัยรุ่น
1.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับอิสระแห่งตน
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับวัยรุ่นตอนต้ น
2.1 ความหมายของวัยรุ่น
2.2 พัฒนาการของวัยรุ่น
2.3 ประเภทของกลุม่ ในเด็กวัยรุ่น
2.4 ความสาคัญของกลุม่ เพื่อน
2.5 อิทธิพลของกลุม่ เพื่อนที่สง่ ผลต่อวัยรุ่น
2.6 ความอ่อนไหวต่อแรงกดดันของเพื่อน
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับวัยรุ่นตอนต้ น
3. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษากลุม่
3.1 ความหมายของการให้ คาปรึกษากลุม่
3.2 เป้าหมายของการให้ คาปรึกษากลุม่
3.3 ลักษณะของผู้นากลุม่
3.4 ทักษะของผู้นากลุม่
3.5 ขันตอนการปรึ
้
กษาแบบกลุม่
3.6 หลักการในการให้ คาปรึกษากลุม่
3.7 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุม่
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับอิสระแห่ งตน
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับอิสระแห่งตน ประกอบ
ไปด้ วยความหมายของอิสระแห่งตน มิติอิสระแห่งตนของวัยรุ่ น สาเหตุของการขาดอิสระแห่งตน
ของวัยรุ่น และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับอิสระแห่งตน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 ความหมายของอิสระแห่ งตน
มีการศึกษาอิสระแห่งตน (Autonomy) ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ในหลายมิติ แต่
การให้ ค วามหมายตัว แปรอิ ส ระแห่ง ตนนัน้ ยัง ไม่ชัด เจน ในอดี ต นัก วิ ช าการในประเทศไทยมี
การศึกษาอิสระแห่งตนอยู่บ้างโดยใช้ คาว่า “การเป็ นตัวของตัวเอง” หลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ คาว่า
อิสระแห่งตน ทาให้ สื่อความหมายได้ กว้ างและหลากหลายมากขึ ้น ซึ่งในต่างประเทศมีการศึกษา
ตัวแปรนี ้ในหลายมุมมอง และมีการให้ ความหมายอิสระแห่งตนไว้ หลากหลาย ดังที่ผ้ วู ิจยั นาเสนอ
ดังต่อไปนี ้
ศิริพร ยาวิราช (2555, น. 48) ได้ สรุ ปความหมายของอิสระแห่งตนไว้ หมายถึง
การเป็ นตัวของตัวเอง มีความมัน่ ใจที่จะคิด พูด หรื อปฏิบตั ิตามความคิดของตนเอง มีจุดยืนใน
ตนเอง บนพื ้นฐานที่ไม่เบียดเบียนทังตนเองและผู
้
้ อื่น โดยสามารถต้ านทานแรงกดดัน ความไม่
เห็นด้ วย และความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่นได้
เสรี ใหม่จันทร์ (2553, น. 22) ได้ สรุ ปอิสระแห่ง ตนไว้ ว่า เป็ นคุณลักษณะของ
บุคคลในการแสดงพฤติกรรม การแสดงออกทางอารมณ์ และการใช้ ความคิด ด้ วยการกากับ
การกระทาของตนเอง การพึ่ง พาตนเอง โดยเป็ นไปตามบรรทัดฐานทางสัง คม อย่างมี ค วาม
รับผิดชอบในการกระทา และด้ วยความสามารถที่ตนเองมีอยู่ นอกจากนัน้ บุคคลยังต้ องมีความ
เชื่ อ มั่น ในทางเลื อ กของตนเอง สามารถต้ า นทานแรงกดดัน จากผู้อื่ น ได้ และสามารถสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ อัน ดี กับ บุค คลอื่ น รวมถึ ง สามารถใช้ ค วามคิ ด ของตนเองในการตัง้ เป้ าหมาย
การแสดงเหตุและผล ตลอดจนสามารถตัดสินใจ และประเมินตนเองได้ อย่างถูกต้ อง
ประนิ ษ ฐา วรพุท ธ (2543, น. 7) ได้ ส รุ ป ความหมายของอิ ส ระแห่ ง ตนไว้ ว่ า
เป็ นการแสดงความรู้ สึกนึกคิด และอารมณ์อย่างเป็ นอิสระ รู้ จกั ตนเอง ไม่อยู่ภายใต้ อิทธิพลของ
บุคคลอื่น เป็ นการแสดงออกที่เหมาะสมซึ่งสังคมยอมรับ รวมถึงกล้ าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
ไปจากบุคคลอื่น กล้ าปฎิเสธคาขอร้ องที่ไม่ยุติธรรม หรื อไม่มีเหตุผล ตลอดจนการแสดงความชื่น
ชมต่อบุคคลอื่น
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ศิริพ ร พูน ชัย (2542, น. 36) ได้ สรุ ปความหมายของอิสระแห่ง ตนไว้ หมายถึง
คุณลักษณะของบุคคลในการแสดงออกทางด้ านความคิด การกระทาอย่างอิสระภายในขอบเขต
ของตนเอง เป็ นการแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความสามารถของบุ ค คลที่ ไ ม่ ต้ อ งพึ่ ง พาบุ ค คลอื่ น ใน
การปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของชีวิต และการปฏิบตั งิ าน
อรพรรณ พนาพิทกั ษ์ กุล (2539, น. 27) ได้ สรุ ปความหมายของอิสระแห่ง ตนไว้
คือการที่ บุค คลที่ เ ข้ าใจเอกลัก ษณ์ ข องตนเอง โดยรู้ ถึง ความรู้ สึก ความต้ องการ และการไปสู่
จุดหมายของความต้ องการได้ ด้วยตนเอง โดยมีความเป็ นอิสระจากบุคคลอื่น
ไรอัน และเดซี่ (Ryan & Deci, 2006, p. 1557) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ อิ ส ระ
แห่ ง ตนไว้ หมายถึ ง การควบคุม โดยตนเอง ซึ่ ง ตรงข้ า มกับ การอยู่ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของผู้ อื่ น
(Heteronomy) ซึ่งหมายถึงการถูกควบคุม (Controlled Regulation) หรื อการควบคุมที่ปราศจาก
การยินยอมของบุคคลนัน้ (Self-endorsement)
นูม เด็คโกวิค และมีอสั (Noom, Dekovic, & Meeus, 1999, pp. 771-772) ได้ ให้
ความหมายของอิสระแห่งตนไว้ สรุปได้ ว่า เป็ นความสามารถในการกาหนดเส้ นทางชีวิตของตนเอง
โดยการระบุเ ป้ าหมาย รู้ สึกมี อานาจและความสามารถในการควบคุม การกระท าของตนเอง
ทังทางด้
้
านเจตคติ (การรับรู้ เป้าหมายที่ตนเองตังใจ
้ และปรารถนา) ด้ านอารมณ์ (การรับรู้ อิสระ
ตลอดจนมีความมัน่ ใจในตนเองและมีความเป็ นปั จเจกบุคคล) และด้ านการกระทา (การรับรู้วิธีการ
โดยการกากับและควบคุมตนเอง)
จากความหมายข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ สรุ ปความหมายของอิสระแห่งตนว่า หมายถึง
การที่บุคคลรับรู้ ว่าตนเองมีทางเลือกในการคิด การตัดสินใจ การแสดงอารมณ์หรื อพฤติกรรมได้
มากกว่าหนึ่งวิธี มีความมัน่ ใจและยอมรับผลของการตัดสินใจในสิ่งที่ตนเองเลือก สามารถจัดการ
กับ อารมณ์ เ มื่ อ ต้ อ งพบกับ แรงกดดัน และความคาดหวัง ของผู้อื่ น พยายามพึ่ ง พาความคิ ด
ความสามารถของตนเอง และพยายามลดการพึ่งพาสิ่งแวดล้ อมหรื ออิทพลภายจากนอกให้ ได้ มาก
ที่สดุ สามารถแสดงจุดยืนหรื อความต้ องการของตนเองได้ ตามขอบเขตที่ตนเองมี
1.2 มิตอิ ิสระแห่ งตนของวัยรุ่น
จากนิยามของอิ สระแห่ง ตนจะเห็ นได้ ว่า อิส ระแห่ง ตนมี ห ลายองค์ ป ระกอบที่
รวมเข้ าด้ วยกัน ทาให้ สามารถศึกษาอิสระแห่งตนได้ จากหลายตัวแปร ได้ แก่ การแยกตัวของแต่ล ะ
บุคคล (Separation-Individuation) ความสัมพันธุ์แบบแยกจากกัน (Detachment) วุฒิภาวะทาง
จิตวิทยาสังคม (Psychosocial Maturity) การกากับตนเอง (Self-Regulation) การควบคุมตนเอง
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(Self-Control) การเชื่ อในความสามารถของตนเอง ( Self-Efficacy) ปณิ ธานแห่ ง ตน
(Self-Determination) การตัด สิ น ใจ (Decision Making) และความเป็ นอิ ส ระ (Independent)
(Noom et al., 2001, p. 578) ด้ ว ยเหตุนี ท้ าให้ มี แ นวคิด และทฤษฎี ที่ ก ล่า วถึ ง อิ ส ระแห่ง ตนไว้
หลากหลายมุมมอง ซึ่งนูม และคณะ (Noom et al., 2001, pp. 579-580) ศึกษาอิสระแห่งตนตาม
มุมมองต่าง ๆ เพื่อหามโนทัศน์เกี่ ยวกับอิสระแห่งตน พบว่ามีนักวิจัยที่ศึกษาอิสระแห่งตนอยู่ 3
กลุ่ ม ได้ แก่ นั ก วิ จั ย ที่ ศึ ก ษาอิ ส ระแห่ ง ตนผ่ า นมุ ม มองพลวั ติ ท างจิ ต ( Psychodynamic
Perspectives) นักวิจยั ที่ศกึ ษาอิสระแห่งตนผ่านมุมมองการรู้คิด (Cognitive Perspectives) และ
นักวิจยั ที่ศึกษาอิสระแห่งตนผ่านมุมมองแบบผสมผสาน (Eclectic Perspectives) โดยในแต่ละ
มุมมองจะมีการศึกษาอิสระแห่งตนไว้ 3 มิติ ได้ แก่ มิติด้านความคิด (Cognitive Dimension) มิติ
ด้ านอารมณ์ (Affective Dimension) และมิติด้านการกากับ (Regulatory Dimension) ซึ่งปรากฏ
อยูใ่ นการศึกษาตัวแปรทางจิตวิทยาในหลาย ๆ ตัวแปร โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1.2.1 มุมมองพลวัตทางจิต (Psychodynamic perspectives)
นั ก วิ จั ย กลุ่ ม พลวั ต ทางจิ ต จะเน้ นไปที่ ก ารศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ที่
เปลี่ยนแปลงจากความไม่เท่าเทียมไปสู่ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและวัยรุ่ นที่มีความเสมอภาค
กันมากขึน้ ในมุมมองพลวัติทางจิตได้ มีการศึกษาเกี่ ยวกับอิสระแห่ง ตนในหลากหลายตัวแปร
แบ่งได้ ดงั นี ้
1. มิติอิสระแห่งตนด้ านความคิด (Cognitive Dimension) ในด้ านนี ้มีตวั
แปรอิ ส ระแห่ง ตนปรากฎในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย ได้ แ ก่ อิ ส ระแห่ง ตนด้ า นจริ ย ธรรม (Moral
Autonomy) ค ว า ม เ ป็ น ปั จ เ จ ก บุ ค ค ล ( Identity) ค ว า ม อิ ส ร ะ ท า ง เ จ ต ค ติ ( Attitudinal
Independence) การกล้ าแสดงออก (Self-assertion) การแยกตัว (Separateness) ความสามารถ
(Competence) ค่านิยมส่วนบุคล (Personal Values) และเป้าหมายส่วนบุคคล (Personal Goals)
2. มิตอิ ิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ (Affective Dimension) จากการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่ามี ตัวแปรอิส ระแห่ง ตนปรากฎในลักษณะของ อิสระแห่ง ตนในการแสดงอารมณ์
(Emotion Autonomy) อิสระจากความขัดแย้ ง (Conflictual Independence) มีความสัมพันธ์ ซึ่ง
กัน และกัน (Mutuality) การเปิ ดใจ (Permeability) การต้ า นทานต่อ แรงกดดัน ของกลุ่ม เพื่ อ น
(Resistance to Peer Pressure) การรู้ สึ ก ถึ ง ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง ( Subjective Sense of
Self-reliance) การสร้ างความสัมพันธ์และการแยกตัว (Connectedness & Separateness) และ
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพ่อแม่และเพื่อน (Positive relationship with Parents and Peer)
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3. มิติอิสระแห่งตนด้ านการกากับ (Regulatory Dimension) ในมุมพล
วัติทางจิ ตมองอิส ระแห่ง ตนด้ านการกากับเป็ นดัง นี ้ อิสระแห่ง ตนด้ านพฤติกรรม (Behavioral
Autonomy) ความเชื่อมัน่ ในตนเอง (Self-reliance) การทางานอย่างมีทิศทาง (Work Orientation)
และอิสระในการกระทา (Functional Independence)
โดยสรุ ป อิ ส ระแห่ง ตนตามมุม มองของนัก วิ จัย กลุ่ม พลวัติท างจิ ต จะ
ปรากฎอยู่ในรู ปแบบของตัวแปรด้ านอารมณ์ เป็ นส่วนใหญ่ โดยนักวิจัยกลุ่มนีม้ ่งุ เน้ นศึกษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อน และพ่อแม่ผ้ ปู กครองเป็ นหลัก ดังนันตั
้ วแปรอิสระแห่งตนจึงเปรี ยบ
เหมือนความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึง่ ที่วยั รุ่นมีกบั บุคคลอื่น นนอกจากนี ้ยังมีการศึกษาอิสระแห่งตน
ในรู ปแบบของความสัมพันธ์ททางบวกกับพ่อแม่ และเพื่อนด้ วย แสดงให้ เห็นว่าในขณะที่วยั รุ่นมี
อิสระจากบุคคลอื่น วัยรุ่นยังสามารถรักษาสัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่นได้ ในเวลาเดียวกัน
1.2.2 มุมมองด้ านการรู้ คิด (Cognitive Perspectives)
นักวิจยั กลุ่มการรู้ คิด (Cognitive) นักวิจยั กลุ่มการรู้ คิดจะศึกษาในส่วน
ของการตัดสินใจ (Decision Making) และการรับรู้เกี่ยวกับการควบคุม โดยจะดูจากการเชื่อมโยง
กันระหว่างเจตคติและพฤติกรรมในด้ านทางเลือก การตัดสินใจเลือก และการตระหนักในความ
รับผิดชอบของตน ในมุมมองด้ านการรู้ คิดได้ มีการศึกษาเกี่ยวกับอิสระแห่งตนไว้ จาแนกได้ 3 มิติ
ดังต่อไปนี ้
1. มิติอิสระแห่งตนด้ านความคิด (Cognitive Dimension) ในอิสระแห่ง
ตนด้ านความคิดนีม้ ีตวั แปรที่เกี่ ยวข้ องกับอิสระแห่งตน ได้ แก่ การระบุที่มาของสาเหตุ (Causal
Attribution) ความคาดหวังที่มี ต่อผลลัพธ์ (Outcome Expectancies) การมีเป้าหมาย (Goals)
การตังเป
้ ้ าหมาย (Goal Setting) วงจรการตรวจสอบ การตัดสินและการประเมินค่า (Cycle of
Monitoring, Judgement, and Evaluation) การสะท้ อนให้ เห็ น ในสิ่ ง ที่ ช อบ ( Reflect upon
Preferences) และ การยอมรั บ หรื อ การเปลี่ ย นในสิ่ ง ที่ ช อบ (Accepting or Changing these
Preferences)
2. มิติอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ (Affective Dimension) ในมุมมองด้ าน
การรู้ คิดมี การศึกษาเกี่ ยวกับมิติอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ ไว้ เพียงหนึ่งตัวแปร คือ สภาวะทาง
อารมณ์ (Mood States)
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3. มิ ติอิ ส ระแห่ง ตนด้ า นการก ากับ (Regulatory Dimension) ในด้ า น
การกากับนัน้ มี การศึกษาอิส ระแห่ง ตนใน 5 ตัวแปร ได้ แก่ การเลือกกิจ กรรม และสิ่งแวดล้ อม
(Selection of Activities and Environments) ความเชื่ อ ในการควบคุ ม ( Control Beliefs)
ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลต่อการกระทา (Means-ends beliefs) ความเชื่อในสาเหตุ และ
วิธี การที่ หลากหลายที่ ส่ง ผลต่อการกระทา (Agency Beliefs) การเตรี ยมตัวทางความคิ ด เพื่ อ
การนาไปปฏิบตั ิ (Cognitive Preparation for Action)
โดยสรุ ป อิ ส ระแห่ ง ตนในมุ ม มองของนั ก วิ จั ย ด้ านการรู้ คิ ด จะให้
ความสาคัญกับอิสระแห่งตนด้ านความคิดเป็ นสาคัญ โดยมุ่งเน้ นเป้าหมาย และกระบวนการที่จะ
นาไปสู่เป้าหมายของแต่ละคนเป็ นหลัก รวมถึงแหล่งของความเชื่อส่วนบุคคล ที่จะนาไปสู่การ
กระทาที่ เ ป็ นอิ ส ระ และการบรรลุเ ป้ าหมายของตนเอง กล่าวคือ ถ้ าหากบรรลุเ ป้ าหมายของ
ตนเองได้ แสดงว่าบุคคลนันมี
้ อิสระแห่งตน
1.2.3 มุมมองแบบผสมผสาน (Eclectic perspectives)
นั ก วิ จั ย กลุ่ ม ที่ มี มุ ม มองแบบผสมผสาน ( Eclectic Perspectives)
เป็ นการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างมุมมองพลวัตทางจิตและมุมมองด้ านการรู้ คิด ในมุมมมอง
แบบผสมผสานนี ้มีการศึกษาเกี่ยวกับอิสระแห่งตนในมิติตา่ ง ๆ ไม่มาก ซึง่ สามารถจาแนกได้ ดงั นี ้
1. มิ ติ อิ ส ระแห่ ง ตนด้ า นความคิ ด (Cognitive Dimension) ตัว แปรที่
ปรากฎในด้ านเจตคตินี ้ ได้ แก่ อิสระแห่งตน (Autonomy) การซึมซับการกระทา (Internalization of
Action) การควบคุมพัฒนาการ (Regulation of Development)
2. มิติอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ (Affective Dimension) ในมุมมองแบบ
ผสมผสานมีการศึกษาอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ไว้ ดงั นี ้ ความสัมพันธ์ (Relatedness) ความอิสระ
ทางสังคม (Social Independence) การควบคุมทางสังคม (Social Regulation) และ อิสระแห่ง
ตนด้ านปฏิกิริยาตอบสนอง (Reactive Autonomy)
3. มิ ติอิ ส ระแห่ง ตนด้ า นการก ากับ (Regulatory Dimension) ในด้ า น
การกากับมีการศึกษาตัวแปรอิสระแห่งตนไว้ ดงั นี ้คือ ความสามารถ (Competence) การควบคุม
ส่วนบุคคล (Personal Control) และ อิสระแห่งตนด้ านปฏิกิริยาตอบสนอง (Reactive Autonomy)
นอกจากนี ้ในมุมมองอิสระแห่งตนแบบผสมผสานมีแนวคิดหนึ่งที่ได้ รับความนิยม
และใช้ กนั อย่างแพร่หลายมากที่สดุ ในการใช้ อธิบายลักษณะของอิสระแห่งตน คือแนวคิดปณิธาน
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แห่งตน (Self-Determination) โดยผู้ที่ศึกษาแนวคิดนีแ้ ละถูกนามาใช้ อย่างแพร่ หลายคือ ไรอัน
และเดซี่ (Ryan & Deci, 2006) ตามแนวคิ ด นี อ้ ิ ส ระแห่ ง ตนถื อ เป็ นกุ ญ แจส าคัญ ในการท า
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการกากับพฤติกรรม ตามแนวคิดปณิธ านแห่งตนมองว่าอิสระแห่งตน คือ
การปกครองตนเอง (Self-governance) หรื อการกาหนดกฎเกณฑ์ ด้ว ยตนเอง ซึ่ง ตรงข้ ามกับ
การถูกครอบงา (Heteronomy) หรื อการถูกควบคุมจากปรากฎการณ์ภายนอก เช่น แรงกดดันจาก
คนอื่ น เป็ นต้ น ในแนวคิ ด นี ไ้ ด้ จ าแนกอิ ส ระแห่ ง ตน (Autonomy) ออกจาก ความเป็ นอิ ส ระ
(Independence) พวกเขามองว่าเราสามารถมีอิสระแห่งตนในขณะที่เราพึ่งพาคนอื่นได้ ในทาง
กลับกัน เราสามารถขาดอิสระแห่งตนในขณะที่เราไม่อยูใ่ นสภาวะพึง่ พาคนอื่นได้ เช่นกัน จะเห็นได้
ว่าความเป็ นอิสระ (Independence) จะเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่ต้องพึง่ พาคนอื่น ในขณะที่อิสระ
แห่งตน (Autonomy) จะเป็ นอิสระในลักษณะของการเป็ นตัวของตัวเอง
ในแนวคิดปณิธานแห่งตนได้ อธิ บายถึงลักษณะของบุคคลที่มีการปรับตัวอย่าง
อิสระ และบุคคลที่ปรับตัวโดยการถูกควบคุมไว้ ว่า คนที่ปรับตัวอย่างอิสระ จะมีการแสดงออกที่
สะท้ อนให้ เห็นถึงความสนใจและการมีตวั เลือกในสิ่งที่จะทา ในขณะที่คนที่มีการปรับตัวแบบถูก
ควบคุม จะแสดงออกในลักษณะที่มุ่งเน้ นการได้ รับสิ่งต่าง ๆ จากสังคมรอบข้ าง เช่น การได้ รับ
รางวัลหรื อการถูกลงโทษ จะเห็นได้ ว่าอิสระแห่งตนมีความสัมพันธ์ กับวิธีการที่บุคคลใช้ ในการ
ปรับตัวด้ วย ซึ่งความแตกต่างในการปรับตัวนี ้จะส่งผลไปถึงการทานายพฤติกรรม (Predictive of
Behavioral) สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal) และสุขภาพจิต (Mental Health)
จากมิติอิสระแห่งตนข้ างต้ นทัง้ 3 มิติ จะเห็นได้ ว่ามิติอิสระแห่งตนด้ านความคิด
จะได้ รับความนิ ยมมากที่ สุด รองลงมาเป็ นมิ ติอิ สระแห่ง ตนด้ านอารมณ์ และด้ านการก ากับ
ตามลาดับ ในมิติอิสระแห่งตนด้ านความคิดจะเน้ นในเรื่ องอิสระในการเลือกเป้าหมายส่วนบุคคล
เป็ นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ นการตังเป
้ ้ าหมาย เลือกสิ่ง ที่ชอบ เป็ นต้ น ในส่วนของอิสระแห่งตนด้ าน
อารมณ์จะเน้ นในเรื่ องความสัมพันธ์ ความเชื่อมัน่ และอิสระแห่งตนด้ านการกากับจะมองถึงการ
ตอบสนอง หรื อการกระทาที่เป็ นอิสระ และความเชื่อมัน่ ในการกระทา เป็ นต้ น
จากความหลากหลายของมิติอิสระแห่งตนข้ างตน นูม และคณะ (Noom et al.,
2001, pp. 578-581) ได้ จาแนกมุมมองเหล่านี ้ออกเป็ น 3 มิติ ได้ แก่ มิติอิสระแห่งตนด้ านเจตคติ
(Attitudinal Autonomy) มิ ติ อิ ส ระแห่ ง ตนด้ า นอารมณ์ (Emotional Autonomy) และมิ ติ อิ ส ระ
แห่งตนด้ านการกระทา (Functional Autonomy) โดยพวกเขาได้ อธิบายมิตติ า่ ง ๆ ไว้ ดงั นี ้
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1. มิตอิ ิสระแห่งตนด้ านเจตคติ (Attitudinal Autonomy) ในมิตนิ ี ้สามารถ
พบได้ ในหลายทฤษฎีที่เกี่ยวกับอิสระแห่งตนของวัยรุ่น โดยในมิตินี ้จะหมายถึงการสร้ างทางเลือก
ได้ หลากหลาย การตัดสินใจ และการระบุเป้าหมายของตนเอง
2. มิ ติ อิ ส ระแห่ ง ตนด้ านอารมณ์ (Emotional Autonomy) เป็ นมิ ติ ที่
เกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงทางอารมณ์ โดยมิตินี ้จะดูว่าวัยรุ่นมีความมัน่ คงทางอารมณ์มากน้ อยแค่
ไหนเมื่อต้ องเผชิญกับความคาดหวัง หรื อแรงกดดันจากผู้ปกครองและเพื่อน รวมถึงดูที่ความรู้ สึก
มัน่ ใจในตัวเลือกและเป้าหมายความตนเองของวัยรุ่นด้ วย
3. มิตอิ ิสระแห่งตนด้ านการกระทา (Functional Autonomy) เป็ นมิติที่ให้
ความสาคัญกับการรับรู้ในความสามารถ และการควบคุมตนเอง โดยในการรับรู้ความสามารถจะ
เน้ นไปที่ วัยรุ่ นสามารถใช้ วิธี ที่ หลากหลายในการบรรลุเ ป้ าหมายของตน ในส่วนของการรั บ รู้
การควบคุมตนเอง คือ การเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะประสบความสาเร็ จ นอกจากในมิติ
ด้ านการกระทายังให้ ความสาคัญต่อการรับรู้วา่ ตนเองมีส่วนความรับผิดชอบต่อการกระทาด้ วย
โดยสรุ ป อิสระแห่งตนได้ ถูกแบ่งออกเป็ น 3 มิติ ได้ แก่ มิติอิสระแห่งตน
ด้ านเจตคติ มิตอิ ิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ และมิตอิ ิสระแห่งตนด้ านการกระทา โดยมิตอิ ิสระแห่งตน
ด้ านความคิดจะมุ่งเน้ นการมีตวั เลือกในชีวิต มิติอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์จะมุ่งเน้ นการมี ความ
มัน่ คงทางอารมณ์ และมิติออิสระแห่งตนด้ านการกระทาจะให้ ความสาคัญกับการบรรลุเป้าหมาย
ของตนเอง
จากความหลากหลายของมิติและมุมมองของอิสระแห่งตนในข้ างตน ผู้วิจัยได้
คัดเลือกมิติอิสระแห่ง ตนที่เกี่ ยวข้ องกับอิทธิ พลของกลุ่มเพื่ อนไว้ 3 มิติ โดยในแต่ละมิติจ ะเน้ น
ศึกษาและพัฒนาตัวแปรดังต่อไปนี ้
1. มิติอิสระแห่งตนด้ านความคิด จะมุ่งเน้ นในเรื่ อง การมีอิสระในการคิด
การตัดสินใจการตระหนักว่าตนเองมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางในการใช้ ชีวิต และยอมรับผลจาก
เลือกหรื อการตัดสินใจของตนเอง
2. มิติอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ จะมุ่งเน้ นในเรื่ อง การจัดการกับอารมณ์
ของตนเองเมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ กับ แรงกดดัน และความคาดหวัง ของเพื่ อ น และความรู้ สึก มั่นใจใน
การเลือก และการตัดสินใจของตนเอง

21
3. มิตอิ ิสระแห่งตนด้ านการกระทา จะมุง่ เน้ นในเรื่ อง การกล้ าแสดงจุดยืน
ของตนเอง การพึง่ พาตนเองในการแก้ ไขปั ญหาและการดาเนินชีวิต
1.3 สาเหตุของการขาดอิสระแห่ งตนของวัยรุ่ น
มนุษย์เป็ นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกันเป็ นสังคม ด้ วยเหตุนี ้จึงมีความต้ องการทาบางสิ่ง
ในทิศทางที่สงั คมคาดหวัง เริ่ มต้ นที่วยั เด็กที่ต้องการให้ พ่อแม่ชื่นชม เมื่อโตขึ ้นเป็ ฯวัยรุ่นก็ต้องการ
ให้ เพื่อนและครูยอมรับ มนุษย์เติบโตมากับสิ่งเหล่านี ้จนบางครัง้ เราไม่สามารถยอมรับได้ เต็มปาก
ว่าเราเป็ นตัวของตัวเองได้ โดยสมบูรณ ซึ่งตามพัฒนาการของวัยรุ่ นแล้ วเพื่อนมีอิธิพลมากที่สุด
ดังนัน้ การที่วัยรุ่ นยึดติดกับเพื่อนมากเกินไปจะมีโอกาสที่วัยรุ่ นขาดอิสระในตนเองมากขึน้ โดย
สาเหตุของการขาดอิสระแห่งตนเกิดจากสาเหตุ ดังนี ้
1. มีความต้ องการความรักหรื อการยอมรับจากผู้อื่น
การที่วัยรุ่ นมีความต้ องการเช่นนีไ้ ม่ใช่เรื่ องแปลกเพราะมนุษย์มี ความ
ต้ องการในลักษณะนี ้เป็ นพื ้นฐานอยู่แล้ ว แต่ถ้าหากวัยรุ่นมีความต้ องการเป็ นที่ยอมรับมากเกินไป
หรื อมีความคิดว่าทุกคนต้ องต้ องรักเราหรื อยอมรับเรา จะทาให้ เราแคร์ ในความคิดและรู้สึกของคน
อื่นมากเกินไป คิดว่าชีวิตของตนเองขึ ้นอยูก่ บั คนอื่น (ศิริบรู ณ์ สายโกสุม, 2554, น. 104) นอกจากนี ้
จะทาให้ วัยรุ่ นหมกมุ่นอยู่กับการเอาใจผู้อื่นจะทาให้ ขาดอิสระในตนเองขาดความรู้ สึกมั่นใจใน
ตนเอง (พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา, 2557, น. 88) เอกลักษณ์ในตนเอง กลัว
การเป็ นตัวเอง และการต้ องการยอมรับที่มากเกินไปมีแนมโน้ มพัฒนาไปสู่บุคลิกภาพแบบเผด็จ
การคนอื่น ลงโทษหรื อต่อว่าคนอื่นที่ไม่เห็นด้ วยหรื อไม่ยอมรับในความคิดของตน (Hurlock, 1967,
p. 138) ในความเป็ นจริ งเป็ นไปไม่ได้ ที่เราจะได้ รับการยอมรั บจากทุกคน ถ้ าวัยรุ่ นตระหนัก ถึง
ความจริ ง ข้ อ นี จ้ ะทาให้ เ ขามี พื น้ ที่ ส าหรั บ ตัวเองในการมี อิ สระมากขึน้ นอกจากนี ้ อินเจอโซล
(Ingersoll, 1989, pp. 305-306) ได้ อธิบายว่า การที่วยั รุ่นต้ องการเป็ นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนทา
ให้ ยอมทาตามแรงกดดันของเพื่อน ซึง่ สิ่งนี ้เป็ นหนึง่ ในสาเหตุที่ทาให้ วยั รุ่นกระทาผิดด้ วย
2. มีความต้ องการพึง่ พาผู้อื่น
มนุษย์อยู่กันเป็ นสังคมส่วนหนึ่ง ก็เพื่อจะพึ่งพากันและกัน แต่นั่นไม่ได้
หมายความเราจะต้ องพึ่งพาแต่คนอื่นไปตลอดชีวิต มนุษย์แต่ละคนเองก็มี ความสามารถที่ จ ะ
พัฒนาตนเองและพึ่งตนเองได้ คนที่เอาแต่พึ่งคนอื่นจะทาให้ ร้ ูสึกว่าตนเองไร้ ความสามารถและไม่
กล้ าที่ จ ะปฏิ เ สธคนอื่ นเพราะรู้ ว่าหากไม่มี พ วกเขา เราจะไม่สามารถทาอะไรได้ เลย ดัง นัน้ จึง
พยายามรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นเพื่อที่จะได้ พึ่ งพาพวกเขาจนทาให้ ขาดความมัน่ ใจ และ
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ขาดอิสระในตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับที่ พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา (2557, น.
90-91) และวัชรี ทรัพย์มี (2556, น. 125) ที่ได้ อธิบายว่า คนที่เอาแต่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
จะทาให้ กลายเป็ นคนทาอะไรไม่เป็ น ขาดความมั่นใจ รู้ สึกต่าต้ อย ขาดความเป็ นตัวของตัวเอง
และขาดอิสระภาพ
3. ปฏิสมั พันธ์ภายในครอบครัว
การที่วยั รุ่นให้ ความสาคัญกับเพื่อนมากเกินไปเป็ นผลมาจากการที่วยั รุ่น
ไม่สามารถหาความสุข ความอบอุ่น หรื อที่พึ่งทางจิตใจได้ จากครอบครัวของพวกเขา ซึ่งการอยู่กบั
เพื่อนจะช่วยให้ วยั รุ่ นมีที่พึ่งทางอารมณ์มากขึ ้น ดังนันยิ
้ ่งความสัมพันธ์ในครอบครัวอ่อนแอเท่าไร
การให้ ความสาคัญกับเพื่อน และการทาตามคาแนะนาของเพื่อนรวมไปถึงการพึ่งพา และการมี
ความอ่ อ นไหวที่ มี ต่ อ ความต้ องการของเพื่ อ นก็ จ ะมากยิ่ ง ขึ น้ เนื่ อ งจากกลุ่ ม เพื่ อ นจะมี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีการสนับสนุนทางอารมณ์เวลาที่วัยรุ่ นเกิดความเครี ยดจาก
ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ แต่ถ้าหากวัยรุ่ นรับรู้ ว่าเขาสามารถไว้ ใจและเชื่อถือพ่อแม่ได้ อิทธิพลของ
พ่อแม่ที่มี ต่อวัยรุ่ นก็ จ ะยัง อยู่ในระดับที่ สูง (Ingersoll, 1989, pp. 228-229) ในขณะที่ เฮอร็ อค
(Hurlock, 1968, p. 408) อธิบายว่า วัยรุ่นจะไว้ วางใจขอคาแนะนากับพ่อแม่ในเรื่ องเกี่ยวกับชีวิต
ทัว่ ไป และจะขอคาแนะนาจากกลุ่มเพื่อนในสถานการณ์ปัจจุบนั และเหตุการณ์เฉพาะ นอกจากนี ้
เฮอร็อค ได้ อธิบายเพิ่มเติมว่า วัยรุ่นในเมืองจะได้ รับอิทธิพลจากเพื่อนมากกว่าในขณะที่วยั รุ่ นตาม
ชนบทพ่อแม่จะมีอิทธิพลมากกว่า
จากสาเหตุการขาดอิสระแห่ง ตนของวัยรุ่ นข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าความต้ อ งการ
ดังกล่าวเป็ นความต้ องการที่ มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ถ้ าหากมีความต้ องการเหล่านีม้ าก
เกินไปจะส่งผลให้ ขาดอิสระแห่งตน ผู้วิจยั จึงเลือกสาเหตุการขาดอิสระแห่งตนทังสองได้
้
แก่ ความ
ต้ องการความรักหรื อการยอมรับจากผู้อื่น และความต้ องการพึ่งพาผู้อื่น มาเป็ นองค์ประกอบอิสระ
แห่งตนของวัยรุ่ นเพื่อนาไปพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มให้ มีความสอดคล้ องกับบริ บท
วัยรุ่นกับกลุม่ เพื่อนมากขึ ้น
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1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับอิสระแห่ งตน
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับอิสระแห่งตนพบว่ามีการศึกษาอิสระแห่งตน
ในรู ปแบบของตัวแปรอื่ น ที่ มี ความคล้ า ยคลึง กัน เป็ นส่ว นใหญ่ ส าหรั บผู้ที่ศึกษาอิส ระแห่ง ตน
โดยตรงมีจานวนไม่มากนัก ซึง่ ผู้วิจยั ได้ รวบรวมและนาเสนอดังต่อไปนี ้
งานวิจัยในประเทศ
ศิริพร ยาวิราช (2555, น. 89) ได้ ศึกษาผลของการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
ตามแนวทรอทเซอร์ (Trotzer) ที่มีตอ่ อิสระแห่งตนของวัยรุ่นที่เข้ ารับการบาบัดฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดในรู ปแบบชุมชนบาบัด โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็ น วัยรุ่ นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ที่
ได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นผู้ติดยาบ้ า และสานักงานคุมประพฤติภาค 5 ส่งตัวเข้ ารับการ
บาบัด ในรู ปแบบบังคับบาบัด ควบคุมตัวแบบไม่เข้ มงวด ที่แผนกผู้ป่วยใน ตึกฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
ศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า วัยรุ่นที่เข้ ารับการบาบัดฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดในรู ปแบบชุมชนบาบัดกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอิสระแห่งตนหลังเข้ าร่ วม
การให้ คาปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทรอทเซอร์ สูงกว่าก่อนเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษา
เชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทรอทเซอร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในส่วนของการ
เปรี ยบเทียบผลการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า วัยรุ่ นที่เข้ า รับการบาบัด
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบาบัดกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยของ
คะแนนอิสระแห่งตนภายหลังเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทรอทเซอร์
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ อภิปรายว่าในการให้ คาปรึกษากลุ่มมีข้อจากัด
ในเรื่ องสถานที่ และกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีโอกาสได้ พดู คุยกันหลังจากทากิจกรรมในแต่ละ
วัน นอกจากนี ม้ ี ส มาชิ ก 2 คนป่ วยในระหว่า งให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม จึง ท าให้ ไ ม่ส ามารถทดสอบ
posttest ได้ จึงเป็ นผลให้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยของคะแนนอิสระแห่งตนภายหลัง
เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่ ตามแนวทรอทเซอร์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
เสรี ใหม่จันทร์ (2553, น. 256-264) ได้ ศึกษาการวิเคราะห์ องค์ประกอบ และ
การเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนของนักเรี ยนวัยรุ่ นโดยการให้ คาปรึ กษากลุ่ม โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนวัยรุ่นที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนสันทราย
วิทยาคม จ านวน 16 คนที่ มี คะแนนอิสระแห่ง ตนต่ากว่าเปอร์ เซ็ นไทล์ ที่ 25 ผลการวิจัยพบว่า
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นักเรี ยนวัยรุ่ นกลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยของคะแนนอิสระแห่งตนหลังการทดลอง และหลังการติดตาม
ผล แตกต่างจากก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
งานวิจัยต่ างประเทศ
นูม และคณะ (Noom et al., 2001, pp. 577-595) ได้ ศกึ ษาอิสระแห่งตนในวัยรุ่น
ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา โดยศึกษากับวัยรุ่นชาวดัตช์ จานวน 400 คน เป็ นเพศชาย 199 คน และ
เพศหญิง 201 คน ในช่วงอายุระหว่าง 12-18 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั 3 ข้ อ ได้ แก่
1. เพื่ อศึกษาความสัม พันธ์ ข องอิสระแห่ง ตนทัง้ 3 มิ ติ ได้ แก่ มิ ติด้า น
เจตคติ ด้ านอารมณ์ และด้ านการกระทา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของอิสระแห่งตนกับโครงสร้ างอื่นที่มีความ
คล้ ายคลึงกับอิสระแห่งตน
3. เพื่อทดสอบลักษณะของการพัฒนาอิสระแห่งตนในวัยรุ่ นโดยศึกษา
จากความสัมพันธ์ของอายุกบั แนวโน้ มในการพัฒนาอิสระแห่งตนของวัยรุ่น
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้ อที่ 1 พบว่า มีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับ ปาน
กลางระหว่าง อิสระแห่งตนทัง้ 3 มิติ โดยอิสระแห่งตนด้ านเจตคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับอิสระ
แห่งตนด้ านอารมณ์ และอิสระแห่ง ตนด้ านการกระทา นอกจากนี ้ อิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ มี
ความสัมพันธ์ ทางบวกกับอิส ระแห่งตนด้ านการกระทา ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าแม้ ในแต่ละมิ ติจ ะมี
มุมมองที่แยกจากกันแต่ก็มีความสัมพันธ์กนั
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 2 พบว่า อิสระแห่งตนด้ านเจตคติ มีความสัมพันธ์
กับความชัดเจนในเป้าหมายของแต่ละคน (institutional goal) มากที่สดุ ในส่วนของอิสระแห่งตน
ด้ านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้แหล่งของอิทธิพลที่สง่ ผลต่อพฤติกรรม (Locus of Control)
มากที่สดุ สาหรับอิสระแห่งตนด้ าน การกระทา มีความสัมพันธ์กบั การรับมือกับปั ญหา (Coping)
มากที่สดุ
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 3 ได้ ทดสอบขนาดของผลกระทบอิสระแห่งตนที่มี
ต่อตัวแปรอายุและเพศ พบว่า มิติอิสระแห่งตนด้ านเจตคติและด้ านอารมณ์ ส่งผลกับอายุเพียง
เล็กน้ อย โดยมีการเพิ่มขึ ้นเชิงเส้ นในด้ านความสามารถในการระบุเป้าหมายและการมีอิสระทาง
อารมณ์จากคนอื่นในวัยรุ่ นตอนต้ นและวัยรุ่นตอนกลาง สาหรับอิสระแห่งตนด้ านการกระทาจะมี
แนวโน้ มคงที่และจะเพิ่มขึ ้นเมื่อถึงเมื่อถึงช่วงวัยรุ่ นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ในส่วนของ
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ผลกระทบอิสระแห่งตนที่มีตอ่ เพศ พบว่า เพศชายจะมีการรับรู้อิสระแห่งตนในด้ านเจตคติและด้ าน
การกระทามากกว่าเพศหญิง
จากการศึกษาข้ างต้ นทาให้ ทราบว่า อิสระแห่งตนถูกแบ่งออกเป็ น 3 มิติ ได้ แก่
อิสระแห่งตนด้ านความคิด อารมณ์ และการกระทา ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ใช้ แนวคิดนี ้ในการแบ่งองค์ประกอบ
ของอิสระแห่งตนเพื่อใช้ เป็ นพื ้นฐานในการสร้ างข้ อคาถามที่ใช้ สาหรับการศึกษาในครัง้ นี ้
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับวัยรุ่นตอนต้ น
วัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้ านทังทางด้
้
าน ร่ างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา โดยเฮอร็ อค (Hurlock, 1968, p. 12) ได้ แบ่งช่วงของวัยรุ่นออกเป็ น 2 ช่วง ได้ แก่ วัยรุ่น
ตอนต้ น อายุตัง้ แต่ 13 หรื อ 14 ปี ไปจนถึ ง อายุ 17 ปี และวัย รุ่ น ตอนปลาย อายุตัง้ แต่ 17 ปี
ไปจนถึงอายุ 21 ปี ซึ่งในประเทศไทยวัยรุ่นตอนต้ นจะอยู่ในช่วงระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3 และ
วัยรุ่นตอนปลายจะอยูใ่ นช่วงระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ซึง่ วัยรุ่นเป็ นวัยที่ให้ ความสาคัญกับกลุ่ม
เพื่อนมาก ทาให้ กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่น เช่น การแต่งตัว การพูด
วัยรุ่ น จะนาพฤติกรรมของกลุ่มไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ นอกจากนี ้เวลาวัยรุ่ นมีปัญหาก็จะ
ปรึกษาเพื่อนก่อนที่จะปรึกษาผู้ปกครอง (สมชาย ธัญธนกุล, 2526, น. 98) ถ้ าหากวัยรุ่นได้ เพื่อนที่
ดีก็จะทาให้ สามารถค้ น หาเอกลักษณ์ และพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่เหมาะสม แต่ถ้าหากได้
เพื่อนไม่ได้ จะทาให้ เกิดพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา เช่น การติดยา การมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร
รวมไปถึงพฤติกรรมก้ าวร้ าวต่าง ๆ ด้ วยและอาจทาให้ ทงวั
ั ้ ยรุ่นและกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีก้าวไปสู่ความ
ตกต่าและล้ มเหลวได้ นอกจากนี ้การที่วยั รุ่นให้ ความสาคัญกับเพื่อนมากจนเกินไปจนผู้ปกครอง
เห็ น ถึ ง แนวโน้ ม ที่ ท าให้ วัย รุ่ น เสี่ ย งต่อ พฤติก รรมที่ ไ ม่เ หมาะสม จะท าให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง กับ
ผู้ปกครองได้ และมีปัญหาในครอบครัวตามมา แต่เมื่อวัยรุ่นเติบโตขึ ้น อิทธิพลของเพื่อนจะลดลง
ตามอายุ
ที่มากขึ ้น
2.1 ความหมายของวัยรุ่ น
ในการให้ ความหมายและการแบ่ ง ช่ ว งวั ย ของวั ย รุ่ น นัน้ นัก วิ ช าการได้ ให้
ความหมายไว้ หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ ไ ด้ ให้ ความหมายไว้ คล้ ายคลึง กัน ดัง ที่ ผ้ ูวิจัยนาเสนอ
ต่อไปนี ้
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ประดับ เรื องมาลัย (2525, น. 6) ได้ ให้ ความหมายของวัยรุ่นไว้ ว่า วัยรุ่น หมายถึง
วัยที่เพิ่งพ้ นจากวัยเด็ก (Childhood) และพ้ นจากวัยนี ้ไปเข้ าวัยผู้ใหญ่ เป็ นวัยที่มีวฒ
ุ ิภาวะทางเพศ
สมบูรณ์ เป็ นระยะที่ทกุ สิ่งทุกอย่างในร่างกายและจิตใจ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
วิภาพร พีบขุนทด (2546, น. 13) ได้ ให้ ความหมายของวัยรุ่นไว้ ว่า วัยรุ่น หมายถึง
วัยที่บุคคลพัฒนามาจากความเป็ นเด็กไปสู่ความเป็ นผู้ใหญ่ทงทางร่
ั้
างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ถือเกณฑ์การเข้ าสู่วยั รุ่นจากการเปลี่ ยนแปลงทางร่างกาย รูปร่าง และการเจริ ญเติบโต
ทางเพศอย่างสมบูรณ์ โดยปกติเด็กหญิงจะเข้ าสู่วยั รุ่ นเร็ วกว่าเด็กชายประมาณ 1-2 ปี ช่วงอายุ
ของวัยรุ่นจะอยูร่ ะหว่าง 12-21 ปี และส่วนใหญ่จะอยูใ่ นชันมั
้ ธยมศึกษา
ธารทิพย์ อิ่มทรัพย์ (2548, น. 7) ได้ ให้ ความหมายของวัยรุ่นไว้ ว่า วัยรุ่นหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างรวดเร็ วจากเด็กสู่
ผู้ใหญ่ โดยถือเกณฑ์ความพร้ อมของวุฒิภาวะเป็ นจุดเริ่ มต้ น โดยแบ่งวัยรุ่นเป็ น 3 ระยะ คือ วัยรุ่น
ตอนต้ น วัยรุ่นตอนกลาง และวัยรุ่นตอนปลาย
อุไ รรั ต น์ แก้ วไกรสร (2553, น. 26) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของวัย รุ่ น ไว้ ว่ า วัย รุ่ น
หมายถึง วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญ นาไปสู่การมีวุฒิภาวะ ทัง้ การเปลี่ยนแปลงทางด้ าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ที่กาลังจะเข้ าสูว่ ยั ผู้ใหญ่
อินเจอโซล (Ingersoll, 1989, p. 12) ได้ นิยามความหมายของวัยรุ่ นไว้ ว่า วัยรุ่ น
เป็ นวัยแห่งการพัฒนาบุคคลิ กภาพ ซึ่งวัยรุ่ นจะต้ องสร้ างเอกลักษณ์ ของแต่ละบุคคลและสร้ าง
ความรู้สกึ ที่คา่ ให้ กบั ตนเอง รวมไปถึงการสร้ างรูปลักษณ์ภายนอก การปรับตัวไปสูก่ ารมีความคิดที่
เป็ นผู้ใหญ่มากขึน้ การปรับตัวด้ านพฤติกรรมให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคมมากขึน้ เข้ าใจเกี่ ยวกับ
คุณค่าส่วนบุคคล และเตรี ยมพร้ อมสูบ่ ทบาทชองการเป็ นผู้ใหญ่
อิริคสัน (Erikson, n.d. อ้ างถึงใน ลิขิต กาญจนาภรณ์ , 2552, น. 43) ได้ กล่าวถึง
พัฒนาการของวัยรุ่ นเอาไว้ สรุ ปได้ ว่า วัยรุ่ นมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้ าน รวมถึงในเรื่ องบทบาท
และสถานภาพ หากเด็กทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้ จะมีการปรับตัวที่ดี แต่ถ้าไม่
สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ วัยรุ่ นจะสับสนในบทบาท ทาให้ มีพฤติกรรมที่ผิดแปลก
ออกไป ส่งผลให้ มีปัญหาในการวางตัวในสังคม
จากความหมายของวัยรุ่นข้ างต้ นสรุปได้ วา่ วัยรุ่นเป็ นวัยที่ อยูใ่ นช่วงอายุ 12-21 ปี
โดยเป็ นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทังทางด้
้
านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างรวดเร็ ว
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จึ ง ท าให้ วั ย รุ่ น เกิ ด ความสับ สนในบทบาทของตนเอง แต่ ถ้ าหากมี ก ารปรั บ ตัว ที่ ดี ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ได้ จะทาให้ วัยรุ่ นสามารถวางตัวในสังคมได้ อย่างเหมาะสม รับรู้ บทบาท
หน้ าที่ของตนเอง มีพฒ
ั นาการที่เหมาะสมตามวัย
2.2 พัฒนาการของวัยรุ่ น
วัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีการพัฒนาทัง้ ทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
เปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว ซึ่ง ส่ง ผลต่อ การใช้ ชี วิ ต และการแสดงพฤติก รรมของวัย รุ่ น ซึ่ง
อุสา สุทธิสาคร (2559, น. 15-50) ได้ อธิบายพัฒนาการของวัยรุ่น ไว้ ดงั นี ้
2.2.1 พัฒนาด้ านร่างกาย
วัยรุ่ นจะมีการผลิตฮอร์ โมนเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน ซึ่งจะกระตุ้นให้ เกิดการ
เจริ ญเติบโตภายนอกตามมา เช่น วัยรุ่ นชายจะมีไหล่กว้ างขึ ้น มีขนขึ ้นตามใบหน้ า และริ มฝี ปาก
น ้าเสียง และสีผิวเปลี่ยนไป ส่วนวัยรุ่ นหญิงจะมีไหล่กว้ างขึ ้น หน้ าอกใหญ่ขึ ้น สะโพกขยายใหญ่
นอกจากนี ้วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในร่ างกาย ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงของหัวใจ ความดัน
โลหิต อวัยะที่เกี่ยวข้ องกับการสืบพันธุ์ภายใน เป็ นต้ น
2.2.2 พัฒนาการด้ านอารมณ์
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่ างกาย และสังคมที่เกิดขึน้ กับวัยรุ่ น รวมถึง
ความคาดหวัง ต่า ง ๆ จากสังคม ส่งผลต่ออารมณ์ ของวัยรุ่ นอย่างมาก และทาให้ วัยรุ่ นมี ค วาม
สับสนทางอารมณ์มากกว่าวัยที่ผ่านมา ซึ่งปั จจัยที่ส่งผลต่อความแปรปรวนทางอารมณ์ของวัยรุ่ น
มากที่สุด คือปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม และการคิดของวัยรุ่ น โดยเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความ
มัน่ คงทางอารมณ์ของวัยรุ่น เช่น การไม่เป็ นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน เรี ยนหนังสือไม่เก่ง มีปัญหาใน
ครอบครัว โดยสรุ ปคือยิ่งมีเหตุการณ์ทางลบเข้ ามามากเท่าไร วัยรุ่ นจะยิ่งมีความแปรปรวนทาง
อารมณ์มากขึ ้น
วัย รุ่ น จะมี อ ารมณ์ ที่ ห ลากหลาย และเกิ ด ขึน้ ได้ ทัง้ ทางบวกและทางลบ โดย
อารมณ์ทางลบที่เกิดขึ ้นในวัยรุ่นได้ แก่ ความกลัว ความกังวลใจ ความวิตกกังวล ความโกรธ ความ
อิจฉาริ ษยา ความโศรกเศร้ า ส่วนอารมณ์ทางบวกได้ แก่ ความสุข ความรัก ซึ่งความหลากหลาย
ทางอารมณ์ เ หล่านี ถ้ ้ าหากมี การระบายออกอย่างเหมาะสมในทางที่ สังคมยอมรั บก็ จ ะไม่เป็ น
ปั ญหา แต่สาหรับวัยรุ่นบางคนอาจมีการระบายออกไม่เหมาะสม ได้ แก่ การใช้ แอลกอฮอล์หรื อสิ่ง
เสพติด การระเบิดอารมณ์ ที่รุนแรงออกมา การมี เพศสัม พันธ์ ก่อนวัยอันควร ซึ่ง การระบาย
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อารมณ์ ในลักษณะดังกล่าวจะก่อให้ เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมาได้ โดยลักษณะของวัยรุ่ นที่มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ คือ วัยรุ่ นจะต้ องสามารถควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ในทิศทางที่สังคม
ยอมรับ ไม่เป็ นอันตรายต่อตนเอง และผู้อื่น ยอมรับ และเข้ าใจผู้อื่นตามความเป็ นจริ ง รวมถึงการ
หาความสุข ได้ ด้ ว ยตนเอง ชี วิ ต ต้ อ งไม่ขึน้ อยู่กับ ใคร สามารถอดทนต่อ ความอ้ า งว้ า งได้ และ
สามารถพัฒนาความรู้สกึ เมตตาต่อผู้อื่นได้ ในเวลาเดียวกัน
2.2.3 พัฒนาการด้ านสังคม
การที่วยั รุ่นมีการเปลี่ยนแปลงด้ านร่างกาย และความคิดอย่างรวดเร็ ว จึง
ต้ องมีการปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงของตนเอง รวมถึงการวางตัวให้ เข้ ากับบทบาทหน้ าที่
และสิ่งแวดล้ อมในสังคม นอกจากนี ้ อิริคสัน (Erikson, 1968, p. 157 อ้ างถึงใน อุสา สุทธิสาคร,
2559, น. 43-44) ได้ อธิบายว่า วัยรุ่นเป็ นวัยที่ค้นหาเอกลักษณ์ (Identity) ของตนเอง แต่ถ้าหากไม่
สามารถค้ นพบเอกลักษณ์ของตนเองได้ จะเกิดความสับสนในบทบาทของตนเอง
ในวัยรุ่ นกลุ่ม เพื่ อนมี ค วามส าคัญ อย่างมากต่อพัฒ นาการด้ า นสัง คม
การเข้ ากลุม่ เพื่อนจะช่วยให้ วยั รุ่นสามารถประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และมีการเปรี ยบเทียบ
ทางสังคม (Social Comparison) ซึ่งการมีโอกาสได้ มีปฏิสมั พันธ์ กับเพื่อนนจะช่วยให้ เกิดความ
ร่ วมมื อ และรู้ จักตนเองมากขึน้ รวมไปถึง การสร้ างเอกลักษณ์ และมี ความมั่นคงทางอารมณ์
มากขึ ้น
2.2.4 พัฒนาการด้ านสติปัญญา
พัฒนาการด้ านความคิดของวัยรุ่ นเปลี่ยนแปลงไปจากวัยเด็กอย่างมาก
ซึง่ วัยรุ่นสามารถคิดหาเหตุผลได้ หลายแง่มมุ มากขึ ้น มีความคิดเป็ นนามธรรม นอกจากนี ้วัยรุ่นยังมี
ระบบการคิดแบบยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง ซึง่ จะแตกต่างจากการยึดตนเองเป็ นศูนย์กลางในวัยเด็ก
ซึง่ ระบบการคิดแบบนี ้จะช่วยให้ วยั รุ่นพิจารณาตนเองได้ มากขึ ้น แต่ก็อาจทาให้ เกิดการหมกมุ่นกับ
ตนเอง (Self-Absorption) โดยเฉพาะวัยรุ่ นตอนต้ น ซึ่งการคิดแบบยึดตนเองเป็ นศูนย์ กลางจะ
เกิดขึ ้นใน 2 ลักษณะ ได้ แก่
1) การจินตนาการว่ามีผ้ จู บั จ้ องตน (Imaginary Audience) เป็ นการคิด
แบบจินตนาการว่ามีคนจับจ้ องเมื่อตนเองแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ หรื อการกระทาของตนเองเป็ นที่
สนใจของคนอื่นมากเกินไป รู้ สึกว่ามีคนคอยจ้ องมอง และจับผิดตนเองอยู่ มักพบในวัยรุ่ นอายุ
ประมาณ 14-16 ปี
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2) การเชื่อมัน่ ในความคิดของตนเอง (Pasonal Fable) วัยรุ่ นจะมีความ
เชื่ อ มั่น ว่ า ความคิ ด ของตนเองถู ก ต้ อ ง รวมถึ ง เชื่ อ มั่น ว่ า ประสบการณ์ ที่ ต นเองพบเจอเป็ น
ประสบการณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใคร จึงทาให้ ไม่เชื่อคาพูดของคนอื่น ซึ่งการเชื่อมัน่ ในตนเองอาจ
ส่งผลต่อเนื่องไปยังวัยผู้ใหญ่ได้ เช่นกัน
โดยสรุป วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทังทางด้
้
านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งการเปลี่ยนทัง้ 4 ด้ านพร้ อมกัน จึงส่งผลให้ วยั รุ่นเป็ นวัยที่ต้องปรับตัวในเรื่ องชองการ
ใช้ ชีวิตมาก เนื่องจากร่างกาย และความเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ วยั รุ่นบางคนเกิดความกังวล และไม่
มีวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่นี ้ ซึ่งอาจทาให้ อารมณ์แปรปรวน รวมถึงบทบาท และ
การวางตัวในสังคมที่เปลี่ยนไปจากวัยเด็ก อีกทังความคาดหวั
้
งจากสังคมที่มากขึ ้น มีความคิดที่
ซับซ้ อนขึ ้น จึงทาให้ วยั รุ่นเป็ นวัยหัวเลี ้ยวหัวต่อที่ต้องมีการเตรี ยมความพร้ อมในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่นี ้เพื่อให้ วยั รุ่นมีพฒ
ั นาการที่เหมาะสมตามวัย
2.3 ประเภทของกลุ่มในเด็กวัยรุ่น
ประเภทการรวมกลุ่มของวัยรุ่ นเป็ นสิ่งที่สามารถกาหนดแนวโน้ มของพฤติกรรม
ของกลุ่มได้ ถ้ าหากเข้ าใจว่าวัยรุ่ นรวมตัวกันแบบใด โดย สมชาย ธัญธนกุล (2526, น. 99-101)
และเจียรนัย ทรงชัยกุล (2548, น. 232-234) ได้ แบ่งประเภทการรวมกลุ่มของวัยรุ่นไว้ 2 ประเภท
สรุปได้ ดงั นี ้
2.3.1 การรวมกลุ่มอย่ างมีแบบแผน (Formal Group)
เป็ นกลุ่ ม ที่ วั ย รุ่ น รวมตั ว กั น โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายที่ แ น่ น อน มี ส มาชิ ก
จ านวนมาก ส่วนมากจะรวมกลุ่ม กันในรู ปแบบของชมรม กลุ่ม เพื่ อนร่ วมห้ อง คณะกรรมการ
นักเรี ยน สโมสร หรื อกลุ่มอาสาสมัคร เป็ นต้ น ซึ่งกลุ่มประเภทนี ้จะมีกฎเกณฑ์ แบบแผนในการ
ดาเนินงานที่ชดั เจนว่าทาเพื่อจุดมุง่ หมายใด โดยนักวิชาการมองเห็นว่าถ้ าหากให้ วยั รุ่นรวมกลุ่มกัน
ในลักษณะนี ้จะช่วยให้ วยั รุ่นมีวิถีทางในการเข้ ากับสังคมได้ อย่างเหมาะสม โดยการรวมกลุ่มอย่าง
มีแบบแผนจะทาให้ เกิดผลดี คือ ทาให้ มีความปลอดภัยทางอารมณ์ (Emotional Security) สาหรับ
เด็กวัยรุ่นที่ไม่มีความสุขจากทางบ้ าน หรื อมีเพื่อนน้ อย จะทาให้ ร้ ูสกึ ได้ รับการยอมรับและมีอารมณ์
ที่ ส ดใสมากขึ น้ เมื่ อ ได้ เ ข้ า กลุ่ม นอกจากนี ย้ ัง ท าให้ วัย รุ่ น เกิ ด ทัก ษะทางสัง คม ( Social Skill)
เนื่องจากกิจกรรมในกลุ่มส่วนมากจะมีผ้ ใู หญ่เป็ นผู้ดแู ลและให้ คาปรึกษา ทาให้ สมาชิกในกลุ่มได้
เรี ยนรู้ทกั ษะนี ้ได้ อย่างถูกต้ อง ในการรวมกลุ่มแบบมีแบบแผนจะทาให้ วยั รุ่ นเกิดความสนุกสนาน
(Opportunity for Fun) เนื่องจากวัยรุ่นให้ ความสาคัญกับเพื่อนมากทาให้ วยั รุ่นใช้ เวลาส่วนใหญ่ใน

30
การหาความสุขกับเพื่อน การได้ เข้ าร่วมกิจกรรมของกลุม่ จึงทาให้ วยั รุ่นเกิดความสนุกสนานได้ อีก
ทังการรวมกลุ
้
่มแบบนี ้ยังมีผลต่อบุคลิกภาพด้ วย (Influence on Personality) เพราะการที่วยั รุ่นได้
เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม จะทาให้ วัยุร่นรู้ จักตนเองดียิ่งขึน้ ได้ เรี ยนรู้ ว่าและพัฒนาบุคลิกภาพจาก
เพื่อน ๆ ในทิศทางที่เหมาะสม แต่การรวมกลุม่ ในลักษณะนี ้ก็มีข้อควรระวัง คือ
1) ทาให้ เกิดความเหลื่อมล ้า (Snobbishness) เนื่องจากในกลุ่ม ใหญ่ก็
จะมี ส มาชิ ก บางคนจับ กลุ่ม เป็ นกลุ่ม ย่อ ย และมี อิ ท ธิ พ ลต่อ กลุ่ม มาก ท าให้ เ กิ ด พฤติก รรมใน
ลักษณะที่เอาพรรคเอาพวก ทาให้ สมาชิกอื่นที่ไม่ได้ อยู่ในกลุ่มย่อยนี ้ได้ รับการปฏิบตั ิที่ไม่เท่าเทียม
2) ขาดความมัน่ คงทางอารมณ์ (Lack of Emotional Warmth) ในกรณีที่
กลุม่ เป็ นกลุม่ ที่เปิ ดรับสมาชิกโดยทัว่ ไป ความรู้สกึ ของสมาชิกในกลุม่ จะไม่เหนียวแน่นเท่าที่ควร
3) เกิดความอิจฉา (Envy) ความอิจฉานี ้ไม่ได้ เกิดจากสมาชิกภายในกลุ่ม
แต่เกิดจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่
โดยสรุ ป การรวมกลุ่ม อย่างมี แ บบแผนจะช่ว ยให้ วัยรุ่ น มี เ ป้ าหมายที่
ชัดเจนในการแสดงพฤติกรรม ซึ่งนามาสู่การยอมรับของสังคม รวมไปถึงทาให้ วยั รุ่นมีการพัฒนา
ทักษะทางสัง คม รู้ จักตนเองมากขึน้ มี ความสนุกสนาน รวมไปถึง การพัฒนาบุคลิกภาพ แต่มี
ข้ อควรระวังคือการเกิดความเหลื่อมล ้าภายในกลุ่ม การทาให้ สมาชิกบางคนขาดความมัน่ คงทาง
อารมณ์ มีความอิจฉา อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ ที่ไม่เหนียวแน่น และการแข่งขันกันภายใน
กลุม่
2.3.2 การรวมกลุ่มอย่ างไม่ มีแบบแผน (Informal Group)
การรวมกลุม่ อย่างไม่มีแบบแผนมีหลายลักษณะ แต่โดยทัว่ ไปแล้ วจะเป็ น
การรวมกลุ่มกันอย่างอิสระ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่เป็ นการรวมกลุ่มโดยใช้ ความชอบ ความ
สนใจ เจตคติ ในการรวมตัวกัน ซึง่ การรวมกลุม่ ในลักษณะนี ้มี 4 ประเภทได้ แก่
1) มิตรภาพ (Friendships) หรื อกลุ่มเพื่อนคู่หู (Chums) ลักษณะทัว่ ไป
ของวัย รุ่ น มัก จะหาเพื่ อ นสนิ ท หรื อ เพื่ อ นที่ ร้ ู ใจ มัก จะเป็ นเพื่ อ นเพศเดี ย วกับ ตน และพัฒ นา
ความสัมพันธ์ให้ แน่นแฟ้น มากขึ ้นบางคนสนิทสนมจนแยกจากกันไม่ได้ โดยปกติและเพื่อนสนิทจะ
มีจานวนไม่มาก ประมาณ 2-4 คน เพื่อนสนิทจะเป็ นเพื่อนที่วยั รุ่ นสามารถขอคาปรึ กษา ระบาย
ความคับข้ องใจได้ เพื่อนในลักษณะนี ้ส่วนมากจะเติบโตมาด้ วยกันมีความชอบที่ตรงกัน ถ้ าหาก
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วัยรุ่ นคนใดไม่มีเพื่อนสนิทในลักษณะนีก้ ็จะขาดทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่นรวมถึง
ปรับตัวเข้ ากับสังคได้ ยาก และพยายามแสวงหาเพื่อนในรูปแบบอื่นต่อไป
2) พรรคพวก (Cliques) เป็ นกลุ่มที่มีสมาชิกตังแต่
้ 4-6 คน โดยส่วนมาก
จะพบการรวมกลุ่มลักษณะนี ้ในวัยรุ่นอายุประมาณ 14 ปี เป็ นกลุ่มที่ทาอะไรคล้ าย ๆ กัน ไปมาหา
สู่กัน ใช้ เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพูดหยอกล้ อกัน เที่ยวเล่น หรื อทางานอดิเรกด้ วยกัน โดยการ
รวมกลุ่ม ในช่วงแรกจะรวมกลุ่ม จากเพศเดียวกันก่อนจากนัน้ จึ ง จะขยายไปสู่เพศตรงข้ าม ซึ่ง
การรวมกลุม่ ในผู้หญิงจะสังเกตได้ ง่ายกว่าในผู้ชาย
3) เพื่ อ นทั่ ว ไป หรื อ กลุ่ ม เพื่ อ นฝู ง (Crowds) เป็ นกลุ่ ม ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด
มีสมาชิกประมาณ 20 คนในกลุ่มจะมีสมาชิกหลากหลายทังเพศหญิ
้
งและเพศชายคละกันไป โดย
ส่วนมากจะมารวมตัวกันมากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยูก่ บั กิจกกรรม สมาชิกกลุม่ นี ้รวมตัวกันด้ วยกิจกรรม
เช่น การจัดเลี ้ยง การละเล่น งานสังสรรค์ โดยบางครัง้ สมาชิกที่ไปทากิจกรรมเหล่านี ้อาจไม่ได้ สนิท
สนมกันเลย จึงเป็ นโอกาสดีถ้าหากวัยรุ่นได้ ทากิจกรรมกับกลุ่มนี ้เพราะจะช่วยฝึ กทักษะทางสังคม
ด้ วย
4) แกงค์ (Gang) ลักษะพิเศษของกลุม่ นี ้คือเด็กวัยรุ่นในกลุม่ ส่วนใหญ่จะ
มีปัญหาทางสังคมการรวมกลุ่มในลักษณะนีส้ ่วนมากจะรวมตัวกันเพื่อความปลอดภัย รวมถึง
ความพึงพอใจที่พวกเขาไม่สามารถหาได้ จากสังคมทัว่ ไป การรวมกลุม่ นี ้ไม่เป็ นที่ต้องการของสังคม
เนื่องจากมักจะก่อความเดือดร้ อนและปั ญหาต่าง ๆ ไปจนถึงการก่ออาชญากรรม
จากข้ อมูลข้ างต้ น การรวมกลุ่มของวัยรุ่ นในแต่ละประเภทจะส่งผลต่อ
ทิศทางในการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่ น รวมถึงการกาหนดความสัมพันธ์ ที่วยั รุ่ นมีต่อกลุ่มเพื่อน
ด้ วย การที่สมาชิกในกลุ่มมีจานวนน้ อยจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกว่ากลุ่มใหญ่ ถ้ าหากเข้ าใจ
ลักษณะการรวมกลุม่ ของวัยรุ่นจะช่วยให้ เข้ าใจระดับความสัมพันธ์ของวัยรุ่นที่มีตอ่ กลุม่ เพื่อนได้
2.4 ความสาคัญของกลุ่มเพื่อน
ในแต่ละวันวัยรุ่ นใช้ เวลาไปกับกลุ่มเพื่อนค่อนข้ างมาก นอกจากเวลาเรี ยน เวลา
ส่วนตัวแล้ ว วัยรุ่ นก็ต้องการใช้ เวลาที่เหลืออยู่กับเพื่อน แสดงให้ เห็นว่าเพื่อนนันส
้ าคัญกับวัยรุ่ น
มากเพียงใด บางรายอาจสาคัญถึงขนาดที่บอกว่าสามารถตายแทนเพื่อนได้ ซึ่งบางครัง้ การที่ให้
ความสาคัญกับเพื่อนมากจนเกินไปก็อาจทาให้ ลืมให้ ความสาคัญกับตัวเอง จนก่อให้ เกิดผลเสีย
โดย เจียรนัย ทรงชัยกุล (2548, น. 229-231) ได้ อธิบายถึงสาเหตุที่วยั รุ่ นให้ ความสาคัญกับกลุ่ม
เพื่อนไว้ ว่า เพราะกลุ่มสามารถตอบสนองความต้ องการของวัยรุ่ นได้ หลายด้ านจึงทาให้ วยั รุ่ นให้
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ความสาคัญกับเพื่อน ซึ่งกลุ่มเพื่อนสามารถตอบสนองความต้ องการของวัยรุ่ นสรุ ปได้ 6 ประการ
ดังนี ้
2.4.1 ความต้ องการเป็ นตัวของตัวเอง
การที่ วัยรุ่ นอยู่กับเพื่ อนจะทาให้ เกิ ดความสบายใจในการทากิ จ กรรม
ต่าง ๆ เนื่องจากวัยรุ่ นกับเพื่อนมีสถานะเดียวกัน มีอานาจเท่า ๆ กัน การที่วยั รุ่ นอยู่กับผู้ใหญ่ที่มี
ประสบการณ์ มีอานาจมากกว่าจะทาให้ ร้ ู สึกอัดอัด ไม่สะดวกที่จะแสดงพฤติกรรมตามที่ตนเอง
ต้ องการเพราะจะถูกผู้ใหญ่ควบคุม หรื อผู้ใหญ่บางคนมองว่าวัยรุ่นเป็ นเด็ก จึงไม่ให้ อิสระกับวัยรุ่น
เท่าที่ควร ซึ่งต่างกับกลุ่มเพื่อนที่วัยรุ่ นสามารถแสดงความรู้ สึกนึกคิดหรื อทากิจกรรมต่าง ๆ ได้
อย่างอิสระ
2.4.2 ความต้ องการความเชื่อมัน่
ในช่วงวัยรุ่ นจะเป็ นวัยที่ มี พัฒ นาการในด้ านต่าง ๆ ที่ เปลี่ ยนแปลงไป
ทาให้ วยั รุ่ นหลายคนเกิดความวิตกกังวลเกี่ ยวกับร่ างกายที่เปลี่ยนแปลงไป มีอารมณ์แปรปรวน
รู้สึกกดดันจากความคาดหวังจากสังคม และเกิดความสับสนในบทบาท การที่วยั รุ่นได้ อยู่ในกลุ่ม
เพื่ อนจะทาให้ วัยรุ่ น พบว่าตนเองไม่ไ ด้ แ ปลกประหลาด ไม่ใช่คนเดียวที่ ประสบปั ญหาเหล่า นี ้
เนื่องจากวัยรุ่นคนอื่น ๆ ก็ต้องพบกับปั ญหาเช่นเดียวกัน อีกทังการอยู
้
่ในกลุ่มเพื่อนยังทาให้ วยั รุ่น
ได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนที่เคยผ่านปั ญหาความกังวลต่าง ๆ ทาให้ วยั รุ่ นได้ เรี ยนรู้ ถึง
การเปลี่ยนแปลงของตนเอง และสร้ างความเชื่อมัน่ จากการเสริมแรงของเพื่อนในกลุม่
2.4.3 ความต้ องการเป็ นที่ยอมรับและยกย่อง
บางครัง้ การที่วยั รุ่นอยู่กบั ผู้ใหญ่ที่มีสถานภาพไม่เท่าเทียมกัน บ่อยครัง้ ที่
การกระทาต่าง ๆ ของวัยรุ่นจึงไม่ถกู ยอมรับ อาจเป็ นเพราะถูกมากว่าด้ อยประสบการณ์ และไม่มี
เหตุผล แต่การที่วัยรุ่ นได้ อยู่กับเพื่อนที่มีสถานภาพเท่าเทียมกัน ชอบอะไรเหมือน ๆ กัน ทาให้
การกระทาของวัยรุ่นได้ รับการยอมรับในกลุ่มเพื่อน และมีความมัน่ คงทางจิตใจเพิ่มขึ ้น จะสังเกต
ได้ ว่าเวลาวัยรุ่นอยู่กับเพื่อนจะพยายามแสดงความสามารถ หรื อ ทาพฤติกรรมต่าง ๆ ในทิศทางที่
กลุ่มเพื่อนชื่นชอบ เนื่องจากวัยรุ่นต้ องการได้ รับการยอมรับ โดยปกติแล้ วการยอมรับในกลุ่มเพื่อน
จะเกิดขึ ้นได้ ง่ายกว่าการยอมรับจากผู้ใหญ่เนื่องจากวัยรุ่นกับเพื่อนมักจะมีเจตคติ และค่านิยมไป
ในทิศทางที่คล้ ายคลึงกัน ซึง่ อินเจอโซล (Ingersoll, 1989, p. 229) ได้ อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
วัยรุ่นทาเพื่อให้ ได้ รับการยอมรับจากกลุ่ม ได้ แก่ การทาทรงผม การแต่งกาย การใช้ ภาษา รวมไป
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ถึงการกระทาผิด และพฤติกรรมต่อต้ านสังคม นอกจากนี ้ แกริสนั (Garrison, 1956, pp. 116-117)
ได้ อธิบายเพิ่มเติมว่าถ้ าหากกลุ่มเพื่อนไม่ชอบแนวคิดที่ดมู ีคณ
ุ ธรรม วัยรุ่นก็มีแนวโน้ มที่จะไม่ชอบ
แนวคิดนันด้
้ วย ถ้ าหากกลุ่มเพื่อนมาเรี ยนสาย วัยรุ่นก็มีแนวโน้ มมาเรี ยนสายด้ วย และถ้ าหากใน
กลุ่ม มี ก ารใช้ ค าพูด ที่ ห ยาบคาย วัย รุ่ น ก็ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะกระท าหรื อ ใช้ ค าพูด ที่ ห ยาบคายด้ วย
ในขณะที่ โพเวล (Powell, 1963, p. 186) ได้ อธิบายว่า ความต้ องการเป็ นที่ยอมรับของวัยรุ่ นนัน้
ทาให้ วยั รุ่นพยายามทาพฤติกรรมให้ เหมือนกับที่ กลุ่มทาเพราะจะทาให้ ได้ รับการยอมรับได้ ง่ายขึ ้น
ถึงแม้ ว่าจะต้ องปกปิ ดค่านิยมหรื อเป้าหมายที่แท้ จริ งของตนเองก็ตาม ซึ่งจะทาให้ เสียความเป็ น
ตนเองชัว่ คราว แต่สิ่งนี ้เป็ นรูปแบบหนึง่ ที่วยั รุ่นใช้ ในการเรี ยนรู้ที่จะอยู่กบั คนอื่น
2.4.4 ต้ องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ในช่วงวัยรุ่ นเป็ นช่วงที่ ต้องแบกรั บ ความกดดัน ความคาดหวัง ของคน
รอบตัว วัยรุ่นจึงพยายามหาความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินในชีวิตเพื่อให้ ชีวิตได้ ผอ่ นคลาย ซึ่ง
เพื่อนจะเป็ นแหล่งที่วัยรุ่ นจะสามารถหาความสุขได้ โดยการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การไปเที่ยว
การพูดคุย หรื อการรับประทานอาหารด้ วยกัน กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี ้จะช่วยให้ วยั รุ่นได้ ผ่อนคลาย
มากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ าหากไปกับเพื่อนที่มีเจตคติ หรื อความชอบที่เหมือน ๆ กันจะยิ่งเพิ่ม
ความสนุกสนานให้ มากขึ ้น
2.4.5 ความต้ องการพัฒนาทักษะทางสังคม
ทักษะทางสังคมเป็ นทักษะที่วัยรุ่ นจะต้ องพัฒนาอย่างเหมาะสมตามที่
คนในสังคมหรื อผู้ใหญ่คาดหวัง ซึ่งทักษะทางสังคมบางส่วนวัยรุ่ นได้ เรี ยนรู้ จากพ่อแม่ผ้ ปู กครอง
และการอบรมสั่งสอนของครู มาบ้ างแล้ ว แต่มีทักษะบางด้ านที่วยั รุ่ นยังต้ องฝึ กฝน ทดลอง หรื อ
ปรับปรุ งเพิ่มเติม การที่วัยรุ่ นได้ อยู่ในกลุ่มเพื่อนถื อเป็ นโอกาสที่ดีที่วัยรุ่ นจะได้ ฝึกฝนทักษะทาง
สัง คมเนื่ อ งจากวัย รุ่ น สามารถแสดงพฤติก รรมได้ โ ดยไม่เ ขิน อาย มี ค วามไว้ ว างใจกันในกลุ่ม
นอกจากนี ้เพื่อนบางคนยังสามารถให้ คาแนะนาเพื่อนคนอื่นเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาทักษะ
ไปในทิศทางที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับได้ อีกด้ ว ย นอกจากนี ้ อินเจอโซล (Ingersoll, 1989, น.
228) ได้ อธิบายความสาคัญของกลุ่มเพื่อนไว้ ว่า วัยรุ่นจะเรี ยนรู้วิธีการเข้ าสังคมและมีปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลอื่นผ่านทางกลุ่มเพื่อน โดยกลุม่ เพื่อนจะให้ คาแนะนาว่าอะไรควรทาหรื อไม่ควรทารวมไป
ถึงการสร้ างเจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมทางสังคม การติดยา และการมีเพศสัมพันธ์ด้วย
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2.4.6 ความต้ องการมีสมั พันธภาพกับเพื่อนต่างเพศ
ตามพัฒนาการของวัยรุ่ นแล้ วนอกจากกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกันแล้ ววัยรุ่ น
ยังงต้ องการสานสัมพันธ์ กับเพื่อนต่างเพศด้ วย ซึ่งในช่วงแรกวัยรุ่ นยังมีอาการกังวลอยู่บ้าง แต่
บางครัง้ กลุ่มเพื่อนเพศเดียวกันจะช่วยลดอาการกังวลและช่วยเป็ นสื่อกลางให้ ร้ ู จกั กับเพื่อนต่าง
เพศได้ ด้วย โดยส่วนมากแล้ วการคบเพื่อนต่างเพศจะไม่ได้ รับการยินยอมจากผู้ใหญ่มากนัก แต่
ตามธรรมชาติ ข องวัย รุ่ น ก็ จ ะพยายามหาวิ ธี ที่ จ ะได้ ท าความรู้ จัก โดยอาจหาโอกาสสร้ าง
ความสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน เช่น กี ฬาสี การจัดนิทรรศการ งานอาสาสมัคร
เพื่อให้ ง่ายต่อการสร้ างความสัมพันธ์มากขึ ้น
นอกจากที่กล่าวไว้ ข้างต้ น การที่วยั รุ่ นได้ มีปฏิสมั พันธ์กับกลุ่มเพื่อนยังก่อให้ เกิด
ผลดี ต่ อ วั ย รุ่ น ในอี ก หลายด้ าน โดยเดซี่ และเคนนี่ (Dacey & Kenny, 1994, pp. 252-253)
ได้ อธิบายถึงหน้ าที่ของกลุม่ เพื่อนที่สง่ ผลต่อวัยรุ่นไว้ วา่ กลุม่ เพื่อนมีความสาคัญต่อการพัฒนาของ
วัยรุ่นในด้ านสังคม ถ้ าหากวัยรุ่นไม่มีโอกาสเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ เพื่อน จะขาดโอกาสในการเรี ยนรู้
ประสบการณ์ และขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้ านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. การควบคุมความก้ าวร้ าว การที่วยั รุ่ นได้ มีปฏิสมั พันธ์กับเพื่อน วัยรุ่ น
จะเรี ยนรู้ วิธีจดั การกับปั ญหาต่าง ๆ ด้ วยวิธีที่หลากหลาย โดยไม่จาเป็ นต้ องแสดงความก้ าวร้ าว
ออกมา กลุ่มเพื่อนจะช่วยให้ วยั รุ่ นจัดการกับความขัดแย้ งด้ วยความแน่วแน่ มัน่ ใจ มากกว่าการ
แสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้ าวรุนแรง
2. การได้ รับการสนับสนุนทางอารมณ์ สัง คม และการเป็ นอิสระจาก
ครอบครัว เพื่อนจะให้ การสนับสนุนวัยรุ่ นให้ มีประสบการณ์ใหม่ และช่วยเหลือให้ วยั รุ่ นจากการ
พึง่ พาการสนับสนุนจากครับครัว เพราะการที่วยั รุ่นพึง่ พาครอบครัวมากเกินไปจะทาให้ วยั รุ่ นเติบโต
เข้ าสูว่ ยั ผู้ใหญ่ช้าลง
3. การปรั บ ปรุ ง ทัก ษะทางสัง คม การพัฒ นาความสามารถในการใช้
เหตุผล และการเรี ยนรู้ที่จะแสดงอารมณ์อย่างมีวฒ
ุ ิภาวะ การที่วยั รุ่นได้ โต้ แย้ งและสนทนากับกลุ่ม
เพื่อนจะช่วยให้ วยั รุ่นเรี ยนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สกึ และแสดงความสามารถในการแก้ ไข
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ปั ญ หา การได้ มี ปฏิ สัม พันธ์ กับ กลุ่ม เพื่ อ นจะช่วยให้ วัย รุ่ น ได้ ฝึ กการแสดงออกทางอารมณ์ ทัง้
ในทางบวกและทางลบ
4. การพัฒนาเจตคติในเรื่ องเกี่ยวกับเพศ และบทบาททางเพศ เจตคติใน
เรื่ องเพศและบทบาททางเพศเป็ นสิ่งที่พฒ
ั นาในลาดับแรก ๆ ของวัยรุ่น ซึ่งกลุ่ มเพื่อนจะช่วยสร้ าง
เจตคติ และบทบาททางเพศที่เหมาะสมให้ กบั วัยรุ่นได้
5. การตัดสินเกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรม และการให้ คณ
ุ ค่า โดยปกติแล้ ว
ผู้ใหญ่จะบอกวัยรุ่นว่าอะไรผิดอะไรถูก แต่สาหรับกลุ่มเพื่อนจะปล่อยให้ วยั รุ่นตัดสินใจตามวิธีของ
ตนเอง วัยรุ่นจะประเมินค่านิยมของกลุ่มเพื่อน และตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ถกู กระบวนการประเมิน
คุณค่านี ้จะช่วยให้ วยั รุ่นพัฒนาความสามารถทางจริยธรรมได้ โดยใช้ เหตุผล
6. การปรับปรุ งคุณค่าในตนเอง การที่วัยรุ่ นมีคนชอบหรื อยอมรับมาก
จะช่วยให้ วยั รุ่นรู้สกึ ดีเกี่ยวกับตนเอง หรื อแม้ กระทัง่ การที่มี คนโทรหาหรื อการถูกถามในเรื่ องต่าง ๆ
จะทาให้ วยั รุ่นรู้สึกว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า ดังนันกลุ
้ ่มเพื่อนจึงเป็ นแหล่งที่ช่วยเสริ มสร้ างการเห็นคุณค่า
ในตนเองได้ เป็ นอย่างดี
7. การสร้ างมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง การอยู่กบั กลุ่มเพื่อนจะทาให้ วัยรุ่ น
สามารถสร้ างเอกลักษณ์ของตนเองได้ เนื่องจากไม่ต้องกังวลในการแสดงพฤติกรรมเท่ากับเวลาที่
อยูก่ บั ผู้ใหญ่ กลุม่ เพื่อนจะช่วยให้ วยั รุ่นสร้ างมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองโดยการสร้ างแนวคิดที่ชดั เจน
และส่งเสริ มพฤติกรรมที่วยั รุ่นแต่ละคนแสดงออก
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าการที่วยั รุ่นได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน จะช่วยให้
วัยรุ่นได้ พฒ
ั นาตนเองในหลาย ๆ ด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการเข้ าสังคม หรื อการที่มีมมุ มองเกี่ยวกับ
ตนเอง ทาให้ วยั รุ่นได้ เติบโตกลายเป็ นผู้ใหญ่ ซึ่ งสอดคล้ องกับที่ แอลเลน และโลบ (Allen & Loeb,
2015, p. 102) ได้ อธิบายว่า การที่วยั รุ่นเติบโตเป็ นผู้ใหญ่โดยปราศจากการมีความสัมพันธ์ ที่ดีกับ
เพื่ อ น จะท าให้ มี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ การป่ วยทางกายและทางจิ ต ใจมากกว่ า คนทั่ว ไป
ความส าคัญ ของเพื่ อ นนัน้ มี ม ากแต่ต้ องอยู่ในเงื่ อ นไขที่ วัย รุ่ นมี เพื่ อ นที่ ดี นาพาไปในทิศ ทางที่
เหมาะสมด้ วย มิฉะนันจะท
้ าให้ วยั รุ่นกลายเป็ นปั ญหาของสังคม มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
2.5 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่ส่งผลต่ อวัยรุ่น
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่ากลุ่มเพื่อนสามารถตอบสนองความต้ องการ
ต่าง ๆ ของวัยรุ่นได้ อย่างมากมาย ทาให้ วยั รุ่นส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับเพื่อนมากเป็ นพิเศษ ซึ่ ง
ในความเป็ นจริ ง นัน้ เพื่ อนก็มี หลากหลาย มีทงั ้ ดีและไม่ดี ถ้ าหากได้ เพื่อนที่ ดีก็จะทาให้ วัย รุ่ นมี
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แนวโน้ มที่จะมีพฤติกรรมที่ดีตามไปด้ วย แต่ถ้าหากได้ เพื่อนที่ไม่ดีอาจจะทาให้ วยั รุ่นหมดอนาคตได้
ถ้ าหากให้ ความสาคัญกับเพื่อนกลุ่มนันมากเกิ
้
นไป โดย (เจียรนัย ทรงชัยกุล, 2548, น. 237-239)
ได้ จาแนกอิทธิพลของกลุม่ เพื่อนที่สง่ ผลต่อวัยรุ่นไว้ 3 ประเภท ดังนี ้
2.5.1 อิทธิพลของกลุม่ เพื่อนที่มีตอ่ การเรี ยน
เพื่อนมีอิทธิพลต่อเจตคติ และพฤติกรรมการเรี ยนของวัยรุ่น ถ้ าหากวัยรุ่น
คบเพื่อนที่มีลกั ษณะ “คงแก่เรี ยน” หรื อเพื่อนที่เห็นคุณค่าในการเรี ยน ก็จะช่วยกันทบทวนในสิ่งที่
อาจารย์สอน เอาใจใส่ ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ ประสบความสาเร็ จในด้ านนี ้ ซึ่งถ้ าหาก
วัยรุ่นได้ เพื่อนกลุม่ นี ้จะมีแนวโน้ มที่จะประสบความสาเร็จด้ านการเรี ยนมากขึ ้น แต่ถ้าหากคบเพื่อน
ที่ “แก่ กิ จ กรรม” หรื อ คนที่ ห าความสุข จากการท ากิ จ กรรมต่า ง ๆ ไม่ว่า จะเป็ นการเที่ ย วตาม
ห้ างสรรพสินค้ า หรื อตามสถานเริงรมย์ ซึง่ กลุม่ นี ้จะให้ ความสาคัญกับการเรี ยนน้ อย จะทาให้ วยั รุ่น
มีเจตคติตอ่ การเรี ยนในทางที่ไม่ดี เบื่อหน่ายกับการเรี ยนและแสวงหาความสุขจากการเที่ยว หรื อ
ทากิจกรรมอื่น ๆ เป็ นผลทาให้ วยั รุ่ นมีผลการเรี ยนไม่ดี นอกจากเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อเจตคติและ
พฤติกรรมในการเรี ยนแล้ ว เพื่อนยังมีส่วนในการตัดสินใจที่เกี่ ยวข้ องกับการเรี ยนด้ วย เช่ น การ
เลือกสาขาวิชา การเลือกแผน การเรี ยน รวมไปถึงเจตคติที่มีตอ่ ครู และสถานศึกษาด้ วย
2.5.2 อิทธิพลของกลุม่ เพื่อนที่มีตอ่ การเตรี ยมตัวประกอบอาชีพ
กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อวัยรุ่ นในการเลือกอาชีพในด้ านของการสร้ าง
เป้าหมาย ถ้ าหากวัยรุ่นได้ เพื่อนที่ “หนักเอาเบาสู้” หรื อเป็ นเพื่อนมีเป้าหมายในอาชีพที่ชดั เจน ไม่
เลือกงานถ้ าหากงานนัน้ เป็ นงานสุจริ ต พวกเขาจะชวนกันไปหางานเสริ มในระหว่างเรี ยน เพื่อ
เพิ่มพูนรายได้ และประสบการณ์ เพื่อนประเภทนี ้จะใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ แต่ถ้าหากวัยรุ่ นได้
เพื่อนประเภท “หนักไม่เอาเบาไม่ร้ ู ” หรื อเพื่อนที่มีลกั ษณะรักความสบาย ใช้ ชีวิตไปวัน ๆ โดยไม่มี
เป้าหมาย เพื่อนประเภทนี ้จะไม่ชวนไปทางานเสริมหรื อใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ในทางกลับกัน
อาจใช้ เวลาไปกับความสนุกสนาน เที่ยวเล่น ไม่สนใจอนาคต วัยรุ่นที่ได้ เพื่อนกลุ่มนี ้จะขาดโอกาส
พัฒนาตนเอง ซึ่งส่งผลต่อการก้ าวเข้ าสู่โลกแห่งการทางานในอนาคต นอกจากนี ้กลุ่มเพื่อนยังมี
อิทธิพลเจตคติและค่านิยมในการเลือกอาชีพด้ วย
2.5.3 อิทธิพลของกลุม่ เพื่อนที่มีตอ่ การครองตนในสังคม
กลุม่ เพื่อนจะมีอิทธิพลต่อเจตคติและการกระทาของวัยรุ่นเนื่องจากวัยรุ่น
ต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ หรื อได้ รับการยอมรับจากเพื่อน ซึง่ ในกลุม่ เพื่อนแต่ละกลุม่ จะมีกฎเกณฑ์และ
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บรรทัดฐานของกลุ่มแตกต่างกัน ซึ่งวัยรุ่ นที่ต้องการให้ เพื่อนยอมรับมักจะใช้ บรรทัดฐานเหล่านัน้
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนันบรรทั
้
ดฐานของกลุ่มจึงมีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่ น โดยในวัยรุ่ น
ผู้หญิงส่วนใหญ่จะได้ รับการกดดันในเรื่ องของการแต่งกาย สัมพันธภาพกับเพื่อนต่างเพศ และการ
เข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม เช่น การออกนัด หรื อการไปงานสังสรรค์ ในส่วนของวัยรุ่ นชายจะถูก
กดดันจากเพื่อนในเรื่ องเกี่ยวกับ การดื่มสุรา และการใช้ สารเสพติด นอกจากนี ้ เฮอร็ อค (Hurlock,
1968, pp. 408-409) ได้ อธิบายว่าอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนจะรุนแรงมากขึ ้นถ้ าวัยรุ่ นต้ องการเป็ นที่
ยอมรับของเพื่อน โดยวัยรุ่นจะพยายามยอมรับและทาตามรูปแบบหรื อพฤติกรรมของกลุม่ ในกรณี
ที่วยั รุ่นมองว่าความดีที่เขาทา ทาให้ เขาแตกต่างไปจากกลุม่ วัยรุ่นจะเริ่มหยุดพฤติกรรมที่ทาให้ เขา
แตกต่างนัน้ และทาพฤติกรรมที่ไ ม่พึง ประสงค์ ถ้ าหากว่าพฤติกรรมนัน้ เป็ นที่ ยอมรั บของกลุ่ ม
ในทางตรงข้ า มถ้ า บรรทัด ฐานของกลุ่ม ดี พ ฤติก รรมที่ วัย รุ่ นท าย่อ มดี ด้ ว ย ในขณะที่ แอลเลน
และโลบ (Allen & Loeb, 2015, p. 101) มองว่า การที่ วัย รุ่ น แสดงพฤติก รรมต่า ง ๆ รวมไปถึ ง
การกระทาผิ ด ไม่ไ ด้ เ กิ ดจากอิทธิ พลของกลุ่ม เพื่อน แต่เกิ ดจากการที่ วัยรุ่ นมักจะเลื อกเพื่อนที่
เหมือนกับตนเอง ซึ่งการกระทาต่าง ๆ จึงเป็ นไปตามความต้ องการของวัยรุ่นอยู่แล้ ว เพียงแต่กลุ่ม
เพื่อนจะมีอิทธิพลในการสนับสนุนให้ วยั รุ่นทาพฤติกรรมในระดับที่มากกว่าปกติ เช่น วัยรุ่นจะเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบตั เิ หตุในการขับขี่มากขึ ้นถ้ าหากมีเพื่อนเป็ นผู้โดยสาร
นอกจากที่กล่าวไว้ ข้างต้ น อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อวัยรุ่ นนัน้ ยังส่งผลไปถึง
บุคลิกภาพของวัยรุ่ นด้ วย โดย เฮอร็ อค (Hurlock, 1968, p. 445) ได้ อธิบายว่า อิทธิพลของกลุ่ม
เพื่อนไม่เพียงแต่ส่ง ผลต่อมโนทัศน์ที่วัยรุ่ นมี ต่อตนเองแต่ยังส่ง ผลถึง บุคลิกภาพของวัยรุ่ น ด้ วย
แรงกดดัน จากกลุ่ม ส่ ง ผลให้ วัย รุ่ น เปลี่ ย นแปลงตนเองไปในทิ ศ ทางที่ ก ลุ่ม ยอมรั บ ยิ่ ง กลุ่ม มี
ความเข้ ม แข็ ง และมั่น คงเท่ า ไร ก็ ยิ่ ง ท าให้ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ บุค ลิ ก ภาพของวัย รุ่ น มากขึ น้ เท่ า นัน้
บุคลิกภาพของวัยรุ่นจะถูกกาหนดโดยบรรทัดฐานของกลุ่ม ถ้ าหากวัยรุ่นปฏิเสธหรื อไม่ยอมรับจะ
ถูกกลุม่ กดดัน
โดยสรุ ปกลุ่มเพื่อนส่งผลต่อวัยรุ่ นในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ การเรี ยน การเตรี ยมตัว
ประกอบอาชีพ การวางตัวในสังคม บุคลิกภาพของวัยรุ่น ดังนันกลุ
้ ่มเพื่อนจึงมีความสาคัญอย่าง
มากในการกาหนดทิศทางชีวิตของวัยรุ่ น การเลือกคบเพื่อนจึงสาคัญกับวัยรุ่ นเป็ นอย่างมาก แต่
อย่างไรก็ตามในสภาพแวดล้ อมที่จากัด วัยรุ่นอาจมีตวั เลือกไม่มาก ดังนันในกรณี
้
ที่จาเป็ นต้ องอยู่
ในกลุม่ เพื่อนที่ไม่ดีวยั รุ่นจึงควรลดอิทธิพลของกลุม่ เพื่อนโดยการมีอิสระแห่งตนมากขึ ้น
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2.6 ความอ่ อนไหวต่ อแรงกดดันของเพื่อน
เพื่ อ นมี อิ ท ธิ พ ลต่อ วัย รุ่ น เป็ นอย่ า งมากโดยเฉพาะวัย รุ่ น ตอนต้ น ทิ ศ ทางใน
การเติบโตของวัยรุ่ นจะขึน้ อยู่กับเพื่อน เนื่องจากวัยรุ่ นจะใช้ เวลาส่วนใหญ่ไปกับเพื่อนมากกว่า
ผู้ป กครอง โดยพื น้ ฐานบางครอบครั ว อบรมสั่ง สอนวัย รุ่ น มาดี ใ ห้ ห่า งไกลจากการกระท าผิ ด
การเสพยา หรื อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แต่วยั รุ่นบางคนกลับต้ องตกอยู่ในสภาพเหล่านัน้
เพราะทาตามความต้ องการของเพื่อนที่ไม่ดี เนื่องจากเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่ นมาก ดังที่ มณฑิรา
จารุ เพ็ง (2560, น. 185) ได้ อธิ บายว่า วัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย และจิตใจ
จึงทาให้ เกิดความสับสน ปรับตัวได้ ยาก และมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรง มีความอยากรู้
อยากลอง และขัดแย้ งกับผู้ใหญ่ได้ ง่าย มีความต้ องการให้ เพื่อนยอมรับ จึงทาให้ วยั รุ่นถูกชักชวน
จากเพื่อนได้ ง่าย อีกทังความต้
้
องการเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มและการได้ รับคาชมจากเพื่อน ทาให้
วัยรุ่นไม่สามารถควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองให้ มีการแสดงออกที่เหมาะสมได้
นอกจากนี ้ สาเหตุที่ทาให้ วยั รุ่ นอ่อนไหวต่อแรงกดดันของเพื่อนนันมาจากการที
้
่
เพื่อนสามารถตอบสนองความต้ องการต่อวัยรุ่นได้ หลายด้ าน รวมถึงให้ ความปลอดภัยทางอารมณ์
แก่วยั รุ่ น วัยรุ่ นจึงยอมทาตามแรงกดดันของเพื่อนเพื่อที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนไว้ ซึ่ง
การตอบสนองต่อแรงกดดันของเพื่อนนันมี
้ หลากหลายรูปแบบ โดย ริทาริก และคามีนอฟ (Rihtaric
& Kamenov, 2013, pp. 111-126) ได้ อธิบายการตอบสนองของวัยรุ่นที่มีต่อแรงกดดันของเพื่อน
ไว้ ว่า วัยรุ่ นจะยอมรับและเห็นด้ วยกับบรรทัดฐานและความต้ องการของกลุ่มนอกจากนี ้วัยรุ่ นยัง
สามารถเผชิญหน้ ากับแรงกดดันและเลือกที่จะไม่สนใจอิทธิพลเหล่านันได้
้ เช่นกัน ซึ่งปั จจัยที่สง่ ผล
ต่อความแตกต่างในการตอบสนองต่อแรงกดดันของเพื่อนคือปั จจัยส่วนบุคคล (เช่น เพศและอายุ)
และปั จจัยด้ านบริบท (เช่น โรงเรี ยน เพื่อนบ้ าน และชุมชน) แต่ในทางกลับกันความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยทัง้ สองที่มีต่อการตอบสนองต่อแรงกดดันของเพื่อนสามารถถูกลดได้ ด้วย 4 ปั จจัย ได้ แก่
การเปิ ดใจยอมรั บ ของวัย รุ่ น ที่ มี ต่อ อิ ท ธิ พ ล ความเด่น ชัด ในการแสดงความกดดัน ของเพื่ อ น
ความสามารถหรื อโอกาสในการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่น และ ความต่อเนื่องของความสัมพันธ์
ซึ่งหมายความว่าถ้ าปั จจัยทัง้ 4 อยู่ในระดับสูง จะทาให้ วยั รุ่นยอมทาพฤติกรรมตามความต้ องการ
ของเพื่อนโดยไม่คานึงความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ และสถานที่ในการแสดงพฤติกรรม ในขณะ
ที่ ชาน และชาน (Chan & Chan, 2013, pp. 286-302) ได้ ศึกษความอ่อนไหวของวัยรุ่ นที่ มี ต่อ
แรงกดดันของเพื่อน พบว่า ปั จจัยที่ทาให้ วยั รุ่นมีความอ่อนไหวต่อแรงกดดันของเพื่อน คือ การรับรู้
ความอบอุ่นของพ่อแม่ของวัยรุ่น ถ้ าหากวัยรุ่นรับรู้ว่าพ่อแม่อบอุ่นพึ่งพาได้ จะทาให้ วยั รุ่นอ่อนไหว
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ต่อแรงกดดันของเพื่อนน้ อยลง ในทางตรงข้ าม ถ้ าหากวัยรุ่นรับรู้ว่าตนเองขาดความอบอุ่นและไม่
สามารถพึ่งพาพ่อแม่ได้ จะทาให้ วยั รุ่นหันไปพึ่งพาเพื่อนมากขึ ้น ส่งผลให้ วยั รุ่นเกิดความอ่อนไหว
ต่อแรงกดดันของเพื่อนได้ ง่าย แต่อิทธิพลของตัวแปรนี ้สามารถลดทอนได้ ด้วยการเป็ นอิสระทาง
อารมณ์จากพ่อแม่ นอกจากนี ้
การสร้ างอิ ส ระแห่ ง ตนจากกลุ่ม เพื่ อ นให้ กับ วัย รุ่ น เป็ นเรื่ อ งที่ ท้ า ทาย เพราะ
ตามพัฒนาการของวัยรุ่นเป็ นวัยที่ให้ ความสาคัญกับเพื่อนมากโดยเฉพาะวัยรุ่นตอนต้ น อีกทังการ
้
มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนนันจะช่
้ วยส่งเสริ มให้ วยั รุ่นได้ พฒ
ั นาทักษะทางสังคม สร้ างเอกลักษณ์
ให้ กบั ตนเอง รวมถึงมีความมัน่ คงทางอารมณ์ แต่ในขณะเดียวกันการที่วยั รุ่นยึดติดกับเพื่อนมาก
เกินไปทาให้ ขาดความเป็ นตัวของตัวเอง ถ้ าหากโชคร้ ายได้ เพื่อนไม่ดีจะทาให้ เสียอนาคต ถึงแม้ ได้
เพื่อนที่ดีรักการเรี ยน การที่วยั รุ่นขาดอิสระในตนเอง จะทาให้ พวกเขาไม่สามารถพัฒนาตนเองใน
ทิศทางที่เหมาะสมกับพวกเขา เช่น การเลือกแผนการเรี ยนตามเพื่อนทังที
้ ่ตนเองไม่มีความถนัดใน
ด้ านนัน้ ซึ่งการที่ทาให้ วัยรุ่ นมีอิสระจากกลุ่มเพื่อน ในขณะที่ธรรมชาติของพวกเขาต้ องการการ
ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนจึงดูเหมือนเป็ นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติของวัยรุ่ น แต่แอลเลน และโลบ (Allen &
Loeb, 2015, p. 102) อธิ บายว่าการสร้ างอิสระแห่ง ตนในวัยรุ่ นในขณะที่ รักษาสัมพันธภาพกับ
เพื่อนนันไม่
้ ใช่เรื่ องที่ขดั แย้ งกัน แต่ยิ่งวัยรุ่นสามารถสร้ างอิสระแห่งตนในขณะที่รักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีกบั กลุม่ เพื่อนได้ มากเท่าไร จะยิ่งช่วยให้ วยั รุ่นมีแนวโน้ มกลายเป็ นที่นิยมในกลุม่ เพื่อนได้ มากขึ ้น
เมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี ้ในวัยรุ่นอายุ 13 ปี การที่วยั รุ่นมีอิสระในการแสดงความเห็นต่างในการ
สนทนาในขณะที่ ยัง สามารถรั ก ษาสัม พัน ธภาพที่ ดี กับ เพื่ อ นไว้ ไ ด้ จ ะช่ว ยให้ วัย รุ่ น มี อ านาจใน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนได้
โดยสรุ ป ความอ่อนไหวต่อแรงกดดันของเพื่อนเกิดจากการรับรู้ ความอบอุ่นของ
พ่อแม่ของวัยรุ่ น ถ้ าหากวัยรุ่ นรั บรู้ ว่าพ่อแม่ให้ ค วามอบอุ่น วัยรุ่ นจะให้ ความส าคัญกับ พ่อ แม่
มากกว่าเพื่อน แต่ปัจจัยที่ส่งเสริ มให้ วยั รุ่ นเกิดความอ่อนไหวต่อแรงกดดันของเพื่อนเกิดจากการ
เปิ ดใจยอมรั บ ของวั ย รุ่ น ที่ มี ต่ อ อิ ท ธิ พ ล ความเด่ น ชั ด ในการแสดงความกดดัน ของเพื่ อ น
ความสามารถหรื อโอกาสในการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่น และ ความต่อเนื่องของความสัมพันธ์
ยิ่งปั จจัยทัง้ 4 มีมากเท่าไร วัยรุ่นจะยิ่งอ่อนไหวต่อแรงกดดันของเพื่อนมากขึ ้นเท่านัน้
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับวัยรุ่นตอนต้ น
ชาน และชาน (Chan & Chan, 2013, pp. 286-302) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ
ความอ่อนไหวของวัยรุ่นที่มีตอ่ แรงกดดันของเพื่อนโดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่
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และอิสระทางอารมณ์จากพ่อแม่ของวัยรุ่น โดยศึกษากับวัยรุ่นชาวฮ่องกง จานวน 550 คน ที่มีอายุ
ระหว่าง 12 – 20 ปี พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมี ความอ่อนไหวต่อกลุ่ม เพื่ อนมากในเรื่ องของการทา
กิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน บรรทัดฐานของกลุ่ม การทากิจกรรมกับครอบครัว แต่จะอ่อนไหวในเรื่ อง
การกระท าผิ ด ไม่ ม าก และการท ากิ จ กรรมในโรงเรี ย นเรี ย น ในเรื่ อ งการควบคุม ของพ่ อ แม่
การควบคุมด้ านพฤติกรรมของพ่อแม่จะช่วยลดความอ่อนไหวของวัยรุ่ นที่มีต่ออิทธิพลของกลุ่ม
เพื่อนในเรื่ องของการทากิจกรรมกับเพื่อน กิจกรรมทางครอบครัวและโรงเรี ยน บรรทัดฐานของกลุ่ม
เพื่อน และการกระทาผิด ในทางกลับกันพ่อแม่ที่ควบคุมวัยรุ่นด้ วยวิธีทางจิตวิทยา รวมไปถึ งการ
ทาให้ วยั รุ่นรู้สึกกังวลและรู้สกึ ผิด และการปกป้องลูกมากเกินไป จะทาให้ วยั รุ่นอ่อนไหวต่ออิทธิพล
ของเพื่อนมากขึ ้นและยังยับยังวั
้ ยรุ่ นในเรื่ องของการค้ นหาเอกลักษณ์ของตนเองด้ วย ในบางกรณี
จะทาให้ วยั รุ่ นล้ มเหลวในเรื่ องของการมีอิสระในการตัดสินใจ และทาให้ วยั รุ่ นใช้ เพื่อนเป็ นแหล่ง
เสริ มสร้ างความมั่นใจให้ กับตนเอง ในส่วนของการรับรู้ ความอบอุ่นของพ่อแม่ ถ้ าวัยรุ่ นรับรู้ ว่า
ตนเองได้ รับควาอบอุน่ จากพ่อแม่จะช่วยลดความอ่อนไหวที่มีตอ่ แรงกดดันจากกลุม่ เพื่อนได้ แต่ถ้า
หากวัยรุ่นรับรู้ว่าตนไม่ได้ รับความอบอุ่นจากพ่อแม่จะส่งผลให้ วยั รุ่ นแยกตัวและเกิดความอ่อนไหว
ต่อ แรงกดดัน ของเพื่ อ นในเรื่ อ งของ ความสัม พัน ธ์ กับ เพื่ อ น การท ากิ จ กรรมกับ โรงเรี ย นและ
ครอบครัว และการกระทาผิด ซึ่งถ้ าหากวัยรุ่นมีอิสระทางอารมณ์จากพ่อแม่จะช่วยลดอิทธิพลของ
ความอบอุน่ ของพ่อแม่ที่มีตอ่ ความอ่อนไหวต่อแรงกดดันของกลุม่ เพื่อน
3. แนวคิด และทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ในการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม ผู้ วิ จัย ได้ ศึ ก ษา
ความหมายของการให้ คาปรึกษากลุม่ เป้าหมาย ลักษณะผู้นากลุม่ ขันตอนและหลั
้
กการในการให้
คาปรึ กษากลุ่ม รวมถึงทฤษฎีที่นามาใช้ ในการสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม โดยนาเสนอ
ดังต่อไปนี ้
3.1 ความหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การให้ คาปรึ กษากลุ่ม มี ลักษณะแตกต่างจากการให้ คาปรึ กษารายบุค คล ซึ่ง
เป้าหมายหลักของการให้ คาปรึ กษายังคงเหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างในรายละเอียดของ
กระบวนการให้ คาปรึกษาที่มีการนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมาใช้ ในกระบวนการให้ คาปรึ กษา
ด้ วย ซึง่ ความหมายของการให้ คาปรึกษากลุม่ ได้ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
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คอเรย์ และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, pp. 9-10) ได้ ให้ ความหมายของการ
ให้ คาปรึ กษากลุ่ม ไว้ ส รุ ปได้ ดัง นี ้ การให้ คาปรึ กษากลุ่ม หมายถึง กระบวนการที่ มุ่ง เน้ นการใช้
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในการป้องกัน พัฒนา ฟื น้ ฟู หรื อแก้ ปัญหาความเครี ยดในระดับภาวะ
จิ ต รู้ สึ ก นึ ก ทั ง้ ในด้ านความคิ ด อารมณ์ และพฤติ ก รรม โดยสมาชิ ก จะมี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ความกังวล ปั ญหาชีวิต มีการสนับสนุน และให้ ข้อมู ลย้ อนกลับระหว่างสมาชิกกลุม่
ซึ่ ง กระบวนการเหล่ า นี จ้ ะเอื อ้ อ านวยต่ อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของสมาชิ ก ช่ ว ยให้ มี
มนุษยสัมพันธ์ และเจตคติในทางบวก และสามารถนาสิ่ง ที่ไ ด้ เรี ยนรู้ จากกลุ่มไปประยุกต์ใ ช้ ใน
ชีวิตประจาวัน
ทอมสั น (Thompson, 2003, p. 35)) ได้ ให้ อธิ บ ายความหมายของการให้
คาปรึ กษากลุ่มไว้ สรุ ปได้ ดงั นี ้ การให้ คาปรึ กษากลุ่ม หมายถึงกระบวนการสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลที่สมาชิกสามารถสารวจตนเองผ่านการมีสมั พันธภาพกับสมาชิกคนอื่น ซึ่งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ต ามความเป็ นจริ ง จะช่ ว ยให้ ส มาชิ ก มี ป ระสบการณ์ ร่ ว มกั น ในการพยายาม
เปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรม
กาซดา ดันแคน และเมโดวซ์ (Gazda, Duncan, & Meadows, 1967, 305 cited
in Gazda, 1989, p. 10) ได้ ให้ ความหมายของ การให้ ค าปรึ กษากลุ่ ม ไ ว้ สรุ ปไ ด้ ดั ง นี ้
การให้ คาปรึกษากลุม่ มหมายถึง กระบวนการสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่เป็ นพลวัต โดยมุง่ เน้ นที่
ความคิดและพฤติกรรมในภาวะจิตรู้สานึก และมีความเกี่ยวข้ องกับการบาบัดในเรื่ องการปรับตัว
กับความเป็ นจริ ง การปลดปล่อยอารมณ์ การไว้ ใจซึ่งกันและกัน ดูแลกัน มีความเข้ าใจ ยอมรับ
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน การบาบัดจะถูกสร้ างและดูแลโดยกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความกังวล
ของตนเองกับสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ และผู้ให้ คาปรึกษา สมาชิกสามารถนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ในกลุ่มไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มความเข้ าใจ การยอมรับในคุณค่าและเป้าหมาย เรี ยนรู้ ในเรื่ องเจตคติ และ
พฤติกรรมของตนเองได้ มากขึ ้น
วั ช รี ทรั พ ย์ มี (2550, น. 103-104) ได้ กล่ า วว่ า การให้ ค าปรึ ก ษาเป็ นกลุ่ ม
เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการให้ คาปรึ กษา เป็ นกระบวนการที่ผ้ ูมีความต้ องการตรงกันที่จะปรับปรุ ง
ตนเอง หรื อต้ องการจะแก้ ปัญหาใดปั ญหาหนึ่งร่วมกัน มาปรึกษาหารื อซึ่งกันและกันเป็ นกลุม่ โดย
มี ผ้ ูให้ การปรึ กษาร่ วมอยู่ด้วย สมาชิ กในกลุ่ม จะมี โอกาสได้ แสดงออกเกี่ ยวกับความรู้ สึก และ
ความคิดเห็นของแต่ละคน เป็ นการได้ ระบายความรู้ สึกขัดแย้ งในจิตใจ ได้ สารวจตนเอง ได้ ฝึก
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การยอมรับตนเอง กล้ าเผชิญปั ญหาและได้ ให้ ความคิดในการแก้ ปัญหาหรื อปรับปรุงตนเองกับทัง้
ได้ รับฟั งความรู้ สึกและความคิดเห็นของผู้อื่น และได้ ตระหนักว่าผู้อื่นก็มีความรู้ สึกขัดแย้ ง หรื อ
ความคิดเห็นเช่นเดียวกับตน ไม่ใช่เขาคนเดียวที่มีปัญหา
กองโรคเอดส์ กรมควบคุม โรคติ ด ต่อ กระทรวงสาธารณะสุข (2545, น. 9)
ให้ ความหมายของการให้ คาปรึ กษากลุ่มไว้ ว่า เป็ นกระบวนการที่ผ้ ใู ห้ การปรึ กษาจัดขึ ้นเพื่อเป็ น
การช่วยเหลือผู้รับการปรึกษาซึง่ มีจานวนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป มาเข้ ารวมกลุม่ กันโดยมีผ้ ใู ห้ คาปรึกษา
ซึ่งเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็ นผู้นากลุ่ม ทาหน้ าที่เอือ้ อานวยให้
บรรยากาศในกลุม่ มีความอบอุ่น เป็ นกันเอง รู้สกึ ปลอดภัย จนทาให้ สมาชิกเกิดความรู้สกึ ไว้ วางใจ
ซึ่งกันและกัน และนาไปสู่การเปิ ดเผยตนเอง เพื่อช่วยให้ สมาชิกได้ สารวจและเผชิญปั ญหา หรื อสิ่ง
ที่ทาให้ เกิดความวิตกกังวลด้ วยการทาความเข้ าใจและค้ นหาวิถีทางในการแก้ ไขปั ญหา นอกจากนี ้
กลุ่มยังช่วยเสริ มสร้ างให้ สมาชิกมีการพัฒนาความสามารถของตนเอง มีแนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ น
ที่ยอมรับของสังคม และรู้ จกั ปรับตัวเพื่อการดาเนินชี วิตอย่างมีคณ
ุ ค่าของตนเองและมีความสุข
ตามควรแก่อตั ภาพ
จากความหมายของการให้ คาปรึกษากลุม่ ข้ างต้ นสรุปได้ ว่า การให้ คาปรึกษากลุ่ม
หมายถึง กระบวนให้ คาปรึ กษาที่เน้ นการใช้ สมั พันธภาพระหว่างบุคคลในการส่งเสริ มให้ สมาชิก
กลุ่ม มี โ อกาสได้ ส ารวจตนเอง เปิ ดเผยตนเองทัง้ เรื่ อ งราวปั ญ หาและความรู้ สึ ก แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และวิธีการแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน โดยผู้นากลุ่มมีหน้ าที่สร้ างบรรยากาศในกลุ่มให้ เกิด
ความอบอุ่น ไว้ ว างใจกัน ยอมรั บ ซึ่ ง กัน และกัน และช่ ว ยให้ ส มาชิ ก แต่ล ะคนมี ส่ ว นร่ ว มใน
การรับผิดชอบในการช่วยเหลือสมาชิกกลุม่ คนอื่น ๆ ด้ วยความจริงใจ
3.2 เป้าหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ในการให้ คาปรึ กษากลุ่มจะมีเป้าหมายเพิ่มเติมจากการให้ คาปรึ กษารายบุคคล
ถึงแม้ จะมีการนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเข้ ามาช่วยในการให้ คาปรึกษากลุ่ม แต่เป้าหมายหลัก
ของการให้ ค าปรึ ก ษายั ง คงอยู่ ซึ่ ง วั ช รี ทรั พ ย์ มี (2556, น. 6-8) ได้ แบ่ ง เป้ าหมายของ
การให้ คาปรึกษาทัว่ ไปไว้ 2 ประเภท ได้ แก่ เป้าหมายระยะสัน้ และเป้าหมายระยะยาว ซึง่ สามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้
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3.2.1 เป้าหมายระยะสัน้
เป้ าหมายระยะสั น้ เป็ นเป้ าหมายที่ มุ่ ง เน้ นการแก้ ไ ขปั ญห าที่
เฉพาะเจาะจงในชีวิตประจาวันในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ผ้ รู ับคาปรึกษาต้ องการ ซึ่งเป้าหมายระยะสัน้
หลัก ๆ ของการให้ คาปรึกษามีดงั ต่อไปนี ้
3.2.1.1 เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมาย
ไว้ เช่น การกล้ าแสดงออก การมีความรับผิดชอบในการทางานหรื อประสบความสาเร็ จในการ
ทางาน มีการใช้ ชีวิตคูท่ ี่ดีขึ ้น
3.2.1.2 เพื่ อ ส่ง เสริ ม ความสามารถในการตัด สิ น ใจ และวางแผนใน
อนาคต โดยการตัด สิ น ใจในที่ นี ้ ผู้รั บ ค าปรึ ก ษาจะเป็ นผู้ตัด สิ น ใจด้ ว ยตนเอง หน้ า ที่ ข องผู้ใ ห้
ค าปรึ ก ษาคื อ ช่ว ยเหลื อ ให้ ก ารตัด สิ น ใจของผู้รั บ ค าปรึ ก ษาเป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่น
ประหยัดเวลา ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นให้ ได้ มากที่สุด หรื อก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนต่อตนเองน้ อย
ที่สดุ นอกจากนี ้ผู้ให้ คาปรึกษาสามารถช่วยผู้รับคาปรึ กษาในการตัดสินใจวางแผนอนาคตโดยใช้
ความรอบคอบ และพิจารณาสภาพการณ์ที่เป็ นไปได้
3.2.1.3 เพื่อส่งเสริ มทักษะในการแก้ ไขปั ญหาของผู้รับคาปรึ กษา และ
วางแผนอนาคต โดยผู้ให้ คาปรึ กษาจะส่งเสริ มให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาเรี ยนรู้ วิธีการแก้ ไขปั ญหาด้ วย
ตนเอง เพื่ อที่ จ ะนาการเรี ยนรู้ และทักษะนี ไ้ ปใช้ แก้ ไขปั ญหาในชี วิตจริ ง ได้ ทัง้ ในเรื่ องโรงเรี ยน
ครอบครัว และการทางาน
3.2.2 เป้าหมายระยะยาว
สาหรับเป้าหมายระยะยาวจะเน้ นเปลี่ยนแปลงที่ความคิด บุคลิกภาพ
หรื อพฤติกรรมที่ค่อนข้ างถาวร ซึ่งจะส่งเสริ มให้ บุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้ อย่างเต็มที่ โดย
ลักษณะของบุคคลที่ ส ามารถพัฒ นาได้ อ ย่างเต็ม ที่ ได้ แก่บุคคลที่ มี การตระหนักรู้ ในตนเอง มี
พฤติกรรมคงที่สม่าเสมอ สามารถควบคุมตนเองได้ ใช้ เหตุผลใน การแก้ ไขปั ญหาและไม่หนีปัญหา
มีความมุง่ มัน่ ในการกระทาของตนเอง
ในส่ ว นของเป้ าหมายของการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม จะมี เ ป้ าหมายเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือไปจากสิ่งที่กล่าวไว้ ข้างต้ น เนื่องจากการให้ คาปรึ กษากลุ่มจะมีการใช้ พลวัตกลุ่มและ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในการช่วยให้ สมาชิกเกิดการเรี ยนรู้ จากการเปิ ดเผยตนเองและและ
เปลี่ ย นประสบการณ์ ซึ่ง กัน และกัน จึง ต้ อ งตัง้ เป้ าหมายเพื่ อ ส่ง เสริ ม พลวัต และสัม พัน ธภาพ
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ในกลุม่ ด้ วย ซึง่ วัชรี ทรัพย์มี (2550, น. 105) และทอมสัน (Thompson, 2003, p. 35) ได้ อธิบายถึง
เป้าหมายของการให้ คาปรึกษากลุม่ ไว้ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1) เพื่อส่งเสริมให้ สมาชิกกลายเป็ นผู้ฟังที่ดี
2) เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มสามารถเปิ ดเผยตนเองโดยปราศจากความกลัว
และไม่ปิดบังตนเอง
3) เพื่อส่งเสริ มให้ สมาชิกมีเจตคติที่ดีตอ่ สมาชิกคนอื่น ๆ ยอมรับในสิ่งที่
พวกเขาเป็ น และไว้ ใจพวกสมาชิกกลุม่ เท่ากับที่ไว้ ใจตนเอง
4) เพื่อช่วยให้ สมาชิกแต่ละคนสามารถรู้ จักตนเอง ยอมรับตนเองและ
พิจารณาความเหมาะสมของตนเองทังในด้
้ านเจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม และคาดหวังตนเองบน
พื ้นฐานของความเป็ นไปได้
5) เพื่อช่วยให้ สมาชิกได้ ร้ ู จกั และสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกคนอื่น
ไม่หลีกหนีการเข้ าสังคม
6) เพื่อส่งเสริ มให้ สมาชิกพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็ นจริ ง และลด
การใช้ กลไกป้องกันตนเองทางจิต
7) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของสมาชิกให้ สามารถสื่อสารได้ อย่างมี
ความหมายมากขึ ้น
8) เพื่อให้ สมาชิกมีความรอบคอบในการตัดสินใจมากขึ ้น มีความมัน่ คง
ในการตัดสินใจแม้ จะต้ องเผชิญกับความเสี่ยงในบางครัง้
9) เพื่ อให้ สมาชิ กรั บรู้ ว่าตนเองไม่ได้ เผชิ ญปั ญหาเพี ยงล าพัง ผู้อื่นก็ มี
ปั ญหาส่วนตัวและพยายามหาหนทางในการแก้ ไขปั ญหาเช่นเดียวกัน
10) เพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก ตระหนัก ถึ ง ตัว เลื อ กในการแก้ ปั ญ หาของ
ตนเอง และมองเห็นตัวเลือกในการแก้ ไขปั ญหาที่หลากหลายมากขึ ้น
11) เพื่ อช่วยให้ สมาชิกรู้ สึกเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่ง ทาให้ เขารู้ สึกว่า
ตนเองมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือสมาชิกคนอื่น ๆ
12) เพื่อช่วยให้ สมาชิกได้ มีโอกาสสารวจศักยภาพของตนเองในมุมมอง
อื่น ๆ ที่สมาชิกไม่เคยได้ รับรู้มาก่อน
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13) เพื่อฝึ กฝนให้ สมาชิกมีความไวต่อความรู้ สึกและความต้ องการของ
ผู้อื่น
14) เพื่อช่วยเสริ มสร้ างการเห็นคุณค่าในตนเองของสมาชิ กจากการที่
สมาชิกมีโอกาสได้ รับและให้ ความช่วยเหลือจากสมาชิกคนอื่น
15) เพื่ อส่ง เสริ ม ให้ สมาชิ กสามารถนาสิ่ง ที่ ไ ด้ เรี ยนรู้ จากกลุ่ม ไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน มีความรับผิดชอบต่อการแก้ ไขปั ญหาของตนเอง
โดยสรุป ในการให้ คาปรึกษากลุ่มมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริ มให้ สมาชิกรู้สึกเป็ นส่วน
หนึ่งของกลุ่มเพื่อให้ เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม ให้ กาลังใจกัน เกิดการแลกเปลี่ ยน
ความคิด ประสบการณ์ และวิธีการแก้ ไขปั ญหา จนสามารถบรรลุเป้าหมายร่ วมกันได้ ใ นที่ สุด
นอกจากนี ้สมาชิกสามารถนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากกลุ่มไปใช้ ในชีวิตประจาวัน พัฒนา และปรับปรุ ง
แก้ ไขตนเองได้
3.3 ลักษณะของผู้นากลุ่ม
ในการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ลักษณะของผู้ให้ คาปรึ กษาจะมีผลต่อความสาเร็ จหรื อ
ความล้ มเหลวของกลุ่มซึ่ง คอเรย์ และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, pp. 28-36) ได้ อธิ บาย
ลักษณะของผู้นากลุม่ ที่มีประสิทธภาพในการนากลุม่ ไว้ ดงั นี ้
3.3.1 มีความกล้ า (Courage) ผู้นากลุ่มต้ องกล้ าที่จะเผชิญกับความอ่อนแอใน
บางครั ง้ สามารถยอมรั บในข้ อผิ ดพลาดและความไม่สมบูรณ์ แบบได้ กล้ าที่ จ ะเผชิ ญหน้ ากับ
คนอื่น ๆ รองรับอารมณ์ของพวกเขาในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือพวกเขาในการจัดการกับปั ญหา
กล้ าที่จะทาตามความเชื่อที่ตนเองมี กล้ าที่จะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์กบั สมาชิก
ในเรื่ องของความเคารพและการเอาใจใส่
3.3.2 มีความเต็มใจที่จะเป็ นแบบอย่าง (Willingness to Model) วิธีที่ดีที่สุดใน
การสอนพฤติกรรม หรื อเจตคติ ให้ กับสมาชิ กกลุ่มคือการเป็ นตัวแบบ ผู้นากลุ่ม สามารถสร้ าง
บรรทัดฐานให้ กบั สมาชิกกลุ่มโดยการเป็ นตัวอย่างที่ดีในเรื่ องต่าง ๆ เช่น การเปิ ดใจ การยอมรับใน
ความแตกต่างของผู้อื่น การมีความมุง่ มัน่ ในเป้าหมายของตนเอง
3.3.3 การอยู่กับปั จจุบัน (Presence) ความสามารถในการอยู่กับปั จ จุบนั ของ
สมาชิกกลุ่มเป็ นสิ่งที่สาคัญมาก สมาชิกอาจมีความเจ็บปวดทางจิตใจในปั จจุบนั ผู้นากลุ่มจะต้ อง
ปล่อยให้ ตนเองเรี ยนรู้ อารมณ์นนเพื
ั ้ ่อนาไปสู่ความเห็นอกเห็นใจสมาชิก แต่สมาชิกบางคนอาจมี
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การตอบสนองต่อสถานการณ์ มากเกินความเป็ นจริ งหรื อไม่สมเหตุสมผล ดังนันผู
้ ้ นากลุ่มควรจะมี
ขอบเขตในการรับรู้อารมณ์ของสมาชิกเพื่อไม่ให้ คล้ อยตามอารมณ์ที่มากเกินจริงของสมาชิก
3.3.4 มีความปรารถนาดี จริ งใจ และเอาใจใส่ (Goodwill, Genuineness, and
Caring) การให้ ความใส่ใจกับความผาสุขของผู้อื่ นเป็ นสิ่งสาคัญของผู้นากลุ่ม เพราะความใส่จะ
เกี่ยวข้ องกับความเคารพ ความไว้ วางใจ และการให้ คณ
ุ ค่าบุคคลอื่น สมาชิกบางคนอาจทาให้ ผ้ นู า
กลุ่มรู้สึกยากลาบากในการดูแลเอาใจใส่พวกเขา แต่พวกเขาก็หวังที่จะได้ รับการดูแลเอาใจใส่จาก
ผู้นากลุ่ม การเอาใจใส่ผ้ อู ื่นจะทาให้ ผ้ นู ากลุม่ ทราบว่าคนประเภทใดที่ควรช่วยเหลือ คนประเภทใด
ที่ควรท้ าทายให้ เขาเกิดแรงกระตุ้น วิธีการแสดงความเอาใจใส่สามารถทาได้ โดยการเชิญให้ สมาชิก
มี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ หรื อใช้ การเผชิ ญหน้ ากับความไม่สอดคล้ องกันระหว่างคาพูดและ
พฤติกรรมของสมาชิกโดยไม่ให้ สมาชิกรู้สึกว่ากาลังถูกต่อต้ านอีกหนึ่งวิธีที่แสดงความเอาในใส่คือ
การให้ ความอบอุน่ แสดงความเป็ นห่วง และให้ กาลังใจ
3.3.5 มีความเชื่อในกระบวนการกลุ่ม (Belief in Group Process) ความัน่ ใจใน
กระบวนการกลุ่มมีความสัมพันธ์ทางบวกผลลัพธ์ ผู้นากลุ่มจะต้ องเชื่อในสิ่งที่ตนเองกาลังทา และ
ไว้ ใจในกระบวนการรั ก ษา ผู้ น ากลุ่ ม มัก จะเจอช่ ว งเวลาที่ ย ากล าบากที่ สุ ด เมื่ อ ไม่ ไ ว้ ใจใน
กระบวนการและความสามารถในการนากลุ่มของตนเอง ผลของการมีความเชื่อในกระบวนการ
กลุม่ จะช่วยให้ สมาชิกเกิดความสนิทสนมกับคนอื่นและเข้ าใจตนเองได้ ดีขึ ้น
3.3.6 การเปิ ดเผย (Openness) การเปิ ดเผยนี ้หมายถึงการที่ผ้ นู ากลุ่มเปิ ดเผยว่า
ตนเองเป็ นใครเพื่อให้ สมาชิกรู้จกั มากขึ ้น แต่ไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยเรื่ องราวของตนเองในทุกแง่มุม
ชองชีวิต การเปิ ดเผยของผู้นากลุ่มจะช่วยส่งเสริ มให้ สมาชิกกล้ าเปิ ดเผยความรู้ สึกหรื อความเชื่อ
ของตนเองมากขึ ้น นอกจากนี ้จะช่วยให้ กระบวนการกลุม่ เป็ นไปอย่างราบรื่ นมากขึ ้น
3.3.7 ไม่ ป กป้ องตนเองจากค าวิ จ ารณ์ (Nondefensiveness in Coping With
Criticism) ผู้นากลุ่มบางครัง้ จะต้ องพบกับการท้ าทายจากสมาชิกกลุ่มในด้ านความรู้ หรื อบางครัง้
อาจถูกสมาชิกกล่าวโทษในเรื่ องต่าง ๆ เช่น การดูแลที่ไม่ทวั่ ถึง การเลือกปฏิบตั ิ การมีระยะเวลาให้
คาปรึกษาที่มากเกินไป การไม่คดิ ทางออกให้ สมาชิกโดยตรง ซึง่ คาวิจารณ์บางอย่างอาจสมเหตุสม
ผล แต่บางครัง้ ก็เกิดขึ ้นเพราะความอิจฉา การโยนความผิด หรื อต้ องการทดสอบอะไรบางอย่างใน
ตัวผู้นากลุ่ม สิ่งที่ผ้ นู ากลุ่มต้ องทาคือไม่ปกป้องตนเอง แต่พยายามสารวจความรู้ สึกของสมาชิก
กลุม่ ที่อยูเ่ บื ้องหลังคาวิจารณ์นนั ้

47
3.3.8 ตระหนักถึงความอ่อนไหวในเรื่ องวัฒนธรรม (Becoming Aware of Subtle
Culture Issues) การที่เปิ ดใจและไม่ตดั สินผู้อื่นเป็ นวิธีที่สามารถใช้ เพื่อไม่ให้ เกิดการคุกคามใน
เรื่ องวัฒนธรรมได้ แต่สิ่งเหล่านี ้เกิดขึ ้นได้ ยากในสังคมที่เต็มไปด้ วยการแบ่งแยก หรื อการมีอคติกบั
คนที่แตกต่างไปจากเรา จึงทาให้ บางครัง้ เกิดการคุกคามทางวัฒ นธรรมโดยที่ไม่ร้ ู ตัวหรื อไม่ไ ด้
เจตนา ดังนันการสร้
้
างความตระหนักในประเด็นวัฒนธรรมควรสร้ างให้ หยัง่ ลึกลงไปในระดับภาวะ
จิตไร้ สานึก เพื่อไม่ให้ คกุ คามผู้อื่นโดยที่ไม่ร้ ูตวั
3.3.9 สามารถระบุความเจ็บป่ วยของผู้รับคาปรึ ษาได้ (Being Able to Identify
With a Client’s Pain) โดยทั่ ว ไปแล้ วแต่ ล ะคนจะมี ป ระสบการณ์ ก ารเจ็ บ ป่ วยทางจิ ต ใจ
มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่คล้ ายกัน แต่เป็ นไปไม่ได้ ที่จะคาดหวังให้ แต่ละคนจะมีประสบการณ์
ที่เหมือนกัน เพราะสาเหตุของการเจ็บป่ วยอาจแตกต่างกัน ผู้ให้ คาปรึกษาจะต้ องแสดงความเห็น
อกเห็นใจโดยการให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ระบายถึงที่มาของความเจ็บป่ วย การที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาเต็มใจ
ช่วยผู้รับคาปรึกษาในการสะท้ อนภาพลักษณ์ของตนเอง จะทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีแรงบันดาลใจใน
การสารวจความกังวลของตนเองมากขึ ้น
3.3.10 มีพลังส่วนบุคคล (Personal Power) พลังส่วนบุคคลที่นี ้คือลักษณะของ
ผู้ น ากลุ่ ม ที่ ร้ ู ว่ า ตนเองคื อ ใครและต้ อ งการอะไร ซึ่ ง จะเกี่ ย วข้ องไปถึ ง การมี ค วามมั่น ใจใน
ความสามารถของตนเองที่จะเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้ กลายเป็ นมืออาชีพ การที่ผ้ นู ากลุ่มรู้สึกมี
พลังเป็ นสิ่งที่สาคัญในการสร้ างพลังให้ กบั สมาชิกกลุม่ ด้ วย
3.3.11 มี แ รงกายแรงใจ (Stamina) ผู้ น ากลุ่ ม จะต้ อ งมี แ รงกายแรงใจ และ
ความสามารถในการต้ านทานต่อแรงกดดันในชีวิตในระหว่างการให้ คาปรึกษา ถ้ าหากหมดกาลัง
ควรหาวิธี ที่จ ะฟื ้นฟูตนเองด้ วยวิธี อื่นมากกว่าการคาดหวัง กาลัง ใจจากการทาให้ กลุ่ม ประสบ
ความสาเร็ จ เพราะบางกลุ่มจะมีระดับความยากแตกต่างกันไป ผู้นากลุ่มจะเสี่ยงต่อการหมดแรง
เมื่อต้ องเจอกลุ่มที่ท้าทาย นอกจากนี ้หากผู้นากลุ่มคาดหวังสูง เช่น ต้ องการเห็นการเปลี่ยนแปลง
ภายในกลุม่ อย่างรวดเร็ว ก็อาจทาให้ ผิดหวังได้ ซึง่ สิ่งนี ้จะส่งผลต่อแรงกายแรงใจอย่างมาก
3.3.12 มุ่งมั่นที่จะดูแลตนเอง (Commitment to Self-Care) สืบเนื่องจากความ
ต้ องการแรงกายแรงใจในการให้ คาปรึกษากลุม่ ถ้ าหากผู้นากลุ่มต้ องการรักษาสิ่งนี ้ไว้ ก็จาเป็ นต้ อง
ให้ ความสาคัญกับการดูแลตนเอง ผู้ให้ คาปรึกษามักจะถูกขัดเกลาให้ นึกถึงความคิดของผู้อื่น จึง
เป็ นเรื่ องยากในการนึกถึงสิ่งที่ตนเองต้ องการ รวมไปถึงการดูแลตนเอง
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3.3.13 การตระหนัก ในตนเอง (Self-Awareness) ลัก ษณะที่ ส าคัญ ของผู้ใ ห้
คาปรึ กษา คือการตระหนักในตนเอง รวมไปถึง เอกลักษณ์ ของตนเอง มุม มองทางวัฒ นธรรม
อานาจและสิทธิ์ เป้าหมาย แรงจูงใจ ความต้ องการ ข้ อจากัด ความแข็งแรง ค่านิยม ความรู้ สึก
และปั ญหา ถ้ าหากผู้ให้ คาปรึ กษามีข้อจากัดในการเข้ าใจตนเอง ก็จะส่งผลต่อการเอื ้ออานวยให้
ผู้รับคาปรึกษาเกิดการตระหนักรู้ด้วย วิธีที่จะช่วยให้ ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาสามารถตระหนักในตนเองได้ วิธี
หนึ่งคือการเปิ ดรับประสบการณ์ชีวิตใหม่ ๆ อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ ตระหนักในตนเองมากขึน้ คือ
การมีส่วนร่ วมในการให้ คาปรึ กษา โดยการจดจาศักยภาพของตนเองและเรี ยนรู้ วิธีที่จะจัดการ
กับมัน
3.3.14 มี อ ารมณ์ ขัน (Sense of Humor) ผู้ ให้ ค าปรึ ก ษาเมื่ อ อยู่ ใ นกระบวน
การให้ คาปรึกษา คาพูดของพวกเขาจะมีอานาจต่อผู้รับคาปรึกษาไม่ทางบวกก็ทางลบ จึงเป็ นเรื่ อง
ยากที่ จ ะสร้ างอารมณ์ ขัน บนความสัม พัน ธ์ ที่ มี อ านาจแตกต่า งกัน การใช้ อ ารมณ์ ขัน กับ ผู้รั บ
คาปรึกษาบางคนอาจส่งผลให้ มีการตอบสนองทางบวก แต่สาหรับบางคนก็อาจทาให้ สถานการณ์
แย่ลง แต่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาไม่จาเป็ นต้ องหลีกเลี่ยงการใช้ อารมณ์ขนั เพียงแต่ต้องใข้ การสังเกตคาพูด
และท่าทางของผู้รับคาปรึกษาก่อนที่จะใช้ อารมณ์ขนั
3.3.15 มีความคิดสร้ างสรรค์ (Inventiveness) การใช้ ความคิดใหม่ ๆ ในการเข้ า
หาแต่กลุ่มเป็ นลักษณะที่สาคัญของผู้ให้ คาปรึกษา การค้ นพบวิธีใหม่ ๆ ในการเข้ าหากลุ่มโดยใช้
ปฏิกิริยาในปั จจุบนั ของกลุ่มในการสร้ างการทดลองใหม่ ๆ เป็ นสิ่งสาคัญเพราะจะช่วยให้ การให้
คาปรึ กษาแต่ละครัง้ ตรงตามบริ บทของเป้าหมายมากขึ ้น นอกจากนี ้การทางานร่ วมกับผู้อื่นก็จะ
ช่วยให้ ได้ รับแนวคิดใหม่ ๆ ในการสร้ างสรรค์วิธีการต่าง ๆ มากขึ ้น
3.3.16 มี ค วามทุ่ ม เทและมุ่ ง มั่ น (Personal Dedication and Commitment)
ความมุ่งมั่นที่จะเป็ นมื ออาชีพ ของผู้ให้ คาปรึ กษาจะช่วยให้ สามารถจัดการกับปั ญหายาก ๆ ที่
เกิดขึ ้นในกลุ่มได้ ดีขึ ้น การมีความมุ่งมั่นทุ่มเทสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการนากลุ่มให้ เกิดพลัง
ในสมาชิกแต่ละคน นอกจากนี ้การทุม่ เทเพื่อจะเป็ นมืออาชีพนันจะช่
้ วยให้ ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาเปิ ดใจกับ
ผลย้ อนกลับและเปิ ดใจกับแนวคิดต่าง ๆ มีเรี ยนรู้ ตลอดเวลา รวมไปถึงมีความเต็มใจที่จะสารวจ
ตนเองด้ วย
3.4 ทักษะของผู้นากลุ่ม
ในการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ผู้นากลุ่มจะต้ องมีทกั ษะในการให้ คาปรึ กษาเพื่อทาให้
กลุม่ ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ คอเรย์ และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, pp.
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36-43) พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา (2557, น. 19-25) และวัชรี ทรัพย์มี (2550,
น. 55-98) ได้ อธิบายถึงทักษะสาคัญที่ผ้ นู ากลุม่ จาเป็ นต้ องมีในการให้ คาปรึกษาไว้ สรุปได้ ดงั นี ้
3.4.1 การฟั ง ด้ วยความตัง้ ใจ (Active Listening) ทักษะนี เ้ ป็ นสิ่ง ที่ ส าคัญมาก
สาหรับผู้ให้ คาปรึกษา โดยทักษะนี ้จะเกี่ยวข้ องกับการใส่ใจในสิ่งที่สมาชิกกลุม่ พูด รวมไปถึงเนื ้อหา
การแสดงท่าทางขณะพูด การเปลี่ยนแปลงของน ้าเสียง และการเน้ นคา ผู้นากลุม่ ต้ องเรี ยนรู้ที่จะใส่
ใจในการสื่อสารของสมาชิกมากกว่าการคิดว่าจะพูดอะไรต่อ กังวลเกี่ยวกับบทบาท หรื อกังวลว่า
คนอื่นจะมองตนเองอย่างไร
3.4.2 การสะท้ อน (Reflecting) ทักษะนี เ้ ป็ นความสามารถในการสื่ อใจความ
สาคัญที่สมาชิกพูดเพื่อให้ สมาชิกได้ รับรู้ และตระหนักในเรื่ องราวและความรู้สึกของตนเอง ซึ่งการ
สะท้ อนนี ้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ การสะท้ อนความรู้สึก (Reflecting Feeling) มีจดุ ประสงค์
เพื่อให้ สมาชิกได้ ตระหนักถึงความรู้ สึกของตนเอง สามารถใช้ ทกั ษะนี ้ในช่วงที่ผ้ รู ับคาปรึ กษารู้ สึก
สับสนในความรู้สกึ ของตนเอง โดยผู้ให้ คาปรึกษาจะต้ องค้ นหาความรู้สึกของสมาชิกที่อยูใ่ นคาพูด
และสะท้ อนออกมาให้ สมาชิกได้ รับรู้ ส่วนการสะท้ อนเนื ้อหา (Reflecting Content) จะมุ่งเน้ นให้
สมาชิ ก ตระหนัก ถึ ง เรื่ อ งราวของตนเอง ซึ่ง จะใช้ ทัก ษะนี ใ้ นช่ ว งที่ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษาไม่ส ามารถ
ประติดประต่อเรื่ องราวของตนเองได้ การสะท้ อนเนือ้ หาจะช่วยให้ สมาชิกตระหนักถึงเรื่ องราว
เหล่านัน้ ได้ ชัดเจนมากขึน้ นอกจากนีผ้ ้ ูให้ คาปรึ กษาอาจท้ าทายให้ สมาชิ กสารวจอารมณ์ และ
เรื่ องราวภายใต้ คาพูดของพวกเขา ซึ่ งจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มีการสื่อสารอย่างมีความหมาย
มากขึ ้น
3.4.3 การทาให้ กระจ่าง (Clarifying) เป็ นทักษะที่สามารถนามาใช้ ในขันเริ
้ ่ มต้ น
ของกลุ่ม ซึ่งจะมุ่งเน้ นการเน้ นยา้ ประเด็นที่สาคัญที่ทาให้ สมาชิกกลุ่มรู้ สึกสับสนหรื อขัดแย้ งอยู่
การทาให้ กระจ่างจะช่วยให้ สมาชิกกลุ่มสามารถจัดการกับความรู้สึกขัดแย้ งหรื อสับสนได้ มากขึ ้น
แต่อาจต้ องใช้ เวลาพอสมควรในการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ ้น
3.4.4 การสรุ ป (Summarizing) การสรุ ป จะมี 2 ลัก ษณะคื อ การสรุ ป ในสิ่ ง ที่
สมาชิกพูด และการสรุ ปประเด็นในการให้ คาปรึ กษา สาหรับการสรุ ปในสิ่งที่สมาชิ กพูดจะเป็ น
การสรุปความรู้สึกและเรื่ องราวที่สมาชิกพูดให้ มีความกระชับและตรงประเด็น เพื่อแสดงให้ เห็นว่า
ผู้ให้ คาปรึกษาเข้ าใจในสิ่งที่สมาชิกพูด ลดความสับสนจากการแสดงความเห็นที่หลากหลายของ
สมาชิก และยังช่วยให้ สมาชิกที่มีความคิดกระจัดกระจายได้ ตระหนักสิ่งที่เกิด ขึ ้นกับตนเองมากขึ ้น
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ส่วนการสรุปประเด็นในการให้ คาปรึกษาจะใช้ ในการปิ ดกลุม่ ในแต่ละครัง้ โดยผู้ให้ คาปรึกษาเป็ นผู้
สรุปหรื อให้ สมาชิกเป็ นผู้สรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการให้ คาปรึกษาในครัง้ นัน้ ซึง่ ทักษะนี ้สามารถใช้ ได้
ดีในช่วงเริ่ มกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มจะมีความคิดหรื อ เรื่ องราวที่กระจัดกระจาย การสรุ ปจะช่วยให้
ตัดสินใจได้ ว่าทิศทางของกลุ่มควรจะไปในทิศทางใด นอกจากนี ้ผู้นากลุ่มสามารถชวนให้ สมาชิก
คิดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสามารถทาได้ ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไปเพื่อเป็ นแนวทางในการนากลุ่ม
ครัง้ ต่อไป
3.4.5 การเอือ้ อานวย (Facilitating) ผู้นากลุ่มสามารถเอื อ้ อานวยสมาชิ ก กลุ่ม
เพื่อให้ สมาชิกแสดงความรู้ สึกอย่างเปิ ดเผยเกี่ ยวกับความกลัวและความคาดหวังของพวกเขา
สร้ างบรรยากาศที่ทาให้ ร้ ู สึกปลอดภัย เกิดการยอมรับ ไว้ ใจสมาชิกคนอื่น ๆ สนับสนุนให้ สมาชิก
เกิด การสารวจตนเอง สร้ างความรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่ งของกลุ่มให้ กบั สมาชิก ส่งเสริ มให้ สมาชิกพูด
อย่างตรงไปตรงมา หรื อแสดงออกอย่างเปิ ดเผยกับสมาชิกคนอื่น ๆ ทักษะการเอื ้ออานวยนี ้จะช่วย
ให้ สมาชิกบรรลุเป้าหมาย และมีความรับผิดชอบต่อกลุม่
3.4.6 การตีความ (Interpreting) ทักษะการตีความจะเป็ นทักษะที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษา
เสนอกรอบแนวคิดใหม่ ๆ ให้ ส มาชิ กได้ เปิ ดมุมมองที่ มีต่อประเด็นปั ญหาให้ กว้ างขึน้ ส่ง ผลให้
สมาชิกได้ เข้ าใจแง่มมุ ต่าง ๆ ของพฤติกรรม และมองเห็นสาเหตุของพฤติกรรมมากขึ ้น การตีความ
เป็ นทักษะที่จะทาให้ สมาชิกกลุม่ ผ่านพ้ นช่วงเวลาที่ยากลาบากไปได้ หากผู้ให้ คาปรึกษาใช้ ทกั ษะนี ้
ในจังหวะที่เหมาะสม แต่ผ้ ใู ห้ คาปรึ กษาไม่จาเป็ นต้ องใช้ ทกั ษะตีความตลอดเวลา เนื่องจากบาง
ทฤษฎีอย่างเช่นทฤษฎีเกสตัลจะส่งเสริมให้ สมาชิกตีความพฤติกรรมด้ วยตนเอง
3.4.7 การตัง้ ค าถาม (Questioning) ทัก ษะการตัง้ ค าถามเป็ นทัก ษะที่ ผ้ ู ให้
คาปรึ กษาใช้ กันบ่อยครัง้ แต่ในความเป็ นจริ งแล้ วการถามไม่ได้ นาไปสู่ผลลัพธ์ ที่มีประสิทธิ ภ าพ
เสมอไป บางครัง้ ที่การถามไปรบกวนการเล่าเรื่ องหรื อการระบายอารมณ์ ของสมาชิก ในกรณี ที่
สมาชิกมีอารมณ์ที่เข้ มข้ น การถามจะทาให้ อารมณ์ที่เข้ มข้ นนันลดลง
้
แต่ถ้าหากผู้ให้ คาปรึกษาตัง้
คาถามในเวลาที่เหมาะสม จะช่วยให้ สมาชิกได้ รับประสบการณ์มากขึ ้น ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นใน
ปั จจุบนั ได้ มากขึ ้น ลักษณะการตังค
้ าถามควรเป็ นคาถามปลายเปิ ดในกรณีที่ต้องการให้ สมาชิกได้
ส ารวจตนเอง หรื อ ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาต้ อ งการข้ อ มูล ของสมาชิ ก มาก นอกจากนี ก้ ารตัง้ ค าถาม
ปลายเปิ ดจะช่วยให้ สมาชิกได้ เปิ ดเผยเรื่ องราวของตนเองมากขึ ้น ส่วนคาถามปลายปิ ดควรใช้ ใน
กรณีตรวจสอบในสิ่งที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษารู้สึกไม่แน่ใจ หรื อใช้ สอบถามข้ อมูลแบบเฉพาะเจาะจง
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3.4.8 การเชื่ อ มโยง (Linking) การเชื่ อ มโยงเป็ นทัก ษะที่ ส าคัญ ในการสร้ าง
ความสัม พันธ์ และความเกี่ ยวข้ องกันของสมาชิ กภายในกลุ่ม ผู้นากลุ่ม จะต้ องให้ สมาชิ ก ที่ มี
ประสบการณ์ คล้ ายกันมาร่ วมกันสนทนาแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ พูดคุยถึง ความกัง วลทที่มี
ร่วมกัน และเชิญชวนให้ สมาชิกคนอื่น ๆ แสดงความรู้สึกการทาเช่นนี ้จะช่วยให้ สมาชิกรู้สึกมีส่วน
ร่วมกับกลุม่ รับรู้ และเข้ าใจปั ญหาของสมาชิกแต่ละคนได้ มากขึ ้น
3.4.9 การเผชิญหน้ า (Confronting) ทักษะการเชิญหน้ าเป็ นสิ่งที่ท้าทายกับผู้ให้
คาปรึ กษา ในช่วงแรกผู้ให้ คาปรึ กษาจะไม่กล้ าใช้ ทักษะนีก้ ับสมาชิกเนื่องจากกลัวว่าจะทาให้
สมาชิกรู้ สึกเจ็บปวด แต่ในความเป็ นจริ งแล้ วทักษะนี ้จะช่วยให้ สมาชิกได้ สารวจตนเองในกรณีที่
เกิดความขัดแย้ งกันระหว่างคาพูดและพฤติกรรมที่แสดงออก ทาให้ สมาชิกมีความสอดคล้ องกัน
ระหว่าง ในการใช้ ทกั ษะนี ้ ผู้ให้ คาปรึ กษาจะพูดกั บสมาชิกอย่างตรงไปตรงแต่ใช้ คาพูดที่น่มุ นวล
และสุภาพถึงสิ่งที่ไม่สอดคล้ องกันในเรื่ องราวและพฤติกรรมของสมาชิก และท้ าทายให้ สมาชิก
สารวจพฤติกรรมของตนเองโดยปราศจากการตีตรา และให้ สมาชิกแลกเปลี่ยนความรู้สึกเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของสมาชิกด้ วยกัน ข้ อควรระวังสาหรับการใช้ ทกั ษะนี ้คือไม่ควรใช้ ในขณะที่สมั พันธภาพ
ระหว่างผู้ให้ คาปรึกษาและสมาชิกยังไม่ดีพอ
3.4.10 การทวนความ (Paraphrasing) การทวนความเป็ นทักษะที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษา
พูดทวนประโยคที่สมาชิกพูดโดยสามารถทวนทัง้ ประโยคหรื อทวนเพียงบางส่วน และพยายาม
รักษาความหมายเดิมไว้ จุดประสงค์ของการใช้ ทกั ษะนี ้เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาทราบว่าเราเข้ าใจและ
กาลังฟั งเรื่ องที่เขาพูดอยู่ นอกจากนี ้ยังช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ สารวจในประเด็นนันต่
้ อไป
3.4.11 การสนับสนุน (Supporting) การสนับสนุนพฤติกรรมอาจทาให้ เกิดทัง้
ผลดีและผลเสีย สิ่งที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาทาผิดพลาดในการใช้ ทกั ษะนี ้คือ การสนับสนุนสมาชิกก่อนที่
พวกเขาจะได้ พบกับความขัดแย้ งหรื อความเจ็บปวด สิ่งที่ต้องระวังในการใช้ ทกั ษะนี ้คือการที่ผ้ ใู ห้
ค าปรึ ก ษาสนั บ สนุ น สมาชิ ก มากเกิ น ไป จะท าให้ พวกเขาไม่ ส ามารถสนั บ สนุ น ตนเองได้
การสนับสนุนใช้ ชว่ งเวลาที่เหมาะสม จะช่วยให้ สมาชิกสามารถเผชิญหน้ ากับปั ญหาได้ ดีขึ ้น
3.4.12 การขัดขวาง (Blocking) ผู้นากลุ่มจะต้ องขัดขวางพฤติกรรมของสมาชิก
กลุ่มที่บางพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อกลุ่ม เช่น การตังค
้ าถาม การนินทา การแกล้ งกัน การคุกคาม
ความเป็ นส่วนตัวของสมาชิกคนอื่น ๆ เป็ นต้ น ดังนันการสร้
้
างข้ อตกลงร่วมกันของกลุ่มในช่วงเริ่ ม
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การให้ คาปรึ กษาจึงเป็ นสิ่งสาคัญ ในกรณีที่มีสมาชิกฝ่ าฝื นข้ อตกลงโดยการคุกคามคนอื่น ผู้นา
กลุม่ ควรแสดงความคิดเห็นและสอบถามถึงเจตตาและผลของการแสดงพฤติกรรมนัน้
3.4.13 การประเมิน (Assessing) การประเมินนี ้จะเป็ นลักษณะการระบุ อาการ
ของพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาและแก้ ไขสาเหตุของพฤติกรรม โดยเลือกทฤษฎี และเทคนิคมาใช้ ได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนีผ้ ้ ูนากลุ่มจะต้ องประเมิ นได้ ว่าการเข้ ากลุ่มของสมาชิ กจะก่อให้ เ กิ ด
ประโยชน์หรื อโทษในแง่มมุ ใดบ้ าง
3.4.14 การเป็ นตัว แบบ (Modeling) วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด ในการสอนพฤติ ก รรมที่ พึ ง
ประสงค์ให้ กบั สมาชิกคือการเป็ นแบบอย่างให้ กบั พวกเขา ผู้นากลุ่มสามารถสร้ างค่านิยม และเจต
คติที่ดีให้ กับสมาชิ ก ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องการเปิ ดเผยตนเอง การพูดอย่างตรงไปตรงมา ความ
ซื่อสัตย์ การให้ ความเคารพ มีความกระตือรื อร้ น ให้ ผลย้ อนกลับในสิ่งที่สมาชิ กยอมรับได้ และ
ยอมรับผลย้ อนกลับโดยไม่ปกป้องตนเอง สิ่งเหล่านี ้จะมีส่วนช่วยให้ กระบวนการกลุ่มเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ นและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3.4.15 การแนะนา (Suggesting) ผู้ให้ คาปรึกษาสามารถให้ คาแนะนากับสมาชิก
กลุ่มเพื่อส่งเสริ มให้ พวกเขามีตวั เลือกในการคิดและการกระทามากขึ ้น การให้ คาแนะนาสามารถ
ทาได้ หลากหลายรูปแบบ เช่น การให้ ข้อมูล การถามสมาชิกถึงการสร้ างประสบการณ์ใหม่ ๆ ช่วย
สมาชิกให้ มองเห็นข้ อดีของการให้ คาปรึกษากลุ่ม เป็ นต้ น การแนะนานี ้จะไม่ชี ้นาสมาชิก เพียงแต่
เป็ นการกระตุ้นให้ สมาชิกตัดสินใจด้ วยตัวเลือกที่พวกเขามี
3.4.16 การริเริ่ม (Initiating) ทักษะนี ้จะเกี่ยวข้ องกับการกระตุ้นให้ สมาชิกกลุ่มจด
จ่ออยู่กบั เป้าหมายของตนเอง ช่วยสมาชิกในการแก้ ไขปั ญหา ช่วยสมาชิกในการระบุและแก้ ไขใน
เรื่ องที่มีความขัดแย้ ง การรู้ วิธีการเลือกเทคนิคเพื่อส่งเสริ มกระบวนการกลุ่ม การเชื่อมโยงความ
หลากหลายในกลุม่ เข้ าด้ วยกัน ส่งเสริมให้ สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อเส้ นทางที่ตนเองเลือก
3.4.17 การเงียบ (Silence) ทักษะการเงียบคือการที่ผ้ ใู ห้ คาปรึ กษาเงียบเพื่ อให้
ผู้รับคาปรึ กษาใช้ ช่วงเวลาดังกล่าวในการคิด ทบทวนตนเอง หรื อพักจากการระบายอารมณ์ โดย
การเงี ยบอาจกินเวลา 2-3 นาที ดังนัน้ ผู้ให้ คาปรึ กษายังไม่จ าเป็ นต้ องตังค
้ าถามในทันที ซึ่งใน
ระหว่างเงียบ ผู้ให้ คาปรึกษาควรสังเกตอวัจนภาษาของผู้รับคาปรึกษาว่ามีปฏิกิริยาอย่างไร เพื่อให้
ทราบว่าผู้รับคาปรึกษาเหนื่อยล้ าจากการระบายอารมณ์หรื อไม่ หรื อผู้ให้ คาปรึกษาเงียบเพราะไม่
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ไว้ ใจผู้ให้ คาปรึกษา ในกรณีที่เงียบนานเกินไปผู้ให้ คาปรึกษาอาจใช้ การตังค
้ าถามในการกระตุ้นให้
ผู้รับคาปรึกษาพูดหรื อระบายสิ่งที่เขากาลังคิดอยู่
3.4.18 การประเมิ น กระบวนการกลุ่ม (Evaluating) ทัก ษะนี จ้ ะเกี่ ย วข้ อ งกับ
การประเมินกระบวนการกลุ่มที่กาลังดาเนินอยู่ หรื อพลวัตกลุ่มในแต่ละครัง้ ของการให้ คาปรึ กษา
ผู้นากลุ่มจะต้ องประเมินรายบุคคลและประเมินภาพรวมของกลุ่ม เพื่อที่จะปรับปรุ งกระบวนการ
หรื อเทคนิคที่จะทามาใช้ ในครัง้ ต่อไป
3.4.19 การยุติ (Terminating) ทักษะนี ้จะเกี่ยวข้ องกับการที่ผ้ นู ากลุ่มจะต้ องรู้ ว่า
เมื่อใดควรยุติการให้ คาปรึ กษา การยุติการให้ คาปรึกษาจะเกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อสมาชิกมีความพร้ อมที่
จะออกจากกลุ่ม หรื อเมื่อกลุ่มบรรลุวตั ถุประสงค์ ผู้นากลุ่มจะต้ องเรี ยนรู้ที่จะรับมือกับการยุติกลุ่ม
นอกจากนี ้จะต้ องให้ ข้อมูลหรื อสร้ างทักษะที่จาเป็ นต่าง ๆ แก่สมาชิก เช่น การให้ คาแนะนาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงในตัวสมาชิกเพื่อให้ เขาเรี ยนรู้ ที่จะปรับตัวกับสิ่งแวดล้ อมภายนอกโดยปราศจาก
การสนับสนุจากกลุ่ม เตรี ยมความพร้ อมให้ สมาชิกสามารถปรับตัวทางจิตใจได้ เมื่อต้ องออกจาก
กลุ่ม ให้ ข้อมูลเรื่ องสถานที่ในการรั บคาปรึ กษาเพิ่มเติม หรื อมีการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเมื่ อ
สิ ้นสุดการให้ คาปรึกษา และอาจมีการติดตามผลเพื่อที่ผ้ นู ากลุม่ จะได้ เรี ยนรู้ตนเอง มากขึ ้น
3.5 ขัน้ ตอนการปรึกษาแบบกลุ่ม
การให้ คาปรึ ก ษากลุ่ม จะมี ขัน้ ตอนแตกต่างจากการให้ คาปรึ กษารายบุค คล
เนื่องจากมีจุดประสงค์เพื่อให้ สมาชิกมาแบ่งบันปั ญหากัน มุ่งเน้ นการช่วยเหลือกันของสมาชิก
ภายในกลุ่ม ซึ่งอาจมีการแบ่งขัน้ ตอนการให้ คาปรึ กษาหลายขันตอนจ
้
าแนกตามความละเอี ยด
แต่โดยสรุ ปแล้ วจะแบ่งขันตอนการให้
้
คาปรึ กษาเป็ น 3 ขันตอนหลั
้
ก ๆ ตามแนวคิดของ จาคอปส์
แมสสั น และฮาร์ วิ ล (Jacobs, Masson, & Harvil, 2009, pp. 29-31) ขั น้ เริ่ ม ต้ นกลุ่ ม (The
Beginning Stage) ขัน้ ด าเนิ น การกลุ่ ม (The Working Stage) และขัน้ ยุติ ก ลุ่ม (The Closing
Stage)
3.5.1 ขันเริ
้ ่มต้ นกลุม่ (The Beginning Stage)
ในขันตอนเริ
้
่ มต้ นของการให้ คาปรึ กษากลุ่มจะเป็ นการเกริ่ นนาเกี่ยวกับหัวข้ อใน
การให้ คาปรึกษา จุดประสงค์ของกลุ่ม บทบาทของกลุม่ เนื ้อหาที่จะพูดคุยกันในกลุม่ ข้ อตกลงของ
กลุ่ม เป้าหมายของสมาชิ กแต่ละคน ในขัน้ นีส้ มาชิกอาจยังไม่ ไ ว้ วางใจกัน ซึ่งอาจต้ องใช้ เ วลา
ประมาณ 2 – 3 ครัง้ ของการให้ คาปรึ กษาเพื่อให้ สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
พูดกันอย่างตรงไปตรงมา สาหรับบางกลุ่มที่สมาชิกมาจากวัฒนธรรมหรื อสังคมที่แตกต่างกันอาจ
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ต้ องสร้ างสัมพันธภาพเพื่อให้ สมาชิกเกิดการยอมรับกันก่อน ไม่เช่ นนันสมาชิ
้
กจะรู้สึก ไม่สบายใจ
ในการเข้ ากลุ่ม แต่ในกรณีที่สมาชิกสามารถเปิ ดเผยประสบการณ์ หรื อมีการแลกเปลี่ยนความรู้ สึก
กันตังแต่
้ การให้ คาปรึกษาครัง้ แรก ๆ ก็ไม่จาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการสร้ างสัมพันธภาพนาน จะเห็น
ได้ ว่าในขันเริ
้ ่ มต้ นกลุ่มความไว้ ใจกันจะเป็ นสิ่งที่ทาให้ กระบวนการกลุ่มดาเนินไปอย่างราบรื่ น ซึ่ง
คอเรย์ และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, pp. 179-184) ได้ เ สนอเจตคติข องผู้น ากลุ่ม และ
วิธีการที่นาไปสูค่ วามไว้ วางใจในกลุม่ ไว้ ดงั นี ้
3.5.1.1 การใส่ใ จ และการฟั ง (Attending and Listening) การที่ ผ้ ูน า
กลุ่ม ให้ ความสนใจกับสิ่ งที่ สมาชิ กแสดงออกทัง้ คาพูดและพฤติกรรม จะทาให้ ผ้ ูนากลุ่ม เข้ าใจ
สมาชิกอย่างลึกซึ ้ง ซึ่งส่งผลให้ สมาชิกรู้สึกว่าผู้นากลุ่มเอาใจใส่พวกเขา โดยปกติแล้ วสมาชิกกลุ่ม
จะไม่มีทกั ษะการฟั งที่ดี ดังนันผู
้ ้ นากลุ่มควรสอนพื ้นฐานการฟั งและการตอบสนองให้ พวกเขา เพื่อ
ส่งเสริมความไว้ ใจซึง่ กันและกันของสมาชิกภายในกลุม่
3.5.1.2 การเข้ าใจอวัจนภาษา (Understanding Nonverbal Behavior)
ผู้นากลุ่มที่ขาดประสบการณ์มกั จะตีความอวัจนภาษาผิดพลาด โดยส่วนใหญ่แล้ วอวัจนภาษาจะ
น่าเชื่อถือกว่าคาพูดเพราะคนทัว่ ไปจะแสดงอวัจนภาษาอย่างตรงไปตรงมา ดังนันผู
้ ้ นากลุ่มควรจะ
มีทกั ษะในการตรวจสอบความไม่สอดคล้ องกันระหว่างวัจนภาษาและอวัจนภาษา ผู้นากลุม่ ไม่ควร
สรุ ปประสบการณ์ ของสมาชิกจากอวัจนภาษา แต่ควรช่วยให้ สมาชิกได้ สารวจอวัจนภาษาของ
ตนเอง เพื่อให้ พวกเขาจดจาและเรี ยนรู้สิ่งที่เกิดขึ ้นกับตนเอง
3.5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การที่ผ้ นู ากลุ่มมีความเห็นอก
เห็นใจสมาชิก และเข้ าใจสมาชิกโดยปราศจากการตัดสินพวกเขา จะช่วยให้ ผ้ นู ากลุ่มมองโลกของ
สมาชิกได้ ชดั เจนขึ ้นผ่านทางมุมมองและประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่ม ทาให้ ผ้ นู ากลุ่มเข้ าใจอย่าง
ลึกซึ ้งถึงความรู้ สึกและความกังวลที่สมาชิกกลุ่มแต่ละคนมี ซึ่งจะนาไปสู่การได้ รับความไว้ ใจจาก
สมาชิกมากขึ ้น
3.5.1.4 มีความจริงใจ (Genuineness) ความจริงใจในที่นี ้หมายถึงความ
สอดคล้ องกันระหว่างประสบการณ์ ภ ายในของบุคคลกับสิ่งที่ บุคคลนัน้ แสดงออกมาภายนอก
ดังนันผู
้ ้ นากลุม่ ไม่จาเป็ นต้ องแกล้ งทาเป็ นยอมรับในสิ่งที่ตนเองไม่เห็นด้ วย หรื อซ่อนตัวตนที่แท้ จริ ง
ไว้ และแสดงออกในลักษณะที่ให้ สมาชิกกลุม่ ยอมรับ แต่ผ้ นู ากลุม่ สามารถตอบสนองต่อสิ่งเหล่านัน้
อย่างสุภาพ
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3.5.1.5 เปิ ดเผยตนเอง (Self-disclosure) เป็ นการเปิ ดเผยประสบการณ์
ส่วนตัว ความรู้สึกความคิดของผู้นากลุ่มในเวลาที่เหมาะสม การทาเช่นนี ้จะแสดงให้ เห็นถึงความ
จริ งใจที่ผ้ นู ากลุ่มมี ซึ่งจะทาให้ สมาชิกเปิ ดเผยความคิด ความรู้สึก หรื อกังวลของพวกเขามากขึ ้น
นอกจากนี ้สาหรับสมาชิกบางคนอาจทาให้ เกิดความไว้ วางใจมากขึ ้น แต่ในทางกลับกัน สมาชิก
บางคนอาจรู้สกึ ไม่ดีที่รับรู้เรื่ องราวของผู้นากลุม่
3.5.1.6 ความเคารพ (Respect) การแสดงความเคารพสามารถ
แสดงออกได้ หลากหลาย เช่น พยายามทาความเข้ าใจมากกว่าการตัดสินผู้อื่น หลีกเลี่ยงการตีตรา
มองข้ ามการถูกตีตราจากตนเองและผู้อื่น แสดงออกอย่างอบอุ่น หรื อสนับสนุนทางอารมณ์อย่าง
จริงใจ ยอมรับในความแตกต่าง
3.5.1.7 เผชิ ญ หน้ าอย่ า ง เอาใจใส่ (Caring Confrontation) การ
เผชิญหน้ าสามารถทาให้ สมาชิกกลุ่มเกิดความไว้ ใจและสามารถยับยังความไว้
้
ใจได้ เช่นเดียวกัน
ซึ่งการเผชิญหน้ าสามารถทาได้ โดยชวนให้ สมาชิกได้ สารวจความไม่สอดคล้ องกันระหว่างสิ่งที่
สมาชิกพูดกับสิ่งที่สมาชิกทา หรื อสิ่งที่สมาชิกพูดกับ อวัจนภาษาที่แสดงออกมา สมาชิกบางคน
อาจมีความยากลาบากในการเผชิญหน้ าและมองว่าเป็ นการคุกคาม ดังนันผู
้ ้ นากลุม่ ควรตรวจสอบ
ด้ วยว่าสมาชิกอะไรจากการเผชิญหน้ า และพวกเขาทาอะไรหลังจากที่ถกู เผชิญหน้ า
3.5.1.8 การรั กษาความไว้ ใจ (Maintaining Trust) ความไว้ ใจในกลุ่ม
สามารถลดลงได้ เมื่อเวลาผ่านไป ซึง่ ผู้นากลุม่ จะต้ องสร้ างระดับความไว้ ใจให้ มากกว่าในขันเริ
้ ่ มต้ น
การให้ คาปรึกษา สร้ างความใกล้ ชิดสนิทสนมระหว่างสมาชิกให้ มากขึ ้น
3.5.2 ขันด
้ าเนินการกลุม่ (The Working Stage)
ในขันตอนนี
้
้จะเป็ นขันตอนที
้
่มงุ่ เน้ นการดาเนินการเพื่ อบรรลุวตั ถุประสงค์
ของกลุ่มที่ได้ ตงไว้
ั ้ สมาชิกจะเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ใหม่ๆ จากการสนทนาในหัวข้ อหรื อประเด็น
ปั ญ หาต่า ง ๆ จากการท างานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย หรื อ จากการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละ
ความรู้สึกของสมาชิกในกลุ่ม ในขันด
้ าเนินการกลุ่ม ผู้นากลุ่มจะต้ องให้ ความสนใจกับพลวั ตกลุ่ม
เนื่องจากสมาชิกกลุ่มอาจมีการแสดงออกหรื อการตอบสนองที่หลากหลาย จึงทาให้ พลวัตกลุ่ม
สามารถเกิดขึ ้นได้ ในหลายทิศทาง สิ่งที่ผ้ นู ากลุ่มต้ องให้ ความสนใจอย่างใกล้ ชิดคือประเด็นความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะการแสดงออกของสมาชิกบางคนอาจทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดใน
กลุ่มได้ นอกจากนี ้ผู้นากลุ่มจะมีการใช้ เทคนิคหรื อกลวิธีตา่ ง ๆ เพื่อช่วยให้ กลุ่มบรรลุวตั ถุประสงค์
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ของตนเองได้ ตามที่ตงใจไว้
ั้
และอาจมีการบ้ านที่ให้ นากลับไปทาเพื่อให้ สมาชิกเกิดการเรี ยนรู้และ
ได้ ฝึกฝนตนเองมากขึ ้น
3.5.3 ขันยุ
้ ตกิ ลุม่ (The Closing Stage)
ส าหรั บ กลุ่ม ปิ ด หรื อ กลุ่ม ที่ มี ส มาชิ ก คนเดิม ตลอดการให้ ค าปรึ ก ษา
ในขันนี
้ ้จะเป็ นขันที
้ ่สมาชิกแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้จากการกระบวนการกลุม่ เช่น แต่ละคน
ในกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง แต่ละคนมีการวางแผนนาสิ่งที่เรี ยนรู้จากกลุ่มไปใช้ อย่างไร
นอกจากนี ้ คอเรย์ และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, p. 303) ได้ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานใน
ขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการให้ คาปรึ กษากลุ่มไว้ สรุ ปได้ ว่า สมาชิกจะต้ องรวมรวบสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ และ
พัฒนาสิ่งเหล่านี ้เพื่อนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน สาหรับสมาชิกบางคน การที่ต้องออกจากกลุ่มเป็ น
เรื่ องที่ยากลาบาก แต่สมาชิกต้ องเรี ยนรู้ที่ต้องเผชิญกับความจริง เรี ยนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเองเมื่อต้ องพบกับการจากลา ซึ่งหน้ าที่ของผู้นากลุ่มในขัน้ ยุติกลุ่มคือการช่วยให้ สมาชิ กได้
ทบทวน หรื อรวบรวมประสบการณ์ที่พวกเขาได้ เรี ยนรู้จากกลุม่
นอกจากขัน้ ตอนการให้ ค าปรึ ก ษา 3 ขัน้ ตอนข้ า งต้ น แล้ ว ผู้น ากลุ่ม
สามารถก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น สมาชิ ก ก่ อ นและหลัง เข้ า กลุ่ม เพื่ อ ติ ด ตามผลและประเมิ น
ประสิทธิภาพการให้ คาปรึ กษา เพื่อนาผลที่ได้ ไปปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการปรึกษาให้ ดีขึ ้น
ซึ่ ง การประเมิ น อาจใช้ เ ป็ นแบบสอบถาม การสัง เกตพฤติ ก รรม การสัม ภาษณ์ ส มาชิ ก กลุ่ม
เป็ นรายบุคคล หรื อการสัมภาษณ์ผ้ ใู กล้ ชิด เป็ นต้ น วัชรี ทรัพย์มี (2550, น. 114-119)
3.6 หลักการในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ในการให้ คาปรึกษากลุม่ จาเป็ นจะต้ องยึดหลักการเพื่อให้ กลุ่มประสบความสาเร็ จ
ถ้ าหากผู้ น ากลุ่ ม ฝ่ าฝื นหลั ก การนี จ้ ะส่ ง ผลเสี ย ต่ อ สมาชิ ก กลุ่ ม ซึ่ ง จาคอปส์ และคณะ
(Jacobs et al., 2009, pp. 40-49) และวัชรี ทรัพย์มี (2550, น. 114-116) ได้ กาหนดหลักการใน
การให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อให้ กลุม่ ประสบความสาเร็จ ไว้ สรุปได้ ดงั นี ้
3.6.1 ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ชั ด เจน ( Clarity of Purpose) การก าหนด
วัตถุประสงค์ของกลุ่มจะต้ องมีความชัดเจน ผู้นากลุ่มและสมาชิกมีความเข้ าใจตรงกัน ในกลุ่มที่มี
วัตถุประสงค์ที่ไม่ชดั เจนจะส่งผลให้ สมาชิกเกิดความสับสน ตัวอย่างของการตังวั
้ ตถุประสงค์ที่ไม่
ชัดเจน เช่น การที่ผ้ ูนากลุ่มตังจุ
้ ดประสงค์กลุ่มเกี่ยวกับเรื่ องการศึกษา แต่ใช้ เวลาส่วนใหญ่ไปกับ
การบาบัด เป็ นต้ น ในกรณีแบบนี ้จะส่งผลให้ กลุม่ ไม่ประสบความสาเร็จ
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3.6.2 ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ ใ ห้ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สมาชิ ก (Relevance of Purpose)
ในการกาหนดวัตถุประสงค์ ผู้นากลุ่มต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้ องกับสมาชิกด้ วย ถ้ าหาก
วัตถุประสงค์ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับสมาชิก การให้ คาปรึกษาจะไม่มีประโยชน์กบั สมาชิกเลย เช่น
สมาชิกกลุ่มเป็ นนักโทษที่มีระยะเวลาในการพ้ นโทษ 5 ปี การที่ผ้ นู ากลุ่มตังวั
้ ตถุประสงค์เกี่ ยวกับ
การประกอบอาชีพในอนาคตจะเป็ นเรื่ องที่ไกลตัวเกินไป ดังนันหั
้ วข้ อที่เหมาะสมควรจะเป็ นการอยู่
ร่วมกันกับนักโทษคนอื่น หรื อในกรณีที่สมาชิกเป็ นนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนต่าและกาลังจะถูกไล่
ออก หัวข้ อที่เหมาะสมควรจะเป็ นเจตคติที่นกั เรี ยนมีตอ่ การเรี ยนหรื อตัวเลือกของนักศึกษาถ้ าหาก
ถูกไล่ออก ไม่ควรตังหั
้ วข้ อเกี่ยวกับการสอบคณิตศาสตร์ หรื อประวัตศิ าสตร์
3.6.3 การคัดเลือกสมาชิก (Members Selection) ในการคัดเลือกสมาชิกเข้ ากลุ่ม
จะต้ องคานึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
3.6.3.1 อายุ การคัด เลื อ กสมาชิ ก เข้ า กลุ่ม ควรจัด ให้ ส มาชิ ก มี อ ายุที่
ใกล้ เคียงกัน เพราะจะทาให้ สมาชิกสามารถสื่อสารกันได้ เข้ าใจมากขึ ้น มีวฒ
ั นธรรมที่คล้ ายคลึงกัน
นอกจากนี ้อานาจของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะมีความใกล้ เคียงกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มให้ สมาชิก
เปิ ดเผยตนเองได้ มากขึ ้น
3.6.3.2 เพศ สาหรับการให้ คาปรึ กษากลุ่มการเลือกสมาชิกที่ เป็ นเพศ
เดียวกันหรื อต่างเพศกันขึ ้นอยู่กับประเด็นปั ญหาที่นามาสนทนากันในกลุ่ม ในกรณีที่เป็ นปั ญหา
เฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง การนาสมาชิกต่างเพศเข้ ากลุ่มด้ วยจะทาให้ เกิดความอึดอัดหรื อเขินอายใน
การเปิ ดเผยตนเอง แต่ถ้าประเด็นปั ญหาที่นามาสนทนาเป็ นประเด็นเกี่ยวกับการปรับตัวต่อเพื่อน
ต่างเพศ หรื อประเด็นที่ต้องการความคิดเห็นที่หลากหลายในการอภิปราย ก็ควรจัดให้ มีสมาชิกทัง้
สองเพศในกลุม่ เดียวกัน เพื่อให้ สมาชิกได้ รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และเปิ ดมุมมองให้ กว้ างขึ ้น
3.6.3.3 บุค ลิ ก ภาพ ส าหรั บ ประเด็ น ในเรื่ อ งบุค ลิ ก ภาพของสมาชิ ก
ผู้น ากลุ่ม ควรจัด ให้ ส มาชิ ก ในกลุ่ม มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ แ ตกต่ า งกัน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความหลากหลาย
ในการแสดงความคิดเห็น ทาให้ สมาชิกได้ รับประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งการที่สมาชิก
ในกลุม่ มีบคุ ลิกภาพที่หลากหลายสามารถช่วยในการจาลองสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ อีกด้ วย
3.6.3.4 เลือกสมาชิกที่มีประเด็นปั ญหาตรงกัน ในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
จาเป็ นต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มให้ มีเป้าหมายที่ชดั เจน ดังนันการเลื
้
อกสมาชิกแต่ละคน
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เข้ า กลุ่ม ควรก าหนดให้ มี ป ระเด็น ปั ญ หาอยู่ในขอบเขตเดี ย วกัน เพื่ อ ให้ สมาชิ ก เข้ า ใจกัน และ
สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ชว่ ยในการแก้ ไขปั ญหาได้ ตรงประเด็น
3.6.4 ขนาดของกลุ่ ม (Group Size) ในการก าหนดขนาดของกลุ่ ม จะมี
ความสาคัญต่อพลวัตของกลุ่ม ปกติแล้ วการกาหนดขนาดของกลุ่มจะขึ ้นอยู่กับหลายปั จจัย เช่น
อายุ ข องสมาชิ ก กลุ่ ม ความสามารถของผู้ ให้ ค าปรึ ก ษา ชนิ ด ของกลุ่ ม ระดับ ของปั ญหา
(M. S. Corey et al., 2014, p. 155) สาหรับการให้ คาปรึกษาในวัยรุ่ นควรมีสมาชิกประมาณ 6 ถึง
8 คน(M. S. Corey et al., 2014, p. 155; Ohlsen, Horne, & Lawe, 1988, p. 42) ซึ่ง สอดคล้ อง
กับพัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2561b, น. 252) ได้ ระบุว่าขนาดของกลุ่มควรมีสมาชิกระหว่าง 6-8 คน
แต่หากเป็ นกลุ่มส าหรับเรี ยนรู้ ทักษะทางการศึกษาอาจมีสมาชิ กระหว่าง 10-12 คน ในขณะที่
ทรอทเซอร์ (Trotzer, 1999, p. 360 อ้ างถึงใน จันทร์ เพ็ญ แสงอรุณ , 2557, น. 69) ระบุว่ากลุ่มที่มี
ประสิทธิ ภาพควรมีสมาชิก 6-10 คนสาหรับวัยรุ่ น และวัยผู้ใหญ่ นอกจากนี ้ มาเลอร์ (Mahler,
1969 อ้ างถึง ใน กาญจนา ไชยพันธุ์ , 2549, น. 10) ได้ เสนอว่า ในการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ควรมี
สมาชิกไม่น้อยกกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 10 คน โดยสรุ ปในการให้ คาปรึ กษากลุ่มควรมีสมาชิกอยู่
ระหว่ า ง 6 – 10 คนขึ น้ โดยพิ จ ารณาจากประเภท และระดับ ของปั ญ หา อายุ ข องสมาชิ ก
ความสามารถของผู้นากลุม่
3.6.5 ระยะเวลาในแต่ละครัง้ ของการให้ คาปรึ กษา (Length of Each Session)
ระยะเวลาในการให้ ค าปรึ ก ษาแต่ ล ะครั ง้ ควรจัด ให้ มี ความเหมาะสม ถ้ าในแต่ล ะครั ง้ ของ
การให้ คาปรึ กษามีระยะเวลาสันเกิ
้ นไปจะทาให้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์น้อย และสมาชิก
รู้ สึ ก ว่ า ตนไม่ ไ ด้ รั บ ประสบการณ์ ที่ เ พี ย งพอส าหรั บ การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ในโรงเรี ย นควรใช้
ระยะเวลาประมาณ 40 – 50 นาที แต่เวลาอาจเพิ่มขึน้ ได้ ตามอายุของสมาชิกและลักษณะของ
กลุม่ ดังที่ พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2561b, น. 252) ได้ อธิบายระยะเวลาในการให้ คาปรึกษากลุ่มไว้
ว่า ควรมีระยะเวลา 40-90 นาทีจึงจะเหมาะสมสาหรับการให้ คาปรึกษากลุ่ม แต่สาหรับในบริ บท
โรงเรี ยนจะใช้ เวลา 40-50 นาทีตอ่ 1 ครัง้
3.6.6 ความถี่ ในการให้ คาปรึ กษา (Frequency of Meeting) จานวนครัง้ ในการ
พบกันขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัย สิ่งที่สาคัญที่กาหนดความถี่ในการให้ คาปรึ กษาคือวัตถุประสงค์ของ
กลุ่ม และองค์ ป ระกอบของกลุ่ม ส าหรั บ กลุ่ม ที่ อ ยู่ใ นสภาพแวดล้ อ มแบบปิ ด เช่น สถานพินิจ
โรงเรี ย น เรื อ นจ า ควรให้ ค าปรึ ก ษาสัป ดาห์ ล ะ 1-3 ครั ง้ แต่ใ นกรณี ข องกลุ่ม ที่ ส มาชิ ก อยู่ใ น
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สภาพแวดล้ อมแบบเปิ ด ควรให้ คาปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ครัง้ หรื อ 2 สัปดาห์ตอ่ 1 ครัง้ จุดประสงค์
หลักของการกาหนดความถี่ที่เหมาะสมในการให้ คาปรึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้ สมาชิกเกิดความเบื่อ
หน่ายจนเกินไป หรื อเพื่อไม่ให้ สมาชิ กลืมสิ่ง ที่เรี ยนรู้ จากการให้ คาปรึ กษาครั ง้ ก่อน นอกจากนี ้
การกาหนดความถี่ ที่เ หมาะสมจะช่วยให้ สมาชิ กมี โ อกาสได้ ท บทวนตนเองก่ อนจะเข้ า รั บ การ
ปรึกษาในครัง้ ต่อไป
3.6.7 ความเหมาะสมของสถานที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา (Adequacy of The Setting)
สถานที่ในการให้ คาปรึกษามีหลายสิ่งที่ต้องคานึงถึง ไม่วา่ จะเป็ นความสะดวกในการเดินทาง ผู้นา
กลุ่ม ควรเลื อกสถานที่ ที่ส มาชิ ก สามารถเดิน ทางได้ สะดวกเพื่ อ ป้องกัน การเหนื่ อยล้ าจากการ
เดินทาง นอกจากนี ้สถานที่ให้ คาปรึกษาควรมีความเป็ นส่วนตัวด้ วย แต่ในกรณีที่ให้ คาปรึ กษาใน
โรงเรี ยน การหาสถานที่ที่เป็ นส่วนตัวอาจเป็ นเรื่ องที่ยาก ผู้นากลุ่มควรใช้ วิธี อื่นในการสร้ างความ
เป็ นส่ว นตัว และระลึก ไว้ เ สมอว่า สถานที่ ที่ ก าลัง ให้ ค าปรึ ก ษาอยู่นัน้ ไม่เป็ นไปตามหลัก การที่
เหมาะสม ในส่วนปั จ จัยอื่ น ๆ ที่ ควรคานึง ถึง รองลงมา ได้ แก่ ความสะดวกสบายของห้ อ งให้
คาปรึกษา บรรยากาศและแสงสว่างภายในห้ อง การจัดที่นงั่ เป็ นต้ น
3.6.8 ช่วงเวลา (Time of Day) ช่วงเวลาในการให้ คาปรึ กษาสามารถส่ง ผลต่อ
สมาชิกกลุ่มได้ ทงทางบวกและทางลบ
ั้
ถ้ าให้ คาปรึกษาในช่วงเวลาหลังรับประทานอาหารกลางวัน
หรื อช่วงเย็นเกิ นไป จะทาให้ สมาชิกรู้ สึกเหนื่ อย ดังนัน้ ผู้นากลุ่ม ควรเลื อกช่วงเวลาที่ เหมาะกับ
สมาชิก เพื่อให้ สมาชิกเหลือพลังมากพอที่จะคิดหรื อเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ ได้
3.6.9 เจตคติของผู้นากลุ่ม (The Leader’s Attitude) เจตคติหรื อความรู้ สึกของ
ผู้นากลุ่มที่มีตอ่ การนากลุ่มจะส่งผลต่อทิศทางของกลุ่ม ซึ่งปกติแล้ วการนากลุ่มที่มีสมาชิกไม่เป็ น
มิตร มีเจตคติทางลบกับการเข้ ากลุม่ หรื อสมาชิกที่ไม่ได้ มาจากการอาสาสมัครเป็ นเรื่ องที่ยาก อาจ
ทาให้ ผ้ นู ากลุม่ ที่ไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ดงั กล่าวมีเจตคติที่ไม่ดีตอ่ การให้ คาปรึกษากลุ่ม
สิ่งที่ผ้ นู ากลุ่มควรทาคือการให้ สมาชิกมีส่วนร่ วมกับกลุ่มในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ อาสาสมัคร แต่ถ้า
หากสมาชิกต่อต้ านมากเกิ นไป หรื อทาให้ กลุ่ม แย่ลง ผู้นากลุ่มอาจเชิ ญให้ สมาชิกออกจากลุ่ม
ไม่เช่นนันจะอาจมี
้
การโต้ แย้ งจนทาให้ เกิดผลเสียต่อสมาชิกภายในกลุม่ คนอื่น ๆ นอกจากนี ้สาหรับ
สมาชิกที่ไม่สนใจหัวข้ อในการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ผู้นากลุ่มควรมีการวางแผนให้ มีกิจกรรมมากขึ ้น
เพื่อดึงดูดให้ สมาชิกสนใจ จะทาให้ ผ้ นู ากลุ่มสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่สมาชิกไม่ให้ ความ
ร่วมมือได้ ดีขึ ้น
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3.6.10 กลุ่มเปิ ดหรื อกลุ่มปิ ด (Close or Open Group) ผู้นากลุ่มจะต้ องตัดสินใจ
ว่าจะกาหนดให้ กลุม่ เป็ นแบบเปิ ดหรื อแบบปิ ด ผู้นากลุม่ จานวนมากจะใช้ กลุม่ แบบปิ ดเนื่องจากจะ
ไม่มี ส มาชิ กคนใหม่เ ข้ ามาเพิ่ม ทาให้ ไ ม่จ าเป็ นต้ องสร้ างสัม พัน ธภาพพใหม่ สามารถก าหนด
ระยะเวลา และวัตถุประสงค์ได้ อย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มเปิ ดที่สมาชิกสามารถเข้ า และ
ออกเป็ นระยะ โดยจุดประสงค์และสมาชิกของกลุ่มเปิ ดผู้นากลุ่มจะเป็ นคนกาหนด สาหรับกลุ่มที่
เป็ นลักษณะของการให้ คาปรึ กษา การใช้ กลุ่มแบบปิ ดจะดีกว่าเนื่องจากสมาชิกสามารถพัฒนา
ความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน ซึง่ ส่งผลต่อการเปิ ดเผยเรื่ องราว และความรู้สกึ ของสมาชิก
3.6.11 สมาชิ ก ที่ ม าจากการอาสาสมั ค รหรื อ ไม่ อ าสาสมั ค ร (Voluntary or
Non-Voluntary Membership) โดยปกติแล้ วถ้ าหากสมาชิกกลุ่มมาจากการอาสาสมัครจะทาให้
การให้ คาปรึกษาเป็ นไปอย่างราบรื่ นขึ ้นเพราะสมาชิกพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง แต่สาหรับบาง
สถานที่ จ ะมี อ านาจในการจั ด การ หรื อ บัง คับ ให้ สมาชิ ก เข้ าร่ ว มกลุ่ ม ได้ เช่ น ทัณ ฑสถาน
ศูน ย์ บ าบัด รั ก ษา หรื อ โรงเรี ย น ท าให้ ผ้ ูน ากลุ่ม อาจต้ อ งเผชิ ญ กับ สมาชิ ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าจากการ
อาสาสมัคร และสมาชิกบางคนอาจมีเจตคติทางลบ ซึ่งผู้นากลุ่มจะต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อม
ให้ กับสมาชิกในการเข้ ากลุ่ม ถ้ าหากในช่วงแรกของการให้ คาปรึ กษาเป็ นไปได้ ด้วยดี จะช่วยให้
สมาชิกที่ไม่ได้ มาจากการอาสาสมัครบางคนเปลี่ยนเจตคติไปในทิศทางที่ดีขึ ้นได้
3.6.12 ระดั บ ความมุ่ ง มั่ น ขอสมาชิ ก (Members’ Level of Commitment)
ความมุ่งมั่นในที่นีห้ มายถึง การที่สมาชิกมีความปรารถนาให้ ความร่ วมมือมากกว่าการต่อต้ าน
หรื อขัดขวางกระบวนการ การที่สมาชิกกลุ่มมีความมุ่งมัน่ จะช่ว ยให้ ง่ายต่อการให้ คาปรึ กษา ถ้ า
หากสมาชิ กมี ความมุ่ง มั่นต่าจะทาให้ สมาชิ กไม่สามารถจดจ่อกับเรื่ องต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึน้ ในกลุ่ม
มีพฤติกรรมที่ก่อกวนสมาชิกคนอื่น ๆ หรื อทาให้ พลวัติของกลุ่มแย่ลง ผู้นากลุ่มสามารถใช้ การ
สังเกต หรื อใช้ การถามความรู้สกึ ของสมาชิกที่มีตอ่ กลุม่ ในการประเมินความมุง่ มัน่ ของสมาชิกได้
3.6.13 ระดับ ความไว้ ว างใจ (Level of Trust) ในกลุ่ม ที่ ส มาชิ ก มี ค วามมุ่ง มั่น
ความไว้ วางใจจะพัฒนาอยู่ตลอดเวลาถ้ าหากกลุ่มมีถูกนาไปในทิศทางที่ ถูกต้ อง ปั ญหาความ
ไว้ วางใจมักจะเกิ ดจากสมาชิ กมี มุม มองที่ แ ตกต่างกัน เกิ น ไป ในกรณี ที่สมาชิ ก กลุ่ม แต่ล ะคน
ไม่ถูกกัน ผู้นากลุ่ม สามารถนาประเด็นนี ม้ าใช้ ในการพูดคุยในกลุ่ม หรื อผู้นากลุ่ม สามารถพบ
สมาชิกเป็ นการส่วนตัวเพื่อแก้ ไขปั ญหาความแตกต่างนี ้ ในการให้ คาปรึกษาระดับความไว้ ใจของ
สมาชิกสามารถเพิ่มหรื อลดลงได้ ตลอดเวลา ระดับของความไว้ ใจที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงนี ้จะขึ ้นอยู่กบั
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การตอบสนองของสมาชิกที่มีต่อสมาชิกอีกคนหนึ่ง ซึ่งการตอบสนองของสมาชิก เช่น การตัดสิน
ผู้อื่น การพูดให้ ผ้ ูอื่นเจ็ บปวดมี โอกาสเกิ ดขึน้ ได้ ตลอดเวลาในช่วงที่มี การเปิ ดเผยเรื่ องราวและ
ความรู้สึก สิ่งที่ผ้ นู ากลุ่มควรทาคือแสดงให้ สมาชิกเห็นเป็ นแบบอย่างในการไม่ทาร้ ายผู้อื่นในขณะ
เปิ ดเผยตนเอง หรื อให้ การช่วยเหลื อสมาชิ กที่ ถูกวิจ ารณ์ เพื่ อให้ สมาชิ กคนอื่ นตระหนักว่าการ
เปิ ดเผยตนเองเป็ นเรื่ องที่ไม่ควรนามาทาร้ ายกัน
3.6.14 เจตคติ ข องสมาชิ ก ที่ มี ต่ อ ผู้น ากลุ่ม (Members’ Attitude Toward the
Leader) ในการให้ คาปรึกษา ผู้นาเกิดคาถามที่ว่า สมาชิกจะชอบตนเองไหม สมาชิกจะเคารพและ
ไว้ ใจให้ นากลุ่มหรื อไม่ เป็ นต้ น ซึ่งในสมาชิกแต่ละคนอาจมีความรู้ สึกต่อผู้นากลุ่มที่หลากหลาย
และอาจมีความรู้สึกด้ านลบรวมอยู่ด้วย ดังนันผู
้ ้ นากลุ่มต้ องตรวจสอบพลวัตของกลุม่ เพื่อปรับปรุง
รูปแบบและทักษะการให้ คาปรึกษาเพื่อให้ เหมาะสมกับสมาชิก นอกจากนี ้ผู้นากลุม่ ต้ องตระหนักไว้
ด้ วยว่าเจตคติทางลบของสมาชิกที่มีตอ่ ผู้นากลุ่มจะส่งผลต่อปฏิสมั พันธ์และการเปิ ดเผยตนเองใน
กลุม่ ด้ วย
3.6.15 ประสบการณ์ของผู้นากลุ่มในการนากลุม่ (The Leader’s Experience in
Leading Group) ผู้ให้ คาปรึ กษามือใหม่จะขาดทักษะในการให้ คาปรึ กษา มีความเครี ยด และอา
จามีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้นในระหว่างการให้ คาปรึกษา ถ้ าหากผู้ให้ คาปรึกษามีความเครี ยดเกิดขึ ้นใน
ระหว่างการให้ คาปรึ กษา ผู้ให้ คาปรึ กษาจะต้ องให้ ความสาคัญกับการรับรู้ ความเครี ยดที่เกิ ดขึน้
สาหรับการฝึ กฝนให้ มีประสบการณ์มากขึ ้นในการให้ คาปรึ กษา ผู้ให้ คาปรึ กษาควรมีความรู้ ทาง
ทฤษฎี และฝึ กฝนกับผู้นากลุ่มร่ วมที่มีประสบการณ์เป็ นระยะเวลาหนึ่งก่อน แล้ วจึงนากลุ่มด้ วย
ตนเอง หรื ออาจให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญคอยดูแลระหว่างการฝึ กฝน
3.6.16 ความเป็ นอั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ของผู้ น ากลุ่ ม ร่ วม ( Coleadership
Harmony) ผู้นากลุ่มร่วมมีอิทธิพลต่อทิศทางของกลุ่มทังทางบวกและทางลบ
้
ถ้ าหากผู้นากลุ่มทัง้
สองคนสามารถเข้ าถึ ง สมาชิ ก คนอื่ น ๆ ได้ อ ย่ า งทั่ว ถึ ง ก็ จ ะช่ ว ยให้ กลุ่ ม ด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มากขึ ้น
3.7 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจัยได้ นาทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาทางจิตวิทยามาผสมผสาน
เพื่อให้ เหมาะสมกับอิสระแห่งตนของวัยรุ่ น โดยทฤษฎีที่ผ้ วู ิจยั นามาใช้ ในการให้ คาปรึ กษาครัง้ นี ้
ได้ แ ก่ ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาตามทฤษฎี อัต ถิ ภ าวนิ ย ม ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาตา มทฤษฎี
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พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาตามทฤษฎีเผชิญความจริ ง
ซึง่ จะนาเสนอตามลาดับดังนี ้
3.7.1 การให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยม (Existential Theory)
ทฤษฏี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาตามทฤษฎี อัต ถิ ภ าวนิ ย มเป็ นทฤษฎี ที่ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง
การแสวงหาความหมายในชี วิ ต โดยนัก ทฤษฏี ก ลุ่ม อัต ถิ ภ าวนิ ย มเชื่ อ ว่า มนุษ ย์ มี เ สรี ภ าพใน
การเลือกดาเนินชีวิต สิ่งแวดล้ อมไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ แต่เป็ นตัวมนุษย์เองที่
ก าหนดพฤติ ก รรมของตนเอง และมุ่ ง เน้ นให้ มนุ ษ ย์ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตัด สิ น ใจของตนเอง
(วัชรี ทรัพย์มี, 2556, น. 46-48)
3.7.1.1 มุมมองที่มีต่อมนุษย์ ตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยม
พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา (2557, น. 126127) ได้ อธิบายถึงมุมมองที่นกั ทฤษฎีกลุม่ อัตถิภาวนิยมที่มีตอ่ มนุษย์ไว้ 14 ข้ อ สรุปได้ ดงั นี ้
1) มนุษย์มีเสรี ภาพในการตัดสินใจชีวิตของตนเอง และมีอิสระ
ในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ แต่ต้องอยู่ภายใต้ ขอบเขตของสิ่งแวดล้ อม เช่น กฎหมาย หรื อสภาพ
ทางเศรษฐกิจ และสังคม
2) ถ้ าหากมนุษย์ มี ความมุ่งมั่นและต้ องการที่ จะเปลี่ ยนแปลง
ตนเอง เขาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้
3) มนุษย์ต้องมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง สิ่งที่
เกิดขึ ้นในปั จจุบนั และอนาคตเป็ นผลมาจากการตัดสินใจของเขาเอง ดังนันเขาต้
้
องรับผิดชอบสิ่งที่
เกิดขึ ้นในปั จจุบนั และอนาคตของเขา
4) มนุษ ย์ ไ ม่ส ามารถเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง แวดล้ อ มได้ ม ากนัก แต่
มนุษย์สามารถเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ สามารถทาให้ ตนเองมีความสุขได้ โดยการ
ยอมรับความจริง
5) มนุษย์เกิดและอาศัยอยู่บนโลก ดังนันโลกจึ
้
งเป็ นส่วนหนึ่งใน
ความรับผิดชอบของเขาที่จะต้ องเข้ าใจมัน
6) การที่มนุษย์เข้ าใจตนเองจากการตอบสนอง และการแสดง
ปฏิกิริยาของบุคคลอื่น ดังนันเพื
้ ่อให้ เขาใจตนเองมากขึ ้นมนุษย์จงึ ต้ องมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น
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7) ความคิดและความรู้สึกของมนุษย์จะเป็ นสิ่งที่กาหนดทิศทาง
ของพฤติกรรม
8) เป้าหมายของมนุษย์ คือการพัฒ นาเองให้ เป็ นคนที่ มี ความ
น่าเชื่อถือ มีศกั ดิศ์ รี และค้ นหาความหมายชีวิต
9) การกระทาของมนุษย์จะเป็ นสิ่งที่กาหนดผลลัพธ์ ดังนันมนุ
้ ษย์
ต้ องลงมือกระทา ไม่ใช่คาดหวังให้ โชคชะตาเป็ นผู้กาหนดชีวิต
10) มนุษ์เป็ นสัตว์สังคม มีการพึ่งพาอาศัยกัน และไม่สามารถ
เผชิญปั ญหาได้ เพียงลาพัง ดังนันมนุ
้ ษย์ต้องขอความช่วยเหลื อจากผู้อื่นที่มีประสบการณ์มากกว่า
ในการแก้ ไขปั ญหา
11) มนุษย์จะรู้สึกโดดเดี่ยวไร้ จุดหมายถ้ าหากไม่สามารถรักษา
สัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ หรื อไม่สามารถตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ และไม่มีเป้าหมายที่ชดั เจน
12) มนุษย์มีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมอยู่เสมอ และมนุษย์เป็ น
ผู้ที่มีเป้าหมายในอนาคตมีสิทธิเสรี ภาพในการตัดสินใจสร้ างเป้าหมายของตนเอง
13) เป้าหมายและค่านิยมในการดาเนินชีวิตของมษุษย์แต่ละคน
แตกต่างกัน โดยแต่ละคนจะยึดเป้าหมายและค่านิยมของตนเองในการดาเนินชีวิต
14) มนุษย์มีการตระหนักในตนเอง (Self-awareness) มนุษย์จะ
รู้ตวั และมีสติในการกระทาของตนเอง
โดยสรุปนักจิตวิทยากลุ่มอัตถิภาวนิยม มองว่ามนุษย์มีอิสระใน
การเลือกทางเดินให้ กบั ชีวิตตนเอง ซึง่ เป้าหมายของแต่ละคนแตกต่างกัน แต่มนุษย์ต้องยอมรับผล
การตัดสินใจของตนเอง และมนุษย์จาเป็ นต้ องมีปฏิสมั พันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อมอยู่เสมอเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงการพึ่งพาอาศัยกันในฐานะสัตว์สัง คม แม้ ว่าตนเองจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อม แต่มนุษย์สามารถเลือกวิธีการในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้ อมได้
3.7.1.2 เป้าหมายของการให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยม
วั ช รี ทรั พ ย์ มี (2556, น. 53-54) ได้ อธิ บ ายเป้ าหมายของ
การให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีอตั ถิภาวนิยมไว้ สรุปได้ ดงั นี ้
1) เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาเข้ าใจโลกและสิ่งแวดล้ อมได้
อย่างเต็มที่
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2) ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ตระหนักและเข้ าใจถึงเสรี ภาพภายใต้
ขอบเขตที่ตนเองมี และทาให้ เข้ าใจว่าชีวิตของตนเองไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผู้อื่นโดยสิ ้นเชิง
3) สร้ างแรงจู ง ใจให้ ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษาค้ น หาความหมายชี วิ ต
สร้ างความเชื่อที่ทาให้ เขาสามารถพัฒนาตนเองไปสู่อนาคตที่เขาเป็ นคนกาหนด มีความหวังและ
ไม่ยดึ ติดอยูก่ บั ความทุกข์ในอดีต
4) เพื่ อช่วยให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาตระหนักถึง ในสิ่ง ที่ มี อิทธิ พ ลต่อ
ทางเลือกของตนเอง รวมถึงแรงจูงใจและเป้าหมายในชีวิต
5) เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีอิสระในการตัดสินใจ มีความ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และมุง่ มัน่ ทาในสิ่งที่ตนเองตัดสินใจไว้
6) ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาสามารถอดทนต่อความกังวลที่เกิดขึ ้น
จากการตัดสินใจหรื อการเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง ลดการพึ่งพาผู้อื่นและสร้ างความมัน่ ใจใน
ตนเอง
7) ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น
โดยสรุ ป เป้าหมายการให้ คาปรึ กษาตามทฤษฎีอตั ถิภาวนิยมจะมุ่งเน้ น
ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาค้ นหาความหมายในชีวิตของตนเองเป็ นหลัก สามารถพึ่งพาตนเอง และมีอิสระ
ในการตัดสินใจในเรื่ องของตนเองในอนาคต
3.7.1.3 บทบาทของผู้ให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยม
วั ช รี ทรั พ ย์ มี ( 2556, น. 55-57) ไ ด้ อธิ บายบทบาทของ
ผู้ให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีอตั ถิภาวนิยมไว้ สรุปได้ ดงั นี ้
1) ผู้ ให้ ค าปรึ ก ษามี ห น้ าที่ ก ระตุ้ นให้ ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษาค้ นหา
เป้าหมายชีวิต เพราะนักจิตบาบัดทฤษฎีนี ้เชื่อว่าปั ญหาทางอารมณ์และความผิดปกติทางจิตใจ
เกิดการที่มนุษย์ไร้ เป้าหมาย นอกจากนี ้ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องสร้ างความเชื่อให้ กบั ผู้รับคาปรึ กษาว่า
เขาสามารถสร้ างการเปลี่ยนแปลงได้ และตระหนักในศักยภาพของเขาอย่างแท้ จริง
2) ผู้ให้ คาปรึ กษาต้ องเข้ าใจลักษณะเฉพาะและโลกของผู้รับ
คาปรึกษา และช่วยให้ สิ่งเหล่านี ้ชัดเจนขึ ้นจากการให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเปิ ดเผยเรื่ องราวและความรู้สึก
ในปั จ จุบันของตนเอง นอกจากนี ผ้ ้ ูให้ คาปรึ กษาต้ องสร้ างสัม พันธภาพและสร้ างบรรยากาศที่
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ส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาสามารถส ารวจตนเองได้ อ ย่างอิส ระและเข้ าใจความคิดของตนเอง
เพื่อที่จะได้ เกิดการเข้ าใจตนเองมากขึ ้นและนาไปสูก่ ารตัดสินใจที่เหมาะสมกับผู้รับคาปรึกษา
3) ผู้ ให้ ค าปรึ กษาต้ องเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ใ นการมี อิ ส ระ
มีเป้าหมายชีวิต และมีความเป็ นตัวของตัวเอง เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาตระหนักในความสามารถของ
ตนเองและเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง
4) ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องสร้ างสัมพันธภาพกับผู้รับคาปรึกษาเพื่อให้
เขาสามารถเปิ ดเผยตนเองอย่างตรงไปตรงมา มีความไว้ ใจ สนทนากันอย่างจริงใจ
5) ผู้ให้ คาปรึ กษาตามทฤษฎี อัตถิภาวนิยมจะไม่ยึดเทคนิ คใน
การให้ คาปรึ กษาวิธี ทีเ ดียวในการช่วยเหลื อผู้รั บค าปรึ กษา เทคนิควิธี จ ะเปลี่ ยนแปลงไปตาม
เรื่ องราวปั ญหา ช่วงเวลา และสถานการณ์
6) การยุตกิ ารให้ คาปรึกษาจะเกิดขึ ้นเมื่อผู้รับคาปรึกษาสามารถ
อดทนและเผชิ ญ หน้ า กับ ปั ญ หาในชี วิ ต มี ค วามหวัง ในการหาหนทางแก้ ไขปั ญ หา มี ค วาม
กระตือรื อร้ นและมีการพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ ้น
โดยสรุป ผู้ให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีอตั ถิภาวนิยมมีหน้ าที่สง่ เสริ ม
ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาค้ นหาเป้าหมายชีวิตของตนเองเป็ นหลัก นอกจากนี ้ยังเป็ นแบบอย่างที่ดีในการมี
อิสระ และเป็ นตัวของตัวเองเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ รู ั บคาปรึกษาค้ นหาความหมายในชีวิต แต่ต้องมี
ความเข้ าใจในตัวของผู้รับคาปรึกษา และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้ ยืดหยุน่ ไปตามเรื่ องราวของ
ผู้รับคาปรึกษาได้
3.7.1.4 การนาทฤษฎีอัตถิภาวนิยมมาใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ชาร์ ฟ (Sharf, 2012, p. 181) ได้ อธิ บายถึ ง การน าทฤษฎี
อัตถิภาวนิยมมาใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุม่ ไว้ สรุปได้ ว่า ในการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎีนี ้จะมี
เป้าหมายหลักคือการให้ สมาชิกมีความมุ่งมัน่ ในการสารวจชีวิตของตนเองในระยะยาว โดยการใช้
บรรยากาศในกลุ่มเพื่อเอื ้ออานวยให้ สมาชิกแต่ละคนได้ สารวจตนเองและใส่ใจกับประสบการณ์
ของตนเองในระหว่ า งที่ ก าลัง แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ นี ก้ ับ สมาชิ ก คนอื่ น ๆ ที่ มี เ ป้ าหมาย
คล้ ายคลึงกัน โดยในการให้ คาปรึกษาผู้นากลุม่ จะให้ สมาชิกสารวจประเด็นเกี่ยวกับชีวิต 4 ประเด็น
ตามหลักการของทฤษฎีอตั ถิภาวนิยม ได้ แก่
1) การมีชีวิตและการตาย (Living and Dying)
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2) เสรี ภ าพ ความรั บผิ ด ชอบ และตั ว เลื อก (Freedom,
Responsibility, and Choice)
3) การปลีกตัวและความรัก (Isolation and Loving)
4) การมี ค วามหมายและไร้ ความหมาย (Meaning and
Meaninglessness)
โดยสรุป การให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีอตั ถิภาวนิยมจะมุ่งเน้ นเป้าหมายระยะยาว
เป็ นหลัก โดยให้ ความสาคัญกับการค้ นหาความหมายในชีวิต และการมีตวั เลือกในชีวิต ซึ่งหน้ าที่
ของผู้ให้ คาปรึ กษาจะต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาเป็ นตัวของตัวเองทางความคิด เพื่อให้ ผ้ ูรับ
ค าปรึ ก ษาสามารถตัด สิ น ใจได้ อ ย่า งอิ ส ระ และพึ่ง พาตนเองมากกว่า ผู้อื่ น นอกจากนี ก้ ารให้
คาปรึกษาตามแนวคิดนี ้จะให้ ความสาคัญกับอนาคตมากกว่าอดีต และการใช้ ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ มี
คุณค่า
3.7.2 การให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีพจิ ารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
(Rational Emotive Behavior Theory)
ผู้ที่เริ่ มต้ นแนวคิดการให้ คาปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติก รรม คื อ อัล เบิร์ ต เอลลิ ส (Albert Ellis) โดยทฤษฎี นี จ้ ะมองว่ า ความคิ ด อารมณ์ และ
พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กนั ซึ่งความคิดความเชื่อที่ไร้ เหตุผลนี ้จะนาไปสูอ่ ารมณ์และพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม ดังนันหลั
้ กการสาคัญของการให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีนี ้จะมุง่ เน้ นขจัดความคิดความ
เชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของผู้รับคาปรึกษา ทฤษฎีนี ้จะมีการใช้ เทคนิคที่หลากหลายแต่โดยภาพรวม
แล้ วจะใช้ เพื่อการโต้ แย้ งและท้ าทายความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ซึ่งจะนาไปสู่การลดความกังวล
และพัฒนาการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นได้ อย่างเต็มที่ (Sharf, 2012, p. 8)
3.7.2.1 มุมมองที่มีต่อมนุษย์ ตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม
วั ช รี ทรั พ ย์ มี (2556, น. 121-123) ได้ อธิ บ ายถึ ง มุ ม มองที่
นักจิตวิทยากลุม่ พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีตอ่ มนุษย์ไว้ สรุปได้ ดงั นี ้
1) นักจิตวิทยากลุ่มนีม้ องว่าความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
ของมนุษย์สง่ ผลซึง่ กันและกัน
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2) มนุษย์เป็ นทัง้ คนที่มีเหตุผลและไร้ เหตุผล ถ้ าหากมนุษย์คิด
อย่างมีเหตุผล จะทาให้ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
3) ความแตกต่างในความคิดของมนุษย์ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
เกิดจากการอบรมสัง่ สอนและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
4) อารมณ์ของมนุษย์ไม่ได้ เกิดจากเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เข้ ามาใน
ชีวิต แต่เกิดจากเจตคติ การรับรู้ และการตีความของบุคคลที่มีตอ่ เหตุการณ์นนั ้
5) มนุษย์มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ
ค่านิยม และเจตคติของตนเอง
6) มนุษย์มีข้อจากัดในตนเอง ไม่มีความสมบูรณ์ แบบ หรื อไม่
สามารถทาทุกอย่างได้ โดยไร้ ที่ติ สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ แต่ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้
ทังหมด
้
7) การตายเป็ นเรื่ องปกติที่เกิดกับมนุษ ย์ แต่ไม่มีหลักฐานยืนยัน
ว่าจะเกิดอะไรขึ ้นในชีวิตหลังความตาย ดังนันมนุ
้ ษย์ควรทาสิ่งต่าง ๆ ให้ ดีที่สดุ ในชีวิตปั จจุบนั
8) มนุ ษ ย์ มี ช่ ว งชี วิ ต ที่ ยื น ยาว ดัง นั น้ ควรตัง้ เป้ าหมายเพื่ อ
ความสุขในระยะยาวมากกว่าความสุขระยะสัน้ การที่มนุษย์ม่งุ เน้ นการกอบโกยความสุขในระยะ
สันโดยไม่
้
คานึกถึงความสุขในระยะยาวจะส่งผลให้ มนุษย์อาจต้ องทนทุกข์กบั อนาคตได้
9) การที่ ม นุ ษ ย์ ไ ม่ อ ดทนต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ พึ ง พอใจ หรื อ
ความรู้สกึ คับข้ องใจ จะทาให้ สถานการณ์ตา่ ง ๆ ย่าแย่ลง
10) การที่มนุษย์ยอมรับตนเองและผู้อื่นทังข้
้ อดีและข้ อบกพร่ อง
จะช่วยให้ มนุษย์สามารถปรับตัวได้ ดีขึ ้น
11) มนุษย์มีอิสระในการแสดงพฤติกรรมภายใต้ ข้อจากัดของ
สังคม ถ้ าหากมนุษย์ปฏิเสธถึงการมีอยู่ของข้ อจากัดนี ้จะทาให้ สงั คมวุ่นวาย ดังนันอิ
้ สระที่มนุษย์มี
จึงเป็ นอิสระที่มีขอบเขต
12) มนุษย์เกิดมามีแนวโน้ มที่จะมีเหตุผล มีความต้ อ งการรักษา
ตนเอง ต้ องการพัฒนาตนเอง รักตนเอง แต่การใช้ ความพึงพอใจระยะเป็ นตัวกาหนดทางเดินชีวิต
จะทาให้ มนุษย์ไม่สามารถใช้ ความคิดได้ อย่างเต็มที่ และจะทาให้ พา่ ยแพ้ ตอ่ ตนเอง
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13) การที่ ม นุษ ย์ ไ ด้ ส ร้ างความคิ ด ที่ มี ต่อ ตนเองใหม่ จะช่ว ย
เปลี่ยนแปลงอารมณ์และพฤติกรรมไปสูเ่ ป้าหมายตามที่ตนเองต้ องการ
14) มนุ ษ ย์ มี ก รอบความคิ ด หรื อการรั บ รู้ เป็ นของตนเอง
ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องเข้ าใจกรอบเหล่านัน้
15) ปั ญหาหรื อความไม่สบายใจของมนุษย์เกิดจากการที่บคุ คล
วางเงื่อนไขให้ ตนเองไม่สบายใจและตอกย ้าตนเองด้ วยความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล
โดยสรุป นักจิตวิทยาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
มองว่ามนุษย์มีทงคนที
ั้
่มีเหตุผล และไร้ เหตุผล ซึ่งการมีความคิดที่มีเหตุผล จะนาไปสู่การแสดง
อารมณ์ และพฤติกรรมได้ อย่างเหมาะสม ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าหากมนุษย์ตอกยา้ ตนเองด้ วย
ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล จะทาให้ แสดงอารมณ์ และพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งปั ญหาส่วนใหญ่
ของมนุษย์ไม่ได้ เกิดจากสิ่งแวดล้ อม แต่เกิดจากความคิดของมนุษย์เอง
3.7.2.2 เป้าหมายของการให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
ในการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามทฤษฎี พิจ ารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม จะมุง่ เน้ นการช่วยเหลือผู้รับคาปรึกษาในด้ านการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อที่
ไม่สมเหตุสมผล เพราะความคิดเป็ นสิ่งที่กาหนดอารมณ์และพฤติกรรม นอกจากเป้าหมายหลักที่
เน้ นการเปลี่ยนแปลงความคิดแล้ วยังมีรายละเอียดอื่น ๆ อีก ดังที่วชั รี ทรัพย์มี (2556, น. 127-129)
ได้ นาเสนอเป้าหมายของการให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมไว้
สรุปได้ ดงั นี ้
1) เพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาตระหนักว่าความคิดที่ไร้ เหตุผลจะ
นาไปสู่อารมณ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมยกตัวอย่าง เช่น ความซึมเศร้ า ความสิ ้น
หวัง ความมุ่ง ร้ าย รู้ สึกไร้ ค่า ความอิจ ฉาและความริ ษยา เป็ นต้ น อารมณ์ เหล่านี ไ้ ม่ก่อให้ เกิ ด
พฤติกรรมที่นาไปสู่การแก้ ไขปั ญหาหรื อการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ สถานการณ์ตา่ ง ๆ เลวร้ ายมาก
ขึน้ ดังนัน้ ผู้ให้ คาปรึ กษาควรส่งเสริ มให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษามี ความคิดที่สมเหตุสมผล ซึ่งจะนาไปสู่
อารมณ์ ที่เ หมาะสมตามสถานการณ์ ที่เกิ ดขึน้ เช่น มี ความสุข กระตือรื อร้ น เสี ยใจ คับข้ องใจ
ราคาญ เป็ นต้ น
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2) เพื่ อส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูรับคาปรึ ก ษานใจตนเองและผู้อื่ นมากขึน้
เพราะมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คมจึงไม่ควรสนใจแต่ตนเอง ควรให้ ความสนใจและเมตตาผู้อื่นด้ วย
3) เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษามีความรับผิดชอบต่อชีวิตและ
ปั ญหาของตนเอง สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ เมื่อจาเป็ น แต่เน้ นการพึ่งพาตนเองเป็ น
หลัก ไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยที่ตนเองไม่แสดงความรับผิดชอบต่อปั ญหาของตนเองเลย
4) เพื่ อ ช่ว ยให้ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษาเปิ ดใจมากขึน้ เข้ า ใจว่า มนุษ ย์
สามารถทาผิดพลาดได้ และไม่ควรตาหนิผ้ ทู ี่ทาพฤติกรรมที่ตนเองไม่พงึ พอใจ
5) เพื่อให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาตระหนักว่าสิ่งที่ อยู่บนโลกไม่มี ค วาม
แน่นอน ดังนันผู
้ ้ รับคาปรึ กษาควรมีอารมณ์ที่มนั่ คงยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ และไม่
ควรตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ
6) เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษามี ความยื ดหยุ่นทางความคิด
มากขึ ้น ยอมรับว่ามนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน เมื่อมีคนที่แสดงความคิดเห็นหรื อมีคา่ นิยมที่
แตกต่างจากตนเอง ไม่ควรแสดงความไม่พอใจ
7) เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษามีความพยายามและมุ่งมั่นใน
การแสดงพฤติกรรมตามสิ่งที่ตนเองให้ ความสาคัญ
8) เพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีความกล้ ามากขึ ้นในการตัดสินใจ
ตามเป้าหมายของตนเองมากขึ ้นแม้ วา่ จะต้ องรับความเสี่ยงในบางครัง้
9) เพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษายอมรับตนเอง และหาความสุขให้
ตนเองโดยที่ไม่สร้ างความเดือดร้ อนให้ ผ้ อู ื่น
10) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษามี ค วามรอบคอบมากขึ น้
ในการตัดสินใจ ใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ให้ มากขึ ้น
โดยสรุ ป เป้ าหมายการให้ ค าปรึ ก ษาตามแนวคิ ด นี จ้ ะมุ่ ง เน้ นการ
ปรับเปลี่ยนความคิด โดยส่งงเสริ มให้ บุคคลมีความคิดที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น มองโลกตามความ
เป็ นจริงมากกว่าการยึดติดกับความเชื่อเดิม ๆ ความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ เพราะบนโลกนี ้
มีการเปลี่ยนแปลงตลอด และไม่มีอะไรแน่นอน นอกจากนี ้ผู้รับคาปรึ กษาจะต้ องตระหนักได้ ว่า
สาเหตุที่ทาให้ มีการแสดงอารมณ์ และพฤติกรรมไม่เหมาะสม เกิดจากความคิด ไม่ใช่สิ่งแวดล้ อม
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3.7.2.3 ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
เอลลิส (Ellis, 1992, pp. 63-80 cited in Thompson, 2003, p.
187-188) ได้ ร ะบุค วามคิด ความเชื่ อ ที่ ไ ร้ เหตุผ ล ซึ่ง ส่ง ผลให้ บุค คลเป็ นโรคประสาทไว้ 11 ข้ อ
ดังต่อไปนี ้
1) การต้ องการความรักจากคนที่มีความสาคัญกับเราเป็ นเรื่ องที่
เลวร้ าย
2) การกระทาบางอย่างเป็ นสิ่งที่ชวั่ ร้ าย ผู้ที่ทาเช่นนันจะต้
้
องถูก
ตาหนิอย่างรุนแรง
3) เป็ นเรื่ องที่น่ากลัวถ้ าหากหลายสิ่งไม่เป็ นไปตามที่เราต้ องการ
ให้ เป็ น
4) ปั ญ หาของมนุ ษ ย์ เ กิ ด จากเหตุก ารณ์ แ ละบุ ค คลอื่ น ที่ อ ยู่
ภายนอก ซึง่ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้
5) มนุษย์ควรอารมณ์ เสี ยอย่างรุ นแรงและทุกข์ ใจกับสิ่ง ที่ เ ป็ น
อันตรายหรื อสิ่งที่คาดไม่ถึง
6) การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและความยากลาบากในชี วิต
เป็ นเรื่ องที่ง่ายกว่าการเผชิญหน้ ากับมัน
7) มนุษย์ต้องการพึ่งพาคนที่ดีกว่า หรื อแข็งแกร่งกว่า มากกว่าที่
จะพึง่ พาตนเอง
8) มนุษย์ ต้องมี ความสามารถ ความฉลาด และความส าเร็ จ
เพื่อที่จะได้ รับความเคารพจากคนอื่น
9) เนื่องจากบางสิ่งมีผลต่อชี วิตมนุษย์ อย่างมาก ดังนัน้ มันไม่
ควรเกิดขึ ้น และความคิดที่วา่ มนุษย์สามารถควบคุมทุกสิ่งได้ อย่างสมบูรณ์แบบ
10) ความเฉื่ อยชาและความเกียจคร้ านสามารถทาให้ มนุษย์มี
ความสุข
11) มนุ ษ ย์ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม อารมณ์ ข องตนเอง และไม่
สามารถช่วตนเองจากการถูกรบกวนทางความรู้สกึ
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นอกจากความคิ ด ความเชื่ อ ที่ ไ ร้ เหตุผ ลดัง กล่ า ว เจลดาร์ ด และเจลดาร์ ด
(Geldard & Geldard, 2005, p. 163) ได้ เปรี ยบเที ยบความเชื่ อที่ทาลายตนเองกับความคิด ที่ มี
ประโยชน์ไว้ ดงั แสดงในตาราง 1
ตาราง 1 การเปรี ยบเทียบความคิดความเชื่อที่ทาลายตนเองกับความเชื่อที่มีประโยชน์ตามแนวคิด
ของเจลดาร์ ด
ความเชื่อที่ทาลายตนเอง
ความเชื่อที่มีประโยชน์
(Self-destructive belief)
(Helpful alternative belief)
1. ฉันต้ องไม่เคยทาผิดพลาด
1. วิ ธี เ ดี ย วที่ จ ะไม่ท าผิ ด พลาดคื อ การไม่ ท า
อะไรเลย
2. คนอื่นไม่ควรทาผิดพลาด
2. ไม่มีใครสมบูรณ์ แบบ ฉันสามารถยอมรั บ
ความผิดพลาดของคนอื่นได้
3. คนอื่นทาให้ ฉนั โกรธ
3. ฉันทาให้ ตนเองโกรธจากการที่คนอื่นไม่ทา
ตามสิ่งที่ฉนั คาดหวัง
4. คนอื่นควรทาตามความคาดหวังของฉัน
4. คนอื่ น ไม่ มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งท าตาม
ความคาดหวังของฉัน
5. ความสุขของฉันขึ ้นอยูก่ บั พฤติกรรมหรื อเจต 5. ความสุ ข ของฉั น มาจากตั ว ของฉั น เอง
คติของคนอื่น
ไม่ได้ มาจากคนอื่น
6. ฉันต้ องใช้ ชีวิตอยู่กับความคาดหวังของคน 6. ฉันไม่จาเป็ นที่จะต้ องทาตามความคาดหวัง
อื่น
ของคนอื่นเพื่อให้ ตนเองรู้สกึ ดี
7. ฉันต้ องเป็ นผู้ชนะ
7. คนส่วนใหญ่มีโอกาสชนะร้ อยละ 50 ดังนัน้
ฉันไม่จาเป็ นต้ องชนะเพื่อให้ ร้ ูสกึ ดี
8. ชีวิตควรจะมีความเท่าเทียมและยุตธิ รรม
8. ชีวิตไม่มีความเท่าเทียมและยุตธิ รรม
9. คนอื่นจะเป็ นคนเลว ถ้ าหากคนมีความเชื่อ 9. การที่ ค นจะเป็ นคนดี ไ ด้ ไ ม่ จ าเป็ นต้ อ งมี
ค่านิยม และเจตคติที่แตกต่างจากฉัน
ความเชื่อ ค่านิยม และเจตคติที่เหมือนกัน
10. ผู้อื่นต้ องทาตามแนวทางของฉัน
10. ฉั น ไม่ จ าเป็ นต้ อ งบัง คับ ให้ ผ้ ูอื่ น ท าตาม
แนวทางของฉันเพื่ อให้ ฉันรู้ สึกดี บางครั ง้ ฉัน
สามารถพึง พอใจกับการปล่อยให้ ผ้ ูอื่นได้ ท า
ตามทางของเขา
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ตาราง 1 (ต่อ)
ความเชื่อที่ทาลายตนเอง
ความเชื่อที่มีประโยชน์
(Self-destructive belief)
(Helpful alternative belief)
11. ฉั น ต้ องได้ รั บ การยิ น ยอมจากคนอื่ น 11. มันเป็ นสิ่ง ที่ ดีที่ไ ด้ รับการยินยอมจากคน
เพื่อที่จะทาให้ ฉนั รู้สกึ ดี
อื่น แต่ฉันไม่จาเป็ นต้ องได้ รับการยินยอมจาก
คนอื่นเพื่อให้ ตนเองรู้สกึ ดี
12. ฉันต้ องทาให้ ผ้ อู ื่นพึงพอใจอยูเ่ สมอ
12. มั น เป็ นไปไม่ ไ ด้ ที่ จ ะท าให้ ผู้ อื่ น รู้ สึ ก ดี
ตลอดเวลา
13. ฉันต้ องไม่เคยโกรธ
13. มันเป็ นสิ่งที่ยอมรับได้ หากฉันจะรู้ สึกโกรธ
ในบางครัง้
14. ฉันควรจะมีความสุขอยูต่ ลอดเวลา
14. ในชี วิ ต มี ทัง้ ช่ ว งเวลาที่ มี ค วามสุ ข และ
ช่วงเวลาที่เศร้ าสลับกันไป
15. ฉันต้ องไม่ร้องไห้
15. มันเป็ นเรื่ องปกติที่จะร้ องไห้
16. ฉั น ไม่ ส ามารถมี ค วามสุ ข ได้ ถ้ าคนอื่ น 16. มันเป็ นเรื่ องปกติที่คนอื่นจะตัดสิน ตัวฉัน
ตัดสินตัวฉันผิดพลาด
ผิดพลาดแต่ฉันรู้ ตนเองดีว่าฉันปกติก็เพียงพอ
แล้ ว
3.7.2.4 เทคนิ ค การให้ ค าปรึ ก ษาตามทฤษฎี พิ จ ารณาเหตุ ผ ล
อารมณ์ และพฤติกรรม
การให้ ค าปรึ ก ษาตามทฤษฎี พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และ
พฤติกรรมมีการใช้ เทคนิคที่หลากหลายโดยจะให้ ความสาคัญกับความคิดเป็ นหลัก ซึ่งผู้วิจยั ได้
เลือกเทคนิคการให้ คาปรึกษามาใช้ ให้ เหมาะสมกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 3 เทคนิค ดังต่อไปนี ้
1) เทคนิคการสอน ABCDE ตามแนวคิดของเอลลิส (Ellis’s A-B-C-D-E
Paradigm)
ทอมสัน (Thompson, 2003, p. 191) ได้ อธิบายเทคนิคการสอน
ABCDE ไว้ ว่ า เป็ นเทคนิ ค ที่ ใ ช้ ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษาที่ มี ค วามคิ ด ความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผล โดยการให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาตระหนักว่าเหตุการณ์ไม่ได้ เป็ นผลทาให้ เกิดอารมณ์ แต่
เป็ นความคิดความเชื่อที่มีตอ่ เหตุการณ์ดงั กล่าวที่สง่ ให้ เกิดอารมณ์ตา่ ง ๆ ขึ ้นมา โดยเทคนิคนี ้จะให้
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ผู้รับคาปรึกษาได้ สารวจความคิดความเชื่อของตนเองผ่านตัวอักษรทัง้ 5 ซึ่งแต่ละตัวมีความหมาย
ดังต่อไปนี ้
A หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ (Active Event) โดยเหตุการณ์
ดังกล่าวเป็ นเหตุการณ์ที่ทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดสภาวะทางอารมณ์
B หมายถึง ความเชื่อ (Beliefs) ซึง่ เป็ นความเชื่อที่มีตอ่ เหตุการณ์
ในจุด A รวมถึงสิ่งที่ผ้ รู ับคาปรึกษาคิด และบอกกับตนเองถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
C หมายถึ ง ผลที่ ต ามมา (Consequences) เป็ นสิ่ ง ที่ ผ้ ู รั บ
คาปรึ กษาทาหลังจากที่เกิดสภาวะทางอารมณ์ ที่มีต่อเหตุการณ์ในจุด A ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรม
และอารมณ์ที่แสดงออกมาด้ วย
D หมายถึง การโต้ แย้ ง (Dispute) เป็ นขัน้ ตอนการโต้ แ ย้ ง กับ
ตนเองถึงความคิดความเชื่อ ความคาดหวัง ความผิดหวังที่มีตอ่ เหตุการณ์ในจุด A และพฤติกรรม
ที่แสดงออกในจุด C โดยการตังค
้ าถามกับตนเอง เช่น มีวิธือื่นในการแก้ ปัญหาหรื อตอบสนองต่อ
เหตุการณ์นนหรื
ั ้ อไม่
E หมายถึ ง ผลกระทบ (Effect) เป็ นขัน้ ตอนที่ ผ้ ูรั บ ค าปรึ กษา
สารวจความคาดหวังของตนเองที่มีต่อผลลัพธ์ สารวจว่าพฤติกรรมของตนเองนาไปสู่ผลลัพธ์ ที่
ต้ องการได้ หรื อไม่ และมีสิ่งใดบ้ างที่ผ้ ูรับคาปรึ กษาสามารถก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ หรื อ
สิ่งใดบ้ างที่ผ้ รู ับคาปรึกษาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแต่ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ ้น
2) เทคนิคการโต้ แย้ งความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล (Disputing Irrational
Beliefs: DIBS)
เทคนิคการโต้ แย้ งเป็ นเทคนิคที่สาคัญที่ใช้ ในขันตอนของเทคนิ
้
ค
การสอน ABCDE ซึ่งเป็ นเทคนิคที่ผ้ รู ับคาปรึกษาจะตังค
้ าถามเพื่อโต้ แย้ งตนเองถึงความคิดความ
เชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ซึ่ง ดรายเดน (Dryden, 1999, p. 93) ได้ เสนอข้ อคาถามที่ใช้ ในการโต้ แย้ ง
ความคิดความเชื่อของตนเองไว้ 6 ข้ อดังนี ้
2.1) ความเชื่ อที่ ไ ร้ เหตุผลใดที่ ฉันต้ องการตัง้ คาถามและยอม
จานนต่อมัน
2.2) ฉันสามารถหาสิ่งใดที่มีเหตุผลมาสนับสนุนความเชื่อนันได้
้
หรื อไม่
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2.3) มีหลักฐานอะไรที่เป็ นความจริงสาหรับความเชื่อนัน้
2.4) มีหลักฐานอะไรที่เป็ นความผิดพลาดในความเชื่อนัน้
2.5) ถ้ าสิ่ง ที่ ฉันไม่ต้องการให้ เกิ ด ได้ เกิ ดขึน้ อะไรจะเป็ นสิ่งที่
เลวร้ ายที่สดุ ที่จะเกิดขึ ้นกับฉัน
2.6) ถ้ าสิ่งที่ฉันไม่ต้องการให้ เกิด ได้ เกิดขึ ้น อะไรจะเป็ นสิ่งที่ดีที่
จะเกิดขึ ้นได้ บ้าง หรื อมีสิ่งใดบ้ างที่ฉนั สามารถทาให้ มนั เกิดขึ ้น
3) การใช้ จินตนาการ (Imagery)
ดรายเดน และเอลลิส (Dryden & Ellis, 2003 cited in Sharf,
2012, p. 312) ได้ อธิบายเทคนิคการใช้ จินตนาการไว้ ว่า เป็ นเทคนิคด้ านอารมณ์ของทฤษฎี REBT
ซึ่ง จะช่ว ยเปลี่ ย นความรู้ สึ ก ที่ ไ ม่เ หมาะสมของผู้รั บ ค าปรึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ สึก ที่ เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ ม ากขึน้ โดยการให้ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษาเก็ บ ภาพด้ า นลบที่ มี ต่อ เหตุก ารณ์ เ อาไว้ และ
จินตนาการถึงการแสดงอารมณ์ที่เหมาะสมของตนเองที่มีตอ่ เหตุการณ์นนั ้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้ าหาก
ผู้ชายคนหนึง่ ถูกปฏิเสธจากผู้หญิงที่เขารัก ส่งผลให้ เกิดความซึมเศร้ าอย่างรุนแรง และโกรธตนเอง
ผู้ให้ คาปรึกษาจะให้ บคุ คลนันเก็
้ บความรู้สึกซึมเศร้ าไว้ และจินตนาการถึงเรื่ องราวของตนเองที่ถกู
ผู้หญิงที่เขารักปฏิเสธ จากนันจิ
้ นตนาการถึงการแสดงอารมณ์ของตนเองในทิศทางที่เหมาะสมเช่น
ผิ ดหวัง หรื อเสี ยใจ แทนการซึม เศร้ า วิธี นีจ้ ะช่วยลดความรู้ สึกที่ ไ ม่เ หมาะสมกับ เหตุก ารณ์ ที่
เกิดขึ ้นได้
โดยสรุ ป เทคนิ ค การให้ ค าปรึ ก ษาตามทฤษฎี พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และ
พฤติกรรม ประกอบไปด้ วย 3 เทคนิค ได้ แก่ 1) เทคนิคการสอน ABCDE 2) เทคนิคการโต้ แ ย้ ง
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล และ 3) การใช้ จินตนาการ โดยทัง้ 2 เทคนิคแรก จะช่วยในเรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงความคิดของผู้รับคาปรึ กษาให้ มีความคิดที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น ส่วนเทคนิคการใช้
จินตนาการจะช่วยในเรื่ องลดความกังวลในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
3.7.2.5 บทบาทของผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาตามทฤษฎี พิ จ ารณาเหตุ ผ ล
อารมณ์ และพฤติกรรม
วั ช รี ท รั พ ย์ มี ( 2556, น . 130) ไ ด้ อ ธิ บ า ย บ ท บ า ท ข อ ง
ผู้ให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมไว้ สรุปได้ ดงั นี ้

75
1) ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาต้ อ งกระตุ้น ให้ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษาตระหนัก ถึ ง
ความคิดความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลของตนเอง โดยชีให้ เห็นว่าความคิดดังกล่าวไร้ เหตุผลอย่างไร และ
เพราะอะไรผู้รับคาปรึกษาจึงคิดเช่นนัน้ รวมไปถึงผลจากการมีความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลทาให้ เกิด
สภาวะทางอารมณ์ อย่างไร นอกจากนี ผ้ ้ ูให้ คาปรึ กษาต้ องช่วยให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาสามารถแยก
ความคิดที่สมเหตุสมผลออกจากความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลด้ วย
2) ผู้ให้ คาปรึ กษาต้ องช่วยกระตุ้นให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาตระหนักถึง
การรับผิดชอบต่อปั ญหาที่มาจากความคิดอันไร้ เหตุผลของตนเอง
3) ผู้ให้ คาปรึกษาช่วยเปลี่ยนความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลของผู้รับ
ค าปรึ ก ษาโดยใช้ ก ารชัก ชวน ชี แ้ จงเหตุผ ล รวมถึ ง ใช้ เ ทคนิ ค ต่า ง ๆ ในการขจัด ความคิด ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผล
4) ผู้ ให้ ค าปรึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษาใช้ ความคิ ด ที่
สมเหตุสมผลในเรื่ องทั่วไปเพื่ อที่จะนาไปประยุกต์ใช้ ในชี วิตประจ าวัน และแก้ ปัญหาอื่ น ๆ ใน
อนาคตอย่างมีเหตุผล
นอกจากบทบาทพื ้นฐานของผู้ให้ คาปรึ กษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรมข้ างต้ นแล้ ว การจะเป็ นผู้นากลุม่ จะต้ องมีบทบาทเพิ่มเติมนอกเหนือไปจาก
การให้ คาปรึ กษารายบุคคล เนื่องจากการให้ คาปรึ กษาตามทฤษฎีนี ้จะมีผ้ นู ากลุ่มเป็ นศูนย์กลาง
ดัง นัน้ ผู้น ากลุ่ม จะต้ อ งมี พื น้ ฐานทัง้ แนวคิด และปรั ช ญาของทฤษฎี นี ้ และกระตุ้น ให้ ส มาชิ กมี
ความคิดที่มีเหตุผล ซึ่ง ศิริบูรณ์ สายโกสุม (2555, น. 160) ได้ เสนอแนะแนวทางของผู้นากลุ่มใน
การกระตุ้นให้ สมาชิกใช้ ความคิดที่สมเหตุสมผลไว้ ดงั นี ้
1) สอนสมาชิกถึงที่มาของอารมณ์
2) มี ความตื่นตัวในกระบวนการกลุ่ม โดยใช้ การท้ าทาย และ
การตังค
้ าถามแบบเจาะลึก
3) กระตุ้นให้ สมาชิกกลุม่ ช่วยกันคิดอย่างมีเหตุผล
4) ประสบการณ์ ในกลุ่มมุ่งเน้ นกิ จกรรมและการบ้ านที่ช่ว ยใน
การฝึ กฝนการคิดอย่างมีเหตุผล
5) ส่งเสริ มให้ สมาชิกแสดงอารมณ์ที่ซ่อนไว้ ออกมา และจัดการ
กับอารมณ์โดยใช้ วิธีการที่มีเหตุผลและเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ
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นอกจากนี ้ผู้นากลุม่ สามารถกระตุ้นให้ สมาชิกมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
เพื่อนสมาชิกคนอื่น ๆ ซึ่งจะทาให้ สมาชิกสามารถใช้ ประโยชน์จากประสบการณ์ เหล่านีใ้ นการ
พัฒนาตนเอง และผู้นากลุ่มจะต้ องมีบทบาทในการเป็ นตัวแบบที่ดีให้ กับสมาชิกเกี่ ยวกับการใช้
ความคิดความเชื่อสมเหตุสมผลในการแก้ ปัญหาหรื อการใช้ ชีวิตประจาวัน เพื่อให้ สมาชิกเรี ยนรู้
จากตัวแบบและนากลับไปพัฒนาความคิดของตนเอง
3.7.2.6 การนาทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมมา
ใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ศิ ริ บู ร ณ์ สายโกสุ ม ( 2555, น. 158-160) ไ ด้ อธิ บายถึ ง
การนาทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมมาใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุม่ โดยมีหลักการ
ดังต่อไปนี ้
1. ผู้นากลุ่มต้ องสร้ างความกระจ่างให้ กบั สมาชิกในสถานการณ์
ตัวบุคคล หรื อปั ญหาที่จุด A เพื่อให้ สมาชิกเกิดความเข้ าใจและไม่ไขว้ เขวกับปั จจัยอื่นที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับอารมณ์ความรู้สกึ
2. การทาให้ ความรู้ สึกหรื อพฤติกรรมมีความชัดเจน ผู้นากลุ่ม
อาจใช้ คาถามเพื่อให้ สมาชิกบอกความรู้สึกหรื อพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง
เพื่อให้ สมาชิกตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองตอบสนองต่อสถานการณ์ดงั กล่าวได้ อย่างชัดเจน
3. การทาให้ สมาชิกกลุม่ กระจ่างเกี่ยวกับสิ่งที่สมาชิกพูดเกี่ยวกับ
ตนเองในด้ านลบ รวมถึงความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ความคิดที่ทาให้ สมาชิกผ่ายแผ้ แก่
ตนเอง โดยผู้นากลุม่ มีหน้ าที่ชว่ ยให้ สมาชิกทาความเข้ าใจเกี่ยกับสิ่งที่สมาชิกพูดกับตนเอง ในกรณี
ที่สมาชิกไม่สามารถทาความเข้ าใจได้ ด้วยตนเอง ผู้นากลุม่ สามารถให้ สมาชิกคนอื่นช่วยแนะนาได้
4. การเปลี่ยนความรู้สึกโดยการเปลี่ยนวิธีที่สมาชิกพูดกับตนเอง
หลักการสาคัญของทฤษฎีนี ้คือการทาให้ สมาชิกตระหนักว่าสิ่งที่สมาชิกคิดและบอกกับตนเองนัน้
ไม่ใช่เรื่ องจริ ง เป็ นความคิดความเชื่อที่ไม่สมหตุสมผล ดังนัน้ ผู้นากลุ่มต้ อ งให้ สมาชิกพยายาม
เปลี่ยนแปลงคาพูดให้ แตกต่างออกไป ให้ สมาชิกคิดและพูดในสิ่ง ที่มีเหตุผลเป็ นความจริ ง ซึ่ง
สามารถใช้ ข้อเสนอแนะจากสมาชิกคนอื่นในการช่วยเหลือได้
จากหลักการข้ างต้ น การนา REBT มาใช้ ในการให้ คาปรึ กษากลุ่มจะทา
ให้ สมาชิ ก กลุ่ ม คนอื่ น ๆ สามารถมี ส่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นสมาชิ ก ด้ วยกั น ในการ
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เปลี่ ยนแปลงความคิดความเชื่ อที่ ไ ม่สมเหตุสมผลของพวกเขา และในขณะเดียวกันสมาชิ กก็
สามารถนาประสบการณ์ในการช่วยเหลือสมาชิกคนอื่น รวมถึงประสบการณ์ใหม่จากสมาชิกใน
กลุม่ และข้ อเสนอแนะมาใช้ ในการเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อของตนเองได้ เช่นเดียวกัน
3.7.3 การให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริง (Reality Theory)
ทฤษฎีเผชิญความจริงเป็ นทฤษฎีที่มงุ่ เน้ นให้ บคุ คลเติมเต็มความต้ องการ
ของตนเองมากกว่าที่ จะหาเหตุผลจากการแสดงพฤติกรรม เพราะนักทฤษฎี กลุ่ม นี เ้ ชื่ อว่าผู้รับ
คาปรึ กษาจะค้ นหาเหตุผลของการแสดงพฤติกรรมด้ วยตนเอง และพฤติกรรมของพวกเขาจะไม่
เปลี่ยนแปลงจนกว่าพวกเขาจะมีความรับผิดชอบที่จะเติมเต็มความต้ องการของตนเอง ดังนัน้
เหตุผลของการแสดงพฤติกรรมจึงไม่ใช้ สิ่งสาคัญ แต่สิ่งสาคัญอยู่ที่การมีความรับผิดชอบต่อความ
ต้ องการของตนเอง ซึ่งผู้ให้ คาปรึ กษาจะตังค
้ าถามว่ า “คุณกาลังทาอะไร” มากกว่าการถามว่า
“เพราะอะไรคุณถึงทามัน ” สาหรับบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดปกติเกิดจากการที่พวกเขาหลีกเลี่ยง
หรื อไม่มีความสามารถที่จะรับผิดชอบในการทาสิ่งที่ถกู ต้ อง (Glasser, 1965, pp. 32-33)
3.7.3.1 มุมมองที่มีต่อมนุษย์ ตามทฤษฎีเผชิญความจริง
ชาร์ ฟ (Sharf, 2012, pp. 374-376) และทอมสัน (Thompson,
2003, pp. 211-212) ได้ อธิ บายถึงมุมมองของนักจิตวิทยากลุ่มเผชิญความจริ ง ที่มีต่อมนุษย์ ไ ว้
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1) มนุษย์เก็บความต้ องการของตนเองไว้ ในลักษณะของภาพที่มี
ต่อบุคคล วัตถุ และเหตุการณ์ที่เขาพึงพอใจ ซึ่ง แกลสเซอร์ เรี ยกสิ่งนี ้ว่า โลกที่มีคณ
ุ ภาพ (Quality
World)
2) ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พื ้น ฐ า น (Needs) ข อ ง ม นุ ษ ย์ ไ ด้ แ ก่
ความต้ อ งการมี ชี วิ ต รอด (Survival) ความต้ อ งการเป็ นเจ้ า ของหรื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของสัง คม
(Belonging) ความต้ องการมีอานาจ (Power) ความต้ องการอิสระ (Freedom) และความต้ องการ
ความสนุกสนาน (Fun)
3) ภาพรวมของพฤติกรรมของมนุษย์เปรี ยบเสมือนรถยนต์ที่มี
ความต้ องการพื น้ ฐาน (Needs) เป็ นแรงขับเคลื่ อน ส่วนความคิด (Thinking) และการกระท า
(Acting) เปรี ยบเสมือนล้ อหน้ าที่คอยกาหนดทิศทาง และมีกลไลทางร่ างกาย (Physiology) และ
ความรู้ สึก (Feeling) เป็ นล้ อหลัง ที่ ใช้ ในการเคลื่ อ นที่ แ ต่ไ ม่ใ ช้ ในการก าหนดทิศ ทางเนื่ อ งจาก
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ควบคุมได้ ยาก ซึง่ ล้ อทัง้ 4 จะถูกบังคับโดยความต้ องการ (Wants) ของมนุษย์ที่มีแตกต่างกันไปใน
แต่ละคน
4) มนุษย์สามารถเลื อกและควบคุมพฤติกรรม ความคิด และ
ความรู้สกึ ของตนเองได้
5) ปั ญ หาของมนุษ ย์ ที่ มี ร ะยะเวลายาวนานจะเป็ นปั ญ หาที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ และปั ญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิตมนุษย์เสมอ
6) สาเหตุที่มนุษย์เลือกที่จะซึมเศร้ า กังวล หรื อมีความทุกข์ยาก
อื่น ๆ เกิดจาก 4 สาเหตุ ได้ แก่
6.1) การเลือกที่จะซึมเศร้ า กังวล หรื อการมีความทุกข์
ยากสามารถทาให้ บุคคลควบคุมความโกรธได้ เนื่องจากความโกรธจะนามาซึ่งความรุ นแรงและ
ผลลัพธ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ จึงทาให้ มนุษย์บางคนเลือกที่จะอยูใ่ นสภาวะเช่นนี ้
6.2) มนุษย์บางคนเลือกที่จะซึมเศร้ า กังวล หรื อมีความ
ทุกข์ยากเพื่อรับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นโดยที่ไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอ การที่มนุษย์แสดงออกใน
ลักษณะนีเ้ ป็ นเพราะมีความต้ องการเป็ นส่วนหนึ่ง (Belonging) และบาวครัง้ มีความต้ องการมี
อานาจด้ วย (Power)
6.3) มนุษ ย์ บ างคนเลื อ กที่ จ ะเจ็ บ ปวดหรื อ ทุก ข์ ย าก
เพราะใช้ เป็ นข้ อแก้ ตวั ในการที่ตนเองไม่เต็มใจทาบางสิ่งอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น พนักงานที่ทา
ผลงานไม่ดีเลือกที่จะซึมเศร้ า เพราะการซึมเศร้ าสามารถทาได้ ง่ายกว่าการใช้ ความพยายามในการ
หางานใหม่
6.4) การเลือกที่จะซึมเศร้ าหรื อกังวลทาให้ บคุ คลรู้สึกว่า
ตนเองมีพลังในการควบคุมผู้อื่น เพราะการทาเช่นนี ้ทาให้ ผ้ อู ื่นยอมทาบางสิ่งให้ กบั บุคคลนัน้
7) สิ่งที่เกิดขึน้ กับมนุษย์ในปั จจุบนั เกิ ดจากสิ่งที่พวกเขาทาใน
อดีต แต่มนุษย์สามารถพึงพอใจกับสิ่งที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั และวางแผนสาหรับอนาคตที่พวกเขา
อยากให้ เป็ นได้
โดยสรุ ป นัก จิ ต วิ ท ยาตามทฤษฎี เ ผชิ ญ ความจริ ง มองมนุษ ย์ เ ปรี ย บ
เหมือนรถยนต์ที่มีความต้ องการเป็ นแรงขับเคลื่ อนในการใช้ ชีวิต ส่วนความคิดและการกระทา
เป็ นสื่งที่กาหนดทิศทางในการตอบสนองต่อความต้ องการานัน้ นอกจากนี ้นักจิตวิทยากลุ่มนี ้ยังให้
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ความสาคัญกับปั จจุบนั และอนาคตมากกว่าอดีต โดยมองว่าอดีตเป็ นสิ่งที่ผ่านไปแล้ ว แต่เรายัง
สามารถเลือกชีวิตของเราในปั จจุบนั และอนาคตได้
3.7.3.2 เป้าหมายของการให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริง
ชาร์ ฟ (Sharf, 2012, pp. 376-377) ได้ อธิ บายเป้าหมายทั่วไป
ของการให้ คาปรึ กษาตามทฤษฎี เ ผชิญความจริ ง คือการช่วยให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาได้ ค้นพบความ
ต้ อ งการ (Needs) ของตนเอง และมุ่ง มั่น จนบรรลุค วามต้ อ งการนัน้ ด้ ว ยความพึง พอใจ และ
มีความรับผิดชอบต่อความต้ องการของตนเอง โดยผู้ให้ คาปรึกษาจะทางานร่วมกับผู้รับคาปรึกษา
ในการประเมินว่าการที่ผ้ รู ับคาปรึ กษาค้ นพบความต้ องการนี ้มีข้อดีอย่างไร และการเปลี่ยนแปลง
ใดที่จะช่วยให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาค้ นพบความต้ องการของตนเอง โดยปกติแล้ วการช่วยเหลื อผู้รับ
คาปรึกษาตาทฤษฎีนี ้จะใช้ วิธีทางการศึกษาในการช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาค้ นพบความของตนเองได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึน้ นอกจากนี ้ วัช รี ทรั พ ย์ มี (2556, น. 213-214) ได้ อธิ บายเพิ่ม เติม
เกี่ยวกับเป้าหมายของการให้ คาปรึ กษาตามทฤษฎี เผชิญความจริ งไว้ สรุ ปได้ ว่า เพื่อช่วยให้ ผ้ ูรับ
ค าปรึ ก ษารู้ จัก ตนเอง สามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการแก้ ไขปั ญ หา
มีการวางแผนและเลือกแนวทางของตนเองในการดาเนินชีวิตตามความเป็ นจริ ง ซึง่ สอดคล้ องกับที่
พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา (2557, น. 154-155) ได้ อธิบายไว้ ว่า เป้าหมาย
ทั่วไปของการให้ คาปรึ กษาตามทฤษฎี เผชิญความจริ งคือ การมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษามี อิสระ
แห่งตน (Autonomy) หรื อเป็ นตัวของตัวเองให้ ได้ มากที่สุด เพื่อให้ เขามีความรับผิดชอบต่อตนเอง
พัฒนาเอกลักษณ์ของตนเอง รวมไปถึงการพัฒนาความรับผิดชอบเพื่อให้ สอดคล้ องกับความเป็ น
จริงในชีวิตประจาวัน นอกจากนี ้การให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีนี ้ยังช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีเป้าหมาย
ของตนเองที่ชดั เจน และมีโอกาสเลือกเป้าหมายชีวิตของตนเองตามความต้ องการที่แท้ จริง
3.7.3.3 กระบวนการให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริง
กระบวนการในการให้ ค าปรึ ก ษาตามทฤษฎี เ ผชิ ญ ความจริ ง ที่ ผ้ ูวิ จัย
นามาใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุม่ คือ กระบวนการ WDEP ซึง่ กระบวนการนี ้ผู้ให้ คาปรึกษาจะใช้ ใน
การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อที่จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีความรับผิดชอบต่อชีวิตและ
การสร้ างตัวเลือกของพวกเขา โดยขันตอนการใช้
้
กระบวนการ WDEP มีดงั ต่อไปนี ้ (Gehart, 2013,
p. 203)
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W หมายถึง ความต้ องการ (Wants) ความจาเป็ น (Needs) และแรงจูงใจ
(Motivation) ในขันตอนนี
้
้ผู้ให้ คาปรึกษาจะกระตุ้นให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสารวจความต้ องการ โดยอาจ
ใช้ คาถามดังต่อไปนี ้
1) “คุณต้ องการอะไร” หรื อ “คุณไม่ต้องการอะไร” หรื อ “อะไร
คือสิ่งที่คณ
ุ ได้ รับแต่คณ
ุ ไม่ต้องการ”
2) “คุณเต็มใจที่จะใช้ ชีวิตอยูก่ บั อะไร”
3) “คุณต้ องใช้ ความพยายามมากเท่าไรเพื่ อที่จะได้ รับในสิ่ง ที่
คุณต้ องการ และ คุณมีความมุง่ มัน่ มากน้ อยแค่ไหน”
4) “อะไรคือสิ่งที่คุณต้ องยอมแพ้ เพื่อให้ ได้ ในสิ่ง ที่ คุณต้ องการ
และคุณเต็มใจที่จะทาสิ่งนันหรื
้ อไม่”
D หมายถึง แนวทางและการกระทา (Direction and Doing) ในขันตอน
้
นี ้ผู้ให้ คาปรึกษาจะกระตุ้นให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสารวจการกระทาของตนเองว่าสามารถทาให้ บรรลุใน
สิ่งที่ต้องการได้ หรื อไม่ ซึง่ อาจใช้ การตังค
้ าถามดังต่อไปนี ้
1) “ในตอนนีค้ ุณทาอะไรที่สามารถช่วยเติมเต็มความต้ องการ
ของคุณ”
2) “การกระทาอะไรที่ไม่ชว่ ยให้ คณ
ุ บรรลุความต้ องการ”
3) “เมื่อคุณรู้สกึ แย่กบั ..... คุณจะทาอะไร และความคิดอะไรที่ทา
ให้ คณ
ุ เลือกที่จะทาแบบนัน”
้
E หมายถึ ง การประเมิ น (Evaluation) ในขัน้ ตอนนี ผ้ ้ ูใ ห้ ค าปรึ ก ษาจะ
ส่งเสริมให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการกระทาและตัวเลือกของพวก
เขา ซึง่ ผู้ให้ คาปรึกษาสามารถส่งเสริมผู้รับคาปรึกษาได้ โดยการถามคาถามดังต่อไปนี ้
1) “การกระทาเหล่านี ม้ ี ประโยชน์ หรื อโทษกับคุณในระยะสัน้
และระยะยาวหรื อไม่”
2) “การกระทาเหล่านี ้จะช่วยให้ ความสัมพันธ์ดีขึ ้นหรื อแย่ลง”
3) “การกระทาเหล่านี ้คุณได้ พยายามจนถึงที่สดุ แล้ วหรื อว่าไม่ได้
ใช้ ความพยายามเลย”
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P หมายถึง การวางแผน (Planning) สาหรับขันตอนการวางแผนจะขึ
้
้นอยู่
กับการประเมินของผู้รับคาปรึกษาที่มีตอ่ การกระทาของพวกเขา ผู้ให้ คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษา
จะช่วยกันพัฒนาแผนที่ตอบสนองความต้ องการของผู้รับคาปรึกษาโดยทาให้ สอดคล้ องกับความ
เป็ นจริงที่สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ ซึง่ ผู้รับคาปรึกษาจะมีหน้ าที่นาแผนไปปฏิบตั ิด้วยความมุง่ มัน่ จน
ประสบความสาเร็จ ซึง่ คอเรย์ (G. Corey, 2013, pp. 270-271) ได้ กาหนดหลักการในการวางแผน
ให้ มีประสิทธิภาพไว้ ดงั นี ้
1) แผนที่วางไว้ ควรอยู่ภายใต้ แรงจูงใจและความสามารถที่ผ้ รู ับ
คาปรึ กษาสามารถปฏิบตั ิได้ และแผนจะต้ องมีความเกี่ยวข้ องกับการเติมเต็มความต้ องการของ
ผู้รับคาปรึกษา
2) แผนที่ดีจะต้ องปฏิบตั ิง่ายและเข้ าใจได้ ไม่ยาก ดังนัน้ แผนที่
วางไว้ ควรมีความเฉพาะเจาะจง เป็ นรูปธรรม และสามารถวัดได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความ
ยื ดหยุ่นและเปิ ดกว้ างในการเปลี่ ย นแปลงอยู่ตลอดเวลาตามระดับ การเข้ าใจตนเองของผู้รั บ
คาปรึ กษา ผู้ให้ คาปรึ กษาและผู้รับคาปรึ กษาต้ องตระหนักไว้ เสมอว่าไม่มีแผนใดที่สมบูรณ์ แบบ
ดังนันอาจมี
้
การปรับเปลี่ยนแผนได้ ตลอดเวลา
3) แผนควรเกี่ยวข้ องกับการกระทาทางบวก และเป็ นสิ่งที่ผ้ ูรับ
คาปรึ กษาเต็ม ใจทา ผู้ให้ คาปรึ กษาควรทาให้ ผ้ ูรั บค าปรึ กษาตระหนักว่าแผนเล็ ก ๆ บางแผน
สามารถนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงที่สาคัญได้
4) ผู้ให้ คาปรึกษาควรส่งเสริ มให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาพัฒนาแผนที่เขา
สามารถปฏิ บัติไ ด้ อ ย่า งอิ ส ระ ถ้ า หากแผนที่ ส ร้ างขึน้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ คนอื่ น จะท าให้ ผ้ ูรับ
คาปรึกษารู้สกึ ว่าตนเองไม่สามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามแผนได้
5) แผนที่สร้ างขึ ้นจะมีการนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
6) แผนควรนาไปปฏิบตั ิให้ เร็ วเท่าที่จะทาได้ ผู้ให้ คาปรึกษาอาจ
ตังค
้ าถามกับผู้รับคาปรึ กษาว่า “อะไรคือสิ่งที่คณ
ุ เต็มใจที่จะทาในวันนีส้ าหรับการเริ่ มต้ นในการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ” หรื อ“คุณกาลังจะทาอะไรเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของคุณ”
7) แผนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะเป็ นแผนที่ ยึ ด กิ จ กรรมเป็ นหลัก
ตัวอย่างเช่น ผู้รับคาปรึ กษาวางแผนที่ จ ะสมัครงาน เขี ยนจดหมายหาเพื่ อน สมัครเรี ยนโยคะ
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ลดการบริ โภคอาหารขยะ ทางานอาสาสมัครอาทิตย์ละ 2 ชัว่ โมง และไปพักผ่อนตามที่ต้องการ
เป็ นต้ น
8) ก่อนที่ผ้ รู ับคาปรึ กษาจะดาเนินการตามแผน ผู้รับคาปรึ กษา
ควรรจะประเมินแผนกับผู้ให้ คาปรึ กษาในกรณีที่แผนเหล่านันเป็
้ นแผนที่เกี่ยวข้ องกับการเติมเต็ม
ความต้ องการที่แท้ จริ งของเขา เมื่อนาแผนไปปฏิบตั ิแล้ วควรนาแผนมาประเมิ นอี กครัง้ ว่าแผน
ดังกล่าวเป็ นประโยชน์หรื อไม่ ถ้ าหากแผนไม่มีประโยชน์ในการช่วยเหลือก็ควรพิจารณาหาตัวเลือก
อื่นกันต่อไป
9) สาหรับผู้รับคาปรึกษาที่มีความมุ่งมัน่ ที่จะทาตามแผน ควรมี
การทาพันธสัญญาหรื อข้ อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ชดั เจน
3.7.3.4 บทบาทของผู้ให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริง
พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา (2557, น. 157158) วัช รี ทรั พ ย์ มี (2556, น. 214) และชาร์ ฟ (Sharf, 2012, p. 377) ได้ อธิ บายถึง บทบาทของ
ผู้ให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริงไว้ สรุปได้ ดงั นี ้
1) สร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้รับคาปรึกษา และเข้ าไปมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบกับการแก้ ไขปั ญหาเพื่อแสดงให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเห็นถึงความจริงใจ
2) ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาจะต้ อ งค้ น หาความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
ผู้รับคาปรึกษา รวมไปถึงประเมินเบื ้องต้ นว่าความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมของพวกจะช่วยให้
ตระหนักถึงความต้ องการที่แท้ จริงได้ หรื อไม่
3) พยายามกระตุ้นให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาเกิ ดความรั บผิดชอบต่อ
ความต้ องการ ปั ญหา และพฤติกรรมของตนเอง
4) ผู้ให้ คาปรึกษาจะไม่ตดั สินหรื อประเมินคุณค่าพฤติกรรมของ
ผู้รับคาปรึกษา แต่ควรส่งเสริ มให้ พวกเขาประเมินพฤติกรรมของตนเอง เพื่อให้ ผ้ ู รับคาปรึกษารู้สึก
รับผิดชอบต่อตนเองมากขึ ้น
5) ส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษามองโลกอย่างตรงไปตรงมาตาม
ความเป็ นจริ ง และส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษากล้ า ที่ จ ะเผชิ ญ หน้ า กับ ความจริ ง โดยใช้ ทัก ษะ
การเผชิญหน้ า (Confront) ด้ วยความสุภาพและเป็ นมิตร
6) เป็ นตัวแบบที่ดีในการแสดงออกอย่างจริงใจและเปิ ดเผย
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7) ผู้ให้ คาปรึ กษาจะกระตุ้นให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาเป็ นคนก าหนด
ความต้ องการของตนเองและช่วยผู้รับคาปรึ กษาในการประเมินพฤติกรรมและความต้ องการใน
ภาพรวม เพื่อช่วยพัฒนาทิศทางที่จะนาไปสูก่ ารค้ นพบความต้ องการที่แท้ จริง
นอกจากบทบาทพื ้นฐานของผู้ให้ คาปรึ กษาตามทฤษฎีเผชิญความจริ ง
ข้ า งต้ น แล้ ว ในการเป็ นผู้น ากลุ่ม จะต้ อ งมี บ ทบาทเพิ่ม เติม ที่ จ ะช่ว ยให้ สมาชิ ก กลุ่ม บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการเข้ ากลุ่มได้ ซึ่ง แกลสเซอร์ (Glasser, 1965 อ้ างถึงใน ศิริบูรณ์ สายโกสุม ,
2555, น. 184) ได้ เสนอบทบาทเพิ่มเติมของผู้นากลุม่ ดังน้
1) ผู้นากลุ่ม จะต้ องมี ความรับผิดชอบในการตอบสนองความ
ต้ องการของตนเองได้
2) มีความเข้ มแข็ง และสามารถอดทนต่อข้ อแก้ ตวั และการขอ
ความเห็นใจจากสมาชิกในการทาพฤติกรรมที่ไร้ ประโยชน์ได้
3) สามารถยอมรั บในสิ่งที่สมาชิกเป็ นได้ อย่างน้ อยที่สุดคือใน
ช่วงแรกของการให้ คาปรึกษา
4) ผู้นากลุ่ม จะต้ องมี การเกี่ ยวข้ องทางอารมณ์ และสนับสนุน
สมาชิกแต่ะคน มีวฒ
ุ ิภาวะทังทางอารมณ์
้
และจิตใจ เป็ นตัวของตัวเองในการให้ คาปรึกษากลุม่
3.7.3.5 การน าทฤษฎี เ ผชิ ญ ความจริ ง มาใช้ ใ นการให้ ค าปรึ ก ษา
กลุ่ม
วับโบลดิง (Wubbolding, 2001 อ้ างถึงใน ศิริบูรณ์ สายโกสุม ,
2555, น. 179-183) ได้ อธิบายถึงขันตอนในการน
้
าทฤษฎีเผชิญความจริงมาใช้ ในการให้ คาปรึกษา
กลุม่ ไว้ ดงั นี ้
1) สร้ างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ในขันแรกผู
้
้ นากลุม่ จะต้ อง
สร้ างสัมพันธภาพให้ กบั สมาชิกเพื่อให้ สมาชิกได้ มีความสัมพันธ์กบั สมาชิกคนอื่น ๆ ซึ่งสามารถใช้
การสนทนาหรื อกิจกรรมเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายนี ้ได้
2) เน้ นพฤติ ก รรมปั จ จุ บัน ในขัน้ ตอนที่ ส องผู้ น ากลุ่ ม จะให้
ความสาคัญกับความคิดและการกระทา เพื่อนาสิ่งเหล่านี ้มาสู่การเปลี่ยนแปลง ดังนันผู
้ ้ นากลุ่ม
จะต้ องให้ สมาชิกมุ่งเน้ นพฤติกรรมในปั จจุบนั ที่สมาชิกสามารถควบคุมได้ โดยอาจใช้ คาถามว่า
“คุณกาลังทาอะไรในขณะนี ้”
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3) เน้ นการกระทาที่ช่วยบรรลุความต้ องการ ผู้นากลุ่มจะต้ องให้
สมาชิกพิจารณาพฤติกรรมของตน และเรี ยนรู้วา่ พฤติกรรมนันอยู
้ ใ่ นการควบคุมของตนเอง ในกรณี
ที่ ส มาชิ กมี การต่อต้ าน ผู้นากลุ่ม อาจใช้ การเผชิ ญหน้ าเกี่ ยวกับพฤติกรรมที่ ไร้ ความหมายของ
สมาชิก
4) วางแผนทางบวกเพื่อให้ นาไปปฏิบตั ิได้ ดีขึน้ ในขัน้ ตอนการ
วางแผนเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญ โดยแผนที่สร้ างจะอ้ างอิงจากความต้ องการของแต่ละบุคคล โดยผู้นา
กลุม่ และสมาชิกคนอื่น ๆ สามารถช่วยพัฒนาแผนนันให้
้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นได้ โดยการให้ ข้อมูล
หรื อให้ ข้อเสนอแนะ
5) มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะท าตามแผน ในขั น้ ตอนนี เ้ ปรี ย บเสมื อ นแรง
ขับ เคลื่ อ นให้ ส มาชิ ก ท าตามแผนที่ ว างไว้ ไม่ว่า แผนจะดี เ ท่า ไร แต่ถ้ า สมาชิ ก ไม่น าไปปฏิ บัติ
ก็ไร้ ความหมาย ดังนันผู
้ ้ นากลุม่ ต้ องกระตุ้นให้ สมาชิกเกิดแรงจูงใจที่จะทาตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ โดย
อาจใช้ ข้อผูกมัด หรื อการทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
6) ไม่มี ข้อแก้ ตัว หลัง จากที่ สมาชิ ก นาแผนไปปฏิ บัติและเกิ ด
ความล้ มเหลว ผู้ น ากลุ่ ม จะไม่ ส นใจข้ อแก้ ตัว ของสมาชิ ก เนื่ อ งจากไม่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อีกทังยั
้ งทาให้ สมาชิกคิดว่าตนเองอ่อนแอมากขึ ้น ผู้นากลุ่มมีหน้ าที่ เพียง
รั บรรู้ ความล้ ม เหลวนัน้ และให้ กาลังใจสมาชิ ก และร่ วมกันปรั บปรุ ง แผนโดยอาจแบ่งแผนเป็ น
ขัน้ ตอนย่ อ ยให้ มากขึ น้ ซึ่ ง จะท าให้ สมาชิ ก รู้ สึ ก ดี ก ว่ า เมื่ อ ประสบความส าเร็ จ ที ล ะน้ อยใน
ขันตอนย่
้
อย
7) ไม่มี การลงโทษ การลงโทษก่อให้ เกิ ดความเจ็ บปวดโดยที่
ความเจ็บปวดนันไม่
้ มีประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมาย ผู้นากลุ่มมีหน้ าที่ช่วยให้ สมาชิกมุ่งเน้ นที่
ผลลัพธ์ จากการกระทาของตนที่ทาให้ ตนเองไม่สามารถบรรลุความต้ องการได้ และร่ วมกันหา
แนวทางอื่นที่ดีขึ ้น
8) ไม่ยอมแพ้ ในการเปลี่ยนแปลงตนเองเป็ นเรื่ องที่ต้องใช้ เวลา
และมีความอดทน โดยเฉพาะสมาชิกที่มีประสบการณ์ที่ล้มเหลวจานวนมากยิ่งต้ องใช้ เวลานานใน
การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม ผู้นากลุ่ม มี หน้ าที่ อยู่เคียงข้ างสมาชิ ก ให้ กาลัง ใจเพื่ อให้ สมาชิกมี
กาลังใจแม้ วา่ จะล้ มเหลวก็ตาม
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จากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ ว่าการนาทฤษฎีเผชิญความจริ ง
มาใช้ ในการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม จะมุ่ ง เน้ นให้ สมาชิ ก บรรลุ ค วามต้ องการของตนเองโดย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่ทิศทางที่มีประโยชน์ต่อการบรรลุความต้ องการ ซึ่งสามารถใช้
ประสบการณ์ ข้ อมูล ข้ อเสนอแนะ และกาลังใจจากสมาชิกคนอื่น ๆ เพื่อใช้ ในการวางแผน และ
กระตุ้นให้ เกิดความมุง่ มัน่ ที่จะตอบสนองความต้ องการของตนเอง

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ นโดยการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ”
เป็ นการวิ จัย กึ่ ง ทดลอง (Quasi-Experimental Research) ซึ่ง ในการวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ พัฒ นา
โปรแกรมการให้ คาปรึ กษาที่สามารถเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่น เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ตงไว้
ั ้ ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดระเบียบวิธีการดาเนินการวิจยั ไว้ ดงั นี ้
1. การกาหนดประชากรและการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การดาเนินการวิจยั
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ การวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น
1.ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นวัยรุ่ นที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
1-3 ปี การศึกษา 2561 ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ เขต 9 จ านวน 27,751 คน (ส านักคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2561, ออนไลน์)
2.กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
การคัด เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั ง้ นี แ้ บ่ง เป็ น 2 ส่ว น ได้ แ ก่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาอิสระแห่งตนของวัยรุ่ น ตอนต้ น และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการเสริ มสร้ าง
อิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ นโดยการให้ คาปรึกษากลุ่ม มีรายละเอียดการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ดังต่อไปนี ้
2.1 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น เป็ นวัยรุ่นที่
กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ปี การศึกษา 2561 ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และขนาด
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ใหญ่ พิเ ศษ สัง กัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ เขต 9
จานวน 481 คน กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ ตารางสาเร็จรูปของเครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie
& Morgan, n.d. อ้ างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2554, น. 43) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ยอมให้
เกิดความคลาดเคลื่ อน ±5% ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ ม าโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multistage
Random Sampling) ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ผู้ วิ จั ย ก าหนดประชากรเป็ นนั ก เรี ย นที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ร ะดับ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัด
นครปฐม จากนัน้ ใช้ ก ารสุ่ม แบบแบ่ง กลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากทัง้ สองจัง หวัด
ผลที่ได้ คือ โรงเรี ยนในจังหวัดนครปฐม
2. ผู้ วิ จั ย ท าการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย ( Simple Random Sampling) โดย
การจับ สลาก จากโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่ พิเ ศษ สัง กัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขต 9 จังหวัดนครปฐม จานวน 11 โรงเรี ยน มาใช้ เป็ น
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาอิสระแห่งตนจานวน 1 โรงเรี ยน ผลที่ได้ คือ โรงเรี ยนวัดไร่ขิงวิทยา
3. ผู้ วิ จั ย ใช้ การสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั น้ ( Stratified Random Sampling)
จากนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3 โรงเรี ยนวัดไร่ขิงวิทยา โดยกาหนดให้ กลุม่ ตัวอย่างในแต่
ละชันมี
้ จานวนใกล้ เคียงกัน จากนันใช้
้ การจับสลากห้ องเรี ยนเพื่อให้ ได้ กลุ่มตัวอย่างตามจานวนที่
กาหนด
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ น โดยการให้
คาปรึกษากลุม่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ น ได้ มา
โดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากวัย รุ่ น ที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ปี การศึกษา 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตนตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา
จานวน 18 คน แล้ วดาเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ ากลุ่มทดลองจานวน 9 คน และกลุ่มควบคุม
จานวน 9 คน โดยใช้ เกณฑ์ในการกาหนดจานวนสมาชิกสาหรับการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
ของ ทรอทเซอร์ (Trotzer, 1999, p. 360 อ้ างถึงใน จันทร์ เพ็ญ แสงอรุ ณ , 2557, น. 69) ที่กาหนด
จ านวนสมาชิ ก ที่ เ หมาะสม ส าหรั บ การให้ ค าปรึ ก ษาในวัย รุ่ น ไว้ ว่า ควรจะมี ส มาชิ ก ประมาณ

88
6-10 คน เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สามารถแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กัน ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ โดยมี ขัน้ ตอน
การคัดเลือกสมาชิกเข้ ากลุม่ ดังนี ้
1. ผู้วิจยั ได้ ใช้ คะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ นมา
วิเคราะห์หาคะแนนตังแต่
้ เปอร์ เซนไทล์ที่ 25 ลงมา ซึ่งมีจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
125 คน จากนัน้
ผู้ วิ จัย ได้ ใ ช้ การสุ่ ม ง่ า ย (Simple Random Sampling) โดยใช้ การจับ ฉลาก จากนัก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 มาหนึง่ ระดับชัน้ ผลการสุม่ ที่ได้ คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
2. ผู้วิจัยได้ ถ้ามความสมัครใจจากนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ที่มี
คะแนนตังแต่
้ เปอร์ เซนไทล์ที่ 25 ลงมา เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่นามาใช้ ในการทดลอง จานวน
18 คน แล้ วดาเนินการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างเข้ ากลุม่ ทดลอง 9 คน และกลุม่ ควบคุม 9 คน
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบไปด้ วย 2 ส่วนคือ
1. แบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
2. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
ผู้วิจยั ได้ กาหนดขันตอนในการสร้
้
างเครื่ องมือทัง้ 2 ชุด ตามลาดับดังต่อไปนี ้
1. การสร้ างแบบวัดอิสระแห่ งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
1.1 ผู้วิจยั ได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับอิสระแห่งตนเพื่อ
ทราบถึงมิติ องค์ประกอบ นิยาม ในมุมมองต่าง ๆ ของอิสระแห่งตน
1.2 ผู้วิจัยได้ ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับวัยรุ่ นตอนต้ น เพื่อให้
ทราบถึงพัฒนาการ และปั ญหาอิสระแห่งตนที่วยั รุ่นต้ องเผชิญ
1.3 ผู้วิจยั ได้ กาหนดนิยามศัพท์ที่เหมาะสมกับอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น โดย
อ้ างอิงจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับอิสระแห่งตน และวัยรุ่นตอนต้ น
1.4 ผู้วิจยั นานิยามศัพท์ที่ได้ มาใช้ ในการสร้ างข้ อคาถามเพื่อวัดอิสระแห่งตนของ
วัยรุ่นตอนต้ น โดยข้ อคาถามแบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ อิสระแห่งตนด้ านความคิด อิสระแห่งตนด้ าน
อารมณ์ และอิสระแห่งตนด้ านการกระทา จานวนข้ อคาถามทังสิ
้ ้น 30 ข้ อ ซึ่งแบบวัดเป็ นลักษณะ
การประเมินตนเอง โดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
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1.5 ผู้วิจยั ได้ นาข้ อคาถามจานวน 30 ข้ อ ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้ แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง และผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ ตรวจสอบ
ความถู ก ต้ องเชิ ง เนื อ้ หา จากนั น้ น าแบบวั ด อิ ส ระแห่ ง ตนให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น คื อ
รองศาสตราจารย์ พันตารวจโทหญิง ดร.สุขอรุ ณ วงษ์ ทิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ใหม่จนั ทร์
และอาจารย์ ดร.อุรปรี ย์ เกิ ดในมงคล ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity)
ของนิ ย ามศัพ ท์ แ ละข้ อ ค าถามเป็ นรายข้ อ หลัง จากนัน้ จะน าคะแนนที่ ไ ด้ ม าหาค่า ดัช นี ค วาม
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามและนิยามศัพท์ โดยข้ อคาถามที่ผ้ วู ิจยั เลือกนามาใช้ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้ องอยูร่ ะหว่า 0.67 – 1.00 สาหรับข้ อคาถามที่มีคา่ ดัชนีต่ากว่า 0.50 ผู้วิจยั จะนามาปรับปรุง
ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1.6 ผู้วิ จัย น าข้ อ ค าถามที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง แล้ ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยน
กาญจนาภิ เ ษกวิทยาลัย นครปฐม จ านวน 100 คน ซึ่ง เป็ นกลุ่ม ที่ มี ลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
1.7 นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้ อ โดยการวิเคราะห์
ค่าสหสัม พันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อ กับ คะแนนรวม (Item-Total Correlation) ซึ่ง มี ค่าอานาจ
จ าแนกรายข้ อ อยู่ร ะหว่า ง .22 - .63 และหาค่า ความเชื่ อ มั่น ของแบบวัด ทัง้ ฉบับ โดยใช้ วิธี หา
สัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีเท่ากับ .86 จากนันได้
้ นา
แบบวัดอิสระ แห่งตนมาปรับปรุง และนาไปใช้ ในการศึกษาจริงต่อไป
แบบวัดอิส ระแห่ง ตนของวัยรุ่ นตอนต้ น มี ทัง้ หมด 28 ข้ อ แบ่ง ออกเป็ น 3 ด้ าน
ได้ แก่ อิสระแห่งตนด้ านความคิด จานวน 8 ข้ อ อิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ จานวน 10 ข้ อ และอิสระ
แห่งตนด้ านการกระทา จานวน 8 ข้ อ ซึ่งข้ อคาถามมีลกั ษณะคาตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี ้
เป็ นประจา หมายถึง นักเรี ยนคิด รู้สกึ หรื อมีการกระทาตามข้ อความดังกล่าวเป็ นประจา
บ่อยครัง้ หมายถึง นักเรี ยนคิด รู้สกึ หรื อมีการกระทาตามข้ อความดังกล่าวบ่อยครัง้
บางครัง้ หมายถึง นักเรี ยนคิด รู้สกึ หรื อมีการกระทาตามข้ อความดังกล่าวบางครัง้
นาน ๆ ครัง้ หมายถึง นักเรี ยนคิด รู้สกึ หรื อมีการกระทาตามข้ อความดังกล่าวนานๆครัง้
ไม่เคย หมายถึง นักเรี ยนไม่เคยคิด รู้สกึ หรื อมีการกระทาตามข้ อความดังกล่าวเลย
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ตัวอย่ างแบบวัดอิสระแห่ งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
โปรดอ่านข้ อคาถามเหล่านี ้แล้ วพิจารณาว่านักเรี ยนมีอิสระแห่งตนในด้ านนัน้ ๆ เพียงใด
โดยทาเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรี ยนที่สดุ
ตาราง 2 ตัวอย่างแบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
ข้ อคาถาม
อิสระแห่ งตนด้ านความคิด
1. ข้ าพเจ้ าสามารถตัดสินใจแก้ ปัญ หาได้
โดยที่ไม่ต้องให้ เพื่อนช่วยคิด
2. ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าการรักษาสัมพันธภาพที่ดี
กับเพื่อน ไม่ จาเป็ นต้ องทาทุกอย่างที่เพื่อน
ต้ องการ
3. ในอนาคตถ้ ามีการเลือกแผนการเรี ย น
ข้ าพเจ้ าจะตัดสินใจเลือกแผนการเรี ยนตาม
เพื่อน (-)
อิสระแห่ งตนด้ านอารมณ์
1. ข้ าพเจ้ ามี ค วามมั่ น ใจเมื่ อ ต้ อ งท าสิ่ ง
ต่าง ๆ ด้ วยตนเอง โดยที่ไม่มีเพื่อน
2. ข้ าพเจ้ ากลัวการเผชิญปั ญหาเพียงลาพัง
โดยที่ไม่มีเพื่อนอยู่ด้วย (-)
3. ข้ าพเจ้ าสามารถจัดการกับความทุกข์ ที่
เกิดขึ ้นได้ เมื่อถูกเพื่อนตาหนิ
อิสระแห่ งตนด้ านการกระทา
1. เมื่ อ ข้ าพเจ้ ามี ปั ญหา ข้ าพเจ้ าจะขอ
ความช่วยเหลือจากเพื่อนก่อน (-)
2. ข้ าพเจ้ าทาการบ้ านด้ วยตนเอง โดยไม่
ลอกเพื่อน
3. เมื่อข้ าพเจ้ าต้ องการอ่านหนังสือสอบ แต่
เพื่ อ นชวนไปท ากิ จ กรรมอื่ น (เช่ น ดูห นัง
เล่นเกม ไปเที่ยว) ข้ าพเจ้ าสามารถควบคุม
ตนเองไม่ให้ ไปตามคาชวนของเพื่อนได้

เป็ น
นาน ๆ
บ่ อยครั ง้ บางครั ง้
ประจา
ครั ง้

ไม่ เคย
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เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบวัดอิสระแห่ งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
ตาราง 3 เกณฑ์การให้ คะแนน
ระดับความถี่
ข้ อความทางบวก
เป็ นประจา
5
บ่อยครัง้
4
บางครัง้
3
นานๆครัง้
2
ไม่เคย
1

ข้ อความทางลบ
1
2
3
4
5

เกณฑ์ การแปล
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ นโดยรวมและรายด้ าน
พิจารณาจากคะแนนค่าเฉลี่ย (Mean) ดังนี ้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2554, น. 209)
4.51 – 5.00 หมายถึง วัยรุ่นตอนต้ นมีอิสระแห่งตนอยูใ่ นระดับสูงมาก
3.51 – 4.50 หมายถึง วัยรุ่นตอนต้ นมีอิสระแห่งตนอยูใ่ นระดับสูง
2.51 – 3.50 หมายถึง วัยรุ่นตอนต้ นมีอิสระแห่งตนอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง วัยรุ่นตอนต้ นมีอิสระแห่งตนอยูใ่ นระดับน้ อย
1.00 – 1.50 หมายถึง วัยรุ่นตอนต้ นมีอิสระแห่งตนอยูใ่ นระดับน้ อยมาก
2. การสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่ งตนของวัยรุ่น
ตอนต้ น
โปรแกรมให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น ผู้วิจยั ได้
นา ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีอตั ถิภาวนิยม ทฤษฎีพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม
และทฤษฎีเผชิญ ความจริ ง มาประยุกต์ใช้ ในการเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่น โดยมีขนตอน
ั้
ในการสร้ างดังต่อไปนี ้
2.1 ผู้วิจัยได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ องกับการให้ คาปรึ กษากลุ่ม รวมถึง
ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาตามทฤษฎีอตั ถิภาวนิยม ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
และทฤษฎี เผชิญความจริ ง เพื่อให้ เข้ าใจพืน้ ฐานการให้ คาปรึ กษากลุ่ม รวมไปถึงหลักการและ
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เทคนิคของแต่ละทฤษฎีเพื่อนามาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับการเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่น
ตอนต้ น
2.2 ผู้ วิ จัย ได้ เ ลื อ กทฤษฎี และเทคนิ ค ต่ า ง ๆ มาประยุ ก ต์ ใ ห้ เหมาะสมกั บ
การเสริ ม สร้ างอิ ส ระแห่ ง ตนในแต่ล ะด้ า น และก าหนดกิ จ กรรมและเทคนิ ค ที่ จ ะน ามาใช้ ใ น
การให้ คาปรึกษาแต่ละครัง้
2.3 ผู้วิจัยได้ นาเค้ าโครงของโปรแกรมให้ คาปรึ กษากลุ่ม เพื่ อเสริ ม สร้ างอิ ส ระ
แห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ นไปให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์
ดร.มณฑิรา จารุ เพ็ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ ตรวจสอบความถูกต้ องเชิง
เนื ้อหา จากนันน
้ าโปรแกรมมาปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จากนัน้
นาเค้ าโครงที่ได้ รับการปรับปรุง มาพัฒนาโปรแกรมให้ คาปรึกษาเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 8 ครัง้ และนา
โปรแกรมการให้ คาปรึ กษา 8 ครัง้ ให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพ นธ์ ตรวจสอบความถูก ต้ อง
อีกครัง้
2.4 ผู้วิจยั นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่น
ตอนต้ นให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ พันตารวจโทหญิ ง ดร.สุขอรุ ณ วงษ์ ทิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ใหม่จันทร์ และอาจารย์ ดร.อุรปรี ย์ เกิดในมงคล ตรวจสอบความ
สอดคล้ องของนิยามศัพท์ วัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของขัน้ ตอนการให้ คาปรึ กษา เทคนิค
กิจกรรม และระยะเวลาที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษา
2.5 หลังจากได้ รับข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน ผู้วิจยั ได้ นาโปรแกรมให้
คาปรึ กษากลุ่มมาปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญ และนาไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นวัด ไร่ ขิ ง วิ ท ยา ที่ ไ ม่ใ ช่ก ลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษา
จานวน 9 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของขัน้ ตอนการให้ คาปรึ กษา เทคนิค กิจกรรม สื่อ
อุป กรณ์ และภาษาที่ ใช้ ในการให้ ค าปรึ ก ษา จากนัน้ ผู้วิ จัย ได้ น าข้ อ เสนอแนะของนัก เรี ยนไป
ปรับปรุงโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ก่อนนาไปใช้ จริง
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ตาราง 4 สรุปเทคนิคและทฤษฎีที่ใช้ ในโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่งตน
ของวัยรุ่นตอนต้ น
ครัง้ ที่
ชื่อกิจกรรม
ทฤษฏี
เทคนิคและกระบวนการ
1 การสร้ าง
- ทฤษฎีอตั ถิภาวนิยม
1. การเอาใจใส่และการฟั ง
สัมพันธภาพ
2. การเข้ าใจอวัจนภาษา
3. การแสดงความเห็นอกเห็นใจ
4. การแสดงความจริงใจ
5. การเปิ ดเผยตนเอง
2

การพัฒนาอิสระแห่ง - ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบ
ตนด้ านความคิด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม

1. เทคนิคการสอน ABC

3

การเสริมสร้ างอิสระ - ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบ
แห่งตนด้ านความคิด พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม

1. เทคนิคการโต้ แย้ งความคิด
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
2. เทคนิคการโต้ แย้ งความคิด
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล

4

การพัฒนาอิสระแห่ง - ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบ
ตนด้ านอารมณ์
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม

1. เทคนิคการใช้ จินตนาการ
2. เทคนิคใบหน้ าในปั จจุบนั

5

การเสริมสร้ างอิสระ
แห่งตนด้ านอารมณ์

1. เทคนิคการระดมพูดจุดแข็ง

6

การพัฒนาอิสระแห่ง - ทฤษฎีเผชิญความจริง
ตนด้ านการกระทา

- ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม

1. กระบวนการ WDEP
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ตาราง 4 (ต่อ)
ครัง้ ที่

ชื่อกิจกรรม

ทฤษฏี

เทคนิคและกระบวนการ

7

การเสริมสร้ างอิสระ
แห่งตนด้ านการ
กระทา

- ทฤษฎีเผชิญความจริง

1. กระบวนการ WDEP

8

การยุตกิ ลุม่

- ทฤษฎีเผชิญความจริง

1. กระบวนการ WDEP
2. เทคนิคการเสริมแรง

การดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาอิสระแห่ งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
1.1 ผู้วิจยั นาแบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น จานวน 28 ข้ อ ไปเก็บข้ อมูล
กับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3 โรงเรี ยนวัดไร่ขิงวิทยา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน
497 คน ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อศึกษาระดับอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
1.2 ผู้วิ จัย น าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ ม าหาค่ า เฉลี่ ย อิ ส ระแห่ ง ตนของกลุ่ม ตัว อย่ า ง และ
หาค่าเปอร์ เซนไทล์ที่ 25 เพื่อคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างมาใช้ ในการทดลอง
2. การใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างอิสระแห่ งตนของวั ยรุ่ น
ตอนต้ น
2.1 แบบแผนการทดลอง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบแผนการทดลองการสุ่มสองกลุม่ วัดก่อน หลังการ
ทดลอง (Randomized Pretest-Posttest Control Group Design) (ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอาจ
นัยพัฒน์, 2551, น. 34) ดังที่ปรากฏในตาราง 5
ตาราง 5 แผนการทดลองการสุม่ สองกลุม่ วัดก่อน หลังการทดลอง (Randomized PretestPosttest Control Group Design)
กลุม่
สอบก่อน
ทดลอง
สอบหลัง
T1
T2
E
X
T1
T2
C
-
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ความหมายของสัญลักษณ์
E
หมายถึง กลุม่ ทดลอง
C
หมายถึง กลุม่ ควบคุม
T1
หมายถึง การวัดก่อนที่จะทาการทดลอง (Pretest)
X
หมายถึง การจัดกระทา (Treatment) โดยใช้ การให้ คาปรึกษากลุม่
หมายถึง ไม่ได้ รับการจัดกระทา
T2
หมายถึง การวัดหลังที่จะทาการทดลอง (Posttest)
แผนการทดลองการสุม่ สองกลุม่ วัดก่อน หลังการทดลอง (Randomized Pretest-Posttest
Control Group Design) ผู้วิจยั ได้ ใช้ คะแนนค่าเฉลี่ยแบบวัดอิสระแห่งตนในช่วงการศึกษาระดับ
อิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น มาใช้ เป็ นคะแนนทดสอบก่อน (Pretest) จากนันเมื
้ ่อทดลองโดยใช้
โปรแกรมให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อนเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ นครบ 8 ครัง้ ผู้วิจยั ได้ ให้
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมทาแบบวัดอีกครัง้ ซึง่ นาคะแนนที่ได้ มาใช้ เป็ นคะแนนหลังการทดลอง
(Posttest)
2.2 วิธีดาเนินการทดลอง
ในการทดลองผู้วิจยั ได้ แบ่งการทดลองเป็ น 3 ระยะ ดังต่อไปนี ้
2.2.1 ขันก่
้ อนการทดลอง
ผู้วิ จัย ได้ คัด เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่า งโดยการหานัก เรี ย นที่ มี ค่า เฉลี่ ย อิ ส ระ
แห่งตนตังแต่
้ เปอร์ เซนไทล์ที่ 25 ลงมา จากนันสุ
้ ม่ อย่างง่ายเพื่อคัดเลือกสมาชิกมาถามความสมัคร
ใจในการเข้ าร่วมการทดลอง โดยมีสมาชิกที่สนใจจานวนทังสิ
้ ้น 18 คน จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงแบ่งสมาชิก
ออกเป็ นกลุ่มทดลอง 9 คน และกลุ่มควบคุม 9 คน โดยกลุ่มทดลองจะได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่ม
และกลุ่ม ควบคุม จะไม่ไ ด้ รั บ การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม จากนัน้ ผู้วิ จัย ได้ อ ธิ บ ายภาพรวมการให้
คาปรึกษา เป้าหมายในการเข้ าร่วมกลุม่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ รวมถึงนัดหมายวัน เวลา และ
สถานที่ในการให้ คาปรึกษา
2.2.2 ขันการทดลอง
้
ในการเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ นโดยใช้ โปรแกรมการให้
คาปรึ กษากลุ่ม มีจานวนสมาชิ ก 9 คน ผู้วิจัยได้ กาหนดระยะเวลาในการให้ คาปรึ กษาจ านวน
8 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง รวม 3 สัปดาห์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึง 20 พฤศจิกายน
พ.ศ.2561
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2.2.2.1 ขัน้ เริ่ ม ต้ น กลุ่ ม ในขัน้ นี ผ้ ้ ู วิ จัย จะชี แ้ จงบทบาทของ
สมาชิกแต่ละคน จุดประสงค์ในการเข้ าร่วมกลุม่ กาหนดกฎระเบียบของกลุม่ สร้ างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู้นากลุ่มและสมาชิก สารวจปั ญหาเบื ้องต้ น รวมไปถึงสร้ างความไว้ วางใจกันในกลุ่มโดย
ใช้ ทัก ษะตามแนวคิ ด ของคอเรย์ และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, pp. 179-184) เพื่ อ ให้
สมาชิ ก เกิ ด ความไว้ ว างใจ ได้ แ ก่ การเอาใจใส่แ ละการฟั ง การเข้ า ใจอวัจ นภาษา การแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ การแสดงความจริงใจ และการเปิ ดเผยตนเอง
2.2.2.2 ขันด
้ าเนินการกลุ่ม ในขันนี
้ ้ผู้วิจยั จะนาทฤษฎีในการให้
ค าปรึ ก ษามาใช้ ในการเสริ มสร้ างอิ ส ระแห่ ง ตนของวั ย รุ่ น ได้ แก่ ทฤษฎี อั ต ถิ ภ าวนิ ย ม
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และทฤษฎีเผชิญความจริ ง ซึ่งในขันตอนนี
้
้สมาชิก
จะเกิดความตระหนักในปั ญหาของตนเอง มีความมุ่งมัน่ ที่จะแก้ ปัญหาของตนเอง รวมไปถึงเกิด
การเปลี่ยนแปลงความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม โดยรายละเอียดในขันตอนด
้
าเนินการกลุ่มมี
ดังต่อไปนี ้
1) การเสริมสร้ างอิสระแห่งตนด้ านความคิด ในด้ านนี ้ผู้วิจยั จะใช้
แนวคิดและหลักการของทฤษฎีอตั ถิภาวนิยมเพื่อใช้ ในการกระตุ้นให้ สมาชิกเกิดความตระหนักและ
มีแรงจูงใจที่จะเลือกทางเดินชีวิตเป็ นของตนเอง ไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของเพื่อน และส่งเสริมให้
สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง หลังจากนันจะใช้
้
เทคนิคจากทฤษฎีพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ได้ แก่เทคนิ คการสอน ABCDE เทคนิคการโต้ แย้ งความเชื่ อที่ไม่
สมเหตุสมผล ในการสร้ างความตระหนักถึงสาเหตุของปั ญหาที่สมาชิกเผชิญ ขจัดความเชื่อที่ไม่
สมเหตุสมผลที่เป็ นสาเหตุให้ สมาชิกขาดอิสระแห่งตน และเสริมสร้ างการคิดอย่างมีเหตุผลมากขึ ้น
2) การเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ ในด้ านนี ้ผู้วิจยั จะใช้
เทคนิคการใช้ จินตนาการ ในการลดความกังวลและความกดดันที่มีต่อแรงกดดันของเพื่อน หรื อ
การต้ องเผชิญ ปั ญ หาเพี ยงล าพัง โดยการให้ สมาชิ กจิ นตนาการถึง การตอบสนองของตนเองที่
เหมาะสมต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ สมาชิกรับรู้ ตวั เลือกที่ตนเองสามารถแสดงออกได้ เมื่อ
ต้ องเผชิญกับสถานการณ์จริง และช่วยลดความกังวลที่เกิดขึ ้นได้ นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ นาเทคนิคการ
วาดภาพใบหน้ าในจินตนาการมาใช้ เพื่อให้ สมาชิกแต่ละคนรับรู้ความรู้สึกในปั จจุบนั จากนันผู
้ ้ วิจยั
ได้ นาเทคนิคระดมพูดจุดแข็งมาใช้ เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั สมาชิก นอกจากนี ้ก็ยงั มีการใช้
เทคนิคการสอน ABCDE เข้ ามาช่วยในการเปลี่ยนแปลงอารม์ร่วมด้ วย
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3) การเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนด้ านการกระทา ในด้ านการกระ
ทาจะมุง่ เน้ นฝึ กฝนสมาชิกให้ นาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากกลุม่ ไปใช้ ในสถานการณ์จริง โดยใช้ กระบวนการ
WDEP ของทฤษฎีเผชิญความจริงในการส่งเสริมให้ สมาชิกได้ ฝึกปฏิบตั ติ ามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
2.2.2.3 ขันยุ
้ ติกลุ่ม ในขันนี
้ ้จะมีการส่งเสริ มให้ สมาชิกนาสิ่งที่ได้
เรี ยนรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันซึ่งผู้นากลุ่มจะให้ สมาชิกแต่ละคนสรุปสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้
และประสบการณ์ที่ได้ รับจากกลุ่ม รวมไปถึงเป้าหมายที่จะนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากกลุ่มไปใช้ ในชีวิต
จริ ง อาจมีการให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ สมาชิกนาไปพัฒนาตนเองต่อไปหลังออกจากกลุ่ม และ
ประเมินผลหลังการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์ตอ่ ไป
2.2.3 ขันหลั
้ งการทดลอง
หลังจากที่ให้ คาปรึกษาครบ 8 ครัง้ แล้ ว ผู้วิจยั ได้ นาแบบวัดอิสระแห่งตน
ให้ กลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุมทาเพื่อประเมินอิสระแห่งตนหลังการทดลอง (Posttest)
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์สถิติพื ้นฐาน หาความ
เชื่อมัน่ ของแบบวัด การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ นก่อนการทดลอง และ
หลังการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดอิสระ
แห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
2. วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ของแบบวัดอิสระแห่งตนของ
วั ย รุ่ น ตอนต้ น โดยใช้ สู ต รค านวณหาดัช นี ค วามสอดคล้ อง (The Index of Item-Objective
Congruence: IOC) ระหว่างข้ อคาถามกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบตั กิ ารจากคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
3. วิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ ของแบบวัด โดยการใช้ การหาสหสัมพันธ์ ระหว่าง
คะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมของแบบวัด (Item-Total Correlation)
4. วิเ คราะห์ หาค่าความเชื่ อมั่นของแบบวัดอิสระแห่ง ตนของวัยรุ่ นตอนต้ นโดยใช้ สูตร
สัมประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
5. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตนของกลุม่ ตัวอย่างก่อนการทดลอง และ
หลังการทดลองโดยใช้ สถิติ t-test dependent ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของตัวแปรทังสอง
้
ที่ไม่เป็ นอิสระจากกัน
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6.วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตนของกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุมก่อน
การทดลองและหลังการทดลองโดยใช้ สถิติ t-test independent ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของตัวแปรทังสองที
้
่เป็ นอิสระจากกัน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ ในการวิเคราะห์ และแปลผล
การวิเคราะห์และการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ กาหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
n
แทน จานวนนักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
M
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
SD แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
MD แทน ผลต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference)
t
แทน ค่าสถิติ t ที่ใช้ ในการพิจารณา Distribution
p
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่ จานวนและค่าร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง
จาแนกตามเพศ และระดับชัน้ การหาค่าสูงสุด ต่าสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอิสระ
แห่งตนในวัยรุ่นตอนต้ น จาแนกตามเพศ และระดับชัน้
ตอนที่ 2 การเปรี ยบเทียบอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ นระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ทัง้ ก่อนและหลัง การให้ คาปรึ กษากลุ่ม โดยแบ่ง เป็ น 3 ตอนย่อยดัง นี ้ 1) การนาเสนอ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคะแนนอิสระแห่งตนในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ทังก่
้ อนและหลังการให้ คาปรึ กษา และ 2) การเปรี ยบเทียบคะแนนอิ สระแห่งตนของ
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ทังก่
้ อนและหลังการทดลองโดยรวมและรายด้ าน
ตอนที่ 3 ผลการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่น
ตอนต้ น โดยนาเสนอผลการสังเกตพฤติกรรมในการเข้ าร่วมกลุม่ ของสมาชิกทัง้ 8 ครัง้ และการสรุป
ทฤษฎีและเทคนิคที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลค่ าสถิตพ
ิ นื ้ ฐาน
1.1 จานวน ร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ รวบรวมข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่างจานวน 481 คนมาใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยจาแนกตามเพศและระดับชัน้ ดังแสดงในตาราง 6
ตาราง 6 จานวน และร้ อยละ ของข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง (n = 481)
ข้ อมูลทั่วไป
จานวน(คน)
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
หญิง
โดยรวม
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
โดยรวม

215
266
481

44.70
55.30
100.00

140
192
149
481

29.11
39.92
30.97
100.00

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้ อยละ 55.30 รองลงมาเป็ นเพศชาย คิ ด เป็ นร้ อยละ 44.70 ในส่ ว นของระดับ การศึ ก ษา
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 คิดเป็ นร้ อยละ 39.92 รองลงมา
เป็ นระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 คิดเป็ นร้ อยละ 30.97 และระดับชันมั
้ ยมศึกษาปี ที่ 1 คิดเป็ นร้ อยละ
29.11
1.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอิสระแห่งตนในวัยรุ่ นตอนต้ น จาแนกตามเพศ
และระดับชัน้
การวิเ คราะห์ ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู้วิจัยได้ นาเสนอคะแนนอิสระแห่ง ตนของวัยรุ่ น
ตอนต้ น โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจาแนกตามเพศ และระดับชันของ
้
กลุม่ ตัวอย่าง
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอิสระแห่งตนในวัยรุ่นตอนต้ น จาแนกตามเพศ
(n = 481)
อิสระแห่ งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
การแปลผล
เพศ
M
SD
อิสระแห่งตนด้ านความคิด

ชาย
หญิง
รวม

3.46
3.51
3.49

0.51
0.47
0.49

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

อิสระแห่งตนด้ านอารมณ์

ชาย
หญิง
รวม

3.17
2.96
3.05

0.52
0.52
0.59

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

อิสระแห่งตนด้ านการกระทา

ชาย
หญิง
รวม

3.29
3.38
3.34

0.48
0.55
0.52

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

อิสระแห่งตนภาพรวม

ชาย
หญิง
รวม

3.30
3.27
3.29

0.40
0.41
0.40

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ผ

เ

์ข ู
7 พบ
ย ี เฉ ี่ย
ภ พ ยู
บ
ย ี เฉ ี่ยเ บ 3.29 เ ื่ พ ณ
เพศข
ย พบ เพศช ย
ี เฉ ี่ย
ยู ี่ 3.30 ขณ ี่เพศ ญ ี เฉ ี่ย
เ บ 3.27
เ ื่ พ ณ เ ็ ย พบ
ย ี เฉ ี่ย
ู ี่ เ บ
3.49
เ ็
ี เฉ ี่ยเ บ 3.34
ณ์
ี เฉ ี่ยเ บ 3.05
บ เ ื่
เพศพบ
เพศ ญ ี
เฉ ี่ ย เ บ 3.51 ู เพศช ย ี่ ี เฉ ี่ ยเ บ 3.46
บ
ณ์
เพศช ย ี เฉ ี่ยเ บ 3.17 ู เพศ ญ ี่ ี เฉ ี่ยเ บ 2.96
เพศ ญ ี เฉ ี่ยเ บ 3.38 ู เพศช ย ี่ ี เฉ ี่ยเ บ 3.29
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอิสระแห่งตนในวัยรุ่นตอนต้ น จาแนกตามระดับชัน้
(n = 481)
อิสระแห่ งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
ระดับชัน้
M
SD การแปลผล
อิสระแห่งตนด้ านความคิด

มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
โดยรวม

3.48
3.44
3.57
3.49

0.56
0.47
0.44
0.49

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

อิสระแห่งตนด้ านอารมณ์

มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
โดยรวม

2.99
3.08
3.07
3.05

0.61
0.47
0.52
0.53

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

อิสระแห่งตนด้ านการกระทา

มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
โดยรวม

3.41
3.29
3.36
3.34

0.51
0.53
0.51
0.52

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

อิสระแห่งตนภาพรวม

มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
โดยรวม

3.28
3.26
3.32
3.29

0.43
0.39
0.39
0.40

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 8 พบว่า นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 มีคา่ เฉลี่ย
อิสระแห่งตนโดยรวมสูงที่สุด เท่ากับ 3.32 รองลงมาเป็ นชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.28 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.26
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ในอิสระแห่งตนด้ านความคิด นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 3 มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.57 รองลงมาคือชันมั
้ ธยมศึกษาปี่ ที่ 1 มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.48 และ
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี่ ที่ 2 มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ตามลาดับ สาหรับอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ นักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี่ ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.08 รองลงมาคือชันมั
้ ธยมศึกษาปี่ ที่ 3 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.07 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี่ ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 ตามลาดับ และอิสระแห่งตนด้ าน
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การกระท า นั ก เรี ยนชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี่ ที่ 1 มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด เท่ า กั บ 3.41 รองลงมาคื อ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี่ ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 และชัน้ มัธยมศึกษาปี่ ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29
ตามลาดับ

กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง

ตอนที่ 2 การเปรี ยบเทียบอิสระแห่ งตนของวัยรุ่ นตอนต้ นระหว่ างกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม ทัง้ ก่ อนและหลังการให้ คาปรึกษากลุ่ม
2.1 การนาเสนอค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคะแนนอิสระ
แห่งตน
ผู้วิจัยได้ นาคะแนนอิสระแห่งตนมาหาค่าเฉลี่ย และส่วนนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ทัง้ ก่อนและหลัง การให้ คาปรึ กษา ทัง้ โดยรวมและรายด้ าน ดัง แสดง
ในตาราง 9
ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคะแนนอิสระแห่งตนทังในกลุ
้
ม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อน และหลังการทดลอง
ก่ อนการทดลอง
หลังการทดลอง
กลุ่ม อิสระแห่ งตน
M
SD
แปลผล
M
SD
แปลผล
ด้ านความคิด
2.98
0.36
ปานกลาง 4.07 0.25
มาก
ด้ านอารมณ์
2.33
0.42
น้ อย
3.72 0.55
มาก
ด้ านการกระทา 2.93
0.32
ปานกลาง 4.17 0.46
มาก
โดยรวม
2.73
0.27
ปานกลาง 3.98 0.38
มาก
ด้ านความคิด
ด้ านอารมณ์
ด้ านการกระทา
โดยรวม

2.67
2.36
3.07
2.69

0.29
0.53
0.65
0.31

ปานกลาง
น้ อย
ปานกลาง
ปานกลาง

2.81
2.37
3.31
2.85

0.31
0.53
0.33
0.30

ปานกลาง
น้ อย
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 9 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่ม ทดลองมี ค่าเฉลี่ ยอิสระแห่ง ตนอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.73 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า อิสระแห่งตนด้ านความคิด
และอิสระแห่งตนด้ านการกระทามีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.98 และ
2.93 ตามลาดับ ในขณะที่อิสระแห่งตนด้ านอารมณ์มีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับน้ อย ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
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2.33 สาหรับกลุ่มควบคุมมี ค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตนอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า อิ ส ระแห่ง ตนด้ า นการกระท า และอิ ส ระแห่ ง ตนด้ า นความคิ ด มี ค่า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ
ปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.07 และ 2.67 ตามลาดับ ในขณะที่อิสระแห่งตนด้ านอารมณ์มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้ อย ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.36
หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยอิสระแห่งตนอยูใ่ นระดับมาก โดย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
3.98 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า อิสระแห่งตนทัง้ สามด้ านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดย
อิสระแห่งตนด้ านการกระทามีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.17 รองลงมาเป็ นอิสระแห่งตน
ด้ า นความคิด มี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.07 และอิ ส ระแห่ง ตนด้ า นอารมณ์ มี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 3.72
ตามลาดับ สาหรับกลุ่มควบคุมมีคา่ เฉลี่ยอิสระแห่งตนอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
2.85 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า อิสระแห่งตนด้ านการกระทา และอิสระแห่งตนด้ านความคิด
มีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.31 และ 2.81 ในขณะที่อิสระ แห่งตนด้ าน
อารมณ์มีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้ อย ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.37
2.2 การเปรี ยบเทียบอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ นของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ทังก่
้ อนและหลังการให้ คาปรึกษากลุม่
ก่อนการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตน ผู้วิจยั ได้ ทดสอบ
การแจกแจงโค้ งปกติ (Test of Normality) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้ ว ยสถิติ ShapiroWilk พบว่าโดยรวมและรายด้ าน กลุ่มทดลองในช่วงก่อนการทดลอง มีคา่ อยู่ระหว่าง 0.08 - 0.92
และหลัง การทดลองมี ค่าอยู่ที่ 0.20 - 0.50 ในขณะที่ กลุ่ม ควบคุม ในช่วงก่อนการทดลอง มี ค่า
อยู่ระหว่าง 0.27- 0.99 และหลังการทดลองมีค่าอยู่ที่ 0.07 - 0.65 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 แสดงว่า
ข้ อมูลมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ ผู้วิจยั จึงได้ ทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอิสระ
แห่งตนโดยรวมและรายด้ านต่อไป
2.2.1 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตนภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ทังก่
้ อนและหลังการให้ คาปรึกษากลุม่ โดยรวมและรายด้ าน ใช้ สถิติ t-test dependent
ผู้วิ จัย ได้ น าข้ อ มูล ของวัย รุ่ น ตอนต้ น มาเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย อิ ส ระแห่ง ตนทัง้
โดยรวมและรายด้ าน ภายในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยใช้ การทดสอบค่าเฉลี่ยสองกลุม่ ที่ไม่
เป็ นอิสระจากกัน (t-test independent) โดยแสดงในตารางดังต่อไปนี ้
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ตาราง 10 การเปรี ยบเทียบอิสระแห่งตนของกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการได้ รับการให้ คาปรึกษา
กลุม่ โดยใช้ สถิติ t-test dependent (n=9)
ก่ อนการทดลอง หลังการทดลอง
อิสระแห่ งตน
MD
t
df
p
M
SD
M
SD
ด้ านความคิด 2.98
0.36
4.07 0.25 1.09 6.24**
8
0.00
ด้ านอารมณ์
2.33
0.42
3.72 0.55 1.39 5.96**
8
0.00
ด้ านการกระทา 2.93
0.32
4.17 0.46 1.24 10.06** 8
0.00
โดยรวม

2.73

0.27

3.98

0.38

1.25

8.43**

8

0.00

**p < .01
ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูล จากตาราง 10 พบว่า กลุ่ม ทดลองมี ค่าเฉลี่ ยอิสระแห่ง ตนหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.98 และ 2.73 เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ในอิสระแห่ง ตนด้ านความคิด กลุ่ม ทดลองมี
ค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และ 2.98
สาหรับอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตนหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และ 2.33 และอิสระแห่งตนด้ านการกระทา กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และ 2.93
ตาราง 11 การเปรี ยบเทียบอิสระแห่งตนของกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ สถิติ
t-test dependent (n=9)
ก่ อนการทดลอง หลังการทดลอง
อิสระแห่ งตน
MD
t
df
p
M
SD
M
SD
ด้ านความคิด 2.69
0.47
2.94
0.36
0.25 3.36 8
0.01
ด้ านอารมณ์
2.36
0.53
2.37
0.53
0.01 0.07 8
0.95
ด้ านการกระทา 3.07
0.65
3.31
0.33
0.24 1.01 8
0.34
โดยรวม

2.67

0.29

2.81

0.31

0.14

2.01

8

0.08

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 11 พบว่า กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตน
ก่อน และหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน ทังโดยรวมและรายด้
้
าน โดยในภาพรวมกลุ่มควบคุมมี
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ค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตนก่อน และหลังการทดลองเท่ากับ 2.69 และ 2.94 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า ในอิสระแห่งตนด้ านความคิด กลุ่มควบคุมมีคา่ เฉลี่ ยก่อนและหลังการทดลองเท่ากับ 2.69
และ 2.94 สาหรับอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ ก่อนและหลังการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.36 และ
2.37 และอิสระแห่งตนด้ านการกระทา ก่อนและหลังการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.07 และ 3.31
2.2.2 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตนระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม
ทังก่
้ อนและหลังได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่ โดยรวมและรายด้ าน t-test independent
ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลของวัยรุ่นตอนต้ นมาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตน
ทังโดยรวมและรายด้
้
าน ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ การทดสอบค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม
ที่เป็ นอิสระจากกัน (t-test independent) โดยแสดงในตารางดังต่อไปนี ้
ตาราง 12 การเปรี ยบเทียบอิสระแห่งตนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลอง โดยใช้
สถิติ t-test independent (n=18)
กลุ่มทดลอง
M
SD
ด้ านความคิด 2.98 0.36
ด้ านอารมณ์
2.33 0.42
ด้ านการกระทา 2.93 0.32
อิสระแห่ งตน

โดยรวม

2.73

0.27

กลุ่มควบคุม
M
SD
2.69 0.47
2.36 0.53
3.07 0.65

MD

t

df

p

0.29
-0.03
-0.14

1.44
-0.10
-0.62

16
16
16

0.17
0.92
0.55

2.67

0.06

0.45

16

0.66

0.29

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 12 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
มีคา่ เฉลี่ยอิสระแห่งตนไม่แตกต่างกัน โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.73 และ 2.67 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ านพบว่า ในอิสระแห่งตนด้ านความคิด กลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.98 และ
2.69 สาหรับอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 และ
2.36 และอิสระแห่งตนด้ านการกระทา กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 และ
3.07
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ตาราง 13 การเปรี ยบเทียบอิสระแห่งตนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม หลังการทดลอง โดยใช้
สถิติ t-test independent (n=18)
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
อิสระแห่ งตน
MD
t
df
p
M
SD
M
SD
ด้ านความคิด 4.07 0.25 2.94 0.36
1.13 7.86** 16
0.00
ด้ านอารมณ์
3.72 0.55 2.37 0.53
1.35 5.34** 16
0.00
ด้ านการกระทา 4.17 0.46 3.31 0.33
0.86 4.56** 16
0.00
โดยรวม

3.98

0.38

2.81

0.31

1.17

7.19**

16

0.00

**p < .01
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 13 พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยอิสระ
แห่งตนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และ
2.81 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ในอิสระแห่งตนด้ านความคิด กลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยสูงกว่า
กลุม่ ควบคุม โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และ 2.94 สาหรับอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ กลุม่ ทดลองมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุม่ ควบคุม โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และ 2.37 และอิสระแห่งตนด้ านการกระทา
กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยสูงกว่ากลุม่ ควบคุม โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และ 3.31
2.3 รายงานผลการสังเกตการใช้ โปรแกรมให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างอิสระแห่งตน
ของวัยรุ่นตอนต้ น
1. ขันเริ
้ ่มต้ น
ในขันเริ
้ ่ มต้ น มีการสร้ างสัมพันธภาพ ร่ วมกันตังกฎระเบี
้
ยบในการอยู่ร่วมกันใน
กลุม่ ชี ้แจงบทบาทหน้ าที่ของสมาชิก จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ สอบถามสมาชิกถึงความเข้ าใจเกี่ยวกับอิสระ
แห่งตน โดยส่วนใหญ่สมาชิกจะสับสนความหมายที่แท้ จริง ผู้วิจยั จึงใช้ คาที่เข้ าใจง่ายคือความเป็ น
ตัวของตัวเอง หรื อการไม่ติดเพื่อน จึงทาให้ สมาชิกเข้ าใจตัวแปรนี ้มากขึ ้น เมื่อทาความเข้ าใจตัว
แปรแล้ ว ผู้วิ จัย ได้ เ ริ่ ม การส ารวจปั ญ หาโดยการให้ สมาชิ ก เล่ า ปั ญ หาของตนเองแบบสรุ ป
โดยสมาชิกแต่ละคนมีปัญหาใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ การอยู่คนเดียวไม่ได้ รู้ สึกเหงาเวลาไม่มีเพื่อน
ลอกการบ้ านเพื่อน เมื่อเพื่อนไม่มาโรงเรี ยนจะทาตัวไม่ถกู เป็ นต้ น
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สมาชิ กคนที่ 1 “ตอนเปิ ดเทอมที่ นี่ หนูไ ม่มี เพื่ อนแล้ วหนูก็พ ยายามโทรหาพ่อ
(จะร้ องไห้ ) หนูไม่มีเพื่อนแล้ วหนูจะร้ องไห้ เพราะหนูไม่มีเพื่อนคบเลย หนูกลัวการที่คนอื่นมองว่า
ไม่มีเพื่อนคบเหรอ”
สมาชิกคนที่ 6 “เพื่อนไม่มา หนูมาคนเดียว สองคนที่สนิทไม่มา เหมือนอยู่คน
เดียวไม่ได้ ไม่เป็ นตัวของตัวเอง”
โดยสรุ ป ในขันเริ
้ ่ มต้ นสมาชิกหลายคนมี ความลังเลในการเปิ ดเผยเรื่ องราวของ
ตนเอง แต่เมื่อมีสมาชิกคนหนึ่งกล้ าพูดปั ญหาของตนเองให้ เพื่อนฟั ง ทาให้ เพื่อนสมาชิกคนอื่น ๆ
ยอมเปิ ดเผยเรื่ องราว แต่ในช่วงแรกนี ้ปั ญหาของสมาชิกแต่ละคน จะมีความใกล้ เคียงกับสมาชิก
คนแรกที่เล่าเรื่ อง รวมถึงในขันนี
้ ้สมาชิกหลายคนยังไม่กล้ าแสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องราวของเพื่อน
สมาชิกคนอื่น แต่โดยรวมแล้ วสมาชิกมีความเข้ าใจในตัวแปรอิสระแห่งตน และมีเป้าหมายในการ
เปลี่ยนแปลงตนเองในเบื ้องต้ นแล้ ว
2. ขันด
้ าเนินการ
ในขันด
้ าเนินการ สมาชิกแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงอิสระแห่งตนในแต่ละด้ าน
ดังนี ้
2.1 อิสระแห่งตนด้ านความคิด
สาหรับอิสระแห่งตนด้ านความคิดผู้วิจยั ได้ นา เทคนิคการสอน ABC และ
เทคนิคการโต้ แย้ งความคิดความเชื่อ มาใช้ ในการเปลี่ยนแปลงอิสระแห่งตนด้ านความคิด โดย
ในช่วงแรกจะเป็ นการสอนวิธีใช้ เทคนิคนี ้ ซึ่งหลังจากอธิบายเสร็ จสิ ้น สมาชิกหลายคนยังไม่เข้ าใจ
ว่าจะนามาใช้ อย่างไร ผู้วิจยั จึงยกตัวอย่างประกอบเพิ่มเติมสมาชิกจึงเข้ าใจมากขึ ้น ซึ่งในระหว่าง
ดาเนินการในแต่ละขันตอน
้
ผู้วิจยั จะมีการตรวจสอบความเข้ าใจของสมาชิกอยู่ตลอดเวลา ผลที่ได้
จากการใช้ เทคนิค ABC ในรอบแรกคือ สมาชิกบางคนมีความเข้ าใจ และทดลองนาความคิดที่
เปลี่ยนแปลงไปใช้ ในสถานการณ์จริ งทันที ส่งผลให้ สมาชิกดังกล่าวมีอิสระแห่งตนด้ านความคิด
เปลี่ยนแปลงตังแต่
้ ช่วงแรกของการให้ คาปรึกษา สาหรับสมาชิกที่ยงั ไม่ชานาญในการใช้ เทคนิคนี ้
เมื่อเห็นเพื่อนประสบความสาเร็ จในการเปลี่ยนแปลงตนเอง สมาชิกดูมีความกระตือรื อร้ นมากขึ ้น
และพยายามถามเพื่ อน รวมถึง ตัง้ ใจฟั ง การอภิ ปรายของเพื่ อนที่ ประสบความส าเร็ จ จากนัน้
สมาชิกทุกคนได้ ทดลองนาความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป และสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม
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ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน ผลที่ได้ คือสมาชิกมีความคิดเปลี่ยนแปลงไปทังในเรื
้ ่ องของการตัดสินใจด้ วย
ตนเอง การยอมรับผลของการตัดสินใจ และการมีความคิดที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น
สมาชิกคนที่ 1 “รู้ สึกมีความสุขค่ะ ไม่ร้ ู สึกเหงาเหมือนก่อน หนูสามารถ
เดิ น คนเดี ย วได้ สิ่ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงคื อ เดิ น คนเดี ย วได้ ไม่ ร้ ู สึ ก เหงา ไม่ เ คว้ ง เหมื อ นเดิ ม มัน
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนมากๆ หนูร้ ู สึกภูมิใจมากเลยที่หนูสามารถเดินคนเดียวได้ (ผู้วิจยั ถามต่อว่า
อะไรทาให้ เราเปลี่ยน) หนูว่าน่าจะเป็ นเพราะความคิดนะ หนึ่งก็คือความคิดเก่าๆของเราก็คือคน
อื่นมอง แต่พอได้ มาทาตรงนี ้ทาให้ ร้ ูสึกว่า แล้ วพอเพื่อนๆช่วยกันพูด ช่วยกันคิด มันทาให้ ความคิด
เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้นค่ะ”
สมาชิกคนที่ 2 “หนูไม่ร้ ูอะหนูอยากเรี ยนศิลป์ -จีนสายภาษา แต่หนูชอบ
คณิต หนูจะดูแบบว่าหนูเก่งอะไร ถ้ าหนูเก่งอะไรหนูก็จะไปเรี ยนอันนัน้ เพื่อนสนิทเรี ยนสายภาษา
ที่จริงอะหนูอยากเรี ยนสายภาษากับเพื่อนตอนที่ไม่ได้ มาอบรมกับพี่เนี่ย จะตามเพื่อนทุกอย่างเลย”
โดยสรุป ในการเปลี่ยนแปลงอิสระแห่งตนด้ นความคิด สมาชิกหลายคน
มีการเปลี่ยนแปลงความคิดตังแต่
้ ช่วงแรกของการให้ คาปรึ กษา แต่ยงั ไม่สามารถรับรู้ ได้ จากการ
สัง เกต ของผู้วิจัยพบว่า สมาชิ กจะให้ ความส าคัญกับผลลัพธ์ ในรู ปแบบของอารมณ์ และการ
กระทาเป็ นส่วนใหญ่ เมื่อให้ อธิบายความคิดของตนเอง สมาชิกจะพูดถึงอารมณ์ และการกระทา
มากกว่า ผู้วิจยั จึงต้ องใช้ การวิเคราะห์ความคิดของสมาชิกในระหว่างที่สมาชิกกาลังพูดถึงอารมณ์
และการกระทา และสะท้ อนออกมาเป็ นความคิดเพื่อให้ สมาชิกได้ เข้ าใจว่าระหว่างที่เกิดเหตุการณ์
เหล่านัน้ สมาชิกกาลังคิดอะไรอยู่ เพื่อให้ สมาชิกเข้ าใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดได้
2.2 อิสระแห่งตนด้ านอารมณ์
ในการเปลี่ยนแปลงอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ ผู้วิจยั ยังคงใช้ เทคนิค ABC
เป็ นเทคนิคหลักในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ นอกจากนี ้ได้ มีการนาเทคนิคจินตนาการ เทคนิคการ
วาดภาพใบหน้ าในปั จ จุบัน และเทคนิคระดมพูดจุดแข็ง มาใช้ ร่วมด้ วย โดยอิสระแห่ง ตนด้ า น
อารมณ์ เป็ นด้ านที่สมาชิกให้ ความสาคัญมากที่สดุ และรับรู้ได้ ดีมากที่สดุ โดยปั ญหาด้ านอารมณ์
ของสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องของความเหงา ความกังวล ขาดความมัน่ ใจเมื่อขาดเพื่อน และ
ความโกรธเมื่อเพื่อนไม่ทาตามความคาดหวังของตนเอง โดยในการใช้ เทคนิค ABC เข้ ามาช่วย
สามารถทาให้ สมาชิกหลายคนมีอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์เปลี่ยนแปลงไป
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สมาชิกคนที่ 1 “หนูสามารถเดินไปคนเดียวได้ แล้ ว มันก็ชิวๆแล้ ว มันไม่มี
ความรู้สกึ ว่าแบบเคว้ งเหมือนเดิมอะ แต่ก่อนที่จะมีตรงนี ้มันก็จะเป็ นความรู้ สึกที่วา่ แบบไม่กล้ าเดิน
ไปไหนคนเดียว แต่พอเข้ ามาตรงนี ้แล้ วแบบไปไหนคนเดียวได้ ไม่ร้ ูสกึ เหงาเลย”
ส าหรั บสมาชิ กบางคนที่ ยัง มี ปัญหาด้ านอารมณ์ อยู่ โดยเฉพาะความ
กังวล และขาดความมัน่ ใจ ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคจินตนาการมาช่วย เพื่อให้ สมาชิกใช้ จินตนาการในการ
โต้ ตอบกับปั ญหา รวมถึงใช้ เทคนิคการวาดภาพใบหน้ าในปั จจุบนั เพื่อทาความเข้ าใจอารมณ์ของ
สมาชิกที่มีตอ่ ปั ญหา รวมถึงช่วยให้ สมาชิกเข้ าใจอารมณ์ของตนเองด้ วย หลังจากการวาดภาพผล
ที่ได้ คือ สมาชิกหลายคนรู้สึกเฉย ๆ กับปั ญหา และมีบางคนวาดใบหน้ าที่มีความสุข เพราะตนเอง
สามารถทาบางสิ่งโดยที่ไม่ต้องให้ เพื่อนช่วยได้
สมาชิกคนที่ 4 วาดใบหน้ ายิ ้มแย้ ม “ไปไหนมาไหนคนเดียวได้ ซื ้อของที่
เซเว่น เมื่อก่อนก็ถ้าไม่มีเพื่อนก็ไปไม่ได้ ”
สมาชิกคนที่ 6 วาดใบ้ หน้ าเรี ยบเฉย “เฉยๆ กับทุกสิ่ง เมื่อก่อนเวลามีคน
มองหนูก็จะมองค้ อนกลับ”
สมาชิ กคนที่ 9 วาดใบหน้ ายิม้ “รู้ สึกดี ที่ สามารถปฏิ เสธเพื่ อนได้ สิ่ง ที่
เปลี่ยนแปลงไปคือกล้ าปฏิเสธเพื่อน”
นอกจากนี ผ้ ้ ูวิจัยได้ น าเทคนิ คการระดมพูดจุดแข็ง มาใช้ ในการสร้ าง
ความมัน่ ใจให้ กบั สมาชิก จากการสังเกตพบว่าในระหว่างใช้ เทคนิคนี ้ สมาชิกยิ ้มแย้ ม และเขินอาย
เมื่ อ เพื่ อ นพู ด ข้ อดี ข องตนเอง และบางคนรู้ สึ ก ภู มิ ใ จในข้ อดี เ หล่ า นัน้ นอกจากนี ส้ มาชิ ก มี
ความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ ้นสังเกตได้ จากการที่สมาชิกกล้ าพูดความในใจของตนเองกับเพื่อนสมาชิก
โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ เมื่อความคิดเปลี่ยนไป แต่สาหรับความมัน่ ใจ และความกังวลจะยังคงอยู่สาหรับสมาชิกบางคน
แต่เมื่อมีวิธีในการตอบสนองต่อปั ญหา และมีกาลังใจจากเพื่อน สมาชิกจะสามารถต่อสู้กบั ปั ญหา
ได้ อย่างมัน่ ใจ แต่มีข้อสังเกตหนึ่งที่เกิดขึ ้นระหว่างการใช้ เทคนิค ABC ในการโต้ แย้ งความคิดเพื่อ
เปลี่ยนแปลงอารมณ์ ของสมาชิก หากมีอารมณ์ โกรธ ควรตังใจฟั
้ งจนกว่าอารมณ์ โกรธจะลดลง
และหากสมาชิกมีบคุ คลิกภาพเอาชนะ ไม่นอมผู้อื่น การให้ เพื่อนสมาชิกคนอื่นโต้ แย้ งความคิด จะ
ทาให้ อารมณ์รุนแรงขึ ้น ดังนันควรให้
้
สมาชิกคนดังกล่าวโต้ แย้ งความคิดของตนเอง
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2.3 อิสระแห่งตนด้ านการกระทา
ส าหรั บ การเปลี่ ย นแปลงอิ ส ระแห่ ง ตนด้ า นการกระท า ผู้ วิ จัย ได้ ใ ช้
กระบวนการ WDEP เป็ นหลักในการเปลี่ยนแปลงการกระทาของสมาชิก นอกจากนี ้ เทคนิค ABC
ยังมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงอิสระแห่งตนด้ านการกระทาของสมาชิกตังแต่
้ ในช่วงแรกของการ
ให้ คาปรึกษา ทังในเรื
้ ่ องการใช้ ชีวิตคนเดียวเมื่อไม่มีเพื่อน การปฏิเสธเพื่อน และการพึง่ พาตนเอง
สมาชิกคนที่ 8 “เดินไกลได้ มากขึ ้น เดินคนเดียวได้ ไกลมากขึ ้น เมื่อก่อน
เดินจากอาคาร 3 มาตึกนี ้ แต่ตอนนี ้ตึก 5 มานี ้”
สมาชิกคนที่ 2 “กล้ าปฏิเสธค่ะ เพื่อนจะชวนไปซื ้อของ ตัวเราชอบซื ้อของ
มากแต่ก็บอกไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวตังหมด”
จะเห็นได้ ว่าเทคนิค ABC ยังสามารถใช้ ได้ สาหรับการเปลี่ยนแปลงอิสระ
แห่งตนด้ านการกระทา แต่สาหรับสมาชิกบางคนมีอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงตนเองด้ านการ
กระทา เนื่องจากปั ญหามี ความยาก ดังนัน้ การนากระบวนการ WDEP มาช่วยในการวางแผน
เปลี่ ยนแปลงตนเองอย่างเป็ นระบบจึง มี ส่วนส าคัญอย่างมาก ซึ่ง การวางแผนจะเริ่ ม จากสิ่ง ที่
สมาชิกสามารถทาได้ ง่ายที่สุด ไปจนถึงยากที่สุด ผลที่ได้ คือ สมาชิกหลายคนมีการเปลี่ยนแปลง
อิสระแห่งตนด้ านการกระทา จากที่เคยพึง่ พาเพื่อนก็สามารถพึง่ พาตนเองได้ สาหรับคนที่ไม่กล้ าไป
สถานที่ตา่ ง ๆ ด้ วยตนเองก็สามารถไปได้
สมาชิกคนที่ 9 “ ไปทาวิชาคณิต 2 ครัง้ ก็ 20 ข้ อ ตอนแรกเขียนไว้ ว่าทา
หนึง่ ข้ อ รู้สกึ ว่าตัวเองก็ทาได้ แล้ วก็ทามาเรื่ อยๆเลย”
สมาชิกคนที่ 6 “ไปร้ านน ้าแข็งคนเดียว ปั่ นจักรยานไป เขาบอกให้ เอารถ
ไปหนูไปไม่ได้ หนูขบั รถไม่แข็ง น้ องมันชวนไปซื ้อขนมมันให้ เอารถไป มันบอกว่าจักรยานมันช้ า
หนูก็ขบั รถไม่แข็ง น้ องมันก็เลยขับเอง แต่ตอนแรกหนูไปคนเดียว”
โดยสรุ ป เทคนิค ABC สามารถส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ านการ
กระทาได้ แต่สาหรับปั ญหาที่มีความยาก และซับซ้ อน จะต้ องใช้ กระบวนการ WDEP มาช่วยใน
การวางแผน เพื่อให้ การเปลี่ยนแปลงการกระทาเป็ นเรื่ องที่ง่ายขึ ้น นอกจากนี ้การนาใบสัญญาที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรมาให้ สมาชิกลงชื่อ เพื่อเป็ นคามัน่ สัญญา สามารถช่วยกระตุ้นให้ สมาชิกนา
แผนที่วางไว้ ไปปฏิบตั จิ ริง
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สมาชิกคนที่ 1 “หนูบอกว่าหนูจะเลิกให้ เพื่อนช่วยหนูเรื่ องงานตกแต่งหนู
จะไม่ลอกเพื่อน ตอนแรกอะหนูจะใช้ เพื่อน แต่หนูนึกถึงคาสัญญานี ้ว่าถ้ าหนูไม่ทาหนูจะไม่กินพิซ
ซ่า หนูก็ เ ลยแบบไม่น ะห้ า มใช้ เ พื่ อ น หนูนึก ขึน้ ได้ ห นูก็ เ ลยท าเอง หนูท าการบ้ า นเองแล้ ว นะ
วิชาคณิต หนูนงั่ หน้ าใช่ไหมหนูก็ตงใจฟั
ั ้ งๆๆ แล้ วหนูก็เอากลับไปทา แต่มนั ก็จะมีบางข้ อใช่ไหมที่
หนูทาไม่ได้ แต่การบ้ านที่สงั่ ใหม่หนูทาได้ ”
3. ขันยุ
้ ติ
ในขันยุ
้ ตจิ ะเป็ นการสรุปการเปลี่ยนแปลงทังหมด
้
และเตรี ยมความพร้ อมเมื่อออก
จากกลุม่ โดยสมาชิกหลายคนรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตนเอง
สมาชิกคนที่ 1 “หนูไปกินข้ าวคนเดียวได้ ตอนแรกอะที่หนูบอกทาไม่ได้
แล้ วหนูก็ไม่กล้ าเดินไปไหนมาไหนคนเดียวใช่ไหม แต่ตอนนี ้ทาได้ แล้ ว”
สมาชิกคนที่ 6 “สนิทกับเพื่อนมากขึ ้น เรื่ องอิสระจากเพื่อนคือหนูเดินไป
กินข้ าวคนเดียวได้ แล้ ว คือเดินไปซื ้อไม่ร้ ูสกึ อะไรเลย”
แต่สาหรับบางคนยังมีบางปั ญหาที่ยงั ไม่สามารถแก้ ไขได้ ผู้วิจยั จึงให้ สมาชิกนา
ปั ญหาเหล่านี ้เป็ นเป้าหมายของตนเองเมื่อออกจากกลุม่
สมาชิกคนที่ 2 “พอเดินออกไปหน้ าชัน้ แล้ วมันจะรู้ สึกสั่น เวลาพูดแล้ ว
เสียงมันจะสัน่ ”
สมาชิกคนที่ 5 “ไปเซเว่นคนเดียวได้ ยังมีเรื่ องการบ้ านที่บางครัง้ สอบถาม
เพื่อนว่าการบ้ านหน้ าไหน”
สมาชิกคนที่ 6 “อยากเปลี่ยนนิสยั เอาแต่ใจตัวเอง ชอบบังคับคนอื่น”
นอกจากนี ผ้ ้ ูวิจัยได้ ท าการ์ ดให้ สมาชิ กแต่ละคน เพื่ อให้ เพื่ อนสมาชิ กเขี ย นให้
กาลังใจกัน และเก็บเอาไว้ เป็ นกาลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองหลังออกจากกลุม่ ต่อไป

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องอิสะแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ นครัง้ นี ้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาอิสระ
แห่ ง ตนของวั ย รุ่ น ตอนต้ น 2) เปรี ย บเที ย บอิ ส ระแห่ ง ตนของวั ย รุ่ น ตอนต้ นก่ อ น และหลัง
การให้ คาปรึกษากลุ่ม และ 3) เพื่อเปรี ยบเทียบอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ นระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่ม ควบคุม โดยกลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย แบ่ง เป็ นสองกลุ่ม คื อ กลุ่ม ที่ ห นึ่ง ที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ น เป็ นวัยรุ่ นที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
1-3 ปี การศึกษา 2561 ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน กระทรวงศึก ษาธิ ก าร เขต 9 จ านวน 481 คน และกลุ่ม ที่ ส องที่ ใ ช้ ใ น
การทดลอง เป็ นนักเรี ยนระดับ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนวัดไร่ ขิงวิทยา
จานวน 18 คน ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรี ยนที่มีคะแนนแบบวัดอิสระแห่งตนของ
วัย รุ่ น ตอนต้ น ตัง้ แต่ เ ปอร์ เ ซ็ น ไทล์ ที่ 25 ลงมา และสมัค รใจเข้ าร่ ว มการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม
แล้ วดาเนินการสุม่ อย่างง่ายเข้ ากลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 9 คน โดยกลุม่ ทดลองได้ รับ
การให้ คาปรึ กษากลุ่ม ในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่ได้ รับการให้ คาปรึ กษากลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจัย ได้ แก่ 1) แบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ นที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ และ 2) โปรแกรมการให้
คาปรึ กษากลุ่ม เพื่ อเสริ ม สร้ างอิส ระแห่ง ตนของวัยรุ่ นตอนต้ น โดยแบ่ง หัวข้ อในการสรุ ปผลได้
ดังต่อไปนี ้
1. สรุปผลการวิจยั
2. อภิปรายผลการวิจยั
3. ข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
1. วัยรุ่ นตอนต้ นมี อิส ระแห่ง ตนอยู่ในระดับ ปานกลางโดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่า กับ 3.29 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่านักเรี ยนมีอิสระแห่งตนด้ านความคิดสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.49 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาเป็ นอิสระแห่งตนด้ านการกระทา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34
อยู่ในระดับปานกลาง และและอิสระแห่ง ตนด้ านอารมณ์ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.05 อยู่ในระดับ
ปานกลาง ตามลาดับ
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2. วัยรุ่ นตอนต้ นที่ได้ รับการให้ คาปรึ กษากลุ่ม มีอิสระแห่งตนหลังได้ รับการให้ คาปรึ กษา
กลุม่ สูงกว่าก่อนได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทังโดยรวมและ
้
รายด้ าน
3. วัยรุ่ นตอนต้ นที่ได้ รับการให้ คาปรึ กษากลุ่มมีอิสระแห่งตนหลังได้ รับการให้ คาปรึ กษา
กลุ่ม สูงกว่าวัยรุ่ นตอนต้ นที่ไม่ได้ รับการให้ คาปรึ กษากลุ่ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทังโดยรวมและรายด้
้
าน
อภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1 เพื่อศึกษาอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ น จาก
การศึกษาพบว่าวัยรุ่ นตอนต้ นมีอิสระแห่งตนโดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับปานกลาง ทังนี
้ ้เป็ น
เพราะสิ่งแวดล้ อมที่สามารถกาหนดความคิด อารมณ์ และการกระทาของวั ยรุ่น คือ อิทธิพลจาก
พ่อแม่ และกลุ่ม เพื่ อน ถ้ าหากวัยรุ่ นตอนต้ นยัง มี ความสัม พันธ์ ที่ดีกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองจะ
สามารถช่วยยับยัง้ วัยรุ่ นไม่ให้ ติดเพื่อนได้ เนื่องจากบริ บทสังคมไทยผู้ปกครองจะดูแลลูกอย่าง
ใกล้ ชิด โดยเฉพาะวัยรุ่นตอนต้ นที่พึ่งผ่านพ้ นวัยเด็กมา ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการดูแล
ลูกในวัยเด็ก เมื่อลูกผ่านเข้ าสู่วยั รุ่น ผู้ปกครองหลายคนยังคอยดูแลประหนึง่ ว่าลูกตนเองยังเป็ นวัย
เด็ก ทาให้ วยั รุ่นมีความใกล้ ชิดกับผู้ปกครอง มีผ้ ปู กครองคอยควบคุมการกระทาของวัยรุ่น จึงส่งผล
ให้ วยั รุ่ นไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของเพื่อนอย่ างสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ชาน และ
ชาน (Chan & Chan, 2013, pp. 286-302) ที่ได้ ศึกษาความอ่อนไหวของวัยรุ่ นที่มีต่อแรงกดดัน
ของเพื่อน พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความอ่อนไหวต่อแรงกดดันของเพื่อน คือการรับรู้ ความอบอุ่น
ของพ่อแม่ของวัยรุ่น ซึ่งสอดคล้ องกับที่ อินเจอโซล (Ingersoll, 1989, pp. 228-229) ได้ อธิบายว่า
ถ้ าหากวัยรุ่นรับรู้วา่ พ่อแม่ชองเขาสามารถไว้ ใจและเชื่อถือได้ อิทธิพลของพ่อแม่ที่มีตอ่ วัยรุ่นก็จะยัง
อยูใ่ นระดับที่สงู กล่าวโดยสรุปคือ ถ้ าหากวัยรุ่นรับรู้วา่ พ่อแม่ให้ ความอบอุน่ เป็ นที่พงึ่ พาได้ จะทาให้
วัยรุ่นอ่อนไหวต่อแรงกดดันของเพื่อนน้ อยลง แต่ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าหากวัยรุ่นรับรู้ว่าตนเองขาด
ความรักความอบอุน่ จากพ่อแม่ วัยรุ่นจะมองหาที่พงึ่ อื่น ซึง่ ในวัยรุ่นบุคคลที่จะช่วยตอบสนองความ
ต้ องการหลายอย่างให้ กับวัยรุ่ นได้ ก็คือเพื่อน ดังที่ เดซี่ และเคนนี่ (Dacey & Kenny, 1994, pp.
252-253) ได้ อธิบายบทบาทของเพื่อนที่มีตอ่ วัยรุ่นไว้ ว่าเพื่อนสามารถพัฒนาและตอบสนองความ
ต้ อ งการของวัย รุ่ น หลายด้ า น ได้ แ ก่ ก ารควบคุม ความก้ าวร้ าว ช่ ว ยสนับ สนุ น ทางอารมณ์

115
ช่วยปรั บปรุ ง ทักษะทางสัง คม พัฒ นาเจตคติและบทบาททางเพศ ตัดสินใจในเรื่ องที่ เกี่ ย วกับ
คุณธรรมจริ ยธรรม ปรับปรุ งคุณค่าในคนเอง การสร้ างมโนทัศน์เกี่ ยวกับตนเอง เมื่อพิจารณาที่
สังคมไทยในปั จจุบนั วัยรุ่นจะใช้ เวลาอยูท่ ี่โรงเรี ยนประมาณ 8 ชัว่ โมง อีกทังบทบาทของพ่
้
อและแม่
ได้ เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนที่ผ้ ชู ายต้ องออกไปทางาน ในขณะที่ผ้ หู ญิงต้ องทางานบ้ านและ
เลี ้ยงดูลกู ในปั จจุบนั หลายครอบครัวทางานทังพ่
้ อและแม่ ทาให้ วยั รุ่นมีโอกาสได้ พดู คุยกับพ่อแม่
น้ อยกว่าเพื่อน จะเห็นได้ ว่าตัวแปรการรับรู้ ความอบอุ่นจากพ่อแม่และอิทธิพลของเพื่อน มีผลต่อ
ระดับอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ น ซึ่งเมื่อเกิดการต้ านทานกันระหว่างอิทธิพลของพ่อแม่ และ
อิทธิพลของเพื่อน จึงส่งผลให้ อิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ นอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านจะพบว่าวัยรุ่ นมีอิสระแห่งตนด้ านความคิ ดสูงที่สุด รองลงมา
เป็ นอิสระแห่งตนด้ านการกระทา และอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ ตามลาดับ ถึงแม้ ทงสามด้
ั้
านนี ้จะ
มีคา่ เฉลี่ยไม่ตา่ งกันมาก แต่ผ้ วู ิจยั พบว่า ไม่วา่ จะหาค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตนโดยจาแนกตามเพศ หรื อ
ระดับชัน้ วัยรุ่ นตอนต้ นจะมีอิสระแห่งตนด้ านความคิดสูงที่สุดเสมอ และจะมีอิสระแห่งตนด้ าน
อารมณ์น้อยที่สดุ เสมอ ผู้วิจยั จึงตังข้
้ อสังเกตว่า อิสระแห่งตนด้ านความคิดสามารถเกิดขึ ้นเองตาม
ธรรมชาติและพัฒนาได้ ง่ายกว่าอิสระแห่งตนด้ านอื่น ๆ เนื่องจากการจัดการกับความคิดสามารถ
ท าได้ ต ลอดเวลา ในขณะที่ อิ ส ระแห่ง ตนด้ า นการกระท า และด้ า นอารมณ์ ต้ อ งมี สิ่ ง เร้ าหรื อ
เหตุการณ์เกิดขึ ้นก่อน จึงจะมีโอกาสได้ เปลี่ยนแปลงตนเอง ในส่วนของอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์
เป็ นด้ านที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและพัฒนาได้ ยากที่สดุ อาจเป็ นเพราะวัยรุ่นไม่มีวิธีที่ชดั เจนใน
การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง อีกทังเมื
้ ่อมีภาวะทางอารมณ์เกิดขึ ้น และไม่ได้ รับการเยียวยาให้
ดีขึน้ อารมณ์ นนั ้ จะสามารถค้ างคาและเกิดต่อเนื่องได้ เรื่ อย ๆ นอกจากนีแ้ รงกดดันของเพื่อนก็
สามารถมี ผ ลต่อ อารมณ์ ข องวัย รุ่ น ได้ เ ช่น กัน รวมถึ ง การที่ วัย รุ่ น ตอนต้ น ยัง เป็ นวัย ที่ ยัง พึ่ง พา
ผู้ปกครอง การต้ องไปเผชิญชีวิตและแก้ ปัญหาเพียงลาพังโดยขาดบุคคลอื่นช่วยเหลือ จะก่อให้ เกิ ด
ความมกลัว และความกังวลมากกว่าปกติ และสิ่งสาคัญที่สดุ คือวัยรุ่นมักจะหาความสุขจากเพื่อน
มี เ พื่ อนเป็ นที่ พึ่ง ทางอารมณ์ เมื่ อขาดเพื่ อนไปจะทาให้ วัยรุ่ นรู้ สึกขาดที่ พึ่ง และไม่สามารถหา
ความสุขได้ ดังที่ เจียรนัย ทรงชัยกุล (2548, น. 229-231) ได้ อธิบายถึงความสาคัญของเพื่อนไว้ ว่า
ในช่วงวัยรุ่นเป็ นช่วงที่ต้องแบกรับความกดดันความคาดหวังของคนรอบตัว วัยรุ่นจึงพยายามหา
ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินในชีวิตเพื่อให้ ชีวิตได้ ผ่อนคลาย ซึ่งเพื่อนจะเป็ นแหล่งที่วยั รุ่นจะ
สามารถหาความสุขได้ โดยการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การไปเที่ยว การพูดคุย หรื อการรับประทาน
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อาหารด้ วยกัน กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะช่วยให้ วัยรุ่ นได้ ผ่อนคลายมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้ าหากไปกับเพื่อนที่มีเจตคติ หรื อความชอบที่เหมือน ๆ กันจะยิ่งเพิ่มความสนุกสนานให้ มากขึ ้น
ดังนันเมื
้ ่อชีวิตที่ผ่านหาวัยรุ่ นหาความสุขจากเพื่อนเป็ นส่วนใหญ่ ทาให้ ร้ ู สึกผูกพันธ์ ทางอารมณ์
เมื่อมีเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกี่ยวข้ องกับเพื่อน ย่อมมีผลกระทบทางอารมณ์ตามมาเสมอ
2. การเปรี ยบเทียบอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ นก่อนและหลังการให้ คาปรึกษากลุม่
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ นก่อนและ
หลังการให้ คาปรึ กษากลุ่ม พบว่า วัยรุ่ นตอนต้ นที่ได้ รับการให้ คาปรึ กษากลุ่ม มีอิสระแห่งตนหลัง
การได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่ สูงกว่าก่อนได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทังโดยรวมรวมและรายด้
้
าน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน ทังนี
้ ้เป็ นเพราะ กระบวนการให้
คาปรึกษา เทคนิค และทฤษฎีที่ผ้ วู ิจยั นามาใช้ ผู้วิจยั ได้ นาเทคนิค และทฤษฎีที่มีความสอดคล้ อง
กับ ปั ญ หาการขาดอิ ส ระแห่ง ตนของวัย รุ่ น มาใช้ ดัง ที่ (พัช ราภรณ์ ศรี ส วัส ดิ์ , 2561a, น. 157)
กล่าวว่า หากผู้ให้ คาปรึกษาเข้ าใจพฤติกรรมของผู้รับคาปรึกษา จะทาให้ สามารถเลือกเทคนิค และ
ทฤษฎีที่เหมาะสมมาใช้ ในการช่วยเหลือผู้รับคาปรึกษาให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาของตนเองได้ อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ง ส่ง ผลให้ ก ลุ่ม ทดลองมี ค่า เฉลี่ ย อิ ส ระแห่ง ตนหลัง การทดลองสูง กว่ า ก่ อ น
การทดลอง โดยผู้วิจยั เริ่ มจากใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีอตั ถิภาวนิยม ที่ช่วยสร้ าง
พื ้นฐานความคิดให้ สมาชิกพยายามค้ นหาตัวเลือกในการแก้ ไขปั ญหา การตอบสนอง และการใช้
ชีวิตมากขึ ้น ถ้ าหากสมาชิกมีตวั เลือกมากขึน้ สมาชิกจะมีวิธีการรับมือกับสถานการณ์ได้ หลาย
รูปแบบ เช่น สมาชิกกลุ่มบางคนต้ องการรับประทานข้ าว แต่เพื่อนอยากรับประทานก๋วยเตี๋ยว หลัง
ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่ม สมาชิกสามารถไปกับเพื่อนอีกกลุม่ หนึง่ ที่อยากรับประทานอาหารชนิด
เดียวกับตนเอง ในขณะที่เมื่อก่อนตนเองต้ องยอมไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวทังที
้ ่ตนเองไม่ชอบ แสดง
ให้ เห็นว่าการที่สมาชิกมีตวั เลือกในการใช้ ชีวิต จะช่วยสมาชิกไม่ยึดติดกับเพื่อนกลุ่ มใด กลุ่มหนึ่ง
หรื อใช้ วิธีการเดียวในการแก้ ไขปั ญหา ในส่วนของทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาตามทฤษฎีพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ผู้วิจยั ได้ นาเทคนิค ABC จากทฤษฎีนี ้ มาใช้ เป็ นเทคนิคหลักในการ
เสริมสร้ างอิสระแห่งตนด้ านความคิดและด้ านอารมณ์ เนื่องจากทฤษฎีนี ้มีความเชื่อว่า การที่บคุ คล
มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม เกิดจากความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ซึ่งสอดคล้ องกับ
ปั ญหาการขาดอิสระแห่ง ตนของวัยรุ่ นดัง ที่ ศิริบูรณ์ สายโกสุม (2554, น. 104) อธิ บายสาเหตุ
การขาดอิสระแห่งตนไว้ วา่ ถ้ าหากวัยรุ่นมีความต้ องการเป็ นที่ยอมรับมากเกินไป หรื อมีความคิดว่า
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ทุกคนต้ องต้ องรักเราหรื อยอมรับเรา จะทาให้ เราให้ ความสาคัญกับความคิดและรู้ สึกของคนอื่น
มากเกินไป คิดว่าชีวิตของตนเองขึน้ อยู่กับคนอื่น จะเห็นได้ ว่าหนึ่งในสาเหตุของการขาดอิสระ
แห่งตนมาจากความคิด ดังนันทฤษฎี
้
การให้ คาปรึ กษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม จะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดให้ มีความสมเหตุสมผลมากขึ ้น ซึ่งจะนาไปสูก่ ารเสริ มสร้ าง
อิสระแห่งตนด้ านความคิด และด้ านอารมณ์ ในวัยรุ่ น สาหรับทฤษฎี การให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตาม
ทฤษฎี เผชิญความจริ ง ผู้วิจัยได้ นากระบวนการ WDEP มาใช้ เสริ มสร้ างอิสระแห่ง ตนด้ า นการ
กระทา ผ่านการวางแผนและลงมือปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง ซึ่งช่วยให้ วยั รุ่นได้ รับรู้ความสามารถ
ในการเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อต้ องแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง ดังนันกระบวนการให้
้
คาปรึกษากลุ่มจึง
มี ส่วนช่วยเสริ ม สร้ างอิส ระแห่งตนอย่างมาก รวมถึง นักเรี ยนอาสาสมัครเองมี ความตัง้ ใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงตนเอง สังเกตได้ จากช่วงคัดเลือกอาสาสมัครก่อนเข้ ากลุม่ เมื่อผู้วิจยั อธิบายประโยชน์
ที่นกั เรี ยรจะได้ รับหลังเข้ าร่วมกลุ่ม นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการขอผู้วิจยั เข้ าร่วมการทดลอง
อย่างมาก ทาให้ เมื่อเข้ ากลุ่ม นักเรี ยนให้ ความร่ วมมือ และมีความรับผิดชอบในการแก้ ไขปั ญหา
ของตนเองอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ การให้ คาปรึกษากลุ่มเป็ นไปอย่างราบรื่ น และเกิดประโยชน์ตอ่ ตัว
อาสาสมัครเอง จนทาให้ มีคา่ เฉลี่ยคะแนนอิสระแห่งตนเพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั โดยรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงอิสระแห่งตนในการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 การเปลี่ยนแปลงอิสระแห่งตนด้ านความคิด
การเสริมสร้ างอิสระแห่งตนให้ กบั วัยรุ่นตอนต้ น ผู้วิจยั เริ่มต้ นจากการเปลี่ยนความ
คิดที่ไม่สมเหตุสมผลของสมาชิกกลุ่ม ผ่านการใช้ เทคนิคการสอน ABC ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่
2 และ 3 โดยความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ ้นในช่วงระยะแรกของการให้ คาปรึ กษาที่ผ้ วู ิจยั พบ
จากสมาชิกได้ แก่ คนอื่นทาให้ ฉนั โกรธ คนอื่นควรทาตามความคาดหวังของฉัน คนอื่นจะมองฉันใน
แง่ร้ายเมื่อฉันอยู่คนเดียว เมื่อเพื่อนไม่อยู่ฉันไม่สามารถคุยกับคนอื่นได้ ฉันไม่สามารถทาการบ้ าน
ได้ ด้วยตนเอง ถ้ าฉันไม่ทาในสิ่งที่เพื่อนบอกฉันจะไม่มีเพื่อน จากความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลข้ างต้ น
ส่ง ผลให้ ส มาชิ กมี ปัญ หาทางอารมณ์ และพฤติกรรมตามมา ได้ แก่ กัง วล กลัวจนตัวสั่น เหงา
ไม่กล้ าปฏิเสธเพื่อน ไม่กล้ าทาในสิ่งที่ตนเองต้ องการ ไม่เป็ นตัวของตัวเอง เก็บตัวเงียบไม่กล้ า พูดค
คุยกับคนอื่น รู้สึกว่าตนเองไม่ได้ รับการยอมรับจากเพื่อน ลอกการบ้ านเพื่อน หลังจากที่ผ้ วู ิจยั สอน
เทคนิค ABC แล้ ว สมาชิกได้ สารวจความคิดของตนเอง และผลที่เกิดขึ ้นแล้ ว พบว่าสมาชิกหลาย
คนมีความคิดที่เปลี่ยนไป เมื่อเข้ าสู่ขนั ้ ตอนการโต้ แย้ งความคิดของตนเอง โดยผู้วิ จัยกระตุ้นให้
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สมาชิ ก ตัง้ ค าถามกับ ตนเองเสมอ ว่า ความคิด ความเชื่ อ ของตนเองสมเหตุส มผลแล้ ว หรื อไม่
นอกจากนีส้ มาชิกบางคนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึน้ ในการให้ คาปรึ กษาครัง้ ที่ 3 เช่น
สามารถไปกับ เพื่ อ นกลุ่ม อื่ น ได้ ม ากขึน้ ในขณะที่ เ มื่ อ ก่ อ นจะไปเฉพาะกับ เพื่ อ นกลุ่ม เดิม ซึ่ ง
สอดคล้ องกับที่ ชาร์ ฟ (Sharf, 2012, p. 8) ได้ อธิบายถึงเทคนิคที่สาคัญใช้ ได้ ผลในการเปลี่ยนแปลง
ความคิด คือเทคนิคการโต้ แย้ งและท้ าทายความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ซึ่งจะนาไปสู่การลดความ
กัง วลและพัฒ นาการมี ปฏิ สัม พันธ์ กับบุคคลอื่ นได้ อย่างเต็ม ที่ นอกจากนี ส้ มาชิ กบางคนมี การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับที่ท้าทายกว่า เช่น สมาชิกบางคนเพื่อนยืมเงินแล้ วไม่คืน ก็สามารถ
รักษาระยะห่างมากขึ ้นไปจนถึงการหาเพื่อนใหม่ เพื่อไม่ให้ ตนเองต้ องประสบกับสถานการณ์เดิม มี
ความกล้ าตัดความสัมพันธ์ กับเพื่อนที่ตนเองพิจารณาแล้ วว่าทาพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งตาม
หลักการของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมตามที่ วัชรี
ทรัพย์มี (2556, น. 121-123) ได้ ระบุเอาไว้ ว่า ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์สง่ ผลซึ่ง
กันและกัน จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงทางด้ านพฤติกรรมตังแต่
้ ระยะแรกของการให้
คาปรึ กษา เพราะเมื่อสมาชิกมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลถึงอารมณ์ และพฤติกรรม
ด้ วย อย่างไรก็ ตามในหลายสถานการณ์ สมาชิ กมี อุปสรรคในการส ารวจความคิด ของตนเอง
เนื่องจากไม่ร้ ูว่าตนเองคิดอะไรในระหว่างที่อยู่ในสถานการณ์บางอย่าง จึงให้ สมาชิกฝึ กใช้ เทคนิค
ABC ซ ้าจนเกิดความชานาญมากขึ ้น
เมื่อพิจารณาที่องค์ประกอบของอิสระแห่งตนด้ านความคิด ได้ แก่ การตัดสินใจได้
ด้ วยตนเอง สามารถกาหนดทางเลื อกในการใช้ ชี วิต การแก้ ปัญหาได้ และยอมรั บผลของการ
ตัดสินใจของตนเอง สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มี การเปลี่ยนแปลงในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะใน
เรื่ องของการกาหนดทางเลือกในการใช้ ชีวิต ซึ่งในช่วงเริ่ มต้ นการให้ คาปรึ กษาครัง้ ที่ 4 ผู้วิจยั ได้
สอบถามสมาชิ ก ถึง การเปลี่ ย นแปลงในตนเอง สมาชิ กส่วนใหญ่ แสดงความคิด เห็ นไปในทิ ศ
ทางการมีตวั เลือกในการใช้ ชีวิตมากขึ ้น เช่น การสร้ างความสัมพันธ์ กับเพื่อนกลุ่มใหม่ เนื่องจาก
สมาชิกมีความคิดว่าเพื่อนกลุ่มอื่นไม่ชอบตนเอง เพราะมองว่าสายตาของตนเองดูไม่เป็ นมิ ตร
หลังจากที่มีการเปลี่ยนความคิดใหม่ สมาชิกสามารถพูดคุยกับเพื่อนกลุ่มอื่นได้ มากขึ ้น มีตวั เลือก
ในการใช้ ชีวิตมากขึ ้น นอกจากนี ้สมาชิกบางคนยังสามารถไปสถานที่ตา่ ง ๆ ในโรงเรี ยนเพียงลาพัง
ได้ มากขึ ้น โดยที่ไม่ต้องรอเพื่อน แสดงให้ เห็นว่าสมาชิกสามารถกาหนดชีวิตตนเองได้ ในส่วนของ
องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง สามารถสังเกตได้ จากการที่สมาชิกได้ ลงมือแก้ ไข
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ปั ญหาของตนเองทันทีที่สิ ้นสุดการให้ คาปรึ กษาแต่ละครัง้ เมื่อมีการเริ่ มต้ นการให้ คาปรึ กษาครัง้
ใหม่ สมาชิกนาความส าเร็ จ ในการเปลี่ยนแปลงตนเองมาเล่าในกลุ่ม บ่อยครัง้ แสดงให้ เห็นว่า
สมาชิ ก มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในปั ญ หาของตนเอง และลงมื อ แก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งจริ ง จัง ส าหรั บ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการยอมรับผลของการตัดสินใจ สมาชิกส่วนใหญ่สามารถยอมรับผล
ของการตัดสินใจได้ เนื่องจากปั ญหาของสมาชิกไม่ได้ มีผลลัพธ์ที่ตามมารุนแรง แต่จะมีสมาชิกคน
หนึ่งที่มีสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและมีผลกระทบที่ตามมา เช่น การตัดความสัมพันธ์กบั เพื่อนที่
ขอยื ม เงิ นแล้ วไม่คืน โดยการตีตัวออกห่างจากเพื่ อนคนดั ง กล่าว ส่ง ผลให้ มี ภ าวะทางอารมณ์
ตามมาเล็กน้ อย จากการที่ผ้ วู ิจยั สังเกต สมาชิกมีอาการเศร้ า และกังวลอยู่บ้างจากการที่ตนเอง
จะต้ องเสียเพื่อนไป แต่เมื่อมีการเสริมสร้ างองค์ประกอบเรื่ องการกาหนดทางเลือกในการใช้ ชีวิตมา
ก่อนหน้ านัน้ ทาให้ สมาชิกคนดังกล่าวสามารถหาเพื่อนใหม่ และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้
ดีขึ ้น ในส่วนขององค์ประกอบเกี่ ยวกับการตัดสินใจด้ วยตนเอง ในช่วงแรกของการให้ คาปรึ กษา
พลวัตของกลุ่มจะพาสมาชิกให้ มุ่งเน้ นไปที่ปัญหาเดียวกันคือ ไม่กล้ าอยู่คนเดียว ไม่กล้ าทาสิ่ง
ต่าง ๆ เวลาที่ไม่มีเพื่อน ดังนัน้ ในองค์ประกอบเรื่ องการตัดสินใจจึงไม่ปรากฏให้ เห็นในช่วงแรก
แต่ในช่วงหลังของการให้ คาปรึ กษา สมาชิกได้ มีการแสดงออกถึงการตัดสินใจด้ วยตนเองมากขึ ้น
เช่น ก่อนเข้ ารับการให้ คาปรึกษากลุม่ สมาชิกตังใจว่
้ าจะเลือกแผนการเรี ยนตามเพื่อน แต่เมื่อได้ รับ
การให้ คาปรึ กษากลุ่ม แล้ ว สมาชิ กตัดสินใจเลื อกแผนการเรี ยนตามความต้ องการของตนเอง
เป็ นต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่า สมาชิ ก ได้ พัฒ นาอิ ส ระแห่ง ตนด้ า นความคิ ด ในทุก องค์ ป ระกอบ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดนนี ้ จะเป็ นพื ้นฐานให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในอิสระแห่งตนด้ านอื่น ๆ
ต่อไป ดังที่ปรากฏให้ เห็นในช่วงแรกของการให้ คาปรึกษาที่ผ้ วู ิจยั มุ่งเน้ นการเปลี่ยนแปลงความคิด
เป็ นหลัก แต่สมาชิกบางคนได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้ านอารมณ์ และพฤติกรรมด้ วย ถึงแม้ ว่า
จะผ่านช่วงของการสารวจความคิดไปแล้ ว ผู้วิจยั ยังคงฝึ กให้ สมาชิกได้ สารวจความคิดของตนเอง
ต่อไปในการให้ คาปรึกษาครัง้ อื่น ๆ เพื่อให้ สมาชิกเกิดความชานาญในการหาสาเหตุของปั ญหา ซึง่
จะช่วยให้ สมาชิกแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
2.2 การเปลี่ยนแปลงอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์
จากค่าเฉลี่ยอิสระแห่งตนข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์
เป็ นด้ านที่วยั รุ่ นตอนต้ นมีน้อยที่สดุ ถึงแม้ ว่าจะถูกเสริ มสร้ างด้ วยโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
แล้ วก็ตาม เนื่องจากวัยรุ่นตอนต้ นเป็ นวัยเริ่ มต้ นแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วยั รุ่น จึงทาให้
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เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้ านฮอร์ โมน ส่งผลให้ มีอารมณ์ไม่คงที่ จึ งทาให้ การควบคุม และจัดการ
กับ อารมณ์ เ ป็ นเรื่ อ งที่ ท้ า ทายส าหรั บ วัย นี ้ ด้ ว ยเหตุนี ท้ าให้ วัย รุ่ น มี อิ ส ระแห่ ง ตนอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับอิสระแห่งตนด้ านอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยได้ สร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่ อเสริ ม สร้ างอิสระแห่ง ตน โดยมีการใส่เทคนิค
ทางด้ านอารมณ์ ได้ แก่ เทคนิคภาพในจินตนาการ เทคนิควาดภาพใบหน้ าในปั จจุบนั และเทคนิค
ระดมพูดจุดแข็ง เพื่อส่งเสริ มให้ วยั รุ่นเข้ าใจอารมณ์ของตนเอง และมี อารมณ์ที่มนั่ คงมากขึน้ จาก
การเสริ มแรงของเพื่ อ นสมาชิ ก กลุ่ ม อี ก ทั ง้ การใช้ เทคนิ ค การสอน ABC ที่ มุ่ ง เน้ นเรื่ อง
การเปลี่ยนแปลงความคิด ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของวัยรุ่นด้ วย ดังที่ วัชรี ทรัพย์มี
(2556, น. 121-123) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง หลัก การของการให้ ค าปรึ ก ษาตามทฤษฎี พิจ ารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรมไว้ ว่า การที่มนุษย์ได้ สร้ างความคิดที่มีต่อตนเองใหม่ จะช่วยเปลี่ยนแปลง
อารมณ์และพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายตามที่ตนเองต้ องการ ซึ่งสังเกตได้ จากที่สมาชิกบางคนเกิด
การเปลี่ยนแปลงอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ตัง้ แต่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 3 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ผ้ ูวิจยั
มุ่งเน้ นการเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนด้ านความคิด แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีสมาชิกอีกหลายคนที่ยงั ไม่
สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ สารวจปั ญหาของสมาชิก สมาชิกส่วน
ใหญ่จะให้ ความสาคัญกับผลกระทบทางอารมณ์ เป็ นหลัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่ น
ตอนต้ น เป็ นช่วงที่มีผลกระทบต่ออารมณ์มากที่สุด (อุสา สุทธิสาคร, 2559, น.. 15-50) สังเกตได้
จากเวลาที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการให้ สมาชิกสารวจความคิดของตนเอง แต่สมาชิกจะแสดงความคิดเห็น
เกี่ ยวกับอารมณ์ ที่เกิดขึน้ แทน แสดงให้ เห็นว่าการสารวจอารมณ์ ของตนเอง ทาได้ ง่ายกว่าการ
สารวจความคิด ซึ่งภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ ้นกับสมาชิกส่วนใหญ่จะมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น
ความกลัวที่เกิดขึ ้นจากการอยู่คนเดียว ความกังวลในสัมพันธภาพที่มีตอ่ เพื่อน ความโกรธที่เพื่อน
ไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของตนเองได้ ความเสียใจที่เกิดจากการโดนคนอื่นกลัน่ แกล้ ง
เป็ นต้ น ซึ่งเทคนิคด้ านอารมณ์ทงั ้ 3 เทคนิคได้ แก่ เทคนิคการสร้ างภาพในจินตนาการ เทคนิดการ
วาดภาพใบหน้ าในปั จ จุบัน และเทคนิคระดมมพูดจุดแข็ง รวมถึง เทคนิคด้ านความคิด ได้ แก่
เทคนิคการสอน ABC สามารถช่วยให้ สมาชิกกลุ่มเข้ าใจในอารมณ์ของตนเอง มีตวั เลือกในการ
แสดงอารมณ์มากขึ ้น และมีความมัน่ ใจในตนเองมากขึ ้น ซึง่ จะช่วยลดความกลัว และความกังวลที่
มีตอ่ ปั ญหาให้ กบั สมาชิก
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อย่างไรก็ตาม อารมณ์ที่ควบคุมได้ ยากที่สดุ คืออารมณ์โกรธ ซึง่ มีสมาชิก
คนหนึ่งได้ เล่าเรื่ องราวของเขาในการให้ คาปรึ กษาครัง้ ที่ 4 โดยมีเรื่ องราวว่า เพื่อนไม่ตอบสนอง
ความต้ องการของเขา ทังที
้ ่ก่อนหน้ านี ้ตนเองดูแลเพื่อนเป็ นอย่างดี จนทาให้ เกิดความโมโหในขณะ
เล่าเรื่ องราวให้ สมาชิกในกลุ่มฟั ง ผู้วิจยั จึงให้ สมาชิกระบายปั ญหาของตนเองในระดับหนึ่ง แล้ วนา
เทคนิค ABC เข้ ามาช่วย โดยการให้ สมาชิกคนดังกล่าวหาความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลของตนเอง
และใช้ เทคนิคการโต้ แย้ งความคิดเข้ ามาช่วย ซึง่ เพื่อน ๆ สมาชิกก็ชว่ ยกันโต้ แย้ งความคิดของเพื่อน
สมาชิกคนดังกล่าว แต่ไม่ประสบความสาเร็ จ เนื่องจากสมาชิกคนดังกล่าวพยายามโต้ แย้ งอย่าง
หนักแน่นว่าความคิดของตนเองถูกต้ อง โดยมีความคิดว่า “เราช่วยเพื่อน เมื่อเราเดือดร้ อนเพื่อนก็
ต้ องช่วยเรา” จากความคิดนี ้แสดงให้ เห็นว่าสมาชิกมีความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล เพียงแต่สมาชิก
อยู่ในสภาพที่ไม่พร้ อมที่จะใช้ ความคิดได้ อย่างเต็มที่เนื่องจากมีอารมณ์โกรธอยู่ ซึ่งสอดคล้ องกับที่
วัชรี ทรัพย์มี (2556, น. 121-123) ได้ อธิ บายหลักการให้ คาปรึ กษาตามทฤษฎี พิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรมไว้ ว่า การที่ ม นุษย์ ไ ม่อดทนต่อเหตุการณ์ ที่ไ ม่พึง พอใจ หรื อความรู้ สึก
คับข้ องใจ จะทาให้ สถานการณ์ตา่ ง ๆ ย่าแย่ลง ในกรณีนี ้ผู้วิจยั จึงใช้ การฟั ง และแสดงความเห็นอก
เห็นใจมากขึน้ จนท้ ายที่สุดสมาชิกคนดังกล่าวอารมณ์ เย็นลง ผู้วิจัยจึงให้ สมาชิกใช้ เทคนิคการ
โต้ แย้ งความคิดอีกครัง้ โดยการให้ ลองโต้ แย้ งความคิดของตนเองโดยที่ปราศจากความช่วยเหลือ
จากเพื่ อน สุดท้ ายสมาชิ กก็ เ ข้ าใจว่าตนเองชอบบัง คับคนอื่ น และหงุดหงิ ดง่ าย อี กทัง้ มี ความ
พยายามในการเปลี่ยนแปลงตนเองมากขึ ้น โดยการพึ่งพาตนเองมากกว่าการขอความช่วยเหลือ
จากเพื่อน จะเห็นได้ ว่าในกรณีสมาชิกเกิดความรู้สึกกังวล หรื อกลัวในการเผชิญกับปั ญหา การใช้
เทคนิคภาพในจินตนาการ เทคนิควาดภาพใบหน้ าในปั จจุบนั และเทคนิคระดมพูดจุดแข็งสามารถ
ช่วยให้ สมาชิกจัดการกับอารมณ์ดงั กล่าวได้ แต่สาหรับอารมณ์รุนแรง เช่น โกรธ หรื อโมโห จะต้ อง
รอให้ อารมณ์ของสมาชิกเย็นลงก่อน โดยการปล่อยให้ สมาชิกระบายปั ญหา และผู้นากลุ่มจะต้ อง
เงียบ ตังใจฟั
้ ง และแสดงความเห็นอกเห็นใจในเรื่ องราวของสมาชิก และรอจนกว่าสมาชิกจะอยู่ใน
สภาพพร้ อมที่จะใช้ ความคิด จึงจะให้ สมาชิกใช้ เทคนิค ABC ได้ จากการสังเกตของผู้วิจยั ถ้ าเป็ น
กรณีที่มีอารมณ์โกรธ ไม่ควรให้ สมาชิกกลุ่มคนอื่นช่วยกันโต้ แย้ งความคิด เพราะบางครัง้ น ้าเสียง
หรื อการโต้ แย้ งในทันทีจะเป็ นการกระตุ้นอารมณ์โกรธให้ มากขึ ้น ในกรณีนี ้ผู้วิจยั จึงให้ สมาชิกที่มี
อารมณ์โกรธอยู่กบั ความคิดของตนเอง และโต้ แย้ งความคิดโดยปราศจากการช่วยเหลือจากเพื่อน
ก็จะสามารถทาให้ สมาชิกที่มีอารมณ์โกรธจัดการกับความคิด และอารมณ์ของตนเองได้
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2.3. การเปลี่ยนแปลงอิสระแห่งตนด้ านการกระทา
การเปลี่ยนแปลงอิสระแห่งตนด้ านการกระทาในสมาชิกบางคน เกิดขึ ้น
ตัง้ แต่การให้ คาปรึ กษาครั ง้ ที่ 3 ซึ่ง อยู่ในช่วงการใช้ เทคนิค ABCDE เพื่ อช่วยให้ สมาชิกเปลี่ยน
ความคิด ซึ่งหลังจากเข้ ากลุ่มในช่วงแรก สมาชิกได้ มีมุมมองใหม่ที่มีต่ อปั ญหามากขึ ้น หลายคน
พยายามใช้ เทคนิคนี ้มาเปลี่ยนแปลงตนเอง พยายามหาทางออกให้ กบั ปั ญหามากขึ ้น จนท้ ายที่สดุ
พบว่ามี ส มาชิ กคนหนึ่งที่ ล องปฏิเ สธเพื่อน เมื่ อเพื่ อนขอยื ม เงิ น แสดงให้ เห็นว่าสมาชิกมี ความ
พยายามที่จะแก้ ไขปั ญหาของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่สมาชิกได้ ปฏิ เสธเพื่อน สมาชิก
คนดังกล่าวยังมีความกังวลในการตัดสินใจของตนเอง แต่หลังจากที่ได้ โต้ แย้ งความคิดของตนเอง
ให้ การให้ คาปรึ กษาครั ง้ ที่ 3 ผู้วิจัยสัง เกตเห็นการเปลี่ ยนแปลงทัง้ ด้ านความคิด อารมณ์ และ
พฤติกรรมของสมาชิกได้ ชดั เจนขึ ้นเมื่อเข้ าสู่การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 4 ทังนี
้ ้เป็ นเพราะเมื่อความคิด
เปลี่ยน สามารถทาให้ อารมณ์ และพฤติกรรมเปลี่ยนได้ แต่สาหรับสมาชิกบางคน พฤติกรรมยังไม่
มีการเปลี่ยนแปลง อาจเป็ นเพราะปั ญหามีความยาก ซับซ้ อน และไม่สามารถแก้ ไขได้ ในทันที
ผู้วิจยั จึงใช้ กระบวนการ WDEP มาใช้ เพื่อให้ สมาชิกมีการวางแผนเปลี่ยนแปลงพฤติกกรรมอย่าง
เป็ นขัน้ ตอน เพื่อลดความซับซ้ อนและความยากในการแก้ ไขปั ญหา โดยผู้วิจัยให้ สมาชิกค้ นหา
ความต้ องการของตนเองว่าอยากเปลี่ยนแปลงตนเองเรื่ องอะไร ที่ไม่ทาให้ ตนเองติดเพื่อน จากนัน้
สารวจและประเมินพฤติกรรม และวางแผน ในขันตอนนี
้
้นอกจากสมาชิกจะเข้ าใจความต้ องการ
ของตนเองแล้ ว สมาชิกยังได้ ประเมินพฤติกรรมของตนเองด้ วยว่าสิ่งที่ทาอยู่ไม่ได้ ก่อให้ เกิ ดการ
เปลี่ ย นแปลงหรื อ บบรลุเ ป้ าหมายได้ นอกจากนี ส้ ิ่ ง ที่ ส าคัญ ส าหรั บ สมาชิ ก คื อ การวางแผน
หลายครัง้ ที่สมาชิกไม่ประสบความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพราะสมาชิกเริ่มเปลี่ยนแปลง
จากจุดที่ยากเกินความสามารถของตน ดังนันแผนที
้
่ดีและมีประสิทธิภาพคือแผนที่สามารถทาได้
ง่ า ยและไม่ ซับ ซ้ อ น ดัง ที่ ค อเรย์ (G. Corey, 2013, pp. 270-271) ได้ ก าหนดหลัก การในการ
วางแผนให้ มีประสิทธิภาพไว้ ว่า แผนที่ดีจะต้ องปฏิบตั ิง่ายและเข้ าใจได้ ไม่ยาก ดังนันแผนที
้
่วางไว้
ควรมีความเฉพาะเจาะจง เป็ นรูปธรรม และสามารถวัดได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่น
และเปิ ดกว้ างในการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามระดับ การเข้ าใจตนเองของผู้รับคาปรึ กษา
ผู้วิจยั จึงเริ่ มต้ นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดที่สมาชิกสามารถทาได้ แต่ต้องไม่ง่ายจนเกินไป เพื่อให้ สมาชิก
รู้ สึกท้ าทาย และมีกาลังใจในการเปลี่ ยนแปลงตนเอง จากนัน้ มีการเพิ่มระดับความยากเพื่อให้
สมาชิกบรรลุความต้ องการของตนเองได้ ในที่สดุ ซึง่ หลังจากได้ มีการนาแผนไปใช้ สมาชิกหลายคน
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สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้ อย่างชัดเจน เช่น การทาการบ้ านด้ วยตนเอง การไป
สถานที่ตา่ ง ๆ ด้ วยตนเอง เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพราะการตังเป
้ ้ าหมายในระดับที่พอดี จะสามารถช่วยให้
ประสบความสาเร็จได้ ง่าย ทาให้ สมาชิกมีกาลังใจที่จะทาตามแผนในขันต่
้ อไป แต่มีสมาชิกบางคน
ไม่ประสบความสาเร็ จ เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์ที่สามารถนาแผนที่วางไว้ ไปใช้ ได้ จึงมีการเปลี่ยน
เป้าหมายใหม่ โดยที่ไม่มีการลงโทษให้ ร้ ู สึกผิด ดังที่ วับโบลดิง (Wubbolding, 2001 อ้ างถึงใน ศิริ
บูรณ์ สายโกสุม, 2555, น. 179-183) ได้ อธิบายถึงขันตอนในการให้
้
คาปรึ กษาตามทฤษฎี เผชิญ
ความจริ งว่า จะไม่มีการลงโทษกับผู้รับคาปรึ กษา การลงโทษก่อให้ เกิดความเจ็บปวดโดยที่ความ
เจ็บปวดนันไม่
้ มีประโยชน์ตอ่ การบรรลุเป้าหมาย ผู้นากลุ่มมีหน้ าที่ช่วยให้ สมาชิกมุ่งเน้ นที่ผลลัพธ์
จากการกระทาของตนที่ทาให้ ตนเองไม่สามารถบรรลุความต้ องการได้ และร่วมกันหาแนวทางอื่นที่
ดีขึ ้น นอกจากนี ้การเขียนสัญญาการเปลี่ยนแปลงตนเองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก็สามารถช่วยให้
สมาชิกหลายคนมีความตังใจมากขึ
้
้น จะเห็นได้ จากมีสมาชิกคนหนึ่งได้ เล่าว่าตนเองจะให้ เพื่อน
ช่วยทางานให้ แต่เมื่อนึกถึงสัญญาที่เขียน ตนเองจึงทางานด้ วยตนเองเพราะกลัวบทลงโทษที่เขียน
เอาไว้ ในสัญ ญา แสดงให้ เ ห็นว่าการเขี ยนสัญญาสามารถช่ว ยให้ สมาชิ กมี ค วามตัง้ ใจในการ
เปลี่ยนแปลงตนเองมากขึ ้น โดยสรุ ปแล้ วการเปลี่ยนแปลงด้ านการกระทาสามารถเกิดขึ ้นได้ เมื่อ
สมาชิกมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อปุ สรรคในการเปลี่ยนแปลงการกระทา คือความยาก และ
ความซับซ้ อนของปั ญหา ซึ่งการใช้ กระบวนการ WDEP จะช่วยให้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลง
ตนเองได้ ง่ายขึ ้น จากการเริ่ มเปลี่ยนแปลงตนเองในเรื่ องที่ตนเองทาได้ ก่อน และจากการวางแผนที่
มีขนตอน
ั้
จะช่วยลดความซับซ้ อนของปั ญหาที่เกิดขึน้ ส่ งผลให้ สมาชิกมีทิศทางที่ชัดเจนในการ
เปลี่ยนแปลงตนเองได้ มากขึ ้น
3. การเปรี ยบเทียบอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ นระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเปรี ยบเทียบอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ นระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า หลังการทดลอง วัยรุ่ นตอนต้ นที่ได้ รับการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
มีอิสระแห่งตนสูงกว่าวัยรุ่ นตอนต้ นที่ไม่ได้ รับการให้ คาปรึ กษากลุ่ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 ทัง้ โดยรวม และ รายด้ า น ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐ าน ทัง้ นี เ้ ป็ นเพราะ โปรแกรม
การให้ คาปรึ กษากลุ่ม เพื่ อเสริ ม สร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ น สามารถเสริ ม สร้ างอิสระ
แห่งตนให้ กบั วัยรุ่นตอนต้ นได้ ทงโดยรวมและรายด้
ั้
านได้ เนื่องจากกระบวนการกลุ่มช่วยให้ สมาชิก
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็น ซึ่งทาให้ สมาชิกเกิ ดการเรี ยนรู้ และนาไ ป
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ประยุกต์ใช้ กับสถานการณ์ จริ งได้ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ และคณะ, 2561, น. 3662) นอกจากนี ้
กระบวนการให้ คาปรึ กษากลุ่มช่วยส่งเสริ มวัยรุ่ นเกิ ดความร่ วมมือกันในการแก้ ไขปั ญหาอย่าง
จริ งจัง โดยมีวิธีและแบบแผนที่ชดั เจนในการนาไปปฏิบตั ิ อีกทังวั
้ ยรุ่นได้ มีโอกาสทบทวนเรื่ องราว
ของตนเอง ทาให้ วยั รุ่นเข้ าใจปั ญหามากขึ ้น นอกจากนี ้ยังสามารถนาข้ อเสนอแนะหรื อวิธีการจาก
เพื่อนสมาชิกคนอื่นมาปรับใช้ กบั ตนเองได้ ดังที่ พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2561b, น. 250) ได้ อธิบาย
เกี่ยวกับการให้ คาปรึกษาในวัยรุ่นไว้ ว่า การให้ คาปรึกษาจะช่วยให้ กลุ่มได้ เห็นปั ญหา ทังเรื
้ ่ องเพศ
เรื่ องเรี ยน หรื อเรื่ องเพื่อน โดยในวัยรุ่นจะฟั งคาแนะนาจากเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ ดังนันกิ
้ จกรรมให้
คาปรึกษาแบบกลุ่มจึงเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มที่มีปัญหาต่าง ๆ และการที่สมาชิกกลุ่มมีปัญหาการ
ขาดอิสระแห่งตนใกล้ เคีย งกัน เช่น การไม่กล้ าไปไหนคนเดียว กังวลเวลาอยู่คนเดียว ไม่กล้ าทา
อะไรคนเดียว ไม่กล้ าปฏิเสธเพื่อน ทาให้ สมาชิกแต่ละคนเข้ าใจกัน และช่วยกันหาแนวทางร่วมกัน
ในการแก้ ไขปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ น้ ดั ง ที่ คอเรย์ และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, pp. 9-10)
ได้ อธิบายการให้ คาปรึกษาลุม่ ว่าเป็ นกระบวนการที่มงุ่ เน้ นการใช้ สมั พันธภาพระหว่างบุคคลในการ
ป้องกัน พัฒ นา ฟื ้นฟู หรื อแก้ ปัญหาความเครี ยดในระดับภาวะจิ ตรู้ สึกนึกทัง้ ในด้ านความคิด
อารมณ์ และพฤติกรรม โดยสมาชิกจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความกังวล ปั ญหาชีวิต มี
การสนับสนุน และให้ ข้อมูลย้ อนกลับระหว่างสมาชิกกลุ่ม ซึ่งกระบวนการเหล่านี ้จะเอื ้ออานวยต่อ
การเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมของสมาชิ ก ช่ว ยให้ มี ม นุษ ยสัม พัน ธ์ และเจตคติใ นทางบวก และ
สามารถนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากกลุม่ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
จากการศึก ษาของ เสรี ใหม่จัน ทร์ (2553, น. 230) ที่ ไ ด้ ศึก ษาการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบและการเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนของนักเรี ยนวัยรุ่ นโดยการให้ คาปรึ กษากลุ่ม พบว่า
การให้ คาปรึกษากลุ่มสามารถเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นได้ โดยในกลุ่มทดลอง มีคา่ เฉลี่ย
อิสระแห่งตนหลังการทดลอง และหลังการติดตามผล สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 นอกจากนี ้ ศิริพร ยาวิราช (2555, น. 89) ได้ ศกึ ษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แบบกลุ่มตามแนวทรอทเซอร์ ที่มีต่ออิสระแห่งตนของวัยรุ่ นที่เข้ ารับการบาบัดฟื ้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบาบัด พบว่า หลังการได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่ม วัยรุ่นมีคา่ เฉลี่ย
อิสระแห่งตนเพิ่มขึ ้นก่อนได้ รับการให้ คาปรึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 แสดงให้ เห็น
ว่าการให้ คาปรึ กษากลุ่มสามารถช่วยเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนให้ กับวัยรุ่ นตอนต้ นได้ นอกจากนี ้
กระบวนการกลุ่มยังช่วยส่งเสริ มกาลังใจให้ กับสมาชิกได้ มีกาลังใจในการต่อสู้กับปั ญหามากขึน้
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จากการเสริ มแรงของเพื่อนในกลุ่ม และจากผู้นากลุ่ม และทาให้ สมาชิกเกิดมุมมองใหม่ ๆ ที่มีต่อ
ปั ญหามากขึน้ เนื่องจากการเมื่อมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันภายในกลุ่ม จะมีบางมุมมองที่
สมาชิกคาดไม่ถึง และได้ รับรู้ มมุ มองใหม่จากการแสดงความเห็นของเพื่อน อีกทังพลวั
้ ตของกลุ่มมี
ส่วนสาคัญอย่างมากที่ช่วยให้ กลุ่มประสบความสาเร็ จ เนื่องจากในช่วงแรกสมาชิกไม่กล้ าแสดง
ความคิดเห็น แต่เมื่อมีเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งยอมเปิ ดเผยเรื่ องราวของตนเอง ทาให้ สมาชิกกลุ่มคน
อื่น ๆ กล้ าที่แสดงความคิด เห็นมากขึ ้น อีกทังปั
้ ญหาที่ต้องการความช่วยยังไปในทิศทางเดียวกัน
ท าให้ ง่ า ยต่อ การแก้ ไข นอกจากนี พ้ ลวัต กลุ่ม ยัง ช่ ว ยกระตุ้น ให้ ส มาชิ ก ลงมื อ ท าบางสิ่ ง เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงตนเองมากขึน้ เมื่อสมาชิกเห็นเพื่อนคนอื่นประสบความสาเร็ จในการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง สมาชิกจะเกิดแรงกระตุ้น เพื่อให้ ตนเองประสบความสาเร็ จเหมือนเพื่อนคนอื่น เกิดการ
ช่วยเหลือกัน แบ่งปั นวิธีแก้ ปัญหา จนทาให้ สมาชิกแต่ละคนเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในทาง
ที่ดีขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับที่ สมชาย ธัญธนกุล (2526, น. 99-101) และ เจียรนัย ทรงชัยกุล (2548, น.
232-234) ได้ อธิบายถึงข้ อดีของการรวมกลุม่ อย่างมีแบบแผน (Formal Group) ไว้ วา่ จะทาให้ วยั รุ่น
มีความปลอดภัยทางอารมณ์ (Emotional Security) เกิดทักษะทางสังคม (Social Skill) เกิดความ
สนุกสนาน (Opportunity for Fun) และยังส่งผลต่อบุคลิกภาพด้ วย (Influence on Personality)
ซึ่งสิ่งเหล่านี ้มีผลต่อการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตนเองของวัยรุ่น นอกจากนี ้ ในการให้ คาปรึกษา
กลุม่ ผู้วิจยั คานึงถึงธรรมชาติของสมาชิกกลุ่มที่อาจมีทงแสดงความคิ
ั้
ดเห็นมากและน้ อยปะปนกัน
ไป จึง ได้ มี การนาใบงานเข้ ามาช่ว ยให้ สมาชิ กที่ ไ ม่ถนัด เรื่ องการพูด ได้ อธิ บายผ่านการเขี ย น
นอกจากนี ้ยังช่วยให้ สมาชิกได้ เข้ าใจเทคนิคและกระบวนการที่นามาใช้ แก้ ปัญหาอย่างเป็ นขันตอน
้
รวมถึงใบงานยังใช้ เป็ นสิ่งเตือนความจาให้ กบั สมาชิก เพื่อไม่ให้ ลืมสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมกลุ่ม
ส่งผลให้ กระบวนการให้ คาปรึกษาเกิดความต่อเนื่องจนจบกระบวนการ
นอกจากกระบวนการให้ คาปรึ กษากลุ่ม เทคนิคและทฤษฎีที่ผ้ วู ิจยั นามาใช้ แล้ ว
สิ่งที่ทาให้ การให้ คาปรึ กษากลุ่มประสบความสาเร็ จคือ ความตังใจของสมาชิ
้
ก โดยสังเกตได้ จาก
ขันตอนการคั
้
ดเลือกสมาชิกเข้ ากลุม่ ช่วงแรกสมาชิกดูสบั สนไม่เข้ าใจในกระบวนการ แต่เมื่อผู้วิจยั
อธิ บ ายประโยชน์ ที่ ส มาชิ ก จะได้ รั บ หลัง จากได้ รั บ การให้ ค าปรึ ก ษา สมาชิ ก มี แ สดงความ
กระตือรื อร้ นที่จะเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาอย่างเห็นได้ ชดั สมาชิกบางคนกลับรถโรงเรี ยน ทาให้ ไม่
สามารถเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษากลุ่มได้ ในวันเวลาที่เพื่อนคนอื่นกาหนด สมาชิกคนดังกล่าวก็มี
ความพยายามให้ ผ้ ปู กครองมารับแทนในวันเวลาที่ผ้ วู ิจยั นัดมาเข้ ากลุม่ นอกจากนี ้ในระหว่างเข้ าสู่
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กระบวนการให้ คาปรึ กษา สมาชิกหลายคนไม่ต้องรอให้ ผ้ ูวิจัยบอกให้ นาสิ่งที่ได้ จากการเข้ าร่ วม
กลุ่มไปปฏิบตั ิ สมาชิกพร้ อมที่จะเอาความรู้ และข้ อคิดที่ได้ ไปปรับปรุ งตนเองเสมอ สังเกตได้ จาก
ช่วงแรกของการให้ คาปรึกษา ผู้วิจยั เพียงต้ องการให้ สมาชิกเข้ าใจในเทคนิค ABC เพื่อเปลี่ยนแปลง
ความคิด แต่สมาชิกบางคนนาแนวคิดที่ได้ ไปใช้ เปลี่ยนแปลงตนเองทันที เช่น การไปทดลองเดินไป
ไหนมาไหนคนเดี ย ว เป็ นต้ น ท าให้ ให้ สมาชิ ก เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ดั ง ที่
พงษ์ พันธ์ พงษ์ โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา (2557, น. 126-127) อธิ บายว่าถ้ าหากมนุษย์
มี ค วามมุ่ง มั่น และต้ อ งการที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงตนเอง เขาก็ จ ะสามารถเปลี่ ย นแปลงตนเองได้
นอกจากนี ย้ ั ง สอดคล้ องกั บ ที่ จาคอปส์ และคณะ (Jacobs et al., 2009, pp. 40-49) และ
วัช รี ทรั พ ย์ มี (2550, น. 114-116) ได้ อธิ บายถึง หลัก การในการให้ ค าปรึ กษากลุ่ม ไว้ ว่า ระดับ
ความมุ่งมั่นของสมาชิกส่งผลต่อการจดจ่อกับเรื่ องต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในกลุ่ม การที่สมาชิกกลุ่มมี
ความมุง่ มัน่ จะช่วยให้ ง่ายต่อการให้ คาปรึกษา ซึง่ การเปลี่ยนแปลงในสมาชิกกลุ่มบางคน ส่งผลให้
เกิดแรงกระตุ้นกับสมาชิกคนอื่น ๆ อยากที่จะกลับไปทดลองเปลี่ยนแปลงตนเองตังแต่
้ ช่ วงแรกของ
การให้ คาปรึ กษา อีกทัง้ สมาชิกให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในทุก ๆ กิจกรรม มีการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็ม ที่ และมี ความพยายามช่วยเหลื อเพื่ อนแก้ ไ ขปั ญหา สัง เกตได้ จ ากเมื่ อเพื่ อน
ประสบปั ญหาใกล้ เคียงกับตนเอง สมาชิกจะเสนอแนวทางแก้ ปัญหาที่ตนเองเคยใช้ ได้ ผล เพื่อให้
เพื่อนได้ ทดลองใช้ แก้ ปัญหาของตนเอง นอกจากนี ้ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ยังงช่วยให้ สมาชิกมี
ความเห็นอกเห็นใจกัน และพร้ อมให้ กาลังใจกันเมื่อเพื่อนมีปัญหา จนสมาชิกทุกคนสามารถผ่าน
พ้ นปั ญหาไปได้
โดยสรุป สิ่งที่ทาให้ การให้ คาปรึกษาประสบผลสาเร็ จเกิดจากกระบวนการกลุ่มที่
เอื ้ออานวยให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และวิธีการแก้ ไขปั ญหาระหว่างสมาชิก
ภายในกลุ่ม และส่งเสริ มให้ สมาชิกเกิดความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน ซึ่งนาไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน การให้ กาลังใจกันจนผ่านพ้ นอุปสรรคไปได้ นอกจากนี ้กระบวนการ เทคนิค และทฤษฎีที่ผ้ วู ิ จยั
นามาใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ สามารถรองรับปั ญหาการขาดอิสระแห่งตนทังด้
้ านความ
คิด อารมณ์ และการกระทาได้ โดยเริ่ มจากการใช้ แนวคิดของทฤษฎี อัตถิภาวนิยมมาสร้ างแรง
กระตุ้นให้ สมาชิกเกิดความพยายามหาตัวเลือกในการแก้ ปัญหาให้ กับชีวิตของตนเอง จากนันใช้
้
เทคนิค ABC เป็ นเทคนิคหลักในการเปลี่ยนแปลงความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม นอกจากนี ้ยัง
ใช้ เทคนิคด้ านอารมณ์มาช่วยจัดการปั ญหาการขาดอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์ สาหรับสมาชิกที่ไม่
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เกิดการเปลี่ยนแปลงอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์หลังจากใช้ เทคนิค ABC โดยเทคนิคที่ได้ นามาใช้
ได้ แก่ เทคนิคการสร้ างภายในจินตนาการ เททคนิคการวาดภาพใบหน้ าในปั จจุบนั และเทคนิคการ
ระดมพูดจุดแข็ง ซึ่ง จะช่วยให้ ส มาชิ กเข้ าใจอารมณ์ ของตนเอง และเปลี่ ยนแปลงอารมณ์ ของ
ตนเองได้ สาหรับสมาชิกที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการกระทาได้ เนื่องจากปั ญหามีความยาก และ
ซับซ้ อน ผู้วิจยั ได้ นากระบวนการ WDEP มาช่วยลดความซับซ้ อนในการแก้ ไขปั ญหา รวมไปถึงทา
ให้ การเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ องง่ายโดยให้ สมาชิกเริ่ มเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ตนเองทาได้ ไปจนถึงสิ่งที่
ตนเองต้ อ งการเปลี่ ย นแปลง นอกจากสิ่ ง ที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ น สมาชิ ก ก็ มี ส่ ว นส าคัญ ที่ ท าให้
กระบวนการให้ คาปรึ กษาประสบผลส าเร็ จ เนื่องจากสมาชิ กมี ความตังใจในการเปลี
้
่ยนแปลง
ตนเอง และมีเป้าหมายที่ชดั เจนในการมาเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษากลุ่มครัง้ นี ้ ส่งผลให้ เกิดความ
ร่วมมือในการทากิจกรรมอย่างเต็มที่ และเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในที่สุด ส่งผลให้ วยั รุ่ นกลุ่ม
ทดลองมีอิสระแห่งตนหลังได้ รับการให้ คาปรึ กษากลุ่มแตกต่างจากก่อนได้ รับการให้ คาปรึ กษา
รวมถึงแตกต่างจากวัยรุ่นกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุม่
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากการใช้ โปรแกรมการให้ ค าปรึ กษากลุ่ม กับ วัย รุ่ น ตอนต้ นพบว่าการใช้
เอกสาร และใบงาน ช่วยให้ การให้ คาปรึ กษาราบรื่ นขึน้ เนื่องจากสมาชิกเข้ าใจขัน้ ตอนการให้
คาปรึกษา และสามารถจดจาเรื่ องราวในการให้ คาปรึกษาได้ สาหรับสมาชิกที่ไม่กล้ าพูด สามารถ
ใช้ การเขียนใบงานเพื่อช่วยให้ เกิดการสื่อสารได้ มากขึ ้น
1.2 การสร้ างพลวัติในกลุ่มมีส่วนช่วยในการกาหนดทิศทางของกลุ่ม และช่วยให้
สมาชิกกลุม่ กล้ าเปิ ดเผยตนเอง และนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง ซึง่ พลวัตกิ ลุม่ สามารถ
สร้ างได้ โดยการเสริ มแรงสมาชิกที่เป็ นแบบอย่างที่ดีในกลุ่ม เช่น กล้ าเปิ ดเผยเรื่ องราวของตนเอง
หรื อสมาชิกที่พยายามเปลี่ยนแปลงตนเองจนประสบความสาเร็ จ เป็ นต้ น
1.3 กิจกรรมที่มีการวาดรู ปจะช่วยดึงดูดความสนใจของสมาชิกได้ มากในการทา
กิจกรรม ดังนันควรมี
้
การเสริ มกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวาดรู ปเพื่อให้ สมาชิกได้ เปิ ดเผยตนเอง หรื อ
เข้ าใจตนเองมากขึ ้น
1.4 ผู้ที่จะนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่น
ตอนต้ นไปใช้ จะต้ องมีความเข้ าใจในกระบวนการให้ คาปรึ กษา มีความยืดหยุ่นไปตามธรรมชาติ
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ของวัยรุ่ นตอนต้ น เพื่อให้ กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงออกได้ อย่างเต็มที่ และพร้ อมที่จะให้ ความ
ร่วมมือในการให้ คาปรึกษา
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรมี ก ารศึก ษาอิ ส ระแห่ง ตนในกลุ่ม ประชากรอื่ น เช่น วัย รุ่ น ตอนปลาย
นักศึกษา และศึกษากับประชากรในเขตพื ้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมทังวั
้ ยรุ่นในเมือง และชนบท
2.2 ควรมีการติดตามผลเป็ นระยะ เช่น ทุก ๆ 2 หรื อ 4 เดือน เพื่อศึกษาความ
คงทนของอิสระแห่งตน
2.3 จากการศึกษาพบว่าการเป็ นอิสระจากเพื่อนมีความเสี่ยงที่กลุ่มตัวอย่างจะ
ตัดความสัมพันธ์ กับเพื่ อน ดังนัน้ ควรมีการศึกษาสัมพันธภาพกับเพื่ อนร่ วมด้ วย และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแห่งตน กับตัวแปรสัมพันธภาพกับกลุ่มเพื่อน เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการลดทอนในตัวแปรสัมพันธภาพ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
และหนังสือเชิญเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบวัดอิสระแห่ งตนของวัยรุ่ นตอนต้ น
และโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่ งตนของ
วัยรุ่ นตอนต้ น
1. รองศาสตราจารย์ พันตารวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม อาจารย์ประจาแขนงวิชาการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ใหม่จนั ทร์

อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. อาจารย์ ดร.อุรปรี ย์ เกิดในมงคล

อาจารย์ประจาภาคจิตวิทยา
และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

136

137

138

ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บข้ อมูล
และเอกสารขอจริยธรรมสาหรั บการวิจัยในมนุษย์

137

138

139

140

ภาคผนวก ค
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดอิสระแห่ งตนของวัยรุ่ นตอนต้ น
- ค่ าดัชนีความสอดคล้ องของแบบวัดอิสระแห่ งตน
- ค่ าอานาจจาแนกรายข้ อของแบบวัดอิสระแห่ งตน
- ค่ าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบวัดของแบบวัดอิสระแห่ งตน
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ตาราง 14 ค่าดัชนีความสอดคล้ องของแบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คะแนน
รวม

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

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

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

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

ค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง

การพิจารณา

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

นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้

143
14 (

)
เ ็ ข ผูเชี่ย ช ญ

ข ี่
24
25
26
27
28
29
30

ี่ 1
1
1
1
1
1
1
1

ี่ 2
1
1
1
1
1
1
1

ช ี

ี่ 3
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

พ

ณ

นาไปใช้
นาไปใช้
ไ ช
ไ ช
ไ ช
ไ ช
ไ ช
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ตาราง 15 ค่าอานาจจาแนกรายข้ อของแบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น (30 ข้ อ)
ข้ อ
ค่ าอานาจจาแนกรายข้ อ
การพิจารณา
1
.58
นาไปใช้
2
.44
นาไปใช้
3
.50
นาไปใช้
4
.33
นาไปใช้
5
.31
นาไปใช้
6
.39
นาไปใช้
7
.36
นาไปใช้
8
.24
นาไปใช้
9
.14
ตัดทิ ้ง
10
.30
นาไปใช้
11
.63
นาไปใช้
12
.28
นาไปใช้
13
.37
นาไปใช้
14
.47
นาไปใช้
15
.41
นาไปใช้
16
.54
นาไปใช้
17
.62
นาไปใช้
18
.45
นาไปใช้
19
.54
นาไปใช้
20
.27
นาไปใช้
21
.30
นาไปใช้
22
.34
นาไปใช้
23
.38
นาไปใช้
24
.22
นาไปใช้
25
.47
นาไปใช้
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ตาราง 15 (ต่อ)
ข้ อ
26
27
28
29
30

ค่ าอานาจจาแนกรายข้ อ
.08
.24
.30
.59
.30

การพิจารณา
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้

ค่าความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของแบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ นเท่ากับ .86

ภาคผนวก ง
แบบวัดอิสระแห่ งตนของวัยรุ่ นตอนต้ น
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แบบวัดเพื่อการวิจัย
เรื่อง การเสริมสร้ างอิสระแห่ งตนของวัยรุ่ นตอนต้ นโดยการให้ คาปรึกษากลุ่ม
แบบวัดชุดนี ้มีทงหมด
ั้
5 หน้ า แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูล
ส่วนที่ 2 : แบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น

ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลทั่วไปของผู้ให้ ข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล...................................................................ห้ อง....................เลขที่.....................
โรงเรี ยน.................................................................................................................................
คาอธิบาย : โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่ อง

ที่ตรงกับข้ อมูลส่ วนตัวของท่ าน

1.ผู้ให้ ข้อมูลกาลังศึกษาอยู่ในระดับใด
1. มัธยมศึกษาปี ที่ 1

2. มัธยมศึกษาปี ที่ 2

3. มัธยมศึกษาปี ที่ 3

2. ผู้ให้ ข้อมูลมีเพศใด
1. ชาย

2. หญิง

ส่ วนที่ 2 : แบบวัดอิสระแห่ งตนของวัยรุ่ นตอนต้ น
คาอธิบาย : แบบวัดในส่วนที่ 2 มีจานวนทังหมด
้
28 ข้ อ เป็ นการสารวจอิสระแห่งตนของวัยรุ่น
ตอนต้ น
ตอบ 5 เป็ นประจา หมายถึง นักเรี ยนคิด รู้สกึ หรื อมีการกระทาตามข้ อความดังกล่าวเป็ นประจา
ตอบ 4 บ่อยครัง้ หมายถึง นักเรี ยนคิด รู้สกึ หรื อมีการกระทาตามข้ อความดังกล่าวบ่อยครัง้
ตอบ 3 บางครัง้ หมายถึง นักเรี ยนคิด รู้สกึ หรื อมีการกระทาตามข้ อความดังกล่าวบางครัง้
ตอบ 2 นาน ๆ ครัง้ หมายถึง นักเรี ยนคิด รู้สกึ หรื อมีการกระทาตามข้ อความดังกล่าวนานๆครัง้
ตอบ 1 ไม่เคย หมายถึง นักเรี ยนไม่เคยคิด รู้สกึ หรื อมีการกระทาตามข้ อความดังกล่าวเลย
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ตัวอย่ างในการตอบแบบวัด

ธบ ย

ข

ถ เ

ี้

พ

ณ

ณ ีพฤ

ย

ระดับการปฏิบตั ิของนักเรียน
ข้ อ

พฤติกรรมการสร้ างมนุษย
สัมพันธ์

…

เมื่อท่านเห็นคนรู้จกั ท่าน
จะยิ ้มให้

(5)
เป็ นประจา

(4)
บ่อยครัง้

(3)
บางครัง้

(2)
นานๆครัง้

(1)
ไม่เคย



สัมพันธ์มากน้ อยเพียงใด โดยทาเครื่ องหมาย  ลงใน
ที่ตรงกับระดับการปฏิบตั ขิ องคุณ
จากตัวอย่าง หมายความว่า เมื่อเจอคนรู้จกั นักเรี ยนจะยิ ้มให้ เป็ นบางครัง้
คาชีแ้ จง โปรดอ่านข้ อคาถามเหล่านี ้แล้ วพิจารณาว่านักเรี ยนมีอิสระแห่งตนในด้ านนัน้ ๆ เพียงใด
โดยทาเครื่ องหมาย  ลงใน
ที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรี ยนที่สดุ
ข้ อที่

อิสระแห่ งตนของวัยรุ่ น
ตอนต้ น

อิสระแห่ งตนของวัยรุ่ นด้ านความคิด
1

ข้ าพเจ้ าสามารถตัดสินใจแก้ ไข
ปั ญหาได้ โดยที่ไม่ต้องให้ เพื่อน
ช่วยคิด

2

ข้ าพเจ้ ายอมรับผลการตัดสินใจ
ของตนเองได้ แม้ จะทาให้ เพื่อน
ผิดหวัง

3

ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าการรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อน ไม่
จาเป็ นต้ องทาทุกอย่างทีเ่ พื่อน
ต้ องการ

(5)
เป็ นประจา

ระดับพฤติกรรม
(4)
(3)
(2)
บ่อยครัง้
บางครัง้ นานๆครัง้

(1)
ไม่เคย
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ข้ อที่

อิสระแห่ งตนของวัยรุ่ น
ตอนต้ น
ข้ าพเจ้ าคิดว่าความต้ องการ

4

ของเพื่อนไม่ มีผลต่อการ
ตัดสินใจของข้ าพเจ้ า

5

ข้ าพเจ้ าสามารถยอมรับผลการ
ตัดสินใจที่ผิดพลาดของตนเอง
ได้ แม้ การตัดสินใจนันจะมา
้
จากการโน้ มน้ าวของเพื่อน

6

ความคิดของเพื่อนไม่ มีผลต่อ
การกาหนดเป้าหมายชีวิตของ
ข้ าพเจ้ า

7

ในอนาคตถ้ ามีการเลือก
แผนการเรี ยนข้ าพเจ้ าจะ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรี ยน
ตามเพื่อน

8

ข้ าพเจ้ าสามารถตัดสินใจเลือก
ซื ้อของใช้ ตา่ ง ๆ เช่น เสื ้อผ้ า
เครื่ องประดับ รองเท้ า โดยไม่
ต้ องขอคาแนะนาจากเพื่อน

ข้ าพเจ้ าคิดว่าเพื่อนมีอานาจใน
การกาหนดชีวิตของข้ าพเจ้ า
อิสระแห่ งตนของวัยรุ่ นด้ านอารมณ์
ข้ าพเจ้ ามีความมัน่ ใจเมื่อต้ อง
10 ทาสิง่ ต่าง ๆ ด้ วยตนเอง โดยที่
ไม่มีเพื่อน
9

ระดับพฤติกรรม
(5)
เป็ นประจา

(4)
บ่อยครัง้

(3)
บางครัง้

(2)
นานๆครัง้

(1)
ไม่เคย
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ข้ อที่

อิสระแห่ งตนของวัยรุ่ น
ตอนต้ น

11

ข้ าพเจ้ าสามารถลดความรู้สกึ
กดดันของตนเองได้ เมื่อถูก
เพื่อนคาดหวัง

12

การปฏิเสธคาขอของเพื่อนทา
ให้ ข้าพเจ้ ารู้สกึ ลาบากใจ

13

ข้ าพเจ้ ารู้สึกไม่ ม่ นั ใจเมื่อต้ อง
ไปกินข้ าวหรื อไปไหนมาไหนคน
เดียวโดยที่ไม่มเี พื่อน

14

ข้ าพเจ้ าสามารถจัดการกับ
ความเครี ยดที่เกิดขึ ้นได้ เมื่อถูก
เพื่อนพูดกดดัน

15

แรงกดดันของเพื่อนไม่ มีผลต่อ
ความมัน่ ใจของข้ าพเจ้ า

16

ข้ าพเจ้ ากลัวการเผชิญปั ญหา
เพียงลาพัง โดยที่ไม่มเี พื่อนอยู่
ด้ วย

17

ข้ าพเจ้ าไม่ กลัวเพื่อนตาหนิ
เวลาไม่ทาในสิง่ ทีเ่ พื่อนขอ

18

ข้ าพเจ้ าสามารถจัดการกับ
ความทุกข์ทเี่ กิดขึ ้นได้ เมื่อถูก
เพื่อนตาหนิ

ข้ าพเจ้ าจะเสียใจเป็ นเวลานาน
เมื่อทาให้ เพื่อนผิดหวัง
อิสระแห่ งตนของวัยรุ่ นด้ านการกระทา
เมื่อข้ าพเจ้ ามีปัญหา ข้ าพเจ้ า
20 จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
ก่อน
19

ระดับพฤติกรรม
(5)
เป็ นประจา

(4)
บ่อยครัง้

(3)
บางครัง้

(2)
นานๆครัง้

(1)
ไม่เคย
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ข้ อที่

21

22

23

อิสระแห่ งตนของวัยรุ่ น
ตอนต้ น
ข้ าพเจ้ าจะปฏิเสธคาขอร้ องของ
เพื่อน เมื่อเพื่อนขอให้ ข้าพเจ้ า
ช่วยสอนการบ้ านหรื อช่วยงาน
อื่น ๆ ในขณะที่ข้าพเจ้ าไม่
พร้ อมที่จะช่ วย
ข้ าพเจ้ าจะปฏิเสธ เมื่อเพื่อน
ชวนข้ าพเจ้ าไปเที่ยว แต่
ข้ าพเจ้ าไม่ อยากไป
ข้ าพเจ้ าพยายามทาการบ้ าน
ด้ วยตนเองโดยไม่ลอกเพื่อน

24

เมื่อเพื่อนขอยืมเงิน ข้ าพเจ้ า
ไม่ กล้ าปฏิเสธ

25

เมื่อเพื่อนชวนข้ าพเจ้ าโดดเรี ยน
ข้ าพเจ้ าจะไปกับเพื่อน

26

เมื่อข้ าพเจ้ าต้ องการอ่าน
หนังสือสอบ แต่เพื่อนชวนไปทา
กิจกรรมอื่น ข้ าพเจ้ าสามารถ
ควบคุมตนเองไม่ให้ ไปตามคา
ชวนของเพื่อนได้

27

ข้ าพเจ้ าสามารถควบคุมตนเอง
ให้ ทาตามเป้าหมายทีก่ าหนด
ไว้ ได้ แม้ จะถูกเพื่อนกดดัน

28

เมื่อมีงานกลุม่ ข้ าพเจ้ าจะทาใน
งานส่วนที่ข้าพเจ้ าได้ รับ
มอบหมายได้ โดยไม่ เป็ นภาระ
ของเพื่อน

ระดับพฤติกรรม
(5)
เป็ นประจา

(4)
บ่อยครัง้

(3)
บางครัง้

(2)
นานๆครัง้

(1)
ไม่เคย

ภาคผนวก จ
โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่ งตนของวัยรุ่ นตอนต้ น
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รายละเอียดโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่ งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
ครัง้ ที่ 1
เรื่อง
การสร้ างสัมพันธภาพ
แนวคิดสาคัญ
จาคอปส์ และคณะ (Jacobs et al., 2009, pp. 29-31) ได้ อ ธิ บ ายขัน้ ตอนเริ่ ม ต้ น กลุ่ม
(The Beginning Stage) ไว้ ว่าเป็ นขัน้ ตอนของการสร้ างสัม พันธภาพ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ สร้ าง
ความไว้ วางใจ ข้ อตกลงและกาหนดบทบาทของสมาชิกกลุ่มด้ วยกันเองรวมถึงผู้ให้ คาปรึกษา ซึ่ง
หากขันตอนเริ
้
่ มต้ นกลุ่มประสบความสาเร็ จจะส่งผลให้ การให้ คาปรึ กษากลุ่มเป็ นไปอย่างราบรื่ น
ซึ่งคอเรย์ และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, pp. 179-184) ได้ เสนอเจตคติของผู้นากลุ่มที่จะ
นาไปสูก่ ารสร้ างความไว้ วางใจที่มีตอ่ สมาชิกไว้ และทาให้ การให้ คาปรึกษากลุม่ เป็ นไปอย่ างราบรื่ น
ได้ แก่ การเอาใจใส่ และการฟั ง การเข้ าใจอวัจนภาษา มีความเห็นอกเห็นใจ มีความจริงใจ เปิ ดเผย
ตนเอง ความเคารพ เผชิญหน้ าอย่างเอาใจใส่ และการรักษาความลับ นอกจากการสร้ างความ
ไว้ วางใจข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ ใช้ การให้ คาปรึกษาครัง้ แรกในการอธิบายให้ สมาชิกเข้ าใจถึงตัวแปรอิสระ
แห่งตนเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกันระหว่างผู้วิจยั และสมาชิกและกาหนดทิศทางกลุม่ ร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิ กกลุ่ม และผู้วิจัย และระหว่างสมาชิกกลุ่ม ด้ วย
กันเอง
2. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ทราบถึงบทบาทหน้ าที่ของตนเอง วัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึ กษา
กลุ่ม กฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน รวมถึงระยะเวลา และสถานที่ให้ คาปรึกษากลุ่ม ตลอดจนประโยชน์
ที่จะได้ รับจากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
3. เพื่อให้ สมาชิกเข้ าใจความหมายของอิสระแห่งตน
เวลาที่ใช้ 1 ชัว่ โมง
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สื่อ / อุปกรณ์
1. กระดาษ A4
2. ดินสอและยางลบ
3. ใบความรู้เรื่ อง “ข้ อตกลงการเข้ าร่วมกลุม่ ”
วิธีดาเนินการ
การสร้ างสัมพันธภาพในการให้ คาปรึ กษากลุ่มในครัง้ แรกเป็ นสิ่งสาคัญ เนื่องจากสมาชิก
แต่ละคนจะมีความกังวล ไม่ไว้ ใจ ไม่กล้ าเปิ ดเผยตนเองต่อบุคคลที่ไม่ค้ นุ เคย ดังนันผู
้ ้ วิจยั จะสร้ าง
บรรยากาศที่ทาให้ สมาชิกเกิดความคุ้นเคย และไว้ ใจกลุม่ โดยการใช้ เทคนิค การยอมรับอย่างไม่มี
เงื่อนไข การฟั งอย่างตังใจ
้ และการเปิ ดเผยตนเอง เพื่อให้ สมาชิกกล้ าที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และเปิ ดเผยตนเองมากขึ ้น นอกจากนี ้ผู้วิจยั จะชี ้แจงรายละเอียดเบื ้องต้ นที่สมาชิกกลุ่มควรทราบ
เพื่อให้ การให้ คาปรึกษากลุม่ เป็ นไปอย่างราบรื่ น โดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้วิจัยสร้ างสัม พันธภาพกับสมาชิกกลุ่ม โดยการกล่าวต้ อนรั บและแนะนา
ตนเองให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทราบ รวมถึงชวนสมาชิกพูดคุยเรื่ องทัว่ ไป
1.2 ผู้วิจยั สร้ างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกกลุ่มโดยการให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคน
รวบรวมข้ อมูลของเพื่อนสมาชิกคนอื่น เช่น ชื่อ ระดับชัน้ อาหารที่ชอบ สีที่ชอบ เป็ นต้ น จากนันให้
้
สมาชิกแต่ละคนนาเสนอข้ อมูลดังกล่าว เพื่อเป็ นการเริ่ มต้ นให้ สมาชิกได้ ร้ ูจกั และมีปฏิสมั พันธ์ กับ
เพื่อนสมาชิกคนอื่น ๆ
1.3 ผู้วิจยั มอบใบความรู้เรื่ อง “ข้ อตกลงการเข้ าร่วมกลุ่ม ” แล้ วชี ้แจงวัตถุประสงค์
ของการให้ คาปรึ กษากลุ่ม บทบาทของผู้วิจยั บทบาทของสมาชิกกลุ่ม ประโยชน์จากการเข้ าร่วม
กลุม่ รวมถึงระยะเวลาและสถานที่ที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุม่
1.4 ผู้วิจยั อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และการอยู่ร่วมกัน พร้ อมทังให้
้
สมาชิกช่วยกันสร้ างกฎเกณฑ์ในการอยูร่ ่วมกันและกฎระเบียบในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
เพื่อให้ การให้ คาปรึกษากลุม่ มีประสิทธิภาพ โดยกฎเกณฑ์ที่มงุ่ เน้ นเป็ นหลักได้ แก่
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1) การรักษาความลับของสมาชิกภายในกลุม่
2) การไม่ล้อเลียนหรื อก่อกวนในระหว่างที่ เพื่อนสมาชิ กกาลังเปิ ดเผย
เรื่ องราวหรื อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
3) การมีความรับผิดชอบช่วยเหลือสมาชิกกลุม่ คนอื่นในการแก้ ไขปั ญหา
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้วิจยั สอบถามสมาชิกกลุ่มถึงความเข้ าใจในคาว่าอิสระแห่งตนตามมุมมอง
ของสมาชิกกลุ่ม และอธิบายให้ สมาชิกทุกคนทราบถึงความหมายที่แท้ จริ งของคาว่าอิสระแห่งตน
เพื่อให้ สมาชิกเกิดความเข้ าใจและมีเป้าหมายร่วมกัน
2.2 ผู้วิจยั สอบถามสมาชิกเกี่ยวกับเรื่ องราวที่ทาให้ สมาชิกรู้สกึ ว่าตนเองขาดอิสระ
แห่งตนจากเพื่อน และแลกเปลี่ยนกันภายในกลุม่
2.3 ผู้วิจัยกระตุ้น ให้ สมาชิ ก รู้ สึก อยากเปลี่ ยนแปลงตนเองโดยการอธิ บายถึ ง
ผลเสียที่สมาชิกขาดอิสระแห่งตนรวมถึงข้ อดีที่จะเกิดขึ ้นถ้ าสมาชิกมีอิสระแห่งตนเพิ่มขึ ้น รวมถึง
เปิ ดมุมมองใหม่ที่ทาให้ สมาชิกรู้ สึกว่าตนเองมีศกั ยภาพและมีตวั เลือกในการดาเนินชีวิต โดยการ
ให้ สมาชิกทบทวนตนเองถึงความสาเร็จที่เคยเกิดขึ ้นจากความสามารถของตนเอง
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกสรุปสิ่งที่ได้ จากการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้ทังในด้
้ านความคิด
และความรู้สกึ รวมถึงสิ่งที่สามารถนาไปปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน
3.2 ในกรณี ที่สมาชิกเกิดความสงสัย ผู้วิจัยจะเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ ซัก ถาม
และมีการนัดหมายวันเวลาและสถานที่สาหรับการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากการให้ ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการทากิจกรรม
2. สังเกตจากความกระตือรื อร้ นของสมาชิกในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
3. สังเกตจากการตอบคาถามและการซักถามของสมาชิก
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ใบความรู้เรื่อง “ข้อตกลงการเข้าร่วมกลุ่ม”
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รายละเอียดโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่ งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
ครัง้ ที่ 2
เรื่อง
การพัฒนาอิสระแห่งตนด้ านความคิด
แนวคิดสาคัญ
อิสระแห่งตนของวัยรุ่ นด้ านความคิด หมายถึง การที่วยั รุ่ นสามารถคิด ตัดสินใจได้ ด้วย
ตนเอง สามารถกาหนดทางเลือกในการใช้ ชีวิต การแก้ ปัญหาได้ และยอมรับผลของการตัดสินใจ
ของตนเอง ซึ่งในขันเริ
้ ่ มต้ นของการสารวจปั ญหา สมาชิกจะต้ องเข้ าใจสาเหตุของการขาดอิสระ
แห่งตนด้ านความคิดของตนเอง นอกจากนี ้สมาชิกต้ องสามารถระบุได้ ว่าตนเองขาดอิสระแห่งตน
ด้ านความคิดในมิ ติใด ผู้วิจัยจึง ได้ นาเทคนิคการสอน ABC จากทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ที่ม่งุ เน้ นการแก้ ไขปั ญหาทางด้ านความคิดมาใช้ ในการ
สารวจปั ญหา เพื่อทาให้ สมาชิกตระหนักว่าปั ญหาที่ตนเผชิญมาจากการตีความที่ไม่สมเหตุสมผล
ดังที่ ทอมสัน (Thompson, 2003, p. 191) ได้ อธิบายเทคนิคการสอน ABC ไว้ วา่ เป็ นเทคนิคที่ใช้ ใน
การช่วยเหลือผู้รับคาปรึ กษาที่มีความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล โดยการให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษา
ตระหนักว่าเหตุการณ์ไม่ได้ เป็ นผลทาให้ เกิดอารมณ์ แต่เป็ นความคิดความเชื่อที่ มีต่อเหตุการณ์
ดังกล่าวที่สง่ ให้ เกิดอารมณ์ตา่ ง ๆ ขึ ้นมา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจปั ญหาการขาดอิสระแห่งตนด้ านความคิด
2. เพื่ อส่ง เสริ ม ให้ ส มาชิ กตัดสินใจแก้ ปัญหา และกาหนดทางเลื อกในการใช้ ชี วิตด้ ว ย
ตนเอง
3. เพื่อเส่งเสริมให้ สมาชิกยอมรับผลจากการตัดสินใจของตนเอง
เวลาที่ใช้ 1 ชัว่ โมง
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สื่อ / อุปกรณ์
1. ใบความรู้เรื่ อง “เทคนิค ABC”
1. ใบงาน ABCDE
2. ดินสอและยางลบ
วิธีดาเนินการ
ในการเสริ มสร้ างอิสระแห่งตนด้ านความคิดผู้วิจยั ได้ ใช้ เทคนิค ABC ตามแนวคิดทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มาใช้ เพื่อให้ สมาชิกสารวจปั ญหาการขาดอิสระแห่งตนที่
เกิ ดจากความคิดที่ ไ ม่ส มเหตุส มผล และเปลี่ ยนความคิดนัน้ ตามขัน้ ตอนของเทคนิค ABC แต่
เนื่องจากการใช้ เทคนิค ABC จาเป็ นต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในขันตอน
้
โดยผู้วิจยั จึงดาเนินการ
สอนและฝึ กฝนเทคนิค ABC ให้ กบั สมาชิกตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิก และทบทวนถึงการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 1
1.2 ให้ สมาชิกร่วมกันกาหนดข้ อตกลง และกฎกติกาในการเข้ าร่วมกลุม่ ในครัง้ นี ้
1.3 ผู้วิจยั บอกถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้วิ จัย แจกใบความรู้ เรื่ อ ง “เทคนิ ค ABC” และใบงาน ABC จากนัน้ สอน
เทคนิค ABC ให้ สมาชิกเกิดความเข้ าใจ
2.2 ผู้วิจยั เริ่มดาเนินการตามเทคนิค ABCDE ทีละขันตอนโดยเริ
้
่มจากการสารวจ
ปั ญหาการขาดอิสระแห่งตนของสมาชิกโดยการให้ สมาชิกแต่ละคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถึง
เรื่ องราวที่ตนเองต้ องพึ่งพาเพื่อนหรื อเหตุการณ์ที่ต้องตกอยู่ภายใต้ อานาจการควบคุมของเพื่อน
คนละ 1 เหตุการณ์
2.3 ผู้วิจยั สอบถามถึงสาเหตุที่ทาให้ เกิดเหตุการณ์เหล่านัน้ และสารวจความคิด
ความเชื่อของสมาชิกแต่ละคนที่มีต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว โดยการถามความเห็นของสมาชิกว่าใคร
เป็ นต้ นเหตุให้ เกิดเหตุการณ์นนั ้ อะไรทาให้ เราต้ องตกอยูใ่ นสถานการณ์ดงั กล่าว

159
2.4 ผู้วิจยั ซักถามถึงการตอบสนองและผลที่เกิดขึ ้นในเหตุกาณ์ข้างต้ นว่าสมาชิกมี
อารมณ์และการกระทาอย่างไรต่อเหตุการณ์นนั ้
2.5 ผู้วิจยั สรุ ปและเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ ความคิด และผลที่เกิดขึ ้นเพื่อให้
สมาชิกตระหนักว่าผลที่เกิดขึ ้น เกิดจากความคิดความเชื่อที่ไม่สมหตุสมผลของสมาชิก สาเหตุที่
ทาให้ สมาชิกตกอยู่ในความทุกข์ และขาดอิสระแห่งตน เป็ นเพราะสมาชิกเองที่ยอมปล่อยให้ เพื่อน
มามีอิทธิพลกับตัวเรา จากนันผู
้ ้ วิจยั กระตุ้นให้ สมาชิกตังค
้ าถามกับความคิดของตนเองว่าความคิด
ความเชื่อที่ถกู ต้ องควรเป็ นแบบใด ควรมีความคิดแบบใดจึงจะไม่ตกอยูภ่ ายใต้ อานาจของเพื่อน
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ให้ สมาชิกแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้ รับในการเข้ าร่วมกลุม่
3.2 ผู้วิจัยให้ การบ้ านสมาชิกกลับไปทาทบทวนวิธีการใช้ เทคนิค ABCDE ด้ วย
ตนเอง
3.3 ผู้วิจัยให้ สมาชิกกลับไปทบทวนสิ่งที่ตนเองเขียนในใบงาน ABCDE โดยใส่
รายละเอียดให้ มากขึน้ ในส่วนของเหตุการณ์ ในจุด A ความคิดความเชื่อในจุด B และผลลัพธ์ ที่
เกิดขึ ้นในจุด C เพื่อให้ สมาชิกเกิดความเข้ าใจในปั ญหาและความคิดของตนมากขึ ้น
3.4 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกสรุ ปสิ่งที่ได้ จากการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้ทังในด้
้ านความคิด
และความรู้สกึ รวมถึงสิ่งที่สามารถนาไปปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน
3.5 ในกรณี ที่สมาชิกเกิดความสงสัย ผู้วิจัยจะเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ ซัก ถาม
และมีการนัดหมายวันเวลาและสถานที่สาหรับการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากการให้ ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การขาด
อิสระแห่งตนด้ านความคิด
2. สังเกตจากความกระตือรื อร้ นของสมาชิกในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
3. สังเกตจากการตอบคาถามและการซักถามของสมาชิก
4. สังเกตจากการทาใบงาน ABCDE
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ใบความรู้ เรื่ อง “เทคนิค ABC”
เทคนิคการสอน ABC เป็ นเทคนิคที่ใช้ ในการช่วยเหลือผู้รับคาปรึ กษาที่มีความคิดความ
เชื่ อที่ ไ ม่ส มเหตุส มผล โดยการให้ ผ้ ูรับคาปรึ ก ษาตระหนักว่าเหตุการณ์ ไ ม่ไ ด้ เ ป็ นผลทาให้ เ กิ ด
อารมณ์ แต่เป็ นความคิด ความเชื่อที่มีตอ่ เหตุการณ์ดงั กล่าวที่สง่ ให้ เกิดอารมณ์ตา่ ง ๆ ขึ ้นมา โดย
เทคนิคนี ้จะให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ สารวจความคิดความเชื่อของตนเองผ่านตัวอักษรทัง้ 5 ซึง่ แต่ละตัว
มีความหมายดังต่อไปนี ้
A หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น (Active event) โดยเหตุการณ์
ดังกล่าวเป็ นเหตุการณ์ที่ทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดอารมณ์ความรู้สกึ
B หมายถึ ง ความเชื่ อ (Beliefs) ซึ่ ง เป็ นความเชื่ อ ที่ มี ต่ อ
เหตุการณ์ในจุด A รวมถึงสิ่งที่ผ้ รู ับคาปรึ กษาคิด และบอกกับตนเองถึงเหตุการณ์ ดงั กล่าว (เช่น
เป็ นเพราะเพื่อนทาให้ ฉนั ไม่ได้ ทาการบ้ าน)
C หมายถึ ง ผลที่ ต ามมา (Consequences) เป็ นสิ่ ง ที่ ผ้ ู รั บ
คาปรึกษาทาหลังจากที่เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่มีตอ่ เหตุการณ์ในจุด A ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรมและ
อารมณ์ที่แสดงออกมาด้ วย (เช่น อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้ า หรื อด่าเพื่อน)
D หมายถึง การโต้ แย้ ง (Dispute) เป็ นขัน้ ตอนการโต้ แ ย้ ง กับ
ตนเองถึงความคิดความเชื่อ ความคาดหวัง ความผิดหวังที่มีตอ่ เหตุการณ์ในจุด A และพฤติกรรม
ที่แสดงออกในจุด C โดยการตังค
้ าถามกับตนเอง เช่น มีวิธือื่นในการแก้ ปัญหาหรื อตอบสนองต่อ
เหตุการณ์นนหรื
ั ้ อไม่
E หมายถึง ผลกระทบ (Effect) เป็ นขัน้ ตอนที่ผ้ ูรับคาปรึ ก ษา
สารวจความคาดหวังของตนเองที่มีต่อผลลัพธ์ สารวจว่าพฤติกรรมของตนเองนาไปสู่ผลลัพธ์ ที่
ต้ องการได้ หรื อไม่ และมีสิ่งใดบ้ างที่ผ้ รู ับคาปรึ กษาสามารถก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ หรื อสิ่ง
ใดบ้ างที่ผ้ รู ับคาปรึกษาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแต่ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ ้น
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ใบความรู้ เรื่ อง “เทคนิค ABC” (ต่ อ)
A

B1

D1
โต้ แย้ งความคิดตนเอง

B2

เพื่อเปลีย่ นความเชื่อใหม่

D2

C

E

ภาพประกอบ 2 โมเดลการใช้ เทคนิค ABC
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ใบงาน ABCDE
A: เหตุการณ์ ท่ เี ป็ นปั ญหา
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนสรุปเหตุการณ์ที่เป็ นปั ญหาของตนเองที่เกี่ยวข้ องกับเพื่อนลงในกรอบสี่เหลี่ยม
หมายเหตุ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นได้ ทงสิ
ั ้ ่งที่เกิดขึ ้นจากภายในตนเอง หรื อเหตุการณ์ภายนอก
เป็ นความจริง หรื อ สิ่งที่นกั เรี ยนคิดขึ ้นเอง เป็ นเหตุการณ์ในอดีต ปั จจุบนั หรื อในอนาคต

B1 : ความเชื่อที่มีต่อเหตุการณ์ ในจุด A
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนอธิบายความเชื่อของตนเองที่มีตอ่ เหตุการณ์ในจุด A ลงในกรอบสี่เหลี่ยม
(มีได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ตัวอย่าง 1: ฉันเชื่อว่าเพื่อนต้ องเกลียดฉัน ถ้ าฉันไม่ทาตามที่เพื่อนขอ
ตัวอย่าง 2: ฉันเชื่อว่าฉันไร้ คา่ ที่ทาให้ เพื่อนผิดหวัง
ตัวอย่าง 3: ฉันเชื่อว่าถ้ าไม่มีเพื่อนฉันจะลาบาก
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C: ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้ จากความเขื่อในจุด B1
คาชี ้แจง 1: ให้ นกั เรี ยนวงกลมเลือกอารมณ์จากตัวเลือกด้ านล่างมา 1 อารมณ์
1) วิตกกังวล

2) ซึมเศร้ า

3) โมโหอย่างรุนแรง

4) รู้สกึ ผิดเป็ นตราบาป

5) อับอาย

6) เจ็บปวดใจ 7) หึงหวงอย่างรุนแรง 8) อิจฉาริษยา

คาชี ้แจง 2: ให้ นกั เรี ยนเขียนพฤติกรรมที่นกั เรี ยนแสดงออกในจุด A ที่เกี่ยวข้ องกับอารมณ์ด้านบน
ที่นกั เรี ยนเลือกลงในกรอบสี่เหลี่ยม

D1: การโต้ แย้ งความเชื่อที่จุด B1
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนตอบคาถามดังต่อไปนี ้
1. ความคิดความเชื่อที่ฉนั ต้ องการพิสจู น์คืออะไร (ความเชื่อในจุด B1)
ตอบ
2. ฉันสามารถหาความเชื่อที่สมเหตุสมผลมาสนับสนุนความเชื่อนี ้หรื อไม่
ตอบ
3. อะไรเป็ นหลักฐานว่าความคิดความเชื่อนี ้เป็ นความจริง
ตอบ

4. อะไรเป็ นหลักฐานว่าความเชื่อนี ้ผิดพลาดหรื อไม่เป็ นความจริง
ตอบ
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5. ถ้ าหากเหตุ ก ารณ์ ที่ ฉั น ไม่ ต้ องการให้ เกิ ด ได้ เกิ ด ขึ น้ อะไรจะเป็ นสิ่ ง ที่ เ ลวร้ ายที่ สุ ด
ที่จะเกิดขึ ้นกับฉัน
ตอบ

6. ถ้ าหากเหตุการณ์ที่ฉันไม่ต้องการให้ เกิด ได้ เกิดขึ น้ อะไรเป็ นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ ้นกับฉัน หรื ออะไร
เป็ นสิ่งที่ดีที่ฉนั สามารถทาให้ เกิดขึ ้นได้ ในเหตุการณ์นนั ้
ตอบ

B2: ความเชื่อที่มีต่อเหตุการณ์ ในจุด A
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนอธิบายความเชื่อใหม่ของตนเองหลังจากที่ผา่ นการโต้ แย้ งในจุด D มาแล้ วที่มี
ต่อเหตุการณ์ในจุด A ลงในกรอบสี่เหลี่ยม (มีได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
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D2: การโต้ แย้ งความเชื่อที่จุด B2
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนตอบคาถามดังต่อไปนี ้
1. อะไรเป็ นความเชื่อที่ฉนั ต้ องการพิสจู น์ (ความเชื่อในจุด B2)
ตอบ
2. ฉันสามารถหาความเชื่อที่สมเหตุสมผลมาสนับสนุนความเชื่อนี ้หรื อไม่
ตอบ
3. อะไรเป็ นหลักฐานว่าความเชื่อนี ้เป็ นความจริง
ตอบ

4. อะไรเป็ นหลักฐานว่าความเชื่อนี ้ผิดพลาดหรื อไม่เป็ นความจริง
ตอบ

5. ถ้ าหากเหตุ ก ารณ์ ที่ ฉั น ไม่ ต้ องการให้ เกิ ด ได้ เกิ ด ขึ น้ อะไรจะเป็ นสิ่ ง ที่ เ ลวร้ ายที่ สุ ด
ที่จะเกิดขึ ้นกับฉัน
ตอบ

6. ถ้ าหากเหตุการณ์ที่ฉันไม่ต้องการให้ เกิดได้ เกิดขึ ้น อะไรเป็ นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ ้นกับฉัน หรื ออะไร
เป็ นสิ่งที่ดีที่ฉนั สามารถทาให้ เกิดขึ ้นได้ ในเหตุการณ์นนั ้
ตอบ
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E: ผลลัพธ์ ท่ เี กิดจากความเชื่อใหม่ ในจุด B2
คาชี ้แจง 1: ให้ นกั เรี ยนวงกลมเลือกอารมณ์จากตัวเลือกด้ านล่างมา 1 อารมณ์
1) เป็ นห่วง

2) เสียใจ

3) ไม่พอใจ

4) สานึกผิด

5) ผิดหวัง

6) เศร้ า

7) หวง

8) มีแรงจูงใจ

คาชี ้แจง 2: ให้ นกั เรี ยนเขียนพฤติกรรมใหม่ที่นกั เรี ยนจะแสดงออกในจุด A ที่เกี่ยวข้ องกับอารมณ์
ด้ านบนที่นกั เรี ยนเลือกลงในกรอบสี่เหลี่ยม
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รายละเอียดโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่ งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
ครัง้ ที่ 3
เรื่อง
การเสริมสร้ างอิสระแห่งตนด้ านความคิด
แนวคิดสาคัญ
สาเหตุของการขาดอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นมาจากการที่พวกเขาต้ องการให้ ผ้ ูอื่นยอมรับ
(พงษ์พนั ธ์ พงษ์ โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา, 2557, น. 88; ศิริบรู ณ์ สายโกสุม, 2554, น. 104)
ต้ องการความรั ก จากเพื่ อ น (Ingersoll, 1989, pp. 228-229) และมี ค วามต้ องการพึ่ ง พา
ผู้อื่น (พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา, 2557, น. 90-91; วัชรี ทรัพย์มี, 2556, น.
125) จึงอ่อนไหวต่ออิทธิพลของเพื่อนและแสดงพฤติกรรมในทิศทางเดียวกับเพื่อน แต่ในความเป็ น
จริ งแล้ วการได้ มาซึ่งความรักและการยอมรับจากเพื่อน สามารถแสดงออกได้ หลายวิธี ไม่จากัดอยู่
เพี ย งแค่ก ารท าตามความต้ อ งการหรื อ แรงกดดัน ของเพื่ อ นเพี ย งเท่า นัน้ นอกจากนี ว้ ัย รุ่ น มี
ความสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ จึงไม่จาเป็ นต้ องยอมทาตามที่เพื่อนร้ องขอทุกครัง้ เพื่อให้ ตนเอง
ได้ รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ถ้ าหากวัยรุ่ นสามารถมองเห็นตัวเลือกในการตอบสนองต่อแรง
กดดันของเพื่อนได้ มากขึ ้น จะช่วยให้ พวกเขาสามารถนาตัวเลือกเหล่านี ้มาใช้ หาทางออกเมื่อต้ อง
เผชิญกับแรงกดดันหรื ออิทธิพลของเพื่อน ผู้วิจยั จึงได้ นาเทคนิคการโต้ แย้ งความคิดความเชื่อที่ไม่
สมเหตุสมผล จากทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มาใช้ ใน
การส่งเสริมอิสระแห่งตนด้ านความคิดของวัยรุ่น เพื่อให้ วยั รุ่นมองเห็นว่ามีวิธีอีกมากมายที่พวกเขา
สามารถนามาใช้ ในการตอบสนองกับเพื่อนๆของเขาได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึ กการโต้ แย้ งความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของตนเอง
2. เพื่อให้ สมาชิกสามารถระบุตวั เลือกในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ มากขึ ้น
เวลาที่ใช้ 1 ชัว่ โมง
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สื่อ / อุปกรณ์
1. ใบงาน ABCDE
2. ดินสอและยางลบ
วิธีดาเนินการ
ในการใช้ เ ทคนิค ABCDE เพื่ อส่ง เสริ ม การมี อิสระแห่ง ตนจากกลุ่ม เพื่ อน ขัน้ ตอนการ
โต้ แย้ งความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล เป็ นขันตอนที
้
่สาคัญในการเปลี่ยนแปลงความคิดความ
เชื่อของสมาชิก ผู้วิจัยจึงฝึ กให้ สมาชิกสามารถโต้ แย้ งความคิดของตนเองโดยให้ สมาชิกคนอื่ น
ช่วยกันแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนมุมมอง และข้ อเสนอแนะซึ่งจะนาไปสู่การคิดอย่างมี
เหตุผลมากขึ ้น นอกจากนี ้ผู้วิจยั จะให้ สมาชิกได้ ทบทวนการใช้ เทคนิค ABCDE ในการแก้ ไขปั ญหา
ด้ วยตนเองตังแต่
้ ขนตอนแรกอี
ั้
กครัง้ หนึง่ เพื่อให้ สมาชิกเกิดความชานาญการใช้ เทคนิคดังกล่าว ซึง่
จะน าไปสู่ ก ารแก้ ไขปั ญ หาด้ ว ยตนเองในระยะยาว โดยในการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม ครั ง้ ที่ 3
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิก และทบทวนถึงการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 2
1.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกทบทวนและกาหนดกติกาในการเข้ าร่วมกลุม่ ครัง้ นี ้
1.3 ผู้วิจยั บอกถึงวัตถุประสงค์ในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้
1.4 ผู้วิ จัย ให้ ส มาชิ ก น าใบงาน ABCDE ออกมาและอภิ ป รายถึ ง งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ ทาในการให้ คาปรึ กษาครัง้ ก่อน และสอบถามปั ญหาอุปสรรคในการทางานที่ได้ รับ
มอบหมาย
1.5 ผู้วิจยั อธิบายเกี่ยวกับการโต้ แย้ งความคิดความเชื่อของตนเองว่ามีประโยชน์
อย่างไรในการเสริมสร้ างอิสระแห่งตนด้ านความคิด
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกโต้ แย้ งความคิดความเชื่อของตนเองโดยใช้ คาถาม 6 ข้ อ ตาม
เทคนิค DIBS ที่อยูใ่ นใบงาน ABCDE ดังต่อไปนี ้
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(1) อะไรเป็ นความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลที่ฉนั ต้ องการพิสจู น์
(2) ฉัน สามารถหาความเชื่ อ ที่ ส มเหตุส มผลมาสนับ สนุน ความเชื่ อนี ้
หรื อไม่
(3) อะไรเป็ นหลักฐานว่าความเชื่อนี ้เป็ นความจริง
(4) อะไรเป็ นหลักฐานว่าความเชื่อนี ้ผิดพลาด
(5) ถ้ าหากเหตุการณ์ที่ฉันไม่ต้องการให้ เกิดได้ เกิดขึ ้น อะไรจะเป็ นสิ่งที่
เลวร้ ายที่สดุ ที่จะเกิดขึ ้นกับฉัน
(6) ถ้ าหากเหตุการณ์ที่ฉันไม่ต้องการให้ เกิดได้ เกิดขึ ้น อะไรเป็ นสิ่งที่ดีที่
จะเกิดขึ ้นกับฉัน หรื ออะไรเป็ นสิ่งที่ดีที่ฉนั สามารถทาให้ เกิดขึ ้นได้ ในเหตุการณ์นนั ้
2.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกอภิปรายถึงการโต้ แย้ งความคิดความเชื่อของตนเอง และให้
เพื่อนสมาชิกช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าการโต้ แย้ งความคิดความเชื่อนันมี
้ ความสมเหตุสมผล
มากน้ อ ยเพี ย งใด และมี วิ ธี คิ ด อื่ น ที่ ส มเหตุส มผลมากกว่ า นี ห้ รื อ ไม่ เพื่ อ ค้ น หาวิ ธี อื่ น ในการ
ตอบสนองต่อปั ญหาเกี่ยวกับการขาดอิสระแห่งตนที่เกิดขึ ้น
2.3 เมื่อสมาชิกทุกคนได้ อภิปรายการโต้ แย้ งความคิดความเชื่อของตนเองแล้ ว
ผู้วิจยั ตังค
้ าถามกับสมาชิกเพื่อสารวจความคาดหวังของที่มีตอ่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น และพฤติกรรม
ของสมาชิกนาไปสูผ่ ลลัพธ์ที่ต้องการได้ หรื อไม่
2.4 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกหลับตาและสารวจตนเองว่าในเหตุการณ์ดงั กล่าวมีอะไรบ้ าง
ที่สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และมีอะไรบ้ างที่ สมาชิ ก ไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ แต่ ต้ อง
ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ ้น
2.5 ผู้วิ จัย สอบถามสมาชิ ก ว่ า หลัง จากเปลี่ ย นแปลงความคิ ด ความเชื่ อ แล้ ว
สมาชิกมีความรู้สกึ ต่อเหตุการณ์ในจุด A เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้ าง
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3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกสรุปสิ่งที่ตนเองได้ รับและได้ ให้ ในการปรึกษาครัง้ นี ้
3.2 ผู้วิจัยให้ การบ้ าน โดยให้ สมาชิ กฝึ กทาใบงาน ABCDE ที่ บ้านอี กครั ง้ โดย
เปลี่ยนเหตุการณ์ในจุด A
3.3 ผู้วิจยั เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามถึงข้ อสงสัยและนัดวันเวลาและสถานที่
ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากการให้ ความร่ วมมือในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโต้ แย้ งความคิด
ความเชื่อ
2. สังเกตจากความกระตือรื อร้ นของสมาชิกในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
3. สังเกตจากการตอบคาถามและการซักถามของสมาชิก
4. สังเกตจากการทาใบงาน ABCDE
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ใบงาน ABCDE
A: เหตุการณ์ ท่ เี ป็ นปั ญหา
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนสรุปเหตุการณ์ที่เป็ นปั ญหาของตนเองที่เกี่ยวข้ องกับเพื่อนลงในกรอบสี่เหลี่ยม
หมายเหตุ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นได้ ทงสิ
ั ้ ่งที่เกิดขึ ้นจากภายในตนเอง หรื อเหตุการณ์ภายนอก
เป็ นความจริง หรื อ สิ่งที่นกั เรี ยนคิดขึ ้นเอง เป็ นเหตุการณ์ในอดีต ปั จจุบนั หรื อในอนาคต

B1: ความเชื่อที่มีต่อเหตุการณ์ ในจุด A
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนอธิบายความเชื่อของตนเองที่มีตอ่ เหตุการณ์ในจุด A ลงในกรอบสี่เหลี่ยม
(มีได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ตัวอย่าง 1: ฉันเชื่อว่าเพื่อนต้ องเกลียดฉัน ถ้ าฉันไม่ทาตามที่เพื่อนขอ
ตัวอย่าง 2: ฉันเชื่อว่าฉันไร้ คา่ ที่ทาให้ เพื่อนผิดหวัง
ตัวอย่าง 3: ฉันเชื่อว่าถ้ าไม่มีเพื่อนฉันจะลาบาก
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C: ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้ จากความเขื่อในจุด B1
คาชี ้แจง 1: ให้ นกั เรี ยนวงกลมเลือกอารมณ์จากตัวเลือกด้ านล่างมา 1 อารมณ์
1) วิตกกังวล

2) ซึมเศร้ า

3) โมโหอย่างรุนแรง

4) รู้สกึ ผิดเป็ นตราบาป

5) อับอาย

6) เจ็บปวดใจ 7) หึงหวงอย่างรุนแรง 8) อิจฉาริษยา

คาชี ้แจง 2: ให้ นกั เรี ยนเขียนพฤติกรรมที่นกั เรี ยนแสดงออกในจุด A ที่เกี่ยวข้ องกับอารมณ์ด้านบน
ที่นกั เรี ยนเลือกลงในกรอบสี่เหลี่ยม

D1: การโต้ แย้ งความเชื่อที่จุด B1
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนตอบคาถามดังต่อไปนี ้
1. ความคิดความเชื่อที่ฉนั ต้ องการพิสจู น์คืออะไร (ความเชื่อในจุด B1)
ตอบ
2. ฉันสามารถหาความเชื่อที่สมเหตุสมผลมาสนับสนุนความเชื่อนี ้หรื อไม่
ตอบ
3. อะไรเป็ นหลักฐานว่าความคิดความเชื่อนี ้เป็ นความจริง
ตอบ

4. อะไรเป็ นหลักฐานว่าความเชื่อนี ้ผิดพลาดหรื อไม่เป็ นความจริง
ตอบ
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5. ถ้ าหากเหตุ ก ารณ์ ที่ ฉั น ไม่ ต้ องการให้ เกิ ด ได้ เกิ ด ขึ น้ อะไรจะเป็ นสิ่ ง ที่ เ ลวร้ ายที่ สุ ด
ที่จะเกิดขึ ้นกับฉัน
ตอบ

6. ถ้ าหากเหตุการณ์ที่ฉันไม่ต้องการให้ เกิด ได้ เกิดขึ ้น อะไรเป็ นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ ้นกับฉัน หรื ออะไร
เป็ นสิ่งที่ดีที่ฉนั สามารถทาให้ เกิดขึ ้นได้ ในเหตุการณ์นนั ้
ตอบ

B2: ความเชื่อที่มีต่อเหตุการณ์ ในจุด A
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนอธิบายความเชื่อใหม่ของตนเองหลังจากที่ผา่ นการโต้ แย้ งในจุด D มาแล้ วที่มี
ต่อเหตุการณ์ในจุด A ลงในกรอบสี่เหลี่ยม (มีได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
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D2: การโต้ แย้ งความเชื่อที่จุด B2
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนตอบคาถามดังต่อไปนี ้
1. อะไรเป็ นความเชื่อที่ฉนั ต้ องการพิสจู น์ (ความเชื่อในจุด B2)
ตอบ
2. ฉันสามารถหาความเชื่อที่สมเหตุสมผลมาสนับสนุนความเชื่อนี ้หรื อไม่
ตอบ
3. อะไรเป็ นหลักฐานว่าความเชื่อนี ้เป็ นความจริง
ตอบ

4. อะไรเป็ นหลักฐานว่าความเชื่อนี ้ผิดพลาดหรื อไม่เป็ นความจริง
ตอบ

5. ถ้ าหากเหตุ ก ารณ์ ที่ ฉั น ไม่ ต้ องการให้ เกิ ด ได้ เกิ ด ขึ น้ อะไรจะเป็ นสิ่ ง ที่ เ ลวร้ ายที่ สุ ด
ที่จะเกิดขึ ้นกับฉัน
ตอบ

6. ถ้ าหากเหตุการณ์ที่ฉันไม่ต้องการให้ เกิดได้ เกิดขึ ้น อะไรเป็ นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ ้นกับฉัน หรื ออะไร
เป็ นสิ่งที่ดีที่ฉนั สามารถทาให้ เกิดขึ ้นได้ ในเหตุการณ์นนั ้
ตอบ
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E: ผลลัพธ์ ท่ เี กิดจากความเชื่อใหม่ ในจุด B2
คาชี ้แจง 1: ให้ นกั เรี ยนวงกลมเลือกอารมณ์จากตัวเลือกด้ านล่างมา 1 อารมณ์
1) เป็ นห่วง

2) เสียใจ

3) ไม่พอใจ

4) สานึกผิด

5) ผิดหวัง

6) เศร้ า

7) หวง

8) มีแรงจูงใจ

คาชี ้แจง 2: ให้ นกั เรี ยนเขียนพฤติกรรมใหม่ที่นกั เรี ยนจะแสดงออกในจุด A ที่เกี่ยวข้ องกับอารมณ์
ด้ านบนที่นกั เรี ยนเลือกลงในกรอบสี่เหลี่ยม
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รายละเอียดโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่ งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
ครัง้ ที่ 4
เรื่อง
การพัฒนาอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์
แนวคิดสาคัญ
อิสระแห่งตนของวัยรุ่นด้ านอารมณ์ หมายถึง การที่วยั รุ่ นสามารถจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเองได้ เมื่อต้ องพบกับแรงกดดันและความคาดหวังของเพื่อน มีความรู้สึกมัน่ ใจในการตัดสินใจ
และการกระทา ไม่ร้ ูสกึ กังวล กลัวที่จะต้ องใช้ ชีวิตหรื อเผชิญปั ญหาเพียงลาพัง ซึง่ ตามหลักการของ
ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มองว่าความคิดเป็ นสิ่ง ที่
กาหนดอารมณ์ และพฤติกรรม ดังนัน้ เมื่อความคิ ดความเชื่อของผู้รับคาปรึ กษาเปลี่ยนแปลงไป
จะส่งผลให้ อารมณ์และพฤติกรรมของผู้รับคาปรึกษาเปลี่ยนแปลงไปด้ วย (Sharf, 2012, p. 8) แต่
ในสถานการณ์ จ ริ ง ที่ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษาต้ อ งเผชิ ญ จะมี ค วามแตกต่า งจากในห้ อ งให้ ค าปรึ ก ษา
เนื่องจากสมาชิกอาจเผชิญเหตุการณ์ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปซึง่ บางครัง้ ไม่สามารถคาดการณ์
ได้ อีกทังต้
้ องเผชิญกับแรงกดดันเพียงลาพัง จึงมีโอกาสที่สมาชิกจะไม่สามารถจัดการกับอารมณ์
หรื อตามสนองทางอารมณ์ ต่อสถานการณ์ นนั ้ อย่างเหมาะสม จากที่ชาร์ ฟ (Sharf, 2012, p. 8)
อธิบายว่า นักทฤษฎีกลุ่มนี ้จะมองว่าความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ กัน ดังนัน้
หากผู้รับคาปรึ กษาประสบกับเหตุการณ์ ที่ทาให้ เกิ ดอารมณ์ ด้านลบและไม่สามารถจัดการกับ
อารมณ์ได้ จะนาไปสูก่ ารกลับมาใช้ ความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลเช่นเดิม ผู้วิจยั จึงใช้ เทคนิค
การใช้ จินตนาการ (Imagery) จากทฤษฎี พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมมาใช้ เพื่อให้
สมาชิกได้ ใช้ ภาพจินตนาการจาลองสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ ้น และหาตัวเลือกในการตอบสนองทาง
อารมณ์ อย่างเหมาะสมเพื่อลดความกังวลในการออกไปเผชิญสถานการณ์ จริ ง และจัดการกับ
อารมณ์ที่จะเกิดขึ ้นได้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกมีอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์จากเพื่อนเพิ่มมากขึ ้น
2. เพื่อให้ สง่ เสริมให้ วยั รุ่นสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้
3. เพื่อส่งเสริมให้ วยั รุ่นมีความมัน่ ใจในเรื่ องของการตัดสินใจ และการพึง่ พาตนเอง
เวลาที่ใช้ 1 ชัว่ โมง
สื่อ / อุปกรณ์
1. การบ้ านใบงาน ABCDE
2. กระดาษ A4
3. ดินสอ
วิธีดาเนินการ
หลังจากที่สมาชิกได้ เปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลแล้ ว แต่สมาชิกยัง
ไม่ได้ นาความคิดชุดใหม่นีไ้ ปทดลองใช้ ในสถานการณ์จริ ง อาจมีความกังวล หรื อความกลัวอยู่
ผู้วิ จัย จึ ง พัฒ นาอิ ส ระแห่ ง ตนด้ า นอารมณ์ ข องสมาชิ ก โดยการใช้ เ ทคนิ ค การใช้ จิ น ตนาการ
(Imagery) จากทฤษฎี พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมมาใช้ ในการสร้ างความมัน่ ใจและ
ช่วยในการจัดการอารมณ์ของสมาชิก โดยผู้วิจยั จะให้ สมาชิกหลับตาและสร้ างภาพของสถานณ์ขึ ้น
ในความคิดของสมาชิก และให้ สมาชิกเก็บภาพด้ านลบที่มีต่อเหตุการณ์ ไว้ และจินตนาการถึง
อารมณ์ที่เหมาะสมที่ควรจะเกิดขึ ้นในสถานการณ์นนั ้ ซึ่งจะช่วยให้ สมาชิกมีอารมณ์อยู่ในระดับที่
เหมาะสม หลังจากนันผู
้ ้ วิจัยจะใช้ เทคนิคใบหน้ าในปั จจุบนั (Here and Now Face) จากทฤษฎี
เกสตัลท์ โดยการให้ สมาชิกวาดรู ปหน้ าที่แสดงถึงอารมณ์ที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาการขาดอิสระแห่ง
ตนของตนเองในปั จจุบนั จากนัน้ ให้ สมาชิกเขียนใต้ ภาพว่า ใบหน้ าที่วาดกาลังแสดงความรู้ สึก
อย่างไร และอะไรเป็ นสาเหตุให้ ใบหน้ านัน้ ยังคงแสดงความรู้ สึกแบบนี ้ในปั จจุบนั โดยในการให้
คาปรึกษาครัง้ ที่ 4 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิกและทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 3
1.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกทบทวนกติกาและสร้ างข้ อตกลงในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้
1.3 ผู้วิจยั สอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก อุปสรรคในการเข้ าร่ วมกลุ่ม
และความรู้สกึ ของสมาชิกที่มีตอ่ กลุม่ หลังจากเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษามาแล้ ว 3 ครัง้
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้วิจัยให้ ส มาชิ กนาการบ้ านใบงาน ABCDE ออกมาและอภิ ปรายในกลุ่ม
ตังแต่
้ ขนั ้ ตอนแรกจนถึง ขัน้ ตอนสุดท้ ายของเทคนิค ABCDE โดยในครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยจะสนับสนุนให้
สมาชิกช่วยเหลือกันเองมาขึ ้น
2.2 ผู้วิจยั สอบถามปั ญหาอุปสรรคในการใช้ เทคนิค ABCDE และให้ การช่วยเหลือ
สมาชิกที่มีอปุ สรรคในการใช้ เทคนิคนี ้
2.3 ผู้วิ จัย ทบทวนความส าคัญ ของการน าความคิ ด ที่ ส มเหตุส มผลไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
2.4 ผู้วิจยั สอบถามความรู้สกึ ของสมาชิกว่าถ้ าหากให้ สมาชิกไปออกไปเผชิญหน้ า
กับสถานการณ์จริ งโดยใช้ ความคิดชุดใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแล้ ว สมาชิกแต่ละคนจะรู้สึกอย่างไรบ้ าง
มีความมัน่ ใจมากน้ อยเพียงไร มีความกังวลหรื อไม่ ถ้ ามีความกังวล สมาชิกกังวลในประเด็นใดบ้ าง
2.5 ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคภาพในจินตนาการ (Imagery) โดยมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
1) ให้ สมาชิกหลับตา และระลึกถึงเรื่ องราวในอดีตที่เคยถูกเพื่อนกดดัน
ต้ องทาตามความคาดหวังของเพื่อน หรื อเหตุการณ์ที่ทาให้ ขาดอิสระแห่งตนที่สง่ ผลต่ออารมณ์ของ
สมาชิกอย่างมาก
2) ให้ สมาชิกเปลี่ยนภาพในความคิดจากที่มีอารมณ์ ทางลบเป็ นภาพที่
สมาชิกกาลังตอบสนองกับเพื่อนด้ วยอารมณ์ที่เหมาะสม
3) ให้ สมาชิกแต่ละคนลืมตาขึ ้น และเล่าเรื่ องที่ตนเองได้ ระลึกถึงว่าเป็ น
เหตุการณ์แบบใด
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4) ถามสมาชิกว่ารู้สกึ อย่างไรกับเหตุการณ์นนั ้ และอารมณ์ที่เหมาะสมที่
ควรจะเกิดขึ ้นเป็ นแบบใด
5) ผู้วิจยั ถามสมาชิกว่าถ้ ามีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นอีก จะรู้สึกอย่างไร
ถ้ าต้ องเผชิญหน้ ากับเหตุการณ์นนั ้
2.6 ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคใบหน้ าในปั จจุบนั (Here and Now Face) โดยแจกกระดาษ
A4 และดินสอให้ สมาชิก จากนันให้
้ สมาชิกวาดภาพใบหน้ าของตนเองที่กาลังแสดงความรู้ สึกใน
ปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากการขาดอิสระแห่งตน และให้ สมาชิกเขียนใต้ ภาพว่าใบหน้ ากาลังแสดง
ความรู้สกึ แบบใด และอะไรเป็ นสาเหตุให้ ความรู้สกึ นี ้ติดค้ างมาจนถึงปั จจุบนั
2.7 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกเปรี ยบเทียบตนเองในอดีตกับปั จจุบนั ว่าแตกต่างกันอย่างไร
จากนัน้ ผู้วิจัยกล่าวสรุ ปเพื่อให้ สมาชิกเกิดความมั่นใจและตระหนักว่าปั จจุบนั สมาชิกแต่ละคน
แตกต่างไปจากเดิม เมื่อบางอย่างในตัวเราเปลี่ยนไป ผลลัพธ์ย่อมแตกต่างไปจากเดิม สิ่งที่เกิดขึ ้น
ในอดีตจะไม่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั หากตัวเราในปั จจุบนั แตกต่างจากอดีต
2.8 ผู้วิจัยให้ กาลัง ใจสมาชิ กและให้ เพื่ อนสมาชิ กให้ กาลัง ใจซึ่ง กันและกัน เพื่ อ
สร้ างกาลังใจในการนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการให้ คาปรึกษาไปใช้ ในสถานการณ์จริง
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้วิจัยให้ สมาชิกสรุ ปสิ่งที่ตนได้ รับและได้ ให้ ในการให้ คาปรึ กษาครัง้ นี ้ และ
ความคิด ความรู้สกึ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากก่อนได้ รับการให้ คาปรึกษา
3.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลับไปสังเกตความคิด และอารมณ์ของตนเองเมื่อต้ องเผชิญ
กับปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับการขาดอิสระแห่งตนทังในเรื
้ ่ องของการตัดสินใจด้ วยตนเอง การทาตาม
ความคาดหวัง ของเพื่อน การพึ่ง พาตนเอง การตกอยู่ในแรงกดดันของเพื่อน และจดบันทึกว่า
ความคิดและอารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ และเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้ าง มีอะไรบ้ างที่เป็ น
อุปสรรคในการนาความคิดที่สมเหตุสมผลไปใช้ ในสถานการณ์จริง
3.3 ผู้วิจยั เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามถึงข้ อสงสัยและนัดวันเวลาและสถานที่
ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
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การประเมินผล
1. สังเกตจากการให้ ความร่วมมือในการอภิปรายใบงาน ABCDE
2. สัง เกตจากการให้ ความร่ วมมื อ ในการแสดงความคิด เห็ นเกี่ ย วกับการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ทางอารมณ์
3. สังเกตจากความกระตือรื อร้ นของสมาชิกในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
4. สังเกตจากการตอบคาถามและการซักถามของสมาชิก
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ใบงาน ABCDE
A: เหตุการณ์ ท่ เี ป็ นปั ญหา
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนสรุปเหตุการณ์ที่เป็ นปั ญหาของตนเองที่เกี่ยวข้ องกับเพื่อนลงในกรอบสี่เหลี่ยม
หมายเหตุ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นได้ ทงสิ
ั ้ ่งที่เกิดขึ ้นจากภายในตนเอง หรื อเหตุการณ์ภายนอก
เป็ นความจริง หรื อ สิ่งที่นกั เรี ยนคิดขึ ้นเอง เป็ นเหตุการณ์ในอดีต ปั จจุบนั หรื อในอนาคต

B1: ความเชื่อที่มีต่อเหตุการณ์ ในจุด A
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนอธิบายความเชื่อของตนเองที่มีตอ่ เหตุการณ์ในจุด A ลงในกรอบสี่เหลี่ยม
(มีได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ตัวอย่าง 1: ฉันเชื่อว่าเพื่อนต้ องเกลียดฉัน ถ้ าฉันไม่ทาตามที่เพื่อนขอ
ตัวอย่าง 2: ฉันเชื่อว่าฉันไร้ คา่ ที่ทาให้ เพื่อนผิดหวัง
ตัวอย่าง 3: ฉันเชื่อว่าถ้ าไม่มีเพื่อนฉันจะลาบาก
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C: ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้ จากความเขื่อในจุด B1
คาชี ้แจง 1: ให้ นกั เรี ยนวงกลมเลือกอารมณ์จากตัวเลือกด้ านล่างมา 1 อารมณ์
1) วิตกกังวล

2) ซึมเศร้ า

3) โมโหอย่างรุนแรง

4) รู้สกึ ผิดเป็ นตราบาป

5) อับอาย

6) เจ็บปวดใจ 7) หึงหวงอย่างรุนแรง 8) อิจฉาริษยา

คาชี ้แจง 2: ให้ นกั เรี ยนเขียนพฤติกรรมที่นกั เรี ยนแสดงออกในจุด A ที่เกี่ยวข้ องกับอารมณ์ด้านบน
ที่นกั เรี ยนเลือกลงในกรอบสี่เหลี่ยม

D1: การโต้ แย้ งความเชื่อที่จุด B1
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนตอบคาถามดังต่อไปนี ้
1. ความคิดความเชื่อที่ฉนั ต้ องการพิสจู น์คืออะไร (ความเชื่อในจุด B1)
ตอบ
2. ฉันสามารถหาความเชื่อที่สมเหตุสมผลมาสนับสนุนความเชื่อนี ้หรื อไม่
ตอบ
3. อะไรเป็ นหลักฐานว่าความคิดความเชื่อนี ้เป็ นความจริง
ตอบ

4. อะไรเป็ นหลักฐานว่าความเชื่อนี ้ผิดพลาดหรื อไม่เป็ นความจริง
ตอบ
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5. ถ้ าหากเหตุ ก ารณ์ ที่ ฉั น ไม่ ต้ องการให้ เกิ ด ได้ เกิ ด ขึ น้ อะไรจะเป็ นสิ่ ง ที่ เ ลวร้ ายที่ สุ ด
ที่จะเกิดขึ ้นกับฉัน
ตอบ

6. ถ้ าหากเหตุการณ์ที่ฉันไม่ต้องการให้ เกิด ได้ เกิดขึ ้น อะไรเป็ นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ ้นกับฉัน หรื ออะไร
เป็ นสิ่งที่ดีที่ฉนั สามารถทาให้ เกิดขึ ้นได้ ในเหตุการณ์นนั ้
ตอบ

B2: ความเชื่อที่มีต่อเหตุการณ์ ในจุด A
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนอธิบายความเชื่อใหม่ของตนเองหลังจากที่ผา่ นการโต้ แย้ งในจุด D มาแล้ วที่มี
ต่อเหตุการณ์ในจุด A ลงในกรอบสี่เหลี่ยม (มีได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
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D2: การโต้ แย้ งความเชื่อที่จุด B2
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนตอบคาถามดังต่อไปนี ้
1. อะไรเป็ นความเชื่อที่ฉนั ต้ องการพิสจู น์ (ความเชื่อในจุด B2)
ตอบ
2. ฉันสามารถหาความเชื่อที่สมเหตุสมผลมาสนับสนุนความเชื่อนี ้หรื อไม่
ตอบ
3. อะไรเป็ นหลักฐานว่าความเชื่อนี ้เป็ นความจริง
ตอบ

4. อะไรเป็ นหลักฐานว่าความเชื่อนี ้ผิดพลาดหรื อไม่เป็ นความจริง
ตอบ

5. ถ้ าหากเหตุ ก ารณ์ ที่ ฉั น ไม่ ต้ องการให้ เกิ ด ได้ เกิ ด ขึ น้ อะไรจะเป็ นสิ่ ง ที่ เ ลวร้ ายที่ สุ ด
ที่จะเกิดขึ ้นกับฉัน
ตอบ

6. ถ้ าหากเหตุการณ์ที่ฉันไม่ต้องการให้ เกิดได้ เกิดขึ ้น อะไรเป็ นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ ้นกับฉัน หรื ออะไร
เป็ นสิ่งที่ดีที่ฉนั สามารถทาให้ เกิดขึ ้นได้ ในเหตุการณ์นนั ้
ตอบ
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E: ผลลัพธ์ ท่ เี กิดจากความเชื่อใหม่ ในจุด B2
คาชี ้แจง 1: ให้ นกั เรี ยนวงกลมเลือกอารมณ์จากตัวเลือกด้ านล่างมา 1 อารมณ์
1) เป็ นห่วง

2) เสียใจ

3) ไม่พอใจ

4) สานึกผิด

5) ผิดหวัง

6) เศร้ า

7) หวง

8) มีแรงจูงใจ

คาชี ้แจง 2: ให้ นกั เรี ยนเขียนพฤติกรรมใหม่ที่นกั เรี ยนจะแสดงออกในจุด A ที่เกี่ยวข้ องกับอารมณ์
ด้ านบนที่นกั เรี ยนเลือกลงในกรอบสี่เหลี่ยม
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รายละเอียดโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่ งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
ครัง้ ที่ 5
เรื่อง
การเสริมสร้ างอิสระแห่งตนด้ านอารมณ์
แนวคิดสาคัญ
กลุ่มเพื่อนมีความสาคัญต่อวัยรุ่ นหลายด้ าน หนึ่งในนัน้ คือการสร้ างความเชื่อมั่น ดังที่
เจี ย รนัย ทรงชัย กุล (2548, น. 229-231) ได้ อ ธิ บ ายว่ า การอยู่ใ นกลุ่ม เพื่ อ นยัง ท าให้ วัย รุ่ น ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนที่ เคยผ่านปั ญหาความกังวลต่าง ๆ ทาให้ วยั รุ่นได้ เรี ยนรู้ ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของตนเอง และสร้ างความเชื่อมัน่ จากการเสริ มแรงของเพื่อนในกลุ่ม ซึ่งหลังจากที่
สมาชิกกลุม่ มีประสบการณ์ร่วมกันในการนาเทคนิคการให้ คาปรึกษาที่ได้ เรี ยนรู้ไปใช้ ในชีวิตจริง จะ
ทาให้ สมาชิกเข้ าใจกันมากขึ ้น รับรู้ปัญหาอุปสรรคในการนาความคิดความเชื่อชุดใหม่ไปใช้ และ
สามารถนาประสบการณ์ตรงเหล่านี ้มาช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่ยงั ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ได้
นอกจากนี ้สมาชิกที่ยงั ไม่มีความมัน่ ใจ กังวลหรื อไม่สามารถจัดการณ์กับอารมณ์ได้ ก็สามารถใช้
เพื่ อนในกลุ่ม ที่ ประสบความส าเร็ จ เป็ นตัวแบบที่ ดีในการเปลี่ ยนแปลงตนเอง ดัง นัน้ ในการให้
คาปรึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงเน้ นการเสริ มแรงทางอารมณ์ระหว่างสมาชิกด้ วยกันเพื่อเสริมสร้ างความ
มัน่ ใจ และลดความกังวลในการเผชิญปั ญหาด้ วยตนเองของสมาชิก โดยใช้ เทคนิคการระดมพูด
จุดแข็ง (Strength Bombardment)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สง่ เสริมความมัน่ ใจในเรื่ องของการตัดสินใจ และการพึง่ พาตนเอง
2. เพื่อลดความกังวลจากการนาความคิดที่สมเหตุสมผลไปใช้ ในการแก้ ปัญหาเรื่ องการ
ขาดอิสระแห่งตนจากเพื่อน
3. เพื่อลดความกังวลในการเผชิญปั ญหาที่เกี่ยวกับเพื่อนเพียงลาพัง
เวลาที่ใช้ 1 ชัว่ โมง
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สื่อ / อุปกรณ์
แบบบันทึกการนาความคิดที่สมเหตุสมผลไปใช้ ในสถานการณ์จริง
วิธีดาเนินการ
การใช้ ความคิดความเชื่อที่สมเหตุสมผลในการจัดการกับปั ญหาอิสระแห่งตนเป็ นเรื่ องที่
สมาชิกต้ องนาไปฝึ กใช้ ในสถานการณ์จริ งให้ เกิดความชานาญ เพราะในชีวิตจริ ง สมาชิกจะต้ อง
เผชิญกับตัวแปรหลายอย่างที่ทาให้ สมาชิกตกอยู่ภายใต้ อานาจของเพื่อน อีกทังในชี
้ วิตจริ งไม่มี
ผู้วิจัยคอยให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ดัง นัน้ ในการให้ ค าปรึ กษาครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยจึง มุ่ง เน้ นการให้ ส มาชิ ก
แลกเปลี่ยนอุปสรรคในการนาความคิดที่สมเหตุสมผลไปใช้ ในชีวิตประจาวัน และช่วยกันหาธีการ
แก้ ไขปั ญหาดังกล่าว โดยมีขนตอนการให้
ั้
คาปรึกษาดังต่อไปนี ้
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิกและทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 4
1.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกทบทวนและกาหนดกติกาในการเข้ าร่วมกลุม่ ครัง้ นี ้
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้วิจยั ขอให้ สมาชิกนาการบ้ านครัง้ ก่อนหน้ าที่ได้ ให้ สมาชิกไปสังเกตตนเอง
เมื่อต้ องเผชิญกับปั ญหาการขาดอิสระแห่งตนออกมา และให้ สมาชิกแต่ละคนเล่าถึงเหตุการณ์
และอารมณ์ ที่เ กิดขึน้ ของตนเองว่ามี การเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ และเปลี่ ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับก่อนได้ รับการให้ คาปรึกษา
2.2 ผู้วิจยั สอบถามสมาชิกแต่ละคนถึงอุปสรรคที่เกิดขึ ้นเมื่อสมาชิกต้ องไปเผชิญ
ปั ญหาในชีวิตประจาวันด้ วยตนเองโดยไม่ได้ รับการช่วยเหลือจากกลุม่
2.3 ผู้วิจยั สอบถามสมาชิกคนที่ยงั ไม่สามารถใช้ ความคิดที่สมเหตุสมผลหรื อยัง
ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ เมื่อต้ องเผชิญหน้ ากับสถานการณ์ในชีวิตจริ งที่ต้องตก
อยู่ภายใต้ อิทธิพลของเพื่อน ว่าอะไรเป็ นอุปสรรคที่สาคัญที่ทาให้ ไม่สามารถนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จาก
การให้ คาปรึ กษาไปใช้ ในชีวิตจริ ง หรื อมีสถานการณ์แบบใดที่สมาชิกยังไม่สามารถนาความคิดที่
สมเหตุส มผลไปใช้ หรื อ ยัง ไม่ส ามารถจัด การกับ อารมณ์ ข องตนเองได้ บ้าง และให้ สมาชิ ก คน
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ดัง กล่า วทบทวนประสบการณ์ ที่ ต นเคยประสบความส าเร็ จ ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก มานา
ความสาเร็จในอดีตมาใช้ เป็ นกาลังใจในการแก้ ไขปั ญหาในปั จจุบนั
2.4 ผู้วิจยั กระตุ้นให้ สมาชิกที่ยงั ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ พงึ่ พา
ตนเองโดยการฟั งแนวทางจากเพื่อนสมาชิกคนอื่น และให้ เพื่อนสมาชิกช่วยกันสารวจว่ามีจุดใดที่
เพื่อนยังมีความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล หรื อสาเหตุที่ยังทาให้ เพื่อนสมาชิ ก บางคนยังไม่สามารถ
จัดการกับความคิดและอารมณ์ของพวกเขาได้
2.5 ผู้วิ จัย ใช้ เ ทคนิ ค การระดมพูด จุด แข็ ง (Strength Bombardment) โดยการ
ขออาสาสมัครมานั่ง กลางกลุ่ม และให้ สมาชิกคนดัง กล่าวพูดข้ อดีของตนเอง จากนัน้ ให้ เพื่ อน
สมาชิกคนอื่นตอบสนองโดยการพูดจุดแข็งของสมาชิกที่นงั่ กลางกลุ่มที่พวกเขามองเห็น และถาม
สมาชิกที่นงั่ กลางกลุ่มว่ามีเหตุผลอะไรมาโต้ ตอบข้ อดีที่พูดไปหรื อไม่ เมื่อการโต้ ตอบเสร็ จสิ น้ ให้
สมาชิกช่วยกันจินตนาการว่าถ้ าหากใช้ จุดแข็งดังกล่าว จะเกิดอะไรขึ ้นบ้ างในการแก้ ปัญหาการ
ขาดอิสระแห่งตน
2.6 ผู้วิจัยให้ กาลัง ใจสมาชิ กและให้ สมาชิ กแต่ละคนให้ กาลัง ใจซึ่ง กันและกัน
เพื่อให้ มีพลังในการต่อสู้กบั ปั ญหาต่อไป
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้วิจัยให้ สมาชิกสรุ ปสิ่งที่ตนได้ รับและได้ ให้ ในการให้ คาปรึ กษาครัง้ นี ้ และ
ความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากก่อนได้ รับการให้ คาปรึกษา
3.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกกลับไปสังเกตความคิด และอารมณ์ของตนเองอีกครัง้ เมื่อ
ต้ องเผชิญกับปั ญหาที่เกี่ ยวข้ องกับการขาดอิสระแห่งตน และจดบันทึกว่ามีเหตุการณ์ ใดบ้ างที่
สามารถจัดการกับความคิดและอารมณ์ ของตนเองได้ และมี เหตุการณ์ ใดบ้ างที่ ยัง ไม่สามารถ
แก้ ไขได้
3.3 ผู้วิจยั เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามถึงข้ อสงสัยและนัดวันเวลาและสถานที่
ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
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การประเมินผล
1. สัง เกตจากการให้ ความร่ วมมื อ ในการแสดงความคิด เห็ นเกี่ ย วกับการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในการนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการให้ คาปรึกษาไปใช้ ในชีวิตจริง
2. สังเกตจากความกระตือรื อร้ นของสมาชิกในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
3. สังเกตจากการตอบคาถามและการซักถามของสมาชิก
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แบบบันทึกการนาความคิดที่สมเหตุสมผลไปใช้ ในสถานการณ์ จริง
เหตุการณ์ที่ 1 คือ.......................................................................
ความคิดที่เกิดขึ ้น..................................................................................................................
ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้น.................................................................................................................
พฤติกรรมที่แสดงออก...........................................................................................................
ความคิด ความรู้สกึ หรื อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป...............................................................
...........................................................................................................................................
เหตุการณ์ที่ 2 คือ.........................................................................
ความคิดที่เกิดขึ ้น ..................................................................................................................
ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้น..................................................................................................................
พฤติกรรมที่แสดงออก.............................................................................................................
ความคิด ความรู้สกึ หรื อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป.................................................................
..............................................................................................................................................
เหตุการณ์ที่ 3 คือ...........................................................................
ความคิดที่เกิดขึ ้น ..................................................................................................................
ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้น...................................................................................................................
พฤติกรรมที่แสดงออก.............................................................................................................
ความคิด ความรู้สกึ หรื อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป..................................................................
.............................................................................................................................................
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รายละเอียดโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่ งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
ครัง้ ที่ 6
เรื่อง
การพัฒนาอิสระแห่งตนด้ านการกระทา
แนวคิดสาคัญ
อิสระแห่งตนของวัยรุ่นด้ านการกระทา หมายถึง การที่วยั รุ่นสามารถปฏิเสธคาขอร้ องหรื อ
คาชวนของเพื่อนเมื่อตนเองไม่ต้องการ หรื อไม่พร้ อมที่จะทา และสามารถควบคุมการกระทาของ
ตนเอง มีความพยายามพึง่ พาตนเองในการใช้ ชีวิตหรื อการแก้ ไขปั ญหาก่อนขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อน ถ้ าสมาชิกตอบสนองต่อแรงกดดันของเพื่อนด้ วยการยอมกระทาตาม หรื อไม่พึ่งพาตนเอง
บ่ อ ยครั ง้ จะน าไปสู่ ก ารใช้ ค วามคิ ด ความเชื่ อ ที่ ไ ม่ ส มเหตุส มผลเช่ น เดิ ม แต่ เ นื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจาเป็ นจะต้ องมีเป้าหมายและกระบวนการที่ชดั เจนเพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา
สามารถน าวิ ธี ก ารเปลี่ ย นแปลงตนเองไปปฏิ บัติ ไ ด้ ต รงตามเป้ าหมายที่ ตัง้ ไว้ ผู้ วิ จัย จึ ง น า
กระบวนการ WDEP ของทฤษฎีเผชิญความจริ ง (Gehart, 2013, p. 203) มาใช้ เพื่อช่วยให้ สมาชิก
ได้ สารวจความต้ องการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง วางแผนอย่างเป็ นระบบ และนา
แผนที่ได้ ไปใช้ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองที่จะนาไปสู่การมีอิสระแห่งตนด้ านการ
กระทามากขึ ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกวางแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้
2. เพื่อส่งเสริ มให้ สมาชิกบอกวิธีการปฏิเสธเพื่อนได้ เมื่อไม่พร้ อมที่จะทาตามคาร้ องขอ
ของเพื่อน
เวลาที่ใช้ 1 ชัว่ โมง
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สื่อ / อุปกรณ์
1. ดินสอ หรื อปากกา
2. ใบงาน WDEP
3. ใบสัญญาข้ อผูกมัดแบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
วิธีดาเนินการ
อิส ระแห่ง ตนด้ า นการกระท าเป็ นเป็ นสิ่ง จ าเป็ นที่ จ ะท าให้ วัย รุ่ น สามารถหลุดพ้ น จาก
อานาจและแรงกดดันของเพื่อน ซึง่ แต่ละคนมีพฤติกรรมที่นาไปสู่การขาดอิสระแห่งตนแตกต่างกัน
เช่น การพึง่ พาเพื่อน หรื อการไม่กล้ าปฏิเสธเพื่อน เป็ นต้ น ผู้วิจยั จึงนากระบวนการ WDEP ที่มงุ่ เน้ น
ให้ สมาชิกค้ นหาเป้าหมายและดาเนินการตามแผนที่วางไว้ จาสาเร็ จ มาใช้ ในการส่งเสริมให้ สมาชิก
มีอิสระแห่งตนเพิ่มขึ ้น โดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิกและทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 5
1.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกทบทวนและกาหนดกติกาในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้
1.3 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกนาการบ้ านครัง้ ก่อนหน้ าที่ได้ จดบันทึกขึ ้นมาแลกเปลี่ยน และ
สอบถามสมาชิกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและอารมณ์เกิดขึ ้นอย่างไรบ้ าง
1.4 ผู้วิจยั อธิบายให้ สมาชิกเข้ าใจถึงอิสระแห่งตนด้ านการกระทาว่ามีความสาคัญ
กับสมาชิกมากเพียงใด การมีอิสระแห่งตนด้ านความคิดและอารมณ์อาจยังไม่เพียงพอ ต้ องมีอิสระ
แห่งตนด้ านพฤติกรรมควบคูไ่ ปด้ วยเพื่อให้ สมาชิกหลุดพ้ นจากแรงกดดันและการพึง่ พาเพื่อน
1.4 ผู้วิ จัย แจกใบงาน WDEP และอธิ บ ายถึ ง หลัก การและวิ ธี ใ ช้ ก ระบวนการ
WDEP ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกให้ มีอิสระแห่งตนจากเพื่อนมากขึน่
1.5 ผู้วิจยั เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามข้ อสงสัยในกระบวนการ WDEP
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2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้วิจัยให้ สมาชิกสารวจพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลง โดยให้
สมาชิกหลับตาและมองย้ อนกลับไปในอดีตว่ามีพฤติกรรมใดบ้ างที่นาไปสู่การขาดอิสระแห่งตน
จากนันให้
้ สมาชิกเขียนลงไปที่ด้านหลังของใบงานให้ ได้ มากที่สดุ
2.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกเลือกพฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงมาหนึง่ พฤติกรรม และ
สอบถามว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี ้นาไปสู่การมีอิสระแห่งตนเพิ่มขึ ้นได้ อย่างไร เมื่อสมาชิก
แน่ใจแล้ วว่าต้ องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี ้ให้ เขียนลงไปในช่อง W
2.3 ผู้วิจยั พูดคุยกับสมาชิกในประเด็นของพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อต้ องเผชิญ
กับปั ญหาเป็ นอย่างไร สมาชิกแสดงพฤติกรรมอะไรในการจัดการกับปั ญหา และให้ สมาชิกเขียนลง
ไปในช่อง D
2.4 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกประเมินว่าพฤติกรรมที่แสดงออกในปั จจุบนั ส่งผลอย่างไรกับ
สมาชิก และพฤติกรรมเหล่านันช่
้ วยให้ สมาชิกบรรลุเป้าหมายได้ หรื อไม่
2.5 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกนาความต้ องการ พฤติกรรมที่แสดงออก และผลการประเมิน
พฤติกรรมในขัน้ WDE มาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกคนอื่น ๆ เพื่อให้ สมาชิกสามารถข้ อมูลเหล่านี ้มา
ช่วยเพื่อนสมาชิกวางแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันตอนการวางแผนได้
้
2.5 ผู้วิจัยร่ วมกันวางแผนกับสมาชิกกลุ่มเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่สมาชิกตังไว้
้
โดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ ของแผนในการนาไปปฏิบตั จิ ริง
2.6 เมื่อสร้ างแผนเสร็ จแล้ ว ผู้วิจยั ให้ สมาชิกทาสัญญาแบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และให้ สมาชิกให้ กาลังใจเพื่อนคนอื่น ๆ และนาแผนที่ได้ รวมถึง คาสัญญามามาแลกเปลี่ยนให้
สมาชิกคนอื่น ๆ ได้ รับรู้ร่วมกัน
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกสรุปสิ่งที่ตนได้ รับและได้ ให้ ในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้
3.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกนาแผนที่วางไว้ ไปปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง และสังเกตผลที่
เกิดขึ ้น
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3.3 ผู้วิจัยเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามถึงข้ อสงสัยและนัดหมายวันเวลาและ
สถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สัง เกตจากการให้ ความร่ วมมื อในการแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ การค้ น หาความ
ต้ องการของตนเองในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2. สังเกตจากความกระตือรื อร้ นของสมาชิกในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
3. สังเกตจากการตอบคาถามและการซักถามของสมาชิก
4. สังเกตจากการทาใบงาน WDEP

ใบงาน WDEP
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W: Want = ความต้ องการ
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนเขียนความต้ องการที่จะมีอิสระแห่งตนในการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อให้
หลุดพ้ นจากอิทธิพลของเพื่อนลงในกรอบสี่เหลี่ยม

D: Direction and doing = ทิศทางและการกระทา
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนเขียนพฤติกรรมของตนเองที่แสดงถึงการมีอิสระแห่งตน หรื อสื่งที่นกั เรี ยนทา
ในปั จจุบนั ลงในกรอบสี่เหลี่ยมและตอบคาถาด้ านล่าง

1. ในขณะที่นกั เรี ยนทาสิ่งนันนั
้ กเรี ยนกาลังคิดอะไรอยู่
ตอบ
2. ในขณะที่นกั เรี ยนทาสิ่งนันนั
้ กเรี ยนรู้สึกอย่างไร
ตอบ
E: Evaluation = การประเมิน
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนประเมินว่าพฤติกรรมที่นกั เรี ยนทานันส่
้ งผลอย่างไรกับนักเรี ยนและเขียนลงใน
กรอบสี่เหลี่ยม และตอบคาถามด้ านล่าง

1.สิ่งที่นกั เรี ยนทาในปั จจุบนั สามารถทาให้ นกั เรี ยนบรรลุเป้าหมายได้ หรื อไม่ อย่างไร
ตอบ

P: Planning and commitment = การวางแผนและคาสัญญา
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คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนวางแผนที่จะทาให้ ตนเองบรรลุความต้ องที่จะมีอิสระแห่งตนการลงใน
กรอบสี่เหลี่ยม และตอบคาถามด้ านล่าง

1. นักเรี ยนจะเตรี ยมความพร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไร
ตอบ
2. นักเรี ยนมีความชัดเจนกับสิ่งที่จะทามากน้ อยแค่ไหน
ตอบ
3. แผนที่สร้ างขึ ้นมีความเป็ นไปได้ หรื อไม่
ตอบ
4. นักเรี ยนมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าจะทาตามแผนได้
ตอบ
5. นักเรี ยนสามารถเริ่มทาตามแผนที่วางไว้ ได้ ทนั ทีเลยหรื อไม่
ตอบ

สัญญาการเปลี่ยนแปลงตนเอง
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เรื่ อง การเสริมสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ น
สถานที่.........................................................
วันที่.............เดือน........................ปี ..............
ข้ าพเจ้ า.....................................................เพศ...................อายุ..................
ระดับชัน...........................รหั
้
สประจาตัวนักเรี ยน.....................................................
ขอให้ คามัน่ สัญญาว่า...................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
ถ้ าหากข้ าพเจ้ าผิดสัญญา ข้ าพเจ้ าจะ......................................................................
..............................................................................................................................
ถ้ าหากข้ าพเจ้ าประสบความสาเร็จ ข้ าพเจ้ าจะ...........................................................
..............................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................

ลงชื่อ..............................................

(.....................................................)

(.....................................................)

ผู้ให้ คามัน่ สัญญา

ผู้ให้ คาปรึกษา

ลงชื่อ.............................................

ลงชื่อ..............................................

(.....................................................)

(.....................................................)

พยานคนที่ 1

พยานคนที่ 2

รายละเอียดโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่ งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
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ครัง้ ที่ 7
เรื่อง
การเสริมสร้ างอิสระแห่งตนด้ านการกระทา
แนวคิดสาคัญ
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาตามแนวคิดแผชิญความจริง เป็ นทฤษฎีที่มงุ่ เน้ นให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา
รู้จกั ตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองและมีความรับผิดชอบในการแก้ ไขปั ญหา มีการวางแผนและ
เลือกแนวทางของตนเองในการดาเนินชีวิตตามความเป็ นจริ ง (วัชรี ทรัพย์มี, 2556, น. 213-214)
ซึ่งยึดตามหลักการ WDEP โดยในแต่ละกระบวนการจะมีการทบทวน และประเมินซ ้าเพื่อให้ ผ้ ูรับ
คาปรึ กษาสามารถตอบสนองความต้ องการที่แท้ จริ งของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขันตอน
้
การค้ นหาความต้ องการ ถ้ าหากผู้รับคาปรึกษาไม่สามารถค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริงของตนเอง
ได้ จะทาให้ ขัน้ ตอนอื่ นไม่ประสบความส าเร็ จ นอกจากนี ก้ ารวางแผนก็ เป็ นส่วนที่ สาคัญ ดัง ที่
คอเรย์ (G. Corey, 2013, pp. 270-271) ได้ อธิ บายถึงแผนที่ มีประสิทธิ ภ าพไว้ ว่าเมื่ อนาแผนไป
ปฏิบตั ิแล้ วควรนาแผนมาประเมินอีกครัง้ ว่าแผนดังกล่าวเป็ นประโยชน์หรื อไม่ ถ้ าหากแผนไม่มี
ประโยชน์ในการช่วยเหลือก็ควรพิจารณาหาตัวเลือกอื่นกันต่อไป จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจยั จะให้
ผู้รับคาปรึกษาได้ ทบทวนถึงความต้ องการของตนเองอีกครัง้ ว่าสิ่งที่ได้ ลงมือปฏิบตั ใิ ช่ความต้ องการ
ที่ แท้ จ ริ ง ของตนเองหรื อไม่ รวมถึง การหาจุด เด่นจุด ด้ อ ยของแผนที่ ไ ด้ น าไปปฏิ บัติว่า มี ค วาม
เหมาะสมหรื อไม่ที่จะนาไปใช้ ในการตอบสนองความต้ องการของผู้รับคาปรึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกประเมินจุดเด่นและจุดด้ อยของแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2. เพื่อให้ สมาชิกประเมินตนเองและปรับปรุงแผนตามศักยภาพที่ตนเองมี
เวลาที่ใช้ 1 ชัว่ โมง

สื่อ / อุปกรณ์
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1. ดินสอ หรื อปากกา
2. ใบงาน WDEP (เดิม)
3. ใบสัญญาข้ อผูกมัดที่ได้ ลงชื่อและคาสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว
วิธีดาเนินการ
การให้ คาปรึ กษาครัง้ นี ้จะมุ่งเน้ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกหลังจากได้ นา
แผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใช้ ในสถานการณ์จริง เพื่อสะท้ อนให้ สมาชิกเห็นศักยภาพในการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง และแลกเปลี่ยนผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น สาหรับสมาชิกที่ไม่ประสบความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามแผน ผู้วิจยั จะให้ สมาชิกอธิ บายถึงข้ อจากัดที่เกิดขึ ้น และให้ เพื่อนสมาชิกคนอื่น
ช่วยกันหาแนวทางอื่นร่วมกัน โดยมีขนตอนการให้
ั้
คาปรึกษาดังต่อไปนี ้
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิกและทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 6
1.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกทบทวนและกาหนดกติกาในการเข้ าร่วมกลุม่ ครัง้ นี ้
1.3 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกนาใบสัญญาที่ได้ ทาไว้ ในครัง้ ก่อนออกมาและสอบถามว่ามี
สมาชิกคนใดได้ ทาตามสัญญาที่ได้ ให้ ไว้ บ้าง และได้ ดาเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาที่ให้ ไว้ หรื อไม่
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกแต่ละคนอภิปรายถึงผลลัพธ์และอุปสรรคที่เกิดขึ ้นจากการนา
แผนไปใช้ โดยมุ่งเน้ นให้ สมาชิกประเมินศักยภาพของตนเองในการทาตามแผนที่วางไว้ รวมไปถึง
ประเมินว่าแผนที่วางไว้ มีจดุ เด่นและจุดด้ อยอย่างไรบ้ าง
2.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกส่งเสริ มให้ สมาชิกแลกเปลี่ยนแนวทางที่ตนเองนาไปใช้ และ
ส่งเสริมให้ สมาชิกที่ยงั ไม่ประสบความสาเร็จนาแนวทางดังกล่าวไปปรับปรุงแผนของตนเอง
2.3 ผู้วิจยั แจกใบงาน WDEP ให้ สมาชิก และดาเนินการตามกระบวนการ WDEP
อีกครัง้ โดยสมาชิกที่บรรลุความต้ องการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครัง้ แรกแล้ ว ให้ เปลี่ยน
ความต้ องการที่จดุ W หากสมาชิกคนใดยังไม่บรรลุความต้ องการในครัง้ แรก ให้ นาข้ อคิดเห็นที่ได้
จากกลุม่ มาปรับปรุงแผนของตนเอง
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2.4 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกนาแผนใหม่มานาเสนอภายในกลุ่ม เพื่อให้ สมาชิกคนอื่นรับรู้
และเป็ นพยานว่าสมาชิ ก แต่ล ะคนจะท าอะไรบ้ าง รวมให้ สมาชิ กคนอื่ น ๆ ประเมิ นและเสนอ
แนวทางที่จะช่วยให้ แผนประสบความสาเร็จ และให้ กาลังใจซึง่ กันและกัน
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกสรุปสิ่งที่ตนได้ รับและได้ ให้ ในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้
3.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกนาแผนที่กาหนดไว้ ไปปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ งอีกครัง้ และ
สังเกตผลที่เกิดขึ ้น
3.3 ผู้วิจัยเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามถึงข้ อสงสัยและนัดหมายวันเวลาและ
สถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สัง เกตจากการให้ ความร่ วมมื อ ในการแสดงความคิด เห็ นเกี่ ย วกับการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การนาแผนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใช้ ในชีวิตจริง
2. สังเกตจากความกระตือรื อร้ นของสมาชิกในการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
3. สังเกตจากการตอบคาถามและการซักถามของสมาชิก
4. สังเกตจากการทาใบงาน WDEP

ใบงาน WDEP
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W: Want = ความต้ องการ
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนเขียนความต้ องการที่จะมีอิสระแห่งตนในการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อให้
หลุดพ้ นจากอิทธิพลของเพื่อนลงในกรอบสี่เหลี่ยม

D: Direction and doing = ทิศทางและการกระทา
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนเขียนพฤติกรรมของตนเองที่แสดงถึงการมีอิสระแห่งตน หรื อสื่งที่นกั เรี ยนทา
ในปั จจุบนั ลงในกรอบสี่เหลี่ยมและตอบคาถาด้ านล่าง

1. ในขณะที่นกั เรี ยนทาสิ่งนันนั
้ กเรี ยนกาลังคิดอะไรอยู่
ตอบ
2. ในขณะที่นกั เรี ยนทาสิ่งนันนั
้ กเรี ยนรู้สึกอย่างไร
ตอบ
E: Evaluation = การประเมิน
คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนประเมินว่าพฤติกรรมที่นกั เรี ยนทานันส่
้ งผลอย่างไรกับนักเรี ยนและเขียนลงใน
กรอบสี่เหลี่ยม และตอบคาถามด้ านล่าง

1.สิ่งที่นกั เรี ยนทาในปั จจุบนั สามารถทาให้ นกั เรี ยนบรรลุเป้าหมายได้ หรื อไม่ อย่างไร
ตอบ

P: Planning and commitment = การวางแผนและคาสัญญา
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คาชี ้แจง: ให้ นกั เรี ยนวางแผนที่จะทาให้ ตนเองบรรลุความต้ องที่จะมีอิสระแห่งตนการลงใน
กรอบสี่เหลี่ยม และตอบคาถามด้ านล่าง

1. นักเรี ยนจะเตรี ยมความพร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไร
ตอบ
2. นักเรี ยนมีความชัดเจนกับสิ่งที่จะทามากน้ อยแค่ไหน
ตอบ
3. แผนที่สร้ างขึ ้นมีความเป็ นไปได้ หรื อไม่
ตอบ
4. นักเรี ยนมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าจะทาตามแผนได้
ตอบ
5. นักเรี ยนสามารถเริ่มทาตามแผนที่วางไว้ ได้ ทนั ทีเลยหรื อไม่
ตอบ

สัญญาการเปลี่ยนแปลงตนเอง
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เรื่ อง การเสริมสร้ างอิสระแห่งตนของวัยรุ่ นตอนต้ น
สถานที่.........................................................
วันที่.............เดือน........................ปี ..............
ข้ าพเจ้ า.....................................................เพศ...................อายุ..................
ระดับชัน...........................รหั
้
สประจาตัวนักเรี ยน.....................................................
ขอให้ คามัน่ สัญญาว่า...................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
ถ้ าหากข้ าพเจ้ าผิดสัญญา ข้ าพเจ้ าจะ......................................................................
..............................................................................................................................
ถ้ าหากข้ าพเจ้ าประสบความสาเร็จ ข้ าพเจ้ าจะ...........................................................
..............................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................

ลงชื่อ..............................................

(.....................................................)

(.....................................................)

ผู้ให้ คามัน่ สัญญา

ผู้ให้ คาปรึกษา

ลงชื่อ.............................................

ลงชื่อ..............................................

(.....................................................)

(.....................................................)

พยานคนที่ 1

พยานคนที่ 2

รายละเอียดโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างอิสระแห่ งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
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ครัง้ ที่ 8
เรื่อง
การยุตกิ ลุม่
แนวคิดสาคัญ
คอเรย์ และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, p. 303) ได้ อ ธิ บ ายขัน้ ตอนยุติก ลุ่ม ไว้ ว่ า
สมาชิกจะต้ องรวมรวบสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ และพัฒนาสิ่งเหล่านี ้เพื่อนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน สาหรับ
สมาชิกบางคน การที่ต้องออกจากกลุม่ เป็ นเรื่ องที่ยากลาบาก แต่สมาชิกต้ องเรี ยนรู้ที่ต้องเผชิญกับ
ความจริ ง เรี ยนรู้ ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองเมื่อต้ องพบกับการจากลา ซึ่งหน้ าที่ของผู้ นา
กลุ่มในขันยุ
้ ติกลุ่มคือการช่วยให้ สมาชิกได้ ทบทวน หรื อรวบรวมประสบการณ์ที่พวกเขาได้ เรี ยนรู้
จากกลุ่ม จากแนวคิดข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ ใช้ ขนตอนสุ
ั้
ดท้ ายในการเตรี ยมความพร้ อมให้ สมาชิกแต่ละ
คนสามารถนาความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ในชี วิตประจ าวันได้ หลัง จากยุติการให้ คาปรึ กษากลุ่ม รวมถึง
สะท้ อนให้ สมาชิกเห็นความเปลี่ยนแปลงในศักยภาพของตนเอง สร้ างกาลังใจ และประเมินผล
หลังจากเข้ ารับการให้ คาปรึกษากลุม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกมีความมัน่ ใจในการพัฒนาอิสระแห่งตนจากเพื่อนด้ วยตนเองหลังออก
จากกลุม่
2. เพื่อยุตกิ ลุม่
3. เพื่อให้ สมาชิกสรุปถึงผลของการเข้ าร่วมกลุม่
เวลาที่ใช้ 1 ชัว่ โมง
สื่อ / อุปกรณ์
1. ดินสอ หรื อปากกา
2. แบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น
3. การ์ ดสาหรับเขียนให้ กาลังใจ และปากกาสี
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วิธีดาเนินการ
ในการยุติกลุ่ม ผู้วิจัยมุ่ง เน้ นการสร้ างความมั่นใจให้ สมาชิกมี ค วามพร้ อมที่ จ ะออกไป
ดาเนินชีวิต และเผชิญกับแรงกดดัน หรื ออิทธิ พลของเพื่อนด้ วยตนเอง โดยการนาสิ่งที่สมาชิ ก
ประสบความสาเร็ จในกลุ่มมาใช้ ในการเสริ มแรงและสร้ างกาลังใจให้ กบั สมาชิก โดยมีขนตอนการ
ั้
ให้ คาปรึกษาดังนี ้
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิกและทบทวนการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 7
1.2 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกทบทวนและกาหนดกติกาในการเข้ าร่วมกลุม่ ครัง้ นี ้
1.3 ผู้วิจยั สอบถามถึงการบ้ านที่ให้ ไว้ ครัง้ ก่อนหน้ าว่ามีผลลัพธ์อย่างไรบ้ าง และ
ให้ สมาชิกแต่ละคนร่วมกันแลกเปลี่ยนถึงสิ่งที่เกิดขึ ้น
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกเล่าถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากได้ รับคาปรึกษาไปทังหมด
้
7 ครัง้
2.2 ผู้วิจัยให้ ส มาชิ กแต่ละคนพูดถึง สิ่ง ที่ ตนได้ นาไปใช้ จ ากการเข้ าร่ วมการให้
คาปรึกษากลุม่
2.3 ผู้วิจยั นาความสาเร็จที่สมาชิกได้ จากกลุม่ มาเสริมแรงให้ สมาชิกรู้สกึ มีกาลังใจ
ในการพัฒนาอิสระแห่งตน
2.4 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกแต่ละคนบอกถึงการเตรี ยมตัวที่จะออกจากกลุม่ ไปเผชิญชีวิต
ด้ วยตนเอง ว่าแต่ละคนมีการเตรี ยมตัวและวางแผนอย่างไรบ้ าง ยังมีอุปสรรคอะไรบ้ างในการ
พัฒนาอิสระแห่งตน
2.5 ผู้วิจยั แจกกระดาษรูปหัวใจให้ สมาชิกแต่ละคน ให้ สมาชิกส่งกระดาษรูปหัวใจ
ไปทางขวา และให้ เพื่อนสมาชิกเขียนให้ กาลังใจลงในกระดาษของเพื่อนจนครบทุกคน จากนันให้
้
สมาชิกเจ้ าของกระดาษอ่านข้ อความให้ กาลังใจของเพื่อน ๆ และบอกความรู้สกึ ของตนเอง
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2.6 ผู้วิจยั ให้ กาลังใจสมาชิกเพื่อสร้ างความมัน่ ใจ รวมถึงให้ เพื่อนสมาชิกคนอื่นให้
กาลังใจกันและกันเพื่อเป็ นแรงผลักดันให้ สมาชิกมีความกล้ ามากขึ ้น
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกสรุปสิ่งที่ตนได้ รับและได้ ให้ ในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้
3.2 ผู้วิจยั กล่าวชื่นชมในการให้ ความร่วมมือ มีความกระตือรื อร้ นและการมีความ
รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองของสมาชิก
3.3 ผู้วิจยั ให้ สมาชิกทาแบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ นหลังการทดลอ
การประเมินผล
1. สังเกตจากการแสดงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของสมาชิกที่มีตอ่ กระบวนการ
ให้ คาปรึกษา เพื่อนสมาชิก และผู้วิจยั
2. สังเกตจากความกระตือรื อร้ นในการแสดงความคิดเห็น
3. ผลการทาแบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้ น

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
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