
 

 

  

การเสริมสร้างอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้นโดยการให้ค าปรึกษากลุม่ 
ENHANCEMENT OF AUTONOMY IN EARLY ADOLESCENCE THROUGH GROUP 

COUNSELING 
 

วิทิต มนสัชีวิน  

บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2561  

 

 



 

 

การเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้นโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 

วิทิต มนสัชีวิน  

ปริญญานิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์  

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2561 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

 

ENHANCEMENT OF AUTONOMY IN EARLY ADOLESCENCE THROUGH 
GROUP COUNSELING 

 

WITIT MANUTCHEWIN 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF EDUCATION (Research & Development on Human Potentials)  

Faculty of Education Srinakharinwirot University 
2018 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

การเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้นโดยการให้ค าปรึกษากลุม่ 
ของ 

วิทิต มนสัชีวิน 
  

ได้รับอนมุตัิจากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์ 

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
  

  

   
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ท่ีปรึกษาหลกั 
(รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง) 

.............................................. ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพฒัน์ เมฆขจร) 

  

.......................................... ท่ีปรึกษาร่วม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ) 

.............................................. กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี) 

 

 

 



  ง 

บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การเสริมสร้างอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้นโดยการให้
ค าปรึกษากลุม่ 

ผู้วิจยั วิทิต มนสัชีวิน 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง  

  
การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือ  1) ศึกษาอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น  2) 

เปรียบเทียบอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้นก่อนและหลังการให้ค าปรึกษากลุ่ม  และ  3) 
เปรียบเทียบอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้นระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจยัแบง่เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีหนึ่ง ท่ีใช้ในการศกึษาอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้น เป็น
วยัรุ่นท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษา ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เขต 9 จ านวน 481 คน และกลุม่ท่ีสอง ท่ีใช้ในการทดลอง เป็นนกัเรียนระดบั ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-
3  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา จ านวน 18 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจาก
นักเรียนท่ีมีคะแนนแบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้นตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี  25 ลงมา และ
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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 twenty-
fifth 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 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 อิสระแห่งตน (Autonomy) หรือในอดีตใช้ค าว่าการเป็นตวัของตวัเองนัน้ มีความหมาย

แตกตา่งกนัไปตามบริบทของการศกึษา จงึท าให้พบเห็นการให้นิยามอิสระแหง่ตนท่ีหลากหลายใน

งานวิจยัหลายเลม่ ถึงแม้อิสระแหง่ตนจะถกูนิยามแตกตา่งกนัออกไป แตมี่บางประเดน็ท่ีเหมือนกนั

คือ การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนอ่ืนหรือมีความสามารถ              

ในการต้านทานอิทธิพลของคนอ่ืนได้ (Ryan & Deci, 2006, p. 1557; ประนิษฐา วรพุทธ, 2543, 

น. 7; ศิริพร ยาวิราช, 2555, น. 4; เสรี ใหม่จนัทร์, 2553, น. 22) ในความเป็นจริงแล้วมนษุย์ได้รับ

อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมเสมอ เน่ืองจากมนุษย์อยู่กันเป็นสังคม และมีความต้องการให้สังคม

ยอมรับ มนษุย์จึงพยายามท าตามความคาดหวงัของสงัคมรอบข้าง ดงันัน้อิสระแห่งตนไม่ใช่อิสระ

ท่ีสมบูรณ์แบบ กล่าวคือมนุษย์ไม่สามารถท าในสิ่งท่ีตนเองต้องการได้โดยไม่สนใจผู้ อ่ืนเลย 

เน่ืองจากมนษุย์อยู่ร่วมกนัเป็นสงัคม มีการชว่ยเหลือพึง่พากนั ดงันัน้อิสระแหง่ตนมกัจะมีกรอบอยู่

เสมอ ยกตวัอยา่งเชน่ ในวยัรุ่นท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ เขาสามารถมีอิสระแหง่ตนได้ จะท าพฤตกิรรม

อะไรก็ได้ ภายใต้กรอบท่ียังต้องพึ่งพาพ่อแม่อยู่  คนท่ีขาดอิสระแห่งตนจะท าทุกอย่างท่ีพ่อแม่

ต้องการ พึ่งพาพ่อแม่ทุกอย่าง ในขณะท่ีคนท่ีมีอิสระแห่งตนจะพยายามหาทางต่อรองกับพ่อแม่ 

พยายามพึง่พาตนเองเทา่ท่ีจะท าได้  

 ส าหรับวยัรุ่นจ าเป็นต้องมีเพ่ือนเพ่ือพฒันาทกัษะทางสงัคม วยัรุ่นก็สามารถมีอิสระแห่งตน

ได้ภายใต้กรอบท่ียังต้องรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับกลุ่มเพ่ือน คนท่ีขาดอิสระแห่งตนจะมองว่า       

การรักษาสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนจะต้องคอยเอาใจหรือตามใจเพ่ือน ยอมท าทกุอยา่งท่ีเพ่ือนต้องการ

ตลอดเวลา ในขณะท่ีคนท่ีมีอิสระแหง่ตนจะมองวา่สิ่งเหล่านัน้ไม่จ าเป็น การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี

กับเพ่ือนสามารถท าได้หลายวิธี พวกเขาเรียนรู้ท่ีจะปฏิเสธอย่างเหมาะสม สามารถคิดหรือ

ตดัสินใจท าสิ่งตา่ง ๆ มากขึน้ จะเห็นได้ว่าคนท่ีมีอิสระแห่งตนจะสามารถหาวิธีท่ีจะท าให้ตนเองได้

มีพืน้ท่ีของตวัเองได้เสมอไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด ไมอ่บัจนหนทางอยู่กบัวิธีใดวิธีหนึ่ง และ

ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมโดยท่ีไม่ยอมท าอะไรเลย ซึ่งสาเหตุท่ีท าให้              

วยัรุ่นขาดอิสระแห่งตนนัน้มาจากความต้องการการยอมรับจากผู้ อ่ืน (พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา และ

วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา, 2557, น. 88; ศิริบูรณ์ สายโกสุม, 2554, น. 104) ต้องการพึ่งพาผู้ อ่ืน    
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(พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา และวิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา, 2557, น. 90-91; วชัรี ทรัพย์มี, 2556, น. 125) 

หรือต้องการหาท่ีพึ่งทางอารมณ์ (Ingersoll, 1989, pp. 228-229) ในระดับท่ีมากเกินปกติ       

ความต้องการเหล่านีเ้ป็นเร่ืองปกติของมนษุย์ แตถ้่าหากอยู่ในระดบัท่ีสงูเกินไปจะท าให้ขาดอิสระ

แหง่ตนได้ 

 ในการศกึษาอิสระแห่งตนของวยัรุ่นมีงานวิจยัจ านวนไม่มากนกัท่ีศึกษาตวัแปรนีโ้ดยตรง 

แตส่ามารถพบตวัแปรนีไ้ด้ในรูปแบบของตวัแปรอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้องกนั ได้แก่ การแยกตวัของแต่

ละบุคคล (Separation-Individuation) ความสมัพนัธ์แบบแยกจากกัน (Detachment) วุฒิภาวะ

ทางสงัคมจิตใจ (Psychosocial Maturity) การก ากบัตนเอง (Self-Regulation) การควบคมุตนเอง 

(Self-Control) การเช่ือในความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ปณิธานแห่งตน (Self-

Determination) การตดัสินใจ (Decision Making) และความเป็นอิสระ (Independent) (Noom, 

Dekovic, & Meeus, 2001, pp. 557-595) ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับอิสระแห่งตน 

ในวยัรุ่นของ นูม และคณะ (Noom et al., 2001, pp. 579-580) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับอิสระแห่งตน

ทัง้ในบริบทท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัว และกลุ่มเพ่ือนของวยัรุ่นท่ีศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษา

ในชว่งอายรุะหวา่ง 12-18 ปี ท าให้สามารถสรุปได้วา่อิสระแหง่ตนในวยัรุ่นได้ถกูแบง่ออกเป็น 3 มิติ

หลกั ๆ ได้แก่ มิตอิิสระแหง่ตนด้านความคิด (Cognitive Dimension) มิตอิิสระแหง่ตนด้านอารมณ์ 

(Affective Dimension) และมิติอิสระแห่งตนด้านการก ากับ (Regulatory Dimension) โดยมิติ

อิสระแห่งตนด้านความความคิดจะมุ่งเน้นการตดัสินใจเลือกเป้าหมายของตนเอง การยอมรับ

ตนเอง ความเป็นปัจเจกบคุคล ส าหรับมิตอิิสระแหง่ตนด้านอารมณ์จะมุง่เน้นความมัน่ใจในตนเอง 

การต้านทานตอ่แรงกดดนัและความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ในสว่นของมิติอิสระแหง่ตนด้านการก ากับจะ

มุง่เน้นการตอบสนองและการกระท าท่ีเป็นอิสระ กาปรับตวัท่ีดี การควบคมุตนเอง  

 เน่ืองจากในการวิจัยครัง้นีมุ้่งเน้นพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือให้วัยรุ่น

ตอนต้นมีอิสระแหง่ตนจากกลุม่เพ่ือน ผู้วิจยัจงึเลือกแนวคดิอิสระแหง่ตนของนมู และคณะ (Noom 

et al., 2001, pp. 577-595) มาเป็นพืน้ฐานในการแบ่งองค์ประกอบอิสระแห่งตนของวัยรุ่นให้

สอดคล้องกับประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเพ่ือน โดยในแนวคิดได้มีการสรุปอิสระแห่งตนจากแนวคิดท่ี

หลากหลาย และแบง่อิสระแห่งตนออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติอิสระแห่งตนด้านเจตคติ (Attitudinal 

Autonomy) มิติอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ (Emotional Autonomy) และมิติอิสระแห่งตนด้าน      

การกระท า (Functional Autonomy) โดยในอิสระแห่งตนด้านเจตคติ เป็นมิติท่ีเก่ียวข้องกับ       
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การสร้างทางเลือกได้หลากหลาย การตดัสินใจ และการระบุเป้าหมายของตนเอง ในส่วนอิสระ  

แห่งตนด้านอารมณ์ จะเก่ียวข้องกับความมัน่คงทางอารมณ์จากการถูกคาดหวงัและกดดนั และ          

มีความมั่นใจในตัวเลือกและเป้าหมาย ส าหรับอิสระแห่งตนด้านการกระท า จะมุ่งเน้นศึกษา       

การควบคมุตนเอง การใช้วิธีท่ีหลากหลายในการบรรลเุป้าหมาย ซึ่งผู้วิจยัได้น าองค์ประกอบของ

อิสระแห่งตนเหล่านีไ้ปปรับให้สอดคล้องกบัพฒันาการและบริบทของวยัรุ่นไทยกับกลุ่มเพ่ือนมาก

ขึน้โดยการน ามาวิเคราะห์ร่วมกับสาเหตุการขาดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นเพ่ือน ามาพัฒนา

องค์ประกอบอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น 

 วยัรุ่นตอนต้นเป็นวยัท่ีมีพฒันาการท่ีส าคญัหลายด้าน หนึง่ในนัน้คือพฒันาการด้านสงัคม 

ซึ่งในวยันีจ้ะเปล่ียนจากการให้ความส าคญักับผู้ปกครองมาเป็นให้ความส าคญักับเพ่ือนมากขึน้ 

เน่ืองจากเพ่ือนสามารถตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นได้หลายด้าน การท่ีวัยรุ่นประสบ

ความส าเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนจะช่วยให้วัยรุ่นสามารถค้นหาเอกลักษณ์     

ของตนเอง และพฒันาทกัษะทางสงัคม (Dacey & Kenny, 1994, pp. 252-253) ในทางกลบักัน

ถ้าหากวยัรุ่นล้มเหลวในการสร้างความสมัพนัธ์กับเพ่ือนจะมีแนวโน้มป่วยทางกายและทางจิตใน

มากกว่าคนทัว่ไป (Allen & Loeb, 2015, p. 102) จะเห็นได้ว่าเพ่ือนมีความส าคญัต่อพฒันาการ

ของวยัรุ่นเป็นอย่างมาก จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีวยัรุ่นจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กบักับเพ่ือน แตถ้่าหาก

วยัรุ่นให้ความส าคญักบัเพ่ือนมากเกินไป หรือมีความสมัพนัธ์แบบยึดติดกบัเพ่ือน ยอมท าทกุอย่าง

ตามท่ีเพ่ือนต้องการจะท าให้วยัรุ่นขาดอิสระแห่งตน ส่งผลให้บุคคลนัน้ ขาดเอกลกัษณ์ในตนเอง 

(Hurlock, 1967, p. 138) และขาดความมั่นใจในตนเอง (พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์ 

พงษ์โสภา, 2557, น. 88) นอกจากนีก้ารขาดอิสระแห่งตนในวยัรุ่นตอนต้นยงัเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท า

ให้วยัรุ่นกระท าผิดในเร่ืองตา่ง ๆ เช่น การทะเลาะวิวาท การใช้สารเสพติด การมีเพศสมัพนัธ์ก่อน

วยัอนัควร เป็นต้น (Ingersoll, 1989, pp. 305-306)  

 การสร้างอิสระแห่งตนในวยัรุ่นตอนต้นในขณะท่ีพวกเขามีความต้องการและความจ าเป็น

ท่ีต้องสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย เน่ืองการสร้างอิสระแหง่ตนไม่ใชก่ารแยกตวั 

หรือการตดัขาดความสมัพนัธ์ จงึท าให้วยัรุ่นมีอิสระแหง่ตนในขณะท่ียงัสามารถรักษาสมัพนัธภาพ

ท่ีดีกบัเพ่ือนได้อยู่ ส่วนเร่ืองท่ีท้าทายท่ีสุดในการเสริมสร้างอิสระแห่งตนให้กับวยัรุ่นคือในบริบทท่ี

กลุ่มเพ่ือนมีการแสดงออกถึงการกดดนัท่ีเด่นชัด มีบรรทัดฐานของกลุ่ม มีรูปแบบในการแสดง

พฤติกรรมท่ีชดัเจน ท าให้วยัรุ่นไม่กล้าท่ีจะท าพฤติกรรมอ่ืนท่ีแตกต่างเน่ืองจากกลวัว่าจะไม่ได้รับ
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การยอมรับจากกลุ่ม อีกทัง้บางกลุ่มอาจมีการท าร้ายทางร่างกายหรือวาจาถ้าหากไม่ท าตาม

บรรทดัฐานของกลุ่ม ในประเด็นนีจ้ะส่งผลให้วยัรุ่นตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนในระดบัท่ี

สงู ในกรณีนีถ้้าหากปล่อยให้วยัรุ่นตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนตอ่ไปอาจท าให้วยัรุ่นแสดง

พฤตกิรรมตามกลุม่จนขาดอิสระ ถ้ากลุม่เพ่ือนเป็นกลุม่ท่ีมีแนวโน้ในการกระท าผิด จะท าให้วยัรุ่นมี

แนวโน้มกระท าผิดด้วย แตถ้่าหากกลุ่มเพ่ือนเป็นกลุ่มท่ีรักเรียน จะอาจท าให้วยัรุ่นขาดการพฒันา

ตัวเองในทิศทางท่ีตนเองถนัด เพราะในความเป็นจริงมนุษย์มีความถนัดและความสนใจ       

แตกตา่งกนั การท าตามความสนใจของเพ่ือนอาจท าให้ขาดเอกลกัษณ์ในตนเอง จะให้ได้วา่ทิศทาง          

ในการพฒันาตนเองของวยัรุ่นขึน้อยูก่บัเพ่ือนเป็นคนก าหนดซึง่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตของตนเอง

ก็ควรจะเป็นตนเองท่ีก าหนดว่าชีวิตควรจะเติบโตเป็นแบบใด การมีอิสระแห่งตนจะช่วยให้วยัรุ่น

สามารถก าหนดชีวิตของตนเองในขณะท่ียังสามารถรักษาสัมพันธภาพท่ีกับเพ่ือนเพ่ือคงไว้ซึ่ง     

การพฒันาทกัษะทางสงัคมตอ่ไป 

 ในการพฒันามนุษย์มีมากมายหลายวิธี ได้แก่ การสอน การฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา 

ส าหรับการเสริมสร้างอิสระแห่งตนในวัยรุ่น ผู้ วิจัยได้น ากระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มมาใช้ใน   

การเสริมสร้างตวัแปรดงักล่าว ทัง้นีเ้พราะการให้ค าปรึกษากลุ่มมุ่งเน้นการใช้สมัพนัธภาพระหวา่ง

บคุคลในการป้องกนั พฒันา ฟืน้ฟู หรือแก้ปัญหาความเครียดในระดบัภาวะจิตรู้สึกนึกทัง้ในด้าน

ความคดิ อารมณ์ และพฤตกิรรม เพ่ือให้สมาชิกมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความกงัวล ปัญหา

ชีวิต มีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน (M. S. Corey, Corey, & Corey, 2014, pp. 9-10) ซึ่งช่วยให้

วัยรุ่นท่ีขาดอิสระแห่งตนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ มุมมองชีวิต และแนวทางการ

แก้ปัญหา ใหม่ ๆ ส่งผลให้วยัรุ่นมองเห็นตวัเลือกในการด าเนินชีวิตมากขึน้ นอกจากนีผู้้วิจยัในน า

แนวคิด หลักการ และเทคนิคของทฤษฎีอัตถิภาวนิยม ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรม และทฤษฎีเผชิญความจริงมาใช้ในการส่งเสริมให้วยัรุ่นเกิดการเปล่ียนแปลงตนเองทัง้

ในด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ไปสู่บุคคลท่ีมีอิสระ แห่งตนเพิ่มมากขึน้ โดยในแต่ละ

ทฤษฎีจะมีบทบาทในการสง่เสริมอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นแตกตา่งกนัไป  

 ส าหรับทฤษฎีอตัถิภาวนิยม (Existential Theory) ผู้วิจยัได้น าหลกัการท่ีว่าด้วยเร่ืองการ

แสวงหาความหมายในชีวิต การมีอิสระในการด าเนินชีวิต มาใช้ในการกระตุ้นให้วัยรุ่นเกิดการ

ตระหนักถึงอิสระท่ีพวกเขามี นอกจากนี ้วัชรี ทรัพย์มี (2556, น. 46-48) ได้อธิบายถึงแนวคิด

เบือ้งต้นวา่ นกัทฤษฏีกลุม่อตัถิภาวนิยมเช่ือวา่มนษุย์มีเสรีภาพในการเลือกด าเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม
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ไม่ได้เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ แต่เป็นมนุษย์เองท่ีก าหนดพฤติกรรมของตนเอง และ

มุง่เน้นให้มนษุย์รับผิดชอบตอ่การตดัสินใจของตนเอง ซึง่สอดคล้องกับการเสริมสร้างอิสระแห่งตน

ในวยัรุ่นท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้วยัรุ่นไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน และสามารถตดัสินใจ

สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ในส่วนของทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational 

Emotive Behavior Theory) ท่ีมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล โดย 

ชาร์ฟ (Sharf, 2012, p. 8) อธิบายวา่ นกัทฤษฎีกลุม่นีจ้ะมองวา่ความคิด อารมณ์ และพฤตกิรรมมี

ความสัมพันธ์กัน ซึ่งความคิดความเช่ือท่ีไร้เหตุผลนี ้ จะน าไปสู่อารมณ์และพฤติกรรมท่ี                 

ไม่เหมาะสม ซึ่งจากท่ีศิริบูรณ์ สายโกสุม (2554, น. 104) อธิบายถึงสาเหตกุารขาดอิสระแห่งตน

ของวยัรุ่นไว้ว่าถ้าหากวยัรุ่นมีความต้องการเป็นท่ียอมรับมากเกินไป หรือมีความคิดว่าทกุคนต้อง

รักเราหรือยอมรับเรา จะท าให้เราใส่ใจในความคิดและรู้สึกของคนอ่ืนมากเกินไป คิดว่าชีวิตของ

ตนเองขึน้อยู่กับคนอ่ืน รวมถึงพงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา และวิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา (2557, น. 90-91) 

และวชัรี ทรัพย์มี (2556, น. 125) ท่ีได้อธิบายว่า คนท่ีเอาแตจ่ะขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนจะท า

ให้กลายเป็นคนท าอะไรไม่เป็น ขาดความมั่นใจ รู้สึกต ่าต้อยขาดความเป็นตัวของตัวเอง และ     

ขาดอิสระภาพ จะเห็นได้วา่การน าทฤษฎีพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรมมาใช้ในการขจดั

ความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลเหล่านี ้ก็จะช่วยให้วยัรุ่นมีความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมได้ นอกจากทัง้สองทฤษฎีท่ีผู้ วิจัยใช้ในการเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นในด้าน

ความคดิและด้านอารมณ์แล้ว ผู้วิจยัได้ใช้กระบวนการ WDEP จากทฤษฎีเผชิญความจริง (Reality 

Theory) มาใช้ในการเสริมสร้างอิสระแห่งตนด้านพฤติกรรมให้กบัวยัรุ่น เพ่ือให้สามารถน าสิ่งท่ีได้

เรียนรู้จากกลุม่ไปฝึกใช้ในสถานการณ์จริง ซึง่นอกจากเทคนิคแล้ว หลกัการของทฤษฎีเผชิญความ

จริงท่ีว่า มนุษย์สามารถเลือกและควบคุมพฤติกรรม ความคิด และความรู้สึกของตนเองได้นัน้      

จะชว่ยกระตุ้นให้วยัรุ่นเกิดความรับผิดชอบและมีความมุง่มัน่ในการแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมาย

ท่ีตัง้ไว้มากขึน้ 

 เน่ืองจากวัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีความส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงในชีวิตมนุษย์ทัง้ในด้าน

พฒันาการ การเรียน การค้นหาและการสร้างเอกลกัษณ์ในตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านีมี้ความส าคญัตอ่

การพฒันาเป็นผู้ ใหญ่ในอนาคต แตใ่นสภาพสงัคมท่ีเต็มไปด้วยอบายมขุและสิ่งล่อลวงตา่ง ๆ จึง

ท าให้วัย รุ่นเ ส่ียงต่อการล้มเหลวท่ีจะพัฒนาไปในทางท่ีถูกต้องตามความต้องการ และ

ความสามารถท่ีวยัรุ่นมี โดยเฉพาะวยัรุ่นตอนต้นท่ีกลุม่เพ่ือนมีอิทธิพลอยา่งมากตอ่การด าเนินชิวิต 
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ท าให้วยัรุ่นอ่อนไหวต่อการชกัจูงไปทางท่ีผิดได้มากกว่าวยัอ่ืน ๆ จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจยัได้

เห็นถึงความส าคญัของการส่งเสริมให้วยัรุ่นตอนต้นผ่านพ้นช่วงวยัท่ีอ่อนไหวตอ่อิทธิพลของกลุ่ม

เพ่ือน และผู้วิจยัใช้การให้ค าปรึกษากลุ่มในการส่งเสริมอิสระแห่งตนจากกลุ่มเพ่ือน เพ่ือให้วยัรุ่น

ตอนต้นผ่านพ้นช่วงวัยหัวเลีย้วหัวต่อ และพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการและ

ความสามารถท่ีตนมีตอ่ไปในอนาคต 

 
ค าถามการวิจัย 
 1. วยัรุ่นตอนต้นมีอิสระแหง่ตนอยูใ่นระดบัใด  

 2. การให้ค าปรึกษากลุม่ชว่ยให้วยัรุ่นตอนต้นมีอิสระแหง่ตนเพิ่มขึน้ได้หรือไม ่อยา่งไร 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้นก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้นระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบถึงผลการให้ค าปรึกษากลุม่ในการเสริมสร้างอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น 

 2. ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการเสริมสร้างอิสระแห่งตนให้กับวัยรุ่นตอนต้นโดยการให้

ค าปรึกษากลุ่ม ซึ่งผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัวยัรุ่นตอนต้นหรือผู้ ท่ีมีความสนใจด้านการให้ค าปรึกษา

กลุ่ม สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือพัฒนา

โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือน าไปใช้ในหลากหลายกลุม่เป้าหมายมากขึน้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย เป็นวัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษา        

ปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา  2561 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขต 9 จ านวน 27,751 คน (ส านัก

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2561, ออนไลน์) 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  การคัดเ ลือกกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใ ช้ ในการวิจัยครั ง้ นี แ้บ่ง เ ป็น 2 ส่วน ไ ด้แก่                   

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน                

การเสริมสร้างอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้นโดยการให้ค าปรึกษากลุม่ มีรายละเอียดการคดัเลือก

กลุม่ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้

  1) กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น 

    กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น เป็นวยัรุ่นท่ี

ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 ปีการศกึษา 2561 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาด

ใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขต 9 

จ านวน 481 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie 

& Morgan, n.d. อ้างถึงใน  บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 43) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ยอมให้

เกิดความคลาดเคล่ือน ±5% ซึ่งกลุ่มตวัอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multistage 

Random Sampling) 

  2) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้นโดยการให้

ค าปรึกษากลุม่ 

   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้น ได้มา

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากวัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2561 ท่ีมีค่าเฉล่ียอิสระแห่งตนตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา 

จ านวน 18 คน จากนนัน้ถามความสมคัรใจในการเข้าร่วมการทดลอง แล้วด าเนินการสุ่มเข้ากลุ่ม

ทดลองจ านวน 9 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 9 คน โดยใช้เกณฑ์ในการก าหนดจ านวน         

สมาชิกส าหรับการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคิดของทรอทเซอร์ (Trotzer, 1999, p. 360 อ้างถึงใน 

จนัทร์เพ็ญ แสงอรุณ, 2557, น. 69) ท่ีก าหนดจ านวนสมาชิกท่ีเหมาะสม ส าหรับการให้ค าปรึกษา

ในวยัรุ่นไว้ว่าควรจะมีสมาชิกประมาณ 6-10 คน เพ่ือให้สมาชิกสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์

กนัได้อยา่งเตม็ท่ี 
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 ตัวแปรที่ใช้ในศึกษา 
  1. ตวัแปรจดักระท า ได้แก่ โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

  2. ตวัแปรตาม ได้แก่ อิสระแหง่ตน  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. อิสระแห่งตนของวัยรุ่น หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ว่าตนเองมีทางเลือกใน     

การคิดการตดัสินใจ การแสดงอารมณ์หรือพฤติกรรมได้มากกว่าหนึ่งวิธี มีความมัน่ใจและยอมรับ

ผลของการตดัสินใจในสิ่งท่ีตนเองเลือก สามารถจดัการกบัอารมณ์เม่ือต้องพบกบัแรงกดดนั  และ

ความคาดหวังของเพ่ือน พยายามพึ่งพาความคิดความสามารถของตนเอง และพยายามลด       

การพึ่งพาเพ่ือนให้ได้มากท่ีสดุ สามารถแสดงจดุยืนหรือความต้องการของตนเองได้ตามขอบเขตท่ี

ตนเองมี โดยอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นแบง่ออกเป็น 3 ด้านดงันี ้

  1.1 อิสระแห่งตนของวัยรุ่นด้านความคิด หมายถึง ความสามารถในการคิด 

ตดัสินใจได้ด้วยตนเอง สามารถก าหนดทางเลือกในการใช้ชีวิต การแก้ปัญหาได้ และยอมรับผล

ของการตดัสินใจของตนเอง 

  1.2 อิสระแหง่ตนของวยัรุ่นด้านอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการจดัการกบั

อารมณ์ของตนเองได้ เม่ือต้องพบกบัแรงกดดนัและความคาดหวงัของเพ่ือน มีความรู้สึกมัน่ใจใน

การตดัสินใจ และการกระท า ไมรู้่สกึกงัวล กลวัท่ีจะต้องใช้ชีวิตหรือเผชิญปัญหาเพียงล าพงั 

  1.3 อิสระแห่งตนของวยัรุ่นด้านการกระท า หมายถึง ความสามารถในการปฏิเสธ

ค าขอร้องหรือการชักชวนของเพ่ือนเม่ือตนเองไม่ต้องการ หรือไม่พร้อมท่ีจะท า และสามารถ

ควบคมุการกระท าของตนเอง มีความพยายามพึง่พาตนเองในการใช้ชีวิตหรือการแก้ไขปัญหาก่อน

ขอความชว่ยเหลือจากเพ่ือน   

 2. การให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือเสริมสร้างอิสระแหง่ตน หมายถึง กระบวนการให้ค าปรึกษาท่ี

มุ่งเน้นการใช้สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มมีโอกาสได้ส ารวจตนเอง 

เปิดเผยตนเองทัง้เร่ืองราวปัญหาและความรู้สึก แลกเปล่ียนประสบการณ์และวิธีการแก้ไขปัญหา

ร่วมกนั โดยผู้น ากลุม่มีหน้าท่ีสร้างบรรยากาศในกลุม่ให้เกิดความอบอุน่ ไว้วางใจกนั ยอมรับซึ่งกนั

และกัน และช่วยให้สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม        

คนอ่ืน ๆ ด้วยความจริงใจ ซึ่งใช้แนวคิดทฤษฎี กระบวนการ และเทคนิคของทฤษฎีอตัถิภาวนิยม 
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ทฤษฎีพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม และทฤษฎีเผชิญความจริง ในการพฒันาอิสระ   

แหง่ตนทัง้ด้านความคดิ อารมณ์ และพฤตกิรรม โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

  2.1 ขัน้เร่ิมต้น ในขัน้เร่ิมต้นกลุ่มสมาชิกจะมีความสงสัยในบทบาทของตนเอง 

จดุประสงค์และกฎระเบียบของกลุม่ และไมไ่ว้ใจสมาชิกคนอ่ืน ๆ ดงันัน้ในขัน้เร่ิมต้นกลุม่ ผู้น ากลุม่

จะต้องชีแ้จงบทบาทของสมาชิกแตล่ะคนและจดุประสงค์ของกลุม่ให้ชดัเจน และร่วมกนักบัสมาชิก

ในการก าหนดกฎระเบียบของกลุม่ จากนัน้สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัสมาชิกกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มเกิด

ความไว้ใจผู้น ากลุม่และเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ เพ่ือ ให้สมาชิกรู้สกึปลอดภยัในการเปิดเผยเร่ืองราว

และความรู้สกึของตนเอง ส าหรับการสร้างความไว้วางใจในกลุม่ผู้วิจยัได้ใช้เทคนิคดงัตอ่ไปนี ้

  2.2 ขัน้ด าเนินการ ในขัน้ด าเนินการจะมีการน าหลักการและเทคนิคจากทฤษฎี

อตัถิภาวนิยม ทฤษฎีพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม และทฤษฎีเผชิญความจริง มาใช้ใน

การส ารวจปัญหา และแก้ไขปัญหาของสมาชิก โดยในน าทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกบัมิตขิองอิสระแหง่ตนดงัตอ่ไปนี ้

   2.2.1 อิสระแหง่ตนด้านความคิด ในอิสระแหง่ตนด้านความคิดจะมุ่งเน้น

พฒันาการตดัสินใจ การก าหนดทางเลือกของตนเอง และการยอมรับผลของการตดัสินใจ โดยใช้

หลกัการและเทคนิคของทฤษฎีดงัตอ่ไปนี ้

    2.2.1.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยม 

(Existential Theory) ส าหรับทฤษฎีนีไ้ม่มีเทคนิคท่ีชัดเจน ผู้ วิจัยจึงมุ่งเน้นการน าแนวคิด และ

หลักการท่ีเก่ียวข้องกับการตระหนักถึงเสรีภาพในการเลือกด าเนินชีวิตของตนเอง มาใช้เป็น

ประเด็นในการให้ค าปรึกษาในช่วงแรก เพ่ือให้สมาชิกได้ส ารวจปัญหาของตนเองท่ีเก่ียวข้องกับ

การขาดอิสระแห่งตน และช่วยให้สมาชิกตระหนกัถึงการมีอิสระในการเลือกด าเนินชีวิตเป็นของ

ตนเอง ไมต่กอยูภ่ายใต้อิทธิพลของเพ่ือน และสง่เสริมให้สมาชิกมีความรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจ

ของตนเอง 

    2.2.1.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 

อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Theory) เพ่ือให้สมาชิกขจดัความเช่ือท่ีไม่

สมเหตสุมเหตท่ีุส่งผลให้สมาชิกขาดอิสระแห่งตนในการตดัสินใจ ก าหนดทางเลือกในการใช้ชีวิต

หรือแก้ปัญหา และฝึกให้สมาชิกมีการใช้ความคิดท่ีสมเหตสุมผลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดียิ่งขึน้ 

โดยผู้วิจยัเลือกใช้เทคนิคดงัตอ่ไปนี ้
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    1) เทคนิคการสอน ABCDE ตามแนวคิดของเอลลิส (Ellis’s A-

B-C-D-E Paradigm) เป็นเทคนิคท่ีช่วยให้สมาชิกสามารถมองเห็นเหตุและผลของการเกิด

พฤติกรรมและความรู้สึกของตนเอง ท าให้สมาชิกตระหนกัได้ว่าการขาดอิสระแห่งตนของตนเอง

เกิดจากความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาทางความคิดได้อย่าง

เหมาะสม 

    2) เทคนิคการโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล (Disputing 

irrational beliefs: DIBS) เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการท้าทายความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของสมาชิก 

การใช้เทคนิคนีจ้ะช่วยให้สมาชิกเกิดการยัง้คิดในความเช่ือของตนเองท่ีมีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

โดยสมาชิกจะเป็นผู้พิสจูน์ความเช่ือของตนเองวา่มีความสมเหตสุมผลหรือไม ่ 

   2.2.2 อิสระแห่งตนด้านอารมณ์ ในอิสระแห่งตนด้านอารมณ์จะมุ่งเน้น

พฒันาการจดัการกับอารมณ์ท่ีมีต่อแรงกดดนัและความคาดหวงัของเพ่ือน และช่วยให้สมาชิกมี

ความมัน่ใจในการตดัสินใจ และลดความกงัวลในการเผชิญปัญหาเพียงล าพงั ซึ่งผู้วิจยัใช้เทคนิค

ของทฤษฎีพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกกรรมในการช่วยในการพฒันาอิสระแห่งตนด้าน

อารมณ์ คือ  

    1)  การใช้จินตนาการ (Imagery) เ ป็นเทคนิคท่ีให้สมาชิก

จินตนาการภาพและการตอบสนองของตนเองท่ีเหมาะสมตอ่เหตกุารณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัสมาชิก 

ซึ่งการจินตนาการภาพเหล่านีจ้ะช่วยให้สมาชิกเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองทางอารมณ์อย่างเหมาะสม 

และลดความกงัวลท่ีจะเกิดขึน้กบัการต้องเผชิญหน้ากบัปัญหาและสถานการณ์ตา่ง ๆ ในชีวิตจริง 

    2) การวาดภาพใบหน้าในปัจจุบนั (Here and Now Face) เป็น

เทคนิคท่ีให้สมาชิกวาดภาพใบหน้าของตนเองท่ีแสดงสีหน้าส่ือถึงอารมณ์ในปัจจบุนั ท่ีมีตอ่ปัญหา 

ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกให้เข้าใจความรู้สึกของตนเองมากขึน้ และให้ความส าคัญกับเร่ืองราวใน

ปัจจบุนัมากกวา่การย้อนกลบัไปแก้ไขอดีต 

    3) การระดมพดูจุดแข็ง (Strength Bombardment) เป็นเทคนิค

ท่ีให้สมาชิกหนึ่งคนนั่งกลางกลุ่ม จากนัน้ให้สมาชิกคนอ่ืนช่วยกันพูดข้อดีหรือจุดแข็งของเ พ่ือน 

เทคนิคนีจ้ะชว่ยเสริมสร้างก าลงัใจกบัสมาชิก เห็นคณุคา่ในตนเอง และมองตนเองในด้านดีมากขึน้ 

ซึง่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการสร้างความมัน่ใจให้กบัสมาชิก 
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   2.2.3 อิสระแห่งตนด้านการกระท า ในอิสระแห่งตนด้านการกระท าจะ

มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถในการปฏิเสธของวัยรุ่น การควบคุมการกระท าของตนเอง และ       

การพึ่งพาตนเอง โดยในอิสระแห่งตนด้านนีผู้้ วิจยัใช้กระบวนการ  WDEP ของทฤษฎีเผชิญความ

จริงในการส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองตามเป้าหมายท่ีสมาชิกแต่

ละคนตัง้ไว้ และน าแผนท่ีได้ไปฝึกฝนเพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์จริงโดยขัน้ตอนการใช้เทคนิคนีจ้ะ

ด าเนินการตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

    1) W (Wants) เป็นการส ารวจความต้องการของตนเองในการ

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 

    2) D (Direction and doing) เป็นขัน้ตอนท่ีกระตุ้ นให้สมาชิก

ส ารวจตนเองว่าการกระท าในปัจจบุนัของตนเองน าไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้หรือไม ่และสมาชิกท า

อะไรบ้างเพื่อให้บรรลคุวามต้องการของตนเอง 

    3)  E (Evaluation) เป็นขัน้ตอนท่ีประเมินถึงความสามารถ 

แรงจงูใจ และตวัเลือกท่ีสมาชิกมี รวมถึงประเมินผลของการกระท าท่ีมีตอ่เป้าหมายของสมาชิก 

    4) P (Planning) เป็นขัน้ตอนวางแผนเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ

เป้าหมายท่ีได้ตัง้ไว้ โดยการก าหนดกิจกรรมท่ีจะท า และท าข้อตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  2.3 ขัน้ยตุิกลุ่ม ในขัน้นีจ้ะมีการส่งเสริมให้สมาชิกน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวนัซึ่งผู้น ากลุ่มจะให้สมาชิกแต่ละคนสรุปสิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้ และประสบการณ์ท่ี

ได้รับจากกลุ่ม รวมไปถึงเป้าหมายท่ีจะน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกลุ่มไปใช้ในชีวิตจริง อาจมีการให้

ข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือให้สมาชิกน าไปพฒันาตนเองตอ่ไปหลงัออกจากกลุม่  

 3. วัยรุ่นตอนต้น หมายถึง นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปี

การศึกษา 2561 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ เขต 9  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้นผู้วิจยัได้ใช้แนวคิดของของนมู และคณะ

(Noom et al., 2001, pp. 577-595) มาเป็นพืน้ฐานในการแบ่งมิติอิสระแห่งตนออกเป็น 3 ด้าน 

ได้แก่ อิสระแห่งตนด้านความคิด ด้านอารมณ์ และด้านการกระท า และก าหนดให้อิสระแห่งตน

ของวยัรุ่นตอนต้นเป็นตวัแปรตาม (Dependent Variable) ในส่วนของโปแกรมการให้ค าปรึกษา
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กลุ่ม ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิดทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการของทฤษฎีอตัถิภาวนิยม ทฤษฎีพิจารณา

เหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม และทฤษฎีเผชิญความจริงในการสร้างโปรแกรมให้ค าปรึกษากลุม่

เพ่ือพัฒนาอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น และก าหนดให้เป็นตัวแปรจัดกระท า (Treatment 

Variable) ดงัท่ีแสดงในภาพประกอบ 

 

 

 

 
สมมตฐิานการวิจัย 
 1. วยัรุ่นตอนต้นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม มีอิสระแห่งตนหลงัการทดลอง   

สงูกวา่ก่อนการทดลอง 

 2. วยัรุ่นตอนต้นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม มีอิสระแห่งตนหลงัการทดลอง   

สงูกวา่วยัรุ่นตอนต้นกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 

 

 
 
 
 

                               

 
                                        

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการเสริมสร้างอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น 



 
 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาเร่ือง การให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่น ผู้ วิจยัได้

ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยน าเสนอรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอิสระแหง่ตน 

  1.1 ความหมายของอิสระแห่งตน 

  1.2 มิติอิสระแหง่ตนของวยัรุ่น 

  1.3 สาเหตขุองการขาดอิสระแหง่ตนของวยัรุ่น 

  1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอิสระแหง่ตน 

 2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่นตอนต้น 

  2.1 ความหมายของวยัรุ่น 

  2.2 พฒันาการของวยัรุ่น 

  2.3 ประเภทของกลุม่ในเด็กวยัรุ่น 

  2.4 ความส าคญัของกลุม่เพ่ือน 

  2.5 อิทธิพลของกลุม่เพ่ือนท่ีสง่ผลตอ่วยัรุ่น 

  2.6 ความอ่อนไหวตอ่แรงกดดนัของเพ่ือน 

  2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่นตอนต้น 

  3. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษากลุม่ 

  3.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ 

  3.2 เป้าหมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ 

  3.3 ลกัษณะของผู้น ากลุม่ 

  3.4 ทกัษะของผู้น ากลุม่ 

  3.5 ขัน้ตอนการปรึกษาแบบกลุม่ 

  3.6 หลกัการในการให้ค าปรึกษากลุม่ 

  3.7 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่
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1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอิสระแห่งตน 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอิสระแห่งตน ประกอบ    

ไปด้วยความหมายของอิสระแห่งตน มิติอิสระแห่งตนของวยัรุ่น สาเหตขุองการขาดอิสระแห่งตน

ของวยัรุ่น และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอิสระแหง่ตน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 1.1 ความหมายของอิสระแห่งตน 
  มีการศึกษาอิสระแห่งตน (Autonomy) ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในหลายมิติ แต่

การให้ความหมายตัวแปรอิสระแห่งตนนัน้ยังไม่ชัดเจน ในอดีตนักวิชาการในประเทศไทยมี

การศกึษาอิสระแหง่ตนอยู่บ้างโดยใช้   ค าวา่ “การเป็นตวัของตวัเอง” หลงัจากท่ีเปล่ียนมาใช้ค าว่า 

อิสระแห่งตน ท าให้ส่ือความหมายได้กว้างและหลากหลายมากขึน้ ซึ่งในตา่งประเทศมีการศึกษา

ตวัแปรนีใ้นหลายมมุมอง และมีการให้ความหมายอิสระแห่งตนไว้หลากหลาย ดงัท่ีผู้วิจยัน าเสนอ

ดงัตอ่ไปนี ้

  ศิริพร ยาวิราช (2555, น. 48) ได้สรุปความหมายของอิสระแห่งตนไว้ หมายถึง 

การเป็นตวัของตวัเอง มีความมัน่ใจท่ีจะคิด พูด หรือปฏิบตัิตามความคิดของตนเอง มีจุดยืนใน

ตนเอง บนพืน้ฐานท่ีไม่เบียดเบียนทัง้ตนเองและผู้ อ่ืน โดยสามารถต้านทานแรงกดดนั ความไม่    

เห็นด้วย และความคดิเห็นท่ีแตกตา่งจากผู้ อ่ืนได้ 

  เสรี ใหม่จันทร์ (2553, น. 22) ได้สรุปอิสระแห่งตนไว้ว่า เป็นคุณลักษณะของ

บุคคลในการแสดงพฤติกรรม การแสดงออกทางอารมณ์ และการใช้ความคิด ด้วยการก ากับ       

การกระท าของตนเอง การพึ่งพาตนเอง โดยเป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคม อย่างมีความ

รับผิดชอบในการกระท า และด้วยความสามารถท่ีตนเองมีอยู่ นอกจากนัน้ บุคคลยงัต้องมีความ

เช่ือมั่นในทางเลือกของตนเอง สามารถต้านทานแรงกดดันจากผู้ อ่ืนได้ และสามารถสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืน รวมถึงสามารถใช้ความคิดของตนเองในการตัง้เป้าหมาย            

การแสดงเหตแุละผล ตลอดจนสามารถตดัสินใจ และประเมินตนเองได้อยา่งถกูต้อง 

  ประนิษฐา วรพุทธ (2543, น. 7) ได้สรุปความหมายของอิสระแห่งตนไว้ว่า               

เป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์อย่างเป็นอิสระ รู้จกัตนเอง ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ

บคุคลอ่ืน เป็นการแสดงออกท่ีเหมาะสมซึ่งสงัคมยอมรับ รวมถึงกล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง

ไปจากบคุคลอ่ืน กล้าปฎิเสธค าขอร้องท่ีไม่ยุติธรรม หรือไม่มีเหตผุล ตลอดจนการแสดงความช่ืน

ชมตอ่บคุคลอ่ืน 
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  ศิริพร พูนชัย (2542, น. 36) ได้สรุปความหมายของอิสระแห่งตนไว้ หมายถึง 

คณุลกัษณะของบุคคลในการแสดงออกทางด้านความคิด การกระท าอย่างอิสระภายในขอบเขต

ของตนเอง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบุคคลท่ีไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอ่ืนใน                

การปฏิบตังิาน เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของชีวิต และการปฏิบตังิาน 

  อรพรรณ พนาพิทกัษ์กุล (2539, น. 27) ได้สรุปความหมายของอิสระแห่งตนไว้ 

คือการท่ีบุคคลท่ีเข้าใจเอกลักษณ์ของตนเอง โดยรู้ถึงความรู้สึกความต้องการ และการไปสู่

จดุหมายของความต้องการได้ด้วยตนเอง โดยมีความเป็นอิสระจากบคุคลอ่ืน    

  ไรอัน และเดซ่ี (Ryan & Deci, 2006, p. 1557) ได้ให้ความหมายของ อิสระ      

แห่งตนไว้ หมายถึง การควบคุมโดยตนเอง ซึ่งตรงข้ามกับการอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ อ่ืน 

(Heteronomy) ซึ่งหมายถึงการถูกควบคมุ (Controlled Regulation) หรือการควบคมุท่ีปราศจาก

การยินยอมของบคุคลนัน้ (Self-endorsement) 

  นมู เดค็โกวิค และมีอสั (Noom, Dekovic, & Meeus, 1999, pp. 771-772) ได้ให้

ความหมายของอิสระแหง่ตนไว้สรุปได้ว่า เป็นความสามารถในการก าหนดเส้นทางชีวิตของตนเอง 

โดยการระบุเป้าหมาย รู้สึกมีอ านาจและความสามารถในการควบคุมการกระท าของตนเอง          

ทัง้ทางด้านเจตคติ (การรับรู้เป้าหมายท่ีตนเองตัง้ใจ และปรารถนา) ด้านอารมณ์ (การรับรู้อิสระ

ตลอดจนมีความมัน่ใจในตนเองและมีความเป็นปัจเจกบคุคล) และด้านการกระท า (การรับรู้วิธีการ

โดยการก ากบัและควบคมุตนเอง) 

  จากความหมายข้างต้น ผู้ วิจยัได้สรุปความหมายของอิสระแห่งตนว่า หมายถึง 

การท่ีบุคคลรับรู้ว่าตนเองมีทางเลือกในการคิด การตดัสินใจ การแสดงอารมณ์หรือพฤติกรรมได้

มากกว่าหนึ่งวิธี มีความมัน่ใจและยอมรับผลของการตดัสินใจในสิ่งท่ีตนเองเลือก สามารถจดัการ

กับอารมณ์เม่ือต้องพบกับแรงกดดันและความคาดหวังของผู้ อ่ืน พยายามพึ่งพาความคิด

ความสามารถของตนเอง และพยายามลดการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมหรืออิทพลภายจากนอกให้ได้มาก

ท่ีสดุ สามารถแสดงจดุยืนหรือความต้องการของตนเองได้ตามขอบเขตท่ีตนเองมี 
 1.2 มิตอิิสระแห่งตนของวัยรุ่น  

  จากนิยามของอิสระแห่งตนจะเห็นได้ว่าอิสระแห่งตนมีหลายองค์ประกอบท่ี
รวมเข้าด้วยกนั ท าให้สามารถศกึษาอิสระแห่งตนได้จากหลายตวัแปร ได้แก่ การแยกตวัของแตล่ะ

บคุคล (Separation-Individuation) ความสมัพนัธุ์แบบแยกจากกนั (Detachment) วฒุิภาวะทาง

จิตวิทยาสงัคม (Psychosocial Maturity) การก ากบัตนเอง (Self-Regulation) การควบคมุตนเอง 
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(Self-Control)  กา ร เ ช่ื อ ในความสามารถของตน เอง  ( Self-Efficacy)  ปณิธานแห่ งตน                     
(Self-Determination) การตัดสินใจ (Decision Making) และความเป็นอิสระ ( Independent) 
(Noom et al., 2001, p. 578) ด้วยเหตุนีท้ าให้มีแนวคิด  และทฤษฎีท่ีกล่าวถึงอิสระแห่งตนไว้
หลากหลายมมุมอง ซึ่งนมู และคณะ (Noom et al., 2001, pp. 579-580) ศกึษาอิสระแห่งตนตาม
มุมมองต่าง ๆ เพ่ือหามโนทัศน์เก่ียวกับอิสระแห่งตน พบว่ามีนักวิจัยท่ีศึกษาอิสระแห่งตนอยู่ 3 
กลุ่ม ไ ด้แก่  นักวิ จัย ท่ีศึกษาอิสระแห่งตนผ่านมุมมองพลวัติทางจิ ต  ( Psychodynamic 
Perspectives) นกัวิจยัท่ีศกึษาอิสระแหง่ตนผ่านมมุมองการรู้คิด (Cognitive Perspectives) และ
นกัวิจยัท่ีศึกษาอิสระแห่งตนผ่านมุมมองแบบผสมผสาน (Eclectic Perspectives) โดยในแต่ละ
มมุมองจะมีการศกึษาอิสระแห่งตนไว้ 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความคิด (Cognitive Dimension) มิติ
ด้านอารมณ์ (Affective Dimension) และมิติด้านการก ากับ (Regulatory Dimension) ซึ่งปรากฏ
อยูใ่นการศกึษาตวัแปรทางจิตวิทยาในหลาย ๆ ตวัแปร โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

  1.2.1 มุมมองพลวัตทางจิต (Psychodynamic perspectives) 

   นักวิจัยกลุ่มพลวัตทางจิตจะเน้นไปท่ีการศึกษาความสัมพัน ธ์ ท่ี

เปล่ียนแปลงจากความไม่เท่าเทียมไปสู่ความสมัพนัธ์ของผู้ปกครองและวยัรุ่นท่ีมีความเสมอภาค

กันมากขึน้ ในมุมมองพลวัติทางจิตได้มีการศึกษาเก่ียวกับอิสระแห่งตนในหลากหลายตัวแปร    

แบง่ได้ดงันี ้

   1. มิติอิสระแห่งตนด้านความคิด (Cognitive Dimension) ในด้านนีมี้ตวั

แปรอิสระแห่งตนปรากฎในรูปแบบท่ีหลากหลาย ได้แก่ อิสระแห่งตนด้านจริยธรรม (Moral 

Autonomy)  ค ว าม เ ป็น ปั จ เ จ กบุ คคล  ( Identity)  ค ว าม อิส ร ะทา ง เ จ ตคติ  (Attitudinal 

Independence) การกล้าแสดงออก (Self-assertion) การแยกตวั (Separateness) ความสามารถ 

(Competence) คา่นิยมสว่นบคุล (Personal Values) และเป้าหมายสว่นบคุคล (Personal Goals) 

   2. มิตอิิสระแหง่ตนด้านอารมณ์ (Affective Dimension) จากการศกึษาท่ี

ผ่านมาพบว่ามีตัวแปรอิสระแห่งตนปรากฎในลักษณะของ อิสระแห่งตนในการแสดงอารมณ์ 

(Emotion Autonomy)  อิสระจากความขดัแย้ง (Conflictual Independence) มีความสมัพนัธ์ซึ่ง

กันและกัน (Mutuality) การเปิดใจ (Permeability) การต้านทานต่อแรงกดดันของกลุ่มเพ่ือน 

(Resistance to Peer Pressure)  การ รู้สึกถึ งความเ ช่ือมั่นในตนเอง  (Subjective Sense of          

Self-reliance) การสร้างความสมัพนัธ์และการแยกตวั (Connectedness & Separateness) และ

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพอ่แมแ่ละเพ่ือน (Positive relationship with Parents and Peer) 
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   3. มิติอิสระแห่งตนด้านการก ากับ (Regulatory Dimension) ในมุมพล

วัติทางจิตมองอิสระแห่งตนด้านการก ากับเป็นดังนี ้ อิสระแห่งตนด้านพฤติกรรม (Behavioral 

Autonomy) ความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self-reliance) การท างานอยา่งมีทิศทาง (Work Orientation) 

และอิสระในการกระท า (Functional Independence) 

   โดยสรุป อิสระแห่งตนตามมุมมองของนักวิจัยกลุ่มพลวัติทางจิตจะ

ปรากฎอยู่ในรูปแบบของตวัแปรด้านอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ โดยนกัวิจัยกลุ่มนีมุ้่งเน้นศึกษาเร่ือง

ความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือน และพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นหลัก ดงันัน้ตวัแปรอิสระแห่งตนจึงเปรียบ

เหมือนความสมัพนัธ์อีกรูปแบบหนึง่ท่ีวยัรุ่นมีกบับคุคลอ่ืน นนอกจากนีย้งัมีการศกึษาอิสระแห่งตน

ในรูปแบบของความสมัพนัธ์ททางบวกกับพ่อแม่ และเพ่ือนด้วย แสดงให้เห็นว่าในขณะท่ีวยัรุ่นมี

อิสระจากบคุคลอ่ืน วยัรุ่นยงัสามารถรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืนได้ในเวลาเดียวกนั 

  1.2.2 มุมมองด้านการรู้คิด (Cognitive Perspectives)  

   นกัวิจยักลุ่มการรู้คิด (Cognitive) นกัวิจยักลุ่มการรู้คิดจะศึกษาในส่วน

ของการตดัสินใจ (Decision Making) และการรับรู้เก่ียวกบัการควบคมุ โดยจะดจูากการเช่ือมโยง

กันระหว่างเจตคติและพฤติกรรมในด้านทางเลือก การตดัสินใจเลือก และการตระหนกัในความ

รับผิดชอบของตน ในมุมมองด้านการรู้คิดได้มีการศึกษาเก่ียวกับอิสระแห่งตนไว้จ าแนกได้ 3 มิติ

ดงัตอ่ไปนี ้

   1. มิติอิสระแห่งตนด้านความคิด (Cognitive Dimension) ในอิสระแห่ง

ตนด้านความคิดนีมี้ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับอิสระแห่งตน ได้แก่ การระบุท่ีมาของสาเหต ุ(Causal 

Attribution) ความคาดหวังท่ีมีต่อผลลัพธ์ (Outcome Expectancies) การมีเป้าหมาย (Goals) 

การตัง้เป้าหมาย (Goal Setting) วงจรการตรวจสอบ การตดัสินและการประเมินค่า (Cycle of 

Monitoring, Judgement, and Evaluation)  การสะท้อนใ ห้ เห็นในสิ่ ง ท่ีชอบ (Reflect upon 

Preferences) และ การยอมรับหรือการเปล่ียนในสิ่งท่ีชอบ (Accepting or Changing these 

Preferences) 

   2. มิติอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ (Affective Dimension) ในมุมมองด้าน

การรู้คิดมีการศึกษาเก่ียวกับมิติอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ไว้เพียงหนึ่งตัวแปร คือ สภาวะทาง

อารมณ์ (Mood States) 
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   3. มิติอิสระแห่งตนด้านการก ากับ (Regulatory Dimension) ในด้าน    

การก ากับนัน้มีการศึกษาอิสระแห่งตนใน 5 ตวัแปร ได้แก่ การเลือกกิจกรรม และสิ่งแวดล้อม 

(Selection of Activities and Environments)  ความ เ ช่ื อในการควบคุม  (Control Beliefs)           

ความเช่ือเก่ียวกับสาเหตุท่ีส่งผลต่อการกระท า (Means-ends beliefs) ความเช่ือในสาเหตุ และ

วิธีการท่ีหลากหลายท่ีส่งผลต่อการกระท า (Agency Beliefs) การเตรียมตัวทางความคิดเพ่ือ      

การน าไปปฏิบตั ิ(Cognitive Preparation for Action)  

   โดยสรุป อิสระแห่งตนในมุมมองของนักวิจัยด้านการรู้คิด จะให้

ความส าคญักบัอิสระแห่งตนด้านความคิดเป็นส าคญั โดยมุ่งเน้นเป้าหมาย และกระบวนการท่ีจะ

น าไปสู่เป้าหมายของแต่ละคนเป็นหลัก รวมถึงแหล่งของความเช่ือส่วนบุคคล ท่ีจะน าไปสู่การ

กระท าท่ีเป็นอิสระ และการบรรลุเป้าหมายของตนเอง กล่าวคือ ถ้าหากบรรลุเป้าหมายของ      

ตนเองได้ แสดงวา่บคุคลนัน้มีอิสระแหง่ตน 

  1.2.3 มุมมองแบบผสมผสาน (Eclectic perspectives) 

   นักวิจัยกลุ่ม ท่ี มีมุมมองแบบผสมผสาน (Eclectic Perspectives)          

เป็นการศกึษาแบบผสมผสานระหว่างมมุมองพลวตัทางจิตและมมุมองด้านการรู้คิด ในมมุมมอง

แบบผสมผสานนีมี้การศกึษาเก่ียวกบัอิสระแหง่ตนในมิติตา่ง ๆ ไมม่าก ซึง่สามารถจ าแนกได้ดงันี ้

   1. มิติอิสระแห่งตนด้านความคิด (Cognitive Dimension) ตัวแปรท่ี

ปรากฎในด้านเจตคตินี ้ได้แก่ อิสระแหง่ตน (Autonomy) การซมึซบัการกระท า (Internalization of 

Action) การควบคมุพฒันาการ (Regulation of Development) 

   2. มิติอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ (Affective Dimension) ในมมุมองแบบ

ผสมผสานมีการศกึษาอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ไว้ดงันี ้ความสมัพนัธ์ (Relatedness) ความอิสระ

ทางสงัคม (Social Independence) การควบคมุทางสงัคม (Social Regulation) และ อิสระแห่ง

ตนด้านปฏิกิริยาตอบสนอง (Reactive Autonomy)  

   3. มิติอิสระแห่งตนด้านการก ากับ (Regulatory Dimension) ในด้าน    

การก ากบัมีการศึกษาตวัแปรอิสระแห่งตนไว้ดงันีคื้อ ความสามารถ (Competence) การควบคุม

สว่นบคุคล (Personal Control) และ อิสระแหง่ตนด้านปฏิกิริยาตอบสนอง (Reactive Autonomy) 

  นอกจากนีใ้นมมุมองอิสระแห่งตนแบบผสมผสานมีแนวคิดหนึ่งท่ีได้รับความนิยม

และใช้กนัอย่างแพร่หลายมากท่ีสดุในการใช้อธิบายลกัษณะของอิสระแห่งตน คือแนวคิดปณิธาน
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แห่งตน (Self-Determination) โดยผู้ ท่ีศึกษาแนวคิดนีแ้ละถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายคือ ไรอัน 

และเดซ่ี (Ryan & Deci, 2006) ตามแนวคิดนีอิ้สระแห่งตนถือเป็นกุญแจส าคัญในการท า          

ความเข้าใจเก่ียวกับการก ากับพฤติกรรม ตามแนวคิดปณิธานแห่งตนมองว่าอิสระแห่งตน  คือ     

การปกครองตนเอง (Self-governance) หรือการก าหนดกฎเกณฑ์ด้วยตนเอง ซึ่งตรงข้ามกับ      

การถกูครอบง า (Heteronomy) หรือการถกูควบคมุจากปรากฎการณ์ภายนอก เชน่ แรงกดดนัจาก

คนอ่ืน เป็นต้น ในแนวคิดนีไ้ด้จ าแนกอิสระแห่งตน (Autonomy) ออกจาก ความเป็นอิสระ 

(Independence) พวกเขามองว่าเราสามารถมีอิสระแห่งตนในขณะท่ีเราพึ่งพาคนอ่ืนได้ ในทาง

กลบักนั เราสามารถขาดอิสระแหง่ตนในขณะท่ีเราไม่อยูใ่นสภาวะพึง่พาคนอ่ืนได้เช่นกนั จะเห็นได้

ว่าความเป็นอิสระ (Independence) จะเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่ต้องพึง่พาคนอ่ืน ในขณะท่ีอิสระ

แหง่ตน (Autonomy) จะเป็นอิสระในลกัษณะของการเป็นตวัของตวัเอง  

  ในแนวคิดปณิธานแห่งตนได้อธิบายถึงลักษณะของบุคคลท่ีมีการปรับตวัอย่าง

อิสระ และบุคคลท่ีปรับตวัโดยการถูกควบคมุไว้ว่า คนท่ีปรับตวัอย่างอิสระ จะมีการแสดงออกท่ี

สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและการมีตวัเลือกในสิ่งท่ีจะท า ในขณะท่ีคนท่ีมีการปรับตวัแบบถูก

ควบคุม จะแสดงออกในลักษณะท่ีมุ่งเน้นการได้รับสิ่งต่าง ๆ จากสังคมรอบข้าง เช่น การได้รับ

รางวัลหรือการถูกลงโทษ จะเห็นได้ว่าอิสระแห่งตนมีความสัมพันธ์กับวิธีการท่ีบุคคลใช้ในการ

ปรับตวัด้วย ซึ่งความแตกตา่งในการปรับตวันีจ้ะส่งผลไปถึงการท านายพฤติกรรม (Predictive of 

Behavioral) สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล (Interpersonal) และสขุภาพจิต (Mental Health)  

  จากมิติอิสระแห่งตนข้างต้นทัง้ 3 มิติ จะเห็นได้ว่ามิติอิสระแห่งตนด้านความคิด

จะได้รับความนิยมมากท่ีสุด รองลงมาเป็นมิติอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ และด้านการก ากับ 

ตามล าดบั ในมิติอิสระแห่งตนด้านความคิดจะเน้นในเร่ืองอิสระในการเลือกเป้าหมายส่วนบุคคล

เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการตัง้เป้าหมาย เลือกสิ่ง ท่ีชอบ เป็นต้น ในส่วนของอิสระแห่งตนด้าน

อารมณ์จะเน้นในเร่ืองความสมัพนัธ์ ความเช่ือมัน่ และอิสระแห่งตนด้านการก ากับจะมองถึงการ

ตอบสนอง หรือการกระท าท่ีเป็นอิสระ และความเช่ือมัน่ในการกระท า เป็นต้น 

  จากความหลากหลายของมิติอิสระแห่งตนข้างตน นูม และคณะ (Noom et al., 

2001, pp. 578-581) ได้จ าแนกมุมมองเหล่านีอ้อกเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติอิสระแห่งตนด้านเจตคติ 

(Attitudinal Autonomy) มิติอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ (Emotional Autonomy) และมิติอิสระ     

แหง่ตนด้านการกระท า (Functional Autonomy) โดยพวกเขาได้อธิบายมิตติา่ง ๆ ไว้ดงันี ้
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   1. มิตอิิสระแหง่ตนด้านเจตคต ิ(Attitudinal Autonomy) ในมิตนีิส้ามารถ

พบได้ในหลายทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัอิสระแห่งตนของวยัรุ่น โดยในมิตินีจ้ะหมายถึงการสร้างทางเลือก

ได้หลากหลาย การตดัสินใจ และการระบเุป้าหมายของตนเอง 

   2.  มิติ อิสระแห่งตนด้านอารมณ์ (Emotional Autonomy) เป็นมิติ ท่ี

เก่ียวข้องกบัความมัน่คงทางอารมณ์ โดยมิตินีจ้ะดวู่าวยัรุ่นมีความมัน่คงทางอารมณ์มากน้อยแค่

ไหนเม่ือต้องเผชิญกบัความคาดหวงั หรือแรงกดดนัจากผู้ปกครองและเพ่ือน รวมถึงดท่ีูความรู้สึก

มัน่ใจในตวัเลือกและเป้าหมายความตนเองของวยัรุ่นด้วย 

   3. มิตอิิสระแหง่ตนด้านการกระท า (Functional Autonomy) เป็นมิติท่ีให้

ความส าคญักบัการรับรู้ในความสามารถ และการควบคมุตนเอง โดยในการรับรู้ความสามารถจะ

เน้นไปท่ีวัยรุ่นสามารถใช้วิธีท่ีหลากหลายในการบรรลุเป้าหมายของตน ในส่วนของการรับรู้          

การควบคมุตนเอง คือ การเลือกวิธีท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะประสบความส าเร็จ นอกจากในมิติ

ด้านการกระท ายงัให้ความส าคญัตอ่การรับรู้วา่ตนเองมีส่วนความรับผิดชอบตอ่การกระท าด้วย  

   โดยสรุป อิสระแห่งตนได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติอิสระแห่งตน

ด้านเจตคต ิมิตอิิสระแหง่ตนด้านอารมณ์ และมิตอิิสระแหง่ตนด้านการกระท า โดยมิตอิิสระแหง่ตน

ด้านความคิดจะมุ่งเน้นการมีตวัเลือกในชีวิต มิติอิสระแห่งตนด้านอารมณ์จะมุ่งเน้นการมีความ

มัน่คงทางอารมณ์ และมิติออิสระแห่งตนด้านการกระท าจะให้ความส าคญักบัการบรรลเุป้าหมาย

ของตนเอง 

  จากความหลากหลายของมิติและมุมมองของอิสระแห่งตนในข้างตน ผู้ วิจัยได้

คดัเลือกมิติอิสระแห่งตนท่ีเก่ียวข้องกับอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนไว้ 3 มิติ โดยในแต่ละมิติจะเน้น

ศกึษาและพฒันาตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้

   1. มิติอิสระแห่งตนด้านความคิด จะมุ่งเน้นในเร่ือง การมีอิสระในการคิด 

การตดัสินใจการตระหนกัว่าตนเองมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางในการใช้ชีวิต และยอมรับผลจาก

เลือกหรือการตดัสินใจของตนเอง 

   2. มิติอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ จะมุ่งเน้นในเร่ือง การจดัการกบัอารมณ์

ของตนเองเม่ือต้องเผชิญกับแรงกดดันและความคาดหวังของเพ่ือน และความรู้สึกมั่นใจใน          

การเลือก และการตดัสินใจของตนเอง 
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   3. มิตอิิสระแหง่ตนด้านการกระท า จะมุง่เน้นในเร่ือง การกล้าแสดงจดุยืน

ของตนเอง การพึง่พาตนเองในการแก้ไขปัญหาและการด าเนินชีวิต 
 1.3 สาเหตุของการขาดอิสระแห่งตนของวัยรุ่น 

  มนษุย์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่รวมกนัเป็นสงัคม ด้วยเหตนีุจ้ึงมีความต้องการท าบางสิ่ง

ในทิศทางท่ีสงัคมคาดหวงั เร่ิมต้นท่ีวยัเด็กท่ีต้องการให้พ่อแม่ช่ืนชม เม่ือโตขึน้เป็ฯวยัรุ่นก็ต้องการ

ให้เพ่ือนและครูยอมรับ มนษุย์เติบโตมากับสิ่งเหล่านีจ้นบางครัง้เราไม่สามารถยอมรับได้เต็มปาก

ว่าเราเป็นตวัของตวัเองได้โดยสมบูรณ ซึ่งตามพัฒนาการของวัยรุ่นแล้วเพ่ือนมีอิธิพลมากท่ีสุด 

ดงันัน้การท่ีวัยรุ่นยึดติดกับเพ่ือนมากเกินไปจะมีโอกาสท่ีวัยรุ่นขาดอิสระในตนเองมากขึน้ โดย

สาเหตขุองการขาดอิสระแหง่ตนเกิดจากสาเหต ุดงันี ้

  1. มีความต้องการความรักหรือการยอมรับจากผู้ อ่ืน 

   การท่ีวัยรุ่นมีความต้องการเช่นนีไ้ม่ใช่เร่ืองแปลกเพราะมนุษย์มีความ

ต้องการในลกัษณะนีเ้ป็นพืน้ฐานอยู่แล้ว แตถ้่าหากวยัรุ่นมีความต้องการเป็นท่ียอมรับมากเกินไป 

หรือมีความคิดว่าทกุคนต้องต้องรักเราหรือยอมรับเรา จะท าให้เราแคร์ในความคิดและรู้สึกของคน

อ่ืนมากเกินไป คดิวา่ชีวิตของตนเองขึน้อยูก่บัคนอ่ืน (ศริิบรูณ์ สายโกสมุ, 2554, น. 104) นอกจากนี ้

จะท าให้วัยรุ่นหมกมุ่นอยู่กับการเอาใจผู้ อ่ืนจะท าให้ขาดอิสระในตนเองขาดความรู้สึกมั่นใจใน

ตนเอง (พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา และวิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา, 2557, น. 88) เอกลกัษณ์ในตนเอง  กลวั

การเป็นตวัเอง และการต้องการยอมรับท่ีมากเกินไปมีแนมโน้มพฒันาไปสู่บุคลิกภาพแบบเผด็จ

การคนอ่ืน ลงโทษหรือตอ่วา่คนอ่ืนท่ีไมเ่ห็นด้วยหรือไมย่อมรับในความคิดของตน (Hurlock, 1967, 

p. 138) ในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ท่ีเราจะได้รับการยอมรับจากทุกคน ถ้าวัยรุ่นตระหนักถึง

ความจริงข้อนีจ้ะท าให้เขามีพืน้ท่ีส าหรับตัวเองในการมีอิสระมากขึน้ นอกจากนี ้ อินเจอโซล 

(Ingersoll, 1989, pp. 305-306) ได้อธิบายว่า การท่ีวยัรุ่นต้องการเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพ่ือนท า

ให้ยอมท าตามแรงกดดนัของเพ่ือน ซึง่สิ่งนีเ้ป็นหนึง่ในสาเหตท่ีุท าให้วยัรุ่นกระท าผิดด้วย   

  2. มีความต้องการพึง่พาผู้ อ่ืน 

   มนุษย์อยู่กันเป็นสังคมส่วนหนึ่งก็เพ่ือจะพึ่งพากันและกัน แต่นั่นไม่ได้

หมายความเราจะต้องพึ่งพาแต่คนอ่ืนไปตลอดชีวิต มนุษย์แต่ละคนเองก็มีความสามารถท่ีจะ

พฒันาตนเองและพึ่งตนเองได้ คนท่ีเอาแตพ่ึ่งคนอ่ืนจะท าให้รู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถและไม่

กล้าท่ีจะปฏิเสธคนอ่ืนเพราะรู้ว่าหากไม่มีพวกเขา เราจะไม่สามารถท าอะไรได้เลย ดังนัน้จึง

พยายามรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีกับคนอ่ืนเพ่ือท่ีจะได้พึ่งพาพวกเขาจนท าให้ขาดความมัน่ใจ และ
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ขาดอิสระในตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบัท่ี พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา และวิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา (2557, น. 

90-91) และวชัรี ทรัพย์มี (2556, น. 125) ท่ีได้อธิบายวา่ คนท่ีเอาแตจ่ะขอความชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืน

จะท าให้กลายเป็นคนท าอะไรไม่เป็น ขาดความมั่นใจ รู้สึกต ่าต้อย ขาดความเป็นตวัของตวัเอง 

และขาดอิสระภาพ 

  3. ปฏิสมัพนัธ์ภายในครอบครัว 

   การท่ีวยัรุ่นให้ความส าคญักบัเพ่ือนมากเกินไปเป็นผลมาจากการท่ีวยัรุ่น

ไม่สามารถหาความสขุ ความอบอุ่น หรือท่ีพึ่งทางจิตใจได้จากครอบครัวของพวกเขา ซึ่งการอยู่กบั

เพ่ือนจะช่วยให้วยัรุ่นมีท่ีพึ่งทางอารมณ์มากขึน้ ดงันัน้ยิ่งความสมัพนัธ์ในครอบครัวอ่อนแอเท่าไร 

การให้ความส าคญักับเพ่ือน และการท าตามค าแนะน าของเพ่ือนรวมไปถึงการพึ่งพา และการมี

ความอ่อนไหวท่ีมีต่อความต้องการของเ พ่ือนก็จะมากยิ่ งขึ น้  เ น่ืองจากกลุ่มเ พ่ือนจะมี                     

การแลกเปล่ียนประสบการณ์และมีการสนับสนุนทางอารมณ์เวลาท่ีวัยรุ่นเกิดความเครียดจาก

ความสมัพนัธ์กับพ่อแม่ แตถ้่าหากวยัรุ่นรับรู้ว่าเขาสามารถไว้ใจและเช่ือถือพ่อแม่ได้ อิทธิพลของ

พ่อแม่ท่ีมีต่อวัยรุ่นก็จะยังอยู่ในระดับท่ีสูง (Ingersoll, 1989, pp. 228-229) ในขณะท่ี เฮอร็อค 

(Hurlock, 1968, p. 408) อธิบายว่า วยัรุ่นจะไว้วางใจขอค าแนะน ากบัพ่อแม่ในเร่ืองเก่ียวกับชีวิต

ทัว่ไป และจะขอค าแนะน าจากกลุ่มเพ่ือนในสถานการณ์ปัจจบุนัและเหตกุารณ์เฉพาะ นอกจากนี ้

เฮอร็อค ได้อธิบายเพิ่มเตมิว่า วยัรุ่นในเมืองจะได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนมากกวา่ในขณะท่ีวยัรุ่นตาม

ชนบทพอ่แมจ่ะมีอิทธิพลมากกวา่ 

  จากสาเหตุการขาดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นข้างต้น จะเห็นได้ว่าความต้องการ

ดงักล่าวเป็นความต้องการท่ีมนุษย์ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ถ้าหากมีความต้องการเหล่านีม้าก

เกินไปจะส่งผลให้ขาดอิสระแห่งตน ผู้วิจยัจึงเลือกสาเหตกุารขาดอิสระแห่งตนทัง้สองได้แก่ความ

ต้องการความรักหรือการยอมรับจากผู้ อ่ืน และความต้องการพึ่งพาผู้ อ่ืนมาเป็นองค์ประกอบอิสระ

แห่งตนของวยัรุ่นเพ่ือน าไปพฒันาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มให้มีความสอดคล้องกับบริบท

วยัรุ่นกบักลุม่เพ่ือนมากขึน้ 
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 1.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอิสระแห่งตน 
  จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอิสระแหง่ตนพบว่ามีการศกึษาอิสระแห่งตน

ในรูปแบบของตัวแปรอ่ืนท่ีมีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับผู้ ท่ีศึกษาอิสระแห่งตน

โดยตรงมีจ านวนไมม่ากนกั ซึง่ผู้วิจยัได้รวบรวมและน าเสนอดงัตอ่ไปนี ้

  งานวิจัยในประเทศ 

  ศิริพร ยาวิราช (2555, น. 89) ได้ศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม

ตามแนวทรอทเซอร์ (Trotzer) ท่ีมีตอ่อิสระแห่งตนของวยัรุ่นท่ีเข้ารับการบ าบดัฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้

ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ าบดั โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็น วยัรุ่นท่ีมีอายุระหว่าง 15-22 ปี ท่ี

ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ติดยาบ้า และส านกังานคมุประพฤติภาค 5 ส่งตวัเข้ารับการ

บ าบดั ในรูปแบบบงัคบับ าบดั ควบคมุตวัแบบไม่เข้มงวด ท่ีแผนกผู้ ป่วยใน ตึกฟืน้ฟูสมรรถภาพ 

ศนูย์บ าบดัรักษายาเสพติดเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า วยัรุ่นท่ีเข้ารับการบ าบดัฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้

ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ าบดักลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนนอิสระแห่งตนหลงัเข้าร่วม

การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทรอทเซอร์ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทรอทเซอร์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในส่วนของการ

เปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า วยัรุ่นท่ีเข้า รับการบ าบดั

ฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชมุชนบ าบดักลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุมีคา่เฉล่ียของ

คะแนนอิสระแห่งตนภายหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทรอทเซอร์ 

แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิซึง่ผู้วิจยัได้อภิปรายวา่ในการให้ค าปรึกษากลุ่มมีข้อจ ากดั

ในเร่ืองสถานท่ี และกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมีโอกาสได้พดูคยุกนัหลงัจากท ากิจกรรมในแตล่ะ

วัน นอกจากนีมี้สมาชิก 2 คนป่วยในระหว่างให้ค าปรึกษากลุ่มจึงท าให้ไม่สามารถทดสอบ 

posttest ได้ จงึเป็นผลให้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมีคา่เฉล่ียของคะแนนอิสระแหง่ตนภายหลงั

เข้าร่วมการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่ตามแนวทรอทเซอร์ แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญั

ทางสถิต ิ

   เสรี ใหม่จันทร์ (2553, น. 256-264) ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบ และ    

การเสริมสร้างอิสระแห่งตนของนกัเรียนวยัรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็น

นกัเรียนวยัรุ่นท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 ปีการศกึษา 2552 โรงเรียนสนัทราย

วิทยาคม จ านวน 16 คนท่ีมีคะแนนอิสระแห่งตนต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ผลการวิจัยพบว่า
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นกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลองมีคา่เฉล่ียของคะแนนอิสระแห่งตนหลงัการทดลอง และหลงัการติดตาม

ผล แตกตา่งจากก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

  งานวิจัยต่างประเทศ 

  นมู และคณะ (Noom et al., 2001, pp. 577-595) ได้ศกึษาอิสระแหง่ตนในวยัรุ่น

ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา โดยศกึษากับวยัรุ่นชาวดตัช์ จ านวน 400 คน เป็นเพศชาย 199 คน และ

เพศหญิง 201 คน ในชว่งอายรุะหวา่ง 12-18 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์การวิจยั 3 ข้อ ได้แก่ 

   1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของอิสระแห่งตนทัง้ 3 มิติ ได้แก่ มิติด้าน     

เจตคต ิด้านอารมณ์ และด้านการกระท า 

   2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของอิสระแห่งตนกับโครงสร้างอ่ืนท่ีมีความ

คล้ายคลงึกบัอิสระแหง่ตน 

   3. เพ่ือทดสอบลกัษณะของการพฒันาอิสระแห่งตนในวัยรุ่นโดยศึกษา

จากความสมัพนัธ์ของอายกุบัแนวโน้มในการพฒันาอิสระแหง่ตนของวยัรุ่น 

  จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน

กลางระหวา่ง อิสระแหง่ตนทัง้ 3 มิต ิโดยอิสระแหง่ตนด้านเจตคตมีิความสมัพนัธ์ทางบวกกบัอิสระ

แห่งตนด้านอารมณ์ และอิสระแห่งตนด้านการกระท า นอกจากนี ้ อิสระแห่งตนด้านอารมณ์มี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับอิสระแห่งตนด้านการกระท า  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ในแต่ละมิติจะมี

มมุมองท่ีแยกจากกนัแตก็่มีความสมัพนัธ์กนั 

  จากวตัถปุระสงค์การวิจยัข้อท่ี 2 พบว่า อิสระแห่งตนด้านเจตคติ มีความสมัพนัธ์

กบัความชดัเจนในเป้าหมายของแตล่ะคน (institutional goal) มากท่ีสดุ ในส่วนของอิสระแห่งตน

ด้านอารมณ์ มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้แหลง่ของอิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรม (Locus of Control) 

มากท่ีสดุ ส าหรับอิสระแห่งตนด้าน การกระท า มีความสมัพนัธ์กบัการรับมือกับปัญหา (Coping) 

มากท่ีสดุ           

  จากวตัถปุระสงค์การวิจยัข้อท่ี 3 ได้ทดสอบขนาดของผลกระทบอิสระแห่งตนท่ีมี

ต่อตวัแปรอายุและเพศ พบว่า มิติอิสระแห่งตนด้านเจตคติและด้านอารมณ์ส่งผลกับอายุเพียง

เล็กน้อย โดยมีการเพิ่มขึน้เชิงเส้นในด้านความสามารถในการระบุเป้าหมายและการมีอิสระทาง

อารมณ์จากคนอ่ืนในวยัรุ่นตอนต้นและวยัรุ่นตอนกลาง ส าหรับอิสระแห่งตนด้านการกระท าจะมี

แนวโน้มคงท่ีและจะเพิ่มขึน้เม่ือถึงเม่ือถึงช่วงวยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น ในส่วนของ
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ผลกระทบอิสระแหง่ตนท่ีมีตอ่เพศ พบวา่ เพศชายจะมีการรับรู้อิสระแหง่ตนในด้านเจตคติและด้าน

การกระท ามากกวา่เพศหญิง 

  จากการศึกษาข้างต้นท าให้ทราบว่า อิสระแห่งตนถูกแบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ 

อิสระแหง่ตนด้านความคดิ อารมณ์ และการกระท า ซึง่ผู้วิจยัได้ใช้แนวคดินีใ้นการแบง่องค์ประกอบ

ของอิสระแหง่ตนเพ่ือใช้เป็นพืน้ฐานในการสร้างข้อค าถามท่ีใช้ส าหรับการศกึษาในครัง้นี ้

 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวัยรุ่นตอนต้น 
 วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในหลายด้านทัง้ทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ

สติปัญญา โดยเฮอร็อค (Hurlock, 1968, p. 12) ได้แบง่ช่วงของวยัรุ่นออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ วยัรุ่น

ตอนต้น อายุตัง้แต่ 13 หรือ 14 ปี ไปจนถึงอายุ 17 ปี และวัยรุ่นตอนปลาย อายุตัง้แต่ 17 ปี            

ไปจนถึงอาย ุ21 ปี ซึ่งในประเทศไทยวยัรุ่นตอนต้นจะอยู่ในช่วงระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 และ

วยัรุ่นตอนปลายจะอยูใ่นชว่งระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 ซึง่วยัรุ่นเป็นวยัท่ีให้ความส าคญักับกลุ่ม

เพ่ือนมาก ท าให้กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลตอ่ความคิดและพฤติกรรมของวยัรุ่น เช่น การแตง่ตวั การพดู 

วยัรุ่น จะน าพฤติกรรมของกลุ่มไปเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ นอกจากนีเ้วลาวยัรุ่นมีปัญหาก็จะ

ปรึกษาเพ่ือนก่อนท่ีจะปรึกษาผู้ปกครอง (สมชาย ธัญธนกลุ, 2526, น. 98) ถ้าหากวยัรุ่นได้เพ่ือนท่ี

ดีก็จะท าให้สามารถค้นหาเอกลักษณ์และพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีเหมาะสม แต่ถ้าหากได้

เพ่ือนไม่ได้จะท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา เช่น การติดยา การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวัยอันควร 

รวมไปถึงพฤติกรรมก้าวร้าวต่าง ๆ ด้วยและอาจท าให้ทัง้วยัรุ่นและกลุ่มเพ่ือนท่ีไม่ดีก้าวไปสู่ความ

ตกต ่าและล้มเหลวได้  นอกจากนีก้ารท่ีวยัรุ่นให้ความส าคญักบัเพ่ือนมากจนเกินไปจนผู้ปกครอง

เห็นถึงแนวโน้มท่ีท าให้วัยรุ่นเส่ียงต่อพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม จะท าให้เกิดความขัดแย้งกับ

ผู้ปกครองได้ และมีปัญหาในครอบครัวตามมา แตเ่ม่ือวยัรุ่นเติบโตขึน้ อิทธิพลของเพ่ือนจะลดลง

ตามอาย ุ         ท่ีมากขึน้ 
 2.1 ความหมายของวัยรุ่น 

  ในการให้ความหมายและการแบ่งช่วงวัยของวัยรุ่นนัน้ นักวิชาการได้ให้

ความหมายไว้หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ได้ให้ความหมายไว้คล้ายคลึงกัน ดังท่ีผู้ วิจัยน าเสนอ

ตอ่ไปนี ้
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  ประดบั เรืองมาลยั (2525, น. 6) ได้ให้ความหมายของวยัรุ่นไว้ว่า วยัรุ่นหมายถึง 

วยัท่ีเพิ่งพ้นจากวยัเด็ก (Childhood) และพ้นจากวยันีไ้ปเข้าวยัผู้ ใหญ่ เป็นวยัท่ีมีวฒุิภาวะทางเพศ

สมบรูณ์ เป็นระยะท่ีทกุสิ่งทกุอยา่งในร่างกายและจิตใจ เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว   

  วิภาพร พีบขนุทด (2546, น. 13) ได้ให้ความหมายของวยัรุ่นไว้ว่า วยัรุ่น หมายถึง 

วยัท่ีบุคคลพฒันามาจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ ใหญ่ทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ

สติปัญญา ถือเกณฑ์การเข้าสู่วยัรุ่นจากการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย รูปร่าง และการเจริญเติบโต

ทางเพศอย่างสมบูรณ์ โดยปกติเด็กหญิงจะเข้าสู่วยัรุ่นเร็วกว่าเด็กชายประมาณ 1-2 ปี ช่วงอายุ

ของวยัรุ่นจะอยูร่ะหวา่ง 12-21 ปี และสว่นใหญ่จะอยูใ่นชัน้มธัยมศกึษา  

  ธารทิพย์ อ่ิมทรัพย์ (2548, น. 7) ได้ให้ความหมายของวยัรุ่นไว้ว่า วยัรุ่นหมายถึง

การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างรวดเร็วจากเด็กสู่

ผู้ ใหญ่ โดยถือเกณฑ์ความพร้อมของวฒุิภาวะเป็นจดุเร่ิมต้น โดยแบง่วยัรุ่นเป็น 3 ระยะ คือ วยัรุ่น

ตอนต้น วยัรุ่นตอนกลาง และวยัรุ่นตอนปลาย  

  อุไรรัตน์ แก้วไกรสร (2553, น. 26) ได้ให้ความหมายของวัยรุ่นไว้ว่า วัยรุ่น 

หมายถึง วัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ น าไปสู่การมีวุฒิภาวะ ทัง้การเปล่ียนแปลงทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม ท่ีก าลงัจะเข้าสูว่ยัผู้ใหญ่    

  อินเจอโซล (Ingersoll, 1989, p. 12) ได้นิยามความหมายของวยัรุ่นไว้ว่า วยัรุ่น

เป็นวัยแห่งการพัฒนาบุคคลิกภาพ ซึ่งวัยรุ่นจะต้องสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลและสร้าง

ความรู้สกึท่ีคา่ให้กบัตนเอง รวมไปถึงการสร้างรูปลกัษณ์ภายนอก การปรับตวัไปสูก่ารมีความคิดท่ี

เป็นผู้ ใหญ่มากขึน้ การปรับตวัด้านพฤติกรรมให้เป็นท่ียอมรับของสังคมมากขึน้ เข้าใจเก่ียวกับ

คณุคา่สว่นบคุคล และเตรียมพร้อมสูบ่ทบาทชองการเป็นผู้ใหญ่   

  อิริคสนั  (Erikson, n.d. อ้างถึงใน ลิขิต กาญจนาภรณ์, 2552, น. 43) ได้กล่าวถึง

พฒันาการของวยัรุ่นเอาไว้สรุปได้ว่า วยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงหลายด้าน รวมถึงในเร่ืองบทบาท 

และสถานภาพ หากเด็กท าความเข้าใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงได้ จะมีการปรับตวัท่ีดี แตถ้่าไม่

สามารถปรับตวักับการเปล่ียนแปลงได้ วยัรุ่นจะสบัสนในบทบาท ท าให้มีพฤติกรรมท่ีผิดแปลก

ออกไป สง่ผลให้มีปัญหาในการวางตวัในสงัคม   

  จากความหมายของวยัรุ่นข้างต้นสรุปได้วา่ วยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยูใ่นชว่งอาย ุ12-21 ปี 

โดยเป็นชว่งท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา อยา่งรวดเร็ว 
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จึงท าให้วัย รุ่นเกิดความสับสนในบทบาทของตนเอง แต่ถ้าหากมีการปรับตัวท่ีดีต่อการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้ จะท าให้วัยรุ่นสามารถวางตวัในสังคมได้อย่าง เหมาะสม รับรู้บทบาท

หน้าท่ีของตนเอง มีพฒันาการท่ีเหมาะสมตามวยั  

 2.2 พัฒนาการของวัยรุ่น 
  วัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีการพัฒนาทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิต และการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่น  ซึ่ง          

อสุา สทุธิสาคร (2559, น. 15-50) ได้อธิบายพฒันาการของวยัรุ่น ไว้ดงันี ้

  2.2.1 พฒันาด้านร่างกาย 

   วยัรุ่นจะมีการผลิตฮอร์โมนเพิ่มขึน้อย่างชดัเจน ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการ

เจริญเติบโตภายนอกตามมา เช่น วยัรุ่นชายจะมีไหล่กว้างขึน้ มีขนขึน้ตามใบหน้า และริมฝีปาก 

น า้เสียง และสีผิวเปล่ียนไป ส่วนวยัรุ่นหญิงจะมีไหล่กว้างขึน้ หน้าอกใหญ่ขึน้ สะโพกขยายใหญ่ 

นอกจากนีว้ยัรุ่นจะมีการเปล่ียนแปลงภายในร่างกาย ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของหวัใจ ความดนั

โลหิต อวยัะท่ีเก่ียวข้องกบัการสืบพนัธุ์ภายใน เป็นต้น 

  2.2.2 พฒันาการด้านอารมณ์  

   การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย และสงัคมท่ีเกิดขึน้กับวัยรุ่น รวมถึง

ความคาดหวังต่าง ๆ จากสังคม ส่งผลต่ออารมณ์ของวัยรุ่นอย่างมาก และท าให้วัยรุ่นมีความ

สบัสนทางอารมณ์มากกว่าวยัท่ีผ่านมา ซึ่งปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความแปรปรวนทางอารมณ์ของวยัรุ่น

มากท่ีสุด คือปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม และการคิดของวยัรุ่น โดยเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบต่อความ

มัน่คงทางอารมณ์ของวยัรุ่น เช่น การไม่เป็นท่ียอมรับในกลุ่มเพ่ือน เรียนหนงัสือไม่เก่ง มีปัญหาใน

ครอบครัว โดยสรุปคือยิ่งมีเหตุการณ์ทางลบเข้ามามากเท่าไร วยัรุ่นจะยิ่งมีความแปรปรวนทาง

อารมณ์มากขึน้ 

  วัยรุ่นจะมีอารมณ์ท่ีหลากหลาย และเกิดขึน้ได้ทัง้ทางบวกและทางลบ โดย

อารมณ์ทางลบท่ีเกิดขึน้ในวยัรุ่นได้แก่ ความกลวั ความกงัวลใจ ความวิตกกงัวล ความโกรธ ความ

อิจฉาริษยา ความโศรกเศร้า ส่วนอารมณ์ทางบวกได้แก่ ความสุข ความรัก ซึ่งความหลากหลาย

ทางอารมณ์เหล่านีถ้้าหากมีการระบายออกอย่างเหมาะสมในทางท่ีสังคมยอมรับก็จะไม่เป็น

ปัญหา แตส่ าหรับวยัรุ่นบางคนอาจมีการระบายออกไมเ่หมาะสม ได้แก่ การใช้แอลกอฮอล์หรือสิ่ง

เสพติด    การระเบิดอารมณ์ท่ีรุนแรงออกมา การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งการระบาย
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อารมณ์ในลักษณะดงักล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้ โดยลักษณะของวัยรุ่นท่ีมีวุฒิ

ภาวะทางอารมณ์ คือ วยัรุ่นจะต้องสามารถควบคมุการแสดงออกทางอารมณ์ในทิศทางท่ีสังคม

ยอมรับ ไม่เป็นอนัตรายตอ่ตนเอง และผู้ อ่ืน ยอมรับ และเข้าใจผู้ อ่ืนตามความเป็นจริง รวมถึงการ

หาความสุขได้ด้วยตนเอง ชีวิตต้องไม่ขึน้อยู่กับใคร สามารถอดทนต่อความอ้างว้างได้ และ

สามารถพฒันาความรู้สกึเมตตาตอ่ผู้ อ่ืนได้ในเวลาเดียวกนั 

  2.2.3 พฒันาการด้านสงัคม  

   การท่ีวยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย และความคดิอย่างรวดเร็ว จงึ

ต้องมีการปรับตวัให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของตนเอง รวมถึงการวางตวัให้เข้ากบับทบาทหน้าท่ี 

และสิ่งแวดล้อมในสงัคม นอกจากนี ้อิริคสนั (Erikson, 1968, p. 157 อ้างถึงใน อุสา สุทธิสาคร, 

2559, น. 43-44) ได้อธิบายว่า วยัรุ่นเป็นวยัท่ีค้นหาเอกลกัษณ์ (Identity) ของตนเอง แตถ้่าหากไม่

สามารถค้นพบเอกลกัษณ์ของตนเองได้ จะเกิดความสบัสนในบทบาทของตนเอง  

   ในวัยรุ่นกลุ่มเพ่ือนมีความส าคัญอย่างมากต่อพัฒนาการด้านสังคม    

การเข้ากลุม่เพ่ือนจะชว่ยให้วยัรุ่นสามารถประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และมีการเปรียบเทียบ

ทางสังคม (Social Comparison) ซึ่งการมีโอกาสได้มีปฏิสมัพนัธ์กับเพ่ือนนจะช่วยให้เกิดความ

ร่วมมือ และรู้จักตนเองมากขึน้ รวมไปถึงการสร้างเอกลักษณ์ และมีความมั่นคงทางอารมณ์       

มากขึน้  

  2.2.4 พฒันาการด้านสตปัิญญา 

   พฒันาการด้านความคิดของวยัรุ่นเปล่ียนแปลงไปจากวยัเด็กอย่างมาก 

ซึง่วยัรุ่นสามารถคดิหาเหตผุลได้หลายแง่มมุมากขึน้ มีความคดิเป็นนามธรรม นอกจากนีว้ยัรุ่นยงัมี

ระบบการคดิแบบยดึตนเองเป็นศนูย์กลาง ซึง่จะแตกตา่งจากการยดึตนเองเป็นศนูย์กลางในวยัเด็ก 

ซึง่ระบบการคิดแบบนีจ้ะชว่ยให้วยัรุ่นพิจารณาตนเองได้มากขึน้ แตก็่อาจท าให้เกิดการหมกมุ่นกบั

ตนเอง (Self-Absorption) โดยเฉพาะวัยรุ่นตอนต้น ซึ่งการคิดแบบยึดตนเองเป็นศูนย์กลางจะ

เกิดขึน้ใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ 

   1) การจินตนาการว่ามีผู้จบัจ้องตน (Imaginary Audience) เป็นการคิด

แบบจินตนาการว่ามีคนจบัจ้องเม่ือตนเองแสดงพฤติกรรมตา่ง ๆ หรือการกระท าของตนเองเป็นท่ี

สนใจของคนอ่ืนมากเกินไป รู้สึกว่ามีคนคอยจ้องมอง และจับผิดตนเองอยู่ มักพบในวัยรุ่นอายุ

ประมาณ 14-16 ปี 
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   2) การเช่ือมัน่ในความคิดของตนเอง (Pasonal Fable) วยัรุ่นจะมีความ

เช่ือมั่นว่าความคิดของตนเองถูกต้อง รวมถึงเช่ือมั่นว่าประสบการณ์ท่ีตนเองพบเจอเป็น

ประสบการณ์เฉพาะท่ีไม่เหมือนใคร จึงท าให้ไม่เช่ือค าพดูของคนอ่ืน ซึ่งการเช่ือมัน่ในตนเองอาจ

สง่ผลตอ่เน่ืองไปยงัวยัผู้ใหญ่ได้เชน่กนั 

   โดยสรุป วยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ

สติปัญญา ซึ่งการเปล่ียนทัง้ 4 ด้านพร้อมกนั จึงส่งผลให้วยัรุ่นเป็นวยัท่ีต้องปรับตวัในเร่ืองชองการ

ใช้ชีวิตมาก เน่ืองจากร่างกาย และความเปล่ียนแปลงไป ท าให้วยัรุ่นบางคนเกิดความกงัวล และไม่

มีวิธีการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่นี ้ซึ่งอาจท าให้อารมณ์แปรปรวน รวมถึงบทบาท และ

การวางตวัในสงัคมท่ีเปล่ียนไปจากวยัเด็ก อีกทัง้ความคาดหวงัจากสงัคมท่ีมากขึน้ มีความคิดท่ี

ซบัซ้อนขึน้ จึงท าให้วยัรุ่นเป็นวยัหวัเลีย้วหวัต่อท่ีต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการ

เปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่นีเ้พ่ือให้วยัรุ่นมีพฒันาการท่ีเหมาะสมตามวยั 
 2.3 ประเภทของกลุ่มในเด็กวัยรุ่น 

  ประเภทการรวมกลุ่มของวยัรุ่นเป็นสิ่งท่ีสามารถก าหนดแนวโน้มของพฤติกรรม

ของกลุ่มได้ ถ้าหากเข้าใจว่าวัยรุ่นรวมตวักันแบบใด โดย สมชาย ธัญธนกุล (2526, น. 99-101) 

และเจียรนยั ทรงชยักลุ (2548, น. 232-234) ได้แบง่ประเภทการรวมกลุ่มของวยัรุ่นไว้ 2 ประเภท 

สรุปได้ดงันี ้

  2.3.1 การรวมกลุ่มอย่างมีแบบแผน (Formal Group)  

   เป็นกลุ่มท่ีวัย รุ่นรวมตัวกันโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน มีสมาชิก       

จ านวนมาก ส่วนมากจะรวมกลุ่มกันในรูปแบบของชมรม กลุ่มเพ่ือนร่วมห้อง คณะกรรมการ

นักเรียน สโมสร หรือกลุ่มอาสาสมัคร เป็นต้น ซึ่งกลุ่มประเภทนีจ้ะมีกฎเกณฑ์ แบบแผนในการ

ด าเนินงานท่ีชดัเจนวา่ท าเพ่ือจดุมุง่หมายใด โดยนกัวิชาการมองเห็นวา่ถ้าหากให้วยัรุ่นรวมกลุ่มกนั

ในลกัษณะนีจ้ะช่วยให้วยัรุ่นมีวิถีทางในการเข้ากบัสงัคมได้อย่างเหมาะสม โดยการรวมกลุ่มอย่าง

มีแบบแผนจะท าให้เกิดผลดี คือ ท าให้มีความปลอดภยัทางอารมณ์ (Emotional Security) ส าหรับ

เดก็วยัรุ่นท่ีไมมี่ความสขุจากทางบ้าน หรือมีเพ่ือนน้อย จะท าให้รู้สกึได้รับการยอมรับและมีอารมณ์

ท่ีสดใสมากขึน้เม่ือได้เข้ากลุ่ม นอกจากนีย้ังท าให้วัยรุ่นเกิดทักษะทางสังคม (Social Skill) 

เน่ืองจากกิจกรรมในกลุ่มส่วนมากจะมีผู้ ใหญ่เป็นผู้ดแูลและให้ค าปรึกษา ท าให้สมาชิกในกลุ่มได้

เรียนรู้ทกัษะนีไ้ด้อย่างถกูต้อง ในการรวมกลุ่มแบบมีแบบแผนจะท าให้วยัรุ่นเกิดความสนุกสนาน 

(Opportunity for Fun) เน่ืองจากวยัรุ่นให้ความส าคญักบัเพ่ือนมากท าให้วยัรุ่นใช้เวลาส่วนใหญ่ใน
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การหาความสขุกบัเพ่ือน การได้เข้าร่วมกิจกรรมของกลุม่จงึท าให้วยัรุ่นเกิดความสนกุสนานได้ อีก

ทัง้การรวมกลุ่มแบบนีย้งัมีผลตอ่บคุลิกภาพด้วย (Influence on Personality) เพราะการท่ีวยัรุ่นได้

เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม จะท าให้วัยุร่นรู้จักตนเองดียิ่งขึน้ ได้เรียนรู้ว่าและพัฒนาบุคลิกภาพจาก

เพ่ือน ๆ ในทิศทางท่ีเหมาะสม แตก่ารรวมกลุม่ในลกัษณะนีก็้มีข้อควรระวงั คือ  

   1) ท าให้เกิดความเหล่ือมล า้ (Snobbishness) เน่ืองจากในกลุ่มใหญ่ก็

จะมีสมาชิกบางคนจับกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย และมีอิทธิพลต่อกลุ่มมาก ท าให้เกิดพฤติกรรมใน

ลกัษณะท่ีเอาพรรคเอาพวก ท าให้สมาชิกอ่ืนท่ีไมไ่ด้อยู่ในกลุ่มย่อยนีไ้ด้รับการปฏิบตัิท่ีไมเ่ท่าเทียม

  

   2) ขาดความมัน่คงทางอารมณ์ (Lack of Emotional Warmth) ในกรณีท่ี

กลุม่เป็นกลุม่ท่ีเปิดรับสมาชิกโดยทัว่ไป ความรู้สกึของสมาชิกในกลุม่จะไมเ่หนียวแนน่เทา่ท่ีควร 

   3) เกิดความอิจฉา (Envy) ความอิจฉานีไ้มไ่ด้เกิดจากสมาชิกภายในกลุ่ม 

แตเ่กิดจากบคุคลภายนอกท่ีไมไ่ด้เป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ 

   โดยสรุป การรวมกลุ่มอย่างมีแบบแผนจะช่วยให้วัยรุ่นมีเป้าหมายท่ี

ชดัเจนในการแสดงพฤติกรรม ซึ่งน ามาสู่การยอมรับของสงัคม รวมไปถึงท าให้วยัรุ่นมีการพฒันา

ทักษะทางสังคม รู้จักตนเองมากขึน้ มีความสนุกสนาน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ แต่มี         

ข้อควรระวงัคือการเกิดความเหล่ือมล า้ภายในกลุ่ม การท าให้สมาชิกบางคนขาดความมัน่คงทาง 

อารมณ์ มีความอิจฉา อนัเน่ืองมาจากความสมัพันธ์ท่ีไม่เหนียวแน่น และการแข่งขันกันภายใน

กลุม่ 

  2.3.2 การรวมกลุ่มอย่างไม่มีแบบแผน (Informal Group)  

   การรวมกลุม่อยา่งไมมี่แบบแผนมีหลายลกัษณะ แตโ่ดยทัว่ไปแล้วจะเป็น

การรวมกลุ่มกันอย่างอิสระ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวั แต่เป็นการรวมกลุ่มโดยใช้ความชอบ ความ

สนใจ เจตคต ิในการรวมตวักนั ซึง่การรวมกลุม่ในลกัษณะนีมี้ 4 ประเภทได้แก่ 

   1) มิตรภาพ (Friendships) หรือกลุ่มเพ่ือนคู่หู (Chums) ลกัษณะทัว่ไป

ของวัยรุ่นมักจะหาเพ่ือนสนิท หรือเพ่ือนท่ีรู้ใจ มักจะเป็นเพ่ือนเพศเดียวกับตน และพัฒนา

ความสมัพนัธ์ให้แนน่แฟ้น มากขึน้บางคนสนิทสนมจนแยกจากกนัไมไ่ด้ โดยปกตแิละเพ่ือนสนิทจะ

มีจ านวนไม่มาก ประมาณ 2-4 คน เพ่ือนสนิทจะเป็นเพ่ือนท่ีวยัรุ่นสามารถขอค าปรึกษา ระบาย

ความคบัข้องใจได้ เพ่ือนในลกัษณะนีส้่วนมากจะเติบโตมาด้วยกันมีความชอบท่ีตรงกัน ถ้าหาก
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วัยรุ่นคนใดไม่มีเพ่ือนสนิทในลักษณะนีก็้จะขาดทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืนรวมถึง

ปรับตวัเข้ากบัสงัคได้ยาก และพยายามแสวงหาเพ่ือนในรูปแบบอ่ืนตอ่ไป 

   2) พรรคพวก (Cliques) เป็นกลุ่มท่ีมีสมาชิกตัง้แต ่4-6 คน โดยส่วนมาก

จะพบการรวมกลุ่มลกัษณะนีใ้นวยัรุ่นอายปุระมาณ 14 ปี เป็นกลุ่มท่ีท าอะไรคล้าย ๆ กนั ไปมาหา

สู่กัน ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพูดหยอกล้อกัน เท่ียวเล่น หรือท างานอดิเรกด้วยกัน โดยการ

รวมกลุ่มในช่วงแรกจะรวมกลุ่มจากเพศเดียวกันก่อนจากนัน้จึงจะขยายไปสู่เพศตรงข้าม ซึ่ง       

การรวมกลุม่ในผู้หญิงจะสงัเกตได้ง่ายกวา่ในผู้ชาย 

   3) เ พ่ือนทั่วไป หรือกลุ่มเ พ่ือนฝูง (Crowds)  เป็นกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุด               

มีสมาชิกประมาณ 20 คนในกลุ่มจะมีสมาชิกหลากหลายทัง้เพศหญิงและเพศชายคละกนัไป โดย

สว่นมากจะมารวมตวักนัมากน้อยเพียงใดขึน้อยูก่บักิจกกรรม สมาชิกกลุม่นีร้วมตวักนัด้วยกิจกรรม 

เชน่ การจดัเลีย้ง การละเลน่ งานสงัสรรค์ โดยบางครัง้สมาชิกท่ีไปท ากิจกรรมเหลา่นีอ้าจไมไ่ด้สนิท

สนมกนัเลย จึงเป็นโอกาสดีถ้าหากวยัรุ่นได้ท ากิจกรรมกบักลุ่มนีเ้พราะจะช่วยฝึกทกัษะทางสงัคม

ด้วย 

   4) แกงค์ (Gang) ลกัษะพิเศษของกลุม่นีคื้อเดก็วยัรุ่นในกลุม่สว่นใหญ่จะ

มีปัญหาทางสังคมการรวมกลุ่มในลักษณะนีส้่วนมากจะรวมตวักันเพ่ือความปลอดภัย รวมถึง

ความพงึพอใจท่ีพวกเขาไมส่ามารถหาได้จากสงัคมทัว่ไป การรวมกลุม่นีไ้มเ่ป็นท่ีต้องการของสงัคม

เน่ืองจากมกัจะก่อความเดือดร้อนและปัญหาตา่ง ๆ ไปจนถึงการก่ออาชญากรรม 

   จากข้อมูลข้างต้น การรวมกลุ่มของวัยรุ่นในแต่ละประเภทจะส่งผลต่อ

ทิศทางในการแสดงพฤติกรรมของวยัรุ่น รวมถึงการก าหนดความสมัพนัธ์ท่ีวยัรุ่นมีต่อกลุ่มเพ่ือน

ด้วย การท่ีสมาชิกในกลุ่มมีจ านวนน้อยจะมีความสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกว่ากลุ่มใหญ่ ถ้าหากเข้าใจ

ลกัษณะการรวมกลุม่ของวยัรุ่นจะชว่ยให้เข้าใจระดบัความสมัพนัธ์ของวยัรุ่นท่ีมีตอ่กลุม่เพ่ือนได้  
 2.4 ความส าคัญของกลุ่มเพื่อน 

  ในแตล่ะวนัวยัรุ่นใช้เวลาไปกับกลุ่มเพ่ือนค่อนข้างมาก นอกจากเวลาเรียน เวลา

ส่วนตวัแล้ว วยัรุ่นก็ต้องการใช้เวลาท่ีเหลืออยู่กับเพ่ือน แสดงให้เห็นว่าเพ่ือนนัน้ส าคญักับวัยรุ่น

มากเพียงใด บางรายอาจส าคญัถึงขนาดท่ีบอกว่าสามารถตายแทนเพ่ือนได้ ซึ่งบางครัง้การท่ีให้

ความส าคญักับเพ่ือนมากจนเกินไปก็อาจท าให้ลืมให้ความส าคญักับตวัเอง จนก่อให้เกิดผลเสีย 

โดย เจียรนยั ทรงชยักุล (2548, น. 229-231) ได้อธิบายถึงสาเหตท่ีุวยัรุ่นให้ความส าคญักับกลุ่ม

เพ่ือนไว้ว่า เพราะกลุ่มสามารถตอบสนองความต้องการของวยัรุ่นได้หลายด้านจึงท าให้วยัรุ่นให้
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ความส าคญักบัเพ่ือน ซึ่งกลุ่มเพ่ือนสามารถตอบสนองความต้องการของวยัรุ่นสรุปได้ 6 ประการ

ดงันี ้

  2.4.1 ความต้องการเป็นตวัของตวัเอง   

   การท่ีวัยรุ่นอยู่กับเพ่ือนจะท าให้เกิดความสบายใจในการท ากิจกรรม   

ต่าง ๆ เน่ืองจากวยัรุ่นกับเพ่ือนมีสถานะเดียวกัน มีอ านาจเท่า ๆ กัน การท่ีวยัรุ่นอยู่กับผู้ ใหญ่ท่ีมี

ประสบการณ์ มีอ านาจมากกว่าจะท าให้รู้สึกอัดอัด ไม่สะดวกท่ีจะแสดงพฤติกรรมตามท่ีตนเอง

ต้องการเพราะจะถกูผู้ ใหญ่ควบคมุ หรือผู้ ใหญ่บางคนมองว่าวยัรุ่นเป็นเด็ก จึงไม่ให้อิสระกบัวยัรุ่น

เท่าท่ีควร ซึ่งต่างกับกลุ่มเพ่ือนท่ีวัยรุ่นสามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้

อยา่งอิสระ 

  2.4.2 ความต้องการความเช่ือมัน่ 

   ในช่วงวัยรุ่นจะเป็นวัยท่ีมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป      

ท าให้วยัรุ่นหลายคนเกิดความวิตกกังวลเก่ียวกับร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงไป มีอารมณ์แปรปรวน 

รู้สึกกดดนัจากความคาดหวงัจากสงัคม และเกิดความสบัสนในบทบาท การท่ีวยัรุ่นได้อยู่ในกลุ่ม

เพ่ือนจะท าให้วัยรุ่นพบว่าตนเองไม่ได้แปลกประหลาด ไม่ใช่คนเดียวท่ีประสบปัญหาเหล่านี ้

เน่ืองจากวยัรุ่นคนอ่ืน ๆ  ก็ต้องพบกบัปัญหาเช่นเดียวกนั อีกทัง้การอยู่ในกลุ่มเพ่ือนยงัท าให้วยัรุ่น

ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์กับเพ่ือนท่ีเคยผ่านปัญหาความกังวลต่าง ๆ ท าให้วยัรุ่นได้เรียนรู้ถึง

การเปล่ียนแปลงของตนเอง และสร้างความเช่ือมัน่จากการเสริมแรงของเพ่ือนในกลุม่  

  2.4.3 ความต้องการเป็นท่ียอมรับและยกย่อง 

   บางครัง้การท่ีวยัรุ่นอยู่กบัผู้ ใหญ่ท่ีมีสถานภาพไมเ่ท่าเทียมกนั บอ่ยครัง้ท่ี

การกระท าตา่ง ๆ ของวยัรุ่นจึงไม่ถกูยอมรับ อาจเป็นเพราะถกูมากว่าด้อยประสบการณ์ และไม่มี

เหตุผล  แต่การท่ีวัยรุ่นได้อยู่กับเพ่ือนท่ีมีสถานภาพเท่าเทียมกัน ชอบอะไรเหมือน ๆ กัน ท าให้     

การกระท าของวยัรุ่นได้รับการยอมรับในกลุ่มเพ่ือน และมีความมัน่คงทางจิตใจเพิ่มขึน้ จะสงัเกต

ได้ว่าเวลาวยัรุ่นอยู่กับเพ่ือนจะพยายามแสดงความสามารถ หรือท าพฤติกรรมตา่ง ๆ ในทิศทางท่ี

กลุ่มเพ่ือนช่ืนชอบ เน่ืองจากวยัรุ่นต้องการได้รับการยอมรับ โดยปกติแล้วการยอมรับในกลุ่มเพ่ือน

จะเกิดขึน้ได้ง่ายกว่าการยอมรับจากผู้ ใหญ่เน่ืองจากวยัรุ่นกบัเพ่ือนมกัจะมีเจตคติ และคา่นิยมไป

ในทิศทางท่ีคล้ายคลึงกนั ซึง่ อินเจอโซล (Ingersoll, 1989, p. 229) ได้อธิบายเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ี

วยัรุ่นท าเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ได้แก่ การท าทรงผม การแตง่กาย การใช้ภาษา รวมไป
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ถึงการกระท าผิด และพฤตกิรรมตอ่ต้านสงัคม นอกจากนี ้แกริสนั (Garrison, 1956, pp. 116-117) 

ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าหากกลุ่มเพ่ือนไม่ชอบแนวคิดท่ีดมีูคณุธรรม วยัรุ่นก็มีแนวโน้มท่ีจะไม่ชอบ

แนวคิดนัน้ด้วย ถ้าหากกลุ่มเพ่ือนมาเรียนสาย วยัรุ่นก็มีแนวโน้มมาเรียนสายด้วย และถ้าหากใน

กลุ่มมีการใช้ค าพูดท่ีหยาบคาย วัยรุ่นก็มีแนวโน้มท่ีจะกระท าหรือใช้ค าพูดท่ีหยาบคายด้วย   

ในขณะท่ี โพเวล (Powell, 1963, p. 186) ได้อธิบายว่า ความต้องการเป็นท่ียอมรับของวัยรุ่นนัน้ 

ท าให้วยัรุ่นพยายามท าพฤติกรรมให้เหมือนกบัท่ีกลุ่มท าเพราะจะท าให้ได้รับการยอมรับได้ง่ายขึน้ 

ถึงแม้ว่าจะต้องปกปิดค่านิยมหรือเป้าหมายท่ีแท้จริงของตนเองก็ตาม ซึ่งจะท าให้เสียความเป็น

ตนเองชัว่คราว แตส่ิ่งนีเ้ป็นรูปแบบหนึง่ท่ีวยัรุ่นใช้ในการเรียนรู้ท่ีจะอยู่กบัคนอ่ืน  

  2.4.4 ต้องการความสนกุสนานเพลิดเพลิน 

   ในช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงท่ีต้องแบกรับความกดดันความคาดหวังของคน

รอบตวั วยัรุ่นจึงพยายามหาความสนกุสนาน ความเพลิดเพลินในชีวิตเพ่ือให้ชีวิตได้ผอ่นคลาย ซึ่ง

เพ่ือนจะเป็นแหล่งท่ีวัยรุ่นจะสามารถหาความสุขได้โดยการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การไปเท่ียว  

การพดูคยุ หรือการรับประทานอาหารด้วยกนั กิจกรรมตา่ง ๆ เหล่านีจ้ะช่วยให้วยัรุ่นได้ผ่อนคลาย

มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากไปกบัเพ่ือนท่ีมีเจตคติ หรือความชอบท่ีเหมือน ๆ กนัจะยิ่งเพิ่ม

ความสนกุสนานให้มากขึน้  

  2.4.5 ความต้องการพฒันาทกัษะทางสงัคม 

   ทกัษะทางสงัคมเป็นทักษะท่ีวัยรุ่นจะต้องพฒันาอย่างเหมาะสมตามท่ี

คนในสงัคมหรือผู้ ใหญ่คาดหวงั ซึ่งทกัษะทางสงัคมบางส่วนวยัรุ่นได้เรียนรู้จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 

และการอบรมสั่งสอนของครูมาบ้างแล้ว แต่มีทักษะบางด้านท่ีวยัรุ่นยังต้องฝึกฝน ทดลอง หรือ

ปรับปรุงเพิ่มเติม การท่ีวัยรุ่นได้อยู่ในกลุ่มเพ่ือนถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีวัยรุ่นจะได้ฝึกฝนทักษะทาง

สังคมเน่ืองจากวัยรุ่นสามารถแสดงพฤติกรรมได้โดยไม่เขินอาย มีความไว้วางใจกันในกลุ่ม 

นอกจากนีเ้พ่ือนบางคนยงัสามารถให้ค าแนะน าเพ่ือนคนอ่ืนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาทกัษะ

ไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับได้อีกด้วย นอกจากนี ้อินเจอโซล (Ingersoll, 1989, น. 

228) ได้อธิบายความส าคญัของกลุ่มเพ่ือนไว้ว่า วยัรุ่นจะเรียนรู้วิธีการเข้าสงัคมและมีปฏิสมัพนัธ์

กบับคุคลอ่ืนผา่นทางกลุ่มเพ่ือน โดยกลุม่เพ่ือนจะให้ค าแนะน าว่าอะไรควรท าหรือไม่ควรท ารวมไป

ถึงการสร้างเจตคตท่ีิมีตอ่พฤตกิรรมทางสงัคม การตดิยา และการมีเพศสมัพนัธ์ด้วย 
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  2.4.6 ความต้องการมีสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนตา่งเพศ 

   ตามพฒันาการของวยัรุ่นแล้วนอกจากกลุ่มเพ่ือนเพศเดียวกนัแล้ววัยรุ่น

ยังงต้องการสานสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างเพศด้วย ซึ่งในช่วงแรกวัยรุ่นยังมีอาการกังวลอยู่บ้าง แต่

บางครัง้กลุ่มเพ่ือนเพศเดียวกันจะช่วยลดอาการกังวลและช่วยเป็นส่ือกลางให้รู้จกักับเพ่ือนต่าง

เพศได้ด้วย โดยส่วนมากแล้วการคบเพ่ือนต่างเพศจะไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ ใหญ่มากนกั แต่

ตามธรรมชาติของวัยรุ่นก็จะพยายามหาวิธี ท่ีจะได้ท าความรู้จัก โดยอาจหาโอกาสสร้าง

ความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กีฬาสี การจัดนิทรรศการ งานอาสาสมัคร 

เพ่ือให้ง่ายตอ่การสร้างความสมัพนัธ์มากขึน้ 

  นอกจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น การท่ีวยัรุ่นได้มีปฏิสมัพนัธ์กับกลุ่มเพ่ือนยงัก่อให้เกิด

ผลดีต่อวัย รุ่นในอีกหลายด้าน โดยเดซ่ี  และเคนน่ี (Dacey & Kenny, 1994, pp. 252-253)            

ได้อธิบายถึงหน้าท่ีของกลุม่เพ่ือนท่ีสง่ผลตอ่วยัรุ่นไว้วา่ กลุม่เพ่ือนมีความส าคญัตอ่การพฒันาของ

วยัรุ่นในด้านสงัคม ถ้าหากวยัรุ่นไมมี่โอกาสเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่เพ่ือน จะขาดโอกาสในการเรียนรู้

ประสบการณ์ และขาดโอกาสในการพฒันาตนเองในด้านตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

   1. การควบคมุความก้าวร้าว การท่ีวยัรุ่นได้มีปฏิสมัพนัธ์กับเพ่ือน วยัรุ่น

จะเรียนรู้วิธีจดัการกับปัญหาต่าง ๆ ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย โดยไม่จ าเป็นต้องแสดงความก้าวร้าว

ออกมา กลุ่มเพ่ือนจะช่วยให้วยัรุ่นจดัการกับความขัดแย้งด้วยความแน่วแน่ มัน่ใจ มากกว่าการ

แสดงพฤตกิรรมท่ีก้าวร้าวรุนแรง 

   2. การได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์ สังคม และการเป็นอิสระจาก

ครอบครัว เพ่ือนจะให้การสนบัสนุนวยัรุ่นให้มีประสบการณ์ใหม่ และช่วยเหลือให้วยัรุ่นจากการ

พึง่พาการสนบัสนนุจากครับครัว เพราะการท่ีวยัรุ่นพึง่พาครอบครัวมากเกินไปจะท าให้วยัรุ่นเติบโต

เข้าสูว่ยัผู้ใหญ่ช้าลง 

   3. การปรับปรุงทักษะทางสังคม การพัฒนาความสามารถในการใช้

เหตผุล และการเรียนรู้ท่ีจะแสดงอารมณ์อยา่งมีวฒุิภาวะ การท่ีวยัรุ่นได้โต้แย้งและสนทนากบักลุ่ม

เพ่ือนจะชว่ยให้วยัรุ่นเรียนรู้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น ความรู้สกึ และแสดงความสามารถในการแก้ไข
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ปัญหา การได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนจะช่วยให้วัยรุ่นได้ฝึกการแสดงออกทางอารมณ์ทัง้          

ในทางบวกและทางลบ 

   4. การพฒันาเจตคติในเร่ืองเก่ียวกบัเพศ และบทบาททางเพศ เจตคติใน

เร่ืองเพศและบทบาททางเพศเป็นสิ่งท่ีพฒันาในล าดบัแรก ๆ ของวยัรุ่น ซึ่งกลุ่มเพ่ือนจะช่วยสร้าง

เจตคต ิและบทบาททางเพศท่ีเหมาะสมให้กบัวยัรุ่นได้ 

   5. การตดัสินเก่ียวกบัคณุธรรมจริยธรรม และการให้คณุคา่ โดยปกติแล้ว

ผู้ ใหญ่จะบอกวยัรุ่นว่าอะไรผิดอะไรถกู แตส่ าหรับกลุ่มเพ่ือนจะปล่อยให้วยัรุ่นตดัสินใจตามวิธีของ

ตนเอง วยัรุ่นจะประเมินคา่นิยมของกลุ่มเพ่ือน และตดัสินใจเลือกในสิ่งท่ีถกู กระบวนการประเมิน

คณุคา่นีจ้ะชว่ยให้วยัรุ่นพฒันาความสามารถทางจริยธรรมได้โดยใช้เหตผุล 

   6. การปรับปรุงคุณค่าในตนเอง การท่ีวัยรุ่นมีคนชอบหรือยอมรับมาก    

จะช่วยให้วยัรุ่นรู้สกึดีเก่ียวกบัตนเอง หรือแม้กระทัง่การท่ีมีคนโทรหาหรือการถกูถามในเร่ืองตา่ง ๆ 

จะท าให้วยัรุ่นรู้สึกว่าตนเองมีคณุคา่ ดงันัน้กลุ่มเพ่ือนจึงเป็นแหล่งท่ีช่วยเสริมสร้างการเห็นคณุค่า

ในตนเองได้เป็นอยา่งดี 

   7. การสร้างมโนทศัน์เก่ียวกับตนเอง การอยู่กบักลุ่มเพ่ือนจะท าให้วัยรุ่น

สามารถสร้างเอกลกัษณ์ของตนเองได้ เน่ืองจากไม่ต้องกงัวลในการแสดงพฤติกรรมเท่ากบัเวลาท่ี

อยูก่บัผู้ใหญ่ กลุม่เพ่ือนจะชว่ยให้วยัรุ่นสร้างมโนทศัน์เก่ียวกบัตนเองโดยการสร้างแนวคิดท่ีชดัเจน

และสง่เสริมพฤตกิรรมท่ีวยัรุ่นแตล่ะคนแสดงออก  

  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการท่ีวยัรุ่นได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือน จะช่วยให้

วยัรุ่นได้พฒันาตนเองในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเข้าสงัคม หรือการท่ีมีมมุมองเก่ียวกบั

ตนเอง ท าให้วยัรุ่นได้เติบโตกลายเป็นผู้ ใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกบัท่ี แอลเลน และโลบ (Allen & Loeb, 

2015, p. 102) ได้อธิบายว่า การท่ีวยัรุ่นเติบโตเป็นผู้ ใหญ่โดยปราศจากการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกับ

เพ่ือน จะท าให้มีประสบการณ์เก่ียวกับการป่วยทางกายและทางจิตใจมากกว่าคนทั่วไป 

ความส าคัญของเพ่ือนนัน้มีมากแต่ต้องอยู่ในเง่ือนไขท่ีวัยรุ่นมีเพ่ือนท่ีดี น าพาไปในทิศทางท่ี

เหมาะสมด้วย มิฉะนัน้จะท าให้วยัรุ่นกลายเป็นปัญหาของสงัคม มีพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม  
 2.5 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนท่ีส่งผลต่อวัยรุ่น 

  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มเพ่ือนสามารถตอบสนองความต้องการ  

ตา่ง ๆ ของวยัรุ่นได้อย่างมากมาย ท าให้วยัรุ่นส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเพ่ือนมากเป็นพิเศษ ซึ่ ง

ในความเป็นจริงนัน้เพ่ือนก็มีหลากหลาย มีทัง้ดีและไม่ดี ถ้าหากได้เพ่ือนท่ีดีก็จะท าให้วัยรุ่นมี
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แนวโน้มท่ีจะมีพฤตกิรรมท่ีดีตามไปด้วย แตถ้่าหากได้เพ่ือนท่ีไมดี่อาจจะท าให้วยัรุ่นหมดอนาคตได้

ถ้าหากให้ความส าคญักบัเพ่ือนกลุ่มนัน้มากเกินไป โดย (เจียรนยั ทรงชยักลุ, 2548, น. 237-239) 

ได้จ าแนกอิทธิพลของกลุม่เพ่ือนท่ีสง่ผลตอ่วยัรุ่นไว้ 3 ประเภท ดงันี ้

  2.5.1 อิทธิพลของกลุม่เพ่ือนท่ีมีตอ่การเรียน 

   เพ่ือนมีอิทธิพลตอ่เจตคต ิและพฤตกิรรมการเรียนของวยัรุ่น ถ้าหากวยัรุ่น

คบเพ่ือนท่ีมีลกัษณะ “คงแก่เรียน” หรือเพ่ือนท่ีเห็นคณุค่าในการเรียน ก็จะช่วยกนัทบทวนในสิ่งท่ี

อาจารย์สอน เอาใจใส่ ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในด้านนี ้ซึ่งถ้าหาก

วยัรุ่นได้เพ่ือนกลุม่นีจ้ะมีแนวโน้มท่ีจะประสบความส าเร็จด้านการเรียนมากขึน้ แตถ้่าหากคบเพ่ือน

ท่ี “แก่กิจกรรม” หรือคนท่ีหาความสุขจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเท่ียวตาม

ห้างสรรพสินค้า หรือตามสถานเริงรมย์ ซึง่กลุม่นีจ้ะให้ความส าคญักบัการเรียนน้อย จะท าให้วยัรุ่น

มีเจตคติตอ่การเรียนในทางท่ีไม่ดี เบื่อหน่ายกบัการเรียนและแสวงหาความสขุจากการเท่ียว หรือ

ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นผลท าให้วยัรุ่นมีผลการเรียนไม่ดี นอกจากเพ่ือนจะมีอิทธิพลต่อเจตคติและ

พฤติกรรมในการเรียนแล้ว เพ่ือนยงัมีส่วนในการตัดสินใจท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนด้วย เช่น การ

เลือกสาขาวิชา การเลือกแผน การเรียน รวมไปถึงเจตคตท่ีิมีตอ่ครู และสถานศกึษาด้วย  

  2.5.2 อิทธิพลของกลุม่เพ่ือนท่ีมีตอ่การเตรียมตวัประกอบอาชีพ 

   กลุ่มเพ่ือนจะมีอิทธิพลต่อวยัรุ่นในการเลือกอาชีพในด้านของการสร้าง

เป้าหมาย ถ้าหากวยัรุ่นได้เพ่ือนท่ี “หนกัเอาเบาสู้” หรือเป็นเพ่ือนมีเป้าหมายในอาชีพท่ีชดัเจน ไม่

เลือกงานถ้าหากงานนัน้เป็นงานสุจริต พวกเขาจะชวนกันไปหางานเสริมในระหว่างเรียน เพ่ือ

เพิ่มพนูรายได้และประสบการณ์ เพ่ือนประเภทนีจ้ะใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ แตถ้่าหากวยัรุ่นได้

เพ่ือนประเภท “หนกัไม่เอาเบาไม่รู้” หรือเพ่ือนท่ีมีลกัษณะรักความสบาย ใช้ชีวิตไปวนั ๆ โดยไม่มี

เป้าหมาย เพ่ือนประเภทนีจ้ะไมช่วนไปท างานเสริมหรือใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ ในทางกลบักนั 

อาจใช้เวลาไปกบัความสนกุสนาน เท่ียวเล่น ไม่สนใจอนาคต วยัรุ่นท่ีได้เพ่ือนกลุ่มนีจ้ะขาดโอกาส

พฒันาตนเอง ซึ่งส่งผลต่อการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการท างานในอนาคต นอกจากนีก้ลุ่มเพ่ือนยังมี

อิทธิพลเจตคตแิละคา่นิยมในการเลือกอาชีพด้วย 

  2.5.3 อิทธิพลของกลุม่เพ่ือนท่ีมีตอ่การครองตนในสงัคม 

   กลุม่เพ่ือนจะมีอิทธิพลตอ่เจตคติและการกระท าของวยัรุ่นเน่ืองจากวยัรุ่น

ต้องการเป็นสว่นหนึง่ หรือได้รับการยอมรับจากเพ่ือน ซึง่ในกลุม่เพ่ือนแตล่ะกลุม่จะมีกฎเกณฑ์และ
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บรรทดัฐานของกลุ่มแตกต่างกัน ซึ่งวยัรุ่นท่ีต้องการให้เพ่ือนยอมรับมกัจะใช้บรรทดัฐานเหล่านัน้

เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันัน้บรรทดัฐานของกลุ่มจึงมีผลตอ่พฤติกรรมของวยัรุ่น โดยในวยัรุ่น

ผู้หญิงสว่นใหญ่จะได้รับการกดดนัในเร่ืองของการแตง่กาย สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนตา่งเพศ และการ

เข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม เช่น การออกนดั หรือการไปงานสงัสรรค์ ในส่วนของวยัรุ่นชายจะถูก

กดดนัจากเพ่ือนในเร่ืองเก่ียวกบั การด่ืมสรุา และการใช้สารเสพติด นอกจากนี ้เฮอร็อค (Hurlock, 

1968, pp. 408-409) ได้อธิบายว่าอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนจะรุนแรงมากขึน้ถ้าวยัรุ่นต้องการเป็นท่ี

ยอมรับของเพ่ือน โดยวยัรุ่นจะพยายามยอมรับและท าตามรูปแบบหรือพฤติกรรมของกลุม่ ในกรณี

ท่ีวยัรุ่นมองวา่ความดีท่ีเขาท า ท าให้เขาแตกตา่งไปจากกลุม่ วยัรุ่นจะเร่ิมหยดุพฤตกิรรมท่ีท าให้เขา

แตกต่างนัน้ และท าพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ถ้าหากว่าพฤติกรรมนัน้เป็นท่ียอมรับของกลุ่ ม 

ในทางตรงข้ามถ้าบรรทัดฐานของกลุ่มดีพฤติกรรมท่ีวัยรุ่นท าย่อมดีด้วย ในขณะท่ี แอลเลน 

และโลบ (Allen & Loeb, 2015, p. 101) มองว่าการท่ีวัยรุ่นแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ รวมไปถึง         

การกระท าผิด ไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน แต่เกิดจากการท่ีวัยรุ่นมักจะเลือกเพ่ือนท่ี

เหมือนกบัตนเอง ซึ่งการกระท าตา่ง ๆ จึงเป็นไปตามความต้องการของวยัรุ่นอยู่แล้ว เพียงแตก่ลุ่ม

เพ่ือนจะมีอิทธิพลในการสนบัสนนุให้วยัรุ่นท าพฤติกรรมในระดบัท่ีมากกวา่ปกต ิเชน่ วยัรุ่นจะเส่ียง

ตอ่การเกิดอบุตัเิหตใุนการขบัข่ีมากขึน้ถ้าหากมีเพ่ือนเป็นผู้ โดยสาร 

  นอกจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนท่ีมีต่อวยัรุ่นนัน้ยงัส่งผลไปถึง

บุคลิกภาพของวยัรุ่นด้วย โดย เฮอร็อค (Hurlock, 1968, p. 445) ได้อธิบายว่า อิทธิพลของกลุ่ม

เพ่ือนไม่เพียงแต่ส่งผลต่อมโนทัศน์ท่ีวัยรุ่นมีต่อตนเองแต่ยังส่งผลถึงบุคลิกภาพของวัยรุ่นด้วย      

แรงกดดันจากกลุ่มส่งผลให้วัยรุ่นเปล่ียนแปลงตนเองไปในทิศทางท่ีกลุ่มยอมรับ ยิ่งกลุ่มมี         

ความเข้มแข็งและมั่นคงเท่าไร ก็ยิ่งท าให้มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของวัยรุ่นมากขึน้เท่านัน้                

บคุลิกภาพของวยัรุ่นจะถกูก าหนดโดยบรรทดัฐานของกลุ่ม ถ้าหากวยัรุ่นปฏิเสธหรือไม่ยอมรับจะ

ถกูกลุม่กดดนั  

  โดยสรุปกลุ่มเพ่ือนส่งผลต่อวัยรุ่นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเรียน การเตรียมตวั

ประกอบอาชีพ การวางตวัในสงัคม บคุลิกภาพของวยัรุ่น ดงันัน้กลุ่มเพ่ือนจึงมีความส าคญัอย่าง

มากในการก าหนดทิศทางชีวิตของวยัรุ่น การเลือกคบเพ่ือนจึงส าคญักับวยัรุ่นเป็นอย่างมาก แต่

อย่างไรก็ตามในสภาพแวดล้อมท่ีจ ากดั วยัรุ่นอาจมีตวัเลือกไม่มาก ดงันัน้ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องอยู่

ในกลุม่เพ่ือนท่ีไมดี่วยัรุ่นจงึควรลดอิทธิพลของกลุม่เพ่ือนโดยการมีอิสระแหง่ตนมากขึน้ 
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 2.6 ความอ่อนไหวต่อแรงกดดันของเพื่อน  

  เพ่ือนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะวัยรุ่นตอนต้น  ทิศทางใน            

การเติบโตของวัยรุ่นจะขึน้อยู่กับเพ่ือน เน่ืองจากวัยรุ่นจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเพ่ือนมากกว่า

ผู้ ปกครอง โดยพืน้ฐานบางครอบครัวอบรมสั่งสอนวัยรุ่นมาดีให้ห่างไกลจากการกระท าผิด             

การเสพยา หรือการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร แตว่ยัรุ่นบางคนกลบัต้องตกอยู่ในสภาพเหลา่นัน้

เพราะท าตามความต้องการของเพ่ือนท่ีไม่ดี เน่ืองจากเพ่ือนมีอิทธิพลต่อวยัรุ่นมาก ดงัท่ี มณฑิรา 

จารุเพ็ง (2560, น. 185) ได้อธิบายว่า วัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย และจิตใจ           

จึงท าให้เกิดความสบัสน ปรับตวัได้ยาก และมีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีรุนแรง มีความอยากรู้

อยากลอง และขดัแย้งกับผู้ ใหญ่ได้ง่าย มีความต้องการให้เพ่ือนยอมรับ จึงท าให้วยัรุ่นถูกชักชวน

จากเพ่ือนได้ง่าย อีกทัง้ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและการได้รับค าชมจากเพ่ือน ท าให้

วยัรุ่นไมส่ามารถควบคมุอารมณ์ และพฤตกิรรมของตนเองให้มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมได้ 

  นอกจากนี ้สาเหตท่ีุท าให้วยัรุ่นอ่อนไหวต่อแรงกดดนัของเพ่ือนนัน้มาจากการท่ี

เพ่ือนสามารถตอบสนองความต้องการตอ่วยัรุ่นได้หลายด้าน รวมถึงให้ความปลอดภยัทางอารมณ์

แก่วยัรุ่น วยัรุ่นจึงยอมท าตามแรงกดดนัของเพ่ือนเพ่ือท่ีจะรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีกับเพ่ือนไว้ ซึ่ง    

การตอบสนองตอ่แรงกดดนัของเพ่ือนนัน้มีหลากหลายรูปแบบ โดย ริทาริก และคามีนอฟ (Rihtaric 

& Kamenov, 2013, pp. 111-126) ได้อธิบายการตอบสนองของวยัรุ่นท่ีมีต่อแรงกดดนัของเพ่ือน

ไว้ว่า วยัรุ่นจะยอมรับและเห็นด้วยกับบรรทดัฐานและความต้องการของกลุ่มนอกจากนีว้ยัรุ่นยงั

สามารถเผชิญหน้ากบัแรงกดดนัและเลือกท่ีจะไม่สนใจอิทธิพลเหล่านัน้ได้เชน่กนั ซึ่งปัจจยัท่ีสง่ผล

ตอ่ความแตกตา่งในการตอบสนองตอ่แรงกดดนัของเพ่ือนคือปัจจยัสว่นบคุคล (เช่น เพศและอาย)ุ 

และปัจจยัด้านบริบท (เชน่ โรงเรียน เพ่ือนบ้าน และชมุชน) แตใ่นทางกลบักนัความสมัพนัธ์ระหว่าง

ปัจจัยทัง้สองท่ีมีต่อการตอบสนองต่อแรงกดดนัของเพ่ือนสามารถถูกลดได้ด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่    

การเปิดใจยอมรับของวัยรุ่นท่ีมีต่ออิทธิพล ความเด่นชัดในการแสดงความกดดันของเพ่ือน 

ความสามารถหรือโอกาสในการแสดงพฤติกรรมของวยัรุ่น และ ความต่อเน่ืองของความสมัพนัธ์ 

ซึ่งหมายความว่าถ้าปัจจยัทัง้ 4 อยู่ในระดบัสงู จะท าให้วยัรุ่นยอมท าพฤติกรรมตามความต้องการ

ของเพ่ือนโดยไม่ค านึงความแตกตา่งระหว่างเพศ อาย ุและสถานท่ีในการแสดงพฤติกรรม ในขณะ

ท่ี ชาน และชาน (Chan & Chan, 2013, pp. 286-302) ได้ศึกษความอ่อนไหวของวัยรุ่นท่ีมีต่อ       

แรงกดดนัของเพ่ือน พบวา่ ปัจจยัท่ีท าให้วยัรุ่นมีความอ่อนไหวตอ่แรงกดดนัของเพ่ือน คือ การรับรู้

ความอบอุ่นของพ่อแม่ของวยัรุ่น ถ้าหากวยัรุ่นรับรู้ว่าพ่อแม่อบอุ่นพึ่งพาได้ จะท าให้วยัรุ่นอ่อนไหว
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ตอ่แรงกดดนัของเพ่ือนน้อยลง ในทางตรงข้าม ถ้าหากวยัรุ่นรับรู้ว่าตนเองขาดความอบอุ่นและไม่

สามารถพึ่งพาพ่อแม่ได้ จะท าให้วยัรุ่นหนัไปพึ่งพาเพ่ือนมากขึน้ ส่งผลให้วยัรุ่นเกิดความอ่อนไหว

ต่อแรงกดดนัของเพ่ือนได้ง่าย แต่อิทธิพลของตวัแปรนีส้ามารถลดทอนได้ด้วยการเป็นอิสระทาง

อารมณ์จากพอ่แม ่นอกจากนี ้ 

  การสร้างอิสระแห่งตนจากกลุ่มเพ่ือนให้กับวัยรุ่นเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย เพราะ        

ตามพฒันาการของวยัรุ่นเป็นวยัท่ีให้ความส าคญักบัเพ่ือนมากโดยเฉพาะวยัรุ่นตอนต้น อีกทัง้การ

มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนนัน้จะช่วยส่งเสริมให้วยัรุ่นได้พฒันาทกัษะทางสงัคม สร้างเอกลกัษณ์

ให้กบัตนเอง รวมถึงมีความมัน่คงทางอารมณ์ แตใ่นขณะเดียวกนัการท่ีวยัรุ่นยึดติดกบัเพ่ือนมาก

เกินไปท าให้ขาดความเป็นตวัของตวัเอง ถ้าหากโชคร้ายได้เพ่ือนไม่ดีจะท าให้เสียอนาคต ถึงแม้ได้

เพ่ือนท่ีดีรักการเรียน การท่ีวยัรุ่นขาดอิสระในตนเอง จะท าให้พวกเขาไม่สามารถพฒันาตนเองใน

ทิศทางท่ีเหมาะสมกบัพวกเขา เช่น การเลือกแผนการเรียนตามเพ่ือนทัง้ท่ีตนเองไม่มีความถนดัใน

ด้านนัน้ ซึ่งการท่ีท าให้วัยรุ่นมีอิสระจากกลุ่มเพ่ือน ในขณะท่ีธรรมชาติของพวกเขาต้องการการ

ยอมรับจากกลุ่มเพ่ือนจึงดเูหมือนเป็นสิ่งท่ีฝืนธรรมชาติของวยัรุ่น แต่แอลเลน และโลบ (Allen & 

Loeb, 2015, p. 102) อธิบายว่าการสร้างอิสระแห่งตนในวัยรุ่นในขณะท่ีรักษาสัมพันธภาพกับ

เพ่ือนนัน้ไม่ใช่เร่ืองท่ีขดัแย้งกนั แตย่ิ่งวยัรุ่นสามารถสร้างอิสระแห่งตนในขณะท่ีรักษาสมัพนัธภาพ

ท่ีดีกบักลุม่เพ่ือนได้มากเท่าไร จะยิ่งชว่ยให้วยัรุ่นมีแนวโน้มกลายเป็นท่ีนิยมในกลุม่เพ่ือนได้มากขึน้

เม่ือเวลาผา่นไป นอกจากนีใ้นวยัรุ่นอาย ุ13 ปี การท่ีวยัรุ่นมีอิสระในการแสดงความเห็นตา่งในการ

สนทนาในขณะท่ียังสามารถรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนไว้ได้จะช่วยให้วัยรุ่นมีอ านาจใน

ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนได้  

  โดยสรุป ความอ่อนไหวต่อแรงกดดนัของเพ่ือนเกิดจากการรับรู้ความอบอุ่นของ

พ่อแม่ของวัยรุ่น ถ้าหากวัยรุ่นรับรู้ว่าพ่อแม่ให้ความอบอุ่น วัยรุ่นจะให้ความส าคัญกับพ่อแม่

มากกว่าเพ่ือน แต่ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้วยัรุ่นเกิดความอ่อนไหวต่อแรงกดดนัของเพ่ือนเกิดจากการ

เปิดใจยอมรับของวัยรุ่น ท่ีมีต่ออิทธิพล ความเด่นชัดในการแสดงความกดดันของเพ่ือน 

ความสามารถหรือโอกาสในการแสดงพฤติกรรมของวยัรุ่น และ ความต่อเน่ืองของความสมัพนัธ์ 

ยิ่งปัจจยัทัง้ 4 มีมากเทา่ไร วยัรุ่นจะยิ่งออ่นไหวตอ่แรงกดดนัของเพ่ือนมากขึน้เทา่นัน้ 
 2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวัยรุ่นตอนต้น 

  ชาน  และชาน   (Chan & Chan, 2013, pp. 286-302)  ไ ด้ศึกษา เ ก่ี ยวกับ             

ความอ่อนไหวของวยัรุ่นท่ีมีตอ่แรงกดดนัของเพ่ือนโดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งวยัรุ่นกบัพอ่แม ่
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และอิสระทางอารมณ์จากพ่อแมข่องวยัรุ่น โดยศกึษากบัวยัรุ่นชาวฮอ่งกง จ านวน 550 คน ท่ีมีอายุ

ระหว่าง 12 – 20 ปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความอ่อนไหวต่อกลุ่มเพ่ือนมากในเร่ืองของการท า

กิจกรรมกับกลุ่มเพ่ือน บรรทดัฐานของกลุ่ม การท ากิจกรรมกับครอบครัว แต่จะอ่อนไหวในเร่ือง   

การกระท าผิดไม่มาก และการท ากิจกรรมในโรงเรียนเรียน ในเร่ืองการควบคุมของพ่อแม่              

การควบคมุด้านพฤติกรรมของพ่อแม่จะช่วยลดความอ่อนไหวของวัยรุ่นท่ีมีต่ออิทธิพลของกลุ่ม

เพ่ือนในเร่ืองของการท ากิจกรรมกบัเพ่ือน กิจกรรมทางครอบครัวและโรงเรียน บรรทดัฐานของกลุ่ม

เพ่ือน และการกระท าผิด ในทางกลบักันพ่อแม่ท่ีควบคมุวยัรุ่นด้วยวิธีทางจิตวิทยา รวมไปถึ งการ

ท าให้วยัรุ่นรู้สึกกงัวลและรู้สกึผิด และการปกป้องลกูมากเกินไป จะท าให้วยัรุ่นอ่อนไหวตอ่อิทธิพล

ของเพ่ือนมากขึน้และยงัยบัยัง้วยัรุ่นในเร่ืองของการค้นหาเอกลกัษณ์ของตนเองด้วย ในบางกรณี

จะท าให้วยัรุ่นล้มเหลวในเร่ืองของการมีอิสระในการตดัสินใจ และท าให้วยัรุ่นใช้ เพ่ือนเป็นแหล่ง

เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ในส่วนของการรับรู้ความอบอุ่นของพ่อแม่ ถ้าวัยรุ่นรับรู้ว่า

ตนเองได้รับควาอบอุน่จากพอ่แมจ่ะช่วยลดความออ่นไหวท่ีมีตอ่แรงกดดนัจากกลุม่เพ่ือนได้ แตถ้่า

หากวยัรุ่นรับรู้ว่าตนไมไ่ด้รับความอบอุ่นจากพ่อแมจ่ะสง่ผลให้วยัรุ่นแยกตวัและเกิดความอ่อนไหว

ต่อแรงกดดันของเพ่ือนในเร่ืองของ ความสัมพันธ์กับเพ่ือน การท ากิจกรรมกับโรงเรียนและ

ครอบครัว และการกระท าผิด ซึ่งถ้าหากวยัรุ่นมีอิสระทางอารมณ์จากพอ่แม่จะช่วยลดอิทธิพลของ

ความอบอุน่ของพอ่แมท่ี่มีตอ่ความอ่อนไหวตอ่แรงกดดนัของกลุม่เพ่ือน 

 
3. แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 ในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม ผู้ วิจัยได้ศึกษา

ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ เป้าหมาย ลกัษณะผู้น ากลุม่ ขัน้ตอนและหลกัการในการให้

ค าปรึกษากลุ่ม รวมถึงทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยน าเสนอ

ดงัตอ่ไปนี ้
 3.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

  การให้ค าปรึกษากลุ่มมีลักษณะแตกต่างจากการให้ค าปรึกษารายบุคคล ซึ่ง

เป้าหมายหลักของการให้ค าปรึกษายังคงเหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างในรายละเอียดของ

กระบวนการให้ค าปรึกษาท่ีมีการน าสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลมาใช้ในกระบวนการให้ค าปรึกษา

ด้วย ซึง่ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ได้มีนกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ความหมายไว้ดงันี  ้
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  คอเรย์ และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, pp. 9-10) ได้ให้ความหมายของการ

ให้ค าปรึกษากลุ่มไว้สรุปได้ดังนี ้การให้ค าปรึกษากลุ่ม หมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งเน้นการใช้

สมัพนัธภาพระหว่างบคุคลในการป้องกัน พฒันา ฟืน้ฟู หรือแก้ปัญหาความเครียดในระดบัภาวะ

จิตรู้สึกนึกทัง้ในด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม โดยสมาชิกจะมีการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ ความกงัวล ปัญหาชีวิต มีการสนบัสนนุ และให้ข้อมูลย้อนกลบัระหว่างสมาชิกกลุม่ 

ซึ่งกระบวนการเหล่านีจ้ะเอือ้อ านวยต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิก ช่วยให้มี           

มนุษยสัมพันธ์และเจตคติในทางบวก และสามารถน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกลุ่มไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 

  ทอมสัน (Thompson, 2003, p. 35) )  ไ ด้ให้อธิบายความหมายของการให้

ค าปรึกษากลุ่มไว้สรุปได้ดงันี ้การให้ค าปรึกษากลุ่ม หมายถึงกระบวนการสมัพันธภาพระหว่าง

บคุคลท่ีสมาชิกสามารถส ารวจตนเองผ่านการมีสมัพนัธภาพกับสมาชิกคนอ่ืน ซึ่งการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ตามความเป็นจริงจะช่วยให้สมาชิกมีประสบการณ์ร่วมกันในการพยายาม

เปล่ียนแปลงเจตคตแิละพฤตกิรรม 

  กาซดา ดนัแคน และเมโดวซ์ (Gazda, Duncan, & Meadows, 1967, 305 cited 

in Gazda, 1989, p. 10)  ไ ด้ ใ ห้ความหมายของการ ใ ห้ค าป รึกษากลุ่ ม ไ ว้ส รุป ไ ด้ดัง นี  ้                           

การให้ค าปรึกษากลุม่มหมายถึง กระบวนการสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลท่ีเป็นพลวตั โดยมุง่เน้นท่ี

ความคิดและพฤติกรรมในภาวะจิตรู้ส านึก และมีความเก่ียวข้องกับการบ าบดัในเร่ืองการปรับตวั

กับความเป็นจริง การปลดปล่อยอารมณ์ การไว้ใจซึ่งกันและกัน ดแูลกัน มีความเข้าใจ ยอมรับ 

และสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั การบ าบดัจะถกูสร้างและดแูลโดยกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความกังวล

ของตนเองกบัสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน ๆ และผู้ ให้ค าปรึกษา สมาชิกสามารถน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในกลุ่มไป

ประยุกต์ใช้เพ่ือเพิ่มความเข้าใจ การยอมรับในคุณค่าและเป้าหมาย เรียนรู้ในเร่ืองเจตคติ และ

พฤตกิรรมของตนเองได้มากขึน้ 

  วัชรี ทรัพย์มี (2550, น. 103-104) ได้กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม              

เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ค าปรึกษา เป็นกระบวนการท่ีผู้ มีความต้องการตรงกันท่ีจะปรับปรุง

ตนเอง หรือต้องการจะแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกนั มาปรึกษาหารือซึ่งกนัและกนัเป็นกลุม่ โดย

มีผู้ ให้การปรึกษาร่วมอยู่ด้วย สมาชิกในกลุ่มจะมีโอกาสได้แสดงออกเก่ียวกับความรู้สึก และ   

ความคิดเห็นของแต่ละคน เป็นการได้ระบายความรู้สึกขัดแย้งในจิตใจ ได้ส ารวจตนเอง ได้ฝึก    
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การยอมรับตนเอง กล้าเผชิญปัญหาและได้ให้ความคิดในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงตนเองกับทัง้

ได้รับฟังความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และได้ตระหนักว่าผู้ อ่ืนก็มีความรู้สึกขัดแย้ง หรือ

ความคดิเห็นเชน่เดียวกบัตน ไมใ่ชเ่ขาคนเดียวท่ีมีปัญหา 

  กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณะสุข (2545, น. 9)            

ให้ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มไว้ว่า เป็นกระบวนการท่ีผู้ ให้การปรึกษาจัดขึน้เพ่ือเป็น  

การชว่ยเหลือผู้ รับการปรึกษาซึง่มีจ านวนตัง้แต ่2 คนขึน้ไป มาเข้ารวมกลุม่กนัโดยมีผู้ ให้ค าปรึกษา 

ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการเป็นผู้น ากลุ่ม ท าหน้าท่ีเอือ้อ านวยให้

บรรยากาศในกลุม่มีความอบอุ่น เป็นกนัเอง รู้สกึปลอดภยั จนท าให้สมาชิกเกิดความรู้สกึไว้วางใจ

ซึ่งกนัและกนั และน าไปสู่การเปิดเผยตนเอง เพ่ือช่วยให้สมาชิกได้ส ารวจและเผชิญปัญหา หรือสิ่ง

ท่ีท าให้เกิดความวิตกกงัวลด้วยการท าความเข้าใจและค้นหาวิถีทางในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี ้

กลุ่มยงัช่วยเสริมสร้างให้สมาชิกมีการพฒันาความสามารถของตนเอง มีแนวทางการปฏิบตัิท่ีเป็น

ท่ียอมรับของสงัคม และรู้จกัปรับตวัเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีคณุค่าของตนเองและมีความสุข

ตามควรแก่อตัภาพ 

  จากความหมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ข้างต้นสรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษากลุ่ม

หมายถึง กระบวนให้ค าปรึกษาท่ีเน้นการใช้สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในการส่งเสริมให้สมาชิก

กลุ่มมีโอกาสได้ส ารวจตนเอง เปิดเผยตนเองทัง้เร่ืองราวปัญหาและความรู้สึก แลกเปล่ียน

ประสบการณ์และวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกนั โดยผู้น ากลุ่มมีหน้าท่ีสร้างบรรยากาศในกลุ่มให้เกิด

ความอบอุ่น ไว้วางใจกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน และช่วยให้สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมใน              

การรับผิดชอบในการชว่ยเหลือสมาชิกกลุม่คนอ่ืน ๆ ด้วยความจริงใจ 
 3.2 เป้าหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

  ในการให้ค าปรึกษากลุ่มจะมีเป้าหมายเพิ่มเติมจากการให้ค าปรึกษารายบุคคล 

ถึงแม้จะมีการน าสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเข้ามาช่วยในการให้ค าปรึกษากลุ่ม แตเ่ป้าหมายหลกั

ของการให้ค าปรึกษายังคงอยู่  ซึ่ ง วัช รี  ท รัพย์มี  (2556, น. 6-8)  ไ ด้แบ่ง เ ป้าหมายของ                          

การให้ค าปรึกษาทัว่ไปไว้ 2 ประเภท ได้แก่ เป้าหมายระยะสัน้ และเป้าหมายระยะยาว ซึง่สามารถ

สรุปได้ดงันี ้
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  3.2.1 เป้าหมายระยะสัน้  

   เ ป้ าหมายระยะสั น้ เ ป็น เ ป้าหมาย ท่ีมุ่ ง เ น้ นการแ ก้ ไ ข ปัญหา ท่ี

เฉพาะเจาะจงในชีวิตประจ าวนัในเร่ืองตา่ง ๆ ตามท่ีผู้ รับค าปรึกษาต้องการ ซึ่งเป้าหมายระยะสัน้

หลกั ๆ ของการให้ค าปรึกษามีดงัตอ่ไปนี ้

   3.2.1.1 เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมตามท่ีตัง้เป้าหมาย

ไว้ เช่น การกล้าแสดงออก การมีความรับผิดชอบในการท างานหรือประสบความส าเร็จในการ

ท างาน มีการใช้ชีวิตคูท่ี่ดีขึน้  

   3.2.1.2 เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจ และวางแผนใน

อนาคต โดยการตัดสินใจในท่ีนี ้ผู้ รับค าปรึกษาจะเป็นผู้ ตัดสินใจด้วยตนเอง  หน้าท่ีของผู้ ให้

ค าปรึกษาคือช่วยเหลือให้การตัดสินใจของผู้ รับค าปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

ประหยดัเวลา ลดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ให้ได้มากท่ีสุด หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองน้อย

ท่ีสดุ นอกจากนีผู้้ ให้ค าปรึกษาสามารถช่วยผู้ รับค าปรึกษาในการตดัสินใจวางแผนอนาคตโดยใช้

ความรอบคอบ และพิจารณาสภาพการณ์ท่ีเป็นไปได้ 

   3.2.1.3 เพ่ือส่งเสริมทักษะในการแก้ไขปัญหาของผู้ รับค าปรึกษา และ

วางแผนอนาคต โดยผู้ ให้ค าปรึกษาจะส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษาเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วย

ตนเอง เพ่ือท่ีจะน าการเรียนรู้และทักษะนีไ้ปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้ ทัง้ในเร่ืองโรงเรียน 

ครอบครัว และการท างาน  

  3.2.2 เป้าหมายระยะยาว 

   ส าหรับเป้าหมายระยะยาวจะเน้นเปล่ียนแปลงท่ีความคิด บุคลิกภาพ

หรือพฤติกรรมท่ีค่อนข้างถาวร ซึ่งจะส่งเสริมให้บุคคลสามารถพฒันาตนเองได้อย่างเต็มท่ี โดย

ลักษณะของบุคคลท่ีสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มท่ี ได้แก่บุคคลท่ีมีการตระหนักรู้ในตนเอง มี

พฤตกิรรมคงท่ีสม ่าเสมอ สามารถควบคมุตนเองได้ ใช้เหตผุลใน  การแก้ไขปัญหาและไมห่นีปัญหา 

มีความมุง่มัน่ในการกระท าของตนเอง 

  ในส่วนของเป้าหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มจะมีเป้าหมายเพิ่มเติม

นอกเหนือไปจากสิ่งท่ีกล่าวไว้ข้างต้น เน่ืองจากการให้ค าปรึกษากลุ่มจะมีการใช้พลวัตกลุ่มและ

สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในการช่วยให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้จากการเปิดเผยตนเองและและ

เปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จึงต้องตัง้เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมพลวัตและสัมพันธภาพ           
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ในกลุม่ด้วย ซึง่วชัรี ทรัพย์มี (2550, น. 105) และทอมสนั (Thompson, 2003, p. 35) ได้อธิบายถึง

เป้าหมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ไว้สามารถสรุปได้ดงันี ้

   1) เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกกลายเป็นผู้ ฟังท่ีดี 

   2) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มสามารถเปิดเผยตนเองโดยปราศจากความกลัว 

และไมปิ่ดบงัตนเอง 

   3) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกมีเจตคติท่ีดีตอ่สมาชิกคนอ่ืน ๆ ยอมรับในสิ่งท่ี

พวกเขาเป็น และไว้ใจพวกสมาชิกกลุม่เทา่กบัท่ีไว้ใจตนเอง 

   4) เพ่ือช่วยให้สมาชิกแต่ละคนสามารถรู้จักตนเอง ยอมรับตนเองและ

พิจารณาความเหมาะสมของตนเองทัง้ในด้านเจตคติ ความเช่ือ ค่านิยม และคาดหวงัตนเองบน

พืน้ฐานของความเป็นไปได้  

   5) เพ่ือช่วยให้สมาชิกได้รู้จกัและสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกับสมาชิกคนอ่ืน 

ไมห่ลีกหนีการเข้าสงัคม 

   6) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง และลด

การใช้กลไกป้องกนัตนเองทางจิต 

   7) เพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารของสมาชิกให้สามารถส่ือสารได้อย่างมี

ความหมายมากขึน้ 

   8) เพ่ือให้สมาชิกมีความรอบคอบในการตดัสินใจมากขึน้ มีความมัน่คง

ในการตดัสินใจแม้จะต้องเผชิญกบัความเส่ียงในบางครัง้ 

   9) เพ่ือให้สมาชิกรับรู้ว่าตนเองไม่ได้เผชิญปัญหาเพียงล าพัง ผู้ อ่ืนก็มี

ปัญหาสว่นตวัและพยายามหาหนทางในการแก้ไขปัญหาเชน่เดียวกนั 

   10) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกตระหนักถึงตัวเลือกในการแก้ปัญหาของ

ตนเอง และมองเห็นตวัเลือกในการแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลายมากขึน้ 

   11) เพ่ือช่วยให้สมาชิกรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งท าให้เขารู้สึกว่า

ตนเองมีความรับผิดชอบในการชว่ยเหลือสมาชิกคนอ่ืน ๆ  

   12) เพ่ือช่วยให้สมาชิกได้มีโอกาสส ารวจศกัยภาพของตนเองในมมุมอง

อ่ืน ๆ ท่ีสมาชิกไมเ่คยได้รับรู้มาก่อน 
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   13) เพ่ือฝึกฝนให้สมาชิกมีความไวต่อความรู้สึกและความต้องการของ

ผู้ อ่ืน 

   14) เพ่ือช่วยเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของสมาชิกจากการท่ี

สมาชิกมีโอกาสได้รับและให้ความชว่ยเหลือจากสมาชิกคนอ่ืน  

   15) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสามารถน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกลุ่มไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั มีความรับผิดชอบตอ่การแก้ไขปัญหาของตนเอง   

  โดยสรุป ในการให้ค าปรึกษากลุ่มมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้สึกเป็นส่วน

หนึ่งของกลุ่มเพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม ให้ก าลังใจกัน เกิดการแลกเปล่ียน

ความคิด ประสบการณ์ และวิธีการแก้ไขปัญหา จนสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ในท่ีสุด 

นอกจากนีส้มาชิกสามารถน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกลุ่มไปใช้ในชีวิตประจ าวนั พฒันา และปรับปรุง

แก้ไขตนเองได้   

 3.3 ลักษณะของผู้น ากลุ่ม 
  ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม ลกัษณะของผู้ ให้ค าปรึกษาจะมีผลต่อความส าเร็จหรือ

ความล้มเหลวของกลุ่มซึ่ง คอเรย์ และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, pp. 28-36) ได้อธิบาย

ลกัษณะของผู้น ากลุม่ท่ีมีประสิทธภาพในการน ากลุม่ไว้ดงันี ้

  3.3.1 มีความกล้า (Courage) ผู้น ากลุ่มต้องกล้าท่ีจะเผชิญกับความอ่อนแอใน

บางครัง้ สามารถยอมรับในข้อผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์แบบได้ กล้าท่ีจะเผชิญหน้ากับ        

คนอ่ืน ๆ รองรับอารมณ์ของพวกเขาในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือพวกเขาในการจดัการกับปัญหา 

กล้าท่ีจะท าตามความเช่ือท่ีตนเองมี กล้าท่ีจะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาและซ่ือสตัย์กบัสมาชิก

ในเร่ืองของความเคารพและการเอาใจใส ่

  3.3.2 มีความเต็มใจท่ีจะเป็นแบบอย่าง (Willingness to Model) วิธีท่ีดีท่ีสุดใน

การสอนพฤติกรรม หรือเจตคติ ให้กับสมาชิกกลุ่มคือการเป็นตัวแบบ ผู้ น ากลุ่มสามารถสร้าง

บรรทดัฐานให้กบัสมาชิกกลุ่มโดยการเป็นตวัอย่างท่ีดีในเร่ืองตา่ง ๆ เช่น การเปิดใจ การยอมรับใน

ความแตกตา่งของผู้ อ่ืน การมีความมุง่มัน่ในเป้าหมายของตนเอง 

  3.3.3 การอยู่กับปัจจุบัน (Presence) ความสามารถในการอยู่กับปัจจุบนัของ

สมาชิกกลุ่มเป็นสิ่งท่ีส าคญัมาก สมาชิกอาจมีความเจ็บปวดทางจิตใจในปัจจบุนั ผู้น ากลุ่มจะต้อง

ปล่อยให้ตนเองเรียนรู้อารมณ์นัน้เพ่ือน าไปสู่ความเห็นอกเห็นใจสมาชิก แต่สมาชิกบางคนอาจมี
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การตอบสนองตอ่สถานการณ์มากเกินความเป็นจริงหรือไม่สมเหตสุมผล ดงันัน้ผู้น ากลุ่มควรจะมี

ขอบเขตในการรับรู้อารมณ์ของสมาชิกเพื่อไมใ่ห้คล้อยตามอารมณ์ท่ีมากเกินจริงของสมาชิก 

  3.3.4 มีความปรารถนาดี จริงใจ และเอาใจใส่ (Goodwill, Genuineness, and 

Caring)  การให้ความใส่ใจกับความผาสขุของผู้ อ่ืนเป็นสิ่งส าคญัของผู้น ากลุ่ม เพราะความใส่จะ

เก่ียวข้องกบัความเคารพ ความไว้วางใจ และการให้คณุคา่บคุคลอ่ืน สมาชิกบางคนอาจท าให้ผู้น า

กลุ่มรู้สึกยากล าบากในการดแูลเอาใจใส่พวกเขา แตพ่วกเขาก็หวงัท่ีจะได้รับการดแูลเอาใจใสจ่าก

ผู้น ากลุ่ม การเอาใจใสผู่้ อ่ืนจะท าให้ผู้น ากลุม่ทราบว่าคนประเภทใดท่ีควรช่วยเหลือ คนประเภทใด

ท่ีควรท้าทายให้เขาเกิดแรงกระตุ้น วิธีการแสดงความเอาใจใสส่ามารถท าได้โดยการเชิญให้สมาชิก

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือใช้การเผชิญหน้ากับความไม่สอดคล้องกันระหว่างค าพูดและ

พฤติกรรมของสมาชิกโดยไม่ให้สมาชิกรู้สึกว่าก าลงัถกูตอ่ต้านอีกหนึ่งวิธีท่ีแสดงความเอาในใส่คือ

การให้ความอบอุน่ แสดงความเป็นหว่ง และให้ก าลงัใจ 

  3.3.5 มีความเช่ือในกระบวนการกลุ่ม (Belief in Group Process) ความัน่ใจใน

กระบวนการกลุ่มมีความสมัพนัธ์ทางบวกผลลพัธ์ ผู้น ากลุ่มจะต้องเช่ือในสิ่งท่ีตนเองก าลงัท า และ

ไว้ใจในกระบวนการรักษา ผู้ น ากลุ่มมักจะเจอช่วงเวลาท่ียากล าบากท่ีสุดเม่ือไม่ไว้ใจใน

กระบวนการและความสามารถในการน ากลุ่มของตนเอง ผลของการมีความเช่ือในกระบวนการ

กลุม่จะชว่ยให้สมาชิกเกิดความสนิทสนมกบัคนอ่ืนและเข้าใจตนเองได้ดีขึน้ 

  3.3.6 การเปิดเผย (Openness) การเปิดเผยนีห้มายถึงการท่ีผู้น ากลุ่มเปิดเผยว่า

ตนเองเป็นใครเพ่ือให้สมาชิกรู้จกัมากขึน้ แตไ่ม่จ าเป็นต้องเปิดเผยเร่ืองราวของตนเองในทุกแง่มุม

ชองชีวิต การเปิดเผยของผู้น ากลุ่มจะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกกล้าเปิดเผยความรู้สึกหรือความเช่ือ

ของตนเองมากขึน้ นอกจากนีจ้ะชว่ยให้กระบวนการกลุม่เป็นไปอยา่งราบร่ืนมากขึน้ 

  3.3.7 ไม่ปกป้องตนเองจากค าวิจารณ์ (Nondefensiveness in Coping With 

Criticism) ผู้น ากลุ่มบางครัง้จะต้องพบกบัการท้าทายจากสมาชิกกลุ่มในด้านความรู้ หรือบางครัง้

อาจถกูสมาชิกกลา่วโทษในเร่ืองตา่ง ๆ เชน่ การดแูลท่ีไมท่ัว่ถึง การเลือกปฏิบตั ิการมีระยะเวลาให้

ค าปรึกษาท่ีมากเกินไป การไมค่ดิทางออกให้สมาชิกโดยตรง ซึง่ค าวิจารณ์บางอยา่งอาจสมเหตสุม

ผล แตบ่างครัง้ก็เกิดขึน้เพราะความอิจฉา การโยนความผิด หรือต้องการทดสอบอะไรบางอย่างใน

ตวัผู้น ากลุ่ม สิ่งท่ีผู้น ากลุ่มต้องท าคือไม่ปกป้องตนเอง แต่พยายามส ารวจความรู้สึกของสมาชิก

กลุม่ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัค าวิจารณ์นัน้ 
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  3.3.8 ตระหนกัถึงความอ่อนไหวในเร่ืองวฒันธรรม (Becoming Aware of Subtle 

Culture Issues) การท่ีเปิดใจและไม่ตดัสินผู้ อ่ืนเป็นวิธีท่ีสามารถใช้เพ่ือไม่ให้เกิดการคุกคามใน

เร่ืองวฒันธรรมได้ แตส่ิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้ได้ยากในสงัคมท่ีเต็มไปด้วยการแบง่แยก หรือการมีอคติกบั

คนท่ีแตกต่างไปจากเรา จึงท าให้บางครัง้เกิดการคุกคามทางวัฒนธรรมโดยท่ีไม่รู้ตวัหรือไม่ได้

เจตนา ดงันัน้การสร้างความตระหนกัในประเด็นวฒันธรรมควรสร้างให้หยัง่ลึกลงไปในระดบัภาวะ

จิตไร้ส านกึ เพ่ือไมใ่ห้คกุคามผู้ อ่ืนโดยท่ีไมรู้่ตวั 

  3.3.9 สามารถระบุความเจ็บป่วยของผู้ รับค าปรึษาได้ (Being Able to Identify 

With a Client’s Pain)  โดยทั่ว ไปแล้วแต่ละคนจะมีประสบการณ์การเจ็บป่วยทางจิตใจ                     

มีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีคล้ายกนั แตเ่ป็นไปไม่ได้ท่ีจะคาดหวงัให้แตล่ะคนจะมีประสบการณ์

ท่ีเหมือนกนั เพราะสาเหตขุองการเจ็บป่วยอาจแตกต่างกนั ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องแสดงความเห็น

อกเห็นใจโดยการให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ระบายถึงท่ีมาของความเจ็บป่วย การท่ีผู้ให้ค าปรึกษาเต็มใจ

ชว่ยผู้ รับค าปรึกษาในการสะท้อนภาพลกัษณ์ของตนเอง จะท าให้ผู้ รับค าปรึกษามีแรงบนัดาลใจใน

การส ารวจความกงัวลของตนเองมากขึน้ 

  3.3.10 มีพลงัส่วนบุคคล (Personal Power) พลงัส่วนบุคคลท่ีนีคื้อลกัษณะของ

ผู้ น ากลุ่มท่ี รู้ว่าตนเองคือใครและต้องการอะไร ซึ่งจะเก่ียวข้องไปถึงการมีความมั่นใจใน

ความสามารถของตนเองท่ีจะเปล่ียนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นมืออาชีพ การท่ีผู้น ากลุ่มรู้สึกมี

พลงัเป็นสิ่งท่ีส าคญัในการสร้างพลงัให้กบัสมาชิกกลุม่ด้วย 

  3.3.11 มีแรงกายแรงใจ (Stamina) ผู้ น ากลุ่มจะต้องมีแรงกายแรงใจ และ

ความสามารถในการต้านทานต่อแรงกดดนัในชีวิตในระหว่างการให้ค าปรึกษา ถ้าหากหมดก าลงั

ควรหาวิธีท่ีจะฟื้นฟูตนเองด้วยวิธีอ่ืนมากกว่าการคาดหวังก าลังใจจากการท าให้กลุ่มประสบ

ความส าเร็จ เพราะบางกลุ่มจะมีระดบัความยากแตกตา่งกันไป ผู้น ากลุ่มจะเส่ียงตอ่การหมดแรง

เม่ือต้องเจอกลุ่มท่ีท้าทาย นอกจากนีห้ากผู้น ากลุ่มคาดหวงัสงู เช่น ต้องการเห็นการเปล่ียนแปลง

ภายในกลุม่อยา่งรวดเร็ว ก็อาจท าให้ผิดหวงัได้ ซึง่สิ่งนีจ้ะสง่ผลตอ่แรงกายแรงใจอยา่งมาก 

  3.3.12 มุ่งมั่นท่ีจะดูแลตนเอง (Commitment to Self-Care) สืบเน่ืองจากความ

ต้องการแรงกายแรงใจในการให้ค าปรึกษากลุม่ ถ้าหากผู้น ากลุ่มต้องการรักษาสิ่งนีไ้ว้ก็จ าเป็นต้อง

ให้ความส าคญักบัการดแูลตนเอง ผู้ ให้ค าปรึกษามกัจะถูกขดัเกลาให้นึกถึงความคิดของผู้ อ่ืน จึง

เป็นเร่ืองยากในการนกึถึงสิ่งท่ีตนเองต้องการ รวมไปถึงการดแูลตนเอง  
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  3.3.13 การตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) ลักษณะท่ีส าคัญของผู้ ให้

ค าปรึกษา คือการตระหนักในตนเอง รวมไปถึงเอกลักษณ์ของตนเอง มุมมองทางวัฒนธรรม 

อ านาจและสิทธ์ิ เป้าหมาย แรงจูงใจ ความต้องการ ข้อจ ากัด ความแข็งแรง ค่านิยม ความรู้สึก 

และปัญหา ถ้าหากผู้ ให้ค าปรึกษามีข้อจ ากัดในการเข้าใจตนเอง ก็จะส่งผลต่อการเอือ้อ านวยให้

ผู้ รับค าปรึกษาเกิดการตระหนกัรู้ด้วย วิธีท่ีจะชว่ยให้ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถตระหนกัในตนเองได้วิธี

หนึ่งคือการเปิดรับประสบการณ์ชีวิตใหม่ ๆ อีกวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยให้ตระหนักในตนเองมากขึน้คือ    

การมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา โดยการจดจ าศกัยภาพของตนเองและเรียนรู้วิธีท่ีจะจัดการ     

กบัมนั 

  3.3.14 มีอารมณ์ขัน (Sense of Humor) ผู้ ให้ค าปรึกษาเม่ืออยู่ในกระบวน         

การให้ค าปรึกษา ค าพดูของพวกเขาจะมีอ านาจตอ่ผู้ รับค าปรึกษาไมท่างบวกก็ทางลบ จงึเป็นเร่ือง

ยากท่ีจะสร้างอารมณ์ขันบนความสัมพันธ์ท่ีมีอ านาจแตกต่างกัน การใช้อารมณ์ขันกับผู้ รับ

ค าปรึกษาบางคนอาจส่งผลให้มีการตอบสนองทางบวก แตส่ าหรับบางคนก็อาจท าให้สถานการณ์

แย่ลง แตผู่้ ให้ค าปรึกษาไม่จ าเป็นต้องหลีกเล่ียงการใช้อารมณ์ขนั เพียงแตต้่องใข้การสงัเกตค าพดู

และทา่ทางของผู้ รับค าปรึกษาก่อนท่ีจะใช้อารมณ์ขนั  

  3.3.15 มีความคิดสร้างสรรค์ (Inventiveness) การใช้ความคิดใหม่ ๆ ในการเข้า

หาแตก่ลุ่มเป็นลกัษณะท่ีส าคญัของผู้ ให้ค าปรึกษา การค้นพบวิธีใหม่ ๆ ในการเข้าหากลุ่มโดยใช้

ปฏิกิริยาในปัจจุบนัของกลุ่มในการสร้างการทดลองใหม่ ๆ เป็นสิ่งส าคญัเพราะจะช่วยให้การให้

ค าปรึกษาแต่ละครัง้ตรงตามบริบทของเป้าหมายมากขึน้ นอกจากนีก้ารท างานร่วมกับผู้ อ่ืนก็จะ

ชว่ยให้ได้รับแนวคดิใหม ่ๆ ในการสร้างสรรค์วิธีการตา่ง ๆ มากขึน้ 

  3.3.16 มีความทุ่ม เทและมุ่งมั่น  (Personal Dedication and Commitment) 

ความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นมืออาชีพของผู้ ให้ค าปรึกษาจะช่วยให้สามารถจัดการกับปัญหายาก ๆ ท่ี

เกิดขึน้ในกลุ่มได้ดีขึน้ การมีความมุ่งมั่นทุ่มเทสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการน ากลุ่มให้เกิดพลงั

ในสมาชิกแตล่ะคน นอกจากนีก้ารทุม่เทเพ่ือจะเป็นมืออาชีพนัน้จะชว่ยให้ผู้ให้ค าปรึกษาเปิดใจกบั

ผลย้อนกลบัและเปิดใจกับแนวคิดต่าง ๆ มีเรียนรู้ตลอดเวลา รวมไปถึงมีความเต็มใจท่ีจะส ารวจ    

ตนเองด้วย  
 3.4 ทักษะของผู้น ากลุ่ม 

  ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม ผู้น ากลุ่มจะต้องมีทกัษะในการให้ค าปรึกษาเพ่ือท าให้

กลุม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ซึง่ คอเรย์ และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, pp. 
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36-43) พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา และวิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา (2557, น. 19-25) และวชัรี ทรัพย์มี (2550, 

น. 55-98) ได้อธิบายถึงทกัษะส าคญัท่ีผู้น ากลุม่จ าเป็นต้องมีในการให้ค าปรึกษาไว้สรุปได้ดงันี  ้

  3.4.1 การฟังด้วยความตัง้ใจ (Active Listening) ทักษะนีเ้ป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก

ส าหรับผู้ให้ค าปรึกษา โดยทกัษะนีจ้ะเก่ียวข้องกบัการใสใ่จในสิ่งท่ีสมาชิกกลุม่พดู รวมไปถึงเนือ้หา 

การแสดงทา่ทางขณะพดู การเปล่ียนแปลงของน า้เสียง และการเน้นค า ผู้น ากลุม่ต้องเรียนรู้ท่ีจะใส่

ใจในการส่ือสารของสมาชิกมากกว่าการคิดว่าจะพูดอะไรต่อ กงัวลเก่ียวกบับทบาท หรือกงัวลว่า

คนอ่ืนจะมองตนเองอยา่งไร 

  3.4.2 การสะท้อน (Reflecting) ทักษะนีเ้ป็นความสามารถในการส่ือใจความ

ส าคญัท่ีสมาชิกพดูเพ่ือให้สมาชิกได้รับรู้ และตระหนกัในเร่ืองราวและความรู้สึกของตนเอง ซึ่งการ

สะท้อนนีแ้บง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การสะท้อนความรู้สึก (Reflecting Feeling) มีจดุประสงค์

เพ่ือให้สมาชิกได้ตระหนกัถึงความรู้สึกของตนเอง สามารถใช้ทกัษะนีใ้นช่วงท่ีผู้ รับค าปรึกษารู้สึก

สบัสนในความรู้สกึของตนเอง โดยผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องค้นหาความรู้สึกของสมาชิกท่ีอยูใ่นค าพดู

และสะท้อนออกมาให้สมาชิกได้รับรู้ ส่วนการสะท้อนเนือ้หา (Reflecting Content) จะมุ่งเน้นให้

สมาชิกตระหนักถึงเร่ืองราวของตนเอง ซึ่งจะใช้ทักษะนีใ้นช่วงท่ีผู้ รับค าปรึกษาไม่สามารถ

ประติดประต่อเร่ืองราวของตนเองได้ การสะท้อนเนือ้หาจะช่วยให้สมาชิกตระหนักถึงเร่ืองราว

เหล่านัน้ได้ชัดเจนมากขึน้ นอกจากนีผู้้ ให้ค าปรึกษาอาจท้าทายให้สมาชิกส ารวจอารมณ์  และ

เร่ืองราวภายใต้ค าพูดของพวกเขา ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการส่ือสารอย่างมีความหมาย   

มากขึน้ 

  3.4.3 การท าให้กระจ่าง (Clarifying) เป็นทกัษะท่ีสามารถน ามาใช้ในขัน้เร่ิมต้น

ของกลุ่ม ซึ่งจะมุ่งเน้นการเน้นย า้ประเด็นท่ีส าคญัท่ีท าให้สมาชิกกลุ่มรู้สึกสับสนหรือขัดแย้งอยู่    

การท าให้กระจ่างจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มสามารถจดัการกบัความรู้สึกขดัแย้งหรือสบัสนได้มากขึน้ 

แตอ่าจต้องใช้เวลาพอสมควรในการยอมรับสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

  3.4.4 การสรุป (Summarizing) การสรุปจะมี 2 ลักษณะคือ การสรุปในสิ่งท่ี

สมาชิกพูด และการสรุปประเด็นในการให้ค าปรึกษา ส าหรับการสรุปในสิ่งท่ีสมาชิ กพูดจะเป็น    

การสรุปความรู้สึกและเร่ืองราวท่ีสมาชิกพดูให้มีความกระชบัและตรงประเด็น เพ่ือแสดงให้เห็นวา่

ผู้ ให้ค าปรึกษาเข้าใจในสิ่งท่ีสมาชิกพูด ลดความสบัสนจากการแสดงความเห็นท่ีหลากหลายของ

สมาชิก และยงัช่วยให้สมาชิกท่ีมีความคิดกระจดักระจายได้ตระหนกัสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัตนเองมากขึน้ 
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สว่นการสรุปประเดน็ในการให้ค าปรึกษาจะใช้ในการปิดกลุม่ในแตล่ะครัง้ โดยผู้ให้ค าปรึกษาเป็นผู้

สรุปหรือให้สมาชิกเป็นผู้สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษาในครัง้นัน้ ซึง่ทกัษะนีส้ามารถใช้ได้

ดีในช่วงเร่ิมกลุ่ม เน่ืองจากกลุ่มจะมีความคิดหรือเร่ืองราวท่ีกระจัดกระจาย การสรุปจะช่วยให้

ตดัสินใจได้ว่าทิศทางของกลุ่มควรจะไปในทิศทางใด นอกจากนีผู้้น ากลุ่มสามารถชวนให้สมาชิก

คดิเก่ียวกบัสิ่งท่ีพวกเขาสามารถท าได้ในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไปเพ่ือเป็นแนวทางในการน ากลุ่ม

ครัง้ตอ่ไป  

  3.4.5 การเอือ้อ านวย (Facilitating) ผู้น ากลุ่มสามารถเอือ้อ านวยสมาชิกกลุ่ม

เพ่ือให้สมาชิกแสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผยเก่ียวกับความกลัวและความคาดหวังของพวกเขา 

สร้างบรรยากาศท่ีท าให้รู้สึกปลอดภัย เกิดการยอมรับ ไว้ใจสมาชิกคนอ่ืน ๆ สนบัสนุนให้สมาชิก

เกิด   การส ารวจตนเอง สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มให้กบัสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกพดู

อย่างตรงไปตรงมา หรือแสดงออกอย่างเปิดเผยกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ทกัษะการเอือ้อ านวยนีจ้ะชว่ย

ให้สมาชิกบรรลเุป้าหมาย และมีความรับผิดชอบตอ่กลุม่ 

  3.4.6 การตีความ (Interpreting) ทกัษะการตีความจะเป็นทกัษะท่ีผู้ ให้ค าปรึกษา

เสนอกรอบแนวคิดใหม่ ๆ ให้สมาชิกได้เปิดมุมมองท่ีมีต่อประเด็นปัญหาให้กว้างขึน้ ส่งผลให้

สมาชิกได้เข้าใจแง่มมุตา่ง ๆ ของพฤตกิรรม และมองเห็นสาเหตขุองพฤติกรรมมากขึน้ การตีความ

เป็นทกัษะท่ีจะท าให้สมาชิกกลุม่ผา่นพ้นชว่งเวลาท่ียากล าบากไปได้หากผู้ ให้ค าปรึกษาใช้ทกัษะนี ้

ในจงัหวะท่ีเหมาะสม แต่ผู้ ให้ค าปรึกษาไม่จ าเป็นต้องใช้ทกัษะตีความตลอดเวลา เน่ืองจากบาง

ทฤษฎีอยา่งเชน่ทฤษฎีเกสตลัจะสง่เสริมให้สมาชิกตีความพฤตกิรรมด้วยตนเอง  

  3.4.7 การตัง้ค าถาม (Questioning) ทักษะการตัง้ค าถามเป็นทักษะท่ีผู้ ให้

ค าปรึกษาใช้กันบ่อยครัง้ แต่ในความเป็นจริงแล้วการถามไม่ได้น าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ

เสมอไป บางครัง้ท่ีการถามไปรบกวนการเล่าเร่ืองหรือการระบายอารมณ์ของสมาชิก ในกรณีท่ี

สมาชิกมีอารมณ์ท่ีเข้มข้น การถามจะท าให้อารมณ์ท่ีเข้มข้นนัน้ลดลง แตถ้่าหากผู้ ให้ค าปรึกษาตัง้

ค าถามในเวลาท่ีเหมาะสม จะช่วยให้สมาชิกได้รับประสบการณ์มากขึน้ ตระหนกัถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ใน

ปัจจบุนัได้มากขึน้ ลกัษณะการตัง้ค าถามควรเป็นค าถามปลายเปิดในกรณีท่ีต้องการให้สมาชิกได้

ส ารวจตนเอง หรือผู้ ให้ค าปรึกษาต้องการข้อมูลของสมาชิกมาก นอกจากนีก้ารตัง้ค าถาม

ปลายเปิดจะช่วยให้สมาชิกได้เปิดเผยเร่ืองราวของตนเองมากขึน้ ส่วนค าถามปลายปิดควรใช้ใน

กรณีตรวจสอบในสิ่งท่ีผู้ให้ค าปรึกษารู้สึกไมแ่นใ่จ หรือใช้สอบถามข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง 
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  3.4.8 การเช่ือมโยง (Linking) การเช่ือมโยงเป็นทักษะท่ีส าคัญในการสร้าง

ความสัมพันธ์ และความเก่ียวข้องกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ผู้ น ากลุ่มจะต้องให้สมาชิกท่ีมี

ประสบการณ์คล้ายกันมาร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ พูดคุยถึงความกังวลทท่ีมี

ร่วมกนั และเชิญชวนให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ แสดงความรู้สึกการท าเช่นนีจ้ะช่วยให้สมาชิกรู้สึกมีส่วน

ร่วมกบักลุม่ รับรู้ และเข้าใจปัญหาของสมาชิกแตล่ะคนได้มากขึน้ 

  3.4.9 การเผชิญหน้า (Confronting) ทกัษะการเชิญหน้าเป็นสิ่งท่ีท้าทายกับผู้ ให้

ค าปรึกษา ในช่วงแรกผู้ ให้ค าปรึกษาจะไม่กล้าใช้ทักษะนีก้ับสมาชิกเน่ืองจากกลัวว่าจะท าให้

สมาชิกรู้สึกเจ็บปวด แต่ในความเป็นจริงแล้วทกัษะนีจ้ะช่วยให้สมาชิกได้ส ารวจตนเองในกรณีท่ี

เกิดความขดัแย้งกันระหว่างค าพดูและพฤติกรรมท่ีแสดงออก ท าให้สมาชิกมีความสอดคล้องกนั

ระหว่าง ในการใช้ทกัษะนี ้ผู้ ให้ค าปรึกษาจะพูดกับสมาชิกอย่างตรงไปตรงแต่ใช้ค าพูดท่ีนุ่มนวล

และสุภาพถึงสิ่งท่ีไม่สอดคล้องกันในเร่ืองราวและพฤติกรรมของสมาชิก และท้าทายให้สมาชิก

ส ารวจพฤติกรรมของตนเองโดยปราศจากการตีตรา และให้สมาชิกแลกเปล่ียนความรู้สึกเก่ียวกับ

พฤตกิรรมของสมาชิกด้วยกนั ข้อควรระวงัส าหรับการใช้ทกัษะนีคื้อไม่ควรใช้ในขณะท่ีสมัพนัธภาพ

ระหวา่งผู้ให้ค าปรึกษาและสมาชิกยงัไมดี่พอ 

  3.4.10 การทวนความ (Paraphrasing) การทวนความเป็นทกัษะท่ีผู้ให้ค าปรึกษา

พูดทวนประโยคท่ีสมาชิกพูดโดยสามารถทวนทัง้ประโยคหรือทวนเพียงบางส่วน และพยายาม

รักษาความหมายเดมิไว้ จดุประสงค์ของการใช้ทกัษะนีเ้พ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษาทราบวา่เราเข้าใจและ

ก าลงัฟังเร่ืองท่ีเขาพดูอยู ่นอกจากนีย้งัชว่ยให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ส ารวจในประเดน็นัน้ตอ่ไป 

  3.4.11 การสนับสนุน (Supporting) การสนับสนุนพฤติกรรมอาจท าให้เกิดทัง้

ผลดีและผลเสีย สิ่งท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาท าผิดพลาดในการใช้ทกัษะนีคื้อ การสนบัสนนุสมาชิกก่อนท่ี

พวกเขาจะได้พบกบัความขดัแย้งหรือความเจ็บปวด สิ่งท่ีต้องระวงัในการใช้ทกัษะนีคื้อการท่ีผู้ ให้

ค าปรึกษาสนับสนุนสมาชิกมากเกินไป จะท าให้พวกเขาไม่สามารถสนับสนุนตนเองได้                 

การสนบัสนนุใช้ชว่งเวลาท่ีเหมาะสม จะชว่ยให้สมาชิกสามารถเผชิญหน้ากบัปัญหาได้ดีขึน้ 

  3.4.12 การขดัขวาง (Blocking) ผู้น ากลุ่มจะต้องขดัขวางพฤติกรรมของสมาชิก

กลุ่มท่ีบางพฤติกรรมท่ีส่งผลเสียต่อกลุ่ม เช่น การตัง้ค าถาม การนินทา การแกล้งกนั การคกุคาม

ความเป็นส่วนตวัของสมาชิกคนอ่ืน ๆ เป็นต้น ดงันัน้การสร้างข้อตกลงร่วมกนัของกลุ่มในช่วงเร่ิม
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การให้ค าปรึกษาจึงเป็นสิ่งส าคญั ในกรณีท่ีมีสมาชิกฝ่าฝืนข้อตกลงโดยการคุกคามคนอ่ืน ผู้น า

กลุม่ควรแสดงความคดิเห็นและสอบถามถึงเจตตาและผลของการแสดงพฤติกรรมนัน้ 

  3.4.13 การประเมิน (Assessing) การประเมินนีจ้ะเป็นลักษณะการระบุอาการ

ของพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาและแก้ไขสาเหตุของพฤติกรรม โดยเลือกทฤษฎีและเทคนิคมาใช้ได้

อย่างเหมาะสม นอกจากนีผู้้ น ากลุ่มจะต้องประเมินได้ว่าการเข้ากลุ่มของสมาชิกจะก่อให้เกิด

ประโยชน์หรือโทษในแง่มมุใดบ้าง 

  3.4.14 การเป็นตัวแบบ (Modeling) วิ ธี ท่ีดี ท่ีสุดในการสอนพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค์ให้กบัสมาชิกคือการเป็นแบบอย่างให้กบัพวกเขา ผู้น ากลุ่มสามารถสร้างคา่นิยม และเจต

คติท่ีดีให้กับสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการเปิดเผยตนเอง การพูดอย่างตรงไปตรงมา ความ

ซ่ือสตัย์    การให้ความเคารพ มีความกระตือรือร้น ให้ผลย้อนกลบัในสิ่งท่ีสมาชิกยอมรับได้ และ

ยอมรับผลย้อนกลบัโดยไม่ปกป้องตนเอง สิ่งเหล่านีจ้ะมีส่วนช่วยให้กระบวนการกลุ่มเป็นไปอย่าง

ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

  3.4.15 การแนะน า (Suggesting) ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถให้ค าแนะน ากบัสมาชิก

กลุ่มเพ่ือส่งเสริมให้พวกเขามีตวัเลือกในการคิดและการกระท ามากขึน้ การให้ค าแนะน าสามารถ

ท าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การให้ข้อมลู การถามสมาชิกถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ช่วย

สมาชิกให้มองเห็นข้อดีของการให้ค าปรึกษากลุ่ม เป็นต้น การแนะน านีจ้ะไม่ชีน้ าสมาชิก เพียงแต่

เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกตดัสินใจด้วยตวัเลือกท่ีพวกเขามี 

  3.4.16 การริเร่ิม (Initiating) ทกัษะนีจ้ะเก่ียวข้องกบัการกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มจด

จ่ออยู่กบัเป้าหมายของตนเอง ช่วยสมาชิกในการแก้ไขปัญหา ช่วยสมาชิกในการระบแุละแก้ไขใน

เร่ืองท่ีมีความขดัแย้ง การรู้วิธีการเลือกเทคนิคเพ่ือส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม การเช่ือมโยงความ

หลากหลายในกลุม่เข้าด้วยกนั สง่เสริมให้สมาชิกมีความรับผิดชอบตอ่เส้นทางท่ีตนเองเลือก 

  3.4.17 การเงียบ (Silence) ทกัษะการเงียบคือการท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาเงียบเพ่ือให้

ผู้ รับค าปรึกษาใช้ช่วงเวลาดงักล่าวในการคิด ทบทวนตนเอง หรือพกัจากการระบายอารมณ์ โดย

การเงียบอาจกินเวลา 2-3 นาที ดงันัน้ผู้ ให้ค าปรึกษายังไม่จ าเป็นต้องตัง้ค าถามในทันที ซึ่งใน

ระหวา่งเงียบ ผู้ให้ค าปรึกษาควรสงัเกตอวจันภาษาของผู้ รับค าปรึกษาว่ามีปฏิกิริยาอยา่งไร เพ่ือให้

ทราบว่าผู้ รับค าปรึกษาเหน่ือยล้าจากการระบายอารมณ์หรือไม่ หรือผู้ ให้ค าปรึกษาเ งียบเพราะไม่
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ไว้ใจผู้ให้ค าปรึกษา ในกรณีท่ีเงียบนานเกินไปผู้ให้ค าปรึกษาอาจใช้การตัง้ค าถามในการกระตุ้นให้

ผู้ รับค าปรึกษาพดูหรือระบายสิ่งท่ีเขาก าลงัคิดอยู่ 

  3.4.18 การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Evaluating) ทักษะนีจ้ะเก่ียวข้องกับ       

การประเมินกระบวนการกลุ่มท่ีก าลงัด าเนินอยู่ หรือพลวตักลุ่มในแตล่ะครัง้ของการให้ค าปรึกษา 

ผู้น ากลุ่มจะต้องประเมินรายบุคคลและประเมินภาพรวมของกลุ่ม เพ่ือท่ีจะปรับปรุงกระบวนการ

หรือเทคนิคท่ีจะท ามาใช้ในครัง้ตอ่ไป 

  3.4.19 การยตุิ (Terminating) ทกัษะนีจ้ะเก่ียวข้องกับการท่ีผู้น ากลุ่มจะต้องรู้ว่า

เม่ือใดควรยตุิการให้ค าปรึกษา การยตุิการให้ค าปรึกษาจะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือสมาชิกมีความพร้อมท่ี

จะออกจากกลุ่ม หรือเม่ือกลุ่มบรรลวุตัถปุระสงค์ ผู้น ากลุ่มจะต้องเรียนรู้ท่ีจะรับมือกบัการยตุิกลุ่ม 

นอกจากนีจ้ะต้องให้ข้อมลูหรือสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นตา่ง ๆ แก่สมาชิก เช่น การให้ค าแนะน าเก่ียวกบั

การเปล่ียนแปลงในตวัสมาชิกเพ่ือให้เขาเรียนรู้ท่ีจะปรับตวักบัสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยปราศจาก

การสนบัสนุจากกลุ่ม เตรียมความพร้อมให้สมาชิกสามารถปรับตวัทางจิตใจได้เม่ือต้องออกจาก

กลุ่ม ให้ข้อมูลเร่ืองสถานท่ีในการรับค าปรึกษาเพิ่มเติม หรือมีการให้ค าปรึกษารายบุคคลเม่ือ

สิน้สดุการให้ค าปรึกษา และอาจมีการตดิตามผลเพ่ือท่ีผู้น ากลุม่จะได้เรียนรู้ตนเอง มากขึน้ 
 3.5 ขัน้ตอนการปรึกษาแบบกลุ่ม 

   การให้ค าปรึกษากลุ่มจะมีขัน้ตอนแตกต่างจากการให้ค าปรึกษารายบุคคล 

เน่ืองจากมีจุดประสงค์เพ่ือให้สมาชิกมาแบ่งบนัปัญหากัน มุ่งเน้นการช่วยเหลือกันของสมาชิก

ภายในกลุ่ม ซึ่งอาจมีการแบ่งขัน้ตอนการให้ค าปรึกษาหลายขัน้ตอนจ าแนกตามความละเอียด    

แตโ่ดยสรุปแล้วจะแบง่ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษาเป็น 3 ขัน้ตอนหลกั ๆ ตามแนวคิดของ จาคอปส์ 

แมสสัน และฮาร์วิล (Jacobs, Masson, & Harvil, 2009, pp. 29-31)  ขัน้ เ ร่ิมต้นกลุ่ม  (The 

Beginning Stage) ขัน้ด าเนินการกลุ่ม (The Working Stage) และขัน้ยุติกลุ่ม (The Closing 

Stage)  

  3.5.1 ขัน้เร่ิมต้นกลุม่ (The Beginning Stage) 

  ในขัน้ตอนเร่ิมต้นของการให้ค าปรึกษากลุ่มจะเป็นการเกร่ินน าเก่ียวกับหวัข้อใน

การให้ค าปรึกษา จดุประสงค์ของกลุ่ม บทบาทของกลุม่ เนือ้หาท่ีจะพดูคยุกนัในกลุม่ ข้อตกลงของ

กลุ่ม เป้าหมายของสมาชิกแต่ละคน ในขัน้นีส้มาชิกอาจยังไม่ไว้วางใจกัน ซึ่งอาจต้องใช้เวลา

ประมาณ 2 – 3 ครัง้ของการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้สมาชิกสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์ และ    

พดูกนัอย่างตรงไปตรงมา ส าหรับบางกลุ่มท่ีสมาชิกมาจากวฒันธรรมหรือสงัคมท่ีแตกตา่งกนัอาจ
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ต้องสร้างสมัพนัธภาพเพ่ือให้สมาชิกเกิดการยอมรับกนัก่อน ไม่เช่นนัน้สมาชิกจะรู้สึก ไม่สบายใจ

ในการเข้ากลุ่ม แตใ่นกรณีท่ีสมาชิกสามารถเปิดเผยประสบการณ์ หรือมีการแลกเปล่ียนความรู้สึก

กนัตัง้แตก่ารให้ค าปรึกษาครัง้แรก ๆ ก็ไม่จ าเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างสมัพนัธภาพนาน จะเห็น

ได้ว่าในขัน้เร่ิมต้นกลุ่มความไว้ใจกันจะเป็นสิ่งท่ีท าให้กระบวนการกลุ่มด าเนินไปอย่างราบร่ืน ซึ่ง

คอเรย์ และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, pp. 179-184) ได้เสนอเจตคติของผู้ น ากลุ่มและ

วิธีการท่ีน าไปสูค่วามไว้วางใจในกลุม่ไว้ดงันี ้

   3.5.1.1 การใส่ใจ และการฟัง (Attending and Listening) การท่ีผู้ น า

กลุ่มให้ความสนใจกับสิ่งท่ีสมาชิกแสดงออกทัง้ค าพูดและพฤติกรรม จะท าให้ผู้ น ากลุ่มเข้าใจ

สมาชิกอย่างลึกซึง้ ซึ่งส่งผลให้สมาชิกรู้สึกว่าผู้น ากลุ่มเอาใจใส่พวกเขา โดยปกติแล้วสมาชิกกลุ่ม

จะไม่มีทกัษะการฟังท่ีดี ดงันัน้ผู้น ากลุ่มควรสอนพืน้ฐานการฟังและการตอบสนองให้พวกเขา เพ่ือ

สง่เสริมความไว้ใจซึง่กนัและกนัของสมาชิกภายในกลุม่ 

   3.5.1.2 การเข้าใจอวจันภาษา (Understanding Nonverbal Behavior) 

ผู้น ากลุ่มท่ีขาดประสบการณ์มกัจะตีความอวจันภาษาผิดพลาด โดยส่วนใหญ่แล้วอวจันภาษาจะ

น่าเช่ือถือกว่าค าพดูเพราะคนทัว่ไปจะแสดงอวัจนภาษาอย่างตรงไปตรงมา ดงันัน้ผู้น ากลุ่มควรจะ

มีทกัษะในการตรวจสอบความไมส่อดคล้องกนัระหวา่งวจันภาษาและอวจันภาษา ผู้น ากลุม่ไมค่วร

สรุปประสบการณ์ของสมาชิกจากอวัจนภาษา แต่ควรช่วยให้สมาชิกได้ส ารวจอวัจนภาษาของ

ตนเอง เพ่ือให้พวกเขาจดจ าและเรียนรู้สิ่งท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง 

   3.5.1.3 มีความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การท่ีผู้น ากลุ่มมีความเห็นอก

เห็นใจสมาชิก และเข้าใจสมาชิกโดยปราศจากการตดัสินพวกเขา จะช่วยให้ผู้น ากลุ่มมองโลกของ

สมาชิกได้ชดัเจนขึน้ผา่นทางมมุมองและประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่ม ท าให้ผู้น ากลุ่มเข้าใจอยา่ง

ลึกซึง้ถึงความรู้สึกและความกงัวลท่ีสมาชิกกลุ่มแตล่ะคนมี ซึ่งจะน าไปสู่การได้รับความไว้ใจจาก

สมาชิกมากขึน้ 

   3.5.1.4 มีความจริงใจ (Genuineness) ความจริงใจในท่ีนีห้มายถึงความ

สอดคล้องกันระหว่างประสบการณ์ภายในของบุคคลกับสิ่งท่ีบุคคลนัน้แสดงออกมาภายนอก 

ดงันัน้ผู้น ากลุม่ไมจ่ าเป็นต้องแกล้งท าเป็นยอมรับในสิ่งท่ีตนเองไม่เห็นด้วย หรือซอ่นตวัตนท่ีแท้จริง

ไว้และแสดงออกในลกัษณะท่ีให้สมาชิกกลุม่ยอมรับ แตผู่้น ากลุม่สามารถตอบสนองตอ่สิ่งเหล่านัน้

อยา่งสภุาพ  
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   3.5.1.5 เปิดเผยตนเอง (Self-disclosure) เป็นการเปิดเผยประสบการณ์

ส่วนตวั ความรู้สึกความคิดของผู้น ากลุ่มในเวลาท่ีเหมาะสม การท าเช่นนีจ้ะแสดงให้เห็นถึงความ

จริงใจท่ีผู้น ากลุ่มมี ซึ่งจะท าให้สมาชิกเปิดเผยความคิด ความรู้สึก หรือกงัวลของพวกเขามากขึน้ 

นอกจากนีส้ าหรับสมาชิกบางคนอาจท าให้เกิดความไว้วางใจมากขึน้ แต่ในทางกลบักัน สมาชิก

บางคนอาจรู้สกึไมดี่ท่ีรับรู้เร่ืองราวของผู้น ากลุม่ 

   3.5.1.6 ความเคารพ (Respect) การแสดงความเคารพสามารถ

แสดงออกได้หลากหลาย เช่น พยายามท าความเข้าใจมากกวา่การตดัสินผู้ อ่ืน หลีกเล่ียงการตีตรา 

มองข้ามการถกูตีตราจากตนเองและผู้ อ่ืน แสดงออกอย่างอบอุ่น หรือสนบัสนนุทางอารมณ์อย่าง

จริงใจ ยอมรับในความแตกตา่ง  

   3.5.1.7 เ ผชิญห น้าอย่ า ง เอา ใจใส่  (Caring Confrontation) ก า ร

เผชิญหน้าสามารถท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความไว้ใจและสามารถยบัยัง้ความไว้ใจได้เช่นเดียวกนั                     

ซึ่งการเผชิญหน้าสามารถท าได้โดยชวนให้สมาชิกได้ส ารวจความไม่สอดคล้องกันระหว่างสิ่งท่ี

สมาชิกพูดกับสิ่งท่ีสมาชิกท า หรือสิ่งท่ีสมาชิกพูดกับ อวจันภาษาท่ีแสดงออกมา สมาชิกบางคน

อาจมีความยากล าบากในการเผชิญหน้าและมองว่าเป็นการคกุคาม ดงันัน้ผู้น ากลุม่ควรตรวจสอบ

ด้วยวา่สมาชิกอะไรจากการเผชิญหน้า และพวกเขาท าอะไรหลงัจากท่ีถกูเผชิญหน้า 

   3.5.1.8 การรักษาความไว้ใจ (Maintaining Trust) ความไว้ใจในกลุ่ม

สามารถลดลงได้เม่ือเวลาผ่านไป ซึง่ผู้น ากลุม่จะต้องสร้างระดบัความไว้ใจให้มากกว่าในขัน้เร่ิมต้น

การให้ค าปรึกษา สร้างความใกล้ชิดสนิทสนมระหวา่งสมาชิกให้มากขึน้  

  3.5.2 ขัน้ด าเนินการกลุม่ (The Working Stage) 

   ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นขัน้ตอนท่ีมุง่เน้นการด าเนินการเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์

ของกลุ่มท่ีได้ตัง้ไว้ สมาชิกจะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการสนทนาในหัวข้อหรือประเด็น

ปัญหาต่าง ๆ จากการท างานท่ีได้รับมอบหมาย หรือจากการแลกเปล่ียนประสบการณ์และ

ความรู้สึกของสมาชิกในกลุ่ม ในขัน้ด าเนินการกลุ่ม ผู้น ากลุ่มจะต้องให้ความสนใจกบัพลวัตกลุ่ม

เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มอาจมีการแสดงออกหรือการตอบสนองท่ีหลากหลาย จึงท าให้พลวัตกลุ่ม

สามารถเกิดขึน้ได้ในหลายทิศทาง สิ่งท่ีผู้น ากลุ่มต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดคือประเด็นความ

หลากหลายทางวฒันธรรม เพราะการแสดงออกของสมาชิกบางคนอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน

กลุ่มได้ นอกจากนีผู้้น ากลุ่มจะมีการใช้เทคนิคหรือกลวิธีตา่ง ๆ เพ่ือช่วยให้กลุ่มบรรลวุตัถปุระสงค์
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ของตนเองได้ตามท่ีตัง้ใจไว้ และอาจมีการบ้านท่ีให้น ากลบัไปท าเพ่ือให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้และ

ได้ฝึกฝนตนเองมากขึน้ 

  3.5.3 ขัน้ยตุกิลุม่ (The Closing Stage) 

   ส าหรับกลุ่มปิด หรือกลุ่มท่ีมีสมาชิกคนเดิมตลอดการให้ค าปรึกษา          

ในขัน้นีจ้ะเป็นขัน้ท่ีสมาชิกแลกเปล่ียนสิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้จากการกระบวนการกลุม่ เชน่ แตล่ะคน

ในกลุ่มมีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง แตล่ะคนมีการวางแผนน าสิ่งท่ีเรียนรู้จากกลุ่มไปใช้อยา่งไร 

นอกจากนี ้คอเรย์ และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, p. 303) ได้อธิบายเพิ่มเตมิเก่ียวกบังานใน

ขัน้ตอนสุดท้ายของการให้ค าปรึกษากลุ่มไว้สรุปได้ว่า สมาชิกจะต้องรวมรวบสิ่งท่ีได้เรียนรู้และ

พฒันาสิ่งเหล่านีเ้พ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ส าหรับสมาชิกบางคน การท่ีต้องออกจากกลุ่มเป็น

เร่ืองท่ียากล าบาก แตส่มาชิกต้องเรียนรู้ท่ีต้องเผชิญกบัความจริง เรียนรู้ท่ีจะจดัการกบัอารมณ์ของ

ตนเองเม่ือต้องพบกับการจากลา ซึ่งหน้าท่ีของผู้น ากลุ่มในขัน้ยุติกลุ่มคือการช่วยให้สมาชิกได้

ทบทวน หรือรวบรวมประสบการณ์ท่ีพวกเขาได้เรียนรู้จากกลุม่  

   นอกจากขัน้ตอนการให้ค าปรึกษา 3 ขัน้ตอนข้างต้นแล้ว ผู้ น ากลุ่ม

สามารถก าหนดให้มีการประเมินสมาชิกก่อนและหลังเข้ากลุ่มเพ่ือติดตามผลและประเมิน

ประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษา เพ่ือน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงและพฒันากระบวนการปรึกษาให้ดีขึน้ 

ซึ่งการประเมินอาจใช้เป็นแบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม                 

เป็นรายบคุคล หรือการสมัภาษณ์ผู้ใกล้ชิด เป็นต้น วชัรี ทรัพย์มี (2550, น. 114-119) 
 3.6 หลักการในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

  ในการให้ค าปรึกษากลุม่จ าเป็นจะต้องยึดหลกัการเพ่ือให้กลุ่มประสบความส าเร็จ 

ถ้าหากผู้ น ากลุ่ม ฝ่าฝืนหลักการนี จ้ะส่งผลเสียต่อสมาชิกกลุ่ม  ซึ่ งจาคอปส์  และคณะ              

(Jacobs et al., 2009, pp. 40-49) และวชัรี ทรัพย์มี (2550, น. 114-116) ได้ก าหนดหลักการใน

การให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือให้กลุม่ประสบความส าเร็จ ไว้สรุปได้ดงันี ้
  3.6.1 ก าหนดวัตถุประสง ค์ ใ ห้ชัด เจน (Clarity of Purpose) การก าหนด

วตัถปุระสงค์ของกลุ่มจะต้องมีความชดัเจน ผู้น ากลุ่มและสมาชิกมีความเข้าใจตรงกนั ในกลุ่มท่ีมี

วตัถปุระสงค์ท่ีไม่ชดัเจนจะส่งผลให้สมาชิกเกิดความสบัสน ตวัอย่างของการตัง้วตัถปุระสงค์ท่ีไม่

ชดัเจน เช่น การท่ีผู้ น ากลุ่มตัง้จุดประสงค์กลุ่มเก่ียวกับเร่ืองการศึกษา แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบั

การบ าบดั เป็นต้น ในกรณีแบบนีจ้ะสง่ผลให้กลุม่ไมป่ระสบความส าเร็จ 
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  3.6.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ให้เก่ียวข้องกับสมาชิก (Relevance of Purpose)       

ในการก าหนดวตัถุประสงค์ ผู้น ากลุ่มต้องก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวข้องกับสมาชิกด้วย ถ้าหาก

วตัถปุระสงค์ไม่มีความเก่ียวข้องกบัสมาชิก การให้ค าปรึกษาจะไม่มีประโยชน์กบัสมาชิกเลย เช่น 

สมาชิกกลุ่มเป็นนกัโทษท่ีมีระยะเวลาในการพ้นโทษ 5 ปี การท่ีผู้น ากลุ่มตัง้วตัถุประสงค์เก่ียวกับ

การประกอบอาชีพในอนาคตจะเป็นเร่ืองท่ีไกลตวัเกินไป ดงันัน้หวัข้อท่ีเหมาะสมควรจะเป็นการอยู่

ร่วมกนักบันกัโทษคนอ่ืน หรือในกรณีท่ีสมาชิกเป็นนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่าและก าลงัจะถูกไล่

ออก หวัข้อท่ีเหมาะสมควรจะเป็นเจตคติท่ีนกัเรียนมีตอ่การเรียนหรือตวัเลือกของนกัศกึษาถ้าหาก

ถกูไลอ่อก ไมค่วรตัง้หวัข้อเก่ียวกบัการสอบคณิตศาสตร์ หรือประวตัศิาสตร์ 

  3.6.3 การคดัเลือกสมาชิก (Members Selection) ในการคดัเลือกสมาชิกเข้ากลุ่ม

จะต้องค านงึถึงองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

   3.6.3.1 อายุ การคัดเลือกสมาชิกเข้ากลุ่มควรจัดให้สมาชิกมีอายุท่ี

ใกล้เคียงกนั เพราะจะท าให้สมาชิกสามารถส่ือสารกนัได้เข้าใจมากขึน้ มีวฒันธรรมท่ีคล้ายคลึงกนั 

นอกจากนีอ้ านาจของสมาชิกแตล่ะคนในกลุ่มจะมีความใกล้เคียงกนั ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สมาชิก

เปิดเผยตนเองได้มากขึน้ 

   3.6.3.2 เพศ ส าหรับการให้ค าปรึกษากลุ่มการเลือกสมาชิกท่ีเป็นเพศ

เดียวกันหรือต่างเพศกันขึน้อยู่กับประเด็นปัญหาท่ีน ามาสนทนากันในกลุ่ม ในกรณีท่ีเป็นปัญหา

เฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง การน าสมาชิกตา่งเพศเข้ากลุ่มด้วยจะท าให้เกิดความอึดอดัหรือเขินอายใน

การเปิดเผยตนเอง แตถ้่าประเด็นปัญหาท่ีน ามาสนทนาเป็นประเด็นเก่ียวกับการปรับตวัต่อเพ่ือน

ตา่งเพศ หรือประเด็นท่ีต้องการความคิดเห็นท่ีหลากหลายในการอภิปราย ก็ควรจดัให้มีสมาชิกทัง้

สองเพศในกลุม่เดียวกนั เพ่ือให้สมาชิกได้รับประสบการณ์ใหม ่ๆ และเปิดมมุมองให้กว้างขึน้ 

   3.6.3.3 บุคลิกภาพ ส าหรับประเด็นในเร่ืองบุคลิกภาพของสมาชิก       

ผู้ น ากลุ่มควรจัดให้สมาชิกในกลุ่มมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันเพ่ือให้เกิดความหลากหลาย              

ในการแสดงความคิดเห็น ท าให้สมาชิกได้รับประสบการณ์ท่ีแตกตา่งไปจากเดิม ซึ่งการท่ีสมาชิก

ในกลุม่มีบคุลิกภาพท่ีหลากหลายสามารถชว่ยในการจ าลองสถานการณ์ในชีวิตจริงได้อีกด้วย 

   3.6.3.4 เลือกสมาชิกท่ีมีประเด็นปัญหาตรงกนั ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม

จ าเป็นต้องก าหนดวตัถุประสงค์ของกลุ่มให้มีเป้าหมายท่ีชดัเจน ดงันัน้การเลือกสมาชิกแต่ละคน
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เข้ากลุ่มควรก าหนดให้มีประเด็นปัญหาอยู่ในขอบเขตเดียวกันเพ่ือให้สมาชิกเข้าใจกัน และ

สามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีชว่ยในการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเดน็ 

  3.6.4 ขนาดของกลุ่ม  (Group Size) ในการก าหนดขนาดของกลุ่มจะ มี

ความส าคญัต่อพลวตัของกลุ่ม ปกติแล้วการก าหนดขนาดของกลุ่มจะขึน้อยู่กับหลายปัจจยั เช่น 

อายุของสมาชิกกลุ่ม ความสามารถของผู้ ให้ค าปรึกษา ชนิดของกลุ่ม ระดับของปัญหา                 

(M. S. Corey et al., 2014, p. 155) ส าหรับการให้ค าปรึกษาในวยัรุ่นควรมีสมาชิกประมาณ 6 ถึง 

8 คน(M. S. Corey et al., 2014, p. 155; Ohlsen, Horne, & Lawe, 1988, p. 42)  ซึ่งสอดคล้อง

กับพชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ (2561b, น. 252) ได้ระบุว่าขนาดของกลุ่มควรมีสมาชิกระหว่าง 6-8 คน        

แต่หากเป็นกลุ่มส าหรับเรียนรู้ทักษะทางการศึกษาอาจมีสมาชิกระหว่าง 10-12 คน ในขณะท่ี 

ทรอทเซอร์ (Trotzer, 1999, p. 360 อ้างถึงใน จนัทร์เพ็ญ แสงอรุณ, 2557, น. 69) ระบวุ่ากลุ่มท่ีมี

ประสิทธิภาพควรมีสมาชิก 6-10 คนส าหรับวัยรุ่น และวัยผู้ ใหญ่ นอกจากนี ้มาเลอร์ (Mahler, 

1969 อ้างถึงใน กาญจนา ไชยพันธุ์ , 2549, น. 10) ได้เสนอว่า ในการให้ค าปรึกษากลุ่มควรมี

สมาชิกไม่น้อยกกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 10 คน โดยสรุปในการให้ค าปรึกษากลุ่มควรมีสมาชิกอยู่

ระหว่าง 6 – 10 คนขึน้ โดยพิจารณาจากประเภท และระดับของปัญหา อายุของสมาชิก 

ความสามารถของผู้น ากลุม่ 

  3.6.5 ระยะเวลาในแต่ละครัง้ของการให้ค าปรึกษา (Length of Each Session) 

ระยะเวลาในการให้ค าปรึกษาแต่ละครัง้ควรจัดให้มีความเหมาะสม ถ้าในแต่ละครัง้ของ               

การให้ค าปรึกษามีระยะเวลาสัน้เกินไปจะท าให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์น้อย และสมาชิก

รู้สึกว่าตนไม่ได้รับประสบการณ์ท่ีเพียงพอส าหรับการให้ค าปรึกษากลุ่มในโรงเรียนควรใช้

ระยะเวลาประมาณ 40 – 50 นาที แต่เวลาอาจเพิ่มขึน้ได้ตามอายุของสมาชิกและลักษณะของ

กลุม่ ดงัท่ี    พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ ์(2561b, น. 252) ได้อธิบายระยะเวลาในการให้ค าปรึกษากลุ่มไว้

ว่า ควรมีระยะเวลา 40-90 นาทีจึงจะเหมาะสมส าหรับการให้ค าปรึกษากลุ่ม แตส่ าหรับในบริบท

โรงเรียนจะใช้เวลา 40-50 นาทีตอ่ 1 ครัง้ 

  3.6.6 ความถ่ีในการให้ค าปรึกษา (Frequency of Meeting) จ านวนครัง้ในการ

พบกนัขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั สิ่งท่ีส าคญัท่ีก าหนดความถ่ีในการให้ค าปรึกษาคือวตัถุประสงค์ของ

กลุ่มและองค์ประกอบของกลุ่ม  ส าหรับกลุ่มท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบปิด เช่นสถานพินิจ 

โรงเรียน เรือนจ า ควรให้ค าปรึกษาสัปดาห์ละ 1-3 ครัง้ แต่ในกรณีของกลุ่มท่ีสมาชิกอยู่ใน



 59 
 
สภาพแวดล้อมแบบเปิด ควรให้ค าปรึกษาสปัดาห์ละ 1 ครัง้ หรือ 2 สปัดาห์ตอ่ 1 ครัง้ จดุประสงค์

หลกัของการก าหนดความถ่ีท่ีเหมาะสมในการให้ค าปรึกษาเพ่ือป้องกนัไม่ให้สมาชิกเกิดความเบื่อ

หน่ายจนเกินไป หรือเพ่ือไม่ให้สมาชิกลืมสิ่งท่ีเรียนรู้จากการให้ค าปรึกษาครั ง้ก่อน นอกจากนี ้    

การก าหนดความถ่ีท่ีเหมาะสมจะช่วยให้สมาชิกมีโอกาสได้ทบทวนตนเองก่อนจะเข้ารับการ

ปรึกษาในครัง้ตอ่ไป 

  3.6.7 ความเหมาะสมของสถานท่ีให้ค าปรึกษา (Adequacy of The Setting) 

สถานท่ีในการให้ค าปรึกษามีหลายสิ่งท่ีต้องค านงึถึง ไมว่า่จะเป็นความสะดวกในการเดินทาง ผู้น า

กลุ่มควรเลือกสถานท่ีท่ีสมาชิกสามารถเดินทางได้สะดวกเพ่ือป้องกันการเหน่ือยล้าจากการ

เดินทาง นอกจากนีส้ถานท่ีให้ค าปรึกษาควรมีความเป็นส่วนตวัด้วย แตใ่นกรณีท่ีให้ค าปรึกษาใน

โรงเรียน การหาสถานท่ีท่ีเป็นส่วนตวัอาจเป็นเร่ืองท่ียาก ผู้น ากลุ่มควรใช้วิธี อ่ืนในการสร้างความ

เป็นส่วนตัวและระลึกไว้เสมอว่าสถานท่ีท่ีก าลังให้ค าปรึกษาอยู่นัน้ไม่เป็นไปตามหลักการท่ี

เหมาะสม ในส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีควรค านึงถึงรองลงมา ได้แก่ ความสะดวกสบายของห้องให้

ค าปรึกษา บรรยากาศและแสงสวา่งภายในห้อง การจดัท่ีนัง่ เป็นต้น 

  3.6.8 ช่วงเวลา (Time of Day) ช่วงเวลาในการให้ค าปรึกษาสามารถส่งผลต่อ

สมาชิกกลุ่มได้ทัง้ทางบวกและทางลบ ถ้าให้ค าปรึกษาในช่วงเวลาหลงัรับประทานอาหารกลางวนั

หรือช่วงเย็นเกินไป จะท าให้สมาชิกรู้สึกเหน่ือย ดงันัน้ผู้น ากลุ่มควรเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะกับ

สมาชิก เพ่ือให้สมาชิกเหลือพลงัมากพอท่ีจะคดิหรือเผชิญกบัปัญหาตา่ง ๆ ได้ 

  3.6.9 เจตคติของผู้น ากลุ่ม (The Leader’s Attitude) เจตคติหรือความรู้สึกของ

ผู้น ากลุ่มท่ีมีตอ่การน ากลุ่มจะส่งผลตอ่ทิศทางของกลุ่ม ซึ่งปกติแล้วการน ากลุ่มท่ีมีสมาชิกไม่เป็น

มิตร มีเจตคตทิางลบกบัการเข้ากลุม่ หรือสมาชิกท่ีไมไ่ด้มาจากการอาสาสมคัรเป็นเร่ืองท่ียาก อาจ

ท าให้ผู้น ากลุม่ท่ีไม่สามารถจดัการกบัสถานการณ์ดงักล่าวมีเจตคติท่ีไม่ดีตอ่การให้ค าปรึกษากลุ่ม 

สิ่งท่ีผู้น ากลุ่มควรท าคือการให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับกลุ่มในกรณีท่ีสมาชิกไม่ได้อาสาสมคัร แตถ้่า

หากสมาชิกต่อต้านมากเกินไป หรือท าให้กลุ่มแย่ลง ผู้น ากลุ่มอาจเชิญให้สมาชิกออกจากลุ่ม 

ไมเ่ชน่นัน้จะอาจมีการโต้แย้งจนท าให้เกิดผลเสียตอ่สมาชิกภายในกลุม่คนอ่ืน ๆ นอกจากนีส้ าหรับ

สมาชิกท่ีไม่สนใจหวัข้อในการให้ค าปรึกษากลุ่ม ผู้น ากลุ่มควรมีการวางแผนให้มีกิจกรรมมากขึน้

เพ่ือดึงดดูให้สมาชิกสนใจ จะท าให้ผู้น ากลุ่มสามารถจดัการกับสถานการณ์ท่ีสมาชิกไม่ให้ความ

ร่วมมือได้ดีขึน้ 
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  3.6.10 กลุ่มเปิดหรือกลุ่มปิด (Close or Open Group) ผู้น ากลุ่มจะต้องตดัสินใจ

วา่จะก าหนดให้กลุม่เป็นแบบเปิดหรือแบบปิด ผู้น ากลุม่จ านวนมากจะใช้กลุม่แบบปิดเน่ืองจากจะ

ไม่มีสมาชิกคนใหม่เข้ามาเพิ่ม ท าให้ไม่จ าเป็นต้องสร้างสัมพันธภาพพใหม่ สามารถก าหนด

ระยะเวลา และวตัถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มเปิดท่ีสมาชิกสามารถเข้า และ

ออกเป็นระยะ โดยจดุประสงค์และสมาชิกของกลุ่มเปิดผู้น ากลุ่มจะเป็นคนก าหนด ส าหรับกลุ่มท่ี

เป็นลกัษณะของการให้ค าปรึกษา การใช้กลุ่มแบบปิดจะดีกว่าเน่ืองจากสมาชิกสามารถพัฒนา

ความไว้วางใจซึง่กนัและกนั ซึง่สง่ผลตอ่การเปิดเผยเร่ืองราว และความรู้สกึของสมาชิก 

  3.6.11 สมาชิกท่ีมาจากการอาสาสมัครหรือไม่อาสาสมัคร (Voluntary or        

Non-Voluntary Membership) โดยปกติแล้วถ้าหากสมาชิกกลุ่มมาจากการอาสาสมัครจะท าให้

การให้ค าปรึกษาเป็นไปอยา่งราบร่ืนขึน้เพราะสมาชิกพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง แตส่ าหรับบาง

สถานท่ีจะมีอ านาจในการจัดการ หรือบังคับให้สมาชิกเข้าร่วมกลุ่มได้ เช่น ทัณฑสถาน                

ศูนย์บ าบัดรักษา หรือโรงเ รียน ท าให้ผู้ น ากลุ่มอาจต้องเผชิญกับสมาชิกท่ีไม่ได้มาจากการ

อาสาสมคัร และสมาชิกบางคนอาจมีเจตคติทางลบ ซึ่งผู้น ากลุ่มจะต้องมีการเตรียมความพร้อม

ให้กับสมาชิกในการเข้ากลุ่ม ถ้าหากในช่วงแรกของการให้ค าปรึกษาเป็นไปได้ด้วยดี จะช่วยให้

สมาชิกท่ีไมไ่ด้มาจากการอาสาสมคัรบางคนเปล่ียนเจตคตไิปในทิศทางท่ีดีขึน้ได้ 

  3.6.12 ระดับความมุ่ งมั่นขอสมาชิ ก  (Members’ Level of Commitment)        

ความมุ่งมั่นในท่ีนีห้มายถึง การท่ีสมาชิกมีความปรารถนาให้ความร่วมมือมากกว่าการต่อต้าน 

หรือขดัขวางกระบวนการ  การท่ีสมาชิกกลุ่มมีความมุ่งมัน่จะช่วยให้ง่ายต่อการให้ค าปรึกษา ถ้า

หากสมาชิกมีความมุ่งมั่นต ่าจะท าให้สมาชิกไม่สามารถจดจ่อกับเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในกลุ่ม                 

มีพฤติกรรมท่ีก่อกวนสมาชิกคนอ่ืน ๆ หรือท าให้พลวัติของกลุ่มแย่ลง ผู้น ากลุ่มสามารถใช้การ

สงัเกต หรือใช้การถามความรู้สกึของสมาชิกท่ีมีตอ่กลุม่ในการประเมินความมุง่มัน่ของสมาชิกได้ 

  3.6.13 ระดับความไว้วางใจ (Level of Trust) ในกลุ่มท่ีสมาชิกมีความมุ่งมั่น 

ความไว้วางใจจะพัฒนาอยู่ตลอดเวลาถ้าหากกลุ่มมีถูกน าไปในทิศทางท่ีถูกต้อง ปัญหาความ

ไว้วางใจมักจะเกิดจากสมาชิกมีมุมมองท่ีแตกต่างกันเกินไป ในกรณีท่ีสมาชิกกลุ่มแต่ละคน          

ไม่ถูกกัน ผู้ น ากลุ่มสามารถน าประเด็นนีม้าใช้ในการพูดคุยในกลุ่ม หรือผู้ น ากลุ่มสามารถพบ

สมาชิกเป็นการส่วนตวัเพ่ือแก้ไขปัญหาความแตกตา่งนี ้ในการให้ค าปรึกษาระดบัความไว้ใจของ

สมาชิกสามารถเพิ่มหรือลดลงได้ตลอดเวลา ระดบัของความไว้ใจท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงนีจ้ะขึน้อยู่กบั
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การตอบสนองของสมาชิกท่ีมีต่อสมาชิกอีกคนหนึ่ง ซึ่งการตอบสนองของสมาชิก เช่น การตดัสิน

ผู้ อ่ืน การพูดให้ผู้ อ่ืนเจ็บปวดมีโอกาสเกิดขึน้ได้ตลอดเวลาในช่วงท่ีมีการเปิดเผยเร่ืองราวและ

ความรู้สึก สิ่งท่ีผู้น ากลุ่มควรท าคือแสดงให้สมาชิกเห็นเป็นแบบอย่างในการไม่ท าร้ายผู้ อ่ืนในขณะ

เปิดเผยตนเอง หรือให้การช่วยเหลือสมาชิกท่ีถูกวิจารณ์เพ่ือให้สมาชิกคนอ่ืนตระหนักว่าการ

เปิดเผยตนเองเป็นเร่ืองท่ีไมค่วรน ามาท าร้ายกนั 

  3.6.14 เจตคติของสมาชิกท่ีมีต่อผู้ น ากลุ่ม (Members’ Attitude Toward the 

Leader) ในการให้ค าปรึกษา ผู้น าเกิดค าถามท่ีว่า สมาชิกจะชอบตนเองไหม สมาชิกจะเคารพและ

ไว้ใจให้น ากลุ่มหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งในสมาชิกแต่ละคนอาจมีความรู้สึกต่อผู้น ากลุ่มท่ีหลากหลาย 

และอาจมีความรู้สึกด้านลบรวมอยู่ด้วย ดงันัน้ผู้น ากลุ่มต้องตรวจสอบพลวตัของกลุม่เพ่ือปรับปรุง

รูปแบบและทกัษะการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้เหมาะสมกบัสมาชิก นอกจากนีผู้้น ากลุม่ต้องตระหนกัไว้

ด้วยว่าเจตคติทางลบของสมาชิกท่ีมีตอ่ผู้น ากลุ่มจะส่งผลตอ่ปฏิสมัพนัธ์และการเปิดเผยตนเองใน

กลุม่ด้วย 

  3.6.15 ประสบการณ์ของผู้น ากลุ่มในการน ากลุม่ (The Leader’s Experience in 

Leading Group) ผู้ ให้ค าปรึกษามือใหม่จะขาดทกัษะในการให้ค าปรึกษา มีความเครียด และอา

จามีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ในระหว่างการให้ค าปรึกษา ถ้าหากผู้ ให้ค าปรึกษามีความเครียดเกิดขึน้ใน

ระหว่างการให้ค าปรึกษา ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องให้ความส าคญักับการรับรู้ความเครียดท่ีเกิดขึน้ 

ส าหรับการฝึกฝนให้มีประสบการณ์มากขึน้ในการให้ค าปรึกษา ผู้ ให้ค าปรึกษาควรมีความรู้ทาง

ทฤษฎี และฝึกฝนกับผู้น ากลุ่มร่วมท่ีมีประสบการณ์เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อน แล้วจึงน ากลุ่มด้วย

ตนเอง หรืออาจให้ผู้ เช่ียวชาญคอยดแูลระหว่างการฝึกฝน 

  3.6.16 ความเป็นอันหนึ่ งอัน เ ดียวกันของผู้ น ากลุ่ม ร่วม (Coleadership 

Harmony) ผู้น ากลุ่มร่วมมีอิทธิพลตอ่ทิศทางของกลุ่มทัง้ทางบวกและทางลบ ถ้าหากผู้น ากลุ่มทัง้

สองคนสามารถเข้าถึงสมาชิกคนอ่ืน ๆ ได้อย่างทั่วถึง ก็จะช่วยให้กลุ่มด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ      มากขึน้ 
3.7 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

  ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจัยได้น าทฤษฎีการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยามาผสมผสาน

เพ่ือให้เหมาะสมกับอิสระแห่งตนของวยัรุ่น โดยทฤษฎีท่ีผู้ วิจยัน ามาใช้ในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้

ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎี
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พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริง 

ซึง่จะน าเสนอตามล าดบัดงันี ้

  3.7.1 การให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีอัตถภิาวนิยม (Existential Theory) 

  ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยมเป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยเร่ือง           

การแสวงหาความหมายในชีวิต โดยนักทฤษฏีกลุ่มอัตถิภาวนิยมเช่ือว่ามนุษย์มีเสรีภาพใน          

การเลือกด าเนินชีวิต สิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของมนษุย์ แตเ่ป็นตวัมนษุย์เองท่ี

ก าหนดพฤติกรรมของตนเอง และมุ่งเน้นให้มนุษย์รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง            

(วชัรี ทรัพย์มี, 2556, น. 46-48)  

   3.7.1.1 มุมมองท่ีมีต่อมนุษย์ตามทฤษฎีอัตถภิาวนิยม 

    พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา และวิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา (2557, น. 126-

127) ได้อธิบายถึงมมุมองท่ีนกัทฤษฎีกลุม่อตัถิภาวนิยมท่ีมีตอ่มนษุย์ไว้ 14 ข้อ สรุปได้ดงันี ้

    1) มนุษย์มีเสรีภาพในการตดัสินใจชีวิตของตนเอง และมีอิสระ

ในการแสดงพฤติกรรมตา่ง ๆ แตต้่องอยู่ภายใต้ขอบเขตของสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมาย หรือสภาพ

ทางเศรษฐกิจ และสงัคม 

    2) ถ้าหากมนุษย์มีความมุ่งมั่นและต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลง

ตนเอง เขาก็จะสามารถเปล่ียนแปลงตนเองได้ 

    3) มนษุย์ต้องมีความรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจของตนเอง สิ่งท่ี

เกิดขึน้ในปัจจบุนัและอนาคตเป็นผลมาจากการตดัสินใจของเขาเอง ดงันัน้เขาต้องรับผิดชอบสิ่งท่ี

เกิดขึน้ในปัจจบุนัและอนาคตของเขา 

    4) มนุษย์ไม่สามารถเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อมได้มากนัก แต่

มนุษย์สามารถเลือกท่ีจะตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ สามารถท าให้ตนเองมีความสุขได้โดยการ

ยอมรับความจริง  

    5) มนษุย์เกิดและอาศยัอยู่บนโลก ดงันัน้โลกจึงเป็นส่วนหนึ่งใน

ความรับผิดชอบของเขาท่ีจะต้องเข้าใจมนั  

    6) การท่ีมนุษย์เข้าใจตนเองจากการตอบสนอง และการแสดง

ปฏิกิริยาของบคุคลอ่ืน ดงันัน้เพ่ือให้เขาใจตนเองมากขึน้มนษุย์จงึต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน 
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    7) ความคิดและความรู้สึกของมนษุย์จะเป็นสิ่งท่ีก าหนดทิศทาง

ของพฤตกิรรม 

    8) เป้าหมายของมนุษย์คือการพัฒนาเองให้เป็นคนท่ีมีความ

นา่เช่ือถือ มีศกัดิศ์รี และค้นหาความหมายชีวิต 

    9) การกระท าของมนษุย์จะเป็นสิ่งท่ีก าหนดผลลพัธ์ ดงันัน้มนษุย์

ต้องลงมือกระท า ไมใ่ชค่าดหวงัให้โชคชะตาเป็นผู้ก าหนดชีวิต 

    10) มนุษ์เป็นสัตว์สังคม มีการพึ่งพาอาศยักัน และไม่สามารถ

เผชิญปัญหาได้เพียงล าพงั ดงันัน้มนษุย์ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนท่ีมีประสบการณ์มากกวา่

ในการแก้ไขปัญหา 

    11) มนษุย์จะรู้สึกโดดเด่ียวไร้จุดหมายถ้าหากไม่สามารถรักษา

สมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนได้ หรือไมส่ามารถตดัสินใจสิ่งตา่ง ๆ และไมมี่เป้าหมายท่ีชดัเจน 

    12) มนษุย์มีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ และมนษุย์เป็น

ผู้ ท่ีมีเป้าหมายในอนาคตมีสิทธิเสรีภาพในการตดัสินใจสร้างเป้าหมายของตนเอง 

    13) เป้าหมายและคา่นิยมในการด าเนินชีวิตของมษุษย์แตล่ะคน

แตกตา่งกนั โดยแตล่ะคนจะยดึเป้าหมายและคา่นิยมของตนเองในการด าเนินชีวิต 

    14) มนษุย์มีการตระหนกัในตนเอง (Self-awareness) มนษุย์จะ

รู้ตวัและมีสตใินการกระท าของตนเอง 

    โดยสรุปนกัจิตวิทยากลุ่มอตัถิภาวนิยม มองว่ามนษุย์มีอิสระใน

การเลือกทางเดนิให้กบัชีวิตตนเอง ซึง่เป้าหมายของแตล่ะคนแตกตา่งกนั แตม่นษุย์ต้องยอมรับผล

การตดัสินใจของตนเอง และมนษุย์จ าเป็นต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอเ พ่ือประโยชน์

ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงการพึ่งพาอาศยักันในฐานะสัตว์สังคม แม้ว่าตนเองจะไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อม แตม่นษุย์สามารถเลือกวิธีการในการตอบสนองตอ่สิ่งแวดล้อมได้ 

   3.7.1.2 เป้าหมายของการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีอัตถภิาวนิยม 

    วัช รี  ท รัพย์มี  (2556, น. 53-54) ไ ด้อธิบายเป้าหมายของ            

การให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีอตัถิภาวนิยมไว้สรุปได้ดงันี ้ 

    1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษาเข้าใจโลกและสิ่งแวดล้อมได้

อยา่งเตม็ท่ี 
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    2) ชว่ยให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ตระหนกัและเข้าใจถึงเสรีภาพภายใต้

ขอบเขตท่ีตนเองมี และท าให้เข้าใจวา่ชีวิตของตนเองไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัผู้ อ่ืนโดยสิน้เชิง 

    3) สร้างแรงจูงใจให้ผู้ รับค าปรึกษาค้นหาความหมายชีวิต      

สร้างความเช่ือท่ีท าให้เขาสามารถพฒันาตนเองไปสู่อนาคตท่ีเขาเป็นคนก าหนด มีความหวงัและ

ไมย่ดึตดิอยูก่บัความทกุข์ในอดีต 

    4) เพ่ือช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาตระหนักถึงในสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อ

ทางเลือกของตนเอง รวมถึงแรงจงูใจและเป้าหมายในชีวิต 

    5) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษามีอิสระในการตดัสินใจ มีความ

รับผิดชอบตอ่การตดัสินใจ และมุง่มัน่ท าในสิ่งท่ีตนเองตดัสินใจไว้ 

    6) ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาสามารถอดทนต่อความกังวลท่ีเกิดขึน้

จากการตดัสินใจหรือการเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง ลดการพึ่งพาผู้ อ่ืนและสร้างความมัน่ใจใน

ตนเอง 

    7) ชว่ยให้ผู้ รับค าปรึกษามีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 

   โดยสรุป เป้าหมายการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีอตัถิภาวนิยมจะมุ่งเน้น

ให้ผู้ รับค าปรึกษาค้นหาความหมายในชีวิตของตนเองเป็นหลกั สามารถพึ่งพาตนเอง และมีอิสระ

ในการตดัสินใจในเร่ืองของตนเองในอนาคต 
   3.7.1.3 บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีอัตถภิาวนิยม 

    วัช รี  ท รัพ ย์ มี  ( 2556, น .  55-57) ไ ด้ อ ธิบายบทบาทของ                

ผู้ให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีอตัถิภาวนิยมไว้สรุปได้ดงันี ้

    1) ผู้ ใ ห้ค าปรึกษามีหน้าท่ีกระตุ้ นให้ผู้ รับค าปรึกษาค้นหา

เป้าหมายชีวิต เพราะนกัจิตบ าบดัทฤษฎีนีเ้ช่ือว่าปัญหาทางอารมณ์และความผิดปกติทางจิตใจ

เกิดการท่ีมนษุย์ไร้เป้าหมาย นอกจากนีผู้้ ให้ค าปรึกษาต้องสร้างความเช่ือให้กบัผู้ รับค าปรึกษาว่า

เขาสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงได้ และตระหนกัในศกัยภาพของเขาอยา่งแท้จริง 

    2) ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะและโลกของผู้ รับ

ค าปรึกษา และชว่ยให้สิ่งเหลา่นีช้ดัเจนขึน้จากการให้ผู้ รับค าปรึกษาเปิดเผยเร่ืองราวและความรู้สึก

ในปัจจุบันของตนเอง นอกจากนีผู้้ ให้ค าปรึกษาต้องสร้างสัมพันธภาพและสร้างบรรยากาศท่ี
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ส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษาสามารถส ารวจตนเองได้อย่างอิสระและเข้าใจความคิดของตนเอง 

เพ่ือท่ีจะได้เกิดการเข้าใจตนเองมากขึน้และน าไปสูก่ารตดัสินใจท่ีเหมาะสมกบัผู้ รับค าปรึกษา 

    3)  ผู้ ใ ห้ค าป รึกษาต้อง เ ป็นแบบอย่าง ท่ี ดี ในการมี อิสระ                       

มีเป้าหมายชีวิต และมีความเป็นตวัของตวัเอง เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษาตระหนกัในความสามารถของ

ตนเองและเกิดแรงจงูใจท่ีจะพฒันาตนเอง 

    4) ผู้ให้ค าปรึกษาต้องสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ รับค าปรึกษาเพ่ือให้

เขาสามารถเปิดเผยตนเองอยา่งตรงไปตรงมา มีความไว้ใจ สนทนากนัอยา่งจริงใจ 

    5) ผู้ ให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยมจะไม่ยึดเทคนิคใน

การให้ค าปรึกษาวิธีทีเดียวในการช่วยเหลือผู้ รับค าปรึกษา เทคนิควิธีจะเปล่ียนแปลงไปตาม

เร่ืองราวปัญหา ชว่งเวลา และสถานการณ์ 

    6) การยตุกิารให้ค าปรึกษาจะเกิดขึน้เม่ือผู้ รับค าปรึกษาสามารถ

อดทนและเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิต มีความหวังในการหาหนทางแก้ไขปัญหา มีความ

กระตือรือร้นและมีการพฒันาตนเองไปในทิศทางท่ีดีขึน้ 

    โดยสรุป ผู้ให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีอตัถิภาวนิยมมีหน้าท่ีสง่เสริม

ให้ผู้ รับค าปรึกษาค้นหาเป้าหมายชีวิตของตนเองเป็นหลกั นอกจากนีย้งัเป็นแบบอย่างท่ีดีในการมี

อิสระ และเป็นตวัของตวัเองเพ่ือเป็นแรงจงูใจให้ผู้ รับค าปรึกษาค้นหาความหมายในชีวิต แตต้่องมี

ความเข้าใจในตวัของผู้ รับค าปรึกษา และสามารถปรับเปล่ียนวิธีการให้ยืดหยุน่ไปตามเร่ืองราวของ

ผู้ รับค าปรึกษาได้ 

   3.7.1.4 การน าทฤษฎีอัตถภิาวนิยมมาใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

    ชา ร์ฟ  (Sharf, 2012, p. 181)  ไ ด้อ ธิบายถึ งการน าทฤษฎี            

อตัถิภาวนิยมมาใช้ในการให้ค าปรึกษากลุม่ไว้สรุปได้ว่า ในการให้ค าปรึกษากลุม่ตามทฤษฎีนีจ้ะมี

เป้าหมายหลกัคือการให้สมาชิกมีความมุ่งมัน่ในการส ารวจชีวิตของตนเองในระยะยาว โดยการใช้

บรรยากาศในกลุ่มเพ่ือเอือ้อ านวยให้สมาชิกแต่ละคนได้ส ารวจตนเองและใส่ใจกับประสบการณ์

ของตนเองในระหว่างท่ีก าลังแลกเปล่ียนประสบการณ์นีก้ับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ท่ีมีเป้าหมาย 

คล้ายคลงึกนั โดยในการให้ค าปรึกษาผู้น ากลุม่จะให้สมาชิกส ารวจประเดน็เก่ียวกบัชีวิต 4 ประเดน็

ตามหลกัการของทฤษฎีอตัถิภาวนิยม ได้แก่ 

    1) การมีชีวิตและการตาย (Living and Dying) 
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    2) เ ส รีภาพ  ความ รับผิ ดชอบ  และตัว เ ลื อก  (Freedom, 

Responsibility, and Choice) 

    3) การปลีกตวัและความรัก (Isolation and Loving) 

    4) การ มีความหมายและไ ร้ความหมาย  (Meaning and 

Meaninglessness)  

  โดยสรุป การให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีอตัถิภาวนิยมจะมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว

เป็นหลกั โดยให้ความส าคญักบัการค้นหาความหมายในชีวิต และการมีตวัเลือกในชีวิต ซึ่งหน้าท่ี

ของผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษาเป็นตวัของตวัเองทางความคิด เพ่ือให้ผู้ รับ

ค าปรึกษาสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ และพึ่งพาตนเองมากกว่าผู้ อ่ืน นอกจากนีก้ารให้

ค าปรึกษาตามแนวคิดนีจ้ะให้ความส าคญักับอนาคตมากกว่าอดีต และการใช้ชีวิตท่ีเหลืออยู่ให้มี

คณุคา่ 

  3.7.2 การให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤตกิรรม 
(Rational Emotive Behavior Theory) 
   ผู้ ท่ีเร่ิมต้นแนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรม คือ อัลเบิร์ต เอลลิส (Albert Ellis) โดยทฤษฎีนีจ้ะมองว่าความคิด อารมณ์ และ

พฤติกรรมมีความสมัพนัธ์กนั ซึ่งความคิดความเช่ือท่ีไร้เหตผุลนีจ้ะน าไปสูอ่ารมณ์และพฤติกรรมท่ี

ไมเ่หมาะสม ดงันัน้หลกัการส าคญัของการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีนีจ้ะมุง่เน้นขจดัความคิดความ

เช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของผู้ รับค าปรึกษา ทฤษฎีนีจ้ะมีการใช้เทคนิคท่ีหลากหลายแตโ่ดยภาพรวม

แล้วจะใช้เพ่ือการโต้แย้งและท้าทายความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ซึ่งจะน าไปสู่การลดความกังวล

และพฒันาการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนได้อยา่งเตม็ท่ี (Sharf, 2012, p. 8) 

   3.7.2.1 มุมมองที่ มีต่อมนุษย์ตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 
และพฤตกิรรม 

    วัช รี  ท รัพย์มี  (2556, น. 121-123) ไ ด้อธิบายถึงมุมมองท่ี

นกัจิตวิทยากลุม่พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรม มีตอ่มนุษย์ไว้สรุปได้ดงันี ้

    1) นักจิตวิทยากลุ่มนีม้องว่าความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม

ของมนษุย์สง่ผลซึง่กนัและกนั 
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    2) มนุษย์เป็นทัง้คนท่ีมีเหตุผลและไร้เหตุผล ถ้าหากมนุษย์คิด

อยา่งมีเหตผุล จะท าให้มีพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม  

    3) ความแตกต่างในความคิดของมนุษย์ท่ีมีต่อตนเองและผู้ อ่ืน 

เกิดจากการอบรมสัง่สอนและประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนั 

    4) อารมณ์ของมนษุย์ไม่ได้เกิดจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเข้ามาใน

ชีวิต แตเ่กิดจากเจตคต ิการรับรู้ และการตีความของบคุคลท่ีมีตอ่เหตกุารณ์นัน้  

    5) มนษุย์มีความสามารถในการเปล่ียนแปลงความคิด ความเช่ือ 

คา่นิยม และเจตคตขิองตนเอง 

    6) มนุษย์มีข้อจ ากัดในตนเอง ไม่มีความสมบูรณ์แบบ หรือไม่

สามารถท าทุกอย่างได้โดยไร้ท่ีติ สามารถเอาชนะอุปสรรคได้แต่ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้

ทัง้หมด 

    7) การตายเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดกบัมนษุย์ แตไ่ม่มีหลกัฐานยืนยนั

วา่จะเกิดอะไรขึน้ในชีวิตหลงัความตาย ดงันัน้มนษุย์ควรท าสิ่งตา่ง ๆ ให้ดีท่ีสดุในชีวิตปัจจบุนั 

    8) มนุษย์มีช่วงชีวิตท่ียืนยาว ดังนัน้ควรตัง้ เป้าหมายเพ่ือ

ความสขุในระยะยาวมากกว่าความสุขระยะสัน้ การท่ีมนษุย์มุ่งเน้นการกอบโกยความสขุในระยะ

สัน้โดยไมค่ านกึถึงความสขุในระยะยาวจะสง่ผลให้มนษุย์อาจต้องทนทกุข์กบัอนาคตได้ 

    9)  การท่ีมนุษย์ไม่อดทนต่อเหตุการณ์ ท่ีไม่พึงพอใจ หรือ

ความรู้สกึคบัข้องใจ จะท าให้สถานการณ์ตา่ง ๆ ย ่าแยล่ง 

    10) การท่ีมนษุย์ยอมรับตนเองและผู้ อ่ืนทัง้ข้อดีและข้อบกพร่อง 

จะชว่ยให้มนษุย์สามารถปรับตวัได้ดีขึน้ 

    11) มนุษย์มีอิสระในการแสดงพฤติกรรมภายใต้ข้อจ ากัดของ

สงัคม ถ้าหากมนษุย์ปฏิเสธถึงการมีอยู่ของข้อจ ากดันีจ้ะท าให้สงัคมวุ่นวาย ดงันัน้อิสระท่ีมนษุย์มี

จงึเป็นอิสระท่ีมีขอบเขต 

    12) มนษุย์เกิดมามีแนวโน้มท่ีจะมีเหตผุล มีความต้องการรักษา

ตนเอง ต้องการพฒันาตนเอง รักตนเอง แตก่ารใช้ความพึงพอใจระยะเป็นตวัก าหนดทางเดินชีวิต

จะท าให้มนษุย์ไมส่ามารถใช้ความคดิได้อยา่งเตม็ท่ี และจะท าให้พา่ยแพ้ตอ่ตนเอง 
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    13) การท่ีมนุษย์ได้สร้างความคิดท่ีมีต่อตนเองใหม่ จะช่วย

เปล่ียนแปลงอารมณ์และพฤตกิรรมไปสูเ่ป้าหมายตามท่ีตนเองต้องการ 

    14)  มนุษย์ มีกรอบความคิดหรือการ รับ รู้ เ ป็นของตนเอง             

ผู้ให้ค าปรึกษาต้องเข้าใจกรอบเหล่านัน้ 

    15) ปัญหาหรือความไม่สบายใจของมนษุย์เกิดจากการท่ีบคุคล

วางเง่ือนไขให้ตนเองไมส่บายใจและตอกย า้ตนเองด้วยความคิดท่ีไมส่มเหตสุมผล   

   โดยสรุป นกัจิตวิทยาตามทฤษฎีพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรม 

มองว่ามนุษย์มีทัง้คนท่ีมีเหตผุล และไร้เหตผุล ซึ่งการมีความคิดท่ีมีเหตผุล จะน าไปสู่การแสดง

อารมณ์ และพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากมนุษย์ตอกย า้ตนเองด้วย

ความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผล จะท าให้แสดงอารมณ์ และพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่

ของมนษุย์ไมไ่ด้เกิดจากสิ่งแวดล้อม แตเ่กิดจากความคดิของมนษุย์เอง 

   3.7.2.2 เป้าหมายของการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤตกิรรม 

    ในการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 

และพฤตกิรรม จะมุง่เน้นการชว่ยเหลือผู้ รับค าปรึกษาในด้านการเปล่ียนแปลงความคดิ ความเช่ือท่ี

ไม่สมเหตสุมผล เพราะความคิดเป็นสิ่งท่ีก าหนดอารมณ์และพฤติกรรม นอกจากเป้าหมายหลกัท่ี

เน้นการเปล่ียนแปลงความคดิแล้วยงัมีรายละเอียดอ่ืน ๆ อีก ดงัท่ีวชัรี ทรัพย์มี (2556, น. 127-129) 

ได้น าเสนอเป้าหมายของการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมไว้

สรุปได้ดงันี ้

    1) เพ่ือช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาตระหนกัว่าความคิดท่ีไร้เหตผุลจะ

น าไปสู่อารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมยกตวัอย่าง เช่น ความซึมเศร้า ความสิน้

หวัง ความมุ่งร้าย รู้สึกไร้ค่า ความอิจฉาและความริษยา เป็นต้น อารมณ์เหล่านีไ้ม่ก่อให้เกิด

พฤตกิรรมท่ีน าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการพฒันาตนเอง สง่ผลให้สถานการณ์ตา่ง ๆ เลวร้ายมาก

ขึน้ ดงันัน้ผู้ ให้ค าปรึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษามีความคิดท่ีสมเหตุสมผล ซึ่งจะน าไปสู่

อารมณ์ท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เช่น มีความสุข กระตือรือร้น เสียใจ คับข้องใจ 

ร าคาญ เป็นต้น 
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    2) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษานใจตนเองและผู้ อ่ืนมากขึน้ 

เพราะมนษุย์เป็นสตัว์สงัคมจงึไมค่วรสนใจแตต่นเอง ควรให้ความสนใจและเมตตาผู้ อ่ืนด้วย 

    3) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษามีความรับผิดชอบต่อชีวิตและ

ปัญหาของตนเอง สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนได้เม่ือจ าเป็น แตเ่น้นการพึ่งพาตนเองเป็น

หลกั ไมข่อความชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืนโดยท่ีตนเองไมแ่สดงความรับผิดชอบตอ่ปัญหาของตนเองเลย 

    4) เพ่ือช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเปิดใจมากขึน้ เข้าใจว่ามนุษย์

สามารถท าผิดพลาดได้ และไมค่วรต าหนิผู้ ท่ีท าพฤตกิรรมท่ีตนเองไมพ่งึพอใจ 

    5) เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษาตระหนักว่าสิ่งท่ีอยู่บนโลกไม่มีความ

แน่นอน ดงันัน้ผู้ รับค าปรึกษาควรมีอารมณ์ท่ีมัน่คงยอมรับการเปล่ียนแปลงของสิ่งต่าง ๆ และไม่

ควรต่ืนตระหนกเกินกวา่เหต ุ

    6) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษามีความยืดหยุ่นทางความคิด

มากขึน้ ยอมรับวา่มนษุย์แตล่ะคนมีความแตกตา่งกนั เม่ือมีคนท่ีแสดงความคดิเห็นหรือมีคา่นิยมท่ี

แตกตา่งจากตนเอง ไมค่วรแสดงความไมพ่อใจ 

    7) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษามีความพยายามและมุ่งมั่นใน

การแสดงพฤตกิรรมตามสิ่งท่ีตนเองให้ความส าคญั 

    8) เพ่ือช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษามีความกล้ามากขึน้ในการตดัสินใจ

ตามเป้าหมายของตนเองมากขึน้แม้วา่จะต้องรับความเส่ียงในบางครัง้ 

    9) เพ่ือช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษายอมรับตนเอง และหาความสุขให้

ตนเองโดยท่ีไมส่ร้างความเดือดร้อนให้ผู้ อ่ืน 

    10) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษามีความรอบคอบมากขึน้        

ในการตดัสินใจ ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาสิ่งตา่ง ๆ ให้มากขึน้ 

   โดยสรุป เป้าหมายการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดนีจ้ะมุ่งเน้นการ

ปรับเปล่ียนความคิด โดยส่งงเสริมให้บุคคลมีความคิดท่ีสมเหตสุมผลมากขึน้ มองโลกตามความ

เป็นจริงมากกว่าการยึดติดกบัความเช่ือเดมิ ๆ ความคดิสามารถเปล่ียนแปลงกนัได้เพราะบนโลกนี ้

มีการเปล่ียนแปลงตลอด และไม่มีอะไรแน่นอน นอกจากนีผู้้ รับค าปรึกษาจะต้องตระหนักได้ว่า

สาเหตท่ีุท าให้มีการแสดงอารมณ์ และพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม เกิดจากความคดิ ไมใ่ชส่ิ่งแวดล้อม  
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   3.7.2.3 ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล 
    เอลลิส (Ellis, 1992, pp. 63-80 cited in Thompson, 2003, p. 

187-188) ได้ระบุความคิดความเช่ือท่ีไร้เหตุผล ซึ่งส่งผลให้บุคคลเป็นโรคประสาทไว้ 11 ข้อ

ดงัตอ่ไปนี ้

    1) การต้องการความรักจากคนท่ีมีความส าคญักบัเราเป็นเร่ืองท่ี

เลวร้าย 

    2) การกระท าบางอย่างเป็นสิ่งท่ีชัว่ร้าย ผู้ ท่ีท าเช่นนัน้จะต้องถูก

ต าหนิอยา่งรุนแรง 

    3) เป็นเร่ืองท่ีน่ากลวัถ้าหากหลายสิ่งไมเ่ป็นไปตามท่ีเราต้องการ

ให้เป็น 

    4) ปัญหาของมนุษย์เกิดจากเหตุการณ์และบุคคลอ่ืนท่ีอยู่

ภายนอก ซึง่เราไมส่ามารถเปล่ียนแปลงอะไรได้ 

    5) มนุษย์ควรอารมณ์เสียอย่างรุนแรงและทุกข์ใจกับสิ่งท่ีเป็น

อนัตรายหรือสิ่งท่ีคาดไมถ่ึง 

    6) การหลีกเล่ียงความรับผิดชอบและความยากล าบากในชีวิต

เป็นเร่ืองท่ีง่ายกวา่การเผชิญหน้ากบัมนั 

    7) มนษุย์ต้องการพึ่งพาคนท่ีดีกวา่ หรือแข็งแกร่งกว่า มากกว่าท่ี

จะพึง่พาตนเอง 

    8) มนุษย์ต้องมีความสามารถ ความฉลาด และความส าเร็จ

เพ่ือท่ีจะได้รับความเคารพจากคนอ่ืน 

    9) เน่ืองจากบางสิ่งมีผลต่อชีวิตมนุษย์อย่างมาก ดงันัน้มันไม่

ควรเกิดขึน้ และความคดิท่ีวา่มนษุย์สามารถควบคมุทกุสิ่งได้อยา่งสมบรูณ์แบบ 

    10) ความเฉ่ือยชาและความเกียจคร้านสามารถท าให้มนุษย์มี

ความสขุ 

    11) มนุษย์ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง และไม่

สามารถชว่ตนเองจากการถกูรบกวนทางความรู้สกึ 
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  นอกจากความคิดความเช่ือท่ีไ ร้เหตุผลดังกล่าว เจลดาร์ด  และเจลดาร์ด 

(Geldard & Geldard, 2005, p. 163) ได้เปรียบเทียบความเช่ือท่ีท าลายตนเองกับความคิดท่ีมี

ประโยชน์ไว้ดงัแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1 การเปรียบเทียบความคดิความเช่ือท่ีท าลายตนเองกบัความเช่ือท่ีมีประโยชน์ตามแนวคิด
ของเจลดาร์ด 

ความเช่ือที่ท าลายตนเอง 
(Self-destructive belief) 

ความเช่ือที่มีประโยชน์ 
(Helpful alternative belief) 

1. ฉนัต้องไมเ่คยท าผิดพลาด 1. วิธีเดียวท่ีจะไม่ท าผิดพลาดคือการไม่ท า
อะไรเลย  

2. คนอ่ืนไมค่วรท าผิดพลาด 2. ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ฉันสามารถยอมรับ
ความผิดพลาดของคนอ่ืนได้ 

3. คนอ่ืนท าให้ฉนัโกรธ 3. ฉันท าให้ตนเองโกรธจากการท่ีคนอ่ืนไม่ท า
ตามสิ่งท่ีฉนัคาดหวงั 

4. คนอ่ืนควรท าตามความคาดหวงัของฉนั 4. คนอ่ืนไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าตาม
ความคาดหวงัของฉนั 

5. ความสขุของฉนัขึน้อยูก่บัพฤติกรรมหรือเจต
คตขิองคนอ่ืน 

5.  ความสุขของฉันมาจากตัวของฉันเอง          
ไมไ่ด้มาจากคนอ่ืน 

6. ฉันต้องใช้ชีวิตอยู่กับความคาดหวงัของคน
อ่ืน 

6. ฉันไม่จ าเป็นท่ีจะต้องท าตามความคาดหวงั
ของคนอ่ืนเพ่ือให้ตนเองรู้สกึดี 

7. ฉนัต้องเป็นผู้ชนะ 7. คนส่วนใหญ่มีโอกาสชนะร้อยละ 50 ดงันัน้
ฉนัไมจ่ าเป็นต้องชนะเพื่อให้รู้สกึดี 

8. ชีวิตควรจะมีความเทา่เทียมและยตุธิรรม 8. ชีวิตไมมี่ความเทา่เทียมและยตุธิรรม 
9. คนอ่ืนจะเป็นคนเลว ถ้าหากคนมีความเช่ือ 
คา่นิยม และเจตคตท่ีิแตกตา่งจากฉนั 

9. การท่ีคนจะเป็นคนดีได้ไม่จ าเป็นต้องมี
ความเช่ือ คา่นิยม และเจตคตท่ีิเหมือนกนั 

10. ผู้ อ่ืนต้องท าตามแนวทางของฉนั 10. ฉันไม่จ าเป็นต้องบังคับให้ผู้ อ่ืนท าตาม
แนวทางของฉันเพ่ือให้ฉันรู้สึกดี บางครัง้ฉัน
สามารถพึงพอใจกับการปล่อยให้ผู้ อ่ืนได้ท า
ตามทางของเขา 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ความเช่ือที่ท าลายตนเอง 
(Self-destructive belief) 

ความเช่ือที่มีประโยชน์ 
(Helpful alternative belief) 

11.  ฉันต้องไ ด้ รับการยินยอมจากคน อ่ืน
เพ่ือท่ีจะท าให้ฉนัรู้สกึดี 
 

11. มันเป็นสิ่งท่ีดีท่ีได้รับการยินยอมจากคน
อ่ืน แต่ฉันไม่จ าเป็นต้องได้รับการยินยอมจาก
คนอ่ืนเพ่ือให้ตนเองรู้สกึดี 

12. ฉนัต้องท าให้ผู้ อ่ืนพงึพอใจอยูเ่สมอ 12.  มันเป็นไปไม่ไ ด้ ท่ีจะท าให้ผู้ อ่ืน รู้สึก ดี
ตลอดเวลา 

13. ฉนัต้องไมเ่คยโกรธ 13. มนัเป็นสิ่งท่ียอมรับได้หากฉันจะรู้สึกโกรธ
ในบางครัง้ 

14. ฉนัควรจะมีความสขุอยูต่ลอดเวลา 14. ในชีวิตมีทัง้ช่วงเวลาท่ีมีความสุขและ
ชว่งเวลาท่ีเศร้าสลบักนัไป 

15. ฉนัต้องไมร้่องไห้ 15. มนัเป็นเร่ืองปกตท่ีิจะร้องไห้ 
16.  ฉันไม่สามารถมีความสุขได้ถ้าคนอ่ืน
ตดัสินตวัฉนัผิดพลาด 

16. มันเป็นเร่ืองปกติท่ีคนอ่ืนจะตัดสินตัวฉัน
ผิดพลาดแต่ฉันรู้ตนเองดีว่าฉันปกติก็เพียงพอ
แล้ว 

   3.7.2.4 เทคนิคการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤตกิรรม 

    การให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรมมีการใช้เทคนิคท่ีหลากหลายโดยจะให้ความส าคญักับความคิดเป็นหลัก ซึ่งผู้ วิจยัได้

เลือกเทคนิคการให้ค าปรึกษามาใช้ให้เหมาะสมกบัตวัแปรท่ีต้องการศกึษา 3 เทคนิค ดงัตอ่ไปนี ้

   1) เทคนิคการสอน ABCDE ตามแนวคิดของเอลลิส (Ellis’s A-B-C-D-E 

Paradigm) 

    ทอมสนั (Thompson, 2003, p. 191) ได้อธิบายเทคนิคการสอน 

ABCDE ไว้ว่าเป็นเทคนิคท่ีใช้ในการช่วยเหลือผู้ รับค าปรึกษาท่ีมีความคิดความเช่ือท่ีไม่

สมเหตสุมผล โดยการให้ผู้ รับค าปรึกษาตระหนกัว่าเหตกุารณ์ไม่ได้เป็นผลท าให้เกิดอารมณ์ แต่

เป็นความคดิความเช่ือท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ดงักลา่วท่ีสง่ให้เกิดอารมณ์ตา่ง ๆ ขึน้มา โดยเทคนิคนีจ้ะให้
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ผู้ รับค าปรึกษาได้ส ารวจความคิดความเช่ือของตนเองผ่านตวัอกัษรทัง้ 5 ซึ่งแตล่ะตวัมีความหมาย

ดงัตอ่ไปนี ้

    A หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ (Active Event) โดยเหตุการณ์

ดงักลา่วเป็นเหตกุารณ์ท่ีท าให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดสภาวะทางอารมณ์ 

    B หมายถึง ความเช่ือ (Beliefs) ซึง่เป็นความเช่ือท่ีมีตอ่เหตกุารณ์

ในจดุ A รวมถึงสิ่งท่ีผู้ รับค าปรึกษาคดิ และบอกกบัตนเองถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

    C หมายถึง  ผลท่ีตามมา (Consequences) เ ป็นสิ่ ง ท่ีผู้ รับ

ค าปรึกษาท าหลงัจากท่ีเกิดสภาวะทางอารมณ์ท่ีมีต่อเหตกุารณ์ในจุด A ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรม

และอารมณ์ท่ีแสดงออกมาด้วย 

    D หมายถึง การโต้แย้ง (Dispute) เป็นขัน้ตอนการโต้แย้งกับ

ตนเองถึงความคิดความเช่ือ ความคาดหวงั ความผิดหวงัท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ในจดุ A และพฤติกรรม

ท่ีแสดงออกในจุด C โดยการตัง้ค าถามกับตนเอง เช่น มีวิธือ่ืนในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อ

เหตกุารณ์นัน้หรือไม ่ 

    E หมายถึง ผลกระทบ (Effect) เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ รับค าปรึกษา

ส ารวจความคาดหวังของตนเองท่ีมีต่อผลลัพธ์ ส ารวจว่าพฤติกรรมของตนเองน าไปสู่ผลลพัธ์ ท่ี

ต้องการได้หรือไม่ และมีสิ่งใดบ้างท่ีผู้ รับค าปรึกษาสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ หรือ        

สิ่งใดบ้างท่ีผู้ รับค าปรึกษาไมส่ามารถเปล่ียนแปลงแตต้่องยอมรับในสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

   2) เทคนิคการโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล (Disputing Irrational 

Beliefs: DIBS) 

    เทคนิคการโต้แย้งเป็นเทคนิคท่ีส าคญัท่ีใช้ในขัน้ตอนของเทคนิค

การสอน ABCDE ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีผู้ รับค าปรึกษาจะตัง้ค าถามเพ่ือโต้แย้งตนเองถึงความคิดความ

เช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ซึ่ง ดรายเดน (Dryden, 1999, p. 93) ได้เสนอข้อค าถามท่ีใช้ในการโต้แย้ง

ความคดิความเช่ือของตนเองไว้ 6 ข้อดงันี ้

    2.1) ความเช่ือท่ีไร้เหตุผลใดท่ีฉันต้องการตัง้ค าถามและยอม

จ านนตอ่มนั 

    2.2) ฉันสามารถหาสิ่งใดท่ีมีเหตผุลมาสนบัสนนุความเช่ือนัน้ได้

หรือไม ่
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    2.3) มีหลกัฐานอะไรท่ีเป็นความจริงส าหรับความเช่ือนัน้ 

    2.4) มีหลกัฐานอะไรท่ีเป็นความผิดพลาดในความเช่ือนัน้  

    2.5) ถ้าสิ่งท่ีฉันไม่ต้องการให้เกิด ได้เกิดขึน้ อะไรจะเป็นสิ่งท่ี

เลวร้ายท่ีสดุท่ีจะเกิดขึน้กบัฉนั 

    2.6) ถ้าสิ่งท่ีฉันไม่ต้องการให้เกิด ได้เกิดขึน้ อะไรจะเป็นสิ่งท่ีดีท่ี

จะเกิดขึน้ได้บ้าง หรือมีสิ่งใดบ้างท่ีฉนัสามารถท าให้มนัเกิดขึน้ 

   3) การใช้จินตนาการ (Imagery) 

    ดรายเดน และเอลลิส (Dryden &  Ellis, 2003 cited in Sharf, 

2012, p. 312) ได้อธิบายเทคนิคการใช้จินตนาการไว้ว่า เป็นเทคนิคด้านอารมณ์ของทฤษฎี REBT 

ซึ่งจะช่วยเปล่ียนความรู้สึกท่ีไม่เหมาะสมของผู้ รับค าปรึกษาให้มีความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์มากขึน้ โดยการให้ผู้ รับค าปรึกษาเก็บภาพด้านลบท่ีมีต่อเหตุการณ์เอาไว้ และ

จินตนาการถึงการแสดงอารมณ์ท่ีเหมาะสมของตนเองท่ีมีตอ่เหตกุารณ์นัน้ ยกตวัอยา่งเชน่ ถ้าหาก

ผู้ชายคนหนึง่ถกูปฏิเสธจากผู้หญิงท่ีเขารัก สง่ผลให้เกิดความซึมเศร้าอยา่งรุนแรง และโกรธตนเอง 

ผู้ ให้ค าปรึกษาจะให้บคุคลนัน้เก็บความรู้สึกซึมเศร้าไว้ และจินตนาการถึงเร่ืองราวของตนเองท่ีถกู

ผู้หญิงท่ีเขารักปฏิเสธ จากนัน้จินตนาการถึงการแสดงอารมณ์ของตนเองในทิศทางท่ีเหมาะสมเช่น 

ผิดหวัง หรือเสียใจ แทนการซึมเศร้า วิธีนีจ้ะช่วยลดความรู้สึกท่ีไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ท่ี      

เกิดขึน้ได้  

  โดยสรุป เทคนิคการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรม ประกอบไปด้วย 3 เทคนิค ได้แก่ 1) เทคนิคการสอน ABCDE 2) เทคนิคการโต้แย้ง

ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล และ 3) การใช้จินตนาการ โดยทัง้ 2 เทคนิคแรก จะช่วยในเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงความคิดของผู้ รับค าปรึกษาให้มีความคิดท่ีสมเหตสุมผลมากขึน้ ส่วนเทคนิคการใช้

จินตนาการจะชว่ยในเร่ืองลดความกงัวลในการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ตา่ง ๆ 

   3.7.2.5 บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤตกิรรม 

    วั ช รี  ท รั พ ย์ มี  ( 2556, น .  130)  ไ ด้ อ ธิ บ ายบทบาทขอ ง                    

ผู้ให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรมไว้สรุปได้ดงันี ้
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    1) ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องกระตุ้ นให้ผู้ รับค าปรึกษาตระหนักถึง

ความคิดความเช่ือท่ีไม่มีเหตผุลของตนเอง โดยชีให้เห็นว่าความคิดดงักล่าวไร้เหตผุลอย่างไร และ

เพราะอะไรผู้ รับค าปรึกษาจงึคิดเชน่นัน้ รวมไปถึงผลจากการมีความคิดท่ีไมส่มเหตสุมผลท าให้เกิด

สภาวะทางอารมณ์อย่างไร นอกจากนีผู้้ ให้ค าปรึกษาต้องช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาสามารถแยก

ความคดิท่ีสมเหตสุมผลออกจากความคิดท่ีไมส่มเหตสุมผลด้วย 

    2) ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องช่วยกระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษาตระหนกัถึง

การรับผิดชอบตอ่ปัญหาท่ีมาจากความคิดอนัไร้เหตผุลของตนเอง 

    3) ผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเปล่ียนความคิดท่ีไมส่มเหตสุมผลของผู้ รับ

ค าปรึกษาโดยใช้การชักชวน ชีแ้จงเหตุผล รวมถึงใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการขจัดความคิดท่ีไม่

สมเหตสุมผล 

    4) ผู้ ใ ห้ค าปรึกษาส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษาใช้ความคิ ดท่ี

สมเหตุสมผลในเร่ืองทั่วไปเพ่ือท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ใน

อนาคตอยา่งมีเหตผุล 

   นอกจากบทบาทพืน้ฐานของผู้ ให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตผุล 

อารมณ์ และพฤติกรรมข้างต้นแล้ว การจะเป็นผู้น ากลุม่จะต้องมีบทบาทเพิ่มเติมนอกเหนือไปจาก

การให้ค าปรึกษารายบุคคล เน่ืองจากการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีนีจ้ะมีผู้น ากลุ่มเป็นศนูย์กลาง 

ดังนัน้ผู้ น ากลุ่มจะต้องมีพืน้ฐานทัง้แนวคิดและปรัชญาของทฤษฎีนี ้และกระตุ้ นให้สมาชิกมี

ความคิดท่ีมีเหตผุล ซึ่งศิริบูรณ์ สายโกสุม (2555, น. 160) ได้เสนอแนะแนวทางของผู้น ากลุ่มใน

การกระตุ้นให้สมาชิกใช้ความคดิท่ีสมเหตสุมผลไว้ดงันี ้

    1) สอนสมาชิกถึงท่ีมาของอารมณ์ 

    2) มีความต่ืนตัวในกระบวนการกลุ่ม โดยใช้การท้าทาย และ 

การตัง้ค าถามแบบเจาะลกึ 

    3) กระตุ้นให้สมาชิกกลุม่ชว่ยกนัคดิอยา่งมีเหตผุล 

    4) ประสบการณ์ในกลุ่มมุ่งเน้นกิจกรรมและการบ้านท่ีช่วยใน

การฝึกฝนการคดิอยา่งมีเหตผุล 

    5) ส่งเสริมให้สมาชิกแสดงอารมณ์ท่ีซ่อนไว้ออกมา และจดัการ

กบัอารมณ์โดยใช้วิธีการท่ีมีเหตผุลและเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ 
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   นอกจากนีผู้้น ากลุม่สามารถกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ

เพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้สมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เหล่านีใ้นการ

พฒันาตนเอง และผู้น ากลุ่มจะต้องมีบทบาทในการเป็นตวัแบบท่ีดีให้กับสมาชิกเก่ียวกับการใช้

ความคิดความเช่ือสมเหตุสมผลในการแก้ปัญหาหรือการใช้ชีวิตประจ าวนั เพ่ือให้สมาชิกเรียนรู้

จากตวัแบบและน ากลบัไปพฒันาความคิดของตนเอง 

   3.7.2.6 การน าทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมมา
ใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

    ศิ ริ บู ร ณ์  สาย โกสุม  ( 2555, น .  158-160)  ไ ด้ อ ธิบายถึ ง                  

การน าทฤษฎีพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรมมาใช้ในการให้ค าปรึกษากลุม่โดยมีหลกัการ

ดงัตอ่ไปนี ้

    1. ผู้น ากลุ่มต้องสร้างความกระจ่างให้กบัสมาชิกในสถานการณ์ 

ตวับคุคล หรือปัญหาท่ีจุด A เพ่ือให้สมาชิกเกิดความเข้าใจและไม่ไขว้เขวกบัปัจจยัอ่ืนท่ีไม่มีส่วน

เก่ียวข้องกบัอารมณ์ความรู้สกึ  

    2. การท าให้ความรู้สึกหรือพฤติกรรมมีความชัดเจน ผู้น ากลุ่ม

อาจใช้ค าถามเพ่ือให้สมาชิกบอกความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกในลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจง 

เพ่ือให้สมาชิกตระหนกัถึงสิ่งท่ีตนเองตอบสนองตอ่สถานการณ์ดงักลา่วได้อยา่งชดัเจน 

     3. การท าให้สมาชิกกลุม่กระจา่งเก่ียวกบัสิ่งท่ีสมาชิกพดูเก่ียวกบั

ตนเองในด้านลบ รวมถึงความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ความคิดท่ีท าให้สมาชิกผ่ายแผ้แก่

ตนเอง โดยผู้น ากลุม่มีหน้าท่ีชว่ยให้สมาชิกท าความเข้าใจเก่ียกบัสิ่งท่ีสมาชิกพดูกบัตนเอง ในกรณี

ท่ีสมาชิกไมส่ามารถท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ผู้น ากลุม่สามารถให้สมาชิกคนอ่ืนชว่ยแนะน าได้ 

    4. การเปล่ียนความรู้สึกโดยการเปล่ียนวิธีท่ีสมาชิกพดูกบัตนเอง 

หลกัการส าคญัของทฤษฎีนีคื้อการท าให้สมาชิกตระหนกัว่าสิ่งท่ีสมาชิกคิดและบอกกบัตนเองนัน้ 

ไม่ใช่เร่ืองจริง เป็นความคิดความเช่ือท่ีไม่สมหตุสมผล ดงันัน้ผู้น ากลุ่มต้องให้สมาชิกพยายาม

เปล่ียนแปลงค าพูดให้แตกต่างออกไป ให้สมาชิกคิดและพูดในสิ่งท่ีมีเหตุผลเป็นความจริง ซึ่ง

สามารถใช้ข้อเสนอแนะจากสมาชิกคนอ่ืนในการชว่ยเหลือได้ 

   จากหลกัการข้างต้น การน า REBT มาใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มจะท า

ให้สมาชิกกลุ่มคนอ่ืน ๆ สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพ่ือนสมาชิกด้วยกันในการ
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เปล่ียนแปลงความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของพวกเขา และในขณะเดียวกันสมาชิกก็

สามารถน าประสบการณ์ในการช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืน รวมถึงประสบการณ์ใหม่จากสมาชิกใน

กลุม่ และข้อเสนอแนะมาใช้ในการเปล่ียนแปลงความคิดความเช่ือของตนเองได้เชน่เดียวกนั  

  3.7.3 การให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริง (Reality Theory) 
   ทฤษฎีเผชิญความจริงเป็นทฤษฎีท่ีมุง่เน้นให้บคุคลเตมิเตม็ความต้องการ

ของตนเองมากกว่าท่ีจะหาเหตุผลจากการแสดงพฤติกรรม เพราะนักทฤษฎีกลุ่มนีเ้ช่ือว่าผู้ รับ

ค าปรึกษาจะค้นหาเหตผุลของการแสดงพฤติกรรมด้วยตนเอง และพฤติกรรมของพวกเขาจะไม่

เปล่ียนแปลงจนกว่าพวกเขาจะมีความรับผิดชอบท่ีจะเติมเต็มความต้องการของตนเอง ดงันัน้

เหตผุลของการแสดงพฤติกรรมจึงไมใ่ช้สิ่งส าคญั แตส่ิ่งส าคญัอยู่ท่ีการมีความรับผิดชอบตอ่ความ

ต้องการของตนเอง ซึ่งผู้ ให้ค าปรึกษาจะตัง้ค าถามว่า “คุณก าลังท าอะไร” มากกว่าการถามว่า 

“เพราะอะไรคุณถึงท ามัน” ส าหรับบุคคลท่ีมีพฤติกรรมผิดปกติเกิดจากการท่ีพวกเขาหลีกเล่ียง

หรือไมมี่ความสามารถท่ีจะรับผิดชอบในการท าสิ่งท่ีถกูต้อง (Glasser, 1965, pp. 32-33) 

   3.7.3.1 มุมมองท่ีมีต่อมนุษย์ตามทฤษฎีเผชิญความจริง 

    ชาร์ฟ (Sharf, 2012, pp. 374-376) และทอมสัน (Thompson, 

2003, pp. 211-212) ได้อธิบายถึงมุมมองของนักจิตวิทยากลุ่มเผชิญความจริงท่ีมีต่อมนุษย์ไว้

สามารถสรุปได้ดงันี ้

    1) มนษุย์เก็บความต้องการของตนเองไว้ในลกัษณะของภาพท่ีมี

ตอ่บคุคล วตัถุ และเหตกุารณ์ท่ีเขาพึงพอใจ ซึ่งแกลสเซอร์ เรียกสิ่งนีว้่า โลกท่ีมีคณุภาพ (Quality 

World) 

    2)  ค ว าม ต้ อ ง ก า ร พื ้น ฐ า น  (Needs) ขอ งมนุษ ย์ ไ ด้ แ ก่                  

ความต้องการมีชีวิตรอด (Survival) ความต้องการเป็นเจ้าของหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

(Belonging) ความต้องการมีอ านาจ (Power) ความต้องการอิสระ (Freedom) และความต้องการ

ความสนกุสนาน (Fun) 

    3) ภาพรวมของพฤติกรรมของมนุษย์เปรียบเสมือนรถยนต์ท่ีมี

ความต้องการพืน้ฐาน (Needs) เป็นแรงขับเคล่ือน ส่วนความคิด (Thinking) และการกระท า 

(Acting) เปรียบเสมือนล้อหน้าท่ีคอยก าหนดทิศทาง และมีกลไลทางร่างกาย (Physiology) และ 

ความรู้สึก (Feeling) เป็นล้อหลังท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีแต่ไม่ใช้ในการก าหนดทิศทางเน่ืองจาก



 78 
 
ควบคมุได้ยาก ซึง่ล้อทัง้ 4 จะถกูบงัคบัโดยความต้องการ (Wants) ของมนษุย์ท่ีมีแตกตา่งกนัไปใน

แตล่ะคน 

    4) มนุษย์สามารถเลือกและควบคุมพฤติกรรม ความคิด และ

ความรู้สกึของตนเองได้  

    5) ปัญหาของมนุษย์ท่ีมีระยะเวลายาวนานจะเป็นปัญหาท่ี

เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ และปัญหาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์เป็นสว่นหนึง่ของชีวิตมนษุย์เสมอ 

    6) สาเหตท่ีุมนษุย์เลือกท่ีจะซึมเศร้า กงัวล หรือมีความทกุข์ยาก

อ่ืน ๆ เกิดจาก 4 สาเหต ุได้แก่ 

     6.1) การเลือกท่ีจะซึมเศร้า กังวล หรือการมีความทุกข์

ยากสามารถท าให้บุคคลควบคมุความโกรธได้ เน่ืองจากความโกรธจะน ามาซึ่งความรุนแรงและ

ผลลพัธ์ท่ีไมพ่งึประสงค์ จงึท าให้มนษุย์บางคนเลือกท่ีจะอยูใ่นสภาวะเชน่นี ้

     6.2) มนษุย์บางคนเลือกท่ีจะซมึเศร้า กงัวล หรือมีความ

ทุกข์ยากเพ่ือรับการช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนโดยท่ีไม่จ าเป็นต้องร้องขอ การท่ีมนุษย์แสดงออกใน

ลักษณะนีเ้ป็นเพราะมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่ง (Belonging) และบาวครัง้มีความต้องการมี

อ านาจด้วย (Power) 

     6.3) มนุษย์บางคนเลือกท่ีจะเจ็บปวดหรือทุกข์ยาก

เพราะใช้เป็นข้อแก้ตวัในการท่ีตนเองไมเ่ต็มใจท าบางสิ่งอย่างเต็มท่ี ยกตวัอย่างเช่น พนกังานท่ีท า

ผลงานไมดี่เลือกท่ีจะซมึเศร้า เพราะการซมึเศร้าสามารถท าได้ง่ายกวา่การใช้ความพยายามในการ

หางานใหม ่

     6.4) การเลือกท่ีจะซึมเศร้าหรือกงัวลท าให้บคุคลรู้สึกว่า

ตนเองมีพลงัในการควบคมุผู้ อ่ืน เพราะการท าเชน่นีท้ าให้ผู้ อ่ืนยอมท าบางสิ่งให้กบับคุคลนัน้ 

    7) สิ่งท่ีเกิดขึน้กับมนุษย์ในปัจจุบนัเกิดจากสิ่งท่ีพวกเขาท าใน

อดีต แต่มนุษย์สามารถพึงพอใจกับสิ่งท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั และวางแผนส าหรับอนาคตท่ีพวกเขา

อยากให้เป็นได้ 

   โดยสรุป นักจิตวิทยาตามทฤษฎีเผชิญความจริง มองมนุษย์เปรียบ

เหมือนรถยนต์ท่ีมีความต้องการเป็นแรงขับเคล่ือนในการใช้ชีวิต ส่วนความคิดและการกระท า

เป็นส่ืงท่ีก าหนดทิศทางในการตอบสนองตอ่ความต้องการานัน้ นอกจากนีน้กัจิตวิทยากลุ่มนีย้งัให้
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ความส าคญักับปัจจุบนั และอนาคตมากกว่าอดีต โดยมองว่าอดีตเป็นสิ่งท่ีผ่านไปแล้ว แต่เรายงั

สามารถเลือกชีวิตของเราในปัจจบุนั และอนาคตได้ 

   3.7.3.2 เป้าหมายของการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริง 

    ชาร์ฟ (Sharf, 2012, pp. 376-377) ได้อธิบายเป้าหมายทั่วไป

ของการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริง คือการช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ค้นพบความ

ต้องการ (Needs) ของตนเอง และมุ่งมั่นจนบรรลุความต้องการนัน้ด้วยความพึงพอใจ  และ              

มีความรับผิดชอบตอ่ความต้องการของตนเอง โดยผู้ ให้ค าปรึกษาจะท างานร่วมกบัผู้ รับค าปรึกษา

ในการประเมินว่าการท่ีผู้ รับค าปรึกษาค้นพบความต้องการนีมี้ข้อดีอย่างไร และการเปล่ียนแปลง

ใดท่ีจะช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาค้นพบความต้องการของตนเอง โดยปกติแล้วการช่วยเหลือผู้ รับ

ค าปรึกษาตาทฤษฎีนีจ้ะใช้วิธีทางการศกึษาในการชว่ยให้ผู้ รับค าปรึกษาค้นพบความของตนเองได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้วัชรี ทรัพย์มี (2556, น. 213-214) ได้อธิบายเพิ่มเติม

เก่ียวกับเป้าหมายของการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริงไว้สรุปได้ว่า เพ่ือช่วยให้ผู้ รับ

ค าปรึกษารู้จักตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองและมีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา               

มีการวางแผนและเลือกแนวทางของตนเองในการด าเนินชีวิตตามความเป็นจริง ซึง่สอดคล้องกับท่ี 

พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา และวิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา (2557, น. 154-155) ได้อธิบายไว้ว่า เป้าหมาย

ทั่วไปของการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริงคือ การมุ่งเน้นให้ผู้ รับค าปรึกษามีอิสระ     

แห่งตน (Autonomy) หรือเป็นตวัของตวัเองให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือให้เขามีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

พฒันาเอกลกัษณ์ของตนเอง รวมไปถึงการพฒันาความรับผิดชอบเพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็น

จริงในชีวิตประจ าวนั นอกจากนีก้ารให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีนีย้งัชว่ยให้ผู้ รับค าปรึกษามีเป้าหมาย

ของตนเองท่ีชดัเจน และมีโอกาสเลือกเป้าหมายชีวิตของตนเองตามความต้องการท่ีแท้จริง 

   3.7.3.3 กระบวนการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริง 

   กระบวนการในการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริงท่ีผู้ วิจัย

น ามาใช้ในการให้ค าปรึกษากลุม่ คือ กระบวนการ WDEP ซึง่กระบวนการนีผู้้ ให้ค าปรึกษาจะใช้ใน

การวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือท่ีจะช่วยเพิ่มแรงจงูใจให้ผู้ รับค าปรึกษามีความรับผิดชอบตอ่ชีวิตและ

การสร้างตวัเลือกของพวกเขา โดยขัน้ตอนการใช้กระบวนการ WDEP มีดงัตอ่ไปนี ้(Gehart, 2013, 

p. 203)  
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   W หมายถึง ความต้องการ (Wants) ความจ าเป็น (Needs) และแรงจงูใจ 

(Motivation) ในขัน้ตอนนีผู้้ ให้ค าปรึกษาจะกระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษาส ารวจความต้องการ โดยอาจ

ใช้ค าถามดงัตอ่ไปนี ้

    1) “คณุต้องการอะไร” หรือ “คณุไม่ต้องการอะไร”  หรือ “อะไร

คือสิ่งท่ีคณุได้รับแตค่ณุไมต้่องการ” 

    2) “คณุเตม็ใจท่ีจะใช้ชีวิตอยูก่บัอะไร” 

    3) “คุณต้องใช้ความพยายามมากเท่าไรเพ่ือท่ีจะได้รับในสิ่งท่ี

คณุต้องการ และ คณุมีความมุง่มัน่มากน้อยแคไ่หน” 

    4) “อะไรคือสิ่งท่ีคุณต้องยอมแพ้เพ่ือให้ได้ในสิ่งท่ีคุณต้องการ 

และคณุเตม็ใจท่ีจะท าสิ่งนัน้หรือไม่” 

   D หมายถึง แนวทางและการกระท า (Direction and Doing) ในขัน้ตอน

นีผู้้ ให้ค าปรึกษาจะกระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษาส ารวจการกระท าของตนเองว่าสามารถท าให้บรรลใุน

สิ่งท่ีต้องการได้หรือไม ่ซึง่อาจใช้การตัง้ค าถามดงัตอ่ไปนี ้

    1) “ในตอนนีคุ้ณท าอะไรท่ีสามารถช่วยเติมเต็มความต้องการ

ของคณุ” 

    2) “การกระท าอะไรท่ีไมช่ว่ยให้คณุบรรลคุวามต้องการ” 

    3) “เม่ือคณุรู้สกึแยก่บั..... คณุจะท าอะไร และความคดิอะไรท่ีท า

ให้คณุเลือกท่ีจะท าแบบนัน้” 

   E หมายถึง การประเมิน (Evaluation) ในขัน้ตอนนีผู้้ ให้ค าปรึกษาจะ

สง่เสริมให้ผู้ รับค าปรึกษาประเมินตนเองเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการกระท าและตวัเลือกของพวก

เขา ซึง่ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถสง่เสริมผู้ รับค าปรึกษาได้โดยการถามค าถามดงัตอ่ไปนี ้  

    1) “การกระท าเหล่านีมี้ประโยชน์หรือโทษกับคุณในระยะสัน้ 

และระยะยาวหรือไม”่ 

    2) “การกระท าเหลา่นีจ้ะชว่ยให้ความสมัพนัธ์ดีขึน้หรือแยล่ง” 

    3) “การกระท าเหลา่นีค้ณุได้พยายามจนถึงท่ีสดุแล้วหรือว่าไม่ได้

ใช้ความพยายามเลย” 



 81 
 
   P หมายถึง การวางแผน (Planning) ส าหรับขัน้ตอนการวางแผนจะขึน้อยู่

กบัการประเมินของผู้ รับค าปรึกษาท่ีมีตอ่การกระท าของพวกเขา ผู้ให้ค าปรึกษาและผู้ รับค าปรึกษา

จะช่วยกนัพฒันาแผนท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ รับค าปรึกษาโดยท าให้สอดคล้องกบัความ

เป็นจริงท่ีสามารถน าไปปฏิบตัไิด้ ซึง่ผู้ รับค าปรึกษาจะมีหน้าท่ีน าแผนไปปฏิบตัิด้วยความมุง่มัน่จน

ประสบความส าเร็จ ซึง่ คอเรย์ (G. Corey, 2013, pp. 270-271) ได้ก าหนดหลกัการในการวางแผน

ให้มีประสิทธิภาพไว้ดงันี ้

    1) แผนท่ีวางไว้ควรอยู่ภายใต้แรงจงูใจและความสามารถท่ีผู้ รับ

ค าปรึกษาสามารถปฏิบตัิได้ และแผนจะต้องมีความเก่ียวข้องกับการเติมเต็มความต้องการของ

ผู้ รับค าปรึกษา 

    2) แผนท่ีดีจะต้องปฏิบตัิง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก ดงันัน้แผนท่ี

วางไว้ควรมีความเฉพาะเจาะจง เป็นรูปธรรม และสามารถวดัได้ แตใ่นขณะเดียวกนัก็ต้องมีความ

ยืดหยุ่นและเปิดกว้างในการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามระดับการเข้าใจตนเองของผู้ รับ

ค าปรึกษา ผู้ ให้ค าปรึกษาและผู้ รับค าปรึกษาต้องตระหนกัไว้เสมอว่าไม่มีแผนใดท่ีสมบูรณ์แบบ 

ดงันัน้อาจมีการปรับเปล่ียนแผนได้ตลอดเวลา 

    3) แผนควรเก่ียวข้องกับการกระท าทางบวก และเป็นสิ่งท่ีผู้ รับ

ค าปรึกษาเต็มใจท า ผู้ ให้ค าปรึกษาควรท าให้ผู้ รับค าปรึกษาตระหนักว่าแผนเล็ก ๆ บางแผน

สามารถน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัได้ 

    4) ผู้ ให้ค าปรึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษาพฒันาแผนท่ีเขา

สามารถปฏิบัติได้อย่างอิสระ ถ้าหากแผนท่ีสร้างขึน้มีความเก่ียวข้องกับคนอ่ืนจะท าให้ผู้ รับ

ค าปรึกษารู้สกึวา่ตนเองไมส่ามารถควบคมุสิ่งตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามแผนได้ 

    5) แผนท่ีสร้างขึน้จะมีการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

    6) แผนควรน าไปปฏิบตัิให้เร็วเท่าท่ีจะท าได้ ผู้ ให้ค าปรึกษาอาจ

ตัง้ค าถามกับผู้ รับค าปรึกษาว่า “อะไรคือสิ่งท่ีคณุเต็มใจท่ีจะท าในวนันีส้ าหรับการเร่ิมต้นในการ

เปล่ียนแปลงชีวิตของคณุ” หรือ“คณุก าลงัจะท าอะไรเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของคณุ” 

    7) แผนท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นแผนท่ียึดกิจกรรมเป็นหลัก 

ตัวอย่างเช่น ผู้ รับค าปรึกษาวางแผนท่ีจะสมัครงาน เขียนจดหมายหาเพ่ือน สมัครเรียนโยคะ         
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ลดการบริโภคอาหารขยะ ท างานอาสาสมคัรอาทิตย์ละ 2 ชัว่โมง และไปพกัผ่อนตามท่ีต้องการ 

เป็นต้น 

    8) ก่อนท่ีผู้ รับค าปรึกษาจะด าเนินการตามแผน ผู้ รับค าปรึกษา

ควรรจะประเมินแผนกับผู้ ให้ค าปรึกษาในกรณีท่ีแผนเหล่านัน้เป็นแผนท่ีเก่ียวข้องกับการเติมเต็ม

ความต้องการท่ีแท้จริงของเขา เม่ือน าแผนไปปฏิบตัิแล้วควรน าแผนมาประเมินอีกครัง้ว่าแผน

ดงักลา่วเป็นประโยชน์หรือไม ่ถ้าหากแผนไมมี่ประโยชน์ในการชว่ยเหลือก็ควรพิจารณาหาตวัเลือก

อ่ืนกนัตอ่ไป 

    9) ส าหรับผู้ รับค าปรึกษาท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าตามแผน ควรมี

การท าพนัธสญัญาหรือข้อตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ชดัเจน 

   3.7.3.4 บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริง 

    พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา และวิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา (2557, น. 157-

158) วัชรี ทรัพย์มี (2556, น. 214) และชาร์ฟ (Sharf, 2012, p. 377) ได้อธิบายถึงบทบาทของ   

ผู้ให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริงไว้สรุปได้ดงันี ้

    1) สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ รับค าปรึกษา และเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการรับผิดชอบกบัการแก้ไขปัญหาเพ่ือแสดงให้ผู้ รับค าปรึกษาเห็นถึงความจริงใจ 

    2) ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องค้นหาความต้องการท่ีแท้จริงของ      

ผู้ รับค าปรึกษา รวมไปถึงประเมินเบือ้งต้นว่าความคิด ความรู้สกึ และพฤตกิรรมของพวกจะช่วยให้

ตระหนกัถึงความต้องการท่ีแท้จริงได้หรือไม่ 

    3) พยายามกระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดความรับผิดชอบต่อ

ความต้องการ ปัญหา และพฤตกิรรมของตนเอง 

    4) ผู้ ให้ค าปรึกษาจะไม่ตดัสินหรือประเมินคณุคา่พฤติกรรมของ

ผู้ รับค าปรึกษา แตค่วรส่งเสริมให้พวกเขาประเมินพฤติกรรมของตนเอง เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษารู้สึก

รับผิดชอบตอ่ตนเองมากขึน้ 

    5) ส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษามองโลกอย่างตรงไปตรงมาตาม

ความเป็นจริง และส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษากล้าท่ีจะเผชิญหน้ากับความจริง โดยใช้ทักษะ          

การเผชิญหน้า (Confront) ด้วยความสภุาพและเป็นมิตร 

    6) เป็นตวัแบบท่ีดีในการแสดงออกอยา่งจริงใจและเปิดเผย  
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    7) ผู้ ให้ค าปรึกษาจะกระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษาเป็นคนก าหนด

ความต้องการของตนเองและช่วยผู้ รับค าปรึกษาในการประเมินพฤติกรรมและความต้องการใน

ภาพรวม เพื่อชว่ยพฒันาทิศทางท่ีจะน าไปสูก่ารค้นพบความต้องการท่ีแท้จริง 

   นอกจากบทบาทพืน้ฐานของผู้ ให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริง

ข้างต้นแล้ว ในการเป็นผู้ น ากลุ่มจะต้องมีบทบาทเพิ่มเติมท่ีจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการเข้ากลุ่มได้ ซึ่ง แกลสเซอร์  (Glasser, 1965 อ้างถึงใน ศิริบูรณ์ สายโกสุม, 

2555, น. 184) ได้เสนอบทบาทเพิ่มเตมิของผู้น ากลุม่ดงัน้ 

    1) ผู้ น ากลุ่มจะต้องมีความรับผิดชอบในการตอบสนองความ

ต้องการของตนเองได้ 

    2) มีความเข้มแข็ง และสามารถอดทนต่อข้อแก้ตวัและการขอ

ความเห็นใจจากสมาชิกในการท าพฤตกิรรมท่ีไร้ประโยชน์ได้ 

    3) สามารถยอมรับในสิ่งท่ีสมาชิกเป็นได้ อย่างน้อยท่ีสุดคือใน

ชว่งแรกของการให้ค าปรึกษา 

    4) ผู้ น ากลุ่มจะต้องมีการเก่ียวข้องทางอารมณ์และสนับสนุน

สมาชิกแตะ่คน มีวฒุิภาวะทัง้ทางอารมณ์และจิตใจ เป็นตวัของตวัเองในการให้ค าปรึกษากลุม่ 

   3.7.3.5 การน าทฤษฎีเผชิญความจริงมาใช้ในการให้ค าปรึกษา
กลุ่ม 

    วับโบลดิง (Wubbolding, 2001 อ้างถึงใน ศิริบูรณ์ สายโกสุม, 

2555, น. 179-183) ได้อธิบายถึงขัน้ตอนในการน าทฤษฎีเผชิญความจริงมาใช้ในการให้ค าปรึกษา

กลุม่ไว้ดงันี ้

    1) สร้างความสมัพนัธ์ท่ีมีความหมาย ในขัน้แรกผู้น ากลุม่จะต้อง

สร้างสมัพนัธภาพให้กบัสมาชิกเพ่ือให้สมาชิกได้มีความสมัพนัธ์กบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถใช้

การสนทนาหรือกิจกรรมเพื่อให้บรรลเุป้าหมายนีไ้ด้ 

  2) เน้นพฤติกรรมปัจจุบัน ในขัน้ตอนท่ีสองผู้ น ากลุ่มจะให้

ความส าคญักับความคิดและการกระท า เพ่ือน าสิ่งเหล่านีม้าสู่การเปล่ียนแปลง ดงันัน้ผู้น ากลุ่ม

จะต้องให้สมาชิกมุ่งเน้นพฤติกรรมในปัจจุบนัท่ีสมาชิกสามารถควบคมุได้ โดยอาจใช้ค าถามว่า 

“คณุก าลงัท าอะไรในขณะนี”้ 
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    3) เน้นการกระท าท่ีช่วยบรรลุความต้องการ ผู้น ากลุ่มจะต้องให้

สมาชิกพิจารณาพฤตกิรรมของตน และเรียนรู้วา่พฤตกิรรมนัน้อยูใ่นการควบคมุของตนเอง ในกรณี

ท่ีสมาชิกมีการต่อต้าน ผู้ น ากลุ่มอาจใช้การเผชิญหน้าเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีไร้ความหมายของ

สมาชิก 

    4) วางแผนทางบวกเพ่ือให้น าไปปฏิบตัิได้ดีขึน้ ในขัน้ตอนการ

วางแผนเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญั โดยแผนท่ีสร้างจะอ้างอิงจากความต้องการของแตล่ะบคุคล โดยผู้น า

กลุม่และสมาชิกคนอ่ืน ๆ สามารถชว่ยพฒันาแผนนัน้ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ได้โดยการให้ข้อมลู

หรือให้ข้อเสนอแนะ 

    5) มุ่งมั่นท่ีจะท าตามแผน ในขัน้ตอนนีเ้ปรียบเสมือนแรง

ขับเคล่ือนให้สมาชิกท าตามแผนท่ีวางไว้ ไม่ว่าแผนจะดีเท่าไร แต่ถ้าสมาชิกไม่น าไปปฏิบัติ               

ก็ไร้ความหมาย ดงันัน้ผู้น ากลุม่ต้องกระตุ้นให้สมาชิกเกิดแรงจงูใจท่ีจะท าตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้โดย

อาจใช้ข้อผกูมดั หรือการท าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

    6) ไม่มีข้อแก้ตัว หลังจากท่ีสมาชิกน าแผนไปปฏิบัติและเกิด

ความล้มเหลว ผู้ น ากลุ่มจะไม่สนใจข้อแก้ตัวของสมาชิก เน่ืองจากไม่มีประโยชน์ต่อการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม อีกทัง้ยงัท าให้สมาชิกคิดว่าตนเองอ่อนแอมากขึน้ ผู้น ากลุ่มมีหน้าท่ี เพียง

รับรรู้ความล้มเหลวนัน้และให้ก าลังใจสมาชิก และร่วมกันปรับปรุงแผนโดยอาจแบ่งแผนเป็น

ขัน้ตอนย่อยให้มากขึน้ ซึ่งจะท าให้สมาชิกรู้สึกดีกว่าเม่ือประสบความส าเร็จทีละน้อยใน         

ขัน้ตอนยอ่ย 

    7) ไม่มีการลงโทษ การลงโทษก่อให้เกิดความเจ็บปวดโดยท่ี

ความเจ็บปวดนัน้ไม่มีประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมาย ผู้น ากลุ่มมีหน้าท่ีช่วยให้สมาชิกมุ่งเน้นท่ี

ผลลัพธ์จากการกระท าของตนท่ีท าให้ตนเองไม่สามารถบรรลุความต้องการได้ และร่วมกันหา

แนวทางอ่ืนท่ีดีขึน้ 

    8) ไม่ยอมแพ้ ในการเปล่ียนแปลงตนเองเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลา 

และมีความอดทน โดยเฉพาะสมาชิกท่ีมีประสบการณ์ท่ีล้มเหลวจ านวนมากยิ่งต้องใช้เวลานานใน

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ผู้ น ากลุ่มมีหน้าท่ีอยู่เคียงข้างสมาชิก ให้ก าลังใจเพ่ือให้สมาชิกมี

ก าลงัใจแม้วา่จะล้มเหลวก็ตาม 
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    จากหลกัการดงักล่าวจะเห็นได้ว่าการน าทฤษฎีเผชิญความจริง

มาใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มจะมุ่ง เน้นให้สมาชิกบรรลุความต้องการของตนเองโดย                     

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปสู่ทิศทางท่ีมีประโยชน์ต่อการบรรลุความต้องการ ซึ่งสามารถใช้

ประสบการณ์ ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และก าลงัใจจากสมาชิกคนอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการวางแผน และ

กระตุ้นให้เกิดความมุง่มัน่ท่ีจะตอบสนองความต้องการของตนเอง 

 

 

 

 



  
 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจยัเร่ือง “การเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้นโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม”    

เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ซึ่งในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้พัฒนา

โปรแกรมการให้ค าปรึกษาท่ีสามารถเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่น เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์     

ท่ีตัง้ไว้ ผู้วิจยัจงึได้ก าหนดระเบียบวิธีการด าเนินการวิจยัไว้ดงันี ้  

  1. การก าหนดประชากรและการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

  2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  3. การด าเนินการวิจยั 

  4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้การวิจยัครัง้นี ้แบง่เป็น 

 1.ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นวยัรุ่นท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี   

1-3 ปีการศกึษา 2561 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขต 9 จ านวน 27,751 คน (ส านักคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2561, ออนไลน์) 

 2.กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

  การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีแ้บ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้น และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเสริมสร้าง

อิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้นโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม มีรายละเอียดการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง

ดงัตอ่ไปนี ้

  2.1 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น 

    กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น เป็นวยัรุ่นท่ี

ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 ปีการศกึษา 2561 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาด
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ใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขต 9 

จ านวน 481 คน ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie 

&  Morgan, n.d. อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 43) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% ยอมให้

เกิดความคลาดเคล่ือน ±5% ซึ่งกลุ่มตวัอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multistage 

Random Sampling) ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

   1.  ผู้ วิจัยก าหนดประชากรเป็นนักเ รียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ สงักดัส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขต 9 จงัหวดัสุพรรณบุรี และจงัหวดั

นครปฐม จากนัน้ใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากทัง้สองจังหวัด        

ผลท่ีได้คือ โรงเรียนในจงัหวดันครปฐม 

   2.  ผู้ วิ จัยท าการสุ่ มอย่ า ง ง่ าย  (Simple Random Sampling)  โดย             

การจับสลาก จากโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ เขต 9 จงัหวดันครปฐม จ านวน 11 โรงเรียน มาใช้เป็น

กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาอิสระแหง่ตนจ านวน 1 โรงเรียน ผลท่ีได้คือ โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา 

   3.  ผู้ วิ จัย ใ ช้ กา รสุ่ ม แบบแบ่ งชั น้  ( Stratified Random Sampling)             

จากนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา โดยก าหนดให้กลุม่ตวัอย่างในแต่

ละชัน้มีจ านวนใกล้เคียงกนั จากนัน้ใช้การจบัสลากห้องเรียนเพ่ือให้ได้กลุ่มตวัอย่างตามจ านวนท่ี

ก าหนด  

  2.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้นโดยการให้

ค าปรึกษากลุม่ 

   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้น ได้มา

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากวัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2561 ท่ีมีค่าเฉล่ียอิสระแห่งตนตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา 

จ านวน 18 คน แล้วด าเนินการสุ่มกลุ่มตวัอย่างเข้ากลุ่มทดลองจ านวน 9 คน และกลุ่มควบคุม

จ านวน 9 คน โดยใช้เกณฑ์ในการก าหนดจ านวนสมาชิกส าหรับการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคดิ

ของ ทรอทเซอร์ (Trotzer, 1999, p. 360 อ้างถึงใน จนัทร์เพ็ญ แสงอรุณ, 2557, น. 69) ท่ีก าหนด

จ านวนสมาชิกท่ีเหมาะสม ส าหรับการให้ค าปรึกษาในวัยรุ่นไว้ว่าควรจะมีสมาชิกประมาณ           
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6-10 คน เพ่ือให้สมาชิกสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์กันได้อย่างเต็มท่ี  โดยมีขัน้ตอน             

การคดัเลือกสมาชิกเข้ากลุม่ดงันี ้

   1. ผู้วิจยัได้ใช้คะแนนเฉล่ียจากแบบวดัอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้นมา

วิเคราะห์หาคะแนนตัง้แต่เปอร์เซนไทล์ท่ี 25 ลงมา ซึ่งมีจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 125 คน จากนัน้

ผู้ วิจัยได้ใช้การสุ่มง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้การจับฉลาก จากนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 มาหนึง่ระดบัชัน้ ผลการสุม่ท่ีได้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

   2. ผู้ วิจัยได้ถ้ามความสมัครใจจากนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ท่ีมี

คะแนนตัง้แตเ่ปอร์เซนไทล์ท่ี 25 ลงมา เพ่ือคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาใช้ในการทดลอง จ านวน    

18 คน แล้วด าเนินการสุม่กลุม่ตวัอยา่งเข้ากลุม่ทดลอง 9 คน และกลุม่ควบคมุ 9 คน 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบไปด้วย 2 สว่นคือ 

  1. แบบวดัอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น 

  2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือเสริมสร้างอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น 

 ผู้วิจยัได้ก าหนดขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือทัง้ 2 ชดุ ตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

 1. การสร้างแบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 

  1.1 ผู้ วิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับอิสระแห่งตนเพ่ือ

ทราบถึงมิต ิองค์ประกอบ นิยาม ในมมุมองตา่ง ๆ ของอิสระแหง่ตน 

  1.2 ผู้ วิจัยได้ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวัยรุ่นตอนต้น เพ่ือให้

ทราบถึงพฒันาการ และปัญหาอิสระแหง่ตนท่ีวยัรุ่นต้องเผชิญ 

  1.3 ผู้วิจยัได้ก าหนดนิยามศพัท์ท่ีเหมาะสมกบัอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น โดย

อ้างอิงจากเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอิสระแหง่ตน และวยัรุ่นตอนต้น 

  1.4 ผู้วิจยัน านิยามศพัท์ท่ีได้มาใช้ในการสร้างข้อค าถามเพ่ือวดัอิสระแห่งตนของ

วยัรุ่นตอนต้น โดยข้อค าถามแบง่เป็น 3 ด้าน ได้แก่ อิสระแห่งตนด้านความคิด อิสระแห่งตนด้าน

อารมณ์ และอิสระแห่งตนด้านการกระท า จ านวนข้อค าถามทัง้สิน้ 30 ข้อ ซึ่งแบบวดัเป็นลกัษณะ   

การประเมินตนเอง โดยใช้มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale)  
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  1.5 ผู้วิจยัได้น าข้อค าถามจ านวน 30 ข้อ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้แก่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ ์ตรวจสอบ

ความถูก ต้อง เชิ ง เ นื อ้หา  จากนัน้น าแบบวัด อิสระแห่งตนใ ห้ผู้ เ ช่ี ยวชาญ 3 ท่าน  คือ                              

รองศาสตราจารย์ พนัต ารวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ใหม่จนัทร์ 

และอาจารย์ ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity)     

ของนิยามศัพท์และข้อค าถามเป็นรายข้อ หลังจากนัน้จะน าคะแนนท่ีได้มาหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและนิยามศพัท์ โดยข้อค าถามท่ีผู้ วิจยัเลือกน ามาใช้มีค่าดชันีความ

สอดคล้องอยูร่ะหวา่ 0.67 – 1.00 ส าหรับข้อค าถามท่ีมีคา่ดชันีต ่ากว่า 0.50 ผู้วิจยัจะน ามาปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

  1.6 ผู้ วิจัยน าข้อค าถามท่ีได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ

นกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จ านวน 100 คน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

  1.7 น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยการวิเคราะห์

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item-Total Correlation) ซึ่งมีค่าอ านาจ

จ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .22 - .63 และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดทัง้ฉบับโดยใช้วิธีหา

สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีเท่ากับ .86 จากนัน้ได้น า

แบบวดัอิสระ    แหง่ตนมาปรับปรุง และน าไปใช้ในการศกึษาจริงตอ่ไป 

  แบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น มีทัง้หมด 28 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

ได้แก่ อิสระแหง่ตนด้านความคิด จ านวน 8 ข้อ อิสระแหง่ตนด้านอารมณ์ จ านวน 10 ข้อ และอิสระ

แห่งตนด้านการกระท า จ านวน 8 ข้อ ซึ่งข้อค าถามมีลกัษณะค าตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั ดงันี ้

 เป็นประจ า หมายถึง นกัเรียนคดิ รู้สกึ หรือมีการกระท าตามข้อความดงักลา่วเป็นประจ า 

 บอ่ยครัง้     หมายถึง นกัเรียนคดิ รู้สกึ หรือมีการกระท าตามข้อความดงักลา่วบอ่ยครัง้ 

 บางครัง้      หมายถึง นกัเรียนคดิ รู้สกึ หรือมีการกระท าตามข้อความดงักลา่วบางครัง้ 

 นาน ๆ ครัง้   หมายถึง นกัเรียนคดิ รู้สกึ หรือมีการกระท าตามข้อความดงักลา่วนานๆครัง้ 

 ไมเ่คย      หมายถึง นกัเรียนไมเ่คยคดิ รู้สกึ หรือมีการกระท าตามข้อความดงักล่าวเลย 
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ตัวอย่างแบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 

 โปรดอ่านข้อค าถามเหล่านีแ้ล้วพิจารณาว่านกัเรียนมีอิสระแห่งตนในด้านนัน้ ๆ เพียงใด    

โดยท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งท่ีตรงกบัพฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีสดุ 

ตาราง 2 ตวัอยา่งแบบวดัอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น 

ข้อค าถาม 
เป็น

ประจ า 
บ่อยครัง้ บางครัง้ 

นาน ๆ
ครัง้ 

ไม่เคย 

อสิระแห่งตนด้านความคดิ      
1. ข้าพเจ้าสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้
โดยท่ีไมต้่องให้เพ่ือนช่วยคิด 

     

2. ข้าพเจ้าเช่ือว่าการรักษาสมัพนัธภาพท่ีดี
กบัเพ่ือน ไม่จ าเป็นต้องท าทุกอย่างท่ีเพ่ือน
ต้องการ 

     

3. ในอนาคตถ้ามีการเลือกแผนการเรียน 
ข้าพเจ้าจะตดัสินใจเลือกแผนการเรียนตาม
เพ่ือน (-) 

     

อสิระแห่งตนด้านอารมณ์      
1.  ข้าพเจ้ามีความมั่นใจเมื่อต้องท าสิ่ง    
ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง โดยท่ีไมม่ีเพ่ือน 

     

2. ข้าพเจ้ากลวัการเผชิญปัญหาเพียงล าพงั 
โดยท่ีไมม่ีเพ่ือนอยู่ด้วย (-) 

     

3. ข้าพเจ้าสามารถจัดการกับความทุกข์ท่ี
เกิดขึน้ได้ เมื่อถกูเพ่ือนต าหนิ 

     

อสิระแห่งตนด้านการกระท า      
1.  เมื่อข้าพเจ้ามีปัญหา ข้าพเจ้าจะขอ
ความช่วยเหลือจากเพ่ือนก่อน (-) 

     

2. ข้าพเจ้าท าการบ้านด้วยตนเอง โดยไม่
ลอกเพ่ือน 

     

3. เม่ือข้าพเจ้าต้องการอา่นหนงัสือสอบ แต่
เพ่ือนชวนไปท ากิจกรรมอื่น (เช่น ดูหนัง 
เล่นเกม ไปเท่ียว) ข้าพเจ้าสามารถควบคมุ
ตนเองไมใ่ห้ไปตามค าชวนของเพ่ือนได้ 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 

ตาราง 3 เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับความถี่ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ 

เป็นประจ า 5 1 
บอ่ยครัง้ 4 2 
บางครัง้ 3 3 
นานๆครัง้ 2 4 
ไมเ่คย 1 5 

 

เกณฑ์การแปล 

 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้นโดยรวมและรายด้าน 

พิจารณาจากคะแนนคา่เฉล่ีย (Mean) ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2554, น. 209) 

  4.51 – 5.00 หมายถึง  วยัรุ่นตอนต้นมีอิสระแหง่ตนอยูใ่นระดบัสงูมาก 

  3.51 – 4.50 หมายถึง  วยัรุ่นตอนต้นมีอิสระแหง่ตนอยูใ่นระดบัสงู 

  2.51 – 3.50 หมายถึง  วยัรุ่นตอนต้นมีอิสระแหง่ตนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  1.51 – 2.50 หมายถึง  วยัรุ่นตอนต้นมีอิสระแหง่ตนอยูใ่นระดบัน้อย 

  1.00 – 1.50 หมายถึง  วยัรุ่นตอนต้นมีอิสระแหง่ตนอยูใ่นระดบัน้อยมาก 
 
 2. การสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่น
ตอนต้น 

  โปรแกรมให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือเสริมสร้างอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น ผู้วิจยัได้

น า ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีอตัถิภาวนิยม ทฤษฎีพิจารณาเหตผุลอารมณ์และพฤติกรรม 

และทฤษฎีเผชิญ ความจริง  มาประยกุต์ใช้ในการเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่น โดยมีขัน้ตอน

ในการสร้างดงัตอ่ไปนี ้

  2.1 ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม รวมถึง

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีอตัถิภาวนิยม ทฤษฎีพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม 

และทฤษฎีเผชิญความจริง เพ่ือให้เข้าใจพืน้ฐานการให้ค าปรึกษากลุ่ม รวมไปถึงหลักการและ
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เทคนิคของแตล่ะทฤษฎีเพ่ือน ามาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัการเสริมสร้างอิสระแหง่ตนของวยัรุ่น

ตอนต้น 

  2.2 ผู้ วิจัยได้เลือกทฤษฎี และเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับ              

การเสริมสร้างอิสระแห่งตนในแต่ละด้าน และก าหนดกิจกรรมและเทคนิคท่ีจะน ามาใช้ใน           

การให้ค าปรึกษาแตล่ะครัง้ 

  2.3 ผู้ วิจัยได้น าเค้าโครงของโปรแกรมให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างอิสระ     

แห่งตนของวัยรุ่นตอนต้นไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์           

ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ ตรวจสอบความถกูต้องเชิง

เนือ้หา จากนัน้น าโปรแกรมมาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ จากนัน้

น าเค้าโครงท่ีได้รับการปรับปรุง มาพฒันาโปรแกรมให้ค าปรึกษาเป็นจ านวนทัง้สิน้ 8 ครัง้ และน า

โปรแกรมการให้ค าปรึกษา 8 ครัง้ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง       

อีกครัง้ 

  2.4 ผู้วิจยัน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือเสริมสร้างอิสระแหง่ตนของวยัรุ่น

ตอนต้นให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ พันต ารวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม      

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ใหม่จันทร์ และอาจารย์ ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล ตรวจสอบความ

สอดคล้องของนิยามศพัท์ วัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของขัน้ตอนการให้ค าปรึกษา เทคนิค 

กิจกรรม และระยะเวลาท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษา 

  2.5 หลงัจากได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น ผู้วิจยัได้น าโปรแกรมให้

ค าปรึกษากลุ่มมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ และน าไปทดลองใช้ (Try out) กับ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา       

จ านวน 9 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของขัน้ตอนการให้ค าปรึกษา เทคนิค กิจกรรม ส่ือ

อุปกรณ์ และภาษาท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษา จากนัน้ผู้ วิจัยได้น าข้อเสนอแนะของนักเรียนไป

ปรับปรุงโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ก่อนน าไปใช้จริง 
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ตาราง 4 สรุปเทคนิคและทฤษฎีท่ีใช้ในโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือเสริมสร้างอิสระแหง่ตน
ของวยัรุ่นตอนต้น 
ครัง้ท่ี ช่ือกิจกรรม ทฤษฏี เทคนิคและกระบวนการ 

1 การสร้าง

สมัพนัธภาพ 

- ทฤษฎีอตัถิภาวนิยม 

 

1. การเอาใจใสแ่ละการฟัง  

2. การเข้าใจอวจันภาษา  

3. การแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

4. การแสดงความจริงใจ  

5. การเปิดเผยตนเอง 

2 การพฒันาอิสระแหง่

ตนด้านความคิด 

- ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ

พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และ

พฤตกิรรม 

1. เทคนิคการสอน ABC 

3 การเสริมสร้างอิสระ

แหง่ตนด้านความคดิ 

- ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ

พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และ

พฤตกิรรม 

 

1. เทคนิคการโต้แย้งความคิด

ความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล 

2. เทคนิคการโต้แย้งความคิด

ความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล 

4 การพฒันาอิสระแหง่

ตนด้านอารมณ์ 

- ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ

พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และ

พฤตกิรรม 

 

1. เทคนิคการใช้จินตนาการ 

2. เทคนิคใบหน้าในปัจจบุนั 

5 การเสริมสร้างอิสระ

แหง่ตนด้านอารมณ์ 

- ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ

พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และ

พฤตกิรรม 

 

1. เทคนิคการระดมพดูจดุแข็ง 

 

6 การพฒันาอิสระแหง่

ตนด้านการกระท า 

- ทฤษฎีเผชิญความจริง 

 

1. กระบวนการ WDEP 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ครัง้ท่ี ช่ือกิจกรรม ทฤษฏี เทคนิคและกระบวนการ 

7 การเสริมสร้างอิสระ

แหง่ตนด้านการ

กระท า 

- ทฤษฎีเผชิญความจริง 

 

1. กระบวนการ WDEP 

 

8 การยตุกิลุม่ - ทฤษฎีเผชิญความจริง 

 

1. กระบวนการ WDEP 

2. เทคนิคการเสริมแรง 

 

การด าเนินการวิจัย  
 1. การศึกษาอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 

  1.1 ผู้วิจยัน าแบบวดัอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้น จ านวน 28 ข้อ ไปเก็บข้อมูล

กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 

497 คน ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือศกึษาระดบัอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น 

  1.2 ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาหาค่าเฉล่ียอิสระแห่งตนของกลุ่มตัวอย่าง และ            

หาคา่เปอร์เซนไทล์ท่ี 25 เพ่ือคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งมาใช้ในการทดลอง  
 2. การใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่น
ตอนต้น 
  2.1 แบบแผนการทดลอง 

  ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้แบบแผนการทดลองการสุ่มสองกลุม่วดัก่อน หลงัการ

ทดลอง (Randomized Pretest-Posttest Control Group Design)  (ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอาจ 

นยัพฒัน์, 2551, น. 34) ดงัท่ีปรากฏในตาราง 5 

ตาราง 5 แผนการทดลองการสุม่สองกลุม่วดัก่อน หลงัการทดลอง (Randomized Pretest-
Posttest Control Group Design)   

กลุม่ สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

E T1 X T2 

C T1 - T2 
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ความหมายของสญัลกัษณ์ 

  E หมายถึง กลุม่ทดลอง 

  C หมายถึง กลุม่ควบคมุ 

  T1 หมายถึง การวดัก่อนท่ีจะท าการทดลอง (Pretest) 

  X หมายถึง การจดักระท า (Treatment) โดยใช้การให้ค าปรึกษากลุม่ 

  - หมายถึง ไมไ่ด้รับการจดักระท า 

  T2 หมายถึง การวดัหลงัท่ีจะท าการทดลอง (Posttest)   

 แผนการทดลองการสุม่สองกลุม่วดัก่อน หลงัการทดลอง (Randomized Pretest-Posttest 

Control Group Design)  ผู้วิจยัได้ใช้คะแนนค่าเฉล่ียแบบวดัอิสระแห่งตนในช่วงการศึกษาระดบั

อิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้น มาใช้เป็นคะแนนทดสอบก่อน (Pretest) จากนัน้เม่ือทดลองโดยใช้

โปรแกรมให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือนเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้นครบ 8 ครัง้ ผู้ วิจยัได้ให้

กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุท าแบบวดัอีกครัง้ ซึง่น าคะแนนท่ีได้มาใช้เป็นคะแนนหลงัการทดลอง 

(Posttest)   
  2.2 วิธีด าเนินการทดลอง 

  ในการทดลองผู้วิจยัได้แบง่การทดลองเป็น 3 ระยะ ดงัตอ่ไปนี ้

   2.2.1 ขัน้ก่อนการทดลอง 

   ผู้ วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการหานักเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียอิสระ       

แหง่ตนตัง้แตเ่ปอร์เซนไทล์ท่ี 25 ลงมา จากนัน้สุม่อยา่งง่ายเพ่ือคดัเลือกสมาชิกมาถามความสมคัร

ใจในการเข้าร่วมการทดลอง โดยมีสมาชิกท่ีสนใจจ านวนทัง้สิน้ 18 คน จากนัน้ผู้วิจยัจงึแบง่สมาชิก

ออกเป็นกลุ่มทดลอง 9 คน และกลุ่มควบคมุ 9 คน โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

และกลุ่มควบคุมจะไม่ได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม จากนัน้ผู้ วิจัยได้อธิบายภาพรวมการให้

ค าปรึกษา เป้าหมายในการเข้าร่วมกลุม่ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวมถึงนดัหมายวนั เวลา และ

สถานท่ีในการให้ค าปรึกษา 

   2.2.2 ขัน้การทดลอง  

   ในการเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้นโดยใช้โปรแกรมการให้

ค าปรึกษากลุ่ม มีจ านวนสมาชิก 9 คน ผู้ วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการให้ค าปรึกษาจ านวน         

8 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง รวม 3 สปัดาห์ ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึง 20 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2561  
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    2.2.2.1 ขัน้เ ร่ิมต้นกลุ่ม ในขัน้นีผู้้ วิจัยจะชีแ้จงบทบาทของ

สมาชิกแตล่ะคน จดุประสงค์ในการเข้าร่วมกลุม่ ก าหนดกฎระเบียบของกลุม่ สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี

ระหว่างผู้น ากลุ่มและสมาชิก ส ารวจปัญหาเบือ้งต้น รวมไปถึงสร้างความไว้วางใจกันในกลุ่มโดย

ใช้ทักษะตามแนวคิดของคอเรย์  และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, pp. 179-184) เพ่ือให้

สมาชิกเกิดความไว้วางใจ ได้แก่ การเอาใจใส่และการฟัง การเข้าใจอวัจนภาษา การแสดง

ความเหน็อกเห็นใจ การแสดงความจริงใจ และการเปิดเผยตนเอง  

    2.2.2.2 ขัน้ด าเนินการกลุ่ม ในขัน้นีผู้้ วิจยัจะน าทฤษฎีในการให้

ค าปรึกษามาใช้ในการเสริมสร้าง อิสระแห่งตนของวัย รุ่น ไ ด้แก่  ทฤษฎีอัตถิภาวนิยม                   

ทฤษฎีพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม และทฤษฎีเผชิญความจริง ซึ่งในขัน้ตอนนีส้มาชิก

จะเกิดความตระหนกัในปัญหาของตนเอง มีความมุ่งมัน่ท่ีจะแก้ปัญหาของตนเอง รวมไปถึงเกิด          

การเปล่ียนแปลงความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม โดยรายละเอียดในขัน้ตอนด าเนินการกลุ่มมี

ดงัตอ่ไปนี ้ 

    1) การเสริมสร้างอิสระแหง่ตนด้านความคดิ ในด้านนีผู้้วิจยัจะใช้

แนวคดิและหลกัการของทฤษฎีอตัถิภาวนิยมเพ่ือใช้ในการกระตุ้นให้สมาชิกเกิดความตระหนกัและ

มีแรงจงูใจท่ีจะเลือกทางเดินชีวิตเป็นของตนเอง ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเพ่ือน และส่งเสริมให้

สมาชิกมีความรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจของตนเอง หลงัจากนัน้จะใช้เทคนิคจากทฤษฎีพิจารณา

เหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม ได้แก่เทคนิคการสอน ABCDE เทคนิคการโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่

สมเหตสุมผล ในการสร้างความตระหนกัถึงสาเหตขุองปัญหาท่ีสมาชิกเผชิญ ขจดัความเช่ือท่ีไม่

สมเหตสุมผลท่ีเป็นสาเหตใุห้สมาชิกขาดอิสระแหง่ตน และเสริมสร้างการคดิอยา่งมีเหตผุลมากขึน้ 

    2) การเสริมสร้างอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ ในด้านนีผู้้วิจยัจะใช้

เทคนิคการใช้จินตนาการ ในการลดความกังวลและความกดดนัท่ีมีต่อแรงกดดนัของเพ่ือน หรือ

การต้องเผชิญปัญหาเพียงล าพัง โดยการให้สมาชิกจินตนาการถึงการตอบสนองของตนเองท่ี

เหมาะสมตอ่เหตกุารณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกรับรู้ตวัเลือกท่ีตนเองสามารถแสดงออกได้เม่ือ

ต้องเผชิญกบัสถานการณ์จริง และชว่ยลดความกงัวลท่ีเกิดขึน้ได้ นอกจากนีผู้้วิจยัได้น าเทคนิคการ

วาดภาพใบหน้าในจินตนาการมาใช้เพ่ือให้สมาชิกแตล่ะคนรับรู้ความรู้สึกในปัจจบุนั จากนัน้ผู้วิจยั

ได้น าเทคนิคระดมพดูจดุแข็งมาใช้เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัสมาชิก นอกจากนีก็้ยงัมีการใช้

เทคนิคการสอน ABCDE เข้ามาชว่ยในการเปล่ียนแปลงอารม์ร่วมด้วย 
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    3) การเสริมสร้างอิสระแห่งตนด้านการกระท า ในด้านการกระ

ท าจะมุง่เน้นฝึกฝนสมาชิกให้น าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกลุม่ไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยใช้กระบวนการ 

WDEP ของทฤษฎีเผชิญความจริงในการสง่เสริมให้สมาชิกได้ฝึกปฏิบตัติามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

    2.2.2.3 ขัน้ยตุิกลุ่ม ในขัน้นีจ้ะมีการส่งเสริมให้สมาชิกน าสิ่งท่ีได้

เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัซึ่งผู้น ากลุ่มจะให้สมาชิกแต่ละคนสรุปสิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้ 

และประสบการณ์ท่ีได้รับจากกลุ่ม รวมไปถึงเป้าหมายท่ีจะน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกลุ่มไปใช้ในชีวิต

จริง อาจมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือให้สมาชิกน าไปพัฒนาตนเองต่อไปหลังออกจากกลุ่ม และ

ประเมินผลหลงัการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์ตอ่ไป 

   2.2.3 ขัน้หลงัการทดลอง 

   หลงัจากท่ีให้ค าปรึกษาครบ 8 ครัง้แล้ว ผู้วิจยัได้น าแบบวดัอิสระแห่งตน

ให้กลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุท าเพ่ือประเมินอิสระแหง่ตนหลงัการทดลอง (Posttest)  

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัได้ท าการวิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน หาความ

เช่ือมัน่ของแบบวดั การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้นก่อนการทดลอง และ

หลงัการทดลอง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 1. วิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวดัอิสระ

แหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น 

 2. วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของแบบวัดอิสระแห่งตนของ

วัยรุ่นตอนต้น โดยใช้สูตรค านวณหาดัชนีความสอดคล้อง (The Index of Item-Objective 

Congruence: IOC) ระหวา่งข้อค าถามกบันิยามศพัท์เชิงปฏิบตักิารจากคะแนนของผู้ เช่ียวชาญ  

 3. วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัด โดยการใช้การหาสหสัมพันธ์ระหว่าง

คะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมของแบบวดั (Item-Total Correlation) 

 4. วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้นโดยใช้สูตร

สมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

 5. วิเคราะห์ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียอิสระแหง่ตนของกลุม่ตวัอยา่งก่อนการทดลอง และ

หลงัการทดลองโดยใช้สถิต ิt-test dependent ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของตวัแปรทัง้สอง

ท่ีไมเ่ป็นอิสระจากกนั 
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 6.วิเคราะห์ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียอิสระแหง่ตนของกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุก่อน

การทดลองและหลงัการทดลองโดยใช้สถิต ิt-test independent ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของตวัแปรทัง้สองท่ีเป็นอิสระจากกนั 

 



  
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์และแปลผล 
 การวิเคราะห์และการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ก าหนด

สญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี  ้

 n แทน จ านวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

 M แทน คา่เฉล่ีย (Mean) 

 SD แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 MD แทน  ผลตา่งของคา่เฉล่ีย (Mean Difference) 

 t แทน คา่สถิต ิt ท่ีใช้ในการพิจารณา Distribution 

 p แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัตอ่ไปนี ้

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูคา่สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ จ านวนและคา่ร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง

จ าแนกตามเพศ และระดบัชัน้ การหาคา่สงูสดุ ต ่าสดุ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอิสระ

แหง่ตนในวยัรุ่นตอนต้น จ าแนกตามเพศ และระดบัชัน้ 

 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้นระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม ทัง้ก่อนและหลังการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยแบ่งเป็น 3 ตอนย่อยดังนี ้1) การน าเสนอ

คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคะแนนอิสระแห่งตนในกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคมุ ทัง้ก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษา และ 2) การเปรียบเทียบคะแนนอิสระแห่งตนของ

กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ทัง้ก่อนและหลงัการทดลองโดยรวมและรายด้าน  

 ตอนท่ี 3 ผลการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่น

ตอนต้น โดยน าเสนอผลการสงัเกตพฤตกิรรมในการเข้าร่วมกลุม่ของสมาชิกทัง้ 8 ครัง้ และการสรุป
ทฤษฎีและเทคนิคท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้น
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถติพืิน้ฐาน 

 1.1 จ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง 

  การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้รวบรวมข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 481 คนมาใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมลู โดยจ าแนกตามเพศและระดบัชัน้ ดงัแสดงในตาราง 6 

ตาราง 6 จ านวน และร้อยละ ของข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง (n = 481) 
ข้อมูลท่ัวไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ   

    ชาย 215 44.70 

    หญิง 266 55.30 

    โดยรวม 481 100.00 

ระดับชัน้   

    มธัยมศกึษาปีท่ี 1 140 29.11 

    มธัยมศกึษาปีท่ี 2 192 39.92 

    มธัยมศกึษาปีท่ี 3 149 30.97 

    โดยรวม 481 100.00 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 55.30 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.70  ในส่วนของระดับการศึกษา              

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 คดิเป็นร้อยละ 39.92 รองลงมา

เป็นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 คดิเป็นร้อยละ 30.97 และระดบัชัน้มยัมศกึษาปีท่ี 1 คดิเป็นร้อยละ 

29.11  

 1.2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอิสระแห่งตนในวยัรุ่นตอนต้น จ าแนกตามเพศ 

และระดบัชัน้ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ผู้ วิจัยได้น าเสนอคะแนนอิสระแห่งตนของวัยรุ่น

ตอนต้น โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจ าแนกตามเพศ และระดบัชัน้ของ

กลุม่ตวัอยา่ง 
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ตาราง 7 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของอิสระแหง่ตนในวยัรุ่นตอนต้น จ าแนกตามเพศ         
(n = 481) 

 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 ี่ยเ     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  

 

 

อิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น เพศ M SD การแปลผล 

อิสระแหง่ตนด้านความคิด ชาย 3.46 0.51 ปานกลาง 
 หญิง 3.51 0.47 มาก 

 รวม 3.49 0.49 ปานกลาง 

อิสระแหง่ตนด้านอารมณ์ ชาย 3.17 0.52 ปานกลาง 
 หญิง 2.96 0.52 ปานกลาง 

 รวม 3.05 0.59 ปานกลาง 

อิสระแหง่ตนด้านการกระท า ชาย 3.29 0.48 ปานกลาง 

 หญิง 3.38 0.55 ปานกลาง 

 รวม 3.34 0.52 ปานกลาง 

อิสระแหง่ตนภาพรวม ชาย 3.30 0.40 ปานกลาง 
 หญิง 3.27 0.41 ปานกลาง 

 รวม 3.29 0.40 ปานกลาง 
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ตาราง 8 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของอิสระแหง่ตนในวยัรุ่นตอนต้น จ าแนกตามระดบัชัน้  
(n = 481) 

อิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น ระดบัชัน้ M SD การแปลผล 

อิสระแหง่ตนด้านความคิด มธัยมศกึษาปีท่ี 1 3.48 0.56 ปานกลาง 

 มธัยมศกึษาปีท่ี 2 3.44 0.47 ปานกลาง 

 มธัยมศกึษาปีท่ี 3 3.57 0.44 มาก 

 โดยรวม 3.49 0.49 ปานกลาง 

อิสระแหง่ตนด้านอารมณ์ มธัยมศกึษาปีท่ี 1 2.99 0.61 ปานกลาง 

 มธัยมศกึษาปีท่ี 2 3.08 0.47 ปานกลาง 

 มธัยมศกึษาปีท่ี 3 3.07 0.52 ปานกลาง 

 โดยรวม 3.05 0.53 ปานกลาง 

อิสระแหง่ตนด้านการกระท า มธัยมศกึษาปีท่ี 1 3.41 0.51 ปานกลาง 

 มธัยมศกึษาปีท่ี 2 3.29 0.53 ปานกลาง 

 มธัยมศกึษาปีท่ี 3 3.36 0.51 ปานกลาง 

 โดยรวม 3.34 0.52 ปานกลาง 

อิสระแหง่ตนภาพรวม มธัยมศกึษาปีท่ี 1 3.28 0.43 ปานกลาง 

 มธัยมศกึษาปีท่ี 2 3.26 0.39 ปานกลาง 

 มธัยมศกึษาปีท่ี 3 3.32 0.39 ปานกลาง 

 โดยรวม 3.29 0.40 ปานกลาง 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง 8 พบว่า นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีคา่เฉล่ีย

อิสระแห่งตนโดยรวมสูงท่ีสุด เท่ากับ 3.32 รองลงมาเป็นชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.28 และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.26  

 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในอิสระแห่งตนด้านความคิด นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา     

ปีท่ี 3 มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.57 รองลงมาคือชัน้มธัยมศกึษาป่ีท่ี 1 มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.48 และ

ชัน้มธัยมศกึษาป่ีท่ี 2 มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.44 ตามล าดบั ส าหรับอิสระแหง่ตนด้านอารมณ์ นกัเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาป่ีท่ี 2 มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.08 รองลงมาคือชัน้มธัยมศึกษาป่ีท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.07 และชัน้มธัยมศึกษาป่ีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.99 ตามล าดบั และอิสระแห่งตนด้าน
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การกระท า นักเ รียนชัน้มัธยมศึกษาป่ี ท่ี  1 มีค่าเฉ ล่ียสูง ท่ีสุดเท่ากับ 3.41 รองลงมาคือ                       

ชัน้มัธยมศึกษาป่ีท่ี 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 และชัน้มัธยมศึกษาป่ีท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.29 

ตามล าดบั 

 
ตอนที่  2 การเปรียบเทียบอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้นระหว่างกลุ่มทดลอง  และกลุ่ม
ควบคุม ทัง้ก่อนและหลังการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 2.1 การน าเสนอค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคะแนนอิสระ     

แหง่ตน 

 ผู้ วิจัยได้น าคะแนนอิสระแห่งตนมาหาค่าเฉล่ีย และส่วนนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม ทัง้ก่อนและหลังการให้ค าปรึกษา ทัง้โดยรวมและรายด้าน ดังแสดง           

ในตาราง 9 

ตาราง 9 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคะแนนอิสระแหง่ตนทัง้ในกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อน และหลงัการทดลอง 

กลุ่ม อิสระแห่งตน 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

M SD แปลผล M SD แปลผล 

กลุ่
มท

ดล
อง

 ด้านความคดิ 2.98 0.36 ปานกลาง 4.07 0.25 มาก 

ด้านอารมณ์ 2.33 0.42 น้อย 3.72 0.55 มาก 

ด้านการกระท า 2.93 0.32 ปานกลาง 4.17 0.46 มาก 

โดยรวม 2.73 0.27 ปานกลาง 3.98 0.38 มาก 

กลุ่
มค

วบ
คุม

 ด้านความคดิ 2.67 0.29 ปานกลาง 2.81 0.31 ปานกลาง 

ด้านอารมณ์ 2.36 0.53 น้อย 2.37 0.53 น้อย 

ด้านการกระท า 3.07 0.65 ปานกลาง 3.31 0.33 ปานกลาง 

โดยรวม 2.69 0.31 ปานกลาง 2.85 0.30 ปานกลาง 

 จากตาราง 9 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียอิสระแห่งตนอยู่ในระดับ        

ปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.73 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อิสระแห่งตนด้านความคิด 

และอิสระแห่งตนด้านการกระท ามีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.98 และ 

2.93 ตามล าดบั ในขณะท่ีอิสระแหง่ตนด้านอารมณ์มีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย ซึง่มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 



 104 
 
2.33 ส าหรับกลุ่มควบคมุมีค่าเฉล่ียอิสระแห่งตนอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า อิสระแห่งตนด้านการกระท า และอิสระแห่งตนด้านความคิด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ            

ปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.07 และ 2.67 ตามล าดบั ในขณะท่ีอิสระแห่งตนด้านอารมณ์มี

คา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัน้อย ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.36 

 หลงัการทดลอง กลุม่ทดลองมีคา่เฉล่ียอิสระแหง่ตนอยูใ่นระดบัมาก โดย มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 

3.98 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อิสระแห่งตนทัง้สามด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดย

อิสระแห่งตนด้านการกระท ามีค่าเฉล่ียสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 รองลงมาเป็นอิสระแห่งตน

ด้านความคิด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 และอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 

ตามล าดบั ส าหรับกลุ่มควบคมุมีคา่เฉล่ียอิสระแห่งตนอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 

2.85 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ อิสระแหง่ตนด้านการกระท า และอิสระแหง่ตนด้านความคิด 

มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.31 และ 2.81 ในขณะท่ีอิสระ  แหง่ตนด้าน

อารมณ์มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัน้อย ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.37 

 2.2 การเปรียบเทียบอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้นของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ     

ทัง้ก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 ก่อนการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียอิสระแห่งตน ผู้ วิจยัได้ทดสอบ

การแจกแจงโค้งปกติ (Test of Normality) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ด้วยสถิติ Shapiro-

Wilk พบว่าโดยรวมและรายด้าน กลุ่มทดลองในช่วงก่อนการทดลอง มีคา่อยู่ระหว่าง 0.08 - 0.92 

และหลังการทดลองมีค่าอยู่ท่ี  0.20 - 0.50 ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมในช่วงก่อนการทดลอง มีค่า       

อยู่ระหว่าง  0.27- 0.99 และหลงัการทดลองมีค่าอยู่ท่ี 0.07 - 0.65 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 แสดงว่า

ข้อมลูมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ผู้วิจยัจึงได้ทดสอบเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียอิสระ

แหง่ตนโดยรวมและรายด้านตอ่ไป 

  2.2.1 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียอิสระแห่งตนภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ

ทัง้ก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ โดยรวมและรายด้าน ใช้สถิต ิt-test dependent 

  ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลของวัยรุ่นตอนต้นมาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียอิสระแห่งตนทัง้

โดยรวมและรายด้าน ภายในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใช้การทดสอบคา่เฉล่ียสองกลุม่ท่ีไม่

เป็นอิสระจากกนั (t-test independent) โดยแสดงในตารางดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 10 การเปรียบเทียบอิสระแหง่ตนของกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการได้รับการให้ค าปรึกษา
กลุม่ โดยใช้สถิต ิt-test dependent (n=9) 

อิสระแห่งตน 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

MD t df p 
M SD M SD 

ด้านความคดิ 2.98 0.36 4.07 0.25 1.09 6.24** 8 0.00 

ด้านอารมณ์ 2.33 0.42 3.72 0.55 1.39 5.96** 8 0.00 

ด้านการกระท า 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 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 10 พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียอิสระแห่งตนหลัง      

การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.98 และ 2.73 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในอิสระแห่งตนด้านความคิด กลุ่มทดลองมี

คา่เฉล่ียอิสระแห่งตนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.07 และ 2.98 

ส าหรับอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียอิสระแห่งตนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อน

การทดลอง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.72 และ 2.33 และอิสระแห่งตนด้านการกระท า กลุ่มทดลองมี

คา่เฉล่ียอิสระแหง่ตนหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.17 และ 2.93  

ตาราง 11 การเปรียบเทียบอิสระแหง่ตนของกลุม่ควบคมุ ก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช้สถิติ     
t-test dependent (n=9) 

อิสระแห่งตน 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

MD t df p 
M SD M SD 

ด้านความคดิ 2.69 0.47 2.94 0.36 0.25 3.36 8 0.01 

ด้านอารมณ์ 2.36 0.53 2.37 0.53 0.01 0.07 8 0.95 

ด้านการกระท า 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 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง 11 พบว่า กลุ่มควบคมุมีค่าเฉล่ียอิสระแห่งตน

ก่อน และหลงัการทดลองไม่แตกต่างกัน ทัง้โดยรวมและรายด้าน โดยในภาพรวมกลุ่มควบคุมมี
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คา่เฉล่ียอิสระแห่งตนก่อน และหลงัการทดลองเท่ากับ 2.69 และ 2.94 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ในอิสระแห่งตนด้านความคิด กลุ่มควบคมุมีคา่เฉล่ียก่อนและหลงัการทดลองเท่ากบั 2.69 

และ 2.94 ส าหรับอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ ก่อนและหลงัการทดลองมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 2.36 และ 

2.37 และอิสระแหง่ตนด้านการกระท า ก่อนและหลงัการทดลองมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.07 และ 3.31  

  2.2.2 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียอิสระแหง่ตนระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ

ทัง้ก่อนและหลงัได้รับการให้ค าปรึกษากลุม่ โดยรวมและรายด้าน t-test independent 

   ผู้วิจยัได้น าข้อมลูของวยัรุ่นตอนต้นมาเปรียบเทียบคา่เฉล่ียอิสระแห่งตน

ทัง้โดยรวมและรายด้าน ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยใช้การทดสอบคา่เฉล่ียสองกลุ่ม

ท่ีเป็นอิสระจากกนั (t-test independent) โดยแสดงในตารางดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 12 การเปรียบเทียบอิสระแหง่ตนของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง โดยใช้

สถิต ิt-test independent (n=18) 

อิสระแห่งตน 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

MD t df p 
M SD M SD 

ด้านความคดิ 2.98 0.36 2.69 0.47 0.29 1.44 16 0.17 

ด้านอารมณ์ 2.33 0.42 2.36 0.53 -0.03 -0.10 16 0.92 

ด้านการกระท า 2.93 0.32 3.07 0.65 -0.14 -0.62 16 0.55 

โดยรวม 2.73 0.27 2.67 0.29 0.06 0.45 16 0.66 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง 12 พบวา่ ก่อนการทดลอง กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ

มีคา่เฉล่ียอิสระแห่งตนไม่แตกตา่งกนั โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.73 และ 2.67 เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ในอิสระแห่งตนด้านความคิด กลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.98 และ 

2.69 ส าหรับอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.33 และ 

2.36 และอิสระแห่งตนด้านการกระท า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.93 และ 

3.07  
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบอิสระแหง่ตนของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ หลงัการทดลอง โดยใช้
สถิต ิt-test independent (n=18) 

อิสระแห่งตน 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

MD t df p 
M SD M SD 

ด้านความคดิ 4.07 0.25 2.94 0.36 1.13 7.86** 16 0.00 

ด้านอารมณ์ 3.72 0.55 2.37 0.53 1.35 5.34** 16 0.00 

ด้านการกระท า 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 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง 13 พบว่า หลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีคา่เฉล่ียอิสระ

แห่งตนสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.98 และ 

2.81 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในอิสระแห่งตนด้านความคิด กลุ่มทดลองมีคา่เฉล่ียสงูกว่า

กลุม่ควบคมุ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.07 และ 2.94 ส าหรับอิสระแหง่ตนด้านอารมณ์ กลุม่ทดลองมี

คา่เฉล่ียสงูกวา่กลุม่ควบคมุ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.72 และ 2.37 และอิสระแหง่ตนด้านการกระท า 

กลุม่ทดลองมีคา่เฉล่ียสงูกวา่กลุม่ควบคมุ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.17 และ 3.31  

 2.3 รายงานผลการสงัเกตการใช้โปรแกรมให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างอิสระแห่งตน

ของวยัรุ่นตอนต้น 

 1. ขัน้เร่ิมต้น  

  ในขัน้เร่ิมต้น มีการสร้างสมัพนัธภาพ ร่วมกันตัง้กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันใน

กลุม่ ชีแ้จงบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก จากนัน้ผู้วิจยัได้สอบถามสมาชิกถึงความเข้าใจเก่ียวกบัอิสระ

แหง่ตน โดยสว่นใหญ่สมาชิกจะสบัสนความหมายท่ีแท้จริง ผู้วิจยัจงึใช้ค าท่ีเข้าใจง่ายคือความเป็น

ตวัของตวัเอง หรือการไม่ติดเพ่ือน จึงท าให้สมาชิกเข้าใจตวัแปรนีม้ากขึน้ เม่ือท าความเข้าใจตวั

แปรแล้ว ผู้ วิจัยได้เร่ิมการส ารวจปัญหาโดยการให้สมาชิกเล่าปัญหาของตนเองแบบสรุป              

โดยสมาชิกแต่ละคนมีปัญหาใกล้เคียงกัน ได้แก่ การอยู่คนเดียวไม่ได้ รู้สึกเหงาเวลาไม่มีเพ่ือน   

ลอกการบ้านเพ่ือน เม่ือเพ่ือนไมม่าโรงเรียนจะท าตวัไมถ่กู เป็นต้น 
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  สมาชิกคนท่ี 1 “ตอนเปิดเทอมท่ีน่ี หนูไม่มีเพ่ือนแล้วหนูก็พยายามโทรหาพ่อ     

(จะร้องไห้) หนูไม่มีเพ่ือนแล้วหนูจะร้องไห้เพราะหนูไม่มีเพ่ือนคบเลย หนูกลวัการท่ีคนอ่ืนมองว่า 

ไมมี่เพ่ือนคบเหรอ” 

  สมาชิกคนท่ี 6 “เพ่ือนไม่มา หนูมาคนเดียว สองคนท่ีสนิทไม่มา เหมือนอยู่คน

เดียวไมไ่ด้ ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง” 

  โดยสรุป ในขัน้เร่ิมต้นสมาชิกหลายคนมีความลงัเลในการเปิดเผยเร่ืองราวของ

ตนเอง แต่เม่ือมีสมาชิกคนหนึ่งกล้าพดูปัญหาของตนเองให้เพ่ือนฟัง ท าให้เพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ 

ยอมเปิดเผยเร่ืองราว แต่ในช่วงแรกนีปั้ญหาของสมาชิกแต่ละคน จะมีความใกล้เคียงกับสมาชิก

คนแรกท่ีเลา่เร่ือง รวมถึงในขัน้นีส้มาชิกหลายคนยงัไม่กล้าแสดงความคิดเห็นตอ่เร่ืองราวของเพ่ือน

สมาชิกคนอ่ืน  แตโ่ดยรวมแล้วสมาชิกมีความเข้าใจในตวัแปรอิสระแหง่ตน และมีเป้าหมายในการ

เปล่ียนแปลงตนเองในเบือ้งต้นแล้ว 

 2. ขัน้ด าเนินการ 

  ในขัน้ด าเนินการ สมาชิกแต่ละคนมีการเปล่ียนแปลงอิสระแห่งตนในแต่ละด้าน

ดงันี ้

  2.1 อิสระแหง่ตนด้านความคดิ 

   ส าหรับอิสระแหง่ตนด้านความคิดผู้วิจยัได้น า เทคนิคการสอน ABC และ

เทคนิคการโต้แย้งความคิดความเช่ือ มาใช้ในการเปล่ียนแปลงอิสระแห่งตนด้านความคิด โดย

ในช่วงแรกจะเป็นการสอนวิธีใช้เทคนิคนี ้ซึ่งหลงัจากอธิบายเสร็จสิน้ สมาชิกหลายคนยงัไม่เข้าใจ

ว่าจะน ามาใช้อย่างไร ผู้วิจยัจึงยกตวัอย่างประกอบเพิ่มเติมสมาชิกจึงเข้าใจมากขึน้ ซึ่งในระหว่าง

ด าเนินการในแตล่ะขัน้ตอน ผู้วิจยัจะมีการตรวจสอบความเข้าใจของสมาชิกอยู่ตลอดเวลา ผลท่ีได้

จากการใช้เทคนิค ABC ในรอบแรกคือ สมาชิกบางคนมีความเข้าใจ และทดลองน าความคิดท่ี

เปล่ียนแปลงไปใช้ในสถานการณ์จริงทนัที ส่งผลให้สมาชิกดงักล่าวมีอิสระแห่งตนด้านความคิด

เปล่ียนแปลงตัง้แตช่่วงแรกของการให้ค าปรึกษา ส าหรับสมาชิกท่ียงัไม่ช านาญในการใช้เทคนิคนี ้

เม่ือเห็นเพ่ือนประสบความส าเร็จในการเปล่ียนแปลงตนเอง สมาชิกดมีูความกระตือรือร้นมากขึน้ 

และพยายามถามเพ่ือน รวมถึงตัง้ใจฟังการอภิปรายของเพ่ือนท่ีประสบความส าเร็จ จากนัน้

สมาชิกทกุคนได้ทดลองน าความคิดท่ีเปล่ียนแปลงไป และสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม 
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ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ผลท่ีได้คือสมาชิกมีความคดิเปล่ียนแปลงไปทัง้ในเร่ืองของการตดัสินใจด้วย

ตนเอง การยอมรับผลของการตดัสินใจ และการมีความคดิท่ีสมเหตสุมผลมากขึน้  

   สมาชิกคนท่ี 1 “รู้สึกมีความสุขค่ะ ไม่รู้สึกเหงาเหมือนก่อน หนูสามารถ

เดินคนเดียวได้ สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงคือเดินคนเดียวได้ ไม่รู้สึกเหงา ไม่เคว้งเหมือนเดิม มัน

เปล่ียนแปลง เปล่ียนมากๆ หนูรู้สึกภูมิใจมากเลยท่ีหนูสามารถเดินคนเดียวได้ (ผู้ วิจยัถามต่อว่า

อะไรท าให้เราเปล่ียน) หนูว่าน่าจะเป็นเพราะความคิดนะ หนึ่งก็คือความคิดเก่าๆของเราก็คือคน

อ่ืนมอง แตพ่อได้มาท าตรงนีท้ าให้รู้สึกว่า แล้วพอเพ่ือนๆช่วยกนัพดู ช่วยกนัคิด มนัท าให้ความคิด

เราเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้คะ่” 

   สมาชิกคนท่ี 2 “หนไูม่รู้อะหนูอยากเรียนศิลป์-จีนสายภาษา แตห่นูชอบ

คณิต หนจูะดแูบบว่าหนเูก่งอะไร ถ้าหนเูก่งอะไรหนก็ูจะไปเรียนอนันัน้ เพ่ือนสนิทเรียนสายภาษา  

ท่ีจริงอะหนอูยากเรียนสายภาษากบัเพ่ือนตอนท่ีไมไ่ด้มาอบรมกบัพ่ีเน่ีย จะตามเพื่อนทกุอย่างเลย” 

   โดยสรุป ในการเปล่ียนแปลงอิสระแห่งตนด้นความคิด สมาชิกหลายคน

มีการเปล่ียนแปลงความคิดตัง้แต่ช่วงแรกของการให้ค าปรึกษา แตย่งัไม่สามารถรับรู้ได้ จากการ

สังเกต ของผู้ วิจัยพบว่า สมาชิกจะให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ในรูปแบบของอารมณ์ และการ

กระท าเป็นส่วนใหญ่ เม่ือให้อธิบายความคิดของตนเอง สมาชิกจะพดูถึงอารมณ์ และการกระท า

มากกว่า ผู้วิจยัจึงต้องใช้การวิเคราะห์ความคิดของสมาชิกในระหว่างท่ีสมาชิกก าลงัพดูถึงอารมณ์ 

และการกระท า และสะท้อนออกมาเป็นความคิดเพ่ือให้สมาชิกได้เข้าใจว่าระหว่างท่ีเกิดเหตกุารณ์

เหลา่นัน้ สมาชิกก าลงัคิดอะไรอยู ่เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจ และเกิดการเปล่ียนแปลงความคดิได้ 

  2.2 อิสระแหง่ตนด้านอารมณ์ 

   ในการเปล่ียนแปลงอิสระแหง่ตนด้านอารมณ์ ผู้วิจยัยงัคงใช้เทคนิค ABC 

เป็นเทคนิคหลกัในการเปล่ียนแปลงอารมณ์ นอกจากนีไ้ด้มีการน าเทคนิคจินตนาการ เทคนิคการ

วาดภาพใบหน้าในปัจจุบัน และเทคนิคระดมพูดจุดแข็งมาใช้ร่วมด้วย โดยอิสระแห่งตนด้าน

อารมณ์ เป็นด้านท่ีสมาชิกให้ความส าคญัมากท่ีสดุ และรับรู้ได้ดีมากท่ีสดุ โดยปัญหาด้านอารมณ์

ของสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของความเหงา ความกังวล ขาดความมัน่ใจเม่ือขาดเพ่ือน และ

ความโกรธเม่ือเพ่ือนไม่ท าตามความคาดหวงัของตนเอง โดยในการใช้เทคนิค ABC เข้ามาช่วย 

สามารถท าให้สมาชิกหลายคนมีอิสระแหง่ตนด้านอารมณ์เปล่ียนแปลงไป 
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   สมาชิกคนท่ี 1 “หนสูามารถเดินไปคนเดียวได้แล้ว มนัก็ชิวๆแล้ว มนัไมมี่

ความรู้สกึวา่แบบเคว้งเหมือนเดมิอะ แตก่่อนท่ีจะมีตรงนีม้นัก็จะเป็นความรู้สกึท่ีวา่แบบไม่กล้าเดิน

ไปไหนคนเดียว แตพ่อเข้ามาตรงนีแ้ล้วแบบไปไหนคนเดียวได้ ไมรู้่สกึเหงาเลย” 

   ส าหรับสมาชิกบางคนท่ียังมีปัญหาด้านอารมณ์อยู่ โดยเฉพาะความ

กงัวล และขาดความมัน่ใจ ผู้วิจยัใช้เทคนิคจินตนาการมาชว่ย เพ่ือให้สมาชิกใช้จินตนาการในการ

โต้ตอบกบัปัญหา รวมถึงใช้เทคนิคการวาดภาพใบหน้าในปัจจบุนัเพ่ือท าความเข้าใจอารมณ์ของ

สมาชิกท่ีมีตอ่ปัญหา รวมถึงช่วยให้สมาชิกเข้าใจอารมณ์ของตนเองด้วย หลงัจากการวาดภาพผล

ท่ีได้คือ สมาชิกหลายคนรู้สึกเฉย ๆ กบัปัญหา และมีบางคนวาดใบหน้าท่ีมีความสขุ เพราะตนเอง

สามารถท าบางสิ่งโดยท่ีไมต้่องให้เพ่ือนชว่ยได้  

   สมาชิกคนท่ี 4 วาดใบหน้ายิม้แย้ม “ไปไหนมาไหนคนเดียวได้ ซือ้ของท่ี

เซเวน่ เม่ือก่อนก็ถ้าไมมี่เพ่ือนก็ไปไมไ่ด้” 

   สมาชิกคนท่ี 6 วาดใบ้หน้าเรียบเฉย “เฉยๆ กบัทกุสิ่ง เม่ือก่อนเวลามีคน

มองหนก็ูจะมองค้อนกลบั” 

   สมาชิกคนท่ี 9 วาดใบหน้ายิม้“รู้สึกดี ท่ีสามารถปฏิเสธเพ่ือนได้ สิ่งท่ี

เปล่ียนแปลงไปคือกล้าปฏิเสธเพ่ือน” 

   นอกจากนีผู้้ วิจัยได้น าเทคนิคการระดมพูดจุดแข็งมาใช้ ในการสร้าง

ความมัน่ใจให้กบัสมาชิก จากการสงัเกตพบว่าในระหวา่งใช้เทคนิคนี ้สมาชิกยิม้แย้ม และเขินอาย 

เม่ือเพ่ือนพูดข้อดีของตนเอง และบางคนรู้สึกภูมิใจในข้อดีเหล่านัน้ นอกจากนีส้มาชิกมี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีมากขึน้สงัเกตได้จากการท่ีสมาชิกกล้าพดูความในใจของตนเองกบัเพ่ือนสมาชิก  

   โดยสรุป การเปล่ียนแปลงอิสระแหง่ตนด้านอารมณ์สามารถเปล่ียนแปลง

ได้เม่ือความคิดเปล่ียนไป แตส่ าหรับความมัน่ใจ และความกงัวลจะยงัคงอยู่ส าหรับสมาชิกบางคน 

แตเ่ม่ือมีวิธีในการตอบสนองตอ่ปัญหา และมีก าลงัใจจากเพ่ือน สมาชิกจะสามารถตอ่สู้กบัปัญหา

ได้อย่างมัน่ใจ แตมี่ข้อสงัเกตหนึ่งท่ีเกิดขึน้ระหว่างการใช้เทคนิค ABC ในการโต้แย้งความคิดเพ่ือ

เปล่ียนแปลงอารมณ์ของสมาชิก หากมีอารมณ์โกรธ ควรตัง้ใจฟังจนกว่าอารมณ์โกรธจะลดลง 

และหากสมาชิกมีบคุคลิกภาพเอาชนะ ไม่นอมผู้ อ่ืน การให้เพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนโต้แย้งความคิด จะ

ท าให้อารมณ์รุนแรงขึน้ ดงันัน้ควรให้สมาชิกคนดงักลา่วโต้แย้งความคดิของตนเอง  
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  2.3 อิสระแหง่ตนด้านการกระท า 

   ส าหรับการเปล่ียนแปลงอิสระแห่งตนด้านการกระท า ผู้ วิจัยได้ใช้

กระบวนการ WDEP เป็นหลกัในการเปล่ียนแปลงการกระท าของสมาชิก นอกจากนี ้เทคนิค ABC 

ยงัมีส่วนช่วยในการเปล่ียนแปลงอิสระแห่งตนด้านการกระท าของสมาชิกตัง้แตใ่นช่วงแรกของการ

ให้ค าปรึกษา ทัง้ในเร่ืองการใช้ชีวิตคนเดียวเม่ือไมมี่เพ่ือน การปฏิเสธเพ่ือน และการพึง่พาตนเอง 

   สมาชิกคนท่ี 8 “เดินไกลได้มากขึน้ เดินคนเดียวได้ไกลมากขึน้ เม่ือก่อน

เดนิจากอาคาร 3 มาตกึนี ้แตต่อนนีต้กึ 5 มานี”้ 

   สมาชิกคนท่ี 2 “กล้าปฏิเสธคะ่ เพ่ือนจะชวนไปซือ้ของ ตวัเราชอบซือ้ของ

มากแตก็่บอกไมไ่ปดีกวา่เด๋ียวตงัหมด” 

   จะเห็นได้ว่าเทคนิค ABC ยงัสามารถใช้ได้ส าหรับการเปล่ียนแปลงอิสระ

แห่งตนด้านการกระท า แต่ส าหรับสมาชิกบางคนมีอุปสรรคในการเปล่ียนแปลงตนเองด้านการ

กระท า เน่ืองจากปัญหามีความยาก ดงันัน้การน ากระบวนการ WDEP มาช่วยในการวางแผน

เปล่ียนแปลงตนเองอย่างเป็นระบบจึงมีส่วนส าคัญอย่างมาก ซึ่งการวางแผนจะเร่ิมจากสิ่งท่ี

สมาชิกสามารถท าได้ง่ายท่ีสุด ไปจนถึงยากท่ีสุด ผลท่ีได้คือ สมาชิกหลายคนมีการเปล่ียนแปลง

อิสระแหง่ตนด้านการกระท า จากท่ีเคยพึง่พาเพ่ือนก็สามารถพึง่พาตนเองได้ ส าหรับคนท่ีไมก่ล้าไป

สถานท่ีตา่ง ๆ ด้วยตนเองก็สามารถไปได้  

   สมาชิกคนท่ี 9 “ ไปท าวิชาคณิต 2 ครัง้ก็ 20 ข้อ ตอนแรกเขียนไว้ว่าท า

หนึง่ข้อ รู้สกึวา่ตวัเองก็ท าได้แล้วก็ท ามาเร่ือยๆเลย” 

   สมาชิกคนท่ี 6 “ไปร้านน า้แข็งคนเดียว ป่ันจกัรยานไป เขาบอกให้เอารถ

ไปหนูไปไม่ได้ หนูขบัรถไม่แข็ง น้องมนัชวนไปซือ้ขนมมันให้เอารถไป มนับอกว่าจกัรยานมันช้า    

หนก็ูขบัรถไมแ่ข็ง น้องมนัก็เลยขบัเอง แตต่อนแรกหนไูปคนเดียว” 

   โดยสรุป เทคนิค ABC สามารถส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านการ

กระท าได้ แต่ส าหรับปัญหาท่ีมีความยาก และซบัซ้อน จะต้องใช้กระบวนการ WDEP มาช่วยใน

การวางแผน เพ่ือให้การเปล่ียนแปลงการกระท าเป็นเร่ืองท่ีง่ายขึน้ นอกจากนีก้ารน าใบสญัญาท่ี

เป็นลายลกัษณ์อกัษรมาให้สมาชิกลงช่ือ เพ่ือเป็นค ามัน่สญัญา สามารถช่วยกระตุ้นให้สมาชิกน า

แผนท่ีวางไว้ไปปฏิบตัจิริง  
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   สมาชิกคนท่ี 1 “หนบูอกว่าหนจูะเลิกให้เพ่ือนช่วยหนเูร่ืองงานตกแตง่หนู

จะไม่ลอกเพ่ือน ตอนแรกอะหนจูะใช้เพ่ือน แตห่นนูึกถึงค าสญัญานีว้่าถ้าหนไูม่ท าหนจูะไม่กินพิซ

ซ่า หนูก็เลยแบบไม่นะห้ามใช้เพ่ือน หนูนึกขึน้ได้หนูก็เลยท าเอง หนูท าการบ้านเองแล้วนะ            

วิชาคณิต หนูนัง่หน้าใช่ไหมหนูก็ตัง้ใจฟังๆๆ แล้วหนูก็เอากลบัไปท า แต่มนัก็จะมีบางข้อใช่ไหมท่ี

หนทู าไมไ่ด้ แตก่ารบ้านท่ีสัง่ใหมห่นทู าได้”  

 3. ขัน้ยตุ ิ

  ในขัน้ยตุจิะเป็นการสรุปการเปล่ียนแปลงทัง้หมด และเตรียมความพร้อมเม่ือออก

จากกลุม่ โดยสมาชิกหลายคนรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงในตนเอง 

   สมาชิกคนท่ี 1 “หนูไปกินข้าวคนเดียวได้ ตอนแรกอะท่ีหนูบอกท าไม่ได้

แล้วหนก็ูไมก่ล้าเดนิไปไหนมาไหนคนเดียวใชไ่หม แตต่อนนีท้ าได้แล้ว” 

   สมาชิกคนท่ี 6 “สนิทกบัเพ่ือนมากขึน้ เร่ืองอิสระจากเพ่ือนคือหนเูดินไป

กินข้าวคนเดียวได้แล้ว คือเดนิไปซือ้ไมรู้่สกึอะไรเลย” 

   แตส่ าหรับบางคนยงัมีบางปัญหาท่ียงัไม่สามารถแก้ไขได้  ผู้วิจยัจึงให้สมาชิกน า

ปัญหาเหลา่นีเ้ป็นเป้าหมายของตนเองเม่ือออกจากกลุม่ 

   สมาชิกคนท่ี 2 “พอเดินออกไปหน้าชัน้แล้วมันจะรู้สึกสั่น เวลาพูดแล้ว

เสียงมนัจะสัน่” 

   สมาชิกคนท่ี 5 “ไปเซเวน่คนเดียวได้ ยงัมีเร่ืองการบ้านท่ีบางครัง้สอบถาม

เพ่ือนวา่การบ้านหน้าไหน” 

   สมาชิกคนท่ี 6 “อยากเปล่ียนนิสยัเอาแตใ่จตวัเอง ชอบบงัคบัคนอ่ืน” 

  นอกจากนีผู้้ วิจัยได้ท าการ์ดให้สมาชิกแต่ละคน เพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกเขียนให้

ก าลงัใจกนั และเก็บเอาไว้เป็นก าลงัใจในการเปล่ียนแปลงตนเองหลงัออกจากกลุม่ตอ่ไป  

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ืองอิสะแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้นครัง้นี ้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาอิสระ

แห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 2)  เปรียบเทียบอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้นก่อน  และหลัง                       

การให้ค าปรึกษากลุ่ม และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้นระหว่างกลุ่มทดลอง 

และกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีหนึ่ง ท่ีใช้ใน

การศึกษาอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้น เป็นวยัรุ่นท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี    

1-3 ปีการศกึษา 2561 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขต 9 จ านวน 481 คน และกลุ่มท่ีสองท่ีใช้ใน             

การทดลอง เป็นนกัเรียนระดบั ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3  ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา 

จ านวน 18 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจากนกัเรียนท่ีมีคะแนนแบบวดัอิสระแห่งตนของ

วัยรุ่นตอนต้นตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และสมัครใจเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม                

แล้วด าเนินการสุม่อย่างง่ายเข้ากลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 9 คน โดยกลุม่ทดลองได้รับ

การให้ค าปรึกษากลุ่ม ในขณะท่ีกลุ่มควบคมุไม่ได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้นท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ และ 2) โปรแกรมการให้

ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น โดยแบ่งหัวข้อในการสรุปผลได้

ดงัตอ่ไปนี ้

  1. สรุปผลการวิจยั 

  2. อภิปรายผลการวิจยั 

  3. ข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. วัยรุ่นตอนต้นมีอิสระแห่งตนอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.29 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีอิสระแห่งตนด้านความคิดสูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.49 ซึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาเป็นอิสระแห่งตนด้านการกระท า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 

อยู่ในระดับปานกลาง และและอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.05 อยู่ในระดับ     

ปานกลาง ตามล าดบั 
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 2. วยัรุ่นตอนต้นท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม มีอิสระแห่งตนหลงัได้รับการให้ค าปรึกษา

กลุม่ สงูกวา่ก่อนได้รับการให้ค าปรึกษากลุม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ทัง้โดยรวมและ

รายด้าน 

 3. วยัรุ่นตอนต้นท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มมีอิสระแห่งตนหลงัได้รับการให้ค าปรึกษา

กลุ่ม สูงกว่าวยัรุ่นตอนต้นท่ีไม่ได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ทัง้โดยรวมและรายด้าน 

 
อภปิรายผลการวิจัย 
 1. การศกึษาอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น 

  จากวตัถุประสงค์การวิจยัข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้น จาก

การศกึษาพบว่าวยัรุ่นตอนต้นมีอิสระแห่งตนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นีเ้ป็น

เพราะสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถก าหนดความคิด อารมณ์ และการกระท าของวัยรุ่น คือ อิทธิพลจาก

พ่อแม่ และกลุ่มเพ่ือน ถ้าหากวัยรุ่นตอนต้นยังมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ ปกครอง ผู้ ปกครองจะ

สามารถช่วยยับยัง้วัยรุ่นไม่ให้ติดเพ่ือนได้ เน่ืองจากบริบทสังคมไทยผู้ปกครองจะดูแลลูกอย่าง

ใกล้ชิด โดยเฉพาะวยัรุ่นตอนต้นท่ีพึ่งผ่านพ้นวยัเด็กมา ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการดแูล

ลกูในวยัเด็ก เม่ือลกูผา่นเข้าสู่วยัรุ่น ผู้ปกครองหลายคนยงัคอยดแูลประหนึง่ว่าลกูตนเองยงัเป็นวยั

เดก็ ท าให้วยัรุ่นมีความใกล้ชิดกบัผู้ปกครอง มีผู้ปกครองคอยควบคมุการกระท าของวยัรุ่น จงึสง่ผล

ให้วยัรุ่นไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเพ่ือนอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ชาน และ

ชาน (Chan & Chan, 2013, pp. 286-302) ท่ีได้ศึกษาความอ่อนไหวของวัยรุ่นท่ีมีต่อแรงกดดนั

ของเพ่ือน พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความอ่อนไหวต่อแรงกดดนัของเพ่ือน คือการรับรู้ความอบอุ่น

ของพ่อแม่ของวยัรุ่น ซึ่งสอดคล้องกบัท่ี อินเจอโซล (Ingersoll, 1989, pp. 228-229) ได้อธิบายว่า 

ถ้าหากวยัรุ่นรับรู้วา่พ่อแมช่องเขาสามารถไว้ใจและเช่ือถือได้ อิทธิพลของพอ่แมท่ี่มีตอ่วยัรุ่นก็จะยงั

อยูใ่นระดบัท่ีสงู กลา่วโดยสรุปคือ ถ้าหากวยัรุ่นรับรู้วา่พอ่แมใ่ห้ความอบอุน่เป็นท่ีพึง่พาได้ จะท าให้

วยัรุ่นออ่นไหวตอ่แรงกดดนัของเพ่ือนน้อยลง แตใ่นทางตรงกนัข้าม ถ้าหากวยัรุ่นรับรู้ว่าตนเองขาด

ความรักความอบอุน่จากพอ่แม ่วยัรุ่นจะมองหาท่ีพึง่อ่ืน ซึง่ในวยัรุ่นบุคคลท่ีจะชว่ยตอบสนองความ

ต้องการหลายอย่างให้กับวยัรุ่นได้ก็คือเพ่ือน ดงัท่ี  เดซ่ี และเคนน่ี (Dacey & Kenny, 1994, pp. 

252-253) ได้อธิบายบทบาทของเพ่ือนท่ีมีตอ่วยัรุ่นไว้ว่าเพ่ือนสามารถพฒันาและตอบสนองความ

ต้องการของวัยรุ่นหลายด้าน ได้แก่การควบคุมความก้าวร้าว ช่วยสนับสนุนทางอารมณ์               
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ช่วยปรับปรุงทักษะทางสังคม พัฒนาเจตคติและบทบาททางเพศ ตัดสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ

คุณธรรมจริยธรรม ปรับปรุงคุณค่าในคนเอง การสร้างมโนทัศน์เก่ียวกับตนเอง เม่ือพิจารณาท่ี

สงัคมไทยในปัจจบุนั วยัรุ่นจะใช้เวลาอยูท่ี่โรงเรียนประมาณ 8 ชัว่โมง อีกทัง้บทบาทของพ่อและแม่

ได้เปล่ียนแปลงไปจากสมยัก่อนท่ีผู้ชายต้องออกไปท างาน ในขณะท่ีผู้หญิงต้องท างานบ้านและ

เลีย้งดลูกู ในปัจจบุนัหลายครอบครัวท างานทัง้พ่อและแม่ ท าให้วยัรุ่นมีโอกาสได้พดูคยุกับพ่อแม่

น้อยกว่าเพ่ือน จะเห็นได้ว่าตวัแปรการรับรู้ความอบอุ่นจากพ่อแม่และอิทธิพลของเพ่ือน มีผลต่อ

ระดบัอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้น ซึ่งเม่ือเกิดการต้านทานกันระหว่างอิทธิพลของพ่อแม่ และ

อิทธิพลของเพื่อน จงึสง่ผลให้อิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่าวยัรุ่นมีอิสระแห่งตนด้านความคิดสูงท่ีสุด รองลงมา

เป็นอิสระแห่งตนด้านการกระท า และอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ ตามล าดบั ถึงแม้ทัง้สามด้านนีจ้ะ

มีคา่เฉล่ียไมต่า่งกนัมาก แตผู่้วิจยัพบว่า ไมว่า่จะหาคา่เฉล่ียอิสระแหง่ตนโดยจ าแนกตามเพศ หรือ

ระดบัชัน้ วยัรุ่นตอนต้นจะมีอิสระแห่งตนด้านความคิดสูงท่ีสุดเสมอ และจะมีอิสระแห่งตนด้าน

อารมณ์น้อยท่ีสดุเสมอ ผู้วิจยัจึงตัง้ข้อสงัเกตว่า อิสระแห่งตนด้านความคิดสามารถเกิดขึน้เองตาม

ธรรมชาติและพฒันาได้ง่ายกว่าอิสระแห่งตนด้านอ่ืน ๆ เน่ืองจากการจดัการกบัความคิดสามารถ

ท าได้ตลอดเวลา ในขณะท่ีอิสระแห่งตนด้านการกระท า และด้านอารมณ์ ต้องมีสิ่งเร้าหรือ

เหตกุารณ์เกิดขึน้ก่อน จึงจะมีโอกาสได้เปล่ียนแปลงตนเอง ในส่วนของอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ 

เป็นด้านท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติและพฒันาได้ยากท่ีสดุ อาจเป็นเพราะวยัรุ่นไม่มีวิธีท่ีชดัเจนใน

การจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง อีกทัง้เม่ือมีภาวะทางอารมณ์เกิดขึน้ และไม่ได้รับการเยียวยาให้

ดีขึน้ อารมณ์นัน้จะสามารถค้างคาและเกิดต่อเน่ืองได้เร่ือย ๆ นอกจากนีแ้รงกดดนัของเพ่ือนก็

สามารถมีผลต่ออารมณ์ของวัยรุ่นได้เช่นกัน รวมถึงการท่ีวัยรุ่นตอนต้นยังเป็นวัยท่ียังพึ่งพา

ผู้ปกครอง การต้องไปเผชิญชีวิตและแก้ปัญหาเพียงล าพงัโดยขาดบคุคลอ่ืนช่วยเหลือ จะก่อให้เกิด

ความมกลวั และความกงัวลมากกว่าปกติ และสิ่งส าคญัท่ีสดุคือวยัรุ่นมกัจะหาความสขุจากเพ่ือน 

มีเพ่ือนเป็นท่ีพึ่งทางอารมณ์ เม่ือขาดเพ่ือนไปจะท าให้วัยรุ่นรู้สึกขาดท่ีพึ่ง และไม่สามารถหา

ความสขุได้ ดงัท่ี เจียรนยั ทรงชยักลุ (2548, น. 229-231) ได้อธิบายถึงความส าคญัของเพ่ือนไว้ว่า 

ในช่วงวยัรุ่นเป็นช่วงท่ีต้องแบกรับความกดดนัความคาดหวงัของคนรอบตวั วยัรุ่นจึงพยายามหา

ความสนกุสนาน ความเพลิดเพลินในชีวิตเพ่ือให้ชีวิตได้ผ่อนคลาย ซึ่งเพ่ือนจะเป็นแหล่งท่ีวยัรุ่นจะ

สามารถหาความสขุได้โดยการท ากิจกรรมตา่ง ๆ เช่น การไปเท่ียว การพดูคยุ หรือการรับประทาน
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อาหารด้วยกัน กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านีจ้ะช่วยให้วัยรุ่นได้ผ่อนคลายมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง      

ถ้าหากไปกับเพ่ือนท่ีมีเจตคติ หรือความชอบท่ีเหมือน ๆ กนัจะยิ่งเพิ่มความสนกุสนานให้มากขึน้ 

ดงันัน้เม่ือชีวิตท่ีผ่านหาวยัรุ่นหาความสุขจากเพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ ท าให้รู้สึกผูกพนัธ์ทางอารมณ์ 

เม่ือมีเหตกุารณ์ใดก็ตามท่ีเก่ียวข้องกบัเพ่ือน ยอ่มมีผลกระทบทางอารมณ์ตามมาเสมอ 

 2. การเปรียบเทียบอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้นก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ 

  จากวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้นก่อนและ

หลงัการให้ค าปรึกษากลุ่ม พบว่า วยัรุ่นตอนต้นท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม มีอิสระแห่งตนหลงั

การได้รับการให้ค าปรึกษากลุม่สงูกวา่ก่อนได้รับการให้ค าปรึกษากลุม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 ทัง้โดยรวมรวมและรายด้าน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทัง้นีเ้ป็นเพราะ กระบวนการให้

ค าปรึกษา เทคนิค และทฤษฎีท่ีผู้วิจยัน ามาใช้ ผู้วิจยัได้น าเทคนิค และทฤษฎีท่ีมีความสอดคล้อง

กับปัญหาการขาดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นมาใช้ ดังท่ี (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, 2561a, น. 157)    

กลา่ววา่ หากผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจพฤตกิรรมของผู้ รับค าปรึกษา จะท าให้สามารถเลือกเทคนิค และ

ทฤษฎีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ รับค าปรึกษาให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้อยา่ง

มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียอิสระแห่งตนหลังการทดลองสูงกว่าก่อน            

การทดลอง โดยผู้วิจยัเร่ิมจากใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีอตัถิภาวนิยม ท่ีช่วยสร้าง

พืน้ฐานความคิดให้สมาชิกพยายามค้นหาตวัเลือกในการแก้ไขปัญหา การตอบสนอง และการใช้

ชีวิตมากขึน้ ถ้าหากสมาชิกมีตวัเลือกมากขึน้ สมาชิกจะมีวิธีการรับมือกับสถานการณ์ได้หลาย

รูปแบบ เชน่ สมาชิกกลุ่มบางคนต้องการรับประทานข้าว แตเ่พ่ือนอยากรับประทานก๋วยเต๋ียว หลงั

ได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม สมาชิกสามารถไปกบัเพ่ือนอีกกลุม่หนึง่ท่ีอยากรับประทานอาหารชนิด

เดียวกบัตนเอง ในขณะท่ีเม่ือก่อนตนเองต้องยอมไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวทัง้ท่ีตนเองไม่ชอบ แสดง

ให้เห็นว่าการท่ีสมาชิกมีตวัเลือกในการใช้ชีวิต จะช่วยสมาชิกไม่ยึดติดกบัเพ่ือนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง 

หรือใช้วิธีการเดียวในการแก้ไขปัญหา ในส่วนของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณา

เหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรม ผู้วิจยัได้น าเทคนิค ABC จากทฤษฎีนี ้มาใช้เป็นเทคนิคหลกัในการ

เสริมสร้างอิสระแหง่ตนด้านความคิดและด้านอารมณ์ เน่ืองจากทฤษฎีนีมี้ความเช่ือว่า การท่ีบคุคล

มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม เกิดจากความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ซึ่งสอดคล้องกบั

ปัญหาการขาดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นดงัท่ี ศิริบูรณ์ สายโกสุม (2554, น. 104) อธิบายสาเหตุ    

การขาดอิสระแหง่ตนไว้วา่ ถ้าหากวยัรุ่นมีความต้องการเป็นท่ียอมรับมากเกินไป หรือมีความคิดว่า
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ทุกคนต้องต้องรักเราหรือยอมรับเรา จะท าให้เราให้ความส าคญักับความคิดและรู้สึกของคนอ่ืน

มากเกินไป คิดว่าชีวิตของตนเองขึน้อยู่กับคนอ่ืน จะเห็นได้ว่าหนึ่งในสาเหตุของการขาดอิสระ    

แห่งตนมาจากความคิด ดงันัน้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และ

พฤติกรรม จะช่วยปรับเปล่ียนความคิดให้มีความสมเหตสุมผลมากขึน้ ซึ่งจะน าไปสูก่ารเสริมสร้าง

อิสระแห่งตนด้านความคิด และด้านอารมณ์ในวัยรุ่น ส าหรับทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม

ทฤษฎีเผชิญความจริง ผู้ วิจัยได้น ากระบวนการ WDEP มาใช้เสริมสร้างอิสระแห่งตนด้านการ

กระท า ผ่านการวางแผนและลงมือปฏิบตัิในสถานการณ์จริง ซึ่งช่วยให้วยัรุ่นได้รับรู้ความสามารถ

ในการเปล่ียนแปลงตนเองเม่ือต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ดงันัน้กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มจึง

มีส่วนช่วยเสริมสร้างอิสระแห่งตนอย่างมาก รวมถึงนักเ รียนอาสาสมัครเองมีความตัง้ใจท่ีจะ

เปล่ียนแปลงตนเอง สงัเกตได้จากชว่งคดัเลือกอาสาสมคัรก่อนเข้ากลุม่ เม่ือผู้วิจยัอธิบายประโยชน์

ท่ีนกัเรียรจะได้รับหลงัเข้าร่วมกลุ่ม นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการขอผู้วิจยัเข้าร่วมการทดลอง

อย่างมาก ท าให้เม่ือเข้ากลุ่ม นกัเรียนให้ความร่วมมือ และมีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา

ของตนเองอย่างเต็มท่ี ส่งผลให้การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นไปอย่างราบร่ืน และเกิดประโยชน์ตอ่ตวั

อาสาสมคัรเอง จนท าให้มีคา่เฉล่ียคะแนนอิสระแหง่ตนเพิ่มขึน้อยา่งเห็นได้ชดั โดยรายละเอียดการ

เปล่ียนแปลงอิสระแหง่ตนในการทดลอง มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 การเปล่ียนแปลงอิสระแหง่ตนด้านความคดิ 

  การเสริมสร้างอิสระแหง่ตนให้กบัวยัรุ่นตอนต้น ผู้วิจยัเร่ิมต้นจากการเปล่ียนความ

คิดท่ีไม่สมเหตสุมผลของสมาชิกกลุ่ม ผ่านการใช้เทคนิคการสอน ABC  ในการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 

2 และ 3 โดยความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผลท่ีเกิดขึน้ในช่วงระยะแรกของการให้ค าปรึกษาท่ีผู้ วิจยัพบ

จากสมาชิกได้แก่ คนอ่ืนท าให้ฉนัโกรธ คนอ่ืนควรท าตามความคาดหวงัของฉนั คนอ่ืนจะมองฉนัใน

แง่ร้ายเม่ือฉันอยู่คนเดียว เม่ือเพ่ือนไม่อยู่ฉันไม่สามารถคยุกบัคนอ่ืนได้ ฉันไม่สามารถท าการบ้าน

ได้ด้วยตนเอง ถ้าฉนัไมท่ าในสิ่งท่ีเพ่ือนบอกฉันจะไมมี่เพ่ือน จากความคดิท่ีไมส่มเหตสุมผลข้างต้น 

ส่งผลให้สมาชิกมีปัญหาทางอารมณ์ และพฤติกรรมตามมา ได้แก่ กังวล กลัวจนตัวสั่น เหงา         

ไมก่ล้าปฏิเสธเพ่ือน ไมก่ล้าท าในสิ่งท่ีตนเองต้องการ ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง เก็บตวัเงียบไมก่ล้าพูดค

คยุกบัคนอ่ืน รู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการยอมรับจากเพ่ือน ลอกการบ้านเพ่ือน หลงัจากท่ีผู้วิจยัสอน

เทคนิค ABC แล้ว สมาชิกได้ส ารวจความคิดของตนเอง และผลท่ีเกิดขึน้แล้ว พบว่าสมาชิกหลาย

คนมีความคิดท่ีเปล่ียนไป เม่ือเข้าสู่ขัน้ตอนการโต้แย้งความคิดของตนเอง โดยผู้ วิ จัยกระตุ้นให้
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สมาชิกตัง้ค าถามกับตนเองเสมอ ว่าความคิดความเช่ือของตนเองสมเหตุสมผลแล้วหรือไม่ 

นอกจากนีส้มาชิกบางคนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกิดขึน้ในการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 3 เช่น 

สามารถไปกับเพ่ือนกลุ่มอ่ืนได้มากขึน้ในขณะท่ีเม่ือก่อนจะไปเฉพาะกับเพ่ือนกลุ่มเดิม ซึ่ ง

สอดคล้องกบัท่ี ชาร์ฟ (Sharf, 2012, p. 8) ได้อธิบายถึงเทคนิคท่ีส าคญัใช้ได้ผลในการเปล่ียนแปลง

ความคิด คือเทคนิคการโต้แย้งและท้าทายความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ซึ่งจะน าไปสู่การลดความ

กังวลและพัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนีส้มาชิกบางคนมีการ

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในระดบัท่ีท้าทายกวา่ เชน่ สมาชิกบางคนเพ่ือนยืมเงินแล้วไม่คืน ก็สามารถ

รักษาระยะหา่งมากขึน้ไปจนถึงการหาเพ่ือนใหม ่เพ่ือไมใ่ห้ตนเองต้องประสบกบัสถานการณ์เดมิ มี

ความกล้าตดัความสมัพันธ์กับเพ่ือนท่ีตนเองพิจารณาแล้วว่าท าพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งตาม

หลกัการของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรมตามท่ี วชัรี 

ทรัพย์มี (2556, น. 121-123) ได้ระบเุอาไว้ว่า ความคดิ อารมณ์ และพฤตกิรรมของมนษุย์สง่ผลซึ่ง

กนัและกนั จงึเป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านพฤติกรรมตัง้แตร่ะยะแรกของการให้

ค าปรึกษา เพราะเม่ือสมาชิกมีความคิดท่ีเปล่ียนแปลงไป      จะส่งผลถึงอารมณ์ และพฤติกรรม

ด้วย อย่างไรก็ตามในหลายสถานการณ์สมาชิกมีอุปสรรคในการส ารวจความคิดของตนเอง 

เน่ืองจากไม่รู้ว่าตนเองคิดอะไรในระหว่างท่ีอยู่ในสถานการณ์บางอย่าง จึงให้สมาชิกฝึกใช้เทคนิค 

ABC ซ า้จนเกิดความช านาญมากขึน้ 

  เม่ือพิจารณาท่ีองค์ประกอบของอิสระแหง่ตนด้านความคดิ ได้แก่ การตดัสินใจได้

ด้วยตนเอง สามารถก าหนดทางเลือกในการใช้ชีวิต การแก้ปัญหาได้ และยอมรับผลของการ

ตดัสินใจของตนเอง  สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลงในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะใน

เร่ืองของการก าหนดทางเลือกในการใช้ชีวิต ซึ่งในช่วงเร่ิมต้นการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 4 ผู้ วิจยัได้

สอบถามสมาชิกถึงการเปล่ียนแปลงในตนเอง สมาชิกส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นไปในทิศ

ทางการมีตวัเลือกในการใช้ชีวิตมากขึน้ เช่น การสร้างความสมัพนัธ์กับเพ่ือนกลุ่มใหม่ เน่ืองจาก

สมาชิกมีความคิดว่าเพ่ือนกลุ่มอ่ืนไม่ชอบตนเอง เพราะมองว่าสายตาของตนเองดูไม่เป็นมิตร 

หลงัจากท่ีมีการเปล่ียนความคิดใหม่ สมาชิกสามารถพดูคยุกบัเพ่ือนกลุ่มอ่ืนได้มากขึน้ มีตวัเลือก

ในการใช้ชีวิตมากขึน้ นอกจากนีส้มาชิกบางคนยงัสามารถไปสถานท่ีตา่ง ๆ ในโรงเรียนเพียงล าพงั

ได้มากขึน้ โดยท่ีไม่ต้องรอเพ่ือน แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสามารถก าหนดชีวิตตนเองได้ ในส่วนของ

องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัการแก้ปัญหาด้วยตนเอง สามารถสงัเกตได้จากการท่ีสมาชิกได้ลงมือแก้ไข
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ปัญหาของตนเองทนัทีท่ีสิน้สุดการให้ค าปรึกษาแต่ละครัง้ เม่ือมีการเร่ิมต้นการให้ค าปรึกษาครัง้

ใหม่ สมาชิกน าความส าเร็จในการเปล่ียนแปลงตนเองมาเล่าในกลุ่มบ่อยครัง้ แสดงให้เห็นว่า

สมาชิกมีความรับผิดชอบในปัญหาของตนเอง และลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ส าหรับ

องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับผลของการตดัสินใจ สมาชิกส่วนใหญ่สามารถยอมรับผล

ของการตดัสินใจได้ เน่ืองจากปัญหาของสมาชิกไม่ได้มีผลลพัธ์ท่ีตามมารุนแรง แตจ่ะมีสมาชิกคน

หนึ่งท่ีมีสถานการณ์ท่ีต้องตดัสินใจและมีผลกระทบท่ีตามมา เช่น การตดัความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนท่ี

ขอยืมเงินแล้วไม่คืน โดยการตีตัวออกห่างจากเพ่ือนคนดังกล่าว ส่งผลให้มีภาวะทางอารมณ์

ตามมาเล็กน้อย จากการท่ีผู้ วิจยัสงัเกต สมาชิกมีอาการเศร้า และกังวลอยู่บ้างจากการท่ีตนเอง

จะต้องเสียเพ่ือนไป แตเ่ม่ือมีการเสริมสร้างองค์ประกอบเร่ืองการก าหนดทางเลือกในการใช้ชีวิตมา

ก่อนหน้านัน้ ท าให้สมาชิกคนดงักล่าวสามารถหาเพ่ือนใหม่ และจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได้  

ดีขึน้ ในส่วนขององค์ประกอบเก่ียวกับการตดัสินใจด้วยตนเอง ในช่วงแรกของการให้ค าปรึกษา 

พลวัตของกลุ่มจะพาสมาชิกให้มุ่งเน้นไปท่ีปัญหาเดียวกันคือ ไม่กล้าอยู่คนเดียว ไม่กล้าท าสิ่ง    

ต่าง ๆ เวลาท่ีไม่มีเพ่ือน ดงันัน้ในองค์ประกอบเร่ืองการตดัสินใจจึงไม่ปรากฏให้เห็นในช่วงแรก     

แตใ่นช่วงหลงัของการให้ค าปรึกษา สมาชิกได้มีการแสดงออกถึงการตดัสินใจด้วยตนเองมากขึน้ 

เชน่ ก่อนเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุม่ สมาชิกตัง้ใจวา่จะเลือกแผนการเรียนตามเพื่อน แตเ่ม่ือได้รับ

การให้ค าปรึกษากลุ่มแล้ว สมาชิกตัดสินใจเลือกแผนการเรียนตามความต้องการของตนเอง      

เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าสมาชิกได้พัฒนาอิสระแห่งตนด้านความคิดในทุกองค์ประกอบ ซึ่ง            

การเปล่ียนแปลงทางความคิดนนี ้จะเป็นพืน้ฐานให้เกิดการเปล่ียนแปลงในอิสระแหง่ตนด้านอ่ืน ๆ 

ตอ่ไป ดงัท่ีปรากฏให้เห็นในช่วงแรกของการให้ค าปรึกษาท่ีผู้วิจยัมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงความคดิ

เป็นหลกั แตส่มาชิกบางคนได้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์ และพฤติกรรมด้วย ถึงแม้ว่า

จะผ่านช่วงของการส ารวจความคิดไปแล้ว ผู้วิจยัยงัคงฝึกให้สมาชิกได้ส ารวจความคิดของตนเอง

ตอ่ไปในการให้ค าปรึกษาครัง้อ่ืน ๆ เพ่ือให้สมาชิกเกิดความช านาญในการหาสาเหตขุองปัญหา ซึง่

จะชว่ยให้สมาชิกแก้ไขปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

  2.2 การเปล่ียนแปลงอิสระแหง่ตนด้านอารมณ์ 

   จากคา่เฉล่ียอิสระแห่งตนข้างต้น จะเห็นได้ว่าอิสระแห่งตนด้านอารมณ์

เป็นด้านท่ีวยัรุ่นตอนต้นมีน้อยท่ีสดุ ถึงแม้ว่าจะถูกเสริมสร้างด้วยโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม

แล้วก็ตาม เน่ืองจากวยัรุ่นตอนต้นเป็นวยัเร่ิมต้นแห่งการเปล่ียนผ่านจากวยัเด็กไปสู่วยัรุ่น จึงท าให้
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เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านฮอร์โมน ส่งผลให้มีอารมณ์ไม่คงท่ี จึงท าให้การควบคมุ และจดัการ

กับอารมณ์เป็นเร่ืองท่ีท้าทายส าหรับวัยนี ้ด้วยเหตุนีท้ าให้วัยรุ่นมีอิสระแห่งตนอยู่ในระดับ           

ปานกลาง และมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับอิสระแห่งตนด้านอ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ตาม 

ผู้ วิจัยได้สร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเ พ่ือเสริมสร้างอิสระแห่งตน โดยมีการใส่เทคนิค

ทางด้านอารมณ์ ได้แก่ เทคนิคภาพในจินตนาการ เทคนิควาดภาพใบหน้าในปัจจบุนั และเทคนิค

ระดมพดูจดุแข็ง เพ่ือส่งเสริมให้วยัรุ่นเข้าใจอารมณ์ของตนเอง และมีอารมณ์ท่ีมัน่คงมากขึน้จาก

การเส ริมแรงของเ พ่ือนสมาชิกกลุ่ม  อีกทั ง้การใ ช้ เทคนิคการสอน ABC ท่ีมุ่ ง เ น้นเ ร่ือง                      

การเปล่ียนแปลงความคิด ยงัส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงอารมณ์ของวยัรุ่นด้วย ดงัท่ี วชัรี ทรัพย์มี 

(2556, น. 121-123) ได้อธิบายถึงหลักการของการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 

อารมณ์ และพฤติกรรมไว้ว่า การท่ีมนษุย์ได้สร้างความคิดท่ีมีต่อตนเองใหม่ จะช่วยเปล่ียนแปลง

อารมณ์และพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายตามท่ีตนเองต้องการ ซึ่งสงัเกตได้จากท่ีสมาชิกบางคนเกิด

การเปล่ียนแปลงอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ตัง้แตใ่นการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 3 ซึ่งอยู่ในช่วงท่ีผู้ วิจยั

มุ่งเน้นการเสริมสร้างอิสระแห่งตนด้านความคิด แตอ่ย่างไรก็ตาม ยงัมีสมาชิกอีกหลายคนท่ียงัไม่

สามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได้ จากการท่ีผู้วิจยัได้ส ารวจปัญหาของสมาชิก สมาชิกส่วน

ใหญ่จะให้ความส าคญักับผลกระทบทางอารมณ์เป็นหลัก เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในวัยรุ่น

ตอนต้น เป็นช่วงท่ีมีผลกระทบต่ออารมณ์มากท่ีสุด (อสุา สทุธิสาคร, 2559, น.. 15-50) สงัเกตได้

จากเวลาท่ีผู้ วิจยัต้องการให้สมาชิกส ารวจความคิดของตนเอง แต่สมาชิกจะแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับอารมณ์ท่ีเกิดขึน้แทน แสดงให้เห็นว่าการส ารวจอารมณ์ของตนเอง ท าได้ง่ายกว่าการ

ส ารวจความคิด ซึ่งภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดขึน้กับสมาชิกส่วนใหญ่จะมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

ความกลวัท่ีเกิดขึน้จากการอยู่คนเดียว ความกงัวลในสมัพนัธภาพท่ีมีตอ่เพ่ือน ความโกรธท่ีเพ่ือน

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ความเสียใจท่ีเกิดจากการโดนคนอ่ืนกลัน่แกล้ง 

เป็นต้น ซึ่งเทคนิคด้านอารมณ์ทัง้ 3 เทคนิคได้แก่ เทคนิคการสร้างภาพในจินตนาการ เทคนิดการ

วาดภาพใบหน้าในปัจจุบัน และเทคนิคระดมมพูดจุดแข็ง  รวมถึงเทคนิคด้านความคิด ได้แก่ 

เทคนิคการสอน ABC สามารถช่วยให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจในอารมณ์ของตนเอง มีตวัเลือกในการ

แสดงอารมณ์มากขึน้ และมีความมัน่ใจในตนเองมากขึน้ ซึง่จะชว่ยลดความกลวั และความกงัวลท่ี

มีตอ่ปัญหาให้กบัสมาชิก  
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   อยา่งไรก็ตาม อารมณ์ท่ีควบคมุได้ยากท่ีสดุ คืออารมณ์โกรธ ซึง่มีสมาชิก

คนหนึ่งได้เล่าเร่ืองราวของเขาในการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 4 โดยมีเร่ืองราวว่า เพ่ือนไม่ตอบสนอง

ความต้องการของเขา ทัง้ท่ีก่อนหน้านีต้นเองดแูลเพื่อนเป็นอย่างดี จนท าให้เกิดความโมโหในขณะ

เล่าเร่ืองราวให้สมาชิกในกลุ่มฟัง ผู้วิจยัจึงให้สมาชิกระบายปัญหาของตนเองในระดบัหนึ่ง แล้วน า

เทคนิค ABC เข้ามาช่วย โดยการให้สมาชิกคนดงักล่าวหาความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผลของตนเอง 

และใช้เทคนิคการโต้แย้งความคิดเข้ามาช่วย ซึง่เพ่ือน ๆ สมาชิกก็ชว่ยกนัโต้แย้งความคิดของเพ่ือน

สมาชิกคนดงักล่าว แต่ไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากสมาชิกคนดงักล่าวพยายามโต้แย้งอย่าง

หนกัแน่นว่าความคิดของตนเองถกูต้อง โดยมีความคิดว่า “เราช่วยเพ่ือน เม่ือเราเดือดร้อนเพ่ือนก็

ต้องช่วยเรา” จากความคิดนีแ้สดงให้เห็นว่าสมาชิกมีความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผล เพียงแตส่มาชิก

อยู่ในสภาพท่ีไม่พร้อมท่ีจะใช้ความคิดได้อย่างเต็มท่ีเน่ืองจากมีอารมณ์โกรธอยู่ ซึ่งสอดคล้องกบัท่ี  

วัชรี ทรัพย์มี (2556, น. 121-123) ได้อธิบายหลักการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 

อารมณ์ และพฤติกรรมไว้ว่า การท่ีมนุษย์ไม่อดทนต่อเหตุการณ์ท่ีไม่พึงพอใจ หรือความรู้สึก         

คบัข้องใจ จะท าให้สถานการณ์ตา่ง ๆ ย ่าแยล่ง ในกรณีนีผู้้วิจยัจงึใช้การฟัง และแสดงความเห็นอก

เห็นใจมากขึน้ จนท้ายท่ีสุดสมาชิกคนดงักล่าวอารมณ์เย็นลง ผู้ วิจัยจึงให้สมาชิกใช้เทคนิคการ

โต้แย้งความคิดอีกครัง้ โดยการให้ลองโต้แย้งความคิดของตนเองโดยท่ีปราศจากความช่วยเหลือ

จากเพ่ือน สุดท้ายสมาชิกก็เข้าใจว่าตนเองชอบบังคับคนอ่ืน และหงุดหงิดง่าย อีกทัง้มีความ

พยายามในการเปล่ียนแปลงตนเองมากขึน้ โดยการพึ่งพาตนเองมากกว่าการขอความช่วยเหลือ

จากเพ่ือน จะเห็นได้ว่าในกรณีสมาชิกเกิดความรู้สึกกงัวล หรือกลวัในการเผชิญกบัปัญหา การใช้

เทคนิคภาพในจินตนาการ เทคนิควาดภาพใบหน้าในปัจจบุนั และเทคนิคระดมพดูจดุแข็งสามารถ

ช่วยให้สมาชิกจดัการกบัอารมณ์ดงักล่าวได้ แตส่ าหรับอารมณ์รุนแรง เช่น โกรธ หรือโมโห จะต้อง

รอให้อารมณ์ของสมาชิกเย็นลงก่อน โดยการปล่อยให้สมาชิกระบายปัญหา และผู้น ากลุ่มจะต้อง

เงียบ ตัง้ใจฟัง และแสดงความเห็นอกเห็นใจในเร่ืองราวของสมาชิก และรอจนกวา่สมาชิกจะอยู่ใน

สภาพพร้อมท่ีจะใช้ความคิด จึงจะให้สมาชิกใช้เทคนิค ABC ได้ จากการสงัเกตของผู้วิจยั ถ้าเป็น

กรณีท่ีมีอารมณ์โกรธ ไม่ควรให้สมาชิกกลุ่มคนอ่ืนช่วยกนัโต้แย้งความคิด เพราะบางครัง้น า้เสียง  

หรือการโต้แย้งในทนัทีจะเป็นการกระตุ้นอารมณ์โกรธให้มากขึน้ ในกรณีนีผู้้ วิจยัจึงให้สมาชิกท่ีมี

อารมณ์โกรธอยู่กบัความคิดของตนเอง และโต้แย้งความคิดโดยปราศจากการช่วยเหลือจากเพ่ือน 

ก็จะสามารถท าให้สมาชิกท่ีมีอารมณ์โกรธจดัการกบัความคิด และอารมณ์ของตนเองได้  
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  2.3. การเปล่ียนแปลงอิสระแหง่ตนด้านการกระท า 

   การเปล่ียนแปลงอิสระแห่งตนด้านการกระท าในสมาชิกบางคน เกิดขึน้

ตัง้แต่การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 3 ซึ่งอยู่ในช่วงการใช้เทคนิค ABCDE เพ่ือช่วยให้สมาชิกเปล่ียน

ความคิด ซึ่งหลงัจากเข้ากลุ่มในช่วงแรก สมาชิกได้มีมุมมองใหม่ท่ีมีต่อปัญหามากขึน้ หลายคน

พยายามใช้เทคนิคนีม้าเปล่ียนแปลงตนเอง พยายามหาทางออกให้กบัปัญหามากขึน้ จนท้ายท่ีสดุ

พบว่ามีสมาชิกคนหนึ่งท่ีลองปฏิเสธเพ่ือน เม่ือเพ่ือนขอยืมเงิน แสดงให้เห็นว่าสมาชิกมีความ

พยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาของตนเอง แตอ่ย่างไรก็ตาม หลงัจากท่ีสมาชิกได้ปฏิ เสธเพ่ือน สมาชิก

คนดงักล่าวยงัมีความกงัวลในการตดัสินใจของตนเอง แตห่ลงัจากท่ีได้โต้แย้งความคิดของตนเอง

ให้การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 3 ผู้ วิจัยสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงทัง้ด้านความคิด อารมณ์ และ

พฤติกรรมของสมาชิกได้ชดัเจนขึน้เม่ือเข้าสู่การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 4 ทัง้นีเ้ป็นเพราะเม่ือความคิด

เปล่ียน สามารถท าให้อารมณ์ และพฤติกรรมเปล่ียนได้ แตส่ าหรับสมาชิกบางคน พฤติกรรมยงัไม่

มีการเปล่ียนแปลง อาจเป็นเพราะปัญหามีความยาก ซับซ้อน และไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที 

ผู้วิจยัจึงใช้กระบวนการ WDEP มาใช้เพ่ือให้สมาชิกมีการวางแผนเปล่ียนแปลงพฤติกกรรมอย่าง

เป็นขัน้ตอน เพ่ือลดความซับซ้อนและความยากในการแก้ไขปัญหา โดยผู้ วิจัยให้สมาชิกค้นหา

ความต้องการของตนเองว่าอยากเปล่ียนแปลงตนเองเร่ืองอะไร ท่ีไม่ท าให้ตนเองติดเพ่ือน จากนัน้

ส ารวจและประเมินพฤติกรรม และวางแผน ในขัน้ตอนนีน้อกจากสมาชิกจะเข้าใจความต้องการ

ของตนเองแล้ว สมาชิกยงัได้ประเมินพฤติกรรมของตนเองด้วยว่าสิ่งท่ีท าอยู่ไม่ได้ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงหรือบบรลุเป้าหมายได้ นอกจากนีส้ิ่งท่ีส าคัญส าหรับสมาชิกคือการวางแผน        

หลายครัง้ท่ีสมาชิกไมป่ระสบความส าเร็จในการเปล่ียนแปลงตนเอง เพราะสมาชิกเร่ิมเปล่ียนแปลง

จากจดุท่ียากเกินความสามารถของตน ดงันัน้แผนท่ีดีและมีประสิทธิภาพคือแผนท่ีสามารถท าได้

ง่ายและไม่ซับซ้อน ดังท่ีคอเรย์ (G. Corey, 2013, pp. 270-271) ได้ก าหนดหลักการในการ

วางแผนให้มีประสิทธิภาพไว้ว่า แผนท่ีดีจะต้องปฏิบตัิง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก ดงันัน้แผนท่ีวางไว้

ควรมีความเฉพาะเจาะจง เป็นรูปธรรม และสามารถวดัได้ แตใ่นขณะเดียวกนัก็ต้องมีความยืดหยุ่น

และเปิดกว้างในการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามระดบัการเข้าใจตนเองของผู้ รับค าปรึกษา 

ผู้ วิจยัจึงเร่ิมต้นจากสิ่งท่ีง่ายท่ีสุดท่ีสมาชิกสามารถท าได้ แต่ต้องไม่ง่ายจนเกินไป เพ่ือให้สมาชิก

รู้สึกท้าทาย และมีก าลังใจในการเปล่ียนแปลงตนเอง จากนัน้มีการเพิ่มระดบัความยากเพ่ือให้

สมาชิกบรรลคุวามต้องการของตนเองได้ในท่ีสดุ ซึง่หลงัจากได้มีการน าแผนไปใช้ สมาชิกหลายคน
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สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้อย่างชดัเจน เช่น การท าการบ้านด้วยตนเอง การไป

สถานท่ีตา่ง ๆ ด้วยตนเอง เป็นต้น ทัง้นีเ้พราะการตัง้เป้าหมายในระดบัท่ีพอดี จะสามารถช่วยให้

ประสบความส าเร็จได้ง่าย ท าให้สมาชิกมีก าลงัใจท่ีจะท าตามแผนในขัน้ตอ่ไป แตมี่สมาชิกบางคน

ไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากไม่มีเหตกุารณ์ท่ีสามารถน าแผนท่ีวางไว้ไปใช้ได้ จึงมีการเปล่ียน

เป้าหมายใหม่ โดยท่ีไม่มีการลงโทษให้รู้สึกผิด ดงัท่ี วบัโบลดิง (Wubbolding, 2001 อ้างถึงใน ศิริ

บูรณ์ สายโกสุม, 2555, น. 179-183) ได้อธิบายถึงขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญ

ความจริงว่า จะไม่มีการลงโทษกบัผู้ รับค าปรึกษา การลงโทษก่อให้เกิดความเจ็บปวดโดยท่ีความ

เจ็บปวดนัน้ไม่มีประโยชน์ตอ่การบรรลเุป้าหมาย ผู้น ากลุ่มมีหน้าท่ีช่วยให้สมาชิกมุ่งเน้นท่ีผลลพัธ์

จากการกระท าของตนท่ีท าให้ตนเองไมส่ามารถบรรลคุวามต้องการได้ และร่วมกนัหาแนวทางอ่ืนท่ี

ดีขึน้ นอกจากนีก้ารเขียนสญัญาการเปล่ียนแปลงตนเองเป็นลายลกัษณ์อกัษร     ก็สามารถชว่ยให้

สมาชิกหลายคนมีความตัง้ใจมากขึน้ จะเห็นได้จากมีสมาชิกคนหนึ่งได้เล่าว่าตนเองจะให้เพ่ือน

ชว่ยท างานให้ แตเ่ม่ือนกึถึงสญัญาท่ีเขียน ตนเองจงึท างานด้วยตนเองเพราะกลวับทลงโทษท่ีเขียน

เอาไว้ในสัญญา แสดงให้เห็นว่าการเขียนสัญญาสามารถช่วยให้สมาชิกมีความตัง้ใจในการ

เปล่ียนแปลงตนเองมากขึน้ โดยสรุปแล้วการเปล่ียนแปลงด้านการกระท าสามารถเกิดขึน้ได้เม่ือ

สมาชิกมีความคิดท่ีเปล่ียนแปลงไป แตอ่ปุสรรคในการเปล่ียนแปลงการกระท า คือความยาก และ

ความซับซ้อนของปัญหา ซึ่งการใช้กระบวนการ WDEP จะช่วยให้สมาชิกสามารถเปล่ียนแปลง

ตนเองได้ง่ายขึน้ จากการเร่ิมเปล่ียนแปลงตนเองในเร่ืองท่ีตนเองท าได้ก่อน และจากการวางแผนท่ี

มีขัน้ตอน จะช่วยลดความซับซ้อนของปัญหาท่ีเกิดขึน้ ส่งผลให้สมาชิกมีทิศทางท่ีชัดเจนในการ

เปล่ียนแปลงตนเองได้มากขึน้   

 3. การเปรียบเทียบอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้นระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

  จากวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 3 เพ่ือเปรียบเทียบอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้นระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ พบว่า หลงัการทดลอง วยัรุ่นตอนต้นท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม    

มีอิสระแห่งตนสูงกว่าวยัรุ่นตอนต้นท่ีไม่ได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ทัง้โดยรวม และ รายด้าน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทัง้นี เ้ป็นเพราะ โปรแกรม                  

การให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น สามารถเสริมสร้างอิสระ     

แหง่ตนให้กบัวยัรุ่นตอนต้นได้ทัง้โดยรวมและรายด้านได้ เน่ืองจากกระบวนการกลุ่มช่วยให้สมาชิก

เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และความคิดเห็น ซึ่งท าให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ และน าไ ป
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ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ และคณะ, 2561, น. 3662) นอกจากนี ้

กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มช่วยส่งเสริมวัยรุ่นเกิดความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่าง

จริงจงั โดยมีวิธีและแบบแผนท่ีชดัเจนในการน าไปปฏิบตัิ อีกทัง้วยัรุ่นได้มีโอกาสทบทวนเร่ืองราว

ของตนเอง ท าให้วยัรุ่นเข้าใจปัญหามากขึน้ นอกจากนีย้งัสามารถน าข้อเสนอแนะหรือวิธีการจาก

เพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนมาปรับใช้กบัตนเองได้ ดงัท่ี พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ (2561b, น. 250) ได้อธิบาย

เก่ียวกบัการให้ค าปรึกษาในวยัรุ่นไว้ว่า การให้ค าปรึกษาจะช่วยให้กลุ่มได้เห็นปัญหา ทัง้เร่ืองเพศ 

เร่ืองเรียน หรือเร่ืองเพ่ือน โดยในวยัรุ่นจะฟังค าแนะน าจากเพ่ือนมากกว่าพ่อแม่ ดงันัน้กิจกรรมให้

ค าปรึกษาแบบกลุ่มจึงเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มท่ีมีปัญหาตา่ง ๆ และการท่ีสมาชิกกลุ่มมีปัญหาการ

ขาดอิสระแห่งตนใกล้เคียงกัน เช่น การไม่กล้าไปไหนคนเดียว กังวลเวลาอยู่คนเดียว ไม่กล้าท า

อะไรคนเดียว ไม่กล้าปฏิเสธเพ่ือน ท าให้สมาชิกแตล่ะคนเข้าใจกนั และช่วยกนัหาแนวทางร่วมกนั

ในการแก้ไขปัญหาท่ีเ กิดขึ น้  ดัง ท่ี  คอเรย์  และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, pp. 9-10)               

ได้อธิบายการให้ค าปรึกษาลุม่ว่าเป็นกระบวนการท่ีมุง่เน้นการใช้สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลในการ

ป้องกัน พัฒนา ฟื้นฟู หรือแก้ปัญหาความเครียดในระดับภาวะจิตรู้สึกนึกทัง้ในด้านความคิด 

อารมณ์ และพฤติกรรม โดยสมาชิกจะมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความกังวล ปัญหาชีวิต มี

การสนบัสนนุ และให้ข้อมลูย้อนกลบัระหว่างสมาชิกกลุ่ม ซึ่งกระบวนการเหล่านีจ้ะเอือ้อ านวยต่อ

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิก ช่วยให้มีมนุษยสัมพันธ์และเจตคติในทางบวก และ

สามารถน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกลุม่ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  

  จากการศึกษาของ เสรี ใหม่จันทร์ (2553, น. 230) ท่ีได้ศึกษาการวิเคราะห์

องค์ประกอบและการเสริมสร้างอิสระแห่งตนของนกัเรียนวยัรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม พบว่า 

การให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่นได้ โดยในกลุ่มทดลอง มีคา่เฉล่ีย

อิสระแหง่ตนหลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล สงูกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .05 นอกจากนี ้ศริิพร ยาวิราช (2555, น. 89) ได้ศกึษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แบบกลุ่มตามแนวทรอทเซอร์ ท่ีมีต่ออิสระแห่งตนของวัยรุ่นท่ีเข้ารับการบ าบดัฟื้นฟูสมรรถภาพ      

ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชมุชนบ าบดั พบว่า หลงัการได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม วยัรุ่นมีคา่เฉล่ีย

อิสระแหง่ตนเพิ่มขึน้ก่อนได้รับการให้ค าปรึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 แสดงให้เห็น

ว่าการให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถช่วยเสริมสร้างอิสระแห่งตนให้กับวัยรุ่นตอนต้นได้  นอกจากนี ้

กระบวนการกลุ่มยงัช่วยส่งเสริมก าลงัใจให้กับสมาชิกได้มีก าลงัใจในการต่อสู้กับปัญหามากขึน้ 
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จากการเสริมแรงของเพ่ือนในกลุ่ม และจากผู้น ากลุ่ม และท าให้สมาชิกเกิดมมุมองใหม่ ๆ ท่ีมีต่อ

ปัญหามากขึน้ เน่ืองจากการเม่ือมีการแลกเปล่ียนความเห็นกันภายในกลุ่ม จะมีบางมุมมองท่ี

สมาชิกคาดไม่ถึง และได้รับรู้มมุมองใหม่จากการแสดงความเห็นของเพ่ือน อีกทัง้พลวตัของกลุ่มมี

ส่วนส าคญัอย่างมากท่ีช่วยให้กลุ่มประสบความส าเร็จ เน่ืองจากในช่วงแรกสมาชิกไม่กล้าแสดง

ความคิดเห็น แตเ่ม่ือมีเพ่ือนสมาชิกคนหนึ่งยอมเปิดเผยเร่ืองราวของตนเอง ท าให้สมาชิกกลุ่มคน

อ่ืน ๆ กล้าท่ีแสดงความคิดเห็นมากขึน้ อีกทัง้ปัญหาท่ีต้องการความช่วยยงัไปในทิศทางเดียวกนั 

ท าให้ง่ายต่อการแก้ไข นอกจากนีพ้ลวัตกลุ่มยังช่วยกระตุ้ นให้สมาชิกลงมือท าบางสิ่งเพ่ือ

เปล่ียนแปลงตนเองมากขึน้ เม่ือสมาชิกเห็นเพ่ือนคนอ่ืนประสบความส าเร็จในการเปล่ียนแปลง

ตนเอง สมาชิกจะเกิดแรงกระตุ้นเพ่ือให้ตนเองประสบความส าเร็จเหมือนเพ่ือนคนอ่ืน เกิดการ

ช่วยเหลือกัน แบ่งปันวิธีแก้ปัญหา จนท าให้สมาชิกแต่ละคนเกิดการเปล่ียนแปลงตนเองในทาง     

ท่ีดีขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัท่ี สมชาย ธญัธนกลุ (2526, น. 99-101) และ เจียรนยั ทรงชยักลุ (2548, น. 

232-234) ได้อธิบายถึงข้อดีของการรวมกลุม่อยา่งมีแบบแผน (Formal Group) ไว้วา่จะท าให้วยัรุ่น

มีความปลอดภยัทางอารมณ์ (Emotional Security) เกิดทกัษะทางสงัคม (Social Skill) เกิดความ

สนุกสนาน (Opportunity for Fun) และยังส่งผลต่อบุคลิกภาพด้วย (Influence on Personality) 

ซึ่งสิ่งเหล่านีมี้ผลตอ่การพฒันา และเปล่ียนแปลงตนเองของวยัรุ่น นอกจากนี ้ในการให้ค าปรึกษา

กลุม่ ผู้วิจยัค านงึถึงธรรมชาติของสมาชิกกลุ่มท่ีอาจมีทัง้แสดงความคิดเห็นมากและน้อยปะปนกนั

ไป จึงได้มีการน าใบงานเข้ามาช่วยให้สมาชิกท่ีไม่ถนัดเร่ืองการพูด ได้อธิบายผ่านการเขียน 

นอกจากนีย้งัช่วยให้สมาชิกได้เข้าใจเทคนิคและกระบวนการท่ีน ามาใช้แก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอน 

รวมถึงใบงานยงัใช้เป็นสิ่งเตือนความจ าให้กบัสมาชิก เพ่ือไม่ให้ลืมสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่ม 

สง่ผลให้กระบวนการให้ค าปรึกษาเกิดความตอ่เน่ืองจนจบกระบวนการ 

  นอกจากกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม เทคนิคและทฤษฎีท่ีผู้ วิจยัน ามาใช้แล้ว 

สิ่งท่ีท าให้การให้ค าปรึกษากลุ่มประสบความส าเร็จคือ ความตัง้ใจของสมาชิก โดยสงัเกตได้จาก

ขัน้ตอนการคดัเลือกสมาชิกเข้ากลุม่ ช่วงแรกสมาชิกดสูบัสนไม่เข้าใจในกระบวนการ แตเ่ม่ือผู้วิจยั

อธิบายประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับหลังจากได้รับการให้ค าปรึกษา สมาชิกมีแสดงความ

กระตือรือร้นท่ีจะเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาอย่างเห็นได้ชดั สมาชิกบางคนกลบัรถโรงเรียน ท าให้ไม่

สามารถเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มได้ในวนัเวลาท่ีเพ่ือนคนอ่ืนก าหนด สมาชิกคนดงักล่าวก็มี

ความพยายามให้ผู้ปกครองมารับแทนในวนัเวลาท่ีผู้วิจยันดัมาเข้ากลุม่ นอกจากนีใ้นระหวา่งเข้าสู่
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กระบวนการให้ค าปรึกษา สมาชิกหลายคนไม่ต้องรอให้ผู้ วิจัยบอกให้น าสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วม

กลุ่มไปปฏิบตัิ สมาชิกพร้อมท่ีจะเอาความรู้และข้อคิดท่ีได้ไปปรับปรุงตนเองเสมอ สงัเกตได้จาก

ชว่งแรกของการให้ค าปรึกษา ผู้วิจยัเพียงต้องการให้สมาชิกเข้าใจในเทคนิค ABC เพ่ือเปล่ียนแปลง

ความคดิ แตส่มาชิกบางคนน าแนวคิดท่ีได้ไปใช้เปล่ียนแปลงตนเองทนัที เชน่ การไปทดลองเดินไป

ไหนมาไหนคนเดียว เป็นต้น ท าให้ให้สมาชิกเ กิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเ ร็ว ดัง ท่ี                     

พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา (2557, น. 126-127) อธิบายว่าถ้าหากมนุษย์       

มีความมุ่งมั่นและต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง เขาก็จะสามารถเปล่ียนแปลงตนเองได้ 

นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับท่ี จาคอปส์ และคณะ (Jacobs et al., 2009, pp. 40-49)  และ            

วัชรี ทรัพย์มี (2550, น. 114-116) ได้อธิบายถึงหลักการในการให้ค าปรึกษากลุ่มไว้ว่า ระดับ    

ความมุ่งมั่นของสมาชิกส่งผลต่อการจดจ่อกับเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในกลุ่ม การท่ีสมาชิกกลุ่มมี

ความมุง่มัน่จะชว่ยให้ง่ายตอ่การให้ค าปรึกษา ซึง่การเปล่ียนแปลงในสมาชิกกลุ่มบางคน สง่ผลให้

เกิดแรงกระตุ้นกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ อยากท่ีจะกลบัไปทดลองเปล่ียนแปลงตนเองตัง้แตช่่วงแรกของ

การให้ค าปรึกษา อีกทัง้สมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุก ๆ กิจกรรม มีการแสดงความ

คิดเห็นอย่างเต็มท่ี และมีความพยายามช่วยเหลือเพ่ือนแก้ไขปัญหา สังเกตได้จากเม่ือเพ่ือน

ประสบปัญหาใกล้เคียงกับตนเอง สมาชิกจะเสนอแนวทางแก้ปัญหาท่ีตนเองเคยใช้ได้ผล เพ่ือให้

เพ่ือนได้ทดลองใช้แก้ปัญหาของตนเอง นอกจากนีค้วามสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ยงังช่วยให้สมาชิกมี

ความเห็นอกเห็นใจกัน และพร้อมให้ก าลงัใจกนัเม่ือเพ่ือนมีปัญหา จนสมาชิกทกุคนสามารถผ่าน

พ้นปัญหาไปได้ 

  โดยสรุป สิ่งท่ีท าให้การให้ค าปรึกษาประสบผลส าเร็จเกิดจากกระบวนการกลุ่มท่ี

เอือ้อ านวยให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ และวิธีการแก้ไขปัญหาระหว่างสมาชิก

ภายในกลุ่ม และส่งเสริมให้สมาชิกเกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ซึ่งน าไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและ

กนั การให้ก าลงัใจกนัจนผา่นพ้นอปุสรรคไปได้ นอกจากนีก้ระบวนการ เทคนิค และทฤษฎีท่ีผู้วิจยั

น ามาใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้สามารถรองรับปัญหาการขาดอิสระแห่งตนทัง้ด้านความ

คิด อารมณ์ และการกระท าได้ โดยเร่ิมจากการใช้แนวคิดของทฤษฎีอัตถิภาวนิยมมาสร้างแรง

กระตุ้นให้สมาชิกเกิดความพยายามหาตวัเลือกในการแก้ปัญหาให้กับชีวิตของตนเอง จากนัน้ใช้

เทคนิค ABC เป็นเทคนิคหลกัในการเปล่ียนแปลงความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม นอกจากนีย้งั

ใช้เทคนิคด้านอารมณ์มาช่วยจดัการปัญหาการขาดอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ ส าหรับสมาชิกท่ีไม่
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เกิดการเปล่ียนแปลงอิสระแห่งตนด้านอารมณ์หลงัจากใช้เทคนิค ABC โดยเทคนิคท่ีได้น ามาใช้

ได้แก่ เทคนิคการสร้างภายในจินตนาการ เททคนิคการวาดภาพใบหน้าในปัจจบุนั และเทคนิคการ

ระดมพูดจุดแข็ง ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกเข้าใจอารมณ์ของตนเอง และเปล่ียนแปลงอารมณ์ของ  

ตนเองได้ ส าหรับสมาชิกท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงการกระท าได้เน่ืองจากปัญหามีความยาก และ

ซบัซ้อน ผู้วิจยัได้น ากระบวนการ WDEP มาช่วยลดความซบัซ้อนในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงท า

ให้การเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองง่ายโดยให้สมาชิกเร่ิมเปล่ียนแปลงจากสิ่งท่ีตนเองท าได้ไปจนถึงสิ่งท่ี

ตนเองต้องการเปล่ียนแปลง นอกจากสิ่ง ท่ีกล่าวมาข้างต้น สมาชิกก็มีส่วนส าคัญท่ีท าให้

กระบวนการให้ค าปรึกษาประสบผลส าเร็จ เ น่ืองจากสมาชิกมีความตัง้ใจในการเปล่ียนแปลง

ตนเอง และมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการมาเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้ส่งผลให้เกิดความ

ร่วมมือในการท ากิจกรรมอย่างเต็มท่ี และเกิดการเปล่ียนแปลงตนเองในท่ีสุด ส่งผลให้วยัรุ่นกลุ่ม

ทดลองมีอิสระแห่งตนหลังได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มแตกต่างจากก่อนได้รับการให้ค าปรึกษา 

รวมถึงแตกตา่งจากวยัรุ่นกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

  1.1 จากการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มกับวัยรุ่นตอนต้นพบว่าการใช้

เอกสาร และใบงาน ช่วยให้การให้ค าปรึกษาราบร่ืนขึน้ เน่ืองจากสมาชิกเข้าใจขัน้ตอนการให้

ค าปรึกษา และสามารถจดจ าเร่ืองราวในการให้ค าปรึกษาได้ ส าหรับสมาชิกท่ีไม่กล้าพดู สามารถ

ใช้การเขียนใบงานเพื่อชว่ยให้เกิดการส่ือสารได้มากขึน้ 

  1.2 การสร้างพลวตัิในกลุ่มมีส่วนช่วยในการก าหนดทิศทางของกลุ่ม และช่วยให้

สมาชิกกลุม่กล้าเปิดเผยตนเอง และน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง ซึง่พลวตักิลุม่สามารถ

สร้างได้โดยการเสริมแรงสมาชิกท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในกลุ่ม เช่น กล้าเปิดเผยเร่ืองราวของตนเอง 

หรือสมาชิกท่ีพยายามเปล่ียนแปลงตนเองจนประสบความส าเร็จ เป็นต้น 

  1.3 กิจกรรมท่ีมีการวาดรูปจะช่วยดงึดดูความสนใจของสมาชิกได้มากในการท า

กิจกรรม ดงันัน้ควรมีการเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการวาดรูปเพ่ือให้สมาชิกได้เปิดเผยตนเอง หรือ

เข้าใจตนเองมากขึน้ 

  1.4 ผู้ ท่ีจะน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือเสริมสร้างอิสระแหง่ตนของวยัรุ่น

ตอนต้นไปใช้ จะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการให้ค าปรึกษา มีความยืดหยุ่นไปตามธรรมชาติ



 128 
 
ของวยัรุ่นตอนต้น เพ่ือให้กลุ่มตวัอย่างสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มท่ี และพร้อมท่ีจะให้ความ

ร่วมมือในการให้ค าปรึกษา 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาอิสระแห่งตนในกลุ่มประชากรอ่ืน เช่น วัยรุ่นตอนปลาย 

นกัศกึษา และศกึษากบัประชากรในเขตพืน้ท่ีอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิทัง้วยัรุ่นในเมือง และชนบท  

  2.2 ควรมีการติดตามผลเป็นระยะ เช่น ทุก ๆ 2 หรือ 4 เดือน เพ่ือศึกษาความ

คงทนของอิสระแหง่ตน 

  2.3 จากการศึกษาพบว่าการเป็นอิสระจากเพ่ือนมีความเส่ียงท่ีกลุ่มตวัอย่างจะ

ตดัความสัมพันธ์กับเพ่ือน ดงันัน้ควรมีการศึกษาสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมด้วย และวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระแห่งตน กบัตวัแปรสมัพนัธภาพกบักลุ่มเพ่ือน เพ่ือป้องกนัไม่ให้

เกิดการลดทอนในตวัแปรสมัพนัธภาพ 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

และหนังสือเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจแบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น  

และโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตนของ 

วัยรุ่นตอนต้น 

 

1. รองศาสตราจารย์ พนัต ารวจโทหญิง ดร.สขุอรุณ วงษ์ทิม อาจารย์ประจ าแขนงวิชาการแนะแนว

       และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

       สาขาวิชาศกึษาศาสตร์   

       มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ใหมจ่นัทร์   อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา  

       คณะมนษุยศาสตร์   

       มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

3. อาจารย์ ดร.อรุปรีย์ เกิดในมงคล   อาจารย์ประจ าภาคจิตวิทยา 

       และการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร์ 

       มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ข้อมูล 

และเอกสารขอจริยธรรมส าหรับการวิจัยในมนุษย์ 
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ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดอสิระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 

- ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดอิสระแห่งตน 

- ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัดอิสระแห่งตน 

- ค่าความเช่ือม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบวัดของแบบวัดอิสระแห่งตน 
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ตาราง 14 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบวดัอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น 

ข้อท่ี 
ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ คะแนน

รวม 

คา่ดชันีความ

สอดคล้อง 
การพิจารณา 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

2 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

3 1 1 0 2 0.67 น าไปใช้ 

4 1 1 0 2 0.67 น าไปใช้ 

5 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

6 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

7 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

8 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

9 1 0 1 2 0.67 น าไปใช้ 

10 1 1 0 2 0.67 น าไปใช้ 

11 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

12 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

13 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

14 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

15 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

16 1 1 0 2 0.67 น าไปใช้ 

17 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

18 1 0 0 1 0.33 น าไปใช้ 

19 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

20 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

21 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

22 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

23 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 
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      14 (   ) 

ข   ี่ 
       เ ็ ข  ผู เชี่ย ช ญ      

    

     ช ี    

         
   พ    ณ  

   ี่ 1    ี่ 2    ี่ 3 

24 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

25 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ 

26 1 1 1 3 1.00    ไ  ช  

27 1 1 1 3 1.00    ไ  ช  

28 1 1 1 3 1.00    ไ  ช  

29 1 1 1 3 1.00    ไ  ช  

30 1 1 1 3 1.00    ไ  ช  
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ตาราง 15 คา่อ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวดัอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น (30 ข้อ) 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ การพจิารณา 

1 .58 น าไปใช้ 

2 .44 น าไปใช้ 

3 .50 น าไปใช้ 

4 .33 น าไปใช้ 

5 .31 น าไปใช้ 

6 .39 น าไปใช้ 

7 .36 น าไปใช้ 

8 .24 น าไปใช้ 

9 .14 ตดัทิง้ 

10 .30 น าไปใช้ 

11 .63 น าไปใช้ 

12 .28 น าไปใช้ 

13 .37 น าไปใช้ 

14 .47 น าไปใช้ 

15 .41 น าไปใช้ 

16 .54 น าไปใช้ 

17 .62 น าไปใช้ 

18 .45 น าไปใช้ 

19 .54 น าไปใช้ 

20 .27 น าไปใช้ 

21 .30 น าไปใช้ 

22 .34 น าไปใช้ 

23 .38 น าไปใช้ 

24 .22 น าไปใช้ 

25 .47 น าไปใช้ 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ การพจิารณา 

26 .08 ตดัทิง้ 

27 .24 น าไปใช้ 

28 .30 น าไปใช้ 

29 .59 น าไปใช้ 

30 .30 น าไปใช้ 
 

คา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของแบบวดัอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้นเท่ากบั .86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  
แบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 
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แบบวัดเพื่อการวิจัย 

 เร่ือง การเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้นโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

แบบวดัชดุนีมี้ทัง้หมด 5 หน้า แบง่เป็น 2 สว่น คือ 

สว่นท่ี 1 : ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลู 

สว่นท่ี 2 : แบบวดัอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น  

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

ช่ือ-นามสกลุ...................................................................ห้อง....................เลขท่ี..................... 

โรงเรียน................................................................................................................................. 

ค าอธิบาย : โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง     ท่ีตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

1.ผู้ให้ข้อมลูก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัใด                            

 1. มธัยมศกึษาปีท่ี 1      2. มธัยมศกึษาปีท่ี 2         3. มธัยมศกึษาปีท่ี 3                         

2. ผู้ให้ข้อมลูมีเพศใด       

 1. ชาย         2. หญิง               

ส่วนที่ 2 : แบบวัดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 

ค าอธิบาย : แบบวดัในสว่นท่ี 2 มีจ านวนทัง้หมด 28 ข้อ เป็นการส ารวจอิสระแหง่ตนของวยัรุ่น

ตอนต้น 

ตอบ 5 เป็นประจ า  หมายถึง นกัเรียนคิด รู้สกึ หรือมีการกระท าตามข้อความดงักลา่วเป็นประจ า 

ตอบ 4 บอ่ยครัง้     หมายถึง นกัเรียนคดิ รู้สกึ หรือมีการกระท าตามข้อความดงักลา่วบอ่ยครัง้ 

ตอบ 3 บางครัง้      หมายถึง นกัเรียนคิด รู้สกึ หรือมีการกระท าตามข้อความดงักลา่วบางครัง้ 

ตอบ 2 นาน ๆ ครัง้ หมายถึง นกัเรียนคดิ รู้สกึ หรือมีการกระท าตามข้อความดงักลา่วนานๆครัง้ 

ตอบ 1 ไมเ่คย        หมายถึง นกัเรียนไมเ่คยคิด รู้สกึ หรือมีการกระท าตามข้อความดงักล่าวเลย 
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ตัวอย่างในการตอบแบบวดั  

     ธ บ ย         ข     ถ  เ     ี้    พ    ณ       ณ ีพฤ                  ย

สมัพนัธ์มากน้อยเพียงใด โดยท าเคร่ืองหมาย    ลงใน          ท่ีตรงกบัระดบัการปฏิบตัขิองคณุ 

 จากตวัอย่าง หมายความว่า เม่ือเจอคนรู้จกันกัเรียนจะยิม้ให้เป็นบางครัง้ 

ค าชีแ้จง  โปรดอ่านข้อค าถามเหล่านีแ้ล้วพิจารณาวา่นกัเรียนมีอิสระแหง่ตนในด้านนัน้ ๆ เพียงใด  

โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงใน         ท่ีตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีสดุ 

ข้อที่ 
อิสระแห่งตนของวัยรุ่น

ตอนต้น 

ระดับพฤติกรรม 

(5) 

เป็นประจ า 

(4) 

บอ่ยครัง้ 

(3) 

บางครัง้ 

(2) 

นานๆครัง้ 

(1) 

ไมเ่คย 

อิสระแห่งตนของวัยรุ่นด้านความคิด 

1 

ข้าพเจ้าสามารถตดัสนิใจแก้ไข

ปัญหาได้ โดยที่ไมต้่องให้เพื่อน

ช่วยคิด 

     

2 

ข้าพเจ้ายอมรับผลการตดัสนิใจ

ของตนเองได้ แม้จะท าให้เพื่อน

ผิดหวงั 

     

3 

ข้าพเจ้าเช่ือวา่การรักษา

สมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อน ไม่

จ าเป็นต้องท าทกุอยา่งทีเ่พื่อน

ต้องการ 

     

 
ข้อ 

 
พฤติกรรมการสร้างมนษุย

สมัพนัธ์ 

ระดบัการปฏิบตัิของนกัเรียน 

(5) 
เป็นประจ า 

(4) 
บอ่ยครัง้ 

(3) 
บางครัง้ 

(2) 
นานๆครัง้ 

(1) 
ไมเ่คย 

… เมื่อทา่นเห็นคนรู้จกั ทา่น
จะยิม้ให้  
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ข้อที่ 
อิสระแห่งตนของวัยรุ่น

ตอนต้น 

ระดับพฤติกรรม 

(5) 

เป็นประจ า 

(4) 

บอ่ยครัง้ 

(3) 

บางครัง้ 

(2) 

นานๆครัง้ 

(1) 

ไมเ่คย 

4 

ข้าพเจ้าคดิวา่ความต้องการ

ของเพื่อนไม่มีผลตอ่การ
ตดัสนิใจของข้าพเจ้า 

     

5 

ข้าพเจ้าสามารถยอมรับผลการ

ตดัสนิใจที่ผิดพลาดของตนเอง

ได้ แม้การตดัสนิใจนัน้จะมา

จากการโน้มน้าวของเพื่อน 

     

6 

ความคิดของเพื่อนไม่มีผลตอ่

การก าหนดเป้าหมายชีวิตของ

ข้าพเจ้า 

     

7 

ในอนาคตถ้ามีการเลอืก

แผนการเรียนข้าพเจ้าจะ

ตดัสนิใจเลอืกแผนการเรียน

ตามเพื่อน 

     

8 

ข้าพเจ้าสามารถตดัสนิใจเลอืก

ซือ้ของใช้ตา่ง ๆ เช่น เสือ้ผ้า 

เคร่ืองประดบั รองเท้า โดยไม่

ต้องขอค าแนะน าจากเพื่อน 

     

9 
ข้าพเจ้าคดิวา่เพื่อนมีอ านาจใน

การก าหนดชีวิตของข้าพเจ้า 

     

อิสระแห่งตนของวัยรุ่นด้านอารมณ์ 

10 

ข้าพเจ้ามคีวามมัน่ใจเมื่อต้อง

ท าสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง โดยที่

ไมม่ีเพื่อน 
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ข้อที่ 
อิสระแห่งตนของวัยรุ่น

ตอนต้น 

ระดับพฤติกรรม 

(5) 

เป็นประจ า 

(4) 

บอ่ยครัง้ 

(3) 

บางครัง้ 

(2) 

นานๆครัง้ 

(1) 

ไมเ่คย 

11 

ข้าพเจ้าสามารถลดความรู้สกึ

กดดนัของตนเองได้ เมื่อถกู

เพื่อนคาดหวงั 

     

12 
การปฏิเสธค าขอของเพื่อนท า

ให้ข้าพเจ้ารู้สกึล าบากใจ 

     

13 

ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ม่ันใจเมื่อต้อง

ไปกินข้าวหรือไปไหนมาไหนคน

เดียวโดยที่ไมม่เีพื่อน 

     

14 

ข้าพเจ้าสามารถจดัการกบั

ความเครียดที่เกิดขึน้ได้ เมื่อถกู

เพื่อนพดูกดดนั 

     

15 
แรงกดดนัของเพื่อนไม่มีผลตอ่

ความมัน่ใจของข้าพเจ้า 

     

16 

ข้าพเจ้ากลวัการเผชิญปัญหา

เพียงล าพงั โดยที่ไมม่เีพื่อนอยู่

ด้วย 

     

17 
ข้าพเจ้าไม่กลัวเพื่อนต าหนิ

เวลาไมท่ าในสิง่ทีเ่พื่อนขอ 

     

18 

ข้าพเจ้าสามารถจดัการกบั

ความทกุข์ทีเ่กิดขึน้ได้ เมื่อถกู

เพื่อนต าหนิ 

     

19 
ข้าพเจ้าจะเสยีใจเป็นเวลานาน 

เมื่อท าให้เพื่อนผิดหวงั 

     

อิสระแห่งตนของวัยรุ่นด้านการกระท า 

20 

เมื่อข้าพเจ้ามีปัญหา ข้าพเจ้า

จะขอความช่วยเหลอืจากเพื่อน

ก่อน 
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ข้อที่ 
อิสระแห่งตนของวัยรุ่น

ตอนต้น 

ระดับพฤติกรรม 

(5) 

เป็นประจ า 

(4) 

บอ่ยครัง้ 

(3) 

บางครัง้ 

(2) 

นานๆครัง้ 

(1) 

ไมเ่คย 

21 

ข้าพเจ้าจะปฏิเสธค าขอร้องของ

เพื่อน เมื่อเพื่อนขอให้ข้าพเจ้า

ช่วยสอนการบ้านหรือชว่ยงาน

อื่น ๆ ในขณะที่ข้าพเจ้าไม่

พร้อมที่จะช่วย 

     

22 

ข้าพเจ้าจะปฏิเสธ เมื่อเพื่อน

ชวนข้าพเจ้าไปเที่ยว แต่
ข้าพเจ้าไม่อยากไป 

     

23 
ข้าพเจ้าพยายามท าการบ้าน

ด้วยตนเองโดยไมล่อกเพื่อน 

     

24 
เมื่อเพื่อนขอยืมเงิน ข้าพเจ้า  

ไม่กล้าปฏิเสธ 

     

25 
เมื่อเพื่อนชวนข้าพเจ้าโดดเรียน 

ข้าพเจ้าจะไปกบัเพื่อน 

     

26 

เมื่อข้าพเจ้าต้องการอา่น

หนงัสอืสอบ แตเ่พื่อนชวนไปท า

กิจกรรมอื่น ข้าพเจ้าสามารถ

ควบคมุตนเองไมใ่ห้ไปตามค า

ชวนของเพื่อนได้ 

     

27 

ข้าพเจ้าสามารถควบคมุตนเอง

ให้ท าตามเป้าหมายทีก่ าหนด

ไว้ได้ แม้จะถกูเพื่อนกดดนั 

     

28 

เมื่อมงีานกลุม่ ข้าพเจ้าจะท าใน

งานสว่นท่ีข้าพเจ้าได้รับ

มอบหมายได้โดยไม่เป็นภาระ

ของเพื่อน 

     

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 
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รายละเอียดโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 

ครัง้ท่ี 1 

เร่ือง 

 การสร้างสมัพนัธภาพ 

แนวคิดส าคัญ 

 จาคอปส์ และคณะ (Jacobs et al., 2009, pp. 29-31) ได้อธิบายขัน้ตอนเร่ิมต้นกลุ่ม 

(The Beginning Stage) ไว้ว่าเป็นขัน้ตอนของการสร้างสัมพันธภาพ ชีแ้จงวัตถุประสงค์ สร้าง

ความไว้วางใจ ข้อตกลงและก าหนดบทบาทของสมาชิกกลุ่มด้วยกันเองรวมถึงผู้ ให้ค าปรึกษา ซึ่ง

หากขัน้ตอนเร่ิมต้นกลุ่มประสบความส าเร็จจะส่งผลให้การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นไปอย่างราบร่ืน 

ซึ่งคอเรย์ และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, pp. 179-184) ได้เสนอเจตคติของผู้น ากลุ่มท่ีจะ

น าไปสูก่ารสร้างความไว้วางใจท่ีมีตอ่สมาชิกไว้และท าให้การให้ค าปรึกษากลุม่เป็นไปอย่างราบร่ืน 

ได้แก่ การเอาใจใส ่และการฟัง การเข้าใจอวจันภาษา มีความเห็นอกเห็นใจ มีความจริงใจ เปิดเผย

ตนเอง ความเคารพ เผชิญหน้าอย่างเอาใจใส่ และการรักษาความลับ นอกจากการสร้างความ

ไว้วางใจข้างต้น ผู้วิจยัได้ใช้การให้ค าปรึกษาครัง้แรกในการอธิบายให้สมาชิกเข้าใจถึงตัวแปรอิสระ

แหง่ตนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนัระหวา่งผู้วิจยัและสมาชิกและก าหนดทิศทางกลุม่ร่วมกนั 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกกลุ่มและผู้ วิจัย และระหว่างสมาชิกกลุ่มด้วย

กนัเอง 

 2. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง วตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษา

กลุ่ม กฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกนั รวมถึงระยะเวลา และสถานท่ีให้ค าปรึกษากลุ่ม ตลอดจนประโยชน์

ท่ีจะได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 3. เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจความหมายของอิสระแหง่ตน 

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  
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ส่ือ / อุปกรณ์ 

 1. กระดาษ A4 

 2. ดนิสอและยางลบ 

 3. ใบความรู้เร่ือง “ข้อตกลงการเข้าร่วมกลุม่” 

วิธีด าเนินการ 

 การสร้างสมัพนัธภาพในการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้แรกเป็นสิ่งส าคญั เน่ืองจากสมาชิก

แตล่ะคนจะมีความกงัวล ไม่ไว้ใจ ไม่กล้าเปิดเผยตนเองตอ่บคุคลท่ีไม่คุ้นเคย ดงันัน้ผู้วิจยัจะสร้าง

บรรยากาศท่ีท าให้สมาชิกเกิดความคุ้นเคย และไว้ใจกลุม่ โดยการใช้เทคนิค การยอมรับอย่างไม่มี

เง่ือนไข การฟังอยา่งตัง้ใจ และการเปิดเผยตนเอง เพ่ือให้สมาชิกกล้าท่ีจะแลกเปล่ียนประสบการณ์

และเปิดเผยตนเองมากขึน้ นอกจากนีผู้้วิจยัจะชีแ้จงรายละเอียดเบือ้งต้นท่ีสมาชิกกลุ่มควรทราบ 

เพ่ือให้การให้ค าปรึกษากลุม่เป็นไปอยา่งราบร่ืน โดยผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 1. ขัน้เร่ิมต้น 

  1.1 ผู้ วิจัยสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกกลุ่มโดยการกล่าวต้อนรับและแนะน า

ตนเองให้สมาชิกกลุม่ได้ทราบ รวมถึงชวนสมาชิกพดูคยุเร่ืองทัว่ไป 

  1.2 ผู้วิจยัสร้างสมัพนัธภาพระหว่างสมาชิกกลุ่มโดยการให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคน

รวบรวมข้อมลูของเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน เช่น ช่ือ ระดบัชัน้ อาหารท่ีชอบ สีท่ีชอบ เป็นต้น จากนัน้ให้

สมาชิกแตล่ะคนน าเสนอข้อมลูดงักล่าว เพ่ือเป็นการเร่ิมต้นให้สมาชิกได้รู้จกัและมีปฏิสมัพนัธ์กับ

เพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ 

  1.3 ผู้วิจยัมอบใบความรู้เร่ือง “ข้อตกลงการเข้าร่วมกลุ่ม” แล้วชีแ้จงวตัถปุระสงค์

ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม บทบาทของผู้ วิจยั บทบาทของสมาชิกกลุ่ม ประโยชน์จากการเข้าร่วม

กลุม่ รวมถึงระยะเวลาและสถานท่ีท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษากลุม่ 

  1.4 ผู้วิจยัอธิบายถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล และการอยู่ร่วมกนั พร้อมทัง้ให้

สมาชิกชว่ยกนัสร้างกฎเกณฑ์ในการอยูร่่วมกนัและกฎระเบียบในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

เพ่ือให้การให้ค าปรึกษากลุม่มีประสิทธิภาพ โดยกฎเกณฑ์ท่ีมุง่เน้นเป็นหลกัได้แก่ 
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   1) การรักษาความลบัของสมาชิกภายในกลุม่ 

   2) การไม่ล้อเลียนหรือก่อกวนในระหว่างท่ีเพ่ือนสมาชิกก าลังเปิดเผย

เร่ืองราวหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

   3) การมีความรับผิดชอบชว่ยเหลือสมาชิกกลุม่คนอ่ืนในการแก้ไขปัญหา 

 2. ขัน้ด าเนินการ 

  2.1 ผู้วิจยัสอบถามสมาชิกกลุ่มถึงความเข้าใจในค าว่าอิสระแห่งตนตามมมุมอง

ของสมาชิกกลุ่ม และอธิบายให้สมาชิกทกุคนทราบถึงความหมายท่ีแท้จริงของค าว่าอิสระแห่งตน

เพ่ือให้สมาชิกเกิดความเข้าใจและมีเป้าหมายร่วมกนั 

  2.2 ผู้วิจยัสอบถามสมาชิกเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีท าให้สมาชิกรู้สกึว่าตนเองขาดอิสระ

แหง่ตนจากเพ่ือน และแลกเปล่ียนกนัภายในกลุม่ 

  2.3 ผู้ วิจัยกระตุ้นให้สมาชิกรู้สึกอยากเปล่ียนแปลงตนเองโดยการอธิบายถึง

ผลเสียท่ีสมาชิกขาดอิสระแห่งตนรวมถึงข้อดีท่ีจะเกิดขึน้ถ้าสมาชิกมีอิสระแห่งตนเพิ่มขึน้ รวมถึง

เปิดมมุมองใหม่ท่ีท าให้สมาชิกรู้สึกว่าตนเองมีศกัยภาพและมีตวัเลือกในการด าเนินชีวิต โดยการ

ให้สมาชิกทบทวนตนเองถึงความส าเร็จท่ีเคยเกิดขึน้จากความสามารถของตนเอง 

 3. ขัน้ยุต ิ

  3.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีได้จากการให้ค าปรึกษาในครัง้นีท้ัง้ในด้านความคิด 

และความรู้สกึ รวมถึงสิ่งท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั 

  3.2 ในกรณีท่ีสมาชิกเกิดความสงสัย ผู้ วิจัยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถาม 

และมีการนดัหมายวนัเวลาและสถานท่ีส าหรับการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตจากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการท ากิจกรรม 

 2. สงัเกตจากความกระตือรือร้นของสมาชิกในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 3. สงัเกตจากการตอบค าถามและการซกัถามของสมาชิก 
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ใบความรู้เรื่อง “ข้อตกลงการเข้าร่วมกลุ่ม” 

                           ี         ช       ช  ย     ้  ฎ           ยู        ภ ย  

     เพ่ื                   เ ็ ไ  ย     บ ื่     เ       ยช ์ ู             ช          ย ฎ   

   ี่   ช         ้ ข ้        เ ็  ฎ ี่   ช       ย    บ       บ ฎ     บ   ย   เ ็   ่  ี่     ถ

   บเ  ี่ย ไ      ถ     ณ์     ฎ     บ  ข   ี่    ฝ่ ฝื เ ็ ข     ย ฎ ี่   ช        ญ   ้  ี

      ไ  ี้ 

กฎกติกาทีห่้ามฝ่าฝืนเด็ดขาด 

1.    เ ็บเ ื่          ๆ ภ ย       ไ  เ ็       บ        ไ เ ิ เผย     ภ ย    

2. ไ     เ ื่   ี่เพ่ื     ช  เ   ไ    เ      ื    เ ีย     

3.      ย               เพ่ื     ช        พู    ื                ู       เ      ณ์     ๆ 

4. ไ           ถ        ี       เ ็  ี่           

กฎกติกาทั่วไป 

1.         ้     ข      บ                          

2.  ิ เ ีย    ศ พ ์    ไ    ย  ื เ      ศ พ ์ขณ  ยู      บ                  

3. เ ื่                   เ ็    ย  ื      

4. เ ื่   ข เข       ้     ย  ื บ   

5. พู    ย ้  เ ีย  ี่ช  เ  เพื่    เพ่ื  ไ  ย   

6. พู    ยถ  ย    ่ี  ภ พ 
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รายละเอียดโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 

ครัง้ท่ี 2 

เร่ือง 

 การพฒันาอิสระแหง่ตนด้านความคดิ 

แนวคิดส าคัญ 

 อิสระแห่งตนของวยัรุ่นด้านความคิด หมายถึง การท่ีวยัรุ่นสามารถคิด ตดัสินใจได้ด้วย

ตนเอง สามารถก าหนดทางเลือกในการใช้ชีวิต การแก้ปัญหาได้ และยอมรับผลของการตดัสินใจ

ของตนเอง ซึ่งในขัน้เร่ิมต้นของการส ารวจปัญหา สมาชิกจะต้องเข้าใจสาเหตขุองการขาดอิสระ

แห่งตนด้านความคิดของตนเอง นอกจากนีส้มาชิกต้องสามารถระบไุด้ว่าตนเองขาดอิสระแห่งตน

ด้านความคิดในมิติใด ผู้ วิจัยจึงได้น าเทคนิคการสอน ABC จากทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ

พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม ท่ีมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทางด้านความคิดมาใช้ในการ

ส ารวจปัญหา เพ่ือท าให้สมาชิกตระหนักว่าปัญหาท่ีตนเผชิญมาจากการตีความท่ีไม่สมเหตสุมผล 

ดงัท่ี ทอมสนั (Thompson, 2003, p. 191) ได้อธิบายเทคนิคการสอน ABC ไว้วา่เป็นเทคนิคท่ีใช้ใน

การช่วยเหลือผู้ รับค าปรึกษาท่ีมีความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล โดยการให้ผู้ รับค าปรึกษา

ตระหนกัว่าเหตกุารณ์ไม่ได้เป็นผลท าให้เกิดอารมณ์ แต่เป็นความคิดความเช่ือท่ี มีต่อเหตุการณ์

ดงักลา่วท่ีสง่ให้เกิดอารมณ์ตา่ง ๆ ขึน้มา 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส ารวจปัญหาการขาดอิสระแหง่ตนด้านความคดิ 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกตัดสินใจแก้ปัญหา และก าหนดทางเลือกในการใช้ชีวิตด้วย

ตนเอง 

 3. เพ่ือเสง่เสริมให้สมาชิกยอมรับผลจากการตดัสินใจของตนเอง 

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  
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ส่ือ / อุปกรณ์ 

 1. ใบความรู้เร่ือง “เทคนิค ABC” 

 1. ใบงาน ABCDE 

 2. ดนิสอและยางลบ 

วิธีด าเนินการ 

 ในการเสริมสร้างอิสระแห่งตนด้านความคิดผู้ วิจยัได้ใช้เทคนิค ABC ตามแนวคิดทฤษฎี

พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม มาใช้เพ่ือให้สมาชิกส ารวจปัญหาการขาดอิสระแหง่ตนท่ี

เกิดจากความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผล และเปล่ียนความคิดนัน้ตามขัน้ตอนของเทคนิค ABC แต่

เน่ืองจากการใช้เทคนิค ABC จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในขัน้ตอน โดยผู้ วิจยัจึงด าเนินการ

สอนและฝึกฝนเทคนิค ABC ให้กบัสมาชิกตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 1. ขัน้เร่ิมต้น 

  1.1 ผู้วิจยักลา่วทกัทายสมาชิก และทบทวนถึงการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 1  

  1.2 ให้สมาชิกร่วมกนัก าหนดข้อตกลง และกฎกตกิาในการเข้าร่วมกลุม่ในครัง้นี ้

  1.3 ผู้วิจยับอกถึงวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษาในครัง้นี ้

 2. ขัน้ด าเนินการ 

  2.1 ผู้ วิจัยแจกใบความรู้เร่ือง “เทคนิค ABC” และใบงาน ABC จากนัน้สอน

เทคนิค ABC ให้สมาชิกเกิดความเข้าใจ 

  2.2 ผู้วิจยัเร่ิมด าเนินการตามเทคนิค ABCDE ทีละขัน้ตอนโดยเร่ิมจากการส ารวจ

ปัญหาการขาดอิสระแห่งตนของสมาชิกโดยการให้สมาชิกแต่ละคนแลกเปล่ียนประสบการณ์ถึง

เร่ืองราวท่ีตนเองต้องพึ่งพาเพ่ือนหรือเหตกุารณ์ท่ีต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจการควบคมุของเพ่ือน 

คนละ 1 เหตกุารณ์ 

  2.3 ผู้วิจยัสอบถามถึงสาเหตท่ีุท าให้เกิดเหตกุารณ์เหล่านัน้ และส ารวจความคิด

ความเช่ือของสมาชิกแตล่ะคนท่ีมีต่อเหตกุารณ์ดงักล่าว โดยการถามความเห็นของสมาชิกว่าใคร

เป็นต้นเหตใุห้เกิดเหตกุารณ์นัน้ อะไรท าให้เราต้องตกอยูใ่นสถานการณ์ดงักลา่ว 
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  2.4 ผู้วิจยัซกัถามถึงการตอบสนองและผลท่ีเกิดขึน้ในเหตกุาณ์ข้างต้นว่าสมาชิกมี

อารมณ์และการกระท าอยา่งไรตอ่เหตกุารณ์นัน้ 

  2.5 ผู้วิจยัสรุปและเช่ือมโยงระหว่างเหตกุารณ์ ความคิด และผลท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้

สมาชิกตระหนกัว่าผลท่ีเกิดขึน้ เกิดจากความคิดความเช่ือท่ีไม่สมหตสุมผลของสมาชิก สาเหตท่ีุ

ท าให้สมาชิกตกอยู่ในความทกุข์ และขาดอิสระแหง่ตน เป็นเพราะสมาชิกเองท่ียอมปล่อยให้เพ่ือน

มามีอิทธิพลกบัตวัเรา จากนัน้ผู้วิจยักระตุ้นให้สมาชิกตัง้ค าถามกบัความคิดของตนเองว่าความคิด

ความเช่ือท่ีถกูต้องควรเป็นแบบใด ควรมีความคดิแบบใดจงึจะไมต่กอยูภ่ายใต้อ านาจของเพ่ือน 

 3. ขัน้ยุต ิ

  3.1 ให้สมาชิกแลกเปล่ียนสิ่งท่ีได้รับในการเข้าร่วมกลุม่ 

  3.2 ผู้ วิจัยให้การบ้านสมาชิกกลับไปท าทบทวนวิธีการใช้เทคนิค ABCDE ด้วย

ตนเอง 

  3.3 ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลับไปทบทวนสิ่งท่ีตนเองเขียนในใบงาน ABCDE โดยใส่

รายละเอียดให้มากขึน้ในส่วนของเหตุการณ์ในจุด A ความคิดความเช่ือในจุด B และผลลพัธ์ท่ี

เกิดขึน้ในจดุ C เพ่ือให้สมาชิกเกิดความเข้าใจในปัญหาและความคิดของตนมากขึน้ 

  3.4 ผู้วิจยัให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีได้จากการให้ค าปรึกษาในครัง้นีท้ัง้ในด้านความคิด 

และความรู้สกึ รวมถึงสิ่งท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั  

  3.5 ในกรณีท่ีสมาชิกเกิดความสงสัย ผู้ วิจัยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถาม 

และมีการนดัหมายวนัเวลาและสถานท่ีส าหรับการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตจากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประสบการณ์การขาด

อิสระแหง่ตนด้านความคดิ 

 2. สงัเกตจากความกระตือรือร้นของสมาชิกในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 3. สงัเกตจากการตอบค าถามและการซกัถามของสมาชิก 

 4. สงัเกตจากการท าใบงาน ABCDE 
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ใบความรู้เร่ือง “เทคนิค ABC” 

 เทคนิคการสอน ABC เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการช่วยเหลือผู้ รับค าปรึกษาท่ีมีความคิดความ

เช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล โดยการให้ผู้ รับค าปรึกษาตระหนักว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นผลท าให้เกิด

อารมณ์ แตเ่ป็นความคดิ    ความเช่ือท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ดงักลา่วท่ีสง่ให้เกิดอารมณ์ตา่ง ๆ ขึน้มา โดย

เทคนิคนีจ้ะให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ส ารวจความคิดความเช่ือของตนเองผา่นตวัอกัษรทัง้ 5 ซึง่แตล่ะตวั

มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

    A หมายถึง เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ (Active event) โดยเหตกุารณ์

ดงักลา่วเป็นเหตกุารณ์ท่ีท าให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดอารมณ์ความรู้สกึ  

    B หมายถึง  ความเ ช่ือ (Beliefs)  ซึ่ ง เ ป็นความเ ช่ือท่ีมีต่อ

เหตกุารณ์ในจุด A รวมถึงสิ่งท่ีผู้ รับค าปรึกษาคิด และบอกกับตนเองถึงเหตุการณ์ดงักล่าว (เช่น 

เป็นเพราะเพื่อนท าให้ฉนัไมไ่ด้ท าการบ้าน) 

    C หมายถึง  ผลท่ีตามมา (Consequences) เป็นสิ่ ง ท่ีผู้ รับ

ค าปรึกษาท าหลงัจากท่ีเกิดอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ในจดุ A ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรมและ

อารมณ์ท่ีแสดงออกมาด้วย (เชน่ อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า หรือดา่เพ่ือน) 

    D หมายถึง การโต้แย้ง (Dispute) เป็นขัน้ตอนการโต้แย้งกับ

ตนเองถึงความคิดความเช่ือ ความคาดหวงั ความผิดหวงัท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ในจดุ A และพฤติกรรม

ท่ีแสดงออกในจุด C โดยการตัง้ค าถามกับตนเอง เช่น มีวิธือ่ืนในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อ

เหตกุารณ์นัน้หรือไม ่ 

    E หมายถึง ผลกระทบ (Effect) เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ รับค าปรึกษา

ส ารวจความคาดหวังของตนเองท่ีมีต่อผลลัพธ์ ส ารวจว่าพฤติกรรมของตนเองน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ี

ต้องการได้หรือไม่ และมีสิ่งใดบ้างท่ีผู้ รับค าปรึกษาสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ หรือสิ่ง

ใดบ้างท่ีผู้ รับค าปรึกษาไมส่ามารถเปล่ียนแปลงแตต้่องยอมรับในสิ่งท่ีเกิดขึน้ 
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ใบความรู้เร่ือง “เทคนิค ABC” (ต่อ) 
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ภาพประกอบ 2 โมเดลการใช้เทคนิค ABC 
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ใบงาน ABCDE 

A: เหตุการณ์ที่เป็นปัญหา 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนสรุปเหตกุารณ์ท่ีเป็นปัญหาของตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัเพ่ือนลงในกรอบส่ีเหล่ียม  

หมายเหต:ุ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นได้ทัง้สิ่งท่ีเกิดขึน้จากภายในตนเอง หรือเหตกุารณ์ภายนอก      

เป็นความจริง หรือ สิ่งท่ีนกัเรียนคิดขึน้เอง เป็นเหตกุารณ์ในอดีต ปัจจบุนั หรือในอนาคต 

 

 

 

 

 

B1 : ความเช่ือที่มีต่อเหตุการณ์ในจุด A 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนอธิบายความเช่ือของตนเองท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ในจดุ A ลงในกรอบส่ีเหล่ียม    

(มีได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ตวัอยา่ง 1: ฉนัเช่ือวา่เพ่ือนต้องเกลียดฉัน ถ้าฉนัไมท่ าตามท่ีเพ่ือนขอ 

ตวัอยา่ง 2: ฉนัเช่ือวา่ฉันไร้คา่ท่ีท าให้เพ่ือนผิดหวงั 

ตวัอยา่ง 3: ฉนัเช่ือวา่ถ้าไมมี่เพ่ือนฉนัจะล าบาก  
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C: ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากความเข่ือในจุด B1 

ค าชีแ้จง 1: ให้นกัเรียนวงกลมเลือกอารมณ์จากตวัเลือกด้านลา่งมา 1 อารมณ์ 

 1) วิตกกงัวล 2) ซมึเศร้า 3) โมโหอยา่งรุนแรง 4) รู้สกึผิดเป็นตราบาป 

 5) อบัอาย 6) เจ็บปวดใจ 7) หงึหวงอยา่งรุนแรง 8) อิจฉาริษยา 

ค าชีแ้จง 2: ให้นกัเรียนเขียนพฤตกิรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกในจดุ A ท่ีเก่ียวข้องกบัอารมณ์ด้านบน

ท่ีนกัเรียนเลือกลงในกรอบส่ีเหล่ียม 

 

 

 

D1: การโต้แย้งความเชื่อที่จุด B1 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้

1. ความคดิความเช่ือท่ีฉนัต้องการพิสจูน์คืออะไร (ความเช่ือในจดุ B1) 

ตอบ 

2. ฉนัสามารถหาความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลมาสนบัสนนุความเช่ือนีห้รือไม่ 

ตอบ 

3. อะไรเป็นหลกัฐานวา่ความคดิความเช่ือนีเ้ป็นความจริง 

ตอบ 

 

4. อะไรเป็นหลกัฐานวา่ความเช่ือนีผ้ิดพลาดหรือไมเ่ป็นความจริง 

ตอบ 
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5. ถ้าหากเหตุการณ์ ท่ีฉันไม่ ต้องการให้ เ กิด ไ ด้ เ กิดขึ น้  อะไรจะเ ป็นสิ่ ง ท่ี เลว ร้ายท่ีสุด                             

ท่ีจะเกิดขึน้กบัฉนั 

ตอบ 

 

6. ถ้าหากเหตกุารณ์ท่ีฉันไม่ต้องการให้เกิด ได้เกิดขึน้ อะไรเป็นสิ่งท่ีดีท่ีจะเกิดขึน้กบัฉัน หรืออะไร

เป็นสิ่งท่ีดีท่ีฉนัสามารถท าให้เกิดขึน้ได้ในเหตกุารณ์นัน้ 

ตอบ 

 

B2: ความเช่ือที่มีต่อเหตุการณ์ในจุด A 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนอธิบายความเช่ือใหมข่องตนเองหลงัจากท่ีผา่นการโต้แย้งในจดุ D มาแล้วท่ีมี

ตอ่เหตกุารณ์ในจดุ A ลงในกรอบส่ีเหล่ียม (มีได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
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D2: การโต้แย้งความเชื่อที่จุด B2 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้

1. อะไรเป็นความเช่ือท่ีฉนัต้องการพิสจูน์ (ความเช่ือในจดุ B2) 

ตอบ 

2. ฉนัสามารถหาความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลมาสนบัสนนุความเช่ือนีห้รือไม่ 

ตอบ 

3. อะไรเป็นหลกัฐานวา่ความเช่ือนีเ้ป็นความจริง 

ตอบ 

 

4. อะไรเป็นหลกัฐานวา่ความเช่ือนีผ้ิดพลาดหรือไมเ่ป็นความจริง 

ตอบ 

 

5. ถ้าหากเหตุการณ์ ท่ีฉันไม่ ต้องการใ ห้ เ กิดไ ด้ เ กิดขึ น้  อะไรจะ เ ป็นสิ่ ง ท่ี เลว ร้ายท่ีสุด                               

ท่ีจะเกิดขึน้กบัฉนั 

ตอบ 

 

6. ถ้าหากเหตกุารณ์ท่ีฉันไม่ต้องการให้เกิดได้เกิดขึน้ อะไรเป็นสิ่งท่ีดีท่ีจะเกิดขึน้กับฉัน หรืออะไร

เป็นสิ่งท่ีดีท่ีฉนัสามารถท าให้เกิดขึน้ได้ในเหตกุารณ์นัน้ 

ตอบ 
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E: ผลลัพธ์ที่เกิดจากความเช่ือใหม่ในจุด B2 

ค าชีแ้จง 1: ให้นกัเรียนวงกลมเลือกอารมณ์จากตวัเลือกด้านลา่งมา 1 อารมณ์ 

 1) เป็นหว่ง 2) เสียใจ 3) ไมพ่อใจ 4) ส านกึผิด 

 5) ผิดหวงั 6) เศร้า   7) หวง  8) มีแรงจงูใจ 

ค าชีแ้จง 2: ให้นกัเรียนเขียนพฤตกิรรมใหมท่ี่นกัเรียนจะแสดงออกในจดุ A ท่ีเก่ียวข้องกบัอารมณ์

ด้านบนท่ีนกัเรียนเลือกลงในกรอบส่ีเหล่ียม 
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รายละเอียดโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 

ครัง้ท่ี 3 

เร่ือง 

 การเสริมสร้างอิสระแหง่ตนด้านความคดิ  

แนวคิดส าคัญ 

 สาเหตขุองการขาดอิสระแห่งตนของวัยรุ่นมาจากการท่ีพวกเขาต้องการให้ผู้ อ่ืนยอมรับ    

(พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา และวิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา, 2557, น. 88; ศริิบรูณ์ สายโกสมุ, 2554, น. 104) 

ต้องการความรักจากเ พ่ือน ( Ingersoll, 1989, pp. 228-229)  และมีความต้องการพึ่งพา              

ผู้ อ่ืน (พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา และวิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา, 2557, น. 90-91; วชัรี ทรัพย์มี, 2556, น. 

125) จงึออ่นไหวตอ่อิทธิพลของเพ่ือนและแสดงพฤตกิรรมในทิศทางเดียวกบัเพ่ือน แตใ่นความเป็น

จริงแล้วการได้มาซึ่งความรักและการยอมรับจากเพ่ือน สามารถแสดงออกได้หลายวิธี ไม่จ ากดัอยู่

เพียงแค่การท าตามความต้องการหรือแรงกดดันของเพ่ือนเพียงเท่านัน้ นอกจากนีว้ัยรุ่นมี

ความสามารถท่ีจะพึ่งพาตนเองได้จึงไม่จ าเป็นต้องยอมท าตามท่ีเพ่ือนร้องขอทกุครัง้เพ่ือให้ตนเอง

ได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน ถ้าหากวัยรุ่นสามารถมองเห็นตวัเลือกในการตอบสนองต่อแรง

กดดนัของเพ่ือนได้มากขึน้ จะช่วยให้พวกเขาสามารถน าตวัเลือกเหล่านีม้าใช้หาทางออกเม่ือต้อง

เผชิญกบัแรงกดดนัหรืออิทธิพลของเพ่ือน ผู้วิจยัจึงได้น าเทคนิคการโต้แย้งความคิดความเช่ือท่ีไม่

สมเหตสุมผล จากทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม มาใช้ใน

การสง่เสริมอิสระแหง่ตนด้านความคิดของวยัรุ่น เพ่ือให้วยัรุ่นมองเห็นว่ามีวิธีอีกมากมายท่ีพวกเขา

สามารถน ามาใช้ในการตอบสนองกบัเพ่ือนๆของเขาได้ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือฝึกการโต้แย้งความคดิความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของตนเอง 

 2. เพ่ือให้สมาชิกสามารถระบตุวัเลือกในการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ได้มากขึน้ 

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  
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ส่ือ / อุปกรณ์ 

 1. ใบงาน ABCDE 

 2. ดนิสอและยางลบ 

วิธีด าเนินการ 

 ในการใช้เทคนิค ABCDE เพ่ือส่งเสริมการมีอิสระแห่งตนจากกลุ่มเพ่ือน ขัน้ตอนการ

โต้แย้งความคดิความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัในการเปล่ียนแปลงความคิดความ

เช่ือของสมาชิก ผู้ วิจัยจึงฝึกให้สมาชิกสามารถโต้แย้งความคิดของตนเองโดยให้สมาชิกคนอ่ืน

ช่วยกันแสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนมุมมอง และข้อเสนอแนะซึ่งจะน าไปสู่การคิดอย่างมี

เหตผุลมากขึน้ นอกจากนีผู้้วิจยัจะให้สมาชิกได้ทบทวนการใช้เทคนิค ABCDE ในการแก้ไขปัญหา

ด้วยตนเองตัง้แตข่ัน้ตอนแรกอีกครัง้หนึง่ เพ่ือให้สมาชิกเกิดความช านาญการใช้เทคนิคดงักลา่ว ซึง่

จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองในระยะยาว โดยในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ ท่ี 3                    

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 1. ขัน้เร่ิมต้น 

  1.1 ผู้วิจยักลา่วทกัทายสมาชิก และทบทวนถึงการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 2 

  1.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกทบทวนและก าหนดกตกิาในการเข้าร่วมกลุม่ครัง้นี ้

  1.3 ผู้วิจยับอกถึงวตัถปุระสงค์ในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้

  1.4 ผู้ วิจัยให้สมาชิกน าใบงาน  ABCDE ออกมาและอภิปรายถึงงานท่ีได้รับ

มอบหมายให้ท าในการให้ค าปรึกษาครัง้ก่อน และสอบถามปัญหาอุปสรรคในการท างานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

  1.5 ผู้วิจยัอธิบายเก่ียวกับการโต้แย้งความคิดความเช่ือของตนเองว่ามีประโยชน์

อยา่งไรในการเสริมสร้างอิสระแหง่ตนด้านความคดิ 

 2. ขัน้ด าเนินการ 

  2.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกโต้แย้งความคิดความเช่ือของตนเองโดยใช้ค าถาม 6 ข้อ ตาม

เทคนิค DIBS ท่ีอยูใ่นใบงาน ABCDE ดงัตอ่ไปนี ้
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   (1) อะไรเป็นความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลท่ีฉนัต้องการพิสจูน์ 

   (2) ฉันสามารถหาความเช่ือท่ีสมเหตุสมผลมาสนับสนุนความเช่ือนี ้

หรือไม ่

   (3) อะไรเป็นหลกัฐานวา่ความเช่ือนีเ้ป็นความจริง 

   (4) อะไรเป็นหลกัฐานวา่ความเช่ือนีผ้ิดพลาด 

   (5) ถ้าหากเหตกุารณ์ท่ีฉันไม่ต้องการให้เกิดได้เกิดขึน้ อะไรจะเป็นสิ่งท่ี

เลวร้ายท่ีสดุท่ีจะเกิดขึน้กบัฉนั 

   (6) ถ้าหากเหตกุารณ์ท่ีฉันไม่ต้องการให้เกิดได้เกิดขึน้ อะไรเป็นสิ่งท่ีดีท่ี

จะเกิดขึน้กบัฉนั หรืออะไรเป็นสิ่งท่ีดีท่ีฉนัสามารถท าให้เกิดขึน้ได้ในเหตกุารณ์นัน้ 

  2.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกอภิปรายถึงการโต้แย้งความคิดความเช่ือของตนเอง และให้

เพ่ือนสมาชิกช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าการโต้แย้งความคิดความเช่ือนัน้มีความสมเหตสุมผล

มากน้อยเพียงใด และมีวิธีคิดอ่ืนท่ีสมเหตุสมผลมากกว่านีห้รือไม่ เพ่ือค้นหาวิธีอ่ืนในการ

ตอบสนองตอ่ปัญหาเก่ียวกบัการขาดอิสระแหง่ตนท่ีเกิดขึน้ 

  2.3 เม่ือสมาชิกทุกคนได้อภิปรายการโต้แย้งความคิดความเช่ือของตนเองแล้ว 

ผู้วิจยัตัง้ค าถามกบัสมาชิกเพ่ือส ารวจความคาดหวงัของท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ และพฤติกรรม

ของสมาชิกน าไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีต้องการได้หรือไม่  

  2.4 ผู้วิจยัให้สมาชิกหลบัตาและส ารวจตนเองว่าในเหตกุารณ์ดงักล่าวมีอะไรบ้าง

ท่ีสมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงได้ และมีอะไรบ้างท่ี สมาชิกไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้แต่ต้อง

ยอมรับในสิ่งท่ีเกิดขึน้    

  2.5 ผู้ วิจัยสอบถามสมาชิกว่าหลังจากเปล่ียนแปลงความคิดความเช่ือแล้ว 

สมาชิกมีความรู้สกึตอ่เหตกุารณ์ในจดุ A เปล่ียนแปลงไปอยา่งไรบ้าง 
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 3. ขัน้ยุต ิ

  3.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีตนเองได้รับและได้ให้ในการปรึกษาครัง้นี ้

  3.2 ผู้ วิจัยให้การบ้าน โดยให้สมาชิกฝึกท าใบงาน ABCDE ท่ีบ้านอีกครัง้โดย

เปล่ียนเหตกุารณ์ในจดุ A  

  3.3 ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามถึงข้อสงสยัและนดัวนัเวลาและสถานท่ี

ในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตจากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการโต้แย้งความคิด

ความเช่ือ 

 2. สงัเกตจากความกระตือรือร้นของสมาชิกในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 3. สงัเกตจากการตอบค าถามและการซกัถามของสมาชิก 

 4. สงัเกตจากการท าใบงาน ABCDE 
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ใบงาน ABCDE 

A: เหตุการณ์ที่เป็นปัญหา 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนสรุปเหตกุารณ์ท่ีเป็นปัญหาของตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัเพ่ือนลงในกรอบส่ีเหล่ียม  

หมายเหต:ุ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นได้ทัง้สิ่งท่ีเกิดขึน้จากภายในตนเอง หรือเหตกุารณ์ภายนอก      

เป็นความจริง หรือ สิ่งท่ีนกัเรียนคิดขึน้เอง เป็นเหตกุารณ์ในอดีต ปัจจบุนั หรือในอนาคต 

 

 

 

 

 

B1: ความเช่ือที่มีต่อเหตุการณ์ในจุด A 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนอธิบายความเช่ือของตนเองท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ในจดุ A ลงในกรอบส่ีเหล่ียม    

(มีได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ตวัอยา่ง 1: ฉนัเช่ือวา่เพ่ือนต้องเกลียดฉัน ถ้าฉนัไมท่ าตามท่ีเพ่ือนขอ 

ตวัอยา่ง 2: ฉนัเช่ือวา่ฉันไร้คา่ท่ีท าให้เพ่ือนผิดหวงั 

ตวัอยา่ง 3: ฉนัเช่ือวา่ถ้าไมมี่เพ่ือนฉนัจะล าบาก  
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C: ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากความเข่ือในจุด B1 

ค าชีแ้จง 1: ให้นกัเรียนวงกลมเลือกอารมณ์จากตวัเลือกด้านลา่งมา 1 อารมณ์ 

 1) วิตกกงัวล 2) ซมึเศร้า 3) โมโหอยา่งรุนแรง 4) รู้สกึผิดเป็นตราบาป 

 5) อบัอาย 6) เจ็บปวดใจ 7) หงึหวงอยา่งรุนแรง 8) อิจฉาริษยา 

ค าชีแ้จง 2: ให้นกัเรียนเขียนพฤตกิรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกในจดุ A ท่ีเก่ียวข้องกบัอารมณ์ด้านบน

ท่ีนกัเรียนเลือกลงในกรอบส่ีเหล่ียม 

 

 

 

D1: การโต้แย้งความเชื่อที่จุด B1 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้

1. ความคดิความเช่ือท่ีฉนัต้องการพิสจูน์คืออะไร (ความเช่ือในจดุ B1) 

ตอบ 

2. ฉนัสามารถหาความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลมาสนบัสนนุความเช่ือนีห้รือไม่ 

ตอบ 

3. อะไรเป็นหลกัฐานวา่ความคดิความเช่ือนีเ้ป็นความจริง 

ตอบ 

 

4. อะไรเป็นหลกัฐานวา่ความเช่ือนีผ้ิดพลาดหรือไมเ่ป็นความจริง 

ตอบ 
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5. ถ้าหากเหตุการณ์ ท่ีฉันไม่ ต้องการให้ เ กิด ไ ด้ เ กิดขึ น้  อะไรจะเ ป็นสิ่ ง ท่ี เลว ร้ายท่ีสุด                             

ท่ีจะเกิดขึน้กบัฉนั 

ตอบ 

 

6. ถ้าหากเหตกุารณ์ท่ีฉันไม่ต้องการให้เกิด ได้เกิดขึน้ อะไรเป็นสิ่งท่ีดีท่ีจะเกิดขึน้กบัฉัน หรืออะไร

เป็นสิ่งท่ีดีท่ีฉนัสามารถท าให้เกิดขึน้ได้ในเหตกุารณ์นัน้ 

ตอบ 

 

B2: ความเช่ือที่มีต่อเหตุการณ์ในจุด A 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนอธิบายความเช่ือใหมข่องตนเองหลงัจากท่ีผา่นการโต้แย้งในจดุ D มาแล้วท่ีมี

ตอ่เหตกุารณ์ในจดุ A ลงในกรอบส่ีเหล่ียม (มีได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
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D2: การโต้แย้งความเชื่อที่จุด B2 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้

1. อะไรเป็นความเช่ือท่ีฉนัต้องการพิสจูน์ (ความเช่ือในจดุ B2) 

ตอบ 

2. ฉนัสามารถหาความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลมาสนบัสนนุความเช่ือนีห้รือไม่ 

ตอบ 

3. อะไรเป็นหลกัฐานวา่ความเช่ือนีเ้ป็นความจริง 

ตอบ 

 

4. อะไรเป็นหลกัฐานวา่ความเช่ือนีผ้ิดพลาดหรือไมเ่ป็นความจริง 

ตอบ 

 

5. ถ้าหากเหตุการณ์ ท่ีฉันไม่ ต้องการใ ห้ เ กิดไ ด้ เ กิดขึ น้  อะไรจะ เ ป็นสิ่ ง ท่ี เลว ร้ายท่ีสุด                               

ท่ีจะเกิดขึน้กบัฉนั 

ตอบ 

 

6. ถ้าหากเหตกุารณ์ท่ีฉันไม่ต้องการให้เกิดได้เกิดขึน้ อะไรเป็นสิ่งท่ีดีท่ีจะเกิดขึน้กับฉัน หรืออะไร

เป็นสิ่งท่ีดีท่ีฉนัสามารถท าให้เกิดขึน้ได้ในเหตกุารณ์นัน้ 

ตอบ 
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E: ผลลัพธ์ที่เกิดจากความเช่ือใหม่ในจุด B2 

ค าชีแ้จง 1: ให้นกัเรียนวงกลมเลือกอารมณ์จากตวัเลือกด้านลา่งมา 1 อารมณ์ 

 1) เป็นหว่ง 2) เสียใจ 3) ไมพ่อใจ 4) ส านกึผิด 

 5) ผิดหวงั 6) เศร้า   7) หวง  8) มีแรงจงูใจ 

ค าชีแ้จง 2: ให้นกัเรียนเขียนพฤตกิรรมใหมท่ี่นกัเรียนจะแสดงออกในจดุ A ท่ีเก่ียวข้องกบัอารมณ์

ด้านบนท่ีนกัเรียนเลือกลงในกรอบส่ีเหล่ียม 
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รายละเอียดโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 

ครัง้ท่ี 4 

เร่ือง 

 การพฒันาอิสระแหง่ตนด้านอารมณ์ 

แนวคิดส าคัญ 

 อิสระแห่งตนของวยัรุ่นด้านอารมณ์ หมายถึง การท่ีวยัรุ่นสามารถจดัการกับอารมณ์ของ

ตนเองได้ เม่ือต้องพบกบัแรงกดดนัและความคาดหวงัของเพ่ือน มีความรู้สึกมัน่ใจในการตดัสินใจ

และการกระท า ไมรู้่สกึกงัวล กลวัท่ีจะต้องใช้ชีวิตหรือเผชิญปัญหาเพียงล าพงั ซึง่ตามหลกัการของ

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม มองว่าความคิดเป็นสิ่งท่ี

ก าหนดอารมณ์และพฤติกรรม ดงันัน้เม่ือความคิดความเช่ือของผู้ รับค าปรึกษาเปล่ียนแปลงไป    

จะส่งผลให้อารมณ์และพฤติกรรมของผู้ รับค าปรึกษาเปล่ียนแปลงไปด้วย (Sharf, 2012, p. 8) แต่

ในสถานการณ์จริงท่ีผู้ รับค าปรึกษาต้องเผชิญ จะมีความแตกต่างจากในห้องให้ค าปรึกษา 

เน่ืองจากสมาชิกอาจเผชิญเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีแตกตา่งออกไปซึง่บางครัง้ไมส่ามารถคาดการณ์

ได้ อีกทัง้ต้องเผชิญกบัแรงกดดนัเพียงล าพงั จึงมีโอกาสท่ีสมาชิกจะไม่สามารถจดัการกบัอารมณ์

หรือตามสนองทางอารมณ์ต่อสถานการณ์นัน้อย่างเหมาะสม จากท่ีชาร์ฟ (Sharf, 2012, p. 8) 

อธิบายว่า นกัทฤษฎีกลุ่มนีจ้ะมองว่าความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมมีความสมัพนัธ์กัน ดงันัน้

หากผู้ รับค าปรึกษาประสบกับเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดอารมณ์ด้านลบและไม่สามารถจัดการกับ

อารมณ์ได้ จะน าไปสูก่ารกลบัมาใช้ความคิดความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลเชน่เดมิ ผู้วิจยัจงึใช้เทคนิค

การใช้จินตนาการ (Imagery) จากทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมมาใช้ เพ่ือให้

สมาชิกได้ใช้ภาพจินตนาการจ าลองสถานการณ์ท่ีเคยเกิดขึน้ และหาตวัเลือกในการตอบสนองทาง

อารมณ์อย่างเหมาะสมเพ่ือลดความกังวลในการออกไปเผชิญสถานการณ์จริง และจัดการกับ

อารมณ์ท่ีจะเกิดขึน้ได้ 
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้สมาชิกมีอิสระแหง่ตนด้านอารมณ์จากเพ่ือนเพิ่มมากขึน้ 

 2. เพ่ือให้สง่เสริมให้วยัรุ่นสามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได้ 

 3. เพ่ือสง่เสริมให้วยัรุ่นมีความมัน่ใจในเร่ืองของการตดัสินใจ และการพึง่พาตนเอง 

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  

ส่ือ / อุปกรณ์ 

 1. การบ้านใบงาน ABCDE 

 2. กระดาษ A4 

 3. ดนิสอ 

วิธีด าเนินการ 

 หลงัจากท่ีสมาชิกได้เปล่ียนแปลงความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลแล้ว แตส่มาชิกยงั

ไม่ได้น าความคิดชุดใหม่นีไ้ปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง อาจมีความกังวล หรือความกลวัอยู่ 

ผู้ วิจัยจึงพัฒนาอิสระแห่งตนด้านอารมณ์ของสมาชิกโดยการใช้เทคนิคการใช้จินตนาการ 

(Imagery) จากทฤษฎีพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมมาใช้ในการสร้างความมัน่ใจและ

ชว่ยในการจดัการอารมณ์ของสมาชิก โดยผู้วิจยัจะให้สมาชิกหลบัตาและสร้างภาพของสถานณ์ขึน้

ในความคิดของสมาชิก และให้สมาชิกเก็บภาพด้านลบท่ีมีต่อเหตุการณ์ไว้ และจินตนาการถึง

อารมณ์ท่ีเหมาะสมท่ีควรจะเกิดขึน้ในสถานการณ์นัน้ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกมีอารมณ์อยู่ในระดบัท่ี

เหมาะสม หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยจะใช้เทคนิคใบหน้าในปัจจุบนั (Here and Now Face) จากทฤษฎี

เกสตลัท์ โดยการให้สมาชิกวาดรูปหน้าท่ีแสดงถึงอารมณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาการขาดอิสระแห่ง

ตนของตนเองในปัจจุบนั จากนัน้ให้สมาชิกเขียนใต้ภาพว่า ใบหน้าท่ีวาดก าลังแสดงความรู้สึก

อย่างไร และอะไรเป็นสาเหตใุห้ใบหน้านัน้ยงัคงแสดงความรู้สึกแบบนีใ้นปัจจุบนั โดยในการให้

ค าปรึกษาครัง้ท่ี 4 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
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 1. ขัน้เร่ิมต้น 

  1.1 ผู้วิจยักลา่วทกัทายสมาชิกและทบทวนการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 3  

  1.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกทบทวนกตกิาและสร้างข้อตกลงในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้

  1.3 ผู้ วิจยัสอบถามถึงการเปล่ียนแปลงของสมาชิก อุปสรรคในการเข้าร่วมกลุ่ม

และความรู้สกึของสมาชิกท่ีมีตอ่กลุม่หลงัจากเข้าร่วมการให้ค าปรึกษามาแล้ว 3 ครัง้ 

 2. ขัน้ด าเนินการ 

  2.1 ผู้ วิจัยให้สมาชิกน าการบ้านใบงาน ABCDE ออกมาและอภิปรายในกลุ่ม

ตัง้แต่ขัน้ตอนแรกจนถึงขัน้ตอนสุดท้ายของเทคนิค ABCDE โดยในครัง้นีผู้้ วิจัยจะสนับสนุนให้

สมาชิกชว่ยเหลือกนัเองมาขึน้ 

  2.2 ผู้วิจยัสอบถามปัญหาอปุสรรคในการใช้เทคนิค ABCDE และให้การชว่ยเหลือ

สมาชิกท่ีมีอปุสรรคในการใช้เทคนิคนี ้

  2.3 ผู้ วิจัยทบทวนความส าคัญของการน าความคิดท่ีสมเหตุสมผลไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 

  2.4 ผู้วิจยัสอบถามความรู้สกึของสมาชิกวา่ถ้าหากให้สมาชิกไปออกไปเผชิญหน้า

กบัสถานการณ์จริงโดยใช้ความคิดชดุใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงแล้ว สมาชิกแตล่ะคนจะรู้สึกอย่างไรบ้าง 

มีความมัน่ใจมากน้อยเพียงไร มีความกงัวลหรือไม ่ถ้ามีความกงัวล สมาชิกกงัวลในประเดน็ใดบ้าง 

  2.5 ผู้วิจยัใช้เทคนิคภาพในจินตนาการ (Imagery) โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

   1) ให้สมาชิกหลบัตา และระลึกถึงเร่ืองราวในอดีตท่ีเคยถูกเพ่ือนกดดนั 

ต้องท าตามความคาดหวงัของเพ่ือน หรือเหตกุารณ์ท่ีท าให้ขาดอิสระแหง่ตนท่ีสง่ผลตอ่อารมณ์ของ

สมาชิกอยา่งมาก  

   2) ให้สมาชิกเปล่ียนภาพในความคิดจากท่ีมีอารมณ์ทางลบเป็นภาพท่ี

สมาชิกก าลงัตอบสนองกบัเพ่ือนด้วยอารมณ์ท่ีเหมาะสม 

   3)  ให้สมาชิกแตล่ะคนลืมตาขึน้ และเล่าเร่ืองท่ีตนเองได้ระลึกถึงว่าเป็น

เหตกุารณ์แบบใด  
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   4) ถามสมาชิกว่ารู้สกึอย่างไรกบัเหตกุารณ์นัน้ และอารมณ์ท่ีเหมาะสมท่ี

ควรจะเกิดขึน้เป็นแบบใด   

   5) ผู้วิจยัถามสมาชิกว่าถ้ามีเหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึน้อีก จะรู้สึกอย่างไร

ถ้าต้องเผชิญหน้ากบัเหตกุารณ์นัน้  

  2.6 ผู้วิจยัใช้เทคนิคใบหน้าในปัจจุบนั (Here and Now Face) โดยแจกกระดาษ 

A4 และดินสอให้สมาชิก จากนัน้ให้สมาชิกวาดภาพใบหน้าของตนเองท่ีก าลงัแสดงความรู้สึกใน

ปัจจบุนัอนัเป็นผลมาจากการขาดอิสระแห่งตน และให้สมาชิกเขียนใต้ภาพว่าใบหน้าก าลงัแสดง

ความรู้สกึแบบใด และอะไรเป็นสาเหตใุห้ความรู้สกึนีต้ดิค้างมาจนถึงปัจจบุนั 

  2.7 ผู้วิจยัให้สมาชิกเปรียบเทียบตนเองในอดีตกบัปัจจุบนัว่าแตกตา่งกนัอย่างไร 

จากนัน้ผู้ วิจัยกล่าวสรุปเพ่ือให้สมาชิกเกิดความมั่นใจและตระหนักว่าปัจจุบนัสมาชิกแต่ละคน

แตกตา่งไปจากเดิม เม่ือบางอย่างในตวัเราเปล่ียนไป ผลลพัธ์ย่อมแตกตา่งไปจากเดิม สิ่งท่ีเกิดขึน้

ในอดีตจะไมเ่กิดขึน้ในปัจจบุนั หากตวัเราในปัจจบุนัแตกตา่งจากอดีต 

  2.8 ผู้ วิจัยให้ก าลังใจสมาชิกและให้เพ่ือนสมาชิกให้ก าลังใจซึ่งกันและกันเพ่ือ

สร้างก าลงัใจในการน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง 

 3. ขัน้ยุต ิ

  3.1 ผู้ วิจัยให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีตนได้รับและได้ให้ในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้และ

ความคดิ ความรู้สกึท่ีเปล่ียนแปลงไปจากก่อนได้รับการให้ค าปรึกษา 

  3.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกกลบัไปสงัเกตความคิด และอารมณ์ของตนเองเม่ือต้องเผชิญ

กบัปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการขาดอิสระแห่งตนทัง้ในเร่ืองของการตดัสินใจด้วยตนเอง การท าตาม

ความคาดหวังของเพ่ือน การพึ่งพาตนเอง การตกอยู่ในแรงกดดันของเพ่ือน และจดบันทึกว่า

ความคิดและอารมณ์มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ และเปล่ียนแปลงไปอย่างไรบ้าง มีอะไรบ้างท่ีเป็น

อปุสรรคในการน าความคิดท่ีสมเหตสุมผลไปใช้ในสถานการณ์จริง 

  3.3 ผู้ วิจยัเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามถึงข้อสงสยัและนดัวนัเวลาและสถานท่ี

ในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
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การประเมินผล 

 1. สงัเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปรายใบงาน ABCDE 

 2. สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ทางอารมณ์  

 3. สงัเกตจากความกระตือรือร้นของสมาชิกในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 4. สงัเกตจากการตอบค าถามและการซกัถามของสมาชิก 
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ใบงาน ABCDE 

A: เหตุการณ์ที่เป็นปัญหา 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนสรุปเหตกุารณ์ท่ีเป็นปัญหาของตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัเพ่ือนลงในกรอบส่ีเหล่ียม  

หมายเหต:ุ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นได้ทัง้สิ่งท่ีเกิดขึน้จากภายในตนเอง หรือเหตกุารณ์ภายนอก      

เป็นความจริง หรือ สิ่งท่ีนกัเรียนคิดขึน้เอง เป็นเหตกุารณ์ในอดีต ปัจจบุนั หรือในอนาคต 

 

 

 

 

 

B1: ความเช่ือที่มีต่อเหตุการณ์ในจุด A 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนอธิบายความเช่ือของตนเองท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ในจดุ A ลงในกรอบส่ีเหล่ียม     

(มีได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ตวัอยา่ง 1: ฉนัเช่ือวา่เพ่ือนต้องเกลียดฉัน ถ้าฉนัไมท่ าตามท่ีเพ่ือนขอ 

ตวัอยา่ง 2: ฉนัเช่ือวา่ฉันไร้คา่ท่ีท าให้เพ่ือนผิดหวงั 

ตวัอยา่ง 3: ฉนัเช่ือวา่ถ้าไมมี่เพ่ือนฉนัจะล าบาก  
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C: ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากความเข่ือในจุด B1 

ค าชีแ้จง 1: ให้นกัเรียนวงกลมเลือกอารมณ์จากตวัเลือกด้านลา่งมา 1 อารมณ์ 

 1) วิตกกงัวล 2) ซมึเศร้า 3) โมโหอยา่งรุนแรง 4) รู้สกึผิดเป็นตราบาป 

 5) อบัอาย 6) เจ็บปวดใจ 7) หงึหวงอยา่งรุนแรง 8) อิจฉาริษยา 

ค าชีแ้จง 2: ให้นกัเรียนเขียนพฤตกิรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกในจดุ A ท่ีเก่ียวข้องกบัอารมณ์ด้านบน

ท่ีนกัเรียนเลือกลงในกรอบส่ีเหล่ียม 

 

 

 

D1: การโต้แย้งความเชื่อที่จุด B1 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้

1. ความคดิความเช่ือท่ีฉนัต้องการพิสจูน์คืออะไร (ความเช่ือในจดุ B1) 

ตอบ 

2. ฉนัสามารถหาความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลมาสนบัสนนุความเช่ือนีห้รือไม่ 

ตอบ 

3. อะไรเป็นหลกัฐานวา่ความคดิความเช่ือนีเ้ป็นความจริง 

ตอบ 

 

4. อะไรเป็นหลกัฐานวา่ความเช่ือนีผ้ิดพลาดหรือไมเ่ป็นความจริง 

ตอบ 
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5. ถ้าหากเหตุการณ์ ท่ีฉันไม่ ต้องการให้ เ กิด ไ ด้ เ กิดขึ น้  อะไรจะเ ป็นสิ่ ง ท่ี เลว ร้ายท่ีสุด                             

ท่ีจะเกิดขึน้กบัฉนั 

ตอบ 

 

6. ถ้าหากเหตกุารณ์ท่ีฉันไม่ต้องการให้เกิด ได้เกิดขึน้ อะไรเป็นสิ่งท่ีดีท่ีจะเกิดขึน้กบัฉัน หรืออะไร

เป็นสิ่งท่ีดีท่ีฉนัสามารถท าให้เกิดขึน้ได้ในเหตกุารณ์นัน้ 

ตอบ 

 

B2: ความเช่ือที่มีต่อเหตุการณ์ในจุด A 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนอธิบายความเช่ือใหมข่องตนเองหลงัจากท่ีผา่นการโต้แย้งในจดุ D มาแล้วท่ีมี

ตอ่เหตกุารณ์ในจดุ A ลงในกรอบส่ีเหล่ียม (มีได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
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D2: การโต้แย้งความเชื่อที่จุด B2 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้

1. อะไรเป็นความเช่ือท่ีฉนัต้องการพิสจูน์ (ความเช่ือในจดุ B2) 

ตอบ 

2. ฉนัสามารถหาความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลมาสนบัสนนุความเช่ือนีห้รือไม่ 

ตอบ 

3. อะไรเป็นหลกัฐานวา่ความเช่ือนีเ้ป็นความจริง 

ตอบ 

 

4. อะไรเป็นหลกัฐานวา่ความเช่ือนีผ้ิดพลาดหรือไมเ่ป็นความจริง 

ตอบ 

 

5. ถ้าหากเหตุการณ์ ท่ีฉันไม่ ต้องการใ ห้ เ กิดไ ด้ เ กิดขึ น้  อะไรจะ เ ป็นสิ่ ง ท่ี เลว ร้ายท่ีสุด                              

ท่ีจะเกิดขึน้กบัฉนั 

ตอบ 

 

6. ถ้าหากเหตกุารณ์ท่ีฉันไม่ต้องการให้เกิดได้เกิดขึน้ อะไรเป็นสิ่งท่ีดีท่ีจะเกิดขึน้กับฉัน หรืออะไร

เป็นสิ่งท่ีดีท่ีฉนัสามารถท าให้เกิดขึน้ได้ในเหตกุารณ์นัน้ 

ตอบ 
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E: ผลลัพธ์ที่เกิดจากความเช่ือใหม่ในจุด B2 

ค าชีแ้จง 1: ให้นกัเรียนวงกลมเลือกอารมณ์จากตวัเลือกด้านลา่งมา 1 อารมณ์ 

 1) เป็นหว่ง 2) เสียใจ 3) ไมพ่อใจ 4) ส านกึผิด 

 5) ผิดหวงั 6) เศร้า   7) หวง  8) มีแรงจงูใจ 

ค าชีแ้จง 2: ให้นกัเรียนเขียนพฤตกิรรมใหมท่ี่นกัเรียนจะแสดงออกในจดุ A ท่ีเก่ียวข้องกบัอารมณ์

ด้านบนท่ีนกัเรียนเลือกลงในกรอบส่ีเหล่ียม 
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รายละเอียดโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 

ครัง้ท่ี 5 

เร่ือง 

 การเสริมสร้างอิสระแหง่ตนด้านอารมณ์ 

แนวคิดส าคัญ 

 กลุ่มเพ่ือนมีความส าคญัต่อวัยรุ่นหลายด้าน หนึ่งในนัน้คือการสร้างความเช่ือมั่น ดงัท่ี 

เจียรนัย ทรงชัยกุล (2548, น. 229-231) ได้อธิบายว่าการอยู่ในกลุ่มเพ่ือนยังท าให้วัยรุ่นได้

แลกเปล่ียนประสบการณ์กับเพ่ือนท่ีเคยผ่านปัญหาความกงัวลตา่ง ๆ ท าให้วยัรุ่นได้เรียนรู้ถึงการ

เปล่ียนแปลงของตนเอง และสร้างความเช่ือมัน่จากการเสริมแรงของเพ่ือนในกลุ่ม ซึ่งหลงัจากท่ี

สมาชิกกลุม่มีประสบการณ์ร่วมกนัในการน าเทคนิคการให้ค าปรึกษาท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง จะ

ท าให้สมาชิกเข้าใจกันมากขึน้ รับรู้ปัญหาอุปสรรคในการน าความคิดความเช่ือชุดใหม่ไปใช้ และ

สามารถน าประสบการณ์ตรงเหล่านีม้าชว่ยเหลือเพ่ือนสมาชิกท่ียงัไม่สามารถจดัการกบัอารมณ์ได้ 

นอกจากนีส้มาชิกท่ียงัไม่มีความมัน่ใจ กงัวลหรือไม่สามารถจดัการณ์กับอารมณ์ได้ ก็สามารถใช้

เพ่ือนในกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จเป็นตัวแบบท่ีดีในการเปล่ียนแปลงตนเอง ดังนัน้ในการให้

ค าปรึกษาครัง้นี ้ผู้วิจยัจึงเน้นการเสริมแรงทางอารมณ์ระหว่างสมาชิกด้วยกนัเพ่ือเสริมสร้างความ

มัน่ใจ และลดความกังวลในการเผชิญปัญหาด้วยตนเองของสมาชิก โดยใช้เทคนิคการระดมพูด  

จดุแข็ง (Strength Bombardment)  

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้สง่เสริมความมัน่ใจในเร่ืองของการตดัสินใจ และการพึง่พาตนเอง 

 2. เพ่ือลดความกังวลจากการน าความคิดท่ีสมเหตสุมผลไปใช้ในการแก้ปัญหาเร่ืองการ

ขาดอิสระแหง่ตนจากเพ่ือน 

 3. เพ่ือลดความกงัวลในการเผชิญปัญหาท่ีเก่ียวกบัเพ่ือนเพียงล าพงั 

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  
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ส่ือ / อุปกรณ์ 

 แบบบนัทกึการน าความคิดท่ีสมเหตสุมผลไปใช้ในสถานการณ์จริง 

วิธีด าเนินการ 

 การใช้ความคิดความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลในการจดัการกับปัญหาอิสระแห่งตนเป็นเร่ืองท่ี

สมาชิกต้องน าไปฝึกใช้ในสถานการณ์จริงให้เกิดความช านาญ เพราะในชีวิตจริงสมาชิกจะต้อง

เผชิญกับตวัแปรหลายอย่างท่ีท าให้สมาชิกตกอยู่ภายใต้อ านาจของเพ่ือน อีกทัง้ในชีวิตจริงไม่มี

ผู้ วิจัยคอยให้ความช่วยเหลือ ดังนัน้ในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยจึงมุ่งเน้นการให้สมาชิก

แลกเปล่ียนอปุสรรคในการน าความคิดท่ีสมเหตสุมผลไปใช้ในชีวิตประจ าวนั และช่วยกนัหาธีการ

แก้ไขปัญหาดงักลา่ว โดยมีขัน้ตอนการให้ค าปรึกษาดงัตอ่ไปนี ้

 1. ขัน้เร่ิมต้น 

  1.1 ผู้วิจยักลา่วทกัทายสมาชิกและทบทวนการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 4  

  1.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกทบทวนและก าหนดกตกิาในการเข้าร่วมกลุม่ครัง้นี ้

 2. ขัน้ด าเนินการ 

  2.1 ผู้วิจยัขอให้สมาชิกน าการบ้านครัง้ก่อนหน้าท่ีได้ให้สมาชิกไปสงัเกตตนเอง

เม่ือต้องเผชิญกับปัญหาการขาดอิสระแห่งตนออกมา และให้สมาชิกแต่ละคนเล่าถึงเหตุการณ์ 

และอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ของตนเองว่ามีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ และเปล่ียนแปลงไปอย่างไรเม่ือ

เปรียบเทียบกบัก่อนได้รับการให้ค าปรึกษา 

  2.2 ผู้วิจยัสอบถามสมาชิกแตล่ะคนถึงอปุสรรคท่ีเกิดขึน้เม่ือสมาชิกต้องไปเผชิญ

ปัญหาในชีวิตประจ าวนัด้วยตนเองโดยไมไ่ด้รับการชว่ยเหลือจากกลุม่  

  2.3 ผู้ วิจยัสอบถามสมาชิกคนท่ียงัไม่สามารถใช้ความคิดท่ีสมเหตสุมผลหรือยงั

ไม่สามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได้เม่ือต้องเผชิญหน้ากบัสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีต้องตก

อยู่ภายใต้อิทธิพลของเพ่ือน ว่าอะไรเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัท่ีท าให้ไม่สามารถน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จาก

การให้ค าปรึกษาไปใช้ในชีวิตจริง หรือมีสถานการณ์แบบใดท่ีสมาชิกยงัไม่สามารถน าความคิดท่ี

สมเหตุสมผลไปใช้หรือยังไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้บ้าง และให้สมาชิกคน
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ดังกล่าวทบทวนประสบการณ์ท่ีตนเคยประสบความส าเร็จด้วยตนเอง เพ่ือให้สมาชิกมาน า

ความส าเร็จในอดีตมาใช้เป็นก าลงัใจในการแก้ไขปัญหาในปัจจบุนั 

  2.4 ผู้วิจยักระตุ้นให้สมาชิกท่ียงัไม่สามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได้พึง่พา

ตนเองโดยการฟังแนวทางจากเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน และให้เพ่ือนสมาชิกช่วยกนัส ารวจว่ามีจุดใดท่ี

เพ่ือนยังมีความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผล หรือสาเหตุท่ียังท าให้เพ่ือนสมาชิกบางคนยังไม่สามารถ

จดัการกบัความคดิและอารมณ์ของพวกเขาได้ 

  2.5 ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการระดมพูดจุดแข็ง (Strength Bombardment) โดยการ     

ขออาสาสมัครมานั่งกลางกลุ่ม และให้สมาชิกคนดงักล่าวพูดข้อดีของตนเอง จากนัน้ให้เพ่ือน

สมาชิกคนอ่ืนตอบสนองโดยการพูดจดุแข็งของสมาชิกท่ีนัง่กลางกลุ่มท่ีพวกเขามองเห็น และถาม

สมาชิกท่ีนัง่กลางกลุ่มว่ามีเหตุผลอะไรมาโต้ตอบข้อดีท่ีพูดไปหรือไม่ เม่ือการโต้ตอบเสร็จสิน้ให้

สมาชิกช่วยกันจินตนาการว่าถ้าหากใช้จุดแข็งดงักล่าว จะเกิดอะไรขึน้บ้างในการแก้ปัญหาการ

ขาดอิสระแหง่ตน 

  2.6 ผู้ วิจัยให้ก าลังใจสมาชิกและให้สมาชิกแต่ละคนให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน

เพ่ือให้มีพลงัในการตอ่สู้กบัปัญหาตอ่ไป 

 3. ขัน้ยุต ิ

  3.1 ผู้ วิจัยให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีตนได้รับและได้ให้ในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้และ

ความคดิท่ีเปล่ียนแปลงไปจากก่อนได้รับการให้ค าปรึกษา 

  3.2 ผู้ วิจยัให้สมาชิกกลบัไปสงัเกตความคิด และอารมณ์ของตนเองอีกครัง้ เม่ือ

ต้องเผชิญกับปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการขาดอิสระแห่งตน และจดบนัทึกว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างท่ี

สามารถจัดการกับความคิดและอารมณ์ของตนเองได้และมีเหตุการณ์ใดบ้างท่ียังไม่สามารถ    

แก้ไขได้ 

  3.3 ผู้ วิจยัเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามถึงข้อสงสยัและนดัวนัเวลาและสถานท่ี

ในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป   
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การประเมินผล 

 1. สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในการน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษาไปใช้ในชีวิตจริง 

 2. สงัเกตจากความกระตือรือร้นของสมาชิกในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 3. สงัเกตจากการตอบค าถามและการซกัถามของสมาชิก 
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แบบบันทกึการน าความคิดที่สมเหตุสมผลไปใช้ในสถานการณ์จริง 

เหตกุารณ์ท่ี 1 คือ....................................................................... 

ความคดิท่ีเกิดขึน้.................................................................................................................. 

ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้................................................................................................................. 

พฤตกิรรมท่ีแสดงออก........................................................................................................... 

ความคดิ ความรู้สกึ หรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป............................................................... 

........................................................................................................................................... 

เหตกุารณ์ท่ี 2 คือ......................................................................... 

ความคดิท่ีเกิดขึน้ .................................................................................................................. 

ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้.................................................................................................................. 

พฤตกิรรมท่ีแสดงออก............................................................................................................. 

ความคดิ ความรู้สกึ หรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

เหตกุารณ์ท่ี 3 คือ........................................................................... 

ความคดิท่ีเกิดขึน้ .................................................................................................................. 

ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้................................................................................................................... 

พฤตกิรรมท่ีแสดงออก............................................................................................................. 

ความคดิ ความรู้สกึ หรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป.................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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รายละเอียดโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 

ครัง้ท่ี 6 

เร่ือง 

 การพฒันาอิสระแหง่ตนด้านการกระท า 

แนวคิดส าคัญ 

 อิสระแห่งตนของวยัรุ่นด้านการกระท า หมายถึง การท่ีวยัรุ่นสามารถปฏิเสธค าขอร้องหรือ

ค าชวนของเพ่ือนเม่ือตนเองไม่ต้องการ หรือไม่พร้อมท่ีจะท า และสามารถควบคมุการกระท าของ

ตนเอง มีความพยายามพึง่พาตนเองในการใช้ชีวิตหรือการแก้ไขปัญหาก่อนขอความชว่ยเหลือจาก

เพ่ือน ถ้าสมาชิกตอบสนองต่อแรงกดดนัของเพ่ือนด้วยการยอมกระท าตาม หรือไม่พึ่งพาตนเอง

บ่อยครัง้ จะน าไปสู่การใช้ความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลเช่นเดิม แต่เ น่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมจ าเป็นจะต้องมีเป้าหมายและกระบวนการท่ีชดัเจนเพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษา

สามารถน าวิธีการเปล่ียนแปลงตนเองไปปฏิบัติได้ตรงตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ผู้ วิจัยจึงน า

กระบวนการ WDEP ของทฤษฎีเผชิญความจริง (Gehart, 2013, p. 203) มาใช้เพ่ือช่วยให้สมาชิก

ได้ส ารวจความต้องการในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง วางแผนอย่างเป็นระบบ และน า

แผนท่ีได้ไปใช้ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองท่ีจะน าไปสู่การมีอิสระแห่งตนด้านการ

กระท ามากขึน้ 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้สมาชิกวางแผนการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม และควบคมุพฤตกิรรมของตนเองได้ 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกบอกวิธีการปฏิเสธเพ่ือนได้เม่ือไม่พร้อมท่ีจะท าตามค าร้องขอ 

ของเพ่ือน 

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  
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ส่ือ / อุปกรณ์ 

 1. ดนิสอ หรือปากกา 

 2. ใบงาน WDEP 

 3. ใบสญัญาข้อผกูมดัแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

วิธีด าเนินการ 

 อิสระแห่งตนด้านการกระท าเป็นเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะท าให้วัยรุ่นสามารถหลุดพ้นจาก

อ านาจและแรงกดดนัของเพ่ือน ซึง่แตล่ะคนมีพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การขาดอิสระแหง่ตนแตกต่างกนั 

เชน่ การพึง่พาเพ่ือน หรือการไมก่ล้าปฏิเสธเพ่ือน เป็นต้น ผู้วิจยัจงึน ากระบวนการ WDEP ท่ีมุง่เน้น

ให้สมาชิกค้นหาเป้าหมายและด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้จ าส าเร็จ มาใช้ในการสง่เสริมให้สมาชิก

มีอิสระแหง่ตนเพิ่มขึน้ โดยผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 1. ขัน้เร่ิมต้น 

  1.1 ผู้วิจยักลา่วทกัทายสมาชิกและทบทวนการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 5 

  1.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกทบทวนและก าหนดกตกิาในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้

  1.3 ผู้วิจยัให้สมาชิกน าการบ้านครัง้ก่อนหน้าท่ีได้จดบนัทกึขึน้มาแลกเปล่ียน และ

สอบถามสมาชิกวา่มีการเปล่ียนแปลงทางความคิดและอารมณ์เกิดขึน้อย่างไรบ้าง 

  1.4 ผู้วิจยัอธิบายให้สมาชิกเข้าใจถึงอิสระแหง่ตนด้านการกระท าวา่มีความส าคญั

กบัสมาชิกมากเพียงใด การมีอิสระแหง่ตนด้านความคิดและอารมณ์อาจยงัไมเ่พียงพอ ต้องมีอิสระ

แหง่ตนด้านพฤตกิรรมควบคูไ่ปด้วยเพ่ือให้สมาชิกหลดุพ้นจากแรงกดดนัและการพึง่พาเพ่ือน 

  1.4 ผู้ วิจัยแจกใบงาน WDEP และอธิบายถึงหลักการและวิธีใช้กระบวนการ 

WDEP ในการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของสมาชิกให้มีอิสระแหง่ตนจากเพ่ือนมากขึน่ 

  1.5 ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามข้อสงสยัในกระบวนการ WDEP 
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 2. ขัน้ด าเนินการ 

  2.1 ผู้ วิจัยให้สมาชิกส ารวจพฤติกรรมเป้าหมายท่ีต้องการเปล่ียนแปลง โดยให้

สมาชิกหลบัตาและมองย้อนกลบัไปในอดีตว่ามีพฤติกรรมใดบ้างท่ีน าไปสู่การขาดอิสระแห่งตน 

จากนัน้ให้สมาชิกเขียนลงไปท่ีด้านหลงัของใบงานให้ได้มากท่ีสดุ 

  2.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกเลือกพฤตกิรรมท่ีต้องการเปล่ียนแปลงมาหนึง่พฤตกิรรม และ

สอบถามว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนีน้ าไปสู่การมีอิสระแห่งตนเพิ่มขึน้ได้อย่างไร เม่ือสมาชิก

แนใ่จแล้ววา่ต้องการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมนีใ้ห้เขียนลงไปในช่อง W 

  2.3 ผู้วิจยัพูดคยุกับสมาชิกในประเด็นของพฤติกรรมท่ีแสดงออกเม่ือต้องเผชิญ

กบัปัญหาเป็นอย่างไร สมาชิกแสดงพฤตกิรรมอะไรในการจดัการกบัปัญหา และให้สมาชิกเขียนลง

ไปในชอ่ง D  

  2.4 ผู้วิจยัให้สมาชิกประเมินว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกในปัจจบุนัส่งผลอย่างไรกบั

สมาชิก และพฤตกิรรมเหลา่นัน้ชว่ยให้สมาชิกบรรลเุป้าหมายได้หรือไม ่  

  2.5 ผู้วิจยัให้สมาชิกน าความต้องการ พฤติกรรมท่ีแสดงออก และผลการประเมิน

พฤติกรรมในขัน้ WDE มาแลกเปล่ียนกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ เพ่ือให้สมาชิกสามารถข้อมูลเหล่านีม้า

ชว่ยเพ่ือนสมาชิกวางแผนการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในขัน้ตอนการวางแผนได้ 

  2.5 ผู้ วิจัยร่วมกันวางแผนกับสมาชิกกลุ่มเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีสมาชิกตัง้ไว้ 

โดยค านงึถึงความเป็นไปได้ของแผนในการน าไปปฏิบตัจิริง 

  2.6 เม่ือสร้างแผนเสร็จแล้ว ผู้วิจยัให้สมาชิกท าสญัญาแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

และให้สมาชิกให้ก าลังใจเพ่ือนคนอ่ืน ๆ และน าแผนท่ีได้รวมถึงค าสัญญามามาแลกเปล่ียนให้

สมาชิกคนอ่ืน ๆ ได้รับรู้ร่วมกนั 

 3. ขัน้ยุต ิ

  3.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีตนได้รับและได้ให้ในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้ 

  3.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกน าแผนท่ีวางไว้ไปปฏิบตัิในสถานการณ์จริง และสงัเกตผลท่ี

เกิดขึน้  
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  3.3 ผู้ วิจัยเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามถึงข้อสงสัยและนัดหมายวันเวลาและ

สถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป  

การประเมินผล 

 1. สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการค้นหาความ

ต้องการของตนเองในการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 

 2. สงัเกตจากความกระตือรือร้นของสมาชิกในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 3. สงัเกตจากการตอบค าถามและการซกัถามของสมาชิก 

 4. สงัเกตจากการท าใบงาน WDEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน WDEP 
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W: Want = ความต้องการ 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนเขียนความต้องการท่ีจะมีอิสระแหง่ตนในการเปล่ียนแปลงตนเอง เพ่ือให้   

หลดุพ้นจากอิทธิพลของเพื่อนลงในกรอบส่ีเหล่ียม 

 

D: Direction and doing = ทศิทางและการกระท า 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนเขียนพฤตกิรรมของตนเองท่ีแสดงถึงการมีอิสระแหง่ตน หรือส่ืงท่ีนกัเรียนท า

ในปัจจบุนัลงในกรอบส่ีเหล่ียมและตอบค าถาด้านลา่ง 

 

 

 1. ในขณะท่ีนกัเรียนท าสิ่งนัน้นกัเรียนก าลงัคิดอะไรอยู่ 

 ตอบ 

 2. ในขณะท่ีนกัเรียนท าสิ่งนัน้นกัเรียนรู้สึกอยา่งไร 

 ตอบ 

E: Evaluation = การประเมิน 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนประเมินวา่พฤตกิรรมท่ีนกัเรียนท านัน้สง่ผลอยา่งไรกบันกัเรียนและเขียนลงใน

กรอบส่ีเหล่ียม และตอบค าถามด้านลา่ง 

 

 

 1.สิ่งท่ีนกัเรียนท าในปัจจบุนั สามารถท าให้นกัเรียนบรรลเุป้าหมายได้หรือไม ่อย่างไร 

 ตอบ 

 

P: Planning and commitment = การวางแผนและค าสัญญา 
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ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนวางแผนท่ีจะท าให้ตนเองบรรลคุวามต้องท่ีจะมีอิสระแหง่ตนการลงใน    

กรอบส่ีเหล่ียม และตอบค าถามด้านลา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. นกัเรียนจะเตรียมความพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงตนเองอยา่งไร 

 ตอบ 

 2. นกัเรียนมีความชดัเจนกบัสิ่งท่ีจะท ามากน้อยแคไ่หน 

 ตอบ 

 3. แผนท่ีสร้างขึน้มีความเป็นไปได้หรือไม่ 

 ตอบ 

 4. นกัเรียนมัน่ใจได้อยา่งไรว่าจะท าตามแผนได้ 

 ตอบ 

 5. นกัเรียนสามารถเร่ิมท าตามแผนท่ีวางไว้ได้ทนัทีเลยหรือไม่ 

 ตอบ 

สัญญาการเปล่ียนแปลงตนเอง 
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เร่ือง การเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้น 

สถานท่ี......................................................... 

วนัท่ี.............เดือน........................ปี.............. 

 ข้าพเจ้า.....................................................เพศ...................อาย.ุ.................

ระดบัชัน้...........................รหสัประจ าตวันกัเรียน.....................................................  

 ขอให้ค ามัน่สญัญาว่า................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

ถ้าหากข้าพเจ้าผิดสญัญา ข้าพเจ้าจะ...................................................................... 

.............................................................................................................................. 

ถ้าหากข้าพเจ้าประสบความส าเร็จ ข้าพเจ้าจะ........................................................... 

.............................................................................................................................. 

 ลงช่ือ...............................................  ลงช่ือ.............................................. 

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

    ผู้ให้ค ามัน่สญัญา        ผู้ให้ค าปรึกษา 

           ลงช่ือ.............................................  ลงช่ือ.............................................. 

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

                             พยานคนท่ี 1                                 พยานคนท่ี 2  

 

รายละเอียดโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 
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ครัง้ท่ี 7 

เร่ือง 

 การเสริมสร้างอิสระแหง่ตนด้านการกระท า 

แนวคิดส าคัญ 

 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตามแนวคดิแผชิญความจริง เป็นทฤษฎีท่ีมุง่เน้นให้ผู้ รับค าปรึกษา

รู้จกัตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองและมีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา มีการวางแผนและ

เลือกแนวทางของตนเองในการด าเนินชีวิตตามความเป็นจริง (วชัรี ทรัพย์มี, 2556, น. 213-214) 

ซึ่งยึดตามหลกัการ WDEP โดยในแต่ละกระบวนการจะมีการทบทวน และประเมินซ า้เพ่ือให้ผู้ รับ

ค าปรึกษาสามารถตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขัน้ตอน

การค้นหาความต้องการ ถ้าหากผู้ รับค าปรึกษาไมส่ามารถค้นหาความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง

ได้ จะท าให้ขัน้ตอนอ่ืนไม่ประสบความส าเร็จ นอกจากนีก้ารวางแผนก็เป็นส่วนท่ีส าคัญ ดังท่ี 

คอเรย์ (G. Corey, 2013, pp. 270-271) ได้อธิบายถึงแผนท่ีมีประสิทธิภาพไว้ว่าเม่ือน าแผนไป

ปฏิบตัิแล้วควรน าแผนมาประเมินอีกครัง้ว่าแผนดงักล่าวเป็นประโยชน์หรือไม่ ถ้าหากแผนไม่มี

ประโยชน์ในการช่วยเหลือก็ควรพิจารณาหาตวัเลือกอ่ืนกนัตอ่ไป จากแนวคิดดงักล่าว ผู้วิจยัจะให้

ผู้ รับค าปรึกษาได้ทบทวนถึงความต้องการของตนเองอีกครัง้วา่สิ่งท่ีได้ลงมือปฏิบตัใิช่ความต้องการ

ท่ีแท้จริงของตนเองหรือไม่ รวมถึงการหาจุดเด่นจุดด้อยของแผนท่ีได้น าไปปฏิบัติว่ามีความ

เหมาะสมหรือไมท่ี่จะน าไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของผู้ รับค าปรึกษา 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้สมาชิกประเมินจดุเดน่และจดุด้อยของแผนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

 2.  เพ่ือให้สมาชิกประเมินตนเองและปรับปรุงแผนตามศกัยภาพท่ีตนเองมี 

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  

 

 

ส่ือ / อุปกรณ์ 
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 1. ดนิสอ หรือปากกา 

 2. ใบงาน WDEP (เดมิ) 

 3. ใบสญัญาข้อผกูมดัท่ีได้ลงช่ือและค าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 

วิธีด าเนินการ 

 การให้ค าปรึกษาครัง้นีจ้ะมุ่งเน้นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของสมาชิกหลงัจากได้น า

แผนการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไปใช้ในสถานการณ์จริง เพ่ือสะท้อนให้สมาชิกเห็นศกัยภาพในการ

เปล่ียนแปลงตนเอง และแลกเปล่ียนผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ ส าหรับสมาชิกท่ีไมป่ระสบความส าเร็จในการ

ด าเนินการตามแผน ผู้ วิจยัจะให้สมาชิกอธิบายถึงข้อจ ากัดท่ีเกิดขึน้ และให้เพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน

ชว่ยกนัหาแนวทางอ่ืนร่วมกนั โดยมีขัน้ตอนการให้ค าปรึกษาดงัตอ่ไปนี ้ 

 1. ขัน้เร่ิมต้น 

  1.1 ผู้วิจยักลา่วทกัทายสมาชิกและทบทวนการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 6 

  1.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกทบทวนและก าหนดกตกิาในการเข้าร่วมกลุม่ครัง้นี ้

  1.3 ผู้ วิจยัให้สมาชิกน าใบสญัญาท่ีได้ท าไว้ในครัง้ก่อนออกมาและสอบถามว่ามี

สมาชิกคนใดได้ท าตามสญัญาท่ีได้ให้ไว้บ้าง และได้ด าเนินการตามเง่ือนไขในสญัญาท่ีให้ไว้หรือไม ่

 2. ขัน้ด าเนินการ 

  2.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกแตล่ะคนอภิปรายถึงผลลพัธ์และอปุสรรคท่ีเกิดขึน้จากการน า

แผนไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกประเมินศกัยภาพของตนเองในการท าตามแผนท่ีวางไว้ รวมไปถึง

ประเมินวา่แผนท่ีวางไว้มีจดุเดน่และจดุด้อยอยา่งไรบ้าง 

  2.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกส่งเสริมให้สมาชิกแลกเปล่ียนแนวทางท่ีตนเองน าไปใช้และ

สง่เสริมให้สมาชิกท่ียงัไมป่ระสบความส าเร็จน าแนวทางดงักลา่วไปปรับปรุงแผนของตนเอง 

  2.3 ผู้วิจยัแจกใบงาน WDEP ให้สมาชิก และด าเนินการตามกระบวนการ WDEP 

อีกครัง้ โดยสมาชิกท่ีบรรลุความต้องการในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมครัง้แรกแล้ว ให้เปล่ียน

ความต้องการท่ีจดุ W   หากสมาชิกคนใดยงัไม่บรรลคุวามต้องการในครัง้แรก ให้น าข้อคิดเห็นท่ีได้

จากกลุม่มาปรับปรุงแผนของตนเอง 
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  2.4 ผู้วิจยัให้สมาชิกน าแผนใหมม่าน าเสนอภายในกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกคนอ่ืนรับรู้

และเป็นพยานว่าสมาชิกแต่ละคนจะท าอะไรบ้าง รวมให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ ประเมินและเสนอ

แนวทางท่ีจะชว่ยให้แผนประสบความส าเร็จ และให้ก าลงัใจซึง่กนัและกนั   

 3. ขัน้ยุต ิ

  3.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีตนได้รับและได้ให้ในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้ 

  3.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกน าแผนท่ีก าหนดไว้ไปปฏิบตัิในสถานการณ์จริงอีกครัง้ และ

สงัเกตผลท่ีเกิดขึน้  

  3.3 ผู้ วิจัยเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามถึงข้อสงสัยและนัดหมายวันเวลาและ

สถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป  

การประเมินผล 

 1. สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การน าแผนเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไปใช้ในชีวิตจริง 

 2. สงัเกตจากความกระตือรือร้นของสมาชิกในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 3. สงัเกตจากการตอบค าถามและการซกัถามของสมาชิก 

 4. สงัเกตจากการท าใบงาน WDEP 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน WDEP 
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W: Want = ความต้องการ 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนเขียนความต้องการท่ีจะมีอิสระแหง่ตนในการเปล่ียนแปลงตนเอง เพ่ือให้   

หลดุพ้นจากอิทธิพลของเพื่อนลงในกรอบส่ีเหล่ียม 

 

D: Direction and doing = ทศิทางและการกระท า 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนเขียนพฤตกิรรมของตนเองท่ีแสดงถึงการมีอิสระแหง่ตน หรือส่ืงท่ีนกัเรียนท า

ในปัจจบุนัลงในกรอบส่ีเหล่ียมและตอบค าถาด้านลา่ง 

 

 

 1. ในขณะท่ีนกัเรียนท าสิ่งนัน้นกัเรียนก าลงัคิดอะไรอยู่ 

 ตอบ 

 2. ในขณะท่ีนกัเรียนท าสิ่งนัน้นกัเรียนรู้สึกอยา่งไร 

 ตอบ 

E: Evaluation = การประเมิน 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนประเมินวา่พฤตกิรรมท่ีนกัเรียนท านัน้สง่ผลอยา่งไรกบันกัเรียนและเขียนลงใน

กรอบส่ีเหล่ียม และตอบค าถามด้านลา่ง 

 

 

 1.สิ่งท่ีนกัเรียนท าในปัจจบุนั สามารถท าให้นกัเรียนบรรลเุป้าหมายได้หรือไม ่อย่างไร 

 ตอบ 

 

P: Planning and commitment = การวางแผนและค าสัญญา 
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ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนวางแผนท่ีจะท าให้ตนเองบรรลคุวามต้องท่ีจะมีอิสระแหง่ตนการลงใน    

กรอบส่ีเหล่ียม และตอบค าถามด้านลา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. นกัเรียนจะเตรียมความพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงตนเองอยา่งไร 

 ตอบ 

 2. นกัเรียนมีความชดัเจนกบัสิ่งท่ีจะท ามากน้อยแคไ่หน 

 ตอบ 

 3. แผนท่ีสร้างขึน้มีความเป็นไปได้หรือไม่ 

 ตอบ 

 4. นกัเรียนมัน่ใจได้อยา่งไรว่าจะท าตามแผนได้ 

 ตอบ 

 5. นกัเรียนสามารถเร่ิมท าตามแผนท่ีวางไว้ได้ทนัทีเลยหรือไม่ 

 ตอบ 

สัญญาการเปล่ียนแปลงตนเอง 
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เร่ือง การเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้น 

สถานท่ี......................................................... 

วนัท่ี.............เดือน........................ปี.............. 

 ข้าพเจ้า.....................................................เพศ...................อาย.ุ.................

ระดบัชัน้...........................รหสัประจ าตวันกัเรียน.....................................................  

 ขอให้ค ามัน่สญัญาว่า................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

ถ้าหากข้าพเจ้าผิดสญัญา ข้าพเจ้าจะ...................................................................... 

.............................................................................................................................. 

ถ้าหากข้าพเจ้าประสบความส าเร็จ ข้าพเจ้าจะ........................................................... 

.............................................................................................................................. 

 ลงช่ือ...............................................  ลงช่ือ.............................................. 

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

    ผู้ให้ค ามัน่สญัญา        ผู้ให้ค าปรึกษา 

           ลงช่ือ.............................................  ลงช่ือ.............................................. 

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

                             พยานคนท่ี 1                                 พยานคนท่ี 2 

 

รายละเอียดโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่นตอนต้น 
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ครัง้ท่ี 8 

เร่ือง 

 การยตุกิลุม่ 

แนวคิดส าคัญ 

 คอเรย์ และคณะ (M. S. Corey et al., 2014, p. 303) ได้อธิบายขัน้ตอนยุติกลุ่มไว้ว่า 

สมาชิกจะต้องรวมรวบสิ่งท่ีได้เรียนรู้และพัฒนาสิ่งเหล่านีเ้พ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ

สมาชิกบางคน การท่ีต้องออกจากกลุม่เป็นเร่ืองท่ียากล าบาก แตส่มาชิกต้องเรียนรู้ท่ีต้องเผชิญกบั

ความจริง เรียนรู้ท่ีจะจดัการกับอารมณ์ของตนเองเม่ือต้องพบกับการจากลา ซึ่งหน้าท่ีของผู้ น า

กลุ่มในขัน้ยุติกลุ่มคือการช่วยให้สมาชิกได้ทบทวน หรือรวบรวมประสบการณ์ท่ีพวกเขาได้เรียนรู้

จากกลุ่ม จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจยัได้ใช้ขัน้ตอนสดุท้ายในการเตรียมความพร้อมให้สมาชิกแตล่ะ

คนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้หลังจากยุติการให้ค าปรึกษากลุ่ม รวมถึง

สะท้อนให้สมาชิกเห็นความเปล่ียนแปลงในศกัยภาพของตนเอง สร้างก าลังใจ และประเมินผล

หลงัจากเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุม่ 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้สมาชิกมีความมัน่ใจในการพฒันาอิสระแห่งตนจากเพ่ือนด้วยตนเองหลงัออก

จากกลุม่ 

 2. เพ่ือยตุกิลุม่ 

 3. เพ่ือให้สมาชิกสรุปถึงผลของการเข้าร่วมกลุม่ 

เวลาที่ใช้ 1 ชัว่โมง  

ส่ือ / อุปกรณ์ 

 1. ดนิสอ หรือปากกา 

 2. แบบวดัอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น 

 3. การ์ดส าหรับเขียนให้ก าลงัใจ และปากกาสี 
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วิธีด าเนินการ 

 ในการยุติกลุ่ม ผู้ วิจัยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจให้สมาชิกมีความพร้อมท่ีจะออกไป

ด าเนินชีวิต และเผชิญกับแรงกดดนั หรืออิทธิพลของเพ่ือนด้วยตนเอง โดยการน าสิ่งท่ีสมาชิก

ประสบความส าเร็จในกลุ่มมาใช้ในการเสริมแรงและสร้างก าลงัใจให้กบัสมาชิก โดยมีขัน้ตอนการ

ให้ค าปรึกษาดงันี ้

 1. ขัน้เร่ิมต้น 

  1.1 ผู้วิจยักลา่วทกัทายสมาชิกและทบทวนการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 7 

  1.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกทบทวนและก าหนดกตกิาในการเข้าร่วมกลุม่ครัง้นี ้

  1.3 ผู้ วิจยัสอบถามถึงการบ้านท่ีให้ไว้ครัง้ก่อนหน้าว่ามีผลลพัธ์อย่างไรบ้าง และ

ให้สมาชิกแตล่ะคนร่วมกนัแลกเปล่ียนถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้  

 2. ขัน้ด าเนินการ 

  2.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกเลา่ถึงสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัจากได้รับค าปรึกษาไปทัง้หมด 

7 ครัง้ 

  2.2 ผู้ วิจัยให้สมาชิกแต่ละคนพูดถึงสิ่งท่ีตนได้น าไปใช้จากการเข้าร่วมการให้

ค าปรึกษากลุม่ 

  2.3 ผู้วิจยัน าความส าเร็จท่ีสมาชิกได้จากกลุม่มาเสริมแรงให้สมาชิกรู้สกึมีก าลงัใจ

ในการพฒันาอิสระแหง่ตน 

  2.4 ผู้วิจยัให้สมาชิกแตล่ะคนบอกถึงการเตรียมตวัท่ีจะออกจากกลุม่ไปเผชิญชีวิต

ด้วยตนเอง ว่าแต่ละคนมีการเตรียมตวัและวางแผนอย่างไรบ้าง ยังมีอุปสรรคอะไรบ้างในการ

พฒันาอิสระแหง่ตน 

  2.5 ผู้วิจยัแจกกระดาษรูปหวัใจให้สมาชิกแตล่ะคน ให้สมาชิกสง่กระดาษรูปหวัใจ

ไปทางขวา และให้เพ่ือนสมาชิกเขียนให้ก าลงัใจลงในกระดาษของเพ่ือนจนครบทกุคน จากนัน้ให้

สมาชิกเจ้าของกระดาษอา่นข้อความให้ก าลงัใจของเพ่ือน ๆ และบอกความรู้สกึของตนเอง 
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  2.6 ผู้วิจยัให้ก าลงัใจสมาชิกเพ่ือสร้างความมัน่ใจ รวมถึงให้เพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนให้

ก าลงัใจกนัและกนัเพ่ือเป็นแรงผลกัดนัให้สมาชิกมีความกล้ามากขึน้   

 3. ขัน้ยุต ิ

  3.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีตนได้รับและได้ให้ในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้ 

  3.2 ผู้วิจยักลา่วช่ืนชมในการให้ความร่วมมือ มีความกระตือรือร้นและการมีความ

รับผิดชอบในการพฒันาตนเองของสมาชิก  

  3.3 ผู้วิจยัให้สมาชิกท าแบบวดัอิสระแห่งตนของวยัรุ่นตอนต้นหลงัการทดลอ  

การประเมินผล 

 1. สงัเกตจากการแสดงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของสมาชิกท่ีมีตอ่กระบวนการ

ให้ค าปรึกษา เพ่ือนสมาชิก และผู้วิจยั 

 2. สงัเกตจากความกระตือรือร้นในการแสดงความคดิเห็น 

 3. ผลการท าแบบวดัอิสระแหง่ตนของวยัรุ่นตอนต้น 



 
 

ประวัติผ ู้เขียน  

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายวิทิต มนสัชีวิน 
วัน เดือน ปี เกิด 13 กรกฎาคม 2534 
สถานที่เกิด สมทุรสาคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2554    จบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียน       

        มธัยมวดัหนองแขม   
พ.ศ. 2557    จบการศกึษาปริญญาตรี ศลิปศาสตร์บณัฑิต          
        (ศศ.บ.)(เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) สาขาจิตวิทยา          
         คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 147/61 หมู ่9 ต.สวนหลวง อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74110 
 

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	คำถามการวิจัย
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
	ตัวแปรที่ใช้ในศึกษา

	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดในการวิจัย
	สมมติฐานการวิจัย

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอิสระแห่งตน
	1.1 ความหมายของอิสระแห่งตน
	1.2 มิติอิสระแห่งตนของวัยรุ่น
	1.3 สาเหตุของการขาดอิสระแห่งตนของวัยรุ่น
	1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอิสระแห่งตน

	2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นตอนต้น
	2.1 ความหมายของวัยรุ่น
	2.2 พัฒนาการของวัยรุ่น
	2.3 ประเภทของกลุ่มในเด็กวัยรุ่น
	2.4 ความสำคัญของกลุ่มเพื่อน
	2.5 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่ส่งผลต่อวัยรุ่น
	2.6 ความอ่อนไหวต่อแรงกดดันของเพื่อน
	2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นตอนต้น

	3. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษากลุ่ม
	3.1 ความหมายของการให้คำปรึกษากลุ่ม
	3.2 เป้าหมายของการให้คำปรึกษากลุ่ม
	3.3 ลักษณะของผู้นำกลุ่ม
	3.4 ทักษะของผู้นำกลุ่ม
	3.5 ขั้นตอนการปรึกษาแบบกลุ่ม
	3.6 หลักการในการให้คำปรึกษากลุ่ม
	3.7 ทฤษฎีการให้คำปรึกษากลุ่ม


	บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย
	การกำหนดประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การดำเนินการวิจัย
	การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์และแปลผล
	การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ภาคผนวก ค
	ภาคผนวก ง
	ภาคผนวก จ
	ประวัติผู้เขียน

