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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง การเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกโดยการให้
ค าปรึกษากลุม่ 

ผู้วิจยั เอือ้ทิพย์ คงกระพนัธ์ 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ ์ 

  
การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก และ 

2) เปรียบเทียบพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก  ก่อนและหลังการให้ค าปรึกษากลุ่ม  กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือเยาวชนชายและหญิงท่ีอายรุะหว่าง 14-18 ปี ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มเยาวชน
คาทอลกิ จงัหวดัราชบรีุ จ านวน 154 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่หลายขัน้ตอน (Multistage 
random sampling) และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง  
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เป็นเยาวชนคาทอลิกท่ีมีคะแนนพลงัอ านาจในตนเองตัง้แต่ เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 
25 ลงมาและสมคัรใจเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้นี ้จ านวน 8 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบ
วัดพลังอ านาจในตนเอง และการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของเยาวชน
คาทอลกิ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือสถิตินอนพาราเมตริก การทดสอบวิลคอกซนั 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 1) เยาวชนคาทอลิก มีพลงัอ านาจในตวัเองโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสงู มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.07 คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .32 เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้าน
ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ คือ ด้านความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .39 รองลงมาคือด้านการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.14 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .40 ด้านการเพิ่มเป้าหมายในชีวิต มีค่าเฉลี่ย 3.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .35 
ด้านความสามารถท่ีจะควบคุมหรือจัดการสถานการณ์ได้ มีค่าเฉลี่ย 2.93 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .43 ตามล าดบั 2) เยาวชนคาทอลิกกลุ่มทดลองมีพลงัอ านาจในตนเองโดยรวม และรายด้านทกุ
ด้าน หลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่สงูขึน้กวา่ก่อนเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นการให้ค าปรึกษากลุ่มช่วยเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของเยาวชน
คาทอลกิสงูขึน้ 

 
ค าส าคญั : พลงัอ านาจในตนเอง, เยาวชนคาทอลกิ, โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ 
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The purposes of this study are as follows: 1) to study the self-empowerment of 

Catholic youth; and 2) to compare the self-empowerment of Catholic youth before and after 
participating in group counseling to enhance self-empowerment. The population of this study 
included young men and women aged between 14 to 18. They were members of Ratchaburi 
Catholic Youth. They were cluster random selected from multistage random sampling. The 
second group consisted of eight voluntary students whose self-empowerment scores were 
below the twenty fifth percentile. This group participated in group counseling. The research 
instruments used in this study were a self-empowerment questionnaire and group counseling 
to enhance the self-empowerment of Catholic youth. The statistical analyses employed were 
nonparametric Wilcoxon matched-pairs and a signed ranks test. The results of the study were 
as follows: (1) Catholic youth had overall self-empowerment at a high range level (x ̄=3.07, 
SD=.32). An analysis of the aspect of self-empowerment showed that the Catholic youth had 
self-empowerment at a high level in “Sense of satisfaction” (x ̄=3.17,SD=.39) and “Self-
development” (x ̄=3.14,SD=.40) and “Sense of purpose in life” (x ̄=3.01,SD=.35) and “Sense of 
mastery” (x ̄=2.93,SD=.43) revealed high results among the participants; and (2) The 
statistically significant differences between self-empowerment and each of the four aspects of 
self-empowerment of the experimental group were found to exist before and after counseling 
at a level of .05, The results of this study showed that group counseling was the key to 
increasing positive changes in the self-empowerment of Catholic youth. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
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ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร. นิธิพัฒน์ เมฆขจร ท่ีได้กรุณามาเป็นประธานกรรมการสอบปาก
เปล่าปริญญานิพนธ์ และ อ.ดร. ครรชิต แสนอุบล กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์  พร้อมทัง้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้งานวิจยันีส้มบูรณ์ยิ่งขึน้ และขอกราบขอบพระคณุในความกรุณาของ รศ.ดร. สกล วร
เจริญศรี และคณาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา และคณาจารย์ทกุท่านท่ีได้ประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาแก่ผู้วิจยัจลอดการศกึษาตามหลกัสตูรนีท้ าให้ผู้วิจยัมีความรู้ความสามารถในแบบท่ีเป็นตวัของ
ตวัเองจนทกุวนันี ้

ขอกราบขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒุิท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์เสียสละเวลาในการตรวจสอบคณุภาพ
เคร่ืองมือวิจยั จาก อ.ดร.อปุรีย์ เกิดในมงคล อ.ดร.อิศรา รุ่งทวีชยั และ คณุประภสัสร ฉันทศิริเวทย์ ท่ีได้ให้
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพฒันาเคร่ืองมือวิจยัครัง้นี ้

ขอกราบขอบพระคณุคณุพ่อ คณะซิสเตอร์ของกลุม่เยาวชนคาทอลิก จ. ราชบรีุ ท่ีกรุณาให้ความ
ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมลูเป็นอย่างดี ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้เป็นอย่างยิ่งในไมตรีจิตท่ีได้รับ 
และขอขอบคณุกลุม่ตวัอยา่งท่ีให้ความร่วมมือในการวิจยัท าให้งานวิจยัสามารถด าเนินไปได้อยา่งราบร่ืน 

ขอบคณุ น.ส. วิจิตรตา โป๊ะฮง ท่ีให้การช่วยเหลือ เป็นท่ีปรึกษา เป็นก าลงัใจเสมอมา อีกทัง้ได้การ
สนบัสนนุค าแนะน าจาก น.ส. ดวงนภา มิ่งขวญั ท่ีคอยให้ค าปรึกษาและแนวทาง ในการท าปริญญานิพนธ์ 
เพ่ือน พ่ี น้อง ทกุคนผู้ เป็นกลัยาณมิตร คอยให้ก าลงัใจในการท าปริญญานิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นอยา่งดี 

ท่ีส าคญัท่ีสดุผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุพ่อ แม่ พ่ีสาวและน้องชาย ท่ีสนบัสนนุเป็นอย่างดีในทกุ
ด้าน เป็นพลงัใจและคอยดแูลช่วยเหลือตลอดการท างานวิจยั ตลอดจนความความอบอุ่น ท่ีผู้วิจยัได้รับจาก
ญาตพ่ีิน้องทกุคน 

ท้ายสุดนี  ้คุณงามความดีอันเกิดจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี  ้ผู้ วิจัยขอน้อมบูชาคุณของบิดา 
มารดา ครูอาจารย์ และผู้ มีพระคณุทกุทา่น ขอร าลกึถึงพระคณุทา่นตลอดไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญมากใน
ปัจจุบนั และเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีค านึงถึงการมีสิทธิมีเสียง
ของประชาชนทัว่ไปทุกกลุ่มท่ีจะสามารถมีอ านาจในการตดัสินใจเร่ืองต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวกับตวัเองได้
ด้วยตนเอง การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นเร่ืองเดียวกับการสร้างสมรรถนะ และการพัฒนา  
(เนตรนภา ขุมทอง, 2550: 3) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อชีวิตของบุคคลในปัจจุบัน ดังท่ี 
สมชาย เทพแสง (2553: 93-97) กล่าวไว้ว่าในสงัคมยคุใหม่นัน้การส่งเสริมพลงัอ านาจในตนเอง
ถือเป็นหลกัการท่ีส าคญัของการพฒันาและบริหารจดัการ เน่ืองจากการเพิ่มพลงัอ านาจเป็นการ
กระตุ้นและสร้างก าลงัใจให้บุคคลเกิดพลงัในการท างาน เพื่อน าศกัยภาพและขีดความสามารถ
ของตนมาใช้ในการพัฒนางานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มศกัยภาพ รวมถึงชนิษฎา สุรเดชาวุธ 
(2553: 3) ได้กลา่วว่าการเสริมสร้างพลงัอ านาจเป็นกระบวนการเสริมศกัยภาพให้บคุคลได้ค้นพบ
และตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง ด้วยตวัของเขาเองปราศจากการควบคมุ บงัคบั หรือ  
สัง่การ โดยมีกระบวนการทางสงัคมช่วยสนับสนุน จนบุคคลเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง รู้สึกว่า
ตนเองมีพลงัอ านาจสามารถควบคมุชีวิตของตนได้ สอดคล้องกบั สจ๊วต (ยพุาพร ตรีนรัุกษ์, 2544: 28; 
อ้างอิงจาก Stewart, 1994) กล่าวว่าการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง (Personal Empowerment) 
จะต้องเร่ิมสร้างจากการขยายความพร้อมสว่นตวั ความพงึพอใจในสภาพการท างานโดยปราศจาก
ความกลวั ความไม่กล้า หรือรู้สกึว่าตนเองถกูจ ากดั สร้างความมัน่ใจให้ตนเองและสร้างความหวงั
ตอ่การเสริมสร้างพลงัอ านาจในงาน เพื่อให้ส าเร็จตามจดุหมายที่ต้องการ 

แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองเป็นแนวคิดท่ีได้รับความสนใจส าหรับ 
เน่ืองจากการเสริมสร้างพลังอ านาจจะส่งผลท าให้บุคคลรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เกิดความ
ภาคภมูิใจ สามารถน าเอาความรู้ความสามารถของตนเองท่ีมีอยู่มาใช้งานได้อย่างดี ส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จบรรลุเป้าหมาย (จิตฤทัย เมาไธสง, 2559: 20) สอดคล้องกับแนวคิดของก๊ิบสัน 
(ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน์, 2557: 217; อ้างอิงจาก Gibson, 1995: 1201-1210 ) ว่าการเสริมสร้าง
พลังอ านาจเป็นแนวคิดแบบพลวัตมีการให้ การรับ การแลกเปลี่ยน การมีปฏิสัมพันธ์กัน  
ในการท างานร่วมกนัช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ เกิดความตระหนกั เป็นการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้บคุคล มุ่งเน้นการแก้ปัญหา การเสริมสร้างพลงัอ านาจเป็นกระบวนการพฒันาคน และกลุม่คน 
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โดยใช้กระบวนการท่ีเน้นให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ใช้วิธีการสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึง่กนัและกัน ร่วมกนัระบุปัญหาของตนเอง วิเคราะห์สาเหตุ
และความเป็นมาของปัญหาโดยใช้วิจารณญาณในการมองภาพท่ีต้องการจะเป็นและร่วมกัน
พฒันา สอดคล้องกบัครอสบี ้(Crossby, 1992) ท่ีกล่าวว่าการเพิ่มพลงัอ านาจช่วยให้บคุคลมีพลงั
ในการท างานท่ีมุ่งเน้นให้ผลงานมีคุณภาพ และสร้างสัมพันธ์ ท่ีดีระหว่างผู้ น ากับบุคลากร 
นอกจากนี ้แคทธาลี (Cathali, 2007: online) กล่าวว่าการเสริมสร้างพลงัอ านาจนัน้ช่วยให้บุคคล
เกิดการยอมรับนับถือตนเอง และท่ีส าคัญยังช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และเกิด 
การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

ส าหรับองค์ประกอบของพลงัอ านาจแห่งตนนัน้ ได้มีนักวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวถึง 
ดังเช่น ก๊ิบสัน (Gibson, 1993: 293-294) ท่ีได้แบ่งองค์ประกอบของพลังอ านาจแห่งตนนัน้
ประกอบด้วย 4 ด้าน อนัได้แก่ ความสามารถท่ีจะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้ ความพึงพอใจ
ในความสามารถของตนเอง การพัฒนาตนเอง และ การเพิ่มเป้าหมายในชีวิตของตนเอง 
นอกจากนี ้เคลอเตอร์บคั และเคเมคแฮม (Clutterbuck & Kemagham, 1995: 180-181) ได้แสดง
ความคิดเห็นไว้ว่าพลงัอ านาจแห่งตนเป็นประโยชน์ท่ีจะส่งผลให้บุคคลมีความรู้สึกเช่ือมั่นและ
มัน่ใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นในงานท างาน เกิดแรงจงูใจภายในตนเอง และ
พร้อมต่อการท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ใจพร้อมต่อการเรียนรู้และมีการพัฒนา
ตนเอง สว่นแมนเด (สรีุย์ กาญนวงศ์, 2546; อ้างอิงจาก Manthey, 1989) สรุปไว้ว่า บคุคลท่ีได้รับ
การเสริมสร้างพลงัอ านาจ จะมีลกัษณะโดดเด่น 3 ประการ คือ มีความรับผิดชอบ มีอ านาจหน้าท่ี 
และการตระหนักถึงภาระหน้าท่ี ทัง้นี จ้ากความหลากหลายขององค์ประกอบของการเกิดพลัง
อ านาจแห่งตน ผู้วิจยัจึงได้สร้างความหมายและผลลพัธ์ของการเสริมสร้างพลงัอ านาจของตนตาม
กรอบแนวคิดของก๊ิบสนั (Gibson, 1993: 293-294) 

การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นค าท่ีถูกน ามาใช้การพัฒนาในแวดวงต่าง ๆ ทัง้ในเด็ก 
เยาวชน ความยากจน ธุรกิจ การศกึษา และรวมทัง้ทางด้านสขุภาพ (เนตรนภา ขมุทอง , 2550: 4) 
อยา่งไรก็ตามการศกึษาเก่ียวกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจนัน้ สะท้อนให้เห็นวา่พลงัอ านาจแห่งตน
นัน้เป็นสิ่งส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคน ซึ่งจุฑารัตน์ เปลวทอง (2551: 5) กล่าวว่า
การมีบคุคลท่ีมีคณุภาพ ย่อมสง่ผลให้ชมุชนและสงัคมโดยรวมเจริญก้าวหน้า เด็กและเยาวชนเป็น
ความหวงั และเป็นอนาคตของประเทศ สงัคมต้องการเด็กและเยาวชนท่ีมีคณุค่าเพื่อเป็นก าลงัใน
การพฒันาประเทศชาติต่อไป และการท่ีจะพฒันาบุคคลให้มีคณุภาพได้นัน้ ควรเร่ิมพฒันาตัง้แต่
วยัเดก็ ทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาเพ่ือให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ทีมีคณุภาพตอ่ไป 
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สังคมในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้คนเป็นบุคคลท่ีมีศักดิ์ศรี และเห็น
คุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์  และด้วยการตระหนักถึงอิทธิพลของเยาวชนท่ีมีอยู่
อย่างแท้จริงในสงัคม จึงก่อให้เกิดโครงการและกลุ่มต่างๆ ท่ีต้องการพฒันาเยาวชนให้เป็นคนท่ี
สมบูรณ์ครบทัง้กายและใจ คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชนเป็นอีก
หนึ่งหน่วยงานท่ีให้ความส าคญักับการพัฒนาและหล่อหลอมให้เยาวชนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ครบทัง้กายและใจ จึงได้จัดตัง้สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
เยาวชนได้พัฒนาตนเอง ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้ส านึกและ
ตระหนกัถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และมีบทบาทตอ่สงัคมตามความสามารถ ร่วมมือกนัเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคมตามความเช่ือของคริสตชน (แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิก  
เพื่อคริสตชนฆาราวาส , 2554: ออนไลน์) กลุ่มเยาวชนของมิสซังจังหวัดราชบุรี เป็นหนึ่งใน
เครือข่ายของสภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ท่ีมีการรวบรวมบรรดาเยาวชนคอลิกในเขต
ของวดั อายุระหว่าง 14 – 18 ปี ทัง้ชายและหญิงท่ีสมคัรใจและอาสาสมคัรตนเองเข้ามาเพื่อท า
กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังบทบาทแห่งการเป็นคริสตชนท่ีดี  และสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่เยาวชนด้วยกนั เพื่อในอนาคตพวกเขาจะได้เติบโตขึน้ในบรรยากาศแห่ง
ชีวิตคริสตชน และจะได้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนากิจการงานต่าง ๆ ของวัดต่อไป 
(คณะกรรมการเยาวชนวดันกับญุยอแซฟบ้านโป่ง, 2555) 

จากการสมัภาษณ์ของผู้ อ านวยการศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี ปราโมทย์ นิลเพ็ชร 
(2560: สมัภาษณ์) ท่ีให้ข้อมลูว่ากลุม่เยาวชนเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันากิจการงานตา่ง ๆ ของ
พระศาสนจกัร กลุม่เยาวชนจะด าเนินกิจกรรมในบทบาทตา่ง ๆ ในวดัของตนเอง เช่น การดแูลงาน
ด้านพิธีกรรมทางศาสนา เป็นกลุ่มนักขับร้อง รวมถึงการเป็นผู้ น าในค่ายค าสอน และการจัด
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อสังคม ซึ่งแต่ละกิจกรรมนัน้นอกจากจะเป็นการส่งเสริม 
การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชมคาทอลิกแล้วยงัเป็นการเปิดโอกาสให้วยัรุ่นอาสาสมคัรกลุ่มนี  ้
ได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ีอันน าไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไป รวมทัง้ 
การสมัภาษณ์อดีตประธานกลุ่มเยาวชน ในวดัแห่งหนึ่ง ได้ข้อมลูว่า การท างานในแผนกเยาวชน
ถึงแม้จะเป็นงานอาสาสมัคร แต่ก็เป็นงานท่ีสมาชิกจะต้องเผชิญกับความท้าทายและเจอกับ  
ความกดดันในงานเช่นกัน ซึ่งหลายครัง้ท่ีก่อให้เกิดความท้อ ขาดพลังใจ และไม่เช่ือมั่นใน
ความสามารถของตนเองในการท างาน ประกอบกับสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่ท่ีมีอายุระหว่าง  
14- 18 ปี ซึ่งตามขัน้พฒันาการมนุษย์นัน้จดัเป็นช่วงวยัรุ่นท่ีมีภาวะหวัเลีย้วหวัต่อระหว่างวยัเด็ก 
กบัวยัผู้ ใหญ่ เป็นวยัท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ และสงัคม ยิ่งไปกว่านัน้ยงัมี
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ปัญหาใหม่ ๆ ท่ีวัยรุ่นต้องเผชิญ ดังค ากล่าวของประณต เค้าฉิม (2549: 10-11) ท่ีกล่าวว่า 
พวกเขารู้ดีว่าการท่ีเขามองดูเหมือนผู้ ใหญ่ เขาจึงถูกคาดหวังให้มีพฤติกรรมแบบผู้ ใหญ่ด้วย  
แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่รู้วิธีการปฏิบตัิตนเช่นนัน้ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
วยัรุ่นกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกมานัน้ วยัรุ่นต้องการเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม เม่ือเขามีความเช่ือมัน่
ในตนเองมากขึน้เขาก็จะสามารถยืดหยัดได้ด้วยตนเอง การท่ีวัยรุ่นสามารถท าคุณประโยชน์  
กบัผู้ อ่ืนได้จนได้เกิดความพึงพอใจท่ีได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืน คือการได้ปลดปล่อยอารมณ์ วิธีการเช่นนี ้
ช่วยให้เกิดความเช่ือมัน่มากขึน้และเกิดความรู้สึกเห็นความส าคญัของตวัเอง (ประณต เค้าฉิม, 
2549: 193-194) จากข้อมลูจะเห็นว่าสมาชิกในกลุ่มต้องใช้ทัง้แรงกาย แรงใจ สติปัญญาให้ความ
ช่วยเหลือเกือ้กูลท่ีหนกัแน่นมากกว่าคนอ่ืนๆ ทางกลุ่มควรจะต้องมีสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ท่ีร่วมมือกัน โดยให้สมาชิกภายในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมกันตดัสินแก้ไขปัญหา  
และร่วมกันท างานเป็นทีมมากขึน้ ดังท่ีจิราภรณ์ ตัง้กิตติภาภรณ์ (2556: 282-285) กล่าวว่า 
การท างานกลุ่มจะมีประสิทธิภาพหากสมาชิกรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ท างานภายใต้
บรรยากาศแห่งความมั่นคงปลอดภัย มีความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบในการท างานท่ี
ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ ขณะเดียวกันก็ต้องมีจิตส านึกท่ีจะช่วยผลักดันงานของกลุ่ม  
ให้บรรลเุปา้หมาย และหากสมาชิกกลุม่มีการรับรู้บทบาทสอดคล้องกบับทบาทท่ีได้รับมอบหมาย
จะท าให้เกิดความเข้าใจในบทบาทและแสดงพฤติกรรมได้สอดคล้องกับความต้องการ  และ
เปา้หมายของกลุ่ม ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของการเสริมสร้างพลงัอ านาจการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้
บุคคลเหล่านีไ้ด้พฒันาตนเองและเสริมสร้างให้ตนเองมีพลงัและความแข็งแข็งในตนเองมากขึน้  
หากเยาวชนกลุ่มนีไ้ด้มีโอกาสในการรับโปรแกรมการสง่เสริมพลงัอ านาจในตนเองให้ไปในทิศทาง
ท่ีดีขึน้จะช่วยให้บุคคลเกิดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัต่อการเติบโตและพฒันา
เป็นผู้ ใหญ่ท่ีดีในอนาคต ส่วนการเสริมสร้างพลังอ านาจสามารถท าได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น 
การสนทนาแลกเปลี่ยน การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ รวมไปถึงการให้ค าปรึกษา (เนตรนภา  
ขุมทอง, 2550: 7) ในการท าวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยสนใจท่ีจะใช้วิธีการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม  (Group 
counseling) ซึ่งเป็นกระบวนการและผลเชิงบวกท่ีสร้างโอกาส ให้เกิดการรับรู้และการเรียนรู้ 
(Prout & Wadkins, 2014: 306) อีกทัง้การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเป็นกระบวนการท่ีมุ่งเน้น 
การใช้สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในการป้องกัน พัฒนา และแก้ปัญหาโดยเน้นท่ีความคิด  
อารมณ์ และพฤติกรรม โดยสมาชิกจะมีส่วนร่วมในการส ารวจประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องร่วมกัน 
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีมีลกัษณะความคล้ายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการเหล่านีช้่วยให้
สมาชิกแต่ละคนรับรู้และเข้าใจตนเองอย่างมีกระบวนการ น าไปสู่พฒันาและสามารถน าสิ่งท่ีได้
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เรียนรู้จากกลุ่มไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  (Corey, 2014: 9-10) ดังท่ีพัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ ์
(2561: 4-20) กลา่วไว้วา่การให้ค าปรึกษากลุม่เป็นกระบวนการในการช่วยเหลือบคุคลท่ีมีลกัษณะ
ของปัญหาท่ีคล้ายกันมาร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการท่ีช่วยเหลือ  
ให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง ได้รู้จักการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ใช้ทักษะทางสังคม  
ท่ีเหมาะสม การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นการน าเอาพลงัของกลุ่มมาใช้ในการช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม
ให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง ซึง่จะท าให้บคุคลรู้ว่า เขามีความต้องการท่ีจะท าหรือควรท ากบั
ตวัเองอยา่งไร 

ในการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง ผู้ วิจัยได้เลือกใช้เทคนิคของการทฤษฎีการให้
ค าปรึกษา กลา่วคือ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบยดึบคุคลเป็นศนูย์กลางสามารถใช้ได้
กบับคุคลท่ีต้องการส่งเสริมความเจริญงอกงามของตนเอง และมุ่งเน้นให้สมาชิกเกิดความเช่ือมัน่
ในการพึ่งพาตนเอง กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบกกับชีวิตตามทางเลือกของตนเอง (คมเพชร 
ฉตัรศภุกลุ, 2544: 154) ส่วนทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุม่อตัถิภาวนิยมส่งเสริมให้เกิด
การตระหนักรู้ในตนเอง การก าหนดตนเองและการรับผิดชอบ ค้นหาตวัตนท่ีแท้จริงของตนเอง  
มีเปา้หมายของการให้ค าปรึกษาเพื่อให้เกิดมมุมองท่ีกว้างขึน้ และเข้าใจในความหมายของตนเอง 
(พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, 2561: 133) ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง  
เป็นการให้ค าปรึกษาท่ีเน้นการแก้ปัญหาและการจัดการกับความต้องการจริงท่ีเกิดขึน้ในสงัคม  
มีสาระส าคัญของการเป็นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบในตนเองและสามารถพัฒนา  
ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกบัสภาพท่ีเป็นจริง (พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา, 2544: 12; Corey, 2012: 
402-403) และทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบมุ่งเน้นค าตอบมีแนวคิดส าคัญท่ีมุ่งเน้น
ค าตอบของปัญหา ไม่มุ่งเน้นท่ีปัญหา และมองหาวิถีทางในการหาค าตอบของปัญหา โดยมี
เปา้หมายเพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีเปา้หมายท่ีชดัเจน สามารถน าไปปฏิบตัิได้ ชดัเจนและเจาะจง
และเป็นสิง่ท่ีสามารถควบคมุและลงมือได้ (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2561: 229) 

ด้วยเหตุผลดงักล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยมองเห็นความส าคญัของการเสริมสร้างพลงัอ านาจ  
ในตนเองของเยาวชนคาทอลิก เน่ืองจากพลงัของการให้ค าปรึกษากลุ่มจะท าให้ผู้ เข้าร่วมได้รับ 
การแบ่งปัน เรียนรู้ประสบการณ์ของกลุ่มวยัรุ่นท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มเยาวชนเปิดโอกาสให้เขาได้
เป็นผู้ ตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีจะแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อไป  
และน าองค์ประกอบของพลงัอ านาจในตนเองตามแนวคิดของก๊ิบสนั (Gibson, 1993: 293-294) 
มาใช้ในงานวิจัยครัง้นี  ้ประกอบด้วย ความสามารถท่ีจะควบคุมหรือจัดการสถานการณ์ได้  
ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง การพัฒนาตนเอง และ การเพิ่มเป้าหมายในชีวิต  
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ของตนเอง ซึ่งคาดหวงัว่าการใช้กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มจะเสริมสร้างให้เยาวชนคาทอลิก 
มีพลงัอ านาจในตนเอง อนัน าไปสู่การเกิดการยอมรับ และเห็นคุณค่าและเป้าหมายในชีวิตของ
ตนเองด้วยตวัเองและใช้ชีวิตได้อยา่งสมบรูณ์ 
 
ค าถามการวิจัย 

1. เยาวชนคาทอลิกมีพลงัอ านาจในตนเองอยูใ่นระดบัใด 
2. การให้ค าปรึกษากลุม่ช่วยเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกเพิ่มขึน้

ได้มากน้อยเพียงใด 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อศกึษาพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
2. เพื่อเปรียบเทียบพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกก่อนและหลงัการให้

ค าปรึกษากลุม่ 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผลของการวิจัยนีจ้ะท าให้ทราบถึงระดับของพลังอ านาจในตนเองของเยาวชน
คาทอลกิ และการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการน าการน าหลักการเทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มไปใช้  
เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในกลุม่อ่ืนๆ ตอ่ไป ตลอดจนเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ให้ค าปรึกษา นกัจิตวิทยา 
ครูอาจารย์ และบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กและเยาวชนตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ เยาวชนชายและหญิงท่ีอายุระหว่าง 14-18 ปี ท่ีเป็น

สมาชิกของกลุ่มเยาวชนคาทอลิก จังหวัดราชบุรี จ านวน 19 โบสถ์ รวมจ านวนทัง้สิน้ 240 คน 
(ส านกัมิสซงัคาทอลิกเขตราชบรีุ, 2560: ออนไลน์) 
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กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งที่น ามาใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 2 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุม่ตวัอยา่งท่ีผู้วิจยัน ามาเพื่อการศกึษาพลงัอ านาจในตนเอง คือเยาวชนชาย
และหญิงท่ีอายุระหว่าง 14-18 ปี ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มเยาวชนคาทอลิก จงัหวดัราชบุรี จ านวน
ทัง้สิน้ 154 คน ซึ่งมาจากเกณฑ์การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง จากจ านวนประชากร  240 คน  
โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามแนวคิดของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970: 608) แล้วด าเนินการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multistage random sampling) 
ได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวนทัง้สิน้ 154 คน 

2. กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) พิจารณาจากเยาวชนคาทอลิก จังหวัด
ราชบุรีท่ีมีคะแนนพลงัอ านาจในตนเองตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมาและสมคัรใจเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้จ านวน 8 คน โดยมีเกณฑ์การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามแนวคิด 
ของวชัรี ทรัพย์มี (2556: 126) ท่ีว่ากลุ่มเด็กควรมีสมาชิก 6 – 8 คน ซึ่งจ านวนสมาชิกท่ีเหมาะสม
จะท าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์และง่ายตอ่การเข้าถึงสมาชิกอยา่งทัว่ถึง 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรต้น ได้แก่ การให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 
ตวัแปรตาม ได้แก่ พลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 

 
นิยามศัพท์และนิยามปฏิบัตกิาร 

1. นิยามศัพท์เฉพาะ 
เยาวชนคาทอลิก หมายถึง เยาวชนชายและหญิง อายุระหว่าง 14-18 ปี ท่ีเป็น

สมาชิกของกลุม่เยาวชนคาทอลิก ในจงัหวดัราชบรีุ 
2. นิยามปฏบิัตกิาร 

2.1 พลังอ านาจในตนเองของเยาวชน หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึก 
ความนกึคิดของเยาวชน ตอ่การมีความสามารถในการควบคมุจดัการปัจจยัตา่ง ๆ พร้อมทัง้รับรู้ถึง
ปัญหาท่ีแท้จริง และพร้อมท่ีจะพัฒนาศกัยภาพ อันน าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยท่ีองค์ประกอบของพลงัอ านาจในตนเองประกอบด้วย 4 ด้าน เป็นไป
ตามแนวคดิของก๊ิบสนั (Gibson, 1993: 293-294) ดงันี ้
  



  8 

2.1.1 ความสามารถท่ีจะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้ (Sense of mastery) 
หมายถึง การท่ีเยาวชนรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง พร้อมต่อการเผชิญสถานการณ์ปัญหา 
และสามารถควบคุมตัวเองให้ท าสิ่งต่าง ๆ ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยเรียนรู้จากสถานการณ์
ปัญหาและประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิม เพื่อน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ 

2.1.2 ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง (Sense of satisfaction) 
หมายถึง การท่ีเยาวชนมีความรู้สึกทางบวกต่อตนเอง เช่ือในความสามารถของตนเอง มีความ
มัน่ใจและมีก าลงัใจในการท างาน ส่งผลให้การปฏิบตัิงานประสบความส าเร็จตามบรรลเุปา้หมาย
ท่ีก าหนดไว้ 

2.1.3 การพัฒนาตนเอง (Self-development) หมายถึง การท่ีเยาวชนรู้สึกมีพลงั
ใจ สามารถหาแนวทางหรือวิธีการในการพัฒนาตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่สิ่งท่ีดี 
เหมาะสมและถกูต้องมากขึน้ 

2.1.4 การเพิ่มเปา้หมายในชีวิตของตนเอง (Sense of Purpose in life) หมายถึง 
การท่ีเยาวชนเกิดการยอมรับนับถือตนเอง เห็นคุณค่า เข้าใจความหมายในชีวิตของตนเอง  
ได้อยา่งชดัเจน ซึง่น าไปสูก่ารมีเปา้หมายในชีวิต 

2.2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของ
เยาวชนคาทอลิก หมายถึง กระบวนการให้ค าปรึกษาโดยการผสมผสานทฤษฎีและเทคนิคตา่ง ๆ 
มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก  ทัง้ทางด้าน
ความรู้สึก ความคิด แบ่งปันประสบการณ์ ช่วยเหลือและสนบัสนุนซึ่งกนัและกัน โดยท่ีผู้น ากลุ่ม  
จัดประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ กระตุ้ นให้สมาชิกในกลุ่มได้ส ารวจตนเอง ในบรรยากาศท่ีมี 
การยอมรับ และไว้ใจซึ่งกนัและกัน เพื่อส่งเสริมให้วยัรุ่นท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มสามารถรับรู้ถึงปัญหา 
และพร้อมท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาของตนเองตอ่ไป โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

2.2.1 ขัน้เร่ิมต้น (Initial stage) เป็นขัน้ปฐมนิเทศ และการส ารวจ ซึง่เป็นขัน้ตอน
ในการก าหนดโครงสร้างกลุ่ม การสร้างสัมพันธภาพ ความคุ้ นเคย และการส ารวจความหวัง  
ของสมาชิกกลุม่ 

2.2.2 ขัน้ด าเนินการ (Working stage) เป็นขัน้ของความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน
เพิ่มขึน้ มีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างอิสระตรงไปตรงมา  
เกิดการเผชิญหน้าด้วยวิธีการท่ีท้าทาย สมาชิกในกลุ่ม รู้สึกว่าตนเองได้รับการสนับสนุน  
ในความพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลง และเต็มใจท่ีจะลองแสดงพฤติกรรมใหม่ ด้วยทฤษฎี  
และเทคนิคท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มแบบผสมผสานและประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง  ๆ  
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ในกระบวนการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ประกอบด้วยทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคล  
เป็นศูนย์กลาง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มอัตถิภาวนิยม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญ 
ความจริง และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบมุง่เน้นค าตอบ 

2.2.3 ขัน้สรุป (Final stage) เป็นขัน้ ท่ีสมาชิกในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ท่ีมั่นคง  
และสามารถน าสิง่ท่ีได้เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ และเป็นขัน้ยตุิการให้ค าปรึกษา 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ในการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก ผู้วิจยัใช้แนวคิดของก๊ิบสนั 
(Gibson, 1993: 293-294) มาเป็นพืน้ฐานในการแบ่งองค์ประกอบของพลงัอ านาจภายในตนเอง 
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  ความสามารถท่ีจะควบคุมจัดการสถานการณ์ได้ ความพึงพอใจ 
ในความสามารถของตนเอง การพัฒนาตนเอง และการมีเป้าหมายและความหมายในชีวิต  
โดยก าหนดให้การเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิ กเป็นตัวแปรตาม 
(Dependent variable) ในสว่นของโปแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ ผู้วิจยัได้ใช้เทคนิค และกระบวนการ
ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มอตัถิภาวนิยม 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบมุ่งเน้นค าตอบ  
ในการสร้างโปรแกรมให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อส่งเสริมพลงัอ านาจในตนเองของวยัรุ่น และก าหนดให้
เป็นตวัแปรอิสระ (Treatment variable) ดงัท่ีแสดงในภาพประกอบ 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 
สมมตฐิานในการวิจัย 

เยาวชนคาทอลิกมีพลงัอ านาจในตนเองมากขึน้ หลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 
 

การให้ค าปรึกษากลุม่ 

เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 

พลงัอ านาจในตนเอง 

ของเยาวชนคาทอลิก 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจยัครัง้นีเ้ป็นการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก ซึ่งผู้วิจยัได้

ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องครอบคลมุหวัข้อตอ่ไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพลงัอ านาจในตนเอง 

1.1 ความหมายของการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 
1.2 ลกัษณะของบคุคลท่ีมีการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 
1.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 
1.4 กระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 
1.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพลงัอ านาจในตนเอง 

2. เอกสารและงานวิจยัเก่ียวข้องกบักระบวนการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.2 จดุมุง่หมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.3 หลกัการในการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.4 ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.5 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษากลุม่ 

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น 
3.1 ความหมายของวยัรุ่น 
3.2 การแบง่ช่วงอายขุองวยัรุ่น 
3.3 พฒันาการของวยัรุ่น 
3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น 

4. เอกสารท่ีเก่ียวกบัเยาวชนคาทอลิก 
4.1 ประวตัิความเป็นมาของกลุม่เยาวชนคาทอลิก 
4.2 พนัธกิจของกลุม่เยาวชนคาทอลิก 
4.3 หลกัการของกลุม่เยาวชนคาทอลิก 

  



  11 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง  
1.1 ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

การเสริมสร้างพลงัอ านาจเป็นค าท่ีถกูน ามาใช้ในกนัมาก ซึง่มีการให้ค าอธิบาย ทัง้ท่ี
เป็นความหมายและแนวคิดท่ีหลากหลายมมุมอง  ผู้วิจยัได้รวบรวมผู้ ท่ีได้ให้ความหมายของพลงั
อ านาจ ดงันี ้

คิฟเฟอร์ (ชนิษฏา สุรเดชาวุธ , 2553: 15; อ้างอิงจาก Kieffer, 1984: 9-36)  
ให้ความหมายไว้ว่า การสร้างพลงัอ านาจเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลท่ีมีความเสียอ านาจ  
ให้เกิดการรับรู้ถึงปัญหาท่ีแท้จริง และพร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหาของตนเองได้ 

รอดเวล (Rodwell, 1996: 306) ได้นิยามความหมายของพลงัอ านาจในตนเอง 
ว่าเป็นกระบวนการของความสามารถในการส่งผ่านอ านาจจากบุคคลหรือกลุ่มคน ไปสู่ผู้ อ่ืน  
การให้ความช่วยเหลือ ซึ่งในกระบวนการนัน้ประกอบด้วย อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
การมีอิสระในการเลือกและการให้อ านาจ 

ครองเกอร์ และคานันโก (เนตรนิภา จันตระกูลชัย , 2557: 24-25; อ้างอิงจาก 
Conger and Kanungo, 1988: 471-482) ได้ ให้ นิ ย ามการเส ริมส ร้างพลังอ าน าจว่ า เป็ น
กระบวนการของการเพิ่มความรู้สกึถึงความสามารถของตนเองด้วยการพิจารณาถึงสภาวการณ์ท่ี
ท าให้เกิดการสญูเสียพลงัอ านาจและจ ากดัความรู้สกึสญูเสียพลงัอ านาจด้วยการสนบัสนนุข้อมลูท่ี
มีประสิทธิภาพ 

เนตรนภา ขุมทอง (2550: 1) กล่าวว่าการเสริมสร้างพลงัอ านาจหรือสร้างเสริม
ศกัยภาพ สมรรถนะให้บคุคล กลุม่บคุคลและชมุชนได้มีสิทธิในการตดัสนิใจ และการกระท าใดๆ ท่ี
เก่ียวข้อกบัตวัของเขาเองด้วยตวัเองปราศจากการควบคมุ บงัคบั หรือสัง่การ 

ชนิษฏา สุรเดชาวุธ (2553: 15) กล่าวว่าการเสริมสร้างพลงัอ านาจนัน้เป็นการ
สร้างอ านาจจากภายในตัวของบุคคลเอง โดยการให้บุคคลค้นพบความต้องการของเขาเอง  
ให้สามารถพฒันาทกัษะและเกิดความมัน่ใจในการจดัการแก้ไขปัญหาของเขาด้วยตวัเขาเอง 

สมชาย เทพแสง (2553: 93) กล่าวว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจหมายถึง 
การกระตุ้นให้บุคคลเกิดพลงัในการท างาน และมีแรงจูงใจในการน าศกัยภาพและความสามารถ
ของตนเองมาใช้เพื่อพฒันาการท างานของตนเองได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

เนตรนิภา จันตระกูลชัย (2557: 24-25) กล่าวไว้ว่าการสร้างพลังอ านาจเป็น
กระบวนการทางสังคมท่ีมีลักษณะเฉพาะบุคคล โดยเน้นท่ีพฤติกรรม ส่งเสริมให้บุคคลมีพลัง
อ านาจ สามารถเข้าใจและตระหนกัถึงปัญหาต่าง ๆ และสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้
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ความรู้ ความสามารถของตนเองซึง่จะสง่ผลให้บคุคลสามารถควบคมุสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต 
และเกิดการพฒันาตนเองอยา่งมีคณุคา่ 

จากความหมายของพลงัอ านาจท่ีได้กลา่วมานัน้สรุปได้ว่าการเสริมสร้างพลงัอ านาจ
นัน้เป็นกระบวนการภายในท่ีช่วยเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคคลเกิดความรู้สึกเช่ือมั่นในตนเอง 
รับรู้ว่าตนเองมีศกัยภาพและความสามารถในการควบคุมจัดการปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต 
จนเกิดแรงผลกัดนัในตนเอง พร้อมต่อการรับรู้ถึงปัญหาท่ีแท้จริง และพร้อมท่ีจะพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองและแก้ปัญหาของตนเอง 

1.2 ลักษณะของบุคคลที่มีการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง 
การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นผลท าให้บุคคลมีความรู้สึกเช่ือมั่น  และรับ รู้

ความสามารถของตนเองเป็นตวัของตวัเองเกิดการรับรู้คณุคา่ของชีวิตสามารถตดัสินใจและจดัการ
กับงานของตนเองได้จนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย (Zimmerman, 2000) จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้รวบรวมประโยชน์และความส าคญัของการเสริมสร้างพลงั
อ านาจ ซึง่จะก่อให้บคุคลเกิดคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ ตามท่ีได้มีนกัวิชาการได้กลา่วไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

ก๊ิบสัน (Gibson, 1993: 293-294) ได้ศึกษาผลลัพธ์ของการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ จากการศึกษาการเสริมสร้างพลงัอ านาจของมารดาท่ีดแูลบตุรท่ีป่วยเป็นโรคเรือ้รัง พบว่า 
กระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจแห่งตน มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดงันี ้

1. ความสามารถท่ีจะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้ (Sense of mastery) 
หมายถึง การท่ีบุคคลมีการรับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของตนเอง พร้อมต่อการเผชิญ
สถานการณ์ปัญหา และสามารถควบคุมตวัเองให้ด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยอาศยั
สถานการณ์ ปัญหาและใช้ความรู้และประสบการณ์ ท่ีมีอยู่ เดิมมาผสมผสานเพื่อน าไปสู่  
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ 

2. ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง (Sense of satisfaction) 
หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้สึกทางบวกต่อตนเองยินดีในผลงานท่ีเกิดขึน้ มีความมั่นใจและมี
ก าลงัใจในการท างาน สง่ผลให้การปฏิบตัิงานประสบความส าเร็จตามบรรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

3. การพัฒนาตนเอง (Self-development) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ถึง 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลกัษณะสว่นบคุคลในด้านตา่งๆ ไปสูส่ิง่ท่ีดี เหมาะสมและถกูต้องมากขึน้ 

4. การเพิ่มเป้าหมายในชีวิตของตนเอง (Purpose and meaning in life) 
หมายถึง การท่ีบุคคลเกิดการยอมรับนับถือตนเอง เห็นคุณค่า ความหมายของตนเอง เช่ือมั่น  
ในตนเอง มีเปา้หมายในชีวิต มีความภาคภมูิใจในตนเอง และมองเห็นความส าคญัของตน 
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นอกจากนีก๊ิ้บสันเช่ือว่าหากบุคคลมีการรับรู้พลังอ านาจในตนเองทัง้ 4 ด้าน
ระดบัสงูก็สามารถให้การดแูลผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพน าไปสูค่วามมีคณุภาพและความส าเร็จ
ในงานได้ อย่างไรก็ตามในสภาพการณ์จริงอาจจะเกิดผลลพัธ์ของการเสริมสร้างพลงัอ านาจท่ีพบ
ในรายงานการศึกษาของ ก๊ิบสัน (Gibson, 1993) ได้แก่การถูกปฏิเสธ การไม่ได้รับการยอมรับ 
(Reject) การมีความรับผิดชอบเกินความจ าเป็น (Responsibility overload) และการขาดการ
สนบัสนนุท่ีเพียงพอ (Less support)  

แมนเด (สุรีย์ กาญนวงศ์, 2546; อ้างอิงจาก Manthey, 1989) กล่าวสรุปไว้ว่า 
บคุคลท่ีได้รับการเสริมสร้างพลงัอ านาจ จะมีลกัษณะโดดเดน่ 3 ประการ คือ 

1. ความรับผิดชอบ (Responsibility) ซึ่งต้องก าหนดไว้อย่างชัดเจน และ
บคุคลนัน้ยอมรับในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้ทกุคนในองค์การรับรู้วา่ใครท าอะไร เม่ือไร 

2. การมีอ านาจหน้าท่ี (Authority) รวมถึงสิทธิในการกระท า ภายในครอบ
ขอบเขตท่ีตนรับผิดชอบ 

3. การตระหนักถึงภาระหน้าท่ี (Accountability) ครอบคลุมถึงการทบทวน 
การตดัสินใจ และการกระท าในอดีตวา่มีความถกูต้อง เหมาะสมหรือไม่ 

สรุปได้ว่าลักษณะของบุคคลท่ีมีการเสริมสร้างพลังอ านาจนัน้จะมีลักษณะ  
ท่ีโดนเด่น อยู่ทัง้หมด 3 สิ่ง อนัได้แก่ ความรับผิดชอบ การมีอ านาจหน้าท่ี และการตระหนักถึง
ภาระหน้าท่ี 

เคลอเตอร์บัค และเคเมคแฮม (Clutterbuck & Kemagham, 1995: 180-181) 
ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าพลงัอ านาจแห่งตนเป็นประโยชน์ท่ีจะสง่ผลให้บคุคลมีความรู้สกึเช่ือมัน่
และมัน่ใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นในงานท างาน เกิดแรงจงูใจภายในตนเอง 
และพร้อมต่อการท าสิ่งต่าง ๆ ไปส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ใจ รวมถึงการมีความรับผิดชอบ 
ทัง้ตอ่ตนเอง องค์กร และสงัคม เป็นบคุคลท่ีพร้อมตอ่การเรียนรู้และมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

จากงานวิจยัของเกศรินทร์ บริบรูณ์ (2559: 5-6) ได้กลา่วถึงพลงัอ านาจในตนเอง
วา่ช่วยท าให้บคุคลเกิดความคิด ความเช่ือว่าตนเองมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะไปถึงเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
โดยมี 4 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. การเห็นคุณค่าในตนเอง การท่ีบุคคลมีความคิดเก่ียวกับตนเองเชิงบวก  
รู้จุดดี จุดบกพร่องความสามารถและศักยภาพของตนเอง เกิดความเช่ือมั่นและภาคภูมิใจ 
ในตนเอง สามารถสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2. การรับรู้ความสามารถของตนเอง คือการท่ีบุคคลมีความเช่ือในความสามารถ 
ของตนเอง เช่ือวา่ตนเองสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ และพฒันาตนเอง 

3. แรงจูงใจในตนเอง คือการท่ีบุคคลรู้สกึมีก าลงัใจ มุ่งมัน่ตัง้ใจในการลงมือ
ปฏิบตัิตามเปา้หมายของตนเอง มีแรงผลกัดนัในตนเอง ให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต 

4. การก าหนดตนเอง คือการท่ีบุคคลสามารถวางแผนในการด าเนินชีวิต 
สามารถตดัสินใจเลือกได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ อ่ืนมาบงัคบั มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อไปสู่
เปา้หมายท่ีก าหนด 

จากการศึกษางานวิจัยและข้อมูลเก่ียวกับคุณค่าและประโยชน์ของการเสริมสร้าง
พลงัอ านาจในตนเองดงัข้อมลูข้างต้น ผู้วิจยัสามารถสรุปได้วา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อบุคคลมีความรู้สึกเช่ือมั่นและมั่นใจในตนเอง  รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  
เห็นคณุค่าในตนเอง เกิดแรงจูงใจในตนเองให้กระท าสิ่งต่าง ๆ ท่ีตัง้เป้าหมายไว้ด้วยความมุ่งมัน่
ตัง้ใจ มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน ไม่ยอมแพ้แม้จะมีปัญหาหรืออปุสรรคในงาน ทัง้นี จ้าก
ความหลากหลายขององค์ประกอบของการเกิดพลังอ านาจแห่งตน ผู้ วิจัยได้สร้างความหมาย 
และผลลพัธ์ของการเสริมสร้างพลงัอ านาจของตนเป็นไปตามแนวคิดของก๊ิบสนั (Gibson, 1993: 
293-294) อนัประกอบด้วย 

1. ความสามารถท่ีจะควบคุมหรือจัดการสถานการณ์ได้ (Sense of mastery) 
หมายถึง การท่ีบุคคลมีการรับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของตนเอง พร้อมต่อการเผชิญ
สถานการณ์ปัญหา และสามารถควบคุมตวัเองให้ด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยอาศยั
สถานการณ์ ปัญหาและใช้ความรู้และประสบการณ์ ท่ีมีอยู่ เดิมมาผสมผสานเพื่อน าไปสู่  
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ 

2. ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง (Sense of satisfaction) หมายถึง 
การท่ีบุคคลมีความรู้สึกทางบวกต่อตนเองยินดีในผลงานท่ีเกิดขึน้ มีความมั่นใจและมีก าลงัใจ  
ในการท างาน สง่ผลให้การปฏิบตัิงานประสบความส าเร็จตามบรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้ 

3. การพัฒนาตนเอง (Self-development) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ถึงการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงลกัษณะสว่นบคุคลในด้านต่าง ๆ ไปสูส่ิง่ท่ีดี เหมาะสมและถกูต้องมากขึน้ 

4. การเพิ่มเปา้หมายในชีวิตของตนเอง (Purpose and meaning in life) หมายถึง 
การท่ีบุคคลเกิดการยอมรับนับถือตนเอง เห็นคุณค่า ความหมายของตนเอง เช่ือมั่นในตนเอง   
มีเปา้หมายในชีวิต มีความภาคภมูิใจในตนเอง และมองเห็นความส าคญัของตน 
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ทัง้นี ใ้นงานวิจัยผู้ วิจัยจึงได้สร้างนิยามศัพท์ให้เป็นไปตามแนวคิดของก๊ิบสัน 
(Gibson, 1993: 293-294) ดงันี ้ความสามารถท่ีจะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้ (Sense of 
mastery) ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง (Sense of satisfaction) การพฒันาตนเอง 
(Self-development) และการเพิ่มเปา้หมายในชีวิตของตนเอง (Sense of Purpose in life) 

1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง 
ตามแนวคิดของก๊ิบสนั (ชนิษฎา สรุเดชาวธุ, 2553: 16; อ้างอิงจาก Gibson, 1995: 

1201-1210) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจของบุคคลนัน้ประกอบด้วย
ความทุ่มเท (Commitment) ความผูกพัน (Bond) และความรัก (Love) ของบุคลต่อเร่ืองนัน้  
สว่นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่กระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจ ได้แก่ 

1. ปัจจัยภายในบุคคล (Interpersonal Factors) ประกอบด้วยค่านิยม (Value) 
ความเช่ือ (Beliefs) เปา้หมายในชีวิต (Determine) ประสบการณ์สว่นบคุคล (Experience) 

2. ปัจจัยภายนอกบุคคล (Intrapersonal Factors) ประกอบด้วย การสนับสนุน
ทางสังคม (Social Support) สัมพันธภาพระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
บรรยากาศท่ีดี ความช่วยเหลือ และความปรารถนาดีต่อกนั ปัจจยัด้านบุคคล บุคคลต้องยอมรับ 
ในบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ และยดึมัน่ในการท่ีจะปฏิบตัิร่วมกนั ปัจจยัด้านเวลา ปัจจยัด้าน
ปรัชญาและความเช่ือเก่ียวกบัอ านาจ 

สรุปได้ว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจของแต่ละคนนัน้ ประกอบด้วย
ปัจจัยภายในบุคคล คือ ค่านิยม ความเช่ือ เป้าหมายในชีวิต และประสบการณ์ส่วนบุคคล  
และปัจจยัภายนอกบคุคล คือ ปัจจยัสิง่แวดล้อมตา่ง ๆ รอบตวั  

1.4 กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง 
ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้มีการน าเสนอวิธีการหรือกระบวนการต่าง  ๆ ท่ีจะ

ก่อให้เกิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจ ซึง่สามารถรวบรวมได้ดงันี ้
พนารัตน์ เจนจบ (2542) ได้กลา่วถึงกระบวนการในการเสริมสร้างพลงัอ านาจไว้ 

ทัง้หมด 8 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. การสร้างและคงไว้ซึ่งสมัพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

การสร้างสมัพนัธภาพเป็นเทคนิคขัน้พืน้ฐานท่ีใช้ในทกุขัน้ตอนของการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
2. การให้ความรู้และข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์เพื่อให้บุคคลเกิดการรับรู้

เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้อง แหล่งข้อมูลท่ีได้รับนอกจาก  
จะได้รับจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องแล้ว ยงัมีแหลง่อื่น ๆ อีก เช่น การศกึษาวิจยั หนงัสือ เป็นต้น 
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3. การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และให้แนวทางโดยยึดความจ าเป็น และ
ความต้องการของแตล่ะบคุคล 

4. การให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก ให้แหล่งประโยชน์หรือ
ทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์ 

5. การให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การก าหนดเป้าหมายท่ีเป็นจริง และ
แนวทางเลือกท่ีเป็นไปได้ร่วมกัน การท าให้บุคคลมีส่วนร่วมอาจท าได้โดยการให้น าเสนอด้วย
ตนเองให้กับผู้ ร่วมกลุ่มฟัง มีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองนัน้ ๆ ตลอดจนตดัสินใจสิ่งท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับตนเอง โดยท่ีการตัดสินใจเลือกปฏิบัติสิ่งท่ีเหมาะสมกับตนเองทัง้สองจะต้องมี
วิสัยทัศน์หรือมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน การสนับสนุนให้เกิดพลังอ านาจต้องมุ่งเน้นท่ีการก าหนด
เป้าหมายและการตัดสินในร่วมกันและมีข้อผูกพันระหว่างกันทัง้สองฝ่ายท่ีจะตกลงร่วมกัน  
ในการด าเนินกระบวนการ มีการหาทางเลือก แนวทาง และมีการตดัสินใจร่วมกนั 

6. การใช้ค าถามเพื่อค้นหาประเด็นท่ีตรงกบัความต้องการและความจ าเป็น
ของแต่ละบุคคลหรือการถามซ า้ ซึง่มีความจ าเป็นในขัน้ตอนการค้นพบสภาพการณ์จริง และเป็น
การกระตุ้นให้บุคคลเกิดการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ดีขึน้ รวมทัง้ตดัสินในเลือกปฏิบตัิ  
ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 

7. การประเมินผลย้อนหลงัเชิงบวก การสะท้อนถึงสิ่งท่ีน่าพอใจเพื่อให้เกิด
แรงจงูใจและเกิดก าลงัใจท่ีจะกระท าตอ่ไป 

8. การยอมรับในความเป็นบคุคล สง่เสริมให้เกิดคณุคา่ในตนเองในความส าคญั
และยอมรับในศกัยภาพในความสามารถของบคุคล 

ก๊ิบสนั (Gibson, 1993) ได้อธิบายว่า การเสริมสร้างพลงัอ านาจมีความเก่ียวข้อง
กบักระบวนการตา่ง ๆ ดงันี ้

1. กระบวนการท่ีบคุคลใช้เพื่อให้ได้มาซึง่ความสามารถในการควบคมุ ก ากบั
การด ารงชีวิตของตนเอง 

2. กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลท่ีมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่าวสาร ความคิด ความรู้สกึ และมีลกัษณะท่ีทัง้สองฝ่ายต้องใช้ความพยายามร่วมกนั 

3. กระบวนการเพิ่มพูนความรู้สึกส า นึกในคณุค่าของตนเอง และการสร้าง
ประสิทธิภาพของงานหรือการเสริมสร้างพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในแต่ละบคุคล ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
สิง่แวดล้อม 
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4. กระบวนการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นการ
เช่ือมโยงทรัพยากรท่ีมีอยูภ่ายในบคุคล ภายนอกบคุคล และท่ีมีอยูใ่นชมุชน 

5. กระบวนการท่ีมีลักษณะส าคัญท่ีมีการปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างประโยชน์
ร่วมกนัโดยมุง่เพิ่มความแข็งแกร่งให้เกิดขึน้ 

6. กระบวนการในการหาทางออก หรือการแก้ปัญหามากกว่าการมุ่งให้ได้
ค าตอบออกมาเน้นความแข็งแกร่ง สิทธิความสามารถของบุคคลมากกว่าข้อจ ากัดหรือจุดด้อย  
ของบคุคล 

7. กระบวนการท่ีมีกลไกท่ีเก่ียวข้องกับอ านาจส่วนบุคคล มีทัง้การให้และ  
การรับอ านาจหรือการใช้อ านาจร่วมกนั มิใช่เพียงแต่ผู้ ใช้อ านาจพยายามสร้างอ านาจ แต่ยอมรับ
การถ่ายโอนอ านาจ 

8. กระบวนการท่ีมีการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก หรือการกระท า
กิจกรรมร่วมกนัเพื่อให้มีความเจริญเติบโต และการพฒันาของบคุคล ครอบครัวหรือชมุชน 

9. กระบวนการของความช่วยเหลือบคุคลให้ประสบความส าเร็จในการควบคมุ
สิง่แวดล้อมและ/หรือก าหนดทิศทางชีวิตของตนได้ 

10. กระบวนการทางสงัคมในการแสดงการยอมรับ ช่ืนชม ส่งเสริมการพฒันา
และเสริมสร้างความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความต้องการของตนเอง  และแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ตลอดจนความสามารถในการใช้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกเช่ือมั่นในตนเอง และรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจสามารถควบคุมความเป็นอยู่หรือชีวิต 
ของตนเองได้ 

ก๊ิบสนั (Gibson, 1993: 113) ได้แบง่การเสริมสร้างพลงัอ านาจเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 
ขัน้ตอนที่  1 การค้นพบสภาพการณ์จริง (Discovering Reality) การค้นพบ

สภาพการณ์จริงเป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการเสริมสร้างพลงั เป็นการพยายามท าให้บุคคล
ยอมรับเหตุการณ์และสภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้กับตนเอง สภาพท่ีเป็นจริง ท าความเข้าใจข้อมูล
ข่าวสารท่ีถูกต้อง ในขัน้นีจ้ะมีการตอบสนองต่อบุคคล 3 ด้าน คือ ด้านอารมณ์  (Emotional 
Responses) ด้านการรู้คิด (Cognitive Responses) และด้านพฤติกรรม (Behavioral Responses) 

ด้านอารมณ์ (Emotional Responses) เม่ือบุคคลรับรู้และตระหนักถึง
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ก็จะเกิดความรู้สึกสนัสน ไม่แน่ใจ ต่อต้าน วิตกกังวล กระวนกระวาย กลวั โกรธ  
ซึง่อาการทัง้หมดเกิดจากการท่ีบคุคลไม่สามารถยอมรับกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสภาพของความเป็น
จริงได้ ความรู้สึกเจ็บปวดท่ีจะต้องเผชิญ ประกอบกับความไม่เข้าใจในสภาพและความยุ่งยาก
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ซับซ้อนของปัญหา ความไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ รวมทัง้การขาดความรู้  
ความเข้าใจท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไป 

ด้านการรู้คิด (Cognitive Responses) เม่ือบคุคลรู้สกึสญูเสียความสามารถ 
ความมั่นใจ ขัน้ตอนนีบุ้คคลจะแสดงหาความช่วยเหลือจากสิ่งรอบข้าง โดยการหาข้อมูล  
และความรู้ให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ ต ารา วารสารทางวิชาการ 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ ท่ีมีประสบการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน  
เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจเหตกุารณ์และสถานการณ์ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในระยะนี ้บคุคลจะใช้ข้อมลู
ความรู้ทัง้หมดท่ีได้จากการแสวงหาจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหาและสถานการณ์ตา่ง ๆ  

ด้านพฤติกรรม (Behavioral Responses) โดยบุคคลจะรับรู้และตระหนักว่า
การดแูลตนเองเป็นหน้าท่ี ความรับผิดชอบของตนเอง การท่ีบคุคลคิดว่าสิ่งท่ีท าได้เป็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุ 
ท่ีสามารถท าได้ตอนนี ้มองปัญหาท่ีเกิดขึน้ในแง่ดี  และพยายามท าความเข้าใจกับปัญหาและ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จนสามารถเข้าใจและรู้ว่าสิ่งท่ีตนเองต้องการดูแลคืออะไร ตระหนักถึง
ความส าคญัของตนเอง ใช้ประสบการณ์ท่ีผ่านมาประยุกต์กับสถานการณ์ใหม่ท่ีเกิดขึน้ จะเร่ิม
เปลี่ยนความคิดในแง่ดี ปัญหาทุกอย่างก็จะสามารถแก้ไขได้ดีกว่า ดันนัน้บุคคลจะพยายาม
ปรับตัวโดยคิดในแง่ดี  และจะกระท าทุกอย่างเพื่อให้การกระท าสิ่งต่าง  ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขัน้ตอนที่  2 การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reflection) 
การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการพยายามทบทวนเหตุการณ์ สถานการณ์อย่าง
รอบคอบ เพื่อตดัสินใจและจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม เป็นการฝึกทักษะในการท าความ
เข้าใจกับสถานการณ์ ปัญหา ตลอดจนการแสวงหาทางเลือก การพินิจพิจารณาอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ เม่ือบุคคลสามารถค้นพบปัญหาตามสภาพการณ์จริงจะ
ส่งผลให้บุคคลได้พัฒนาตนเอง ช่วยให้กลับมามองปัญหา ประเมินและคิดพินิจพิเคราะห์ถึง
สถานการณ์หรือสิ่งท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดในแง่มมุต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจชดัเจนเพื่อท่ีจะน าไปสู่
การแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ ในขัน้นีจ้ะช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้สึกมีพลัง 
ในการควบคมุตนเอง เกิดความคิดว่าทกุสิ่งทกุอย่างตนท าได้ ไม่ได้ไร้ความสามารถ สิ่งท่ีได้กระท า
หลงัจากวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วจะช่วยให้บุคคลมีการพัฒนาขึน้ ตระหนักถึงความเข้มแข็ง  
ของตนเอง ความสามารถ ความถกูต้อง เกิดความรู้สกึมัน่ใจในความรู้ความสามารถ การตดัสินใจ
และทักษะของตนเองมากขึน้ จึงกล่าวได้ว่าขัน้ตอนนีมี้ความส าคัญน าไปสู่การตัดสินใจเลือก
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วิธีการปฏิบตัิท่ีเหมาะสม และช่วยให้บุคคลมีการรับรู้ถึงพลงัในตนเอง เม่ือผ่านขัน้ตอนนีบุ้คคล  
จะมีความรู้สกึเข้มแข็ง มีความสามารถและมีพลงัมากขึน้ 

ขัน้ตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัตทิี่เหมาะสม (Taking Change) 
การตดัสินใจเลือกวิธีปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเหมาะสม มีการพบปะและเผชิญหน้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลู
กบัผู้ อ่ืน เพื่อประกอบการตดัสินใจของตนเอง (self determination) หลงัจากผ่านทัง้สองขัน้ตอน
ดงักล่าวข้างต้นแล้ว ในขัน้ตอนนีบุ้คคลจะตดัสินใจเลือกวิธีปฏิบตัิท่ีตนเองคิดว่าเหมาะสมและ  
ดีท่ีสุด ซึ่งบุคคลจะมีทางเลือกหลายวิธี ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาของแต่ละ
บุคคลและจะตดัสินใจเลือกปฏิบตัิสิ่งท่ีคิดว่าดีและเหมาะสมท่ีสดุ โดยใช้เหตผุลของแต่ละบุคคล  
ซึง่อาจมีความแตกตา่งกนั โดยท่ีการตดัสินใจจะอยูภ่ายใต้เง่ือนไข คือ 

1. เป็นวิธีท่ีแก้ปัญหาให้แก่ตนเองได้ 
2. สอดคล้องกบัปัญหาของตน 
3. สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง 
4. ผา่นการปรึกษาจากผู้ มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับ 
5. เป็นวิธีท่ีท าให้เกิดการยอมรับและเปิดใจกว้าง 

ขัน้ตอนที่ 4 การคงไว้ซึ่งวิธีปฏิบัตทิี่มีประสิทธิภาพ (Holding on) การคงไว้
ซึ่งการปฏิบัติ ท่ี มีประสิทธิภาพ ถือเป็นข้อผูกพันในการปฏิบัติ  ซึ่งเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของ
กระบวนการเสริมสร้างพลงั เม่ือน าวิธีการท่ีเลือกใช้ไปปฏิบตัิแล้วเกิดประสิทธิภาพหรือประสบ
ความส าเร็จบุคคลก็จะรู้สกึมัน่ใจ รู้สกึมีพลงั มีความสามารถและคงไว้ซึง่พฤติกรรมการแก้ปัญหา
นัน้ส าหรับใช้ในการแก้ปัญหาครัง้ตอ่ไป 

สรุปได้ว่าพลงัอ านาจ เป็นความสามารถในการผลกัความตัง้ใจ ความมุ่งมัน่ของตน
ไปสู่ผู้ อ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างพลงัอ านาจนัน้ช่วยส่งเสริมและผลกัดนัให้บุคคล
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตามความเป็นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขัน้ตอน  
การเสริมสร้างพลงัอ านาจ 4 ขัน้ตอน คือ 

1. การค้นพบสภาพการณ์จริง 
2. การสะท้อนอยา่งมีวิจารณญาณ 
3. การตดัสินใจเลือกวิธีปฏิบตัิท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
4. การคงไว้ซึง่วิธีปฏิบตัิท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทัง้นีก้ารเสริมสร้างพลงัอ านาจจะเกิดขึน้ได้นัน้ต้องอาศยัปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ปัจจยั
ภายในบุคคล เช่น ความเช่ือ ค่านิยม ประสบการณ์ของบุคคล และปัจจัยภายนอกบุคคล เช่น  
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การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างตนเองกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง การยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นท่ี
ช่วยให้บคุคลนัน้มีพลงัอ านาจได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง 
จิตฤทัย เมาไธสง (2559: 18) ได้ท าการวิจัยแบบกึ่งทดลอง เร่ืองผลของโปรแกรม 

การเสริมสร้างพลังอ านาจเพื่อพัฒนาการท างานเป็นทีมของผู้ น าคณะกรรมการสโมสรนิสิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 24 คน 
วิธีการเลือกจากต าแหน่งท่ีนิสิตท าหน้าท่ีในสโมสรนิสิต จ านวน 12 คน เป็นกลุ่มทดลอง และอีก 
12 คน เป็นกลุ่มควบคุมโดยให้นิสิตกลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจ  
เพื่อพัฒนาการท างานเป็นทีม จ านวน 11 ครัง้ ครัง้ละ 50-60 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  
1) โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจเพื่อพฒันาการท างานเป็นทีมของผู้น าคณะกรรมการสโมสร
นิสิต 2) แบบวดัการท างานเป็นทีม 3) แบบบนัทึกการเรียนรู้ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นิสิตท่ีมีต่อโปรแกรมฯ และต่อผู้ วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบค่าสถิติใช้ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Rank Test และ The Mann 
Whitney U Test ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังการทดลองนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัด  
การท างานเป็นทีมสงูกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจเพื่อพฒันาการท างาน
เป็นทีมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) นิสติกลุม่ทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรม มีคะแนนจาก
แบบวดัการท างานเป็นทีมสงูกว่ากลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05 

ณภาภชั ควรดี (2557) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการเสริมสร้างพลงัอ านาจในวยัรุ่น
เพื่อ ลด ละ เลิก การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้
กระบวนการพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองวงล้อ PDCA และแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจ
(Empowerment) เป็นแนวคิดหลกัในการพัฒนา ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ศึกษากับ
วยัรุ่นอายุ 13 – 18 ปี ในชุมชนท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 15 คน  ผลการศึกษาพบว่า  
การเสริมสร้างพลงัอ านาจในวยัรุ่นท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้สนุทรียสนทนา เป็นการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่ม โดยการสร้างพืน้ท่ีปลอดภัย ให้เกิดการ ฟัง คิด ไตร่ตรอง
ทบทวน จนรู้เหตแุละรู้จกัตนเอง กลายเป็นความตระหนกั อยากรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีตนเองท า และ
ลงมือแก้ไขปัญหานัน้ๆ ด้วยตนเอง มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึง่เป็นบนัไดก้าวแรก ของการลด ละ เลิกการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
เม่ือสิน้สุดโครงการพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการ เลิกดื่มจ านวน 10 คน ลดการดื่มจ านวน 4 คน  
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และมีจ านวน 1 คนท่ีไม่เลิกไม่ลด นอกจากนัน้ยังพบว่ามีวัยรุ่นในกลุ่มท่ีเคยหยุดการเรียนแล้ว 
กลบัมาเรียนต่อจ านวน 2 คน และจากการประเมินผล พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลง 
ดงันี ้คือ 1)ท าให้ได้คิด ได้สติ รู้จกัและเข้าใจตนเอง 2) ไตร่ตรองหาวิธีท่ีจะปรับปรุงข้อเสียของตน 
3) ฟังคนอ่ืนมากขึน้ จึงท าให้ เห็นใจคนอ่ืนมากขึน้ 4) เกิดความรับผิดชอบอยากช่วยเหลือ 
คนรอบข้าง 5) ลดความรุนแรงเพราะใจเย็นลง 6) ลดการใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยเพราะอยากเก็บเงินไว้ 
ท าตามเปา้หมาย 7) อยากพฒันาตนเองเพ่ือคนท่ีรัก 8) สร้างตนให้มีคณุคา่ตอ่ครอบครัวและสงัคม 

พนิดา รัตนไพโรจน์ (2542) ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
ต่อการรับรู้ผลท่ีส่งเสริมการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อการปฏิบตัิงานของสมาชิกทีมการพยาบาล 
โดยกลุ่มตวัอย่างคือทีมการพยาบาลท่ีประกอบด้วย พยาบาลหวัหน้าหอผู้ ป่วย พยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลเทคนิคและผู้ ช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 28 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
กลุ่มละ 14 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มี 2 ชนิด ได้แก่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือโปรแกรม
เสริมสร้างพลังอ านาจ และเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดการรับรู้ผลท่ีส่งเสริม  
การท างานเป็นทีมและแบบวดัเจตคติต่อการปฏิบัติงาน โดยแบบวดัทัง้ 2 ชนิดนีไ้ด้น าไปหาค่า
ความเท่ียงแล้ว ซึง่มีค่าความเท่ียงเท่ากบั .89 และ .79 ตามล าดบั ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ผล 
ท่ีสง่เสริมการท างานเป็นทีมและเจตคติตอ่การปฏิบตัิงาน ของสมาชิกทีมการพยาบาลกลุ่มท่ีได้รับ
โปรแกรมเสริมสร้างพลงัอ านาจ ภายหลงัการทดลอง สงูขึน้กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และการรับรู้ผลท่ีส่งเสริมการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน  
ของสมาชิกทีมการพยาบาลกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจ ภายหลังการทดลอง  
มีการรับรู้ผลท่ีส่งเสริมการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
ท่ีปฏิบตัิงานตามปกต ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

2.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
คอเรย์ (Corey, 2012: 28-29) กล่าวถึงการให้ค าปรึกษากลุ่มจะมีจุดมุ่งหมาย 

ท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น การศึกษา อาชีพ สังคมหรือเร่ืองส่วนตัว โดยลักษณะของปัญหาจะมี  
ความคล้ายคลึงกัน ผ่านกระบวนการกลุ่มท่ีเน้นการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก  
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความกังวล ปัญหาชีวิต มีการสนับสนุน และให้ข้อมูลย้อนกลับ
ระหว่างสมาชิกกลุ่ม ในบรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจ เกิดความไว้วางใจและน าไปสู่  
การแบ่งปันและส ารวจปัญหาเหล่านัน้ โดยผู้ ให้ค าปรึกษามีหน้าท่ีในการเอือ้อ านวยให้สมาชิก  
เกิดการเข้าใจตนเอง พัฒนาทักษะของตนเองท่ีมีอยู่ และจัดการปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ นอกจากนี ้ 
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โอลเชน (จิรวดี จุลส ารวล, 2540: 33; อ้างอิงจาก Ohlsen, 1988: 1) ได้กล่าวว่าการให้ค าปรึกษา
แบบกลุ่มหมายถึง กระบวนการท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาจดัขึน้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นปลอดภยัเพื่อช่วยเหลือ 
และเปิดโอกาสให้ผู้ รับค าปรึกษาได้พฒันาและฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลเุปา้หมายท่ีพงึประสงค์ 

การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นรูปแบบหนึ่งของการปรึกษา เป็นกระบวนการท่ีผู้ มี 
ความต้องการท่ีจะปรับปรุงตนเอง หรือต้องการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกัน มาปรึกษาหารือ  
ซึ่งกันและกันเป็นกลุ่ม โดยมีผู้ ให้ค าปรึกษาร่วมอยู่ด้วย สมาชิกในกลุ่มจะมี โอกาสแสดงออก
เก่ียวกับความรู้สึก และความคิดเห็นของแต่ละคน เป็นการระบายความรู้สึกขัดแย้งในจิตใจ  
ได้ส ารวจตนเอง ได้ฝึกการยอมรับตนเอง กล้าเผชิญปัญหา และได้ให้ความคิดในการแก้ปัญหา
หรือปรับปรุงตนเอง อีกทัง้ได้รับฟังความรู้สึก และความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และได้ตระหนักว่าผู้ อ่ืน 
มีความรู้สึกขดัแย้งหรือความคิดเห็นเช่นเดียวกับตน ไม่ใช่เขาคนเดียวท่ีมีปัญหา  (วชัรี ทรัพย์มี, 
2550: 103 – 104) โดยมีผู้ ให้ค าปรึกษาซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
ในการให้ค าปรึกษา เป็นผู้อ านวยให้กระบวนการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มนัน้บรรลตุามจดุมุ่งหมาย 
(พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2561: 5) 

สรุปได้ว่ากระบวนการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเป็นกระบวนการท่ีมุ่งเน้นการใช้
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ส าหรับผู้ รับค าปรึกษาท่ีมีปัญหาหรือความต้องการท่ีคล้าย ๆ กัน 
สมาชิกได้พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันภายในกลุ่ม โดยมีผู้ ให้ค าปรึกษาจะเป็น 
ผู้ เอือ้อ านวยให้สมาชิกภายในกลุ่มได้มีโอกาสในการส ารวจตนเอง แสดงออกเก่ียวกับความรู้สึก  
และความคิด กล้าเผชิญความจริง ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืนภายใต้บรรยากาศท่ีอบอุ่น จริงใจ
เกิดการยอมรับและไว้ใจซึ่งกันและกัน  เพื่อให้กระบวนการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มบรรลุไปตาม
เปา้หมายท่ีกลุม่ก าหนด 

2.2 จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
เน่ืองจากการให้ค าปรึกษาเป็นการพดูคยุอยา่งมีจดุมุง่หมาย จงึมีผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญั

ท่ีเก่ียวข้องกับจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาได้แสดงความคิดเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของการให้
ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาไว้อยา่งน่าสนใจ 

ทรอทเซอร์ (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์, 2561: 68-69; อ้างอิงจาก Trotzer, 2006: 27-40) 
กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ไว้ ดงันี ้

1. เพื่อพฒันาสมัพนัธภาพท่ีจะช่วยให้สมาชิกแต่ละคนได้ค้นพบความต้องการ
ทางด้านจิตใจและพฒันาการของตนเอง 

2. เพื่อให้สมาชิกค้นหาเอกลกัษณ์ของตนเอง 
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3. เพื่อให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมท่ีไม่พงึประสงค์ของตนเอง 
4. เพื่อช่วยให้สมาชิกได้พฒันาทกัษะทางสงัคม สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้อง

กบัสมัพนัธภาพทางสงัคม 
5. เพื่อให้สมาชิกเกิดการยอมรับและเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน 
6. เพื่อให้สมาชิกร่วมกนัจดัการกบัปัญหาท่ีมีลกัษณะอย่างเดียวกนั และปัญหา 

ท่ีเกิดขึน้โดยเฉพาะในกลุม่ 
7. เพื่อช่วยให้สมาชิกพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเอง และการรับผิดชอบในตนเอง 
8. เพื่อให้สมาชิกร่วมกันจัดการกับปัญหาและจัดการกับสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการตดัสินใจในเร่ืองการศกึษาและอาชีพ 
9. เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม ความคิดเก่ียวกับ

ตนเองและประสบการณ์ของตนเอง 
10. เพื่อช่วยให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีพฤติกรรมการปรับตัว  

ท่ีพงึประสงค์ 
คอเร่ย์ (Corey, 2012: 29) ได้กลา่วถึงจดุมุง่หมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ไว้ดงันี ้

1. เพื่อเพิ่มพูนการตระหนักรู้และความเข้าใจตนเอง และพัฒนาการรับรู้ถึง
เอกลกัษณ์ของตนเอง 

2. เพื่อยอมรับความต้องการและปัญหาท่ีคล้ายคลงึกนัของสมาชิกกลุม่ 
3. เพื่อช่วยให้สมาชิกเรียนรู้ในการสร้างสัมพันธภาพท่ีใกล้ชิดสนิทสนมและมี

ความหมาย 
4. เพื่อช่วยให้สมาชิกเปิดเผยแหลง่ข้อมลู 
5. เพื่อเพิ่มพูนการยอมรับตนเอง ความเช่ือมัน่ในตนเอง การรับถือตนเอง และ

มมุมองใหมท่ี่มีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
6. เพื่อเรียนรู้ในการแสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสม 
7. เพื่อพฒันาความใสใ่จและรักใคร่ผู้ อ่ืนมากขึน้ 
8. เพื่อหาหนทางในการพฒันาตนเองและการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในตนเอง 
9. เพื่อเพิ่มความสามารถในการก าหนดทิศทางองตนเอง พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 

และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนมากยิ่งขึน้ 
10. เพื่อตระหนกัตอ่ทางเลือกของตนเอง โดยตดัสินใจเลือกอย่างเหมาะสม 
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11. เพื่อก าหนดแผนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีต้องการ และรับผิดชอบ
ในการปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 

12. เพื่อเรียนรู้ทกัษะทางสงัคมท่ีมีประสิทธิภาพ 
13. เพื่อเรียนรู้วิธีการในการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายกบัผู้ อ่ืนด้วยความใสใ่จ 

ซื่อสตัย์ และตรงไปตรงมา ด้วยท่าทีท่ีเอือ้อาทร ห่วงใย 
14. เพื่อสร้างค่านิยมของตนเองท่ีมีอยู่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ และตัดสินใจว่า  

จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขคา่นิยมของตนเองหรือไม่อย่างไร 
วัชรี ทรัพย์มี (2556: 6-8) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการค าปรึกษาแบบกลุ่มไว้  

2 ประเภท คือ เปา้หมายระยะสัน้ และเปา้หมายระยะยาวในอนาคต ดงันี ้
1. เป้าหมายระยะสัน้ เป็นเป้าหมายท่ีมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจง  

ในชีวิตประจ าวนัในเร่ืองตา่ง ๆ ตามท่ีผู้ รับค าปรึกษาต้องการ ซึง่เปา้หมายระยะสัน้หลกั ๆ ของการให้
ค าปรึกษามีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ไปสู่
แนวทางที่พงึปรารถนา เช่น เรียนให้ดีขึน้ กล้าแสดงออกมากขึน้ เพิ่มความรับผิดชอบในการท างาน 
ประสบความส าเร็จในการท างาน หรือมีการใช้ชีวิตสมรสท่ีราบเรียบ 

1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ รับบริการมีความสามารถในการตดัสินใจ และวางแผน
ในอนาคต โดยการตดัสินใจในท่ีนีเ้ป็นการส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษาสามารถตดัสินใจด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพฒันาความสามารถท่ีจะวางโครงการอนาคตของตนทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว โดยใช้เหตผุลพิจารณาจากสภาพการณ์ตา่ง ๆ อยา่งรอบคอบ 

1.3 เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้ รับค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา และวางแผน
อนาคต โดยการส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษาเรียนรู้วิธีการและทกัษะในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
เพื่อท่ีจะน าการเรียนรู้และทักษะนีไ้ปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้ ทัง้ในเร่ืองโรงเรียน ครอบครัว 
และชีวิตการท างาน  

2. เปา้หมายระยะยาว ส าหรับจดุประสงค์ระยะยาวจะเน้นเปลี่ยนแปลงท่ีความคิด 
บคุลิกภาพหรือพฤติกรรมท่ีค่อนข้างถาวร ซึ่งจะส่งเสริมให้บุคคลสามารถพฒันาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยลกัษณะของบุคคลท่ีสามารถพฒันาได้อย่างเต็มท่ี คือ บุคคลท่ีมีการตระหนกัรู้
ในตนเอง มีพฤติกรรมท่ีสม ่าเสมอ สามารถด าเนินการกับสภาพปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  
ไม่ใช้อารมณ์ และไม่หนีปัญหา มีความมุง่มัน่ในการทระท าสิง่ตา่ง ๆ ของตนเอง 
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จากการศึกษาแล้วสามารถสรุปได้ว่าการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มมีจุดมุ่งหมายคือ  
การเปิดโอกาสให้ผู้ รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มนัน้ได้พิจารณาถึงความไม่สบายใจท่ีเกิดขึน้  
เพื่อรับรู้ ท าความเข้าใจเก่ียวกับอามรณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ของตนเอง เกิดการตระหนักถึงปัญหา 
น าไปสู่การยอมรับตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และเกิดการคิดวิธีอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อแก้ปัญหาความไม่บายใจเหล่านัน้ด้วยตนเอง อีกทัง้ยังเป็นโอกาสท่ีดีในการท่ีจะรับและให้
ความช่วยเหลือแก่สมาชิกผู้ รับค าปรึกษากลุม่อีกด้วย 

2.3 หลักการในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
2.3.1 หลักการส าหรับผู้ให้ค าปรึกษา 

ในการให้ค าปรึกษารายบุคคลจะเน้นเร่ืองสัมพันธภาพ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง การตัดสินใจ และแนวโน้มจะพัฒนาตนเองของผู้ มารับค าปรึกษา แต่ส าหรับการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มจะมีหลักการบางเร่ืองท่ีแตกต่างกัน ดังนี ้(กาญจนา ไชยพันธุ์ , 2549: 7-8, 
มลัลวีร์ อดลุวฒันศริิ, 2554; อ้างอิงจาก Meier & Davis, 1993; Faiver, Eisengart and Colonna, 
1995) 

1. ตรงตอ่เวลานดัหมายทัง้เร่ิมต้น และสิน้สดุการให้ค าปรึกษา โดยทัว่ไปแล้ว
การให้ค าปรึกษาแต่ละครัง้ ควรใช้เวลา 45-50 นาที ส าหรับการให้ค าปรึกษารายบุคคล และ  
60-90 นาที ส าหรับการให้ค าปรึกษากลุม่ และควรอยูใ่นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ตอ่ราย หรือ
ตอ่กลุม่รวมทัง้หลีกเลี่ยงการนดัหมายอื่นๆ  

2. ผู้ ให้ค าปรึกษากลุ่มจะท าหน้าท่ีคอยเป็นผู้ ฟัง บอกจดุมุ่งหมายและวิธีการ
ให้เกิดความกระจ่างคอยผลกัดนัให้สมาชิกในกลุ่มคิดและคอยสงัเกตความเคลื่อนไหวของกลุ่ม
อยา่งสม ่าเสมอ พร้อมท่ีจะแทรกตนเองเข้าร่วมเมื่อจ าเป็น 

3. สร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและยอมรับซึ่งกันและกัน จะช่วยให้
สมาชิกกล้าเปิดเผยตนเองมากขึน้ รวมถึงการให้สมาชิกในกลุ่มได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
ช่วยเหลือหาแนวทางแก้ไขร่วมกนั 

4. ให้ความส าคัญกับภาษาท่าทางของผู้ รับค าปรึกษาให้มาก หากพบว่า
ค าพดูกบัท่าทางของสมาชิกในกลุม่ขดัแย้งกนั ให้เช่ือภาษาท่าทางและสะท้อนกลบัให้สมาชิกรับรู้ 
เพื่อให้สมาชิกเกิดความเข้าใจตวัเองมากขึน้ เช่น “เธอบอกว่าเธอเสียใจกับเร่ืองนีม้าก แต่ขณะท่ี
เธอพดูวา่เสียใจ ครูเห็นเธอยิม้ จริง ๆ แล้วเธอรู้สกึอยา่งไร” 

5. หลีกเลี่ยงการถามข้อมลูท่ีละเอียดอ่อน หรือเจาะจงเกินไป เพราะอาจท า
ให้สมาชิกอดึอดัใจ และไมใ่ห้ความร่วมมือในการปรึกษาได้ 
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6. หลีกเลี่ยงการแนะน าให้สมาชิกปฏิบตัิตามความเห็นของผู้ ให้ค าปรึกษา 
เพราะสมาชิกอาจเคยปฏิบัติในสิ่งท่ีครูแนะน ามาแล้วแต่ไม่ประสบความส าเร็จ หรืออาจเป็น
ค าแนะน าท่ีสมาชิกไมต้่องการ ซึง่จะท าให้นกัเรียนหลีกเลี่ยงท่ีจะมารับค าปรึกษาตอ่ไป 

7. หลีกเลี่ยงการเกิดอารมณ์ร่วมและการเห็นชอบกบัพฤติกรรมของสมาชิกท่ี
จะเป็นการเสริมแรงให้สมาชิกคิดและท าพฤติกรรมเหมือนเดิมท าให้สมาชิกไม่มีโอกาส
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ 

8. ไม่ควรรีบด่วนท่ีจะสรุปและแก้ปัญหา โดยท่ีสมาชิกไม่มีโอกาสได้ส ารวจ
ปัญหา และสาเหตมุากพอ 

9. หลงัจากการให้ค าปรึกษาแตล่ะครัง้แล้ว ควรบนัทึกผลการให้ค าปรึกษาไว้
เพื่อเป็นข้อมลูในการให้ค าปรึกษาตอ่ไป 

10. สมาชิกทุกคนต้องรู้สึกถึงความปลอดภัยเม่ืออยู่ในกลุ่ม และเร่ืองท่ีพูด
ต้องถือเป็นความลบั โดยต้องระมดัระวงัท่ีจะไม่น าเร่ืองราวของสมาชิกไปพดูในท่ีต่าง ๆ แม้จะไม่
เอ่ยช่ือก็ตาม เพราะคนฟังอาจปะติดปะต่อเร่ืองราวเอง หรือสอบถามกันจนรู้ว่าเป็นเร่ืองราว  
ของสมาชิกคนใด ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อสมาชิกดงักล่าว และกระทบถึงความน่าเช่ือถือไว้วางใจ
ของระบบการให้ค าปรึกษาได้ 

2.3.2 หลักการในการเลือกสมาชิก 
ก่อนจะเร่ิมให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มจะต้องมีขัน้ตอนในการได้มาซึง่การสร้างกลุ่ม

หรือท่ีเรียกว่าหลกัการในการสร้างกลุ่ม ซึง่การเลือกสมาชิกในกลุ่มก็เป็นสิ่งส าคญัในการเร่ิมสร้าง
กลุม่การให้ค าปรึกษา 

กาญจนา ไชยพนัธุ์ (2549: 9) ได้พูดถึงหลกัการในการเลือกสมาชิกว่าควรเป็น 
ผู้ ท่ีมีความสมคัรใจในการเข้ากลุ่มหรือมีแรงจูงใจในการเข้า  โดยท่ีสมาชิกมีลกัษณะของปัญหา  
ท่ีคล้ายคลงึกนั และขณะท่ีผู้ให้ค าปรึกษาส ารวจปัญหา สมัภาษณ์สมาชิกครัง้แรกจ าเป็นต้องชีแ้จง
วตัถปุระสงค์และลกัษณะของกลุม่ ตลอดจนกระบวนการท่ีสมาชิกแตล่ะคนจะต้องท า และในการจัด
สมาชิกจะต้องค านงึถึงอายคุวามสามารถทางสตปัิญญา เพศท่ีใกล้เคียงกนั 

คมเพชร ฉตัรศภุกลุ (2543: 91-95) ได้เสนอแนวทางในการเลือกสมาชิกเข้ากลุ่ม
ไว้ 4 ประการ คือ 

1. สมาชิกท่ีจะรับค าปรึกษาควรมีความคล้ายคลึงกนั เพื่อนท่ีจะได้อภิปราย
ในประเด็นเดียวกนัและมีความเข้าใจซึง่กนัและกนั 

2. สมาชิกท่ีจะมารับค าปรึกษากลุม่ ควรมีความเต็มใจท่ีจะแก้ไขปัญหา 
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3. การจัดกลุ่มควรให้สมาชิกมีลักษณะแตกต่างกันบ้าง ซึ่งก็เป็นไปตาม
ธรรมชาติของกลุม่ เช่น มีทัง้เพศชาย เพศหญิง แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรให้สมาชิกมีความแตกต่าง
กนัมากจนเกินไปจนท าให้เกิดปัญหาได้ เช่น จดัให้คนท่ีไม่คอ่ยพดู อยูก่บัคนท่ีพดูเก่งเป็นต้น 

4. การเลือกสมาชิกเข้ากลุ่มต้องพิจารณาแต่ละบคุคลจะได้รับประโยชน์จาก
กลุม่ และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนในกลุม่ได้ด้วย 

2.3.3 ขนาดของกลุ่ม 
ทรอทเซอร์ (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์, 2561: 67; อ้างอิงจาก Trotzer, 2006) กล่าวว่า

ไม่ได้มีตัวเลขท่ีแน่ชัดเก่ียวกับจ านวนสมาชิกกลุ่ม ส่วนคอเรย์ (Corey.  2004: 69) ได้กล่าวว่า
จ านวนสมาชิกของกลุ่มควรมี 8 คน จะเอือ้ต่อประสิทธิภาพในการให้ค าปรึกษากลุ่มมากท่ีสุด 
สอดคล้องกบัเชอเซอร์และสโตน (Shertzer & Stone, 1980) ท่ีกล่าวว่าในทางปฏิบตัิควรมีสมาชิก
จ านวน 6 - 8 คน แต่บางกรณีอาจมี 10 – 12 คน  และเมเยอร์ (Meyer & Baker, 1967) เสนอแนะ
วา่ถ้าเป็นเด็กควรมีกลุม่ประมาณ 5-6 คน นอกจากนีว้ชัรี ทรัพย์มี (2550: 115) กลา่วถึงขนาดของ
สมาชิกกลุ่มไว้ว่าควรมีประมาณ 6-8 คน แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กควรมีสมาชิกน้อยกว่านี ้การมีสมาชิก
ในกลุ่มมากเกินไปจะท าให้ผู้ รับบริการแต่ละคนไม่มีโอกาสได้ส ารวจปัญหาของตนอย่างเพียงพอ 
และผู้ ให้บริการปรึกษาไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมและให้ความช่วยเหลือสมาชิกแต่ละคนได้ 
อย่างทัว่ถึง และคมเพชร ฉัตรศภุกุล (2543: 99 – 100) กล่าวไว้ว่าจ านวนสมาชิกควรอยู่ระหว่าง 
6-15 คน ไม่ควรเกิน 15 คน แต่ถ้าจ านวนสมาชิกน้อยกว่า 6 คน จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
ความคดิของสมาชิกน้อยเกินไป 

สรุปได้ว่าจ านวนของสมาชิกในกลุ่มท่ีเหมาะสมต่อการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
อยู่ท่ีระหว่าง 6 – 15 คน จ านวนท่ีจะเอือ้ต่อประสิทธิภาพในการให้ค าปรึกษากลุ่มมากท่ีสุด คือ  
8 คน  ทัง้นีห้ากสมาชิกมีจ านวนท่ีน้อยเกินไปจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดต่าง  ๆ  
ในระหว่างกลุม่ได้น้อย และในขณะเดียวกนัหากสมาชิกในกลุม่มีจ านวนท่ีมากเกินไปจะท าให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาไม่สามารถสงัเกตพฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างทัว่ถึง และสมาชิกก็จะมีโอกาสในการส ารวจ
ปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้น้อย 

2.4 ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ศิริบูรณ์ สาย โกสมุ (2555: 21-22) กล่าวว่า ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 3 ด้านท่ีจะมี

การกล่าวถึงบ่อย  ๆ คือ ระยะของกลุ่ม พลวัตรหรือกระบวนการกลุ่ม และพลังกลุ่ม ค าว่า
กระบวนการกลุ่มและพลวตัรกลุ่มเป็นเจตคติและการปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  
(ศิริบรูณ์ สายโกสมุ, 2555: 21-22; อ้างอิงจาก Posthuma, 2002) กลา่วว่าค าสองค านีส้ามารถใช้
แทนกนัได้ และมีความหมายเหมือนกบัพลงักลุม่เป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่พลวตัรกลุม่ไม่ว่า
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เป็นประเภทใดหรือมีผู้น าแบบใดจะมี 3 ระยะ อันได้แก่ ระยะเร่ิมต้น ระยะกลาง และระยะยุติ  
กลุม่จะพบกนัครัง้เดียว หรือก่ีครัง้ก็ตามจะต้องผ่าน 3 ระยะนีเ้ป็นสิ่งส าคญัท่ีผู้น ากลุม่จะต้องใสใ่จ
ในแตล่ะระยะ 

1. ระยะเร่ิมต้น (Beginning Stage) 
ในระยะแรกเป็นระยะของการแนะน าและการอภิปรายถึงเปา้หมายของกลุ่ม 

และสิ่งท่ีอาจเกิดขึน้ในกลุ่ม ความกลวั กฎเกณฑ์ของกลุ่ม ระดบัความสบายใจ เนือ้หาของกลุ่ม  
ในขัน้ตอนนีส้มาชิกจะตรวจสอบสมาชิกอ่ืน และระดับความสบายใจของตนในการเปิดตนเอง  
ตอ่กลุม่ในบางกลุม่ เช่น กลุม่งาน การศกึษา และอภิปราย หวัข้อ และประเด็นท่ีไม่มีการก าหนดไว้
ก่อนช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาท่ีสมาชิกตดัสินถึงจดุเน้นของกลุม่ 

การเร่ิมต้นอาจใช้เวลาครัง้แรก หรืออาจใช้เวลามากกว่า 2 ครัง้ เพื่อให้
สมาชิกรู้สึกไว้วางใจแสบายใจท่ีจะแลกเปลี่ยนข้อมลูท่ีลึกซึง้ขึน้ เช่น กลุ่มในเรือนจ า ศนูย์บ าบดั
วยัรุ่น อาจใช้เวลา 3 ครัง้ เพื่อพฒันาบรรยากาศท่ีเสริมสร้างส าหรับกลุม่ท่ีท าในท่ีพกัอาศยับางครัง้
ความในใจระหวา่งสมาชิกกลุม่จะต้องจดัการก่อนท่ีกลุ่มจะสามารถด าเนินไปสูข่ัน้ตอนการท างาน 
ส าหรับกลุ่มท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม ระยะเร่ิมต้นอาจใช้ 2 ครัง้ หรืออาจใช้เวลานานกว่า
นัน้เพราะสมาชิกในตอนเร่ิมต้นอาจขดัเขิน ไมส่บายใจท่ีจะแลกเปลี่ยนข้อมลู 

2. ระยะท างาน (Working stage) 
ระยะกลางหรือระยะท างาน เมื่อสมาชิกเน้นท่ีเปา้หมาย ระยะนีส้มาชิกเรียนรู้

เนือ้หาใหม่ ๆ อภิปรายหลาย ๆ หวัข้อ เปิดตวัเองตอ่กนั ระยะนีพ้ลวตัรหลายอย่างสามารถเกิดขึน้
เพราะสมาชิกมีการปฏิสัมพันธ์กันในหลายแบบ ผู้ น าจะต้องให้ความสนใจต่อแบบแผนการ
ปฏิสมัพนัธ์และเนตคติท่ีสมาชิกมีต่อกนัและต่อผู้น า เป็นช่วงเวลาท่ีสมาชิกจะตดัสินใจว่า ตนเอง
ต้องการจะมีส่วนเก่ียวข้องและเปิดตนเองเพียงใด ถ้ามีประเด็นของความแตกต่างทางวฒันธรรม 
ผู้ น าจ าเป็นต้องใส่ใจอย่างใกล้ชิดต่อพลวัตรกลุ่ม เพราะสมาชิกอาจแสดงออกและปฏิกิริยา
แตกตา่งกนัไป ซึง่อาจท าให้สมาชิกอ่ืนเข้าใจผิด 

3. ระยะการยุต ิ(Closing Stage) 
การปิดหรือการจบจะใช้เวลาส าหรับการยตุิ ส าหรับช่วงนีส้มาชิกจะแลกเปลี่ยน

สิง่ท่ีตนเองเรียนรู้ ตนเปลี่ยนแปลงไปอยา่งไร และตนจะวางแผนใช้สิง่ท่ีเรียนรู้อยา่งไร สมาชิกกลา่ว
อ าลาตอ่กนั และจดัการกบัการจบกลุม่ 

การจบส าหรับบางกลุ่ม การจบอาจเป็นประสบการณ์ทางอารมณ์บางกลุ่ม
อาจหมายถึงกลุ่มได้ท าสิ่งท่ีสมควรจะได้ท า ระยะเวลาในการปิดขึน้อยู่กับประเภทของกลุ่ม 
ระยะเวลาการพบกนัและพฒันาการของกลุม่ กลุม่สว่นใหญ่ใช้เวลาการยตุิเพียงครัง้เดียว 
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สรุปได้ว่าขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มมี 3 ขัน้ตอนหลัก คือ ขัน้เร่ิมต้น 
(Initial stage) เป็นขัน้ปฐมนิเทศ และการส ารวจ ซึ่งเป็นขัน้ตอนในการก าหนดโครงสร้างกลุ่ม  
การสร้างสัมพันธภาพ ความคุ้ นเคย และการส ารวจความหวังของสมาชิกกลุ่ม ขัน้ท่ี 2 ขัน้
ด าเนินการ (Working stage) เป็นขัน้ของความเป็นอนัหนึ่งเดียวกนัเพิ่มขึน้ มีการสื่อสารกนัอย่าง
เปิดเผยและมีปฏิสมัพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างอิสระตรงไปตรงมา เกิดการเผชิญหน้าด้วยวิธีการ  
ท่ีท้าทาย สมาชิกในกลุ่มรู้สึกว่าตนเองได้รับการสนับสนุนในความพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลง  
และเตม็ใจท่ีจะลองเสี่ยงแสดงพฤติกรรมใหม ่และขัน้ท่ี 3 ขัน้สิน้สดุ (Final stage) เป็นขัน้ท่ีสมาชิก
ในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ท่ีมั่นคง และสามารถน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
และเป็นขัน้ยตุิการให้ค าปรึกษา 

2.5 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้น าทฤษฎีการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยามาผสมผสาน  

เพื่อให้เหมาะสมกับพลงัอ านาจในตนเอง โดยทฤษฎีท่ีผู้ วิจัยน ามาใช้ในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้
ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดอตัถิภาวนิยม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคล  
เป็นศนูย์กลาง และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง ซึง่จะน าเสนอตามล าดบัดงันี ้

2.5.1 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดอัตถิภาวนิยม (Existential Therapy) 
แนวความคิดแบบอัตถิภาวนิยม (Existentialism) แตกต่างจากแนวความคิด

แบบพฤติกรรมนิยมในหลายด้าน เป็นสาขาหนึ่งของแนวคิดเชิงปรัชญาท่ีเร่ิมต้นในประเทศยโุรป 
ซึ่งทฤษฏีการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดอัตถิภาวนิยมเป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยเร่ืองการแสวงหา
ความหมายในชีวิต โดยเน้นเสรีภาพและความรับผิดชอบของบุคคลในการเอกสิ่งนัน้ด้วยตนเอง 
สิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของมนษุย์ แต่เป็นตวัมนษุย์เองท่ีก าหนดพฤติกรรมของ
ตนเอง (วชัรี ทรัพย์มี, 2554: 80, พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2558: 147) 

2.5.1.1 การพจิารณามนุษย์ตามแนวคิดอัตถิภาวนิยม 
ในการบริการปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยม มีแนวทางในการพิจารณามนุษย์

และหลักการเก่ียวกับพฤติกรรม  โดยเช่ือว่ามนุษย์มีความสามารถในการตระหนักตนเอง  
(Self Awareness) โดยมีความสามารถในการเลือกท่ีจะตัดสินใจ และก าหนดชีวิตของตนเอง 
ตระหนักถึงความหมายในชีวิต สามารถมีจุดยืนในชีวิตของตนเองแม้จะไม่ใช่คนท่ีสมบูรณ์แต่ก็
สามารถพฒันาตนเองตอ่ไปได้ เม่ือเกิดปัญหาใด ๆ มนษุย์จะมีอิสระในการเลือกวิถีชีวิตของตนเอง 
ถึงแม้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้มากนกั แตก็่สามารถเลือกตอบสนองได้ และท าให้
ชีวิตมีความสุขด้วยการยอมรับความจริง ซึ่งโดยธรรมชาติมนุษย์จะแสวงหามิตรภาพกับผู้ อ่ืน 
ต้องการเพื่อน ต้องการสมัพนัธภาพท่ีเท่าเทียมกัน บางคนเกิดความรู้สึกเปล่าเปลี่ยว หรือแปลก
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แยก เน่ืองจากความล้มเหลวในการสร้างและรักษาสมัพนัธภาพกับผู้ อ่ืน การมีความสมัพนัธ์กับ
บคุคลแวดล้อมท าให้มนษุย์รู้จกัตนเองผา่นการได้เห็นปฏิกิริยาท่ีผู้ อ่ืนมีตอ่ตนเอง  นอกจากนัน้แล้ว
ทฤษฎีนีมี้หลกัการว่าปัญหาของมนุษย์เกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ คือการท่ีบุคคลรู้สึกว่าตนเอง
ถกูควบคมุ ไม่มีอิสรภาพ, เกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่มีอนาคต ไม่มีจุดมุ่งหมาย, เกิดความรู้สกึไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้อม, เกิดความรู้สึกผิดในจิตใจ (guilty feeling) ว่าตนเองไม่สามารถท่ีจะ
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มท่ี เกิดจากการประสบกับความล้มเหลวในการกระท าและตัดสินใจ  
(วชัรี ทรัพย์มี, 2556: 49-53)  

สรุปได้ว่าการให้การบริการปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยมเช่ือว่าธรรมชาติของ
มนษุย์นัน้มีความรับผิดชอบตอ่การกระท าของตนเอง พร้อมกบัการเผชิญปัญหาตามสภาพการณ์ท่ี
เป็นจริง น าไปสูค่วามมีอิสระตอ่ความคิดในการเลือกตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่มีใคร
บงัคบัตามเอกลกัษณ์แก่นสารของชีวิตของตน มีศกัดิ์ศรีและแสวงหาความหมายของชีวิต และ
สามารถกระท าสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง พยายามพึง่พาตนเองปราศจากการพึง่อ านาจของสิง่ลีล้บั 

2.5.1.2 จุดหมายของการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดอัตถิภาวนิยม 
วัชรี ทรัพย์มี (2554: 74-75) ได้อธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการให้บริการ

ปรึกษาตามแนวคดิแบบอตัถิภาวนิยม ดงัตอ่ไปนี ้
1. เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเข้าใจโลกและสิ่งแวดล้อมได้อยา่งเต็มท่ี 
2. เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษารู้สึกว่าตนมีเสรีภาพ และช่วยให้ตระหนัก  

ในขอบเขตเสรีภาพของตนเองวา่ตนมีเสรีภาพอยูใ่นขอบเขตมากน้อยเพียงใด 
3. กระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษาแสวงหาความหมายชีวิต โดยเน้นว่าชีวิตเป็น

สิง่ท่ีมีความหมาย มีความเช่ือวา่จะสามารถพฒันาตนเองไปสูอ่นาคตท่ีเขาเป็นผู้ก าหนดขึน้ 
4. เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาตระหนกัถึงแรงจูงใจ องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพล

ตอ่เขา และจดุประสงค์ในชีวิต เพื่อจะได้เลือกทางด าเนินชีวิตได้ 
5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ใช้เสรีภาพในการตัดสินใจ มีความ

รับผิดชอบตอ่การตดัสินใจ และมุง่มัน่ท าในสิง่ท่ีตนเองตดัสินใจไว้ 
6. ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาสามารถอดทนต่อความวิตกกงัวลท่ีเกิดขึน้จาก

การตัดสินใจหรือการเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง ลดการพึ่งพาผู้ อ่ืนและสร้างความมั่นใจ  
ในตนเอง 

7. ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษามีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 
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สรุปได้ว่าการให้บริการปรึกษาตามแนวคิดแบบอัตถิภาวนิยมนัน้ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ตระหนักถึงอิสระ และเสรีภาพของตนเอง เข้าใจถึงความหมายและ
จุดประสงค์ของชีวิต เพื่อจะได้ใช้เสรีภาพในการตัดสินใจเลือกสิ่งต่าง ๆ ด้วยเอง และยอมรับ 
รับผิดชอบตอ่การตดัสินใจ และมุง่มัน่ท าในสิง่ท่ีตนเองวางแผนไว้ 

2.5.1.3 บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาตามแนวคดิอัตถภิาวนิยม 
วัชรี ทรัพย์มี (2554: 76-77) ได้อธิบายบทบาทของผู้ ให้ค าปรึกษาตาม

แนวคดิอตัถิภาวนิยมไว้สรุปได้ดงันี ้
1. ผู้ ให้ค าปรึกษามีหน้าท่ีกระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษาตัง้เป้าหมายชีวิตและ

มุ่งมนัท่ีจะด าเนินการไปสู่เป้าหมาย โดยช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดความเช่ือมัน่ว่าตนเองสามารถ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ไม่ใช่ขึน้กับโชคชะตา สิ่งแวดล้อมหรือบุคคลอ่ืน เกิดการ
ตระหนกัท่ีจะใช้ศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มท่ี 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องเข้าใจลกัษณะเฉพาะและโลกของผู้ รับค าปรึกษา 
และช่วยให้สิง่เหลา่นีช้ดัเจนขึน้จากการให้ผู้ รับค าปรึกษาเปิดเผยเร่ืองราวและความรู้สกึในปัจจบุนั
ของตนเองโดยผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องสร้างสัมพันธภาพและสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาสามารถส ารวจตนเองได้อย่างอิสระและเข้าใจความคิดของตนเอง เพื่อท่ีจะได้เกิดการ
เข้าใจตนเองมากขึน้และน าไปสูก่ารตดัสินใจท่ีเหมาะสมมากขึน้ 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีของความเป็นตัวของตัวเอง  
มีจุดมุ่งหมายในชีวิต ซึ่งจะช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ตระหนักถึงศกัยภาพของตนเกิดแรงกระตุ้น  
ท่ีจะพฒันาตนเอง 

4. ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องสร้างสัมพันธภาพกับผู้ รับค าปรึกษาเพื่อให้เขา
สามารถเปิดเผยตนเองอยา่งตรงไปตรงมา มีความไว้ใจ สนทนากนัอยา่งจริงใจ 

5. ผู้ให้ค าปรึกษาตามแนวคดิอตัถิภาวนิยมจะไมเ่น้นกลวิธี เทคนิคในการ
ให้ค าปรึกษาวิธีเดียวในการช่วยเหลือผู้ รับค าปรึกษา เทคนิควิธีจะเปลี่ ยนแปลงไปตามเร่ืองราว
ปัญหา ช่วงเวลา และสถานการณ์ 

6. การให้ค าปรึกษาจะยุติการลงก็ต่อเม่ือผู้ รับค าปรึกษาสามารถอดทน
และเผชิญหน้ากบัปัญหาในชีวิตได้ดีขึน้ แสวงหาวิธีแก้ปัญหาด้วยความหวงั ความกล้า และพฒันา
ตนเองได้ดีขึน้ เป็นคนกระปรีก้ระเปร่าในชีวิต 
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2.5.1.3 เทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดอัตถิภาวนิยม 
เน่ืองจากการให้ค าปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยมไม่มีเทคนิคท่ีใช้เฉพาะใน

กระบวนการกลุม่ ซึง่ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องมีความช านาญในการเลือกเทคนิคท่ีต้องการใช้เพื่อช่วยให้
สมาชิกในกลุ่มได้ส ารวจตนเอง และเข้าในตนเองมากขึน้ ทัง้นีแ้วน ดูเซน-สมิท (พัชราภรณ์  
ศรีสวัสดิ์ , 2558: 151; อ้างอิงจาก Van Deurzen- Smith, 1997: 189) ได้ส รุปเทคนิค ท่ีผู้ ให้
ค าปรึกษาสามารถเลือกใช้ในการให้ค าปรึกษากลุม่ ดงันี ้

1. การเงียบ (Silence) เป็นเทคนิคท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาสามารถน าไปใช้  
เพื่อเร่ิมต้นการสนทนา เงียบรับฟังเจตคติของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจในวิถีทาง 
ท่ีสมาชิกก าลงัจะเลือก 

2. การถาม (Question) ใช้ถามถึงสิ่งท่ีสมาชิกในกลุ่มต้องการมากกว่า
การซักถาม  เพื่อหาข้อมูล  ผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีดีควนใช้ค าถามจากค าพูดท่ีสมาชิกพูดออกมา  
ไม่ใช่ถามในสิง่ท่ีผู้ให้ค าปรึกษาอยากรู้ 

3. การตีความ (Interpretation) เป็นเทคนิคท่ีช่วยให้เกิดความเข้าใจ
เร่ืองราวของสมาชิก โดยการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งท่ีสมาชิกในกลุ่มพูดกับประสบการณ์ของบุคคล
เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนตนเอง 

2.5.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-centered 
Counseling Theory) 

ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาแบบยดึบคุคลเป็นศนูย์กลางเป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคญั
ท่ีตวับคุคลไม่ใช่ตวัปัญหา เช่ือว่ามนษุย์มีความสามารถท่ีจะใช้สติปัญญาของตนในการแก้ปัญหา
และตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเม่ือเกิดความทุกข์ ความวิตกกงัวล หรือเก็บกดอารมณ์ 
ซึ่งความรู้สึกเหล่านีจ้ะบดบงัความสามารถในการใช้เหตุผล และหันไปหลอกตนเองด้วยกลวิธี
ป้องกันทางจิตใจต่าง ๆ หากสามารถลดความทุกข์เหล่านัน้ลงได้จะท าให้มีความสามารถ 
ในการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (วชัรี ทรัพย์มี, 2554: 90)  

2.5.2.1 มุมมองที่มีต่อมนุษย์ตามแนวคิดของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
ยดึบุคคลเป็นศูนย์กลาง 

วชัรี ทรัพย์มี (2556: 121-123) ได้อธิบายถึงมมุมองแนวคิดท่ีส าคญัเก่ียวกบั
มนษุย์ไว้ 5 ประการ คือ 

1. มนุษย์เป็นผู้ มีคุณค่าและมีความสามารถในการตัดตัดสินใจด้วย
ตนเอง ทกุคนมีเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นและกระท าสิง่ตา่ง ๆ  
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2. มนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาตนเองได้เม่ืออยู่ในสภาพการณ์ ท่ี
เหมาะสมเหมือนเมล็ดพันธุ์พืชท่ีได้รับความชุ่มช่ืน ดินดี อุณหภูมิพอเหมาะก็จะงอกงามได้ดี  
ดงันัน้ กระบวนการให้ค าปรึกษามีจุดมุ่งหมายในการจดัสภาพการณ์ท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาได้พฒันาตนเองอยา่งเต็มท่ี 

3. โดยพืน้ฐานมนุษย์เป็นคนดีและน่าเช่ือถือ แต่การท่ีคนเราท าสิ่งท่ี 
ไม่เหมาะสมนัน้ เน่ืองมาจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างการนึกคิดท่ีมีต่อตนเองกับสภาพ  
ความเป็นจริง 

4. มนุษ ย์จะมีการรับ รู้เร่ืองเก่ียวกับตนเองและสิ่ งแวดล้อมตาม
ประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล การท่ีจะเข้าใจบคุคลต้องพยายามเข้าใจวา่เขารับรู้สิง่ตา่ง ๆ อยา่งไร 
เพราะพฤตกิรรมเป็นผลมาจากการรับรู้ของบคุคล 

5. มนษุย์ต้องการความรัก ความเอาใจใสแ่ละการยอมรับจากผู้ อ่ืน 
6. การพัฒนาความรู้สึกนึกคิดต่อตนเอง (Self concept) ซึ่งเป็นแก่น

ส าคัญของบุคลิกภาพ เกิดจากการท่ีบุคคลสังเกตปฏิกิริยาท่ีผู้ อ่ืนมีต่อตนเองและเกิดจาก
ประสบการณ์ท่ีได้รับ 

7. สาเหตุแห่งปัญหาคือความทุกข์ เช่ือว่าปัญหาเกิดจากอารมณ์และ
ความรู้สกึของบคุคลอนัเน่ืองมาจากความไม่สอดคล้อง (incongruence) ระหว่างความรู้สกึท่ีมีตอ่
ตนเองกบัสิ่งท่ีประสบ 

8. บุคคลท่ีปรับตัวได้ดี คือบุคคลท่ีไม่บิดเบือนประสบการณ์ ยอมรับ
ความจริง ความรู้สกึนกึคิดของบคุคลเปลี่ยนแปลงได้ ไมจ่ าเป็นต้องหยดุชะงกัอยูก่บัท่ีหรือแตะต้อง
ไม่ได้ 

โรเจอร์ส (ลกัขณา สริวฒัน์, 2551: 130-132) มองว่าพฒันาการทางบุคลิกภาพ
ถกูพฒันามาจากกระบวนการส าคญั 4 ประการ ดงันี ้

1. กระบวนการพฒันาค่านิยม (Organism Valuing Process) ซึ่งโรเจอร์ส 
กลา่วว่า เน่ืองจากบคุคลเกิดและเติบโตจากสภาพแวดล้อมท่ีตา่งกนั ดงันัน้การท่ีจะเข้าใจและรู้จกั
คนแต่ละคนได้ ต้องเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมและโลกทศัน์ภายในของเขาด้วย จากกระบวนการพฒันา
ค่านิยมนีเ้องบุคคลจะให้ความสนใจต่อสิ่งหรือประสบการณ์ท่ีเขาประเมินค่าในทางบวก และจะ
หลีกเลี่ยงหรือเพิกเฉยตอ่ประสบการณ์ท่ีเขาประเมินในทางลบ 

2. การยอมรับจากบุคคลอ่ืน (Positive Regard from Other) อัตตา (self) 
เร่ิมพัฒนาเม่ือบุคคลมีปฏิสมัพนัธ์กับบุคคลและสิ่งต่าง  ๆ การน าเอาประสบการณ์ต่าง ๆ มาให้
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ความหมายต่อการรับรู้เรียกว่า ประสบการณ์แห่งตน  (Self experience) ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตนเองกับบุคคลท่ีมีความส าคญัในสภาพแวดล้อมจะน าไปสู่การพฒันาอตัมโนทศัน์ท าให้บุคคล
รู้สกึถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง 

3. การยอมรับตนเอง (Self-regard) บุคคลเรียนรู้การยอมรับตนเอง 
จากการท่ีเขารับรู้ว่าบุคคลอ่ืนแสดงการยอมรับต่อตัวเขาอย่างไร บุคคลจะประเมินพฤติกรรม  
ของตนเองว่าดีหรือเลว โดยการน าเอาค่านิยมของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อพฤติกรรมของเขามาเป็นหลกั  
ในการประเมินโดยบางครัง้มิได้ค านงึถึงความต้องการของตนเอง 

4. ภาวะของการมีคณุค่า (Conditions of worth) บุคคลจะรู้สึกมีคณุค่า
เม่ือเขาสามารถยอมรับตนเองได้ โดยท่ีมโนภาพแห่งตนของเขาสอดคล้องกบัประสบการณ์ท่ีเป็น
จริง เม่ือเขาปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนก็จะเกิดความวิตกกังวล ถ้าหากมโนภาพแห่งตนท่ีเขารับรู้
แตกต่างจากความเป็นจริง บุคคลท่ีรับเอาค่านิยมคนอ่ืนมาไว้ในตนเองโดยไม่ค านึงถึงค่านิยม
เฉพาะตนจะปฏิเสธพฤติกรรมท่ีตนเองเคยได้รับความพึงพอใจ ในภาวะดงักล่าวบุคคลจะรู้สึกว่า
ตนเองไร้คา่ ดงันัน้ความขบัข้องใจจงึเกิดขึน้ในภาวะไร้คณุคา่ 

สรุปได้ว่าทฤษฏีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางมีหลักการ
ส าคญัท่ีเช่ือว่ามนุษย์มีความสมารถในการใช้สติปัญญาของตนในการแก้ปัญหา และตดัสินใจ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ ให้ค าปรึกษาจะช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาลดความทุกข์ทางอารมณ์  
เพื่อจะได้ใช้เหตผุลในการแก้ปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

2.5.2.2 จุดหมายของการให้ค าปรึกษาแบบยดึบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
1. เพื่ อให้ผู้ รับค าปรึกษายอมรับความเป็นจริง พิจารณาตนเองและ

สภาพแวดล้อมได้สอดคล้องกบัข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือน ไม่ใช้กลวิธีปอ้งกนัจิตใจในการแก้ปัญหา 
2. เพื่ อให้ผู้ รับค าปรึกษาเปิดรับประสบการณ์ โดยพิจารณาสิ่งต่าง  ๆ  

อยา่งกว้างขวางในหลายแง่มมุ โนตระหนกัตอ่สิ่งตา่งๆ โยใช้จิตส านกึและเหตผุล 
3. เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึน้ มีก าลงัใจต่อสู้ ชีวิตใหม่และพร้อมท่ีจะ

เลือกวิธีด าเนินการกบัชีวิตของตนเอง 
4. เกิดความรู้สกึมีคณุคา่และพยายามพฒันาตนเองมากขึน้ 
5. ผู้ รับค าปรึกษาสามารถปฏิบตัิภารกิจสว่นตวัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ดงัจะเห็นได้วา่ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาแบบยดึบคุคลเป็นศนูย์กลางมีจดุมุง่หมาย
เพื่อให้ผู้ รับค าปรึกษายอมรับ และมองตนเองสอดคล้องกบัความเป็นจริง เพื่อจะได้พิจารณาสิ่งต่าง ๆ 
ได้ทุกแง่มุม จนน าไปสู่การเกิดความรู้สึกเช่ือมั่นในตนเอง รู้สึกมีคุณค่า และปฏิบัติภารกิจ  
ของตนเองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.5.2.3 เทคนิคของการให้ค าปรึกษาแบบยดึบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
เน่ืองจากวิธีการให้การปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นให้

ความส าคัญกับการติดตามเร่ืองราวและอารมณ์ความรู้สึกของผู้ รับบริการเป็นส าคัญ เทคนิค 
ท่ีน ามาใช้จึงมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพและความสัมพันธ์ของผู้ ให้และผู้ รับค าปรึกษา  
และการแก้ปัญหาของผู้ รับค าปรึกษา เทคนิคพืน้ฐานส าคัญของทฤษฎีมีรายละเอียด ดังนี ้  
(เจียรนยั ทรงชยักลุ และคณะ, 2545: 260-272, พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ,์ 2558: 145) 

1. การฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) ทักษะหัวใจของการให้ค าปรึกษา 
ท่ีแสดงถึงการให้ความใสใ่จผู้ รับค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาท่ีดีจะต้องให้ความสนใจ และตัง้ใจรับฟัง
ในสิ่งท่ีผู้ รับค าปรึกษาพดูด้วยความสนใจ ท าความเข้าใจกบัสิ่งท่ีผู้ รับค าปรึกษาพดู รวมทัง้เข้าใจ
ถึงอารมณ์และความรู้สกึผู้ รับบริการ จบัใจความส าคญั ไม่วิเคราะห์หรือสรุปประเด็นจนกว่าจะรับ
ฟังจบ เม่ือไหร่ก็ตามท่ีผู้ ให้การปรึกษาสามารถตอบค าถามได้ว่า อะไรก าลังเกิดขึน้กับผู้ รับ
ค าปรึกษาหรือตอ่ชีวิตของเขาได้ก็แสดงว่าผู้ รับค าปรึกษาก าลังรับฟังด้วยความสามารถทัง้หมดใน
การรับพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการฟัง ประกอบด้วย การใส่ใจ ลกัษณะท่าทางของร่างกาย การแสดง
อากบักริยา และพฤตกิรรมท่ีเก่ียวกบัการพดู 

2. การเงียบ (Silence) เป็นช่วงเวลาท่ีไม่มีการสื่อสารทางวาจาต่อกัน 
ผู้ รับค าปรึกษาจะเปิดโอกาสให้ผู้ รับค าปรึกษาอยู่กับตัวเอง ใช้ความคิด และสัมผัสอารมณ์
ความรู้สกึของตน เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจตนเอง และเข้าใจถึงปัญหาของตนเองมากขึน้ 

3. การตัง้ค าถาม (Questioning) เทคนิคการตัง้ค าถามท่ีมีประสิทธิภาพ
จะช่วยให้ผู้ ให้ค าปรึกษาเกิดความเข้าใจในตัวผู้ รับค าปรึกษามากขึน้ รวมทัง้การใช้ค าถาม 
เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาได้เกิดความเข้าใจหรือรู้จกัตนเองตามความเป็นจริงมากขึน้ ใช้ค าถาม  
ในการจงูใจให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดความรู้สึกกระจ่างขึน้ในปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัเขา อาจเป็นการสะท้อน
ความรู้สึกของผู้ รับค าปรึกษา เพื่อให้เกิดการรับรู้และเกิดการยอมรับความรู้สึกหรืออารมณ์ 
ท่ีซอ่นเร้นอยูใ่นปัญหานัน้ ๆ  
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4. การท าความกระจ่าง (Clarification) ผู้ ให้ค าปรึกษาช่วยท าให้แก่น 
ของเนือ้หาและอารมณ์ของผู้ รับค าปรึกษาชัดเจนมากขึน้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในเนือ้หา  
และอารมณ์ท่ีต้องการจะสื่อแตก่ลบัเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึน้ 

5. เทคนิคการสะท้อน (Reflecting) การใช้เทคนิคการสะท้อนของผู้ ให้
ค าปรึกษา เป็นการสื่อสารให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ตระหนัก และเข้าใจโลกภายในของเขา ผู้ ให้
ค าปรึกษารับรู้โลกภายในของผู้ รับค าปรึกษา การรับรู้อยา่งแท้จริง ประกอบด้วยเทคนิคการสะท้อน 
3 ด้าน คือ การสะท้อนความรู้สึก การสะท้อนประสบการณ์ และการสะท้อนเนือ้หาสาระของ
ปัญหา 

6. การฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ (Listening with empathy) เป็นเทคนิค 
ท่ีใช้ในการท าความเข้าใจความรู้สึกจากค าพูด ซึ่งการเห็นอกเห็นใจนัน้เป็นทักษะท่ีน าไปสู่  
การปฏิบตัิ สนใจฟังผู้พดู และรับรู้วา่ผู้พดูนัน้รู้สกึอยา่งไร ซึง่มี 4 ขัน้ตอนคือ 

6.1 ฟังเพื่อให้รับรู้ความรู้สกึ คือการฟังด้วยน า้เสียง ภาษาและท่าทาง 
6.2 รับรู้ความรู้สึกของผู้ พูด ระบุว่าเขาได้ยินอะไร เห็นอะไร เช่น 

“เสียงของคณุดเูหมือนก าลงัโกรธ” 
6.3 ท าความกระจ่างกบัความรู้สกึของผู้พดูโดยใช้ค าพดู เช่น “ฉนัได้

ยินวา่คณุก าลงัรู้สกึบางสิง่ บางอยา่งเหมือน….. หรือ คณุยกตวัอยา่งให้ฉนัฟังได้ไหม” 
6.4 ตรวจสอบโดยใช้ค าพดู เช่น “คณุฟังนะ ถ้าฉนัเข้าใจวา่อะไรท่ีคณุ

ก าลงัจะพดู คือ…….” 
7. เทคนิคการสรุป (Summarizing) ผู้ ให้ค าปรึกษาสามารถช่วยเน้น

ความคิดตา่ง ๆ ท่ีกระจดักระจายในระหว่างการให้ค าปรึกษาให้มีความชดัเจนมากขึน้ ในส่วนของ
ผู้ รับค าปรึกษาการสรุปความจะช่วยให้เขาตรวจสอบความถูกต้องของการรับรู้ท่ีผู้ ให้การปรึกษา  
มีต่อผู้ รับค าปรึกษาและการสรุปการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ีผ่านมา ก่อนให้การปรึกษาครัง้ใหม่  
จะก่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการให้ค าปรึกษา โดยเฉพาะในส่วนของผู้ รับค าปรึกษาเกิดความ
มัน่ใจและอบอุ่นใจว่าผู้ ให้การปรึกษาให้ความใส่ใจและให้ความส าคญักับสิ่งท่ีเขาพูดมาตลอด 
การสรุปจากการให้ค าปรึกษา อาจจะเป็นข้อความยาวก็ได้ โดยหยิบยกเอาจุดเด่นและเร่ืองราว
ทั่วไปของเนือ้หาท่ีพูด หรือความรู้สึกขณะท่ีพูด  หรืออาจะเป็นการสรุปกระบวนการในการ
ช่วยเหลือวา่ได้ด าเนินไปถึงไหนแล้ว 

สรุปได้ว่าเทคนิคพืน้ฐานส าคญัประกอบด้วย การฟัง การเงียบ การตัง้ค าถาม 
การสะท้อนความ การท าความกระจ่าง และการสรุปความ  ซึ่งเทคนิคเหล่านีจ้ะช่วยให้ผู้ ให้
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ค าปรึกษาเกิดความเข้าใจถึงเนือ้หาและอารมณ์ของผู้ รับปรึกษามากยิ่งขึน้ ในขณะท่ีผู้ รับ
ค าปรึกษาก็เกิดความเข้าใจตนเอง และปัญหาของตนเองมากขึน้ด้วย 

2.5.3 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Group Counseling 
Theory) 

การให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงได้ก่อตัง้ขึน้โดย วิเลียม กลาสเซอร์ โดยวิธีนี ้
จะเน้นการช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาใช้เหตผุลวิเคราะห์การกระท าของตนเอง น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งจะใช้ได้ดีในด้านการวางอนาคตการแก้ปัญหา และการป้องกนัปัญหา วชัรี ทรัพย์มี 
(2556: 236) ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงนีเ้หมาะ
ส าหรับผู้ รับค าปรึกษาท่ีมีปัญหาอยู่ในระดบัจิตส านึก และเห็นพ้องในหลกัการของกลาสเซอร์ว่า 
ความเข้าใจการตระหนกัในปัญหาของตนยงัไม่เพียงพอ ต้องมีการวางแผนและมุ่งมัน่ท่ีจะท าตาม
เปา้หมายท่ีวาวงไว้ด้วย  

2.5.3.1 มุมมองที่มีต่อมนุษย์ตามแนวคิดของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
เผชิญความจริง 

วัชรี ทรัพย์มี (2556: 207-211) อธิบายถึงหลักการในการพิจารณามนุษย์
ตามหลกัการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงดงันี ้

1. พฤติกรรมมนษุย์มีเปา้หมาย คือ การตอบสนองความต้องการและการ
ควบคุมวิถีชีวิตของตนเอง ซึ่งความต้องการหลักของมนุษย์ คือ ความต้องการเป็นส่วนหนึ่ง  
ของสังคม ความต้องการอ านาจ ความต้องการความเป็นอิสระ สนุกสนานและความต้องการ  
อยู่รอด สมองมนุษย์จะท าหน้าท่ีควบคุมระบบ เพื่อให้ได้สิ่งท่ีต้องการ เม่ือเราไม่ได้สิ่งท่ีต้องการ 
จะรู้สกึเจ็บปวด แตเ่ม่ือตอบสนองความต้องการได้จะรู้สกึภาคภมูิใจและรู้สกึดีตอ่ตนเอง 

2. มนุษย์สามารถควบคมุชีวิตของตนเองได้ และสามารถป้องกนัปัญหา
ของตนได้ ทกุคนสามารถปรับปรุงคณุภาพชีวิตของตนเองได้ด้วยการประเมินตนเองตามความเป็นจริง 

3. มนุษย์มีความสามารถในการตดัสินใจแก้ไขปัญหา และใช้วิจารณญาณ
ในเร่ืองตา่ง ๆ โดยไม่ต้องขึน้กบัอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมหรือสภาพการณ์ เพราะพืน้ฐานของมนษุย์
มีแรงจงูใจท่ีจะประสบความส าเร็จ มีความรับผิดชอบตอ่พฤตกิรรมของตนเอง 

เหตผุลเป็นสิ่งส าคญัในการช่วยให้พฤติกรรมมีประสิทธิภาพและท าให้บคุคล
เกิดความส าเร็จ การปลอ่ยให้อารมณ์ครอบง าจะน าไปสูค่วามล้มเหลว อารมณ์สง่ผลถึงพฤติกรรม 
ดงันัน้การจะปรับปรุงพฤตกิรรมจึงจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม 
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2.5.3.2 จุดมุ่งหมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
กลาสเซอร์ (ศริิบรูณ์ สายโกสมุ, 2554: 219-220 อ้างอิงจาก Glasser, 1981) 

และวชัรี ทรัพย์มี (2556: 207-211) ได้กลา่วถึงเปา้หมายของการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎี ดงันี ้
1. ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษามีจิตใจท่ีเข้มแข็ง มีเหตผุลและตระหนกัวา่ตนเอง

มีความรับผิดชอบท่ีจะแก้ปัญหา และมีทกัษะในการคิดแก้ปัญหาโดยพิจารณาความเป็นจริง 
2. ป้องกันไม่ให้ผู้ รับค าปรึกษาปล่อยชีวิตให้ล่องลอย โดยส่งเสริมให้

เข้าใจและทราบถึงสิง่ท่ีตนเองต้องการ ช่วยให้วางแผนในอนาคต และมีความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินการ
ไปตามโครงการท่ีวางไว้ โดยการวางแผนนัน้จะต้องมีการตรวจสอบพฤติกรรมท่ีเป็นทางเลือก  
การตดัสินใจและผล โดยมักจะมีการเขียนสญัญา และมีจุดเน้นให้ผู้ รับค าปรึกษามีความรับผิดชอบ 
มากขึน้ 

3. ส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษามีวฒุิภาวะ คือเป็นตวัของตวัเองและสมารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 

4. ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาค้นพบวิธีสนองความต้องการของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยไม่กระทบกระเทือนสทิธิผู้ อ่ืน 

5. ให้ผู้ รับค าปรึกษาตระหนกัในคณุคา่ของตน โดยแนะแนวทางให้รู้จกัวิธี
สร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบับุคคลอ่ืน ให้ได้รับประสบการณ์เก่ียวกบัความผกูพนัทางสงัคม การให้
และได้รับความรักจากผู้ อ่ืน น าไปสูก่ารรู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่ 

6. ช่วยให้รู้จักประเมินค่านิยม รู้จักพิจารณาว่าอะไรถูก อะไรผิด สิ่งใด
ควรกระท า สิง่ใดควรละเว้น 

สรุปได้วา่การให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง มีจดุมุง่หมายเพื่อช่วยให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาพิจารณาตนเองตามสภาพความเป็นจริง สนบัสนุนให้เกิดการรู้จกัและเข้าใจถึงความ
ต้องการของชีวิตของตนเอง เกิดความรับผิดชอบ และรู้จกัประเมินสิง่ผิด อนัน าไปสูก่ารรู้สกึวา่ตนมี
คณุคา่ (Self respect) น าไปสูก่ารมีพฤติกรรมท่ีพงึปารถนา 

2.5.3.3 เทคนิคและกระบวนการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
กระบวนการในการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดเผชิญความจริงท่ีผู้วิจยัน ามาใช้

ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม เพื่อส่งเสริมพลังอ านาจในตนเอง คือ กระบวนการ WDEP (Corey, 
2012: 401-404) มีรายละเอียด ดงันี ้

W (Want) คือ ความต้องการในขัน้ตอนนีผู้้ ให้ค าปรึกษาจะกระตุ้นให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาส ารวจความต้องการ ความจ าเป็นการรับรู้ความหวงัและความฝันของตนเองเองผ่าน
ทกัษะการตัง้ค าถามของผู้ให้ค าปรึกษา โดยอาจใช้ค าถามดงันี ้
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1) อะไรคือสิ่งท่ีคณุอยากได้ 
2) อะไรคืออาชีพท่ีคณุต้องการท าให้อนาคต 

D (Direction and doing) คือการอธิบายการกระท าของตนเอง ซึง่ขัน้ตอนท่ี
ผู้ ให้ค าปรึกษาช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ส ารวจและอธิบายถึงพฤติกรรมทัง้หมดของตนเองว่า
สามารถบรรลุในสิ่งท่ีต้องการหรือไม่ โดยเน้นท่ีพฤติกรรมปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้ รับ
ค าปรึกษามีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตนเอง สามารถเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตของ
ตนเองได้ 

E (Evaluation) คือการประเมิน ในขัน้ตอนนีผู้้ ให้ค าปรึกษาจะส่งเสริมให้
ผู้ รับค าปรึกษาประเมินพฤติกรมของตนเอง ซึง่ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาจะได้สามารถก าหนดถึงสิ่งท่ี
ท าให้ตนเองล้มเหลว น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความส าเร็จในอนาคต  ตวัอย่างการตัง้ค าถาม 
ดงันี ้

1) ท่ีคณุท าไปนัน่เหมาะสมแล้วหรือไม่ 
2) ท่ีท าไปเป็นการช่วยเหลือตนเองและผู้ อ่ืนหรือไม่ 
3) การกระท าเช่นนีท้ าให้อะไรดีขึน้ไหม 
4) การกระท าในปัจจบุนัมีโอกาสได้ในสิง่ท่ีคณุต้องการไหม 

P (Planning) คือ การวางแผน ขัน้ตอนนีช้่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ก าหนด
วิธีการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองจากความล้มเหลวไปสู่ความส าเร็จ ผู้ ให้ค าปรึกษาและผู้ รับ
ค าปรึกษาจะช่วยกนัพฒันาแผนท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ รับค าปรึกษา ซึ่งแผนนัน้จะต้อง
สอดคล้องกับความเป็นจริงท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยผู้ รับค าปรึกษาจะมีหน้าท่ีน าแผนไป
ปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นรับผิดชอบจนประสบความส าเร็จ ซึ่ง วัชรี ทรัพย์มี (2556: 219-220)  
ได้เสนอแนวทางของแผนการท่ีวางไว้วา่ควรจะมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1) แผนการนัน้จะต้องอยู่ในขอบข่ายท่ีผู้ รับค าปรึกษาจะสามารถ
ปฏิบตัิได้จริง 

2) แผนการท่ีดีต้องง่ายต่อความเข้าใจ กะทัดรัด เจาะจง วัดได้ 
ยืดหยุน่ และสะดวกตอ่การเปลี่ยนแปลง 

3) แผนการนัน้จะต้องเป็นสิง่ท่ีผู้ รับค าปรึกษาอยากท า 
4) แผนการนัน้จะต้องสามารถปฏิบตัิได้เอง โดยไม่ต้องพึง่พาคนอื่น 
5) แผนการนัน้จะต้องปฏิบัติได้ทันที เช่น ไปสมัครงาน ทบทวน

บทเรียนวนัละ 1 ชัว่โมง ท าการบ้านทกุครัง้  
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ซึง่ถ้าผู้ รับค าปรึกษาไมป่ฏิบตัิตามแผนการท่ีได้วางไว้ ผู้ ให้ค าปรึกษาจะไม่รับ
ฟังข้อแก้ตวัใด ๆ ในขณะเดียวกนัก็ไม่มีการลงโทษหรือใช้วาจาถากถางผู้ให้ค าปรึกษาต้องถือหลกั
ว่าการลงโทษนอกจากจะไม่ได้ผลดีแล้ว ยงัก่อให้เกิดผลเสียด้านอารมณ์แก่ผู้ รับค าปรึกษาด้วย 
ดงันัน้ผู้ให้ค าปรึกษาควรจะช่วยพิจารณาปรับปรุงโครงการนัน้ใหม่ หรือสนบัสนนุให้ผู้ รับค าปรึกษา
ปฏิบตัิตามโครงการนัน้ตอ่ไป 

2.5.4 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นค าตอบ (Solution focused group 
counseling Therapy) 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบมุง่เน้นค าตอบ เป็นกระบวนการช่วยเหลือท่ีเน้น
อนาคตและการบ าบดัท่ีมีเป้าหมายน าทาง รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบสัน้หรือใช้ระยะเวลาสัน้
(Brief) ในช่วงแรกของปี ค.ศ. 1980 Steve de Shazer และ Insoon Kim Berg เป็นผู้ ริเร่ิมศนูย์การ
บ าบัดครอบครัวแบบระยะเวลาสัน้ จากนัน้ได้เปลี่ยนจากการมุ่ งเน้นการแก้ไขปัญหาเป็นการ
มุ่งเน้นค าตอบของปัญหา ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นค าตอบให้ความส าคญักบัจุด
แข็งและค าตอบของปัญหาผู้มารับบริการ (O’Connell, 2005) โดยการเน้นถึงความเข้มแข็งของ
การยอมรับปัญหาและแนวคิดเก่ียวกับค าตอบของปัญหา ผู้ ให้ค าปรึกษาจะให้ก าลัง ใจผู้ รับ
ค าปรึกษาเพื่อเพิ่มพฤติกรรมท่ีเคยกระท าในอดีต เป็นรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ท่ีเหมาะสมกบั
โรงเรียนเพราะเป็น เพราะเน้นท่ีค าตอบของปัญหาและการเผชิญปัญหาทางบวก (พชัราภรณ์ ศรี
สวสัดิ,์ 2561: 222) 

2.5.4.1 บทบาทผู้น ากลุ่มแบบมุ่งเน้นค าตอบ 
พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์  (2561: 225) อธิบายถึงบทบาทของผู้ น ากลุ่มแบบ

มุง่เน้นค าตอบดงันี ้
1. ผู้ น ากลุ่มวางตัวแบบผู้ ไม่รู้ โดยให้สมาชิกเป็นผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับ

เร่ืองราวชีวิตของพวกเขา 
2. ผู้น ากลุม่เอือ้อ านวยหรือส่งเสริมให้สมาชิกกลุม่สนใจในข้อยกเว้นของ

ปัญหามากกวา่ สนใจปัญหา 
3. ผู้น ากลุ่มหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาท่ีวินิจฉัย ประเมิน หรือตดัสินสมาชิก

กลุม่ 
สรุปได้ผู้น ากลุม่ตามแนวคิดการให้ค าปรึกษากลุม่แบบมุ่งเน้นค าตอบจะเป็น

เพียงคนเอือ้อ านวยให้สมาชิกกลุม่ได้ตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาของพวกเขาเอง โดยมุ่งความสนใจท่ี
วิธีการแก้ปัญหา โดยมีหลกัของการเห็นอกเห็นใจเป็นส าคญั 
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2.5.4.2 เทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นค าตอบ 
พัชราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ (2561: 225-227) อธิบายถึงเทคนิคการให้ค าปรึกษา

กลุม่แบบมุง่เน้นค าตอบ ดงันี ้
1. ค าถามปาฏิหาริย์ (Miracle question) เป็นการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้น

ความปรารถนาและความต้องการในการแก้ปัญหา โดยให้ ผู้ เป็นสมาชิกกลุ่มมีความชัดเจนใน
มมุมองของเปา้หมายของตนเอง ก็เหมือนกบัวิธีท่ีนกัเทนนิสท่ีจะ ต้องเสริฟลกูไปยงัเปา้หมายท่ีเขา
ได้นึกหรือคิดเอาไว้ ซึ่งการท่ีเขาได้นึกหรือจินตนาการท าให้เขา สามารถเสริฟลกูได้อย่างสมบรูณ์
แบบ นอกจากนีย้ังช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้มองนอกเหนือจากปัญหาท่ีเห็นว่าอะไรท่ีเขาต้องการ 
อยา่งแท้จริงท่ีจะไมก่ าจดัปัญหาด้วยตวัมนัเอง แตแ่ทนด้วยวา่สามารถท่ีจะท าสิง่นัน้ท่ีปัญหา ยงัคง
บดบงัอยู่ ถ้าผู้น ากลุ่มสามารถกระตุ้นสมาชิกกลุ่มให้เร่ิมท าในสิ่งท่ีไม่ค านึงถึงปัญหา ปัญหา ก็จะ
ไม่ปรากฏเป็นภาพของปัญหาท่ีดมูากมายโดยไมรู้่ตวั 

2. ค าถามที่ เป็นข้อยกเว้น (Exception questions) ค าถามท่ีเป็น
ข้อยกเว้นจะไม่สนใจในภาพของปัญหาท่ียงัคงซอ่นตวัอยูใ่นความใสใ่จ ท่ีจะเป็นจินตนาการในทาง
ลบของตวัสมาชิกกลุม่อยู ่เมื่อเวลาท่ีปัญหานัน้ไมเ่กิดขึน้ เม่ือนัน้ สมาชิกกลุม่ก็จะสามารถมองเห็น
ทางออกของการแก้ปัญหา โดยการส ารวจว่าอะไรเป็นสิง่ท่ี แตกตา่งเก่ียวกบัตวัเขา ตวัสมาชิกกลุม่
จะพบร่องรอยท่ีเป็นสิ่งท่ีเขาสามารถขยายไปสูข้่อยกเว้น เหลา่นีไ้ด้ นอกจากนี ้สิง่ท่ีเพิ่มเติมสมาชิก
กลุ่มอาจจะพบอีกว่าเม่ือพิจารณาถึงความสามารถ ของเขาท่ีจะหลีกเลี่ยงปัญหาบางครัง้ได้  
ซึง่จะช่วยให้มองเห็นภาพเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลง ซึง่ดเูหมือนจะไมย่ากเลยท่ีจะท าในสิง่เหลา่นี ้

3. ค าถามจัดระดับ (Scaling Questions) เป็นเทคนิคท่ีใช้ตวัเลขในการ
ประเมินระดบั ปัญหา ซึง่จะเป็นประโยชน์ส าหรับสมาชิกท่ีไม่สามารถอธิบาย บอกเล่าปัญหาของ
ตนเองได้ โดย Linton และคณะ (2006) ได้เสนอวิธีการใช้เทคนิคค าถามจัดระดับเพื่อช่วยให้
สมาชิกได้คิดเก่ียวกบั การเปลี่ยนแปลงของตนเอง 

- ในระดบั 0-10 โดยท่ี 10 คือสิ่งท่ีคณุมัน่ใจมากท่ีสดุ “คณุให้คะแนน 
ความมัน่ใจของคณุท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองอยูใ่นระดบัใด” 

- ในระดับ 0-10 โดยท่ี 10 คือ ระดับความเช่ือมั่นมากท่ีสุด  “คุณมี 
ความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัใดท่ีคณุจะประสบความส าเร็จใน 2 สปัดาห์” 
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4. ขัน้ตอนของการใช้ค าถามจัดระดบั 
1. การอธิบายถึงระดับคะแนน ให้จินตนาการระดับคะแนน 0-10  

โดยท่ี 10 คือสิ่งท่ีปรารถนามากท่ีสดุ สิ่งท่ีคณุต้องการให้เกิดขึน้มากท่ีสดุ ส่วน 0 คือสถานการณ์
หรือสิ่ง ท่ีปรารถนาท่ียงัไมเ่กิดขึน้ 

2. ระบตุ าแหน่งปัจจบุนั ในขณะนีค้ณุอยูใ่นระดบัคะแนนเท่าไหร่ 
3. ความส าเร็จท่ีผ่านมา ให้สมาชิกค้นหาว่า เพราะอะไรจึงอยู่ใน

ระดบัปัจจบุนั นี ้และสามารถผ่านสถานการณ์นัน้มาได้อย่างไร ค าถามท่ีใช้ “คณุท าอย่างไรท่ีจะท าให้
คณุผ่าน จากระดบั 0 มาถึงระดบัปัจจบุนั” “คณุท าอะไรบ้างที่ท าให้คณุผ่านมาได้” 

4. ให้จินตนาการถึงระดบัท่ีสงูขึน้ ผู้น ากลุม่เชิญชวนให้สมาชิกมองไป 
ระดบัท่ีสงูสดุท่ีต้องการ โดยการถามวา่ “คณุสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้คณุอยากอยูใ่น ระดบัใด” 

5. ระบุความส าเร็จในช่วงแรก ถามสมาชิกว่าสถานการณ์ใดบ้างท่ี
เคยท าให้ ส าเร็จและดีขึน้ “อะไรท่ีคณุเคยท าให้มนัแตกตา่งไปจากเดิม” 

6. ขัน้การพัฒนาต่อไป ระดับคะแนนท่ีสมาชิกอยากพัฒนาต่อไป 
“คณุสามารถ ท าอะไรเพ่ือให้คณุเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูข่ัน้ถดัไป” 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
อัศนีย์ ณ  คีรี (2558: 4-5) ได้ศึกษาผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้าง 

อตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นชาวเขาเผ่ากระเหร่ียง โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยัเป็นวยัรุ่นชาว
กะเหร่ียงท่ีศกึษาในระดบัมธัยมอายรุะหว่าง 12-16 ปี ท่ีได้มากจากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 
16 คน แบ่งเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 8 คน ซึ่งผลการวิจยัพบว่าหลงัการทดลอง 
วยัรุ่นชาวกะเหร่ียงท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มมีอตัลกัษณ์แห่งตนโดยรวม และรายด้านสงูขึน้
กว่าก่อนการให้ค าปรึกษากลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และวัยรุ่นชาวเขาเผ่า
กะเหร่ียงกลุ่มทดลองมีอตัลกัษณ์แห่งตนโดยรวมหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มสูงกว่ากลุ่ม
ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สายสมร เฉลยกิตติ (2554: 4-5) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ของพยาบาลวิชาชีพโดยการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ  โดยศึกษากับพยาบาลวิชาชีพ 
จ านวน 2,325 คน กลุม่ตวัอยา่งแบง่เป็น 2 กลุม่ กลุม่ตวัอยา่งแรกใช้ในการศกึษาองค์ประกอบของ
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของพยาบาลวิชาชีพจ านวน 976 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้จาก
ประชากร ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีสองเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีมีคะแนนทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกตัง้แต่
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมาจ านวน 16 คน สุม่เข้ากลุม่ทลองและกลุม่ควบคมุ ซึง่กลุม่ทดลองจะได้รับ
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ส่วนกลุ่ม



  43 

ควบคมุไม่ได้รับการให้ค าปรึกษาใด ๆ ผลการวิจยัพบว่าองค์ประกอบของทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความหวงั การมองโลกในแง่ดี 
และความหยุน่ตวั และทนุทางจิตวิทยาเชิงบวกโดยรวมและองค์ประกอบของกลุม่ทดลองท่ีเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและสิน้สุดการ
ติดตามผลแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น 

เน่ืองจากกลุม่ประชากรของงานวิจยัครัง้นีเ้ป็นสมาชิกชายและหญิง อายรุะหว่าง 14-18 ปี 
ซึง่ตามล าดบัขัน้พฒันาการแล้วอยู่ในช่วงพฒันาการของวยัรุ่น ทัง้นีผู้้วิจยัจึงได้ศกึษาและรวบรวม
ข้อมลูเก่ียวกบัวยัรุ่น ดงันี ้

3.1 ความหมายของวัยรุ่น 
จากการศึกษาและทบทวนหนงัสือ และเอกสารท่ีเก่ียวกับความหมายของวยัรุ่นนัน้ 

ได้มีนกัการศกึษา นกัจิตวิทยาท่ีกลา่วถึงวยัรุ่นอยา่งกว้างขวาง ผู้วิจยัจงึได้รวบรวมน าเสนอดงันี ้
เฮอรล์อค (ประณต เค้าฉิม, 2549: 7 อ้างอิงจาก; Heurlock, 1978) ได้อธิบาย 

ค าว่าวัยรุ่นในภาษาอังกฤษว่า Adolescent ซึ่งมีรากศัพท์จากภาษาละตินว่า Adolescere 
หมายถึงการเจริญเติบโตไปสูก่ารมีวฒุิภาวะ (Maturity) 

สชุา จนัทร์เอม (2542: 164) อธิบายว่าวยัรุ่นเป็นวนัท่ีก าลงัสิน้สดุของความเป็น
เด็ก และก าลงัก้าวเข้าสู่วยัผู้ ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ซึ่งมีผลต่อด้านจิตใจและ
อารมณ์ 

จิราภรณ์ ตัง้กิตติภาภรณ์ (2556: 60) อธิบายว่าวัยรุ่นเร่ิมตัง้แต่อายุ 15-20 ปี  
วัยนีเ้ป็นวัยคาบเก่ียวระหว่างความเป็นเด็กและการเป็นผู้ ใหญ่ เป็นวัยหัวเลีย้วหัวต่อของชีวิต 
เน่ืองจากเป็นวยัท่ีมีพฒันาการทางด้านร่างกายอย่างสมบูรณ์ แต่พฒันาการทางด้านจิตใจยงัไม่
เจริญเท่าท่ีควร ท าให้ความสมัพนัธ์ของพฒันาการทัง้ 2 ด้านนีย้งัไมส่มัพนัธ์กนัเท่าท่ีควร 

จากความหมายของวยัรุ่นสรุปได้ว่า วนัรุ่นเป็นวยัท่ีคาบเก่ียวระหว่างความเป็นเด็ก
และความเป็นผู้ ใหญ่ท่ีจะเจริญเติบโตไปสู่การมีวฒุิภาวะ โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
อยา่งรวดเร็วและเห็นได้ชดั ซึง่สง่ผลตอ่พฒันาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ 
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3.2 การแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่น 
ลูเอล โคล์ (สุชา จันทร์เอม, 2542: 136; อ้างอิงจาก Luella Cole) นักจิตวิทยาชาว

อเมริกนัได้แบง่วยัรุ่นออกเป็น 3 ระยะ คือ 
1. วยัรุ่นตอนต้น (early adolescence) 
เด็กหญิงจะมีอายรุะหวา่ง 13-15 ปี 
เด็กชายจะมีอายรุะหวา่ง 15-17 ปี 

2. วยัรุ่นตอนกลาง (middle adolescence) 
เด็กหญิงจะมีอายรุะหวา่ง 15-18 ปี 
เด็กชายจะมีอายรุะหวา่ง 17-19 ปี 

3. วยัรุ่นตอนปลาย (late adolescence) 
เด็กหญิงจะมีอายรุะหวา่ง 18-21 ปี  
เด็กชายจะมีอายรุะหวา่ง 19-21 ปี 

ศรีเรือน แก้วกงัวาน (2553: 329) ได้แบง่ช่วงอายขุองวยัรุ่นเป็น 3 ระยะ คือ 
1. ช่วงวยัแรกรุ่น ช่วงอายปุระมาณ 12-15 ปี 
2. ช่วงวยัรุ่นตอนลาง ช่วงอายปุระมาณ 16-17 ปี 
3. ช่วงวยัรุ่นตอนปลาย ช่วงอายปุระมาณ 18-25 ปี 

สรุปได้ว่าการแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่น แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่น
ตอนกลาง และวยัรุ่นตอนปลาย โดยอาจจะต่างกนัท่ีอายเุร่ิมต้น และสิน้สดุเล็กน้อย โดยเด็กชาย
จะเจริญเติบโตเข้าสูว่ยัรุ่นช้ากวา่เดก็ผู้หญิง 

3.3 พัฒนาการของวัยรุ่น 
โดยทั่วไปค าว่า พัฒนาการ (Development) หมายถึงการเจริญงอกงาม แต่ความหมาย

ในทางจิตวิทยานัน้ พฒันาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Process of change) ซึง่เป็นไปได้
ทัง้ทางบวก และทางลบ กระบวนการเปลี่ยนแปลงเหล่านีมี้ระบบระเบียบท่ีสลบัซบัซ้อนสมัพันธ์ 
เก่ียวเน่ืองกันในทุก ๆ ขัน้ของมนุษย์ (จิราภรณ์ ตัง้กิจจิภาภรณ์ , 2556: 47) ดงัท่ีประณต เค้าฉิม 
(2549: 92) กล่าวว่าตลอดระยะเวลาของการเป็นวยัรุ่น จะมีการเปลี่ยนแปลทางร่างกายเกิดขึน้
มากมาย ทัง้ภายนอกและภายใน อย่างไรก็ตามส่วนส าคญัของการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึน้ตอน 
ช่วงต้นของระยะวยัรุ่น ซึง่โดยทัว่ไปแบง่พฒันาการแตล่ะด้านของวยัรุ่น ดงันี ้
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3.3.1 พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
ในวัยแรกรุ่นนัน้ ร่างกายทัง้ภายในและภายนอกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ตามขัน้พฒันาการของมนุษย์นัน้ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเจริญเติบโตในอตัราท่ีแตกต่างกนั
ตลอดช่วงวยัทารกและวยัเด็ก การเจริญเติบโตจะด าเนินไปในทิศทางจากบนลงล่าง แต่ในระยะ
วยัรุ่นนัน้ การเจริญเติบโตด าเนินไปในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ในครัง้แรก มือ ขา และเท้า
เจริญอย่างวดเร็วก่อน และตามมาด้วยส่วนล าตวั แบบแผนการเจริญเติบโตนีจ้ะช่วยท าให้เรา
เข้าใจว่า ท าไมวัยรุ่นตอนต้นจึงจัดเป็นระยะท่ีงุ่มง่าม (Awkward phase) เน่ืองจากเป็นการ
เจริญเติบโตท่ีไม่สมดุล ร่างกายไม่ได้สัดส่วน (ประณต เค้าฉิม , 2549: 98) การเปลี่ยนแปลง
ภายนอก ได้แก่ ส่วนสงู น า้หนกั สดัส่วนร่างกายตลอดจนลกัษณะหน้าตา และการเปลี่ยนแปลง
ภายใน เช่น การท างานของตอ่มไร้ท่อโดยเฉพาะตอ่มใต้สมองและตอ่มเพศจะท าหน้าท่ีสมบรูณ์ขึน้ 
อวยัวะต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบสืบพนัธุ์เจริญเติบโตเต็มท่ี เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการสืบพนัธ์ 
โดยสงัเกตได้จากการท่ีเด็กหญิงจะเร่ิมมีประจ าเดือนเป็นครัง้แรก ในขณะท่ีเด็กชายเร่ิมมีการหลัง่
น า้อสจิุครัง้แรก นอกจากนัน้การเปลี่ยนแปลงเหล่านีย้งัมีผลให้เด็กแรกรุ่นมีลกัษณะทุติยภูมิทาง
เพศ (Secondary Sex Characteristic) ซึ่งแบ่งแยกความเป็นชายหนุ่ม และเป็นหญิงสาวอย่าง
ชดัเจนขึน้ เช่น ขนาดของสะโพก ทรวดทรงอกของเด็กหญิงขยายโตขึน้ ในขณะท่ีเด็กชายจะเร่ิมมี
หนวดเครา เสียงเร่ิมแตก ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กชายและเด็กหญิงจะเกิด
ไม่พร้อมกนั ตามปกติเด็กหญิงจะโตเร็วกว่าเด็กชายประมาณ 2 ปี การเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ  
ท่ีเร่ิมตัง้แต่วัยแรกรุ่นจะเร่ิมเข้ารูปเข้ารอยในระยะวัยรุ่นตอนปลาย โดนจะสงัเกตได้จากรูปร่าง
ลกัษณะของวยัแรกรุ่น ซึ่งแต่เดิมดูเก้งก้างนัน้จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงและมีส่วนเว้าโค้งมากขึน้
ในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย (จิราภรณ์ ตัง้กิจจิภาภรณ์, 2556: 60) นอกจากนี ้ประณต เค้าฉิม (2549: 99) 
กล่าวไว้ว่ารูปร่าง ร่างกายแต่ละเพศมีความแตกต่างกนัไปตามอายขุองมีวฒุิภาวะเพศด้วย ผู้ชาย  
ท่ีมีวฒุิภาวะช้าจะมีรูปร่างผอม ขายาวในทุกระดบัอาย ุส่วนผู้ชายท่ีมีวฒุิภาวะเร็วจะตรงกันข้าม 
กล่าวคือมกัมีรูปร่างใหญ่ แข็งแรง และสะโพกกว้าง ผู้หญิงท่ีมีวฒุิภาวะช้าไหล่กว้างกว่าเล็กน้อย
เม่ือเทียบกบัคนท่ีวฒุภาวะเร็ว นอกจากนี ้สชุา จนัทน์เอม (2542: 143) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายของวยัรุ่นนีม้ิใช่เร่ืองท่ีเราจะมองข้ามไป เราควรให้ความสนใจและยอมรับความ
จริงว่าเหตกุารณ์เหล่านีจ้ะต้องเกิดขึน้ตามธรรมชาติ ในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจก่อให้เกิด
ความตระหนกตกใจกับวัยรุ่นได้ ถ้ากาพวกเขาไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจ และทราบข้อมูล  
มาก่อน เช่น การเกิดประจ าเดือนครัง้แรกในเด็กผู้หญิง ดงันัน้จึงถือได้ว่าเป็นความจ าเป็นอย่างสงู
ส าหรับผู้ปกครองท่ีต้องอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงให้เด็กทราบ มิฉะนัน้อาจก่อให้เกิดความตกใจ
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กลวัอย่างมาก และอาจปกปิดไม่ให้คนอ่ืนล่วงรู้ ซึ่งส่งผลให้เสียสขุภาพของวยัรุ่นทัง้ทางร่างกาย 
และจิตใจ 

ดงันัน้จึงอาจสรุปได้ว่าวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายอย่าง
รวดเร็ว ในหลาย ด้าน โดยเฉพาะด้านวฒุิภาวะทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนีท้ าให้
วัยรุ่นมีความวิตกกังวลใจ ส่งผลทัง้ทางกายและใจ นอกจากจะท าให้วัยรุ่นเร่ิมมีความสนใจ
เร่ืองราวทางเพศตรงข้ามแล้ว ยงัก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัท่ีผู้ปกครองและคน
รอบข้างควรท าความเข้าใจเก่ียวกบัพฒันาการและธรรมชาติของวยัรุ่น 

3.3.2 พัฒนาการทางด้านอารมณ์ 
อารมณ์เป็นความรู้สึกหรือความสะเทือนใจท่ีเกิดจากร่างกายถูกสิ่งอ่ืนมาเร้า 

คนเรานัน้มักมีอารมณ์เกิดขึน้เสมอในทุก ๆ นาที อารมณ์ของวยัรุ่นแตกต่างไปจากอารมณ์ของ
ผู้ใหญ่หลายประการ เน่ืองจากอารมณ์ของวยัรุ่นนัน้เป็นอารมณ์ท่ีรุนแรง สว่นหนึ่งเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของต่อมภายในร่างกาย และอีกส่วนหนึ่งเน่ืองมากจากส่วนประกอบทางด้านสงัคม 
เม่ือเป็นวัยรุ่นจะสูญเสียการควบคุมอารมณ์ตนเองอีก เต็มไปด้วยความเช่ือมั่นในตนเอง  
ในบางครัง้จึงมักมีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ ใหญ่เสมอ การท่ีเกิดอารมณ์ง่ายและรุนแรงเช่นนี ้ 
จึงเป็นเร่ืองง่ายต่อการยุแหย่ หรือชกัน าให้วยัรุ่นเกิดความรู้สึกอยากลองดี ทัง้ในทางท่ีดีและไม่ดี 
ความคิดชัว่วบูของอารมณ์วยัรุ่นอาจเป็นสิง่ท่ีท าให้เขาแสดงพฤติกรรมผิด ๆ ออกมา (สชุา จนัทน์เอม, 
2542: 146, ประณต เค้าฉิม, 2549: 125-126) 

อารมณ์ของเด็กวยัรุ่นจะมีทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์วิตกกังวล รัก อิจฉา 
โกรธ เกลียด ดือ้ดึง กลวั เบื่อหน่าย ฯ สชุา จนัทน์เอม (2542: 146) แบ่งประเภทของอารมณ์ของ
วยัรุ่นได้ ดงันี ้

1. ประเภทก้าวร้าวรุนแรง เช่น อารมณ์โกรธ อิจฉา เกลียดชงั 
2. ประเภทเก็บกดเอาไว้ เช่น ความกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้าใจ 

กระอกักระอว่นใจ สลดหดหู่ ขยะแขยง เสียใจ อารมณ์ประเภทนีเ้ป็นอนัตรายตอ่วยัรุ่นมากท่ีสดุ 
3. อารมณ์สนกุ เช่น ความรัก ชอบ สขุสบาย พอใจ ตื่นเต้น 

ซึ่งลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเด่นของวัยรุ่นคือ อารมณ์จะเร้าร้อน 
อ่อนไหว และเปลี่ยนแปลงง่าย บางครัง้สับสน ไม่มั่นคง บางครัง้อารมณ์พลุ่งพล่าน ควบคุม
อารมณ์ไม่ค่อยได้ รวมไปถึงบางครัง้จะเก็บกดอารมณ์เอาไว้ไม่แสดงออก ซึ่งนกัจิตวิทยาได้เรียก
การแสดงออกทางอารมณ์ท่ีรุนแรงของวัยนีว้่า วัยพายุบุแคม (Storm and Stress) ซึ่งหมายถึง
อารมณ์ท่ีอ่อนไหว รุนแรงและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และรวดเร็ว อย่างไรก็ตามอารมณ์
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เหล่านีจ้ะค่อยๆ สงบทเุลาลงในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย เน่ืองจากมีประสบการณ์ชีวิตและเร่ิมปรับตวั
เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีขึน้ (จิราภรณ์ ตัง้กิจจิภาภรณ์ , 2556: 61; ปรีชา คีมภีรปกรณ์ 
และคณะ, 2545: 55)  

3.3.3 พัฒนาการทางด้านสังคม 
เด็กวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความแตกต่างกับเด็กวยัประถมหรือกลุ่มของเด็กวยัรุ่นจะ

ประกอบด้วยทัง้เพศชายและเพศหญิง ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีกิจกรรมร่วมกนัทางสงัคม และต้องการ
เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมโดยเพื่อนจะมีอิทธิพลมากทัง้ในด้านการเรียน ทัศนคติ ค่านิยม การแต่ง
กาย และการแสดงพฤติกรรมทัว่ ๆ ไปเม่ือเด็กย่างเข้าสู่วยัรุ่น นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากมาย ทางร่างกายและจิตใจแล้ว เด็กยงัมีการเปลี่ยนแปลงตนเองเก่ียวกบัสถานะความเป็นอยู่
ภายในครอบครัวด้วย ดงัจะเห็นได้ว่า เด็กวยันีต้้องการความเป็นอิสระ และการเป็นตวัของตวัเอง 
ชอบอยู่ตามล าพงั ใช้ความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ ซึ่งจะช่วยได้มากในการปรับตวัเข้ากับ
สงัคมของเขาในโอกาสตอ่ไป 

ในวยันีจ้ะได้รับอิทธิพลจากครอบครัวน้อยลง ให้ความส าคญัและผกูพนักบัเพื่อน
มาก และกลุ่มเพื่อนก็จะเปลี่ยนจากกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกันไปสู่เพศตรงข้าม วยันีก้ลุ่มเพื่อนจะมี
อิทธิพลตอ่ชีวิตและจิตใจมาก มีความต้องการอย่างรุนแรงท่ีจะท าให้ตนเองเป็นท่ียอมรับของเพื่อน
และคนในสงัคม โดยพยายามท าทกุสิ่งทุกอย่างสดุความสามารถ ในระยะแรกรุ่น เด็กจะเข้ากลุ่ม
เพื่อนเพื่อพบปะสงัสรรค์ร่วมเล่น เรียน ท างาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั แต่เม่ือ
เข้าสู่วยัรุ่นคอนปลาย จุดมุ่งหมายของการเข้ากลุ่มเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป โดยจะเข้ากลุ่มเพื่อสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มแบบผู้ ใหญ่ และเพื่อหาทางตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน
ทางสงัคม เช่น ฐานะต าแหน่ง ค ายกย่อง ฯ นอกจากนัน้การปฏิบตัิตวักับเพื่อนต่างเพศก็เปลี่ยน
จากความสัมพันธ์ฉันเพื่อนไปสู่ความสัมพันธ์ฉันคู่รัก และลงเอยด้วยการแต่งงานในวัยผู้ ใหญ่  
(จิราภรณ์ ตัง้กิจจิภาภรณ์, 2556: 60-61; สชุา จนัทร์เอม, 2542: 152-153) นอกจากนี ้วินดัดา ปิยะศิลป์ 
(2560: 14) ท่ีอธิบายเร่ืองการเข้าสงัคมของวยัรุ่นว่า วยัรุ่นทุกคนต้องมีเพื่อน และเพื่อนเป็นสิ่งส าคญั
ในชีวิตวยัรุ่น คือ เป็นทัง้ก าลงัใจ คนรู้ใจ เข้าใจปัญหา ช่วยเสริมพลงัในการเจรจากบัครูและพ่อแม่
การคบเพื่อนท าให้วัยรุ่นแยกตัวจากพ่อแม่ได้ชัดเจนขึน้  ต้องการเป็นท่ียอมรับจากกลุ่มเพื่อน 
อยากสื่อสารกบัเพื่อนและมกัจะเลือกกลุ่มเพื่อนท่ีมีลกัษณะท่ีคล้ายตนเอง หรือเป็นแบบท่ีตนเอง
อยากเป็น เช่น ชอบกีฬา หรือติดเกม หรือชอบดาราเหมือนกัน การสร้างสมัพันธภาพของวยัรุ่น  
กบัเพื่อนัน้จะยัง่ยืนกว่าเพื่อนในวยัเด็ก เพราะเป็นช่วงท่ีวยัรุ่นเห็นความส าคญัของเพื่อน มีทกัษะ  
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เข้าสงัคมเพิ่มขึน้ รู้จกัสื่อสารเจรจา แก้ปัญหาเก่งขึน้ จึงประนีประนอมและท างานร่วมกบัเพื่อนได้
เพิ่มขึน้ รู้จกัใช้เหตผุล และปรับตวัได้ดีจนสามารถรักษาสมัพนัธภาพให้ยัง่ยืนตอ่ไปจนเป็นผู้ใหญ่ได้ 

ปัญหาการปรับตวัทางสงัคมของวยัรุ่นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเม่ือพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และบคุคลท่ีเก่ียวข้องให้ค าแนะน าท่ีถกูต้อง 

3.3.4 พัฒนาการทางด้านสตปัิญญา 
ถึงแม้ว่าธรรมชาติจะมอบความเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างมากมายในช่วงวยัรุ่น

นี ้ท าให้ชีวิตวยัรุ่นสบัสนวุ่นวาย แต่ธรรมชาติก็มอบสติปัญญาท่ีเพิ่มขึน้ด้วยเพื่อน ามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตให้เหมาะสมดีงาม ฉลาดขึน้ท าให้เข้าใจสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรมได้ เรียนรู้ 
เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ลึกซึง้ขึน้ คิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์ จนท าให้สมารถตดัสินใจได้ เม่ือผ่านพ้น
ช่วงวัยรุ่นไปแล้วจะมีความสามารถทางสติปัญญาเหมือนผู้ ใหญ่ แต่ความท่ีวัยรุ่นยังขาด
ประสบการณ์ ไม่รอบคอบมากพอ หุนหันพลันแล่น  จาความยัง้คิด หรือไตร่ตรองไม่รอบคอบ  
(วินดัดา ปิยะศลิป์, 2560: 13) 

สชุา จนัทร์เอม (2542: 150-151) ได้กล่าวว่าพฒันาการทางด้านสติปัญญาของ
วยัรุ่น จะมีพฒันาการเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และพฒันาการจะเจริญถึงขีดสดุเมื่ออายปุระมาณ 16 ปี 
แล้วคอ่ย ๆ ลดลงหลงัอาย ุ19-20 ปี วยัรุ่นมีพลงัและความกระตือรือร้นมาก มีความสามารถตา่ง ๆ 
เพิ่มขึน้ ท าให้วยัรุ่นรู้จกัใช้ความคิดพิจารณาเหตผุลต่าง ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกบัคน
อ่ืน รู้จกัพิจารณาตนเองและสงัเกตว่าคนอ่ืนเขามีความรู้สกึตอ่ตนเองอยา่งไร ทัง้พยายามปรับปรุง
บุคลิกภาพของตนเองให้เป็นไปในทางท่ีสงัคมยอมรับ โดยจะพยายามเอาแบบอย่างจากบุคคล
หรือสิง่ตา่งๆ ท่ีตนเห็นวา่ดี ซึง่สิง่นีอ้าจได้มากจากคนใกล้ชิด ภาพยนตร์ เป็นต้น ดงันัน้จะเห็นได้ว่า
เด็กในวยันีช้อบส่องกระจกดตูนเองอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพและท่าทางให้เป็นไปแบบท่ี
ต้องการ ซึ่งลกัษณะพฒันาการทางสติปัญญาของวยัรุ่นนัน้จะมีสมาธิ และความจ าดี แต่มกัไม่
คอ่ยใช้ความจ าจองตนเองให้เป็นประโยชน์ เน่ืองจากต้องการใช้ความคดิในการแสดงความคดิเห็น
ด้านตา่ง ๆ โดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกบัผลประโยชน์ทางสงัคม ในวยันีจ้ะพยายามคิดตดัสนิใจวา่สิ่ง
ใดดีกว่า สิ่งใดควรจะเป็นไปและเกิดขึน้ในสงัคม มีความเช่ือมัน่ท่ีรุนแรง ซึง่นบัว่าเป็นทัง้ประโยชน์
และโทษ เพราะถ้าเดก็วยัรุ่นเช่ือมัน่ไปในสิง่ท่ีดียอ่มเกิดประโยชน์อยา่งมาก แตถ้่าเช่ือมัน่ในสิง่ท่ีผิด
แล้ว อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 

สรุปได้ว่าพัฒนาการของวัยรุ่นนัน้สามารถแบ่งออกได้ทัง้สิน้ 4 ด้าน อันได้แก่ 
พฒันาการทางด้านร่างกาย วยัรุ่นจะเป็นระยะท่ีมีพฒันาการทางร่างกายอย่างรวดเร็วมาก และมี
บทบาทส าคญัต่อความเจริญงอกงามทางด้านอ่ืน ๆ ให้ประสานตามไปด้วย พฒันาการทางด้าน
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อารมณ์ของวยัรุ่นนัน้เป็นอารมณ์ท่ีรุ่นแรง เต็มไปด้วยความเช่ือมัน่ในตนเอง ในบางครัง้จึงมีความ
คิดเห็นขัดแย้งกับผู้ ใหญ่อยู่บ่อยครัง้ การท่ีเกิดอารมณ์ง่ายและรุนแรงเช่นนี ้จึงเป็นเร่ืองท่ีง่าย  
ในการถูกชกัจูงให้ท าสิ่งท่ีไม่สมควร พฒันาการทางด้านสงัคม วยัรุ่นเป็นวยัท่ีให้ความส าคญักับ
กลุ่มเพื่อนอย่างมาก จึงต้องการการยอมรับจากสงัคม รวมไปถึงความสมัพนัธ์กับเพื่อนต่างเพศ
ด้วย และสดุท้ายพฒันาการทางด้านสติปัญญา วยัรุ่นนัน้เป็นวยัท่ีสติปัญญาพฒันาอย่างขีดสดุ 
สามารถเรียนรู้สิง่ตา่งๆ ได้ แตบ่างครัง้ก็ยงัขาดวฒุิภาวะ 

3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น 
อุรปรีย์ เกิดในมงคล (2557) ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

เพื่อเสริมสร้างความหวงัทางการศกึษาของนกัเรียนวยัรุ่น โดยการคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างจากผู้ ท่ีได้
คะแนนความหวงัทางการศึกษาน้อยท่ีสดุตามล าดบั และสมคัรใจเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม
จ านวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
และแบบสอบถามความหวงัทางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ผลการศึกษาพบว่านกัเรียน
กลุ่มทดลองมีคะแนนความหวังทางการศึกษาโดยรวมหลังการทดลองกับก่อนการทดลอง  
และก่อนการทดลองกับหลังการติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  
และผลการเปรียบเทียบความหวงัทางการศึกษาของวยัรุ่นระหว่างกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรม  
การให้ค าปรึกษา และกลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เสรี ใหม่จนัทร์ (2553) ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบและการเสริมสร้างอิสระ
แห่งตนของนกัเรียนวยัรุ่นโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ 
และสร้างโปแกรมให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อสร้างอิสระแห่งตนของนกัเรียนวยัรุ่น โดยใช้เคร่ืองมือเป็น
แบบวดัอิสระแห่งตน และโปรแกรมให้ค าปรึกษาแบบกลุม่เพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตน และได้กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักเรียนท่ีมีผลคะแนนอิสระแห่งตนตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา 16 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน ผลการวิจัยพบว่าคะแนนของแบบวดัอิสระแห่งตน
ระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอิสระแห่งตนของนกัเรียนวยัรุ่น 
มีผลให้อิสระแห่งตนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้ 
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4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนคาทอลิก 
สังคมในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้คนเป็นบุคคลท่ีมีศักดิ์ศรี และเห็น

คุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์  และด้วยการตระหนักถึงอิทธิพลของเยาวชนท่ีมีอยู่
อย่างแท้จริงในสงัคม จึงก่อให้เกิดโครงการและกลุ่มต่างๆ ท่ีต้องการพฒันาเยาวชนให้เป็นคนท่ี
สมบูรณ์ครบทัง้กายและใจ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริตสชนฆราวาส แผนกเยาวชนเป็นอีก
หนึ่งหน่วยงานท่ีให้ความส าคญักับการพัฒนาและหล่อหลอมให้เยาวชนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ครบทัง้กายและใจ จงึได้จดัตัง้สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยรายละเอียด ดงันี ้

4.1 ประวัตคิวามเป็นมาของกลุ่มเยาวชนคาทอลิก 
สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ มาตลอดตัง้แต่ปี  

พ.ศ 2520 ก่อตัง้อย่างเป็นทางการในวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2520 ภายในอาณตัิของสภาสงัฆราชแห่ง
ประเทศไทยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนได้พฒันาตนเอง ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม ให้ส านึกและตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และมีบทบาทต่อสังคม  
ตามความสามารถ ร่วมมือกันเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมตามความเช่ื อของคริสตชน  
และมุ่งสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักตัง้ค าถามต่อชีวิต มีแนวทางท่ีจะท าการแก้ปัญหาชีวิต 
และพฒันาชีวิตของตนด้วยตนเองได้ พร้อมทัง้เกิดความส านกึในการมีสว่นร่วมรับผิดชอบต่อสงัคม 
ตามเจตนารมย์ของคริสตชน โดยแบง่เป็น 10 สงัฆมณฑล (แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อคริสตชนฆาราวาส, 2554: ออนไลน์) 

4.2 พันธกิจของกลุ่มเยาวชนคาทอลิก 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน มุ่งฟื้นฟูและส่งเสริม

ชีวิตเด็กและเยาวชนตามกระแสเรียกของตน ให้ใกล้ชิดพระเยซูคริสต์มากขึน้ อาศยัพระวาจาและ
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ อทิุศตนรักและรับใช้เพ่ือนมนษุย์ทกุคนโดย เฉพาะผู้ยากไร้ มีชีวิตเป็นประจกัษ์พยาน 
เรียนรู้และแบ่งปันคณุค่าพระอาณาจกัรในสถานการณ์โลกปัจจุบนั เสวนาฉันพี่น้องกบัผู้ มีความ
เช่ืออ่ืน สร้างปฏิสมัพนัธ์กบัธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อยา่งสอดคล้องกลมกลืนกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน  

4.3 หลักการของกลุ่มเยาวชนคาทอลิก 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชนมีหลกัการในการท างาน 

(แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลกิเพื่อคริสตชนฆราวาส, 2554: ออนไลน์) ดงันี ้
1. มุ่งส่งเสริมคุณค่าชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะของเด็กและ

เยาวชน ผู้ เป็นภาพลกัษณ์และเป็นลกูของพระเจ้า ถึงแม้ได้รับผลกระทบจากบาป แตไ่ด้รับการไถ่กู้
จากพระเยซูคริสต์ พร้อมทัง้ปลุกจิตส านึกของเด็กและเยาวชนให้ค้นพบพระพรและกระแสเรียก
ของตนท่ีพระเจ้าประทานให้ และตดัสินใจเลือกด าเนินชีวิตตามคณุคา่พระอาณาจกัร 
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2. มุ่งสนบัสนนุให้งานอภิบาลเด็กและเยาวชน เป็นของเด็กและเยาวชน เพื่อเด็ก
และเยาวชน และโดยเด็กและเยาวชน ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทส าคัญ  
มีบรรดาจิตตาภิบาลและผู้ ประสานงานร่วมในกระบวนการการวางแผนงานการติดตามและ  
การประเมินผลด้วย ตามหลกัท่ีว่า “พระศาสนจักรปรารถนาให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้แพร่ธรรม 
กบัเด็กและเยาวชนด้วยกนัเอง เพื่อพวกเขาจะประกาศขา่วดีโดยอาศยัภาษาของพวกเขา” 

3. มุง่สร้างพืน้ฐานบนคณุคา่พระวรสารและค าสอนพระศาสนจกัร พร้อมทัง้ได้รับ
การหล่อเลีย้งด้วยพระวาจาและศีลศกัดิ์สิทธ์ิ โดยมุ่งเน้นให้เกิดดุลยภาพในทุกมิติของชีวิต รู้จัก
เคารพวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน ร่วมมือและเสวนาฉนัพี่น้องกบัผู้ มีความเช่ืออ่ืน อทุิศตนรัก
และรับใช้เพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ยากไร้ มีปฏิสมัพนัธ์กับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในฐานะท่ี
เป็นสิง่สร้างของพระเจ้า 



 

บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
การวิจัยเร่ือง “การเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกโดยการให้

ค าปรึกษากลุ่ม” เป็นการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research design: Within-Subject 
Design) แบบ One Group Pretest-posttest Design ร่วมกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้ วิจัย 
ใช้แบบวดัพลงัอ านาจในช่วงระยะก่อนการทดลอง และระยะหลงัการทดลอง และใช้การให้ค าปรึกษา
กลุ่มในช่วงระยะของการทดลอง ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผู้ วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-Depth Interview) โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ในช่วงระยะติดตามผล ซึง่ในการวิจยั
ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้พฒันาโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มท่ีสามารถส่งเสริมพลงัอ านาจ เพื่อให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ ผู้วิจยัจงึได้ก าหนดระเบียบวิธีการด าเนินการวิจยัไว้ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

2.1 แบบวดัพลงัอ านาจในตนเอง 
2.2 โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 
2.3 แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 

3. การด าเนินการวิจยั 
3.1 การศกึษาพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
3.2 การทดลองการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของ

เยาวชนคาทอลิก 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
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1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ เยาวชนชายและหญิงท่ีอายุระหว่าง 14-18 ปี ท่ีเป็น
สมาชิกของกลุม่เยาวชนคาทอลิก จงัหวดัราชบรีุ จ านวน 19 วดั รวมจ านวนทัง้สิน้ 240 คน (ส านกั
มิสซงัคาทอลิกเขตราชบรีุ, 2560: ออนไลน์) 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีน ามาใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 2 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุ่มตวัอย่างท่ีผู้ วิจัยน ามาเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง เป็นเยาวชน
ชายและหญิงท่ีอายุระหว่าง 14-18 ปี ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มเยาวชนคาทอลิก จังหวัดราชบุรี 
จ านวนทัง้สิน้ 154 คน ซึง่มาจากเกณฑ์การก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง จากจ านวนประชากร 240 คน 
ตามแนวคิดของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608) ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบง่หลายขัน้ตอน (Multistage random sampling) โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1.1 ผู้วิจยัด าเนินการสุ่มอ าเภอในจงัหวดัราชบุรี จาก 10 อ าเภอ ด้วยวิธีการ
จับฉลากได้มา 4 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมือง อ าเภอวัดเพลง อ าเภอด าเนินสะดวก และ
อ าเภอบ้านโป่ง  

1.2 หลงัจากนัน้ผู้ วิจยัใช้การเลือกแบบเจาะจงในทุกโบสถ์แต่ละอ าเภอรวม
ทัง้สิน้ 12 โบสถ์ 

1.3 ผู้ วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยจับฉลากจากรายช่ือของสมาชิก
กลุม่เยาวชนคาทอลิกแตล่ะโบสถ์ คดิตามสดัสว่นประชากร ได้รายละเอียด ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 

อ าเภอ 
ทัง้หมด 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง อ าเภอ ช่ือโบสถ์ 

1. เมือง 
2. โพธาราม 
3. จอมบงึ 
4. ด าเนินสะดวก 
5. บางแพ 
6. บ้านโป่ง 
7. บ้านคา 
8. ปากทอ่ 
9. วดัเพลง 
10. สวนผึง้ 

เมือง วดันกับญุยอห์น บอสโก ราชบรีุ 25 22 
วดัเพลง วดัพระคริสตหฤทยั วดัเพลง 28 25 
ด าเนินสะดวก วดันกับญุอนัตน โคกมดตะนอย 22 19 

วดัแม่พระสายประค า หลกัห้า 6 6 
  วดัอคัรเทวดามีคาแอล ดอนกระเบือ้ง 6 6 
  วดันกับญุฟาบีอาโน ห้วยลกึ 4 4 
  วดันกับญุมาร์การีตา บางตาล 12 11 
  วดันกับญุยอแซฟ บ้านโป่ง 38 32 
บ้านโป่ง วดันกับญุเบเนดิก โป่งยอ 5 5 
  วดัแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลกูแก 12 11 
  วดันกับญุเทเรซา ห้วยกระบอก 8 7 
  วดัแม่พระแหง่สนัติภาพ เขาพระ 5 5 

รวม 4 12 240 153 

 
2. กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 

โดยพิจารณาจากนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีคะแนนพลงัอ านาจในตนเองตัง้แต่ เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 
ลงมาและสมคัรใจเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้นี ้จ านวน 8 คน โดยมีเกณฑ์การก าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างตามแนวคิดของวชัรี ทรัพย์มี (2556: 126) ท่ีว่าสมาชิกในกลุ่มควรมี 6 – 8 คน  
ซึง่เป็นจ านวนสมาชิกท่ีเหมาะสมจะท าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์และง่ายตอ่การเข้าถึงสมาชิกอยา่งทัว่ถึง    
 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้เพื่อศกึษาวิจยั ประกอบด้วย 3 สว่น 
2.1 แบบวดัพลงัอ านาจในตนเอง 
2.2 โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 
2.3 แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 

  



  55 

2.1 แบบวัดพลังอ านาจในตนเอง 
ผู้วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือการวิจยั ให้สอดคล้องกบัพลงัอ านาจในตนเอง โดยมีขัน้ตอน

การหาคณุภาพเคร่ืองมือดงันี ้
2.1.1 ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพลงัอ านาจ

ในตนเองเพื่อทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี นิยาม และองค์ประกอบ ในมมุมองต่าง ๆ ของพลงัอ านาจ 
ในตนเอง 

2.1.2 ผู้วิจยัได้ก าหนดนิยามศพัท์ท่ีเหมาะสมกบัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชน
คาทอลกิ โดยอ้างอิงจากเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพลงัอ านาจในตนเอง 

2.1.3 ผู้วิจยัน านิยามศพัท์ท่ีได้มาใช้ในการสร้างข้อค าถามเพื่อวดัพลงัอ านาจใน
ตนเองของวยัรุ่น โดยข้อค าถามแบง่เป็น 4 ด้าน ตามแนวคิดของกิบสนั (Gibson, 1993: 292-294) 
ได้แก่ ความสามารถในควบคุมหรือจัดการสถานการณ์ ความพึงพอใจในความสามารถของตน 
การพัฒนาตนเอง และเพิ่มเป้าหมายในชีวิตของตน ซึ่งแบบวดัเป็นลกัษณะการประเมินตนเอง  
โดยใช้มาตราสว่นประมาณคา่ 4 ระดบั (Rating scale) ของลเิคิร์ท (Likert) คือ จริงท่ีสดุ คอ่นข้างจริง 
คอ่นข้างไมจ่ริง ไม่จริงเลย 

2.1.4 ผู้วิจยัน าแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองท่ีได้สร้างเสร็จแล้ว ให้ผู้ เช่ียวชาญโดยมี
คณุสมบตัิคือเป็นผู้ ท่ีจบการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาโท ด้านจิตวิทยา และมีประสบการณ์  
ในด้านการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัยเป็นอย่างดี จ านวน 3 ท่าน (อ้างอิงภาคผนวก ก)  
เพื่อตรวจสอบหาความเหมาะสมทัง้ด้านเนือ้หาข้อค าถาม ภาษาท่ีใช้ให้สอดคล้องกบันิยามศพัท์
เฉพาะในแต่ละด้านเป็นรายข้อ และให้คะแนนความเท่ียงตรงตามเนือ้หาของแบบประเมินท่ีสร้าง
ขึน้ ผู้วิจยัก าหนดระดบัความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้

+1 แน่ใจวา่ข้อค าถามนัน้เป็นตวับง่ชีถ้ึงพลงัอ านาจในตนเอง 
  0 ไม่แน่ใจวา่ข้อค าถามนัน้เป็นตวับง่ชีถ้ึงพลงัอ านาจในตนเอง 
 -1 แน่ใจวา่ข้อค าถามนัน้ไมเ่ป็นตวับง่ชีถ้ึงพลงัอ านาจในตนเอง 

หลงัจากนัน้ผู้ วิจยัน าคะแนนท่ีได้มาหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามและนิยามศัพท์ จากนัน้ เลือกข้อค าถาม 
ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ได้ข้อค าถามท่ีผ่านเกณฑ์ จ านวน 50 ข้อ 
(ภาคผนวก ค) 
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2.1.5 น าแบบวัดพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกท่ีปรับปรุงแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญแล้วจ านวน 50 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try out) กบัเยาวชนคาทอลิก 
ท่ีมีความใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่งที่ศกึษา  

2.1.6 น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้ (Try out) มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด เพื่อวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับ
คะแนนรวม (Item – total correlation) ได้ข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 
จ านวน 44 ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยูร่ะหวา่ง .21 - .84 (ภาคผนวก ค) 

2.1.7 น าข้อมูลท่ีได้จากข้อ 2.1.6 มาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบ

ประเมิน โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α– Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มีค่า
สมัประสทิธ์ิแอลฟาทัง้ฉบบัเท่ากบั .94 (ภาคผนวก ค) 

2.1.8 แบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกฉบบัสมบรูณ์ ประกอบด้วย 
4 ด้าน และมีข้อค าถามจ านวนทัง้หมด 44 ข้อ ดงันี ้

ความสามารถท่ีจะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้ จ านวน 10 ข้อ 
ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง  จ านวน 10 ข้อ 
การพฒันาตนเอง     จ านวน 12 ข้อ 
การเพิ่มเปา้หมายในชีวิตของตนเอง   จ านวน 12 ข้อ 
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ตัวอย่าง แบบวดัพลงัอ ำนำจในตนเองของเยำวชนคำทอลิก 
ค าชีแ้จง: จงพิจารณาข้อความแตล่ะข้อความ และเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องค าตอบท่ี

สอดคล้องกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียงช่องเดียว โดยพิจารณาเกณฑ์ในการเลือกตอบ 
ดงันี ้

จริงท่ีสดุ หมายถึง ข้อความตรงกบัความคดิและความรู้สกึของทา่นมากท่ีสดุ 
คอ่นข้างจริง  หมายถึง ข้อความตรงกบัความคดิและความรู้สกึของทา่นมาก 
คอ่นข้างไมจ่ริง หมายถึง ข้อความตรงกบัความคดิและความรู้สกึของทา่นน้อย 
ไม่จริงเลย หมายถึง ข้อความตรงกบัความคดิและความรู้สกึของทา่นน้อยท่ีสดุ 

 
ตาราง 2 ตวัอยา่งแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคดิเหน็ 

ไม่จริง
เลย 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ค่อนข้าง
จริง 

จริง
ที่สุด 

ด้านความสามารถที่จะควบคุมหรือจัดการสถานการณ์ได้     
00 ฉนัเช่ือวา่จะสามารถแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง     
00 ถึงแม้งานท่ีได้รับมอบหมายจะยาก  

ฉนัก็จะพยายามท าจนส าเร็จ 
    

ด้านความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง     
00 ฉนัพอใจในข้อดีและยอมรับในข้อเสียของตนเอง     
00 ฉนัพร้อมจะเปลี่ยนเปา้หมาย หากงานท่ีท านัน้ 

ยากเกินไป 
    

ด้านการพฒันาตนเอง     
00 ฉนัทุม่เทและพยายามปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ     
00 ฉนัพร้อมในการด าเนินการเพ่ือไปสูเ่ปา้หมาย     

ด้านการเพิ่มเป้าหมายในชีวิต     
00 ฉนัพงึพอใจกบัความส าเร็จของตนเอง     
00 ฉนัไม่รู้วา่เปา้หมายในชีวิตของฉนัคือสิง่ใด     

  



  58 

เกณฑ์การแปลผล 
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคะแนนพลงัอ านาจในตนเอง มีดงันี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 

2546: 162) 
3.26 – 4.00 หมายถึง เยาวชนมีพลงัอ านาจในตนเองในระดบัมากท่ีสดุ 
2.51 – 3.25 หมายถึง เยาวชนมีพลงัอ านาจในตนเองในระดบัมาก 
1.76 – 2.50 หมายถึง เยาวชนมีพลงัอ านาจในตนเองในระดบัน้อย 
1.00 – 1.75 หมายถึง เยาวชนมีพลงัอ านาจในตนเองในระดบัน้อยมาก 

2.1.9 น าแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกไปประเมินกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 154 คน เพื่อน ามาใช้แสดงหลกัฐานความเช่ือมัน่ และหลกัฐานความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้างของแบบประเมิน โดยแบบประเมินท่ีได้รับตอบกลบัสมบูรณ์ มีจ านวน 154 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100.00  

2.2 โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง 
โปรแกรมให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง ผู้ วิจัยน าแนวคิด 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดอตัถิภาวนิยม แนวคิดการยดึบคุคลเป็นศนูย์กลา ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบมุ่งเน้นค าตอบ มาประยกุต์ใช้ใน
การเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลกิ โดยมีขัน้ตอนในการสร้างดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษากลุ่ม รวมถึง
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดอัตถิภาวนิยม แนวคิดการยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎี 
การให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบมุ่งเน้นค าตอบ เพื่อให้
เข้าใจพืน้ฐานการให้ค าปรึกษากลุ่ม รวมไปถึงหลกัการและเทคนิคของแต่ละทฤษฎี  เพื่อน ามา
ประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 

2.2.2 น าองค์ประกอบท่ีได้จากการศกึษามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างโปรแกรม
การให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 

2.2.3 ด าเนินการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจ
ในตนเองของเยาวชนคาทอลกิ ให้สอดคล้องกบัความมุง่หมายของการวิจยั 

2.2.4 น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง 
ของเยาวชนคาทอลิกไปให้ผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งมีคุณสมบตัิคือ เป็นผู้ ท่ีจบการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับ
ปริญญาโท มีความเช่ียวชาญด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา และมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ
เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นอย่างดี จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างความมุ่งหมาย 
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เนือ้หา วิธีการด าเนินงาน ผู้ วิจัยก าหนดระดับความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในการตรวจความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ดงันี ้

+1 แน่ใจวา่ข้อความนัน้บง่ชีไ้ด้ว่าการให้ค าปรึกษากลุม่นัน้สามารถเสริมสร้าง
พลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกได้ 

  0 ไมแ่น่ใจวา่ข้อความนัน้บง่ชีไ้ด้วา่การให้ค าปรึกษากลุม่นัน้สามารถเสริมสร้าง
พลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกได้ 

 -1 แน่ใจว่าข้อความนัน้ไม่บ่งชีว้่าการให้ค าปรึกษากลุ่มนัน้สามารถเสริมสร้าง
พลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกได้ 

ผู้วิจยัน าคะแนนท่ีได้จากการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญมาหาคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Item Objective Congruence; IOC) ซึ่งการให้ค าป รึกษากลุ่ม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง  
อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 (ภาคผนวก ค) และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

2.2.5 น าการให้ค าปรึกษากลุ่มของเยาวชนคาทอลิก ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  
ไปทดลองใช้ (Pilot study) กับเยาวชนคาทอลิกชายและหญิงท่ีอายุระหว่าง 14-18 ปี และเป็น
สมาชิกของกลุ่มเยาวชนคาทอลิกของเขต 2 กทม. จ านวน 8 คน เพื่อทดสอบความเหมาะสม
เก่ียวกับล าดบัขัน้ตอน ระยะเวลา เนือ้หา ตลอดจนหาข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ระหว่างการทดลอง 
จากนัน้ปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใช้จริง 

2.2.6 น าการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชน
คาทอลิก ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปด าเนินการให้ค าปรึกษากบักลุ่มทดลอง จ านวน 8 คน โดยมีการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มสัปดาห์ละ 2 ครัง้ วันพุธและวันอาทิตย์ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง รวมทัง้สิน้ 8 ครัง้  
เป็นเวลา 5 สปัดาห์ ผู้ วิจัยใช้เกณฑ์ขนาดของกลุ่ม (Group size) ของวชัรี ทรัพย์มี (2556: 126) 
ท่ีว่ากลุ่มปกติจะมีสมาชิก 6 – 8 คน เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ควรมีสมาชิกในจ านวนท่ี มีความ
เหมาะสม ดงัค ากลา่วของทรอทเซอร์ (Trotzer, 2006: 410) ท่ีว่า อาจใช้เวลา 1 ชัว่โมง ซึง่สามารถ
ยืดหยุน่ได้ 

2.2.7 ภายหลงัจากเสร็จสิน้การเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงั
อ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลกิในครัง้ท่ี 8 ผู้วิจยัน าแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชน
คาทอลิก มาให้เยาวชนท่ีเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่มตอบอีกครัง้ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลหลงัการ
ทดลอง 

2.2.8 น าผลท่ีได้จากแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก ทัง้ก่อน
การทดลองและหลงัการทดลอง มาวิเคราะห์และสรุปผล 
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ตัวอย่าง กำรก ำหนดกำรประเด็นในกำรให้ค ำปรึกษำกลุ่มเพื่อเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจในตนเอง 
ของเยำวชนคำทอลิก 
 
ตาราง 3 ตวัอย่างการก าหนดการประเด็นในการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง
ของเยาวชนคาทอลิก 
 

ครัง้ที่ วัน/เดือน/ปี เร่ือง 
1 10 มี.ค. 62 ปฐมนิเทศและสร้างสมัพนัธภาพ 
2 13 มี.ค. 62 ความสามารถในการควบคมุและจดัการสถานการณ์ได้ 

(Sense of mastery) 
3 17 มี.ค. 62 ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง (1) 

(Sense of satisfaction) 
4 20 มี.ค. 62 ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง (2) 

(Sense of satisfaction) 
5 27 มี.ค. 62 การพฒันาตนเอง (1) 

(Self development) 
6 29 มี.ค. 62 การพฒันาตนเอง (2) 

(Self development) 
7 31 มี.ค. 62 การเพิ่มเปา้หมายในชีวิตของตนเอง  

(Sense of Purpose in life) 
8 3 เม.ย. 62 ปัจฉิมนิเทศ 

 
2.3 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 

ในช่วงระยะการติดตามผลของงานวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลูท่ีกว้างและลกึซึง้ โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ร่วมกบัการสงัเกต
กริยา ท่าทาง น า้เสียง สีหน้าและท่าทางของผู้ ให้สมัภาษณ์ในขณะท าการสมัภาษณ์ และบนัทึก
รายละเอียดทุกสิ่งท่ีเกิดขึน้ ทัง้นีแ้บบสมัภาษณ์มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบท
ของการวิจัยได้ โดยข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์จะช่วยให้ผู้ วิจัยทราบถึงคุณลกัษณะของพลงั
อ านาจในตนเองของกลุม่ตวัอยา่งในช่วงตดิตามผล โดยมีขัน้ตอนในการสร้างดงัตอ่ไปนี ้
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2.3.1 ผู้ วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับการเสริมสร้างพลังอ านาใจตนเองของเยาวชน
คาทอลกิ 

2.3.2 ด าเนินสร้างแนวค าถามท่ีมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด ซึ่งแนว
ค าถามจะอยูบ่นพืน้ฐานสอดคล้องความมุง่หมายและค าถามการวิจยั 

2.3.3 น าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างส่งให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ช่วยตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสมัภาษณ์ และน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
 
ตัวอย่าง กำรก ำหนดประเด็นแบบสมัภำษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้ำงเพื่อติดดำมผลของกำรเสริมสร้ำงพลงั
อ ำนำจโดยกำรใหค้ ำปรึกษำกลุ่ม 

1. ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมาหลงัจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม คณุคิดว่าเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 

2. สิ่งท่ีท่านได้รับจากการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีท่านน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตมี
อะไรบ้าง 

3. เป้าหมายหรือแผนงานในการสร้างเสริมพลังอ านาจในตนของคุณในอนาคตเป็น
อยา่งไร 
 
3. การด าเนินการวิจัย 

3.1 การศึกษาพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
3.1.1 น าแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ไปเก็บ

ข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 154 คน ซึง่เป็นสมาชิกของกลุม่เยาวชนคาทอลิก ในจงัหวดัราชบรีุ 
ใน 12 โบสถ์ 5 อ าเภอ โดยมีแบบประเมินท่ีได้รับกลบัคืน จ านวนทัง้สิน้ 154 ฉบบั 

3.1.2 น าข้อมูลท่ีได้จากแบบวัดพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกในข้อ 
3.1.1 ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

3.2 การทดลองการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของ
เยาวชนคาทอลิก 

ในการด าเนินการทดลองการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง
ของเยาวชนคาทอลิก ผู้วิจยัได้ด าเนินการ ดงันี ้
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3.2.1 แบบแผนการทดลอง 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research Design: 

Within-Subject Design) แบบ One Group Pretest-posttest Design ร่วมกับการเก็บ ข้อมูล 
เชิงคณุภาพในระยะการติดตามผล (ชูศรี วงศ์รัตนะ และ องอาจ นัยพฒัน์, 2551: 34) ดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 4 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design 
 

ก่อนการทดลอง ตัวแปรอิสระ หลังการทดลอง 

𝐓𝟏 X T2 

 
ความหมายของสญัลกัษณ์ 

T1 หมายถึง การวดัก่อนท่ีจะท าการทดลอง (Pretest) 
X หมายถึง การจดักระท า (Treatment) โดยใช้การให้ค าปรึกษากลุม่ 
T2 หมายถึง การวดัหลงัท่ีจะท าการทดลอง (Posttest) 

 
3.2.2 วิธีด าเนินการทดลอง 

3.2.2.1 ขัน้ก่อนการทดลอง 
ผู้วิจยัน าคะแนนจากการท าแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 

ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเยาวชนในจงัหวดัราชบุรี อายุระหว่าง 14 – 18 ปี จ านวน 154 คน และเก็บไว้
เป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) จากนัน้เลือกแบบเจาะจงจากเยาวชนคาทอลิกจังหวัด
ราชบรีุ ท่ีมีคะแนนพลงัอ านาจในตนเอง ตัง้แตเ่ปอร์เซน็ไทล์ท่ี 25 ลงมา พร้อมสอบถามความสมคัรใจ
ในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม จ านวน 8 คน นดัหมายพดูคยุเพื่อขอความร่วมมือและชีแ้จง
รายละเอียด โดยได้รับความสมคัรใจจากเยาวชนคาทอลิก 8 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 6 คน 
ทัง้นีมี้เกณฑ์คดัเลือกผู้ เข้าร่วมการวิจยั เกณฑ์การคดัออกผู้ เข้าร่วมการวิจยั และเกณฑ์การถอน
หรือยตุิการเข้าร่วมการวิจยัดงันี ้

เกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ เข้าร่วมการวิจยั 
- เป็นเยาวชนคาทอลกิอายรุะหวา่ง 14 – 18 ปี 
- มีคะแนนพลงัอ านาจในตนเอง ตัง้แตเ่ปอร์เซน็ไทล์ท่ี 25 ลงมา 
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- สมคัรใจเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมพลงัอ านาจในตนเอง
ของเยาวชนคาทอลิก สปัดาห์ละ 2 ครัง้ รวม 8 ครัง้ 

- เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมพลังอ านาจในตนเองของ
เยาวชนคาทอลิก ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 80 

เกณฑ์การถอนหรือยตุิการเข้าร่วมการวิจยั 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถท่ีจะปฏิเสธการเข้าร่วมหรือถอนตวั โดยไม่มา

เข้าร่วมกิจกรรมติดตอ่กนั 3 ครัง้ 
3.2.1.2 ขัน้ด าเนินการทดลอง 

ผู้ วิจัยใช้ระยะเวลาด าเนินการทดลอง ใช้สัปดาห์ละ 2 ครัง้ วันพุธและ 
วนัอาทิตย์ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง ตามเวลาท่ีได้ตกลงกับเยาวชนท่ีเข้ากลุ่มทดลอง รวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ 
ระหวา่งวนัท่ี 10 มีนาคม – 3 เมษายน 2562  
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อน ามาวิเคราะห์ ผู้วิจยัด าเนินการเป็นขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เตรียมการทดลอง 

1.1 ผู้ วิจัยท าการขออนุญาตท าวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรม 
ในมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้รับหนังสือยืนยันการยกเว้น หมายเลขรับรอง 
SWUEC/X-166/2561 (ภาคผนวก ข) 

1.2 ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อท าหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์ ในการเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ แบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของ
เยาวชนคาทอลิก 

1.3 ผู้วิจยัติดต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อท าหนงัสือ
ขอความอนเุคราะห์ผู้อ านวยแผนกเยาวชนคาทอลกิ ในการเก็บข้อมลูจากเยาวชนคาทอลกิ 

1.4 น าแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกไป ทดลองใช้ (Try out) 
กับเยาวชนคาทอลิกอายุระหว่าง 14 – 18 ปี ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หา 
คา่อ านาจจ าแนกของแบบประเมินรายข้อ และหาความเช่ือมัน่ของแบบประเมินทัง้ฉบบั 

1.5 น าแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก ฉบบัสมบูรณ์ท่ีผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพในข้อ 4.1.3 ไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 154 คน ท่ีเป็น เยาวชน
คาทอลกิอายรุะหวา่ง 14 – 18 ปี ในจงัหวดัราชบรีุ ทัง้นีไ้ด้แบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ จ านวน 154 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยผู้วิจยัเก็บรวบรวมแบบประเมินที่ตอบกลบัสมบรูณ์ทัง้หมด มาวิเคราะห์
ผลทางสถิติ 

ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้ด าเนินการทดลอง 
2.1 ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อท าหนังสือ 

ขอความอนเุคราะห์ในการเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.2 ผู้ วิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยพิจารณา

จากเยาวชนคาทอลกิท่ีมีคะแนนพลงัอ านาจในตนเอง ตัง้แตเ่ปอร์เซน็ไทล์ท่ี 25 ลงมา จ านวน 8 คน 
ท่ีสมคัรใจเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ ประกอบด้วย ชาย 6 คน หญิง 2 คน ผู้วิจยัน าคะแนนจาก
แบบวดัพลงัอ านาใจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกท่ีกลุม่ตวัอย่างตอบไว้ มาใช้เป็นข้อมลูคะแนน
ก่อนการทดลอง 

2.3 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ในตนเองของเยาวชนคาทอลิกท่ีเป็นกลุ่มทดลองหลังจากยุติการทดลองผู้ วิจัยให้กลุ่มทดลอง  
ตอบแบบวัดพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกอีกครัง้ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลคะแนน  
หลงัการทดลอง 

2.4 วิเคราะห์ข้อมลูโดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 
สรุปการวิเคราะห์ข้อมลู และอภิปรายผล 

ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้ตดิตามผล 
ผู้ วิจัยจะท าการติดตามผลการทดลองหลงัจากท่ีกลุ่มตวัอย่างเข้ารับโปรแกรม

การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 1 เดือน โดยผู้ วิจัยใช้แบบสมัภาษณ์ 
แบบกึ่งมีโครงสร้าง เพื่อใช้ยืนยนัผลการวิจยัว่ากลุ่มตวัอย่างได้ปฏิบตัิตามสิ่งท่ีตนเองตัง้เปา้หมาย
ไว้หรือไม่ ทัง้นีก้ารสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างมีความยืดหยุ่น และสามารถเปลี่ยนแปลงไป  
ตามบริบทของกระบวนการวิจยัได้ 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน หาความเช่ือมัน่ของแบบวดั การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ย
พลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง ตามขัน้ตอนดงันี ้

5.1 วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัด 
พลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 

5.2 วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชน
คาทอลกิ 
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5.2.1 วิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของแบบวัด 
พลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 

5.2.2 วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ ( Item total 
correlation) 

5.2.3 วิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ความสอดคล้องภายในจากการหาคา่สมัประสทิธ์ิ

แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
5.3 วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้าง 

พลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก โดยการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
validity) และปรับแก้ไขตามค าเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบการให้ค าปรึกษากลุ่ม เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง
ของเยาวชนคาทอลิก ผู้ วิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพลังอ านาจในตนเองของเยาวชน
คาทอลกิของกลุม่ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

การวิเคราะห์ข้อมูลในขัน้นี ้ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งตนของการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ การแจกแจงปกติของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าการแจกแจงของคะแนนรวมพลังอ านาจ  
ในตนเองของเยาวชนคาทอลิกโดยรวมและรายด้าน มีการแจกแจงไม่เป็นปกติ ผู้ วิจยัจึงเลือกใช้
สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric) ในการทดสอบ ซึ่งในการทดสอบความแตกต่างภายใน
กลุ่มก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ผู้ วิจยัใช้การทดสอบวิลคอกซนั (Wilcoxon matched-
pairs signed ranks test) 

5.5. น าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) ในช่วงติดตามผล 
มาท าการถอดค าสมัภาษณ์จากเคร่ืองบนัทึกเสียงแบบค าต่อค า จนได้รายละเอียด และน าข้อมลู  
ท่ีได้มาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) โดยการตีความให้ความหมาย หาข้อสรุป และน ามา
อภิปรายผลการทดลอง 

 



 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู มีดงันี ้
n แทน จ านวนเยาวชนคาทอลิกท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
M แทน คา่เฉลี่ยของคะแนน (Mean) 
SD แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard deviation) 
p แทน คา่ความน่าจะเป็นในการทดสอบสมมติฐาน (Probability) 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณตามล าดบั ดงันี ้

1. การศกึษาพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
1.1. คา่ร้อยละของข้อมลูพืน้ฐานด้านเพศ อาย ุสงักดัวดั 
1.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดพลังอ านาจใน

ตนเองของเยาวชนคาทอลกิ 
2 การเปรียบเทียบพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกท่ีเข้าร่วมการให้

ค าปรึกษากลุม่ก่อนและหลงัการทดลอง 
2.1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 

ในภาพรวมและรายด้านของกลุม่ทดลอง 
2.2 การเปรียบเทียบลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก กลุ่ม

ทดลอง ก่อนและหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของ
เยาวชนคาทอลิก 

2.3 การวิเคราะห์กระบวนการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.4 วิเคราะห์การติดตามผลหลังการให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นระยะเวลา  

1 เดือน  
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1. การศึกษาพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 

1.1 ค่าร้อยละของข้อมูลพืน้ฐานด้านเพศ อายุ และสังกัดโบสถ์ 
ผู้ วิจัยน าข้อมูลพืน้ฐานของแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกจาก

กลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 154 คน มาวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่ร้อยละ โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุ
และสงักดัโบสถ์ ดงัแสดงในตาราง 5 

 
ตาราง 5 จ านวนและคา่ร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุและสงักดัโบสถ์ 
 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 76 49.40 
หญิง 78 50.60 

รวม 154 100.00 
2. อายุ   

14 ปี 27 17.50 
15 ปี 36 23.40 
16 ปี 36 23.40 
17 ปี 32 20.80 
18 ปี 23 14.90 

รวม 154 100.00 
3. สังกัดโบสถ์   

วดันกับญุยอห์น บอสโก ราชบรีุ 22 14.30 
วดัพระคริสตหฤทยั วดัเพลง 25 16.20 
วดันกับญุอนัตน โคกมดตะนอย 20 13.00 
วดัแม่พระสายประค า หลกัห้า 6 3.90 
วดัอคัรเทวดามีคาแอล ดอนกระเบือ้ง 6 3.90 
วดันกับญุฟาบีอาโน ห้วยลกึ 4 2.60 
วดันกับญุมาร์การีตา บางตาล 11 7.10 
วดันกับญุยอแซฟ บ้านโป่ง 32 20.80 
วดันกับญุเบเนดิก โป่งยอ 5 3.20 
วดัแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลกูแก 11 7.10 
วดันกับญุเทเรซา ห้วยกระบอก 7 4.50 
วดัแม่พระแหง่สนัติภาพ เขาพระ 5 3.20 

รวม 154 100.00 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเยาวชนคาทอลิก
จ านวน 154 คน เป็นเพศชายและเพศหญิงจ านวนใกล้เคียงกัน กล่าวคือเป็นเพศชายจ านวน  
76 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 และเป็นเพศหญิงจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 ซึง่อายรุะหว่าง 
14-18 ปี โดยอายุ 14 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 อายุ 15 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.40 อาย ุ16 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40 อาย ุ17 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.80 และอาย ุ18 ปี จ านวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 14.90 

กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนท่ีอยู่ในสังกัดโบสถ์จังหวัดราชบุรี แบ่งเป็น 11 วัด ดังนี ้ 
วดันักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี จ านวน 22 คิดเป็นร้อยละ 14.30 วดัพระคริสตหฤทัย วดัเพลง 
จ านวน 25 คิดเป็นร้อยละ 16.20 วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย จ านวน 20 คิดเป็นร้อยละ 
13.00 วดัแม่พระสายประค า หลกัห้า และวดัอัครเทวดามีคาแอล จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.90 วัดนักบุญฟาบีอาโน ห้วยลึก  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 วัดนักบุญมาร์การีตา  
บางตาล จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ7 วดันกับญุยอแซฟ บ้านโป่ง จ านวน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 
20.80 วดันกับญุเบเนดิก โป่งยอและวดัแมพ่ระแห่งสนัติภาพ เขาพระ จ านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 
3.20 วดันกับญุเทเรซา ห้วยกระบอก จ านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 4.50 

1.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดพลังอ านาจในตนเองของ
เยาวชนคาทอลิก 

ผู้ วิจัยน าข้อมูลจากแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองรายด้านของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
154 คน มาหาคา่เฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานดงัแสดงในตาราง 6 ดงันี ้
 
ตาราง 6 คา่เฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพลงัอ านาจในตนเองของกลุม่ตวัอยา่ง  
จ าแนกรายด้าน (n = 154) 
 

พลังอ านาจในตนเอง 𝐱̄  SD แปลผล 
1. ความสามารถท่ีจะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้ 2.93 .43 สงู 
2. ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง 3.17 .39 สงู 
3. การพฒันาตนเอง 3.14 .40 สงู 
4. การเพิ่มเปา้หมายในชีวิต 3.01 .35 สงู 

โดยรวม 3.07 .32 สูง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตาราง 6 พบว่า เยาวชนคาทอลิกมีพลงัอ านาจในตนเอง 
โดยรวม มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.07 อยู่ในระดบัสงูทัง้ 4 ด้าน เน่ืองจากมีคะแนนอยูใ่นช่วง 2.51 – 3.75 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .32 เม่ือจ าแนกรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสงู
ท่ีสุดคือ ด้านความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 รองลงมา คือ  
ด้านการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.14 ด้านการเพิ่มเป้าหมายในชีวิต มีค่าเฉลี่ย 3.01 และด้าน
ความสามารถท่ีจะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้ มีคา่เฉลี่ย 2.93 ตามล าดบั 
 
2. การเปรียบเทียบพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกที่เข้าร่วมการให้ค าปรึกษา
กลุ่มก่อนและหลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

2.1 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกในภาพรวม
และรายด้านของกลุ่มทดลอง 

ผู้ วิจัยน าคะแนนแบบวัดพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกรายด้านและ
โดยรวม ทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง จ านวน 8 คน มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ดงัแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก  
กลุม่ทดลอง (n = 8) 
 

กลุ่มทดลอง 
พลังอ านาจในตนเอง ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

�̅� SD แปลผล �̅� SD แปลผล 
1. ความสามารถท่ีจะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้ 2.34 .59 น้อย 2.95 .26 สงู 
2. ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง 2.43 .46 น้อย 3.04 .32 สงู 
3. การพฒันาตนเอง 2.80 .32 สงู 3.20 .27 สงู 
4. การเพิ่มเปา้หมายในชีวิต 2.49 .32 น้อย 3.03 .13 สงู 

โดยรวม 2.57 .26 สูง 3.13 .16 สูง 
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จากตาราง 8 พบว่า คะแนนพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกโดยรวมก่อน
การทดลอง และหลงัการทดลอง มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 2.57 และ 3.13 ซึง่อยู่ในระดบัสงู สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .26 และ .16 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน ความสามารถท่ีจะควบคมุหรือ
จดัการ  สถานการณ์ได้ ก่อนและหลงัการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.34 และ 2.95 ซึง่อยู่ในระดบั
น้อยและระดบัสงู ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .59 และ .26 ตามล าดบั ด้านความพึงพอใจใน
ความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.43 และ 3.04 ซึง่อยู่ในระดบัน้อยและระดบัสงู ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .46 และ .32 ตามล าดบั ด้านการพฒันาตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.80 
และ 3.20 ซึง่อยู่ในระดบัสงู ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .32 และ .27 ตามล าดบั ด้านการเพิ่ม
เปา้หมายในชีวิต มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 2.49 และ 3.03 ซึง่อยู่ในระดบัน้อยและระดบัสงู สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .32 และ .13 ตามล าดบั  

2.2 การเปรียบเทียบพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก กลุ่มทดลอง 
ก่อนและหลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของ
เยาวชนคาทอลิก 

การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น ด้วยวิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of Normality) 
ด้วยสถิติ Shapiro-Wilk test พบว่า คะแนนพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก ของกลุ่ม
ทดลองก่อนการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ได้ค่า Sig. เท่ากับ .00 คะแนนพลังอ านาจ 
ในตนเองของเยาวชนคาทอลิก ของกลุ่มทดลองหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ได้ค่า Sig. 
เท่ากบั .83 ท่ีได้ก่อนการทดลองมีคา่น้อยกว่า .05 แสดงให้เห็นวา่คะแนนพลงัอ านาจในตนเองของ
เยาวชนคาทอลิกก่อนการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ และค่า Sig.  
ท่ีได้หลงัการทดลองมีค่ามากกว่า .05 แสดงให้เห็นว่าคะแนนพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชน
คาทอลิกหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มมีการแจกแจงแบบปกติ ซึง่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลง
เบือ้งต้นของสถิติ t – test ผู้วิจยัจงึเลือกใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric) ในการทดสอบ
ความแตกต่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้การทดสอบวิ ลคอกซัน (Wilcoxon 
matched-pairs signed ranks test) ดงัแสดงผลการวิเคราะห์ในตาราง 8 
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ตาราง 8 การเปรียบเทียบพลงัอ านาจในตนเองของกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการได้รับการให้
ค าปรึกษากลุม่ (n=8) 
 

พลังอ านาจในตนเอง 
ผลการให้ค าปรึกษา 
ที่น ามาเปรียบเทยีบ 

Negative 
rank 

Positive 
rank 

Ties Z p 

1. ความสามารถท่ีจะควบคมุ
หรือจดัการสถานการณ์ได้ 

หลงั-ก่อน 8 0 0 -2.53* .01 

2. ความพงึพอใจใน
ความสามารถของตนเอง 

หลงั-ก่อน 7 0 1 -2.37*  
.02 

3. การพฒันาตนเอง หลงั-ก่อน 8 0 0 -2.54* .01 
4. การเพิ่มเปา้หมายในชีวิต หลงั-ก่อน 8 0 0 -2.53* .01 

พลังอ านาจโดยรวม หลงั-ก่อน 8 0 0 -2.52* .01 
*P < .05 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตาราง 8 การเปรียบเทียบคะแนนพลังอ านาจในตนเอง 

ของเยาวชนคาทอลิก ก่อนและหลังการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง 
ได้ผลดงันี ้คะแนนพลงัอ านาจในตนเองโดยรวมหลงัการทดลอง สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบั .05  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ความสามารถท่ีจะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้ 
(Z = -2.53, p = .012) ด้านความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง (Z = -2.34, p = .02)  
ด้านการพฒันาตนเอง (Z = -2.54, p = .01) ด้านการเพิ่มเปา้หมายในชีวิต (Z = -2.53, p = .011) 
สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 

2.3 การวิเคราะห์กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจใน
ตนเองของเยาวชนคาทอลิก 

ในการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกมี
สมาชิกกลุม่จ านวน 8 คน ประกอบด้วย สมาชิกคนท่ี 1 สมาชิกคนท่ี 2 สมาชิกคนท่ี 3 สมาชิกคนท่ี 
4 สมาชิกคนท่ี 5 สมาชิกคนท่ี 6 สมาชิกคนท่ี 7 และสมาชิกคนท่ี 8 (นามสมมติ) ซึ่งผู้ วิจยัใช้การ
สงัเกตประกอบกบัการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเก็บข้อมลูระหว่างกระบวนการให้ค าปรึกษา
กลุ่มจ านวน 8 ครัง้ เพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลูเชิงลกึและแสดงให้เห็นถึงพฒันาการในการเปลี่ยนแปลง
ของสมาชิกกลุม่แตล่ะครัง้ และใช้การสมัภาษณ์เพื่อตดิตามผลหลงัให้ค าปรึกษาไปแล้วไมน้่อยกวา่ 
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1 เดือน ท าให้ผู้ วิจัยได้ข้อมูลเชิงคุณภาพส าหรับการอธิบายผลใน 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์
กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม และการวิเคราะห์ผลการติดตามหลังให้ค าปรึกษากลุ่ม  
เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกระยะเวลา 1 เดือน ดงันี ้

2.3.1 ขัน้เร่ิมต้นกลุ่ม  
การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 1 เป็นการพบกันครัง้แรกระหว่างผู้ วิจยัสมาชิกกลุ่ม 

โดยผู้วิจยัสงัเกตเห็นว่าสมาชิกกลุ่มมีลกัษณะ 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ี 1 มีประมาณ 5 คนท่ีมาพร้อมกนั
และมาถึงก่อนเวลามีการแสดงท่ีหน้าท่ีสดช่ืน ยิม้แย้มแจ่มใส แสดงออกถึงความสงสยัและตื่นเต้น
ในการเข้าร่วมกลุ่ม และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีมาถึงทีหลังซึ่ง คือ  สมาชิกคนท่ี 2 สมาชิกคนท่ี 6  
และสมาชิกคนท่ี 7 มีท่าทีท่ีนิ่ง พดูน้อยกว่าสมาชิกคนอ่ืน ๆ ดเูป็นกงัวลท่ีมาช้า ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
ผู้ วิจัยและสมาชิกได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการครัง้แรก ผู้ วิจัยจึงได้เร่ิมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
โดยการสร้างสมัพันธภาพระหว่างผู้ วิจัยและสมาชิก เพื่อลดความกังวลและเพื่อให้สมาชิกเกิด
ความไว้วางใจในตัวผู้ วิจัยโดยการแนะตัวเอง บอกถึงวัตถุประสงค์ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
นอกจากนีผู้้ วิจยัให้สมาชิกกลุ่มท ากิจกรรม “ช่ือของฉัน” เพื่อเป็นท าความรู้จกัสร้างความคุ้นเคย
และลดความกงัวล ผู้วิจยัสงัเกตเห็นว่าสมาชิกเร่ิมมีการพดูคยุแลกเปลี่ยนร่วมกนั  แต่ยงัมีสมาชิก
บางคนท่ียังรู้สึกเคอะเขินในการพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้ วิจัยจึงให้สมาชิกท ากิจกรรม  
“เบาะดนตรี” เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมโดยให้สมาชิกเดินรอบเบาะท่ีนัง่เป็นวงกลมและเม่ือ
เพลงหยุดให้นั่งท่ีท่ีอยู่ตรงหน้า หลังจากนัน้ให้พูดถึงเจ้าของเบาะ จากการท ากิจกรรมผู้ วิจัย
สงัเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ สมาชิกคนท่ี 2 สมาชิกคนท่ี 7 ท่ีมีท่าทีเปลี่ยนแปลงไป ทัง้สอง
คนเร่ิมพดูคยุมากขึน้ แสดงท่าทีท่ีสนุกสนานหวัเราะและให้ความร่วมมือในการให้ค าปรึกษากลุ่ม
เช่นเดียวกบัสมาชิกคนอื่น ๆ  

2.3.2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่ม ประกอบด้วยการให้ค าปรึกษากลุ่ม
จ านวน 6 ครัง้ ดงันี ้

การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 2 สมาชิกกลุ่มทกุคนมีความกระตือรือร้นในการ
เข้ากลุ่มมากขึน้ สงัเกตได้จาการท่ีสมาชิกมาก่อนเวลานัดหมาย และเตรียมพร้อมการเข้ากลุ่ม
อย่างรวดเร็ว ซึ่งในครัง้นีส้มาชิกกลุ่มมีสีหน้าท่ีผ่อนคลายมากขึน้ แต่ยงัมีสมาชิกคนท่ี 6 ท่ีดนูิ่ง ๆ 
และไม่ค่อยพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกคนอ่ืนมากนัก  ในการให้ค าปรึกษาครัง้นีเ้ป็นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการควบคมุและจดัการกบัสถานการณ์ ผู้วิจยัให้สมาชิกได้เรียนรู้จากสถานการณ์
จ าลอง “คว ่า หงายและส่ง” ขณะท ากิจกรรมผู้วิจยัสงัเกตเห็นว่าสมาชิกทุกคนเกิดการตื่นตวัมาก
ขึน้ มีความกระตือรือร้นและสนุกสนาน รวมถึงบีท่ีมีท่าทางท่ีเปลี่ยนไป หัวเราะและร่วมมือ  
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เป็นอย่างดี หลงัจากนัน้ผู้วิจยัจึงเปิดประเด็นกลุ่มโดยการถามสมาชิกกลุ่มถึงสถานการณ์ปัญหา  
ท่ีสมาชิกแต่ละคนต้องเผชิญในชีวิตประจ าวนัในอดีตท่ีผ่านมา และสุดท้ายสามารถจัดการกับ
สถานการณ์ปัญหาได้ ผู้วิจยัเปิดประเด็นกลุ่มโดยใช้ค าถามว่า “สมาชิกรู้สกึอย่างไรเม่ือต้องเผชิญ
กบัปัญหา” ซึง่สมาชิกสว่นใหญ่รู้สกึเครียดและกงัวลเม่ือต้องเจอกบัปัญหา แตก็่มีสมาชิกบางคนท่ี
รู้สึกว่าการเผชิญปัญหาท าให้เกิดความท้าทาย ผู้ วิจยัชวนให้สมาชิกได้แบ่งปันเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ี
สมาชิกแตล่ะคนได้พบเจอ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการท างานของกลุม่เยาวชนคาทอลิก 
เช่น เร่ืองของสมาชิกคนท่ี 3 ท่ีได้เล่าถึงประสบการณ์เม่ือต้องเป็นพี่กลุ่มครัง้แรกในการท าค่ายค า
สอน รู้สึกกงัวลเม่ือต้องเป็นผู้น ากลุ่มเอง แต่ได้ก าลงัใจจากเพื่อนท าให้รู้สึกมีความมัน่ใจและกล้า
ปฏิบตัิมากขึน้ ซึ่งในประเด็นนีเ้ป็นท่ีสนใจของสมาชิกในกลุ่ม และส้ม ดมีูความตัง้ใจฟัง และร่วม
ถามเพื่อนถึงการจัดการในครัง้นัน้ เน่ืองจากในค่ายค าสอนท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ในเดือนเมษายนนี ้
สมาชิกคนท่ี 8 จะต้องเป็นพี่กลุ่มครัง้แรก ผู้วิจยัจึงชวนสมาชิกแลกเปลี่ยนและให้ก าลงัใจ สมาชิก
คนท่ี 8 ก่อนจบการให้ค าปรึกษาในครัง้นี ้ผู้ วิจัยชวนให้สมาชิกได้สะท้อนถึงการมองตัวตนของ
ตนเองจากประการณ์ในอดีตทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ และใช้เทคนิคการยืนยนัทางบวก (Positive 
Affirmation) เม่ือสมาชิกได้มีการพูดถึงตนเองในด้านลบเพื่อให้สมาชิกมีความมั่นใจในตนเอง
เพิ่มขึน้ โดยให้สมาชิกเขียนความรู้สกึยินดีทางบวกเพื่อช่ืนชมตนเองถึงความสามารถในการเผชิญ
ปัญหา 

การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 3 สมาชิกมีสีหน้าท่ีสดช่ืน และผ่อนคลาย  
ได้พูดคุยถึงกิจกรรมของวัดท่ีได้ท าไปเม่ือตอนเช้า การให้ค าป รึกษาครัง้นีเ้ป็นการเสริมสร้าง 
ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง โดยผู้วิจยัได้ให้สมาชิกได้กลา่วถึงสิง่ท่ีได้เรียนรู้จากการ
เข้าการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ก่อน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ สามารถเล่าถึงประสบการณ์ของแต่ละ
คนท่ีได้น าไปปรับใช้กับตัวเอง ผู้ วิจัยจึงน าเข้าสู่กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยให้สมาชิก
ทบทวนถึงเหตกุารณ์ท่ีมีความรู้สึกทางบวกต่อความสามารถของตนเอง และแบ่งปันสถานการณ์  
ท่ีท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกพึงพอใจในความสามารถของแต่ละคน ในช่วงท่ีได้แบ่งปัน
ประสบการณ์มีความตื่นตวั และตัง้ใจฟังสมาชิกในกลุม่ดี หลงัจากนัน้ผู้น ากลุม่จงึให้สมาชิกได้วาด 
“ต้นไม้แห่งชีวิต” โดยให้ระบุสิ่งท่ีเป็นด้านดีของตนเอง สงัเกตได้ว่า สมาชิกคนที 2 แสดงความไม่
มัน่ใจหันไปถามเพื่อนและยังกล่าวด้วยว่า “หนูไม่มีจุดเด่นเลยค่ะ ให้เขียนด้านไม่ดียงัง่ายกว่า” 
เช่นเดียวกบั สมาชิกคนท่ี 6 ท่ีใช้เวลาในการคิดก่อนเร่ิมลงมือท าคอ่นข้างนาน มีหนัไปดเูพื่อน และ
แสดงความกังวล ผู้วิจยัจึงใช้ค าพูดสนบัสนุน เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกได้ส ารวจตวัเองอย่างถ่องแท้ 
และใช้การยืนยนัทางบวก เพื่อเพิ่มความมัน่ใจให้กบัสมาชิก ในช่วงระหวา่งการแบง่ปัน “ต้นไม้แห่ง
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ชีวิต” สมาชิกบางคนมีความเขินอาย ไม่มั่นใจในการพูด ผู้ วิจัยไม่ได้เร่งรัด และให้สมาชิกพูด 
เม่ือรู้สึกพร้อม เม่ือมีสมาชิกคนใดในกลุ่มได้พูดถึงต้นไม้ของตนเอง เพื่อนสมาชิกในกลุ่มจะให้
ความสนใจดี ไม่มีการพูดหยอกล้อกัน ท าให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิม้ และความไว้วางใจ  
ท าให้สมาชิกท่ีเคอะเขิน เช่น สมาชิกคนที 2 และ 6 ดูมีความมั่นใจมากขึน้ และร่วมแบ่งปัน 
กบัเพื่อนสมาชิก 

การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ีกลุ่ม 4 สมาชิกกลุ่มมาถึงท่ีสถานท่ีนดัหมายค่อนข้าง
ตรงเวลา ทยอยเดินเข้ามาด้วยสีหน้าท่ียิม้แย้มแจ่มใส เม่ือสมาชิกทุกคนมาพร้อมกัน ผู้ วิจยัจึงได้
เร่ิมชวนพูดคยุและน าเข้าสู่การให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยในครัง้นีเ้ป็นการกระตุ้นให้สมาชิกมองเห็น
คณุค่าและความสามารถของตนเอง มีความมัน่ใจในการท างาน และด าเนินงานได้ตามเปา้หมาย 
ใช้เทคนิคการตัง้ค าถามเพื่อให้สมาชิกได้ส ารวจตนเองจากเหตุการณ์ความส าเร็จของตนเองใน
อดีต ซึง่เป็นเร่ืองราวของการสร้างคณุค่าจากการใช้ความสามารถของตนเองและเล่าเร่ืองราวของ
ตนเองแก่เพื่อนสมาชิก ผู้น ากลุม่สงัเกตเห็นวา่ลกัษณะท่าทางของสมาชิกแบง่เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่
ท่ีมีความกล้า มัน่ใจในการแบ่งปันให้กบัเพื่อนใช้เวลาในการทบทวนและไตร่ตรองเร่ืองราวไม่นาน
นกั และอีกกลุม่แสดงท่าทางไม่มัน่ใจ และยงัมองว่าตนเองไม่มีความสามารถอะไรท่ีโดดเดน่ นัน่ก็
คือ สมาชิกคนที 2 และ สมาชิกคนท่ี 7 ผู้วิจยัจึงกระตุ้นให้สมาชิกได้ค้นหา และมองเห็นสิ่งท่ีเป็น
คณุค่าจากเร่ืองเล็ก ๆ น้อยๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั และชกัชวนให้สมาชิกลองมองย้อนไปท่ี
กิจกรรมในครัง้ก่อนท่ีได้ท าต้นไม้แห่งชีวิต และให้เพื่อนสมาชิกคนอ่ืนได้พดูช่ืนชมกนัและกนั ท าให้ 
สมาชิกคนท่ี 2 และ สมาชิกคนท่ี 7 มีท่าทางท่ีผ่อนคลายมากขึน้ และสามารถแบง่ปันเร่ืองราวของ
ตนเองได้ ในช่วงสุดท้ายผู้ วิจัยจึงให้การบ้านแก่สมาชิกกลุ่มโดยการบนัทึกเหตุการณ์ท่ีได้แสดง
ความสามารถของตนเองรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าซึ่งอาจเป็นเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนัวนัละอยา่งน้อย 1 ข้อความ และมอบหมายให้น ามาแลกเปลี่ยนในครัง้ตอ่ไป 

การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 5 เน่ืองจากในช่วงอาทิตย์ท่ีผ่านมาได้มีกิจกรรม
ของโบสถ์ ท าให้สมาชิกไม่สามารถมาเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ท าให้สมาชิกและผู้วิจยัไม่ได้
เจอกัน 1 สปัดาห์ ครัง้นีส้มาชิกมาด้วยความกระตือรือร้น และได้ชวนเล่าเร่ืองถึงกิจกรรมได้ท า
ในช่วงสปัดาห์ท่ีไม่ได้เจอกนัท าให้บรรยากาศเป็นได้ด้วยดี ผู้วิจยัจึง่ได้เร่ิมน าเข้าสูก่ารให้ค าปรึกษา
โดยการทบทวนและขอดูแบบบันทึกเหตุการณ์ท่ีได้มอบหมายในครัง้ก่อน ซึ่งสมาชิกทุกคน
รับผิดชอบต่อสิ่งท่ีได้มอบหมายเป็นอย่างดี สมาชิกส่วนใหญ่สามารถแบ่งปันคณุค่า และความดี
จากความสามารถของตนเองท่ีได้ท าในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมา ในการให้ค าปรึกษาครัง้นี  ้
มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกมีความมุ่งมัน่ มีแรงจูงใจ กระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง  ค้นหา



 75 
 
แนวทางในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง ผู้น ากลุ่มให้สมาขิกทบทวนความภาคภูมิใจในชีวิต 
ของตนเอง และหาต้นแบบ (Role model) หลังจากนัน้ให้สมาชิกแต่ละคนน าเสนอแนวทาง 
ในการพัฒนาตนเองเพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ โดยอธิบายความสัมพันธ์เก่ียวกับตนเอง  
และบุคคลตวัอย่าง ในครัง้นีผู้้ วิจยัสงัเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของ แดงและขาว ท่ีมีความมัน่ใจ
มากขึน้ โดยได้แบ่งปันเร่ืองราวของตนเองเป็นคนแรก ๆ ของกลุ่ม ซึ่งนับว่าเป็นพัฒนาการท่ีดี 
ในช่วงท่ีสมาชิกได้น าเสนอแนวทางในการพฒันาตนเอง สมาชิกสว่นใหญ่สามารถระบหุาแนวทาง
ให้ตนเองได้ 

การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีความมุ่งมั่น  
มีแรงจูงใจ กระตือรือร้นในการพฒันาตนเองและค้นหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงตนเองผู้ วิจยั
ชวนสมาชิกส ารวจตวัตนของตนเอง พร้อมทัง้พูดคยุเก่ียวกบัประสบการณ์และเหตกุารณ์ในชีวิต
ของสมาชิกแตล่ะคน โดยใช้เทคนิคค าถามปาฏิหาริย์ (Miracle question) เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกได้
ค้นพบกบัความปรารถนาท่ีจะพฒันาตนเอง และใช้เทคนิคค าถามจดัระดบั (Scaling Questions) 
โดยให้สมาชิกให้คะแนนการพฒันาตนเองในระดบั 1-10 พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ให้คะแนนตนเอง
อยู่ในระดบัคะแนนท่ีไม่ถึง 5 มีสมาชิก 2 คนท่ีให้คะแนนตนเองต ่าว่าคา่คะแนนอยู่ท่ี 2 คือ สมาชิก
คนท่ี 2 และสมาชิกคนท่ี 7 หลงัจากนัน้ผู้วิจยัชวนให้จินตนาการไปสูค่ะแนนท่ีสงูขึน้และให้สมาชิก
ระบุแนวทางในการพัฒนาตนเอง จากการสงัเกตพบว่าสมาชิกกลุ่มทุกคน มีความกระตือรือร้น  
ในการท ากิจกรรม อาจมีความขดัเขินอยูบ้่าง สมาชิกกลุม่ทกุคนเกิดการยอมรับซึง่กนัและกนั 

การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 7 มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้สมาชิกสามารถก าหนด
เปา้หมายในการท างานและแสวงหาหนทางปฏิบตัิอ่ืน ๆ เม่ือพบปัญหาอปุสรรคตา่ง ๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ สมาชิกทุกคนมาด้วยสีหน้ายิม้แย้ม มีเขียวท่ีมาถึงคนสุดท้ายเน่ืองจากต้องไป
ซ้อมดนตรีในงานของโบสถ์ท่ีจะจดัขึน้ ผู้วิจยัจึงให้เวลาในการผ่อนคลายช่วงแรก จนสมาชิกพร้อม
และน าเข้าสู่การให้ค าปรึกษาโดยการให้สมาชิกกลุ่มทบทวนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในการเข้ากลุ่มตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา ได้รับรู้และตระหนักถึงความสามารถของตนเอง และให้สมาชิกได้ทบทวน
เป้าหมายในการใช้ชีวิตของแต่ละคน โดยใช้เทคนิคWDEP ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
แบบเผชิญความจริง จากการให้ค าปรึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัสงัเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสมาชิก
กลุ่มทุกคนในเร่ืองของการตัง้เป้าหมาย สมาชิกส่วนใหญ่มีการวางแผนท่ีเป็นขัน้ตอนมากขึน้  
แสดงให้เห็นวา่สมาชิกกลุม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ 
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2.3.3 ขัน้ยุตกิารให้ค าปรึกษากลุ่มและปัจฉิมนิเทศ 
การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 8 ในครัง้นีส้มาชิกกลุ่มมีสีหน้าท่ีสดช่ืน ยิม้แย้ม 

และพูดคุยในเร่ืองราวต่าง ๆ ทัง้ในกลุ่มและกับผู้ วิจัย แสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมและเป็น
กนัเอง มีสมาชิกบางคนกลา่วว่ายงัไม่อยากให้จบการให้ค าปรึกษา ยงัอยากพดูคุยและได้เจอผู้กบั
ผู้ วิจัยค าพูดดังกล่าวเป็นก าลังใจท่ีดีในการท ากลุ่ม การให้ค าปรึกษาครัง้นีเ้ป็นครัง้สุดท้ายมี
วตัถปุระสงค์เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้สรุปสิ่งท่ีเรียนรู้จากการเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่ม ตลอดจน
แนวทางในการน าไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และเพื่อท าการยุติกลุม่ สมาชิกทกุคนมาด้วยสี
หน้าท่ีสดช่ืน ยิม้แย้ม แจ่มใส ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองว่าก่อน
และหลงัเข้ารับการเข้าร่วมกลุ่ม มีความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง เปลี่ยนแปลงไป
หรือไม่ อย่างไร และให้สมาชิกแบ่งปันความคิดของตนเอง ซึ่งสมาชิกทุกคนบอกว่าเปลี่ยน เช่น  
ในกรณีของ สมาชิกคนที่ 8 กลา่ววา่ “เปลี่ยนไปมาก ท าให้มีมมุมองของตนเองท่ีดีขึน้ มัน่ใจมากขึน้ 
และรู้วิธีการพฒันาตนเอง” และ สมาชิกคนท่ี 2 ท่ีกล่าวว่า “รู้สึกเป็นท่ียอมรับมากขึน้ รู้จกัตวัเอง
มากขึน้” แสดงให้เห็นว่าหลังจากท่ีสมาชิกได้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มสมาชิกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ 

2.4 การวิเคราะห์การตดิตามผลหลังจบการให้ค าปรึกษาเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
ในการติดตามผลนี ้ผู้วิจยัได้ให้ความส าคญักบัพลงัอ านาจในตนเองในภาพรวมและ

รายข้อซึ่งผู้วิจยัสามารถติดตามสมัภาษณ์สมาชิกภายในกลุ่มได้ทัง้หมด 8 คน และได้ท าการสรุป
และสงัเคราะห์จากการสมัภาษณ์ข้อมลูเชิงลกึแบบไม่เป็นทางการ ซึง่สามารถจ าแนกได้ตามหวัข้อ
ค าถามการสมัภาษณ์ดงันี ้

1. จากมมุมองของสมาชิกกลุ่มท่ีเข้าร่วมกลุ่มต่างมีมมุมองเก่ียวกับพลงัอ านาจ
ในตนเองท่ีสงูขึน้ แสดงออกจากความมัน่ใจในการพดู แสดงออกได้จากการนกึคิดของสมาชิกกลุม่
ท่ีถ่ายทอดให้ผู้วิจยัได้รับรู้ 

“…ผมคิดว่ำพลังเยอะนะครับรู้สึกดีกับตนเอง รู้ว่ำควำมสำมำรถของเรำเป็นประโยชน์กับคนอื่น  
เป็นประโยชน์กับคนรอบข้ำง ส่ิงที่เรำท ำ กำรที่เรำได้มำท ำกิจกรรมให้วดั มันท ำให้มีพลังใจในกำรท ำต่อ ” 
(สมำชิกคนที ่1) 

“…รู้สึกดี เป็นเหมือนพลงัในตวัเองมนัเยอะข้ึน อยำกท ำอะไรทีดี่ มีคณุค่ำเพือ่คนอืน่” (สมำชิกคนที ่2) 

“…มีก ำลังใจเยอะข้ึน ตอนนี้จะท ำอะไร เหมือนเรำกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ ผลักดันกัน ให้ก ำลังใจกัน  
งำนเยอะมำก แต่ก็ยงัไม่ทอ้ อยำกท ำต่อ อยำกท ำใหดี้” (สมำชิกคนที ่8) 
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2. จากมุมมองของสมาชิกเก่ียวกับความสามารถท่ีจะควบคุมหรือจัดการ
สถานการณ์ต่าง ๆ สมาชิกส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัญหาเป็นการท้าทายความสามารถของ
ตวัเอง และต้องท าตวัพร้อมต่อการเผชิญปัญหา และสามารถควบคมุตนเองเม่ือเจอสถานการณ์  
ท่ีเป็นปัญหาได้ดีขึน้ ดงัผลจากการสมัภาษณ์ 

“…กล้ำเผชิญมำกข้ึนถ้ำมีปัญหำ แล้วเรำหนีปัญหำมันก็จะไม่ท ำให้ดีข้ึน เหตุกำรณ์ที่เป็นปัญหำ 
ก็ยงัเหมือนเดิมหรืออำจจะแย่ลงด้วยซ ้ำ เรำต้องรีบจัดกำรกบัปัญหำให้ดีที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ ลองท ำ ลองแก้ 

สดุก ำลงัทีมี่ ถำ้ไม่ไดก็้ขอควำมช่วยเหลือจำกคนอืน่ ๆ ดูบำ้งก็ไม่เป็นไร” (สมำชิกคนที ่1) 

“…ทกุปัญหำมีทำงออกแหละ แต่เรำจะออกไดรึ้ป่ำว ก็ตอ้งลองดู เวลำมีปัญหำหรืออะไรทีล่ ำบำกใจ
เข้ำมำเรำก็ยงัรู้สึกกลวัอยู่ อย่ำงเวลำท ำค่ำย ท ำกิจกรรม แล้วมีอะไรที่ไม่ไดค้ำดคิดเกิดข้ึน เรำก็กลวั กลวัมนัจะ

ไม่ได ้ไม่ดี แต่ตอนนีม้ัน่ใจมำกข้ึน มีสติ ท ำอะไรก็มีสติ” (สมำชิกคนที ่3) 

“…ถำ้มีปัญหำเข้ำมำ ก็พร้อมจะหำทำงแก้ไข ไดรู้้แล้วว่ำใครๆ ต่ำงก็มีปัญหำทัง้นัน้ เรำก็ไม่ตอ้งกลวั  

ถำ้เรำพยำยำมมนัก็จะผ่ำนไป” (สมำชิกคนที ่2) 

3. จากมุมมองของสมาชิกเก่ียวกับความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง 
ผู้วิจยัสรุปได้ว่า สมาชิกเกิดการยอมรับตนเองมากขึน้ มองเห็นข้อดี และคณุค่าในตนเองมากขึน้ 
ดงัผลจากการสมัภาษณ์ 

“…พอใจค่ะ ตอนนีไ้ดเ้ป็นคนเล่นอิเลคโทนในโบสถ์ เล่นในวดัสำยประกอบพิธี แต่ก่อนไม่กล้ำ ไดรุ่้นพี่

ช่วยสอน และค่อย ๆ เร่ิมเล่นไม่กีเ่พลงในมิสซำทีว่ดั เรำรู้สึกดีว่ำเรำมีควำมสำมำรถทีท่ ำได”้ (สมำชิกคนที ่5) 

“…พอใจมำก แต่ก่อนเรำจะมองตนเองแต่ข้อเสีย เปรียบเทียบผลงำนของเรำกับคนอื่นที่ท ำไว ้  

จะรู้สึกกดดนั ตอนนีก็้รู้ว่ำเรำมีข้อดีอื่น ๆ ตอนท ำค่ำยค ำสอน ก็คุยกบันอ้ง ๆ ได้ดีเลย รู้สึกว่ำเป็นพีก่ลุ่มที่ดีได้” 
(สมำชิกคนที ่6) 

“…รู้จักตวัเองมำกข้ึน รู้ว่ำเร่ืองเล็ก ๆ น้อยๆ ควำมสำมำรถที่เรำมีมนัก็ช่วยสร้ำงประโยชน์ในกลุ่ม

เยำวชนได ้อย่ำงตอนนีไ้ดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นคนอ่ำนบทอ่ำน ก็ดีใจ พยำยำมท ำใหดี้ ส ำรวม” (สมำชิกคนที ่4) 
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4. จากมมุมองของสมาชิกเก่ียวกบัเปา้หมายในการพฒันาตนเอง ผู้วิจยัสามารถ
สรุปได้ว่า สมาชิกมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง บางคนอาจพบกับอุปสรรคบ้างแต่ก็ยังมี 
ความมุง่มานะ พยายามท่ีจะพฒันาตนเองตอ่ ดัง่ค าพดูจากการสมัภาษณ์ 

“…เป้ำหมำยคืออยำกเป็นนักดนตรีที่ตั้งไว้ อยำกพัฒนำตนเอง เล่นดนตรีให้เก่งข้ึนตอนนี้ 
ก็ยงัพยำยำมท ำตำมแผนทีไ่ดว้ำงไว ้จดัเวลำฝึกซ้อมให้กบัตวัเองในทกุอำทิตย์ ไดรุ่้นพีม่ำช่วยสอนให้ ทีโ่รงเรียน  
ก็ยงัคงไปเล่นของวงดนตรีทีโ่รงเรียน ถึงจะรู้สึกเหนือ่ยบำ้งแต่ก็ยงัอยำกพฒันำตนเองต่อ” (สมำชิกคนที ่5) 

“…เป้ำหมำยคือเป็นพยำบำล สอบเข้ำพยำบำลให้ได้ ตอนนี้ก็พยำยำมท ำตำรำงที่ได้วำงไว้ตอนเข้ำ
กลุ่ม ทบทวนวิชำที่ไม่ค่อยถนดั เตรียมตวัสอบปีนำ้ มีบ้ำงบำงวนัที่อำจจะหลดุ ไม่ไดท้ ำ แต่ก็ยงัไม่ท้ิงเป้ำหมำย  
ยงัอยำกเรียนพยำบำล” (สมำชิกคนที ่7) 

“…อยำกพฒันำบุคลิกตัวเอง ให้มีควำมมั่นใจมำกข้ึน ก็พยำยำมดูตัวแบบจำกคนอื่น พยำยำม
ฝึกซ้อมพูด ตอนนีก็้ยงักลวั เขิน เวลำพดูหนำ้คนเยอะ ๆ แต่ก็พยำยำมซ้อมก่อน ถำ้จะตอ้งมีอะไรทีเ่รำรู้ล่วงหนำ้” 
(สมำชิกคนที ่2) 

5. ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมาหลงัจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม สมาชิก
ภายในกลุ่มเกิดมุมมองใหม่กับตนเอง มองตนเองในด้านท่ีขึน้ ยอมรับและมองเห็นคุณค่า  
ของความสามารถของตนเอง ดงัเห็นได้จากการสมัภาษณ์ของสมาชิกกลุม่ 

“…เปลี่ยนแปลงค่ะ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่ำนมำ หนูมีควำมกล้ำมำกข้ึน ในกำรท ำค่ำยค ำสอนที่ผ่ำนมำ
ได้เป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม หนูสำมำรถดูแลน้อง ๆ ได้ และยังใช้ควำมสำมำรถในด้ำนงำนศิลปะให้กับเพื่อนด้วย ” 
(สมำชิกคนที ่7) 

“…หนูเปลี่ยนไปจำกเดิม จนรู้สึกได้ จำกที่แต่ก่อนเรำไม่กล้ำตัดสินใจ กลัวกับกำรเปลี่ยนแปลง  
แต่ตอนนีห้นูมัน่ใจมำกข้ึน รู้ว่ำตรงไหนควรท ำอะไร ไม่ตอ้งรอใหรุ่้นพีค่อยบอกอย่ำงเดียว” (สมำชิกคนที ่8) 

“…เปลี่ยนไปค่ะ หนูมัน่ใจข้ึนเวลำตอ้งท ำกิจกรรม รู้สึกดีกบัตนเองที่ท ำอะไรได้ดีข้ึน รู้สึกดีที่เพือ่น ๆ  
พี ่ๆ ยอมรบั ถึงตอนนีย้งัไม่เก่งมำก แต่ก็เร่ิมมีเสียงชมจำกผูใ้หญ่บำ้ง ท ำใหมี้ก ำลงัใจ” (สมำชิกคนที ่2) 

“…เปลี่ยนแปลง รู้เป้ำหมำยของตวัเองชดัข้ึน รู้ว่ำต้องท ำอะไร มองภำพชดัข้ึน พอจะท ำอะไรมนัก็
รู้สึกง่ำยข้ึน เพรำะเรำวำงแผนเป็นขัน้ตอนไว”้ (สมำชิกคนที ่6) 
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6. ในมุมมองเก่ียวกับสิ่งท่ีได้รับจากการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีสมาชิกน าไป
ประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ผู้วิจยัสรุปได้ว่าเยาวชนท่ีเข้ารับค าปรึกษากลุ่ม สามารถน าสิ่งท่ีได้
เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัของตนเอง ทัง้ด้านความสมัพนัธ์กบัคนรอบข้าง การเรียน และการร่วม
กิจกรรมกลุม่ของกลุม่เยาวชนเอง ดงัเห็นได้จากการสมัภาษณ์ของสมาชิกกลุม่ 

“…เอำไปใช้ได้เกือบทุกเร่ืองเลย แต่ที่เห็นได้ชดัคือมองตวัเองด้ำนบอกมำกข้ึน พยำยำมชื่นชมตนเอง 
ทกุวนั เหมือนตอนนัน้ทีไ่ดท้ ำกำรบำ้น พยำยำมหำส่ิงดี ๆ ทีเ่กิดข้ึนในแต่ละวนั ใหก้ ำลงัใจตวัเอง” (สมำชิกคนที ่8) 

“…เอำไปใช้กับเร่ืองเรียน มีกำรวำงแผนเป้ำหมำยที่ชดัข้ึน และพยำยำมท ำตำมเป้ำหมำยของเรำ 
อย่ำงตอนนีก็้ยงัเก็บใบทีไ่ดท้ ำตอนเข้ำกลุ่มไว ้แปะไวที้โ่ต๊ะเลย คอยดูว่ำเรำมีอะไรบำ้งทีย่งัตอ้งปรับปรุง ตอ้งฝึก” 
(สมำชิกคนที ่4) 

“…ใช้ไดเ้ยอะ รู้สึกว่ำตอนนี้มองตนเองในดำ้นดีมำกข้ึน อะไรที่ไม่ดีก็ยงัรู้ตวัอยู่ แต่มนัมีก ำลงัใจมำก
ข้ึนในกำรท ำอะไรต่ำง ๆ อย่ำงในงำนของกลุ่มเยำวชนเอง ค่ำยค ำสอนทีจ่ดัก็เป็นครั้งแรกทีม่นัตอ้งมีรูปแบบอะไร 
ทีต่่ำงไปจำกเดิม แต่ก็ไม่รู้สึกทอ้” (สมำชิกคนที ่1) 

ดงันัน้ จากการวิเคราะห์ค าสมัภาษณ์เชิงลึกอย่างไม่เป็นทางการในช่วงระยะการ
ติดตามผล จะเห็นได้ว่าค าพดูในการสมัภาษณ์ของเยาวชนคาทอลิก แสดงให้เห็นถึงการมีพฒันา 
และเปลี่ยนแปลงไปทัง้จากความรู้สึกและความคิดของเยาวชนสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการ  
ให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถช่วยเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองให้กับเยาวชนคาทอลิกได้  
โดยเยาวชนส่วนใหญ่สามารถน าประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีได้แลกเปลี่ยนกนัในการให้ค าปรึกษา
กลุม่มาประยกุต์ใช้ชีวิตประจ าวนัของตนเองได้ 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพื่อศกึษาพลงัอ านาจในตนเองและการให้ค าปรึกษากลุ่ม
เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก ก าหนดความมุง่หมายของการวิจยั ดงันี ้

1. เพื่อศกึษาพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
2. เพื่อเปรียบเทียบพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก ก่อนและหลงัการให้

ค าปรึกษากลุม่ 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 

เยาวชนคาทอลิกมีพลงัอ านาจในตนเองเพิ่มขึน้ หลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนชายและหญิง  
ท่ีอายุระหว่าง 14-18 ปี ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มเยาวชนคาทอลิก จังหวัดราชบุรี โดยใช้การให้
ค าปรึกษากลุม่ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ เยาวชนชายและหญิงท่ีอายุระหว่าง 14-18 ปี ท่ีเป็น

สมาชิกของกลุ่มเยาวชนคาทอลิก จังหวัดราชบุรี จ านวน 19 โบสถ์ รวมจ านวนทัง้สิน้ 240 คน  
(ส านกัมิสซงัคาทอลิกเขตราชบรีุ, 2560: ออนไลน์) 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งที่น ามาใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 2 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุ่มตวัอย่างท่ีผู้ วิจัยน ามาเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง เป็นเยาวชน
ชายและหญิงท่ีอายุระหว่าง 14-18 ปี ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มเยาวชนคาทอลิก จังหวัดราชบุรี 
จ านวนทัง้สิน้ 154 คน ซึง่มาจากเกณฑ์การก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง จากจ านวนประชากร 240 คน 
ตามแนวคิดของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608) ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่ม 
กลุม่ตวัอยา่งแบบแบง่หลายขัน้ตอน (Multistage sampling) 

2. กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยพิจารณาจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
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คะแนนพลงัอ านาจในตนเองตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมาและสมคัรใจเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา
กลุ่มครัง้นี  ้จ านวน 8 คน โดยมีเกณฑ์การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ 
วชัรี ทรัพย์มี (2556: 126) ท่ีว่าสมาชิกในกลุ่มควรมี 6 – 8 คน ซึ่งเป็นจ านวนสมาชิกท่ีเหมาะสม 
จะท าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์และง่ายตอ่การเข้าถึงสมาชิกอยา่งทัว่ถึง 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีดงันี ้
1. แบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง 
3. แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 

1. แบบวัดพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
แบบวัดพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ เป็นแบบวัด

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 4 ระดับ คือ จริงท่ีสุด ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง  
ไม่จริงเลย โดยให้ผู้ตอบแบบวดัเลือกตอบเพียงระดบัใดระดบัหนึ่งท่ีตรงกบัผู้ตอบมากท่ีสดุ มีทัง้สิน้ 
4 ด้าน รวมจ านวน 44 ข้อ โดยมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .21 - .84 และมีค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบประเมินทัง้ฉบบัเท่ากบั .94 

2. การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของเยาวชน
คาทอลิก 

การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก  
ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ รวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ ดงันี ้

ครัง้ท่ี 1 ปฐมนิเทศ และสร้างสมัพนัธภาพ 
ครัง้ท่ี 2 ความสามารถในการควบคมุและจดัการสถานการณ์ได้ 
ครัง้ท่ี 3 ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง (1) 
ครัง้ท่ี 4 ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง (2) 
ครัง้ท่ี 5 การพฒันาตนเอง (1) 
ครัง้ท่ี 6 การพฒันาตนเอง (2) 
ครัง้ท่ี 7 การเพิ่มเปา้หมายในชีวิตของตนเอง 
ครัง้ท่ี 8 ยตุิการให้ค าปรึกษาและปัจฉิมนิเทศ 
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ทัง้นี ้การให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
ได้รับการตรวจสอบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบและกิจกรรมท่ีใช้ พร้อมทัง้ประเมินความ
เหมาะสมตามวตัถปุระสงค์จากผู้ เช่ียวชาญ 

3. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 
ซึง่ผู้วิจยัน าแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างมาใช้ในการวิจยัช่วงระยะติดตามผล 

 
การด าเนินการวิจยั 

1. การศึกษาพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
1.1 น าแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลกิท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ จ านวน 44 ข้อ 

ไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 154 คน เยาวชนชายและหญิงท่ีอายรุะหวา่ง 14-18 ปี ท่ีเป็น
สมาชิกของกลุ่มเยาวชนคาทอลิก จงัหวดัราชบุรี ทัง้นีมี้แบบประเมินท่ีสมบูรณ์ จ านวน 154 คน 
จาก 12 โบสถ์ 

1.2 น าข้อมลูท่ีได้จากแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกในข้อท่ี 1.1 
ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

2. การด าเนินการทดลองใช้การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่ อเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 

ในการด าเนินการทดลองการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเอง
ของเยาวชนคาทอลิก ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลอง เป็นการวิจยัเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental 
Research) โดยใช้แบบแผนการทดลองด าเนินการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest 
Design (ชศูรี วงศ์รัตนะ; และองอาจ นยัพฒัน์, 2551: 41-42) เป็นแบบแผนการทดลองท่ีออกแบบ
ให้มีการวดัทัง้หมด 2 ครัง้ ได้แก่ วดัก่อนการทดลอง และวดัหลงัการทดลอง ทัง้นีใ้นการด าเนินการ
ทดลองการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก ได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ขัน้ คือ ขัน้ก่อนเตรียมการทดลอง ขัน้ด าเนินการทดลอง และขัน้หลงัการทดลอง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย การศึกษาและสร้างการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้

1. การศึกษาพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
ผู้วิจยัน าแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกฉบบัสมบูรณ์ท่ีผ่าน

การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 155 คน ซึ่งได้แบบสอบถาม 
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ท่ีสมบูรณ์ จ านวน 154 คน และน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ เพื่อแสดงหลักฐานความเช่ือมั่น  
และความเท่ียงตรงของแบบประเมิน 

2. การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของเยาวชน
คาทอลิก 

ผู้วิจยัด าเนินการพิจารณาคดัเลือกเยาวชนท่ีมีคะแนนระดบัพลงัอ านาจ จากผู้ ท่ีมี
คะแนนพลงัอ านาจในตนเองตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา จ านวน 8 คน ทัง้นีมี้ความสมัครใจ 
เข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่ม ผู้วิจยัด าเนินการทดลอง โดยน าการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้าง
พลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ไปใช้กับกลุ่มตวัอย่าง จากนัน้ผู้ วิจัย
วิเคราะห์ระดบัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก หลงัจากการเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุม่ 
โดยเปรียบเทียบผลก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง  และท าการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก 
เพื่อดกูารเปลี่ยนแปลงของกลุม่ทดลองหลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ 1 เดือน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน หาค่าความเช่ือมั่นของ
เคร่ืองมือวัด และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก  
ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง โดยใช้สถิติน็อนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics)  
ด้วยวิธีการทดสอบของวิลค็อกซนั (Wilcoxon  Matched-Pairs Signed  Ranks  Test) แบบกลุ่ม 
ท่ีไม่อิสระต่อกัน (Dependent Sample) เน่ืองจากผลจากการวัดจากกลุ่มเดิมออกมา 2 ค่านัน้  
มีความสมัพนัธ์กนั และน าข้อมลูท่ีได้มาตอบความมุง่หมายของการวิจยัในข้อท่ี 2 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. การศึกษาพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
ในการศกึษาพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก สรุปผลได้ดงันี ้

1.1 จ านวนและค่าเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบวัดพลังอ านาจ 
ในตนเองของเยาวชนคาทอลิก ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มเยาวชนคาทอลิก  จ าแนกตามเพศ และอาย ุ
และสงักัดโบสก์ จ านวน 154 คนเป็นเพศชายจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 และเป็นเพศ
หญิงจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 ซึ่งอายุระหว่าง 14-18 ปี โดยอายุ 14 ปี จ านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.5 อายุ 15 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 อายุ 16 ปี จ านวน 36 คน  
คิดเป็นร้อยละ 23.4 อาย ุ17 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  และอาย ุ18 ปี จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.9 
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กลุ่มตวัอย่างเป็นเยาวชนท่ีอยู่ในสงักดัโบสถ์จงัหวดัราชบุรี แบ่งเป็น 12 วดั ดงันี ้
วดันกับญุยอห์น บอสโก ราชบรีุ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 วดัพระคริสตหฤทยั วดัเพลง 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 วดันกับญุอนัตน โคกมดตะนอย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.00 วดัแม่พระสายประค า หลกัห้า และวดัอัครเทวดามีคาแอล จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.90 วัดนักบุญฟาบีอาโน ห้วยลึก  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 วัดนักบุญมาร์การีตา  
บางตาล จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 วดันกับุญยอแซฟ บ้านโป่ง จ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.80 วัดนักบุญเบเนดิก โป่งยอ และวัดแม่พระแห่งสันติภาพ เขาพระ จ านวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.20 วดันกับญุเทเรซา ห้วยกระบอก จ านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 4.50 

1.2 ค่าสถิติพื น้ฐานของพลังอ านาจในภาพรวม และรายด้านของเยาวชน
คาทอลิก มีพลังอ านาจในตัวเองโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 อยู่ในระดับสูง ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .321 เม่ือจ าแนกรายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยของคะแนนสงูท่ีสดุคือ 
ด้านความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 รองลงมาคือ ด้านการ
พฒันาตนเอง มีคา่เฉลี่ย 3.14 ด้านการเพิ่มเปา้หมายในชีวิต มีค่าเฉลี่ย 3.01 และด้านความสามารถ
ท่ีจะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้ มีคา่เฉลี่ย 2.93 ตามล าดบั 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ในตนเองของเยาวชนคาทอลิก ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 

2.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเยาวชนคาทอลิกกลุ่มทดลอง พบว่า
คะแนนพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.57 และ 3.13 ซึง่อยู่ในระดบัปานกลาง และระดบัสงู ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .26 
และ .16 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน ความสามารถท่ีจะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้ 
ก่อนและหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 และ 2.95 ซึ่งอยู่ในระดับน้อยและระดับสูง  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .59 และ .26 ตามล าดบั ด้านความพึงพอใจในความสามารถของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.43 และ 3.04 ซึง่อยู่ในระดบัน้อยและระดบัสงู ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .46 และ .32 ตามล าดบั ด้านการพฒันาตนเอง มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 2.80 และ 3.20 ซึง่อยู่ใน
ระดบัสูง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .32 และ .27 ตามล าดบั ด้านการเพิ่มเป้าหมายในชีวิต  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.49 และ 3.03 ซึ่งอยู่ในระดบัน้อยและระดบัสงู ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
.32 และ .13 ตามล าดบั 
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2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนพลังอ านาจในตนเองของเยาวชน
คาทอลิกกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของ
เยาวชนคาทอลิก มีคะแนนพลังอ านาจในตัวเองโดยรวม หลังการทดลองกับก่อนการทดลอง
คะแนนพลงัอ านาจในตนเองโดยรวมหลงัการทดลอง สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ความสามารถท่ีจะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้ 
(z = -2.53, p = .01) ด้านความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง (z = -2.37, p = .02)  
ด้านการพฒันาตนเอง (z = -2.54, p = .01) ด้านการเพิ่มเป้าหมายในชีวิต (z = -2.53, p = .01) 
สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05  
 
อภปิรายผล 

การวิจัยเร่ือง การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของเยาวชน
คาทอลกิ ผู้วิจยัอภิปรายผล ดงันี ้

1. การศึกษาพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
การศึกษาพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกจากจุดมุ่งหมายงานวิจัย  

ในข้อท่ี 1 ผลการศกึษาพบว่าเยาวชนคาทอลิกมีพลงัอ านาจในตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสงู 
ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากพลังอ านาจในตนเองเป็นเร่ืองของเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว   
และปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้บุคคลเกิดพลังอ านาจในตนเองนั่นก็คือ ประสบการณ์ส่วนบุคคล 
(Gibson, 1991) ซึ่งกลุ่มเยาวชนอยู่ในสภาพแวดล้อมของการท างานเพื่อส่วนรวมส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกท่ีมีคณุค่า สอดคล้องกบัแนวคิดพลงัอ านาจแห่งตนของโทมสัและเวลท์เฮาส์ (สดุารัตย์ 
วฒันพฤกษา, 2552; อ้างอิงจาก Thomas and Velthouse 1990.) ท่ีกลา่วว่าพลงัอ านาจเป็นเร่ือง
ของการรู้คิดท่ีส่งผลต่อการกระท าของบุคคล โดยเหตกุารณ์แวดล้อมท่ีเกิดขึน้ ส่งผลต่อความคิด
และความรู้สึกของบุคคล น าไปสู่การวัดและประเมินตนเอง โดยบุคคลมีมุมมองว่าสิ่งท่ีท าอยู่ 
มีอิทธิพล ผลกระทบจากผู้ อ่ืน ท าให้การรับรู้และความเช่ือในความสามารถของตนเอง ส่งผลให้
บคุคลเกิดคณุคา่ และความหมายของชีวิต 

เม่ือวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสงูท่ีสดุคือ ด้านความ
พึงพอใจในความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 แสดงให้เห็นว่าเยาวชนคาทอลิก 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในความสามารถของตนเองสูง สอดคล้องกับเคลอเตอร์บัค และ  
เคแมคแอม (Clutterbuck; Kemagham, 1995: 180-181) ท่ีแสดงทศันะว่าเม่ือบุคคลมีพลงัอ านาจ 
ในตนเอง จะก่อให้เกิดความรู้สึกเช่ือมัน่ในตนเอง เช่นเดียวกบัสมิท (กุลชลี เพ็ชรรัตน์ , 2544: 12; 
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อ้างอิงจาก Smith, 1996) ท่ีได้กล่าวว่าพลงัอ านาจในตนเองท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
สอดคล้องกับโฮเนล (สินีนาฏ บุญเจริญ , 2559: 36-37; อ้างอิงจาก Honold, 1997) ท่ีกล่าวถึง
ผลการวิจยัหลายเร่ืองท่ีผา่นมาพบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองเป็นสว่นท่ีช่วยผลกัดนัให้
เกิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจด้านจิตใจ ซึง่สง่ผลโดยตรงกบัความพงึพอใจในตนเอง รองลงมาคือ
ด้านการพฒันาตนเอง มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.14 ซิมเมอร์แมน (เกศรินทร์ บริบรูณ์, 2559; อ้างอิงจาก 
Suk Bling, 1998: 19-20; citing Zimmerman, 1990) ท่ีกล่าวถึงพลังอ านาจแห่งตนไว้ว่าเป็น
กระบวนการของการมีส่วนร่วมในการกระท า เพื่อให้ได้มาซึ่งความสามารถ และบรรลเุป้าหมาย
ส าคัญของชีวิต และเป็นโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ และพัฒนา สอดคล้องกับ  
เคลอเตอร์บคั และเคแมคแอม (Clutterbuck; Kemagham, 1995: 180-181) คนท่ีมีพลงัอ านาจ
ในตนเองจะมีคุณลักษะคือเป็นบุคคลท่ีมีการเรียนรู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างเสมอ  
และยงัสอดคล้องกับสติกแลนด์ (เกศรินทร์ บริบูรณ์ , 2559; Strickland, 1977: 221) คนท่ีมีพลงั
อ านาจจะเป็นบคุคลท่ีมีความตัง้ใจในการศกึษาหาความรู้เพื่อปรับปรุงตนเองให้เข้ากบัสิง่แวดล้อม
นัน้ ๆ ล าดบัตอ่มาคือด้านการเพิ่มเปา้หมายในชีวิต มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.01 แสดงให้เห็นวา่เยาวชน
มีพลังอ านาจในตนเองส่งผลต่อการมีเป้าหมายในชีวิต สอดคล้องกับรอตเตอร์ (Rotter, 1982: 
171-172) บุคคลท่ีมีพลงัอ านาจในตนเองจะมีความกระตือรือร้นกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นไป
ของสิ่งแวดล้อมรอบตวั มีแรงจูงใจและด้านความสามารถท่ีจะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้  
มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ  2.93 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากความสามารถในการควบคุมและจัดการ
สถานการณ์เป็นองค์ประกอบท่ีเยาวชนจะต้องได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา  สอดคล้องกับ 
สพรีสเซอร์ (Spreitzer, 1995) ท่ีได้กล่าวถึงพลงัอ านาจในตนเองนัน้เกิดจากความสามารถของ
บคุคลท่ีเรียนรู้จากประสบการณ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ตลอดจนเกิดความเข้าใจ
ต่าง ๆ สามารถท าทุกสิ่งทุกอย่าง ควบคมุจดัการและแก้ไขสถานการณ์ให้ตนเองได้ส าเร็จโดยใช้
ความรู้ความสามารถตลอดจนทรัพยากรท่ีมีอยู ่ 

อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก  
ยงัมีกลุ่มท่ีได้คะแนนพลงัอ านาจในตนเองต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 อาจเน่ืองมาจากพฒันาการ
ตามช่วงอายขุองกลุ่มเยาวชนท่ีมีอายรุะหว่าง 14 – 18 ปี ซึง่เป็นช่วงวยัรุ่น จิราภรณ์ ตัง้กิตติภาภรณ์ 
(2556: 60) อ ธิบายว่า  วัย นี เ้ป็นวัยคาบเก่ียวระหว่างความเป็นเด็กและการเป็นผู้ ใหญ่  
เป็นวัยหัวเลีย้วหัวต่อของชีวิต เน่ืองจากเป็นวัยท่ีมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอย่างสมบูรณ์  
แต่พฒันาการทางด้านจิตใจยงัไม่เจริญเท่าท่ีควร ท าให้ความสมัพนัธ์ของพฒันาการทัง้ 2 ด้านนี ้
ยังไม่สัมพันธ์กัน เท่าท่ีควร  คอนเจอร์และคาร์นูโก (Conger & Kanungo, 1988) กล่าวว่า 
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การเสริมสร้างพลงัอ านาจต้องประกอบด้วยทัง้ด้านโครงสร้างและด้านจิตใจ และในความเป็นจริง  
ไม่มีใครสามารถให้พลงัอ านาจท่ีแท้จริงแก่บคุคลได้ บคุคลเหลา่นัน้เองตา่งหากท่ีจะท าให้เกิดพลงั
อ านาจท่ีแท้จริงขึน้ในตน โดยอาศยัเหตุปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละเหตุการณ์ (สมชาย บุญศิริเภสชั , 
2545; อ้างอิงจาก Sergiovanni & Starratt, 1998) 

2. การเปรียบเทียบพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก ก่อนและหลัง
การให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น ากระบวนการให้ค าปรึกษาโดยการผสมผสาน
ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ของการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่มอัตถิภาวนิยม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง และทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบมุ่งเน้นค าตอบ มาใช้ในการสร้างการให้ค าปรึกษากลุ่ม ร่วมกับการเสริมสร้าง  
พลังอ านาจในตนเองในแต่ละด้าน ได้แก่ ความสามารถท่ีจะควบคุมจัดการสถานการณ์ได้  
ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง การพฒันาตนเอง และการมีเป้าหมายและความหมาย
ในชีวิต ซึ่งในการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก  
ท่ีสร้างขึน้ได้รับการปรับปรุง โดยการให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องเชิงเนือ้หา มีการน าไป
ทดลองใช้กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบักลุ่มตวัอย่าง จากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อน าไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง ในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มจ านวน 8 ครัง้ เม่ือทดลองเสร็จ ผู้ วิจัยให้ 
กลุ่มทดลองท าแบบวัดพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกอีกครัง้ น าคะแนนท่ีได้จาก  
การท าแบบวัดพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง  
มาเปรียบเทียบความแตกต่าง ซึง่ได้ผลของการใช้การให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจ
ในตนเองของเยาวชนคาทอลกิดงันี ้

จากผลการวิจัย เยาวชนกลุ่มทดลองมีพลังอ านาจในตนเองโดยภาพรวม  
หลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกสงูขึน้
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และเม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่าพลังอ านาจในตนเองทุกด้าน หลังเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าเยาวชนคาทอลิกมีพลังอ านาจในตนเองโดยภาพรวม 
และรายด้านสูงขึน้หลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาใจในตนเองดีขึน้  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ท่ีกล่าวว่า เยาวชนคาทอลิกมีพลังอ านาจในตนเองเพิ่มขึน้  
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการให้ค าปรึกษากลุม่เป็นกระบวนการสร้างปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุม่ เพื่อให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาเกิดการรู้จักตนเอง และยอมรับพฤติกรรมของผู้ อ่ืนอันน าไปสู่การส ารวจตัวเอง  
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เข้าใจและเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพัฒนาตัวเอง (นิรันด์ จุลทรัพย์ , 2554: 242; อ้างอิงจาก 
Mahler, 1969: 11) ทัง้นีแ้นวคิดการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีผู้ วิจัยผสมผสานเป็นแนวคิดท่ีสามารถ
เปลี่ยนแปลงบุคคลได้ทัง้ด้านของความรู้สึก อารมณ์และพฤติกรรม และเป็นกระบวนการท่ีช่วย
เสริมสร้างให้เยาวชนมีปฏิสมัพนัธ์และร่วมกันเสริมสร้างตนเองให้ดีขึน้ โดยในการให้ค าปรึกษา
กลุ่มครัง้แรก ผู้วิจยัพบว่าสมาชิกกลุ่มรู้จกัและมีความคุ้นเคยกนัพอสมควร อาจยงัมีการแบ่งกลุ่ม
ของรุ่นพี่ รุ่นน้องอยู่บ้าง ดงันัน้การสร้างความสมัพนัธ์ วางโครงสร้างและสร้างข้อตกลงของกลุ่ม  
จึงเป็นเร่ืองส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้กลุ่มด าเนินไปได้ด้วยดี ดังท่ี เคาช์ (ศิริบูรณ์ สายโกสุม , 
2555: 61; อ้างอิงจาก Couch, 1995) ว่าการท าความกระจ่างเก่ียวกบัเป้าหมายและกระบวนการ
ให้ค าปรึกษากลุ่ม ช่วยให้สมาชิกเกิดพลงัในการเข้าร่วมกลุ่ม โดยให้พดูถึงธรรมชาติในการเข้าให้
ค าปรึกษากลุ่มบทบาทของผู้น ากลุ่ม บอกถึงความยาวของกลุ่มจะเกิดอะไรขึน้ในกลุ่ม ซึ่งผู้ วิจัย
สงัเกตว่าสีหน้า ท่าทางของสมาชิกกลุ่มเปลี่ยนแปลงไป เร่ิมมีความรู้สึกไว้วางใจในกลุ่มมากขึน้ 
จากนัน้จึงได้มีการพูดถึงวัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม ข้อตกลงเพื่อให้กลุ่มสามารถ
ด าเนินไปด้วยดีตัง้แตต้่นจนจบ ผู้วิจยัเลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยดึบคุคลเป็นศนูย์กลาง 
(The Person-Centered Group Counseling Theory) และใช้เทคนิคการฟังอย่างใส่ใจ (Active 
Listening) และการยอม รับ โดยปราศจาก เง่ือน ไข  (Unconditional Positive Regard and 
Acceptance) เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศการรับฟังซึ่งกันและกัน แสดงการยอมรับเพื่อนสมาชิก  
ในกลุ่มอย่างไม่มีเง่ือนไข นอกจากนีย้งัใช้กิจกรรม เบาะดนตรีเพื่อน าเข้าสู่การให้ค าปรึกษากลุ่ม 
พบวา่สมาชิกผอ่นคลายมากขึน้ ดงัค ากลา่วของสมาชิกกลุม่ท่ีวา่ “…หนูอยำกมำเขำ้กลุ่ม เพรำะได้
เรียนรู้และฝึกตัวเอง” แสดงให้เห็นถึงการมีทัศนคติทางบวกของสมาชิกกลุ่ม ท าให้สมาชิก 
มีความกระตือรือร้นในการร่วมให้ค าปรึกษากลุ่ม ผู้วิจยัเน้นการวางโครงสร้างของกลุ่มให้สมาชิก
เกิดปฏิสมัพนัธ์ ให้สมาชิกรู้สกึมีส่วนร่วมกนั ชวนให้สมาชิกเปิดเผยตนเองมากยิ่งขึน้ผ่านกิจกรรม 
“ช่ือนีมี้ความหมาย” ซึ่งสมาชิกในกลุ่มต่างก็แนะน าตนเอง และบอกท่ีมาของช่ือของตนเอง  
มีการนัน้เร่ิมมีการพูดคยุแลกเปลี่ยน มีการพยกัหน้าตอบรับกนั แต่ก็ยงัมีสมาชิกบางคนท่ียงัเขิน
อาย และบ่ายเบี่ยงในการตอบ พดูตอบด้วยน า้เสียงท่ีเบาอยู่บ้าง สมาชิกกลุ่มได้แบ่งปันเร่ืองราว
ของตนเอง ทกุคนต่างเลา่ถึงประสบการณ์ของตนเองผ่านช่ือของตนเอง สมาชิกบางคนพดูถึงเร่ือง
ครอบครัว เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มมีเร่ืองราวของสมาชิกท่ีคล้ายคลึงกัน น าไปสู่การยอมรับซึ่งกัน  
และกนั สมาชิกได้เรียนรู้และรู้จกัลกัษณะนิสยัของกนัมากขึน้ บางคนรู้จกักนัอยู่แล้ว แตไ่มเ่คยได้มี
โอกาสรับรู้เร่ืองราวของเพื่อนมากนกั ดงัค ากล่าวของสมาชิกว่า “…อยู่ดว้ยกนัมำนำน เพ่ิงได้รู้ว่ำ
ชื่อของเพื่อนมีที่มำจำกอะไร ได้รู้ว่ำเพื่อนมีเร่ืองรำวแบบนี้” บรรยากาศในกลุ่มด าเนินไปด้วยดี 
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ไม่มีการแสดงออกถึงความขดัแย้ง แบง่แยกกนั สอดคล้องกบั คาลโรเจอร์ส (Carl Rogers) ท่ีพดูไว้
อย่างชดัเจนว่ากลุ่มจะพฒันาไปข้างหน้าได้ ต้องเกิดจากการยอมรับ ไว้วางใจ เปิดเผยด้านต่าง ๆ 
ของตนท่ีมกัปกปิดเอาไว้ และมุง่ไปสูก่ารเกิดพฤตกิรรมใหม ่(ศริิบรูณ์ สายโกสมุ, 2555: 173) 

จากการสังเกตของผู้ วิจัยในการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจ  
ในตนเองของเยาวชนคาทอลิก จ านวน 8 ครัง้ พบว่า ตัง้แต่เร่ิมกลุ่มครัง้แรกสมาชิกกลุ่มมีความ
กระตือรือร้นในการเข้ากลุ่มและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สมาชิกมีความรู้สกึมีส่วนร่วมในกลุ่ม 
สังเกตได้จากการท่ีสมาชิกมาตามเวลานัดหมายอย่างดี มีการเตือนสมาชิกด้วยกันในกลุ่ม  
เพื่อให้มาเข้ากลุ่มเม่ือถึงเวลานัดหมาย หากครัง้ใดท่ีสมาชิกติดภารกิจอ่ืน ๆ ไม่สามารถเข้าร่วม
กลุ่มได้ สมาชิกจะมาปรึกษาเพื่อขอเลื่อนเวลานัดหมายเพื่อให้ตนเองได้เข้ากลุ่มอย่างต่อเน่ือง  
กลุ่มสามารถด าเนินไปได้ด้วยความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยอมรับและเคารพทุกความ
คิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุม่ ไมมี่การแบง่แยกรุ่นพี่ รุ่นน้อง สมาชิกกลุม่มีความกล้าคดิ กล้าพดู 
ตามความคิดและความรู้สึกของตนเอง อาจจะมีเพียง 2-3 คนท่ียังรู้สึกเคอะเขินในระยะแรก 
ของการเข้ากลุ่ม แต่ก็มีท่าทางท่ีผ่อนคลายลงตัง้แต่การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 4 เป็นต้นไป ดังท่ี  
ศิริบรูณ์ สายโกสมุ (2555: 130) ได้อธิบายลกัษณะการให้ค าปรึกษากลุม่ท่ีมีประสิทธิภาพกลา่วคือ
สมาชิกมีความเป็นกลุ่มเป็นการหลอมรวมเข้ามาเป็นพวกเดียวกนัอย่างแท้จริง และพฒันาทกัษะ
การมีความสมัพนัธ์ช่วยให้มีความเป็นอิสระแก่ตนมากขึน้ พึง่พาผู้น าลดลง มีการค้นหาและตนเอง
และความรู้สึกร่วมกันเพิ่มขึน้ แสดงให้เห็นว่าการให้ค าปรึกษากลุ่มช่วยเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ในตนเองของเยาวชนคาทอลิกนีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกนัน้ ผู้ วิจยัได้ด าเนินการเสริมสร้างพลงั
อ านาจทัง้ 4 ด้านด้วยกนั ดงันี ้

2.1 ความสามารถที่จะควบคุมหรือจัดการสถานการณ์ได้ 
การให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้ท่ี 2 ซึง่เป็นเร่ืองของความสามารถท่ีจะควบคมุ

หรือจัดการสถานการณ์ได้ ผลการวิจัยพบว่าหลังการให้ค าปรึกษากลุ่มเยาวชนมีพลังอ านาจ 
ในตนเองด้านความสามารถท่ีจะควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ได้เพิ่มขึน้ ทัง้นีท้ัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
ผู้ วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person 
centered Group Counseling) เพื่อให้สมาชิกมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสามารถ
ตดัสินใจด้วยตนเองได้ เป็นผู้ ท่ีก าหนดวิถีชีวิตและแก้ปัญหาด้วยตนเองหากผู้ รับค าปรึกษามีโอกาส
ได้รับรู้เก่ียวกับตนเอง บุคคลจะมีแรงจูงใจท่ีจะผลกัดนัตนเองไปสู่การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 
(Self Actualization) โดยมีจดุมุง่หมายเพื่อให้ผู้ รับค าปรึกษาค้นพบตนเองเข้าใจและยอมรับตนเอง 
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ก้าวไปสู่การเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์เปิดกว้าง (พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา, 2544: 83-87) ผู้ วิจยัให้
ค าปรึกษากลุ่มภายใต้บรรยากาศของการให้ค าปรึกษาท่ีอบอุ่น เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกเปิดเผย
ตนเองอย่างตรงไปตรงมา เปิดรับความจริงภายนอกมากขึน้ และตระหนกัถึงประสบการณ์ภายใน
ตนเองมากขึน้ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากประสบการณ์ของสมาชิกด้วยกัน หลังจากนัน้ผู้ วิจัย
น าเข้าสู่การให้ค าปรึกษากลุ่มโดยการจ าลองสถานการณ์การแก้ปัญหา และใช้ทักษะการถาม  
เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกได้ทบทวนและสะท้อนถึงการมองตวัตนของตนเอง จากประการณ์ในอดีต  
ทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ การท่ีผู้ วิจัยเลือกใช้เทคนิคการเปิดเผยตนเอง (Disclosing oneself) 
สามารถเป็นแรงสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มมีความกล้าเปิดเผยเร่ืองราว ความรู้สึกและความคิด  
ของตนเองมากยิ่งขึน้ และหากสมาชิกมีการพูดถึงตนเองในด้านลบ ผู้ น ากลุ่มจะใช้เทคนิค  
การยืนยันทางบวก (Positive Affirmation) เพื่ อให้สมาชิกมีความมั่นใจในตนเองเพิ่ มขึ น้  
โดยให้สมาชิกเขียนความรู้สกึยินดีทางบวกเพื่อช่ืนชมตนเองถึงความสามารถในการเผชิญปัญหา 
สอดคล้องกบัทอมสนั (Thomson, 2003: 269) ท่ีกล่าวถึงการยืนยนัทางบวก เป็นเทคนิคท่ีเอือ้ให้
ผู้ รับค าปรึกษาเกิดความผาสขุในตนและเกิดความเช่ือมัน่ในตนเองเพิ่มขึน้ เหมาะท่ีจะใช้ส าหรับ
พัฒนาผู้ รับค าปรึกษาท่ีมีความคิดต่อตนเองเชิงลบ ซึ่งสมาชิกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ และรับฟัง
เร่ืองราวของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มพดูอย่างตัง้ใจ สมาชิกต่างพดูให้ก าลงัใจแลช่ืนชนซึ่งกนัและกนั 
ท าให้บรรยากาศในกลุ่มไม่มีความตึงเครียด ด าเนินไปด้วยดีและเป็นกันเอง  ดังค ากล่าว 
ของสมาชิกกลุม่ท่ีวา่ 

“…ผมเคยไม่ชอบปัญหำหรืออะไรทีค่ำดกำรณ์ไม่ได ้แต่ครัง้นีผ้มว่ำมนัทำ้ทำย” (สมำชิกคนที ่1) 

“…พอไดมี้เวลำทบทวน ส่ิงที่ผ่ำนไป ก็มองเห็นว่ำปัญหำบำงอย่ำง เรำก็ผ่ำนมนัมำได้แล้ว” (สมำชิก
คนที ่5) 

ดงันัน้ การให้ค าปรึกษากลุม่จงึสามารถช่วยเสริมสร้างความสามารถท่ีจะ
ควบคมุหรือจดัการสถานการณ์ของเยาวชนคาทอลิกได้ เน่ืองจากแสดงให้เห็นว่าสมาชิกกล้าท่ีจะ
เปิดเผยเร่ืองราวของตนเอง มีความมัน่ใจในการวางแผนการด าเนินงานเพื่อบรรลเุปา้หมาย 

2.2 ด้านความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง 
เยาวชนคาทอลิก มีพลังอ านาจในตนเองด้านความพึ งพอใจใน

ความสามารถของตนเองสูงขึน้หลังจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม เพื่อเสริมสร้างพลัง
อ านาจในตนเอง จากการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้ท่ี 3 - 4 ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุม่ ทบทวนถึงเหตกุารณ์ 
ท่ีมีความรู้สึกทางบวกต่อความสามารถของตนเอง และแบ่งปันสถานการณ์ท่ีท าให้ สมาชิก 
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เกิดความรู้สกึพึงพอใจในความสามารถของแต่ละคนมา โดยผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษา
ตามแนวคิดแบบยึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง (Person centered Group Counseling) ประกอบด้วย
การริเร่ิม การฟังอย่างใสใ่จ การสะท้อนความรู้สกึ เพื่อให้สมาชิกกลุม่กล้าเปิดเผยมมุมองความคิด
ของตนเอง ดังท่ีโรเจอร์ส (Carl Rogers, 1989) ท่ีกล่าวว่ามนุษย์มีแนวโน้มในการตระหนักถึง
ศกัยภาพของตนเองเต็มท่ี หากบุคคลมีความรู้สกึไว้วางในศกัยภาพของกลุ่มก็จะสามารถพฒันา
ศกัยภาพของตนเองไปในทิศทางท่ีสร้างสรรค์ได้ การท่ีกลุ่มจะเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าได้ต้องพฒันา
บรรยากาศการยอมรับ และความไว้วางใจซึง่กนัจะท าให้สมาชิกสามารถแสดงตนเองโดยไม่ปิดบงั
และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหม่ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, 2561: 113) ผู้ วิจัยเลือกใช้
เทคนิคการเปิดเผยตนเอง (Disclosing oneself) เร่ิมต้นจากให้สมาชิกได้คิดทบทวนเก่ียวกับ
ตนเองดังเช่นต้นไม้ว่าหากข้อดีในตวัเรา (ความสามารถ ความรู้) เปรียบเสมือนการบ่มเพาะให้
ต้นไม้ให้เกิดก่ิงก้านสาขา ออกดอกใบและผล อะไรเป็นความสามารถท่ีเราสมาชิกรับรู้ว่าตนเอง  
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุม่รับรู้ถึงจดุดีของตนเอง มองเห็นคณุคา่และประโยชน์ของความสามารถ
ของตน  หลงัจากนัน้จึงให้สมาชิกได้ถ่ายทอดเร่ืองราวคณุค่าความสามารถของตนเองแก่สมาชิก
กลุ่ม  ผู้ วิจัยใช้ เทคนิคการยอมรับแบบไม่ มี เง่ือนไข (Unconditional Positive Regard and 
Acceptance) ในการสร้างบรรยากาศเสริมสร้างการตระหนกัรู้ ไม่ตดัสินความคิดและความรู้สึก
ของสมาชิก ยอมรับทางบอกด้วยการสื่อสารด้วยความห่วงใย ปราศจากเง่ือนไขเพื่อพฒันาเจตคติ
ของการยอมรับโดยรวม ดงัท่ีพชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ (2561: 114) กลา่วว่าผู้น ากลุม่ท่ีมีประสิทธิภาพ
ต้องเร่ิมต้นจากการยอมรับตนเองและต่อเน่ืองไปด้วยการระลกึว่ายิ่งมีระดบัการยอมรับในสมาชิก
กลุม่มากเพียงใดยิ่งสร้างโอกาสท่ีจะช่วยให้สมาชิกกลุม่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึน้ ดงัค ากลา่วของ
สมาชิกท่ีว่า “…หนูมักมองแต่ข้อเสียของตวัเอง บำงครั้งท ำให้ไม่รู้ว่ำเรำมีข้อดีอะไร วนันี้ได้มี
โอกำสอยู่กบัตวัเองได้นึกถึงคุณค่ำของตวัเอง” “…ผมรู้สึกดีมำก ที่ได้พูด และได้แลกเปลี่ยนกบั
เพือ่นวนันี ้ทกุคนชืน่ชมกนัและกนั” 

ในครัง้ต่อมาผู้ วิจัยเร่ิมต้นการให้ค าปรึกษากลุ่มโดยการชวนสมาชิก
ทบทวนถึงการใช้ประโยชน์จากความสามารถของตนในการสร้างคณุคา่และประโยชน์ให้ตอ่ตนเอง 
หรือบุคคลอ่ืน ส่งเสริมให้สมาชิกได้มองเห็นคุณค่าของความสามารถของตนเอง โดยใช้
กระบวนการ WDEP ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง ผู้ วิจัยได้ให้สมาชิก 
กลุม่ส ารวจความคิดและความต้องการของตนเอง ในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัตนเอง ใช้เทคนิค
สะท้อนความรู้สึก (Reflecting feelings) เพื่อเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกท่ีซ่อนอยู่ภายใน  
ส ารวจการกระท าและแนวทางปฏิบตัิโดยให้สมาชิกกลุม่ได้ตระหนกัถึงการกระท าท่ีเขาต้องการท า
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ว่าพฤติกรรมท่ีได้เล่ามา ว่าสอดคล้องกับความต้องการของตนเองหรือไม่อย่างไร ใช้เทคนิค  
การเอือ้อ านวย (Facilitating) ให้สมาชิกกลุม่กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นและประเมินตนเองได้ตรง
ตามความเป็นจริง ตามแนวคิดของกลาสเซอร์ (Glasser) ท่ีเช่ือว่ามนุษย์มีความสามารถในการท่ี
จะน าศักยภาพทัง้หลายออกมาใช้เพื่อการเรียนรู้และความเจริญงอกงาม บุคคลแต่ละคนจะมี
ความสามารถในการตดัสินใจด้วยตนเอง ถ้าหากเขาเห็นความส าคัญในการตดัสินใจมากกว่า
ความส าคัญของสถานการณ์ท่ีบุคคลเข้าไปเก่ียวข้อง และจะเป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ 
ประสบความส าเร็จและมีความพงึพอใจในชีวิต (คมเพชร ฉตัรศภุกลุ, 2547: 126-127) 

ดังจะเห็นได้ว่าการใช้กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถช่วย
เสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองด้านความพึงพอใจในความสามารถของตนเองของเยาวชน
คาทอลกิได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ อศันีย์ ณ คีรี (2558) ท่ีได้ท างานวิจยัเก่ียวกบัผลของการให้
ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอตัลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่นชาวกะเหรียง ผลการวิจัยพบว่าวยัรุ่น
ชาวเขาเผ่ากะเหร่ียงมีอตัลกัษณ์แห่งตนด้านการเห็นคณุค่าในตนเองหลงัได้รับการให้ค าปรึกษา
กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองจากการเลือกใช้เทคนิคท่ีมี
ความเหมาะสมจะสามารถช่วยให้สมาชิกได้รู้จักตนเอง และมองเห็นประโยชน์คุณค่าของ
ความสามารถของตนเอง สมาชิกมีก าลงัใจมากขึน้เพราะได้รับแรงสนบัสนนุจากเพื่อนสมาชิก 

2.3 ด้านการพัฒนาตนเอง 
ผลการวิจัยหลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลัง

อ านาจในตนเองด้านการพฒันาตนเองเพิ่มขึน้ จากการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้ท่ี 5-6 มีวตัถปุระสงค์
เพื่อให้สมาชิกมีความมุ่งมั่น มีแรงจูงใจ กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและค้นหาแนวทาง  
ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 5 ผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ 
อตัถิภาวนิยม (Existentialism) เป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีสอดคล้องกบัปรัชญาท่ีวา่ความหมายของชีวิต
คืออะไร เช่ือว่ามนษุย์มีอิสรภาพ (Freedom) ท่ีจะแสวงหาความหมายหรือก าหนดชีวิตของตนเอง 
(Meaning of life) โดยมีจุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาคือเพื่อให้ผู้ รับค าปรึกษารู้จักตนเอง 
เข้าใจศกัยภาพของตนเอง และรู้วิธีการขจดัอปุสรรคท่ีจะมาขดัขวางการเพิ่มพนูศกัยภาพภายใน
ตนเอง (พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา, 2544: 103-109) ผู้ วิจัยเร่ิมต้นการให้ค าปรึกษาโดยชวนสมาชิก
ส ารวจตวัตนของตนเอง ทบทวนความภาคภมูิใจในชีวิต และหาต้นแบบ (Role model) หลงัจาก
นัน้ให้สมาชิกแต่ละคนน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้  
โดยอธิบายความสัมพันธ์เก่ียวกับตนเองและบุคคลตัวอย่าง สมาชิกกระตือรือร้นในการแสดง  
ความคิดเห็นของตนเองต่อสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดี ซึง่จนัทร์เพ็ญ แสงอรุณ (2557: 157) กล่าวไว้ว่า
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ตัวแบบ (Modeling) เป็นกระบวนการท่ีสมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ผ่านการสังเกตและเลียนแบบ  
ตัวแบบของบทบาท (Role Modeling) เป็นเคร่ืองมือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากอย่างหนึ่ง 
ดังนัน้การท่ีเยาวชนคาทอลิกมีพลังอ านาจด้านการพัฒนาตนเองสูงขึน้อาจเป็นเพราะผู้ วิจัย  
น าเทคนิคท่ีเหมาะสมกับการให้ค าปรึกษากลุ่มมาใช้ ประกอบกับสมาชิกมีการตัง้เป้าหมาย  
ท่ีจะชดัเจนจากการเห็นตวัแบบท าให้เกิดการรู้คิด กระตุ้นเร้าให้พยายามในการท าตามแผนพฒันา
ตนเอง (จิราภรณ์ ตัง้กิตติภาภรณ์, 2556: 159) 

ในการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้ตอ่มา ผู้วิจยัเลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบมุ่งเน้นค าตอบ (Solution focused group counseling) เป็นกระบวนการช่วยเหลือท่ีเน้น
อนาคตและมีเป้าหมายในการน าทาง เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเป็นการมุ่งเน้น  
ท่ีค าตอบของปัญหาโดยจะให้ความส าคญักับจุดแข็งและค าตอบของผู้ รับค าปรึกษา เป้าหมาย  
ของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นค าตอบคือช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีเปา้หมายท่ีชดัเจน สามารถ
น าไปปฏิบตัิได้ เน้นท่ีน่ีและเดี๋ยวนี ้สามารถบรรลไุด้ ชดัเจนและเฉพาะเจาะจงเป็นสิ่งท่ีสามารถลง
มือท าได้และควบคุมได้ (พัชราภรณ์ ศรีสวสัดิ์, 2561: 220-229) ผู้ วิจัยชวนสมาชิกส ารวจตวัตน
ของตนเอง พร้อมทัง้พดูคยุเก่ียวกบัประสบการณ์และเหตกุารณ์ในชีวิตของสมาชิกแตล่ะคน โดยใช้
เทคนิคค าถามปาฏิหาริย์ (Miracle question) เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกได้ค้นพบกับความปรารถนา 
ท่ีจะพฒันาตนเอง และใช้เทคนิคค าถามจดัระดบั (Scaling Questions) โดยให้สมาชิกให้คะแนน
การพัฒนาตนเองในระดับ 1-10 ซึ่งพบว่าเยาวชนคาทอลิกท่ีเข้าร่วมกลุ่มยังมีการให้คะแนน 
การพัฒนาตนเองไม่มากนัก ผู้ วิจัยช่วยให้สมาชิกได้ท าความรู้จัก หรือรู้ว่าตนเองเป็นผู้ มี
ความสามารถ สมรรถนะ (To help client recognize the competencies they possess) และให้
สมาชิกกลุม่ได้ลองจินตนาการไปสูค่ะแนนท่ีสงูขึน้และให้สมาชิกระบแุนวทางในการพฒันาตนเอง 
จากการสงัเกตพบว่าสมาชิกกลุ่มทุกคน มีความกระตือรือร้นในการเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
ดงัค ากลา่วของสมาชิกวา่ 

“…ไดเ้ห็นคะแนนที่เรำใหต้วัเองในตอนนี ้กบัส่ิงทีอ่ยำกจะท ำ เป็นกำรตอบย ้ำ อยำกหำวิธีกำรพฒันำ
ตนเองแบบจริงจงั” (สมำชิกคนที ่4) 

“…ส่ิงที่อยำกจะท ำ ยังอีกไกลกว่ำจะท ำได้ตำมเป้ำหมำย แต่มีก ำลังใจ รู้ว่ำเรำท ำอะไรได้บ้ำง” 
(สมำชิกคนที ่7) 

  



 94 
 

จากสิ่ งเหล่านี ช้่วยให้สมาชิกกลุ่ม เกิดความเช่ือมั่นว่าการปฏิบัติ  
ตามแนวทางและขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการพฒันาตนเองเป็นสิ่งท่ีช่วยให้สามารถด าเนินไปสูเ่ปา้หมาย  
และตระหนักว่าไม่ใช่เร่ืองยากส าหรับตนเอง แม้ว่าระดบัการรับรู้จะสูงขึน้เพียงเล็กน้อย แต่เป็น 
การช่วยให้สมาชิกตระหนกัรู้ในสิง่ท่ีต้องการพฒันา 

2.4 การเพิ่มเป้าหมายในชีวิตของตนเอง 
ผลการวิจัยหลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม พบว่ามีเยาวชน

คาทอลิกมีพลงัอ านาจในตนเอง ด้านการเพิ่มเป้าหมายในชีวิตเพิ่มขึน้ ทัง้นีใ้นการให้ค าปรึกษา  
ครัง้นีผู้้วิจยัเลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง (Reality group counseling 
theory) โดยใช้เทคนิค WDEP เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจความต้องการของตนเอง และแนวทาง
ปฏิบัติของตนเองนัน้สอดคล้องต่อความต้องการของตนเองหรือไม่ ถ้าไม่จะส่งเสริมได้อย่างไร 
น าไปสู่การประเมินตนเอง และวางแผนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  
ผู้ น ากลุ่มใช้ทักษะการตัง้ค าถาม เอือ้อ านวยให้สมาชิกบรรลุผลในการด าเนินชีวิตมากขึน้  
เพ่ือพฤติกรรมอนัน าไปสู่ความมุ่งหมาย (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์, 2557: 157) และอาจเน่ืองมาจาก
การน ากระบวนการ WDEP ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงมาผสมผสาน 
กับพลังอ านาจด้านการเพิ่มเป้าหมายชีวิต ดังท่ีพัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2561: 188 ) ได้กล่าวถึง 
ความมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง คือการช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษา  
ได้ค้นพบวิถีทางท่ีดีกว่าท่ีจะบรรลุความต้องการของพวกเขาและได้รับสิ่งท่ีพวกเขาต้องการ 
สอดคล้องกบัแนวคิดของกลาสเซอร์ (Glasser) ได้กล่าวไว้ว่าเปา้หมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบเผชิญความจริงคือการช่วยให้สมาชิกสามารถแสดงออกและปฏิบัติในทางเลือกท่ีดีกว่า  
สิ่งท่ีเขาเคยท า ค้นพบทางเลือกท่ีจะไปสู่เป้าหมายด้วยตนเอง เพื่อสนองตอบความต้องการ  
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง 
(Personal Empowerment) ของสจ๊อต (ยพุาพร ตรีนกุรักษ์, 2544: 28-30; อ้างอิงจาก Stewart, 1994)  
ดังท่ีว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจของบุคคลต้องเร่ิมจากการขยายความพร้อมส่วนบุคคล 
ปราศจากความกลัว ไม่กล้าหรือรู้สึกว่าถูกจ ากัด สร้างความมั่นใจให้ตนเองและต้อ งสร้าง
ความหวัง เป้าหมายในอ านาใจงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ผู้ วิจัยให้สมาชิกกลุ่ม
ทบทวนความคิดและความต้องการของตนเอง ในการตัง้เปา้หมายชีวิต โดยผู้วิจยัจะช่วยกระตุ้นให้
สมาชิกตระหนักรู้และสร้างความชัดเจนเก่ียวกับสิ่งท่ีต้องการโดยการตัง้ค าถาม และใช้เทคนิค 
การเอือ้อ านวย (Facilitating) เพื่อช่วยให้สมาชิกเปิดเผยความรู้สึกต่อความต้องการของตน  
และช่วยให้สมาชิกกลุม่วางแผนพฒันาพฤติกรรม เพื่อน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงอยา่งเฉพาะเจาะจง 
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เม่ือสมาชิกตัดสินใจได้แล้ว ผู้ วิจัยช่วยให้สมาชิกกลุ่มพัฒนาแผนการเพื่ อแปลงแปลง  
ด้านพฤติกรรม โดยท่ีสมาชิกจะต้องเป็นผู้ ริเร่ิมแผนการด้วยตวัเอง และให้สมาชิกแสวงหาแนวทาง
ปฏิบตัิ หากต้องพบกับอุปสรรคหรือปัญหาต่าง ๆ จากการให้ค าปรึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยสงัเกตได้ถึง
ความเปลี่ยนแปลงของสมาชิกกลุ่มทุกคนในเร่ืองของการตัง้เป้าหมาย สมาชิกส่วนใหญ่  
มีการวางแผนท่ีเป็นขัน้ตอนมากขึน้ แสดงให้เห็นวา่สมาชิกกลุม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 แบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก สามารถน าไปใช้ได้กับกลุ่ม

นกัเรียน นกัศึกษาช่วงวยัอ่ืน ๆ อาทิเช่น กลุ่มเด็ก วยัผู้ ใหญ่ ทัง้ในบริบท สถานศึกษา สถานดแูล
ทัง้นีผู้้ น าไปใช้สามารถปรับช่วงการให้คะแนนให้มีความเหมาะสมแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย  
และควรพิจารณาให้มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง  โดยอาจให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ 
และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแบบวดัพลงัอ านาใจตนเองอีกครัง้ 

1.2 โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของ
เยาวชนคาทอลิก สามารถน าไปเป็นแนวทางหรือน าไปประยกุต์ใช้เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในช่วง
วยัอ่ืน ๆ ได้ และควรท าความเข้าใจเก่ียวกบัพลงัอ านาจในตนเองแตล่ะด้าน ผู้ ท่ีจะน าโปรแกรมนีไ้ป
ใช้ ควรเป็นผู้ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษากลุม่ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 แบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลกิ 

2.1.1 ควรมีการศกึษาพลงัอ านาจในตนเองกบักลุ่มประชากรอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มวยัเด็ก 
วยัผู้ใหญ่ หรือในหน่วยงานตา่ง ๆ  

2.1.2 ควรมีการศกึษาถึงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พลงัอ านาจในตนเองของวยัรุ่น 
2.2 การเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 

2.2.1 ควรมีการศึกษาการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง โดยใช้วิธีการอ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย เช่น การให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล การฝึกอบรม 

2.2.2 ควรมีการติดตามผลเป็นระยะ เช่น ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อศึกษา
ความคงทนของการมีพลงัอ านาจในตนเอง 
| | 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

ในการตรวจสอบแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกและโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
 
อาจารย์ ดร.อรุปรีย์  เกิดในมงคล อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวทิยาและการแนะแนว

มหาวิทยาลยัศลิปากร 
อาจารย์ ดร.อิศรา  รุ่งทวีชยั อาจารย์ประจ ากลุม่วิชาชีพครู (จิตวิทยา) 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
คณุประภสัสร  ฉนัทศิริเวทย์ นกัจิตวิทยาให้ค าปรึกษา 

 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ 
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ใบรับรองจริยธรรมการวจิัย 
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ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดพลังอ านาจในตนเอง 

1. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดพลังอ านาจในตนเอง 
2. ค่าดัชนีความสอดคล้องของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเอง 
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ตาราง 9 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบวดัพลงัอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลกิ 
 

ข้อ 
ผลการประเมนิโดยผู้เช่ียวชาญ 

ดัชนีค่าความสอดคล้อง ผล 
1 2 3 

ด้านความสามารถในการควบคุมหรือจัดการสถานการณ์ได้ 
1 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
2 0 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
3 1 1 1 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
4 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
5 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
6 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
7 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
8 0 1 1 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
9 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

10 -1 -1 -1 0 คดัออก 
11 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
12 1 0 1 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
13 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
14 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
15 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
16 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ข้อ 
ผลการประเมนิโดยผู้เช่ียวชาญ 

ดัชนีค่าความสอดคล้อง ผล 
1 2 3 

ด้านความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง 
1 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
2 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
3 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
4 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
5 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
6 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
7 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
8 0 1 0 0.33 คดัออก 
9 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
10 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
11 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
12 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
13 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
14 1 1 0 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
15 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
16 0 1 1 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ข้อ 
ผลการประเมนิโดยผู้เช่ียวชาญ 

ดัชนีค่าความสอดคล้อง ผล 
1 2 3 

ด้านการพัฒนาตนเอง 
1 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
2 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
3 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
4 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
5 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
6 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
7 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
8 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
9 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
10 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
11 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
12 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
13 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
14 1 -1 1 0.33 คดัออก 
15 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ข้อ 
ผลการประเมนิโดยผู้เช่ียวชาญ 

ดัชนีค่าความสอดคล้อง ผล 
1 2 3 

ด้านการเพิ่มเป้าหมายในชีวิตของตนเอง 
1 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
2 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
3 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
4 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
5 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
6 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
7 0 1 1 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
8 0 1 1 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
9 0 -1 0 0 คดัออก 

10 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
11 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

12 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
13 0 1 1 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
14 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
15 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
16 -1 0 0 0 คดัออก 
17 0 1 0 0.33 คดัออก 
18 0 1 1 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 10 คา่ดชันีความสอดคล้องของการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
ในตนเองของเยาวชนคาทอลกิ 
 

ครัง้ที่ ด้านการประเมิน 
ผลการประเมนิโดยผู้เช่ียวชาญ ดัชนีค่า 

ความสอดคล้อง 
ผล 

1 2 3 
1 ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ 

-ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

-ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

-ขัน้ยตุิ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผล 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

สื่อ/อปุกรณ์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

วิธีด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

-ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

-ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

-ขัน้ยตุิ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผล 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
2 ความสามารถในการควบคุมและจัดการสถานการณ์ได้ 

แนวคิดส าคญั 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
เทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
วตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
เวลาท่ีใช้ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
สื่อ/อปุกรณ์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

-ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ยตุิ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินผล 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ครัง้ที่ ด้านการประเมิน 
ผลการประเมนิโดยผู้เช่ียวชาญ ดัชนีค่า 

ความสอดคล้อง 
ผล 

1 2 3 
3 ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง 

แนวคิดส าคญั 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
เทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
วตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
เวลาท่ีใช้ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
สื่อ/อปุกรณ์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ยตุิ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินผล 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

4 ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง 
-ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ยตุิ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินผล 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
สื่อ/อปุกรณ์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ยตุิ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินผล 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ครัง้ที่ ด้านการประเมิน 
ผลการประเมนิโดยผู้เช่ียวชาญ ดัชนีค่า 

ความสอดคล้อง 
ผล 

1 2 3 
5 การพัฒนาตนเอง 

แนวคิดส าคญั 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
เทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
วตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
เวลาท่ีใช้ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
สื่อ/อปุกรณ์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

-ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ยตุิ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินผล 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

6 การพัฒนาตนเอง 
แนวคิดส าคญั 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
เทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
วตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
เวลาท่ีใช้ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
สื่อ/อปุกรณ์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ยตุิ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินผล 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ครัง้ที่ ด้านการประเมิน 
ผลการประเมนิโดยผู้เช่ียวชาญ ดัชนีค่า 

ความสอดคล้อง 
ผล 

1 2 3 
7 การเพิ่มเป้าหมายในชีวิตของตนเอง 

-ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ยตุิ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินผล 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
สื่อ/อปุกรณ์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ยตุิ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินผล 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 

8 ยุตกิารให้ค าปรึกษาและปัจฉิมนิเทศ 
แนวคิดส าคญั 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
เทคนิค 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
วตัถปุระสงค์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
เวลาท่ีใช้ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
สื่อ/อปุกรณ์ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
-ขัน้ยตุิ 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินผล 1 1 1 1 ผ่านเกณฑ์ 
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ภาคผนวก ง 
แบบวัดพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
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แบบวัดพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
ค าชีแ้จง 

แบบประเมินฉบบันีมี้ทัง้หมด 4 หน้า โดยแบง่ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูสว่นตวั 
ตอนท่ี 2 แบบวดัพลงัอ านาจในตนเอง 

1. แบบประเมินฉบบันีมี้จดุมุ่งหมายเพื่อการศึกษาเท่านัน้ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้ค าปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ค าตอบของท่านไม่มีถกูหรือผิดและไม่มีผลกระทบต่อตวัท่านแต่อย่างใด โดยค าตอบ
ของท่านจะเป็นประโยชน์และมีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่การศกึษาและการวิจยั  

3. ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินของท่านทุกข้อตามความเป็นจริงอย่าง
ตรงไปตรงมา ตรงตามความรู้สึกและการกระท าให้มากท่ีสดุ เพื่อให้แบบประเมินฉบบันี ้มีความ
สมบรูณ์และสามารถน าข้อมลูไปวิเคราะห์ทางสถิติได้ 

ขอขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครัง้นี ้
นางสาวเอือ้ทิพย์  คงกระพนัธ์ 

นิสติปริญญาโท มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตวั 
ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนกรอกข้อมลูท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสดุ 

1. ช่ือ......................................................................................................................  
2. เพศ   ชาย  หญิง 
3. อาย.ุ..................................................................................................................  
4. สงักดัโบสถ์...........................................................................................................  

ตอนที่ 2 แบบวัดพลังอ านาจในตนเอง 
ค าชีแ้จง: จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อความ และเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องค าตอบท่ีสอดคล้อง
กบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียงช่องเดียว โดยพิจารณาเกณฑ์ในการเลือกตอบ ดงันี ้

จริงท่ีสดุ หมายถึง   ข้อความตรงกบัความคดิและความรู้สกึของท่านมากท่ีสดุ 
คอ่นข้างจริง หมายถึง   ข้อความตรงกบัความคดิและความรู้สกึของท่านมาก 
คอ่นข้างไมจ่ริง หมายถึง   ข้อความตรงกบัความคดิและความรู้สกึของท่านน้อย 
ไม่จริงเลย หมายถึง   ข้อความตรงกบัความคดิและความรู้สกึของท่านน้อยท่ีสดุ 

ข้อ ข้อความ 

ไม่
จริ

งเ
ลย

 

ค่อ
นข้

าง
ไม่

จริ
ง 

ค่อ
นข้

าง
จริ

ง 

จริ
งท

ี่สุด
 

ด้านความสามารถที่จะควบคุมหรือจัดการสถานการณ์ 
1 ฉนัเช่ือวา่จะสามารถแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง     
2 ฉนัเช่ือมัน่ในการกระท าของตนเอง     
3 ฉนัสามารถตดัสินใจท าสิง่ตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเองเสมอ     
4 แม้จะต้องพบกบัปัญหา ฉนัก็พร้อมท่ีจะผ่านพ้นไปได้     
5 ฉนัมีสามารถจดัการกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตได้     
6 ถึงแม้งานท่ีได้รับมอบหมายจะยาก ฉนัก็จะพยายามท าจนส าเร็จ     
7 เม่ือฉนัพบกบัอปุสรรคหรือปัญหา ฉนัสามารถน าประสบการณ์ 

ในอดีตมาปรับใช้เพ่ือแก้ปัญหาท่ีประสบอยูไ่ด้ 
    

8 ในการท างานฉนัสามารถควบคมุอารมณ์ในสถานการณ์ตา่ง ๆ  
ได้ดี 

    

9 ฉนัไม่หวัน่กลวักบัปัญหาท่ีเกิดขึน้      
10 เม่ือพบกบัปัญหาฉนัมกัขอความชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืน     
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ข้อ ข้อความ 

ไม่
จริ

งเ
ลย

 

ค่อ
นข้

าง
ไม่

จริ
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ค่อ
นข้

าง
จริ

ง 

จริ
งท

ี่สุด
 

ด้านความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง 
1 ฉนัพอใจในข้อดีและยอมรับในข้อเสียของตนเอง     
2 ฉนัรู้สกึมีก าลงัใจในการท างาน     
3 ฉนัพร้อมจะเปลี่ยนเปา้หมาย หากงานท่ีท านัน้ยากเกินไป     
4 ฉนัไม่ท้อแท้ แม้จะเจอกบัอปุสรรค     
5 ความสามารถท่ีฉนัมีอยูจ่ะน าพาให้ฉนัประสบความส าเร็จ     
6 ฉนัพอใจในความสามารถของตนเอง     
7 ถึงแม้งานจะยาก แตฉ่นัเช่ือวา่ตนเองมีความสามารถเพียงพอ 

ในการท างานให้ส าเร็จลลุว่งได้ 
    

8 แม้จะต้องเจองานท่ียุง่ยาก ฉนัไม่กงัวลใจและมัน่ใจวา่จะจดัการได้     
9 ฉนัเช่ือวา่ฉนัปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองอยา่งดีท่ีสดุ     
10 ฉนัเช่ือวา่ทกุปัญหาท่ีเกิดขึน้มีทางออกเสมอ     
ด้านการพฒันาตนเอง 
1 ฉนัทุม่เทและพยายามปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ     
2 ฉนักระตือรือร้นกบังานท่ีได้รับมอบหมาย     
3 เม่ือมีความผิดพลาด ฉนัจะรีบแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึน้     
4 ฉนัพากเพียรในการพฒันาตนเองให้มีประสทิธิภาพ     
5 ฉนัพยายามแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยูเ่สมอ     
6 ฉนัไม่รู้วา่วิธีการใดท่ีจะท าให้ตวัเองพฒันาขึน้     
7 ฉนัพร้อมจะพฒันาตนเองเพ่ือไปสูเ่ปา้หมาย     
8 ฉนัพยายามหาความรู้ เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในตนเองอยูเ่สมอ     
9 ฉนัมกัจะน าค าแนะน าของผู้ อ่ืนมาเป็นพลงัในการท าตามเปา้หมาย

ของตนเอง 
    

10  ฉนัคิดหาวิธีการตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาตนเองให้ดีขึน้     
11 ฉนัมกัจะพิจารณาวา่ฉนัมีข้อเสียอะไร และหาแนวทางปรับปรุง 

ให้ดีขึน้ 
    

12 ฉนัมีแรงจงูใจและมีความกระตือรือร้นอยูเ่สมอ     
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ข้อ ข้อความ 
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ด้านการเพิ่มเป้าหมายในชีวิตของตนเอง 
1 ฉนัพงึพอใจกบัความส าเร็จของตนเอง     
2 ฉนัมีการวางแผนชีวิตในอนาคต     
3 เม่ือมีเปา้หมายท่ีต้องท าในแตล่ะวนัอยา่งชดัเจน     
4 ฉนัมีการวางแผนการท างานเพื่อไปสูเ่ปา้หมาย     
5 ฉนัมุ่งมัน่ในการท าสิง่ตา่ง ๆ ให้ส าเร็จตามเปา้หมาย     
6 ฉนัรู้สกึกระตือรือร้นเม่ือมีเปา้หมายชีวิต     
7 ฉนัพร้อมในการด าเนินการเพื่อไปสูเ่ปา้หมาย     
8 ฉนัทบทวนเปา้หมายชีวิตของฉนัสม ่าเสมอ     
9 การท างานให้ส าเร็จตามเปา้หมาย เป็นสิ่งท่ีท้าทายและภาคภมูิใจ

ในชีวิตของฉนั 
    

10 ฉนัคิดวา่การวางแผนพฒันาตนเอง และท าตามแผนนัน้เป็นเร่ืองท่ี
ฉนัสามารถท าได้ 

    

11 ฉนัไม่รู้วา่เปา้หมายในชีวิตของฉนัคือสิง่ใด     
12 ฉนัเช่ือตนเองจะประสบความส าเร็จได้ แม้จะต้องเผชิญกบัปัญหา

มากมายแคไ่หนก็ตาม 
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ภาคผนวก จ 
สรุปวัตถุประสงค์และเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

เพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก 
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แผนผังการน่ังของสมาชิกในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 

1. ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุม่นัง่เป็นวงกลม 
 
 

 
เม่ือ X แทน ผู้วิจยั 
 1 แทน สมาชิกกลุม่คนท่ี 1 
 2 แทน สมาชิกกลุม่คนท่ี 2 
 3 แทน สมาชิกกลุม่คนท่ี 3 
 4 แทน สมาชิกกลุม่คนท่ี 4 
 5 แทน สมาชิกกลุม่คนท่ี 5 
 6 แทน สมาชิกกลุม่คนท่ี 6 
 7 แทน สมาชิกกลุม่คนท่ี 7 
 8 แทน สมาชิกกลุม่คนท่ี 8 

 
2. ช่ือของสมาชิกท่ีเข้าร่วมกลุม่ให้ค าปรึกษาใช้นามสมมติ 

 
 
 
 
 
 

X 

2 

4 

7 

1 8 

3 6 

5 
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ตัวอย่างโครงร่างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 
ตาราง 11 ตวัอยา่งการก าหนดการประเดน็ในการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
ในตนเองของเยาวชนคาทอลกิ 
 

ครัง้ที่ หวัเร่ืองที่เน้น 

1 ปฐมนิเทศ และสร้างสมัพนัธภาพ 
2 ความสามารถในการควบคมุและจดัการสถานการณ์ได้ 
3 ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง (1) 
4 ความพงึพอใจในความสามารถของตนเอง (2) 

5 การพฒันาตนเอง (1) 
6 การพฒันาตนเอง (2) 
7 การเพิ่มเปา้หมายในชีวิตของตนเอง 
8 ปัจฉิมนิเทศ 

  



  123 

ตาราง 12 สรุปวตัถปุระสงค์และเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อสง่เสริมพลงัอ านาจในตนเอง 
ของเยาวชนคาทอลิก 
 

ครัง้ที่ เร่ือง วัตถุประสงค์ 
ทฤษฎีและเทคนิค 
การให้ค าปรึกษา 

1 ปฐมนิเทศและสร้าง
สัมพันธภาพ 

1. เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพและ
ความไว้วางใจระหวา่งผู้วิจยั
กบัสมาชิกกลุม่ และระหวา่ง
สมาชิกกลุม่ 

2. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่เข้าใจ 
ถึงวตัถปุระสงค์ของการให้
ค าปรึกษา สร้างข้อตกลงของ
การเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา
กลุม่ บทบาทหน้าท่ีของผู้วิจยั
และสมาชิกกลุม่ ระยะเวลา
และสถานท่ีในการให้
ค าปรึกษากลุม่ 

3. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่เข้าใจถึง
ประโยชน์ท่ีจะได้รับในการให้
ค าปรึกษากลุม่เพ่ือสง่เสริม
พลงัอ านาจในตนเอง 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยดึ
บคุคลเป็นศนูย์กลาง 

ทกัษะของผู้น ากลุม่ 
1. การริเร่ิม 
2. การเอือ้อ านวย 
3. การฟังอยา่งตัง้ใจ 
4. การตัง้ค าถาม 

2 ความสามารถ 
ในการควบคุมและ
จัดการสถานการณ์ได้
(Sense of mastery) 

1. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่สามารถ 
เผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ 

2. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่สามารถ
วางแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้
บรรลเุปา้หมายได้ 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยดึ

บคุคลเป็นศนูย์กลาง 
ทกัษะของผู้น ากลุม่ 
1. การฟังด้วยความใสใ่จ 
2. การเข้าใจผู้ รับบริการ 
3. การฟังอยา่งตัง้ใจ 
4. การเข้าใจผู้ รับค าปรึกษา 
5. การสะท้อนความรู้สกึ 

  



  124 

ตาราง 12 (ตอ่) 
 

ครัง้ที่ เร่ือง วัตถุประสงค์ 
ทฤษฎีและเทคนิค 
การให้ค าปรึกษา 

3 ความพงึพอใจ 
ในความสามารถ
ของตนเอง (Sense 
of satisfaction) 

1. เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิก 
เกิดการยอมรับตนเอง รู้จกั
ข้อดีข้อบกพร่องของตนเอง 
และมีความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเอง 

2. เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกกลุม่ 
มีความมุ่งมัน่ตัง้ใจและมี
ก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน 
ให้ประสบความส าเร็จ 
ตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยดึ

บคุคลเป็นศนูย์กลาง 
ทกัษะของผู้น ากลุม่ 
1. การฟังด้วยความใสใ่จ 
2. การเข้าใจผู้ รับบริการ 
3. การฟังอยา่งตัง้ใจ 
4. การเข้าใจผู้ รับค าปรึกษา 
5. การสะท้อนความรู้สกึ 

4 ความพงึพอใจ 
ในความสามารถ
ของตนเอง (Sense 
of satisfaction) ต่อ 

1.เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกมองเห็น
คณุคา่และความสามารถ 
ของตนเอง 

2. เพ่ือให้สมาชิกมีความมัน่ใจ
ในการท างาน และด าเนินงาน
ได้ตามเปา้หมาย 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ

เผชิญความจริง 
ทกัษะของผู้น ากลุม่ 
1. การตัง้ค าถาม 
2. การเอือ้อ านวย 
3. การเช่ือมโยง 
4. กระบวนการ WDEP 

5 การพัฒนาตนเอง 
(Self-development) 

1. เพ่ือให้สมาชิกก าหนด
เปา้หมายในการพฒันาตนเอง 

2. เพ่ือให้สมาชิกแสวงหา
แนวทางอ่ืน ๆ เม่ือต้องประสบ
กบัปัญหาอปุสรรคตา่ง ๆ 
เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายที่วางไว้ 

 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา

แบบอตัถิภาวนิยม 
ทกัษะของผู้น ากลุม่ 
1. การตัง้ค าถาม 
2. การเอือ้อ านวย 
3. การสรุปความ 
4. การให้ก าลงัใจ  
5. การใช้ตวัแบบ 
6. กระบวนการ WDEP 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

ครัง้ที่ เร่ือง วัตถุประสงค์ 
ทฤษฎีและเทคนิค 
การให้ค าปรึกษา 

6 การพัฒนาตนเอง 
(Self-development) 

1. เพ่ือให้สมาชิกมีความมุ่งมัน่ 
มีแรงจงูใจ กระตือรือร้น 
ในการพฒันาตนเอง 

2. เพ่ือให้สมาชิกค้นหาแนวทาง
ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
แบบมุ่งเน้นค าตอบ 

ทกัษะของผู้น ากลุม่ 
1. การตัง้ค าถาม 
2. การเอือ้อ านวย 
3. การให้ก าลงัใจ 
4. ค าถามปาฏิหาริย์ 
5. ค าถามจดัระดบั 

7 การเพิ่มเป้าหมาย
ในชีวิตของตนเอง 
(Sense of Purpose 
in life) 

1. เพ่ือให้สมาชิกก าหนด
เปา้หมายในการท างาน 

2. เพ่ือให้สมาชิกแสวงหา
หนทางปฏิบตัิอ่ืน ๆ  
เม่ือพบปัญหาอปุสรรคตา่ง ๆ 
เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว้ 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
แบบเผชิญความจริง 

ทกัษะของผู้น ากลุม่ 
1. การตัง้ค าถาม 
2. การเอือ้อ านวย 
3. การสรุปความ 
4. การให้ก าลงัใจ  
5. การใช้ตวัแบบ 
6. กระบวนการ WDEP 

8 ยุตกิารให้ค าปรึกษา
และปัจฉิมนิเทศ 

1. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้สรุป 
สิ่งท่ีเรียนรู้จากการเข้ารับ 
การให้ค าปรึกษากลุม่ 
ตลอดจนแนวทางในการน าไป
ประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

2. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้
ประเมินผลการให้ค าปรึกษา
กลุม่เพ่ือสง่เสริมพลงัอ านาจ 
ในตนเองของเยาวชนคาทอลกิ 

ทกัษะของผู้น ากลุม่ 
1. การตัง้ค าถาม 
2. การฟังอยา่งตัง้ใจ 
3. การสะท้อนความรู้สกึ 
4. การสนบัสนนุ 
5. การสรุปความ 
6. การสิน้สดุ 



 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวเอือ้ทิพย์ คงกระพนัธ์ 
วัน เดอืน ปี เกิด 21 มีนาคม 2534 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลบ้านโป่ง 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2552  มธัยมศกึษาตอนปลาย สายการเรียน วิทย์-คณิต   

      โรงเรียนนารีวฒุิ เกรดเฉลี่ย 2.64  
พ.ศ. 2555  เกียรตินิยมอนัดบั 2 ศิลปศาสตรบณัฑิต   
      คณะศกึษาศาสตร์ สาขา จิตวิทยา มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 36/383 คอนโดศภุาลยัเวลลงิตนั 2 อาคาร 5 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง
ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กทม 10310   
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