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การศึกษาวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ 

(Learning Disability) โดยผ่านโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั โปรแกรมนีจ้ะช่วยใหเ้ด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรูเ้กิดการพฒันาและเสริมสรา้งการเห็นคุณค่าในตนเองโดยโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบ
การมีส่วนร่วมของครอบครวัได้ถูกพัฒนาขึน้ให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการและความสามารถของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรูท่ี้อยู่ในช่วงวัยเด็กตอนกลางอายุ  9 – 12 ปี และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนทีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ ท่ีก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 – 6 โดยได้รบัการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ และไม่มีภาวะอาการอื่นแทรกซ้อน  ท่ีได้รับการคัดเลือกโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) ทัง้นีผู้วิ้จัยใชจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 24 คน หรือ 12 คู่ (ผูป้กครอง 1 คนและเด็ก 1 คน) แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มละ 6 คู่ แยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยจะมีการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมในสปัดาหท่ี์ 1 และประเมินการเห็นคณุค่าในตนเองหลงัเขา้รว่มโปรแกรมในสปัดาหท่ี์ 6  และใชวิ้ธีสุ่มอย่างง่าย
โดยการจับฉลากเขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้งนีก้ลุ่มทดลองจะไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมี
ส่วนร่วมของครอบครวั สัปดาหล์ะ 2 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง และกลุ่มควบคุมจะไดร้บัการเขา้ร่วมโปรแกรมแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program) โดยจะใช้ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด  6 สัปดาห ์
ส าหรบัการวัดผลภายในกลุ่มโดยใช้สถิติ  Wilcoxon Signed Rank test  ปรากฏว่า กลุ่มทดลองพบความแตกต่างใน
ระดบันัยส าคญัทางสถิติ (p < .05) กล่าวคือ โปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัสามารถ
เพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรูใ้นกลุ่มทดลองได้  แต่ในกลุ่มควบคุมไม่พบความ
แตกต่างในระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p > .05) และเมื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณค่าในตนเองระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  โดยใช้สถิติ Mann Whitney U test พบว่ามีความแตกต่างในระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) จากผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มทดลองที่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบ
การมีส่วนร่วมของครอบครวั สามารถพัฒนาระดับการเห็นคุณค่าในตนเองไดม้ากกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดร้บัโปรแกรม 
จากผลการวิจัยจึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่ากระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัสามารถพฒันาการเห็นคุณค่าใน
ตนเองในเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรียนรูไ้ด ้

 
ค าส าคญั : เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรียนรู,้ การเห็นคณุค่าในตนเอง, การมีส่วนรว่มของครอบครวั 
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This aims of this study are the development of the self-esteem of children with learning 

disabilities in the family participation process program. This program helps children with learning disabilities 
to develop and strengthen their self-esteem and a guideline for those who want to apply this knowledge; 
special needs teachers. It was found to be suitable for the development and abilities of children with learning 
disabilities, aged 9-12. The sample group in this study was made up of students with learning disabilities in 
Grades 3-6; diagnosed with learning disabilities by a doctor, with no other complications. The population of 
his study were selected using purposive sampling. The total number of samples was 24 people or 12 pairs 
(one parent and one child), divided into two groups with six pairs, and divided into the experimental and 
control groups. The self-esteem of the participants was evaluated before the program in Week One and self-
evaluation after the program in week six and using simple random sampling by drawing lots to be assigned 
to the two groups. The experimental group participated in the Family Participatory Program process twice a 
week for an hour each time, while the control group was assigned to the Individual Education Management 
Program (Individualized Education Program), with a duration of six weeks. The group internal measurement 
used the Wilcoxon Signed Rank test. The experimental group was different, with a statistical significance (p 
<.05). The program used the family group process to increase visibility. The self-worth of the participants 
with learning disabilities in the experimental and control groups demonstrated no significant differences (p> 
.05). The self-esteem levels of the two groups after joining the program using the Mann-Whitney U test 
showed statistically significant differences (p <.05). The results showed that the experimental group had a 
higher level of self-esteem than the control group, who did not study the family participatory group process 
program. The results of this research revealed that the family participation process may develop self-esteem 
in children with learning disabilities. 
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ไดก้รุณาใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นอย่างด ี

ขอขอบพระคณุครอบครวั ที่เป็นแรงผลกัดนัคอยช่วยเหลือใหก้ าลงัใจและห่วงใยผูวิ้จยัดว้ยดีเสมอ
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บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

จากสถานการณ์ประเทศไทยพบว่า ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการส ารวจระดับสติปัญญา
นกัเรียนไทยทั่วประเทศ จ านวน 23,641 ราย พบระดบัเชาวนปั์ญญา (Intelligent Quotient: IQ) เฉลี่ย
เท่ากับ 98.23 ถือเป็นระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ค่อนไปทางต ่ากว่าค่ากลางของ
มาตรฐานสากลในยุคปัจจุบัน (IQ = 100) ซึ่งเห็นไดว้่าระดับสติปัญญาของนักเรียนไทยยังไม่ถูก
พฒันาอย่างเต็มศักยภาพ โดยส่วนหนึ่งอาจมีปัญหามาจากสขุภาพจิตและโรคทางจิตเวชที่ส่งผล
ต่อการเรียนรูข้องเด็ก (สถาบันราชานุกูล , 2559)  และอาจมีสาเหตุส  าคัญมาจากตัวเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้า หรืออีกสาเหตุหนึ่งที่ครูและผู้ปกครองไม่เข้าใจปัญหา ขาดความรูเ้รื่องโรค
สุขภาพจิตในวัยเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ล้วนส่งผลกระทบต่อตัวเด็กทั้งสิ ้นไม่ว่าจะเป็นในด้าน
ความสมัพนัธใ์นครอบครวั ดา้นการเรียน ดา้นความสมัพันธก์บัเพื่อน และดา้นจิตใจ ซึ่งเด็กกลุ่มนี ้
มกัจะไม่ไดร้บัค าชมเชยจากครอบครวั และมกัจะถูกปฏิเสธจากเพื่อนในชัน้เรียน ไม่เป็นที่ยอมรบั
ของกลุม่เพื่อน จึงท าใหเ้ด็กมีมมุมองต่อตนเองในทางลบ รบัรูว้่าตนเองเป็นบุคคลลม้เหลว (ทวีศกัดิ ์
สิรริตันเ์รขา, 2556) โดยในปี พ.ศ. 2557 กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุของประเทศไทยไดม้ี
นโยบายพัฒนางานส่งเสริมสขุภาพจิตตามกลุ่มวยั ซึ่งไดพ้ฒันาระบบการดแูลเด็ก อายุ 6 – 12 ปี 
ที่มีปัญหาการเรียนในโรงเรียน โดยมี 4 โรคส าคัญที่เป็นสาเหตุท าใหเ้ด็กประสบปัญหาการเรียน 
ผลการเรียนไม่ดี  ได้แก่ ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู ้(Learning disability) สมาธิสั้น (Attention 

deficit hyperactivity disorder) ออทิสติก (Autism) และภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual 

disability)   (กรมสขุภาพจิต, 2557)  ซึ่งโรคสขุภาพจิตในวยัเรียน 4 โรคหลกัที่กล่าวมาขา้งตน้ ลว้น
เป็นปัญหาและอปุสรรคต่อการเรียนรูท้ัง้สิน้  

นอกจากนี ้จากการเก็บข้อมูลจากส านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดส้  ารวจและรายงานจ านวนนกัเรียนพิการที่เรียนรวม รวมทุก
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ซึ่งแยกตามระดับชัน้ ในปี 2560 พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรูม้ีจ  านวนมากที่สดุ ซึ่งมีถึง 304,016 คน และรองลงมาเป็นนกัเรียนที่มีความบกพรอ่ง
ทางสติปัญญามีจ านวน 24,342 คน (ส านกังานบริหารการศึกษาพิเศษ, 2560) และจากขอ้มลูของ
ศูนย์เพื่อความบกพร่องทางการเรียนรูแ้ห่งชาติ (National Center for Learning Disability) ระบุว่ามี
จ านวนเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรูป้ระมาณรอ้ยละ 5 ของจ านวนเด็กที่อยู่ในวัยเรียน (Cortiella 

และ Horowitz, 2014)  จะเห็นไดว้่ามีเด็กจ านวนไม่นอ้ยที่พบว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู ้โดย
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วยัเด็กตอนกลาง (Middle childhood) หรือเด็กช่วงอายุระหว่าง 6 – 12 ปี เป็นวยัแห่งการเรียนรู ้เป็น
วัยที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ดังนั้น
ความก้าวหน้าทางพัฒนาการของเด็กวัยนี ้ส่วนใหญ่มักจะเก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ เก่ียวกับ
การศึกษา (Hutchison, 2018) จะเห็นไดว้่าปัญหาเก่ียวกับความบกพร่องทางการเรียนรู ้(Learning 

Disability) ในช่วงวัยเรียนเป็นปัญหาที่ส  าคัญอย่างหนึ่งในระบบการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งถ้า
คน้หาคดักรองและน าไปสูก่ารวินิจฉยัไดร้วดเรว็ตัง้แต่ในช่วงวยัเด็กตอนกลาง ซึ่งเป็นช่วงวยัที่ก าลงั
ศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษา และเป็นช่วงเริ่มตน้ในการศึกษาขัน้พืน้ฐานจะสามารถน าไปสู่การ
ดแูลช่วยเหลืออย่างถกูวิธีและพฒันาศกัยภาพในดา้นต่างๆต่อไป 

ทัง้นีเ้ด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู ้เป็นเด็กที่มีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างของกระบวนการพืน้ฐานทางจิตวิทยาการเรียนรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจ ดา้นการฟัง ดา้น
การใชภ้าษาพูด หรือภาษาเขียน ซึ่งความผิดปกตินีส้่งผลใหม้ีความบกพร่องเพียงดา้นเดียวหรือ
มากกว่าหนึ่งดา้น อาจพบไดใ้นลกัษณะของการมีปัญหาในดา้นการรบัฟัง ดา้นการคิด ดา้นการพดู 
ดา้นการอ่าน ดา้นการเขียน ดา้นการสะกดค า หรือด้านการคิดค านวณทางคณิตศาสตร ์แต่ไม่
รวมถึงเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรูท้ี่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางการเห็น ความบกพร่อง
ทางการไดย้ิน ความบกพร่องทางสติปัญญา ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวไม่ปกติเนื่องจาก
ร่างกายพิการ มีปัญหาทางดา้นอารมณ์แปรปรวน ปัญหาจากสิ่งแวดลอ้ม หรือเด็กที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษา (ดารณี ศักดิ์ศิริผล, 2555) ซึ่งเด็กกลุ่มนีจ้ะเรียนอยู่ในชั้นเรียนปกติทั่วไป แต่จะมี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่าทัง้ๆ ที่มีระดบัสติปัญญาปกติ หรือบางคนอาจมีสติปัญญาสงูกว่าปกติ 
ซึ่งปัญหาในการเรียนรูด้า้นการอ่านนีพ้บมากที่สดุและเป็นปัญหาที่ส  าคญัที่สดุ มีผลกระทบต่อการ
เรียนรูข้องเด็กในวัยประถมศึกษา (ศันสนีย ์ฉัตรคุปต ,์ 2544) โดยจะพบว่าในส่วนของภาครฐัได้
เล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหา และมุ่งเนน้ในดา้นทกัษะที่บกพร่อง โดยมีการจัดโปรแกรมการ
จดัท าแผนการศึกษาเฉพาะบคุคล (Individualized Education Program IEP) มีการใชอ้ปุกรณ ์ผลิตสื่อ
การสอน และสิ่งอ านวยประโยชนท์ี่เนน้ประสาทสมัผัสทัง้หา้เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรูใ้นดา้นต่างๆ  แต่ยังขาดในส่วนการช่วยเหลือดูแลทางดา้นจิตใจซึ่งเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้มักไม่ค่อยไดร้บัค าชม บิดามารดาไม่เขา้ใจในขอ้จ ากดัของการเรียนรูข้อง
เด็ก มีความคาดหวงัต่อตวัเด็กสงู หรือแมก้ระทั่งความสมัพนัธก์บัเพื่อน เด็กมกัถูกลอ้เลียนในเรื่อง
การเรียนซึ่งปัญหาที่กล่าวมาทัง้หมดนี ้ส่งผลท าใหเ้ด็กมีภาพลบต่อตนเอง สญูเสียความภาคภมูิใจ
ในตนเอง ท าใหม้ีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับต ่า (Alesi, Rappo, และ Pepi, 2012) ดังนั้น
การเห็นคุณค่าในตนเองจึงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการปรับตัวทางด้าน
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อารมณ ์สงัคม และการเรียนรูส้  าหรบัเด็ก โดยพืน้ฐานของการมีมมุมองต่อชีวิตตนเองส่วนหนึ่งมา
จากการเห็นคณุค่าในตนเอง บุคคลที่เห็นคณุค่าในตนเองสงูจะสามารถเผชิญกบัปัญหาอปุสรรคที่
ผ่านเขา้มาในชีวิตไดง้่าย สามารถยอมรบั สถานการณท์ี่ท าใหต้นเองรูส้ึกผิดหวงัและทอ้แทใ้จดว้ย
ความเชื่อมั่นในตนเอง ดว้ยความหวังและ ความกลา้หาญ จึงเป็นบุคคลที่ประสบความส าเร็จ  มี
ความสุขสามารถด าเนินชีวิตตามที่ตนปรารถนา (จันทรฉ์าย พิทักษ์ศิริกุล, 2532)  และนอกจากนี ้
พบว่าผูท้ี่เห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีพลังในการหลีกเลี่ยงปัญหารุนแรงในอนาคตไดเ้ป็นอย่างดี 
(Pope, McHale, และ Craighead, 1988)  และที่ส  าคัญพฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้ปกครองมี
ความสมัพนัธต่์อการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ผูป้กครองควรมี
ส่วนร่วมในการเสริมสรา้งจุดแข็งในตวัเด็กมากกว่าการมุ่งประเด็นไปที่จุดอ่อน หรือความลม้เหลว
ทางวิชาการที่เด็กเผชิญ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้จะเสริมสรา้งในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครวั 
ทศันคติ และท าใหเ้ด็กเกิดการเห็นคณุค่าในตนเองเกิดขึน้ (Lahane, Shah, Nagarale, และ Kamath, 

2013) 

แนวทางในการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองนั้นมีหลากหลายวิธี เช่น การให้
ค าปรึกษา  (ปุริมาพร แสงพยับ, 2553) การใชบ้ทบาทสมมุติ หรือ Role Play การใชส้ถานการณ์
จ าลอง  (วรวุฒิ  เจริญวุฒิ วิทยา , 2546 อ้างถึงใน Gerdano and Every, 1979)  หรือการใช้
กระบวนการกลุ่ม (จินดาพร แสงแก้ว , 2541) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้ง พบว่า การใชก้ระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ท าใหส้มาชิกกลุ่มไดม้ีส่วน
ร่วมภายในกระบวนการ ได้เรียนรูก้ารแก้ปัญหา และภายในกระบวนการกลุ่มก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันน าไปสู่การเรียนรูซ้ึ่งกันและกนั (จินดาพร แสงแกว้, 2541) และจาก
การศึกษางานวิจัยที่น ามาใชพ้ัฒนาส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้พบว่าหลังจากที่ ใช้วิธีการใชก้ระบวนการกลุ่ม    มีการพัฒนาการเห็นคุณค่าใน
ตนเองที่สงูขึน้   เช่น วรวรรณ ชยัยา (2558) ไดศ้กึษาโปรแกรมการสง่เสรมิการเห็นคณุค่าในตนเอง
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ตามแนวคิดเทคนิค Trotzer ใน
โรงเรียนปางสา จังหวดัเชียงราย พบว่านักเรียนที่เขา้ร่วมกระบวนการกลุ่มตามแนวคิด Trotzer มี
คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึน้หลังเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มตามแนวคิดเทคนิค Trotzer 
ส  าหรบัการศึกษาในครัง้นีผู้ว้ิจัยสนใจที่จะใชก้ระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
เนื่องจากกระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการที่ท าให้สมาชิกภายในกลุ่มได้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ได้เกิดการเรียนรูร้ะหว่างกันภายในกลุ่ม และท าให้เกิดการพัฒนาตนเองตาม
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เปา้หมายที่ตัง้ไว ้และนอกจากนีผู้ว้ิจยัไม่เพียงแต่สนใจกระบวนการกลุม่เท่านัน้ ผูว้ิจยัยงัเล็งเห็นว่า
การมีส่วนร่วมของครอบครวัก็มีส่วนส าคัญต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งกระบวนการกลุ่มแบบ
การมีส่วนร่วมของครอบครวันัน้ ท าใหผู้ป้กครองไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของปัญหา และท าให้
ผูป้กครองมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ความคิด และวิธีการที่เป็นประโยชนร์่วมกนั รวมไปถึง
การใหค้วามส าคญัของการสื่อสารภายในครอบครวัที่มีประสิทธิภาพ สรา้งความรูส้ึกใกลช้ิดและ
ได้รบัการยอมรบั รูจ้ักการตอบสนองอารมณ์ต่อสิ่งกระตุน้อย่างเหมาะสม อันน าไปสู่การสรา้ง
ความผกูพนัทางอารมณแ์ละความรูส้กึการเห็นคณุค่าในตนเอง อย่างไรก็ตามจากการศกึษาที่ผ่าน
มายงัไม่พบงานวิจยัที่ศกึษาเก่ียวกบัการสง่เสริมการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่ง
ทางการเรียนรูท้ี่ใชก้ระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั เนื่องจากปัญหาที่กล่าวมา
ขา้งตน้ การเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่ความบกพร่องทางการเรียนรู ้เป็นตวัแปรที่มีความส าคญั
ต่อการปรบัตวัและการด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ ซึ่งกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวจะช่วยให้เด็กได้เกิดการเห็นคุณ ค่าในตนเองได้   (Abraham, Gregory, Wolf, และ 
Pembeerton, 2002) ทัง้นีผู้ว้ิจยัใชแ้นวคิดส าคญัของ MMFF (McMaster Model of family function) เป็น
แนวทางด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างผูป้กครองและเด็ก โดยใชก้ระบวนการแบ่งองคป์ระกอบ
ของการท าหน้าที่ครอบครวัออกเป็น 6 ดา้น คือ ดา้นการแก้ปัญหา ดา้นการสื่อสาร ดา้นการท า
หนา้ที่บทบาท ดา้นการตอบสนองทางอารมณ ์ดา้นความผูกพันทางอารมณ ์และดา้นการควบคุม
พฤติกรรม (อุมาพร ตรงัคสมบติั, 2544) โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่เขา้
ร่วมกิจกรรม โดยมีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งน าไปสู่การเรียนรูแ้ละการ
ปรบัเปลี่ยนแกไ้ข (สใุจ สว่นไพโรจน,์ 2556) 

ดงันัน้ผูว้ิจยัเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นที่จะตอ้งมีการพฒันาการเห็นคณุค่าใน
ตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กวยัเรียนตอนกลางที่ยงัสามารถลด
ความเสี่ยง ลดการเกิดอบุติัการณ ์และความรุนแรงในการเกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา หรือยากต่อการ
แกไ้ขในอนาคต โดยใชก้ระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัเขา้มามีบทบาทในการ
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวและเกิดการเห็นคุณค่าใน
ตนเองไดม้ากขึน้ มีความเชื่อมั่นในตนเอง อนัน าไปสูก่ารใชช้ีวิตต่อไปในอนาคตไดอ้ย่างมีความสขุ 
มีสขุภาวะจิตที่ดี และน าไปปรบัใชไ้ดใ้นสงัคมต่อไป 

 
 



  5 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

การศึกษาคน้ควา้ในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาและพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองของนกัเรียน
ที่มีความบกพร่องในการเรียนรู ้(Learning Disability) ในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ผ่านการใช้
กระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นรว่มของครอบครวั 

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองโดยใชก้ระบวนการกลุ่มแบบการมี
สว่นรว่มของครอบครวั 

2. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเห็นคณุค่าในตนเองของนกัเรียนที่มีความบกพรอ่งใน
การเรียนรู ้ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการพัฒนาการเห็นคณุค่าในตนเองโดยใชก้ระบวนการ
กลุม่แบบการมีสว่นรว่มของครอบครวั 

3. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเห็นคณุค่าในตนเองของนกัเรียนที่มีความบกพรอ่งใน
การเรียนรู ้ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการพัฒนาการเห็นคุณค่าใน
ตนเองโดยใชก้ระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นรว่มของครอบครวั 

ความส าคัญของการวิจัย 

ผลจากการศกึษาในครัง้นี ้จะท าใหไ้ดโ้ปรแกรมการพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองโดยใช้
กระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั ซึ่งจะเป็นเครื่องมือและขอ้มลูแนวทางส าหรบั
โรงเรียนที่จะน าไปใชพ้ัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูไ้ด้
โดยอาจจดัรูปแบบของกิจกรรมใหก้ลุม่ผูป้กครองเขา้มามีกิจกรรมในช่วงวิชาแนะแนว ซึ่งครูจ าเป็น
จะตอ้งชีแ้จง้ถึงเหตผุลของการเขา้รว่มกิจกรรมใหผู้ป้กครองทราบถึงเหตผุล ในส่วนของครอบครวัที่
ตอ้งดแูลเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรูน้ัน้สามารถน ากิจกรรมต่างๆเหล่านีไ้ปใชใ้นช่วงเวลา
สดุสปัดาหห์รือช่วงเวลาหลังเลิกเรียนซึ่งท าใหม้ีช่วงเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกบัเด็กมากขึน้และ
ยังส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้และในส่วนการน า
โปรแกรมไปใชใ้นสถานพยาบาลที่ท างานเก่ียวขอ้งกบัเด็กนัน้ อาจจดัรูปแบบตามความเหมาะสม
ในเรื่องของวัน และเวลาตามที่เด็กและผูป้กครองมีความสะดวกและไม่กระทบต่อเรื่องเวลาเรียน
และเวลาท างานของผูป้กครอง  
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ประชากร คือ นักเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ที่
ก าลังศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 โดยไดร้บัการวินิจฉัยจากแพทย ์และไม่มีภาวะ
อาการอ่ืนแทรกซอ้น   

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ที่

ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 – 6 โดยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้และไม่มีภาวะอาการอ่ืนแทรกซอ้น ที่ไดร้บัการคัดเลือกโดยใชก้ารเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์คัดเลือกคือ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรูท้ี่อาศัยอยู่กับครอบครวั และไดร้บัอนุญาตจากผูป้กครองและค ายินยอมเขา้ร่วม
โปรแกรม โดยที่เด็กและผูป้กครองมีความสะดวกในการเขา้ร่วมโปรแกรม ทัง้นีผู้ว้ิจัยใชจ้ านวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 24 คน หรือ 12 คู่ (ผูป้กครอง 1 คนและเด็ก 1 คน) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 6 คู่ แยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยจะมีการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง
ก่อนเขา้รว่มโปรแกรม โดยใชว้ิธีสุม่อย่างง่ายโดยการจบัฉลากเขา้กลุม่ 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัแบ่งตวัแปรที่ศกึษา ไวด้งันี ้

1. ตัวแปรต้น คือ โปรแกรมการใช้กระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของ
ครอบครวั โดยมีเงื่อนไขการทดลองแบ่งเป็น ดงันี ้ 

1.1 กลุ่มที่เขา้ร่วมโปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของ
ครอบครวั 

1.2 กลุ่มที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนรว่ม
ของครอบครวั 

2. ตัวแปรตาม คือ การเห็นคุณค่าในตนเองในกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้(Learning Disability) 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability) หมายถึง เด็กที่มีความ
ผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของขบวนการพืน้ฐานทางจิตวิทยาการเรียนรูท้ี่เก่ียวขอ้ง
กับความเขา้ใจ ดา้นการฟัง ดา้นการใชภ้าษาพูด หรือภาษาเขียน ซึ่งความผิดปกตินีส้่งผลให้มี
ความบกพรอ่งเพียงดา้นเดียวหรือมากกว่าหนึ่งดา้น อาจพบไดใ้นลกัษณะของการมีปัญหาในดา้น
การอ่าน ดา้นการเขียน ดา้นการสะกดค า หรือดา้นการคิดค านวณทางคณิตศาสตร ์แต่ไม่รวมถึง
เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรูท้ี่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางดา้นอ่ืนๆ ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่
ก าลงัศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ในอ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยไดร้บั
การวินิจฉยัจากแพทย ์และไม่มีภาวะอาการอ่ืนแทรกซอ้น 

กระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัว หมายถึง กระบวนการกลุม่ทาง
จิตวิทยาที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้โดยน าแนวคิดของ MMFF (McMaster Model of family functioning) โดยการ
น าผูป้กครองของกลุ่มทดลองในการวิจัยเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมที่
ผูว้ิจัยก าหนด เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจในปัญหาของตนเอง ปรบัเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม 
อารมณ ์และการสื่อสารของบคุคลในครอบครวั 

โปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัว หมายถึง โปรแกรมที่
ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ประกอบดว้ย 11 กิจกรรม คือ กิจกรรมใครเป็นใคร กิจกรรมต่อภาพหาคู่ กิจกรรม
ทรายจับคู่ กิจกรรมเรื่องเล่าสะทอ้นตัวตน กิจกรรมบนัทึกความดี กิจกรรมร่วมมือร่วมใจ กิจกรรม
ครอบครวันกัสืบ  กิจกรรมร่วมกนัเล่า กิจกรรมเขียนหลงัเขียนหนา้ กิจกรรมปิดตาพาเดิน กิจกรรม
ภาษาแทนใจภาพแทนค า ใชเ้วลากิจกรรมละ 1 ชั่วโมง โดยแต่ละสปัดาหท์ ากิจกรรม 2 วนั (วนัละ 
1 กิจกรรม) รวมใชร้ะยะเวลาทัง้สิน้ 6 สปัดาห ์
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นิยามปฏิบัติการ 

การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – esteem) หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรูม้ีการรบัรูใ้นลักษณะของการประเมินตนเองและยอมรบัในสิ่งที่ตนเป็นได ้รบัรูว้่าตนนั้นมี
ความสามารถในการท าสิ่งต่างๆไดอ้ย่างส าเร็จ รบัรูว้่าตนมีความส าคัญ มีคุณความดี รวมไปถึง
การท่ีเด็กไดร้บัการยอมรบันบัถือจากบุคคลอ่ืน  

ด้านการมีความสามารถ (Competence) หมายถึง การรบัรูข้องเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรูว้่าตนเองท าบางสิ่งบางอย่างตามที่ตั้งตนไดต้ัง้เป้าหมาย มีการลงมือปฏิบัติ และ
กระท ามนัไดอ้ย่างส าเรจ็ 

ด้านการมีความส าคัญ (Significance) หมายถึง การรับรูข้องเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรูว้่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ ไดร้บัการใหก้ าลงัใจ มีคนที่
คอยเป็นห่วง และไดร้บัความรกัอย่างเหมาะสม  

ดา้นการมีคณุความดี (Virtue) หมายถึง การรบัรูข้องเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู้
ถึงการมีพฤติกรรมที่อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมตามมาตรฐานสงัคมหรือกฎเกณฑต่์างๆ ที่ระบไุว ้

ดา้นการยอมรบันับถือจากบุคคลอ่ืน (Esteem other) หมายถึง การรบัรูข้องเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรูว้่าตนเองเป็นที่สนใจของบุคคลอ่ืน ไดร้บัการยกย่องชมเชยและแสดงความ
ยินดี  

วัดโดยใช้มาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้เองตามแนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวขอ้งกับการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยใชแ้บบวัดที่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 3 ระดบั “เล็กนอ้ย” “ปานกลาง” “มาก” เด็กที่ไดค้ะแนนสงูกว่าหมายถึงมีการรบัรูก้าร
เห็นคณุค่าในตนเองมากกว่าเด็กที่ไดค้ะแนนต ่ากว่า ซึ่งแบบประเมินการเห็นคณุค่าในตนเองฉบบันี ้
ผูว้ิจัยจะเป็นผูอ่้านและใหเ้ด็กเป็นคนชีค้  าตอบโดยอาศัยรูปภาพมาเป็นสื่อในการท าความเขา้ใจ
ระดบัการใหค้ะแนน เนื่องจากเด็กเหลา่นีม้ีขอ้จ ากดัในเรื่องของการอ่าน 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การวิจยัเรื่อง การศึกษาผลการใชก้ระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของครอบครวัต่อ
การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเป็นพืน้ฐานเพื่อประกอบการศึกษาโดยน าเสนอล าดบัหวัขอ้ ดงันี  ้

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัจิตวิทยาพฒันาการวยัเด็กตอนกลาง 

1.1 พฒันาการดา้นรา่งกาย 
1.2 พฒันาการดา้นสตปัิญญา 
1.3 พฒันาการดา้นอารมณ ์
1.4 พฒันาการดา้นสงัคม 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความบกพร่องทางการเรียนรู ้(Learning Disability) 

2.1 ความหมายของบคุคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
2.2 สาเหตขุองความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้
2.3 ประเภทของความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้
2.4 ลกัษณะและพฤติกรรมของบคุคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
2.5 แนวทางในการดแูลสง่เสรมิพฒันาบคุคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการเห็นคณุค่าในตนเอง 

3.1 ความหมายของการเห็นคณุค่าในตนเอง 
3.2 ความส าคญัของการเห็นคณุค่าในตนเอง 
3.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการเห็นคณุค่าในตนเอง 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นรว่มของครอบครวั 

4.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการกลุม่ 
4.2 การท าหนา้ที่ของครอบครวั 
4.3 องคป์ระกอบการท าหนา้ที่ของครอบครวั 

5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

5.1 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการกระบวนการกลุม่ต่อการเห็นคณุค่าในตนเอง 
5.3 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัครอบครวั 

6. กรอบแนวคิด 

7. สมมติฐานการวิจยั 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการวัยเด็กตอนกลาง 

พฒันาการดา้นต่างๆของวยัเด็กตอนกลางมีความส าคัญ เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดา้นต่างๆ และให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมของวัยเด็กตอนกลางได้มากยิ่งขึน้ ซึ่งนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จดัอยู่ในช่วงวยัเด็กตอนกลาง (Middle childhood) เนื่องจากมีอายุระหว่าง 6 

- 12 หรือ 13 ปี (ศรีเรือน แก้วกังวาล , 2553) ดังนั้นจะกล่าวถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ส  าคัญ 
ดงัต่อไปนี ้ 

พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical development)  
พฒันาการทางกายของเด็กวยันีจ้ะมีลกัษณะเป็นไปอย่างชา้ๆ แต่สม ่าเสมอ และจะ

พบว่าในเด็กเพศหญิงจะการมีการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าเด็กผูช้าย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความ
สงูหรือน า้หนกัตวั และจะพบว่าในช่วงวยันีล้  าตวัจะขยายทางสงูมากกว่าทางกวา้ง  กล่าวคือ เด็ก
จะมีการเพิ่มส่วนสูงอย่างรวดเร็วแต่มีการเพิ่มน า้หนักที่ค่อนขา้งชา้ ส่วนระบบอวัยวะร่างกาย
ภายในต่างๆจะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่  ในส่วนของกล้ามเนื ้อมัดใหญ่และมัดเล็กพบว่า จะ
สามารถท างานประสานกนัไดดี้ มีประสาทสมัผสัที่ละเอียดอ่อนมากขึน้ ท าใหม้ีความสามารถใน
การท ากิจกรรมหรือเลน่เกมต่างๆไดซ้บัซอ้นมากขึน้ ท ากิจกรรมที่สรา้งสรรคต่์างๆไดม้ากขึน้ ไม่ว่า
จะเป็น กิจกรรมที่ท าดว้ยฝีมือ การประดิษฐ์ต่างๆ การวาดภาพระบายสี หรือการเล่นดนตรี  ใน
ดา้นของการเจริญเติบโตทางกายในเรื่องบทบาททางเพศ ในช่วงวยันีเ้ป็นวยัอยากรูอ้ยากเห็น ซึ่ง
การเจริญเติบโตทางกายต่างๆเหล่านีข้ึน้อยู่กับอิทธิพลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
รบัประทานอาหารที่ถูกสขุลกัษณะ และมีประโยชน ์ครบ 5 หมู่ หรือการออกก าลงักาย กรรมพันธุ ์
อารมณ์ และการมีสุขภาพดี ซึ่งปัจจัยเหล่านีเ้ป็นรากฐานของการเจริญเติบโตต่อไป   (ศรีเรือน 
แกว้กงัวาล, 2553) 

พฒันาการดา้นกลา้มเนือ้มดัเล็ก (Fine motor development) ถกูพฒันาขึน้มากจาก
วยัเด็กตอนตน้ ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มเขา้สู่วัยเรียนดงันัน้จะเห็นไดว้่าเด็กเริ่มเรียนรูแ้ละพัฒนาดา้นการ
เขียน และดา้นการวาด โดยจะเริ่มวาดรายละเอียดต่าง ๆ มากขึน้ วาดรูปคนที่มีหัว มีล  าตวั มีขา
และแขนได ้และสามารถปรบัขนาดของภาพใหพ้อดี ในดา้นการเขียนนัน้ เมื่ออายุ 6 ปี เด็กส่วน
ใหญ่สามารถเขียนตวัอกัษร เขียนพยญัชนะที่มีขนาดสงู 2 – 4 เซนติเมตร และเขียนชื่อของตนเอง 
และตัวเลข 1-10 ได ้พบว่าเมื่อกลา้มเนือ้มัดเล็กถูกพัฒนาอย่างเต็มที่  เด็กจะสามารถควบคุม
กลา้มเนือ้มัดเล็กไดดี้มากขึน้ จึงท าใหส้ามารถเขียนตัวหนังสือที่มีขนาดเล็กมีความเป็นระเบียบ
และมีความสม ่าเสมอของตัวอักษรมีการเวน้วรรคตอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง นอกจากนั้นยังสามารถ
ควบคมุการระบายสีใหอ้ยู่ในขอบเขตได ้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2555) 
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พัฒนาการด้านสติปัญญา (Cognitive development)  
เนื่องจากวยัเด็กตอนกลางเป็นวยัแห่งความขยนัหมั่นเพียร (Industry vs Inferiority)

โดยในวยันีจ้ะเริ่มมีทกัษะความคิดมากขึน้กว่าวยัเด็กตอนตน้ มีความตอ้งการแสดงความคิดเห็น
และอยากจะแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อจะได้รบัค าชม ซึ่งวัยเด็กตอนกลางเป็นวัยที่เริ่มมีความคิด
สรา้งสรรค์เป็นอย่างมาก (Creative age) ซึ่งลักษณะที่ส  าคัญของเด็กวัยนี ้คือการเตรียมตัว
เพื่อที่จะเขา้สู่วยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ต่อไป โดยเด็กวยันีจ้ะมีความสามารถในการคิดและการเรียน มี
ความสามารถที่จะคิดค านวณตัวเลขได ้บวกลบจ านวนตัวเลขได้ มีพืน้ฐานดา้นการอ่าน รูจ้ัก
พยัญชนะ และสามารถผสมค าสั้นๆได ้มีความคิดเขา้ใจสิ่งแวดลอ้มที่เป็นรูปธรรมและซบัซอ้น
มากขึน้ การยึดถือตนเองเป็นศนูยก์ลางก็จะนอ้ยลงกว่าวยัเด็กตอนตน้ และวยันีจ้ะเริ่มเขา้ใจการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกติกา ดังนั้นวัยนีจ้ึงเหมาะเป็นวัยในการอบรมทักษะต่างๆและให้
ความรูท้ี่จะอยู่ในสังคมได ้พัฒนาการทางสติปัญญามีความสัมพันธ์กับความสามารถในการ
ปรบัตัว กล่าวคือ เมื่อเด็กสามารถปรบัตัวกับสิ่งแวดลอ้มรอบตัวได ้ไม่ว่าจะเป็นการปรบัตัวใน
หอ้งเรียน การปรบัตวักบัการเขา้สงัคม การปรบัตวักบัสถานการณใ์หม่ๆ ซึ่งเด็กที่สามารถปรบัตวั
กบัการเปลี่ยนแปลงไดย้่อมส่งผลต่อกระบวนการพฒันาการคิดและการเรียนรู ้ (ประณต เคา้ฉิม, 
2549 อา้งถึงใน Erik Homburger Erikson, 1994,)  ดงันัน้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูม้ี
ปัญหาดา้นการอ่านการเขียนซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการเรียน ก็จะส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
เมื่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนไม่ดีก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองของการปรับตัวท่ีส่งผลเร่ืองของ
บคุลิกภาพ อารมณ ์สงัคม  

พัฒนาการทางอารมณ ์(Emotional development)  
สามารถเขา้ใจอารมณข์องตนเองและผูอ่ื้นไดดี้กกว่าวยัเด็กตอนตน้ มีการเรียนรูท้ี่จะ

แสดงอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสมตามที่สงัคมยอมรบั ซึ่งในวัยนีจ้ะเริ่มเขา้กลุ่มเพื่อนมีสงัคมและ
ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไดร้บัความรกัความสนใจ ความอบอุ่นจากทัง้เพื่อนและครอบครวั 
อารมณก์ลวั กงัวล ในวยันีจ้ะเกิดจากประสบการณแ์ละการเรียนรูท้ี่ไดร้บัมา และสิ่งที่เด็กในวยันี ้
กลวัมากที่สดุคือ การไม่เป็นที่ยอมรบัของกลุ่ม ตอ้งการเป็นคนส าคญั ชอบการชื่นชมยกย่อง และ
การพฒันาทางอารมณใ์นวยันีข้ึน้อยู่กบัลกัษณะการเลีย้งดขูองครอบครวัอนัมีผลส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาความรูส้ึกมั่นคงของเด็กต่อไป ซึ่งสิ่งที่ตอ้งพัฒนาในดา้นอารมณ์ของเด็กวัยนีคื้อ 
การรบัรูแ้ละเขา้ใจอารมณ์ตนเองและบุคคลอ่ืน การรูจ้ักควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม การพัฒนาสิ่งเหล่านี ้มีความส าคัญและส่งผลต่อสุขภาพทางจิตของเด็ก ยิ่ง
โดยเฉพาะเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรูแ้ละมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่าดว้ยแลว้นัน้ เด็ก
จะมีมุมมองลบต่อตนเอง มองว่าตนตกต่างจากเพื่อน เรียนชา้และไม่มีศักยภาพเท่าเทียมกับ
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เพื่อน ซึ่งสิ่งเหล่านีอ้าจจะส่งผลต่ออารมณ์ทางลบได ้และถา้เด็กไม่ไดร้ับการสอนใหม้ีโอกาสได้
แสดงออกทางอารมณ์ความรูส้ึก หรือเด็กเก็บกดอารมณ์เอาไวม้ากเกินไป ก็จะส่งผลท าใหเ้กิด
ความเครียดและซึมเศรา้ น าไปสู่ความเจ็บป่วยทางกายที่ เกิดจากภาวะทางอารมณ์ได้ สิ่งที่
รา้ยแรงที่สดุคือท ารา้ยตนเองหรือส่งผลใหม้ีพฤติกรรมกา้วรา้วในอนาคตได ้ครอบครวัจึงเป็นส่วน
ส าคญัที่ช่วยพฒันาทกัษะทางดา้นอารมณ ์ผูป้กครองควรมีโอกาสไดพ้ดูคยุกบัเด็ก ไดม้ีการสมัผสั
โอบกอดแสดงความรกัดูแลเอาใจใส่ และเปิดโอการใหเ้ด็กได้เขา้กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเป็น
กลุม่รว่มกบัเพื่อน เล่นรว่มกบัพ่อแม่ หรือแมก้ระทั่งการท างานรว่มกนั กระบวนการกลุม่จะช่วยให้
เด็กไดเ้รียนรูแ้ละปรบัปรุงการควบคุม อารมณแ์ละแสดงออกอารมณ์ในลกัษณะที่สงัคมยอมรบั 
(ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2553) 

พัฒนาการด้านสังคม (Social development)  
เด็กวัยนีจ้ะเริ่มมีความสามารถในการเลียนแบบโดยเกิดจากการเรียนรูข้องตนเอง

โดยเด็กจะมองว่าพ่อแม่เป็นตัวแบบ รวมไปถึงบุคคลอ่ืนที่เด็กไดม้ีปฏิสมัพันธ์ดว้ย เช่น เพื่ อนใน
โรงเรียน ครู และในวัยนีท้างดา้นสงัคมเด็กจะเริ่มมีความนับถือตนเองและมีการประเมินตนเอง
เพื่อวัดความส าเร็จหรือลม้เหลวเปรียบเทียบตนเองกับบุคลอ่ืน ซึ่งพัฒนาการระยะนีส้่งผลต่อ
วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ วัยนี ้เป็นวัยแห่งความขยันหมั่นเพียร เด็กจะเริ่มมีความคิดท าสิ่ งต่างๆ
มากมายในแบบฉบับของเด็กเอง และเมื่อเด็กไดผ้ลงานหรือผลผลิตที่เกิดจากสิ่งที่เด็กท า และ
ผลงานนัน้ไดถู้กการยกย่อง ชมเชย ไดร้บัการสนใจ เด็กก็จะมีก าลงัใจในการท างานชิน้อ่ืนๆต่อไป 
แต่ถ้าเมื่อใดเด็กไม่ได้รับการตอบสนอง เด็กจะเกิดความรูส้ึกไม่อยากท า และจะถูกพัฒนา
กลายเป็นความรูส้ึกต้อยต ่า ซึ่งเมื่อเด็กเข้าโรงเรียนครูและเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อการสรา้ง
ความรูส้ึกมีความขยันหมั่นเพียรและความรูส้ึกดอ้ยค่าของเด็ก แต่ครอบครวัและบา้นก็ยังเป็น
สว่นส าคญัที่จะพฒันาสิ่งเหลา่นี ้ซึ่งพฒันาการทางสงัคมในวยันี ้มีสิ่งที่พฒันาแตกต่างจากวยัเด็ก
ตอนตน้หลายอย่าง เช่น เด็กมีพัฒนาการดา้นการยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง (Egocentric) ลดลง 
ซึ่งท าใหเ้ด็กสามารถรวมกลุ่มเล่นกับเพื่อนไดดี้ยิ่งขึน้ และรวมกลุ่มท างานร่วมกันกับเพื่อนไดดี้
มากขึน้ แต่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูจ้ะมีความยากล าบากในการท างานกลุ่ม
เนื่องมาจาก เด็กเหล่านีม้กัจะโดนปฏิเสธในการท างานเป็นกลุ่ม มกัจะเป็นตัวเลือกสุดทา้ย หรือ
เป็นตวัเศษในหอ้งเรียน เพราะอนัเนื่องมาจากเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูม้ีขอ้จ ากัดใน
เรื่องของการอ่าน การเขียน จึงท าใหเ้ด็กถูกมองว่าช่วยเหลือในการงานไดน้อ้ย ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะ
สง่ผลท าใหเ้ด็กมีพฤติกรรมเก็บตวั แยกตวั และมีมมุมองต่อตนเองในทางลบ ซึ่งส่งผลต่อการเห็น
คณุค่าในตนเอง (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2553) 
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ท ฤษ ฎี พั ฒ น า ก า รท า ง จิ ต สั ง ค ม ข อ ง อี ริ ค สั น  (Erikson’s Psychosocial 
developmental stage theory) จัดเด็กในวัยนีว้่าอยู่ในขั้นการรูส้ึกว่าตนมีความขยันหมั่นเพียร
หรือรู ้สึกด้อย (Industry vs. Inferiority) (ประณต เค้าฉิม , 2549 อ้างถึงใน Erik Homburger 
Erikson, 1994,) เป็นวยัที่ผูป้กครองควรใหก้ารตอบสนองอย่างเหมาะสม เนื่องจากในวยันีเ้ด็กจะ
มีความมุมานะ มีความขยันขนัแข็ง เหมาะแก่การวางรากฐานของนิสยัการท างานในอนาคต พ่อ
แม่จึงมีส่วนส าคัญอย่างมากที่จะพัฒนาและคอยส่งเสริมทัง้พัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจะพบว่าพัฒนาการในแต่ละด้านมีส่วน
ส าคัญและส่งผลต่อเนื่องกัน ถ้าเด็กคนใดมีพัฒนาการทางร่างกายไม่สมวัยหรือมีพัฒนาการ
ล่าชา้ไม่แข็งแรงก็จะส่งผลต่อพัฒนาการทางดา้นสติปัญญาที่จะเรียนรูส้ิ่งต่างๆไดช้า้และส่งผล
ต่อไปยงัพฒันาการทางดา้นอารมณแ์ละสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการ
เรียนรูจ้ะมีปัญหาพฒันาการทางดา้นสติปัญญาที่เก่ียวกบัทางดา้นการเขา้ใจพยัญชนะ การอ่าน 
การเขา้ใจตัวเลข ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบไปยงัพัฒนาการทางดา้นอารมณ์และสงัคมท าให้
เด็กมีมมุมองต่อตนเองในทางลบ มองตนเองไม่มีค่าไม่มีศกัยภาพและไม่เป็นที่ยอมรบัของเพื่อน 
ดังนั้นผูป้กครองควรใหค้ าแนะน า ใหก้ าลังใจ ใหค้วามรกัสนใจดูแล ลดความกดดันและความ
คาดหวังที่ เกินความสามารถในตัวเด็ก สิ่ งเหล่านี ้จะช่วยให้ เด็กไม่ รู ้สึกว่าตนด้อยค่าไร้
ความสามารถ และถา้เด็กมีความรูส้ึกเช่นนีม้ากเกินไป ในบางคนจะกลายเป็นบุคลิกภาพติดตัว
ไปจนตลอดชีวิต (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2553) 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability) 
ความหมายของบุคคลทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

นิยามและค าจ ากัดความของความบกพร่องทางการเรียนรู ้มี นักวิชาการและ
นกัจิตวิทยาไดอ้ธิบายความหมายของความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้(Learning Disabilities: LD) 
ไวห้ลายท่าน ซึ่งแต่ละท่านไดอ้ธิบายความหมายของความบกพร่องทางการเรียนรูว้่า เด็ กที่มี
ปัญหาความบกพรอ่งทางการเรียนรูน้ัน้เกิดจากความผิดปกติทางพนัธุกรรม ซึ่งท าใหเ้ด็กมีปัญหา
ยุ่งยากในการใชช้ีวิต การแสดงออกทางพฤติกรรม การรบัรูแ้ละเขา้ใจทางสงัคม รวมไปถึงการมี
ปัญหาทางปฏิสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืน ที่แสดงออกมาในลกัษณะของการพูด การอ่าน การฟัง การ
เขียน และการค านวณ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นเฉพาะบุคคล และเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรูต้อ้งไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และไม่รวมความบกพร่องทางการเรียนรูท้ี่มีสาเหตุ
มาจากความพิการ เช่น มีความบกพร่องทางการไดย้ิน มีความบกพร่องทางการมองเห็น ความ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว  หรือมีปัญหาทางอารมณ์ (Smith, 1994)  และจะตอ้งไม่มีความ
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แตกต่างทางสิ่งแวดลอ้มและความแตกต่างทางวฒันธรรม (ผดงุ อารยะวิญญู, 2544) ซึ่งบุคคลที่
มีความบกพร่องในการเรียนรู ้จะมีระดับเชาวนปั์ญญาอยู่ในเกณฑป์กติหรือสูงกว่าปกติกว่าคน
ทั่วไป  เพียงแต่มีปัญหาการเรียนรูท้ี่เกิดจากปัญหาทางสมองหรือระบบประสาทส่วนกลาง  และ
เป็นอปุสรรคที่เขา้ไปขดัขวางต่อการจดัการกบัขอ้มลูและเก็บขอ้มลูไวใ้นความทรงจ าหรือดึงขอ้มลู
ออกมาใช ้ (ศนัสนีย ์ฉตัรคปุต,์ 2544) 

จากความหมายของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรูท้ี่กลา่วมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า 
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้คือ เด็กที่มีความบกพร่องเก่ียวกบักระบวนการทางจิตวิทยา
การเรียนรูห้รือเกิดจากความบกพร่องทางระบบประสาท ซึ่งส่งผลใหเ้ด็กมีความอยากล าบากใน
การใชช้ีวิตซึ่งเก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางดา้นการเรียน ดา้นการอ่าน ดา้นการเขียน ด้านการสะกดค า 
และดา้นค านวณ ซึ่งสิ่งเหลา่นีไ้ม่ไดเ้กิดจากความบกพร่องทางสติปัญญา ความบกพร่องทางดา้น
สายตา ทางดา้นการไดย้ิน และดา้นบกพร่องทางการเคลื่อนไหวร่างกาย รวมไปถึงเด็กที่มีการ
เสียเปรียบทางสภาพแวดล้อมด้อยโอกาสในการเรียนรู้ ดังนั้น เด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรูจ้ะไม่สามารถเรียนรูไ้ดโ้ดยการสอนแบบเดียวกนักบัเด็กปกติทั่วไป จ าเป็นตอ้งมีเทคนิคและ
วิธีการท่ีพิเศษที่จะสามารถท าใหเ้ด็กเขา้ใจและเรียนรูไ้ด ้  

สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู ้แบ่งเป็น 3 สาเหตุหลักๆ คือ 1) สาเหตุที่

เก่ียวกบัการไดร้บับาดเจ็บทางสมอง โดยมีสาเหตทุี่เกิดจากปัจจยัก่อนคลอด ปัจจยัระหว่างคลอด 
ปัจจัยหลังคลอด 2) สาเหตุที่เก่ียวกับความบกพร่องทางพันธุกรรม และ 3) สาเหตุที่เก่ียวกับ
ปัจจยัจากสิ่งแวดลอ้ม  (ผดงุ อารยะวิญญ,ู 2544) โดยมีรายละเอียดต่างๆ ไวด้งันี ้     

1.1 การได้รับบาดเจ็บทางสมอง  
การแพทยใ์นปัจจุบันที่ท าการศึกษาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูเ้ชื่อว่า

สาเหตสุ  าคญัหลกัๆที่ท าใหเ้ด็กไม่สามารถเรียนรูไ้ด ้อาจมาจากการไดร้บับาดเจ็บทางสมอง (brain 
damage)  การได้รบับาดเจ็บทางสมองส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางท าให้ระบบประสาท
ส่วนกลางไม่สามารถท างานไดอ้ย่างเต็มที่ ซึ่งการไดร้บับาดเจ็บทางสมองอาจเกิดขึน้ไดใ้นช่วง
ระยะก่อนคลอด ระหว่างคลออด และหลงัคลอด ตามรายละเอียดดงันี ้

1.1.1 สาเหตุทีเ่กิดจากปัจจัยก่อนคลอด (Prenatal Factors) 
ช่วงระยะเวลาของการตัง้ครรภข์องมารดา การพฒันาสมองของเด็กในครรภ์

เป็นสิ่งที่ส  าคญัมาก ถา้สมองของเด็กไม่ไดถู้กพฒันาอย่างต่อเนื่องก็อาจสง่ผลใหเ้กิดสมองพิการได ้
ซึ่งตัวกระตุน้หรือสาเหตุที่ท าใหเ้ด็กอยู่ในครรภส์มองหยุดชะงักในการพัฒนานั้น อาจเกิดจากตัว
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ของมารดาเอง โรคประจ าตัวของมารดา มารดามีอายุมาก มารดามีปัจจยัเสี่ยงมีประวติัการไดร้บั
รงัสี มารดามีประวติัด่ืมเหลา้ สบูบหุรี่ รวมไปถึงมารดามีประวติัการรบัยาที่มีผลต่อการตัง้ครรภ ์  

1.1.2 สาเหตุทีเ่กิดจากปัจจัยระหว่างคลอด (Perinatal Factors) 
ในระหว่างการคลอดพบว่าเด็กมีความเสี่ยงในการได้รบัการบาดเจ็บทาง

สมอง ซึ่งอาจมาจากการขาดออกซิเจน ระยะเวลาการท าคลอดที่ยาวนานหรือมีความยากล าบาก
ในการคลอด และพบว่าเด็กที่มีน า้หนกัต ่ากว่าเกณฑห์รือคลอดก่อนก าหนด เมื่อเด็กไดเ้ขา้สู่ระบบ
การศกึษาพบว่าเด็กเหลา่นีจ้ะมีผลการเรียนต ่า 

1.1.3 สาเหตุทีเ่กิดจากปัจจัยหลังคลอด (Postnatal Factors) 
สภาพแวดล้อมที่ เด็กได้รับจากภายนอกครรภ์ ที่ส่งผลต่อการได้รับการ

บาดเจ็บทางสมอง ไม่ว่าจะเป็นการประสบอบุติัเหตสุมองไดร้บัการกระทบกระเทือน หรือการไดร้บั
การกระทบเทือนจากการเลีย้งดูที่รุนแรงมีการเขย่าศีรษะทารก ทุบตี รวมไปถึงทารกอาจมีไขสู้ง
จนถึงภาวะชกัที่สง่ผลต่อสมอง 

1.2 มีความบกพร่องทางพันธุกรรม 
ความบกพร่องทางการเรียนรูใ้นเด็กพบว่ามีความเชื่อมโยงทางพนัธุกรรม ในเด็ก

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูบ้างคนที่มีพี่นอ้งทอ้งเดียวกนัอาจมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
เช่นเดียวกัน หรือในระดับสายเลือดวงศต์ระกูล ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา หรือญาติก็พบว่าอาจมี
ความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ 

1.3 ปัจจัยจากส่ิงแวดล้อม 
สภาพแวดลอ้มที่สง่ผลต่อตวัเด็กที่ท าใหเ้กิดความเสี่ยงในความบกพรอ่งทางการ

เรียนรู ้เช่น การที่เด็กไดส้ารอาหารไม่เพียงพอ การที่เด็กไดร้บัสารพิษต่างๆในสิ่งแวดลอ้ม เด็กมี
พัฒนาการที่ล่าชา้ไม่สมวัย ระบบการสอนในโรงเรียนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เด็กขาดโอกาสในการ
เรียนรูใ้นการศึกษา เป็นตน้ ซึ่งองค์ประกอบสภาพแวดล้อมเหล่านีอ้าจไม่ใช่สาเหตุที่ก่อใหเ้กิด
ความบกพร่องทางการเรียนโดยตรง แต่ก็พบว่าเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่เป็นตัวกระตุน้ใหเ้ด็กมีความ
บกพรอ่งการเรียนรูท้ี่มากขึน้ 

จากสาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรูท้ี่กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่าสาเหตุ
ของความบกพร่องทางการเรียนรู ้แบ่งเป็น 3 สาเหตหุลกั คือ การไดร้บับาดเจ็บทางสมองที่อาจมี
ปัจจัยมาจากก่อนคลอด (Prenatal Factors) ระหว่างคลอด (Perinatal Factors) และปัจจัยหลัง
คลอด (Postnatal Factors)  การท่ีเด็กมีความบกพรอ่งทางพนัธุกรรม และปัจจยัจากสิ่งแวดลอ้ม 
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ประเภทของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ความบกพร่องทางการเรียนรู ้จัดแบ่งประเภทตามปัญหาหรือลักษณะของความ

บกพร่องที่ปรากฏออกมา   ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ  ความบกพร่องด้านการอ่าน 
(Dyslexia)  ความบกพร่องทางด้านการเขียน  (Dysgraphia) และความบกพร่องทางด้าน
คณิตศาสตร ์(Dyscalculia)  (LD. Online, 2013) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ความบกพร่องทางดา้นการอ่าน (Dyslexia) คือเด็กมีลกัษณะปัญหาไม่เขา้ใจ
ในเรื่องของการเรียงล าดับตัวอกัษร มีความยากล าบากในการจ าตวัอักษร หรือจ าตัวอกัษรไดบ้า้ง
แต่ไม่ครบทุกตวั ไม่สามารถอ่านค าไดม้กัจะใชว้ิธีการเดาค า แต่เด็กสามารถเขา้ใจเรื่องเนือ้หาจาก
การฟังได ้แต่พบว่าถา้ใหอ่้านเองเด็กจะไม่สามารถเขา้ใจในสิ่งที่ตนอ่านไดเ้ลย เป็นตน้   

2. การเขียน การสะกดค าและลายมือ แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ    
2.1 ความบกพร่องทางด้านการเขียน  (Dysgraphia) คือ เด็กที่มีความ

บกพร่องทางด้านการเขียน เด็กจะมีความสับสนในตัวพยัญชนะไม่เข้าใจว่าต้องเขียนอย่างไร 
สบัสนการเขียนหวัตวัอกัษร มีความยากล าบากในลอกค าศพัทห์รือตวัหนงัสือที่อยู่ตรงหนา้ ตวัเลข 
หรือรูปทรงเรขาคณิตบนกระดานลงสมดุไม่ได ้ถึงแมท้ าไดก้็จะมีลกัษณะลอกชา้ ลอกที่ละตวัและมี
ลายมือที่อ่านยาก ไม่เป็นระเบียบ    

2.1.1 การระลึกความจ าจากการเห็น  (Recall Deficits) คือ เด็กไม่
สามารถจดจ าจากสิ่งที่เห็นได ้  ไม่สามารถบอกชื่อสิ่งที่เพิ่งเห็นได้ แต่รบัรูว้่าสิ่งนีคื้ออะไรมีหนา้ที่
อย่างไร    

2.1.2 ปัญหาโครงสรา้งทางภาษา (Syntax Deficits) คือ เด็กมีปัญหา
เรื่องการเขียนไม่ว่าจะเป็นการเขียนค า เขียนประโยค เขียนรายงาน เขียนเรียงความ ซึ่งอาจมี
แนวคิดที่จะเขียน แต่เด็กไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ หรือไม่สามารถเขียนได้
ถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ ์  

3. ความบกพร่องทางดา้นคณิตศาสตร ์หรือการค านวณ (Dyscalculia) คือ 
เด็กไม่เขา้ใจเรื่องของตวัเลข การเขา้ใจจ านวนนบัไม่สามารถจ าแนก หรือเรียงล าดบัวตัถุที่มีขนาด
แตกต่างกนัที่อยู่รวมกนัได ้และไม่เขา้ใจเรื่องปรมิาณเมื่อเปลี่ยนขนาด ไม่เขา้ใจเรื่องการชั่ง ตวง วดั  
แก้โจทยก์ารคิดเลขไม่ได้ทั้งวิธีการบวก ลบ คูณ หารไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ ทาง
คณิตศาสตร ์ไม่สามารถปฏิบติัตามขัน้ตอนทางคณิตศาสตรไ์ด ้  
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ลักษณะและพฤติกรรมของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีแนวคิดที่อธิบายเก่ียวกับความบกพร่อง

ทางการเรียนรู ้ ซึ่งได้ จ าแนกกระบวนการเรียนรูข้องมนุษยอ์อกเป็น 4  ขัน้ตอน  ไดแ้ก่  ตัวป้อน   
การบรูณาการขอ้มลู ความจ าและผลผลิต (เบญจพร ปัญญายง, 2545)  มีรายละเอียดดงันี ้

1. ตัวป้อน  (Input) เป็นกระบวนการบันทึกข้อมูลที่ได้มาจากการรบัประสาท
สมัผสัต่างๆลงบนัทึกไวใ้นสมอง  ซึ่งขัน้ตอนของการรบัตวัป้อนหรือรบัขอ้มลูนัน้ปัญหาที่เกิดขึน้คือ 
ในเด็กบางรายอาจมีความบกพร่องในการรับรูท้างด้านการมองเห็น เด็กบางคนจะมีความ
ยากล าบากในการวิเคราะห์แยกแยะรูปร่างต าแหน่งของสิ่งที่ เห็น เช่น เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรูเ้ห็นตัวอักษรในลกัษณะเหมือนมองผ่านกระจกเงา หรือมองกลบัซา้ยเป็นขวา เช่น 
ตวัอกัษร ถ สบัสนเป็นตวัอกัษร ภ ตวัอกัษร ด สบัสนเป็นตวัอกัษร ค และตวัอกัษรตวั p สบัสนเป็น
ตวัอกัษร q   

2. การบูรณาการข้อมูล (Integration)  เป็นกระบวนการวิเคราะห์และตีความ
ขอ้มลูที่ไดร้บั  ซึ่งความบกพร่องในการบูรณาการขอ้มลูอาจพบไดใ้นลกัษณะของการจดัล าดบัหรือ
เรียงขอ้มูลที่เด็กไดร้บัการป้อนขอ้มูลเขา้ไป ซึ่งในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูจ้ะมีความ
ยากล าบากในการจดัเรียงขอ้มูล มีความสบัสนในการจัดเรียง เช่น เมื่อใหเ้ด็กอ่านเรื่องราวแต่เมื่อ
อ่านจบแลว้เด็กไม่สามารถสรุปและวิเคราะหไ์ดจ้ากที่สิ่งอ่าน หรือเมื่อใหเ้ด็กเล่าเรื่องราวต่างๆเด็ก
จะเล่าขา้มไปขา้มมาผูฟั้งจะเกิดความสบัสนว่าสิ่งที่เด็กเล่านัน้เหตุการณใ์ดเกิดก่อนเหตุการณ์ใด
เกิดทีหลงั  

3. ความจ า  (Memory)  เป็นการที่ได้รับข้อมูลเข้าไปและเก็บรักษาข้อมูลไว้
เพื่อที่จะสามารถดึงออกมาใช้ได้ในภายหลัง  ซึ่งความจ าแบ่งออกเป็นความจ าระยะสั้นและ
ความจ าระยะยาว ความจ าระยะสัน้คือเป็นหน่วยความจ าที่จัดเก็บขอ้มูลไดส้ั้นๆและจ ากัด เพื่อ
จดจ าบางอย่างไว้ชั่วขณะ เช่น การจดจ าเลขโทรศัพท์ของบุคคลอ่ืนที่ไม่รูจ้ักเพื่อเขียนลงไปใน
กระดาษ แต่หลังจากนั้นเมื่อกลับมาถามถึงเบอรโ์ทรศัพท์อีกครัง้ จะพบว่าจ าไม่ไดห้รือจ าได้ไม่
ครบถว้น แต่ถ้ามีการรบัขอ้มูลเหล่านีม้าอีกครัง้และมีการทบทวนซ า้ๆประกอบกับมีความสนใจ 
เขา้ใจและมีแรงจูงใจที่จะจ ามัน จะพบว่าสามารถแปลเปลี่ยนจากความจ าระยะสัน้ใหก้ลายเป็น
ระยะยาวได ้ ซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรูส้่วนใหญ่จะมีความบกพร่องในเรื่องความจ า
โดยเฉพาะความจ าระยะสั้น  ท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลไว้เพื่ อดึงออกมาใช้ในภายหลัง  
เพราะฉะนั้นการทบทวนซ า้ๆ ในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูจ้ึงเป็นเรื่องที่จ  าเป็นและ



  18 

ส าคญั เพื่อที่จะไดแ้กปั้ญหาของความบกพรอ่งในเรื่องความจ าใหส้ามารถเก็บขอ้มลูนัน้ไวใ้นระยะ
ที่ยาวขึน้  

4. ผลผลิต  (Output) เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยของกระบวนการเรียนรู ้ซึ่งเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรูจ้ะมีขั้นของผลผลิต (Output) ที่แสดงถึงความบกพร่องทางการใชภ้าษา  
โดยจะพบว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูเ้มื่ออยู่ในสถานการณท์ี่ตอ้งการตอบค าถามเพื่อ
สื่อสารเป็นสถานการณ์ที่ไม่คุน้เคย หรือจะเป็นฝ่ายที่ต้องเริ่มสนทนาก่อนพบว่าเด็กจะมีความ
ยากล าบากในการเริ่มตน้ที่จะสื่อสาร   

นอกจากนีย้งัมีนักวิชาการอีกหลายคน  กล่าวถึง ลกัษณะของเด็กที่มีความบกพรอ่ง
ทางการเรียนรู ้ไวด้งันี ้(Allen และ Schwartz, 2001)    

1. ความบกพร่องทางดา้นการอ่าน  เด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นการอ่าน การ
อ่านหนังสือของเด็กที่มีความบกพร่องด้านนีจ้ะไม่สามารถอ่านไดเ้มื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนใน
ระดบัชัน้เรียนเดียวกนั  ถึงแมว้่าจะพยายามช่วยเหลือในเรื่องการอ่านอย่างเต็มที่ และจะพบว่าเด็ก
จะมีพฤติกรรมการอ่านที่ไม่เหมาะสมและแสดงออกมาในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง  ดงันี ้   

1.1 เมื่อใหอ่้านหนังสือเด็กจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่แสดงอาการเครียด  
เช่น  อารมณเ์สีย  หนา้งอ      

1.2 อ่านสบัสนระหว่างอกัษรหรือค าที่คลา้ยคลงึกนั  
1.3 อ่านตกหล่น  อ่านเพิ่มค า  หาค ามาแทนที่หรืออ่านกลบัค าหรือใชว้ิธีการ

เดาค า 
1.4 อ่านเรียงล าดบัค าผิด สบัสนต าแหน่ง ประธาน กรยิา  กรรม 
1.5 อ่านผิดบรรทดั อ่านซ า้ค า 
1.6 อ่านชา้และไม่คลอ่ง  
1.7 อ่านดว้ยความลงัเลไม่แน่ใจ   
1.8 อ่านเอาใจความส าคญัของเรื่องไม่ได ้  
1.9 บอกล าดบัเรื่องราวไม่ได ้
1.10 อ่านไดแ้ต่เด็กไม่สามารถอธิบายไดจ้ าประเด็นส าคญัของเรื่องราวไม่ได ้
1.11 แยกสระเสียงสัน้ – ยาวไม่ได ้   

2. ความบกพรอ่งทางดา้นการเขียน  เด็กที่มีความบกพรอ่งทางดา้นการเขียนอาจ
มีสาเหตมุาจากความบกพรอ่ง  ใน  3  ลกัษณะ  คือ   
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2.1 การท างานร่วมกันระหว่างกลา้มเนือ้มือและสายตาไม่ดี  จึงท าให้เด็ก
คดัลอกตวัอกัษรและเลขไม่ถกูตอ้ง มีลกัษณะคดัลอกชา้   

2.2 ความบกพร่องของการจ าสิ่ งที่ มอง เห็น   เด็กบางคนจะมีความ
ยากล าบากในการวิเคราะหแ์ยกแยะรูปรา่งต าแหน่งของสิ่งที่เห็นจึงท าใหเ้ด็กจ าค าที่เห็นไม่ได ้       

2.3 ความบกพรอ่งในการท าความเขา้ใจกฎเกณฑแ์ละความสมัพนัธร์ะหว่าง
ค าในประโยค ซึ่งเด็กบางรายมีปัญหาในการรวบรวมและจัดระบบความคิดจึงท าใหไ้ม่สามารถ
แสดงออกมาในวิธีการเขียนได ้ 

ซึ่งเด็กที่มีปัญหาในการเขียนจะมีพฤติกรรมแสดงออกมากอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง ดงันี ้ 

1) มีปัญหาในการจบัดินสอ หรือดินสอสีที่ดงูุ่มง่าม  
2) เขียนตวัอกัษรผิดทิศทาง กลบัซา้ย – ขวา  หนา้ – หลงั  สบัสนหวัตวัอกัษร 
3) เขียนเวน้ระยะของค าไม่ถกูตอ้ง 
4) เขียนหนงัสือมีลายมือที่อ่านยาก ช่องไฟไม่สม ่าเสมอ 
5) เขียนตวัอกัษรมีรูปรา่งไม่สม ่าเสมอเล็กบา้ง ใหญ่บา้งในบรรทดัเดียวกนั  
6) เขียนค าหรือประโยคแบบสะทอ้นเหมือนมองผ่านในกระจกเงา  
7) เขียนตวัอกัษรที่มีลกัษณะหลายแบบปนกนั  
8) จ าทกัษะที่เป็นพืน้ฐานการเขียนไม่ได ้       

3. ความบกพร่องทางดา้นการสะกดค า เด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นการสะกดค า
มกัมีพฤติกรรมที่แสดงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงันี ้   

3.1 สะกดสลบัตวัอกัษรหรือค า 
3.2 มีปัญหาในการผันเสียงวรรณยุกต์หรือมีปัญหาเรื่องของการออกเสียงที่

ถกูตอ้งกบัตวัอกัษรนัน้ 
3.3 เรียงตวัอกัษรในประโยคผิด    
3.4 สรา้งการสะกดค ารูปแบบใหม่ของตวัเอง   
3.5 สะกดขา้มตวัอกัษร  

4. ความบกพร่องทางดา้นคณิตศาสตร ์เด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นคณิตศาสตร์
จะมีปัญหาด้านคิด ค านวณ ไม่เข้าใจการคิดเชิงปริมาณ ไม่สามารถคาดคะเนการกะระยะ 
หรือไม่เข้าใจภาษาที่ใช้สัญลักษณ์แทนค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องทางด้าน
คณิตศาสตรม์กัจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดงันี ้ 
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4.1 ไม่สามารถจ าเงื่อนไข กฎ ทางคณิตศาสตรไ์ด ้
4.2 มีปัญหาในการแยกแยะตวัเลขบางตวั เช่น 2-5, 6-9, 17-71 
4.3 มีปัญหาในการเขียนตวัเลข 
4.4 มีปัญหาในการอ่านเลขหลายหลกัไม่เขา้ใจจ านวนหลกั 
4.5 เขียนตวัเลขจากดา้นขวามาดา้นซา้ย  
4.6 เขียนตวัเลขจากดา้นหลงัมาดา้นหนา้ 
4.7 มีปัญหาในการคดัลอกรูปทรงต่างๆ และลอกโจทยปั์ญหา  
4.8 แกโ้จทยปั์ญหาไม่ได ้
4.10 มีความยากล าบากในการเชื่อมโยงจ านวนกับสญัลักษณ์ไม่มีความเขา้ใจ

เก่ียวกบัความคิดรวบยอดทางดา้นคณิตศาสตร ์
นอกจากลกัษณะและพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่กล่าวมา

ขา้งตน้ในสว่นของผลกระทบทางจิตใจที่สง่ผล (ทวีศกัดิ ์สิรริตันเ์รขา, 2556) มีดงันี ้
1. ปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครวั พบว่าถ้าครอบครวัขาดความรูแ้ละ

ความเข้าใจในเรื่องความบกพร่องทางการเรียนรู ้และไม่ทราบในข้อจ ากัดของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้แต่ยังคงมีความคาดหวังทีสูงเทียบเท่ากับเพื่อนในชั้นเรียน หรือน าไป
เปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกัน ก็จะยิ่งพบว่าท าให้เด็กเกิดความเครียด กดดัน และ
สดุทา้ยเมื่อผูป้กครองยังไม่สามารถเขา้ใจก็จะยิ่งท าใหผู้ป้กครองมีการต าหนิ หรือเค่ียวเข็ญแบบ
ผิดๆมากขึน้ ยิ่งสง่ผลท าใหเ้ด็กเกิดพฤติกรรมดือ้ ต่อตา้น เกเร และสดุทา้ยคือหนีเรียน 
เด็กจะมองตนเองในแง่ลบ รบัรูว้่าตนเองเป็นบุคคลลม้เหลวไม่เขา้ใจความแตกต่างระหว่างตนเอง
และเพื่อน มองแต่ขอ้บกพรอ่งของตนเอง 

2. เพื่อนในชัน้เรียนไม่เขา้ใจความแตกต่าง อาจเกิดการลอ้เลียนหรือถูกการเยาะ
เยย้เกิดขึน้ได ้ นอกจากนัน้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนมกัไม่เป็นที่ยอมรบัของเพื่อนในการ
ท างานกลุม่ ซึ่งสง่ผลท าใหเ้ด็กเกิดการเห็นคณุค่าในตนเองต ่า 

3. ปัญหาความสมัพันธก์บัครู ในกรณีที่ครูไม่เขา้ใจในขอ้จ ากดัของเด็กที่มีความ
บกพรอ่งทางการเรียนรูย้งัสอนเด็กดว้ยวิธีการเดียวกนักบัเด็กปกติทั่วไปหรือสอบดว้ยวิธีการที่ปกติ 
เมื่อเด็กท างานหรือท าผลสอบออกมาก็จะพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ท่ีไม่ดี ครูก็จะย่ิงเค่ียวเข็ญและเพิ่ม
ความกดดัน ซึ่งผลที่ตามมาเด็กจะขาดแรงจูงใจในการเรียน ไม่มีความสุข และถูกออกจากระบบ
โรงเรียนเรว็กว่าก าหนด 
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แนวทางในการดูแลส่งเสริมพัฒนาเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศให้ความสนใจและให้

ความส าคญัในการช่วยเหลือส่งเสริมในการแกไ้ขความบกพร่องทางการเรียนรูต่้างๆไวม้ากมาย 
ซึ่ง (กระทรวงศกึษาธิการ, 2541)ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้จึงมี
ออกแบบแนวทางการสอนที่มีรูปแบบและวิธีการสอนที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากปัญหาของ
เด็กแต่ละคน โดยมีรูปแบบการสอนต่างๆ ดงันี ้

1. มีการสอนที่ใชค้  าสั่งสัน้ๆ ชดัเจน และไม่ควรออกค าสั่งที่มีหลายๆค าสั่งในการ
ออกค าสั่งเพียงแค่ครัง้เดียว 

2. ควรใหเ้ด็กทบทวนค าสั่งทุกครัง้ก่อนลงมือท า เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเด็กมี
ความเขา้ใจในสิ่งนัน้จรงิๆ 

3. ไม่ควรสอนเด็กดว้ยวิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว ควรมีกิจกรรมที่ใหเ้ด็กได้
ใชป้ระสาทสมัผสัหลายๆดา้นดว้ย 

4. ควรใหก้ารเสริมแรงเมื่อเด็กสามารถท าไดห้รือท าไม่ไดก้็ตาม แต่ทัง้นีเ้ด็กตอ้ง
ใชค้วามพยายามนัน้อย่างเต็มที่แลว้ 

5. ก าหนดเวลาใหเ้หมาะสมกบังาน 
6. ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และบันทึก

ความกา้วหนา้ไว ้
และนอกจากนีย้ังพบว่ามี เทคนิคและวิธีการสอนส าหรบันักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรูต่้างๆ  (กระทรวงศกึษาธิการ, 2554) ดงันี ้
1. การจบัคู่อ่าน (Paired Reading) 
2. การอ่านซ า้ๆ (Repeated Reading) 
3. การฝึกการอ่านโดยมีผูช้่วย (Assisted Reading Practice) 
4. การสอนอ่านวิธีของเฟอรน์าลด ์(Fernald Method) 
5. การสอนอ่านวิธีของจิลลิงแฮม (Gillingham Method) 
6. การสอนอ่านวิธีจินตภาพ (Visual Imagery) 
7. การก าหนดรายละเอียดของเรื่อง (Story Map) 
8. การก าหนดรายละเอียดของเรื่องไวล้ว่งหนา้ (Advanced Story Map) 
9. การจดัระบบโดยใชแ้ผนผงัรูปภาพ (Graphic Organizers) 
10. การเลา่เรื่องซ า้ (Retelling) 
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ส าหรบัการศึกษาในครัง้นีผู้ว้ิจัยไดพ้ัฒนาโปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุ่มแบบการมี
ส่วนร่วมของครอบครวัต่อการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้จากที่
กล่าวมาขา้งตน้พบว่าในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูน้ัน้มีขอ้จ ากดัในหลายอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็นขอ้จ ากดัในเรื่องของการรบัขอ้มลู การบรูณาการขอ้มลู หรือขอ้จ ากดัในเรื่องของความจ าดงันัน้
ในโปรแกรมที่ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึน้จ าเป็นตอ้งมีแนวทางในการส่งเสริมพฒันาเด็กที่มีความบกพรอ่ง
ทางการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบและวิธีการเทคนิคที่หลากหลายเพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิผลมากที่สดุ 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการเหน็คุณค่าในตนเอง 
ความหมายของการเหน็คุณค่าในตนเอง 

การเห็นคณุค่าในตนเองเป็นความจ าเป็นพืน้ฐานส าหรบัมนุษย ์เพราะท าใหเ้กิดการ
พัฒนาในการด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีคุณค่า  และยังพบว่ามีนักวิชาการหลายท่านไดส้นใจศึกษา
เก่ียวกบัการเห็นคณุค่าในตนเองในดา้นแง่มมุทัง้ทางดา้นจิตวิทยาและดา้นสงัคมศาสตร ์ซึ่งค าว่า 
Self – esteem ในประเทศไทยมีนักวิชาการหลายท่านไดศ้ึกษาและจ ากัดความและความหมาย
ไวต่้างกนัมากมาย เช่น ความส านึกในคณุค่าตนเอง ความภาคภมูิใจในตนเอง ความรูส้กึมีคณุค่า
ในตนเอง ความนบัถือตนเอง การยอมรบัตนเอง การหย่ิงในศกัดิ์ศรีของตน และการเห็นคณุค่าใน
ตนเอง อย่างไรก็ตามค าจ ากัดความที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ลว้นแลว้แต่มีความหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่ส าหรับการศึกษาครั้งนี ้ผู ้วิจัยเลือกใช้ค าว่า “การเห็นคุณค่าในตนเอง” ได้มีผู ้ให้
ความหมายของค าว่า การเห็นคณุค่าในตนเอง ไวด้งันี ้ 

มาสโลว ์ (Maslow, 1970) ใหค้วามหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองว่าเป็นความ
ตอ้งการอย่างหนึ่งของมนุษย ์และเป็นความตอ้งการเป็นที่ยอมรบันับถือทัง้ตนเองและไดร้บัการ
ยอมรบันบัถือจากบคุคลอ่ืน ซึ่งจ าแนกความตอ้งการเหลา่นี ้ออกเป็น 2 สว่น ดงันีคื้อ  

1. ความตอ้งการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความตอ้งการเป็นผูท้ี่มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความเข็มแข็ง มีความสามารถในตนเองที่จะท าสิ่งต่างๆใหส้  าเร็จได ้สามารถ
พึ่งพาตนเองไดแ้ละมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  

2. ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืน (esteem other) คือ 
ความต้องการได้รบัการยกย่อง ได้รบัการยอมรบันับถือจากบุคคลอ่ืน ได้รบัความสนใจ การมี
ชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชมยินดี ซึ่งความต้องการเหล่านีจ้ะท าให้บุคคลนั้นเกิดการเห็นคุณค่าใน
ตนเองเกิดขึน้ได ้
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แบนดรูา (Bandura, 1977) ใหค้วามหมายของการเห็นคณุค่าในตนเองว่าเป็นความ
คาดหวังของบุคคลที่มี ต่อตนเองว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถในการกระท าให้เกิดผลที่ เป็น
ประโยชน ์ 

แซสส ์(Sasse, 1978) ใหค้วามหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองว่าเป็นความรูส้ึก
ของบุคคลที่มองตนเองว่าเป็นคนที่มีความส าคญัและมีคณุค่า เป็นที่ตอ้งการไดร้บัการยอมรบันบั
ถือและไดร้บัการสนบัสนนุจากบคุคลอื่น  

โรเซนเบิรก์ (Rosenberg, 1979) ใหค้วามหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองว่าเป็น
การที่บุคคลนั้นไดป้ระเมินตนเองเก่ียวกับดา้นการยอมรบัตนเอง ด้านการนับถือตนเอง และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถประเมินตนเองทั้งในดา้นบวกและดา้นลบได ้ โดยประเมิน
ตนเองเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานทางสงัคม ซึ่งแต่ละสงัคมก็มีมาตรฐานแตกต่างกนัออกไป 

แบรนเดน (Branden, 1981) ใหค้วามหมายของการเห็นคณุค่าในตนเองว่าเป็นการที่
บุคคลนั้นมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนที่จะกระท าสิ่งต่างๆให้ส  าเร็จได้ตามความ
ปรารถนาและมีความนบัถือตนเองที่เกิดจากการใหค้ณุค่าของตนเอง 

คูเปอรส์มิธ  (Coopersmith, 1984) ให้ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองว่า
เป็นทศันคติที่บุคคลนัน้พิจารณาประเมินตนเอง ในดา้นของการยอมรบัตนเอง ดา้นความส าคัญ 
ดา้นความสามารถ และดา้นความส าเรจ็  และมีความเชื่อมั่นในคณุค่าของตนเอง  

แมคคอสสกี ้และริชมอนด์  (McCroskey และ Richmond, 1986) ใหค้วามหมาย
ของการเห็นคณุค่าในตนเองว่าเป็นการที่บุคคลมีทศันะที่มองเห็นตนเองในการมีคุณค่าแบบองค์
รวม ซึ่งผูท้ี่เห็นคณุค่าในตนเองต ่าจะมีทศันคติต่อตนเองในดา้นลบ มองความลม้เหลวของตนเอง 
มองตนเองไม่มีศักยภาพและดอ้ยค่า และไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ดังนั้นผูท้ี่เห็น
คุณค่าในตนเองต ่าจึงมีความสมัพันธ์ทางบวกกับความไม่มั่นใจในการพูดคุยสนทนาโตต้อบ มี
ความอ่อนไหวในอารมณค่์อนขา้งง่าย มักจะอยู่ใตอิ้ทธิพลของบุคคลอ่ืน และไม่สามารถควบคุม
ตนเองไดอ้นัเนื่องมาจาก การมีมมุมองต่อตนเองนัน้ว่าเป็นคนไม่มีศกัยภาพ เพราะฉะนัน้ผูท้ี่มีการ
เห็นคณุค่าในตนเองต ่าจึงมีลกัษณะที่จะคลอ้ยตามบคุคลอื่นไดง้่าย 

ลอเรนซ ์(Lawrence, 1987) ใหค้วามหมายของการเห็นคณุค่าในตนเองว่าเป็นการที่
บุคคลไดป้ระเมินถึงความแตกต่างของตนที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบันกับตนที่อยากจะเป็น  (Ideal 
Self) เมื่อบุคคลนั้นไดป้ระเมินตนเองและพบว่าตนที่เป็นอยู่จริงนั้นมีความแตกต่างอย่างมาก
ระหว่างกบัตนที่อยากจะเป็น ก็จะท าใหเ้กิดการประเมินในการเห็นคณุค่าในตนเองนัน้ต ่า 
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ทาฟ (สาวิตรี ทยานศิลป์, 2541 อา้งถึงใน Taft, 1994,) ใหค้วามหมายของการเห็น
คุณค่าในตนเองว่าเป็นการประเมินหรือตัดสินคุณค่าของตนเอง โดยเป็นกระบวนการรับรู ้
ความรูส้ึกที่มีคุณค่าในตนเองมี 2 ขัน้ คือ 1) การรบัรูคุ้ณค่าของตนเองจากภายใน (Inner Self-
esteem) เป็นการรบัรูค้ณุค่าจากการประเมินจากความสามารถ และการกระท าต่างๆ ของตนเอง
แล้วได้ผลตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 2) การรบัรูคุ้ณค่าของตนเองจากภายนอก (Outer Self-
esteem) เป็นการรบัรูคุ้ณค่าของตนเองจากการประเมินเจตคติและการยอมรบัของบุคคลอ่ืนที่มี
ต่อตนเอง ซึ่งการเห็นคณุค่าในตนเอง 

เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2543) ใหค้วามหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองว่าเป็น
การที่บุคคลได้มีความรู้สึกที่ ดีแก่ตนเอง มีมุมมองที่ ดีแก่ตนเอง มองว่าตนเองมีคุณค่า มี
ความสามารถ ซึ่งความรูส้ึกการเห็นคณุค่าในตนเองเป็นความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตเป็นอย่าง
มาก เพราะการที่บุคคลมีมมุมองต่อตนเองในทางบวก รบัรูถ้ึงความสามารถและศกัยภาพ ท าให้
บคุคลนัน้ไดม้องถึงคณุค่าของตน เป็นคนที่มีสขุภาพจิตดี สามารถฝ่าฝันปัญหาอปุสรรคได ้ 

อุมาพร ตรงัคสมบัติ (2543) ให้ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองว่าเป็น
ความคิดของบุคคลที่มีมมุมองต่อตนเองว่าเป็นบุคคลที่มีคณุค่า มีความหมาย มีศกัยภาพในการ
ท าสิ่งต่างๆ  

สมพงศ ์จินดารุ่งเรื่องรตัน ์(2546)  ใหค้วามหมายของการเห็นคณุค่าในตนเองว่าเป็น
การที่บคุคลมีความรูส้ึกที่ดีต่อตนเองทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ซึ่งเก่ียวกบัมมุมองที่บุคคลนัน้ติด
สินคณุค่าของตนเองทัง้ในดา้นความสามารถที่จะกระท าสิ่งต่างๆไดอ้ย่างส าเร็จ ดา้นการยอมรบั
ว่าตนเองนัน้มีความส าคญั  

จากความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองขา้งตน้ สรุปได้ว่า การเห็นคุณค่าใน
ตนเองเป็นการที่บุคคลสามารถประเมินตนเองและยอมรับในสิ่งที่ตนเป็นได้ รับรูว้่าตนนั้นมี
ความสามารถในการท าสิ่งต่างๆไดอ้ย่างส าเร็จ รบัรูว้่าตนมีความส าคัญ มีคุณความดี รวมไปถึง
การท่ีบคุคลนัน้ไดร้บัการยอมรบันบัถือจากบุคคลอื่น 

ความส าคัญของการเหน็คุณค่าในตนเอง  
การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย ์เนื่องจากมนุษย์มี

ความตอ้งการเห็นคณุค่าในตนเองซึ่งเป็นขัน้พืน้ฐานดา้นจิตใจ เพราะการเห็นคณุค่าในตนเองท า
ใหม้นุษยส์ามารถด ารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีคณุค่าและเป็นการรบัรู ้ของตนเองซึ่งบุคคลแสดงออกใน
แง่ของการยอมรบัหรือไม่ยอมรบัตนเอง แสดงใหเ้ห็นถึงความเชื่อของบุคคลที่มีต่อตนเองในดา้น
ความสามารถที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอ้ย่างส าเร็จ ดา้นความส าคัญ ดา้นความดี และดา้น
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ความมีพลงัอ านาจในตนเอง  (Coopersmith, 1984) ซึ่งการเห็นคณุค่าในตนเองเป็นความส าคญั
ที่เก่ียวขอ้งภายในบุคคล เพราะการที่บุคคลเกิดความรูส้ึกว่าตนมีคุณค่า มีความรูส้ึกเชื่อมั่นใน
ตนเอง รบัรูว้่าตนเองมีความเข็มแข็ง มีศกัยภาพที่สามารถจะกระท าบางสิ่งบางอย่างเพื่อใหเ้กิด
ประโยชนไ์ดอ้ย่างเหมาะสม และรบัรูว้่าตนเองมีความส าคญักบัสงัคม ซึ่งความรูส้ึกเหล่านีจ้ะท า
ใหบุ้คคลเกิดการรบัรูใ้นตนเอง และมีการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึน้ แต่ถา้บุคคลใดไม่สามารถ
พัฒนาความรูส้ึกเหล่านี ้ได้ก็จะกลายเป็นบุคคลที่ ขาดซึ่งเหตุผลใช้อารมณ์น าพาการกระท า
มากกว่าความคิด และมีมมุมองต่อตนเองในทางลบ ซึ่งสิ่งเหล่านีน้  าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
(Maslow, 1970) อาจน าไปสู่ปัญหาเรื่องของการปรบัตวัไม่ว่าจะเป็นการปรบัตวัทางอารมณ ์การ
ปรบัตวัทางสงัคม หรือการปรบัตวัทางการเรียนรู ้เพราะพืน้ฐานที่ส  าคญัของการใชช้ีวิตอย่างหนึ่ง
เป็นความสามารถที่เก่ียวขอ้งกับทางดา้นสงัคมและอารมณ์  เช่น บุคคลที่สามารถเผชิญปัญหา
อุปสรรค สามารถยอมรบัเหตุการณ์ที่ท าให้รูส้ึกผิดหวัง ทอ้แทใ้จ มีความเชื่อมั่นในตนเองรบัรู ้
ศกัยภาพและมีความสามารถที่จะท าบางสิ่งบางอย่างตามที่ตนตัง้เป้าหมายไดอ้ย่างส าเร็จ ซึ่งสิ่ง
เหลา่นีจ้ะพบไดใ้นบคุคลที่มีการเห็นคณุค่าในตนเองสงู และบุคคลที่มีการเห็นคณุค่าในตนเองสงู
จะมีมุมมองต่อตนเองในด้านดี ส่งผลให้เป็นบุคคลที่มีความสุข และประสบความส าเร็จ เห็น
คณุค่าในตนเอง ดงันัน้จึงเห็นไดว้่าการเห็นคุณค่าในตนเองในแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันนัน้ย่อม
ส่งผลต่อความรูส้ึกและพฤติกรรมที่แสดงออกมากแตกต่างกันด้วยการเห็นคุณค่าในตนเองมี
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการปรบัตวัในวยัเด็ก เพราะการที่เด็กมีการเห็นคณุค่าในตนเองสงู เด็กจะ
รบัรูว้่าตนเองมีความสามารถในการเผชิญ ปัญหาอปุสรรค และสามารถยอมรบัความรูส้กึผิดหวงั
ทอ้แท้ ที่จะส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตทุกๆดา้นได ้(Newman, 1986) และนอกจากนั้นความ
ตอ้งการการเห็นคณุค่าในตนเองนัน้ไม่ไดเ้กิดจากปัจจยัภายในบุคคลเพียงอย่างเดียว ยงัมีปัจจัย
ภายนอกที่เป็นส่วนท าใหบุ้คคลเกิดการเห็นคณุค่าในตนเองเกิดขึน้ได ้ แต่ความตอ้งการใหบุ้คคล
อ่ืนมองเห็นคณุค่าในตวัเรานัน้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึน้ไดง้่าย บุคคลจึงจ าเป็นตอ้งพยายามรกัษาและ
คงไวซ้ึ่งการใหผู้อ่ื้นเห็นคณุค่าของตน (Lawrence, 1987) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปให้เห็นถึงความส าคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวยัเด็ก เป็นวยัที่วางพืน้ฐานของการด ารงชีวิตที่จะน าไปสู่การพฒันาในวัย
ผู้ใหญ่ต่อไป จะเห็นได้ว่าเด็กที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีความสามารถในการฝ่าฟัน
อปุสรรค ยอมรบัตนเองตามความเป็นจรงิ มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะท าสิ่งที่ตนตัง้เป้าหมายได้
อย่างส าเร็จ มีมมุมองต่อตนเองในทางบวก ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะท าใหเ้ด็กสามารถปรบัตวัและใชช้ีวิต
ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการเหน็คุณค่าในตนเอง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง พบว่ามีนักจิตวิทยาหลายท่านไดศ้ึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการเห็นคณุค่าในตนเอง ดงันี ้ 

แนวคิดการเหน็คุณค่าในตนเองของ Rosenberg 
Rosenberg (1979) ตามแนวคิดของ Rosenberg ไดแ้บ่งการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ออกเป็น 2 มิติ ซึ่งตามแนวคิดของ Rosenberg การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสรา้งอตัมโนทศัน ์(Self concept) และประกอบดว้ยมิติดา้นการตระรูด้ว้ยตนเอง (Cognitive 
Self) และดา้นมิติการประเมินตนเอง (Evaluative Self) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

การตระหนักรูด้้วยตนเอง (Cognitive self) หมายถึงการที่บุคคลมีความเขา้ใจต่อ
ตนเองจากสถานภาพในโครงสรา้งทางสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่หรือเป็นสมาชิกอยู่ อันจะ
ก่อใหเ้กิดบุคคลนัน้มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง เช่น ปู่  ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ เพื่อน ครู พี่ น้อง ซึ่ง
เป็นเอกลกัษณท์ี่บุคคลนัน้ไดจ้ากสงัคมท าเขารบัรูต้นเองว่าเขาเป็นใคร และคนอ่ืนเป็นใคร ซึ่งการ
รบัรูน้  าไปสูอ่ตัมโนทศันข์องบคุคลนัน้  

การประเมินตนเอง (Evaluative self) หมายถึงการที่บุคคลน าตนเองไปประเมินกับ
บุคคลอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน เพื่อเป็นการอธิบายเปรียบเทียบที่จะท าใหบุ้คคลนัน้รบัรูว้่าตนเองมีคณุค่า มี
ความสามารถ มีความภาคภมูิใจในตนเองสงูต ่าอย่างไร  เมื่อเทียบกบับคุคลอื่น 

ตามแนวคิดของ Rosenberg กล่าวว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองมี 3 
ปัจจยั ดงันี ้

1. ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้มทั่วไปของบุคคลซึ่งประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มใน
ครอบครวัที่อยู่อาศัยหรือสภาพแวดลอ้มการท างาน หรือเป็นลกัษณะทางกายภาพ เช่น สุขภาพ 
เชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ 

2. ปัจจยัจากความสามารถของบคุคล โดยบุคคลจะเป็นผูป้ระเมินความสามารถ
ของตนเองจากประสบการณ์ในการท าสิ่งต่างๆ และบุคคลนั้นจะมีการตั้งเป้าหมายโดยเป็นการ
ประเมินจากความสามารถของตนเองที่รบัรู ้ 

3. ปัจจยัค่านิยมและทศันคติ คือการที่บุคคลมีค่านิยมหรือมีทศันคติที่สอดคลอ้ง
กบัสงัคมสว่นใหญ่ 
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แนวคิดการเหน็คุณค่าในตนเองของ Coopersmith 
Coopersmith (1981) ศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองพบว่า มีองค์ประกอบที่มี

อิทธิพลต่อการเห็นคณุค่าในตนเองมี 2 ประเภท คือ องคป์ระกอบภายในบุคคลเก่ียวขอ้งกบัการ
เห็นคณุค่าในตนเองจากดา้นต่างๆภายในตน และองคป์ระกอบภายนอกบุคคลเก่ียวขอ้งกับการ
ได้รบัการเห็นคุณค่าจากผู้อ่ืน และพบว่าแนวคิดของ Coopersmith สอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Maslow คือ ไดแ้ก่องคป์ระกอบภายในบุคคลเก่ียวขอ้งกับการเห็นคุณค่าในตนเองจากตนเองใน
ดา้นต่างๆ และองคป์ระกอบภายนอกบุคคลเก่ียวขอ้งกับการไดร้บัการเห็นคุณค่าจากผูอ่ื้น  และ
นอกจากนัน้ Coopersmith ไดอ้ธิบายแหลง่ที่มาของการเห็นคณุค่าในตนเองทัง้ 4  แหล่ง คือ การ
มีความส าคญั (Significance) การมีอ านาจ (Power) การมีความสามารถ (Competence) การมี
คณุความดี (Virtue) โดยจะอธิบายในสว่นองคป์ระกอบก่อน ดงันี ้ 

1. องคป์ระกอบภายในบุคคล หมายถึง เป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละคนที่
สง่ผลท าเกิดการเห็นคณุค่าในตนเองของแต่ละบุคคลมีการรบัรูท้ี่แตกต่างกนัออกไป ประกอบดว้ย  

1.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Attributes) คือ ความสวยงามของ
หนา้ตา ความสวยงามของรูปรา่งท่าทาง หรือการมีบุคลิกภาพที่น่ามองดกูระฉบักระเฉง รวมไปถึง
การแต่งตวัที่สวยงามเป็นจุดเด่นชวนใหน้่ามอง ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาขา้งตน้มีความสมัพนัธก์ับการเห็น
คุณค่าในตนเอง อันเนื่องมาจากการที่บุคคลใดมีลักษณะทางกายภาพทีดีบุคคลนั้นจะรบัรูว้่า
ตนเองเป็นจุดสนใจ เป็นที่อยากจะรูจ้ักของบุคคลอ่ืน ซึ่งจะส่งผลท าให้บุคคลนั้นเห็นคุณค่าใน
ตนเองมากกว่าบุคคลที่มีลกัษณะทางกายภาพที่ดอ้ยกว่า แต่อย่างไรก็ตามลกัษณะทางกายภาพ
ใดๆจะส่งผลต่อความสมัพันธก์บัการเห็นคณุค่าในตนเองมากหรือนอ้ยนัน้ ก็ขึน้อยู่กบัค่านิยมของ
สงัคมนัน้เป็นส าคญั (Coopersmith, 1981) 

1.2 ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพและผลงานความส าเร็จ (General 
capacity, Ability and Performance) ซึ่ง 3 สิ่งเหล่านีม้ีความสมัพันธ์ระหว่างกัน และยงัส่งผลท า
ใหบุ้คคลเกิดการเห็นคณุค่าในตนเอง อนัเนื่องมาจากการมีสติปัญญาเขา้มาเก่ียวขอ้งส่งเสริมและ
สนับสนุนเพื่อที่จะสามารถท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอ้ย่างมีศักยภาพและส าเร็จลุล่วงไปได ้เช่น วัยเรียน
เป็นวยัท่ีมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ์ทางดา้นเรียน ดงันัน้ผูเ้รียนจะตอ้งใชค้วามสามารถและสติปัญญาอย่าง
เต็มที่เต็มศกัยภาพ เพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จตามที่ตัง้ไว ้อนัก่อใหเ้กิดการเห็นคณุค่าในตนเองที่เพิ่มขึน้ 
แต่ในทางตรงขา้มถา้ผูเ้รียนไม่สามารถใชศ้กัยภาพที่มีอยู่ไดอ้ย่างเต็มที่เต็มความสามารถ ก็จะพบ
กับความล้มเหลว ผู้เรียนจะรูส้ึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าและการเห็นคุณค่าในตนเองก็จะลดลง   
(Coopersmith, 1981) 
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1.3 ภาวะทางอารมณ์ (Affective states) เป็นการที่บุคคลได้ประเมินสิ่งที่
ตนเองประสบเหตุการณ์บางอย่างและเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน อันน าไปสู่การ
ประเมินตนเองในดา้นของภาวะทางอารมณ์ ความสุข ความวิตกกังวล หรือภาวะอ่ืนที่อยู่ในตัว
บุคคล เมื่อบุคคลประเมินตนเองในทางที่ดีก็จะก่อใหเ้กิดความรูส้ึกพึงพอใจ เห็นคุณค่า และมี
ความสขุแต่ในทางตรงกนัขา้มถา้บุคคลประเมินตนเองในทางไม่ดี ก็จะก่อใหเ้กิดความไม่พอใจใน
ชีวิต ไม่เห็นคณุค่า และหมดหวงั (Coopersmith, 1981) 

1.4 ค่านิยมส่วนตวั (Self – values) คือการที่บุคคลนัน้มีความพึงพอใจในสิ่ง
ต่างๆที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งบุคคลมีแนวโน้มที่จะใชค่้านิยมของสังคมเป็นส่วนตัดสินการเห็น
คุณค่าของตนเอง ถา้พบว่าค่านิยมของตนเองมีความสอดคลอ้งกับสังคมจะส่งผลท าใหก้ารเห็น
คุณค่าในตนเองเพิ่มขึน้แต่ถ้าพบว่าค่านิยมของตนเองไม่สอดคลอ้งกับสังคมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองจะต ่าลง (Coopersmith, 1981) 

1.5 ความปรารถนาของบุคคล (Aspiration) คือการที่บุคคลไดต้ดัสินการเห็น
คุณค่าของตนเองที่เกิดจากการเปรียบเทียบผลงานและศักยภาพความสามารถของตนเองกับ
เกณฑค์วามส าเร็จที่ตนเองไดต้ัง้ไว้ ถ้าพบว่ามีความสามารถท าผลงานไดอ้ย่างส าเร็จ มีผลงาน
เป็นไปตามเกณฑท์ี่ตนเองตัง้ไวห้รือดีกว่าก็จะท าใหเ้กิดการเห็นคณุค่าในตนเองเพิ่มขึน้ แต่ในทาง
ตรงกันขา้มถ้าพบว่าไม่สามารถท าผลงานไดอ้ย่างส าเร็จไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือต ่ากว่าเกณฑ์
บุคคลจะประเมินว่าตนเองไม่มีคุณค่า ท าอะไรก็ไม่ส  าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว ้ (Coopersmith, 
1981) 

1.6 เพศ (Sex) พบว่าสังคมและวัฒนธรรมส่วนใหญ่เพศชายจะถูกมองว่า
เป็นเพศที่เขม้แข็งและมีศักยภาพในดา้นต่างๆมีความประสบความส าเร็จที่ถูกมองว่าเกิดจาก
ความสามารถ ซึ่งแตกต่างจากเพศหญิงที่กลบัถูกมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอและความส าเร็จต่างๆที่
เกิดขึน้นั้นมาจากความโชคดี จึงพบว่าส่วนใหญ่เพศชายมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่า แต่
ปัจจยัเหล่านีท้ศันคติหรือมมุมองต่อเพศหญิงอาจมีความแตกต่างที่เกิดจากวฒันธรรมที่แตกต่าง
กนัดว้ย (Coopersmith, 1981) 

1.7 ปัญหาต่างๆและโรคภัยไข้เจ็บ (Problem and Pathology) คือปัญหา
สุขภาพร่างกาย การเจ็บไข ้หรือปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งสิ่งเหล่านีบุ้คคลใดที่มีปัญหาจะมีการเห็น
คณุค่าในตนเองต ่า และจะมีภาวะทางอารมณไ์ม่สขุสบาย เกิดความเครียด ความทุกข ์ความวิตก
กงัวล (Coopersmith, 1981) 
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2. องคป์ระกอบภายนอกบุคคล หมายถึง เป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกที่บุคคลมี
ปฏิสมัพนัธด์ว้ย ซึ่งมผีลใหบ้คุคลเกิดการเห็นคณุค่าในตนเองที่แตกต่างกนั  ประกอบดว้ย 

2.1 ความสัมพันธ์ในครอบครวัและพ่อแม่ (Family Relationship) คือการที่
บุคคลไดร้บัประสบการณจ์ากการเลีย้งดใูนครอบครวั คนในครอบครวัมีความสมัพันธร์ะหว่างกัน
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่และลูก ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นรากฐานที่ส  าคัญอย่างหนึ่งในชีวิต และความสมัพันธ์
ต่างๆที่เกิดขึน้ในครอบครวัไม่ว่าจะเป็นการแสดงความรกั การใหก้ารสนับสนุนซึ่งกันและกัน การ
ใหค้วามอบอุ่นสนใจดแูลตามบทบาทหนา้ที่ รวมไปถึงมีการใหส้ิทธิเสรีภาพในการตดัสินใจของเด็ก 
ให้เด็กได้มี อิสระในการตัดสินใจตามขอบเขตที่ก าหนด ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี ้จะส่งผลให้เด็ก
พฒันาการเห็นคณุค่าในตนเอง  (Coopersmith, 1981) 

2.2 โรงเรียนและการศึกษา (School and Education) เป็นสังคมย่อยที่
รองลงมาจากสงัคมครอบครวัและโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กตอ้งเขา้ไปเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ซึ่ง
โรงเรียนจะมีส่วนช่วยใหเ้ด็กเกิดความรูส้ึกเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ซึ่งส่งผลต่อการเห็น
คุณค่าในตนเองได ้เช่น โรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงความสามารถในหลายๆดา้น ไม่ใช่
เพียงแต่ดา้นความรูเ้พียงอย่างเดียว เปิดโอกาสที่เด็กจะท ากิจกรรมไดอ้ย่างอิสระ โดยไม่ขัดกับ
ระเบียบกฎเกณฑข์องโรงเรียนที่ก าหนดไว ้และการที่เด็กไปโรงเรียนนอกจากจะไดค้วามรู ้ยงัท าให้
เด็กไดฝึ้กการแกปั้ญหาต่างๆดว้ยตนเองซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะน าไปสู่การส่งเสริมใหเ้ด็กเห็นคุณค่าใน
ตนเองมากขึน้ และมีความมั่นใจในศกัยภาพของตนเอง (Coopersmith, 1984) 

2.3 สถานภาพทางสังคมการเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอ่ืน  (Social 
Status) เป็นการที่บุคคลไดพ้ิจารณาจากหนา้ที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพ ต าแหน่งงาน 
บทบาททางสงัคม สถานภาพทางเศรษฐกิจ วงศต์ระกูล ซึ่งบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมอยู่ใน
ระดบัสงูจะไดร้บัการปฏิบติัของคนรอบขา้งแตกต่างจากบคุคลที่มีสถานภาพทางสงัคมอยู่ในระดบั
ต ่า คือ บุคคลที่มีสถานภาพทางสงัคมสงูจะไดร้บัการปฏิบติัที่ดีกว่าท าใหเ้กิดความรูส้ึกว่าตนเองมี
คณุค่าสงูกว่าคนที่มีสภาพทางสงัคมต ่ากว่า  แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า สถานภาพทาง
สงัคมมีความสมัพนัธก์บัการเห็นคณุค่าในตนเองไม่แน่ชดันกั  เพราะบคุคลที่มาจากสถานภาพทาง
สังคมระดับต ่าอาจมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงหรือต ่ากว่าสถานภาพทางสังคมระดับสูงได้ 
(Coopersmith, 1984) 

2.4 สังคมและกลุ่มเพื่อน (Friendship and Social) คือการที่บุคคลได้มี
ปฏิสมัพนัธก์บัสงัคมและกลุ่มเพื่อน ไดถู้กการยอมรบัใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ไม่โดนเพิกเฉยจาก
สงัคมที่บุคคลนัน้อยู่ เป็นที่ตอ้งการและเป็นที่ประทบัใจในกลุ่มสงัคมนัน้ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะช่วยใหเ้กิด
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การพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเอง ดงันัน้การเห็นคณุค่าในตนเองส่วนหนึ่งมาจากการรบัรูใ้นการ
ประเมินตนเองตามความเป็นจริงที่เป็นอยู่และเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนในดา้นความสามารถ 
ความส าเร็จ และเมื่อบุคคลนัน้ประเมินแลว้พบว่าตนเองมีความสามารถมากกว่าการเห็นคณุค่าใน
ตนเองก็จะสงู (Craig, 1976) 

และ Coopersmith ไดก้ลา่วถึงแหลง่ที่มาของการเห็นคณุค่าในตนเองมาจาก 4 แหลง่ 

1. การมีอ านาจ (Power) หมายถึง การที่บุคคลนั้นมีความสามารถในการควบคุม
ตนเองและผูอ่ื้น ไดม้ีสิทธิแสดงความคิดเห็นในสว่นที่ตนพงึมี 

2. การมีความส าคัญ (Significance) หมายถึง การที่บุคคลนั้นไดร้บัการยอมรบัว่า
ตนเองมีความส าคัญ ได้รับการเอาใจใส่ ได้รับความรักใคร่จากบุคคลอ่ืน รับรู ้ว่าตนเองมี
ความหมายต่อบุคคลอ่ืน รวมไปถึงเมื่อบุคคลเผชิญปัญหาและไดร้บัการช่วยเหลือสนับสนุนจาก
คนรอบขา้ง 

3. การมีคุณความดี (Virtue) หมายถึง การที่บุคคลมีความยึดมั่นตามศีลธรรมของ
มาตรฐานทางสงัคม มีจรยิธรรมในตนเอง 

4. การมีความสามารถ (Competence) หมายถึง การที่บุคคลไดร้บัความส าเร็จจาก
การกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และสามารถบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการกระท าของตนเอง 

แนวคิดการเหน็คุณค่าในตนเองของ  Maslow 
Maslow (1970) ศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองพบว่าเป็นความตอ้งการอย่างหนึ่ง

ของมนุษย์ และความต้องการของมนุษย์จะมีล  าดับเป็นขั้นตามความส าคัญ เริ่มจากความ
ตอ้งการขั้นพืน้ฐานปัจจัย 4 จนไปถึง ความตอ้งการขัน้สุดทา้ยคือความตอ้งการตระหนักแทใ้น
ตนเอง โดยมีรายละเอียดล าดบัขัน้ความตอ้งการ 5 ขัน้ดงันี ้

1. ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) คือเป็นความตอ้งการที่
มนุษยอ์ยากไดร้บัการตอบสนองทางปฐมภูมิก่อน เช่น ความหิวมีอาหารใหท้านอย่างอ่ิมทอ้ง การ
พักอาศัยมีที่ใหพ้ักใหห้ลบันอนไดพ้ักผ่อน การเจ็บป่วยเมื่อไม่สุขสบายจากโรคภัยไขเ้จ็บไดร้บัยา
รกัษาโรคเพียงพอ มีเสือ้ผา้เครื่องนุ่งห่มป้องกันร่างกาย ถ้าความตอ้งการขั้นแรกยังไม่สามารถ
ไดร้บัการตอบสนองเพียงพอ การท่ีบคุคลจะพฒันาไปล าดบัขัน้ต่อไปจะเกิดขึน้ไดย้าก 

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) คือเมื่ อบุคคลได้รับการ
ตอบสนองเพียงพอในล าดับขัน้ที่หนึ่งแลว้ ในขัน้ต่อมาบุคคลจะเกิดความตอ้งการความปลอดภัย 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภยัในชีวิต ความปลอดภยัในทรพัยส์ิน ความมั่นคงในการงาน ถา้



  31 

พบว่าบุคคลใดไม่ได้รับการตอบสนอง บุคคลนั้นจะรูส้ึกไม่มั่นคงในชีวิต รวมไปถึงเรื่องของ
ความรูส้กึอีกดว้ย 

3. ความตอ้งการความรกัและความเป็นเจา้ของ (Belonging and love needs) 
คือเมื่อบุคคลไดร้บัการตอบสนองทัง้ความตอ้งการทางกายและรูส้กึปลอดภยัในตนเองแลว้ บุคคล
จะเริ่มรูส้ึกตอ้งการความรกัและอยากแสดงความเป็นเจา้ของไดด้แูลผูอ่ื้น เช่น ตอ้งการใหม้ีคนมา
รกัหรือสนใจในตน และตนเองก็ตอ้งการดแูลและสนบัสนนุผูอ่ื้น 

4. ความต้องการที่จะได้รบัการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) คือเป็นความ
ตอ้งการของบุคคลที่อยากใหค้นอ่ืนเกิดการยอมรบันบัถือ ยกย่องเชิดชู มีชื่อเสียง ซึ่ง Maslow ได้
แบ่งความตอ้งการไดร้บัการยอมรบันับถือออกเป็น 2 ดา้น คือความตอ้งการนับถือตนเอง (self-
respect) เป็นความตอ้งการเป็นผูท้ี่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเข็มแข็ง มีความสามารถใน
ตนเองที่จะท าสิ่งต่างๆใหส้  าเร็จได ้สามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ  
และความตอ้งการไดร้บัการยอมรบันบัถือจากบุคคลอ่ืน (esteem other) เป็นความตอ้งการไดร้บั
การยกย่อง ไดร้บัการยอมรบันับถือจากบุคคลอ่ืน ไดร้บัความสนใจ การมีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชม
ยินดี ซึ่งความตอ้งการเหลา่นีจ้ะท าใหบ้คุคลนัน้เกิดการเห็นคณุค่าในตนเองเกิดขึน้ได ้

5. ความตอ้งการที่จะเขา้ใจประจักษ์ตนอย่างแทจ้ริง (Self – Actualization) คือ
การที่บุคคลมีแรงจูงใจเพื่อตระหนักถึงความรูค้วามสามารถของตนและประพฤติตนไดอ้ย่างเต็ม
สดุความสามารถ โดยนึกถึงประโยชนข์องคนอ่ืนและสงัคมเป็นสว่นรว่ม 

ผลจากการศึกษาที่ไดร้วบรวมเอกสารและงานวิจยั ดงัที่เสนอมาขา้งตน้ สามารถ
สรุปได้ว่าองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตนเอง มีมุมมองที่สอดคล้องกัน สรุปแสดงได้ดัง
ตาราง ดงันี ้
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ตาราง 1 องคป์ระกอบที่ไดจ้ากการศกึษาเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

ผูว้ิจยั/เจา้ของ
ทฤษฎี 

องคป์ระกอบ 
 ไดร้บั
การ
ยอมรบั
นบัถือ
จาก
ตนเอง 
และ
บคุคล
อื่น 

ความสามารถ
ท าสิ่งต่างๆให้
ส าเรจ็ 

ความ
เชื่อมั่น
ใน
ตนเอง  

ไดร้บั
ความ
สนใจ 

ไดร้บั
ความส าคญั 

ความ
คาดหวงั
ของ
บคุคลท่ี
มีต่อ
ตนเอง 

ความรูส้กึ
ต่อตนเอง
ว่าตนเอง
มีคณุค่า 

ประเมิน
ตนเองทัง้ใน
ดา้นบวก
และดา้นลบ 
เปรียบเทียบ
กบับรรทดั
ฐานทาง
สงัคม 

ประเมิน
ความ
แตกต่าง
ระหว่าง
ตนท่ี
เป็นอยู่
กบัตนท่ี
อยากจะ
เป็น 

Maslow 
(1970) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - 

Bandura 
(1977) 

- 
✓ - - - ✓ - - - 

Sasse 
(1978) 

✓ - - - ✓ - ✓ - - 
Rosenberg 
(1979) 

✓ - 
✓ - - - - ✓ - 

Coopersmith 
(1984) 

✓ ✓ - - ✓ - ✓ -  

Lawrence 
(1987) 

- - - - - - - - ✓ 
Taft (1994) ✓ ✓ - - - - - - - 
Brandenm 
(1981) 

- 
✓ ✓ - - - - - - 

McCrosky 
Richmond, 
and Stewart 
(1986) 

- 
✓ ✓ - - - ✓ ✓ - 

เกียรติวรรณ  
อมายกลุ (2543) 

- 
✓ - - - - ✓ - - 

อมุาพร   
ตรงัคสมบติั (2543) 

- - ✓ - - - ✓ ✓ - 

สมพงษ ์  
จินดารุง่เรืองรตัน ์
(2546) 

- ✓ - - ✓ - ✓ ✓ - 

รวม 5 8 5 1 4 1 6 4 1 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการกลุ่ม 

ความหมายของกระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการกลุ่ม คือ เป็นการรกัษาในรูปแบบหนึ่งที่มีการคดัเลือกสมาชิกเขา้มา

อยู่ในกลุ่ม โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคข์องสมาชิกแต่
ละคน โดยใชก้ารมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนัของสมาชิกภายในกลุม่ ใหส้มาชิกในกลุม่ไดม้ีการรว่มกนั
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะกันภายในกลุ่ม จนท าใหส้มาชิกภายในกลุ่มเกิดการเรียนรูแ้ละน า
แนวคิดที่ไดไ้ปปรบัในส่วนของกระบวนการคิด การแสดงความรูส้ึก และพฤติกรรมใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึน้ ซึ่งอยู่ภายใตเ้ทคนิคและทฤษฎีต่างๆ ซึ่งในระยะของการเขา้ร่วมกระบวนการกลุ่ม
เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่สมาชิกนัน้ โดยทั่วไปแลว้ ระยะเวลาของการเขา้รว่มท ากลุม่ ควรจะใชเ้วลา 
60 – 90 นาที และจ านวนครัง้ในการเขา้ร่วมกลุ่มทัง้หมด ประมาณ 5 – 30 ครัง้   (ปราโมทย ์เชาว
ศิลป์ และ รณชยั คงสกนธ,์ 2542) 

Warman (1948) กล่าวว่า เป็นการรักษาการท าหน้าที่ทางจิตใจบางอย่าง ที่
สมาชิกไม่สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง  

Knight (1954) กล่าวว่า เป็นการรกัษาที่เป็นการสรา้งแรงจูงใจ ให้ก าลังใจ ให้
ความมั่นใจและใหค้ าแนะน า กบัสมาชิกที่มีความเปราะทางจิตใจ 

Novalis (1993)  กล่าวว่า เป็นการท าจิตบ าบัดรูปแบบหนึ่งที่อาศัยรูปแบบการ
บ าบดัหลายๆอย่างรว่มกนั ซึ่งการรวมหลายเทคนิคและหลายทฤษฎี ช่วยท าใหก้ารบ าบดัมีรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่ งการท ามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกในดา้นการปรบัตวั ปรบัทักษะต่างๆ การปรบัพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึง
การท่ีสมาชิกสามารถเขา้ใจตนเองไดม้ากขึน้ 

วินิจ เกตุข า และ คมเพชร ฉัตรศุกุล (2522) กล่าวว่า กระบวนการท ากลุ่มทาง
จิตวิทยา เป็นกลุม่ที่สมาชิกเขา้รว่มกนัโดยมีการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างกนั ซึ่งสมาชิกแต่ละคนที่
เขา้รว่มกระบวนการกลุม่จะไดร้บัการสนบัสนนุและใหก้ าลงัใจจากเพื่อน 

พนม ลิม้อารีย ์(2530)  กล่าวว่า  กระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งมี
ความต่อเนื่องกนั ซึ่งอาจมีรูปแบบของการฝึกการท ากิจกรรม เป็นเทคนิคที่ท าใหเ้กิดกระตุน้ในการ
สรา้งสมัพนัธภาพ ซึ่งจะตอ้งประกอบดว้ย 2 คนขึน้ไปและมีความสมัพนัธโ์ตต้อบซึ่งกนั 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งสรุปไดว้่า กระบวนการกลุ่มเป็น
กระบวนการรกัษาที่มีลกัษณะของการด าเนินกลุ่มอาศัยหลายๆเทคนิควิธีการ เช่น เทคนิคการตัง้
ค าถาม  เทคนิคการสะทอ้นความรูส้ึก เทคนิคการสรุป เป็นตน้ โดยเทคนิคเหลา่นีจ้ะช่วยใหส้มาชิก
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ภายในกลุ่มใหแ้ลกเปลี่ยนประสบการณซ์ึ่งกนัและกนั แสดงความคิดเห็น ใหก้ าลงัใจซึ่งกนัและกนั 
เพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางความคิด อารมณ ์และพฤติกรรมใหเ้ป็นไปในทางที่ดีขึน้ 

โครงสร้างในการท ากลุ่ม 
การท ากลุ่ม แบ่งออกเป็น 3 ขั้น โดยแต่ละขั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ (Yalom, 

1995) 
1. ขั้นสร้างสัมพันธภาพ 

ขั้นสร้างสัมพันธภาพ ในขั้นนี ้เป็น รูปแบบที่ เน้นไปในด้านการสร้าง
สมัพันธภาพกบัสมาชิกในกลุ่ม ท าใหส้มาชิกไม่รูส้ึกอึกอัดและมีท่าทีที่สบาย ในขัน้นีม้ีส่วนที่ผูน้  า
กลุ่มจะตอ้งแจง้รายละเอียด เช่น กติกา วตัถุประสงค ์วิธีการท ากลุ่ม ความส าคัญและประโยชน ์
เพื่อใหส้มาชิกไดเ้กิดความไวว้างใจ มีสัมพันธภาพที่ดี  และเกิดความร่วมมือในการน ากลุ่มไปสู่
เปา้หมาย  

2. ขั้นระยะด าเนินกลุ่ม 
ขัน้ระยะด าเนินกลุ่ม เป็นขั้นที่สมาชิกภายในกลุ่มทราบประเด็นเนือ้หา ใน

การเขา้ร่วมกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดโอกาสในการสนทนาแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม ใหส้มาชิกไดแ้สดง
ความรูส้กึ โดยกระตุน้ใหท้กุคนมีสว่นร่วมมองเห็นคณุค่าของกนัและกนั รวมทัง้ก่อใหเ้กิดความรูส้ึก
เป็นหนึ่งเดียวกนั  

3. ขั้นสิน้สุดการท ากลุ่ม 
ขัน้สิน้สดุการท ากลุม่ เป็นขัน้ที่ตอ้งมีการวางแผนในการยติุการท ากลุ่ม มีการ

แจง้ก าหนดการ แจง้ความกา้วหนา้และแจง้ผลตามที่ตัง้วตัถปุระสงคไ์วร้วมไปถึงกระตุน้ใหส้มาชิก
ไดน้ าแนวทางที่ไดจ้ากการท ากลุม่กลบัไปใชใ้นการด าเนินชีวิตต่อไป 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัยพิจารณาว่าการท า
กระบวนการกลุ่มจะท าให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าการไม่ใช้กระบวนการกลุ่ม เนื่องจาก
กระบวนการกลุ่มเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย มีการ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างกัน สมาชิกไดม้ีโอกาสแสดงพฤติกรรมใหม่ๆที่ไดร้บัก าลงัใจจากคนใน
กลุ่ม ได้รบัขอ้เสนอแนะและเป็นกระจกสะท้อนที่มีคุณค่าที่จะเป็นแนวทางให้สมาชิกได้น าไป
พฒันาต่อ และนอกจากนัน้กระบวนการกลุ่มจะช่วยใหส้มาชิกรบัรูว้่าตนเองไม่ไดม้ีปัญหาแต่เพียง
ผูเ้ดียว ท าให้เกิดการรูส้ึกร่วมกันในการแก้ปัญหา  (ดวงมณี จงรกัษ์, 2546 อ้างถึงใน Jacobs 
Harvill and Massom, 1994,) และสิ่งเหล่านีย้ังเป็นปัจจัยที่ช่วยพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง 
เนื่องจากกระบวนการกลุ่มจะเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้กปั้ญหาไดอ้ย่างอิสระ รบัรูค้วามสามารถและ



  35 

ประสบความส าเรจ็ในการแกปั้ญหา (ชยัวฒัน ์วงศอ์าษา, 2539 อา้งถึงใน Coopersmith, 1988, & 
Bruno, 1983,) 

การท าหน้าทีข่องครอบครัว 
สถาบันครอบครวั เป็นสถาบันพืน้ฐานแรกและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคม ซึ่ง

เป็นสถาบนัแรกที่ท าหนา้ที่เป็นแหล่งถ่ายทอดองคค์วามรูฝึ้กฝนและอบรมสมาชิกในครอบครวัได้
เรียนรูร้ะเบียบทางสงัคมก่อใหเ้กิดการขดัเกลาทางสงัคม  รวมทัง้การสรา้งบรรทดัฐานทางสังคม
ใหแ้ก่สมาชิกในครอบครวั ซึ่งการท าหน้าที่ของครอบครวั (family function) หมายถึง กิจกรรม
หรือการปฏิบติัหนา้ที่ที่สมาชิกในครอบครวัควรกระท าตามบทบาทใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหค้รอบครวัสามารถด าเนินชีวิตไปไดอ้ย่างราบรื่น และหนา้ที่หลกัส าคัญของครอบครวั คือ
ท าใหส้มาชิกพฒันาอย่างเหมาะสมทัง้ดา้นชีวภาพ อารมณ ์สงัคม ซึ่งในการจะบรรลเุป้าหมายได้
ครอบครวัตอ้งปฏิบติัภารกิจหลกั 3 ดา้น (อมุาพร ตรงัคสมบติั, 2537) ดงันี ้ 

1. ภารกิจพืน้ฐาน (basic task) เป็นภารกิจขัน้แรกของครอบครวัที่จะตอ้งกระท า
เพื่อใหส้มาชิกสามารถด ารงชีวิตอยู่ได ้โดยการหาสิ่งที่จ  าเป็นในการด ารงชีวิต ไดแ้ก่ การหาที่อยู่
อาศยั การดแูลเรื่องอาหาร กาจดัหาเครื่องนุ่งห่ม และการดแูลรกัษาสขุภาพเมื่อมีสมาชิกเจ็บป่วย  

2. ภารกิจดา้นการพฒันาการ (development task) เป็นการช่วยเหลือผลกัดนัให้
สมาชิกในครอบครวัมีการพัฒนาอย่างเหมาะสม สรา้งเอกลักษณ์ของครอบครวัที่สมาชิกทุกคน
ยอมรบัรว่มกนั และมีการสรา้งขอบเขต (Boundary) ที่ชดัเจนทัง้ภายในและภายนอกครอบครวั  

3. ภารกิจยามวิกฤต (crisis task) เป็นภารกิจที่ เก่ียวของกับเหตุการณ์หรือ
วิกฤติการณ์สภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึน้ในครอบครวัอย่างไม่คาดคิด  เช่น การเจ็บป่วย การเสียชีวิต 
การตกงาน การหย่ารา้ง หรือการประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ   เป็นตน้   

ซึ่งภาวะดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อสมาชิกและครอบครวั ดงันัน้ครอบครวัจะตอ้ง
สามารถจัดการกับภาวะวิกฤต มีการจัดการร่วมกันซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกๆคนในครอบครวัไม่ใช่
เพียงคนใดคนหนึ่ง สิ่งเหล่านีแ้สดงถึงความเขม้แข็ง และการมีสขุภาพจิตที่ดี ในการจดัการแต่ละ
ครอบครวันัน้แตกต่างกนัออกไป  (อมุาพร ตรงัคสมบติั, 2534) 
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องคป์ระกอบการท าหน้าทีข่องครอบครัว  
องคป์ระกอบการท าหน้าที่ของครอบครวัมีหลายท่านที่ไดศ้ึกษาต่างๆมากมาย แต่

ผูว้ิจัยไดส้นใจแนวคิดของ McMaster Model  (อุมาพร ตรงัคสมบัติ, 2544 อา้งถึงใน Epstien; 
Baldwin; & Bishop, 1983,) ในการน ามาเป็นรูปแบบในการศึกษาครัง้นี ้เนื่องจากมีประเด็นที่
ครอบคลมุและสอดคลอ้งในงานที่ท าการศึกษา ซึ่งรายละเอียดของ McMaster Model เป็นผลที่
ได้ศึกษาจากครอบครัวที่ปกติและครอบครัวที่มี ปัญหา แนวคิดแบบ McMaster ได้น าการ
ประยุกตท์ฤษฎีต่างๆมาอธิบายการท างานของครอบครวั เช่น ทฤษฎีการเรียนรู ้ทฤษฎีการสื่อสาร 
การปฏิสมัพันธ ์ฯลฯ ซึ่งทัง้หมดนีอ้ยู่ภายใตก้รอบใหญ่ของทฤษฎีระบบ (system theory) ซึ่งสรุป
ไดด้งันี ้ 

1. สมาชิกในครอบครวัแต่ละคนมีความเก่ียวขอ้งกนั ซึ่งพฤติกรรมของคนใดคนหนึ่ง
ในครอบครวัย่อมมีอิทธิพลต่อคนอ่ืนๆในครอบครวัดว้ย  

2. การท าความเขา้ใจสมาชิกในครอบครวัเพียงแค่คนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถสรุปรวม
ไดเ้พียงคนคนเดียว จ าเป็นตอ้งมีการพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในครอบครวัทัง้ระบบ
ดว้ย  

3. รูปแบบของความสมัพันธ์และการจัดโครงสรา้งของการจัดการภายในครอบครวั 
เป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึง่ที่ก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกแต่ละคน 

McMaster Model ไดแ้บ่งการท าหนา้ที่ของครอบครวั โดยเนน้เฉพาะ ดา้นที่ส  าคญั ๆ 
ที่เก่ียวพันหรือเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตและเน้นเฉพาะการท าหนา้ที่ในปัจจุบนั  ซึ่งแบ่ง
การท าหนา้ที่ของครอบครวัออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ การแกปั้ญหา (problem solving)  การสื่อสาร 
(communication) บทบาท (roles)   การตอบสนองทางอารมณ์ (affective responsiveness) 
ความผูกพันทางอารมณ์ (affective involvement)  การควบคุมพฤติกรรม (behavior control) 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การแก้ปัญหา (problem solving) คือ ความสามารถของครอบครวัในการ
แกปั้ญหา ที่เกิดขึน้ในไดอ้ย่างเหมาะสมท าใหค้รอบครวัด าเนินต่อเนื่องและปฏิบติัหนา้ที่ดา้นต่าง ๆ 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึน้ในครอบครวัแบ่งออกได ้เป็น 2 ประเภท คือ ปัญหาดา้น
วัตถุ (instrumental) และปัญหาด้านอารมณ์ความรูส้ึก (affective) ในแต่ละครอบครวัปัญหาที่
เกิดขึน้ก็จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งครอบครวัที่มีประสิทธิภาพจะสามารถแกปั้ญหาในครอบครวัที่
เกิดขึน้ไดอ้ย่างรวดเรว็และเป็นระบบ ไม่ปลอ่ยใหเ้รือ้รงัเป็นปัญหาที่ยาวนาน แต่ถา้ครอบครวัที่ไม่มี
ประสิทธิภาพจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ชา้และไม่เป็นระบบ วุ่นวายสบัสนไม่สามารถตัดสินใจไดว้่า
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จะแกปั้ญหาเรื่องใดก่อนหลงั และสดุทา้ยก็จะกลายเป็นปัญหาที่ยาวนานส่งผลกระทบต่อทางดา้น
จิตใจต่างๆ   

2. การสื่อสาร (communication) คือ การแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างกันและกัน 
โดยการสื่อสารแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ การสื่อสารโดยใชค้ าพดู (verbal communication) 
และการสื่อสารโดยไม่ใชค้  าพดู (nonverbal communication) ในโมเดลของ McMaster จะใหเ้นน้
ความส าคัญกับการสื่อสารโดยใช้ค าพูด (verbal communication) เพราะสามารถวัดได้หรือ
ประเมินไดช้ัดเจนกว่าการสื่อสารโดยไม่ใชค้  าพูด (nonverbal communication) แต่อย่างไรก็ตาม
การสื่อสารโดยไม่ใชค้  าพูด อาจจะไม่ชัดเจนในการตีความแต่ก็ยังมีความส าคัญในระดบัการรบัรู ้
ของผู้สนทนาร่วมได ้เช่น การสนทนาโดยไม่ใชค้  าพูดแต่เป็นการใชส้ีหน้าเพื่อสื่อสารและแสดง
อารมณ ์การใชน้ า้เสียง และท่าทางหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งครอบครวัที่มีประสิทธิภาพจะ
สามารถสื่อสารไดช้ดัเจนตรงประเด็น ตรงเปา้หมายตรงบคุคล  

3. บทบาท (roles) คือ บทบาทหน้าที่ในครอบครวัที่เป็นแบบแผนพฤติกรรมที่
สมาชิกประพฤติต่อกันและกันซ า้ๆ เป็นประจ า เพื่อให้ครอบครวัสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ ซึ่งบทบาทแบ่งออกเป็น 2 ดา้น  (อุมาพร ตรงัคสมบติั, 2541) คือ บทบาทพืน้ฐาน และ
บทบาทอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียด  ดงันี ้

3.1 บทบาทพืน้ฐาน คือ บทบาทที่ครอบครวัจ าเป็นตอ้งท าเพื่อใหค้รอบครวั
สามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างปกติสุข คือ การจดัหาปัจจยั 4  (provision of resources) ใหแ้ก่สมาชิก  
การเลีย้งดูเอาใจใส่และการให้การประคับประคอง  สนับสนุน (nurturance and support) แก่
สมาชิก  การตอบสนองความตอ้งการทางเพศในระหว่างคู่สมรส (sexual gratification of marital 
partners) การช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ให้แก่สมาชิก ( life skills development) และการบริหาร
จดัการภายในครอบครวั (systems management and maintenance)  

3.2  บทบาทอ่ืนๆ คือ บทบาทเฉพาะแต่ละครอบครวัซึ่งอาจเป็นไดท้ัง้บทบาท
ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม เช่น ลูกชายเรียนเก่งและไดร้บัทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ บทบาท
ของลูกชายก็คือน าชื่อเสียงเกียรติยศก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและครอบครวัเกิดขึน้ 
ดังนัน้การประเมินบทบาทในครอบครวัจะตอ้งพิจารณา 2 ดา้น คือ 1) การมอบหมายหนา้ที่ตาม
บทบาท (Role Accountability) คือ เป็นการมอบหมายความรบัผิดชอบหน้าที่บางอย่างให้แก่
สมาชิก ครอบครวัที่มีประสิทธิภาพจะมอบหมายหน้าที่ที่จ  าเป็นอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับ
บุคคล 2) การดแูลใหส้มาชิกรบัผิดชอบในบทบาท  (Role  Accountability) คือ เป็นวิธีการดแูลให้
สมาชิกในครอบครวัรบัผิดชอบต่อบทบาทหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายอย่างครบถว้น ดังนัน้ครอบครวั
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จะตอ้งคอยตรวจสอบว่าสมาชิกแต่ละคนเมื่อไดร้บัมอบหมายหนา้ที่ไปแลว้สามารถท าหนา้ที่นัน้ได้
ครบถว้นและส าเรจ็หรือไม่ และถา้ไม่ส  าเรจ็ครอบครวัจะตอ้งพิจารณาแนวทางรว่มกนั  

4. ก า รต อ บ ส น อ งท า ง อ า รม ณ์  (affective responsiveness) คื อ  เ ป็ น
ความสามารถที่จะตอบสนองทางอารมณ์ต่อกันและกันในครอบครวัอย่างเหมาะสมทัง้ในแง่ของ
คุณภาพและปริมาณ  อารมณ์ที่ เกิดขึน้ในครอบครวัแบ่งได้เป็น 1) อารมณ์ในภาวะปกติ เช่น 
อารมณร์กัใคร ่เป็นสขุ ความยินดี 2) อารมณใ์นภาวะวิกฤติ เช่น ความกลวั ความโกรธ ความเศรา้ 
การเสียใจ การผิดหวัง  (Ryan, Epstein, Keitner, Miller, และ Bishop, 2005)ครอบครวัที่ ไม่มี
ศกัยภาพเพียงพอจะแสดงอารมณอ์ย่างไม่เหมาะสม มีแต่อารมณเ์ชิงลบไม่สามารถแสดงอารมณ์
เชิงบวกได ้

5. ความผูกพนัทางอารมณ ์ (affective involvement) คือ ระดบัการแสดงออกถึง
ความสนใจที่แสดงถึงความผูกพันห่วงใยและเห็นคณุค่าในสิ่งต่าง ๆ ที่สมาชิกในครอบครวัแต่ละ
คนมีต่อกนั ความผูกพันทางอารมณ์มีหลายระดบั  (Ryan และคนอ่ืน ๆ, 2005) โดยมีรายละเอียด 
ดงันีคื้อ 

5.1 ระดบัปราศจากความผูกพัน (lack of involvement) เป็นระดบัที่สมาชิก
ในครอบครวัไม่มีความสนใจต่อกนั ต่างคนต่างท า มีเพียงเป็นแค่การอาศัยและใชช้ีวิตอยู่ในบา้น
เดียวกนัเท่านัน้  

5.2  ระดับผูกพันแบบไม่มีความรู้สึก ( involvement devoid of feelings) 
เป็นระดบัที่มีความสนใจกนัเพียงเล็กนอ้ย แต่ปราศจากความความรูส้ึกทางอารมณ์ที่ดีต่อกนัและ
ปราศจากความห่วงใยในความเป็นอยู่ของอีกฝ่ายอาจจะมีเพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้หรือแทบไม่มีเลย 
หรือถา้มีก็อาจะเป็นไปในรูปแบบความอยากรูอ้ยากเห็น อยากจะมีอ านาจควบคุมเหนือกว่าอีก
ฝ่ายหนึ่ง หรือท าไปตามหน้าที่ด้วยความจ าอย่างไม่เต็มใจ ขาดซึ่งความห่วงใยและใส่ใจอย่าง
แทจ้รงิ  

5.3 ระดับผูกพันเพื่อตนเอง (narcissistic involvement) เป็นระดับที่มีความ
สนใจในอีกฝ่ายหนึ่งนัน้เป็นไปเพื่อตนเอง (egocentric) เสริมคณุค่าใหแ้ก่ตนเอง ไม่ใช่ความสนใจ
ที่มีต่อสมาชิกคนอ่ืนอย่างจรงิใจและแทจ้รงิ  

5.4  ระดับผูกพันอย่างมีความเขา้อกเขา้ใจ (empathic involvement) เป็น
ระดบัความสนใจผูกพันต่ออีกฝ่ายอย่างแทจ้ริง โดยมีหลกัอยู่บนพืน้ฐานของความเขา้ใจในความ
ตอ้งการของสมาชิกอีกฝ่ายหนึ่ง ความผูกพันลกัษณะนีม้ีความเหมาะสมที่สุดในการตอบสนอง
ความตอ้งการทางอารมณข์องอีกฝ่ายหนึ่ง  
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5.5  ระดบัผกูพนัมากเกินไป (over involvement) เป็นระดบัของความผูกพัน
ที่มีรูปแบบใหค้วามสนใจเอาใจใส่มากเกินไปจนส่งผลกระทบให้อีกฝ่ายหนึ่งรูส้ึกอึกอัดและไม่มี
ความเป็นสว่นตวั 

5.6  ระดับผูกพันจนเป็นเหมือนบุคคลเดียวกัน (symbiotic involvement) 
เป็นระดับความผูกพันที่ไม่มีขอบเขตส่วนตัวของแต่ละบุคคล (personal boundary) จนกระทั่ง
เหมือนกบัทัง้คู่เป็นคนๆเดียวกนั  

6. การควบคุมพฤติกรรม (behavior control)  คือ แบบแผนหรือวิ ธีการที่
ครอบครวัปฏิบติัเพื่อควบคมุหรือจดัการกบัพฤติกรรมของสมาชิก ซึ่งการควบคมุพฤติกรรมสมาชิก
ในครอบครวัเป็นการควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและฝึกฝน มีระเบียบวินัย
ภายในครอบครวั รวมถึงควบคมุจดัการกบัพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ท าใหเ้กิดความเดือดรอ้นแก่ผูอ่ื้น  

จากแนวคิดทัง้หมดที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัพิจารณาว่าแนวคิดการเห็นคณุค่าใน
ตนเองในงานวิจัยครั้งนี ้เลื อกแนวคิดของ Coopersmith และ McMaster Model มาใช้ใน
การศึกษา เนื่องจากการที่เด็กจะมีการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองเกิดขึน้ได ้ไม่ไดอ้าศัยจาก
ปัจจัยภายในตนเองเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องอาศัยจากปัจจัยภายนอกจากบุคคลอ่ืน ซึ่ง
สอดคล้องกับโปรแกรมในการศึกษาครัง้นี ้คือเป็นการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองโดยใช้
กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของครอบครวัเขา้มาช่วยพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของ
เด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการกลุ่มต่อการเหน็คุณค่าในตนเอง 

จินดาพร แสงแกว้ (2541) ศึกษาความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กบา้นอปุถัมภโ์ดย
ใชก้ารเปรียบเทียบผลของการใชก้ลุ่มแบบมาราธอน โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นเด็กที่มีอายุ 12 – 18 ปี 
จ านวน 24 คน ซึ่งอาชีพครอบครวัเป็นกรรมกร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง และ กลุ่มทด
ควบคมุ โดยใชก้ารสุ่มอย่างง่าย ผลการศึกษาพบว่า เด็กอุปถัมภท์ัง้ 2 กลุ่มมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองสูงขึน้หลงัจากเขา้ร่วมกลุ่มสมัพันธแ์ละกลุ่มมาราธอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

สุธนี ลิกขะไชย (2555) ศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของ
นัก เรียนมัธยมศึกษาปีที่  1  – 3  โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์  ส านักงาน เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัมีจ านวน 11 คน ใชว้ิธีการสุม่อย่างง่าย ผลจากการ
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วิจยัพบว่าหลงัจากการเขา้รว่มโปรแกรมกลุ่มเพื่อพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเอง พบว่านกัเรียนมี
การเห็นคณุค่าในตนเองทัง้โดยรวมและรายดา้นเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ชนิดา สุวรรณศรี (2542) ศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของเยาวชนผูติ้ดยาเสพติด แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 10 คน รวม 20 คน ซึ่ง
กลุ่มทดลองจะเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ครัง้ และกลุ่ม
ควบคมุไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุม่แต่อย่างใด ผลการวิจยัพบว่าหลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีการ
เห็นคณุค่าในตนเองสงูขึน้กว่ากลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ธัชมนต ์ แพรแกว้ (2559) ศึกษาการใชก้ิจกรรมกลุ่มในการพฒันาการเห็นคณุค่าใน
ตนเองของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบดินทรเดชา โดยกลุ่มตวัอย่างมีจ านวน 40 คน 
ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้กิจกรรมกลุ่มในการพัฒนาการเห็น
คณุค่าในตนเอง จ านวน 10 กิจกรรม ระยะเวลา 10 วนั ผลจากการวิจยัพบว่าหลงัจากการทดลอง
เด็กนกัเรียนที่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มมีการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึน้ก่อนเขา้รว่มกิจกรรมกลุ่ม
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

สมุาลี  ข าอิน (2557) ศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมการเห็นคณุค่าในตนเองของนกัเรียน
ที่มีภาวะสมาธิสัน้ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ โดยมีกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 10 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุอย่างละ 10 คน ใชว้ิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง ผลจากการวิจัยพบว่านักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นที่เขา้ร่วมโปรแกรมมีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองสูงขึน้กว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่มี
ภาวะสมาธิสัน้ที่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมมีการเห็นคณุค่าในตนเองสงูกว่ากลุม่ที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรม
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

จากการทบทวนและศึกษางานวิจยัขา้งตน้  ผูว้ิจัยพบว่า กระบวนการกลุ่มเป็นส่วน
ส าคัญอย่างหนึ่งต่อการปรบัเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม เนื่องมาจากอิทธพลของกลุ่ม ท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมในกลุ่มหรือสมาชิกภายในกลุ่มไดเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ระหว่างกัน 
เกิดความรูส้ึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากปัญหาที่เกิดขึน้ และนอกจากนัน้กระบวนการกลุ่มยัง
เป็นแรงผลกัดันใหแ้ก่สมาชิกท่านอ่ืนที่ก าลงัรูส้ึกทอ้แท ้หรือหมดก าลงัใจไดม้ีก าลงัใจที่อยากจะ
แกไ้ขปัญหา 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับครอบครัว 
เด่นเดือน  ภูศรี (2556) ศึกษาผลของโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยการมีส่วนร่วม

ของครอบครวั ต่อการเห็นคณุค่าในนตนเองและความเข็มแข็งในการมองโลกของผูเ้สพแอมเฟตา
มีน  โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผูท้ี่เสพแอมเฟตามีนที่อยู่ในศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพ วัดท่าพุราษฎร์
บ ารุง อ าเภอด่านมะขามเตีย้ จงัหวดักาญจนบรุี จ านวน 42 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 25 คน และ
กลุ่มควบคุม 17 คน โดยกลุ่มทดลองเข้าโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครวั เป็นระยะเวลาจ านวน 4 ครัง้ และไดร้บัการกระตุน้เตือนทางโทรศพัทแ์รงสนบัสนุนจาก
ครอบครวั 2 ครัง้ ซึ่งรวมใชเ้วลาการศึกษา 8 สปัดาห ์ผลจากการวิจยัพบว่าหลงัการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

การะเกด เย็นนิกร (2547) ศึกษาผลของกลุ่มสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนและครอบครวัต่อ
การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม  จังหวัด
ชลบุรี กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศ฿กษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวดัช่องลม จงัหวดัชลบุรี 
ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 20 คน ใช้วิธีการสุมอย่างง่าย แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
กลุม่ละ 10 คน ผลจากการวิจยัพบว่านกัเรียนที่ไดเ้ขา้กลุ่มสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนและครอบครวั  มี
การเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึน้กว่านกัเรียนที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มกลุ่มสมัพันธร์ะหว่างเพื่อและครอบครวั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถติที่ระ .01 และพบหว่าหลงัการเขา้กลุ่มสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนและครอบ
รวั กลุ่มทดลองมีการเห็นคณุค่าในตนเองสงูขึน้กว่าก่อนเขา้ร่วมกลุ่มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 และพบว่ามีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสงูขึน้กว่าก่อนการทดลองในทุกดา้น คือ 
ด้านตนเอง ด้านพ่อและครอบครวั ด้านเพื่อนและสังคม ด้านโรงเรียนและการศึกษาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ณัฐดาว คชพลายุกต ์(2555) ศึกษาการท าหนา้ที่ของครอบครวั บุคลิกภาพ การเห็น
คุณค่าในตนเองและพฤติกรรมช่วยเหลือของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ในอ าเภอบาง
สะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จ านวน 307 คน คดัเลือกโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้
ภูมิตามสัดส่วน ผลจากการวิจัยพบว่าการท าหน้าที่ของครอบครวัมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการช่วยเหลืออย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และพบว่าการเห็นคณุค่าในตนเอง
มีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการช่วยเหลืออย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ภคัวดี ปรีชาประพาฬวงศ ์(2550) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการเลีย้งดขูอง
ครอบครวั การเห็นคณุค่าในตนเองวิธีการเผชิญปัญหา และพฤติกรรมกา้วรา้วของเยาวชนชายใน
ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จงัหวดันครราชสีมา โดยมีกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัย
คือ เยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน 3 จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 220 คน 
ผลการวิจัยพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมกา้วรา้วอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเยาวชนชายส่วนใหญ่ที่ไดร้บัการเลีย้งดูแบบอิสระอย่างมี
ขอบเขต มีการเห็นคณุค่าในตนเองอยู่ในระดบัปานกลาง 

จากการทบทวนงานวิจัยขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจัยเล็งเห็นถึงบทบาทหนา้ที่ของครอบครวั
ในการร่วมกันดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็ก ซึ่งผูป้กครองควรมีการ
ตระหนกัรบัรูถ้ึงปัญหา และมีการท าหนา้ที่ของครอบครวัไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหา
อ่ืนๆที่จะตามมาต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องนีเ้กิดขึน้จากผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงความส าคญัของการเห็นคุณค่าในตนเองของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ซึ่งจากขอ้มลูและงานวิจยัต่างๆที่ไดส้รุปมาขา้งตน้ พบว่า เด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูม้ีการเห็นคุณค่าในตนเองต ่า  ซึ่งการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นที่
ยอมรบัว่าเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งต่อการปรบัตวัทางดา้นอารมณ ์สงัคม และการเรียนรูส้  าหรบั
เด็ก และพืน้ฐานของการมีมุมมองต่อชีวิตตนเองส่วนหนึ่งมาจากการเห็นคุณค่าในตนเอง  เด็กที่
เห็นคุณค่าในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่ผ่านเขา้มาในชีวิตไดง้่าย สามารถ
ยอมรบั สถานการณ์ที่ท าใหต้นเองรูส้ึกผิดหวังและท้อแท้ใจด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง จึงเป็น
บุคคลที่ประสบความส าเร็จ  มีความสุขสามารถด าเนินชีวิตตามที่ตนปรารถนา และที่ส  าคัญ
พฤติกรรมหรือทศันคติของผูป้กครองมีความสมัพันธต่์อการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความ
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ผูป้กครองควรมีส่วนร่วมในการเสริมสรา้งจุดแข็งในตวัเด็กมากกว่าการมุ่ง
ประเด็นไปที่จุดอ่อน หรือความลม้เหลวทางวิชาการที่เด็กเผชิญ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะเสริมสรา้งในเรื่อง
ของความสัมพันธ์ภายในครอบครวั ทัศนคติ  และท าใหเ้ด็กเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองเกิดขึน้ 

ดังนั้นจึงไดม้ีการคน้หารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูโ้ดยผ่านกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั 
โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีของ McMaster Model เป็นส่วนในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง 
เนื่องจากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัการเห็นคณุค่าในตนเอง พบว่า ปัจจยัของความสมัพนัธใ์น
ครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส  าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ดังนั้นจาก
ความส าคญัของปัญหาและการทบทวนเอกสารที่เก่ียวขอ้ง จึงเกิดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ดงันี ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การเห็นคณุค่าในตนเอง 

ตวัแปรจดักระท า ตวัแปรตาม 

- กลุม่ที่รบัโปรแกรม
กระบวนการกลุม่แบบการมี
สว่นรว่มของครอบครวั 

- กลุม่ที่ไม่ไดร้บัโปรแกรม
กระบวนการกลุม่แบบการมี
สว่นรว่มของครอบครวั 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการใชก้ระบวนการ
กลุม่แบบการมีส่วนรว่มของครอบครวั มีคะแนนการเห็นคณุค่าในตนเองสงูขึน้กว่าก่อนการเขา้รว่ม
โปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นรว่มของครอบครวั 

2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการใชก้ระบวนการ
กลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัมีระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้
เขา้รว่มโปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นรว่มของครอบครวั 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัตามหวัขอ้ต่อไปนี ้
1.การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2.การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการทดลอง 
3.การเก็บรวบรวมขอ้มลูและวิธีด าเนินการทดลอง 
4.การจดักระท าและการวิเคราะห ์

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ที่ก าลัง
ศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ในอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไดร้บัการ
วินิจฉยัจากแพทยว์่ามีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้และไม่มีภาวะอาการอ่ืนแทรกซอ้น 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ นักเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ที่

ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 – 6 โดยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้และไม่มีภาวะอาการอ่ืนแทรกซอ้น ที่ไดร้บัการคัดเลือกโดยใชก้ารเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์คัดเลือกคือ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรูท้ี่อาศัยอยู่กับครอบครวั และไดร้บัอนุญาตจากผูป้กครองและค ายินยอมเขา้ร่วม
โปรแกรม โดยที่เด็กและผูป้กครองมีความสะดวกในการเขา้ร่วมโปรแกรม ทัง้นีผู้ว้ิจัยใชจ้ านวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 24 คน หรือ 12 คู่ (ผูป้กครอง 1 คนและเด็ก 1 คน) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 6 คู่ แยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยจะมีการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง
ก่อนเขา้รว่มโปรแกรม โดยใชว้ิธีสุม่อย่างง่ายโดยการจบัฉลากเขา้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้คือ 

1.โปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นร่วมของครอบครวั 
2.แบบประเมินการเห็นคณุค่าในตนเอง  
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การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ค้นคว้า 

การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยั มีการสรา้งและหาคณุภาพของเครื่องมือดงัต่อไปนี ้
1. โปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั การสรา้งมี

ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
1.1 ศึกษาทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้ง

โปรแกรมรูปแบบกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวที่ใชส้  าหรบัพัฒนาการเห็น
คณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้

1.2 ออกแบบโปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนรว่มของครอบครวั
ใหม้ีความเหมาะสมกบัเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรมในแต่ละครัง้ 

1.3 น าโปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัที่สรา้ง
ขึน้ ประกอบดว้ยกิจกรรม 11 กิจกรรม มาใหป้ระธานควบคมุการท าปริญญานิพนธ ์ไดแ้ก่ อาจารย์
ดร. สพุทัธ  แสนแจ่มใส ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

1.4 น าโปรแกรมการใช้กระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั  ที่
ผูว้ิจัยไดป้รบัแกไ้ขใหม่มาใหผู้ท้รงคุณวฒุิ  3 ท่าน คือ อาจารยจ์ินตนา  สิงขรอาจ อาจารยโ์กเมท  
ป่ินแก้วและรองศาสตรจารย์ ดร.ดารณี  ศักดิ์ศิริผล  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content 
Validity) พิจารณาขอ้ความในโปรแกรมเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หาและตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย กิจกรรม รวมไปถึงวิธีด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ จากนัน้ค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Consistency: IOC) ที่มีค่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งทัง้ฉบบัอยู่ระหว่าง 0.66 - 
1.00 โดยมีรายละเอียดในการปรบัปรุงแต่ละกิจกรรม ดังนี ้ กิจกรรมที่ 10 เป็นกิจกรรมปิดตาพา
เดินซึ่งกิจกรรมนีน้่าจะสอดคลอ้งกบัวตัปุระสงคด์า้นความเชื่อใจหรือไวใ้จและเป็นกิจกรรมที่แสดง
ความรกัและความรูส้ึกดว้ย ผูว้ิจยัจึงไดป้รบัใหต้รงตามวตัถุประสงคต์ามผุท้รงคณุวฒุิไดเ้สนอแนะ 
และ กิจกรรมที่ 11 ชื่อกิจกรรมเดิมเป็นวาดภาพแทนค า ท่านผูท้รงคุณวุฒิไดเ้สนอใหป้รบัชื่อให้
สอดคลอ้งกบักิจกรรมภายในเป็น ภาษาแทนใจภาพแทนค า  

1.5 น าโปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นร่วมของครอบครวั ทัง้ 11 
กิจกรรม ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ที่ก าลังศึกษาใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ในอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 8 คน แบ่ง
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ออกเป็น เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้4 คน และผูป้กครอง 4 คน  โดยโปรแกรมการใช้
กระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นรว่มของครอบครวั มีรายละเอียดดงันี ้

 
ตาราง 2 โปรแกรมกระบวนการกลุม่แบบการมีส่วนรว่มของครอบครวัต่อการเห็นคณุค่าในตนเอง

ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้

ผู้ปกครองและเด็กเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน 

ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

สัปดาห์
ที ่

กิจกรรม ส่ิงทีจ่ะพัฒนา 

1 ใครเป็นใคร สรา้งสมัพนัธภาพ ชีแ้จงวตัถุประสงค ์สรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เขา้โปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีสว่นรว่มของครอบครวัต่อ
การเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้

ผู้ปกครองเข้าห้องท ากลุ่มก่อน ใช้เวลาประมาณ 15 นาท ีหลังจากน้ันน าเด็กเข้าห้อง 
รวมใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

สัปดาห์
ที ่

กิจกรรม ส่ิงทีจ่ะพัฒนา 

2 ต่อภาพหาคู่ พฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองดา้นการมีความสามารถและ
ความส าเรจ็ ส ารวจและรบัรูค้วามสามารถของตนเองได ้

3 ทรายจบัคู่ พฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองในดา้นการมีความสามารถและ
ความส าเรจ็ ส ารวจขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และประเมินตนเองไดต้ามความ
เป็นจรงิ 

4 เรื่องเลา่
สะทอ้นตวัตน 

พฒันาการเหน็คณุค่าในตนเองดา้นการมีความดี ส ารวจบทบาท
หนา้ที่ที่ตนรบัผิดชอบ และตระหนกัถึงความส าคญัของความ
รบัผิดชอบ 

5 บนัทกึความดี พฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองดา้นการมีความดี สามารถอธิบายถึง
ความส าคญัของการมีหนา้ที่ มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

6 รว่มมือรว่มใจ พฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือจาก
กลุม่เพื่อน และเกิดการตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นคณุค่าซึ่งกนั
และกนั 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ผู้ปกครองเข้าห้องท ากลุ่มก่อน ใช้เวลาประมาณ 15 นาท ีหลังจากน้ันน าเด็กเข้าห้อง 
รวมใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

สัปดาห์
ที ่

กิจกรรม ส่ิงทีจ่ะพัฒนา 

7 ครอบครวั
นกัสืบ 

พฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือและ
ไวว้างใจจากครอบครวัและเกิดการตระหนกัถึงความส าคญัและเห็น
คณุค่าซึ่งกนัและกนั 

8 รว่มกนัเลา่ พฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือจาก
กลุม่เพื่อน และเกิดการตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นคณุค่าซึ่งกนั
และกนั 

9 เขียนหลงั
เขียนหนา้ 

พฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองดา้นความส าคญั สามารถเรียนรูแ้ละ
รบัรูอ้ารมณต่์างๆที่เกิดขึน้ภายในครอบครวั 

10 ปิดตาพาเดิน พฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองดา้นความส าคญั สามารถรบัรูว้่า
ตนเองเป็นสว่นหนึ่งของครอบครวัและมีความส าคญั 

11 ภาษาแทนใจ
ภาพแทนค า 

พฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองดา้นความส าคญั สามารถรบัรูแ้ละ
เรียนรูก้ารใสใ่จความรูส้กึที่มีต่อกนัและทบทวนส ารวจตนเองจาก
กิจกรรมที่เขา้ร่วมทัง้หมด 

  
2.1.6 น าผลการใชโ้ปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั 

เสนอใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธต์รวจสอบอีกครัง้ และน าไปใชใ้นการด าเนินการวิจยัต่อไป 
2.2 แบบประเมินการเห็นคณุค่าในตนเอง การสรา้งมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

2.2.1 ศึกษาทฤษฎีแนวคิดและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบประเมินการเห็นคณุค่าในตนเอง 

2.2.2 สรา้งแบบประเมินการเห็นคณุค่าในตนเองที่สอดคลอ้งและครอบคลมุตาม
นิยามศพัทป์ฏิบติัการ จ านวน 40 ขอ้ 

2.2.3 น าแบบประเมินการเห็นคณุค่าในตนเองที่สรา้งขึน้ เป็นแบบวดัที่มีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ “เล็กนอ้ย” “ปานกลาง” “มาก” จ านวน 
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40  ข้อ มาให้ประธานควบคุมการท าปริญญานิพนธ์ ได้แก่ อาจารย์ดร. สุพัทธ  แสนแจ่มใส 
ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

2.2.4 น าแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่ผูว้ิจัยได้ปรบัแก้ไขใหม่มาให้
ผูท้รงคณุวฒุิ 3 ท่าน คือ อาจารยจ์ินตนา  สิงขรอาจ อาจารยโ์กเมท  ป่ินแกว้และรองศาสตรจารย ์
ดร.ดารณี  ศักดิ์ศิริผล  ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) พิจารณาขอ้ความใน
แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หาภาษาที่ใช้และน ามาปรบัปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ จากนัน้ค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Consistency: IOC) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป โดยค าถามทั้งหมดผ่านเกณฑ์จ านวน 40 ข้อ ผ่าน
เกณฑโ์ดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งทัง้ฉบบัอยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 

2.2.5 น าแบบประเมินการเห็นคณุค่าในตนเองที่ผ่านเกณฑท์ัง้ 40 ขอ้ ไปทดลอง
ใช ้(Try out) กบันกัเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ที่ก าลงัศึกษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 3 – 6 ในอ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 23 คน แลว้น ามาตรวจใหค้ะแนนตาม
เกณฑท์ี่ก าหนด โดยขอ้ค าถามทัง้หมดไดน้ ามาวิเคราะหห์าคุณภาพรายขอ้ โดยการหาค่าอ านาจ
จ าแนก  โดยใชว้ิธีค านวณค่าสถิติทดสอบที (t – test) ดว้ยเทคนิค 25 เปอรเ์ซ็นต ์ในการแบ่งเป็น
กลุ่มสูง - กลุ่มต ่า แลว้คัดเลือกขอ้ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก (t) ตัง้แต่ 3.266-13.000 โดยมีขอ้
ค าถามที่ผ่านเกณฑท์ัง้สิน้ 24 ขอ้ หลงัจากนัน้น ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่า
สมัประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – coefficient) ซึ่งไดค่้าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.98  

2.2.6 น าแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่ได้หาค่าอ านาจจ าแนกและ
ความเชื่อมั่นจ านวน 24 ขอ้ แลว้น าไปใชใ้นการวิจยัต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยเสนอเค้าโครงการท าวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เพื่อขออนมุติัการท าวิจยั หมายเลขจรยิธรรม SWUEC-G 232/2562E 

2. หลังจากผ่านการอนุมัติ ติดต่อท าหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประสานงานไปยังโรงพยาบาลบางปะกง เพื่อขอ
อนญุาตเขา้ไปเก็บขอ้มลูและท าวิจยัทดลองแท ้

3. ผูว้ิจยัเขา้ไปชีแ้จง้วตัถปุระสงคแ์ละขอความรว่มมือกบัทางโรงพยาบาล 

4. ผูว้ิจยัท าหนงัสือขออนญุาตไปยงัผูป้กครองของเด็กนกัเรียนที่เขา้รว่มวิจยั 

5. หลังจากไดร้บัหนังสือตอบรบั ผูว้ิจัยไดเ้ตรียมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมี
สว่นรว่มของครอบครวั และจดัเตรียมสถานที่ และอปุกรณ ์
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6. สปัดาหแ์รกของการทดลอง ผูว้ิจยัแจกแบบประเมินการเห็นคณุค่าในตนเอง แก่ เด็กผู้
รว่มวิจยัเพื่อดรูะดบัการเห็นคณุค่าในตนเองของแต่ละคน 

7. ผูว้ิจยัแบ่งกลุม่เด็กออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ควบคมุและกลุ่มทดลอง โดยใชว้ิธีการจบั
ฉลาก 

8. กลุ่มทดลองไดร้บัโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั ส่วน
กลุ่มควบคมุไดร้บัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program) เป็นแผน
ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ โดยมีการใชส้ื่อหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่สอดคลอ้งเหมาะสมกบัการเรียนรู ้ซึ่งการจดัแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็น
การเนน้ในดา้นของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใหเ้ด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรูน้ัน้สามารถ
เขา้ใจบทเรียนไดต้ามหลกัสูตรที่ก าหนด โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างจากเด็กปกติ
ทั่วไปโดยไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเรื่องของการเสรมิสรา้งการเห็นคณุค่าในตนเอง 

9. สัปดาหท์ี่ 6 หรือสปัดาหส์ุดทา้ยของการทดลอง เมื่อเด็กทั้ง 2 กลุ่มท ากิจกรรมเสร็จ
แจกแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองอีกครัง้ เพื่อวัดผลการเปลี่ยนแปลงของระดับการเห็น
คณุค่าในตนเอง 

10. แบบแผนการทดลอง 

แผนการวิจยั เป็นการวิจยัทดลองแท ้ผูท้ดลองจะด าเนินการวิจยัแบบ Randomized 
Control – Group Pretest posttest Design ดงัตาราง  

ตาราง 3 Randomized Control – Group Pretest Posttest Design 

กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 
RE1 T1 X T2 
RE2 T1 - T2 

RE1 : แทนกลุม่ทดลอง 
RE2 : แทนกลุม่ควบคมุ 
X  : แทนการเขา้รบัโปรแกรมกระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นรว่มของครอบครวั 
T1 : แทนการประเมินการเห็นคณุค่าในตนเอง ก่อนการทดลอง 
T2 : แทนการประเมินการเห็นคณุค่าในตนเอง หลงัการทดลอง 
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11. วิธีด าเนินการทดลอง 

การทดลองครัง้นีด้  าเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ที่ไดร้บั
คดัเลือกเขา้มาเป็นกลุ่มตวัอย่าง ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจยัโดยเขา้รบัโปรแกรมกระบวนการกลุ่ม
แบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั ซึ่งทั้ง 11 กิจกรรม จะใชร้ะยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยในแต่ละ
สปัดาหจ์ะท ากิจกรรม 2 วนั วนัละ 1 ชั่วโมง โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการทดลองดงันี ้

11.1 ท าแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
กระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นรว่มของครอบครวัแลว้บนัทกึคะแนน ทัง้ 12 คน 

11.2 เกณฑใ์นการแบ่งกลุม่ใชว้ิธีการสุม่อย่างง่ายโดยการจบัฉลากเขา้กลุม่ 
11.3 แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คนเท่าๆกัน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ

กลุม่ควบคมุ โดยใชว้ิธีจบัฉลาก หลงัจากการท า Pre – Test 
11.4 ด าเนินการทดลองโดยผูว้ิจัย ให้กลุ่มควบคุมไดร้บัแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program) และกลุ่มทดลองใชโ้ปรแกรมกระบวนการ
กลุม่แบบการมีสว่นรว่มของครอบครวั ตามรูปแบบที่ผูว้ิจยัไดเ้ตรียมไว ้ 

11.5 แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง หลังเข้าร่วมโปรแกรม เป็นแบบ
ประเมินชดุเดียวกนักบัแบบประเมินก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม โดยมีเกณฑก์ารประเมิน ดงันี ้

1) น าทัง้ 2 กลุม่มาท าแบบประเมินการเห็นคณุค่าในตนเอง 
2) เปรียบเทียบผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบประเมินการเห็นคุณค่าใน

ตนเองก่อนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรมของทัง้ 2 กลุม่ 
3) น าผลคะแนนที่ไดจ้ากการประเมินการเห็นคณุค่าในตนเองของทัง้ 2 กลุ่ม

มาเปรียบเทียบกันเพื่อหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ไดเ้ขา้รบัโปรแกรมและกลุ่มที่ไม่ไดเ้ขา้รบั
โปรแกรม 

การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบผลคะแนนการเห็น
คณุค่าในตนเองจากการเขา้ร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูใ้นระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ในอ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทัง้ก่อนและหลงัการเขา้รว่มโปรแกรม 
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สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
1.2 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติที่ใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง 
จากการเขา้ร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัทัง้ก่อนและหลงัการ
เขา้รว่มโปรแกรม โดยใชก้ารทดสอบค่า Wilcoxon Signed Rank Test  เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้
ที่ 1 

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุม่ควบคมุ 
โดยใช ้Mann Whitney U Test  เพื่อทดสอบค่าสมมติฐานขอ้ที่ 2  
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงทดลอง(Experimental Research) เพื่อพัฒนาการเห็นคณุค่า
ในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้โดยใชโ้ปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบ
ระดบัการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูข้องภายในกลุม่ทัง้ก่อนและ
หลังการเขา้ร่วมโปรแกรม รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ทั้งนีก้ลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ 
นักเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 โดย
ไดร้บัการวินิจฉยัจากแพทยว์่ามีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้และไม่มีภาวะอาการอ่ืนแทรกซอ้น ที่
ไดร้บัการคดัเลือกโดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิจยั
ดงันี ้

1.สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
2.ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

2.1 การพัฒนาโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัตอ่
การเห็นคณุค่าในตนเอง 

2.2 ผลการใชโ้ปรแกรมกระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นรว่มของครอบครวัต่อการ
เห็นคณุค่าในตนเอง 
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สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

M  แทน ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร ์
S.D.  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Z  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาการแจกแจงแบบ Z 

Mean Rank แทน ค่าเฉลี่ยของอนัดบัในแต่ละกลุม่ 

p  แทน ค่านยัส าคญัทางสถิติ (โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติส าหรบั
การวิจยัในครัง้นีท้ี่ .05) 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

1. การพัฒนาโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองโดยใชก้ระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วน
รว่มของครอบครวั 

1.1 ศึกษาทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้ง
โปรแกรมรูปแบบกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัที่ใชส้  าหรบัพัฒนาการเห็น
คุณค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทัง้นีผู้ว้ิจัยไดศ้ึกษาแนวคิดการมีส่วน
ร่วมของครอบครัวของ McMaster Model และแนว คิดการเห็ นคุณ ค่าในตน เองของ 
Coopersmith 

1.2 ผู้วิจัยออกแบบโปรแกรมการใช้กระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของ
ครอบครวัให้มีความเหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และให้สอดคล้องกับ
จดุมุ่งหมายของกิจกรรมในแต่ละครัง้ โดยในแต่ละกิจกรรมใชค้รอบครวัเขา้มามีส่วนร่วม และแต่
ละกิจกรรมพัฒนาตามองคป์ระกอบของการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งมีทั้งหมด 11 กิจกรรม ใช้
เวลา 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ขัน้น า 15 นาที 
ขัน้กิจกรรม 30 นาที และขัน้สรุป 15 นาท ี

1.3 น าโปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุม่แบบการมีส่วนรว่มของครอบครวัต่อการเห็น
คณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน 
ประกอบไปดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นพฒันาการเด็กพิเศษผูเ้ชี่ยวชาญดา้นจิตวิทยา และผูเ้ชี่ยวชาญที่
เก่ียวขอ้งกบัการสอนเด็กพิเศษ 

1.4 ปรบัปรุงแกไ้ขโปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นรว่มของครอบครวั
ต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ  



  55 

1.5 น าโปรแกรมที่ แก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจอีกครั้ง และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการจรยิธรรมเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในแง่ของการน าไปใชใ้นงานวิจยั 

1.6 น าโปรแกรมที่ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบว่าถูกตอ้งแลว้ไปทดลองใชก้ับกลุ่มเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรูร้่วมกับผูป้กครอง จ านวน 4 คู่ 8 คน ซึ่งประกอบดว้ยผูป้กครอง 1 
ท่านต่อเด็ก 1 คน 

 
ตาราง 4 รายละเอียดโปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นรว่มของครอบครวัต่อการ

เห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางารเรียนรู ้

กิจกรรมทีพ่ัฒนาการเหน็คุณค่าในตนเองด้านการมีความสามารถ มีทัง้หมด 3 กิจกรรม 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละคร้ัง ดังนี ้

คร้ังที ่1 

กิจกรรมใครเป็นใคร 
คร้ังที ่2 

กิจกรรมต่อภาพหาคู ่
คร้ังที ่3 

กิจกรรมทรายจบัคู ่
แนวคดิทีใ่ช้พัฒนาทีส่อดคล้องระหว่าง MMFF และ Self - esteem 

กิจกรรมที่ 1,2,3 เป็นกิจกรรมที่พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองดา้นการมีความสามารถ โดยมี
รูปแบบของกิจกรรมที่ใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมกบัเด็กใหม้ากที่สดุ ซึ่งสอดคลอ้งไปกบัแนวคิด MMFF ที่
เก่ียวกบัดา้นการแกปั้ญหา (Problem Solving) คือผูป้กครองตอ้งเขา้ใจและรบัรูว้่าปัญหาที่เกิดขึน้ในครอบครวั
คืออะไรเป็นอันดับแรก ดังนัน้ในกิจกรรมที่ 1 จึงเป็นกิจกรรมที่ชีใ้หผู้ป้กครองเห็นถึงปัญหาและความส าคัญ
ของการเข้าสู่กระบวนการกลุ่ม ในส่วนกิจกรรมที่ 2 และ 3 นั้น เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองและเด็กส ารวจ
ความสามารถและขอ้ดขีอ้ดอ้ยของตนเอง เพื่อใหเ้ด็กไดร้บัรูต้นตามความเป็นจรงิและเห็นถึงความสามารถของ
ตนเอง ดังนั้น การที่เด็กหรือผูป้กครองจะแกปั้ญหาหรืออุปสรรคไดน้ัน้ จะตอ้งมีความปรารถนาในการแกไ้ข
ปัญหา มีความมุ่งหวงั มีเป้าหมาย มีการลงมือปฏิบัติ และสามารถกระท ามันไดอ้ย่างส าเร็จ ซึ่งส่ิงเหล่านีจ้ะ
ส่งผลให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองและรบัรูว้่าตนมีความสามารถในการรบัมือกับปัญหาและจัดการกับ
ปัญหาได ้

กิจกรรมทีพ่ัฒนาการเหน็คุณค่าในตนเองด้านการมีความด ีมีทัง้หมด 2 กิจกรรม 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละคร้ัง ดังนี ้

คร้ังที ่4 
กิจกรรมเรื่องเล่าสะทอ้นตวัตน 

คร้ังที ่5 
กิจกรรมบนัทึกความด ี

แนวคดิทีใ่ช้พัฒนาทีส่อดคล้องระหว่าง MMFF และ Self - esteem 

กิจกรรมที่ 4,5 เป็นกิจกรรมที่พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองดา้นการมีคุณความดี โดยมีรูปแบบ
ของกิจกรรมที่ให้เด็กได้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเข้าใจบทบาทของตนเองที่ไดร้ับมอบหมาย โดย
ผูป้กครองจะเป็นส่วนช่วยเหลือในการควบคมุและมอบหมายบทบาทหนา้ที่ ซึ่งมีความสอดคลอ้งไปกบัแนวคิด  
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ตาราง 4 (ต่อ) 

กิจกรรมทีพ่ัฒนาการเหน็คุณค่าในตนเองด้านการมีความด ีมีทัง้หมด 2 กิจกรรม 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละคร้ัง ดังนี ้

คร้ังที ่4 
กิจกรรมเรื่องเล่าสะทอ้นตวัตน 

คร้ังที ่5 
กิจกรรมบนัทึกความด ี

แนวคดิทีใ่ช้พัฒนาทีส่อดคล้องระหว่าง MMFF และ Self - esteem 

MMFF ที่ เก่ียวกับด้านการมีบทบาทและ (Role) และด้านการควบคุมพฤติกรรม (Behavior 
Control) คือการท่ีเด็กรบัรูบ้ทบาทหนา้ที่ที่ตนไดร้บัหมอบหมายและมีการควบคมุพฤติกรรมโดยอยู่ในขอบเขต
ที่เหมาะสม  มีความสอดคลอ้งไปกับแนวความคิดการเห็นคุณค่าตนเองในดา้นความดี (Virtue) เพราะหลัก
ส าคัญของการควบคุมพฤติกรรมและมีความรบัผิดชอบต่อบทบาทที่ตนไดร้บั ก็เพื่อใหเ้ด็กไดม้ีการประพฤติ
ปฏิบตัิตนอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม และรบัรูบ้ทบาทหนา้ที่ของตนเองที่พึงควรกระท า และไม่ท าใหบุ้คคลอื่น
เดือดรอ้น หรือทกุขใ์จจากการกระท านัน้ อนัจะส่งผลใหเ้กิดการเห็นคณุค่าในตนเองเกิดขึน้   

กิจกรรมทีพ่ัฒนาการเหน็คุณค่าในตนเองด้านการไดก้ารยอมรับนับถือ มีทัง้หมด 3 กิจกรรม 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละคร้ัง ดังนี ้

คร้ังที ่6 
กิจกรรมรว่มมือรว่มใจ 

คร้ังที ่7 

กิจกรรมครอบครวันกัสืบ 

คร้ังที ่8 
กิจกรรมรว่มกนัเล่า 

แนวคดิทีใ่ช้พัฒนาทีส่อดคล้องระหว่าง MMFF และ Self - esteem 

กิจกรรมที่ 6,7,8 เป็นกิจกรรมที่พฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองดา้นการไดก้ารยอมรบันบัถือ โดยมี
รูปแบบของกิจกรรมที่ใหเ้ด็กและผูป้กครองไดม้ีส่วนรว่มรว่มกนัในการท ากิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ใหเ้ด็กไดล้งมือ
ปฏิบตัิและไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยใน 3 กิจกรรมนี ้จะเนน้ในดา้นการส่ือสาร (Communication) 
ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารภายในกลุ่ม หรือการส่ือสารภายในครอบครวั ซึ่งสอดคลอ้งไปกับแนวคิด MMFF เป็น
การแลกเปล่ียนขอ้มลูระหว่างกันทัง้ดา้นค าพดูและท่าทาง โดยครอบครวัที่มีประสิทธิภาพ จะใชว้ิธีการส่ือสาร
อย่างตรงไปตรงมา ตรงประเด็น ชดัเจน  และเลือกการใชค้  าที่สภุาพ มีวิธีการส่ือสารเชิงบวก และนอกจากนัน้
ตอ้งยอมรบัฟังความคิดเห็นจากคนภายในครอบครวัซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดการเห็นคณุค่าในตนเอง คือ ดา้น
การได้รับการยอมรับนับถือ (Esteem Other) โดยเป็นการสรา้งการรับรูว้่าตนเองเป็นที่สนใจ ได้รบัความ
ไวว้างใจ ไดร้บัการยอมรบัจากบุคคลรอบขา้ง ไดร้บัการยกย่องชมเชยและแสดงความยินดี และยงัเป็นการ
สรา้งความสมัพนัธก์ันภายในครอบครวั (Family Relationship) ซึ่งการที่ครอบครวัสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูล
ทัง้ทางค าพดูและท่าทาง โดยใชว้ิธีการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรา้งการส่ือสารอย่างสรา้งสรรค ์มี
วิธีการส่ือสารเชิงบวกกับคนภายในครอบครวั ยอมรบัและรบัฟังปัญหาอย่างตัง้ใจ จะส่งผลท าใหค้รอบครวัมี
สมัพนัธภาพไปในทางทีดี มีความสมัพนัธใ์กลช้ิดกนัมากขึน้ และท าใหเ้กิดความอบอุ่นและความผกูพนัภายใน
ครอบครวั ซึ่งส่ิงต่าง ๆเหล่านีเ้ป็นส่ิงส าคญัที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองเกิดขึน้ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

กิจกรรมทีพ่ัฒนาการเหน็คุณค่าในตนเองด้านการมีความส าคัญ มีทัง้หมด 3 กิจกรรม 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละคร้ัง ดังนี ้

คร้ังที ่9 

กิจกรรมเขียนหลงัเขียนหนา้ 

คร้ังที ่10 

กิจกรรมปิดตาพาเดิน 

คร้ังที ่11 
กิจกรรมภาษาแทนใจภาพแทน

ค า 
แนวคดิทีใ่ช้พัฒนาทีส่อดคล้องระหว่าง MMFF และ Self - esteem 

กิจกรรมที่ 9,10,11 เป็นกิจกรรมที่พฒันาการเห็นคณุคา่ในตนเองดา้นการไดก้ารมีความส าคญั โดย
มีรูปแบบของกิจกรรมที่ใหเ้ด็กและผูป้กครองไดม้ีส่วนร่วมร่วมกันในการท ากิจกรรม ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมนีเ้ป็น
กิจกรรมที่เข้าถึงเรื่องของสภาวะอารมณ์และความรูส้ึกภายในจิตใจ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด MMFF ที่
เก่ียวกับด้านการตอบสนองทางอารมณ์ (Affective Responsiveness) และด้านความผูกพันทางอารมณ ์
(Affective Involvement) คือการท่ีเด็กและผูป้กครองสามารถตอบสนองอารมณไ์ดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 
สามารถแสดงออกทั้งอารมณ์เชิงลบและอารมณ์เชิงบวกไดอ้ย่างถูกตอ้งตามสถานการณ์  รวมไปถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน และสามารถสรา้งความผูกพันทางอารมณ์ (Affective Involvement) ซึ่ง
แสดงออกถึงความสนใจ ห่วงใยผกูพนัและเห็นคณุค่าของกนัและกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเห็นคณุค่าใน
ตนเอง คือ ดา้นการมีความส าคญั (Significance) คือ เมื่อเด็กไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ มีคนในครอบครวัคอย
เป็นห่วง สนใจดูแล ไดร้บัการเลีย้งดูดว้ยความรกั ความเขา้ใจ  ซึ่งส่ิงเหล่านีจ้ะส่งผลต่อระดบัความผกูพนัทาง
อารมณ ์ การตอบสนองทางอารมณ ์และยงัท าใหเ้ด็กรบัรูว้่าตนนัน้ไดร้บัการดแูลเอาใจใส่ ไดม้องเห็นว่าตนเอง
นัน้มีความส าคัญ (Significance) เป็นส่วนหนึ่งในครอบครวั ไดร้บัการยอมรบั และมองถึงการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง 

 

ผลการประเมินโปรแกรมโปรแกรมการใช้กระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของ
ครอบครวัต่อการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูโ้ดยผู้ทรงคณุวฒุิ ใน
ภาพรวมของโปรแกรม มีค่าเฉลี่ย IOC อยู่ที่ 0.95 และประเมินความสอดคลอ้งในแต่ละกิจกรรมทัง้ 
11 กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย IOC อยู่ที่ 0.66 – 1.00 

ทัง้นี ้ผูว้ิจัยไดน้ าโปรแกรมที่ปรบัแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ทรงคณุวฒุิไปทดลองกบัเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 โรงเรียนวัด
ดงยาง อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวนเด็ก 4 คน และผูป้กครอง 4 คน ซึ่งจากการ
ทดลองใชพ้บว่า ในการท ากิจกรรมเด็กและผูป้กครองสามารถท ากิจกรรมไดต้ามระยะเวลาและ
ขัน้ตอนที่ก าหนดไว ้คือ ในขัน้น าผูป้กครองสามารถรบัฟังเขา้ใจวิธีการในการเขา้ไปมีส่วนร่วมกับ
เด็กได ้ในขัน้ท ากิจกรรมเด็กและผูป้กครองสามารถท ากิจกรรมไดต้ามขัน้ตอนและผูป้กครองเขา้ไป



  58 

มีส่วนร่วมกับเด็กได้ดี ในขั้นสรุปเด็กสามารถตอบค าถามหรืออธิบายกิจกรรมที่ท าได้ สามารถ
แลกเปลี่ยนความรูค้วามคิดเห็นภายในกลุ่มไดแ้ละผูป้กครองใหค้วามสนับสนุนเป็นอย่างดี และ
นอกจากนัน้จากการตรวจสอบจากผูท้รงคณุวฒุิพบว่าโปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุม่แบบการมี
สว่นรว่มของครอบครวัต่อการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้มีความ
เหมาะสมที่จะน าไปพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูท้ัง้ใน
ภาพรวมและในแต่ละขัน้ โดยในภาพรวมนัน้โปรแกรมมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี สอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงค ์และระยะเวลาที่ใชใ้นกิจกรรม เมื่อพิจารณาในแต่ละขัน้ของโปรแกรมพบว่ามีความ
เหมาะสมกับความสามารถของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้มีความเหมาะสมเรื่อง
ระยะเวลา อปุกรณ ์และมีความชดัเจนในแต่ละขัน้ตอน  

เนื่องจากโปรแกรมมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและวัตถุประสงคใ์นการพฒันาโปรแกรม 
โดยใช้แนวคิดที่สอดคล้องกันระหว่าง MMFF กับ Self – esteem ในการพัฒนาการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง โดยแต่ละกิจกรรมมีรูปแบบกิจกรรมที่ใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมกับเด็กใหม้ากที่สุด 
ซึ่งสอดคลอ้งไปกับแนวคิด MMFF ที่เก่ียวกับดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแก้ปัญหา (Problem 

Solving) ดา้นการมีบทบาท (Role) ดา้นการควบคุมพฤติกรรม (Behavior Control) ดา้นการสื่อสาร 
(Communication) ดา้นการตอบสนองทางอารมณ ์(Affective Responsiveness) และดา้นความผกูพนั
ทางอารมณ์ (Affective Involvement) เพื่อพัฒนาใหเ้กิดการเห็นคุณค่าในตนเองทั้ง 4 ดา้น คือ 1)
ดา้นการมีความสามารถ 2) ด้านการมีความดี 3)ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถือ 4)ดา้นการมี
ความส าคัญ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีความสอดคล้องกับ(Lahane และคนอ่ืน ๆ, 

2013) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมหรือทัศนคติของผูป้กครองมีความสมัพันธต่์อการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ผูป้กครองควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาจุดเด่นในตัวเด็ก
มากกว่าจุดอ่อน ซึ่งสิ่งเหลา่นีจ้ะเสรมิสรา้งในเรื่องของความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั ทศันคติ และ
ท าใหเ้ด็กเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองเกิดขึน้ และการเห็นคุณค่าในตนเองนัน้ส่วนหนึ่งถูกพัฒนา
มาจากการอบรมเลีย้งดขูองพ่อแม่และสภาพแวดลอ้มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการไดร้บัความรกั ความ
ไวว้างใจจากคนในคนในครอบครวั หรือแมก้ระทั่งกลุ่มเพื่อนทัง้ที่บา้น ที่โรงเรียน รวมไปถึ งคณุครู 
ซึ่งจะช่วยใหเ้ด็กสรา้งอัตมโนทัศนท์ี่ดีเก่ียวกบัตนเองเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะ
ขยายไปสู่บุคคลในครอบครวัและไปยังกลุ่มเพื่อนรวมไปถึงบุคคลต่างๆในสงัคม (รศัมี  โพนเมือง
หลา้, 2543) 
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2. ผลจากการทดลองโปรแกรมการเห็นคณุค่าในตนเองโดยใชก้ระบวนการกลุ่มแบบการ
มีสว่นรว่มของครอบครวั 

 

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มี

ความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง 

รายการ n ก่อนการฝึก หลงัการฝึก 
M S.D. M S.D. 

กลุม่ทดลอง 
กลุม่ควบคมุ 

6 
6 

34.17 
38.17 

4.956 
6.735 

57.17 
37.17 

4.262 
4.875 

 

จากผลการวิเคราะหต์าราง 5 พบว่า ก่อนเขา้รบัโปรแกรมค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง มีค่า
เท่ากับ 34.17 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 4.956 และหลงัจากการเขา้ร่วม
โปรแกรม 11 กิจกรรม เป็นระยะเวลา 6  สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองมีค่าเท่ากับ 57.17 
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 4.262 ในขณะที่ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมพบว่า 
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม ทีค่าเท่ากับ 38.17 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 
6.735 และหลงัผ่านไป 6  สปัดาห ์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากบั 37.17 คะแนน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากบั 4.875  
 

ตาราง 6 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่ง

ทางการเรียนรู ้ระหว่างในกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลองโดยใชส้ถิติ Mann -

Whitney U test 

ก่อนการทดลอง n Mean Rank Z P 
กลุม่ทดลอง 6 5.25 -1.207 .227 
กลุม่ควบคมุ 6 7.75   

 

ผูว้ิจัยไดม้ีการตรวจสอบความเท่าเทียมของกลุ่มตัวอย่างเพื่อใหท้ราบว่าทัง้กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นอย่างไรก่อนการทดลอง ซึ่งจากผลการ
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วิเคราะหต์าราง 6 พบว่า ก่อนการทดลองไม่พบความแตกต่างของระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ (p > .05) แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มทดลองที่เขา้ร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมี
สว่นรว่มของครอบครวั และกลุม่ควบคมุที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมรบัโปรแกรม มีพืน้ฐานระดบัการเห็นคณุค่า
ในตนเองไม่แตกต่างกนั 

 

ตาราง 7 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่ง

ทางการเรียนรู ้ก่อนและหลงัเขา้โปรแกรมของกลุม่ทดลอง โดยใชส้ถิติ Wilcoxon Sign-Rank test 

กลุม่ทดลอง n Z p 
ก่อนและหลงัการทดลอง 6 -2.207 .027 

 

จากผลการวิเคราะหต์าราง 7 พบว่า กลุ่มทดลอง มีระดบัการเห็นคณุค่าในตนเองเพิ่มขึน้
หลงัจากการเขา้ร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < .05) จากผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็น
ว่าโปรแกรมโดยใชก้ระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของครอบครวัสามารถเพิ่มการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรูใ้หก้บักลุม่ทดลองได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 

ตาราง 8 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่ง

ทางการเรียนรู ้ก่อนและหลงัเขา้โปรแกรมของกลุม่ควบคมุ โดยใชส้ถิติ Wilcoxon Sign-Rank test 

กลุม่ควบคมุ n Z p 
ก่อนและหลงัการทดลอง 6 -1.069 .285 

 

จากผลการวิเคราะหต์าราง 8 พบว่า กลุ่มควบคมุไม่พบความแตกต่างของระดบัการเห็น
คณุค่าในตนเองหลงัจากการเขา้รว่มโปรแกรมการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education 

Program) (p > .05) จากผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นว่าการเขา้รว่มโปรแกรมการจดัการศกึษาเฉพาะ
บคุคล (Individual Education Program) ไม่สามารถช่วยการเห็นคณุค่าในตนเองใหก้บักลุม่ควบคมุได ้
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ตาราง 9 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่ง

ทางการเรียนรู ้ระหว่างในกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ หลงัการทดลองโดยใชส้ถิติ Mann-

Whitney U test 

ก่อนการทดลอง n Mean Rank Z p 
กลุม่ทดลอง 6 9.50 -2.892 .004 
กลุม่ควบคมุ 6 3.50   

 

จากผลการวิเคราะหต์าราง 9 พบว่า หลงัการทดลองพบความแตกต่างของระดบัการเห็น
คณุค่าในตนเองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < .05) แสดงให้
เห็นว่า กลุ่มทดลองที่เขา้ร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีสว่นร่วมของครอบครวั สามารถ
พฒันาระดบัการเห็นคณุค่าในตนเองไดม้ากกว่ากลุ่มควบคมุที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 นั่นคือ โปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัสามารถช่วย
พฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรูไ้ด ้
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บทที ่5 
สรุป อภปิราย และเสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นงานวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู ้โดยการสรา้งโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของ
ครอบครวัเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบระดับการเห็น
คณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูข้องภายในกลุ่มทัง้ก่อนและหลงัการเขา้
รว่มโปรแกรม รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ทัง้นีเ้พื่อประโยชนแ์ก่บคุลากรที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบันกัเรียน รวมไปถึงพ่อแม่ ครูอาจารยท์ี่ตอ้งการพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและแนวทางในการเรียนรูพ้ัฒนาได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งมีล  าดบัขัน้ตอนการวิจยัและผลการวิจยั โดยสรุปดงันี ้

ความมุ่งหมายงานวิจัย 
1.เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองโดยใชก้ระบวนการกลุ่มแบบการมี

สว่นรว่มของครอบครวั 
2.เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเห็นคณุค่าในตนเองของนกัเรียนที่มีความบกพร่องใน

การเรียนรู ้ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการพัฒนาการเห็นคณุค่าในตนเองโดยใชก้ระบวนการ
กลุม่แบบการมีสว่นรว่มของครอบครวั 

3.เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเห็นคณุค่าในตนเองของนกัเรียนที่มีความบกพร่องใน
การเรียนรู ้ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังเขา้ร่วมโปรแกรมการพัฒนาการเห็น
คณุค่าในตนเองโดยใชก้ระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นร่วมของครอบครวั 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นกัเรียนที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ที่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการใชก้ระบวนการ

กลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั มีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึน้กว่าก่อนการเขา้
รว่มโปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุม่แบบการมีส่วนรว่มของครอบครวั 

2. นกัเรียนที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ที่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมการใชก้ระบวนการ
กลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัมีระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสงูกว่ากลุ่มที่ไม่ได้
เขา้รว่มโปรแกรมการใชก้ระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นรว่มของครอบครวั 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ประชากร คือ นกัเรียนทีมีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ที่
ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 โดยไดร้บัการวินิจฉัยจากแพทย ์และไม่มีภาวะ
อาการอ่ืนแทรกซอ้น   

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้กลุ่มตัวอย่าง คือ นัก เรียนทีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู ้ที่ก าลงัศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 โดยไดร้บัการวินิจฉัยจากแพทยว์่ามีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้และไม่มีภาวะอาการอ่ืนแทรกซอ้น ที่ไดร้บัการคัดเลือกโดยใชก้ารเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์คัดเลือกคือ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรูท้ี่อาศัยอยู่กับครอบครวั และไดร้บัอนุญาตจากผูป้กครองและค ายินยอมเขา้ร่วม
โปรแกรม โดยที่เด็กและผูป้กครองมีความสะดวกในการเขา้ร่วมโปรแกรม ทัง้นีผู้ว้ิจยัใชจ้  านวนกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด 24 คน หรือ 12 คู่ (ผูป้กครอง 1 คนและเด็ก 1 คน) แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ กลุ่มละ 6 
คู่ แยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยจะมีการประเมินการเห็นคณุค่าในตนเองก่อนเขา้ร่วม
โปรแกรม โดยใชว้ิธีสุม่อย่างง่ายโดยการจบัฉลากเขา้กลุม่ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. โปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนรว่มของครอบครวัต่อการเห็นคณุค่า

ในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้
2. แบบประเมินการเห็นคณุค่าในตนเอง  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การทดลองครัง้นีด้  าเนินการทดลองกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูท้ี่

ก  าลงัศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ที่ไดร้บัคดัเลือกเขา้มาเป็นกล่มตวัอย่าง ระยะเวลา
ที่ใชใ้นการวิจยัโดยผ่านการเขา้รบัโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีสว่นร่วมของครอบครวัเพื่อ
พฒันาการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 วนั วัน
ละ 1 ชั่ วโมง รวมเวลาทั้งสิน 11 ชั่ วโมง ทั้งนี ้ผู ้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ได้ยื่นขอกับ
คณะกรรมการจริยธรรม และไดม้ีการอนุญาตและชีแ้จงกบัผูป้กครองของกลุ่มตวัอย่างก่อนเริ่มท า
การวิจยั โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการทดลองดงันี ้

1. ท าแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมและ
บนัทกึคะแนนทัง้ 12 คน 
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2. เกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจบัฉลากเขา้กลุ่มแบ่ง
เด็กออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ละ 6 คนเท่าๆกนั โดยแบ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

3. ด าเนินการทดลองโดยผูว้ิจัย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจะไดร้บัโปรแกรมการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Program) และกลุ่มทดลองเขา้ร่วมโปรแกรม
กระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยมี
รูปแบบที่ผูว้ิจยัไดเ้ตรียมไว ้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดงันี ้

3.1 ขั้นน า เป็นขั้นที่ผู ้ปกครองเข้ามาเรียนรูว้ัตถุประสงค์ และเทคนิค
แนวทางในการมีสว่นรว่มกบัเด็กโดยใชเ้วลา 15 นาที 

3.2 ขัน้กิจกรรม เป็นขัน้ตอนของการปฏิบติัติโดยเด็กและผูป้กครองจะมี
ส่วนร่วมร่วมกันในแต่ละกิจกรรม ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมีวัตถุประสงคแ์ตกต่างกันออกไป ในขัน้
กิจกรรมนีใ้ชเ้วลาทัง้สิน้ 30 นาที  

3.3 ขั้นสรุป เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้ทั้งเด็ก
และผูป้กครองไดม้ีโอกาสสรุปสิ่งที่ไดจ้ากกิจกรรมในแต่ละครัง้ โดยใชเ้วลา 15 นาที 

4. หลังเขา้ร่วมโปรแกรมครบ 6 สัปดาห ์น าแบบประเมินการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม มาวัดซ า้อีกครัง้โดยมีเกณฑก์าร
ประเมินดงันี ้

4.1 น าทัง้ 2 กลุ่มมาประเมินคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองโดยใชแ้บบ
ประเมินการเห็นคณุค่าในตนเอง 

4.2 เปรียบเทียบคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองที่ใชใ้นการประเมินทั้ง
ก่อนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรมของทัง้ 2 กลุม่ 

4.3 น าคะแนนที่ใชใ้นการท าแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองทั้ง 2 
กลุ่มมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ไดร้บัโปรแกรมและกลุ่มที่ไม่ได้รบั
โปรแกรม 

 
 
 
 
 
 



  65 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. หาสถิติพืน้ฐานไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ใชใ้นการท าแบบประเมินการเห็นคณุค่าใน

ตนเองและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนและหลังที่

ไดร้บัโปรแกรมขอกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุโดยใช ้Wilcoxon Signed Rank Test เพื่อทดสอบ
สมมติฐานขอ้ที่ 1  

3. เปรียบเทียบความแตกต่างดา้นการเห็นคณุค่าในตนเองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุโดยใช ้Mann Whitney U Test เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 

สรุปผลการวิจัย 

1. โปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั เกิดขึน้จากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีรวมถึงล าดับขั้นตอนของการท ากิจกรรมต่างๆในเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรูใ้หถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัความสามารถของเด็ก โดยผูว้ิจยัไดอ้อกแบบกิจกรรมใหม้ีความ
หลากหลายและมีรูปแบบการเรียนรูผ้่านประสาทสมัผสัต่างๆ มีเทคนิคที่ท าใหผู้ป้กครองจะเขา้ไปมี
ส่วนรว่มกบัเด็กได ้เช่น เทคนิคการสื่อสารของผูป้กครองที่มีต่อเด็กบกพร่องทางการเรียนรู ้เทคนิค
การอ่านจับคู่ ร่วมกับผู้ปกครอง (Paired Reading) (กระทรวงศึกษาธิการ , 2541) รวมไปถึง
กระบวนการกลุ่มจะท าใหเ้ด็กและผูป้กครองไดม้ีโอกาสแสดงความคิดเห็น ไดเ้กิดการแกปั้ญหา
อย่างอิสระ ไดร้บัก าลงัใจจากคนในกลุ่ม   ทัง้นีผู้ว้ิจัยไดน้ าโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมี
ส่วนรว่มของครอบครวัใหผู้เ้ชี่ยวชาญทางดา้นจิตวิทยาเด็กและผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการศึกษาเด็ก
พิเศษ ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมต่อการน าไปใชห้ลงัจากการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ ผูว้ิจัย
น าโปรแกรมไปทดลองใชก้ับกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้จ านวน 4 คน โดยจะมีการ
ออกแบบโปรแกรม แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ขัน้น า เป็นขัน้ที่ผูป้กครองเขา้มาเรียนรูว้ัตถุประสงค ์
และเทคนิคแนวทางในการมีส่วนร่วมกบัเด็กโดยใชเ้วลา 15 นาที ขัน้กิจกรรม เป็นขัน้ตอนของการ
ปฏิบัติโดยเด็กและผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมร่วมกันในแต่ละกิจกรรม ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมี
วัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ในขั้นกิจกรรมนี ้ใช้เวลาทั้งสิน้ 30 นาที ขั้นสรุป เป็ นขั้นตอน
สดุทา้ยของกิจกรรม โดยเปิดโอกาสใหท้ัง้เด็กและผูป้กครองไดม้ีโอกาสสรุปสิ่งที่ไดจ้ากกิจกรรมใน
แต่ละครัง้ โดยใชเ้วลา 15 นาที 

2. โปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีสว่นรว่มของครอบครวัเพื่อพฒันาการเห็นคณุค่า
ในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้เป็นโปรแกรมที่สรา้งขึน้โดยมีจุดประสงคใ์นการ
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้จากสถิติผลจากการ
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ทดลองพบว่า ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34.17 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 4.956 คะแนน (M = 34.17 , S.D. = 4.956) และหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมเป็นเวลา 
6 สปัดาห ์กลุม่ทดลองมีคะแนนการเห็นคณุค่าในตนเองโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 57.17 คะแนน และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.262 คะแนน (M = 57.17 , S.D. = 4.262) และเมื่อทดสอบนยัส าคญัทาง
สถิติด้วย Wilcoxon Sign Rank Test พบว่าโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของ
ครอบครวัเพื่อพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรูน้ัน้ สามารถ
ช่วยเพิ่มระดบัการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูไ้ด ้(Z = -2.207 , p = 

.027) เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 1  
3. เปรียบเทียบคะแนนการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้

ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั โดยรูปแบบ
การทดลองจะแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง (ไดร้บัโปรแกรมกระบวนการกลุ่ม
แบบการมีส่วนรว่มของครอบครวั) กลุม่ควบคมุ (ไม่ไดร้บัโปรแกรมกระบวนการกลุม่แบบการมีสว่น
รว่มของครอบครวั) 

3.1 กลุ่มทดลอง ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม พบว่ามีค่าเฉลี่ยของคะแนนการเห็น
คุณค่าในตนเองเท่ากับ 34.17 คะแนน (M = 34.17 , S.D. 4.956) แต่หลังจากการเข้าร่วม
โปรแกรมเป็นเวลา 6 สปัดาห ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนการเห็นคณุค่าในตนเองเพิ่มขึน้โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.17 คะแนน (M = 57.17 , S.D. 4.262) จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
พบว่า กลุม่ทดลองมีการเห็นคณุค่าในตนเองเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

3.2 กลุ่มควบคุม  ได้มีการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individual Education Program) พบว่ามีค่าเฉลี่ยของการเห็นคุณค่าในตนเองเท่ากับ 38.17 
คะแนน (M = 38.17 , S.D. 4.956) แต่หลังจากการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (Individual Education Program) เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท าแบบ
ประเมินการเห็นคณุค่าในตนเองไดต้ ่าลงโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 37.17 คะแนน (M = 37.17 , S.D. 
= 4.875) จากผลการทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองระหว่างก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลอง พบว่า ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 

4. เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนการ
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ทดลอง กลุ่มทดลอง (M = 34.17 , S.D. = 4.956) และกลุ่มควบคุม (M = 38.17 , S.D. = 6.735) ไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 คือ คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน แต่หลงัจากการเขา้ร่วมโปรแกรมการทดลองเป็น
ระยะเวลา 6 สปัดาห ์พบว่ากลุ่มทดลอง (M = 57.17 , S.D. = 4.262) และกลุ่มควบคุม (M = 37.17 , 

S.D. = 4.875) มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 คือ คะแนนของการเห็นคุณค่า
ในตนเองของทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกัน เมื่อผ่านการเขา้ร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบ
การมีส่วนรว่มของครอบครวัเพื่อพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู ้กลุ่มทดลองที่ได้รบัโปรแกรมมีการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคมุที่ไม่ไดร้บัโปรแกรม 

อภปิรายผล 

ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั รวมถึง
รูปแบบของกิจกรรมเพื่อพัฒนาเป็นโปรแกรมที่จะช่วยพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรูโ้ดยใหม้ีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ 9 – 12 ปี 
และเหมาะสมต่อความสามารถของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรูร้ว่มดว้ย ดงันี ้

1. ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
ศกึษารูปแบบและวิธีการการมีส่วนร่วมของครอบครวั พบว่า โปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการ
มีส่วนร่วมของครอบครวั เป็นโปรแกรมที่มีความเหมาะสมที่จะน าไปใชก้ับเด็กที่มีความตอ้งการ
พิเศษได ้โดยสามารถปรบัเปลี่ยนวิธีและรูปแบบของกิจกรรมใหม้ีความเหมาะสมกบัพัฒนาการ
ของแต่ละช่วงวยัรวมไปถึงความสามารถของเด็ก ซึ่งสาเหตทุี่ผลการวิจยัเป็นเช่นนี ้เนื่องจากผูว้ิจยั
ไดอ้อกแบบโปรแกรมที่มีความเหมาะสมกบัช่วงวยัและเหมาะสมกบัความสามารถของเด็ก จาก
รูปแบบกิจกรรมในโปรแกรมที่ไดพ้ฒันาขึน้จะเห็นไดว้่าในแต่ละกิจกรรมไม่ไดเ้นน้เรื่องของทกัษะ
ทางดา้นการเขียน การอ่าน หรือการค านวณ แต่เนน้ในเรื่องของการมีส่วนรว่มของผูป้กครองที่เขา้
ไปมีกิจกรรมรว่มกบัเด็ก และในแต่ละกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมง่ายๆที่ไม่เกินความสามารถของเด็ก
เกินไป เช่น การวาดภาพ การป้ันดินน า้มนั การฉีกกระดาษ การแต่งเรื่องราว บตัรค า ซึ่งกิจกรรม
ต่างๆเหล่านีผู้ป้กครองจะไดเ้รียนรูเ้ทคนิคต่างๆ ที่สามารถน าไปใชต่้อที่บา้นได ้ และผูว้ิจยัไดน้ า
แนวคิดของ McMaster Model มาใชใ้นการศึกษาร่วมกับแนวคิดการเห็นคุณค่าในตนเองของ 
Coopersmith ในการสรา้งโปรแกรมโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1.1 ดา้นการแก้ปัญหา (Problem Solving) คือ ความสามารถของครอบครวัในการ
จดัการกบัปัญหาที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการเห็นคณุค่าในตนเอง  คือ 
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ดา้นการมีความสามารถ (Competence) ซึ่งเป็นด้านเก่ียวกับความสามารถในการกระท าสิ่ง
ต่างๆ ไดอ้ย่างส าเร็จ (Coopersmith, 1981) เมื่อครอบครวัเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึน้ ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาเรื่องสัมพันธภาพภายในครอบครวั ปัญหาเศรษฐฐานะการเงินภายในครอบครวั  
หรือปัญหาเรื่องการเลีย้งดูบุตร และพบว่าครอบครัวนั้นสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบว่าการจัดการปัญหาหรือการแกปั้ญหาที่เกิดขึน้นัน้เก่ียวขอ้งกับ
ดา้นการมีความสามารถ (Competence) เนื่องจากการที่บุคคลจะสามารถแกปั้ญหาหรือจดัการ
กบัปัญหาไดน้ัน้บุคคลตอ้งมีความปรารถนาในการแกไ้ขปัญหา มีความมุ่งหวงั มีเปา้หมาย มีการ
ลงมือปฏิบัติ และสามารถกระท ามันได้อย่างส าเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลให้บุคคลเกิดความ
ภาคภูมิใจและรบัรูว้่าตนมีความสามารถในการรบัมือกับปัญหาและจัดการกับปัญหาได ้อันจะ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองต่อไป  

1.2 ดา้นบทบาท (Role) คือแบบแผนพฤติกรรมที่สมาชิกปฏิบัติต่อกันโดยสมาชิก
รบัผิดชอบต่อบทบาทและหนา้ที่ของตนเองอย่างครบถว้นสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการเห็นคณุค่า
ในตนเอง คือ ด้านการมีคุณความดี (Virtue) ซึ่งเป็นด้านเก่ียวกับการยึดมั่นในหลักจริยธรรม 
เก่ียวขอ้งกับการมีบทบาทหน้าที่ตามสังคมและค่านิยม (Coopersmith, 1981) เมื่อบุคคลรบัรู ้
บทบาทหน้าที่และภารกิจของตนเองที่ได้รบัมอบหมาย และรบัผิดชอบต่อบทบาทนั้นได้อย่าง
ถูกตอ้งครบถ้วน  กล่าวคือ บิดามารดามีบทบาทหน้าที่ในการอบรมเลีย้งดู  และคอยสอดส่อง
ดแูลและเอาใจใส่อย่างสม ่าเสมอ เช่นเดียวกนักับบุตรมีหนา้ที่เชื่อฟังค าสั่งสอน  และรบัผิดชอบ
ต่อหนา้ที่ที่ตนไดร้บัมอบหมาย  สิ่งเหล่านีส้่งผลต่อดา้นการมีคณุความดี (Virtue) เป็นการยึดมั่น
ในหลกัศีลธรรม จริยธรรมและศาสนา ซึ่งบ่งชีถ้ึงการประพฤติปฏิบติัที่ควรกระท าตามหนา้ที่ และ
ตามบทบาทที่พึงกระท า และมีความสอดคลอ้งกับค่านิยมของสงัคม สิ่งเหล่านีจ้ะเป็นท าใหเ้กิด
การเห็นคณุค่าในตนเองเกิดขึน้   

1.3  ด้านการตอบสนองทางอารมณ์  (Affective Responsiveness) คื อ  เป็ น
ความสามารถที่บุคคลตอบสนองอารมณ์ต่อกันอย่างเหมาะสม ทัง้อารมณ์เชิงบวกและอารมณ์
เชิงลบ กล่าวคือ เมื่อมีสถานการณ์ขดัแยง้ภายในครอบครวัเกิดขึน้ อาจจะเกิดจากความคิดเห็น
ไม่ตรงกัน หรือมีสถานการณ์การสูญเสียและมีข่าวรา้ยเกิดขึน้ในครอบครวั ซึ่งสถานการณต่์างๆ
เหล่านี ้ส่งผลให้เกิดอารมณ์ต่างๆ เกิดขึน้ภายในครอบครัว ซึ่งครอบครัวที่ท าหน้าที่ได้ปกติ
เหมาะสมจะสามารถแสดงอารมณไ์ดอ้ย่างเปิดเผยและเหมาะสมกบัสถานการณ ์ แต่ครอบครวัที่
มีปัญหามักจะมีความจ ากัดในการแสดงอารมณ ์เช่น บางครอบครวัแสดงออกเฉพาะอารมณ์ใน
เชิ งลบ  หรือ เก็บกดอารมณ์ ด้านลบ เอาไว้  ซึ่ งการตอบสนองทางอารมณ์  (Affective 
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Responsiveness) ที่กล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดการเห็นคุณค่าในตนเอง คือ ด้าน
ภาวะทางอารมณ ์(Affective States)  ซึ่งเป็นดา้นเก่ียวกบัความรูส้กึ ภาวะอารมณเ์ป็นตวัสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงความรูส้ึกต่างๆ ความวิตกกงัวล ที่มีอยู่ในบุคคลนัน้แบบทัง้แสดงออก และไม่แสดงออก 
(Coopersmith, 1981) เมื่อบุคคลสามารถตอบสนองอารมณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สามารถแสดงออกทัง้อารมณเ์ชิงลบและอารมณเ์ชิงบวกไดอ้ย่างถูกตอ้งตามสถานการณ ์ซึ่งรวม
ไปถึงการที่บุคคลไดม้ีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ส่งผลต่อการรบัรูใ้นการประเมินตนเองใน
เรื่องของความรูส้ึกที่บุคคลอ่ืนแสดงออกมา อันน าไปสู่การมองเห็นคุณค่าในตนเอง เช่น เด็ก
ท างานที่ไดร้บัมอบหมายเสร็จก่อนก าหนด แต่พบว่าผูป้กครองในครอบครวัไม่ไดแ้สดงออกถึง
อารมณท์างบวกแก่เด็กเลย กลบักลายเป็นการแสดงอารมณเ์ชิงลบหรือเก็บกดอารมณท์างบวกไว ้ 
ซึ่งอาจส่งผลท าใหเ้ด็กไม่มีความมั่นใจในตนเอง และยังลดความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กอีก
ดว้ย  

1.4 ด้านความผูกพันทางอารมณ์ (Affective Involvement) คือ เป็นระดับความ
ผูกพันห่วงใยที่สมาชิกแต่ละคนมีต่อกันรวมทั้งแสดงออกซึ่งความสนใจ และการเห็นคุณค่าของ
กันและกันสอดคล้องกับแนวคิดการเห็นคุณ ค่าในตนเอง คือ ด้านการมีความส าคัญ 
(Significance) ซึ่งเป็นดา้นเก่ียวกบัไดร้บัการยอมรบั ไดร้บัการเอาใจใส ่รวมทัง้ไดร้บัความรกัจาก
คนในครอบครวัและบุคคลอ่ืน (Coopersmith, 1981) เมื่อบุคคลไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ มีคนใน
ครอบครวัคอยเป็นห่วง สนใจดูแล ได้รบัการเลีย้งดูดว้ยความรกั ความเขา้ใจ  ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะ
สง่ผลต่อระดบัความผกูพนัทางอารมณ ์และยงัท าใหบ้คุคลนัน้ที่ไดร้บัการดแูลเอาใจใสไ่ดม้องเห็น
ว่าตนเองนัน้มีความส าคญั (Significance) เป็นส่วนหนึ่งในครอบครวั ไดร้บัการยอมรบั และมอง
ถึงการเห็นคณุค่าในตนเอง  

1.5 ดา้นการควบคุมพฤติกรรม (Behavior Control) คือ วิธีการที่ครอบครวัควบคุม
หรือจัดการพฤติกรรมของสมาชิกใหป้ระพฤติตนอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวคิด
การเห็นคณุค่าในตนเอง คือ ดา้นการมีคณุความดี (Virtue) ซึ่งเป็นดา้นเก่ียวกบัการยดึมั่นในหลกั
ศีลธรรม จริยธรรมและศาสนา ซึ่งบ่งชี ้ถึ งการประพฤติปฏิบัติ  ที่ควรกระท าตามหน้าที่ 
(Coopersmith, 1981) เมื่อครอบครวัมีการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใหป้ระพฤติตนอยู่ใน
ขอบเขตที่เหมาะสม มีมาตรฐานหรือกฎเกณฑต่์างๆ ในครอบครัวชัดเจน และสามารถยืดหยุ่น 
ปรับเปลี่ยนได้พิจารณาตามสถานการณ์ที่ เกิดขึน้ ด้วยความเข้าอกเข้าใจ ซึ่งการควบคุม
พฤติกรรมในครอบครวัมีพฤติกรรมที่ตอ้งควบคุมในดา้นต่างๆ ดงันี ้1. ควบคุมพฤติกรรมในเรื่อง
ของการรกัษาระเบียบวินยัในครอบครวั 2. ควบคมุพฤติกรรมทางดา้นสงัคม 3. ควบคมุพฤติกรรม
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ที่เกิดขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นจิตใจและชีวภาพ 4. ควบคุมพฤติกรรมที่อาจเป็น
อนัตรายต่อรา่งกายทัง้บคุคลอ่ืนและต่อตนเอง เช่น การลกัขโมย การเล่นการพนนั การใชส้ารเสพ
ติด การทะเลาะวิวาท จะเห็นไดว้่า การควบคุมพฤติกรรมนัน้มีความสอดคลอ้งกับการยึดมั่นใน
หลักของศีลธรรมจริยธรรม และการมีคุณความดี (Virtue) เพราะหลักส าคัญของการควบคุม
พฤติกรรมก็เพื่อใหบุ้คคลไดม้ีการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ท าบุคคลอ่ืน
เดือดรอ้น หรือทุกขใ์จจากการกระท านัน้ ซึ่งเชื่อมโยงกับค่านิยมของสงัคม และเมื่อการกระท าที่
แสดงออกมานัน้สอดคลอ้งกบัค่านิยมของสงัคม ก็จะสง่ผลใหเ้กิดการเห็นคณุค่าในตนเองเกิดขึน้ 

1.6 ดา้นการสื่อสาร (Communication) คือ การแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหว่างกนัทัง้ดา้น
ค าพูดและท่าทาง ซึ่งครอบครวัที่มีประสิทธิภาพ จะใช้วิธีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ตรง
ประเด็น ชดัเจน  และเลือกการใชค้ าที่สภุาพ มีวิธีการสื่อสารเชิงบวก และนอกจากนัน้ตอ้งยอมรบั
ฟังความคิดเห็นจากคนภายในครอบครวัซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดการเห็นคุณค่าในตนเอง คือ 
ดา้นการมีความสัมพันธ์กับครอบครวัและพ่อแม่ (Family Relationship) เป็นการที่ครอบครวัมี
ปฏิสมัพันธ์ในทางที่ดี มีการสื่อสารใหก้ าลงัใจภายในครอบครวั แสดงความรกัและความอบอุ่น 
(Coopersmith, 1981) เมื่อครอบครวัสามารถแลกเปลี่ยนขอ้มูลทัง้ทางค าพูดและท่าทาง โดยใช้
วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในครอบครวัสอดคลอ้งกบัดา้น
การมีความสมัพนัธก์บัครอบครวัและพ่อแม่ (Family Relationship) เนื่องจากครอบครวัที่สามารถ
สรา้งการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคไ์ด ้และมีวิธีการสื่อสารเชิงบวกกับคนภายในครอบครวั ยอมรบั
และรบัฟังปัญหาอย่างตัง้ใจ จะส่งผลท าใหค้รอบครวัมีสมัพนัธภาพไปในทางทีดี มีความสมัพันธ์
ใกลช้ิดกนัมากขึน้ และท าใหเ้กิดความอบอุ่นและความผูกพนัภายในครอบครวั ซึ่งสิ่งต่างๆเหลา่นี ้
เป็นสิ่งส าคญัที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองเกิดขึน้ได ้

โดยทั้งนี ้ผู ้วิจัยได้มีการส่งโปรแกรมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ รวมไปถึงน าไปใช้
ทดลองกบักลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูเ้พื่อดผูลกระทบของโปรแกรมและปรบัปรุงให้
มีความเหมาะสมกับเด็กใหม้ากที่สุด ทั้งเรื่องของรูปแบบเทคนิค กระบวนการ อุปกรณ์ รวมถึง
ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขใหม้ีความสมบูรณส์อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์โดยตลอด
ระยะเวลาในการเขา้ร่วมโปรแกรมผูว้ิจัยไดค้วบคุมน าพากลุ่มตัวอย่างทั้งเด็กและผูป้กครองให้
ตัง้ใจท ากิจกรรมตัง้แต่ตน้จนจบทกุครัง้ รวมถึงมีการพดูคยุกบัผูป้กครองในขัน้น าก่อนการเขา้รว่ม
กิจกรรมกับเด็กในขั้นปฏิบัติจริง เพื่อใหผู้ป้กครองเขา้ใจรูปแบบและเทคนิคในการเขา้ไปมีส่วน
ร่วมกับเด็ก เพื่อใหเ้กิดสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครวั ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความรกั การให้
ก าลงัใจกัน และการแสดงความอบอุ่นดูแลตามบทบาทหน้าที่ รวมไปถึงการใหเ้ด็กไดม้ีโอกาส
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ตัดสินใจไดด้ว้ยตนเองนั้น ลว้นส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองทั้งสิน้  (Coopersmith, 1981) 
โดยผลจากการเขา้ร่วมโปรแกรมในเบือ้งตน้พบว่า เด็กๆสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได ้
อยากที่จะออกมาตอบค าถาม มีความภูมิใจกับงานที่ท า โดยสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ 
Bullock (2002)ที่กล่าวว่าครอบครวัที่มีสมาชิกแสดงความรกั ความเอาใจใส่ต่อกันและกัน มี
ความเขา้ใจและมีทัศนคติที่ดีต่อกัน และมีการร่วมการท ากิจกรรมต่างๆในครอบครวั เด็กจะมี
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับกับผลวิจัยข้างต้นที่พบว่า โปรแกรม
กระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัต่อการเห็นคณุค่าในตนเอง สามารถช่วยเพิ่ม
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองใหก้ับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูไ้ด ้จากผลการวิจยัเป็น
การยืนยนัว่าโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัสามารถน าไปช่วยเพิ่ม
ระดบัการเห็นคณุค่าในตนเองแกเ่ด็กที่มีความตอ้งการพิเศษได ้ 

2. เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองของกลุ่มทดลองที่ไดร้บัโปรแกรมกระบวนการกลุ่ม
แบบการมีสว่นร่วมของครอบครวัแลว้พบว่า ค่าเฉลี่ยของการเห็นคณุค่าในตนเองก่อนการเขา้รว่ม
โปรแกรมเท่ากับ 34.17 คะแนน และค่าเฉลี่ยหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม 6 สปัดาห ์เท่ากบั 57.17 
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม จะพบว่ากลุ่มทดลองท า
แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองไดค้ะแนนเพิ่มขึน้ สะทอ้นว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการเห็น
คุณค่าในตนเองเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัสามารถเพิ่มระดบัการเห็นคณุค่าใน
ตนเองให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Herz และ 
Gollone (1999) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับการเลี ้ยงดูของ
ครอบครวั โดยศกึษาเปรียบเทียบระหว่างวยัรุ่นออสเตรเลียกบัแองโกรออสเตรเลีย พบว่า การรบัรู ้
การเอาใจใส่และการมีส่วนร่วมของพ่อแม่มีความสมัพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเอง 
และวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มที่รบัรูป้ระสบการณ์การเลีย้งดูแบบการให้ความรกัเอาใจใส่น้อยพ่อแม่
ละเลยบทบาทหน้าที่ และควบคุมปราศจากอิสระจะมีการเห็นคุณ ค่าในตนเองต ่ ากว่า
ประสบการณก์ารเลีย้งดูที่ใหค้วามสมัพันธท์ี่ดี และจากงานวิจยัของ ชนิดา สุวรรณศรี (2542)ได้
ท าการศึกษาผลของการท ากิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการเห็นคณุค่าในตนเองของเยาวชนผูติ้ดสารเสพ
ติด ซึ่งแบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มสปัดาหล์ะ 3 ครัง้ ท ากิจกรรมติดต่อรวมกัน 10 ครัง้ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งผลพบว่าหลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึน้กว่าก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม และสูงขึน้กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผล
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การศึกษาข้างต้นที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การที่ผู ้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กใน
รูปแบบของการเอาใจใสแ่ละการเขา้ไปมีสว่นร่วมกบัเด็กโดยผ่านกระบวนการกลุม่ เด็กจะเกิดการ
เรียนรูเ้กิดการแลกเปลี่ยนกนัภายในกลุ่ม และผูป้กครองไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของปัญหา มี
วิธีการเอาใจใส่ดแูลแก่เด็กอย่างเหมาะสม รูจ้กัการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  และตระหนักถึง
บทบาทที่ตนเองพงึกระท านัน้ สิ่งเหลา่นีจ้ะสง่ผลใหเ้ด็กเกิดความรูส้กึการเห็นคณุค่าในตนเอง  

3. การทดลองโดยการใชโ้ปรแกรมกระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นรว่มของครอบครวัเพื่อ
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูน้ั้น ในครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีกลุ่มทดลองที่ไดร้บัโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมี
ส่วนร่วมของครอบครวัและกลุ่มควบคุมที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วม
ของครอบครวัแต่ไดร้บัโปรแกรมการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Program) โดย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มทดลองก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 34.17 
คะแนน และหลังการทดลองเท่ากับ 57.17 คะแนน ส่วนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 38.17 คะแนน และหลังการทดลอง 37.17 คะแนน จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนในการท าแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มทดลองหลงัการเขา้
รว่มโปรแกรม กลุ่มทดลองท าแบบประเมินการเห็นคณุค่าในตนเองไดค้ะแนนเพิ่มขึน้ แสดงว่ากลุ่ม
ทดลองมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึน้ ส่วนกลุ่มควบคุม ค่าเฉลี่ยของคะแนนในการท า
แบบประเมินการเห็นคณุค่าในตนเองหลงัการทดลองพบว่า กลุ่มควบคมุไดค้ะแนนการเห็นคณุค่า
ในตนเองนอ้ยลง แสดงว่ากลุ่มควบคมุมีระดบัการเห็นคณุค่าในตนเองลดลง เหตผุลที่ผูว้ิจยัท าการ
แบ่งกลุ่มทดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจากผู้วิจัยอยากจะทดสอบว่า ระดับการเห็นคุณค่าใน
ตนเองที่เพิ่มขึน้เป็นเพราะผลของโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวั 
ไม่ใช่เพราะกิจกรรมการเรียนรูใ้นโรงเรียนที่เด็กไดร้บัอยู่แลว้ โดยวิธีการแบ่งกลุ่มผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่ม
อย่างง่าย โดยการจับฉลาก จากผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มการทดลองที่ไดร้บัโปรแกรม
กระบวนการกลุ่มแบบการมีสว่นรว่มของครอบครวัมีระดบัการเห็นคณุค่าใสตนเองเพิ่มขึน้หลงัจาก
การเขา้ร่วมโปรแกรมในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่เกิดการเพิ่มขึน้ของระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง
หลงัจากเขา้รว่มการทดลอง 

ผลจากการวิจัยสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Rezaeu-Dehaghani และ Keshvari (2015) ซึ่ง
ไดศ้ึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการมีท าหนา้ที่ของครอบครัวต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็ก
นกัเรียนมธัยมปลายเพศหญิงในประเทศอิหร่าน จ านวน 237 คน ผลพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการเห็น
คุณค่าในตนเองและการท าหน้าที่ของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการท าหน้าที่ของ
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ครอบครวัมีความสัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ และผลจากการ
ทดลองของ เด่นเดือน  ภูศรี (2556) ไดด้  าเนินการทดลองโดยใชโ้ปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยการ
มีส่วนร่วมของครอบครวั จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มทดลอง ซึ่งจะมีครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม สัปดาหล์ะ 1 ครัง้ ครัง้ละ 90 นาที จ านวน 4 ครัง้ พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึน้กว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุวิมล สนั่นชาติวณิช และ คณะ (2551) ไดศ้ึกษาความสามารถของ
ครอบครวัในการปฏิบัติเพื่อเสริมสรา้งการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดสุรา ซึ่งพบว่าการมีปฎิ
สมัพันธ์ที่ดีภายในครอบครวั การไดร้บัการยอมรบัจากครอบครวั ไดร้บัความรกัความห่วงใยจาก
ครอบครวั สิ่งเหล่านีส้่งผลใหเ้กิดการเห็นคณุค่าในตนเองอยู่ในระดบัสงู จากงานวิจยัต่างๆ จะเห็น
ไดว้่ากระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของครอบครวั ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมแก่
เด็กที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต ่า ไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติทั่วไปหรือเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษก็
ตาม 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

โปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัเป็นโปรแกรมที่ช่วย
พัฒนาระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง รวมไปถึงท าใหค้รอบครวัไดต้ระหนักถึงปัญหาและเพิ่ม
สมัพนัธภาพที่ดีภายในครอบครวั จากประโยชนท์ี่กล่าวมาขา้งตน้โปรแกรมดงักล่าวน่าจะส่งผลดี
ส าหรบัเด็กในทุกช่วงวัย ดังนัน้การสอดแทรกโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของ
ครอบครวัเขา้ไปยังโรงเรียนโดยอาศยัครูเขา้มามีบทบาทเป็นผูด้  าเนินการกลุ่มคอยสงัเกตเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรูแ้ละน าโปรแกรมเขา้มาใชโ้ดยครูจ าเป็นจะตอ้งชีแ้จงเหตุผลและ
รายละเอียดใหแ้ก่ผูป้กครองทราบเพื่อใหเ้ห็นถึงความส าคญัอนัน าไปสู่การใหค้วามรว่มมืออย่างมี
ประสิทธิภาพและการด าเนินกิจกรรมกลุ่มอาจพิจารณาเลือกในคาบเวลาที่เหมาะสมซึ่งอาจจะ
เป็นคาบแนะแนวหรือหลังเลิกเรียนแลว้แต่ตามบริบทของโรงเรียนนั้นๆ  นอกจากนีไ้ม่เพียงแต่
โรงเรียนที่สามารถน าไปใชไ้ดย้ังมีครอบครวัที่สามารถน ากิจกรรมเหล่านีไ้ปใชไ้ดท้ี่บา้นซึ่งอาจจะ
เป็นช่วงเวลาหลงัเลิกเรียนหรือช่วงเวลาสุดสัปดาหท์ี่ท าใหเ้ด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
พฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองได ้และยงัท าใหค้รอบครวัมีกิจกรรมร่วมกนั ซึ่งในการท ากิจกรรม
ร่วมกันที่บา้นนั้นอาจจะเป็นในเชิงรูปแบบของการเล่นเกมสก์ันในครอบครวั ชักชวนสมาชิกใน
บา้นใหม้าท ากิจกรรมแต่อาศยักระบวนการเหล่านีเ้ขา้ไปสอดแทรก โดยไม่ใหเ้กิดบรรยากาศเป็น
ความรูส้ึกเบื่อหน่าย หรือเป็นการสอนมากเกินไป สุดทา้ยโปรแกรมนีย้ังสามารถน าไปใชไ้ดใ้น
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สถานพยาบาลที่มีหน่วยงานดูแลเรื่องสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ซึ่งอาจจัดรูปแบบตามความ
เหมาะสมในเรื่องของวนั และเวลาตามที่เด็กและผูป้กครองมีความสะดวกและไม่กระทบต่อเรื่อง
เวลาเรียนและเวลาท างานของผูป้กครอง  ซึ่งการน าไปใชอ้าจจะตอ้งมีความรูแ้ละความเขา้ใจรวม
ไปถึงทกัษะเก่ียวกบักระบวนการกลุม่ และความเขา้ใจเรื่องภาวะบกพรอ่งทางการเรียนรู ้

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การด าเนินการหลงัการทดลองอาจจะตอ้งมีการติดตามประเมินผลในระยะยาว

หลังเสร็จสิน้โปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัอาจแบ่งการ
ติดตามเป็น 2 สปัดาหแ์รกหลงัการทดลอง 1 เดือนหลงัการทดลอง และ 3 เดือนหลงัการทดลอง
เพื่อดกูารคงอยู่พฤติกรรมของผูป้กครองและทศันคติที่เด็กมีต่อตนเองเป็นอย่างไร 

2. ควรน าโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัน าไปใชก้ับ
กลุ่มเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุม่เด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรูท้ี่ได้
ศกึษาไว ้โดยอาจปรบัเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมใหเ้หมาะสมต่อความสามารถของกลุม่ตวัอย่าง 

3. ควรมีการศึกษาในกลุ่มผูป้กครองร่วมดว้ย เช่น การรบัรูค้วามสามารถตนเองใน
ผูป้กครอง  
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพิจารณาแบบประเมินการเหน็คุณค่าในตนเอง
และโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพิจารณาแบบประเมินการเหน็คุณค่าในตนเอง
และโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัว 

 

1.  อาจารยจ์ินตนา  สิงขรอาจ   นายกสมาคมนกัจิตวิทยาคลินิกไทย  
 

2.  อาจารยโ์กเมท  ป่ินแกว้  ครูการศึกษาพิเศษ ประจ าหน่วยจิต
เวชเด็กและวยัรุน่ โรงพยาบาลสมิติเวช 

 

3.  รองศาสตรจารย ์ดร.ดารณี  ศกัดิศิ์รผิล   ภาควิชาการศึกษาพิเศษ  คณะศึกษาสตร์
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินการเหน็คุณค่าในตนเอง และโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมี

ส่วนร่วมของครอบครัว 
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แบบประเมินการเหน็คุณค่าในตนเอง 

ค าชีแ้จง  พี่จะถามค าถามและใหห้นเูป็นคนตอบโดยหนจูะตอ้งใสเ่ครื่องหมาย   ลงในช่องที่

ตรงกบัตนเองใหม้ากที่สดุ โดยจะมีสญัลกัษณ ์  ถา้หนูคิดว่าตรงกบัตนเองในระดบั “มาก”  

สญัลกัษณ ์  ถา้หนคิูดว่าตรงกบัตนเองในระดบั “ปานกลาง”  สญัลกัษณ ์  ถา้หนูคิดว่าตรง

กบัตนเองในระดบั “เล็กนอ้ย”  

ข้อค าถาม มาก 

 

ปานกลาง 

 

เล็กน้อย 

 
1. หนตูอบค าถามในชัน้เรียนไดดี้    

2. หนเูป็นเด็กที่มีความสามารถ    

3. หนรููส้กึภมูิใจกบังานที่หนูไดท้ า    

4. หนไูม่สามารถท าสิ่งต่าง ๆส าเรจ็ได ้หาก
ไม่มีใครคอยช่วยเหลือ 

   

5. หนมูกัท างานไม่ค่อยส าเร็จเป็นชิน้เป็น
อนั 

   

6. บ่อยครัง้หนูรูส้กึว่าเป็นเด็กที่ไม่ประสบ
ความส าเรจ็ 

   

7. พ่อแม่ของหนูคอยปลอบใจหนเูวลาที่หนู
เสียใจ 

   

8. เพื่อนๆของหนมูกัใหก้ าลงัใจหนเูสมอ    

9. หนรููส้กึว่าตนเองเป็นที่รกัของพ่อแม่     

10. เวลาที่หนอูยู่โรงเรียน ไม่มีใครมาสนใจ
หน ู 
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ข้อค าถาม มาก 

 

ปานกลาง 

 

เล็กน้อย 

 
11. เวลาที่หนมูีเรื่องไม่สบายใจ เพื่อนๆ
มกัจะปลอบใจ  

   

12. หนูคิดว่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่
เพื่อน  

   

13.  หนมูกัท าตามกฎระเบียบอยู่เสมอ     

14. หนมูกัช่วยเหลือพ่อแม่ท างานบา้น    

15. หนทู าเวรโดยการท าความสะอาด
หอ้งเรียนตามที่ไดร้บัมอบหมายเสมอ  

   

16. หนมูกัท ารา้ยรา่งกายเพื่อนบ่อย ๆ     

17. หนมูกัท าสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ควรท า     

18. หนมูกัท าสิ่งที่คนอ่ืนหา้มทัง้ที่เป็นสิ่งผิด     

19. เพื่อนๆของหนมูกัไม่ยอมใหห้นเูขา้รว่ม
กลุม่  

   

20. หนไูดร้บัค าชมเชยบ่อยครัง้ ในสว่นที่
หนทู าไดดี้ 

   

21. เพื่อนๆมกัไม่ยอมรบัความคิดเห็นของ
หน ู 

   

22. หนเูป็นคนที่เพื่อน ๆ ชื่นชอบ     

23. พ่อแม่มกัแสดงความยินดีกบัหนเูป็น
สว่นใหญ่  
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ข้อค าถาม มาก 

 

ปานกลาง 

 

เล็กน้อย 

 
24. หนมูีโอกาสไดร้บัเลือกเป็นตวัแทนหอ้ง
ในบางกิจกรรม  
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การศึกษาผลการใช้กระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการ
เหน็คุณค่าในตนเองของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

งานวิจัยเรื่องนีเ้กิดขึน้จากผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงความส าคญัของการเห็นคุณค่าในตนเองของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นกัเรียนทีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้ที่ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 – 6 โดยไดร้บัการวินิจฉัยจาก
แพทยว์่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู ้และไม่มีภาวะอาการอ่ืนแทรกซอ้น ที่ไดร้บัการคัดเลือก
โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑค์ดัเลือกคือ เป็นนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรูท้ี่อาศัยอยู่กับครอบครวั และไดร้บัอนุญาตจากผูป้กครองและค ายินยอม
เขา้ร่วมโปรแกรม โดยที่เด็กและผูป้กครองมีความสะดวกในการเขา้ร่วมโปรแกรม ทั้งนีผู้ว้ิจัยใช้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 24 คน หรือ 12 คู่ (ผูป้กครอง 1 คนและเด็ก 1 คน) แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มละ 6 คู่ แยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยจะมีการประเมินการเห็นคุณค่าใน
ตนเองก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม โดยใชว้ิธีสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ  

รูปแบบของโปรแกรม แบ่งออกเป็นทั้งหมด 11 กิจกรรม ใชเ้วลาเขา้ร่วมกิจกรรมสปัดาห์
ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง โดยแต่ละกิจกรรมจะแบ่งการพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองออกเป็น 4 
ดา้น  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

พัฒนาการเหน็คุณค่าในตนเองด้านการมีความสามารถ 
มีทัง้หมด 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ใครเป็นใคร กิจกรรมที่ 2 ต่อภาพหาคู่ กิจกรรม

ที่ 3 ทรายจบัคู่  
พัฒนาการเหน็คุณค่าในตนเองด้านการมีความดี  

มีทั้งหมด 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 4 เรื่องเล่าสะท้อนตัวตน กิจกรรมที่ 5 บันทึก
ความดี  

พัฒนาการเหน็คุณค่าในตนเองด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
มีทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 6 ร่วมมือร่วมใจ กิจกรรมที่ 7 ครอบครวันักสืบ 

กิจกรรมที่ 8 รว่มกนัเลา่  
พัฒนาการเหน็คุณค่าในตนเองด้านการมีความส าคัญ 

มีทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 9 เขียนหลงัเขียนหน้า กิจกรรมที่ 10 ปิดตาพา
เดิน กิจกรรมที่ 11 ภาษาแทนใจภาพแทนค า 
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กิจกรรมที ่1 
ใครเป็นใคร 

วัตถุประสงค ์
สรา้งสัมพันธภาพ ชีแ้จงวัตถุประสงค ์สรา้งความเขา้ใจเก่ียวกับการเขา้โปรแกรม

กระบวนการกลุ่มบ าบดัแบบการมีส่วนร่วมของครอบครวัต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้

1. เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูว้ิจยักบัเด็กและผูป้กครอง 
2. ผูป้กครองและเด็กเกิดความเขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาการเห็น

คณุค่าในตนเอง ก่อใหเ้กิดความรว่มมือในการวิจยั 
3. เพื่อใหผู้ป้กครองและเด็กที่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมทราบระเบียบขอ้ตกลงและขัน้ตอน

ของการเขา้รว่มโปรแกรมไดถ้กูตอ้ง 

การประเมิน 
ผูป้กครองและเด็กไดม้ีการประเมินผลการเรียนรูข้องตนเอง โดยการร่วมกันอธิบาย

บอกถึงประโยชน์การสรา้งสัมพันธภาพกับสมาชิกอ่ืนๆในกลุ่ม รวมไปถึงการให้ข้อเสนอแนะ
รว่มกนั 

วัสดุอุปกรณ ์
1. ปา้ยชื่อเด็กและผูป้กครองที่เขา้รว่มกิจกรรม 
2. กลอ่งใสบ่ตัรค าคู่ เช่น บตัรค าชอ้น – ซ่อม, บตัรค าดินสอ – ยางลบ เป็นตน้ 
3. กลอ่งใสบ่ตัรค าความสามารถ เช่น บตัรค าวาดรูปเก่ง, บตัรค าเตะบอลเก่ง 
4. ตารางก าหนดนดัหมาย ชีแ้จงวนั เวลาในการเขา้รว่ม 
5. บตัรนดัหมายครัง้ต่อไป 

เวลา 
1 ชั่วโมง 

ผู้เข้าร่วม 
ผูป้กครองและเด็ก (เขา้รว่มพรอ้มกนั) 

การด าเนินกิจกรรม  

ขั้นน า 15 นาที 
1. ผูว้ิจยัทกัทาย แนะน าตนเอง 
2. ผูว้ิจยัชีแ้จงใหผู้ป้กครองและเด็กทราบถึงจุดประสงคใ์นการเขา้ร่วมโปรแกรม และ

อธิบายระเบียบขอ้ตกลง ขัน้ตอนของการเขา้รว่มกิจกรรม 
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ขั้นกิจกรรม  30  นาท ี
1. ผูว้ิจยัอธิบายกิจกรรมเริ่มตน้รูจ้กักนัในหอ้ง โดยใหส้มาชิกนั่งกนัเป็นวงกลม 
2. ผูว้ิจยัชีแ้จงใหส้มาชิกฟังโดยแต่ละคนจะไดบ้ตัรค าที่ตอ้งหาคู่ของกนัและกนัใหเ้จอ  
3. ผูว้ิจัยแจกบัตรค าใหแ้ต่ละคน และใหแ้ต่ละคนหาบตัรค าที่คู่กับตนเอง และถาม

ชื่อ รายละเอียด คู่ของตน 
4. ผูว้ิจยัสรุปกิจกรรมที่ไดท้ า 
5. ผูว้ิจยัเริ่มกิจกรรมอีกครัง้โดยใหผู้ป้กครองและเด็กจบักนัเป็นคู่ๆและผูว้ิจยัอธิบาย

ชีแ้จงค าสั่งโดย ผูว้ิจยัจะแจกกลอ่งบตัรค าความสามารถใหแ้ต่ละครอบครวั ครอบครวัละ 1 กลอ่ง 
6. เมื่อสมาชิกได้กล่องบัตรค าความสามารถ ให้ผู ้ปกครองและเด็กช่วยกันค้นหา

ความสามารถ ว่าจากการประเมินของตัวเด็กเองตัวเด็กเองรบัรูว้่าตนมีความสามารถอะไร และ
ผูป้กครองรบัรูว้่าเด็กมีความสามารถอย่างไร 

7. ใหแ้ต่ละครอบครวัออกมาเลา่อธิบายว่า กิจกรรมที่ไดท้ าเป็นอย่างไร 
ขั้นสรุป  15  นาที 

1. ผูว้ิจัยใหส้มาชิกอธิบายความรูส้ึกและสิ่งที่ไดจ้ากการท ากิจกรรม พรอ้มพูดคุย
แลกเปลี่ยนกนัภายในกลุม่ แสดงความคิดเห็นรว่มกนั 

2. ผูว้ิจยัสรุปเพิ่มเติม และชีแ้จงใหผู้ป้กครองและเด็กทราบถึงจุดประสงคข์องการเขา้
รว่มโปรแกรม และแจกตารางการนดัหมายพรอ้มกบับตัรนดั 
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กิจกรรมที ่2 
ต่อภาพหาคู่ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู ้ปกครองและเด็กได้มีส่วนร่วมในการส ารวจความสามารถในการ

แกปั้ญหา 
2. เพื่อใหเ้ด็กไดเ้ล่าประสบการณท์ี่เก่ียวกบัความภาคภูมิใจในความสามารถในการ

แกปั้ญหาของตนเอง 
3. เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกดีต่อตนเองในด้านความสามารถต่อสิ่งที่ตนได้รับ

มอบหมาย 
4. เพื่อใหผู้ป้กครองไดเ้ห็นถึงความสามารถและเกิดความภาคภมูิใจในตวัเด็ก 

การประเมิน 
สงัเกตการมีส่วนร่วมระหว่างผูป้กครองและเด็กสงัเกตการณใ์หค้วามร่วมมือในการ

ท ากิจกรรม การอภิปราย การซกัถาม และการแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ทัง้ผูป้กครองและ
เด็ก 

วัสดุอุปกรณ ์
1. กระดาษใบงาน A4 
2. จิกซอวห์มวดหมู่สตัวต่์างๆ อาทิเช่น สตัวป่์า สตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ 
3. บตัรค าหมวดหมู่สตัวเ์ป็นภาษาไทย  

เวลา 
1 ชั่วโมง 

ผู้เข้าร่วม 
ผูป้กครอง เขา้รว่มล าดบัแรก และเด็กล าดบัถดัมา 

การด าเนินกิจกรรม  

ขั้นน า 15 นาที 
ส่วนที่ 1 ผูว้ิจัยเชิญเฉพาะผูป้กครองเขา้หอ้งท ากิจกรรม เพื่อชีแ้จงจุดประสงคแ์ละ

อธิบายเทคนิค วิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก โดยมีรายละเอียดในสว่นที่ 1 ดงันี ้
1. ผูว้ิจยัทกัทายผูป้กครองและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจยัอธิบายและชีแ้จงจุดประสงคข์องกิจกรรมทัง้หมดที่จะท าในครัง้นี ้รวมไป

ถึงอธิบายเทคนิคและวิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก 
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3. ผูว้ิจยัสอบถามขอ้สงสยัหรือประเด็นค าถามจากผูป้กครองที่ยังไม่เขา้ใจ เพื่อ
อธิบายใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

ส่วนที่ 2 ผูว้ิจัยน าเด็กและผูป้กครองมาเขา้ร่วมกิจกรรมพรอ้มกนั โดยมีรายละเอียด
ในสว่นที่ 2 ดงันี ้

1. ผูว้ิจยัทกัทายสมาชิกและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจัยซกัถามสมาชิกเก่ียวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึน้ในชีวิตของแต่ละคน และ

แกไ้ขฝ่าฟันอปุสรรคปัญหาไดอ้ย่างไร 
ขั้นกิจกรรม  30  นาท ี

1. ผูว้ิจยัแจกกระดาษใบงาน A4 ใหแ้ก่สมาชิก  
2. ให้ผู ้ปกครองและเด็กช่วยกันส ารวจปัญหาที่ เคยเกิดขึน้กับเด็ก และให้เขียน

อธิบายถึงปัญหาต่างๆเหลา่นัน้ 
3. เมื่อผู้ปกครองและเด็กช่วยกันเขียนเสร็จ ให้แต่ละครอบครวัออกมาเล่าให้แก่

สมาชิกท่านอ่ืนไดร้บัฟัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
4. ผูว้ิจยัสรุปปิดทา้ย และอธิบายกิจกรรมที่จะท าต่อไปนัน้คือ จิกซอวจ์บัคู่ 
5. ผูว้ิจัยแจกจิกซอวใ์หแ้ต่ละครอบครวั โดยใหเ้ด็กและผูป้กครองช่วยกันต่อใหเ้ป็น

ภาพ และเมื่อต่อเป็นภาพเสร็จแลว้ผูป้กครองและเด็กตอ้งช่วยกนัคน้หาบตัรค าใหต้รงกบัภาพจิก
ซอวท์ี่ต่อได ้ 

6. ใหผู้ป้กครองและเด็กโชวภ์าพที่ต่อไดใ้หก้บัสมาชิกภายในกลุม่ และอธิบาย  
ขั้นสรุป  15  นาที 

1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกอธิบายกิจกรรมที่ท าว่าไดเ้รียนรูอ้ะไรเก่ียวกบัตนเองและบุตรของ
ตนเอง อย่างไร  

2. เมื่อท ากิจกรรมนีแ้ลว้ผูป้กครองเห็นความสามารถของเด็กมากขึน้หรือไม่อย่างไร 
รวมไปถึงเด็กเองเห็นความสามารถของตนเองเพิ่มขึน้หรือไม่อย่างไร 

3. ผูว้ิจยัสรุปเพิ่มเติม จากการเขา้รว่มกิจกรรมแสดงใหเ้ห็นถึงผูป้กครองและเด็กไดม้ี
การส ารวจตนเองในดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ ซึ่งท าใหท้ าใหผู้ป้กครองและเด็กได้
เขา้ใจตนเองมากขึน้ 

 
 
 
 



  93 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ใบงาน             
➢ ให้ผู้ปกครองและเด็กช่วยกันสำรวจปัญหาอปุสรรคทีเ่คยเกิดขึ้นกับ

เด็ก และให้เขียนอธิบายถึงปัญหาต่างๆเหล่านั้น  

ปัญหาอปุสรรคทีเ่คยเกิดขึ้นกับเด็กมีอะไรบ้าง อธิบายเพิ่มเติม 

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 
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กิจกรรมที ่3 
ทรายจับคู่ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหผู้ป้กครองและเด็กไดม้ีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมลงมือปฏิบติัรว่มกนั 
2. เพื่อใหเ้ด็กและผูป้กครองสามารถประเมินจดุเด่นและจดุดอ้ยได ้
3. เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกดีต่อตนเองในด้านความสามารถต่อสิ่งที่ตนได้รับ

มอบหมาย 
4. เพื่อใหผู้ป้กครองไดเ้ห็นถึงความสามารถและเกิดความภาคภมูิใจในตวัเด็ก 

การประเมิน 
สงัเกตการมีส่วนร่วมระหว่างผูป้กครองและเด็กสงัเกตการณใ์หค้วามร่วมมือในการ

ท ากิจกรรม การอภิปราย การซกัถาม และการแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ทัง้ผูป้กครองและ
เด็ก 

วัสดุอุปกรณ ์
1.ถาดใสท่รายสี 
2.บตัรตวัอกัษร ก – ฮ 
3.ใบงาน 

เวลา 
1 ชั่วโมง 

ผู้เข้าร่วม 
ผูป้กครอง เขา้รว่มล าดบัแรก และเด็กล าดบัถดัมา 

การด าเนินกิจกรรม  

ขั้นน า 15 นาที 
ส่วนที่ 1 ผูว้ิจัยเชิญเฉพาะผูป้กครองเขา้หอ้งท ากิจกรรม เพื่อชีแ้จงจุดประสงคแ์ละ

อธิบายเทคนิค วิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก โดยมีรายละเอียดในสว่นที่ 1 ดังนี ้
1. ผูว้ิจยัทกัทายผูป้กครองและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจยัอธิบายและชีแ้จงจุดประสงคข์องกิจกรรมทัง้หมดที่จะท าในครัง้นี ้รวมไป

ถึงอธิบายเทคนิคและวิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก 
3. ผูว้ิจยัสอบถามขอ้สงสยัหรือประเด็นค าถามจากผูป้กครองที่ยังไม่เขา้ใจ เพื่อ

อธิบายใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
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ส่วนที่ 2 ผูว้ิจัยน าเด็กและผูป้กครองมาเขา้ร่วมกิจกรรมพรอ้มกนั โดยมีรายละเอียด
ในสว่นที่ 2 ดงันี ้

1. ผูว้ิจยัทกัทายสมาชิกและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจัยเปิดประเด็นเรื่องของตัวพยัญชนะ ก - ฮ โดยถามเด็กแต่ละคนว่ารูจ้ัก

พยญัชนะตวัใดบา้ง 
ขั้นกิจกรรม  30  นาท ี
1. ผู้วิจัยชวนเด็กและผูป้กครองพูดตัวอักษร ก - ฮ โดยผูว้ิจัยเป็นคนเริ่มตน้พูด กอ.ไก่ 

เป็นคนแรก หลงัจากนัน้ใหผู้ป้กครองท่านที่หนึ่งพดูต่อ คือ ขอ.ไข่ และเด็กพดู คอ.ควาย ไล่เรียงกนั
ไปคนละตวัอกัษรจนครบถึง ฮ 

 2. หลงัจากนั้นผูว้ิจยัน าบตัรพยัญชนะ ก - ฮ ว่าเด็กรูจ้ักพยัญชนะตัวใดบา้ง โดยผูว้ิจัย
จะมีบตัรตวัอกัษร ก - ฮ โดยแสดงบตัรที่ละตวัอกัษร และใหเ้ด็กตอบ  

3. เมื่อผูว้ิจัยไดแ้สดงบตัรตัวอกัษรแต่ละตัวครบแลว้ ผูว้ิจยัจะเห็นว่าในเด็กแต่ละคนนัน้
การรบัรูแ้ละเขา้ใจตัวอักษรไม่เท่ากัน ผูว้ิจัยจะตอ้งแจกบตัรตัวอักษรใหก้ับเด็กโดยพิจารณาจาก
ตวัอกัษรที่เด็กไม่สามารถตอบได ้เพื่อท าการแจกใหก้บัเด็กและผูป้กครองจ านวน 5 ตวัอกัษร  

4. หลังจากนั้นผู้วิจัยให้ค าสั่ งโดยให้เด็กเขียนตัวอักษรลงบนถาดทรายที่ ได้โดยมี
ผูป้กครองเป็นผูช้่วยเหลือ  

5. เมื่อเด็กเขียนเสรจ็และสามารถจ าชื่อตวัอกัษรไดแ้ลว้ ผูว้ิจยัสรุปกิจกรรม 

6. หลังจากนัน้ผูว้ิจัยแจกกระดาษใบงาน หัวขอ้ส ารวจจุดเด่นและจุดดอ้ยของเด็ก เมื่อ
ผูป้กครองและเด็กช่วยกันคน้หาจุดเด่นจุดดอ้ยเสร็จ ใหแ้ต่ละครอบครวัออกมาเล่าใหแ้ก่สมาชิก
ท่านอ่ืนไดร้บัฟัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

ขั้นสรุป  15  นาที 
1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกอธิบายกิจกรรมที่ท าว่าไดเ้รียนรูอ้ะไรเก่ียวกบัตนเองและบุตรของ

ตนเอง อย่างไร  
2. เมื่อท ากิจกรรมนีแ้ลว้ผูป้กครองเห็นความสามารถของเด็กมากขึน้หรือไม่อย่างไร 

รวมไปถึงเด็กเองเห็นความสามารถของตนเองเพิ่มขึน้หรือไม่อย่างไร 
3. ผูว้ิจัยสรุปเพิ่มเติม จากการเขา้ร่วมกิจกรรมแสดงใหเ้ห็นถึงผูป้กครองและเด็กได้

แสดงความสามารถและศกัยภาพที่เด็กมี และไดม้ีการส ารวจตนเองในดา้นจุดเด่นจุดดอ้ย ซึ่งท า
ใหท้ าใหผู้ป้กครองและเด็กไดเ้ขา้ใจตนเองมากขึน้ 
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         ใบงาน             
ผู้ปกครองและเดก็ช่วยกันสำรวจจุดเด่นและจุด

ด้อยของตัวเด็ก ว่ามีอะไรบ้างและเปน็อย่างไร 

      จุดเด่นของตัวเด็ก 

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

----------------------------------- 

        จุดด้อยของตัวเด็ก 

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

----------------------------------- 
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กิจกรรมที ่4 
เร่ืองเล่าสะท้อนตัวตน 

วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองด้านการมีความดี ส ารวจบทบาทหน้าที่ที่ตน

รบัผิดชอบ และตระหนกัถึงความส าคญัของความรบัผิดชอบมอบหมาย 
การประเมิน 

ผูป้กครองและเด็กไดม้ีการประเมินผลการเรียนรูข้องตนเอง โดยการร่วมกันอธิบาย
บอกถึงประโยชนก์ารมีบทบาทหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ 

วัสดุอุปกรณ ์
1. คลิปสัน้เรื่องบทบาทหนา้ที่ 
2.  กระดาษ A4 
3. สีไม ้

เวลา 
1 ชั่วโมง 

ผู้เข้าร่วม 
ผูป้กครอง เขา้รว่มล าดบัแรก และเด็กล าดบัถดัมา 

การด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน า 15 นาที 

ส่วนที่ 1 ผูว้ิจัยเชิญเฉพาะผูป้กครองเขา้หอ้งท ากิจกรรม เพื่อชีแ้จงจุดประสงค์
และอธิบายเทคนิค วิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก โดยมีรายละเอียดในสว่นที่ 1 ดงันี ้

1. ผูว้ิจยัทกัทายผูป้กครองและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจัยอธิบายและชีแ้จงจุดประสงคข์องกิจกรรมทั้งหมดที่จะท าในครัง้นี ้

รวมไปถึงอธิบายเทคนิคและวิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก 
3. ผูว้ิจัยสอบถามขอ้สงสยัหรือประเด็นค าถามจากผูป้กครองที่ยังไม่เขา้ใจ 

เพื่ออธิบายใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
ส่วนที่  2 ผู้วิจัยน าเด็กและผู้ปกครองมาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน โดยมี

รายละเอียดในสว่นที่ 2 ดงันี ้
1. ผูว้ิจยัทกัทายสมาชิกและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจยัเปิดประเด็นเรื่องความรบัผิดชอบ 
 



  98 

ขั้นกิจกรรม  30  นาท ี
1. ผูว้ิจยัเปิดคลิปสัน้เรื่องบทบาทหนา้ที่ใหแ้ก่สมาชิกในกลุม่ 
2. ผู้วิจัยแจกกระดาษA4 และสีให้กับเด็ก โดยชี ้แจ้งค าสั่ งให้เด็กและผู้ปกครอง

ช่วยกนัส ารวจว่า แต่ละคนมีหนา้ที่หรือบทบาทที่ตนเองตอ้งรบัผิดชอบอย่างไร 
3. เมื่อส ารวจแลว้รว่มกนัวาดออกมาใหเ้ป็นเรื่องราว 
4. ใหค้รอบครวัแต่ละครอบครวัออกมาเลา่ 
5. หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัใหส้มาชิกในกลุม่สรุปจากคลิปที่ไดด้แูละบทบาทหนา้ที่ที่ตนเอง

ไดร้บั 
ขั้นสรุป  15  นาที 

1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกอธิบายกิจกรรมที่ท าว่าไดเ้รียนรูอ้ะไรเก่ียวกบักิจกรรมนี ้ 
2. ผูว้ิจัยสรุปเพิ่มเติม จากการเขา้ร่วมกิจกรรมแสดงใหเ้ห็นถึงผูป้กครองและเด็กได้

ส  ารวจบทบาทหนา้ที่ที่ตนรบัผิดชอบ และตระหนกัถึงความส าคญัของความรบัผิดชอบ 
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กิจกรรมที ่5 
บันทกึความดี 

วัตถุประสงค ์
เพื่ อพัฒนาการเห็นคุณ ค่าในตนเองด้านการมีความดี สามารถอธิบายถึง

ความส าคญัของการมีหนา้ที่ มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
การประเมิน 

สงัเกตการมีส่วนร่วมระหว่างผูป้กครองและเด็กสงัเกตการณใ์หค้วามร่วมมือในการ
ท ากิจกรรม การอภิปราย การซกัถาม และการแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ทัง้ผูป้กครองและ
เด็ก 

วัสดุอุปกรณ ์
1. กระดาษ A4 
2. สีไม ้

3. ใบงานเรื่องเลา่สีไม ้
เวลา 

1 ชั่วโมง 
ผู้เข้าร่วม 

ผูป้กครอง เขา้รว่มล าดบัแรก และเด็กล าดบัถดัมา 
การด าเนินกิจกรรม  

ขั้นน า 15 นาที 
ส่วนที่ 1 ผูว้ิจัยเชิญเฉพาะผูป้กครองเขา้หอ้งท ากิจกรรม เพื่อชีแ้จงจุดประสงคแ์ละ

อธิบายเทคนิค วิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก โดยมีรายละเอียดในสว่นที่ 1 ดงันี ้
1. ผูว้ิจยัทกัทายผูป้กครองและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจยัอธิบายและชีแ้จงจุดประสงคข์องกิจกรรมทัง้หมดที่จะท าในครัง้นี ้รวมไป

ถึงอธิบายเทคนิคและวิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก 
3. ผูว้ิจยัสอบถามขอ้สงสยัหรือประเด็นค าถามจากผูป้กครองที่ยังไม่เขา้ใจ เพื่อ

อธิบายใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
ส่วนที่ 2 ผูว้ิจัยน าเด็กและผูป้กครองมาเขา้ร่วมกิจกรรมพรอ้มกนั โดยมีรายละเอียด

ในสว่นที่ 2 ดงันี ้
1. ผูว้ิจยัทกัทายสมาชิกและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจยัเปิดประเด็นเรื่องการมีหนา้ที่ท าความดีต่อสงัคม 
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ขั้นกิจกรรม  30  นาท ี
1. ผูว้ิจยัแจกเรื่องเลา่ใหผู้ป้กครองโดยใหผู้ป้กครองอ่านใหเ้ด็กฟัง  
2. ใหเ้ด็กและผูป้กครองช่วยกนัวิเคราะหจ์ากเรื่องที่ไดอ่้าน ลงในกระดาษ A4 
3. ใหค้รอบครวัแต่ละครอบครวัออกมาเลา่ 
4. หลังจากนั้นผู้วิจัยแจกกระดาษ A4 และสี ให้ผูป้กครองและเด็กช่วยกันส ารวจ

ตนเองว่าเคยท าความดีอะไรมาบา้ง วาดและออกมาเลา่ใหแ้ก่สมาชิกท่านอ่ืนฟัง  
ขั้นสรุป  15  นาที 

1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกอธิบายกิจกรรมที่ท าว่าไดเ้รียนรูอ้ะไรเก่ียวกบักิจกรรมนี ้ 
2. ผูว้ิจัยสรุปเพิ่มเติม จากการเขา้ร่วมกิจกรรมแสดงใหเ้ห็นถึงผูป้กครองและเด็กได้

ส  ารวจและสามารถอธิบายถึงความส าคญัของการมีหนา้ที่ มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
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ใบงาน 
คำถาม  

1.หนูคิดว่าปลาเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรต่อไป 

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------------------------------- 

2.ถ้าปลากินขยะเข้าไปแล้วตาย หนูคิดว่าเจ้านกกระสาจะรู้อย่างไร 

เพราะอะไร 

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------------------------------- 

3.ถ้าหนูเป็นบอลในขณะนั้น จะทำอย่างไร และรู้สึกอย่างไร 

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------
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เรื่องเล่า 

บอลเป็นเด็กที่มีความขยัน อดทน  ในช่วงปิดเทอมบอลจะออกไปช่วย

ครอบครัวทำงาน ครอบครัวของบอลทำงานออกทะเล หาปลา และใน

ละแวกบ้านของบอลเองก็ทำอาชีพหาปลาเช่นเดียวกัน ในทุก ๆวัน

ครอบครัวของบอลและเพื่อนบ้านจะออกไปหาปลา 

ทุกครั้งที่บอลออกไปหาปลากับพ่อ บอลจะสังเกตเห็นเรือลำอื่นทิ้ง

ขยะลงไปในทะเลเป็นประจำ และทุกครั้งที่มีคนทิ้งขยะลงไปในทะเล จะมีนก

กระสาตัวหนึ่งคอยบินเก็บขยะที่ผู้คนทิ้งลงไปในทะเล นกกระสาทำแบบนี้

ทุกครั้งที่มันเห็นขยะ 

จนวันหนึ่ง บอลได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ทะเลกับเพื่อนๆบอลเห็นเพื่อน ๆ 

หลายคนได้ทิ้งขยะเป็นจำนวนมากลงไปในทะเลและบนหาดทราย เจ้านก

กระสาตัวเดิมเริ่มเก็บขยะไม่ทัน มีขยะบางอันที่ลอยเกลือน้ำ ทำให้ปลาบาง

ตัวคิดว่าขยะเหล่านั้นเป็นอาหาร มันจึงกินขยะเหล่านั้นเข้าไป 

คำถาม 

1. หนูคิดว่าปลาเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรต่อไป 

2. ถ้าปลากินขยะเข้าไปแล้วตาย หนูคิดว่าเจ้านกกระสาจะรู้อย่างไร เพราะอะไร 

3. ถ้าหนูเป็นบอลในขณะนั้น จะทำอย่างไร และรู้สึกอย่างไร 
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กิจกรรมที ่6 
ร่วมมือร่วมใจ 

วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถือจากกลุ่มเพื่อน 

และเกิดการตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นคณุค่าซึ่งกนัและกนั 
1. เพื่อให้ผู ้ปกครอง เด็ก และเพื่อนได้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เกิดการ

ยอมรบั  
2. เพื่อใหเ้ด็ก ผูป้กครองและกลุ่มเพื่อนไดต้ระหนักถึงความส าคัญเห็นคุณค่าซึ่งกัน

และกนั 

การประเมิน 
ผูป้กครองและเด็กไดม้ีการประเมินผลการเรียนรูข้องตนเอง โดยสงัเกตการมีสว่นรว่ม

ระหว่างผู้ปกครองและเด็กสังเกตการณ์ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม การอภิปราย การ
ซกัถาม และการแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ทัง้ผูป้กครอง เด็ก และกลุม่เพื่อน 

วัสดุอุปกรณ ์
1. กระดาษแข็งขนาดใหญ่ 
2. ดินน า้มนั 
3. แผ่นภาพพรอ้มค าขนาดเล็กจ านวน 12 แผ่น 

เวลา 
1 ชั่วโมง 

ผู้เข้าร่วม 
ผูป้กครอง เขา้รว่มล าดบัแรก และเด็กล าดบัถดัมา 

การด าเนินกิจกรรม  

ขั้นน า 15 นาที 
ส่วนที่ 1 ผูว้ิจัยเชิญเฉพาะผูป้กครองเขา้หอ้งท ากิจกรรม เพื่อชีแ้จงจุดประสงคแ์ละ

อธิบายเทคนิค วิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก โดยมีรายละเอียดในสว่นที่ 1 ดงันี ้
1. ผูว้ิจยัทกัทายผูป้กครองและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจยัอธิบายและชีแ้จงจุดประสงคข์องกิจกรรมทัง้หมดที่จะท าในครัง้นี ้รวมไป

ถึงอธิบายเทคนิคและวิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก 
3. ผูว้ิจยัสอบถามขอ้สงสยัหรือประเด็นค าถามจากผูป้กครองที่ยังไม่เขา้ใจ เพื่อ

อธิบายใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
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ส่วนที่ 2 ผูว้ิจัยน าเด็กและผูป้กครองมาเขา้ร่วมกิจกรรมพรอ้มกนั โดยมีรายละเอียด
ในสว่นที่ 2 ดงันี ้

1. ผูว้ิจยัทกัทายสมาชิกและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจยัเปิดประเด็นเรื่องของกิจกรรมในครัง้นี ้

ขั้นกิจกรรม  30  นาท ี
1. ผูว้ิจยัใหแ้ต่ละครอบครวัออกมาเลือกแผ่นภาพของตนเองไปคนละภาพ  
2. แจกดินน า้มันใหแ้ต่ละครอบครวั โดยผูว้ิจัยออกค าสั่งใหแ้ต่ละครอบครวัช่วยกัน

ป้ันตามบตัรค าที่ได ้หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัใหแ้ต่ละครอบครวัออกมาน าเสนอโดยจะใหเ้พื่อนในกลุ่ม
ช่วยกนัทายว่าสิ่งที่เห็นเป็นรูปอะไร และหลงัจากนัน้ครอบครวัไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่าไดบ้ตัรค าว่า
อะไรและป้ันเป็นรูปอะไร มีกระบวนการอย่างไร  

3. หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัใหส้มาชิกจบัเป็น 2 กลุม่ กลุ่มละ 3 ครอบครวั และแจกกระดาษ
แข็งขนาดใหญ่ใหแ้ต่ละกลุม่ 

4. และอธิบายค าสั่งโดยใหส้มาชิกในกลุม่สรา้งเรื่องราวจากดินน า้มนัที่ไดป้ั้นไปแลว้  
5. แต่ละกลุม่ออกมาน าเสนอ 

ขั้นสรุป  15  นาที 
1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกอธิบายกิจกรรมที่ท าว่าไดเ้รียนรูอ้ะไรเก่ียวกบักิจกรรมนี ้ 
2. ผูว้ิจัยสรุปเพิ่มเติม จากการเขา้ร่วมกิจกรรมแสดงใหเ้ห็นถึงผูป้กครองและเด็กได้

เกิดความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั เกิดการยอมรบั และไดต้ระหนกัถึงความส าคญัเห็นคณุค่าซึ่งกนั
และกนั 
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กิจกรรมที ่7 
ครอบครัวนักสืบ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหผู้ป้กครองและเด็กไดเ้กิดความความเชื่อใจกนัและกนั เกิดการยอมรบัซึ่งกนั

และกนั 
2. เพื่อใหเ้ด็กและผูป้กครองไดต้ระหนกัถึงความส าคญัเห็นคณุค่าซึ่งกนัและกนั 

การประเมิน 
สงัเกตการมีส่วนร่วมระหว่างผูป้กครองและเด็กสงัเกตการณใ์หค้วามร่วมมือในการ

ท ากิจกรรม การอภิปราย การซกัถาม และการแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ทัง้ผูป้กครองและ
เด็ก 

วัสดุอุปกรณ ์
1. ถาดใสข่องขนาดใหญ่ 
2. ใบงาน 
3. อปุกรณท์ี่วางกระจดักระจายในกลอ่ง มีอปุกรณด์งันี ้

3.1 จานขา้ว 
3.2 รองเทา้ผูห้ญิง และ รองเทา้ผูช้าย 
3.3 มีดพกขนาดเล็ก 
3.4 ลิปสติก 
3.5 มีผา้ที่เป้ือนสีน า้แดง 
3.6 ผลไม ้
3.7 ขวดเหลา้ 
3.8 ถงัน า้แข็งใบเล็ก 

4. ผา้คลมุขนาดใหญ่ 
เวลา 

1 ชั่วโมง 
ผู้เข้าร่วม 

ผูป้กครอง เขา้รว่มล าดบัแรก และเด็กล าดบัถดัมา 
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การด าเนินกิจกรรม  

ขั้นน า 15 นาที 
ส่วนที่ 1 ผูว้ิจัยเชิญเฉพาะผูป้กครองเขา้หอ้งท ากิจกรรม เพื่อชีแ้จงจุดประสงคแ์ละ

อธิบายเทคนิค วิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก โดยมีรายละเอียดในสว่นที่ 1 ดงันี ้
1. ผูว้ิจยัทกัทายผูป้กครองและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจยัอธิบายและชีแ้จงจุดประสงคข์องกิจกรรมทัง้หมดที่จะท าในครัง้นี ้รวมไป

ถึงอธิบายเทคนิคและวิธีการในการเขา้ไปมีสว่นร่วมกบัเด็ก 
3. ผูว้ิจยัสอบถามขอ้สงสยัหรือประเด็นค าถามจากผูป้กครองที่ยังไม่เขา้ใจ เพื่อ

อธิบายใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
ส่วนที่ 2 ผูว้ิจัยน าเด็กและผูป้กครองมาเขา้ร่วมกิจกรรมพรอ้มกนั โดยมีรายละเอียด

ในสว่นที่ 2 ดงันี ้
1. ผูว้ิจยัทกัทายสมาชิกและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจยัเปิดประเด็นเรื่องของกิจกรรมในครัง้นี ้

ขั้นกิจกรรม  30  นาท ี
1. ผูว้ิจยัจดัเรียงอปุกรณท์ี่ไดเ้ตรียมไวล้งในถาดขนาดใหญ่ ไวใ้นหอ้งที่ไดจ้ดัเตรียมไว ้ 
2. และอธิบายค าสั่ งให้กับสมาชิกทั้งหมดฟัง โดยให้เด็กเข้าห้องที่ได้จัดเตรียม

อปุกรณไ์วแ้ละใหผู้ป้กครองรออยู่หนา้หอ้ง 
3. เมื่อเด็กเขา้หอ้งที่ไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ไว ้ผูว้ิจัยเปิดผา้ที่คลุมอุปกรณ์เหล่านัน้ไว ้

และชักชวนใหเ้ด็กดูว่ามีของอะไรบา้งที่วางอยู่ และถามเด็กว่าคิดว่าเกิดอะไรขึน้ หลงัจากนัน้ให้
เด็กออกไปเลา่ใหผู้ป้กครองฟังว่าเห็นสิ่งใดบา้งที่อยู่ในหอ้ง  

4. หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัแจกใบงานใหก้บัผูป้กครอง และใหผู้ป้กครองเขียนสิ่งที่เด็กบอก
มาทัง้หมด และช่วยกนัวิเคราะหว์่าเกิดเหตกุารณอ์ะไรเกิดขึน้จากอปุกรณท์ี่เด็กไดเ้ลา่มา  

5. หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัถามผูป้กครองว่ามีท่านใดอยากเขา้ไปดอูปุกรณห์รือไม่ : ถา้มีผู ้
ผูว้ิจัยน าผูป้กครองไปดูและสอบถามเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงเขา้ไปดูอีกรอบ และถามกลับผูท้ี่
ไม่ไดเ้ขา้ไปดอีูกรอบว่าเพราะอะไร 
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ขั้นสรุป  15  นาที 
1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกอธิบายกิจกรรมที่ท าว่าไดเ้รียนรูอ้ะไรเก่ียวกบัตนเองและบุตรของ

ตนเอง อย่างไร 
2. ผูว้ิจยัสรุปประเด็นดงันี ้ความไวว้างใจการยอมรบัความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั และ

การไม่ด่วนสรุป 
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กิจกรรมที ่8 
ร่วมกันเล่า 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหผู้ป้กครองและเด็กไดม้ีสว่นรว่มรว่มกนั 
2. เพื่อใหเ้ด็กเกิดความรูส้กึการไดร้บัการยอมรบัจากกลุม่เพื่อน 
3. เพื่อใหเ้ด็กเกิดการตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นคณุค่าซึ่งกนัและกนั 

การประเมิน 
สงัเกตการมีส่วนร่วมระหว่างผูป้กครองและเด็กสงัเกตการณใ์หค้วามร่วมมือในการ

ท ากิจกรรม การอภิปราย การซกัถาม และการแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ทัง้ผูป้กครองและ
เด็ก กลุม่เพื่อน 

วัสดุอุปกรณ ์
1. กระดาษ A4 
2. สีเทียน 
3. Flip Chart 
4. เทปกาวสองหนา้แบบหนา 

เวลา 
1 ชั่วโมง 

ผู้เข้าร่วม 
ผูป้กครอง เขา้รว่มล าดบัแรก และเด็กล าดบัถดัมา 

การด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน า 15 นาที 

ส่วนที่ 1 ผูว้ิจัยเชิญเฉพาะผูป้กครองเขา้หอ้งท ากิจกรรม เพื่อชีแ้จงจุดประสงค์
และอธิบายเทคนิค วิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก โดยมีรายละเอียดในสว่นที่ 1 ดงันี ้

1. ผูว้ิจยัทกัทายผูป้กครองและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกันเอง 
2. ผูว้ิจัยอธิบายและชีแ้จงจุดประสงคข์องกิจกรรมทั้งหมดที่จะท าในครัง้นี ้

รวมไปถึงอธิบายเทคนิคและวิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก 
3. ผูว้ิจัยสอบถามขอ้สงสยัหรือประเด็นค าถามจากผูป้กครองที่ยังไม่เขา้ใจ 

เพื่ออธิบายใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
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ส่วนที่  2 ผู้วิจัยน าเด็กและผู้ปกครองมาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน โดยมี
รายละเอียดในสว่นที่ 2 ดงันี ้

1. ผูว้ิจยัทกัทายสมาชิกและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจยัเปิดประเด็นเรื่องของกิจกรรมในครัง้นี ้ 

ขั้นกิจกรรม  30  นาท ี
1. ผูว้ิจยัชีแ้จงค าสั่งโดยใหแ้ต่ละครอบครวัจบักลุ่ม 3 คู่ และแจกกระดาษ A4 สีเทียน 

Flip Chart ใหแ้ต่ละกลุม่  
2. หลังจากนั้นผู้วิจัยอธิบายค าสั่ง โดยให้เด็กร่วมกันแต่งเล่าเรื่องราวผ่านการฉีก

กระดาษ ตามอิสระ และน ามาใสล่งบนกระดาษ Flip Chart  
3. ใหเ้ด็กออกมาเลา่เรื่องของกลุม่ตนเอง  

ขั้นสรุป  15  นาที 
1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกอธิบายกิจกรรมที่ท าว่าไดเ้รียนรูอ้ะไรเก่ียวกบักิจกรรมนี ้  
2. ผูว้ิจัยสรุปเพิ่มเติม จากการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มแสดงใหเ้ห็นถึงการยอมรบัซึ่งกัน

และกนั แต่ละคนไดม้ีอิสระในการแสดงความคิดเห็น เห็นความส าคญัของการท างานรว่มกนั  
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กิจกรรมที ่9 
เขียนหลังเขียนหน้า 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหผู้ป้กครองและเด็ก ไดต้ระหนกัเห็นถึงความส าคญัของกนัและกนั  
2. เพื่อใหเ้ด็กรบัรูว้่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งของครอบครวั ไดร้บัความรกัอย่างเหมาะสม 

การประเมิน 
ผูป้กครองและเด็กไดม้ีการประเมินผลการเรียนรูข้องตนเอง โดยสงัเกตการมีสว่นรว่ม

ระหว่างผู้ปกครองและเด็กสังเกตการณ์ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม การอภิปราย การ
ซกัถาม และการแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ทัง้ผูป้กครองและเด็ก 

วัสดุอุปกรณ ์
1. ถาดใสท่รายสี 
2. บตัรค าภาษาไทย 

เวลา 
1 ชั่วโมง 

ผู้เข้าร่วม 
ผูป้กครอง เขา้รว่มล าดบัแรก และเด็กล าดบัถดัมา 

การด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน า 15 นาที 

ส่วนที่ 1 ผูว้ิจัยเชิญเฉพาะผูป้กครองเขา้หอ้งท ากิจกรรม เพื่อชีแ้จงจุดประสงค์
และอธิบายเทคนิค วิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก โดยมีรายละเอียดในสว่นที่ 1 ดงันี ้

1. ผูว้ิจยัทกัทายผูป้กครองและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจัยอธิบายและชีแ้จงจุดประสงคข์องกิจกรรมทั้งหมดที่จะท าในครัง้นี ้

รวมไปถึงอธิบายเทคนิคและวิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก 
3. ผูว้ิจัยสอบถามขอ้สงสยัหรือประเด็นค าถามจากผู้ปกครองที่ยังไม่เขา้ใจ 

เพื่ออธิบายใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
ส่วนที่  2 ผู้วิจัยน าเด็กและผู้ปกครองมาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน โดยมี

รายละเอียดในสว่นที่ 2 ดงันี ้
1. ผูว้ิจยัทกัทายสมาชิกและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจยัเปิดประเด็นเรื่องของกิจกรรมในครัง้นี ้  
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ขั้นกิจกรรม  30  นาท ี
1. ผู้วิจัยให้แต่ละครอบครัวนั่ งจับกับเป็นคู่ๆ โดยให้เด็กนั่ งอยู่ด้านหน้าของ

ผูป้กครอง  
2. ผูว้ิจยัแจกบตัรตวัอกัษรใหแ้ต่ละครอบครวั ครอบครวัละ 10 ใบ 
3. ผูว้ิจัยอธิบายค าสั่งโดยใหผู้ป้กครองเขียนตวัอักษรที่ไดจ้ากบตัรค านัน้ลงไปที่

หลงัของเด็กและ เด็กรบัความรูส้กึจากท่ีหลงัเพื่อเขียนลงไปที่ถาดทรายของตนเองทางดา้นหนา้ 
4. หลงัจากนัน้สลบักนัท า  

ขั้นสรุป  15  นาที 
1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกอธิบายกิจกรรมที่ท าว่าไดเ้รียนรูอ้ะไรเก่ียวกบักิจกรรมนี ้  
2. ผูว้ิจยัสรุปเพิ่มเติม จากการเขา้ร่วมกิจกรรมแสดงใหเ้ห็นถึงผูป้กครองและเด็ก

ไดเ้กิดการตระหนกัเห็นถึงความส าคญัของกนัและกนั การรบัรูว้่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งของครอบครวั 
ไดร้บัความรกั  
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กิจกรรมที ่10 
ปิดตาพาเดิน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหผู้ป้กครองและเด็ก ไดต้ระหนกัเห็นถึงความส าคญัของกนัและกนั  
2. เพื่อใหเ้ด็กรบัรูว้่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งของครอบครวั ไดร้บัการใหก้ าลงัใจ 

การประเมิน 
ผูป้กครองและเด็กไดม้ีการประเมินผลการเรียนรูข้องตนเอง โดยสงัเกตการมีสว่นรว่ม

ระหว่างผู้ปกครองและเด็กสังเกตการณ์ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม การอภิปราย การ
ซกัถาม และการแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ทัง้ผูป้กครองและเด็ก 

วัสดุอุปกรณ ์
1.ผา้ปิดตา 

เวลา 
1 ชั่วโมง 

ผู้เขา้ร่วม 
ผูป้กครอง เขา้รว่มล าดบัแรก และเด็กล าดบัถดัมา 

การด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน า 15 นาที 

ส่วนที่ 1 ผูว้ิจัยเชิญเฉพาะผูป้กครองเขา้หอ้งท ากิจกรรม เพื่อชีแ้จงจุดประสงค์
และอธิบายเทคนิค วิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก โดยมีรายละเอียดในสว่นที่ 1 ดงันี ้

1. ผูว้ิจยัทกัทายผูป้กครองและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจัยอธิบายและชีแ้จงจุดประสงคข์องกิจกรรมทั้งหมดที่จะท าในครัง้นี ้

รวมไปถึงอธิบายเทคนิคและวิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก 
3. ผูว้ิจัยสอบถามขอ้สงสยัหรือประเด็นค าถามจากผูป้กครองที่ยังไม่ เขา้ใจ 

เพื่ออธิบายใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
ส่วนที่  2 ผู้วิจัยน าเด็กและผู้ปกครองมาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน โดยมี

รายละเอียดในสว่นที่ 2 ดงันี ้
1. ผูว้ิจยัทกัทายสมาชิกและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจยัเปิดประเด็นเรื่องของกิจกรรมในครัง้นี ้
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ขั้นกิจกรรม  30  นาท ี
1. ผูว้ิจยัใหแ้ต่ละครอบครวันั่งจบักบัเป็นคู่ ๆ   
2. ผูว้ิจยัแจกผา้ปิดตาใหจ้ านวน 1 ชิน้ในแต่ละคู่ 
3. ผูว้ิจัยอธิบายค าสั่งโดยใหผู้ป้กครองมัดผา้ปิดตาตนเอง และใหเ้ด็กแต่ละคู่ที่

ไม่ไดปิ้ดตาจงูมือผูป้กครองที่ปิดตาอยู่เดินไปบรเิวณรอบ ๆ โดยที่ผูป้กครองจะตอ้งไม่เปิดตาเลย  
4. หลงัจากนัน้เมื่อครบสญัญาณใหเ้ด็กพาผูป้กครองกลบัมานั่งที่เดิม  

 ขั้นสรุป  15  นาที 
1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกอธิบายกิจกรรมที่ท าว่าไดเ้รียนรูอ้ะไรเก่ียวกบัตนเองและบุตร

ของตนเอง อย่างไร 
2. ผูว้ิจัยสรุปประเด็นดังนี ้การรบัรูว้่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เห็นความส าคัญ

ของกนัและกนั และไดร้บัการใหก้ าลงัใจ 
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กิจกรรมที ่11 
ภาษาแทนใจภาพแทนค า 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหผู้ป้กครองและเด็กไดม้ีสว่นรว่มรว่มกนั 
2. เพื่อใหเ้ด็กเกิดความรูส้กึว่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งของครอบครวั 
3. เพื่อใหเ้ด็กและผูป้กครองไดแ้สดงความรกัอย่างเหมาะสม 

การประเมิน 
ผูป้กครองและเด็กไดม้ีการประเมินผลการเรียนรูข้องตนเอง โดยสงัเกตการมีสว่นรว่ม

ระหว่างผู้ปกครองและเด็กสังเกตการณ์ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม การอภิปราย การ
ซกัถาม และการแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ทัง้ผูป้กครองและเด็ก 

วัสดุอุปกรณ ์
1. การด์กระดาษแข็ง 
2. สีเทียน สีไม ้เมจิก 
3. สติกเกอรอ์ปุกรณต์กแต่งอื่นๆ 

เวลา 
1 ชั่วโมง 

ผู้เข้าร่วม 
ผูป้กครอง เขา้รว่มล าดบัแรก และเด็กล าดบัถดัมา 

การด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน า 15 นาที 

ส่วนที่ 1 ผูว้ิจัยเชิญเฉพาะผูป้กครองเขา้หอ้งท ากิจกรรม เพื่อชีแ้จงจุดประสงค์
และอธิบายเทคนิค วิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก โดยมีรายละเอียดในสว่นที่ 1 ดงันี ้

1. ผูว้ิจยัทกัทายผูป้กครองและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจัยอธิบายและชีแ้จงจุดประสงคข์องกิจกรรมทั้งหมดที่จะท าในครัง้นี ้

รวมไปถึงอธิบายเทคนิคและวิธีการในการเขา้ไปมีสว่นรว่มกบัเด็ก 
3. ผูว้ิจัยสอบถามขอ้สงสยัหรือประเด็นค าถามจากผูป้กครองที่ยังไม่เขา้ใจ 

เพื่ออธิบายใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
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ส่วนที่  2 ผู้วิจัยน าเด็กและผู้ปกครองมาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน โดยมี
รายละเอียดในสว่นที่ 2 ดงันี ้

1. ผูว้ิจยัทกัทายสมาชิกและสนทนาพดูคยุสรา้งบรรยากาศที่เป็นกนัเอง 
2. ผูว้ิจยัเปิดประเด็นเรื่องของกิจกรรมในครัง้นี ้

ขั้นกิจกรรม  30  นาท ี
1. ผูว้ิจยัเชิญผูป้กครองเขา้หอ้งและชีแ้จง้กิจกรรมใหท้ าโดยแจกกระดาษการด ์และสี

ใหแ้ต่ละคน โดยใหผู้ป้กครองเขียนความรูส้กึที่มีต่อเด็ก 
2. ผูว้ิจัยน าเด็กแต่ละคนเขา้คนละหอ้งกับผูป้กครองโดยแจกกระดาษการด์และสี

ใหก้บัเด็กและใหเ้ด็กวาดภาพแทนความรูส้ึกใหก้บัผูป้กครองของตนเอง  
3. หลังจากเมื่อวาดเสร็จเชิญทั้งผู้ปกครองและเด็กเข้าหอ้งเดียวกัน นั่งเป็นคู่และ

แลกเปลี่ยนการด์ซึ่งกนัและกนั  
ขั้นสรุป  15  นาที 

1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกอธิบายกิจกรรมที่ท าว่าไดเ้รียนรูอ้ะไรเก่ียวกบักิจกรรมนี ้  
2. ผูว้ิจยัสรุปเพิ่มเติม จากการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่แสดงใหเ้ห็นถึงเด็กเกิดความรูส้ึก

ว่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งของครอบครวั และไดแ้สดงความรกัอย่างเหมาะสม 
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ภาคผนวก ค 
ตารางค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 

ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ตารางค่าความสอดคล้อง (IOC) ของโปรแกรมกระบวนการกลุ่มแบบการมีส่วน

ร่วมของครอบครัวต่อการเหน็คุณค่าในตนเองของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
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ตาราง 10 ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบประเมินการเห็นคณุค่าในตนเอง 

ข้อที ่ คะแนนความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
23 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อที ่ คะแนนความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC แปลผล 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

26 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
31 0 +1 +1 0.66 ปรบัปรุง 
32 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
33 0 +1 +1 0.66 ปรบัปรุง 
34 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
35 0 +1 +1 0.66 ปรบัปรุง 
36 0 +1 +1 0.66 ปรบัปรุง 
37 0 +1 +1 0.66 ปรบัปรุง 
38 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
39 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
40 0 +1 +1 0.66 ปรบัปรุง 

หมายเหต:ุ ค่า IOC ที่สามารถน าไปใชไ้ดม้ีค่าตัง้แต่ 0.66 – 1.00  
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหค่์าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบสอบถามการเห็นคณุค่าในตนเอง 

ขอ้ที่ ค่าอ านาจการแจกแจงรายข้อ 
(t)  

ขอ้ที่ ค่าอ านาจการแจกแจงรายขอ้ 
(t) 

1 1.806 21 3.266 

2 7.071 22 .667 

3 7.778 23 .000 

4 7.778 24 6.971 

5 .311 25 1.265 

6 13.000 26 2.683 

7 6.736 27 4.201 

8 .311 28 8.485 

9 1.000 29 7.071 

10 9.295 30 9.295 

11 3.897 31 .594 

12 8.485 32 8.485 

13 .306 33 9.295 

14 4.500 34 8.485 

15 8.485 35 6.736 

16 8.485 36 .000 

17 7.778 37 .548 

18 -.603 38 4.899 

19 -1.445 39 .667 

20 -1.000 40 6.736 

 
หมายเหต:ุ  มีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบั 0.98 
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ตาราง 12 ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของโปรแกรมกระบวนการกลุม่แบบการมีสว่นรว่มของ

ครอบครวัต่อการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู  ้

กิจกรรมที่ คะแนนความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 +1 0 +1 0.66 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
8 0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 

หมายเหต:ุ ค่า IOC ที่สามารถน าไปใชไ้ดม้ีค่าตัง้แต่ 0.66 – 1.00  
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ชื่อ-สกุล อภิญญา ตนัเจรญิ 
วัน เดือน ปี เกิด 8 สิงหาคม 2533 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
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