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              งานวิจยันีม้ีจุดม่งหมายเพ่ือ 1) ศกึษาลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมของ

วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ   2) เปรียบเทียบการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ 
ก่อนและหลงั เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการศกึษาการแสดงออกท่ีเหมาะสม
เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ จ านวน 132 คน และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
ทดลอง เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ จ านวน 20 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
ท่ีมีคะแนนการแสดงออกท่ีเหมาะสม ตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมาและสมคัรใจในการเข้าร่วมการ
ทดลอง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี  ้คือ 1) แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม และแบบ
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ค าหลกั  2)แบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ  มีอ านาจจ าแนกราย
ข้อระหว่าง 0.20-0.70 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 และ  3)  โปรแกรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือ
เสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ  โดยสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้1) การศกึษาเชิงคณุภาพ
ลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสม พบว่า การแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศมี 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น และด้านการลดพฤติกรรมเสี่ยง โดยนักเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย 132 คน ท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบั  ปาน
กลาง  2) ผลการเปรียบเทียบการแสดงออกท่ีเหมาะสม  พบว่าหลงัเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสม กลุม่ทดลองมีระดบัการแสดงออกท่ีเหมาะสมเพ่ิมสงูขึน้
กวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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             The purposes of this research were to study of assertiveness behavior 

and to compare the presentation of assertiveness behavior among transgender adolescents 
before and after attending a psychological training program. The target group contained 132 
transgender high school students. However, twenty students whose scores ranged below 25% 
were selected specifically and on a voluntary basis. This research instruments used for this 
study were as follows: (1) semi-structured and guided interviews, focus group discussions, a 
check-list using domain analysis and combined multiple aspects; (2) the evaluation of 
assertiveness behavior among transgender adolescents and provided discrimination between 
0.20 and 0.70, with a reliability coefficient of 0.91; and (3)conducted in conjunction with the 
psychological program. The statistical analysis included mean, standard deviation and a t-
test. The results of the study were as follows: (1) the presentation of assertiveness behavior 
among transgender adolescents can be considered according to the following three aspects: 
education, social interaction and the general risk behaviors. The first-stage analysis 
demonstrated of the target group contained 132 participants at the moderate level; and (2) 
after participation in the psychological training program, the students showed significant 
improvements in the presentation of assertiveness behavior at a statistical level of 0.05. 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
 กลุ่ ม ผู้ มี ค ว า มห ล า ก หล า ย ท า ง เ พ ศห รื อ ก ลุ่ ม  LGBT( Lesbian,Gay,Bisexual, 

Transgender ) ท่ีสงัคมรู้จกัในช่ือของกลุ่มเพศท่ีสาม หรือกลุ่มเพศทางเลือก ซึ่งมีการแสดงออก
ตามอตัลักษณ์ทางเพศของตนเอง  เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับมากขึน้ในสังคมไทย     
มีสิท ธิ เส รีภาพในการแสดงออกตามอัตลักษณ์ทางเพศตามหลักการยอกยากา ร์ตา 
(The Yogyakarta Principles) (หลกัการยอกยาการ์ตา, 2552, น. 68)  ท่ีระบวุ่าให้มนษุย์ทกุคน  
มีสิทธิในความเห็นและการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ขึน้กบัความโน้มเอียงทางเพศและอตัลกัษณ์
ทางเพศ สิทธินีร้วมถึงการแสดงออกตามอตัลกัษณ์หรือตวัตน  ผ่านการพดู ท่าทาง การแต่งกาย 
ลักษณะร่างกาย การเลือกใช้ช่ือ หรือวิธีอ่ืนใด รวมทัง้มีเสรีภาพในการเสาะหา การได้รับและ
เผยแพร่ข้อมลูตลอดจนแนวความคิดทกุประเภทเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนและความหลากหลายทาง
เพศ โดยผา่นทางส่ือใดๆ และโดยไมข่ึน้กบัเขตแดน แสดงให้เห็นถึงสิทธิ เสรีภาพในการแสดงตงตน
อยา่งชดัเจน  
 กลุ่มบุคคลท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ หรือ กลุ่ม T (Transgender) ตามการนิยามของ
โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ UNDP (โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ, 2560)เป็นอีกหนึ่ง
เพศวิถี (Sexuality) ในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT โดยจะมีการแสดงพฤติกรรม
ตรงข้ามกับเพศสภาพ หรือเพศก าเนิด (Gender) ของตนเอง ซึ่งปัจจุบันนีมี้การแสดงตัวตนท่ี
เปิดเผย ดงัผลการวิจยัของสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม ในปี พ.ศ.2559 (สถาบนัวิจยัประชากร
และสงัคมมหาวิทยาลยัมหิดล, 2559) ท่ีได้ศกึษาจ านวนประชากรเกย์ กะเทย และกลุ่มรักร่วมเพศ 
ช่วงอายุ 15-59 มีประชากรกลุ่มนีร้าว 600,000 คนหรือประมาณ ร้อยละ 3 ท่ียอมรับและ
แสดงออกอย่างเปิดเผย และการศึกษาของ  วินยั  ชุ่มช่ืน (2554) ท่ีได้ศกึษาบทบาทของผู้บริหาร
โรงเรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือนและปัจจยัภมูิหลงัท่ีสง่ผลตอ่การถกูละเมิดสิทธิมนษุยชนของนกัเรียน
ท่ีมีอตัลกัษณ์เป็นเพศท่ีสามใน โรงเรียนมธัยมศึกษา เขตจงัหวดัราชบุรี  เม่ือปี 2554 โดยศึกษา
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ กับกลุ่มประชากรผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับนักเรียนเพศท่ีสามใน
โรงเรียน พบว่า มีนกัเรียนร้อยละ 10 เป็นกลุ่มท่ีอตัลกัษณ์ทางเพศท่ีหลากหลาย และร้อยละ 7 จะ
มีอตัลกัษณ์ทางเพศเป็นกลุม่ท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ (Transgender) ซึ่งอตัราส่วนของนกัเรียนกลุ่ม
ดงักลา่วมีการแสดงออกตอ่สงัคมอย่างเปิดเผย  อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้ ท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศนัน้จะเปิดเผยและเป็นท่ียอมรับมากขึน้ แต่ก็ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ท่ีท้าทายการรับรู้เดิม 
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ตามท่ี จิตติมา กุลประเสริฐรัฐ (2561)ได้กล่าวถึงทศันคติของสงัคมต่อการแสดงออกของบุคคล
กลุ่มความหลายหลายทางเพศ พบว่ามีทัง้ในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งขึน้อยู่กบัวิจารณญาณ และ
การรับรู้ของแตล่ะบคุคล หลายครัง้ท่ีมีขา่วของสงัคมท่ีตอ่ต้าน เย้ยหยนั ไปจนถึงท าร้ายตอ่ร่างกาย
และชีวิตบุคคลทีมีความหลายหลายทางเพศ ด้วยทัศนคติเชิงลบ หรือบ้างก็ช่ืนชอบช่ืนชมใน
ลักษณะของผู้ ให้ความบนัเทิงไปจนถึงเป็นตัวตลกในสายตาของสังคม  เห็นได้ว่าระหว่างการ
ยอมรับทางสังคมต่อกลุ่มวามหลากหลายทางเพศท่ีก าลังพัฒนาขึน้นัน้  ก็ต้องเผชิญกับความ     
ท้าทายของสงัคมในการก าหนดบทบาท หน้าท่ี รวมไปจนถึงการแสดงออกตา่งๆ ว่าบคุคลกลุ่มนีจ้ะ
มีบทบาทแบบใดหรือมีคุณค่าแค่ไหนในสังคม สอดคล้องกับทัศนะของ  ภัทราภรณ์  จึงเลิศศิริ 
(2557) ท่ีได้กล่าวไว้ว่าสังคมไทยยอมรับความหลากหลายทางเพศจริงหรือไม่นัน้ พบว่าสิ่งท่ี
ก าหนดบทบาทหรือการแสดงออกของบคุคลท่ีมีความหลายหลายทางเพศ อาจไม่ใช่ตวับคุคลเอง 
ตามหลกัการของสิทธิเสรีภาพทางเพศ แตก่ลบัเป็นความคาดหวงัของสงัคม การแสดงออกรูปแบบ
ตา่ง ๆ ของบคุคลเหล่านีเ้ป็นตวับง่ชีว้่าสงัคมจะก าหนดบทบาทไว้แคไ่หน อย่างไร เช่นจะเห็นได้ว่า
ตามส่ือต่างๆ บุคคลกลุ่มความหลากหลายทางเพศ กลบักลายเป็นตวัตลก ขบขนั หรือหลายครัง้
กลบัถกูตเิตียนอยา่งรุนแรง เพราะการแสดงออกเหล่านัน้ขดัตอ่รูปแบบของการรับรู้เร่ืองเพศสภาพ
เดิมของสงัคม บุคคลกลุ่มนีจ้ึงอยู่ในภาวะจ ายอม หรือบางครัง้ต่อต้านวิถีสงัคมก่อให้เกิดปัญหา
ตามมาอีกมากมาย ซ า้ยิ่งท าให้สงัคมก าหนดหรือรับรู้บทบาทกลุม่เพศทางเลือกในทางลบเพิ่มขึน้  
 การแสดงออกท่ีเหมาะสมของเยาวชนกลุ่มทีมีความหลายหลายทางเพศในปัจจุบัน 
ยอมรับกนัโดยทัว่แล้วว่า ส่วนหนึ่งมาจากการเรียนรู้ผ่านตวัแบบ ตามท่ี สริุยเดว  ทรีปาตี (2557) 
ได้กล่าวว่าหากคนท่ีเป็นต้นแบบเป็นตวัแบบท่ีไม่ดีตอ่สงัคม แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมออกไป 
ย่อมส่งผลกระทบและเกิดพฤติกรรมเลียนแบบในคนบางกลุ่ม นั่นคือกลุ่มเด็ก เยาวชนท่ีมี
พัฒนาการ วุฒิภาวะไม่เพียงพอ หรือต้นทุนชีวิตไม่ดี ซึ่งในประเทศไทยมีกลุ่มเด็กและเยาวชน
เหลา่นีเ้ป็นจ านวนมากและเพิ่มขึน้เร่ือยๆ เพราะสถาบนัครอบครัวอ่อนแอ ขาดการปลกูฝังวิชาชีวิต
หรือมีแบบอยา่งท่ีดีจากพอ่แม ่ผู้ปกครอง ท าให้เกิดความเข้าใจผิดวา่ต้องเป็นกะเทย ตุ๊ด เกย์ ถึงจะ 
โดง่ดงั ได้รับความสนใจ หรือเกิดการลอกเลียนแบบ สร้างจดุสนใจให้ตวัเองนัน้ เป็นสิ่งท่ีท าได้ง่าย
มากเหมือนไฟลามทุง่ ขณะท่ีเดก็ท่ีมีต้นทนุชีวิตท่ีสงู มีพืน้ท่ีในการแสดงออก  มีวิจารณญาณ เขาก็
จะเข้าใจ ไม่จ าเป็นต้องท าการลอกเลียนแบบ พฤติกรรมเหล่านีก็้จะไม่เกิด ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัของ
ผู้ปกครอง โรงเรียน และสังคมท่ีต้องช่วยกันท าหน้าท่ีให้ความรู้และปลูกฝังแบบอย่างท่ีดีให้กับ
เยาวชน นัน่คือหากสงัคมสามารถก าหนดหรือชีน้ าบทบาทในการแสดงออกท่ีเหมาะสมแก่บคุคล
กลุม่เพศทางเลือกได้ จะน าไปสูก่ารยอมรับอยา่งไมมี่เง่ือนไขได้เชน่กนั  
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 จากประเด็นดังท่ีกล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการแสดงออกของวัยรุ่นท่ีมี
พฤตกิรรมข้ามเพศ โดย วินยั  ชุม่ช่ืน (2554) ได้กล่าวถึงปัญหาของนกัเรียนกลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศ ในโรงเรียนมธัยมศกึษาท่ี โดยการสมัภาษณ์ครูในโรงเรียนมธัยมศกึษาแห่งหนึ่งในจงัหวดั
ราชบรีุท่ีมีตอ่นกัเรียนเพศทางเลือก ซึ่งนกัเรียนเหล่านัน้มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกให้ปรากฏเห็น เป็น
ท่ีล้อเลียนของเพ่ือน บางครัง้เพ่ือนแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นการคกุคามทางเพศ ทัง้ทางกายและวาจา 
ได้สร้างความอบัอายแก่เพ่ือนนกัเรียนท่ีมี อตัลกัษณ์ท่ีเป็นทางเลือกด้วย ครูในโรงเรียนท่านหนึ่ง
กลา่ววา่  “การแสดงออกของพวกกระเทย (ผูที้่มีอตัลกัษณ์ที่เป็นเพศทางเลือก) มกัจะถูกเพือ่นร่วม
ห้องล้อเลียน บางครั้งก็แกล้งจับนม แต่ก็ไม่ใช่เป็นเร่ืองจริงจัง เพียงเป็นการล้อเล่นเท่านัน้ พวก
นกัเรียนทีเ่ป็นกระเทยบางคนก็อาย บางคนก็เล่นดว้ย แต่ส่วนมากจะอาย”A  สอดคล้องกบันกัเรียน
ข้ามเพศคนหนึ่งท่ีได้กล่าวว่า  “อยากให้เพือ่นๆ และครูยอมรับ เพราะไม่ได้ท าอะไรให้เสียหายใคร 
ไม่อยากให้เพื่อนๆ และครูล้อ เพราะอาย พ่อแม่รับได้ไม่มีปัญหาแล้ว แต่อยากให้เพื่อนๆ รับได้
ดว้ย เพราะตอนนีก็้จะอยู่ไดเ้ฉพาะในกลุ่มเท่านัน้ หากสงัคมอยากให้ตนเองเป็นแบบไหนก็บอกมา 
ยินดีทีจ่ะปรับตวั”B  
 จากสภาพปัญหาท่ีได้กลา่วมาข้างสอดคล้องกบัปัญหาท่ีผู้วิจยัพบในโรงเรียนมธัยมศกึษา
ตอนปลายมีนกัเรียนกลุม่พฤตกิรรมข้ามเพศท่ีมียอมรับตนเองและแสดงออกเปิดเผย กว่าร้อยละ 5 

ของนกัเรียนทัง้หมด โดยนักเรียนกลุ่มดงักล่าวได้เผชิญปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมการแสดงออก
ของตนเองท่ีส่งผลต่อทัศนคติและการรับรู้ของบุคคลอ่ืนในสังคมโรงเรียน ดังตัวอย่างการให้
ค าปรึกษา เช่น “หลายๆคร้ังที่หนูเข้าเรียน จะต้องโดนต าหนิทั้งทรงผม การแต่งหน้า ต่อหน้า
เพือ่นๆ บางทีก็โดนครูว่าเวลาสอบตก ทัง้ที่เพื่อนคนอื่นๆก็ตก เหมือนท าอะไรก็ผิดไปหมด จนหนู
โดดเรียนไม่อยากเข้า”C  “เบื่อค่ะ เบื่อมาก ไอ้โน่นก็ผิด ไอ้นี่ก็ผิด ไม่อยากมาโรงเรียนแล้วค่ะ หนูก็
อยากรู้นะว่าตอ้งท าตวัแบบไหนถึงจะเข้าสงัคมได้”D  ในส่วนของครูท่ีได้จดัการเรียนการสอนหรือมี
ปฏิสมัพนัธ์กับนกัเรียนกลุ่มนี ้ก็พบปัญหา เช่น “ในคาบครูน่ะ ชอบพูดทะล่ึง เสียงดงั รบกวนคน
อืน่ๆ พอดก็ุชกัสีหนา้ใส่ พดูจาไม่สภุาพเรียบร้อยเลย เร่ืองแต่งกายนี่พอรับได้ แต่พฤติกรรมไม่ไหว 
มนัแรงกว่าคนปกติ”E ซึ่งท่ีกล่าวมีข้างต้น เป็นตวัอย่างหนึ่งของปัญหาท่ีเกิดขึน้ อนัเป็นผลมาจาก
พฤตกิรรมการแสดงออกของนกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ 
 ปัญหาท่ีผู้วิจยัพบ สอดคล้องกบัการศกึษาความสขุของกระเทย เกย์ไทย ของ พรเทพ แพร
ขาว (2556) ท่ีศกึษาระดบัความสขุ และศกึษาถึงปัจจยัการเกิดปัญหาสขุภาพจิตกลุ่มกระเทย เกย์ 
พบว่าการแสดงอารมณ์ของบคุคลกลุ่มนีส้่วนท่ีแสดงอารมณ์รุนแรงนัน้ เป็นการตอบสนองต่อการ
รับรู้ถึงความผิดปกติทางเพศของตนเองในระดบัจิตใต้ส านึก รับรู้ถึงความแตกตา่ง แปลกแยกกับ
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คนอ่ืนในสังคม ให้กลไกการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกดูถูก ถูกกลั่นแกล้งด้วยการแสดงออกใน
ลกัษณะก้าวร้าวรุนแรง ซึ่งจะเกิดมากในช่วงวยัรุ่น 15-20 ปี โดยงานวิจยัดงักล่าวตรงกับสภาพ
ปัญหาท่ีผู้ วิจยัได้พบ กล่าวคือ การแสดงออกท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนกลุ่มข้ามเพศ จะมีปัญหา
เชน่ การมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนรอบข้าง การจดัการอารมณ์ เป็นต้น 
 จากลักษณะของการแสดงออกท่ีไม่เหมาะสมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าว ผู้ วิจัยได้ศึกษาการ
แสดงออกท่ีเหมาะสมจากแนวคิด ทฤษฎีตา่งๆ พบว่า Wolpe (Wolpe, 1982, อ้างถึงใน วิมลรัตน์ 
ชวดพงษ์, 2556) ให้ค าจ ากดัความของพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม หมายถึง การแสดง
ความรู้สกึทัง้หลายท่ีแสดงออกให้เห็นถึงสิทธิ และความรู้สึกส่วนบุคคล ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
การแสดงความรัก การยกย่องชมเชย และการแสดงออกซึ่งความรู้สึกของบุคคล สอดคล้องกับ 
สมโภชน์   เอ่ียมสภุาษิต (2562) ท่ีกล่าวว่าการแสดงออกท่ีเหมาะสมเป็นความสามารถท่ีจะเสนอ 
หรือแสดงออกของบคุคลท่ีเป็นธรรมชาติท่ีสดุ ตามสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ สามารถจดัการกบัปัญหา
ตา่งๆ ได้ด้วยวิธีการทางบวกโดยปราศจากความวิตกกงัวล จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าการแสดงออกท่ี
เหมาะสม คือการแสดงออกตามสิทธิ ความต้องการ และความเป็นตัวตนของตนเอง  เป็น
ความสามารถท่ีจะส่ือสารความรู้สกึ ความคดิเห็น ความเช่ือและความต้องการตา่ง ๆ ในลกัษณะท่ี
ตรงไปตรงมา จริงใจและเหมาะสม ตระหนกัรู้  โดยไมล่ว่งเกินสิทธิของบคุคลอ่ืนเคารพตอ่กฎกติกา
ของสงัคมโดยรวม และการแสดงออกท่ีเหมาะสมยงัช่วยส่งเสริมให้ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล
เป็นไปในทางพงึพอใจทัง้สองฝ่าย ลดปัญหาและเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

 ผู้วิจยัได้ก าหนดแนวทางในการศึกษาลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมของนกัเรียนท่ีมี
พฤติกรรมข้ามเพศ โดยวิธีการศกึษาเชิงคณุภาพ ในตอนท่ี 1 ของการศกึษาเร่ิมจากรวบรวมและ
ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้าม
เพศ เพ่ือสรุปลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสม  ผนวกกับการศึกษา รวบรวมข้อมูลในพืน้ท่ีวิจยั 
โดยใช้กระบวนการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi-Structured or Guided Interviews) การ
สนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion )  จากผู้ ท่ีเก่ียวข้องภายในโรงเรียนซึ่งเป็นพืน้ท่ีวิจยั ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปประเด็นด้านพฤติกรรม และด าเนินการยืนยนัข้อมูลด้วยแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จดัสร้างแบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสม และน าไปประเมินนกัเรียน
กลุม่เป้าหมายท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ เพ่ือศกึษาระดบัพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม ในตอน
ท่ี 2 ศึกษาและพัฒนารูปแบบกิจกรรมหรือวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการน าไป
เสริมสร้างพฤตกิรรมการแสดงออกของกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
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 จากการศกึษาวิธีการเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสม พบว่ามีท่ีมีประสิทธิภาพหลาย
วิธี เช่น การให้ค าปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling) การให้ค าปรึกษากลุ่ม(Group 

Counseling)  ชุดกิจกรรม  ( Instructional Package)  และการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
(Psychological Training) ซึ่งจากการกระบวนการต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยได้ใช้การ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ซึ่งผลการศกึษาค้นคว้า พบว่ามีงานวิจยัทัง้ภายในและตา่งประเทศท่ีแสดง
ให้เห็นว่าการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสามารถน ามาพฒันาและเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสม
ได้ โดย Milne (Milne, 2003, อ้างถึงในบษุบา อาจญาทา, 2559) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาเป็นวิธีการชว่ยเหลือให้เยาวชน สร้างความชดัเจนในชีวิต ค้นหาศกัยภาพ ส ารวจความคิด 
ความรู้สึก และความหมายในชีวิตของตนเอง ด้วยการส่งเสริมและพฒันา รู้วิธีเอาชนะอุปสรรค 
และสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ เป็นวิธีการในการเรียนรู้ร่วมกนัและความเหมาะสมในการ
ช่วยเยาวชนให้พฒันาตนเองได้ซึ่งการฝึกอบรมสามารถใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การบรรยาย 
การประเมินตนเอง การสาธิต การฝึกซ้อม การใช้ข้อมูลท่ีถูกต้องย้อนกลับมาแก้ ไข การให้ท า
แบบฝึกหดั การใช้เกมและการให้การบ้าน เป็นต้น สอดคล้องกบั Mangrulkar, Whitman, and 

Posner (Mangrulkar, Whitman, & Posner, อ้างถึงในบษุบา อาจญาทา, 2559, น. 2-3) ท่ี
กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกอบรมให้แก่วยัรุ่นก็พบว่า การฝึกอบรมเป็นวิธีการช่วยแก้ปัญหาการ
เรียนและปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพในการเรียน ช่วยป้องกันพฤติกรรมเส่ียง ช่วยในเร่ืองการ
จดัการอารมณ์ พฒันาความภมูิใจใน ตนเอง ชว่ยส่งเสริมการปรับตวัทางสงัคมได้การฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา เป็นวิธีการหนึ่งท่ีใช้พัฒนามนุษย์ เป็นการวางแผนและจัดท าอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ปรับปรุงหรือพัฒนาความรู้ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) และทักษะ (Skill) โดยผ่าน
ประสบการณ์เรียนรู้  
 ด้วยเหตุนีผู้้ วิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาและเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของ
วยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ ผู้วิจยัจงึใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ี
เหมาะสม โดยการฝึกอบรมเป็นการน าทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการทางจิตวิทยา โดย
ผสมผสาน แนวคดิและเทคนิคการให้ค าปรึกษาเน้นบคุคลเป็นศนูย์กลาง  มุ่งค้นหาและสร้างตวัตน
ตามอตัลกัษณ์ทางเพศ สร้างคณุคา่ในตนเองตระหนกัรู้ถึงศกัยภาพท่ีมีอยู่ ยอมรับผู้ อ่ืนและเข้าใจ
สงัคมโดยรวมซึง่จะน าไปสูก่ารปรับพฤตกิรรมและพฒันาการแสดงออกท่ีเหมาะสมได้ตอ่ไป 
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ค าถามการวิจัย 
 การแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ ควรมีลกัษณะอย่างไร  นกัเรียน
ท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมอยู่ในระดบัใด และการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
สามารถเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ ได้หรือไม ่ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย/วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ก่อน
และหลงัเข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจยัในครัง้นีก้่อให้เกิดประโยชน์ ใน 2 ประการ ดงันี ้

           1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาลกัษณะการแสดงออกท่ี
เหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ซึ่งท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับลักษณะของการ
แสดงออกท่ีเหมาะสมของวัยรุ่นกลุ่มพฤติกรรมข้ามเพศในบริบทของโรงเรียนมัธยมปลาย โดย
วิธีการศกึษาเชิงคณุภาพ รวมทัง้การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
ท่ีมีการประยกุต์ทฤษฎีจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา เทคนิคการฝึกอบรม กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ มาใช้
ในการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีสนใจศกึษาประเด็นเก่ียวกบัการแสดงออกท่ี
เหมาะสม หรือสนใจน าไปศกึษาในประชากรกลุม่อ่ืน 
  2. ประโยชน์ในเชิงปฏิบตัิ ผลการศึกษาครัง้นีก้่อให้เกิดประโยชน์ด้านการปฏิบตั ิ
ดงันี ้

  2.1 ผลการศึกษาท าให้ได้แบบประเมินการแสดงออกท่ี เหมาะสม          
ซึง่สามารถน าไปประยกุต์ใช้กบัวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศกลุม่อ่ืนๆ ได้ 

  2.2 การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของ
วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ มีการประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา เทคนิคการฝึกอบรม 
กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ มาใช้ในการเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสม ซึ่งผู้ ท่ีสนใจสามารถน าไปใช้
ในการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายให้กลุ่มวัยรุ่นท่ีมี
พฤตกิรรมข้ามเพศเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้ อ่ืน ตลอดจนสามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม
ตอ่ไป 



  7 

ขอบเขตของการวิจัย 
       การวิจยัครัง้นีมี้ขอบเขตของการวิจยัแบง่ออกเป็น  2 ขัน้ตอน ได้แก่ 
 ตอนท่ี 1 การศกึษาลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ  
  1.1 กลุม่ผู้ให้ข้อมลู 

  การศกึษาเชิงคณุภาพถึงลกัษณะพฤตกิรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ี
มีพฤติกรรมข้ามเพศ กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบันกัเรียน ท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศภายใน
โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั จงัหวดัลพบรีุ ปีการศกึษา 2562 จ านวน 53  คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ประกอบไปด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน  4  คน  ครูฝ่ายปกครองวินยั
นกัเรียน จ านวน 4 คนครูอาวโุสชาย หญิง ช่วงอาย ุ41 – 60 ปี  จ านวน  6  ครูช่วงอาย ุ25 – 40 ปี 
จ านวน   7  คน นกัเรียนชายกลุ่มเพศทางเลือก จ านวน 8  คน นกัเรียนหญิงกลุ่มเพศทางเลือก 
จ านวน 6  คนคณะกรรมการตวัแทนนกัเรียน จ านวน  8  คนผู้ปกครองนกัเรียน  จ านวน 10  คน 

   ด าเนินการศึกษาเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เร่ิมจากรวบรวมและศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นกลุ่มข้ามเพศ เพ่ือสรุปลกัษณะ
การแสดงออกท่ีเหมาะสม  ผนวกกับการศึกษา รวบรวมข้อมูลในพืน้ท่ีวิจัย โดยใช้กระบวนการ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi-structured or Guided Interviews) และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion )  จากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูสรุปประเด็นด้าน
พฤตกิรรม และด าเนินการยืนยนัข้อมลูด้วยแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   

  1.2 กลุม่เป้าหมาย 
   การศึกษาการแสดงออกท่ีเหมาะสม โดยใช้แบบประเมินการแสดงออกท่ี
เหมาะสม ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศจาก
การส ารวจนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 – 6 ปีการศกึษา 2562 มีนกัเรียนท่ียอมรับและเปิดเผย
ตนเองเป็นกลุม่ข้ามเพศ จ านวน 132 คน โดยเก็บข้อมลูจากกลุม่เป้าหมายทัง้หมด  
  

 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบการแสดงออกท่ีเหมาะสมก่อนและหลงัเข้ารับการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา 
  กลุ่มตวัอย่างใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีก าลัง
ศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 - 6 โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั ปีการศกึษา 2562 ท่ีมีพฤติกรรม
ข้ามเพศ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีมีคา่เฉล่ียคะแนน แบบประเมินการ
แสดงออกท่ีเหมาะสม ตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา จ านวน 31 คน และมีความสมคัรใจในการ
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจ านวน 20 คน  
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  ตวัแปรท่ีศกึษา 
        ตวัแปรต้น 

  การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
       ตวัแปรตาม 

  การแสดงออกอยา่งเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ  
 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิาร 
 1. พฤติกรรมข้ามเพศ (Transgender) หมายถึง ผู้ ท่ีมีความรู้สึกว่าเพศสภาวะ  (อัต
ลกัษณ์ทางเพศ) ของตนเองตา่งจากเพศก าหนดเม่ือแรกเกิด ทัง้นีค้นข้ามเพศอาจจะมีความรักตา่ง
เพศ รักเพศเดียวกัน หรือรักสองเพศก็ได้ นอกจากนีย้ังเรียกตัวเองว่าชายหรือหญิง หรือเพศ
ทางเลือกหรือมีเพศสภาวะมากกวา่หนึง่เพศสภาวะ หรือไมมี่เพศสภาวะก็ได้   
 2. การแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นท่ีพฤตกิรรมข้ามเพศ หมายถึง การแสดงออก
ทางการเรียน  การส่ือสารและปฏิสัมพันธ์ต่อเพ่ือน ครู ผู้ปกครอง และการลดพฤติกรรมเส่ียงท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง  ลดพฤตกิรรมเส่ียงทางเพศและสารเสพตดิ  การวิจยัครัง้นีมุ้่งส่งเสริม
การแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ  3 ด้านคือ 

  2.1 ด้านการเรียน หมายถึง การแสดงออกของวยัรุ่นพฤติกรรมข้ามเพศท่ีเห็นได้
ชดัถึงบทบาทหน้าท่ีของการเป็นนกัเรียน ได้แก่  การเข้าเรียน การส่งงานตามท่ีมอบหมาย มีความ
มุ่งมัน่ใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กระตือรือร้นในการเรียน ไม่ก่อกวนในชัน้เรียน รู้จกัและใช้ศกัยภาพของ
ตนเองท่ีเป็นประโยชน์กบัการเรียน 

  2.2 ด้านการส่ือสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน หมายถึง การแสดงออกของ
วยัรุ่นพฤติกรรมข้ามเพศท่ีแสดงออกเชิงบวกกับเพ่ือน ครู และผู้ปกครอง ได้แก่ การไม่พูดหยาบ
คาย  ส่อไปทางลามกอนาจาร  เปิดเผยยอมรับในเพศวิถีของตนเองเม่ือต้องติดต่อกับผู้ อ่ืน และ
ปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพ่ือน และรุ่นน้อง 
  2.3 ด้านการลดพฤติกรรมเส่ียง  หมายถึง  การแสดงออกของวัยรุ่นกลุ่ม
พฤติกรรมข้ามเพศในการลดความเส่ียง หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดปัญหา ได้แก่  การ
ควบคมุและจดัการอารมณ์ตนเอง ไม่แยกตวัออกจากสงัคมเม่ือประสบปัญหา หลีกเล่ียงการอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีสุม่เส่ียงทางเพศและสารเสพตดิ  
 3. การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของนักเรียน
พฤติกรรมข้ามเพศ  หมายถึง กระบวนการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือมุง่หวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้ กระบวนการทางความคิด และส่งผลตอ่การพฒันา
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พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมโดยรวม ใน 3 ประเด็นคือ ด้านพฤติกรรมการเรียน  ด้านการ
แสดงออกปฏิสมัพนัธ์ตอ่เพ่ือน ครู และผู้ปกครอง และด้านการลดพฤติกรรมเส่ียง โดยประยกุต์ใช้
เทคนิคทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา และเทคนิคการฝึกอบรม ทฤษฎี Johari Window การเห็น
คณุค่าแห่งตน และทฤษฎีตวัตน (Self Theory)   เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบรู้ คิด พฤติกรรม 
เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง ซึ่งประกอบด้วย  1) การให้ความรู้เก่ียวกบัการการ
แสดงออกท่ีเหมาะสมของเพศทางเลือก 2) การใช้กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของนกัเรียนกลุ่ม
พฤตกิรรมข้ามเพศ โดยมีล าดบัขัน้ตอนการด าเนินการฝึกอบรม 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
  3.1 ขัน้การเร่ิมต้น  หรือขัน้น า (The Initial Stage) โดยในขัน้ตอนนีเ้ป็นการพบกนั
ในครัง้แรก  ระหว่างสมาชิกหรือผู้ เข้ารับการฝึกอบรมกบัผู้น ากลุ่มหรือผู้น าการฝึกอบรม สิ่งจ าเป็น
ส าหรับผู้น ากลุ่ม  โดยขัน้ตอนนีเ้น้นการสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building) และการ
ก าหนดหน้าท่ีตา่งๆ ของสมาชิก (Task Orientation Function) ซึ่งสมาชิกทุกคนจะต้องรู้จกัผู้น า
กลุ่มตลอดจนสมาชิกคนอ่ืน ๆ  อีกทัง้ผู้น ากลุ่มต้องมีการมีการก าหนดโครงสร้างต่างๆ ของกลุ่ม 
โดยการสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้น ากลุ่มกับสมาชิก  และระหว่างสมาชิกกับสมาชิกเองก็ตาม 
ทัง้นีท้กัษะส าคญัท่ีจ าเป็นส าหรับผู้น ากลุ่มในขัน้นีคื้อ ทกัษะการเอือ้อ านวย (Facilitative Skill) โดย
จ าเป็นท่ีจะต้องกระตุ้นให้มีการประเมินตนเองของสมาชิก (Self – Assessment) รวมทัง้การ
ก าหนดเป้าหมายส่วนบคุคล (Setting of Personal Goal) หรือ ความคาดหวงัท่ีต้องการได้รับจาก
การเข้ารับการฝึกอบรม ในขัน้นีถื้อเป็นขัน้ส าคญัส าหรับการเร่ิมต้นในการด าเนินการฝึกอบรมกลุ่ม
ในแตล่ะครัง้ 
  3.2 ขัน้การด าเนินการ (The Working Stage) ในขัน้นีผู้้น ากลุ่มต้องใช้ทกัษะการ
เอือ้อ านวย (Facilitative Skill) ให้กับสมาชิกกลุ่มเรียนรู้จากสมาชิกคนอ่ืน ๆ โดยเร่ิมจากการ
แนะน าตนเอง จากนัน้ผู้น ากลุ่มด าเนินการฝึกอบรมตามท่ีก าหนดเป้าหมายในกลุ่มฝึกอบรมแต่ละ
ครัง้ สอดคล้องตามหลักการและแนวคิดในการฝึกอบรม และเทคนิค ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีก าหนดไว้  ตลอดทัง้ใช้เทคนิคต่างๆ  ทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ สถานการณ์จ าลอง 
การใช้บทบาทสมมต ิการสอน และการให้ข้อมลูย้อนกลบั  การใช้แบบประเมินตนเอง และเกม เป็น
ต้น  
  3.3 ขัน้การยตุิ (The Ending Stage)  ขัน้นีเ้ป็นขัน้ตอนสดุท้ายในการจดักิจกรรม
กลุ่มฝึกอบรม  โดยผู้ วิจยัหรือผู้น ากลุ่มต้องให้ความใส่ใจกับขัน้ตอนการยตุิกลุ่มฝึกอบรมในแต่ละ
ครัง้  ตลอดจนการมุ่งเน้นการให้เหตผุลส าหรับการยุติกลุ่มฝึกอบรม  มีเป้าหมายว่า  สมาชิกกลุ่ม
ได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมกลุม่ฝึกอบรมแตล่ะครัง้  โดยผู้น ากลุ่มอาจใช้วิธีการตา่ง ๆ เช่น   
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การสรุปเนือ้หาสาระ ของกลุ่มฝึกอบรม ซึ่งผู้น ากลุ่มอาจเป็นผู้ สรุปหรือให้สมาชิกกลุ่มเป็นผู้สรุป 
การท าความเข้าในร่วมกนั ซึ่งอาจใช้ถามตอบ หรือเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มถามเก่ียวกบัประเด็น
ปัญหาตา่ง ๆ ท่ียงัสงสยัหรืออาจยงัไมเ่ข้าใจ การให้ข้อมลูย้อนกลบัซึ่งกนัและกันระหว่างสมาชิกกบั
สมาชิก หรือผู้น ากลุ่มกบัสมาชิก การให้การบ้านหรืองานงานบางอย่างท่ีเก่ียวกบัการฝึกอบรมชีวิต
และการจดัการเก่ียวกบัความรู้สกึท่ีค้างคาใจของสมาชิกกลุม่ เป็นต้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดโดยการใช้การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา เพ่ือ
เสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมนกัเรียนกลุม่พฤตกิรรมข้ามเพศ   โดยผสมผสานเทคนิคการให้
ค าปรึกษา ร่วมกบักิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เข้าไว้ในการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ประยกุต์ เทคนิคการให้
ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนตนเอง รู้จักและ
เข้าใจตนเองทัง้ความคิดและความรู้สึก  กระบวนการและเทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบรู้คิด 
พฤติกรรม เพ่ือสร้างพลงับวกและการรับรู้ใหม่น าไปสู่การปรับพฤติกรรม ตลอดจนการเสริมแรง 
การใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง  เม่ือผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จกัและเข้าใจตนเอง ทราบ
ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข และได้ประยกุต์ใช้ เทคนิค WDEP ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญ
ความจริงเพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวางแผนพฒันาตนเอง ประเมินความเหมาะสมตามแนวทาง
ท่ีวางไว้และเลือกท่ีจะพฒันาการแสดงออกในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ซึ่งช่วยให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ตระหนกัรู้ (Awareness) รู้จกัเข้าใจแหละเห็นคณุค่าของตนเองตามทฤษฎีตวัตน 
(Self-Theory) สามารถก าหนดบทบาทการแสดงออกไปในทิศทางท่ีตนเองและสังคมรอบข้าง     
พงึพอใจ     
  
 
 

 

   

  ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 

    

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
การแสดงออกที่เหมาะสม 

นกัเรียนกลุม่พฤติกรรมข้ามเพศ 

(Transgender) 
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สมตฐิานการวิจัย 
 นกัเรียนกลุม่พฤตกิรรมข้ามเพศมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมสงูขึน้หลงัเข้าการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาครัง้นี ้เป็นการศึกษาและการเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมี
พฤตกิรรมข้ามเพศโดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ผู้ศกึษาได้ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษา ซึง่มีเนือ้หาแบง่ออกเป็นหวัข้อตา่งๆได้ดงันี ้

 1.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรม
ข้ามเพศ 

1.1  ความหมายของการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
1.2  แนวคดิและทฤษฎีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
1.3  ลกัษณะพฤตกิรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
1.4  ความหมายและลกัษณะของกลุม่พฤตกิรรมข้ามเพศ  
1.5  วิธีการศกึษาการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ 
1.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเพศทางเลือกและการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมี

พฤตกิรรมข้ามเพศ 
 2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  

2.1  ความหมายของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  
2.2  จดุมุง่หมายของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  
2.3  ระยะเวลาของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
2.4  ขัน้ตอนของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
2.5  แนวคดิ ทฤษฎีจิตวิทยาท่ีน ามาประยกุต์ใช้ 
 2.5.1 แนวคดิเก่ียวกบัการเห็นคณุคา่แหง่ตน 
 2.5.2 ทฤษฎียดึบคุคลเป็นศนูย์กลาง 
 2.5.3 แนวคดิเก่ียวกบัการเสริมสร้างคณุคา่แหง่ตน 
 2.5.4 ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบรู้คดิ-พฤติกรรม 
 2.5.5 การให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง กระบวนการ WDEP 
 2.5.6 เทคนิคกลุม่สมัพนัธ์ 
2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาบคุคลท่ีมีความหลากหลายทาง

เพศ 
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1.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงออกที่เหมาะสม 
 1.1  ความหมายของการแสดงออกที่เหมาะสม 
นกัวิชาการได้กลา่วถึงความหมายของการแสดงออกท่ีเหมาะสมไว้ดงันี ้

  ค าว่า “Assertion” นักจิตวิทยาชาวไทยได้บญัญัติศัพท์ใช้แตกต่างกันไป เช่น   
พรรณราย ทรัพย์ประภา (2524)ใช้ค าว่า “พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการแสดงออก”  หลยุ จ าปาเทศ 
(2552)  ใช้ค าว่า “การแสดงออกท่ีเหมาะสม”   เรียม ศรีทอง (2542) ใช้ค าว่า “การกล้าแสดงออก 
ท่ีเหมาะสม”  สมโภชน์  เอ่ียมสภุาษิต (2562)ใช้ค าวา่ “พฤตกิรรมกล้าแสดงออก” ส าหรับการศกึษา
ครัง้นีผู้้วิจยัขอใช้ค าวา่ “การแสดงออกท่ีเหมาะสม (Assertiveness Behavior)”  
  และจากการศึกษาพบว่า มีผู้ ให้ความหมายของค าว่า พฤติกรรมการแสดงออกท่ี
เหมาะสมไว้หลายแนวคดิด้วยกนั ดงันี ้
  Wolpe (1982, p. 81) ให้ค าจ ากดัความว่า พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
หมายถึง การแสดงความรู้สกึทัง้หลายท่ีท่ีแสดงออกให้เห็นถึงสิทธิ และความรู้สึกส่วนบคุคล ซึ่งเป็น
ท่ียอมรับของสังคม การแสดงความรัก การยกย่องชมเชย และการแสดงออกซึ่งความรู้สึกของ
บคุคล  
  Bower (1976, p. 4)ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม
หมายถึง ความสามารถท่ีจะแสดงความรู้สกึท่ีจะเลือกว่าควรจะปฏิบตัิอย่างไรท่ีจะแสดงสิทธิ เม่ือมี
ความเหมาะสมท่ีจะเพิ่มพนูความรู้สึกเห็นคณุคา่ในตนเองท่ีจะช่วยพฒันาความมัน่ใจในตนเองให้
เกิดขึน้ท่ีจะแสดงความไม่เห็นด้วยเม่ือคิดว่ามีความส าคญัมากพอ และความสามารถในการท่ีจะ
ด าเนินการเพ่ือประพฤตกิรรมของตนเอง 
  Jakubowski (Jakubowski, 1978, อ้างถึงใน พรพิมล ช่วงชยั, 2556, น.6) กล่าว
วา่ พฤตกิรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม หมายถึง พฤตกิรรมระหว่างบคุคลหนึ่ง ซึ่งบคุคลยืนยนัเพ่ือ
แสดงสิทธิอนัถกูต้องของเขาในวิถีทางซึ่งไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน เป็นการแสดงความรู้สึก 
ความคดิ และความเช่ือออกมาอยา่งตรงไปตรงมา จริงใจและเหมาะสม 
  Clark and Shea (Clark & Shea, 1979, อ้างถึงใน พรพิมล ช่วงชยั, 2556, น. 6)
ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมเป็นพฤติกรรมท่ีอิสระ ปราศจากการถูก
ควบคมุ มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และยกยอ่งเคารพสิทธิของความเป็นบคุคลของผู้ อ่ืน 
  หลยุ  จ าปาเทศ (2552, น. 127) ได้ให้ความหมายของการแสดงออกท่ีเหมาะสม
ว่า เป็นลักษณะการแสดงออกท่ีไม่ต้องการอ านาจ ไม่ต้องการบังคับขู่เข็ญ ไม่ต้องการควบคุม
พฤตกิรรมของคูส่นทนา แตต่รงกนัข้ามเป็นการพฒันาตนเองให้เกิดความเช่ือมัน่ท่ีถกูทาง เป็นท่ีนบั
ถือของบคุคลอ่ืนและสงัคมยอมรับ 
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  เรียม ศรีทอง (2542, น. 19) ได้กล่าวถึงการแสดงออกท่ีเหมาะสมว่า เป็นการ
แสดงออกซึ่งความคิดความรู้สึกและความเช่ือออกมาอย่างตรงตามท่ีเป็นจริง ได้อย่างเหมาะสม 
โดยไมรุ่กรานสิทธิของผู้ อ่ืน และไมท่ าให้ผู้ อ่ืนด้อยคา่ลง 
  เทพ สงวนกิตตพินัธุ์ (2543, น. 12) กลา่ววา่การแสดงออกท่ีเหมาะสมคือ การกล้า
แสดงออกในสิ่งท่ีเป็นความรู้สกึ หรือความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง โดยไม่ล่วงเกินสิทธิของผู้ อ่ืน 
ทัง้ยงัมีความมัน่ใจในสิ่งท่ีตนแสดงออกไป โดยไม่ปล่อยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนมามีอ านาจบงัคบัควบคมุ
ให้การแสดงออกไปนัน้เป็นไปตามความต้องการของเขา 
  เพ็ญศรี ชุนใช้ (2544) ได้ให้ความหมายของการแสดงออกท่ีเหมาะสมว่า เป็น
พฤติกรรมท่ีบุคคลสามารถแสดงออกได้อย่างเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด ตามสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่
และสามารถจดัการกบัปัญหาตา่งๆได้ด้วยวิธีการทางบวก โดยปราศจากความวิตกกังวล 
  สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2562, น. 133) ได้ให้ความหมายของการแสดงออกท่ี
เหมาะสมไว้ว่า เป็นความสามารถท่ีจะเสนอ หรือแสดงออกของบุคคลท่ีเ ป็นธรรมชาติท่ีสุด ตาม
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ สามารถจดัการกับปัญหาต่างๆ ได้ด้วยวิธีการทางบวกโดยปราศจากความ
วิตกกงัวล   
  จากการศึกษาข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การแสดงออกท่ีเหมาะสมคือการกระท าตาม
สิทธิ ความต้องการ และความเป็นตวัตนของตนเอง  เป็นความสามารถท่ีจะส่ือสารความรู้สึก ความ
คิดเห็น ความเช่ือและความต้องการต่าง ๆ ในลักษณะท่ีตรงไปตรงมา จริงใจและเหมาะสม 
ตระหนักรู้ โดยไม่ล่วงเกินสิทธิของบุคคลอ่ืนเคารพต่อกฎ กติกาของสังคมโดยรวม และการ
แสดงออกท่ีเหมาะสมยงัช่วยส่งเสริมให้ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปในทางพึงพอใจทัง้สอง
ฝ่าย ลดปัญหา และเป็นท่ียอมรับของสงัคม   
  

 1.2  แนวคิดและทฤษฎีการแสดงออกที่เหมาะสม 
  กระบวนการการแสดงออกของบคุคลนัน้ ผู้วิจยัได้ศกึษา ทฤษฏีของ Joseph Luft 
and Harry Ingham  (Joseph Luft & Harry Ingham, 1977, อ้างถึงใน ปรีชา วิหคโต, 2545, น. 6)
ซึ่งได้พฒันา “ทฤษฎีหน้าตา่งโจฮารี” (Johari Window) ซึ่งในบางครัง้อาจเรียกว่า “ทฤษฎีหน้าตา่ง
หวัใจของโจฮารี”   มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เข้าใจถึงการตระหนกัรู้ตวัตนของบคุคล ในสถานการณ์ท่ี
ต้องมีการแสดงพฤตกิรรมตอ่กบับคุคลอ่ืน   นัน่คือก่อนท่ีบคุคลจะยอมรับผู้ อ่ืนได้นัน้ จ าเป็นท่ีบคุคล
ต้องรู้จกัและยอมรับตนเองเสียก่อน   ซึง่สามารถอธิบายและท าได้โดยอาศยั ทฤษฎี “หน้าตา่งหวัใจ
ของโจฮารี” (Johari’s Window) โดยมีลกัษณะดงัตาราง 1 
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ตาราง 1ตารางแสดงการรับรู้ตามแนวคิด Johari ’s Window  

 ตนเองรู้ ตนเองไม่รู้ 

 
คนอ่ืนรู้ 

Known Area 
(บริเวณเปิดเผย) 
ตนเองและคนอ่ืนรู้ 

Blind  Area 
(บริเวณจดุท่ีเป็นจดุบอด ) 
คนอ่ืนรู้แตต่นเองไมรู้่ 
 

 
คนอ่ืนไม่รู้ 

Hidden  Area  
(บริเวณซอ่นเร้น)  
ตนเองรู้แตค่นอ่ืนไมรู้่ 

Unknown Area  
(บริเวณอวิชชา) 
ไมมี่ใครรู้ 

 
 ทฤษฎีหน้าตา่งของหวัใจนีแ้สดงถึงสิ่งตา่ง ๆ  ท่ีอยู่ในตวัตนของมนษุย์ทกุคน แบง่ออกได้
เป็น 4 บริเวณ ด้วยกนัคือ (Joseph Luft & Harry Ingham, 1977, อ้างถึงใน ปรีชา วิหคโต, 

2545, น. 6-7) 
 หน้าตา่งบานท่ี 1 คือ บริเวณเปิดเผย (Open Area)    

  เป็นบริเวณท่ีแสดงถึงข้อมูลเก่ียวกบัตนเองท่ีตนเองรู้และในขณะเดียวกนั  ผู้ อ่ืนก็
รับรู้ด้วย (Open self) หรืออาจกล่าวได้ว่า  เป็นพฤติกรรมตามความเจตนาท่ีบคุคลแสดงออกแล้วรู้
ว่าตนเองแสดงพฤติกรรมอะไรและมีจุดมุ่งหมายให้บุคคลอ่ืนรับรู้ถึงพฤติกรรมและเจตนาของ
ตนเอง   ในขณะเดียวกนัเราก็รับรู้พฤติกรรมและเจตนาของ ผู้ อ่ืนด้วย เช่น ฉันพดูเพราะ ฉันตวัมี
น า้ใจ ฉนัใจเย็น  เป็นต้น  ซึง่ผู้ อ่ืนก็รับรู้ตรงตามนัน้ด้วย   
 หน้าตา่งบานท่ี 2 คือ บริเวณท่ีเป็นจดุปกปิดหรือจดุบอด (Blind Area)     

  เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่ตนเองแสดงนัน้ตนเองไม่รู้แตค่นอื่นรับรู้   
เป็นข้อมลูท่ีตนเองมองไม่เห็น  หรือเป็นลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยไม่รู้ตวั ไม่มีจดุมุ่งหมาย 
และไม่มีเจตนาในการท่ีจะแสดงออกไปแต่คนอ่ืนสงัเกตเห็นได้  การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรม
บางอยา่งออกไปโดยไมรู้่ตวันัน้  อาจท าให้คนรอบข้างเดความเบื่อหน่าย หรือไม่พอใจได้    เช่น  เรา
คดิวา่ตนเองเป็นคนท่ีมีน า้ใจ เอือ้เฟือ้ตอ่เพ่ือนๆ  ทัง้ท่ีตนเองเป็นคนแล้งน า้ใจและเพ่ือนๆ ตา่งก็เห็น
วา่เราเป็นคนแล้งน า้ใจด้วย  
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 หน้าตา่งบานท่ี 3 คือ พืน้ท่ีปกปิดหรือบริเวณซอ่นเร้น (Hidden Area)     

  บริเวณนีเ้ป็น “ความลบั” หมายถึงความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีตนเองรับรู้ได้ผู้ เดียว 
อาจอธิบายถึงพฤติกรรมท่ีบุคคลปกปิดซ้อนเร้นไว้ไม่ให้ใครรู้ โดยพฤติกรรมนีม้ักเป็นพฤติกรรม
ภายใน เช่นความรู้สึก ทศันคติ การรับรู้  ทัง้นีอ้าจมีการแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาเพ่ือกลบ
เกล่ือน 
 หน้าตา่งบานท่ี 4   คือ บริเวณท่ีไมมี่ใครรู้ (Unknown Area)   

  เป็นพฤติกรรมหรือความรู้สึกบางอย่างท่ีบุคคลกระท าไปโดยทัง้ท่ีตนเองและผู้ อ่ืน
ไม่รู้  ซึ่งอาจเป็นจิตใต้ส านึก ท่ีบคุคลแสดงออกโดยไม่รู้ตวั ตนเองไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อน และ
บุคคลอ่ืนไม่เคยรู้เช่นกัน   พฤติกรรมส่วนนีจ้ะเกิดขึน้เม่ือมีเหตุการณ์บางอย่างกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมนีข้ึน้มาได้ เช่น บุคคลเป็นคนสุภาพ พูดจาไพเราะ ซึ่งตนเองและคนอ่ืนต่างรับรู้ถึง
พฤตกิรรมนัน้ๆ แตเ่ม่ือมีปัจจยักระตุ้นเชน่ ความขดัแย้ง ความไม่พอใจ กลบัมีการดา่ทอ โวยวายใส่
คนอ่ืน ซึง่ตวัเองก็ไมเ่คยรับรู้ถึงพฤตกิรรมนี ้เชน่กนั ผู้ อ่ืนก็ไมเ่คยรับรู้ถึงพฤตกิรรมเชน่นีด้้วย 
  การมีปฏิสมัพนัธ์กนัแรก ๆ  ส่วนท่ี  1  จะแคบมากเพราะมีการสงวนท่าทีระหว่าง
กนัอยูจ่งึยงัไมก่ล้าท่ีจะแสดงอะไร หรือเปิดเผยจนเกินไป  แตเ่ม่ือคบกนัไปนาน  ๆ  จนเกิดความคุ้น
ชิน  ก็จะเปิดเผยตนเองมากขึน้ บริเวณท่ี1 ก็กว้างขึน้ กินพืน้ท่ีไปในบริเวณ ส่วนท่ี  3  บริเวณจดุ
บอดนัน้  จะต้องอาศยัการย้อนกลบั (Feedback) ของบคุคลรอบข้างท าหน้าท่ีเป็นกระจกสะท้อน
ให้เห็นพฤติกรรมของตนเองกล้าเผชิญความจริง  ยอมรับตนเอง  ลดทิฐิในตนหรือการเข้าข้าง
ตนเอง บริเวณจดุบอดก็ลดน้อยลงเป็นผลให้บริเวณเปิดเผยกว้างขึน้ๆ  บริเวณจดุบอดและบริเวณ
ปกปิดลดลงมีผลท าให้บริเวณอวิชชาแคบลงตามไปด้วย (ถวิล ธาราโภชน์, 2543, น. 149) 
  อย่างไรก็ตาม ผู้ ท่ีมีพฤติกรรมเปิดเผย มกัจะเป็นผู้ ท่ีมองโลกในแง่ดี และสามารถ
สร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้ คนรอบข้าง  หรือผู้ ร่วมงานได้โดยง่าย    นอกจากนัน้แล้วบุคคลจะ
สามารถยอมรับการย้อนกลบัจากผู้ อ่ืนได้ดีเพียงใดจะขึน้อยู่กับความเช่ือถือไว้วางใจ เจตนาของ
ผู้ให้ความหวงัดีตอ่กนั  การฝึกฝนจิตของตนและคณุภาพของการย้อนกลบัจะท าให้บคุคลกล้าท่ีจะ
เปิดเผยความรู้สึกท่ีปกปิดไว้ให้ผู้ อ่ืนทราบได้   เพราะฉะนัน้ในการท่ีบุคคลจะรู้จกัตนเองยอมรับ
ตนเองและผู้ อ่ืนได้นัน้จะต้องเปิดใจให้กว้างท่ีและกล้าท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็น  หรือค า
วิพากษ์วิจารณ์ถึงจุดบกพร่องท่ีตนมีอยู่จากผู้ อ่ืนให้มากขึน้   ทัง้นีจ้ะช่วยให้บุคคลได้เข้าใจใน
พฤตกิรรมของตนเอง  และจะน าไปสูก่ารเข้าใจและยอมรับถึงพฤตกิรรมของผู้ อ่ืนได้ 
  ทฤษฎีหน้าต่างของโจฮารี นีบ้างครัง้จะรู้จักกันในช่ือ “จุดยืนของชีวิต” (Life 
Position)  (Joseph Luft & Harry Ingham, 1977, อ้างถึงใน สภุทัทา ปิณฑะแพทย์, 2550, น. 45) 
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  ดงันัน้บุคคลจะมีความคิดเช่ือมโยงระหว่างการรับรู้ตนเองและรับรู้ผู้ อ่ืน  การ
แสดงออกของบคุคลก็จะเป็นไปตามความคิดท่ีตนเปรียบเทียบไว้การเปรียบเทียบการแสดงออกใน
ลักษณะต่างๆ เหล่านีท้ าให้เกิดเป็นเจตคติส่วนตนและแนวโน้มท่ีจะแสดงออกพฤติกรรมเม่ือมี
โอกาส  ดงันัน้การท่ีบคุคลรู้จกัและเข้าใจตนเอง รวมทัง้ความรู้สึกนึกคิดท่ีบคุคลมีต่อตนเอง และ
ผู้ อ่ืนจะสะท้อนให้เห็นจากการเช่ือมโยงความคิดระหว่างเรากบับคุคลอ่ืน  
  อาจสรุปได้ว่าพฤติกรรมการแสดงออกของบคุคลจะเกิดขึน้และแสดงออกเป็นไป
ในรูปแบบใดนัน้ ขึน้อยู่กบัการรับรู้ความต้องการของตนเองและความต้องการของบคุคลอ่ืน ท่ีมีตอ่
การแสดงออกของตน ความต้องการท่ีจะแสดงออกบางอย่างอาจไม่เหมาะสมตอ่การแสดงออกให้
สังคมรับรู้ ดงันัน้ รูปแบบการแสดงออกจะถูกก าหนดด้วยความต้องการของตนเอง และความ
ต้องการของสงัคม หากเรียนรู้ท่ีจะท าความเข้าใจทัง้ตนเองและสงัคม ก็จะน าไปสู่การแสดงออกท่ี
เหมาะสมได้ 

 1.3  ลักษณะพฤตกิรรมการแสดงออกที่เหมาะสม 
 นกัวิชาการได้กลา่วถึงลกัษณะพฤตกิรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมไว้ดงันี ้

  Lazarus (1986, p. 209) กลา่วถึงการแสดงออกท่ีเหมาะสมวา่มี 4 ประการ ดงันี ้

   1. การปฏิเสธการขอร้อง 
   2. การร้องขอให้ท าให้สิ่งท่ีตนชอบและการขอร้อง 
   3. การแสดงความรู้สกึในทางบวกและทางลบ 
   4. การริเร่ิมและยตุกิารสนทนาได้ 
  Alberti and Emmons (1986, p. 7) กล่าวถึงการแสดงออกท่ีเหมาะสมว่ามี
ลกัษณะดงันี ้

   1. เป็นการแสดงออกมาให้ปรากฏ 
   2. เป็นการแสดงออกมาอยา่งจริงใจ 
   3. เป็นการแสดงออกอยา่งตรงไปตรงมา 
   4. มีลกัษณะเป็นการสง่เสริมตนเอง 
   5. ไมมี่ลกัษณะท่ีเป็นการท าร้ายความรู้สกึของคนอ่ืน 
   6. บางครัง้ต้องใช้ค าพดูในการส่ือสาร เช่น พดูแสดงความรู้สึก แสดง
ความคดิเห็นและขอร้อง 
   7. บางครัง้ไม่ต้องใช้ค าพดูในการส่ือสาร เช่น การใช้สายตา น า้เสียง 
ทา่ทาง การวางตวั เป็นต้น 
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   8. มีความเหมาะสมแก่บคุคลมากกวา่ท่ีจะเป็นลกัษณะสากล 
   9. มีลกัษณะความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
   10. เป็นลกัษณะผสมผสานกนัของทกัษะท่ีได้เรียนรู้มา ไม่ใช่ลกัษณะท่ี
ตดิตวัมาแตก่ าเนิด 
  Smaby and Tamminan (Smaby & Tamminan, 1976, อ้างถึงในพรพิมล ช่วง
ชยั, 2556, น. 7-8) ได้แบง่ลกัษณะของการแสดงออกท่ีเหมาะสมเป็น 3 อยา่ง คือ 

   1. การแสดงออกเพียงเล็กน้อย (Minimally Assertive) ซึ่งสามารถแบง่
สงัเกตได้จากค าพูดและการแสดงออกมาว่ามีลกัษณะไม่ยอมตามผู้ ท่ีเคยเอารัดเอาเปรียบ  แต่
ขณะเดียวกันก็ไม่ก้าวร้าว รู้ว่าตนเองรู้สึกอย่างไรในระดบันี  ้ มกัจะใช้ค าพูดว่า …อือ…ดี…แต่… 
เพ่ือ โต้ตอบฝ่ายตรงข้าม 
   2. การแสดงออกด้วยความมัน่ใจ (Confidently Assertive) ซึ่งสามารถ
สงัเกตได้จากน า้เสียงท่ีหนกัแน่น เช่ือมัน่ โต้ตอบได้รวดเร็ว รู้จกัท่ีจะใช้ค าพดูท่ีตรงกบัความรู้สึกท่ี
เกิดโดยปราศจากการเหน็บแนม แก้แค้นฝ่ายตรงข้ามและพดูด้วยเหตผุล 
   3. การแสดงออกร่วม (Mutually Assertive) มีลกัษณะท่ีสามารถฟังและ
ตอบฝ่ายตรงข้ามได้อย่างเข้าใจ รวมทัง้รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามมีความรู้สึกอย่างไร นอกจากนัน้สามารถ
เผชิญหน้า (Confront) กบัฝ่ายตรงข้ามท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น โกรธโดยไม่มีเหตผุลหรือ
ขาดความรับผิดชอบ 
  Shelton (Shelton, 1977, อ้างถึงใน ทตุิยรัตน์ ร่ืนเริง, 2540) ได้กล่าวถึงลกัษณะ
การแสดงออกท่ีเหมาะสม ดงันี ้

   1. บคุคลท่ีสามารถท่ีจะแสดงอารมณ์ตา่ง ๆทัง้ความพอใจและไม่พอใจได้
อยา่งเปิดเผย ตรงไปตรงมาและด้วยความจริงใจ 
   2. บุคคลสามารถท่ีจะแสดงการรักษาสิทธิของตนเองโดยปราศจากการ
ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน 
   3. บุคคลมีความรู้สึกมั่นใจในการท่ียืนขึน้เพ่ือสิทธิของตนเองโดย
ปราศจากความวิตกกงัวล 
   4. บคุคลมีอิสระในการเลือกท่ีจะแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม 
  Shelter  (1977, pp. 465-468) สรุปลกัษณะของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีเหมาะสม จะสามารถแสดงพฤตกิรรมตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
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   1. การพูดแสดงความรู้สึกท่ีแท้จริง (Use–Feeling-Talk) เป็นการ
แสดงออกถึงความรู้สึกชอบและความสนใจได้อย่างไม่ขดัเขิน แทนการพดูอะไรออกมาอย่างเป็น
กลางๆ สามารถท่ีจะใช้วาจา “ฉนัรู้สกึวา่…” หรือ “ฉนัคดิวา่ …” ได้ในเวลาอนัเหมาะสม 
   2. การพดูเก่ียวกบัตนเอง (Talk about Yourself) เม่ือบคุคลท าสิ่งใดท่ีมี
คณุคา่และน่าสนใจ บคุคลนัน้สามารถท่ีจะพดูหรือเล่าให้บคุคลอ่ืนทราบได้ โดยไม่พดูโอ้อวดหรือ
ผกูขาดการสนทนาเพียงผู้ เดียว แตส่ามารถท่ีจะเลา่ความส าเร็จของตนได้เม่ือถึงเวลาอนัเหมาะสม 
   3. การพดูทกัทายปราศรัย (Make Greeting Talk) บคุคลสามารถท่ีจะ
แสดงความเป็นมิตรกับบุคคลท่ีต้องการรู้จกั และแสดงความยินดีท่ีได้พบเขาด้วยความยิม้แย้ม
แจม่ใส สามารถกลา่ววา่ “ สวสัดีคะ่ ดีใจท่ีได้พบคณุอีก ” มากกวา่ท่ีจะกล่าวเพียงว่า “ สวสัดี ” หรือ
พยกัหน้าอยา่งเดียว 
   4. การยอมรับค าชมเชย (Accept Complement) บคุคลสามารถยอมรับ
ค าชมเชยได้อยา่งจริงใจ แทนการแสดงความไมเ่ห็นด้วย เชน่ เม่ือมีคนชมวา่ “เสือ้ของคณุตวันีส้วย” 
สามารถตอบได้ว่า “ขอบคณุคะ่ ดิฉันก็ชอบเหมือนกนั” โดยถือว่าการยอมรับค าชมเชยเป็นการให้
รางวลัผู้กลา่วค าชมเชยแทนท่ีการพดูในลกัษณะเป็นการลงโทษเขา 
   5. การแสดงออกทางสีหน้าได้อย่างเหมาะสม (Use Appropriate Facial 
Talk) เป็นการแสดงออกทางใบหน้าและน า้เสียงท่ีตรงตามความรู้สึกท่ีแท้จริงขณะนัน้ และสามารถ
สบสายตากบัคูส่นทนาได้อย่างตรงไปตรงมา 
   6. การแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพ (Disagree Mildly) เม่ือมี
ความคิดไม่ตรงหรือไม่เห็นด้วยกบัผู้ อ่ืน โดยท่ีตนเองมีความแน่ใจในสิ่งท่ีไม่เห็นด้วยนัน้ สามารถท่ี
จะแสดงออกการความไม่เห็นด้วยอย่างนุ่มนวล ด้วยการแสดงกิริยาบางอย่าง เช่น มองไปทางอ่ืน 
เลิกคิว้ สัน่ศีรษะ หรือเปล่ียนเร่ืองสนทนา 
   7. การขอให้แสดงความกระจ่าง (Ask for Clarification) เม่ือมีคนให้
ค าแนะน า ค าสัง่สอน หรือค าอธิบายไม่ชดัเจน ก็สามารถท่ีจะขอร้องให้เขาอธิบายให้ฟังอีกครัง้ให้
ชดัเจนยิ่งขึน้ โดยสามารถพดูว่า “ดิฉันยงัไม่เข้าใจค าอธิบายของคณุดีนกั คณุจะกรุณาพดูใหม่อีก
ครัง้ได้ไหมคะ่” 
   8. การถามเหตผุลว่า ท าไม (Ask Why) เม่ือมีผู้ ใดมาขอร้องให้ท าในสิ่งท่ี
ไมมี่เหตผุล ก็สามารถถามได้ “ท าไมคณุจงึต้องการให้ดฉินัท าสิ่งนัน้เล่าคะ่” ด้วยน า้เสียงสภุาพและ
ไมท่ าหน้าตาบึง้ตงึ แตไ่มต้่องยิม้ 
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   9. การแสดงความไม่เห็นด้วยในขณะนัน้  (Express Active 
Disagreement) เม่ือมีความคดิเห็นไมต่รงหรือไม่เห็นด้วยกบัผู้ อ่ืน โดยท่ีตนเองมีความแน่ใจในสิ่งท่ี
ไม่เห็นด้วยนีก็้สามารถแสดงความไม่เห็นด้วยได้ โดยพดูว่า “ ดิฉันมีความเห็นท่ีแตกตา่งออกไป 
ดฉินัมีความเห็นวา่…” 
   10. การพดูเพ่ือรักษาสิทธิของตนเอง (Speak Up for Your Rights) การ
ไม่ยอมให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบโดยไม่ยตุิธรรม สามารถท่ีจะปฏิเสธได้โดยไม่รู้สึกผิด สามารถท่ี
จะแสดงสิทธิและขอร้องให้ผุ้ อ่ืนแสดงตอ่ตนเองด้วยความยตุิธรรม  เช่น สามารถพดูได้ว่า “ดิฉันมา
เข้าควิก่อน” หรือ “กรุณาหร่ีวิทยหุนอ่ยได้ไหมคะ”โดยต้องไมท่ าลายสถานการณ์ คือ ไม่ต้องทะเลาะ
วิวาทหรือโกรธผู้ อ่ืนนัน่เอง 
   11. การแสดงความมัง่คง (Be Persistent) เม่ือมีเร่ืองข้องใจในเร่ืองท่ีมี
เหตผุลสมควร สามารถท่ีจะด าเนินการร้องทกุข์จนกว่าจะได้รับความพอใจ  แม้จะมีผู้ ใดขดัขวางก็
จะไมเ่ลิกล้มความตัง้ใจ 
   12. หลีกเล่ียงในการท่ีจะแสดงเหตุผลในทุกๆ ความเห็น (Avoid 
Tustifying Every Opinion) ในการอภิปราย ถ้ามีใครโต้แย้งตลอดเวลาและคอยถามว่า “ท าไม 
ท าไม ท าไม” ก็สามารถท่ีจะปฏิเสธท่ีจะตอบค าถามเพ่ือท่ีจะยตุิปัญหาเหล่านัน้  โดยพดูว่า “ดิฉันมี
ความรู้เช่นนีค้่ะ ดิฉันไม้จ าเป็นต้องแสดงเหตผุลในทุกๆสิ่งท่ีดิฉันพูดไป ถ้าการแสดงเหตุผลมี
ความส าคญัตอ่คณุมาก คณุนา่จะหาเหตผุลวา่ ท าไมคณุจงึไมเ่ห็นด้วยกบัดฉินัไปเสียทัง้หมด” 
   13. การใช้การประสานสายตา (Eye Contact) ขณะท่ีสนทนากนัสามารถ
ท่ีจะมองตาผู้ ฟังได้ ซึ่งการประสานสายตานัน้นบัว่ามีความส าคญัมาก  เพราะจะช่วยสะท้อน
ความรู้สกึจริงใจของผู้พดูได้ ในขณะเดียวกนัท าให้ผู้พดูรู้วา่ผู้ ฟังมีความสนใจในเร่ืองท่ีก าลงัสนทนา
กนัมากน้อยเพียงใด หรือผู้ ฟังมีความรู้สกึเชน่ไร 
  Lange and Jakubowski (Lange & Jakubowski, 1976, อ้างถึงใน สมโภชน์ 
เอ่ียมสภุาษิต, 2562, น. 133-140) ได้แบง่ประเภทของพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมเป็น 6 
ลกัษณะ คือ 

   1. การแสดงออกท่ีเหมาะสมขัน้พืน้ฐาน (Basic Assertive) เป็นการ
แสดงออกเพ่ือรักษาสิทธิ ความเช่ือ ความรู้สึก และความคิดเห็นของตน เม่ือถูกขดัจงัหวะ ถูก
สอดแทรกขณะท่ีก าลงัพดูหรือถกูถามด้วยค าถามท่ีไม่ได้เตรียมตวัมาก่อน โดยไม่จ าเป็นต้องอาศยั
ทกัษะทางสงัคมอ่ืนๆ เช่น ความเข้าใจ การเผชิญหน้า การชกัจงู เป็นต้น การแสดงออกท่ีเหมาะสม
ขัน้พืน้ฐานนัน้เก่ียวข้องกบัการแสดงถึงความรู้สึกพอใจ และช่ืนชมตอ่บคุคลอ่ืนอีกด้วย เช่น “ฉัน
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ชอบคณุ” “ฉันสนใจคณุ” “การมีเพ่ือนอย่างคณุท าให้ฉันมีความสขุ” “คณุเป็นคนพิเศษส าหรับฉัน
จริงๆ” 
   2. การแสดงออกท่ีเหมาะสมในลักษณะเข้าอกเข้าใจ  (Empathic 
Assertive) บางครัง้คนเรามีความต้องการท่ีจะแสดงออกถึงความรู้สึก หรือความต้องการท่ีมากไป
กว่าการแสดงออกตามปกติวิสยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือต้องการท่ีจะส่ือให้รู้ถึงความรู้สึกเข้าอก
เข้าใจท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน การแสดงออกท่ีเหมาะสมในลกัษณะเข้าอกเข้าใจ จึงควรท่ีจะน ามาใช้
ลกัษณะของประโยคท่ีแสดงถึงความรู้สึกดงักล่าว จะประกอบไปด้วยประโยคท่ีบอกถึงการรับรู้
สถานการณ์ ความรู้สึกของบคุคล ตามด้วยประโยคท่ียืนยนัถึงสิทธิของผู้พดู เช่น ขณะท่ีท่านอ่าน
หนงัสือมีเพ่ือนกลุ่มหนึ่งคยุกนัเสียงดงัรบกวนการอ่านของคณุ  คณุอาจพดูว่า “คณุอาจไม่รู้ว่าคณุ
คยุกนัเสียงดงัมาก ซึง่เป็นการรบกวนการอา่นหนงัสือของฉนั ชว่ยลดเสียงลงหนอ่ยได้ไหมคะ” 
   3.การแสดงออกท่ีเหมาะสมในลกัษณะของการเพิ่มระดบั (Escalating 
Assertive) การแสดงออกในลกัษณะของการเพิ่มระดบันัน้ เป็นลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกหรือ
อารมณ์ในทางลบให้น้อยท่ีสดุ ในขณะเดียวกนัก็ให้ผลตามท่ีต้องการ แตถ้่าแสดงออกแล้วยงัถูก
ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบคุคลอยู่ ผู้ถกูล่วงละเมิดควรจะคอ่ยๆเพิ่มระดบัความเข้มของพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีเหมาะสมเพิ่มขึน้ หรืออาจจะใช้การเน้นความมัน่คงของการพดูของตนเองก็ได้  โดยไม่
จ าเป็นต้องเพิ่มระดบัการแสดงออกท่ีเหมาะสมจนอาจจะมีลกัษณะใกล้เคียงกบัความก้าวร้าว 
   4. การแสดงออกท่ีเหมาะสมในลกัษณะการเผชิญหน้า (Confrontive 
Assertive) เป็นการแสดงออกท่ีใช้เม่ือเห็นว่าค าพูด และการกระท าของบุคคลนัน้ไม่ไปด้วยกัน 
ลกัษณะท่ีควรแสดงออกท่ีเหมาะสมและอะไรท่ีบคุคลนัน้ได้กระท าลงไปจริงๆ หลงัจากนัน้จะบอก
ถึงสิ่งท่ีต้องการเป็นการพดูไปตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ โดยไม่มีการตีความ หรือประเมินคา่ใดๆ 
ทัง้สิน้ 
   5. การแสดงออกท่ีเหมาะสมในลักษณะของการใช้ภาษาผม/ดิฉัน (I–
Language Assertive) มีประโยชน์มากในการแสดงออกถึงความรู้สึกทางลบ ไม่ว่าความรู้สึกนัน้จะ
เกิดจากการท่ีผู้ อ่ืนพยายามจะเข้ามายุ่งเก่ียวกบัความรู้สึกหรือสิทธิส่วนบุคคลของเขา  ตลอดจน
ความรู้สึกทางลบอนัเกิดจากการท่ีผู้ อ่ืนพยายามยดัเยียดคา่นิยม และความคาดหวงัของตนให้กับ
เขา การแสดงออกในลกัษณะดงักลา่วประกอบด้วยประโยค 4 ประโยค คือ 

   1) ประโยคท่ีบอกถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ (ผู้พดูบอกถึงพฤติกรรม
ของบคุลอ่ืนอยา่งชดัเจน ) 
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   2) ประโยคท่ีบอกถึงผลท่ีเกิดขึน้ (ผู้พูดบอกว่าพฤติกรรมของ
บคุคลนัน้มีผลตอ่ชีวิต หรือความรู้สกึของเขาอยา่งไร อยา่งเป็นรูปธรรม ) 

   3) ประโยคท่ีบอกถึงความรู้สกึ (ผู้พดูบอกถึงความรู้สกึ) 
   4) ประโยคท่ีบอกถึงสิ่งท่ีอยากให้เกิดขึน้ (ผู้พูดบอกว่า เขา

ต้องการอะไร)การแสดงออกท่ีตรงข้ามกับการแสดงออกท่ีเหมาะสมในลักษณะของการใช้ภาษา 
ผม/ดิฉัน ก็คือ การแสดงออกในลกัษณะก้าวร้าว เป็นการแสดงออกถึงการให้ผู้ อ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบ 
ให้ผู้ อ่ืนมีความรู้สกึท่ีแยล่ง และมกัจะใช้ภาษาคณุ (You-Language) 
   6. การแสดงออกท่ีเหมาะสมและการชกัจงู (Assertion and Persuasion) 
การท่ีจะให้ในท่ีประชมุหรือในกลุม่ยอมรับโดยไมแ่สดงความก้าวร้าวออกมา วิธีการท่ีเสนอความคิด
ให้ได้ผลนัน้จะต้องพิจารณาปัจจยัอยู่ 2อย่าง คือ เวลา และลกัษณะของประโยคท่ีพดู ซึ่งต้องแสดง
ให้เห็นถึงความจริงใจของผู้พดู 
  Hargie ,Suanders & Dickson (1994)ได้สงัเคราะห์และสรุปการแสดงออกท่ี
เหมาะสมจากท่ีมีผู้ให้ความหมายวา่ ประกอบด้วยการแสดงออกใน 7 ลกัษณะ คือ 

   1. การแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง คือความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นท่ีแตกตา่งจากผู้ อ่ืนด้วยความสภุาพ นุ่มนวล เม่ือมีความคิดไม่ตรง หรือไม่เห็นด้วย โดยท่ี
ตนเองมีความแนใ่จในความคดิเห็นท่ีแตกตา่งนัน้ 
   2. การขอร้องให้บคุคลอ่ืนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม คือ ความสามารถใน
การรักษาสิทธิและเสรีภาพของตนเอง โดยการบอกหรือขอร้องให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิต่อตนด้วยความ
ยตุธิรรม 
   3. การปฏิเสธการขอร้องท่ีไม่มีเหตผุล ความสามารถในการปฏิเสธการ
ขอร้องท่ีไมมี่เหตผุล ด้วยความมัน่ใจ และไมรู้่สกึผิด 
   4. การกล่าวค าวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์และยอมรับค าวิจารณ์ คือ
ความสามารถในการกลา่วค าวิจารณ์ผู้ อ่ืนตามสภาพการณ์จริง ด้วยความปรารถนาดี และจริงใจ 
   5. การกลา่วค าชมเชยและการยอมรับค าชมเชย คือ ความสามารถในการ
กลา่วค าชมเชยและให้ก าลงัใจผู้ อ่ืนเม่ือเขาท าสิ่งท่ีดีงาม หรือประสบความ 
   6. การริเร่ิมและการรักษาสมัพนัธภาพ คือ ความสามารถในการแสดง
ความเป็นมิตรกบับคุคลท่ีต้องการรู้จกั และสามารถรักษาสมัพนัธภาพให้มัน่คง 
   7. การแสดงความรู้สึกทางบวก คือ ความสามารถในการแสดงเข้าใจ ช่ืน
ชม ยอมรับ บคุคล และเหตกุารณ์ตา่ง ๆท่ีเกิดขึน้ในทางท่ีสร้างสรรค์ 
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 จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงออกท่ีเหมาะสม ตามท่ีนกัวิชาการได้แสดง
ทศันะในการพฒันา จงึได้ข้อสรุปผลตาม ตาราง ดงันี ้

ตาราง 2 แสดงความถ่ีของผลการประมวลเอกสาร ต ารา ท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงออกท่ีเหมาะสม 

ลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
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 จากตาราง 2 การวิเคราะห์ สามารถสรุปลกัษณะพฤติกรรมของการแสดงออกท่ีเหมาะสม
ได้ว่า บคุคลควรมีทกัษะการส่ือสารทัง้การพดูและภาษากายในเชิงบวกมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน
ในทางสร้างสรรค์  เข้าใจตนเองและแสดงออกถึงความต้องการของตนเองได้อย่างตรงไปตรงมา   
มีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน รับฟังเหตผุล มีมารยาทสงัคมและปรับตวัเข้ากับสังคมและคนอ่ืนได้
อยา่งไมมี่ปัญหาและจากการวิเคราะห์ได้ข้อสรุปในแตล่ะด้านข้างต้น  ผู้วิจยัได้ใช้ผลการวิเคราะห์
ดงักล่าวเป็นแนวทางในการศกึษาเพิ่มเติม และสงัเคราะห์ข้อมลูเพ่ือก าหนดแนวทางในการศกึษา
ลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นข้ามเพศตอ่ไป  

 1.4 ความหมายและลักษณะของกลุ่มเพศทางเลือก/พฤตกิรรมข้ามเพศ 
นกัวิชาการได้กลา่วถึงความหมายของของกลุม่เพศทางเลือก/พฤตกิรรมข้ามเพศไว้ดงันี ้

  1.4.1  ความหมาย ความเป็นมาของเพศทางเลือก 
  การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาถึงกลุ่มบุคคลท่ีมีอตัลักษณ์ทางเพศใน

กลุ่มของเพศทางเลือก ซึ่งมีค าท่ีใช้เรียกบุคคลกลุ่มนีห้ลายค า เช่น ตุ๊ด กระเทย เกย์ สาวประเภท
สอง ทอม เลสเบีย้น เพศท่ีสาม เป็นต้น  ซึ่งในปัจจุบนัได้มีการใช้ค าท่ีเป็นสากล ว่ากลุ่ม “LGBT” 
กลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ หรือกลุ่มเพศทางเลือก ซึ่งในการวิจยัในครัง้นีจ้ะใช้ค าว่า “กลุ่ม
เพศทางเลือก” 

  พิมลพรรณ  อิศรภักดี (2558) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความหลากหลาย
ทางเพศหรือกลุม่เพศทางเลือก (Sexual Diversity) หมายรวมถึง ผู้ มีเพศวิถีทางเลือกทกุแบบ ไม่ว่า
จะเป็น ชายรักชาย หญิงรักหญิง เกย์ ทอม ดี ้กะเทย สาวประเภทสอง คนข้ามเพศ ตุ๊ด ฯลฯ รวมถึง
ผู้ ท่ีรักตา่งเพศด้วย โดยจ าแนกเป็นกลุม่ดงันี ้ 

   1) ผู้ชายท าตวัเป็นผู้หญิง  
   2) ผู้หญิงท าตวัเป็นผู้ชาย  
   3) ชายรักร่วมเพศ  
   4) หญิงรักร่วมเพศ 
  พีรดา  ภูมิสวสัดิ์ (2555)ได้อธิบายว่า ในภาษาองักฤษย่อว่า LGBT (หรือ 

GLBT) ซึง่เป็นตวัอกัษรตวัแรกของค าว่า Lesbian (เลสเบีย้น) , Gay (เกย์) , Bisexual (ไบเซ็กชวล) 
และ Transgender/Transgender (คนข้ามเพศ) มีการใช้ค าว่า LGBT มาตัง้แตย่คุ 90 ซึ่งดดัแปลง
มาจาก “LGB” ท่ีใช้ในการแทนวลี "สังคมเกย์" (Gay Community) ท่ีในหลาย ๆ กลุ่มบคุคลท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ ไม่รู้สึกว่าอธิบายกลุ่มคนพวกนีไ้ด้อย่างถูกต้องตามท่ีกล่าว ในการใช้
สมยัใหม่ LGBT มีความหมายถึงความหลากหลายของเพศวิถี (Sexuality) และลกัษณะการแสดง
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เพศทางสงัคม และในบางครัง้อาจหมายถึงกลุ่มคนท่ีไม่ใช่กลุ่มรักต่างเพศ แทนการระบวุ่าเป็นเล
สเบีย้น เกย์ ไบเซ็กชวล หรือ คนข้ามเพศ 

  ศนูย์วิจยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดย ธเนศว์ กาญธีรานนท์ (2012) ได้
ให้ ความหมายของค าวา่ “กลุ่มเพศทางเลือก” ว่า คือกลุ่มบคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ โดย
ในภาษาองักฤษ จะรู้ จกัในอกัษรย่อว่า LGBT ซึ่งอกัษรย่อนีเ้กิดจากการน าอกัษรตวัแรกของค าว่า 
Lesbian Gay Bisexual และ Transgender/Transsexual มาประสมกนั  

  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กฤตยา 
อาชวขนิจกลุ(2554) ได้ให้ความหมายของค าว่า “กลุ่มเพศทางเลือก” เป็นความหลากหลายทาง
เพศ (Sexual Diversities) ซึง่หมายรวมถึงผู้ มีเพศวิถีทางเลือกทกุแบบ ทัง้ชายรักชาย หญิงรักหญิง 
เกย์คิง เกย์ควีน ทอม ดี ้กะเทย สาวประเภทสอง คนข้ามเพศ ฯลฯ รวมถึงผู้ ท่ีรักต่างเพศด้วย แต่
ภายหลงัมีแนวโน้มว่าจะเรียก กลุ่ม LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex) 
วา่คือกลุม่ผู้  มี ความหลากหลายทางเพศ  

  โดยสรุปกล่าวได้ว่า กลุ่มบคุคลข้ามเพศ กลุ่มรักร่วมเพศ เพศท่ีสาม และ 
กลุม่ความหลากหลายทางเพศ ล้วนมีความหมายอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกนั โดยการศกึษาครัง้นีจ้ะใช้
ค าว่า กลุ่มเพศทางเลือก (LGBT) โดยมีความหมายคือ กลุ่มคนท่ีมีรูปแบบการแสดงออก รสนิยม 
และอตัลกัษณ์ทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศ (Sexuality) ตามความต้องการของตนเองได้อย่าง
หลากหลายโดยไม่เป็นไปตาม ลกัษณะของเพศสภาพ (Gender) ของตนเอง หรือพืน้ฐานแนวคิด
ของสงัคมก าหนด  (Mindset) 
 

  1.4.2  ความหมายของพฤตกิรรมข้ามเพศ (Transgender) 
  บคุคลท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศนัน้มีผู้ให้ความหมายและอธิบายไว้ดงันี ้
  Bolin (2011)ได้ให้ค าจัดกัดความของ Transgender ไว้ว่า คือบุคคลท่ี

เปล่ียนแปลงบทบาททางเพศ แตไ่มไ่ด้วางแผนท่ีจะผ่าตดัแปลงเพศ พวกเขาเลือกท่ีจะนิยามตนเอง
วา่ เป็นผู้ ท่ีเลือกเดนิในทางสายกลาง มีชีวิตอยู่กบัคณุลกัษณะทางกายภาพ ยงัคงลกัษณะเพศเดิม
ไว้ปรากฏได้ทัง้ชายและหญิง 

  สมุาลี  สวยสะอาด (2554) ได้กล่าวว่า พวกท่ีต้องการจะเปล่ียนเพศ คือ
กลุ่มบุคคลท่ีต้องการจะมีเพศตรงข้ามกับเพศธรรมชาติของตน เพราะเช่ือว่าเพศท่ีปรากฏทาง
ร่างกายของตนนัน้ไม่ถูกต้องและต้องการมีชีวิตเป็นเพศตรงข้ามอย่างสมบูรณ์ ทัง้ร่างกาย จิตใจ 
และชีวิตทางเพศ พยายามซอ่นเพสสภาพของตนไว้และแสดงออกเป็นเพศตรงข้าม 
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  สรรใจ แสงวิเชียร (2557) ได้ให้ความหมายว่า Transgenders มี
ความหมายคล้ายกบั Transgender แตม่กัแสดงถึงผู้ ท่ีมีความต้องการชดัเจน ท่ีจะรับการรักษา
ร่างกายตรงกบัจิตใจเชน่ การผา่ตดั การ ได้รับ hormone 

  จงปีต ิวฒุิสรรพ์ (2561) ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า คนท่ีมีจิตใจเหมือนเพศตรง
ข้าม (Transgender) หมายถึง คนท่ีเกิดมามีสภาพด้านร่างกายเป็นเพศหนึ่งแต่มีอารมณ์ จิตใจ 
และเลือกท่ีจะใช้ชีวิตในบทบาททางเพศท่ีเป็นอีกแบบหนึง่ไปจนถึงการเลือกท่ีจะแปลงเพศ 

  องค์การศกึษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (2562) ได้
ให้ความหมายของกลุ่ม Transgender ไว้ว่าคือ ผู้ ท่ีมีความรู้สึกว่าเพศสภาวะ(อัตลกัษณ์ทางเพศ) 
ของตนเองต่างจากเพศก าหนดเม่ือแรกเกิด ทัง้นีค้นข้ามเพศอาจจะมีความรักต่างเพศ รักเพศ
เดียวกนั หรือรักสองเพศก็ได้ นอกจากนีย้งัเรียกตวัเองว่าชายหรือหญิง หรือเพศทางเลือกหรือมีเพศ
สภาวะมากกวา่หนึง่เพศสภาวะ หรือไมมี่เพศสภาวะก็ได้ 

  ซึ่งในการศึกษาในครัง้นี ้กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนวัยรุ่น ท่ีมีพฤติกรรม
ข้ามเพศ หรือ Transgender  กลา่วคือ บคุคลท่ีมีลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกเป็นเพศตรงข้าม
กบัเพศก าเนิด มีการแตง่กาย การพดู พฤติกรรมตา่งๆ ตลอดจนการแสดงตนอย่างเปิดเผยเป็นเพศ
ตรงข้ามกบัเพศก าเนิด โดยเดน่ชดั และรับรู้ถึงความต้องการท่ีจะข้ามเพศของตน 

 

 1.5  วิธีการศึกษาการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ 
      ในการศึกษาลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศได้ใช้
วิธีการเชิงคณุภาพโดยมีวิธีการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
     1.5.1 เทคนิควิธีการเชิงคณุภาพท่ีใช้ในการศกึษาการแสดงออกท่ีเหมาะสม 

  ส าหรับการก าหนดระเบียบวิ ธีการวิจัยหรือกระบวนวิ ธีการวิจัย 
(Methodology) ตามโครงการศกึษาวิจยัในขัน้นีผู้้ วิจยัก าหนดวิธีการวิจยั โดยการใช้วิธีการวิจยัเชิง
คณุภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วยกระบวนการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสาร
หรือการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentation Techniques) และ กระบวนการสมัภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured or Guided interviews) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

  1.5.1.1 การวิจยัเชิงเอกสาร (Documentation Techniques) 
   วิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) ในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้

ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสารโดยการทบทวน
แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ การแสดงออกท่ีเหมาะสมเพ่ือศึกษา
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แนวความคิดเบือ้งต้นเก่ียวกับทฤษฎีและกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้สรุปประเด็นจากแต่ละ
แนวคดิ ทฤษฎี ก าหนดเป็นข้อค าถามเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมลูในขัน้ตอนของการสมัภาษณ์ตอ่ไป ซึ่ง
จากการวิเคราะห์แนวคดิ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกบัการแสดงออกท่ีเหมาะสม    

  1.5.1.2 กระบวนการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or 
Guided interviews) 

   การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างหรือบางครัง้นิยมเรียกว่าการ
สมัภาษณ์แบบชีน้ า(Guided  Interview) เป็นการสมัภาษณ์อีกประเภทหนึ่ง โดยการสมัภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างหรือแบบชีน้ านีโ้ดยปกตินกัวิจัยจะก าหนดค าถามท่ีพอจะตดัสินใจได้ว่าจะถาม
อะไรบ้าง หรือใช้ค าส าคญั (Keywords) เป็นเคร่ืองชีน้ าการสมัภาษณ์ (กิตพิฒัน์ นนทปัทมะ, 2554, 
น. 8-9)  โดยการสัมภาษณ์ในครัง้นีผู้้ วิจัยได้ก าหนดโครงสร้างของข้อค าถามจากการวิเคราะห์
เอกสาร ทฤษฎี แนวคดิจ านวน 9 ข้อ 

  1.5.1.3 การสนทนากลุม่ (Focus Group) 
   การจัดกลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

อย่างหนึ่งโดยการจดักลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะเป็นการใช้กระบวนการกลุ่มในการค้นหาค าตอบ
ในประเด็นเฉพาะท่ีชดัเจนลงไป และสนทนาหรืออภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในประเด็นท่ี
มีกรอบวางไว้แน่นอน ไม่ใช่การสนทนาอย่างไร้ทิศทาง  การจดักลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะเป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างหนึ่ง ซึ่งการใช้กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะนัน้เป็นเทคนิคประการหนึ่งของ
วิธีการวิจยัในเชิงคณุภาพโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเจาะลึกข้อมูลด้านอารมณ์ความรู้สึกและทศันคติ
ของกลุม่ประชากรหรือผู้ มีส่วนร่วมในการวิจยั เพ่ือท าความเข้าใจสาเหตท่ีุลึกซึง้ของพฤติกรรมหรือ
การกระท าหรือประเดน็ในค าถามการวิจยั (กิตพิฒัน์ นนทปัทมะ, 2554, น. 33) 

   โดยการศึกษาในครัง้นีผู้้ วิจยัได้วิเคราะห์ประเด็นหลกัท่ีพบจาก
การสมัภาษณ์เป็นประเดน็เฉพาะเพื่อใช้เก็บข้อมลูในกระบวนการนี ้เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้
อภิปรายกนัอยา่งกว้างขวาง  

 
     1.5.2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 

  เม่ือผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกระบวนการวิเคราะห์เอกสาร การ
สมัภาษณ์ การสนทนากลุม่ตามท่ีผู้วิจยัต้องการแล้ว ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยกระบวนการ
เชิงคณุภาพ ดงันี ้
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  ผู้ วิจัย ไ ด้ใ ช้ เทคนิคการการวิ เคราะห์ โดยการจ าแนกชนิด ข้อมูล 
(Typological Analysis) คือ การจ าแนกข้อมลูเป็นชนิด (Typologies) ซึ่งในกรณีท่ีนกัวิจยัท าการ
เก็บรวบรวมข้อมลูแล้วนกัวิจยัจ าเป็นท่ีจะต้องจดัระบบข้อมลูโดยอาศยัหลกัเกณฑ์ ท่ีผู้วิจยัก าหนด
ขึน้ ซึ่งการวิจยัในครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทการวิเคราะห์ค าหลกั (Domain Analysis) 
(สุภางค์ จนัทวานิช, 2553, น. 74) กล่าวคือการจ าแนกจดักลุ่มค าชดุหนึ่งให้อยู่ภายใต้ค าอีกชุด
หนึง่ ซึง่ค าดงักลา่วนีมี้ความหมายครอบคลมุค าชดุนัน้ ๆ หรืออาจกล่าว ได้ว่า การวิเคราะห์ค าหลกั
เป็นการจดักลุม่ค าชดุหนึง่ให้อยูร่่วมกนัโดยอาศยัลกัษณะความสมัพนัธ์บางอย่างของค าแตล่ะค าท่ี
น ามาใช้จดักลุม่ทัง้นีล้กัษณะความสมัพนัธ์บางอย่างท่ีว่านีเ้ป็นความสมัพนัธ์เชิงวฒันธรรมท่ีบคุคล
แตล่ะสงัคมเป็นผู้จดัจ าแนกเช่นค าว่า “คณุลกัษณะครูท่ีดี” นัน้มิได้หมายถึงครูท่ีสอนเท่านัน้ แตค่ า
นีห้มายรวมถึงการเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถด้านการสอน มีคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกท่ีเป็น
แบบอย่างแก่นกัเรียน มีความเข้าใจด้านจิตวิทยาการเรียนการสอน สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
เป็นต้น ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณก็คือการวิเคราะห์องค์ป ระกอบ 
(Factor Analysis) เพ่ือจดักลุ่มตวัแปรย่อยให้อยู่ภายใต้องค์ประกอบเดียวกนันัน่เอง ตวัอย่างของ
การวิเคราะห์ค าหลกัแสดงดงัตาราง 3 (รัตนะ บวัสนธ์, 2551, น. 198) 

 

ตาราง 3 ตารางแสดงตวัอย่างวิธีการวิเคราะห์ค าหลกั 
 

ค าหลกั ความสมัพนัธ์ กลุม่ค า 

 

 
 

คณุลกัษณะของครูดี 

 

 

 
 

เป็นสว่นหนึง่ของ 

-  มีความสามารถด้านการสอน 

- มีคณุธรรมจริยธรรมและบคุลิกท่ีเป็น

แบบอยา่งแก่นกัเรียน 

- มีความเข้าใจด้านจิตวิทยาการเรียนการ

สอน 

- ร่วมมือกบัผู้ อ่ืนอยา่งสร้างสรรค์ 

- ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งมีเกียรตมีิศกัดิศ์รี 
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  เม่ือผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูแล้ว ในขัน้ตอนตอ่ไปผู้วิจยัได้ด าเนินการสรุปลกัษณะ

การแสดงออกท่ีเหมาะสมจดัท าแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และประมวลผลเพ่ือนิยาม

ศพัท์ก าหนดตวัแปลท่ีจะศกึษาตอ่ไป 

 1.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเพศทางเลือกและการแสดงออกที่เหมาะสมของเพศ
ทางเลือก 
 Rodriguez and  Vaughan (2014)ได้ท าการศกึษาจดุเดน่ท่ีสามารถพฒันาได้ของกลุ่มท่ี
มีความหลากหลายทางเพศ โดยใช้จิตวิทยาเชิงบวกและการฝึกอบรม พบว่ากลุ่มบุคคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศล้วนมีศกัยภาพเชิงบวกท่ีพฒันาได้อย่างโดดเด่น เช่นความสามารถทางด้าน
การปรับตวั  การประดิษฐ์คิดค้น  ความคิดสร้างสรรค์ การแสดง ความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน เป็นต้น 
ซึ่งตามแนวคิดทางจิตวิทยาเชิงบวกทกัษะความสามารถดงักล่าวสามารถใช้เทคนิควิธีการทาง
จิตวิทยา เพ่ือพัฒนาคือการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ทัง้นีศ้ักยภาพต่างๆ ยังมีอีกหลายคนท่ีไม่
สามารถแสดงออกให้เห็นหรือพฒันาได้ ด้วยสภาพสงัคมท่ียงัไม่มีการยอมรับอย่างแท้จริง การกีด
กันทางเพศ หากสังคมเปิดกว้างในเร่ืองนีม้ากขึน้จะสร้างการยอมรับทางเพศ และน าไปสู่การ
พฒันาท่ีเต็มศกัยภาพของกลุ่มคนดงักล่าวต่อไป โดยหลงัการทดลองกลุ่มตวัอย่างท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมมีคะแนนสงูกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.1  

 Megan C. Lytle and David L. Shmerler (2014)ได้ศกึษากลุ่มตวัอย่างพนกังานใน
องค์กรตา่งๆ ท่ีมีความความหลากหลายทางเพศ เป็นรายบคุคล และใช้การฝึกอบรมโดยเน้นการ
ปฏิบตัิในการปรับตวัและการท างานในองค์กร พบว่า กลุ่มเพศทางเลือกประสบปัญหาในการ
ท างานในองค์กรอนัเป็นผลมาจากการไม่ยอมรับ และการกีดกนัทางเพศส่งผลตอ่สขุภาพจิต และ
ประสิทธิภาพการท างาน หลงัจากการให้ค าปรึกษาหรือผ่านการบ าบดัแล้ว ได้จดัการฝึกอบรมโดย
เน้นปฏิบตัิทกัษะการปรับตวัตามหลกัจิตวิทยาเชิงบวก พฒันาการเข้าใจตนเอง ความเช่ือมนัทาง
เพศวิถี น าไปสู่ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพแห่งตน หลงัผ่านการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างสามารถกลบั
เข้าสู่องค์กร และปฏิบตัิงานได้ตามปกติ ทัง้นีห้ลงัการทดลองมีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลอง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 พรพิมล ช่วงชัย (2556) ได้ศึกษาผลของการฝึกการแสดงออกท่ีเหมาะสมส าหรับวยัรุ่น 
โดยใช้กระบวนการ MODELING โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการฝึกการแสดงออกท่ี
เหมาะสมส าหรับวยัรุ่น โดย กระบวนการ MODELING เป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยใช้รูปแบบ 
The Pretest-post-test control group กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3/3 และ 3/4 
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โรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2545 
จ านวน 20 คน เป็นกลุ่มควบคุม 10 คน และ กลุ่มทดลองจ านวน 10 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วม
กิจกรรมฝึกการแสดงออกท่ีเหมาะสมโดยใช้กระบวนการ MODELING กลุ่มควบคมุเรียนปกติใน
ชัน้เรียนสิน้สดุการทดลอง และ หลงัสิน้สดุการทดลอง 2 สปัดาห์ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ The-

Mann-Whitney U Test และ The Wilcoxon Signed-Ranks Test ผลการวิจยัพบว่า หลงัสิน้สดุ
การทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนการแสดงออกสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบ
ควบคมุ และหลงัสิน้สดุการทดลอง 2 สปัดาห์ กลุ่มทดลองมีคะแนนการแสดงออกไม่แตกตา่งจาก
หลังสิน้สุดการทดลองในการฝึกการแสดงออกท่ีเหมาะสมโดยใช้กระบวนการ MODELING 

นักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทุกคนมีการพัฒนาการแสดงออกท่ี
เหมาะสม เน่ืองจากเป็นการฝึกการแสดงออกในชีวิตประจ าวนั สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ 

 วิมลรัตน์ ชวดพงษ์ (2556) ได้พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมกลุ่มท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือเปรียบเทียบผลก่อนและหลังและ
เปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง โดยประชากรท่ีปรึกษาเป็นนักเรียนชัน้ 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มละ 30 คน พบว่า กลุ่มทดลองเม่ือผ่านการใช้กิจกรรมกลุ่ม มีพฤติกรรม
การแสดงออกท่ีเหมาะสมสูงกว่ากลุ่มควบคุม  และมีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.1 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  
 2.1  ความหมายของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  
นกัวิชาการได้กลา่วถึงความหมายของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาไว้ดงันี ้
  คมเพชร ฉัตรศภุกุล (2546, น.137) กล่าวว่าการฝึกอบรมเป็นวิธีการเพ่ือพฒันา
เยาวชนท่ีจะช่วยให้เยาวชนเรียนรู้ท่ีจะท า งานร่วมกับคนอ่ืนและเรียนรู้เก่ียวกับตนเองซึ่งมีหลาย
วิธีการเช่น การสอน การบรรยายให้ฟัง การอ่านหนังสือ เป็นต้น วิธีการสอนหรืออ่านต าราเพ่ื อ
ปรับปรุงตนเองนัน้อาจจะใช้ได้ส าหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ผลเพราะว่ามนุษย์มักจะ
เข้าข้างตนเอง ดงันัน้การให้ประสบการณ์ตรงในการท ากิจกรรมกลุ่มจึงเป็นวิธีการท่ีดีเหมาะท่ีจะ
น าไปใช้พฒันาตวัเยาวชนและกลุ่ม ทัง้นีเ้พราะว่ากิจกรรมกลุ่มเป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบตัิ แม้ว่า
จะเป็นการสร้างสถานการณ์จ าลองก็ยงัสามารถชว่ยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่มีความซาบซึง้และพึง
พอใจท่ีจะเปล่ียนแปลงและปรับปรุงตนเองตอ่ไป 
  พฒันา สขุประเสริฐ (2540, น.4) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ
ส าคญัท่ีจะชว่ยพฒันาหรือฝึกฝนเจ้าหน้าท่ี หรือบคุลากรใหม่ท่ีจะเข้าทางานหรือปฏิบตัิงานประจ า 
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อยู่แล้วในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะหรือความช านาญ ตลอดจนประสบการณ์ให้
เหมาะสมกบัการท างาน รวมถึงก่อให้เกิดความรู้สึก เช่น ทศันคติหรือเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบตัิงาน 
อนัจะส่งผลให้บุคลากรแต่ละเยาวชนในหน่วยงานหรือองค์การมีความสามารถเฉพาะตวัสูงขึน้ มี
ประสิทธิภาพในการทา งานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี ท าให้หน่วยงานหรือองค์กรมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ 
  วิจิตร อาวะกุล (2540, น.1) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง การปัดฝุ่ น เช็ดถ ู
เคาะสนิม ทาสีใหม ่เพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากคนเดิมให้เป็นคนใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพและคุ้มคา่
ยิ่งขึน้ เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีผู้บริหารมืออาชีพต้องจดัทาเพราะทรัพยากรเยาวชนเป็นสิ่งท่ีมีค่าท่ีสุดของ
องค์การเพ่ือให้หนว่ยงานของตนเป็นหนว่ยงานอาชีพ ท่ีต้องแขง่ขนัเพ่ือช่ือเสียงมีคณุภาพก้าวหน้ามี
ความทนัสมยั และท่ีส าคญัคือ ท าก าไรให้กบัหนว่ยงานเพิ่มมากขึน้เทา่ท่ีควรจะเป็นไปได้ 
  ยงยุทธ  เกษสาคร (2551, น.23)กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ
อยา่งหนึง่ในการพฒันาองค์กร โดยอาศยัการทางานอย่างเป็นระบบขัน้ตอน มีการวางแผนและเป็น
การกระทา ท่ีตอ่เน่ืองโดยไมมี่การหยดุยัง้ ซึง่การกระท าทัง้หมดก็เพ่ือการเพิ่มพนูความรู้และเพิ่มพนู 
เพ่ือให้เกิดความคดิใหม่ๆ  เปล่ียนแปลงเจตคติเก่าๆ ความเช่ือดัง้เดิมท่ีล้าสมยัและเส่ือมถอยเพ่ือให้
บงัเกิดเจตคติใหม่ๆท่ีมีประโยชน์ตามความประสงค์ขององค์กร การฝึกอบรมจึงเป็นกระบวนการท่ี
จะช่วยเพิ่มพูนความสามารถเพ่ือเพิ่ม ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์กร อันจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร 
  Buckley and Caple (Buckley & Caple, 1995,  อ้างถึงในสกล วรเจริญศรี, 
2550, น.96)  กล่าวว่า การฝึกอบรม (Training) หมายถึง ความพยายามกระท าอย่างเป็นระบบ
และมีการวางแผนท่ีจะปรับปรุงหรือพฒันาความรู้ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) และทกัษะ
(Skill) โดยผา่นประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานส าเร็จและมีประสิทธิภาพในกิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีหลากหลาย ซึง่จดุมุ่งหมายหลกัของการฝึกอบรมในหน่วยงานตา่งๆ คือการช่วยให้เยาวชน
ได้มีความสามารถตา่งๆ เพ่ือท่ีจะท า ให้ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งสมบรูณ์ในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  ชูชยั สมิทธิไกร (2556, น.172) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง เคร่ืองมือหรือ
กิจกรรมตา่งๆ ท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ ฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยาและผู้ รับการอบรมและระหว่างผู้ รับการอบรมด้วยกนัเอง เพ่ือท าให้ผู้ รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ทกัษะความสามารถ และทศันคตติามวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 
  จากการศกึษาเอกสารข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่าการฝึกอบรม คือ กระบวนการ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ทกัษะ และความช านาญในงานนัน้ๆ ตลอดถึงการปรับเปล่ียนเจตคติ แนวคิด
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และพฤติกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตวั
บคุคลในอนัท่ีจะส่งผลให้มีศกัยภาพในการปฏิบตัิงานหรือการด าเนินชีวิตได้ดียิ่งขึน้ และท่ีส าคญั
การอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี โดยมีการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และเทคนิควิธีการท่ี
หลากหลายเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 2.2  จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
นกัวิชาการได้กลา่วถึงจดุมุง่หมายของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาไว้ดงันี ้
  ชูชัย สมิทธิไกร (2556, น.5-8)กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมเพ่ือ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของการท างานของบุคลกรในด้านความรู้ ด้านทกัษะ และเจตคติ  เพ่ือให้ผู้
เข้ารับการอบรมได้น าความรู้ไปปฏิบตัไิด้จริงจดุมุง่หมายในการฝึกอบรมแบง่ออก 3 ประการดงันี ้

  1) เพ่ือปรับปรุงระดบัความตระหนกัรู้ในตนเอง (Self-Awareness) ของ
แตล่ะบคุคล การตระหนกัรู้ในตนเอง คือ การเรียนรู้ภายในตนเอง ได้แก่ การท าความเข้าใจเก่ียวกบั
บทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบตัิงาน การตระหนกัถึงความแตกตา่งระหว่างสิ่ง
ท่ีตนเองปฏิบตัิจริงและปรัชญาท่ียึดถือ การเข้าใจถึงทศันะท่ีผู้ อ่ืนมีตอ่ตนเอง และการเรียนรู้ว่าการ
กระท าของตนเองมีผลกระทบตอ่ผู้ อ่ืนอยา่งไร เป็นต้น 

  2) เพ่ือเพิ่มพนูทกัษะการปฏิบตัิงาน (Job Skills) ของแตล่ะเยาวชน โดย
อาจเป็นทกัษะด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านก็ได้ เช่น การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การดแูลรักษา
ความปลอดภยัในการท างานหรือการปกครองการท างานของลกูน้องเป็นต้น  

  3) เพ่ือเพิ่มพูนแรงจงูใจ (Motivation) ของแตล่ะเยาวชนอนัจะท าให้การ
ปฏิบตัิงานเกิดผลดี แม้ว่าเยาวชนหนึ่งจะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน แต่หากขาด
แรงจูงใจของ การท างานแล้ว เยาวชนนัน้ก็อาจจะมิได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีได้อย่าง
เต็มท่ี และผลงานก็ย่อมจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงันัน้ การสร้างแรงจูงใจในการท างานจึง
เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ความส าเร็จตอ่องค์การและอ่ืนๆ 
  นอกจากนีจ้ดุมุง่หมายในการฝึกอบรมโดยทัว่ไปมีจดุมุง่หมายดงันี ้

  1) พฒันาความรู้ (Knowledge) คือมุ่งให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ท่ี
เก่ียวกบัการปฏิบตังิานหรือหน้าท่ีอย่างถกูต้องและมากเพียงพอ 

  2) พฒันาทกัษะ (Skill) และความสามารถ (Abilities) คือมุ่งให้ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานหรือหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 



  33 

  3) พฒันาเจตคติ (Attitude) คือมุ่งให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีเจตคติต่อสิ่ง
ตา่งๆในทางท่ีเหมาะสม และเอือ้อ านวยตอ่การปฏิบตังิาน  
  จากการศึกษาสามารถกล่าวได้ว่า การฝึกอบรมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการของบุคคลตามวัตถุประสงค์หรือตามจุดมุ่งหมายท่ีตัง้เอาไว้ โดยเน้นการสร้างองค์
ความรู้ ปรับเปล่ียนเจตคติ และน าไปสู่การตระหนักรู้ของบุคคล ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรม หรือเกิดคณุลกัษณะท่ีต้องการ 

 2.3  ระยะเวลาของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
  ชูชัย สมิทธิไกร (2556, น.147-148) กล่าวว่าสิ่งท่ีต้องพิจารณาเก่ียวกับการ
ก าหนดระยะเวลาของการฝึกอบรมนัน้สามารถจ าแนกได้เป็นสองประเด็นคือ การก าหนดระยะเวลา
ทัง้หมดของการฝึกอบรมและการแบง่สรรเวลาในการฝึกอบรม 

  2.3.1 การก าหนดระยะเวลาทัง้หมดของการฝึกอบรม การก าหนดว่าการ
ฝึกอบรมหนึ่งๆ ควรจะใช้ระยะเวลาเท่าไรนัน้ ขึน้อยู่กับวตัถุประสงค์และเนือ้หาของการฝึกอบรม 
รวมทัง้พืน้ฐานความรู้ของผู้ รับการอบรมอีกด้วย หากวตัถุประสงค์และเนือ้หาของการฝึกอบรมมี
มากมายหลายประการ ระยะเวลาท่ีใช้ก็จะต้องมากขึน้ตามไปด้วย นอกจากนัน้ วตัถุประสงค์ของ
การฝึกอบรมท่ีแตกต่างกัน ก็อาจท าให้ระยะเวลาท่ีใช้มีความแตกต่างกันด้วย ตวัอย่างเช่น การ
ฝึกอบรมท่ีต้องการให้ผู้ รับการอบรมมีการเปล่ียนแปลงทกัษะหรือทศันคติ จะใช้ระยะเวลายาวนาน
กว่าการฝึกอบรมท่ีต้องการจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ดงันัน้ ระยะเวลาท่ีใช้ในการอบรมจึงมี
แตกตา่งกนัไป ตัง้แตไ่มก่ี่ชัว่ โมง จนถึงหลายเดือนหรือหลายปี 
   2.3.2 การแบง่สรรเวลา เม่ือสามารถก าหนดระยะเวลาโดยรวมของการ
ฝึกอบรมได้แล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปคือการแบง่สรรเวลาส าหรับการฝึกอบรมในแตล่ะหวัข้อ ซึ่งมีแนวทาง
ดงัตอ่ไปนี ้

   2.3.2.1 เทียบเคียงวตัถุประสงค์และเนือ้หาทัง้หมด กับจ านวน
ชัว่โมงการฝึกอบรมท่ีมีอยู่ จากนัน้จึงแบ่งสรรเวลาท่ีจะให้กับวตัถุประสงค์และเนือ้หาแต่ละหวัข้อ
ตามความเหมาะสม โดยยึดหลกัว่าภายในระยะเวลาท่ีแบ่งสรรให้ ผู้ รับการอบรมควรจะสามารถ
บรรลถุึงวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ 

   2.3.2.2 ในกรณีท่ีพบว่า เวลาท่ีมีอยู่ไม่อาจจะสนองวตัถปุระสงค์
และเนือ้หาท่ีก าหนดไว้ได้ก็มีทางเลือกอยู่สองทางด้วยกนั คือ ประการแรก อาจจะเพิ่มระยะเวลา
ของการฝึกอบรมให้มากขึน้ และประการท่ีสอง หากไม่สามารถเพิ่มเวลาได้ ก็อาจจะตัด
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วตัถปุระสงค์และเนือ้หาบางสว่นทิง้ไป และน าไปฝึกอบรมในภายหลงัหรือจดัเป็นโครงการฝึกอบรม
ใหมข่ึน้มา 

   2.3.2.3 วตัถุประสงค์และเนือ้หาท่ีมีความส าคญัและความยาก
มาก ควรจะมีเวลาส าหรับการฝึกอบรมมากกว่าวตัถปุระสงค์และเนือ้หาท่ีมีความส าคญัและความ
ยาวน้อยกวา่ 

 จากการศึกษากล่าวได้ว่า ระยะเวลาในการฝึกอบรมโดยรวมอาจใช้เวลาเป็น
ชั่วโมง ไปจนถึงเป็นปี โดยนับจ านวนครัง้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัด
ฝึกอบรม รวมทัง้การจัดสรรเวลาในแต่ละช่วงย่อยๆ ของกิจกรรม ก็ต้องพิจารณาถึงการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมซึง่ในการฝึกอบรมครัง้นีใ้ช้เวลาทัง้สิน้ 2 วนั รวม 16 ชัว่โมง 

 2.4 ขัน้ตอนของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
  ขัน้ตอนของการฝึกอบรมนัน้ สกล  วรเจริญศรี (2550, น.10-12) ได้กล่าวไว้ว่า 
ขัน้ตอนการฝึกอบรมมี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
   2.4.1 ขัน้การเร่ิมต้น  หรือขัน้น า (The Initial Stage) โดยในขัน้ตอนนีเ้ป็น
การพบกนัในครัง้แรก  ระหว่างสมาชิกหรือผู้ เข้ารับการฝึกอบรมกบัผู้น ากลุ่มหรือผู้น าการฝึกอบรม 
สิ่งจ าเป็นส าหรับผู้น ากลุ่ม  โดยขัน้ตอนนีเ้น้นการสร้างสมัพนัธภาพ (Relationship Building) และ
การก าหนดหน้าท่ีตา่งๆ ของสมาชิก (Task Orientation Function) ซึง่สมาชิกทกุคนจะต้องรู้จกัผู้น า
กลุ่มตลอดจนสมาชิกคนอ่ืน ๆ  อีกทัง้ผู้น ากลุ่มต้องมีการมีการก าหนดโครงสร้างต่างๆ ของกลุม 
โดยการสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้น ากลุ่มกับสมาชิก  และระหว่างสมาชิกกับสมาชิกเองก็ตาม 
ทัง้นีท้กัษะส าคญัท่ีจ าเป็นส าหรับผู้น ากลุ่มในขัน้นีคื้อ ทกัษะการเอือ้อ านวย (Facilitative Skill) โดย
จ าเป็นท่ีจะต้องกระตุ้นให้มีการประเมินตนเองของสมาชิก (Self – Assessment) รวมทัง้การ
ก าหนดเป้าหมายส่วนบคุคล (Setting of Personal Goal) หรือ ความคาดหวงัท่ีต้องการได้รับจาก
การเข้ารับการฝึกอบรม ในขัน้นีถื้อเป็นขัน้ส าคญัส าหรับการเร่ิมต้นในการด าเนินการฝึกอบรมกลุ่ม
ในแตล่ะครัง้ 
   2.4.2 ขัน้การด าเนินการ (The Working Stage) ในขัน้นีผู้้น ากลุ่มต้องใช้
ทกัษะการเอือ้อ านวย (Facilitative Skill) ให้กบัสมาชิกกลุ่มเรียนรู้จากสมาชิกคนอ่ืน ๆ โดยเร่ิมจาก
การแนะน าตนเอง จากนัน้ผู้น ากลุม่ด าเนินการฝึกอบรมตามท่ีก าหนดเป้าหมายในกลุ่มฝึกอบรมแต่
ละครัง้ สอดคล้องตามหลกัการและแนวคิดในการฝึกอบรม และเทคนิค ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีก าหนดไว้  ตลอดทัง้ใช้เทคนิคต่างๆ  ทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ สถานการณ์จ าลอง 
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การใช้บทบาทสมมต ิการสอน และการให้ข้อมลูย้อนกลบั  การใช้แบบประเมินตนเอง และเกม เป็น
ต้น  
   2.4.3 ขัน้การยตุิ (The Ending Stage)  ขัน้นีเ้ป็นขัน้ตอนสดุท้ายในการ
จัดกิจกรรมกลุ่มฝึกอบรม  โดยผู้ วิจัยหรือผู้ น ากลุ่มต้องให้ความใส่ใจกับขัน้ตอนการยุติกลุ่ม
ฝึกอบรมในแตล่ะครัง้  ตลอดจนการมุง่เน้นการให้เหตผุลส าหรับการยตุิกลุ่มฝึกอบรม  มีเป้าหมาย
วา่  สมาชิกกลุ่มได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมแตล่ะครัง้  โดยผู้น ากลุ่มอาจใช้
วิธีการต่าง ๆ เช่น   การสรุปเนือ้หาสาระ ของกลุ่มฝึกอบรม ซึ่งผู้น ากลุ่มอาจเป็นผู้ สรุปหรือให้
สมาชิกกลุ่มเป็นผู้สรุป การท าความเข้าในร่วมกัน ซึ่งอาจใช้ถามตอบ หรือเปิดโอกาสให้สมาชิก
กลุม่ถามเก่ียวกบัประเดน็ปัญหาตา่ง ๆ ท่ียงัสงสยัหรืออาจยงัไมเ่ข้าใจ การให้ข้อมลูย้อนกลบัซึ่งกนั
และกนัระหวา่งสมาชิกกบัสมาชิก หรือผู้น ากลุม่กบัสมาชิก การให้การบ้านหรืองานงานบางอย่างท่ี
เก่ียวกับการฝึกอบรมชีวิตและการจดัการเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีค้างคาใจของสมาชิกกลุ่ม เป็นต้น
  

 2.5  ทฤษฎีจิตวิทยาที่น ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม 
  ในการพฒันาการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสม
ของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศในครัง้นี ้ได้ประยกุต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาตา่งๆ ดงันี ้

  2.5.1 แนวคดิเก่ียวกบัการเห็นคณุคา่แหง่ตน  
  Coopersmith  (Coopersmith, 1984, อ้างถึงในจนัทร์ฉาย พิทกัษ์ศิริกลุ, 

2532) ได้กลา่ววา่ การเห็นคณุคา่ในตนเอง (Self-Esteem) ของบคุคลเป็นการตดัสินคณุคา่ของตน 
(Self) และการ แสดงออกในรูปของทศันคติท่ีบคุคลนัน้มีตอ่ตนเอง ซึ่ง เป็นผลจากการท่ีบคุคลได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินจากผู้ อ่ืน โครงสร้างของตนจึงค่อย
พฒันาขึน้เป็นภาพท่ีเกิดขึน้จากการรวมตวัของความคิดและ ความเช่ือตลอดจน ประสบการณ์   
ท าให้บุคคลมีมโนภาพหรือความคิดต่อตนเอง แล้วประเมินวัดมโนภาพ  เหล่านัน้ โดยอาศัย
กระบวนการตดัสินคณุคา่ของตนจากผลงาน ความสามารถคณุลกัษณะตา่งๆตาม  มาตรฐานของ
คา่นิยมส่วนตน ในท่ีสดุจึงพฒันามาเป็นการเห็นคณุคา่ในตนเองหรือการเห็นคณุคา่ในตน (Self-
Esteem) พบวา่ มีผู้ให้ ความหมายของการเห็นคณุคา่ในตนเองไว้หลากหลายดงันี ้

  Sasse (1978, p. 48) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นความรู้สึกของบคุคลว่า
ตนเองมีความส าคญั และมีคณุคา่ มีความต้องการได้รับความเช่ือถือ การยอมรับนบัถือโดยได้รับ
การสนบัสนนุหรือยอมรับ นบัถือจากผู้ อ่ืนเพ่ือท่ีจะได้เกิดความรู้สึกภมูิใจและนบัถือตนเอง 
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  Calhoum (1997, p. 321)ให้ความหมายว่า เป็นความพึงพอใจภายในท่ี
บคุคลหนึง่บคุคล ใดมีตอ่อตัมโนทศัน์ของตนเอง  

  Branden  (1981, pp. 110-125) กล่าวเสริมว่าเป็นการนบัถือตนเองและ
ความเช่ือมัน่ในตนเอง ซึ่งเกิดจากการเห็นและประจกัษ์ซึ่งคณุค่าแห่งตน เช่ือมัน่ในศกัยภาพท่ีตน
สามารถกระท าสิ่งใดๆ ได้ส าเร็จตามความปรารถนา 

  McCrosky Richmond  and Stewart (1983, p. 116)  ให้ควมหมายว่า
เป็นทศันะของบุคคลท่ีรับรับรู้หรือมองเห็นตวัเองในเชิงคณุค่าโดยรวม ลกัษณะผู้ ท่ีเห็นคณุค่าใน
ตนเองต ่าจะมีแนวโน้มท่ีจะขาดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน และมีทศันะตอ่ตนเองในทาง
ลบแทบ ไมว่า่จะพยายาม ถึงแม้จะเพียรพยายามเพียงใดก็จะคดิวา่ตนเองล้มเหลว เม่ือเป็นเช่นนีผู้้
ท่ีเห็นคุณค่าในตนเองต ่าจึงมักจะสัมพันธ์ทางบวกกับความหวาดหวั่นขาดความเช่ือมั่นในการ
สนทนาโต้ตอบ โดยจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของผู้ อ่ืน และควบคุมตนเองไม่ได้  ดงันัน้ผู้ ท่ีมีการเห็น
คุณค่าในตนเองต ่าจึงมีแนวโน้มท่ีจะยอมและคล้อยตามกลุ่ม มีลักษณะของการท่ียอมรับ
ความเห็นของผู้ อ่ืนโดยง่าย  เพราะจะคิดว่าความเห็นของตนมีคณุคา่น้อยกว่า ในขณะท่ีผู้ ท่ีมีการ
เห็นคณุค่าในตนเองสงูมกัจะมีลกัษณะความเป็นผู้น าในการสนทนา มีความเช่ือมัน่และคาดหวงั
ใน ความส าเร็จท่ีจะได้รับเป็นอยา่งดี  

  Lawrence (1987) ได้อธิบายว่า การท่ีบุคคลประเมินตนเองถึง ความ
แตกตา่งระหว่างตนท่ีเป็นอยู่จริง (Real Self)ในปัจจบุนักบัตนท่ีอยากจะเป็น (Ideal Self) โดยมี
ลักษณะเป็นกระบวนการทางด้านอารมณ์ท่ีวัดประเมินได้จากการท่ีบุคคลเอาใจใส่ต่อความ
แตกตา่งนี ้บคุคลซึง่มีความแตกตา่งในการประเมินมาก  ซึ่งมกัจะมีความรู้สึกมีคณุคา่ในตนเองต ่า
ถ้าหากมีความแตกตา่งน้อยจะมีความรู้สกึมีคณุคา่ใน ตนเองสงู  

  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การเห็นคุณค่าในตนเอง
หมายถึงการท่ีบคุคลรู้สึกถึงความภูมิใจในตนเอง ตระหนกัรู้ว่าตนเองมีศกัยภาพ มีความสามารถ 
มีทศันะคติด้นบวก มีพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับ  เหล่านีก้่อให้เกิดความมัน่ใจใสตนเอง เช่ือมัน่และ
เห็นคณุคา่ในคนเอง รวมถึงนบัถือตนเอง รู้จกัและเข้าใจผู้ อ่ืน น าไปสู่การแสดงออกและการปรับตวั
ให้มีความสขุได้ในสงัคม  

 

   2.5.2 แนวคดิเชิงจิตวิทยาเก่ียวกบัการยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง 
  แนวคิดของ Carl R. Rogers (Carl R. Rogers, 2520, อ้างถึงใน โสภา 

ชปีลมันน์, 2536)  นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการบ าบดัรักษาผู้ ท่ีมีปัญหา วิธีการของ        
รอเจอร์ คือให้คนไข้ได้ระบายอารมณ์ความรู้สึกตามเร่ืองราวของสิ่งท่ีเกิดขึน้กับตนเองออกมา โดย
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เช่ือวา่ประสบการณ์แตล่ะเร่ืองของแตล่ะคนนัน้ไมไ่ด้มีความส าคญัเพียงแคท่ี่จะน ามาเล่า ให้ใครฟัง
เทา่นัน้  แตส่ าคญัอยูท่ี่การได้รับรู้รับฟัง และน าประสบการณ์มาวิเคราะห์  โดยเช่ือว่ามนษุย์เป็นผู้ ท่ี
มีเหตผุลและเป็นผู้ ท่ีสามารถท่ีจะปรับแก้ไขสถานการณ์ท่ีมีปัญหาต่าง ๆ ให้กับตนเองได้ซึ่งต้อง
ได้รับการช่วยเหลือจากผู้บ าบดั หรือนักจิตวิทยา  รอเจอร์มีความเห็นสอดคล้องกับมาสโลว์ท่ีว่า 
พลงัท่ีส าคญัในชีวิตมนษุย์ก็ คือ การท่ีมนษุย์สามารถยอมรับความเป็นจริงเก่ียวกบัตนเองได้  

  รอเจอร์ได้อธิบายว่า พฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลนัน้ เป็นผลมาจากการ
เก่ียวพนัของ 3 ระบบ บคุลิกภาพ ได้แก่  

  1. ระบบอินทรีย์ คือสามญัส านกึในการด ารงอยูข่องชีวิตมนษุย์  
  2. สนามประสบการณ์ ได้แก่ ประสบการณ์ทัง้หมดทกุช่วงชีวิตท่ีมนษุย์

รับรู้และสัง่สมไว้  ซึง่สนามประสบการณ์จะเป็นศนูย์รวมของประสบการณ์ทกุอยา่งของมนษุย์   
  3. "ตนเอง" โดยพฒันามาจากประสบการณ์การและการเรียนรู้ รวมทัง้

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์   โดยจะมีการ
เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา  การเปล่ียนแปลงจะเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึน้ แต่ละบุคคลจะคอย
ควบคมุพฤตกิรรมของตนเอง ซึ่งในบางครัง้จะยอมรับหรือบางครัง้จะปฏิเสธ บางครัง้อาจบิดเบือน
การรับรู้เพ่ือจะรักษาภาพของตนเองให้คงท่ีไว้  หากประสบการณ์ท่ีรับรู้ตรงกับภาพตนเองนัน่ซึ่ง
ตรงกบัความรู้สกึและความสามารถของระบบอินทรีย์ก็จะเป็นประสบการณ์ในระดบัจิตส านึก การ
หลอกตวัเองก็จะน้อยลง แต่ในการตรงกันข้ามหากประสบการณ์ท่ีตนรับรู้นัน้ไม่ตรงกับภาพของ
ตนเอง ประสบการณ์นัน้จะถกูลืมกลายเป็นประสบการณ์ในจิตไร้ส านกึแทน  

  รอเจอร์ชีใ้ห้เห็นว่าหากบคุคลใดสามารถด าเนินชีวิตโดยผสมผสานระบบ
อินทรีย์  สนามประสบการณ์ และตวัตน ของบคุคลได้อย่าง กลมกลืนแล้ว บุคคลนัน้จะสามารถท่ี
เผชิญกับความรู้สึกตา่ง ๆ และสามารถท ากิจกรรมทกุอย่างเก่ียวกบั ตนเองได้รวมทัง้การยอมรับ
ประสบการณ์นัน้ ๆ เข้าสู่ระดบัส านึกท าให้ตนเองมีโอกาสไตร่ตรองการกระท า พฤติกรรมต่าง ๆ 
ของตนว่า ถูกต้องหรือสมเหตสุมผลหรือไม่ควรจะกระท าหรือไม่ ซึ่งเรียกว่า เป็น บุคคลท่ีสมบรูณ์
แบบ (Fully Functioning Person) ได้แก่ (Carl R. Rogers, 2520, อ้างถึงใน โสภา ชปีลมนัน์, 
2536) 

  1. เปิดใจกว้าง ยอมรับอดีต และประสบการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในอดีต  
  2. ยอมรับความเป็นอยูแ่ละความจ าเป็นในการด ารงชีวิต  
  3. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  
  4. มีความเป็นอิสระ  
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  5. มีความคดิสร้างสรรค ์ 
 รอเจอร์เช่ือวา่ จดุส าคญัแหง่ชีวิตมนษุย์คือ การเป็นบคุคลท่ีสมบรูณ์แบบด้วยการ

ท่ีแต่ละบุคคล จะพยายามท าพฤติกรรมซึ่งเหมาะสมโดยอาศัยความเข้าใจ การยอมรับ
ประสบการณ์ของตนเองโดยใช้ เป็นสิ่งน าการกระท า ในเร่ืองของการยอมรับนัน้จะต้องเป็นการ
ยอมรับโดยไม่ค านึงว่าสิ่งนัน้จะก่อให้เกิด ความเจ็บปวดหรือก่อให้เกิดความคบัข้องใจก็ตาม 
จดุมุง่หมายท่ีส าคญัแหง่ชีวิตมนษุย์ 

 แนวความคิดเร่ืองการยอมรับตนเองของรอเจอร์ประกอบด้วย (Carl R. Rogers, 
2520, อ้างถึงใน โสภา ชปีลมนัน์, 2536) 

  1. การเปิดใจกว้างรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความพอใจของ
แตล่ะบคุคลตอ่ ประสบการณ์ท่ีบคุคลนัน้ได้รับโดยไม่ต้องค านึงถึงว่าจะเป็นประสบการณ์นัน้อาจ
เป็นทางบวกหรือลบก็ตาม 

  2. ความจ าเป็นในการด ารงชีวิต คือ ไมต่อ่ต้านหรือขดัขวางประสบการณ์
ใด ๆ ท่ีผ่านเข้ามา แต่จะต้องสามารถยอมรับสิ่งท่ีเกิดขึน้ในแต่ละช่วงชีวิตได้ และใช้ชีวิตอยู่ด้วย
ความสุข การยอมรับได้ในระดบัช่วยให้บุคคลนัน้สามารถท่ีจะเผชิญกับสิ่งใหม่ท่ีส าคญักว่าอัน
อาจจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต  

  3. ความเช่ือมัน่ในตนเอง คือ มีความเช่ือในความสามารถของตนเองว่า
ตนเองสามารถท่ีจะกระท าสิ่งตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเองโดยไม่ขึน้กบับุคคลอ่ืนสามารถยอมรับสภาพ
ความเป็นจริงว่าตนเองพร้อม และเปิดใจกว้างในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนโดยไม่
ยินยอมให้ผู้ อ่ืนมาก าหนดทางให้ตนเดนิ  

  4. มีความเป็นอิสระ คือการมีอิสระท่ีจะตดัสินใจด้วยตนเองไม่ขึน้อยู่กับ
ผู้ อ่ืน หรือการคาดหวงั ความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนหรือจากสงัคมใด ๆ มีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเองอยู่
ตลอดเวลา  

  5. มีความคิดสร้างสรรค์ คือ มีความคิดริเร่ิมในสิ่งท่ีดีอยู่ตลอดเวลา รู้จกั
การป้องกนัหรือวิธีการหลีกเล่ียง สามารถเผชิญกบัสิ่งตา่ง ๆ ได้  

แนวคิดทฤษฎีรอเจอร์นัน้สามารถกล่าวได้ว่า การพัฒนาคนให้ถึงความเป็นมนุษย์
อยา่งแท้จริง นัน่คือการพฒันาให้ บคุคลได้ยอมรับความจริงท่ีจะเกิดขึน้ และการยอมรับตนเอง เป็น
ตวัของตวัเอง เม่ือเด็กรับรู้ว่าตนเองได้รับความส าคญัจาก บุคคลท่ีตนเองสมัพนัธ์ด้วยนัน้จะสร้าง
การเห็นคณุคา่ในตนเองขึน้ ซึ่งตรงกบัแนวทางการพฒันาของคเูปอร์  สมิธ (Coopersmith, 1959, 
อ้างถึงในโสภา ชปีลมนัน์, 2536) ท่ีจะต้องสร้างประสบการณ์ เพ่ือพฒันาให้เด็กได้มีโอกาสได้รับ
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การยอมรับจากบุคคลอ่ืนและยอมรับตนเอง ตลอดจนการท่ีบุคคลจะได้กระท าตามสิ่งท่ีตนเอง
ปรารถนา หรือตัง้เป้าหมายไว้ และประสบผลส าเร็จตามท่ีตนเองได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 
   2.5.3 แนวทางการสร้างเสริมการเห็นคณุคา่ในตนเอง  

  การเห็นคณุค่าในตนเองเป็นสิ่งท่ีสามารถเรียนรู้ได้สามารถเปล่ียนแปลง
ได้และพฒันาให้เกิดขึน้ได้ จากประสบการณ์ท่ีบุคคลได้รับ นกัจิตวิทยาได้เสนอแนวทางในการ
พฒันาการเห็น คณุคา่ในตนเองดงัตอ่ไปนี ้ 

  Coopersmith (Coopersmith, 1959, อ้างถึงในโสภา ชปีลมนัน์, 2536)
กลา่ววา่บคุคลสามารถ พฒันาความรู้สกึมีคณุคา่ในตนเองได้ด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้  

      1. ได้รับการนบัถือ ได้รับการยอมรับ การได้รับการปฏิบตัิตอบ
จากบคุคลท่ีมีความส าคญัตอ่ตนเอง  

   2. ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งท าให้ให้บุคคลเป็นท่ี
รู้จกัอยา่งแพร่หลายและมีผลตอ่ สถานภาพและต าแหนง่ในสงัคม  

   3. มีการกระท าท่ีได้รับการยอมรับว่าสอดคล้องตรงตามคา่นิยม 
และความปรารถนาของตน  

   4. ลกัษณะการตอบสนองเม่ือได้รับการประเมิน  
  Brooks (1992) ได้เสนอแนวทางในการพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเอง

ของเดก็  
   1. พัฒนาความรับผิดชอบและการให้ความช่วยเหลือต่อ

สว่นรวม  
   2. เปิดโอกาสให้คดิทางเลือกและตดัสินใจแก้ปัญหา  
   3. ให้การสนบัสนนุก าลงัใจและให้ข้อมลูย้อนกลบัด้านบวก  
   4. เสริมสร้างวินยัในตนเองโดยการสร้างแนวปฏิบตัิและค านึงถึง

ผลท่ีจะเกิดขึน้ตามมา  
   5. ชว่ยให้เดก็รู้สกึยอมรับความล้มเหลวหรือความผิดพลาด  
  Calhoum (1997)ได้เสนอวิธีการ 3 ประการ ใน การพฒันาการเห็นคณุคา่

ในตนเองให้ประสบความส าเร็จ ดงันี ้ 
   1. การใช้ภาษาเชิงบวก หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลให้การ

เสริมแรงภาพลกัษณ์ของตน (Self- Image) โดยชีใ้ห้เห็นถึงลกัษณะทางบวกของตนเอง เช่น 
ลกัษณะบคุลิกภาพท่ีเป็นลกัษณะเดน่หรือ บคุลิกภาพท่ีนา่ภาคภมูิใจ  
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   2. การยอมรับค ายกยอ่งชมเชย คือ เม่ือมีบคุคลใดยกย่องชมเชย
ก็แสดงการยอมรับโดยปราศจาก ท่าทีหรือค าตอบท่ีแสดงการถ่อมตน แต่ควรใช้ประโยคแสดง
ความยินดีแทน วิธีนีจ้ะเป็นการสง่เสริม พฤตกิรรมท่ีเหมาะสมอนัจะท าให้บคุคลประทบัใจและมอง
ตนเองในทางบวกมากขึน้  

   3. การฝึกความกล้าแสดงออก เป็นวิธีท่ีจะท าให้บุคคลมี
พฤตกิรรมในเชิงบวก  

  Sasse (1978)เสนอการพฒันาการเห็นคณุคา่ในตนเองด้วยวิธีการดงันี ้ 
   1. สร้างความมัน่ใจในตนเอง โดยพยายามนึกถึงความส าเร็จใน

อนาคต 
   2. ระลึกถึงงานหน้าท่ีของตนท าได้ส าเร็จแล้วให้รางวลัสิ่งท่ีมี 

ความหมายแก่ตน ซึง่สิ่งเหลา่นีจ้ะชว่ยให้บคุคลเกิดความรู้สกึท่ีดีตอ่งานท่ีท ามากขึน้  
   3.บนัทกึความส าเร็จท่ีได้รับ สิ่งท่ีท าได้ดีเป็นเวลาติดตอ่กนัหลาย

สปัดาห์หรือเป็นชว่งเวลา  
  Bruno (1983) ได้กล่าวถึงวิธีการพฒันาความรู้สึกมีคณุค่าในตนเองไว้

ดงันี ้ 
   1. ให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดโดยตรง ซึ่งการเสนอแนะนีอ้าจจะ

เป็นการเสนอแนะจากผู้ อ่ืน หรือ ตนเองแนะตนเองก็ได้วิธีการนีเ้ป็นการให้ข้อมลูซ่ีงมีผลให้บคุคล
เกิดก าลงัใจและสร้างความภาคภมูิใจได้  

   2. สร้างความส าเร็จให้กับตนเองให้มากขึน้ การพยายามสร้าง
ความส าเร็จเป็นแนวทางท่ีจะ พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองแต่อย่างไรก็ตามการประสบ
ความส าเร็จแต่เพียงอย่างเดียวยงัไม่เพียงพอ การท่ีบุคคลมีความสุขกับชีวิตก็เป็นสิ่งส าคญัด้วย
เชน่กนั  

   3. การลดความคาดหวังโดยยงัสามารถคงในสิ่งท่ีคนต้องการ
และปรารถนาไว้ เป็นหนทางท่ีช่วยให้บุคคลลดความสูญเสียและเศร้าโศกเสียใจน้อยลงเม่ือเกิด
ความผิดหวงั  

   4. หลีกเล่ียงการประเมินคา่ตนเอง มนษุย์นัน้เพียงแตมี่ชีวิตอยู่ก็
มีคุณค่าเพียงพอแล้ว จึงไม่มีค าตอบส าหรับ ค าถามท่ีว่า "อะไรคือคุณค่าของตนเอง?" นั่นก็
หมายความวา่ บคุคลควรเลิกประเมินคา่ตนเอง การเห็นคณุคา่ในตนเองของ บคุคลจะเพิ่มขึน้  
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 จากแนวคดิเก่ียวกบัการสร้างเสริมการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัจิตวิทยาท่ีกล่าว
มาข้างต้น เห็นได้วา่มีความสมัพนัธ์สอดคล้องกนั ซึง่สามารถน ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการสร้าง
เสริมการเห็นคณุคา่ในตนเองในเพ่ือให้เกิดการตระหนกัรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการแสดงออก
รูปแบบของกิจกรรมการฝึกอบรม ได้ดงันี ้ 

  1. จดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างการแก้ปัญหาร่วมกันโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม และใช้ปัญหาแบบ ปลายเปิดเพ่ือให้โอกาสคิดหาเหตผุลอย่างอิสระและสามารถประสบ
ความส าเร็จในการคดิแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความภาคภมูิใจในตนเองและ เห็นคณุคา่ในตนเองได้  

   2. เปิดโอกาสให้แตล่ะคนแสดงความคิดเห็น เป็นการสะท้อนความคิด
และค่านิยมของตน เพ่ือให้ เกิดการยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนและเข้าใจในความคิดเห็นและ
คา่นิยมของผู้ อ่ืน  

  3. มีการให้คาดหวังถึงวันข้างหน้าหรือตัง้เป้าหมาย เพ่ือสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเอง นอกจากนี  ้ การระลึกถึงงานท่ีท าส าเร็จแล้วจะเป็นการช่ืนชมตนเองและให้
ก าลงัใจตนเอง  

  5. มีการวิเคราะห์และให้ข้อมลูย้อนกลบัจากการแก้ปัญหาร่วมกนัช่วยให้
เกิดการเสนอแนะ ด้วยเหตผุลท าให้เกิดการยอมรับตนเองตามสภาพตามความเป็นจริง  
         ทัง้นีก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ซึ่งมีรูปแบบ
การแสดงออกท่ีเฉพาะ จากการศึกษาของ พรเทพ แพรขาว (2556) พบว่าการแสดงอารมณ์ของ
บคุคลกลุ่มนีส้่วนท่ีแสดงอารมณ์รุนแรงนัน้ เป็นการตอบสนองตอ่การรับรู้ถึงความผิดปกติทางเพศ
ของตนเองในระดบัจิตใต้ส านึก รับรู้ถึงความแตกต่าง แปลกแยกกับคนอ่ืนในสังคม ให้กลไกการ
ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกดถููก ถูกกลัน่แกล้งด้วยการแสดงออกในลกัษณะก้าวร้าวรุนแรง ซึ่งจะเกิด
มากในชว่งวยัรุ่น 15-20 ปี สง่ผลให้เกิดภาวการณ์เห็นคณุคา่ในตนเองต ่า และตอ่ต้านสงัคมในท่ีสดุ 
โดยงานวิจยัดงักลา่วตรงกบัสภาพปัญหาท่ีผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูในเบือ้งต้น  
 

  2.5.4 เทคนิคในการให้ค าปรึกษาแบบรู้คดิ-พฤตกิรรม 
   ส าหรับเทคนิคในการให้ค าปรึกษาแบบความคิดและพฤติกรรมนัน้      
ดวงมณี  จงรักษ์  (2559) ได้ยกตวัอย่างของเทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบความคิด-พฤติกรรมไว้
ดงันี ้
               1. เทคนิคทางพฤตกิรรม 
        1.1) การสร้างจินตนาการเพ่ือกระตุ้นความคิดและความรู้สึกใหม ่
เชน่ หลบัเห็นภาพคนพดูคยุเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ 
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         1.2) ทดลองแสดงพฤติกรรมใหม่โดยการใช้จินตนาการ แสดงให้
เห็นวา่ตนควรมีพฤตกิรรมใหมอ่ยา่งไร 
         1.3) หยุดความคิดด้วยการตะโกนออกมาดงัๆ หรือตะโกนในใจ
ทกุครัง้ท่ีรู้ตวัวา่ก าลงัสร้างความคดิในทางลบ 
         1.4) พดูกบัตนเองหลายครัง้ในแตล่ะวนัถึงความคิดทางบวกหรือ
ความคดิท่ีมีประโยชน์ตอ่ตนเอง เชน่ “อยา่กลวัเราท าได้” 
         1.5) ตดิข้อความ/ข้อคดิทางบวกในต าแหนง่ท่ีเห็นชดัเจน เช่น บน
ผนงับนตู้เย็น ในท านองวา่ “เรามีศกัยภาพ เราต้องเข้าถึงศกัยภาพสกัวนัหนึง่” 
         1.6) ท าสมุดบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละวัน บันทึก
ความคดิและความรู้สกึ หรือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงความก้าวหน้า 
         1.7) ทดลองแสดงบทบาทใหม่เ พ่ือให้เยาวชนประจักษ์ใน
ความคดิใหมท่ี่สร้างขึน้ 
         1.8) ทดลองแสดงบทบาทสนทนาร่วมกับผู้ ให้การปรึกษาทัง้นี ้
ผู้ รับค าปรึกษาบทสนทนาท่ีแสดงความคดิและผู้ รับการปรึกษาพดูบทสนทนาท่ีแสดงอารมณ์ 
        1.9) การอ่านชีวประวัติของผู้ อ่ืนท่ีประสบความส าเร็จในการ
ปรับตวักบัปัญหา หรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้คล้ายกับผู้ รับการปรึกษา ซึ่งประวตัิสามารถช่วยให้ผู้ รับ
การปรึกษา ปรับความคดิได้  
   2. เทคนิคการชีแ้นะเพ่ือการค้นพบ (Guided Discovery Technique) 
เทคนิคนีช้่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเปล่ียนความเช่ือและสมมติฐานในแง่ลบ ผู้ ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
แนะน าผู้ รับค าปรึกษาให้ค้นพบวิธีคิดใหม่ๆ และพฤติกรรมใหม่ๆ โดยการถามค าถามเป็นชดุๆ ซึ่ง
เป็นข้อมลูท่ีมีอยูจ่ริงเพ่ือถ้าทายความเช่ือ 
   3. เทคนิคการซกัซ้อมความคิด (Cognitive Rehearsal)คือการใช้จิตนา
การการจดัการกบัเหตกุารณ์ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ การฝึกซ้อมความคิดสามารถท า
ได้เพ่ือให้เยาวชนได้ลองเผชิญกบัเหตกุารณ์ท่ีก าลงักงัวลหรือต้องการประสบความส าเร็จ 
   4. เทคนิคการเสริมแรง (Reinforcement) เป็นกระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือท่ีส าคญัส าหรับผู้ รับค าปรึกษาด้านพฤติกรรม เพราะเป็นเหตกุารณ์เฉพาะท่ีท าให้การ
ตอบสนองเกิดขึน้ได้อีก นอกจากการเสริมแรงจากผู้ ฝึกอบรมแล้วผู้ รับค าปรึกษาก็สามารถเสริมแรง
ซึง่กนัและกนัได้ ด้วยการช่ืนชม การยอมรับ การสนบัสนนุ และการใส่ใจ จึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญั
ถ้าผู้ รับค าปรึกษายงัคงได้รับประโยชน์อยู่ การเสริมแรงทางสงัคมเป็นวิธีการท่ีทรงพลงัในการหล่อ
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หลอมพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาได้ นอกจากนัน้ การเสริมแรงให้แก่ตนเองก็เป็นวิธีการท่ีส าคญัใน
การช่วยเหลือผู้ รับค าปรึกษาให้เกิดการเปล่ียนแปลงไดผู้ รับค าปรึกษาจะถูกสอนวิธีการในการ
เสริมแรงให้แก่ตนเองเพ่ือเพิ่มพนูการควบคมุตนเองและลดการพึ่งพาผู้ อ่ืนได้วิธีการท่ีส าคญัในการ
ช่วยเหลือผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ผู้ รับค าปรึกษาจะถูกสอน
วิธีการในการเสริมแรงให้แก่ตนเองเพ่ือเพิ่มพนูการควบคมุตนเองและลดการพึง่พาผู้ อ่ืนได้ 
   5. เทคนิคการเป็นตัวแบบ (Modeling) เป็นกระบวนการซึ่ง ผู้ รับ
ค าปรึกษาเรียนรู้จากการสังเกตและการเลียนแบบผู้ ฝึกอบรมน าการเป็นตัวแบบด้านการแสดง
บทบาท ไปใช้เป็นเคร่ืองมือ ซึ่งเป็นการสอนท่ีทรงพลังมากท่ีสุดประการหนึ่งผู้ รับค าปรึกษาก็
สามารถเป็นตวัแบบส าหรับผู้ รับค าปรึกษาคนอ่ืนได้เช่นกนั การเป็นตวัแบบเป็นเทคนิคท่ีน ามาใช้ใน
ฝึกอบรมทางด้านพฤตกิรรมจ านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในการฝึกอบรมด้านการฝึกทกัษะ และ
กลุ่มการฝึกฝนทางด้านการแสดงออกท่ีเหมาะสม คุณลักษณะของตวัแบบท่ีเหมาะสมควรจะมี
ความคล้ายคลงึกบัผู้ รับค าปรึกษาในด้านอาย ุเพศ เชือ้ชาติและเจตคติเน่ืองจากมีแนวโน้มท่ีง่ายตอ่
การเลียนแบบมากกว่าต้นแบบท่ีแตกต่างกับผู้ รับค าปรึกษานอกจากนัน้ตัวแบบจะต้องเป็นผู้ ท่ี
แสดงออกถึงความอบอุ่น และแสดงการเป็นตัวแบบต่อหน้าผู้ รับค าปรึกษา ตลอดจนการให้การ
เสริมแรงเม่ือมีการเลียนแบบพฤตกิรรมเกิดขึน้ด้วย 
   6. การสร้างประสบการณ์ความส าเร็จ (Success Experiences) เป็นการ
จดัการกับความส าเร็จ แล้วให้ข้อมูลย้อนกลบัเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจต่อประสบการณ์ท่ีสามารถ
ประสบผลส าเร็จได้  
   7. การปรับโครงสร้างการรู้คิด กระบวนการรู้คิดของเยาวชนมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม บ่อยครัง้ท่ีผู้ รับค าปรึกษาแสดงความคิดท่ีท าร้ายตนเอง และพูดกบัตนเอง
เชิงลบ เม่ืออยู่ในสถานการณ์เครียด การปรับโครงสร้างความคิดเป็นกระบวนการวินิจฉัย และการ
แทนท่ีการรู้คิดเหล่านีใ้นทิศทางท่ีเป็นจริง และเหมาะสมมากกว่าเดิม วิธีการปรับโครงสร้าง
ความคดิเป็นหลกัในการเปล่ียนแปลงการแปลความของเยาวชนและกระบวนการคิด ซึ่งมีผลอย่าง
มากตอ่ความรู้สกึและการกระท า 
  จากการศึกษาเอกสารข้างต้น ผู้ ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้น าเทคนิคการชีแ้นะ
เทคนิคตัวแบบ เทคนิคการเสริมแรง ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบรู้คิด -พฤติกรรม มา
ประยกุต์ใช้ในการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 
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  2.5.5 เทคนิคในการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
       2.5.5.1 กระบวนการ WDEP 
   Glasser (William Glasser, 1956, อ้างถึงใน วชัรี  ทรัพย์มี, 2556, น. 
250) มุ่งหวังให้ผู้ รับบริการสามารถตรวจสอบตนเอง มีความรับผิดชอบเพิ่มขึน้เป็นบุคคลท่ีกล้า
เผชิญความจริงและประพฤตตินได้อยา่งเหมาะสม โดยกระบวนการ WDEP มีดงันี ้
   W = Wants คือเป็นการส ารวจความต้องการของผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยาโดยผู้ ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจะต้องตัง้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาได้คิด และไตร่ตรองถึงสิ่งท่ีเขาปรารถนาท่ีจะเปิดเผย สิ่งท่ีเขาต้องการจากเยาวชนรอบตวั 
รวมไปถึงการส ารวจตนเองในทกุแง่มมุ และความจ าเป็น ตลอดจนการก าหนดเป้าหมายของตนเอง 
(ทัง้นีต้้องสามารถระบเุป้าหมายและความส าคญัของเป้าหมายได้ 
   D = Direct and Doing คือเป็นการก าหนดทิศทาง แนวทาง และการ
ปฏิบตัิ ซึ่งน าไปสู่การประเมินในขัน้ตอนตอ่ไป ว่าสิ่งต่างๆ สามารถจะไปสู่ทิศทางท่ีพึ่งประสงค์ได้
หรือไม ่โดยผู้ ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจะเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้ รับบริการ เช่น ตัง้ค าถามว่า“ในตอนนี ้
คณุมองเห็น อะไรในตวัคณุบ้าง” และวิเคราะห์แนวทางการก าหนดเป้าหมาย จากแนวคิดของการ
ให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความเป็นจริงนัน้จะเน้นพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาในปัจจบุนัและเก่ียวข้องกบั
เหตุการณ์ในอดีต ตลอดจนมุ่ง ท่ีการตระหนักรู้ของการก าหนดเป้าหมายและเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรม 
   E = Evaluation คือเป็นการประเมินโดยผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงตวิทยา
ได้ประเมินพฤติกรรมของตนเองในปัจจุบนัว่ามีหวงัในสิ่งท่ีต้องการหรือไม่ และพฤติกรรมนัน้จะ
น าไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีต้องการหรือไม ่และสามารถประเมินตนเอง (Self-Evaluation) ถึงแนวทางตา่งๆ
ท่ีเหมาะสมในการก าหนดเป้าหมาย และความเป็นไปได้ของแนวทางท่ีเลือกมาใช้ในให้เป้าหมาย
ประสบความส าเร็จ 
   P = Planning and Action คือเป็นการวางแผน ซึ่งจะเป็นขัน้ตอนท่ี
ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจะสามารถตัดสินใจแล้วว่าอะไรคือสิ่ง ท่ีเขาต้องการจะ
เปล่ียนแปลง รวมไปถึงการวางแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่อไป หลกัส าคญัอย่างหนึ่งของ
แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง คือ เป้าหมายท่ีเกิดจากความต้องการและความ
จ าเป็นท่ีแท้จริงซึ่งผู้ ก าหนดเป้าหมายจะเป็นผู้ ก าหนดเอง โดยสิ่งส าคัญคือการให้ข้อผูกพันกับ
ตวัเอง ก่อนจะลงมือปฏิบตัติามแผน กลา่วคือเน้นในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
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   2.5.5.2 เทคนิคในการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงประกอบด้วย             
(วชัรี  ทรัพย์มี, 2556, น. 103) 
   1. การมีศิลปะในการตัง้ค าถาม ทัง้นีเ้พราะว่า การให้ค าปรึกษาแบบ
เผชิญความจริงใช้การตัง้ค าถามมากกว่าการให้ค าปรึกษาแบบอ่ืน ๆ ทัง้นี ้เพ่ือรวบรวมข้อมลูท่ีเป็น
โลกสว่นตวัของเยาวชน รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการกระท าของเยาวชน ตลอดทัง้แนวทาง
ในการดด าเนินชีวิตของเยาวชน 
   2. เทคนิคในการวางแผนในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมของเยาวชน  
   3. เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ (Building relationship Technique) 
ส าหรับในการพบกันเป็นครัง้แรก ผู้ ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจะต้องสร้างสัมพันธภาพท่ีดี โดยการ
ทกัทายแสดงความเป็นมิตร มีความจริงใจ ให้เกียรติ รักษาความลบักบัผู้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาแสดงถึงความหว่งใยเอาใจใส ่เตม็ใจท่ีจะพดูคยุได้ทกุเร่ือง ตลอดจนชีใ้ห้เห็นประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจากการให้ค า ปรึกษา ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสามารถรู้สึกไว้วางใจใน
การเปิดเผยข้อมลูความรู้ และให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
   Glasser (William Glasser, 1956, อ้างถึงใน วชัรี  ทรัพย์มี, 2556, น. 
251)ได้กล่าวว่าการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงและกระบวนการ WDEP มีเป้าหมายเพ่ือ ให้
บคุคลได้พิจารณาและก าหนดเป้าหมายหรือความ ต้องการของตน ทัง้ในปัจจบุนั และในระยะยาว
อย่างชดัเจนและช่วยให้พิจารณาสิ่งท่ีเป็นอปุสรรคขัดขวางการก้าวหน้าเพ่ือไปสู่เป้าหมาย  หาทาง
เลือกและรูปแบบของพฤติกรรมใหม่ เพ่ือสู่เป้าหมายหรือความต้องการนัน้ พฤติกรรมท่ีจะท าให้
บคุคลสามารถสนองความต้องการของ ตนได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญ
ความจริงประกอบไปด้วยความรับผิดชอบ (Responsibility) การพิจารณาความเป็นจริง (Reality)  
และความถกูต้อง (Right and wrong)  
   จากการศึกษาเอกสารข้างต้น ผู้ ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้น าเทคนิค
กระบวนการ WDEP ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงมาประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา เพ่ือให้เยาวชนความสามารถตดัสินใจ ค้นหาความต้องการด้านการเรียนด้าน
อาชีพของตนเอง เพ่ือก าหนดเป้าหมายในชีวิตและเทคนิคการสร้างสัมพันธ์ภาพ เพ่ือให้เยาวชน
สร้างสมัพนัธภาพ สร้างความคุ้นเคย ไว้วางใจ ความอบอุน่ และการยอมรับซึง่กนัและกนั 
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    2.5.6. เทคนิคท่ีใช้ในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาในรูปแบบของกลุม่สมัพนัธ์    
   การจดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัหลกัการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสมัพนัธ์ ซึ่ง ทิศนา 
แขมมณี (2545, น.152-153)ได้เสนอกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบั
ทฤษฎีกลุม่สมัพนัธ์ไว้พอสรุปได้ดงันี ้
            1) เกม (Game) เป็นวิธีการซึ่งสามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมกลุ่ม
สมัพนัธ์ได้ดี โดยผู้ ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสร้างสถานการณ์หรือเกมการเล่นขึน้ แล้วให้ผู้ เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาลงปฏิบตัิด้วยตนเองภายใต้ข้อตกลงหรือกติกาท่ีก าหนดไว้ ซึ่งผู้ เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาก็ตดัสินใจท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ อนัมีผลออกมาในรูปของการแพ้การชนะวิธีนี ้
จะชว่ยให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาฝึกการแก้ปัญหาได้ 

           2) บทบาทสมมติ (Role Playing) วิธีการท่ีมีรูปแบบเป็นสถานการณ์
สมมตเิชน่เดียวกบัเกม แตมี่การก าหนดบทบาทของผู้ เล่นในสถานการณ์ท่ีสมมติหรือจ าลองขึน้มา 
แล้วให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสวมบทบาทนัน้และแสดงออกตามธรรมชาติ โดยอาศยั
บคุลิกภาพ ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดของตนเองเป็นหลกั ดงันัน้วิธีการนีจ้ึงมีส่วนช่วยให้
ผู้ เข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้มีโอกาสศกึษาวิเคราะห์ถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของตน
และผู้ อ่ืนเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้ อ่ืนอยา่งลกึซึง้ 
           3) กรณีตวัอย่าง (Case) เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งใช้กรณี หรือเร่ืองราวตา่งๆ ท่ี
เกิดขึน้จริงๆ ดัดแปลงใช้เป็นตัวอย่างในการให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้ศึกษา 
วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกนัทัง้แบบกลุ่มและแบบรายบคุคล เพ่ือสร้างความเข้าใจและฝึกฝนหา
ทางแก้ไขปัญหานัน้ วิธีการนีจ้ะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้รู้จกัคิดและพิจารณา
ข้อมลูซึ่งกนัและกัน รวมทัง้การน าเอากรณีตา่งๆ ซึ่งคล้ายคลึงหรือสอดคล้องกบัชีวิตจริงมาใช้ จะ
ช่วยให้การเรียนรู้มีลกัษณะใกล้เคียงกับความจริง ซึ่งมีส่วนท าให้การเรียนรู้มีความหมายส าหรับ
ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามากขึน้นอกจากนัน้ ยังเป็นวิธีการท่ีช่วยให้ผู้ เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้ฝึกฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไมต้่องให้พบกบัปัญหาจริง 
           4) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) คือการจ าลองสถานการณ์เสมือน
จริงเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้น าตวัเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ และได้เรียนรู้
เก่ียวกบัความเป็นจริงให้เร่ืองนัน้ วิธีการนีจ้ะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้มีโอกาส
ทดลองแสดงพฤติกรรม ต่างๆ ซึ่งในสถานการณ์จริงผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาอาจจะไม่
กล้าแสดงเพราะอาจจะเป็นการเส่ียงตอ่ผลท่ีจะได้รับจนเกินไป 
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           5) ละคร (Acting or Dramatiation) เป็นวิธีการท่ีผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยาได้ทดลองบทบาทตามบทท่ีเขียนหรือก าหนดไว้ให้ โดยผู้แสดงจะต้องพยายามแสดงให้
สมบทบาทท่ีก าหนดไว้ โดยไม่น าเอาบุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของตนเองเข้าไปมีส่วน
เก่ียวข้องอันจะมีผลทาให้เกิดผลเสียต่อการแสดงบทบาทนัน้ๆ วิธีการนีเ้ป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้
ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้เรียนรู้สาระ โดยการช่วยกนัน าสาระมาแสดงให้ชดัเจน การท่ี
ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้มีโอกาสได้แสดงละครร่วมกัน จะช่วยฝึกให้ผู้ เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกนั ได้ฝึกการท างานร่วมกนั 

          6) การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) เป็นวิธีการเปิด
โอกาสให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก และช่วยให้
ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้รับรู้ข้อมูลมากขึน้ การจดักลุ่มย่อยนัน้มีหลายแบบแตกต่าง
กนั ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ของผู้จดั เช่น การอภิปรายกลุ่มแบบระดมสมอง อภิปรายกลุ่มแบบกลุ่ม
ซ้อน เป็นต้น 

           7) กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ (Group Dynamic) เป็นกระบวนการท่ีใช้กลุ่ม
ของสมาชิกหรือผู้ เข้าร่วมได้ปฏิบตัิสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันหรือแก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ือการเรียนรู้จาก
การกระท าหรือประสบการณ์  โดยผู้ รับการฝึกอบรมจะเป็นผู้ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้ ให้การ
ฝึกอบรมจะจดักิจกรรมให้ผู้ รับการฝึกอบรมเกิดการเข้าใจและตระหนกัรู้  กิจกรรมจะมุ่งเน้นการ
เรียนรู้จากการกระท า  ส่งผลทางจิตใจ เช่น สร้างความรู้สึก ความสะเทือนอารมณ์ โดยการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ รับการฝึกอบรม ให้การติชมมีข้อดีคือท าให้ผู้ รับการฝึกอบรมได้มีการฝึก
ท ากิจกรรมร่วมกนัมีการคดิพิจารณาไตร่ตรองและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
           8) แบบฝึกหดั (Exercise) เป็นการน าทฤษฎีหรือแนวคิดตามท่ีได้เรียนรู้
มาทดลองปฏิบตัิในท้ายสุดของการฝึกอบรม โดยการดแูลของผู้ ให้การฝึกอบรม ผู้ ให้การฝึกอบรม
จะเป็นผู้ เตรียม กิจกรรมหรือสิ่ง ท่ีต้องปฏิบตัิไว้ล่วงหน้าหลังจากฝึกอบรมทางทฤษฎีในช่วงแรก
แล้ว อาจมีการสาธิตหรือกระท าให้ดกู่อน และให้ผู้ รับการฝึกอบรมทดลองท าตาม มีข้อดีคือผู้ รับ
การฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบตัจิริง ๆ ก่อนท่ีจะน าทกัษะไปใช้ และได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นเทคนิคท่ี
จงูใจให้คนอยากเรียนรู้ 
  จากการศึกษาเอกสารข้างต้น กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้มีปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาโดยในการวิจยั
ในครัง้นีไ้ด้ใช้เทคนิคกลุ่มสมัพนัธ์ในหลายรูปแบบ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกนั ได้แลกเปล่ียนความรู้ ความคดิ มีการปรับตวัดีขึน้ มีการพฒันาด้านอารมณ์ สงัคม ท าให้มี
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ความเป็นผู้น าในตนเอง รวมทัง้มีทศันคติท่ีดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน และมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อการทา
งานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี ผู้วิจยัจึงได้ใช้ เกม บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง การอภิปราย
กลุม่ยอ่ย และการฝึกปฏิบตัิ เป็นเทคนิคในการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาในครัง้นี ้

 
 2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาของกลุ่มเพศทางเลือก   

  ผู้วิจยัได้ท าการสืบค้นข้อมลูการศกึษาวิจยัตา่งๆ ในหวัข้อท่ีเก่ียวกบัการเสริมสร้าง
การแสดงออกท่ีเหมาะสมในกลุ่มเพศทางเลือกด้วยวิธีการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา พบว่ายังไม่มี
การศกึษาใดท่ีศกึษากบักลุ่มตวัอย่างดงักล่าวในลกัษณะของการใช้การฝึกอบรม ได้ศกึษางานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรมท่ีใช้เพ่ือปรับพฤตกิรรม หรือกลุม่ตวัอยา่งเป็นผู้ ท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศ ดงันี ้
  Rodriguez and  Vaughan (2014)ได้ท าการศกึษาจดุเดน่ท่ีสามารถพฒันาได้
ของกลุม่ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ โดยใช้จิตวิทยาเชิงบวกและการฝึกอบรม พบว่ากลุ่มบคุคล
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศล้วนมีศกัยภาพเชิงบวกท่ีพฒันาได้อย่างโดดเดน่ เช่นความสามารถ
ทางด้านการปรับตวั  การประดิษฐ์คิดค้น  ความคิดสร้างสรรค์ การแสดง ความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 
เป็นต้น ซึง่ตามแนวคดิทางจิตวิทยาเชิงบวกทกัษะความสามารถดงักล่าวสามารถใช้เทคนิควิธีการ
ทางจิตวิทยา เพ่ือพฒันาคือการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ทัง้นีศ้กัยภาพต่างๆ ยังมีอีกหลายคนท่ีไม่
สามารถแสดงออกให้เห็นหรือพฒันาได้ ด้วยสภาพสงัคมท่ียงัไม่มีการยอมรับอย่างแท้จริง การกีด
กันทางเพศ หากสังคมเปิดกว้างในเร่ืองนีม้ากขึน้จะสร้างการยอมรับทางเพศ และน าไปสู่การ
พฒันาท่ีเต็มศกัยภาพของกลุ่มคนดงักล่าวต่อไป โดยหลงัการทดลองกลุ่มตวัอย่างท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมมีคะแนนสงูกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.1  

  Megan C. Lytle and David L. Shmerler (2014)ได้ศกึษากลุ่มตวัอย่าง
พนกังานในองค์กรตา่งๆ ท่ีมีความความหลากหลายทางเพศ เป็นรายบุคคล และใช้การฝึกอบรม
โดยเน้นการปฏิบตัใินการปรับตวัและการท างานในองค์กร พบว่า กลุ่มเพศทางเลือกประสบปัญหา
ในการท างานในองค์กรอนัเป็นผลมาจากการไมย่อมรับ และการกีดกนัทางเพศส่งผลตอ่สขุภาพจิต 
และประสิทธิภาพการท างาน หลงัจากการให้ค าปรึกษาหรือผ่านการบ าบดัแล้ว ได้จดัการฝึกอบรม
โดยเน้นปฏิบตัิทกัษะการปรับตวัตามหลกัจิตวิทยาเชิงบวก พฒันาการเข้าใจตนเอง ความเช่ือมนั
ทางเพศวิถี น าไปสู่ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพแห่งตน หลงัผ่านการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างสามารถ
กลับเข้าสู่องค์กร และปฏิบตัิงานได้ตามปกติ ทัง้นีห้ลังการทดลองมีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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  พรพิมล ช่วงชยั (2556) ได้ศกึษาผลของการฝึกการแสดงออกท่ีเหมาะสมส าหรับ
วยัรุ่น โดยใช้กระบวนการ MODELING โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลของการฝึกการแสดงออก
ท่ีเหมาะสมส าหรับวยัรุ่น โดย กระบวนการ MODELING เป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยใช้รูปแบบ 
The Pretest-post-test control group กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3/3 และ 3/4 
โรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2545 
จ านวน 20 คน เป็นกลุ่มควบคุม 10 คน และ กลุ่มทดลองจ านวน 10 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วม
กิจกรรมฝึกการแสดงออกท่ีเหมาะสมโดยใช้กระบวนการ MODELING กลุ่มควบคมุเรียนปกติใน
ชัน้เรียนสิน้สดุการทดลอง และ หลงัสิน้สดุการทดลอง 2 สปัดาห์ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ The-

Mann-Whitney U Test และ The Wilcoxon Signed-Ranks Test ผลการวิจยัพบว่า หลงัสิน้สดุ
การทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนการแสดงออกสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบ
ควบคมุ และหลงัสิน้สดุการทดลอง 2 สปัดาห์ กลุ่มทดลองมีคะแนนการแสดงออกไม่แตกตา่งจาก
หลงัสิน้สุดการทดลอง  ในการฝึกการแสดงออกท่ีเหมาะสมโดยใช้กระบวนการ MODELING 

นักเรียนให้ความสนใจและ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทุกคนมีการพัฒนาการแสดงออกท่ี
เหมาะสม เน่ืองจากเป็นการฝึกการแสดงออกในชีวิตประจ าวนั สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ 

  วิมลรัตน์ ชวดพงษ์ (2556) ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมกลุ่มท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือเปรียบเทียบผลก่อน
และหลังและเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง โดยประชากรท่ีปรึกษาเป็น
นกัเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มละ 30 คน พบว่า กลุ่มทดลองเม่ือผ่านการใช้กิจกรรมกลุ่ม มี
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมสงูกว่ากลุ่มควบคมุ  และมีค่าคะแนนสงูกว่าก่อนการทดลอง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.1 
 

 
 

 

 



 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง การศึกษาและการเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นเพศท่ีมี
พฤตกิรรมข้ามเพศ ด าเนินการวิจยัโดยใช้เทคนิคและวิธีการของการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) และการวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experiment Research) โดยแบ่งการวิจยั
ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

 ตอนที่ 1 การศึกษาลักษณะการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมีพฤตกิรรม 
ข้ามเพศ 

 การศึกษาในขัน้นีเ้ป็นใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผนวกกับ การวิจัยเชิงปริมาณ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
  1.1 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมซึ่งเก็บ
ข้อมูลเชิงคณุภาพจากกลุ่มตวัอย่างผู้ ท่ีเก่ียวข้องในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จงัหวัดลพบุรี       ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 53  คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ดงันี ้
ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน  4  คน  ครูฝ่ายปกครองวินยันกัเรียน จ านวน 4 คนครูอาวุโสชาย หญิง 
ช่วงอายุ 41 – 60 ปี  จ านวน  6  ครูช่วงอาย ุ25 – 40 ปี จ านวน   7  คน นกัเรียนชายกลุ่มเพศ
ทางเลือก จ านวน 8  คน นกัเรียนหญิงกลุ่มเพศทางเลือก จ านวน 6  คนคณะกรรมการตวัแทน
นกัเรียน จ านวน  8  คนผู้ปกครองนกัเรียน  จ านวน 10  คน 

  1.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ศกึษาระดบัพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมจากแบบ
ประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสมได้แก่ นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ จากการส ารวจมีนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 – 6 ปีการศกึษา 2562 มีนกัเรียนท่ียอมรับและเปิดเผยตนเองเป็นกลุ่ม ข้าม
เพศ จ านวน 132 คน โดยเก็บข้อมลูจากกลุม่เป้าหมายทัง้หมด 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

   2.1 เคร่ืองมือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่ การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured or guided interviews)  การสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) และแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
   2.2 แบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นเพศท่ีมีพฤติกรรม
ข้ามเพศ  
 3. วิธีด าเนินการสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

       3.1 เคร่ืองมือ วิธีการศกึษาลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม
ของวัยรุ่นเพศท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ การศึกษาการแสดงออกท่ีเหมาะสมของนักเรียนกลุ่ม
พฤติกรรมข้ามเพศ ในขัน้นีเ้ป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลเพ่ือก าหนดเป้าหมายเชิงพฤติกรรม และ
นิยามตวัแปรอิสระ ของค าว่า “การแสดงออกท่ีเหมาะสมของนกัเรียนกลุ่มกลุ่มพฤติกรรมข้ามเพศ” 
โดยแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน คือ 
          3.1.1 ศกึษาทฤษฏีแนวคดิ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงออก
ท่ีเหมาะสม ซึ่งได้จากการศกึษาเอกสาร (Documentation Techniques) จากนัน้น ามาวิเคราะห์
ประเด็นพฤติกรรมท่ีกล่าวถึงในแตล่ะแนวคิดหรือทฤษฎี จดัท าตารางวิเคราะห์ข้อมลูพิจารณาฐาน
นิยม (Mode) ท่ีกล่าวถึงประเด็นใดบ้าง น ามาเป็นข้อค าถามในการสมัภาษณ์และเก็บข้อมูลเชิง
คณุภาพ 
          3.1.2 ศึกษารวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ ให้ ข้อมูล ท่ีเ ก่ียวข้องกับ
กลุม่เป้าหมายท่ีจะท าการศกึษา โดยพิจารณาตามเกณฑ์ คือ 
  กลุม่ท่ี 1 เป็นผู้ก าหนดแนวนโยบายในการจดัการศกึษา 
  กลุม่ท่ี 2  เป็นบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 

  กลุม่ท่ี 3 เป็นครูผู้สอนและครูท่ีปรึกษานกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ 

  กลุม่ท่ี 4 เป็นผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ 

  กลุม่ท่ี 5 เป็นนกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ/ตวัแทนของนกัเรียน 

 การศึกษารวบรวมข้อมูลใช้กระบวนการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi-structured 

or Guided interviews) ทัง้เด่ียว และแบบกลุ่ม  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

โดยใช้ประเด็นจากการวิเคราะห์เอกสารในขัน้ตอนท่ี 1 เป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ เช่น “การ
แสดงออกเชิงบวกของนกัเรียนที่มีพฤติกรรมข้ามเพศควรเป็นอย่างไร”  “นอกจากประเด็นที่กล่าว
มาการแสดงออกของนกัเรียนควรมีลกัษณะอย่างอื่นอีกหรือไม่ อย่างไร”  จดบนัทึกสรุป และ
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วิเคราะห์ในประเด็นเก่ียวกบัทศันคติ ข้อคิดเห็นตอ่พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนกลุ่มกลุ่ม
พฤตกิรรมข้ามเพศ ในทกุๆ มิตขิองการแสดงออก โดยศกึษาจากกลุม่ผู้ให้ข้อมลูประกอบด้วย 

  ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน  4  คน 

  ครูฝ่ายปกครองวินยันกัเรียน จ านวน 4 คน 

  ครูอาวโุสชาย หญิง ชว่งอาย ุ41 – 60 ปี  จ านวน  6  คน 

  ครูชว่งอาย ุ25 – 40 ปี จ านวน   7  คน 

  นกัเรียนชายกลุม่ข้ามเพศ จ านวน 8  คน 

  นกัเรียนหญิงกลุม่ข้ามเพศ จ านวน 6  คน 

  คณะกรรมการตวัแทนนกัเรียน จ านวน  8  คน 

  ผู้ปกครองนกัเรียน  จ านวน 10  คน 

 เม่ือได้ข้อมูลเบือ้งต้นของแตล่ะกลุ่มแล้วน ามาสรุปประเด็น เปรียบเทียบและเช่ือมโยงกับ
ทฤษฎีแนวคิดการแสดงออกท่ีเหมาะสม ในแต่ละด้านจะมีรายละเอียดหรือประเด็นย่อยๆ น ามา
วิเคราะห์จดักลุ่มโดยผู้ วิจยัได้ใช้เทคนิคการการวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological 

Analysis) คือ การจ าแนกข้อมลูเป็นชนิด (Typologies) ซึ่งการวิจยัในครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์ข้อมลู
ประเภทการวิเคราะห์ค าหลกั (Domain Analysis) (สภุางค์ จนัทวานิช, 2553, น. 74) 
       3.1.3 เม่ือสามารถวิเคราะห์ประเด็นท่ีแสดงถึงการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
ด าเนินการจดัท าแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยท าเป็นแบบสอบถามเพ่ือยืนยนัความ
ถูกต้องของข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในขัน้ตอน 3.1.2 น ามาประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมลู และจดัท านิยามศพัท์ปฏิบตักิาร 
  3.2 การสร้างแบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสมของนกัเรียนกลุ่มพฤติกรรม
ข้ามเพศ ในขัน้นีเ้ม่ือด าเนินการสมัภาษณ์และเก็บข้อมลูประเด็นการแสดงออกของนกัเรียนกลุ่ม
ดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงออกเพ่ือนิยาม
ศพัท์และสร้างแบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสมตอ่ไป โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

         3.2.1 สร้างข้อค าถามของแบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสม โดยให้
สอดคล้องกับนิยามศัพท์ และจุดมุ่งหมายของงานวิจัย โดยผู้ วิจัยสร้างข้อค าถามท่ีมีลักษณะ
ค าตอบเป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดบั คือ จริงมากท่ีสุด ส่วนใหญ่จริง จริง
บางครัง้  จริงเป็นสว่นน้อย  ไม่จริงเลย และให้คะแนนจาก 5-1 โดยเรียงจาก ค าตอบทางบวกมาก
ท่ีสดุ (Most Positive Response) ไปยงัค าตอบทางลบมากท่ีสดุ (Most Negative Response) 

ในกรณีเป็นค าถามข้อความทางลบการให้คะแนนจะตรงกนัข้ามกบัข้อความทางบวก (บุญใจ ศรี
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สถิตย์นรากรู, 2553) หลงัจากนัน้ ผู้วิจยัท าการตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือดคูวามเรียบร้อยและ
เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง จากนัน้ผู้ วิจยัน าไปปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน า 
        3.2.2  ผู้ วิจัยน าแบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสม ท่ีปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  เพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Item Content Validity) ซึ่งผู้ วิจยัมีเกณฑ์การคดัเลือก
ผู้ เช่ียวชาญตรวจประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสมของนกัเรียนกลุ่มพฤติกรรมข้ามเพศ โดยต้องมี
คณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

   1) เป็นบคุคลท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการแสดงออกท่ีเหมาะสมของ
นกัเรียนกลุม่พฤตกิรรมข้ามเพศ 

   2) เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ทางจิตวิทยา 
   3) เป็นบคุคลท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการวดัและประเมินทาง

จิตวิทยา 
        3.2.3 หลงัจากผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หาแล้ว ผู้วิจยั
น าแบบประเมินมาปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ดชันี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและนิยามศพัท์เฉพาะ (Item-Objective Congruence Index: 

IOC) คดัเลือกข้อค าถามท่ีน ามาใช้ในแบบประเมินท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง ตัง้แต่ 0.6 – 1.0 

และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ จากนัน้น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ตรวจสอบอีกครัง้ โดยแบบประเมินมีข้อค าถามผา่นเกณฑ์พิจารณาจ านวน 55 ข้อ  
       3.2.4 น าแบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสมของท่ีปรับปรุงแล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try out) นกัเรียนกลุม่พฤติกรรมข้ามเพศ โดยเป็นนกัเรียนของโรงเรียนพิบลูวิทยาลยัท่ี
มีพฤตกิรรมข้ามเพศ และไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน 

       3.2.5  น าแบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสมของนกัเรียนกลุ่มพฤติกรรม
ข้ามเพศ วิเคราะห์คณุภาพโดยพิจารณาคา่อ านาจจ าแนก และความเช่ือมัน่ จ านวน 51 ข้อ ท่ีผ่าน
การทดลองแล้วไปจดัท าแบบประเมินฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการท า
วิจยัตอ่ไป ทัง้นีแ้บบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสมของนกัเรียนกลุ่มพฤติกรรมข้ามเพศ ท่ีผ่าน
เกณฑ์คุณภาพแล้วมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation)ตัง้แต ่
0.20 -0.70 และค่าความเ ช่ือมั่น  (Reliability) จากวิ ธีสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’ Alpha Coefficient: α) ได้ค่าความเช่ือมัน่ 0.91  โดยแบบประเมินมีข้อค าถาม
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ทัง้หมด 51 ข้อ  ข้อค าถามแตล่ะข้อลกัษณะค าตอบเป็นมาตรส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) มี 
5 ระดบั ดงันี ้

    จริงมากท่ีสดุ    หมายถึง   ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั 
     ทา่นมากท่ีสดุ 

สว่นใหญ่จริง  หมายถึง  ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั 
     ทา่นเป็นสว่นใหญ่ 

จริงพอประมาณ  หมายถึง  ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั 
     ทา่นพอประมาณ 

จริงเป็นสว่นน้อย  หมายถึง  ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั 
     ทา่นเป็นสว่นน้อย 

ไมจ่ริงเลย   หมายถึง  ข้อความนัน้ไมส่อดคล้องกบัความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัตวั 
    ทา่นเลย 
ตวัอยา่งแบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสม 

ข้อ ค าถาม จริงมาก 

ที่สดุ 

สว่น

ใหญ่จริง 

จริง

พอประมาณ 

จริงเป็นสว่น

น้อย 

ไมจ่ริง

เลย 

1 หากข้าพเจ้าไมเ่ข้าใจเนือ้หาที่

เรียน ข้าพเจ้าจะซกัถามครูผู้สอน 

     

2 เมื่อต้องเรียนเนือ้หาที่ยาก 

ข้าพเจ้าจะตัง้ใจ 

     

3 ข้าพเจ้าจะตัง้ใจฟังและคดิตามใน

ขณะที่ครูสอน 

     

4 เมื่อต้องเรียนในเนือ้หาที่ยาก 

ข้าพเจ้าพยายามท าความเข้าใจ

แม้ต้องใช้เวลานานกวา่ปกติ 

     

 
 ซึง่ผู้วิจยัได้ก าหนดคา่น า้หนกัคะแนน และค าอธิบายในการตอบข้อค าถามลกัษณะเป็นมา
ตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) แบบลิเคร์ิท (Likert’s Scale) (ศิริชยั กาญจนวสี, 2547) มี 5 
ระดบั ดงันี ้
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ตาราง 4 ตารางแสดงเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
 

ข้อความ จริงมากที่สดุ สว่นใหญ่จริง จริงพอประมาณ จริงเป็นสว่น

น้อย 

ไมจ่ริงเลย 

ข้อความทางบวก 5 4 3 2 1 
ข้อความทางลบ 1 2 3 4 5 

  
 ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายคา่คะแนนเฉล่ียของระดบัการแสดงออกท่ีเหมาะสม ทัง้
รายด้านและโดยรวม ดงันี ้(ศริิชยั กาญจนวสี, 2547) 
  คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง นกัเรียนมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม ดีมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง นกัเรียนมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม ดี 
  คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง นกัเรียนมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง นกัเรียนมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม  น้อย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง นกัเรียนมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมน้อยมาก 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 ผู้วิจยัน าแบบประเมินท่ีสร้างขึน้ และผา่นการตรวจคณุภาพของเคร่ืองมือแล้วไปเก็บข้อมลู 
โดยผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
  4.1 ผู้ วิจัยขอหนังสือจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง
ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและจัด
ฝึกอบรม 
  4.2 ผู้วิจยัน า แบบประเมินท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือจากผู้ เช่ียวชาญ
แล้ว เก็บข้อมลูกบัเป้าหมายท่ีท าการศกึษา นกัเรียนกลุ่มพฤติกรรมข้ามเพศจ านวน 132 คน เม่ือได้
แบบประเมินกลับคืนมา ด าเนินการประมวลผลคะแนนการแสดงออกท่ีเหมาะสมของ
กลุม่เป้าหมาย 
 

5. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 5.1  การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
  ในการศึกษาลักษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีการวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมลู   (Typological Analysis)  (รัตนะ 
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บวัสนธ์ิ, 2551, น.198) วิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมลู พิจารณาจากขัน้ตอนของเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งในกรณีท่ีผู้ วิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ วิจยัเป็นผู้จดัระบบข้อมูล
โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ ท่ีผู้วิจยัก าหนดขึน้ ซึ่งการจ าแนกหรือจดักลุ่มข้อมลูในครัง้นีใ้ช้วิธีการจ าแนก
ข้อมลูในระดบัจลุภาคในลกัษณะของการการวิเคราะห์ค าหลกั (Domain Analysis) (รัตนะ บวัสนธ์ิ, 
2551, น.198)  หมายถึงการจ าแนกจดักลุ่มค าชดุหนึ่งให้อยู่ภายใต้ค าอีกชดุหนึ่ง ซึ่งค าดงักล่าวนีมี้
ความหมายครอบคลมุค าชดุนัน้ ๆ เพ่ือวิเคราะห์สรุปลกัษณะของการแสดงออกท่ีเหมาะสม  
    5.2 การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 
  ในการศกึษาระดบัของการแสดงออกท่ีเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายใช้วิธีการเชิง
ปริมาณ เม่ือตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบประเมินท่ีรับคืนมาทัง้หมดแล้ว น าข้อมลูมาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานจากค่าความถ่ี (Frequency) ค่า    ร้อยละ
(Percentage) คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) และ คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  

 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ
ก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
     1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเปรียบเทียบการ
แสดงออกท่ีเหมาะสม โดยเป็นนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลยั ปีการศึกษา 2562 ท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนน แบบประเมินการแสดงออกท่ี
เหมาะสม ตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา จ านวน 31 คน และมีความสมัครใจในการเข้าร่วม
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจ านวน 20 คน  
  2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ในครัง้นีคื้อ โปรแกรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือ
เสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ 
  3. วิธีด าเนินการสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
        ผู้ วิจัยวิจัยได้ศึกษาเทคนิควิธีการตามทฤษฎีต่างๆ โดยการผสมผสาน
เทคนิคของการให้ค าปรึกษา ร่วมกบักิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เข้าในโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
เพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมนกัเรียนกลุม่พฤตกิรรมข้ามเพศ โดยประยกุต์ใช้เทคนิคทาง
จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา และเทคนิคการฝึกอบรม ทฤษฎี Johari  Window การเห็นคณุคา่แห่งตน 
และทฤษฎีตัวตน (Self-Theory)   เทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบรู้ คิด พฤติกรรม เทคนิคการให้
ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง สนบัสนนุให้เกิดการ ตัง้เป้าหมายและวางแผนการแก้ไขพฤติกรรม 
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เน้นทักษะทางสังคม การจัดการและควบคุมตนเอง รวมทัง้แนวคิดการเห็นคุณค่าในตนเอง ท่ีมี
เป้าหมายให้บคุคลตระหนกัรู้ด้วยตนเอง (Self-Awareness) ด้วยเทคนิคตา่งๆ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
   3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศท่ี
เก่ียวกบัการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา รวมถึงแนวคิดและเทคนิคการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาท่ีสอดคล้อง
กบัการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
   3.2  ศกึษาเทคนิคในทฤษฎีการให้ค าปรึกษาเพ่ือน ามาประยกุต์ใช้ในการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของนกัเรียนเพศทางเลือกโดยการ
ผสานเทคนิคต่างๆ ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาให้สอดคล้องกับหัวข้อย่อยของการแสดงออกท่ี
เหมาะสม 
   3.3 สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาท่ีใช้เวลาอบรม 2 วนั รวม 18 
ชัว่โมง  
   3.4 ผู้ วิจัยน าโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการ
แสดงออกท่ีเหมาะสมเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตรวจสอบรายละเอียดและความ
ถูกต้องของเนือ้หา แล้วจึงน าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน พิจารณา ตรวจสอบความ
สอดคล้องของเนือ้หา แนวคิด เทคนิค วตัถปุระสงค์ และวิธีการด าเนินการ  ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
แตล่ะครัง้ (Content Validity) ซึง่ผู้วิจยัมีเกณฑ์การคดัเลือกผู้ เช่ียวชาญตรวจโปรแกรมการฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมวา่ต้องมีคณุสมบตัิครบทัง้ 2 ประการ ดงันี ้

  1) มีความรู้เก่ียวกบัการฝึกอบรม 
  2) มีความรู้ทางจิตวิทยาและการให้ค าปรึกษา 

   3.5  น าโปรแกรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ี
เหมาะสมท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนกัเรียนกลุ่มพฤติกรรมข้ามเพศ ของ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยท่ีก าลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาชัน้ปีท่ี 4-5  ปีการศึกษา 2562 ท่ีไม่ใช่กลุ่ม 
ตวัอย่างในการวิจัยจ านวน 20 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา จากนัน้น ามาปรับปรุง แก้ไขก่อนน าไปทดลองจริง 
   3.6 น าการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสม
ไปใช้จริงกบักลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 20 คน 
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ก าหนดการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นท่ี 

มีพฤตกิรรมข้ามเพศ 
วันที่ เวลา หัวข้อการอบรมที่ เทคนิค ทฤษฎทีี่น ามาใช้ กิจกรรม 

1 08.00   

– 08.30 น. 

ลงทะเบียน 

1 08.30 – 09.00 น. 1. ปฐมนิเทศ  

สร้างสมัพนัธภาพ 

- เทคนิคกลุม่สมัพนัธ์ เพื่อ

เสริมสร้างสมัพนัธภาพ 

 

1. กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 

- เกมละลายพฤติกรรม - เกม warm up 

กระชบัมิตร 

2. กิจกรรมฉนัคือดอกไม้ ดอกอะไร ? 

1 09.30 – 

10.30 น. 

2.ฉนัคือใคร 

 “Who am I” 

- เทคนิคกลุม่สมัพนัธ์/ทกัษะใน

การศกึษาค้นคว้า (Study Skill)  

- เทคนิคการบรรยาย(Lecture) 

- ทฤษฎีตวัตนของโรเจอร์ 

- แนวคิด self -awareness 

1. กิจกรรมQuiz Show 

2. ชมวดีีทศัน์ “LGBT แบบง่ายๆ - 

กะเทย เกย์ เลสเบีย้น แยกยงัไง?” 

3. ใบกิจกรรมที่ 1 ฉนัคือใคร/น าเสนอใบ

งาน 

1 10.30- 

10.45 น. 

 

พกัเบรก 

1 10.45- 

11.45 น. 

3. เข้าใจเขาเข้าใจเรา - การให้ค าปรึกษากลุม่ 

- - การให้ค าปรึกษาแบบยดึ

ผู้ รับบริการเป็นศนูย์กลาง 

- ทฤษฎีและเทคนิคการให้

ค าปรึกษาแบบรู้คดิ-พฤติกรรม 

(Cognitive Behavioral 

Therapy) 

1. กิจกรรมแลกเปลีย่นประสบการณ์  

- ทศันคติตอ่สงัคม และสิง่ที่สงัคมปฏิบตัิ

ตอ่ตนเอง 

- การคิดอยา่งมเีหตผุล  

2. ด าเนินกิจกรรมกลุม่ยอ่ย 3 กลุม่ 

 

1 11.45 – 

12.45 น. 

4. ฉนัในตอนนี ้

“Here & Now” 

- เทคนิคการสะท้อนความรู้สกึ 

- เทคนิคการสรุปความ 

- แนวคิด self -awareness 

-กิจกรรมโยนบอลตอบค าถาม 

“ตอนนีรู้้สกึอยา่งไรท่ีสงัคมมองและ

ปฏิบตัิตอ่ตนเอง” 

“ตัง้ค าถามตอ่สงัคม 1 ค าถาม” 

- ใบกิจกรรมที่ 2 มนัจะดีกวา่นี?้ 
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1 12.45  

– 13.45น. 

พกัรับประทานอาหาร 

1 13.45 – 

14.45 น. 

5. การแสดงออกเชิง

บวก 

- กลุม่สมัพนัธ์ 

- เทคนิคการให้ค า ปรึกษากลุม่

แบบเหตผุล-อารมณ์และ

พฤติกรรม 

- การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role 

playing) 

 

 

 

1. กิจกรรม “เธอช่ืออะไร” 

“เป่ายิงฉบุแบง่กลุม่” 

2. การแบง่กลุม่แสดงบทบาทสมมติ ตาม

หวัข้อสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 3 หวัข้อ 

โดยแสดงออกมาในเชิงบวกและเชิงลบ 

“เมื่อโดนครูปกครองลงโทษเร่ืองผิดวินยั” 

“เมื่อฉนัถกู Bully” 

“เมื่อต้องท างานกบัคนท่ีไมช่อบ” 

-  ใบกิจกรรมที่ 3 “มองตา่งมมุ” 

1 14.45– 15.00 น. พกัเบรก 

1 15.00 – 

16.00 น. 

6. ปลกุพลงับวก 

 

- กลุม่สมัพนัธ์ 

- เทคนิคตวัแบบในทฤษฎีการให้

ค าปรึกษาแบบรู้คดิพฤตกิรรม 

1. กิจกรรม “ฉนัสวยเพราะฉนั........”   

2. ชมวดีีทศัน์ “เหยียด - เพศที่สาม

(LGBT)” -ใบงานท่ี 4 ปลกุพลงับวก- 

น าเสนอชิน้งาน 

1 16.00 –  

16.30 น. 

สรุปกิจกรรมและนดั

หมาย 

- การอภิปรายกลุม่ยอ่ย (Small 

Group Discussion) 

สรุปสรุปสิง่ที่ได้อยา่งน้อย 3 – 5 ข้อ และ

ให้คะแนนตนเองในวนัท่ี 1 ของการอบรม 

2 08.00   

– 08.30 น. 

 

ลงทะเบียน 

2 08.30 – 09.00 น. 7. สร้างสมัพนัธภาพ - เทคนิคกลุม่สมัพนัธ์ /ทกัษะทาง

สงัคม (Social Skill) 

- ทฤษฎีตวัตนของโรเจอร์ 

 

1. กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 

- เกมละลายพฤติกรรม 

- เกม warm up กระชบัมิตร 

2. กิจกรรมฉนัคือดอกไม้ ดอกอะไร ? 

(ทบทวนช่ือ) 

2 09.30 – 

10.30 น. 

 8. “My Idol” - เทคนิคกลุม่สมัพนัธ์ 

- เทคนิคการบรรยาย(Lecture) 

- เทคนิคตวัแบบในทฤษฎีการให้

1. ชมวดีีทศัน์ “ยอมรับในตวัเอง เป็น

เพศไหนก็ส าเร็จได้” 

“LIFE STORY | LGBT สสีนัสงัคม 
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ค าปรึกษาแบบรู้คดิพฤตกิรรม 

- ทฤษฎีตวัตนของโรเจอร์ 

ไมใ่ช่คนประหลาด จากชายกลายเป็น

สาว จนโกอินเตอร์” 

2. ใบกิจกรรมที่ 5 My Idol /น าเสนอใบ

งาน 

1 10.30- 

10.40 น. 

พกัเบรก 

2 10.40- 

11.40 น. 

9.How to Success. 

 

- การให้ค าปรึกษากลุม่ 

- เทคนิคในการให้ค าปรึกษา

แบบเผชิญความจริง  

กระบวนการ WDEP 

1. กิจกรรมแลกเปลีย่นประสบการณ์  

- ปัญหาและอปุสรรคด้านการเรียนของ

ตนเอง 

- การคิดอยา่งมเีหตผุล  

2. ใบกิจกรรม How to Success 

2 11.40 – 

12.00 น. 

10. ศกัยภาพของฉนั 

 

- ทฤษฎีตวัตนของโรเจอร์ 

- เทคนิคการเสริมแรง 

1. แบบทดสอบศกัยภาพตนเอง 

2. น าเสนอ ศกัยภาพของฉนั 

2 12.00 – 13.00น. พกัรับประทานอาหาร 

2 13.00 – 

14.40 น. 

11. ชีวติไมเ่สีย่ง - กลุม่สมัพนัธ์ 

- เทคนิคกรณีศกึษา (Case 

Study) 

- การบรรยาย 

- Self awareness 

1. กิจกรรม “เก้าอีป้ริศนา” 

2. การให้ความรู้เร่ือง “ความปลอดภยัทาง

เพศ ความเสีย่งของ LGBT”  

-  กิจกรรมโยนบอลตอบค าถาม 

(ประสานองค์กรภายนอก) 

2 14.40 – 15.00 น. พกัเบรก 

2 15.00 – 

16.00 น. 

12.ระดมพลงัสมอง 

“Brainstorm” 

- กลุม่สมัพนัธ์ 

- ทกัษะในการทางานกลุม่ 

(Group Work Skill) 

 

1. กิจกรรมบอลสามสแีบง่กลุม่ 

2. ระดมสมองถึงการแสดงออกที่

เหมาะสมของวยัรุ่น LGBT 

และสิง่ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

- น าเสนอชิน้งาน และให้คะแนน 

2 16.00 – 16.30 น. พิธีปิด มอบเกียรติบตัร 

รวม 16 ชัว่โมง   
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 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 ผู้ วิจัยขอหนังสือจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง
ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและจัด
ฝึกอบรม 
  4.2 ผู้ วิจัยก าหนดวันในการจัดฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา แจ้งฝ่ายบริหารโรงเรียน        
นดัหมายกลุม่ตวัอยา่ง 
  4.3 ผู้ วิจัยน าโปรแกรมฝึกอบรมท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือจาก
ผู้ เช่ียวชาญแล้ว ด าเนินการ Try out กบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 20 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
ตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมฝึกอบรม 
  4.4 จดักิจกรรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของ
วยัรุ่นเพศทางเลือก   
  4.5  เสร็จสิน้การฝึกอบรม ให้กลุ่มตวัอย่างและผู้ เก่ียวข้องท าแบบประเมิน Post - 
Test วิเคราะห์ผลคะแนนท่ีได้ 
 
 5. การการจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

  เม่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินท่ีรับคืนมาทัง้หมดแล้ว น าข้อมลูมา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การวิเคราะห์แบง่เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่า   
ร้อยละ(Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  5.2 เปรียบเทียบการแสดงออกท่ีเหมาะสมของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ทดลอง ก่อนและ
หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา โดยใช้สถิติทดสอบคา่เฉล่ียของตวัอย่างกลุ่มเดียว 
(T-test for Dependent Samples) 

จริยธรรมในการวิจัย  
 เน่ืองจากการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดดลองผสมผสานกบัวิธีวิจยัเชิงคณุภาพท่ีต้องท า
การวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์ ผู้วิจยัจงึตระหนกัถึงการเคารพศกัดิศ์รีสิทธิและความเสมอภาคของผู้  
เข้าร่วมการวิจยั  รวมทัง้กลุ่มเป้าหมายและประชากรท่ีศึกษาเป็นเยาชน โดยผู้วิจยัไม่ได้มองถึง
ประโยชน์สว่นตนของนกัวิจยัเป็นท่ีตัง้ แตห่วงัอยา่งยิ่งวา่การศกึษาจะเกิดประโยชน์ตอ่ผู้ เข้าร่วมการ
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วิจยัมากท่ีสดุ ผู้วิจยัไมไ่ด้มองผู้ เข้าร่วมการวิจยัเป็นเพียงวตัถแุหง่การวิจยั หากแตม่องว่าเป็นมนษุย์
ท่ีมีคณุคา่เทา่เทียมกนั ซึง่ผู้วิจยัได้ตระหนกัจงึปรากฏอยูใ่นทกุขัน้ตอนของกระบวนการวิจยั ได้แก ่ 
 1. ผู้วิจยัด าเนินการขออนุญาตท าวิจยัในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผู้ วิจัยด าเนินโครงการวิจัยตามท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด 
โดยได้รับรองโครงการวิจัยรหัสโครงการ SWUEC/E/G-040/2563 เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2563 
ระยะเวลา 12 เดือน 
  2. ผู้วิจยัขออนญุาตผู้อ านวยการโรงเรียนพิบลูวิทยาลยัซึ่งเป็นพืน้ท่ีในการวิจยั  ในการเก็บ
ข้อมูล และผู้ วิจยัได้ชีแ้จงให้ผู้ เข้าร่วมการวิจยัวิจยัทราบถึงวตัถุประสงค์ และขัน้ตอนของการวิจยั  
ซึ่งผู้ เข้าร่วมการวิจยัมีอิสระในการตอบรับหรือปฏิเสธ และสามารถถอนตวัออกจากการวิจยัครัง้นี ้
เม่ือใดก็ได้โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผู้ เข้าร่วมวิจยั และเข้าร่วมการวิจยัมีสิทธ์ิท่ีจะไม่เข้ร่วมการวิจยัได้
โดยไมต้่องแจ้งเหตผุล  
 3. ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม ผู้วิจยั แจ้งรายละเอียดตา่งๆ กบัผู้ เข้าร่วมการวิจยั และ น า
หนงัสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยัให้ผู้ เข้าการวิจยัอ่านท าความเข้าใจ หลงัจากนัน้ผู้วิจยั
ขอความยินยอมจากผู้ เข้าร่วมการวิจยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และรับรองว่าจะเก็บข้อมลูส่วนตวัของ
ผู้ เข้าร่วมวิจยัเป็นความลบั  
 4. ผู้ วิจัยแจ้งผู้ เข้าร่วมวิจัยว่าจะมีการบนัทึกภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหวระหว่างการ
ฝึกอบรมเพ่ือศึกษากระบวนการเปล่ียนแปลงระหว่างท าการวิจัย  โดยผู้ วิจยัท าการขออนุญาต
ผู้ เข้าร่วมการวิจยัก่อนการบนัทกึทกุครัง้ ซึง่ผู้ เข้าร่วมการวิจยัมีสิทธิปฏิเสธได้ 
  5.  ผู้วิจยัเก็บรักษาข้อมลูของผู้ เข้าร่วมการวิจยัความลบัและจะท าลายข้อมลูท่ีบนัทึกไว้
ทนัทีเม่ือการศกึษาสิน้สดุลง 
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บทที่ 4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยแบง่เป็น 2 ตอนตามล าดบัดงันี ้

 ตอนท่ี 1 การศึกษาลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมและระดบัคะแนนการ
แสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ 
 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบ ก่อนและหลงัเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการ
แสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ โดยพิจารณาระดบัคะแนนเฉล่ีย (Mean)ผล
การวิเคราะห์ข้อมลู 

 ตอนที่ 1 การศึกษาลักษณะพฤตกิรรมการแสดงออกที่เหมาะสม 
การศกึษาลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมมีกระบวนการศกึษาดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แผนภมูิแสดงกระบวนการศกึษาการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
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 1. การศึกษาลักษณะพฤตกิรรมการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมีพฤตกิรรม
ข้ามเพศ  
  กระบวนการศึกษาในขัน้ตอนนีเ้ร่ิมจากการศึกษาทฤษฏีแนวคิด และงานวิจยัท่ี
เ ก่ียวข้องกับการแสดงออกท่ี เหมาะสม ซึ่ ง ไ ด้จากการศึกษาเอกสาร (Documentation 

Techniques) จากนัน้น ามาวิเคราะห์ประเด็นพฤติกรรมท่ีกล่าวถึงในแต่ละแนวคิดหรือทฤษฎี 
จดัท าตารางวิเคราะห์ข้อมลูพิจารณาฐานนิยม (Mode) ท่ีกลา่วถึงประเดน็ใดมากท่ีสดุ ดงัตาราง 
 

ตาราง 5  แสดงความถ่ีของผลการประมวลเอกสาร ต ารา ท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
 

ลกัษณะการแสดงออกที่เหมาะสม 

 

 

 

ผู้ให้นิยาม/แนวคิด 

1.ก
าร
พดู

สือ่
สา
รเชิ

งบ
วก
  

2.พ
ฤต
ิกร
รม
กา
รต
อบ

สน
อง
ภา
ษา

กา
ยเ
ชิง

บว
ก 

3.เ
ข้า
ใจ
ตน
เอ
ง แ

ละ
แส
ดง
คว
าม
เป็
นต
วัต
น 

4.แ
สด
งค
วา
มเ
ห็น
อก
เห
็นใ
จ 

5.ก
าร
ปรั
บต
วัต
อ่ส
งัค
มแ
ละ
สิง่
แว
ดล้
อม

 

6.ม
าร
ยา
ทส
งัค
ม 

7.ก
าร
ใช้
เห
ตผุ
ล 
รับ
ฟัง
แล
ะว
ิจา
รณ์

เชิ
งบ
วก

 

8.เ
ข้า
ใจ
สทิ
ธิต
นเ
อง
 เค
าร
พส
ทิธิ
ผู้อ
ื่น 

9.ม
ีทกั
ษะ
กา
รส
ร้า
งส
มัพ

นัธ
ภา
พ 

จ า
นว
นด้
าน

 
Lazarus / /      /  3 

Alberti & Emmons  / / / /   /  5 

Smaby &  Tamminan / / / /  / /   6 

Shelton / / /     /  4 

Salter / / / / / / / / / 9 

Lange & Jakuboski / / / /    /  5 

Hergie, Saunders & 

Dickson 

/ /  /  / / / / 7 

ความถ่ี 6 7 5 5 2 3 3 6 2  
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 จากตาราง 5 การวิเคราะห์สามารถสรุปลกัษณะพฤติกรรมของการแสดงออกท่ีเหมาะสม
ได้ว่า บคุคลควรมีทกัษะการส่ือสารทัง้การพดูและภาษากายในเชิงบวกมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน
ในทางสร้างสรรค์  เข้าใจตนเองและแสดงออกถึงความต้องการของตนเองได้อย่างตรงไปตรงมา   
มีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน รับฟังเหตผุล มีมารยาทสงัคมและปรับตวัเข้ากับสังคมและคนอ่ืนได้
อยา่งไมมี่ปัญหา 
 จากนัน้น าประเดน็ท่ีได้ก าหนดเป็นแนวทางการเก็บข้อมลู ซึ่งประกอบด้วยสมัภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or Guided  Interviews) ทัง้เด่ียว และแบบกลุ่ม ประกอบกบัการ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยข้อค าถามท่ีได้จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เพ่ือ
ใช้ในการศกึษารวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพ มีดงันี ้

  1. นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศควรมีการแสดงออก ด้านการส่ือสาร (การพูด) 
เชิงบวกตอ่บคุคลรอบข้างอยา่งไรบ้าง 
  2. นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศควรมีการแสดงออก ด้านปฏิสัมพันธ์ (ภาษา
กาย) เชิงบวกตอ่บคุคลรอบข้างอยา่งไรบ้าง 
              3. รูปแบบการแสดงถึงความเป็นตวัตนตามเพศวิถีของพฤติกรรมข้ามเพศ 
ควรแสดงออกมาในรูปแบบหรือลกัษณะใด 
  4. การแสดงออกท่ีแสดงให้เห็นถึงการเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรม
ข้ามเพศควรมีลกัษณะอยา่งไร 
  5. การปรับตัวของวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ต่อสังคมภายในโรงเรียน และ
สงัคมภายนอกควรมีลกัษณะอยา่งไร 
  6. มารยาททางสงัคมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
  7. การแสดงออกให้เห็นถึงการเข้าใจสิทธิของตนเอง ของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้าม
เพศ ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
  8.การแสดงออกให้เห็นถึงการเข้าใจสิทธิของผู้ อ่ืน ของวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้าม
เพศ ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
  9. หากแบง่เป็นด้าน ควรมีก่ีด้านอะไรบ้าง 
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 2. กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 จากการศึกษาข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มจนผู้ วิจัย ได้ข้อมูลเพียง
พอท่ีจะด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูแล้วนัน้ ผู้วิจยัได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์โดยการ
จ าแนกชนิดข้อมลู (Typological  Analysis) คือ การจ าแนกข้อมลูเป็นชนิด (Typologies) ซึ่งการ
วิจยัในครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์ข้อมลูประเภทการวิเคราะห์ค าหลกั (Domain Analysis) (สภุางค์ จนั
ทวานิช, 2553, น. 74) ดงัแผนภาพ 
 
 X  แทน การแสดงออกท่ีเหมาะสม / ตวัแปรอิสระ  
 A  แทน การแสดงออกด้านการเรียน / ค าหลกั 

 an  แทน กลุม่ค าสนบัสนนุด้านการเรียน 

 B  แทน การแสดงออกด้านการแสดงออกเชิงบวก ปฏิสมัพนัธ์ / ค าหลกั 

 bn  แทน กลุม่ค าสนบัสนนุด้านการแสดงออกเชิงบวก ปฏิสมัพนัธ์  

 C  แทน การแสดงออกด้านการลดพฤตกิรรมเส่ียง / ค าหลกั 

 cn  แทน กลุม่ค าสนบัสนนุด้านการลดพฤตกิรรมเส่ียง  

  

  
 
 
 
 
 
      x 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 แผนภมูิแสดงการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์ค าหลกั 
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2.1  การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อก าหนดค าหลกั 
  จากการสมัภาษณ์และเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพถึงลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสม
ของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ โดยใช้ค าถามการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จากค าถามข้อท่ี 9 
ท่ีวา่ “หากแบง่เป็นด้าน ควรมีก่ีด้านอะไรบ้าง” ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูความถ่ี และสถิติร้อยละ เพ่ือ
ก าหนดด้านในการจ าแนกและวิเคราะห์ค าหลกัท่ีสอดคล้องตามวิธีเชิงคณุภาพ ปรากฏผลดงัตาราง 
(N=53) 
 

ตาราง 6 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ผลการสมัภาษณ์ด้านตา่งๆ ของการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
 

ด้าน/ประเดน็ จ านวน (N=53) 

เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เหน็ด้วย ร้อยละ 

ด้านการเรียน 49 92.45 4 7.54 

ด้านการสือ่สารและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น 45 84.90 7 15.09 

ด้านการมีวินยั 21 39.62 32 60.37 

ด้านการลดพฤตกิรรมเสีย่ง 43 81.13 10 18.86 

ด้านภาวะผู้น า 19 35.84 34 64.15 

ด้านการปรับตวั 23 43.39 30 56.60 

  
 โดยพิจารณาผา่นเกณฑ์ร้อยละ 60 ในระดบัปานกลางโดยพิจารณาแบบอิงเกณฑ์  (เยาวดี 
วิบลูย์ศรี, 2549) 
 จากตาราง 6 การวิเคราะห์ความเห็นจากการสัมภาษณ์ในการระบุด้านต่างๆ ของการ

แสดงออกท่ีเหมาะสม พบว่า กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล เห็นด้วยกับด้านการเรียนสูงสุด ร้อยละ 92.45 

รองลงมาคือด้านการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ร้อยละ 84.90  และด้านการลดพฤติกรรม

เส่ียง ร้อยละ 81.13 ซึ่งทัง้ 3 ด้านผ่านเกณฑ์การพิจารณาร้อยละ 60 จึงก าหนดไว้เป็นด้านตา่งๆ 

ของการแสดงออกท่ีเหมาะสม         

 โดยก าหนดให้ ด้านการเรียน (A) ด้านการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (B) และ ด้าน

การลดพฤติกรรมเส่ียง (C) เป็นค าหลัก ท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ

สมัภาษณ์ในขัน้ตอนตอ่ไป  
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 2.2 การวิเคราะห์กลุม่ค าสนบัสนนุ 
  เม่ือสามารถก าหนดค าหลกัได้แล้ว ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการสมัภาษณ์
โดยวิธีการวิเคราะห์ค าหลกั จากค าหรือกลุม่ค าท่ีสนบัสนนุค าหลกันัน้ๆ ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้
 

  2.2.1 การแสดงออกด้านการเรียน  
  จากการสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ค าหลกั ดงัตาราง 
 
ตาราง 7  ตารางแสดงตวัอย่างการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพด้านการเรียน 
 

ค าหลกั 

ด้าน 

 

ประเด็น 

กลุ่มค าสนับสนุน  

การจัดกลุ่มข้อมูล 

ด้านการ

เรียน 

A 

1. การเข้าเรียน 

a1 

“เร่ืองโดดเรียนนีข่อร้องเถอะเป็นแบบนีค้รูเขาก็ไม่ชอบพอแรงแลว้”(นกัเรียน) 

“ถึงจะเรียนไม่รู้เร่ืองก็ขอใหเ้ข้าเถอะ เช็คเวลาก็ช่วยนะ พยายามหน่อย” (ครู) 

2.  การส่งงานที่

ได้รับมอบหมาย 

a2 

“อยากใหเ้พือ่นพยายามท า เราช่วยๆกนัได ้งานกลุ่มก็ช่วยๆกนัส่งครูเขาก็ให้

คะแนน”(นกัเรียน) 

โทรมาตลอดเช่นกนั เพือ่นคนอืน่เป็นไหม แม่สงสยั”(ผูป้กครอง) 

3. มุ่งมั่นใฝ่

เรียนใฝ่รู้สิ่ง

ใหม่ๆ 

กระตือรือร้น  

a3 

“อยากใหเ้ขาถามนะเวลาสงสยัอะไร สงัเกตนะเวลาเขาถามเพือ่นก็จะถาม ก็

เขากลา้แสดงออก เป็นผูน้ า”(ครู) 

ออกมาไดดี้ ผมคิดว่าควรสนบัสนนุ”(ผูบ้ริหาร) 

4. ไม่มี

พฤติกรรม

ก่อกวนในชัน้

เรียน   a4 

 “ไม่เรียนก็อย่าชวนคนอืน่คยุ เด็กพวกนีช้อบประชด เพือ่นอยากเรียนตวัเอง

ไม่อยากดนัไปชวนเขาคยุเล่น แปลก”(ครู) 

“บางคาบนะเดิน ลกุ นัง่ คยุ ว่าก็ไม่ฟัง เพือ่นๆเองก็เบือ่ เขาจะรู้ตวัไหม”(ครู) 

5.  ค้นหา และ

แสดงศักยภาพ

ของตนเองให้

โดดเด่น จนเป็น

ที่ยอมรับ 

a5 

“เด็กกลุ่มนีต้ามความรู้สึกครูนะ เขาเก่ง เรียนรู้ไว ท างานดี แต่ไม่รู้นะหลาย

คนไปเสียเวลาอยู่กบัอะไร เสียดายความสามารถ” (ครู) 

“เวลามีกิจกรรมโรงเรียนนะ ทกุกิจกรรมมีพวกหนูหมด แปลกทีเ่พือ่นแบบหนู

หลายคน ไม่สนใจอะไรเลย เราเลยถูกมองดูแย่ มนัเป็นกลุ่มทีใ่ครๆ ก็รู้จกัไง

คะ” (นกัเรียน) 
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 เม่ือวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่กลุ่มผู้ให้ข้อมลูแตล่ะกลุม่มีการกลา่วถึงการแสดงออกด้านการ
เรียนแตล่ะประเดน็ดงัตาราง 
 

ตาราง 8 ตารางแสดงผลการแจกแจงความถ่ีด้านการเรียน 
 

 
 เคร่ืองหมาย / แสดงถึงการแสดงความคิดเห็นและยอมรับในประเด็นดังกล่าว โดย
พิจารณาท่ีตรงกนัจาก 5 ใน 8 กลุม่ หรือผา่นเกณฑ์ร้อยละ 60 ในระดบัปานกลางโดยพิจารณาแบบ
อิงเกณฑ์ (เยาวดี วิบลูย์ศรี, 2549) 
 จากตาราง 8 สามารถสรุปประเด็นด้านพฤติกรรมการเรียนได้ว่า การแสดงออกของวยัรุ่น
พฤตกิรรมข้ามเพศท่ีเห็นได้ชดัถึงบทบาทหน้าท่ีของการเป็นนกัเรียน ได้แก่  การเข้าเรียน การส่งงาน
ตามท่ีมอบหมาย มีความมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กระตือรือร้นในการเรียน ไม่ก่อกวนในชัน้เรียน 
รู้จกัและใช้ศกัยภาพของตนเองท่ีเป็นประโยชน์กบัการเรียน 
  

 
 

ผู้ให้ข้อมูล/ 
ประเด็น 

1.
ผู้บ

ริห
าร

 

2.
ครู

ฝ่า
ยป

กค
รอ

งว
ินัย

 

3.
ครู

ช่ว
งอ

ายุ
 4
1-
60
 ปี

 

4.
ครู

ช่ว
งอ

ายุ
 2
5-
40
ปี 

5 
นัก

เรี
ยน

ชา
ยก

ลุ่ม
เพ

ศ
ทา

งเ
ลอื

ก 

6. 
นัก

เรี
ยน

หญ
ิงก

ลุ่ม
เพ

ศท
าง
เล
อืก

 
7. 

ตัว
แท

น
คณ

ะก
รร
มก

าร
นัก

เรี
ยน

 

8.
  ผู้

ปก
คร

อง
นัก

เรี
ยน

 

รว
ม 

1. การเข้าเรียน / / / / / / / / 8 

2.  การสง่งานท่ีได้รับมอบหมาย / / / / / / / / 8 

3. มุง่มัน่ใฝ่เรียนใฝ่รู้สิง่ใหม่ๆ  
กระตือรือร้น 

/ / /  /  / / 6 

4. ไมม่ีพฤติกรรมก่อกวนในชัน้
เรียน 

/ / / / /  / / 7 

5.  ค้นหา และแสดงศกัยภาพ
ของตนเองให้โดดเดน่ จนเป็นท่ี
ยอมรับ 

/ / /  /   / 5 
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  2.2.2 ประเด็นด้านการส่ือสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  
             จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการวิเคราะห์ค าหลกั ดงัตาราง 
 
ตาราง 9 ตารางแสดงตวัอย่างการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพด้านการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ อ่ืน 
 

ค าหลกั 

ด้าน 

 

ประเด็น 

กลุ่มค าสนับสนุน 

การจัดกลุ่มข้อมูล 

ด้านการ

สื่อสารและ

ปฏิสัมพันธ์

กับผู้อื่น 

B 

1.  ไม่พูดหยาบคาย 

และ ลามกส่อเร่ือง

เพศ 

b1 

“พูดกบัเพือ่นน่ะ พูดกนัดีๆ น ้าเสียงปกติก็ไดม้ัง้ จะโวยวายท าไม 

งง” (เพือ่น) 

 “ตอ้งรู้จกักาลเทศะดว้ย”(ครู) 

“ตะโกนด่ากนัขา้มตึกนีไ่ม่ควรอย่างย่ิง อนันีค้วรปรบั”(ครู

ปกครอง) 

2.  มีความม่ันใจ

และกล้าแสดงออก

ตามเพศวิถขีองตน  

b2 

 

“จะเป็นแบบไหนก็แสดงความเป็นตวัเองใหช้ดัเจน ตวัเองมี

ความสขุไม่อึดอดั”(นกัเรียน) 

“คนในครอบครวัถามว่าโอเคไหมทีเ่ขาเป็นแบบนี ้แม่เองไม่ได้

ซีเรียสนะ แค่อยากใหเ้ขามีความสขุ ท าในส่ิงทีช่อบ อยากเป็น

อะไรก็เป็น ขอแค่อย่าเหลวไหล” (ผูป้กครอง) 

3.  เป็นแบบอย่างที่

ดีของเพื่อนและ รุ่น

น้อง  

b3 

“ก็แค่ท าตวัตามระเบียบนะ เสือ้ผา้ หนา้ผม โรงเรียนก็เขา้ใจ 

ยืดหยุ่นให ้แต่ก็ปรบับา้งไม่ใช่ตามใจตวัเองทกุอย่าง รุ่นนอ้งมนั

จะไดเ้ห็นแบบอย่าง” (ครู) 

 “สมัมาคาราวะนีส่ าคญัมาก พวกเขาหลายคนเป็นเด็กน่ารกั 

ทกัทายไหวส้วสัดีเสียงดงัเชียว แบบนีดี้ นอ้งๆเห็นก็ท าตาม” (ครู) 
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 เม่ือวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่กลุม่ผู้ให้ข้อมลูแตล่ะกลุ่มมีการกล่าวถึงการแสดงออกด้านการมี
ส่ือสารปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนแตล่ะประเดน็ดงัตาราง 
 
ตาราง 10 ตารางแสดงผลแจกแจงความถ่ีด้านการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

  

 เคร่ืองหมาย / แสดงถึงการแสดงความคิดเห็นและยอมรับในประเด็นดังกล่าว โดย

พิจารณาท่ีตรงกันจาก 5 ใน 8 กลุ่ม หรือผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในระดบัปานกลางโดยพิจารณา

แบบอิงเกณฑ์ (เยาวดี วิบลูย์ศรี, 2549) 

  จากตาราง 10 สามารถสรุปประเด็นด้านการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ได้ว่า  เป็น

การแสดงออกของวยัรุ่นพฤติกรรมข้ามเพศท่ีแสดงออกเชิงบวกกบัเพ่ือน ครู และผู้ปกครอง ได้แก่ 

การไมพ่ดูหยาบคาย  สอ่ไปทางลามกอนาจาร  เปิดเผยยอมรับในเพศวิถีของตนเองเม่ือต้องติดตอ่

กบัผู้ อ่ืน และปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพ่ือน และรุ่นน้อง 

ผู้ให้ข้อมูล/ 
ประเด็นองค์ประกอบ 

1.
ผู้บ

ริห
าร

 

2.
ครู

ฝ่า
ยป

กค
รอ

งว
ินัย

 

3.
ครู

ช่ว
งอ

ายุ
 4
1-
60
 ปี

 

4.
ครู

ช่ว
งอ

ายุ
 2
5-
40
ปี 

5.
 นั

กเ
รีย

นช
าย

กลุ่
มเ

พ
ศ

ทา
งเ
ลือ

ก 

6.
 นั
กเ
รีย

นห
ญ
ิงก

ลุ่ม
เพ

ศ
ทา

งเ
ลือ

ก 

7.
 ต
ัวแ

ทน
คณ

ะก
รร

มก
าร

นัก
เรี
ยน

 
8.
  ผู้

ปก
คร

อง
นัก

เรี
ยน

 

รว
ม 

1 .  มี ทักษ ะกา รพูด  สา ร
สื่อสารเชิงบวกต่อเพื่อน ครู 
ผู้ปกครอง 

/ / / / /  /  6 

2.  ไม่พูดหยาบคาย และ 
ลามกสอ่เร่ืองเพศ 

/ / / /  / / / 7 

3.  มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออกตามเพศวิถีของตน  

/  / / / / /  6 

4.  เป็นแบบอย่างที่ดีของ
เพื่อนและ รุ่นน้อง  

/ / / / / / / / 8 
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  2.2.3. ด้านการลดพฤตกิรรมเส่ียง         
  จากการสมัภาษณ์ และการสนทนากลุม่ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ค าหลกั ดงัตาราง 
ตาราง 11 ตารางแสดงตวัอย่างการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพด้านการลดพฤตกิรรมเส่ียง 
 

ค าหลกั 

ด้าน 

 

ประเด็น 

กลุ่มค าสนับสนุน 

การจัดกลุ่มข้อมูล 

ด้านการลด

พฤติกรรม

เสี่ยง 

1. สามารถควบคุม

อารมณ์ได้ ไม่แสดง

อารมณ์โดยไม่

ค านึงถงึผู้อื่น 

“อยากใหเ้ขามีความสามารถในการควบคมุจดัการอารมณ์ได้

ดีกว่านี ้เขาเป็นคนน่ารกั ใครๆก็เมตตา” (ครู) 

“ตอ้งใจเย็นนะเวลาคยุกบัเขา ความจริงแลว้ตวัเขาเองก็ควรทีจ่ะ

คิดถึงคนอืน่ๆบา้งว่าเขาอยากคยุกบัคนอารมณ์รุนแรงไหม”(ครู) 

2. ความสมารถในการ

จัดการปัญหา

ความเครียด 

 “เห็นเครียดมาก เดีย๋วเงียบไป เดีย๋วหายไป ไม่รู้เป็นไร มีไรควร

ปรึกษาเพือ่น”(นกัเรียน) 

“เวลาเครียดชอบแยกตวัค่ะ ไม่อยากสงุสิงใคร รู้นะว่ามนัไม่ถูก 

แต่ไม่รู้จะท าไงค่ะ เบือ่” (นกัเรียน) 

3.  ลดความเสี่ยงด้าน

เพศและสารเสพตดิ  

“นกัเรียนจะรู้ไหมว่ากลุ่มเขา เสีย่งมากกบัการติดโรคทาง

เพศสมัพนัธ์ เซฟตวัเองบา้งก็ดี” (ครู) 

“เห็นเช็คอินร้านเหลา้ทกุอาทิตย์ไปจริงรึไปเล่น แต่เปิดมาวนั

จนัทร์ทีไ่รมาสาย เหมือนคนไม่ไดห้ลบัไดน้อน “ (ครู) 

 “ในเฟชน่ะเป็นเพือ่นกบัครู แชร์แต่เร่ืองทะล่ึง ลามก เข้าใจว่า

พืน้ทีส่่วนตวั แต่คนอืน่ๆเขาก็เห็นนะ เขาตดัสินได้”(ครู) 
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 เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มผู้ ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มมีการกล่าวถึงการแสดงออกด้านการ
ลดพฤตกิรรมเส่ียงแตล่ะประเดน็ดงัตาราง  
 

ตาราง 12 ตารางแสดงผลแจกแจงความถ่ีด้านการลดพฤตกิรรมเส่ียง 

  

 เคร่ืองหมาย / แสดงถึงการแสดงความคิดเห็นและยอมรับในประเด็นดังกล่าว โดย

พิจารณาท่ีตรงกันจาก 5 ใน 8 กลุ่ม หรือผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในระดบัปานกลางโดยพิจารณา

แบบอิงเกณฑ์ (เยาวดี วิบลูย์ศรี, 2549) 

 จากตาราง 12 สามารถสรุปประเด็นด้านการลดพฤติกรรมเส่ียง ได้ว่า การแสดงออกของ
วยัรุ่นกลุ่มพฤติกรรมข้ามเพศในการลดความเส่ียง หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดปัญหา ได้แก่  
การควบคมุและจดัการอารมณ์ตนเอง ไมแ่ยกตวัออกจากสงัคมเม่ือประสบปัญหา หลีกเล่ียงการอยู่
ในสถานการณ์ท่ีสุม่เส่ียงทางเพศและสารเสพตดิ  
 

ผู้ให้ข้อมูล/ 

ประเด็นองค์ประกอบ 

1.
ผู้บ

ริห
าร

 

2.
ครู

ฝ่า
ยป

กค
รอ

งว
ินัย

 

3.
ครู

ช่ว
งอ

ายุ
 4
1-
60
 ปี

 

4.
ครู

ช่ว
งอ

ายุ
 2
5-
40
ปี 

5.
 นั

กเ
รีย

นช
าย

กลุ่
มเ

พ
ศ

ทา
งเ
ลือ

ก 

6.
 นั

กเ
รีย

นห
ญ
ิงก

ลุ่ม
เพ

ศ

ทา
งเ
ลือ

ก 

7.
 ต
ัวแ

ทน
คณ

ะก
รร

มก
าร

นัก
เรี
ยน

 

8.
  ผู้

ปก
คร

อง
นัก

เรี
ยน

 

รว
ม 

1. สามารถควบคมุอารมณ์ได้ 

ไ ม่ แ ส ด ง อ า ร ม ณ์ โ ด ย ไ ม่

ค านงึถึงผู้อื่น 

 / / / /  / / 6 

2. ความสมารถในการจดัการ

ปัญหาความเครียด 

/ / / / /  / / 7 

3.  ลดความเสี่ยงด้านเพศ

และสารเสพติด  

/ / / / / / / / 8 
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 เม่ือด าเนินการสรุปลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรม
ข้ามเพศแล้ว ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบผลของการศกึษาเชิงคณุภาพ และการวิเคราะห์
แนวคดิทฤษฎีปรากฏผลดงัตาราง 
 

ตาราง 13 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีกบัผลการศกึษา 
 

แนวคดิ/ทฤษฎี จากการศึกษา

ค้นคว้า 

ความสอดคล้องกับประเดน็/คุณลักษณะที่พบจาก

การศกึษาในพืน้ที่วิจัย 

ผลการวิเคราะห์ 

ความสอดคล้อง 

1.การพดูสือ่สารเชิงบวก  - มีทกัษะการพดูการส่ือสารเชิงบวก 

- ไม่พดูจาหยาบคายส่อในเร่ืองเพศ 

2 ประเด็น 

2.พฤติกรรมการตอบสนอง  

ภาษากายเชิงบวก 

 - 

3.เข้าใจตนเอง และแสดงความเป็น

ตวัตน 

- ค้นหาและแสดงศักยภาพของตนเองให้โดดเด่นจน

เป็นท่ียอมรับ 

- มีความมัน่ใจและแสดงออกตามเพศวถีิของตนเอง 

2 ประเด็น 

4.แสดงความเห็นอกเห็นใจ - สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ไม่แสดงอารมณ์โดยไม่

ค านงึถงึผู้ อ่ืน 

1 ประเด็น 

5.ก า ร ป รั บ ตั ว ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ

สิง่แวดล้อม 

 - 

6.มารยาทสงัคม - ไม่มีพฤตกิรรมก่อกวนในชัน้เรียน 1 ประเด็น 

7.การใช้เหตผุล  

รับฟังและวิจารณ์เชิงบวก 

- สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ไม่แสดงอารมณ์โดยไม่

ค านงึถงึผู้ อ่ืน 

1 ประเด็น 

8.เข้าใจสทิธิตนเอง เคารพสทิธิผู้อื่น - มีความรับผิดชอบตอ่บทบาทหน้าท่ีการ 

- ไม่มีพฤตกิรรมก่อกวนในชัน้เรียน 

- สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เท่า

เทียมกบันกัเรียนคนอ่ืน เช่นทรงผม การแตง่กาย 

3 ประเด็น 

9.มีทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพ - - 

 - มุ่งมัน่ใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กระตือรือร้น 

- เป็นผู้น าทางวชิาการ 

- เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนและรุ่นน้อง 

- ไม่มีพฤตกิรรมเส่ียงทางเพศและสารเสพตดิ 

ประเด็นเพิ่มเตมิ 
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 จากตาราง 13 เม่ือข้อมลูวิเคราะห์ท าให้สามารถสรุปได้ว่า การแสดงออกท่ีเหมาะสมของ
นกัเรียนกลุ่มเพศทางเลือกท่ีศกึษาในครัง้นี ้ท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีศกึษา  และประเด็นใน
ส่วนท่ีศึกษาจากพืน้ท่ีวิจยัเพิ่มเติม จึงสามารถให้ความหมายของการแสดงออกท่ีเหมาะสมของ
นกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศได้วา่ ประกอบด้วย 3 ด้าน 11 ประเด็นย่อยจากนัน้จดัท าแบบตรวจ
รายการยืนยนัความถกูต้องโดยเป็นกลุม่ผู้ให้ข้อมลูในขัน้ตอนของแรกของการศกึษาจ านวน 53 คน 
( N=53)  
 
ตาราง 14 ตารางแสดงความถ่ีและร้อยละแตล่ะด้านของแบบตรวจรายการ 
 

ด้าน/ประเดน็ จ านวน (N=53) 

เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เหน็ด้วย ร้อยละ 

ด้านการเรียน     

     - การเข้าเรียน 52 98.28 1 1.72 

     - การสง่งาน 48 90.72 5 9.28 

     - มุง่มัน่ กระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ 47 88.83 6 11.17 

     - ไมก่่อกวนในชัน้เรียน 51 96.39 1 3.61 

     - แสดงศกัยภาพให้เดน่ชดั 50 94.50 3 5.50 

ด้านการสือ่สารและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น     

     - ไมพ่ดูหยาบคาย ลามกอนาจาร 49 92.61 4 7.39 

     - เปิดเผยและยอมรับตนเอง 50 94.5 3 5.50 

    -  เป็นแบบอยา่งที่ด ี 46 86.94 7 13.06 

ด้านการลดพฤตกิรรมเสีย่ง     

     - ควบคมุจดัการอารมณ์ตนเอง 52 98.28 1 1.72 

     - ไมแ่ยกตวัเมื่อเกิดปัญหา 46 86.94 7 13.06 

    -  หลกีเลีย่งพฤติกรรมเสีย่ง 47 88.83 6 11.17 

  

 จากตาราง 14 ผู้ตอบแบบตรวจสอบรายการเห็นด้วยในทกุด้านโดยระดบัความเห็นด้วย

ทกุด้านสงูกวา่ร้อยละ 60 หรือผา่นเกณฑ์ร้อยละ 60 ในระดบัปานกลางโดยพิจารณาแบบอิงเกณฑ์ 
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(เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2549)  จึงสามารถสรุปลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมี

พฤตกิรรมข้ามเพศได้ดงันี ้

 การแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่พฤติกรรมข้ามเพศ (Transgender) หมายถึง 
การแสดงออกทางการเรียน  การส่ือสารและปฏิสัมพันธ์ต่อเพ่ือน ครู ผู้ปกครอง และพฤติกรรม
เส่ียงท่ีก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง  พฤติกรรมเส่ียงทางเพศและสารเสพติด  การวิจัยครัง้นีมุ้่ง
สง่เสริมการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ  3 ด้านคือ 

  1. ด้านการเรียน หมายถึง การแสดงออกของวยัรุ่นพฤติกรรมข้ามเพศท่ีเห็นได้
ชดัถึงบทบาทหน้าท่ีของการเป็นนกัเรียน ได้แก่  การเข้าเรียน การส่งงานตามท่ีมอบหมาย มีความ
มุ่งมัน่ใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กระตือรือร้นในการเรียน ไม่ก่อกวนในชัน้เรียน รู้จกัและใช้ศกัยภาพของ
ตนเองท่ีเป็นประโยชน์กบัการเรียน 
  2. ด้านการส่ือสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน หมายถึง การแสดงออกของวยัรุ่น
พฤตกิรรมข้ามเพศท่ีแสดงออกเชิงบวกกบัเพ่ือน ครู และผู้ปกครอง ได้แก่ การไม่พดูหยาบคาย  ส่อ
ไปทางลามกอนาจาร  เปิดเผยยอมรับในเพศวิถีของตนเองเม่ือต้องติดต่อกับผู้ อ่ืน และปฏิบตัิตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพ่ือน และรุ่นน้อง 
  3. ด้านการลดพฤติกรรมเส่ียง  หมายถึง  การแสดงออกของวัยรุ่นกลุ่ม
พฤติกรรมข้ามเพศในการลดความเส่ียง หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดปัญหา ได้แก่  การ
ควบคมุและจดัการอารมณ์ตนเอง ไม่แยกตวัออกจากสงัคมเม่ือประสบปัญหา หลีกเล่ียงการอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีสุม่เส่ียงทางเพศและสารเสพตดิ 
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 3.  การศึกษาพฤตกิรรมการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่มีพฤตกิรรมข้าม
เพศจากแบบประเมิน  
 
ตาราง 15 ระดบัคะแนนเฉล่ียพฤตกิรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ
(N=132) 

 

 จากตาราง 15 พบวา่นกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศมีระดบัการแสดงออกท่ีเหมาะสมภาพ

รวมอยู่ในระดบัปานกลาง คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.35 (=0.31) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการ

เรียนมีค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.47 (=0.27)  ด้านการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน คา่เฉล่ีย

เทา่กบั 3.32 (=0.31) และด้านพฤตกิรรมเส่ียงคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.28 (=0.36) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการแสดงออก 

ที่เหมาะสม(ด้าน) 

ระดับคะแนน/จ านวนคน   แปลผล 

ดีมาก ด ี ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

มาก 

   

1. ด้านการเรียน 32 37 36 15 12 3.47 0.27 ปานกลาง 

2. ด้านการสือ่สารและ

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น 
28 35 30 29 10 3.32 0.31 ปานกลาง 

3. ด้านพฤตกิรรมเสีย่ง 22 40 36 21 13 3.28 0.36 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.31 ปานกลาง 
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ 
ก่อนและหลังเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
 
ตาราง 16 การตรวจสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 
ก่อนท าการเปรียบเทียบการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ผู้ วิจยัมีการ
ตรวจสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกต ิ(Test of Normality) ด้วยสถิต ิShapiro-Wilk Test  

 

 ระยะการฝึกอบรม คา่ sig การแปลผล 

การแสดงออกท่ีเหมาะสม 
ก่อนการทดลอง .66 มีการแจกแจงปกติ 

หลงัการทดลอง .56 มีการแจกแจงปกติ 

 

 จากตาราง 16 พบวา่ การแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ก่อนและ
หลงัการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา มีคา่ sig เท่ากบั .66 และ .56 ตามล าดบั ซึ่งคา่ sig. มีคา่มากกว่า 
.05 ขึน้ไป  แสดงว่า คา่เฉล่ียการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ก่อนและ
หลงัการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามีการแจกแจงเป็นโค้งปกต ิท าให้ผู้วิจยัสามารถใช้สตูรการทดสอบคา่
ที (T-test for dependent) 
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ตาราง 17 คะแนนเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแสดงออกท่ีเหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมี
พฤตกิรรมข้ามเพศของกลุม่ทดลอง เปรียบเทียบก่อนการทดลองและหลงัการทดลองรายด้าน  
( n=20) 
 

คะแนนการแสดงออกที่

เหมาะสม(ด้าน) 

ก่อนทดลอง 

( n=20) 

หลังทดลอง 

( n=20) df t p-value 

x   SD x   SD 

1. ด้านการเรียน 2.79 0.25 4.17 0.23 19 24.23* 0.00 

2. ด้านการส่ือสารและ

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

2.65 0.30 4.25 0.16 
19 20.25* 

0.00 

3. ด้านพฤตกิรรมเส่ียง 2.96 0.16 4.16 0.20 19 20.33* 0.00 

รวม 2.80 0.24 4.19 0.12 19 21.60* 0.00 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 จากตาราง 17 พบว่าก่อนการทดลองกลุ่มตวัอย่างมีผลคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีคะแนนเฉล่ียด้านการเรียนเท่ากับ 2.76 (SD=0.25)  ด้านการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์
กับผู้ อ่ืน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.65 (SD=0.30) และด้านพฤติกรรมเส่ียง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
2.96 (SD=0.16) โดยรวมทกุด้านก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย 2.80 (SD=0.24)  
 จากตาราง 17 พบว่าหลงัการทดลองกลุ่มตวัอย่างมีผลคะแนนโดยรวมอยู่ในระดบัดี  มี
คะแนนเฉล่ียด้านการเรียนเท่ากับ 4.17 (SD=0.23)  ด้านการส่ือสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.25 (SD=0.16) และด้านพฤติกรรมเส่ียง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.16 
(SD=0.20) โดยรวมทกุด้านก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.19 (SD=0.12)  
 จากตาราง 17 พบว่า คะแนนการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ
ของกลุ่มทดลองด้านการเรียนก่อนเข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  2.79  (SD=0.25)  
หลงัเข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.17  (SD=0.23)  ด้านการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้ อ่ืน ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั  2.65 (SD=0.30)  หลงัเข้ารับการฝึกอบรม 
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.25    (SD=0.16) และด้านพฤติกรรมเส่ียงก่อนเข้ารับการฝึกอบรมมี
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คะแนนเฉล่ียเท่ากับ  2.96   (SD=0.16)  หลังเข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.16    
(SD=0.20)   
 ในภาพรวมทัง้ 3 ด้านก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.80 (SD=0.24) หลงัการ
ทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.19 (SD=0.12) มีค่าเฉล่ียเพิ่มขึน้ 1.39 โดยรวมหลงัการทดลอง
คะแนนการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศของ ทัง้รายด้านและโดยภาพรวม
สงูกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p < .05) แสดงให้เห็นว่า 
การฝึกอบรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรม
ข้ามเพศชว่ยพฒันาความสามารถในการแสดงออกท่ีเหมาะสมให้ดีขึน้ได้ 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาและเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวัยรุนท่ีมี
พฤติกรรมข้ามเพศโดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  โดยผู้ วิจยัได้สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมของนกัเรียนกลุม่ข้ามเพศ  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการการแสดงออกอย่างเหมาะสมของนกัเรียนกลุ่มข้ามเพศ ก่อนและ
หลงัเข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

สมมตฐิานการวิจัย 
 นกัเรียนกลุม่พฤตกิรรมข้ามเพศมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมสงูขึน้หลงัเข้าการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ด าเนินการวิจยัเร่ือง การศกึษาและเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นเพศท่ีมี
พฤตกิรรมข้ามเพศนี ้ด าเนินการวิจยัโดยใช้ลกัษณะรูปแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ และการวิจยัแบบ
กึ่งทดลอง (Quasi Experiment Research) โดยใช้รูปแบบการทดลองท่ีมีกลุ่มทดลองหนึ่งกลุ่ม วดั
ตวัแปรตามก่อนและหลงัการทดลอง เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีใช้ศึกษาการแสดงออกท่ีเหมาะสมเป็นผู้ เก่ียวข้องกับนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมข้าม
เพศท่ีในพืน้ท่ีวิจยัของโรงเรียนพิบลูวิทยาลยัปีการศกึษา 2562 ได้จากการเลือกเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนกัเรียนจ านวน 53 คน 
กลุ่มเป้าหมายท่ีท าแบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสม เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั จงัหวดัลพบรีุ ปีการศกึษา 2562 และมีพฤตกิรรมข้ามเพศ จ านวน 132 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ี
เหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ เป็นอาสาสมคัรท่ีคดัเลือกท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ท่ีมีค่าเฉล่ียจากคะแนนแบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสม ตัง้แต่
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และมีความสมคัรใจในการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจ านวน 20 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผู้วิจยัสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูและสร้างการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ ดงันี ้

 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ศึกษาการแสดงออกท่ีเหมาะสมของนกัเรียนกลุ่มพฤติกรรมข้ามเพศ ใน
ขัน้นีเ้ป็นการศกึษารวบรวมข้อมลูเพ่ือก าหนดเป้าหมายเชิงพฤติกรรม และนิยามตวัแปรอิสระ ของ
ค าวา่ “การแสดงออกท่ีเหมาะสมของนกัเรียนกลุม่กลุม่พฤตกิรรมข้ามเพศ”  โดยศกึษากบักลุ่มผู้ ให้
ข้อมูลซึ่งเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มเป้าหมายท่ีท าการศึกษา โดยใช้กระบวนการสมัภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง  (Semi-structured or Guided Interviews) ทัง้เด่ียว และแบบกลุ่ม การสนทนากลุ่ม 
(Focus group Discussion) และแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ด าเนินการบนัทึกสรุป และ
วิเคราะห์ในประเด็นเก่ียวกบัทศันคติ ข้อคิดเห็นตอ่พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนกลุ่มกลุ่ม
พฤตกิรรมข้ามเพศ ในทกุๆ มิตขิองการแสดงออก 

 2. แบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ โดยผู้ วิจยัน า
แบบประเมินท่ีสร้างขึน้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเ นือ้หา (Content Validity) จาก
ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ท่านและได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ จากนัน้น าเสนอตอ่
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบอีกครัง้ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน น าข้อมูลท่ีได้มาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินทัง้ฉบับ โดยใช้สูตร
สมัประสิทธ์ิแอลฟา  ของครอนบาค (Cronbach's alpha Coefficient) ได้คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา
เทา่กบั 0.91 มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้ออยูร่ะหว่าง 0.20-0.70  
 3. โปรแกรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมี
พฤตกิรรมข้ามเพศ โดยใช้คณุลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมท่ีได้จากการศกึษา จ านวน 3 ด้าน 
11 องค์ประกอบ และน าเทคนิคทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและเทคนิคการฝึกอบรมมาใช้ในการ
ออกแบบโปรแกรม โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือพฒันาการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรม
ข้ามเพศ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่  1  การศึกษาลักษณะการแสดงออกที่เหมาะสม 

 1.  การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
  ในการศึกษาลักษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
วิเคราะห์ข้อมลู โดยวิธีการวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมลู   (Typological Analysis) (รัตนะ 
บวัสนธ์ิ, 2551, น.198) การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมลู หมายถึงขัน้ตอนของเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งในกรณีท่ีผู้ วิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ วิจยัเป็นผู้จดัระบบข้อมูล
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โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ ท่ีผู้วิจยัก าหนดขึน้ ซึ่งการจ าแนกหรือจดักลุ่มข้อมลูในครัง้นีใ้ช้วิธีการจ าแนก
ข้อมลูในระดบัจลุภาคในลกัษณะของการการวิเคราะห์ค าหลกั (Domain Analysis) (รัตนะ บวัสนธ์ิ, 
2551, น.198)  หมายถึงการจ าแนกจดักลุ่มค าชดุหนึ่งให้อยู่ภายใต้ค าอีกชดุหนึ่ง ซึ่งค าดงักล่าวนีมี้
ความหมายครอบคลุมค าชุดนัน้ ๆ เพ่ือวิเคราะห์สรุปลกัษณะของการแสดงออกท่ีเหมาะสม และ
จดัท าแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) วิเคราะห์ค่าสถิติร้อยละแบบอิงเกณฑ์โดยเลือกด้านท่ีมี
คะแนนเห็นด้วยท่ีร้อยละ 60 ขึน้ไป (เยาวดี วิบลูย์ศรี, 2549) 
    2.  การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 
  ในการศกึษาระดบัของการแสดงออกท่ีเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายใช้วิธีการเชิง
ปริมาณ เม่ือตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบประเมินท่ีรับคืนมาทัง้หมดแล้ว น าข้อมลูมาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานจากค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) และ คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบการแสดงออกที่เหมาะสมก่อนเข้ารับการฝึกอบรม และ
หลังเข้ารับการฝึกอบรม 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) และ คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. เปรียบเทียบการแสดงออกท่ีเหมาะสมของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ทดลอง ก่อนและหลงัการ
เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา โดยใช้สถิติทดสอบค่าเฉล่ียของตวัอย่างกลุ่มเดียว (T-test for 
Dependent Samples) 

สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1  การศกึษาลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ 

  จากการศกึษาลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ
ด้วยวิธีการเชิงคณุภาพ ผนวกกับการวิจัยเชิงปริมาณสามารถสรุปได้ว่าลกัษณะการแสดงออกท่ี
เหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศนัน้มี 3 ด้านคือ ด้านการเรียน ด้านการมีปฏิสมัพนัธ์กับ
ผู้ อ่ืน และด้านการลดพฤติกรรมเส่ียง ซึ่งการศึกษาระดับของการแสดงออกท่ีเหมาะสมใน
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 132 คน พบว่านักเรียนท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศมีระดับการแสดงออกท่ี

เหมาะสมภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35(=0.27) เม่ือพิจารณารายด้าน

พบว่า ด้านการเรียนมีคา่เฉล่ียสูงสดุเท่ากบั 3.47 (=0.31)  ด้านการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์กับ
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ผู้ อ่ืน คา่เฉล่ียเท่ากับ 3.32 (=0.36) และด้านพฤติกรรมเส่ียงค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 (=0.31) 
ตามล าดบั  
 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ก่อน
และหลงัเข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
   จากการศึกษาพบว่า คะแนนการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรม
ข้ามเพศของกลุ่มทดลองด้านการเรียนก่อนเข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  2.79  (SD=

0.25)  หลังเข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.17   (SD=0.23)  ด้านการส่ือสารและ
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  2.65 (SD=0.30)  หลงัเข้าเข้า
รับการฝึกอบรม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.25    (SD=0.16) และด้านพฤติกรรมเส่ียงก่อนเข้ารับการ
ฝึกอบรมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  2.96   (SD=0.16)  หลงัเข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
4.16    (SD=0.20)   
  ในภาพรวมทัง้ 3 ด้านก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.80 (SD=0.24) 
หลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.19 (SD=0.12) มีค่าเฉล่ียเพิ่มขึน้ 1.39 โดยรวมหลังการ
ทดลองคะแนนการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศของ ทัง้รายด้านและโดย
ภาพรวมสงูกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p < .05) โดย
แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมี
พฤตกิรรมข้ามเพศชว่ยพฒันาความสามารถในการแสดงออกท่ีเหมาะสมให้ดีขึน้ได้ 

การอภปิรายผล 
 การวิจัยในครัง้นี ้เป็นการศึกษาและเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมี
พฤตกิรรมข้ามเพศโดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ผู้วิจยั ขออภิปรายผลตามความมุ่งหมายของการ
วิจยั ดงันี ้

  1. การศกึษาลกัษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ  
    1.1 การศกึษาการแสดงออกของนกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ด้วยวิธีการ
เชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษารวบรวม
ข้อมลูด้วยวิธีการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi-structured or Guided Interviews) ทัง้เด่ียว 
และแบบกลุ่ม การสนากลุ่ม (Focus group Discussion) การตอบแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  โดยในการศึกษานัน้ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ บริหาร คณะครู  
นักเรียนกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBT) กลุ่มเพ่ือนนักเรียน และผู้ปกครอง และได้น า
ข้อมูลมาประมวลผลสรุปลักษณะพฤติกรรมท่ีบ่งชีถ้ึงการแสดงออกท่ีเหมาะสมของนักเรียนท่ีมี
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พฤตกิรรมข้ามเพศจ านวน  3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเรียน ด้านการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์กบั
คนรอบข้าง และด้านการลดพฤติกรรมเส่ียง โดยด้านการเรียนเป็นด้านท่ีเป็นความคาดหวงัปกติ
ของทัง้ครูผู้สอน และผู้ปกครองซึง่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั  จากตารางวิเคราะห์ความถ่ีของ
กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูจะพบว่าด้านการเรียนมีการจ าแนกประเด็นมากท่ีสุด 5 ประเด็นย่อย ซึ่งมากกว่า
ด้านอ่ืนๆ 
  ส าหรับด้านการส่ือสารและการมีปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนนัน้ เป็นด้านท่ีสอดคล้องกับ
การศกึษาหลกัการแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการแสดงออกมากท่ีสดุ 4 ประเด็น ซึ่งแนวคิดเก่ียวกบั
การแสดงออกท่ีเหมาะสมมักกล่าวถึงการส่ือสารการมีปฏิสัมพันธ์เป็นหลักตามท่ี Alberti and 
Emmons  (1986) ท่ีกล่าวถึงการแสดงออกท่ีเหมาะสมว่ามีลกัษณะท่ีเก่ียวกบัปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก
คือ เป็นการแสดงออกมาอยา่งจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่เป็นการท าร้ายผู้ อ่ืน บางครัง้ไม่ต้องใช้ค าพดู
ในการส่ือสาร เชน่ การใช้สายตา น า้เสียง ทา่ทาง การวางตวั และสอดคล้องกบัแนวคิดของ Shelter  
(1977) ท่ีกล่าวว่า บุคคลควรพูดเก่ียวกับตนเอง (Talk about Yourself) เม่ือบคุคลท าสิ่งใดท่ีมี
คณุคา่และน่าสนใจ บคุคลนัน้สามารถท่ีจะพดูหรือเล่าให้บคุคลอ่ืนทราบได้ โดยไม่พดูโอ้อวดหรือ
ผกูขาดการสนทนาเพียงผู้ เดียว แตส่ามารถท่ีจะเลา่ความส าเร็จของตนได้เม่ือถึงเวลาอนัเหมาะสม. 
การพดูทกัทายปราศรัย (Make Greeting Talk) บคุคลสามารถท่ีจะแสดงความเป็นมิตรกบับคุคลท่ี
ต้องการรู้จกั และแสดงความยินดีท่ีได้พบเขาด้วยความยิม้แย้มแจ่มใส สามารถกล่าวว่า “ สวสัดีคะ่ 
ดีใจท่ีได้พบคณุอีก ” มากกว่าท่ีจะกล่าวเพียงว่า “ สวสัดี ” หรือพยกัหน้าอย่างเดียว และยงั
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Shelton (Shelton, 1977, อ้างถึงในทตุิยรัตน์ ร่ืนเริง, 2540) ท่ีได้กล่าวถึง
ลักษณะการแสดงออกท่ีเหมาะสมว่าบุคคลสามารถท่ีจะแสดงการรักษาสิทธิของตนเองโดย
ปราศจากการละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน และ บคุคลมีความรู้สึกมัน่ใจในการท่ียืนขึน้เพ่ือสิทธิของตนเอง
โดยปราศจากความวิตกกังวล ซึ่งแสดงถึงการเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนและการแสดงออกตามสิทธิทาง
เพศวิถีของตนเอง 
  ส าหรับด้านการลดพฤติกรรมเส่ียงจากการศึกษาถึงแม้ไม่สอดคล้องกับแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีได้วิเคราะห์ในการะบวนการศกึษาเอกสาร แตส่อดคล้องกบัสถานการณ์ของสภาพปัญหา
ของกลุ่มบคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ นัน่คือความเส่ียงโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ จากการ
รายงานของศนูย์อ านวยการบริหารจดัการปัญหาเอดส์แห่งชาติ  (2561, น.1)ได้พบว่าประเทศไทย
ก าลงัเผชิญกบัการเพิ่มขึน้ของผู้ติดเชือ้เอชไอวีและโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุ่มเยาวชน ซึ่งร้อยละ 70 ของผู้ติดเชือ้โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ตา่งๆ เกิดขึน้ในกลุ่มอายนีุ ้
และท่ีส าคญักลุม่ชายรักชายจะมีภาวะเส่ียงสงูสดุ  
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  1.2 ผลการศึกษาระดบัการแสดงออกท่ีเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย โดยแบบ
ประเมินการแสดงออก พบว่านกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศมีระดบัการแสดงออกท่ีเหมาะสมภาพ
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.35(SD=3.07) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการ
เรียนมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.47 (SD=3.18)  ด้านการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน คา่เฉล่ีย
เท่ากับ 3.32 (SD=2.91) และด้านการลดพฤติกรรมเส่ียงค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 (SD=3.13) 
ตามล าดบั ทัง้นีแ้ม้คะแนนรวมและคะแนนรายด้านจะอยู่ในระดบัปานกลาง หากพิจารณาด้านท่ีมี
คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดนัน่คือด้านการลดพฤติกรรมเส่ียง ทัง้ด้านการจัดการปัญหา  การควบคุม
อารมณ์ เร่ืองเพศและสารเสพติด ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัท่ีศกึษาสภาพปัญหาของกลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ ตรงกับการศึกษาของพรเทพ แพรขาว (2556) ท่ีศึกษาระดบัความสุข และ
ศกึษาถึงปัจจยัการเกิดปัญหาสขุภาพจิตกลุม่กระเทย เกย์ พบวา่การแสดงอารมณ์ของบคุคลกลุ่มนี ้
สว่นท่ีแสดงอารมณ์รุนแรงนัน้ เป็นการตอบสนองตอ่การรับรู้ถึงความผิดปกติทางเพศของตนเองใน
ระดบัจิตใต้ส านึก รับรู้ถึงความแตกต่าง แปลกแยกกับคนอ่ืนในสงัคม ให้กลไกการป้องกันตนเอง
ไมใ่ห้ถกูดถูกู ถกูกลัน่แกล้งด้วยการแสดงออกในลกัษณะก้าวร้าวรุนแรง  
  ในด้านของการลดพฤติกรรมเส่ียงเร่ืองเพศนัน้กลุ่มชายรักชาย และกลุ่มท่ีมี
พฤติกรรมข้ามเพศ เป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงสุดสอดคล้องกับการ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของกองควบคุมโรคกรุงเทพมหานคร (ศูนย์
อ านวยการบริหารจดัการปัญหาเอดส์แหง่ชาติ, 2561) ท่ีพบการตดิเชือ้รายใหม่เป็นเด็กและเยาวชน
อายนุ้อยลง และเป็นกลุม่ชายรักชาย สอดคล้องกบัรายงานของกรมควบคมุโรคกระทรวงสาธรณสขุ 
(มณฑินี วสนัติอปุโภคากร, 2562) ท่ีพบว่าเยาวชนชายมีเพศสมัพนัธ์กบัชายและสาวประเภทสอง
ประมาณ 1 ใน 10 ติดเชือ้เอชไอวีและมีอตัราอบุตัิการณ์ ประมาณ ร้อยละ 5 ซึ่งอบุตัิการณ์ของ
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงูมาก (ประมาณร้อยละ 20-40 ตอ่ปี) และความเส่ียงเร่ือง
เพศสมัพนัธ์มกัเป็นผลมาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด และการเท่ียวสถาน
บนัเทิงในเวลากลางคืน ซึ่งตรงตามประเด็นในด้านการลดพฤติกรรมเส่ียงท่ีท าการศกึษา ดงันัน้ผล
จากการประเมินด้านการลดพฤติกรรมเส่ียงของกลุ่มเป้าหมายจึงสอดคล้องกับผลการศกึษาท่ีระบุ
วา่ กลุม่ท่ีมีความหลากหลายทางเพศและกลุม่ข้ามเพศเป็นกลุม่ท่ีมีภาวะเส่ียงสงูด้านโรคติดตอ่ทาง
เพศสมัพนัธ์ และจ าเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างแนวทางในการป้องกนัตนเองและแสดงออกในการ
ลดพฤตกิรรมเส่ียง 
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  จากผลการศึกษาลกัษณะและระดบัของการแสดงออกท่ีเหมาะสมในวัยรุ่นท่ีมี
พฤติกรรมข้ามเพศจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาท่ีสมควรได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม
และพฒันาการแสดงออกท่ีเหมาะสมให้กบักลุม่วยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศตอ่ไป 
  
  2. ผลการเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศโดยการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
    ผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉล่ียการแสดงออกท่ีเหมาะสมของกลุ่มตวัอย่างก่อน
การเข้ารับการฝึกอบรมเท่ากับ  2.80 (SD=0.24) และหลงัเข้าการรับการฝึกอบรมเท่ากับ 4.19 
(SD=0.12)  เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติพบว่าหลังเข้าร่วม รับการฝึกอบรมกลุ่ม
ตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียการแสดงออกท่ีเหมาะสม สงูกวา่ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ี
เหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ช่วยพฒันาการแสดงออกท่ีเหมาะสมของกลุ่มตวัอย่าง
ได้ดีขึน้ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจยั 

  ทัง้ นีอ้าจเป็นเพราะปัจจัยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักเ รียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) โดยทัง้หมดอยู่ในกลุ่มท่ีมีพฤติกรรม
ข้ามเพศ (Transgender) โดยเป็นนักเรียนท่ีมีพฤติกรรม ทัศนคติ ความคิด ประสบการณ์ชีวิต 
ใกล้เคียงกนั ซึ่งเป็นปัจจยัพืน้ฐาน เร่ิมต้นก่อนการน าไปสู่กระบวนการกลุ่มตามท่ี ชชูยั  สมิทธิไกร 
(2556) ได้กลา่ววา่ ลกัษณะตา่งๆ ของแตล่ะบคุคลท่ีรวมเข้ากนัเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะตวั
ของบุคคล เช่น ระดบัเชาว์ปัญญา ทศันคติ ความเช่ือ ความคิดเห็น เป็นต้น  ประกอบกับความ
ใกล้เคียงของอาสาสมคัรกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษานัน้  เป็นปัจจยัท่ีอาจส่งอิทธิพลต่อความ
คลาดเคล่ือนในผลวิจัย  ดังนัน้  กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครมีปัจจัยส่วนบุคคลใกล้เคียงกัน ใน
งานวิจยันี ้เป็นนกัเรียนกลุม่ข้ามเพศ (Transgender)  และเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 – 6 ท่ี
มีปัจจัยทัง้เพศ อายุ ทัศนคติ ใกล้เคียงกันจึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลงัการทดลอง 
  จดุมุ่งหมายของการฝึกอบรมนีส้อดคล้องกับ ทฤษฎีตวัตน (Self Theory) ของ 
Carl R. Rogers (Carl R. Rogers, 2520, อ้างถึงใน โสภา ชปีลมนัน์, 2536)  ท่ีกล่าวว่าบคุคล
จ าเป็นต้องเข้าใจและเช่ือมโยง ตวัตนตามท่ีมองเห็น (Self-Concept)  ตวัตนตามท่ีเป็นจริง (Real 

Self) และ ตวัตนตามอุดมคติ (Idea Self) ทัง้สามส่วนให้สอดคล้องตรงกัน อนัจะน าไปสู่ การ
ยอมรับตนเอง  ยอมรับผู้ อ่ืน และภาวการณ์มีคณุค่า เกิดความตระหนกัรู้ (Self-Awareness)    สู่
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เป้าหมายการเสริมสร้างพฤตกิรรม ตามทฤษฎี “จดุยืนของชีวิต” (Life Position) ของ Joseph Luft 

and Harry Ingham (Joseph Luft and Harry Ingham, 1969, อ้างถึงใน ปรีชา วิหคโต, 2545, 

น. 6-7)   ท่ีกล่าวว่า บคุคลมีความคิดเช่ือมโยงระหว่างการรับรู้ตนเองและรับรู้ผู้ อ่ืน การแสดงออก
ของบุคคลก็จะเป็นไปตามความคิดท่ีตนเปรียบเทียบไว้การเปรียบเทียบการแสดงออกในลกัษณะ
ตา่งๆเหลา่นีท้ าให้เกิดเป็นเจตคตสิว่นตนและแนวโน้มท่ีจะแสดงออกพฤติกรรมเม่ือมีโอกาส  ดงันัน้ 
การท่ีบคุคลรู้จกัและเข้าใจตนเอง รวมทัง้ความรู้สึกนึกคิดท่ีบคุคลมีตอ่ตนเอง และผู้ อ่ืนจะสะท้อน
ให้เห็นจากการเช่ือมโยงความคดิระหวา่งเรากบับคุคลอ่ืน ออกมาในรูปแบบพฤติกรรมท่ีตนเองและ
ผู้ อ่ืนพงึพอใจ 

  ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ประยกุต์ทฤษฎีและเทคนิคตา่งๆ ในการให้ค าปรึกษามา
ใช้ในฝึกการอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้าม
เพศทัง้ 3 ด้าน โดยในการพบกนัครัง้แรก ผู้ วิจยัได้สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือสร้างความไว้วางใจ ความอบอุ่น และการยอมรับในตวัผู้ วิจยั พร้อมทัง้ชีแ้จงวตัถุประสงค์ใน
การอบรมเพ่ือความเข้าใจท่ีถกูต้องและเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์ของการอบรม  มีการนดัหมายวนั
เวลาและสถานท่ีในการฝึกอบรม ผู้วิจยัพบว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความกระตือรือร้น สนใจ และ
ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ตลอดจนมีการซกัถามถึงประเด็นตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ซึง่เป็นสญัญาณท่ีดีในการเร่ิมต้นด าเนินการวิจยั 

  ในขัน้ตอนของการด าเนินการฝึกอบรมแตล่ะครัง้ ผู้วิจยัเลือกใช้ทฤษฎีและเทคนิค
ตา่งๆ  ในการให้ค าปรึกษามาประยกุต์ใช้ในการฝึกอบรมเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และได้สร้าง
เป็นโปรแกรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา โดยได้ผ่านการตรวจทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการ       
ผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์ ตลอดจนผู้ เช่ียวชาญเพ่ือประโยชน์ของผู้ เข้ารับการอบรม โดยการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามีทัง้หมด 12 ครัง้ โดยในแต่ละด้านได้ประยกุต์ใช้ เทคนิค ทฤษฎี ตา่งๆ 
ประกอบด้วย เทคนิค WDEP ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง เทคนิคตวัแบบ 
(Modeling) การเสริมแรงทางบวก ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบรู้ คดิ พฤติกรรม เทคนิคการฟัง 
การตัง้ค าถาม การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข การสะท้อนความรู้สึก ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง  ตลอดจนเทคนิคกลุ่มสัมพันธ์เช่น การแสดงบทบาทสมมุต ิ
กรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม และในขัน้ตอนสุดท้ายของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ซึ่งผู้ วิจยัให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมกันอภิปรายเก่ียวกบัเนือ้หาของการฝึกอบรม ผ่านกิจกรรมระดมสมอง
(Brainstorm)  ตลอดจนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่างๆ เ พ่ือเป็นการทบทวนและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทัง้ยังเป็นการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการน าเสนอ
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ข้อแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ในแต่ละครัง้ผู้ วิจยัจะท าการนดัหมาย วนั เวลา และสถานท่ีใน
การฝึกอบรมครัง้ตอ่ๆ ไป 

  ในการฝึกอบรมผู้วิจยัพบวา่นอกเหนือจากปัจจยัพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมแล้ว การท่ีวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีค่าเฉล่ียการ
แสดงออกท่ีเหมาะสมเพิ่มขึน้ เป็นเพราะได้มีโอกาสเรียนรู้ และเพิ่มพนูประสบการณ์ พฒันาทกัษะ
จากกระบวนการในการฝึกอบรมต่างจากท่ีเคยประสบในชีวิตประจ าวนั อีกทัง้บางคนไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเก่ียวกับการการแสดงออกท่ีเหมาะสมหรือกระบวนการพัฒนา
เสริมสร้างอ่ืนใดมาก่อน  โดยการแสดงออกในชีวิตประจ าวนัเป็นไปโดยอตัโนมตัิ หลายครัง้ผ่าน
การยัง้คิด หรือค านึงถึงผลท่ีจะตามมา แต่เม่ือได้มีโอกาสได้การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาเสริมสร้าง 
และแลกเปล่ียนในครัง้นี ้ท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความกระตือรือร้น สนใจ ตัง้ใจ วางแผนการ
ปรับพฤติกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนสามารถบรรลุวตัถปุระสงค์ของการเสริมสร้าง
การแสดงออกท่ีเหมาะสมได้  โดยการเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมในแตล่ะด้าน ผู้วิจยัได้
ท าการสรุปผล ดงันี ้

  2.1 ผลของการเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมด้านการเรียน โดยใช้เทคนิค
กระบวนการ WDEP ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง โดยผู้วิจยัสะท้อนปัญหา
ทางด้านการเรียน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประสบความส าเร็จด้านการเรียน ให้กับผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมร่วมกันอภิปรายสรุปได้ว่าการแสดงออกลกัษณะใดบ้างท่ีส่งผลต่อความส าเร็จด้านการ
เรียน โดยผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถก าหนดเป้าหมายทางการเรียนท่ีตนเองต้องการได้ อธิบาย
วิธีการต่างๆ ท่ีจะท าให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทัง้ประเมินแนวทางท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
ตลอดจนสามารถวางแผนการเรียน ปรับพฤติกรรมการแสดงออกสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้ สอดคล้อง
กบัจดุมุ่งหมายของกระบวนการ WDEP ของ Glasser (William Glasser, 1956, อ้างถึงใน วชัรี  
ทรัพย์มี, 2556, น. 251) ท่ีได้กล่าวว่าการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงและกระบวนการ  
WDEP มีเป้าหมายเพ่ือ ให้บคุคลได้พิจารณาและก าหนดเป้าหมายหรือความ ต้องการของตน ทัง้
ในปัจจุบัน และในระยะยาวอย่างชัดเจนและช่วยให้พิจารณาสิ่งท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางการ
ก้าวหน้าเพ่ือไปสูเ่ป้าหมาย  หาทางเลือกและรูปแบบของพฤติกรรมใหม่ เพ่ือสู่เป้าหมายหรือความ
ต้องการนัน้ 

  2.2 ผลของการเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมด้านการส่ือสารและมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนรอบข้างโดยใช้เทคนิคการฟัง การตัง้ค าถาม ในทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึด
บคุคลเป็นศนูย์กลาง (Client–Centered)  และเทคนิคการชีแ้นะเพื่อค้นพบ การเสริมสร้างพลงับวก 
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และการเสริมแรง ตามทฤษฎีให้ค าปรึกษาแบบรู้คิด พฤติกรรม ในช่วงของการวิเคราะห์และส ารวจ
ปัญหาผา่นกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม ซึ่งเม่ือผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบปัุญหาของการ
แสดงออกด้านการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้แล้ว ผู้ วิจยัได้ใช้เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role 

Playing) ตามแนวคิดกลุ่มสัมพันธ์ โดยก าหนดบทบาทสมมติ 3 สถานการณ์ ให้แต่ละกลุ่มได้
แสดงบทบาทสมมติ  มีเป้าหมายเพ่ือเป็นการจ าลองสถานการณ์ และให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้
ส ารวจ ทบทวนตนเอง ตามท่ี ทิศนา  แขมมณี (2545, น.152-153) ได้กลา่วว่า การให้ผู้ เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสวมบทบาทนัน้และแสดงออกตามธรรมชาติ โดยอาศัยบุคลิกภาพ 
ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดของตนเองเป็นหลัก ซึ่งเทคนิคการแสดงบทบาทสมมตินีเ้ป็น
เทคนิคส าคญัท่ีใช้ในการปรับและเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับเทคนิคทาง
พฤติกรรม ตามทฤษฎีให้ค าปรึกษาแบบรู้คิด พฤติกรรม (ดวงมณี  จงรักษ์, 2559) ท่ีกล่าวว่าการ
ทดลองแสดงบทบาทใหม่ มุ่งหวังเพ่ือให้เยาวชนควรมีความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมใหม่
อย่างไร  ดังนัน้วิธีการนีจ้ึงมีส่วนช่วยให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้มีโอกาสศึกษา
วิเคราะห์ถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของตนและผู้ อ่ืนอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในตนเองและ
ผู้ อ่ืนอยา่งลกึซึง้ โดยเม่ือแตล่ะกลุ่มได้แสดงบทบาทสมมติตอ่สถานการณ์ทัง้ด้านบวกและด้านลบ
แล้ว ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมกนัอภิปรายวา่หากตนเองต้องพบกบัสถานการณ์ดงักล่าวจะเลือก
ปฏิบตัอิยา่งไร ชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจสถานการณ์ และเลือกแสดงออกได้อยา่งเหมาะสม  
    2.3 ด้านการลดพฤติกรรมเส่ียงโดยใช้เทคนิคกรณีศกึษา (Case Study) เทคนิค
การบรรยาย ตามแนวคดิกลุม่สมัพนัธ์ และเทคนิคตวัแบบ (Modeling)ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบรู้คิด พฤติกรรม ซึ่งจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ ท่ีเก่ียวกับภาวะเส่ียงของวัยรุ่นท่ีมี
พฤติกรรมข้ามเพศได้แก่ โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ สารเสพติด ปัญหาการจัดการอารมณ์ โดย
น ามาจากผลการวิจัยศึกษา และส่ือออนไลน์ ประกอบการบรรยายให้ความ รู้ เกมตอบค าถาม 
เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนกัรู้และจะได้วางแผนในการปรับพฤติกรรมตนเองไม่ให้อยู่ใน
ภาวะความเส่ียง สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของเทคนิคกรณีศกึษาตามแนวคิดกลุ่มสมัพนัธ์ท่ีกล่าว
วา่ เทคนิคกรณีศกึษามุง่สง่เสริมให้เกิดสร้างความเข้าใจและฝึกฝนหาทางแก้ไขปัญหานัน้ วิธีการนี ้
จะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้รู้จกัคิดและพิจารณาข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมทัง้
การน าเอากรณีต่างๆ ซึ่งคล้ายคลึงกับชีวิตจริงมาใช้ จะช่วยให้การเรียนรู้มีลกัษณะใกล้เคียงกับ
ความจริง (ทิศนา แขมมณี, 2545)  รวมทัง้ผู้วิจยัได้ใช้เทคนิค ตวัแบบ (Modeling) ตามทฤษฎีการ
ให้ค าปรึกษาแบบรู้คิด พฤติกรรม ผ่านกิจกรรม My Idol โดยมุ่งหวงัให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้
ประสบการณ์จากบคุคลต้นแบบ (Role Model) สอดคล้องกบัท่ี ทิศนา  แขมมณี  (2545, น.152-
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153)ได้กล่าวว่าการเป็นตวัแบบ (Modeling) เป็นเทคนิคท่ีน ามาใช้ในฝึกอบรมทางด้านพฤติกรรม
จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการฝึกอบรมด้านการฝึกทักษะการแสดงออกและการปรับ
พฤติกรรม ซึ่งเทคนิคการเป็นตัวแบบนีถื้อเป็นเทคนิคส าคัญท่ีช่วยเสริมสร้างการแสดงออกท่ี
เหมาะสม สอดคล้องกบั ดวงมณี จงรักษ์ (2559) ท่ีกลา่ววา่ การเป็นตวัแบบใช้เป็นเคร่ืองมือซึ่งเป็น
การสอนท่ีทรงพลังมากท่ีสุดประการหนึ่งผู้ รับค าปรึกษาก็สามารถเป็นตัวแบบส าหรับผู้ รับ
ค าปรึกษาคนอ่ืนได้เช่นกัน การเป็นตวัแบบเป็นเทคนิคท่ีน ามาใช้ในฝึกอบรมทางด้านพฤติกรรม
จ านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในการฝึกอบรมด้านการฝึกทกัษะ และกลุ่มการฝึกฝนทางด้านการ
แสดงออกท่ีเหมาะสม ซึ่งผลจากการให้เทคนิค และทฤษฎีตา่งๆ ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นได้จากผู้
เข้ารับการฝึกอบรมสามารถก าหนดพฤติกรรมตนเอง หลีกเล่ียงความเส่ียงด้านตา่งๆ วางแผนและ
เลือกแนวทางในการพฒันาตนเองได้อยา่งเหมาะสม 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่าการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ี
เหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ท่ีผู้ วิจยัได้พฒันาขึน้สามารถเสริมสร้างการแสดงออกท่ี
เหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศให้สงูขึน้ได้ ซึ่งการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาท่ีพัฒนาขึน้นีไ้ด้
ประยุกต์ทฤษฎี เทคนิค วิธีการทางจิตวิทยา ประกอบกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีความเฉพาะ มุ่งหวังให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ อ่ืน เกิดการ
ตระหนกัรู้ วางแผนและปรับพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม น าไปสู่การสร้างการรับรู้ใหม่ให้เกิด
ขึน้กับผู้ อ่ืนและสงัคม สอดคล้องกับผลงานวิจยัของ  สอดคล้องกับ งานวิจยัของ  วิมลรัตน์  ชวด
พงษ์ (2556)ท่ีได้พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมกลุ่มท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัและเปรียบเทียบผลระหว่าง
กลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลอง โดยประชากรท่ีปรึกษาเป็นนกัเรียนชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 5 กลุ่มละ 30 
คน พบว่า กลุ่มทดลองเม่ือผ่านการใช้กิจกรรมกลุ่ม มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมสูงกว่า
กลุ่มควบคุม  และมีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ  Rodriguez  and  Vaughan (2014)ได้ท าการศกึษาจดุเดน่ท่ีสามารถ
พฒันาได้ของกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ โดยใช้จิตวิทยาเชิงบวกและการฝึกอบรม พบว่า
กลุ่มบคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศล้วนมีศกัยภาพเชิงบวกท่ีพฒันาได้อย่างโดดเดน่ทัง้นีห้ลงั
การทดลองมีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Megan C. Lytle (2014) ได้ศกึษากลุ่มตวัอย่างพนกังานในองค์กรตา่งๆ
ท่ีมีความความหลากหลายทางเพศ เป็นรายบุคคล และใช้การฝึกอบรมโดยเน้นการปฏิบตัิในการ
ปรับตวัและการท างานในองค์กร พบว่า กลุ่มตวัอย่างประสบปัญหาในการท างานในองค์กรอนัเป็น
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ผลมาจากการไม่ยอมรับ และการกีดกนัทางเพศส่งผลตอ่สขุภาพจิต และประสิทธิภาพการท างาน 
หลังจากการให้ค าปรึกษาหรือผ่านการบ าบัดแล้ว ได้จัดการฝึกอบรมโดยเน้นปฏิบัติทักษะการ
ปรับตวัตามหลกัจิตวิทยาเชิงบวก การเข้าในตนเอง ความเช่ือมนัทางเพศวิถี น าไปสู่ความเช่ือมัน่ใน
ศกัยภาพแห่งตน หลงัผ่านการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างสามารถกลบัเข้าสู่องค์กร และปฏิบตัิงานได้
ตามปกต ิทัง้นีห้ลงัการทดลองมีคา่คะแนนสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

        ผลการวิจยัในครัง้นี ้สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ดงันี ้

  1.1 การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ี
มีพฤติกรรมข้ามเพศ สามารถน าการฝึกอบรมไปฝึกอบรมให้กับนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตวัอย่าง
เชน่เดียวกนันีไ้ด้ แตก่่อนการน าไปใช้ควรศกึษาท าความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคิด ขัน้ตอน และเทคนิค
วิธีการตา่งๆ จากผู้ เช่ียวชาญก่อนน าไปใช้ 

  1.2 ผู้ ท่ีน าโปรแกรมการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมการแสดงออกท่ี
เหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ไปใช้ควรมีความรู้เก่ียวกับลักษณะเฉพาะของกลุ่ม 
LGBT  มีทกัษะของการให้ค าปรึกษา และมีทกัษะประสบการณ์เก่ียวกบัการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
   1.3 เน่ืองจากการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาในพืน้ท่ีวิจยัท่ีมีความเฉพาะทัง้กลุ่ม
ตวัอยา่ง และบริบทของสภาพแวดล้อม ดงันัน้ก่อนการน าแบบประเมินและโปรแกรมฝึกอบรมไปใช้
ควรพิจารณาเปรียบเทียบความใกล้เคียงของบริบทดงักลา่ว 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
  2.1 จากการวิจยัในครัง้นีก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาเป็นกลุ่มตวัอย่างเฉพาะท่ี

มีความเปราะบางด้านจริยธรรมในมนุษย์ ดังนัน้หากต้องการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน

จ าเป็นต้องพิจารณาข้อก าหนดทัง้ด้านจริยธรรม และกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก และ พ.ร.บ.

ความเทา่เทียมทางเพศ เพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ 

  2.2 การแสดงออกท่ีเหมาะสมของแต่ละบริบทพืน้ท่ีวิจยัอาจมีความแตกต่างกัน 

ผู้วิจยัควรศกึษาอยา่งรอบด้าน 

  2.3 ส าหรับการวิจัยในครัง้ต่อไปโปรแกรมการฝึกอบรมและแบบประเมิน

พฤตกิรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมควรได้รับการพฒันาตามบริบทของพืน้ท่ีวิจยัและกลุม่ตวัอย่าง 
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  2.4 การประเมินพฤติกรรมการแสดงออกควรให้ผู้ เก่ียวข้องกับกลุ่มตวัอย่างร่วม

ประเมินด้วย และควรมีการประเมินติดตามผลความคงทนของการแสดงออกท่ีเหมาะสมหลงัการ

ฝึกอบรม ระยะ3 เดือน 6 เดือน หรือก่อนสิน้ปีการศึกษา  พร้อมทัง้ติดตามผลการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการแสดงออกท่ีประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ เพ่ือสังเคราะห์ปัญหา 

และพฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมตอ่ไป 

  2.5 ผู้สนใจศกึษาหากอยู่ในพืน้ท่ีวิจยัท่ีมีกลุ่มตวัอย่างเดียวกบัการศกึษาในครัง้นี ้

ควรจดักิจกรรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา หรือกิจกรรมท่ีเสริมสร้างศกัยภาพท่ีหลากหลาย เพ่ือ

สร้างการรับรู้ใหมข่องสงัคมท่ีมีตอ่กลุม่ LGBT 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา   จารุเพ็ง 

ภาควิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชยั   หาญกล้า 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ 

 

อาจารย์ ดร.ภสัยกร   เลาสวสัดกิลุ 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ 
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แบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ 
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แบบประเมินการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน    ให้ตรงกบัความเป็นจริง 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลท่ัวไป 

เพศสภาพ(gender)   ชาย   หญิง 

เพศวิถี(sexuality)     lesbian (เลสเบีย้น)      gay (เกย์)     

    bisexual (ไบเซ็กชวล)   trans(พฤตกิรรมข้ามเพศ) 

ระดบัการศกึษา  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี   4   5   6         อาย.ุ....................ปี 

แผนการเรียน  วิทย์ – คณิตฯ   ภาษา – ค านวณ  ภาษา  ไทย –สงัคม 

ตอนที่  2 : การแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ    

ค าชีแ้จง :  1. แบบประเมินนีไ้มมี่ค าตอบถกูหรือผิด ค าตอบจะถือเป็นความลบั และไมมี่ผลเก่ียวข้องใดๆ  

กบัผู้ให้ข้อมลู 

    2. โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งวา่งเพียงหนึง่ชอ่ง ตามความจริงและตรงกบัระดบัและ

พฤตกิรรมการแสดงออกของผู้ให้ข้อมลู โดย 

จริงมากท่ีสดุ    หมายถึง   ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั 
     ทา่นมากท่ีสดุ 

สว่นใหญ่จริง  หมายถึง  ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั 
     ทา่นเป็นสว่นใหญ่ 

จริงพอประมาณ  หมายถึง  ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั 
     ทา่นพอประมาณ 

จริงเป็นสว่นน้อย  หมายถึง  ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั 
     ทา่นเป็นสว่นน้อย 

ไมจ่ริงเลย   หมายถึง  ข้อความนัน้ไมส่อดคล้องกบัความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัตวั 
    ทา่นเลย 
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ข้อ ค าถาม จริงมาก 

ท่ีสดุ 

สว่น

ใหญ่จริง 

จริง

พอประมาณ 

จริงเป็น

สว่น

น้อย 

ไมจ่ริง

เลย 

1 หากข้าพเจ้าไมเ่ข้าใจเนือ้หาท่ีเรียน 

ข้าพเจ้าจะซกัถามครูผู้สอน 

     

2 เม่ือต้องเรียนเนือ้หาท่ียาก ข้าพเจ้าจะ

ตัง้ใจ 

     

3 ข้าพเจ้าจะตัง้ใจฟังและคดิตามในขณะท่ี

ครูสอน 

     

4 เม่ือต้องเรียนในเนือ้หาท่ียาก ข้าพเจ้า

พยายามท าความเข้าใจแม้ต้องใช้

เวลานานกวา่ปกติ 

     

5 ข้าพเจ้ามีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

จากครูผู้สอน 

     

6 ถึงข้าพเจ้าจะเหน่ือย หรือง่วงนอนมากแค่

ไหนก็ตาม ข้าพเจ้าก็จะเข้าเรียนสม ่าเสมอ

ทกุคาบเรียน 

     

7 เม่ือเพ่ือนชวนหนีเรียน ข้าพเจ้าจะปฏิเสธ

เพราะหน้าท่ีของข้าพเจ้าคือการเรียน 

     

8 ข้าพเจ้าจะไมพ่ดูคยุ สง่เสียงโวยวายใน

คาบเรียน 
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ข้อ ค าถาม จริงมาก 

ท่ีสดุ 

สว่น

ใหญ่จริง 

จริง

พอประมาณ 

จริงเป็น

สว่น

น้อย 

ไมจ่ริง

เลย 

9 ข้าพเจ้าชอบหยอกล้อ คยุเล่นในขณะครู

ก าลงัสอน 

     

10 เม่ือรู้สกึเบื่อหนา่ยในวิชาท่ีเรียน ข้าพเจ้า

มกัหนีเรียน 

     

11 หากข้าพเจ้าสงสยั หรือต้องการทราบเร่ือง

ใดข้าพเจ้าจะสืบค้นจากแหล่งข้อมลูด้วย

ตนเองก่อน 

     

12 ข้าพเจ้าจะสง่งานท่ีได้รับมอบหมายครบ

ทกุครัง้โดยไมต้่องให้ครูติดตามทวงถาม 

     

13 ข้าพเจ้าเลือกท่ีจะนัง่ฟังครูและสนใจ

เนือ้หาในชัน้เรียน แม้ในขณะท่ีเพ่ือนรอบ

ข้างคยุ เลน่ สง่เสียงดงั 

     

14 ข้าพเจ้าไมส่นใจ ไมเ่คยเข้าร่วมกิจกรรมท่ี

ทางโรงเรียนจดัขึน้ 

     

15 ข้าพเจ้ารู้วา่ตวัเองมีความสนใจ และถนดั

ด้านไหนในการเรียน 

     

16 ข้าพเจ้ารู้วา่จะใช้ความสามารถของตนเอง

ด้านไหน เพ่ือเป็นประโยชน์กบักิจกรรมท่ี 

โรงเรียนจดัขึน้ 
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ข้อ ค าถาม จริงมาก 

ท่ีสดุ 

สว่น

ใหญ่จริง 

จริง

พอประมาณ 

จริงเป็น

สว่น

น้อย 

ไมจ่ริง

เลย 

17 ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆท่ีทาง

โรงเรียนได้จดัขึน้ 

     

18 ข้าพเจ้าเข้าเรียนก่อนเวลา      

19 ข้าพเจ้ามีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในทกุ

คาบเรียน 

     

20 ข้าพเจ้ายอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์จาก

ผู้ อ่ืนเม่ือพดูถึงพฤตกิรรมการแสดงออก

ของตนเอง 

     

21 ข้าพเจ้าพดูค าหยาบใสค่นรอบข้างอยู่

เสมอเม่ือรู้สกึหงุดหงิด 

     

22 ข้าพเจ้าเปิดเผยและแสดงออกตามวิถีเพศ

ของข้าพเจ้า 

     

23 เม่ือมีความขดัแย้งเกิดขึน้ข้าพเจ้าจะ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 

     

24 ข้าพเจ้ามกัพดูด้วยเหตผุล เม่ือเกิดปัญหา

ในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

     

25 ข้าพเจ้ามกัจะพดูคยุ ส่ือสารด้วยถ้อยค า

หยาบคาย อยูเ่สมอ 
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ข้อ ค าถาม จริงมาก 

ท่ีสดุ 

สว่น

ใหญ่จริง 

จริง

พอประมาณ 

จริงเป็น

สว่น

น้อย 

ไมจ่ริง

เลย 

26 ข้าพเจ้ามกัพดูทะลึง่สอ่เร่ืองเพศกบัเพ่ือน

และผู้ อ่ืน 

     

27 ข้าพเจ้าส่ือสารกบัคนรอบข้างด้วยค าพดูท่ี

สภุาพ นา่ฟัง 

     

28 ข้าพเจ้าเปิดเผยและแสดงออกตามวิถีเพศ

ของข้าพเจ้าเม่ืออยูก่บักลุม่เพ่ือน 

     

29 ข้าพเจ้าจะไหว้ ทกัทาย ท าความเคารพ 

พอ่แม ่ครู หรือผู้ มีอาวโุสกว่า 

     

30 ข้าพเจ้าแตง่กายถกูต้องตามระเบียบของ

โรงเรียนเพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผู้ อ่ืน 

     

31 ข้าพเจ้าพร้อมท่ีจะปฏิบตัตินเป็นตวัแบบท่ี

ดีของสงัคมตามเพศวิถีของตนเอง 

     

32 ข้าพเจ้าแตง่กายผิดระเบียบโดยไมส่นใจ

วา่จะเป็นแบบอยา่งท่ีดีหรือไมดี่แก่รุ่นน้อง 

     

33 ข้าพเจ้าเปิดเผยและแสดงออกตามวิถีเพศ

ของข้าพเจ้าเม่ือพดูคยุกบัพอ่แม ่

ผู้ปกครอง 
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ข้อ ค าถาม จริงมาก 

ท่ีสดุ 

สว่น

ใหญ่จริง 

จริง

พอประมาณ 

จริงเป็น

สว่น

น้อย 

ไมจ่ริง

เลย 

34 ข้าพเจ้าพยายามปฏิบตัิตนให้เหมาะตาม

วิถีทางเพศเพ่ือเป็นตวัแบบท่ีดีกบัสงัคม 

     

35 เม่ือเพ่ือนต าหนิข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตอบ

โต้โดยทนัทีเพราะไมส่ามารถควบคมุ

อารมณ์ตนเองได้ 

     

36 เม่ือเจอสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงตอ่การ

ยุง่เก่ียวกบัสารเสพติด ข้าพเจ้าจะ

หลีกเล่ียง 

     

37 เม่ือข้าพเจ้าเครียด ข้าพเจ้าชอบแยกตวัอยู่

คนเดียว 

     

38 หากเพ่ือนหรือคนรอบข้างพดูจาไมดี่กบั

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสามารถควบคมุอารมณ์

ได้ และจะไมต่อบโต้เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหา

ความขดัแย้ง 

     

39 หากข้าพเจ้าเข้าไปอยูใ่นสถานการณ์ท่ี

เส่ียงตอ่เร่ืองเพศ ข้าพเจ้าเลือกท่ีจะ

หลีกเล่ียง และไมเ่ข้าไปยุง่เก่ียวกบั

สถานการณ์นัน้ 

     

40 ในพืน้ท่ีออนไลน์เช่น เฟชบุ๊ค ข้าพเจ้ามกัโพส 

ไลค์ หรือแชร์ เร่ืองราวเก่ียวกบัเร่ืองเพศ 
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ข้อ ค าถาม จริงมาก 

ท่ีสดุ 

สว่น

ใหญ่จริง 

จริง

พอประมาณ 

จริงเป็น

สว่น

น้อย 

ไมจ่ริง

เลย 

41 ข้าพเจ้ามกัปฏิเสธเม่ือถกูเชิญชวนไปเท่ียว

สถานบนัเทิง เวลากลางคืน 

     

42 ข้าพเจ้าไมแ่สดงพฤตกิรรมทางเพศท่ีไม่

เหมาะสม เชน่การกอดจบูในท่ีสาธารณะ 

     

43 ข้าพเจ้าไมส่นใจภาพยัว่ยทุางเพศ เชน่การ

กอดจบู การปลกุเร้าอารมณ์ ตามส่ือ หรือ

อินเตอร์เน็ต 

     

44 เม่ือมีความทกุข์ข้าพเจ้าจะหาเพ่ือนพดูคยุ

เป็นท่ีปรึกษา 

     

45 เม่ือมีเพ่ือนให้ลองยาเสพติด ข้าพเจ้าจะ

ปฏิเสธ และพยายามออกหา่งจากเพ่ือน

คนนัน้ 

     

46 เม่ือเห็นผู้ปกครอง หรือเพ่ือนด่ืมสรุา 

ข้าพเจ้าก็ไมค่ดิท่ีจะทดลองดื่ม 

     

47 เม่ือมีความเครียด หรือประสบปัญหา 

ข้าพเจ้ามกัแสดงออกด้วยอาการขาด

สมาธิ 

     

48 ข้าพเจ้าสามารถควบคมุและจดัการ

อารมณ์เม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ียัว่ยตุอ่

การแสดงอารมณ์ท่ีรุนแรง 
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ข้อ ค าถาม จริงมาก 

ท่ีสดุ 

สว่น

ใหญ่จริง 

จริง

พอประมาณ 

จริงเป็น

สว่น

น้อย 

ไมจ่ริง

เลย 

49 เม่ือมีปัญหากบัผู้ อ่ืน ข้าพเจ้าเลือกท่ีจะ

แสดงออกของอารมณ์อยา่งรุนแรงตามท่ี

ตนเองรู้สกึ 

     

50 ข้าพเจ้ามกัแสดงออกให้ผู้ อ่ืนเห็นวา่ตนเอง

สามารถควบคมุและจดัการอารมณ์ได้เป็น

อยา่งดีแม้อยูใ่นสถานการณ์ท่ีตงึเครียด 

     

51 เม่ือขดัแย้งกบัผู้ อ่ืนฉนัสามารถแก้

สถานการณ์นัน้ด้วยเหตผุล 
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ภาคผนวก ค 

คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามศพัท์ปฏิบตัิการ 

        ของแบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ 
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ตารางค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมี

พฤตกิรรมข้ามเพศ 

ข้อท่ี 
คะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

ผลรวม IOC 
ผลการ

พิจารณา คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

2 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

3 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

4 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

5 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

6 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

7 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

8 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

9 1 1 0 2 .67 ผา่นเกณฑ์ 

10 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

11 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

12 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

13 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

14 1 1 0 2 .67 ผา่นเกณฑ์ 

15 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

16 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

17 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

18 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

19 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

20 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

21 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 
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ข้อท่ี 
คะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

ผลรวม IOC 
ผลการ

พิจารณา คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

22 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

23 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

24 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

25 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

26 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

27 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

28 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

29 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

30 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

31 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

32 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

33 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

34 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

35 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

36 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

37 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

38 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

39 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

40 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

41 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

42 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

43 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

44 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 
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ข้อท่ี 
คะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

ผลรวม IOC 
ผลการ

พิจารณา คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

45 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

46 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

47 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

48 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

49 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

50 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

51 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

 

คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00 คะแนน 
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ภาคผนวก ง 

คา่อ านาจจ าแนกรายข้อ 

ของแบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ 
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ตารางค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือม่ันของแบบประเมินการแสดงออกที่เหมาะสม

ของวัยรุ่นที่มีพฤตกิรรมข้ามเพศ 

ข้อ คา่อ านาจจ าแนก ข้อ คา่อ านาจจ าแนก ข้อ คา่อ านาจจ าแนก 

1 0.63 21 0.32 41 0.42 

2 0.43 22 0.25 42 0.37 

3 0.54 23 0.40 43 0.48 

4 0.52 24 0.54 44 0.31 

5 0.23 25 0.39 45 0.25 

6 0.67 26 0.42 46 0.39 

7 0.52 27 0.45 47 0.27 

8 0.53 28 0.30 48 0.36 

9 0.24 29 0.44 49 0.25 

10 0.44 30 0.40 50 0.33 

11 0.42 31 0.66 51 0.30 

12 0.48 32 0.21 

13 0.39 33 0.36 

14 0.21 34 0.28 

15 0.33 35 0.42 

16 0.34 36 0.43 

17 0.39 37 0.35 

18 0.47 38 0.64 

19 0.58 39 0.45 

20 0.46 40 0.52 

ผู้วิจยัคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกรายข้อตัง้แต ่0.20-0.70 จ านวน 51 ข้อคา่ความ

เช่ือมัน่ของแบบประเมินการแสดงออกท่ีเหมาะสม เทา่กบั 0.91 
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ภาคผนวก จ 

โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่น 

ท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ 
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ก าหนดการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่น 

ที่มีพฤตกิรรมข้ามเพศ 

วันท่ี เวลา หัวข้อการอบรมที่ เทคนิค ทฤษฎีที่น ามาใช้ กิจกรรม 

1 08.00   

– 08.30 

น. 

 

ลงทะเบียน 

1 08.30 – 

09.00 น. 

1. ปฐมนิเทศ  

สร้างสมัพนัธภาพ 

- เทคนิคกลุม่สมัพนัธ์ เพ่ือ

เสริมสร้างสมัพนัธภาพ 

 

1. กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 

- เกมละลายพฤตกิรรม 

- เกม warm up กระชบัมิตร 

2. กิจกรรมฉนัคือดอกไม้ ดอก

อะไร ? 

1 09.30 – 

10.30 น. 

2.ฉนัคือใคร 

 “Who am I” 

- เทคนิคกลุม่สมัพนัธ์/ทกัษะใน

การศกึษาค้นคว้า (Study Skill) 

- เทคนิคการบรรยาย(Lecture) 

- ทฤษฎีตวัตนของโรเจอร์ 

- แนวคดิ self -awareness 

1. กิจกรรมQuiz Show 

2. ชมวดีีทศัน์ “LGBT แบบง่ายๆ - 

กะเทย เกย์ เลสเบีย้น แยกยงัไง?” 

3. ใบกิจกรรมที่ 1 ฉนัคือใคร/น าเสนอ

ใบงาน 

1 10.30- 

10.45 น. 

พกัเบรก 

1 10.45- 

11.45 น. 

3. เข้าใจเขาเข้าใจเรา - การให้ค าปรึกษากลุม่ 

- - การให้ค าปรึกษาแบบยดึ

ผู้ รับบริการเป็นศนูย์กลาง 

- ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา

แบบรู้คิด-พฤติกรรม (Cognitive 

Behavioral Therapy) 

 

1. กิจกรรมแลกเปลีย่นประสบการณ์  

- ทศันคติตอ่สงัคม และสิง่ที่สงัคม

ปฏิบตัิตอ่ตนเอง 

- การคิดอยา่งมเีหตผุล  

2. ด าเนินกิจกรรมกลุม่ยอ่ย 3 กลุม่ 
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วันท่ี เวลา หัวข้อการอบรมที่ เทคนิค ทฤษฎีที่น ามาใช้ กิจกรรม 

1 11.45 – 

12.45 น. 

4. ฉนัในตอนนี ้

“Here & Now” 

- เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก 

- เทคนิคการสรุปความ 

- แนวคดิ Self -Awareness 

-กิจกรรมโยนบอลตอบค าถาม 

“ตอนนีรู้้สกึอยา่งไรท่ีสงัคมมอง

และปฏิบตัิตอ่ตนเอง” 

“ตัง้ค าถามตอ่สงัคม 1 ค าถาม” 

- ใบกิจกรรมท่ี 2 มนัจะดีกวา่นี?้ 

1 12.45  

– 13.45น. 

พกัรับประทานอาหาร 

1 13.45 – 

14.45 น. 

5. การแสดงออกเชิงบวก - กลุม่สมัพนัธ์ 

- เทคนิคการให้ค า ปรึกษากลุม่

แบบเหตผุล-อารมณ์และ

พฤตกิรรม 

- การแสดงบทบาทสมมติ (Role 

Playing) 

 

 

 

1. กิจกรรม “เธอช่ืออะไร” 

“เป่ายิงฉบุแบง่กลุม่” 

2. การแบง่กลุม่แสดงบทบาท

สมมต ิตามหวัข้อสถานการณ์ท่ี

ก าหนดให้ 3 หวัข้อ โดยแสดง

ออกมาในเชิงบวกและเชิงลบ 

“เม่ือโดนครูปกครองลงโทษเร่ือง

ผิดวินยั” 

“เม่ือฉนัถกู Bully” 

“เม่ือต้องท างานกบัคนท่ีไมช่อบ” 

-  ใบกิจกรรมท่ี 3 “มองตา่งมมุ” 

1 14.45– 

15.00 น. 

พกัเบรก 

1 15.00 – 

16.00 น. 

6. ปลกุพลงับวก 

 

- กลุม่สมัพนัธ์ 

- เทคนิคตวัแบบในทฤษฎีการให้

ค าปรึกษาแบบรู้คดิพฤตกิรรม 

1. กิจกรรม “ฉนัสวยเพราะฉนั........”  

2. ชมวดีีทศัน์ “เหยียด - เพศที่สาม

(LGBT)” -ใบงานท่ี 4 ปลกุพลงับวก- 

น าเสนอชิน้งาน 
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วันท่ี เวลา หัวข้อการอบรมที่ เทคนิค ทฤษฎีที่น ามาใช้ กิจกรรม 

1 16.00 –  

16.30 น. 

สรุปกิจกรรมและนดั

หมาย 

- การอภิปรายกลุม่ย่อย (Small 

Group Discussion) 

สรุปสรุปสิ่งท่ีได้อย่างน้อย 3 – 5 

ข้อ และให้คะแนนตนเองในวนัท่ี 

1 ของการอบรม 

2 08.00   

– 08.30 

น. 

ลงทะเบียน 

2 08.30 – 

09.00 น. 

7. สร้างสมัพนัธภาพ - เทคนิคกลุม่สมัพนัธ์ /ทกัษะ

ทางสงัคม (Social Skill) 

- ทฤษฎีตวัตนของโรเจอร์ 

 

1. กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 

- เกมละลายพฤตกิรรม 

- เกม warm up กระชบัมิตร 

2. กิจกรรมฉนัคือดอกไม้ ดอก

อะไร ? (ทบทวนช่ือ) 

2 09.30 – 

10.30 น. 

 8. “My Idol” - เทคนิคกลุม่สมัพนัธ์ 

- เทคนิคการบรรยาย(Lecture) 

- เทคนิคตวัแบบในทฤษฎีการ

ให้ค าปรึกษาแบบรู้คดิ

พฤตกิรรม 

- ทฤษฎีตวัตนของโรเจอร์ 

1. ชมวีดีทศัน์ “ยอมรับในตวัเอง 

เป็นเพศไหนก็ส าเร็จได้” 

“LIFE STORY | LGBT สีสนัสงัคม 

ไมใ่ชค่นประหลาด จากชาย

กลายเป็นสาว จนโกอินเตอร์” 

2. ใบกิจกรรมท่ี 5 My Idol /

น าเสนอใบงาน 

1 10.30- 

10.40 น. 

 

พกัเบรก 
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วันท่ี เวลา หัวข้อการอบรมที่ เทคนิค ทฤษฎีที่น ามาใช้ กิจกรรม 

2 10.40- 

11.40 น. 

9.How to Success. 

 

- การให้ค าปรึกษากลุม่ 

- เทคนิคในการให้ค าปรึกษา

แบบเผชิญความจริง  

กระบวนการ WDEP 

1. กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์  

- ปัญหาและอปุสรรคด้านการเรียน

ของตนเอง 

- การคดิอยา่งมีเหตผุล  

2. ใบกิจกรรม How to Success 

2 11.40 – 

12.00 น. 

10. ศกัยภาพของฉนั 

 

- ทฤษฎีตวัตนของโรเจอร์ 

- เทคนิคการเสริมแรง 

1. แบบทดสอบศกัยภาพตนเอง 

2. น าเสนอ ศกัยภาพของฉนั 

2 12.00 – 

13.00น. 

พกัรับประทานอาหาร 

2 13.00 – 

14.40 น. 

11. ชีวิตไมเ่ส่ียง - กลุม่สมัพนัธ์ 

- เทคนิคกรณีศกึษา (Case 

Study) 

- การบรรยาย 

- Self- Awareness 

1. กิจกรรม “เก้าอีป้ริศนา” 

2. การให้ความรู้เร่ือง “ความ

ปลอดภยัทางเพศ ความเส่ียงของ 

LGBT”  

-  กิจกรรมโยนบอลตอบค าถาม 

(ประสานองค์กรภายนอก) 

2 14.40 – 

15.00 น. 

พกัเบรก 
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วันท่ี เวลา หัวข้อการอบรมที่ เทคนิค ทฤษฎีที่น ามาใช้ กิจกรรม 

2 15.00 – 

16.00 น. 

12.ระดมพลงัสมอง 

“Brainstorm” 

- กลุม่สมัพนัธ์ 

- ทกัษะในการทางานกลุม่ 

(Group Work Skill) 

 

1. กิจกรรมบอลสามสีแบง่กลุม่ 

2. ระดมสมองถึงการแสดงออกท่ี

เหมาะสมของวยัรุ่น LGBT 

และสิ่งท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 

- น าเสนอชิน้งาน และให้คะแนน 

2 16.00 – 

16.30 น. 

พิธีปิด มอบเกียรติบตัร 

รวม 16 ชัว่โมง   
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การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่มี 

พฤตกิรรมข้ามเพศ 

ครัง้ท่ี  1 

 

เร่ือง   การปฐมนิเทศและสร้างสมัพนัธภาพ 

เวลา   30  นาที 

วัตถุประสงค์ 

 1.  สร้างความคุ้นเคย สร้างความไว้วางใจ สร้างความอบอุน่ และการยอมรับระหวา่ง

ผู้วิจยัและผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  

 2. เพ่ือชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาในแตล่ะหวัข้อเพ่ือเสริมสร้างการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ 

 3.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้วิเคราะห์ ประเมินคณุคา่ของตนเอง 

 

อุปกรณ์ 

 - PowerPoint ประกอบการฝึกอบรม เร่ือง แนะน าตวัและชีแ้จงวตัถปุระสงค์ 

 - ฟลิปชาร์ท และปากกาสี   

แนวคิดส าคัญ 

 การปฐมนิเทศเป็นกระบวนการแรกท่ีมีความส าคญัตอ่การสร้างสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่ง

ผู้ รับการฝึกอบรมกบัผู้วิจยั เป็นการสร้างความประทบัใจแรก (First Impression)  ให้เกิดกบัผู้ เข้า

รับการฝึกอบรม มีการชีแ้จงวตัถปุระสงค์ ความมุง่หมาย  และกระบวนการฝึกอบรมให้รับทราบ

และเข้าใจตรงกนั  

 การสร้างสมัพนัธภาพ (Building Relationship Technique) ส าหรับในการพบกนัเป็นครัง้

แรก ผู้ ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจะต้องสร้างสมัพันธภาพท่ีดี โดยการทกัทายแสดงความเป็นมิตร มี

ความจริงใจให้เกียรต ิรักษาความลบักบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาแสดงถึงความห่วงใยเอา

ใจใส ่เตม็ใจท่ีจะพดูคยุได้ทกุเร่ือง ตลอดจนชีใ้ห้เห็นประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการให้ค าปรึกษา ทัง้นี ้
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เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสามารถรู้สึกไว้วางใจในการเปิดเผยข้อมลูความรู้ และให้

ความร่วมมือในการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

 แนวคิดเร่ืองตวัตน ( The Self ) ของ คาร์ล อาร์รอเจอร์ (โสภา ชปีลมนัน์, 2536) เช่ือว่า 
“ตวัตน” เป็นศนูย์กลางของบุคลิกภาพ ท่ีเป็นส่วนของการรับรู้ และค่านิยมเก่ียวกับตวัเรา ตวัตน
พฒันามาจากกการท่ีอินทรีย์มีปฏิสมัพนัธ์กับสภาพแวดล้อม เป็นประสบการณ์เฉพาะตน ในการ
พฒันาตวัตนของบคุคลนัน้ บคุคลจะพบว่า มีบางส่วนท่ีคล้ายและบางส่วนท่ีแตกตา่งไปจากผู้ อ่ืน 
ตวัตนเป็นส่วนท่ีท าให้พฤติกรรมของบคุคลมีความคงเส้นคงวา (Consistency) และประสบการณ์
ใดท่ีช่วยยืนยันความคิดรวบยอดของตน (Self-Concept) ท่ีบุคคลมีอยู่ บุคคลจะรับรู้ และ
ผสมผสานประสบการณ์นัน้เข้ามาสู่ตนเองได้อย่างไม่มีความคบัข้องใจ แต่ประสบการณ์ท่ีท าให้
บุคคลรู้สึกว่าอัตมโนทัศน์ท่ีมีอยู่เบี่ยงเบนไปจะท าให้บุคคลเกิดความคับข้องใจท่ีจะยอมรับ
ประสบการณ์นัน้ ความคิดรวบยอดของตนเป็นสิ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพราะบุคคล
จะต้องอยูใ่นโลกแหง่ความเปล่ียนแปลงโดยมีตวัเอง (Self) เป็นศนูย์กลางในการแสดงพฤตกิรรม  
 

เทคนิคส าคัญ 

 ผู้วิจยัประยกุต์ใช้เทคนิคกลุม่สมัพนัธ์เพ่ือเสริมสร้างทกัษะท่ีส าคญั ได้แก่ 

 1. เกม (Game) เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งสามารถน าไปใช้ในการสอนกลุ่มสมัพนัธ์ได้ดี โดยผู้
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสร้างสถานการณ์หรือเกมการเล่นขึน้ แล้วให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาลงเล่นด้วยตนเองภายใต้ข้อตกลงหรือกติกาบางอย่างท่ีก าหนดไว้ ซึ่งผู้ เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาก็ตดัสินใจท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ อนัมีผลออกมาในรูปของการแพ้การชนะวิธีนี ้
จะชว่ยให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาฝึกการแก้ปัญหาและเอาชนะอปุสรรคตา่งๆ 

 2. การรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Intensive Listening )และสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น
จริงใจการยอมรับฟังในเร่ืองราวและความเป็นบุคคลของผู้ รับการปรึกษาโดยไม่มีเง่ือนไข โดยไม่
ตดัสิน 

  

วิธีด าเนินการ 

 ในการฝึกอบรมในครัง้นีผู้้ วิจัยด าเนินการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ โดยประยกุต์ให้เทคนิค ทฤษฎีตวัตนของรอ

เจอร์  เทคนิคการสร้างสมัพนัธภาพ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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 ขัน้เร่ิมต้น 

  ผู้วิจยัแนะน าตนเอง ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และกระบวนการในการฝึกอบรมครัง้นี ้  

 ขัน้ด าเนินการ 

  1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  เกมละลายพฤติกรรม “warm up กระชบัมิตร” โดย

ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทัง้หมดเข้าแถวเป็นวงกลมแบบอิสระ ไม่ก าหนดต าแหน่ง ภายในเวลา 10 

วินาที โดยใช้สญัญาณจากการนบัเลข  ผู้วิจยัเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมและกิจกรรมนีโ้ดยยืนอยู่กบั

ท่ี เม่ือให้สญัญาณและทุกคนเข้าท่ีเสร็จแล้ว ให้เร่ิมค าสัง่แรกว่า “จงเข้าแถวตามล าดบัความสูง” 

สงูมากอยู่ขวามือของผู้วิจยั สงูน้อยอยู่ซ้ายมือของผู้วิจยั  ให้รวบรวมสมาธิ 5 วินาที แล้วเร่ิมจบั

เวลา 10 วินาที เม่ือเสร็จสิน้ให้ปรบมือสิบจงัหวะพร้อมกนั ตรวจสอบความถูกต้อง  ค าสัง่ท่ีสอง 

“จงเข้าแถวตามล าดบัจากสวย”  สวยมากไปหาสวยน้อย โดยให้สญัญาณเหมือนค าสัง่แรกแตน่บั

เวลาเหลือ 7 วินาที  และค าสัง่ท่ีสาม “จงเข้าแถวตามน า้หนกัผอมมากไปหาผอมน้อย” จบัเวลา 5 

วินาที เม่ือเรียงเสร็จให้แตล่ะคนเฉลยน า้หนกั เสร็จแล้วให้นัง่ประจ าท่ีเป็นวงกลม 

  2. กิจกรรมฉันคือดอกไม้ ดอกอะไร ? เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้เกิดการส ารวจและ

ประเมินตนเอง รวมทัง้รู้จกัและเข้าใจผู้ อ่ืน โดยก าหนดค าถามว่า “ให้บอกว่าตนเองคือดอกไม้อะไร 

พร้อมสโลแกนสัน้ๆ”  เช่น “สวย หวาน แตห่นามคม ฉันคือดอก กหุลาบ” โดยให้เวลา ในการคิด 1 

นาที เม่ือทุกคนพร้อมให้ชูมือแล้วร้อง “เฮ” พร้อมกัน เร่ิมแนะน าทีละคน เม่ือแต่ละคนพูดจบให้

ปรบมือ แนะน าจนครบทกุคน และสุ่มถามสมาชิกถึงช่ือของดอกไม้ท่ีแทนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทกุ

คน 

 ขัน้สรุป 

  1. ผู้วิจัยถามผู้ เข้ารับการฝึกอบรมว่า “เราได้อะไรบ้างจากกิจกรรม”  เม่ือมีคน

ตอบให้ยืนขึน้ตอบสัน้ๆ และถามคนท่ีตอบวา่ “อยากฟังค าตอบของใคร” ตามล าดบัจนครบทกุคน 

  2. แจกปากกาสีให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเขียนสิ่งท่ีได้จากการฝึกอบรมครัง้ท่ี 1 บน 

ฟลิปชาร์ทท่ีตดิไว้ให้  
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การประเมินผล  

  1. ผู้วิจยัสงัเกตจากความใส่ใจ ความกระตือรือร้นในการร่วมการฝึกอบรม  ความ

กล้าแสดงออก เปิดเผยตนเอง และยอมรับสมาชิกคนอ่ืนๆ 

  2. การตอบค าถามเก่ียวกับเร่ืองความเข้าใจในเป้าหมายของการฝึกอบรม  และ

ประเมินฟลิปชาร์ตสรุปผล 
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การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่มี 

พฤตกิรรมข้ามเพศ 

ครัง้ท่ี 2 

 

เร่ือง   ฉนัคือใคร “Who am I” 

เวลา   60  นาที 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัความหลากหลายทางเพศ

ในสงัคมปัจจบุนั 

 2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายลกัษณะของความหลากหลายทางเพศได้ 

 3. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรู้จกัและเข้าใจเพศวิถีของตนเอง 

 4. เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการท างานกลุม่ 

 

อุปกรณ์ 

 - PowerPoint ประกอบการฝึกอบรม เร่ืองความหลากหลายทางเพศ 

 - วิดีทศัน์ LGBT  กะเทย เกย์ เลสเบีย้น แยกยงัไง? 

 - ฟลิปชาร์ท และปากกาสี   

แนวคิดส าคัญ 

 กลุ่มบคุคลข้ามเพศ กลุ่มรักร่วมเพศ เพศท่ีสาม และ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ล้วน

มีความหมายอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ซึ่งค าท่ีใช้ในระดบัสากลคือ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ  

(LGBT) โดยมีความหมายคือ กลุ่มคนท่ีมีรูปแบบการแสดงออก รสนิยม และอตัลกัษณ์ทางเพศ 

และพฤติกรรมทางเพศ (Sexuality) ตามความต้องการของตนเองได้อย่างหลากหลายโดยไม่

เป็นไปตาม ลกัษณะของเพศสภาพ (Gender) ของตนเอง หรือพืน้ฐานแนวคิดของสงัคมก าหนด  

(Mindset) ซึง่ประกอบไปด้วย วา่ เลสเบีย้น   เกย์   ไบเซ็กชวล   คนข้ามเพศ 

 แนวคิด การตระหนกัรู้ (Self-Awareness)  คือการรับรู้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยท่ีมีความ

รู้สึกตวั รับรู้และเข้าใจคณุลกัษณะ ความรู้สึก แรงจงูใจ สาเหต ุความต้องการ   Self-Awareness 
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เป็นหวัใจส าคญัของการมีความสมัพนัธ์ท่ีดี การตระหนกัรู้สิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในเป็นสิ่งท่ีท าให้เรารู้ว่า

เกิดอะไรขึน้ภายในตัวเองได้ ซึ่งความสามารถในการตรวจจับสภาพอารมณ์และความคิดของ

ตวัเองในขณะหนึ่งสู่ขณะหนึ่งเป็นหวัใจส าคญัในการมีชีวิตท่ีดีขึน้ มีความสงบมากขึน้กบัการดแูล

บริหารความคดิ อารมณ์ และพฤตกิรรม 

 แนวคิดเร่ืองตวัตน (Self) ของบุคคล คาล อาร์ รอเจอร์กล่าวว่า  ตวัตนนัน้จะเร่ิมพฒันา

เม่ือบคุคล มีปฏิกิริยาสมัพนัธ์ กบัสิ่งแวดล้อม รอบตวัเขา เขาจะรับรู้ ความจริงของสภาพแวดล้อม 

และน าเอาประสบการณ์ตา่ง มาให้ ความหมายตอ่การรับรู้เรียกว่า ประสบการณ์แห่งตนเอง (Self-

Experience) ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตนเอง กบับุคคลท่ีส าคญัท่ีอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเขา จะน าไปสู่

การพัฒนา อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) เพราะท าให้บุคคลรู้สึกถึง ความเป็นเอกลักษณ์ของ

ตนเอง(โสภา ชปีลมนัน์, 2536)  

เทคนิคส าคัญ 

 ผู้วิจยัประยกุต์ใช้เทคนิคในทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบการรู้คิด-พฤติกรรม ได้แก่เทคนิค

การชีแ้นะเพ่ือการค้นพบ (Guided Discovery Technique) เทคนิคการเสริมแรง 

(Reinforcement) เทคนิคการเป็นตวัแบบ (Modeling) 

 1. เทคนิคการชีแ้นะเพ่ือการค้นพบ (Guided Discovery Technique) ช่วยให้เยาวชน

เปล่ียนความเช่ือในแง่ลบ และแนะน าให้ค้นพบวิธีคิดใหม่ๆ และพฤติกรรมใหม่ๆ โดยการถาม

ค าถามเป็นชดุๆ ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีมีอยู่จริง เพ่ือท้าทายความเช่ือ ตลอดจนให้ความรู้ใหม่ท่ีถกูต้องแก่

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

 2. เทคนิคการเสริมแรง (Reinforcement) เป็นเทคนิคท่ีให้การช่ืนชม การยอมรับการ

สนบัสนนุ และการใสใ่จ การเสริมแรงจะบง่บอกถึงการเปล่ียนแปลงทางบวกในการน าการเรียนรู้ไป

ใช้ปฏิบตัใินชีวิตประจ า วนั และท าให้บคุคลผู้ได้รับการเสริมแรงมองเห็นวา่การเปล่ียนแปลงเป็นสิ่ง

ท่ีเป็นไปได้ การรายงานความส าเร็จ ไม่ว่าจะอยู่ในระดบัมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตาม เป็นสิ่งท่ี  มี

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงตนเอง การเสริมแรงและการสนับสนุนจึงเป็นสิ่งท่ีมี

ความส าคญั 

 3. เทคนิคการเป็นตวัแบบ (Modeling) เป็นเทคนิคท่ีให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการสงัเกต

และการเลียนแบบ และให้การเสริมแรงเม่ือมีการเลียนแบบพฤตกิรรมเกิดขึน้ด้วย 
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วิธีด าเนินการ 

 ในการฝึกอบรมในครัง้นีผู้้ วิจัยด าเนินการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ โดยประยกุต์ให้เทคนิค ทฤษฎีตวัตนของรอ

เจอร์ส  ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบรู้คิด-พฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) 

เทคนิคการชีแ้นะเพ่ือการค้นพบ เทคนิคการเสริมแรง และเทคนิคการเป็นตวัแบบ โดยมีเป้าหมาย

เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้เข้าใจ ตระหนกัรู้และยอมรับตนเอง ยอมรับและเข้าใจ

ผู้ อ่ืนและสงัคม โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

 ขัน้เร่ิมต้น 

  ผู้วิจยัทบทวนวตัถปุระสงค์การฝึกอบรมท่ีผ่านมา ผู้วิจยัใช้กิจกรรม QUIZ SHOW 

โดยให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจบัฉลากคนละ 1 ฉลาก โดยในฉลากจะมีตวัเลขข้ออยู่ 10 ตวัเลข ซึ่ งจะมี

ผู้ ท่ีได้ค าถามและต้องตอบจ านวน 10 คน ส่วนคนท่ีเหลือจะเป็นผู้ ให้คะแนน เม่ือจบัฉลากครบทุก

คน ให้คนท่ีได้ค าถามข้อท่ี 1 ออกมาด้านแล้วอ่านค าถาม 2 ครัง้ให้ผู้ รับการฝึกอบรมตอบ จากนัน้

เม่ือตอบค าถามจบให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคนอ่ืนชปู้ายคะแนน ซึ่งจะมีอยู่ 3 คะแนนคือ 8 9 และ 

10 คะแนน ซึ่งค าถามจะเน้นความรู้พืน้ฐานเก่ียวกลบักลุ่ม LGBT เพ่ือเป็นการส ารวจความเข้าใจ

และความรู้ รวมทัง้สร้างความพร้อมในการน าเข้าสูข่ัน้ด าเนินการตอ่ไป   

 ขัน้ด าเนินการ 

  1. ผู้ วิจยัทบทวนค าถามเก่ียวกับพืน้ฐานความเข้าใจเก่ียวกับกลุ่ม LGBT ว่าคือ

อะไร มีอะไรบ้าง และลกัษณะอะไรท่ีแสดงว่าบคุคลนัน้เป็น LGBT ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกนั

ตอบ 

  2. ผู้วิจยัน าวีดิทศัน์ “ LGBT แบบง่ายๆ กะเทย เกย์ เลสเบีย้น แยกกนัยงัไง” ให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมได้ชม  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศใน

ปัจจบุนั 

  3.  หลงัจากชมคลิปวีดีทศัน์เสร็จ ผู้วิจยัให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้นัง่

ทบทวนและท าความเข้าใจกบัตนเองตนเอง 3 นาที หลงัจากนัน้ผู้วิจยัได้แจกใบงานท่ี1 “ฉันคือ

ใคร” พร้อมปากกาให้กับผู้ เข้ารับ การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาทุกคนเพ่ือท าใบงาน โดยชีแ้จง

จุดประสงค์ของใบงาน และขัน้ตอนการท า ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้สอบถามข้อสงสยั โดยใบ
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งานนีจ้ะให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวาดรูปตนเอง โดยตัง้ช่ือตนเองเป็นดอกไม้ตามกิจกรรมท่ี 1 และ

ระบวุา่ตนเองเป็นดอกไม้ประเภทไหน L/G/B/T พร้อมทัง้อธิบายลกัษณะของความหลากหลายทาง

เพศของตนเอง ลกัษณะเดน่ ข้อดี บคุลิกภาพ ความภาคภมูิใจ  ให้เวลา 10 นาที  

  4. หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยขออาสาจากผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  ออกมา

น าเสนอใบงานของตนเอง อภิปราย ความคิดของตนเอง เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความ

เหมือนและความแตกต่างของสิ่งท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนได้เขียนกบัสิ่งท่ีตวัแทนน าเสนอ 

ให้คะแนนใบงานโดยให้จับคู่แลกเปล่ียนกันให้คะแนนและน าไปติดไว้ในห้องฝึกอบรมเป็นใบ

กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

 ขัน้สรุป 

  1. ผู้วิจยัถามผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวา่   เราได้อะไรบ้างจากกิจกรรม  เม่ือมีคนตอบ

ให้ยืนขึน้ตอบสัน้ๆ และถามคนท่ีตอบวา่ อยากฟังค าตอบของใคร ตามล าดบัให้ตวัแทนตอบจ ารวน 

10 คน 

  2. ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้ซกัถามข้อสงสยัและ

นดัเวลา 

  

การประเมินผล  

  1. ผู้วิจยัสงัเกตจากความใส่ใจ ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม  ความกล้า

แสดงออก เปิดเผยตนเอง และยอมรับสมาชิกคนอ่ืนๆ 

  2. การตอบค าถามและคะแนนจากใบงาน 
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ใบกิจกรรมที่ 1 ฉันคือใคร 

ฉันคือดอก........................................................................ 

ค าชีแ้จง  จงวาดรูปของตนเองและอธิบายว่าตนเองอยู่กลุ่มไหนของความหลายหลายทาง เพศ  

ลกัษณะเดน่ ข้อดี บคุลิกภาพ ความภาคภมูิใจ  ให้เวลา 10 นาที  พร้อมน าเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
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ค าถามท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 

1.  คณุคดิวา่ LGBT คืออะไร 

2.  เกย์ ในความเข้าใจของคณุมีลกัษณะอย่างไร 

3.  จงอธิบายความแตกตา่งระหวา่ง ทอม กบั เลสเบีย้น 

4. คณุรู้สกึอยา่งไรเม่ือมีคนเรียกคณุวา่ “ตุ๊ด” 

5. ตามความเข้าใจของคณุ กลุม่ Trans คืออะไร 

6. คณุคิดเห็นอยา่งไรกบัการมีอยูข่อง พระภิกษุสงฆ์ท่ีเป็น Transgender 

7. คณุคิดว่า กลุม่ LGBT มีความแตกตา่งจากคนทัว่ไปหรือไม ่เพราะอะไร 

8. หากแมข่องคณุมาพดูกบัคณุวา่  “เป็นผู้ชายภรรยา มีหลานให้แมไ่ด้ไหม” คณุจะตอบว่าอย่างไร 

9. หากคณุได้เป็นรัฐมนตรีมีอ านาจในการก าหนดนโยบายเก่ียวกบั LGBT คณุจะก าหนดนโยบาย

อยา่งไร 

10. หากคณุเป็นตวัแทนของกลุม่ LGBT คณุอยากจะบอกอะไรกบัสงัคม 
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การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่มี 

พฤตกิรรมข้ามเพศ 

ครัง้ท่ี 3 

 

เร่ือง   เข้าใจเขา  เข้าใจเรา 

เวลา   60  นาที 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัทศันคต ิและปัญหา

ของกลุม่ LGBT ในสงัคมโรงเรียนมธัยมปลาย 

 2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบปัญหา และสะท้อนปัญหา อารมณ์ความรู้สกึจาก

กระบวนการกลุม่ 

 3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องระหวา่งกลุม่ LGBT และสงัคมในโรงเรียน 

  

อุปกรณ์ 

 - ฟลิปชาร์ท และปากกาสี  

  

แนวคิดส าคัญ 

 กลุ่มบคุคลข้ามเพศ กลุ่มรักร่วมเพศ เพศท่ีสาม และ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ล้วน

มีความหมายอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกัน ซึ่งค าท่ีใช้ในระดบัสากลคือ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ  

(LGBT) โดยมีความหมายคือ กลุ่มคนท่ีมีรูปแบบการแสดงออก รสนิยม และอตัลกัษณ์ทางเพศ 

และพฤติกรรมทางเพศ (Sexuality) ตามความต้องการของตนเองได้อย่างหลากหลายโดยไม่

เป็นไปตาม ลกัษณะของเพศสภาพ (Gender) ของตนเอง หรือพืน้ฐานแนวคิดของสงัคมก าหนด  

(Mindset) ซึง่ประกอบไปด้วย วา่ เลสเบีย้น  เกย์   ไบเซ็กชวล   และ   คนข้ามเพศ 

 แนวคดิ Self-Awareness  คือการตระหนกัรู้หรือรับรู้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยท่ีมีความรู้สึกตวั 

รับรู้และเข้าใจคณุลกัษณะ ความรู้สึก แรงจงูใจ สาเหต ุความต้องการ   Self-Awareness เป็น

หวัใจส าคญัของการมีความสมัพนัธ์ท่ีดี การตระหนกัรู้สิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในเป็นสิ่งท่ีท าให้เรารู้ว่าเกิด
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อะไรขึน้ภายในตวัเองได้ ซึง่ความสามารถในการตรวจจบัสภาพอารมณ์และความคิดของตวัเองใน

ขณะหนึ่งสู่ขณะหนึ่งเป็นหวัใจส าคญัในการมีชีวิตท่ีดีขึน้ มีความสงบมากขึน้กับการดูแลบริหาร

ความคดิ อารมณ์ และพฤตกิรรม 

 ทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Client–Centered) เป็นแนวทางหนึ่งของการสร้าง

สมัพนัธภาพของบุคคล  โดยการช่วยเหลือท่ีผ่านสมัพนัธภาพกับผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีให้ความเอาใจ

ใส่  เข้าใจและมีความจริงใจ เป็นสัมพันธภาพกับผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีมีความสอดคล้องระหว่าง

พฤตกิรรมการแสดงออกกบัความรู้สึกและความคิดภายใน มีการยอมรับ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่

เน้นการใช้เทคนิคท่ีตายตัว ผู้ ใ ห้ค าปรึกษาจะใช้เจตคติในการเอือ้ต่อการเปล่ียนแปลง

บุคลิกภาพ  โดยผู้ ให้ค าปรึกษาควรมีคณุลกัษณะของสมัพนัธภาพการให้ค าปรึกษา ท่ีจะน าไปสู่

การสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาอย่างเหมาะสม การติดต่อกันทางจิตใจ บุคคลสองคนมี

สมัพนัธภาพตอ่กนัและมีผลกระทบซึง่กนัและกนั (โสภา ชปีลมนัน์, 2536) 

เทคนิคส าคัญ 

 ผู้วิจยัประยกุต์ใช้เทคนิคในทฤษฎีการให้ค าปรึกษา Client–Centered โดยมุ่งเน้นให้ผู้ รับ

การปรึกษาค้นพบ เข้าใจ และยอมรับตนเอง หาทางท่ีจะพฒันาปรับปรุงตนเองให้เข้ากบัความเป็น

จริง     เข้าใจตนเองว่าอะไรคืออปุสรรคของความเจริญงอกงามของตน  และรับรู้ถึงสิ่งท่ีท าให้รับ รู้

ตนเองผิดไปจากความเป็นจริง โดยเทคนิคท่ีใช้ประกอบด้วย 

 1.  การรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Intensive Listening )และสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น

จริงใจ 

 2. การยอมรับฟังในเร่ืองราวและความเป็นบุคคลของผู้ รับการปรึกษาโดยไม่มีเง่ือนไข 

(Unconditional Positive Regard) 

 3. การสะท้อนความรู้สกึ (Reflection of feeling) 

 4.  การท าให้เกิดความเข้าใจท่ีกระจา่งชดั (Clarifying) 

 5. การสนบัสนนุ (Supportive) 
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วิธีด าเนินการ 

 ในการฝึกอบรมในครัง้นีนี้ผู้้ วิจัยด าเนินการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ โดยประยุกต์ให้เทคนิค Client–Centered 

โดยมุง่เน้นให้ผู้ รับการปรึกษา  ค้นพบ เข้าใจ และยอมรับตนเอง หาทางท่ีจะพฒันาปรับปรุงตนเอง

ให้เข้ากบัความเป็นจริง    เข้าใจตนเองวา่อะไรคืออปุสรรคของความเจริญงอกงามของตน และรับรู้

ถึงสิ่งท่ีท าให้รับ รู้ตนเองผิดไปจากความเป็นจริง  

 ขัน้เร่ิมต้น 

  1. ผู้วิจยัทบบวนความรู้เร่ือง LGBT ในการอบรมครัง้ท่ีผ่านมา ผู้วิจยัน าผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเชิงจิตวิทยาท ากิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์  เล่นเกม “ลมเพลมพดั และเกม“ผึง้

แตกรัง”เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามีความสนกุสนานเตรียม ความพร้อมสู่การ

เรียนรู้ตอ่ไป  

  2.  เม่ือเสร็จสิน้กิจกรรมก าหนดให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมกลบัไปนัง่เก้าอี ้โดยห้าม

นัง่เก้าอีเ้ดิมของตนเอง จากนัน้ให้แบง่กลุ่มตามสี 3 กลุ่มจากกระดาษสีท่ีติดอยู่ใต้เก้าอีข้องทกุคน 

เม่ือแบง่กลุม่ได้แล้วให้จดัเก้าอีเ้ป็นวงกลม 3 วง  

 ขัน้ด าเนินการ 

  1. ผู้ วิจัยแจ้งถึงกิจกรรมต่อไปว่าเป็นกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมี

ผู้น ากลุ่มกลุ่มละ 1 คน(ผู้วิจยัและวิทยากรภายนอก2คน)  จดักิจกรรมภายใน 30 นาที โดยชีแ้จง

กับผู้น ากลุ่มถึงประเด็น ข้อค าถามและเทคนิคท่ีใช้ ประกอบไปด้วย   การใช้ค าถามปลายเปิด 

(Open-ended Questions) ให้สมาชิกได้พดูอย่างอิสระ ด้วยค าถาม   ตลอดระยะเวลาท่ีเรียนอยู่

ในสงัคมโรงเรียน เราในฐานะท่ีเป็น Transgender เคยได้รับการปฏิบตัิท่ีไม่ดีอย่างไรบ้าง   ให้

สมาชิกได้พูดอย่างอิสระ ให้สมาชิกคนอ่ืนเป็นผู้ ฟังท่ีดี หรือถ้าใครเคยพบกับเหตกุารณ์เดียวกัน 

หรือใกล้เคียงก็สามารถพูดอภิปรายได้ ผู้น ากลุ่มจะเน้นการสะท้อนความรู้สึก(Reflection of 

feeling) ทบทวนเหตกุารณ์  การให้ก าลงัใจซึง่กนัและกนั (Supportive) เพ่ือให้สมาชิกทกุคนเข้าใจ

ปัญหาของคนอ่ืน และเข้าใจปัญหาของตนเองจนเกิดความ  การท าให้เกิดความเข้าใจท่ีกระจ่างชดั 

(Clarifying) และค าถามว่า  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคิดว่าปัญหาท่ีเจอหรือความอึดอดัในสงัคมนัน้

เกิดขึน้จากอะไร  
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  2. เม่ือครบเวลา 30 นาที ผู้ วิจัยมอบหมายงานกลุ่มคือกิจกรรมสรุปปัญหา 

ประสบการณ์ท่ีสมาชิกกลุม่ตนเองได้พบเจอ ให้แตล่ะกลุม่ระดมความคิด อภิปรายและรวมกนัสรุป

ลงกระดาษฟลิปชาร์ท โดยแจกปากกาสี  ให้ทกุกลุม่ ให้เวลา 10 นาที 

  3.  น าเสนอท่ีละกลุ่ม ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันอภิปราย เก่ียวกับ

ประสบการณ์ท่ีสมาชิกได้เจอ ทัง้เร่ืองดีและเร่ืองไมดี่ และทางออกของปัญหานัน้ท าอยา่งไร  

 ขัน้สรุป 

  1. ผู้วิจยัถามผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวา่   เราได้อะไรบ้างจากกิจกรรม  เม่ือมีคนตอบ

ให้ยืนขึน้ตอบสัน้ๆ และถามคนท่ีตอบว่า  อยากฟังค าตอบของใคร ตามล าดบัให้ตวัแทนตอบจ า

รวน 10 คน 

  2. ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้ซกัถามข้อสงสยัและ

นดัเวลา 

  

การประเมินผล  

  1. ผู้ วิจัยสังเกตจากความใส่ใจ ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมครัง้ท่ี 3  

ความกล้าแสดงออก เปิดเผยตนเอง และยอมรับสมาชิกคนอ่ืนๆ 

  2. การตอบค าถามและคะแนนจากการท างานกลุม่และน าเสนอ 
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การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่มี 

พฤตกิรรมข้ามเพศ 

ครัง้ท่ี  4 

 

เร่ือง   ฉนั ในตอนนี ้   Here & Now 

เวลา   60  นาที  

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบปัญหา และสะท้อนปัญหา อารมณ์ความรู้สกึจาก

กระบวนการกลุม่ 

 2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้วางแผนการพฒันาปรับปรุงตนเอง  

 

อุปกรณ์ 

 - ลกูบอลไหมพรม ขนาด 15 เซนตเิมตร 

 - กระดาษสีขนาด 10*10 เซนตเิมตร จ านวน 20 แผ่น 

 - ฟลิปชาร์ท และปากกาสี   

 

แนวคิดส าคัญ 

 การตัง้ค าถาม เป็นการให้ผู้ รับค าปรึกษาได้เล่าเร่ืองราวท่ีต้องการปรึกษารวมทัง้ความรู้สึก

นึกคิดตลอดจนความเช่ือของผู้ รับค าปรึกษา โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือให้โอกาสผู้ รับค าปรึกษาได้

บอกถึงความรู้สึกและเร่ืองราวต่างๆ  ท่ีต้องการจะปรึกษา  เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ส ารวจและคิด

ค านึงเร่ืองราวของตัวเองเพ่ือเข้าใจตัวเองมากขึน้เพ่ือให้ได้ข้อมูล  แนวทางแก้ไขปัญหาและ

แผนการปฏิบตัติามแนวทางดงักลา่ว (ดวงมณี  จงรักษ์, 2559) 
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เทคนิคส าคัญ 

 ผู้วิจยัใช้เทคนิคการตัง้ค าถาม การสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม

ได้ส ารวจและทบทวนตนเอง น าไปสูก่ารปรับทศันคต ิและเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสม การ

พดูกบัตนเองถือเป็นกลวิธีท่ีใช้ในการส ารวจและวางแผนพฤตกิรรมการแสดงออกตามความ 

เป็นจริง 

 

วิธีด าเนินการ 

 ในการฝึกอบรมในกิจกรรมนีผู้้ วิจัยด าเนินการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

  

 ขัน้เร่ิมต้น 

  ผู้วิจยัทบทวนกิจกรรมครัง้ท่ีผ่านมาโดยน าเสนอประเด็นจากการอภิปรายกลุ่มทัง้ 

3 กลุม่ ในกิจกรรม “เข้าใจเขา เข้าใจเรา” ให้เห็นทศันคต ิความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีแตกตา่ง

ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ประสบมา  

 ขัน้ด าเนินการ 

  1. ผู้วิจยัใช้กิจกรรม โยนบอลตอบค าถาม โดยเลือกค าถามจากการอภิปรายกลุ่ม

ในกิจกรรมท่ีผ่านมา กลุ่มละ 1 ข้อ ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตอบ โดยการโยนลกูบอลไหมพรมให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมคนแรกพอตอบค าถามให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคนแรกโยนบอลให้ใครก็ได้ 1 คน

แล้วตอบค าถามเดมิจนครบ 5 คนตอ่ 1 ค าถาม  

  2. ผู้วิจยัสรุปเบือ้งต้นให้เห็นว่า ปัญหาของกลุ่ม LGBT  ล้วนมาจากทศันคติของ

สงัคมท่ีมีตอ่การแสดงออกและพฤติกรรมของกลุ่ม LGBT ผู้วิจยัตัง้ค าถามว่า  มนัจะดีกว่านีแ้น่ถ้า

ฉัน....................  โดยแจกกระดาษให้นกัเรียนทุกคนเขียน และให้เวลา 2 นาที น าเสนอทีละคน 

เสร็จแล้วน าไปตดิในฟลิปชาร์ทกิจกรรม  ฉนัในตอนนี ้ 
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 ขัน้สรุป 

  1. ผู้วิจยัถามผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวา่   เราได้อะไรบ้างจากกิจกรรม  เม่ือมีคนตอบ

ให้ยืนขึน้ตอบสัน้ๆ และถามคนท่ีตอบว่า   อยากฟังค าตอบของใคร  ตามล าดบัให้ตวัแทนตอบ

จ านวน 10 คน 

  2. ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้ซกัถามข้อสงสยัและ

นดัเวลา 

  

การประเมินผล  

  1. ผู้วิจยัสงัเกตจากความใส่ใจ ความกระตือรือร้นในการร่วมการฝึกอบรม เร่ือง 

ฉนัในตอนนี ้ ความกล้าแสดงออก เปิดเผยตนเอง และยอมรับสมาชิกคนอ่ืนๆ 

  2. การตอบค าถามและคะแนนจากการท างานกลุม่และน าเสนอ 
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การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่มี 

พฤตกิรรมข้ามเพศ 

ครัง้ท่ี  5 

 

เร่ือง   I can do “ฉนัรู้ ฉนัท าได้” 

เวลา   60 นาที 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการแสดงออกเชิงบวกและเชิงลบของตนเองท่ี

ปฏิบตัิตอ่ผู้ อ่ืน 

 2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรู้วิธีและทดลองปฏิบตัิการแสดงออกเชิงบวก  

 3. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีพฤตกิรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม และสร้างสรรค์ได้ 

อุปกรณ์ 

 - ใบหวัข้อสถานการณ์ 

 - ใบกิจกรรม มองตา่งมมุ   

 

แนวคิดส าคัญ 

 การแสดงออกท่ีเหมาะสม (Assertiveness Behavior) คือ การแสดงออกตามสิทธิ ความ

ต้องการ และความเป็นตวัตนของตนเอง  เป็นความสามารถท่ีจะส่ือสารความรู้สึก ความคิดเห็น 

ความเช่ือและความต้องการตา่ง ๆ ในลกัษณะท่ีตรงไปตรงมา จริงใจและเหมาะสม ตระหนกัรู้ โดย

ไมล่ว่งเกินสิทธิของบคุคลอ่ืนเคารพตอ่กฎ กติกาของสงัคมโดยรวม และการแสดงออกท่ีเหมาะสม

ยงัช่วยส่งเสริมให้ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปในทางพึงพอใจทัง้สองฝ่าย ลดปัญหา และ

เป็นท่ียอมรับของสงัคม  

 

เทคนิคส าคัญ 

 ผู้ วิจัยใช้เทคนิค บทบาทสมมติ (Role Playing) คือเป็นการจ าลองสถานการณ์ท่ี

ก าหนดให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม แสดงบทบทตามท่ีสมมติขึน้เทียบเคียงกับสภาพท่ีเป็นจริง ตาม
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ลกัษณะท่ีผู้แสดงบทบาทเข้าใจ  เพ่ือให้ผู้ดเูกิดความรู้  ความเข้าใจในสิ่งท่ีเกิดขึน้ หลกัส าคญัของ

การสอนแบบนีคื้อ ผู้ วิจยัจะสร้างปัญหาให้ผู้ เรียนได้คิดและให้ผู้ เรียนแก้ปัญหานัน้ๆ   ให้ได้ด้วย

ตนเอง ด้วยการแสดงท่ีท าให้ได้ด้วยตวัเอง ด้วยการแสดงท่ีท าให้ผู้ดเูห็นจริง วิธีการแสดงบทบาท

สมมตจิงึนบัวา่เป็นวิธีการฝึกการแก้ปัญหาและการตดัสินใจวิธีหนึ่ง  เพราะในสถานการณ์ท่ีสมมติ

ขึน้มาและบทบาทท่ีสมมตขิึน้มาให้คล้ายคลงึกบัสิ่งท่ีเป็นจริงนัน้  มกัจะมีปัญหาและข้อขดัแย้งตา่ง 

ๆ  แฝงมาด้วย  การท่ีให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เลือกท่ีจะแสดงบทบาทตา่ง ๆ   โดยไม่ต้องใดหรือ

เตรียมตวัมาก่อนนัน้  ผู้แสดงจะต้องแสดงไปตามธรรมชาติโดยท่ีไม่รู้ว่าผู้แสดงคนอ่ืนจะมีปฏิกิริยา

ตอบโต้อย่างไรนัน้  นับว่าเป็นการช่วยฝึกให้ผู้ แสดงได้เรียนรู้ท่ีจะปรับพฤติกรรมและหาทาง

แก้ปัญหาตดัสินใจอยา่งธรรมชาติ 

 

วิธีด าเนินการ 

 ในการฝึกอบรมในกิจกรรมนีผู้้ วิจัยด าเนินการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

  

 ขัน้เร่ิมต้น 

  ทบทวนความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมท่ีผ่านมาจากนัน้ผู้ วิจยัใช้กิจกรรม  เธอช่ืออะไร  

เพ่ือสร้างเตรียมความพร้อมแก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม จากนัน้ใช้กิจกรรม  เป่ายิงฉบุแบง่กลุ่ม  แบ่ง

สมาชิกออกเป็นสามกลุม่เทา่ ๆ กนั  

 ขัน้ด าเนินการ 

  1. ผู้วิจยัให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมนัง่เป็นกลุ่มของตวัเอง คดัเลือกหวัหน้ากลุ่ม จบั

ฉลากเลือกหวัข้อสถานการณ์ ก าหนดให้ 

  2. ผู้ วิจัยแจกเอกสารใบงานมองต่างมุม ให้กลุ่มละ 1 ชุด อธิบายกระบวนการ

ขัน้ตอนท่ีสมาชิกในกลุม่ต้องท า ก าหนดเวลาเตรียมการ 15 นาที นดัหมายรวมกนัเพ่ือชมการแสดง

และร่วมกนัอภิปราย 

  3. ขัน้ตอนการแสดง ก าหนดเวลากลุ่มละไม่เกิน 7 นาที โดยก่อนการแสดงอาจมี

การจัดฉากการแสดงให้ดูสมจริง   ฉากการแสดงอาจเป็นฉากง่าย ๆ  หรืออาจจะจัดให้ดู
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สวยงาม  แตไ่ม่ควรจะใช้เวลามาก  และค านึงถึงความประหยดัด้วย  เม่ือพร้อมแล้ว  ผู้วิจยัให้เร่ิม

การแสดง  และสงัเกตการแสดงอยา่งใกล้ชิด    ไม่ควรมีการขดัการแสดงกลางคนั  นอกจากกรณีท่ี

มีปัญหาเม่ือการแสดงออกนอกทาง  ผู้วิจยัอาจจ าเป็นต้องให้ค าแนะน าบ้าง  เม่ือการแสดงด าเนิน

ไปพอสมควรแล้วหากไม่จบตามก าหนดเวลา  ผู้วิจยัสามารถตดับท  ยตุิการแสดง  ไม่ควรให้การ

แสดงยืดยาวจะท าให้ผู้ชมเกิดความเบื่อหนา่ยการตดับทควรท าเม่ือเห็นว่าการแสดงได้ให้ข้อมลูแก่

กลุ่มเพียงพอท่ีจะน ามาวิเคราะห์และอภิปรายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตรงตามวตัถปุระสงค์   เม่ือจบ

การแสดงแตล่ะกลุม่ให้กลุม่มีท่ีเป็นผู้ชมให้คะแนน 

   4. ขัน้การวิเคราะห์อภิปรายผลการแสดง  ผู้วิจยัเร่ิมการสมัภาษณ์ความรู้สึกและ

ความคิดของผู้แสดงและของผู้ชม จดบนัทึกไว้บนฟลิปชาร์ทต่อ เพ่ือช่วยให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม

เห็นประเด็นในการอภิปรายและสรุป  ต่อจากนัน้  จึงให้ทุกคนร่วมกันอภิปราย  แสดงความ

คิดเห็น  และสรุปประเด็นการเรียนรู้  การอภิปรายเน้นและอภิปรายในเร่ืองของพฤติกรรมท่ีผู้สวม

บทบาทแสดงออก  และความรู้สึกท่ีเป็นเหตผุลกัดนัให้เกิดการแสดงพฤติกรรมนัน้ออกมา   การ

ซักถาม มุ่งประเด็นไปท่ีว่าผู้ แสดงได้แสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง   ท าไมจึงแสดงพฤติกรรม

เชน่นัน้  และพฤตกิรรมนัน้ก่อให้เกิดผลอะไรตามมา แตล่ะกลุม่บนัทกึสิ่งท่ีได้ลงใบกิจกรรม 

 ขัน้สรุป 

  1. ผู้วิจัยถามผู้ เข้ารับการฝึกอบรมว่า “เราได้อะไรบ้างจากกิจกรรม”  เม่ือมีคน

ตอบให้ยืนขึน้ตอบสัน้ๆ และถามคนท่ีตอบวา่ “อยากฟังค าตอบของใคร” ตามล าดบัให้ตวัแทนตอบ

จ านวน 10 คน 

  2. ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้ซกัถามข้อสงสยัและ

นดัเวลา 

  

การประเมินผล  

  1. ผู้วิจยัสงัเกตจากความใส่ใจ ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม  ความกล้า

แสดงออก เปิดเผยตนเอง และยอมรับสมาชิกคนอ่ืนๆ 

  2. การตอบค าถามและคะแนนจากการท างานกลุม่และน าเสนอ 
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ใบกิจกรรม  มองต่างมุม 

กลุม่ท่ี 1 สถานการณ์  เม่ือถกูครูปกครองลงโทษเร่ืองท าผิดระเบียบของโรงเรียน  

กลุม่ท่ี 2  เม่ือฉนัถกูบลูล่ี 

กลุม่ท่ี 3 เม่ือต้องท างานร่วมกบัคนท่ีเราไมช่อบ 

 

ค าชีแ้จง 

 1.  ให้แตล่ะกลุม่ก าหนดบทบาทและนกัแสดงตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 

 2. เขียนบทการแสดงคร่าวๆ ทัง้การแสดงออกตามสถานการณ์ท่ีสร้างสรรค์เชิงบวก และ

ไมช้่างสรรค์เชิงลบ ลงในใบงานท่ีก าหนดให้  

 3. ซกัซ้อมการแสดง ก าหนดรูปแบบ ในเวลา 15 นาที 

 4.  เวลาในการแสดงกลุ่มละไม่เกิน 7 นาที โดยแสดงด้านลบก่อนความรู้สึกต่อบทบาท

ด้านลบและบวก เม่ือจบการแสดงให้คะแนน และร่วมกนัอภิปราย บนัทึกผลการอภิปรายลงในใบ

งาน 

บันทกึผลการอภปิรายการแสดงออกด้านลบ บันทกึผลการอภปิรายการแสดงออกด้านบวก 
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การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่มี 

พฤตกิรรมข้ามเพศ 

ครัง้ท่ี  6 

 

เร่ือง   ปลกุพลงับวก   

เวลา   60 นาที  

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบปัญหาของ นกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ 

(Transgender) ท่ีต้องเจอในสงัคม 

 2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวางแผนและจดัการอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง

เม่ือต้องเจอกบัสถานการณ์ปัญหาได้ 

 3. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีพฤตกิรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม และสร้างสรรค์ได้ 

 

อุปกรณ์ 

 - วิดีทศัน์  เหยียดเพศท่ี 3   LGBT   

 - ใบกิจกรรม ปลกุพลงับวก   

 

แนวคิดส าคัญ 

 การเ รียน รู้ของมนุษย์ส่วนมาก เ ป็นการ เ รียน รู้ โดยการสัง เกต (Observational 

Learning) หรือการเลียนแบบจากตวัแบบ (Modeling) ส าหรับตวัแบบไม่จ าเป็นต้องเป็น ตวัแบบท่ี

มีชีวิตเท่านัน้ แต่อาจจะ เป็นตวัแบบ สญัลกัษณ์ เช่น ตวัแบบท่ีเห็นในโทรทศัน์ ภาพยนตร์ เกมส์

คอมพิวเตอร์ หรืออาจจะเป็น รูปภาพ การ์ตนู หนงัสือ นอกจากนี ้ค าบอกเล่า ด้วยค าพดูหรือข้อมลู

ท่ีเขียนเป็นลายลกัษณ์- อกัษรก็เป็นตวัแบบได้  
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เทคนิคส าคัญ 

 การเสนอตวัแบบ (Modeling Procedure) การเสนอตวัแบบเป็นเทคนิคท่ีสามารถใช้ปรับ

พฤติกรรมทางอารมณ์ทาง สงัคม หรือทกัษะทางกาย ซึ่งนบัว่าเป็นเทคนิคท่ีใช้ได้อย่างกว้างขวาง

และเป็นธรรมชาต ิซึง่ ตวัแบบนัน้ให้ประโยชน์ 3 ด้านคือ ชว่ยให้บคุคลเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ช่วยให้

พฤติกรรมท่ีเรียนรู้มาแล้วได้มีโอกาสแสดงออก และมีผลให้เกิดการระงบัพฤติกรรมบางอย่าง การ

เสนอตวัแบบท าให้เด็กเกิดการสงัเกตและท าตามแบบอย่าง  เช่น สงัเกตตวัแบบจริง ตวัแบบจาก 

ภาพยนตร์ จากรูปภาพ ฯลฯ การเสนอตวัแบบจะมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของเดก็มาก  

 

วิธีด าเนินการ 

 ในการฝึกอบรมในกิจกรรมนีผู้้ วิจัยด าเนินการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

  

 ขัน้เร่ิมต้น 

  1. ทบทวนความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมท่ีผ่านมา จากนัน้ ผู้ วิจัยน าผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาทากิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ “กิจกรรมเกมวดัดวง และกิจกรรมเกมวิวาห์เหาะ” 

เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยากระฉบักระเฉง ผอ่นคลาย หายเครียด เตรียมความพร้อมสู่

การเรียนรู้ตอ่ไป 

  2. ผู้วิจยักล่าวถึง “พลงับวก” เพ่ือให้ผู้ เข้าการฝึกอบรมเชิง จิตวิทยาเข้าใจและ

เตรียมพร้อมในการฝึกอบรมในครัง้นี ้

 ขัน้ด าเนินการ 

  1. ผู้วิจยัเร่ิมต้นด้วยค าถามน าทางว่า  การเป็นกลุ่ม ข้ามเพศ หรือ Transgender 

นัน้ เคยต้องเจอกบัการดถูกู การปฏิบตัท่ีิไม่ดีอย่างไรบ้าง แล้วเราจดัการตอบสนองตอ่สถานการณ์

นัน้ได้ดีแคไ่หน อยา่งไร  ผู้วิจยัตัง้ค าถามเพ่ือ กระตุ้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้ส ารวจ

ตนเองเพ่ือสร้างการฝึกการมองโลกในแง่ดี พฒันาการแสดงออกตอ่ผู้ อ่ืนอยา่งเหมาะสม สร้างสรรค์  

ผู้วิจยัให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิง จิตวิทยาได้นัง่สมาธิเพ่ือทบทวนชีวิตทบทวนค าถามท่ีผู้วิจยัถาม

ไป 5 นาที 
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  2.  หลงัจากนัน้ผู้วิจยัได้แจกกิจกรรมใบงาน  “ฉันจดัการได้” พร้อมปากกา ให้กบั

ผู้  เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาทุกคน เพ่ือเขียน ประสบการณ์หรือเหตกุารณ์การดถููก การ

ปฏิบตัท่ีิไมดี่อยา่งไรบ้าง แล้วเราได้ตอบสนองอยา่งไร ดีหรือไมดี่ ถ้าแก้ไขได้ หรือต้องเจออีก เราจะ

จดัการอยา่งไร ให้เวลา 10 นาที 

  3. เม่ือทกุคนเขียนเสร็จ ผู้วิจยัขออาสาเพ่ือบอกเล่าในสิ่งท่ีเขียน ให้เพ่ือนๆ ฟัง 2 

คน หลงัจากนัน้ผู้วิจยัให้ผู้ เข้าการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจบัคู่เพ่ือแลกเปล่ียนฝึกวิเคราะห์ปัญหาท่ี

ตน พบ และเพ่ือเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาของเพ่ือนๆ และเพ่ือให้ผู้ เข้าการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ได้

เข้าใจถึงการคดิเชิงบวก และการแสดงออกเชิงบวกมีผลดีตอ่เราอยา่งไร 

  4. ผู้วิจยักล่าวน าว่า  กลุ่ม LGBT ในสงัคมปัจจบุนัเปิดกว้างและยอมรับในการ

แสดงออกของคนกลุ่มนีม้ากขึน้ แต่ก็ยงัคงมีหลายประเด็นท่ีสงัคมยงัไม่เข้าใจ และการแสดงออก

ของคนกลุ่มนีต้่อเหตกุารณ์เหล่านัน้ก็ยิ่งท าให้สงัคมมองติดลบเพิ่มขึน้  และเปิด วีดีทศัน์ เหยียด

เพศท่ี 3 LGBT เม่ือดจูบให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายว่า เหตกุารณ์นีเ้คยเกิดขึน้กบัใครบ้าง เราผ่าน

มนัมาได้อย่างไร ใช้พลงับวก แสดงออกเชิงบวกอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับทศันคติและ

พฤตกิรรมตอ่ไป 

 ขัน้สรุป 

  1. ผู้วิจยัถามผู้ เข้ารับการฝึกอบรมว่า   เราได้อะไรบ้างจากกิจกรรม   เม่ือมีคน

ตอบให้ยืนขึน้ตอบสัน้ๆ และถามคนท่ีตอบว่า  อยากฟังค าตอบของใคร ตามล าดบัให้ตวัแทนตอบ

จ านวน 10 คน 

  2. ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้ซกัถามข้อสงสยัและ

นดัเวลา 

  

การประเมินผล  

  1. ผู้วิจยัสงัเกตจากความใส่ใจ ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม  ความกล้า

แสดงออก เปิดเผยตนเอง และยอมรับสมาชิกคนอ่ืนๆ 

  2. การตอบค าถามและคะแนนจากการท างานกลุม่และน าเสนอ 
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ใบกิจกรรม ฉันจัดการได้ 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนทบทวนประสบการณ์ของตนเองการดถููก การปฏิบตัิท่ีไม่ดีอย่างไรบ้าง แล้ว

เราได้ตอบสนองอยา่งไร ดีหรือไมดี่ ถ้าแก้ไขได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ของฉัน 

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

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

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

ความรู้สึกกับเหตุการณ์นัน้ ณ ตอนนัน้ 

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

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

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

ฉันจดัการมันอย่างไร 

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

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

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

ได้อะไรจากเหตุการณ์นัน้ 

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

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

......................................................................................................................................................... 
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การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่มี 

พฤตกิรรมข้ามเพศ 

ครัง้ท่ี  7 

 

เร่ือง   สร้างสมัพนัธภาพ 

เวลา   30  นาที 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรมสร้างความคุ้นเคย สร้างความไว้วางใจ สร้าง

ความอบอุน่ และการยอมรับระหวา่งผู้วิจยัและผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  

 2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตื่นตวัและมีความพร้อมในการท ากิจกรรมอ่ืนๆตอ่ไป 

 

อุปกรณ์ 

  - ฟลิปชาร์ท และปากกาสี   

แนวคิดส าคัญ 

 การสร้างสมัพนัธภาพ (Building Relationship Technique) ส าหรับในการพบกนัเป็นครัง้

แรก ผู้ ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจะต้องสร้างสมัพันธภาพท่ีดี โดยการทกัทายแสดงความเป็นมิตร มี

ความจริงใจ  ให้เกียรติ รักษาความลบักับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาแสดงถึงความห่วงใย

เอาใจใส่ เต็มใจท่ีจะพูดคยุได้ทุกเร่ือง ตลอดจนชีใ้ห้เห็นประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการให้ค าปรึกษา 

ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสามารถรู้สกึไว้วางใจในการเปิดเผยข้อมลูความรู้ และ

ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา (ทิศนา แขมมณี, 2545) 

 

เทคนิคส าคัญ  

 เกม (Game) เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งสามารถนาไปใช้ในการสอนกลุ่มสัมพันธ์ได้ดี โดยผู้

ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสร้างสถานการณ์หรือเกมการเล่นขึน้ แล้วให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิง

จิตวิทยาลงเล่นด้วยตนเองภายใต้ข้อตกลงหรือกติกาบางอย่างท่ีก าหนดไว้ ซึ่งผู้ เข้าร่วมการ
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ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาก็ตดัสินใจท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ อนัมีผลออกมาในรูปของการแพ้การชนะวิธีนี ้

จะชว่ยให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาฝึกการแก้ปัญหาและเอาชนะอปุสรรคตา่งๆ 

   

วิธีด าเนินการ 

 ในการฝึกอบรมในครัง้นีผู้้ วิจัยด าเนินการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ โดยประยกุต์ให้เทคนิค ทฤษฎีตวัตนของรอ

เจอร์  ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาแบบรู้คิด-พฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy)  

เทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเหตผุล-อารมณ์และพฤติกรรม  เทคนิคในการให้ค าปรึกษาแบบ

เผชิญความจริงกระบวนการ WDEP และเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

 ขัน้เร่ิมต้น 

  1.  ผู้ วิจัยแนะน าตนเอง ชีแ้จงวตัถุประสงค์และกระบวนการในการฝึกอบรมใน

วนันี ้

   

 ขัน้ด าเนินการ 

  1. ผู้วิจยัน าผู้ เข้าการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาทา กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ กิจกรรมเกม

เป่ายิง้ฉบุ วิวฒันาการ และกิจกรรมเกมตารางระเบิด ท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเชิง

จิตวิทยา สนกุสนาน กระฉบักระเฉง ต่ืนตวั ผอ่นคลาย เตรียมความพร้อมสูก่ารเรียนรู้ตอ่ไป 

  2. ทบทวนกิจกรรมฉนัคือดอกไม้ ดอกอะไร ? เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้เกิดการส ารวจ

และประเมินตนเอง รวมทัง้รู้จกัและเข้าใจผู้ อ่ืน โดยก าหนดค าถามว่า  ให้บอกว่าตนเองคือดอกไม้

อะไร พร้อมสโลแกนสัน้ๆ”  เชน่ “สวย หวาน แตห่นามคม ฉันคือดอก กุหลาบ   โดยให้เวลา ในการ

คดิ 1 นาที เม่ือทกุคนพร้อมให้ชมืูอแล้วร้อง   เฮ   พร้อมกนั เร่ิมแนะน าทีละคน เม่ือแตล่ะคนพดูจบ

ให้ปรบมือ แนะน าจนครบทกุคน และสุ่มถามสมาชิกถึงช่ือของดอกไม้ท่ีแทนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม

ทกุคน  
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 ขัน้สรุป 

  1. ผู้วิจยัถามผู้ เข้ารับการฝึกอบรมว่า   เราได้อะไรบ้างจากกิจกรรม   เม่ือมีคน

ตอบให้ยืนขึน้ตอบสัน้ๆ และถามคนท่ีตอบวา่  อยากฟังค าตอบของใคร  ตามล าดบัจนครบทกุคน 

    

การประเมินผล  

  1. ผู้วิจยัสงัเกตจากความใส่ใจ ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม  ความกล้า

แสดงออก เปิดเผยตนเอง และยอมรับสมาชิกคนอ่ืนๆ 

  2. การตอบค าถามและประเมินฟลิปชาร์ตสรุปผล 
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การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่มี 

พฤตกิรรมข้ามเพศ 

ครัง้ท่ี  8 

 

เร่ือง   My Idol 

เวลา   60  นาที 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามีความรู้ความเข้าใจ การเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบั

ตนเองและผู้ อ่ืน น าไปสูก่ารแสดงออกท่ีเหมาะสม  

 2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาตระหนกัรู้และสามารถพฒันาตนเองให้

สามารถแสดงออกอยา่งเหมาะสมได้ 

อุปกรณ์ 

 - PowerPoint ประกอบการฝึกอบรมเร่ือง MY IDOL 

 - วีดีทศัน์ “LIFE STORY LGBT  สีสนัสงัคมไมใ่ชค่นประหลาด จากชายกลายเป็นสาว จน

โกอินเตอร์”  

 - ใบกิจกรรม ฉนัเป็น IDOL   

แนวคิดส าคัญ 

 การเ รียน รู้ของมนุษย์ส่วนมาก เ ป็นการ เ รียน รู้ โดยการสัง เกต (Observational 

Learning) หรือการเลียนแบบจากตวัแบบ (Modeling) ส าหรับตวัแบบไม่จ าเป็นต้องเป็น ตวัแบบท่ี

มีชีวิตเท่านัน้ แต่อาจจะ เป็นตวัแบบ สญัลกัษณ์ เช่น ตวัแบบท่ีเห็นในโทรทศัน์ ภาพยนตร์ เกมส์

คอมพิวเตอร์ หรืออาจจะเป็น รูปภาพ การ์ตนู หนงัสือ นอกจากนี ้ค าบอกเล่า ด้วยค าพดูหรือข้อมลู

ท่ีเขียนเป็นลายลกัษณ์- อกัษรก็เป็นตวัแบบได้  

 

เทคนิคส าคัญ 

 ผู้ วิจัยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และเทคนิคในทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบการรู้คิด - 

พฤติกรรม ได้แก่ เทคนิคการชีแ้นะเพ่ือการค้นพบ (Guided Discovery Technique) และเทคนิค
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การเป็นตวัแบบ (Modeling) เทคนิคการชีแ้นะเพ่ือการค้นพบ (Guided Discovery Technique) 

ช่วยให้เยาวชนเปล่ียน ความเช่ือในแง่ลบ และแนะนะให้ค้นพบวิธีคิดใหม่ๆ และพฤติกรรมใหม่ๆ 

โดยการถามค าถามเป็นชดุๆ ซึ่ง เป็นข้อมลูท่ีมีอยู่จริง เพ่ือท้าทายความเช่ือ และเทคนิคการเป็นตวั

แบบ (Modeling) เป็นเทคนิคท่ีให้เยาวชน ได้เรียนรู้จากการสงัเกตและการเลียนแบบ และให้การ

เสริมแรงเม่ือมีการเลียนแบบพฤตกิรรมเกิดขึน้ด้วย 

 

วิธีด าเนินการ 

 ในการฝึกอบรมในครัง้นีผู้้ วิจัยด าเนินการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ขัน้เร่ิมต้น 

  1. ผู้ วิจัยทบทวนสิ่งท่ีได้จากการฝึกอบรมวันท่ีผ่านมา จากนัน้ผู้ วิจัย ชีแ้จง

วตัถปุระสงค์และกระบวนการในการฝึกอบรมในวนันีเ้พ่ือให้มีจุดมุ่งหมายและความเข้าใจตรงกัน

   

 ขัน้ด าเนินการ 

  1. ผู้วิจยัถามค าถามเพ่ือให้เกิดกรคิดทบทวนกบัผู้ เข้าการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

ว่า “เช่ือมัน่ว่าทุกคนล้วนมีแนวทางในการด าเนินชีวิตไปสู่ความส าเร็จ วิธีท่ีง่ายท่ีสดุคือการดจูาก

คนท่ีประสบความส าเร็จหรือตวัแบบ และน ามาปรับใช้ อยากทราบว่าแตล่ะคนมี Idol เป็นใครกนั

บ้าง และให้เหตผุล โดยสุม่ถามคนแรกและให้คนแรกท่ีตอบเลือกคนถดัๆไป จนครบทกุคน  

  2. เม่ือตอบครบทุกคน ผู้ วิจัยกล่าวสรุปว่า บางคนก็มีตวัแบบด้านการเรียน ตวั

แบบด้านความสวย ตวัแบบด้านความส าเร็จ อยากรู้ไหมว่าคนท่ีประสบความส าเร็จได้ และเป็น 

LGBT เขาท าอย่างไร และเปิดวีดีทศัน์ “วีดีทศัน์ “LIFE STORY LGBT  สีสนัสงัคมไม่ใช่คน

ประหลาด จากชายกลายเป็นสาว จนโกอินเตอร์”  ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นแบบอย่างและ

แนวทางของคนท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต 

  3. ผู้วิจยัจดัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสามกลุ่ม แจกกระดาษและปากกาสี โดยให้

โจทย์ว่า “ช่วยกนัระดมสมอง ยกตวัอย่าง IDOL ท่ีเป็น LGBT ท่ีตนเองรู้จกัมา 1 คน พร้อมทัง้วาด

รูปประกอบ และเขียนอธิบายในหวัข้อต่างๆ คือ /ประวตัิคร่าวๆ/ อาชีพความสามารถ  /เหตผุลท่ี
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เลือก/ เป็น IDOL ในด้านไหน /และสามารถเอามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้อย่างไรบ้าง ให้

เวลา 15 นาที เตรียมน าเสนอ 

  4. เม่ือหมดเวลา จับฉลากล าดบัการน าเสนอ เม่ือแต่ละกลุ่มน าเสนอเสร็จ ให้

สมาชิกอีกสองกลุม่เป็นผู้ประเมินและให้คะแนน จนครบ 3 กลุ่ม ผู้วิจยัสรุปประเด็นส าคญั และโยง

ถึงตวัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมว่า “ เราเองก็เป็น LGBT เราก็สามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนอ่ืนๆได้

เช่นกัน” พร้อมแจกใบกิจกรรม ฉันเป็น IDOL  คนละ 1 แผ่น อธิบายค าชีแ้จง โดยให้ผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรม วาดรูปตนเอง และส ารวจศกัยภาพของตนเองว่า เราสามารถเป็น IDOL ให้คนอ่ืนได้ใน

เร่ืองใดอยา่งไรบ้าง ให้เวลา 10 นาที 

  5. ผู้วิจยัสุ่มน าเสนอจ านวน 5 คน โดยให้สมาชิกร่วมกนัอภิปราย การเป็น  IDOL 

ในระดบัโรงเรียน ตอ่เพ่ือน ตอ่รุ่นน้อง และระดบัสงัคมโดยรวม ว่าแตล่ะคนมีรูปแบบการแสดงออก

อยา่งไร และเราสามารถน ามาปฏิบตัไิด้จริงหรือไม่ 

 ขัน้สรุป 

  1. ผู้วิจยัถามผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวา่   เราได้อะไรบ้างจากกิจกรรม  เม่ือมีคนตอบ

ให้ยืนขึน้ตอบสัน้ๆ และถามคนท่ีตอบวา่  อยากฟังค าตอบของใคร  ตามล าดบัจนครบทกุคน 

  2. ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้ซกัถามข้อสงสยัและนดัเวลา

    

การประเมินผล  

  1. ผู้วิจยัสงัเกตจากความใส่ใจ ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม  ความกล้า

แสดงออก เปิดเผยตนเอง และยอมรับสมาชิกคนอ่ืนๆ 

  2. การตอบค าถามและประเมินฟลิปชาร์ตสรุปผล 

 

 

 

 

 

 



  155 

ใบกิจกรรม ฉันเป็น IDOL 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนวาดรูปตนเองและเขียนแผนผงัความคดิอธิบายวา่ ตวัเองมีศกัยภาพด้านใด 

และสามารถเป็นแบบอย่างให้กบัผู้ อ่ืนได้อยา่งไร ใน 3 ระดบัคือ แบบอย่างตอ่เพ่ือน แบบอยา่งตอ่

รุ่นน้อง และแบบอยา่งตอ่สงัคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDOL เร่ือง.......................................................... 

แบบอย่างต่อเพื่อน 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………... 

แบบอย่างต่อรุ่นน้อง 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………... 

แบบอย่างต่อสังคม 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่มี 

พฤตกิรรมข้ามเพศ 

ครัง้ท่ี  9 

 

เร่ือง   How to Success 

เวลา   60 นาที  

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านการเรียนของ

ตนเอง 

 2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสามารถแสดงออกทางด้านการเรียนและ

ศกัยภาพของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ 

อุปกรณ์ 

 - PowerPoint ประกอบการฝึกอบรม เร่ือง How to Success 

 - ฟลิปชาร์ท และปากกาสี   

แนวคิดส าคัญ 

 การพฒันาตนเองหรือ  Self Development หมายถึง การท่ีบุคคลมีความต้องการ

เปล่ียนแปลงภาพของตนเองไปสู่สิ่งใหม่ ๆ บุคคลเป็นผู้ ต้องรับผิดชอบใน  การเลือกสิ่งท่ีตนเอง

ต้องการเรียนรู้และเปล่ียนแปลง บคุคลเป็นผู้ก าหนดวา่ตนเองการเรียนเม่ือไหร่  และมีวิธีการเรียนรู้ 

อย่างไรหรืออาจกล่าวได้ว่าบุคคลมีความอิสระในการเรียนรู้และเลือกสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง  

 

เทคนิคส าคัญ 

 ผู้ วิจัยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และเทคนิคในทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบการรู้คิด - 

พฤติกรรม ได้แก่ เทคนิคการชีแ้นะเพ่ือการค้นพบ (Guided Discovery Technique) และเทคนิค

การเป็นตวัแบบ (Modeling) เทคนิคการชีแ้นะเพ่ือการค้นพบ (Guided Discovery Technique) 

ช่วยให้เยาวชนเปล่ียน ความเช่ือในแง่ลบ และแนะน าให้ค้นพบวิธีคิดใหม่ๆ และพฤติกรรมใหม่ๆ 
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โดยการถามค าถามเป็นชดุๆ ซึ่ง เป็นข้อมลูท่ีมีอยู่จริง เพ่ือท้าทายความเช่ือ และเทคนิคการเป็นตวั

แบบ (Modeling) เป็นเทคนิคท่ีให้เยาวชน ได้เรียนรู้จากการสงัเกตและการเลียนแบบ และให้การ

เสริมแรงเม่ือมีการเลียนแบบพฤตกิรรมเกิดขึน้ด้วย 

 

วิธีด าเนินการ 

 ในการฝึกอบรมในครัง้นีผู้้ วิจัยด าเนินการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ขัน้เร่ิมต้น 

  ทบทวนความรู้จากการฝึกอบรมเร่ือง My Idol จากนัน้ผู้ วิจัยน าผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาท ากิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ เล่นเกม   นบั จบั หยิบ   เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามีความสนกุสนานเตรียม ความพร้อมสูก่ารเรียนรู้ตอ่ไป   

 ขัน้ด าเนินการ 

  1. ผู้วิจยัถามน าเสนอประเด็นปัญหาด้านการเรียนท่ีเกิดกับ นกัเรียน LGBT ใน

โรงเรียน ประกอบด้วย นกัเรียนมกัเข้าสาย  ไม่สนใจงานท่ีมอบหมาย ก่อกวนเสียงดงัในชัน้เรียน  

ผลการเรียนไม่ผ่าน ไม่ร่วมงานกิจกรรมของโรงเรียน โดยตัง้ค าถามกับนักเรียนทีละประเด็นว่า    

นกัเรียนมีความคดิเห็นอยา่งไรกบัสิ่งท่ีสงัคมบอกกบัเราวา่........  ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายว่าจริง 

/ ไมจ่ริง ด้วยเหตแุละผล  

  2. เม่ือตอบครบค าถาม ผู้วิจยักลา่วสรุปวา่   บางคนอาจเคยท าพฤตกิรรมข้างต้น 

ซึง่เป็นสิ่งขดัขวางความส าเร็จทัง้การเรียนและชีวิต มีอะไรอีกบ้างท่ีเราหรือเพ่ือนๆเคยท าแล้วท าให้

เราไมป่ระสบความส าเร็จ และจะมีแนวทางพฒันาตนเองอยา่งไร   ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้

ทบทวนตนเองและวางแผนแนวทางของตนท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิต 

  3. ผู้วิจยัจดัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสามกลุ่ม แจกกระดาษและปากกาสี โดยให้

โจทย์วา่   ชว่ยกนัระดมสมอง ท าใบกิจกรรม How to success   ให้เวลา 15 นาที เตรียมน าเสนอ 

  4. เม่ือหมดเวลา จับฉลากล าดบัการน าเสนอ เม่ือแต่ละกลุ่มน าเสนอเสร็จ ให้

สมาชิกอีกสองกลุม่เป็นผู้ประเมินและให้คะแนน จนครบ 3 กลุ่ม ผู้วิจยัสรุปประเด็นส าคญั และโยง

ถึงตวัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวา่     การแสดงออกตา่งๆ พฤตกิรรมการเรียนของเราจะสามารถบอกได้
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ว่าเราจะประสบความส าเร็จหรือไม่ ให้ช่วยกนัสรุปถึงการแสดงออกสู่ความส าเร็จ   และจดบนัทึก

สรุปลง ฟลิปชาร์ทสรุปกิจกรรม เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดรวบยอด และสรุปแนวทาง

ของตนเองได้ 

 ขัน้สรุป 

  1. ผู้วิจยัถามผู้ เข้ารับการฝึกอบรมว่า   เราได้อะไรบ้างจากกิจกรรม    เม่ือมีคน

ตอบให้ยืนขึน้ตอบสัน้ๆ และถามคนท่ีตอบวา่   อยากฟังค าตอบของใคร   ตามล าดบัจนครบทกุคน 

  2. ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้ซกัถามข้อสงสยัและนดัเวลา

    

การประเมินผล  

  1. ผู้วิจยัสงัเกตจากความใส่ใจ ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม  ความกล้า

แสดงออก เปิดเผยตนเอง และยอมรับสมาชิกคนอ่ืนๆ 

  2. การตอบค าถามและประเมินฟลิปชาร์ตสรุปผล 
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ใบกิจกรรม How to success 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนระดมความคิดเก่ียวกบัเส้นทางสูค่วามส าเร็จตามหวัข้อและรูปแบบตอ่ไปนี  ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความ

ส าเร็จ 

ความ

ล้มเหลว 

แสดงออกอย่างไรถงึล้มเหลว แสดงออกอย่างไรให้SUCCESS 
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การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่มี 

พฤตกิรรมข้ามเพศ 

ครัง้ท่ี  10 

 

เร่ือง   ศกัยภาพของฉนั 

เวลา   30   นาที 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงศกัยภาพด้านการเรียนและด้านอาชีพของตนเอง 

อุปกรณ์ 

 แบบประเมินศกัยภาพของกรมการจดัหางาน 

 

แนวคิดส าคัญ 

 ศกัยภาพหมายถึง ความสามารถ ความพร้อม หรือคุณสมบตัิท่ีแฝงอยู่ในตัวบุคคลใด

บคุคลหนึ่ง ซึ่งสามารถท าให้ปรากฏเห็นได้ด้วยการพฒันา ส่งเสริม กระตุ้นจากภายนอก อนัเป็น

ความพงึพอใจของบคุคล  

  

เทคนิคส าคัญ 

 ผู้วิจยัใช้เทคนิคการชีแ้นะเพ่ือการค้นพบ (Guided Discovery Technique) และเทคนิค

การเป็นตวัแบบ (Modeling) เทคนิคการชีแ้นะเพ่ือการค้นพบ (Guided Discovery Technique) 

ช่วยให้เยาวชนเปล่ียน ความเช่ือในแง่ลบ และแนะน าให้ค้นพบวิธีคิดใหม่ๆ และพฤติกรรมใหม่ๆ 

โดยการถามค าถามเป็นชดุๆ ซึ่ง เป็นข้อมลูท่ีมีอยู่จริง เพ่ือท้าทายความเช่ือและยืนยนัตวัตนของผู้

เข้ารับการฝึกอบรม 

 

วิธีด าเนินการ 

 ในการฝึกอบรมในกิจกรรมนีผู้้ วิจัยด าเนินการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
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 ขัน้เร่ิมต้น 

  ทบทวนความรู้จากกิจกรรม How to success จากนัน้ผู้วิจยัให้นกัเรียนบอกถึง

ศกัยภาพ ความถนดั หรือความสนใจ ของตนเองมาคนละ 1 ด้าน จนครบทุกคน และจดบนัทึกไว้

ในแบบทดสอบ  

 ขัน้ด าเนินการ 

  1. ผู้ วิจยัให้ผู้ รับการฝึกอบรมท าแบบประเมินศกัยภาพของตนเองว่ามีศกัยภาพ

ด้านไหนและเหมาะกบัอาชีพอะไร 

  2. วิเคราะห์และสรุปผลการท าแบบประเมินเปรียบเทียบกบัศกัยภาพท่ีตวัผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรมเขียนไว้ข้างต้นวา่ตรงหรือไมเ่พ่ือเป็นการยืนยนัตวัตน 

 ขัน้สรุป 

  1. ผู้วิจยัถามผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวา่   เราได้อะไรบ้างจากกิจกรรม  เม่ือมีคนตอบ

ให้ยืนขึน้ตอบสัน้ๆ และถามคนท่ีตอบว่า   อยากฟังค าตอบของใคร   ตามล าดบัให้ตวัแทนตอบ

จ านวน 10 คน 

  2. ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้ซกัถามข้อสงสยัและ

นดัเวลา 

  

การประเมินผล  

  1. ผู้วิจยัสงัเกตจากความใส่ใจ ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม  ความกล้า

แสดงออก เปิดเผยตนเอง และยอมรับสมาชิกคนอ่ืนๆ 

  2. การตอบค าถามและคะแนนจากการท างานกลุม่และน าเสนอ 
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(กรมการจดัหางาน , 2561) 
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การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่มี 

พฤตกิรรมข้ามเพศ 

ครัง้ท่ี  11 

 

เร่ือง   ชีวิตไมเ่ส่ียง 

เวลา   1ชัว่โมง 30   นาที 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงพฤตกิรรมเส่ียงทางเพศและด้านอ่ืนๆ 

 2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการแสดงออกอย่างเหมาะสมหลีกเล่ียงความเส่ียงทางเพศ

และด้านอ่ืนๆ 

 

อุปกรณ์ 

 1. วีดีทศัน์ HIV / เอดส์ รู้จกัป้องกนั...รู้ทนัโรค | พบหมอมหิดล [by Mahidol Channel] 

 2. อปุกรณ์ส่ือกิจกรรมเพศศกึษา 

 

แนวคิดส าคัญ 

 กลุม่รักร่วมเพศเป็นกลุม่ท่ีมีโอกาสเส่ียงสงูในการตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธ์ ได้สงูกว่ากลุ่มคน

ทั่วไป การให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับเร่ืองเพศ พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ 

ตลอดจนหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงทางเพศ เป็นสิ่งส าคญัท่ีกลุ่ม LGBT จ าเป็นต้องรู้และปฏิบตัิให้

ถกูต้อง (วารสารพยาบาลทหารบก, 2557)  

 

เทคนิคส าคัญ 

 ผู้ วิจัยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และเทคนิคในทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบการรู้คิด - 

พฤติกรรม ได้แก่ เทคนิคการชีแ้นะเพ่ือการค้นพบ (Guided Discovery Technique) และเทคนิค

การเป็นตวัแบบ (Modeling) เทคนิคการชีแ้นะเพ่ือการค้นพบ (Guided Discovery Technique) 

ช่วยให้เยาวชนเปล่ียน ความเช่ือในแง่ลบ และแนะน าให้ค้นพบวิธีคิดใหม่ๆ และพฤติกรรมใหม่ๆ 
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โดยการถามค าถามเป็นชดุๆ ซึ่ง เป็นข้อมลูท่ีมีอยู่จริง เพ่ือท้าทายความเช่ือ และเทคนิคการเป็นตวั

แบบ (Modeling) เป็นเทคนิคท่ีให้เยาวชน ได้เรียนรู้จากการสงัเกตและการเลียนแบบ และให้การ

เสริมแรงเม่ือมีการเลียนแบบพฤตกิรรมเกิดขึน้ด้วย 

 

วิธีด าเนินการ 

 ในการฝึกอบรมในกิจกรรมนีผู้้ วิจัยด าเนินการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

  

 ขัน้เร่ิมต้น 

  ผู้วิจยักิจกรรมน าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเลน่เกม   ใบ้ค าระเบดิเวลา   โดยช่วยกนัใบ้

ค าให้ตวัแทนเป็นคนตอบจ านวน 10 ข้อ ซึ่งค าท่ีใช้ใบ้จะเป็นค าเก่ียวกับเร่ืองเพศ และความเส่ียง

ตา่งๆ เชน่ ถงุยางอนามยั  กญัชา  ซมึเศร้า เป็นต้น 

 ขัน้ด าเนินการ 

  1. ผู้วิจยัให้ข้อมลูสถิต ิและตวัอยา่งภาพจากส่ือออนไลน์เก่ียวกบัประเด็นในสงัคม

ต่างๆของกลุ่ม LGBT กับภาวะเส่ียงทางเพศ เช่น กรณีพีทเลือดบวก  กรณีกลุ่มLGBTนัดมี

เพศสมัพนัธ์ในท่ีสาธารณะ เป็นต้น วา่นกัเรียนมีความคดิเห็นอยา่งไร   

  2. ผู้วิจยัน าวีดีทศัน์ HIV / เอดส์ รู้จกัป้องกัน...รู้ทนัโรค | พบหมอมหิดล [by 

Mahidol Channel] เปิดให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมด ูเม่ือดจูบสอบถามว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีใคร

บ้างท่ีรู้สึกว่าตวัเองมีความเส่ียงดงักล่าว และเพราะอะไร เพ่ือให้เกิดการตระหนกัรู้ถึงปัญหาทาง

เพศ 

  3. ผู้ วิจัยเชิญวิทยากรภายนอกจาก องค์กร  PINKMONKEY เพ่ือความ

หลากหลายทางเพศ มาให้ความรู้เร่ืองความปลอดภยัทางเพศของกลุ่ม LGBT และความเส่ียงอ่ืนๆ 

ของกลุม่ LGBT  

  4. ผู้วิจยัแบง่กลุ่มย่อยสองกลุ่ม ท ากิจกรรมระดมสมอง โดยก าหนดหวัข้อ  ความ

เส่ียงของ LGBT เพศ ยา ภาวะทางอารมณ์   ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดในสามประเด็น คือ 

ตวัอย่างปัญหา  การแสดงออกใดท่ีน าไปสู่ความเส่ียง และการแสดงออกอย่างไรท่ีจะลดความ



  165 

เส่ียง    ให้เวลา 15 นาที เพ่ือให้เกิดการร่วมกนัระดมความคิดวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการ

แก้ปัญหา วิธีป้องกนัอยา่งสร้างสรรค์ 

  5. ผู้วิจยัจบัฉลาก น าเสนอท่ีละกลุ่ม ร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็นส าคญัจนครบ

ทัง้สองกลุม่ ให้สมาชิกทัง้สองกลุม่ประเมินผลคะแนนของกลุม่เพ่ือน  

 ขัน้สรุป 

  1. ผู้วิจยัถามผู้ เข้ารับการฝึกอบรมว่า   เราได้อะไรบ้างจากกิจกรรม    เม่ือมีคน

ตอบให้ยืนขึน้ตอบสัน้ๆ และถามคนท่ีตอบว่า   อยากฟังค าตอบของใคร   ตามล าดบัให้ตวัแทน

ตอบจ านวน 10 คน 

  2. ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้ซกัถามข้อสงสยัและ

นดัเวลา 

  

การประเมินผล  

  1. ผู้วิจยัสงัเกตจากความใส่ใจ ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม  ความกล้า

แสดงออก เปิดเผยตนเอง และยอมรับสมาชิกคนอ่ืนๆ 

  2. การตอบค าถามและคะแนนจากการท างานกลุม่และน าเสนอ 
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การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่มี 

พฤตกิรรมข้ามเพศ 

ครัง้ท่ี  12 

 

เร่ือง   ระดมสมอง 

เวลา   1 ชัว่โมง  

วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ใช้กระบวนการกลุม่ในการท างานร่วมกนั 

 2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสรุปแนวทางการแสดงออกท่ีเหมาะสมของตนเองได้ 

 

อุปกรณ์ 

 ฟลิปชาร์ต ปากกาสี 

 

แนวคิดส าคัญ 

 การแสดงออกท่ีเหมาะสม (Assertiveness Behavior) คือ การแสดงออกตามสิทธิ ความ

ต้องการ และความเป็นตวัตนของตนเอง  เป็นความสามารถท่ีจะส่ือสารความรู้สึก ความคิดเห็น 

ความเช่ือและความต้องการตา่ง ๆ ในลกัษณะท่ีตรงไปตรงมา จริงใจและเหมาะสม ตระหนกัรู้ โดย

ไมล่ว่งเกินสิทธิของบคุคลอ่ืนเคารพตอ่กฎ กติกาของสงัคมโดยรวม และการแสดงออกท่ีเหมาะสม

ยงัช่วยส่งเสริมให้ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปในทางพึงพอใจทัง้สองฝ่าย ลดปัญหา และ

เป็นท่ียอมรับของสงัคม  

 

เทคนิคส าคัญ 

 ผู้ วิจัยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และเทคนิคในทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบการรู้คิด - 

พฤติกรรม ได้แก่ เทคนิคการชีแ้นะเพ่ือการค้นพบ (Guided Discovery Technique) และเทคนิค

การเป็นตวัแบบ (Modeling) เทคนิคการชีแ้นะเพ่ือการค้นพบ (Guided Discovery Technique) 

ช่วยให้เยาวชนเปล่ียน ความเช่ือในแง่ลบ และแนะน าให้ค้นพบวิธีคิดใหม่ๆ และพฤติกรรมใหม่ๆ 
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โดยการถามค าถามเป็นชดุๆ ซึ่ง เป็นข้อมลูท่ีมีอยู่จริง เพ่ือท้าทายความเช่ือ และเทคนิคการเป็นตวั

แบบ (Modeling) เป็นเทคนิคท่ีให้เยาวชน ได้เรียนรู้จากการสงัเกตและการเลียนแบบ และให้การ

เสริมแรงเม่ือมีการเลียนแบบพฤตกิรรมเกิดขึน้ด้วย 

 

วิธีด าเนินการ 

 ในการฝึกอบรมในกิจกรรมนีผู้้ วิจัยด าเนินการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

  

 ขัน้เร่ิมต้น 

  ผู้ วิจัยทบทวนความรู้จากการฝึกอบรมในทุกครัง้ ผู้ วิจัยท ากิจกรรม ทบทวนช่ือ

ดอกไม้ จะได้ไม่ลืมกัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ เข้ารับการฝึกอบรมก่อนเข้าสู่เนือ้หา

สดุท้าย 

 ขัน้ด าเนินการ 

  1. ผู้ วิจยัสอบถามว่าตลอดการฝึกอบรมสองวนัท่ีผ่านมา ได้รับความรู้ ได้ข้อมูล

ใหม่ๆ  อะไรบ้าง โดยให้ตอบคนละ 1 ข้อ ห้ามซ า้กนัจนครบ   

  2. ผู้วิจยักล่าวน าว่า กิจกรรมสดุท้ายท่ีจะท าตอ่ไปนีเ้ป็นการสรุปรวบยอดความรู้

ทัง้หมด โดยแบง่กลุ่มเป็นสามกลุ่มแจกกระดาษฟลิปชาร์ตและปากกาสี โดยก าหนดหวัข้อว่า   จง

ชว่ยกนัสรุปรูปแบบของการแสดงออกท่ีไมเ่หมาะสม และการแสดงออกท่ีเหมาะสม ในสามด้านคือ 

ด้านปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ด้านการเรียน และด้านการลดพฤติกรรมเส่ียง   ก าหนดเวลา 15 นาที โดย

ผู้วิจยัเดนิสงัเกตการณ์และร่วมกิจกรรมตามกลุม่ตา่งๆ เพ่ือให้ค าแนะน า 

  3. ผู้วิจยัจบัฉลาก น าเสนอท่ีละกลุ่ม ร่วมกนัอภิปรายสรุปประเด็นส าคญัจนครบ

ทัง้สองกลุม่ ให้สมาชิกทัง้สองกลุม่ประเมินผลคะแนนของกลุม่เพ่ือน  

 

 ขัน้สรุป 

  1. ผู้วิจยัถามผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวา่  ได้รับอะไรจากการฝึกอบรม  ให้แตล่ะคนได้

ตอบ และวางแผนวา่หลงัจากนีจ้ะมีแผนการพฒันาการแสดงออกอยา่งไร 
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   2. ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้ซกัถามข้อสงสยัและ

นดัหมายพิธีปิดการอบรม และซ้อมการมอบเกียรตบิตัร 

  

การประเมินผล  

  1. ผู้วิจยัสงัเกตจากความใส่ใจ ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม  ความกล้า

แสดงออก เปิดเผยตนเอง และยอมรับสมาชิกคนอ่ืนๆ 

  2. การตอบค าถามและคะแนนจากการท างานกลุม่และน าเสนอ 
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ภาคผนวก ซ 

คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามศพัท์ปฏิบตัิการ 

ของโปรแกรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ี 

มีพฤตกิรรมข้ามเพศ 
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ตารางค่าดัชนีความสอดคล้องของ 
โปรแกรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ 

 

 

 

หวัข้อ 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ ผลรวม IOC 

ผลการ
พิจารณา 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 

กิจกรรมที่ 1: การปฐมนเิทศ สร้างสมัพนัธภาพ 

วตัถปุระสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

เทคนิคส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้สรุป 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

การประเมินผล 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

กิจกรรมที่ 2: ฉนัคือใคร “Who am I” 

วตัถปุระสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

เทคนิคส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้สรุป 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

การประเมินผล 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 



  171 

 

 

 

 

หวัข้อ 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ ผลรวม IOC 

ผลการ
พิจารณา 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 

กิจกรรมที่ 3 เข้าใจเขา เข้าใจเรา 

วตัถปุระสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

เทคนิคส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้สรุป 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

การประเมินผล 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

กิจกรรมที่ 4: ฉัน ในตอนนี ้Here & Now 

วตัถปุระสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

เทคนิคส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้สรุป 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

การประเมินผล 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 



  172 

 

 

 

 

 

หวัข้อ 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ ผลรวม IOC 

ผลการ
พิจารณา 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 

กิจกรรมที่ 5: I can do “ฉันรู้ ฉันท าได้” 

วตัถปุระสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

เทคนิคส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้สรุป 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

การประเมินผล 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

กิจกรรมที่ 6: ปลุกพลงับวก 

วตัถปุระสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

เทคนิคส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้สรุป 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

การประเมินผล 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 



  173 

 

 

 

 

 

หวัข้อ 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ ผลรวม IOC 

ผลการ
พิจารณา 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 

กิจกรรมที่ 7: สร้างสัมพันธภาพ  

วตัถปุระสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

เทคนิคส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้สรุป 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

การประเมินผล 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

กิจกรรมที่ 8: My Idol 

วตัถปุระสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

       อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

      แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

     เทคนิคส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

     วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

       - ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

       - ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

       - ขัน้สรุป 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

      การประเมินผล 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 
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หวัข้อ 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ ผลรวม IOC 

ผลการ
พิจารณา 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 

กิจกรรมที่ 9: How to success 

วตัถปุระสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

เทคนิคส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้สรุป 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

การประเมินผล 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

กิจกรรมที่ 10: ศักยภาพของฉัน  

วตัถปุระสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

เทคนิคส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้สรุป 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

การประเมินผล 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 
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คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00 คะแนน 

 

 

หวัข้อ 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ ผลรวม IOC 

ผลการ
พิจารณา 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 

กิจกรรมที่ 11: ชีวิตไม่เสี่ยง 

วตัถปุระสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

       อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

      แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

     เทคนิคส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

     วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

       - ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

       - ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

       - ขัน้สรุป 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

      การประเมินผล 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

กิจกรรมที่ 11: ระดมสมอง 

วตัถปุระสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

เทคนิคส าคญั 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

   - ขัน้สรุป 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 

การประเมินผล 1 1 1 3 1.0 ผา่นเกณฑ์ 
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ภาคผนวก ฌ 

ผลการจดัฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
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ครัง้ที่ 1 เร่ือง  ปฐมนิเทศสร้างสมัพนัธภาพ เวลา  30 นาท ี

วัตถุประสงค์ 

       1.  สร้างความคุ้นเคย สร้างความไว้วางใจ สร้างความอบอุน่ และการยอมรับระหวา่งผู้วิจยัและผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิง

จิตวิทยา  

      2. เพื่อชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาในแตล่ะหวัข้อเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวยัรุ่นท่ีมี

พฤติกรรมข้ามเพศ 

      3.  เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้วิเคราะห์ ประเมินคณุคา่ของตนเอง 

เทคนิค 

- เทคนิคกลุม่สมัพนัธ์ เพื่อเสริมสร้างสมัพนัธภาพ 

- การประเมินตนเองเพื่อส ารวจ ตวัตนที่ตนเองมองเห็น(self-

concept) 

กิจกรรม 

1. กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์  /เกมละลายพฤตกิรรม worm up 

กระชบัมิตร /กิจกรรมฉนัคือดอกไม้ ดอกอะไร 

2. การบรรยายความรู้ 

ผลการจัดกิจกรรม 

     1.  กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ท าความคุ้นเคยกนัจากการท ากิจกรรมเกมละลายพฤตกิรรม worm up 

กระชบัมิตร เป็นกิจกรรมที่สร้างภาวะผู้น า จากการท่ีมตีวัแทนสมาชิกมาเป็นผู้จดัล าดบัในแตล่ะครัง้ ผลดัเปลีย่นกนัไป กล้า

ปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกิจกรรมอยา่งสนกุสนาน 

     2. กิจกรรมฉนัคือดอกไม้ชว่ยให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมส ารวจตวัตนที่ตนเองมองเห็น โดยสามารถระบตุวัเองวา่มีข้อดี ข้อเสยี

อยา่งไร ผา่นกิจกรรม เช่น 

    “เป็นดอกเดซี่คะ่ เพราะสวย หวาน หอม พดูเพราะใครๆก็ชอบ”   

    “เป็นดอกบวัคะ่ เพราะเป็นคนอดทนสงู น า้แห้งก็ไมต่าย” 

ครัง้ที่ 2 เร่ือง ฉันคอืใคร Who am I เวลา 60 นาท ี

วัตถุประสงค์ 

      1.  เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจทีถ่กูต้องเก่ียวกบัความหลากหลายทางเพศในสงัคมปัจจบุนั 

       2. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายลกัษณะของความหลากหลายทางเพศได้ 

       3. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรู้จกัและเข้าใจเพศวถีิของตนเอง 

       4. เพื่อเสริมสร้างทกัษะการท างานกลุม่ 

เทคนิค 

      1. เทคนคิการชีแ้นะเพื่อการค้นพบ 

      2. เทคนคิการเสริมแรง 

      3. เทคนคิการเป็นตวัแบบ 

กิจกรรม 

     1. กิจกรรมQuiz Show 

     2. ชมวีดีทศัน์ “LGBT แบบง่ายๆ - กะเทย เกย์  

เลสเบีย้น แยกยงัไง?” 

    3. ใบกิจกรรมที่ 1 ฉนัคือใคร/น าเสนอใบงาน 
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ผลการจัดกิจกรรม 

     ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ ตอบค าถามตามที่ก าหนดไว้ได้ครบทกุข้อ หลงัจากการชมวีดีทศัน์ “LGBT แบบง่ายๆ - 

กะเทย เกย์ เลสเบีย้น แยกยงัไง?” สามารถระบเุพศสภาพและเพศวิถีของตนเองได้ ตามใบกิจกรรมที่ 1 เช่น 

    “ตวัเองเป็นดอกเดซี่  เพศก าเนดิเป็นผู้ชาย  จิตใจเป็นผู้หญิง  ความชอบเป็นผู้หญิง  มีบคุลกิลกัษณะเป็นคนมัน่ใจ ภมูิใจที่

ได้เกิดมา ท าอะไรก็ได้โดยไมเ่ดือดร้อนใคร” 

 

ครัง้ที่ 3 เร่ือง  เข้าใจเขาเข้าใจเรา เวลา  60 นาท ี

วัตถุประสงค์ 

       1.  เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลีย่นประสบการณ์เก่ียวกบัทศันคติ และปัญหาของกลุม่ LGBT ในสงัคมโรงเรียน

มธัยมปลาย 

       2. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบปัญหา และสะท้อนปัญหา อารมณ์ความรู้สกึจากกระบวนการกลุม่ 

       3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถกูต้องระหวา่งกลุม่ LGBT และสงัคมในโรงเรียน 

เทคนิค 

     1.  การรับฟังอยา่งมีประสทิธิภาพ และสร้างบรรยากาศที่

อบอุน่จริงใจ 

     2. การยอมรับฟังในเร่ืองราวและความเป็นบคุคลของผู้ รับการ

ปรึกษาโดยไมม่ีเง่ือนไข       

     3. การสะท้อนความรู้สกึ  

     4.  การท าให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างชดั  

      5. การสนบัสนนุ  

กิจกรรม 

1. กิจกรรมแลกเปลีย่นประสบการณ์  

- ทศันคติตอ่สงัคม และสิง่ที่สงัคมปฏิบตัิตอ่ตนเอง 

- การคิดอยา่งมเีหตผุล  

2. ด าเนินกิจกรรมกลุม่ยอ่ย 3 กลุม่ 

 

ผลการจัดกิจกรรม 

     ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม รับรู้และเข้าใจผู้อื่น จากกิจกรรมให้ค าปรึกษากลุม่ บรรยากาศแตล่ะกลุม่เป็นการแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ปัญหาที่ตนเองได้พบ เป็นผู้ ฟังที่ดี การให้ก าลงัใจเหน็อกเห็นใจกนั ชว่ยเหลอืกนั เช่น 

     นกัเรียน1: การใช้ชีวติในโรงเรียนนีน้ะ โดยรวมก็ดี แตม่นัมีบางอยา่งที่ไมด่ี หลายครัง้เราโดนครูวา่เร่ืองเรียน เร่ืองผม เร่ือง

โนน่น่ีนัน่ เหมือนเราโดนจบผิดอยูค่นเดยีว 

     ผู้วิจยั: เรารู้สกึวา่เราโดนจบัผิดอยูค่นเดียว(สะท้อนความรู้สกึ) มีเพื่อนคนไหนที่เคยเจอความรู้สกึนี ้เหตกุารณ์แบบนีบ้้าง

ไหม(การท าให้เกิดความกระจ่างชดั/การสนบัสนนุ) 

      นกัเรียน2: ครูที่น่ีก็โอเคนะ มแีคค่รูบางคนเทา่นัน้แหละคะ่ ท่ีรู้สกึวา่แอนตีเ้รา 

     ผู้วิจยั:  อะไรท าให้เรารู้สกึแบบนัน้(การท าให้เกิดความกระจ่างชดั) 
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     ผู้วิจยั: เราคดิวา่อะไรบ้างที่ท าให้สงัคม หรือคนรอบข้างมองเราในแง่ลบ (ค าถามปลายเปิด) 

     นกัเรียน1:  อืม ถ้าจะให้หนตูอบตรงๆ ก็คงเป็นเร่ืองที่คนอื่นมองเรา ภาพพจน์เราในสายตาหลายคนมองไมด่ี มองวา่เป็น

กระเทยแล้วต้อง วี๊ดว๊าย ตอ่ต้านเรา เราก็ตอ่ต้านเขา 

     นกัเรียน2: ก็อยา่งทีเ่พื่อนบอกแหละคะ่ คนนงึท าไมด่ี คนอื่นก็เสยีหมด  

     ผู้วิจยั: เราคิดวา่ที่คนอื่นมองกลุม่เราไมด่ี แอนตีเ้ราเกิดจากคนท่ีท าให้ภาพพจน์เราเสยี มีเหตผุลอื่นอีกไหม(สะท้อนความ

เพื่อให้เกิดความกระจ่างชดั) 

 

     ผู้วิจยั: หากจะท าให้สงัคม มองเราและปฏิบตักิบัเราดีขึน้ เราควรท าอยา่งไร  (ค าถามปลายเปิด) 

     นกัเรียน: เราก็ต้องท าตวัให้ดขีึน้คะ่ 

     ผู้วิจยั: ท าตวัให้ดขีึน้ ท าอยา่งไร (ท าให้กระจ่างชดั) 

     นกัเรียน:ส าหรับหนคูิดวา่ เราต้องตัง้ใจเรียนคะ่ ส าคญัมาก เพือ่ตวัเราอนาคตเราด้วย กบัครูตอ่ให้เขาแอนตีเ้รา เราก็ไม่

จ าเป็นต้องท าไมด่ใีสเ่ขานะ  

ครัง้ที่ 4 เร่ือง ฉันในตอนนี ้ เวลา 60 นาท ี

วัตถุประสงค์ 

      1. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบปัญหา และสะท้อนปัญหา อารมณ์ความรู้สกึจากกระบวนการกลุม่ 

       2. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้วางแผนการพฒันาปรับปรุงตนเอง 

เทคนิค 

       1. เทคนิคการสะท้อนความรู้สกึ 

       2. เทคนิคการสรุปความ 

       3. แนวคดิ self -awareness 

กิจกรรม 

    1.  กิจกรรมโยนบอลตอบค าถาม 

“ตอนนีรู้้สกึอยา่งไรท่ีสงัคมมองและปฏิบตัิตอ่ตนเอง” 

“ตัง้ค าถามตอ่สงัคม 1 ค าถาม” 

    2. ใบกิจกรรมที่ 2 มนัจะดีกวา่นี?้ 

ผลการจัดกิจกรรม 

     ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกิจกรรมโยนบอลตอบค าถามอยา่งสนกุสนาน ตอบค าถามถกูต้องทกุข้อ 

     ส าหรับค าถาม “ตอนนีรู้้สกึอยา่งไรท่ีสงัคมมองและปฏิบตัิตอ่ตนเอง” ค าตอบสว่นใหญ่เห็นวา่ รู้สกึไมส่บายใจ และอยากให้

สงัคมโรงเรียนเป็นสงัคมของความเสมอภาค ยอมรับกนั 

      ส าหรับการตัง้ค าถามคนละ 1 ค าถาม มคี าถามดงัตวัอยา่ง 

        -  อยากให้เราท าอยา่งไร        -  สงัคมต้องการอะไรคะ 

       -  เหมาะสมเป็นอยา่งไงคะ       -  ทกุอยา่งดี แตห่นไูมด่ีอยา่งไร 

      ค าถามวา่ มนัจะดีกวา่นีแ้นถ้่าฉนั....................  พบประเด็นดงันี ้
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      -  มนัจะดีกวา่นีถ้้าฉนัท าตวัดกีวา่ทีเ่ป็นอยู ่     - มนัจะดีกวา่นีถ้้าฉนัไมเ่ครียด 

      -  มนัจะดีกวา่นีถ้้าทกุคนเปิดใจ                     -  มนัจะดีกวา่นีถ้้าฉนัไมต่ิด 0 

      -  มนัจะดีกวา่นีถ้้าที่บ้านเข้าใจ                      - มนัจะดีกวา่นีถ้้าเราท าตวันา่รัก   

จากการตัง้ค าถามทัง้หมดมเีป้าหมายเพื่อให้ผู้ เข้าอบรมได้ทบทวนปัญหา และประสบการณ์  เมื่อตัง้ค าถามให้ชว่ยกนัระดม

ความคิดในการตอบ เป็นการสะท้อนความรู้สกึให้กบัผู้เข้าอบรม เพื่อให้เกิดความตระหนกัรู้ถงึปัญหาและวางแผนแก้ไขพฒันา

ตอ่ไป 

ครัง้ที่ 5 เร่ือง I can do “ฉันรู้ ฉันท าได้” เวลา 60 นาท ี

วัตถุประสงค์ 

      1. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการแสดงออกเชิงบวกและเชิงลบของตนเองที่ปฏิบตัติอ่ผู้อื่น 

        2. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมรู้วิธีและทดลองปฏิบตักิารแสดงออกเชิงบวก  

       3. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีพฤตกิรรมการแสดงออกที่เหมาะสม และสร้างสรรค์ได้ 

เทคนิค 

       1. กลุม่สมัพนัธ์ 

       2. เทคนิคการให้ค า ปรึกษากลุม่แบบเหตผุล-อารมณ์และ

พฤติกรรม 

       3. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 

กิจกรรม 

    1. กิจกรรม “เธอช่ืออะไร” 

“เป่ายิงฉบุแบง่กลุม่” 

     2. การแบง่กลุม่แสดงบทบาทสมมติ ตามหวัข้อ

สถานการณ์ทีก่ าหนดให้ 3 หวัข้อ โดยแสดงออกมาในเชิง

บวกและเชิงลบ 

“เมื่อโดนครูปกครองลงโทษเร่ืองผิดวินยั” 

“เมื่อฉนัถกู Bully” “เมื่อต้องท างานกบัคนท่ีไมช่อบ” 

-  ใบกิจกรรมที่ 3 “มองตา่งมมุ” 

ผลการจัดกิจกรรม 

      กิจกรรม เป่ายิงฉบุแบง่กลุม่  ผู้ เข้าอบรมร่วมกิจกรรมด้วยความสนกุสนาน แบง่กลุม่ได้ 3 กลุม่  มีการจบัฉลากเพื่อเลอืก

โจทย์การแสดงบทบาทสมมติ ใน 3 เร่ือง  

     การแสดงบทบาทสมมติแตล่ะกลุม่แสดงได้ดี สือ่ถึงพฤติกรรมการแสดงออกตามโจทย์ทีก่ าหนดให้ มีการร่วมกนัอภิปราย

อยา่งกว้างขวางแตล่ะกลุม่ ดงัตวัอยา่ง 

      1. กิจกรรม “เธอช่ืออะไร” 

“เป่ายิงฉบุแบง่กลุม่” 

     2. การแบง่กลุม่แสดงบทบาทสมมติ ตามหวัข้อสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 3 หวัข้อ โดยแสดงออกมาในเชิงบวกและเชิงลบ 

“เมื่อโดนครูปกครองลงโทษเร่ืองผิดวินยั” 
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พฤติกรรมเชิงลบ :  โต้ตอบด้วยถ้อยค ารุนแรง  ชกัสหีน้า(มีการแสดงทา่ทางประกอบ)  แสดงปฏิกิริยาไมส่ภุาพ  ไมป่ฏิบตัิตามที่

อาจารย์ลงโทษ 

ผลของพฤติกรรม : โดนตดัคะแนนความประพฤติ  โดนเรียกผู้ปกครอง  เดือดร้อนครูที่ปรึกษา  เป็นท่ีเพ็งเลง็ของฝ่ายปกครอง 

พฤติกรรมเชิงบวก : รับฟังและพร้อมปฏิบตัิตามระเบียบ แสดงพฤติกรรมออ่นน้อม(มกีารแสดงทา่ทางประกอบ) อธิบายด้วย

เหตแุละผล 

ผลของพฤติกรรม : ปรับเปลีย่นพฤติกรรมให้ถกูระเบียบของโรงเรียน  ไมเ่ดือดร้อนผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา เป็นเด็กนา่อ็นดู

ไมเ่ป็นท่ีเพง่เลง็ 

 

ครัง้ที่ 6 เร่ือง ปลุกพลังบวก เวลา 60 นาท ี

วัตถุประสงค์ 

      1. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบปัญหาของ นกัเรียนทีม่พีฤติกรรมข้ามเพศ (Transgender) ที่ต้องเจอในสงัคม 

       2. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวางแผนและจดัการอารมณ์ความรู้สกึของตนเองเมื่อต้องเจอกบัสถานการณ์ปัญหา

ได้ 

       3. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีพฤตกิรรมการแสดงออกที่เหมาะสม และสร้างสรรค์ได้ 

เทคนิค 

        1. กลุม่สมัพนัธ์ 

        2. เทคนิคตวัแบบในทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบรู้คิด

พฤติกรรม 

กิจกรรม 

    1. กิจกรรม “ฉนัสวยเพราะฉนั........”   

    2. ชมวีดีทศัน์ “เหยียด - เพศที่สาม(LGBT)” -ใบงานท่ี 4 

ปลกุพลงับวก- น าเสนอชิน้งาน 

ผลการจัดกิจกรรม 

     ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และสรุปปัญหาของกลุม่ LGBT ได้วา่ ท่ีสงัคมไมย่อมรับ หรือที่เราไมส่ามารถมี

ความสขุได้มกัเกิดจากการแสดงออกของเรา ท่ีท าให้สงัคมรับรู้ ดงันัน้ถ้าเราแสดงออกเชิงบวก สงัคมก็จะมองเราเชิงบวก ทกุ

อยา่งเร่ิมที่ตนเองก่อน  

     จากการท าใบกิจกรรม ฉนัจดัการได้ แสดงให้เห็นวา่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม สามารถวิเคราะห์สาเหตขุองพฤติกรรมตนเองได้ 

เช่น 

     ประสบการณ์ของฉนั :  โดนผู้ชายที่ไมรู้่จกัล้อเลยีน หยาบคาย 

    ความรู้สกึกบัเหตกุารณ์นัน้ ตอนนัน้ :  เสยีใจมากที่โดนกระท าแบบนัน้  เราผิดอะไร ไมรู้่จกักนัซะหนอ่ย 

    ฉนัจดัการมนัอยา่งไร :  แอบร้องไห้ แตก็่อยา่งวา่แหละ ไมเ่กิดประโยชน์ ต้องมฟูออนคะ่ ชีวติเราต้องเลอืกคะ่วา่จะสขุรึทกุข์ 

     ได้อะไรจากเหตกุารณ์นัน้ :  ได้เรียนรู้วา่เราต้องเข้มแข็ง เราต้องนกึถงึตวัเองเป็นหลกั เราเปลีย่นสิง่รอบตวัไมไ่ด้ แตเ่รา

เปลีย่นตวัเองได้ 
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ครัง้ที่ 7 เร่ือง การสร้างสมัพนัธภาพ เวลา  30 นาท ี

วัตถุประสงค์ 

       1.  สร้างความคุ้นเคย สร้างความไว้วางใจ สร้างความอบอุน่ และการยอมรับระหวา่งผู้วิจยัและผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  

      2. เพื่อชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาในแตล่ะหวัข้อเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของ

วยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ 

      3.  เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้วิเคราะห์ ประเมินคณุคา่ของตนเอง 

เทคนิค 

- เทคนิคกลุม่สมัพนัธ์ เพื่อเสริมสร้างสมัพนัธภาพ 

- การประเมินตนเองเพื่อส ารวจ ตวัตนที่ตนเองมองเห็น

(Self-Concept) 

กิจกรรม 

1. เกมละลายพฤตกิรรม เกม ตารางระเบดิ 

2. กิจกรรมฉนัคือดอกไม้ ดอกอะไร ? (ทบทวนช่ือ) 

3. ทบทวนความรู้ในการฝึกอบรมที่ผา่นมา 

ผลการจัดกิจกรรม 

     1.  กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ท าความคุ้นเคยกนัจากการท ากิจกรรมเกมละลายพฤตกิรรม ตาราง

ระเบิด เป็นกิจกรรมที่ชว่ยให้เกิดการตื่นตวั ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกิจกรรมอยา่งสนกุสนานเป็นการเตรียมความพร้อม 

     2. ทบทวนความรู้จากกิจกรรมในวนัท่ี 1 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตอบความรู้ และสิง่ที่ได้จากกิจกรรมคนละ 1 

ข้อ ทกุคน 

ครัง้ที่ 8 เร่ือง  My Idol เวลา 60 นาท ี

วัตถุประสงค์ 

      1. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามีความรู้ความเข้าใจ การเป็นแบบอยา่งทีด่ีกบัตนเองและผู้อื่น น าไปสู่

การแสดงออกที่เหมาะสม  

        2. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาตระหนกัรู้และสามารถพฒันาตนเองให้สามารถแสดงออกอยา่ง

เหมาะสมได้ 

เทคนิค 

       - เทคนิคการชีแ้นะเพื่อการค้นพบ (Guided 

Discovery Technique)  

      - เทคนิคการเป็นตวัแบบ (Modeling)  

กิจกรรม 

     1. ชมวีดีทศัน์ “ยอมรับในตวัเอง เป็นเพศไหนก็ส าเร็จ

ได้”“LIFE STORY | LGBT สสีนัสงัคม ไมใ่ช่คนประหลาด 

จากชายกลายเป็นสาว จนโกอินเตอร์” 

      2. ใบกิจกรรมที่ 5 My Idol /น าเสนอใบงาน 

ผลการจัดกิจกรรม 

        หลงัจากดวูดีีทศัน์ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบอกตวัแบบในการด าเนินชีวติของตวัเองสูค่วามส าเร็จได้โดยผู้ เข้า

รับการฝึกอบรมได้คดัเลอืกครูลกูกอล์ฟเป็นตวัอยา่งของคนที่ประสบความส าเร็จเร่ือง การใช้ชีวิตและการเรียน  
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        ในด้านการใช้ชีวิตได้ข้อสรุปวา่ ครูลกูกอล์ฟ เป็นคนที่สู้ ชีวติ แม้ครอบครัวจะรับไมไ่ด้กบัลกูที่เป็น  LGBT ถกูตอ่วา่

อยา่งรุนแรงจากคนในครอบครัวซึง่บัน่ทอนก าลงัใจ ครูลกูกอล์ฟก็ท างานเลีย้งดคูนในครอบครัวเป็นความภมูิใจของพอ่

ได้ ด้านการเรียนครูลกูกอล์ฟเป็นคนที่มีความขยนั วิง่เข้าหาโอกาสได้ทนุการศกึษา  

        และผู้ เข้าฝึกอบรมได้ท าใบงาน ฉนัเป็น idol ได้วิเคราะห์ศกัยภาพตนเองและจากการสอบถามเพื่อน เช่น 

“แบบอยา่งตอ่รุ่นน้อง ฉนัมีความสามารถด้านการร า เป็นครู เป็นแบบให้น้องๆ ห้องนาฏศิลป์ได้”   

“แบบอยา่งตอ่สงัคม  ฉนัเป็นพิธีกร ชอบท างานจิตอาสา  ชว่ยงานโรงเรียนตลอด น่ีแหละสิง่ที่ฉนัเป็นแบบอยา่งได้” 

ครัง้ที่ 9 เร่ือง How to Success เวลา  30 นาท ี

วัตถุประสงค์ 

       1. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านการเรียนของตนเอง 

       2. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสามารถแสดงออกทางด้านการเรียนและศกัยภาพของตนเองได้อยา่ง

สร้างสรรค์ 

เทคนิค 

     - การให้ค าปรึกษากลุม่ 

     - เทคนิคในการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง  

กระบวนการ WDEP 

กิจกรรม 

      1. กิจกรรมแลกเปลีย่นประสบการณ์  

           - ปัญหาและอปุสรรคด้านการเรียนของตนเอง 

           - การคิดอยา่งมีเหตผุล  

      2. ใบกิจกรรม how to success 

ผลการจัดกิจกรรม 

     ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านการเรียน  ทัง้ปัญหาที่เกิดขึน้จากการท างานกบัเพื่อน เช่น 

“เวลาแบง่กลุม่นะ ไมอ่ยากเอาเพือ่นอยูก่ลุม่หรอกอยากท าคนเดียว” ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอกีคนก็ได้บอกวา่ “แตเ่ราท า

คนเดียวไมไ่ด้ไง เราต้องปรับตวัเข้าหาคนอื่นบ้าง” แสดงถงึความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มองทกุอยา่งตามความจริง  

    มีการวางแผนสูค่วามส าเร็จตามกระบวนการ WDEP ตามใบกิจกรรม How to success และกิจกรรมกลุม่  

    Want วิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการ “อยากได้เกรดดีๆ จะได้เข้ามหาวิทยาลยัที่อยากเรียนได้” 

             “ถ้าเราไมแ่สดงน า้ใจให้เพื่อน เราก็จะไมม่ีเพื่อน”  “เป็นท่ียอมรับของทกุกคน” 

    Direct and Doing  ค้นหาแนวทางในการบรรลเุป้าหมาย(ใบงาน) “ตัง้ใจเรียนในคาบ ไมพ่ดูล้อเลน่แซวครู” 

           “ไมน่ินทาเพื่อน จะได้มีคนคบ”   “ต้องร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ออกงานบอ่ยๆเป็นท่ีรู้จกั จะลงประธานคณะสี” 

    Evaluation ประเมินพฤตกิรรมที่ขดัขวางความส าเร็จ(ใบงาน)  “หนีเรียน”   “หลบัในคาบ”   “หนีแมเ่ที่ยว” 

   Planning and Action  วางแผนและลงมือปฏิบตัิ  “ในเทอมหน้าขึน้ ม.5 จะต้องตัง้ใจเรียน ไมเ่ทีย่ว ไมห่นี หลบัใน

คาบ”    “คงต้องไปขอโทษนางแหละ(เพื่อนผู้หญิง) เราก็โมโหเกินไป จะจบ ม.6 แล้ว อยากเป็นเพือ่นกนั” 
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ครัง้ที่ 10 เร่ือง  My Idol เวลา 60 นาท ี

วัตถุประสงค์ 

      เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงศกัยภาพด้านการเรียนและด้านอาชีพของตนเอง 

เทคนิค 

    - ทฤษฎีตวัตนของโรเจอร์ 

    - เทคนิคการเสริมแรง 

กิจกรรม 

     1. แบบทดสอบศกัยภาพตนเอง 

     2. น าเสนอ ศกัยภาพของฉนั 

ผลการจัดกิจกรรม 

        ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าท าแบบประเมินบคุลกิภาพตามอาชีพแบบออนไลน์ ได้กลุม่  บคุลกิภาพแบบศิลปิน 

(Artistic) 

จ านวน 7 คน  บคุลกิภาพแบบจริงใจ (Realistic)  2 คน     บคุลกิภาพแบบบริการสงัคม และชอบสมาคม (Social)   

8  คน   บคุลกิภาพแบบกล้าคิดกล้าท า (Enterprising)  3 คน 

       สอดคล้องกบัความคาดหวงัของนกัเรียน และสนใจของนกัเรียนจ านวน 14 คน   

ครัง้ที่ 11 เร่ือง ชีวิตไมเ่สีย่ง เวลา  90 นาท ี

วัตถุประสงค์ 

       1. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงพฤติกรรมเสีย่งทางเพศและด้านอื่นๆ 

       2. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการแสดงออกอยา่งเหมาะสมหลกีเลีย่งความเสีย่งทางเพศและด้านอื่นๆ 

เทคนิค 

     - กลุม่สมัพนัธ์ 

     - เทคนิคกรณีศกึษา (Case Study) 

     - การบรรยาย 

กิจกรรม 

      1. กิจกรรม “เก้าอีป้ริศนา” 

      2. การให้ความรู้เร่ือง “ความปลอดภยัทางเพศ ความ

เสีย่งของ LGBT”    -  กิจกรรมโยนบอลตอบค าถาม 

(ประสานองค์กรภายนอก) 

ผลการจัดกิจกรรม 

     วิทยากรจากภายนอกองค์กร PINKMONKEY ให้ความรู้เร่ืองความปลอดภยัทางเพศ และความเสีย่งLGBT ให้

ความรู้และแนวทางการหลกีเลีย่งความเสีย่งในสามด้านคือ ด้านโรคติดตอ่ทางเพศ ด้านสารเสพตดิและด้านอารมณ์ 

ใช้กรรบรรยายประกอบการเลน่เกมตอบค าถาม ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสรุปแนวทางในการป้องกนัตนเองได้ เช่น 

      “การเที่ยวกลางคืนไมผิ่ด แตต้่องกลบัตามเวลา  ไมอ่อกบอ่ย  ไมกิ่นจนเมาขาดสติ”   “โรคเอดส์เป็นโรคที่นา่กลวั 

ลพบรีุติดอนัดบัของประเทศ เราต้องไมม่ัว่เพศ และต้องป้องกนั”   “เวลาเราเครียดต้องหากิจกรรมท าเช่น เดินห้าง ไปหา

อะไรกินไมง่ัน้เราอาจบ้าได้คะ่”  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าเสนอข้อสรุป แนวทางในการป้องกนัตนเองจากความ

เสีย่งตา่งๆได้ 
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ครัง้ที่ 12 เร่ือง  ระดมพลงัสมอง “Brainstorm” เวลา 60 นาท ี

วัตถุประสงค์ 

      เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงศกัยภาพด้านการเรียนและด้านอาชีพของตนเอง 

เทคนิค 

    - กลุม่สมัพนัธ์ 

    - ทกัษะในการท างานกลุม่ (Group Work Skill) 

กิจกรรม 

     1. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ใช้กระบวนการกลุม่ใน

การท างานร่วมกนั 

     2. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสรุปแนวทางการ

แสดงออกที่เหมาะสมของตนเองได้ 

ผลการจัดกิจกรรม 

     กิจกรรมระดมความคดิผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้แบง่กลุม่ 3 กลุม่สรุปความรู้ที่ได้จากกิจกรรม  สิง่ที่ต้องน าไปปรับใช้

กบัตนเองเพื่อให้เป็นผู้ที่แสดงออกที่เหมาะสมทัง้ทางด้านการเรียน การมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนรอบข้าง และด้านการลด

พฤติกรรมเสีย่งตา่ง 

      แตล่ะกลุม่น าเสนอข้อสรุปของกลุม่ตนเองผา่นชิน้งานแผนผงัความคิด ประเมินผลให้คะแนน และมอบเกียรติบตัร 
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ภาคผนวก ญ 

เคร่ืองมือเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง การศึกษาและเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ 

โดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

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

ผู้วิจยั นายสเุทพ  อูพ่ยคัฆ์   

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต  สาขาวิชา การวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์ 

 

ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์.............................................................................................................. 

สถานะผู้ให้สมัภาษณ์( นกัเรียน ครู ผู้บริหาร ฯลฯ).............................................................. 

วนัเดือนปี ท่ีสมัภาษณ์...................................................................................................... 

เร่ิมสมัภาษณ์เวลา........................น.  จบการสมัภาษณ์เวลา............................................น. 

 

ตอนที่ 1 แนวประเดน็ค าถามเก่ียวกับการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่มีพฤตกิรรม

ข้ามเพศ 

1. นกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศควรมีการแสดงออก ด้านการส่ือสาร (การพดู) เชิงบวกตอ่บคุคล

รอบข้างอยา่งไรบ้าง 

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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2. นกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศควรมีการแสดงออก ด้านปฏิสมัพนัธ์ (ภาษากาย) เชิงบวกตอ่

บคุคลรอบข้างอยา่งไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

3. รูปแบบการแสดงถึงความเป็นตวัตนตามเพศวิถีของพฤตกิรรมข้ามเพศ ควรแสดงออกมาใน

รูปแบบหรืลกัษณะใด 

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

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

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

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

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

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

4. การแสดงออกท่ีแสดงให้เห็นถึงการเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศควรมี

ลกัษณะอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

 



  189 

5. การปรับตวัของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ ตอ่สงัคมภายในโรงเรียน และสงัคมภายนอกควรมี

ลกัษณะอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

6. มารยาททางสงัคมของวยัรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ ควรมีลกัษณะอย่างไร 

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

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

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

 

7. การแสดงออกให้เห็นถึงการเข้าใจสิทธิของตนเอง ของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ควรมี

ลกัษณะอย่างไร 

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

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

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

    การแสดงออกให้เห็นถึงการเข้าใจสิทธิของผู้อ่ืน ของวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ ควรมีลกัษณะ

อยา่งไร 

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

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

.............................................................................................................................................. 
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8. พฤตกิรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมของวยัรุ่นข้ามเพศ ท่ีควรปฏิบตัิด้านอ่ืนควรเป็นอยา่งไร 

(หากมีประเดน็ใดเพิ่มเตมิสามารถระบไุด้ในข้อนี)้ 

 ด้านการเรียน 

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

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

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

 ด้านการลดพฤตกิรรมเส่ียง 

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

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

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

 ด้านอ่ืนๆ ระบ ุ................................... 

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

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

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

 ด้านอ่ืนๆ ระบ ุ................................... 

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

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

.............................................................................................................................................. 
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แบบตรวจสอบรายการเพ่ือยืนยันข้อมูล 

เร่ือง การศึกษาและเสริมสร้างการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นท่ีมีพฤตกิรรมข้ามเพศ 

โดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 

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

ผู้วิจยั นายสเุทพ  อูพ่ยคัฆ์   

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต  สาขาวิชา การวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์ 

 

ช่ือผู้ให้ข้อมลู.............................................................................................................. 

สถานะผู้ให้สมัภาษณ์( นกัเรียน ครู ผู้บริหาร ฯลฯ).............................................................. 

วนัเดือนปี ท่ีให้ข้อมลู...................................................................................................... 

อาย.ุ......................................ปี 

 

 

ค าชีแ้จง ท าเคร่ืองหมาย  /  ในชอ่ง   ในประเดน็ท่ีบง่ชีถ้ึงพฤตกิรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม

ของวยัรุ่นข้ามเพศ หรือหากมีพฤตกิรรมใดนอกเหนือจากตวับง่ชีท่ี้ก าหนดไว้กรุณาเขียนในชอ่ง 

ระบ.ุ....................... 

 

ค านิยาม วยัรุ่นข้ามเพศ หมายถึงกลุม่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีแสดงออกพฤตกิรรม

ทางเพศไมต่รงกบัเพศสภาพของตนเอง เชน่นกัเรียนชายแสดงพฤตกิรรมแบบนกัเรียนหญิง 

 

ตอนที่ 1 แนวประเดน็ค าถามเก่ียวกับการแสดงออกที่เหมาะสมของวัยรุ่นที่มีพฤตกิรรม

ข้ามเพศ 

(แบบตรวจสอบรายการ Checklist) 

1. การพดูและการแสดงออกเชิงบวก 

  มีทกัษะการปฏิเสธ     แสดงความรู้สกึอย่างตรงไปตรงมา  แสดงออกอยา่งมัน่ใจ 
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 ไมมี่พฤตกิรรมก้าวร้าว  เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน   แสดงออกอยา่งอิสระ 

 เคารพและให้เกียรตผิู้ อ่ืน  อ่ืนๆ ระบุ

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

2.  การปรับตวั 

  พฤติกรรมเป็นมิตร  แสดงออกในศกัยภาพให้สงัคมยอมรับ    ไมแ่ปลกแยก 

 รับฟังความคิดเห็น   เข้าใจเหตผุล   รับผิดชอบตอ่บทบาทหน้าท่ี 

 มีมารยาททางสงัคม   ปฏิบตัติามกฎระเบียบได้  

 อ่ืนๆ ระบ.ุ.......................................................................... 

3.  ด้านการเรียน 

 มุง่มัน่ในการเรียน   ไมก่่อกวนชัน้เรียน   มีศกัยภาพทางวิชาการ 

 เป็นผู้น าทางวิชาการ   อ่ืนๆ ระบ.ุ........................................................................ 

4.  พฤตกิรรมการแสดงออกด้านอ่ืนๆ  

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

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



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล สเุทพ  อูพ่ยคัฆ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 18  เมษายน 2528 
สถานที่เกิด ลพบรีุ 
วุฒกิารศึกษา ครุุศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ลพบรีุ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 45 หมู ่11 ต.ตะลงุ  อ.เมือง  จ.ลพบรีุ  

งานแนะแนว โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั อ.เมือง จ.ลพบรีุ   
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