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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองสําหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้เสนอข้อมูลด้านแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
ใช้ประกอบในการศึกษา เพ่ือให้เกิดความชัดเจนโดยแบ่งสาระสําคัญของหัวข้อในการศึกษาได้ดังนี้ 
 

 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริบทเขตธนบุรี 
  1.1 ประวัติและข้อมูลทั่วไปของเขตธนบุรี 
  1.2 สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเขตธนบุรี 
  1.3 ชุมชนในพ้ืนที่เขตธนบุรี  
 2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
  2.1 ความหมายของผู้สูงอายุ  
  2.2 การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ  
  2.3 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ  
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างโมเดล 
  3.1 ความหมายของโมเดล 
  3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเดลกับทฤษฎี 
  3.3 การสร้างโมเดล 
  3.4 คุณลักษณะของโมเดลที่ดี 
  3.5 ข้อควรระมัดระวังในการสร้างโมเดล 
 4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเห็นคุณค่าของตนเอง 
  4.1 ความหมายของการเห็นคุณค่าของตนเอง 
  4.2 ความสําคัญของการเห็นคุณค่าของตนเอง 
  4.3 พัฒนาการของการเห็นคุณค่าของตนเอง 
  4.4 ลักษณะบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าของตนเอง  
  4.5 แนวคิดและทฤษฎีของการเห็นคุณค่าของตนเอง 
  4.6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าของตนเอง 
  4.7 องค์ประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเอง  
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  4.8 แนวทางการวัดการเห็นคุณค่าของตนเอง 
  4.9 แนวทางการพัฒนาและการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเอง 
  4.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าของตนเอง 
   4.10.1 งานวิจัยในประเทศ 
   4.10.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม 
  5.1 ความหมายของการฝึกอบรม 
  5.2 ความสําคัญการฝึกอบรม  
  5.3 ระยะของกระบวนการฝึกอบรม 
  5.4 ประเภทของกลุ่มฝึกอบรม 
  5.5 ขอบข่ายของกลุ่มฝึกอบรม 
  5.6 กระบวนการฝึกอบรม 
  5.7 การออกแบบโครงการฝึกอบรม 
  5.8 เทคนิคการฝึกอบรม 
  5.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
   5.9.1 งานวิจัยในประเทศ 
   5.9.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและเทคนิคการให้คําปรึกษากลุ่มที่นํามาใช้ใน
การพัฒนาโมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองสําหรับผู้สูงอายุ 
  6.1 ความหมายของการให้คําปรึกษากลุ่ม 
  6.2 กระบวนการให้คําปรึกษากลุ่ม 
  6.3 เทคนิคของการให้คําปรึกษากลุ่ม 
  6.4 ทฤษฎีการให้คําปรึกษาท่ีนํามาใช้ในการให้คําปรึกษากลุ่ม 
  6.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้คําปรึกษากลุ่ม 
   6.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
   6.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริบทเขตธนบุรี 
 1.1 ประวัติและข้อมูลทั่วไปของเขตธนบุรี 
 สํานักงานเขตธนบุรี เดิมชื่อว่าอําเภอราชคฤห์ มีฐานะเป็นอําเภอชั้นใน ขึ้นตรงกับกรม
นครบาลโดยตรง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของวัดราชคฤห์ ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ได้เปลี่ยน
ชื่ออําเภอราชคฤห์เป็น “อําเภอบางยี่เรือ” เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2459 และวันที่ 20 ธันวาคม 2459 
ได้ประกาศเปิดท่ีว่าการเป็นเอกเทศของตัวเอง สาเหตุที่เปลี่ยนชื่ออําเภอราชคฤห์เป็นอําเภอบางยี่เรือ 
เพราะว่าสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน ใช้เรือสําเภา
ลําเลียงรับ-ส่งสินค้าในบริเวณใกล้เคียงกับวัดราชคฤห์ มีพระญาติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 2 คน 
นําเรือสําเภามาจอดอยู่เป็นประจํา จึงเรียกบริเวณแถบนั้นว่า “บางยี่เรือ” คําว่า “ยี่”  แปลว่า สอง 
ในสมัยโบราณมักนิยมเรียกท้องถิ่นหนึ่งๆ ว่า “บาง” จึงเรียกบริเวณนั้นว่า “บางยี่เรือ” และอําเภอ  
ราชคฤห์ตั้งอยู่ในพื้นที่บางยี่เรือ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอําเภอบางยี่เรือ 
 ต่อมาได้มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการ จัดการปกครองท้องที่ใหม่ โดยอําเภอบาง
ยี่เรือมีเขตติดต่อกับจังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าขายใกล้เคียงกับจังหวัดพระนครตาม
ความนิยมทีเ่รียกอําเภอที่เป็นที่ตั้งจังหวัดว่า อําเภอเมือง จึงเรียกอําเภอบางยี่เรือว่า อําเภอเมืองธนบุรี 
จังหวัดธนบุรี เคยเป็นราชธานีมาเพ่ือรักษาคําว่า “ธนบุรี” ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวง และเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอําเภอบางยี่เรือเป็น “อําเภอ
ธนบุรี” เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2482 และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2510 ได้ย้ายที่ว่าการอําเภอมาอยู่ที่
แห่งใหม่ ภายในวัดเวฬุราชิณ ตําบลบางยี่เรือ ตราบเท่าทุกวันนี้ 
 1.2 สภาพพื้นที่ท่ัวไปเขตธนบุรี 

 เขตธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ จรดคลองบางกอกใหญ่ ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่ และติดแม่น้ํา

เจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามคือเขตพระนคร 
 ทิศตะวันออก จรดคลองบางไส้ไก่ และถนนประชาธิปก ติดต่อกับเขตคลองสาน 
 ทิศตะวันตก จรดคลองบางสะแก คลองวัดใหม่ยายนุ้ย คลองบางหลวง ติดต่อ

กับเขตจอมทองและเขตภาษีเจริญ 
 ทิศใต ้ จรดคลองดาวคนอง และแม่น้ําเจ้าพระยา ติดต่อกับเขตราษฏร์บูรณะ 
 1.3 ชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี  

พ้ืนที่การปกครอง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 8,551 ตารางกิโลเมตร แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 
7 แขวง คือ 

1. แขวงวัดกัลยาณ์  พ้ืนที ่ 0.785 ตร.กม. 
2. แขวงหิรัญรูจี  พ้ืนที ่ 0.691 ตร.กม. 
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3. แขวงบางยี่เรือ  พ้ืนที ่ 1.523 ตร.กม. 
4. แขวงตลาดพลู  พ้ืนที ่ 1.823 ตร.กม. 
5. แขวงบุคคโล  พ้ืนที ่   1.21 ตร.กม. 
6. แขวงสําเหร่  พ้ืนที ่   1.23 ตร.กม. 
7. แขวงดาวคนอง  พ้ืนที ่  1.289 ตร.กม. 
มีจํานวนวัดในพ้ืนที่เขตธนบุรี 25 แห่ง, จํานวนมัสยิดในพ้ืนที่เขตธนบุรี 3 แห่ง, จํานวน

โบสถ์คริสตจักรในพ้ืนที่เขตธนบุรี 4 แห่ง, จํานวนศาลเจ้าในพ้ืนที่เขตธนบุรี 9 แห่ง, จํานวนหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตธนบุรี 34 แห่ง, จํานวนมูลนิธิในพ้ืนที่เขตธนบุรี 75 มูลนิธิมูลนิธิที่สําคัญ 
ได้แก่ มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสิน, จํานวนสมาคมในพ้ืนที่เขตธนบุรี 101 สมาคม สมาคมที่สําคัญ
ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏธนบุรี , สมาคมนักเรียนเก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , สมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนศึกษานารี 

 
2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
 2.1 ความหมายของผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาเอกสารของ รัตนา สินธีรภาพ (2540) ได้กล่าวว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง 
บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจไปสู่ความเสื่อม อาจมี
ความอ่อนแอหรือเจ็บป่วยขึ้นอยู่กับพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม ความสามารถทํากิจกรรมประจําวัน 
โรคภัยและภาวะสุขภาพจิตของแต่ละบุคคล และเป็นวัยเกษียณอายุราชการหรือออกจากงานประจํา 
ภาวะคุณภาพชีวิตจะเปลี่ยนจากนี้ไปสู่ภาวะไม่ดี สอดคล้องกับ ทัศนีย์  ทองมาก (2540)  กล่าวว่า 
ผู้สูงอายุ หมายถึง  ซึ่งจะใช้อายุเป็นเกณฑ์ในการกําหนดความหมายของการเป็นผู้สูงอายุ โดยถืออายุ 
60 ปีขึ้นไปและการกําหนดเกณฑ์อายุนี้จะถึงเอาปลดเกษียณตัวเองออกจากการปฏิบัติงานตามที่
กําหนดไว้ อีกทั้งรวิวรรณ  ลีมาสวัสดิ์กุล (2547) และ สิทธิอาภรณ์  ชวนบี (2549)  กล่าวว่า ผู้สูงอายุ 
หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจในทางเสื่อมลง 
เป็นวัยที่ต้องปรับตัวในด้านต่างๆ ตามที่ควรเป็นเพ่ือจะได้ดํารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างภาคภูมิและมี
สุขภาพกายและจิตใจที่ดี 

สรุปจากความหมายของผู้สูงอายุ กล่าวได้ว่า บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจในทางเสื่อมลง อาจมีความอ่อนแอหรือเจ็บป่วยขึ้นอยู่กับ
พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม 

2.2 การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ 
องค์การอนามัยโลก (ไฉไล ไชยเสวี , 2540; อ้างอิงจาก องค์การอนามัยโลก) ได้แบ่ง

เกณฑ์ตามอายุตามสภาพของการที่มีอายุเพิ่มข้ึน ดังนี้ 
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1. ผู้สูงอายุ (Elderly) มีอายุระหว่าง 60-74 ปี 
2. คนชรา (Old) มีอายุระหว่าง 75-90 ปี 
3. คนชรามาก (Very old) มีอายุ 90 ปีขึ้นไป 
ฟิลด์ และมิงเลอร์ (ไฉไล ไชยเสวี, 2539; อ้างอิงจาก Field; & Minkler, 1988) ศึกษา

พบว่าผู้สูงอายุจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
1. วัยผู้สู งอายุตอนต้น  (Young - Old Age) คือ ผู้สู งอายุที่มีอายุต่ํ ากว่า  75 ปี ซึ่ ง

ผู้สูงอายุในช่วงวัยนี้ จะเป็นวัยที่สามารถทํางานได้ตามปกติเหมือนวัยผู้ใหญ่กลางคน 
2. วัยผู้สูงอายุตอนกลาง (Old - Old Age) คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 75-84 ปี 
3. วัยผู้สูงอายุตอนปลาย (Oldest - Old Age) คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป 
บรรลุ ศิริพานิช (รวิวรรณ ลีมาสวัสดิ์กุล, 2547; อ้างอิงจาก บรรลุ ศิริพานิช) แบ่งกลุ่ม

ผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม ตามอายุและภาวะสุขภาพทั่วๆ ไป ได้แก่ 
1. ผู้สูงอายุระดับต้น มีอายุระหว่าง 60-70 ปี ระดับนี้ สภาวะทางกายภาพและสรีรวิทยา

ยังไม่เปลี่ยนแปลงมาก ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นส่วนใหญ่ 
2. ผู้สูงอายุระดับกลาง มีอายุระหว่าง 71-80 ปี ระดับนี้ สภาวะทางกายภาพและ

สรีรวิทยาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ ทําให้การช่วยเหลือตนเองบกพร่อง เริ่มต้องการความ
ช่วยเหลือในบางอย่าง 

3. ผู้สูงอายุระดับปลาย มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ระดับนี้สภาวะทางกายภาพและ
สรีรวิทยาเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด บางคนมีความพิการ บางคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ บางอย่าง
จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ  

สรุปการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ จะเเบ่งตามหลักเกณฑ์ทางช่วงการดําเนินชีวิต คือ ผู้สูงอายุวัย
ต้น ผู้สูงอายุวัยกลาง ผู้สูงอายุวัยท้าย ทุกช่วงวัยจะมีผู้สูงอายุตั้งแต่ผู้ยังมีสมรรถภาพที่เต็มไปด้วย
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ ตามที่บุคคลนั้นถนัด มีความเป็นชีวิตชีวา เรื่อยไปถึงผู้ที่มีปัญหา
ทางอารมณ์ จิตใจ สุขภาพ สังคม ไปจนถึงผู้สูงอายุที่แก่มากไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือตนเองได้หรือผู้ที่
เลอะเลือน  
 2.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2539) กล่าวว่า การศึกษาเรื่องผู้สูงอายุมีแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สําคัญดังนี้ 
2.3.1 ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า มนุษย์เป็นมีชีวิตที่มี

การวิวัฒนาการอยู่เสมอ และจะอยู่รอดได้แม้ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่ออายุมากขึ้นไม่
สามารถมีชีวิตอยู่ตลอดไปได้ 

2.3.2 ทฤษฎีด้านชีววิทยา (Biological Theory) ทฤษฎีภาวะผู้สูงอายุด้านชีววิทยาเป็น
ทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุของความชราเชิงชีววิทยา 
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2.3.3 ทฤษฎี พันธุศาสตร์  (Genetic Theory) ทฤษฎีนี้ เชื่อว่า  คนชราเกิดขึ้นตาม
พันธุกรรม มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอวัยวะบางส่วนของร่างกายคล้ายคลึงกันหลายชั่วอายุ และ
ลักษณะนั้นแสดงออกเม่ืออายุมากขึ้น ผมหงอก ศีรษะล้าน และเดินหลังค่อม 

2.3.4 ทฤษฎีเนื้อเยื่อ (Colagen Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า สารที่เป็นส่วนประกอบของ
เนื้อเยื่อกระดูกเพ่ิมมากขึ้น และมีการจับตัวกันมากขึ้น ทําให้ Collagen fiber หดสั้นเข้าเมื่อถึงวัย
สูงอายุ ทําให้ปรากฏรอยย่นออกมามากขึ้น และตึงอยู่บริเวณกระดูกข้อศอก ซึ่งจะมองเห็นเป็นปม
กระดูกชัดเจน 

2.3.5 ทฤษฎีทําลายตนเอง (Auto immune Theory) ทฤษฎีมีชื่อว่า ความชราเกิดจาก
ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันปกติน้อยลงพร้อมกับมีการสร้างภูมิคุ้มกันทําลายตนเองมากขึ้นดังนั้น การสร้าง
ภูมิคุ้มกันปกติน้อยลงจะทําให้ร่างกายต่อสู้เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้ไม่ดี ทําให้เกิดความเจ็บป่วย
ได้ง่าย และเม่ือเกิดข้ึนแล้วก็จะรุนแรงเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ 

2.3.6 ทฤษฎีความผิดพลาด (Error Catastrophe Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าเมื่อบุคคลมี
อายุมากขึ้น จะค่อยๆ เกิดความผิดพลาดและความผิดพลาดนี้จะเพ่ิมมากขึ้นจนถึงที่ทําให้เซลล์ต่างๆ 
ของร่างกายเสื่อมและหมดอายุลง 

2.3.7 ทฤษฎีเรดิดคัลอย่างอิสระ (Free Radical Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าภายในร่างกาย
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีเรดิคัลอย่างอิสระอยู่
มากมายตลอดเวลา เรดิคัลเหล่านี้จะทําให้ยีนเกิดความผิดปกติ และทําให้คอลลาเจนและอีลาสติน ซึ่ง
เป็นโปรตีนองค์ประกอบของเนื้อเยื่อยึดเหนี่ยวเกิดมากข้ึน จนทําให้เสียความยืดหยุ่นไป 

2.3.8 ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา (Psychological Theory) ทฤษฎีนี้กล่าวถึงความสําคัญ
ของจิตใจดังที่ Jung กล่าวว่า ความสําคัญของช่วงชีวิตในครึ่งหลัง จะมีผลมาจากครึ่งแรกของชีวิต อัน
เป็นสาเหตุทําให้ผู้สูงอายุมีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป แยกเป็น 2 ทฤษฎีย่อย ดังนี้ 

2.3.9 ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ทฤษฎีนี้กล่าวว่าผู้สูงอายุจะเป็นสุขหรือ
ทุกข์ขึ้นอยู่กับภูมิหลังและการพัฒนาจิตใจของผู้นั้น ถ้าผู้สูงอายุเติบโตขึ้นมาด้วยความมั่นคงอบอุ่น มี
ความรักแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย เห็นความสําคัญของผู้อื่น รักผู้อื่น และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
ก็มักจะเป็นผู้สูงอายุที่ค่อนข้างมีความสุขในชีวิตบั้นปลาย 

2.3.10 ทฤษฎีความปราดเปรื่อง (Intelligence Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าผู้สูงอายุที่ยัง
ปราดเปรื่อง และคงความเป็นปราชญ์อยู่ได้ด้วย เป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ มีการ
ค้นคว้าและพยายามที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ผู้ที่จะมีลักษณะเช่นนี้ได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีและ
มีเงินใช้สอย โดยไม่เดือดร้อน 

2.3.11 ทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยา (Sociological Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ถ้าสังคม
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ก็จะทําให้สถานะของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย และสถานะของ
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ผู้สูงอายุในสังคมใด จะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับจํานวนของผู้สูงอายุในสังคมนั้นนอกจากนั้นยังได้แนะนํา
ให้ผู้สูงอายุยอมรับว่า เมื่อถึงวัยสูงอายุลูกหลานและชุมชนว่าจะให้ความสําคัญและความสนใจน้อยลง 
เพ่ือจะได้ใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุขโดยมีแนวทฤษฎีที่เสนอและการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุทาง
สังคม  

2.3.12 ทฤษฎีไร้ภาระผูกพัน (Disengagement Theory) ทฤษฎีนี้ เชื่อว่าผู้สูงอายุและ
สังคมจะลดบทบาทซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถลดลง สุขภาพ
เสื่อมถอย รวมทั้งความตายที่ค่อยๆ มาถึง ผู้สูงอายุจึงหลีกหนีถอนตัวเองออกจากสังคมเพ่ือลด
ความเครียดและพอใจกับการไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันระหว่างตนเองและสังคมอีกต่อไป 

2.3.13 ทฤษฎีการทํากิจกรรม (Activity Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ผู้สูงอายุจะมีความสุข
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งได้จากการมีกิจกรรมและการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทําให้สามารถ
ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นประโยชน์ต่อสังคมกิจกรรม
เป็นสิ่งที่สําคัญทําให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งทางกายและจิตใจ  

2.3.14 ทฤษฎีความต่อเนื่อง  (Continuity Theory) ทฤษฎีนี้ เชื่อว่า  ผู้สู งอายุจะมี
ความสุขได้ก็เมื่อได้ทํากิจกรรมหรือปฏิบัติตัวเช่นที่เคยกระทํามาก่อน บุคคลใดคุ้นเคยกับการอยู่
ร่วมกับคนหมู่มากก็กระทําต่อไป บุคคลใดพอใจชีวิตที่อยู่อย่างสงบสันโดษ อาจแยกตนเองออกมาอยู่
ตามลําพัง ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้สูงอายุอย่างกว้างๆ ว่าจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การตายของสามีหรือภรรยา การเกษียณอายุ และรายได้
ที่ลดลง เป็นต้น 

2.3.15 ทฤษฎีของอิริกสัน (Erikson’s Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า การพัฒนาด้านจิตวิทยา
สังคมของผู้สูงอายุนั้น เป็นช่วงชีวิตที่ผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า มั่นคง หรือท้อแท้หมดหวัง สําหรับ
บุคคลที่มีความรู้สึกว่าชีวิตนั้นมีคุณค่าถ้ามีความมั่นคง จะมีความรู้สึกพึงพอใจในผลของความสําเร็จ
จากช่วงชีวิตที่ผ่านมา และเกิดความรู้สึกสุข สงบทางใจ และสามารถยอมรับได้ในเรื่องความตายว่า
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในทางตรงกันข้ามผู้สูงอายุที่ไม่ยอมรับก็จะมีความรู้สึกว่าตนนั้นมีโอกาสเลือกได้
น้อย และไม่ต้องการมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีก เกิดความท้อถอย สิ้นหวัง คับข้องใจ รู้สึกว่าตนนั้น ไม่มี
คุณค่า และความสามารถท่ีจะเผชิญกับภาวะสูงอายุลดน้อยลงด้วย 

2.3.16 ทฤษฎีพัฒนาของเพค (Peck’s Developmenttal Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า
ผู้สูงอายุวัยต้น (55-75 ปี) ผู้สูงอายุวัยปลาย (75 ปีขึ้นไป) มีความแตกต่างกันทั้งลักษณะนิสัยและการ
ปฏิสัมพันธ์ทางด้านจิตวิทยาสังคม เขามีความเชื่อว่าผู้สูงอายุมีการพัฒนาการ 3 ประการ คือ 

1. ความสามารถในการแยกความแตกต่างของคนกับบทบาทในช่วงชีวิตที่ผ่านมา 
ความภาคภูมิใจในตนเองและความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ขึ้นอยู่กับบทบาทของหน้าที่การงาน ในทาง
ตรงกันข้ามเมื่อเกษียณอายุ บางคนจะรู้สึกว่าไร้คุณค่า แต่ถ้าความรู้สึกภาคภูมิใจและความมีคุณค่า
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ของงานไม่ได้มาจากตําแหน่งหน้าที่ที่เคยทําหลังเกษียณอายุความรู้สึกนั้นก็ยังคงมีอยู่ เช่น ผู้สูงอายุที่
ชอบปลูกต้นไม้ ก็จะพึงพอใจหลังเกษียณอายุที่จะได้ทําสิ่งที่ต้องการแทนงานอาชีพที่เคยทําประจํา 

2. ความสามารถทางร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติถ้าผู้สูงอายุนึกถึง
สภาพร่างกายยังคงมีความแข็งแรง จะทําให้ผู้สูงอายุยอมรับความสามารถทางร่างกายที่ลดลง และ
พยายามปรับตัวให้เหมาะสม ชีวิตก็จะมีความสุข แต่ถ้าผู้สูงอายุนึกถึงความถดถอยของร่างกาย ก็จะ
ทําให้ผู้สูงอายุมีความสุขและความพอใจลดน้อยลง 

3. การยอมรับว่าร่างกายของตนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ กับสภาพร่างกาย
ก่อนสูงอายุ การยอมรับร่างกายตามธรรมชาตินี้จะทําให้ผู้สูงอายุยอมรับความตายโดยไม่รู้สึก
หวาดกลัว การยอมรับนี้รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับความตายด้วย ในทางตรงกันข้ามคนที่ยึดติด
กับสภาพร่างกายขณะที่อยู่ในวัยที่อายุน้อยกว่า ก็พยายามยึดชีวิตไว้ให้ยาวนานที่สุดโดยไม่พึงพอใจกับ
สภาพที่เป็นอยู่มีความหวาดกลัวกับความตาย จากทฤษฎีต่างๆ ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุทุกคน
มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและสังคมเหมือนกันไปหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อ ความรู้ 
ความสามารถสภาวะสุขภาพ ประเพณีวัฒนธรรม และมาตรฐานทางสังคมของแต่ละบุคคล 
   
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดล 
 3.1 ความหมายของโมเดล 

อิงลิชและอิงลิช (เสรี ชัดแช้ม, 2538; อ้างอิงจาก English; & English, 1965) คีฟส์        
(เสรี ชัดแช้ม, 2538; อ้างอิงจาก Keeves, 1988) ได้ให้ความหมายของโมเดล ไว้ดังนี้ 

1. แบบจําลองเลียนแบบของจริง 
2. ตัวแบบที่เป็นแบบอย่าง 
3. แบบจําลองการดําเนินงานที่แสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ในระบบ 
4. การอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปของระบบสัญลักษณ์ 
เสรี  ชัดแช้ม  (2538)  ได้กล่าวถึงโมเดลเชิงแนวคิด  (Concept Model) หมายถึง

แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ หรือตัวแปรของทฤษฎีเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
จากแนวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ืออธิบายทฤษฎีที่มีอยู่แล้วให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการสร้างทฤษฎีใหม่ต่อไป อีกทั้ง อุทุมพร จามรมาน (2541) กล่าวว่า โมเดล หมายถึง 
โครงสร้างความเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ดังนั้น โมเดลจึงน่าจะมีมากกว่า 1 มิติ 
หลายตัวแปรและตัวแปรดังกล่าวต่างมีความเกี่ยวข้อง (เชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผล) หรือตัวแปรต่างๆ 

สรุปได้ว่า โมเดล หมายถึง แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 
หรือตัวแปรของทฤษฎีที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ 
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 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเดลกับทฤษฎี 
โมเดลเชิงแนวคิดต่างจากทฤษฎีอยู่บ้าง  แต่ก็มีความสัมพันธ์กัน 2 ลักษณะ ดังนี้                

(เสรี ชัดแช้ม, 2538) 
1. โมเดลเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) คือโมเดลหรือแบบจําลองที่สร้างขึ้นจาก

ประสบการณ์ งานวิจัย หรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว เพ่ือหาข้อสรุปที่ใช้อธิบาย ทํานาย หรือควบคุม
ปรากฏการณ์ของเรื่องที่ศึกษา และเมื่อทดสอบโมเดลกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้แล้ว ถ้ามีความ
สอดคล้องกัน โมเดลก็น่าเชื่อถือ อันอาจนําไปสู่การสร้างทฤษฎีในเรื่องนั้น ดังนั้นโมเดลเชิงทฤษฎีจึง
เป็นเพียงข้ันตอนหนึ่งของการสร้างทฤษฎีใหม่ ตามภาพประกอบ 2.1 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเดลเชิงทฤษฎีกับทฤษฎี  
(เสรี ชัดแช้ม, 2538, โมเดลและการสร้างโมเดล: วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

 
2. โมเดลเชิงปฏิบัติ (Practice Model) คือ โมเดลหรือแบบจําลองที่สร้างขึ้นมาจาก

ทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว เพ่ือช่วยให้เข้าใจทฤษฎีได้ง่ายยิ่งขึ้น หรือเพ่ือนําไปใช้อธิบาย ทํานาย หรือควบคุม
ปรากฏการณ์ที่ศึกษา ดังนั้น โมเดลลักษณะนี้จึงเป็นเพียงแบบจําลองที่ได้จากการถ่ายทอดจากทฤษฎี
ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพประกอบ 2.2 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเดลเชิงปฏิบัติกับทฤษฎี 
(เสรี ชัดแช้ม, 2538, โมเดลและการสร้างโมเดล: วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

  
 

ปรากฏการณ์ที่ศึกษา โมเดลเชิงทฤษฎี ทฤษฎี 

ประสบการณ์/งานวิจัย/ทฤษฎี การทดสอบโมเดล 

ทฤษฎี โมเดลเชิงปฏิบัติ ปรากฏการณ์ที่ศึกษา 

 

ความสอดคล้องเชิงตรรกะ อธิบาย/ทํานาย/ควบคุม 
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3.3 การสร้างโมเดล 
การศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือสังคม เรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจไม่ศึกษา

ปรากฏการณ์เรื่องนั้นโดยตรง แต่เราศึกษาโดยวิธีการสร้างโมเดล เพ่ือหาข้อสรุปที่สามารถนําไป 
อธิบาย ทํานาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ที่ศึกษา ตามภาพประกอบ 2.3 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.3 การศึกษาปรากฏการณ์โดยวิธีการสร้างโมเดล 

(เสรี ชัดแช้ม, 2538, โมเดลและการสร้างโมเดลในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

สรุปได้ว่าโมเดลที่ใช้ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ทางสังคมต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ 
คือมี ลักษณะสอดคล้องกับสภาพความจริงของปรากฏการณ์ของเรื่องที่ศึกษา และสามารถนําไปใช้หา 
ข้อสรุปเพื่ออธิบาย ทํานาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง คุณสมบัติของโมเดลทั้ง 
2 ประการนี้ มีลักษณะที่ขัดแย้งกันเอง กล่าวคือ ถ้าเราสร้างโมเดลให้สอดคล้องกับสภาพความจริง
ของปรากฏการณ์มากเท่าใด โมเดลก็จะสลับซับซ้อนมากขึ้น ทําให้การนําโมเดลไปใช้มีความยุ่งยาก 
ในทางตรงกันข้าม ถา้เน้นความสะดวกในการนําโมเดลไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ ก็ต้องเขียนโมเดลให้
ง่ายเข้าไว้ โมเดลก็ย่อมไม่ค่อยสอดคล้องกับสภาพความจริงของปรากฏการณ์ ซึ่งทําให้การนําโมเดลไป
ใช้อธิบาย ทํานาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ได้จํากัด ดังนั้นการสร้างโมเดลจึงต้องพยายามสร้างให้ได้
ทั้งความสอดคล้องกับสภาพความจริงของปรากฏการณ์ให้มากที่สุด และขณะเดียวกันก็สามารถ
นําไปใช้หาข้อสรุปเพ่ืออธิบาย ทํานาย หรือควบคุมปรากฏการณ์นั้นๆ ให้มากที่สุดด้วย โดยเราอาจ
เลือกศึกษาเฉพาะองค์ประกอบหรือตัวแปรที่สําคัญของปรากฏการณ์นั้น  

3.4 คุณลักษณะของโมเดลที่ดี 
 คุณลักษณะของโมเดลที่ดี มีลักษณะดังนี้ (เสรี ชัดแช้ม, 2538) 
 1. โมเดลควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่าที่จะเน้น

ความสัมพันธ์แบบรวมๆ อย่างไรก็ดีสหสัมพันธ์และสมการถดถอยที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ก็สามารถนําไปใช้สร้างโมเดลได้ 

สภาพความจริงของ

ปรากฏการณ์ที่ศึกษา 
โมเดล 

ข้อสรุป 
    - อธิบาย 
    - ทํานาย 
    - ควบคุม 

การสร้างโมเดล การใช้โมเดล 
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 2. โมเดลควรนําไปสู่การทํานายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยเมื่อทดสอบโมเดลแล้ว ถ้าปรากฏว่าโมเดลไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โมเดลนั้นก็
ถูกยกเลิกไป 

 3. โมเดลควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้ 
 4. โมเดลควรนําไปสู่การสร้างแนวคิดใหม่ของเรื่องที่ศึกษาได้ 
3.5 ข้อควรระมัดระวังในการสร้างโมเดล 
 ข้อควรระมัดระวังในการสร้างโมเดล มีดังนี ้(เสรี ชัดแช้ม, 2538) 
 1. การทําให้โมเดลชัดเจนเกินไป เนื่องจากในการสร้างโมเดลจะต้องทําให้สิ่งที่เป็น

นามธรรมหรือสลับซับซ้อนมีความชัดเจนมากขึ้น เพ่ือให้เห็นองค์ประกอบหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ชัดเจน การพยามทําให้โมเดลชัดเจนหรือเข้าใจง่าย โดยการกําหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรที่
เกี่ยวข้องทั้งมากและน้อยเข้าไปไว้ในโมเดล ทําให้โมเดลสลับซับซ้อนเกินไป เพราะมีจํานวนตัวแปรที่
เกี่ยวข้องมาก จึงไม่สะดวกต่อการทดสอบโมเดล ดังนั้นการทําให้โมเดลชัดเจน จึงต้องกําหนดขอบเขต
ความเกี่ยวข้องขององค์ประกอบ หรือตัวแปรให้เหมาะสม โดยกําหนดเฉพาะองค์ประกอบหรือตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กันจริงๆ เท่านั้นเข้าไว้ในโมเดล 

 2. การเน้นรูปแบบ หรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในโมเดลมากเกินไป ทําให้ละเลยความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบหรือตัวแปรที่ต้องนําไปทดสอบหรือตรวจสอบ อาจทําให้มองไม่เห็นโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ที่แท้จริงขององค์ประกอบหรือตัวแปรภายในโมเดล 

สรุปจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโมเดลและการสร้างโมเดล จะเห็นว่าโมเดลนั้นเป็นแบบจําลอง
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ส่วนโมเดลการให้คําปรึกษากลุ่ม 
หมายถึง แบบจําลองการให้คําปรึกษากลุ่มที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ 
ซึ่งเป็นโมเดลเชิงปฏิบัติ (Practice Model) เพ่ือช่วยให้เข้าใจทฤษฎีการให้คําปรึกษากลุ่มและนําไปใช้
อธิบายผลที่เกิดจากการทดลองใช้ทฤษฎีว่านําไปสู่ผลของการพัฒนาหรือไม่ 

 
4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าของตนเอง 

4.1 ความหมายของการเห็นคุณค่าของตนเอง 
 โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึง การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) มักสะท้อนถึงการ

ประเมินตนเองของบุคคลในแง่ของคุณค่า (worth) เป็นการที่บุคคลตัดสินตนเองภายใต้เจตคติ 
(attitude) ที่มีต่อตัวตน (self) การเห็นคุณค่าในตนเอง รวบรวมแนวคิดความเชื่อ (beliefs) เกี่ยวกับ 
ตัวตนของบุคคล (oneself) เช่น ฉันเป็นคนมีความสามารถ ฉันมีคุณค่า เป็นต้น และสภาวะทาง
อารมณ์ (emotional state) เช่น ยินดีในชัยชนะ ความรู้สึกพ่ายแพ้ ความภาคภูมิใจ และความรู้สึก
ละอายใจ เป็นต้น (Hewitt. 2009) สอดคล้องกับ Smith & Mackie (2007) กล่าวว่า การเห็นคุณค่า
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ในตนเอง เป็นอัตมโนทัศน์แห่งตน (the self-concept) คือ การที่มนุษย์คิดเกี่ยวกับตัวตนของตนเอง
ในแง่มุมต่างๆ การประเมินตนเองในทางบวกและทางลบ รวมทั้งการรับรู้ความรู้สึก ( feel) ที่มีต่อ
ตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจ เป็นความรู้สึกและความคิดที่มีต่อตนเอง เป็น
การเชื่อมโยงระหว่างความคิดเกี่ ยวกับตนเองและการแสดงออกของตนเอง  เรียโซเนอร์                     
(สุธนี ลิกขไชย, 2555; อ้างอิงจาก Reasoner. 2000) กล่าวว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมีผู้ศึกษาไว้
หลายด้าน จึงเป็นการยากที่จะหาคําจํากัดความที่จะครอบคลุมความหมายทั้งหมด มีคําที่ให้
ความหมายที่คล้ายคลึงกันกับการเห็นคุณค่าในตนเอง เช่น ความมั่นใจในตนเอง (Self - 
Confidence) การรับรู้คุณค่าของตนเอง (Self - Worth) การเคารพนับถือตนเอง (Self - Respect) 
ความภาคภูมิใจในตนเอง การยอมรับตนเอง การหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเอง และการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้เลือกใช้คําว่า “การเห็นคุณค่าในตนเอง” นิยาม ของการเห็นคุณค่าใน
ตนเองมีความหลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและประมวลนิยามของการเห็นคุณค่าในตนเองตาม
แนวคิดของนักวิชาการและนักจิตวิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

 คูเปอร์สมิธ (สุธนี ลิกขไชย, 2555; อ้างอิงจาก Coopersmith, 1984, SEI: Self-
Esteem Inventories) ให้ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองว่า หมายถึง การที่บุคคลรับรู้และ
ประเมินตนเอง แล้วแสดงออกในแง่ของการยอมรับตนเองหรือไม่ยอมรับตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ขอบเขตความเชื่อของบุคคลที่มีต่อตนเองในด้านความสามารถ ความสําคัญ ความสําเร็จ และความมี
คุณค่าของตนเอง รวมไปถึงการรับรู้จากการประเมินของบุคคลอ่ืนที่มีต่อตนเอง สามารถรับรู้ได้จาก
คําพูดและพฤติกรรมการแสดงออกนั้นของบุคคล 

 โรเซนเบิร์ก (ปรารถนา ช้อนแก้ว, 2542; อ้างอิงจาก Rosenberg, 1965. Society and 
the adolescent self – image) ให้ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองไว้ว่า หมายถึง การ
เคารพตนเอง มองเห็นตนเองเป็นคนมีค่า โดยไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบ กับบุคคลอ่ืนว่าดีกว่าหรือเลว
กว่า และไม่คิดว่าตนเองต้องเป็นคนเลอเลิศ แต่ควรตระหนักในข้อจํากัดของตนและสามารถคาดหวัง
ได้ว่าจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นได้อย่างไร 

 ประภาส ณ พิกุล (2551) กล่าวว่าการเห็นคุณค่าในตนเองหมายถึง การพิจารณาตัดสิน
คุณค่าของตนเองตามความรู้สึก และทัศนคติที่มีต่อตนเองทั้งในด้านดีและไม่ดีในเรื่องต่างๆ เช่น การ
ประสบความสําเร็จ การประสบความล้มเหลว การปฏิเสธตนเอง การพ่ึงตนเอง คิดว่าตนเองมีค่าใน
สังคม ตลอดจนได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและสังคม 

 วิภาวี วงศ์อนันต์นนท์ (2552) กล่าวว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การประเมิน
ความรู้สึกที่มีต่อตนเองว่าตนเองมีคุณค่า มีความสําคัญ มีความหมาย ยอมรับตนเอง ภูมิใจในตนเอง 
และมีความสามารถในการกระทําสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้ 
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 อุมาพร ตรังคสมบัติ (2553) ให้ความหมายการเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง ความคิด 
และความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองเมื่อบุคคลมองตนเอง ตัดสินว่าตนเองเป็นอย่างไร พอใจตนเองแค่ 
ไหน มีความตระหนักถึงคุณค่าของตน และมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตน 

 สรุปได้ว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การพิจารณาตัดสินค่าของตนเองตาม
ความรู้สึก และทัศนคติที่มีต่อตนเองทั้งในด้านดีและไม่ดีในเรื่องต่างๆ เช่น การประสบความสําเร็จ 
การประสบความล้มเหลว การปฏิเสธตนเอง การพ่ึงตนเอง คิดว่าตนเองมีค่าในสังคม ตลอดจนได้รับ
การยอมรับจากบุคคลอ่ืนและสังคม ความรู้สึกของบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อว่าตนเองมี
คุณค่า มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญในการกระทํา ภารกิจต่างๆ มีความพอใจในตนเอง เกิด
จากการยอมรับของบุคคลอ่ืน โดยดูจากการตอบสนองของคนรอบข้าง หรือจากการประเมิน
ความสามารถและการประสบความสําเร็จในการทํางาน สามารถกระทําสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้ 

4.2 ความส าคัญของการเห็นคุณค่าของตนเอง 
 การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสําคัญต่อทุกช่วงชีวิตของมนุษย์ บุคคคลที่เห็นคุณค่าใน

ตัวเองต่ําหรือมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตนเอง ก็เปรียบเสมือนเป็นคนพิการทางบุคลิกภาพ เช่นเดียวกับ
การพิการทางร่างกาย ซึ่งทําให้ประสบความล้มเหลวในชีวิตทุกๆ ด้าน การเห็นคุณค่าในตนเองจึงมี
ความสําคัญต่อทุกคนทุกช่วงชีวิต เป็นสิ่งสําคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ ทําให้มนุษย์
สามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและสามารถบ่งชี้คุณภาพชีวิตของบุคคลได้ว่าเป็นอย่างไรบุคคลจะ
แสดงระดับของการเห็นคุณค่าในตนเองที่แตกต่างกันออกมาโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ด้วยลักษณะท่าทาง
น้ําเสียง คําพูด และการกระทํา บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองในระดับสูงจะสามารถสร้างสรรค์
ความคิดหรือการกระทําที่จะเผชิญความเครียดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเห็น
คุณค่าในตนเองยังเป็นปัจจัยสําคัญในการปรับตัวทางอารมณ์ทางสังคมและทางการเรียนรู้ เป็น
จุดเริ่มต้นของการรับรู้ชีวิตที่มีผลต่อความคิด ความปรารถนา ค่านิยม อารมณ์และการตั้งเป้าหมายใน
ชีวิตของแต่ละบุคคลอันมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม จนกระทั้งกลายเป็นลักษณะของบุคลิกภาพและ
การประสบความสําเร็จหรือความล้มเหลวทั้งในชีวิต ดังนั้นการเห็นคุณค่าในตนเองจึงเป็นสิ่งสําคัญที่
จะพัฒนาบุคคลไปสู่การเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด (พรรณราย ทรัพยะประภา, 2548) สอดคล้อง
กับปรีชา ธรรมา (2547) ได้กล่าวถึงลักษณะต่างๆ ของการเห็นคุณค่าในตนเองทั้งระดับสูงและระดับ
ต่ํา บ่งบอกให้ทราบถึงบุคลิกภาพที่ต่างกันอย่างชัดเจน อันเป็นผลจากพัฒนาการของแต่ละคน บุคคล
ใดที่มีลักษณะของการเห็นคุณค่าในตนเองระดับสูงนับว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนา
ตนให้ก้าวไปสู่ขั้นถัดไป คือการบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดแห่งตน (Self-actualization) อันเป็น
พัฒนาการที่เกิดจากการตอบสนองความต้องการขั้นสูงสุดตามแนวทัศนะของมาสโลว์ ส่วนผู้ที่มี
ลักษณะของการเห็นคุณค่าในตนเองระดับต่ําแสดงว่าเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐานไม่มั่นคงที่เอ้ือต่อการพัฒนาตน
แล้วยังเป็นผู้ที่มีอุปสรรคขัดขวางทําให้การพัฒนาตนเป็นไปได้ยากนอกจากนี้ ป.มหาขันธ์ (2536) ได้
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สรุปการ เห็นคุณค่าในตนเองท่ีมีผลกระทบต่อด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
 1. การเห็นคุณค่าในตนเองกับการเรียน 
 การเห็นคุณค่าในตนเองจัดว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีต่อความสําเร็จในการเรียน 

นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาสูง มีความเฉลียวฉลาดแต่ถ้าหากไม่มีการเห็นคุณค่าในตนเองแล้วนักเรียน
จะไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนเลย เนื่องจากเมื่อนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองต่ําจะไม่พึงพอใจ
ในสภาพที่โรงเรียน สภาพการเรียนและผลการเรียนของตน นักเรียนจะไม่มีแรงกระตุ้น ไม่มีความ
สนใจในการเรียน หากแต่จะให้ความคิดและการกระทําส่วนใหญ่ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ความกลัว และความวิตกกังวล ส่วนนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาปานกลางแต่มี
การเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในการเรียน 

 2. การเห็นคุณค่าในตนเองกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 นักเรียนที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี แต่นักเรียนที่ขาดการ

เห็นคุณค่าในตนเองมักจะแสดงความก้าวร้าว หรือไม่ก็หลบหลีกการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 
กล่าวคือ บางครั้งก็ต้องการข่มขู่ผู้อ่ืนทั้งนี้เพ่ือทดแทนการขาดความนับถือตนเอง ลักษณะเช่นนี้ทําให้
นักเรียนไม่พอใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใดโดยเชื่ออย่างฝังใจว่าผู้อ่ืนจะคิดต่อตนเหมือนกับที่ตน
คิดต่อตนเอง เช่น นักเรียนที่คิดว่าตนเองไร้ค่า ไร้ความสามารถก็จะมองว่าผู้อ่ืนคิดต่อตนเช่นนี้ด้วย 
ความคิดของนักเรียนที่ขาดความเคารพตนเอง จะเป็นเสมือนรั้วที่ก้ันไม่ให้คนอ่ืนเข้าถึงตัวได้ง่าย 

 3. การเห็นคุณค่าในตนเองกับความสร้างสรรค์ 
 ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีความหวาดกลัว ความวิตกกังวล (เช่น กังวลว่า

ผู้อื่นจะติว่างานของเราไม่ดี ผู้อื่นไม่ยอมรับผลงานของตน) ดังนั้นถ้านักเรียนยังต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน ยังต้อง
แสวงหาคํายกย่องชมเชย แสวงหาการยอมรับจากผู้อ่ืน นักเรียนยิ่งจะต้องทําตามความต้องการของ
ผู้อื่นมากขึ้น การที่นักเรียนยังขึ้นอยู่กับผู้อื่นนี้ทําให้ไม่สามารถกระทําสิ่งใดอย่างสร้างสรรค์ได้ 

 4. การเห็นคุณค่าในตนเองกับความสําเร็จในชีวิต 
 การเห็นคุณค่าในตนเองมิได้เป็นเพียงความคิดหรือความรู้สึกที่บุคคลเก็บเอาไว้ในใจ

เท่านั้น แต่มีอิทธิพลต่อวิธีที่บุคคลคิดทําและพูดในทุกๆ แง่รวมทั้งกิริยาท่าทางที่แสดงออกมา 
ความสัมพันธ์ที่ มีต่อผู้อื่นและความสําเร็จในชีวิต เพราะการเห็นคุณค่าในตนเองเก่ียวข้องกันเป็นวงจร  

 การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นองค์ประกอบสําคัญของพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ เช่น การ
กล้าแสดงออก การเป็นคนว่องไว ส่วนบุคคลที่ประสบความล้มเหลว ทางด้านการศึกษาและด้านสังคม 
มีความผิดปกติทางจิต อันธพาลและอาชญากรมักจะเป็นบุคคลที่ขาดการเห็นคุณค่าในตนเอง           
(สุใจ ตั้งทรงสวัสดิ์, 2532) การเห็นคุณค่าในตนเองยังมีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพของบุคคลมี
ความสําคัญต่อการดํารงชีวิตและเป็นพลังทางด้านจิตใจที่ช่วยให้บุคคลสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ศศิกานต์ ธนะโสธร, 2529) สอดคล้องกับ (สุใจ ตั้งทรงสวัสดิ์, 2532) บุคคลที่มี
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การเห็นคุณค่าในตนเองจะเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความเข้มแข็ง 
มีความสามารถ มีศักยภาพ มีประโยชน์และมีความสําคัญต่อสังคม ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลนั้น
ไม่มีการเห็นคุณค่าในตนเอง เขาก็มักจะมีความวิตกกังวล มีปมด้อย อ่อนแอช่วยตนเองไม่ได้ รับรู้
ตนเองในทางที่ไม่ดี ท้อแท้ใจ คิดว่าตนเองไม่มีประโยชน์ สิ้นหวัง ประเมินคุณค่าในตนเองต่ํากว่าผู้อ่ืน 
ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับตัวของบุคคลนั้นๆ ด้วย นอกจากนี้บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองต่ํา มีแนวโน้มที่
จะโทษผู้อ่ืน มีสภาพจิตใจไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถยอมรับการวิจารณ์จากผู้อื่นและปฏิเสธการวิจารณ์นั้น 
ทั้งนี้เพราะการวิจารณ์ทําให้เขารู้สึกว่าตนเองด้อยลงและไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน  ทําให้เขา
ขาดความม่ันใจในตนเองและไม่ประสบความสําเร็จในชีวิต              

 สรุปได้ว่าบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกว่า ตนมี
คุณค่า มีความเข้มแข็ง มีความสามารถ มีประโยชน์และมีความสําคัญต่อสังคม ในทางตรงข้าม บุคคล
ที่ไม่มีการเห็นคุณค่าในตนเองจะรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย ช่วยตนเองไม่ได้ รับรู้ตนเองในทางที่ไม่ดี คิด
ว่าตนไม่มีประโยชน์ สิ้นหวังประเมินตนเองต่ํากว่าผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับตัวของบุคคลนั้นๆ ด้วย 

4.3 พัฒนาการของการเห็นคุณค่าของตนเอง 
การเห็นคุณค่าในตนเองในวัยเด็ก เป็นส่วนประกอบสําคัญในวัยเด็ก ซึ่งจะเพ่ิมขึ้นจาก

การได้รับประสบการณ์ทางสังคมในด้านต่างๆ โดยจุดเริ่มต้นของการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ใน
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเด็กกับผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก การมีปฏิกิริยา 
ตอบสนอง และการเห็นคุณค่าจากผู้อ่ืน เป็นการตอบกลับถึงความเป็นตัวตนของเด็ก เด็กจะรู้สึก
มั่นคง เมื่อได้รับการโอบกอดสัมผัสจากแม่อย่างสม่ําเสมอ การปฏิบัติของพ่อแม่ที่มีต่อเด็กไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านบวกหรือทางด้านลบ ล้วนมีผลต่อการรับรู้ตนเองของเด็ก โดยเด็กจะเก็บเกี่ยวและตีความจาก
ประสบการณ์ท่ีตนได้รับ และเริ่มพัฒนาจากความผูกพันในครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมของตัวเด็ก 

อุมาพร ตรังคสมบัติ (2553) ได้แบ่งพัฒนาการการเห็นคุณค่าออกเป็น 4 วัย ดังนี้ 
1. วัยทารก ในวัยนี้การเห็นคุณค่าในตนเองเกิดจากความความรู้สึกดีๆ ที่เกิดขึ้น

ระหว่าง แม่กับเด็ก เมื่อแม่กอดเด็กอย่างอบอุ่นภาพแห่งตนที่เกิดขึ้นก็จะเชื่อมโยงกับความรู้สึกอบอุ่น
ปลอดภัย 

2. วัยเด็กเล็ก เด็กต้องการให้พ่อแม่ชมและโอบกอด ซึ่งเป็นการกระทําที่แสดงว่าเขามี
คุณค่า เมื่อเด็กโตขึ้นและเรียนรู้ได้มากขึ้น เขาก็จะพยายามทําในสิ่งที่พ่อแม่ยอมรับ เด็กจะเรียนรู้จาก
พ่อแม่ว่าอะไรดี อะไรเลว อะไรถูกและอะไรผิด แล้วนํามาเชื่อมโยงกับภาพที่เขามองตัวเองเมื่อผู้ใหญ่
บอกว่าสิ่งที่เขาทํานั้นดี เด็กก็จะรู้สึกว่าตนเป็นคนดี 

3. วัยเรียน เมื่อถึงวัยที่เด็กเข้าโรงเรียนภาพแห่งตนมักจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เด็กจะมี
ทัศนคติที่ชัดเจนเกี่ยวกับตนเองและสิ่งรอบตัว เด็กส่วนใหญ่เข้าวัยเรียนด้วยความรู้สึกที่ดี แต่เด็ก
จํานวนมากสูญเสียความรู้สึกดีๆ ที่เคยมีและใช้ชีวิตในวัยเรียนด้วยความยากลําบาก ทั้ง นี้เพราะ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

26 
 

ประสบการณ์จากครูและเพ่ือนสําคัญมากในวัยเรียนคือการสร้างภาพแห่งตนให้มั่นคง เด็กที่ มีภาพ
แห่งตนดีจะเป็นคนที่มีชีวิตชีวากระฉับกระเฉง กระตือรือร้น ขยันอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การมี
พฤติกรรม ดังกล่าวจะทําให้ได้ข้อมูลย้อนกลับเชิงบวก ซึ่งจะทําให้ภาพแห่งตนมั่งคงขึ้ นเนื่องจากเด็ก
ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียน โรงเรียนจึงเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งในการสร้างคุณค่าในตนเองในวัยนี้ 

4. วัยรุ่น เป็นวัยที่กําลังสร้างเอกลักษณ์แห่งตน เด็กกําลังค้นหาว่าตนเองเป็นใคร และ
กําลังมุ่งไปในทิศทางไหน เด็กจะตั้งคําถามกับตนเองว่า ฉันควรจะเป็นอย่างไร และฉันควรทําอะไร ใน
เด็กที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะใช้คําตอบเชิงบวกกับตนเอง แต่หากการเห็นคุณค่าในตนเองต่ํา 
เด็กจะมีคําตอบในเชิงลบกับตนเอง ความคิดดังกล่าวทําให้เด็กเกิดปัญหาได้หลายอย่างเช่น การเรียน
ตก ถูกไล่ออกจากโรงเรียนมีพฤติกรรมเกเร ใช้ยาเสพย์ติดชอบไปเที่ยวสถานเริงรมย์ หรือมั่วสุม เป็นต้น 

วัยรุ่นต้องการการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยจะเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองจากสิ่งที่เพ่ือนๆ คิด
เกี่ยวกับตัวเขา เด็กจะเริ่มพัฒนาทางสติปัญญา ทักษะทางสังคม และความมั่นใจในตนเองสูงขึ้น ถ้าสิ่ง
เหล่านี้ได้รับการเสริมแรงจากกลุ่มเพื่อนที่รักและนิยมชมชอบ เด็กก็จะมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้น 
อย่างไรก็ตามเด็กในกลุ่มอันธพาลอาจพบว่า ยิ่งถ้าเขาแสดงพฤติกรรมแข็งกร้าวเพียงใดกลุ่มก็จะให้
ความสําคัญกับเขามากขึ้น ก็แสดงว่าภาพที่เกี่ยวกับตนเองของเด็กได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเพ่ือน 
ทําให้เด็กเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ถึงแม้ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ตาม การเห็น
คุณค่าในตนเองนั้นพัฒนามาจากการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา และสภาพแวดล้อมต่างๆ การได้รับ
ความรัก ความไว้วางใจจากบิดามารดา สมาชิกในครอบครัว ต่อมาเป็นกลุ่มเพ่ือนทั้งที่บ้าน ที่
โรงเรียน และครู จะช่วยส่งเสริมความรู้สึกที่มั่นคงต่อการรักตนเอง มีอัตมโนทัศน์ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง
และมีความคาดหวังให้ผู้อ่ืนรักตน ต่อมาเด็กก็จะมีการขยายความรักความเอาใจใส่ที่บิดามารดามีต่อ
ตนขยายไปสู่บุคคลในครอบครัวและขยายกว้างออกไปยังกลุ่มเพ่ือนและบุคคลต่างๆ ในสังคม 

สรุปพัฒนาการของการเห็นคุณค่าในตนเองเริ่มตั้งแต่วัยทารกที่ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่
จากบดิามารดา พัฒนามาสู่วัยเด็กท่ีมีการเรียนรู้ พัฒนาเข้าสู่วัยเรียน เด็กจะเรียนรู้จากครูและเพ่ือนๆ 
ในโรงเรียน และพัฒนาตามลําดับขั้น จนถึงวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและอยู่ในช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อเป็นวัยที่ได้รับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัยรุ่นต้องการการเห็นคุณค่าในตนเอง
มาก ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการการยอมรับจากเพ่ือนที่ตนเองรักและคนรอบข้างท้ังสมาชิกในครอบครัว และ
สภาพแวดล้อมต่างๆ 
 4.4 ลักษณะบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าของตนเอง  

ผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองมีลักษณะ ดังนี้ รู้สึกว่าตนมีความสําคัญ รู้สึกรักและนับถือ
ตนเอง ยอมรับและพอใจตนเอง รู้สึกมั่นใจในตนเอง กล้าคิดกล้าทํากล้าพูด กล้าเผชิญกับปัญหา เป็น
ตัวของตัวเอง มีแรงจูงใจและกระตือรือร้น มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ สามารถยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี 
มีความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืนได้อารมณ์สดชื่น มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดี มีความเชื่อมั่นใน
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ตนเองสูง รักตัวเองและรู้สึกมีคุณค่าเลือกที่จะคิด รู้สึกและปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีๆ รู้จักตนเองและเข้าใจ
ผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบสูง มองโลกในแง่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มั่นคง มีสุขภาพจิตดี ควบคุม
อารมณ์ตัวเองได้ดี อดทนเข้มแข็ง เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
รู้จักวิเคราะห์และมีวิจารณญาณดี สามารถตัดสินใจที่ดี รู้จักชื่นชมและช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือผู้ที่ด้อยกว่า 
เป็นผู้นําที่ดี วิสัยทัศน์กว้างไกล มีจุดมุ่งหมายในการดําเนินชีวิต อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ทํา
อะไรคิดอะไรอย่างมีเหตุผล สามารถพ่ึงตัวเองได้ เป็นคนมีคุณธรรมที่ดีน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ จาก
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่มีการเห็นคุณค่าในตนเอง ทําให้ได้คุณลักษณะของผู้ที่มีการเห็น
คุณค่าในตนเอง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะของผู้ที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง และลักษณะ
ของผู้ที่มกีารเห็นคุณค่าในตนเองต่ํา ดังนี้ 

1. ลักษณะของผู้ที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง 
คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1981) และมาสโลว์ (Maslow, 1970) ได้ศึกษาพบว่า 

เพศหญิงที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีลักษณะเข้มแข็ง มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก มี
ความวิตกกังวลต่ํา มีลักษณะเหนือผู้อ่ืน และยิ่งมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงมากเท่าใด เขาก็จะเป็น
บุคคลที่ยิ่ งตั้งเป้าหมายชีวิตไว้สูง  อีกทั้งยังมีความกระตือรือร้นต่อสิ่งใหม่ๆ  และสิ่งที่ท้าทาย
ความสามารถ พอใจกับงานที่ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ อยากรู้ อยากเห็น ใจกว้างและสามารถ
ยอมรับผู้อ่ืนได้มาก นอกจากนี้ ลินเด็นฟิลด์ (ประภากร โกมลมิศร์, 2544; อ้างอิงจาก Lindenfield. 
1995) ได้กล่าวถึงลักษณะของคนท่ีมีคุณค่าในตนเองสูง ดังนี้ 

1. สงบและรู้สึกผ่อนคลาย (Calm and Relaxed) สามารถควบคุมตนเองได้แม้
เผชิญอยู่กับความยุ่งยากและความท้าทายที่หวาดกลัวอยู่ก็ตาม มักไม่ค่อยมีความเครียดอยู่บนใบหน้า 
แม้จะผ่านการได้รับความกดดันสูงก็ตาม จะสามารถคืนสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็ว 

2. ดูแลตนเองอย่างดี (Well - Nurtured) มีความเป็นอยู่ที่ดีในเรื่องการดูแลตนเอง 
และการออกกําลังกาย การไม่ทําลายตัวเองด้วยการละเลยสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร การ
นอนหลับ การดื่ม รวมทั้งการแต่งกายเป็นพิเศษ  

3. มีพลังและจุดหมาย (Energetic and Purposeful) มีชีวิตชีวาทั้งร่างกาย และจิตใจ 
4. เปิดเผยและแสดงความรู้สึก (Open and Expressive) สามารถลื่อสารกันได้

อย่างตรงไปตรงมา ทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง ซึ่งบ่งชัดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้ทันที 
และสามารถควบคุมหรือหยุดความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้เมื่อต้องการ 

5. คิดในทางที่ดีและมองโลกในทางที่ดี (Positive and Optimistic) มักไม่ค่อยมี
ความวิตก กังวลและความหวาดกลัวเมื่อพบความผิดพลาดขณะที่กําลังเรียนรู้ประสบการณ์ที่ไม่ค่อย
คุ้นเคย 
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6. มีความมั่นคงในตนเอง (Self-Reliant) สามารถที่จะกระทําสิ่งต่างๆ ได้อย่าง
อิสระและเป็นตัวของตัวเอง พ่ึงพาตนเองโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้อ่ืนคอยชี้แนะ 

7.  มีความสามารถในการเข้าสั งคมและร่วมมือกับผู้ อ่ืน ได้  (Sociable and                      
Co-operative) สามารถเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มและสามารถประนีประนอมเพ่ือความเข้าใจอันดีและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บุคคลเหล่านี่สามารถชื่นชมความสําเร็จของผู้อ่ืนได้อีกทั้งยังสนับสนุนให้
กําลังใจในการพัฒนาตนเองของบุคคลอ่ืนอีกด้วย 

8. มีพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (Appropriately Assertive) สามารถ
ยืนกรานความต้องการและสิทธิของตนได้ 

9. มีการพัฒนาตนเอง (Self-Developing) มีการตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ มี
ความสุขกับการได้รับรู้ข้อบกพร่องและความผิดพลาดของตนเองอันจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดี 

2. ลักษณะของผู้ที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ํา 
บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ํา จะมีลักษณะที่ต่างออกไป คือ จะไม่ค่อยมี

ความเชื่อมั่นในตนเอง จะมองตนเองว่าเป็นคนไม่ดี  รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า ไม่มีความสามารถ มี
ข้อบกพร่อง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากคนอ่ืน มีความวิตกกังวลสูง รู้สึกไม่เป็นสุข ไม่มี
ความพยายามในการทํางานที่ยากลําบาก เมื่อพบอุปสรรคก็ละทิ้ง หลีกเลี่ยงการแก้ปัญหา ไม่มีความ
ยืดหยุ่น ยึดติดกับสิ่งที่รู้จักหรือเคยชินเพ่ือความรู้สึกที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมกับบุคคล
อ่ืน มักจะคล้อยตามผู้อื่น มีความอายสูง ไม่กล้าปฏิเสธในสิ่งที่ตนไม่ต้องการ กลัวการตัดสินของคนอ่ืน
ที่มีต่อตนเอง รู้สึกว่าตนเองด้อย กลัวการทําให้ผู้ อ่ืนโกรธหวั่นไหวต่ออิทธิพลของสังคม มักจะนํา
ความคิดของบุคคลอ่ืนมาใส่ใจ มักจะคิดว่ากลุ่มเพ่ือนไม่ให้การยอมรับ ไม่ให้ความสนใจและเกิด
ความรู้สึกเสียใจบ่อยๆ (Hamacheck, 1978) นอกจากนี้ มักจะมีความลําบากในด้านการเรียนรู้ หรือ
ด้านวิชาการ (Mussen and Other, 1969) และ แอทวอเทอร์ (Atwater, 1979) กล่าวว่า ผู้ที่มีการ
เห็นคุณค่าในตนเองต่ําจะมีโอกาสได้รับความทุกข์ทรมานจากอาการจิตแปรปรวนต่างๆ  เช่น วิตก
กังวล อาการประสาทโรคนอนไม่หลับ ปวดหัว กัดเล็บ และหัวใจสั่น อีกทั้ง มะลิ อุดมภาพ (2538) 
สรุปได้ว่าลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ํา จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่
ไม่ดี ชอบสร้างปัญหา ขาดความรับผิดชอบ มีความขลาดกลัว มีปมด้อย วิตกกังวล และไม่อาทรร้อน
ใจกับสิ่งใดๆ 

สรุปได้ว่า บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
เห็นว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเป็นผู้นํามากกว่าผู้ตาม กล้า
แสดงออก และมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีกว่าผู้ที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ํา ส่วนบุคคลที่มี
การเห็นคุณค่าในตนเองต่ํา จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางท่ีไม่ดีมีความวิตกกังวลสูง มีความ
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ขลาดกลัวและขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ขาดความรับผิดชอบ ชอบสร้างปัญหา และไม่อาทรร้อนใจ
กับสิ่งใดๆ 

 

ตาราง 2.1 ลักษณะของเด็กที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงและต่ํา (อัครพรรณ ขวัญชื่น.2546. ผลการ
ให้คําปรึกษาแบบกลุ่มท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเอง ของผู้ต้องขัง ในเรือนจําพิเศษ.)  
 

 4.5 แนวคิดและทฤษฎีของการเห็นคุณค่าของตนเอง 
การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นการพิจารณาตัดสินคุณค่าของตนเอง ซึ่งแสดงถึงทัศนคติที่

บุคคลมีต่อตนเอง (Coopersmith, 1984) การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่วนหนึ่งของมโนภาพแห่งตน 
เป็นปริมาณคุณค่าท่ีเราให้กับตนเอง ซึ่งได้จากการเรียนรู้จากผู้อ่ืนและกลายเป็นส่วนสะท้อนให้เห็นว่า
บุคคลอ่ืนยอมรับเราอย่างไร หรือความคิดที่เรามองเห็นจากการที่ผู้อ่ืนเห็นคุณค่าในตัวเรา อีกทั้ง 
(Lindgren and Harvey, 1981) กล่าวว่า มโนภาพแห่งตน (Self – Concept) มีลักษณะเป็นหน่วย
รวมของความคิดที่มีระบบประกอบด้วยการรับรู้คุณลักษณะของสิ่งที่เป็น “ตัวฉัน” และการรับรู้
ความสัมพันธ์ที่ “ตัวฉัน” มีกับผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืน รวมทั้งค่านิยมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เหล่านี้ เป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นได้ทั้งในขณะรู้ตัวและไม่รู้ตัว การรับรู้ตนเองจะเป็นในแง่ของความสามารถ 
คุณค่า ค่านิยม ข้อจํากัด ฯลฯ จึงเป็นรายละเอียดของเนื้อหาที่บุคคลใช้เพ่ือชี้บอกธรรมชาติของตนเอง
และใช้ในการเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนโดยอาศัยประสบการณ์ของการปะทะสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล
รอบข้างว่า ตนเองสามารถทําอะไรได้บ้าง มโนภาพแห่งตนจึงเป็นเรื่องของความคิดต่างๆ เกี่ยวกับ

การเห็นคุณค่าในตนเองสูง การเห็นคุณค่าในตนเองต่ า 
1. มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตน 1. พยายามหลีกหนีสถานการณ์ท่ีทําให้เกิด 
2. ทํางานได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ต้องคอยพ่ึงผู้อื่น ความวิตกกังวล 

3. ยอมรับความรับผิดชอบได้โดยง่าย 2. ดูถูกความสามารถของตนเองประเมิน 
4. มีความอดทนต่อความคับข้องใจได้เป็นอย่างดี ความสามารถของตนต่ํากว่าความเป็นจริง 

5. ทํางานใหม่ๆ ได้ด้วยความกระตือรือร้น 3. มีความรู้สึกว่าผู้อ่ืนไม่เห็นคุณค่า หรือเห็น 
6. มีความรู้สึกว่าสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืน ความสําคัญของตน 

ได้ 4. เมื่อตนทําผิดพลาด มักตําหนิผู้อ่ืน 
7. สามารถแสดงความรู้สึกและอารมณ์ได้หลาย 5. ถูกผู้อื่นชักจูงได้ง่าย 

ลักษณะ 6. ชอบปกป้องตัวเองและรู้สึกไม่พอใจอะไรง่ายๆ 
 7. มีความรู้สึกว่าไม่มีความสามารถ 
    8. ไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก 
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ลักษณะของตนเอง ซึ่งอาจไม่ตรงกับที่เป็นจริง แต่เป็นเสมือนข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับจุดอ่อน–จุดแข็ง มี
ความเจริญงอกงามที่เป็นไปได้ และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมตามปกติของตน สิ่งเหล่านี้
ไม่มีลักษณะคงที่แน่นอน สามารถเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์ต่างๆ ทําให้เป็นเสมือนข้อผูกมัดที่คน
ให้กับตนเอง และมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมที่แสดงออก (Rogers and Diamond, 1959) 

ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (ศรีเรือน แก้วกังวาล , 2549; อ้างอิงจาก 
Maslow, 1987, Motivation and Personality) เป็นผู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าถึงความต้องการของมนุษย์ 
และพบว่าความต้องการของคนเรานั้นจะสามารถเรียงลําดับขั้นตอนได้ตามความสําคัญ โดยเริ่มต้น
จากความต้องการข้อมูลฐานเรื่อยไปจนถึงความต้องการที่จะเกิดความตระหนักแท้ในตนเอง ซึ่ง
สามารถสรุปได้เป็น 5 ขั้น ดังนี้ 

1. ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) มนุษย์ต้องการได้รับการตอบสนอง
ทางสรีรวิทยาเป็นขั้นพ้ืนฐานก่อน เช่น มีอาหารรับประทานไม่หิวโหย มีที่อยู่อาศัย มียารักษาโรค มี
เครื่องนุ่งห่มกันร้อนกันหนาว ฯลฯ จึงพัฒนาความต้องการประเภทอ่ืนๆ ตามมาได้ ถ้าความต้องการ 
อันดับแรกยังไม่ได้รับการตอบสนองเพียงพอแรงจูงใจประเภทอ่ืนๆ ก็ยากจะบังเกิดขึ้นได้ 

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความต้องการอันดับแรกได้รับ
การตอบสนองแล้ว ต่อมาก็จะเกิดความต้องการที่จะรักษาชีวิตทรัพย์สินของตน ฯลฯ ให้มั่นคง
ปลอดภัย ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองมนุษย์ก็จะเกิดอาการผวา เชื่อว่าความกลัวหลายๆ อย่างตั้งแต่
ระดับสามัญจนถึงระดับผิดปกตินั้น เกิดจากการไม่ได้รับการตอบสนองความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
เพียงพอความต้องการทางสังคม หรือแรงจูงใจเพ่ีอเป็นเจ้าของ (Social Needs) เช่น ความรู้สึกว่า 
ตนเองมีชาติตระกูล มีครอบครัว มีสถาบัน มีครู มีโรงเรียน มีที่ทํางาน ฯลฯ กับความถูกต้อง การถูก
รัก และได้รักผู้อ่ืน เช่น ต้องการมีผู้อ่ืนมาอาทรห่วงใยตน และตนก็ต้องการห่วงใยอาทรเกื้อกูลดูแล
ผู้อื่นเช่นกัน 

3. ความต้องการที่จะได้รับเกียรติและการนับถือ (Esteem Needs) คือแรงจูงใจ
แสวงหาและรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศโดยตนเองสํานึกและผู้อ่ืนกล่าวขวัญยกย่องเชิดชู เช่น ความ
ต้องการมีเกียรติ มีหน้าตา ความต้องการมีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องนับถือ มาสโลว์ กล่าวว่าศักดิ์ศรีสําคัญ
ต่อสุขภาพจิต คือ ความรู้สึกนับถือและเคารพตนเองกับการได้รับการนับถือจากผู้อ่ื นที่มิใช่ลักษณะ
ฉาบฉวยจอมปลอม 

4.  ความต้ องการความ เป็ นมนุษย์ที่ สมบู รณ์  ความต้ องการสั จการแห่ งตน                
(Self Actualized Needs) คือแรงจูงใจเพ่ีอตระหนักรู้ความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบัติตน
ตามความสามารถ และสุดความสามารถ โดยเพ่งเล็งประโยชน์ของบุคคลอ่ืนและสังคมส่วนรวมเป็น
สําคัญ มาสโลว์เชื่อว่าทุกคนมีความมุ่งหมายในชีวิต เพี่อบรรลุถึงความปรารถนาระดับนี้ทั้งนั้น เพ่ือจะ
เป็นคนเต็มโดยสมบูรณ์ 
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นอกจากนั้น มาสโลว์ แบ่งความรู้สึกการเห็นคุณค่าในตนเองเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ประเภทที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเห็นคุณค่าของตนเอง การยอมรับนับถือ และการ

ประเมินค่า ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ คือ ความต้องการมีความเข้มแข็ง ผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ 
เพียงพอสําหรับการทําสาเหตุต่างๆ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ความเชื่อนั้น ความมีอิสระ 

2. ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการได้รับความเห็นคุณค่าจากผู้ อ่ืน เป็นความต้องการมี
ชื่อเสียง หรือเกียรติยศ ตําแหน่งความรุ่งเรือง มีอํานาจเหนือผู้อ่ืน ได้รับการยอมรับ และสนใจ มี
ความสําคัญ มีศักดิ์ศรี หรือเป็นที่น่าชมเชยของผู้อื่น 

คูเปอร์สมิธ (วรรณเพ็ญ ประสิทธิ์, 2550; อ้างอิงจาก Coopersmith. 1981) กล่าวถึง
สาเหตุของการเห็นคุณค่าในตนเองมาจากแหล่งสําคัญที่บุคคลใช้เป็นสาเหตุตัดสินความสําเร็จของ
ตนเอง 4 แหล่ง คือ 

1) การมีอํานาจ (Power) หมายถึง การที่บุคคลสามารถมีอิทธิพลและควบคุมผู้อื่นได้ 
2) การมีความสําคัญ (Significance) หมายถึง การได้รับการยอมรับ ได้รับการเอาใจใส่  

รวมทั้งได้รับความรักใคร่จากบุคคลอ่ืน 
3) การมีคุณความดี (Virtue) หมายถึง การยึดมั่นตามจริยธรรม ศีลธรรมของสังคม 
4) การมีความสามารถ (Competence) หมายถึง การประสบความสําเร็จในการทํา

สาเหตุต่างๆ 
แฟรงศ์ และเมอโรลลา (วิภาวี วงศ์อนันต์นนท์, 2552; อ้างอิงจาก Taft. Citing Frank; 

& Merolla: n.d. 1985, Self-Esteem เท Late Life: A Nursing Perspective) ได้แบ่งการเห็น
คุณค่าในตนเองออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมาสโลว์ ดังนี้ 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองจากภายใน  หรือการเห็นคุณค่าในตนเองขั้นพ้ืนฐาน     
(Inner Selfesteem or Basic Self-esteem) คือ การที่บุคคลมีความสามารถ มีสมรรถนะ และ
กระทําในสิ่งที่ตนเองต้องการแล้วได้ผลตามที่ตนเองปรารถนา กระบวนการประเภทนี้ได้มาจากการ
รับรู้ของตนเอง จากสาเหตุแวดล้อมโดยเกี่ยวข้องกับการกระทํา การควบคุมและกําลังความสามารถ 
เพราะถ้าบุคคลรู้จักตนเองและประเมินตนเองจากการกระทํา ได้รับผลสําเร็จจากความพากเพียร
พยายาม สาเหตุนี้จะเป็นพ้ืนฐานของคุณสมบัติแห่งตน (Self-efficacy) จะถูกสร้างขึ้นอย่างถาวรจาก
ประสบการณ์ตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต 

2. การเห็นคุณค่าในตนเองภายนอก หรือการเห็นคุณค่าในตนเองขั้นปฏิบัติการ           
(Outer Selfesteem or Functional Self-esteem) การเห็นคุณค่าในตนเองชนิดนี้สร้างขึ้นโดยผ่าน
การประเมินปฏิสัมพันธ์ของสาเหตุต่างๆ ในชีวิต และเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลเปลี่ยนแปลงบทบาทอัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ในชีวิตประจําวัน และการได้รับการยอมรับจากบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิต 
การเห็นคุณค่าในตนเองชนิดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับความคาดหวังต่อบทบาททางสังคมและ
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ความสามารถ ในการเผชิญปัญหา และเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากกว่าส่วนที่เป็นการเห็นคุณค่าใน
ตนเองขั้นพ้ืนฐาน เพราะการเห็นคุณค่าในตนเองในส่วนนี้ เป็นสาเหตุแรกที่จะสะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์ในสังคม และความก้าวหน้า ถ้าความต้องการเห็นคุณค่าในตนเองประเภทนี้ลดลง 

โร เซนเบิร์ก  (วิ ภาวี  วงศ์อนันต์นนท์ , 2552;  อ้าง อิงจาก Rosenberg, 1979 , 
Conceiving the self) การเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวคิดของโรเซนเบิร์กแบ่ง ออกเป็น 2 มิติ คือ 

1. การตระหนักรู้ด้วยตนเอง (Cognitive self) เป็นเรื่องราวของความรู้ความเข้าใจที่
บุคคลมีต่อตนเองจากการที่บุคคลเป็นเจ้าของตําแหน่ง สถานภาพภายในโครงสร้างสังคมที่บุคคล
อาศัยอยู่หรือเป็นสมาชิกอยู่ ทําให้บุคคลแต่ละคนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เช่น เป็น พ่อแม่ เพ่ือน 
ครู เอกลักษณ์ที่บุคคลได้รับจากสังคมทําให้บุคคลรู้ว่าเขาเป็นใคร คนอ่ืนเป็นใคร ซึ่งไม่เกี่ยวกับการ
ประเมินของบุคคล 

2. การประเมินตนเอง (Evaluative self) เป็นการอธิบายตนเองซึ่งเกิดจากการที่บุคคล
นําตนเองไปประเมินกับสาเหตุอ่ืนหรือคนอ่ืน เพ่ือที่จะให้บุคคลรู้ว่ามีคุณค่าหรอมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองสูงต่ําเพียงใด การประเมินตนเองของบุคคลในแนวสังคมวิทยาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเห็น
คุณค่าในตนเอง โดยพบว่าการที่บุคคลรู้สึกต่อตนเองในเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างไร ก็จะ
นําไปสู่พฤติกรรมเช่นนั้น 

โรเซนเบิร์กอธิบายกระบวนการรับรู้ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้แต่ละบุคคลเกิดความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเองแตกต่างกัน 3 ประการ 

1. หลักการประเมินแบบสะท้อนกลับ (The principle of reflected appraisal) การที่
บุคคลจะประเมินตนเองว่ามีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูงหรือต่ํามาจากการรับรู้ การตอบสนอง
ของผู้อ่ืนที่มีต่อตนเอง แล้วก่อให้เกิดอัตมโนภาพต่อตน โดยทั่วไปจะเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อ
ตนเอง ได้แก่ บิดา มารดา หรือเพ่ือน เช่น ถ้าบุคคลอื่นแสดงกิริยาว่าเคารพนบถือเรา เราก็จะมีความ
เคารพนับถือตนเอง แต่หากผู้อื่นแสดงกิริยาดูถูกเหยียดหยามเราจะเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองต่ําไปด้วย 

2. หลักการเปรียบเทียบกับสังคม (The principle of social comparison) การที่
บุคคลจะประเมินตนเองตามแนวคิดการประเมินทางสังคม ต้องมีพ้ืนฐานของการเปรียบเทียบตนเอง
กับผู้อื่น การประเมินตนเองทางสังคมทั้งด้านบวก กลาง และด้านลบเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบและ
อาจตัดสินตนเองกับมาตรฐาน ค่านิยม หรือความเชื่อโดยรวมที่บุคคลในสังคมนั้นๆ ยึดถือ หรืออาจ
ตัดสินใจตนเอง โดยเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน เช่น กลุ่มเพ่ือน กลุ่มคนในอาชีพเดียวกัน หรือกลุ่มคนที่มี
ลักษณะแตกต่างกันออกไป การที่บุคคลนําตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน ผลการเปรียบเทียบจะนําไปสู่
การมองตนเองในแง่บวกหรือแง่ลบ ซึ่งจะมีผลต่อระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของบุคคลนั้นๆ 

3.  หลักคุณสมบัติ ของบุคคล  (The principle of self-attribution) เป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ภายในจากผลของการกระทําในอดีต เช่น หากบุคคลประเมินว่าในอดีตที่ผ่านมา ตนเองเป็น
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บุคคลที่ประสบความสําเร็จในการงานได้รับความไว้วางใจหรือเชื่อถือจากผู้ร่วมงานมาโดยตลอด ก็จะ
ส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นเห็นคุณค่าในตนเองสูง ในทางตรงกันข้ามหากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคคล
มีความผิดพลาดหรือบกพร่องในการงานบ่อยครั้ง ไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน จะสรุปว่าตนเป็นบุคคลที่ล้มเหลวในการทํางาน และส่งผลให้การเห็นคุณค่าในตนเองลด
ต่ําลงด้วย 

กล่าวโดยสรุปว่า แนวคิดและทฤษฎีการเห็นคุณค่าในตนเองเกี่ยวข้องกับความรู้สึก การ
ยอมรับ การเห็นคุณค่าและความใส่ใจจากผู้อ่ืน ซึ่งสาเหตุของการเห็นคุณค่าในตนเองมาจากแหล่งที่
สําคัญได้แก่ การมีอํานาจ การมีความสําคัญ การยอมรับจากสังคม และมีความสามารถ การเห็น
คุณค่าในตนเองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การเห็นคุณค่าในตนเองจากภายใน เป็นการเห็นคุณค่า
ในตนเองขั้นพ้ืนฐานถูกสร้างขึ้นอย่างถาวรจากประสบการณ์ช่วงแรกของชีวิต และการเห็นคุณค่าใน
ตนเองภายนอกถูกสร้างขึ้นโดยผ่านการประเมินปฏิสัมพันธ์ของสาเหตุต่างๆ ในชีวิต การได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลอ่ืน 
 4.6 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าของตนเอง 

เบิร์ค (Berk, 1998) และ วอยจ์ (Voigt, 2007) ได้อธิบายว่าการเห็นคุณค่าในตนเองของ
คนเรานั้นเกิดจากการที่ได้รับอิทธิพลจากหลายๆ ด้าน เช่น ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู จากการที่เด็ก
มีเจตคติต่อตนเองในเรื่องการช่วยเหลือตนเองได้หรือไม่ได้  รวมไปถึงการที่ตนเองรู้สึกว่ามี
ความสามารถหรือมีปมด้อย  นอกจากนี้การที่ทําให้เด็กขาดความเชื่อมั่นก็จะทําให้เด็กขาด
ความสามารถไปด้วย หรือขาดความน่าเชื่อถือของพ่อแม่ไปด้วย ในส่วนของสังคมก็มีส่วนที่จะทําให้
เด็กเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองได้เช่นกัน โดยมาจากเพ่ือน โรงเรียน ถ้าหากว่าเด็กรู้สึกไม่เห็น
คุณค่าในตนเองแล้ว ครอบครัว เพ่ือน หรือสังคมที่เขาอยู่จะต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนและพัฒนาตาม
แนวทางที่ควรจะเป็น สอดคล้องกับ อารอนสัน (Aronson, 2007) ได้อธิบายว่าการเห็นคุณค่าใน
ตนเองนั้น เกิดและพัฒนามาจากทุกช่วงวัยของชีวิต เกิดจากการที่เราสร้างหรือจินตนาการเกี่ยวกับตัว
เราเองรวมทั้งจากประสบการณ์ การมีกิจกรรมของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป ประสบการณ์ในวัย
เด็กในการเล่นหรือการมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืน จะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการเกิดการเห็นคุณค่า
ในตนเอง เมื่อเด็กโตขึ้นพบกับความสําเร็จหรือความล้มเหลว ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การเป็นสมาชิกในครอบครัว จากครู ศาสนา และเพ่ือนๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยก่อรูปให้เกิดการเห็นคุณค่า
ในตัวตนของเรา นอกจากนี้ อารอนสัน ยังกล่าวอีกว่า เด็กที่อยู่ในวัยเรียนเกรด 1–8 ควรได้รับความ
เข้าใจในเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเอง หลายต่อหลายครั้งที่เมื่อพูดถึงเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเองเด็ก
จะมีความรู้สึกในทางลบ ดังนั้นจึงควรใช้กิจกรรม เพ่ือให้เด็กเกิดความสามารถและเปลี่ยนความรู้สึก
เป็นไปในทางที่ด ี
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คูเปอร์สมิธ (วิภาวี วงศ์อนันต์นนท์, 2552; อ้างอิงจาก Coopersmith, 1984, Self- 
Esteem Inventories) ได้แบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองไว้ 2 ประเภท คือปัจจัย
ภายในของบุคคลและปัจจัยภายนอกของบุคคล ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายในของบุคคล คือ ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีผลทําให้บุคคลมีการ
เห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างกัน ประกอบด้วย 

1.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical attributes) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเห็น
คุณค่าในตนเอง ลักษณะทางกายภาพบางอย่างมีส่วนช่วยให้บุคคลเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองเพ่ิมขึ้น 
เช่น ความสวยงามของร่างกาย ส่วนสูง น้ําหนัก และลักษณะทางกายภาพที่เอ้ือต่อความสําเร็จในการ
ทํากิจกรรมที่บุคคลให้คุณค่า เช่น ความแข็งแรง และความรวดเร็ว ซึ่งคุณลักษณะทางกายเหล่านี้มีผล
ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง อย่างไรก็ตามลักษณะทางกายภาพใดๆ ก็ตามที่มีความสัมพันธ์กับการเห็น
คุณคา่ในตนเองก็ขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคมนั้น กล่าวโดยสรุป บุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพที่น่าพึง
พอใจจะมีความพึงพอใจในตนเอง มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองมากกว่าบุคคลที่มีลักษณะทาง
กายภาพท่ีไม่น่าพึงพอใจ 

1.2 ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพ และการปฏิบัติ (General Capacity, Ability 
and Performance) ปัจจัยทั้ง 3 ด้านนี้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน และมีผลต่อการเห็นคุณค่า
ในตนเองของบุคคล โดยแต่ละด้านจะบ่งบอกถึงความถี่ของการประสบความสําเร็จของบุคคลทั้งใน
ขณะที่อยู่ในระบบโรงเรียนและเม่ืออยู่ในสังคม ขณะเดียวกันมีสติปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะใน
วัยเรียน โดยสรุปสติปัญญามีผลต่อสมรรถภาพและผลการเรียน ซึ่งส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคคลจะมีการเห็นคุณค่าในตนเองมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ความสามารถที่จะกระทําสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสําเร็จทั้งในครอบครัว  โรงเรียน และสังคมทั่วไป 
การประสบความสําเร็จจะเป็นแรงเสริมแก่ตนเอง และทําให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง ดังนั้น 
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวเรื่องการเรียนของผู้ที่อยู่ในวัยเรียนจึงส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
ได้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสติปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย และบุคคลที่มีประสบการณ์เรื่อง
ความสําเร็จมากจะมีการเห็นคุณค่าในตนเองมากกว่าบุคคลที่มีประสบการณ์เรื่องความสําเร็จน้อย 

1.3 ภาวะทางอารมณ์ (Affective stage) เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจ 
ความรู้สึกเป็นสุข ความวิตกกังวล ฯลฯ ของบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน แล้ว
ส่งผลต่อการเปรียบเทียบและประเมินตนเอง โดยบุคคลที่ประเมินตนเองไปในทางบวกจะส่งผลให้
บุคคลมองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ ประสบความสําเร็จ แล้วเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ชื่น
ชมตนเอง พึงพอใจและมีความสุข ก็จะมีผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูง ส่วนบุคคลที่ 
ประเมินตนเองไปในทางลบจะมองตนเองว่าไร้ความสามารถ ไร้สมรรถภาพ จึงรู้สึกด้อย วิตกกังวล
และไม่มีความพึงพอใจในตนเอง ทําให้ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ํา จะมีอารมณ์ที่ไม่เป็นสุขมากกว่า 
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บุคคลที่มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองปานกลางหรือสู ง และพบว่าบุคคลที่มีทัศนคติต่อตนเองใน 
ทางบวกจะมีความเบิกบานมีการแสดงอารมณ์ท่ีเป็นสุขและปราศจากความวิตกกังวล 

1.4 ปัญหาต่างๆ และโรคภัยไข้เจ็บ (Problems and Pathology) ได้แก่ ปัญหา
สุขภาพจิตทั่วๆ ไป อาการทางกายมีสาเหตุมาจากจิตใจ กล่าวคือ ถ้าบุคคลใดมีปัญหาดังกล่าวสูงจะมี
การเห็นคุณค่าในตนเองต่ําและแสดงออกในรูปของความวิตกกังวลมีความทุกข์มีความยุ่งยากส่วนตัว 
ส่วนผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวน้อยจะมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง 

1.5 ค่านิยมส่วนบุคคล (Self-Values) โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะให้คุณค่าต่อสิ่งต่างๆ 
แตกต่างกันออกไป และเมื่อให้คุณค่าต่อสิ่งใดแล้วก็มักจะมีความเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นมาตรฐานที่สําคัญใน
การตัดสินคุณค่าของตน เช่น บุคคลให้ความสําคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลับพบว่าตนเองไม่
ประสบความสําเร็จในด้านนี้ จะมีผลให้บุคคลประเมินคุณค่าของตนเองต่ําลง และยังพบว่าบุคคลมี
แนวโน้มที่จะใช้มาตรฐานทางสังคมเป็นตัวตัดสินคุณค่าของตนเองอีกด้วย 

1.6 ความปรารถนาของบุคคล (Aspiration) การตัดสินคุณค่าของตนเกิดจากการที่
บุคคล เปรียบเทียบผลงานและความสามารถของตนกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ถ้าผลงานและความสามารถ
เป็นไปตามเกณฑ์หรือดีกว่าที่ตั้งไว้ จะทําให้บุคคลมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ในทางตรงข้ามถ้า
ผลงานและความสามารถไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บุคคลตั้งไว้ บุคคลก็จะมองตนเองล้มเหลวและตัดสิน
ว่าตนเองไร้ค่า 

2. ปัจจัยภายนอกของบุคคล คือ สภาพแวดล้อมภายนอกที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ ลักษณะ
ที่เป็นส่วนประกอบภายนอกของบุคคลที่มีผลให้บุคคลรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ประกอบด้วย 

2.1 สัมพันธภาพกับพ่อแม่ในวัยเด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกเป็นสิ่งที่มี
อานุภาพมาก ดังนั้นประสบการณ์ที่บุคคลได้รับจากความสัมพันธ์ภายในครอบครัวจึงเป็นรากฐาน
สําคัญในชีวิต เด็กที่ได้รับความรัก ความอบอุ่น การสนับสนุนให้กําลังใจ ให้เสรีภาพในการกระทําตาม
ความคาดหวังต่างๆ และรวมไปถึงการดูแล ระเบียบกฎเกณฑ์ที่พ่อแม่ใช้ปกครองลูก และการจัดการ
ดูแลให้เด็กได้มีอิสระในการปฏิบัติตามที่พ่อแม่กําหนดไว้ โดยมีการกําหนดและจํากัดขอบเขตการ 
กระทําไว้อย่างชัดเจน การที่พ่อแม่ยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข สิ่งเหล่านี้จะทําให้เด็กสามารถพัฒนาการ
เห็นคุณค่าในตนเอง 

2.2 โรงเรียนและการศึกษา โรงเรียนสามารถจัดสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการเห็น
คุณค่าในตนเองของมักเรียนได้ต่อจากทางบ้าน การที่ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถทํากิจกรรม
ต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบที่วางไว้ การให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความมัน่ใจในตนเอง สามารถพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งความใส่ใจ 
ที่ครูมีต่อนักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของนักเรียนที่มีต่อตนเองไปในทางที่ดี ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง 
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2.3 สถานภาพทางสังคม เป็นสิ่งที่แสดงถึงตําแหน่งหรือระดับทางสังคมของบุคคล 
โดยพิจารณาจากลักษณะอาชีพ รายได้ ตําแหน่งหน้าที่การงาน บทบาททางสังคม และถิ่นที่อยู่อาศัย 
บุคคลที่มาจากสถานภาพทางสังคมในระดับสูง จะได้รับการปฏิบัติที่ทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าตนเองมี 
คุณค่ามากกว่าบุคคลอื่นๆ ฉะนั้นบุคคลที่มาจากสถานภาพทางสังคมในระดับสูงจึงมีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองสูงกว่าบุคคลที่มาจากสถานภาพทางสังคมในระดับปานกลางและระดับต่ํา 

2.4 กลุ่มเพ่ือน การที่บุคคลมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในสังคมจะช่วยให้บุคคลมีการ
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยพบว่าสัมพันธภาพของนักเรียนท่ามกลางเพ่ือนในวัยเดียวกันมี
อิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง หากบุคคลอยู่ในสังคมหรือกลุ่มเพ่ือนที่ชอบตําหนิหรือเยาะเย้ยอยู่
เสมอ โดยไม่เปิดโอกาสได้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ก็ยากที่เด็กจะมองตนเองในทางบวก ดังนั้น 
การเป็นสมาชิกในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือนในวัยเดียวกันจึงมีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักเรียน บุคคลที่ไม่ได้รับการยอมรับในกลุ่มเพ่ือนไม่เป็นที่ประทับใจหรือไม่อยู่ในความสนใจของ
เพ่ือนจะไม่ชอบใกล้ชิดกับใคร ไม่แบ่งปันความคิดเห็นความรู้สึกส่วนตัวกับเพ่ือน และจะรู้สึกว่าไม่มี
ใครชอบและไม่นับถือตนเอง 

อุมาพร ตรังคสมบัติ (2553) และ อรอุมา สงวนญาติ (2544) แบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เห็นคุณค่าในตนเอง โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองภายใน (Inner Self-Esteem) คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวบุคคล 
เช่น รูปร่างหน้าตา ความเจ็บป่วย ความพิการ การที่บุคคลมีความสามารถ มีสมรรถนะ และการ
กระทําในสิ่งที่ตนต้องการแล้วได้ผลตามที่ตนปรารถนา กระบวนการประเภทนี้ได้มาจากการรับรู้ของ
ตนเองจากสิ่งแวดล้อม โดยเกี่ยวข้องกับการกระทํา ควบคุมและกําลังความสามารถ เพราะถ้าบุคคล
รู้จักตนเอง และประเมินตนเองจากการกระทําได้รับผลสําเร็จจากความพากเพียรพยายาม สิ่งนี้จะ
เป็นพ้ืนฐานของคุณสมบัติแห่งตน (Self-Efficacy) การเห็นคุณค่าในตนเองขั้นพ้ืนฐานถูกสร้างขึ้น
อย่างถาวรจากประสบการณ์ตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต 

2. การเห็นคุณค่าในตนเองภายนอก (Functional Self-Esteem) หมายถึง สิ่งที่อยู่
รอบๆ ตัว เช่น ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน ครู ผู้ร่วมงาน การเห็นคุณค่าในตนเองชนิดนี้สร้างขึ้นผ่านการ
ประเมิน ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในชีวิต และเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลเปลี่ยนแปลงบทบาทอัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ในชีวิตประจําวัน และการได้รับการยอมรับจากบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิต 
การเห็นคุณค่าในตนเองชนิดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังต่อบทบาททางสังคม
และความสามารถในการเผชิญปัญหา และเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากกว่าที่เป็นการเห็นคุณค่าใน
ตนเองขั้นพ้ืนฐาน เพราะถ้าการเห็นคุณค่าในตนเองประเภทนี้ลดลง บุคคลจะแสดงออกถึงความหมด
หวัง อ่อนล้า มีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากเดิม 
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ภาพที่ 2.4 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง 
(วิภาวี วงศ์อนันต์นนท์, 2552, ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1) 
  

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ด้าน 
คือ ปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละคนที่แตกต่างกันไปส่งผลให้เห็นคุณค่าใน
ตัวเองที่แตกต่างกัน เช่น รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ ภาวะทางอารมณ์ และปัจจัยภายนอก คือ 
สภาพแวดล้อมภายนอก ครอบครัว สังคม ที่ส่งผลให้การเห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างกัน เช่น 
ความสัมพันธ์ของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ การยอมรับจากเพ่ือน เป็นต้น 
 4.7 องค์ประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเอง 

นักจิตวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่ งนักจิตวิทยาในกลุ่มมนุษย์นิยม  เช่น  Rogers ให้
ความสําคัญกับ “ตน” (Self) ของบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะเราเชื่อว่าตนเป็นศูนย์กลางของ
บุคลิกภาพซึ่งพัฒนามาจากสังคม ซึ่งบุคคลต้องสร้างความสัมพันธ์ต่อบุคคลรอบข้าง ส่วน Comb 
และ Snygg (แสงเดือน ทวีสิน, 2545; อ้างอิงจาก Comb, Snygg, 1968) มีความเห็นว่าพ้ืนฐานที่
สําคัญของบุคคล คือ ความพยายามในการรักษาและส่งเสริม “ตน” ของแต่ละบุคคลและได้อธิบาย
ลักษณะที่สําคัญของ “ตน” ไว้ 2 ประการ คือ 

1. ต้องมีการจัดระเบียบ (Organized) 
1.1 การจัดระเบียบจะมีลักษณะของความต่อเนื่อง เกี่ยวกับความเชื่อด้านต่างๆ ของ

ตน ขึ้นอยู่กับว่า ความเชื่อนั่นใกล้หรือไกลกับลักษณะของตน 
1.2 การจัดระเบียบลักษณะของตนซึ่งอาจจะเป็นด้านบวกหรือลบ 
1.3 การจัดระเบียบขึ้นอยู่กับความสําเร็จและล้มเหลวที่บุคคลเคยได้รับประสบการณ์ 
1.4 การจัดระเบียบจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 
 
 

เกิดความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเอง 

การเห็นคุณค่า
ในตนเอง 

เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสําคัญต่อคน
ที่รัก/คนใกล้ชิดสนิทสนม 
 

รู้สึกว่ามีความดีเด่น มีความสามารถพิเศษ 
 

เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสําคัญต่อคน
ที่รัก/คนใกล้ชิดสนิทสนม 
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2. มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) 
“ตน” เป็นแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังของการแสดงออกทางพฤติกรรมแต่ละบุคคลมี

หน้าที่ ปกป้อง บํารุงรักษา ส่งเสริม “ตน” ของแต่ละคน ประสบการณ์และการรับรู้ ทําให้บุคคลมี
การรับรู้ “ตน” ที่ต่างกัน ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้น เป็นผลมาจาก “ตน” ของแต่ละคน
ทั้งสิ้น สิ่งใดจะมีค่าหรือไม่มีค่า มีความสําคัญหรือไม่มีความสําคัญ มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล น่าสนใจ 
หรือไม่น่าสนใจ ล้วนขึ้นอยู่กับ “ตน” ทั้งสิ้น เมื่อเงื่อนไขต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม “ตน” 
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามพฤติกรรมทุกอย่างที่เราปฏิบัติสะท้อนให้เห็นถึง การ
รับรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งสิ้น ซึ่งการปกป้องรักษา และส่งเสริมตน เป็นแรงจูงใจคันสําคัญในการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์ 

การรับรู้หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับตน ประกอบด้วยทุกอย่างที่บุคคลรู้ (Know) เชื่อ
(Believe) และรู้สึก (Feel) เกี่ยวกับตน รวมทั้งการรู้จุดเด่นจุดด้อย สิ่งที่ชอบและไม่ชอบเกี่ยวข้องกับ
ตัวเองด้วย หรือ อธิบายโดยรวมว่าพยายามอธิบายตัวเราเองให้ตัวเราเองเข้าใจ  พัฒนาการของการ
รับรู้เกี่ยวกับตน จะมีลักษณะเป็นการรับรู้ทางด้านกายภาพก่อนที่จะพัฒนามาเป็นการรับรู้ทางด้าน
นามธรรมในวัยเด็ก การรับรู้จะเป็นในลักษณะการรับรู้ทางด้าน กายภาพหรือมีลักษณะเป็นรูปธรรม 
ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทําหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ เช่น “ฉันเป็นเด็กผู้ชาย” “ฉันสามารถ
กระโดดได้สูง” “ฉันชอบร้องเพลง” เป็นต้น เมื่อโตขึ้นความคิดเห็นเกี่ยวกับตนจะมีรายละเอียด
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีลักษณะเป็นนามธรรมและแสดงถึงลักษณะสัมพันธภาพกับบุคคลต่างๆ ในสังคม
เพ่ิมข้ึน เช่น “ฉันมีลักษณะเป็นมิตร” “ฉันเป็นคนดี” ในช่วงวัยรุ่น จะมีองค์ประกอบทางด้านศาสนา 
ปรัชญา ความเชื่อ การเลือกอาชีพ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้เกี่ยวกับตน  พัฒนาการของการ
รับรู้เกี่ยวกับตนนั้น จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็กตอนกลาง ซึ่งการรับรู้ดังกล่าว จะได้รับอิทธิพลมาจาก
บิดามารดา ผู้ปกครองเป็นลําดับแรก เพราะวัยนี้เด็กยังไม่สามารถวิเคราะห์ตนเอง (Self Reflective) 
ได้ เขาจึงรับรู้สิ่งต่างๆ จากบุคคลรอบข้างที่ประเมินตัวเขา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้เกี่ยวกับ
ตน เมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนครูจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตนของเด็กมาก จนกระทั่งย่างเข้าสู่วัยรุ่น กลุ่ม
เพ่ือนและบุคคลที่เขานิยมชมชอบ จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตนของบุคคลในวัยนี้ 

แสงเดือน ทวีสิน (2545) ได้อธิบายถึงอิทธิพลที่ส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับตนทางบวกและ
ทางลบว่ามี 3 ประการ คือ 

1. พฤติกรรมหรือการกระทําในอดีต ซึ่งความสําเร็จหรือความล้มเหลวในอดีตมีผลต่อ
การรับรู้เกี่ยวกับตนมาก เช่น ผู้เรียนที่เชื่อว่าตนมีความถนัดทางคณิตศาสตร์ ก็เพราะเขาเคยสอบได้
คะแนนดีในวิชานี้มาก่อน ดังนั้น หากต้องการพัฒนาการรับรู้เกี่ยวกับตนทางบวก ต้องเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนประสบความสําเร็จ มีหลายวิธีที่สามารถใช้เพ่ือสร้างความสําเร็จต่อผู้เรียนได้ เช่น การ
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถและระดับสติปัญญาของผู้เรียน หรือเมื่อจะมอบหมาย
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งานให้ผู้เรียนปฏิบัติ ต้องแน่ใจว่าเขามีพ้ืนฐานความรู้เดิมที่จําเป็นในการปฏิบัติงานนั้น และถ้าเป็น
งานที่ยากก็ควรให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด เป็นต้น 

2. พฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เกี่ยวข้องที่สําคัญ คือ บิดามารดา ผู้ปกครอง ครู เพ่ือน 
เป็นต้น ในกรณีของบิดามารดาที่ยอมรับและสนใจปัญหาของลูกว่าเป็นสิ่งสําคัญ จะช่วยส่งเสริมให้ลูก
เกิดการรับรู้ตนทางบวกและมีความภาคภูมิใจในตน ส่วนบิดามารดาที่ลงโทษเมื่อลูกทําไม่ได้ รวมทั้ง
ไม่มีคําชมเชยเมื่อลูกทําได้ดี จะทําให้เด็กซึมซับการรับรู้เกี่ยวกับตนในทางลบ ครูก็เช่นเดียวกันผู้เรียน
ที่ได้รับการตอบสนองในการกระทําทางบวกจากครู จะส่งผลให้เขามีการรับรู้ตนในทางที่ดี จาก
ตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการพัฒนาการรับรู้ เกี่ยวกับตนได้ทั้งทางบวก
และทางลบต่อเด็กเป็นอย่างมาก 

3. การคาดหวังจากผู้อ่ืน นอกจากพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เกี่ยวข้องแล้ว ความคาดหวังก็  
เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตนของบุคคล ดังเช่น จากการศึกษาของ Griffore 
(Griffore, 1981) และ Harris & Rosenthal (Harris, Rosenthal, 1985) พบว่า บิดามารดาและครู 
ผู้ตั้งความคาดหวังกับตั้งไว้สูงและคอยช่วยเหลือและส่งเสริมให้เด็กไปสู่เป้าหมายที่เขาสามารถจะ
กระทําได้สําเร็จ เด็กคนนั้นจะมีการรับรู้เกี่ยวกับตนทางบวก และมีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่าง
ความคาดหวังของบิดามารดาและการรับรู้เกี่ยวกับตนทางบวกของลูก นั้นหมายความว่าการที่ บิดา
มารดาหรือครูคาดหวังว่าเด็กประสบความสําเร็จในการเรียน เขาก็จะเกิดความม่ันใจและเชื่อมั่นว่าเขา
สามารถกระทําได้ 

Gate Quoted (คานธีชา บุญยาว, 2554; อ้างอิงจาก Gate Quoted in Barry, 1989) 
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าแห่งตน โดยแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 

1. The Body Self ความรู้สึกแก่ร่างกายตน หมายถึง บุคลิกและความรู้สึกต่อรูปร่าง
และหน้าที่ของร่างกาย รวมถึงความสามารถของหน้าที่พ้ืนฐานของร่างกาย 

2. The Interpersonal Self ความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้อ่ืน ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
เห็นคุณค่าแห่งตนซึ่งหมายถึงความรู้สึกเก่ียวกับ วิธีสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นคนสนิทสนม
คุ้นเคยหรือบุคคลที่พบเจอโดยบังเอิญ 

3. The Achieving Self ความสําเร็จของตน หมายถึง ความรู้สึกเกี่ยวกับความสามารถ
ของตนถึงสิ่งที่นําเขาไปสู่ความสําเร็จในชีวิตครอบครัว การทํางาน การศึกษา 

4. The Identification Self ความเป็นเอกลักษณ์ของตน หมายถึง ความรู้สึกทาง 
นามธรรมและพฤติกรรม การแสดงความสนใจทางศีลธรรมและจิตวิญญาณ 

จากการศึกงานวิจัยของ ทาฟาโรดิและสวาน (Tafarodi และ Swan, 1995),         
พ อ ล ล า ดิ โ น  (Polladino, 1994), ไ ซ ม อนแ ล ะชั ส เ ต อ ร์  (Simon & Schuster, 1997), แ บ น
เดน (Branden, 1994) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตนเอง ประกอบด้วย 
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1. ความมีประสิทธิภาพในตนเอง (self- competence) 
2. การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self- worth) 
3. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self- confidence) 
4. การเคารพตนเอง (Self – respect) 
5. การยอมรับตนเอง (Self – acceptance) 
5. ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self – responsibility) 
7. ความกล้าแสดงออกต่อตนเอง (Self – assertive) 
โรเซนเบิร์ก (Rosenberg, 1965) ผู้ที่สนใจทางด้านวัฒนธรรมสังคม  และได้สร้าง

เครื่องมือวัดการเห็นคุณค่าในตนเองขึ้นมา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าใน
ตนเองว่าประกอบด้วย 

1. สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
2. สิ่งแวดล้อมทางสังคม 
3. สิ่งแวดล้อมในครอบครัว 
4. การมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1981) นักพฤติกรรมนิยมที่สนใจในเรื่องการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง และได้สร้างเครื่องมือวัดต่อจาก โรเซนเบิร์ก (Rosenberg) กล่าวว่าองค์ประกอบของการเห็น
คุณค่าในตนเองแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ 

1. องค์ประกอบภายในบุคคล หมายถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละคนที่มีผลทําให้มี
การเห็นคุณค่าในตนเองต่างกันออกไป  ซึ่ งมีองค์ประกอบย่อยได้แก่  ลักษณะทางกายภาพ
ความสามารถในการกระทํา ภาวะทางอารมณ์ และค่านิยมส่วนตน 

2. องค์ประกอบภายนอกบุคคล หมายถึงลักษณะแวดล้อมภายนอกที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์
ด้วย ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน เพ่ือน 

สรุปได้ว่า การเห็นคุณค่าในตนเองสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้นั้น ซึ่งการเห็นคุณค่าใน
ตนเองจะก่อเกิดขึ้นจากการที่บุคคลหนึ่งรับรู้และพึงพอใจในบทบาทหน้าที่ ความสามารถของตนเอง 
รวมถึงการได้รับการยอมรับ การนับถือจากบุคคลรอบข้าง 
 4.8 แนวทางการวัดการเห็นคุณค่าของตนเอง 

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเองพบว่า 
สามารถทําได้หลายแนวทาง ดังนี้ 

คู เปอร์ สมิ ธ  (Copersmith, 1984 )  ได้ ส ร้ า งแบบวั ดการ เห็ นคุณค่ า ในตน เอง 
(Copersmith Self-Esteem Inventories) โดยใช้รูปแบบของการรายงานตนเอง 3 ฉบับ คือ           
1) ฉบับนักเรียน (School Form) สําหรับเด็กอายุ 8-15 ปี 2) ฉบับสั้น (School Short Form)               
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3) ฉบับผู้ใหญ่ (Adult Form) ลักษณะของแบบวัดเป็นข้อความที่เป็นการรายงานตนเอง 58 ข้อ โดย
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ตนโดยทั่วไป (General Self) สังคมและกลุ่มเพ่ือน (Social Self- Peer) 
พ่อแม่และทางบ้าน (Home-Parents) โรงเรียนและการศึกษา (School-Acadamic) และการตอบไม่
ตรงกับความเป็นจริง (Lie scale) ซึ่งมีจํานวนข้อคําถาม 26, 8, 8, 8, 8 ตามลําดับ โดยมี คําตอบ 2 
ตัวเลือก คือ ใช่ตัวฉัน และไม่ใช่ตัวฉัน แต่ละข้อมีคะแนน 1 คะแนน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบวัด
การเห็นคุณค่าในตนเองฉบับนักเรียนนั้นได้มีผู้ศึกษาค่าความเที่ยงโดยการตรวจสอบ ความคงที่ภายใน
กับนักเรียนเกรด 5, 9, 12 รวม 600 คนได้ค่า 0.81, 0.86, 0.80 ตามลําดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์
ความสอดคล้องภายในจากการศึกษากับนักเรียนเกรด 4-8 จํานวน 2,600 คน สูงถึง 0.87-0.92 ส่วน
ความตรงได้ทดสอบกับนักเรียนเกรด 4-8 จํานวน 7,600 คน ได้ผลยืนยันความตรงตามโครงสร้างทฤษฎี   

ชไมพร เจริญครบุรี (2546) พบว่า แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองที่งานวิจัยส่วนใหญ่
นํ า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ม า ก ที่ สุ ด  คื อ  แ บ บ วั ด ก า ร เ ห็ น คุ ณ ค่ า ใ น ต น เ อ ง
ของ Copersmith (ร้อย 50.75) รองลงมา คือ แบบวัดของ Rosenberg (ร้อยละ 34.33), แบบวัด
ของ นิพนธ์ แจ้งเอ่ียม (ร้อยละ 8.96) และแบบวัดของ นภาพร พุ่มพฤกษ์ (ร้อยละ 5.97) ตามลําดับ 
ซึ่งแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของของ นิพนธ์ แจ้งเอี่ยมและ นภาพร พุ่มพฤกษ์ สร้างตามแนวคิด
ของ Copersmith 

ประภาส ณ พิกุล (2551) ได้สร้างแบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนและครู ถึงคุณลักษณะของผู้ที่มีการเห็น
คุณค่าในตนเองท่ีนักเรียนและครูมองเห็น ตลอดจนให้รายละเอียดของความหมายของการเห็นคุณค่า
ในตนเองในความคิดเห็นของนักเรียนและครู หลังจากนั้นนําผลการสัมภาษณ์มาดําเนินการสรุป
วิเคราะห์เพ่ือนํามาสร้างเป็นแบบสอบถามวัดการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณ
ค่า 4 ระดับ คือ จริงมากที่สุด ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่เป็นจริง ไม่จริงเลย ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 100 
ข้อ แบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือ ความมั่นใจในตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง การเคารพตนเอง การ
ยอมรับตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง การได้รับการยอมรับจากบุคคลในสังคม ความพอใจใน
ตนเอง การกล้าแสดงออก โดยมีค่าความเชื่อมั่นในแต่ละด้านระหว่าง 0.7348-0.8119 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองสามารถทําได้หลายวิธี ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองโดยพัฒนาจากแบบสอบถามที่มีลักษณะ เป็นการ
รายงานตนเองตามแนวคิดของคูเปอร์สมิธ (1984) ฉบับนักเ รียน ที่ถูกสร้างขึ้นโดยอนุรักษ์           
บัณฑิตย์ชาติ  (2541) ที่แปลและดัดแปลงจาก  The Copersmith Self-Esteem Inventories, 
School Form ไปพัฒนาเป็นแบบสอบถามวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทั่วไป ด้าน
สังคม และกลุ่มเพ่ือน ด้านพ่อแม่และทางบ้าน ด้านโรงเรียนและการศึกษา ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณ ค่า 7 ระดับ เพื่อใช้วัดตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเองในงานวิจัยครั้งนี้ 
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 4.9 แนวทางการพัฒนาและการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเอง 
การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองนั้นมีการพัฒนาการมาจากความรักและการยอมรับใน

ตัวเด็กขอพ่อแม่ สิ่งนี้เป็นรากฐานหลักในการเสริมสร้างความรู้สึกที่มั่นคงของการรักษาตนเองและ
คาดหวังให้ผู้อ่ืนรับตน การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้พร้อมทั้ง
สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ ได้มีนักจิตวิทยาเสนอแนวทางการ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองไว้ดังนี้  

ไซเพิรท (เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ; รัตนา ประเสริฐสม; และ เรียม  ศรีทอง, 2544; 
อ้างอิงจาก Cypert, 1994) เสนอวิธีพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง 5 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การเห็นความสําคัญของตนเอง 
คนทุกคนมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะได้รับการนับถือจากคนอ่ืนตามที่เราเป็นอยู่ เร าไม่

จําเป็นต้องให้คนอื่นมาชอบ เราทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกที่จะเป็นตามแบบที่เราต้องการ มีเคล็ดลับอย่าง
หนึ่งที่จะทําให้เราเห็นความสําคัญของตัวเอง ก็คือวิธีพูดกับตนเองหรือแนะนําตัวเอง โดยความเชื่อมั่น
ในตนเองก็จะพัฒนาขึ้น เราจะตั้งใจที่จะทําสิ่งต่างๆ ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ 

ขั้นที่ 2 ตระหนักถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองต่ํา 
การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองเริ่มมาจากครอบครัว  เด็กที่มีการเห็นคุณค่าในตนเอง

สูงจะได้รับการเลี้ยงดูแบบสนับสนุน ได้รับการยอมรับจากจิตลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ เชาว์ปัญญา
ความถนัดและความเฉลียวฉลาด แต่ทุกคนไม่ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบทั้งหมด เพราะพ่อแม่บาง
คนก็มีข้อบกพร่องอันเป็นเหตุให้ทุกคนเติบโตขึ้นมาโดยมีข้อบกพร่องเล็กๆ ในน้อยๆ เช่นมีความสงสัย
ในตนเอง ไม่มั่นคงทางจิตใจเกิดความรู้สึกไม่เป็นสุขในชีวิตประจําวัน การเห็นคุณค่าในตนเองต่ํานั้น
เกิดจากการมีประสบการณ์ในอดีตที่ไม่เป็นสุข วิธีการที่คนกระทําก็คืออย่าให้ความสําคัญกับความ
ล้มเหลวมากเกินไป คิดว่ามันเกิดชั่วขณะและผ่านเลยไป เราต้องใช้ความล้มเหลวเป็นประสบการณ์ที่
จะนําไปสู่ความสําเร็จ สิ่งใดทําผิดไปแล้วเราจะไม่ทําผิดอีก 

ขั้นที่ 3 ลําดับการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง 
1. เริ่มต้นด้วยการสํารวจตนเองด้วยความซื่อสัตย์ พิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง

และมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง สิ่งสําคัญที่ฉันถนัดไว้ก็คือ มีลักษณะนิสัย
และบุคลิกภาพมากมายหลายด้านที่จะส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง 

2. การเปลี่ยนแปลงตนเอง เราต้องยอมรับว่า มีบางสิ่งที่ควบคุมได้และบางสิ่งที่ไม่
สามารถควบคุมได้ การเห็นคุณค่าในตนเองต่ําเป็นผลสะสมมาจากวิธีที่พ่อแม่ เพ่ือน ญาติ คู่รัก หรือ
คนนั้นทีที่มีความสําคัญต่อชีวิตของเราได้ปฏิบัติต่อเรา เริ่มต้นคิดว่ามันเป็นอดีตไปแล้วเราไม่สามารถ
ที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตได้อีก เราไม่สามารถควบคุมคนอ่ืนหรือวิธีที่เขาปฏิบัติต่อเราได้ แต่เราสามารถ
ควบคุมการปฏิบัติของเราที่มีต่อคนอ่ืนได้ ไม่มีใครทําให้เราโกรธหรือไม่สบายใจได้ ไม่มีใครจะมี



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

43 
 

อิทธิพลต่อความเชื่อความรู้สึกอารมณ์ของเราได้ เว้นเสียแต่ว่าเราจะยินยอมทํา 
3. เราต้องสัญญาว่าจะไม่ยอมให้ใครมาควบคุมชีวิตของเราได้อีกต่อไป ชีวิตของเราจะ

เป็นอย่างไรเราเป็นผู้เลือกเอง ทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง ให้เราคิดถึงสิ่งที่เราจะทําได้ในอนาคตเท่านั้น 
4. สํารวจตนเองในด้านการเรียน ด้านการทํางานหรืออาชีพ สัมพันธภาพในครอบครัว

การพักผ่อนและการสันทนาการ จากสภาพความเป็นจริงที่พบเหตุผลที่จะเกิดขึ้น 
ขั้นที่ 4 ตระหนักถึงพลังอํานาจของการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
การมีภาพลักษณ์ของตนเองที่ไม่ดีเป็นผลมาจากความล้มเหลว ทั้งที่เป็นจริงและที่เกิด

จากการรับรู้ การเห็นคุณค่าในตนเองอย่างเหมาะสมเกิดจากความสําเร็จ ความสําเร็จมิได้เกิดได้
ทันทีทันใดเสมอไป เราอาจจะมีความสําเร็จเล็กๆ น้อยๆสะสมไว้ จนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ชนะ
ในการเรียน ในการทํางานหรือในชีวิต 

ขั้นที่ 5 เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็คือ การสร้างความรู้สึกที่ดี มองตนเองในด้านดี  รับผิดชอบ

ชีวิตของตน วิธีการที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยตนเองมีดังนี้ 
1. ประเมินและยอมรับตนเอง ด้วยการสํารวจตนเองอย่างพินิจพิเคราะห์ว่ามีจุดอ่อนจุด

แข็งอย่างไรบ้าง ชมสิ่งที่ดีแล้วเปลี่ยนแปลงไม่สนใจในสิ่งที่ไม่ชอบ แล้วต้องจําไว้เสมอว่าไม่มีใครที่
สมบูรณ์แบบ 

2. ตรวจสอบความเชื่อของตนเอง ดูว่าเรามีค่านิยมที่ชัดเจนหรือไม่ สิ่งที่ควรจะทําก็คือ
ต้องทําให้ฐานแห่งความเชื่อให้มั่นคง 

3. กล้าเสี่ยงอย่างสมควร ให้คิดหาทางเลือกหลายๆ ทางด้วยความรอบคอบเพ่ือให้มีการ
เสี่ยงน้อยที่สุด แต่ต้องไม่กลัวที่จะทําสิ่งใหม่เพราะมีโอกาสสําเร็จอยู่แล้ว 

4. เรียนรู้จากความล้มเหลว ความผิดไม่ใช่สิ่งถาวร เรียนรู้จากความล้มเหลวแล้วหัน
กลับไปทําสิ่งท้าทายใหม่ๆ 

5. อยู่เพ่ืออนาคต เราไม่ควรอยู่กับอดีตที่ล้มเหลว ควรพิจารณาว่าเราได้ทําอะไรมาแล้ว
จะทําอะไรต่อไป 

6. เลือกอิทธิพลด้านบวก ไม่ควรเสียเวลาไปกับคนที่พูดจาดูถูกดูแคลน และคอยกดท่าน
ไว้ ควรหาความช่วยเหลือจากนักวิชาการอาชีพ หาหนังสือมาอ่านเพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดีและเลือก
เข้ากลุ่มที่จะช่วยให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง 

7. เรียกร้องความนับถือ ถ้าท่านไม่ชอบวิธีการที่คนอ่ืนกระทําต่อท่านบอกให้เขารู้ว่าท่าน
คาดหวังที่จะได้รับความเกรงใจ และมีมารยาทจากเขาเช่นเดียวกับที่เราได้แสดงต่อเขา แต่ความนับ
ถือมิใช่สิ่งที่จะให้โดยไม่มีขอบเขต 
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บรัดชอร์ (ชไมพร เจริญครบุรี, 2546; อ้างอิงจาก Bradshaw, 1981) กล่าวว่า 
กระบวนการที่พัฒนาบุคคลให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองมี 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ได้รับประสบการณ์ที่เป็นผลสําเร็จ เช่น ทางด้านวิชาการและประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์หรือความคาดหวัง 

2. ให้ได้รับประสบการณ์ที่ทําให้บุคคลได้แสดงอํานาจส่วนบุคคล การมีอิทธิพลอยู่เหนือ
เหตุการณบ์ุคคลมีความสําคัญต่อเขา 

3. ให้ได้รับประสบการณ์ที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่า และ
ได้รับการเอาใจใส่จากบุคคลที่มีความสําคัญและมีความสําคัญต่อเขา 

4. ให้ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาหรือแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมในตัวเขาโดย
หมายรวมถึงความเชื่อต่างๆ ในด้านศาสนา จริยธรรม 

สรุปแนวทางพัฒนาและสร้างเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองแบ่งออกเป็น 4 ขั้น คือ 
1. เห็นความสําคัญของตนเองว่า ตนเองมีความสามารถ มีความสําคัญ และเชื่อมั่นใน

ตนเอง คิดว่าตนเองมีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
2. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ลดความคาดหวังจากสิ่งที่ปรารถนาหรือสิ่งที่

ต้องการ พร้อมที่จะยอมรับความผิดหวัง ความผิดพลาดอันอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 
3. ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เคารพตนเอง เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนเปิดโอกาสให้

ตนเองได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ 
4. เรียนรู้จากความสําเร็จและความล้มเหลวที่ได้รับ มองโลกในด้านบวก และพร้อมที่จะ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
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ภาพที ่2.5 กระบวนการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวคิดของบรัดชอร์ 

(ชไมพร  เจริญครบุรี, 2546, อ้างอิงจาก Bradshaw. 1981) 

บุคคลและองค์กรพัฒนาขึ้น 

เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึน้ 

อัตมโนทัศน์เป็นบวกมากขึ้น 

ความมุ่งมั่น 

ความเจรญิส่วนบุคคล 

ความใจกว้าง 

การกล้าเผชิญ 

ความสร้างสรรค ์

ความเอื้ออาทร 

การแสดงออก 

ความกล้าหาร 

การปราศจากอคต ิ

ความเสยีสละ 

การเสีย่ง 

การทดลอง 
ความเป็นเอกภาพ 

 
 

1.การไดร้บัความส าเรจ็ทางดา้นวชิาการและผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
2.สรา้งประสบการณ์ทีท่ าใหบุ้คคลไดแ้สดงอ านาจสว่นบุคคล 
3.การไดร้บัการยอมรบั รูส้กึว่าตนมคีุณค่า และการไดร้บัการเอาใจ
ใสจ่ากบุคคลทีม่คีวามส าคญักบัตนเอง 
4.ใหโ้อกาสทีจ่ะไดแ้สดงพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัค่านิยมสว่นตวั 

วิธีการเสริมสร้าง 

การเห็นคณุค่า 

ในตนเอง 
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4.10 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าของตนเอง 
4.10.1 งานวิจัยในประเทศ 

อัมพร ทองจรรยา (2547) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของครูศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูศูนย์
การเรียนชุมชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1 ปีการศึกษา 2547 จํานวน 145 คน 
เป็นครูชาย 59 คน ครูหญิง 86 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของครูศูนย์การเรียนชุมชน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าของครูศูนย์การเรียนชุมชน
ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บังคับบัญชา และครูกับสมาชิกในครอบครัว ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อรณิชา หาสาสน์ศรี (2547) ได้ศึกษากิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของเด็กที่ถูกทารุณทางเพศ: กรณีศึกษาเด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็น
เด็กหญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ อายุระหว่าง 10-15 ปี ที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้าน
ราชวิถี เมื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม จากนั้นทํากิจกรรมกลุ่ม แต่ละครั้งมีระยะเวลาประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง จํานวน 2 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ ทั้งหมด 12 ครั้ง รวมระยะเวลา 6 สัปดาห์ แล้ววัดการเห็นคุณค่าในตนเองซ้ําอีกครั้ง ผล
การศึกษาพบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กหญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศหลังจากการรับกิจกรรม
กลุ่มเพ่ิมสูงขึ้นกว่าก่อนการรับกิจกรรมกลุ่ม โดยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กรองกาญจน์ ใจซื่อตรง (2548) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเห็น
คุณค่าในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 422 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พบว่าองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แก่ 
ระดับการศึกษา บุคลิกภาพ สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและสัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษาด้วยกัน ส่วนองค์ประกอบที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง สุขภาพจิต ความ
ผูกพันต่อสถาบัน และลักษณะทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

ศักรินทร์ เมืองมูล และ ดวงหทัย กาศวิบูลย์ (2552) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรม
กลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่รินวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้จากการสุ่มอย่างง่าย 
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มี 
ระดับคะแนนเกรดเฉลี่ยต่ํากว่า 2.00 จํานวน 10 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
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สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ผลการวิจัยพบว่า คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4.10.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ฮอง  (Hong, 2002) ได้ศึกษาการเห็นคุณค่าของนักเรียนที่ อยู่ ในระดับ

มัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 1,672 คน เป็นนักเรียน
ชาย 779 คน นักเรียนหญิง 813 คน โดยใช้แบบสํารวจ SSQ (Secondary Student Questionnaire) 
จากการศึกษาพบว่า นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จทางด้านวิชาการจะมีการเห็น
คุณค่าในตนเองมากกว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่ไม่ประสบความสําเร็จทางด้านวิชาการ  และมีผล
การเรียนที่ดีกว่า 

อเบดาฮาฟิซ (Abedalhafiz, 2003) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
ทางด้านกีฬากับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนอเมริกันเชื้อสายอาหรับ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนเกรด 7–9 จํานวน 147 คน ศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม Rosenberg Self-Esteem Scale 
และ Adolescent Self-Perception พบว่าการรับรู้และความสามารถทางด้านกีฬาของเพศชายและ
หญิงต่างกัน ในเพศเดียวกันการรับรู้และความสามารถทางด้านกีฬาเพศหญิงมีต่างกัน ส่วนเพศชายไม่
ต่างกัน และเพศชายมีระดับของความต้องการที่จะมีกิจกรรมทางด้านร่างกายและมีความภาคภูมิใจใน
กิจกรรมทางด้านกีฬามากกว่าเพศหญิง 

อดัม (Adams, 2003) ได้ศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นหญิงผิวดํา 
โดยศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องของการเห็นคุณค่าในตนเองและการตําหนิตนเอง  กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนหญิงวัยรุ่นที่ศึกษาในระดับ high school จํานวน 2,355 คน โดยแยกเป็นวัยรุ่นผิวดํา จํานวน 
253 คนและผิวขาวจํานวน 1,902 คน จากการศึกษาพบว่า นักเรียนหญิงผิวดําที่มีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองสูงจะมีการมองเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่านักเรียนหญิงผิวขาว ในขณะเดียวกันก็มีการตําหนิ
ตนเองสูงกว่านักเรียนหญิงผิวขาวเช่นกัน 

พาร์ทิงตัน (Partington, 2004) ได้ศึกษาผลกระทบทางด้านวิชาการที่มีต่อการ
เห็นคุณค่าในวัยรุ่นที่เป็นชนกลุ่มน้อย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่อยู่ในเกรด 10–11 อายุระหว่าง 
15–19 ปี โดยใช้แบบสอบถาม MSCS (Multidimentional Self Concept Scale) พบว่านักเรียนที่
มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง และมีแรงบันดาลใจในการทํางาน
มากกว่านักเรียนที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ํา 

คูเปอร์สมิธ (วิภาวี วงศ์อนันต์นนท์, 2552; อ้างอิงจาก Copersmith. 1984. 
SEI: Self- Esteem Inventories) ได้สร้างแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยใช้รูปแบบ ของการ
รายงานตนเอง 3 ฉบับ คือ1) ฉบับนักเรียน (School Form) สําหรับเด็กอายุ 8-15 ปี 2) ฉบับสั้น 
(School Short Form) 3) ฉบับผู้ใหญ่ (Adult Form) ลักษณะของแบบวัดเป็นข้อความที่เป็นการ
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รายงานตนเอง 58 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ตนโดยทั่วไป (General Self) สังคมและกลุ่ม
เพ่ือน (Social Self Peer) พ่อแม่และทางบ้าน (Home-Parents) โรงเรียนและการศึกษา (School- 
Academic) และการตอบไม่ตรงกับความเป็นจริง (Lie scale) โดยมีคําตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ตัวฉัน 
และ ไม่ใช่ตัวฉัน แต่ละข้อมีคะแนน 1 คะแนน ซึ่งในการวิจัยใช้แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองฉบับ 
นักเรียนนั้นได้มีผู้ศึกษาค่าความเที่ยงโดยการตรวจสอบความคงที่กับนักเรียนเกรด 5,9,12  ได้ค่า 
0.81, 0.86, 0.80 ตามลําดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องภายในจากการศึกษากับ นักเรียน
เกรด 4-8 สูงถึง 0.87-0.92 ส่วนความตรงได้ทดสอบกับนักเรียนเกรด 4-8 จํานวน 7,600 คน ได้ผล
ยืนยันความตรงตามโครงสร้างทฤษฎี 

โมนา และ ฟาไท (Mona M. Megahed; & Fathia A. Mohamma, 2014) ได้
ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาพยาบาล
ระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาของกลุ่มทดลองก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมี
ความ ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา หลังจากการทดลองด้วยการดัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนักศึกษาพยาบาล
มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงขึ้นซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหว่างกลุ่มควบคุมและ 
กลุ่มทดลอง P <0.001 62.5% และ 68.8% ของกลุ่มทดลองเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือของนักเรียนช่วยเพ่ิมทักษะทางลังคมและความรับผิดขอบ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(ในกลุ่มเล็กๆ) เป็นวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน ส่งผลต่อความเชื่อม่ันในตนเองสูงขึ้น 

สรุปได้ว่า กิจกรรมกลุ่มและการฝึกอบรม มีผลต่อการเห็นคุณค่าของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
ผู้สูงอายุเกิดความพึงมพอใจ และเจตคติที่ดี การฝึกอบรม เป็นรูปแบบการสอนที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและการสนทนากลุ่ม  

5.1 ความหมายของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรม เป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาบุคคล และเป็นส่วนประกอบสําคัญใน

การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคคลในหลากหลายรูปแบบ การฝึกอบรมสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประสิทธิผลของหน่วยงานและองค์กร ปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้ตระหนักในคุณค่าของการฝึกอบรมอย่างมาก โดยนําเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ความหมายของการฝึกอบรม ประเภทของกลุ่ม ขอบข่ายของกลุ่มฝึกอบรม ขั้นตอนของกลุ่มฝึกอบรม 
เทคนิคการ ฝึกอบรมผู้วิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

49 
 

วิจิตร อาวะกุล (2537), จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2542), และชูชัย สมิทธิไกร (2542) ให้
ความหมายของการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ทําให้ผู้เข้ารับการอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างเพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude) ของบุคลากรนั้น อันจะช่วยปรับปรุงให้
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น เป็นหัวหน้างานที่สามารถบริหารงานและบริหาร
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดีขึ้น เพ่ือเป็นช่างเทคนิคที่มีความสามารถในการซ่อมแซมเครื่องจักรได้ดีขึ้น 

บัคเลย์ และ คาเพิล (Buckley; & Caple, 1995) กล่าวว่า การฝึกอบรม (Training) 
หมายถึง ความพยายามกระทําอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาความรู้  
(Knowledge) เจตคติ (Attitude) และทักษะ (Skill) โดยผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานสําเร็จและมีประสิทธิผลในกิจกรรมต่างๆ  ที่หลากหลาย ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักของการ
ฝึกอบรมในหน่วยงานต่างๆ คือ การช่วยให้บุคคลได้มีความสามารถต่างๆ เพ่ือที่จะทําให้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างสมบูรณ์ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

ยงยุทธ เกษสาคร (2543) กล่าวว่า การฝึกอบรม เป็นกระบวนการ (Process) อย่างหนึ่ง
ในการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยการทํางานอย่างเป็นระบบขั้นตอน มีการวางแผน และเป็นการกระทํา
ที่ต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดยั้ง ซึ่งการกระทําทั้งหมดก็เพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้ และเพ่ิมพูนทักษะ ความ
ชํานาญตลอดถึงการปรับเปลี่ยนเจตคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) เพ่ือให้เกิดความคิด
ใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงเจตคติเก่าๆ ความเชื่อดั้งเดิมท่ีล้าสมัยและเสื่อมถอยเพื่อให้บังเกิด  เจตคติใหม่ๆ ที่
มีประโยชน์ตามความประสงค์ขององค์กร การฝึกอบรมจึงเป็นกระบวนการที่จะช่วยเพ่ิมพูน
ความสามารถ (Ability) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน (Efficiency) ของบุคลากรในองค์กร อัน
จะก่อให้เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

พัฒนา สุขประเสริฐ (2540) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการสําคัญที่จะ
ช่วยพัฒนาหรือฝึกฝนเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรใหม่ที่จะเข้าทํางานหรือที่ปฏิบัติงานประจําอยู่แล้วใน
หน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะหรือความชํานาญ ตลอดจนประสบการณ์ให้เหมาะสมกับ
การทํางานรวมถึงก่อใหม่เกิดความรู้สึก เช่น ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้บุคลากรแต่
ละคนในหน่วยงานหรือองค์การมีความสามารถเฉพาะตัวสูงขึ้น มีประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี ทําให้หน่วยงานหรือองค์กรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 

จากความหมายการฝึกอบรมข้างต้นสรุปได้ว่า การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่มีระบบ
ขั้นตอนในการมุ่งพัฒนาบุคคลเพื่อให้มีความรู้ เจตคติ ทักษะ โดยผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นวิธีการหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความรู้ มีทักษะความชํานาญ โดยมุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลไปในทางที่ต้องการได้  ทั้งนี้การ
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ฝึกอบรมจะเป็นการเน้นเรื่องการได้รับประสบการณ์การเรียนรู้โดย ผ่านกระบวนการการจัด
ประสบการณ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้บุคคลเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ เจตคติ และ
ทักษะบางประการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสม 

5.2 ความส าคัญของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมมีความสําคัญต่อการพัฒนาบุคคล และองค์การซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

การฝึกอบรมที่มี่ต่อหน่วยงานหรือองค์การต่างๆ เอาไว้ดังนี้ การฝึกอบรมช่วยให้ระบบและวิธีการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน และเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้ปฏิบัติงานให้มาก
ขึ้นและดีกว่าเดิม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ ได้เน้นให้
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งก็คือการตีความสําคัญกับการพัฒนาบุคคล อันถือว่าคนเป็น
ทรัพยากรที่เป็นกลไกสําคัญต่อความสําเร็จและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในองค์การหรือหน่วยงาน 
จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพทัดเทียม มีความรู้ความสามารถพอที่จะ
แข่งขันกับโลกภายนอกได้ วิไลเลิศ เอียววิมล (2555), จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2552) 

สรุปทุกหน่วยงานต้องการบุคคลที่กระตือรือร้น ที่ต้องการจะพัฒนาศักยภาพแห่งตน 
ต้องการคนทํางานดี มีคุณภาพ ซึ่งแต่ละคนที่จะมีคุณสมบัติเช่นนี้ ได้ จะต้องผ่านการสะสม
ประสบการณ์มามากมาย บางคนอาจจะต้องผ่านการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ มาแล้วหลายครั้งหลาย
หน ทั้งการฝึกอบรมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตั้งแต่จากผู้ที่ทํางานได้น้อยมาเป็นผู้ที่ทํางาน
ได้มากขึ้น จากผู้ที่ทํางานมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ให้เพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก เพ่ือที่จะรองรับ
กับงานท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งจะเห็นได้ว่า การฝึกอบรมมีความจําเป็นอย่างมากสําหรับ
องค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

5.3 ระยะของกระบวนการฝึกอบรม  
 กร ะบ ว นฝึ ก อบ ร มแ บ่ ง อ อก เ ป็ น  3 ร ะย ะ  ไ ด้ แ ก่  ร ะย ะก่ อ นก า รฝึ ก อบ ร ม                 
ระยะฝึกอบรม และระยะหลังการฝึกอบรม 
 1. ระยะก่อนการฝึกอบรม (Pretraining) 
 การฝึกอบรมเริ่มต้นจากการอธิบายงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องการความสามารถทาง
เทคนิคซึ่งการปฐมนิเทศงานมักจะกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย ทําให้มีความเข้าใจไม่เพียงพอ ความเข้าใจใน
งานจึงต้องสามารถทํางานได้จริงกับงานนั้นๆ ด้วย ซึ่งจะประกอบด้วย บุคคลที่เกี่ยวข้อง เวลาที่ใช้
ความรับผิดชอบความกดดัน ปริมาณของงาน และลักษณะอ่ืนๆ ที่สําคัญ นอกจากนี้ ควรพิจารณาว่า 
บุคคลใดควรจะได้รับการฝึกอบรม เป็นบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคล ผู้บริหารมีความคิดเห็นอย่างไร 
ใครจะเข้ารับการอบรมและมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ในองค์กรอย่างไร เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อประสิทธิผลของการฝึกอบรม 
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 2. ระยะการฝึกอบรม (Training) 
 เมื่อมีคําถามหรือข้อสงสัยผู้เข้าอบรมจะไม่ละเลยคําถามเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีการอบรมใน
เวลาใดก็ตาม โดยเฉพาะหากเป็นช่วงเย็น เนื่องจากเป็นเวลาเดียวกับการทํางานจริงๆ จึงเตือนตนเอง
ได้และมักมีคําถามอยู่ในใจเนื่องจากความประทับใจ สิ่งใหม่ๆ คนใหม่ๆ บรรยากาศใหม่ๆ ที่เข้ามาใน
ชีวิตดังนั้นจะให้ความสนใจกับสิ่งที่ดูมีประโยชน์สําหรับตนเอง และกระตุ้นให้เข้ากันได้กับคนอื่นๆ 
 3. ระยะหลังการฝึกอบรม (Posttraining) 
 เมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะกลับมาทํางานเช่นเดิม แน่นอนว่า บุคคลรอบข้าง
ย่อมจะคาดหวังการพัฒนาในตัวผู้เข้าอบรม ในกรณีเชิงบวก ความสามารถและทักษะของผู้ฝึกอบรม
จะถูกนํามาปรับใช้กับงาน นอกจากนี้องค์กรจะสนับสนุนให้ได้ใช้ความสามารถที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม และให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมในครั้งต่อไป ในกรณีเชิงลบ บุคคลรอบข้างจะต่อว่า ถึง
ช่วงเวลาที่หายไปกับการฝึกอบรม เพราะภาระงานจะเป็นภาระของคนอ่ืน ดังนั้นจึงควรจะมาทํางาน
ชดเชยกับส่วนที่ขาดหายไปเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ การเชื่อมต่อกับสถาบันฝึกอบรมจะสิ้นสุดลง 

5.4 ประเภทของกลุ่มฝึกอบรม 
จากการศึกษาประเภทของกลุ่มฝึกอบรม ผู้วิจัยนําเสนอลักษณะสําคัญของกลุ่มฝึกอบรม 

และประเภทของกลุ่มฝึกอบรม ดังนี้ 
คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546) ได้ให้ความหมายของกลุ่มว่า กลุ่ม หมายถึง การรวมตัว ของ

บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป เพ่ือทํางานร่วมกันและการบรรลุจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน (Common Goal) 
โดยลักษณะเบื้องต้นที่สําคัญของกลุ่ม คือ สํานึกในความมีเอกภาพของสมาชิกและช่วยให้ บุคคล
รวมกันโดยมีสัมพันธภาพระดับรู้สํานึกภายในกลุ่มสมาชิกจะมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและมี 
ปฏิสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงเสมอ 

ออยสเตอร์  (Oyster, 2000) กล่ าวถึ ง  ลักษณะพ้ืนฐานสํ าคัญของกลุ่ มว่ า  ควร
ประกอบด้วย สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความกลมเกลียวกัน การมีปฏิสัมพันธ์ เป้าหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีปทัสฐานของกลุ่ม 

เนลสัน โจนส์ (Nelson-Jones, 1992) แบ่งประเภทของกลุ่มไว้ดังนี้ 
1. กลุ่มการอภิปราย (Discussion Groups) กลุ่มการอภิปราย มุ่งประเด็นการพูดคุยที่ 

เฉพาะเจาะจง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกมีส่วนร่วมและได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างๆ จาก 
ประเด็นที่กําหนดให้ 

2. กลุ่มข้อมูลข่าวสาร (Information Groups) กลุ่มข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลที่ 
เฉพาะเจาะจง แม้ว่าข้อมูลข่าวสารจะถูกจัดให้กับสมาชิก แต่ผู้นํากลุ่มก็ยังเป็นทรัพยากรสําคัญของ 
ข่าวสาร กลุ่มข้อมูลข่าวสารอาจรวมถึงเรื่องราวต่างๆ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพ เพศศึกษา 
และการให้การศึกษาในเรื่องยาเสพติด เป็นต้น กลุ่มข้อมูลข่าวสารมีวัตถุประสงค์ที่เน้นการให้ความรู้ 
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(Educational Purpose) ในการช่วยบุคคลได้มาซึ่งความรู้เฉพาะ อีกทั้งกลุ่มข้อมูลข่าวสารมีแนวโน้ม 
ของการพัฒนาและป้องกันมากกว่าการรักษาหรือแก้ไข 

3. กลุ่มมุ่งการทํางานเป็นหลัก (Task-Oriented Groups) ในกลุ่มที่มุ่งการทํางานเป็น
หลัก หน้าที่จะเป็นสิ่งที่สําคัญในกลุ่มนี้ โดยภายในกลุ่มจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ อย่ าง
น้อยก็จะพูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจ การวางแผนการปฏิบัติ ทั้งนี้กลุ่มจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจง 

4. กลุ่มเจริญงอกงาม (Growth Groups) กลุ่มเจริญงอกงามเกิดขึ้นภายใต้หัวข้อที่เรียก
แตกต่างกัน  เช่น  กลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  (Encounter Groups) กลุ่มไวต่อความรู้สึก 
(Sensitivity Group) กลุ่มทีกรุป (T-Groups) กลุ่มประสบการณ์ (Experiential Groups) กลุ่ม
มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation Groups) ซึ่งโรเจอร์ ได้ให้นิยามกลุ่มเหล่านี้ว่า เป็นกลุ่มที่เน้นหรือ
ให้ความสําคัญกับความเจริญงอกงามและพัฒนาการของบุคคล ตลอดจนการปรับปรุงสัมพันธภาพ
และการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยผ่านกระบวนการทางประสบการณ์ คุณค่าสําคัญของกลุ่ม เจริญ
งอกงาม คือ การละทิ้งสิ่งปรุงแต่งภายนอกทางสังคม (Social Facade) มาเป็นการสร้างความเปิดเผย
และซื่อสัตย์ การกระทําในสิ่งที่เป็นปัจจุบัน (Here and Now) การได้สัมผัสกับการแสดงออกถึง
ความรู้สึก และการดําเนินการโดยผ่านประสบการณ์จากสมาชิกคนอ่ืนๆ ซึ่งความแตกต่าง ที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งของกลุ่มนี้อยู่ที่สมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม สมาชิกจะต้องมีระดับของความเข้าใจ ตนเองอย่าง
ถ่องแท้ด้วย ซึ่งไม่ได้หมายรวมถึงคนไข้ หรือผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต 

5. การให้คําปรึกษากลุ่ม (Counseling Groups) ในการให้คําปรึกษากลุ่ม ปฏิสัมพันธ์
และสัมพันธภาพของกลุ่มจะถูกกระตุ้นโดยผู้นํากลุ่ม ผู้นํากลุ่มจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีเป้าหมายส่วน
บุคคล สมาชิกของการให้คําปรึกษากลุ่มมีแนวโน้มที่อาจเคยได้รับการให้คําปรึกษากลุ่มมาแล้วหรือ
ได้รับการให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลมาก่อน ซึ่งการให้คําปรึกษากลุ่มนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับ
สมาชิกกลุ่มได้ดังนี้ 

5.1 การที่สมาชิกได้อภิปรายพูดคุยเก่ียวกับสิ่งที่กังวล  
5.2 สมาชิกกลุ่มสามารถกําหนดหรือนิยามเกี่ยวกับความปรารถนาใน พฤติกรรมใหม่

ของตนเอง 
5.3 สมาชิกกลุ่มได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล  
5.4 สมาชิกกลุ่มได้มีการทดลองปฏิบัติพฤติกรรมใหม่ของตน  

การให้คําปรึกษากลุ่มนี้อาจมีข้อจํากัดทางด้านเวลามาเกี่ยวข้องด้วย อย่างไรก็ตาม
อาจจะมีการกําหนดช่วงเวลาของการให้คําปรึกษาทุกเดือน มากกว่าหนึ่งวัน หรือทุกๆ สัปดาห์ โดย 
จํานวนครั้งที่มีความเหมาะสมสูงสุด ประมาณ 10 ครั้ง ต่อการให้คําปรึกษากลุ่มหนึ่งประเด็น 
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6. กลุ่มจิตบําบัด (Psychotherapy Groups) กลุ่มจิตบําบัดมีความแตกต่างจากการ ให้
คําปรึกษากลุ่มหรือกลุ่มเจริญงอกงาม คือ ประเด็นที่ 1 วัตถุประสงค์ของการทําจิตบําบัดกลุ่มอยู่ที่ 
การรักษามากกว่าการป้องกันหรือการพัฒนา ประเด็นที่ 2 สมาชิกกลุ่มมีแนวโน้มของความรุนแรงทาง 
อารมณ์มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า กลุ่มจิตบําบัดเป็นกลุ่มบุคคลที่จําเป็นจะต้องได้รับการ 
ปรับโครงสร้างทางบุคลิกภาพใหม่ (Personality Restructuring) ประเด็นที่ 3 เนื่องจากสมาชิกที่เข้า 
ร่วมกลุ่มมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา และขาดการตระหนักรู้ในตนเอง สมาชิกกลุ่มจึงไม่ค่อยเปิดเผย 
มีการต่อต้านและป้องกันตนเอง รวมไปถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านจิตใจ ประเด็นที่ 
4 การฝึกทํากลุ่มจิตบําบัด ผู้นํากลุ่มจะต้องมีความรู้ทางด้านจิตวิทยาเป็นอย่างดี หรืออาจเป็นแพทย์ 
ประเด็นสุดท้าย การบิดเบือนที่สมาชิกกลุ่มได้เก็บไว้นั้น ผู้นํากลุ่มจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสํารวจ
อย่างลึกซึ้งมากกว่าการให้คําปรึกษากลุ่ม หรือกลุ่มเจริญงอกงาม เช่น การใช้แบบทดสอบทาง
จิตวิทยา เป็นต้น ดังนั้นกล่าวโดยสรุป กลุ่มจิตบําบัดจะมีความเข้มข้นและระยะเวลาที่ยาวนาน ส่วน
ใหญ่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือจิตแพทย์ 

7. กลุ่มช่วยเหลือตนเอง (Self-Help Groups) กลุ่มช่วยเหลือตนเองมีการเรียกชื่อที่ 
แตกต่างกัน เช่น กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Support Groups) กลุ่มสนับสนุนร่วมกัน (Mutual 
Support Groups) กลุ่มแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน (Mutual Sharing Groups) เป็นต้น ในกลุ่ม 
ช่วยเหลือตนเอง เช่น กลุ่มสิทธิสตรี กลุ่มสิทธิบุรุษ กลุ่มเกย์ เป็นต้น ทั้งนี้ในกลุ่มช่วยเหลือตนเองจะ 
เน้นในเรื่องของการแบ่งปันประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึก ตลอดจนการสนับสนุน ให้กําลังใจซึ่ง
กันและกัน 

8. กลุ่มเครือข่ายสนับสนุน (Support Networks Groups) การดํารงชีวิตของบุคคล จะ
มีการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลที่มีระดับของความหลากหลาย ที่สามารถจะสนับสนุนบุคคลนั้นๆ 
สําหรับเครือข่ายที่สนับสนุนอาจได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน ชมรม สโมสร โบสถ์ โรงเรียน 
และอ่ืนๆ ดังนั้นเมื่อบุคคลค้นหาการช่วยเหลือจากผู้ที่เป็นมืออาชีพ ก็เป็นสัญญาณว่าบุคคลนั้นขาด 
การช่วยเหลือตนเองและขาดเครือข่ายที่สนับสนุน สําหรับกลุ่มเครือข่ายสนับสนุนจะมีลักษณะที่ไม่
ค่อยเป็นทางการมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มช่วยเหลือตนเอง 

9. กลุ่มฝึกอบรม (Training Groups) กลุ่มฝึกอบรม หรือกลุ่มทักษะ หรือกลุ่มการฝึก
ทักษะ เป็นกลุ่มที่มีข้อจํากัดด้านเวลา และมีโครงสร้างของกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง มีการกําหนด
เป้าหมาย ตลอดจนโปรแกรมของการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า ทักษะทางสังคมเป็นประเด็นพ้ืนฐานที่กลุ่ม
ฝึกอบรมมุ่งพัฒนา ตัวอย่างเช่น การฝึกทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม การจัดการด้านความ
โกรธ การบริหารความขัดแย้ง อีกทั้งกลุ่มฝึกอบรมก็ยังมุ่งประเด็นสําคัญในด้านอ่ืนๆ ของการ
ดํารงชีวิตด้วย เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา หรือด้านการทํางาน เป็นต้น ผู้นํากลุ่มฝึกอบรมจะใช้
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ทั้งทักษะการสอนและทักษะการเอ้ืออํานวย (Didactic and Facilitative Skills) ในการช่วยเหลือ
สมาชิกพัฒนาทักษะและสามารถเชื่อมโยงเปลี่ยนไปสู่การนําไปใช้ได้จริงหลังจากเข้าร่วมการฝึกอบรม 

สรุปได้ว่า กลุ่มฝึกอบรมเป็นกลุ่มที่จํากัดด้านเวลา และเป็นกลุ่มที่มีโครงสร้าง มีการ
กําหนดเป้าหมาย ช่วยเหลือสมาชิกพัฒนาทักษะและสามารถเชื่อมโยงเปลี่ยนไปสู่การนําไปใช้ได้จริง
ผู้นํากลุ่มเน้นทักษะการสอนและทักษะการเอ้ืออํานวยที่ช่วยให้สมาชิกกลุ่มพัฒนาตนเอง  และพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้านที่ฝึก อีกทั้งลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับกลุ่มฝึกอบรม คือ จะไม่มีการ
กําหนดสมมติฐานของความแปรปรวนทางจิตใจ มีการสอนและการฝึกอย่างเป็นระบบ มีการทดลอง
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยการกระทํา และให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝึกในระดับสูง ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกใช้กลุ่มฝึกอบรม ในการพัฒนาการเห็นคณุค่าของตนเองในครั้งนี ้

5.5 ขอบข่ายของกลุ่มฝึกอบรม 
การศึกษาขอบข่ายของกลุ่มฝึกอบรม จะทําให้สามารถกําหนดแนวทางในการกําหนด

เป้าหมาย และออกแบบกลุ่มที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาความฉลาดทางสังคม ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
เนลสัน โจนส์ (Nelson-Jones, 1992) ได้กล่าวเกี่ยวกับขอบข่ายของกลุ่มฝึกอบรมไว้ว่า 

กลุ่มฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์ทั้งในด้านการป้องกันและการพัฒนา หรืออาจกล่าวได้ว่า เป้าหมายสําคัญ
ของการฝึกอบรมกลุ่มความฉลาดทางสังคม เน้นการสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะต่างๆ ในการ
ดําเนินชีวิต ทั้งนี้กลุ่มฝึกอบรมได้รับอิทธิพลของแนวคิดทางด้านพฤติกรรมและความคิดเป็นหลักที่จะ
นํามาใช้ในการดําเนินการฝึกอบรมกลุ่ม โดยเน้นทั้งทักษะด้านการคิดและทักษะของการกระทํา
ขอบข่ายของกลุ่มฝึกอบรม สามารถแบ่งขอบข่ายเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ขอบข่ายกว้าง (Broad Areas) สามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน 
1.1 ด้านพัฒนาการ (Development) โดยสามารถนํากลุ่มฝึกอบรมไปใช้ได้ตั้งแต่เด็ก

จนถึงผู้สูงอายุ เพ่ือให้ได้มาซึ่งทางทักษะทางด้านจิตใจที่เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย 
1.2 ด้านการฝึกอบรมกับผู้รับการอบรมเฉพาะ (Training Specific Clienteles) การ

ฝึกอบรมกลุ่มลักษณะนี้จะช่วยในการให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ  ในชีวิตได้ดี
ขึ้น ตัวอย่าง เช่น การฝึกการแสดงออกท่ีเหมาะสมสําหรับผู้หญิง หรือการฝึกการแสดงอารมณ์สําหรับ
ผู้ชาย เป็นต้น 

1.3 ด้านกลุ่มฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานหรืออาชีพ (Training Groups work-
related Training) การฝึกอบรมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานหรืออาชีพ เป็นการฝึกอบรมที่สามารถนํา
ทักษะที่ฝึกไปใช้เสริมหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการทํางาน เช่น การฝึกอบรมทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพให้กับครูหรือหมอ หรือการฝึกอบรมการบริหารความโกรธกับตํารวจ เป็นต้น 
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1.4 ด้านกลุ่มฝึกอบรมสําหรับผู้ให้การช่วยเหลือ (Helper Training) การฝึกอบรม
ด้านนี้เป็นการฝึกอบรมทักษะต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้ช่วยเหลือ เพ่ือนําทักษะไปใช้กับการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
เช่น การฝึกอบรมทักษะการฟังให้กับผู้ให้คําปรึกษาหรือนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

2. การนํากลุ่มฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้  (Setting for Training Groups) หน่วยงาน
สามารถนําฝึกอบรมทักษะกลุ่มไปประยุกต์ใช้กับหลายๆ หน่วยงาน มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ 

2.1 โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กลุ่มฝึกอบรมสามารถใช้ได้ทั้ง
โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร เช่น โปรแกรมฝึก
การตระหนักรู้ด้านความรู้สึก ด้านค่านิยม การฝึกทักษะการฟังการฝึกทักษะในการให้ความร่วมมือ
และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนการฝึกทักษะการตัดสินใจในด้านการศึกษาและอาชีพเป็นต้น 
สําหรับในขอบข่ายของกลุ่มฝึกอบรมแบบกว้างๆ ที่กล่าวมา สามารถนํามาประยุกต์ในโรงเรียนได้ทั้ง 4 
ขอบข่าย เช่น การฝึกทักษะด้านการศึกษา การฝึกทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือนสําหรับ
นักเรียน การให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อและด้านอาชีพ การพัฒนาครูและอาจารย์เป็นต้น 

2.2 มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย สําหรับในกลุ่มฝึกอบรมในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
นั้นสามารถออกแบบกลุ่มฝึกอบรมได้อย่างน้อย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
และกลุ่มอาจารย์ ทักษะต่างๆ ที่สําคัญ คือ การฝึกทักษะด้านการเรียน การฝึกทักษะด้านการจัดการ
ความวิตกกังวล ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะด้านการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การฝึก
ทักษะให้กับเจ้าหน้าที่และอาจารย์อาจมีทักษะที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ทักษะการให้คําปรึกษา ทักษะ
การเอ้ืออํานวย ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการจัดการพฤติกรรม ทักษะการสร้างทีมงาน และ
ทักษะการเป็นผู้นํา เป็นต้น 

2.3 หน่วยงานทางการแพทย์ ในด้านกลุ่มฝึกอบรมของทางการแพทย์นั้นจะเน้นด้าน
หลัก 2 ด้าน คือ ตัวคนไข ้และครอบครัวของคนไข้เป็นสําคัญ สําหรับกลุ่มฝึกอบรมในกลุ่มคนไข้ อาจ
ใช้การฝึกอบรมในโรงพยาบาล โดยมีทักษะที่สําคัญ เช่น การจัดการความวิตกกังวล การจัดการ
ความเครียด การป้องกันโรคหัวใจ และการบริหารสําหรับอาการปวดหัว ส่วนในด้านการฝึกอบรมกลุ่ม
ให้กับครอบครัวอาจรวมไปถึงการฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วย หรือการฝึกทักษะการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
เป็นต้น 

2.4 ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม กลุ่มฝึกอบรมในขอบข่ายของธุรกิจและอุตสาหกรรม
เน้นด้านการฝึกทักษะด้านจิตใจ (Psychological Skills) โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและขวัญกําลังใจ ตลอดจนการป้องกันปัญหาทางด้านสุขภาพทางจิต 
ขอบข่ายของกลุ่มฝึกอบรมในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม สามารถแบ่งขอบข่ายของการฝึกทักษะ
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) ประกอบด้วย การวางแผน
อาชีพ การปรับปรุงงาน การเผชิญกับการออกจากงาน และทักษะการเผชิญกับการเกษียณ ด้าน
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ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skills) ประกอบด้วย ความเป็นผู้นํา การนิเทศงาน การ
สร้างทีมงาน การเจรจาต่อรอง การบริหารความขัดแย้ง การแสดงออกอย่างเหมาะสม การให้
คําปรึกษา การแสดงความซาบซึ้ง การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การนําการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการพูดต่อหน้าสาธารณะชน ด้านการเสริมสร้างสภาวะทางจิตที่ดี (Mental 
Wellness) ประกอบด้วย การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล การบริหารจัดการความเครียด 
การให้การศึกษาด้านการป้องกันการใช้ยาเสพติด ทักษะการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและคู่
สมรสและทักษะการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย จากทักษะต่างๆ ที่ได้กล่าวมา สามารถนําไปประยุกต์
ได้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร ระดับผู้จัดการ ระดับหัวหน้างานและระดับพนักงาน 

2.5 หน่วยงานด้านครอบครัวและการสมรส ในกลุ่มฝึกอบรม ขอบข่ายสําหรับด้าน
ครอบครัวและการสมรส จะมีโปรแกรมสําหรับการฝึกทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสําคัญกับ
ทักษะด้านการสร้างสัมพันธภาพของคู่สมรสและทักษะการเป็นพ่อแม่ที่มีประสิทธิภาพโดยมีทักษะ
ย่อยๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความโกรธ การแสดงความรักและความห่วงใย ทักษะการจัดการ
พฤติกรรมของเด็ก ทักษะการเป็นพ่อ และทักษะการให้ความรู้ด้านเพศศึกษา เป็นต้น 

2.6 หน่วยงานด้านอื่นๆ ที่สามารถนํากลุ่มฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ เช่น หน่วยงานของ
รัฐบาล สถานบําบัด เรือนจํา หน่วยงานเอกชน เป็นต้น 

สรุปได้ว่าขอบข่ายของกลุ่มฝึกอบรมสามารถนํามาใช้กับวิจัยได้  ทักษะที่สําคัญที่ใช้เพ่ือ
การพัฒนา ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – confidence) การรับรู้คุณค่าของตนเอง (Self - 
Worth) การเคารพตนเอง (Self-respect) ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-responsibility) และการ
กล้าแสดงออก (Self- assertiveness) องค์ประกอบด้านสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัด ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Social-responsibility) การมีสัมพันธภาพอันดี (Good relationships) และการยอมรับ
ความแตกต่าง (Accepting other people’s differences)  ซึ่งเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเห็น
คุณค่าของตนเองได้ 

5.6 กระบวนการฝึกอบรม  
กระบวนการฝึกอบรมได้ดําเนินไปตามมุมมองของผู้ เข้าอบรม  การฝึกอบรมเป็น

วัตถุประสงค์หลักขององค์กร ส่วนความหวังของผู้ฝึกอบรมและสถาบันฝึกอบรมนั้นจะตามมาทีหลัง 
ดังนั้นการฝึกอบรมจึงต้องเกี่ยวข้องกับมุมมอง 3 ประการข้างต้น เพราะสิ่งเหล่านี้ มีความสําคัญต่อ
ประสิทธิภาพในการทํางานของผู้เข้าอบรมการช่วยเหลือจากองค์กรของผู้เข้าอบรมจะเน้นไปที่ช่วง
ก่อนและหลังการฝึกอบรม และมีผลในระหว่างการฝึกอบรมด้วยเช่นกัน ส่วนการช่วยเหลือจาก
สถาบันฝึกอบรมจะมีผลอย่างมากในระหว่างการฝึกอบรม แต่ยังมีผลถึงอีกสองช่วงที่เหลือด้วย ใน
ลําดับต่อไปนี้ จะแสดงถึงวัตถุประสงค์ที่องค์กรของผู้เข้าอบรมต้องตระหนักถึงในช่วงต่อๆ  ไป เพ่ือให้
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การฝึกอบรมมีประสิทธิผล ลินตัน และปาร์ค (Lynton; & Pareek, 1978) สอดคล้องกับเนลสัน 
โจนส์ (Nelson-Jones, 1992) ซึ่งแบ่งข้ันตอนของกลุ่มฝึกอบรมออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ (The Preparatory Stage) เป็นขั้นเริ่มต้นก่อนที่สมาชิกกลุ่มจะ
พบกัน เป็นขั้นของการเริ่มต้นที่ผู้นํากลุ่มจะต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ หรือแม้กระทั่งความ
ต้องการภายนอก สําหรับขั้นเตรียมการในการฝึกอบรมแบบกลุ่ม ได้แก่ 

1. การพิจารณาถึงผู้ช่วยผู้นํากลุ่ม (Considerate Co-leaders) ในการพิจารณาผู้ช่วย
ผู้นํากลุ่มมีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ ประการที่หนึ่ง ผู้ช่วยผู้นํากลุ่มจําเป็นต้องมีทักษะและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะ ตลอดจนความรู้ด้านจิตวิทยา ประการที่สอง การทํางาน
ร่วมกับผู้นํากลุ่มนั้น ผู้ช่วยผู้นํากลุ่มจะต้องรู้สึกในเชิงของความร่วมมือมากกว่าสัมพันธภาพในเชิงของ
การแข่งขัน และประการที่สาม ผู้ช่วยผู้นํากลุ่มจะต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและ
สถานภาพของแต่ละบุคคลในกลุ่ม 

2. เป้าหมายสําหรับกลุ่ม (Goals for the Group) ในการพิจารณาการฝึกอบรมแบบ
กลุ่ม เป้าหมายกลุ่มเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเป้าหมายอาจแบ่งออกเป็นเป้าหมายรวมของ
กลุ่ม (Overall Goal) ซึ่งมุ่งให้ความสําคัญแบบกว้างๆ ของการฝึกอบรมกลุ่ม และเป้าหมายย่อย 
(Sub Goal) เป็นเป้าหมายเฉพาะในการฝึกทักษะ โดยเน้นจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเกิด
การฝึกปฏิบัติทักษะเฉพาะต่างๆ ได้ 

3. ขนาดของกลุ่ม (Group Size) ในกลุ่มฝึกอบรมมักจะพบกับคําถามว่าจํานวนสมาชิก
ในกลุ่มฝึกอบรมควรจะมีจํานวนเท่าไหร่จึงจะมีความเหมาะสม ซึ่งขนาดที่เหมาะสมของกลุ่มฝึกอบรม 
พบว่า จํานวน 4-8 คน ถือว่าเป็นขนาดที่มีความเหมาะสมในการที่จะเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับ
สมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มฝึกอบรม นอกจากนี้ ยาโลม (Nelson-Jones, 1992 ; อ้างอิงจาก Yalom, 
1985) ได้กล่าวถึงจํานวนที่เหมาะสมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า จํานวน 7 หรือ 8 คน ถือว่าเป็น
ขนาดของกลุ่มที่มีความเหมาะสม แต่ถ้าหากจํานวนมากกว่า 8 คน กล่าวคือ ประมาณ 10 คน ก็เป็น
เรื่องที่ยอมรับได้สําหรับกลุ่มฝึกอบรม ซึ่งในบางครั้งจะพบว่ากลุ่มฝึกอบรมนั้นอาจมีจํานวนสมาชิก
มากกว่า 10 คน เช่น จํานวนนักเรียนทั้งห้องเรียน จํานวนกองทหาร หรือในองค์กรธุรกิจ (แผนก) ซึ่ง
ประเด็นเหล่านี้ต้องอาศัยการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ช่วยในการฝึกอบรม ทีมงานที่
ช่วยในการฝึกอบรมทักษะและความสามารถของผู้นํา เป็นต้น นอกจากนี้ ชมิดท์ (Schmidt, 1993) 
ได้กล่าวถึงขนาดของกลุ่มฝึกอบรมและการทํากิจกรรมกลุ่มว่า  การกําหนดจํานวนสมาชิกกลุ่มนั้น
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม อายุของสมาชิกกลุ่ม จํานวนครั้งของการฝึกอบรม และธรรมชาติของ
ปัญหา ตลอดจนความหลากหลายของปัญหารวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกกลุ่ม 

4. จํานวนครั้งและระยะเวลาในการพบกันแต่ละครั้ง (Settle on Frequency and 
Duration of Sessions) จํานวนของการฝึกทักษะและวิธีการของการสอนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
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การกําหนดระยะเวลาและจํานวนครั้ง ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหาและทักษะที่จะใช้
ในการฝึก ซึ่งการฝึกอบรมบางกลุ่มอาจใช้เวลาในการอบรมประมาณ 2-3 ชั่วโมงในแต่ละครั้ง 

5. สถานที่ การจัดห้องและสิ่งอํานวยความสะดวก (Location Physical Setting and 
Facilities) การพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ การจัดห้อง และสิ่งอํานวยความสะดวก ควรมี
การพิจารณา เรื่อง การขออนุญาตเรื่องการใช้สถานที่ในการฝึกอบรม การใช้สถานที่ที่จะใช้ฝึกอบรม
สามารถใช้สถานที่เดิมหรือเปลี่ยนแปลง สถานที่ฝึกอบรมง่ายต่อการเข้าร่วมฝึกอบรมมีความเป็น
ส่วนตัว แสงสว่าง อากาศ และอุณหภูมิมีความเหมาะสม การจัดและการตกแต่งห้องสะอาด มีพ้ืนที่
เพียงพอต่อการฝึกอบรมในการทํากิจกรรม มีสื่อต่างๆ ที่ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการฝึกอบรม 

6. การกําหนดเนื้อหาและวิธีการในการฝึกอบรม (Decide on Training Methods 
and Material) การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมในแต่ละครั้งจะต้องมีความครอบคลุม ผู้ออกแบบ
หรือผู้นําการฝึกอบรมจะต้องมีการเตรียมตัวเกี่ยวกับวิธีการและเนื้อหาที่จําเป็นสําหรับการฝึกอบรม  
ทั้งนี้วิธีการหลักๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรมกลุ่ม จะครอบคลุมถึงการบรรยาย (Lecture) การประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) การสาธิต (Demonstration) การสอน (Coaching) การฝึกซ้อม 
(Rehearsal) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) การให้แบบฝึกหัด (Exercise) การใช้เกม (Games) 
การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และการให้การบ้าน (Homework) 

7. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Advertising) ในการโฆษณาการฝึกอบรมกลุ่มอาจ
ใช้วิธีต่างๆ ได้ เช่น การใช้การบอกแบบปากต่อปาก (Word of mouth) การใช้แผ่นพับ/ใบปลิวและ
การใช้บุคคลเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ขั้นที ่2 ขั้นเริ่มต้น (The Initial Stage) ในขั้นนี้เริ่มนับตั้งแต่การพบกันครั้งแรกระหว่าง
สมาชิกกับผู้นํากลุ่ม สิ่งจําเป็นสําหรับผู้นํากลุ่มในขั้นนี้ คือ การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship 
Building) และการกําหนดหน้าที่ในกลุ่ม (Task orientation function) ซึ่งสมาชิกทุกคนจะต้องรู้จัก
ผู้นํากลุ่มและสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม นอกจากนี้ ผู้นํากลุ่มจะต้องมีการกําหนดโครงสร้างต่างๆ ของ
กลุ่ม การสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้นํากลุ่มกับสมาชิกและระหว่างสมาชิกกับสมาชิกเอง  ทักษะ
สําคัญที่ผู้นํากลุ่มจะต้องมีในขั้นนี้ คือ ทักษะการเอ้ืออํานวย (Facilitative Skill) ในขั้นนี้อาจจําเป็นที่
จะต้องมีการประเมินตนเองของสมาชิก (Self-Assessment) และการกําหนดเป้าหมายส่วนบุคคล 
(Setting of Personal Goal) ทักษะที่สําคัญของผู้นํากลุ่ม คือ ทักษะการเอ้ืออํานวย ประกอบด้วย 

1. การจัดที่นั่ง (Arrange Seating) การจัดที่นั่งสําหรับการฝึกอบรมกลุ่ม เป็นสิ่งที่
สําคัญและเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ผู้นํากลุ่มต้องให้ความสําคัญ การให้คําปรึกษากลุ่มหรือการทําจิต
บําบัดกลุ่มมักจะนิยมจัดที่นั่งเป็นแบบวงกลม (Circular Seating Pattern) ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้
กลุ่มเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิก แต่ในทางตรงกันข้ามการจัดที่นั่งแบบวงกลมจะมีข้อจํากัดในการ
นํามาใช้กับการฝึกอบรมกลุ่ม เนื่องจากการฝึกทักษะจะมีการเน้นที่การสอนด้วย ดังนั้นการจัดที่นั่ง
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ของการฝึกอบรมกลุ่ม การจัดที่นั่งแบบเกือกม้า (Horseshoe Seating Pattern) จะเป็นประโยชน์
อย่างมากสําหรับการฝึกอบรมกลุ่ม 

2. การเปิดกลุ่ม (Open the Group) การเปิดกลุ่มนั้นจะต้องมีเป้าหมายและกําหนด
โครงสร้างของกลุ่มที่ชัดเจน เน้นบรรยากาศที่สร้างความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ของผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมและการเน้นบรรยากาศของกลุ่มที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ทั้งนี้การใช้ถ้อยคํา น้ําเสียง และ
ท่าทางเป็นประเด็นสําคัญที่ผู้นํากลุ่มไม่ควรละเลย การเปิดกลุ่มสามารถปฏิบัติได้ การเปิดกลุ่ม เริ่ม
จาก การแนะนําตนเอง (Introduction) การสร้างการเชื้อเชิญผู้เข้าร่วมฝึกอบรมกลุ่ม (Welcoming 
Participants) การสื่อสารในเรื่องของข้อจํากัดด้านเวลาทั้งในแต่ละครั้งและตลอดการฝึกอบรมกลุ่ม 
(Communicating the time limits both of Individual sessions and of the life of the 
group) การกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมกลุ่ม (Stating purposes for the group) การทํา
ความเข้าใจอย่างชัดเจนของผู้นําและสมาชิก (Clarifying your own role and indicating 
participants’ role) การกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและความรับผิดชอบส่วนบุคคลสําหรับการ
พัฒนาทักษะ (Encouraging active participation and personal responsibility for skill 
development) ตัวอย่างเช่น 

3. การกําหนดกิจกรรมในการสร้างความคุ้นเคย (Getting-Acquainted Exercises) ใน
การฝึกอบรมกลุ่ม การกําหนดกิจกรรมในการสร้างความคุ้นเคยเพ่ือให้สมาชิกเปิดเผยตนเอง  และ
สร้างความไว้วางใจระหว่างสมาชิกกลุ่ม โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแนะนําตนเอง (Introduce 
oneself) การให้กล่าวถึงตนเองสั้นๆ (Give a brief introductory speech) การใช้เกมลูกบอล (Use 
a ball) การแนะนําเพื่อน (Introduce a partner) การแนะนําแบบ 3 คน หรือกลุ่มย่อย (Use triads 
or small groups) การใช้กิจกรรมการอภิปรายเกี่ยวกับการประเมินตนเอง (Discussion self-
assessment exercise) การใช้ภาพยนตร์หรือวีดีโอ (Use movies and videos) เป็นต้น 

4. การกระตุ้นการมีส่วนร่วม (Encourage Participation) การกระตุ้นให้มีส่วนร่วมใน
การฝึกอบรมกลุ่ม มิใช่เป็นการบังคับหรือการควบคุมสมาชิกกลุ่ม แต่เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกทุกคน
มีส่วนร่วมในกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่มสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างประสบความสําเร็จโดยมีวิธีการ ดังนี้ 

- การบอกบทบาทในการเปิดกล่าวกลุ่ ม  (Give cues in your opening 
Statement) เป็นการบอกบทบาทและหน้าที่ของผู้นํากลุ่มที่จะมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมกลุ่ม 

- การกระตุ้นการพูด โดยการอ้างถึงตนเอง (Encourage self-referent talk) 
ผู้นํากลุ่มต้องกระตุ้นสมาชิกที่จะมีส่วนร่วมและพูดคุยเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของ
ตนเอง โดยใช้คําว่าตัวฉัน (I statement) เนื่องจากการใช้คําว่า “ฉัน” จะทําให้สมาชิกรู้สึกถึงการ
ตระหนักรู้เก่ียวกับปัญหาหรือทักษะที่อ่อนแอของตนเองได้ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

60 
 

- การกระตุ้นการพูดคุยต่อสมาชิกคนอ่ืน  (Encourage talking to each 
other) เป็นวิธีการที่ผู้นํากลุ่มกระตุ้นให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกคนอ่ืนๆ ซึ่งอาจไม่ใช่แค่เพียง
คําพูดอย่างเดียว แต่อาจหมายรวมถึงการใช้ภาษาท่าทาง เช่น กิริยา ท่าทาง การประสานสายตาเป็นต้น 

- การเชื้อเชิญในการมีส่วนร่วม (Invite participation) ผู้นํากลุ่มสามารถเชื้อ
เชิญสมาชิกกลุ่มให้มีส่วนร่วมกับกลุ่ม โดยการใช้คําถามที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วม ตัวอย่าง เช่น มีสมาชิก
คนใดบ้างที่ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่เพ่ือนพูด ทั้งนี้ผู้นํากลุ่มอาจจะเจาะจงกับสมาชิกที่มี
ปัญหาในการมีส่วนร่วมกับกลุ่มได้โดยใช้คําถามว่า “สมชาย ผมกําลังรอฟังความคิดเห็นจากเธออยู่นะ 
อยากให้เธอลองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เพ่ือนพูด” เป็นต้น 

- การอนุญาตให้มีการอภิปรายในกรณีที่สมาชิกบางคนรู้สึกว่ามีความแตกต่าง
กัน (Give permission to discuss differences) ถ้าผู้นํากลุ่มรู้สึกว่ามีสมาชิกในกลุ่มคนใดรู้สึก
แปลกแยกหรือมีความแตกต่างจากสมาชิกคนอ่ืนๆ เนื่องจากความแตกต่างในเรื่อง อายุ ศาสนา เพศ 
สถานภาพทางสังคม หรือสติปัญญา ผู้นํากลุ่มสามารถสร้างข้อผูกพันที่จะแสดงให้สมาชิกคนนั้นรู้สึกว่า
ผู้นํากลุ่มรู้สึกอ่อนไหวถึงความแตกต่างเหล่านี้ 

- การอนุญาตให้อภิปรายถึงความกลัว (Give permission to discuss fears) 
ทั้งสมาชิกและผู้นํากลุ่มจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการเริ่มต้นในกลุ่มใหม่ ทั้งนี้
ผู้นํากลุ่มอาจจะบอกให้สมาชิกทุกคนได้รับรู้ว่าถ้าเกิดความรู้สึกกังวลหรือกลัว  การเปิดเผยความรู้สึก
อาจเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คลายความกังวลได้ 

- การเสนอการสนับสนุน (Offer support) ความพยายามในการสนับสนุน
ด้วยความจริงใจต่อการมีส่วนร่วม โดยการแสดงพฤติกรรมที่ให้ความใส่ใจที่ดีต่อสมาชิก 

- การสนับสนุนกฎระเบียบกลุ่มที่จะนําไปซึ่งการมีส่วนร่วม  (Foster group 
rules Conducive to participation) ในกลุ่มนั้นผู้นําต้องมีการกําหนดกฎระเบียบหรือปทัสฐานของ
กลุ่มข้ึน เพ่ือให้สมาชิกทุกคนรู้ถึงสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่ไม่ควรทําในกลุ่ม 

- การเป็นตัวแบบที่ดี (Be a role model) การใช้ภาษาว่า “ฉัน” และการเป็น
ผู้ที่เอ้ืออํานวย ตลอดจนการเปิดเผยความรู้สึกของผู้นํากลุ่มกับสมาชิกกลุ่มจะช่วยให้สมาชิกคนอ่ืนๆ 
รู้สึกว่าผู้นํากลุ่มมีส่วนร่วมและมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มในฐานะบุคคลคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้สอน  อาจารย์ 
หรือผู้เชี่ยวชาญใดๆ ที่กําลังมาสอน 

5. การเข้าใจถึงความเห็นอกเห็นใจ (Empathic understanding) เป็นการเลือกตอบ
ตอบสนองในการเข้าใจความเห็นอกเห็นใจต่อสมาชิกกลุ่ม มีวิธีการหลากหลาย วิธีการนี้เป็นทักษะ
หนึ่งของทักษะการเอ้ืออํานวยให้กลุ่มประสบความสําเร็จ ได้แก่ 
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- การตอบสนองอย่างเห็นอกเห็นใจต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสองคน
หรือมากกว่า เช่น การทําความเข้าใจอย่างกระจ่างว่าสมาชิกนั้นพูดอะไร หรือการสรุปสิ่งต่างๆ ของ
การมีปฏิสัมพันธ์ต่อสมาชิก เป็นต้น 

- การตอบสนองต่อกลุ่มของสมาชิกทั้งหมด ได้แก่ การสะท้อนถึงความวิตก
กังวลที่สมาชิกทุกคนมาร่วมฝึกอบรมกลุ่มในฐานะที่ไม่เคยพบกันหรือรู้จักกันมาก่อน 

- การตอบสนองที่จะไม่พูดถึงความต้องการของสมาชิกที่ไม่ค่อยมีบทบาทหรือ
มีส่วนร่วมในกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกนั้นๆ เป็นบุคคลที่ไวต่อความรู้สึก 

- การตอบสนองโดยการปล่อยให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน
และกัน 

- การตอบสนองโดยการระบุให้สมาชิกเข้าใจว่า การตอบสนองความเห็นอก
เห็นใจ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวสมาชิกเอง ทั้งการอยู่ภายในกลุ่มและการอยู่ภายนอกกลุ่ม 

6. การเปิดเผยตนเอง (Self-Disclosure) ประเด็นปัญหาสําคัญของกลุ่มฝึกอบรม คือ 
ผู้นํากลุ่มจะมีส่วนร่วมได้มากน้อยแค่ไหนต่อกลุ่ม ถ้าผู้นํากลุ่มเปิดเผยตนเองสามารถที่จะช่วย
สนับสนุนบรรยากาศของการฝึกอบรมที่จริงใจและเป็นธรรมชาติ  ทั้งนี้ผู้นํากลุ่มฝึกอบรมจะต้องสื่อ
ข้อความเกี่ยวกับตนเอง โดยผู้นําที่สื่อสารเกี่ยวกับตนเองที่มีความสอดคล้อง จะแสดงให้เห็นถึงความ
จริงใจและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้นํากลุ่มต่อสมาชิกข้อสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเปิดเผย
ประสบการณ์ส่วนตัว การแสดงถึงความเกี่ยวข้องกับสมาชิก และการใช้อารมณ์ขัน เป็นองค์ประกอบ
สําคัญของการเปิดเผยตนเองท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมกลุ่ม 

7. การสรุป (Summarizing) โดยทั่วไป การสรุปไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องการหรือปรารถนา
สําหรับกลุ่มฝึกอบรม เนื่องจากการสรุปอาจเป็นสิ่งที่ขัดขวางกระบวนการการมีปฏิสัมพันธ์หรือการ
เรียนของกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งการสรุปเป็นสิ่งที่ดีและมีความจําเป็นต่อกลุ่ม การสรุปสามารถ
เกิดขึ้นในระยะเริ่มต้น ระยะระหว่างดําเนินการ และระยะการยุติกลุ่ม ในระยะเริ่มต้นของการพบกัน
แต่ละครั้งผู้นํากลุ่มสามารถสรุปเกี่ยวกับการเรียนรู้หลักๆ ที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อครั้งก่อน และระยะในการ
ดําเนินการผู้นํากลุ่มสามารถสรุปถึงการเรียนรู้หลักๆ ความรู้สึก และข้อแนะนําที่เกี่ยวข้องในกลุ่มส่วน
ระยะยุติในกลุ่มฝึกอบรมแต่ละครั้ง ผู้นํากลุ่มสามารถสรุปถึงการเรียนรู้ที่ได้เรียนรู้ไปในครั้งนี้ 

ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการ (The Working Stage) ในขั้นนี้ผู้นํากลุ่มจําเป็นที่จะต้องใช้ทักษะ
ในการเอ้ืออํานวยให้กับสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้จากสมาชิกคนอ่ืนๆ โดยการพูดคุยเกี่ยวกับตนเอง และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับ นอกจากนั้นผู้นํากลุ่มต้องพยายามที่จะกําหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมกลุ่ม
เฉพาะ โดยใช้ทักษะต่างๆ เช่น การสอน การให้การบรรยาย การซักซ้อม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การ
ใช้แบบฝึกหัด เกม ตลอดจนการให้การบ้าน สําหรับขั้นดําเนินการของการฝึกอบรมแบบกลุ่มนั้น ผู้นํา
กลุ่มจําเป็นที่จะต้องมีท้ังทักษะการเอื้ออํานวยที่ดีและทักษะการสอนที่ดี ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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- ทักษะการเอ้ืออํานวยในการเปิดเผยตนเอง (Facilitative Self-Disclosure Skill) 
เหตุผลหลักของการใช้ทักษะการเอ้ืออํานวยในขั้นเริ่มต้น คือ การสร้างความไว้วางใจระหว่างสมาชิก
กับสมาชิก และระหว่างสมาชิกกับผู้นํากลุ่ม แต่สําหรับทักษะการเอ้ืออํานวยในขั้นดําเนินการนั้น คือ 
การที่ผู้นํากลุ่มพยายามที่จะให้สมาชิกได้สลัดความเป็นตัวตนออก หรือการละทิ้งหน้ากากที่สวมใส่ 
ตลอดจนการป้องกันตนเองต่างๆ ซึ่งอาจทําโดยการกําหนดหรือระบุกฎของกลุ่มต่างๆ ขึ้น ได้แก่ การ
ให้สมาชิกได้เรียนรู้การเคารพและการยอมรับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มในฐานะการเป็นมนุษย์  การให้
สมาชิกได้เรียนรู้การช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืนๆ โดยการแบ่งปันประสบการณ์ที่ยุ่งยากต่างๆ ตลอดจน
ประสบการณ์ที่ได้รับความสําเร็จ เมื่อมีการพูดคุยหรืออภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง 
พยายามให้สมาชิกใช้คําท่ีแทนด้วยตนเอง หรือ “I Statement” การให้สมาชิกเรียนรู้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่
สมาชิกได้เปิดเผยตนเองในกลุ่มกับสมาชิกคนอ่ืน และการให้สมาชิกทุกคนเรียนรู้ถึงสิทธิของสมาชิก
คนอ่ืนๆ ในการที่จะรักษาความลับของกลุ่มไว้ 

- ทักษะการเอ้ืออํานวยที่ให้สมาชิกรู้จักการให้ข้อมูลย้อนกลับร่วมกัน (Facilitative 
Open Mutual Feedback Skill) วิธีการเรียนรู้ที่ดีอีกอย่างหนึ่ง คือ การได้เรียนรู้จากข้อมูลย้อนกลับ 
การเปิดการให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างผู้เข้าร่วมกลุ่มเป็นทักษะที่มีความซับซ้อน  เนื่องจากสมาชิกแต่
ละคนมีพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้นํากลุ่มจําเป็นต้องคอยให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล
ย้อนกลับของสมาชิกกลุ่ม 

- ทักษะการเอ้ืออํานวยให้แต่ละบุคคลช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในการจัดการปัญหา 
(Facilitate Helping Each Other to Manage Problem Skill) เมื่อสมาชิกได้มีการอภิปรายถึง
ปัญหา ไม่ใช่แค่เพียงผู้นํากลุ่มเท่านั้นที่จะช่วยในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้น แต่ยังเป็นหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่มทุกคนที่จะเป็นทั้งผู้ช่วยเหลือและผู้ถูกช่วยเหลือด้วย 

ขั้นที่ 4 ขั้นยุติ (The Ending Stage) ในขั้นของการยุตินี้จะมุ่งให้ความสําคัญที่การยุติ
ของกลุ่มฝึกอบรมและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง การรักษาไว้ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่ได้เรียนรู้จาก
กลุ่มให้นําไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงภายนอกกลุ่ม สิ่งสําคัญสําหรับผู้นํากลุ่มในขั้นนี้อีกประการหนึ่ง 
คือ การที่ผู้นํากลุ่มช่วยให้สมาชิกจัดการกับความรู้สึกต่างๆ ที่กังวลภายในกลุ่ม ยิ่งไปกว่านั้นผู้นํากลุ่ม
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการให้สมาชิกได้เรียนรู้ทักษะที่เข้มแข็งในกลุ่ม  
วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงของทักษะในขั้นยุติกลุ่มนี้ คือ การทําให้สมาชิกมั่นใจได้
ว่ามีความรู้ความเข้าใจที่พอเพียงที่จะนําพาพฤติกรรมตนเองไปสู่การใช้ทักษะในขอบข่ายอ่ืนๆ ได้ การ
ช่วยให้สมาชิกประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง การพัฒนาแผนการปฏิบัติสําหรับการดํารงไว้
และการพัฒนาทักษะของตนเอง รวมถึงการคาดการณ์ถึงความล้มเหลวในกรณีที่ไม่ได้ผลและความ
เหมาะสมต่างๆ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

63 
 

สรุปได้ว่า ขั้นตอนของกลุ่มฝึกอบรมมี 4 ขั้น คือ ขั้นเตรียมการ ประกอบด้วยการกําหนด
เป้าหมายเฉพาะในการฝึกทักษะ ขนาดของกลุ่มที่เหมาะสม จํานวนครั้งและระยะเวลาแต่ละครั้งใน
การเข้าร่วมกลุ่ม การจัดห้อง และวิธีการในการฝึกอบรม ขั้นเริ่มต้น ประกอบด้วย การจัดที่นั่งการเปิด
กลุ่ม การสร้างความคุ้นเคย การกระตุ้นการมีส่วนร่วม การเข้าถึงความเห็นอกเห็นใจการเปิดเผย
ตนเอง และการสรุป ขั้นดําเนินการ ซึ่งผู้นํากลุ่มใช้ทักษะเอ้ืออํานวยเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่ม ขั้น
ยุติ ที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนําหลักการทั้งหมดจากการศึกษาขั้นตอนของกลุ่ม
ฝึกอบรม ไปสร้างโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมในการพัฒนาความฉลาดทางสังคม โดยในขั้นเตรียมการ
ผู้วิจัยได้ดําเนินการก่อนขั้นเริ่มต้น และในโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมแต่ละครั้ง ประกอบด้วย ขั้นเริ่มต้น
หรือขั้นนํา ขั้นดําเนินการ และข้ันยุติหรือข้ันสรุป 

5.7 การออกแบบโครงการฝึกอบรม  
ลินตัน และ ปาร์ค (Lynton; & Pareek, 1978) การออกแบบโครงการฝึกอบรม มี 5 

ขั้นตอน ได้อธิบายตามลําดับขั้นต่อขั้นที่ใช้เป็นเครื่องมือ บางขั้นเป็นเครื่องมือการประเมิน และได้นํา
ความรู้ที่มีการสร้างสรรค์ในระดับที่สูงมาทดลองใช้ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

ขั้นที่ 1 มักจะเป็นการเลือกกลยุทธ์ หรือองค์ประกอบของกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่นิยมใช้เป็น
เครื่องมือของวิธีการฝึกอบรม 

ขั้นที่ 2 คือ เป็นการแสดงส่วนประกอบ ของวัตถุประสงค์ทั่วไปหลายส่วน ในการ
ฝึกอบรมการวิเคราะห์คร่าวๆ ในครั้งแรก ภายในองค์ประกอบของความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ 

ขั้นที ่3 เป็นการใช้การเจาะจงวิธีการฝึกอบรมที่หลากหลาย เพ่ือบรรลุผลในเวลาทั้งหมด
และต้องการการบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยง่าย ขั้นตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งสามารถเพ่ิมการบรรลุผลรวม
เวลาคร่าวๆ ทั้งหมดและความต้องการอุปกรณ์อํานวยความสะดวกโดยภาพรวมของโครงการ 

ขั้นที่ 4 เป็นการตัดสินในความแตกต่างของส่วนประกอบทั้งหมด  ในสิ่งที่โครงการ
ฝึกอบรมนี้ ได้รับการสนับสนุน และการขอให้องค์กรเลือกระหว่างความหลากหลายเหล่านี้ 

ขั้นที่ 5 การออกแบบโครงการฝึกอบรม คือ รายละเอียดในการทํางานฝึกอบรม การ
จัดลําดับเหตุการณ์ในการฝึกอบรม และท้ายที่สุด คือรูปร่างของรูปแบบการฝึกอบรมทั้งหมด 

5.7.1 การจัดลําดับโครงร่างโครงการและหัวข้อ 
วิธีการที่เหมาะสม ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ซึ่งได้รับการ

ถ่ายทอดโดยการเพ่ิมสถานการณ์ในการฝึกอบรม อันนําไปสู่สิ่งที่ทราบเกี่ยวกับกระบวนการและ
ลักษณะที่หลากหลายของการเรียนรู้ สิ่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา ซึ่งสามารถรวมกันได้เป็น 5 
ลักษณะ ประกอบด้วย 1) การจัดลําดับโครงการที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 2) ความสัมพันธ์ของ
โครงการต่อสิ่งที่เหนือความคาดหมาย 3) การสร้างกลุ่มการฝึกอบรม 4) การรวบรวมหัวข้อสําคัญของ
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การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา และ 5) ความพยายามเพ่ือให้สอดคล้องกับการฝึกอบรม มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. การจัดลําดับโครงการให้สอดคล้องกับกระบวนการการเรียนรู้  สูตรของ
กระบวนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอนของ Kurt Lewin ประกอบด้วย การหลอมละลาย (Unfreezing) การ
พัฒนา (Moving) และการคงสภาพความรู้ใหม่ (Refreezing) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับความสําคัญในการ
ออกแบบโครงการอย่างมากและส่วนที่สําคัญหลักๆ ซึ่งหมายความว่า ในตําแหน่งแรกของการหลอม
ละลาย ขึ้นอยู่กับระยะเริ่มต้นของโครงการ และระยะเริ่มต้นในทุกๆ ส่วนประกอบ ข้อสงสัยได้สร้าง
การมองที่สถานการณ์และการกระทําที่เป็นนิสัยก่อนการหลอมละลาย  ผู้เข้ารับการอบรมไม่สนใจ
ความสําคัญของปัญหาสําหรับพฤติกรรมใหม่และเรียนรู้อย่างเหมาะสม  สถานการณ์การฝึกอบรม
ขึ้นอยู่กับระยะเริ่มต้นของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการเลียนแบบและการรวบรวมให้ได้มากที่สุด 
เช่น การฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Training) การฝึกอบรมโดยจําลองสถานการณ์ 
(Stimulation Training) การฝึกอบรมภาคสนาม (Training in the Field) ผ่านวิธีการที่กล่าวมา ผู้
เข้ารับการอบรมได้รับการท้าทาย การปลุกปั่น และการจูงใจต่อการมีการติดต่อกับความไม่ลงรอยกัน
ของปัญหา ความไม่สอดคล้องกัน และไม่มีความเสมอภาคอย่างเหมาะสม ขั้นของการหลอมละลายใน
การฝึกอบรมสําหรับเกษตรกรเปรียบได้กับการไถ 

2. ความสัมพันธ์ของโครงการต่อสิ่งที่เหนือความคาดหมาย โดยแท้จริง ความ
ต้องการนี้เกิดขึ้นมาก่อน และจบลงที่ความแข็งแกร่งที่สุดของโครงการอย่างแท้จริง ในการเริ่มต้นคาด
ว่า ต้องใส่ใจกับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ขอบเขตที่คาดหวังของโครงการฝึกอบรมต้องสัมพันธ์
กับความเป็นจริงและลดความไม่ชัดเจนลง หรือกลับไปที่ขั้นแรก ทั้งผู้รับการอบรมและวิทยากร
สามารถพัฒนาข้อจํากัดของโครงการได้อย่างอิสระมากขึ้น 

3. การสร้างกลุ่มการฝึกอบรม โครงการต้องการสะท้อนมิติทางสังคมของการ
เรียนรู้ผลการศึกษาแสดงว่าแต่ละคนเรียนรู้ หรือการเรียนรู้ที่ดีกว่าในเวลาที่น้อยกว่าและเร็วกว่า เมื่อ
ผู้เข้าอบรมรู้สึกเห็นด้วยกับวิทยากรและเมื่อผู้อ่ืนมีท่าทีต่อการปรับปรุงที่เหมือนกับตนเอง  ผู้ให้การ
ฝึกอบรมต้องการที่จะตรวจสอบความคิด และความก้าวหน้าของการเข้าร่วม ในการพัฒนามาตรฐาน
ของแนวคิดเชิงพฤติกรรมที่ตรงกับความต้องการ และประสบกับสิ่งที่นอกเหนือหน้าที่ในกลุ่มที่ทําให้
การเรียนรู้ง่ายขึ้น 

4. การรวบรวมหัวข้อสําคัญของการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับการให้
ความสําคัญต่อความรับผิดชอบของโครงการกับหัวข้อของความต้องการในการฝึกอบรม ในการพัฒนา
ประเทศ จะได้กล่าวถึง ความเหมาะสม 2 ประการ คือ หนึ่งเป็นความต้องการที่นําความแตกต่างของ
สถานการณ์และการสร้างสรรค์ นําไปสู่การพบกับการเรียนที่หนัก และการทําซ้ําสอง เนื้อหาที่
ต้องการพัฒนาจากสัมพันธภาพที่พ่ึงพิงไปสู่ไม่พ่ึงพิง และการพึ่งพิงซึ่งกันและกัน 
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5. ความพยายามเพ่ือความสอดคล้องในการฝึกอบรม การพิจารณาทั่วไปอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวกับความพร้อมในการคิดหัวข้อสําหรับโครงการของผู้จัดการฝึกอบรมตลอดเวลาทั้งหมดที่
ผู้เข้าร่วมต้องเข้าร่วมและไม่ใช่เฉพาะหัวข้อที่กําหนดเวลากิจกรรมในการอบรม ความแตกต่างระหว่าง
ความคิดในวิธีการบางส่วนและความคิดในวิธีการทั้งหมด  ที่มีความใกล้เคียงกับโครงการมากที่สุด 
เรื่องพักในการฝึกอบรม สําหรับการเน้นที่วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม การใช้เวลาทั้งวันอาจ
หมายถึง การจัดการเรื่องอาหาร และที่พักวิธีการปฏิบัติการ เกม และเวลาว่างอ่ืนๆ ในโครงการ ที่
เกี่ยวกับการบริหารและผู้ช่วยงานของสถาบันฝึกอบรมทุกองค์ประกอบของการฝึกอบรมทั้งหมด  การ
สื่อสารบางอย่างที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมทั้งหมด และเปรียบเทียบกับการฝึกอบรมที่ได้รับในโครงการ
ปกติ ถ้าไม่มีความเป็นกลาง การสื่อสารจากหน่วยบริการเหล่านี้ที่ยึดติดกับการพัฒนา การเพ่ิมและ
การสนับสนุนเชิงธุรกิจ ที่มีต่อโครงการฝึกอบรมที่มีความชัดเจนและขจัดความสงสัยเหล่านี้ได้ 

5.7.2 การประเมินความก้าวหน้าของการฝึกอบรมในขณะที่โครงการดําเนินอยู่ 
จากความชัดเจนของประสบการณ์ระหว่างการดําเนินโครงการ ผู้จัดการฝึกอบรม 

ต้องการดัชนีที่จะชี้แนะในการปรับแผนการสอน ดังนั้นผู้จัดการฝึกอบรมตัดสินด้วยความถูกต้องอย่าง
ยุติธรรมเมื่อมีการเพ่ิมระยะการอบรม มีการพยายามใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการปรับลําดับใน
บางส่วนของโครงการการให้แบบฝึกหัดพิเศษสําหรับผู้เข้าร่วมที่มีความล่าช้าเพียงเล็กน้อย  ให้โอกาส
เพ่ือการทบทวนสัมพันธภาพ ทั้งหมดนี้นําไปสู่วิธีในการสร้างโครงการสําหรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง
ของความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วมไปสู่เป้าหมายเฉพาะของการฝึกอบรม เป้าหมายคือทักษะที่เพ่ิมมากขึ้น 
การประเมินที่เกิดขึ้นพร้อมกันมี 2 วิธี 1. ประเมินความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วมไปสู่วัตถุประสงค์ของ
การฝึกอบรมเฉพาะในเวลาที่โครงการกําลังดําเนินการ 2. การให้การประเมินแผนการสอน สําหรับ
ทบทวนการฝึกอบรมในโครงการปกติ 

5.8 เทคนิคการฝึกอบรม 
เทคนิคการฝึกอบรมในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาเทคนิคการฝึกอบรมที่มีความ

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความฉลาดทางสังคม ซึ่งได้สรุปเนื้อหาและผสมผสานความคิดมาจาก นิรชรา 
ทองธรรมชาติ และคณะ (2544); สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (2543); นนทวัฒน์ สุขผล 
(2543); ชูชัย สมิทธิไกร (2542); อรพรรณ พรสีมา (2537); วิจิตร อาชวะกุล (2540) ดังนี้ 

1. เทคนิคการบรรยายหรือการสอน (Lecture) เป็นเทคนิคการบรรยายหรือการสอนโดย
อาศัยหลักความแตกต่างของความรู้ โดยผู้วิจัยมีความรู้สูงกว่าผู้รับการอบรม ซึ่งลักษณะของเทคนิคนี้
เป็นการถ่ายเทความรู้ให้แก่ผู้รับการอบรมเป็นลักษณะของการสื่อสารทางเดียว  มีลักษณะเป็นการ
สอน บอกเล่าทางวิชาการ ความสําเร็จของการบรรยายจะขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
ของผู้บรรยาย กล่าวคือ ผู้บรรยายบางคนบรรยายเรื่องที่ยากต่อการทําความเข้าใจให้ผู้ฟังเกิดความ
สนใจ เกิดความกระจ่าง เกิดเป็นรูปธรรม นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ถ้าจะพิจารณาอย่างผิว
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เผินแล้วอาจคิดว่าการบรรยายเป็นสิ่งง่าย สามารถใช้ได้ทุกโอกาส ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วถ้าจะให้การ
บรรยายเกิดประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จ มีส่วนที่ต้องดําเนินการ 2 ส่วน คือการเตรียมตัวใน
การบรรยาย การบรรยายจะประสบความสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการ  ได้แก่ ตัว
วิทยากร การเตรียมแผนการบรรยายเป็นอย่างดี และการบรรยายที่กระชับ ตรงจุดชัดเจน 

2. เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็นการแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
กลุ่มย่อยๆ ตั้งแต่ 4-12 คน และให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างเสรีเพ่ือหาข้อยุติหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องหรือประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งที่ต้องการศึกษา จุดประสงค์ของการอภิปราย คือ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงทัศนะ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและเพ่ือค้นหาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา
ต่างๆ 

3. เทคนิคการศึกษาจากกรณี (Case Study) เป็นการนําปัญหาจริงหรือกรณีตัวอย่าง
และนํามาเขียนเป็นเรื่อง โดยเปลี่ยนชื่อคน สถานที่ อาจใช้การอ่านให้ฟัง หรืออ่านจากกรณีศึกษาที่
พิมพ์ให้อ่าน เป็นเรื่องที่รวบรวมจากเหตุการณ์เรื่องราว  เพ่ือฝึกให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เกิด
ประสบการณ์ทางอ้อม ฝึกการพิจารณาตัดสินใจ แก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันศึกษาถึงรายละเอียด ลอง
วิเคราะห์ปัญหาว่าเกิดจากอะไร จะแก้อย่างไร ตัดสินใจอย่างไร ภายใต้การแนะนําช่วยเหลือจากผู้วิจัย 

จุดประสงค์สําคัญของการใช้กรณีศึกษา คือ การสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มี
ส่วนร่วมในการฝึกอบรม มีการสอนทักษะการวิเคราะห์ปัญหา และแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาสาระของ
การฝึกอบรมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การทํางานจริงอย่างไร และเงื่อนไขที่สําคัญ
สําหรับการนํากรณีศึกษามาวิเคราะห์นั้น จะต้องเลือกปัญหาที่จะสร้างเป็นกรณีตัวอย่างให้สมจริง 
คําตอบหรือแนวทางแก้ไขปัญหาจะต้องไม่ง่ายเกินไป และปัญหาที่นําเสนอจะต้องมีข้อมูลมาก
เพียงพอสําหรับการอภิปราย 

4. เทคนิคการสาธิตวิธี (Method Demonstration) เป็นการแสดงให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึง
การปฏิบัติจริง และเปิดโอกาสให้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติตามและซักถามปัญหา ในทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นการปฏิบัติจริงอย่างชัดเจน เหมาะกับกลุ่มเล็กๆ และ
เหมาะสมกับการฝึกพัฒนาทักษะและความสามารถในด้านต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้นําไปใช้ประกอบการ
บรรยาย การอภิปรายในช่วงการให้ความรู้ และหลังจากนั้นจึงมีการให้ฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้บทบาท
สมมต ิและการจําลองสถานการณ์ประกอบด้วย จุดประสงค์หลักของการใช้การสาธิต คือ ให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเกิดความเข้าใจและเห็นการปฏิบัติจริง แต่ทั้งนี้ผู้เป็นวิทยากรจะต้องมีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องที่สาธิต และมีจํานวนผู้เข้าอบรมไม่มากเกินไป และภายหลังการสาธิต ผู้ฝึกอบรมจะต้องให้
โอกาสสมาชิกได้ซักถามและต้องมีการทบทวนขั้นตอนของการสาธิตเพ่ือย้ํา อีกครั้ง ก่อนจะทดลอง
ปฏิบัติจริง 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

67 
 

5. เทคนิคการสอนแบบตัวต่อตัว (Coaching) เรื่องบางเรื่องต้องใช้การสอนการอบรม
เป็นรายตัว แนะนําเป็นรายตัวหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ สอนโดยใช้สถานการณ์จริงที่ปฏิบัติ ซึ่งในการใช้
เทคนิคนี้ ใช้ในขั้นตอนของการบูรณาการการใช้ทักษะและเทคนิคของทฤษฎีต่างๆ ในการให้ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนการพัฒนาความสามารถในการให้ฝึกปฏิบัติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเป็นรายบุคคล 

6. เทคนิคกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (Group Process) เป็นเทคนิคซึ่งใช้กลุ่มเพ่ือให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้ทํากิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ถึงพฤติกรรมทัศนคติ การเข้าใจผู้อ่ืน วิธีการแก้ปัญหาที่
ถูกต้องเก่ียวกับผู้อ่ืน รวมถึงการเรียนรู้ปฏิกิริยาภายในกลุ่ม การกระตุ้นให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทุกคนจะเกิดการหยั่งรู้ รับรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองโดยอาศัยพฤติกรรมของกลุ่มโดย
กระบวนการกลุ่มอาจใช้วิธีการเล่นเกม แสดงบทบาทสมมติ จําลองสถานการณ์ และกรณีตัวอย่าง
นํามาใช้ในการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพ่ือให้แสดงออกซ่ึงความรู้สึก ความคิดอย่างเสรี 

7. เทคนิคการจําลองสถานการณ์ (Simulation) คือ แบบฝึกหัดซึ่งมีการลองสถานการณ์
ในการฝึกอบรม และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะและประยุกต์ความรู้ภายในระยะเวลาอัน
จํากัด และภายใต้สภาพการณ์ที่ไม่มีความเสี่ยง จุดประสงค์หลักของเทคนิคการจําลองสถานการณ์ คือ 
เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ที่คล้ายจริง แต่ทั้งนี้ในการสร้าง
สถานการณ์จะต้องมีความสมจริงและง่ายต่อการเข้าใจ แต่ไม่ง่ายเกินไปจนเบื่อ และควรส่งเสริมการ
ใช้ความรู้ในทักษะต่างๆ ที่เรียน 

8. เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) คือ กิจกรรมซึ่งกําหนดให้ผู้รับการ
อบรมแสดงบทบาทตามสถานการณ์ที่ได้กําหนดไว้ จากนั้นมีการอภิปรายและการวิเคราะห์เพ่ือ
พิจารณาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นบ้าง เพราะอะไร ในการแสดงบทบาทสมมติ ควรจัดสถานที่ให้เหมาะกับ
สถานการณ์ที่สมมติและให้ทุกคนมองเห็นการแสดงอย่างทั่วถึง ควรใช้เวลาประมาณ 10-30 นาทีใน
การแสดงบทบาทสมมติจะช่วยให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับทราบข้อมูลและเรื่องราวที่ตรงกับเนื้อเรื่องที่
ใช้ในการศึกษาในแนวเดียวกัน ซึ่งต่างจากกรณีศึกษาตรงที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอ่านเนื้อหาแล้วต้อง
จินตนาการและตีความหมายของปัญหา ในบางครั้งอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวได้ นอกจากนี้
หลังการแสดงบทบาทสมมติแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ พร้อมกันทั้งกลุ่ม
ใหญ่หรือกลุ่มย่อย ทําให้ได้ข้อเสนอและข้อสรุปเพื่อการแก้ปัญหา 

9. การระดมความคิดเห็น (Brain Storming) คือ วิธีการที่ผู้วิจัยให้ผู้เข้าอบรมช่วยกันคิด
เรื่องที่ต้องศึกษาในใบงาน และแสดงความคิดเห็นแล้วช่วยกันสังเคราะห์ในใบความรู้ สรุปข้อคิดที่ได้
จากการศึกษา การปฏิบัติ เพ่ือให้เข้าใจเรื่องต่างๆ จุดประสงค์หลักของการระดมความคิดเห็น คือ 
การได้ความคิดที่หลากหลายและมีปริมาณมากที่สุด ทั้งนี้ หัวข้อของการประชุมจะต้องชัดเจน และ
ห้ามวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินคุณค่าใดๆ แต่ให้มีบรรยากาศของการประชุมที่เปิดกว้างและเสรีมาก
ที่สุด 
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10. การลงมือปฏิบัติ (Doing Something) คือ วิธีการที่ผู้วิจัยให้ผู้เข้าอบรมลงมือปฏิบัติ 
และผู้สังเกตตามเทคนิค วิธีการ ทักษะต่างๆ เทคนิคการติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมี
ความสามารถในทักษะเชิงบูรณาการเทคนิคต่างๆ ให้เหมาะสมกับการพัฒนาลักษณะของการเป็นผู้
ปฏิบัติในแต่ละด้าน 

11. เทคนิคการเรียนรู้จากตัวแบบ (Modeling) เป็นวิธีการที่ใช้เพ่ือมุ่งพัฒนาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านทักษะและความสามารถ โดยผ่านกระบวนการทั้งหมด 4 อย่าง คือกระบวนการใส่ใจ 
กระบวนการจดจํา กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง และกระบวนการจูงใจ โดยในการ
วิจัยครั้งนี้ จะเป็นการเสนอตัวแบบในการปฏิบัติทางสังคม การใช้ทักษะต่างๆ ในด้านสังคมและให้
ผู้รับการอบรมปฏิบัติตาม โดยเทคนิคการเรียนรู้จากตัวแบบ อาจใช้วีดีทัศน์ที่บันทึกสภาพการปฏิบัติ
ทางสังคม ผู้ที่เป็นต้นแบบในสถานการณ์ต่างๆ ในวิธีการทางสังคม ผู้รับการอบรมก็จะสังเกตรูปแบบ
ของการพัฒนา เทคนิควิธีการ และนําไปทดลองปฏิบัติด้วยตัวเองภายหลังจากการสังเกตตัวแบบ 
ปัจจัยที่สําคัญในการเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบนั้น คือ ผู้เข้าอบรมจะต้องมีความใส่ใจที่จะสังเกตตัว
แบบไม่ว่าเป็นการแสดงโดยตัวแบบจริงหรือตัวแบบสัญลักษณ์ ถ้าเป็นการอธิบายด้วยคําพูดผู้เข้า
อบรมก็จะต้องตั้งใจฟังและถ้าจะต้องอ่านคําอธิบายก็จะต้องมีความตั้งใจที่จะอ่าน  ผู้เข้าอบรมจะต้อง
บันทึกสิ่งที่สังเกตหรือสิ่งที่รับรู้ไว้ในความจําระยะยาว ผู้เข้าอบรมจะต้องมีโอกาสแสดงพฤติกรรม
เหมือนตัวแบบและควรจะทําซ้ําเพ่ือจะได้จําได้และสุดท้าย ผู้เข้าอบรมจะต้องรู้จักประเมินพฤติกรรม
ของตนเองโดยใช้เกณฑ์ที่ตั้งข้ึนด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืน 

สรุปได้ว่า เทคนิคในการฝึกอบรม สามารถนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนา 
ดังนั้นในการสร้างโปรแกรมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสังคม ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคนิคตาม
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาความฉลาดทางสังคมที่เหมาะสมในแต่ละองค์ประกอบ  รวมทั้งความ
เหมาะสมในการพัฒนาทักษะแต่ละทักษะของความฉลาดทางสังคม 
 5.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 

5.9.1 งานวิจัยในประเทศ 
จีราภรณ์  อรุณศรีพิมาน (2546) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนหน่วยเศรษฐศาสตร์ในครอบครัว โดยใช้
เกมสถานการณ์จําลองกับเทคนิคการพยากรณ์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
หน่วยเศรษฐศาสตร์ในครอบครัวด้วยการสอนโดยใช้เกมสถานการณ์จําลองกับการสอนโดยใช้เทคนิค
การพยากรณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ปรับแล้ว
ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมสถานการณ์จําลองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
เทคนิคการพยากรณ์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนหน่วยเศรษฐศาสตร์ใน
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ครอบครัวด้วยการสอนโดยใช้เกมสถานการณ์จําลองกับการสอนโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

สกล วรเจริญศรี (2550) ได้ศึกษาทักษะชีวิตและการสร้างโมเดลกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาชีวิตของนักเรียนวัยรุ่น พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะชีวิตของนักเรียน
วัยรุ่น พบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะชีวิต ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบทักษะด้านสังคม องค์ประกอบทักษะด้านความคิด และองค์ประกอบทักษะด้าน
การเผชิญทางอารมณ์  มีค่าความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีน้ําหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะชีวิตโดยรวมและราย
องค์ประกอบของกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ากลุ่มฝึกอบรมมีผลให้ทักษะชีวิต
ของนักเรียนวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

ธนวัฒน์ ภมรพรอนันต์ (2551) ได้ศึกษาการทํางานเป็นทีมและการสร้างโมเดล
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการทํางานเป็นทีมของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมในการฝึกอบรมเป็น
พนักงานของบริษัทโตโยต้า เค.มอเตอร์ ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด ฝ่ายบริการ จํานวน 12 คน เป็นเพศ
ชาย 10 คน เป็นเพศหญิง 2 คน ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาการทํางานเป็นทีมมีทักษะการทํางานเป็นทีมสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อมรศรี ศรีอินทร์ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะชีวิต
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่เหมาะสม สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตเกี่ยวกับ
พฤติกรรมวัยรุ่นที่เหมาะสมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดย
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะความตระหนักรู้ในตนเอง และ
ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่เหมาะสมสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการสร้างสัมพันธภาพและ
การสื่อสารเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่เหมาะสมหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 

5.9.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
คลาร์ก (Clark, 1982) ได้ศึกษาผลของการฝึกการวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่าง

บุคคลที่มีต่อการพัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคคล  ของผู้บริหารโรงเรียนในมลรัฐหลุยเซียนา 
สหรัฐอเมริกา โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จํานวน 50 คน กลุ่มควบคุม 50 
คน กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มจะได้รับการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ด้วยแบบสํารวจ 
“Interpersonal lnventory” ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองท่ีได้รับการฝึกอบรมการวิเคราะห์การ
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ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้คะแนนการสื่อสารระหว่างบุคคลสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เลวิส (lewis, 1998) ได้ศึกษาการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธีสอน
แบบผสมผสานการใช้เกมสถานการณ์จําลองและเทคโนโลยี ในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน เกรด 4 
ซึ่งพัฒนาและประเมินวิธีการต่างๆ ที่ผสมผสานการใช้สถานการณ์จําลองกับซอฟท์แวร์ เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในด้านการคิดวิเคราะห์ การประเมินค่า และการสังเคราะห์โดยใช้
วิธีการ K-W-L (know, want to know, and learned) โปรแกรมซอฟท์แวร์ทําให้เกิดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ได้มีการแบ่งชั้นเรียนที่ได้รับการทดลองออกเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็ก โดยใช้คอมพิวเตอร์
เป็นหลัก พบว่า วิธีสอนโดยใช้เกมสถานการณ์จําลองกับซอฟท์แวร์ได้เพ่ิมทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเมื่อประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของมหาวิทยาลัยคอร์แนล 

เอลิซาเบธ (Elizabeth, 2001) ได้ศึกษาผลกระทบของการทําโปรแกรมที่มี
เป้าหมายในการพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่น เป็นการใช้โปรแกรมสอนวัยรุ่นให้รู้จักควบคุมตนเองใน
เรื่องของการเรียน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการคิดในลักษณะมุ่งอนาคต พบว่าวัยรุ่นหลังจาก
ได้รับโปรแกรมแล้วมีการพัฒนาทักษะชีวิตได้ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม 

แม็คเกรเกอร์ (McGregor, 2001) ได้สร้างโปรแกรมการสอนเพ่ือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ และศึกษาการใช้ผลกระทบของโปรแกรมการสอนนี้ ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการอ่าน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยศึกษากับนักเรียน 97 คน ซึ่งเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่
ต้องการสอบเอนทรานซ์ เครื่องมือที่ใช้ ก็คือ ACT Study Skill Assessment แบบทดสอบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ Torrance ผลจากการวิจัยพบว่า ผลของคะแนนก่อนสอบและหลังสอบต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาโมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 

6.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
นักจิตวิยาหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายของการให้คําปรึกษาไว้หลายๆ ท่าน ด้วยกัน 

(ดวงมณี จงรักษ์, 2549; อ้างอิงจาก Hansen et al.; คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2547; Corey. 2012; 
James, 1999; George; et al. 1967, 1989 ; นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2554; อ้างอิงจาก Mahler, 1969; 
มาลิณี จุโฑปะมา, 2552)     

1. การให้คําปรึกษากลุ่มเป็นสหวิทยาการที่เกิดจากศาสตร์หลายแขนง  เช่น จิตวิทยา 
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์ และปรัชญา 
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2. การให้คําปรึกษากลุ่มจะประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปนั้นคือ ผู้ให้คําปรึกษา 
(Counselor) และผู้รับคําปรึกษา (Counselee) ซึ่งในกลุ่มหนึ่งกลุ่มจะประกอบด้วย สมาชิกจํานวน
ตั้งแต่ 6-12 คนข้ึนไป 

3. การให้คําปรึกษากลุ่มมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาสามารถจัดการกับ
ปัญหาทราบแนวทางในการตัดสินใจ และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา อาชีพ สังคม หรือ
เรื่องส่วนตัว ผ่านการทํางานของกลุ่มที่เน้น การสื่อสารระหว่างบุคคล ในส่วนของความคิด ความรู้สึก 
และพฤติกรรม ภายในกรอบของเวลาที่เป็น ปัจจุบัน (Here and now) การให้คําปรึกษากลุ่มมุ่งเน้น
ให้มีการเติบโตที่เน้นให้ค้นพบความสามารถภายในตนเอง ผู้เข้าร่วมอาจจะกําลังเผชิญกับ สถานการณ์
ที่วิกฤตและมีความขัดแย้ง กําลังต่อสู้กับปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาระหว่างบุคคล ประสบกับปัญหาใน
การใช้ชีวิตที่เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือ พยายามเอาชนะในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของตนเองอยู่ 

4. การให้คําปรึกษากลุ่มจะเกิดการพัฒนาด้านปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่างผู้ให้คําปรึกษากับ
ผู้รับคําปรึกษา และระหว่างผู้รับคําปรึกษาด้วยตนเอง ซึ่งจะเต็มไปด้วยบรรยากาศของความอบอุ่น 
พ่ึงพาอาศัย เห็นใจ ไว้วางใจ มีการปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นและการช่วย เหลือ ซึ่งกันและกัน
จนกระท้ังสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

5. การให้คําปรึกษาอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิด พฤติกรรม ทัศนคติ การ
เห็นคุณค่าในตนเอง การระบายความรู้สึกนึกคิดที่ตรงตามความเป็นจริงจนนําไปสู่ ความเจริญงอก
งามในชีวิต 

6. ผู้ให้คําปรึกษาจําเป็นที่จะต้องมีทักษะ ความเชี่ยวชาญและชํานาญ รวมถึงมีความรู้
และประสบการณ์ในการให้คําปรึกษาเป็นอย่างดี 

สรุปได้ว่า การให้คําปรึกษากลุ่มเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลที่มีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
โดยมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นภายในกลุ่ม มีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ
ซึ่งกันและกันของสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อร่วมกันหาทางออกของปัญหาที่สมาชิกแต่ละคน ต้องประสบ 
ภายใต้บรรยากาศของกลุ่มที่เป็นกันเอง มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความอบอุ่น ไว้วางใจ และยอมรับ
ซึ่งกันละกัน โดยมีผู้นํากลุ่มหรือผู้ให้คําปรึกษาเป็นผู้ช่วยเหลือ อํานวยความ สะดวกให้กลุ่มสามารถ
ดําเนินไปได้อย่างราบรื่น 
 6.2 กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

คิริบูรณ์ สายโกสุม (2555) มีความเห็นว่า กลุ่มไม่ว่าจะเป็นประเภทใดหรือเป็น ผู้นําแบบ
ใด ก็จะต้องมีอยู่ 3 ระยะ ด้วยกันคือ ระยะเริ่มด้น ระยะกลางหรือระยะทํางาน และระยะยุติ หรือ
ระยะสุดท้าย และเป็นสิ่งที่สําคัญที่ผู้นําจะต้องใส่ใจในแต่ละระยะ 

1. ระยะเริ่มต้น (Beginning stage) 
เป็นระยะของการแนะนํา การอภิปรายถึงเป้าหมายของกลุ่ม สิ่งที่จะเกิดขึ้นในกลุ่ม 
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กฎเกณฑ์ของกลุ่ม เนื้อหาของกลุ่ม ในขั้นตอนนี้สมาชิกจะตรวจสอบสมาชิกอ่ืนและระดับความสบาย 
ใจของตนในการเปิดตนเองต่อกลุ่ม ช่วงเวลานี้จึงเป็นการตัดสินถึงจุดเน้นของกลุ่ม การเริ่มต้นอาจใช้ 
เวลาครั้งแรก หรืออาจใช้เวลามากกว่า 2 ครั้ง เพ่ือให้สมาชิกรู้สึกไว้วางใจและสบายใจที่จะ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ลึกซ้ึงขึ้น สําหรับกลุ่มที่ทําในที่พักอาศัยบางครั้งความในใจระหว่างสมาชิกกลุ่ม 
อาจจะต้องรัดกุมก่อนที่กลุ่มจะดําเนินไปสู่ขั้นการทํางาน สําหรับกลุ่มที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
อาจมีระยะเริ่มต้น 2 ครั้ง หรือใช้เวลานานกว่านั้น เพราะสมาชิกในตอนเริ่มต้นอาจขัดเขิน ไม่สบายใจ
ที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล 

2. ระยะทํางาน (Working stage) 
ระยะกลางหรือระยะทํางาน เมื่อสมาชิกเน้นที่เป้าหมาย ระยะนี้สมาชิกเรียนรู้ เนื้อหา

ใหม่ๆ อภิปรายหลายๆ หัวข้อ ทํางานให้เสร็จหรือเปิดตัวเองต่อกันและงานบําบัด เป็นระยะที่ สมาชิก
ได้ประโยชน์จากการเข้ากลุ่ม พลวัตหลายอย่างมากเกิดขึ้นเพราะสมาชิกมีการปฏิสัมพันธ์กัน หลาย
แบบ ผู้นําต้องให้ความสนใจต่อแบบแผนการปฏิสัมพันธ์และเจตคติที่สมาชิกมีต่อกันและกัน และต่อ
ผู้นํา เป็นช่วงเวลาที่สมาชิกจะตัดสินใจว่าตนต้องการจะมีส่วนเกี่ยวข้อง และเปิดตัวเองเพียงใด ถ้ามี
ประเด็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมผู้นําจําเป็นต้องใส่ใจอย่างใกล้ชิดต่อพลวัตกลุ่ม เพราะสมาชิก
อาจแสดงออกและมีปฏิกิริยาแตกต่างกันไป ซึ่งอาจทําให้สมาชิกอ่ืนเข้าใจผิด  

3. ระยะยุติ (Closing stage) 
การปิดหรือการจบจะใช้เวลาสําหรับการยุติ สําหรับช่วงนี้สมาชิกจะแลกเปลี่ยนสิ่งที่

ตนได้เรียนรู้ว่าตนเองนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และตนเองวางแผนที่จะใช้สิ่งที่ตนได้เรียนรู้อย่างไร 
สมาชิกกล่าวอําลาต่อกัน และรวบรัดการจบกลุ่ม การจบสําหรับบางกลุ่ม อาจจะเป็นประสบการณ์
ทางอารมณ์ บางกลุ่มอาจหมายถึงกลุ่มได้ทําสิ่งที่สมควรจะได้ทํา ระยะเวลาในการปิด จะขึ้นอยู่ กับ
ประเภทของกลุ่ม ระยะเวลาการพบกันและการพัฒนาของกลุ่ม กลุ่มส่วนใหญ่ใช้เวลาในการยุติเพียง
ครั้งเดียว 
 6.3 เทคนิคของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

คอเรย์ (Corey, 2012) มีความเห็นเกี่ยวกับเทคนิคของการให้คําปรึกษากลุ่ม ดังนี้ 
เทคนิคเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์ ในการช่วยเป็นแรงกระตุ้นของการทํางานร่วมกันภายในกลุ่ม 
และเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนกลุ่ม อย่างไรก็ตามเทคนิคเป็นเพียงเครื่องมือที่เราช่วยเพ่ือให้เกิดผล เมื่อใดก็
ตามท่ีผู้นํากลุ่มติดอยู่กับลวดลายของการใช้กลไกทางเทคนิคจนเกินไปเขาจะกลายเป็นนักเทคนิคที่ไม่
ตอบสนองถึงความต้องการของกลุ่มที่เขาเป็นผู้นํา และการใช้เทคนิคตามอําเภอใจนั้นจะเพ่ิมระดับ
การต่อต้านขึ้นภายในกลุ่ม ดังนั้นผู้นํากลุ่มควรมีเหตุในการใช้ ผู้นํากลุ่มไม่ควรยึดติดตนเองกับวิธีการที่
ไม่เหมาะสมกับบุคลิกภาพและรูปแบบการนํากลุ่มของตนเอง ข้อตกลงเบื้องต้นของการเทคนิคจะต้อง
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่กระบวนการกลุ่มไม่ใช้การดําเนินการภายในกลุ่มอย่างฉาบฉวย  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

73 
 

เทคนิคที่ใช้ในกลุ่มจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อผู้นํากลุ่มเรียนรู้ที่จะใส่ใจอย่างจริงจัง  การเลือกใช้
เทคนิคในการเอ้ือต่อกระบวนการกลุ่ม เราต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ  ทฤษฎีที่จะมีอิทธิพลต่อ
วิธีการที่เราใช้ ในแต่ละทฤษฎีที่เราจะเลือกใช้มีความแตกต่างทางเทคนิคที่จะนําไปใช้ ลักษณะการนํา
กลุ่มก็ยังคงต้องอยู่กับวิธีการที่เราเลือกใช้ สุดท้าย คือ สมาชิกกลุ่ม เป้าหมายของกลุ่ม และลําดับขั้น
ของการพัฒนากลุ่มทั้งหมดนี้คือปัจจัยที่เราจะนํามาพิจารณาในการเลือกเทคนิค และเรายังต้องเข้าใจ
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคและแนวคิดทฤษฎี และตระหนักอย่างหนักแน่นว่าเพราะอะไรเราถึงใช้
วิธีการเหล่านั้น ในการเป็นผู้นํากลุ่มนั้นไม่มีเหตุผลใดที่จํากัดตัวเราให้ใช้เทคนิควิธีการเดียวเพราะว่า
เราชอบวิธีการนั้น เราสามารถใช้จินตนาการในการค้นหาวิธีที่จะปรับเทคนิคจากรูปแบบทฤษฎีต่างๆ 
สําหรับรูปแบบพิเศษของกลุ่มที่เราเป็นผู้นําและปรับมันให้เหมาะสมกับรูปแบบการนํากลุ่มของเรา
และความต้องการของสมาชิกลุ่ม 
 6.4 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาที่น ามาใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

6.4.1 ทฤษฎีการให้คําปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง  (The Person-
Centered Group Counseling) ผู้ริเริ่มทฤษฎีคือ คาร์ล แรมสัน โรเจอร์ส (Carl Ramson Rogers) 
โดยทฤษฎีดังกล่าวมีทัศนะเกี่ยวกับการมองมนุษย์ในเชิงบวก โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการไว้วางใจ นั่น
คือเชื่อว่า ผู้รับคําปรึกษามีความสามารถที่จะเข้าใจตนเองและสามารถนําตนเองได้ นอกจากนี้ยังเชื่อ
ว่าบุคคลสามารถเลือกตัดสินใจกระทําในสิ่งต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ โรเจอร์สจึงได้
พัฒนาการให้คําปรึกษาโดยยึดแนวคิดแบบไม่นําทาง นั่นคือ ผู้ให้คําปรึกษาจะไม่แสดงความคิดเห็น
ของตนเองแต่จะมีหน้าที่ให้การสื่อสารที่มีความจริงใจ ใส่ใจ เข้าใจ และไม่ตัดสินผู้รับคําปรึกษาว่าถูก
หรือผิด (รัญจวน คําวชิรพิทักษ์, 2554) 

จุดมุ่งหมายของการให้คําปรึกษา 
พงษ์พันธ์และวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา (2556) มีทัศนะเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย

ตามทฤษฎีนี้ว่า ผู้ให้คําปรึกษาตามทฤษฎีนี้จะต้องพยายามสร้างบรรยากาศที่แสดงถึงความอบอุ่น 
เป็นกันเอง ซึ่งจะนําไปสู่การค้นพบตนเอง เข้าใจและยอมรับตนเอง อีกท้ังยังสามารถค้นหาแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาตนเองตรงตามหลักของความเป็นจริง โดยผู้รับคําปรึกษาจะต้องเกิดความ
เข้าใจว่าอะไรคืออุปสรรคของความเจริญงอกงามในชีวิตของตน และจะก้าวไปสู่การเป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ์เปิดกว้าง มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น และสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพของตน ดังนั้นการให้คําปรึกษายึดบุคคลเป็นศูนย์กลางจึงเป็นทฤษฎีที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับ
คําปรึกษาได้มีการสํารวจตนเอง รู้จักตนเองเเละเกิดความเข้าใจยอมรับในตนเอง สามารถค้นหา
วิธีการและแนวทางในการจัดการกับปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง โดยผู้ให้คําปรึกษาจําเป็นที่
จะต้องสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ อบอุ่น เป็นมิตร กระตุ้นให้เกิดการยอมรับกันและกันเพ่ือให้
ผู้รับคําปรึกษาสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพตรงตามความเป็นจริง 
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หลักการและแนวคิด 
พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2554) กล่าวถึง ทฤษฎีการให้คําปรึกษากลุ่มแบบยึด

บุคคลเป็นศูนย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling) มีทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของ
มนุษย์ดังนี ้

1. มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี มีความสามารถ มีเหตุผล มีศักดิ์ศรี สามารถ
เชื่อถือและไว้วางใจได้ มีความเป็นตัวของตนเอง สามารถที่จะนําตนเอง เปลี่ยนแปลงตนเองอย่าง
สร้างสรรค์ นอกจากนี้มนุษย์ยังมีความสามารถที่จะเลือกสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้อย่างอิสระ 

2. มนุษย์มีความต้องการที่จะได้รับการยอมรับ การนับถือยกย่อง ต้องการ
ความรัก ความเอ้ืออาทรจากบุคคลอ่ืน 

3. มนุษย์อาจจะเกิดความวิตกกังวลได้ เนื่องจากการขาดความเป็นตัวของ
ตนเอง ขาดความมั่นใจในตนเอง ขาดวุฒิภาวะ มีความนึกคิดเกี่ยวกับตนเองและมีประสบการณ์ที่ไม่
สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า 

รัญจวน คําวชิรพิทักษ์ (2554) กล่าวว่า หัวใจสําคัญของการให้คําปรึกษา
ตามทฤษฎีการให้คําปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางคือ 

1. ความสอดคล้องและความจริงใจ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะต้องมีความคล้อยตาม
กัน นั่นก็คือ ประสบการณ์ภายในและการแสดงออกภายนอกถึงประสบการณ์ของผู้รับคําปรึกษาจะ
ตรงกัน ผู้ให้คําปรึกษาจะมีการแสดงถึงความรู้สึกและเจตคติที่ตรงไปตรงมา เปิดเผย ในขณะที่มีการ
สร้างสัมพันธภาพกับผู้รับคําปรึกษา การเปิดเผยมากเกินไปของผู้ให้คําปรึกษาอาจก่อให้เกิดผลในเชิง
ลบ นั่นคือการลดความน่าเชื่อถือและทําให้ผู้รับคําปรึกษารู้สึกว่าผู้ให้คําปรึกษาตกอยู่ในสภาวะทาง
จิตใจที่อ่อนแอเสียเอง 

2. การมองทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขและการยอมรับ เป็นการแสดงออกถึง
การเอาใจใส่อย่างลึกซึ้งและมีความจริงใจต่อผู้รับคําปรึกษาในฐานะที่เขาเป็นบุคคลหนึ่งที่มีศักดิ์ศรี  
ผู้ให้คําปรึกษาจะต้องสร้างบรรยากาศของการช่วยเหลือ ยอมรับในสภาพการณ์ที่ผู้รับคําปรึกษา
เป็นอยู่โดยมีเจตคติเชิงบวก ยอมรับในความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่ประเมินและตัดสินว่าการกระทํา
นั้นๆ ดีหรือเลว เนื่องจากเจตคติของผู้ให้คําปรึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและสัมพันธภาพกับผู้รับ
คําปรึกษา ความหวั่นเกรงจะค่อยๆ เปลี่ยนมาเป็นความไว้วางใจ ลดการปกป้องตนเองเปลี่ยนมาเป็น
การเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นเพราะผู้รับคําปรึกษาจะได้เรียนรู้เจตคติของผู้ให้คําปรึกษาที่มีต่อเขา
และรับเจตคติดังกล่าวมาเป็นเจตคติที่มองตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองจึงเกิดข้ึน 

3. การเข้าใจอย่างถูกต้องในการเอาใจเขามาใส่ใจ เรา เป็นการที่ผู้ ให้
คําปรึกษามีความเข้าใจผู้รับคําปรึกษาในโลกทัศน์ของเขามากกว่าของผู้ให้คําปรึกษาเอง  และถือเป็น
กระบวนการที่บุคคลหนึ่งพยายามเข้าถึงความเข้าใจที่แท้จริงในบุคคลอีกคนหนึ่ง  พยายามเข้าใจให้
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เหมือนเขาเข้าใจตนเอง โดยปรับความรู้สึกของตนเองให้สอดคล้องกับความรู้สึกของผู้รับคําปรึกษา 
แต่ผู้ให้คําปรึกษาก็ยังจะต้องคงความเป็นตัวของตนเองไว้  โรเจอร์สเชื่อว่า หากผู้ให้คําปรึกษาสามารถ
เข้าใจผู้รับคําปรึกษาอย่างที่เขามองเห็นและรู้สึก ก็จะสามารถช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาเข้าถึงตัวเขาได้
อย่างลึกซึ้งและเข้มข้น 

เทคนิคและกระบวนการในการให้คําปรึกษา 
1. เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข  (Unconditional Positive 

Regard and Acceptance) เทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อผู้รับคําปรึกษา 
โดยการที่ผู้ให้คําปรึกษาจะยอมรับผู้รับคําปรึกษาในตัวตนของเขาเอง ให้คุณค่าต่อผู้รับคําปรึกษาใน
ฐานะที่เขาเป็นบุคคลหนึ่ง โดยไม่สนว่าผู้รับคําปรึกษาจะมีรูปร่าง หน้าตา หรือแสดงพฤติกรรมอย่างไร 
(คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2547) ในการให้คําปรึกษาโดยใช้เทคนิคนี้ ผู้ให้คําปรึกษาจะไม่เข้าไปครอบงํา 
หรือทําให้ผู้รับคําปรึกษารู้สึกด่างพร้อย จากการประเมินและตัดสินความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรม
ของผู้รับคําปรึกษาว่าถูกหรือผิด (Corey, 2013) ผู้ให้คําปรึกษาจะเอ้ือให้ผู้รับคําปรึกษาคนอ่ืนๆ ใน
กลุ่มมีการแสดงถึงการยอมรับกันและกันโดยปราศจากเงื่อนไขด้วย 

2. เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) ถือว่าเป็นเทคนิคที่เป็น
หัวใจสําคัญของการให้คําปรึกษา เพราะจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวอย่างถูกต้อง  ซึ่งการ
แสดงออกถึงการฟังอย่างตั้งใจนั้นจะแสดงออกได้ทั้งการแสดงออกทางสีหน้า  ท่าทาง การพยักหน้า 
การสัมผัส หรือจะแสดงออกทางการตอบรับ เช่น ครับ ค่ะ เป็นต้น (สกล วรเจริญศรี, 2556) 

3. เทคนิคการสรุป (Summarizing) เป็นเทคนิคที่ผู้ให้คําปรึกษาพยายามที่
จะรวบรวมสิ่งต่างๆ ที่ผู้รับคําปรึกษาพูดคุยในกลุ่มให้มีความครอบคลุม กระชับ ได้ใจความ ซึ่งในการ
สรุปนี้มีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยความจําในเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พูดคุยกันเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่า
สมาชิกมีความเข้าใจถึงเรื่องราวที่เพ่ือนสมาชิกเล่าอย่างชัดเจน อีกท้ังยังมีส่วนช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาได้
สํารวจความคิด ความรู้สึกของตนเอง แสดงถึงความใส่ใจในเรื่องราวของกันและกันได้เป็นอย่างดี 
(พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา, 2556) 

4. เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก (Reflection of feeling) ถือเป็นเทคนิคที่
แสดงถึงการตอบรับที่ผู้ให้คําปรึกษาใช้ตอบต่อเรื่องราวที่ผู้รับคําปรึกษาบอกเล่าในส่วนที่เป็นอารมณ์
ความรู้สึกท่ีแฝงอยู่เบื้องหลังคําพูด เป็นการสื่อถึงความเข้าอกเข้าใจ (Emphaty) ที่ผู้ให้คําปรึกษามีต่อ
ผู้รับคําปรึกษา (กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์, 2545) 

5. เทคนิคการสนับสนุน (Supporting) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเสริมแรงแก่
ผู้รับคําปรึกษาที่พยายามจะเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่ม เช่น การเปิดเผยเรื่องราวของตนเองสู่กลุ่ม เป็น
ต้น เพ่ือให้สมาชิกเกิดความมั่นใจที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยผู้ให้คําปรึกษา
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จะมีการตอบรับด้วยการฟังอย่างตั้งใจ การแสดงออกจากท่าทางที่กระตือรือร้น มีการประสานสายตา 
(พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, 2554) 

6. เทคนิคการถาม (Question) เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาได้
แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกร่วมกัน โดยผู้ให้คําปรึกษาสามารถที่จะใช้คําถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลต่างๆ 
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้รับคําปรึกษาเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืนอย่างลึกซึ้งมากขึ้น (Corey, 2012) 

สรุปสาระสําคัญของทฤษฎีการให้คําปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
(The Person-Centered Group Counseling) ผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปได้ว่าทฤษฎีการให้คําปรึกษากลุ่ม
แบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (The Person-Centered Group Counseling) ทําให้บุคคลสํารวจ
ตนเอง รู้จักตนเองเเละเกิดความเข้าใจยอมรับในตนเอง สามารถค้นหาวิธีการและแนวทางในการ
จัดการกับปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง โดยผู้ให้คําปรึกษาจําเป็นที่จะต้องสร้างบรรยากาศของ
ความไว้วางใจ อบอุ่น เป็นมิตร กระตุ้นให้เกิดการยอมรับกันและกัน โดยใช้เทคนิคการยอมรับโดย
ปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard and Acceptance) 2. เทคนิคการฟังอย่าง
ตั้ ง ใ จ  (Active Listening) 3. เทคนิ คการถาม  (Question) 4. เทคนิคการสะท้อนความรู้ สึ ก 
(Reflection of feeling) 5. เทคนิคการสรุป (Summarizing) เพ่ือให้ผู้รับคําปรึกษาสามารถพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพตรงตามความเป็นจริง และสามารถเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองได้ 

6.4.2 ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling) 
ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling) มีผู้ริเริ่มทฤษฎีนี้คือ 
ฟริทซ ์เพิร์ลส (Fritz Perts) เกสตัลท์ เป็นภาษาเยอรมัน หมายถึง ส่วนรวมทั้งหมดที่มีความหมาย ซึ่ง
ตามทฤษฎีนี้จะหมายถึง รูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งเกิดจากส่วนต่างๆ มาบูรณาการเป็นส่วน
ทั้งหมด ซึ่งการบูรณาการส่วนต่างๆ ดังกล่าว จะเป็นงานพ้ืนฐานของร่างกายและจิตใจ โดยงานของ
เกสตัลท์จะไม่กําหนดความจริงที่แท้ แต่เป็นความจริงตามประสบการณ์ของบุคคล จึงกล่าวได้ว่า 
เกสตัลท์อิงปรากฏการณ์และอิงสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลในขณะนั้นเรียกว่า Existential หรือ อัตถิภว
นิยม (ดวงมณี จงรักษ,์ 2549) 

จุดมุ่งหมายของการให้คําปรึกษา 
ซินเกอร์ (Corey, 2012; citing Zinker, 2008) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของ

การให้คําปรึกษาว่า 
1. ช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาเกิดการเรียนรู้ที่จะบอกถึงความต้องการของตนเอง

อย่างตรงไปตรงมา 
2. ช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาเรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งภายในตนเอง

อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในการให้การสนับสนุนและสร้างพลังให้กับ
บุคคลอื่น 

4. ค้นหาหนทางที่จะให้ผู้รับคําปรึกษามีความเจริญงอกงามในการเคารพ
ความต้องการของพวกเขา 

5. สร้างบรรยากาศที่อยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจ  เพ่ือให้การให้
คําปรึกษากลุ่มเกิดความยั่งลึกและมีประสิทธิภาพ 

6. ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่จะให้ข้อมูลย้อนกลับและการเป็นที่ปรึกษากับผู้อ่ืน 
7. เรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรภายในกลุ่มมากกว่าที่จะพ่ึงพาผู้นํากลุ่มหรือผู้ให้

คําปรึกษา 
หลักการและแนวคิด  

ลิขิต กาญจนาภรณ์ (2554) และ พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2554) กล่าวถึง
หลักการพ้ืนฐานของการให้คําปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการให้การปรึกษาเชิงบําบัดแบบเกสตัลท์  
(Gestalt Group Counseling) มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การให้คําปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีนี้จะช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาได้สัมผัส
โดยตรงกับประสบการณ์จริงในปัจจุบัน 

2. การตระหนักในคุณค่าแห่งตน (Self-actualization) เชื่อว่า มนุษย์ถูก
ผลักดันจากศักยภาพภายในตนเองไปสู่กระบวนการที่ไม่มีวันจบสิ้น ได้สิ่งหนึ่งมาก็ย่อมจะมีสิ่งใหม่ที่
ต้องการเกิดขึ้น ซึ่งภาวะตระหนักในคุณค่าแห่งตนถือเป็นกระบวนการภายในตัวบุคคลที่เป็นพลัง
ผลักดันพฤติกรรม เป็นรากฐานแห่งความต้องการทั้งหลายของมนุษย์  การนําไปสู่การกระทําให้
ตระหนักรู้ในสภาวะแห่งความเป็นจริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตตา (Self) ที่มีความสามารถที่จะกระทํา
ด้วยตนเอง 

3. การควบคุมตนเอง (Self-regulation) เชื่อว่า อินทรีย์พยายามที่จะได้มา
ซึ่งภาวะสุขสบายอันเกิดจากความต้องการทั้งหลายได้รับการตอบสนองแล้ว  ทําให้สิ่งที่ไม่สุขสบาย
หายไปและมีความสมดุลเข้ามาแทนที่ ดังนั้นบุคคลจึงต้องดํารงอยู่ในภาวะ “ที่นี่ เดี๋ยวนี้” จึงจะเกิด
ความสมดุลและถูกต้อง 

4. การตระหนักรู้ (Awareness) ถือเป็นกระบวนการที่บุคคลสังเกตพบและ
มีความรู้สึกตัวได้ในขณะนั้น เป็นการตระหนักรู้ในด้านความคิด ความรู้สึกทางอารมณ์เเละการกระทํา 
รวมไปถึงภาวะการรู้สึกทางกายจากสิ่งที่มากระทบหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ  จึงถือว่าการ
รับรู้และการรู้สึกของตนเองทั้งหมดเป็นการระบุถึงประสบการณ์ของ “ขณะนี้” ซึ่งการตระหนักรู้นี้เอง
ที่เป็นหัวใจสําคัญของทฤษฎีการให้การปรึกษาเชิงบําบัดแบบเกสตัลท์ 
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เทคนิคและกระบวนการในการให้คําปรึกษา 
1. เทคนิคภาวจินตนาการ (Fantasy approaches) เป็นเทคนิคที่นําเอา

สถานการณ์ท่ีหลากหลายเข้ามาเพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้จินตนาการ เพ่ือเพ่ิมการตระหนักรู้เฉพาะบุคคล 
โดยเฉพาะหากสมาชิกมีความกลัวที่จะเผชิญหรือจัดการกับปัญหา การจินตนาการจะช่วยให้มองเห็น
ปัญหานั้นๆ อย่างมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยให้สมาชิกลองเผชิญและให้ความ
กล้าอยู่กับสถานการณ์ท่ีตนเองกลัวได้อีกด้วย (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, 2554) 

2. เทคนิคความคิดและความรู้สึก (Think-feel) เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้รับ
คําปรึกษาเกิดความเข้าใจในความคิดและความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของตนเองมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจว่าความคิดและความรู้สึกนั้นมีความขัดแย้งกันหรือไม่ (Thompson, 2003) 

สรุปสาระสําคัญของทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group 
Counseling) ผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปได้ว่าทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group 
Counseling) ทําให้เกิดการพัฒนาความตระหนักรู้ของตนเอง สามารถรับรู้ เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก
ของผู้อ่ืน รับรู้มุมมองและอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลที่ถูกรังแก เพ่ือเพ่ิมการตระหนักรู้ในด้าน
ความคิด ความรู้สึกทางอารมณ์เเละการกระทําของตนเอง รวมทั้งสามารถจัดการกับปัญหาของตนได้
ดีขึ้น ผู้วิจัยใช้เทคนิคตามทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแนวเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling) 
ดั งนี้  1. เทคนิคภาวจินตนาการ  (Fantasy approaches) เป็นเทคนิคที่นํ า เอาสถานการณ์ที่
หลากหลายเข้ามาเพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้จินตนาการ เพ่ือเพ่ิมการตระหนักรู้ของตนเอง 2. เทคนิค
ความคิดและความรู้สึก (Think-feel) เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาเกิดความเข้าใจในความคิด
และความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของตนเองมากยิ่งขึ้น  

6.4.3 ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Group Counseling) 
การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมผู้ให้คําปรึกษา ตามทฤษฎีดังกล่าวจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่ผู้รับ
คําปรึกษากระทํา ดังนั้นผู้ให้คําปรึกษาจึงพยายามกระตุ้นให้ผู้รับคําปรึกษาได้เสนอเรื่องราวของปัญหา 
เหตุการณ์ในรูปพฤติกรรมที่ชัดเจน สังเกต และวัดได้ (ดวงมณี จงรักษ์, 2530) การให้คําปรึกษาแบบ
พฤติกรรมนิยมที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้ว ยังช่วยให้ผู้รับ
คําปรึกษามีความคิดที่เต็มไปด้วยเหตุผล สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆ อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งมองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการณ์และผลที่จะตามมา (วัชรี ทรัพย์มี, 2533) 

จุดมุ่งหมายของการให้คําปรึกษา 
การให้คําปรึกษาตามแเบบพฤติกรรมนิยมนั้น มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ภายนอกดังนั้นพฤติกรรมใดที่สามารถสังเกตได้  จะนํามากําหนดเป็นวัตถุประสงศ์ของการให้
คําปรึกษาได้ทันที โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับคําปรึกษาจะเปลี่ยนได้ 4 ลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. ทําให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หมดไป  2. สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น  3. เพ่ิม
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เพ่ิมมากขึ้น และ 4. ทําพฤติกรรมที่เหมาะสมนั้นให้คงทนต่อไป (ปรีชา  
วิหคโต , 2554) โดยผู้ ให้คําปรึกษาและผู้รับคําปรึกษาจะตกลงร่วมกันว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใด ซึ่งการให้คําปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้ว ยังช่วยให้ผู้รับคําปรึกษามีความคิดที่เต็มไปด้วยเหตุผล
สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้อย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น (วัชรี ทรัพย์มี, 2554) 

หลักการและแนวคิด 
พงษ์พันธ์และวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา (2556) กล่าวถึงทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่า

มนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกเกิดจากการที่มนุษย์มี
ปฏิกริยาตอบกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นถ้าบุคคลใดสามารถที่จะควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ บุคคลนั้นก็จะมี
โอกาสที่จะกําหนดพฤติกรรมให้เป็นไปตามความต้องการได้ เพราะทฤษฎีนี้เชื่อว่าสังคมมีอิทธิพล
เหนือบุคคล สอดคล้องกับวัชรี ทรัพย์มี (2554) ที่กล่าวถึงการพิจารณามนุษย์และหลักการของทฤษฏี
นี้ไว้ว่า 

1. มนุษย์สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเองได้ 

2. พฤติกรรมของบุคคลได้มาจากการเรียนรู้ ดังนั้นผู้ให้คําปรึกษามีความ
จําเป็นที่จะต้องเข้าใจที่มาของพฤติกรรมและใช้หลักการเรียนรู้เป็นวิธีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคล 

3. การให้คําปรึกษาตามแนวทฤษฎีนี้อาจมีความจําเป็นที่จะต้องจัดนอก
ห้องให้คําปรึกษาควบคู่ไปกับในห้องให้คําปรึกษาโดยเฉพาะถ้าผู้รับคําปรึกษามี ปัญหาด้าน
สัมพันธภาพ 

4. กระบวนการของการให้คําปรึกษาจะช่วยให้ผู้รับคําปรึกษามองเห็น
ปัญหา ตั้งเป้าหมายที่สามารถสังเกตและวัดความก้าวหน้าได้ โดยผู้ให้คําปรึกษาจะต้องเลือกใช้วิธีการ
ที่เหมาะสมในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับคําปรึกษา 

5. พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ดังนั้นจึง
สามารถคาดคะเนพฤติกรรมของบุคคลได้ ดังนั้นถ้าเราสามารถควบคุมสถานการณ์เหล่านั้นได้เราก็จะ
สามารถควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ 

เทคนิคและกระบวนการในการให้คําปรึกษา 
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem solving) คอเรย์ (Corey, 2012; citing 

Spiegler and Guevremont, 2003) กล่าวว่าเทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem solving) เป็น
เทคนิคของพฤติกรรมนิยม  ที่ ใช้สอนให้สมาชิก  สามารถหาทางออกของปัญหาที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน หัวใจหลักของเทคนิคนี้คือการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสําหรับปัญหานั้นๆ 
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เพ่ือให้สมาชิกสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  โดยมี
กระบวนการทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. กําหนดทิศทางของปัญหา เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจถึงความสําคัญของการ
ระบุปัญหา 

2. สาเหตุของปัญหา เป็นกระบวนการของการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทําให้
เกิดปญัหานั้นๆ  

3. กําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา โดยสมาชิกจะไปทําการวิเคราะห์
ทางเลือกต่างๆ ว่ามีแนวทางใดบ้างท่ีจะนําไปสู่การแก้ปัญหา 

4. การตัดสินใจ สมาชิกจะต้องตัดสินใจเลือกทางออกของปัญหาที่ดีที่สุด 
โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, 2554) 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาสาระสําคัญของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 
(Behavioral Group Counseling) โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิยม (Behavioral Group Counseling) ในการเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาการกล้า
แสดงออก (Self- assertiveness) โดยการคิดวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อนการ
แสดงพฤติกรรม ช่วยให้ผู้รับคําปรึกษามีความคิดที่เต็มไปด้วยเหดุผล สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆ อย่าง
ระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการณ์และผลที่จะตามมาในการ
กระทําของตนเองได้ โดยเลือกใช้เทคนิคบทบาทสมมติ เพื่อให้ผู้รับคําปรึกษาได้คิดวิเคราะห์เหตุการณ์
ในสังคม และสามารถประเมิน ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในสภาพการณ์ต่างๆ ได้ และ
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem solving) เพ่ือให้ผู้รับคําปรึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการกับปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ โดยเลือกใช้เทคนิคสถานการณ์จําลอง เพ่ือให้ผู้รับคําปรึกษา
ได้คิดวิเคราะห์เหตุการณ์ในสังคม และสามารถประเมิน ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมใน
สภาพการณ์ต่างๆ ได้ และเทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem solving) เพ่ือให้ผู้รับคําปรึกษาสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และนําเทคนิคการใช้บทบาทสมมติ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรมทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน  จนทําให้กล้าที่แสดง
ความคิด ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 

6.4.4 ทฤษฎีการให้คําปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพ (Transactional Analysis 
Theory) ทฤษฎีการให้คําปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพอยู่บนพ้ืนฐานของมุมมองเชิงปรัชญา
เกี่ยวกับบุคคลและเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง (Stewad, 2000) 

 จุดมุ่งหมายของการให้คําปรึกษา 
  ทฤษฎีการให้คําปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพมีความเชื่อว่าผู้รับ

คําปรึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณค่า และบุคลิกภาพและชีวิตส่วนตัวของผู้รับคําปรึกษาสามารถปรับปรุงได้ 
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ดังนั้นเป้าหมายสําคัญของการให้คําปรึกษา คือ การช่วยให้บุคคลสามารถค้นพบความเป็นตัวของ
ตัวเองและมีอิสระจากการควบคุมของประสบการณ์ที่ได้รับในอดีต สําหรับบุคคลที่มีความเป็นตัวของ
ตัวเองอย่างแท้จริงจะต้องมีลักษณะดังนี้ (Corey, 2008) 

  1. ตระหนักรู้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมตรงตามความเป็นจริง และพร้อม
ที่จะเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดข้ึน 

  2. มีความเป็นธรรมชาติ สามารถแสดงความรู้สึกได้อย่างแท้จริง มีความ
ยืดหยุ่นยอมรับ และมีความรับผิดชอบ 

  3. มีความใกล้ชิดสนิทสนม สามารถให้และรับความรักจากบุคคลอ่ืน
สามารถติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้อย่างสนิทสนมและจริงใจ ส่วนเป้าหมายเฉพาะของการให้
คําปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพ คือ เพ่ือช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาสามารถขจัดความยุ่งยากสับสนใน
ชีวิต ให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นโดย 

   3.1 ช่วยให้บุคคลหลุดพ้นจากการมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมที่เกิดจาก
สภาวะของตัวตนต่างๆ ได้แก่ ความเป็นพ่อแม่ ความเป็นผู้ใหญ่ และความเป็นเด็ก อีกทั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนสภาวะตัวตน (Ego State) ได้ตามความเหมาะสม 

   3.2 ช่วยให้บุคคลหลุดพ้นจากทัศนะชีวิตหรือตําแหน่งชีวิ ต (Life 
Position) ที่ไม่เหมาะสม ให้เข้าสู่ทัศนะท่ีดี หรือที่เรียกว่า ฉันก็ด ีเธอก็ดี (I am OK-You are OK) 

   3.3 ช่วยให้ผู้รับคําปรึกษามีความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักคิดอย่างมี
เหตุผล และเข้าใจตัวเองตรงตามความเป็นจริง 

   3.4 ปรับโครงสร้างบุคลิกภาพของผู้รับคําปรึกษาเพ่ือให้หลุดพ้นจาก
ปัญหาต่างๆ ในชีวิต 

 หลักการและแนวคิด 
  คอเรย์ (Corey, 2008) ให้แนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับทฤษฎีการให้คําปรึกษา

แบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ประกอบด้วย 
  1. การวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ (Structural Analysis) โครงสร้าง

บุคลิกภาพของบุคคลประกอบด้วย 3 สภาวะได้แก่ สภาวะความเป็นพ่อแม่ (Parent State) สภาวะ
ความเป็นผู้ใหญ่ (Adult State) และสภาวะความเป็นเด็ก (Child State) 

  2. การวิ เคราะห์การสื่ อสารสัมพันธ์ระหว่ างบุคคล  (Transactional 
Analysis) หรือการวิเคราะห์รูปแบบของสัมพันธภาพ รูปแบบของสัมพันธภาพแบ่งออกเป็น  3 
ลักษณะ ได้แก่ การสื่อสารแบบสอดคล้อง (Complementary Transaction) การสื่อสารแบบขัดแย้ง
หรือตัดขาด (Cross Transaction) และการสื่อสารแบบซ่อนเร้น (Ulterior Transaction) 
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  3. การวิ เ ค ร าะห์ เ กม  (Game Analysis) เ กม เป็ น รู ปแบบของกา ร
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการติดต่อสัมพันธ์แบบผิวเผินและเป็นกิจกรรมทางสังคม แต่เกมทาง
จิตวิทยา (Psychological Game) เป็นวิธีการที่บุคคลพยายามคาดหวังผลประโยชน์จากบุคคลหรือผู้
เข้ามาร่วมเล่นเกม เช่น การเล่นเกมเพ่ือความต้องการการได้รับความสนใจหรือใส่ใจ แต่ทั้งนี้ผลลัพธ์
จากการเล่นเกมมักจะมีผลกระทบในทางลบกับบุคคล 

  4. การวิเคราะห์ทัศนะชีวิต (Life Position) หมายถึง เจตคติที่บุคคลมีต่อ
ตนเองหรือบุคคลอื่นทั้งในด้านบวกและด้านลบ บุคคลจะมีทัศนะชีวิตอย่างไรขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานของการ
เข้าใจตนเอง ความรู้สึกที่มีต่อตนเองและบุคคลอ่ืน รวมถึงอิทธิพลในวัยเด็ก ทัศนะชีวิตสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ฉันก็ดี-เธอก็ดี (I am OK-You are OK) 2. ฉันก็ดี-เธอซิแย่             
(I am OK-You are not OK) 3. ฉันก็แย่-เธอนั้นดี (I am not OK-You are OK) 4. ฉันก็แย่-เธอก็แย่ 
(I am not OK-You are not OK) 

  5. การใส่ใจ (Stroke) เป็นการกระทําหรือการแสดงออกของบุคคลหนึ่งที่มี
ต่ออีกบุคคลหนึ่ง หากมีการแสดงออกด้วยความจริงใจ ยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข มีความเอ้ืออาทรต่อ
กันก็จะทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี การเเสดงความใส่ใจสามารถแบ่งออกได้เป็นการแสดงความใส่ใจ
ทางบวก (Positive Stroke) และการแสดงความใส่ใจทางลบ (Negative Stroke) 
 เทคนิคและกระบวนการในการให้คําปรึกษา 

  นรา สมประสงค์ และนุชลี อุปภัย (2545) ได้กล่าวถึงเทคนิคที่สําคัญของ
การให้คําปรึกษาแบบการวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ไว้ดังนี้ 

  1. การระบุบ่งชี้ (Specification) ผู้ให้คําปรึกษาจะใช้วิธีนี้เพ่ืออธิบายบ่งชี้
เฉพาะเจาะจงไปยังพฤติกรรมที่ผิดปกติของผู้รับคําปรึกษา เพ่ือให้ผู้รับคําปรึกษาเข้าใจถึงสาเหตุที่มา
ของพฤติกรรมและวิธีการปรับปรุงแก้ไข 

  2. การยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย (Illustration) โดยการยกอุทาหรณ์ 
หรือเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่มีแง่มุมเด่นชัด และเป็นแบบสร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้รับคําปรึกษาเข้าใจ
รายละเอียดของเรื่องราวของตนเองและเรื่องราวที่เก่ียวข้อง 

  3. การก่อรูปเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Crystallization) จะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้รับคําปรึกษาใช้สภาวะความเป็นผู้ใหญ่ได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  และผู้รับคําปรึกษาเลิก
เล่นเกมทางจิตวิทยา รวมทั้งการใช้รูปแบบการสื่อสารแบบสอดคล้อง โดยอาจให้ผู้รับคําปรึกษา
ทดลองปฏิบัติในสภาพกลุ่มที่มีความรู้สึกปลอดภัยต่อการเปลี่ยนแปลงก่อน  แล้วจึงค่อยๆ ให้ผู้รับ
คําปรึกษานําไปลองใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจําวัน 

 สรุปได้ว่า แนวคิดในการให้คําปรึกษาแบบการวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล มีแนวคิดว่าผู้รับคําปรึกษาเป็นบุคคลทีมีคุณค่า และบุคลิกภาพและชีวิตส่วนตัวของผู้รับ
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คําปรึกษาสามารถปรับปรุงได้ เทคนิคที่สําคัญ ได้แก่ การระบุบ่งชี้ การยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย และการก่อรูปเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป้าหมายสําคัญของการให้คําปรึกษา คือ การช่วย
ให้บุคคลสามารถค้นพบความเป็นตัวของตัวเอง และมีอิสระจากการควบคุมของประสบการณ์ที่ได้รับ
ในอดีต 

6.4.5 ทฤษฎีการให้คําปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Counseling Theory)      
วิลเลี่ยม กลาสเซอร์ (William Glasser) จิตแพทย์ชาวอเมริกันเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาวิธีการให้คําปรึกษา
แบบเผชิญความจริง 
 จุดมุ่งหมายของการให้คําปรึกษา 

  การให้คําปรึกษาแบบเผชิญความจริงมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหา และการเผชิญ
กับความต้องการของความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน โดยการสร้างทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ผู้รับคําปรึกษาควรมุ่งที่จะ ตั้งใจต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่จะช่วยเติมเต็มต่อความต้องการ
และความจําเป็นของผู้รับคําปรึกษา โดยการหลีกเลี่ยงการสร้างข้อแก้ดัว (Excuses) และการตําหนิ 
(Blaming) บุคคลอื่น พร้อมกับสามารถสร้างทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการควบคุมตนเองใน
การดําเนินชีวิต (Corey, 2000)  
 หลักการและแนวคิด 

  แนวคิดพ้ืนฐานของการให้คําปรึกษาแบบเผชิญความจริง ให้ความสําคัญกับ
ความรับผิดชอบว่าอะไรคือสิ่งที่เราเลือกที่จะทํา (Responsible for what we choose to do) 
เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ขอรับคําปรึกษาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การให้คําปรึกษาแบบ
เผชิญความจริงจึงให้ความสําคัญเพียงเล็กน้อยกับสิ่งที่เป็นอดีต นอกจากนี้ วิลเลี่ยม กลาสเซอร์ มี
ความเชื่อที่ว่าเราสามารถที่จะควบคุม หรือกําหนดในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น 
 เทคนิคการให้คําปรึกษา 

  ผู้ให้คําปรึกษาแบบเผชิญความจริงจะใช้เทคนิคต่อไปนี้ในการให้คําปรึกษา
นอกเหนือไปจากเทคนิคพ้ืนฐาน (วัชรี ทรัพย์มี, 2545) 

  1. เทคนิคการใช้อารมณ์ขัน (Sense of Human Technique) ผู้ให้
คําปรึกษาจะพูดถึงแง่มุมชีวิตของผู้รับคําปรึกษาหรือเรื่องอ่ืนๆ ในลักษณะของการสร้างบรรยากาศที่
ผ่อนคลายให้รู้สึกไม่เครียด แต่ไม่ใช่การพูศจาดูถูก สบประมาท หรือประชดประชัน 

  2. เทคนิคอุปมา (Metaphors) เป็นเทคนิคในการใส่ใจในภาษาและการใช้
ภาษาของผู้รับคําปรึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารความเข้าใจกับผู้รับคําปรึกษาโดยผ่าน
ภาษาของเขา โดยสาระสําคัญแล้วผู้ให้คําปรึกษากําลังพูดถึงในวิธีที่สอดคล้องกลมกลืนกับการรับรู้
ส่วนตัวของผู้รับคําปรึกษานั่นเอง 
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 สรุปว่าทฤษฎีการให้คําปรึกษาแบบเผชิญความจริง มุ่งเน้นให้ผู้รับคําปรึกษาให้
ความสําคัญกับความรับผิดชอบสิ่งที่เลือก และมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหา และการเผชิญกับความต้องการ
ของตนเอง โดยการสร้างทางเลือกหรือแผนที่เป็นข้อผูกพันที่มีประสิทธิภาพด้วยความรับผิดชอบ 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า การสร้างโมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองสําหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้ทฤษฎีการให้คําปรึกษากลุ่ม 
ได้แก่ 1. ทฤษฎีการให้คําปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง(The Person-Centered Group 
Counseling) 2. ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling)             
3. ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Group Counseling) 4. ทฤษฎี
การให้คําปรึกษากลุ่มแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพ (Transactional Analysis Theory) 5. ทฤษฎีการ
ให้คําปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Counseling Theory) และเทคนิคต่างๆ ที่นํามาใช้ เช่น 
เทคนิคการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard and Acceptance)  
เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) เทคนิคการถาม (Question) เทคนิคการสะท้อน
ความรู้สึก (Reflection of feeling) เทคนิคการสรุป (Summarizing) เทคนิคภาวจินตนาการ 
(Fantasy approaches) เทคนิคความคิดและความรู้สึก (Think-feel) เทคนิคการแก้ไขปัญหา 
(Problem solving) เป็นต้น 
 6.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

6.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
มนตรี หลินภู (2551) ศึกษาเกี่ยวกับความเครียดและการลดความเครียดของ

ผู้ต้องขัง โดยการให้คําปรึกษากลุ่มที่อาศัยหลักอริยสัจ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ต้องขังคดียาเสพติด
ภายในเรือนจํา จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ถูกพิพากษาจําคุกต่ํากว่า 15 ปีลงมาที่มีคะแนนความเครียดตั้งแต่
ระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ขึ้นไปและสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมการให้คําปรึกษา จํานวน 18 คน โดย
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 9 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรม
การให้คําปรึกษาท่ีตั้งอยู่บนฐานหลักอริยสัจ 4 มีระดับความเครียดในการใช้ชีวิตภายในเรือนจําลดลง
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่า 
หลังการได้รับโปรแกรมกลุ่มทดลองมีระดับความเครียดลดลงกว่า กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรมที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

มณเฑียร สีดํา (2553) กล่าวว่า หลังการได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตาม
ทฤษฎีเผชิญความจริง มีการเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวม สูงขี้นจากก่อนได้รับการให้คําปรึกษาอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ อีกทั้งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้รู้จักตนเอง 
ยอมรับตนเองและความเป็นจริงของชีวิต มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและการดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างปกติสุข 
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อังคณา ช่วยค้ําชู (2554) ได้ศึกษาผลของการให้การปรึกษาตามแนวคิดการปรับ
ความคิด และพฤติกรรมแบบกลุ่มต่ออาการซึมเศร้าและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตใน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีโรคซึมเศร้าร่วม จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการให้ 
คําปรึกษาตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม แบบประเมินอาการซึมเศร้า และแบบวัด
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) ผลการวจิยัพบ
ว่า กลุ่มทดลองมีอาการซึมเศร้าต่ํากว่าก่อนทดลอง และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตสูง
กว่าก่อนทดลอง รวมถึงมีอาการซึมเศร้าต่ํากว่ากลุ่มควบคุม และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพจิตสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ชูวิทย รัตนพลแสนย (2559) ไดศึกษาการใหคําปรึกษาครอบครัวเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตสมรสของคูสมรสทหารเรือ กลุมตัวอยางเปนครอบครัวขาราชการทหารเรือ สังกัด
กองทัพเรือ ที่พักอาศัยอยูบานพักสวนกลางกองทัพเรือ ในกรุงเทพมหานคร  ที่มีคะแนนคุณภาพชีวิต
สมรสตั้งแตเปอรเซนไทลที่ 25 ลงมา จํานวน 10 คู พบวาคุณภาพชีวิตสมรสของคูสมรสทหารเรือก่อน
ใหคําปรึกษาครอบครัว หลังใหคําปรึกษาครอบครัว และระยะติดตาม ผลภายหลังการใหคําปรึกษา
ครอบครัวตามทฤษฎีการใหคําปรึกษาครอบครัวกลุมพฤติกรรมนิยม และกลุมพฤติกรรมนิยมที่เน้น
ด้านการรูคิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
แคนตู (Cantu, 2003) ศึกษาผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมของนักเรียนที่เป็น

ชนกลุมนอย ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เปนนักเรียนที่เปนชนกลุมนอยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน  63 คน ที่มีอายุระหวาง 15 – 18 ป พบวาหลังจากที่ไดรับคําปรึกษาแบบกลุมนักเรียนมีผล
การเรียนดีขึ้น   

ลอเรนซ (Lawrence, 2003) ไดศึกษาผลของการใหคําปรึกษากลุมแบบเผชิญ
ความจริงในการตัดสินใจดวยตนเองของบุคคลที่ขาดการพัฒนาตนเอง กลุมตัวอยางเปนอาสาสมัคร
จํานวน 30 คนที่ไดรับการฝกฝนในเรื่องอาชีพ และไดรับการใหคําปรึกษากลุมเปนเวลา 6 สัปดาห
พบวาการใหคําปรึกษาแบบเผชิญความจริงมีประโยชนและเพ่ิมการตัดสินใจดวยตนเองมากข้ึน 

อิคชิ (Ilkhchi, 2011) ได้ศึกษาประสิทธิผลของกลุ่มการรู้การคิดพฤติกรรมในการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง และการกล้าแสดงออกในกลุ่มนักเรียนที่วิตกกังวลของโรงเรียน 
มัธยมศึกษาในเมืองตาบริซ ประเทศอิหร่าน จํานวน 45 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง กลุ่ม
ควบคุม และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก กลุ่มละ 15 คน โดยที่กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมกลุ่มการรู้การคิด 
พฤติกรรม จํานวน 12 ครัง้ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เข้า 
ร่วมโปรแกรมการรู้การคิด พฤติกรรมดังกล่าว สามารถลดความวิตกกังวล เพ่ิมการรับรู้ความสามารถ 
ของตนเองและมีความกล้าแสดงออกเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ชูแคทเมีย (Shoaakazemia, 2014) ได้ศึกษาผลของการบําบัดการรู้การคิด
พฤติกรรมการลดโรคย้ําคิดย้ําทําในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนหญิงในเมืองเตหะราน ประเทศอิหร่าน ที่เข้า
รับการรักษา โรคย้ําคิดย้ําทํา จํานวน 7 คน ได้รับการประเมินก่อนทดลองและหลังทดลองโดยใช้สถิติ
การทดสอบ คือ สถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่าง
สัมพันธ์กัน ผลการวิจัยพบว่า การบําบัดการรู้การคิดพฤติกรรมสามารถลดโรคย้ําคิดย้ําทําในกลุ่ม
นักเรียนที่เข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปจากการศึกษางานวิจัยขางตนพบวาการใหคําปรึกษากลุม สามารถพัฒนาการ
เห็นคุณค่าของตนเองได ดวยเหตุที่วาการใหคําปรึกษากลุมเปนกระบวนการในการใหความชวยเหลือ
บุคคลในกลุม  โดยที่สมาชิกแตละคนไดมีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมไปถึงการใหความ
ช่วยเหลือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนในกลุม ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกใชการใหคําปรึกษากลุมในการพัฒนาการ
เห็นคุณค่าของตนเองในผู้สูงอายุครั้งนี้ 

 
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. กรอบแนวคิดการศึกษาระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเองสําหรับ

ผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าของ

ตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Tafarodi & Swan, 1995), (Polladino, 1994), (Simon & 

Schuster, 1997), (Rosenberg, 1965), (Cooper smith, 1981), (Marsh, 1990), (Smith & 

Mackie, 2007), (Orth & Robins, 2014) รวมทั้งพิจารณาองค์ประกอบในการวัดการเห็นคุณค่าของ

ตนเองจากแบบวัดต่างๆ นํามาสรุปเป็นองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเองได้ 2 องค์ประกอบ คือ 

องค์ประกอบด้านตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัด ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – confidence) การรับรู้

คุณค่าของตนเอง (Self - Worth) การเคารพตนเอง (Self-respect) ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

(Self-responsibility) และการกล้าแสดงออก (Self-assertiveness) องค์ประกอบด้านสังคม 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social-responsibility) การมีสัมพันธภาพอันดี 

(Good relationships) และการยอมรับความแตกต่าง (Accepting other people’s differences 

จากกรอบแนวคิดดังกล่าวนําไปสู่การนิยายศัพท์และสร้างแบบวัดการเห็นคุณค่าของตนเอง ต่อจากนั้น

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาระยะท่ี 1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษาองค์ประกอบการเห็นคุณค่าของตนเองสําหรับผู้สูงอายุ 
 

2. ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน
เขตธนบุรีในการศึกษาระยะท่ี 2  

ผู้วิจัยใช้องค์ประกอบของการเห็นคุณค่าของตนเองสําหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรีทั้ง 2 
องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบด้านตนเอง มีตัวชี้วัด คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง ( Self– 
confidence) ความพึงพอใจในตนเอง (Self-satisfaction) การเคารพตนเอง (Self-respect) ความ
รั บผิ ดชอบต่ อตน เอง  (Self-responsibility)  และการกล้ าแสดงออก  (Self-assertiveness) 
องค์ประกอบด้านสังคม มีตัวชี้วัด คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social-responsibility) และการมี
สัมพันธภาพอันดี (Good relationships) มาสร้างเป็นโมเดลเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเอง
สําหรับผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรี โดยยึดแนวคิดการฝึกอบรมของเนลสัน โจนส์ (Nelson-Jones. 
1992) แบ่งการอบรมเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นที่ 2 คือ ขั้นดําเนินการ ขั้นที่ 3 
คือ ขั้นสรุป โดยการประยุกต์หลักการและเทคนิคทางด้านจิตวิทยาเป็นพ้ืนฐาน และใช้ทฤษฎีและ
เทคนิคการให้คําปรึกษา ตลอดจนหลักการและเทคนิคการฝึกอบรม ที่มีความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการเห็นคุณค่าของตนเอง  
 
 
 

การเห็น
คุณค่า
ของ

ตนเอง 
 

องค์ประกอบ 
ด้านตนเอง 

องค์ประกอบ 
ด้านสังคม 

ความเชื่อมั่นในตนเอง 

ความพึงพอใจในตนเอง 

การเคารพตนเอง 

 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

 
การกล้าแสดงออก 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

การมีสมัพันธภาพอันด ี
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ภาพที่ 2.7 ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเอง 

ขั้นตอนในการ
ฝึกอบรม 

1. ขั้นเริ่มต้น 

2. ขั้นดําเนินการ 

3. ขั้นสรุป 

หลักการและเทคนิคทางด้านจิตวทิยา ทฤษฎีการให้
คําปรึกษา ตลอดจนหลักการและเทคนิคการฝึกอบรม 

โมเดลเสรมิสร้าง 
การเห็นคณุค่าของตนเอง 

ความเชื่อมั่นในตนเอง 
(Self – confidence) 

ความพึงพอใจในตนเอง 
(Self-satisfaction) 

การเคารพตนเอง  
(Self-respect) 

ความรับผิดชอบ 
ต่อตนเอง  

(Self-responsibility) 

การกล้าแสดงออก  
(Self- assertiveness) 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Social-responsibility) 

การมีสมัพันธภาพอันดี 
(Good relationships) 

ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบเกสตลัท ์ 
การบรรยาย,บทบาทสมมต,ิการอภิปรายกลุ่ม 

 

ทฤษฎีการให้คําปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 
การบรรยาย,การระดมความคิดเหน็,การอภิปรายกลุม่ 

 

ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบเกสตลัท,์การบรรยาย ,
การให้ข้อมูลย้อนกลับ,กรณีศึกษา, การอภิปรายกลุ่ม 

 

ทฤษฎีการให้คําปรึกษากลุ่มแบบยดึบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
การสาธติวิธี,การเรียนรูจ้ากตัวแบบ,การระดมความคิด 

 

ทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนยิม 
บทบาทสมมต,ิการลงมือปฏิบัต ิ

 

ทฤษฎีการให้คําปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 
การบรรยาย,การอภิปรายกลุม่ 

 

ทฤษฎีการให้คําปรึกษากลุ่มแบบวเิคราะห์สัมพันธภาพ 
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์,การอภปิรายกลุม่ 

 




