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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาระดับการตระหนักรูใ้ นตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2) เพือ่ สร้าง
คูม่ อื พัฒนาการตระหนักรูใ้ นตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิธกี ารด�ำเนินการวิจยั แบ่งเป็น 2 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ 1
เก็บข้อมูลระดับการตระหนักรูใ้ นตนเอง จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตปราจีนบุรี ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ ไป สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�ำนวน
409 คน จากการสุม่ อย่างง่าย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล และแบบสอบถามการตระหนักรู้
ในตนเอง ขัน้ ตอนที่ 2 เป็นขัน้ การสร้างคูม่ อื เพือ่ พัฒนาการตระหนักรูใ้ นตนเองของนักศึกษา ในการจัดท�ำคูม่ อื ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้
ด�ำเนินการ 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องและรวบรวมเทคนิคทางจิตวิทยาเพือ่ น�ำมาใช้ในการสร้าง
กิจกรรม ทัง้ จากเอกสาร ต�ำรา คูม่ อื และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ขัน้ ตอนที่ 2 จัดท�ำโครงร่างของคูม่ อื และรูปแบบการเขียนคูม่ อื
ขัน้ ตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของคูม่ อื โดยผูป้ ระเมิน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้ หาสาระของคูม่ อื ขัน้ ตอน
ที่ 4 จัดท�ำคูม่ อื ฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย ปก ค�ำน�ำ สารบัญ ค�ำแนะน�ำการใช้คมู่ อื แนวทางการใช้คมู่ อื แผนการจัดกิจกรรมใน
“คูม่ อื พัฒนาการตระหนักรูใ้ นตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระดับการตระหนักรูใ้ นตนเอง อยูใ่ นระดับสูง ( = 3.45, SD = 0.32)
2) คูม่ อื พัฒนาการตระหนักรูใ้ นตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึง่ ประกอบด้วย โปรแกรมการพัฒนา 8 ครัง้ ทัง้ หมด
22 กิจกรรม
ค�ำส�ำคัญ : คูม่ อื พัฒนาการตระหนักรูใ้ นตนเอง  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  การตระหนักรูใ้ นตนเอง

1

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ประจ�ำภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

I 75
Development of Manual for Self-awareness of Undergraduate Students

1

Corresponding Author, Tel 085-142-1666, E-mail : boonyaprapun44@gmail.com
Receive 3 April 2020; Accepted 22 April 2020

Benjawan  Boonyaprapun 1

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the self-awareness level of undergraduate students,
and 2) to develop the manual for self-awareness of undergraduate students. The research was divided into
2 phases. At the first phase, the researcher collected data of self-awareness level of undergraduate students
at King Mongkut’s University of Technology North Bangkok both Bangkok campus and Prachinburi campus.
The samples were 409 students who enrolled the general education in the subjects of humanities and social
sciences and they were selected by the simple random sampling method. Research tools were questionnaires
including 2 parts: personal factor and self-awareness. At the second phase, the manual of self-awareness
was created with 4 steps. In the first step, the researcher studied related documents and collected
psychological techniques in sheets, textbooks, manuals and related researches. In the second step, the
researcher created an outline of the manual and fixed the format of the manual. In the third step, 3 experts
assessed suitability of the manual content. In the fourth step, the researcher prepared the complete manual
included cover, introduction, table of contents, manual instructions, guidelines for using the manual and
activity plan in “An awareness manual for undergraduate students.” The result showed 1) undergraduate
students had self-awareness at high level ( = 3.45, SD = 0.32); 2) a self-awareness manual for undergraduate
students consisted of 8 development programs included 22 activities.
Keywords : Manual for self awareness,  Undergraduate students,  Self awareness
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1. บทนำ�
การตระหนักรูใ้ นตนเองถือเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญและ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ในการด�ำเนินชีวติ เพราะถ้าบุคคลได้รจู้ กั และ
เข้าใจในตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไรในขณะนัน้ จะท�ำให้บคุ คล
สามารถ แสดงออกหรือกระท�ำในสิง่ ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
แต่หากบุคคลขาดซึง่ การเข้าใจในตนเอง ความสามารถในการ
เข้าใจในอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกและการกระท�ำของ
ตนเองก็จะบกพร่อง ส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์และการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์กบั บุคคลอืน่ สอดคล้องกับแนวคิดของ นฤภัค
ฤราทิพย์ (2553) กล่าวว่า วัยรุน่ เป็นวัยทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลง
มากมายเป็นวัยที่คาบเกี่ยวระหว่างความเป็นวัยเด็กและ
วัยผูใ้ หญ่ เรียกได้วา่ เป็นช่วงปรับเปลีย่ นทัง้ ร่างกาย จิตใจรวม
ถึงพฤติกรรมการแสดงออก จึงท�ำให้เด็กวัยนี้มีความสับสน
หงุดหงิด อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ต้องเตรียมพร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจ การเรียนรู้ พัฒนาการ
ทางสังคมและอารมณ์ เช่นเดียวกับแนวคิดของศจีแพรว
โปธิ กุ ล (2555) ที่ ก ล่ า วว่ า ช่ ว งวั ย รุ ่ น เป็ น วั ย ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นวัยที่คาบเกี่ยว
ระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ รวมทั้งวัยรุ่น
ต้องการค้นหาอัตลักษณ์แห่งตน วัยรุน่ จึงมีความสับสนอย่าง
มากเนื่องจากต้องประสานเอกลักษณ์ของตนเองให้เข้ากับ
สังคมค่านิยม วัฒนธรรม กลุม่ เพือ่ น รวมทัง้ พ่อแม่ ถ้าหาก
วัยรุ่นคนใดสามารถด�ำเนินชีวิตผ่านช่วงวัยนี้มาได้ โดยไม่มี
ปัญหามากนัก วัยรุน่ ผูน้ นั้ จะสามารถก้าวเข้าสูช่ ว่ งวัยผูใ้ หญ่
ได้ดว้ ยดี แต่ถา้ วัยรุน่ คนใดประสบปัญหาในการปรับตัว และ
การค้นหาอัตลักษณ์แห่งตนแล้วจะส่งผลให้ช่วงวัยผู้ใหญ่
มีบคุ ลิกภาพทีส่ บั สนไม่มนั่ คง
กลุ ่ ม วั ย รุ ่ น ซึ่ ง อยู ่ ใ นช่ ว งการศึ ก ษาในระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น วั ย รุ ่ น ตอนปลายที่ ก� ำ ลั ง จะก้ า วไปสู ่
การเป็นวัยผูใ้ หญ่ หรือ แม้แต่นสิ ติ นักศึกษา ในช่วงชัน้ ปีที่ 1
ทีศ่ กึ ษาเล่าเรียนจนถึงปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษาไปสูก่ ารท�ำงาน
หาเลีย้ งชีพ เป็นช่วงทีส่ ำ� คัญ และน่าจะศึกษากับกลุม่ เป้าหมาย
ดังกล่าว เนือ่ งจากนักศึกษาช่วงชัน้ ปีที่ 1 เป็นช่วงวัยรุน่ ตอน
กลาง และนักศึกษาช่วงชัน้ ปีที่ 4 เป็นช่วงวัยรุน่ ตอนปลาย
เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการค้นหาและเข้าใจในตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จะท�ำให้สามารถใช้ชีวิตในช่วงวัยหัวเลี้ยว
หัวต่อ และช่วงวัยผูใ้ หญ่ได้อย่างมัน่ คง มีวฒ
ุ ภิ าวะมากยิง่ ขึน้
ส�ำหรับประเด็นเรื่องการพัฒนาหรือส่งเสริมให้บุคคลมีการ
ตระหนักรูใ้ นตนเองนัน้ มีวธิ กี ารต่างๆ ทีส่ ามารถน�ำไปพัฒนาได้
สุวภิ า ภาคย์อตั (2547) ได้กล่าวว่า แนวทางในการพัฒนาการ
ตระหนักรูใ้ นตนเองนัน้ สามารถท�ำได้หลายวิธี ได้แก่ การใช้

การนั่งสมาธิ การใช้กิจกรรมกลุ่ม การให้ค�ำปรึกษากลุ่ม
เป็นต้น ซึ่ง สอดคล้อ งกับแนวคิดของ Burton (1976)
ได้กล่าวว่า การพัฒนาการตระหนักรูใ้ นตนเอง สามารถท�ำได้
โดยการเข้าร่วมกลุ่ม เพราะกลุ่มจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
ใส่ใจส�ำรวจตนเองได้รเู้ ท่าทันตนเอง ได้รจู้ กั ตนเองและสภาวะ
ที่แท้จริงของตน ในขณะเดียวกัน ได้รู้จักยอมรับและเข้าใจ
ผู้อื่น เช่นเดียวกับ Roger (1970) ระบุว่า กิจกรรมกลุ่ม
จะให้ผลส่งเสริมสร้างสรรค์ ทางด้านจิตวิทยามาก คือ จะ
ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางด้านการรับรูท้ างความรูส้ กึ ได้
ตระหนักถึงความรูส้ กึ ของตนเองและผูอ้ นื่ เพิม่ ขึน้ ตลอดจน
การเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
ในการวิจัยครั้งผู้วิจัยจะศึกษาระดับการตระหนักรู้
ในตนเองก่อนเพื่อส�ำรวจเชิงปริมาณดูว่าส่วนใหญ่นักศึกษา
มี ก ารตระหนั ก รู ้ ใ นตนเองในระดั บ ใด และน� ำ ไปสู ่ ก าร
ออกแบบคูม่ อื เพือ่ พัฒนาหรือส่งเสริมการตระหนักรูใ้ นตนเอง
ให้แก่วัยรุ่น โดยสามารถน�ำคู่มือที่พัฒนาขึ้น ไปใช้ได้อย่าง
กว้างขวางภายใต้ข้อก�ำหนดของคู่มือ ซึ่งผู้วิจัยจะออกแบบ
ขึน้ มาภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎี น�ำมาบูรณาการเพือ่ สร้าง
เป็นโปรแกรมเฉพาะส�ำหรับใช้พฒ
ั นานักศึกษา โดยได้มกี าร
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางการฝึกอบรม ทางการให้ค�ำปรึกษา
และทฤษฎีตา่ งๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องมาบูรณาการเทคนิคโดย
ผ่านการฝึกอบรม และการท�ำกิจกรรมกลุ่ม สอดคล้องกับ
แนวคิดของเครือวัลย์ เผ่าผึง้ (2548) ทีว่ า่ คูม่ อื เป็นเครือ่ งมือ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการให้คำ� อธิบายและแก้ไขปัญหา

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาระดับการตระหนักรู้ในตนเองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2 เพื่อสร้างคู่มือพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ประกอบไปด้วย ความรูเ้ กีย่ วกับ
การตระหนักรูใ้ นตนเอง และแนวคิด เกีย่ วกับการสร้างคูม่ อื
พัฒนาการตระหนักรูใ้ นตนเอง ดังต่อไปนี้
3.1 แนวคิด เกีย่ วกับการตระหนักรูใ้ นตนเอง
3.1.1 ความหมายของการตระหนักรูใ้ นตนเอง
วสิกาล ญาณสาร (2550) อธิบายว่า การตระหนักรู้
ในตนเอง หมายถึง การรู้จักและเข้าใจตนเอง เป็นความ
สามารถในการรับรูเ้ กีย่ วกับตนเองทัง้ ในด้านความคิด อารมณ์
ความรู้สึก และพฤติกรรม ตลอดจนทักษะความสามารถ
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บุคลิกภาพ ค่านิยม และความสนใจทีม่ อี ยูภ่ ายในตนเอง โดย
อาศัยการมุ่งความสนใจเข้าสู่ตนเอง และการมุ่งความสนใจ
ออกสูภ่ ายนอก จากการส�ำรวจ วิเคราะห์ พิจารณา และมอง
ตนเอง
ดวงเดือน ละมูล (2555) การตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง การรู้จักความถนัด
ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล รู้จัก ตนเอง ยอมรับเห็นคุณค่าและภาค
ภูมิใจในตนเองและผู้อ่ืน มีเป้าหมายในชีวิต และมีความ
รับผิดชอบ
Goleman (1998a, 1998b อ้างถึงใน วีระวัฒน์
ปันนิตามัย, 2551) ให้ความหมายของการตระหนักรูใ้ นตนเอง
คือ การตระหนักรูค้ วามรูส้ กึ โน้มเอียงของตน หยัง่ รูค้ วามเป็น
ไปได้ของตน และความพร้อมต่างๆ กล่าวคือ รู้เท่าทันใน
อารมณ์ สาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดความรูส้ กึ นัน้ และผลทีจ่ ะตามมา
ประเมินตนเองได้ตามจริง รูจ้ ดุ เด่นจุดด้อยของตนเอง และ
มัน่ ใจในตนเอง มัน่ ใจในความสามารถ และคุณค่าของตนเอง
Crisp และ Turner (2010) การตระหนักรูใ้ นตนเอง
หมายถึง สภาวะทางจิตทีบ่ คุ คลสามารถทราบถึงลักษณะของ
ตนเอง การรับรู้ และพฤติกรรม ซึง่ จะเป็นตัวก�ำหนดลักษณะ
ของแต่ละบุคคลได้
สรุปแล้วการตระหนักรูใ้ นตนเองส�ำหรับใช้ในงานวิจยั
นี้ ได้แก่ความสามารถในการรูจ้ กั และเข้าใจในตนเอง ทัง้ ด้าน
ความคิด ความรูส้ กึ และการกระท�ำ ตลอดจนจุดเด่นจุดด้อย
ของตนเอง สามารถพิจารณาส�ำรวจ และวิเคราะห์ ตนเอง
ได้อย่างถ่องแท้ ซึง่ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ
ได้แก่
1. การรับรู้และเข้าใจในอารมณ์ตนเอง หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการรับรู้ถึงความรู้สึกของตนเอง
อย่างแท้จริง เข้าใจในอารมณ์ที่เกิดขึ้นและผลที่ตามมา
สามารถระบุถึงสภาวะอารมณ์ทั้งทางบวกและทางลบที่
เกิดขึ้นกับตนเองได้ และกล้าที่จะแสดงออกถึงอารมณ์
ของตนเองอย่างตรงไปตรงมา
2. การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการพิจารณาประเมินค่าตนเอง ได้ถูกต้องตรง
ตามความเป็นจริง ตระหนักในเอกลักษณ์แห่งตน ศักยภาพ
และความสามารถของตนเองทีซ่ อ่ นอยูเ่ พือ่ ให้ตนเองรูส้ กึ ภาค
ภูมใิ จ
3. การตระหนั ก ในเป้ า หมายชี วิ ต ของตนเอง
หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรับรูถ้ งึ เป้าหมายชีวติ
ในปัจจุบัน และอนาคต สามารถน�ำตนเองไปสู่ความส�ำเร็จ

ในอนาคตได้อย่างมัน่ คง เพียรพยายามท�ำสิง่ ต่างๆ ให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
3.1.2 ความส�ำคัญของการตระหนักรูใ้ นตนเอง
เรียม ศรีทอง (อ้างถึงใน ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ,์ 2549)
กล่าวว่า การตระหนักรูต้ นเองจะช่วยให้เรียนรูต้ นเอง น�ำไป
สูก่ ารพัฒนาสัมพันธภาพเชิงบวก จัดการสิง่ ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และวางเป้าหมายในชีวติ ได้อย่างเหมาะสม
ศจีแพรว โปธิกลุ (2555) กล่าวสรุปว่า การตระหนัก
รู้ในตนเองมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของเราอย่างมาก
เนื่องจากจะท�ำให้บุคคลสามารถที่จะรับรู้ รู้จักและเข้าใจ
ตนเองมากขึ้น ซึ่งอันจะเป็นผลน�ำไปสู่การแสดงออกและ
พฤติกรรมที่เหมาะสม เกิดการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในด้าน
ต่างๆ ทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน อาทิ ความฉลาด
ทางอารมณ์ และการพัฒนาความเป็นผูน้ ำ�
Yontef (1993 Cited in Joyce & Sills, 2001) ได้
กล่าวว่าการตระหนักรู้นั้นเกิดจากประสบการณ์ที่สามารถ
ก�ำหนดได้ว่าเป็นสิ่งที่บุคคลสัมผัสได้ในการด�ำรงอยู่ด้วย
ตนเองและกับสิง่ ทีเ่ ป็นอยู่ บุคคลทีม่ กี ารตระหนักรูจ้ ะรับรูถ้ งึ
สิ่งที่เขาท�ำ  และรู้ว่าเขาจะท�ำมันอย่างไร ซึ่งบุคคลจะมีทาง
เลือกของตนเอง และเขาจะเลือกเป็นเช่นทีเ่ ขาเป็น
สรุปได้ว่า ความส�ำคัญของการตระหนักรู้ในตนเอง
นั้น จะช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ที่จะรู้จักตนเอง ทั้งด้าน
ความคิด อารมณ์ ความรูส้ กึ และการกระท�ำ ได้อย่างชัดเจน
และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เช่น สัมพันธภาพ
กับผู้อื่น การพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ ได้ดี
ยิง่ ขึน้ สามารถจัดการสิง่ ต่างๆ ในชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการวางเป้าหมายในชีวติ ได้อย่างเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
3.1.3 ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้องกับการตระหนักรูใ้ นตนเอง
ทฤษฎีการรับรูต้ น (Self Theory)
ทฤษฎีการรับรูต้ น (Self Theory) พัฒนาขึน้ มาโดย
Rogers นักจิตวิทยาชาวอเมริกา และเป็นผู้ก่อตั้งแนวคิด
มนุษยนิยม Rogers ถือเป็นบิดาแห่งการท�ำจิตบ�ำบัด เขาได้
คิดค้นแนวคิดทีว่ า่ บุคคลเป็นศูนย์กลางขึน้ มา เพือ่ จะทีเ่ ข้าใจ
มนุษย์และความสัมพันธ์ของมนุษย์ โดย Rogers มองว่า
บุคลิกภาพของมนุษย์เกิดจากประสบการณ์เฉพาะตัวของ
บุคคล ซึ่งรวมถึงความรู้สึกและเจตคติของบุคคลต่อโลก
ต่อชีวิต ต่อตนเอง และต่อสังคมแวดล้อมโดยมุ่งให้ความ
ส�ำคัญทีต่ วั เอง และความเป็นตัวของตัวเองของบุคคล อัตตา
หรือตัวตน (Self) คือความรูส้ กึ นึกคิดว่าเป็นตัวเรา ของเรา
ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงมีอัตตาด้วยกันทุกคน โครงสร้างของ
อัตตา หรือตัวตนของบุคคลนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
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ตัวตนทีแ่ ท้จริง (Real Self) คือ สิง่ ทีเ่ ป็นตัวเราจริงๆ เป็นการ
รับรู้ชีวิตและความเป็นอยู่ของตัวเรา ตัวตนอุดมคติ (Ideal
Self) คือ ตัวตนทีเ่ ราอยากเป็น แต่ยงั ไม่เป็นในสภาวะปัจจุบนั
ตัวตนทางสังคม (Public Self) คือ ภาพของตนเองทีป่ รากฏ
แก่สายตาของคนอืน่ หรือในสังคม (ประสิทธิ์ ทองอุน่ , 2542)
ทฤษฎีหน้าต่างโจฮารี่ (The Johari Window)
ทฤษฎีหน้าต่างโจฮารี (The Johari WindowTheory) เป็นทฤษฎีของ Joseph Luft และ Harry Ingham
ได้อธิบายถึงการแสดงพฤติกรรมให้บุคคลเข้าใจถึงความ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับผูอ้ นื่ เมือ่ บุคคลเข้าใจจะท�ำให้
เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) และ
เกิดการส�ำรวจตนเอง (Self-Exploration) ได้ รูปแบบของ
หน้าต่างพฤติกรรมประกอบไปด้วยหน้าต่าง 4 รูปแบบ
(Chapman, 2003) ได้แก่
1. บริเวณเปิดเผย (Open Area/Free Area) คือ
พฤติกรรมทีบ่ คุ คลแสดงความรูส้ กึ นึกคิด และแรงจูงใจต่างๆ
ออกมาสามารถรับรูไ้ ด้ชดั เจน
2. บริเวณจุดบอด (Blind Area) คือ พฤติกรรมที่
บุคคลไม่รู้ แต่ผู้อื่นรับรู้ อาจจะเป็นพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัว
มีตั้งแต่เรื่องเล็ก จนถึงเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ได้
3. บริเวณปกปิด (Hidden Area) คือ พฤติกรรมที่
บุคคลมีเจตนาปิดบังไม่ให้ผอู้ นื่ รู้ ส่วนใหญ่จะเรือ่ งทีถ่ า้ เปิดเผย
แล้วท�ำให้ตนเองเสียหน้า เสียศักดิศ์ รี เสียชือ่ เสียง ขาดการ
ยอมรับจากสังคม
4. บริเวณไม่รู้ (Unknown Area) คือ ส่วนที่ทั้ง
ตนเองและผู้อื่นไม่รู้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาส อาจเป็น
ข้อมูลที่อยู่ในระดับลึกกว่าจิตส�ำนึก สามารถเกิดขึ้นใน
สถานการณ์ทคี่ บั ขัน
ทฤษฎีบคุ ลิกภาพของเกสตอลท์ (Gestalt Theory
of Personality)
ทฤษฎีบคุ ลิกภาพของเกสตอลท์ จะเน้นความส�ำคัญ
ของการตระหนักรูใ้ นตนเอง และสัมพันธภาพของตนเองและ
ผู้อื่นเป็นส�ำคัญในเงื่อนไขของความรู้สึกจากการสัมผัสทาง
ร่างกายและอารมณ์ความรูส้ กึ โดยให้ความสนใจอยูก่ บั การ
ติดต่อระหว่างตนเองและผูอ้ นื่ และการตระหนักรูใ้ นตนเอง
และผู้อื่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากกว่าในอดีตและอนาคต
การตระหนักรู้ การมีสติ (Awareness) หมายถึง การมีสติ
รับรูถ้ งึ การสัมผัส ความรูส้ กึ การคิด และการกระท�ำของตน
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยหรือบั่นทอน ทั้งนี้การ
พั ฒ นาตนให้ ง อกงามบุ ค คลต้ อ งมี ค วามสามารถที่ จ ะ

ตระหนักรู้ ถึงความต้องการของตนตามล�ำดับส�ำคัญก่อนหลัง
และมีการตัดสินใจทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาตนการมีสติรตู้ น
ทีส่ มั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อการ
รูจ้ กั ตน ในขณะทีม่ คี วามสามารถในการตัดสินใจทีจ่ ะติดต่อ
สัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างหนึง่ ต่อการมีสขุ ภาพจิต
(ดวงมณี จงรักษ์, 2548)
3.2 การพัฒนาการตระหนักรูใ้ นตนเอง
การพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง สามารถพัฒนา
ได้หลากหลายรูปแบบมีนกั วิชาการได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้ดงั นี้
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2543) ได้เสนอแนวทางการ
พั ฒ นาสติ ป ั ญ ญาทางอารมณ์ ใ นส่ ว นของการตระหนั ก รู ้
อารมณ์ตนเองไว้ ได้แก่ การบอกตนว่าก�ำลังรู้สึกอย่างไร
ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเอง ตระหนักถึงข้อดีและข้อ
บกพร่องของตนเอง
ยุทธนา ไชยจูกลุ (2543) ได้เสนอข้อแนะน�ำเพือ่ ใช้
ในการเพิม่ ความไวต่อการรับทราบถึงอารมณ์และความรูส้ กึ
ของตนเอง ได้แก่ ท�ำตารางเพือ่ จดบันทึกอารมณ์ สังเกตความ
รู้สึกทางสรีระที่เกิดขึ้น บันทึกรายการเหตุการณ์ที่ส�ำคัญที่
เกิดขึน้ ในชีวติ และแสดงความรูส้ กึ
จากผลการทบทวนวรรณกรรม จากหนังสือต�ำรา
เอกสารทางวิชาการทุกแหล่งข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้เรียบเรียงเทคนิค
ที่จะน�ำมาใช้พัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ด้วยกิจกรรมและเทคนิคทั้งจากแนวคิด
ต่างๆ มาผสมผสานและประยุกต์กิจกรรมให้เหมาะสมกับ
นักศึกษา โดยพัฒนา 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1. การรับรูแ้ ละเข้าใจในอารมณ์ตนเอง พัฒนาด้วย
กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเข้าใจในอารมณ์ตนเอง
และสามารถสื่อสารกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างถ่องแท้
ชัดเจน แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างอิสระทั้งทางบวก
และทางลบ อย่างเข้าใจ ด้วยเทคนิคการอยู่กับความรู้สึก
ของตนเอง เทคนิคการพูดกับตนเอง เทคนิคศิลปะบ�ำบัด
เทคนิคดนตรีบำ� บัด และเทคนิคการบรรยาย
2. การเห็นคุณค่าในตนเอง พัฒนาด้วยกิจกรรมทีม่ ี
จุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้ตระหนักในคุณค่าแห่งตน เข้าใจ
เอกลักษณ์ ศักยภาพของตนเองเพื่อให้ตนเองเกิดความ
ภาคภูมใิ จในชีวติ ด้วย เทคนิคเส้นลวดประสบการณ์ เทคนิค
การพูดกับตัวเอง เทคนิคการเขียน และเทคนิคอภิปรายกลุม่
3. การตระหนักในเป้าหมายชีวติ ของตนเอง พัฒนา
ด้ ว ยกิ จ กรรมที่ มี จุ ด มุ ่ ง หมายให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ต ระหนั ก ใน
เป้าหมายชีวติ ของตนเอง และสามารถน�ำพาตนเองไปสูค่ วาม
ส�ำเร็จในด้านการเรียน ชีวติ และครอบครัวได้ ด้วยเทคนิค
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WDEP เทคนิคการฝึกจินตนาการ เทคนิคการบรรยาย เทคนิค
การระดมสมอง เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม เทคนิคการฝึก
ปฏิบตั ิ และเทคนิคกลุม่ สัมพันธ์
3.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ณัฏฐวีร์ นงนุช (2552) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง ผลของ
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรู้จักและเข้าใจ ตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า การรู้จัก
และเข้าใจตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัง้ โดยรวม
และรายด้าน คือ ด้านความต้องการและความรูส้ กึ ของตนเอง
ด้ านการแสวงหาแบบอย่า งที่ดีและเหมาะสมกับ ตนเอง
ด้านสนใจ ความถนัดด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนและอาชีพ
ด้านความรักนับถือตนเองและผู้อื่น และด้านการแก้ปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง และการรู้จักและเข้าใจตนเองของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองเพิ่มสูงขึ้นอย่างนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
สุวิภา ภาคย์อัต (2547) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองด้วยกิจกรรมกลุ่มของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจยั พบว่า นิสติ กลุม่
ทดลองทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ พัฒนาการตระหนักรูใ้ นตนเอง
มีการตระหนักรูใ้ นตนเองสูงกว่านิสติ กลุม่ ควบคุมทีไ่ ม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และนิสติ เพศหญิงกลุม่ ทดลอง
มีการตระหนักรูใ้ นตนเองสูงกว่านิสติ เพศชายกลุม่ ทดลองภาย
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ พัฒนาการตระหนักรูใ้ นตนเอง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
Sutton, Williams และ Allinson (2015) ได้ศกึ ษา
เรื่องพัฒนาการของบุคคลหรือกลุ่มในช่วงเวลาหลายปีด้วย
วิธีการแบบผสมผสานของการอบรมเกี่ยวกับการตระหนักรู้
ในตนเองในทีท่ ำ� งานพบว่า การอบรมผ่านกิจกรรมต่างทีไ่ ด้
ท�ำร่วมกันนั้นจะสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง ซึ่งจะช่วย
สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก และสร้างการสือ่ สารทีด่ ใี นองค์กร
รวมถึงพนักงานมีความมัน่ ใจในตนเองเพิม่ มากขึน้

4. วิธกี ารวิจยั
4.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขต
ปราจีนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกลุม่ ตัวอย่าง 409 คน

4.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามในตอนที่ 1 ที่สร้างขึ้นไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเป็นปรนัย
ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) มีคา่ ระหว่าง
0.66-1.00 หลังจากนั้นน�ำไปปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำ
ก่อนทีจ่ ะน�ำไปทดลองใช้กบั นักศึกษาทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างแต่
มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างเก็บแบบสอบถามคืนได้
จ�ำนวน 39 คน หลังจากนัน้ น�ำมาวิเคราะห์รายข้อโดยหาค่า
Item - Total Correlation (r ≥ .20) ค่าทีไ่ ด้อยูร่ ะหว่าง
.209-.728 หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด โดยใช้ สู ต ร
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) แบบสอบถามการตระหนักรู้ในตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มีค่าความเชื่อมั่น .837 ส�ำหรับคู่มือพัฒนาการตระหนักรู้
ในตนเองของนักศึกษาในตอนที่ 2 เมื่อสร้างคู่มือเรียบร้อย
น�ำไปหาค่าความเหมาะสมของคูม่ อื โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน
3 ท่าน โดยมีคา่ มากกว่า 4.67 ถือว่าคูม่ อื มีความเหมาะสม
ในระดับมากทีส่ ดุ
4.3 วิธวี จิ ยั
ผูว้ จิ ยั ติดต่อประสานงาน และชีแ้ จงการด�ำเนินการ
เก็ บ ข้ อ มู ล และขอความอนุ เ คราะห์ ค ณาจารย์ ที่ ส อน
ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อไปเก็บแบบสอบถามกับกลุ่ม
เป้าหมายในวันเวลาเรียนของแต่ละวิชา และผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับมา 409
ชุด ทีม่ ขี อ้ มูลสมบูรณ์
4.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์คะแนนและคูม่ อื พัฒนาการตระหนักรู้
ในตัวเอง ใช้คา่ สถิตพิ นื้ ฐานได้แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

5. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือเพื่อสร้างการ
ตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้วิจัย
น�ำเสนอผลการวิจยั ตามความมุง่ หมายของการวิจยั ดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการตระหนักรูใ้ นตนเอง
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาส่วนใหญ่มีการตระหนักรู้ในตนเองอยู่ใน
ระดับสูง จ�ำนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 55.01 รองลงมา
คือ มีการตระหนักรูใ้ นตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง จ�ำนวน
173 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 มีการตระหนักรู้ในตนเอง
อยูใ่ นระดับสูงมาก จ�ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 และ
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มีการตระหนักรู้ในตนเองอยู่ในระดับต�่ำ  จ�ำนวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.49 ตามล�ำดับ
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่มีการตระหนักรู้ใ นตนเองอยู่
ในระดับสูง ( = 3.45, SD = 0.32) และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มกี ารตระหนักรูใ้ นตนเอง
ในทุกด้านอยูใ่ นระดับสูง โดย การตระหนักในเป้าหมายชีวติ
ของตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ( = 3.48, SD = 0.47) รองลงมา
คือ การรับรูแ้ ละเข้าใจในอารมณ์ตนเอง ( = 3.46, SD =
0.33) และการเห็นคุณค่าในตนเอง ( = 3.41, SD = 0.50)
ตามล�ำดับ
5.2 เพือ่ สร้างคูม่ อื พัฒนาการตระหนักรูใ้ นตนเอง
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในการจัดท�ำคูม่ อื ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการ 4 ขัน้ ตอน
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและรวบรวม
เทคนิคทางจิตวิทยาเพือ่ น�ำมาใช้ในการสร้างกิจกรรม ทัง้ จาก
เอกสาร ต�ำรา คู่มือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2
จัดท�ำโครงร่างของคูม่ อื และรูปแบบการเขียนคูม่ อื ขัน้ ตอนที่ 3
ประเมินความเหมาะสมของคูม่ อื โดยผูป้ ระเมิน 3 คน ตรวจ
สอบความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของคู่มือ ขั้นตอนที่ 4
จัดท�ำคู่มือฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย ปก ค�ำน�ำ  สารบัญ

ค�ำแนะน�ำการใช้คู่มือ แนวทางการใช้คู่มือ แผนการจัด
กิ จ กรรมใน “คู ่ มื อ พั ฒ นาการตระหนั ก รู ้ ใ นตนเองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี”
สาระส�ำคัญของคูม่ อื ฉบับนีป้ ระกอบด้วย โปรแกรม
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด 24 ชั่วโมง มีกิจกรรมฝึกอบรมทั้งหมด 8 ครั้ง
มีกจิ กรรมทัง้ สิน้ 22 กิจกรรม โดยกลุม่ เป้าหมาย คือ เยาวชน
หรือนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย อายุประมาณ 18-21 ปี
หรือในช่วงระดับการศึกษาในมหาวิทยาลัย
หลักการเสริมสร้าง ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
ภายในตนเอง คือ (1) พัฒนาให้นักศึกษามีความสามารถ
รับรู้ และเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของตนเอง สามารถ
แสดงออกทางอารมณ์และสามารถสื่อสารกับอารมณ์ของ
ตนเองได้อย่างถ่องแท้ ชัดเจน และอิสระ (2) พัฒนาให้
นักศึกษามีการเห็นคุณค่าในตนเอง ตระหนักในคุณค่า เข้าใจ
เอกลักษณ์ ศักยภาพตนเอง ภาคภูมใิ จในตนเอง (3) พัฒนา
ให้นกั ศึกษามีการตระหนักในเป้าหมายชีวติ ของตนเอง ทัง้ ใน
ปัจจุบันและอนาคต มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน สามารถ
น�ำพาตนเองไปสูค่ วามส�ำเร็จในชีวติ และครอบครัวได้

ตารางที่ 1 รายละเอียดคูม่ อื การจัดกิจกรรมฝึกอบรม เพือ่ พัฒนาการตระหนักรูใ้ นตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ครัง้ ที่

ทฤษฎี และเทคนิค

1. ขัน้ สร้างสัมพันธภาพ ครัง้ ที่ 1 การปฐมนิเทศ
1. เพือ่ สร้างสัมพันธภาพอันดีตอ่ กัน
1. ทฤษฎีการให้คำ� ปรึกษาแบบยึด
ระหว่างผูว้ จิ ยั และผูเ้ ข้าอบรม
บุคคลเป็นศูนย์กลาง
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมทราบวัตถุประสงค์ 1.1 เทคนิคการยอมรับอย่าง
ในการพัฒนาการตระหนักรูใ้ นตนเอง
ไม่มเี งือ่ นไข
กติกา ข้อผูกพัน สถานที่ ระยะเวลา
1.2 เทคนิคการเปิดเผยตนเอง
ตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม รวมทัง้ 2. หลักการตามแนวคิดของ
บทบาทหน้าทีข่ องผูเ้ ข้าอบรมที่
ฟิลลิป เบอร์นาร์ด
จะต้องปฏิบตั ิ ตลอดจนประโยชน์
2.1 การละลายพฤติกรรม
ทีจ่ ะได้รบั จากการฝึกอบรม
3. เทคนิคทางการฝึกอบรม
3. เพือ่ ทราบข้อมูลพืน้ ฐานของผูเ้ ข้า
3.1 เทคนิคกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
อบรมในเรือ่ งการตระหนักรูใ้ นตนเอง
4. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมกล้าเปิดเผยและ 4. หลักการตามแนวคิดการ
แสดงออกมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ได้มี
ให้คำ� ปรึกษากลุม่
โอกาสส�ำรวจตนเองมากขึน้
4.1 การเก็บรักษาความลับของกลุม่
4.2 การมีความจริงใจต่อสมาชิกกลุม่

กิจกรรม
1. การแนะน�ำตนเอง
2. กิจกรรม who am I (ก.1)
3. กิจกรรม Mask and Card (ก.2)
4. กิจกรรม Problem Focus (ก.3)

5. ชีแ้ จงจุดมุง่ หมายการเข้ากลุม่
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ครัง้ ที่

ทฤษฎี และเทคนิค

กิจกรรม

2. ขัน้ การพัฒนาการตระหนักรูใ้ นตนเอง
ครัง้ ที่ 2 (1) พัฒนาการรับรูแ้ ละเข้าใจอารมณ์ตนเอง (ความสามารถในการรับรูแ้ ละเข้าใจความรูส้ กึ และอารมณ์ของตนเอง)
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้เข้าใจหลักการ 1. เทคนิคทางจิตวิทยา
1. กิจกรรม การ์ดอารมณ์
พัฒนาตนเองในด้านการรับรูแ้ ละ
1.1 เทคนิคการอยูก่ บั ความรูส้ กึ
(เข้าใจอารมณ์) (ก.4)
เข้าใจอารมณ์ของตนเอง
ของตนเอง
2. กิจกรรม การสือ่ สารผ่านร่างกาย
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้ฝกึ ฝนทักษะ
1.2 เทคนิคการพูดกับตนเอง
(วาดรูปร่างกายขอโทษ ร่างกาย)
ในการท�ำความเข้าใจความรูส้ กึ และ
(ก.5)
อารมณ์ของตนเองอย่างถูกต้องและ
ชัดเจน
2. เทคนิคทางการฝึกอบรม
3. บรรยายสรุปแนวคิด ประโยชน์
2.1 เทคนิคการบรรยาย
เกีย่ วกับการรับรูแ้ ละเข้าใจอารมณ์
ตนเอง
ครัง้ ที่ 3 (1) พัฒนาการรับรูแ้ ละเข้าใจอารมณ์ตนเอง
(สามารถแสดงออกทางอารมณ์และสามารถสือ่ สารกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างถ่องแท้ ชัดเจน และอิสระ)
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้เข้าใจหลักการ 1. เทคนิคทางจิตวิทยา
1. กิจกรรมลีลาสือ่ อารมณ์ (ก.6)
พัฒนาตนเองในด้านการรับรูแ้ ละ
1.1 เทคนิคศิลปะบ�ำบัด
(แสดงความรูส้ กึ อย่างอิสระ สมาธิ
เข้าใจอารมณ์ของตนเอง
สร้างสรรค์)
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีทกั ษะในการ
2. กิจกรรมการเปิดเผยตนเอง (ก.7)
แสดงออกทางอารมณ์ของตนเอง
(หลังจากเลือกรูปภาพทีช่ อบแล้ว
ได้อย่างถ่องแท้ ชัดเจน และอิสระ
ให้กล่าวถึงความรูส้ กึ ทีช่ อบ
3. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีทกั ษะในการ
ในภาพนัน้ )
สือ่ สารกับอารมณ์ของตนเอง
ได้อย่างถ่องแท้ ชัดเจน และอิสระ
ครัง้ ที่ 4 (1) พัฒนาการรับรูแ้ ละเข้าใจอารมณ์ตนเอง
ต่อ (สามารถแสดงออกทางอารมณ์และสามารถสือ่ สารกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างถ่องแท้ ชัดเจน และอิสระ)
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้เข้าใจหลักการ 1. เทคนิคทางจิตวิทยา
1. กิจกรรมหน้ากากอารมณ์ (ก.8)
พัฒนาตนเองในด้านการรับรูแ้ ละ
1.1 เทคนิคดนตรีบำ� บัด
(ท�ำหน้ากากทีส่ อดคล้องกับ
เข้าใจอารมณ์ของตนเอง
อารมณ์ตนเอง)
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีทกั ษะในการ
แสดงออกทางอารมณ์ของตนเอง
2. กิจกรรม ลีลาดนตรี (ก.9)
ได้อย่างถ่องแท้ ชัดเจน และอิสระ
(เต้นตามจังหวะเพลงแต่ละเพลง,
3. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีทกั ษะในการ
เลือกสไตล์เพลง)
สือ่ สารกับอารมณ์ของตนเองได้
อย่างถ่องแท้ ชัดเจน และอิสระ
3. บันทึกความรูส้ กึ ก่อนจบ
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กิจกรรม

ครัง้ ที่ 5 (2) พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง (ตระหนักในคุณค่า)
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้เข้าใจหลักการ 1. เทคนิคทางจิตวิทยา
พัฒนาตนเองในด้านการเห็นคุณค่า
1.1 เทคนิคเส้นลวดประสบการณ์
ในตนเอง
(เข้าใจคุณค่าของประสบการณ์ชวี ติ ใน
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้ฝกึ ฝนทักษะ
ทุกช่วงตอน)
การตระหนักรูใ้ นคุณค่าของตนเอง

1. กิจกรรมเส้นลวดประสบการณ์ (ก.10)
(ประสบการณ์ทที่ ำ� ให้ภาคภูมใิ จ)
2. กิจกรรมแลกเปลีย่ นประสบการณ์
(ประสบการณ์ทภี่ าคภูมใิ จ, เสียใจ
และให้กลุม่ ช่วยกันสนับสนุนทาง
อารมณ์) (ก.11)
ครัง้ ที่ 6 (2) พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง (เข้าใจเอกลักษณ์ ศักยภาพตนเอง, ภาคภูมใิ จในตนเอง)
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้เข้าใจหลักการ 1. เทคนิคทางจิตวิทยา
1. กิจกรรมต้นไม้ชวี ติ (ก.12)
พัฒนาตนเองในด้านการเห็นคุณค่า
1.1 เทคนิคการพูดกับตนเอง
2. กิจกรรมชืน่ ชมตนเอง (ก.13)
ในตนเอง
1.2 เทคนิคการเขียน
(ฝึกชืน่ ชมตนเอง เพราะไม่มใี คร
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้ฝกึ ฝนทักษะ
2. เทคนิคทางการฝึกอบรม
สมบูรณ์แบบ)
ในการเข้าใจเอกลักษณ์ ศักยภาพ
2.1 เทคนิคการอภิปราย
3. กิจกรรม เขียนเปลีย่ นชีวติ (ก.14)
ของตนเอง
(การเขียนเกีย่ วกับตนเอง)
3. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้รบั รูแ้ ละ
แสดงออกถึงความภาคภูมใิ จใน
ตนเอง
ครัง้ ที่ 7 (3) พัฒนาการตระหนักในเป้าหมายชีวติ ของตนเอง
(ตระหนักในเป้าหมายชีวติ ตนเองทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต, มีเป้าหมายในชีวติ ทีช่ ดั เจน)
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้เข้าใจหลักการ 1. เทคนิคทางจิตวิทยา
1. กิจกรรม Help me and Help you
พัฒนาตนเองในด้านการตระหนัก
1.1 เทคนิค WDEP
(ช่วยคนอืน่ ปัญหาคืออะไร รับฟัง
ในเป้าหมายชีวติ ของตนเอง
2. เทคนิคทางการฝึกอบรม
ช่วยตัวเอง มองโลกในแง่ดี
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้รบั รูแ้ ละ
2.1 เทคนิคการบรรยาย
มีความสุข) (ก.15)
แสดงออกถึงการเข้าใจเป้าหมาย
2.2 เทคนิคการอภิปราย
ชีวติ ตนเองทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต 2.3 เทคนิคการฝึกปฏิบตั ิ
2. กิจกรรม Self Identify Skills and
3. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้กระท�ำการสร้าง
Character (การระบุทกั ษะและ
เป้าหมายในชีวติ ให้ชดั เจนขึน้
คุณลักษณะของตนเอง) อภิปราย
(ก.16)
3. กิจกรรม เรียนรูเ้ ข้าใจ WDEP
สูเ่ ป้าหมาย (ก.17) บรรยาย
4. กิจกรรม วิเคราะห์ WDEP
สูเ่ ป้าหมาย (ก.18) ฝึกปฏิบตั ิ
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ครัง้ ที่

ทฤษฎี และเทคนิค

ครัง้ ที่ 8 (3) พัฒนาการตระหนักในเป้าหมายชีวติ ของตนเอง
(น�ำพาตนเองไปสูค่ วามส�ำเร็จในชีวติ และครอบครัว)
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้เข้าใจหลักการ 1. เทคนิคทางจิตวิทยา
พัฒนาตนเองในด้านการตระหนัก
1.1 เทคนิคการฝึกจินตนาการ
ในเป้าหมายชีวติ ของตนเอง
2. เทคนิคทางการฝึกอบรม
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้รบั รูแ้ ละ
2.1 เทคนิคการระดมสมอง
แสดงออกถึงการน�ำพาตนเองไปสู่
ความส�ำเร็จในชีวติ และครอบครัว

กิจกรรม

1. กิจกรรม ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จ (ก.19)
(ระดมความคิดเห็น)
2. กิจกรรม จินตนาการสูค่ วามส�ำเร็จ
(ก.20)
3. กิจกรรม จดหมายจากใจ (ก.21)
(จดหมายถึงคนทีเ่ รารักส่ง
ไปรษณียบัตรไป)

3. ขัน้ ปัจฉิมนิเทศ (ต่อ ครัง้ ที่ 8)
1. เทคนิคทางการฝึกอบรม
1.1 เทคนิคกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์

1. กิจกรรม ร�ำ่ ลาอาลัย (ก.22)

หมายเหตุ คูม่ อื ฉบับสมบูรณ์สามารถดูได้จากงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

6. การสรุปและอภิปราย
จากผลการศึกษาที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการ
ตระหนักรูใ้ นตนเองสูงนัน้ ( = 3.45, SD = 0.32) ถือเป็น
ผลที่ ดี ที่ ส ามารถอธิ บ ายได้ ว ่ า นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ข อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการ
พัฒนาและท�ำความเข้าใจตนเองในทุกๆ ด้าน ทัง้ ในด้านการ
ตระหนักในเป้าหมายชีวิตของตนเอง การรับรู้และเข้าใจใน
อารมณ์ตนเอง และการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึง่ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า
ปัจจัยส่วนหนึง่ ทีน่ กั ศึกษามีผลการตระหนักรูท้ ดี่ นี นั้ น่าจะมา
จากปัจจัยส่วนบุคคลที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ
61.86 มีมารดาดูแลใกล้ชดิ ในทุกๆ ด้าน และผูป้ กครองร้อย
ละ 35.94 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึง่ เพียง
พอทีจ่ ะมีความรูท้ จี่ ะวางแผนชีวติ หรือเลีย้ งดูบตุ รหลานได้ใน
ระดับหนึง่ และส่วนใหญ่รอ้ ยละ 30.56 มีอายุ 21 ปี ซึง่ บรรลุ
นิตภิ าวะแล้ว และสามารถมีทศั นะในการมองโลกทีม่ เี หตุมผี ล
มากขึน้ ในทุกๆ ทาง
ผลการวิเคราะห์แล้วพบว่า มีความสอดคล้องกับ
วสิกาล ญาณสาร (2550) ได้ทำ� การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการ
ตระหนักรู้ในตนเอง ซึ่งการศึกษาพบว่า การตระหนักรู้ใน
ตนเองมีจดุ เริม่ ต้นตัง้ แต่ในช่วงวัยรุน่ ซึง่ ก่อนเข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ทกุ
คนจะตระหนักรู้และเข้าใจในตนเองได้ดีโดยเฉพาะการรู้จัก
ความคิด ความรูส้ กึ การกระท�ำ และความต้องการของตนเอง
รวมทัง้ รับรูบ้ ทบาทของตน เพราะคนเราต้องอยูใ่ นสังคม เช่น

เดียวกับศจีแพรว โปธิกลุ (2555) ได้สรุปว่าการตระหนักรูใ้ น
ตนเองมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต ของเราอย่ า งมาก
เนื่องจากจะท�ำให้บุคคลสามารถที่จะรับรู้ รู้จักและเข้าใจ
ตนเองมากขึ้น ซึ่งอันจะเป็นผลน�ำไปสู่การแสดงออกและ
พฤติกรรมที่เหมาะสม เกิดการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในด้าน
ต่างๆ ที่ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน เช่นเดียวกับ
ค�ำกล่าวของ Bradberry และ Greaves (2005) ได้ให้ทศั นะว่า
คนส่วนใหญ่จะมีการตระหนักรูใ้ นตนเองสูงขึน้ ตลอดชีวติ และ
จะใช้เวลาในการจัดการกับอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง
ได้งา่ ยขึน้ ตามอายุอกี ด้วย
จากการพัฒนาคูม่ อื เพือ่ สร้างการตระหนักรูใ้ นตนเอง
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ตามขัน้ ตอน
ต่างๆ 4 ขัน้ ตอนได้แก่ ขัน้ การศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องและ
รวบรวมเทคนิคทางจิตวิทยาเพือ่ น�ำมาใช้ในการสร้างกิจกรรม
ขัน้ การจัดท�ำโครงร่างของคูม่ อื และรูปแบบการเขียนคูม่ อื ขัน้
การประเมินความเหมาะสมของคูม่ อื และขัน้ การจัดท�ำคูม่ อื
ฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย ปก ค�ำน�ำ สารบัญ ค�ำแนะน�ำการ
ใช้คมู่ อื แนวทางการใช้คมู่ อื แผนการจัดกิจกรรม ซึง่ มีความ
สอดคล้องกับวลัยวัลล์ พุม่ พึง่ พุทธ (2554) ได้ทำ� วิจยั เกีย่ วกับ
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ออกแบบการจัดท�ำ
คูม่ อื ครัง้ นี้ ได้ดำ� เนินการ 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษา
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เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องและรวบรวมข้อมูลกิจกรรม จากเอกสาร
ต�ำรา คูม่ อื และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ขัน้ ตอนที่ 2 จัดท�ำโครง
ร่างของคู่มือและรูปแบบการเขียนคู่มือ ขั้นตอนที่ 3 การ
ประเมินความเหมาะสมของคูม่ อื ขัน้ ตอนที่ 4 จัดท�ำคูม่ อื ฉบับ
สมบูรณ์ ประกอบด้วย ปก ค�ำน�ำ  สารบัญ ค�ำแนะน�ำการใช้
คูม่ อื วัตถุประสงค์ ประโยชน์ ส่วนประกอบของคูม่ อื และ
เนือ้ หาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ในรายละเอียดของคูม่ อื ผูว้ จิ ยั ได้คดั สรร เทคนิคทีค่ ดิ
ว่าจะสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงบุคคลได้ในระดับ
อารมณ์ ความรู ้ สึ ก ความคิ ด และพฤติ ก รรมได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมทุกด้าน เพือ่ ให้บคุ คลคนหนึง่ เปลีย่ นแปลงตนเอง
อย่างแท้จริง และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความส�ำเร็จใน
ด้านต่างๆ ทัง้ ด้านการเรียน การใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน ครอบครัว
และสังคมซึ่งคู่มือฉบับนี้จะสามารถน�ำไปใช้กับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มมีระดับคะแนนการตระหนักรู้ใน
ตนเองปานกลางลงไป จะได้ชว่ ยเพิม่ ระดับคะแนนได้สงู ขึน้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั เชือ่ มัน่ ว่า คูม่ อื พัฒนาการตระหนักรูใ้ น
ตนเองฉบับในเล่มการวิจยั ทีส่ มบูรณ์ เมือ่ น�ำไปทดลองใช้ครบ
ถ้วนทุกขัน้ ตอน จะสามารถสร้างประโยชน์และคุณค่าอย่าง
จริงจังให้กบั นักวิชาการ นักวิจยั นักจิตวิทยา ครูอาจารย์ทมี่ ี
ความสนใจ และต้องการสร้างคุณค่าทางวิชาชีพได้

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
7.1.1 ในการน�ำคู่มือไปใช้ ควรมีการศึกษาอย่าง
ละเอียดในแง่การใช้เทคนิคในกิจกรรมต่างๆ เพราะเทคนิคมี
ความเฉพาะทางจิตวิทยา ทีจ่ ำ� เป็นต้องอาศัยผูม้ คี วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และผ่านการศึกษาเทคนิคที่เกี่ยวข้องมาแล้วใน
ระดับหนึง่ หากยังไม่มคี วามรู้ ควรศึกษาความรู้ และหลักการ
ต่างๆ อย่างละเอียดก่อนน�ำไปใช้
7.1.2 หากจะน� ำ คู ่ มื อ นี้ ไ ปใช้ เชิ ง พาณิ ช ย์ ให้ ข อ
อนุญาตผูว้ จิ ยั อย่างเป็นทางการก่อน และก่อนน�ำไปใช้ จ�ำเป็น
ต้องปรับรูปแบบหรือกิจกรรมบางประการ เพือ่ ให้เหมาะสม
กับกลุม่ ทีจ่ ะไปพัฒนาในอนาคต
7.2 ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ต่อไป
7.2.1 การวิจัยในครั้งนี้ ได้พัฒนาคู่มือสร้างการ
ตระหนักรูใ้ ห้แก่นกั ศึกษา แต่ยงั ไม่ได้นำ� ไปทดลองใช้ ในการ
วิจัยในล�ำดับต่อไปควรมีการน�ำคู่มือ ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
นักศึกษา เพื่อจะได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงภายหลังเข้าสู่
กระบวนการฝึกอบรมตามคู่มือแล้ว มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร

7.2.2 การวิจยั ครัง้ นี้ ศึกษากับกลุม่ นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ในการวิจัยต่อไป ควรขยายกลุ่มตัวอย่าง ไปสู่
ระดับมัธยมศึกษา และกลุม่ บุคคลทัว่ ไป หากได้ประเมินเบือ้ ง
ต้นแล้วว่ามีการตระหนักรูใ้ นตนเองตัง้ แต่ระดับปานกลางลง
มา ควรน�ำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเพื่อเพื่อหรือส่งเสริมให้
บุคคลมีการตระหนักรูใ้ นตนเองเพิม่ ให้สงู ขึน้ ต่อไป
7.2.3 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ วั ด แค่ ร ะดั บ คะแนนการ
ตระหนักรู้ในตนเองและการพัฒนาคู่มือเท่านั้น ในการวิจัย
ครั้งต่อไปควรเพิ่มในเรื่องการหาปัจจัยที่พยากรณ์ การ
ตระหนักรูใ้ นตนเองของบุคคล เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� ไปพัฒนาตัวแปร
ต่างๆ เพิ่มในคู่มือให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกับปัจจัย
แทรกซ้อนต่างๆ
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