
บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้  ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ตามลําดับดังนี้ 

1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม 

2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความมีน้ําใจ 

3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
เอกสารที่เกี่ยวของกับกลุมและกิจกรรมกลุม     

ความหมายของกลุม  (Group) 
คําวา  “ กลุม ”  (Group)  ไดมีผูใหความหมายไวในทางจิตวิทยาดังนี้ 

สุชา  จันทนเอม (2539, หนา 236)  ใหความหมายเกี่ยวกับกลุมวา 

1.  กลุม  คือ  การรวมของบุคคลที่มีส่ิงเราและความสนใจตรงกัน  หรือรวมทํากิจกรรม

ในเวลา  สถานที่เดียวกัน 

2.  กลุมคือการรวมของบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป  ที่มีจุดประสงควากิจกรรมและ

มาตรฐานของพฤติกรรมรวมกัน 

3.  สมาชิกของกลุมจะตองมีความรูสึกมีทัศนะคติ  และเปาหมายเปนของกลุมมิใชเปน

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

4.  กลุมจะตองมีการจัดระเบียบ  และโครงสรางที่แนนอน 

ศิริลักษณ  โกวิทยานนท (2545, หนา 11)  กลุม  หมายถึง  บุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปมา

ทํางานรวมกันและมีปฏิสัมพันธกัน  โดยการทํากิจกรรมบางส่ิงบางอยาง  ตามจุดมุงหมายที่ต้ังไว  

เพื่อใหสมาชิกเกิดความพึงพอใจ  ทั้งของตนและสมาชิก 

สิทธิโชค  วรานุสันติ  (2546, หนา 228)  กลาววา  กลุมในทางจิตวิทยา  หมายถึงการ

รวมตัวของคนต้ังแต 2 คนข้ึนไป  หรือมากกวา  มาปฏิสัมพันธกัน  เพื่อใหปฏิบัติการอยางใดอยาง

หนึ่งของแตละบุคคลและกลุมบรรลุเปาหมาย                    
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บุหงา  วชิระศักด์ิมงคล (2547, หนา 2)  ไดกลาววา  กลุม  หมายถึง  บุคคลต้ังแตสอง

คนข้ึนไปมีปฏิสัมพันธตอกัน ตางก็ตระหนักถึงสมาชิกภาพของตนรวมกันดําเนินงานเพื่อบรรลุ

จุดมุงหมายที่มีรวมกัน และตางก็ไดรับความพึงพอใจบางประการจากการมีสวนรวมในกลุมนั้น 

จากความหมายที่กลาวมา  สรุปไดวา  กลุม  หมายถึง  บุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป 

มารวมตัวกัน  เพื่อทํากิจกรรมรวมกันอยางมีปฏิสัมพันธกัน  ทุกคนมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติกิจกรรม

ใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  เพื่อใหไดรับความพอใจและรับประโยชนรวมกัน       
ลักษณะของกลุม 
มีผูกลาวถึงลักษณะของกลุมไวหลายทาน  ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญของกลุมดังนี้ 

ทิศนา  แขมมณี (2545, หนา 10)  กลาววา  การทํางานเปนกลุมใชความหมายเดียวกัน

กับการทํางานเปนทีม  ซึ่งลักษณะของการทํางานเปนทีม  จําเปนตองประกอบดวย 

1. การมีเปาหมายรวมกัน 

2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

3. การติดตอส่ือสารกันในกลุม 

4. การประสานงานกันในกลุม 

5. การตัดสินใจรวมกัน 

6. การมีผลประโยชนรวมกัน 

บุหงา  วชิระศักด์ิมงคล (2547, หนา 3)  กลาววา  กลุมทางจิตวิทยาสังคม จะมีลักษณะ

สําคัญดังนี้ 

1. มีคนต้ังแตสองคนข้ึนไปรวมกัน 

2. สมาชิกมีปฏิสัมพันธตอกัน 

3. มีจุดมุงหมายรวมกัน 

4. สมาชิกตางมีพฤติกรรมตามบทบาทหนาที่ของตน  

อาภรณพันธ  จันทรสวาง (2552, หนา 53)  ไดสรุปลักษณะของกลุมวา  กลุมจะตอง

ประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการ คือ 

1. มีสมาชิกต้ังแตสองคนข้ึนไป 

2. มีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก 

3. มีจุดมุงหมายและมีการทํากิจกรรมรวมกัน 

4. มีพฤติกรรมตามบทบาทหนาที่ของสมาชิก 

กิติยาวดี  บุญซ่ือ (2553, หนา 113-115)  ไดกลาวถึงลักษณะของความรวมมือ 

ภายในกลุม  สรุปไดดังนี้ 



 9 

1.  มีความเขาใจอันดีตอสมาชิกของกลุม  เขาใจทั้งในธรรมชาติเฉพาะตัวและพ้ืนฐาน

ของจิตใจพรอมที่จะอภัยใหเสมอ 

2.  มีการยอมรับกันและกัน  ยอมรับในความคิดเห็นของสมาชิกแตละคนวา  มีคาควรแก

การรับฟง  ยอมรับในเหตุและขอโตแยงแตกตางกันไป  ไมยึดมั่นอยูแตความคิดของตนฝายเดียว 

3.  มีการชวยเหลือกันและกัน  สมาชิกของกลุมที่มีความเขาใจตอกันเปนอันดี  พรอมที่

จะใหความชวยเหลือแกกันดวยความเต็มใจและจากใจจริง 

4.  ไวตอการรับความรูสึกของกันและกัน  รับรูและสัมผัสกับความรูสึกตางๆ ของกันและ

กันและปฏิบัติไดถูกตองตามวาระน้ําใจนั้น ๆ 

5.  มีความเชื่อมั่นและมีศรัทธาในกันและกัน  มีความมั่นใจและเชื่อใจในความสามารถ

ของกันและกัน  ไมหวั่นไหวแมเมื่อไดยินคํากลาวขวัญถึงสมาชิกคนใดคนหน่ึงจากคนอ่ืน  ใชเหตุผล

และความเขาใจเปนพื้นฐานในการพิจารณาหรือตัดสินใจ 

6.  ใหเกียรติกันแมจะมีความสนิทสนมและเขาใจกันเพียงไร  แตเม่ืออยูตอหนาคนอ่ืนให

เกียรติและยกยองกันตามฐานะที่เปนอยู  ไมหักหนาหรือแสดงอาการขมอยูในที 

 

จากลักษณะตาง ๆ  ของกลุมดังกลาว  พอจะสรุปไดวา  ลักษณะของกลุมจะตอง

ประกอบดวย 

1. มีสมาชิกต้ังแตสองคนข้ึนไป 

2. สมาชิกตางมีพฤติกรรมตามบทบาทหนาที่ของตน  มีการพึ่งพาอาศัยกัน 

3. มีจุดมุงหมายเดียวกัน  และมีการทํากิจกรรมรวมกัน 
ความสําคัญของการทํางานกลุม       
การทํางานคนเดียวตามลําพังอาจไมบรรลุจุดมุงหมายของานบางอยางได  จําเปนตอง

อาศัยกําลังจากบุคคลหลายๆ  คนรวมกันและเพื่อใหเห็นถึงความสําคัญของการทํางานรวมกันเปน

กลุมใหชัดเจนยิ่งข้ึนดังที่ 

ทิศนา  แขมมณี (2545, หนา 11)  ไดใหเหตุผลของการทํางานรวมกันเปนกลุม  ดังนี้ 

1.  มนุษยทุกคนมีความจําเปนในเร่ืองของพลัง  การทํางานใดๆ  เพียงคนเดียวใหสําเร็จ

นั้นยอมเปนการยาก  โดยเฉพาะงานใหญแลว  กําลังเพียงคนเดียวนั้นคงทําไมได  จําเปนตองพึ่ง

กําลัง  พึ่งแรงผูอ่ืน  ดังคําสุภาษิตโบราณที่วา  “หากงานใดเหลือกําลังลาก  ใหออกปากบอกแขก

ชวยแบกหาม”  ดังนั้น  การทํางานรวมกันเปนกลุมจึงเปนเร่ืองที่จําเปน   
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2.  มนุษยทุกคนมีความจํากัดและแตกตางในเร่ืองสติปญญา  ความสามารถ  การคิดจะ

ทําการงานใดๆ  หัวเดียวยอมสูหลายหัวไมได  เพราะหลายคนสามารถชวยกันคิด  ชวยกันดูได

กวางขวางข้ึน  รอบคอบข้ึน 

3.  มนุษยเปนสัตวสังคม  ที่อยูอยางโดเดี่ยวคนเดียวไมได  จําเปนตองอาศัยซ่ึงกันและ

กัน  การที่มนุษยไดชื่อวาเปนสัตวสังคมน้ี  ก็เพราะมนุษยมีความตองการที่จะมีปฏิสัมพันธทาง

สังคมกับผูอ่ืน  การที่มนุษยมีโอกาสที่จะอยูและทํางานรวมกับผูอ่ืน  จึงเปนการตอบสนองความ

ตองการขั้นพื้นฐานที่จําเปนของมนุษย 

4.  ลักษณะของสังคมปจจุบันเปนสังคมที่มีการทํางานรวมกันทุกระดับ  ทุกองคกร  หาก

ไมมีความสามารถในการทํางานรวมกันเปนกลุมแลว  ก็จะเกิดปญหาในทุกระดับและทุกองคกร  

ซึ่งเปนอุปสรรคตอความเปนอยูและความเจริญกาวหนาของสถาบันและของประเทศ                 

5.  การทํางานรวมกันเปนกลุม  ใหผลงานที่ดีกวาทํางานเด่ียว  เนื่องจากการรวมตัวกัน

เปนกลุมหรือเปนทีม  มีพลังมากกวาการนําพลังของแตละคนมารวมกัน  เนื่องจากสวนรวมไมได

หมายถึงผลรวมของสวนยอย  แตมากกวาผลรวมของสวนยอย 

6.  การที่บุคคลมีโอกาสมารวมกลุมกันทํางานเปนทีมนี้ชวยใหบุคคลนั้นไดเรียนรูจาก

ผูอ่ืน  เกิดเปนความเจริญงอกงามแหงตนข้ึน  ขณะเดียวกันความเจริญสวนบุคคลก็จะสงผลใหกลุม

เจริญงอกงามดวย       

การทํางานรวมกันเปนกลุม  มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  ทําใหสมาชิกภายในกลุม 

เกิดความเขาใจกันและสามารถปฏิบัติงานรวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนการสงผล 

ทําใหงานที่กําหนดบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว  
ความหมายของกิจกรรมกลุม    
ฐิติพร  คลายพันธ  (2538, หนา 9)  กลาววา  กิจกรรมกลุม  หมายถึง  วิธีจัดกิจกรรมให

ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  โดยมีการปฏิสัมพันธกันภายในกลุม  มีการรวมมือกันใน 

การแกปญหาหรือกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งรวมกัน  อันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการรับรู  อันจะ

ชวยใหผูเรียนไดมีการพัฒนาในดานตาง ๆ  ตามจุดประสงคที่วางไว               

               ชูชัย  สมิทธิไกร  (2540, หนา 126)  ไดใหความหมายไววา  กิจกรรมกลุม  หมายถึง

เคร่ืองมือในการนําสมาชิกกลุมไปสูการเรียนรูดวยประสบการณตนเอง  กอใหเกิดการรูจักและ

เขาใจ  เกิดการยอมรับตนเองอยางแทจริง  สามารถแกไขปญหาการขัดแยงภายในจิตใจของตนเอง

ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองใหจิตใจของตนเองเกิดความเจริญงอกงามข้ึนมาได 

ศิริลักษณ  โกวิทยานนท (2545, หนา 15)  กลาววา  กิจกรรมกลุม  หมายถึง  การจัด

กิจกรรมและการจัดประสบการณตางๆ  โดยมีการดําเนินงานรวมกัน  มีจุดมุงหมายเดียวกัน  ทุก
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คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2546, หนา 136)   กลาววา  กิจกรรมกลุม  หมายถึง  การนํา

ประสบการณมาวางแผนแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน  เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ตองการของ 

สมาชิกแตละคน  และการแลกเปล่ียนของกลุมโดยสวนรวม  มีการปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิก

ภายในกลุมดวยวิธีการดังกลาวนี้จะทําใหเกิดการพัฒนาในตัวบุคคลทุกคน  

ปริศนา  ชาญวิชัย (2546, หนา 9)  กลาววา  กิจกรรมกลุม  หมายถึง  การที่บุคคลมา

รวมกันโดยนําประสบการณในดานตาง ๆ ของแตละคนมารวมกันในการวางแผนการทํางานซึ่งจะ 

ใหเกิดความรวมมือกันในการทํางาน  เพื่อแกปญหาตาง ๆ ตามจุดประสงคที่วางไวและจะสงผลตอ

การพัฒนาของบุคคลในดานตาง ๆ   

สมชาติ  กิจยรรยง (2546, หนา 10)  กลาวถึงกิจกรรมกลุมวา  กิจกรรมกลุม  หมายถึง  

เทคนิคการฝกอบรมประเภทเนนจุดศูนยกลางการเรียนร้ือยูที่กลุมผูที่เขารับการอบรม  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูอันเนื่องมา จากการ

คนพบตนเองซ่ึงเปนแนวทางสูการพัฒนาตนเอง                    

ฐานิดา  คําอินทร (2547, หนา 7)  กลาววา  กิจกรรมกลุม  หมายถึง  การจัดกิจกรรม

ใหแกบุคคลต้ังแตสองบุคคลข้ึนไป  แลวใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมโดยลงมือกระทําดวย

ตัวเองใตสถานการณที่มีการยอมรับซึ่งกันและกันอันจะทําใหเกิดความพัฒนาความคิด  ความรูสึก

และพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอตนเองและคนอ่ืนได    

บุหงา  วชิระศักด์ิมงคล (2547, หนา 23)   กลาววา  กิจกรรมกลุม  หมายถึง  กลุมใด ๆ  

ที่จัดข้ึนเปนพิเศษ  มีขนาดเล็ก  มีชวงเวลาการเขากลุมที่จํากัดและเปนการช่ัวคราว  มีเปาหมายทั่ว 

ๆ ไป เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล  การเรียนรูสวนตัว  ความเจริญงอกงามของบุคคลซ่ึง

การจะบรรลุเปาหมายเหลานั้นได  สมาชิกในฐานะเปนหนวยเล็กของการเปล่ียนแปลง  ตองมีสวน

รวม  มีบทบาทเปนตัวกิริยา  โดยผูนําเปนผูเอ้ืออํานวยและสนับสนุน  เพื่อใหสมาชิกเกิดการเรียนรู

จากประสบการณ  และจะเนนที่กระบวนการมากกวาเนื้อหา 

สมเกียรติ  ถุงแกว (2548, หนา 7)  กลาววา  กิจกรรมกลุม  หมายถึง  การจัดกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งข้ึนมา  เพื่อใหสมาชิกในกลุมไดแลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกัน  มีสวนรวมใน

การกระทํากิจกรรมที่ต้ังไวรวมกัน  โดยมีวัตถุประสงค  มีเปาหมายเดียวกัน  และมีความรับผิดชอบ
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จากความหมายของกิจกรรมกลุมที่กลาว  สรุปไดวา  กิจกรรมกลุม หมายถึง การกระทํา

ส่ิงใดส่ิงหนึ่งของบุคคลรวมกันภายใตคําวา “ กลุม ” เพื่อใหสําเร็จลุลวงโดยใชประสบการณและ

ความสามารถของสมาชิก และเกิดการเรียนรูการพัฒนาในตัวสมาชิกทุกคนในกลุม 
จุดมุงหมายของกิจกรรมกลุม  

วินิจ  เกตุขํา  และคมเพชร  ฉัตรศุภกุล  (2542, หนา 170-172)  กลาวถึง  จุดมุงหมาย

ของกิจกรรมกลุมวาเพื่อนํามาพัฒนาบุคคลโดยอาศัยผูจัดกิจกรรมกลุมที่มีความสามารถ  ตลอดจน

รูกระบวนการของการจัดกิจกรรมกลุมเปนอยางดี  สาเหตุที่เราใชกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาบุคคลนั้น

ก็เพราะการเรียนรู  โดยกิจกรรมตาง ๆ จะทําใหบุคคลไดรับประสบการณตรง  นอกจากไดปฏิบัติ

แลวยังเกิดการรูสึกตางๆ ข้ึนดวย  ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุมจะทําใหบุคคลซาบซ้ึงและ

ประทับใจมากกวาการที่จะสอนบุคคลใหมีการพัฒนาตนเอง  โดยใชวาจาเพียงอยางเดียว  แบงได  

ดังตอไปนี้ 

1.  เพื่อใหเกิดความเขาใจตนเอง  การไดมีโอกาสปฏิสัมพันธ  หรืออยูรวมกันกับสมาชิก

ในกลุมจะมีสวนชวยใหบุคคลรูจักและเขาใจตนเองไดดีข้ึน  เชน  รูความสามารถบางประการของ

ตน  รูจักขอบกพรองบางอยาง  ทั้งนี้เพราะกลุมจะมีปฏิกิริยาใหเห็นขอเท็จจริงได 

2.  เพื่อใหเกิดความเขาใจกับบุคคลอ่ืน  เมื่อสมาชิกในกลุมไดทํากิจกรรมรวมกันก็ยอม 

จะทําใหเกิดการเรียนรูและรูจักกันและกันดีข้ึน 

3.  เพื่อใหสมาชิกทํางานรวมกันกับบุคคลอ่ืนไดดีข้ึน 

4.  เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานใดดานหนึ่งแกสมาชิก  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายวา

ตองการใหเกิดการเรียนรูในดานใด  ก็จัดใหสอดคลองกับจุดมุงหมายนั้น     

แทรกซเลอร  และนอรท  (Traxer  and  Nort, 1957, หนา 320 อางอิงใน บุหงา วชิระ

ศักด์ิมงคล, 2547, หนา 23)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของกิจกรรมกลุม  สรุปไดดังนี้ 

1. เพื่อใหความรูและการอบรมแกบุคคล  เพื่อปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมใหม  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัย 

2.  เพื่อเสริมสรางประสบการณใหมๆ ที่แตกตางไปจากประสบการณที่ไดรับ  จาก

หลักสูตร 

3.  เพื่อเปนรากฐานในการนําไปสูการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล  เมื่อบุคคลไดเรียนรูส่ิง

ตาง ๆ  จากกลุม  อาจมีปญหาเฉพาะตัวที่ไมอาจแกไขไดในกลุมหรือคนพบปญหาเฉพาะตน 
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ที่ตองการความชวยเหลือโดยเฉพาะ  ก็จะเปนโอกาสที่จะชวยใหบุคคลน้ันไดขอพบผูใหคําปรึกษา

เปนรายบุคคลตอไป 

4.  เพื่อการปรับตัว  การบําบัดรักษา  และความเจริญงอกงามทั้งของบุคคลและของกลุม  

ขบวนการของกิจกรรมจะชวยใหบุคคลสามารถแกไขปญหาสวนตัว  พบหนทางที่ชวยใหปรับตัว

และสรางความเจริญงอกงามใหแกตน  เชน  กิจกรรมกลุมเกี่ยวของกับกิจกรรมนักเรียน  

จากความหมายขางตนก็สรุปไดวา  จุดมุงหมายของกิจกรรมกลุม คือ  การชวยสงเสริม

ใหมนุษยไดทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ  รวมกันใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย  และเพื่อใหมนุษย

เขาใจตนเองและผูอ่ืนมีพัฒนาการในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม  มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการอยู

รวมกันเพื่อกลุมจะดํารงอยูได 
หลักการของกิจกรรมกลุม  
คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2536, หนา 27 - 28)  ไดกลาวถึงหลักการของกิจกรรมกลุมไววา  

หลักการของกิจกรรมกลุมสัมพันธจะเปนแนวทางในการทํางานเปนกลุม  มีหลักการดังนี้ 

1.  มีความเคารพในสมาชิกกลุมทุกคน  เพราะเช่ือวาทุกคนนั้นมีความสามารถอะไร

บางอยางในตัวเขาเอง  ถามีส่ิงเราที่ดีเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาใหปรากฏแกกลุมได 

2.  ประสบการณตางๆ  ในกลุมจะชวยสนองความตอง การของบุคคลในดานตางๆ  เชน  

ชวยใหเปนที่ยอมรับของกลุม  ไดรับการยกยอง  เปนตน  ดังนั้น  การดําเนินการในกลุมจะชวยให

ทุกคนไดรับความรูสึกที่สนองความตองการ 

3.  ทุกคนในกลุมมีบทบาทเฉพาะของตนซ่ึงบทบาทดังกลาวจะมีผลตอกระบวนการกลุม  

ถาทุกคนเขาใจในบทบาทของตนเองยอมทําใหกลุมดําเนินไปไดดวยดี 

4.  สมาชิกทุกคนจะตองมีความรับผิดชอบตอกิจกรรมในกลุม  หัวหนาจะตองชวยใหทุก

คนไดมีโอกาสรวมกิจกรรมทุกอยาง  แตการชวยตองไมออกมาในรูปของการขมขู แตเปนการ

สงเสริมความเปนไปของกลุม   

5.  สมาชิกแตละคนจะตองรูจักรับฟงคนอ่ืน  ใหการยอมรับและมีความซาบซึ้งกับการที่

สมาชิกใหความชวยเหลือในกลุม 

6.  สมาชิกควรไดรับการชมเชยจากผูนํากลุมและสมาชิกคนอ่ืนๆ บาง  ถาหากงานที่

ไดรับมอบหมายสําเร็จดวยดี ดังนั้น  การมอบหมายงานควรใหตรงกับความสนใจความสามารถ

เพื่อชวยใหเขาไดรับความสําเร็จ 

7.  การที่สมาชิกมีลักษณะเหมือนๆ กันมาก  ทําใหกลุมมีความมั่นคง  แตการที่สมาชิกมี

ลักษณะแตกตางกันยอมจะมีสวนชวยเหลือกลุมในดานตางๆ  แตกตางกันไป  ผูนํากลุมจะตองมี

ความเขาใจในลักษณะดังกลาว 
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8.  การกระทํากิจกรรมมากๆ  จะชวยใหบุคคลแตละคนไดมีโอกาสมากข้ึนที่จะไดรับ

ประสบการณที่ดี  ที่มีประโยชนตอตนเอง 

9.  กระบวนการในการแกปญหาหรือการทํางานใหสําเร็จจะตองไดรับความสนใจมาก

เทาๆ  ผลของการปฏิบัติงานในกลุม 

10.  ควรจะนําหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรูมาใชในการดําเนินกิจกรรมกลุม 

11.  ความรูสึกของกลุมและความม่ันคงทางอารมณของแตละบุคคล  เกิดจากการแสดง

ปฏิกิริยาตองสนองของกลุม  ดังนั้น  สมาชิกแตละคนจะมีสวนรับผิดชอบตอความเปนไปของกลุม

โดยสวนรวมและตอบุคคล 

12.  การที่สมาชิกรวมมือนั้น  จะทําใหกลุมสามารถไปถึงจุดมุงหมายของกลุมที่ต้ังเอาไว  

ขณะเดียวกันอาจจะชวยตอบสนองความตองการที่ซอนเรนในใจของบุคคลได 

13.  ถาการส่ือสารในกลุมไมดี  จะเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาในดานวินัยของกลุม  ผลที่

ตามมาคือ  ทําใหประสิทธิภาพของกลุมลดลง 

14.  เทคนิคในการทํางานรวมกันเปนกลุมและการประเมินผลเกี่ยวกับกลุมจะทําใหกลุม   

ดําเนินไปสูจุดหมายปลายทางที่ตองการ 
คุณคาของกิจกรรมกลุม  
ศุภวดี  บุญญวงศ (2542, หนา 3 – 4)  ไดกลาวถึงคุณคาของกิจกรรมกลุม  ไวดังนี้ 

1.  คุณคาดานการพัฒนา 

1.1  กิจกรรมกลุมสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของนักเรียนได  ซึ่งความ

ตองการเหลานี้  ไดแก  ตองการใหผูอื่นยอมรับ  ยกยอง  เคารพในศักด์ิศรี  และคุณคาของตนเอง

ตองการความอบอุน  มั่นคงและปลอดภัย  ถาหากกิจกรรมกลุมมีประสิทธิภาพ  ก็จะสงผลให 

นักเรียนมีความรูสึกวาตนประสบความสําเร็จ  เคารพในคุณคาของตนเอง  มีความเชื่อมั่นในตนเอง

และใหความรวมมือในกิจกรรมกลุมอยางเต็มที่ 

1.2  พัฒนาทางดานสังคมและอารมณของนักเรียน  ชวยใหเกิดความเห็นอกเห็นใจ

กัน  เขาใจยอมรับผูอ่ืน  เรียนรูกระบวนการใหและรับซ่ึงเปนพื้นฐานความเขาใจเบ้ืองตนของการอยู

รวมกันในสังคม  รูจักวิธีควบคุมอารมณของตน  มีความอดทน  มองโลกในแงดี  มีน้ําใจ  เปน

นักกีฬาและสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนได 

1.3  พัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับคานิยม  ทัศนคติ  และปทัสถานของสังคมจากการ

ปฏิสัมพันธภายในกลุม  นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับความคาดหวังของกลุมที่มีตอตนเองทั้ง

พฤติกรรมและทัศคติเพื่อเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกส่ิงที่ดีและเหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับ

การต้ังกฎเกณฑตาง ๆ ของกลุมควรเปดโอกาสใหนักเรียนรวมพิจารณาแสดงความคิดเห็นดวย 
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1.4  พัฒนาคานิยมเก่ียวกับอาชีพ  การที่นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมจะชวย

ใหทราบขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับอาชีพ  มีการเตรียมการวางแผนเกี่ยวกับอาชีพของตนในอนาคตได

เรียนรูความแตกตางระหวางบุคคลดานความสามารถ  ความสนใจ  ฐานนะทางเศรษฐกิจ  ซึ่งมี

สวนสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกอาชีพที่แตกตางกันของบุคคล 

1.5  พัฒนาความสามารถและทักษะตาง ๆ ซึ่งนักเรียนไดใช  และฝกความสามารถ

ตลอดจนทักษะตาง ๆ  อยางเต็มที่ในการเขารวมกิจกรรมกลุม  เชน การพูดในที่สาธารณชน  การ

อภิปรายกลุมและการวางแผนงาน 

2.  คุณคาดานการวินิจฉัย  ผูนํากิจกรรมสามารถสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของนักเรียน

ขณะที่เขารวมกิจกรรมกลุม  ทําใหเขาใจนักเรียนไดลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  ทราบถึงพฤติกรรมที่เปนอุปสรรค

ในการเขารวมกลุม  เพื่อจะไดหาวิธีปรับปรุงแกไขและใหความชวยเหลือตอไป  สําหรับนักเรียนเอง

ก็ไดมีโอกาสศึกษาตนเองจากการเขารวมกิจกรรมกลุม  ทําใหทราบขอบเขตความสามารถของตน

เพื่อจะไดเขาใจและยอมรับตนเองอยางใกลเคียงความเปนจริงมากยิ่งข้ึน 

3.  คุณคาการบําบัด  การจัดกิจกรรมกลุมเปนวิธีบําบัดอยางหนึ่งเพื่อชวยเหลือนักเรียน  

ที่มีปญหาเปนกรณีพิเศษ  และตองไดรับการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด  ดังตัวอยางนักเรียนที่มี

ปญหาดานอารมณ  ก็เขารวมกิจกรรมคายพักแรมภาคฤดูรอน  มีโอกาสทํางานรวมกับผูอ่ืน  

เผชิญหนากับสถานการณตาง ๆ ซึ่งชวยใหเขาเขาใจตนเอง  เขาใจผูอ่ืนเพิ่มข้ึน  และปรับปรุง

ลักษณะนิสัยของตนเสียใหม 

4.  คุณคาตอสถานศึกษาและชุมชน  เมื่อนักเรียนพัฒนาดานตาง ๆ จากการเขารวม

กิจกรรมกลุมยอมสงผลใหการทํางานกลุมในสถานศึกษามีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ลดปญหาตาง ๆ ได

มากนักเรียนก็จะเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของสถานศึกษา  และยอมเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนดวย 

วิไลวรรณ  สันถวะโกมล (สาล่ี  จบศรี. 2531, หนา 15 – 16 อางอิงในวิไลวรรณ  สันถวะ

โกมล, 2522 : 20)  กลาววา  กิจกรรมกลุมยังชวยฝกทักษะที่จําเปนหลาย ๆ ดานใหสมาชิกดังนี้ คือ 

1.  ทักษะทางสังคม  (Social Skill)  เปนทักษะที่ชวยใหอยูรวมกันและทํางานรวมกบัผูอ่ืนได

อยางรวบร่ืน  เชน  ทักษะการเปนผูใหและผูรับ  การควบคุมตนเอง  การยอมรับความสามารถของ

ตนเองและผูอ่ืน 

2.  ทักษะในการศึกษาคนควา  (Study  Skill)  เปนทักษะที่เนนการคนควาหาความรู  

เชน  ทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูล  การพูด  การฟง  การรายงาน ฯลฯ 

3.   ทักษะทางปญญา  (Intellectual Skill)  เปนทักษะในการแกปญหาเฉพาะหนาการ

วิพากษวิจารณ  การคิดริเร่ิมสรางสรรค  และการคิดอยางมีเหตุผล 
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4.   ทักษะในการทํางานกลุม  (Group Work Skill)  เปนทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

เชน  ทักษะในการวางแผน  การเปนผูนําแสดงความคิดเห็นดวยการอภิปราย  การยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน 

นอกจากสมาชิกของกลุมจะไดรับผลประโยชนโดยตรงดังกลาวแลว 

พนม  ล้ิมอารมณ (ป.ป.ป., หนา 56 - 57)  กลาวถึง  ผลพลอยไดอ่ืน ๆ อันเกิดจากการ

รวมกลุม ดังนี้ 

1.  กลุมจัดเปนสนามสําหรับทดสอบความสามารถของสมาชิก  เชน  ในกรณีที่คนเกงแต

ไมมีโอกาสที่จะพูดที่ไหน  ก็จะอาศัยกลุมเปนที่ทดลองหรือแสดงความสามารถใหคนอ่ืนเห็น 

2.  กลุมเปนที่แลกเปล่ียนประสบการณ  เจตคติ  ความคิดเห็น  ชวยปรับปรุงเจตคติและ

นิสัยใจคอของสมาชิก  และใหสมาชิกเปนกําลังใจใหกันและกัน 

3.  กลุมรวมเสริมสรางความมีวินัยใหแกตนเอง  เมื่อสมาชิกเขารวมกลุมจะตองมีการ

ปฏิบัติกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  ปฏิบัติตามกฎเกณฑรวมกัน ซึ่งจะชวยใหสมาชิกมีความอดทนดวย 

4.  กลุมชวยใหเกิดความรูสึกปลอดภัยใหความอบอุน  ใหกําลังใจ  ใหความรัก และกลุม

ยังเปนเคร่ืองบํารุงสมาชิกดวยการทําใหสมาชิกเกิดความรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งของกลุมเปนที่รัก

และไดรับการยกยองจากกลุม  จะชวยใหสมาชิกมีความเขาใจตนเองดีข้ึนเกิดความรูสึกปลอดภัย 

เชื่อมั่นในตนเอง 

คมเพชร  ฉัตรศุภกุล  (2546, หนา 15-17)   กลาววา  กิจกรรมกลุมมีคุณคาในดานความ

เจริญงอกงาม  เพิ่มความมั่นใจในตนเองมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองดีข้ึน  เกิดความรูสึกวา

ตนเองมีคุณคา  คุณคาของกิจกรรมกลุมมีหลายดาน  เชน  มีคุณคาในดานการพัฒนา  เพราะ

สามารถสนองความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษยได  มีคุณคาในการสรางพัฒนาการในดาน

อารมณและสังคม  เพราะเม่ือบุคคลเขารวมกิจกรรม  จะไดมีโอกาสเรียนรูเร่ืองการปฏิบัติตนใน

สังคมและในขณะเดียวกันไดเรียนรูเร่ืองการควบคุมการแสดงออกทางดานอารมณดวยการรับ

ประสบการณของสมาชิกแตละคนมีคุณคาในการพัฒนาดานทัศนคติ  ความสนใจ  ความสามารถ  

และในการดํารงชีวิตในสังคม  บุคคลจะตองมีทัศนคติที่ดีตอบุคคลอ่ืน  มีความเคารพผูอ่ืนจึงจะทํา

ใหอยูรวมกับกลุมได  นอกจากนี้แลวยังชวยใหบุคคลอ่ืนที่มาจากครอบครัวอ่ืนไดเรียนรูสังคม  

สามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม   

สรุปกิจกรรมกลุมนั้นมีคุณคาตอสมาชิกโดยตรง คือ  ทําใหสมาชิกเกิดพัฒนาการในดาน

ตาง ๆ ที่ตอบสนองความตองการพื้นฐานของนักเรียน  ทําใหเขาใจตนเองและผูอ่ืน  มีทักษะ

ความสามารถดานตาง ๆ  นอกจากนี้การรวมกิจกรรมกลุมยังมีผลพลอยไดอีก  ไดแก  ทําใหมี 
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ความกลา  มีวินัย  อดทนและเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 
ขนาดของกิจกรรมกลุม 

สําหรับขนาดของกลุมนี้  มีผูใหความคิดเห็นแตกตางกันออกไป  ดังนี้                            

จําเนียร  ชวงโชติ  และคนอ่ืน ๆ (2542, หนา 38)  กลาววา  สวนใหญนักจิตวิทยานิยม

ศึกษากลุมที่มีขนาดเล็กที่มีสมาชิก  5-9 คน  เพราะจะดูการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการของกลุม

ที่เกี่ยวของกับสมาชิกไดงายกวาศึกษาจากกลุมใหญและยังไดกลาววา  กลุมเล็กยังจัดไดวามีขนาด

พอเหมาะที่จะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะทําใหสมาชิกทุกคนในกลุมมีโอกาสไดแสดง

ความตองการไดเปนรายบุคคล  ก็จะทําใหบรรยากาศนาเบ่ือหนาย  สมาชิกจะเกิดความไมเขาใจ  

และอาจจะออกจากกลุมไปในที่สุด 

ออตตาเวย (ชุติกาญจน  วิไลศิลป, 2544, หนา 11 อางอิงใน  Ottaway, 1966,  p. 7) 

กลาวา  กลุมที่ใชในกิจกรรมกลุมควรมีขนาดเล็ก  เพราะจะชวยใหสมาชิกไดมีโอกาสแสดงออก

อยางเปนอิสระโดยทั่วถึงกัน  ดังนั้น  กลุมควรมีขนาดเล็กมากที่สุด  คือ  12  คน  หรือถามากกวา 

ก็ไมควรเกิน  15  คน  เพราะไมฉะนั้นแลวจะทําใหแบบพฤติกรรมผิดไปจากเดิม  ขนาดของกลุมที่

เหมาะสมที่สุด  ควรจะมีจํานวนสมาชิก  9-10  คน  ซึ่งจะทําใหการทํางานบังเกิดผลไดดีที่สุด  

ศิริลักษณ  โกวิทยานนท (2545, หนา 20)  กลาวขนาดเหมาะสมของกลุมวา  ข้ึนอยูกับ

จุดมุงหมายและลักษณะของกิจกรรมที่จัดข้ึน  หากเปนกลุมที่มีลักษณะที่ตองการใหสมาชิกได

แสดงออกโดยทั่วถึงกัน  ก็ควรเปนกลุมที่มีขนาดเล็กไมเกิน  15  คน  เพื่อเปนการเปดโอกาสให

สมาชิกไดแลกเปล่ียนความรูกันอยางทั่วถึง       

อารี  ตัณฑเจริญรัตน (2545, หนา 7-8)  ไดกลาวถึงขนาดของการจัดกิจกรรมกลุมวา  

ควรมีสมาชิกในกลุมประมาณ  6-20  คน  เพื่อใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน 

เยาวภา  เดชะคุปต (2517, หนา 34  อางอิงในพระบุญชุบ  คําจีนและคณะ, 2548, 

หนา 14)  สรุปวา  ขนาดของกลุมที่เอ้ือตอการเรียนการสอนหรือชวยใหการทํางานประสบผลดี  

ควรเปนกลุมที่มีสมาชิกประมาณ  5-15 คน  ทั้งนี้ครูผูสอนควรเลือกกําหนดใหเหมาะสมกับ

ลักษณะเนื้อหาและกิจกรรมของการเรียนรู  แตขนาดอาจจะเปล่ียนแปลงไปตามวัตถุประสงคของ

กลุม 

กาญจนา  ไชยพันธ (2549, หนา 18)  กลาววา  ขนาดของกลุมมีผลตอการดําเนินงาน

ภายในกลุม  จํานวนสมาชิกของกลุมที่เหมาะสมในการทํางานคือ 5-10  คน  โดยครูควรเลือกให

เหมาะกับเนื้อหาและกิจกรรม  โดยเฉพาะกลุมขนาดเล็กที่มีสมาชิกไมเกิน  15  คน  จะชวยใหเกิด
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จากขนาดของกลุมที่กลาวมา  สรุปไดวา  ขนาดของกลุมไมควรจะเล็กหรือใหญเกินไป  

ควรจะมีสมาชิกประมาณ 8-12 คนแตถาจําเปนก็ไมควรเกิน 15 คน  ถามากเกินไปจะทําใหเกิด

กลุมยอย  
เวลาและจํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมกลุม 
การจัดกิจกรรมกลุมที่จะใหไดผลดีนั้น   ตองจัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

กลุมเปาหมายและวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้นๆ  มีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับเวลาและจํานวนครั้ง 

ของการเขากลุมไว  ดังตอไปนี้ 

 ศิริลักษณ  โกวิทยานนท (2545, หนา 21)  กลาววา  ความถี่และจํานวนคร้ังในการเขา

รวมกับกิจกรรมกลุม  ตองคํานึงถึงชนิดของกลุม  วัตถุประสงคของกลุม  และธรรมชาติของสมาชิก

ในกลุมดวย  เชน  หากกลุมที่จะจัดกิจกรรมเปนนักเรียน  ควรคํานึงถึงการจัดเวลาเรียน  เวลาสอน

ของสถาบันนั้นๆ  เปนสําคัญ   

อารี  ตัณฑเจริญรัตน  (2545, หนา 7-8)  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาใน  การจัด

กิจกรรมกลุมวา  การจัดกิจกรรม  ควรกระทําอยางนอยสัปดาหละ  2  คร้ัง  และระยะเวลาในการ

จัดไมควรเกิน  1  ชั่วโมง  สําหรับเด็กประถมศึกษาควรปรับเวลาใหส้ันลงเพราะตามธรรมชาติของ

เด็กมีความสนใจในระยะเวลาจํากัด 

วัชรีย  ทรัพยมี (จริญญา  เชาวชอบ และคณะ, 2546, หนา 11  อางอิงจาก  วัชรีย  

ทรัพยมี, 2543, หนา 274)  กลาววา  การเขากลุมข้ึนอยูกับอายุของผูรับบริการและความจํากัดของ 

สถานที่เด็กเล็กควรใชเวลาไมเกิน  30  นาที  แตถาเปนวัยรุนใชเวลาประมาณ 1  ชั่วโมง  เวลาจัด

กลุมสัปดาหละ  2  คร้ัง 

จากขอความทั้งหมดสรุปไดวา  การจัดเวลาและจํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรมกลุม  

ควรจัดสัปดาหละ 2-3  คร้ัง  คร้ังละประมาณ 50 นาที แตไมควรเกิน 1 ชั่วโมง  และจะตองคํานึงถึง

เวลาเรียนของสถานศึกษา  ซึ่งควรจะเปนหนาที่ของผูนํากลุมที่จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม  

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของกิจกรรมกลุม  สมาชิกกลุม  และประสบการณของผูนํากลุม 
ลําดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมกลุม 
ข้ันตอนในการจัดกิจกรรมกลุมถือวาเปนเร่ือที่สําคัญ  ซึ่งจะทําใหการจัดกิจกรรมกลุม

เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ  มีผูใหแนวคิดไวดังนี้ 

สมพงษ  จิตระดับ (2530, หนา  43-44)  ไดเสนอข้ันตอนของกิจกรรมกลุมไวดังตอไปนี้ 

1.  ข้ันนํา  ไดแก  การเร่ิมบทเรียนที่นาสนใจ  การใหคําแนะนํา  กติกา คําส่ังตางๆ  
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 การแบงกลุม  การรับมอบหมายงานที่กําหนดให เพื่อใหดําเนินกิจกรรมกลุมในข้ันตอไป  เกิดความ 

เขาใจตรงกัน  ทําใหการดําเนินงานของกลุมไปดวยดี  และควรเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมไดศึกษา  

ทบทวน  และซักถามเพื่อความเขาใจดวย 

2.  ข้ันกิจกรรม  ไดแก  การนําดําเนินบทบาทและหนาที่  หรือกิจกรรมตามที่ไดรับ

มอบหมาย  การแยกยายตามกลุม  การเสนอความคิดเห็น  การหาขอสรุปคําตอบที่ตองการ  การ

เสนอผลงาน  และการแสดงออก 

3.  ข้ันอภิปราย  ไดแก  การซักถาม  การวิพากษวิจารณ  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และประสบการณ  การเสนอแนวคิดดวยวิธีการตางๆ 

4.  ข้ันสรุปและการนําไปใช  ไดแก  การประมวลเนื้อหา  กิจกรรม  ประสบการณและ

ความคิดเห็น  ข้ันนี้จะมี 2 ลักษณะ  คือ  สรุปส่ิงที่เรียนรูทั้งหมดจากกิจกรรมตามจุดมุงหมายท่ี

กําหนดไวและอีกประการหนึ่ง  คือ  สรุปเพื่อใหไดความคิดเห็นรวบยอดท่ีเปนเหตุผลหรือหลักการ

แนวคิดที่ชัดเจน  มีแนวทางและขอเสนอแนะหลายๆ ดานที่เปนประโยชนและสามารถปฏิบัติได 

ศิริลักษณ  โกวิทยานนท (2545, หนา 24)  กลาวถึงลําดับข้ันตอนของกิจกรรมกลุม  

ประกอบดวย 

1.  ข้ันการมีสวนรวมเพื่อสรางความคุนเคยใหกับสมาชิก  โดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

2.  ข้ันวิเคราะหประสบการณ  หลังจากที่ไดปฏิบัติกิจกรรม 

3.  ข้ันสรุปและประยุกตหลักการ  เพื่อนําไปประยุกตใชกับตนเอง 

4.  ข้ันประเมินผล  โดยวิธีที่ใหสมาชิกชวยกันประเมินผลการเรียนรูที่ไดจากการเขารวม

กิจกรรม  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ  และติชมรวมกัน 

จากลําดับข้ันตอนของกิจกรรมกลุมที่กลาวมา  สรุปไดวา  ลําดับข้ันตอนของกิจกรรมที่

เกี่ยวของนั้นประกอบดวย  ข้ันลงมือปฏิบัติ  ข้ันคนพบ  ข้ันวิเคราะห  และข้ันนําไปใช  หรือ

ประยุกตใชกับตนเองและผูอ่ืน  มีหลายแบบที่สามารถนํามาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมกลุมได  

ซึ่งข้ึนอยูกับความเหมาะสมและความสามารถของผูนํากิจกรรมกลุมนั้นๆ 
เทคนิคของกิจกรรมกลุม 
ในการจัดกิจกรรมกลุมใหประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมายน้ัน  การใชวิธีการสอน

เพียงอยางเดียวนั้น  ไมอาจทําใหบรรลุจุดมุงหมายได  จึงจําเปนตองใชเทคนิคตางๆ มาชวยเพื่อทํา

ใหมีบรรยากาศในการเรียนรูและประสบผลผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ต้ังไว  ซึ่งเทคนิค  วิธีการ

ตางๆนั้นมีอยางหลากหลาย  เราควรเลือกใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและจุดประสงคของ

กิจกรรมนั้นๆ 



 20 

วันทนีย  เหมาะผดุงกุล (2535, หนา 29)  กลาววา  เกมเปนกิจกรรมที่มีคุณคาแกเด็กทั้ง

ทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  เปนกิจกรรมที่เด็กพอใจมาก  ชวยสราง

บรรยากาศที่ดีในการทํางาน  ชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดี  ทําใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยาง

รวดเร็ว  อีกทั้งยังชวยผอนคลายความเครียด  ในการเลนทําใหเด็กสนใจและไมเบ่ือ 

ทิศนา  แขมมณี  (2536, หนา 27-28)  ไดเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

สอดคลองกับทฤษฎีกลุมสัมพันธไวหลายวิธี 

1.  เกม (Game) การที่ผูเรียนลงเลนดวยตนเองภายใตขอตกลง  หรือกติกาบางอยางที่

กําหนดไว  ซึ่งผูเรียนจะตองตัดสินใจทําอยางใดอยางหน่ึง  วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนไดวิเคราะห

ความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและผูเรียนจะติดความสนุกสนาน

ในการเรียนดวย 

2.  บทบาทสมมติ (Role - Playing)  วิธีการนี้มีลักษณะเปนสถานการณสมมติ  เชน  

เดียวกับเกม  แตมีการกําหนดบทบาทของผูเลน  แลวใหนักเรียนสวมบทบาทนั้นแลวแสดงออกตาม

ธรรมชาติ  โดยอาศัยบุคลิกภาพ  ประสบการณ  และความรูสึกนึกคิดของตนเปนหลัก  วิธีการนี้มี

สวนชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษา  วิเคราะหถึงความรูสึก  และพฤติกรรมของตนอยางลึกซ้ึง  และ

ยังชวยสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูใหนาสนใจและนาติดตามอีกดวย 

3.  กรณีตัวอยาง (Case)  คือ  การนํากรณี  หรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจริง ๆ มา

ดัดแปลงและใชเปนตัวอยางในการใหผูเรียนไดศึกษา  วิเคราะห  และอภิปรายกันเพื่อสรางความ

เขาใจและฝกฝนหาทางแกไขปญหานั้น  การอภิปรายชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึง

กันและกัน  และนําเอากรณีตาง ๆ ซึ่งคลายคลึงกับชีวิตจริงมาใช  ซึ่งชวยใหการเรียนรูมีลักษณะ

ใกลเคียงความเปนจริงและมีความหมายกับผูเรียนมากข้ึน 

4.  สถานการณจําลอง (Simulation)  คือ  การจําลองสถานการณจริงหรือสราง

สถานการณใหใกลเคียงกับความเปนจริงแลวใหผูเรียนลงไปในสถานการณนั้นและมีปฏิกิริยาตอบ

โตกัน  วิธีนี้จะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ซึ่งในสถานการณจริงผูเรียนจะไม

กลาแสดงออกเพราะจะเส่ียงตอผลที่จะไดรับจนเกินไป 

5.  ละคร (Acying or Dramatization)  คือ การที่ผูเรียนไดทดลองแสดงบทบาทตาม

บทบาทที่เขียนหรือกําหนดไวให  โดยผูแสดงจะตองพยายามแสดงบทบาทที่กําหนดไว  โดยไมเอา

บุคลิกภาพและความรูสึกนึกคิดของตนเขาไปเกี่ยวของ วิธีนี้จะชวยใหผูเรียนไดประสบการณที่จะ

เขาใจความรูสึก  เหตุผลและพฤติกรรมของผูอ่ืน  ทําใหเกิดความเห็นอกเห็นใจกัน  นอกจากนี้ 
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การที่ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงละครรวมกัน  จะชวยฝกใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู

รวมกันและไดฝกการทํางานรวมกัน 

6.  กลุมยอย (Small Group)  เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนในการแสดงออก  

และชวยใหผูเรียนไดขอมูลเพิ่มเติมมากข้ึน 

บุหงา  วชิระศักด์ิมงคล  (2547, หนา 30-31)  กลาววา  เทคนิคของกิจกรรมกลุม  บางที

เรียกวาแบบฝกหัดที่วางโครงสราง (Structured  Exercise)  หรือประสบการณที่วางโครงสราง   

(Structured  Experience)  จะเปนการจัดกิจกรรมในลักษณะตางๆ  บางกรณีอาจเลือกใชเพียง

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพื่อจุดมุงหมายบางประการในการดําเนินกลุม  บางกรณีเลือกใชหลายๆ 

ลักษณะ โดยจัดเปนโปรแกรมเพื่อจุดมุงหมายในการเรียนรูหรือพัฒนาการบุคลิกภาพในดานตางๆ  

กิจกรรมเหลานี้มีดังตอไปนี้ 

1.  เกม เปนการจัดสถานการณสมมุติข้ึน  เพื่อใหผูเรียนไดเลนดวยตนเองภายใต

ขอตกลงหรือกติกาบางอยางที่กําหนดไว  ผูเลนจะตองตัดสินใจทําอยางใดอยางหนึ่ง  อันจะมีผล

ออกมาในรูปแพชนะ วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนไดวิเคราะหความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมตางๆ ที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียนเรียนรูดวยความสนุกสนานอีกดวย 

2.  บทบาทสมมติ  วิธีการนี้มีลักษณะเปนสถานการณสมมติ  เชนเดียวกับเกม แตมีการ

กําหนดบทบาทของผูเลนในสถานการณที่สมมุติข้ึนมา  แลวใหผูเรียนสวมบทบาทและแสดงออก

ตามธรรมชาติโดยอาศัยบุคลิกภาพ  ประสบการณและความรูสึกนึกคิดของตนเปนหลักดังนั้น

วิธีการนี้จึงมีสวนชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษา  วิเคราะหถึงความรูสึก  และพฤติกรรมของตน

อยางลึกซึ้ง  และยังชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูใหนาสนใจและนาติดตาม 

3.  กรณีตัวอยาง  เปนวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งซ่ึงใชกรณีหรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจริง ๆ 

มาดัดแปลงและใชเปนตัวอยางใหผูเรียนศึกษา  โดยการวิเคราะหและอภิปรายกันเพื่อสรางความ

เขาใจและฝกฝนหาทางแกไขปญหานั้น  วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนไดรูจักคิดและ 

พิจารณาขอมูลที่ตนไดรับอยางถี่ถวน   และการอภิปรายจะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปล่ียน

ขอมูลซ่ึงกันและกัน รวมทั้งการนําเอากรณีตาง ๆซึ่งคลายคลึงกับชีวิตจริงมาใช จะชวยใหการเรียนรู

มีลักษณะใกลเคียงความเปนจริง ซึ่งมีสวนทําใหการเรียนรูมีความหมายสําหรับผูเรียนข้ึน 

4.  สถานการณจําลอง  การจําลองสถานการณจริงหรือสรางสถานการณใหใกลเคียงกับ

ความเปนจริง  แลวใหผูเรียนเขาไปอยูในสถานการณนั้นและมีปฏิกิริยาโตตอบกัน  วิธีการนี้จะชวย

ใหผูเรียนไดโอกาสทดลองแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ซึ่งในสถานการณจริงผูเรียนอาจไมกลาแสดง

เพราะอาจจะเปนการเส่ียงตอผลที่จะไดรับจนเกินไป 
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5.  ละคร  คือ  วิธีการที่ผูเรียนไดทดลองแสดงบทบาทตามที่เขียนหรือกําหนดไวให  โดย

ผูแสดงจะตองพยายามแสดงใหสมบทบาทที่กําหนดไว  โดยไมนําเอาบุคลิกภาพและความรูสึกนึก

คิดของตนเขาไปเกี่ยวของ อันจะมีสวนทําใหเกิดผลเสียตอการแสดงบทบาทนั้น ๆ  วิธีการนี้เปนวิธี

ที่ชวยใหผูเรียนไดประสบการณในการที่จะเขาใจความรูสึก  เหตุผลและพฤติกรรมของผูอ่ืน  ซึ่ง

ความเขาใจนี้มีสวนชวยสรางความเห็นอกเห็นใจกัน  นอกจากนี้การที่ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงละคร

รวมกัน  จะชวยฝกใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรูรวมกันและไดฝกการทํางานรวมกัน

อีกดวย 

6.  กลุมยอย  กลุมยอยจะเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนในการแสดงออก  และชวย

ใหผูเรียนไดขอมูลเพิ่มเติมมากข้ึน  นักเรียนบางคนไมกลาแสดงออกในกลุมใหญ  และในกลุมใหญ

นั้นโอกาสท่ีผูเรียนจะมีสวนรวมโดยท่ัวถึงกันนั้นมีนอย ดังนั้นการจัดกิจกรรมโดยแบงเปนกลุมยอย

จะชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูเนื่องจากการมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมไดมากกวา 

จากกิจกรรมที่ใชในกิจกรรมกลุมที่กลาวมา  สรุปไดวา  กิจกรรมที่ใชในกิจกรรมกลุม      

มีหลายกิจกรรมดวยกัน เชน  เกม  บทบาท  สมมติ   กรณีตัวอยาง สถานการณจําลอง ละคร               

และกลุมยอยซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่ใชในกิจกรรมกลุม จะชวยสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาดานรางกาย  

อารมณ  สังคม  และสติปญญา  รูจักวิเคราะห  มีเหตุผล  และเกิดประสบการณตรง  เปนตน 
บทบาทผูนําในการจัดกิจกรรมกลุม 
กลุมโดยทั่วไปจะตองประกอบดวยผูนําและสมาชิกกลุม  ซึ่งทั้งสองฝายจะตองรวมมือ

กันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุมที่กําหนดไว มีผูที่กลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูนํากลุมและ

สมาชิกกลุมดังนี้  

 ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2545, หนา 16-17)  กลาววา  ในการศึกษาการทํางานเปน

กลุมหรือทํางานเปนทีมนั้น  จะจําแนกบทบาทของผูนําออกเปน 2 ประเภท คือ  

1)  บทบาทเกี่ยวกับการทํางาน  ไดแก  บทบาทของผูนําในการที่จะนํากลุมใหสามารถ

ทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

2)  บทบาทเกี่ยวกับกลุม  คือ  บทบาทผูนําในการชวยใหกลุมมีกําลังใจ มีความพึงพอใจ

ที่จะทํางานรวมกัน  เปนอันหนึ่งอันเดียวไมแตกแยกกัน 

1.  บทบาทของผูนําเกี่ยวกับการทํางาน  ไดแก 

1.1  ทําความเขาใจในจุดมุงหมายของการทํางาน  และชวยใหผูรวมงานเขาใจ

ตรงกัน 

1.2  วางแผนงานและข้ันตอนการทํางานรวมกนัของผูรวมงาน  

1.3  แบงงานและมอบหมายงานอยางเหมาะสม 
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1.4  ริเร่ิมความคิดใหมใหกบักลุม  หรือกระตุนกลุมใหริเร่ิมความคิดใหมๆ 

1.5  แสวงหาขอมูล  ความคิดเห็นหรือใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางาน  

1.6  ชวยใหสมาชิกมีความเขาใจตรงกันในขอมูลหรือประเด็นตางๆ  ที่จําเปนตอ

การบรรลุผลสําเร็จของงาน 

1.7  ประสานความคิดเหน็ของผูรวมงาน  ใหเกิดประโยชนตอการบรรลุ

เปาหมายของงาน 

1.8  ชวยขจัดปญหาตางๆ  ที่เปนอุปสรรคตอการทํางานใหบรรลุเปาหมาย  

1.9  ติดตาม  ประเมินผลงาน  และสรุปผลงานเปนระยะๆ  และแจงใหผูรวมงาน

รับทราบ 

1.10  ควบคุมมาตรฐานผลงานของกลุมหรือทีมงาน 

1.11  ประเมนิผลงาน  ปรับปรุงงาน 

บทบาทตางๆ  ดังกลาวขางตน  ลวนเปนบทบาททีจ่ําเปนในการที่จะชวยใหงานบรรลุ

เปาหมายและเปนผลสําเร็จตามจุดประสงคที่ตองการ 

2.  บทบาทเกี่ยวกับการรวมกลุม  ไดแก 

2.1  การจัดระเบียบและควบคุมระเบียบของกลุม  บทบาทนี้เปนบทบาทที่ชวยใหทุก

คนมีโอกาสทัดเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น  และชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางเรียบรอย  

ไมชุลมุนวุนวาย  เพราะมีระเบียบควบคุมไว  ทําใหกลุมสามารถดําเนินการไดอยางราบร่ืนไม

แตกแยก 

2.2  ดูแลเอาใจใสสมาชิกในกลุมใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  หรือแสดง

ความสามารถอยางทั่วถึง  บทบาทนี้นี้ชวยใหทุกคนมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา  มีประโยชนตอ

กลุมทําใหเกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมและตองการทํางานรวมกับกลุม 

2.3  รับฟงและพิจารณาความคิดเห็นของสมาชิกกลุมอยางทั่วถึง  การที่ผูนํารับฟง

ความคิดเห็นของสมาชิกและนําส่ิงที่ฟงมาพิจารณา  ไมละทิ้งไปเฉยๆ  จะทําใหสมาชิกผูรวมงานมี

ความรูสึกภูมิใจและพอใจ  ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะชวยกลุมตอไปอีก 

2.4  ชวยทําความกระจางใหแกกลุม  ในการทํางานกลุมมักประสบปญหาความ

เขาใจไมตรงกันในเร่ืองความหมาย  ความเขาใจไมตรงกันนี้อาจเปนสาเหตุทําใหสมาชิกเกิดความ

ขุนของหมองใจกันและแตกแยกกันได  ผูนําจึงจําเปนตองคอยสังเกตและชวยเหลือกลุมตามความ

เหมาะสม 

2.5  สรางบรรยากาศที่อบอุนและเปนมิตรใหเกิดข้ึนในกลุม  บรรยากาศที่ดีเปนมิตร 
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เปนกันเองปลอดภัยจากความกลัว  ปลอดภัยจากความรูสึกวาจะถูกตัดสินหรือถูกมองไปในทางที่

ไมถูกไมควร  บรรยากาศในลักษณะนี้  จะชวยใหสมาชิกกลุมเกิดความรูสึกสบายใจและทํางาน

ตามความสามารถของตนไดอยางเต็มที่                

 2.6.  ขจัดหรือลดความขัดแยงตางๆ  ในกลุม  ความขัดแยงเปนสาเหตุสําคัญที่ทํา

ใหกลุมเกิดแตกแยก  หากผูนําไมสามารถที่จะชวยในเร่ืองนี้ได  พลังจากความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันในกลุมก็จะลดนอยลงไป  จนอาจเปนผลใหกลุมไมสามารถรวมตัวกันจนงานบรรลุผล

สําเร็จได 

บทบาทดังกลาวขางตน  มีความสําคัญตอการดํารงอยูของกลุมเพื่อทําใหกลุมบรรลุ 

ผลสําเร็จได   
ประโยชนของกิจกรรมกลุม 
บุหงา  วชิระศักด์ิมงคล (2547, หนา 25-27)  กลาววา  หลังเขารวมกิจกรรมกลุมประเภท

ตาง ๆ แลว  นอกจากจะทําใหผลงานตามจุดมุงหมายของกลุมชนิดนั้น ๆ แลว  ยังมีผลทําใหบุคคล

ที่เปนสมาชิกกลุมมีการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึนและมีประโยชนตอผูบริการแนะแนว  โรงเรียน  

และชุมชนอีกดวย  ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  ประโยชนตอสมาชิกกลุม  การเขารวมกิจกรรมกลุมจะมีผลใหนักเรียนไดรับการ

ตอบสนองความตองการทางสังคม  อาทิเชน  ความตองการที่จะเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ  ความ

ตองการยอมรับจากกลุม  เปนตน  ทั้งยังกอใหเกิดการพัฒนาการในดานตาง ๆ คือ 

1.1  พัฒนาทางดานสติปญญา  บุคคลจะไดเรียนรูและเขาใจธรรมชาติของมนุษย  

ธรรมชาติของกลุม  การจัดการกับกลุม  และสรางความสัมพันธกับเพื่อนรวมทั้งการเรียนรู

ประสบการณตาง ๆ จากสมาชิกกลุมมากข้ึน  เรียนรูขบวนการเรียนรู  ขบวนการแกปญหา  การ

ตัดสินใจ  อันจะเปนประโยชนในการนํามาใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

 1.2  พัฒนาดานทักษะ  สมาชิกจะมีโอกาสฝกทักษะตาง ๆ ไดแก 

1.2.1  ทักษะทางสังคม  เปนทักษะที่ชวยใหบุคคลอยูรวมกันและทํางานกับ

ผูอ่ืนไดอยางราบร่ืน  เชน  ทักษะการเปนผูใหและผูรับ  การปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม  การ

ควบคุมตนเอง  การยอมรับความสามารถของตนเองและผูอ่ืน  การรับผิดชอบตอหนาที่  การรูจัก

สิทธิของตนเองละผูอ่ืน 

1.2.2  ทักษะในการศึกษาคนควา  เปนทักษะในการคนควาหาความรู  เชน  

ทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูล  การพูด  การฟง  การอาน  และการรายงาน 

1.2.3  ทักษะทางปญญา  ไดแก  ทักษะในการแกปญหาเฉพาะหนา                       

การวิพากษวิจารณ  การคิดริเร่ิมสรางสรรค  การคิดอยางมีเหตุผล  เปนตน 
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1.2.4  ทักษะในการทํางานกลุม  เปนทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  เชน  

ทักษะในการวางแผนงาน  การแสดงความคิดเห็นดวยการอภิปราย  การยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน 

  1.3.  พัฒนาทางดานเจตคติ  มีการเปลี่ยนแปลงเจตคติตอตนเอง  และตอผูอ่ืนไป

ในทางที่สรางสรรค  กลาวคือ  มีการยอมรับตนเองและยอมรับผูอ่ืนมากข้ึน  ลดการใชอํานาจการ

ส่ังสอนและการควบคุมผูอ่ืนลง  พอใจกับการมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมมากข้ึน  เปนตน 

 2.  ประโยชนตอผูแนะแนวหรือผูนํากลุม  ในฐานะผูบริการแนะแนวซ่ึงตองจัดบริการ

ใหกับนักเรียนเพื่อสงเสริมและพัฒนา  เพื่อปองกันปญหา  เพื่อแกปญหาใหกับนักเรียน  เพื่อจะให 

บริการนักเรียนเปนกลุมเพื่อไดบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว        

กาญจนา  ไชยพันธุ (2549, หนา 9-11)  กลาวถึงประโยชนของกระบวนการกลุมหรือ

กิจกรรมกลุมวามีดังนี้ 

1.  ชวยพัฒนาในตัวบุคคลมีดังนี้ 

1.1  กิจกรรมกลุมชวยสนองความตองการของบุคคลได  โดยสนองความตองการขั้น

พื้นฐานทั้งรางกายและจิตใจ  เชน  ความตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม  ความปลอดภัย  และ

ความตองการเปนที่ยอมรับจากกลุม 

1.2  กิจกรรมกลุมชวยสรางและพัฒนาการทางดานอารมณและสังคม  โดยฝกให

สมาชิกของกลุมรูจักเก็บอารมณ  การแสดงอารมณใหถูกตองและสมเหตุผล  รูจักการพูดคุย

ทักทาย  รวมทั้งการแสดงออกตามกาลเทศะ  การแสดงสัมพันธภาพกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ของกลุม 

1.3  กิจกรรมกลุมชวยพัฒนาดานทัศนคติ   ความสนใจและความสามารถ                  

เมื่อบุคคลอยูคนเดียวหรืออยูนอกกลุม  อาจมีทัศนคติที่ไมชอบบางส่ิงบางอยาง  เชน  ไมชอบคบ

คนมากมาย  ไมชอบฟงผูอ่ืน ฯลฯ  แตเมื่อมาอยูในกลุมตองระงับส่ิงที่ไมชอบ  รูจักฟงผูอ่ืน  ชื่นชม

ส่ิงที่เปนส่ิงที่ดีๆ ของผูอ่ืน  ส่ิงเหลานี้ทําใหเกิดการพัฒนาดานทัศนคติข้ึน  นอกจากนี้บุคคลอาจ

สนใจที่จะเลนละคร  แตไมมีโอกาสไดเลนเมื่อมาเขากลุม  กลุมอาจใหเขาไดแสดงละครเพื่อให

สมาชิกดู  ก็เปนการสนับสนุนและพัฒนาความสนใจของบุคคลอีกดวย 

1.4  กิจกรรมกลุมชวยพัฒนาคุณคาดานอาชีพ  ผูบริหารบางคนไมกลาจะตัดสินใจ  

ไมกลาจะแสดงความคิดเห็น  ไมกลาพูด  หรือไมกลาแสดงออก  แตเมื่อมาอยูในกลุม  กลุมจะมี

กิจกรรมฝกการกลาแสดงออก  ฝกความเปนผูนํา  และฝกการกลาตัดสินใจซึ่งทําใหผูบริหารไดฝก   

ส่ิงเหลานี้ซึ่งนําไปใชเปนประโยชนในงานหรือวิชาชีพของเขา 
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1.5  กิจกรรมกลุมชวยพัฒนาดานความรูและทักษะตางๆ  ในการเขารวมกลุม

สมาชิกตองใหความรวมมือในการเคารพกฎเกณฑของกลุม  ตองใหความรวมมือในการทํากิจกรรม

กลุม  เชน  การเปนผูรูจักฟง  รูจักใหขอมูลตางๆ  แกสมาชิก  ในการฟงนี้เองทําใหเกิดความรูที่

เพิ่มข้ึน  ไดความรูจากผูอ่ืน  พัฒนาข้ึนจากส่ิงที่ตนไดรูอยู  ไดรวมกันพัฒนาทักษะในการรวมทํา

กิจกรรมตางๆ  ไดฝกทําตามกลุม  ส่ิงเหลานี้จะเห็นไดวาลวนมีประโยชนแกสมาชิกทั้งส้ิน 

2.  กิจกรรมกลุมมีคุณคาในการวินิจฉัย  เชน  เมื่อเราใหสมาชิกในกลุมมาเปนผูนํา  ถา

สมาชิกเกิดประหมา  ไมกลาพูด  ไมกลาแสดงออก  ผูดําเนินการก็วินิจฉัยไดวา  เขาอายและไม

สามารถปรับตัวได  ดังนั้นตองหาวิธีการโดยใชกิจกรรมทําใหเขาไดพัฒนาตนเองได   

3.  กิจกรรมกลุมมีคุณคาในการบําบัด  ในวงการแพทยไดนําเอากิจกรรมกลุมมาใช

บําบัดผูปวยทางจิตโดยเรียกวา “จิตบําบัด” ( Group  Paychotherapy) ซึ่งซิกมันด  ฟรอยด 

(Sigmund  Freud)ไดเปนผูริเร่ิมนําวิธีจิตบําบัดหมูไปใชแกผูปวยทางจิตที่สถาบัน Tavistock  

Institute  of  Human  Relation  ในประเทศอังกฤษ  ซึ่งตอมาไดมีผูนําวิธีการทางจิตบําบัดหมูไปใช

กับบุคคลปกติที่ไมมีความผิดปกติทางจิตใจในวงการตางๆ  เชน  วงการธุรกิจ  วงการทหาร  

โรงงานอุตสาหกรรม  และชุมชนในสังคมตางๆ  

4.  กิจกรรมกลุมมีคุณคาในวงการศึกษา  กิจกรรมกลุมเร่ิมตนเขามามีบทบาทในวง

การศึกษา  โดย  จอหน  ดิวอ้ี (John  Dewey) จากคําพูดของเขาที่วา  การเรียนรูโดยการใหเด็กได

ลงมือทํา (Learning by Doing)  จึงกลายมาเปนหลักการในวงการศึกษาที่เนนการรวมกลุมเพื่อ

การเรียนรู  การรวมกลุมเพื่อทํางานและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร       

จากขอความที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวาประโยชนของกิจกรรมกลุมสามารถชวยให

สมาชิกไดพัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  รวมทั้งเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไป

ในทางที่เหมาะสมจากประสบการณตรงและส่ิงแวดลอมที่ตนเองไดรับ พรอมทั้งเกิดความสัมพันธที่

ดีกับบุคคลอ่ืนและสามารถอยูรวมกันกับคนอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

 
เอกสารที่เกี่ยวของกับความมีน้ําใจ 

ความหมายของความมีน้ําใจ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2525, หนา 435)  ไดใหความหมายของคําวา “ น้ําใจ ”  ไวใน

หนังสือพจนานุกรม  วาหมายถึง  ใจจริง  เชน  เห็นน้ําใจ  นิสัยใจคอ  น้ําใจพอ  น้ําใจแม  น้ําใจชาย  

น้ําใจหญิง   

กระทรวงศึกษาธิการ (2527, หนา 274)  ไดระบุความหมายของ “ น้ําใจ ”  ไววา              

ความมีน้ําใจ  หมายถึง   



 27 

1.  จิตใจอันแทจริง  เชน  ฉันเพิ่งเห็นน้ําใจของเขาวันนี้แหละ 

2.  ความเอ้ือเฟอ เชน  เขามีน้ําใจชวยฉันถือของ 

พระเทพวิมลโมลี  (2528, หนา 42 – 44)  ไดกลาวถึงประโยชนของคุณธรรมดานความ

เสียสละไวดังนี้  ธรรมดาผูที่อยูในสังคมจะตองเปนคนรูจักเสียสละในคราวที่ควรเสียสละ  จะตอง

เปนคน  รูจักสละใหปนส่ิงของของตนแกคนที่ควรปน  ซึ่งเปนการแสดงน้ําใจเพื่อผูกไมตรี  เพราะยัง

มี  คําพังเพยวา  “ บริวารมาเพราะมีน้ําใจ  บริวารหนีเพราะน้ําใจลด  บริวารหมดเพราะน้ําใจแหง ” 

พระเผด็จ  ทัตตชีโว  (2531, หนา 59 -  61)  ไดใหความหมายของความมีน้ําใจในทาง

โลกและทางธรรม ไวดังนี้ 

ในทางโลก  ความมีน้ําใจ  หมายถึง  พอจะชวยอะไรใครก็ชวยไปเถอะ  อยาหวงแรง  

ธรรมชาติของคนนั้นแปลก  ยิ่งออกแรงก็ยิ่งไดแรง  ถาไมอยางนั้นแลเวนักกีฬาเขาจะวิ่งกันไปทําไม  

โลหิตที่บริจาคไปยอมทําใหเกิดโลหิตใหมข้ึนมาแทน  และมีคุณภาพสูงกวาเดิม  ถาเราแลงน้ําใจ  

หวงแรง  กลัวเหงื่อออก  ระวังเถอะ  ถาเหงื่อไมออกแลวมันจะตกใน  วันดีคืนดีก็จะทะลักออกมา

เอง  แตออกมาทางตากลายเปนน้ําตา  เพราะเหตุวาถึงคราวที่เราตองการความชวยเหลือจาก 

คนอ่ืน  ก็ไมมีใครเขาใหความชวยเหลือ  ถาสามารถชวยไดก็จะชวยไป  ไมวาจะชวยดวยแรงกาย

แรงใจหรือแรงทรัพยของเรา  แตอยาชวยเสียจนกระทั่งตัวเองตองพลอยเดือดรอนไปดวย 

ในทางธรรม  ความมีน้ําใจ  หมายถึง  เปนผูมีความกตัญูรูคุณ  ใครมีอุปการะก็ตอง

หาทางไปตอบแทนพระคุณทาน  นอกจากตอบแทนผูมีพระคุณแลวก็บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน

ตอสังคมในโอกาสอันควร  อยางนี้จึงเรียกวาเปนผูไมแลงน้ําใจตอศาสนาและสังคม 

กนก  จันทรขจร (2533, หนา 728)  ไดใหความหมาย “น้ําใจ” วาคือ  อุปนิสัยใจคอแท ๆ ของคนที่

รูจักระลึกนึกถึงผูอ่ืน  เรียกวา  มีน้ําใจ  สวนผูที่มุงคิดแตเฉพาะตนเองเปนที่ต้ัง  ไมรูจักระลึกถึงผูอ่ืน

บาง  เรียกวา  ไมมีน้ําใจ  หรือขาดน้ําใจ  ผูที่มีน้ําใจนั้นเปนผูที่เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  เห็นผูอื่นไดรับ

ความทุกข  ความเดือนรอน  ตองการความชวยเหลือ  ก็รับเปนภาระใหโดยไมหวงัผลตอบแทน  เชน  

ลูกใหที่นั่งแกเด็ก  สตรี  คนชรา  บนรถประจําทาง  เปนตน  ตามชนบทชาวบานจะชวยงานกัน            

ที่เรียกวา “ลงแขก”  เปนบอเกิดของความรักสมัครสมานสามัคคีกัน  คนมีน้ําใจยอมมีคุณธรรม             

มีจิตสํานึกในความเมตตากรุณาเปนพื้นฐานที่จะชวยเหลือเกื้อกูล  โดยไมหวังผลตอบแทน 

วุฒิสวัสด์ิ  สวัสดิวัฒน  (2534, หนา 38)  ไดกลาววา  ผูมีน้ําใจคือ  ผูที่พรอมจะเอ้ืออารี

ตอผูอ่ืนโดยไมตองรอใหเขาออกปาก  เปนผูที่เขาใจปญหา  ความปรารถนา  ความขาดแคลน  

ความทุกขระทมขมข่ืนของผูอ่ืน  และการชวยเหลือจะเปนไปดวยเหตุผล  แตก็มีความเต็มใจ  เต็ม

ไปดวยความปรารถนาดี  รวมทั้งการใหกําลังใจ  ใหแรงบันดาลใจ  และไมตรีจิตมิตรภาพ 



 28 

พรรณราย  ทรัพยะประภา (2536, หนา 57)  ที่กลาววา  ความมีน้ําใจ  คือ  สวนที่มี

เมตตากรุณาชอบชวยเหลือผูอ่ืน  ปกปองคุมครองผูอ่ืน  หรือมีความเห็นอกเห็นใจ  มีน้ําใจดีตอผูอ่ืน  

เชนเดียวกับ  พอแมแสดงตอลูกผูบังคับบัญชาที่มีลักษณะเชนนี้เดนชัด  ก็จะมีความเมตตาปราณี

ตอลูกนอง  ผูใหบริการ  ถามีลักษณะ  เชนนี้ก็จะเต็มใจที่จะใหบริการอยางเต็มที่  เพื่อชวยเหลือผู

มารับบริการ 

เอษณีย  ฉัตรวิทยานนท  (2537, หนา 47)  กลาววา  ความมีน้ําใจ  หมายถึง  การ

แสดงออกทางอารมณ  และความรูสึกหรือปฏิกิริยาตอบสนองท่ีมีตอผูอ่ืน  อันเปนลักษณะทาง

จิตใจ  ในดานการใหความชวยเหลือในเวลาที่ผูอ่ืนมีเร่ืองเดือดรอน  ยกโทษใหเมื่อทําผิด  มีเมตตา 

กรุณาแกผูที่ดอยโอกาสและการกระทําเชนนี้จะเต็มไปดวยความปรารถนาดี  รวมทั้งการใหกําลังใจ  

ใหแรงบันดาลใจ  และไมตรีจิตมิตรภาพที่ไมหวังผลตอบแทน 

เตือนใจ   พรมมีและคณะ  (2551, หนา  41) กลาววา   ความมีน้ําใจ   หมายถึง                     

การแสดงออกถึงการเสียสละ  การละความเห็นแกตัว  การใหปนแกคนที่ควรใหดวยกําลังกาย  

กําลังทรัพย  กําลังสติปญญา  ยอมสละประโยชนสวนตัว  เพื่อประโยชนของสวนรวม  คนมีน้ําใจ

เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  ชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทนจะไดความดีตอบสนอง  เปนผูที่เห็น

อกเห็นใจผู อ่ืน  คนมีน้ําใจยอมมีคุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเมตตา  กรุณา  เปนพื้นฐาน                     

ที่ชวยเหลือเกื้อกูลโดยไมหวังผลตอบแทน 

จากความหมายขางตนของความมีน้ําใจ  สรุปไดวา  ความมีน้ําใจ  หมายถึง  พฤติกรรม

ที่แสดงถึงความรูสึกเห็นใจ  ปรารถนาดี  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  และใหความชวยเหลือผูอ่ืน  ในขณะที่

เดือดรอนดวยความเต็มอกเต็มใจ  โดยไมหวังผลตอบแทน                        
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความมีน้ําใจ 
ทินกร  ชาตกุล (2534, หนา 27-32)  ไดเขียนบทความเร่ือง “เกงกาจ แตขาดน้ําใจ...ก็ไป

ไมรอด”  ไดกลาวถึงความมีน้ําใจวา  เปนโอกาสชนิดหนึ่งที่มีคุณวิเศษสามารถทําใหสังคม               

หรือมนุษยชาติรมเย็นเปนสุขได  ถามีน้ําใจตอกัน  โดยเฉพาะคนไทยเรานับถือกันนักเชียววาเร่ือง

ของน้ําใจเปนเร่ืองสําคัญ  ถึงไดมีการกลาวเปรียบเทียบมีคติธรรม  มีนิทานตํานานขานเลากัน

มากมายในเร่ืองของการมีน้ําใจไวอยางพรรณนาไดไมหมดทีเดียว โบราณกลาวไวเกี่ยวกบัหญิงงาม

ตองมีเรือนสาม  น้ําส่ี  ในสี่น้ํามีน้ําใจเปนหนึ่งทีเดียวและมีการสอนใหศึกษานํ้าใจกันวา  ในคนนั้น

ลึกไมมีใครรูงาย ๆ ดังสุนทรภูกลาวไววา 

 “ แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย มันแสนสุดลึกลํ้าเหนือกําหนด 

     ถึงเถาวัลยพันเกี่ยวที่เล้ียวลด ก็ไมคดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน ” 
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ทํานองเดียวกับที่วา “จิตมนุษยนี้ไซร ยากแทหยั่งถึง”  หรือ “ปากปราศรัย น้ําใจเชือดคอ” ฟงดูแลว

นากลัว  แตก็มีอยางนี้จริง ๆ โลกจึงไดวุนวายอยูทุกวัน  ดังนั้นการมีน้ําใจจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทุกคน

เรียกรองใหสรางบรรยากาศของการมีน้ําใจ  ใหแกกันและกันเพื่อความรมเย็นเปนสุข   โทษของการ

ไรน้ําใจ  หาไดเกิดเฉพาะสังคมรอบขางเทานั้นในบางรายถึงกับทําลายตนเองมีจิตใจคับแคบ  

แมวาจะเปนคนเกง  คนดีมีวิชาอยางไรก็จะอยูรวมกับสังคมไทยไดยาก  ผูที่มีจิตใจริษยาเรารอนอยู

ในใจ  เพลิงแหงโลภะ  โทสะ  และโมหะยอมจะเผาผลาญความรูสึกนึกคิด  ใหกลายเปนคนไร

ปญญา  ไมสามารถเอาตัวรอดได 

สุพัตรา  สุภาพ (2534, หนา 11)  กลาวถึง การแสดงนํ้าใจไมตรีหรือความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ

ตอผูอ่ืนไมเห็นแกตัวเปนใหญ  เชน  ข้ึนรถเมลควรลุกใหเด็ก คนชรา สตรีมีครรภ (ถานักเรียนมีที่นั่ง

อยูแลว)  หรือญาติพี่นองคนที่ทุกขรอน  เราก็ควรชวยเหลือเกื้อกูลตามสมควร  หรือเพื่อจดงานไม

ทัน  เราก็ใหเพื่อนไปจดบาง  เปนตน  โดยเฉพาะคนในชนบทจะมีน้ําใจไมตรี หรือมีความเอ้ือเฟอ  

เผ่ือแผ  ความเอ้ืออารี  แตกับคนแปลกหนาที่ไมรูจักก็ตาม  ชาวชนบทจะใหการเล้ียงดูเพื่อเปนการ

แสดงน้ําใจ  แมบางคนจะยากจน  ก็ยังมีจิตใจเอ้ือเฟอโดยเฉพาะการตักบาตรทําบุญทําทานแก

ศาสนาชาวชนบทจะทํากันมากซ่ึงคานิยมนั้นมีมาแตเดิม  เนื่องจากมีอาชีพในการเกษตรตลอดจน

ที่ดินในสมัยกอนอุดมสมบูรณในน้ํามีปลา ในนามีขาว  การทํานาก็ชวยกันทํา  เชน  การลงแขก 

เกี่ยวขาว  โกนจุก  บวชนาค  ระหวางที่ชวยแรงกันก็มีการเล้ียงกัน  ถือคติที่วา  “ตาเขา ตาเรา”              

เราชวยเขาเล้ียง  พอตาเรามีงานอะไรเขาก็มาชวยเรา  เราก็จองเล้ียงเขา  เพราะชาวนาอยูกันแบบ

ใกลชิดสนิทสนม  ทุกคนรูจักกันหมดการพึงพาอาศัยกันจึงมีมาก 

วุฒิสวัสด์ิ  สวัสดิวัฒน (2534, หนา 38)  กลาววา  “คุณธรรม”  ประการหน่ึงที่ผูบริหาร

หรือนักธุรกิจรวมทั้งมนุษยทุกคน  จะตองระลึกถึงเสมอ  คือ  ความมีน้ําใจ  ผูที่มีน้ําใจจะกอใหเกิด

ความเบิกบาน  และอบอุนแกผูรับ  ผูมีน้ําใจนั้น  แมบางคร้ังจะมีภาระมากมีเวลานอย  แตก็ยัง

เจียดเวลาที่จะรับฟงปญหาของผูอ่ืน  และเต็มที่จะใหความอนุเคราะหชวยเหลือเทาที่ตนเองจะให

ไดรวมทั้งการใหขอคิดดวยความปารถนาดี  ผูมีน้ําใจอยากชวยผูอ่ืนดวยความต้ังใจ  มีความสุขกับ

การเปนผูให  และเปนผูที่ทําใหบุคคลอ่ืนมีความสุข  ผูมีน้ําใจทําใหโลกนี้นาอยู  เพราะเปนผูให

ความรัก  ความเมตตา  ความกรุณา  และไมตรีจิตจากหัวใจ  ดังนั้นไมวาเราจะอยูในฐานะใด  

ประกอบอาชีพใดจะเปนนักธุรกิจหรือไมก็ตามพื้นฐานความเปนมนุษยคือน้ําใจจะตองเปนหลักการ

สําคัญในการดํารงชีวิต  และประกอบการงาน  การสอนตนเองและฝกตนเองใหมีน้ําใจ  จึงเปนส่ิง

สวยงาม  นารัก  นานิยม  เพราะผูมีน้ําใจยอมไมขาดแคลน  ไมอับจนตรงกันขามเปนผูที่จะพบกับ

หนทางของความสุข  ความเจริญทุก ๆ ดาน 
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สมิต  อาชวนิจกุล  (2535, หนา 131-134)  กลาวถึง  ความมีน้ําใจไววา  เปนเร่ืองที่ไม

จําเปนตองใชจายเงินทองอะไรมากมาย  เราอาจแสดงออกซ่ึงความมีเมตตากรุณาตอเพื่อนรวมโลก  

โดยการชวยเหลือเล็ก ๆ นอย ๆ ก็เปนการแสดงน้ําใจไดอาทิ  การข้ึนรถโดยสารประจําทาง  

วัฒนธรรมด้ังเดิมจะสอนใหสุภาพบุรุษตองเสียสละที่นั่งใหแกสตรี  เด็ก  และคนชรา  นี่ก็นับวาเปน

การแสดงนํ้าใจ  หากเราไปเท่ียวในชนบทแถบเหนือ  หรืออีสาน  จะพบวาชาวบานมีน้ําใจ  

เอ้ือเฟอเผ่ือแผเช้ือเชิญใหเรารวมรับประทานอาหาร  เมื่อถึงเวลาอาหารในแตละมื้อหรือเมื่อเขา

ทําอาหารไดมากก็จะแบงใหบานอ่ืน ๆ ในหมูบานนั้น ๆ เปนการแสดงความมีน้ําใจตอกัน  การ

แสดงความมีน้ําใจจึงไมใชวัดกัน  ไดดวยความมีเงิน  บางคนมีเงินมากแตอาจแลงน้ําใจก็ได  บาง

คนเปนเศรษฐี  แตตระหนี่ถี่เหนียว  ไมยอมสละเงินโดยไมไดรับผลประโยชนตอบแทน  ความมี 

น้ําใจนั้นตรงกันขามกับความอิจฉาริษยาคนอ่ืนยอมปรารถนาจะใหผูอ่ืนไดดีกวาเราเกิดความวิบัติ

ดวยประการตาง ๆ แตคนที่มีน้ําใจ  เมื่อคนอ่ืนไดดีกวาจะมีมุทิตาจิตแสดงความยินดีดวยความ

จริงใจ  ความมีน้ําใจยังตรงขามกับความเห็นแกตัว  ผูที่มีน้ําใจจะนึกถึงผูอ่ืนและจะพยายามชวย

ผูอ่ืนที่ตํ่าตอยกวาตัวเองขณะที่คนเห็นแกตัวมักจะคิดแตประโยชนสวนตัวมากอน  กลาวกันวา  

ทานมหาตมะคานธี  ผูนําชาวอินเดียนั้น  ใชเวลาไปในการแสดงความมีน้ําใจโดยการไปชวย

ชาวบานที่ยากจนสรางบานโดยลงมือดวยตนเอง  จนมีหลายคนที่ไมเขาใจคิดวาคานธี  ใชเวลา

ส้ินเปลืองไปโดยไดรับประโยชนไมคุมคา  เขาไมเขาใจวานั่นเปนการแสดงความมีน้ําใจของผูนํา

ประเทศที่มีตอราษฎรผูยากไร  ซึ่งผลสะทอนมีใหเห็นทันทีวาชาวอินเดียทุกหมูเหลาใหความรักและ

ศรัทธาตอคานธี  ประหนึ่งเปนเทพเจาจุติลงมาเกิดในโลกนี้มนุษยที่ประสบความสําเร็จในการ

ดํารงชีวิตถาหากแลงน้ําใจเสียเพียงอยางเดียว  เขายอมเปนคนที่ขาดคุณคาตอสังคมที่เขาอยูนั้น 

การฝกตนเองใหเปนคนมีน้ําใจกระทําไดดังนี้ (สมิต อาชวนิจกุล.2535, หนา 135) 

1.  คิดถึงหัวอกคนอ่ืน  และแสดงตอผูอ่ืนเหมือนที่เราตองการใหผูอ่ืนแสดงตอเราจนทําดี

ตอคนอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทนวาความดีนั้นจะเปนเพียงเล็กนอยหรือส่ิงที่ยิ่งใหญก็ตาม 

2.  จงคิดถึงการใหมากกวาการไดรับ 

-  เมื่อไปเที่ยวในที่ไกลหรือใกลก็ตาม  ควรมีของฝากมาถึงคนที่เรารูจัก  และญาติ

มิตรของเรา  อันเปนการแสดงความมีน้ําใจตอกัน  โดยไมจําเปนวาจะตองใชเงินมากมาย 

-  จงเสียสละกําลังทรัพย  สติปญญา  กําลังกายและเวลาใหแกผูเดือดรอนที่ตองการ

พึ่งพาอาศัยเรา  โดยเปนการกระทําที่ไมหวังผลตอบแทน 

-  จงมีนิสัยเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  เจือจานตอเพื่อนบาน  เชน  ไปรวมงานพิธีตาง ๆ ไปงาน

แตงงาน  ไปงานศพ  หรืองานอ่ืน ๆ 
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-  จงใหความรักแกคนอ่ืน ๆ และชวยเหลือเขาเม่ือเขาขอรอง  หรือเราเห็นวาเขา

กําลังตองการความชวยเหลือจากเรา 

พรรณราย  ทรัพยะประภา  (2536, หนา 57)  กลาวถึง  การแสดงความมีน้ําใจ  และ

ความเอาใจใสเล็ก ๆ นอย ๆ ตอผูไดบังคับบัญชานี่แหละมีความสําคัญยิ่งยวด  ซึ่งไมนาจะมองขาม  

ถาผูไดบังคับบัญชาของเขาหายหนาหายตาไปเพราะเจ็บปวยเม่ือเขากลับมาแลวก็ควรสอบถาม

เกี่ยวกับสุขภาพของเขาบาง  ถาเขาขอลาไปเพ่ือเยี่ยมภรรยาที่เจ็บปวย  ก็ควรใหความสําคัญใน

การลาของเขาและสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของเธอดวย  หรือสงดอกไม  ผลไมไปเยี่ยม  การถาม

นั้นกินเวลาไมนานนัก  แตทวาเปนการแสดงความมีน้ําใจของเราเองที่มีตอเขา  ซึ่งมีความหมาย

อยางยิ่งตอจิตใจของเขาผูนั้น 

สรุป  การมีน้ําใจของคนเปนส่ิงที่มนุษยทุกคนควรมีเพราะเปนปจจัยพื้นฐานในการอยู

รวมกันอยางสงบสุข  เชน  การพูดจาออนหวานใสใจกับคนรอบขาง  ชวยเหลือผูที่ดอยกวาหรือ 

 ผูขาดแคลน  และย่ิงนับเปนเสนหอยางหนึ่งของคนเรา 
องคประกอบของความมนี้าํใจ 

โยธิน  ศันสนยุทธ  และจุมพล  พูลภัทรชีวิน (2529, หนา  66)  กลาวถึง  พฤติกรรมของ

ความมีน้ําใจวาประกอบดวย  พฤติกรรมใหความเอาใจใสทั้งหลาย  ไดแก  พฤติกรรมการให             

ความชวยเหลือการใหความสนใจ  และการใหความรัก 

เผด็จ  ทัตตชีโว (2531, หนา 31)  กลาววา  คุณสมบัติของคนดีที่คนทั้งหลายตองการ

สามารถจัดคุณลักษณะไวหลายกลุมดังนี้   

กลุมที่ 1 คือ  ความมีน้ําใจ  ประกอบดวย  ลักษณะของความเสียสละ  โอบออมอารี           

มีแตใหเห็นแกสวนรวม  มีความสามัคคี  เห็นอกเห็นใจกัน  ใจกวาง  มีเมตตา  กรุณา  รักผูอ่ืน 

กลุมที่  2 คือ  ความฉลาด  ประกอบดวย   ความคิดดี ๆ ไมโง  รูผิดรูถูก  มีเหตุผล           

มองโลกในแงดี 

กลุมที่3 คือ   ไม เปนพิษเปนภัยตอผู อ่ืน   ประกอบดวย   การไม เบียดเบียนใคร                     

ไมกาวราว  รุนแรงไมเกะกะเกเร  จริงใจ  ซื่อสัตย 

กลุมที่ 4 คือ  มีความอดทน  มีความบากบ่ัน  ซึ่งจะเปนลักษณะหลักที่จะแฝงในทุกหน

ทุกแหง  เหมือนความช้ืนที่แฝงอยูในทุกที่แมในกอนหิน 

กนก  จันทรขจร (2533, หนา 278)  กลาวถึง  คุณลักษณะของคนมีน้ําใจ  คือ                       

มีมนุษยสัมพันธรูจักกาลเทศะและโอกาส  ไมเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม   

รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  ไมนิ่งดูดาย  รูจักใหอุปการะและปฏิบัติตอผูอื่นตามแตโอกาส  และไม

หวังผลตอบแทน(Rude)  เยาะเยย (Sarcastic)  มุงแตตนเอง (Self-centered)  หาประโยชนใสตน 
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คอก  และไฮลบรูน  (เอษณีย  ฉัตรวิทยานนท, 2537, หนา 55  อางอิงใน Gough and 

Heilbrun, 1983, หนา 59)  ไดกลาวถึงความมีน้ําใจ (Nurturance)  วาประกอบดวย 24 

คุณลักษณะดังนี้  ความรูสึกรักใครไมทอดทิ้งกัน  (Affectionate)  ความรูสึกสํานึกในบุญคุณ  

(Appreciative)  เกรงใจ  

(Considerate)  รวมมือ  (Cooperetive)  วางใจได  (De-pendable)  ใหอภัยไมผูกพยาบาท  

(Forgiving)  มีความเปนมิตร  (Friendly)  ใจกวาง  (Generous)  สุขภาพออนโยน (Gentle)  ใจดี  

(Good-natured)  ชอบชวยเหลือผูอ่ืน (Helpful)  กรุณา  (Kind)  เขาสังคม  (Outgoing)  ชอบ

ความสงบสุข  (Peaceable)  มีความรูสึกรําลึกถึง  (Sentimental)  สังคมดี  (Sociable)  จิตใจ

ออนโยน  (Soft-hearted)  เห็นอกเห็นใจผู อ่ืน  (Sympathetic)  รอบคอบ  (Thouhtful)  อดทน  

(Tolerant)  ไววางใจได  (Trusting)  เขาใจผูอ่ืน  (Understanding)  ไมเห็นแกตัว  (Unselfisn)  

และอบอุน  (Warm)  ในทางตรงกันขามบุคคลที่ไมมีน้ําใจประกอบดวย 22  ลักษณะดังนี้  กาวราว  

(Aggres-sive)  ตีตัวหางจากวงสังคม  (Aloof)  หยิ่งยโส  (Arrogant)   เผด็จการใครขัดใจไมได  

(Autocratic)  ขมข่ืน  (Bitter)  ชอบเยาะเยยถากถางคนอ่ืน  (Fault-finding)  คนใจแข็งปราศจาก

ความเมตตา  (Hard-hearted)  วางตัวเปนศัตรู  (Hostile)  ใจรอนไมอดทน  

(Impatient)  คนไมดีคอนขางเลว  (Indifferent)  ไมยอมผอนปรน  (Intolerant)  หยาบคาย  

(Rude)  เยาะเยย  (Sarcastic)  มุงแตตนเอง  (Self-centered)  หาประโยชนใสตน  (Self-

seeking)  เห็นแกตัว  (Selfish)  หัวสูงบาเหอ  (Snobbish)  ข้ีเหนียว (Stingy)  และใจราย 

(Unkind)  (Gough and Heilbrun. 1983, หนา 56) 

สรุปความมีน้ําใจเปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  และใหการ

ชวยเหลือผู อ่ืนดวยความเต็มใจ  และเหมาะสม  โดยไมหวังผลตอบแทนอันประกอบดวย

คุณลักษณะดังนี้ 

1.  การไมเห็นแกตัว  โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว 

            2.  การใหความชวยเหลือผู อ่ืน โดยชวยในส่ิงที่ถูกตองและทําตามความสามารถ           

ที่เรามีอยู 

3.  การเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  คือ  การใหความสนใจใหความรัก  รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  

ไมหัวเราะเยาะผูอ่ืน  เมื่อเขากระทําผิดพลาด 
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3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม 
พวงแกว  เนตรโอภารัตน (2533, หนา 69)  ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมกลุมที่มีความ

รวมมือในการอภิปรายกลุมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานลานแหลม จังหวัด

นครปฐม  ผลการศึกษาพบวา  การเขารวมกิจกรรมกลุมทําใหนักเรียนมีความรวมมือในการ

อภิปรายสุงกวานักเรียนที่ไดรับขอสนเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

กนกศรี  ปนหวัง  และคณะ (2544, หนา 58-59)  ผลการจัดกิจกรรมกลุมที่มีตอ

ความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

แมฮองสอน  จังหวัดแมฮองสอนโดยแบงกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ 15 คน พบวา  

ความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุมหลังการทดลองสูงกวา

กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และความสามารถในการปรับตัวทางสังคม                  

ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุมสูงกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญ                   

ที่ระดับ .05                    

พระครูอาทรวชิรกิจ  ชูศิลป  และคณะ (2549, หนา 96-97)  ไดศึกษาผลการใช 

กิจกรรมกลุมอานาปานสติที่มีตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน  

บานบางลาด  อําเภอพรานกระตาย  จังหวัดกําแพงเพชร  พบวาหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม

นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมกลุมอานาปานสติ  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวากิจกรรมกลุมอานาปานสติมีผลทําใหนักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมและมีพฤติกรรมเชอิงจริยธรรมสูงข้ึน 

ถนอม  เอียดแกว  และคณะ (2550, หนา 62)  ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมกลุม                

“บานแหงรัก  หอพักนักเรียนประจํา” เพื่อเสริมสรางคุณธรรมในการอยูรวมกันของนักเรียนประจํา

แบบสหศึกษา  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กระบ่ี  ผลการศึกษาพบวาภายหลังที่เขารวม

กิจกรรมกลุมนักเรียนมีคุณธรรมในการอยูรวมกันของนักเรียนประจําแบบสหศึกษาสูงกวากอนเขา

รวมกิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญ .01  แสดงใหเห็นวา  การเขารวมกิจกรรมกลุมสงผลใหนักเรียน

เขาใจตนเอง  และผูอ่ืนดีข้ึน  มีการปรับปรุงตนเองใหเขากับผูอ่ืน  มีการรวมแรงรวมใจ  ชวยเหลือ

กัน  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  เสียสละ  ใหอภัยในความผิดพลาดของผูอ่ืน  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ 

 และเห็นอกเห็นใจกัน  ซึ่งส่ิงเหลานี้สงผลใหนักเรียนมีคุณธรรมในการอยูรวมกันของนักเรียนประจาํ

แบบสหศึกษาสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมกลุม 

พรทิพย  พลยางนอก  และคณะ (2551, หนา 64)  ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมกลุมเพื่อ

พัฒนาคุณลักษณะนักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ของ
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นักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เกิดความซ่ือสัตย  

กตัญู  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  เสียสละ  มีน้ําใจตอกันและมีความรูสึกรักทองถิ่น  รักวัฒนธรรมรักความ

เปนไทย 

พันทิวา  โรจนพานิช (2552, หนา 56)  ไดศึกษาผลของกิจกรรมกลุมที่มีตอพฤติกรรม

การเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  พบวาหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม พฤติกรรมการเรียน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  มีคาเฉล่ียของพฤติกรรมการเรียนสูงกวา  กอนเขารวมกิจกรรม

กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จะเห็นวาพฤติกรรมการเรียนสามารถพัฒนาไดดวย

วิธีการที่เหมาะสม 

จากการคนควาเอกสารและงานวิจัยดังกลาว จะเห็นไดวา ในการรวมกิจกรรมกลุมนั้นทํา

ใหผูรวมกิจกรรมมีความเขาใจตนเองและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  มีสัมพันธภาพรที่ดีระหวาง 

สมาชิกในกลุมทุกคนที่มีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ  มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เห็นแกประโยชน

สวนรวม  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณระหวางสมาชิก  ปรับตัวใหเขากับเพื่อนสมาชิก 

สงผลทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน  และสามารถนําไปปรับใชในการดํารงชีวิตในสังคม

ปจจุบันไดอยางมีความสุข 

 
4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความมีน้ําใจ  
หรรษ  แดงภักดี (2536, หนา 57)  ไดศึกษาเร่ืองผลของการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอ

คุณธรรมความมีน้ําใจนักกีฬา  กลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดโสธรว

รารามวรวิหาร  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ 15 คน  ซึ่งกลุม 

ทดลองใชกิจกรรมกลุมควบคุมใหขอสนเทศ  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุม              

มีคุณธรรมความมีน้ําใจเพิ่มมากข้ึนมากกวานักเรียนที่ไดรับขอสนเทศ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  ยกเวนคุณธรรมความมีน้ําใจนักกีฬา  ดานการยอมรับกฎเกณฑกติกา  และการเสียสละ

เพื่อสวนรวม  ซึ่งแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ            

เอษณีย  ฉัตรวิทยานนท  (2537, หนา 80)  ไดศึกษาผลของการเขากลุมฝกความรูสึกไว

ที่มีตอความมีน้ําใจ  กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนศรีพฤฒาราม  

กรุงเทพมหานคร  เคร่ืองมือที่ใชคือ  แบบสอบถามความมีน้ําใจ  ผลการศึกษาพบวา  ภายหลังการ

เขากลุมฝกความรูสึกไว  นักเรียนมีน้ําใจมากข้ึน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01             
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ศิริจิต  ถาวรกุล (2550, บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนา

คุณธรรมพื้นฐานความมีน้ําใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม

กลุมสัมพันธมีผลดังนี้  

1.  หลังการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานความมีน้ําใจโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ  ความมี

น้ําใจของนักเรียนสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

2.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนา

คุณธรรมพื้นฐานความมีน้ําใจทั้งรายขอและโดยรวมอยูในระดับ  มีความพึงพอใจมากที่สุด  

นันทกา  จิรานันท (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชโปรแกรมพัฒนาคุณลักษณะ

ดานความสามัคคี  ความรับผิดชอบ  ความมีน้ําใจ  และกลาแสดงออกที่มีตอความสําเร็จในการทํา

กิจกรรมกลุมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4  พบวานักเรียนที่เขารวมโปรแกรมกิจกรรมกลุม  

ดังนี้ 

1.  หลังการเขารวมโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนความสําเร็จของงานจากการทํากิจกรรม

รวมกันสูงกวากอนการเขารวมโปรแกรม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

2.  หลังการเขารวมโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุมดานความ

สามัคคี  ความรับผิดชอบ  ความมีน้ําใจและความกลาแสดงออกสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

3.  หลังการเขารวมโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุมดานความ

สามัคคี  ความรับผิดชอบ  ความมีน้ําใจและความกลาแสดงออกสูงกวาเกณฑการประเมิน

โปรแกรม  คือ  75  %  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

เตือนใจ  พรมมี  และคณะ (2551, หนา 75)  ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ

เพื่อเสริมสรางคุณธรรมนําความรู (8 คุณธรรมพื้นฐาน)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2     

โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก  ผลการศึกษาพบวา  ภายหลังการเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ  

นักเรียนกลุมทดลองมีคุณธรรมดานความมีน้ําใจสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  แสดงวาหลังการเขารวมกิจรรมกลุมสัมพันธนักเรียนชวยเหลือซึ่ง

กันและกัน  เสียสละสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวมเพิ่มข้ึน 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ทําใหผูวิจัยเห็นวา  การเสริมสรางความมีน้ําใจใหกับนักเรียน

นั้น  มีหลายวิธีและวิธีการใชกิจกรรมกลุม  ก็นาจะเปนอีกวิธีที่สามารถนํามาใชในการเสริมสราง

ความมีน้ําใจได 

 


