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การเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองสําหรับวัยรุน
Self – Esteem Enhancing for Adolescent
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บทคัดยอ
การพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับวัยรุนที่สําคัญประการหนึ่งคือเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง (Self – esteem)
ความภาคภูมิใจในตนเองหมายถึงความรูสึกของแตละบุคคลที่มีตอตนเอง เปนการมองและประเมินคาความรูสึกและอารมณ
เกี่ยวกับอัตมโนทัศนของตน (Self - concept) ระดับของความภาคภูมิใจในตนเองของแตละบุคคลขึ้นอยูกับความรูสึกของ
บุคคลนั้น เมื่อคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ําเผชิญกับปญหาและสถานการณที่เปนลบจะประเมินความสามารถของตนเองต่ํา
สงผลใหเกิดความรูสึกและความมีคุณคาในตนเองนอยลงและมักพบปญหาที่มีความเกี่ยวของกับความภาคภูมิใจในตนเอง เชน
โรคซึมเศรา โรควิตกกังวล ปญหาการใชสารเสพติด การตั้งครรภในวัยเรียน และการฆาตัวตาย เปนตน บุคคลที่มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองสูง จะสามารถเผชิญปญหาตางๆและสามารถพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จ ได จึงควรสงเสริมใหวัยรุนไดผาน
กระบวนการพัฒนาทักษะความภาคภูมิใจในตนเองอยางเหมาะสมกับพัฒนาการตามชวงวัยและศักยภาพของบุคคล ดังนั้ น
การเสริ ม สร างความภาคภู มิ ใ จในตนเองให กับ วั ย รุ น จึ ง เป นเรื่ องสําคั ญ ซึ่ ง ทุ กฝ ายควรตระหนั กถึ ง การวางแผนกิ จ กรรม
เพื่อเสริมสรางความภาคภูมิใจใหกับเด็กและเยาวชน โดยไดนํา สรุป แนวทางในการเสริม สรางความภาคภูมิใ จในตนเอง
สําหรับวัยรุนที่สําคัญ 5 แนวทาง ไดแก 1. การจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการ R - C - A 2. การทํากิจกรรมจิตตปญญาศึกษา
3. การจัดกิจกรรมศิลปะผสมผสาน 4. การสรางโปรแกรมการอบรมโดยประยุกตใชทฤษฎีจิตวิทยา 5. การสรางโปรแกรม
การอบรมโดยมี เ พื่ อนสนั บ สนุ น โดยผสมผสานเทคนิ ค และกิ จกรรมที่ ห ลากหลายเพื่ อเป นแนวทางในการส ง เสริ ม และ
พั ฒ นาความภาคภูมิใจในตนเองสําหรับวัยรุน
Abstract
The development of life skills for adolescents is enhancement of self -esteem. Self-esteem is
defined in terms of an individual’s feeling about himself or herself.Self – esteem is viewed as an affective
evaluation of one’s self – concept. The level of self- esteem of an individual is based on that person's
feelings. When people with low self-esteem face negative situations, they will assess their self-esteem
as low level. Low self-esteem causes problems such as depress, anxiety, drug usage, pregnancy in school,
suicide, etc. High self-esteem person is able to face the problems and can develop themselves successfully.
It should be encouraged that adolescents have a good self-esteem development process which is appropriate
to their developmental age and potential. Therefore, it is significant to build self-esteem for teens, and all
parties should be aware of planning activities to increase the pride of children and youth.The approach
in enhancing self -esteem for adolescents included 5 ways as follows : 1. Using R - C – A activities
2. Contemplative education activities 3. Combined art activities 4. Using psychological theory program
5. Peer affiliation. By combining various techniques and activities, it would guide and promote self-esteem
for adolescent.
คําสําคัญ : ความภาคภูมิใจในตนเอง, ทักษะชีวิต, วัยรุน, การเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง
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บทนํา
จากสภาวการณของโลกในปจจุบันสงผลใหมนุษยตองปรับตัวและเตรียมความพรอมสูการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้ น
โดยเฉพาะในด านของการศึ กษา รู ป แบบการเรี ย นรู มี การปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให เ หมาะสมกั บ ยุ ค สมั ย ซึ่ ง สิ่ ง ที่ มี ค วามสํา คั ญ
ในการเรียนรู ไดแก การอาน การเขียน การคิดคํานวณ การใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูลในการเรียนรู นอกจากนี้แลวการปลูกฝง
ให ผู เ รี ย นมี ทั กษะชี วิต เพื่ อให เ กิ ด การตระหนั กรู แ ละเห็ นคุ ณค าในตนเองและผู อื่น คิ ด วิ เ คราะห ตั ด สิ นใจและแก ป ญ หา
อย างสรางสรรค มีทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด และรูจักสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น นั้นมีความจําเปนและ
ควรปลูกฝงใหแตละคนไดเรียนรูและมีประสบการณจริงเพื่ อสรางภูมิคุมกันที่ดีอันจะสงผลใหผูเรีย นเติบ โตขึ้นอยางงดงาม
ตามธรรมชาติของวัย
เด็กและเยาวชนยังขาดทักษะชีวิตซึ่งเปนความสามารถในการที่จะใชความรู เจตคติ และทักษะในอันที่จัดการกับ
ปญหารอบตัวในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ไมวา จะเปนเรื่องสารเสพติด อิทธิพลจากสื่อ
ชีวิตครอบครัว สุขภาพ บทบาทชายหญิง สิ่งแวดลอม จริยธรรม ปญหาสังคม ตลอดจนปญ หาอื่นๆที่มีค วามเกี่ย วของกับ
ดุลยภาพของชีวิต (กาญจนา คุณารักษ. 2559 : 1851) แพทยหญิงวิมลรัตน วันเพ็ญ รักษาการผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุนราชนครินทร ใหขอมูลเพิ่มเติมวา “แนวโนมมีจํานวนวัยรุนที่โทรปรึกษาสายดวนสุขภาพจิต 1323 และเดินเขามา
รับการปรึกษาคลินิกจิตเวชวัยรุนมากขึ้นชัดเจน ซึ่ง 5 อันดับแรก เปนปญหาความเครียด ความรัก ปญหาเพศ สุขภาพจิต และ
ปญหาครอบครัว สะทอนวาสังคมควรเรงใหความสําคัญกับการสงเสริมทักษะชีวิตวัยรุนมากขึ้นและการสงเสริมการมองเห็น
คุณคาของตนเองซึ่งจะเปนเกราะปองกันหลายปญหาวัยรุนในปจจุบันได” (กรุงเทพธุรกิจออนไลน, 2561) มุมมองของปจจัย
ที่ ส ามารถทํานายภาวะของสุ ข ภาพจิ ต ได คื อความภาคภู มิ ใ จในตนเองอธิ บ ายได วาเด็ กวั ย รุ นรั บ รู ต นเองว ามี คุ ณค า เชน
ความมีน้ําใจ รูจักใหรูจักรับ คนพบและภูมิใจในความสามารถดานตางๆ ของตน จะมีภาวะสุขภาพจิตที่ดีสอดคลองกับทฤษฎี
Self – Esteem เมื่อคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ําเผชิญกับปญหาและสถานการณที่เปนลบจะประเมินความสามารถของ
ตนเองต่ําเผชิ ญ กั บ ป ญ หาและสถานการณ ที่ เ ป นลบ จะประเมิ นความสามารถของตนเองต่ําส ง ผลให เ กิ ด ความรู สึ กและ
ความมี คุ ณค าในตนเองน อยลง แต เ มื่ อมี ค นที่ มี Self – esteem สู ง จะสามารถเผชิ ญ ป ญ หาต า งๆ ได และดํา รงชี วิ ต
ไดอยางมีความสุข (สมรัก ครองยุท ธและคณะ. 2559 : 60) เด็กวัย รุนไทยควรไดรับ ควรไดรับ การอบรมสั่ง สอนใหรูจัก
ดูแลตนเองทั้งทางกายและจิตใจอยางฉลาดมีความเปนตัวของตัวเองและพึ่งพิงตนเองไดมากยิ่งขึ้น (ศรีเ รือน แกวกัง วาน.
2553 : 386) ความภาคภู มิ ใ จในตนเองเป น ทั ก ษะชี วิ ต ที่ อ ยู ใ นด า นการตระหนั ก รู แ ละการเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554 : 2) ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self - esteem) เปนสิ่งที่มีการกลาวถึง
และใชในทางที่หลากหลาย คนที่มีลักษณะดังตอไปนี้จะเขาใจวาเปนคนมีความภาคภูมิใจในตนเองดี เชน เรียนเกง มีความสามารถ
ดานดนตรีหรือกีฬา หนาตาดี กลาแสดงออก เปนคนดีทําประโยชนตอผูอื่น ประสบความสําเร็จในการเรียนและการทํางาน
ไดรับรางวัล ไดรับการยอมรับจากผูอื่น เปนตน คุณสมบัติดังกลาวมีทั้งที่เปนคุณสมบัติภายใน เชน ทักษะ ความสามารถ และ
คุณสมบัติภายนอก เชน ไดรับการยอมรับจากสังคม อยางไรก็ตามอาจพบคนที่มีคุณสมบัติหลายอยางแตมีความภาคภูมิใ จ
ในตนเองไม ดี เช น คนที่ เ รี ย นเก ง แต มี ค วามภาคภู มิ ใ จในตนเองต่ํา คนที่ ช อบช วยเหลื อผู อื่นแต มั กมองว าตนเองไม ดี พ อ
(รสวันต อารีมิตรและคณะ. 2559 : 459) บุคคลทีมีความภาคภูมิใจในตนเองจะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิตได
สามารถยอมรับเหตุการณที่ทําใหตนเองผิดหวังและทอแทใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง การมีค วามหวัง และความกลาหาญ
จะทําใหบุคคลประสบผลสําเร็จและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข (Correct, 2004 อางถึงใน ประจิม เมืองแกว และคณะ,
2559 : 53) ผูเรียนทีมีความสุขในการเรียนและมีคุณลักษณะแหง ความภาคภูมิใ จในตนเองจะมีพ ฤติกรรมที่สัง เกตไดคือ
เปนผูมีอารมณดี ยิ้มงาย สามารถเผชิญกับสถานการณตางๆที่อยูรอบตัวไดเปนอยางดี สามารถยอมรับเกี่ยวกับรูปราง หนาตา
บุคลิกภาพของตนตามที่เปนจริงไดดวยความพอใจ และพรอมจะปรับเปลี่ยนใหดีขึ้นและเปนประโยชนตอตนเองไดตลอดเวลา
สามารถยอมรั บ เกี่ ย วกั บ ความสามารถของตนเองตามความเป น จริ ง และพร อ มจะพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขให ดี ขึ้ น
ผูเรียนจะมีความรักและความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถมองเห็นจุดเดน หรือศักยภาพของตนและสามารถยอมรับจุดออน
หรือจุดที่ตองปรับปรุง และผูเรียนมีค วามรูสึกสนุกสนานและพึง พอใจกับ การดําเนินชีวิต (กมล โพธิเ ย็น , 2559 : 125)
ดังนั้น ครูผูสอนและผูปกครองนักเรียนควรสงเสริมใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญและการเรียนรูความภาคภูมิใจในตนเอง
เพราะจะทําใหเกิดการตระหนักในตนเอง มีการรับ รูต นเองในเชิง บวก มีสุข ภาพจิต ดีแ ละเปนพื้นฐานของการเรีย นรูที่ดี
เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ และมีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต
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การนําเสนอบทความฉบั บ นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ของความภาคภู มิ ใ จในตนเอง และ
กระบวนการเสริ ม สร างความภาคภู มิ ใ จในตนเองสําหรั บ วั ย รุ น ทั้ ง ที่ เ ป นแนวคิ ด และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข องในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลแกค รูผูส อน บุค ลากรทางการศึกษา พอแมผูป กครองและผูที่เ กี่ย วของใหมีค วามเขาใจและ
เห็นความสําคัญในการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองสําหรับวัยรุน
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง
ความภาคภูมิใจในตนเองหมายถึงความรูสึกของแตบุคคลที่มีตอตนเอง เปนการมองและประเมินคาความรูสึกและ
อารมณเกี่ยวกับอัตมโนทัศนของตน ความภาคภูมิใจในตนเองเปนตัวแปรเชิงคุณลักษณะ ระดับของความภาคภูมิใจในตนเอง
ของแตละบุคคลขึ้นอยูกับความรูสึกของบุคคลนั้น (Anderman, E. M. and Anderman, L. M. 2014 : 158) องคประกอบของ
ความภาคภูมิใจในตนเอง Smelser กลาวถึงความภาคภูมิใจในตนเองมีองคประกอบในดานตางๆ 3 ดาน ดังนี้ 1. ดานความคิด
(Cognitive) การที่เราบรรยายวาเราเปนอยางไร 2. ดานอารมณ (Affective) การที่เราบวกหรือลบกับตัวตนความสามารถตางๆ
3. ดานการประเมิน (Evaluative) การที่เราประเมินคุณคาของคุณลักษณะความสามารถของเรา (รสวันต อารีมิตร และคณะ.
2559 : 460) คารล โรเจอร และอับบราฮัม มาสโลว นักจิตวิทยาในกลุมทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theory) ไดกลาวถึง
แนวคิดเกี่ยวกับความภาคภูมิใจตนเองวาเปนความตองการโดยธรรมชาติของมนุษย อันเปนเครื่องมือสําคัญควบคูกับพัฒนาการ
และพฤติกรรม โดยมาสโลวไดจัดอันดับของความภาคภูมิใจในตนเองวาเปนความตองการของมนุษยในขั้นของความต องการ
ชื่อเสียง สวนโรเจอร ไดกลาวถึงความภาคภูมิใจในตนเองวาเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการยอมรับ ตนเองและเกิด ความสอดคลอง
นักจิตวิทยาทั้งสองคนมีความคิดเห็นตรงกันวาความภาคภูมิใจในตนเองจะนําไปสูการเปนมนุษยที่มีสุขภาวะที่ดี ในมุมมองของ
มนุษนิยม ความภาคภูมิใจในตนเองมีความเกี่ยวของกับความสามารถในระดับสูงของมนุษย เชน ความมีเหตุผล การตัดสินใจ
และความรับผิดชอบ (Mrunk, C. J. 2006 : 112-113) การวัดและประเมินผลเกี่ยวกับ “ตัวตน” สัมพันธกับมิติที่หลากหลาย
เชน ความสามารถทางรางกาย ความสามารถและพฤติกรรมทางสังคม แตละบุคคลมีการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในตนเอง
บุคคลที่มีการยอมรับตนเองและมองตนเองในดานดีจะมีการประเมินลักษณะของตนเองในเชิงบวก (Positive Self-esteem)
บุคคลทีมีการยอมรับตนเองและมองตนเองในดานลบจะมีการประเมินลักษณะของตนเองในเชิงลบ (Negative Self-esteem)
บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสามารถปรับสมดุลระหวางความสามารถตามที่เปนจริงกับความสามารถที่อาจเกิดขึ้นได
ซึ่งอยูกับการตั้งเปาหมายวามีความเหมาะสมกับสถานการณหรือสูงจนเกินไป สิ่งสําคัญ ประการหนึ่ง เกี่ย วกับ การประเมิน
ความภาคภูมิใจของตนเองคือการรับรูตนเอง (perception) หากบุคคลไมสามารถจัดการความคิด และใชอารมณมากกวาเหตุผล
อาจสงผลตอความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะนําไปสูความรูสึกทอถอย การสงสัยและไมแนใจในความสามารถของตนเอง และ
ความกลัว ความเจ็บปวดทางดานจิตใจ เชน ความวิตกกังวลหรือความละอายใจ ความรูสึกดานลบที่เกิดขึ้นเหลานี้จะถูกสงไปยัง
จิตไรสํานึกซึ่งไมไดสงผลดีกับบุคคลนั้น ความภาคภูมิใจในตนเองสัมพันธกับความเชื่อและคุณคา ตัวอยางเชน นักเรียนที่ไมชอบ
อานหนังสือยอมหมดหวังกับการอานและรูสึกขาดความภาคภูมิใจในตนเอง เพราะเขาอาจจะมีปญ หาในการสะกดคํา หรือ
มีความผิดปกติบางอยางทําใหอานหนังสือไมได ซึ่งเปนหนาที่ของครูผูสอนในการที่จะชวยเหลือและคนควาวิธีการหรือกลยุทธ
ในการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองใหกับผูเรียน (Buckler, S. and Castle. 2014 : 180-182)
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ตัวตนที่เปนจริง
(Actual Self)

สอดคลองหรือไมสอดคลอง

ตัวตนในอุดมคติ
(Ideal Self)

ความภาคภูมิใจในตนเอง
(Self - Esteem)

ภาพที่ 1 ความสมดุลระหวางตัวตนที่เปนจริงกับตัวตนในอุดมคติ
(ปรับปรุงมาจาก James, 1890 อางใน Buckler, S. and Castle. 2014 : 182)
จากภาพที่ 1 จะเห็นวาการรับรูตนเองเปนสิ่งสําคัญมากตอความภาคภูมิใจในตนเอง หากการรับ รูร ะหวางตัวตน
ตามที่เปนจริงมีความสอดคลองกับตัวตนในอุดมคติ บุคคลนั้นจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สงผลใหสามารถปรับตัวไดดีและ
พัฒนาตนเองไดตามพัฒนาการและศักยภาพของตน ในทางตรงกันขามหากการรับรูระหวางตัวตนตามที่เปนจริงของบุคคล
ไมมคี วามสอดคลองกับตัวตนในอุดมคติ บุคคลนั้นจะเกิดความทอแทและมองโลกในแงราย มีการปรับตัวอยางยากลําบาก และ
สงผลใหไมสามารถพัฒนาตนเองไดตามที่ควรจะเปน
พั ฒ น า ก า ร ข อ ง วั ย รุ น กั บ ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น ต น เ อ ง
ในวัยรุนมีความสนใจในเรื่องรูปรางหนาตามากขึ้นโดยเฉพาะเพศหญิงใหความสําคัญกับการยอมรับของเพื่อนมากขึ้น
มีพัฒนาการดานสติปญญามากขึ้นสามารถเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่ตนเองเปนและสิ่ง ที่ตองเปนไปไดม ากขึ้น ทําใหวัย รุน
อาจตําหนิตนเองเกินจริง (Overly Self - Critical) สงผลใหความภาคภูมิใจในตนเองลดลง วัยนี้เปนชวงคนหาอัตลักษณของตน
หากพอแมสนับสนุนและไมปดกั้นในการคนหาอัตลักษณจะชวยใหวัยรุนคนหาอัตลักษณของตนและผานพนวัยนี้ได วัยนี้ตองการ
ความเปนอิสระดูแลตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง แตบางเรื่องยังตองพึ่งพิงพอแม ทําใหเกิดความขัดแยงไดบอย รวมกับเปนวัยที่ตอง
ควบคุมแรงผลักทั้งความกาวราวและทางเพศมากขึ้น จึงอาจมีปญหาความสัมพันธกับผูอื่นและครอบครัว เปนเหตุของการถูกดุวา
ตําหนิ นอกจากนี้ความสามารถทางการเรียน กีฬา การทํางาน การดึงดูดทางเพศ อัตลักษณทางเพศ ลวนมีความสําคัญและมีผล
กับความภาคภูมิใจในตนเอง ในวัยนี้เริ่มพบปญหาตางๆ เชน การใชสารเสพติด การมีเพศสัมพันธ การตั้งครรภ ซึ่งลวนมีผลกระทบ
ตอความภาคภูมิใจในตนเอง (รสวันต อารีมิตรและคณะ. 2558 : 462-463) ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริค อีริคสัน
มองวาเด็กวัยรุนเลียนแบบเอกลักษณ (Identity) ตัวเองกับ อุด มคติ (Ego ideal) หรือบุค คลที่เ ขานิย มคนใดคนหนึ่ง นั้น
ไมใชตนอยางแทจริง ฉะนั้น เขาก็จะคนหาความเปนตนเองอยางแทจริง ซึ่งโดยการที่เขาจะคอยๆ รวมผสมผสานสิ่ง ที่เ ขา
เลียนแบบมาในอดีต กลายเปนเอกลักษณประจําตัวของเขาซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ สิ่งที่ควรทดลองหรือปฏิบัติแ ละปรับ ตัว
กอนเขาสูวัยผูใหญคือการสรางความมั่นใจในตนเอง กลาที่จะทําตามความสามารถของตนและกลาเผชิญปญหาและแกปญหา
ใหลุลวงไปโดยไมปลอยปญหาใหลวงเลยไป (พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. 2556 : 100) การประเมินตนเองของวัยรุน หรือ
ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self concept) มักมาจากความคิดเห็นหรือความรูสึกที่บุคคลอื่นมีตอตน มากกวาที่เขาจะประเมิน
หรือคิด เห็นดวยตนเอง ตนในวัย รุนอาจแบง ไดเ ปน 3 ลักษณะคือ Abinding self, Transient self, Personal fable
โดยมีคําอธิบายดังนี้ 1. Abinding self คือลักษณะบุคลิกภาพภายนอกของวัยรุนที่เห็นง าย เปลี่ยนแปลงงาย เชน รสนิยม
ในการแตงตัว ทรงผม รองเทา อาหาร เพื่อนที่ชอบ เพลง ฯลฯ สวนนี้เปนสวนที่เปลี่ย นแปลงไดงาย เปนสวนที่เ ด็กวัย รุน
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เปดเผยใหผูอื่นรูโดยเฉพาะเพื่อน 2. Transient self คือบุคลิกลักษณะในดานสติปญญา ความสามารถ สวนนี้เปนสวนที่
คอนขางเปนโลกสวนตัวของวัยรุน ซึ่งเขาไมอยากเปดเผยใหผูอื่นรู โดยเฉพาะผูสูงวัยกวาหรือผูที่เด็กกวาตน 3. Personal fable
เปนสวนของความคิดฝน เปนโลกสวนตัว เปนจินตนาการเกินความเปนจริง เขามักเปนตัวเอกในเรื่องที่เขาคิดคนขึ้น คนอื่นๆ
อาจจะมองไมเห็นไมเขาใจโลกสวนตัวแบบนี้ของเขา เขาอาจเลาหรือเปดเผยโลกสวนตัวดานนี้ของเขาโดยการเขียนบันทึก (Diary)
หรื อ บอกเล า แก เ พื่ อ นที่ เ ขาสนิ ท หรื อ ไว ว างใจจริ ง ๆ การที่ เ ด็ ก วั ย รุ น ชอบอ า นนวนิ ย ายเพ อ ฝ น หรื อ การ ตู น ต า งๆ นั้ น
เป นการสนองตอบแนวคิดดานนี้ของเขา ซึ่งบางทีลักษณะนี้อาจติดตัวไปจนเปนผูใหญ (ศรีเรือน แกวกังวาน. 2553 : 353)

ตน (Self)

Abinding self
บุคลิกภาพภายนอก

Transient self
บุคลิกภาพดานสติปญญาและ
ความสามารถ

Personal fable
ความคิดฝน

ภาพที่ 2 ความคิดเกี่ยวกับตน 3 ลักษณะในวัยรุน
(ปรับปรุงมาจากศรีเรือน แกวกังวาน. 2553 : 353)
จากภาพที่ 2 จะสังเกตไดวาวัยรุนมีการมองนิยามของตัวตนไวอยางหลากหลาย มีการรับรูตนเอง 2 ลักษณะ คือ
รับรูตนเองตามความเปนจริง และรับรูตนเองตามความคิดฝน ซึ่งในบางมุมก็ไมตองการเปดเผยใหผูอื่นไดรับรู ในขณะเดียวกัน
ก็มักจะประเมินตนเองจากความคิดเห็นหรือความรูสึกที่บุคคลอื่นมีตอตน สงผลใหความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุนลดลง
ผูใหญควรใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอวัยรุน โดยสรางความเขาใจเกี่ยวกับการมองโลกในแงดี การยอมรับในรูปรางหนาตา
การฝ กฝนตนเองเพื่ อพั ฒ นาความสามารถในด านต างๆ การสร างแรงจู ง ใจให วัย รุ นได ค นหาความชอบ ความถนั ด และ
พัฒนาตนเองใหมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานไดกําหนดองคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่จะเพิ่มภูมิคุมกันใหกับเด็ก
ในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพรอมสําหรับการปรับตัว ในขอที่ 1 คือ ดานการตระหนักรูและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอื่น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหการตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่นหมายถึงการรูความถนัดความสามารถ
จุดเดนจุดดอยของตนเองเขาใจความแตกตางของแตละบุคคลรูจักตนเองยอมรับ เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในตนเองและผูอื่น
มีเปาหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยมีโครงสรางของกิจกรรมที่ชัดเจนตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
และจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของแตละระดับชั้น มีจุดเนนคือการจัดกิจกรรมคายทักษะชีวิตและการใชคําถาม R- C- A
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2558 ) โดยครูหรือผูจัดกิจกรรมเปนผูตั้งประเด็นคําถาม หลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการเรียนการสอนเนื้อหาสาระในหลักสูตรแลว เพื่อใหผูเรียนเปดเผยตัวเองผานการสะทอนความรูสึกนึกคิดตัวเอง
ผานการสะทอนความรูสึกหรือมุมมอง (Reflect) ไดคิดเชื่อมโยงความรูใหมกับประสบการณเดิมของผูเรียน (Connect) และ
ไดประยุกตความรูนั้น (Apply) ไปใชในชีวิตจริงของผูเรียน เรียกคําถามดังกลาวโดยยอวาคําถาม R- C- A ซึ่งยอมาจาก Reflect :
สะทอน, Connect : เชื่อมโยง, Apply : ปรับใชหรือประยุกตใช (เพชรรัตน จงนิมิตสถาพรและนภาพร วรเนตรสุดาทิพย.
2556 : 2) กิจกรรมที่สามารถเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองใหกับผูเรียน สามารถออกแบบกิจกรรมไดอยางหลากหลาย
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ตัวอยางเชน กิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสําหรับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา คือ กิจกรรมที่เตรียมความพรอม
สําหรับผูเรียน การสรางสมาธิ การสรางบรรยากาศแหงความรักความอบอุนปลอดภัย การพิจารณาดวยใจอยางใครค รวญ
การสงเสริมการแสดงออกและการเสริมแรง การเชื่อมโยงการเรียนรูมาสูตนเอง การฟงอยางลึกซึ้ง การสะทอนความรู และ
การเขียนบันทึกประจําวัน (ประจิม เมืองแกว และคณะ, 2559 : 56) ลักษณะกิจกรรมที่ส ามารถเสริม สรางความมั่นคง
ดานจิตใจและตระหนักในคุณคาของตนเอง ไดแก การอานวรรณกรรม ศิล ปะการแสดงละคร การวาดรูป ประกอบเรื่อง
การทําสมุดทํามือ กิจกรรมผสมผสานทั้งงานศิลปะและงานประดิษฐ (ปรียาภรณ เจริญบุตร. 2557 : 78) วิธีการการเสริมสราง
ความภาคภูมิใจในตนเองที่นาสนใจคือการเรียนรูโดยใชศิลปะแบบองครวมเปนฐาน การทํางานศิลปะจะทําใหผูเรียนสนุกสนาน
กับการทํากิจกรรมและเปนวิธีการที่สรางสรรคเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน การใหผูเรียนไดทํางานศิลปะ
ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุมจะสามารถพัฒนาการตระหนักรูภายในตนและความภาคภูมิใ จในตนเองของผูเ รีย นเพิ่ม ขึ้น และ
เพื่อใหผูเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี (Coholic, D. 2010 : 154) และการสรางโปรแกรมการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง
โดยมี เ พื่ อ นช ว ยสนั บ สนุ น เป น วิ ธี ก ารที่ น า สนใจ เพราะความผู ก พั น ระหว า งเพื่ อ นเป น ป จ จั ย สํา คั ญ ที่ จ ะทํา ให บุค คล
สามารถเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองไดและมีความสามารถในเชิง วิช าการเพิ่ม มากขึ้น (Leung, C. and Choi, E.
2010 : 25) หลักการสําคัญในการสรางโปรแกรมเฉพาะดานเกี่ยวกับการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง มีทั้งหมด 5 ขอ คือ
1. ศึกษาแนวทางหลักและทฤษฎีความภาคภูมิใจในตนเองเพื่อนําไปสูการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองและทฤษฎีอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับความภูมิใจในตนเอง ตัวอยางเชน ทฤษฎีของ Frey และ Carlock การใชเทคนิคของมนุษยนิยม การใชทฤษฎี
การเรียนรูทางสังคม ฯลฯ ซึ่งจะทําใหโปรแกรมมีความนาเชื่อถือมีหลักการที่สามารถตรวจสอบได มีความเชื่อมโยงในมุมมอง
ของสังคมวิทยา และอยูในบริบทของพฤติกรรมตามธรรมชาติ 2. มีกระบวนการใหผูเขารวมกิจกรรมไดฝกฝนดานการตระหนักรู
ในตนเอง การเผชิญกับการปกปองตัวเองการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อนําไปสูค ุณลักษณะที่ตองการ 3. กระบวนการประเมินผล
โปรแกรมเปนสิ่งสําคัญมากเพื่อประเมินประสิทธิภาพของเทคนิควิธีการที่ใชและมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมใหแตละบุคคล
4. การสรางโปรแกรมควรมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายๆ ดานชวยกันพิจารณากิจกรรมใหมีความเหมาะสมเพื่อใหทุกคนมีสวนรวม
ในทุกกิจกรรม เชน ครู ผูเชี่ยวชาญ และทุกฝายที่เกี่ยวของตองใหความรวมมือดวยความเต็ม ใจ 5. ในการสรางโปรแกรม
รู ป แบบของกิ จกรรมควรมี ค วามยื ด หยุ นและเป นประโยชน โ ดยใช ส ามารถใช ไ ด อ ย า งหลากหลายและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Mrunk, C. J. 2006 : 146 – 148) นอกจากนี้แลวการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองคือการรูจักชวยเหลือคนอื่นๆ
การมี ค วามรู สึ กที่ ดี กับ ผู อื่นและมี จิต อาสาในการช วยเหลื อคนในครอบครั วหรื อเพื่ อน รวมทั้ ง การทํากิ จกรรมเพื่ อชุ มชน
ในชวงเวลาวาง เชน การไปเยี่ยมผูสูงอายุหรือการทํากิจกรรมกับเด็กๆ นอกจากนี้แลวการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง
โดยการรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนและมีความสัมพันธกับเพื่อนอยางใกลชิด เพราะการมีเพื่อนจะชวยสนับสนุนทุกสิ่งทุกอยาง
ที่ตองการ การมีเพื่อนที่ดีเปนสิ่งสําคัญมากและในขณะเดียวกันเราควรทําตัวเปนเพื่อนที่ดีดวย (Mcgrow Hill companies.
2010 : 442.)
จากหลั กการและแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ ความภาคภู มิ ใ จในตนเอง ดั ง ที่ กล าวมาแล วข างต น สามารถสรุ ป แนวทาง
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง ได 5 แนวทาง ดังนี้
ตาราง 1 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง
แนวทาง

หลักการ/แนวคิด

การจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมโดยใชคําถาม R - C – A
โดยใชกระบวนการ ซึ่งยอมาจาก Reflect : สะทอน, Connect :
R-C–A
เชื่อมโยง, Apply : ปรับใชหรือประยุกตใช
เปนคําถามที่สะทอนประสบการณของผูเรียน
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อดึงประสบการณของ
ผูเรียน ที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้น
ออกมา

ตัวอยางกิจกรรม
ที่สอดคลอง
- เพชรรัตน จงนิมิตสถาพร - การสนทนา
และนภาพร
กลุม อภิปราย
วรเนตร สุดาทิพย (2556) และตอบคําถาม
- สํานักงานคณะกรรมการ - การแสดง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทสมมติ
(2558)
ผูเสนอแนวทาง

80
ตาราง 1 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง (ตอ)
แนวทาง

หลักการ/แนวคิด

การจัดกิจกรรม
จิตตปญญาศึกษา

การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยใชหลักการ
PCPPA Model ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเตรียมความพรอม (Preparing)
2. การพิจารณาดวยใจอยางใครครวญ
(Contemplation)
3. การปฏิบัติสูการเปลี่ยนแปลง (Practicing)
4. ขั้นนําเสนอ (Presentation)
5. การนําไปใชเปนขั้น (Applying) นําไปใช
ปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน
การจัดกิจกรรมเสริมสรางความภาคภูมิใจ
ในตนเองเพื่อใหผูเรียนไดมีความเขาใจอยางลึกซึ้ง
ดวยกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย ดวยการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับความรูสึกและการแสดงออก
ในเชิงบวก เพื่อใหเกิดความสามารถในการเห็น
ภาพรวมของความคิด ความรูสึก และการกระทํา
รูปแบบกิจกรรมวรรณกรรมและศิลปะที่เสริมสราง
ความมั่นคงดานจิตใจใหเยาวชนตระหนักในคุณคา
ของตนเอง
1. การอานวรรณกรรม
2. ศิลปะการแสดงละคร
3. การวาดรูปประกอบเรื่อง
4. การทําสมุดทํามือ
5. กิจกรรมผสมผสาน
การจัดกิจกรรมเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง
ดวยการสรางโปรแกรมหลากหลายแนวทาง ไดแก
1. แนวทางตามกรอบทฤษฎีดั้งเดิม
(Traditional theoretical approaches)
2. แนวทางตามพื้นฐานแนวคิดรวมสมัย
(Contemporary empirically based
approaches)
3. โปรแกรมการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง
ตามแนวทางหลัก
(Major Self-Esteem Enhancement
Programs)

การจัดกิจกรรม
ศิลปะผสมผสาน

การจัดกิจกรรม
ศิลปะผสมผสาน

การสราง
โปรแกรม
การอบรม
โดยประยุกตใช
ทฤษฎีจิตวิทยา

ผูเสนอ
แนวทาง
ประจิม
เมืองแกว
และคณะ
(2559)

ตัวอยางกิจกรรม
ที่สอดคลอง
- การฟงอยางลึกซึ้ง
- การเขียนบันทึก
- การสะทอนตนเอง

Coholic, D. - การฝกโดยใชกิจกรรม
(2010)
Mindfulness เปนพื้นฐาน
- การฝกโดยใชจินตนาการ
- การทํากิจกรรมกลุม/
การเลนเกม
ปรียาภรณ
เจริญบุตร
(2557)

- การทําหนังสือภาพ
- การแสดงละคร
- การทําหุนละคร
- การทําสมุดทํามือ

Mrunk, C.
J. (2006)

- การฝกอบรมตามทฤษฎี
โปรแกรมการเรียนรูทาง
สังคม
- การฝกอบรมตามแนว
Seymour Epstein’s
Cognitive Experiential
Self-Theory
- การฝกอบรมเสริมสราง
ภาคภูมิใจในตนเองตาม
แนวทางหลัก เชน
หลักการมนุษยนิยม
หลักการพฤติกรรมนิยม
หลักการความรูความคิด
เปนตน
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ตาราง 1 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง (ตอ)
แนวทาง

หลักการ/แนวคิด

การสราง
โปรแกรมการ
อบรมโดยมีเพื่อน
ชวยสนับสนุน

การจัดกิจกรรมใหเพื่อนมีสวนชวยสนับสนุนเพื่อน
โดยการศึกษาภูมิหลังดานครอบครัวของผูเรียน
การทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนเพื่อการพัฒนาการรับรู
ตนเองในเชิงบวก การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนรู
การพัฒนาทักษะทางสังคม

ผูเสนอ
ตัวอยางกิจกรรม
แนวทาง
ที่สอดคลอง
Leung, C.
- การใหคําปรึกษา
and Choi, E. โดยเพื่อน
(2010)
- การจัดกิจกรรมกลุม

ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง จะเห็นวามีแนวทางในการจัดกิจกรรมภายใตกรอบแนวคิด
ทฤษฎีทหี่ ลากหลาย ในสวนของการนําไปใชขึ้นอยูกับการพิจารณาตามความเหมาะสม สิ่งสําคัญในการเสริมสรางความภาคภูมิใจ
ในตนเองคือการสรางความเขาใจใหวัยรุนเกิดการปรับเปลี่ยนในดานตางๆ ไดแก 1. ดานความคิด (Cognitive) 2. ดานอารมณ
(Affective) 3. ดานการประเมินตนเอง (Evaluative) มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ซึ่งควรมีกระบวนการ
เก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อให กิจกรรมมีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น ซึ่ง จะสง ผลใหวัย รุนเกิด การตระหนักรูแ ละ
เห็ นคุ ณค าในตนเอง สามารถสร างแรงจู ง ใจในเชิ ง บวกให กับ ตนเองได มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจผู อื่ น เข า ใจและยอมรั บ
ในความแตกตางระหวางบุคคล มีสุขภาพจิตที่ดีตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จไดตามศักยภาพ
เอกสารอางอิง
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