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Abstract 
 

 Kalayana Dialogue Communication Skill was developed from Western and Buddhist 
counseling approaches for understanding and accepting the truth about the human nature, and it 
makes such a smooth conversation. The purposes of this research were to develop the Kalayana 
Dialogue Communication Skill scale using an exploratory factor analysis and a confirmatory  
factor analysis. The samples were 400 upper secondary school and university students who live  
in Bangkok. The research instrument was the Kalayana Dialogue Communication Skill scale. 
Cronbach’s alpha internal consistency was estimated for the reliability of the scale. The exploratory 
factor analysis was examined to determine the number of factors and indicators. The confirmatory 
factor analysis was performed to determine the construct validity by using LISREL 8.72. The major 
findings were as follows: 1) internal consistency of this scale was .86, 2) the exploratory factor 
analysis indicated that the Kalayana Dialogue Communication Skill was composed of 7 factors:  
self-disclosure and tuning-in, respectfulness, intensive listening, empathic understanding, reflection 
of feeling, clarifying and supportive, and 3) the confirmatory factor analysis found that the model fit 
the structure from the exploratory factor analysis. The chi-square goodness of fit test was 3.515;  
df = 6; p-value = .742; GFI = .997; AGFI = .988; RMSEA =.004; RMR = .002  
 
Keywords: Kalayana Dialogue communication Skill, Exploratory factor analysis, Confirmatory  
         factor analysis 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา 
ของวัยรุ่นตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร1 

 
ชัญญา  ลี้ศัตรพู่าย2 
ชาญ  รัตนะพิสิฐ3 

 

บทคัดย่อ 
ทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา เป็นทักษะการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของการให้คําปรึกษาทั้ง

แนวตะวันตกและแนวพุทธ เพ่ือช่วยให้เกิดการยอมรับและเข้าใจในความเป็นจริงตามธรรมชาติของมนุษย์ และช่วย
ให้การสนทนาเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งการวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนามาตรวัดทักษะ     
การสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ มาตรวัดทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา ที่ได้ทําการวิเคราะห์
ความเที่ยงและความสอดคล้องภายในตามสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค จากน้ันทําการสํารวจจํานวน
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีองค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์ความตรงเชิง
โครงสร้างหรือยืนยันองค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง โดยใช้โปรแกรม LISREL 
8.72 ผลการวิจัย พบว่า มาตรวัดทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนามีคุณภาพสําคัญ ดังน้ี 1) ค่าความเที่ยงแบบ
ความสอดคล้องภายในของมาตรวัด เท่ากับ .86  2) การสํารวจองค์ประกอบของทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณ
สนทนา พบว่า มีองค์ประกอบที่สําคัญ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การเปิดเผยตนเองและการเช่ือมสมาน การให้เกียรติ
ตนเองและคู่สนทนา การรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจในตัวบุคคลด้วยความเห็นอกเห็นใจ และไม่ตัดสิน  
การสะท้อนความรู้สึก การทําให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างชัด และการสนับสนุน 3) การยืนยันองค์ประกอบ        
พบว่า สนับสนุนความตรงเชิงโครงสร้างจากการสํารวจองค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ดังน้ี 

2 = 3.515; df = 6; p-value = .742; GFI = .997; AGFI = .988; RMSEA = .004; RMR = .002 
 

คําสําคญั: ทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน 
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บทนํา 
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลาย

ทั้งในเรื่องเพศ ชาติพันธ์ุ ศาสนา ค่านิยมและวัฒนธรรม 
แม้ว่าจะมีความหลากหลายหรือแตกต่างอย่างไรแต่
เป้าหมายสูงสุดที่ทุกคนปรารถนาคือการอยู่ร่วมกัน
อย่างเสมอภาค และมีความสุข ซึ่งจะเกิดขึ้นได้มา
จากความสามารถในการปรับตัวของบุคคล และการ
มีทักษะชีวิต และทักษะสื่อสารที่ดีของบุคล (Segrin 
et al., 2007)  

จากแนวคิดที่กล่ าวมาข้างต้นภาควิชา
จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ จึงได้ริเริ่มจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
วัยรุ่น (ค่ายปล่อยจิต) ขึ้น เพ่ือมุ่งพัฒนาให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ คือ เยาวชนวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
และจากทั่วประเทศ มีทักษะชีวิตที่ดี รวมถึงมีการ
สร้างและพยายามรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ให้ราบรื่นตามหลักที่ต้องการให้บุคคลก้าวข้ามจาก
มิจฉาทิฏฐิ หรือความเห็นผิด ความคิดหรือความ
เข้าใจที่ ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ ไปสู่
สัมมาทิฏฐิ หรือมีความเห็นชอบ มีความคิด และ
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเหมาะสม โดยอาศัยปัจจัย 2 
ประการ คือ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปรโตโฆษะ 
แปลว่า เสียงจากผู้อ่ืน หรือเสียงบอกจากผู้อ่ืน เป็น
ปัจจัยทางสังคม บุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 
สามารถทําหน้าที่เป็นปรโตโฆษะที่ดี มีคุณภาพสูง มี
คําเรียกเฉพาะว่า กัลยาณมิตรหรือการเป็นมิตรสหาย
ที่ดีงาม ส่วนปัจจัยอีกประการหน่ึง คือ ปัจจัยภายใน 
ได้แก่ โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทําในใจโดยแยบ
คาย ซึ่งในกระบวนการพัฒนาปัญญา โยนิโสมนสิการ 
จะอยู่ในระดับเหนือศรัทธา เพราะเป็นขั้นที่เริ่มใช้
ความคิดของตนเองเป็นอิสระ โยนิโสมนสิการเป็น
การฝึกการใช้ความคิด ให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิด
อย่างมีระเบียบ รู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆ 

อย่างต้ืนๆ ผิวเผิน (พระธรรมปิฎก, 2546) ทั้งน้ีโดย
ผ่านกระบวนการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
การบูรณาการศาสตร์ทางจิตวิทยาในสาขาต่างๆ 
ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงศาสตร์ด้านจิตวิทยาการ
ให้คําปรึกษา ทั้งแนวตะวันตกและแนวพุทธ  

ซึ่งเรียกว่าการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา           
มีแนวคิดในเบ้ืองต้นว่า ในการสื่อสารกันน้ันบุคคล
ควรพยายามสร้างกระแสของการสนทนาเร่ิมจากการ
เปิดเผยตนเองตามความเป็นจริง ไม่แสดงการคุกคาม 
แต่แสดงความเป็นมิตรเพ่ือให้คู่สนทนาเกิดความ
สบายใจ เกิดความไว้วางใจ สะดวกใจท่ีจะสื่อสารด้วย 
อันจะนําไปสู่การเช่ือมสมาน เป็นการเข้าใจคู่สนทนา
ตามโลกทัศน์ของเขา ลดการให้ความสําคัญกับตัวตน
ของผู้สนทนาเอง แล้วเปิดกว้างพร้อมที่จะรับรู้
เรื่องราวและสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ิมความ
ความสําคัญให้กับประสบการณ์ของคู่สนทนา ส่งผล
ให้คู่สนทนามีโอกาสได้สังเกต และสํารวจตนเองใน
แง่มุมต่างๆ ได้เต็มที่ และร่วมกันเข้าใจถึงตัวตนของ
แต่ละฝ่ายโดยไม่นําตนเองไปตัดสิน นอกจากน้ี
ในขณะที่ทําการสื่อสารบุคคลจะต้องสามารถจับ
ความรู้สึกของคู่สนทนาได้ว่ากําลังอยู่ในสภาวะ
อารมณ์ใด และควรช่วยให้เขาสามารถเข้าใจถึง
อารมณ์ของตนเองเพ่ือลดความสับสน และควรช่วย
ลดความคลุมเครือในประเด็นที่สนทนาโดยมีการสอบ
ทานถึงประเด็นต่างๆ ของการสื่อสาร เพ่ือให้เกิด
คว ามกระจ่ า ง ชั ดและคว าม เ ข้ า ใ จที่ ต ร งกั น  
จนกระทั่งนําไปสู่การให้การสนับสนุนทางอารมณ์
เพ่ือช่วยให้การสื่อสารน้ันช่วยลดอารมณ์ทางลบ และ
ส่งเสริมให้เกิดอารมณ์ทางบวกขึ้นร่วมกัน (โสรีช์  
โพธิแก้ว, 2553; Rogers, 1961; Waterman, 1993) 
ซึ่งหากบุคคลมีทักษะสื่อสารดังกล่าวแล้วจะเอ้ือให้
เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสารด้วยวจนภาษา หรืออวจนภาษา ส่งผลให้เกิด
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ความเข้าใจในความเป็นจริงตามธรรมชาติของมนุษย์
และสิ่งต่างๆ รอบตัว ทําให้เกิดความคิด ความเห็นที่
ถูกต้อง สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน 
เกิดมิตรภาพระหว่างผู้สนทนา สามารถปรับตัวในสังคม
และมีสุขภาวะทางจิตสูงขึ้น (สันห์ชาย โมสิกรัตน์ และ
ภาควิชาจิตวิทยา, 2554; ชาญ รัตนะพิสิฐ, 2555) 

ที่ผ่านมาได้มีความพยายามศึกษาและสร้าง
เป็นแนวคิดทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาขึ้น 
แต่ยังไม่มีกระบวนการวัดประเมินผลเชิงประจักษ์
อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีความพยายามหยิบยกเอา
คุณลักษณะของการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงการมี
ทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาที่มีความสําคญั 
แบ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบ 
มาสร้างเป็นมาตรวัด เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
ครอบคลุมในการประเมินได้อย่างถูกต้องตรงตาม
แนวคิดที่ได้มีการศึกษาไว้ จากงานวิจัยที่ผ่านมาได้มี
การวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก และค่าความ
เช่ือมั่นแล้ว (ชาญ รัตนะพิสิฐ, 2555) แต่ยังคงขาด
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างเพ่ือยืนยันว่า
องค์ประกอบที่ทําการวัดประเมินตามแนวคิดทักษะ
การสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาตามที่ได้กล่าวมาใน
ข้างต้นน้ันมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์จริง 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ของ
การวัดทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาเพื่อให้
แนวคิดดังกล่าว และเครื่องมือที่ ใ ช้ในการวัดมี
องค์ประกอบที่ชัดเจน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การประเมินได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับเยาวชนวัยรุ่น ซึ่งเป็น
วัยที่มีปัญหาด้านการแสวงหาอัตลักษณ์ของตนเอง 
และปัญหาด้านการปรับตัวเข้ากับสังคม และผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้องให้ตระหนักถึงความสําคัญของการส่ือสารโดย
การสร้างมิตรภาพด้วยความจริงใจ และการมีทักษะ
ชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้มีโอกาสพัฒนาตนเองในมิติ
ดังกล่าว อันจะช่วยให้เกิดความสุขทางจิตใจ สามารถ
สร้างมิตรภาพท่ีย่ังยืนและสามารถดํารงชีวิตได้อย่าง
เต็มศักยภาพ อีกทั้งอาจนําผลการวิจัยน้ีไปพัฒนา       
ต่อยอดองค์ความรู้ควบคู่กับการศึกษาตัวแปรต่างๆ         
ในงานวิจัยในอนาคตเพ่ือใช้ในการพัฒนาประเทศได้
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาและพัฒนามาตรวัดทักษะการสื่อสาร
แบบกัลยาณสนทนา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล
โครงสร้างองค์ประกอบของทักษะการสื่อสารแบบ
กัลยาณสนทนาของ วัยรุ่ นตอนปลาย  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
แนวคิดและนยิามเก่ียวกับทกัษะการสื่อสารแบบ
กัลยาณสนทนา 

แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารแบบกัลยาณ 
สนมนา มีนักจิตวิทยาได้ศึกษาไว้ดังเช่น สันห์ชาย 
โมสิกรัตน์ และภาควิชาจิตวิทยา (2554) ศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับการให้คําปรึกษาแนวพุทธ และแนว
ตะวันตกแล้วนํามาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จาก
เยาวชนวัยรุ่นที่เคยเข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น 
(ค่ายปล่อยจิต) เก่ียวกับรูปแบบของการสนทนาที่จะ
ทําให้ผู้สนทนาเข้าใจในตนเอง และเข้าใจในคู่สนทนา
ตามความเป็นจริง สามารถปรับตัวช่วยให้การสื่อสาร
เป็นไปอย่างราบร่ืน ก่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดี มีการ
ช่วยเหลือเก้ือกูล ประคับประคองกันทางจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุขภาวะทางจิตและอารมณ์ทางบวก จน
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พัฒนาออกมาเป็นแนวคิดกว้างๆ เก่ียวกับทักษะการ
สนทนาเพ่ือความเป็นศิริมงคล หรือทักษะการสื่อสาร
แบบกัลยาณสนทนา ต่อมางานวิจัยของชาญ รัตนะพิสิฐ 
(2555) ได้นําแนวคิดน้ีมาตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาการให้คําปรึกษา 
และจิตวิทยาสังคม และพัฒนาการวัดตัวแปรนี้ให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยได้นิยามทักษะการสื่อสารแบบ
กัลยาณสนทนาไว้ว่า เป็นการสื่อสารโดยการสนทนาที่
มุ่งเน้นให้ผู้สื่อสารทําหน้าที่ เป็นผู้ที่ เอ้ือให้ตนเอง 
รวมถึงผู้ที่เป็นคู่สนทนา หรือกลุ่มบุคคลที่ร่วมสนทนา
มีโอกาส คิดพิจารณาใคร่ครวญ ประสบการณ์และสิ่ง
ต่างๆ ตามความเป็นจริงด้วยความเป็นมิตรเพ่ือ
ก่อให้เกิดความสนิทสนม เกิดความคิด ความเข้าใจที่
ถูกต้องดีงาม นําไปสู่ความสุขจากการสื่อสาร โดย
แบ่งเป็นทักษะที่สําคัญ 7 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. การเปิดเผยตนเองและการเช่ือมสมาน 
(Self-disclosure and Tuning-in หรือ SET) หมายถึง 
การท่ีบุคคลท่ีเป็นผู้สนทนามีการเปิดเผยตนเองตาม
ความเป็นจริง แสดงความเป็นมิตร พร้อมที่จะสนทนา
โดยลดการให้ความสําคัญกับตัวตน แล้วเปิดกว้าง
พร้อมที่จะรับรู้เรื่องราวและสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ 
เพ่ิมความสําคัญให้กับประสบการณ์ของคู่สนทนา 
 2. การใ ห้ เ กียร ติตนเองและคู่ สนทนา 
(Respectfulness หรือ R) หมายถึง การท่ีบุคคลท่ี
สนทนาเห็นว่าตนเองและคู่สนทนาเป็นมิตร แสดง
การสนทนาที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อยู่
บนพ้ืนฐานของความสุภาพ การให้เกียรติและเห็นว่า
ทุกคนมีศักด์ิศรีและความเท่าเทียมกัน 

3. การรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Intensive 
Listening หรือ IL) หมายถึง การท่ีบุคคลรับฟังการ
สนทนาด้วยจิตใจที่สงบ อดทน ไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายและ
สามารถจับใจความสําคัญของการสนทนาได้ 

4. การเข้าใจในตัวบุคคลด้วยความเห็นอก
เห็นใจและไม่ตัดสิน (Empathic Understanding 
หรือ EU) หมายถึง การที่บุคคลรับฟังคู่สนทนาด้วย
ความเต็มใจ เห็นอกเห็นใจ มีใจที่เป็นกลาง ตาม
ความเป็นจริง ไม่ตัดสินประเมินค่าว่าถูกหรือผิดโดย
ใช้ความรู้สึกหรือด้วยคิดเอาเอง และไม่แสดงท่าทีไม่
ยอมรับเมื่อเกิดความคิดเห็นที่แตกต่าง 

5. การสะท้อนความรู้สึก (Reflection of 
Feeling หรือ RF) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถ
สังเกตสภาวะอารมณ์ ความรู้สึกของคู่สนทนา และ
สามารถบอกหรือสร้างสภาวะของการตระหนักรู้และ
พิจารณาอารมณ์ได้ตามความเป็นจริง  

6. การทําให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างชัด 
(Clarifying หรือ C) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความ 
สามารถในการสอบทาน หรือต้ังคําถามในเร่ืองที่
เก่ียวกับการสนทนาเพ่ือให้เกิดความกระจ่าง พยายาม
กระตุ้นให้คู่สนทนาพิจารณาถึงรากฐานแห่งเหตุผล 
และปัญหาในเรื่องที่ได้สนทนาความเป็นจริง 

7. การสนับสนุน (Supportive หรือ S) 
หมายถึง การที่บุคคลให้การสนับสนุนทางอารมณ์
ความรู้สึกผ่านทางวจนภาษาและอวจนภาษาด้วย
ความจริงใจ เป็นธรรมชาติ สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น
จริงใจเมื่อคู่สนทนามีอารมณ์ความรู้สึกทางลบเพ่ือให้
การสนทนาเป็นไปด้วยความราบรื่นเกิดความรู้สึก
ทางบวกขึ้น 
 สําหรับการศึกษาครั้งน้ีจะวัดและประเมิน
ทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาโดยใช้มาตรวัด
ทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาของ ชาญ  
รัตนะพิสิฐ (2555) ซึ่งครอบคลุมทักษะการสื่อสารที่
สําคัญ 7 องค์ประกอบข้างต้น มีจํานวนทั้งสิ้น 31 ข้อ 
ลักษณะของมาตรวัดเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ 
เพ่ือประเมินระดับข้อเท็จจริงและการแสดงออก 
ต้ังแต่ น้อยที่สุด จนถึงมากที่สุด 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. องค์ประกอบของทักษะการสื่อสารแบบ

กัลยาณสนทนาของวัยรุ่นตอนปลาย ในเขตกรุงเทพ 
มหานคร ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่       
การเปิดเผยตนเองและการเชื่อมสมาน (SET) การให้
เกียรติตนเองและคู่สนทนา (R) การรับฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ (IL) การเข้าใจในตัวบุคคลด้วยความเห็น

อกเห็นใจและไม่ตัดสิน (EU) การสะท้อนความรู้สึก 
(RF) การทําให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างชัด (C) และ
การสนับสนุน (S) 

2. โมเดลโครงสร้างองค์ประกอบของทักษะ
การสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาของวัยรุ่นตอนปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือศึกษา
โครงสร้างองค์ประกอบของตัวแปรทักษะการสื่อสาร
แบบกัลยาณสนทนา ดังน้ี 

การกําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ทําการคํานวณจากจํานวน
พารามิเตอร์ที่อยู่ในโมเดล โดยใช้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 15-20 คนต่อ 1 พารามิเตอร์ ได้จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างประมาณ 300 คน แต่เพ่ือให้การวิจัยน้ี มี
ความแกร่ง (Robustness) และมีขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม SPSS และโปรแกรมลิสเรลที่จําเป็นต้องใช้
กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์ (Meehl & 
Waller, 2002 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542; 
Hair, 2010) ผู้วิจัยจึงได้เพ่ิมกลุ่มตัวอย่างให้มีความ
เหมาะสมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ได้
กลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสม คือ 400 คน เป็น
เยาวชนวัยรุ่นที่กําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายช้ันปีที่ 5-6 และนักศึกษามหาวิทยาลัย ช้ันปีที่ 
1-2 ที่มีอายุระหว่าง 17–21 ปี ทั้งเพศชาย และเพศ
หญิง ซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต

ทกัษะการส่ือสาร 
แบบกลัยาณสนทนา 

SET 

R 

IL 

EU 

RF 

C 

S 



Journal of Behavioral Science Vol. 20 No. 2 July 2014       ISSN 1686-1442 
 

 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2557  177  ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วัยรุ่น (ค่ายปล่อยจิต) ระหว่างปี พ.ศ. 2553–2556  
ที่ จัดโดยภาควิชาจิตวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผู้วิจัยใช้การสุ่ม
อย่างง่าย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุ่มรายช่ือจาก
ข้อมูลของผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ในการดําเนินการ
เก็บข้อมูล โดยเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีลักษณะ
ที่เหมาะสมกับการให้ข้อมูลในการวิจัย เน่ืองจากมี
ช่วงวัยอยู่ในช่วงที่เป็นวัยรุ่น มีระดับวุฒิภาวะในการ
ตัดสินประเมินตนเองในประเด็นที่ทําการวิจัยได้เป็น
อย่างดี มีที่อยู่อาศัยกระจายในบริเวณพ้ืนที่ต่างๆ 
ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานคร และสามารถทําการ
ติดต่อเพ่ือขอทําการเก็บข้อมูลได้อย่างสะดวกโดย
ทางอินเตอร์เน็ต และทางจดหมาย 

การสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น

แบบสอบถาม และมาตรวัดจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออก 
เป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาและช้ันปีที่กําลังศึกษา และตอนที่ 2 เป็น
มาตรวัดทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา มี
รายละเอียดของข้ันตอนการสร้าง และรายละเอียด
ของมาตรวัด ดังน้ี 

มาตรวัดทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา 
ได้นํามาจากงานวิจัยของชาญ รัตนะพิสิฐ (2555)      
มีขั้นตอนในการสร้างมาตรวัด โดยเริ่มต้นจาก ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยและเครื่องมือที่
เก่ียวข้องเพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการสร้างข้อกระทง
ของแบบวัดให้ครอบคลุมตามนิยามศัพท์ที่ใช้ในการ
วิจัย จากนั้นสร้างข้อกระทงของมาตรวัด ให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย โดย
ลักษณะของเคร่ืองมือ เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ  

และมาตรเป็นมาตรแบบประเมินค่า (Rating scale)  
เมื่อสร้างข้อกระทงเรียบร้อยแล้วได้ตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย ด้วยวิธีตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยผู้เช่ียวชาญ
จํานวน 3 ท่าน เมื่อปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วแล้ว
ได้นําไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และนิสิต
ที่เรียนวิชาโทจิตวิทยา ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับ 
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 50 คน จากน้ันนํามาตรวัดมา
วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกของข้อกระทง (Item 
discrimination) ด้วยวิธีตรวจสอบความสอดคล้อง
ภายในของมาตรวัดโดยพิจารณาคัดเลือกข้อกระทง
จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อกระทงแต่ละข้อ
กับผลรวมของข้อกระทงที่เหลือ (Corrected Item-
total Correlation) หรือ CITC ที่มีค่าต้ังแต่ .30 ขึ้นไป 
ได้ข้อกระทงที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้นจํานวน 31 ข้อ และ
นําข้อกระทงที่ได้คัดเลือกไปหาความเช่ือมั่นของ
มาตรวัดทั้งฉบับด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Chronbach’s Alpha Coefficient หรือ α) 
พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นของมาตรทั้งฉบับ เท่ากับ .91 
ในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการนําเอามาตรวัดที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องแล้วไปจัด
เรียงพิมพ์เพ่ือนําไปใช้เก็บข้อมูล มาตรวัดทักษะการ
สื่อสารแบบกัลยาณสนทนา ครอบคลุมเก่ียวกับทักษะ
การสื่อสารที่สําคัญ 7 ด้าน รวมทั้งสิ้น 31 ข้อ ดังน้ี 

1) การเปิดเผยตนเองและการเช่ือมสมาน 
(Self-disclosure and Tuning-in หรือ SET) จํานวน 
5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1-5 

2) การให้เกียรติตนเองและคู่สนทนา 
(Respectfulness หรือ R) จํานวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 6-9 

3)   การรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Intensive  
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Listening หรือ IL) จํานวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 10–13 
4)   การเข้าใจในตัวบุคคลด้วยความเห็นอก 

เห็นใจและไม่ตัดสิน (Empathic Understanding 
หรือ EU) จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 14 – 18 

5) การสะท้อนความรู้สึก (Reflection of 
Feeling หรือ RF) จํานวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 19 – 21 

6) การทําให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างชัด 
(Clarifying หรือ C) จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 22 - 26 

7) การสนับสนุน (Supportive หรือ S) 
จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 27 – 31 

การจัดกระทําและวิเคราะห์ขอ้มูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังน้ี 
1. การวิเคราะห์สถิติเพ่ือบรรยายลักษณะ

ของข้อมูล ได้แก่ 
 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์

ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean: M) และส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (SD) 
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

ของตัวแปรทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา 
โดยการใช้สถิติวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม SPSS 

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) โดยโปรแกรม LISREL 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ 
เก่ียวกับข้อมูลของทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณ
สนทนา ทักษะชีวิตและสุขภาวะทางจิตของวัยรุ่น

ตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการวิเคราะห์
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนที่ 3 การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของตัวแปรทักษะ
การสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา และส่วนที่ 4 การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรทักษะการ
สื่อสารแบบกัลยาณสนทนา มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 

256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 และเป็นเพศชาย 
จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 เมื่อจําแนก
ตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 16–19 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 58.50 รองลงมาคือ อายุมากกว่า 19 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 41.50 เมื่อจําแนกตามประเภทของ
การศึกษาและช้ันปีที่กําลังศึกษา พบว่าเป็นนักเรียน
ช้ันมัธยมจํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 
และเป็นนิสิตจํานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลของ
ทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา ทักษะชีวิต
และสุขภาวะทางจิตของวัยรุ่นตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

พบว่าทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา
ของวัยรุ่นตอนปลาย  ในเขตกรุง เทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M=3.92, SD=0.63) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าทักษะด้านการการเปิดเผย
ตนเองและการเช่ือมสมาน (M=3.91, SD=0.68) 
ทักษะด้านการให้ เ กี ยรติตนเองและคู่ สนทนา 
(M=4.12, SD=0.559) ทักษะด้านการรับฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ (M=3.82, SD=0.70) ทักษะด้านการ
เข้าใจในตัวบุคคลด้วยความเห็นอกเห็นใจและไมตั่ดสนิ 
(M=3.72, SD=0.77) ทักษะด้านการสะท้อนความรู้สึก 
(M=3.87, SD=0.67) ทักษะด้านการทําให้เกิดความ
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เข้าใจที่กระจ่างชัด (M=4.02, SD=0.64) และทักษะ
ด้านการสนับสนุน (M=3.98, SD=0.67) ซึ่งทุกด้าน
อยู่ในระดับสูง 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจของตัวแปรทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณ
สนทนา 

 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของ
ตัวแปรทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา ผู้วิจัย
ทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปร คือ ชุดข้อ
กระทงของมาตรวัดที่นํามาศึกษา โดยการวิเคราะห์ 
ค่าดัชนีไกเซอร์-เมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin 
measures of sampling adequacy: KMO) มีค่า
เท่ากับ .812 ซึ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีความเหมาะสม
ที่จะนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับดีมากและ       
ผลการทดสอบ Bartlett’s test of sphericity พบว่า 
ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<.01) แสดงว่าตัวแปรต่างๆ สามารถนําไป
วิ เคราะห์องค์ประกอบไ ด้  จากนั้ นผู้ วิ จั ยส กัด
องค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis) พบค่าความร่วมกัน 
(Communality) ของตัวแปรแต่ละตัวที่ใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการสื่อสารแบบ
กัลยาณสนทนาทั้งหมด จํานวน 31 ตัว มีค่าอยู่ระหว่าง 
.500-.723 ซึ่งผลการหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุม
แหลม (Oblique rotation) ด้วยวิธีโปรแมกซ์ (Promax) 
ได้องค์ประกอบทั้งสิ้นจํานวน 7 องค์ประกอบ ทุก
องค์ประกอบมีค่าไอเกน (Eigen value) เกิน 1 ทั้งหมด 
มีค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 70.291 
ผลของจํานวนองค์ประกอบสอดคล้องกับแนวคิดของ
ทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาและงานวิจัย
ของชาญ รัตนะพิสิฐ (2555) ซึ่งมีรายละเอียดของข้อ
กระทงจําแนกตามองค์ประกอบ ดังตาราง 2 

  

ตาราง 2 องค์ประกอบ และน้ําหนักองค์ประกอบทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาจําแนกตามข้อคําถาม 
 

ข้อท่ี ข้อกระทงจําแนกตามองค์ประกอบของทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา น้ําหนักองค์ประกอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 การเปิดเผยตนเองและการเชื่อมสมาน (SET) 
ค่าไอเกน = 14.281  ร้อยละของความแปรปรวน = 16.801 

   

1 ท่านพยายามสร้างความเป็นกันเองกับคู่สนทนาด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร .709 
4 ในการสนทนาท่านให้ความสาํคัญกับประสบการณท่ี์คู่สนทนาเล่าโดยไม่เห็นเป็นเรื่องไร้สาระ .705 
3 ท่านเปิดกว้างพรอ้มท่ีจะรับรู้เร่ืองราวและสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ ในการสนทนา .698 
5 ท่านพยายามปล่อยวางตัวตนของตนเอง โดยไม่ยึดติดกับความคิดความรู้สึกของตนเอง .680 
2 เม่ือคู่สนทนาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน ท่านก็ไม่รังเกียจท่ีจะตอบตามความเป็นจริง .598 

องค์ประกอบท่ี 2 การให้เกียรติตนเองและคู่สนทนา (R) 
ค่าไอเกน = 13.652  ร้อยละของความแปรปรวน = 16.060 

   

6 ท่านเต็มใจท่ีจะสนทนา โดยเห็นว่าคู่สนทนาเป็นมิตรสหายท่ีดีคนหนึ่ง .702 
9 มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน จึงควรให้เกียรติตนเองและผู้อ่ืนในการสนทนาเสมอ .693 
8 ท่านพยายามแสดงท่าที และใช้ถ้อยคําท่ีสุภาพในการสนทนา .649 
7 หากท่านเห็นคู่สนทนาแสดงท่าทีอึดอัด ไม่สบายใจ ท่านจะเปลี่ยนเนื้อหาสนทนาไปยังเนื้อหาอ่ืน

ท่ีเห็นว่าเหมาะสมกว่า 
.566 
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องค์ประกอบท่ี 3 การรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (IL) 
ค่าไอเกน = 9.010  ร้อยละของความแปรปรวน = 10.600 

   

10 ท่านสามารถรับฟังผู้อ่ืนได้ด้วยจิตใจท่ีสงบ .717 
12 ท่านสามารถฟังผู้อ่ืนได้จนจบการสนทนา แม้ว่าการสนทนานั้นจะใช้ระยะเวลานาน .685 
11 ท่านสามารถเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของคู่สนทนาจากน้ําเสียง หรือเร่ืองราวท่ีสื่อออกมาได้ .633 
13 ท่านสามารถติดตามและจดจําเร่ืองราวของคู่สนทนาได้เป็นอย่างดี .554 

องค์ประกอบท่ี 4 การเข้าใจในตัวบุคคลด้วยความเห็นอกเห็นใจและไม่ตัดสิน (EU) 
ค่าไอเกน = 7.760  ร้อยละของความแปรปรวน = 9.130 

   

14 ท่านสามารถรับฟังผู้อ่ืนได้ด้วยจิตใจท่ีเป็นกลาง .704 
15 ท่านพยายามท่ีจะไม่ตัดสินบุคคลอ่ืนในเรื่องต่างๆ .690 
18 ท่านไม่รังเกียจคู่สนทนา แม้เขาจะมีความคิดเห็นแตกต่างหรือขัดแย้งกับท่าน .583 
16 ท่านสื่อสารกับผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ เห็นอกเห็นใจเสมอ ไม่ว่ากรณีใดๆ .559 
17 ท่านตระหนักถึงค่านิยมและเจตคติของท่าน และพยายามไม่ใช้สิ่งเหล่านี้มาตัดสินคู่สนทนา .541 
 องค์ประกอบท่ี 5 การสะท้อนความรู้สึก (RF) 

ค่าไอเกน = 6.610  ร้อยละของความแปรปรวน = 7.774 
 

21 ท่านพบว่าท่านสามารถสะท้อนความรู้สึกของคู่สนทนาได้ตรงกับความเป็นจริง .602 
20 ท่านกล้าท่ีจะสะท้อนความรู้สึกของคู่สนทนาท่ีท่านสัมผัสได้ แม้ว่าคู่สนทนาจะไม่ได้พูดออกมา .518 
19 ท่านสามารถบอกให้คู่สนทนาทราบได้ว่าเขากําลังรู้สึกอย่างไรในเรื่องราวนั้นๆ .508 

องค์ประกอบท่ี 6 การทําให้เกิดความเข้าใจท่ีกระจ่างชัด (C) 
ค่าไอเกน = 4.275  ร้อยละของความแปรปรวน = 5.025 

   

26 เม่ือท่านพบคําพูดท่ีไม่ชัดเจนของคู่สนทนา ท่านสามารถถามเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องได้ .711 
24 ท่านมีทักษะในการต้ังคําถาม หรือสอบทานเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีจําเป็นในเรื่องต่างๆ ของผู้ร่วมสนทนาเพ่ิมเติมได้

อย่างเหมาะสม 
.644 

22 ท่านสามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมสนทนาทราบถึงสภาวะ หรือมองปัญหาต่างๆ ของตนตามความเป็นจริง .600 
25 ท่านมีความไวต่อคําพูดท่ีไม่ชัดเจนของคู่สนทนา .581 
23 ท่านพยายามกระตุ้นให้ผู้ร่วมสนทนาพยายามค้นหาสาเหตุ หรือรากฐานท่ีแท้จริงของเรื่องราวและปัญหาต่างๆ .558 

องค์ประกอบท่ี 7 การสนับสนุน (S) 
ค่าไอเกน = 4.164  ร้อยละของความแปรปรวน = 4.901 

   

31 ท่านสามารถให้กําลังใจอย่างอบอุ่นได้ เม่ือคู่สนทนาเกิดความรู้สึกท้อแท้ โศกเศร้า .723 
30 ท่านสามารถสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นจริงใจในการสนทนา .603 
29 ท่านสามารถสรา้งการส่ือสาร สนทนาที่เหมาะสมเพ่ือใหก้ารสนทนาเป็นด้วยความราบรื่น แสดงถงึความ

เป็นมิตร เห็นอกเห็นใจ 
.572 

27 ท่านสามารถทําให้ผู้ร่วมสนทนาได้แสดงออกถงึความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด .508 
28 ท่านมักใช้อวจนภาษา (หรือการแสดงออกทางภาษากาย) เช่น การสบตา การสัมผัส เพื่อช่วยให้ผู้ร่วม

สนทนามีอารมณ์ความรู้สึกไวว้างใจและผ่อนคลายเพ่ิมขึ้น 
.500 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัว
แปรทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
ตัวแปรทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา ผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ตัวแปรที่
บ่งช้ีถึงทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาทุกตัวมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) 
และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต้ังแต่ .633 ถึง .785  

เมื่อพิจารณาค่าสถิติ Bartlett’s test of 
sphericity ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่า      
เมทริกซ์ สหสัมพันธ์น้ัน เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ 

(Identity matrix) หรือไม่ พบว่ามีค่าเท่ากับ 4,280.468 
(p < .000) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่าง    
ตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์ เอกลักษณ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่า
ดัชนีไกเซอร์-เมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin 
measures of sampling adequacy: KMO) มีค่า
เท่ากับ .785 ซึ่งเข้าใกล้ 1 ผลการทดสอบทั้งสองน้ี
แสดงให้ เ ห็น ว่า ตัวแปรต่ างๆ  ในข้อมูล ชุด น้ีมี
ความสัมพันธ์กันในระดับที่มากพอและมีความ
เหมาะสมท่ีจะนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ โดยมี
รายละเอียดแสดงดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันขององค์ประกอบ  
 ทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา 
 

 

ตัวแปร SET R IL EU RF C S 
SET     1.000       
R     .769**     1.000      
IL     .732**     .721**     1.000     
EU     .746**     .765**     .736**     1.000    
RF     .735**     .689**     .682**     .759**     1.000   
C     .785**     .698**     .745**     .746**     .688**     1.000  
S     .755**     .633**     .782**     .644**     .782**     .658**     1.000 
M  3.91  4.12  3.82  3.72  3.87  4.02  3.98 
SD  0.68  0.56  0.70  0.77  0.70  0.64  0.67 

Bartlett’s test of sphericity = 4,280.468      df = 21      p = .000   KMO = .785 
หมายเหตุ       ** p < .01 
 

สําหรับผลการตรวจสอบค่าความตรงของ
โมเดลการวัดทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา 
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าโมเดล
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่า

เท่ากับ 3.515 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .743      
ที่องศาอิสระเท่ากับ 6 (df = 6) น้ันคือ ค่าไค-สแควร์
แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลการวัด
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
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ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .997 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) 
เท่ากับ .988 และค่าดัชนีรากของกําลังสองของเศษ 

(RMR) เท่ากับ .002 ดังตาราง 4 และภาพประกอบ 2 
ดังน้ี 

 
ตาราง 4  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาของวัยรุ่น

ตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองค์ประกอบ 

T R2 
สัมประสิทธิ์คะแนน

องค์ประกอบ b(SE) B 
การเปิดเผยตนเองและการเชื่อมสมาน .590 (.028) .868 21.389*** .753 .236 
การให้เกียรติตนเองและคู่สนทนา .495 (.023) .884 21.698*** .781 .545 
การรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ .586 (.028) .849 20.637*** .722 .308 
การเข้าใจในตัวบุคคลด้วยความเห็นอกเห็นใจและไม่ตัดสิน .673 (.032) .862 21.277*** .443 .181 
การสะท้อนความรู้สึก .529 (.029) .790 18.548*** .624 .134 
การทําให้เกิดความเข้าใจท่ีกระจ่างชัด .557 (.026) .870 21.177*** .758 .393 
การสนับสนุน .495 (.029) .740 16.925*** .547 .102 
Chi-square = 3.515                 df = 6                           p = .742 
GFI = .997                            AGFI = .988                    RMR = .002 

หมายเหตุ: *** p < .001 

 
จากตาราง 4 เมื่อพิจารณาค่านํ้าหนัก

องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของแต่ละตัวแปร 
สังเกตได้ในโมเดลการวัดทักษะการสื่อสารแบบ
กัลยาณสนทนา พบว่า นํ้าหนักองค์ประกอบทั้งหมด 
มีค่าเป็นบวก ขนาดต้ังแต่ .740 ถึง .884 และทุกตัว
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (p < .001) โดย 
ตัวแปรที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด ได้แก่ การ
ให้เกียรติตนเองและคู่สนทนา (Respectfulness 
หรือ R) รองลงมาคือ การทําให้เกิดความเข้าใจที่
กระจ่างชัด (Clarifying หรือ C) การเปิดเผยตนเอง
และการเช่ือมสมาน (Self-disclosure and 
Tuning-in หรือ SET) การเข้าใจในตัวบุคคลด้วย
ความเ ห็นอกเ ห็นใจและไม่ ตัดสิน  ( Empathic 
Understanding หรือ EU) การรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Intensive Listening หรือ IL) การสะท้อนความรู้สึก 
(Reflection of Feeling หรือ RF) และการสนับสนุน 
(Supportive หรือ S) ตามลําดับ แสดงว่าตัวแปรทั้ง 
7 ตัวดังกล่าวน้ี เป็นตัวบ่งช้ีผลลัพธ์ของทักษะการ
สื่อสารแบบกัลยาณสนทนาของวัยรุ่นได้อย่างมี
นัยสําคัญ  

มาตรวัดองค์ประกอบ/ตัวแปรบ่งช้ีรวมของ
ทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา (KALAYANA 
DIALOGUE) เท่ากับ .236***(SET)+.545***(R)+ .308*** 
(IL)+.181***(EU)+.134***(RF)+.393***(C)+.102***(S) 
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ภาพประกอบ 2 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้ วิจัยสามารสรุป
และอภิปรายได้ ดังน้ี 
 1. บุคคลที่อยู่ในวัยรุ่นตอนปลายที่อาศัยใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีทักษะการสื่อสารแบบ
กัลยาณสนทนาโดยรวม อยู่ในระดับสูง และเมื่อ
พิจารณารายองค์ประกอบย่อยก็พบว่ามีทุกทักษะอยู่
ในระดับสูงด้วยเช่นกัน  เน่ืองจากในปัจจุบันบุคคลที่
อยู่ในวัยรุ่นตอนปลายต้องมีความพยายามในการ
พัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะทักษะที่
จําเป็นอย่างหน่ึงก็คือ ทักษะการสื่อสาร หรือทักษะ
ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพราะบุคคลท่ีอยู่ในวัยน้ี
มักเป็นวัยที่ต้องการสังคม ต้องการการยอมรับ รู้สึก
ว่าไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เพียงคนเดียวในสังคม จึง
จําเป็นที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน จึงเกิดความต้องการในการสื่อสารกับบุคคล

รอบข้างให้ราบรื่น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในตนเอง 
และความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลให้มาก
ที่สุด และผลจากการส่ือสารน้ันช่วยให้บุคคลสามารถ
ปรับตัวและเกิดการประคับประคองทางด้านอารมณ์ 
จิตใจ สามารถช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ไปได้ 
(สันห์ชาย โมสิกรัตน์ และภาควิชาจิตวิทยา, 2554; 
Segrin & Taylor, 2007; Gharamaleki & Rajabi, 
2010)  

2. โมเดลสมมติฐานองค์ประกอบของทักษะ
การสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาจากงานวิจัยที่ผ่านมา
ของสันห์ชาย โมสิกรัตน์ และภาควิชาจิตวิทยา 
(2554) และงานวิจัยของชาญ รัตนะพิสิฐ (2555)  
ได้กําหนดนิยาม ขอบเขตของการวัดและองค์ประกอบ
ที่สําคัญของตัวแปรน้ีว่าประกอบด้วยทักษะท่ีสําคัญ 
7 ด้าน คือ การเปิดเผยตนเองและการสร้างเช่ือมสมาน
(Self-disclosure and Tuning-in หรือ SET) การ

SET 

R 

IL 

EU 

RF 

C 

S 

0.88 

0.87 

ทักษะการสื่อสาร 
แบบกัลยาณสนทนา 

0.25 

0.22 

0.28 

0.26 

0.38 

0.24 

0.45 

0.86

0.85 

0.86 

0.79 

0.74 

Chi-square = 3.515, df = 6, p-value = 0.742, RMSEA = 0.000 
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ให้เกียรติตนเองและคู่สนทนา (Respectfulness 
หรือ R) การรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Intensive 
Listening หรือ  IL) การเข้ า ใจในตัวบุคคลด้วย
ความเ ห็นอกเห็นใจและไม่ ตัดสิน  (Empathic 
Understanding หรือ EU) การสะท้อนความรู้สึก 
(Reflection of Feeling หรือ RF) การทําให้เกิด
ความเข้าใจที่กระจ่างชัด (Clarifying หรือ C) และ
การสนับสนุน (Supportive หรือ S) ซึ่งผลการศึกษา
พบว่าองค์ประกอบของโมเดลทักษะการสื่อสารแบบ
กัลยาณสนทนาของ วัยรุ่ นตอนปลาย  ใน เขต
กรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  เน่ืองจากแนวคิดของการสื่อสารแบบ
กัลยาณสนทนาได้รับอิทธิพลของแนวความคิดมาจาก
ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการให้คําปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นใน
แนวตะวันตก และแนวพุทธ ที่เช่ือในความเคารพ
ความมีศักยภาพในการคิด ตัดสินใจ การแก้ปัญหาได้
ด้วยสติและปัญญาของบุคคล  เข้าใจในตัวตนของ
ตนเองและผู้ อ่ื น  รวม ถึ งความ ต้องการสร้ า ง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในเชิงของกัลยาณมิตร คือ 
มีความเอ้ือเฟ้ือ หวังดีต่อกันอย่างจริงใจ (สุภาพร 
ประดับสมุทร, 2552; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553; Rogers, 
1961, Hatchett & Park, 2004)  

การสร้างมิตรภาพระหว่างบุคคลผ่านการ
สื่อสารนั้นสามารถเริ่มต้นจากการที่บุคคลมีการเช่ือม
สมานจนเกิดความเต็มใจที่จะสื่อสาร พร้อมรับฟังใน
เรื่องราวต่างๆ อย่างจริงใจปราศจากอคติซึ่งมักเป็น
อุปสรรคท่ีสําคัญในการเปิดรับเรื่องราวต่างๆ มีความ
ไวต่อความรู้สึกของคู่สนทนาและปรับการสนทนาให้มี
บรรยากาศที่เอ้ืออํานวยทําให้การสื่อสารเป็นไปด้วย
ความราบร่ืน มีการสอบทานทางความรู้สึกและ
เรื่องราวของการสนทนาให้กระจ่าง เกิดความเข้าอก
เข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน และตระหนักถึงเหตุปัจจัย
ของปัญหาต่างๆ ตามความเป็นจริง นอกจากน้ีในการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลควรมุ่ งเน้นการสร้าง
ค ว า ม รู้ สึ ก ท า ง บ ว ก ผ่ า น ท า ง  ว จ น ภ า ษ า                 
และอวจนภาษา เพ่ือลดความรู้สึกทางลบต่างๆ ทําให้
บุคคลพร้อมที่จะใช้อันจะสามารถนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาต่างๆ สามารถปรับตัวในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (โสรีช์ โพธิแก้ว, 2540; ดวงพร หิรัญ
รัตน์; 2543; สันห์ชาย โมสิกรัตน์และภาควิชา
จิตวิทยา, 2554) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นุชนาฏ ศิริพล (2540) นฤมล วิจารณกุล (2550) 
Demir & Urberg (2004) Bayrami et al.(2012) ที่
พบว่าการสื่อสารในเชิงของการให้คําปรึกษา และเต็ม
ไปด้วยมิตรภาพ จะช่วยสร้างสัมพันธภาพ และการ
ปรับตัวที่ดี อันนําไปสู่การลดอารมณ์ความรู้สึกทาง
ลบของบุคคล และช่วยให้มีความสุขหรือสุขภาวะทาง
จิตเพ่ิมสูงขึ้นด้วย ดังน้ันองค์ประกอบทั้ง 7 ด้านจึงมี
ความตรง และเหมาะสมที่จะใช้ในการวัดประเมิน
คุณลักษณะของตัวแปรตามแนวคิดของทักษะการ
สื่อสารแบบกัลยาณสนทนาตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยในคร้ังน้ี  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การศึกษาในครั้งน้ี ได้นําเอาแนวคิด
เก่ียวกับกัลยาณสนทนาท่ีได้พัฒนานิยาม องค์ประกอบ
และการวัด มาตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมเชิงโครงสร้างของแนวคิดน้ี เพ่ือให้สามารถนํา
เครื่องมือน้ีไปใช้ในการวัด ประเมินเพ่ือศึกษาวิจัย
เก่ียวกับทักษะการสื่อสารน้ีเพ่ือขยายขอบเขตองค์
ความรู้ในเรื่องน้ีให้กว้างขวางมากย่ิงขึ้น รวมถึงนําไป
เป็นแนวทางร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น การลดอคติ การ
เสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ ความสามารถใน
การเผชิญต่ออุปสรรค พฤติกรรมเสริมสร้างสังคม โดย
อาจนําไปพัฒนาเป็นโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 
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(Structural Equation Model) ระหว่างตัวแปรต่างๆ 
เพ่ือให้มีการบูรณาการรอบด้านอันจะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาสังคม และประเทศต่อไป  

2. ผลของการศึกษาช่วยให้ได้แนวคิดเก่ียวกับ
การสื่อสารที่ช่วยสร้างสัมพันธภาพ ก่อให้เกิดความ
เข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน นําไปสู่การปรับตัวและช่วยลด
ปัญหาต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่สนใจ หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องนําไปใช้ในการประเมินทักษะการสื่อสารใน
รูปแบบดังกล่าว เพ่ือช่วยให้ได้แนวทางในการฝึกฝน
ตนเองตามองค์ประกอบของทักษะสื่อสารที่สําคัญทั้ง 7 
ด้าน รวมถึงมีการริเริ่มเผยแพร่แนวคิดน้ีผ่านทางสื่อ
ต่างๆ และจัดหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมสําหรับ
การเสริมสร้างทักษะแบบกัลยาณสนทนาเพ่ือช่วยให้
เยาวชนวัยรุ่นนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างมิตรภาพ
ระหว่างบุคคล สามารถดํารงชีวิตได้อย่างสมดุล และ
เป่ียมไปด้วยความสุข 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีเป็นการพัฒนา

รายละเอียดและองค์ประกอบทักษะของแนวคิดการ
สื่อสารแบบกัลยาณสนทนา และได้ทดลองเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนวัยรุ่นตอนปลาย ซึ่ง
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ดังน้ันในการ
ทําวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาและเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้น มีลักษณะส่วนบุคคล เช่น 
เพศ ช่วงอายุที่แตกต่างกัน และอาจเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่อาศัยในพ้ืนที่ ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึง
การศึกษาข้ามวัฒนธรรม เพ่ือวิเคราะห์ทางสถิ ติ
เพิ่มเติม เช่น การสร้างเกณฑ์ปกติ สําหรับใช้วัดและ
ประเมินทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาให้มี
ความครอบคลุม และเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

2. อาจนําแนวคิดและมาตรวัดน้ีไปดัดแปลง 
และพัฒนาเพ่ิมเติม เช่น การลดจํานวนข้อกระทงลง

เพ่ือปรับเปลี่ยนมาตรวัดให้เป็นฉบับสั้น ทําให้ช่วยลด
ระยะเวลา และสะดวกในการวัดประเมินเก่ียวกับทักษะ
การสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา 
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