
ชื่อเรื่อง  กลุมเพ่ือนของฉัน  (  My  Friendship  Circle  ) 

วัตถุประสงค   
1.  เพื่อทําความเขาใจระดับความสัมพันธฉันเพื่อนท่ีแตกตางกัน 
2. เพื่อชวยใหคุณบอกเอกลักษณของเพื่อนท่ีสนิทของคุณได 
3. เพื่อจะเขาใจคุณคาซึ่งอยูเบ้ืองหลังการเลือกเพื่อนของคุณ 

เวลาท่ีใช ประมาณ   45 - 60  นาที 
เครื่องมือและอุปกรณ 

1. ใบงานเรื่อง  กลุมเพื่อนของฉัน  สําหรับผูรวมกิจกรรมทุกคน ๆ ละ  1 ชุด 
2. ปากกาหรือดินสอ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมขั้นนําเขาสูเรื่อง 

ผูสอนเริ่มกิจกรรมดวยการยกหัวขอสนทนาเก่ียวกับความสัมพันธฉันเพื่อน   เชน  

ความสําคัญของมิตรภาพ    คุณคาในมิตรภาพ   การเลือกเพื่อน   เปนตน    แลวจึงกลาวใหเห็นวา

ความสัมพันธฉันเพื่อนเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตท่ีเปนสุข   เพราะวาสิ่งน้ีมีสวนทําใหเรามีวุฒิ

ภาวะทางจิตใจและความสงบสุข    อีกท้ังยังนําความสนุกสนานและความปลอดภัยมาสูชีวิตของ

เรา    สําหรับเยาวชนแลวความเปนเพื่อนมีความสําคัญพิเศษทีเดียว   เพราะเม่ือเปนวัยรุนซึ่งตอง

ดิ้นรนเพื่อการเจริญเติบโต  เขาจําเปนตองไดรับความสนับสนุนและความเขาใจจากเพื่อนท่ีดี   

ขณะท่ีเขาแสวงหาและพัฒนาบุคลิกของตนเอง   เพื่อนคือบุคคลสําคัญท่ีจะสนับสนุนและ

ชวยเหลือเขาใหเจริญขึ้นและบรรลุศักยภาพสูงสุดของตน    และหากวาการสนับสนุน  ความ

เขาใจ   และการเอาใจใสเปนจุดหมายแรกของความเปนเพื่อนแลว   ความสับสนในตัวเอง   การ

แขงขัน   ความอิจฉา และความละอายใจ ก็เปนอันตรายสําหรับความเปนเพื่อน 
สิ่งสําคัญท่ีกอใหเกิดความเปนเพื่อน คือ   พื้นฐานของความเคารพ   การยอมรับ   และคุณคา

สามัญ    มิฉะน้ันความเปนเพื่อนอาจจะทําลายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคลอยางลับ 

ๆ  ได    จากการศึกษาของนิวคอมบ (  Newcomb , 1962  )  เก่ียวกับความเปนเพื่อน

ในระดับวิทยาลัย แสดงใหเห็นคุณคาสามัญ ซึ่งเปนพื้นฐานของความเปนเพื่อนท่ีถาวรและลึกซึ้ง 
2. งานสําหรับบุคคล 
2.1 แจกใบงานเรื่อง  กลุมเพื่อนของฉัน  ใหผูรวมกิจกรรมทุกคน 
2.2 แนะนําการทํากิจกรรมดังน้ี 

 ในวงสังคมของคุณซึ่งหมายถึง บุคคลตางๆ  ท่ีคุณพบปะ  ไมวาจะดวยความสัมพันธ

ทางการเรียนหรือการทํางานก็ตาม    คุณมีระดับหรือฐานะของความเปนเพื่อนท่ีตางกัน  บอยครั้ง

ท่ีคุณมักใชคําวา  “ เพื่อน ” เปนคําเรียกรวมๆ  ถึงบุคคลเหลาน้ัน   แตจริงๆ แลว  คุณไมไดให

ระดับความใกลชิดหรือเปนเพื่อนสนิทกับทุกๆ คน 



ดังน้ันในใบงานของคุณ   ใหคุณเติมชื่อบุคคลในชีวิตของคุณ   ซึ่งมีความสัมพันธกับคุณ

ตามลําดับชั้นของวงแหวน  ดังน้ี 
ก ) บุคคลในชีวิตของคุณซึ่งคุณสนิทสนมมากท่ีสุด   ใหอยูในชั้นท่ี  1 
ข ) บุคคลซึ่งคุณอาจจะเรียกวา  “ เพื่อน ”  แตไมไดเปนเชนน้ันเสียทีเดียว  คุณอาจจะ

เปนเพื่อนดวยแตไมสนิทสนม   ใหอยูในชั้นท่ี  2 
ค ) บุคคลซึ่งคุณเพียงรูจักเล็กนอย   อาจเปนเพื่อนหาง ๆ  และชัดเจนวารายชื่อเหลาน้ี

ไมใชบุคคลท่ีตองใสใจมากนัก   ใหอยูในชั้นท่ี  3 
2.3 แนะนําใหเขาเขียนรายชื่อของเพื่อนท่ีสนิทสนม  ซึ่งมีอยูในวงแหวนชั้นท่ี  1  ในชอง-
วางท่ีเตรียมไวใหในใบงาน   และจัดลําดับชื่อเหลาน้ันตามความชอบของคุณ 
2.4 ในทายสุดใหเขาเขียนชื่อของเพื่อนท่ีสนิทสนม  2  คน   จัดลําดับท่ี  1 และ 2  ใน

ดวงใจ 2 ดวง บนใบงาน  และเขียนคุณลักษณะ   ความกลาหาญ   และคุณคาของบุคคลน้ันๆ ท่ี

เขาชื่นชมมากท่ีสุด 
 
3.  กิจกรรมกลุมยอย 
 เม่ือทุกคนทํางานของตนเองเสร็จแลว  ขอใหผูรวมกิจกรรมรวมเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ  4 
– 6 คน ใหอภิปรายถึงระดับความสัมพันธของความเปนเพื่อนท่ีหลากหลาย   เพื่อนๆ ในแตละ

ระดับ   รายชื่อของเพื่อนสนิทท่ีเขาไดบันทึกไว  รวมท้ังคุณลักษณะ  ความกลาหาญ  และคุณคา

ของบุคคลเหลาน้ันท่ีเขาชื่นชมมากท่ีสุด  และเตือนใหเขาบอกเหตุผลท่ีสนับสนุนการตัดสินใจ

และการเลือกน้ันๆ ดวย 
4. การสนทนาซักถามเปนกลุมใหญ 
 หลังการแบงปนและการอภิปรายในกลุมยอยแลว  ใหผูรวมกิจกรรมท้ังหมดมารวมกัน    อีก

ครั้งเพื่อการซักถาม     ความชัดเจน    และการพิจารณาทบทวน  โดยอาศัยคําถามท่ีอาจจะใชเปน

จุดเริ่มการสนทนาซักถามและพิจารณาทบทวนดังน้ี 
1.  ในแตละชั้นของวงแหวนคุณเขียนรายชื่อไวจํานวนเทาไร   และรวมจํานวนรายชื่อ

ท้ังหมดไดเทาไร 
2. โดยท่ัวไปแลว  คนเราจะมีเพื่อนท่ีใกลชิดสนิทสนมหลายคนไดจริงหรือ   ใหบอก

เหตุผลท่ีสนับสนุนความรูสึกของคุณ 
3. อะไรคือความแตกตางท่ีเดนชัดระหวางระดับของความเปนเพื่อนท่ีแตกตางกัน 
4. คุณคิดวา การมีเพื่อนท่ีใกลชิดสนิทสนมอยางนอยหน่ึงหรือสองคนเปนสิ่งสําคัญหรือไม 
5. ทําไมบางคนจึงคิดวาการมีเพื่อนสนิท  และการรักษาความเปนเพื่อนสนิทไวเปนเรื่อง

ยาก    จงอธิบาย 
6. เพ่ือนมีบทบาทอะไรในชีวิตของคุณ 
7. ถาหากปราศจากเพื่อน  คุณจะสูญเสียอะไรในชีวิต 
8. อะไรคือสิ่งสําคัญท่ีคุณคาดหวังจากเพื่อน 



9. คุณคิดอยางไรกับวลีท่ีวา  “ รูจักคนไดจากเพื่อนท่ีเขาคบหา ” 
10. อะไรคือบรรทัดฐาน  หรือ  คุณคาซึ่งอยูเบ้ืองหลังการเลือกเพื่อนของคุณ 
11. ในปจจุบันมีเพื่อนคนใดบางท่ีทําลายความกาวหนา  และความสุขของคุณ     คุณ

ควรจะเลิกเปนเพื่อนกับเขาหรือไม 
 

5 . กิจกรรมขั้นสรุป 
  สรุปกิจกรรมกลุมโดยการขอใหผูรวมกิจกรรมเติมสิ่งตอไปน้ีในใบงาน หลังการ-พิจารณา

ทบทวนเงียบๆ สักครู 
1.  ฉันไดเรียนรูอะไรจากแบบฝกหัดน้ี 
2.  ฉันไดตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลง  และดําเนินชีวิตตอไปดังน้ี 

 
 
 
 
 
 



 ฉัน 

ใบงานเร่ือง กลุมเพ่ือนของฉัน 
คําชี้แจงการประกอบกิจกรรม 

1. งานสําหรับบุคคล 
 ในวงสังคมของคุณซ่ึงหมายถึง บุคคลตางๆ  ที่คุณพบปะ  ไมวาจะดวยความสัมพันธทางการเรียนหรือการ

ทํางานก็ตาม    คุณมีระดับหรือฐานะของความเปนเพ่ือนที่ตางกัน  บอยครั้งที่คุณมักใชคําวา “ เพ่ือน ” เปนคําเรียก

รวมๆ  ถึงบุคคลเหลานั้น   แตจริงๆ แลว  คุณไมไดใหระดับความใกลชิดหรือเปนเพ่ือนสนิทกับทุกๆ คน 
1.1 ใชแผนภาพขางลางนี้   โดยเขียนช่ือบุคคลตางๆ  ซ่ึงมีความสัมพันธตามที่กําหนดในลําดับช้ันของวง

แหวนดังนี้ 
ก ) บุคคลในชีวิตของคุณซึ่งคุณสนิทสนมมากท่ีสุด   ใหอยูในชั้นท่ี  1 
ข ) บุคคลซึ่งคุณอาจจะเรียกวา  “ เพื่อน ”  แตไมไดเปนเชนน้ันเสียทีเดียว  คุณอาจจะเปนเพื่อน

ดวยแตไมสนิทสนม   ใหอยูในชั้นท่ี  2 
ค ) บุคคลซึ่งคุณเพียงรูจักเล็กนอย   อาจเปนเพื่อนหาง ๆ  และชัดเจนวารายชื่อเหลาน้ีไมใชบุคคล

ท่ีตองใสใจมากนัก   ใหอยูในชั้นท่ี  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ใหเขียนรายชื่อเพื่อนท่ีสนิทสนม  ซึ่งมีอยูในวงแหวนชั้นท่ี  1  ในท่ีวางดานลางน้ี  และจัดลําดับ

ตามความชอบของคุณ 
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 

 1 

 2 

   
 



1.3 ใหเขียนรายช่ือเพ่ือนที่คุณสนิทสนม  2  คน   จัดลําดับที่  1 และ  2   ในดวงใจ 2 ดวงดานลางนี้   

และเขียนคุณลักษณะความกลาหาญ   และคุณคาของเขาที่คุณช่ืนชมมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมกลุมยอย 
ในกลุมเล็กๆ ของคุณใหคุณแบงปนและอธิบายถึงระดับความสัมพันธของความเปนเพื่อนท่ีหลาก-

หลาย   เพื่อนท่ีสนิทตามลําดับความชอบ   และเพื่อนท่ีสนิทท่ีสุด  2  คน  พรอมท้ังคุณลักษณะ  ความกลา

หาญ  และคุณคาของเขาท่ีคุณชื่นชมมากท่ีสุด 
3. กิจกรรมขั้นสรุป 

 ในขั้นสุดทายของกิจกรรมกลุม  ใหแตละคนพิจารณาเงียบๆสักครู  เพื่อเติมขอความตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ฉันไดเรียนรูอะไรจากแบบฝกหัดน้ี  
  

      ฉันไดตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลงและดําเนินชีวิตตอไปดังน้ี  


