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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง การเสริมสร้างความหยุน่ตวัของวยัรุ่นท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว
โดย 
การให้ค าปรึกษากลุม่ 
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ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา จารุเพง็  
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ  

  
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ1) ศกึษาความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงใน

ครอบครัว และ 2) เปรียบเทียบความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวของบ้านพกัเด็ก
และครอบครัวจงัหวดัชลบุรีก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษากลุ่ม  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นวยัรุ่นหญิงท่ีถูก
กระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเข้ารับบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวดัชลบุ รี จ านวน 80 คนและ
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลองเป็นวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว  อาย ุ13-16 ปี ซึ่งถกูกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเข้ารับบริการในบ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัชลบรีุเป็นระยะเวลา 1 เดือน จ านวน 
8 คน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงท่ีมีค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวตัง้แตเ่ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25ลงมา และสมคัรใจเข้าร่วมการทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ได้แก่ แบบสอบถามความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
เท่ากบั .21-.53 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .79 และโปรแกรมการเสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกู
กระท าความรุนแรงในครอบครัว  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบไม่มีอิสระจากกนั ผลการวิจยัสรุป ได้ดงันี ้1) การศึกษาความหยุ่น
ตวัโดยภาพรวมและรายด้านของวยัรุ่นท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.35 อยู่ในระดบั
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ขนั มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 
(M=3.58) รองลงมาคือ ด้านการมีศีลธรรม จริยธรรม (M=3.56) ด้านสมัพนัธภาพ (M=3.40) ด้านการหยัง่รู้ใน
ตนเอง (M=3.38) ด้านการเป็นผู้ ริเร่ิม (M=3.10) และด้านการเป็นอิสระ (M=3.03) ตามล าดบั 2) วยัรุ่นหญิงท่ีถกู
กระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุม่ มีความหยุ่นตวัเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
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The purposes of this research were as follows: 1)to study the resilience of female 

adolescents  to family violence; and 2) to comparethe resilience of female adolescents to family 
violence in shelters for children and families at Chonburi Province before and after group counseling 
period. The population in this study consisted of eighty female adolescents to family violence in 
shelters for children and families at Chonburi Province. However, the subjects in the experimental 
group consisted of eight female adolescents family violence aged between thirteen to sixteen years 
old inshelters for children and families at Chonburi Province of a duration of one month selected by 
purposive sampling with resilience scores were lower than twenty-fifth percentile and lower in order 
to voluntarily participate in the experiment. The research instruments were resilience inventory of the 
female adolescents to family violence with discrimination range from .21 to .53 and a reliability 
coefficient of 0.79 ; and 2) the enhancement of the resilience of female adolescents family violence 
through group counseling programs. The statistical analyses employed were descriptive statistics of 
the mean, standard deviation and t-testdependent samples.The results of the research were as 
follows: 1) The study of the resilience of female adolescents family violence as a whole and each 
dimension of resilience in the study were at a medium level (M=3.35). The factors of each, in 
descending order as follows: creative and humor (M=3.58) moral (M=3.56) relationship (M=3.40) 
self-insight (M=3.38) creative (M=3.10) and autonomy (M=3.03). 2) Statistically significant 
differences at the .01 level of resilience of female adolescents family violence existed before and 
after group counseling period. 

 
Keyword : Resilience, Group Counseling, female adolescents family violence 

 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์เล่มนีส้ าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้ วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก  ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ดร.มณฑิรา  จารุเพง็ ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พชัราภรณ์ 
ศรีสวสัด์ิ กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ท่ีเสียสละเวลาอนัมีคา่ให้ความรักความเมตตาตลอดระยะเวลาในการท า
ปริญญานิพนธ์ ท าให้ผู้วิจยัได้เรียนรู้และความเข้าใจในการใช้เทคนิคในการให้ค าปรึกษากลุ่มมากขึน้  จึงขอกราบ
ขอบพระคณุทา่นอาจารย์เป็นอยา่งสงู ณ ท่ีนี ้ผู้วิจยัจะน าแบบอยา่งท่ีดีของท่านอาจารย์ไปใช้ในชีวิตการท างานเพ่ือ
พฒันานกัเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคณุภาพชีวิตท่ีดีตอ่ชาติบ้านเมืองตอ่ไป 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาตราจารย์ พนัต ารวจโทหญิง ดร. สขุอรุณ วงษ์ทิม ประธานสอบปริญญา
นิพนธ์ และอาจารย์ ดร.ครรชิต  แสนอุบล ท่ีให้ความกรุณามาเป็นคณะกรรมการสอบในครัง้นี  ้โดยให้ค าแนะน า
เพิ่มเติมในการปรับปรุงและพฒันาปริญญานิพนธ์ให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุผู้ทางคณุวฒุิ รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอบุล 
และอาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยตลอดจนให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้

ขอขอบพระคณุหวัหน้าบ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัชลบุรี คณะเจ้าหน้าท่ี ผู้ ใช้บริการบ้านพกัเด็ก
และครอบครัวจังหวดัชลบุรี และผู้อ านวยการ คณะเจ้าหน้าท่ี ผู้ ใช้บริการสถานคุ้มครอง สวสัดิภาพบ้านเอือ้อารี 
จงัหวดัชลบุรี ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูแบบสอบถามให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบรูณ์  รวมไปถึง
ผู้ ใช้บริการทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างความหยุ่นตัวอย่างตัง้อกตัง้ใจ  ท าให้
สามารถพฒันาความหยุน่ตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวได้อยา่งเหมาะสม 

ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา และคณาจารย์  ทกุท่านท่ี
ให้ความรู้แก่ผู้วิจยั ขอขอบคณุนิสิตและเพ่ือนร่วมรุ่น สาขาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์ ท่ีคอยเป็นห่วงเป็น
ใย คอยสนบัสนนุให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจในการท าวิจยั จนกระทัง่การวิจยันีส้ าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคณุบิดา มารดา และญาติพ่ีน้องทกุท่านท่ีให้การสนบัสนนุด้านการศกึษาของผู้วิจยั มี
ความรักความเข้าใจ ความหว่งใย ให้ความช่วยเหลือ และมีก าลงัใจตอ่ผู้วิจยัตลอดมา 

ท้ายสดุนี ้คณุค่าและประโยชน์จากปริญญานิพนธ์เลม่นี ้ผู้วิจยัขอมอบเป็นเกียรติในการบชูาพระคณุของ
บิดามารดา คณาจารย์ทกุทา่น และผู้ มีพระคณุทกุทา่นด้วยความเคารพ 

  
  

นฤมล  มนตรี 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย .............................................................................................................. ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ......................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................... ฉ 

สารบญั .............................................................................................................................. ช 

สารบญัตาราง .................................................................................................................... ฌ 

บทท่ี 1 บทน า ...................................................................................................................... 1 

ภมูิหลงั ........................................................................................................................... 1 

ค าถามของการวิจยั ......................................................................................................... 7 

วตัถปุระสงค์ของการวิจยั ................................................................................................. 8 

ความส าคญัของการวิจยั .................................................................................................. 8 

ขอบเขตของการวิจยั ........................................................................................................ 8 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ................................................................................................. 13 

สมมติฐานของการวิจยั .................................................................................................. 13 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ................................................................................ 14 

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความหยุน่ตวั ............................................................................. 15 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษากลุม่ ................................................................. 37 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความรุนแรงในครอบครัว ............................................................ 65 

4. บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัชลบรีุ ........................................................................ 74 

บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจยั ................................................................................................... 77 

การก าหนดประชากรและการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง .......................................................... 77 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า ................................................................................... 78 

  



  ซ 

วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมลู ........................................................................................... 82 

การเก็บรวบรวมข้อมลู .................................................................................................... 83 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ........................................................................................ 85 

บทท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลู ................................................................................................. 86 

1. สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู .......................................................................... 86 

2. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู .................................................................................. 86 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ................................................................................................ 87 

บทท่ี 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ..................................................................... 91 

วตัถปุระสงค์ของการวิจยั ............................................................................................... 91 

สมมติฐานการวิจยั ........................................................................................................ 91 

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ....................................................................... 91 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั ........................................................................................ 92 

วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมลู ........................................................................................... 92 

วิธีด าเนินการทดลอง ..................................................................................................... 93 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ........................................................................................ 93 

สรุปผลการวิจยั ............................................................................................................. 94 

อภิปรายผลการวิจยั ....................................................................................................... 94 

ข้อเสนอแนะในการวิจยั ................................................................................................ 102 

บรรณานกุรม .................................................................................................................. 103 

ภาคผนวก ....................................................................................................................... 107 

ประวตัิผู้ เขียน .................................................................................................................. 191 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 สรปุองคป์ระกอบของความหยุน่ตวั ....................................................................... 22 

ตาราง 2 ตวัอยา่งของแบบสอบความหยุน่ตวั ...................................................................... 80 

ตาราง 3 แสดงแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design .................... 82 

ตาราง 4 ตวัอยา่งการให้ค าปรึกษากลุม่ในการเสริมสร้างความหยุน่ตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว .................................................................................................... 84 

ตาราง 5 จ านวนและร้อยละของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว (n=80 คน)
 ........................................................................................................................................ 87 

ตาราง 6 คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของความหยุน่ตวัของวยัรุ่น
หญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว (n=80 คน) ........................................................... 88 

ตาราง 7 คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของความหยุน่ตวัของวยัรุ่น
หญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว (n=8 คน) ............................................................. 89 

ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของความหยุน่ตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงใน 
ครอบครัว ก่อนและหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่การเสริมสร้างความหยุน่ตวั .............. 90 

ตาราง 9 แสดงแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design .................... 92 

 

  



 

บทที่ 1 
บทน า 

 

ภมิูหลัง 
สงัคมไทยต้องเผชิญภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวฒันธรรม ประเพณี 

ค่านิยมอนัดีงามของไทยท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวและชุมชนทัง้เขตเมืองและชนบท และปัญหาทางสงัคมหลายประการยากต่อการแก้ไข 
แตห่ากสามารถติดตามตรวจสอบ และค้นพบความเสี่ยงตอ่ปัญหาได้ลว่งหน้าก็จะสามารถจดัให้มี
การปอ้งกนัแก้ไขภาวะวิกฤติ และจดัการปัญหาได้ตัง้แต่ในช่วงเร่ิมต้น เพื่อไม่ให้ปัญหาซบัซ้อนส่ง
ผลกระทบรุนแรงและกระทบกระเทือนต่อการด ารงชีวิตของครอบครัวและชมุชน ดงันัน้จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการเฝา้ระวังติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในครอบครัวและชมุชน เพื่อการเฝา้
ระวงัและเตือนภยั เตรียมความพร้อมให้กบัครอบครัว ชมุชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทกุภาคสว่น
ทัง้ในระดบัชมุชน จงัหวดั และระดบัชาติ ทัง้นีก้ารมีข้อมลูและระบบหรือกลไกท่ีสามารถแจ้งเตือน
ภยัจะน าไปสู่การเฝา้ระวงั เพื่อป้องกนัหรือแก้ไขปัญหาสงัคมท่ีอาจจะเกิดขึน้และเป็นการปกป้อง
ประชาชนจากความเสี่ยงต่าง ๆ ในปี 2556 รัฐมีการก าหนดนโยบายเร่งด่วนในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน เช่น กลุ่มผู้ สูงอายุ กลุ่มผู้ มีรายได้น้อย เป็นต้น และก าหนดให้มีการ
ด าเนินงานของ “ศนูย์ช่วยเหลือสงัคม” (One Stop Crisis Center–OSCC : 1300) โดยให้มีระบบ
การช่วยเหลือประชาชนทกุกลุ่ม ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้ ด้อยโอกาส ผู้สงูอาย ุและผู้พิการ เพื่อลดปัญหา
ต่าง ๆ คือ 1) การตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 2) การค้ามนุษย์ 3) แรงงานเด็ก 4) ปัญหาการใช้ความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี ผู้สงูอาย ุและผู้พิการ  โดยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เป็น
หน่วยงานหลกัในการดแูลปัญหาความรุนแรงต่อสตรี เด็กและเยาวชน ผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาส และ
ผู้สงูอาย ุ(กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 2559) 

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอาจมิใช่เป็นเร่ืองใหม่ ทัง้นีป้รากฏการณ์การกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวสามารถเกิดขึน้ทกุสงัคม ไม่ว่าจะเป็นเด็กตกเป็นเหยื่อของการถกูกระท า
ความรุนแรง สามีท าร้ายร่างกายภรรยาหรือภรรยาท าร้ายร่างกายสามี การเลีย้งดลููกของพ่อแม่
อย่างผิดวิธี การถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยบุคคลภายในครอบครัว หรืออีกหลายสาเหตท่ีุปรากฏ
ตามสื่อต่าง ๆ ทัง้โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ เป็นปัญหาท่ีพบได้บ่อยและทวีความรุนแรงมากขึน้ ซึง่สิ่ง
เหล่านีเ้ป็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับทุกคนในสงัคมและล้วนมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องมากมาย ทัง้ปัญหา
เศรษฐกิจ สงัคม การอบรมเลีย้งด ูและการใช้สรุา ยาเสพติด รวมถึงปัญหาการปล่อยปละละเลย
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ของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ผู้กระท าความรุนแรงนัน้มกัเกิดจากคนใกล้ชิด คนท่ีอยู่ในครอบครัวหรือ
ได้รับความไว้วางใจจากครอบครัว ท าให้การเข้าไปสอดส่องดแูล ช่วยเหลือเป็นไปได้ยาก จึงท าให้
ผู้ถกูกระท าต้องอยูใ่นวงจรการถกูท าร้ายและไมก่ล้าปฏิเสธหรือเกิดความสบัสน หากจะต้องเอาผิด
กบับคุคลนัน้ แต่ขณะเดียวกนันัน้สถานการณ์ร้าย ๆ ท่ีเกิดขึน้ก็กดักร่อนท าลายจิตใจของบคุคลท่ี
ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจนไม่สามารถด าเนินชีวิตได้อยา่งปกติ โดยเฉพาะผู้ ท่ีถกูกระท าความ
รุนแรงอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน ความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นภัยเงียบท่ีเกิดขึน้
ภายใต้หลงัคาบ้านสถานท่ีซึ่งคนทั่วไปเข้าใจว่าปลอดภยัท่ีสุด โดยความรุนแรงในครอบครัวนัน้
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับบุคคลท่ีมี
สถานะอ่อนแอกว่า เช่น เด็กผู้หญิง วัยรุ่น และผู้ สูงอายุ จึงยากแก่การป้องกันมากท่ีสุด อีกทัง้
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมกัถกูมองว่าเป็นเร่ืองส่วนตวั คนนอกไม่ควรเข้าไปยุ่งเก่ียวส่งผล
ให้โอกาสกระท าความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากขึน้ และมีสถานการณ์รุนแรงขึน้จนกลายเป็น 
“ปัญหาสงัคมกึ่งอาชญากรรม” (รณชยั คงสกนธ์, 2548) 

สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวพบว่า สถิติของเด็กท่ีถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว ศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ สงักัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในปี 2556 มี
จ านวนผู้ถกูกระท าความรุนแรงเข้ารับบริการ 31,866 คน เฉลี่ยวนัละ 87 คน หรือทกุ ๆ 15 นาที จะ
มีผู้หญิงและเด็กถูก  ท าร้าย 1 คน ท่ีน่าตกใจคือ ผู้ ท่ีกระท าความรุนแรงเป็นคนใกล้ชิด สามี คู่รัก 
หรือคนในครอบครัว (กระทรวงสาธารณสุข, 2557 ).และส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ในปี 2560     มีจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวทัง้สิน้ 1,869 ราย เพิ่มขึน้
จากปี 2559 ซึง่มีจ านวน 1,578 ราย (เพิ่มขึน้ 291 ราย) โดยเป็นคดีตามพระราชบญัญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ในปี 2559 จ านวน 797 คดี และในปี 2560  
มีจ านวน 1,207 คดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนาดของความรุนแรงเพิ่มขึน้ทุกปี (ส านกังานกิจการสตรี
และสถาบนัครอบครัว, 2560)  

นอกจากนี ้(มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี, 2558) ได้เสนอ สถิติการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัวมีจ านวนเพิ่มขึน้ ระหว่างปี 2556-2558 จากเดิมปี 2556 ได้รับเร่ืองราวร้องทกุข์
ทัง้หมด 298 ราย ในปี 2558 จ านวนเร่ืองราวร้องทุกข์กลับพุ่งสูงเป็น 614 ราย ข้อมูลดังกล่าว
สอดคล้องกบั (ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, 2560) เปิดเผยว่าในช่วง 10 ปีท่ีผ่าน
มา ช่วงปี 2544–2553 ประเทศไทยติดอนัดบัต้น ๆ เก่ียวกบัการกระท าความรุนแรงต่อวยัรุ่นหญิง 
โดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัวจาก 71 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ล าดบัท่ี 7 หรือคิดเป็นร้อยละ 
30 ท่ีวยัรุ่นหญิงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวในอนาคตการกระท าความรุนแรงมีแนวโน้ม
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เพิ่มขึน้โดยจะเห็นจากปัจจุบนัมีผู้หญิงออกมาร้องทุกข์จากการถกูท าร้ายกนัเป็นจ านวนมากผ่าน
ทางบริการสายดว่นหรือการเข้ามาขอความช่วยเหลือจากบ้านพกัเดก็และครอบครัวท่ีมีอยูใ่นแตล่ะ
จงัหวดั เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 5  

บ้านพกัเด็กและครอบครัว เป็นหน่วยให้บริการแรกรับผู้ประสบปัญหาทางสงัคมให้ความ
ช่วยเหลือ โดย “ช่วยทันที” ด้วยการจัดบริการส าหรับผู้ประสบปัญหาท่ีอยู่ในภาวะวิกฤตและไม่
วิกฤต ทัง้นีบ้ริการนัน้ต้องอยู่บนพืน้ฐานสิทธิและสวสัดิภาพ บ้านพกัเด็กและครอบครัวได้รับการ
จัดตัง้ขึน้ทุกจังหวดัเพื่อรองรับปัญหาทางสงัคมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพืน้ท่ี  จึงมีบทบาทส าคัญ
อย่างมากในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวท่ีประสบปัญหาทางสงัคม โดยการให้บริการในด้านท่ี
พักอาศัย อาหาร สิ่งของ เคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นการรักษาพยาบาล การช่วยเหลือเร่ืองการส่งกลับ
ภมูิล าเนา สงเคราะห์ครอบครัว ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและการให้ค าปรึกษา  (กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์.  2559) วยัรุ่นท่ีประสบ
ปัญหาทางสงัคมจะได้รับการท ากิจกรรมบ าบดั ฟืน้ฟู การให้ค าปรึกษา พร้อมกบัฝึกการใช้ชีวิตใน
สงัคม เพื่อให้วยัรุ่นเหล่านัน้สามารถออกมาเผชิญอยู่ในสงัคมได้อย่างมีคณุภาพ ทัง้นีก้ารเข้าร่วม
กิจกรรมบ าบดั ฟืน้ฟู การให้ค าปรึกษาดงักล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนเฉพาะปัจจยัภายนอกเท่านัน้ 
การท่ีจะท าให้บุคคลสามารถกลบัมาด ารงชีวิตภายหลงัการพบเหตุการณ์ท่ีรุนแรงได้นัน้จ าเป็นท่ี
จะต้องมีความทนทานต่อความกดดนั มีขวญัและก าลงัใจในการล้มแล้วลกุ พร้อมท่ีจะจดัการกบั
ปัญหาวิกฤตได้ กล่าวคือ มีการสร้างความหยุ่นตวั เพราะความหยุ่นตวัเป็นศกัยภาพทางอารมณ์
และจิตใจในการปรับตวัและฟืน้ตวัภายหลงัท่ีพบกบัสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความยากล าบาก เป็น
คุณสมบัติหนึ่งท่ีช่วยให้บุคคลผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข  บางคน
สามารถสร้างโอกาสจากวิกฤตได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เรียนรู้ พัฒนาจิตใจให้งอกงาม 
เข้าใจชีวิต และด าเนินชีวิตอยา่งปกติสขุ 

เม่ือมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึน้ย่อมส่งผลกระทบทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ 
ผลกระทบด้านร่างกายท่ีรุนแรงท่ีสุดอาจเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บรูปแบบอ่ืน  ๆ นอกจากนีด้้าน
จิตใจและอารมณ์ ก็ยงัมีผลกระทบท่ีรุนแรงไม่น้อยไปกวา่กนั อาจสง่ผลให้การด าเนินชีวิตตามปกติ
นัน้เปลี่ยนแปลงไปเกิดความหวาดกลวั วิตกกงัวล บางรายท่ีคิดมากอาจมีอาการหแูวว่ ภาพหลอน 
และเข้าสู่ภาวะโรคทาง จิตเวช เช่น โรคซมึเศร้า โรควิตกกงัวล การใช้ยาเสพติด โรคความผิดปกติ
ทางจิตใจภายหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรงในชีวิต และน าไปสู่การฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาได้  
(อมุามน พวงทอง, 2556) นอกจากนีผู้้ ท่ีถกูกระท าความรุนแรงมีความเสี่ยงในการเป็นผู้กระท าหรือ
ใช้ความรุนแรงกับผู้ อ่ืนได้ ท าให้ต้องใช้เวลาในการรักษาตลอดจนฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและ
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จิตใจทัง้ผู้ถกูกระท าและ (พชัรินทร์ ศิริวิสทุธิรัตน์, 2555) ดงันัน้การท่ีมีสขุภาพจิตดีเป็นปัจจยัหนึ่ง
ของการมีคณุภาพชีวิตท่ีดี ส าหรับสาเหตขุองการมีสขุภาพจิตไม่ดีมีปัจจยัส าคญัคือ การประสบกบั
เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิต ประเด็นท่ีผู้ วิจัยศึกษาจึงสอดคล้องกับประสบการณ์การท างานใน
บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัชลบรีุ พบวา่ วยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวสว่น
ใหญ่มีความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีหลากหลาย เช่น “อยู่ไปก็ไม่มีใครรัก” “อยากฆ่าตวั
ตาย” เป็นต้น ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ท าให้เกิด
ความเครียด วิตกกงัวล กลวั ซมึเศร้า ไม่เห็นคณุคา่ในตนเองและผู้ อ่ืน ตลอดจนแสดงพฤติกรรมไม่
เหมาะสม  

จากข้อมลูท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจยัจึงมองเห็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนัน้มีความ
ละเอียดอ่อน ซบัซ้อน เน่ืองจากมีความเก่ียวพนักับคนใกล้ชิด การใช้มาตรการทางกฎหมายมา
บงัคบัหรือคุ้มครองความปลอดภยัด้านร่างกายเพียงอย่างเดียวยงัไม่เพียงพอและไม่ครอบคลมุต่อ
ผลกระทบด้านจิตใจ ซึง่หากไม่ได้รับการดแูลช่วยเหลือท่ีเหมาะสมอาจท าให้เกิดปัญหาเรือ้รังตอ่ไป
ได้ โดยเฉพาะผลกระทบด้านจิตใจท่ีผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวมีความจ าเป็นจะต้อง
ได้รับการรักษา บ าบดั ฟื้นฟูไปพร้อม ๆ กับการดูแลผลกระทบด้านร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศกึษาของ (สถาพร จนัทร์พฤกษา, 2553) เร่ืองผลของการให้ค าปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีโปรแกรม
ภาษาประสาทสมัผสัตอ่ความหยุ่นตวัของเด็กท่ีมีประสบการณ์ทางลบพบวา่ เด็กท่ีมีประสบการณ์
ทางลบในกลุม่ทดลองมีคะแนนความหยุน่ตวัในระดบัท่ีสงูกวา่กลุม่ควบคมุในระยะหลงัการทดลอง 
และระยะตดิตามผล อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ แตภ่ายในกลุม่ทดลองมีคะแนนความหยุน่ตวัใน
ระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผลสงูกว่าระยะก่อนทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ.05 เช่นเดียวกับ (ปวีณา เท่ียงพรม และ ฉันทนา กล่อมจิต, 2554) เร่ืองผลของการให้
ค าปรึกษาตามแนวทฤษฎีการพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมท่ีมีต่อความหยุ่นตวัทาง
อารมณ์ของเยาวชนในศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จงัหวดัขอนแก่น พบว่า เยาวชนท่ี
เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษาตามแนวทฤษฎีการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม  
มีคะแนนความหยุ่นตวัทางอารมณ์สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนความหยุ่นตวัทางอารมณ์หลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม พบว่า คะแนนความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสะท้อนให้เห็นว่าความหยุ่นตัว (Resilience) มี
ความส าคญัตอ่วยัรุ่นหญิงเป็นอย่างมาก หากบคุคลใดมีความหยุน่ตวัเขาจะสามารถเผชิญหน้ากบั
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สถานการณ์ อนัเลวร้าย รู้จกัวิธีการปกป้องตนเองหรือผ่านพ้นจากผลกระทบได้ สามารถฟื้นตวั
กลบัมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ มีความเจริญเติบโตทางอารมณ์และจิตใจ บคุลิกท่ีมนษุย์น ามาปกปอ้ง
ตนเองจากสถานการณ์อนัเลวร้ายเพื่อเอาชนะและท าให้ชีวิตของตนผา่นพ้นประสบการณ์ทางลบท่ี
ก าลังเผชิญไปให้ได้ กรอทเบิร์ก (Grotberg Edith H, 1995). สรุปได้ว่าองค์ประกอบที่เป็น
คุณลักษณะร่วมกันที่ท าให้บุคคลสามารถเอาชนะวิกฤตชีวิตหรือความโชคร้ายได้  ซึ่งมี
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ องค์ประกอบฉันมี (I…have) คือ มีสงัคมและการสนบัสนุนจากบุคคล
รอบข้าง องค์ประกอบฉนัเป็น (I…am) คือ การมีแรงใจ และองค์ประกอบฉนัท าได้ (I…can) คือ มี
ทกัษะในการจดัการปัญหา ถา้บคุคลใดมีความหยุ่นตวัต ่าจะท าให้ประเมินเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นัน้
เป็นสิ่งท่ีคกุคามหรือส่งผลในทางท่ีไม่ดีต่อตนเอง เน่ืองจากเกิดความเช่ือมัน่ว่าตนเองไม่สามารถ
แก้ไขหรือคลี่คลายปัญหาได้ รู้สึกไม่เห็นคุณค่าในตนเอง สิน้หวงั สบัสน เฉ่ือยชา หลีกเลี่ยงการ
แก้ไขปัญหาและมีแนวโน้มท่ีจะละทิง้ปัญหาตัง้แตต้่น 

จากข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวสรุปได้ว่า 
ความหยุ่นตวัของวยัรุ่นท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวประกอบด้วย 6 ประการ ตามกรอบ
แนวคิดของ โวลินและโวลิน (Wolin S. J. and S. Wolin, 1993) ดังนี  ้1) การหยั่ง รู้ในตนเอง 
(Insight) คือ การตระหนักรู้ในตนเอง รับรู้ความรู้สึก การตัง้ค าถามและให้ค าตอบท่ีซื่อสตัย์แก่
ตนเอง 2) การเป็นอิสระ (Independence) เป็นการก าหนดขอบเขตของตนเองท่ีปลอดภยั จดัการ
กบัส านึกผิดชอบชัว่ดีของตนเอง 3) สมัพนัธภาพ (Relationship) เป็นความใกล้ชิดสนิทสนมและ
ความผกูพนักนักบับคุคลอ่ืนอย่างเต็มท่ี เป็นความสามารถท่ีจะรักและรับรักจากบคุคลอ่ืน  4) การ
เป็นผู้ ริเร่ิม (Initiative) คือ การพิจารณาตดัสินใจในการแสดงตวัตน จดัการกบัสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ 
ตนเอง 5) การมีความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ขัน (Creativity and humor) เป็นท่ีก าบังความ
ปลอดภยัโดยใช้จินตนาการ เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีคุกคามและปรับรายละเอียดของชีวิต
ใหม่ให้เกิดความพึงพอใจในตนเอง และ 6) การมีศีลธรรม จริยธรรม (Moral ethics) เป็นการรับรู้
ส านกึผิดชอบชัว่ดี รู้วา่สิง่ใดถกูสิง่ใดผิด มีการเห็นอกเห็นใจ ความซื่อสตัย์ ยตุิธรรม 

จากเหตผุลข้างต้นผู้วิจยัจึงเห็นความส าคญัในการช่วยเหลือและเสริมสร้างวยัรุ่นหญิงท่ี
ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวในเบือ้งต้นจากการสมัภาษณ์และให้ค าปรึกษาพบว่า วยัรุ่น
หญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือและการให้บริการด้านความจ าเป็น
ขัน้พืน้ฐานหรือปัจจัยสี่เป็นสวสัดิการอย่างดี แต่ขาดการดูแลความต้องการด้านจิตใจ ความรัก 
ความเข้าใจ และการมีปฏิสมัพนัธ์ ส่วนใหญ่วยัรุ่นหญิงมกัรู้สกึโดดเดี่ยว มองโลกในแง่ร้าย ไม่เห็น
คุณค่าในตนเอง ไม่ยอมรับตนเอง มีปมด้อย ขาดความมั่นใจ ขาดความภาคภูมิใจ อารมณ์ไม่
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มั่นคง ไม่กล้าเปิดเผยตนเอง สิน้หวังในชีวิต และอับอายท่ีจะพูดเร่ืองราวของตนเอง  ความคิด 
ความรู้สกึเหลา่นีจ้งึสง่ผลกระทบตอ่จิตใจ 

ผู้ วิจัยจึงมองเห็นแนวทางท่ีจะช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจของวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวในการเสริมสร้างความหยุ่นตวัด้วยวิธีการให้ค าปรึกษากลุ่ม เพื่อช่วยให้
วยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวสามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ด้วยตนเอง 
การให้ค าปรึกษากลุม่ (Group counseling) เป็นวิธีการหนึ่งท่ีสามารถใช้เสริมสร้างความหยุ่นตวัท่ี
มุ่งเน้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในการป้องกัน พฒันา ฟืน้ฟู หรือแก้ปัญหาความเครียด ทัง้ใน
ด้านความคิด อารมณ์และพฤติกรรม โดยสมาชิกกลุ่มจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความ
กงัวล ปัญหาชีวิต มีการสนบัสนุนซึง่กนัและกนั  รวมทัง้ส ารวจปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาพร้อมกบัได้รับการประคบัประคองจากสมาชิกกลุ่ม ท าให้เกิดความรู้สกึว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของสงัคม ได้รับการยอมรับ (ดวงมณี จงรักษ์, 2549) ซึ่งช่วยให้วยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความ
รุนแรงในครอบครัวท่ีขาดความหยุ่นตัวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองชีวิต และ
แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ สง่ผลให้มองเห็นแนวทางในการด าเนินชีวิตมากขึน้ นอกจากนีผู้้วิจยั
ได้น าแนวคิด หลักการ และเทคนิคทฤษฎีการให้ค าปรึกษายึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person 
Centered Counseling and Psychotherapy) เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มได้เข้าใจ ยอมรับ
ตนเอง สามารถแก้ไขความคบัข้องใจ ลดความขดัแย้งในใจ คลายความวิตกกงัวล ช่วยให้สมาชิก
กลุ่มสามารถพฒันาตนเองให้มีความเจริญงอกงามทางจิตใจได้ และมีทิศทางของตนเองได้ด้วย
การเอือ้อ านวยจากผู้น ากลุ่มให้เกิดบรรยากาศของความอบอุ่น จริงใจ การยอมรับซึ่งกันและกัน 
(พัชราภรณ์ ศรีสวสัดิ์. 2561) ในส่วนของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 
และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy) ท่ีมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงความคิด ความ
เช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล แอลเบิร์ท เอลลิส (Albert Ellis) เช่ือว่ามนุษย์ท าให้ตนเองมีปัญหาโดยมี
ความเช่ือท่ีไร้เหตผุลของตนเอง การเปลี่ยนความเช่ือให้มีเหตผุลจะช่วยลดระดบัความไม่สบายใจ
และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ พฤติกรรมท่ีดีขึน้ (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์. 2561) นอกจาก
ทัง้สองทฤษฎีท่ีผู้วิจยัใช้ในการเสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว ด้านอารมณ์ ความรู้สกึ และด้านความคิดแล้ว ผู้วิจยัยงัใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
เผชิญความจริง (Reality Counseling and Psychotherapy) เพื่อให้สามารถน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จาก
กลุ่มไปฝึกใช้ในสถานการณ์จริง ทุกคนมีความสามารถในการตดัสินใจด้วยตนเอง โดยเน้นการ
ผสานเทคนิคให้มีความครอบคลมุการช่วยเหลือทัง้ด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ให้บคุคล
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ยอมรับความจริง รวมทัง้จดุบกพร่องของตนเอง และใช้ความสามารถในการพฒันาเป้าหมายชีวิต 
(พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ.์ 2561) 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การให้ค าปรึกษากลุม่เป็นวิธีการหนึ่งท่ีมีประสทิธิภาพ
ในการช่วยเหลือวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษา
เร่ืองการเสริมสร้างความหยุ่นตัวของวัยรุ่นท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวโดยการให้
ค าปรึกษากลุ่มจะท าการศกึษากลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเข้า
รับบริการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เน่ืองจากพบว่าผู้ ถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวมกัเป็นวยัรุ่นหญิง และการวิจยัตวัอย่างในพืน้ท่ีดงักลา่วยงัไม่เคยมีผู้ท าการวิจยัมาก่อน
ประกอบกบัพืน้ท่ีจงัหวดัชลบรีุ มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสงัคมอย่างรวดเร็ว โดยท่ีเด็ก
และเยาวชนเติบโตอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงมาจากผลพวงของการพัฒนาความเป็น
เมืองท่ีทนัสมยั และยงัเกิดผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานท่ีหลัง่ไหลเข้ามาเป็นประชากรแฝง
ในพืน้ท่ี ท าให้เกิดชุมชนแออดัท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ียงัไม่สามารถจัดบริการทางสงัคมท่ี
รองรับและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงโดยภาพรวมแล้วปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ของจังหวดัชลบุรีถือว่าอยู่ในระยะวิกฤติ นอกจากนีแ้ล้วสถิติของผู้ ใช้บริการในบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจงัหวดัชลบรีุ พบวา่ ผู้ประสบปัญหาทางสงัคมสว่นใหญ่เป็นวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว ดงันัน้ผู้วิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การเสริมสร้างความหยุน่ตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกู
กระท าความรุนแรงในครอบครัวโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม จะช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจ มุ่งเน้น
การเสริมสร้างความหยุ่นตัว เพื่อให้บุคคลรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ลดความวิตกกังวล ภาวะ
ซมึเศร้า สามารถจดัการปัญหาได้ด้วยตนเอง ช่วยฟืน้ฟสูภาพจิตใจให้กลบัสูภ่าวะปกติ ด าเนินชีวิต
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ตลอดจนสะท้อนให้คนในสงัคมเห็นความส าคญั
ของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเป็นประโยชน์ในการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวตอ่ไป 
 
ค าถามของการวิจยั 

การให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถเสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความ
รุนแรงในครอบครัวมากน้องเพียงใด  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาความหยุน่ตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
2. เพื่อเปรียบเทียบความหยุน่ตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวของ

บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัชลบรีุ ก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะก่อให้เกิดประโยชน์ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เป็นการศึกษาความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว และการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างความหยุน่ตวั ท าให้ได้รับความรู้
เก่ียวกับองค์ประกอบความหยุ่นตัวของวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ท าให้
ทราบว่าจะเสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงในด้านใดบ้างและกระบวนการให้ค าปรึกษา
กลุ่มได้อย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีสนใจศึกษาความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวในประชากรกลุม่อ่ืน 

2. ประโยชน์ในเชิงปฏิบตัิ การวิจยัครัง้นีมี้ประโยชน์ต่อบุคลากรท่ีปฏิบตัิงานใกล้ชิด
กับวัยรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว จะน าแบบสอบถามความหยุ่นตวัท่ีได้จาก
การศึกษาไปใช้ในการประเมินความหยุ่นตวั หลงัจากประเมินความหยุ่นตวัแล้วก็น ากระบวนการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีได้สร้างขึน้จากการวิจัยนี  ้ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ไป
เสริมสร้างความหยุ่นตวั เพื่อให้วยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว มีความสามารถ
กลบัสูส่งัคมและด าเนินชีวิตได้ตามปกติหลงัจากท่ีประสบกบัความยากล าบากท าให้มีความพร้อม 
และได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของตนเองและ
ผู้ อ่ืนตอ่ไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการเสริมสร้างความหยุ่นตัวของวัยรุ่นท่ีถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยการให้ค าปรึกษากลุม่ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรทัง้หมด คือ เป็นวัยรุ่นหญิงท่ีถูก

กระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเข้ารับบริการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวดัชลบุรี จ านวน  
80 คน (บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัชลบรีุ. 2559) ประกอบด้วย 2 กลุม่ ดงันี ้
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1. กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาความหยุน่ตวัของวยัรุ่นหญิง คือ วยัรุ่นหญิงอาย ุ
13-16 ปี ท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเข้ารับบริการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวดั
ชลบุรี เป็นระยะเวลา 1 เดือน จ านวน 80 คน ซึ่งเก็บแบบสอบถามกลบัคืนมาได้ จ านวน 80 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ารับการเสริมสร้างความหยุ่นของวัยรุ่นหญิงโดยการให้
ค าปรึกษากลุ่ม คือ วยัรุ่นหญิงอาย ุ13-16 ปี ท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเข้ารับบริการ
บ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัชลบรีุ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ท่ีได้มาจากการเลือกกลุม่ตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากวยัรุ่นหญิงท่ีมีคะแนนแบบสอบถามความหยุ่นตวั ตัง้แต่
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และสมคัรใจในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม จ านวน 8 คน และมี
ขัน้ตอนดงันี ้

2.1 วัยรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว จ านวน 80 คน ตอบ
แบบสอบถามความหยุน่ตวั  

2.2 ผู้วิจยัตรวจแบบสอบถามความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว 

2.3 ผู้วิจยัคดัเลือกวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวในข้อ 2.2 
ท่ีได้มาจากการเลือกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากวยัรุ่นหญิงท่ีมีคะแนน
แบบสอบถามความหยุ่นตัวตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และสมัครใจในการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ จ านวน 8 คน 
 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.1) ตวัแปรต้น คือ การให้ค าปรึกษากลุม่ 
3.2) ตวัแปรตาม คือ ความหยุน่ตวั 

 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ความหยุ่นตัว (resilience) หมายถึง ศกัยภาพทางอารมณ์และจิตใจหญิงของ

วยัรุ่นในการปรับตวัและฟืน้ตวัภายหลงัท่ีประสบกับเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความ
ยากล าบาก เป็นความสามารถในการปรับตวัพร้อมกบัช่วยให้บุคคลผ่านพ้นปัญหาอปุสรรคและ
ด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข รวมทัง้เกิดการเรียนรู้พัฒนาจากการเผชิญปัญหาหรือวิกฤตนัน้ ๆ 
เข้าใจชีวิต และด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุมากยิ่งขึน้ส่งผลให้มีการพฒันาทางด้านอารมณ์และ
จิตใจให้ดีขึน้ ซึง่ในงานวิจยันีป้ระกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ ดงันี ้
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1.1 การหยั่งรู้ในตนเอง (Insight) หมายถึง การตระหนักรู้ในตนเองของวัยรุ่น
หญิง สามารถรับรู้ความรู้สกึ ตัง้ค าถามและให้ค าตอบท่ีซื่อสตัย์แก่ตนเอง  ได้แก่ ฉนัรู้ว่าอะไรท่ีท า
ให้ฉนัรู้สกึเสียใจหรือผิดหวงั ฉนัรู้สกึสบัสนเมื่อเจอสถานการณ์คบัขนั เป็นต้น 

1.2 การเป็นอิสระ (Independence) หมายถึง การก าหนดขอบเขตของตนเอง
ของวยัรุ่นในการจัดการเพื่อให้ตนเองเกิดความปลอดภัยและการส านึกผิดชอบชั่วดีของตนเอง 
ได้แก่ ฉันคิดว่าเป็นเร่ืองยากท่ีจะท าให้ชีวิตดีขึน้   ฉันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้เท่าท่ีฉันพอจะท าได้  
เป็นต้น 

1.3 สัมพันธภาพ (Relationship) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความ
ใกล้ชิดสนิทสนมและความผูกพันกับบุคคลอ่ืนอย่างเต็มท่ี สามารถท่ีจะรักและรับความรักจาก
บุคคลอ่ืนได้ ได้แก่    ฉันสามารถผูกมิตรกับผู้ อ่ืนได้ ฉันสามารถแสดงออกถึงความรักและเห็นใจ
ผู้ อ่ืน เป็นต้น 

1.4 การเป็นผู้ ริเร่ิม (Initiative) หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาตดัสินใจ
ในการแสดงตวัตน และจดัการกบัสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตนเอง ได้แก่ ฉนัไม่กล้าท่ีจะต้องท าอะไรใหม ่
ๆ ด้วยตนเอง การท าอะไรท่ีตา่งไปจากท่ีเคยท าเป็นเร่ืองน่ากลวัส าหรับฉนั 

1.5 การมีความคิดสร้างสรรค์ และอารมณ์ขนั (Creativity and humor) หมายถึง 
การใช้จินตนาการของวยัรุ่นหญิงเพื่อสร้างความปลอดภยั และสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีคกุคามและ
ปรับรายละเอียดของชีวิตใหม่ให้เกิดความพึงพอใจในตนเอง  ได้แก่ ฉันสามารถคิดและหาวิธี
จดัการปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ ฉนัมีทางเลือกในการแก้ปัญหาท่ีท าให้ฉนัยิม้ได้ 

1.6 การมีศีลธรรม จริยธรรม (Moral ethics) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้
ส านึกผิดชอบชัว่ดี รู้ว่าสิ่งใดถกูสิ่งใดผิด มีการเห็นอกเห็นใจ ความซื่อสตัย์ ยตุิธรรม ได้แก่ ฉันมกั
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยความเห็นอกเห็นใจ ฉนัสามารถแยกได้วา่สิง่ไหนจะท าให้ชีวิตของตนเองดีขึน้ 

2. การให้ค าปรึกษากลุ่ม หมายถึง วิธีการท่ีช่วยเสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่น
หญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว โดยผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษากลุม่ ผู้วิจยัใช้ทฤษฎี
การให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีหลากหลายโดยวิธีบูรณาการเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่มดังต่อไปน้ี ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-
Centered Counseling Theory) ทฤษฎีการให้ค าปรกึษาแบบเหตุผล-อารมณ์ และพฤติกรรม 
(Rational Emotive Behavior Group Counseling Theory) ทฤษฎีการให้ค าปรกึษากลุ่มแบบ
พฤตกิรรมนิยม (Behavioral Group Counseling Theory) และทฤษฎกีารใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบ
รูค้ดิและพฤตกิรรม (Cognitive Behavioral Group Counseling Theory) โดยการใหค้ าปรกึษา
กลุ่มมุ่งเน้นให้วยัรุน่ทีถู่กกระท าความรุนแรงในครอบครวั ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ซึง่
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กันและกัน มีความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเสริมสร้าง การหยัง่รู้ในตนเอง การเป็นอิสระ 
สมัพนัธภาพ การเป็นผูร้เิริม่ การมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละอารมณ์ และการมศีลีธรรม จรยิธรรม 
โดยให้ค าปรึกษากลุ่มทัง้หมด 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที ทุกวนัพธุและวนัเสาร์ 
มขีัน้ตอนในการใหค้ าปรกึษากลุ่ม ในแต่ละครัง้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ขัน้เร่ิมต้น ในขัน้นีเ้ป็นการสร้างสมัพันธภาพท่ีดี โดยผู้ วิจัยกล่าวทักทาย
สมาชิกกลุ่มกล่าวเปิดการสนทนาโดยการให้ข้อมูลเก่ียวกับวัตถุประสงค์  ข้อตกลงการให้
ค าปรกึษากลุ่ม ประโยชน์ท่ีสมาชิกกลุ่มจะได้รับ ระยะเวลา และจ านวนครัง้ของการให้ค าปรึกษา
กลุม่ รูปแบบของการให้ค าปรึกษากลุม่ บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาและบทบาทของสมาชิกกลุม่ใน
การให้ค าปรึกษากลุม่และสถานท่ีในการให้ค าปรึกษากลุม่แก่วยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว 

2.2 ขัน้ด าเนินการ เป็นขัน้ท่ีสง่เสริมให้สมาชิกกลุ่มได้เปิดเผยตนเอง โดยผู้วิจยั
เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุม่ได้กลา่วถึงปัญหาหลกัในการด าเนินชีวิต ความคิด ความรู้สกึทัง้ท่ีดีและ
ไม่ดี ลกัษณะของความหยุ่นตวัท่ีบกพร่องซึ่งเป็นความสามารถของสมาชิกกลุ่มท่ีจ าเป็นจะต้อง
ได้รับการสง่เสริม ผู้วิจยัเลือกใช้เทคนิคในการให้ค าปรึกษากลุม่ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการ
ส่งเสริมความหยุ่นตัวของวัย รุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว โดยแบ่งเป็น  
6 องค์ประกอบ รายละเอียดตอ่ไปนี ้

2.2.1 การหยัง่รู้ในตนเอง มุ่งเน้นให้สมาชิกกลุ่มสามารถรับรู้ เข้าใจความคิด 
ความรู้สึก และตระหนักรู้ในตนเอง รู้จักตัง้ค าถามกับตนเองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ในการให้ค าปรึกษากลุ่มนอกจากใช้เทคนิคพืน้ฐานแล้ว ผู้ วิจัยใช้เทคนิคต่าง ๆ ตาม
หลักการของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม เช่น เทคนิคการเปิดเผย
ตนเอง เทคนิคการน า เทคนิคการแลกเปลี่ยนบทสนทนา เทคนิคการสะท้อนความ /ความรู้สึก 
เทคนิคการอยูก่บัความรู้สกึ เทคนิคการสรุปความ  

2.2.2 การเป็นอิสระในตนเอง มุ่งเน้นให้สมาชิกกลุม่รับรู้ถึงอิสระในการเลือก   
สิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเองท่ีท าให้เกิดความรู้สกึปลอดภยั สามารถคิด กล้าตดัสินใจ จดัการแก้ไขปัญหา
และสามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ การให้ค าปรึกษากลุ่มนอกจากใช้เทคนิคพืน้ฐานแล้ว 
ผู้ วิจัยใช้เทคนิคต่าง ๆ ตามหลักการของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม ได้แก่ ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษา แบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง เช่น เทคนิคการยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข เทคนิคสะท้อน
ความรู้สกึ เทคนิคการจดัการกบัความโกรธ เทคนิคการสรุปความ 
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2.2.3 สมัพนัธภาพกับผู้ อ่ืน มุ่งเน้นการเสริมสร้างก าลงัใจให้กบัสมาชิกกลุ่ม
ในการจดัการกบัภาวะวิกฤติ โดยการสร้างก าลงัใจจากภายในตวัของตนเองและการค้นหาจากคน
ใกล้ชิด เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดการค้นพบจดุแข็ง จดุอ่อนภายในและภายนอกท่ีตนเองมี และเกิด
ทกัษะการสื่อสารและประสานสมัพนัธ์กบัคนรองข้าง ในการให้ค าปรึกษากลุ่มนอกจากใช้เทคนิค
พืน้ฐานแล้ว ผู้วิจยัใช้เทคนิคตา่ง ๆ ตามหลกัการของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่ ได้แก่ ทฤษฎีการ
ให้ค าปรึกษากลุม่แบบพฤตกิรรมนิยม ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบเหตผุล อารมณ์ และ
พฤติกรรม เช่น เทคนิค  การสอนทฤษฎี A-B-C เทคนิคการโต้แย้งกบัความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล 
เทคนิคการสอนในการเผชิญกบัการพดูกบัตนเอง เทคนิคการให้การบ้านด้านความคดิ 

2.2.4 ความคิดส ร้างสรรค์และอารมณ์ ขัน  มุ่ ง เน้นให้สมาชิกกลุ่ม มี
ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ความรู้สึกหรือความทุกข์ทางใจท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ท่ี
เป็นปัญหา เพื่อให้เกิดความสงบ ผ่อนคลาย อนัน าไปสู่การเกิดสติในการเผชิญปัญหา ในการให้
ค าปรึกษากลุ่มนอกจากใช้เทคนิคพืน้ฐานแล้ว ผู้วิจยัใช้เทคนิคต่าง ๆ ตามหลกัการของทฤษฎีการ
ให้ค าปรึกษากลุ่ม ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบเผชิญความจริง เช่น เทคนิคการเปลี่ยน
ลบเป็นบวก เทคนิคอารมณ์ขนั 

2.2.5 การยอมรับตนเอง มุ่งเน้นให้สมาชิกกลุ่มรู้จัก เข้าใจ ยอมรับตนเอง 
และกล้าคิดตัดสินใจด้วยตนเอง เพื่อน าไปสู่เป้าหมายในชีวิตต่อไป ในการให้ค าปรึกษากลุ่ ม
นอกจากใช้เทคนิคพืน้ฐานแล้ว ผู้ วิจยัใช้เทคนิคต่าง ๆ ตามหลกัการของทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
กลุม่ ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบยดึบคุคลเป็นศนูย์กลาง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่
แบบรู้คิดและพฤติกรรม เช่น เทคนิคการฟัง เทคนิคการถาม เทคนิคการสะท้อน เทคนิคการ
แก้ปัญหา เทคนิคการสรุปความ  

2.2.6 การเสริมสร้างความรับผิดชอบ มุ่งเน้นให้สมาชิกกลุม่สามารถตระหนกั
รู้ต่อสิ่งท่ีตนเองต้องรับผิดชอบด้วยความมุ่งมั่นและตัง้ใจท างานท่ีตนเองเลือก หรือท่ีได้รับ
มอบหมายจนกว่าจะเสร็จตามขีดความสามารถของตนเอง ตลอดจนรับผิดชอบต่อผลการกระท า
ของตนเอง และ   ไม่หลีกเลี่ยงงานท่ีตนเองต้องรับผิดชอบ ในการให้ค าปรึกษากลุ่มนอกจากใช้
เทคนิคพืน้ฐานแล้ว ผู้ วิจยัใช้เทคนิคต่าง ๆ ตามหลกัการของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม ได้แก่ 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเอกัตบุคคล 
เช่น เทคนิคแผนงาน WDEP เทคนิค  การสะท้อน เทคนิคการแก้ปัญหา เทคนิคการสรุปความ 
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2.3) ขัน้ยุติการให้ค าปรึกษา เป็นขัน้ท่ีผู้ วิจยัและสมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งท่ี
ได้รับจากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มร่วมกนั สิ่งท่ีได้เรียนรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับ รวมไปถึง
ทักษะต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถน าสิ่งท่ีได้รับจากการให้ค าปรึกษากลุ่มไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

3. วัยรุ่นที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง ผู้ ท่ีมีอาย ุ13–16 ปี เพศ
หญิง ท่ีเข้ารับบริการบ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัชลบรีุ เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 1 เดือน และ      
มีประวัติถูกท าร้ายทางร่างกาย ทางเพศ และทางจิตใจ การไม่ให้ความสนใจ การเลีย้งดูท่ีไม่
เหมาะสม หรือการทอดทิง้อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีท าให้เกิดหรืออาจจะเกิดอนัตรายต่อร่างกายหรือ
จิตใจ 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมตฐิานของการวจิัย 
วยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวมีความหยุ่นตวัเพิ่มขึน้หลงัเข้าร่วมการให้

ค าปรึกษากลุม่ 
 

 

ตวัแปรต้น 
การใหค้ าปรกึษากลุ่ม  

- ขัน้สรา้งสมัพนัธภาพ 
- ขัน้ด าเนินการ 
- ขัน้ยตุ ิ

 

ตวัแปรตาม 
ความหยุน่ตวั  

- การหยัง่รูใ้นตนเอง 
- การเป็นอสิระ 
- สมัพนัธภาพ 
- การเป็นผูร้เิริม่ 
- การมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละ 
  อารมณ์ขนั 
- การมศีลีธรรม จรยิธรรม 

 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ร่ือง การเสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นท่ีถกูกระท าความรุนแรง
ในครอบครัวโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม ซึ่งผู้วิจยัได้ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความหยุน่ตวั  
1.1 ความหมายของความหยุน่ตวั 
1.2 ความส าคญัของความหยุน่ตวั 
1.3 องค์ประกอบของความหยุน่ตวั 
1.4 หลกัการเกิดความหยุน่ตวั 
1.5 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความหยุน่ตวั 
1.6 การพฒันาความหยุน่ตวั 
1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความหยุน่ตวั 

1.7.1 งานวิจยัในประเทศ 
1.7.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.2 วตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.3 หลกัการของการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.4 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.5 จรรยาบรรณของผู้น ากลุม่การให้ค าปรึกษา 
2.6 ประโยชน์ของการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.7 ทฤษฎีพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องในการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษากลุม่ 

2.8.1 งานวิจยัในประเทศ 
2.8.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความรุนแรงในครอบครัว 

3.1 ความหมายของความรุนแรงในครอบครัว 
3.2 ลกัษณะของความรุนแรงในครอบครัว 
3.3 สาเหตแุละปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความรุนแรงในครอบครัว 
3.4 ผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

4. บ้านพกัเดก็และครอบครัว 
 

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความหยุ่นตวั 
1.1 ความหมายของความหยุ่นตัว 

การใช้ค าว่า “Resilience” หรือ “Hardiness” “Sense of Coherence” เป็นการใช้ค า
ท่ีมาจากพืน้ฐานเดียวกัน ปัจจุบันงานวิจัยในประเทศไทยมีการใช้ค าว่า “Hardiness” เป็น
ภาษาไทยวา่ “ความเข้มแข็งอดทน” สว่น “Sense of Coherence” มีการใช้ค าวา่ “ความเข้มแข็งใน
การมองโลก”    สว่นค าวา่ “Resilience” มีการใช้ค าท่ีเป็นภาษาไทยแตกตา่งกนัออกไป เช่น ความ
ยืดหยุ่นทนทาน, ความยืดหยุ่นทางอารมณ์, ความเป็นเลิศ, ความสามารถในการฟืน้หลงั ความ
เข้มแข็งทางใจ และความหยุ่นตวั ซึง่ในงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัสนใจศกึษาโดยใช้ค าว่า  “Resilience” 
และใช้ค าท่ีเป็นภาษาไทยวา่ “ความหยุน่ตวั” 

ในทางจิตวิทยาความหยุ่นตัวเป็นพลงัทางบวกหรือความสามารถของบุคคล การ
จดัการกับภาวะกดดนัอย่างรุนแรง ความเครียดหรือภยัพิบตัิ อีกทัง้ยงัใช้ในการบ่งชีค้ณุลกัษณะ
ของบุคคลในอนาคตต่อการเผชิญสถานการณ์ท่ีไม่ดีต่าง  ๆ ท่ีเกิดขึน้มาในชีวิต เช่น การประสบ
อบุตัิเหตรุุนแรง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ เหตกุารณ์วินาศกรรม เหตกุารณ์ปัญหาทางสงัคม เป็นต้น 
ซึง่สถานการณ์เหลา่นี ้   มีสว่นท าให้ชีวิตของบคุคลนัน้เกิดความเสี่ยงท่ีจะมีปมชีวิตในด้านลบ รู้สกึ
เครียด หวาดระแวง วิตกกงัวล ไม่ไว้วางใจผู้ อ่ืน ไม่เห็นคณุค่าในตนเอง ตลอดจนอาจมีการฆ่าตวั
ตายเกิดขึน้ได้  

โวลินและโวลิน (Wolin S. J. and S. Wolin, 1993) ได้ให้ความหมายของความหยุ่น
ตัว   ไว้ว่า  ความสามารถของบุคคลในการฟื้นคืนกลับ (Bound back) ความทนต่อความ
ยากล าบาก และการซอ่มแซมตนเอง 

ไซเบิ ร์ท (Siebert, 2007).สรุปได้ว่า ความหมายจากค านามของความหยุ่นตัว 
(Resilience หรือ Resiliency) หมายถึง ความสามารถในการฟื้นกลับจากความทุกข์  ความ
เปลี่ยนแปลง กดดนั หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม ความสามารถท่ีจะฟื้นกลบัคืนสู่
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สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการฟื้นคืนกลบัอนัเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงท่ียุ่งยาก ความทุกข์ยาก หรือความเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ถูกครอบง าหรือ
บกพร่องในการท าหน้าท่ีและในส่วนของค ากิริยาของความหยุ่นตวั  (resile) คือ กลบัสู่สภาพเดิม 
ซึง่หมายถึง การท่ีบคุคลสามารถปรับตวั   ได้ด ีในสภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

นอกจากความหมายของความหยุ่นตวัดงักล่าวแล้ว ยงัมีความหมายของความหยุ่น
ตวัท่ีคล้ายคลงึกนั ตอ่ไปนี ้

สมาคมนัก จิตวิทยาอ เม ริกัน  (American Psychological Association, 2013) 
 สรุปได้ว่า ความหมายของความหยุ่นตวั (Resilience) หมายถึง กระบวนการของการปรับตวัท่ีดี
ในการเผชิญกับความยากล าบาก  โศกนาฏกรรมภัยคุกคามหรือแหล่งท่ีมาท่ีส าคัญของ
ความเครียด รวมไปถึงปัญหาในครอบครัว ความสมัพันธ์ของครอบครัว ปัญหาสุขภาพท่ีรุนแรง 
สถานท่ีท างาน และความเครียดทาง การเงิน  

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา (2549)  สรุปได้ว่าความหยุ่นตัว หมายถึง การฟื้นกลับคืนสู่
สภาพเดิม ซึง่เป็นภมูิคุ้มกนัทางใจท่ีจะท าให้คนเราสามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตหรือเหตกุารณ์ร้าย 
ๆ ไปได้ โดยมีการฟืน้ฟสูภาพอารมณ์และจิตใจได้อย่างรวดเร็ว และไมจ่มอยู่กบัความทกุข์ มีความ
ยืดหยุน่ ปรับตวัได้ดีหรือสามารถท่ีจะกลบัมาด าเนินชีวิตได้อยา่งปกติสขุอีกครัง้ อีกทัง้ยงัสามารถท่ี
จะพลกิวิกฤตเป็นโอกาสได้อีกด้วย มีจิตใจเข้มแข็งแกร่งกวา่เดมิ 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2552)  หมายถึง 
ความสามารถของบคุคลในการปรับตวัหรือปรับใจ และสามารถฟืน้ตวักลบัมาด าเนินชีวิตตอ่ไปได้
เม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์วิกฤต 

กณิกาพร กณิกาพร บญุช ู(2555) (สรุปได้ว่า ความหยุ่นตวั หมายถึง ความสามารถ
ของคนเราท่ีใช้ในการปรับตวัและฟื้นตวักลบัมาด าเนินชีวิตตามปกติได้ภายหลงัท่ีพบเหตุการณ์
รุนแรงหรือความยากล าบากในชีวิต 

จากการศึกษาผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่าความหยุ่นตัว (Resilience) หมายถึง 
คณุลกัษณะของบคุคลในการปรับสมดลุทางจิตใจ เม่ือบคุคลต้องประสบกบัสถานการณ์ท่ีเลวร้าย 
หรือประสบการณ์ในด้านลบของชีวิต ความหยุ่นตวัจะท าให้บคุคลนัน้สามารถมีความอดทน และ
สามารถเผชิญหน้ากับความเจ็บปวด ล้มเหลว ทุกข์ทรมานต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้  ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และด าเนินชีวิตได้อยา่งปกติสขุ 
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1.2 ความส าคัญของความหยุ่นตัว 
กรอทเบิร์ก  (Grotberg Edith H, 1995).สรุปได้ว่า ความหยุ่นตัวเป็นสิ่งท่ีส าคัญ

เพราะเป็นความสามารถของมนุษย์ท่ีจะเผชิญและเอาชนะเม่ือต้องเจอกับภาวะวิกฤตหรือการ
เปลี่ยนแปลงจากความทุกข์ยากของชีวิต ความหยุ่นตวัจะสามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งได้ 
และทกุคนต้องเผชิญกบัความทกุข์ยากล าบากไมมี่ใครได้รับการยกเว้น 

ทวีศกัดิ์ สิริรัตน์เรขา (2549) สรุปได้ว่า ในเด็กการสร้าง Resilience Quotient (RQ) 
เป็นสิ่งส าคญั เป็นการสร้างภมูิคุ้มกนัทางใจในการเผชิญกบัปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ ให้ผ่านพ้น
ไปได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเด็กนัน้สามารถท าได้โดยการช่วยให้เด็กรู้สึกถึงความเป็นส่วนส าคญัของ
ครอบครัวและสงัคมท่ีเติมเต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย ให้ก าลงัใจ เน้นการมีส่วนร่วมในการ
คิด และตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ร่วมกับพ่อแม่ อีกทัง้พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเด็กในการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ชีแ้นะหรือฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา รวมถึงวิธีการในการจัดการ
อารมณ์ท่ีเหมาะสมให้กบัเด็ก ฝึกให้เด็กรู้จกัพดูคยุเลา่ความรู้สกึนึกคิด ระบายความทกุข์ใจ ไมเ่ก็บ
กดไว้ และฝึกมมุมองความคดิในด้านบวก 

กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ (2552) สรุปได้ว่า ความหยุ่นตวัจะช่วยให้ไม่
จมอยูก่บัความทกุข์ใจสามารถท่ีจะลกุขึน้มาสู้กบัปัญหาได้ ปรับตวัได้ในสถานการณ์วิกฤตโดยไมมี่
ปัญหาสขุภาพจิตและคนท่ีมีพลงัสขุภาพจิตดี เปรียบเสมือนมีวคัซีนใจท่ีคอยป้องกนัไม่ให้ทุกข์ใจ
มากนกัหรือท าให้ไม่ยอ่ท้อตอ่ปัญหา อีกทัง้ช่วยให้สามารถเอาชนะปัญหาอปุสรรคไปสูค่วามส าเร็จ
ท่ีต้องการ 

จากการศกึษาความส าคญัของความหยุ่นตวัผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่า ความหยุ่นตวั 
เป็นสิ่งท่ีท าให้บคุคลสามารถผ่านพ้นจากสถานการณ์ท่ียากล าบากหรือสถานการณ์วิกฤตท่ีเข้ามา
ในชีวิต ด้วยความแข็งแกร่ง และสามารถกลบัมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม 

 
1.3 องค์ประกอบของความหยุ่นตัว (Resilience) 

มีนกัวิชาการท่ีท าการศกึษาเร่ืองความหยุ่นตวัได้สรุปองค์ประกอบของความหยุ่นตวั
ไว้เป็นจ านวนมาก และมีลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั ดงัตอ่ไปนี ้

โวลินและโวลิน (พชัรินทร์ อรุณเรือง, 2545) อ้างอิงจาก (Wolin S. J. and S. Wolin, 
1993) The Resilient self: How Survivors of Troubled Families Rise Above Adversity.)  
ได้จ าแนกลกัษณะของความหยุน่ตวัไว้ 6 ลกัษณะ ได้แก่ 
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1. การหยัง่รู้ในตนเอง (Insight) คือ ความเคยชินในการตัง้ค าถามและให้ค าตอบ
ท่ีซื่อสตัย์ต่อตนเอง พัฒนาการของการตระหนักรู้เร่ิมต้นท่ีการรับรู้ความรู้สึกหรือการหยั่งรู้ด้วย
สญัชาตญาณว่าครอบครัวเป็นสิ่งท่ีคุ้นเคยและไว้วางใจได้ มีความตื่นตวัตอ่ภาวะอนัตราย เด็กท่ีมี
ความหยุ่นตวัจะเข้าใจความหมายของการเปลี่ยนแปลงลกัษณะท่าทางในการเดิน การแต่งกาย 
การหายใจ หรือน า้เสียงของพ่อแม่ เม่ือมีการเติบโตทางสติปัญญามากขึน้ในช่วงวยัรุ่น การรับรู้
ความรู้สึกจะอาศยัการทราบถึงปัญหาของครอบครัวรวมทัง้ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล ในช่วงวยั
ผู้ใหญ่การตระหนกัรู้ในทางจิตวิทยาของผู้ใหญ่ท่ีมีความหยุน่ตวัจะเป็นการเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน 

2. การเป็นอิสระ (Independence) เป็นการตอ่รองท่ีดีท่ีสดุของบคุคลในการตอ่สู้
กบัความต้องการของตนเอง เป็นการก าหนดขอบเขตท่ีปลอดภยัระหว่างตนเองกบัปัญหาของพ่อ
แม่ จดัการกบัส านึกชอบชัว่ดีของตนเอง และความต้องการผกูพันกบัครอบครัว สญัญาณแรกของ
ความเป็นอิสระในเด็กคือ การบา่ยเบนจากเหตกุารณ์ท่ีเจ็บปวดในครอบครัว มีความเป็นจริงอยู่ว่า
ความรู้สึกห่างไกลดีกว่าความใกล้ชิด ในเด็กโตและวยัรุ่นจะจดัการแยกความรู้สึกของตนเองออก
จากอารมณ์ความรู้สึกผูกพันกับครอบครัว เม่ือเป็นผู้ ใหญ่จะจัดการกับความรู้สึกผิดหวังและ
สามารถแยกตนออกมาจากปัญหาครอบครัวได้ส าเร็จ 

3. สมัพนัธภาพ (Relationship) เป็นความใกล้ชิดสนิทสนมและความผูกพนักัน
อย่างใกล้ชิดกบับคุคลอ่ืน เป็นความสามารถท่ีจะรักและรับความรักจากบคุคลอ่ืนได้ สมัพนัธภาพ
เป็นการชดเชยโดยตรงตอ่การยืนยนัว่าครอบครัวทีมีปัญหาจะละทิง้ลกู ๆ ในช่วงแรก เด็กท่ีมีความ
หยุ่นตวัจะแสวงหาความรักโดยการติดต่อเก่ียวข้องหรือดึงดูดความสนใจจากผู้ ใหญ่รอบ ๆ ตวั 
แม้ว่าความต้องการมีสายสมัพันธ์เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ชั่วครัง้ชั่วคราว แต่ในการมีสายสมัพันธ์อย่าง
เพียงพอในช่วงวยัเด็กส่งผลให้มีความหยุ่นตวั มีการรับรู้เก่ียวกับลกัษณะของตนเอง เม่ือซึมซบั
ความมัน่ใจในตนเองเด็กจะมีความกระตือรือร้นท่ีจะสร้างสมัพนัธภาพใหม่ท่ีดีกบัเพื่อน เพื่อนบ้าน 
ครู ต ารวจ หรือพระ ในฐานะตวัแทนของพอ่แม่ ตลอดช่วงเวลาของการสร้างสมัพนัธภาพใหมท่ าให้
เกิดความผกูพนั ซึง่เป็นตวัก าหนดและรักษาความสมัพนัธ์ระหว่างกนัเอาไว้ ความผกูพนัเก่ียวข้อง
กบัความสมดลุของการให้และการรับ รวมทัง้การยอมรับสขุภาวะของผู้ อ่ืนว่าเป็นเร่ืองส าคญัพอ ๆ 
กบัตนเอง 

4. การเป็นผู้ ริเร่ิม (Intiative) คือ การพิจารณาตดัสินใจในการแสดงตวัตนและ
จดัการกบัสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตนเอง บุคคลท่ีมีความหยุ่นตวัส่วนหนึ่งของชีวิตจะสามารถควบคมุ
ความสบัสน ความยุ่งเหยิง และการเพิ่มขึน้ของปัญหาครอบครัว ผู้ ท่ีประสบความส าเร็จจะสร้าง
ความสามารถและรับรู้ในพลงัของตนเอง ในวยัเด็กการริเร่ิมจะเป็นการหันเหปัญหาของพ่อแม่
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ออกไปจากความคบัข้องใจและพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นของตนไปสู่การส ารวจ การเป็นผู้
ก าหนดการเปิดเผยและความใกล้ชิด การค้นหาสิ่งรอบ ๆ ตวั การลองผิดลองถกู การส ารวจพฒันา
ไปเป็นการลงมือจัดการกับปัญหาในช่วงวยัผู้ ใหญ่ ความพึงพอใจและการเห็นคุณค่าในตนเอง 
เช่ือมโยงกับความสมบูรณ์ในการท างาน กลายเป็นความสนใจต่อการสร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็นการ
พฒันาตนเองและสง่เสริมวงจรของการเจริญเติบโต 

5. การมีความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ขัน (Creativity and Humor) เป็นท่ี
ก าบงัปลอดภัยโดยการใช้จินตนาการ เพื่อให้สามารถหลบเลี่ยงสิ่งท่ีคุกคามและปรับตวัในการ
ด าเนินชีวิต ในทางตรงกนัข้ามความหยุ่นตวัและอารมณ์ขนัจะย้อนเอาความจริงกลบัออกมา ทัง้
การริเร่ิมกับการแสดงออกหรือการเสแสร้งเป็นวีรบุรุษ เจ้าหญิงหรือผู้ ร้าย เม่ืออยู่ภายใต้
สถานการณ์ท่ีถูกบีบบังคับ พลังงานท่ีผลักดันการแสดงออกเป็นช่องทางน าไปสู่การตกแต่ง
พฤติกรรม หรือการสร้างสรรค์ศิลปะ วยัรุ่นท่ีมีความหยุ่นตวัส่วนใหญ่มกัใช้การเขียนหนงัสือ เล่น
ดนตรี การวาดภาพ หรือเต้นร า ในการหยุดพักหรือผ่อนคลายจากการถูกบีบบังคบัของปัญหา
ครอบครัวและความรู้สกึผิดหวงั วยัผู้ ใหญ่บางคนจะวิวฒันาการไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์กิจกรรม 
อยา่งไรก็ตามบคุคลท่ีมีความหยุน่ตวัสว่นใหญ่จะแสดงออกอย่างมีอารมณ์ขนั 

6. การมีศีลธรรม จริยธรรม (Morality) เป็นการรู้ในเร่ืองส านกึผิดชอบชัว่ดี รู้วา่สิ่ง
ใดถกูสิ่งใดผิด พฒันาการของศีลธรรมจริยธรรมเกิดขึน้เม่ือเด็กในครอบครัวท่ีมีปัญหารู้สกึผิดหวงั
และต้องการรู้เหตผุลว่าท าไมจึงเป็นเช่นนัน้ เด็กจึงเร่ิมมีการตดัสินใจต่อเหตกุารณ์ประจ าวนั ช่วง
วัยรุ่นการตัดสินใจได้แผ่ขยายไปสู่การก าหนดคุณค่า วัยผู้ ใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จศีลธรรม
จริยธรรมกลายเป็นหน้าท่ีมากกว่าเป็นความพึงพอใจส่วนตัวหรือการชดเชยส่วนบุคคล การ
ช่วยเหลือหรือการอทุิศเวลาเพื่อสมาคม ชมุชน และโลก 

กรอทเบิร์ก (Grotberg Edith H, 1995).กล่าวถึง ความหยุ่นตัวเป็นความสามารถ
ของแต่ละบุคคลท่ีมีอยู่ในตวั เป็นบุคลิกภาพท่ีเข้มแข็งในการเอาชนะปัญหาและอปุสรรค ซึ่งเป็น
ความรู้สกึ ทศันคติ และความเช่ือเก่ียวกบัตนเอง จากการสมัภาษณ์สมาชิกในครอบครัวของผู้ดแูล
เด็ก และมีเด็กในความดูแลจ านวน 589 คน ท่ี เคยเผชิญความทุกข์ยากหลากหลายรวม  
15 สถานการณ์ เช่น การฆ่ากนัในครอบครัว ความยากจน การหย่าร้างในประเทศต่าง ๆ จ านวน 
14 ประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่องค์ประกอบความหยุน่ตวัมี 3 ด้าน ดงันีค้ือ 

ด้านท่ี 1 I HAVE (ฉนัมี) เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัสงัคมและการสนบัสนนุจาก
บคุคลรอบข้าง (Social and Interpersonal support) เช่น มีคนรอบข้างท่ีรักและไว้ใจ มีกฎเกณฑ์
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ระเบียบในครอบครัว การอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนมีตวัแบบในการท าสิ่งท่ีถกูต้อง มีอิสระทางความคิดและ
พฤตกิรรม มีคนท่ีช่วยเหลือเม่ือเราเจ็บป่วยหรือต้องการเรียนรู้ 

ด้านท่ี 2 I AM (ฉันเป็น) เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับแรงใจท่ีมีในตวับุคคล เช่น 
เป็นคนท่ีผู้ อ่ืนชอบและรัก เป็นคนท่ีมีความสุขท่ีได้ท าความดีกับผู้ อ่ืน เป็นคนท่ีเคารพตวัเองและ
ผู้ อ่ืน เป็นคนท่ีเต็มใจรับผิดชอบในสิง่ท่ีกระท า เป็นคนท่ีเช่ือวา่สิง่ตา่งๆ จะดีขึน้ 

ด้านท่ี 3 I CAN (ฉนัสามารถ) เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลรอบข้างและ
ก า ร มี ทั ก ษ ะ ใน ก า รจั ด ก า ร ปั ญ ห า  ( Interpersonal and problem solving skills)  เช่ น 
ความสามารถในการพดูกบัคนอ่ืนในสิง่ท่ีรบกวนจิตใจได้ สามารถหาวิถีทางที่จะแก้ปัญหา ควบคมุ
ตนเองได้ สามารถประเมินได้ว่าเม่ือไหร่ควรจะพดูกบัใคร/ท าอะไร สามารถค้นหาใครบางคนท่ีจะ
ช่วยเหลือในยามท่ีต้องการ 

สมาคมนัก จิตวิทยาอเม ริกัน  (American Psychological Association . 2013: 
Online) ได้สรุปว่า องค์ประกอบของความหยุ่นตัวซึ่งบุคคลสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
ประกอบด้วย 

1. การดูแลเอาใจใส่และสัมพันธภาพทางการสนับสนุนภายในและภายนอก
ครอบครัว 

2. การมีสมัพนัธภาพท่ีก่อให้เกิดความรักและความไว้วางใจ 
3. การมีสมัพนัธภาพท่ีให้โมเดลทางด้านบทบาท 
4. การมีสมัพนัธภาพท่ีให้ก าลงัใจและให้ความมัน่ใจ 
6. ความสามารถในการสร้างแผนการท่ีเป็นจริงและน าขัน้ตอนตา่ง ๆ ไปปฏิบตัิได้ 
7. การมีมมุมองทางบวก เช่ือมัน่ในความเข้มแข็งและความสามารถของตนเอง 
8. มีทกัษะในการติดตอ่สื่อสาร และการแก้ไขปัญหา 
9. มีความสามารถในการจัดการกับความรู้สึก และแรงกระตุ้ นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ (2552)สรุปได้ว่า พลงัสขุภาพจิต (Resilience 

Quotient) ท่ีจะช่วยให้คนไทยวยัผู้ ใหญ่อายุ 25 ปีขึน้ไป สามารถต่อสู้  เอาชนะปัญหาวิกฤตต่าง ๆ 
ไปได้นัน้ แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้ 

1. พลงัอดึ หมายถึง การทนตอ่แรงกดดนั มีวิธีการดแูลจิตใจให้ทนอยู่ได้ สามารถ
จดัการกบัอารมณ์ และความทกุข์ของตวัเองได้ในสถานการณ์ท่ีกดดนั เช่น มีคนพดูปลอบใจ มอง
สว่นดี  
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2. พลังฮึด หมายถึง การมีก าลังใจ  มีแรงใจ ท่ีจะด าเนินชีวิตต่อไปภายใต้

สถานการณ์กดดนั และก าลงัใจนีอ้าจมาจากการสร้างก าลงัใจด้วยตนเองหรือคนรอบข้างก็ได้ เช่น 
เรามีคนช่วย เราเห็นทางออกได้ การคิดถึงเปา้หมายท่ีต้องการ อดทนท างานหนกัเพื่อให้ลกูได้เรียน
หนงัสือ เป็นต้น 

3. พลงัสู้  หมายถึง การต่อสู้ เอาชนะอุปสรรค  มีความมั่นใจพร้อมท่ีจะเอาชนะ
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากสถานการณ์วิกฤตความมัน่ใจนีเ้กิดจากการตระหนกัในความสามารถ
หรือทกัษะของตนเอง วา่สามารถท าได้ แก้ปัญหาได้ รวมถึงมีวิธีการแสวงหาความรู้หรือการเข้าถึง 
ความช่วยเหลือ การปรึกษาต่าง ๆ เช่น การพูดจาต่อรอง การหาทางออกหลาย ๆ ทาง ขอ
ค าปรึกษาหรือพึง่พาความช่วยเหลือจากคนอ่ืน 

เด วิ ส  (ตั น ติ ม า  ด้ ว ง โย ธ า , 25 53 )  อ้ า งอิ ง จ าก  (Davis Nancy J, 1999).  
แบง่องค์ประกอบของความหยุน่ตวัเป็น 6 องค์ประกอบ คือ 

1. ความสามารถในด้านกายภาพ (Physical competence) แสดงถึงการท่ีบคุคล
มีสขุภาพดีและมีนิสยัยืดหยุน่ 

2. ความสามารถทางสังคมและความสามารถด้านสัมพันธภาพ (Social and 
relation competence) แสดงถึ งการท่ีบุคคลมีความสามารถในการพัฒนาและคงไว้ซึ่ ง
สมัพนัธภาพท่ีดี เป็นความรู้สึกผูกพนั มีความไว้วางใจเป็นพืน้ฐาน และมีความเข้าใจผู้ อ่ืนอย่าง
ลกึซึง้ 

3. ความสามารถทางด้านอารมณ์ (Emotional competence) ความสามารถใน
การควบคมุอารมณ์ มีความสามารถในการรอคอยความพงึพอใจ 

4. ความสามารถด้านคณุธรรม (Moral competence) เป็นการอทุิศตนช่วยเหลือ
สนบัสนนุผู้ อ่ืน เช่น ช่วยแก้ไขปัญหา ตดัสินใจและวางแผน ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีมีความหมาย 

5. ความสามารถด้านการรู้คิด (Cognitive competence) การท่ีบุคคลมีความรู้ 
ความเข้าใจถึงขัน้ตอนในการจดัการกบัความท้าทายทางสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาท่ีดี มีความเช่ือวา่บคุคลสามารถประสบความส าเร็จตามท่ีปรารถนา 

6. ความสามารถด้านจิตวิญญาณ (Spiritual competence) เป็นความศรัทธาท่ี
เป็นเหตผุลสว่นบคุคล การ 
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มองเห็นความหมายในชีวิต การมีศีลธรรม การให้คณุคา่ตอ่สิ่งตา่ง ๆ  
 
 

 

ตาราง 1 สรปุองคป์ระกอบของความหยุน่ตวั 
 

นักทฤษฎี 
 

 
องคป์ระกอบ 

 

โวลิน และ 
โวลิน 

กรอทเบิรท์ 
สมาคม

นักจิตวิทยา
อเมริกนั 

กรมสขุภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสขุ 

เดวิส 

การหยัง่รูใ้นตนเอง      

การเป็นอสิระ      

สมัพนัธภาพ      

การเป็นผูร้เิริม่      

การมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละ
อารมณ์ขนั 

     

การมศีลีธรรม จรยิธรรม      

  

ในงานวิจยันีอ้งค์ประกอบของความหยุ่นตวั  ตามกรอบแนวคิดของโวลินและโวลิน 
(Wolin S. J. and S. Wolin, 1993) ครอบคลมุแนวคิดของนกัทฤษฎีคนอ่ืน ๆ มากท่ีสดุ จึงได้น ามา
เป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาครัง้นี ้ซึง่พอท่ีจะสรุปได้ดงันี ้ 

1. การหยัง่รู้ในตนเอง (Insight) คือ ความเคยชินในการตัง้ค าถามและให้ค าตอบ
ท่ีซื่อสตัย์ต่อตนเอง พัฒนาการของการตระหนักรู้เร่ิมต้นท่ีการรับความรู้สึก หรือการหยั่งรู้ด้วย
สญัชาตญาณว่า ครอบครัวเป็นสิง่ท่ีคุ้นเคยและไว้วางใจได้ มีความตื่นตวัตอ่ภาวะอนัตราย เด็กท่ีมี
ความหยุ่นตวัจะเข้าใจความหมายของการเปลี่ยนแปลงลกัษณะท่าทางในการเดิน การแต่งกาย 
การหายใจ หรือน า้เสียงของพ่อแม่ เม่ือมีการเติบโตทางสติปัญญามากขึน้ในช่วงวยัรุ่นการรับรู้
ความรู้สกึจะอาศยัการรู้ถึงปัญหาของครอบครัว รวมทัง้สว่นท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล  

2. การเป็นอิสระ (Independence) เป็นการตอ่รองท่ีดีท่ีสดุของบคุคลในการตอ่สู้
กบัความต้องการของตนเอง เป็นการก าหนดขอบเขตท่ีปลอดภยัระหว่างตนเองกบัปัญหาของพ่อ
แม่ จดัการกบัส านึกผิดชอบชัว่ดีของตนเอง และความต้องการผกูพนักบัครอบครัว สญัญาณแรก
ของการเป็นเดก็คือ การบา่ยเบน (straying) จากเหตกุารณ์ความเจ็บปวดในครอบครัว มีความเป็น
จริงอยู่ว่าความรู้สึกห่างไกลดีกว่าใกล้ชิด ในเด็กโตและวยัรุ่นจะจดัการแยกความรู้สึกตนเองออก
จากความผกูพนักบัครอบครัว เม่ือเป็นผู้ ใหญ่จะจดัการกบัความรู้สึกผิดหวงัและสามารถแยกตน
ออกมาจากปัญหาครอบครัวได้ส าเร็จ 
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3. สมัพนัธภาพ (Relationship) เป็นความใกล้ชิดสนิทสนม และความผกูพนักบั
กบับคุคลอ่ืนอย่างเต็มท่ี เป็นความสามารถท่ีจะรักและรับรักจากบคุคลอ่ืนได้ สมัพนัธภาพเป็นการ
ชดเชยโดยตรงตอ่การยืนยนัว่า ครอบครัวท่ีมีปัญหาจะละทิง้ลกู ๆ ในช่วงแรกเด็กท่ีมีความหยุ่นตวั
จะแสวงหาความรักโดยการติดต่อกับผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือดึงดูดความสนใจจากผู้ ใหญ่รอบ ๆ ตัว 
แม้ว่าความต้องการมีสายสมัพนัธ์เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ครัง้คราว และมกัจะน้อยกว่าความคิด แตใ่นการ
มีสายสมัพันธ์อย่างเพียงพอในช่วงวยัเด็กส่งผลให้ผู้ มีความสามารถในการฟื้นพลงั มีความรับรู้
เก่ียวกับลักษณะของตนเอง เม่ือซึมซับความมั่นใจในตนเอง ต่อมาเด็กจะขยายไปเป็นการ
กระตือรือร้นท่ีจะสร้างสมัพันธภาพอันดีกับเพื่อน ครู ต ารวจ ในฐานะตวัแทนของพ่อแม่ ตลอด
ช่วงเวลาของการสร้างสัมพันธ์ภาพใหม่ ท าให้เกิดความผูกพัน ซึ่งเป็นตัวก าหนดและรักษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างกนั ความผกูพนัเก่ียวข้องกบัความสมดลุของการให้และการรับ รวมทัง้การ
ยอมรับสขุภาวะของผู้ อ่ืนวา่เป็นเร่ืองส าคญัพอ ๆ กบัตนเอง 

4. การเป็นผู้ ริเร่ิม (Initiative) คือ การพิจารณาตดัสินใจในการแสดงตวัตน และ
จดัการกบัสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตนเอง บคุคลท่ีมีความสามารถในการหยุ่นตวั สว่นหนึ่งของชีวิตพวก
เขาสามารถควบคมุความสบัสน ความยุง่เหยิง 

5. การมีความคดิสร้างสรรค์และอารมณ์ขนั (Creativity and humor) เป็นท่ีก าบงั
ความปลอดภยัโดยใช้จินตนาการ เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีคกุคามและปรับรายละเอียดของ
ชีวิตใหม่ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในตนเอง ในทางตรงกนัข้ามความสามารถในการฟืน้พลงัและ
อารมณ์ขนัจะย้อนเอาความจริงกลบัออกมาทัง้การริเร่ิมกับการแสดงออก หรือการเสแสร้งเป็น
วีรบุรุษ เจ้าหญิงนกัส ารวจพืน้ท่ี หรือเป็นบุคคลท่ีดรุ้าย เม่ืออยู่ภายใต้สถานการณ์ท่ีถูกบีบบงัคบั
พลงังานท่ีผลกัดนัการแสดงออกเป็นช่องทางน าไปสู่การแต่งพฤติกรรม หรือการสร้างสรรค์ศิลปะ 
วยัรุ่นบุคคลท่ีมีความหยุ่นตัวส่วนใหญ่มักใช้วิธีการเขียนหนังสือ เล่นดนตรี การวาดภาพ หรือ
เต้นร า เป็นการหยุดพักเพื่อผ่อนคลายจากการถูกบีบบงัคบัของปัญหาครอบครัวและความรู้สึก
ผิดหวงัของพวกเขา วยัผู้ ใหญ่บางคนจะวิวฒันาการไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์กิจกรรมหรือมีทกัษะ
ในการสร้างสรรค์กิจกรรม อย่างไรก็ตามผู้ ท่ีมีความหยุ่นตวัส่วนใหญ่จะแสดงออกอย่างมีอารมณ์
ขนั เป็นการรวมเอาความไร้สาระ ความน่ากลวั และการหวัเราะเข้าไว้ด้วยกนั ความหยุ่นตวัเป็นสิ่ง
ท่ีเก่ียวข้องกับความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และอารมณ์ขนั เป็นสิ่งท่ีพิสูจน์ได้จริงว่าบุคคลหยุดการ
ท าลายและเกิดการปรับเปลี่ยนตนไปในทางสร้างสรรค์จากประสบการณ์ท่ีเลวร้าย 

6. การมีศีลธรรม จริยธรรม (Morality) เป็นการรู้เร่ืองส านึกผิดชอบชัว่ดี รู้ว่าสิง่ใด
ถกูสิ่งใดผิด พฒันาการของศีลธรรม จริยธรรมเกิดขึน้ เม่ือเด็กในครอบครัวท่ีมีปัญหารู้สึกผิดหวงั
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และต้องการรู้เหตผุลว่าท าไมจึงเป็นเช่นนัน้ เด็กจึงเร่ิมมีการตดัสินใจต่อเหตกุารณ์ประจ าวนั ช่วง
วยัรุ่นการตดัสินใจได้แผ่ขยายไปสู่การก าหนดคุณค่า เช่น ความเหมาะสม ความเห็นอกเห็นใจ 
ความซื่อสัตย์ และการแสดงความยุติธรรม ผู้ ใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จ ศีลธรรม จริยธรรม
กลายเป็นหน้าท่ีมากกว่าเป็นความพึงพอใจส่วนตวัหรือการชดเชยส่วนบุคคล การช่วยเหลือหรือ
การอทุิศเวลาเพื่อสมาคม ชมุชน และโลก 

 
1.4 หลักการเกิดความหยุ่นตัว 

เม่ือบคุคลต้องเผชิญกบัความยากล าบากหรือภาวะท่ีวิกฤตสามารถเกิดความหยุน่ตวั
ขึน้ได้ โดยอาศยักระบวนการตา่งๆ มีนกัวิชาการกลา่วถึงหลกัการเกิดความหยุน่ตวัไว้ดงัตอ่ไปนี ้

ไซเบิร์ท (Siebert, 2001-2013).สรุปได้ว่า วิธีการท่ีบุคคลจะสามารถเกิดความหยุ่น
ตวั ได้แก่ 

1. เม่ือบคุคลพบเจอปัญหาท่ีหนกัหนาในชีวิต จะแสดงออกถึงความเข้มแข็งจะไม่
ปลอ่ยให้ตนเองตกอยูใ่นสภาพเดมิ และมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาให้กบัตนเอง  

2. เม่ือบุคคลพบเจอกับความยุ่งยากหรือการเปลี่ยนแปลง  อาจจะท าให้เกิด
อปุสรรค แตอ่าจจะน าไปสูอ่นาคตท่ีดีขึน้ 

3. การกล่าวโทษบคุคลอ่ืนในสิ่งท่ีไม่ดี จะท าให้ตนเองตกอยู่ในภาวะท่ีเป็นเหยื่อ
ของความไมห่ยุน่ตวั และจะไม่สามารถกระท าสิง่ตา่ง ๆ ได้เหมือนบคุคลท่ีมีความหยุน่ตวั  

4. ความหยุ่นตวัเกิดจากความรู้สึกท่ีมีต่อความรับผิดชอบในการหาวิธีการท่ีจะ
เอาชนะความยุ่งยากในชีวิตและการพยายามดิน้รนในการฟืน้กลบั เพื่อพฒันาไปสู่ความเข้มแข็ง
หรือความสามารถท่ีมีในตวับคุคล โดยท่ีบคุคลอาจยงัไมรู้่ในความสามารถของตนเอง  

5. จุดแข็งของความหยุ่นตวัท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของบุคคลพฒันามาจาก
การเรียนรู้ด้วยตนเองและประสบการณ์ในชีวิต  

6. การตระหนกัรู้ในตนเองสามารถเพิ่มความหยุ่นตวัให้กับบุคคล  และการท่ีจะ
เกิดความหยุ่นตวัได้นัน้ จะต้องเกิดขึน้จากเอกลกัษณ์ท่ีสร้างสรรค์จากตนเอง รวมไปถึงการมีความ
ตระหนกัรู้ในตนเอง เช่น จากการสงัเกตตนเอง ประสบการณ์ และการยินดีท่ีจะรับข้อมลูสะท้อน
กลบัทกุประเภท  

7. การสงัเกตตวัเอง เป็นสิ่งท่ีสร้างทางเลือกในการพฒันาจิตส านึกในปฏิสมัพนัธ์
จากสิ่งท่ีอยูร่อบ ๆ ตวั โดยอาศยัประสบการณ์ในการหาทางเลือกเพื่อน าไปสูค่วามรู้สกึท่ีมีเสรีภาพ 
เป็นอิสระ และควบคมุชีวิตได้ด้วยตนเอง  
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8. ชีวิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ถ้ามีความหยุ่นตวัสงูจะท าให้สามารถ
เกิดการยอมรับและเห็นคณุคา่ของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตท่ีเกิดขึน้  

9. เม่ือมีความหยุ่นตัวสูง บุคคลจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอัน
ยากล าบากได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะรับมือกับอุปสรรคหรือความล้มเหลวได้อย่าง
รวดเร็วและง่ายขึน้  

สมาคมจิตวิทยาสห รัฐอเม ริกา (American Psychology Association.  2007:  
Online) ได้เสนอว่า วิธีการท่ีบุคคลใช้ในการเผชิญความเครียดของคนหนึ่งอาจไม่ได้ผลกบัอีกคน
หนึง่ ซึง่การสร้างความหยุน่ตวัด้วย 10 วิธีดงัตอ่ไปนี ้

1. การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีให้เกิดขึน้ในครอบครัว กลุม่เพื่อน หรือผู้ ร่วมงาน จะ
ช่วยให้เกิดความรู้สึกว่าตนมีคนคอยเป็นห่วงและสนับสนุน เม่ือเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดหรือวิตกกังวลก็สามารถท่ีจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลเหล่านีไ้ด้ ซึ่งท าให้คนมี
ความหวงั 

2. การมองทกุปัญหาวิกฤตจะต้องผ่านพ้นไปได้ เน่ืองจากทกุเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
นัน้เกิดขึน้แล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่บุคคลสามารถท่ีจะเลือกแปลความในสิ่งท่ีเจอ
หรือมีปฏิกิริยาตอบสนองกบัเหตกุารณ์เหล่านัน้ ให้พยายามคิดว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นเร่ืองเล็ก ๆ และ
สามารถจดัการปัญหาท่ีเกิดขึน้เมื่อมองกลบัมาในอนาคตจะเห็นวา่เป็นเร่ืองเลก็น้อยมาก 

3. ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตสามารถเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา 
เม่ือวางแผนสิ่งใดไว้แล้วนัน้ แผนก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ 

4. การมองไปยงัเปา้หมายท่ีวางไว้ ซึง่เป้าหมายนัน้ต้องมีความเป็นไปได้ ในทาง
ปฏิบตัิแล้วลงมือท าให้เปา้หมายท่ีวางไว้ปรากฏออกมา 

5. ความเช่ือมั่นว่าตนจะสามารถท าเร่ืองนัน้ ๆ ได้ ซึ่งเม่ือปฏิบัติไปแล้วตนจะ
สามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าเร่ืองท่ีตนกลวัหรือไม่กล้าท่ีจะเผชิญนัน้จริง ๆ แล้วไม่ยากท่ีจะก าจดัมนั
ออกไป 

6. การมองหาโอกาสและเรียนรู้สิ่งท่ีเกิดขึน้ เพื่อน าเอาประสบการณ์ท่ีได้รับมา
เป็นบทเรียนในการปฏิบตัิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ มาอีกครัง้ก็สามารถรับมือกบัเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ได้
อยา่งเหมาะสมยิ่งขึน้ 

7. ความพยายามมองด้านบวกต่อตนเองและเรียนรู้การแก้ปัญหา รวมทัง้เช่ือใน
สญัชาตญาณของตนเอง การสร้างความหยุน่ตวัให้เกิดขึน้ 
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8. พยายามเก็บสิ่งต่าง ๆ ไว้ในความคิดเห็น เม่ือต้องเผชิญกับสิ่งใด ๆ ท่ีสร้าง
ความรู้สกึเจ็บปวดให้คิดว่าสิ่งท่ีเจอนัน้เป็นสถานการณ์มากมายท่ีก่อให้เกิดความเครียดขึน้ได้แล้ว
ใช้เวลาให้มากในการจดัการกบัปัญหานัน้ตามสดัสว่นท่ีไม่มากจนเกินไป 

9. การมองว่ายงัมีความหวงัอยู่เสมอ ทกุสิ่งในชีวิตถือเป็นสิ่งท่ีดี ลองหลบัตาแล้ว
มองในสิง่ท่ีจะให้เกิดขึน้มากกวา่ไปกลวักบัสิ่งท่ีเกิดขึน้แล้ว 

10. การดแูลตวัของตวัเองอยู่เสมอ อยู่กบัความรู้สกึว่าตนเป็นเจ้าของตวัเอง ท า
ในสิ่งท่ีตวัเองชอบและหาโอกาสท่ีจะผ่อนคลายบ้าง ออกก าลงักายตามปกติ ช่วยให้รู้สกึว่าได้ดแูล
รักษาความคิดและรูปร่างของตวัเองในการท่ีต้องเผชิญกบัเหตกุารณ์ท่ีต้องใช้ความหยุ่นตวัในการ
จดัการกบัสถานการณ์นัน้ ๆ 

กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ (2549) สรุปได้วา่  
1. RQ เป็นความเข้มแข็งทางจิตใจ ท่ีมาจากทัง้ปัจจัยภายในของบุคคล และ

ปัจจยัภายนอกอื่น ๆ ด้วย เช่น พอ่แม ่พี่น้อง ครู เพื่อน ฯลฯ  
2. RQ เป็นสิ่งท่ีสามารถสร้างและพัฒนาให้เกิดขึน้มาได้โดยการให้ความ

ช่วยเหลือโดยตรงท่ีตัวบุคคลนัน้ ๆ  และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  ให้เกือ้หนุน  เพื่อให้
ความสามารถนัน้เป็นศกัยภาพท่ีสามารถน าไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้ตลอด  

3. RQ เป็นพลงัสขุภาพจิตท่ีจะช่วยขบัเคลื่อนให้คนเราสามารถปรับตวัได้ในทุก
สถานการณ์ มีความมุ่งมัน่ ไม่ย่อท้อ สามารถต่อสู้ ด้วยหวัใจท่ีเข้มแข็ง จึงเป็นความสามารถทาง
จิตใจอีกด้านหนึง่ท่ีความส าคญัในการด าเนินชีวิตให้ก้าวไปสูชี่วิตท่ีดีขึน้  

ทวีศกัดิ์ ทวีศกัดิ์ สิริรัตน์เรขา (2549)   กลา่วว่า การสร้างความหยุ่นตวัให้กบัเด็กเป็น
สิ่งส าคญัเพื่อสร้างภมูิคุ้มกนัทางใจท่ีจะต้องเผชิญกบัปัญหาและอปุสรรคต่าง ๆ สามารถผ่านพ้น
ไปได้อย่างแข็งแกร่ง ท าได้โดยช่วยให้เด็กรู้สึกถึงความเป็นส่วนส าคญัของครอบครัวและสงัคมท่ี
อดุมด้วยความรัก ความห่วงใย ให้ก าลงัใจกนัเสมอ ปลกูฝังความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน เน้นการมีสว่น
ร่วมในการคิด และตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ร่วมกับพ่อแม่ จุดประกายความฝัน สร้างเป้าหมายใน
อนาคต แม้ว่าโตขึน้จะไม่เป็นไปตามนัน้ แตก็่แสดงให้เห็นถึงความหวงัตอ่อนาคต เป็นแบบอย่างท่ี
ดีให้กับเด็ก ถ่ายทอดประสบการณ์ของพ่อแม่ให้ลกูฟัง ชีแ้นะและฝึกทกัษะการแก้ไขปัญหา การ
จดัการอารมณ์ท่ีเหมาะสมให้กบัเด็ก ฝึกให้เด็กรู้จกัพดูคยุเลา่ความรู้สกึนกึคิด ระบายความทกุข์ใจ 
ไม่เก็บกดไว้ ฝึกมมุมองความคิดในด้านบวก ไม่มองโลกในแง่ร้าย 
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จากการศกึษาหลกัการเกิดความหยุน่ตวัผู้วิจยัสามารถสรุปได้ ดงันี ้ 
1. บคุคลใช้ปัจจยัปกปอ้งตา่ง ๆ ทัง้ท่ีมีอยูใ่นตวับคุคลและมีอยูใ่นสิง่แวดล้อมของ

บคุคลนัน้มาขจดัหรือลดผลลพัธ์ทางลบของความยากล าบากหรือลดความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ โดยกลไก
การปอ้งกนัและการยบัยัง้ 

2. บุคคลสามารถจัดการปัญหา ความยากล าบากหรือความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือจดัการได้อยา่งรวดเร็ว และสามารถด าเนินชีวิตในสงัคมได้ตามปกต ิ 
 

1.5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความหยุ่นตัว 
ปัจจยัท่ีเอือ้หนนุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบด้านลบที่เกิดจากสถานการณ์

อนัเลวร้ายมีอยู่  2 กระบวนการใหญ่ ๆ ปัจจยัแรกคือ ความเปราะบาง (Vulnerability) เปรียบได้
กับดชันีบ่งชีผ้ลลพัธ์ในด้านลบทัง้หมดท่ีจะเกิดขึน้ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมท่ีเป็นอุปสรรค อีก
ปัจจยัหนึ่งคือ การปกป้อง (Protective) การได้รับความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนมีส่วนเก่ียวข้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงของผลกระทบด้านลบในการบรรเทาความรุนแรงจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมท่ี
เลวร้ายหรือสถานการณ์ตงึเครียด ความเปราะบางในตวับคุคล การมองโลกในแง่ดี อนัเน่ืองมาจาก
การสนบัสนนุทางสงัคมมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งกนั 

เวอร์เนอร์ (Werner. 1995) ปัจจัยในการปกป้องท่ีแบ่งออกเป็น 3 ข้อใหญ่  ๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ลกัษณะนิสยัของแตล่ะบคุคล ประกอบด้วย การเข้าสงัคม ความชาญฉลาด  
2. ครอบครัว คือ ความผกูพนัใกล้ชิดกบัสมาชิกในครอบครัวอยา่งน้อยท่ีสดุ 1 คน 

หรือการมีผู้น าครอบครัวท่ีมีการจดัการกบัอารมณ์ให้มัน่คง 
3. ชมุชน การได้รับแรงสนบัสนนุและค าปรึกษาจากบคุคลอ่ืนๆ  

กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ (2549) กลา่วถึง ปัจจยัท่ีช่วยสง่เสริมการสร้าง
ทกัษะความหยุน่ตวั 

1. ปัจจยัภายนอก ได้แก่ 
1.1 มีบคุคลเป็นหลกัในชีวิตหรือในครอบครัว ชมุชน 
1.2 มีหรือสามารถแสวงหาความช่วยเหลือเกือ้กลูได้ 
1.3 มีท่ีปรึกษาหรือสามารถพดูคยุเพื่อผอ่นคลายอารมณ์ 
1.4 การเข้าถึงขา่วสารแหลง่ข้อมลูเพื่อการแก้ปัญหาได้ 

2. ปัจจยัภายใน ได้แก่ 
2.1 มีความคดิเป็นปัจจบุนัมุง่อนาคต 
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2.2 มีแนวทางในการจดัการกบัความรู้สกึท่ีรุนแรงได้ 
2.3 มีการแปลงความรู้สกึทางลบออกมาเป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 
2.4 มีการวิเคราะห์และไตร่ตรองขา่วสารท่ีรับมา 
2.5 มีการตดิตามข้อมลูข่าวสารอยา่งใกล้ชิดเพ่ือประเมินสถานการณ์เสี่ยง 

จากการศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความหยุน่ตวั ผู้วิจยัสามารถสรุปได้วา่ ความหยุ่น
ตัวเกิดจากทัง้ปัจจัยภายในและภายนอกของตัวบุคคล  เม่ือบุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ี
ยากล าบากหรือสภาวะวิกฤต เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อความรับผิดชอบในการหาวิธีการท่ีจะเอาชนะ
ความยุ่งยากในชีวิต ด้วยการพยายามดิน้รนในการฟื้นกลบั และพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง แล้ว
สามารถกลบัมาใช้ชีวิตได้ตามเดมิ 

 
1.6 การพัฒนาความหยุ่นตัว  

ไซเบิร์ท (Siebert. 2000) สรุปได้ว่า บางคนสามารถจดัการกบัความพ่ายแพ้ของชีวิต
ดีกว่าคนอ่ืน ๆ ส่วนผู้ ท่ีสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีมักจะมีความหยุ่นตวั ความอดทน 
รับมือกบัความยากล าบากได้ น าไปสูก่ารเกิดความเข้มแข็งอนัมาจากความยากล าบาก ในผู้ใหญ่ท่ี
มีความหยุ่นตวัมากจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี มองโลกในแง่ดี เช่ือมั่นในตนเอง เข้าใจใน
ความหมายของสภาพท่ีเป็นจริงได้ สามารถปรับตวัได้ดี มีความหยุ่นตวัทางใจ มีความอดทนต่อ
ความ ไม่ชดัเจน แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความเข้าใจผู้ อ่ืน เช่ือในสญัชาตญาณของตน มี
อารมณ์ขนัในการรับมือกับความกดดนั มีความภาคภูมิใจในความแข็งแกร่งของตนเอง มีความ
เฉลียวฉลาด และ   ไม่ถกูครอบง าจากผู้ อ่ืนหรือการชวนเช่ือ ผลการวิจยัในด้านจิตวิทยาเก่ียวกับ
ช่วงวัยแสดงให้เห็นว่าผู้ ท่ีมีความหยุ่นตัวทางจิตใจ  เม่ือสูญเสียเพื่อนหรือคนท่ีรัก มักจะแสดง
ความรู้สกึอยา่งเปิดเผยสง่ผลให้มีสขุภาพจิตท่ีดีกวา่ มีชีวิตท่ียืนยาว การเรียนรู้เป็นกญุแจส าคญัใน
การจัดการกับความเปลี่ยนแปลง บุคคลท่ีมีความหยุ่นตวัย่อมได้รับสิ่งท่ีดีกว่า  เน่ืองจากบุคคล
เหล่านีม้กัจะอยากรู้ อยากลองเหมือนเด็ก   มีการส ารวจ มีการตัง้ค าถามถึงหนทางสู่ความส าเร็จ 
มีการเรียนรู้คณุคา่ของชีวิต รู้จกัท่ีจะให้อภยั และมีความสขุในการใช้ชีวิต  

ไซเบิร์ท (Siebert. 2005) สรุปได้ว่า การเรียนรู้ในการพัฒนาให้เกิดความหยุ่นตัว
สามารถพฒันาได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. สงบสติอารมณ์ภายใต้แรงกดดนั หลีกเลี่ยงจากความเหน่ือยล้าและฟื้นคืน
กลบัจากความล้มเหลว  

2. การพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาของตนเอง  
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3. คงความรู้สึกท่ีขีเ้ล่น อารมณ์ขัน มองในแง่ดี และทัศนคติท่ีดีในช่วงเวลาท่ี
ยากล าบาก 

4. เอาชนะอุปสรรคภายในท่ีอาจขัดขวางการเกิดความหยุ่นตวั  โดยการท าให้
ตวัตนภายในมีความเข้มแข็ง  

5. เอาชนะแนวโน้มเหยื่อของความรู้สึก  ไม่ตกเป็นเหยื่อความรู้สึก  รวมทัง้
หลีกเลี่ยงปฏิกิริยาท่ีจะท าให้ตกเป็นเหยื่อของความรู้สกึ  

6. ประเมินคณุลกัษณะท่ีมีความซบัซ้อน และพฒันาในสิง่ท่ีขาดความหยุน่ตวั  
7. ค้นพบความต้องการตามธรรมชาติของตนเอง เพื่อท่ีจะเรียนรู้และน าไปสู่ชีวิต

ท่ีดีกวา่  
8. เปลี่ยนความโชคร้าย เพื่อให้กลายเป็นความโชคดี 

สมาคมนัก จิต วิทยาอ เม ริกัน  (American Psychological Association, 2013)  
ได้เสนอวิธีการท่ีจะก่อให้เกิดความหยุน่ตวัไว้ 10 วิธี สรุปได้วา่  

1. การมีสมัพนัธภาพท่ีดี มีความใกล้ชิดสนิทสนมกบัคนในครอบครัว รวมไปถึง
เพื่อนหรือคนอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั มีการยอมรับ การสนบัสนนุ ความช่วยเหลือจากคนท่ีคอยให้ การดแูล
เอาใจใส่ อีกทัง้ยงัคอยรับฟัง ส่งผลให้เกิดความหยุ่นตวัอนัมีประสิทธิภาพมากขึน้  ในบางคนค้น
พบว่าการมีกิจกรรมกลุ่มในชุมชน กิจกรรมกลุ่มในหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ หรือกลุ่มเฉพาะอ่ืน ๆ ท่ี
คอยให้การสนับสนุนทางสังคม และการช่วยเหลือเก่ียวกับความหวังทางการเรียกร้อง  การให้ 
ความช่วยเหลือบคุคลอ่ืน ๆ ในเวลาท่ีจ าเป็นยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีให้การช่วยเหลืออีกด้วย  

2. ไม่ควรมองความวิกฤตว่าเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถผ่านพ้นไปได้  บุคคลท่ีไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ อาจท าให้เกิดความเครียดในระดับสูง แต่บุคคลท่ี
สามารถตีความและตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี  ้ลองมองจากปัจจุบันจนถึงอนาคตว่า
สถานการณ์อาจจะดีขึน้เล็กน้อย บนัทึกวิธีการอย่างละเอียด อาจจะท าให้เรารู้สึกดีขึน้ได้บ้างกับ
การท่ีเราจดัการกบัสถานการณ์ท่ียากล าบากได้  

3. ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงวา่เป็นสว่นหนึ่งของการใช้ชีวิต เปา้หมายบางอยา่ง
อาจส าเร็จได้เป็นผลมาจากสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์  การยอมรับสถานการณ์ท่ีไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้สามารถช่วยให้บคุคลมุง่เน้นไปท่ีสถานการณ์ท่ีบคุคลสามารถปรับเปลี่ยน  

4. การมุ่งไปสู่เป้าหมาย การพฒันาเป้าหมายให้เป็นจริงบางอย่าง การท าอะไร
บางอย่างอย่างสม ่าเสมอ อาจจะเป็นแคค่วามส าเร็จเล็ก ๆ น้อยก็สามารถท าให้บคุคลสามารถมุ่ง
ไปสูเ่ปา้หมายได้ แทนท่ีจะให้ความส าคญักบัสิ่งท่ีไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้  
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5. มีการปฏิบตัิอย่างแน่วแน่ตอ่การกระท าท่ีเป็นผลร้ายให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ 
ปฏิบตัิอย่างแน่วแน่แทนการหนีปัญหา ความเครียด และหวงัว่าปัญหากบัความตงึเครียดเหลา่นัน้
จะหมดไป  

6. มองหาโอกาสเพื่อค้นพบตนเอง เม่ือบุคคลเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเก่ียวกับ
ตนเอง บคุคล อาจพบวา่ตนเองเติบโตมาจากผลของการตอ่สู้กบัความสญูเสีย มีผู้คนจ านวนมากท่ี
พบเจอกับความเศร้าโศกรวมทัง้ความยากล าบาก  มีการเห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้  มี
สมัพนัธภาพดีขึน้ มีความพงึพอใจในชีวิตท่ีสงูขึน้ อีกทัง้จิตวิญญาณได้รับการพฒันามากขึน้  

7. รักษามมุมองเชิงบวกของตวัเอง การพฒันาความเช่ือมัน่ในความสามารถ ใน
การแก้ปัญหาและเช่ือในสญัชาตญาณของตนเอง จะช่วยให้สร้างเสริมความหยุน่ตวั ๆ ได้  

8. เก็บรักษามมุมองในเร่ืองราวต่าง ๆ ไว้ เม่ือเผชิญกบัเหตกุารณ์ท่ีเจ็บปวดมาก 
ให้พิจารณาสถานการณ์ท่ีตงึเครียดในบริบทท่ีกว้างขึน้รวมถึงรักษามมุมองในระยะยาว  

9. รักษามุมมองของการมีความหวัง  การมองโลกในแง่ดี จะท าให้บุคคลมี
ความหวงัว่าสิ่งดี ๆ จะเกิดขึน้ในชีวิต พยายามไม่คิดถึงความวิตกกงัวลเก่ียวกบัสิ่งท่ีตนกลวั แตใ่ห้
นกึภาพสิง่ท่ีตนเองต้องการแทน  

10. ดแูลตนเอง ให้ความสนใจในความรู้สกึของตน และความต้องการของตนเอง 
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีชอบ หาท่ีผ่อนคลาย ออกก าลงักายเป็นประจ า ดูแลร่างกายและ
จิตใจให้พร้อมท่ีจะจดัการกบัสถานการณ์ท่ีจ าเป็นต้องมีการความหยุน่ตวั  

นอกจากนีก้ารได้รับการช่วยเหลือต่าง ๆ การดูแลเอาใจใส่ของสมาชิกครอบครัว 
เพื่อน แหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี  ้อาจเป็นประโยชน์ในการสร้างความหยุ่นตัวของบุคคล  สมาคม
นกัจิตวิทยาอเมริกนั (American Psychological Association.  2013) สรุปได้วา่  

1. การช่วยเหลือกนัเองและการมีกลุม่สนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ในชมุชน สามารถ
ช่วยให้บุคคลต่อสู้กับความทุกข์ยากล าบากได้  เช่น การแบ่งปันข้อมูล ความคิด และความรู้สึก
เก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเสียชีวิตของบคุคลอนัเป็นท่ีรัก เป็นการช่วยให้สมาชิกอีกคน
ได้รู้สกึดีขึน้ เม่ือรับรู้วา่ตนเองไมไ่ด้ประสบกบัความทกุข์ยากล าบากเพียงแคค่นเดียว  

2. หาหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ท่ีเขียนจากบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในการ
จดัการกับสถานการณ์ท่ีเลวร้าย เช่น การมีชีวิตรอดจากโรคมะเร็ง เร่ืองราวเหล่านีส้ามารถสร้าง
แรงจงูให้ผู้อา่นคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเอง  

3. แหล่งข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลในเว็บอาจจะเป็นแหล่งท่ีมาของความคิดท่ีเป็น
ประโยชน์ แตค่ณุภาพของข้อมลูอาจแตกตา่งกนัไปตามแหลง่ท่ีมา  
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4. วิชาชีพท่ีได้รับใบอนุญาตทางด้านสขุภาพจิต  เช่น นักจิตวิทยาสามารถช่วย
พฒันาวิธีการท่ีเหมาะสม เป็นสิ่งท่ีส าคญัในการช่วยเหลือบคุคล ถ้าบคุคลมีความรู้สกึว่าตนเองไม่
สามารถปฏิบตัิกิจวตัรประจาวนัได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการถูกท าร้ายทางจิตใจ และประสบการณ์
ชีวิตท่ี   ไม่ด ี

ส านักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2544) สรุปได้ว่า 
Resilience Quotient (RQ) เป็นเร่ืองท่ีสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ด้วยตนเอง  ในด้านการสร้าง
ความมัน่คงทางอารมณ์ การเสริมสร้างก าลงัใจ และการฝึกทกัษะการแก้ไขปัญหา โดยเทคนิคใน
การเสริมสร้าง RQ ในชีวิตประจ าวนัท่ีเราสามารถท าได้  

1. มีความสมัพนัธ์ท่ีดี มีการสร้างสมัพนัธภาพและความผกูพนัดี ๆ กบัครอบครัว 
ญาติ   พี่น้อง เพื่อน ท่ีจะสามารถให้ความช่วยเหลือหรือรับฟังปัญหาของเราได้ เม่ือเกิดความคบั
ข้อง  

2. มีอารมณ์ขนั ให้ลองคิดว่าในเหตกุารณ์ดงักล่าวมีอะไรท่ีน่าข าอยู่บ้าง และฝึก
ใช้อารมณ์ขนัหรือเสียงหวัเราะเวลาเกิดปัญหา เช่น ไปดหูนงั อา่นหนงัสือการ์ตนูตลก ๆ ท่ีท าให้เรา
สามารถหวัเราะได้  

3. เรียนรู้จากประสบการณ์ ในแต่ละครัง้ท่ีเกิดปัญหาขึน้ ให้ลองทบทวนว่าเคย
เจอปัญหาในลกัษณะเดียวกนันีม้าก่อนหรือไม่ แล้วเราเคยจดัการมนัอยา่งไร และต้องไมล่ืมในสิง่ท่ี
เคยท ามาแล้วท่ีไม่ได้ผลดีในครัง้ท่ีผา่นมา  

4. มีความหวงัและมองโลกในแง่ดี หากเราไม่สามารถท่ีจะแก้ไขสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ได้ ให้มองไปข้างหน้า และลองมองหาเร่ืองดี ๆ ท่ีเกิดขึน้ แม้จะเป็นเพียงเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ซึง่ในแตล่ะวนัให้คิดว่าวนันีมี้อะไรดีเกิดขึน้บ้าง 

5. ดูแลตัวเองให้ดี การดูแลตัวเองทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจถือเป็นเร่ือง
ส าคญัเราจึงควรดแูลตวัเองให้ดีทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ หางานอดิเรกท่ีชอบ ออกก าลงักาย
สม ่าเสมอ นอนหลบัพกัผอ่นให้เพียงพอ รวมถึงการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  

6. ยอมรับและปรับตวักบัความเปลี่ยนแปลงได้ มีความยืดหยุ่น ไม่ยดึมัน่กบัเร่ือง
เล็ก ๆ น้อย ๆ จนเกินไป เช่น หากมีคนมาช้าในการนดัหมายท่ีไม่ส าคญัมากก็ไม่ควรจริงจงัถึงขัน้
ยอมไม่ได้ เพราะการตรงจนเกินไปจะช่วยเพิ่มความเครียด ความกังวล และท าให้เป็นคนปรับตวั
ยาก เม่ือต้องเจอกบัสถานการณ์ท่ีไม่คอ่ยแน่นอน  
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7. มีเป้าหมายในแต่ละวนั ก าหนดสิ่งท่ีตัง้ใจว่าจะท าให้ส าเร็จในวนัหนึ่ง ๆ และ
ท าให้ได้ตามนัน้ เพราะการก าหนดเป้าหมายรายวันและท าให้ส าเร็จ  จะท าให้เรารู้สึกว่าชีวิต
ประสบความส าเร็จทกุวนั ท าให้รู้สกึดีกบัตวัเองทกุวนั แม้จะเป็นเพียงเร่ืองเลก็น้อยก็ตาม  

8. ลงมือท า เม่ือมีปัญหาอย่ามวัแต่คิดกงัวลจนไม่ยอมท าอะไร แตใ่ห้คิดวางแผน
ว่าเราจะสามารถท าอะไรได้บ้าง  จึงจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหานัน้  ๆ ได้ และลงมือท าในสิ่งท่ี
สามารถท าได้  ณ ขณะนัน้  

9. สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ ลองมองย้อนไปในอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเรา
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง เราอาจรู้สึกดีกับแง่มุมใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึน้ของตวัเอง เช่น ตกงานแล้ว
ท ากบัข้าวเก่งขึน้   เป็นต้น 

10. ช่ืนชมตวัเองได้ ลองหดัคิดถึงตวัเองในแง่ท่ีดี ภมูิใจในตวัเองวา่เราสามารถท า
ได้ หรือมีคณุสมบตัิหลายอยา่งที่น่าช่ืนชม  

11. มองให้ไกลไปกว่าตวัเองไม่คิดเฉพาะเร่ืองของตวัเอง แต่ให้คิดเปรียบเทียบ
ระหวา่งเร่ืองของตวัเองกบัสถานการณ์ในสงัคมและของโลก  

ทวีศกัดิ์ สิริรัตน์เรขา (2549) สรุปได้ว่า หลกัในการพัฒนาตนเองให้มีอาร์คิว (RQ)  
ท่ีดี มีเทคนิคส าคญัคือ 4 ปรับ 3 เติม คือ ปรับอารมณ์ ปรับความคดิ ปรับพฤตกิรรม ปรับเปา้หมาย 
เติมศรัทธา เติมมิตร และเติมจิตใจให้กว้าง ซึ่งสิ่งเหล่านีต้้องเตรียมให้พร้อมก่อน  เพื่อให้มี
ภมูิคุ้มกันทางใจเสมือนการฉีดวคัซีน ซึ่งต้องท าก่อนท่ีโรคระบาดจะมา เม่ือร่างกายมีภูมิคุ้มกันก็
สามารถต่อสู้กบัเชือ้โรคได้เช่นเดียวกนั เม่ือจิตใจมีภมูิคุ้มกนัก็สามารถต่อสู้กบัเหตกุารณ์เลวร้าย
ตา่ง ๆ ได้ โดยมีหลกัในการพฒันาตนเองให้มีอาร์คิว (RQ) ท่ีดี ดงัเทคนิคส าคญัคือ 4 ปรับ ได้แก่  

1) ปรับอารมณ์ คือ การตัง้สต ิผอ่นคลายความเครียด ไม่ท้อแท้สิน้หวงั  
2) ปรับความคดิ คือ การคดิในมมุบวก มองให้ลกึถึงข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้  
3) ปรับพฤติกรรม คือ การเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตใหม่ให้เหมาะสมกับ

เง่ือนไขใหม่  
4) ปรับเป้าหมาย  คือ  การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายชีวิตให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
หลกัคดิในการพฒันาตนเองให้มีอาร์คิว (RQ) ท่ีดี ดงัเทคนิคส าคญัคือ 3 เติม ได้แก่  

1) เติมศรัทธา คือ ความเช่ือท่ีว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออก เม่ือผ่านพ้นความมืด
ตอนกลางคืนไปแล้วพระอาทิตย์ยอ่มขึน้มาให้ความสวา่งเสมอ  



  33 

2) เติมมิตร คือ มิตรสหาย และครอบครัว ท่ีคอยอยู่เคียงข้าง ให้กาลงัใจ พูดคยุ
กบัคนท่ีไว้ใจเพื่อช่วยหาทางออก  

3) เติมจิตใจให้กว้าง คือ รับฟังความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง มองไปให้ไกลออก จากตวั
เรา ในขณะท่ีเรามีความทกุข์ยากล าบากก็ยงัมีคนอ่ืน ๆ ท่ีมีความทกุข์เช่นเดียวกบัเรา บางคนอาจ
มีมากกวา่ด้วยซ า้  

จากการศกึษาผู้วิจยัสามารถสรุปการพฒันาความหยุ่นตวัได้ว่า ความหยุ่นตวัเป็นสิ่ง
ท่ีบุคคลสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเองและจากบุคคลอ่ืน  โดยอาศยัการเรียนรู้ การเก็บเก่ียวจาก
ประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้กับตนเอง มี
สมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน รวมไปถึงการมีมมุมองหรือทศันคติท่ีดีในการด ารงชีวิต 

 
1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหยุ่นตัว 

1.7.1 งานวิจัยในประเทศ 
ตนัติมา ด้วงโยธา (2553) ได้ศึกษาและพฒันาความหยุ่นตวัของผู้ดแูลผู้ ป่วยจิต

เวช  โดยการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล  วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครัง้นี  ้เพื่อศึกษา
องค์ประกอบของความหยุน่ตวัสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล และเปรียบเทียบการ
ให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคลเพื่อพฒันาความหยุน่ตวัของผู้ ป่วยจิตเวช ผลการวิจยัพบวา่ ความหยุ่น
ตวัโดยรวมและรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล  ก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 แสดงว่า การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลมีผลให้ความหยุ่นตวัของผู้ดแูลผู้ ป่วยจิตเวช
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ความหยุ่นตวัโดยรวมและรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลองท่ีได้รับ
การให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล และกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการ
ติดตามผล มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สถาพร จนัทร์พฤกษา (2553) ได้ท าการศกึษาเร่ืองผลของการให้ค าปรึกษาโดย
ใช้ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสมัผัสต่อความหยุ่นตวัของเด็กท่ีมีประสบการณ์ทางลบ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีศึกษาคือ เด็กท่ีมีประสบการณ์ทางลบในชีวิต อายตุัง้แต่ 13-21 ปี อาศยัอยู่ภายใต้การ
ดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กชาย พบว่า เด็กท่ีมีประสบการณ์ทางลบในกลุ่มทดลองมีคะแนน
ความหยุ่นตวัในระดบัท่ีสงูกว่ากลุม่ควบคมุในระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล อย่างไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ภายในกลุ่มทดลองมีคะแนนความหยุ่นตวัในระยะหลงัการทดลอง และ
ระยะติดตามผล สงูกวา่ระยะก่อนทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
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ปวีณา เท่ียงพรม และ ฉันทนา กล่อมจิต (2554) ได้ท าการศึกษาผลของการให้
ค าปรึกษาตามแนวทฤษฎีการพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมท่ีมีต่อความหยุ่นตวัทาง
อารมณ์ของเยาวชนในศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จงัหวดัขอนแก่น พบว่า เยาวชนท่ี
เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษาตามแนวทฤษฎีการพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม มี
คะแนนความหยุ่นตวัทางอารมณ์สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนความหยุ่นตวัทางอารมณ์หลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมพบว่า คะแนนความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

พัชรินทร์ นินทจันทร์และคณะ (2554) ได้ศึกษาความแข็งแกร่งในชีวิตและ
พฤตกิรรมเสี่ยงของวยัรุ่นไทย วตัถปุระสงค์ของการศกึษาในครัง้นี ้เพื่อทดสอบความตรงของโมเดล
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างเพศ บรรยากาศในครอบครัว สถานะทางการเงิน ความแข็งแกร่ง
ในชีวิต และพฤติกรรมเสี่ยงของวยัรุ่นไทย ผลการวิจยัพบว่า เพศชายมีความแข็งแกร่งในชีวิตน้อย
กว่าเพศหญิง และมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สถานะทาง
การเงินมีอิทธิพลตรงทางบวกตอ่ความแข็งแกร่งในชีวิตและมีอิทธิพลตรงทางลบตอ่พฤตกิรรมเสี่ยง 
และยังมีอิทธิพลอ้อมต่อพฤติกรรมเสี่ยงผ่านความแข็งแกร่งในชีวิต บรรยากาศในครอบครัวมี
อิทธิพลตรงทางบวกต่อความแข็งแกร่งในชีวิต แต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมเสี่ยงผ่านความ
แข็งแกร่งในชีวิต ส่วนความแข็งแกร่งในชีวิตมีอิทธิพลตรงทางลบต่อพฤติกรรมเสี่ยง ผลการศกึษา
ครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า วยัรุ่นท่ีมีความแข็งแกร่งในชีวิตสงูจะมีพฤติกรรมเสี่ยงน้อย วยัรุ่นชายมีความ
แข็งแกร่งในชีวิตน้อยกว่าวยัรุ่นหญิง และมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าวยัรุ่นหญิง วยัรุ่นท่ีได้รับเงิน
เพียงพอและมีครอบครัวท่ีรักใคร่กลมเกลียวจะมีความแข็งแกร่งในชีวิตสงู  ส่งผลให้มีพฤติกรรม
เสี่ยงน้อยลง 

กณิกาพร กณิกาพร บุญชู (2555) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความหยุ่นตวัของ
หญิงวยัรุ่นตัง้ครรภ์ ไม่พงึปรารถนาในจงัหวดันครปฐม พบว่า หญิงวยัรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พงึปรารถนามี
การรับรู้เป็นมารดา ความเช่ือด้านสขุภาพ แรงสนบัสนุนทางสงัคมจากคนใกล้ชิด แรงสนับสนุน
ทางสงัคมจากเพื่อน แรงสนับสนุนทางสงัคมจากบุคลากรทางแพทย์ สามารถร่วมท านายความ
เข้มแข็งทางใจของหญิงวยัรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พึงปรารถนาได้ ร้อยละ 60.8 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.001 
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สคุนธ์จิต อปุนนัชยั (2556 ) อิทธิพลของการสนบัสนนุทางสงัคม การเห็นคณุค่า
แห่งตน และการรับรู้ความสามารถของตนท่ีมีต่อความหยุ่นตวัทางอารมณ์ของนกัเรียนในจงัหวดั
นนทบรีุ วตัถปุระสงค์ของการศกึษาในครัง้นีเ้พื่อ 1) ศกึษาระดบัของความหยุ่นตวัทางอารมณ์ของ
นกัเรียนในจงัหวดันนทบรีุ 2) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการสนบัสนุนทางสงัคม การเห็นคณุค่า
แห่งตน และการรับรู้ความสามารถของตนกับความหยุ่นตวัทางอารมณ์ของนักเรียนในจังหวัด
นนทบรีุ 3) เพื่อท านายความหยุ่นตวัทางอารมณ์ของนกัเรียนในจงัหวัดนนทบรีุ ด้วยการสนบัสนนุ
ทางสงัคม การเห็นคณุค่าแห่งตนและการรับรู้ความสามารถของตน ผลการวิจยัพบว่า ความหยุ่น
ตวัทางอารมณ์โดยรวมและรายด้านของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  6 ในจังหวดันนทบุรี อยู่ใน
เกณฑ์ปกติตามเกณฑ์การแปลผลของกรมสขุภาพจิต โดยพบว่าความหยุ่นตวัทางอารมณ์ ด้าน
ก าลังใจอยู่ในระดับสูงสุด  รองลงมาคือ ด้านการจัดการกับปัญหา และด้านความมั่นคงทาง
อารมณ์ ตามล าดบั การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว จากครู และเพื่อน การเห็นคณุค่าแห่ง
ตนและการรับรู้ความสามารถของตนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความหยุ่นตวัทางอารมณ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แตมี่เพียงการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครัว การเห็นคณุคา่แห่ง
ตน และการรับรู้ความสามารถของตนเท่านัน้ท่ีสามารถท านายความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของ
นกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันนทบรีุได้ 

ดวงฤทยั  นาสา (2557) ได้ศกึษาผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีมีต่อความหยุ่น
ตวัด้านการเรียนของนักศึกษาพยาบาล มีวตัถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความหยุ่นตวั
ด้านการเรียนของนกัศกึษาพยาบาล และ 2) เปรียบเทียบความหยุ่นตวัด้านการเรียนของนกัศกึษา
พยาบาล ก่อนและหลงัการให้คาปรึกษากลุม่ ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัศกึษาพยาบาลมีความหยุ่น
ตัวด้านการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับสูงและเม่ือพิจารณา แต่ละลักษณะของความหยุ่นตัว
ทางด้านการเรียน พบว่า ความมัน่คงทางอารมณ์อยู่ในระดบัปานกลาง ก าลงัใจ และการจดัการ
กับปัญหาอยู่ในระดับสูง 2) นักศึกษาพยาบาลท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม  มีความหยุ่นตัว
ทางด้านการเรียนเพิม่ขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และเม่ือพิจารณาแตล่ะลกัษณะของ
ความหยุ่นตวัทางด้านการเรียน พบว่า ความมัน่คงทางอารมณ์ ส่วนก าลงัใจ และการจดัการกับ
ปัญหาเพิ่มขึน้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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1.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ฮอสไซน่ีและเบชาราส  (Hosseini Hosseinia Seyedeh Asma. & Besharata 

Mohammad Ali (2010) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลสมัฤทธ์ิทางกีฬาและสขุภาพจิตท่ีมีผลต่อ
ความหยุน่ตวัของนกักีฬา กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษาคณะพลศกึษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเตหะรานและนักกีฬาของชมรมเซปา  ซานัม เพคานพาส  
พิรูซิ อิหร่าน โคโดร อรารัทและราซิ เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบวดัความหยุ่นตวัของคอนนอร์และ
เดวิดสันสเกล (CD-RIS) แบบวัดสุขภาพจิต (MHI) และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการกีฬา (SAS) 
จากผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการกีฬาและสขุภาพจิตส่งผลทางบวกต่อความหยุ่นตวัของ
กลุม่ตวัอย่าง และสง่ผลทางลบตอ่ความทกุข์ทางจิตใจ นอกจากนีย้งัพบว่า ความหยุ่นตวัสามารถ
ท านายผลสมัฤทธ์ิทางการกีฬา สขุภาพจิตและความทกุข์ทางจิตใจของนกักีฬาได้ ผู้ ท่ีมีความหยุ่น
ตวัสงูจะสามารถใช้อารมณ์ทางบวกในการก้าวผ่านความล้มเหลวและฟืน้ฟูสภาพจิตใจให้กลบัสู่
ความปกติได้อย่างรวดเร็ว บคุลิกภาพเชิงบวกมีอิทธิพลตอ่การลดความทกุข์ทางจิตใจและสง่เสริม
สขุภาพจิตได้ การเสริมแรงด้านความพอเพียงและความมัน่คงรายบคุคลเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ี
มีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการกีฬาและสขุภาพจิต ซึง่มีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความหยุ่นตวั ดงันัน้
หากต้องการพัฒนาความหยุ่นตัว ควรมีการฝึกให้นักกีฬาเสริมสร้างความพอเพียง และความ
มั่นคงรายบุคคลอันน าไปสู่แนวโน้มของผลสัมฤทธ์ิทางการกีฬาและสุขภาพจิต อย่างไรก็ตาม 
องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การจัดการต่ออารมณ์ทางลบ  ความอดทนอดกลั่น และน า้ใจ
นักกีฬาสามารถส่งเสริมความหยุ่นตัวได้เช่นเดียวกัน  ข้อค้นพบท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ 
สถาบนัการศกึษาควรส่งเสริมให้การพฒันาความหยุ่นตวัเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  โดย
ใช้การสะท้อนตนเอง (Self-Reflection) และการส่งเสริมการน าไปปรับใช้เพื่อเสริมสร้างจุดแข็ง 
ความตัง้ใจและความอดทนในการท างาน  

เฉิน (Jih-Yuan Chen, 2011)- ศึกษาการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริม
ความหยุ่นตวัของนกัศึกษาพยาบาล ซึ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการท าโครงงานในกลุ่มย่อย 
โดยมีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั เพื่อศกึษาผลของการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาในบริบทของการฝึก
ปฏิบตัิงานทางคลินิกท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความหยุ่นตวัของนกัศกึษาพยาบาล กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัยในครัง้นี  ้ได้แก่ นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเก๊าสิอัน 
ไต้หวนั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี  ้ได้แก่ โปรแกรมพฒันาความหยุ่นตวั โดยการเรียนรู้ผ่าน
การท าโครงงานในกลุ่มย่อยแบบการสะท้อนตนเอง (Self-Reflection) และแบบประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) จากผลการวิจัยพบข้อสรุปดังนี  ้ประการท่ีหนึ่ง คือ การเรียนรู้ผ่านการ
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แก้ปัญหามีผลทางบวกต่อความหยุ่นตัวของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติงานทางคลินิก  
ประการท่ีสอง คือ การสร้างปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ผ่านการ
แก้ปัญหา นอกจากนีย้งัสมัพันธ์กับการให้ผลย้อนกลบัท่ีมีประสิทธิภาพ  การสนับสนุนและแนะ
แนวทางในการเรียนรู้ ซึง่ถือเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศยัการเรียนรู้จากการท างานร่วมกนั อาจเกิด
ความขดัแย้งขึน้ได้จากปัญหาการมีส่วนร่วมท่ีไม่เท่าเทียมกัน  ภาระงานท่ีมากเกินไปหรือทุนทาง
จิตวิทยาเชิงลบ ดงันัน้ในการพิจารณาใช้การเรียนรู้ผา่นการแก้ปัญหาจึงค านงึปัจจยัด้านทกัษะการ
สร้างสมัพนัธ์ภาพระหว่างกัน การมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน และการสร้างทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวก  ประการท่ีสาม  คือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความหยุ่นตัว  ได้แก่ ความสามารถทางสังคม 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความอดทนอดกลัน้ต่อความล้มเหลว การตระหนกัถึงเป้าหมาย 
ปัจจยัเหล่านีจ้ะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึน้ ประการท่ีสี่ คือ การพฒันา
ความหยุ่นตัวท่ีมีประสิทธิภาพ  ควรค านึงถึงการใช้ตัวแบบในการเผชิญปัญหา (Role Model) 
ความคาดหวังต่อการสนับสนุนของผู้ น ากลุ่มในการแนวแนะทางระหว่างการแก้ปัญหาของ
นกัศกึษา โดยสง่เสริมปัจจยัท่ีสง่เสริมบคุลกิภาพท่ีมีความหยุ่นตวั ได้แก่ การนบัถือตนเอง การรับรู้
ความสามารถของตนเองและการพึ่งพาตนเอง  ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา  การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลท่ีหลากหลาย และการได้รับ
ประสบการณ์เสริมในการปฏิบตัิงานทางคลินิก เป็นต้น ประการท่ีห้า คือ การท างานในกลุ่มย่อย
ช่วยกระตุ้นความรับผิดชอบ การรับรู้อ านาจแห่งตน (Locus of control) ความสามารถในการ
แก้ปัญหา การจดัการตนเอง และภาวะผู้น า เป็นต้น 

 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

 การให้ค าปรึกษากลุ่มมิใช่เป็นลกัษณะการบอกเทคนิควิธีแก้ปัญหา ไม่ใช่การแนะน าสัง่
สอน ไม่ใช่การแก้ปัญหา โดยสามญัส านึกหรือน าวิธีการของเราไปใช้กบัเขา และไม่ใช่การอธิบาย
ให้เข้าใจเหตกุารณ์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการปฏิบตัิต่อกนัด้วยความเคารพในศกัดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์และความสามารถท่ีว่ามนุษย์สามารถน าตนเองและพัฒนาตนเองได้ หากอยู่ใน
บรรยากาศท่ีเป็นมิตร อบอุน่ ปลอดภยั เกิดการยอมรับและความรู้สกึท่ีดี 

การให้ค าปรึกษากลุ่มมุ่งให้เกิดกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลภายในกลุ่มเพื่อ
ความตระหนักในด้านความคิด ความรู้สึก และการกระท า ความรับผิดชอบต่อตนเอง การ
พึ่งตนเองใช้ศกัยภาพของตนได้อย่างเต็มท่ีในการแก้ไขปัญหา นอกจากนีส้มาชิกกลุ่มยงัได้เรียนรู้
การให้และการรับความช่วยเหลือกนัและกนั การฝึกความไวตอ่ความรู้สกึของตนเองและผู้ อ่ืน 
  



  38 

2.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
คอเรย์ (Corey.G, 2008).สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นกระบวนการระหว่าง

บุคคลโดยเน้นท่ีความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นการมุ่งเน้นไปท่ี
ปัญหาท่ีเกิดขึน้บ่อย ๆ และโดยทั่วไปสมาชิกกลุ่มจะเป็นผู้ ก าหนดประเด็นปัญหา  รวมถึงมีการ
ก าหนดเป้าหมายด้วยตัวเอง เม่ือสมาชิกกลุ่มต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีมีความวิกฤติ  ความ
ขดัแย้งหรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะตนเอง จากการค้นหาศกัยภาพภายในตวัเองน าไปสูค่วาม
เจริญงอกงามในชีวิต โดยการให้ค าปรึกษากลุม่มีจดุมุ่งหมายเพื่อเน้นให้เกิดบรรยากาศของความ
ไว้วางใจ ความเข้าใจอนัลึกซึง้ มีการสนบัสนุนส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการส ารวจ
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องร่วมกัน  เกิดการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะความ
คล้ายคลึงให้สามารถจัดการกับปัญหา และด าเนินชีวิตต่อไปได้ ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดการ
พฒันาในหน้าท่ีของตนเอง และการช่วยเหลือนัน้ต้องอยูภ่ายใต้ความถกูต้อง 

กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ (2549) ได้ให้ความหมายการให้ค าปรึกษากลุม่
ว่า เป็นกระบวนการท่ีอาศยัสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกันระหว่างผู้ ให้ค าปรึกษากับผู้ รับค าปรึกษาด้วย
การสื่อสารสองทางจนเกิดความร่วมมือ โดยผู้ ให้ค าปรึกษาเป็นผู้ช่วยเหลือด้วยการใช้คณุสมบตัิ
ของผู้ให้ค าปรึกษาและทกัษะ    ต่าง ๆ เพื่อเอือ้อ านวยให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ใช้ศกัยภาพของตนเอง
ในการส ารวจ เพื่อท าความเข้าใจ สามารถค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา และความต้องการ 
ตลอดจนสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมจนปรับตวัได้ดีขึน้  

กาญจนา  ไชยพันธุ์  (2549) ได้ให้ความหมายการให้ค าปรึกษากลุ่มว่า  เป็น
กระบวนการท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาจดัขึน้ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ รับค าปรึกษาท่ีมีปัญหาคล้ายคลึง
กันหรือความต้องการเหมือนกัน โดยให้บริการปรึกษาตัง้แต่ 4-8 คน ซึ่งมุ่งให้ผู้ รับค าปรึกษาได้
ปรับปรุงตนเอง โดยผู้ ให้ค าปรึกษาจะคอยเอือ้อ านวยให้ผู้ รับค าปรึกษาได้มีโอกาสส ารวจตนเอง
แสดงความรู้สกึความคดิเห็น กล้าเผชิญความจริง ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืนภายใต้บรรยากาศท่ี
อบอุน่ จริงใจ การยอมรับ ความไว้วางใจ และความเข้าใจกนั 

วชัรี ทรัพย์มี (2551) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่มเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้
ค าปรึกษา เป็นกระบวนการท่ีผู้ มีความต้องการตรงกันท่ีจะปรับปรุงตนเอง หรือต้องการจะ
แก้ปัญหาใดปัญหาหนึง่ร่วมกนัมาปรึกษาหารือซึง่กนัและกนัเป็นกลุม่ โดยมีผู้ให้การปรึกษาร่วมอยู่
ด้วย สมาชิกในกลุม่จะมีโอกาสได้แสดงออกเก่ียวกบัความรู้สกึ และความคิดเห็นของแตล่ะคนเป็น
การได้ระบายความรู้สึกขดัแย้งในจิตใจ ได้ส ารวจตนเอง ฝึกการยอมรับตนเอง กล้าเผชิญปัญหา 
และได้ให้ความคิดในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงตนเองกบัทัง้ได้รับฟังความรู้สึกและความคิดเห็น
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ของผู้ อ่ืน และได้ตระหนกัวา่ผู้ อ่ืนก็มีความรู้สกึขดัแย้งหรือความคิดเห็นเช่นเดียวกบัตน ไม่ใช่เขาคน
เดียวท่ีมีปัญหา 

พชัราภรณ์  ศรีสวสัดิ์ (2561) กลา่ววา่ การให้ค าปรึกษากลุม่ เป็นกระบวนการในการ
ช่วยเหลือกลุ่มบุคคลท่ีมีปัญหาทางสังคมคล้ายกันมาร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา ใน
บรรยากาศท่ีอบอุ่น มีการยอมรับ และเปิดโอกาสให้สมาชิกทกุคนได้ร่วมกนัหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ท่ีดีท่ีสดุของตนเอง โดยมีผู้ ให้ค าปรึกษาซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
การให้ค าปรึกษา เป็นผู้ เอือ้อ านวยให้กระบวนการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มบรรลุตามเป้าหมายท่ี
กลุม่ก าหนดไว้ 

จากความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มสรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นการ
สื่อสารท่ีเช่ือมสมัพันธภาพระหว่างผู้ ให้ค าปรึกษากับผู้ รับค าปรึกษา เพื่อให้ผู้ รับค าปรึกษาและ
สมาชิกกลุ่มพร้อมท่ีจะเปิดเผยถึงความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองราวท่ีขดัแย้งต่าง  ๆ ให้
กลุม่ทราบ และเข้าสูก่ารเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจปัญหาของตน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนัน าไปสนบัสนนุ
ให้ก าลงัใจในการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ สูก่ารเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 
2.2 วัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

วัชรี ทรัพย์มี (2556) ได้แบ่งเป้าหมายของการให้ค าปรึกษาไว้ 2 ประเภท ได้แก่ 
เปา้หมายระยะสัน้ และเปา้หมายระยะยาว ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. เปา้หมายระยะสัน้ เป็นเปา้หมายท่ีมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงใน
ชีวิตประจ าวนัในเร่ืองตา่ง ๆ ตามท่ีผู้ รับค าปรึกษาต้องการ ซึง่เปา้หมายระยะสัน้หลกั ๆ ของการให้
ค าปรึกษามีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ีตัง้เปา้หมายไว้ เช่น 
การกล้าแสดงออก การมีความรับผิดชอบในการท างานหรือประสบความส าเร็จในการท างาน มี
การใช้ชีวิตคูท่ี่ดี  

1.2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการตดัสินใจและวางแผนในอนาคต โดย
การตัดสินใจในท่ีนี ้ผู้ รับค าปรึกษาจะเป็นผู้ ตัดสินใจด้วยตนเอง หน้าท่ีของผู้ ให้ค าปรึกษาคือ
ช่วยเหลือให้การตดัสินใจของผู้ รับค าปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ประหยดัเวลา ลด
ความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ให้ได้มากท่ีสดุหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนตอ่ตนเองน้อยท่ีสดุ นอกจากนีผู้้ให้
ค าปรึกษาสามารถช่วยผู้ รับค าปรึกษาในการตดัสินใจวางแผนอนาคตโดยใช้ความรอบคอบ และ
พิจารณาสภาพการณ์ท่ีเป็นไปได้ 
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1.3 เพื่อส่งเสริมทักษะในการแก้ไขปัญหาของผู้ รับค าปรึกษาและวางแผน
อนาคต โดยผู้ ให้ค าปรึกษาจะส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษาเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
เพื่อท่ีจะน าการเรียนรู้และทักษะนีไ้ปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้ ทัง้ในเร่ืองโรงเรียน ครอบครัว 
และการท างาน  

2. เปา้หมายระยะยาว จะเน้นเปลี่ยนแปลงท่ีความคิด บคุลิกภาพ หรือพฤติกรรม
ท่ีคอ่นข้างถาวร ซึง่จะสง่เสริมให้บคุคลสามารถพฒันาตนเองได้อยา่งเต็มท่ี โดยลกัษณะของบคุคล
ท่ีสามารถพฒันาได้อย่างเต็มท่ี ได้แก่ บคุคลท่ีมีการตระหนกัรู้ในตนเอง มีพฤติกรรมคงท่ีสม ่าเสมอ 
สามารถควบคุมตนเองได้ ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาและไม่หนีปัญหา มีความมุ่งมั่นในการ
กระท าของตนเอง 

พชัราภรณ์  ศรีสวสัดิ์ (2561) กล่าวว่า วตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อ
สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากการสงัเกตสมาชิกคนอ่ืนท่ีมีปัญหาคล้ายคลึงกัน เพิ่ม
ความตระหนกัรู้ในตนเอง รู้จกัและค้นหาเอกลกัษณ์แห่งตน เพิ่มการยอมรับ เช่ือมัน่นบัถือตนเอง
อนัน าไปสู่การมีทศันะใหม่ต่อตนเอง เพิ่มความสามารถในตนเอง พึ่งตนเอง ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้ อ่ืน   มีความตระหนักต่อทางเลือกของตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาแนว
ทางการจดัการและมองหาวิธีในการแก้ปัญหาความขดัแย้งของตนเอง เรียนรู้การสร้างสมัพนัธภาพ
เสริมสร้างการใส่ใจและความต้องการของผู้ อ่ืน เรียนรู้วิธีการโต้แย้งหรือเผชิญหน้ากับผู้ อ่ืนอย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยท่าทีเอือ้อาทร ห่วงใย และจริงใจ รวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสม  

จากการศึกษาวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม เพื่อช่วยใหส้มาชกิกลุ่มเกิด
การปรบัเปลีย่นความคดิ ความรูส้กึ และพฤตกิรรมใหม้คีวามเหมาะสมมากขึน้ มกีารเรยีนรูท้ีจ่ะ
พฒันาตนเอง มแีนวทางในการจดัการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ได ้พรอ้มทัง้เกดิความเชื่อมัน่ในวธิกีาร
แกไ้ขปัญหาของตนเอง  

  
2.3 หลักการของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

กาญจนา  ไชยพันธุ์  (2549) อ้างอิงจาก Corey (Corey.G, 1985)  (Dyer and 
Vriend 1975), and (George and Dustin 1988)) สรุปได้วา่ ในการให้ค าปรึกษารายงานบคุคลจะ
มีการเน้นเร่ืองสมัพนัธภาพ ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง การตดัสินใจ และแนวโน้มจะพฒันาตนเอง
ของผู้ รับค าปรึกษา แตส่ าหรับการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่จะมีหลกัการท่ีมีบางเร่ืองแตกตา่งกนั ดงันี ้
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1. ผู้ รับค าปรึกษาแบบกลุ่มควรมีปัญหาชนิดเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  หรือ
สภาพปัญหาคล้ายคลึงกนั แต่แตกต่างกนัท่ีสาเหตแุละสภาพจิตใจของเจ้าของปัญหา ควรมีการ
คดัเลือกสมาชิกโดยการส ารวจปัญหา 

2. ปัญหาท่ีปรึกษาควรจะเป็นปัญหาจริงของผู้ รับค าปรึกษา ซึ่งจะท าให้มี
ความหมายส าคญัตอ่ผู้ รับค าปรึกษา การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่จะประสบความส าเร็จ เม่ือทกุคน
มองปัญหาวา่เป็นปัญหาของตนจริง  

3. ผู้ให้ค าปรึกษาจะท าหน้าท่ีคอยเป็นผู้ ฟัง บอกจดุมุ่งหมายและวิธีการให้ ความ
กระจ่างคอยผลกัดนัให้กลุ่มคิดและคอยสงัเกตความเคลื่อนไหวของกลุ่มตลอดพร้อมท่ีจะแทรก
ตนเองเข้าร่วมเมื่อจ าเป็น  

4. สร้างบรรยากาศในการยอมรับซึ่งกันและกัน  จะท าให้สมาชิกกล้าพูด กล้า
เปิดเผยตนเองมากขึน้  รวมถึงการให้สมาชิกในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นช่วยเหลือหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกนั  

5. การโต้ตอบและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มเป็นสิ่งจ า เป็น 
เพราะบคุคลจะเกิดการมองท่ีตา่งไปจากมมุมองท่ีเคยมองอยู่ และท าให้การปฏิบตัิตนแตกต่างกนั
ออกไป  

6. การส ารวจโอกาสและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ขณะเข้ากลุ่มจะท าให้สมาชิก
สามารถตดัสินใจพิจารณาอะไรได้ฉลาดขึน้ เกิดความรับผิดชอบ และริเร่ิมท่ีจะมีวิธีการด าเนินชีวิต
ใหม ่ 

7. ควรมีการวางแผนในการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ในระยะยาววา่จะมีการปรึกษา
ก่ีครัง้ และค านงึถึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  

8. ส าหรับบุคคลท่ีมีความวิตกกงัวลสงู มีความแปรปรวนทางอารมณ์พฤติกรรม
รวมทัง้การรับรู้ไม่อยู่กบัสภาวะปัจจบุนัมากนกั มีปัญหาความขดัแย้งในตนเองมาก ไม่เหมาะสมท่ี
จะรับบริการปรึกษาแบบกลุม่ ควรเป็นบคุคลท่ีมีปัญหาคล้ายกนั เช่น กลุม่ท่ีมีปัญหา การปรับตวั  

9. สมาชิกทกุคนจะต้องรู้สกึปลอดภยัเมื่ออยูใ่นกลุม่ และเร่ืองท่ีพดูในกลุม่ต้องถือ
เป็นความลบั  

10. สมาชิกทกุคนในกลุม่ต้องร่วมกนัศกึษาสาเหตขุองปัญหา และร่วมกนัหาแนว
ทางแก้ไข โดยผู้น ากลุม่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและด าเนินการ 
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มาลินี บณุยรัตพนัธ์ (2549) สรุปได้ว่า กระบวนการกลุ่มจะหมายถึง วิธีการหรือการ
ด าเนินงานเพื่อให้กลุ่มเป็นกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถด าเนินงานได้ประสบผลส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย ซึ่งการท่ีจะสามารถเป็นกลุ่มท่ีดีมีประสิทธิภาพ  จะต้องประกอบด้วยกิจกรรม 3 
ประการคือ 

1. ด าเนินงานตามจดุมุง่หมายของกลุม่ได้ประสบผลส าเร็จ  
2. ในระหวา่งการด าเนินงาน สมาชิกกลุม่ด ารงไว้ซึง่ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั  
3. มีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ สถานะ กิจกรรม เพื่อเพิ่ม

ความส าเร็จของกลุม่ให้สงูขึน้ 
ลกัษณะของการท างานของกลุม่ท่ีมีประสิทธิภาพ  

1. สมาชิกกลุม่มีเปา้หมายร่วมเป็นหนึง่เดียวกนั  
2. มีการก าหนดบทบาท มอบหมายอ านาจ หน้าท่ี ตลอดถึงความรับผิดชอบของ

สมาชิกกลุม่ไว้ชดัแจ้ง  
3. บรรยากาศในการท างานมีลกัษณะเป็นกนัเอง  
4. สมาชิกมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ  
5. พยายามสง่เสริมให้สมาชิกกลุม่มีความคดิสร้างสรรค์และเป็นประชาธิปไตย  
6. มีการประชมุพิจารณาผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ า 
7. สมาชิกกลุม่มุง่ประโยชน์ของทีมเป็นหลกั  
8. สมาชิกกลุม่ให้ความร่วมมือร่วมใจ มีความไว้วางใจ และบริสทุธ์ิใจตอ่กนั  
9. สมาชิกกลุม่จะร่วมมือกนัหาทางแก้ไขเม่ือเกิดปัญหา  
10. การตดัสินใจถือวา่สมาชิกทกุคนต้องร่วมกนัรับผิดชอบ  
11. สมาชิกกลุม่ทกุคนพอใจท่ีได้ท างานร่วมกนั  

สรุปหลกัการของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มได้ว่า ในการให้ค าปรึกษากลุ่มนัน้ ผู้น า
กลุม่ควรมีการคดัเลือกสมาชิกโดยการส ารวจปัญหา ซึง่สมาชิกกลุม่ควรมีปัญหาชนิดเดียวกนัหรือ
คล้ายคลงึกนั โดยผู้น ากลุม่จะท าหน้าท่ีคอยเป็นผู้ ฟัง บอกจดุมุ่งหมายและวิธีการให้ความกระจ่าง
คอยผลกัดนัให้กลุ่มคิดและคอยสงัเกตความเคลื่อนไหวของกลุ่มตลอดพร้อมท่ีจะแทรกตนเองเข้า
ร่วมเม่ือจ าเป็น สร้างบรรยากาศท่ีดี เพื่อเอือ้ให้สมาชิกกลุ่มกล้าเปิดเผยเร่ืองราวของตนเอง ให้
เป็นไปตามจดุมุ่งหมาย มีการพฒันา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ รวมไปถึงด ารงไว้ซึง่
ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั 
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2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
2.4.1) โครงสร้างการจัดกลุ่ม 

การให้ค าปรึกษากลุ่มควรมีการพิจารณาโครงสร้างการจัดกลุ่ม เพื่อให้กลุ่ม
สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกกลุม่และสามารถด าเนินไปตามวตัถปุระสงค์ของกลุม่
ท่ีตัง้ไว้ 

1. การเลือกสมาชิกกลุ่ม การเลือกสมาชิกกลุม่ขึน้อยู่กบัจดุมุ่งหมายและการ
จดักลุม่วา่ในการจดักลุม่นัน้จดัเพ่ือกลุม่บคุคลประเภทใดโดยเฉพาะ หรือเป็นการจดัเพ่ือบคุคลโดย
ทัว่ ๆ ไป  โฮลเซน (Ohlsen. 1977) ใช้วิธีการสมัภาษณ์และบอกวตัถปุระสงค์ของกลุ่ม ซึ่งจะช่วย
ให้สมาชิกกลุ่มตดัสินปฏิบตัิตนได้เหมาะสมและสมาชิกกลุม่ท่ีสนใจเข้ากลุม่และมีความต้องการท่ี
จะช่วยเหลือซึง่กนัและกนั 

1.1 คุณลกัษณะของสมาชิกลุ่มท่ีมีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน 
(Homogeneity versus heterogeneity) สมาชิกกลุ่มควรมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันหรือมีความ
หลากหลายภายในกลุม่ เช่น ระดบัอายเุดียวกนั มีความสนใจหรือปัญหาท่ีคล้ายคลงึกนั สว่นกลุม่
ท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของสมาชิกกลุ่มจะมีข้อดีส าหรับความเจริญงอกงามส่วนบคุคล สมาชิก
กลุ่มได้มีโอกาสในการทดลองพฤติกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและการได้รับข้อมูล
ย้อนกลบัจากสมาชิกท่ีหลากหลาย 

1.2 ระดบัอายแุละวฒุิภาวะ (Age and maturity) ผู้น ากลุม่มกัจะจดักลุม่
ท่ีมีสมาชิกในระดบัอายุท่ีใกล้เคียงกัน เพราะจะท าให้สมาชิกกลุ่มมีความสบายใจในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ ดงันัน้ถ้าผู้น ากลุ่มต้องการใช้อายเุป็นแนวทางในการจดัวางต าแหน่งสมาชิกกลุ่มก็
ควรจะมีการปรับโครงสร้างกลุม่ใหมใ่ห้มีความเท่าเทียมกนัในระดบัวฒุิภาวะทางสงัคม 

1.3 เพศ (Sex) การจัดกลุ่มท่ีเป็นเพศเดียวกันควรเป็นกลุ่มท่ีมีอายุก่อน
ถึงวยัรุ่นมีทัง้เพศชายและเพศหญิง ควรจะเป็นกลุม่วยัรุ่นและวยัผู้ใหญ่  

1.4 ความสมัครใจของสมาชิกกลุ่ม (Voluntary participation) การจัด
กลุ่มจะต้องสร้างข้อตกลงเก่ียวกบัสมาชิกกลุม่ เพราะหากสมาชิกกลุม่ถกูบงัคบัก็จะท าให้เกิดการ
ลงัเลใจ ไม่แน่ใจในกระบวนการกลุม่ว่าจะให้ความช่วยเหลือได้ ในทางตรงข้ามหากมีสมาชิกกลุ่ม
สมคัรใจก็จะได้รับประโยชน์และประสบความส าเร็จมากกวา่ 

2. ขนาดของกลุม่ การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่มีลกัษณะเป็นกลุม่ขนาดเล็กซึง่
กลุ่มขนาดเล็กจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดนัน้ โฮลเซน (Ohlsen. 1977: 29) เสนอว่า ขนาดของ
กลุ่ม ท่ีเป็นเด็กวัยรุ่นควรมีสมาชิกกลุ่ม 6-8 คน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ท าหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ สมาชิกกลุม่จะได้รับความสนใจจากสมาชิกคนอื่น ๆ สมาชิกกลุม่จะรู้สกึปลอดภยั มี
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ปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีความหมายกบัสมาชิกอ่ืน สว่นคอเรย์ (Corey. 1985: 69) ให้ข้อสรุปวา่ สมาชิกกลุม่ 
8 คน จะเป็นการเอือ้เฟือ้ประสิทธิภาพของกลุม่มากที่สดุ 

3. สถานท่ีการด าเนินกลุ่ม การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพควรมี
บริเวณเพียงพอส าหรับสมาชิกกลุม่ท่ีจะนัง่เป็นวงกลมตามจ านวนท่ีก าหนดเพื่อท่ีจะให้สมาชิกกลุม่
สามารถพดูได้ยินกนัทัว่ถึง ห้องท่ีมีบริเวณกว้างขวางชีใ้ห้เห็นถึงความเหมาะสมของการให้ความ
ช่วยเหลือและยิ่งห้องมีความกว้างมากเท่าใดก็ยิ่งเหมาะส าหรับการด าเนินกิจกรรม เช่น Trust 
Walk การเต้นร า การเลน่ดนตรี และการแสดงบทบาทสมมติ ซึง่เป็นพืน้ฐานของกระบวนการกลุ่ม 
(Ohlsen. 1977: 29) 

4. ระยะเวลาและความถ่ีในการพบกลุ่ม ระยะเวลาและความถ่ีในการพบ
กลุ่มท่ีเหมาะสม คอเรย์ (Corey. 2012: 99) กล่าวว่า ระยะเวลาท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม
สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง ถึง 2 ชัว่โมง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอแต่ถ้ามากกว่า
นีอ้าจเกิดความเบื่อหน่าย โฮลเซน กล่าวว่า ควรมีการให้ค าปรึกษากลุ่ม 8-10 ครัง้ ช่วงเวลาไม่ต ่า
กว่า 90 นาที อาทิตย์ละ 2-3 ครัง้ โฮลเซน (Ohlsen. 1977: 6) กลา่วว่า ระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ
ส าหรับวยัรุ่นคือ 60-90 นาที และควรมีการให้ค าปรึกษากลุม่สปัดาห์ละ 2 ครัง้ 

2.4.2) การน ากลุ่ม  
การให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพผู้น ากลุ่มท่ีมีความพร้อมและสามารถ

ปรับตวัในการด าเนินชีวิตอยูไ่ด้อยา่งเหมาะสม ดงัท่ี คอเรย์ (Corey. 2012) สรุปได้ดงันี ้
1. การอยู่กับปัจจุบัน (Presence) ผู้ น ากลุ่มท่ีดีควรตระหนักถึงความเป็น

ปัจจบุนั การรับรู้อยา่งชดัเจนในเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ จะช่วยให้ผู้น ากลุม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สกึของ
ตนเอง และสมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านีจ้ะน าไปสู่การเอือ้อ านวยให้สมาชิกกลุ่มมีการ
เปิดเผยตนเองได้อยา่งเต็มท่ี 

2. พลงัส่วนบุคคล (Personal power) ผู้น ากลุ่มควรมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
และมีความตระหนกัวา่ตนเองสามารถมีอิทธิพลกบัผู้ อ่ืน ถ้าผู้น ากลุม่ไมมี่ความรู้สกึวา่มีพลงัในการ
ด าเนินชีวิตแล้วก็จะเป็นสิง่ท่ียุ่งยากท่ีผู้น ากลุม่จะเอือ้อ านวยให้สมาชิกกลุม่มีพลงัอ านาจในตนเอง 
ผู้น ากลุม่ควรให้การสง่เสริมโดยการให้ก าลงัใจ 

3. ความกล้าหาญ (Courage) ผู้น ากลุ่มควรมีความตระหนกัว่าพวกเขาต้อง
แสดงความกล้าท่ีจะโต้ตอบกับสมาชิกกลุ่ม โดยการสร้างความเสี่ยงในกลุ่มแสดงให้เกิดความ
ผิดพลาดในกลุ่ม และการมีปฏิ กิ ริยากับปัญหาของตนเอง  โดยผู้ น ากลุ่มต้องแสดงตาม
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สญัชาตญาณและความเช่ือ สิ่งเหล่านีจ้ะท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้ว่าพวกเขาจะต้องท า
อยา่งไรเม่ือต้องเผชิญกบัข้อผิดพลาด 

4. ความพร้อมในการเผชิญหน้ากับตนเอง (Willing to confront oneself) 
เป็นคุณสมบัติของผู้ น ากลุ่มท่ีจะจัดการกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของเขา มีการส ารวจถึงความ
บกพร่องต่างๆ และยอมรับถึงความบกพร่องนัน้ โดยไม่ผลกัดนัให้สาเหตขุองความบกพร่องหรือ
ความล้มเหลวท่ีเกิดขึน้ไปสูส่ิ่ง   ต่าง ๆ ภายนอกและไม่ได้หนัมาพิจารณาตนเอง การกระท าเช่นนี ้
ผู้น ากลุ่มจะเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกกลุ่มหนัมาส ารวจตนเองและพร้อมท่ีจะเผชิญหน้ากับตนเอง 
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิต 

5. ความจริงใจและเป็นธรรมชาติ (Sincerity and authenticity) ผู้ น ากลุ่ม
ต้องมีการแสดงออกอยา่งจริงใจกบัสมาชิกกลุม่ ไม่วา่จะเป็นด้านของการพฒันาความสามารถหรือ
การเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของสมาชิกกลุ่ม รวมทัง้มีการแสดงออกอย่าง
ตรงไปตรงมา เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีการแสดงออกอย่างเปิดเผยและจริงใจต่อประสบการณ์ของ
เพื่อนสมาชิกในกลุม่ 

6. เอกลกัษณ์แห่งตน (Sense of identity) ผู้น ากลุ่มท่ีตระหนักถึงแรงจูงใจ 
ความต้องการ ความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม ตลอดจนจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิตของตนเอง จะ
เป็นผู้ ท่ีช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้ค้นพบเอกลกัษณ์ของตนเองดงันัน้ผู้น ากลุ่มควรมีความชัดเจนใน
เอกลกัษณ์ของตนเองก่อนเพื่อเป็นแบบอยา่ง 

7. ความเช่ือในกระบวนการกลุ่มและมีความกระตือรือร้น (Belief in group 
process and Enthusiasm) ผู้ น ากลุ่มท่ีมีความมั่นใจในวิธีการให้ค าปรึกษากลุ่มว่าสามารถให้
ความช่วยเหลือสมาชิกกลุม่ได้ย่อมเป็นสว่นส าคญัท่ีจะท าให้กระบวนการกลุม่ประสบความส าเร็จ 
เพราะผู้น ากลุม่จะมีแรงจงูใจ มีความกระตือรือร้นตอ่การด าเนินกลุม่ เพื่อให้กลุม่สร้างคณุคา่ และ
ผลประโยชน์ให้กบัสมาชิกกลุม่อยา่งแท้จริง 

8. ความคดิสร้างสรรค์และแนวคิดใหม ่(Inventiveness and creativity) ผู้น า
กลุ่มควรมีความสามารถท่ีจะใช้วิธีการใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองในการน า
กลุม่ เพ่ือให้กระบวนการกลุม่ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสมาชิกกลุม่มีความกระตือรือร้นท่ี
จะให้ความช่วยเหลือ  

2.4.3) สมาชิกกลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพของการให้

ค าปรึกษากลุม่ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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จากการศึกษาผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีท าให้การให้ค าปรึกษากลุ่ม 
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย โครงสร้างการจดักลุ่มท่ีต้องค านึงถึงขนาดของกลุ่ม สถานท่ีในการ
ด าเนินกลุ่ม ระยะเวลา ผู้น ากลุ่มมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
และปัจจยัสมาชิกกลุม่ต้องพิจารณาคณุลกัษณะของสมาชิกกลุม่ ระดบัวฒุิภาวะ เพศ และอาย ุแต่
สิง่ส าคญัท่ีสดุคือความสมคัรใจของสมาชิกกลุ่ม 

 
2.5 จรรยาบรรณของผู้น ากลุ่มการให้ค าปรึกษา 

ผู้น ากลุ่มเป็นผู้ ท่ีมีอิทธิพลและมีความส าคญัต่อกระบวนการให้ความช่วยเหลือใน
การด าเนินกลุ่ม ผู้น ากลุ่มควรมีความระมัดระวังในการปฏิบัติตนต่อสมาชิกกลุ่ม เพื่อแสดงถึง
ความปรารถนาดีท่ีจะปรับปรุง และพฒันากลุ่มให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ีต่อสมาชิกกลุ่ม ควรมี
แนวทางเพื่อยึดเป็นหลกัในการปฏิบตัิอย่างถูกต้อง และมีความเหมาะสม จรรยาบรรณของผู้น า
กลุม่จงึเป็นสิง่ส าคญัเพ่ือน าไปปฏิบตัิในการจดักลุม่การให้ค าปรึกษาตอ่ไป 

1. ผู้น ากลุ่มจะต้องพยายามพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะในทางวิชาชีพ
ให้ก้าวหน้า ทนัสมยั เพื่อการเป็นผู้น ากลุม่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในวิชาชีพนี ้
ตอ่ไป 

2. ผู้ น ากลุ่มจะต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลของสมาชิกกลุ่ม เม่ือมีความ
จ าเป็นจะต้องถ่ายทอดข้อมูลนัน้แก่ผู้ อ่ืนท่ีคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่ม ข้อมูลนัน้ควร
ถกูต้อง แมน่ย า และปราศจากอคติ 

3. ผู้น ากลุ่มจะต้องมีความซื่อสตัย์ ให้เกียรติ สนับสนุนสมาชิกกลุ่มอย่างเต็มท่ี 
จะต้องระมดัระวงัไม่ให้สมาชิกกลุ่มได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจจากการปฏิบตัิร่วมกัน
ภายในกลุม่ 

4. ข้อมูลท่ีได้จากสมาชิกกลุ่มจะต้องถือเป็นความลับ และขอให้สมาชิกกลุ่ม
รักษาความลบัของข้อมลูซึง่กนัและกนั 

5. บนัทึกและระเบียนต่าง ๆ ท่ีได้จากการค าปรึกษา เช่น บนัทึกการสมัภาษณ์ 
แบบทดสอบ 

6. ผู้น ากลุม่ควรแจ้งให้สมาชิกกลุม่ทราบเก่ียวกบัเง่ือนไขตา่ง ๆ ของการให้ความ
ช่วยเหลือก่อนท่ีจะด าเนินการกลุม่ 
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2.6 ประโยชน์ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
กาญจนา  ไชยพนัธุ์ (2549) สรุปได้วา่ ประโยชน์ของการให้ค าปรึกษากลุม่ มีดงันี ้

1. ผู้ น ากลุ่มสามารถปฏิบัติครัง้ละเกินกว่า 1 คน แต่ไม่ เกิน 12 คน ท าให้
ประหยดัเวลา 

2. สมาชิกกลุ่มได้พบว่าคนอ่ืน ๆ ก็มีปัญหาเช่นเดียวกบัตนทัง้ยงัเกิดปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างสมาชิกก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  พัฒนาตนเองผ่านกระบวนการท่ีได้รับจาก
สมาชิกกลุม่ท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัเขา 

3. สมาชิกกลุม่เรียนรู้ท่ีจะมีการให้และการรับความช่วยเหลือตามบทบาทของตน
ภายในกลุ่ม การยอมรับของสมาชิกกลุ่มก่อให้เกิดการยอมรับและเผชิญปัญหาของสมาชิกหรือ
กรณีต้องเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา สมาชิกกลุม่มีโอกาสสงัเกตและน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้กบัตนเอง 

4. สมาชิกกลุ่มเกิดการรู้สึกว่าตนไม่ได้อ้างว้างโดดเดี่ยวเพราะการแสดงการ
ยอมรับของสมาชิกกลุ่มจึงเกิดการพฒันาความรู้สึกยอมรับจะสมัพนัธ์กบัการเคารพในความเป็น
มนษุย์ของแตล่ะบคุคล 

5. สมาชิกกลุม่เรียนรู้เก่ียวกบัเจตคติความรู้สกึและจดุมุง่หมายในการกระท าหรือ
การแสดงออกของตนและทัง้ของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้ท่ีจะเสนอแนะแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ช่วยพฒันาสมาชิกและตนเอง 

6. ผู้น ากลุ่มได้สงัเกตพฤติกรรมการแสดงออกปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่มได้
ประเมินผลการให้ค าปรึกษาข้อดีและข้อเสียเพื่อน ามาปรับปรุงในครัง้ตอ่ไป 

7. ด้านจิตวิทยา การให้ค าปรึกษากลุ่มช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้เก่ียวกับอตั
มโนทศัน์ (Self-Concept) เกิดจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ให้บริการและสมาชิกในกลุ่มท าให้แต่ละ
คนได้ข้อมูลย้อนกลับจากกลุ่มท่ี เก่ียวกับตนเอง เกิดการรับรู้ว่าบุคคลอ่ืนมองตนอย่างไรและ
ปฏิสมัพนัธ์ทางจิตวิทยาเน้นความไว้วางใจ ความจริงใจ การยอมรับ เคารพในสิทธิของกนัและกนั 
ช่วยให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนกล้าเปิดเผยตนเอง ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้ท่ีจะรับฟังผู้ อ่ืนซึ่ง มี
ทศันคติ และค่านิยมท่ีแตกต่างไป     การให้ค าปรึกษากลุ่มท าให้ผู้ รับบริการเกิดการเรียนรู้ในการ
ปรับตวั ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเน่ืองจากการเรียนรู้ใหมท่ี่เหมาะสมจากกลุม่ 

8. ทางด้านสงัคม การให้ค าปรึกษากลุ่มช่วยให้ผู้ รับบริการหรือสมาชิกในกลุ่ม
ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน นอกจากนีย้ังท าให้ผู้ รับบริการตระหนักว่าบุคคลท่ีอยู่
ร่วมกนัในสงัคมตา่งก็มีปัญหาเช่นกนัทัง้ยงัเรียนรู้บทบาทของตนเองและการปรับตวัทางสงัคม 
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จากประโยชน์ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มจะท า
ให้สมาชิกกลุ่ม รู้จักตนเองและยอมรับตนเอง  กล้าเปิดเผยความรู้สึกของตน  เรียนรู้ท่ีจะมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนด้วยความใส่ใจ สนใจการให้ค าปรึกษากลุ่มจะท าให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคน
พัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเอง และสามารถตดัสินใจแก้ปัญหาท่ีประสบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
2.7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัว 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้น าทฤษฎีการให้ค าปรึกษามาผสมผสาน เพื่อให้เหมาะสม
กับการเสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรง เน่ืองจากความหยุ่นตวั
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ีหลากหลาย การยึดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาเพียงทฤษฎีใดทฤษฎี
หนึ่ง จึงไม่น่าจะเสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยทฤษฎีท่ีผู้ วิจัยน ามาใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นีไ้ด้แก่  ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษายึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ 
และพฤติกรรม ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
พฤติกรรมนิยม และทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบรู้คิดและพฤติกรรม ซึง่จะน าเสนอตามล าดบั
ดงันี ้  

2.7.1) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-centered 
Counseling Theory)   

คาร์ล โรเจอร์ (Carl R. Roger) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัเป็นผู้พฒันาแนวคิดนีข้ึน้
ในทศวรรษ 1930 การให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางหรือเป็นท่ีรู้จักกันในช่ือการให้
ค าปรึกษาแบบไม่ ชี น้ าทาง โดยมีความเช่ือว่าการให้ค าปรึกษาควรให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดล้อมท่ีช่วยส่งเสริม การให้ค าปรึกษาซึ่งสร้างขึน้จากสัมพันธภาพท่ีใกล้ชิดระหว่าง
ผู้ รับบริการกบัผู้บ าบดั การท่ีโรเจอร์ใช้   ค าว่า “ผู้ รับบริการ” แทนท่ีค าว่า “ผู้ ป่วย” แสดงให้เห็นถึง
การปฏิเสธสมัพนัธภาพท่ีเน้นอ านาจเบ็ดเสร็จระหว่างผู้ ให้ค าปรึกษากบัผู้ รับค าปรึกษาตามแบบ
แผนดัง้เดิม โดยเขามองว่าผู้ ให้ค าปรึกษาและผู้ รับค าปรึกษามีความเท่าเทียมกนั ผู้ รับค าปรึกษา
เป็นผู้ก าหนดทิศทางทัว่ ๆ ไปของการให้ค าปรึกษา ในขณะท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาเป็นผู้ เพิ่มการเข้าใจ
ตนเองอย่างตระหนักรู้ (insightful self-understanding) ของผู้ รับค าปรึกษาผ่านทางการถาม 
ค าถามอย่างไม่เป็นทางการท่ีช่วยท าให้กระจ่างชดั ทฤษฎีแบบยดึบคุคลเป็นศนูย์กลางมุ่งเน้นผู้ รับ
ค าปรึกษาจากการสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การสร้างสรรค์และตระหนกัรู้แห่งตน ให้ผู้ รับค าปรึกษา
เห็นความส าคัญต่อการรับผิดชอบ และความสามารถในตัวของผู้ รับค าปรึกษาเอง ค้นหา
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พฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับตนเองด้วยการเปิดรับประสบการณ์   มีความไว้วางใจในตนเอง 
เพื่อให้เป็นตวัของตวัเองอยา่งที่เป็นและถกูต้อง (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ.์ 2561: 113-114) 

 โรเจอร์ เช่ือวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การให้ค าปรึกษาประสบผลส าเร็จไม่ใช่ทกัษะ
หรือการฝึกฝนของผู้ ให้ค าปรึกษา แต่ เป็นทัศนคติ 3 ประการของผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีเก่ียวเน่ือง
เช่ือมโยงกันเป็นหัวใจส าคัญในความส าเร็จของการให้ค าปรึกษาแบบยึดผู้ รับค าปรึกษาเป็น
ศนูย์กลางทศันคติเหลา่นีไ้ด้แก่   

1. ความสอดคล้องในตัวตนของผู้ ให้ค าปรึกษา หมายถึง ความเปิดเผย 
ความจริงใจของผู้ ให้ค าปรึกษาเป็นความเต็มใจในความสัมพันธ์ท่ีมีต่อผู้ รับค าปรึกษา โดย
ปราศจากการปิดบงัภายใต้หน้ากากของผู้ เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ผู้ให้ค าปรึกษาท่ีมีทศันคติดงักลา่ว
จะเปิดเผยความรู้สกึของพวกเขาทัง้หมดต่อผู้ รับค าปรึกษาในชัว่โมงการให้ค าปรึกษา และอาจจะ
แบง่ปันเร่ืองราวส าคญักบัผู้ รับค าปรึกษา  

2. การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข หมายถึง การท่ีผู้ ให้ค าปรึกษายอมรับผู้ รับ
ค าปรึกษาในแบบท่ีพวกเขาเป็นทัง้หมดโดยปราศจากการประเมินหรือการตรวจสอบ และ
ปราศจากไม่ยอมรับความรู้สกึ การกระท าหรือลกัษณะนิสยัอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ รับค าปรึกษา 
ผู้ ให้ค าปรึกษาสื่อทศันคติดงักล่าวไปยงัผู้ รับค าปรึกษาโดยการเต็มใจรับฟังปราศจากการรบกวน 
การตดัสิน และการให้ค าแนะน า การกระท าเช่นนีช้่วยสร้างบรรยากาศของการไม่คุกคาม ผู้ รับ
ค าปรึกษาจะรู้สึกเป็นอิสระในการส ารวจ แบ่งปันความรู้สึกท่ีเจ็บปวด  การปกป้องตนเองและ
ความรู้สกึท่ีผิดปกติโดยปราศจากความกงัวลเก่ียวกบัการไมย่อมรับของผู้ รับค าปรึกษา 

3. การเข้าใจอย่างลึกซึง้หรือการเข้าใจโดยมีความรู้สึกร่วมอย่างแท้จริง 
(accurate empathetic understanding) ผู้ ให้ค าปรึกษาพยายามท่ีจะเข้าใจสถานการณ์ของผู้ รับ
ค าปรึกษาจากมุมมองของผู้ รับค าปรึกษาแสดงความเข้าใจอารมณ์ และไวต่อความรู้สึกตลอด
ชัว่โมงของการให้ค าปรึกษา การเข้าใจผู้ รับค าปรึกษาอย่างลกึซึง้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นขัน้ตอน
ส าคัญท่ีช่วยให้การให้ค าปรึกษาด าเนินต่อไป แต่การให้ค าปรึกษาแบบยึดผู้ รับค าปรึกษาเป็น
ศนูย์กลาง การเข้าใจอยา่งลกึซึง้เป็นองค์ประกอบส าคญัของการให้ค าปรึกษาโดยตวัมนัเอง วิธีการ
หลกัในการถ่ายทอดการเข้าใจอย่างลึกซึง้ คือ การฟังอย่างตัง้ใจ (active listening) ซึ่งแสดงถึง
ความสนใจอย่างเอาใจใส่และรับรู้ถึงสิ่งท่ีผู้ รับค าปรึกษาก าลงัพูด นอกเหนือจากเทคนิคพืน้ฐาน
ของการเป็นผู้ ฟังท่ีดี เช่น การสบตา การให้ค าปรึกษายึดบุคคลเป็นศูนย์กลางยงัมีเทคนิคพิเศษ 
เรียกว่า การสะท้อนความรู้สึก (reflection) ซึ่งประกอบด้วย การทวนความ (paraphrasing) หรือ
สรุปความ (summarizing) สิ่งท่ีผู้ รับค าปรึกษาพดูเทคนิคนีแ้สดงให้เห็นว่าผู้ ให้ค าปรึกษาฟังอย่าง
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เอาใจใสแ่ละถกูต้องเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ตรวจสอบความคิดและความรู้สกึของ
ตนเองจากการได้ยินผู้ อ่ืนทวนซ า้ให้ฟัง โดยปกติแล้วผู้ รับค าปรึกษาจะตอบสนองด้วยการอธิบาย
เพิ่มเตมิเก่ียวกบัความคดิท่ีพวกเขาเพิ่งแสดงออกมา 

1. เปา้หมายของการให้ค าปรึกษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลาง ท่ีส าคญั
แบง่เป็น 2 ประการ ดงันี ้ 

1.1 เพื่ อความ ไว้ใจในกระบวนการกลุ่ ม  (Trust in the Group 
Process) ซึ่งโดยพืน้ฐานของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางจะตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของความไว้ใจ ตระหนกัในศกัยภาพของสมาชิกกลุ่ม น าไปสู่ทิศทางท่ีสร้างสรรค์ ก้าวไป
ข้างหน้า ดงันัน้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพฒันาให้เกิดบรรยากาศของการยอมรับและความไว้ใจ  
ซึง่จะท าให้สมาชิกกลุม่รู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ และยินดีท่ีจะมีสว่นร่วมในกระบวนการกลุม่ด้วย
ความรู้สกึท่ีมีอิสระ  

1.2 เพื่ อความเจริญ งอกงาม  (The Therapeutic Conditions for 
Growth) ความเจริญงอกงามเป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีมีความส าคญัส าหรับทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
ยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ดงัท่ี โรเจอร์ (Rogers) ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่าใน
ตัวเอง ส าหรับการเข้าใจและการเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเอง  พืน้ฐานของทัศนคติและ
พฤติกรรมท่ีก ากบัตวัเองเหลา่นีเ้ป็นปัจจยัท่ีจะช่วยให้สมาชิกกลุม่ได้เกิดความเจริญงอกงาม ดงันัน้
สว่นส าคญัส าหรับผู้ให้ค าปรึกษานัน้ มีเง่ือนไขหลกั (Core Conditions) ท่ีจะท าให้สมาชิกกลุม่เกิด
ความเจริญงอกงามได้ ดงัตอ่ไปนี ้

1) ความจริงใจ  (Genuineness) องค์ประกอบแรกคือ  ความ
จริงใจหรือความสอดคล้องกลมกลืนของผู้ให้ค าปรึกษา และการแสดงออกถึงความจริงใจนัน้ ผู้ ให้
ค าปรึกษาจะต้องใช้การตระหนกัรู้ในตนเอง การยอมรับตนเอง และการไว้ใจตนเอง  

2) การยอม รับอย่ างไม่ มี เ ง่ือน ไข  (Unconditional Positive 
Regard and Acceptance) องค์ประกอบท่ีสองคือ ทศันคติเชิงบวกท่ีเรียกว่า การยอมรับอย่างไม่
มีเง่ือนไข ไม่ตดัสินถกูหรือผิด ยอมรับด้วยความเอือ้อาทร ไม่วิพากษ์วิจารณ์ รวมไปถึงการสื่อสาร
แบบใสใ่จ การใช้ค าพดูท่ีระมดัระวงั ไม่ท าร้ายจิตใจ  

3) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) องค์ประกอบสดุท้าย คือ การ
แสดงออกถึงความเข้าใจในความรู้สกึอย่างลึกซึง้และการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ  อีกทัง้
ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องสามารถสื่อสารความเข้าใจนีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องแม่นย า 
(Accurate Empathy)  
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2. เทคนิคการให้ค าป รึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูน ย์กลางนั น้ ให้
ความส าคญักับการติดตามเร่ืองราวของอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกกลุ่ม และการสร้าง
สมัพนัธภาพระหวา่งผู้ให้ค าปรึกษากบัสมาชิกกลุม่ ดงันี ้ 

1. การฟัง (Listening) ผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีดีนัน้ ควรจะต้องตัง้ใจฟังถึง
เร่ืองราวต่าง ๆ จากสมาชิกกลุ่มด้วยความสนใจ มีความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของสมาชิก
กลุม่ จบัใจความส าคญัให้ได้ ไม่วิเคราะห์และสรุปประเด็นก่อนท่ีจะฟังจบ  

2. การตัง้ค าถาม (Questioning) การตัง้ค าถามท่ีดีจะช่วยให้สมาชิก
กลุ่มเกิดความเข้าใจในตวัเอง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและรู้จกัตนเองมากขึน้ ค าถามท่ีดีควรจะ
ช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้ระบายความรู้สึก และสะท้อนให้เกิดการรับรู้ หรือการยอมรับความรู้สึกใน
อารมณ์ของสมาชิกกลุม่ การตัง้ค าถามจะมีทัง้ ค าถามปลายเปิด และค าถามปลายปิด เป็นต้น  

3. เทคนิคการสะท้อน (Reflection) เทคนิคการสะท้อนนีเ้ป็นการ
พยายามท่ีจะสื่อสารให้สมาชิกกลุ่มได้รับรู้เก่ียวกับตนเองอย่างแท้จริง  และเกิดการตระหนักรู้ใน
ตนเอง  

4 เทคนิคการสรุป  (Summarizing) เทคนิคการสรุปนี จ้ะช่วยให้
สมาชิกกลุม่เกิดความชดัเจนในตนเองมากขึน้ อีกทัง้การสรุปจะช่วยตรวจสอบความถกูต้องในการ
รับรู้ของสมาชิกกลุม่ 

2.7.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
(Rational emotive behavior Group Therapy) 

อลัเบิร์ต เอลลิส (Albert Ellis) ผู้ ท่ีเร่ิมต้นแนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณา
เหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม จะมองว่าความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม มีความสมัพนัธ์กนัซึ่ ง
ความคิดความเช่ือท่ีไร้เหตุผลนีจ้ะน าไปสู่อารมณ์และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ดงันัน้หลกัการ
ส าคญัของการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีนีจ้ะมุ่งเน้นขจดัความคิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของ
ผู้ รับค าปรึกษา ทฤษฎีนีจ้ะมีการใช้เทคนิคท่ีหลากหลายแต่โดยภาพรวมแล้วจะใช้เพื่อการโต้แย้ง
และท้าทายความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล ซึ่งจะน าไปสู่การลดความกังวลและพัฒนาการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนได้อยา่งเต็มท่ี  (พชัราภรณ์  ศรีสวสัดิ.์ 2561: 168)   

1. ธรรมชาติความคิดและอารมณ์ของมนษุย์  
เอลลิส (Ellis) มีแนวความคิดว่า อารมณ์  และเหตุผลของบุคคลมี

ความสมัพนัธ์กนัโดยท่ีความคิดและการรับรู้ต่อสภาพการณ์ต่าง ๆ เป็นตวัก่อให้เกิดความรู้สกึ ซึ่ง
จะส่งผลต่อการกระท าของบุคคล ทฤษฎีนีเ้น้นความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความรู้สึก และ
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พฤติกรรมของมนษุย์ โดยเอลลสิ    ได้กลา่วถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความคิดของมนษุย์และภาวะ
อารมณ์ท่ีเกิดขึน้ ดงันี ้

 1) มนษุย์มีทัง้ความคิดท่ีมีเหตผุลและไม่มีเหตผุล เม่ือได้ใช้ความคิด
และการกระท าอย่างมีเหตุผล มนุษย์จะมีความสุขเป็นผู้ มีความสามารถและท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2) อารมณ์ไม่เป็นสขุหรือพฤติกรรมของอาการทางโรคประสาท เป็น
ผลมาจากความคิดท่ีไม่มีเหตผุลเช่น ความคิดท่ีล าเอียง ความคิดท่ีอคติ ยึดมัน่ในตนเองสงู และ
ความคดิท่ีขาดเหตผุล เป็นต้น โดยท่ีอารมณ์จะเกิดควบคูไ่ปกบัความคดิอย่างตอ่เน่ือง  

3) ความคิดท่ีไม่มีเหตุผล เกิดจากการเรียนรู้ท่ีไม่เป็นเหตุเป็นผลใน
อดีต ซึง่อาจเรียนรู้จากบดิามารดา และการปลกูฝังทางวฒันธรรม  

4) มนษุย์พดูหรือคิดโดยใช้สญัลกัษณ์หรือภาษา การท่ีมนษุย์พดูหรือ
คิดอยา่งไมมี่เหตผุล จะเป็นผลท าให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และพฤตกิรรมท่ีเบี่ยงเบน  

5) อารมณ์ไม่เป็นสขุไม่ได้เป็นผลมาจากสถานการณ์หรือเหตกุารณ์
ภายนอก แตเ่ป็นผลมาจากความเช่ือหรือความคดิของบคุคลตอ่เหตกุารณ์นัน้ ๆ  

6) ความคิดท่ีว่าตนไร้ความสามารถและน าไปสู่อารมณ์ทางลบนัน้ 
สามารถขจดัให้หมดไป โดยสร้างการรับรู้และความคิดท่ีมีเหตผุลขึน้มาทดแทน 

2. เป้าหมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และ
พฤตกิรรม 

การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์  และ
พฤติกรรม จะมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ รับค าปรึกษาในด้านการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผล เพราะความคิดเป็นสิ่งท่ีก าหนดอารมณ์ และพฤติกรรม นอกจากเป้าหมายหลกัท่ี
เน้นการเปลี่ยนแปลงความคิดแล้ว ยงัมีรายละเอียดอ่ืนอีกดงัท่ีวชัรี ทรัพย์มี (2556: 127-129) ได้
น าเสนอเป้าหมายของการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม  ไว้
สรุปได้ดงันี ้

1) เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาตระหนักว่าความคิดท่ีไร้เหตุผลจะ
น าไปสูอ่ารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม เช่น ความซมึเศร้า ความสิน้หวงั ความมุง่ร้าย รู้สกึไร้คา่ ความอิจฉา 
และความริษยา อารมณ์เหล่านีไ้ม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการพฒันา
ตนเองจะส่งผลให้สถานการณ์ต่าง ๆ เลวร้ายมากขึน้ ดังนัน้ผู้ ให้ค าปรึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ รับ
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ค าปรึกษามีความคดิท่ีสมเหตสุมผล ซึง่น าไปสูอ่ารมณ์ท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เช่น มี
ความสขุ กระตือรือร้น เสียใจ คบัข้องใจ ร าคาญ เป็นต้น 

2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษาใส่ใจตนเองและผู้ อ่ืนมากขึน้ เพราะ
มนษุย์เป็นสตัว์สงัคมจงึไมค่วรสนใจแตต่นเอง ควรให้ความสนใจและเมตตาผู้ อ่ืนด้วย 

3) เพื่อสง่เสริมให้ผู้ รับค าปรึกษามีความรับผิดชอบตอ่ชีวิตและปัญหา
ของตนเอง สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนได้เม่ือจ าเป็น แต่เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลกั ไม่
ขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน โดยท่ีตนเองไมแ่สดงความรับผิดชอบตอ่ปัญหาของตนเองเลย 

4) เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเปิดใจมากขึน้ เข้าใจว่ามนุษย์สามารถ
ท าผิดพลาดได้ และไม่ควรต าหนิผู้ ท่ีท าพฤติกรรมท่ีตนเองไมพ่งึพอใจ 

5) เพื่อให้ผู้ รับค าปรึกษาตระหนกัว่าสิ่งท่ีอยูบ่นโลกไม่มีความแน่นอน 
ดงันัน้ผู้ รับค าปรึกษาควรมีอารมณ์ท่ีมัน่คง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ และไม่ควรตื่น
ตระหนก 

6) เพื่อสง่เสริมให้ผู้ รับค าปรึกษามีความยืดหยุ่นทางความคิดมากขึน้ 
ยอมรับว่ามนษุย์แตล่ะคนมีความแตกต่างกนั เม่ือมีคนท่ีแสดงความคิดเห็นหรือค่านิยมท่ีแตกตา่ง
จากตนเอง     ไม่ควรแสดงความไมพ่อใจ 

7) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษามีความพยายาม และมุ่งมัน่ในการ
แสดงพฤตกิรรมตามสิ่งท่ีตนเองให้ความส าคญั 

8) เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษามีความกล้ามากขึน้ในการตดัสินใจตาม
เปา้หมายของตนเอง แม้วา่จะต้องรับความเสี่ยงในบางครัง้ 

9) เพื่อช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษายอมรับ และหาความสขุให้ตนเอง โดยท่ี
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ อ่ืน 

10) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษามีความรอบคอบมากขึน้ในการ
ตดัสินใจใช้วิจารณญาณในการพิจารณาสิ่งตา่ง ๆ ให้มากขึน้ 

2.9.4 เทคนิคการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรม  

จากการศกึษามีการน าเทคนิคการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดการพิจารณาเหตผุล 
อารมณ์ และพฤติกรรม มาใช้หลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้ รับค าปรึกษาเปลี่ยนความเช่ือท่ีไร้เหตผุลไปสู่
ความเช่ือท่ีมีเหตผุล ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยมีเทคนิค
วิธีการท่ีน ามาใช้ ได้แก่ เทคนิคทางด้านความคดิ เน้นการคิด การโต้แย้ง การอภิปราย การโน้มน้าว 
การตีความ การอธิบาย และการสอน ซึง่เทคนิคทางด้านความคดิท่ีส าคญัมีดงันี ้ 
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1. การสอนทฤษฎี  A-B-C (Teaching the A-B-Cs of REBT) ในเทคนิคนี ้
สมาชิกกลุ่มจะได้รับการสอนว่า การเรียนรู้อย่างไม่มีเหตผุลของเขาจะมีความเช่ือว่า “ควร” “ควร
จะ” และ “ต้อง” เหล่านี ้ล้วนเป็นความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล จากนัน้สมาชิกกลุ่มจะได้รับการสอน
และการแสดงให้เห็นถึงวิธีการในการน าทฤษฎี A-B-C ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบเจอใน
ชีวิตประจ าวนั  

2. การโต้แย้งกับความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล  (Active disputing of faulty 
belief) สมาชิกกลุ่มจะได้รับการสอนวิธีการในการตรวจสอบ การปรับเปลี่ยนความเข้มงวด ความ
เช่ือเก่ียวกบัตวัเองและผู้ อ่ืน รวมไปถึงเง่ือนไขในชีวิต โดยผู้น ากลุ่มจะท าให้สมาชิกกลุ่มได้เห็นถึง
วิธีการในการตรวจสอบความรู้สกึท่ีไม่ดีหรือความรู้สกึท่ีต ่าต้อย มุ่งเน้นความสนใจไปท่ีการโต้แย้ง
กบัความเช่ือท่ี    ไม่สมเหตสุมผล และความไมส่อดคล้องเช่ือมโยงกนัท่ีไม่สมเหตสุมผล  

3. การสอนในการเผชิญกับการพูดกับตนเอง  (Teaching coping self-
statement) สมาชิกกลุ่มจะได้รับการสอนว่า ความเช่ือท่ีท าลายตวัเองสามารถได้รับการแทนท่ีได้
ด้วยความมีไหวพริบ มีเหตผุล สามารถแก้ไขได้โดยการพดูกบัตวัเองด้วยการเผชิญกบัความรู้สกึท่ี
มีเหตผุล ผู้น ากลุ่มสอนให้สมาชิกกลุ่มโต้แย้งกบัความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลเป็นการเปลี่ยนแปลง
ค าพดูท่ีมองตนเองในทางไมด่ี 

4. การให้การบ้านด้านการคิด (Cognitive homework) สมาชิกกลุ่มจะได้รับ
มอบหมายให้ท าการบ้าน ซึง่เก่ียวกบัการใช้ความคิด โดยประกอบด้วยแนวทางในการประยกุต์ใช้
ทฤษฎี A-B-C ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั ให้สมาชิกกลุ่มได้ฝึกเขียนข้อความท่ี
เป็นการโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่สมเหตผุลของตวัเอง จากนัน้เขียนความเช่ือท่ีสมเหตผุลแทนท่ีความ
เช่ือท่ีไม่สมเหตผุล  

5. การแก้ไขปัญหาทางด้านความคิดระหว่างบุคคล  (Interpersonal 
cognitive problem solving) เป็นการสอนถึงการแก้ปัญหาทางด้านความคิดระหว่างบุคคลท่ี
เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั  

วชัรี ทรัพย์มี (2554) สรุปได้วา่ การฝึกให้ผู้ รับค าปรึกษาคิดอย่างมีเหตผุล โดยท า
แบบฝึกหัดคิดอย่างมีเหตุผล  (Rational Self Help Form) โดยเร่ิมจากก าหนดเหตุการณ์  A 
(Activation Experience) ให้ แล้วให้ผู้ รับค าปรึกษากรอกข้อความตัง้แตห่วัข้อ B ถึง E มีดงัตอ่ไปนี ้ 

A = Activating Experience (or Events) คือ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ เช่น ฉนัไป
สอบสมัภาษณ์เข้าท างาน ผลปรากฏว่าไม่ได้งานท า  
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iB = irrational Belief คือ ความเช่ือไร้เหตุผล อนัสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์
นัน้เป็นเร่ืองร้ายแรงท่ีไม่ได้รับการตอบรับเข้าท างาน  การปฏิเสธรับเข้าท างานนี ้ท าให้ดเูหมือนฉัน
เป็นคนไร้ค่า    ฉันคงจะไม่มีวนัได้งานท่ีฉันต้องการ ฉันคงจะประสบความล้มเหลวในการสอบ
สมัภาษณ์เข้าท างานตลอดไป  

UeC = Undersirable Emotional Consequences (inappropriate feeling) 
คือ อารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม อนัสืบเน่ืองมาจากความเช่ือท่ีไร้เหตผุล เช่น ฉันรู้สึกท้อแท้สิน้หวงั ฉัน
รู้สกึวา่ฉนัไร้คา่ ฉนัรู้สกึแค้นเคือง  

D = Disputing or Debating your Irrational Beliefs คื อ  ก า ร วิ จ า ร ณ์
ความคิดหรือความเช่ือท่ีไร้เหตุผล เช่น ท าไมจึงเป็นเร่ืองร้ายแรงท่ีถูกปฏิเสธงาน ท าไมจึงทนต่อ
การถกูปฏิเสธงานไม่ได้ การถกูปฏิเสธงานท าให้ฉนัเป็นคนไร้คา่ได้อย่างไร ท าไมจงึคดิว่าจะหางาน
ท่ีต้องการอีกไมไ่ด้ตอ่ไป  

E = Effect or Disputing or Debating you Irrational Beliefs คื อ  ผ ล ท่ี
ตามมาจากการวิจารณ์ความคิดท่ีไร้เหตุผลของตนเอง ซึ่งให้ผลทัง้ในแง่ความคิด อารมณ์ และ
พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม ดงันี ้ 

cE = Cognitive Effects of Disputing คือ ความคิดท่ีมีเหตุผล เช่น ไม่ใช่
เร่ืองร้ายแรงท่ีถูกปฏิเสธงาน  แม้ว่าจะท าให้ฉันไม่สบายใจ  การถูกปฏิเสธเข้าท างานไม่ได้
หมายความว่า ฉันไร้ค่าแต่อาจจะเป็นเพราะฉันมีลกัษณะบางประการท่ีไม่เหมาะกบังานนัน้หรือ
ด้วยเหตผุลอ่ืน การถกูปฏิเสธงานครัง้นีไ้ม่ได้หมายความว่าฉนัจะหางานใหม่ไม่ได้ แม้วา่งานจะหา
ยาก 

eE = Emotional Effects (Appropriate Feeling) คือ อารมณ์ ท่ีเหมาะสม 
เช่น ฉันรู้สึกเสียใจท่ีไม่ได้งานท า ฉันไม่สบายใจในเร่ืองนีแ้ต่ไม่ได้ท้อแท้สิน้หวงั  ฉันมีความรู้สึก
อยากลองหางานท าอีกท่ี (ฮดึสู้)  

bE = Behavioral Effects (Desirable Behaviors) คื อ  พ ฤ ติ ก ร ร ม ท่ี
เหมาะสม เช่น ฉันจะหางานใหม่ ฉันจะพยายามปรับปรุงตนเองให้มากกว่านี  ้ฉันจะไปสมคัรงาน
ใหม ่ 

เทคนิคทางด้านอารมณ์  สรุปได้ว่า เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกิด
ก าลงัใจ ซึง่จะท าให้สมาชิกกลุม่สามารถท่ีจะเข้าถึงอารมณ์ของตวัเอง และจะช่วยให้มองเห็นพลงั
ในการเปลี่ยนแปลงได้มากขึน้ โดยเทคนิคทางด้านอารมณ์มีดงันี ้ 
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1. การยอมรับแบบไม่ มี เง่ือนไข  (Unconditional Acceptance) ผู้ ให้
ค าปรึกษาจะต้องยอมรับสมาชิกกลุ่มอย่างแท้จริง โดยไม่มีเง่ือนไขในตวัตนท่ีสมาชิกกลุ่มเป็น ไม่
ว่าจะทัง้ภายในและภายนอกกลุ่ม เพราะโดยทัว่ไปสมาชิกกลุ่มมกัจะกลวัท่ีจะต้องเปิดเผยตวัเอง 
เน่ืองจากกลวัว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืน ดงันัน้ควรสร้างบรรยากาศของกระบวนการกลุ่ม
ให้เกิดการยอมรับในตวับคุคล ไม่วา่ความเช่ือหรือพฤตกิรรมบางอยา่งนัน้จะมีความท้าทายก็ตาม  

2. การจินตนาการเชิงเหตผุลและอารมณ์ (Rational-Emotive Imagery) 
เป็นการให้สมาชิกกลุ่มได้จินตนาการเก่ียวกบับางสิ่งบางอย่างท่ีสมาชิกกลุ่มรู้สึกไม่ดีกับเร่ืองนัน้  
ให้สมาชิกกลุม่ฝึกการใช้อารมณ์อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ ๆ  เพื่อน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมตามมา 

เทคนิคทางด้านพฤติกรรม เทคนิคท่ีน ามาใช้ในการพฒันาพฤติกรรมของสมาชิก
กลุ่ม  คือ เทคนิคการมอบหมายงานให้ท าเป็นการบ้าน  (Homework Assignment) เป็นการ
มอบหมายกิจกรรมให้สมาชิกกลุ่มน าไปปฏิบตัิในกลุ่มหรือน าไปปฏิบตัิท่ีบ้าน  แล้วจากนัน้น ามา
แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายร่วมกนั 

2.7.3 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Counseling and 
Psychotherapy)  

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง ซึ่งพัฒนาขึน้โดยวิลเลี่ยม กลาส
เซอร์ (William Glasser) เป็นการให้ค าปรึกษาท่ีเน้นพฤติกรรมปัจจบุนัของผู้ รับค าปรึกษาเพื่อท่ีจะ
พฒันาพฤติกรรมท่ีเป็นอยู่ให้เป็นพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ รับ
ค าปรึกษาเอง ภายใต้บรรยากาศของความอบอุน่และการยอมรับ ซึง่ในการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
นัน้ผู้ รับค าปรึกษาจะเป็นผู้วางแผนหรือวางโครงการภายหลงัจากท่ีได้ประเมินพฤติกรรมของตนเอง
อย่างมีระบบและมีเหตผุล โดยมีเปา้หมายท่ีจะช่วยให้บุคคลรู้จกัตนเอง กล้าเผชิญความจริง และ
ตอบสนองความต้องการของตนเองในโลกความเป็นจริง โดยไม่ละเมิดหรือท าร้ายตนเองและผู้ อ่ืน 
อีกทัง้เน้นให้บคุคลมีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนเอง (พชัราภรณ์  ศรีสวสัดิ)์ 

1. ธรรมชาติและความต้องการพื น้ฐานของมนุษย์ความเชื่อเกี่ยวกับ
ธรรมชาตขิองมนุษยต์ามทฤษฎกีารใหค้ าปรกึษาแบบเผชญิความจรงิ เป็นการมองมนุษยใ์นแงด่ ี
โดยเชื่อว่าทุกคนมีพลังแห่งการพัฒนาและงอกงาม เพื่อที่จะไปสู่การมี   อัตลักษณ์แห่ง
ความส าเรจ็ และมองว่าพฤตกิรรมทีม่นุษยแ์สดงออกมานัน้เป็นพฤตกิรรมทีม่เีป้าหมายและเกดิ
มาจากแรงผลกัดนัภายในมากกว่าภายนอก ซึง่พฤตกิรรมทุกอยา่งนัน้มเีป้าหมายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง โดยกลาสเซอร์ (Glasser) ได้แบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
ออกเป็น 5 ประการ คอื 
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1) ความต้องการการอยู่รอด (survival) เป็นความต้องการท่ีจะมีชีวิตอยู่
อย่างปลอดภัยด ารงชีวิตอยู่ในภาวะสุขภาพท่ีดีความต้องการความรักและการมีส่วนร่วม (love 
and belonging) เป็นความตอ้งการความผกูพนั ตอ้งการมสีมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น ตอ้งการทีจ่ะให้
และรบัความรกั และความตอ้งการรูส้กึวา่ตนเองมคีุณคา่ 

2) ความต้องการอ านาจ (power) เป็นความต้องการท่ีจะประสบ
ความส าเร็จ บรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้ เป็นผู้ ท่ีก าหนดวิถีชีวิตของตนเองได้  

3) ความต้องการเสรีภาพ (freedom) เป็นความต้องการท่ีจะเป็นผู้
ตดัสินใจเลือกกระท าพฤติกรรมด้วยตนเอง 

4) ความต้องการความสนุกสนาน (fun) เป็นความต้องการท่ีจะมี
ความสขุ ความพอใจ สนกุสนาน ร่ืนเริง หรือความเบกิบานใจในชีวิตของตนเอง 

2. เปา้หมายของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง ดงันี ้
1) ผู้ รับค าปรึกษามีความเป็นตัวของตัวเองและเข้าใจตนเอง มีความ

รับผิดชอบท่ีจะสนองความต้องการของตนเอง กล้าเผชิญความจริง พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ตามสภาพ
โดยความเป็นจริง สามารถประเมินพฤติกรรมหรือการกระท าใด ๆ ท่ีแสดงว่าถูกต้องหรือไม่ โดย
จะต้องรู้จกัพิจารณาสิ่งถกู สิง่ผิด 

2) ผู้ รับค าปรึกษามีความรับผิดชอบท่ีจะแก้ปัญหา มีทักษะในการคิด
แก้ปัญหา สามารถวางโครงการในอนาคต และมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินการตามโครงการท่ีวางไว้ 

3) ผู้ รับค าปรึกษาช่วยเหลือตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าอะไรถกู อะไร
ผิด สิ่งใดท่ีควรกระท าหรือพงึละเว้น 

4) ผู้ รับค าปรึกษาค้นพบทางเลือกท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายด้วยตนเอง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของผู้ อ่ืน 

5) ผู้ รับค าปรึกษาตระหนักในคุณค่าของตนเอง โดยรู้จักวิ ธีสร้าง
สมัพนัธภาพกบับคุคลอ่ืน รู้จกัให้และรับความรัก ความผกูพนัของผู้ อ่ืน เพื่อให้เกิดความรู้สกึว่าตน
มีคณุคา่ 

3. เทคนิคการให้ค าปรึกษาของทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
1) การสร้างสัมพันธภาพ (Building Relationship Technique) ผู้ ให้

ค าปรึกษาจะทกัทายแสดงความเป็นมิตรตอ่ผู้ รับค าปรึกษา มีความจริงใจ มีเมตตา อยากท่ีจะช่วย
ผู้ รับค าปรึกษาพ้นทกุข์ ยอมรับผู้ให้ค าปรึกษาโดยปราศจากเง่ือนไข 



  58 

2) เทคนิคการตัง้ค าถาม (Questioning Technique) การใช้ค าถามท่ี
ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาส ารวจความคิดและความรู้สึกของตนเองได้ประเมิน
พฤติกรรมของตน ประเภทของค าถามมีการตัง้ค าถามให้ตอบสัน้ ๆ เฉพาะเจาะจง และค าถาม
แบบเปิดเป็นการตัง้ค าถามท่ีให้ผู้ รับค าปรึกษาตอบโดยไม่จ ากดัขอบเขต 

3) เทคนิคการพูดแบบเผชิญหน้า (Confrontation Technique) ผู้ ให้
ค าปรึกษาจะพูดเผชิญหน้ากับผู้ รับค าปรึกษา เน้นเผชิญหน้ากับความเป็นจริงในปัจจุบัน การ
กระท าของตนเอง และผลกระทบท่ีตามมาจากการกระท าของตนเอง ในบางครัง้ผู้ ให้ค าปรึกษา
ต้องเผชิญหน้ากับข้อแก้ตวัของสมาชิกกลุ่มท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามแผน ซึ่งผู้ ให้ค าปรึกษาต้อง
เผชิญด้วยความเข้าใจ ไมรั่บฟังข้อแก้ตวั และไมแ่สดงความรู้สกึไมพ่อใจ 

4) การเขียนหนังสือสัญญา (Contracts) ผู้ ให้ค าปรึกษาอาจจะต้องใช้
การเขียนหนงัสือสญัญาท่ีลงช่ือทัง้สมาชิกกลุ่มและผู้ ให้ค าปรึกษา เพื่อเป็นการย า้เตือนให้สมาชิก
ปฏิบัติตามแผนการ หนังสือสัญญาจะเป็นหลกัฐานในความตัง้ใจของสมาชิกท่ีจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเอง หากสมาชิกสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไว้ในสญัญานัน้เป็น
หลกัฐานว่าสมาชิกกลุ่มสามารถท่ีจะมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิได้จริงจนประสบความส าเร็จ
ท่ีจะบรรลถุึงเปา้หมายของตนเอง 

5) การสอนหรือการแนะน า (Instruction) ในการให้ค าปรึกษาสมาชิก
กลุม่มีความต้องการทกัษะเฉพาะในการพฒันา เพื่อท่ีจะปฏิบตัิตามแผนของตนเอง ผู้ให้ค าปรึกษา
ต้องสอนทกัษะเหล่านีใ้นระหว่างการให้ค าปรึกษา ซึง่สมาชิกกลุ่มและผู้ ให้ค าปรึกษาต้องเรียนรู้ท่ี
จะค้นหาแนวทางเหลา่นีด้้วยกนั โดยต้องท าให้สมาชิกกลุม่บรรลตุามเปา้หมายของตนให้ได้ 

6) ทกัษะการตัง้ค าถาม (Skillful Questioning) ผู้ ให้ค าปรึกษาตัง้ค าถาม
อย่างตรงไปตรงมา เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุม่ประเมินพฤติกรรมของตวัเองได้ ค าถามเหลา่นีค้ือ สิ่งท่ี
จะชีใ้ห้เห็นความส าคญัในทางเลือกของสมาชิก ช่วยให้ผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจในตวัสมาชิกกลุม่มาก
ขึน้ และควบคมุชีวิตของตวัเองได้ดีขึน้ เช่น พฤติกรรมของคณุในปัจจุบนัสามารถท่ีจะท าให้ได้ใน
สิง่ท่ีคณุต้องการ และน าพาคณุไปในท่ีท่ีคณุอยากจะไปได้หรือไม่ เป็นต้น 

7) การเน้นถึงทางเลือก (Emphasizing Choice) การชีใ้ห้เห็นถึงการ
กระท าต่าง ๆ ของสมาชิกกลุ่มเป็นสิ่งท่ีเขาเป็นผู้ เลือกในการปฏิบตัิ ไม่ว่าเลือกท่ีจะท าให้ตวัเอง
เศร้าหรือรู้สึกโกรธ ดงันัน้สมาชิกกลุ่มสามารถเลือกท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์และเกิดผลใน
ทางบวกได้การลองฝึกซ้อม (Role–Playing) เป็นทกัษะท่ีต้องเรียนรู้และฝึกฝน ผู้ ให้ค าปรึกษาใช้
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บทบาทสมมตุิให้สมาชิกกลุม่ได้ลองปฏิบตัิจนเกิดความพร้อมท่ีจะเผชิญสถานการณ์ เพื่อไปปฏิบตัิ
ในสถานการณ์จริงได้ 

9) การสนบัสนนุ (Support) สมาชิกกลุม่ท่ีมีอตัลกัษณ์แห่งความล้มเหลว 
เป็นผู้ซึง่เรียนรู้ท่ีจะยอมรับความล้มเหลวของตนเองมกัต้องการก าลงัใจท่ีจะสร้างความส าเร็จในสิ่ง
ท่ีเกิดขึน้จากความพยายามของตนเอง เมื่อไรก็ตามท่ีสมาชิกกลุม่ปฏิบตัิได้ตามแผน การสนบัสนนุ 
และการให้ก าลังใจ จะท าให้สมาชิกกลุ่มมองโลกในแง่ดี เกิดแรงบันดาลใจ มีความเช่ือมั่นใน
ความสามารถของตนเองในการท าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Self-Efficacy) และมี
ความรู้สกึเห็นคณุคา่ตนเอง (Self-Worth) มากขึน้ 

10) การอภิปรายเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Debate) การอภิปราย
เชิงสร้างสรรค์เกิดขึน้เม่ือผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกกลุม่โต้เถียงในความคิดและคา่นิยมซึง่กนัและ
กนั เป็นการพิสจูน์ให้เห็นว่าสมาชิกกลุ่มมีความคิดและค่านิยมท่ีน่าสนใจ และสิ่งท่ีผู้ ให้ค าปรึกษา
และสมาชิกกลุ่มโต้เถียงกันนัน้เป็นเร่ืองท่ีจริงจังแสดงให้เห็นถึงความหมายในการให้ค าปรึกษา 
และสมาชิกกลุม่สามารถยกระดบั  อตัมโนทศัน์ของตนผา่นการอภิปรายอยา่งสร้างสรรค์ 

11) การมีอารมณ์ขัน (Humor) การใช้อารมณ์ขันอย่างเหมาะสมกับ
โอกาสด้วยท่าทีและความรู้สึกท่ีละเอียดอ่อน ช่วยสร้างให้มีบรรยากาศในการเปิดรับและเข้า
ใจความเป็นจริงได้ดีขึน้ แตถ้่าผู้ ให้ค าปรึกษามีอารมณ์ขนัท่ีไม่เหมาะสมก็จะมีลกัษณะประชดหรือ
ต าหนิ ซึ่งท าให้เป็นผลลบได้การเปิดเผยตนเอง (Self-Disclosure) เป็นการแสดงออกของผู้ ให้
ค าปรึกษาในการพูดเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง การต่อสู้กับปัญหาด้วยความยากล าบาก
แสดงถึงความเป็นมนษุย์คนหนึง่ ซึง่มีปัญหาเหมือนกนั มีชีวิตจิตใจ มีความผิดพลาดได้ แม้กระทัง่
การพดูถึงคา่นิยมบางอย่าง ซึง่อาจจะเป็นจดุท่ีมีปัญหาได้ การเปิดเผยอย่างเหมาะสมจะท าให้เกิด
ความรู้สกึถึงความเทา่เทียมกนั และช่วยดงึสมาชิกกลุม่เข้าถึงความเป็นจริงมากขึน้การติดสิง่ท่ีเป็น
บวก (Positive Addiction) เป็นการสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มเลือกติดสิ่งท่ีเป็นบวกท่ีสามารถ
น าไปสู่ความพึงพอใจในการด ารงชีวิตอยู่ เช่น การวิ่งออกก าลงักาย   การนั่งสมาธิ เป็นต้น การ
ประเมิน (Assessment) การประเมินสมาชิกกลุ่ม เช่น สมาชิกกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองไปในทิศทางไหน สามารถท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบได้มากขึน้แค่
ไหน สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ และยอมรับว่าตน คือ คนท่ีต้องรับผิดชอบต่อตวัเอง ต่อพฤติกรรม
ของตนเอง และตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยไม่ท าร้ายตนเองและผู้ อ่ืน 
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2.7.4 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Group 
Counseling Theory)  

ทฤษ ฎีการให้ ค าป รึกษากลุ่ ม แบบพฤติ ก รรมนิ ยม  (Behavioral Group 
Counseling Theory) ได้ รับการพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียน รู้แบบคลาสสิก  (Classical 
conditioning) และการเรียนรู้เง่ือนไขผลกรรม (Operant conditioning) ซึ่งทัง้สองทฤษฎีนีมุ้่งเน้น
ปฏิกิริยาทางความรู้ ความเข้าใจในเชิงของจิตบ าบดั ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่าพฤติกรรมของมนษุย์เกิดจาก
การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์จะได้รับการเสริมแรง ส่วนพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์จะแสดงให้เห็นถึงการขาดก าลงัใจ จงึสง่ผลให้มนษุย์ตกอยูภ่ายใต้อิทธิพลของสิง่แวดล้อม 
อีกทัง้แนวคิดพฤติกรรมนิยมยงัมีสมมตุิฐานว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถเกิดขึน้ได้เอง 
โดยปราศจากการหยัง่รู้ ดงันัน้ในการด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดแบบพฤติกรรมนิยม 
จะตัง้อยู่บนหลกัการท่ีว่า พฤติกรรมของมนษุย์สามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้ และอาจเกิดขึน้ก่อนท่ี
จะมีการค้นพบตวัเองในอนาคต อีกทัง้พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอาจน าไปสู่การเข้าใจในตวัเองใน
ระดบัท่ีมากขึน้ (ดวงมณี จงรักษ์, 2549) 

1. เป้าหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม  มีเป้าหมาย
โดยทัว่ไปเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบับุคคลในการสร้างเง่ือนไขใหม่ เพื่อการเรียนรู้  และมีเปา้หมายท่ี
เฉพาะเจาะจงคือ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์ของสมาชิกกลุม่ให้เกิดเป็นพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค์ ซึง่ในกระบวนการจะมีการตกลงระหว่างผู้ ให้ค าปรึกษากบัสมาชิกกลุม่ถึงพฤติกรรม
ท่ีต้องเปลี่ยนแปลงมีการก าหนดเป้าหมายและวิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เพื่อน าไปสู่
พฤติกรรมอนัพงึประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในเบือ้งต้น อีกทัง้เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุม่ได้เรียนรู้วิธีการ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง และสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวนั  

2. เทคนิคการให้ค าป รึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม  การเส ริมแรง 
(Reinforcement) ผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกกลุ่มจะมีการเสริมแรงต่อกนัและกัน  ผู้ ให้ค าปรึกษา
จะกล่าวถึงความส าเร็จของสมาชิกกลุ่มมากกว่าการท่ีจะกล่าวถึงความล้มเหลว  เทคนิคนีจ้ะช่วย
ท าให้กลุ่มเกิดบรรยากาศทางบวกมากขึน้ และการเสริมแรงทางสงัคมยงัเป็นวิธีการท่ีจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ การเสริมแรงถือเป็นเทคนิคท่ีส าคญัในการให้ความช่วยเหลือแก่
สมาชิกกลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม  ดังนัน้ผู้ ให้ค าปรึกษาจะสอนสมาชิกกลุ่มเก่ียวกับการให้การ
เสริมแรงตนเอง เม่ือสมาชิกกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง มีการพัฒนาตนเองได้ดีขึน้ เพื่อให้
สมาชิกกลุม่สามารถท่ีจะควบคมุตนเองและสามารถพึง่พาตนเองในชีวิตประจ าวนัได้  
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นอกจากนีเ้ทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม  ยังมีเทคนิคอ่ืน ๆ 
ดงันี ้การใช้กลวิธีเรียนรู้จากตวัแบบ อาจท าได้หลายรูปแบบ ยกตวัอย่างเช่น ได้สงัเกตพฤติกรรม
ของบคุคลจริง ๆ ได้สงัเกตพฤติกรรมของบคุคลทางภาพยนตร์ ได้ฟังจากแถบบนัทึกเสียงหรือจาก
ภาพนิ่งประกอบเสียง การผ่อนคลายกล้ามเนือ้ (Muscle Relaxation Technique) เป็นการบ าบดั
ผู้ รับการปรึกษาท่ีมีความเครียดท่ีส่งผลให้เกิดการปวดมึนศีรษะ ปวดเกร็งต้นคอ ปวดศีรษะข้าง
เดียว เป็นต้น 

2.7.5 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบรู้คิด และพฤติกรรม  (Cognitive 
Behavioral Group Counseling Theory)  

คอเรย์ (Corey.G, 2008).สรุปได้ว่า เป็นแนวคิดท่ีได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถของผู้ รับค าปรึกษาในการควบคมุตวัเองและการมีเสรีภาพในด้านท่ีเฉพาะเจาะจง
ของชีวิตประจ าวนั เช่น ปัจจยัด้านความคิด จะเน้นในการควบคมุตนเองและความเป็นอิสระของ
บุคคลในกลุ่มท่ีออกแบบมาส าหรับการฝึกอบรม การจดัการกับความเครียด การฝึกอบรมทกัษะ
ทางสงัคม 

1. เปา้หมายของการให้ค าปรึกษากลุม่แบบรู้คิดและพฤตกิรรม 
เปา้หมายท่ีเป็นรูปธรรมและมีความเฉพาะเจาะจง โดยการระบเุปา้หมาย

ท่ีสมาชิกกลุ่มต้องการท่ีจะท าให้ส าเร็จ มีการก าหนดทิศทาง โดยการให้สมาชิกกลุ่มได้เขียน
พฤติกรรมในเชิงของรูปธรรมท่ีเป็นปัญหา สิ่งท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง และทกัษะใหม่ ๆ ท่ีสมาชิก
กลุ่มต้องการเรียนรู้และในส่วนของเป้าหมายเฉพาะบุคคลของสมาชิกกลุ่ม อาจรวมถึงการลด
ความวิตกกงัวล ขจดัความหวาดกลวัตา่ง ๆ ท่ีรบกวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถจดัการ
กบัภาวะซมึเศร้า การเรียนรู้ทกัษะในการสื่อสาร การพฒันากลยทุธ์ในการแก้ไขปัญหา เพื่อจดัการ
กบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั  

2. เทคนิคการให้ค าปรึกษากลุม่แบบรู้คิดและพฤตกิรรมนิยม  
1) เทคนิคการให้การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการตอบสนองต่อ

สมาชิกกลุ่มในเหตุการณ์ท่ีเป็นจุดแข็ง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมนัน้อย่างช้า ๆ การให้แรงเสริมทาง
สังคมถือเป็นการบ าบัดท่ีส าคัญทัง้จากผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกกลุ่ม  อาจกล่าวได้ว่า
นอกเหนือจากการเสริมแรงโดยผู้ ให้ค าปรึกษา สมาชิกกลุ่มก็สามารถท่ีจะเสริมแรงสมาชิกกลุ่ม
ด้วยกนัเอง จากการชม การเห็นด้วย การสนบัสนนุ และการให้ความสนใจ ซึง่เป็นสิง่ท่ีดีส าหรับการ
เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษากลุ่มในแต่ละ section เป็นการแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จมากกว่าความ
ล้มเหลว และจะท าให้ section นีเ้ป็นไปในเชิงบวก และในทางสงัคมนัน้การเสริมแรงเป็นเคร่ืองมือ
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หนึ่งท่ีจะช่วยในการจดัรูปแบบพฤติกรรม และท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึง
การช่วยให้สมาชิกกลุม่สามารถท่ีจะควบคมุตนเองได้  

2) การบ้าน (Homework) การให้ค าปรึกษาแบบรู้คิดและพฤติกรรมนัน้ 
การบ้านมี ความจ าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม  โดยการให้ท าการบ้านมีวตัถุ
เป้าหมายเพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ปฏิบตัิกิจกรรมบางอย่าง  การให้การบ้านเป็นการเปิดโอกาสให้
สมาชิกกลุ่มได้ปฏิบตัิทกัษะใหม่ และส่งเสริมให้มีการบรูณาการสิ่งอ่ืน ๆ ร่วมกนัแล้วด าเนินต่อไป
อยา่งตอ่เน่ืองในการด าเนินชีวิต 

3) เทคนิคการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นเทคนิคในการเผชิญกบั
ปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต โดยมีเป้าหมายหลกัเพื่อก าหนดหนทางในการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ และเพื่อให้การฝึกอบรมอย่างเป็นระบบทัง้ในทกัษะการคิดและพฤติกรรม 
อีกทัง้สามารถน าทกัษะเหล่านีไ้ปประยกุต์ใช้ได้ และสามารถท่ีจะเผชิญกบัปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ใน
อนาคตได้ เทคนิคการแก้ปัญหาประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนดงันี ้ 

(1) ระบปัุญหาท่ีเกิดขึน้ ซึง่มาจากการท่ีสมาชิกกลุม่ได้มี การประเมิน 
การก าหนด และการเข้าใจในปัญหาของตนเอง  

(2) ระบสุาเหตขุองปัญหา พร้อมทัง้ก าหนดเปา้หมายท่ีเฉพาะเจาะจง
ในเวลานัน้ และวิเคราะห์ถึงสาเหตท่ีุท าให้เกิดสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 

(3) ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา คือ คิดหาวิธีการท่ีหลากหลาย 
และมีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา  

(4) ตดัสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา จากแนวทางท่ีคิดไว้พร้อมทัง้ 
พิจารณาถึงผลท่ีตามมาจากแนวทางที่เลือกปฏิบตัิ  

(5) ปฏิบตัิตามแนวทางท่ีเลือกไว้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ พร้อม
ทัง้ประเมินผลในวิธีการแก้ไขปัญหาอยา่งประสทิธิภาพ  

4) เทคนิคกลยุท ธ์และทัศนคติ ในการแก้ ปัญหา  (Strategies and 
attitudes in problem -solving) มีจดุมุง่หมายเพื่อให้สมาชิกกลุม่ทราบกลยทุธ์และแนวทางในการ
แก้ปัญหา ซึง่เป็นการสร้างความมุง่มัน่ในการแก้ปัญหา โดยมีกลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ไม่ดว่นตดัสินใจอย่างเร่งรีบ  
(2) ค้นหาทางเลือกท่ีหลากหลาย  
(3) พิจารณาปัญหาท่ีเกิดขึน้ มีความคดิเห็นอยา่งไรกบัปัญหานี ้ 
(4) คิดหาวิธีการในการแก้ปัญหาท่ีสามารถปฏิบตัิได้จริงมากท่ีสดุ  
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5) ประเมินถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหาด้วยความระมดัระวงั  
6) รักษาความมุง่มัน่และความรอบคอบ  
7) ประยกุต์การใช้ทกัษะการคิดท่ีสร้างสรรค์  

 
2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

2.8.1 งานวิจัยในประเทศ 
สายสมร เฉลยกิตติ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของ

พยาบาลวิชาชีพโดยการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ วตัถปุระสงค์ของการศึกษาในครัง้นี  ้1) 
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของพยาบาลวิชาชีพ และ  2) เพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของ
พยาบาลวิชาชีพโดยการให้ค าปรึกษากลุม่แบบบรูณาการ ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบของทนุ
ทางจิตวิทยาเชิงบวกประกอบด้วย  4 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ความหวงั การมองโลกในแง่ด ีและความหยุน่ตวั มีคา่ความเหมาะสมพอดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ มี
น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สงู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสามารถ
วัดองค์ประกอบของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของพยาบาลวิชาชีพได้  ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
โดยรวมและรายองค์ประกอบของกลุม่ทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่แบบบรูณา
การ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และเม่ือสิน้สดุการติดตามผล แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.05 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกโดยรวมและรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลองท่ีเข้า
ร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ และกลุ่มควบคมุก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และ
เม่ือสิน้สดุ การตดิตามผล แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ภมรพรรณ์  ยรุะยาตร์ (2554) ได้ศกึษาการพฒันาความผาสกุทางจิตใจของนิสิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลยั วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครัง้นี  ้1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ
ความผาสุกทางจิตใจของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย   2) เพื่อเปรียบเทียบความผาสกุทางจิตใจของนิสตินกัศกึษาในมหาวิทยาลยัในกลุม่ท่ี
ได้รับการให้ค าปรึกษากลุม่ ในระยะก่อนการให้ค าปรึกษากลุม่ หลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ และการ
ติดตามผล และ   3) เพื่อเปรียบเทียบความผาสกุทางจิตใจของนิสิตนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัของ
กลุ่มท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม และกลุ่มท่ีไม่ได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มในระยะก่อนการให้
ค าปรึกษากลุ่ม หลงัการให้ค าปรึกษากลุ่มและการติดตามผล ผลการวิจยัพบว่า ความผาสกุทาง
จิตใจของนิสิตนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัโดยรวมและรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการ
ให้ค าปรึกษากลุม่ ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล แตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความผาสกุทางจิตใจของนิสิตนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัโดยรวม
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และรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มและกลุ่มควบคมุ  ในระยะก่อน
การทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

พชัราภรณ์  ศรีสวสัดิ์ (2558) ได้ศึกษาและเสริมสร้างทุนทางจิตวิทยาของนิสิต/
นักศึกษาโดยการให้ค าป รึกษากลุ่ม  ประชากรท่ี ใช้ในกา รศึกษา เป็นนิ สิต /นักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในคณะศกึษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในมหาวิทยาลยัสงักดัของรัฐและ
ในก ากับของรัฐทัว่ประเทศ กลุ่มตวัอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกคือ นิสิต/นกัศึกษา 
จ านวน 707 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน เพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบทุน
ทางจิตวิทยา กลุม่ท่ีสองคือ นิสิต/นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาในคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ ท่ีมีคะแนนทุนทางจิตวิทยาตัง้แต่ 25 เปอร์เซ็นไทล์ลงมา จ านวน 16 คน ซึ่งแบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 8 คน เพื่อเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่ม และลุ่มควบคมุ จ านวน 8 คน ผลการศึกษา
พบว่า การศึกษาองค์ประกอบของทุนทางจิตวิทยาของนิสิต /นักศึกษาดับ ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความหวงั ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง การมองโลกในแง่ดี และ
ความหยุ่นตวั ซึง่มีความเหมาะสมพอดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ มีน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานอยู่
ในเกณฑ์สูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และทุนทางจิตวิทยาโดยรวมและราย
องค์ประกอบของกลุ่มทดลองก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และทนุทางจิตวิทยาโดยรวมและรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มและกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
แสดงว่าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มท าให้ทุนทางจิตวิทยาของนิสิต /นักศึกษาเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึน้ 

ทรงวฒุิ อยู่เอ่ียม และคณะ (2560) การพฒันาโปรแกรมจดัการความเครียดด้วย
การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการร่วมกับศาสตร์แพทย์ทางเลือก มีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนา
โปรแกรมการจดัการความเครียดด้วยการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการร่วมกับศาสตร์แพทย์
ทางเลือก และเปรียบเทียบความเครียดของนกัศกึษาท่ีได้รับโปรแกรมการจดัการความเครียดด้วย
การให้ค าปรึกษากลุม่แบบบรูณาการร่วมกบัศาสตร์แพทย์ทางเลือก กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาครุ
ศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ท่ีก าลงัศกึษา ปี 2559 ในเขตภาคตะวนัออกท่ีมีความเครียดในระดบัสงูและ
สมคัรใจเข้าร่วมโปรแกรม จ านวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 10 คน 
ผลการวิจยัพบว่า 1) โปรแกรมการจดัการความเครียดด้วยการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
ร่วมกบัศาสตร์แพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้เร่ิมต้นกลุ่ม ขัน้ด าเนินการ และขัน้
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สรุป 2) นักศึกษาท่ีได้รับโปรแกรมการจัดการความเครียดด้วยการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณา
การร่วมกบัศาสตร์แพทย์ทางเลือกและกลุม่ควบคมุมีความเครียดในระยะก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
และติดตามผล แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.001 

2.8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ร็อกฮานไชค และคณะ (Roghanchi Mahmoud; et al, 2013) ศกึษาผลของการ

ให้ค าปรึกษากลุม่แบบผสมผสานวิธี โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม และการ
ใช้ศิลปะบ าบดั (การแกะสลกั) เพื่อการเสริมสร้างความภาคภมูิใจในตนเองและความยืดหยุ่นของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัอิหร่าน พบว่า หลงัการให้ค าปรึกษานกัศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง
และมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึน้  เน่ืองจากการให้ค าปรึกษาแบบผสมผสานวิธีช่วยให้นักศึกษาได้
กลบัมาทบทวนตนเอง ผ่อนคลายความรู้สึกบางอย่างท่ีมีอยู่ในใจ ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้การ
เข้าใจชีวิต โดยการเช่ือมโยงชีวิตอดีต ปัจจบุนั และอนาคตเข้าด้วยกนั ก่อให้เกิดการด าเนินชีวิตอยู่
กบัปัจจบุนัได้อย่างมีความสขุ รวมถึงเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีท าให้นกัศกึษาเกิดความเจริญงอก
งาม เช่น ความรู้สกึ อารมณ์ ความต้องการ ความรู้ ความปรารถนาในชีวิต เป็นต้น  

ซา และคณะ (Sa’ad F.M.; et al, 2014) ศกึษาผลของการให้ค าปรึกษากลุม่แบบ
การยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางและจิตวิทยาการรู้คิดบนพืน้ฐานของการรับรู้ตนเองเก่ียวกับภาวะ
ซึมเศร้าและความหยุ่นตวัของวยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร จ านวน 55 คน พบว่า หลงัจากการ
ได้รับค าปรึกษากลุ่มวยัรุ่นมีการตระหนกัถึงคณุค่าในตนเองโดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส่วน
บคุคลและสิ่งแวดล้อมในบริบทรอบตวัก่อให้เกิดการยอมรับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ด้วย  ความเข้าใจ
และไม่มีเง่ือนไข ท าให้วัยรุ่นสามารถจัดการตนเองได้เป็นอย่างดีทัง้ความคิด  อารมณ์  และ
ความรู้สึก ท าให้วยัรุ่นมีภาวะซึมเศร้าลดน้อยลง และมีความหยุ่นตวัในการด าเนินชีวิตมากขึน้ 
รวมถึงสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได้อยา่งเต็มท่ี 

 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว 

ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในทกุสงัคม ชนชัน้ ฐานะ และระดบั
การศึกษา โดยอาจมีรูปแบบและระดับท่ีต่างกันซึ่งท าให้บุคคลได้รับอันตรายหรือเสี่ยงทัง้ด้าน
ร่างกาย จิตใจ พัฒนาการ และสังคม สิทธิเสรีภาพ รวมทัง้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าในท่ี
ส่วนตวัหรือสาธารณะ ผู้ถกูกระท าความรุนแรงนัน้เป็นบุคคลในครอบครัว ซึ่งหมายถึง คู่สมรส คู่
สมรสเดิม ผู้ ท่ีอยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยา บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัวรวมทัง้
บุคคลใด ๆ ท่ีต้องพึ่งพาอาศยัและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ไม่ว่าเด็ก ผู้หญิง ผู้ ชาย หรือผู้สงูอาย ุ
โดยความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดจากการท าร้ายมีหลายกรณี แต่ส่วนใหญ่พบว่าผู้ถกูกระท าจะ



  66 

เป็นเด็กและผู้หญิง เน่ืองจากทศันคติของคนในสงัคมพบว่า มีความเหลื่อมล า้ในความสมัพนัธ์เชิง
อ านาจเป็นความสัมพันธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกัน โดยฝ่ายชายมีอ านาจเหนือกว่าฝ่ายหญิง อัน
เน่ืองมาจากบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายถกูหลอ่หลอมทางสงัคมอย่างแตกต่างกนั แตส่ิ่งส าคญัท่ี
ท าให้ความรุนแรงยงัคงอยู่คือ การท่ีสงัคมยอมรับว่าความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะความ
รุนแรงของสามีต่อภรรยานัน้ถือเป็นเร่ืองปกติภายในครอบครัว บุคคลภายนอกไม่ควรเข้าไปยุ่ง
เก่ียว มีการให้ความหมายความรุนแรงในครอบครัวไว้หลากหลาย ดงัท่ีผู้วิจยัน าเสนอดงัตอ่ไปนี ้

 
3.1 ความหมายของความรุนแรงในครอบครัว 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (2542) ได้ให้ความ
หมายความรุนแรงในครอบครัวว่า การท าร้ายกนัระหว่างสมาชิกในครอบครัว ท าให้บาดเจ็บทาง
ร่างกายและจิตใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระท าในสิ่งท่ีเขาไม่ปรารถนา ระดับความรุนแรงนัน้มีต่างกัน
ตัง้แต่การทะเลาะโต้เถียงกัน ทุบตี ท าร้ายร่างกายด้วยอวยัวะหรืออาวธุไปจนถึงการท าลาย ชีวิต
หรือท าลายพัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคล  เช่น การบกพร่องในบทบาทหน้าท่ีของสามี
ภรรยาหรือบกพร่องในบทบาทหน้าท่ีในการเลีย้งดูบุตรอย่างเหมาะสม เม่ือปัญหาความรุนแรง
เกิดขึน้ในครอบครัวย่อมมีผลกระทบต่อสมาชิกทุกคนและผลกระทบดังกล่าวจะมีผลลัพธ์ท่ี
แตกตา่งกนัไปตามสถานภาพบทบาทของสมาชิกในครอบครัวนัน้ 

พชัรินทร์ ศิริวิสทุธิรัตน์ (2555) ได้ให้ความหมายความรุนแรงในครอบครัวว่า การท า
ร้ายร่างกายการล่วงละเมิดทางเพศ และท าร้ายจิตใจระหว่างสมาชิก ท่ีมีความสัมพันธ์ฉันท์
ครอบครัวเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นสามีภรรยาบตุรหรือญาติผู้ใหญ่ โดยความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิด
จากการท าร้ายมีหลายกรณี เช่น สามีท าร้ายภรรยา ผู้หญิงถกูท าร้ายจากคูรั่กของตนเอง บิดาหรือ
มารดาท าร้ายบุตรผู้ ท่ีแข็งแรงกว่า ท าร้ายบุพการีท่ีมีความชราภาพหรือญาติผู้ ใหญ่ท่ีมีความ
ออ่นแอทางสรีระ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์  (2558) ได้ให้ความ
หมายความรุนแรงในครอบครัวว่า การกระท าหรือพฤติกรรมท่ีมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่
ร่างกาย จิตใจ หรือการกระท าโดยเจตนาบงัคบัหรือใช้อ านาจให้บคุคลในครอบครัวต้องกระท า ไม่
กระท า หรือยอมรับการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท าโดยประมาท 
ซึ่งบุคคลในครอบครัว ในท่ีนีป้ระกอบด้วย คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ ท่ีอยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามี 
ภรรยา ทัง้ท่ีจดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว 
รวมทัง้บคุคลอ่ืน ๆ ท่ีต้องพึง่พาอาศยัและอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนั  
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จากการศึกษาผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การ
กระท า   ใด ๆ ของบคุคลท่ีมีการกระท าความรุนแรงโดยการบงัคบั ขู่เข็ญ ท าร้ายทบุตี คกุคาม ท า
ให้ได้รับบาดเจ็บทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และเพศ เช่น เด็กถูกบิดาล่วงละเมิดทางเพศ ตลอดจนใช้
ค าพดูหรือพฤตกิรรมท่ีดถูกูเหยียดหยาม ท าร้ายจิตใจ 

 
3.2 ลักษณะของความรุนแรงในครอบครัว 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2550) ได้จ าแนกรูปแบบการกระท าความรุนแรง
ออกเป็น 5 ประเภท 

1. การกระท าความรุนแรงทางกาย หมายถึง การใช้ก าลงัและ/หรืออปุกรณ์ใด  ๆ 
เป็นอาวธุท าร้ายร่างกายเกินกวา่เหต ุมีผลท าให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต 

2. การกระท าความรุนแรงทางจิตใจ หมายถึง การกระท าใด  ๆ ท่ีมีผลให้
ผู้ถกูกระท าได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจหรือเสียสิทธิเสรีภาพ ได้แก่ การทอดทิง้ การดถูกู 
เหยียดหยาม หรือ   ดดุา่ การกกัขงัหน่วงเหน่ียว เป็นต้น 

3. การกระท าความรุนแรงทางเพศ หมายถึง การกระท าท่ีมีผลให้ผู้ ถูกกระท า
ได้รับความเสียหายเก่ียวข้องกบัเร่ืองเพศ ได้แก่ การถกูขม่ขืน การถกูลวนลาม อนาจาร และการถกู
บงัคบัค้าประเวณี  

4. การทอดทิง้ หมายถึง ผู้ ท่ีไม่สามารถพึง่พาตนเองได้ เช่น เด็ก ผู้สงูอาย ุผู้ ท่ีมีจิต
ฟ่ันเฟือน  

5. การล่อลวง บงัคบัแสวงหาผลประโยชน์ หมายถึง การใช้ผู้หญิงในกิจกรรมซึ่ง
สนองประโยชน์แก่คนอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ด้านการเงิน ด้านเพศ หรือด้านอ านาจทาง
การเมือง โดยบัน่ทอนความเป็นอยูท่ี่ดีทางร่างกายและจิตใจของผู้หญิง และถึงขัน้คกุคามตอ่ความ
อยู่รอดของผู้หญิงด้วยกิจกรรมเหล่านี ้ได้แก่ การใช้แรงงาน การค้าประเวณี การผลิตสื่อลามก
เก่ียวกบัผู้หญิง 

ชเูกียรติ สวุรรณรังสี (2551) กลา่ววา่ ลกัษณะความรุนแรงในครอบครัวไว้ดงันี ้
1. การกระท าระหว่างสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ การฆ่ากนัตายระหว่างสมาชิก

ในครอบครัวซึง่เป็นอบุตัิการณ์ความรุนแรงในครอบครัวท่ีมีความร้ายแรงท่ีสดุ โดยในประเทศไทย
ยงัไมมี่หน่วยงานใดจดัเก็บสถิติการฆาตกรรมท่ีสมาชิกในครอบครัวกระท าตอ่กนั 

2. การกระท ารุนแรงต่อกาย  (physical abuse) ลักษณะการใช้ก าลังท าร้าย
ร่างกาย เช่น ผลกั ตบ ตีชก เตะ มดัผูก กักขงั ใช้ก าลงัท าร้าย จนเป็นแผลถลอกฟกช า้ เลือดออก 
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รอยเจาะ รอยแตก รอยไหม้ รอยขีดขดูข่วนต่อร่างกาย ใช้ก าลงัเค้นคอ บีบคอ ดึงผม กระชากผม 
จบัผม หรือแขนขาลาก ใช้อาวธุท าร้ายร่างกาย ใช้ก าลงัท าร้าย หรือท าให้เสียหายซึง่สตัว์เลีย้งหรือ
ทรัพย์สนิของอีกฝ่าย 

3. การกระท ารุนแรงต่อเพศ (sexual abuse) การพยายามกระท าหรือท าให้อีก
ฝ่ายกระท ากิจกรรมทางเพศโดยไม่สมคัรใจ การร่วมประเวณีโดยอีกฝ่ายไม่เต็มใจใช้ก าลงัท าร้าย
ขณะร่วมประเวณีหรือท าอนัตรายตอ่อวยัวะเพศ รวมทัง้การใช้วตัถหุรืออาวธุกระท าตอ่อวยัวะเพศ
ฝ่ายหญิง การใช้ปากหรือร่วมประเวณีทางทวารหนกัโดยอีกฝ่ายไม่สมคัรใจ การใช้ก าลงับงัคบัร่วม
ประเวณีโดยไม่ป้องกันการตัง้ครรภ์หรือไม่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ การกระท าความ
รุนแรงทางเพศตอ่เด็กในครอบครัวโดยจารีตประเพณีเกือบทกุประเทศในสงัคมทัว่โลกห้ามการลว่ง
ละเมิดทางเพศหรือการมีเพศสมัพนัธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร เช่น บิดา บิดาเลีย้ง พี่ชาย ลุง 
หรือญาตใิกล้ชิด 

4. การกระท ารุนแรงต่อจิตใจ (emotional or psychological abuse) อาจเกิดได้
หลายรูปแบบ เช่น ขู่เข็ญจะท าอนัตราย ถูกปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยว ข่มขู่ท าให้เกรงกลวั ท าให้ขาย
หน้าไร้เกียรติ ดถูกูเหยียดหยาม นอกจากนัน้การกระท าทารุณทางด้านจิตใจมีสว่นสมัพนัธ์กบัการ
ฆา่ตวัตาย (suicide) และพยายามฆา่ตวัตาย (attempt suicide) 

5. การกระท า รุนแรงจากจารีตประเพณีปฏิบัติ  (traditional and cultural 
practice) ผู้ หญิงในหลายประเทศทั่วโลกได้รับความเจ็บปวดและทรมาน จากการปฏิบัติตาม
ความเช่ือของลทัธิศาสนาหรือชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ความเช่ือในเร่ืองการขลิบอวยัวะเพศของหญิง
สง่ผลให้ถึงแก่ความตายหรือเป็นหมนัได้รับความเจ็บปวดทางกายและมีผลกระทบตอ่จิตใจ 

6. ประเพณีการเลือกปฏิบตัิตอ่ลกูผู้หญิงและลกูผู้ชาย ในสงัคมท่ีมีประเพณีและ
ค่านิยมเลือกเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงก็มีการปฏิบตัิท่ีรุนแรงต่อเด็กผู้หญิง เช่น การเลือกท า
แท้งทารกเพศหญิงหรือการฆ่าทารกเพศหญิง นอกจากนีย้งัปรากฏว่าในประเทศท่ีก าลงัพัฒนา
หลายประเทศเด็กผู้หญิงจะได้รับการเลีย้งดไูม่ถกูสขุลกัษณะยงัสง่ผลให้เด็กผู้หญิงพิการหรือถึงแก่
ความตายในขณะท่ีเป็นทารกเป็นจ านวนมาก และรวมถึงการเลือกปฏิบตัิต่อเด็กผู้ หญิงทัง้ด้าน
อาหารและการรักษาพยาบาล 

7. ความรุนแรงท่ีเกิดจากการบงัคบัค้าประเวณี การบงัคบัผู้หญิงหรือเด็กหญิงให้
ค้าประเวณีหรือเพื่อธุรกิจทางเพศ โดยคู่ครองหรือบิดามารดาถือเป็นความรุนแรงต่อผู้หญิง  โดย
พบว่าครอบครัวท่ียากจนหรือไร้ศีลธรรมไม่สามารถเลีย้งดบูตุรได้มักจะขายหรือให้เช่าบตุร บตุรจึง
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อาจถกูบงัคบัค้าประเวณีเด็กผู้หญิงมกัจะถกูสง่ไปใช้แรงงานในครอบครัวเด็กจึงเสี่ยงตอ่การถกูท า
ร้ายหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศโดยนายจ้าง 

ยงยทุธ์ แสนประสิทธ์ิ (2553: 2) กล่าวถึง ลกัษณะและขอบข่ายของความรุนแรงใน
ครอบครัวตามท่ีหน่วยงานและองค์กรท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวข้องกบัปัญหานีร้ะบไุว้ ดงันี ้

1. การท าร้ายด้านร่างกาย (physiological assault) คือ การท าร้ายกันโดยใช้
ก าลงั เช่นตบตี เตะตอ่ยรวมทัง้การใช้อาวธุ จนได้รับบาดเจ็บและการฆาตกรรม 

2. การท าร้ายด้านจิตใจ  (psychological/emotional /verbal abuse) คือ การ
กระท าความรุนแรงด้วยการใช้ค าพูดหรือภาษาพูดท่ีหยาบคาย ดูถูก เหยียดหยามเป็นผลให้
ผู้ ถูกกระท าขาดความเช่ือมั่น และหมดความนับถือในตนเอง ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะมีผล
ทางด้านจิตใจและมีผลเสียตอ่การอบรมดแูลเด็กในครอบครัว 

3. การใช้ความรุนแรงในด้านสังคม (social abuse) คือ การปล่อยปละละเลย
ไม่ให้ความส าคญัหรือความสนใจ การขดัขวางความก้าวหน้า การจ ากดัสิทธิทางสงัคมท่ีพึ่งมี เช่น 
การปฏิสมัพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ทัง้นีร้วมถึงการจ ากัด
บริเวณด้วย 

4. การใช้ความรุนแรงด้านเศรษฐกิจ (economical abuse) คือ การควบคมุและ
ยดึครองทรัพย์สนิตา่ง ๆ ของครอบครัวรวมทัง้การจ ากดัใช้จ่าย 

5. การกระท าทารุณกรรมทางเพศ (sexual assault) คือ การข่มขู่ คุกคาม และ
ลว่งละเมิดทางเพศด้วยวิธีการท่ีผิดกฎหมายหรือศีลธรรม เช่น การขม่ขืนหรือการกระท าอนาจารท่ี
ท าให้เกิดความเสื่อมเสีย 

จากการศึกษาผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ลกัษณะของความรุนแรงในครอบครัวแบ่ง
ออกเป็นหลายลกัษณะได้แก่ การฆาตกรรม การท าร้ายกายร่างกาย การกระท าความรุนแรงทาง
เพศ การท าอนัตรายตอ่อารมณ์หรือจิตใจ ความรุนแรงเก่ียวกบัประเพณีปฏิบตัิ การเลือกปฏิบตัิตอ่
ลกูผู้หญิงและลกูผู้ชาย การบงัคบัค้าประเวณี 

 
3.3 สาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงในครอบครัว 

ความรุนแรงในครอบครัวสามารถเกิดขึน้ได้ในทุกระดบัของสงัคมและมาจากหลาย
ปัจจยัทัง้ปัจจยัด้านบคุคล ครอบครัว สงัคมวฒันธรรม และเศรษฐกิจ ปัจจยัทัง้หมดล้วนเป็นปัจจยั
เสี่ยงท่ีน าไปสูก่ารกระท าความรุนแรงในครอบครัวทัง้สิน้ โดยพบวา่มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี  ้
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1. ปัจจัยด้านค่านิยม เจตคติ สังคม  ยังมีค่านิยมและเจตคติท่ีไม่เหมาะสม
เก่ียวกบัความ 

ไม่เท่าเทียมกนัระหว่างหญิงกบัชาย เช่น แนวคิดท่ีว่าภรรยาเป็นสมบตัิของสามี 
ลกูเป็นสมบตัิของพ่อแม่ ผู้ชายมีอ านาจเหนือผู้หญิง ผู้หญิงเป็นวตัถทุางเพศ เจตคติของสงัคมใน
เร่ืองบทบาทหญิงชาย ให้ความส าคญัและคาดหวงัเพศชายในฐานะผู้น า ผู้ตดัสินใจ ผู้สืบทอดเชือ้
สายทางครอบครัว เพราะเพศชายมีร่างกายท่ีแข็งแรงกวา่สามารถปกปอ้งผู้ออ่นแอทางร่างกาย คือ 
ผู้หญิงและเด็กได้ มีความเช่ือท่ี  ผิด ๆ เก่ียวกบัปัญหาความรุนแรง เช่น ความรุนแรงในครอบครัว
เป็นเร่ืองส่วนตัว ความรุนแรงทางเพศเกิดขึน้เพราะผู้ หญิงเป็นฝ่ายผิดหรือสมยอมเองท าให้ผู้
ประสบปัญหาพยายามปิดไว้เป็นความลบั และด้วยความเช่ือดงักลา่วท าให้คนในสงัคมไมต้่องการ
เข้าไปยุง่เก่ียวและให้ความช่วยเหลือจงึท าให้ปัญหาเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ 

2. ปัจจยัด้านครอบครัว ความไม่พร้อมท่ีจะมีครอบครัว ตัง้แตร่่างกาย จิตใจ อายุ 
สขุภาพ  

และฐานะทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวได้ รวมทัง้
พฤติกรรมของคู่สมรสได้ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว เช่น การนอกใจคู่สมรส การดื่มสรุา 
การติดการพนนั การไม่ช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัว เช่น ด้านเศรษฐกิจ งานบ้าน การดแูลลกู 
การขาดความรู้เก่ียวกบัการเตรียมตวัเป็นพ่อแม่ท่ีดี หน้าท่ีของพ่อแม่การเลีย้งดใูห้ความอบอุ่นแก่
ลกู การอบรมเลีย้งดลููกชายหญิงไม่เท่าเทียมกนั ขณะท่ีลกูผู้หญิงได้รับการอบรมให้เป็นกลุสตรีว่า
นอนสอนง่าย ลูกผู้ ชายต้องเข้มแข็ง มีความเป็นลูกผู้ ชาย มีอิสระ มีเจตคติเร่ืองเพศท่ีสามารถ
แสดงออกได้เต็มท่ี รวมทัง้การอบรมเลีย้งดูท่ีขาดศีลธรรมจริยธรรม ขาดการศึกษาท่ีท าให้ไม่รู้
บทบาทหน้าท่ีของตน การขาดความรู้ในเร่ืองการวางแผนครอบครัว ขาดทกัษะชีวิตการสื่อสารท่ีดี
ระหวา่งสมาชิกในครอบครัวท่ีไม่ใช่เอาชนะกนั 

3. ปั จจัย ด้าน เศรษฐกิจ จากปัญหาเศรษฐกิจตกต ่ า  การเลิก จ้างงาน  
ธุรกิจล้มละลายค่าครองชีพสูง ท าให้เกิดความเครียดเป็นสาเหตุท่ีช่วยให้เกิดความรุนแรงทุก
รูปแบบทัง้ในครอบครัวและสงัคม 

4. สื่อภาพลามกอนาจารต่าง ๆ ท่ีเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิดีทัศน์ หนังสือ 
ภาพยนตร์ รูปภาพ สื่อทางอินเตอร์เน็ต รวมทัง้การเสพของมึนเมาและการเท่ียวในสถานเริงรมย์
ต่าง ๆ มีส่วนยัว่ยใุห้เกิดความรู้สกึทางเพศ อาจชกัจงูไปในทางท่ีไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความ
รุนแรงได้ 
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5. ปัจจยัด้านการศกึษา พบว่า ระบบการศกึษายงัไม่ให้ความส าคญัในการบรรจุ
หลกัสตูรการเรียนการสอนเร่ืองจริยธรรมทางเพศ การเป็นพ่อแม่ท่ีดี สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และสิทธิ
มนษุยชน การให้ความรู้เร่ืองเพศศกึษา ยงัไม่เป็นท่ียอมรับอย่างจริงจงั เน่ืองจากเร่ืองเพศเป็นเร่ือง
ท่ีปกปิดมีผลท าให้วยัรุ่นเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากลองเม่ือมีอารมณ์ทางเพศเกิดขึน้ จาก
รายงานข้อมลูสถานการณ์ความรุนแรงของประเทศไทยพบว่า มีปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการกระท าความ
รุนแรงในครอบครัวดังนีค้ือ การดื่มแอลกอฮอล์ท าให้ขาดสติสัมปชัญญะ และเกิดการท าร้าย 
รองลงมาคือ ปัญหาการพนัน ปัญหาหนีส้ินจนก่อให้เกิดความเครียดและปัจจัยเก่ียวกับสื่อท่ี
สะท้อนเร้าอารมณ์ให้เกิดการกระท าความรุนแรง ทัง้นีปั้จจยัเร่ืองการดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นปัจจยัท่ี
พบมากท่ีสดุตอ่การกระท าความรุนแรงในครอบครัว 

จากการศึกษาผู้วิจยัสามารถกล่าวโดยสรุป ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การ
ใช้ความรุนแรงเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของผู้กระท าในการให้ได้มาซึง่อ านาจครอบง า และควบคมุ
บุคคลในครอบครัวหรือให้ได้มาซึ่งการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว  อันเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ พฤติกรรมดังกล่าว หากไม่ได้การแทรกแซงและควบคุมอย่าง
เหมาะสมก็จะเกิดซ า้และขยายความรุนแรงขึน้เร่ือย ๆ 

  
3.4 ผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

การกระท าความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กวยัรุ่นก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อ
พฒันาการทางร่างกาย จิตใจ และสขุภาพของวยัรุ่น แบง่ออกเป็นด้านตา่ง ๆ ได้ ดงันี ้

1. ผลกระทบทางด้านร่างกาย ในวยัรุ่นท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวจะ
พบว่ามีบาดแผล รอยฟกช า้ รอบขีดข่วน รอยถลอก รอยฉีกขาด มีเลือดออกทางช่องคลอดหรือ
ทวารหนกัมีโรคติดเชือ้ทางเพศสมัพนัธ์ นอกจากนีก้ารกระท าความรุนแรงในครอบครัวอาจท าให้
เกิดพฒันาการของร่างกายชะงกังนั ขนาดร่างกาย เติบโตช้ากวา่ปกติ บางรายบาดเจ็บถึงขัน้พิการ
หรือรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ 

 2. ผลกระทบทางด้านจิตใจและพฤติกรรม การถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวส่งผลต่อจิตใจและพฤติกรรมของวยัรุ่นหญิงเป็นอย่างมาก ผลกระทบทางจิตสงัคมใน
ระยะแรกของวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวจะไม่เห็นคณุค่าในตนเอง รู้สึกโดด
เดี่ยว มีภาวะซึมเศร้า รู้สึกว่าตนเองมีมลทิน มีความคิดสับสน บางรายถึงกับมีอาการหูแว่ว 
ประสาทหลอน มีพฤติกรรมก้าวร้าว หงดุหงิดง่าย มีความพยายามท าร้ายตนเอง ไม่อดทน และส ่า
สอ่นทางเพศ 
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3. ผลกระทบด้านสงัคม การกระท าความรุนแรงในครอบครัวจะกระทบกระเทือน
ต่อการด าเนินชีวิตตามปกติในสังคมของวัยรุ่นหญิง เช่นอาจกลับไปเรียนหนังสือหรือกลับไป
ท างานได้เหมือนก่อน แตไ่ม่สามารถท่ีจะเข้าไปเก่ียวข้องในกิจกรรมใด  ๆ ได้มากนกั เพราะกลวัจะ
มีคนรู้ บางคนอาจเก็บตวัอยูแ่ตใ่นบ้านเน่ืองจากสภาพจิตใจท่ีออ่นแอ เร่ิมมองวา่ตนเองเป็นคนไม่ดี 
ไม่มีคณุค่า และสญูเสียความไว้วางใจต่อบุคคลอ่ืนและสงัคมรอบข้าง สร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน
ยาก ขาดทกัษะทางสงัคม มีปัญหากบัการแสดงความรัก ความผกูพนักบัผู้ อ่ืน 

พชัรินทร์ ศิริวิสทุธิรัตน์ (2555) ได้สรุปผลกระทบของปัญหาความรุนแรงใน 
ครอบครัว ไว้ดงันี ้

1. ความรุนแรงมีผลกระทบตอ่บคุคลในครอบครัว สิง่แรกคือ ความเจ็บป่วย ไม่วา่
จะเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ น าไปสูค่วามวิตกกงัวลและอารมณ์ซมึเศร้าได้ 

2. ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ท าให้ผู้ถกูกระท ามีประสิทธิภาพการ
ท างานลดลงสูญเสียผลของงาน เพราะเม่ือได้รับบาดเจ็บต้องหยุดการท างานหรือไม่สามารถ
ท างานได้เต็มศกัยภาพ 

3. ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัเด็กท่ีได้รับความรุนแรง สง่ผลถึงความสามารถด้านการ
เรียนลดลงมกัมีผลการสอบต ่าเพราะเอาใจใสต่อ่การเรียนน้อยลง มกันัง่เหมอ่ลอย 

4. สูญเสียภาวะทางเศรษฐกิจ รัฐต้องสูญเสียเงินจ านวนมากในการรักษา
ผู้ถกูกระท าความรุนแรง เช่น ค่ายา ค่ารักษาทางการแพทย์ ค่าฟืน้ฟูสมรรถภาพทางร่างกายและ
จิตใจ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (2559: ออนไลน์) สรุปผล
กระทบความรุนแรงในครอบครัวไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านท่ี 1 ผลกระทบต่อผู้ถูกกระท า ผลกระทบต่อตวับุคคลท่ีได้รับความรุนแรง
โดยตรง   ผลทางร่างกายมีตัง้แต่บาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงบาดเจ็บสาหสัหรือเสียชีวิต ผลกระทบต่อ
จิตใจมีตัง้แต่อาการหวาดผวา หวาดกลวั ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง น าไปสู่ความวิตกกงัวล และ
อารมณ์ซึมเศร้าได้ บางรายพยายามฆ่าตวัตาย เพื่อหนีจากความทารุณกรรมท่ีเกิดขึน้ผลกระทบ
ดงักลา่ว ได้แก่ 

1) เด็กท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวจะมีปัญหาสขุภาพจิตตามมา ซึง่ 
อาจท าให้เป็นอปุสรรคในการเจริญเติบโตไม่เหมาะสมกบัวยั จนกลายเป็นผู้พิการขาดสารอาหาร
และเป็นปัญหาภาระของสงัคมตอ่ไป 
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2) ประสบการณ์ของเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพจิต มีอาการหวาดกลัว ไม่ไว้วางใจใคร ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง เสีย
สขุภาพจิต พฒันาการทางร่างกายช้า มีปัญหาทางการเรียนตามมา 

3) เด็กท่ีเคยถูกท าร้ายหรือตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว จะมี
พฤติกรรมก้าวร้าวเป็นอนัธพาล หากไม่ได้รับการบ าบดัเยียวยาอย่างถกูวิธี เม่ือโตขึน้จะกลายเป็น
อาชญากรหรือเป็นผู้ใช้ความรุนแรงกบัผู้ อ่ืนตอ่ไปเด็กท่ีถกูลว่งเกินทางเพศ บางรายจะมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศและพยายามท่ีจะท ากบัคนอ่ืนอยา่งที่ตนถกูกระท า 

5) เด็กท่ีเคยตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีรุนแรงหรือเคยพบเห็นเหตกุารณ์รุนแรง 
จะเกิดการเรียนรู้ต้นแบบการแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงและเห็นวา่เป็นเร่ืองปกติ 

6) ผู้ หญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงทางด้านร่างกายและทางเพศ จะได้รับ
บาดเจ็บบางรายพิการหรือถึงแก่ชีวิต ผู้หญิงท่ีถกูล่วงเกินทางเพศอาจตัง้ครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
น าไปสู่ปัญหาการท าแท้งหรือมีบุตรโดยไม่พร้อมจนกลายเป็นปัญหาสังคมติดเอดส์หรือเป็นโรค
จากการมีเพศสมัพนัธ์ 

7) ผู้หญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจ 
คือ สญูเสียความมัน่ใจ อบัอาย กลวัสงัคมไมย่อมรับ มีความกดดนั เครียด หวาดผวา คิดวา่ตนเอง
เป็นฝ่ายผิด ลงโทษตนเอง และท่ีส าคญัคิดว่าตนเองได้สญูเสียคุณค่าความเป็นมนุษย์ บางราย
ถึงกบัมีอาการทางจิต เสียสตถ้ิาถกูกระท าซ า้ ๆ 

ด้านท่ี 2 ผลกระทบต่อครอบครัว ครอบครัวไม่สามารถท าหน้าท่ีครอบครัวได้ 
เพราะความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวถกูท าลาย ครอบครัวไม่สงบสขุเกิดความห่างเหิน 
ขาดความรัก ความเข้าใจจนกลายเป็นครอบครัวแตกร้าวเกิดการหย่าร้างมากขึน้ ส่งผลกระทบถึง
สถานภาพของลกูขาดความรักความอบอุ่นกลายเป็นเด็กเก็บกด มีพฤติกรรมก้าวร้าว หนีออกไป
จากบ้าน เข้ากลุม่เพื่อนติดยาเสพตดิ 

ด้านท่ี 3 ผลกระทบตอ่ชมุชนและสงัคม 
1) สงัคมไทยกลายเป็นสงัคมไมป่ลอดภยัโดยเฉพาะกบัเด็กและสตรี 
2) การทะเลาะเบาะแว้ง ด่าทอ ทุบตี ท าร้ายกันในครอบครัวส่งผลให้เกิด

ความร าคาญกบัเพื่อนบ้านและชมุชน ท าให้ขาดความสนัตสิขุ 
3) ครอบครัวบางครอบครัวเป็นหน่วยผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรง ดงันัน้เม่ือ

เกิดความรุนแรงขึน้จงึสง่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจ สงัคมการเมือง และสิง่แวดล้อม 
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4) ปัญหาสงัคมจะเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากสถาบนัครอบครัวไม่สามารถรวมตวั
เป็นพลงักลุม่หรือชมุชนท่ีจะบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมได้ 

จากการศึกษาผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความรุนแรงในครอบครัวส่งผลกระทบต่อ
ผู้ถกูกระท าความรุนแรงเป็นอย่างมากทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และชีวิตของผู้ ท่ีได้รับ
ความรุนแรงโดยตรงรวมไปถึงบคุคลรอบข้าง โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 13-20 ปี นบัว่า
อยู่ในช่วงวยัรุ่นซึง่เป็นวยัวิกฤตของชีวิตเน่ืองจากเป็นวยัท่ีมีความสบัสนวุ่นวาย มีการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายและจิตใจท่ีซบัซ้อนมากท่ีสดุ เม่ือถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวอาจท าให้วยัรุ่น
หญิงไม่สามารถเผชิญปัญหาได้ และคิดหนีปัญหาด้วยการพยายามฆ่าตวัตาย แต่ถ้าวยัรุ่นหญิง
สามารถปรับตวัให้ผา่นช่วงวยันีไ้ปได้จะท าให้สามารถประสบความส าเร็จในชีวิตได้  
 

4. บ้านพักเดก็และครอบครัวจังหวัดชลบุรี  
บ้านพักเด็กและครอบครัวก่อตัง้ขึน้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมท่ีเกิดขึน้ 

โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชน ปัจจบุนัอยู่ภายใต้กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ทัง้นีเ้พื่อเป็นหน่วยงานท่ีให้การ
ช่วยเหลือเด็ก สตรี และครอบครัวท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนในระยะวิกฤติ และบรรเทา
ปัญหาให้เบาบางลงไป ก่อนจะคืนสูส่งัคมและสามารถช่วยเหลือตวัเองได้อยา่งยัง่ยืน 

การบริการสวสัดิการทางสงัคมและการสงัคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสงัคมตา่ง 
ๆ ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ช่วยเหลือด้านท่ีพกัอาศยัและอปุการะเด็กและสตรีท่ีประสบปัญหาทางสงัคมทุก
ประเภท อาทิ เด็กก าพร้า เร่ร่อน พลดัหลง ถกูทอดทิง้ ถกูกระท าทารุณกรรม ถกูลว่งละเมิดทางเพศ 
เด็กประพฤตติวัไมเ่หมาะสม เดก็/หญิงตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์ สตรีท่ีถกูขม่ขืนกระท าช าเรา 

2. ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ เด็กในครอบครัวยากจนโดยการมอบเงินสงเคราะห์เด็ก
และครอบครัวท่ีขาดแคลนท่ีฝากเลีย้งตามบ้าน 

3. คุ้มครองสวสัดิภาพเด็กท่ีถูกทารุณกรรรมทางร่างกาย เพศ และจิตใจ เด็กท่ีถูก
ล่อลวง/   ถูกล่วงละเมิดทางเพศ /ถูกแสวงหาผลประโยชน์ เด็กประพฤติตนไม่สมควร เด็กท่ี
ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรืออาชีพไม่เหมาะสม ซึง่จะส่งผลต่อพฒันาการทางร่างกายและจิตใจเด็ก 
เด็กท่ีผู้ปกครองเลีย้งดโูดย  มิชอบ 

บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัชลบรีุ เดมิคือ บ้านพกัฉกุเฉินเพื่อช่วยเหลือเดก็และสตรี
ท่ีประสบปัญหาทางสงัคม ก่อตัง้ครัง้แรกเม่ือปี 2537 ท่ีอ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ และย้ายมา
ประจ าอยูท่ี่อ าเภอบางละมงุ ในปี 2548 เพื่อให้บริการบ้านพกัฉกุเฉินส าหรับเด็ก เยาวชน สตรี และ
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บคุคลในครอบครัวท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยจะให้บริการในด้านท่ีพกัอาศยั 
อาหาร สิ่งของ เคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น การรักษาพยาบาล  นอกจากนัน้ยงัให้การช่วยเหลือในเร่ืองการ
ส่งกลบัภมูิล าเนา สงเคราะห์ครอบครัว ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจดัหางานให้ท า หรือ
ให้การช่วยเหลืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีนกัสงัคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา นกัพฒันาสงัคม 
และพนกังานคุ้มครองสวสัดิภาพเด็ก คอยให้ค าปรึกษาแนะน า และให้ความช่วยเหลืออยา่งใกล้ชิด 
โดยสามารถติดต่อได้โดยตรงท่ีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวดัชลบุรี หรือโทรสายด่วน  ศูนย์
ช่วยเหลือสงัคม 1300 ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน และทนัตอ่
เหตกุารณ์ โดยได้มีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินงานดงันี ้

1. เป็นสถานแรกรับตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
2. เป็นสถานพกัพิงชัว่คราวตามกฎหมาย ได้แก่ 

พระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้ถกูกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
พระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 

3. จดับริการสวสัดิการสงัคมแก่ผู้ประสบปัญหาสงัคมทกุประเภท 
4. สืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัว เพื่อวินิจฉยั ก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการ

สงเคราะห์และคุ้มครองสวสัดิภาพ 
5. รณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวมีภมูิคุ้มกนัสามารถป้องกนัตนเองให้รอดพ้น

จากอนัตรายและด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสขุ 
6. พฒันากระบวนการคุ้มครอง ฟืน้ฟ ูเยียวยากลุม่เปา้หมายเพื่อสง่ตอ่หรือกลบัคืนสู่

ครอบครัว  
7. เป็ น  Front Line ขอ งศู น ย์ ช่ ว ย เห ลื อ สั งค ม  OSCC (ONE STOP CRISIS 

CENTER) 1300 รับแจ้งเร่ืองราว ข่าวสาร ให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่ผู้ ท่ีประสบปัญหาความ
เดือดร้อนทางสงัคม ตลอด 24 ชัว่โมง 

8. เสริมสร้างเครือข่ายและการพฒันากลไกในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเด็กและ
ครอบครัว 

9. บูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
วางแผนให้ความช่วยเหลือทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ส าหรับเด็กและครอบครัวในภาวะเสี่ยง 

วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็วในหลายด้าน เร่ิมจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคม เด็กวยัรุ่นในบ้านพกัเด็กและครอบครัวเป็นอีกกลุม่
หนึง่ท่ีต้องเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ซึง่อิริคสนั (Erickson. 1968) กลา่ววา่ วยัรุ่นเป็นวยัท่ี
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มีการพฒันาบคุลกิภาพในหลาย ๆ ด้านพร้อมกนั เช่น การพฒันาความมีเอกลกัษณ์ (identity) กบั
ความสบัสนในเอกลกัษณ์ (identity confusion) ถ้าเด็กวยัรุ่นไม่สามารถผ่านการพัฒนาในด้าน
ตา่ง ๆ เพื่อพฒันาบคุลิกภาพได้จะเกิดอาการสบัสนในบทบาทตนเอง เกิดความขดัแย้ง และความ
คบัข้องใจ อีกทัง้เดก็วยัรุ่นในบ้านพกัเดก็และครอบครัวยงัได้รับการอปุการะคุ้มครองสวสัดิภาพเดก็
ในการดูแลความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานด้านการรักษาพยาบาล ด้านการศึกษา และด้านการสงัคม
สงเคราะห์ ถึงแม้จะมีเจ้าหน้าท่ีดแูลเด็กภายในบ้านพกัเด็กและครอบครัว แต่การอยู่รวมกันเป็น
จ านวนมากโอกาสท่ีจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างเท่าเทียมกับเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีมีบิดา
มารดาหรือญาติพี่น้องย่อมเป็นไปได้ยาก จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของเด็กใน
บ้านพกัเด็กและครอบครัว พบว่า ความต้องการของเด็กในบ้านพกัเด็กและครอบครัวคือ ต้องการ
ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ความใกล้ชิด ความผูกพนักบับิดามารดา ส่วนปัญหาท่ีพบใน
เด็กกลุม่นี ้คือ ปัญหาด้านพฤติกรรม ปัญหาด้านอารมณ์จิตใจ และปัญหาด้านการเรียน การท่ีเด็ก
ต้องถกูแยกออกจากครอบครัว ท าให้เด็กต้องเกิดภาวะเครียด ไม่รู้จกัการใช้ชีวิตในสภาพครอบครัว 
และมกัจะมีลกัษณะสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนยาก รู้สกึตนเองไร้ค่า ปรับตวัยาก ลงัเล ขาดความ
มัน่ใจในความสามารถของตนเอง มีพฤติกรรมเกเร ขาดความรับผิดชอบ ก้าวร้าว ถอยหนี และมี
อารมณ์ซมึเศร้า 

จากท่ีกลา่วมาจะเห็นได้วา่ ความหยุน่ตวัมีความส าคญัตอ่การเผชิญปัญหาหรือรับมือกบั
เหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดของวยัรุ่นท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ทัง้นีเ้น่ืองจาก
ความหยุน่ตวัเป็นหนทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้วยัรุ่นท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว มีสขุภาพกาย 
สขุภาพจิตท่ีดี และมีความสขุในชีวิต แม้ว่าจะต้องเผชิญกบัเหตกุารณ์และความแปรปรวนในชีวิต 
เพราะความหยุ่นตวัจะท าหน้าท่ีในการดึงเอาแหล่งประโยชน์ท่ีมีอยู่ของบุคคลมาใช้ในการเผชิญ
ความเครียดท่ีเกิดขึน้ ช่วยด ารงภาวะสขุภาพ และความสขุในชีวิตของแตล่ะคน 
 

 



 

บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ผู้วิจยัน าเสนอวิธีด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การก าหนดประชากรและการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
3. วิธีการด าเนินการรวบรวมข้อมลู 
4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ขอบเขตการวิจยัครัง้นี ้เป็นการเสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความ
รุนแรงในครอบครัวของบ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัชลบรีุ  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรทัง้หมด คือ เป็นวัยรุ่นหญิงท่ีถูก

กระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเข้ารับบริการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวดัชลบุรี จ านวน  
80 คน (บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัชลบรีุ. 2559) ประกอบด้วย 2 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาความหยุน่ตวัของวยัรุ่นหญิง คือ วยัรุ่นหญิงอาย ุ
13-16 ปี ท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเข้ารับบริการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวดั
ชลบุรี เป็นระยะเวลา 1 เดือน จ านวน 80 คน ซึ่งเก็บแบบสอบถามกลบัคืนมาได้ จ านวน 80 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ารับการเสริมสร้างความหยุ่นของวัยรุ่นหญิงโดยการให้
ค าปรึกษากลุ่ม คือ วยัรุ่นหญิงอาย ุ13-16 ปี ท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเข้ารับบริการ
บ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัชลบรีุ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ท่ีได้มาจากการเลือกกลุม่ตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากวยัรุ่นหญิงท่ีมีคะแนนแบบสอบถามความหยุ่นตวั ตัง้แต่
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และสมคัรใจในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม จ านวน 8 คน และมี
ขัน้ตอนดงันี ้

2.1 วัยรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว จ านวน 80 คน ตอบ
แบบสอบถามความหยุน่ตวั  

2.2 ผู้วิจยัตรวจแบบสอบถามความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว 
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2.3 ผู้วิจยัคดัเลือกวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวในข้อ 2.2 
ท่ีได้มาจากการเลือกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากวยัรุ่นหญิงท่ีมีคะแนน
แบบสอบถามความหยุ่นตัวตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และสมัครใจในการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ จ านวน 8 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้

1. แบบสอบถามความหยุน่ตวั 
2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท า

ความรุนแรงในครอบครัว 
 

วิธีด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. แบบสอบถามความหยุ่นตัว เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 

ระดบั ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ มีล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้  
1.1 ผู้ วิจยัศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและแบบสอบถามท่ีเก่ียวข้อง

กบัความหยุ่นตวั เพื่อน าข้อมลูมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุนิยมศพัท์
เฉพาะ โดยศกึษามาจากแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัความหยุ่นตวัของโวลินและโวลิน (Wolin; & Wolin. 
1993) 

1.2 ผู้วิจยัได้ทบทวนเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้ทราบถึงพฒันาการของวยัรุ่นและปัญหาท่ีต้องเผชิญ 

1.3 ผู้ วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์ท่ีเหมาะสมกับความหยุ่นตัวโดยอ้างอิงจาก
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความหยุ่นตวัและวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว 

1.4 ผู้วิจยัน านิยามศพัท์ท่ีได้มาใช้ในการสร้างข้อค าถามเพื่อวดัความหยุ่นตวัของ
วยัรุ่นหญิง ข้อค าถามแบ่งเป็น 6 ด้าน โดยใช้กรอบแนวคิดจากโวลินและโวลิน (Wolin; & Wolin. 
1993) โครงสร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของ 
ลเิคิร์ท (Likert rating scales) ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดบัใดระดบัหนึง่จ านวน 30 ข้อ  

1.5 ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามความหยุ่นตัวฉบับท่ีสร้างขึน้ แบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั จ านวน 30 ข้อ โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ได้แก่ 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง 
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ตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา ภาษาท่ีใช้พิจารณาข้อค าถามในแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้
สามารถวดัได้ตรงตามลกัษณะต่าง ๆ ตามนิยามศพัท์เฉพาะของการศึกษาวิจยัครัง้นีห้รือไม่ แล้ว
น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

1.6 ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามความหยุ่นตัว ท่ีผู้ วิจัยได้ปรับแก้ไขใหม่มาให้
ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี อาจารย์ ดร.ครรชิต แสน
อุบล และอาจารย์ ดร.ณฐวฒัน์ ล่องทอง ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงประจกัษ์  (Face Validity) 
พิจารณาข้อความในแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา ภาษาท่ีใช้แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  จากนัน้ค านวณหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) ท่ีมีค่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป โดยข้อค าถามทัง้หมดผ่าน
เกณฑ์จ านวน 18 ข้อ ผ่านเกณฑ์โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องทัง้ฉบับอยู่ระหว่าง  0.66–1.00 
(รายละเอียดในภาคผนวก ง) 

1.7 ก ารห าค่ าอ าน าจจ า แน ก ราย ข้ อ  ( Item Discrimination) ผู้ วิ จั ย น า
แบบสอบถามความหยุ่นตวัท่ีผ่านเกณฑ์ไปทดลองใช้ (Try out) กับวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความ
รุนแรงในครอบครัวท่ีสถานคุ้มครองสวสัดิภาพบ้านเอือ้อารี จ านวน 80 คน จากนัน้น ามาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เพื่อวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ แล้วทดสอบด้วย 
Corrected item total correlation เลื อก ข้อ ท่ี มี ค่ าอ าน าจ จ าแนกอยู่ ร ะห ว่ า ง  0.21-0.53 
(รายละเอียดในภาคผนวก ง) 

1.8 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามความหยุ่นตัวท่ี
คดัเลือกจากข้อ 1.7 จ านวน 18 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(Alpha-Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับ เท่ากับ 
.79 (รายละเอียดในภาคผนวก ง) 

1.9 น าแบบสอบถามความหยุ่นตัวท่ีได้หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและความ
เช่ือมัน่ จ านวน 18 ข้อ แล้วน าไปใช้ในการวิจยัตอ่ไป 

แบบสอบถามมีข้อค าถามทัง้หมด 18 ข้อ ข้อค าถามแต่ละข้อลกัษณะค าตอบเป็น
มาตรสว่นประเมินคา่ (Rating Scale) ตามแบบของลเิคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั คือ 
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                             มากท่ีสดุ  หมายถึง เม่ือท่านคิดวา่ข้อความนัน้ตรงกบัสภาพความ  
                                                                          เป็นจริงของท่านมากท่ีสดุ 
                             มาก             หมายถึง เม่ือท่านคิดวา่ข้อความนัน้ตรงกบัสภาพความ  
                                                                          เป็นจริงของท่านเป็นสว่นมาก 
                             ปานกลาง หมายถึง เม่ือท่านคิดวา่ข้อความนัน้ตรงกบัสภาพความ    
                                                                          เป็นจริงของท่านเพียงร้อยละ 50 หรือเพียง  
                                                                          คร่ึงหนึง่ 
                  น้อย              หมายถึง เม่ือท่านคิดวา่ข้อความนัน้ตรงกบัสภาพความ  
                                                                          เป็นจริงของท่านเพียงเล็กน้อย 
                  น้อยท่ีสดุ หมายถึง เม่ือท่านคิดวา่ข้อความนัน้ไมต่รงกบัสภาพ             
                                                                          ความเป็นจริงของท่านเลย 
    
ตาราง 2 ตวัอยา่งของแบบสอบความหยุน่ตวั 
 

ข้อ ความหยุ่นตวั มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 
 การหยัง่รู้ในตนเอง      
0 ฉนัรูว้า่อะไรทีท่ าใหฉ้นัรูส้กึเสยีใจหรอืผดิหวงั      
 การเป็นอิสระ      

00 ฉนัมอีสิระในการตดัสนิใจเรือ่งราวต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินชวีติ 

     

 สมัพนัธภาพ      
000 ฉนัสามารถผกูมติรกบัผูอ้ืน่ได ้      

 การเป็นผูริ้เร่ิม      
0000 ฉนัไมก่ลา้ทีจ่ะท าอะไรใหม ่ๆ ดว้ยตนเอง      

 การมีความคิดสร้างสรรคแ์ละอารมณ์ขนั      
00000 ฉนัสามารถคดิและหาวธิจีดัการปัญหา 

อยา่งสรา้งสรรค ์
     

 การมีศีลธรรม จริยธรรม      
000000 ฉนัมกัชว่ยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเหน็อกเหน็ใจ      

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรง

ในครอบครัว ก าหนดการให้คะแนนดงันี ้
 
 



  81 

ข้อความ น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 
ข้อความทางบวก 1 2 3 4 5 
ข้อความทางลบ 5 4 3 2 1 
  

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนความหยุ่นตัว มีดังนี ้
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความ

รุนแรงในครอบครัว ทัง้รายด้านและโดยรวมพิจารณาตามล าดบัคา่เฉลี่ย (M)  ดงันี ้
 คะแนนเฉลีย่ 4.50 - 5.00  หมายถึง  มีความหยุน่ตวัอยูใ่นระดบัท่ีสดุ  
 คะแนนเฉลีย่ 3.50 - 4.49  หมายถึง มีความหยุน่ตวัอยูใ่นระดบัมาก 
  คะแนนเฉลีย่ 2.50 - 3.49  หมายถึง มีความหยุน่ตวัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
  คะแนนเฉลีย่ 1.50 - 2.49  หมายถึง มีความหยุน่ตวัอยูใ่นระดบัน้อย  
  คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.49  หมายถึง มีความหยุน่ตวัอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มการเสริมสร้างความหยุ่นตัวของวัยรุ่นท่ีถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว 

การสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่การเสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ี
ถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว เป็นการออกแบบแผนและกิจกรรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดย
การเช่ือมโยงแนวคิดส าคัญและเทคนิคทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแต่ละทฤษฎีท่ีมีความ
สอดคล้องและสามารถน ามาเสริมสร้างความหยุ่นตัวเพื่อน าไปใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่ ม มี
ขัน้ตอนในการสร้างดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ศกึษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษากลุม่ เพื่อ
เป็นแนวทางการก าหนดขัน้ตอนการสร้างรายละเอียดของการให้ค าปรึกษากลุ่มให้เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์ของการวิจยัและนิยามศพัท์เฉพาะ 

2.2 ผู้วิจยัท าการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ให้สอดคล้องกบันิยามศพัท์
เฉพาะและวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั แล้วน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ได้แก่ 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ์ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง 
ตรวจสอบรายละเอียดและความถกูต้อง 

2.3 การหาคุณภาพผู้ เช่ียวชาญของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มการ
เสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว โดยน าไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ 
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่    รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอบุล และ
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อาจารย์ ดร.ณฐวฒัน์ ล่องทอง พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของนิยามศพัท์ วตัถปุระสงค์ 
และความเหมาะสมของกิจกรรม เนือ้หาและวิธีด าเนินการของการให้ค าปรึกษากลุ่มแต่ละครัง้ 
จากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมก่อนน ามาทดลองใช้ (รายละเอยีดในภาคผนวก ง และ
ภาคผนวก จ) 

2.4 น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 2.3 แล้วน าไป
ทดลองใช้ (Try out) กับผู้ ใช้บริการในสถานคุ้มครองสวสัดิภาพบ้านเอือ้อารี จ านวน 8 คน ซึ่งมี
ลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อดคูวามเหมาะสมของเนือ้หา วิธีการ และเวลาท่ีใช้ในการ
ทดลอง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอีกครัง้ก่อนน าไปใช้ในการทดลองโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่ม ผู้ วิจัยใช้กับกลุ่มทดลอง จ านวน 8 ครัง้ โดยท าการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที ทุกวนัพุธและวนัเสาร์ โดยโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มการ
เสริมสร้างความหยุน่ตวัของวยัรุ่นท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว  

 
วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบการวิจัยกึ่งการทดสอบ  (Quasi - 
Experimental Research) โดยใช้ด าเนินการวิจยัแบบกลุม่เดียวทดสอบก่อนและสอบหลงั (One - 
Group Pretest-Posttest Design) (องอาจ นยัพฒัน์. 2551) ดงัท่ีปรากฏในตาราง  
 

ตาราง 3 แสดงแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 
 

สอบก่อน ตวัแปรอิสระ สอบหลงั 

T1 X T2 
 

ความหมายของสญัลกัษณ์ 

T1    แทน การทดลองก่อนการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัว 
(Pretest) 

X      แทน  โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างความหยุน่ตวั (Treatment)  

                   T2    แทน  การทดลองหลังการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัว 
(Posttest) 
 



  83 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ในขัน้ตอนการศึกษาความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ี

ถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว และขัน้ตอนการให้ค าปรึกษากลุม่ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 1. ขัน้ตอนการศึกษาแบบสอบถามความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความ

รุนแรงในครอบครัว 
1.1 ผู้วิจยัติดตอ่ขอหนงัสือราชการจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ   ยื่นถึงผู้อ านวยการสถานคุ้มครองสวสัดิภาพบ้านเอือ้อารี และหัวหน้าบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจงัหวดัชลบุรี เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับ
การวิจยั 

1.2 ผู้ วิจยัน าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับวยัรุ่นหญิง
อายุ 13-16  ปี ท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเข้ารับบริการบ้านพักเด็กและครอบครัว
จงัหวดัชลบรีุเป็นระยะเวลา 1 เดือน ให้ตอบแบบสอบถามดงักลา่ว โดยผู้วิจยัเป็นผู้ เก็บข้อมลูด้วย
ตนเอง 

1.3 ผู้ วิจยัตรวจสอบความถกูต้องและสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามความ
หยุ่นตวัแล้วคดัแยกชดุท่ีสมบูรณ์ออกมาตรวจให้คะแนนมาท าการแจกแจงข้อมลู น ามาวิเคราะห์
ระดบัเปอร์เซนไทล์ (Percentile point) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างเข้าร่วมการ
ให้ค าปรึกษากลุม่ 

2. ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2.1 ผู้ วิจัยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จากวยัรุ่นหญิงอาย ุ13-16 ปี ท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเข้ารับบริการบ้านพกัเด็กและ
ครอบครัวจงัหวดัชลบุรีเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยมีคะแนนความหยุ่นตวัตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ 25 
ลงมา จ านวน    8 คน ผู้วิจยัน าคะแนนจากแบบสอบถามความหยุน่ตวัท่ีกลุม่ตวัอยา่งตอบไว้มาใช้
เป็นข้อมลูคะแนนก่อนการทดลอง 

2.2 ผู้วิจยัด าเนินการทดลองโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีได้พฒันาขึน้มาใช้
กบักลุม่ตวัอยา่งจ านวน 8 คน หลงัจากยตุิการทดลองผู้วิจยัให้กลุม่ตวัอยา่งท าแบบสอบถามความ
หยุน่ตวั เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมลูคะแนนหลงัการทดลอง 

2.3 ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง สรุปการวิเคราะห์
ข้อมลูและอภิปรายผล 
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3. ขัน้ตอนการด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจยัด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองเป็นขัน้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 ขัน้ก่อนการทดลอง 
ผู้วิจยัให้วยัรุ่นหญิงอาย ุ13-16 ปี ท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ี

เข้ารับบริการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวดัชลบุรี เป็นระยะเวลา 1 เดือน ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง
ตอบแบบสอบถามความหยุน่ตวัแล้วเก็บไว้เป็นคะแนนการทดสอบก่อนทดลอง (Pretest)  

3.2 ขัน้การทดลอง  
ขณะทดลอง ผู้ วิจัยเป็นผู้ ด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่มการเสริมสร้าง

ความหยุน่ตวัตามโปรแกรมที่ก าหนดไว้ โดยให้ค าปรึกษาทัง้หมด 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้
ละ 60 นาที ทกุวนัพธุและวนัเสาร์ 

3.3 ขัน้หลงัการทดลอง 
เม่ือสิน้สดุการทดลองแล้ว ผู้วิจยัให้กลุม่ตวัอย่างตอบแบบสอบถามความ

หยุ่นตวัฉบบัเดียวกบัท่ีใช้สอบก่อนทดลอง แล้วเก็บเป็นคะแนนหลงัการทดลอง (Posttest) จากนัน้
น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบทัง้สองครัง้ของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงกลุ่มทดลองมา
วิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 4 ตวัอยา่งการให้ค าปรึกษากลุม่ในการเสริมสร้างความหยุน่ตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว 
 

ครัง้ท่ี สปัดาหท่ี์ หวัข้อการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
1 1 สรา้งสมัพนัธภาพ 
2 1 การหยัง่รูใ้นตนเอง 
3 2 การเป็นอสิระในตนเอง 
4 2 สมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่ 
5 3 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละอารมณ์ขนั 

ครัง้ท่ี สปัดาหท่ี์ หวัข้อการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
6 3 การยอมรบัตนเอง 
7 4 การเสรมิสรา้งความรบัผดิชอบ 
8 4 ยุตกิารใหค้ าปรกึษาและปัจฉิมนิเทศ 
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สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการจดักระท าข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อใช้วิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน หาค่า

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถูก
กระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเข้ารับบริการบ้านพกัเด็กและครอบครัวจังหวดัชลบุรีก่อนการ
ทดลองและหลงั   การทดลอง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. สถติพิืน้ฐานในการวิจัย  
1.1 คา่คะแนนเฉลี่ย (Mean)  
1.2 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถติสิ าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 
2.1 วิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (Item – Objective Congruence: IOC) ของผู้ เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีก าหนดไว้ (ชศูรี วงศ์รัตนะ.2553) 

2.2 วเิคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบสอบถามความหยุ่นตวั โดยใช้วธิี 
Corrected item total correlation (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2553) 

2.3 วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความหยุ่นตัว โดยการหาค่า
สมัประสทิธ์ิอลัฟ่า (α–Coefficient) ของครอนบคั (ชศูรี วงศ์รัตนะ.  2553) 

3. สถติสิ าหรับทดสอบสมมตฐิาน 
เปรียบเทียบการเสริมสร้างความหยุน่ตวัก่อนและหลงัการทดลองของวยัรุ่นหญิงท่ีถกู

กระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีได้เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ทดสอบโดยใช้ t-test 
แบบไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั (t-test for dependent Samples) (ชศูรี  วงศ์รัตนะ. 2553) 
 



 

บทที่ 4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
2. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการวิจยัใน
ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้
  n   แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
  M   แทน คา่เฉลี่ย  
  SD   แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  MD   แทน ผลตา่งของคา่เฉล่ีย (Mean Difference) 
  t   แทน คา่สถิติที ท่ีใช้พิจารณาใน Distribution  
  p   แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ 
  **    แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
2. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
ตอนท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามความหยุ่นตวัของ

วยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
ตอนท่ี 2 การศึกษาความหยุ่นตัวของวัยรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว 
ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าด้วยความ

รุนแรงในครอบครัวก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษาการเสริมสร้างความหยุน่ตวั
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่  1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามความหยุ่นตวัของ

วยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
ผู้วิจยัน าเสนอข้อมลูมาจากแบบสอบถามความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท า

ความรุนแรงในครอบครัวมาวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละของข้อมลูพืน้ฐานตามอาย ุ
ระดบัการศกึษา และผู้กระท า ดงัแสดงในตาราง 4  
 
ตาราง 5 จ านวนและร้อยละของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว (n=80 คน) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. อายุ 
   13 ปี 
   14 ปี 
   15 ปี 
   16 ปี 
   รวม 

 
14 
32 
17 
17 
80 

 
17.40 
40.00 
21.30 
21.30 
100 

2. ระดับการศึกษา 
   ประถมศกึษา 
   มธัยมศกึษาตอนต้น 
   มธัยมศกึษาตอนปลาย 
   รวม 

 
23 
49 
8 
80 

 
28.80 
61.30 
10.00 
100 

3. ผู้กระท า 
   บดิา 
   มารดา 
   บดิาเลีย้ง 
   มารดาเลีย้ง 
   อ่ืนๆ (ปู่  ยา่ ตา ยาย) 
   รวม 

 
10 
15 
22 
15 
18 
80 

 
12.50 
18.80 
27.50 
18.80 
22.50 
100 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาราง 5 พบว่า วัยรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว สว่นใหญ่มีอาย ุ14 ปี คดิเป็นร้อยละ 40.00 รองลองมาคือ อาย ุ15 ปี อาย ุ16 ปี คดิเป็น
ร้อยละ 21.30 และอาย ุ13 ปี คดิเป็นร้อยละ 17.50  สว่นใหญ่ศกึษาอยูช่ัน้มธัยมศกึษาตอนต้น คิด
เป็นร้อยละ 61.30 รองลงมาคือ ชัน้ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.80 และชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลาย คิดเป็นร้อยละ 10.00 และส่วนใหญ่ผู้กระท าเป็นบิดาเลีย้ง คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมา
คือ อ่ืน ๆ (ปู่  ยา่ ตา ยาย) คิดเป็นร้อยละ 22.50 มารดาและมารดาเลีย้ง คิดเป็นร้อยละ 18.80 และ
บดิา คดิเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของความหยุน่ตวัของ
วยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
 
ตาราง 6 คา่เฉลี่ย คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของความหยุน่ตวัของวยัรุ่น
หญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว (n=80 คน) 
 

ความหยุ่นตวั M SD การแปลผล 
การหยัง่รู้ในตนเอง 
การเป็นอิสระ 
สมัพนัธภาพ 
การเป็นผู้ ริเร่ิม 
การมีความคดิสร้างสรรค์และอารมณ์ขนั 
การมีศีลธรรม จริยธรรม 

3.38 
3.03 
3.40 
3.10 
3.58 
3.56 

0.71 
0.58 
0.64 
0.90 
0.70 
0.82 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

รวม 3.35 0.44 ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 6 พบว่า วยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวมีความหยุ่นตวัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.35 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.44 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ การมีความคดิสร้างสรรค์และอารมณ์
ขนั มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.58 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70 รองลงมาคือ การมีศีลธรรม 
จริยธรรม ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 
สมัพันธภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 การหยัง่รู้ในตนเอง มี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.38 มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71 การเป็นผู้ ริเร่ิม มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.10 มี
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90 และการเป็นอิสระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.71 ซึง่จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของคะแนนความหยุน่ตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความ
รุนแรงในครอบครัวก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มการเสริมสร้างความ
หยุน่ตวั 

 
ตาราง 7 คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของความหยุน่ตวัของวยัรุ่น
หญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว (n=8 คน) 
 

ความหยุ่นตวั 
ก่อนการให้ค าปรึกษากลุ่ม หลังการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
M SD การแปลผล M SD การแปลผล 

การหยัง่รู้ในตนเอง 
การเป็นอิสระ 
สมัพนัธภาพ 
การเป็นผู้ ริเร่ิม 
การมีความคดิสร้างสรรค์และอารมณ์ขนั 
การมีศีลธรรม จริยธรรม 

1.75 
1.79 
2.37 
1.43 
1.91 
2.43 

0.49 
0.43 
0.43 
0.49 
0.15 
0.32 

น้อย 
น้อย 
น้อย 

น้อยท่ีสดุ 
น้อย 
น้อย 

4.04 
3.96 
4.65 
4.43 
3.83 
4.12 

0.65 
0.48 
0.39 
0.62 
0.30 
0.35 

มาก 
มาก 

มากท่ีสดุ 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 1.95 0.12 น้อย 4.17 0.32 มาก 
  

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง 7 พบว่า ก่อนเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มวยัรุ่นหญิง
มีความหยุ่นตวัในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ การมีศีลธรรม 
จริยธรรม สมัพนัธภาพ การมีความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ขนั การเป็นอิสระ และการหยัง่รู้ใน
ตนเอง อยู่ในระดับน้อย ส่วนการเป็นผู้ ริเร่ิม จัดอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด โดยหลังเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่พบวา่ วยัรุ่นหญิงมีความหยุน่ตวัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน ได้แก่ สมัพนัธภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ สว่นการเป็นผู้ ริเร่ิม การมีศีลธรรม จริยธรรม การ
หยัง่รู้ในตนเอง การเป็นอิสระ และการมีความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ จดัอยู่ในระดบัมาก ซึ่ง
พบว่าหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มการเสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวมีค่าเฉลี่ยความหยุ่นตัวสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มการ
เสริมสร้างความหยุน่ตวั 
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ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของความหยุน่ตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงใน 
ครอบครัว ก่อนและหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่การเสริมสร้างความหยุน่ตวั  
 (n=8 คน) 

 
**p<.01 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 8 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความหยุ่นตวั

ของวัยรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มการเสริมสร้างความหยุ่นตวัโดยภาพรวมและทุกด้าน ประกอบด้วย การหยัง่รู้ใน
ตนเอง การเป็นอิสระ สมัพนัธภาพ การเป็นผู้ ริเร่ิม การมีความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ขนั  และ
การมีศีลธรรม จริยธรรม มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยหลงัเข้าร่วม
โปรแกรมการเสริมสร้างความหยุ่นตวัโดยภาพรวมและรายด้านสงูกว่าก่อนการเสริมสร้างความ
หยุน่ตวั 
 

 
 

ความหยุ่นตวั 
ก่อนการให้

ค าปรึกษากลุ่ม 
หลงัการให้

ค าปรึกษากลุ่ม MD t p 
M SD M SD 

การหยัง่รูใ้นตนเอง 
การเป็นอสิระ 
สมัพนัธภาพ 
การเป็นผูร้เิริม่ 
การมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละอารมณ์ขนั 
การมศีลีธรรม จรยิธรรม 

1.75 
1.79 
2.37 
1.43 
1.91 
2.43 

0.49 
0.43 
0.43 
0.49 
0.15 
0.32 

4.04 
3.96 
4.65 
4.43 
3.83 
4.12 

0.65 
0.48 
0.39 
0.62 
0.30 
0.35 

2.29 
2.16 
2.27 
3.00 
1.91 
1.68 

7.05** 
10.85** 
8.60** 
14.19** 
18.45** 
12.83** 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 
รวม 1.95 0.12 4.17 0.32 2.22 20.47** .00 



 

บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาความหยุน่ตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
2. เพื่อเปรียบเทียบความหยุน่ตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวของ

บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัชลบรีุ ก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษากลุม่ 
 

สมมตฐิานการวิจยั 
วยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวมีความหยุ่นตวัเพิ่มขึน้หลงัเข้าร่วมการให้

ค าปรึกษากลุม่ 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรทัง้หมด คือ เป็นวัยรุ่นหญิงท่ีถูก
กระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเข้ารับบริการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวดัชลบุรี จ านวน  
80 คน (บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัชลบรีุ. 2559) ประกอบด้วย 2 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาความหยุน่ตวัของวยัรุ่นหญิง คือ วยัรุ่นหญิงอาย ุ
13-16 ปี ท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเข้ารับบริการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวดั
ชลบุรี เป็นระยะเวลา 1 เดือน จ านวน 80 คน ซึ่งเก็บแบบสอบถามกลบัคืนมาได้ จ านวน 80 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ารับการเสริมสร้างความหยุ่นของวัยรุ่นหญิงโดยการให้
ค าปรึกษากลุ่ม คือ วยัรุ่นหญิงอาย ุ13-16 ปี ท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเข้ารับบริการ
บ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัชลบรีุ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ท่ีได้มาจากการเลือกกลุม่ตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากวยัรุ่นหญิงท่ีมีคะแนนแบบสอบถามความหยุ่นตวั ตัง้แต่
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และสมคัรใจในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม จ านวน 8 คน และมี
ขัน้ตอนดงันี ้

2.1 วัยรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว จ านวน 80 คน ตอบ
แบบสอบถามความหยุน่ตวั  
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2.2 ผู้วิจยัตรวจแบบสอบถามความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว 

2.3 ผู้วิจยัคดัเลือกวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวในข้อ 2.2 
ท่ีได้มาจากการเลือกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากวยัรุ่นหญิงท่ีมีคะแนน
แบบสอบถามความหยุ่นตัวตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และสมัครใจในการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุม่ จ านวน 8 คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 
1. แบบสอบถามความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 

โดยมีค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ ( Index of item Objective 
Congruence: IOC) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.66-1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ง) มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.21-0.53 และมีค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ .79 (รายละเอียดใน 
ภาคผนวก ง) 

2. การให้ค าปรกึษากลุ่มการเสรมิสรา้งความหยุ่นตวัของวยัรุ่นที่ถูกกระท าความ
รนุแรงในครอบครวั โดยน ารายละเอยีดของการใหค้ าปรกึษากลุ่มไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปรญิญา
นิพนธ์ คอื ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พชัราภรณ์ ศรสีวสัดิ ์และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.มณฑริา 
จารุเพ็ง ตรวจสอบรายละเอยีดและความถูกต้อง แล้วจงึน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 
ได้แก่ รองศาสตราจารย์    ดร.สกล วรเจริญศรี อาจารย์ ดร .ครรชิต แสนอุบล และอาจารย์ 
ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง ตรวจสอบคุณภาพ และผู้ วิจัยน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน ามาทดลองใช้ 
(รายละเอียดในภาคผนวก ง และภาคผนวก จ) 
 
วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบการวิจัยกึ่งการทดสอบ  (Quasi - 
Experimental Research) โดยใช้ด าเนินการวิจยัแบบกลุม่เดียวทดสอบก่อนและสอบหลงั (One - 
Group Pretest-Posttest Design) (องอาจ  ชยัพฒัน์, 2551) ดงัท่ีปรากฏในตาราง  
 

ตาราง 9 แสดงแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 
 

สอบก่อน ตวัแปรอิสระ สอบหลงั 

T1 X T2 
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ความหมายของสญัลกัษณ์ 

 T1    แทน การทดลองก่อนการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างความหยุน่ตวั   
                                     (Pretest) 
 X      แทน  โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่เพื่อเสริมสร้างความหยุน่ตวั (Treatment)  

      T2    แทน  การทดลองหลังการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัว   

                                    (Posttest) 

 

 

วิธีด าเนินการทดลอง 
1. ให้วัยรุ่นหญิงอายุ 13-16 ปี ท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเข้ารับบริการ

บ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัชลบรีุ เป็นระยะเวลา 1 เดือน จ านวน 80 คน ตอบแบบสอบถาม
ความหยุ่นตวั ซึง่เก็บแบบสอบถามกลบัคืนมาได้ จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วคดัเลือก
วัยรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ท่ีมีคะแนนความหยุ่นตวัตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และสมคัรใจเข้า
ร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม จ านวน 8 คน และให้วยัรุ่นหญิงตอบแบบสอบถามความหยุ่นตวัก่อน
ทดลองไว้เป็นคะแนนการทดสอบครัง้แรก (Pre-test) 

2. ด าเนินการทดลอง ผู้วิจยัด าเนินการให้ค าปรึกษากลุม่การเสริมสร้างความหยุ่นตวัของ
วยัรุ่นที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครวั ตามโปรแกรมท่ีก าหนดไว้ จ านวน 8 ครัง้ โดยให้
ค าปรึกษาทัง้หมด 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที ทกุวนัพธุและวนัเสาร์ 

3. ทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) โดยให้วัยรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามความหยุ่นตวัอีกครัง้ หลงัจากวยัรุ่นหญิงได้รับการให้
ค าปรึกษากลุม่การเสริมสร้างความหยุน่ตวัของวยัรุน่ทีถู่กกระท าความรนุแรงในครอบครวั 

4. น าคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวทัง้ก่อนและหลงัการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมลูตามวิธีการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน 

 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพืน้ฐาน  
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1.1 คา่เฉลี่ย (Mean)  
1.2 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 
2.1 หาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้สตูรวดัดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-

Objective Congruence: IOC) 
2.2 หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามความหยุ่นตัว โดยใช้ วิธ ี

Corrected item total correlation 
2.3 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท า

ความรุนแรงในครอบครัว หาได้จากสูตรสัมประสิทธ์ิของแอลฟาของครอนบาค (Coefficient 
Cronbach ‘s Alpha) 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ 
การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สตูรการ

ทดสอบคา่ที (t-test for Dependent Samples) 
 
สรุปผลการวจิัย 

การศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้สรุปผลได้ดงันี ้
1. การศึกษาความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า การมีความคิดสร้างสรรค์และ
อารมณ์ขนั และการมีศีลธรรม จริยธรรม อยู่ในระดบัมาก ส่วน สมัพนัธภาพ การหยัง่รู้ในตนเอง 
การเป็นผู้ ริเร่ิม การเป็นอิสระ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบความหยุ่นตัวก่อนและหลังเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มการ
เสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว พบว่า หลงัเข้าร่วม
การให้ค าปรึกษากลุ่มการเสริมสร้างความหยุ่นตัวของวัยรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวมีค่าเฉลี่ยของความหยุ่นตวัโดยภาพรวมและทุกด้าน ประกอบด้วย การหยัง่รู้ในตนเอง 
การเป็นอิสระ สมัพันธภาพ การเป็นผู้ ริเร่ิม การมีความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ขนั และการมี
ศีลธรรม จริยธรรม เพิ่มสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว

โดยการให้ค าปรึกษากลุม่ สามารถอภิปรายผล ได้ดงันี ้
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1. วยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวมีความหยุ่นตวัในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสงู และเม่ือพิจารณาแต่ละด้านของความหยุ่นตวั พบว่า การหยัง่รู้ในตนเอง การเป็นอิสระ 
สมัพนัธภาพ การเป็นผู้ ริเร่ิม การมีความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ขนั และการมีศีลธรรม จริยธรรม 
อยู่ในระดับปานกลาง ทัง้นีเ้น่ืองจากบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นหน่วยงานท่ีต้องดูแลเด็กท่ี
ประสบปัญหาทางสงัคมหลากหลาย ทัง้เด็กท่ีถกูกระท าความรุนแรง ถกูละเมิด เด็กก าพร้า เด็กท่ี
ถูกทอดทิง้ เด็กท่ีพ่อแม่ไม่สามารถให้การเลีย้งดูได้ เด็กเร่ร่อนและพลัดหลง ท าให้เกิดความ
ยากล าบากในการดแูล รวมทัง้เด็กแต่ละกลุ่มมีปัญหาท่ีแตกต่างกนั และจ านวนเจ้าหน้าท่ีในการ
ดูแลเด็กมีไม่เพียงพอเม่ือเทียบกับจ านวนเด็ก โดยเจ้าหน้าท่ี 1 คน ดูแลเด็กจ านวน 20-25 คน
โดยประมาณ จึงท าให้เกิดปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมมากมาย (วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์. 2550) 
นอกจากนีบ้้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัชลบรีุมีการจดักิจกรรมบ าบดั ฟืน้ฟู การให้ค าปรึกษา 
ท าให้เม่ือวยัรุ่นหญิงเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาต่าง ๆ จะพยายามหาทางออกและแก้ไข
ปัญหานัน้ เพื่อไม่ให้ตนเองตกอยู่ในสภาพเดิม ซึง่สอดคล้องกบั โวลินและโวลิน (Wolin S. J. and 
S. Wolin, 1993)ได้ให้ความหมายของความหยุ่นตวัไว้ว่าความสามารถของบุคคลในการฟื้นคืน
กลบั (Bound back) ความทนต่อความยากล าบากและการซ่อมแซมตนเองสมาคมนักจิตวิทยา
อเมริกนั (American Psychological Association, 2013) สรุปได้วา่ ความหมายของความหยุน่ตวั 
(Resilience) หมายถึง "กระดอนกลบัมา" จากประสบการณ์ท่ีมีความยากล าบาก ความหยุ่นตวั
เป็นกระบวนการของการปรับตัวท่ีดีในการเผชิญกับความยากล าบาก และไซเบิร์ท  (Siebert, 
2001-2013) โดยสรุปถึงหลกัการเกิดความหยุ่นตวัได้ว่า เม่ือบุคคลพบเจอปัญหาท่ีหนักหนาใน
ชีวิตจะแสดงออกถึงความเข้มแข็ง จะไม่ปล่อยให้ตนเองตกอยู่ในสภาพเดิม  มีวิธีการในการแก้ไข
ปัญหาให้กับตนเองและการพยายามดิน้รนในการฟื้นกลับ  เพื่อพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งหรือ
ความสามารถท่ีมีในตวับคุล และการท่ีจะเกิดความหยุ่นตวัได้นัน้ จะต้องเกิดขึน้จากเอกลกัษณ์ท่ี
สร้างสรรค์จากตนเอง รวมไปถึงการมีความตระหนักรู้ในตนเอง  เช่น จากการสังเกตตนเอง 
ประสบการณ์ และการยินดีท่ีจะรับข้อมลูสะท้อนกลบัทกุประเภท 

2. การเปรียบเทียบความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว
ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างความหยุ่นตวั ส าหรับกลุม่ทดลองวยัรุ่นหญิงอายุ 
13-16 ปี ท่ีมีคะแนนความหยุ่นตวัต ่าและสมคัรใจเข้าร่วม จากบ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดั
ชลบรีุ ด้วยช่วงอายขุองแต่ละกลุม่ใกล้เคียงกนั รวมทัง้ประสบการณ์และการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ใกล้เคียงกนั จึงสง่เสริมให้การให้ค าปรึกษากลุม่ประสิทธิภาพมี เน่ืองจากท าให้สมาชิกในกลุม่เกิด
ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน     มากขึน้ ตามท่ี กาซดา (Gazda G.M, 1978). กล่าวว่า การให้
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ค าปรึกษากลุ่มได้ผลมากส าหรับวัยรุ่น เน่ืองจากกลุ่มจะช่วยให้สมาชิกแต่ละคนได้เรียนรู้และ
จัดการปัญหาของตนเอง จากการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน ๆ  ซึ่งอาจจะมี
ปัญหาท่ีคล้ายกนั จนเกิดการยอมรับ การสนบัสนุนกนัและกนั การเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้ ค้นพบตวัเอง เข้าใจตวัเอง เข้าใจผู้ อ่ืน และท าให้ได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ใช้ศกัยภาพของตนอย่างเต็มท่ีในสภาพการณ์ตา่ง ๆ 
ท าให้สามารถเข้าใจปัญหา  สอดคล้องกับท่ี  (Corey Marianne S.; Corey Gerald; & Corey 
Cindy, 2014) กลา่วว่า วยัรุ่นส่วนใหญ่มกัจะประสบกบัช่วงเวลาของความยุ่งยากอนัเน่ืองมาจาก
ความขดัแย้งหลาย ๆ ด้าน คือ วยัรุ่นมกัจะแสวงหาความใกล้ชิด แต่ในขณะเดียวกนัก็กลวัความ
ใกล้ชิดและพยายามท่ีจะหลีกเลี่ยง นอกจากนัน้วยัรุ่นยงัต้องการการชีแ้นวทางและแบบแผนท่ีดี 
เพราะวยัรุ่นยงัมีข้อจ ากดัในตนเองและยงัต้องการการดแูลเอาใจใสจ่ากผู้ใหญ่อยู่ ดงันัน้วยัรุ่นจงึยงั
ไม่สามารถมีอิสระแห่งตนเองอย่างสมบูรณ์ ทัง้นีเ้พราะในขณะท่ีวยัรุ่นได้รับการคาดหวังว่าจะ
สามารถแสดงออกเช่นผู้ ใหญ่ท่ีมีวฒุิภาวะแล้ว แตว่ยัรุ่นก็ยงัมีโลกของตนเองและยึดถือตนเองเป็น
ท่ีตัง้ ในขณะท่ีวัยรุ่นยังถูกผลักดันให้ต้องเผชิญกับความจริง  และมุ่งเน้นอนาคต  แต่ก็ยังมี
แรงผลกัดนัโดยธรรมชาติท่ียงัต้องการชีวิตท่ีมีความสนกุสนานโดยธรรมชาติ ดงันัน้วยัรุ่นจึงเป็นวยั
ท่ีเต็มไปด้วยความขดัแย้งและความสบัสน อนัจะน าไปสู่ความรู้สกึว้าเหว่และโดดเดี่ยวได้ การให้
ค าปรึกษากลุ่มจึงมีประโยชน์ในการช่วยให้วัยรุ่นสามารถจัดการกับความรู้สึกดังกล่าว  และ
สามารถเลือกทางเลือก ท่ีส ร้างสรรค์ เพื่ อ ชีวิต ท่ีน่ าพึ งพอใจมากขึ น้  โดยเป็น รูปแบบท่ี 
สอดคล้องกับพัฒนาการของวัย  นอกจากนีผ้ลของการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
(ปวีณา เท่ียงพรม และ ฉนัทนา กลอ่มจิต, 2554) ได้ท าการศกึษาผลของการให้ค าปรึกษาตามแนว
ทฤษฎีการพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรม ท่ีมีตอ่ความหยุน่ตวัทางอารมณ์ของเยาวชนใน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวดัขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนท่ีเข้าร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษาตามแนวทฤษฎีการพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม มีคะแนน
ความหยุ่นตวัทางอารมณ์สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และเม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนความหยุ่นตวัทางอารมณ์หลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ผลการวิจยัพบว่า คะแนนความหยุ่นตวัทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และ (สถาพร จนัทร์พฤกษา, 2553) ได้ท าการศกึษาเร่ืองผลของการ
ให้ค าปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสมัผสัตอ่ความหยุน่ตวัของเด็กท่ีมีประสบการณ์
ทางลบกลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษาคือ เด็กท่ีมีประสบการณ์ทางลบในชีวิตอายตุัง้แต่ 13-21 ปี อาศยัอยู่
ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กชาย ผลการวิจัยพบว่า เด็กท่ีมีประสบการณ์ทางลบใน



  97 

กลุ่มทดลองมีคะแนนความหยุ่นตวัในระดบัท่ีสูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลงัการทดลอง และ
ระยะติดตามผล อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ แต่ภายในกลุ่มทดลองมีคะแนนความหยุ่นตวัใน
ระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล สงูกว่าระยะก่อนทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

 การวิจยัครัง้นีพ้บว่า วยัรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวก่อนและหลงัการ
เข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวโดย
การให้ค าปรึกษากลุม่ ประกอบด้วย การหยัง่รู้ในตนเอง การเป็นอิสระ สมัพนัธภาพ การเป็นผู้ ริเร่ิม 
การมีความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ขนั และการมีศีลธรรม จริยธรรม มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 พบว่าหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นท่ี
ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยภาพรวมและรายด้านสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมการเสริมสร้างความหยุ่นตวัของวยัรุ่นท่ีถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัวโดยการให้
ค าปรึกษากลุ่ม ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถส่งเสริม
ความหยุ่นตัวให้กับวัยรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึน้ ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะว่าการด าเนินการวิจยัครัง้นี  ้ผู้วิจยัได้น ากระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยเลือกใช้ทฤษฏี
และบูรณาการเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่ม ท าให้วยัรุ่นหญิงได้พฒันาความหยุ่นตวัด้วยเทคนิค
และวิธีการท่ีมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นหญิงได้อย่าง
เหมาะสม โดยมีรายละเอียดของการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีมีต่อความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถูก
กระท าความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่  

(1) การหยัง่รู้ในตนเอง ผู้วิจยัเลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบยดึบคุคลเป็น
ศนูย์กลาง (Person-Centered Counseling Theory) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มรับรู้ความคิด ความรู้สึก 
เข้าใจ และตระหนักรู้ในตนเอง โดยใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษาพืน้ฐาน ได้แก่ การฟังอย่างตัง้ใจ 
ค าถามปลายเปิด การสะท้อนความ การสะท้อนความรู้สึก การท าให้กระจ่าง การใส่ใจ การสรุป
ความ และการอภิปรายร่วมกนั และเทคนิคอื่น ๆ ได้แก่ การระดมความคิด การเขียนเร่ืองราว และ
ระบายความรู้สึก เป็นการเร่ิมต้นเพื่อกระตุ้นความต้องการในการพฒันาตนเองด้านความหยุ่นตวั
เพิ่มขึน้ โดยให้สมาชิกกลุม่ได้ทบทวนและเล่าเหตกุารณ์ท่ีท าให้รู้สกึไม่ดี จากนัน้ให้คิดว่า “เราควร
แก้ปัญหาอย่างไร วิธีใดบ้างน่าจะเหมาะสมกับตนเอง และเพราะอะไร” สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกัน
แลกเปล่ียนความคิดเห็นของกันและกัน ดังค ากล่าวของ พัชราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ (2561) กล่าวว่า 
เทคนิคดงักล่าวนีจ้ะเป็นการแสดงออกและการสื่อสารท่ีจะสื่อให้สมาชิกกลุ่มทราบว่าผู้น ากลุ่ม
ยอมรับและเคารพในความเป็นมนษุย์ท่ีมีคณุคา่ของสมาชิกกลุม่เกิดการเรียนรู้ในการพฒันาตนเอง 
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ได้รู้จกัการช่วยเหลือผู้ อ่ืน เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ท าความเข้าใจ ได้สมัผสักบัความรู้สึกของ
ตนเอง และยอมรับตนเอง ซึง่สอดคล้องกบัโวลินและโวลิน (พชัรินทร์ อรุณเรือง, 2545) อ้างอิงจาก 
(Wolin S. J. and S. Wolin, 1993) The Resilient self: How Survivors of Troubled Families 
Rise Above Adversity.) ได้กล่าวว่า การหยัง่เห็นในตนเอง (Insight) คือ ความเคยชินในการตัง้
ค าถามและให้ค าตอบท่ีซื่อสตัย์ต่อตนเอง พฒันาการของการตระหนกัรู้เร่ิมต้นท่ีการรับรู้ความรู้สกึ 
หรือการหยั่งรู้ด้วยสญัชาตญาณว่าครอบครัวเป็นสิ่งท่ีคุ้นเคยและไว้วางใจได้ มีความตื่นตวัต่อ
ภาวะอนัตราย เด็กท่ีมีความหยุ่นตวัจะเข้าใจความหมายของการเปลี่ยนแปลงลกัษณะท่าทางใน
การเดิน การแต่งกาย การหายใจ หรือน า้เสียงของพ่อแม่ เม่ือมีการเติบโตทางสติปัญญามากขึน้
ในช่วงวยัรุ่น การรับรู้ความรู้สึกจะอาศยัการทราบถึงปัญหาของครอบครัวรวมทัง้ส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับบุคคล ในช่วงวยัผู้ ใหญ่การตระหนักรู้ในทางจิตวิทยาของผู้ ใหญ่ท่ีมีความหยุ่นตวัจะเป็นการ
เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน 

(2) การเป็นอิสระในตนเอง ผู้วิจยัเลือกใช้เทคนิคจริงใจ การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข 
ความเห็นอก เห็นใจ การฟัง การถาม การสะท้อนความรู้สึก และการสรุป (พชัราภรณ์  ศรีสวสัดิ์. 
2561) อีกทัง้ผู้น ากลุม่เลือกใช้เทคนิคการจดัการกบัความโกรธ (Thompson. 2003: 398-399) โดย
มีเป้าหมายเพื่อให้สามารถควบคุมอารมณ์โกรธได้ ประกอบกับการก าหนดสถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) (สายสมร เฉลยกิตติ, 2554) อ้างอิงจาก (Corey. 2004) เพื่อให้วยัรุ่นหญิงมีความ
เข้าใจในวิธีการของเทคนิคการจดัการกบัความโกรธและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั
ได้ พร้อมทัง้ใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered 
Counseling Theory) (พัชราภรณ์  ศรีสวสัดิ์. 2561) ในการติดตามเร่ืองราว อารมณ์ ความรู้สึก
ของวัยรุ่นหญิงท่ีได้บอกเล่าจากประสบการณ์ของตนเอง เพื่อช่วยเอือ้ให้สมาชิกกลุ่มได้แสดง
อารมณ์ ความรู้สกึท่ีแท้จริงของตนเองออกมาได้อย่างเต็มท่ี รับรู้ถึงอิสระในการเลือกสิ่งตา่ง ๆ ด้วย
ตนเอง ท าให้เกิดความรู้สกึปลอดภยั และให้สมาชิกกลุ่มคิด ตดัสินใจ และแก้ไขจดัการกบัปัญหา
ของตนเองได้ ซึ่งจะท าให้วยัรุ่นหญิงได้ตระหนกัรู้ตนเองและจดัการกบัอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
ไม่อ่อนไหวหรือถูกกระตุ้นง่ายไม่เครียดง่าย อยู่ในความกดดนัได้เม่ือต้องเผชิญกับปัญหาต่าง  ๆ 
และอิสระในการเลือกวิธีการจดัการกบัอารมณ์หรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีต้องเผชิญ ดงันัน้ความหยุ่นตวั
จึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะท าให้วัยรุ่นหญิงสามารถผ่านพ้นหรือฟื้นกลับจาก
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ได้ ดังค ากล่าวของอาว์เคอร์ (Olckers. 2013)  
ได้กลา่วไว้ว่า ความอิสระในตนเองเป็นการท่ีบคุคลมีอิสระทางความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความกล้า
แสดงออก และการพฒันาความสามารถของตนเอง ซึง่เกิดจากอิทธิพลการมีจิตใจเป็นเจ้าของ โดย
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บคุคลมีการเรียนรู้ประสบการณ์ของตนเองและผู้ อ่ืน สง่ผลตอ่ทศันคติ ท าให้บคุคลมีความพงึพอใจ
ในชีวิต 

(3) สมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน ผู้วิจยัเลือกใช้เทคนิคการสอนทฤษฎี A-B-C (Teaching the 
A-B-Cs of REBT) ในการโต้แย้งกับความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล (Active disputing of faulty 
belief) ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเหตผุล–อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive 
Behavior Group Counseling Theory) (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์. 2561) เพื่อช่วยเหลือให้วยัรุ่นหญิง
ได้ลดปัญหาท่ีเกิดขึน้จากความคิดท่ีอาจท าลายตนเอง ท าให้มีความสขุในการใช้ชีวิตมากขึน้ และ
เกิดความคิดท่ีมีเหตุผล วิธีการเปลี่ยนความคิดให้เหมาะสมน าไปสู่การมีพฤติกรรมของคนท่ีมี
สขุภาพจิตท่ีดี มีความสขุ และสามารถเผชิญกบัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ นอกจากนีเ้พื่อให้
สมาชิกกลุ่มเกิดการค้นพบจดุแข็ง จดุอ่อนภายในและภายนอกของตนเอง ดงัค ากล่าวของคอเรย์ 
(Corey Marianne S.; Corey Gerald; & Corey Cindy, 2014). ท่ีกลา่ววา่ เทคนิคการก าหนดข้อดี 
ข้อเสีย เป็นการส ารวจความเช่ือของสมาชิกกลุ่ม โดยการเล่าถึงข้อดีและข้อเสียของความเช่ือหรือ
พฤติกรรมของตนเอง เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ท าให้บุคคลลดความรู้สึกกังวล และ
สามารถพฒันาตนเองได้ ดงันัน้การคิดอย่างมีเหตุ มีผลโดยมุ่งความสนใจไปท่ีการโต้แย้งกบัความ
เช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลจะน าไปสูก่ารสร้างสมัพนัธภาพ เกิดก าลงัใจในตนเอง 

(4) ความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ขนั ผู้ วิจยัเลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบเผชิญความจริง (Reality Counseling Theory) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจถึงความต้องการ 
สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างถูกต้อง ถูกต้อง จากการสะท้อนให้เห็นถึง
ค าพดูท่ีตอกย า้ตนเองอนัเป็นการสร้างความรู้สกึหรืออารมณ์ด้านลบต่อตนเองน าไปสู่การส ารวจ
แนวทางปฏิบัติว่าสมาชิกกลุ่มใช้กิจกรรมใดในการเปลี่ยนลบเป็นบวก ชีน้ าการสร้างแนวทาง
ปฏิบตัิในการเปลี่ยนลบเป็นบวกโดยการให้อภยัตนเอง จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มประเมินตนเองจาก
ความต้องการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึน้น าไปสู่การวางแผนพฤติกรรมท่ี
เกิดขึน้ จากนัน้เม่ือเผชิญกบัเหตกุารณ์ด้านลบหรือเกิดอารมณ์ด้านลบ จะประยกุต์ใช้เทคนิคการ
ให้ค าปรึกษา คือ เทคนิคอารมณ์ขนั สอดแทรกในกระบวนการ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีจะช่วยในการ
เปลี่ยนลบให้เป็นบวก และสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายให้เกิดการเปิดเผยตนเอง (พัชราภรณ์  
ศรีสวสัดิ์. 2561) เทคนิคการตัง้ค าถาม (Questioning) เพื่อเข้าถึงการส ารวจความต้องการ เทคนิค
การฟังอย่างตัง้ใจ (Active listening) เพื่อจับประเด็นในความต้องการท่ีแท้จริง การสนับสนุน 
(Supporting) เพื่ อ ให้ สมา ชิก มี ความมั่ น ใจ ในการแสดงความคิ ด เห็ น  (Corey. 2012:)  
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จากกระบวนการและเทคนิคดงักล่าว จะท าให้สมาชิกกลุ่มสามารถจดัการกับการเผชิญอารมณ์ 
ความรู้สกึเชิงลบไปสูค่วามรู้สกึท่ีดีขึน้  

(5) การยอมรับตนเอง ผู้น ากลุ่มใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง (Person-Centered Counseling Theory) โดยใช้เทคนิคความจริงใจ (Genuineness) 
การยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข (Unconditional Positive Regard and Acceptance) ความเห็นอก
เห็นใจ (Empathy) เพื่อเอือ้ให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงความรู้สึกนึกคิดท่ีแท้จริงของตนเองออกมาได้
อย่างเต็มท่ี   ซึ่งจะท าให้สมาชิกกลุ่มได้ตระหนักรู้ในปัญหาท่ีเกิดของตนเอง ยอมรับตนเอง  และ
สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม  และใช้ทักษะการฟัง  (Listening) การถาม 
(Questioning) การสะท้อนความรู้สึก(Reflection) และการสรุป  (Summarizing) เพื่อติดตาม
เร่ืองราว อารมณ์ และความรู้ของสมาชิกกลุม่ (พชัราภรณ์  ศรีสวสัดิ.์ 2561) ผู้น ากลุม่ใช้ทฤษฎีการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มแบบรู้คิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Group Counseling Theory) 
โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหา (Problem Solving) คอเรย์ (Corey.G, 2008) สรุปได้ว่า เป็นเทคนิค
ในการเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต โดยมีเป้าหมายหลกัเพื่อก าหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ และเป็นระบบทัง้ในทกัษะการคิดและพฤติกรรม อีกทัง้
ทกัษะเหลา่นีย้งัสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ในการเผชิญกบัปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตได้ 

(6) การเสริมสร้างความรับผิดชอบ ผู้ น ากลุ่มใช้ทฤษฎีการให้คาปรึกษากลุ่มแบบ
เผชิญความจริง (Reality group counseling theory) เพื่อให้สมาชิกกลุม่ได้พบกบัวิถีทางท่ีดีกวา่ท่ี
จะบรรลคุวามต้องการของตนเองและได้รับในสิ่งท่ีตนเองต้องการในชีวิต  โดยใช้เทคนิคแผนงาน 
WDEP ได้แก่ W = ส ารวจความต้องการ (Want) โดยการถามสมาชิกกลุ่มว่า “คณุต้องการอะไร” 
ผู้น ากลุ่มจะตัง้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มได้คิดไตร่ตรองถึงสิ่งท่ีเขาปรารถนา ได้เปิดเผย
โลกส่วนตัว  D = ส ารวจทิศทางห รือแนวทางและการปฏิบัติ  (Direction and doing) ให้
ความส าคญักบัพฤติกรรมปัจจบุนั จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มเลือกวิถีทางหรือแนวทางท่ีจะตอบสนอง
ความต้องการท่ีพึงพอใจของตนเองได้  E = การประเมิน (Evaluation) ให้สมาชิกกลุ่มประเมิน
ตนเอง P = การวางแผน (Planning) ให้สมาชิกกลุ่มตัดสินใจว่า อะไรคือสิ่งท่ีเขาต้องการจะ
เปลี่ยนแปลง ผู้น ากลุม่และสมาชิกกลุม่จะวางแผนร่วมกนัเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปา้หมาย (พชั
ราภรณ์  ศรีสวสัดิ.์ 2561: 192-193) และทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุม่แบบเอกตับคุคล (Individual 
group counseling) ดงัค ากล่าวของพชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ (2561: 100-103) กล่าวว่า มมุมองบคุลิ
ภาพของ Adler นัน้เปิดกว้าง เขาไม่เพียงมองบุคคลในองค์รวมเท่านัน้ แต่ยงัให้ความส าคญักับ
ปฏิสมัพนัธ์ของบุคคลกบัสงัคมโดยรอบด้วย ในด้านการมองบุคคลในองค์รวมเขามองว่าบุคคลมี
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ความสร้างสรรค์และเปา้หมายเป็นของตนและรับผิดชอบตอ่ชะตากรรมในชีวิตของตน ดงันัน้การท่ี
จะมีความหยุ่นตวัได้ วยัรุ่นจะต้องสามารถรับรู้วา่มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองด้วยความมุ่งมัน่และ
ตัง้ใจท างานท่ีตนเองเลือก หรือท่ีได้รับมอบหมายจนกว่าจะแล้วเสร็จตามขีดความสามารถของ
ตนเอง ให้บงัเกิดผลดีท่ีสดุ ตลอดจนรับผิดชอบตอ่ผลการกระท าของตนเอง และไม่มีการหลีกเลี่ยง
งานท่ีตนเองต้องรับผิดชอบ  

ผู้วิจยัสงัเกตพบว่า วยัรุ่นหญิงท่ีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มมีความสนใจ ตื่นเต้น และ
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน  อีกทัง้สมาชิกกลุ่มมีการแสดงออกถึงความมิตร 
ไว้วางใจกัน มีความเอือ้อาทร มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ให้
ก าลงัใจซึ่งกันและกัน และบรรยากาศของกลุ่มยงัเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน ผ่อนคลาย 
น าไปสู่การยอมรับ  ท าให้สมาชิกกลุ่มกล้าท่ีจะเปิดเผยเร่ืองราวของตนเอง  จากการบอกเล่า
ประสบการณ์ของตนเอง รวมทัง้ความคิด ความรู้สกึของตนเอง ได้แก่ การหยัง่รู้ในตนเอง (Insight) 
การเป็นอิสระ (Independence) สัมพันธภาพ (Relationship) การเป็นผู้ ริเร่ิม (Initiative) การมี
ความคิดสร้างสรรค์ และอารมณ์ขนั (Creativity and humor) และการมีศีลธรรม จริยธรรม (Moral 
ethics)  ท าให้สมาชิกกลุ่มได้ทราบและร่วมกันแก้ไขในสิ่งท่ีเป็นปัญหาหรือต้องเผชิญร่วมกัน  มี
ความเข้าใจในปัญหาของตนเองและมองเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและดแูลสภาพจิตใจของ
ตนเองเพิ่มขึน้  น าไปสู่การฟื้นกลับจากสถานการณ์ ท่ีเป็นปัญหา  คอเรย์ (Corey.G, 2008). 
5) สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มมีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นให้เกิดบรรยากาศของความไว้วางใจ  
ความเข้าใจอนัลึกซึง้ มีการสนบัสนุนส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการส ารวจประเด็นท่ี
เก่ียวข้องร่วมกัน เกิดการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ี มีลกัษณะความคล้ายคลึง ให้
สามารถจดัการกบัปัญหา และสามารถด าเนินชีวิตตอ่ไปได้ (กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ, 
2549) ได้กล่าวว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นกระบวนการท่ีอาศยัสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกัน ระหว่าง
ผู้ ให้ค าปรึกษากบัผู้ รับค าปรึกษาด้วยการสื่อสารสองทางจนเกิดความร่วมมือ โดยผู้ ให้ค าปรึกษา
เป็นผู้ช่วยเหลือด้วยการใช้คณุสมบตัิของผู้ ให้ค าปรึกษาและทกัษะต่าง  ๆ เพื่อเอือ้อ านวยให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาได้ใช้ศกัยภาพของตนเองในการส ารวจ เพื่อท าความเข้าใจ สามารถค้นหาปัญหา สาเหตุ
ของปัญหาและความต้องการ ตลอดจนสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จนปรับตวัได้ดีขึน้  

ดงันัน้ การให้ค าปรึกษากลุม่จึงสามารถสง่เสริมความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิงท่ีถกูกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวได้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการให้ค าปรึกษากลุ่มท าให้วยัรุ่นหญิงมีความ
พร้อมท่ีจะเผชิญและสามารถกลบักลบัคืนสู่จากสถานการณ์ท่ีวิกฤตหรือยากล าบากจากสภาพท่ี
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เกิดขึน้สามารถจดัการกบัอารมณ์ความรู้สกึ หรือความทกุข์ทางใจท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ท่ีกดดนั
ในการด าเนินชีวิต ท าให้เกิดความหยุน่ตวัท่ีจะน าไปสูก่ารสร้างก าลงัใจ ทัง้จากภายในตวัของวยัรุ่น
หญิงและการค้นหาก าลงัใจจากคนใกล้ชิด เพื่อให้วยัรุ่นหญิงเกิดการค้นพบจดุแข็ง จดุอ่อนภายใน
และภายนอกท่ีตนเองมีน าไปสู่การมีจิตใจท่ีมุ่งมั่น  ไม่ท้อถอย และมีความพยายามท่ีจะฝันฝ่า
อปุสรรคตา่ง ๆ รู้สกึเต็มใจท่ีจะแก้ไขปัญหา วางแผนแก้ปัญหาอย่างมีเหตผุล มีล าดบัการคิดท่ีเป็น
ระบบ อีกทัง้ยงัท าให้วยัรุ่นหญิงเกิดความตระหนกัรู้ในตนเอง เข้าใจตนเอง และสามารถมองเห็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ท่ีได้รับจากการให้ค าปรึกษากลุ่ม  ซึ่งจะเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเผชิญกบัปัญหา อนัมาจากการค้นหาศกัยภาพภายในตวัเองท่ีจะน าไปสู่
ความเจริญงอกงามในชีวิตตอ่ไป  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

จากผลการวิจยัดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการวิจยั ดงันี ้
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 จากการศกึษาวิจยัครัง้นีพ้บว่า วยัรุ่นหญิงมีความแตกต่างระหว่างบคุคล ดงันัน้
ควรมีการเปรียบเทียบการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีมีต่อความหยุ่นตวัของวยัรุ่นหญิง  โดยเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง เพศ อาย ุสภาพปัญหา หรือกลุ่มเปา้หมายอ่ืน ๆ อาจต้องปรับรายละเอียด
ของโปรแกรมให้สอดคล้องกบัลกัษณะของกลุม่ท่ีผนัแปรได้ เพื่อดคูวามแตกตา่งของแตล่ะปัจจยัท่ี
อาจสง่ผลตอ่ความหยุน่ตวั 

1.2 ควรน าผลการทดลองไปใช้ในเด็กหรือวยัรุ่นในบ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดั
อ่ืน ๆ หรือสถานศึกษา สถานสงเคราะห์ ศนูย์ฝึกเด็กและเยาวชน เป็นต้น หรือใช้ในกลุ่มวยัรุ่นท่ี
ใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่ง  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
2.1 ควรมีการศกึษาความหยุ่นตวัของวยัรุ่นในส่วนของการวิจยัเชิงคณุภาพเพิ่มเติม     

เพื่อน ามาซึง่ความหยุน่ตวัท่ีมีองค์ประกอบท่ีชดัเจนและครอบคลมุมากยิ่งขึน้ 
2.2 ควรมีการติดตามผลความหยุ่นตัวของวัยรุ่นหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงใน

ครอบครัวหลงัจากให้ค าปรึกษากลุ่มไปแล้ว 3 เดือน 6 เดือน เพื่อติดตามผลความคงทนของความ
หยุน่ตวั  
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ภาคผนวก ง 
การตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถามความหยุน่ตวั 

1. คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความหยุน่ตวัของวยัรุ่นหญิง 

2. คา่อ านาจจ าแนก (r) คา่ความเช่ือมัน่ (α) ของแบบสอบถามความหยุน่ตวัของวยัรุ่นหญิง 
ในภาพรวม 
3. คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ท่ีมีตอ่ความหยุน่ตวั 
ของวยัรุ่นหญิง 
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ภาคผนวก จ 
1. รายละเอียดโปรแกรมการเสริมสร้างความหยุน่ตวัของวยัรุ่นท่ีถกูกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวโดยการให้ค าปรึกษากลุม่ 
2. การสรุปผลโปรแกรมการเสริมสร้างความหยุน่ตวัของวยัรุ่นท่ีถกูกระท าความรุนแรงใน 
ครอบครัว โดยการให้ค าปรึกษากลุม่ 
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