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The purposes of this research are as follows: (1) to explore the features of the research
related to the study of the effects of counseling programs on mental health problems; (2) to analyze
the effect size of counseling programs on the mental health problems of students; (3) to compare the
characteristics of the theory of counseling, type of counseling, and research design including the
sample group, experimental design, and consultation sessions. This paper was studied in 34 papers
that were relevant in counseling programs for mental health problems, including stress, anxiety, and
depression in a group of students and the 688 participants involved. The research was divided into
two groups composed of 18 research groups with 442 students and 16 research groups with 276
collegians, respectively. In this research, the meta-analysis method was used to describe and
compare the effect size among the characteristics of each study. The results showed that the
majority of the research on the counseling programs for depression were 41.18% (n= 14), and for
anxiety were the same as the stress that was 29.14% (n=10). Apart from the above, the average of
the overall research was 2.94, which referred to a high quality and the average of the effect size
(Hedges' g), the largest effect, was -1.14 (S.D) 0.11. In terms of theory, the Cognitive and Behavioral
approaches had an effect size (Hedges' g= -1.25) similar to the Humanist approach (Hedges' g= 1.06). Additionally, individualized counseling (Hedges' g=-1.23) had a higher effect size than group
counseling. One group experimental design had the highest effect size. ( Hedges' g= -1. 51) .
Counseling among students had the highest influence size (Hedges' g= -1.18) and the session of
counseling between 8 and 10 had the highest influence. ( Hedges' g= -1.28) . Apparently, those
developed mental health counseling programs effectively reduced mental health problems among
students and collegians.

Keyword : Meta-analysis, Counseling program, Mental health problems, Students

ฉ
กิตติ กรรมประ กาศ

กิตติกรรมประกาศ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ดว้ ยความช่วยเหลือจากหลายฝ่ าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาจารย์ท่ี ปรึกษาปริญ ญานิพ นธ์เล่ม นี ท้ ั้ง 2 ท่านได้แก่ อาจารย์ ดร. ชัยยุทธ กลี บบัว และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อมราพร สุรการ อาจารย์ผเู้ ป็ นที่เคารพของผูว้ ิจยั เป็ นอย่างสูง อาจารย์ทงั้ สองมอบ
ความรู ้ คาแนะนาและกาลังใจที่ดีตลอดการทาปริญญานิพนธ์ในครัง้ นีเ้ สมอมา ผูว้ ิจยั รูส้ กึ ซาบซึง้ และ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ว่ ยศาสตราศาสตร์ ดร. ธนยศ สุมาลย์โรจน์ ประธานกรรมการสอบปาก
เปล่าปริญญานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง กรรมการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพ นธ์ ที่ กรุ ณ าสละเวลาอันมีค่าในการตรวจทานและให้คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์ พร้อมทั้งให้
มุมมองในการพัฒนาปริญญานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ย่งิ ขึน้
ขอขอบพระคุณ ส านักงานการวิจัย แห่ง ชาติ (วช.) โดยผู้วิจัย “ได้รับ ทุนอุด หนุน การท า
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรมจากสานักงานการวิจยั แห่งชาติ ” ช่วยให้การ
ดาเนินการต่างๆ ในปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุลว่ งด้วยดี
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ทุกท่านที่มอบความรู ใ้ ห้กับ
ผูว้ ิจยั ได้นามาเพิ่มเติมให้งานมีความสมบูรณ์ครบถ้วน และนักวิจยั ทุกท่านที่ได้กล่าวถึงและอ้างอิง
อยูใ่ นปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้
ขอขอบคุณเพื่อนๆ จิตวิทยาประยุตก์ รุ ่นที่ 4 ทุกคน ที่เป็ นกาลังใจและสนับสนุนกันอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลาการเริ่มต้นศึกษาจนถึงสิน้ สุดการทาปริญญานิพนธ์ ทุกคนเป็ นกาลังใจให้ผวู้ ิจยั
เดินหน้าต่อไปให้ถึงเป้าหมายอย่างที่ตงั้ ใจไว้ โดยไม่รูส้ กึ โดดเดี่ยว
สุดท้ายนี ้ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณครอบครัว ที่มอบความรักและให้กาลังใจในการเรียน เป็ น
แหล่งสนับสนุนที่สาคัญที่คอยผลักดันให้กา้ วเดินไปตามเป้าหมายอย่างไม่ยอ่ ท้อ และพร้อมเป็ นที่พกั
หากต้องการกาลังใจ รับฟั งเรื่องราวปั ญหาและคอยปลอบใจให้พร้อมเดินต่อไปอีกครัง้ จนผูว้ ิจยั ได้
ดาเนินการจัดทาปริญญานิพนธ์สาเร็จลุลว่ งได้เช่นวันนี ้

ศิรริ ตั น์ เอี่ยมประไพ

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................. ฉ
สารบัญ ................................................................................................................................. ช
สารบัญตาราง .......................................................................................................................ญ
สารบัญรูปภาพ ......................................................................................................................ฎ
บทที่ 1 บทนา........................................................................................................................ 1
ที่มาและความสาคัญของปั ญหาวิจยั ................................................................................... 1
คาถามวิจยั ........................................................................................................................ 4
วัตถุประสงค์ของการวิจยั .................................................................................................... 4
ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................................... 4
นิยามศัพท์เฉพาะ............................................................................................................... 5
ประโยชน์ท่ีได้รบั ................................................................................................................ 7
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ...................................................................................... 8
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต .............................................................................. 9
1.1 ความหมายของสุขภาพจิต ..................................................................................... 9
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับสุขภาพจิต ......................................................................... 9
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต ........................................................................ 11
2.1 ความหมายของปัญหาสุขภาพจิต......................................................................... 11
2.2 ประเภทของปัญหาสุขภาพจิต .............................................................................. 12
ตอนที่ 3 แนวคิดเทคนิคและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้คาปรึกษา ............................................... 25

ซ
1. ความหมายของการให้คาปรึกษา............................................................................ 25
2. รูปแบบของการให้คาปรึกษา .................................................................................. 25
3. แนวคิดทฤษฎีการให้คาปรึกษา .............................................................................. 32
3.1 ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบภวนิยม (Existential Counseling) ................... 32
3.2 ทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบยึดผูร้ บั บริการเป็ นศูนย์กลาง (Person Center
Counseling) ....................................................................................... 34
3.3 ทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Counseling) .............. 36
3.4 ทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational
Emotive Behavior Therapy: REBT) ................................................... 39
3.5 ทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior
Counseling) ....................................................................................... 41
3.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการให้คาปรึกษา ............................................. 43
กรอบแนวคิดในการวิจยั ................................................................................................... 48
สมมติฐานการวิจยั ........................................................................................................... 49
บทที่ 3 วิธีดาเนินการศึกษา .................................................................................................. 50
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั .............................................................................................. 51
2. แหล่งข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล ................................................................................... 52
3. ตัวแปร (Coding) ......................................................................................................... 54
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ............................................................................................... 54
5. ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล ................................................................................................... 57
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ่ีใช้ ................................................................................... 57
7. จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ........................................................................................... 58
บทที่ 4 ผลการศึกษา ............................................................................................................ 59
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของประชากร ................................................................................. 60

ฌ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลคุณลักษณะงานวิจยั .................................................................................. 64
ส่วนที่ 3 การสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน ................................................... 67
3.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับปั ญหาสุขภาพจิต 67
3.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับความเครียด ....... 75
3.3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับความวิตกกังวล .. 80
3.4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับภาวะซึมเศร้า ...... 85
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ........................................................................ 94
สรุปผลการวิจยั ................................................................................................................ 95
อภิปรายผล ..................................................................................................................... 99
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ........................................................................................... 107
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป .................................................................................... 108
ข้อจากัด ........................................................................................................................ 108
บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 109
ภาคผนวก.......................................................................................................................... 119
ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ............................................................................. 120
ภาคผนวก ข หนังสือยินยอมยกเว้นจริยธรรมสาหรับการวิจยั ที่ทาในมนุษย์ ....................... 134
ภาคผนวก ค เอกสารอ้างอิงงานวิจยั ที่ใช้ในการวิเคราะห์อภิมาน ....................................... 136
ประวัตผิ เู้ ขียน..................................................................................................................... 141

สารบัญตาราง
หน้า
ตาราง 1 ประเภทของปัญหาสุขภาพจิต ................................................................................. 12
ตาราง 2 วัตถุประสงค์และทักษะที่ใช้ในขัน้ ตอนของการให้คาปรึกษา ....................................... 27
ตาราง 3 แหล่งที่มาของกลุม่ ตัวอย่าง ..................................................................................... 51
ตาราง 4 ตัวตัวแปร ............................................................................................................... 54
ตาราง 5 โครงสร้างของแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั ............................................................. 55
ตาราง 6 ความถี่และร้อยละของงานวิจยั โดยรวมและรายด้านของปัญหาสุขภาพจิต ................. 65
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพงานวิจยั รายด้าน ............................. 66
ตาราง 8 ลักษณะตัวแปรสาหรับปัญหาสุขภาพจิต .................................................................. 69
ตาราง 9 ลักษณะตัวแปรสาหรับความเครียด ......................................................................... 76
ตาราง 10 ลักษณะตัวแปรสาหรับความวิตกกังวล .................................................................. 81
ตาราง 11 ลักษณะตัวแปรสาหรับภาวะซึมเศร้า ...................................................................... 86
ตาราง 12 ความถี่และค่าขนาดอิทธิพลของปัญหาสุขภาพจิตจาแนกตามคุณลักษณะ .............. 93

สารบัญรู ปภาพ
หน้า
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ............................................................................... 49
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวทางในการดาเนินงานวิจยั .............................................................. 50
ภาพประกอบ 3 แผนภาพการคัดเลือกการศึกษาตาม PRISMA ............................................... 53
ภาพประกอบ 4 กราฟรูปกรวย (funnel plot) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอิทธิพลกับ ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ในงานวิจยั จานวน 47 งาน ....................................................... 61
ภาพประกอบ 5 กราฟรูปกรวย (funnel plot) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอิทธิพลกับ ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ในงานวิจยั จานวน 34 งาน ....................................................... 62
ภาพประกอบ 6 กระบวนการคัดเลือกงานวิจยั ........................................................................ 63
ภาพประกอบ 7 ค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับปัญหาสุขภาพจิต ......... 68
ภาพประกอบ 8 Forest Plot ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับปัญหาสุขภาพจิต
จาแนกตามแนวคิดพืน้ ฐานของโปรแกรมการให้คาปรึกษา ...................................................... 71
ภาพประกอบ 9 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา สาหรับปั ญหา
สุขภาพจิตจาแนกตามรูปแบบการให้คาปรึกษา ...................................................................... 72
ภาพประกอบ 10 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา สาหรับปัญหา
สุขภาพจิตจาแนกตามการออกแบบการทดลอง ...................................................................... 73
ภาพประกอบ 11 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับปัญหาสุขภาพจิตจาแนกตามกลุม่ ตัวอย่าง .................................................................. 74
ภาพประกอบ 12 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา สาหรับปัญหา
สุขภาพจิตจาแนกตามจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษา............................................................. 75
ภาพประกอบ 13 Forest Plot ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับความเครียด
จาแนกตามแนวคิดพืน้ ฐานของโปรแกรมการให้คาปรึกษา ...................................................... 77
ภาพประกอบ 14 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา สาหรับ
ความเครียดจาแนกตามรูปแบบการให้คาปรึกษา ................................................................... 78

ฏ
ภาพประกอบ 15 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา สาหรับ
ความเครียดจาแนกตามการออกแบบการทดลอง ................................................................... 79
ภาพประกอบ 16 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา สาหรับ
ความเครียดจาแนกตามกลุม่ ตัวอย่าง .................................................................................... 79
ภาพประกอบ 17 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา สาหรับ
ความเครียดจาแนกตามจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษา .......................................................... 80
ภาพประกอบ 18 Forest Plot ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับความวิตกกังวล
จาแนกตามแนวคิดพืน้ ฐานของโปรแกรมการให้คาปรึกษา ...................................................... 82
ภาพประกอบ 19 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา สาหรับความ
วิตกกังวลจาแนกตามรูปแบบการให้คาปรึกษา ....................................................................... 83
ภาพประกอบ 20 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา สาหรับความ
วิตกกังวลจาแนกตามการออกแบบการทดลอง ....................................................................... 84
ภาพประกอบ 21 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา สาหรับความ
วิตกกังวลจาแนกตามกลุม่ ตัวอย่าง ........................................................................................ 84
ภาพประกอบ 22 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา สาหรับความ
วิตกกังวลจาแนกตามจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษา .............................................................. 85
ภาพประกอบ 23 Forest Plot ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับภาวะซึมเศร้า
จาแนกตามแนวคิดพืน้ ฐานของโปรแกรมการให้คาปรึกษา ...................................................... 88
ภาพประกอบ 24 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา สาหรับภาวะ
ซึมเศร้าจาแนกตามรูปแบบการให้คาปรึกษา .......................................................................... 89
ภาพประกอบ 25 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา สาหรับภาวะ
ซึมเศร้าจาแนกตามการออกแบบการทดลอง .......................................................................... 89
ภาพประกอบ 26 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา สาหรับภาวะ
ซึมเศร้าจาแนกตามกลุม่ ตัวอย่าง ........................................................................................... 90
ภาพประกอบ 27 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา สาหรับภาวะ
ซึมเศร้าจาแนกตามจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษา ................................................................. 91

ฐ

บทที่ 1
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหาวิจัย
ปั จจุบนั ปั ญหาสุขภาพจิตนับว่าเป็ นปั ญหาที่สาคัญและมีแนวโน้มรุนแรงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาร่วมกันระหว่างองค์การอนามัยโลก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และธนาคารโลกพบว่าใน
อี ก 20 ปี ข้างหน้า ประชากรโลกจะมี ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต เพิ่ ม สูง ขึน้ (พฤกษา ผาติว รากร, 2558)
เช่นเดียวกับสถานการณ์ในประเทศไทยที่พ บว่าปั ญ หาสุขภาพจิตมีแนวโน้ม ที่ เพิ่ม ขึน้ อย่างมาก
สังเกตได้จากสถิติของผูม้ าเข้ารับบริการในโรงพยาบาลจิตเวชในปี พ.ศ. 2561 ที่เพิ่มสูงขึน้ กว่าปี
พ.ศ. 2560 มากกว่าร้อยละ 30 (กรมสุขภาพจิต, 2563) และเมื่อพิจารณาถึงกลุ่มช่วงวัยที่ประสบ
ปัญหาสุขภาพจิตมากที่สดุ พบว่า ปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่จะเกิดกับวัยรุน่ ถึงร้อยละ 75 (Kessler
et al., 2007) โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตและนักศึกษาจะประสบกับปั ญหาสุขภาพจิตมากที่สดุ เนื่องจาก
กลุ่มนักศึกษาเป็ นช่วงวัยที่มกั เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในชีวิตจานวนมาก (Pedrelli, 2015)
สอดคล้องกับผลสารวจสุขภาพจิตของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 ที่พบว่ากลุ่มเยาวชนอายุ 15 –
24 ปี มี ค ะแนนสุข ภาพจิ ต ต่ า กว่ า วัย อื่ น ๆ นั่น แสดงให้เห็ น ว่ า เยาวชนอาจมี แ นวโน้ม ปั ญ หา
สุขภาพจิตสูงกว่าช่วงวัยอื่น ๆ เพราะเป็ นช่วงของวัยที่กา้ วเข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ
ด้าน จึงทาให้ยากต่อการปรับตัว (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2559)
เมื่ อพิ จ ารณาถึง ประเด็นปั ญ หาสุข ภาพจิ ต ที่ พ บได้บ่อ ยของกลุ่ม นัก เรียนนัก ศึก ษาใน
ประเทศไทยพบว่า วัย รุ ่น ใช้บ ริก ารสายด่ว นเพื่ อ ขอค าปรึก ษามากที่ สุด 3 ล าดับ แรก คื อ เรื่อ ง
ความเครียดหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับความรัก และเรื่องเพศ และขอรับคาปรึกษาผ่านช่องทาง
เฟสบุ๊คมากที่สุดคือความเครียดหรือความวิตกกังวล รองลงมาคือปั ญหาซึมเศร้า (ณัฐิกา ราชบุตร
และคณะ, 2561) เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของจิราพร วรแสน (2547) ที่ศึกษาภาวะสุขภาพจิตของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แห่งหนึ่งในภาคกลาง พบว่าปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล
ที่พบมาก คือ ความเครียด และภาวะซึมเศร้า จึงอาจกล่าวได้ว่าปั ญหาสุขภาพจิตที่สาคัญและพบ
เห็นได้บ่อยสาหรับช่วงวัย รุ ่น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา คือ ความเครียด ความวิตกกังวล
และภาวะซึมเศร้า ซึ่งเมื่อเกิดปั ญ หาสุขภาพจิตขึน้ จะทาให้เกิดความยุ่งยากใจ ความพยายามใน
การปรับตัว แต่หากไม่สามารถปรับตัวได้จะส่งผลต่อการเรียน ความรู ส้ ึกเครียด รู ส้ ึกด้อยคุณค่า
เหงา ซึม เศร้า จนถึ ง ขั้น ฆ่าตัวตาย จากรายงานของกรมสุขภาพจิ ต พบว่าสถิ ติการฆ่าตัวตาย
ย้อนหลังในปี พ.ศ. 2540 สังเกตพบประชากรเริ่มมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายมากสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว
ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 ปี และค่าเฉลี่ยลดลงและใกล้เคียงกันเป็ นเวลาหลายสิบปี และยังสังเกตได้อีก
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ครัง้ ในปี พ.ศ. 2560 ค่าเฉลี่ยเริ่มสูงขึน้ ต่อเนื่องอีกครัง้ จนถึงปั จจุบนั ที่พบว่าในปี 2559 มีผพู้ ยายาม
ทาร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตายร้อยละ 0.1 หรือประมาณ 53,000 คน และทาเสร็จประมาณ 4,000 คน
จานวนที่เหลือกว่า 40,000 คนแม้จะไม่สาเร็จแต่ยงั คงมีความพยายามจะกลับไปทาซา้ อีกจานวน
มาก (ณัฐิกา ราชบุตร และคณะ , 2560 ; กรมสุขภาพจิต , 2559) ผูว้ ิจยั จึงกาหนดขอบเขตของการ
ค้นคว้างานวิจยั เกี่ยวกับโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2563
จากปั ญ หาสุข ภาพจิ ต ที่ ก ล่า วมาข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่า บุค คลในช่วงวัย เรีย นที่ เป็ น
นักเรียนนักศึกษาควรได้รบั การดูแลและช่วยเหลือในการจัดการกับปั ญหาสุขภาพจิตดังกล่าว ซึ่ง
หนึ่งในแนวทางที่เป็ นที่ยอมรับในการช่วยลดความรุนแรงของปั ญหาสุขภาพจิต ที่เกิดขึน้ ในปั จจุบนั
คื อ การให้ค าปรึก ษา (Counseling) ซึ่ง การมี ผู้รับ ฟั ง ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ บรรเทาปั ญ หาสุข ภาพจิ ต
ดังกล่าว สามารถช่วยลดระดับความรุ นแรงของปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้ การให้คาปรึกษาสามารถ
ช่วยบุคคลที่มีความทุกข์ ความไม่สบายใจหรือเครียดในระดับปกติให้เกิดความสบายใจขึน้ รับรูแ้ ละ
เข้าใจบทบาท ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ (พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา, 2556; พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา
และวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา, 2556)
อย่างไรก็ตาม จากการค้นคว้าเบือ้ งต้นของผูว้ ิจัยในฐานข้อมูล (ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ThaiLIS Digital Collection และฐานข้อ มูล ห้อ งสมุด อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องมหาวิ ท ยาลัย ต่า ง ๆ) ที่
ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) แม้ว่าจะพบงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การให้คาปรึก ษาสุขภาพจิ ต และปั ญ หาสุข ภาพจิ ตในนัก เรีย น นิ สิต หรือ นัก ศึก ษา
จานวนมากถึง 110 เรื่อง แบ่งเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาสุขภาพจิตจานวน 37 เรื่อง โดยประเด็น
ปัญหาสุขภาพจิตที่มีการศึกษามากที่สดุ คือ ความเครียด จานวน 14 เรื่อง (เช่น นฤมิตร์ รอดโสภา,
2552; สมจิ ต รา นาวา, 2553) ความวิต กกัง วล จ านวน 13 เรื่อง (เช่น (ปูรณา, 2543; รัต น์ติก าล
สุวรรณชัยโฆษิ ต, 2543) และภาวะซึมเศร้า จานวน 7 เรื่อง เช่น ฉัตรฤดี กิจวิมลตระกูล ,2545 และ
เรื่องอื่น ๆ จานวน 3 เรื่อง และเกี่ยวกับการให้คาปรึกษากับสุขภาพจิตจานวน 73 เรื่อง
แต่แนวคิดที่ใช้ในโปรแกรมการให้คาปรึกษาต่อปั ญหาสุขภาพจิตก็มีความหลากหลาย
แตกต่างกันไป รวมถึงรายละเอี ยดของกระบวนการให้คาปรึกษา ยกตัวอย่าง งานวิจัยเกี่ ยวกับ
ความเครียด มีการใช้แนวคิดการให้คาปรึกษาแตกต่างกัน ได้แก่ การให้คาปรึกษาแบบเผชิญความ
จริง (เช่ น ภั ท รา เสงี่ ย มในเมื อ ง, 2547) การให้ค าปรึก ษาแบบพิ จ ารณาเหตุผ ลอารมณ์ แ ละ
พฤติกรรม (เช่น (กุลนาถ คงเหล่, 2557) และการให้คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (เช่น (รุง่
ระวี ถนอมทรัพย์, 2554 ) หรืองานวิจัยเกี่ยวกับความวิตกกังวล มีการใช้แนวคิดการให้คาปรึ กษา
แบบปรับความคิด และพฤติกรรม (เช่น (เกวลิน กลัญชัย, 2560b) และการให้คาปรึกษาแบบยึด

3
ผูร้ บั บริการเป็ นศูนย์กลาง (เช่น สุทศั น์ ขัดสีใส, 2549) 3) หรืองานวิจยั เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า มีการ
ใช้แนวคิดในการให้คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม (เช่น (เพ็ญพรรณ์ ชิตวร,
2545) และการให้คาปรึกษาแบบภวนิยม (เช่น ฉัตรฤดี กิจวิมลตระกูล , 2545) อีกทัง้ รูปแบบการให้
คาปรึกษาที่แตกต่างกัน มีทงั้ การให้คาปรึกษารายบุคคล (เช่น ธรรมศักดิ์ วรวงษ์ , 2549 ; สิรินาถ
สนตุน๋ , 2544) และการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม (เช่น พยาม การดี, 2551 ; อนุวตั ิ ศรีพร, 2546) กลุ่ม
ตัวอย่างที่แตกต่างกัน ทัง้ ในนักเรียน (เช่น ฉัตรฤดี กิจวิมลตระกูล , 2545 ; สุทศั น์ ขัดสีใส, 2549)
และนิสิต นักศึกษา (เช่น ภัทรา เสงี่ยมในเมือง, 2547 ; เซต บุญมี, 2541) รวมถึงจานวนชั่วโมงใน
การให้คาปรึกษาที่ แตกต่างกัน เริ่มตัง้ แต่ใช้เวลาในการให้คาปรึกษา 45 – 60 นาที ต่อครัง้ (เช่น
ธรรมศักดิ์ วรวงษ์ , 2549 ; ฉัตรฤดี กิจวิมลตระกูล) การให้คาปรึกษาใช้เวลา 61- 90 นาทีต่อครัง้
(เช่น พยาม การดี, 2551 ; สุทศั น์ ขัดสีใส, 2549) และ 91 – 120 นาทีตอ่ ครัง้ (เช่น ภัทรา เสงี่ยมใน
เมือง, 2547 ; ใบเรียม เงางาม, 2555)
แม้การใช้แนวคิดที่แตกต่างกันนีจ้ ะสามารถทาให้เกิดประสิทธิผลต่อการให้คาปรึกษาได้
เช่นกัน แต่งานวิจยั ที่ผ่านมาดังกล่าว อาจยังไม่สามารถชีไ้ ด้อย่างชัดเจนว่าการให้คาปรึกษาในแต่
ละแนวคิดมีประสิทธิผล หรือเหมาะสมกับปั ญหาสุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแตกต่างกัน
อย่างไร และแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการศึกษาอภิมานการให้คาปรึกษาในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.
2538 – 2543 ของเบญจวรรณ บุญ ยะประพันธ์ (2544) แต่ในการศึกษาครัง้ นั้นซึ่งเป็ นเวลาผ่าน
มาถึง 20 ปี และเป็ นการศึกษาในภาพรวมของโปรแกรมการให้คาปรึกษา ได้แก่ กลุ่ม ภาวะทาง
อารมณ์และความรูส้ ึก คุณลักษณะเกี่ยวกับตนเอง การเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งไม่ได้ระบุประเด็นของ
ปัญหาสุขภาพจิตอย่างชัดเจน
จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็ นเหตุผลทาให้ผวู้ ิจยั ได้นาการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis)
มาใช้สังเคราะห์งานวิจัยที่ เกี่ ย วข้อ งกับผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาปั ญ หาสุขภาพจิ ตใน
นักเรียน นิ สิ ตและนักศึกษาในประเทศไทย โดยนางานวิจัยที่ ผ่านมาที่ ศึกษาในประเด็นปั ญ หา
สุขภาพจิตจานวนหลายเรื่องมาศึกษาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ เพื่อให้ได้ขอ้ สรุปที่มีความกว้าง
ลุม่ ลึกมากกว่าผลการวิจยั ที่นามาสังเคราะห์ตามปกติ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย, 2542) และการศึกษาใน
ครัง้ นี จ้ ะช่วยให้เข้าใจความแตกต่างของประสิทธิ ผลและความเหมาะสมในการให้คาปรึกษาต่อ
ปั ญหาสุขภาพจิตของนักเรียน นิสิตและนักศึกษาในประเทศไทย นาไปสู่การพัฒนาสร้างโปรแกรม
การให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาสุขภาพจิต พัฒนาแนวคิดที่นามาใช้เป็ นพื ้นฐานของการให้
คาปรึกษา และสามารถพัฒนาเป็ นประเด็นในการเสริมสร้างทักษะให้กับนักจิตวิทยา ครู อาจารย์
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม การเสริมองค์ความรูท้ างทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับ
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ปั ญหา และมีเครื่องมือในการช่วยเหลือ เพื่อลดระดับความรุ นแรงก่อนที่จะเกิดเป็ นอาการทางจิต
เวช อันจะส่งผลกระทบให้กบั ผูป้ ่ วย ครอบครัวและสังคมต่อไปในอนาคต
คาถามวิจัย
1. คุณลักษณะของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาต่อ
ปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน นิสิตและนักศึกษาในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็ นอย่างไร
2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษาต่อ ปั ญ หาสุขภาพจิ ต ของนักเรีย น นิ สิต และนัก ศึก ษามี
ประสิทธิผลหรือไม่ และแตกต่างกันอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจคุณ ลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาผลของโปรแกรมการให้
คาปรึกษาต่อปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน นิสิตและนักศึกษาในประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของประสิทธิผลการให้คาปรึกษาที่มีต่อปั ญหาสุขภาพจิต
ของนักเรียน นิสิตและนักศึกษาในประเทศไทย
3. เพื่อเปรียบเทียบปั จจัยด้านแนวคิดทฤษฎี การให้คาปรึกษา รู ปแบบการให้คาปรึกษา
คุณลักษณะของงานวิจยั ที่มีตอ่ ขนาดอิทธิผลของประสิทธิผลการให้คาปรึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้การวิจัยครัง้ นี ้ ครอบคลุมรายงานวิจัย วิทยานิพ นธ์ ปริญ ญานิพนธ์ใน
ประเทศไทย ที่ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการให้คาปรึกษาต่อปั ญหาสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด
ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักเรียนและนิสิต/นักศึกษามีแบบการวิจยั เชิงทดลอง มี
ค่าสถิตทิ ่ีเพียงพอสาหรับการวิเคราะห์คา่ ขนาดอิทธิพล โดยงานที่นามาสังเคราะห์ตอ้ งเป็ นงานที่ทา
เสร็ จ เรี ย บร้อ ยในช่ ว งปี พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2563 จากฐานข้อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ ThaiLIS Digital
Collection และฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา และจุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย ฐานข้อมูลออนไลน์ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) และศูนย์ขอ้ มูลการวิจยั Digital "วช."
2. การวิจัยในครัง้ นี ใ้ ช้การวิเคราะห์อภิ ม าน (Meta – analysis) โดยประมาณค่าขนาด
อิทธิพลจากสูตรของ Hedges (1985) ซึ่งเป็ นการหาผลต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุมและนามาปรับให้เป็ นคะแนนมาตรฐาน โดยการหารด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3. ตัวแปรที่ศึกษาในครัง้ นี ป้ ระกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ตัวแปรต้นได้แก่ 1)
แนวคิดทฤษฎีการให้คาปรึกษา แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1.1) แนวคิดกลุ่มปั ญญาและพฤติกรรม
นิยม 1.2) แนวคิดกลุ่มมนุษยนิยม 1.3) แนวคิดกลุ่มจิตวิทยาการให้คาปรึกษาอื่น ๆ 2) รูปแบบการ
ให้คาปรึกษา ประกอบด้วย 2.1) การให้คาปรึกษารายบุคคล และ 2.2) การให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม
3) คุณลักษณะงานวิจยั ประกอบด้วย 3.1) การออกแบบการทดลอง 3.2) กลุ่มตัวอย่าง และ3.3)
จานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษา และตัวแปรตาม คือ ขนาดอิทธิพลประสิทธิผลของโปรแกรมการให้
คาปรึกษาต่อปัญหาสุขภาพจิต (Effect size)
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. งานวิจัย (Research) หมายถึง เอกสารรายงานผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นด้วยวิธีการ
อย่างเป็ นระบบ งานวิจยั ที่นามาสังเคราะห์ ได้แก่ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ท่ีทาการศึกษาโปรแกรมการให้คาปรึกษา ผ่านฐานข้อมูลออนไลน์
2. ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต (Mental health problems) หมายถึง สภาวะผิดปกติท างจิ ตใจ
ภายในตนเองที่ไม่สามารถจัดการหรือปรับตัวได้ แสดงออกมาทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไป เกิดความไม่สบายใจ เป็ นทุกข์ ส่งผลต่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างไม่เป็ นสุข โดย
ปั ญ หาสุขภาพจิตที่ศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะ
ซึมเศร้า
2.1 ความเครีย ด (Stress) หมายถึง เป็ นรู ปแบบความสัม พัน ธ์ระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก ผ่านการประเมินแล้วว่าเป็ นสิ่งไม่นา่ พอใจ หรือคุกคาม รูส้ กึ เป็ น
อันตราย เกิดความไม่สมดุล และแสดงออกมาทางร่างกายและจิตใจ
2.2 ความวิตกกังวล (Anxiety) หมายถึง ความรู ส้ ึกกลัว ความตึงเครียด หวาดหวั่น
ซึ่งความรู ส้ ึกดังกล่าวไม่มีสาเหตุหรือไม่สมเหตุสมผล รวมถึงมีอาการทางกายร่วมด้วย ซึ่งอาการ
ทางกายส่วนใหญ่เป็ นอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ใจสั่น หน้ามืด วิงเวียน แน่นหน้าอก
และหายใจไม่สะดวก
2.3 ภาวะซึมเศร้า (Depress) หมายถึง ภาวะจิตใจของบุคคลที่มีความรู ส้ ึกเชิงลบ
เช่น เศร้าหมอง หดหู่ ท้อแท้ สิ น้ หวัง เป็ นผลมาจากความคิดที่ คิดทางลบเกี่ ยวกับตนเอง แสดง
ออกมาด้วยอาการต่าง ๆ ทัง้ ทางอารมณ์ จิตใจและพฤติกรรม รู ส้ ึกตนเองไม่มีคณ
ุ ค่า ตาหนิตวั เอง
หากมีความรูส้ กึ นีเ้ ป็ นระยะเวลานานจะส่งผลต่อการสูญเสีย
3. ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ล (Effect size) หมายถึ ง ขนาดของผลที่ เป็ นคะแนนมาตรฐาน
(standard score) อันเกิดจากอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา ที่ส่งผลต่อปั ญหาสุขภาพจิต
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ในงานวิจยั เชิงทดลอง โดยคานวณตามสูตรของ Hedges และ Olkin (1985) ซึ่งเป็ นการหาผลต่าง
ของค่าเฉลี่ย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและนามาปรับ ให้เป็ นคะแนนมาตรฐาน โดยการ
หารด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งแบ่งขนาดอิทธิพลเป็ นออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ค่า d = 0.2
แปลว่ามีคา่ ขนาดเล็ก ค่า d = 0.5 แปลว่ามีคา่ ขนาดปานกลาง และ ค่า d = 0.8 แปลว่ามีคา่ ขนาด
ใหญ่ (Cohen, 2013)
4. ผลลัพธ์ของโปรแกรมการให้คาปรึกษาต่อปั ญ หาสุข ภาพจิต หมายถึง ผลการ
เปลี่ ยนแปลงของปั ญ หาสุขภาพจิ ตที่ เกิ ด ขึน้ จากการใช้โปรแกรมศึกษาในงานวิจัย นั้น ๆ แสดง
ออกมาในรูปแบบของค่าทางสถิติ (ค่าขนาดอิทธิพล: Effect size)
5. โปรแกรมการให้คาปรึก ษา (Counseling Program) หมายถึง กระบวนการที่ ผูใ้ ห้
คาปรึกษาให้การปรึกษาระหว่างผูใ้ ห้คาปรึกษาและผูร้ บั คาปรึกษา ภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย
เป็ น มิ ต ร น่า ไว้ว างใจ โดยมี จุด ประสงค์ให้ผู้รับ ค าปรึก ษาสามารถเข้าใจ ยอมรับ ตนเอง เลื อ ก
แนวทางการแก้ไข และลดความขัดแย้งในจิตใจ เพื่อนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง โดยอยู่บนพืน้ ฐานของ
ทฤษฎี การให้ค าปรึก ษา และมี ก ารอธิ บ ายรายละเอี ยดขั้น ตอนการให้คาปรึก ษา วัต ถุป ระสงค์
กิจกรรมในแต่ละครัง้
6. แนวคิดทฤษฎีการให้คาปรึกษา (Theory of Counseling) หมายถึง ความรู ้ เทคนิค
วิธีการหรือกระบวนการในการให้คาปรึกษาที่เป็ นพืน้ ฐานของกระบวนการในการให้คาปรึกษา ได้แก่
ทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบ
ภวนิยม ทฤษฎี การให้คาปรึกษาแบบเผชิญความจริง ทฤษฎี การให้คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ น
ศูนย์กลาง และทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรม
6.1 แนวคิ ด กลุ่ ม ปั ญ ญ าและพ ฤติ ก รรมนิ ยม (Cognitive and behavioral
approach) หมายถึง กระบวนการให้คาปรึกษาที่มีการใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเน้นกระบวนการทางการ
คิด พฤติกรรม และอารมณ์ ได้แก่ การปรับ เปลี่ ย นความคิด และพฤติกรรม และแนวคิด การให้
คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม
6.2 แนวคิ ด กลุ่ ม มนุ ษ ยนิ ย ม (Humanism approach) หมายถึ ง กระบวนการให้
คาปรึกษาที่ มี การใช้แนวคิดทฤษฎี ดว้ ยแนวคิดที่เน้นผู้ให้คาปรึกษาเป็ นหลัก เน้นความสามารถ
ความดี และความงอกงามของบุคคล เป็ นแนวทางในการให้คาปรึกษา ได้แก่ การให้คาปรึกษาแบบ
เผชิญความจริง การให้คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง การให้คาปรึกษาแบบเกสตัลท์
6.3 แนวคิดกลุ่มจิตวิทยาการให้คาปรึกษาอื่น ๆ (Other Counseling approach)
หมายถึง กระบวนการให้คาปรึกษาที่มีการใช้แนวคิดทฤษฎีดว้ ยแนวคิดที่มีการให้คาปรึกษาร่วมกับ
เทคนิคอื่น หรือมีการใช้แนวคิดแบบบูรณาการ หรือแนวคิดการให้คาปรึกษาอื่ น ๆ ได้แก่ การให้
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คาปรึกษาแนวพุทธศาสตร์ การให้คาปรึกษาแบบบูรณาการ การให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม ร่วมกับ
ศิลปะบาบัด จดหมายบาบัดและการเสนอตัวแบบ
7. รู ป แบบการให้ ค าปรึ ก ษา (Type of Counseling) หมายถึ ง ประเภทของการให้
คาปรึกษาในงานวิจัย โดยแบ่ง ออกเป็ น 2 รู ป แบบ คื อ การให้ค าปรึก ษาแบบกลุ่ม และการให้
คาปรึกษารายบุคคล
8. คุ ณ ลั ก ษณะของงานวิ จั ย (Feature of research) หมายถึ ง รายละเอี ย ดของการ
ออกแบบงานวิจัยนัน้ ๆ ที่ นักวิจัยออกแบบให้มี ความเหมาะสมกับการศึกษาของตน ได้แก่ การ
ออกแบบการทดลอง กลุม่ ตัวอย่าง จานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษา
9. นักเรียน (Student) หมายถึง ผูท้ ่ีกาลังศึกษาตัง้ แต่ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 – 6 หรือ
ผูท้ ่ีศกึ ษาในสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพ
10. นิ สิ ต หรื อ นั กศึ ก ษ า (Student) หมายถึ ง ผู้ ท่ี ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ระดับปริญญาตรี
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
ประโยชน์ทางวิชาการ
1. ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการให้ค าปรึก ษาที่ ใช้แ นวคิ ด การให้ค าปรึก ษากลุ่ม
ปั ญญาและพฤติกรรมนิยม ช่วยลดความรุนแรงของปั ญหาสุขภาพจิตได้ดีท่ีสดุ และรูปแบบการให้
คาปรึกษาสามารถเลือกใช้ได้ทงั้ 2 แบบ นับเป็ นการยืนยันแนวคิดการให้คาปรึกษาว่าแนวคิดกลุ่มนี ้
มีประสิทธิภาพต่อการลดความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิต
2. ได้ขอ้ มูลเชิงพรรณนาของของงานวิจยั โปรแกรมการให้คาปรึกษาปั ญหาสุขภาพจิต
ว่าที่ผา่ นมา
ประโยชน์ทางการปฏิบัติ
1. ผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องกับการดูแลนักเรียน นิสิตและนักศึกษา สามารถนาผลการศึกษาไป
ช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต ด้วยแนวคิด รู ปแบบ และจานวนครัง้ ที่ มี
ประสิทธิผลต่อการให้คาปรึกษา
2. นักวิจยั นักให้คาปรึกษานาผลการศึกษาไปพัฒ นาโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่มี
ทิศทางสอดคล้องกับผลการศึกษา เช่น การนาแนวคิดกลุม่ ปั ญญาและพฤติกรรมนิยมไปใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีภาวะซึมเศร้า เช่นเดีย วกับการนาผลการศึกษาไปพัฒนาทักษะของผูใ้ ห้คาปรึกษา เช่น
การพัฒ นาให้ทักษะในการให้คาปรึกษาด้วยแนวคิดกลุ่มปั ญญาและพฤติกรรมนิยม กลุ่มมนุษย
นิยม และการให้คาปรึกษารายบุคคล
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
การศึกษาครัง้ นี ผ้ ูว้ ิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ท่ี เกี่ ยวข้องประกอบด้วยแนวคิดและ
ทฤษฎี ดังนี ้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต (Mental Health)
1.1 ความหมายของสุขภาพจิต
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต (Mental Health Problems)
2.1 ความหมายของปัญหาสุขภาพจิต
2.2 ประเภทของปัญหาสุขภาพจิต
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด (Stress)
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวล (Anxiety)
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า (Depression)
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการให้คาปรึกษา
3.1 ความหมายของการให้คาปรึกษา
3.2 รูปแบบของการให้คาปรึกษา
3.3 แนวคิดทฤษฎีการให้คาปรึกษา
3.3.1 ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบภวนิยม
3.3.2 ทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบยึดผูร้ บั บริการเป็ นศูนย์กลาง
3.3.3 ทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบเผชิญความจริง
3.3.4 ทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
3.3.5 ทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรม
3.3.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการให้คาปรึกษา
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ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
1.1 ความหมายของสุขภาพจิต
สุขภาพจิตในประเทศไทย เริ่มต้นจากการรักษาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล และเริ่มสู่การ
ส่งเสริมให้เกิดขึน้ ภายนอกโรงพยาบาล จึงกล่าวได้วา่ งานสุขภาพจิตของประเทศไทยเป็ นการรวมทัง้
การรักษาและการป้องกัน มีการจัดตัง้ สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2502 โดยมี
แพทย์ห ญิ ง คุณ หญิ ง สุภ า มาลากุล ณ อยุธ ยา ดร.คุณ หญิ ง อัม พร มี สุข และศาสตราจารย์
นายแพทย์ ฝน แสงสิงแก้วเป็ นผูร้ ิเริ่ม หากกล่าวถึงความหมายของสุขภาพจิตสามารถอธิบายได้
ดังนี ้
แรกเริ่ม ฝน แสงสิงแก้ว (2522) ได้ให้ความหมายของสุขภาพจิต หมายถึง สภาพชีวิต
ที่เป็ นสุขผูท้ ่ีมีอารมณ์ม่ นั คง สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีสมรรถภาพในการ
ทางานและอยู่รว่ มกับผูอ้ ่ืนด้วยความพอใจ ต่อมาฉวี ธรรมสุข (2544) ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า
สุขภาพจิตนัน้ เป็ นการมองทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ มีทศั นคติ การแสดงออกของอารมณ์
และพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม เผชิญปั ญหาและแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ โดยใช้ศกั ยภาพของตนเองได้
อย่างมีความสุข รวมถึงการให้ความหมายของหน่วยงานเกี่ยวกับสุขภาพจิตต่าง ๆ (The American
Psychiatric Association, 1994; กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมจิ ต แพทย์แ ห่ง ประเทศไทย,
2546) ก็ได้ให้ความหมายคล้ายคลึงกันว่า สุขภาพจิตเป็ นสภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็ นผลจากการมองโลกใน
แง่ ดี มี วุฒิ ภ าวะในการจัด การกับ ปั ญ หาต่า ง ๆ แสดงออกต่อ ตนเองและผู้อ่ื น ได้เหมาะสม ให้
ความส าคัญ และมี พ ฤติ ก รรที่ เ ป็ นประโยชน์ต่ อ ตนเองและผู้อ่ื น เช่ น เดี ย วกั บ (World Health
Organization, 2018) ที่ได้อธิบายว่าสุขภาพจิตเป็ นสภาวะความที่บคุ คลตระหนักถึงความสามารถ
ของตนเอง สามารถรับมื อกับความเครียดที่ เกิ ดขึน้ ในชี วิต ทางานได้อย่างมี ประสิทธิ ผลและทา
ประโยชน์ให้กบั ชุมชนได้ และเป็ นพืน้ ฐานของความสามารถที่ทาให้บคุ คลสามารถดารงอยู่ในฐานะ
มนุษย์ มีการคิดความรูส้ กึ ซึ่งกันและกัน มีอาชีพและมีความสุขกับชีวิต
จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ สุขภาพจิตคือสภาพจิตที่ดี รับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง ดาเนินชีวิตประจาวันได้ สามารถปรับตัวภายใต้สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ พร้อม
ทัง้ แสดงอารมณ์ พฤติกรรมที่ เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและผูอ้ ่ืน ใช้ความสามารถของ
ตนเองในการดาเนินชีวิตร่วมกับผูอ้ ่ืนได้อย่างมีความสุข
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับสุขภาพจิต
เริ่มต้นมนุษย์ศึกษาแนวคิดเรื่องสุขภาพจิต และความผิดปกติทางจิต โดยเริ่มต้นจากการ
พยายามอธิบายในเรื่องของความผิ ดปกติทางจิต การอธิบายความผิดปกติทางจิตแรกเริ่มอธิบาย
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ด้ว ยแนวคิ ด ความไม่ ส มดุล ของของเหลวในสมอง เมื่ อ มี ก ารศึก ษามากขึน้ จึง มี ก ารหาสาเหตุ
เชื่อมโยงปฏิสมั พันธ์ระหว่างอิทธิพลของปั จจัยทางชีววิทยา จิตใจและสิ่งแวดล้อม (ปราโมทย์ สุค
นิชย์, 2558) ต่อมาจึงให้ความสนใจเรื่องของสุขภาพจิต และศึกษากันอย่างแพร่หลายมากขึน้ โดย
เชื่อว่าบุคคลที่มีสขุ ภาพจิตที่ดี สามารถเผชิญปั ญหาได้อย่างเหมาะสม สร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ่ืน
ด้วยดีและใช้ชีวิตได้อย่างปกติสขุ (ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล และสุวรรณี พุทธิศรี, 2558)
ในปี พ.ศ. 2432 ประเทศไทยตระหนักถึงปั ญหาของสุขภาพจิต โดยก่อตัง้ โรงพยาบาลคน
เสียจริต เนื่องจากมีการส่งคนป่ วยทางจิตมารักษาอย่างต่อเนื่อง จึงก่อตัง้ โรงพยาบาลเฉพาะทางขึน้
ศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคมได้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงพยาบาลคนเสีย
จริต ปากคลองสาน เป็ น คนไทยคนแรกที่ ด ารงต าแหน่ ง และในปี พ.ศ. 2476 มี ก ารขยายงาน
สุขภาพจิตไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ และหลังจาก
นัน้ มีการก่อตัง้ โรงพยาบาลเพื่อรักษาผูป้ ่ วยทางจิตอีกหลายแห่ง อีกทัง้ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
เป็ นผูท้ ่ีได้รบั การยกย่องให้เป็ นบิดาแห่งจิตเวชศาสตร์ไทยได้ริเริ่มวางระบบสุขภาพจิตในประเทศ
ไทย เพื่อขยายกาลังในการให้บริการด้านสุขภาพจิต ได้ดาเนินการเกี่ยวระบบที่สาคัญหลายอย่าง
เช่น การจัดตัง้ คลิ นิ กสุขวิทยาจิ ตเพื่ อเป็ นศูนย์กลางของการศึกษาสุขภาพจิ ตและการแนะแนว
การศึกษาในโรงเรียน ก่อตัง้ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลปั ญญาอ่อน (สถาบันรา
ชานุกลู ) บ้านกึ่งวิถี (กรมสุขภาพจิต , 2562 ; โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา , 2562)
ทัง้ นีอ้ งค์การอนามัยโลก (WHO, 2004 อ้างถึงในGalderisi, Heinz, Kastrup, Beezhold,
and Sartorius (2015) ให้ความหมายสุขภาพจิตเป็ นภาวะปกติสุข (Well being) นั่นแปลว่าบุคคล
จะรับรูศ้ กั ยภาพของตัวเอง สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดในชีวิตประจาวันได้ ใช้ชีวิตได้อย่าง
ปกติสขุ และช่วยเหลือ ทาประโยชน์ให้กบั สังคม จึงมีผพู้ ยายามอธิบายลักษณะของผูท้ ่ีมีสขุ ภาพจิต
ดีหลายประการ
1.2.1 ลักษณะบุคคลทีม่ ีสุขภาพจิตดี
จากการสังเคราะห์การศึกษาของ (อัมพร โอตระกูล , 2538 ; Maslow , 1970 อ้าง
ถึ ง ในอภิ ชัย มงคลและคณะ, 2547 ; Carl Rogers , 1951 อ้า งถึ ง ในมนูญ คัน ธประภา, 2556)
สามารถสรุปได้วา่ ผูท้ ่ีมีสขุ ภาพจิตดีควรมีลกั ษณะดังนี ้
บุค คลมี ก ารยอมรับ และเห็ น คุณ ค่า ในตนเองและสิ่ ง แวดล้อ มในด้า นบวก มี
ความรู ส้ ึกมั่นคงทัง้ ร่างกายและจิตใจ เป็ นอิสระในการคิดและกระทาสิ่งต่าง ๆ สามารถคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ยืดหยุ่น ได้ เมื่อเผชิญ กับสถานการณ์ท่ี รุนแรงสามารถเผชิญสถานการณ์ ปรับตัวได้
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อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ยังมองโลกตามความเป็ นจริง ทัง้ ด้านที่และไม่ดี และมีความสุขกับการมีชีวิต
อยู่
1.2.2 ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพจิต
จากการสัง เคราะห์ง านวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งของกั บ ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ปั ญ หา
สุขภาพจิตของนักวิชาการหลายท่าน (ณัฐดนัย เอี่ยมวัฒนเสรี, พวงสร้อย วรกุล และชุติมา หรุม่ เรือ
วงษ์, 2560; ดรัลพร เทพรักษ์, 2562; พิณทอง ลิ่มพงศธร, 2543) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับปัจจัยหลายปัจจัย
ที่เป็ นตัวกาหนดลักษณะสุขภาพจิตของบุคคล ซึ่งความแตกต่างนัน้ เกิดจากหลายปั จจัยประกอบกัน
สามารถจาแนกปั จจัยได้เป็ น 3 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยทางชีววิทยา จิตใจ และสังคม (Bio – Psycho Social Factor)
จากที่กล่าวมาข้างต้นสังเกตได้ว่าสุขภาพจิตเป็ นเรื่องสาคัญสาหรับบุคคลในการ
จัดการกับปั ญ หา ผูท้ ่ีมีสุขภาพจิตดีจะสามารถจัดการกับเหตุการณ์ และมีความสุขกับชีวิตได้ แต่
หากเมื่อบุคคลเกิดปั ญหาสุขภาพจิตขึน้ แล้วนัน้ จะส่งผลให้เกิดความยากลาบากในการดาเนินชีวิต
กลวิธีในการจัดการแบบเดิม ไม่สามารถจัดการเหตุการณ์ท่ี เกิด ขึน้ ได้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของ
สุขภาพจิตด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน และความแตกต่างของที่มาของปั ญหาสุขภาพจิตนัน้ จะมีวิธีใน
การช่วยเหลือบรรเทาอาการอย่างไร
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับปั ญหาสุขภาพจิต
2.1 ความหมายของปั ญหาสุขภาพจิต
Australian government department of health (2007) กล่าวว่า ปั ญ หาสุขภาพจิ ต
คือ การที่บุคคลถูกรบกวนความรู ส้ ึก ความคิด พฤติกรรมและไม่สามารถปฏิสมั พันธ์กับบุคคลอื่น
สามารถเกิดขึน้ ได้กับทุกคน อาจเกิดขึน้ ชั่วคราวและอาจพัฒ นาไปสู่ความเจ็บป่ วยทางจิตได้หาก
ไม่ได้รบั การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ (โกศล วงศ์สวรรค์ และ เลิศลักณ์ วงศ์สวรรค์,
2551) ที่ได้เสนอความหมายซึ่งคล้ายคลึงกันว่า ปั ญ หาสุขภาพจิต คือ ภาวะที่ บุคคลไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือสังคมได้ ไม่สามารถจัดการความไม่สบายใจ จึงแสดงออกมาทาง
พฤติกรรม อารมณ์ และความคิดที่ผิดแปลก เช่นเดียวกับ American Psychological Association
(2013) ที่อธิบายว่าปัญหาสุขภาพจิต คือ ความผิดปกติของการปรับตัวภายในตนเอง ทาให้เกิดเป็ น
ความทุกข์ และความเครียดส่งผลต่อบุคคล ซึ่งสามารถสรุ ปได้ว่า ปั ญ หาสุขภาพจิต คือ สภาวะ
ผิดปกติทางจิ ตใจภายในตนเองที่ ไม่สามารถจัดการหรือปรับตัวได้ แสดงออกมาทางพฤติกรรม
อารมณ์ และความคิดที่เปลี่ยนไป เกิดวามไม่สบายใจ เป็ นทุกข์ ส่งผลต่อการดารงชีวิตในสังคม
อย่างไม่เป็ นสุข
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2.2 ประเภทของปั ญหาสุขภาพจิต
ตามที่ ส หพัน ธ์สุขภาพจิ ต โลกได้จัด ประเภทของปั ญ หาสุข ภาพจิ ต ไว้เป็ น ประเภท
ต่าง ๆ โดยแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน อีกทัง้ อาการยังมีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบาย
ตามสมาคมสุ ข ภาพจิ ต โรคได้ ดั ง นี ้ (National Association for Mental Health, 2016) พบว่ า
ประเภทของปั ญหาสุขภาพจิตประกอบด้วย 10 ประเภท ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า ความกังวล โรคยา้ คิด
ยา้ ทา ความกลัว ปั ญ หาการกิ น โรคอารมณ์สองขัว้ โรคจิ ตเภท บุคลิกภาพผิดปกติ การท าร้าย
ตัวเอง และความรูส้ ึกอยากฆ่าตัวตาย ในแต่ละประเภทจะมีอาการแสดงออกที่แตกต่างกัน แต่ทุก
ประเภทมีความคิด ความรู ส้ ึกและพฤติกรรมที่แสดงออกในทางลบส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของ
บุคคล เมื่ อบุคคลต้องเผชิญ การเปลี่ ยนแปลง หรือเหตุการณ์วิกฤติ จะมี ความเสี่ ยงของการเกิ ด
ปัญหาสุขภาพจิตได้ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตาราง 1 ประเภทของปัญหาสุขภาพจิต
ประเภท
ภาวะซึมเศร้า
(Depression)

อาการ

เป็ นความรู ส้ ึกของอารมณ์เศร้าเล็กน้อยสะสมเป็ นเวลานาน และมี
ผลต่อชี วิตประจ าวัน ทาให้รูส้ ึกสิ น้ หวัง ไร้ค่า ไม่มี แรงจูงใจ หมด
เรี่ยวแรง และส่ง ผลกระทบต่อการเห็น คุณ ค่าในตนเอง การนอน
หลับ การทานอาหารและแรงขับทางเพศ และร่างกาย หากสะสม
เป็ นเวลานานจะทาให้เกิดปัญหาต่อการดาเนินชีวิตได้
ความกังวล (Anxiety) เป็ นความรูส้ ึกไม่สบายใจ ความรูส้ ึกกังวลและกลัว เนื่องจากความ
วิตกกังวลเป็ นครัง้ คราว และยากที่จะเกิดเป็ นปั ญหาสุขภาพจิต แต่
ถ้าความรูส้ ึกวิตกกังวลถูกสะสมและมีเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ เป็ นเวลานาน
จะเกิดเป็ นปัญหาสุขภาพจิต
โรคยา้ คิดยา้ ทา
เป็ นโรควิตกกังวลชนิดหนึ่ง อาการนีจ้ ะส่งผลต่อการมีพฤติกรรมหรือ
(Obsessive
ความคิดซา้ ไปซา้ มา โดยที่บุคคลไม่สามารถควบคุมได้ และส่งผล
compulsive : OCD ) กระทบต่อกิจวัตรประจาวัน การทาสิ่งเดิมซา้ ๆ จะทาให้บุคคลรู ้สึก
ลดความกัง วลใจ และรู ้สึ ก ปลอดภั ย การรัก ษาอาการนี ้มัก จะ
มุง่ เน้นที่การลดความรูส้ กึ วิตกกังวลที่รุนแรงที่เกิดขึน้

13

ตาราง 1 (ต่อ)
ประเภท
ความกลัว
(phobias)

ปั ญ ห า ก า ร กิ น
(Eating Problem)
โรคอารมณ์สองขัว้
(Bipolar
disorder)
โ ร ค จิ ต เ ภ ท
(Schizophrenia)

อาการ
รู ป แบบหนึ่ ง ของความกลัวหรือ ความวิ ต กกัง วลที่ เกิ ด จากสถานการณ์ท่ี
เฉพาะ เช่น การเจอคนจานวนมาก หรือสิ่งของ วัตถุ สิ่งมีชีวิต แม้ส่งิ เหล่านัน้
จะไม่ได้เป็ นอันตรายก็ตาม แต่บคุ คลจะรูส้ ึกกลัวมากขึน้ เรื่อย ๆ และอยู่นาน
เป็ นระยะเวลานานจนส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
ปั ญ หาของการกินไม่ใช่ปัญหาเกี่ ยวกับอาหาร แต่เป็ นความยากลาบากใน
การใช้ชีวิต ไม่สามารถที่จะทานหรือเห็นอาหารได้ จึงมักจะหลีกหนีปัญหา
โดยการหลีกเลี่ยงอาหาร หรือการกินที่ผิดวิธี
มีผลต่ออารมณ์ การวินิจฉัยนีม้ ีทงั้ ช่วงที่เป็ นอาการคลั่งและซึมเศร้า อาจมี
อาการทางจิตจิตในช่วงที่คลั่งไคล้หรือซึมเศร้า โดยมีอาการทัง้ สองช่วง การ
เปลี่ยนแปลงของช่วงอารมณ์ จะสร้างความวิตกกังวลและมีผลกระทบอย่าง
มากต่อชีวิต
อาการที่พบ ได้แก่ เห็นภาพหลอน หลงผิด ความคิดวุ่นวาย ไม่เป็ นระเบียบ
ขาดความสนใจสิ่งต่าง ๆ ความรู ส้ ึกไม่ต่อเนื่อง กระจัดกระจาย หลีกเลี่ยง
ผูค้ น อาการเหล่านีจ้ ะทาให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต หรือเกิดเป็ นโรคทางจิตได้
ความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่เกิดจากทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรมของ
เขาส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ซึ่งมีหลายประเภท

บุคลิกภาพผิดปกติ
(Personality
disorder)
การทาร้ายตัวเอง เป็ นวิธีหนึ่งในการแสดงความทุกข์ ซึ่งทาเพื่อให้ตัวเองเจ็บปวด การแสดง
(Self-harm)
ความรูส้ ึกที่บุคคลไม่สามารถพูดหรือคิดอย่างชัดเจน หลังจากทาร้ายตัวเอง
คุณอาจรูส้ กึ ถึงการปลดปล่อย แต่สาเหตุของความทุกข์ยงั คงอยู่
ความรูส้ กึ อยากฆ่า พบบุคคลจานวนมากที่มีประสบการณ์นี ้ แต่อาจไม่มีความกล้าหรือรูส้ ึกกลัว
ตั ว ตาย (Suicidal ที่จะลงมือทา ผูค้ นจานวนมากคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายและไม่เคยพยายาม
feelings)
ลงมื อทา แต่ความคิดนี ท้ าให้บุคคลเกิ ดความไม่ปลอดภัย เป็ นเหตุการณ์
ฉุกเฉิน เป็ นสิ่งสาคัญที่จะต้องปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
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จากตารางจะเห็นได้ว่าปั ญ หาสุขภาพจิตมี หลากหลายประเภท แต่ละประเภทจะมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน ปั ญหาสุขภาพจิตแต่ละประเภทสามารถเกิดขึน้ ได้กบั บุคคลที่ประสบกับการ
เปลี่ยนแปลงหรือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถปรับตัว หรือจัดการได้ทกุ ช่วงวัย เช่นเดียวกับกลุ่มวัยรุน่
ที่มีการก้าวเข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึน้ ในชีวิต
จากการศึกษาในทั้ง ในต่างประเทศและประเทศไทยพบว่า การเข้าเรีย นในระดับ
มหาวิทยาลัยเป็ นช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการเกิดความเครียดสาหรับนิสิตและนักศึกษาจานวนมาก ทัง้
แรงกดดันในการเรียน การแยกจากครอบครัว การเข้าร่วมกิจกรรม และความรับผิดชอบที่เพิ่มมาก
ขึ น้ ท าให้ห ลายคนประสบกั บ ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ครั้ง แรกในช่ ว งวัย นี ้ (Paola Pedrelli, 2015)
เช่นเดียวกับการศึกษาปั จจัยด้านสุขภาพจิตของเคสส์เลอร์ (Kessler RC et al, 2007) พบว่าปัญหา
สุขภาพจิตส่วนใหญ่ จะเกิดกับวัยรุ ่น ร้อยละ 75 อาการจะเริ่ม ขึน้ ครัง้ แรกเมื่ ออายุ 25 ปี และการ
สารวจสุขภาพจิตโดย Vaingankar พบว่าช่วงวัยที่มีความเสี่ยงสูงที่สดุ ของความวิตกกังวลที่ผิดปกติ
คือช่วงอายุระหว่าง 16 - 17 ปี (Vaingankar JA, 2012)
ในประเทศไทยพบสถิติของกรมสุขภาพจิต พบผูม้ ารับบริการผูป้ ่ วยใหม่ในโรงพยาบาล
จิ ต เวชช่ ว งปี 2560 – 2561 เพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 30 (กรมสุ ข ภาพจิ ต , 2563) พบผู้ป่ วยที่ มี ปั ญ หา
สุขภาพจิตเพิ่มขึน้ และพบความชุกของปั ญหาสุขภาพจิตของวัยรุ ่นเป็ นจานวนมาก อันเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของช่วงวัย เกิดเป็ นปัญหาการปรับตัวจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น เพศ วัฒนธรรม สังคม
และค่านิยม (อัมพร โอตระกูล, 2538) และผลสารวจสุขภาพจิตของประชากรอายุ 15 ปี ขนึ ้ ไป ในปี
พ.ศ. 2558 พบว่า กลุม่ เยาวชนอายุ 15–24 ปี มีคะแนนสุขภาพจิตต่าว่าช่วงวัยอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มมีปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่าช่วงวัยอื่น ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าอาจเป็ นเพราะ
เป็ นช่วงของวัยรุ ่นที่กา้ วเข้าสู่วยั ผูใ้ หญ่ เป็ นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทัง้ ด้านความคิด
และอารมณ์ เมื่อเจอการเปลี่ยนแปลงอาจทาให้ยากต่อการปรับตัว (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ , 2559)
เช่นเดียวกับการศึกษาของณัฐวุธ แก้วสุทธา (2557) ที่กล่าวว่าอาการของปั ญหาสุขภาพจิตเกิดขึน้
นิสิตทันตแพทย์อยู่บ่อยครัง้ เช่น อาการปวดศีรษะ นอนไม่หลับ อาหารไม่ย่อย อาการซึมเศร้า จึง
เป็ นข้อสังเกตว่าสาเหตุอาจมีส่วนเกิดจากการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอาจส่งผลให้อาการของโรค
รุนแรงขึน้
ในการศึกษาทัง้ ในต่างประเทศประเทศและประเทศไทย พบว่าปั ญหาเกี่ยวกับความ
วิต กกัง วล เป็ น ปั ญ หาที่ พ บได้บ่อ ยที่ สุด ซึ่ง พบในกลุ่ม นัก ศึก ษาถึ ง ร้อ ยละ 11.9 ของนิ สิ ต และ
นักศึกษาที่มีปัญ หาสุขภาพจิต ในประเทศไทยจากสถิติของกรมสุขภาพจิตพบว่า ผูม้ ารับบริการ
ผูป้ ่ วยใหม่ของรัฐในโรงพยาบาลจิตเวชช่วงปี 2553-2554 มีคนไทยป่ วยเป็ นโรควิตกกังวลมากเป็ น
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อันดับที่ 3 อีกทัง้ ในปี 2556 ผลสารวจของกรมสุขภาพจิต พบประชาชนอายุ 18 ปี ขึน้ ไป เป็ นโรค
กลุ่มวิตกกังวลถึงร้อยละ 0.3 หรือประมาณ 140,000 คน (กรมสุขภาพจิต , 2556) เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันกับรายงานของกรมสุขภาพจิตปี 2562 พบว่าวัยรุน่ มีการใช้บริการสายด่วนปรึกษาปั ญหา
สุขภาพจิ ตเรื่องปั ญ หาความเครียดหรือความวิตกกัง วลถึ ง 5,073 ครัง้ หรือร้อยละ 51.36 (กรม
สุขภาพจิต , 2562)
ปั ญ หาสุขภาพจิ ตเกี่ ย วกับ ภาวะซึม เศร้าในนิ สิต และนักศึก ษา พบว่า ในนิสิ ตและ
นักศึกษามีโอกาสเกิดความชุกของภาวะซึมเศร้ามากถึงร้อยละ 7 – 9 (Blanco C et al, 2008; H. J.
Eisenberg D, Speer N,, 2013; H. J. Eisenberg D, Speer N,. 2013; Zisook S et al, 2007) และ
การศึกษาของ (Zisook S et al, 2007) พบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของภาวะซึมเศร้าเริ่มมีอาการครัง้
แรกในช่วงวัยเด็กวัยรุน่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับรายงานของกรมสุขภาพจิตปี 2562 พบว่าวัยรุน่
มีการใช้บริการสายด่วนปรึกษาปั ญหาสุขภาพจิตเรื่องปั ญหาซึมเศร้าถึง 970 ครัง้ หรือร้อยละ 9.82
(กรมสุขภาพจิต , 2562) อีกทัง้ ยังพบสถิติของกรมสุขภาพจิตพบว่าผูม้ ารับบริการผูป้ ่ วยใหม่ของรัฐ
ในโรงพยาบาลจิตเวชช่วงปี 2553-2554 พบว่า คนไทยป่ วยด้วยโรคทางจิตเวชมากที่สุด คือ โรค
ซึมเศร้า
ปั ญหาสุขภาพจิตเกี่ยวกับความเครียดในนักศึกษา พบว่า การศึกษาของณัฐิกา ราช
บุตรและคณะ (2562) ระบุว่าวัยรุน่ ที่ใช้บริการสายด่วนเพื่อขอคาปรึกษามาก คือ ความเครียดหรือ
ความวิตกกังวล และการให้บริการทาง Facebook เรื่องที่ขอรับคาปรึกษามากที่สดุ คือ ความเครียด
หรือความวิตกกังวลเช่นเดียวกัน นอกจากนีย้ งั พบว่าผลการสารวจภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือพบว่าปั ญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา
พยาบาลที่พบมาก คือ ความเครียด (จงลักษณ์ ทวีแก้ว, 2562) ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างใน
ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี ้ คื อ นั ก เรี ย น นิ สิ ต แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า เช่ น เดี ย ว กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
วารุณี มีม่งุ บุญ (2562) อธิบายว่านิสิตและนักศึกษาต้องดาเนินชีวิตในสังคม เผชิญกับปั ญหาที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ มีโอกาสพบกับความยุ่งยากในชีวิตประจาวัน ซึ่งอาจเป็ นจุดเริ่มต้นความเครียด
นาไปสูส้ ขุ ภาพจิตที่ไม่ดี และปัจจัยอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเครียดในนิสิตและนักศึกษา
จากข้อมูลข้างต้นผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดขอบเขตในการศึกษาปั ญหาสุขภาพจิตในครัง้ นีต้ าม
ลักษณะประเภทของปั ญ หาสุขภาพจิตที่พ บในกลุ่มเยาวชน ได้แก่ 1. ความเครียด 2. ความวิตก
กังวล และ 3. ภาวะซึมเศร้า
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2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด (Stress)
จากการทบทวนแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านพบว่ามีผูอ้ ธิ บายความหมาย
ของความเครียด ดังนี ้ Lazarus (1984 อ้างถึงในนภัสกร ขันธควร , 2554) อธิบายว่า ความเครียด
หมายถึง ความไม่สมดุลที่เกิดขึน้ ชั่วคราว ซึ่งเกิดจากการรับรูข้ องบุคคลในการประเมินที่ส่ิงที่เข้ามา
ว่าเป็ นสิ่งคุกคามที่เป็ นผลมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และกรมสุขภาพจิต (2555) อธิบายเพิ่มเติม
ว่ารวมถึงสิ่งเร้าภายในอีกด้วย และหากบุคคลไม่สามารถปรับตัวได้จะส่งผลให้เกิดความเครียดที่
สูงขึน้ เช่นเดียวกันกับ Selye (1976 อ้างถึงในนภัสกร ขันธควร , 2554) กล่าวว่าความเครียดเป็ น
การแสดงปฏิ กิริยาตอบสนองร่างกายต่อสิ่งที่มาคุกคาม ทาให้โครงสร้างและสารเคมีในร่างกาย
เปลี่ยนแปลง แสดงออกมาให้เห็นทางร่างกาย และแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า
ความเครียดเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก ผ่าน
การประเมินแล้วว่าเป็ นสิ่งไม่น่าพอใจ หรือคุกคาม รูส้ ึกเป็ นอันตราย เกิดความไม่สมดุลของร่างกาย
และแสดงออกมาทางร่างกาย
2.2.1.1 สาเหตุของความเครียด
กรมสุขภาพจิต (2555) ได้แบ่งสาเหตุของความเครียดออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1) สาเหตุจากปั จจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล
ซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกันส่งผลต่อความเครียดที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง เช่น
1.1) สาเหตุความเครียดทางกาย เป็ น สภาวะร่างกายบางประการของ
บุคคลก่อให้เกิดความเครียด เนื่องจากร่างกายและจิตใจเป็ นส่วนที่แยกออกจากกันไม่ได้ หากมี
ความเครียดทางด้านร่างกายจะส่งผลให้เกิดความเครียดด้านจิตใจตามไปด้วย เช่น ลักษณะส่วน
บุคคลทางพัน ธุ ก รรม ความอ่อนล้าของร่างกาย การรับ ประทานอาหารที่ ไม่ถูก สุขลัก ษณะ ไม่
เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย การพักผ่อน รวมถึงอาการเจ็บป่ วยทางร่างกายอื่น ๆ
1.2) สาเหตุท างจิ ต ใจ นับ ว่าเป็ น สาเหตุส าคัญ ได้แก่ บุค ลิ ก ภาพ เช่ น
บุ ค ลิ ก ภาพแบบสมบู ร ณ์ แ บบ (Perfectionist) มี ค วามจริง จัง ในการด าเนิ น ชี วิ ต มี ร ะเบี ย บ มี
กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ มักจะทางานหนัก บุคลิกภาพแบบพึ่งพิงผูอ้ ่ืน (Dependence) บุคคลจะมีความ
ไม่ม่ นั ใจในการทาสิ่ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทาให้ตอ้ งพึ่งพาผูอ้ ่ืนในการตัดสินใจ ทาให้เกิดความวิตก
กังวลง่าย กังวลในสิ่งที่ยงั ไม่เกิดขึน้
1.3) การเผชิ ญ สถานการณ์ในชี วิตประจ าวัน หมายถึง เหตุการณ์ท่ี เกิ ด
ขึน้ กับ บุ ค คล อาจมี ไ ด้ทั้ง ทางบวกและทางลบ แต่เหตุก ารณ์ ดัง กล่ า วส่ ง ผลให้บุค คลมี ค วาม
จาเป็ นต้องปรับตัว ซึ่งก่อให้เกิดภาวะเครียดได้ โดยเฉพาะเหตุการณ์ในทางลบจะทาให้บุคคลเกิด
การปรับตัวยากและเกิดความเครียดขึน้ ได้มาก
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1.4) ความรูส้ ึกขัดแย้ง ความคับข้องใจ (Conflict and Frustration) ความ
ขัดแย้ง คือ ภาวะที่บคุ คลต้องเผชิญกับการตัดสินใจต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็ นสิ่งที่ตอ้ งการ
หรือไม่ตอ้ งการทั้งคู่หรือมากกว่าสองทาง แต่ความคับข้องใจ เป็ นความรู ส้ ึกที่ บุคคลไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ตนเองเผชิญได้
2) สาเหตุท่ี ม าจากสภาพแวดล้อ ม อาจกล่ า วได้ทั้ง สภาพแวดล้อ มทาง
กายภาพ ชีวภาพและสังคม วัฒนธรรม ดังนี ้ 1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
อุณ หภูมิ อากาศ ภูมิ ประเทศ ชุม ชน ภัยธรรมหรือความปลอดภัย 2) ด้านชีวภาพ ได้แก่ เชือ้ โรค
ไวรัส โรคระบาด 3) ด้า นสัง คมและวัฒ นธรรม เป็ นด้า นที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ให้เกิ ด ความเครี ย ดได้
เนื่ อ งจากบุคคลเป็ น ส่วนหนึ่งของสัง คมนั้น ๆ ย่อ มมี บ ทบาทหน้าที่ ของตนเองในการกระท าสิ่ ง
ต่าง ๆ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ความคาดหวังของครอบครัว ชุมชน อีกทัง้ สังคมคาดหวังว่า
บุคคลต้องเป็ นคนดี ผู้ชายต้องเข้ม แข้ง ผู้หญิ งต้องอ่อนหวาน เรียบร้อย รวมไปถึงการเมื องการ
ปกครองก็ เป็ นสาเหตุส าคัญ ในการก่อให้บุค คลในสังคมเกิ ด ความเครียดได้ ประชาชนต้องรู ส้ ึก
ปลอดภัย ไม่ถูกคุกคาม มีสิทธิ เสรีภาพในสิ่งต่าง ๆ หากประเทศเกิดความไม่ม่ นั คง ย่อมส่งผลให้
ประชาชนเกิดความเครียดได้
2.2.1.2 ระดับของความเครียด
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2561) ได้แบ่งระดับของ
ความเครียดออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี ้
1) ความเครียดระดับต่า (Mild Stress) เป็ นความเครียดในระดับที่เกิดขึน้ ใน
ชีวิตประจาวัน ไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวัน เพียงแต่มีความรู ส้ ึกเหนื่อย เบื่อหน่าย และไม่มี
แรงจูงใจในการทาสิ่งต่าง ๆ หรือทาสิ่งต่าง ๆ ช้าลง
2) ความเครียดระดับปานกลาง (Moderate Stress) ยังคงเป็ นระดับที่เกิดขึน้
ได้เป็ นปกติ ไม่เกิดอันตราย แสดงออกไม่ชดั เจน และสามารถปรับตัวได้จากการทากิจกรรมอื่น ๆ
เพื่อผ่อนคลายความเครียด
3) ความเครี ย ดระดับ สูง (High Stress) มัก เกิ ด จากสถานการณ์ ท่ี มี ค วาม
รุนแรง และไม่สามารถปรับตัวได้จะนามาสูอ่ าการผิดปกติ ทางๆ ของต่างกาย ความคิด อารมณ์และ
พฤติกรรม เช่น ท้องเสี ย ปวดหัว อารมณ์แปรปรวน การกินและการนอนที่ผิดปกติ ส่งผลต่อการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
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4) ความเครียดระดับรุนแรง (Severe Stress) เป็ นระดับสูงและมีอาการเรือ้ รัง
เกิดขึน้ ต่อเนื่อง นาไปสู่ความผิดปกติและการเกิดโรคต่าง ๆ ที่รุนแรง หากอาการรุ นแรงควรรีบเข้า
พบแพทย์
2.2.1.3 ผลกระทบของความเครียด
ผลกระทบในแต่ด ้า นนั้น สามารถเกิ ด ขึน้ ได้พ ร้อ มกัน และแบ่ง ออกได้เป็ น
3 กลุ่ม ดังนี ้ (ฉัตรสุดา ส่องแสงเจริญ , 2550; วาณี เมฆรังสิมันต์, 2555; อรพรรณ ประทุม นันท์,
2554)
1) ด้านจิตใจและอารมณ์ (Psychological Symptoms) ตัวอย่างของอาการที่
เกิดขึน้ เช่น ความวิตกกังวล ไม่มีสมาธิ หลงลืม เบื่องาน มีความไม่ม่นั คง อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
2) ด้านร่างกาย (Physiological Symptoms) สามารถทาให้เกิดโรคต่าง ๆ เป็ น
โรคที่เกิดจากความเครียด เช่น นอนไม่หลับ ปวดหัว ไมเกรน คิดอะไรไม่ออก ปวดท้อง ท้องเสีย โรค
กระเพาะ ใจสั่น ความดันสูง เหงื่อออก หรืออาจมีความคับข้องใจ หมดแรง สิน้ หวัง
3) ด้านพฤติกรรม (Behavioral Symptoms) อาการที่ เกิ ด ขึน้ เป็ น ผลมาจาก
จิตใจ เป็ นการแสดงออกเพื่อตอบสนองความเครียดนัน้ ๆ เช่น ความก้าวร้าว ความวิตกกังวล ความ
เบื่อหน่ายทาให้เกิดการทาร้ายตนเอง สิ่งของ โมโหร้าย ใช้ความรุนแรง และใช้สารเสพติด
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวล (Anxiety)
จากการให้ความหมายของ Spielberger et al (1983 อ้างถึงในอัจฉราภรณ์ อยู่ยงั
เกต, 2560) และ จาลอง ดิษยวนิช (2553) อธิ บายความหมายของความวิตกกังวลไปในทิศทาง
เดียวกันว่า ความวิตกกังวลเป็ นสภาวะทางอารมณ์ท่ีมีความรูส้ ึกตึงเครียด กลัว อึดอัด ไม่สบายใจ
ของบุคคล เกิดความเข้าใจสถานการณ์ไม่ชดั เจน ซึ่งจะไปกระตุน้ ให้ระบบประสาทอัตโนมัติทางาน
เพิ่ ม มากขึน้ และเกวลิ น กลัญ ชัย (2560) อธิ บายเพิ่ม เติม ว่าความวิตกกังวลเป็ นสิ่ งที่ ติดตัวของ
บุคคลหรือเกิดจากการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะส่งผลอันตรายหรือความไม่พอใจต่อตนเอง ความ
รุนแรงที่เกิดขึน้ จะขึน้ อยูก่ บั ระดับความวิตกกังวลที่เกิดขึน้
จากความหมายข้างต้น จึงสรุ ป ได้ว่า ความวิต กกัง วลคื อภาวะ ความรู ส้ ึก ที่ ตึง
เครียด กลัว อึดอัด ไม่สบายใจ มีความไม่แน่ใจในสถานการณ์ทาให้แสดงออกมาทางพฤติกรรม เช่น
การหายใจแรง มือสั่น เหงื่อออก และบุคคลมีการความรูส้ ึกกังวลแตกต่างกันตามสถานการณ์ หรือ
ลักษณะของบุคคล โดยที่บุคคลจะมีความวิตกกังวลเมื่อมีการคาดการณ์ ว่าเหตุการณ์นนั้ เป็ นสิ่ง
คุกคาม หรืออันตรายต่อตนเอง
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2.2.2.1 ประเภทของความวิตกกังวล
จากการรวบรวมเอกสารมีนกั วิชาการหลายท่านให้ความหมายของความวิตก
กังวลเป็ นในรูปแบบเดียวกัน ตามแนวคิดของ Spielberge, (1983 อ้างถึงในอัจฉราภรณ์ อยู่ยงั เกต,
2560) ซึ่งได้แบ่งชนิดของ 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ความวิตกกังวลแฝง (Trait anxiety) เป็ นความวิตกกังวลที่มีอยู่แล้วภายใน
ตัวของแต่ล ะบุค คล ซึ่ง เกิ ด ขึน้ ได้ในสถานการณ์ท่ ัว ๆ ไป เกิ ด ขึน้ อย่างต่อ เนื่ องจนเป็ น ลักษณะ
เฉพาะตัวของบุคคล ไม่แสดงออกเป็ นพฤติกรรมโดยตรง แต่จะเพิ่มลักษณะของความรุนแรงขึน้ จึง
กล่าวได้ว่าความวิตกกังวลชนิดนีจ้ ะเกิ ดเป็ นนิสัยของบุคคล เป็ นความวิตกกังวลเฉพาะบุคคลที่
เปลี่ยนแปลงได้ยาก
2) ความรู ส้ ึ ก วิ ต กกัง วลขณะเผชิ ญ (State anxiety) เป็ น ความวิต กกัง วลที่
เกิ ดขึน้ เมื่ อบุคคลเผชิญ กับสถานการณ์ต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ใดเข้ามากระทบ อาจส่งผลให้เกิ ด
ความรูส้ ึกเครียด หวาดกลัว แสดงออกมาให้เห็นได้ทางสรีระ เช่น ตัวสั่น เหงื่อออก หน้าซีด ระดับ
ความรุนแรงก็จะแตกต่างกันการประเมิน การเรียนรูห้ รือประสบการณ์ของบุคคล แต่เป็ นความวิตก
กังวลที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
2.2.2.2 ระดับความวิตกกังวล
ความวิตกกังวลเป็ นเรื่องปกติท่ีเกิดขึน้ ได้กับทุกคน และสามารถเกิดขึน้ ได้ใน
ชีวิตประจาวัน ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีระดับของความรุนแรงไม่เท่ากันถึงแม้ว่าอาจเกิดจากสถานการณ์
เดียวกันหรือคล้ายกันก็ตาม อาจเป็ นเพราะประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งแบ่งออก
ได้เป็ น 4 ระดับ ดังนี ้ Levitt (1976 อ้างถึงใน สุณัฐฐา สุนทรวิภาต , 2560) และ Spielberge, (1983
อ้างถึงในอัจฉราภรณ์ อยูย่ งั เกต, 2560)
1) ความวิ ต กกั ง วลระดับ ต่ า (Mind anxiety) ระดับ นี ้จ ะท าให้ค นมี ค วาม
ตื่ น เต้น กระตื อ รือ ร้น มี ค วามกระฉั บ กระเฉง ท าให้มี ก ารสัง เกตที่ ดี ประสาทสัม ผัส ทั้ง 5 จะมี
ประสิทธิ ภ าพ มีส ติครบถ้วน เกิ ดความคิดสร้างสรรค์ สามารถสังเกตได้แบบองค์รวม เรียนรู แ้ ละ
แก้ปัญหาได้ตามปกติ
2) ความวิตกกังวลระดับปานกลาง (Moderate anxiety) บุคคลจะสนใจกับ
ความกังวลที่ เกิ ดขึน้ ทาให้ประสิ ทธิ ภ าพของประสาทสัม ผัสลดน้อยลง สมาธิ ลดลง การรับ รู ต้ ่อ
สิ่งแวดล้อมลดลง มีความตื่นตัวมากขึน้ เคลื่อนไหวร่างกายมากขึน้ ความสามารถในการเรียนรู ้
ลดลง และเกิดการตอบสนองของร่างกายต่อความวิตกกังวล เช่น ปวดศีรษะ มีการเกร็ง
3) ความวิต กกังวลระดับ สูง (Severe anxiety) บุค คลจะมี สติแ ละประสาท
สัมผัสลดลงอย่างชัดเจน อาจทาให้เกิดการบิดเบือนสถานการณ์จากความเป็ นจริง รับรูร้ ายละเอียด
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ได้บางส่วน ไม่สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ได้ตรงตามความเป็ นจริง ไม่สามารถเรียนรูท้ ่ีจะแก้ปัญหา
ได้ เนื่ อ งจากสมาธิ สติ ไ ม่ ดี มี พ ฤติ ก รรมทางการตอบสนองอย่ า งไม่ มี จุ ด หมาย เช่ น ตัว สั่ น
กระสับกระส่าย บิดมือ และยังมีปฏิกิรยิ าตอบสนองทางอารมณ์อีกด้วย
4) ความวิตกกังวลระดับรุ นแรง (Panic anxiety) เป็ นระดับที่รุนแรงมากที่สุด
บุค คลไม่ส ามารถควบคุม ตนเองได้ ไม่มี เหตุ มี ก ารตื่น กลัวอย่างมาก บุคลิ กภาพและความคิด
ผิดปกติ จนประเมินสถานการณ์ไม่ตรงกับความเป็ นจริง ความสามารถในการแก้ปัญหาไม่สามารถ
ท าได้ เพราะสู ญ เสี ย การรับ รู ้ ท าให้เกิ ด อารมณ์ แ ละมี ค วามคิ ด ในทางลบ และร่า งกายมี ก าร
ตอบสนองกับอารมณ์อย่างรุนแรง
ระดับความรุนแรงทัง้ 4 ที่กล่าวมานัน้ หากบุคคลอยูใ่ นระดับต่าและปานกลาง
จะไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลในการดาเนินชีวิตประจาวัน อีกทัง้ ยังส่งผลในทางสนับสนุ นให้เกิดการ
แก้ปั ญ หาเนื่ อ งจากความกระตื อ รื อ ร้น ตื่ น กลัว ต่อ สถานการณ์ นั้น ๆ และยัง สามารถจัด การ
เหตุการณ์ แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความจริง เหมาะสม แต่หากบุคคลอยู่ในระดับสูงหรือรุนแรง จะส่ง
ผลร้ายต่อบุคคลเนื่องจากมีการประเมินสถานการณ์ท่ีผิดไปจากความจริง ส่งผลให้เกิดความคิด
อารมณ์ และพฤติกรรมต่อสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อทัง้ ตนเองและผูอ้ ่ืน
2.2.2.3 ผลกระทบของความวิตกกังวล
หากบุคคลมีระดับความวิตกกังวลอยู่ในระดับสูงหรือรุนแรง อาจส่งผลกระทบ
ต่อบุคคลในด้านต่าง ๆ ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ พบว่านักวิชาการมีการแบ่งผลกระทบ
ออกเป็ นด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ด้าน ดังนี ้ (สุณัฐฐา สุนทรวิภาต, 2560; อัจฉรา
ภรณ์ อยูย่ งั เกต, 2554)
1) ด้านชี วเคมี และสรีรวิ ท ยา เมื่ อ เกิ ดความวิตกกัง วลจะส่ง ผลท าให้ระบบ
ประสาทอัตโนมัติเกิดการทางานให้ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลง มีผลให้เกิดการควบคุมสมดุลของ
ร่างกายเพื่ อตอบสนองต่อภาวะวิตกกังวลที่ เกิ ดขึน้ และแสดงอาการออกทางร่างกาย ได้แก่ หัว
ใจเต้นเร็ว หายใจเร็ว เหงื่อออก ปวดศีรษะ ปากแห้ง ปวดท้อง ปัสสาวะบ่อย ตัวเย็น
2) ด้า นอารมณ์ บุ ค คลจะมี อ ารมณ์ ตึง เครีย ด หงุด หงิ ด โมโหง่ า ย กระวน
กระวาย ไม่มีสมาธิ สิน้ หวัง เศร้า เสียใจทาให้ไม่สามารถทากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้
3) ด้านพฤติกรรม พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกจะแตกต่างกัน หลากหลาย
แบบ เช่น แสดงออกทางสีหน้า คาพูดมีการพูดจาวกวน ติดขัด หรือพูดเร็ว มีท่าทางกระสับกระส่าย
ไม่สามารถอยู่เฉยได้ อาจแยกตัวออกจากผูอ้ ่ืน มีความกังวลในการมีสมั พันธภาพกับผูอ้ ่ืน หนีจาก
เหตุการณ์นนั้ ๆ อาจส่งต่อภาวะซึมเศร้าในลาดับถัดมา
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4) ด้านความคิด สติ การรับรู ้ บุคคลจะมีการรับรูต้ ่อสิ่งต่าง ๆ ลดลง ไม่มีสมาธิ
ทาให้ไม่สามารถจดจาเรื่องราวต่าง ๆ ได้ หรือลืมง่าย มีความคิดหมกมุ่นในเรื่องเดิมซา้ ๆ สับสน
ตัดสินใจได้ชา้ หรือตัดสินใจได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
ผลกระทบของความวิตกกังวลสามารถแสดงออกได้ทงั้ ทางความคิด อารมณ์
และพฤติกรรม เป็ น อุป สรรคของบุค คลในการดาเนิ น ชี วิต ประจ าวัน ไม่ส ามารถตัดสิ น ใจในสิ่ ง
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กบั ตนเองได้ อีกทัง้ หากเกิดขึน้
เป็ นระยะเวลานานอาจเป็ นที่มาของภาวะซึมเศร้าได้
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า (Depression)
จากการทบทวนมีนกั วิชาการจานวนหลายท่านให้ความหมายของภาวะซึมเศร้าไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุ ปออกมาได้ประเด็น ดังนี ้ (Beck,1976 ; Selegman, 1981 ; อ้าง
ถึงในวิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ์, 2561 ; สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย , 2546)
ภาวะซึมเศร้า คือ ภาวะจิตใจของบุคคลที่มีความรูส้ กึ เชิ งลบ เช่น เศร้าหมอง หดหู่
ท้อแท้ สิน้ หวัง เป็ นผลมาจากความคิดทางลบเกี่ยวกับตนเอง แสดงออกมาด้วยอาการต่าง ๆ ทัง้ ทาง
อารมณ์ จิ ต ใจและพฤติกรรม รู ส้ ึกตนเองไม่มี คุณ ค่า ตาหนิ ตนเอง หากมี ความรู ส้ ึกนี เ้ ป็ นระยะ
เวลานานจะเกิดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย
2.2.3.1 อาการของภาวะซึมเศร้า
อาการเด่น ของภาวะซึม เศร้า สามารถแสดงอาการได้ห ลากหลาย ทั้ง ทาง
พฤติกรรม ความคิดและความรูส้ ึก ได้อธิบายลักษณะอาการของภาวะซึมเศร้าได้ ดังนี ้ (วัลลภา ทรง
พระคุณและเนตรดาว ธงซิว, 2562; สมภพ เรืองตระกูล, 2543)
1) ด้ า นความคิ ด มักเกิ ด ความคิดที่ บิด เบื อ น และแสดงออกด้วยอารมณ์
ต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น
1.1) อารมณ์เศร้า ซึ่งเป็ นอาการสาคัญของภาวะซึมเศร้า ได้แก่ หดหู่ ไม่มี
ชีวิตชีวา เศร้าหมอง อารมณ์เศร้าไม่จาเป็ นต้องเกิดขึ น้ ตลอดเวลา บุคคลอาจรูส้ ึกสนุกสนานหรือมี
อารมณ์ขนั ได้ แต่เมื่อเป็ นมากอารมณ์เศร้าจะมีอยู่เกือบตลอดเวลา ส่วนมากจะมีอารมณ์เศร้ามาก
ที่สดุ ในตอนเช้า
1.2) อารมณ์หงุดหงิด โกรธง่าย พบเกือบทุกคนจะรูส้ ึกถึงการเปลี่ยนแปลง
แต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ และมักรูส้ กึ เสียใจภายหลัง บุคคลจะหงุดหงิดง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ
1.3) มีความรู ส้ ึกเบื่อ หมดความสนใจในสิ่งต่าง ๆ เช่น กิจวัตรประจาวัน
กิจกรรมที่ชอบ และความสนใจทางเพศ
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1.4) ความรูส้ ึกว่าตัวเองไร้คา่ รูส้ ึกตัวเองไม่มีค่า หรือหมดความสาคัญต่อ
ใคร รูส้ กึ ว่าตัวเองไม่ดี คิดว่าตนเองเป็ นภาระ ทาให้เกิดความคิดฆ่าตัวตาย
1.5) ความรู ส้ ึกผิ ด หากมี อาการเศร้ามากมักจะตาหนิตนเอง มักคิดว่า
ตนเองได้ทาความผิด เป็ นคนไม่ดี ไม่สมควรมีชีวิตอยู่ ทาให้อยากตายและคิดฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็ น
อันตรายที่สาคัญของโรคนี ้
2) อาการทางกาย มีการแสดงออกของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ซึ่ง
ส่งผลก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย ตัวอย่างเช่น
2.1) เบื่อ อาหาร มักเกิ ดขึน้ ตัง้ แต่เริ่ม ไม่สบาย การรู ร้ สเปลี่ ย น ไม่อยาก
อาหาร นา้ หนักตัวลดลง แต่บางรายจะมีอาการยากอาหารมากกว่าปกติ
2.2) นอนไม่หลับ มักจะปรากฏเป็ นลาดับแรกๆ อาจเกิดขึน้ เป็ นเวลา 1-2
สัปดาห์ ก่อนมีอาการอื่น ๆ ในระยะแรกจะหลับยาก หลับไม่สนิทหรือฝั นร้าย ตื่นบ่อย จนเกิดเป็ น
อาการตื่นขึน้ ในเวลากลางคืน แล้วหลับไม่ได้อีกหรือหลับไม่สนิท เกิดขึน้ เช่นนีท้ ุกคืน บางรายเกิด
อาการตื่นเช้ากว่าปกติ
2.3) อ่อนเพลี ย รู ส้ ึกไม่มี แรงแม้จ ะไม่ได้ทากิ จ กรรมใด ๆ และถึง แม้จ ะ
พักผ่อนแต่ไม่สามารถช่วยให้อาการดีขนึ ้ ได้
3) พฤติ ก รรม การแสดงออกทางพฤติ ก รรมที่ ส ามารถสั ง เกตได้ เป็ น
พฤติกรรมที่ผิดปกติและกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน เช่น
3.1) ความคิดเชื่องช้า จะมีความคิด การเคลื่อนไหว รวมถึงลักษณะการ
พูดค่อนข้างช้า มี อาการเงีย บและเสื่องซึม ไม่สนใจสิ่งต่าง ๆ แต่ให้ความสนใจตนเอง และกังวล
เกือบตลอดเวลา และบุคคลอาจมีความพยายามฝื นพฤติกรรมนีข้ องตนเอง
3.2) สมาธิเสีย ความจาไม่ดีและลืมง่ายเป็ นอาการสาคัญ โดยจะปรากฏ
ตัง้ แต่เริ่มไม่สบาย เช่น ลืมสิ่งที่จะพูด อ่านหนังสือแล้วไม่มีสมาธิ เกิดความวิตกกังวล
3.3) ไม่ อ ยากพบหรือ พูด คุย กับ ผู้อ่ื น แยกตัว สัม พัน ธภาพกับ ผู้อ่ื น ลด
น้อยลง ส่งให้เกิดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย
ผูว้ ิจัยให้ขอ้ สังเกตว่าในวัยรุ ่นอาจไม่ได้แสดงอาการของโรคซึม เศร้าที่ชัดเจนดัง
เกณฑ์การวินิจฉัยในข้างต้นนี ้ แต่อาจแสดงออกในรูปแบบอาการอื่น ๆ ได้แก่ ขาดความสนใจในสิ่ง
ที่เคยชอบ ไม่พึงพอใจในสิ่งที่เคยเป็ นหรือกิจกรรมที่ทาแล้วมีความสุขหรือไม่พอใจผูค้ นหรือการใช้
ชีวิต อารมณ์อาจแสดงออกเป็ นความหงุดหงิด ก้าวร้าว หรือเซื่องซึม นา้ หนักลดหรือเพิ่มโดยไม่ตงั้ ใจ
นอนไม่หลับ หรือหลับมากไป อยู่ไม่ค่อยนิ่ง หรือเชื่ องช้า ดูไร้เรี่ยวแรง หรือไม่ค่อยมี พ ลังงาน ใน
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ชีวิตประจาวัน รูส้ ึกไร้คา่ หรือ รูส้ กึ ผิดอย่างไม่เหมาะสม ขาดสมาธิ คิดช้าลง หรือตัดสินใจช้าลงบ่อย
ๆ มีการคิด วางแผน หรือพยายามฆ่าตัวตาย โดยอาการเหล่านีไ้ ม่ได้เกิดจากผลของการเจ็บป่ วย
ทางร่างกาย สารเสพติด หรือไม่ใช่ปฏิกิรยิ าปกติหลังจากเหตุการณ์สญ
ู เสีย
2.2.3.2 สาเหตุของภาวะซึมเศร้า
จากการสังเคราะห์สาเหตุของภาวะซึมเศร้าตามหลักแนวคิดทฤษฎีของจีรวรรณ
จบสุบนิ (2551) แบ่งออกได้เป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1) สาเหตุท างชี วภาพและพัน ธุ ก รรม กล่าวคื อ ภาวะซึม เศร้าเกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงชีวเคมีของสมอง ได้แก่ ความผิดปกติของสารสื่อประสาท ความผิดปกติของระบบ
ฮอร์โมนต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติทางสรีระวิทยาของระบบประสาท ซึ่งหมายถึงเกิดจากปั จจัยทาง
พันธุกรรม
2) สาเหตุจากปั ญหาในจิตใจและความคิด เมื่อบุคคลมีความรู ส้ ึกคับข้องใจ
ไม่แน่ใจในเวลาเดียวกัน มองตนเองในทางไม่ดี เกิดการบิดเบือนความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล เป็ น
ความรูส้ ึกลังเลกับบางสิ่งบางอย่าง เกิดความความรู ส้ ึกโกรธผสมรวมกับอารมณ์อ่ืน ๆ เช่น ความ
เกลียด ความกลัว ความรูส้ กึ ผิด จนเกิดเป็ นภาวะซึมเศร้า โดยมีความรูส้ ึกว่าตนเองไม่มีคณ
ุ ค่า ไม่มี
ความหมาย และหมดหวัง คิดว่าตนเองเป็ นคนไม่ดี
3) สาเหตุท างพฤติ ก รรม เมื่ อ บุค คลประสบกับ ความผิ ด หวัง จากเรื่อ งราว
ต่าง ๆ ซา้ หลายครัง้ หรือเกิดในสถานการณ์ท่ีรุนแรง ทาให้รูส้ ึกเหมือนตนเองได้รบั การลงโทษทัง้ จาก
ความคาดหวังของตนเอง หรือการต่อว่าหรือการสูญเสียบางอย่าง เกิดภาวะหมดกาลังใจในการทา
สิ่งต่าง ๆ ขาดความรูส้ กึ มั่นใจ เกิดความเครียด กังวล เบื่อหน่ายและไม่มีความสุข
2.2.3.3 ระดับของภาวะซึมเศร้า
ระดับของภาวะซึมเศร้า สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี ้ (นริสา วงศ์พนารักษ์
และสายสมร เฉลยกิตต์, 2557)
1) ภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อย ทุกคนสามารถรู ส้ ึกได้ แต่จะไม่รุนแรงหรือคง
นาน และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
2) ภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง คือ มีระยะเวลาคงนานและเกินกว่าคนปกติ
เกิดขึน้ ต่อเนื่องจากมีปัญหาการปรับตัวผิดปกติ (adjustment mood) หรือเป็ นผลมาจากมีโรคทาง
กายและโรคทางจิตต่าง ๆ (secondary depression)
3) ภาวะซึม เศร้า ระดับ รุ น แรง ระดับ นี ้จ ะอารมณ์ท่ี ผิ ด ปกติค งนาน (mood
disorder) ซึ่งจาแนกออกไปอีกตามลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ภาวะซึมเศร้า หรือ hypomania ถึง
mania หรือแบ่งตามระดับความรุนแรงหรือความเรือ้ รัง เป็ นต้น โดยมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย
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2.2.3.4 ผลกระทบของภาวะซึมเศร้า
ภาวะซึม เศร้า ท าให้เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางด้านร่า งกาย ความคิ ด อารมณ์
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ดงั นี ้ (จีรวรรณ จบสุบนิ , 2551)
1) ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ไขปั ญ หาต่าง ๆ ลดลง ไม่สามารถ
เผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มี อาการหลงลื ม ผู้ท่ี อยู่ในภาวะซึ ม เศร้าส่วนใหญ่ สมาธิ ไม่ดี ไม่สามารถ
สนใจสิ่งใดได้นาน มักถูกรบกวนด้วยความคิดแปลกๆ ได้ง่าย ความจาจะถดถอย จาไม่คอ่ ยได้
3) ระบบภูมิคุม้ กันลดลง สภาวะตึงเครียดทางด้านร่างกายที่ เกิ ดขึน้ เป็ นผล
จากสารเคมีและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่เกิดภาวะซึมเศร้า ทาให้ภูมิคมุ้ กันลดลง เกิดการ
เจ็บป่ วยได้ง่าย
4) เกิดภาวะขาดสารอาหาร
5) การพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจส่งผลต่อร่างกาย หรือเกิดอุบตั เิ หตุ
6) ปั ญ หาสัม พัน ธภาพระหว่ า งบุ ค คล ขาดความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุ ค คล
เนื่องจากการแยกตัว ทาให้ขาดแรงสนับสนุนจากผูอ้ ่ืน
7) ความสามารถในการทากิจกรรมหรือการดาเนินชีวิตลดน้อยลง เช่น การไม่
มีสมาธิ ไม่สามารถทางานได้ ทักษะในการสื่อสารลดลง
8) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การดื่มสุรา มีเรื่องทะเลาะวิวาท การฆ่าตัว
ตาย ซึ่งภาวะซึมเศร้าเป็ นปั จจัยสาคัญในการทานายการฆ่าตัวตาย ร้อยละ 60 ของผูป้ ่ วยที่ฆ่าตัว
ตายจะเกิดภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย
ความเครีย ด ความวิ ต กกัง วล และภาวะซึม เศร้า เป็ น ปั ญ หาสุขภาพจิ ต ประเภทหนึ่ ง
แสดงออกได้เมื่อบุคคลมีการประเมินสถานการณ์ต่อเหตุการณ์ เกิดเป็ นความคิด ความรู ส้ ึกและ
พฤติกรรมที่แสดงออกต่อสถานการณ์นนั้ ซึ่งไม่สมเหตุสมผลทาให้ไม่ส ามารถปรับตัวได้ เกิดการ
ความคิดที่ผิดเพีย้ น ความรู ส้ ึกในเชิงลบและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตใน
ประจ าวัน เมื่ อบุคคลเกิ ดปั ญ หาสุขภาพจิ ต ในระยะแรกจะสามารถใช้ชี วิตได้ต ามปกติ แต่ห าก
ปัญหาสุขภาพจิตนัน้ คงอยูเ่ ป็ นเวลานานจะทาให้บคุ คลใช้ชีวิตได้ยากลาบาก และมีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ สุด ท้ายอาจส่ง ผลให้บุค คลเป็ น เป็ น โรคทางจิ ต เวชขึน้ เพราะฉะนั้น การช่วยเหลื อ ใน
ระยะแรกของปั ญ หาสุขภาพจิ ต นั้น เป็ น สิ่ งจ าเป็ น ที่ ค วรต้อ งได้รับ การจัด การให้บุค คลสามารถ
กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ การการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าแนวทางการช่วยเหลือที่นิยมได้แก่การให้
คาปรึกษา ซึ่งกระบวนการในการให้คาปรึกษามีแนวคิดทฤษฎีการให้คาปรึกษาเป็ นพืน้ ฐานเสมอ
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ตอนที่ 3 แนวคิดเทคนิคและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้คาปรึกษา
ในส่วนนีแ้ บ่งการนาเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ของการให้คาปรึกษาออกได้เป็ น 4 ส่วน คือ
1) ความหมายของการให้คาปรึกษา 2) รูปแบบการให้คาปรึกษา ประกอบด้วย แบบรายบุคคลและ
แบบกลุ่ม 3) แนวคิดการให้คาปรึกษาทั้งหมด 5 แนวคิด ได้แก่ การให้คาปรึกษาแบบพิจ ารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม การให้การปรึกษาแบบภวนิยม การให้คาปรึกษาแบบเผชิญความ
จริง การให้คาปรึกษาแบบยึดผูร้ บั บริการเป็ นศูนย์กลาง การให้คาปรึกษาแบบปรับความคิดและ
พฤติกรรม ซึ่งแต่ล ะแนวคิดจะประกอบด้วยแนวคิดหลัก ข้อดี ข้อจ ากัด และ 4) งานวิจัยการให้
คาปรึกษาที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต
1. ความหมายของการให้คาปรึกษา
Lewis Patterson (2000) อธิบายว่าการให้คาปรึกษา คือ กระบวนการสื่อสารภายใต้
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้คาปรึกษาและผูร้ บั คาปรึกษา นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของผูร้ บั
คาปรึกษาในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น พฤติกรรม ความเชื่อ และระดับของความทุกข์ทางอารมณ์ และ
การให้คาปรึกษาทุกกรณีควรส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอย่างเป็ นอิสระ และผูร้ บั คาปรึกษารับผิดชอบ
พฤติกรรมด้วยตนเอง เข้าใจตนเองและจัดการอารมณ์ได้ดว้ ยตนเอง อีกทัง้ วัชรี ทรัพย์มี (2556)
เพิ่มเติมว่าผูใ้ ห้คาปรึกษาในกระบวนการนัน้ ต้องเป็ นผูท้ ่ีได้รบั การฝึ กอบรมเป็ นอย่างดี เพื่อช่วยให้
ผูร้ บั บริการเข้าใจตนเองและผูอ้ ่ืน เพื่อให้ผรู้ บั บริการสามารถปรับปรุงและตัดสินใจในการแก้ปัญหา
ได้ หรือเกิดความสามารถในการแก้ไขปั ญหาด้านต่าง ๆ (George, 1990) และ Nystul (2003) ได้
อธิบายถึงรู ปแบบของการให้คาปรึกษาว่าการให้คาปรึกษาสามารถทาได้ทงั้ รายบุคคล แบบกลุ่ม
หรื อ แบบครอบครัว ได้เช่ น กั น จึ ง สามารถสรุ ป ได้ว่ า การให้ค าปรึก ษา คื อ กระบวนการของ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้คาปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือให้ผรู้ บั คาปรึกษา
เกิ ดความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ื น และสิ่ งแวดล้อม หรือเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง มี ความสามารถ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ปรับปรุงตนเองในด้านต่าง ๆ ทัง้ ความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรม
2. รู ปแบบของการให้คาปรึกษา
การให้คาปรึกษาแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มและการให้
คาปรึกษารายบุคคล ซึ่งมีหลักการ จุดมุ่งหมาย ข้อดีและข้อจากัดที่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้
ดังนี ้
2.1 การให้คาปรึกษารายบุคคล
การให้คาปรึกษารายบุคคลเป็ นกระบวนการให้คาปรึกษาระหว่างผูร้ บั คาปรึกษา
และผูใ้ ห้คาปรึกษา โดยการสร้างสัมพันธภาพ และมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อช่วยให้ผรู้ บั คาปรึกษาสารวจ
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ปั ญหา ยอมรับและเพื่อร่วมกันหาแนวทางให้กับผูร้ บั คาปรึกษา โดยผูร้ บั คาปรึกษาเป็ นผูต้ ดั สินใจ
เลือกแนวทางด้วยตนเอง
2.1.1 วัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษารายบุคคล
จากการสั ง เคราะห์แ นวคิ ด ของพนม ลิ ้ม อารี ย ์ , 2533 สามารถอธิ บ าย
วัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษารายบุคคลได้ คือ เพื่อช่วยให้ผูร้ บั คาปรึกษาได้สารวจ รู จ้ กั และ
เข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง มีแนวคิด ความรู แ้ ละทักษะที่ถูกต้องเหมาะสมในด้านต่าง ๆ พร้อมทัง้
ระบายความไม่สบายใจของตนเองออกมาให้ผอู้ ่ืนรับฟั งเสมือนการริเริ่มไว้วางใจ สร้างสัมพันธภาพ
กับผูอ้ ่ืน นาไปสู่การมองเห็นวิธีในการแก้ปัญหา และตัดสินใจและรับผิดชอบด้วยตนเอง สามารถ
เผชิญความยุง่ ยากต่าง ๆ ในชีวิตได้ดว้ ยการปรับตัวและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง
2.1.2 หลักของการให้คาปรึกษารายบุคคล
ผูใ้ ห้คาปรึกษาจะยึดหลักการให้คาปรึกษา เพื่อเป็ นแนวทางให้ความช่วยเหลือ
บุคคล ดังนี ้ (แก้วตา ผูพ้ ฒ
ั นพงศ์, 2561)
1) ผูร้ บั คาปรึกษาเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไม่ใช่การถูกบังคับ
2) ผูใ้ ห้คาปรึกษาต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ทักษะ ได้รบั การฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดี
3) ผู้ให้คาปรึกษาจะต้องยึดหลัก ว่าทุกคนมี สิทธิ และความสามารถในการ
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่ให้คาปรึกษาไม่ควรตัดสินใจแทน
4) ผู้ให้ค าปรึกษาต้องยึด หลัก ความแตกต่างกัน ระหว่างบุค คล ทั้ง เชื อ้ ชาติ
ศาสนา เพศ ทัศนคติ ความชอบ ความถนัดและอื่น ๆ
2.1.3 ขั้นตอนของการให้คาปรึกษา
ขัน้ ตอนในการให้คาปรึกษาแต่ละขัน้ ตอนมีวัตถุประสงค์ วิธีการ และทักษะ
แตกต่างกัน สามารถอธิบายตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ได้ดงั นี ้ (พงษ์พนั ธ์ พงโสภา , 2543)
1) การสร้ า งสั ม พั น ธภาพ การเริ่ม ต้น การให้ค าปรึก ษา ต้อ งมี ก ารสร้า ง
สัม พัน ธภาพที่ ดี เพื่ อ ให้ผู้รับ ค าปรึก ษาสามารถเปิ ดเผยเรื่ อ งราว ซึ่ ง เป็ นขั้น ตอนที่ ส าคัญ ของ
กระบวนการให้คาปรึกษา
2) การสั ม ภาษณ์ เป็ นขัน้ ตอนช่วยเหลื อให้ผูร้ บั คาปรึกษาส ารวจความคิด
ความรูส้ ึกต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ เพื่อทาความเข้าใจปั ญหาที่แท้จริงของผูร้ บั คาปรึกษา ในขัน้ ตอนนี ้
ส่วนสาคัญคือการให้ผรู้ บั คาปรึกษาบอกถึงปั ญหาของตนและทาความเข้าใจปั ญหานัน้ ร่วมกัน โดย
ผูใ้ ห้คาปรึกษาต้องไม่ดว่ นสรุป หรือตีความ
3) การดาเนิ น การ ในขั้นตอนนี เ้ ป็ นการกาหนดเป้าหมายที่ ชัดเจนในการ
แก้ปัญ หา เลือกแนวทางที่พึงประสงค์ในการแก้ปัญหาที่ตอ้ งการ ลักษณะของเป้าหมายควรเป็ น
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รูปธรรม สอดคล้องกับความต้องการ ผูร้ บั คาปรึกษามองเห็นทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา และ
พิจารณาข้อดีเสียของแต่ละแนวทาง พร้อมทัง้ วางแผนการปฏิบตั ใิ นการแก้ปัญหาให้ชดั เจน
4) การสรุ ป ในการปฏิบ ัติตามแผนที่ วางไว้ผูร้ บั คาปรึกษาอาจเกิดปั ญหา
หรือ อุป สรรคต่า ง ๆ จึงควรมีการสรุ ปและประเมินผลการปฏิบตั ิรว่ มกับผูใ้ ห้บริการปรึกษาเพื่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้
ตาราง 2 วัตถุประสงค์และทักษะที่ใช้ในขัน้ ตอนของการให้คาปรึกษา
วัตถุประสงค์
1. การสร้างสัมพันธภาพ
1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูใ้ ห้และ
ผูร้ บั คาปรึกษา สร้างความไว้วางใจทาให้ผรู้ บั
คาปรึกษากล้าเปิ ดเผยปัญหา
2. เพื่อให้ผรู้ บั คาปรึกษาเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย
ของการให้บริการปรึกษาประเด็นที่จะทาการ
ปรึกษา บทบาทของแต่ละฝ่ าย เงื่อนไขหรือ
ข้อตกลงอื่น ๆ ในกระบวนการปรึกษา และมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ

2. การสัมภาษณ์
เพื่อให้ผรู้ บั คาปรึกษาเห็นประโยชน์และเกิด
แรงจู ง ใจในการรับ ค าปรึก ษาและเข้า ใจ
ปั ญ หาของตนเองอย่างรอบด้าน และเป็ น
ระบบมากขึน้ เกิดความเข้าใจตนเองและมี
ความกระจ่างชัดในปัญหาของตน

ทักษะ
1. การจัดสถานที่ ต้องเป็ นสถานที่ท่ีมีความเป็ น
ส่วนตัว ไม่ถกู รบกวน จัดที่น่ งั ห่างพอควร ท่านั่ง
อยู่ ใ นท่ า ที่ ม องเห็ น หน้ า กั น และสามารสบ
สายตากันได้แต่ไม่มากเกินไป
2. กริ ย าท่ า ท าที่ สุ ภ าพ นั่ งท่ า สบ ายและ
เหมาะสม การแสดงสี ห น้ า สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์
3. การมอง ควรสบสายผู้รับ ค าปรึก ษาเพื่ อ
แสดงให้เห็นถึงความสนใจ
4. การพูด ควรพูดในภาษาที่เป็ นกลาง สุภาพ
ใช้นา้ เสียงที่เป็ นกันเอง ระดับเสียงกาลังดี
1. การฟั งและการทวนซา้
2. การเงียบ
3. การสะท้อนความรูส้ ึก เป็ นทักษะที่ทาให้ผรู้ บั
ค าปรึก ษาเข้า ใจความรู ส้ ึ ก ของตนเองชัด ขึ น้
และเกิ ด ความไว้ว างใจ กล้า เปิ ดเผยตนเอง
สามารถแสดงความรูส้ กึ เชื่อมโยงไปยังเนือ้ หาได้
4. การถาม
5. การสรุปความ
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ตาราง 2 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
ทักษะ
3. การดาเนินการ
1. ผู้รบั ค าปรึก ษา สามารถตัด สิ น ใจเลื อ ก ใช้ได้ตามความเหมาะสม
ทางออกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาได้
2. ผู้รับ ค าปรึก ษา สามารถวางแผนการ
ปฏิ บัติเพื่ อดาเนิ น การให้บรรลุเป้าหมายที่
เลือกได้
4. การสรุป
ผูร้ บั บริการปรึกษาสามารถดาเนินการตาม การสรุปความ
แผนการที่ ก าหนดจนบรรลุ เ ป้ า หมายที่
ต้องการ
แต่ละขัน้ ตอนมีขนั้ ตอนกาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ แต่กล่าวได้ว่าแต่ละขัน้ ตอน
นัน้ ไม่ได้แยกจากกันโดยสิน้ เชิง หากมีความต่อเนื่ องและสัม พันธ์กัน การแบ่งขัน้ ตอนต่าง ๆ นั้น
กาหนดขึน้ จากลักษณะเด่นของแต่ละขัน้ ตอน แต่ในกระบวนการที่เกิดขึน้ จริงจะมีความต่อเนื่องของ
แต่ละขัน้ ตอน เช่น การสร้างสัมพันธภาพจะเกิดขึน้ ตลอดในทุกขัน้ ตอน ไม่ใช่เพียงแต่ในขัน้ ตอนแรก
เท่านัน้
2.2 การให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม
การให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม (Group counseling) เป็ นวิธีการที่ใช้มาเป็ นเวลานาน
แล้ว ลักษณะการจัดกลุ่มแตกต่างกันไปตามลักษณะของปั ญหา โดยการเพิ่ มการตระหนักในตนเอง
และความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล การให้คาปรึกษาแบบกลุ่มสามารถใช้ได้กบั ลักษณะ
ของปั ญ หาที่หลากหลาย เช่น ผู้ติดยาเสพติด ผู้ถูกทารุ ณ กรรม กลุ่ม การปรับตัว กลุ่ม ผูม้ ี ปัญ หา
ครอบครัว ปัญหาการเรียน ช่วงวัย
2.2.1 ความหมายของการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม
จากการสังเคราะห์ความหมายของวัชรี ทรัพย์มี ( 2556) และ ผ่องพรรณ เกิด
พิทักษ์ (2554) ให้ความหมายของการให้คาปรึกษากลุ่ม หมายถึง การที่บุคคลมีความต้องการที่
คล้ายกัน ด้านใดด้านหนึ่ง หรือต้องการแก้ปั ญ หาร่วมกันทั้ง สมาชิ กและผู้ให้ค าปรึกษา โดยยึด
สมาชิกเป็ นศูนย์กลาง สมาชิกสามารถแสดงความคิด ความรู ส้ ึก เพื่อให้สมาชิกกล้าเผชิญและใช้
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ความคิดในการแก้ปัญหาหรือปรับปรังตนเอง โดยรับฟั งความรูส้ กึ และความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน เพื่อให้
สมาชิกตระหนักว่าตนไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ประสบกับปั ญหา การให้คาปรึกษาแบบกลุ่มนามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นประโยชน์ของกลุ่ม ความหมายนีส้ อดคล้องกับของ Maler (1969) ที่
กล่าวว่าการให้ค าปรึก ษาแบบกลุ่ม หมายถึ ง วิธี การที่ เน้น ความสัม พัน ธ์ของสมาชิ ก ที่ มี ต่อ กัน
ตลอดเวลา สมาชิกในกลุ่ม จะทางานร่วมกันกับผู้ให้คาปรึกษาที่ ได้รบั การฝึ กฝนมา โดยจะร่วม
สารวจปั ญ หาและความรู ส้ ึกของกันและกันแล้ว สมาชิ กทุกคนหาทางแก้ไขปรับปรุ งเพื่ อพัฒ นา
ตนเอง
จากความหมายดัง กล่ า วสามารถสรุ ป ได้ว่ า การให้ค าปรึก ษาแบบกลุ่ม เป็ น
กระบวนการที่ผใู้ ห้คาปรึกษาดาเนินการเพื่อช่วยเหลือผูร้ บั คาปรึกษา ซึ่งเป็ นสมาชิกภายในกลุ่มที่มี
ปั ญ หาคล้ายคลึงกัน โดยเน้นการสร้างสัมพัน ธภาพที่ดี บรรยากาศที่ไว้วางใจได้ สมาชิกกล้าที่จะ
เปิ ดเผยตนเองในการแสดงความรูส้ ึกและความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ของตนเองและเพื่อนสมาชิก
ในกลุ่ม เพื่ อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญ หาอย่างจริงใจต่อกัน เป็ นผลให้สมาชิ กมองเห็นตนเอง
ปรับปรุงและสามารถผ่านพ้นปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
2.2.2 จุดมุ่งหมายของการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม
การศึ ก ษาของ Corey (2015) และผ่ อ งพรรณ เกิ ด พิ ทั ก ษ์ (2554) ผู้วิ จั ย
สามารถสรุปเป้าหมายของการให้คาปรึกษาแบบกลุม่ ได้ ดังนี ้
1) เพื่อช่วยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุม่ รูจ้ กั เข้าใจและไว้วางใจตนเอง
2) เพื่อช่วยให้สมาชิกยอมรับตนเอง นับถือตนเอง และรูส้ กึ ว่ามีคณ
ุ ค่า
3) เพื่อช่วยให้สมาชิกได้พฒ
ั นาวิธีการ ทักษะ ความสามารถต่าง ๆ มีแนวทาง
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสม
4) เพื่อช่วยให้สมาชิกพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาของตนเอง และเมื่อเผชิญ
กับปัญหา สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยแนวทางที่มีประสิทธิภาพ
5) เพื่อให้สมาชิกพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการ และความรูส้ ึกของ
ผูอ้ ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถเผชิญหน้ากับปั ญหา และมีการเรียนรู ก้ ารมีปฏิสมั พันธ์
กับสมาชิกในกลุม่
6) เพื่อส่งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี และการไว้วางใจผูอ้ ่ืน
2.2.3 หลักของการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม
จากการสัง เคราะห์ง านของวิช าการหลายท่ านได้เสนอหลัก การ ลัก ษณะ
พืน้ ฐานของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแปลงพฤติกรรมและการตัดสินใจ สามารถสรุปได้ดงั นี ้
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(Corey, 2015; Jacobs, Schimmel, Masson, & Harvill, 2015; ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์, 2554; วัชรี
ทรัพย์มี, 2556)
1) สมาชิกมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทาให้กลุ่มมีความมั่นคง ปลอดภัย
พร้อมแสดงหรือช่วยเหลือในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ และมีพลังความเข้มแข็ง จากสมาชิกที่มี
ความเป็ นตัวของตัวเอง
2) สมาชิ ก มี ศัก ยภาพ แสดงความต้อ งการของตนเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม และรับผิดชอบต่อ การเปลี่ยนแปลงนั้น และพร้อมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่มี ต่อ
ตนเอง
3) สมาชิกตัง้ เป้าหมายของกลุ่มและเรียนรูท้ ่ีจะเข้าใจจุดมุ่งหมาย และวิธีการ
ของกลุม่
4) สมาชิ ก จะเรี ย นรู ้วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาจากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ซั ก ถาม
เปรียบเทียบ และสรุปข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของสมาชิกในกลุม่
5) ประเด็น ต่าง ๆ ที่ อ ภิ ป รายร่วมกัน เป็ น เพี ยงเครื่องมื อในการด าเนิ นกลุ่ม
สมาชิกสามารถแสดงความรูส้ กึ ได้ทงั้ ภาษาพูดและภาษาท่าทาง
6) สมาชิกแก้ไขปัญหาให้ตนเอง และสมาชิกในกลุม่
7) สมาชิกตัดสินใจด้วยตนเอง ว่าจะพัฒนาตนเองอย่างไร
8) ในการเผชิ ญ กั บ ปั ญหาหรื อ การแก้ ปั ญหา มี วิ ธี เลื อ กหลายวิ ธี ผู้ใ ห้
คาปรึกษาจะ ช่วยให้สมาชิกเห็นแนวทางจากทางเลือกต่าง ๆ และนาไปปฏิบตั ใิ นชีวิตประจาวันได้
จะเห็นได้ว่า หลักการสาคัญของการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มนัน้ จะยึดผูร้ บั คาปรึกษา
เป็ นหลัก มุ่งสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย เอือ้ ต่อการแสดงความคิ ดเห็นและช่วยเหลือตนเองและ
สมาชิกในกลุม่ ให้สามารถจัดการกับปัญหาได้
2.2.4 องค์ประกอบของการปรึกษาแบบกลุ่ม
1) สมาชิกกลุ่ม (Group member) สมาชิกภายในกลุ่มการให้คาปรึกษาเป็ น
บุคคลที่มีปัญหาที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงระดับอายุ การศึกษา สถานภาพทางสังคมที่ไม่แตกต่างกัน
มากเกินไป สมาชิกจะได้รบั การชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่ม และตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มด้วย
ตนเอง เมื่อเข้าร่วมกลุ่มแล้วสมาชิกจะได้รบั ข้อตกลงที่ควรปฏิบตั ิร่วมกันเพื่ อเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินการของกลุม่ เป็ นไปด้วยความสาเร็จ
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2) ผู้ นากลุ่ม (Group Leader) เป็ นผูท้ ่ีมีบทบาทสาคัญมากต่อกลุ่ม กล่าวได้
ว่ากลุ่มให้คาปรึกษาจะดาเนินได้อย่างราบรื่นเพียงใดขึน้ อยู่กบั ความสามารถของผูน้ ากลุ่ม ซึ่งผูน้ า
กลุ่มควรมีลกั ษณะของผูน้ ากลุ่มที่ดี เช่น มีประสบการณ์ ไม่ด่วนตัดสิน มีทกั ษะ มองโลกในแง่ดี มี
ท่าทางอบอุ่นและมี ความใส่ใจ โดยที่ ผู้นากลุ่ ม มี ห น้าที่ ในการส่งเสริม ให้เกิ ดปฏิ สัม พันธ์ในกลุ่ม
(Promoting interaction) เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ไว้วางใจกันเอง เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เอือ้
ให้การปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม (Facilitating interaction) การริเริ่ม (Initiating) การชีน้ า (Guiding) การ
สอดแทรก การรวบรวมความรูส้ ึกนึกคิดเข้าด้วยกัน (Consolidation) การรักษากฎ (Rule-keeping)
สนับ สนุ น ให้ส่ื อ ความกั น อย่ า งถู ก ต้อ ง (Enhancing communication) การแก้ไ ขความขัด แย้ง
(Resolving conflicts) ร ว ม ถึ ง ก า ร มี ทั ก ษ ะ ที่ จ า เป็ น ต่ า ง เช่ น ก า ร ฟั ง ก า ร ท ว น ซ ้ า
การสะท้อนความรูส้ กึ การทาให้เกิดความกระจ่าง การสรุปความ
2.2.5 ขั้นตอนของการปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามแนวคิดของ Mahler (1969) ได้สรุ ปขัน้ ตอนของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แบบกลุม่ ไว้ 4 ขัน้ ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ขัน้ การก่อตัง้ กลุ่ม (The involvement stage) ในขัน้ ตอนนีส้ มาชิกจะยังไม่
กล้าเปิ ดเผยตนเอง ยังไม่ไว้เนือ้ เชื่อใจ เป็ นขัน้ ที่ผนู้ ากลุ่มชีแ้ จงวัตถุประสงค์ สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้
เกิดในกลุม่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควร ขึน้ อยูก่ บั สมาชิกมีการเปิ ดเผย เข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
เข้ากลุม่ ได้เร็วเพียงใด
2) ขั้น การเปลี่ ย นแปลงลักษณะของกลุ่ม (The transition stage) เป็ น ขั้น ที่
ต่ อ เนื่ อ งจากขั้น แรก โดยที่ ก ลุ่ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลง พั ฒ นาขึ น้ บ้า ง สมาชิ ก กลุ่ ม จะเข้า ใจถึ ง
จุดมุง่ หมายในการร่วมกลุม่ ดีขนึ ้ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ต้องการที่จะช่วยเหลือปรึกษาร่วมกัน อาจมี
ความกังวล ผูน้ ากลุ่มต้องชีแ้ จงให้สมาชิกเข้าใจกลุ่ ม สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะต้องอภิปรายปั ญหา
ส่วนตัวของตนเองอย่างไว้วางใจกัน
3) ขั้น การด าเนิ น งาน (The working stage) ในขั้น นี ้สัม พัน ธภาพระหว่า ง
สมาชิกกลุ่มทุกคนได้พัฒนาขึน้ มา เริ่มเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เปิ ดเผยตนเอง อภิปรายถึงปั ญหา
อย่างตรงตามจริง ร่วมกันแก้ไขปั ญหา สมาชิกมีโอกาสสารวจตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เข้าใจปัญหาของตนเอง รูว้ ิธีในการแก้ปัญหาด้วยตนเองและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
4) ขัน้ ยุติการให้คาปรึกษา (The ending stage) ในขัน้ นีส้ มาชิกกลุ่มจะขึน้ อยู่
กับสมาชิกกลุ่ม ว่าเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งในปั ญหาของตนเอง จะรู ว้ ิธีท่ีจะแก้ไขปั ญ หาและ
พร้อมที่จะนาไปปฏิบตั ิ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขนึ ้ เมื่อสมาชิกกลุ่มเกิดความพอใจไม่ติดค้างก็เป็ น
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ขัน้ ยุตกิ ารให้คาปรึกษา หากมีสมาชิกคนใดไม่เข้าใจ กลุม่ จาเป็ นต้องทาให้เกิดความกระจ่างให้ได้จึง
จะยุตกิ ารให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่
สังเกตได้วา่ รูปแบบการให้คาปรึกษาทัง้ 2 รูปแบบมีจดุ เด่นที่แตกต่างกัน อธิบายได้คือ
จุดเด่นของการให้คาปรึกษาแบบรายบุคคล คือ การสามารถเข้าถึงประเด็นและเรื่องราวของผูใ้ ห้
คาปรึกษามากขึน้ อีกทัง้ ยังมีความเป็ นส่วนตัว สะดวกใจในการเปิ ดเผยเรื่องราวของตนเอง และใช้
เวลาไม่นาน และการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มจุดเด่น คือ การมีความคิดเห็นของกลุ่มที่เป็ นประโยชน์
และหลากหลาย มี การฝึ กสร้างสัม พัน ธภาพของสมาชิกในกลุ่ม และเกิ ดความรู ส้ ึกไม่โดดเดี่ยว
เพราะมี เพื่ อ นสมาชิ ก และมี บุค คลในการประคับ ประคอง ให้ก าลัง ใจ แต่ไม่ ว่า จะเป็ น การให้
คาปรึกษารูปแบบใดนัน้ ล้วนตัง้ อยูบ่ นแนวคิดทฤษฎีของการให้คาปรึกษาทัง้ สิน้
3. แนวคิดทฤษฎีการให้คาปรึกษา
แนวคิดในการให้คาปรึกษาในการศึกษาครัง้ นี ้ แบ่งออกทัง้ หมด 5 แนวคิด ได้แก่ แนวคิด
การให้คาปรึกษาแบบภวนิยม แนวคิดการให้คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง แนวคิดการให้
ค าปรึก ษาแบบเผชิ ญ ความจริง แนวคิด การให้ค าปรึก ษาแบบพิ จ ารณา เหตุผ ล อารมณ์ แ ละ
พฤติ ก รรม และแนวคิ ด การให้ค าปรึก ษาแบบปรับ ความคิ ด และพฤติ ก รรม สามารถอธิ บ าย
รายละเอียดแต่ละแนวคิดได้ ดังนี ้
3.1 ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบภวนิยม (Existential Counseling)
3.1.1 แนวคิดการให้คาปรึกษาแบบภวนิยม
แนวคิดภวนิยมมีธรรมชาติในการมองมนุษย์ว่า เชื่อเรื่องความสามารถในการ
ตระหนัก ในตนเอง ตัด สิ น ใจด้ว ยตนเอง ตัด สิ น ใจเลื อ กทางเดิ น ด้ว ยตนเอง มนุษ ย์ไ ม่ส ามารถ
เปลี่ ย นแปลงสิ่ ง แวดล้อ มได้ แต่ส ามารถเลื อ กตอบสนองต่อ สิ่ ง แวดล้อ มได้ สิ่ ง ที่ เปลี่ ย นได้คื อ
พฤติ ก รรมของตนเอง เป็ นตัว ของตนเองพร้อ มกับ แสวงหาความหมายของชี วิ ต เน้น แนวคิ ด
ความหมายเป็ นเรื่องธรรมดาของชีวิต เพราะฉะนัน้ การดารงอยูจ่ ึงมีความสาคัญกับตนเอง (Russell,
2007; Schneider, 2011; วัชรี ทรัพย์มี, 2556)
การให้การปรึกษาแบบภวนิยมต่างจากแนวคิดอื่นคือไม่เน้นเทคนิคและไม่มี
การนิยามไว้อย่างชัดเจน ผู้ให้คาปรึกษามี อิสระที่ จะบูรณาการและเลือกเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ใน
การให้การปรึกษาตามความเหมาะสม ซึ่งเน้นถึงสัมพันธภาพและคุณภาพของการให้การปรึกษา
สร้างสัม พันธภาพที่จ ริงใจและซื่อสัตย์อย่างแท้จริงระหว่างผู้ให้คาปรึกษากับผู้รบั การปรึกษาให้
ความสาคัญและเน้นถึงความเข้าใจเป็ นอันดับแรก
“Nobody else to help you but you” คือ แนวคิดหลักของการให้คาปรึกษา
แบบภวนิยม หมายถึง ไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้ดีเท่าตัวคุณเอง เชื่อว่ามนุษย์เกิดมามีทางเลือก
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สามารถเลือกความหมายของชีวิตได้อย่างอิสระ มีเสรีภาพต่อการกาหนดเกณฑ์ความหมายของ
ชีวิต (meaning of life) ของตนเองทัง้ ในด้านการให้ (give) การรับ (take) และการเลือก (choice)
สิ่งต่าง ๆ สาหรับชีวิต (พงษ์พันธ์ พงษ์โสภาและวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา, 2556; Yalom , 1980 as
site in Corey, 2015) ซึ่งมีคาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลัก ดังนี ้
1) การให้ (give) บุคคลสามารถให้อะไรสาหรับชีวิตได้บา้ ง ทัง้ สิ่งที่เป็ นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม
2) การรับ (take) บุคคลได้รบั อะไรเข้ามาบ้าง รวมทัง้ ความสุขและความทุกข์
3) การเลือก (choice) บุคคลจะเลือกรับ เลือกคิด เลือกทาอย่างไร เพื่ อให้เป็ น
ประโยชน์แก่ชีวิตสาหรับการเลือกนีเ้ ป็ นเรื่องของผูท้ ่ีเกิดความขัดแย้งขึน้ ภายในจิตใจ ซึ่งการที่ เรา
เลือกกระทาหรือไม่กระทาก็ถือว่าเป็ นการเลือกทัง้ สิน้
จะเห็นได้ว่าทั้ง การให้ การรับ และการเลื อก เป็ นสิ่ งที่ ม นุษ ย์สามารถพิ จารณา
เลือกกระทาได้อย่างมีอิสรเสรีภาพ (freedom) แต่เมื่อมนุษย์ได้ตดั สินใจเลือกกระทาลงไปแล้ว เขา
จะต้องรับผิดชอบ (responsibility) ต่อสิ่งที่เขาได้ตดั สินใจกระทาลงไป
3.1.2 ข้อดีในการให้การปรึกษาแบบภวนิยม
การให้การปรึกษาแบบภวนิยม มี ข้อดีหลายประการสรุ ปที่ ส าคัญ ๆ ได้ดังนี ้
(ธี ร พั ฒ น์ วงศ์คุ้ม สิ น , 2560 ; ผ่ อ งพรรณ เกิ ด พิ ทัก ษ์ , 2554 ; อุ บ ลทิ พ ย์ ไชยแสง , นิ ธิ พั ฒ น์
เมฆขจร , ลัดดาวรรณ ณ ระนอง และวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ , 2561)
1) อธิ บ ายให้เห็น ถึงคุณ ค่าความส าคัญ ของการมี ชี วิต ในแต่ล ะวัน น าไปสู่การ
ช่วยเหลือผูอ้ ่ืน เน้นการช่วยให้ผรู้ บั การปรึกษา ตระหนักในตนเอง และการกาหนดจุดหมายชีวิตของ
ตน
2) สนับสนุนให้บุคคลมีความสามารถที่จะเจริญ เติบโตไปสู่ความเจริญ งอกงาม
สูงสุด เน้นการรูส้ านึกตน (Self-conscious) เป็ นศูนย์กลางแห่งการมีชีวิตของมนุษย์
3) เป็ นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับมุมมองในเรื่องความตาย เปลี่ยนแนวคิดให้ตระหนัก
ถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย มุง่ หาความหมายในชีวิต
4) นาความรูส้ กึ ไม่สบายใจต่าง ๆ มาสร้างความหวังและความสาเร็จให้กบั ตนเอง
เช่น ความวิตกกังวล ความคับข้องใจ ความว้าเหว่ ความห่างเหิน
5) ให้ค วามส าคัญ ต่ อ ทัศ นคติ ความเชื่ อ และบุ ค ลิ ก ภาพของผู้ใ ห้ค าปรึก ษา
มากกว่า เทคนิ ค ภายใต้ค วามเชื่ อ ว่า ความเจริญ งอกงามของผู้รับ บริก ารเกิ ด ขึน้ โดยผ่ านทาง
ปฏิสมั พันธ์ท่ีแท้จริง
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3.1.3 ข้อจากัดในการให้คาปรึกษาแบบภวนิยม
การให้การปรึกษาแบบภวนิยม มีขอ้ จากัดสรุปได้ดงั นี ้ (ธีรพัฒน์ วงศ์คมุ้ สิน ,
2560 ; ผ่องพรรณ เกิ ดพิ ทักษ์ , 2554 ; อุบ ลทิพ ย์ ไชยแสง , นิธิ พัฒ น์ เมฆขจร , ลัดดาวรรณ ณ
ระนอง และวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ , 2561)
1) มีแนวคิดที่เป็ นปรัชญา เป็ นนามธรรม เข้าใจค่อนข้างยาก
2) มีวิธีและเทคนิคของการให้การปรึกษาที่ไม่ชดั เจน
3) ขาดทิศทางในการให้คาตอบและการแก้ไขปัญหา อาจทาให้ผรู้ บั คาปรึกษารูส้ ึก
ว่าผู้ให้ค าปรึก ษาไม่ส นใจกับ ปั ญ หาของเขาเท่าที่ ควร กลับ ไปมุ่งที่ ก ารสร้างปรัช ญาชี วิตให้แ ก่
ผูร้ บั บริการ
3.2 ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบยึ ด ผู้ รั บ บริ ก ารเป็ นศู น ย์ก ลาง (Person
Center Counseling)
3.2.1 แนวคิดการให้คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
ผู้น าแนวคิ ด นี ้ คื อ Carl Rogers ได้พัฒ นาขึน้ จากหลายแนวคิ ด เช่ น ด้า น
พัฒ นาการบุคลิ กภาพ ความสัม พันธ์ระหว่ างบุคคล การเรียนรู ้ และความคิดริเริ่ม โดยสรุ ปจาก
นักจิตวิทยาหลายท่านโดยสรุปว่า แนวคิดนีม้ ีธรรมชาติในการมองมนุษย์ คือ มนุษย์เป็ นบุคคลที่มี
คุณ ค่า มีความสามารถในการพัฒ นาตนเองได้เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยพืน้ ฐาน
มนุษย์เป็ นคนดีและควรได้รบั การยอมรับในศัก ดิ์ศรี เกี ยรติยศ และคุณค่าของตนเอง ทุกคนควรมี
สิทธิท่ีจะคิดได้อย่างอิสระ สามารถดาเนินชีวิตตามความคิดของตนเอง โดยปราศจากอิทธิพลหรือ
การครอบงาจากบุคคลอื่น มนุษย์มีความสามารถในตนเองในการที่จะมุ่งให้เกิดการบรรลุศกั ยภาพ
ของตน (Self-actualization) มนุษย์มีเหตุผลมีความสามารถในการแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจ
ด้วยตนเองได้ สามารถทาหน้าที่ตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ พร้อมดาเนินชีวิตและสร้างสรรค์
สิ่งต่าง ๆ แต่หากเมื่ อมนุษย์ปฏิบตั ิตนไม่เหมาะสมนัน้ เป็ นเพราะบุคคลมีปัญ หาและจาเป็ นต้อง
ป้องกันตนเองเพื่อให้อยู่รอด และแนวคิดนีย้ งั เชื่ อว่าการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของบุคคลไปในทาง
ที่ดีนนั้ จะไม่เกิดขึน้ เว้นแต่จะต้องมีสมั พันธภาพอันดีตอ่ กันเกิดขึน้ ก่อน และแนวคิดนีใ้ ห้ความสาคัญ
กับการสร้างสัมพันธภาพจะช่วยให้การแก้ปัญหาเกิดขึน้ (วัชรี ทรัพย์มี , 2556 ; ธีรพัฒน์ วงศ์คมุ้ สิน
, 2560; พงษ์พันธ์ พงษ์โสภาและวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา, 2556; Rogers , 1967 as site in Corey,
2015)
หลักการสาคัญของทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบผูร้ บั การปรึกษาเป็ นศูนย์กลาง
คือการเน้นการสร้างสัม พันธภาพระหว่างผูร้ บั คาปรึกษาและผู้ให้คาปรึกษา นาไปสู่การเปิ ดเผย
ตนเองและและพร้อมเปลี่ ยนแปลง ปรับปรุ งตนเอง ภายใต้แนวคิดนี ม้ องว่าปั ญ หาของผู้รบั การ
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ปรึกษานีเ้ กิดขึน้ จากความไม่สอดคล้องกันระหว่างตัวตน ความอุดมคติและตัวตนที่เป็ นจริง ทาให้
ปรับตัวไม่ได้ ซึ่งการสร้างสัม พัน ธภาพระหว่างผู้ให้และผู้รบั บริหารปรึก ษา และปั จ จัยส าคัญ ที่
สามารถช่วยให้ผใู้ ห้คาปรึกษาสร้างสัมพันธภาพกับผูร้ บั การปรึกษา และความเชื่อในกระบวนการให้
คาปรึกษาที่สาคัญ ดังนี ้ (พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา , 2557 Rogers , 1967
as site in Corey, 2015)
1) ความสอดคล้ องและความจริงใจ (Congruence of Genuineness) ความ
สอดคล้อ งและความจริง ใจจะเกิ ด ขึน้ ในลัก ษณะคล้อ ยตามกัน คื อ ประสบการณ์ภ ายในของ
ผู้ให้บ ริการปรึกษาและการแสดงออกภายนอกถึงประสบการณ์ของผู้ให้บริการจะตรงกัน ผู้ให้
ค าปรึก ษาสามารถแสดงความรู ส้ ึก และเจตคติ อย่า งเปิ ด เผยตรงไปตรงมาในขณะสร้า งความ
สัมพันธภาพกับผูร้ บั บริหาร เป็ นไปตามธรรมชาติเปิ ดเผย ไม่ ว่าจะเป็ นความรูส้ ึกและเจตคติท่ีเป็ น
ด้านบวกหรือด้านลบ คือ มีการใช้การสื่อสารอย่างซื่อสัตย์กบั ผูร้ บั บริการปรึกษา
2) การมองทางบวกอย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขและการยอมรั บ (Unconditional
Positive Regard and Acceptance) แนวคิ ด นี ้เชื่ อ ว่ามนุษ ย์ต ้อ งการการยอมรับ ความรัก และ
ความห่วงหาจากผู้ท่ี มี ความสัม พันธ์เกี่ ยวข้องและมี อิทธิ พ ลต่อเขา (Significant Others) การให้
ความช่วยเหลือผูม้ ีปัญหาควรเริ่มจากการมองทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขและการยอมรับ ซึ่งเป็ นการ
แสดงความเอาใจใส่ผรู้ บั การปรึกษาที่มีความลึกซึง้ และมีความจริงใจในฐานะที่เขาเป็ นบุคคลบุคคล
หนึ่งที่มีศกั ดิศ์ รี
3) การเข้ า ใจอย่ า งถู ก ต้ อ งในลั ก ษณะเอาใจเขามาใส่ ใ จเรา (Accurate
Empathic Understanding) เสมือนการมองโลกของเขาผ่านตัวเขา เป็ นกระบวนการที่บุคคลหนึ่ง
พยายามเข้าถึงความเข้าใจที่แท้จริงในบุคคลอีกคนหนึ่ง พยายามเข้าใจเขาเหมือนเขาเข้าใจตนเอง
ผลของการเอาใจเขามาใส่ใจเราก่อให้เกิดความเข้าใจในตัวผูร้ บั การปรึกษา แต่ผใู้ ห้คาปรึกษาต้อง
คงความเป็ นตัวของตัวเองไว้ให้ได้ อาจเรียกว่า ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
ข้อดีและข้อจ ากัดของการให้คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง สามารถสรุ ป
ประเด็นสาคัญ ได้ ดังนี ้ (Rogers , 1967 as site in Corey, 2015 ; วัชรี ทรัพย์มี , 2556 ; ธี รพัฒ น์
วงศ์คมุ้ สิน ; ดวงมณี จงรักษ์, 2548)
3.2.2 ข้อดีของการให้การปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
1. เน้น การสร้า งสัม พัน ธภาพ น าไปประยุก ต์ใช้เป็ น พื ้น ฐานของการสร้า ง
สัมพันธภาพไว้วางใจ ซึ่งนาไปประยุกต์ใช้กบั การให้การปรึกษาแบบอื่น ๆ ได้
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2. ใช้กับปั ญหาหลายรูปแบบ เช่น การให้การปรึกษาครอบครัวและการสมรส
การสร้างสัม พัน ธภาพระหว่างพ่ อ แม่ ลูก การบริห ารและการจัด การ การสร้างมนุษ ยสัม พัน ธ์
การจัดการเรียนการสอน
3. เข้าใจง่าย สามารถได้ประโยชน์จากการนาวิธีการนีไ้ ปใช้ได้
4. เหมาะสมกับผูร้ บั บริการปรึกษาที่มีการต่อต้านสูง เนื่องจากให้ความสาคัญ
กับ การสร้า งสัม พั น ธภาพระหว่า งผู้ให้แ ละผู้รับ บริก ารปรึก ษาที่ ส ามารถลดการต่ อ ต้า นของ
ผูร้ บั บริการปรึกษาได้
5. สามารถนาไปใช้ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม ใช้กบั บุคคลที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมได้
3.2.3 ข้อจากัดของการให้การปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
1. มีความเป็ นพืน้ ฐาน ขาดความน่าเชื่อถือ
2. จากัดอยูท่ ่ีเทคนิคการใส่ใจและการสะท้อน
3. ปล่อยให้ผรู้ บั การปรึกษาพูดวกวน ไม่มีทิศทาง
4. ความเชื่อว่า “บุคคลมีศกั ยภาพความเจริญงอกงามอยู่ภายใน” เป็ นจริงกับ
ผูร้ บั การปรึกษาทุกคนหรือไม่
5. บุค คลอาจไม่ ได้มี ค วามสามารถในการน าตนเองออกจากปั ญ หา และ
ค้นพบคาตอบด้วยตนเองทุกคนเสมอไป
3.3 ทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Counseling)
3.3.1 แนวคิดการให้คาปรึกษาแบบเผชิญความจริง
แนวคิดการให้คาปรึกษาแบบเผชิญความเป็ นจริงอธิบายธรรมชาติของมนุษย์
ดัง นี ้ (วัช รี ทรัพ ย์มี , 2556 ; ธี รพัฒ น์ วงศ์คุ้ม สิ น , 2560; พงษ์พัน ธ์ พงษ์ โสภาและวิ ไ ลลัก ษณ์
พงษ์โสภา, 2556 ; Glasser ,2001)
1. พฤติก รรมของมนุษ ย์มี เป้าหมาย คื อ การสนองความต้อ งการและ
การควบคุ ม วิ ถี ชี วิ ต ของตนเอง กล่ า วคื อ ต้ อ งการเป็ นส่ ว นหนึ่ ง มี อ านาจ มี อิ ส ระและมี
ความสนุกสนาน อยู่รอดในการใช้ชีวิต โดยมีสมองทาหน้าที่เป็ นระบบควบคุมเพื่อให้ได้ส่ิงที่ตอ้ งการ
เมื่อไม่ได้ส่งิ ที่ตอ้ งการจะมีความรูส้ กึ เจ็บปวด เมื่อสนองความต้องการได้จะเกิดความรูส้ ึกภาคภูมิใจ
รูส้ กึ ดีกบั ตนเอง
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2. การควบคุมพฤติกรรม เน้นการกระทาและความคิดในปั จจุบนั เชื่อว่า
บุคคลสามารถปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของตนเองได้ ผ่านการประเมินตนเองตามตามจริง ชื่นชม
เรื่องราวดีดีของตนเอง เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาตนเองให้ดีขนึ ้
3. มนุษ ย์มี ค วามสามารถในการเลื อ ก แก้ไขปั ญ หาของตนเองได้ด ้ว ย
ตนเองมากกว่าขึน้ กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และมีความตัง้ ใจที่จะประสบความสาเร็จ มีความ
รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเอง และมีสมั พันธภาพอันดีตอ่ ผูอ้ ่ืน และสามารถทาสิ่งต่าง ๆ ได้
4. การได้รบั ความรักและมี โอกาสให้ค วามรักแก่ผู้อ่ื น เมื่ อ บุค คลได้รับ
ความรักจะทาให้รูส้ ึกมีคุณ ค่า โดยแนวคิดนีใ้ ห้ความสาคัญกับกับกระทาที่แสดงออกถึงความรัก
บุคคลเกิดความรู ส้ ึกโดดเดี่ยวจากการสร้างสัมพันธภาพที่ไม่เพียงพอ ดังนัน้ สามารถแก้ไขได้ดว้ ย
การสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ่ืน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง
5. ปั ญ หาในการปรับตัวสามารถแก้ไขได้ดว้ ยความสามารถของบุคคล
หากไม่สามารถแก้ไขได้จะเกิดความบิดเบือนจากความเป็ นจริง อาจเกิดการตาหนิผอู้ ่ืน และลืมว่า
ตนเองสามารถแก้ไขปัญหานัน้ ได้
6. เหตุผ ลเป็ นสิ่ งส าคัญ ที่ จ ะทาให้พ ฤติกรรมของบุค คลมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
และท าให้บุ ค คลประสบความส าเร็จ การปล่ อ ยให้อ ารมณ์ ค รอบง าจะน าไปสู่ค วามล้ม เหลว
เนื่ อ งจากอารมณ์ส่งผลถึง พฤติก รรม ดัง นั้น การจะปรับ ปรุ งพฤติกรรมจึงจ าเป็ นต้องหลี ก เลี่ ย ง
อารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม
แนวคิด นี เ้ ชื่ อ ว่า กลวิธี ดัง กล่า วสามารถช่ว ยให้ผู้รับ บริก ารมี ค วามรับ ผิ ด ชอบ
เพิ่มขึน้ เป็ นบุคคลที่กล้าเผชิญ ความจริงและสามารถประเมินพฤติกรรมของตนเองได้เหมาะสม
พร้อมทัง้ สามารถหาวิธีสนองความต้องการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ละเมิดสิทธิของ
บุคคลอื่นซึ่งกลวิธีดงั กล่าวอาจนาไปใช้ได้ทงั้ ในการให้การปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุม่
Robert Wubbolding เป็ นนักบาบัดแนวคิดเผชิญความจริงที่มีบทบาทสาคัญและ
ได้นาแนวคิด ระบบ ดับเบิลยู ดี อี พี (W D E P System) ไปใช้ในการบาบัด (Wubbolding, 2013)
โดยมีรายละเอียดขัน้ ตอนดังนี ้
W คือ การที่ผใู้ ห้การปรึกษาช่วยให้ผรู้ บั คาปรึกษาค้นพบความต้องการ (Wants)
D คือ การที่ผใู้ ห้การปรึกษาอธิบาย (Describe) วิถีชีวิตของตนเองในแต่ละวัน
E คือ การที่ผใู้ ห้การปรึกษาช่วยให้ผรู้ บั บริการ ประเมินพฤติกรรมของตนเอง (SelfEvaluation) โดยการตัง้ คาถามว่าการกระทาดังกล่าวบังเกิดผลอย่างไร

38
P คื อ การที่ ผู้ให้ก ารปรึก ษาช่ ว ยให้ผู้รับ บริก ารวางแผน (Plan) เปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของตน
ข้อดีและข้อจากัดของการให้คาปรึกษาแบบเผชิญความจริง สามารถสรุปประเด็น
สาคัญได้ ดังนี ้ (ธีรพัฒน์ วงศ์คมุ้ สิน , 2560 ; Glasser ,2001 ; Corey,2015)
3.3.2 ข้อดีของการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง
การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงมีขอ้ ดีดงั ต่อไปนี ้
1. การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงไม่เน้นอดีตและความรูส้ ึกมาก
เกินไป ช่วยให้ผรู้ บั บริการไม่ใช้ขอ้ อ้างว่าเหตุการณ์ในอดีตเป็ นสาเหตุของปั ญหา และช่วยให้การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดาเนินเร็วขึน้
2. ทฤษฎี ก ารให้ก ารปรึก ษาแบบเผชิ ญ ความจริง ไม่ เน้น ว่ า การเข้า ใจ
สภาพการณ์ ต่ า ง ๆ เพี ย งอย่ า งเดี ย วจะช่ ว ยให้ผู้รับ บริก ารเปลี่ ย นพฤติ ก รรมได้ แต่ เน้น การ
วางโครงการและความมุง่ มั่นในการดาเนินโครงการเป็ นปัจจัยสาคัญของการเปลี่ยนพฤติกรรม
3. แนวคิด นี เ้ ปิ ดโอกาสให้ผู้รบั บริการได้ประเมิ นพฤติก รรมตนเอง และ
นามาพูดคุยกับผูใ้ ห้คาปรึกษา นั่นคือการให้ผรู้ บั คาปรึกษาตระหนักและพิจารณาถึงพฤติกรรมของ
ตนเอง
4. การให้ ก ารปรึ ก ษาแบบเผชิ ญ ความจริ ง เป็ นการช่ ว ยให้ บุ ค คล
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง โดยไม่เฉพาะการวางแผนเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านัน้ แต่เป็ นการ
ปฏิบตั จิ ริงด้วย
5. ให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบของตนเอง ในการตอบสนองความ
ต้องการและไม่ทาให้ผอู้ ่ืนเดือดร้อน ทาให้บคุ คลได้ฝึกการรับผิดชอบตนเอง และรับผิดชอบสังคม
6. การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงนอกจากจะเหมาะสาหรั บการ
ให้บริการปรึกษาบุคคลที่มี
ปั ญหาในระดับจิตสานึกเป็ นการช่วยให้ผรู้ บั บริการกล้าเผชิญปั ญหากล้าเผชิญความ
จริง ฝึ กการคิดวิเคราะห์ปัญ หา และวางโครงการแก้ปัญหาของตน ตลอดจนฝึ กความรับผิดชอบ
และฝึ กการควบคุมตนเอง ช่วยให้ผรู้ บั บริการได้พฒ
ั นาความเชื่อมั่นในตนเอง เกิ ดความภูมิใจ
3.3.3 ข้อจากัดของการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง
การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงมีขอ้ จากัดดังต่อไปนีค้ ือ
1. วิธีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงใช้การสื่อความหมายด้วยภาษา
และเหตุผล จึงเป็ นข้อจากัดสาหรับทักษะการคิด และภาษา
2. แนวคิดนีใ้ ห้ความสาคัญเฉพาะแรงจูงใจในระดับจิตสานึก (conscious)
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3. ทฤษฎี การให้การปรึกษาแบบเผชิ ญ ความจริงเป็ นการแก้ปัญ หาปั จจุบัน
เป็ น การตอบค าถามว่าจะท าให้วิถี ชี วิต เป็ น อย่างไร อะไรที่ เป็ น ไปได้ อะไรที่ เป็ น ไปได้ อะไรคื อ
พฤติกรรมที่ถกู ต้อง อะไรคือสิ่งผิดไม่ควรทา จึงอาจละเลยสิ่งที่ยงั ค้างคาใจของผูร้ บั คาปรึกษา
3.4 ทฤษฎีก ารให้คาปรึก ษาแบบพิจ ารณาเหตุ ผ ล อารมณ์ และพฤติก รรม
(Rational Emotive Behavior Therapy: REBT)
3.4.1 แนวคิ ด การให้ ค าปรึ ก ษาแบบพิ จ ารณ าเหตุ ผ ล อารมณ์ แ ละ
พฤติกรรม
ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม อธิบาย
ธรรมชาติของมนุษย์ ดังนี ้ (วัชรี ทรัพย์มี , 2556 ; คมเพชร ฉัตรศุภกุล , 2547 ; ธีรพัฒน์ วงศ์คมุ้ สิน ,
2560 ; Corey , 2015)
1) มนุ ษ ย์ ต่ า งจากสั ต ว์ทั้ ง หลายเพราะมนุ ษ ย์ มี ค่ า นิ ย ม ความคิ ด
พัฒนาการรู ค้ ิดของตนได้ สามารถปรับเปลี่ยนค่านิยมของตนเพื่อการมีพฤติกรรมใหม่ท่ีเหมาะสม
ยิ่งขึน้ ได้
2) มนุษย์เกิดมาพร้อมกับมีศกั ยภาพที่จะเป็ นผูท้ ่ีมีเหตุผล แต่การที่มนุษย์
ไม่มีเหตุผลเกิดจากประสบการณ์ชีวิต ทาให้เกิดการดาเนินชีวิตผิดเพีย้ น เหตุผลและอารมณ์ของ
มนุษย์มีความเกี่ยวข้องกัน บุคคลที่ไร้เหตุผลจึงมักจะมีปัญหาทางอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมด้วย ส่ วน
บุคคลที่มีเหตุผลมักจะมีอารมณ์ท่ีเหมาะสม
3) การที่บคุ คลมีอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม มักมีสาเหตุมาจากการมีความคิด
ความเชื่ อที่ ไร้เหตุผ ล แต่ถ้าบุคคลเรียนรู ว้ ิธี การคิดอย่างมี เหตุผลมากขึน้ จะนาไปสู่ก ารเป็ นผู้มี
เหตุผล มีอารมณ์ และพฤติกรรมที่เหมาะสม
4) มนุษย์ตอ้ งการสิ่งที่ดีงามสาหรับชีวิต เมื่อไม่ได้รบั การตอบสนองสิ่งที่
ต้องการ จะสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและค่านิยมที่ไร้เหตุผลของตนได้ ด้วยการช่วยเหลือให้รูจ้ กั
ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดที่ไม่มีเหตุผลไปสู่การคิดอย่างมีเหตุผล นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
เหมาะสมขึน้
5) ความคิด ความรู ส้ ึก และพฤติกรรมของมนุษย์เป็ นผลซึ่งกันและกัน มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
แนวคิดพืน้ ฐานตามทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม ได้ประยุกต์มาจากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยกระบวนการทางปั ญญา
เรี ย ก ว่ า ก ารบ าบั ด พ ฤ ติ ก ร รม ท างปั ญ ญ า (Cognitive Behavior Therapy) อ ธิ บ าย คื อ
การรับรู ้ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ เป็ นสื่อกลางระหว่างสื่อเร้ากับพฤติกรรม โดยที่กระบวนการ
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ทางปั ญญาเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคล แนวคิดนีเ้ ชื่อว่าการที่บคุ คลเกิดปั ญญาทางอารมณ์
และพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไป มีสาเหตุมาจากความเชื่อ หรือความคิดที่ไม่มีเหตุผล ตามทฤษฎี ABC
ของEllis (1979)
เมื่อมีสถานการณ์เกิดขึน้ (A : Activating Experience or Event) บุคคลจะมี
ความเชื่อ ความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์หรือเหตุการณ์นนั้ (B : Beliefs) ซึ่งความเชื่อหรือความคิด
ต่อเหตุการณ์ท่ี เกิดขึน้ เป็ นสาเหตุท่ี ทาให้บุคคลเกิดอารมณ์และพฤติกรรม (C : Consequences)
แนวคิดในการให้คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมถื อว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิ ด ขึน้ (A) ไม่ได้เป็ นสาเหตุให้บุคคลเกิ ด อารมณ์และพฤติก รรม (C) โดยตรงแต่ความเชื่ อหรือ
ความคิดของบุคคลต่อเหตุการณ์นนั้ (B) เป็ นสาเหตุให้บุคคลเกิดอารมณ์และพฤติกรรมดังกล่าว
ดังนัน้ การช่วยให้บคุ คลสามารถเปลี่ยนความคิดได้อย่างมีเหตุผลจะนาไปสูอ่ ารมณ์และพฤติกรรมที่
มีความเหมาะสม
หลังกระบวนการ A-B-C คือ D (Disputing) คือ การเสนอวิธี การคิดอย่างมี
ระบบให้ผรู้ บั คาปรึกษาเห็นถึงความจริงที่ว่าความเชื่อที่ปราศจากเหตุผลของเขา ไม่ใช่เหตุการณ์ท่ี
เกิ ด ขึ ้น เป็ นตั ว การที่ ท าให้ เ ขาเกิ ด อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรม วิ ธี ห ลุ ด พ้ น จากอารมณ์ ก็ คื อ
การเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อต่อเหตุการณ์นนั้ ๆ ส่งผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตาม
ข้อ ดีและข้อจ ากัดของการให้คาปรึกษาแบบพิ จ ารณาเหตุผล อารมณ์และ
พฤติกรรม สามารถสรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี ้ (พงษ์พันธ์ พงษ์โสภาและวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา,
2556 ; วัชรี ทรัพย์มี , 2556 ; Roger , 1976 as site in Corey,2015)
3.4.2 ข้ อ ดี ข องการให้ ก ารปรึ ก ษาแบบพิ จ ารณาเหตุ ผ ล อารมณ์ และ
พฤติกรรม
1) สามารถใช้ได้หลากหลายบริบท และสถานที่ เหมาะทัง้ การให้คาปรึกษา
แบบกลุม่ และแบบรายบุคคล
2) มี เป้า หมายที่ ชัด เจน และมี ท ฤษฎี รองรับ เป็ น การให้ค าปรึก ษาแบบมี
ทิศทาง
3) มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ แนวคิด พฤติกรรมและความรูส้ กึ
4) ใช้เวลาไม่นาน เข้าใจง่าย สามารถฝึ กฝนต่อเนื่องได้ดว้ ยตนเอง
5) มุ่งการป้องกัน และการแก้ไขปั ญ หาเพื่ อการเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ พึง
ประสงค์
6) มีการตรวจสอบผลที่เกิดขึน้ เพิ่มความน่าเชื่อถือ
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3.4.3 ข้อจากัดของการให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม
1) ต้องใช้กบั บุคคลที่มีระดับสติปัญญา สามารถรับรู ้ หรือคิดตามได้
2) ไม่เน้นการสร้างสัมพันธภาพ จึงอาจเป็ นอุปสรรคได้
3) เป็ นการให้ความช่วยเหลือแบบนาทาง บทบาทเสมือนเป็ นครู จึงต้องเพิ่ม
ความระมัดระวังที่จะไม่นาความคิดตัวเองไปให้ผรู้ บั คาปรึกษา
4) การให้การปรึกษาแบบ REBT ซึ่งเป็ นแบบนาทาง อาจทาให้ผรู้ บั คาปรึกษา
ไม่เป็ นตัวเอง
3.5 ทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึก ษาแบบปรั บ ความคิ ด และพฤติ ก รรม (Cognitive
Behavior Counseling)
หลักความคิดปรับความคิดและพฤติกรรม มีเป้าหมายเพื่อช่วยจัดการกับอารมณ์
ในทางลบของมนุษ ย์ เช่น เศร้า กัง วล โกรธ ด้วยการปรับความคิด (Cognitive) และพฤติกรรม
(behavior) แนวคิดนีม้ ีลกั ษณะเน้นปั จจุบนั เจาะจงปั ญหา มีการกาหนดเป้าหมายที่เป็ นรู ปธรรม
เน้นความร่วมมือของผูร้ บั คาปรึกษาและผูใ้ ห้คาปรึกษา เพื่อนาไปสู่การฝึ กฝนทักษะในการจัดการ
กับปั ญหาของตนเองให้ได้ดีย่ิงขึน้ ตามความหมายของ Beck (1979) กล่าวว่า ลักษณะสาคัญของ
แนวคิดนีค้ ือการปรับเชิงรุ ก มีทิศทาง (active and directive) มีระยะเวลาที่แน่นอน (time-limited)
และมีโครงสร้างที่ชัดเจน (structure) โดยการปรับมีแนวคิดอยู่บนพืน้ ฐานของอารมณ์ ความรู ส้ ึก
และพฤติกรรมของบุคคลขึน้ อยูก่ บั มุมมอง (ณัทธร พิทยรัตน์เสถียรและคณะ , 2550)
3.5.1 แนวคิดการให้คาปรึกษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรม
แนวคิดนีม้ ีความเชื่อว่าความรูส้ ึกและพฤติกรรมของบุคคลถูกกาหนดจากการ
ประเมินรับรู ส้ ถานการณ์ และความคิด ทัศนคติ และความเชื่อที่ เกี่ ยวข้องกับการตอบสนองทาง
อารมณ์และพฤติก รรมที่ เป็ น ปั ญ หาต่อ สถานการณ์ ท าให้เกิ ด ผลกระทบต่ออารมณ์ของมนุษ ย์
สามารถประเมิ น ความคิ ด ให้ถู ก ต้อ งตามความเป็ นจริง หรื อ อยู่ ในโลกของความเป็ นจริง ได้
(realistic) มีวิธีการโดยการติดตามและบันทึกความคิดต่อสถานการณ์ตา่ ง ๆ อันนาไปสูอ่ ารมณ์ท่ีไม่
เหมาะสม เรียนรูว้ ิธีการคิดที่เกิดขึน้ สังเกตว่าความคิดนัน้ เป็ นเพียงความคิด ไม่ใช่ขอ้ เท็จจริง เมื่อ
เรียนรูแ้ ล้วจึงทาให้อารมณ์และพฤติกรรมดีขนึ ้ เช่น การลดภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวล โดย
การกาหนดความคิดที่ไม่เหมาะสม (Neil A. Rector, 2010; ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร, 2550)
ตามการอธิ บายแนวคิดของ (Beck ,2011 และ ณัทธร พิทยรัตน์เสถี ยรและ
คณะ , 2550) อธิบายไว้ว่า แนวคิด ABC เป็ นโครงสร้างเพื่อทาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรม อารมณ์ การรู ก้ ารคิด และปฏิกิริยาทางร่างกาย A ใช้แทน Activating Event หมายถึง
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เหตุการณ์ท่ีเป็ นตัวกระตุน้ B ใช้แทน Beliefs แสดงถึงความเชื่อที่มี ต่อเหตุการณ์ และ C ใช้แทน
Consequences เป็ นผลที่ได้รบั
ระดั บ ความคิ ด ความคิ ด มี 4 ระดับ เริ่ม จากความคิ ด ที่ เกิ ด ขึ น้ ในขณะนั้น หรื อ
ความคิดอัตโนมัติ (Automatic Thoughts) ความเชื่ อขั้นกลาง (Intermediate Belief) ความเชื่ อที่
เป็ น แกน (Core Belief) และสกี ม า (Schemas) การแก้ไขเริ่ม ต้นจากความคิดในขณะนั้น และชี ้
ค้นหา ประเมิน และปรับความเชื่อระดับกลาง ความเชื่อที่เป็ นแกน และสกีมา
ความคิดอัตโนมัติ หมายถึง คลื่ นของกระแสความคิดที่ ไหลผ่านสมองอยู่เสมอ
การเข้าใจความคิดอัตโนมัติเป็ นประตูสาคัญที่จะช่วยเปลี่ยนอารมณ์ เพราะสิ่งที่ทาให้เกิดอารมณ์
คือการรับรูห้ รือความหมายที่บคุ คลให้กบั สถานการณ์
ความเชื่อขัน้ กลาง หมายถึง ความคิดที่เกิดตามหลังความคิดอัตโนมัติ มีอิทธิพล
ต่อความคิดที่เกิดขึน้ ระหว่างนัน้ ความคิดที่เกิดขึน้ มักเป็ นความเชื่อหรือกฎที่สุดโต่งจากความคิด
อัตโนมัติ
ความคิดที่เป็ นแกน หมายถึง ความคิดหลักเกี่ยวกับตนเอง คนอื่น และอนาคต ทัง้
ในแง่บวกและแง่ลบความคิดเหล่านีม้ ีรากฐานจากประสบการณ์ในวัยเด็ก
สกีมา หมายถึงโครงสร้างทางความคิดที่รวมเอาความคิดที่เป็ นแกน การทาหน้าที่
ควบคุมการประเมินข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เช่น สกีมาในเรื่องเพศ ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ
กระบวนการปรับความคิดและพฤติกรรม
Beck (2011 อ้างถึงใน Corey, 2015) อธิบายว่าเป้าหมายของการปรับความคิด
และพฤติ ก รรม คื อ การปรับ เปลี่ ย นความคิ ด อัต โนมัติ ท่ี ไ ม่ ถูก ต้อ ง หรือ ความคิ ด ที่ บิ ด เบื อ นไม่
เหมาะสม โดยสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์จะนาไปสู่ความคิดอัตโนมัติ พฤติกรรม การปรับเปลี่ยนความคิด
อัตโนมัติ จึงเป็ นเป้าหมายของแนวคิดนี ้
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน ซึ่งอธิบายได้ดงั นี ้ (David A. Clark, 2011; อรพรรณ
ลือบุญชัย, 2553)
1. ขัน้ ประเมินพฤติกรรมความคิด คือขัน้ ประเมินพฤติกรรม ความคิด อารมณ์
และความรู ส้ ึกที่ เกิ ดขึน้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการระบุพ ฤติกรรมที่ เป็ นปั ญ หา รวมถึงความ
รุนแรงและระยะเวลาของปัญหาที่เกิดขึน้
2. ขั้นปฏิ บัติการปรับความคิดและพฤติกรรม ส าหรับในขัน้ ปฏิ บัติการปรับ
ความคิด และพฤติกรรม ประกอบไปด้วยเทคนิ คที่ ส าคัญ ที่ ช่วยลดพฤติก รรมที่ เป็ น ปั ญ หาได้ มี
หลากหลายเทคนิค ดังนี ้ (เกวลิน กลัญชัย , 2560)
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1) เทคนิคการหยุดความคิด
2) เทคนิคการบาบัดการพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม
3) เทคนิคการสร้างความคิดที่ถกู ต้อง
4) การฝึ กการอสอนตนเอง
5) การฝึ กทักษะการแก้ปัญหา
6) การฝึ กการผ่อนคลาย
ข้อดีและข้อจากัดของการให้คาปรึกษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรม สามารถ
สรุ ป ประเด็น ส าคัญ ได้ ดัง นี ้ (Hays .2009) ; ณั ท ธร พิ ท ยรัต น์เสถี ย รและคณะ , 2550; Corey ,
2015)
3.5.2 ข้อดีของการให้คาปรึกษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรม
1. มีทิศทาง มุ่งให้จดั การกับความคิดที่ไม่มีเหตุผลนาไปซึ่งการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
2. สามารถใช้ได้กบั ผูท้ ่ีมีปัญหาที่หลากหลาย
3. เน้นให้ผรู้ บั คาปรึกษาตระหนักถึงความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลได้ดว้ ยตนเอง
4. รับรูถ้ ึงจุดแข็งตนเองและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.5.3 ข้ อ จ ากั ด ของการให้ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแบบปรั บ ความคิ ด และ
พฤติกรรม
1.ประสิ ท ธิ ผ ลของการใช้ท ฤษฎี นี ้ขึ น้ อยู่กั บ คุณ ลัก ษณะส่ ว นตัว ของผู้รับ
คาปรึกษา เช่น ผูร้ บั คาปรึกษาต้องมีระดับสติปัญญาอยูใ่ นระดับปกติ คิดตามได้
2. การนาทฤษฎีนีไ้ ปใช้คอ่ นข้างยาก เนื่องจากการดึงความคิดออกมาเป็ นเรื่อง
ยาก
3.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับทฤษฎีการให้คาปรึกษา
3.4.1 การให้คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมและ
ปั ญหาสุขภาพจิต
การให้คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม มีแนวคิดหลักใน
การอธิบายความสัมพันธ์ของความคิด อารมณ์และพฤติกรรม อธิบายได้ว่าความคิดที่ไร้เหตุผลเป็ น
ผลให้เกิดอารมณ์และพฤติกรรมที่ไร้เหตุผล จึงเห็นได้ว่าในการวิจัยที่ผ่านมาแนวคิดนี ไ้ ด้มีผูว้ ิจัย
จ านวนมากน าสร้า งโปรแกรมให้ค าปรึก ษากับ บุค คลที่ มี ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต กล่ า วคื อ บุค คลมี
ความคิด อารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน ซึ่งเห็นได้จาก
การศึกษาของพยาม การดี (2551) ศึกษาผลของโปรแกรมพฤติกรรมบาบัดแบบพิจารณาเหตุผล
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และอารมณ์ตอ่ ภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุน่ ในสถานพินิจ โดยคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างที่มีคะแนนภาวะ
ซึมเศร้าจากแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าของ Beck Depression Inventory ที่มีคะแนนอยู่ในระดับ
น้อ ยและปานกลาง เป็ น กลุ่ม ตัว อย่า งในการศึก ษา และผลการศึก ษาพบว่า หลัง การเข้า ร่ว ม
โปรแกรมการให้คาปรึกษากลุม่ ทดลองมีระดับคะแนนภาวะซึมเศร้าแตกต่างกับกลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เช่นเดียวกับการศึกษาของธรรมศักดิ์ วรวงษ์ (2549) ศึกษาผลของ
การให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์เพื่อลดความวิตกกังวลในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันของนักเรียนวัยรุน่ ได้สร้างแบบสอบถามความวิตกกังวลจากแนวคิดและทฤษฎีพร้อม
ทัง้ นาไปทดสอบคุณภาพของเครื่องมือเพื่อนามาเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างเช่นเดียวกัน
โดยคัดเลือกผูท้ ่ีมีคะแนนจากการทาแบบสอบถามความวิตกกังวลที่อยู่ในระดับสูง ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้คาปรึกษามีคะแนนความวิตกกังวลแตกต่าง
กับกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หมายความว่ากลุ่มทดลองมีระดับความวิตก
กังวลที่ลดลงหลังจากเข้าร่วมโปรแกรม และการศึกษาของ Syah (2020) ศึกษาการให้คาปรึกษา
แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมเพื่อลดความวิตกกังวลของวัยรุน่ ทีเป็ นเหยื่อในการกลั่น
แกล้งในประเทศอิน โดนี เซี ย ผลการศึก ษาพบว่า โปรแกรมการให้คาปรึกษามี ประสิท ธิ ภ าพลด
คะแนนความวิตกกังวลได้ นอกจากนีก้ ลุ่มตัวอย่างยังให้ขอ้ มูลว่าเขาไม่รูส้ ึกโดดเดี่ยว และมีความ
มั่นใจในตนเองมากขึน้
3.4.2 การให้คาปรึกษาแบบภวนิยมและปั ญหาสุขภาพจิต
การให้ค าปรึกษาแบบภวนิย ม มี แนวคิดหลัก คื อ การเป็ น อิสระ มี เสรีภ าพ
มนุษ ย์ส ามารถเลื อ กสิ่ ง ต่า ง ๆ ได้อ ย่ า งอิ ส ระ ทั้ง สิ่ ง ที่ ท าให้เป็ นสุข และความทุก ข์ มนุษ ย์เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง จึงเห็นได้ว่าในการวิจยั ที่ผ่านมาแนวคิดนีไ้ ด้มีผวู้ ิจยั จานวน
มากนาสร้างโปรแกรมให้คาปรึกษากับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้ตดั สินใจ
กับเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยตนเองแล้ว เขาย่อมเป็ นผูท้ ่ีจะรับผิดชอบต่อการกระทานัน้ ซึ่งเห็นได้จาก
การศึกษาของฉัตรฤดี กิจวิมลตระกูล (2545)) ศึกษาผลการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการ
ให้คาปรึกษากลุ่มตามแนวภวนิยมร่วมกับการฝึ กหะฐะโยคะต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนหญิ งชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โดยใช้แบบวัดภาวะซึมเศร้าในการประเมิน และคัดเลือกนัก เรียนเข้าร่วมกลุ่ม
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้คาปรึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีระดับคะแนนภาวะซึมเศร้าแตกต่าง
กับ กลุ่ม ควบคุม อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ .05 และการศึกษาของอนุวัติ ศรีพ ร (2546)
ศึกษาผลของการให้คาปรึกษากลุ่มแบบภวนิยมที่มีต่อความวิตกกังวลของผูต้ ิดเชือ้ เอดส์ วัดพระ
บาทนา้ พุ จังหวัดลพบุรี โดยสร้างแบบสอบถามความวิตกกังวลจากแนวคิดและทฤษฎีเพื่อคัดเลือก
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ผูท้ ่ีมีคะแนนจากการทาแบบสอบถามความวิตกกังวลตัง้ แต่เปอเซนต์ไทล์ท่ี 50 ขึน้ ไป ผลการศึกษา
พบว่า ผูป้ ่ วยในกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้คาปรึกษามีคะแนนความวิตกกังวลแตกต่าง
กับกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 หมายความว่ากลุ่มทดลองมีระดับความวิตก
กังวลที่ลดลงหลังจากเข้าร่วมโปรแกรม
3.4.3 การให้คาปรึกษาแบบเผชิญความจริงและปั ญหาสุขภาพจิต
การให้คาปรึก ษาแบบเผชิ ญ ความจริง มี แนวคิด WDEP System คื อ การที่
บุค คลช่วยให้ผู้รบั บริการค้น พบความต้องการ อธิ บ ายสิ่ ง ที่ ท าในแต่ล ะวันได้ พร้อมทั้งป ระเมิ น
พฤติกรรมตนเอง เพื่อวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง ซึ่งเป็ นแนวคิดที่สามารถใช้ปรับ
พฤติกรรม ความคิด และอารมณ์อนั เป็ นผลมาจากปั ญหาสุขภาพจิตได้ ซึ่งเห็นได้จากการศึกษา
ของภัทรา เสงี่ยมในเมือง (2547) ศึกษาผลการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเผชิญความ
จริงต่อการลดความเครียดในการฝึ กปฏิบตั ิงานของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามความเครียดที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ จากบริบท แนวคิดและทฤษฎี
โดยนาเครื่องไปทดสอบคุณ ภาพของเครื่องและคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกลุ่ม โดยเกณฑ์คะแนน
ความเครียดมากกว่า 51 คะแนน (ระดับสูง) ขึน้ ไป หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้คาปรึกษาพบว่า
กลุ่มทดลองมีระดับคะแนนความเครียดแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคั ญทางสถิติท่ีระดับ
.01 นั่นหมายถึงการเข้าร่วมการให้คาปรึกษาแบบเผชิ ญ ความจริงสามารถลดความเครียดของ
นัก ศึก ษาพยาบาลได้ และการศึก ษาของเซต บุญ มี (2541) ศึก ษาเปรีย บเที ย บผลของการให้
ค าป รึ ก ษ ากลุ่ ม และรายบุ ค คลตามท ฤษ ฎี เผชิ ญ ความ จริ ง ที่ มี ต่ อ ความ วิ ต กกั ง วลใน
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โดยสร้างแบบสอบถามความวิตกกังวล
จากแนวคิดและทฤษฎีเพื่อคัดเลือกผูท้ ่ีมีคะแนนจากการทาแบบสอบถามความวิตกกังวลตัง้ แต่เปอ
เซนต์ไ ทล์ท่ี 50 ขึ น้ ไป ผลการศึ ก ษาพบว่า นัก เรี ย นในกลุ่ม ทดลองที่ เข้า ร่ว มโปรแกรมการให้
คาปรึกษามีคะแนนความวิตกกังวลแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
หมายความว่ากลุ่มทดลองมีระดับความวิต กกังวลที่ลดลงหลังจากเข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งการศึกษา
ของเอกภาพ คงสวัสดิ์ (2541) ศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้คาปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความ
จริงที่มีตอ่ ความวิตกกังวลของนักศึกษาเช่นเดียวกัน แต่ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตัง้ แต่เปอเซนต์ไทล์
ที่ 75 ขึน้ ไป ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาในกลุ่ม ทดลองที่ เข้าร่วมโปรแกรมการให้คาปรึกษามี
คะแนนความวิ ต กกัง วลแตกต่า งกับ กลุ่ม ควบคุม อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .05 และ
การศึกษาของ Woo (2004) ศึกษาผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มตามความเป็ นจริง
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บาบัดเพื่อลดความเครียดทางวิชาการของนักเรียนในประเทศจีน พบว่า โปรแกรมการให้คาปรึกษา
แบบเผชิญความจริงสามารถลดระดับความเครียดของนักเรียนได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
3.4.4 การให้คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลางและปั ญหาสุขภาพจิต
การให้ ค าปรึ ก ษาแบบยึ ด บุ ค คลเป็ นศู น ย์ ก ลาง มี แ นวคิ ด ในการเน้ น
ความสัม พันธ์ระหว่างผูใ้ ห้คาปรึกษาและผู้รบั คาปรึกษา เพื่ อเอือ้ ให้เกิ ดความรู ส้ ึกผ่อนคลายใน
การแสดงออก พูดถึงความรูส้ ึกของอารมณ์ เพื่อให้ผใู้ ห้คาปรึกษาเกิดความสบายใจ และผ่อนคลาย
จากความวิตกกังวล ซึ่งเห็นได้จากการศึกษาของสุทศั น์ ขัดสีใส (2549) ศึกษาผลการให้คาปรึกษา
แบบกลุ่มแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลางต่อความวิตกกังวลด้านการเรียน โดยใช้แบบสอบถามความ
วิตกกังวลของชูพรรณ วงศ์วุฑฒิ (2545) ตามแนวคิดทฤษฎีของSelye (1965) โดยนาแบบสอบถาม
ไปทดสอบคุณภาพของเครื่องมือและคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกลุ่ม โดยเกณฑ์คะแนนความวิตก
กังวล 90 คะแนนขึน้ ไป (ระดับสูง) หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้คาปรึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมี
ระดับคะแนนความเครียดวิตกกังวลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นหมายถึง
การเข้าร่วมการให้คาปรึกษาลดความวิตกกังวลได้ และการศึกษาของสิรินาถ สนตุน๋ (2544) ศึกษา
เปรียบเทียบผลของการให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลางและใช้จดหมาย
บาบัดที่มีตอ่ ความเครียดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โดยสร้างแบบสอบถามความวิตกกังวล
จากแนวคิดและทฤษฎี เพื่อคัดเลือกผูท้ ่ีมีคะแนนจากการทาแบบสอบถามความเครียดที่มีคะแนน
ตัง้ แต่ 60 คะแนนขึน้ ไป ผลการศึกษาพบว่า นัก เรีย นในกลุ่ม ทดลองที่ เข้าร่วมโปรแกรมการให้
คาปรึกษามีคะแนนความความเครียดอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 หมายความว่ากลุ่ม
ทดลองมี ระดับ ความเครียดลดลงหลัง จากเข้าร่วมโปรแกรม และการศึกษาของSaad, Yusooff,
Nen, and Subhi (2014) ศึกษาผลของการบาบัดรายบุคคลและการให้ความรูค้ วามเข้าใจในตนเอง
ที่มีอาการซึมเศร้า และความเข้มแข็งทางใจของวัยรุน่ ที่ตงั้ ครรภ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมี
ระดับภาวะซึมเศร้าลดลงภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
3.4.5 การให้ ค าปรึ ก ษาแบบปรั บ ความคิ ด และพฤติ ก รรม และปั ญหา
สุขภาพจิต
การให้คาปรึกษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรม มี ความเชื่อว่า ความรู ส้ ึก
และพฤติกรรมของบุคคลถูกกาหนดจากการประเมินการรับรูส้ ถานการณ์ซ่งึ เป็ นส่วนหนึ่งของการรู ้
การคิดความคิดที่ส่งผลลบกับตนเอง ส่งผลต่ออารมณ์ในเชิงลบ และเกิดเป็ นพฤติกรรมเชิ งลบ หาก
บุคคลสามารถปรับความคิดเชิงลบที่ไม่สมเหตุสมผลของตนเองได้ จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของอารมณ์และพฤติกรรม จึงมีการนาแนวคิดนีเ้ พื่อใช้ในการให้คาปรึกษาสาหรับปั ญหาสุขภาพจิต
ซึ่งเห็นได้จากการศึกษาของใบเรียม เงางาม (2555) ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการกับอารมณ์
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ต่ อ ภาวะซึ ม เศร้า ในวัย รุ ่น ตอนต้น ที่ มี ปั ญ หาพฤติ ก รรม โดยใช้แ บบวัด ภาวะซึ ม เศร้า ในเด็ ก
(Children’s Depression Inventory : CDI ) ฉบั บ ภาษาไทย เพื่ อ คัด นั ก เรี ย นที่ มี ค ะแนนภาวะ
ซึมเศร้าอยู่ระหว่าง 16 – 21 คะแนน เข้าร่วมกลุ่ม หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้คาปรึกษาพบว่า
วัยรุน่ กลุ่มทดลองมีคะแนนภาวะซึมเศร้าแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 นั่นหมายถึงการเข้าร่วมการให้คาปรึกษาแบบการปรับความคิดและพฤติกรรม ลดภาวะซึมเศร้า
ของนักเรียนวัยรุน่ ได้ และการศึกษาของZadeh and Lateef (2012) ได้ศกึ ษาผลของการบาบัดปรับ
ความคิดและพฤติกรรมต่อนักศึกษาหญิ งที่มีภาวะเศร้าในประเทศปากีสถาน ผลการศึกษาพบว่า
โปรแกรมการบาบัดพฤติกรรมสามารถลดระดับ คะแนนภาวะซึม เศร้าของกลุ่ม อย่างได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
จากแนวคิดการให้คาปรึกษาแต่ละทฤษฎี สามารถอธิบายได้ว่า การให้คาปรึกษา
ตามทฤษฎีแต่ละทฤษฎีมีลกั ษณะเด่นที่แตกต่างกัน แต่ทกุ ทฤษฎีมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบุคคลให้
สามารถหลุดพ้นจากปั ญหาที่กาลังเผชิญ สามารถอธิบายได้ คือ แนวคิดการให้คาปรึกษาแบบภว
นิยมและการให้คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลางมีเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ท่ีคล้ายกัน
คือมนุษย์เป็ นผูม้ ีศกั ยภาพ มีอิสระในการตัดสินใจเลือกและรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเอง จึงเน้น
กระบวนการให้คาปรึกษาโดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดี รับฟั งและสะท้อนเสียงของบุคคลให้เขา
สามารถตัดสิ นใจเลื อกแนวทางในการแก้ปัญ หาของตนเองได้ แต่แนวคิดการให้คาปรึกษาแบบ
เผชิญความจริง แบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมและแบบปรับความคิดและพฤติกรรม
มีความเชื่อว่าบุคคลมีความคิด อารมณ์ พฤติกรรม มีความสัมพันธ์กัน ดังนัน้ เมื่อต้องการจะปรับ
พฤติกรรมจึงต้องปรับความคิดที่ ไม่สมเหตุสมผล หาความต้องการที่แท้จริงของเขา เพื่ อเปลี่ยน
ความคิ ด ส่ง ผลท าให้เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของบุ ค คลนั้น จะเน้น การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล เพื่อแก้ปัญหาที่บคุ คลกาลังเผชิญ
อยู่
การทบทวนงานวิจยั ที่ผ่านมาของการให้คาปรึกษาตามทฤษฎี ต่าง ๆ ผูว้ ิจยั ให้ขอ้ สังเกต
เห็นว่างานวิจยั ที่ผ่านมา มีการใช้แนวคิดการให้คาปรึกษาที่ แตกต่างกันแม้เป็ นปั ญหาสุขภาพจิต
ประเภทเดียวกัน อีกทัง้ ยังมีรูปแบบการให้คาปรึกษาทัง้ แบบรายบุคคล (ธรรมศักดิ์ วรวงษ์ , 2549 ;
สิรินาถ สนตุน๋ , 2544) และแบบกลุ่ม (พยาม การดี , 2551 ; อนุวตั ิ ศรีพร, 2546) และกลุ่มตัวอย่าง
ที่ แตกต่างกัน ทั้ง ในนัก เรียน (ฉัตรฤดี กิ จ วิม ลตระกูล , 2545 ; สุทัศ น์ ขัด สี ใส, 2549) และนิ สิ ต
นัก ศึก ษา (ภัท รา เสงี่ ย มในเมื อง, 2547 ; เซต บุญ มี , 2541) แต่ยังไม่มี งานวิจัยใดที่ ชี ใ้ ห้เห็ น ว่า
แนวคิดใดมีประสิทธิผลหรือเหมาะสมกับปั ญหาแต่ละชนิดแตกต่ างกันอย่างไร และหากบุคคลที่
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ประสบปั ญหาสุขภาพจิตไม่ได้รบั การช่วยเหลืออย่างทันถ่วงที อาจทาให้บุคคลมีระดับของปั ญหา
สุขภาพจิตที่สงู ขึน้ ไม่สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกติและเกิดเป็ นโรคทางจิตเวชในที่สดุ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดพบว่าปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะ
ซึมเศร้าที่เกิดขึน้ ในบุคคลสามารถลดระดับความรุนแรงได้จากการให้คาปรึกษา ซึ่งการให้คาปรึกษา
มีกระบวนที่หลากหลาย ทัง้ รูปแบบ แนวคิดทฤษฎีและการออกแบบการวิจยั และความแตกต่างที่
กล่าวมานัน้ ล้วนส่งผลต่อขนาดของอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา และจากการศึกษาพบว่า
มีงานวิจยั เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาที่ผา่ นมาจานวนมาก ผูว้ ิจยั จึงได้เกิดแนวคิดในการนาโปรแกรม
ให้คาปรึกษาที่แตกต่างกันมาศึกษาวิเคราะห์อภิ มาน เพื่ อให้ได้แนวทางความแตกต่างว่าการให้
คาปรึกษาที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันของแนวคิด รูปแบบการให้คาปรึกษา คุณลักษณะของงานวิจยั
ส่งผลถึงขนาดอิทธิพลแตกต่างกันอย่างไร โดยการวิเคราะห์อภิมานงานวิจยั ที่ศึกษาขนาดอิทธิพล
ของผลโปรแกรมการให้คาปรึกษาต่อปั ญ หาสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวลและ
ภาวะซึมเศร้า ภายใต้แนวคิดการให้คาปรึกษาและรู ปแบบการวิจยั และคุณลัก ษณะของงานวิจัย
ต่าง ๆ เพื่อจัดการปั ญหาสุขภาพจิตของนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ที่เป็ นงานวิจยั แบบการทดลอง
(Experimental Design) ดังแสดงในภาพ
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แนวคิด ทฤษฎีการให้คาปรึกษา
- แนวคิดกลุม่ มนุษยนิยม
- แนวคิดกลุม่ ปัญญาและพฤติกรรมนิยม
- แนวคิดการให้คาปรึกษาอื่น ๆ

รูปแบบการให้คาปรึกษา
- รายกลุม่
- รายบุคคล

ประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ให้ ค า ป รึ ก ษ า ต่ อ ปั ญ ห า
สุขภาพจิต

คุณลักษณะงานวิจยั
- การออกแบบการทดลอง
- กลุม่ ตัวอย่าง
- จานวนครัง้ การให้คาปรึกษา
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
1. ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่มีต่อปั ญหาสุขภาพจิตจะมีระดับขนาด
อิทธิพลแตกต่างกันไปตามแนวคิดทฤษฎีการให้คาปรึกษา
2. ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่มีต่อปั ญหาสุขภาพจิตจะมีระดับขนาด
อิทธิพลแตกต่างกันไปตามรูปแบบการให้คาปรึกษา
3. ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่มีต่อปั ญหาสุขภาพจิตจะมีระดับขนาด
อิทธิพลแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะของงานวิจยั

บทที่ 3
วิธีดาเนินการศึกษา
การสังเคราะห์งานวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นการสังเคราะห์เกี่ ยวกับโปรแกรมการให้คาปรึกษากับ
ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต โดยใช้ก ารวิ จัย ด้ว ยวิ ธี วิ เคราะห์อ ภิ ม านงานวิ จัย (meta-analysis) มี ก รอบ
แนวทางในการดาเนินงานและขัน้ ตอนดังภาพ
1. การศึกษาเอกสารทีเกี่ยวข้อง
2. จัดทากรอบแนวคิดในการวิจยั
3. ค้นหา รวบรวมประชากร

4. พิจารณางานวิจยั
ตามเกณฑ์คดั เลือก

ผ่านเกณฑ์
5. บันทึกข้อมูล
คุณลักษณะของงานวิจยั

ไม่ผา่ นเกณฑ์
คัดงานวิจยั ออก

6. บันทึกแบบประเมินคุณภารงานวิจยั
7. วิเคราะห์ขอ้ มูล
8. สรุป อภิปรายและรายงานผล
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวทางในการดาเนินงานวิจยั
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และสามารถอธิบายตามประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
2. แหล่งข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล
3. ตัวแปรและข้อมูลในการวิจยั
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ่ีใช้
7. จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และงานวิจยั ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่สมั พันธ์กับปั ญหาสุขภาพจิต (ความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะ
ซึ ม เศ ร้ า ) ใน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษ าใน ป ระเท ศ ไท ย ที่ ท าเส ร็ จ เรี ย บ ร้ อ ย ปี พ .ศ . 2540 –
พ.ศ. 2563 จานวน 34 เล่ม
ตาราง 3 แหล่งที่มาของกลุม่ ตัวอย่าง
แหล่งทีม่ า
มหาวิทยาลัยบูรพา

จานวน
10

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5

มหาวิยาลัยเชียงใหม่

5

มหาวิทยาลัยสารคาม

4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1

รวม

34
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1.1 การคัดเลือกงานวิจัย
คัดเลื อกเอกสารงานวิจัยที่ ผ่านการสื บค้น ข้อมูลจากแหล่งที่ กาหนด โดยใช้เกณฑ์
การคัดเลือกเข้า เกณฑ์การคัดเลือกออกผ่านการวิจยั โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการคัดเลือกงานวิจัยตาม
แบบฟอร์มการคัดเลือกงานวิจยั โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี ้
เกณฑ์คัดเลือกเข้า
1. เป็ นรายงานการวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ ท่ี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ โปรแกรมการให้
คาปรึกษาปั ญ หาสุขภาพจิต (ความเครี ยด ความวิตกกังวล ภาวะซึม เศร้า) ในนักเรียน นิสิตและ
นักศึกษา
2. เป็ นวิจยั ที่สามารถค้นหาได้ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และในห้องสมุด
3. เป็ นงานวิจยั ฉบับเต็มที่ได้รบั การตีพิมพ์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2563
4. เป็ นงานวิจยั ที่ใช้โปรแกรมการให้คาปรึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหา
สุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า
5. เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ เชิงทดลอง
เกณฑ์การคัดออก
1. เป็ นงานวิจยั ที่มีเฉพาะบทคัดย่อ หรือเป็ นบทความ
2. งานวิจยั ที่ไม่มีคา่ สถิตทิ ่ีเพียงพอในการนามาวิเคราะห์
2. แหล่งข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล
ค้นหางานวิจัยที่ เกี่ ยวกับ โปรแกรมการให้คาปรึกษาที่ สัม พันธ์กับปั ญ หาสุขภาพจิ ตใน
ประเทศไทยที่ตีพิมพ์ตงั้ แต่ พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2563 โดยใช้การสืบค้น ดังนี ้
1. สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ได้แก่ ThaiLIS ฐานข้อมูลออนไลน์สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และศูนย์ขอ้ มูลการ
วิจัย Digital "วชและเว็บไซต์หอ้ งสมุดของมหาวิยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. คาส าคัญ ที่ ใช้ในการสื บ ค้น (Keyword) การสื บค้น ล าดับ แรกใช้คาค้น เช่น “ให้
คาปรึกษา + นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา” “ประสิทธิผล +นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา” “การให้คาปรึกษา +
ปั ญหาสุขภาพจิต” “ภวนิยม + ความเครียด” “ยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง + ความวิตกกังวล” “ปรับ
ความคิด + ภาวะซึมเศร้า” “ภาวะซึมเศร้า” “ประสิทธิผลของโปรแกรม + ความเครียด” “แนวคิดยึด
บุคคลเป็ นศูนย์กลาง” “แนวคิดเผชิญความจริง” และ “แนวคิดภวนิยม” พบงานวิจยั ที่เป็ นโปรแกรม
การให้คาปรึกษาทัง้ สิน้ จานวน 1,297 งาน และนาเข้าเกณฑ์การคัดเลือก โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ น
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นัก เรียน นิ สิ ต และนักศึกษาจ านวน 289 งาน และที่ ตีพิ ม พ์ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2563 เหลื อ
งานวิจัยจ านวน 113 งาน จากนั้นเมื่ อกาหนดตัวแปรตามที่ เป็ นปั ญ หาสุขภาพจิ ต ตามกาหนด
ขอบเขตของปั ญหาสุขภาพจิตได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า เหลืองานวิจยั
จ านวน 47 งาน และสุ ด ท้ า ยคั ด งานที่ มี อ คติ ใ นการตี พิ ม พ์ อ อก เหลื อ งานวิ จั ย จ านวน
34 งาน
ค้นหางานวิจัย
ฐานข้อมูล : ThaiLIS ฐานข้อมูลออนไลน์สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) และศูนย์ขอ้ มูลการวิจยั Digital "วชและเว็บไซต์
ห้องสมุดของมหาวิยาลัย (เฉพาะภาษาไทยเท่านัน้ )
รวมผลการค้นหา (N = 1,297)
คัดกรองงานวิจยั ตามชื่อเรื่องและบทคัดย่อ
คัดออก
- ไม่ใช่การศึกษาในกลุม่ นักเรียน นิสิตและ นักศึกษา(N=1,008)
- ไม่ใช่การศึกษาระหว่างปี พ.ศ. ) 2563 – 2540N= 176)
- ไม่ใช่การศึกษาปัญหาสุขภาพจิตประเภทความเครียด ความ
วิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า (N= 66)
การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คดั เลือก (N=47)
คัดออก (N= 13 )
คัดออกจากการตรวจสอบอคติในการตีพิมพ์
งานวิจยั ที่ผา่ นการคัดเลือกในครัง้ นี ้ (N=34)
ภาพประกอบ 3 แผนภาพการคัดเลือกการศึกษาตาม PRISMA
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3. ตัวแปร (Coding)
งานวิจยั เรื่องนีม้ ีตวั แปรที่เกี่ยวข้อง 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรต้น
ของงานวิจยั นีค้ ือ คุณลักษณะของงานวิจยั จานวน 12 ตัว โดยผูว้ ิจยั แบ่งคุณลักษณะของงานวิจยั
ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) แนวคิดทฤษฎี การให้ค าปรึกษา 2) รู ป แบบการให้คาปรึก ษา และ 3)
คุณ ลักษณะของงานวิจยั และตัวแปรตามของงานวิจัยคือค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจยั ที่ปรับแก้
แล้วด้วยสูตรของ Hedges
เมื่อพิจารณารายละเอียดของตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจยั ทัง้ 3 ด้าน เกี่ยวกับตัวแปร
องค์ประกอบแต่ละตัวแปรเชิงคุณลักษณะสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
ตาราง 4 ตัวตัวแปร
ตัวแปร
องค์ประกอบของแต่ละตัวแปร
1. แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารให้ 1. แนวคิดกลุม่ ปัญญาและพฤติกรรมนิยม
คาปรึกษา
2. แนวคิดกลุม่ มนุษยนิยม
3. แนวคิดกลุม่ จิตวิทยาอื่น ๆ
2. รู ป แ บ บ ก า ร ใ ห้ 1. แบบรายบุคคล
คาปรึกษา
2. แบบกลุม่
3. การออกแบบงานวิจยั 1. True control group pretest-posttest design
2. The one group pretest - posttest design
4. กลุม่ ตัวอย่าง
1. นักเรียน
2. นิสิตหรือนักศึกษา
5. จ า น ว น ค รั้ ง ก า ร ใ ห้ 1. น้อยกว่า 8 ครัง้
คาปรึกษา
2. ตัง้ แต่ 8 -10 ครัง้
3. มากกว่า 10 ครัง้
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิ จัย มี 2 ชุด คื อ แบบบัน ทึ ก คุณ ลัก ษณะของงานวิจัย และแบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะงานวิจยั แบบบันทึกทั่วไปของคุณลักษณะงานวิจยั
ได้แก่ ชื่อผูว้ ิจยั ชื่อเรื่อง ชื่อสังกัด ปี ท่ีพิมพ์ และข้อมูลคุณลักษณะเชิงทดลอง และผลการวิจยั
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2. แบบประเมินคุณ ภาพงานวิจัยที่เกี่ ยวกับโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่สัมพันธ์กับ
ปั ญหาสุขภาพจิตของนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา โดยผูว้ ิจยั เลือกใช้แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั
ของ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2551) โดยเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ 0 คือ คุณภาพวิจยั ต่า ถึง 4 คือ คุณภาพงานวิจยั
สูง จ านวน 30 ข้อ และเกณฑ์ในการประเมิ น คุณ ภาพงานวิจัย โดยโครงสร้างของแบบประเมิ น
คุณภาพงานวิจยั แสดงในตาราง ดังนี ้
ตาราง 5 โครงสร้างของแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั
เนือ้ หาสาระที่ประเมิน
จานวนข้อ
ร้อยละ
ข้อที่
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาวิจยั 10
33.33
1-10
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4
13.33
11-14
3. วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 ระเบียบวิธีวิจยั
2
6.67
15-16
3.2 เกณฑ์การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2
6.67
17-18
3.3 เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
2
6.67
19-20
3.4 การออกแบบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1
3.33
21
4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2
6.67
22-23
5. การสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
3
10.00
24-26
6. การนาเสนอรายงานวิจยั
3
10.00
27-29
7. คุณภาพงานวิจยั โดยรวม
1
3.33
30
รวม
30
100.00
แบบประเมิ น คุณ ภาพงานวิจัย มี ลัก ษณะเป็ น มาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนด
การให้คะแนนแต่ละระดับดังนี ้ (นงรักษ์ วิรชั ชัย , 2551)
0 หมายถึง
คุณภาพงานวิจยั ต่า
1 หมายถึง
คุณภาพงานวิจยั ค่อนข้างต่า
2 หมายถึง
คุณภาพงานวิจยั ปานกลาง
3 หมายถึง
คุณภาพงานวิจยั ค่อนข้างสูง
4 หมายถึง
คุณภาพงานวิจยั สูง
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เกณฑ์ในการแปลผลการประเมินคุณภาพงานวิจัย
คะแนนประเมินอยูร่ ะหว่าง 3.21– 4.00 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพดีมาก
คะแนนประเมินอยูร่ ะหว่าง 2.41– 3.20 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพดี
คะแนนประเมินอยูร่ ะหว่าง 1.61– 2.40 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพปานกลาง
คะแนนประเมินอยูร่ ะหว่าง 0.81– 1.60 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพค่อนข้างต่า
คะแนนประเมินต่ากว่า
0.80
หมายถึง มีคณ
ุ ภาพต่า
จากนัน้ นาให้อาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบความชัดเจนและความครอบคลุมของประเด็น
ตรวจสอบความชัดเจนและความครอบคลุมของประเด็นที่จะประเมิน รวมทัง้ เกณฑ์ท่ีกาหนด ก่อน
นามาปรับปรุงแก้ไข
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจยั มีขนั้ ตอนดังนี ้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร
2. ผู้วิจัย ร่างแบบบัน ทึก คุณ ลัก ษณะของงานวิจัย และเลื อกแบบบัน ทึก คุณ ภาพของ
งานวิจยั
3. ผู้วิจัยน าแบบบันทึกข้อมูลคุณ ลักษณะงานวิจัย แบบบันทึกทั่วไปของคุณ ลักษณะ
งานวิจยั และแบบบันทึกคุณภาพงานวิจยั พิจารณาร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาทัง้ สองเพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้ หา ความครบถ้วนของแบบบันทึก และแก้ไขตามคาแนะนา
4. หลังจากนัน้ จึงทดลองบันทึกร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาทัง้ สองท่าน โดยเป็ นอิสระต่อกัน
จ านวน 2 งานวิ จัย จากนั้น นาผลการบัน ทึก ตรวจสอบสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ความสอดคล้อ ง
ภายในสาหรับความน่าเชื่อถือของผูป้ ระเมิน (Intra-rater Reliability) โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ
Koo & Li ( 2016) ระบุเกณณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 สามารถ
แปลความหมายได้ดงั นี ้ ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.00 – 0.50 ความน่าเชื่อถือของผูป้ ระเมินมีความสอดคล้อง
กันในระดับต่า ค่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 0.74 ความน่าเชื่อถื อของผูป้ ระเมินมีความสอดคล้องกันใน
ระดับพอใช้ ค่าอยู่ระหว่าง 0.75 – 0.90 ความน่าเชื่อถือของผูป้ ระเมินมีความสอดคล้องกันในระดับ
ดี และค่าอยู่ระหว่าง 0.90 – 1.00 ความน่าเชื่อถือของผูป้ ระเมินมีความสอดคล้องกันในระดับดีมาก
ผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธะหว่างผูป้ ระเมินมีคา่ 0.97 มีความสอคล้องกันของ
ผูป้ ระเมินอยูใ่ นระดับดีมาก
การตรวจสอบอคติในการตีพิมพ์ผูว้ ิจยั เลือกใช้การทดสอบ Egger (Egger's regression
test) โดยอคติ จ ากการตี พิ ม พ์ เ ป็ นค าใช้ เรี ย กกรณี งานวิ จั ย ที่ มี ข นาดอิ ท ธิ พ ลที่ มี นั ย ส าคั ญ
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(significant) มีแนวโน้มได้รบั การตีพิมพ์มากกว่างานวิจยั อื่น ๆ ดังนัน้ ในการวิเคราะห์อภิมานอาจ
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการตีพิมพ์ จึงต้องมีการตรวจสอบอคติในการตีพิมพ์ โดยวิธีการทดสอบ
Egger เป็ นวิธีการที่นิยมและสามารถบอกความไม่มีอคติในการตีพิมพ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติได้
จึงสามารถมั่นใจในงานวิจยั ที่นามาวิเคราะห์อภิมาน (สุรศักดิ์ เสาแก้ว, 2559) และมีนกั วิจยั จานวน
มากที่ ใช้วิธี นี ใ้ นการตรวจสอบอคติในการตรวจสอบอคติในการตีพิ ม พ์ (Muehlschlegel et al.,
2020; Richards et al., 2018; พรพิ ม ล ประดิษ ฐ์ , สิ ริม า มงคลสัม ฤทธิ์ และเกษร ส าเภาทอง,
2558; สันทนา ทองผุย, วนิดา ไทรชมภู และราตรี สว่างจิตร, 2561; อรนุช ประดิษฐ์ทรัพย์, มานพ
พิทกั ษ์ภากร, นรินทร์ ศรีรตั นวิรยิ ะกุล, ศิษเฎศ ทองสิมาและอนันต์ชยั อัศวเมฆิน, 2552)
5. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ท่ีเกี่ยวกับโปรแกรมการให้คาปรึกษา
ที่สมั พันธ์กบั ปั ญหาสุขภาพจิต (ความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า) ของนักเรียน นักศึกษา
หรือนิสิต รายละเอียดขัน้ ตอน ดังนี ้
1. สารวจรายชื่อวิทยานิพนธ์ท่ีศกึ ษาเกี่ยวกับโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่สมั พันธ์กับ
ปั ญ หาสุขภาพจิต (ความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า) ของนักเรียน นักศึกษาหรือนิสิต
จากระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทาเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2540–2563
2. ผู้วิจัยพิ จ ารณาคุณ ลักษณะงานว่าตรงกับเกณฑ์การคัดเลื อกที่ ผู้วิจัยกาหนดไว้
หรือไม่ หากตรงจึงคัดเลือกงานวิจยั เพื่อบันทึกข้อมูลลงแบบบันทึกงานวิจยั
3. ผูว้ ิจยั ทาการประเมินคุณภาพงานวิจยั แล้วทาการบันทึกผลการประเมินลงในแบบ
การประเมินงานวิจยั
4. ผู้วิ จัย อ่ า นรายงานที่ คัด เลื อ กมาได้อ ย่ า งละเอี ย ด แล้ว ท าการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ผล
การศึกษาลงในแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจยั
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
วิเคราะห์อ คติ ในการตี พิ ม พ์ด ้วย Egger test และกราฟ funnel plot และเปรีย บเที ย บ
ขนาดอิท ธิ พ ลโดยใช้สูตรคิดค่าขนาดอิทธิ พ ลของHedges and Olkin (1985) และกราฟ forest
plot โดยโปรแกรมที่ ใช้ คื อ Meta Essentials Version 1.5 เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าหรับ การวิ เคราะห์
อภิมาน โดยสามารถรวมค่าขนาดอิทธิพลและการสังเคราะห์ขนาดผลกระทบจากการศึกษาต่าง ๆ
ออกแบบมาให้ทางานด้วยMicrosoft Excel ซึ่งสร้างสถิติ ตาราง ตัวเลข รูปภาพ แบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูล ออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื อ้ งต้น ของงานวิจัย ที่ น ามา
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สังเคราะห์ และตอนที่ 2 เสนอผลการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์อภิมาน มี
รายละเอียดในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของงานวิจัยทีน่ ามาสังเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของงานวิจยั ที่นามาสังเคราะห์ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1) ตัวแปรคุณ ลัก ษณะของงานวิจัย วิเคราะห์ข้อ มูล โดยใช้ส ถิ ติรอ้ ยละ และความถี่ 2) ตัวแปร
คุณ ลักษณะงานวิจยั ที่เป็ นตัวแปรเชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบอคติจากการตีพิมพ์ ด้วยวิธี funnel plot
ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน
การสังเคราะห์งานวิจยั เชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์อภิมาน สรุปผลการวิจยั วัดในรู ป
ค่าขนาดอิทธิพลเพื่อนาเสนอสถิติเชิงบรรยาย และเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลตามคุณลักษณะ
ต่าง ๆ โดยประมาณค่าขนาดอิทธิ พ ล (d) ตามแนวคิด ของ Hedges เนื่ องจากมี การคานวณค่า
ขนาดอิทธิพลโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร่วมภายในกลุ่ม แทนการใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกลุ่ม ควบคุม อีกทั้งทาการทดสอบ Q test เพื่ อประเมิ นความต่างแบบกัน (heterogeneity)
ระหว่างผลการศึกษาของแต่ละงานวิจยั ซึ่งมีคา่ I 2 แทนระดับความของต่างแบบของแต่ละงานวิจยั
จากนัน้ จึงนาเสนอด้วยกราฟจุดฟอเรทส์ (Forest plot)
7. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ผูว้ ิจัยยื่ นเรื่องต่อ คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจ ารณาโครงการวิจัยที่ ท าในมนุษ ย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอรับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการฯ ซึ่งการวิจยั ครัง้ นีผ้ ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการฯ และอนุมตั ิให้ดาเนินการวิจยั ได้ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 หมายเลข
รั บ รอง : SWUEC-G-369/2563 โด ย เป็ น โค รงก ารวิ จั ย ที่ เข้ า ข่ า ยยก เว้ น (Research with
Exemption from SWUEC)
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในส่วนนี ้ผู้วิจัย แบ่ง การน าเสนอข้อ มูล เป็ น 3 ส่ว น ได้แ ก่ ส่ว นที่ 1 ข้อ มูล พื ้น ฐานของ
ประชากร ส่วนที่ 2 ข้อมูลคุณลักษณะงานวิจยั ส่วนที่ 3 การสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการวิเคราะห์อภิ
มาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของประชากร
ส่ วนที่ 2 ข้ อมู ลคุ ณ ลั ก ษณะงานวิจัย เพื่ออธิ บายวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 คือ การสารวจ
คุณ ลัก ษณะของงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ การศึกษาผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาต่อปั ญ หา
สุขภาพจิตของนักเรียน นิสิตและนักศึกษาในประเทศไทย
ส่วนที่ 3 การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์
ในการวิจัยข้อที่ 2 คือ การวิเคราะห์ขนาดอิทธิ พลของประสิทธิ ผลการให้คาปรึกษาที่มีต่อปั ญหา
สุข ภาพจิ ต ของนัก เรี ย น นิ สิ ต และนัก ศึก ษาในประเทศไทย และวัต ถุป ระสงค์ข้อ ที่ 3 คื อ เพื่ อ
เปรียบเทียบปั จจัยด้านแนวคิดทฤษฎีการให้คาปรึกษา รู ปแบบการให้คาปรึกษา คุณลักษณะของ
งานวิจยั ที่มีตอ่ ขนาดอิทธิผลของประสิทธิผลการให้คาปรึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
สัญลักษณ์ทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั กาหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการ
แปลความหมายของผลการศึกษา ดังนี ้
X̅
แทน ค่าเฉลี่ย
SD

แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Q – test

แทน

สถิตทิ ดสอบ Q

I2

แทน

ค่าสถิตทิ ่ีได้จากการวิเคราะห์ Q - test

Hedges’g

แทน

ค่าขนาดอิทธิพล

Egger test

แทน

สถิตทิ ่ีใช้ทดสอบ Egger

t

แทน

ค่าสถิตทิ ่ีวิเคราะห์ Egger test

p

แทน

ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของประชากร
การศึก ษาครัง้ นี ้คัด เลื อ กงานวิ จัย ทั้ง หมด 1,297 เรื่อ ง จาก 6 ฐานข้อ มู ล หลัก ได้แ ก่
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ThaiLIS Digital Collection ฐานข้อมูลออนไลน์สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิ จัย (สกว.) และศูน ย์ข้อ มู ล การวิ จัย Digital วช. ฐานข้อ มู ล ห้อ งสมุ ด อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ข อง
มหาวิ ท ยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโรฒ มหาวิท ยาลัยบูรพา และจุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีงานวิจยั ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือก (เกณฑ์การเลือกอยูใ่ นบทที่ 3) จานวน 47 เรื่อง
เมื่ อน างานวิจัยทั้งหมด 47 เรื่อง มาตรวจสอบอคติจ ากการตี พิ ม พ์ (Publication bias)
เพื่อป้องกันปัญหาการลาเอียงจากการคัดเลือกงานวิจยั ที่รายงานค่าขนาดอิทธิพลสูง ซึ่งมักมีโอกาส
ได้รบั การตีพิมพ์สูงกว่างานวิจยั ที่รายงานค่าขนาดอิทธิพลต่า มาใช้ในการวิเคราะห์อภิมานครัง้ นี ้
ผูว้ ิจัยทดสอบอคติจากการตีพิม พ์ โดยใช้วิธี Duval and Tweedie’s Trim and Fill (Borenstein et
al., 2009 ; Duval & Tweedie, 2000) วิธีนีเ้ ป็ นการนาโปรแกรมการให้คาปรึกษา (intervention) ที่
มีคา่ ขนาดอิทธิพลสูงสุดโต่ง (extreme effect sizes) ออกจากการวิเคราะห์ แล้วนาค่าขนาดอิทธิพล
ที่ ป ราศจากความล าเอี ย ง น ามาวิ เคราะห์ผ ลรวมของค่า ขนาดอิ ท ธิ พ ลจากโปรแกรมการ ให้
คาปรึกษาทัง้ หมด ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการพิจารณาค่าขนาดอิทธิพลสุดโต่งจากการสร้างกราฟรูปกรวย
(funnel plot) ซึ่งกราฟนีจ้ ะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard
error) กับ ขนาดอิ ท ธิ พ ลของโปรแกรมการให้ค าปรึก ษาที่ ใช้ในการวิ เคราะห์อ ภิ ม าน โดยหาก
โปรแกรมการให้คาปรึกษาใดมีขนาดกลุ่มตัวอย่างน้อยก็จะมีคา่ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสูง ซึ่ง
จะแสดงอยู่ในส่วนล่างของกราฟ แต่หากโปรแกรมการให้คาปรึกษาได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างขนาด
ใหญ่ ก็จะแสดงผลในส่วนบนของกราฟตามระดับของค่าขนาดอิทธิ พล และหากโปรแกรมการให้
คาปรึกษาใดมีค่าขนาดอิทธิ พลสุดโต่งก็จะแสดงผลอยู่ดา้ นขวาของกราฟ ดังนัน้ ในการพิจารณา
อคติจ ากการตี พิ ม พ์ ผู้วิจัยจะนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษาที่ มี ขนาดอิ ทธิ พ ลสุด โต่งที่ แสดงอยู่
ด้านขวาของกราฟรูปกรวยออก เพื่อให้ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาในการวิเคราะห์
อภิมานที่แสดงผลในกราฟรูปกรวยมีความสมมาตร (symmetric funnel plot) ซึ่งเป็ นการชีใ้ ห้เห็นว่า
การวิเคราะห์อภิม านครัง้ นี ไ้ ด้คดั เลือกงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องมาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ได้อย่าง
เหมาะสมและน่าเชื่อถือ
จากการน าค่าขนาดอิท ธิ พ ลโปรแกรมการให้ค าปรึก ษาที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ปั ญ หาสุขภาพ
จานวน 47 เรื่อง มาสร้างกราฟรู ป กรวย (funnel plot) ประกอบกับการทดสอบ Egger (Egger's
regression test) เพื่ อตรวจสอบอคติจ ากการตีพิ ม พ์ พบว่า ขนาดอิทธิ พ ลมี ความสัม พันธ์กับ ค่า
ความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ (t = -6.44, df = 46, p < 0.05) และค่า

61
ขนาดอิทธิพลที่แสดงในกราฟรูปกรวยไม่กระจายแบบสมมาตร ดังภาพที่ 4 แสดงว่างานวิจยั ทัง้ 47
เรื่อง หากนามาศึกษาในการวิเคราะห์อภิมานครัง้ นีท้ งั้ หมดจะเป็ นการละเลยงานวิจยั ที่มีค่าขนาด
อิทธิพลที่มีนยั สาคัญต่อการสังเคราะห์ออกไป ดังนัน้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปั ญหาเรื่องอคติจากการ
ตีพิ ม พ์ดงั กล่าว ผู้วิจัยจึงแก้ไขปั ญ หาด้วยการนางานวิจัยที่ รายงานค่าขนาดอิทธิ พ ลสุดโต่งออก
จ านวน 13 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ โปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษาในงานวิ จั ย ของผุ ส ดี หนั ง สื อ ,2542 ;
รัตน์ติกาล สุวรรณชัยโฆษิ ต , 2543 ; ดลดาว ปูรณานนท์ , 2543 ; สุภ าพร สุนพะวงษ์ , 2542 ;
ชัชฎาภรณ์ ผลเรือง, 2549 ; นฤมิ ตร์ รอดโสภา, 2552 ; คุรุรตั น์ จันลา, 2542 ; ประดับศรี ศิริกุล ,
2548 ; สุภ าพร เจี ยมพานิช ยกุล ; 2547 ; พัท ยา อุดมสินค้า , 2541และธรรมศักดิ์ วรวงศ์, 2549
จากนัน้ ผูว้ ิจัยได้ค่าขนาดอิทธิ พ ลในงานวิจัยที่เหลือ จานวน 34 เรื่อง มาสร้างกราฟรู ปกรวยและ
ทดสอบ Egger test อี ก ครั้ง ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ค่ า
ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานอย่างไม่มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (t=-1.79, df = 33, p = .083) และ
การกระจายของค่าขนาดอิทธิพลในกราฟรู ปกรวยมีลกั ษณะสมมาตร ดังภาพที่ 5 นั่นแสดงให้เห็น
ว่าไม่มีการขาดหายของงานวิจยั ที่สาคัญในการวิเคราะห์ครัง้ นี ้ ดังนัน้ จึงเป็ นการยืนยันได้ว่าในการ
นาค่าขนาดอิทธิ พลจากงานวิจยั 34 เรื่องมาวิเคราะห์จะไม่พบปั ญหาอคติจากการตีพิมพ์ในการ
วิเคราะห์อภิมานครัง้ นี ้ นอกจากนี ้ ผูว้ ิจยั สังเกตได้ว่างานวิจยั ทัง้ 13 งานที่คดั ออกนัน้ เป็ นงานวิจยั ที่
มีลกั ษณะการศึกษาเชิงทดลองแบบไม่มีกลุ่มควบคุม มีการสุ่มโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ น และมีกลุ่ม
ตัวอย่างน้อย จึงมีแนวโน้มที่ขนาดอิทธิพลมีความสัมพันธ์กบั ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ

ภาพประกอบ 4 กราฟรูปกรวย (funnel plot) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอิทธิพลกับ
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ในงานวิจยั จานวน 47 งาน
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ภาพประกอบ 5 กราฟรูปกรวย (funnel plot) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอิทธิพลกับ
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ในงานวิจยั จานวน 34 งาน
จากกระบวนการคัดเลื อกงานวิจัยและตรวจสอบอคติจ ากการตีพิม พ์สามารถสรุ ปเป็ น
กระบวนการคัดเลือกได้ตามภาพประกอบที่ 6
ผลการวิเคราะห์ข้อ มูล เบื อ้ งต้น จากงานวิจัยที่ ผ่านเกณฑ์และการตรวจสอบอคติจ าก
การตีพิมพ์ จานวน 34 เรื่อง พบว่า เป็ นการศึกษาโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
สุขภาพจิตกับกลุ่มนักเรียนและกลุ่มนิสิตและนักศึกษา จานวน 688 คน โดยเป็ นงานวิจยั ที่ศกึ ษาใน
กลุ่ม นักเรียน จ านวน 18 งานวิจัย มี จ านวนตัวอย่างวิจัยรวมทั้งสิ น้ 442 คน และเป็ นงานวิจัยที่
ศึกษาในกลุ่มนิสิตและนักศึกษา จานวน 16 งานวิจยั มีจานวนตัวอย่างวิจยั รวมทัง้ สิน้ 276 คน ส่วน
ใหญ่เป็ นงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการให้คาปรึกษาเรื่องภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 41.18 (n=
14) รองลงมาคือความวิตกกังวลและความเครียดร้อยละ 29.14 (n=10) เท่ากัน
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สืบค้นจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
งานวิจยั จานวนทัง้ หมด5,232 เรื่อง
นาเข้าพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก

งานวิจยั ที่เป็ นโปรแกรมการให้คาปรึกษา
(N = 1,297)

งานวิจยั ที่มีกลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรียน
นิสิตและนักศึกษา(N = 289)
ตีพิมพ์ในระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2563
(N = 113)

ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตประเภท
ความเครียด ความวิตกกังวลและภาวะ
ซึมเศร้า (N = 47)
ผ่านการตรวจสอบอคติจากการตีพิมพ์
(N = 34)

ภาพประกอบ 6 กระบวนการคัดเลือกงานวิจยั
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัย
ในส่วนนีจ้ ะนาเสนอข้อมูลของงานวิจยั ที่นามาวิเคราะห์ตามลักษณะคุณลักษณะ
ต่าง ๆ โดยแบ่งเป็ น 2 ประเด็น คือ1) ข้อมูลคุณลักษณะพืน้ ฐานของงานวิจยั และ 2) คุณภาพของ
งานวิจยั ดังนี ้
2.1 ข้อมูลคุณลักษณะพืน้ ฐานของงานวิจัย
คุ ณ ลั ก ษณ ะของงานวิ จั ย พิ จ ารณ าตามแนวคิ ด พื ้ น ฐานทางจิ ตวิ ท ยาที่ ใ ช้ ใ น
การพัฒนาโปรแกรมการให้คาปรึกษา สามารถแบ่งออกเป็ น 3 แนวคิด โดยงานวิจยั ใช้แนวคิดการ
ให้ค าปรึก ษากลุ่ ม ปั ญ ญาและพฤติ ก รรมนิ ย ม ร้อ ยละ 38.24 (n=13) เท่ า กับ แนวคิ ด การให้
ค าปรึก ษากลุ่ม มนุษ ยนิ ย ม ร้อ ยละ 38.24 (n =13) เท่ากับ แนวคิด กลุ่ม การให้ค าปรึก ษาอื่ น ๆ
(ประกอบด้วย การใช้แนวคิดการให้คาปรึกษาร่วมกับวิธีการอื่น ๆ การให้คาปรึกษาตามแนวพุทธ
ศาสตร์ การให้คาปรึกษาแบบบูรณาการ) ร้อยละ 23.52 (n =8) และเมื่อพิจารณาแยกตามประเภท
ของการให้คาปรึกษา พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ใช้วิธีการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม ร้อยละ 82.35 (n=
28) และการให้คาปรึกษารายบุคคล ร้อยละ 17.65 (n =6) และกาหนดจานวนครัง้ ที่ใช้สาหรับการ
ให้คาปรึกษาส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 8 – 10 ครัง้ ร้อยละ 44.12 (n = 15) ถัดมาคือมากกว่า 10 ครัง้
ร้อยละ 32.35 (n = 11) และ ร้อยละ 23.53 (n = 8) ใช้จานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษาน้อยกว่า 8
ครัง้
ลัก ษณะประเภทของงานวิจัย ที่ ใช้ในการศึก ษาครัง้ นี ้ มี ลัก ษณะเป็ น งานวิ จัย เชิ ง
ทดลอง ส่วนใหญ่ออกแบการทดลองแบบมีกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง (Pretest Posttest Control
Group Design) ร้อ ยละ 82.35 (n =28) และมี ก ารกลุ่ ม ทดลองเพี ย งอย่ า งเดี ย ว (One Group
Pretest Posttest Design) โดยไม่มีกลุ่มควบคุม ร้อยละ 17.65 (n =6) งานวิจยั มีการสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ความน่าจะเป็ น ร้อยละ 70.27 (n =26) และการคัดเลือกแบบเจาะจง ร้อยละ 27.03 (n =10)
โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 6
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ตาราง 6 ความถี่และร้อยละของงานวิจยั โดยรวมและรายด้านของปัญหาสุขภาพจิต
ความเครียด ความวิตก
(n = 10)
กังวล
(n = 10)
n
n
%
%
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียน
นิสิตและนักศึกษา
แนวคิดทฤษฎี
กลุม่ ปัญญาและพฤติกรรมนิยม
กลุม่ มนุษยนิยม
กลุม่ การให้คาปรึกษาอื่น ๆ
รู ปแบบการให้คาปรึกษา
การให้คาปรึกษารายบุคคล
การให้คาปรึกษาแบบกลุม่
จานวนครั้ง
น้อยกว่า 8 ครัง้
8 – 10 ครัง้
มากกว่า 10 ครัง้
การออกแบบการทดลอง
การออกแบบการทดลองที่ มี กลุ่ ม
ควบคุม
การออกแบบการทดลองที่ ไ ม่ มี ก ลุ่ ม
ควบคุม
การสุ่มตัวอย่าง
การสุม่ โดยใช้ความน่าจะเป็ น
การสุม่ แบบเจาะจง

ภาวะ
ซึมเศร้า
(n = 14)
n
%

ปั ญหา
สุขภาพจิต
(n = 34)
n
%

3
7

30.00 5 50.00 10 71.43
70.00 5 50.00 4 28.57

18
16

52.94
47.06

6
3
1

60.00 3 30.00 5 35.72
30.00 6 60.00 3 21.43
10.00 1 10.00 6 42.85

13
13
8

38.24
38.24
23.52

4
6

40.00 1 10.00 1 7.14
60.00 9 90.00 13 92.86

6
28

17.65
82.35

4
5
1

40.00 1 10.00 3 21.43
50.00 5 50.00 5 35.71
10.00 4 40.00 6 42.86

8
15
11

23.53
44.12
32.35

8

80.00 8 80.00 12 85.71

28

82.35

2

20.00 2 20.00 2 14.29

6

17.65

8
2

80.00 7 70.00 10 71.43
20.00 3 30.00 4 28.57

25
9

73.53
26.47
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2.2 คุณภาพงานวิจัยทีน่ ามาศึกษา
ผลการวิเคราะห์คุณ ภาพงานวิจัย พบว่างานวิจัยที่นามาศึกษามี ระดับคุณ ภาพ
งานวิจยั ในภาพรวมเฉลี่ย 2.94 (S.D. = 0.18) แสดงว่าคุณภาพงานวิจยั อยู่ในระดับคุณภาพดี และ
เมื่อพิจารณาคุณภาพในรายด้านพบว่า คุณภาพด้านผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ (X̅ =
3.46, S.D. = .42) อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก รองลงมาคือด้านวิธีดาเนินการวิจยั (X̅ = 3.23 , S.D.
= 0.30) อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก และด้า นการสรุ ป อภิ ป รายผลและข้อ เสนอแนะ อยู่ ใ นระดั บ ดี
(X̅ = 3.16 , S.D. = .35) ขณะที่ดา้ นการนาเสนอมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X̅ = 2.41 , S.D. = .20) อยู่
ในระดับดี (ตารางที่ 7)
อย่างไรก็ตาม เมื่อสังเกตคุณภาพงานวิจยั แยกตามปี ท่ีตีพิมพ์ พบว่า งานวิจยั ที่ตีพิม ์
ย้ อ นหลั ง 10 ปี (พ .ศ. 2553 – พ.ศ. 2563) มี ค่ า เฉลี่ ย คุ ณ ภาพงานโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี
(X̅ = 3.04, S.D. = .19) สูง กว่ า งานวิ จัย ที่ ตี พิ ม พ์ย้อ นหลัง เกิ น 10 ปี (พ.ศ.2540 – พ.ศ.2552)
(t = 2.65, X̅ = 2.88 , S.D. = .14) เล็ ก น้ อ ย ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ ดี และยั ง พ บว่ า งานวิ จั ย ที่ มี
การออกแบบการทดลองให้มีกลุ่มควบคุมจะมีระดับคุณภาพงานวิจยั (X̅ = 2.98 , S.D. = .16) สูง
กว่า งานวิ จัย ที่ มี ก ารออกแบบการทดลองที่ ไม่ มี ก ลุ่ม ควบคุม (X̅ = 2.76 , S.D. = .13) อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01 (t =3.65 , p<.01 )
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพงานวิจยั รายด้าน
ปี ทีต่ พ
ี มิ พ์

ด้าน

การออกแบบการทดลอง ปั ญหา
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ไม่มีกลุ่ม มีกลุ่ม สุขภาพจิต
เกิน 10 ปี 10 ปี
ควบคุม ควบคุม (N=34)
X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D.

ที่มาและความสาคัญของปั ญหาวิจยั .1 2.66
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง .2 2.76
วิธีดาเนินการวิจยั .3
3.20
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล .4
3.36
5. การสรุปอภิปรายผลและ ข้อเสนอแนะ 3.10
การนาเสนอรายงานวิจยั .6
2.46
คุณภาพงานรวม
2.88

.19
.28
.28
.45
.35
.17

2.94
2.90
3.29
3.62
3.26
2.33

.23
.35
.32
.30
.34
.24

2.68
2.67
2.83
3.33
3.06
2.22

.12
.13
.40
.26
.39
.17

2.78
2.85
3.32
3.48
3.18
2.45

.26
.33
.19
.44
.35
.19

2.76
2.82
3.23
3.46
3.16
2.41

.24
.31
.30
.42
.35
.20

.14 3.04 .19 2.76 .13 2.98 .16 2.94 .18
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ส่วนที่ 3 การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน
ในส่วนนี ไ้ ด้น าเสนอข้อมูลการสัง เคราะห์ง านวิจัย ด้วยการวิเคราะห์อ ภิ ม าน เพื่ อ ตอบ
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 และ 3 โดยการรายงานค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจยั ที่นามาเคราะห์ใน
ภาพรวม และเปรียบเที ยบตามคุณ ลักษณะต่าง ๆ ของงานวิจัย ได้แก่ แนวคิดการให้คาปรึกษา
รู ป แบบการให้ค าปรึก ษา การออกแบบการทดลอง กลุ่ม ตัว อย่ า ง และจ านวนครั้ง ในการให้
คาปรึกษา โดยแบ่งหัวข้อการนาเสนอออกเป็ น 4 ส่วน เริ่มจากภาพรวมปั ญหาสุขภาพจิต แล้วจึง
แยกตามปั ญ หาสุขภาพจิตแต่ละประเภท ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า
ดังนี ้ 3.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับปั ญหาสุขภาพจิต 3.2
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับความเครียด 3.3 ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับความวิตกกังวล 3.4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผล
ของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับภาวะซึมเศร้า
3.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับปั ญหา
สุขภาพจิต
ผลการวิ เคราะห์ค่า ขนาดอิ ท ธิ พ ลของงานวิ จัย ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ โปรแกรมการให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต พบว่า ขนาดอิทธิพลโดยรวมของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับ
ปั ญ หาสุขภาพจิต (overall mean effect size) เท่ากับ -1.14 (S.D. = 0.11) ซึ่งเป็ นขนาดอิทธิ พ ล
ขนาดใหญ่ โดยมีคา่ ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาอยูร่ ะหว่าง 0.00 และ -2.19 แสดง
ให้เห็นว่าโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับปั ญหาสุขภาพจิตที่ถกู พัฒนาขึน้ สามารถช่วยลดปั ญหา
สุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียนและนิสิตและนักศึกษาได้อย่างมาก รายละเอียดขนาดอิทธิพลของแต่ละ
งานวิจยั ดังนี ้
จากค่า ขนาดอิ ท ธิ พ ลของโปรแกรมการให้ค าปรึก ษาส าหรับ ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต ที่
นาเสนอไปข้างต้น สังเกตได้ว่า แต่ละโปรแกรมการให้คาปรึกษามีคา่ ขนาดอิทธิพลแตกต่างกัน และ
เมื่อทาการทดสอบ Q test เพื่อประเมินความต่างแบบกัน (heterogeneity) ระหว่างผลการศึกษา
ของแต่ล ะงานวิจัย พบว่า ขนาดอิ ท ธิ พ ลของโปรแกรมการให้ค าปรึก ษาที่ น ามาศึก ษามี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีค่า I2 ร้อยละ 49.30 นั่นหมายความว่าผล
การศึกษาที่ได้จากแต่ละงานวิจยั มีความต่างแบบกันโดยไม่ได้เกิดจากความบังเอิญตามธรรมชาติ
ทางสถิติ เช่น การที่ขนาดตัวอย่างวิจยั ไม่เท่ากันที่มีผลทาให้ขนาดอิทธิพลต่างกัน แต่ความแตกต่าง
กันเหล่านีอ้ าจเกิดจากลักษณะของการออกแบบโปรแกรมให้คาปรึกษาที่ต่างกัน ในด้านแนวคิด
ทฤษฎีของโปรแกรมการให้คาปรึกษา หรือลักษณะการออกแบบการวิจยั
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เมื่อพิจารณาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาแยกตามแนวคิดทฤษฎี
ของโปรแกรมการให้คาปรึกษาและลักษณะการออกแบบการวิจยั พบว่า

ภาพประกอบ 7 ค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับปัญหาสุขภาพจิต
1) ลักษณะแนวคิดทฤษฎีของโปรแกรมการให้คาปรึกษาแนวคิดกลุ่มปั ญญาและ
พฤติก รรมนิ ย มมี ค่าขนาดอิ ท ธิ พ ลเฉลี่ ย -1.25 ใกล้เคี ยงกับ แนวคิด กลุ่ม มนุ ษ ยนิ ย มมี ค่า ขนาด
อิทธิพลเฉลี่ย -1.06
2) รู ปแบบการให้คาปรึกษา ทัง้ การให้คาปรึกษาแบบกลุ่มและการให้คาปรึกษา
รายบุคคลมีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง โดยการให้คาปรึกษารายบุคคลมีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ย
เท่ากับ -1.23 และการให้คาปรึกษาแบบกลุม่ มีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยเท่ากับ -1.12
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3) การออกแบบการทดลอง ทัง้ การออกแบบการทดลองให้ไม่มีกลุ่มควบคุมมีค่า
ขนาดอิทธิพลและการออกแบบที่มีกลุ่มควบคุมมีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับสูง โดยการออกแบบ
การทดลองที่ไม่มีกลุ่มมีคา่ เฉลี่ยขนาดอิทธิพลเฉลี่ยเท่ากับ -1.51 และการออกแบบที่มีกลุ่มควบคุม
มีคา่ เฉลี่ยขนาดอิทธิพลเท่ากับ -1.18
4) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรียนมีคา่ เฉลี่ยขนาดอิทธิพลเท่ากับ -1.18
อยูใ่ นระดับสูง และกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนิสิตและนักศึกษามีคา่ เฉลี่ยขนาดอิทธิพลเท่ากับ -1.08
5) จานวนครัง้ ของการให้คาปรึกษา การให้คาปรึกษาที่มีจานวนครัง้ อยู่ระหว่าง
8 – 10 ครัง้ มีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูงที่สดุ เท่ากับ -1.28 รายละเอียดดังตาราง
ตาราง 8 ลักษณะตัวแปรสาหรับปัญหาสุขภาพจิต
ตัวแปร
แนวคิดการให้คาปรึกษา
แนวคิดกลุม่ ปัญญาและพฤติกรรมนิยม
แนวคิดกลุม่ มนุษยนิยม
แนวคิดกลุม่ การให้คาปรึกษาอื่น ๆ
รู ปแบบการให้คาปรึกษา
การให้คาปรึกษารายบุคคล
การให้คาปรึกษาแบบกลุม่
การออกแบบการทดลอง
มีกลุม่ ควบคุม
ไม่มีกลุม่ ควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียน
นิสิตและนักศึกษา
จานวนครั้ง
น้อยกว่า 8 ครัง้
8 – 10 ครัง้
มากกว่า 10 ครัง้

จานวนงานวิจัย

ค่าขนาดอิทธิพล

14
12
8

-1.25
-1.06
-1.05

6
28

-1.23
-1.12

28
6

-1.06
-1.51

18
16

-1.18
-1.08

8
15
11

-1.18
-1.28
-0.91
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เมื่อพิจารณารายละเอียดของค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาแยกตาม
แนวคิดทฤษฎีของโปรแกรมการให้คาปรึกษาและลักษณะการออกแบบการวิจยั ได้แก่ 1) แนวคิด
การให้คาปรึกษา 2) รูปแบบการให้คาปรึกษา 3) การออกแบบการทดลอง 4) กลุ่มตัวอย่าง และ 5)
จานวนครัง้ ของการให้คาปรึกษา พบรายละเอียดดังนี ้
1) แนวคิดการให้คาปรึกษา
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุ่มตามแนวคิดในการให้คาปรึกษา ดังภาพที่ 8 พบว่า
มี งานวิจัยจ านวน 14 งาน ที่ ใช้แนวคิดกลุ่ม ปั ญ ญาและพฤติกรรมนิ ยม (การให้คาปรึกษาแบบ
พิ จ ารณาเหตุผ ลอารมณ์แ ละพฤติก รรม และแนวคิ ด การให้ค าปรึก ษาแบบปรับ ความคิ ด และ
พฤติกรรม) (-1.25, 95% Cl : -1.64, - 0.85) โดยมี งานวิจัยจ านวน 10 งานที่ มี ค่าขนาดอิท ธิ พ ล
มากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของกลุ่ม ส่วนโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่พฒ
ั นาตามกลุ่มแนวคิด
มนุษยนิยม (การให้คาปรึกษาแบบเผชิญ ความจริง การให้คาปรึกษาแบบยึดผูร้ บั คาปรึกษาเป็ น
ศูนย์กลางและการให้คาปรึกษาแบบภวนิยม) (-1.06, 95% Cl : -1.50, - 0.61) มีงานวิจยั จานวน
12 งาน โดยมีงานวิจยั จานวน 6 งานที่มีคา่ ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของกลุม่ ซึ่ง
ค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่พฒ
ั นาตามกลุ่มแนวคิดมนุษยนิยมมีขนาด
ใกล้เคียงกับกลุ่มแนวคิดการให้คาปรึกษาอื่น ๆ (การให้คาปรึกษาแบบบูรณาการ การให้คาปรึกษา
แบบกล่ม และการให้คาปรึกษาร่วมกับวิธีการอื่น ๆ) (-1.05, 95% Cl : -1.45, -0.65) โดยแนวคิด
กลุ่มแนวคิดการให้คาปรึกษาอื่นมีงานวิจยั จานวน 8 งาน และมีงานวิจยั จานวน 4 งานที่มีคา่ ขนาด
อิทธิ พลมากกว่าค่าขนาดอิทธิ พลเฉลี่ยของกลุ่ม จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุ ปได้ว่าค่าขนาด
อิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาทัง้ สามกลุม่ แนวคิดมีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง
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ภาพประกอบ 8 Forest Plot ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับปัญหาสุขภาพจิต
จาแนกตามแนวคิดพืน้ ฐานของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
2) รู ปแบบการให้คาปรึกษา
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุ่มตามรูปแบบการให้คาปรึกษา ดังภาพที่ 9 พบว่า มี
การวิจัยจานวน 6 งาน ที่ เป็ นการให้คาปรึกษาแบบรายบุคคล (-1.23, 95% Cl : -2.02, -0.45) มี
งานวิจยั จานวน 3 งานที่มีคา่ ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของกลุ่ม และมีคา่ ขนาด
อิทธิพลใกล้เคียงกับการให้คาปรึกษาแบบกลุม่ (-1.12, 95% Cl : -1.36, -0.88) ซึ่งมีงานวิจยั จานวน
28 งาน และมีงานวิจยั จานวน 16 งานที่มีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของกลุ่ม
จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาทัง้ สองกลุ่ม
รูปแบบมีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง
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ภาพประกอบ 9 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับปั ญหาสุขภาพจิตจาแนกตามรูปแบบการให้คาปรึกษา
3) การออกแบบการทดลอง
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุม่ ตามการออกแบบการทดลอง ดังภาพที่ 10 พบว่า มี
งานวิจยั จานวน 6 งาน ที่มีการออกแบบโปรแกรมการให้คาปรึกษาด้วยรูปแบบการทดลองแบบไม่มี
กลุ่ม ควบคุม (-1.51 , 95% Cl : -2.11, -0.90) โดยมี งานวิจัยจ านวน 5 งานที่ มี ค่าขนาดอิ ทธิ พ ล
มากกว่ า ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลเฉลี่ ย ของกลุ่ ม และมี ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลเฉลี่ ย สู ง กว่ า โปรแกรม
การให้คาปรึกษาที่ ออกแบบการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม (-1.06, 95% Cl : -1.30, -0.82) ซึ่งมี
งานวิจยั จานวน 28 งานและมีงานวิจยั จานวน 16 งานที่มีคา่ ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพล
เฉลี่ ย ของกลุ่ม จากผลการวิ เคราะห์ส ามารถสรุ ป ได้ว่า ค่า ขนาดอิ ท ธิ พ ลของโปรแกรมการให้
คาปรึกษาทัง้ สองกลุม่ การออกแบบมีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง
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ภาพประกอบ 10 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับปัญหาสุขภาพจิตจาแนกตามการออกแบบการทดลอง
4) กลุ่มตัวอย่าง
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุ่ม ตามกลุ่มตัวอย่าง ดังภาพที่ 11 พบว่า มีงานวิจัย
จานวน 18 งาน ที่มีกลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรียน (-1.18, 95% Cl : -1.47, -0.90) และมีงานวิจยั จานวน
10 งานที่มีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิ พลเฉลี่ยของกลุ่ม โดยมีค่าขนาดอิทธิพ ลเฉลี่ย
ใกล้เคียงกับงานวิจยั ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิตและนักศึกษา (-1.08, 95% Cl : -1.46, -0.70) ซึ่งมี
จานวนงานวิจยั จานวน 16 งาน และมีงานวิจยั จานวน 9 งานที่มีคา่ ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาด
อิทธิพลเฉลี่ยของกลุ่ม จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้
คาปรึกษาทัง้ สองกลุม่ ตัวอย่างมีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง
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ภาพประกอบ 11 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับปัญหาสุขภาพจิตจาแนกตามกลุม่ ตัวอย่าง
5) จานวนครั้งในการให้คาปรึกษา
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุ่มตามจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษา ดังภาพที่ 12
พบว่า มีงานวิจยั จานวน 15 งาน ที่มีการออกแบบจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษาระหว่าง 8 – 10
ครัง้ มี ค่าขนาดอิทธิ พ ลเฉลี่ ย(-1.28, 95% Cl : -1.64, -0.91) โดยมี งานวิจัยจานวน 9 งานที่ มี ค่า
ขนาดอิทธิ พ ลมากกว่าค่าขนาดอิทธิ พ ลเฉลี่ยของกลุ่ม และมีค่าขนาดอิทธิ พ ลเฉลี่ ยใกล้เคียงกับ
งานวิจยั ที่มีการออกแบบจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษาน้อยกว่า 8 ครัง้ (-1.18, 95% Cl : -1.75, 0.60) ซึ่งมีงานวิจยั จานวน 8 งานและมีงานวิจยั จานวน 5 งานที่มีคา่ ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาด
อิทธิ พ ลเฉลี่ ยของกลุ่ม แต่พ บว่าทั้งสองมีค่าขนาดอิทธิ พ ลเฉลี่ ยสูงกว่างานวิจัยที่ มีการออกแบบ
จานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษามากกว่า 10 ครัง้ (-0.91, 95% Cl : -1.28, -0.54) ซึ่งมี จานวน 11
งานและมีงานวิจัยจานวน 7 งานที่มีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของกลุ่ม แต่
พบว่าทัง้ สองมีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูงกว่า จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้วา่ ค่าขนาดอิทธิพล
ของโปรแกรมการให้คาปรึกษาทัง้ สองกลุ่มจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษามีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ ใน
ระดับสูง

75

ภาพประกอบ 12 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับปัญหาสุขภาพจิตจาแนกตามจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษา
3.2 ผลการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษาส าหรั บ
ความเครียด
ผลการวิเคราะห์คา่ ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับความเครียดมี
ค่าขนาดอิทธิพลโดยรวม (overall mean effect size) เท่ากับ -1.08 (S.D. = 0.19) และมีงานวิจัย
จานวน 11 งาน พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสิตและนักศึกษา จานวน 8
งาน และศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรียนจานวน 3 งาน โดยพบค่าขนาดอิทธิพลอยู่ระหว่าง 0.15 และ -2.78 ซึ่งเป็ นขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาค่าขนาดอิทธิพลของลักษณะตัวแปร
ที่แตกต่างกัน สามารถสรุปข้อค้นพบได้ดงั นี ้
1) ลักษณะแนวคิด ทฤษฎี พื ้นฐานของโปรแกรมการให้ค าปรึก ษาแนวคิดกลุ่ม
มนุษยนิยมมีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูงที่สดุ เท่ากับ -1.16
2) รูปแบบการให้คาปรึกษา การให้คาปรึกษาแบบรายบุคคลมีคา่ ขนาดอิทธิพลสูง
กว่า โดยมีคา่ เท่ากับ -1.40
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3) การออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองให้ไม่มี กลุ่ม ควบคุม มี ค่า
ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูงที่สดุ เท่ากับ -1.99
4) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสิต และนักศึกษามีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูง
ที่สดุ เท่ากับ -1.13
5) จานวนครัง้ ของการให้คาปรึกษา การให้คาปรึกษาที่มีจานวนครัง้ อยู่ระหว่าง
8 – 10 ครัง้ มีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูงที่สดุ เท่ากับ -1.31 ดังนี ้
ตาราง 9 ลักษณะตัวแปรสาหรับความเครียด
ตัวแปร
แนวคิดการให้คาปรึกษา
แนวคิดกลุม่ ปัญญาและพฤติกรรมนิยม
แนวคิดกลุม่ มนุษยนิยม
แนวคิดกลุม่ การให้คาปรึกษาอื่น ๆ
รู ปแบบการให้คาปรึกษา
การให้คาปรึกษารายบุคคล
การให้คาปรึกษาแบบกลุม่
การออกแบบการทดลอง
มีกลุม่ ควบคุม
ไม่มีกลุม่ ควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียน
นิสิตและนักศึกษา
จานวนครั้ง
น้อยกว่า 8 ครัง้
8 – 10 ครัง้
มากกว่า 10 ครัง้

จานวนงานวิจัย

ค่าขนาดอิทธิพล

6
3
1

-1.11
-1.16
-0.73

4
6
10
8
2

-1.40
-0.91
-1.08
-0.92
-1.99

3
7

-0.97
-1.13

4
5
1

-0.85
-31.1
-1.03

เมื่ อพิจารณาค่าขนาดอิทธิ พ ลของลักษณะตัวแปรที่ แตกต่างกัน ตามการออกแบบ
แนวคิ ด ทฤษฎี ของโปรแกรมการให้ค าปรึก ษา และการออกแบบการทดลองที่ แตกต่างกัน เพื่ อ
เปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิ พลตามลักษณะที่แตกต่างกัน จะนาเสนอค่าขนาดอิทธิพลได้แยกตาม
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ลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 1) แนวคิดการให้คาปรึกษา 2) รูปแบบการให้คาปรึกษา 3) การออกแบบการ
ทดลอง 4) กลุม่ ตัวอย่าง และ 5) จานวนครัง้ มีรายละเอียดดังนี ้
1) แนวคิดการให้คาปรึกษาสาหรับความเครียด
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุม่ ตามแนวคิดในการให้คาปรึกษา ดังภาพที่ 13 พบว่า
มีงานวิจยั จานวน 3 งาน ที่ใช้แนวคิดกลุ่มแนวคิดมนุษยนิยม (การให้คาปรึกษาแบบเผชิญความจริง
การให้ ค าป รึ ก ษ าแบ บ ยึ ด ผู้ รั บ ค าป รึ ก ษ าเป็ น ศู น ย์ ก ล างแล ะก ารให้ ค าป รึ ก ษ าแบ บ
ภวนิยม) มี ค่าขนาดอิทธิ พ ลเฉลี่ ยสูงที่ สุด (-1.16, 95% Cl : -1.56, -0.76) โดยมีงานวิจัยจ านวน
2 งานที่มีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิ พลเฉลี่ยของกลุ่ม ถัดมาคือ กลุ่มแนวคิดปั ญญา
และพฤติกรรมนิยม (การให้คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม และแนวคิดการ
ให้ค าปรึก ษาแบบปรับ ความคิ ด และพฤติก รรม) (-1.11, 95% Cl : -1.94, -0.28) ซึ่ง มี ง านวิ จัย
จานวน 6 งานที่ ใช้แนวคิดนี แ้ ละมี งานวิจัยจานวน 3 งานที่ มีค่าขนาดอิทธิ พ ลมากกว่าค่าขนาด
อิทธิ พลเฉลี่ยของกลุ่ม และกลุ่มแนวคิดการให้คาปรึกษาอื่น ๆ (การให้คาปรึกษาแบบบูรณาการ
การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม และการให้ค าปรึกษาร่วมกับ วิธี ก ารอื่ น ๆ) (-0.73, 95% Cl : -2.38,
0.91) มีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยน้อยที่สดุ จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าค่าขนาดอิทธิพลของ
โปรแกรมการให้คาปรึกษาทัง้ กลุม่ แนวคิดปัญญาและพฤติกรรมนิยมและกลุม่ มนุษยนิยมมีคา่ ขนาด
อิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง

ภาพประกอบ 13 Forest Plot ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับความเครียด
จาแนกตามแนวคิดพืน้ ฐานของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
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2) รู ปแบบการให้คาปรึกษา
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุ่มตามรูปแบบการให้คาปรึกษา ดังภาพที่ 14 พบว่า มี
งานวิจยั จานวน 4 งาน ที่มีการให้คาปรึกษาแบบรายบุคคล (-1.40, 95% Cl : -2.18, -0.62) โดยมี
งานวิจยั จานวน 2 งานที่มีคา่ ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของกลุ่ม และมีคา่ ขนาด
อิทธิพลเฉลี่ยสูงกว่า การให้คาปรึกษาแบบกลุม่ (-0.91, 95% Cl : -1.58, 0.24) ซึ่งมีงานวิจยั จานวน
6 งาน และมี งานวิจัยจานวน 3 งานที่มี ค่าขนาดอิทธิพ ลมากกว่าค่าขนาดอิทธิ พลเฉลี่ยของกลุ่ม
จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาทัง้ สองกลุ่ม
รูปแบบมีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง

ภาพประกอบ 14 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับความเครียดจาแนกตามรูปแบบการให้คาปรึกษา
3) การออกแบบการทดลอง
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุม่ ตามการออกแบบการทดลอง ดังภาพที่ 15 พบว่า มี
งานวิจยั จานวน 2 งาน ที่มีโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่ออกแบบการทดลองแบบไม่มีกลุ่มควบคุม (1.99 , 95% Cl : -2.97, -1.00) โดยมีงานวิจยั จานวน 1 งานที่มีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาด
อิทธิพลเฉลี่ยของกลุ่ม และมีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูงกว่าโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่ออกแบบการ
ทดลองแบบมี ก ลุ่ม ควบคุม (-0.92, 95% Cl : -1.35, -0.49) ซึ่ง มี ง านวิ จัย จ านวน 8 งาน และมี
งานวิจัยจานวน 5 งานที่ มี ค่าขนาดอิทธิ พ ลมากกว่าค่าขนาดอิทธิ พ ลเฉลี่ ยของกลุ่ม จากผลการ
วิ เ คราะห์ส ามารถสรุ ป ได้ว่ า ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลของโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษาทั้ ง สองกลุ่ ม
การออกแบบมีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง
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ภาพประกอบ 15 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับความเครียดจาแนกตามการออกแบบการทดลอง
4) กลุ่มตัวอย่าง
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุ่ม ตามกลุ่มตัวอย่าง ดังภาพที่ 16 พบว่า มีงานวิจัย
จานวน 7 งาน ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิตและนักศึกษา (-1.13, 95% Cl : -1.81, -0.46) มีค่าขนาด
อิทธิ พ ลเฉลี่ ยสูงกว่างานวิจัยที่ มี ก ลุ่ม ตัวอย่างเป็ น นักเรียน (-0.97, 95% Cl : -1.47, -0.47) ซึ่ง มี
งานวิจยั จานวน 3 เรื่อง และมีงานวิจยั จานวน 2 งานที่มีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพล
เฉลี่ ย ของกลุ่ม จากผลการวิ เคราะห์ส ามารถสรุ ป ได้ว่า ค่า ขนาดอิ ท ธิ พ ลของโปรแกรมการให้
คาปรึกษาทัง้ สองกลุม่ ตัวอย่างมีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง

ภาพประกอบ 16 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับความเครียดจาแนกตามกลุม่ ตัวอย่าง
5) จานวนครั้งในการให้คาปรึกษา
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุ่มตามจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษา ดังภาพที่ 17
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พบว่า มีงานวิจัย จานวน 5 เรื่อง ที่มี การออกแบบจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษาระหว่าง 8 – 10
ครัง้ (-1.31, 95% Cl : -2.01, -0.61) โดยมีงานวิจัยจานวน 2 งานที่มีค่าขนาดอิทธิ พลมากกว่าค่า
ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของกลุ่ม และมีค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ งานวิจยั ที่มีการ
ออกแบบจ านวนครั้ง ในการให้ค าปรึก ษาน้อ ยกว่า 8 ครัง้ (-0.85, 95% Cl : -1.99, 0.29) ซึ่ ง มี
งานวิจยั จานวน 4 เรื่อง และมีงานวิจยั จานวน 2 งานที่มีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพล
เฉลี่ ย ของกลุ่ม จากผลการวิ เคราะห์ส ามารถสรุ ป ได้ว่า ค่า ขนาดอิ ท ธิ พ ลของโปรแกรมการให้
คาปรึกษาทัง้ สองกลุม่ จานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษามีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง

ภาพประกอบ 17 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับความเครียดจาแนกตามจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษา
3.3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับความวิตก
กังวล
ผลการวิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิ พ ลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาส าหรับความวิตก
กังวลมี ค่าขนาดอิทธิ พ ลโดยรวม (overall mean effect size) เท่ากับ -1.08 (S.D. = 0.26) และมี
งานวิจัยจ านวน 11 งาน พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ ศึกษากับกลุ่ม ตัวอย่างที่ เป็ น นักเรียนจ านวน
6 งาน และศึกษากับ กลุ่ม ตัว อย่างที่ เป็ น นิ สิ ต และนัก ศึก ษาจ านวน 5 งาน โดยพบค่าค่าขนาด
อิทธิพลอยู่ระหว่าง -0.00 และ -2.78 ซึ่งเป็ นขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาค่าขนาดอิทธิพล
ของลักษณะตัวแปรที่แตกต่างกัน สามารถสรุปข้อค้นพบได้ดงั นี ้
1) ลักษณะแนวคิด ทฤษฎี พื ้นฐานของโปรแกรมการให้ค าปรึก ษาแนวคิดกลุ่ม
แนวคิดปัญญาและพฤติกรรมนิยมมีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูงที่สดุ เท่ากับ -1.01
2) รูปแบบการให้คาปรึกษา การให้คาปรึกษาแบบกลุ่มมีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูง
ที่สดุ เท่ากับ -1.08
3) การออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองให้ไม่มี กลุ่ม ควบคุม มี ค่า
ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูงที่สดุ เท่ากับ -1.58

81
4) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรียนมีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูงที่สดุ เท่ากับ
-1.03
5) จานวนครัง้ ของการให้คาปรึกษา การให้คาปรึกษาที่มีจานวนครัง้ ระหว่าง 8 –
10 ครัง้ มีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูงที่สดุ เท่ากับ -1.07 ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 10
ตาราง 10 ลักษณะตัวแปรสาหรับความวิตกกังวล
ตัวแปร
แนวคิดการให้คาปรึกษา
แนวคิดกลุม่ ปัญญาและพฤติกรรมนิยม
แนวคิดกลุม่ มนุษยนิยม
แนวคิดกลุม่ การให้คาปรึกษาอื่น ๆ
รู ปแบบการให้คาปรึกษา
การให้คาปรึกษารายบุคคล
การให้คาปรึกษาแบบกลุม่
การออกแบบการทดลอง
มีกลุม่ ควบคุม
ไม่มีกลุม่ ควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียน
นิสิตและนักศึกษา
จานวนครั้ง
น้อยกว่า 8 ครัง้
8 – 10 ครัง้
มากกว่า 10 ครัง้

จานวนงานวิจัย

ค่าขนาดอิทธิพล

3
6
1

-1.01
-0.80
-1.86

1
9

-0.17
-08.1

8
2

-0.86
-1.58

5
5

-03.1
-0.95

1
5
4

-1.56
-07.1
-0.78

เมื่ อพิจารณาค่าขนาดอิทธิ พ ลของลักษณะตัวแปรที่ แตกต่างกัน ตามการออกแบบ
แนวคิ ด ทฤษฎี ของโปรแกรมการให้ค าปรึก ษา และการออกแบบการทดลองที่ แตกต่างกัน เพื่ อ
เปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิ พลตามลักษณะที่แตกต่างกัน จะนาเสนอค่าขนาดอิทธิพลได้แยกตาม
ลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 1) แนวคิดการให้คาปรึกษา 2) รูปแบบการให้คาปรึกษา 3) การออกแบบการ
ทดลอง 4) กลุม่ ตัวอย่าง และ 5) จานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษา มีรายละเอียดดังนี ้
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1) แนวคิดการให้คาปรึกษา
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุม่ ตามแนวคิดในการให้คาปรึกษา ดังภาพที่ 18 พบว่า
มีงานวิจยั จานวน 3 งาน ที่ใช้แนวคิดกลุ่มแนวคิดปั ญญาและพฤติกรรมนิยม (การให้คาปรึกษาแบบ
พิ จ ารณาเหตุผ ลอารมณ์แ ละพฤติก รรม และแนวคิ ด การให้ค าปรึก ษาแบบปรับ ความคิ ด และ
พฤติก รรม) (-1.01, 95% Cl : -2.84, 0.81) โดยมี ง านวิ จัย จ านวน 2 งานที่ มี ค่า ขนาดอิ ท ธิ พ ล
มากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของกลุ่ม และมีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มแนวคิดมนุษยนิยม
(การให้คาปรึกษาแบบเผชิญความจริง การให้คาปรึกษาแบบยึดผูร้ บั คาปรึกษาเป็ นศูนย์กลางและ
การให้คาปรึกษาแบบภวนิยม) (-0.80, 95% Cl : -1.66, -0.06) ซึ่งมีงานวิจัยจานวน 6 งาน แลมี
งานวิจยั จานวน 3 งานที่มีคา่ ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของกลุม่ ส่วนกลุ่มแนวคิด
การให้คาปรึกษาอื่ น ๆ (การให้คาปรึกษาแบบบูรณาการ การให้คาปรึกษาแบกลุ่ม และการให้
คาปรึกษาร่วมกับวิธีการอื่น ๆ) (-1.28, 95% Cl : -2.81, -0.25) มีเพียงงานวิจยั 1 เรื่องจึงไม่นบั มา
คานวณความแตกต่างของกลุ่มแนวคิดในครัง้ นี ้ จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุ ปได้ว่าค่าขนาด
อิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาทัง้ กลุ่มปั ญญาและพฤติกรรมนิยมและกลุ่มมนุษยนิยมมีค่า
ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง

ภาพประกอบ 18 Forest Plot ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับความวิตกกังวล
จาแนกตามแนวคิดพืน้ ฐานของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
2) รู ปแบบการให้คาปรึกษา
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุ่มตามรูปแบบการให้คาปรึกษา ดังภาพที่ 19 พบว่า มี
งานวิจยั จานวน 9 เรื่อง ที่ใช้รูปแบบการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม (-1.08, 95% Cl : -1.66, -0.50) โดย
มีงานวิจยั จานวน 6 งานที่มีคา่ ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของกลุม่ และมีคา่ ขนาด
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อิทธิพลเฉลี่ยสูงกว่าการให้คาปรึกษาแบบรายบุคคล (-0.17, 95% Cl : -1.40, -0.58) ซึ่งมีงานวิจยั
เพียง 1 เรื่อง จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้วา่ ค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
แบบกลุม่ มีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง

ภาพประกอบ 19 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับความวิตกกังวลจาแนกตามรูปแบบการให้คาปรึกษา
3) การออกแบบการทดลอง
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุม่ ตามการออกแบบการทดลอง ดังภาพที่ 20 พบว่า มี
งานวิจยั จานวน 2 งาน ที่ใช้โปรแกรมการให้คาปรึกษาที่ออกแบบการทดลองแบบไม่มีกลุ่มควบคุม
(-1.58 , 95% Cl : -6.06, -2.90) โดยมีงานวิจยั จานวน 1 งานที่มีคา่ ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาด
อิ ท ธิ พ ลเฉลี่ ย ของกลุ่ ม มี ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลสู ง กว่ า โปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษาที่ อ อกแบบ
การทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม (-0.86, 95% Cl : -1.51, -0.20) มากกว่าเกือบ 2 เท่า โดยงานวิจยั ที่
มีการออกแบบการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมมีจานวน 8 งาน และมีงานวิจยั จานวน 4 งานที่มีค่า
ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของกลุ่ม จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุ ปได้ว่าค่า
ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาทัง้ สองการออกแบบมีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง
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ภาพประกอบ 20 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับความวิตกกังวลจาแนกตามการออกแบบการทดลอง
4) กลุ่มตัวอย่าง
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุ่ม ตามกลุ่มตัวอย่าง ดังภาพที่ 21 พบว่า มีงานวิจัย
จานวน 5 งาน ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรีย น (-1.03, 95% Cl : -1.93, -0.13) โดยมีงานวิจยั จานวน
3 งานที่ มี ค่าขนาดอิทธิ พ ลมากกว่าค่าขนาดอิทธิ พ ลเฉลี่ ยของกลุ่ม และมี ค่าขนาดอิทธิ พ ลเฉลี่ ย
ใกล้เคียงกับงานวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิตและนักศึกษา (-0.95, 95% Cl : -2.08, 0.18) ซึ่งมี
จานวน 5 งาน และมีงานวิจยั จานวน 3 งานที่มีคา่ ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของ
กลุ่ม จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้วา่ ค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาทัง้ สอง
กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง

ภาพประกอบ 21 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับความวิตกกังวลจาแนกตามกลุม่ ตัวอย่าง
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5) จานวนครั้งในการให้คาปรึกษา
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุ่มตามจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษา ดังภาพที่ 22
พบว่า มีงานวิจยั จานวน 5 งาน ที่มีการออกแบบจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษาระหว่าง 8 – 10 ครัง้
(-1.07, 95% Cl : -2.05, -0.08) โดยมีงานวิจยั จานวน 3 งานที่มีคา่ ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาด
อิท ธิ พ ลเฉลี่ ยของกลุ่ม รองลงมา คือ งานวิจัยที่ มี การออกแบบจ านวนครั้ งในการให้คาปรึกษา
มากกว่า 10 ครัง้ (-0.78, 95% Cl : -2.13, 0.57) ซึ่งมีงานวิจยั จานวน 4 งาน และมีงานวิจยั จานวน
2 งานที่ มีค่าขนาดอิทธิพ ลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพ ลเฉลี่ยของกลุ่ม ส่วนงานที่มีการให้คาปรึกษา
น้อยกว่า 8 ครัง้ (-1.56, 95% Cl : -2.82, -0.30) มีเพียง 1 งาน จึงไม่นามารวมในการเปรียบเที ยบ
ความแตกต่างครัง้ นี ้ จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุ ปได้ว่าค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้
คาปรึกษาที่มีจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษาระหว่าง 8 – 10 ครัง้ มีคา่ ขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับสูง
และโปรแกรมการให้คาปรึกษาที มี จ านวนครัง้ ในการให้ค าปรึก ษามากกว่า 10 ครัง้ มี ค่าขนาด
อิทธิพลอยูใ่ นระดับปานกลาง

ภาพประกอบ 22 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับความวิตกกังวลจาแนกตามจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษา
3.4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับภาวะ
ซึมเศร้า
ผลการวิเคราะห์คา่ ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับภาวะซึมเศร้ามี
ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลโดยรวม (overall mean effect size) เท่ า กั บ -1.28 (S.D. = 0.15) ซึ่ ง และมี
งานวิจยั จานวน 14 งาน พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนัก เรียนจานวน 10
งาน และศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสิตและนักศึกษาจ านวน 4 งาน และผลการวิเคราะห์ค่า
ขนาดอิทธิพลของงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าพบค่า
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ขนาดอิทธิ พ ลอยู่ระหว่าง-0.54 และ -2.16 เป็ น ขนาดอิท ธิ พ ลขนาดใหญ่ เมื่ อพิ จารณาค่าขนาด
อิทธิพลของลักษณะตัวแปรที่แตกต่างกัน สามารถสรุปข้อค้นพบได้ดงั นี ้
1) ลักษณะแนวคิด ทฤษฎี พื ้นฐานของโปรแกรมการให้ค าปรึก ษาแนวคิดกลุ่ม
ปัญญาและพฤติกรรมนิยมมีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูงที่สดุ เท่ากับ -1.66
2) รู ปแบบการให้คาปรึกษา การให้คาปรึกษาแบบกลุ่มมากที่สุด โดยมีค่าขนาด
อิทธิพลเฉลี่ยเท่ากับ -1.25
3) การออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองให้ไม่มี กลุ่ม ควบคุม มี ค่า
ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยเท่ากับการออกแบบการทดลองที่มีกลุม่ ควบคุม โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ -1.30
4) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่า งที่เป็ นนักเรียนมีค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยใกล้เคียงกับ
กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนิสิตและนักศึกษา มีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยเท่ากับ -1.34 และ -1.16 ตามลาดับ
5) จานวนครัง้ ของการให้คาปรึกษา การให้คาปรึกษาที่มีจานวนครัง้ อยู่ระหว่าง
8 – 10 ครัง้ กับงานวิจยั ที่มีการออกแบบการให้คาปรึกษาที่มีจานวนครัง้ น้อยกว่า 8 ครัง้ มีค่าขนาด
อิทธิพลเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ -1.49 และ -1.45 ตามลาดับ ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 11
ตาราง 11 ลักษณะตัวแปรสาหรับภาวะซึมเศร้า
ตัวแปร
แนวคิดการให้คาปรึกษา

จานวนงานวิจัย

ค่าขนาดอิทธิพล

แนวคิดกลุม่ ปัญญาและพฤติกรรมนิยม

5

-1.66

แนวคิดกลุม่ มนุษยนิยม

3

-1.33

แนวคิดกลุม่ การให้คาปรึกษาอื่น ๆ

6

-0.94

การให้คาปรึกษารายบุคคล

1

-2.10

การให้คาปรึกษาแบบกลุม่

13

-.125

มีกลุม่ ควบคุม

14

-16.1

ไม่มีกลุม่ ควบคุม

2

-1.30

รู ปแบบการให้คาปรึกษา

การออกแบบการทดลอง
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ตาราง 11 (ต่อ)
ตัวแปร

จานวนงานวิจัย

ค่าขนาดอิทธิพล

นักเรียน

10

-1.34

นิสิตและนักศึกษา

4

-1.16

น้อยกว่า 8 ครัง้

3

-1.45

8 – 10 ครัง้

5

-1.49

มากกว่า 10 ครัง้

6

-1.00

กลุ่มตัวอย่าง

จานวนครั้ง

เมื่ อพิจารณาค่าขนาดอิทธิ พ ลของลักษณะตัวแปรที่ แตกต่างกัน ตามการออกแบบ
แนวคิ ด ทฤษฎี ของโปรแกรมการให้ค าปรึก ษา และการออกแบบการทดลองที่ แตกต่างกัน เพื่ อ
เปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิ พลตามลักษณะที่แตกต่างกัน จะนาเสนอค่าขนาดอิทธิพลได้แยกตาม
ลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 1) แนวคิดการให้คาปรึกษา 2) รูปแบบการให้คาปรึกษา 3) การออกแบบการ
ทดลอง 4) กลุม่ ตัวอย่าง และ5) จานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษา มีรายละเอียดดังนี ้
1) แนวคิดการให้คาปรึกษา
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุม่ ตามแนวคิดในการให้คาปรึกษา ดังภาพที่ 23 พบว่า
มี ง านวิจัย จ านวน 5 งาน ที่ ใช้แนวคิด กลุ่ม ปั ญ ญาและพฤติก รรมนิ ย ม (การให้ค าปรึก ษาแบบ
พิ จ ารณาเหตุผ ลอารมณ์แ ละพฤติก รรม และแนวคิ ด การให้ค าปรึก ษาแบบปรับ ความคิ ด และ
พฤติ ก รรม) (-1.66, 95% Cl : -2.11, -1.21) โดยมี ง านวิ จัย จ านวน 2 งานที่ มี ค่า ขนาดอิ ท ธิ พ ล
มากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของกลุ่ม และมีค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูงที่สดุ ถัดมาคือกลุ่มแนวคิด
มนุษยนิยม (การให้คาปรึกษาแบบเผชิญ ความจริง การให้คาปรึกษาแบบยึดผูร้ บั คาปรึกษาเป็ น
ศูนย์กลางและการให้คาปรึกษาแบบภวนิยม) (-1.33, 95% Cl : -3.22, 0.57) ซึ่งมีงานวิจยั จานวน 3
งาน และมีงานวิจยั จานวน 1 งานที่มีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของกลุ่มและ
กลุ่มแนวคิดการให้คาปรึกษาอื่น ๆ (การให้คาปรึกษาแบบบูรณาการ การให้คาปรึกษาแบบกล่ม
และการให้คาปรึกษาร่วมกับวิธีการอื่น ๆ ) (-0.94, 95% Cl : -1.-35, -0.54) มีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ย
น้อยกว่ากลุ่มปัญญาและพฤติกรรมเกือบ 2 เท่า ซึ่งแนวคิดนีม้ ีงานวิจยั จานวน 6 งาน และมีงานวิจยั
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จ านวน 4 งาน ที่ มี ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลมากกว่ า ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลเฉลี่ ยของกลุ่ ม จากผล
การวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาทัง้ สามกลุม่ แนวคิดมี
ค่าขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง

ภาพประกอบ 23 Forest Plot ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับภาวะซึมเศร้า
จาแนกตามแนวคิดพืน้ ฐานของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
2) รู ปแบบการให้คาปรึกษา
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุ่มตามรูปแบบการให้คาปรึกษา ดังภาพที่ 24 พบว่า มี
งานวิจัย 13 งาน ที่ มี การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม (-1.25, 95% Cl : -1.58, -0.93) โดยมี ง านวิจัย
จานวน 7 งานที่มีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของกลุ่ม และมีงานวิจยั เพียง 1
งานที่ เ ป็ นการให้ ค าปรึก ษาแบบรายบุ ค คล (-2.10, 95% Cl : -4.15, -0.05) จึ ง ไม่ ไ ด้น ามา
เปรียบเทียบในการวิเคราะห์ จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรม
การให้คาปรึกษาแบบกลุม่ มีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง
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ภาพประกอบ 24 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับภาวะซึมเศร้าจาแนกตามรูปแบบการให้คาปรึกษา
3) การออกแบบการทดลอง
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุม่ ตามการออกแบบการทดลอง ดังภาพที่ 25 พบว่า มี
งานวิจยั จานวน 12 งาน ที่มีการออกแบบการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม (-1.30, 95% Cl : -1.65, 0.96) โดยมีงานวิจยั จานวน 7 งานที่มีคา่ ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของกลุม่ และ
มีค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยเท่ากับงานวิจยั ที่มีการออกแบบโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่ออกแบบการ
ทดลองแบบไม่มี กลุ่ม ควบคุม (-1.30 , 95% Cl : -9.07, 6.48) ซึ่งมี งานวิจัยจ านวน 2 งาน โดยมี
งานวิ จัย จ านวน 1 งานที่ มี ค่า ขนาดอิ ท ธิ พ ลมากกว่า ค่า ขนาดอิ ท ธิ พ ลเฉลี่ ย ของกลุ่ ม จากผล
การวิ เคราะห์ส ามารถสรุ ป ได้ว่า ค่า ขนาดอิ ท ธิ พ ลของโปรแกรมการให้ค าปรึก ษาทั้ง สองกลุ่ ม
การออกแบบมีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง

ภาพประกอบ 25 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับภาวะซึมเศร้าจาแนกตามการออกแบบการทดลอง
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4) กลุ่มตัวอย่าง
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุ่ม ตามกลุ่มตัวอย่าง ดังภาพที่ 26 พบว่า มีงานวิจัย
จานวน 10 งาน ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียน (-1.34, 95% Cl : -1.73, -0.96) โดยมีงานวิจยั จานวน
6 งานที่มีค่าขนาดอิทธิ พลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพ ลเฉลี่ยของกลุ่ม และกลุ่มนีม้ ีค่าขนาดอิทธิพ ล
เฉลี่ยใกล้เคียงกับงานวิจยั ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิตและนักศึกษา (-1.16, 95% Cl : -2.18, -0.14)
ซึ่งมี งานวิจัยจ านวน 4 งานและมี งานวิจัยจ านวน 2 งานที่ มี ค่าขนาดอิท ธิ พ ลมากกว่าค่าขนาด
อิทธิพลเฉลี่ยของกลุ่มจากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้
คาปรึกษาทัง้ สองกลุม่ ตัวอย่างมีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับสูง

ภาพประกอบ 26 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับภาวะซึมเศร้าจาแนกตามกลุม่ ตัวอย่าง
5) จานวนครั้งในการให้คาปรึกษา
จากการนาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษามาแสดงผลในรูปแบบของ
กราฟจุดฟอเรสท์ (forest plot) โดยจาแนกกลุ่มตามจานวนครั้งในการให้คาปรึกษา ดังภาพที่ 27
พบว่า มีงานวิจยั จานวน 5 งาน ที่มีการออกแบบจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษาระหว่าง 8 – 10 ครัง้
(-1.49, 95% Cl : -2.30, -0.67) โดยมีงานวิจยั จานวน 3 งานที่มีคา่ ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาด
อิทธิพลเฉลี่ยของกลุม่ และมีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี่ ยใกล้เคียงกับงานวิจยั ที่มีการออกแบบจานวนครัง้
ในการให้คาปรึกษาน้อยกว่า 8 ครัง้ (-1.45, 95% Cl : -3.19, 0.28) ซึ่งมีงานวิจยั จานวน 3 งานและ
มีงานวิจยั จานวน 1 งานที่มีคา่ ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของกลุม่ และพบว่าทัง้ 2
กลุ่ม มี ค่า ขนาดอิ ท ธิ พ ลเฉลี่ ย สูง กว่า งานวิ จัย ที่ มี ก ารออกแบบจ านวนครัง้ ในการให้ค าปรึก ษา
มากกว่า 10 ครัง้ (-1.00, 95% Cl : -1.34, -0.65) โดยมี ง านวิ จัย จ านวน 6 งาน และมี ง านวิ จัย
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จานวน 3 งานที่มีค่าขนาดอิทธิ พลมากกว่าค่าขนาดอิทธิ พ ลเฉลี่ ยของกลุ่ม จากผลการวิเคราะห์
สามารถสรุปได้ว่าค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาทัง้ สามกลุ่มจานวนครัง้ ในการให้
คาปรึกษามีคา่ ขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับสูง

ภาพประกอบ 27 Forest Plot การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับภาวะซึมเศร้าจาแนกตามจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษา
จากผลการวิ เคราะห์จ าแนกตามคุณ ลัก ษณะต่าง ๆ ของสุข ภาพจิ ต โดยรวมและ
ประเภทของปัญหาสุขภาพจิต พบว่า
ด้านแนวคิดการให้คาปรึกษา พบว่า ขนาดอิทธิพลของปั ญหาสุขภาพจิตโดยรวมโดย
แบ่งตามกลุ่มแนวคิดการให้คาปรึกษาที่แตกต่างกันได้แก่ แนวคิดกลุ่มปั ญญาและพฤติกรรมนิย ม
แนวคิดกลุม่ มนุษยนิยมและแนวคิดกลุ่มการให้คาปรึกษาอื่น ๆ ทัง้ สามแนวคิดมีขนาดอิทธิพลอยูใ่ น
ระดับขนาดใหญ่ โดยแนวคิดกลุ่มปั ญญาและพฤติกรรมนิยมกับแนวคิดกลุ่มมนุษยนิยมมีขนาด
ใกล้เคียงกัน และสูงกว่ากลุ่ม การให้คาปรึกษาอื่ น ๆ เล็กน้อย พิจารณาตามประเภทของปั ญ หา
สุขภาพจิ ตพบว่าความเครียด ความวิตกกังวลและภาวะซึม เศร้า แนวคิดทั้งสามกลุ่ม แนวคิดทุก
แนวคิด มี ขนาดอิท ธิ พ ลอยู่ในระดับ ขนาดใหญ่ แต่ค วามเครียดกลุ่ม แนวคิด มนุษ ยนิย มมี ขนาด
อิทธิพลสูงที่สุด ความวิตกกังวลกลุ่มแนวคิดการให้คาปรึกอื่น ๆ มีขนาดอิทธิพลสูงที่สุด และภาวะ
ซึมเศร้าแนวคิดกลุม่ ปัญญาและพฤติกรรมนิยมมีขนาดอิทธิพลสูงที่สดุ
ด้านรู ปแบบการให้คาปรึกษา พบว่า ปั ญหาสุขภาพจิตโดยรวม ความเครียด ความ
วิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ามีค่าระดับขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับขนาดใหญ่ ทัง้ รู ปแบบแนวคิดการ
ให้คาปรึกษารายบุคลและการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม เมื่อพิจารณาตามปั ญหาสุขภาพจิต พบว่า
ปั ญหาสุขภาพจิตโดยรวมมีค่าขนาดอิทธิพลของการให้คาปรึกษารายบุคคลและการให้คาปรึกษา
แบบกลุ่ม ใกล้เคี ย งกัน เช่น เดี ย วกับ ความเครี ย ด ส าหรับ ภาวะซึ ม เศร้า การให้ค าปรึก ษาแบบ
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รายบุคคลมีค่าขนาดอิทธิพลสูงกว่าการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มมากกว่าเกือบ 2 เท่า และความวิตก
กังวลแม้ว่าค่าขนาดอิทธิ พลของการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มสูงกว่านัน้ แต่มีขอ้ จากัดคืองานวิจยั ที่
นามาวิเคราะห์มีการให้คาปรึกษารายบุคคลเพียงเรื่องเดียว
การออกแบบการทดลอง พบว่า ปั ญหาสุขภาพจิตโดยรวมและปั ญหาสุขภาพจิตทัง้ 3
ประเภท มีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับขนาดใหญ่ ทัง้ งานวิจยั ที่มีการออกแบบการทดลองที่มีกลุ่ม
ควบคุมและงานวิจยั ที่มีการออกแบบการทดลองที่ไม่มีกลุ่มควบคุม เมื่อพิจารณาตามประเภทพว่า
ปั ญ ห าสุ ข ภ าพ จิ ต โด ย รวม ค วาม เค รี ย ด แ ล ะค วาม วิ ต ก กั ง วล พ บ ว่ า งาน วิ จั ย ที่ มี
การออกแบบการทดลองที่ ไม่มี กลุ่ม ควบคุม มี ค่าขนาดอิท ธิ พ ลสูงกว่างานวิจัยที่ มี การออกแบบ
การทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมค่อนข้างสูง แต่ภาวะซึมเศร้ามีค่าขนาดอิทธิพลของการออกแบบทัง้
สองใกล้เคียงกัน
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปั ญหาสุขภาพจิตโดยรวมและปั ญหาสุขภาพจิตทัง้ 3 ประเภท มี
ค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับขนาดใหญ่ ทัง้ กลุ่มตัวที่เป็ น นักเรียนและกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสิตและ
นักศึกษา และเมื่อพิจารณาค่าขนาดอิทธิ พ ลตามปั ญ หาสุขภาพจิตที่ แตกต่างกัน พบว่า ปั ญ หา
สุขภาพจิตโดยรวม ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า ค่าขนาดอิทธิพลของกลุม่ ตัวอย่างที่ใกล้เคียง
กันของกลุ่มตัวอย่างทัง้ สอง แต่ความเครียดมีคา่ ขนาดอิทธิพลของกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงเช่นกัน แต่
กลุ่ม ตัวอย่างที่ เป็ น นิ สิ ต และนัก ศึก ษาจะมี ค่า สูง กว่าเล็ ก น้อย ยที่ มี ก ลุ่ม ตัว อย่างเป็ น นิ สิ ต และ
นักศึกษา
จ านวนครั้ง ของการให้ค าปรึก ษา พบว่ า ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต โดยรวมและปั ญ หา
สุขภาพจิตทัง้ 3 ประเภท มี ค่าขนาดอิทธิ พ ลอยู่ในระดับขนาดใหญ่ แต่เมื่ อพิจารณาตามปั ญ หา
สุขภาพจิตพบว่า ปั ญ หาสุขภาพจิตโดยรวม และภาวะซึม เศร้า งานวิจัยที่มีจานวนครัง้ ในการให้
คาปรึกษาระหว่าง 8 – 10 ครัง้ มี ค่าขนาดอิทธิ พ ลใกล้เคียงกับงานวิจัยที่ มี จ านวนครัง้ ในการให้
คาปรึกษาน้อยกว่า 8 ครัง้ แต่ความเครียด งานวิจัยที่ มี จ านวนครัง้ ในการให้คาปรึกษาระหว่าง
8 – 10 ครัง้ มีคา่ ขนาดอิทธิพลสูงที่สดุ และความวิตกกังวล พบว่างานวิจยั ที่มีจานวนครัง้ ในการให้
คาปรึกษาน้อยกว่า 8 ครัง้ มีคา่ ขนาดอิทธิพลสูงที่สดุ และยังพบว่าทัง้ ปัญหาสุขภาพจิตโดยรวมและ
ปัญหาสุขภาพจิตทัง้ 3 ประเภท งานวิจยั ที่มีจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษามากกว่า 10 ครัง้ จะมีคา่
ขนาดอิทธิพลน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม่ อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามตารางที่ 12
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ตาราง 12 ความถี่และค่าขนาดอิทธิพลของปัญหาสุขภาพจิตจาแนกตามคุณลักษณะ
ความวิตก
ภาวะ
ปั ญหา
กังวล
ซึมเศร้า
สุขภาพจิต
ค่าขนาด
ค่าขนาด
ค่าขนาด
ค่าขนาด
n
n
n
n
อิทธิพล
อิทธิพล
อิทธิพล
อิทธิพล

ความเครียด
ตัวแปร

แนวคิดการให้คาปรึกษา
แนวคิดกลุม่ ปัญญาและพฤติกรรม
-1.11
-1.01 5 -1.66
6
3
นิยม
แนวคิดกลุม่ มนุษยนิยม
3 -1.16 6 -0.80 3 -1.33
แนวคิดกลุม่ การให้คาปรึกษาอื่น ๆ
1 -0.73 1 -1.86 6 -0.94
รู ปแบบการให้คาปรึกษา
การให้คาปรึกษารายบุคคล
4 -1.40 1 -0.17 1 -2.10
การให้คาปรึกษาแบบกลุม่
6 -0.91 9 -08.1 13 -.125
การออกแบบการทดลอง
มีกลุม่ ควบคุม
8 -0.92 8 -0.86 14 -16.1
ไม่มีกลุม่ ควบคุม
2 -1.99 2 -1.58 2 -1.30
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียน
3 -0.97 5 -03.1 10 -1.34
นิสิตและนักศึกษา
7 -1.13 5 -0.95 4 -1.16
จานวนครั้ง
น้อยกว่า 8 ครัง้
4 -0.85 1 -1.56 3 -1.45
8 – 10 ครัง้
5 -31.1 5 -07.1 5 -1.49
มากกว่า 10 ครัง้
1 -1.03 4 -0.78 6 -1.00
หมายเหตุ ตัวเลขที่เป็ นตัวหนา คือ ตัวแปรที่มีคา่ ขนาดอิทธิพลสูงที่สดุ ในกลุม่ ย่อย

14

-1.25

12
8

-1.06
-1.05

6
28

-1.23
-1.12

28
6

-1.06
-1.51

18
16

-1.18
-1.08

8
15
11

-1.18
-1.28
-0.91

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาการวิเคราะห์อภิมานโปรแกรมการให้คาปรึกษาต่อปั ญหา
สุขภาพจิตของนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อสารวจคุณลักษณะ
ของงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาต่อปั ญหาสุขภาพจิตของ
นักเรียน นิสิตและนักศึกษาในประเทศไทย วิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของประสิทธิผลการให้คาปรึกษา
และเปรียบเทียบปั จจัยด้านแนวคิดทฤษฎีการให้คาปรึกษา รู ปแบบการให้คาปรึกษา คุ ณลักษณะ
ของงานวิจยั ที่มีตอ่ ขนาดอิทธิผลของประสิทธิผลการให้คาปรึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจคุณ ลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาผลของโปรแกรมการให้
คาปรึกษาต่อปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน นิสิตและนักศึกษาในประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของประสิท ธิผลการให้คาปรึกษาที่มีต่อปั ญหาสุขภาพจิต
ของนักเรียน นิสิตและนักศึกษาในประเทศไทย
3. เพื่อเปรียบเทียบปั จจัยด้านแนวคิดทฤษฎี การให้คาปรึกษา รู ปแบบการให้คาปรึกษา
คุณลักษณะของงานวิจยั ที่มีตอ่ ขนาดอิทธิผลของประสิทธิผลการให้คาปรึกษา
สมมติฐานในการวิจยั
1. ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่มีต่อปั ญหาสุขภาพจิตจะมีระดับขนาด
อิทธิพลแตกต่างกันไปตามแนวคิดทฤษฎีการให้คาปรึกษา
2. ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่มีต่อปั ญหาสุขภาพจิตจะมีระดับขนาด
อิทธิพลแตกต่างกันไปตามรูปแบบการให้คาปรึกษา
3. ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่มีต่อปั ญหาสุขภาพจิตจะมีระดับขนาด
อิทธิพลแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะของงานวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาโปรแกรมการให้คาปรึกษากับปั ญหาสุขภาพจิต โดยใช้การ
วิ จัย ด้ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์อ ภิ ม านงานวิ จัย (meta-analysis) โดยการสื บ ค้น ข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยตามเกณฑ์การคัดเลือกและนามาวิเคราะห์ โดยมีขนั้ ตอนในการวิจยั
ดังนี ้
1. ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อค้น หาประเด็น และขอบเขตในการค้นหา
การศึกษาการให้คาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตในนักเรียน นิสิตและนักศึกษา
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2. สารวจรายชื่องานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่สมั พันธ์กับปั ญหา
สุขภาพจิต (ความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า) ของนักเรียน นักศึกษาหรือนิสิต จากระบบ
สื บ ค้น ฐานข้อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ท าเสร็ จ เรี ย บร้อ ยในปี พ.ศ. 2540–2563 และพิ จ ารณา
คุณลักษณะงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีตงั้ ไว้
3. ผูว้ ิจยั ทาการประเมินคุณภาพงานวิจยั แล้วทาการบันทึกผลการประเมินลงในแบบการ
ประเมินงานวิจยั เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการตรวจสอบอคติในการตีพิมพ์และนาข้อมูลไปวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพล
4. นาเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาข้อมูลงานวิจยั และเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลของ
งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ลักษณะที่แตกต่างกัน พร้อมสรุปและอภิปรายผลการวิจยั
สถิตทิ ่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรม Meta-Essentials และวิเคราะห์อคติในการตีพิม พ์ดว้ ย
Egger test และกราฟ funnel plot ประเมิ นความต่างแบบของงานวิจัยด้วยการทดสอบ Q-test
และเปรียบเทียบขนาดอิทธิพลโดยใช้สตู รคิดค่าขนาดอิทธิพลของ Hedges และกราฟ forest plot
สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของประชากร
การศึ ก ษาครั้ง นี ้คัด เลื อ กงานวิ จัย ทั้ง หมด 246 เรื่ อ ง จาก 6 ฐานข้อ มู ล หลัก ได้ แ ก่
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ThaiLIS Digital Collection ฐานข้อมูลออนไลน์สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิ จัย (สกว.) และศูน ย์ข้อ มู ล การวิ จัย Digital วช. ฐานข้อ มู ล ห้อ งสมุ ด อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ข อง
มหาวิทยาลัย มีงานวิจยั ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก (เกณฑ์การเลือกอยู่ในบทที่ 3) จานวน 47 เรื่อง
จากนั้นนางานวิจัยทัง้ หมด 47 เรื่อง ตรวจสอบอคติจากการตีพิม พ์ (Publication bias) โดยใช้วิธี
Duval and Tweedie’s Trim and Fill (Borenstein et al., 2009 ; Duval & Tweedie, 2000) ผ ล
การตรวจสอบอคติจ ากการตี พิ ม พ์โดยใช้ก ารทดสอบ Egger (Egger's regression test) ผู้วิ จัย
คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงเกิดอคติในการตีพิมพ์ออกจานวน 13 เรื่อง ซึ่งมีลกั ษณะการศึกษาเชิง
ทดลองแบบไม่มี ก ลุ่ม ควบคุม มี การสุ่ม โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ น และมี กลุ่ม ตัวอย่างน้อย จึง มี
แนวโน้มที่ขนาดอิทธิ พลมีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติ เหลืองานวิจยั ในการวิเคราะห์จานวน 34 งาน และงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์ทงั้ หมด พบว่า เป็ น
การศึกษาโปรแกรมการให้ให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาสุขภาพจิตกับกลุ่มตัวอย่าง 2 ประเภท
ได้แก่ กลุ่มนักเรียนและกลุ่มนิสิตและนักศึกษา จานวน 688 คน โดยเป็ นงานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่ม
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นักเรียน จานวน 18 งานวิจยั มีจานวนตัวอย่างวิจยั รวมทัง้ สิน้ 442 คน และเป็ นงานวิจยั ที่ศกึ ษาใน
กลุ่มนิสิตและนักศึกษา จานวน 16 งานวิจยั มีจานวนตัวอย่างวิจยั รวมทัง้ สิน้ 276 คน งานวิจยั ที่
ศึกษาแบ่งออกตามประเภทของปั ญ หาสุขภาพจิตได้ 3 ประเภท พบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นงานวิจัยที่
ศึก ษาเกี่ ย วกับ โปรแกรมการให้ค าปรึก ษาเรื่อ งภาวะซึม เศร้า ร้อ ยละ 41.18 (n=14) ถัด มาคื อ
งานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ ยวกับโปรแกรมการให้คาปรึกษาเรื่องความวิตกกังวลและความเครียดเท่ากัน
ร้อยละ 29.14 (n=10)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลคุณลักษณะงานวิจยั
นาเสนอข้อมูลของงานวิจยั ที่นามาวิเคราะห์ตามลักษณะคุณลักษณะต่าง ๆ โดยแบ่งเป็ น
2 ประเด็น คือ ข้อมูลความถี่ และร้อยละของงานวิจัยโดยแบ่งตามคุณ ลักษณะของงานวิจัย และ
คุณภาพของงานวิจยั ที่นามาวิเคราะห์ ดังนี ้
2.1 พรรณนาข้อมูลคุณลักษณะของงานวิจัย
คุณลักษณะของงานวิจยั พิจารณาตามแนวคิดพืน้ ฐานของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 แนวคิด โดยงานวิจัยที่ ศึกษาส่วนใหญ่ ใช้แนวคิดการให้คาปรึกษากลุ่ม
ปัญญาและพฤติกรรมนิยม ร้อยละ 38.24 (n=13) เท่ากับแนวคิดการให้คาปรึกษากลุ่มมนุษยนิยม
ร้อยละ 38.24 (n=13) และแนวคิดกลุ่มการให้คาปรึกษาอื่น ๆ (เช่น การใช้แนวคิดการให้คาปรึกษา
ร่วมกับวิธีการอื่น ๆ การให้คาปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ การให้คาปรึกษาแบบบูรณาการ) ร้อยละ
23.52 (n=8) และเมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของการให้คาปรึกษา พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ใช้
วิธีการให้คาปรึกษาแบบกลุม่ ร้อยละ 82.35 (n=28) และการให้คาปรึกษารายบุคคล ร้อยละ 17.65
(n=6) และกาหนดจานวนครัง้ ที่ใช้สาหรับการให้คาปรึกษาส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 8 – 10 ครัง้ ร้อยละ
44.12 (n = 15) ถัดมาคือมากกว่า 10 ครัง้ ร้อยละ 32.35 (n= 11) และ ร้อยละ 23.53 (n = 8) ใช้
จานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษาน้อยกว่า 8 ครัง้
ลัก ษณะประเภทของงานวิจัย ที่ ใช้ในการศึก ษาครัง้ นี ้ มี ลัก ษณะเป็ น งานวิ จัย เชิ ง
ทดลอง ส่วนใหญ่ออกแบการทดลองแบบมีกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง (Pretest Posttest Control
Group Design) ร้อ ยละ 82.35 (n=28) และมี ก ารกลุ่ ม ทดลองเพี ย งอย่ า งเดี ย ว (One Group
Pretest Posttest Design) โดยไม่มีกลุ่ม ควบคุม ร้อยละ 17.65 (n=6) งานวิจัยมี การสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ความน่าจะเป็ น ร้อยละ 70.27 (n=26) และการสุม่ แบบเจาะจง ร้อยละ 27.03 (n=10)
2.2 คุณภาพงานวิจัยทีน่ ามาศึกษา
คุณภาพงานวิจยั โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 2.94 คุณภาพงานวิจยั อยู่ในระดับคุณภาพดี
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ (X̅ = 3.46, S.D. =
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.42) อยู่ในระดับคุณ ภาพดีมาก ถัดมาคือด้านวิธีดาเนินการวิจยั (X̅ = 3.23 , S.D. = 0.30) อยู่ใน
ระดับดีมาก และการสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อยู่ในระดับดี (X̅ = 3.16 , S.D. = .35) และ
ด้านการน าเสนอมี ค่าเฉลี่ ย น้อยที่ สุด (X̅ = 2.41 , S.D. = .20) อยู่ในระดับ ดี อย่างไรก็ ต ามเมื่ อ
สังเกตคุณ ภาพงานวิจัยแยกตามปี ท่ีตีพิม พ์ พบว่า งานวิจัยที่ ตีพิม ย์ อ้ นหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2553 –
พ.ศ. 2563) มีคา่ เฉลี่ยคุณภาพงานโดยรวมอยู่ในระดับดี (X̅ = 3.04, S.D. = .19) สูงกว่างานวิจยั ที่
ตีพิ ม พ์ย้อนหลังเกิน 10 ปี (พ.ศ.2540 – พ.ศ.2552) (X̅ = 2.88 , S.D. = .14) เล็กน้อย ซึ่งอยู่ใน
ระดับดี อี กทั้งยังพบว่าการออกการทดลองให้มี กลุ่ม ควบคุม (X̅ = 2.98 , S.D. = .16) ซึ่งอยู่ใน
ระดับดี ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจยั สูงกว่าการออกแบบที่ไม่มีกลุ่มควบคุม (X̅ = 2.76 , S.D. = .13)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01 โดยมีคา่ เฉลี่ยระดับคุณภาพงานวิจยั สูงกว่าเล็กน้อย
ส่วนที่ 3 การสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน
ในส่วนนีไ้ ด้นาเสนอข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน รายงานค่า
ขนาดอิทธิพลของงานวิจยั ที่นามาเคราะห์โดยรวม และแบ่งเปรียบเทียบตามคุณลักษณะต่าง ๆ ของ
งานวิจยั ได้แก่ แนวคิดการให้คาปรึกษา รู ปแบบการให้คาปรึกษา การออกแบบการทดลอง กลุ่ม
ตัวอย่าง และจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษา โดยนาเสนอเป็ นภาพรวมปั ญหาสุขภาพจิต และแยก
ตามปั ญ หาสุขภาพจิตแต่ละประเภท ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า แบ่ง
การนาเสนอออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ 3.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
สาหรับปั ญหาสุขภาพจิต 3.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิ ผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับ
ความเครียด 3.3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับความวิตกกังวล
3.4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาสาหรับภาวะซึมเศร้า
จากผลการวิเคราะห์จาแนกตามคุณลักษณะต่าง ๆ ตามประเภทของปั ญหาสุขภาพจิต
และโดยรวม พบว่า
ด้านแนวคิดการให้คาปรึกษา พบว่า ในการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปั ญหาสุขภาพจิต
ส่วนใหญ่จะพัฒนาโปรแกรมการให้คาปรึกษาตามแนวคิดกลุม่ ปัญญาและพฤติกรรมนิย ม ค่าขนาด
อิทธิ พ ลของทั้งสามแนวคิดมี ขนาดอิทธิ พ ลอยู่ในระดับ ขนาดใหญ่ โดยแนวคิดกลุ่ม ปั ญ ญาและ
พฤติกรรมนิยมกับแนวคิดกลุ่มมนุษยนิยมมีขนาดใกล้เคียงกัน และสูงกว่ากลุ่มการให้คาปรึกษาอื่น
ๆ เล็กน้อย และเมื่อพิจารณาตามประเภทของปั ญหาสุขภาพจิตพบว่าความเครียด ความวิตกกังวล
และภาวะซึม เศร้า แนวคิดทั้งสามกลุ่ม แนวคิดทุกแนวคิดมี ค่าขนาดอิทธิ พลโดยรวมอยู่ในระดับ
ขนาดใหญ่ แต่ความเครียด พบว่าการออกแบบโปรแกรมการให้คาปรึกษาโดยใช้กลุม่ แนวคิดมนุษย
นิยมจะพบค่าขนาดอิทธิพลสูงมากกว่าการใช้กลุ่มแนวคิดอื่น ความวิตกกังวล พบว่าการออกแบบ
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โปรแกรมการให้คาปรึกษาโดยใช้ก ลุ่ม ปั ญ ญาและพฤติก รรมนิ ยม มี ขนาดอิท ธิ พ ลสูงกว่ากลุ่ม
แนวคิดอื่ น และภาวะซึม เศร้า พบว่าการออกแบบโปรแกรการให้ค าปรึกษาโดยใช้กลุ่ม แนวคิด
ปัญญาและพฤติกรรมนิยมมีขนาดอิทธิพลสูงมากกว่ากลุม่ แนวคิดอื่น
ด้านรู ปแบบการให้คาปรึกษา พบว่า ปั ญหาสุขภาพจิตโดยรวม ความเครียด ความ
วิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ามีคา่ ระดับขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับขนาดใหญ่ ทัง้ รูปแบบแนวคิดการให้
คาปรึกษารายบุค ลและการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม เมื่ อพิ จ ารณาตามปั ญ หาสุขภาพจิ ต พบว่า
ปั ญหาสุขภาพจิตโดยรวมมีค่าขนาดอิทธิพลของการให้คาปรึ กษารายบุคคลและการให้คาปรึกษา
แบบกลุ่มใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกับความเครียดที่พบว่าการให้คาปรึกษาแบบรายบุคคล มีคา่ ขนาด
อิทธิพลสูงกว่า ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล มีขอ้ จากัดของงานวิจยั ที่นามาวิเคราะห์มีการให้
คาปรึกษารายบุคคลเพียงเรื่องเดียว จึงทาให้ผลการศึกษาพบว่า การให้คาปรึกษาแบบกลุ่มมีค่า
ขนาดอิทธิพลที่สงู กว่าแบบรายบุคคล
การออกแบบการทดลอง พบว่า ปั ญหาสุขภาพจิตโดยรวมและปัญหาสุขภาพจิตทัง้
3 ประเภท มีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับขนาดใหญ่ ทัง้ งานวิจยั ที่มีการออกแบบการทดลองที่มีกลุ่ม
ควบคุม และงานวิจัยที่ มี การออกแบบการทดลองที่ ไม่มี กลุ่ม ควบคุม เมื่ อพิจ ารณาตามประเภท
พบว่า ปั ญหาสุขภาพจิตโดยรวม ความเครียด และความวิตกกังวล พบว่า งานวิจยั ที่มีการออกแบบ
การทดลองที่ไม่มีกลุ่มควบคุมมีคา่ ขนาดอิทธิพลสูงกว่างานวิจยั ที่มีการออกแบบการทดลองแบบมี
กลุม่ ควบคุมค่อนข้างสูง แต่ภาวะซึมเศร้ามีคา่ ขนาดอิทธิพลของการออกแบบทัง้ สองใกล้เคียงกัน
ประเภทกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปั ญหาสุขภาพจิตโดยรวมและปั ญหาสุขภาพจิตทัง้ 3
ประเภท มีคา่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นระดับขนาดใหญ่ ทัง้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรียนและกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ น นิสิ ตและนัก ศึกษา และเมื่ อ พิจ ารณาค่าขนาดอิทธิ พ ลตามปั ญ หาสุขภาพจิ ตที่ แตกต่างกัน
พบว่า ปั ญ หาสุขภาพจิตโดยรวม ความวิตกกังวล และภาวะซึม เศร้า ค่าขนาดอิทธิ พ ลของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันของกลุ่มตัวอย่างทัง้ สอง แต่ความเครียดมีคา่ ขนาดอิทธิพลของกลุ่มตัวอย่าง
ใกล้เคียงเช่นกัน แต่กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสิตและนักศึ กษาจะมีค่าสูงกว่าเล็กน้อยที่มีกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนิสิตและนักศึกษา
จ านวนครั้ งของการให้ ค าปรึ ก ษา พบว่า ปั ญ หาสุขภาพจิ ตโดยรวมและปั ญ หา
สุขภาพจิตทัง้ 3 ประเภท มี ค่าขนาดอิทธิ พ ลอยู่ในระดับขนาดใหญ่ แต่เมื่ อพิจารณาตามปั ญ หา
สุขภาพจิตพบว่า ปั ญ หาสุขภาพจิตโดยรวม และภาวะซึม เศร้า งานวิจัยที่มีจานวนครัง้ ในการให้
คาปรึกษาระหว่าง 8 – 10 ครัง้ มี ค่าขนาดอิทธิ พ ลใกล้เคียงกับงานวิจัยที่ มี จ านวนครัง้ ในการให้
คาปรึกษาน้อยกว่า 8 ครัง้ แต่ความเครียด งานวิจยั ที่มีจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษาระหว่าง 8 –
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10 ครัง้ มี ค่าขนาดอิทธิ พ ลสูงที่ สุด และความวิตกกังวล พบว่างานวิจัยที่ มี จ านวนครัง้ ในการให้
คาปรึกษาน้อยกว่า 8 ครัง้ มีคา่ ขนาดอิทธิพลสูงที่สดุ และยังพบว่าทัง้ ปัญหาสุขภาพจิตโดยรวมและ
ปัญหาสุขภาพจิตทัง้ 3 ประเภท งานวิจยั ที่มีจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษามากกว่า 10 ครัง้ จะมีคา่
ขนาดอิทธิพลน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม่ อื่น ๆ
อภิปรายผล
การให้คาปรึกษาและการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึกษาปั ญหาสุขภาพจิตสาหรับนักเรียน นิสิต
และนักศึกษาของประเทศไทย และคุณภาพงานวิจยั
ปัญหาสุขภาพจิตในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อบุคคล
ครอบครัว สังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง ปัญหาสุขภาพจิตจึงได้รบั ความสนใจจากสังคม โดยช่วง
วัยที่เกิดปัญหาสุขภาพจิตค่อนข้างสูง คือ ช่วงวัยเรียนหรือวัยรุน่ โดยปัญหาสุขภาพจิตมีหลายระดับ
หากปั ญ หาอยู่ในระดับเบือ้ งต้นสามารถทุเลาได้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการให้คาปรึกษา จึงมี
นักวิจัยและนักศึกษาจานวนมากทาการศึกษาการให้คาปรึกษากับผูท้ ่ีมีปัญหาสุขภาพจิตต่าง ๆ
และจากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยการให้คาปรึกษาต่อปั ญหาสุขภาพจิตของนักเรียน นิสิตและ
นักศึกษา ที่ตีพิมพ์ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2540 – 2563 โดยผูว้ ิจยั แบ่งแนวคิดการให้คาปรึกษาออกเป็ น 3
กลุ่ม ตามพื น้ ฐานของแนวคิดในการให้คาปรึกษา ได้แก่ แนวคิดกลุ่ม มนุษยนิยมที่ เน้นการสร้าง
สัมพันธภาพ และให้ความสาคัญกับความเป็ นมนุษย์เป็ นผูม้ ีความสามารถ สามารถทาสิ่งต่าง ๆ ได้
ด้วยตนเอง แนวคิดปั ญ ญาและพฤติกรรมนิยม เน้นการมีความตระหนักรู ใ้ นปั ญหา อารมณ์ และ
พฤติกรรมของตนเอง มีสติในการจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ และแนวคิดการให้คาปรึกษาอื่น ๆ เช่น
การให้คาปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ และการให้คาปรึกษาร่วมกับวิธีการอื่น ๆ และจากการศึกษา
พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ใช้แนวคิดการให้คาปรึกษากลุ่มปั ญญาและพฤติกรรมนิยม ร้อยละ 38.24
เท่ากับแนวคิดการให้คาปรึกษากลุ่มมนุษยนิยม และส่วนใหญ่ใช้วิธีการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม ร้อย
ละ 82.35 และการให้ค าปรึก ษารายบุค คล ร้อ ยละ 17.65 โดยเป็ นแนวคิ ด การให้ค าปรึก ษาที่
ครอบคลุมเช่นเดียวกับต่างประเทศ
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้นาแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั ของนงลักษณ์ วิรชั ชัย (2542)
ซึ่งได้รบั การยอมรับและถูกนาไปเป็ นเครื่องมือในงานวิจยั ต่าง ๆ อย่า งแพร่หลาย (พิษณุ ผิวทอง,
สมพงษ์ ปั้นหุน่ , สุรีพร อนุศาสนนันท์ และไพรัตน์ วงษ์นาม, 2561; ภัทริน สันทศนะสุวรรณ, 2558;
ศิริพร ข่าขันมะลี และ สาคร อัฒจักร, 2560; อังศินนั ท์ อินทรกาแหง, นิพิฐพนธ์ แสงด้วงและปิ ยะ
บูชา, 2557) เช่นเดียวกับการศึกษาในต่างประเทศมีแบบประเมินงานคุณภาพงานวิจยั คล้ายคลึงกัน
เช่ น Quality Assessment for Final Evaluation Reports ข อ ง John Burke (2019) โด ย แ บ บ
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ประเมินคุณ ภาพงานวิจัยที่ใช้ในครัง้ นีแ้ บ่งออกเป็ น 7 ด้าน สามารถทาให้เห็นระดับของคุณภาพ
งานวิจยั ที่แตกต่างกันได้ละเอียดมากขึน้ และจากการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่าคุณภาพงานวิจยั ที่นามา
สั ง เคราะห์ โ ดยรวม มี ค่ า เฉลี่ ย 2.94 คุ ณ ภ าพ งาน วิ จั ย อยู่ ใ น ระดั บ คุ ณ ภ าพ ดี ด้ า น ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ (X̅ = 3.46, S.D. = .42) อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และด้าน
การนาเสนอมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X̅ = 2.41 , S.D. = .20) อยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตามเมื่อสังเกต
คุณ ภาพงานวิจัยแยกตามปี ท่ี ตีพิ ม พ์ พบว่า งานวิจัย ที่ ตี พิ ม ์ย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2553 – พ.ศ.
2563) มี ค่าเฉลี่ ยคุณ ภาพงานโดยรวมอยู่ในระดับ ดี (X̅ = 3.04, S.D. = .19) สูง กว่างานวิจัย ที่
ตีพิมพ์ยอ้ นหลังเกิน 10 ปี (พ.ศ.2540 – พ.ศ.2552) (X̅ = 2.88 , S.D. = .14) เล็กน้อย โดยสังเกต
ว่าด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงกว่า คือ ด้านที่มาและความสาคัญของปั ญหาวิจยั อาจเป็ นเพราะมีความเข้าใจ
และเกิ ด ผลกระทบจากปั ญ หามากขึน้ จึง ท าให้ระบุส าเหตุ ที่ ม าและขอบเขตได้ชัดเจนมากขึน้
ประกอบแนวความคิดของสานักงานกองทุ นสนับสนุนการวิจยั (สกว.) โดยการเน้นการวิจยั สู่การ
ปฏิบตั ิ หรือ “จากหิง้ สู่หา้ ง” มากขึน้ จึงอาจทาให้การเขียนที่มาต้องมีความชัดเจน ทาให้เห็นช่องว่าง
ของปั ญหามากขึน้ อีกทัง้ ยังพบว่าการออกการทดลองให้มีกลุ่มควบคุม (X̅ = 2.98 , S.D. = .16)
ซึ่งอยูใ่ นระดับดี ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจยั สูงกว่าการออกแบบที่ไม่มีกลุม่ ควบคุม (X̅ = 2.76 , S.D.
= .13) โดยด้านที่ มี ค่าเฉลี่ ยสูงขึน้ คือ ด้านวิธีดาเนินการวิจัยและการนาเสนอรายงานวิจัย อาจ
เพราะการมีกลุ่มควบคุมทาให้มีการทดลองที่เป็ นการทดลองที่แท้จริง มีการสุ่มตัวอย่าง และสถิติท่ี
ใช้เหมาะสมกับการออกแบบมากขึน้ ส่วนการนาเสนอพบว่างานวิจยั มีการนาเสนอด้วยรู ปแบบที่
หลากหลายมากขึ ้น เช่ น ตาราง รู ป ภาพ แผนภู มิ พร้อ มทั้ ง มี ก ารแปลความหมายของ
การวิเคราะห์เพื่อให้ผอู้ ่านเข้าใจง่ายขึน้ ในทุกส่วน ทาให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึน้ ทัง้ นีอ้ าจะเป็ นเพราะการ
นาเสนอสื่อด้วยรูปภาพ และเทคนิคอื่น ๆ ช่วยให้ทาให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ และสามารถเล่าเรื่องราวได้ดี
ง่ายต่อการเผยแพร่นามาใช้มากขึน้ (ชูชยั สมิทธิไกร , 2556)
ขนาดอิทธิ พ ลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่ มี ต่อปั ญ หาสุขภาพจิ ตตามแนวคิดทฤษฎี การให้
คาปรึกษาที่ตา่ งกัน
ผลการศึกษาพบว่าปั ญหาสุขภาพจิตโดยรวมพบว่า งานวิจยั ที่ใช้แนวคิดการให้คาปรึกษา
กลุ่มปั ญญาและพฤติกรรมนิยมมีคา่ ขนาดอิทธิพลมากที่สดุ แสดงถึงโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่ใช้
แนวคิด กลุ่ม ปั ญ ญาและพฤติ ก รรมนิ ย ม (การให้ค าปรึก ษาแบบพิ จ ารณาเหตุผ ลอารมณ์แ ละ
พฤติกรรม และแนวคิดการให้คาปรึกษาแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม) มีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของปั ญหาสุขภาพจิตดีขนึ ้ มากที่สุด และพบว่างานวิจยั ที่ใช้แนวคิดการให้คาปรึกษา
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กลุ่มมนุษยนิยมมี ค่าขนาดอิทธิ พ ลใกล้เคียงกับกลุ่ม ปั ญ ญาและพฤติกรรมนิยม อาจเป็ นเพราะ
แนวคิด กลุ่ม ปั ญ ญาและพฤติ ก รรมนิ ย มมี เป้ าหมายหลัก ในการให้ผู้รับ ค าปรึก ษาตระหนัก ถึ ง
ความคิดที่ ไม่เหมาะสมของตนเอง อันส่งผลถึงอารมณ์และพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมตามมา ซึ่ง
เป็ นไปตามการศึกษาของCorey (2015 ; Beck , 1979) ที่อธิบายว่าแนวคิดการให้คาปรึกษากลุ่ม
พิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม จะเน้นการชีน้ า โน้มน้าว และให้ผรู้ บั คาปรึกษาเผชิญหน้า
โดยจ าลองการคิด เพื่ อ ช่วยให้ผู้รับ บริก ารได้โต้แ ย้ง ความคิด ที่ ไม่มี เหตุผ ล และการปรับ เปลี่ ย น
ความคิดและพฤติกรรมใช้คาถามปลายเปิ ดเพื่อช่วยให้ผรู้ บั คาปรึกษาเข้าใจความคิดที่ไร้เหตุผลของ
ตนเอง ซึ่งความสับ สน และความคิดที่ ไม่สมเหตุสมผลมักเป็ นอาการที่ เกิ ดขึน้ ในผู้ท่ี ป ระสบกับ
ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต ต่า ง ๆ อี ก ทั้ง ผลการศึ ก ษาของ White and Freeman (2000) ศึก ษาการน า
แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมไปใช้กบั ประชากรและกลุ่มเฉพาะ สามารถยืนยันได้
ว่าแนวคิดกลุ่มปั ญ ญาและพฤติกรรมนิยมมีประโยชน์สาหรับปั ญหาสุขภาพจิตต่าง ๆ เช่น ภาวะ
ซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความตื่นตระหนก และอธิบายแนวคิดการให้คาปรึกษากลุ่มมนุษยนิยม
(แนวคิดการให้คาปรึกษาแบบเผชิญ ความจริง แนวคิดการให้คาปรึกษาแบบยึดผู้รบั บริการเป็ น
ศูนย์กลางและแนวคิดการให้คาปรึกษาแบบภวนิยม) โดยนักจิตวิทยา (Corey, 2015; Glasser,
2001) อธิบายธรรมชาติในการมองมนุษย์ในกลุ่มแนวคิดนีม้ ี ความเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถ มี
ความน่าเชื่อถือ มีไหวพริบ สามารถเข้าใจและชีน้ าตนเอง สามารถเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ มี
ความอยู่รอด และดาเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของผูท้ ่ีกาลัง
เผชิญกับภาวะหนึ่งของปั ญหาสุขภาพจิต หากได้รบั การสื่ อสารและผูร้ บั คาปรึกษาสัมผัสถึงความ
จริงใจ การสนับสนุน ความห่วงใย และความเข้าใจที่ปราศจากอคติของผูใ้ ห้คาปรึกษานัน้ จะเป็ น
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ของผู้รับ ค าปรึก ษา และผลการศึก ษายัง พบว่าการใช้แนวคิด การให้
คาปรึกษาร่วมกับวิธีการอื่น ๆ มีผลทาให้ขนาดอิทธิพลของการให้คาปรึกษามีคา่ ต่ากว่าสองแนวคิด
ข้างต้น จึงสรุ ปได้ว่าการให้คาปรึกษากลุ่มแนวคิดปั ญญาและพฤติกรรมนิยม และแนวคิดมนุษย
นิยมสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อกลุม่ นักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต
เมื่ อ พิ จ ารณาการใช้แ นวคิ ด การให้ค าปรึก ษาส าหรับ ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต โดยรวม โดย
แบ่งเป็ นประเภทย่อยได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า อธิบายผลการศึกษาได้
ดังนี ้
ผลการศึก ษาของความเครีย ดพบว่า งานวิ จัย ที่ ใช้แ นวคิ ด การให้ค าปรึก ษากลุ่ม
ปัญญาและพฤติกรรมนิยมกับกลุ่มมนุษยนิยมมีคา่ ขนาดอิทธิพลใกล้เคียงกัน แสดงถึงโปรแกรมการ
ให้คาปรึกษาที่ใช้แนวคิดกลุ่มปั ญญาและพฤติกรรมนิยมกับแนวคิดกลุ่มมนุษยนิยมมีผลให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงของปั ญหาสุขภาพจิตดีขนึ ้ ใกล้เคียงกัน ทัง้ นีอ้ าจเพราะผูท้ ่ีมีความเครียดมีความรูส้ ึกไม่
ปลอดภั ย ถูก คุก คามจากเรื่ อ งราวต่า ง โดยแนวคิ ด ของวัช รี ทรัพ ย์มี (2556) อธิ บ ายการให้
คาปรึกษากลุ่ม มนุษยนิยมว่ามี แนวคิดในการช่วยเหลือความจริงใจ การยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข
และความเข้าใจผูร้ บั คาปรึกษา เชื่อว่ามีศกั ยภาพและพัฒนาเอกลักษณ์ของตนเองได้ ด้วยแนวคิดนี ้
จะทาให้ผูร้ บั คาปรึกษารู ส้ ึกปลอดภัย เปิ ดใจยอมรับและเปิ ดกว้างให้ผูใ้ ห้คาปรึ กษาได้เข้าไปฟั ง
เรื่องราวของผูร้ บั คาปรึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสิรินาถ สนตุน๋ (2544) โดยศึกษาผล
ของการปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการให้คาปรึกษายึดผูร้ บั บริการเป็ นศูนย์กลางต่อความเครียด
ของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดการให้คาปรึกษาแบบยึดผูร้ บั บริการเป็ นศู นย์กลาง ซึ่งเป็ น
แนวคิดในกลุ่มมนุษยนิยมสามารถลดความเครียดของนิสิตหลังเข้าร่วมโปรแกรมการให้คาปรึกษา
ได้อ ย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ และแนวคิ ด กลุ่ม ปั ญ ญาและพฤติก รรมนิ ย มจะมี เทคนิ ค การให้
คาปรึกษาที่มีความเป็ นรูปธรรม ตัวอย่างวิธีการ และแนวคิดกลุ่มปั ญญาและพฤติกรรมนิยมจะมี
เทคนิคการให้คาปรึกษาที่มีความเป็ นรู ปธรรม ตัวอย่างวิธีการของณัทธร พิทยรัตน์เสถียร (2558)
เช่น การให้การบ้าน การลาดับความสาคัญ การชั่งนา้ หนัก การใช้คาถามเพื่อช่วยให้ผไู้ ด้ตระหนักถึง
ความคิดของตนเอง ด้วยเทคนิ คเหล่านี ส้ ามารถช่วยให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลต่อ ผู้ท่ี มี ความเครียดได้
เนื่องจากผูท้ ่ีมีความเครียดมีความคิดที่สบั สน และขาดแนวทางในการจัดการกับปั ญหาของตนเอง
เทคนิคจะช่วยให้ผูร้ บั คาปรึกษาเกิดการจัดลาดับความสาคัญ และมองเห็นแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหาที่เป็ นรูปธรรม มีการวางแผนในการจัดการกับปั ญหา สอดคล้องกับการศึกษาของ Jo, Lee,
Kim, and Huh (2019) ศึกษาผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และ
พฤติกรรมต่อความเครียดในการหางานของนักศึกษา พบว่า หลัง การเข้าร่วมโปรแกรมนักศึกษามี
ระดับความเครียดลดลงแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงสรุปได้วา่ แนวคิดการ
ให้คาปรึกษากลุ่มกลุ่มมนุยนิยม และแนวคิกลุ่มปั ญญาและพฤติกรรมนิยม มีประสิทธิภาพในการ
ให้คาปรึกษาสาหรับนักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้ใกล้เคียงกัน
ผลของการศึกษาของความวิตกกังวล พบว่า งานวิจัยที่ใช้แนวคิดการให้คาปรึกษา
กลุ่มปั ญญาและพฤติกรรมนิยมมีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับขนาดใหญ่สูงกว่ากลุ่มมนุษยนิยมที่
อยู่ในระดับที่คาบเส้นระหว่างขนาดกลางและขนาดใหญ่ แต่ยงั คงมีค่าขนาดอิทธิพลใกล้เคียงกัน
แสดงถึงโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่ ใช้แนวคิดกลุ่ม ปั ญ ญาและพฤติกรรมนิยมมี ผลให้เกิ ดการ
เปลี่ ย นแปลงของปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ดี สูง กว่ า แนวคิ ด กลุ่ม มนุษ ยนิ ย มเล็ ก น้อ ย สอดคล้อ งกั บ
การศึก ษาของHuang, Nigatu, Smail-Crevier, Zhang, and Wang (2018) โดยศึก ษาโปรแกรม
การช่วยเหลือสาหรับปั ญหาสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยการทบทวนอย่างเป็ นระบบ
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และการวิเคราะห์อภิมานของการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่าสาหรับความ
วิตกกังวลแนวคิดกลุ่มปั ญหาและพฤติกรรมนิยมมีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับกลาง โดยเหตุผลที่
ท าให้ข นาดอิ ท ธิ พ ลแตกต่ า งกั น อาจเป็ นเพราะความแตกต่ า งทางวัฒ นธรรมของไทยและ
ต่า งประเทศ กล่ าวคื อ คนไทยมี ค วามยื ด หยุ่น สามารถปรับ ตัว และเปิ ด รับ แนวทางต่า ง ๆ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของมัญ ชรี โชติ ร สฐิ ติ (2556) ศึก ษาการปรับ ตัว ของนัก เรีย นไทยใน
ต่างประเทศศึกษาการปรับตัวของนักเรียนไทยในต่างประเทศ พบว่านักเรียนไทยมีทศั คติเชิงบวก
พยายามทาความเข้าใจประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อการปรับตัว อีกทัง้ ยังแสดงให้เห็นว่างานวิจยั สาหรับ
ความวิต กกัง วลส่วนใหญ่ ใช้แนวคิดกลุ่ม นี ใ้ นการศึกษาอี ก ด้วย รวมถึง การศึกษาของ(Ingram,
Miranda, & Segal, 2006; Leahy, 2002) ระบุว่าแนวคิดกลุ่มปั ญญาและพฤติกรรมนิยมสามารถ
บาบัดรักษาความวิตกกังวลด้วยวิธีนี ้
ผลการศึกษาสาหรับภาวะซึมเศร้า พบว่า งานวิจยั ที่ใช้แนวคิดการให้คาปรึกษากลุ่ม
ปั ญ ญาและพฤติก รรมนิ ย มมี ค่าขนาดอิท ธิ พ ลสูง กว่ากลุ่ม มนุษ ยนิ ย มและกลุ่ม แนวคิด การให้
คาปรึกษาอื่น ๆ แสดงถึงโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่ใช้แนวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยมมีผล
ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ดี ขึ ้น มากที่ สุ ด ได้ รับ การยื น ยั น ว่ า แนวคิ ด
การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) แนวคิดกลุ่มกลุ่มปั ญ หาและพฤติกรรมนิยม เป็ น
หนึ่งในวิธีการรักษาภาวะซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพและได้รบั การทดสอบว่าดีท่ีสดุ (AT, 1967; Beck,
1976; Bruijniks, DeRubeis, Hollon, & Huibers, 2019; Cuijpers et al., 2013) สอดคล้องกับผล
การศึกษาด้วยวิธีการทบทวนอย่างเป็ นระบบและการวิเคราะห์อภิมานของ Oud et al. (2019) ระบุ
ว่าผลของการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) ในเด็กและวัยรุน่ ที่มีภาวะซึมเศร้า พบว่า
การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม มีคุณภาพในการลดอาการซึมเศร้า และเป็ นผลดีสาหรับ
การลดภาวะซึมเศร้าในระยะยาว และตามการศึกษาของณัทธร พิทยรัตน์เสถียร (2558) ได้กล่าวว่า
แนวคิดกลุ่มปั ญญาและพฤติกรรมนิยมจะได้ผลดีกบั บุคคลที่มีระดับการรูค้ ิดดี และไม่มีอาการทาง
จิต ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในครัง้ นีค้ ือนักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต และมีระดับการรู ้
คิดดี จึงทาให้ผลการศึกษามีคา่ ขนาดอิทธิพลสูงที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดอื่ น ๆ
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ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่มีตอ่ ปัญหาสุขภาพจิตตามรูปแบบการให้คาปรึกษาที่
ต่างกัน
ผลการศึกษา พบว่าสาหรับปั ญหาสุขภาพจิตโดยรวม และความเครียด งานวิจยั ที่มีการใช้
รูปแบบการให้คาปรึกษาแบบรายบุคคลแม้จะมีค่าขนาดอิทธิพลสูงกว่าการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม
แต่นับได้ว่าค่าขนาดอิทธิพลมีความใกล้เคียงกันมาก สาหรับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า มี
ข้อจากัดเรื่องจานวนงานที่นามาวิเคราะห์มีจานวนน้อย จึงไม่สามารถเปรียบเที ยบระหว่างกลุ่มได้
หากพิจารณาจากข้อมูลงานที่นามาวิเคราะห์ พบว่าขนาดอิทธิพลของการให้คาปรึกษาแบบกลุม่ อยู่
ในระดับ ขนาดใหญ่ จึงอาจสรุ ป ได้ว่า การให้ค าปรึก ษารายบุค คลและแบบกลุ่ม ส าหรับ ปั ญ หา
สุขภาพจิตสามารถเลือกรู ปแบบที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และข้อจากัด ของ
ผู้วิจัย ได้ โดยจุด เด่น แต่ล ะรู ป แบบที่ แตกต่างกัน ของการให้ค าปรึกษารายบุคคล และแบบกลุ่ม
อธิบายได้ คือ การให้คาปรึกษารายบุคคลตามที่ เจียรนัย ทรงชัยกุล และโกศล มีคณ
ุ (2554) และ
American Addiction Centers (2021) อธิ บ ายจุด เด่น ของการให้ค าปรึก ษารายบุค คล คื อ ผู้รับ
คาปรึกษาได้รบั ความช่วยเหลือ แก้ไขเรื่องราวของตนเองโดยตรง ละเอียด ครอบคลุม และเพียงพอ
หมายถึงผูร้ บั คาปรึกษาจะได้รบั ประโยชน์จากการให้คาปรึกษาอย่างเต็มที่ และช่วยส่งเสริมการ
เปิ ดเผยเรื่องราวของตนเอง สามารถเล่าเรื่องราว โดยปราศจากความกังวลต่อความคิดเห็น หรือ
ความรูส้ ึกของผูอ้ ่ืน ถลดปั ญหาความพร้อมในการสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร การปฏิสมั พันธ์กบั
สมาชิ ก และประเด็น ที่ น่ าสนใจส าหรับ การให้ค าปรึก ษารายบุค คล คื อ การให้ค าปรึกษาแบบ
รายบุคคลเหมาะสมกับผู้ท่ี มี ระดับปั ญ หาที่ รุนแรง โดยที่ การให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม มี จุดเด่น ที่
อธิ บายโดย(American Addiction Centers, 2021; Corey, 2015; ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์, 2554)
ได้ คือ สมาชิ กจะมี โอกาสได้เห็นผู้อ่ืนที่ มี ปัญ หาคล้ายคลึงกับตนเอง เกิดการสร้างสัม พันธภาพ
ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง ส ม า ชิ ก ท า ใ ห้ เ กิ ด
การยอมรับ ตนเอง นั บ ถื อ ตนเอง และรู ้สึ ก ว่ า มี คุ ณ ค่ า โดยการให้ค าปรึก ษาแบบกลุ่ ม จะมี
การโต้ตอบกันของสมาชิกจึงเสมือนการเปิ ดโอกาสในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งมีส่วนสาคัญใน
การช่วยเหลือผูร้ บั คาปรึกษา ทัง้ นีย้ งั ช่วยให้เกิดการเติบโต การเรี ยนรู ้ และมุมมองใหม่ๆ อีกทัง้ เกิด
การเรียนรูว้ ิธีการแสดงความคิดเห็นหรือยอมรับความคิดเห็นผูอ้ ่ืน และได้จาลองสถานการณ์ หรือ
เรียนรู ว้ ิธีการของสมาชิกที่ประสบความสาเร็จเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญ หาของตนเองอีกด้วย
และจากการวิเคราะห์ยังพบว่างานวิจัยส าหรับ ปั ญ หาสุขภาพจิ ตส่วนใหญ่ มักมี รูป แบบการให้
คาปรึกษาด้วยรูปแบบการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม (กุลนาถ คงเหล่, 2557; เกวลิน กลัญชัย, 2560a;
ทัชชา สุริโย, 2559; บุญจิรา ชลธารนที, 2561; ปิ ยนุช ชมภูกาศ, 2560; ศิริพรรณ พักศาลา, 2560)
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อาจเป็ นเพราะกลุม่ ตัวอย่างที่นามาวิเคราะห์ในครัง้ นี ้ คือ กลุม่ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา อยูใ่ นช่วง
วัยรุน่ ช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทัง้ ร่างกาย ด้านสังคมและด้านจิตใจ วัยรุน่ เป็ นช่วงวัยที่
ให้ความสาคัญ กับกลุ่มเพื่อนเป็ นอย่างมาก และมักรวมกลุ่มกันเพื่อทากิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนที่มี
ความชอบคล้ายคลึงกัน จากการศึกษาของ(พรรณปพร ลีวิโรจน์ และอรวรรณ คุณสนอง, 2559) ที่
ระบุว่าวัยรุน่ เป็ นวัยที่ตอ้ งเผชิญกับสถานการณ์ในการปรับตัวหลายอย่าง และเป็ นวัยที่มีความสนิท
สนมกับเพื่อน เช่นเดียวกับการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มที่เป็ นกระบวนการทางานร่วมกันของสมาชิกที่
มี ค วามต้อ งการใกล้เคี ย งกั น เพื่ อ แสดงความรู ้สึ ก และความคิ ด เห็ น ที่ เป็ นประโยชน์ต่ อ กลุ่ ม
เพราะฉะนัน้ จึงสรุปได้ว่ารู ปแบบการให้คาปรึกษาสาหรับปั ญหาสุขภาพจิตของนักเรียน นิสิตและ
นัก ศึก ษา สามารถเลื อ กได้ต ามความสอดคล้อ งกั บ วัต ถุป ระสงค์ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง และเงื่ อ นไข
อื่น ๆ ของสมาชิกและผูใ้ ห้คาปรึกษา
ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้คาปรึกษาที่มีตอ่ ปั ญหาสุขภาพจิตตามคุณลักษณะของงานวิจยั ที่
ต่างกัน
1) การออกแบบการทดลอง พบว่ า ส าหรับ ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต โดยรวม งานวิ จัย ที่ มี
การออกแบบการทดลองแบบไม่มีกลุ่มควบคุมมีค่าขนาดอิทธิพลสูงกว่างานวิจยั ที่มีการออกแบบ
การทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม แสดงถึงงานวิจยั ที่มีการออกแบบการทดลองแบบไม่มีกลุม่ ควบคุมมี
ผลให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขนึ ้ กว่างานวิจยั ที่มีการออกให้มีกลุม่ ควบคุม อาจเพราะการวิจยั เชิงทดลอง
ที่มีการออกแบบให้มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวเท่านัน้ ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบมีความเสี่ยงทาให้
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลมีคา่ สูง และมีความเสี่ยงของการเกิดตัวแปรแทรกซ้อนร่วมกับตัว
แปรต้น ทาให้คา่ ขนาดอิทธิพลมีค่าสูง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุพฒ
ั น์ สุกมลสันต์ (2553) ที่
กล่าวว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อค่าขนาดอิทธิพล เช่นเดียวกับ บุญชม ศรีสะอาด
(2560) ได้ อ ธิ บ ายว่ า การมี กลุ่ ม ควบ คุ ม เป็ นห นึ่ ง ใน วิ ธี ค วบ คุ ม ตั ว แป รแท รกซ้ อ น ซึ่ ง
การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนจะทาให้เกิดความเที่ยงตรงภายใน และไม่เกิดการแทรกแซงจากตัว
แปรที่อาจมีขนาดอิทธิพลต่อผลการทดลอง จึงสรุปได้วา่ งานวิจยั ที่ไม่มีกลุม่ ควบคุมอาจทาให้เกิดตัว
แปรแทรกซ้อนร่วมกับตัวแปรต้น และมีเกิดข้อสงสัยต่อความเที่ยงตรงภายในของงานวิจยั ได้
2) กลุ่มตัวอย่าง พบว่าสาหรับปั ญหาสุขภาพจิตโดยรวมและความวิตกกังวล และภาวะ
ซึมเศร้า งานวิจยั ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียน มีค่าขนาดอิทธิพลสูงกว่างานวิจยั ที่มีกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนิสิตและนักศึกษาเล็กน้อย แสดงถึงโปรแกรมการให้คาปรึกษามีผลทาให้ปัญหาสุขภาพจิตของ
กลุ่ม นัก เรี ย นดี ขึน้ กว่า กลุ่ม นิ สิ ต และนัก ศึก ษา อาจเพราะนัก เรี ย นเป็ น ช่ว งเริ่ม ต้น ของปั ญ หา
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สุขภาพจิตที่ยงั มีระดับไม่รุนแรงเท่ากับในกลุ่มนิสิตและนักศึกษาที่อยู่ในวัยรุ ่นตอนปลาย และช่วง
เปลี่ยนช่วงชัน้ การศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียน การใช้ชีวิต และการปรับตัวต่อสถานการณ์
ใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุริยนั อ้นทองทิม, ภูกิจ เล้าจีรณ
ั กุล, ศศิวิมล พจน์พาณิชพงศ์
และชลิ ต ตาภรณ์ ดวงติ๊บ (2560) โดยศึก ษาการปรับ ตัวของนิ สิ ต ชั้น ปี ท่ี 1 พบว่า นิ สิต มี ค วาม
ยากลาบากในการปรับตัวในด้านต่าง ๆ หากไม่ได้รบั การช่วยเหลือที่ถูกวิธีจะมีผลต่อช่วงชีวิตใน
เวลาถัดมา จนถึงเกิดความเครียด ความวิตกกังวลและส่งผลต่อโรคทางจิตต่าง ๆ และผลการศึกษา
ของสิริทรัพย์ สีหะวงษ์ และคณะ (2561) ยังชีใ้ ห้เห็นว่าปั จจัยที่มีนยั สาคัญทางสถิติตอ่ ความเครียด
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า คื อ ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร เรี ย น ด้ า น สั ม พั น ธ ภ า พ ด้ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ
ด้านกิจกรรมและด้านความคาดหวัง จากการวิเคราะห์ผลการศึกษายังพบว่าสาหรับความเครียด
ขนาดอิทธิพลของกลุม่ นิสิตและนักศึกษาสูงกว่ากลุ่มนักเรียน อาจเป็ นเพราะกลุม่ นิสิตและนักศึกษา
มีอายุท่ีมากกว่าจึงอาจเคยประสบสถานการณ์ตา่ ง ๆ และเกิดความปรับตัวได้ดีมากขึน้ เป็ นไปตาม
ผลการศึก ษาของสิ ริกัญ ญา ศิริส ม, เจี ย มจิ ต แสงสุว รรณ และจิ ต ภิ นัน ท์ ศรีจัก รโครต. (2556)
สรุปผลการศึกษาว่าอายุมีความสาคัญในการทานายการเผชิญความเครียดอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ อธิ บ ายได้ว่ า นิ สิ ต และนัก ศึ ก ษาเป็ นช่ ว งวัย ที่ ผ่ า นประสบการณ์ ในชี วิ ต ผ่ า นการเผชิ ญ
ความเครียดมากกว่าจึงมีความสามารถในการปรับตัวต่อความเครียดได้ดีกว่ากลุ่มนักเรียน แต่ทงั้ นี ้
แม้ว่าค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรียนจะสูงกว่า แต่ว่าค่าขนาดอิทธิพลของทัง้ สอง
กลุ่ม มี ความใกล้เคียงกัน จึงสามารถสรุ ปได้ว่ าการให้คาปรึกษาส าหรับแต่ละปั ญ หาสุขภาพจิ ต
สามารถนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อทัง้ กลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษาเช่นกัน แต่หากพิจารณา
ความเหมาะสมของการใช้แนวคิดในกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มนักเรียนสามารถใช้แนวคิดต่าง ๆ ได้
ไม่แตกต่างกัน แต่ในกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนิสิ ตและนักศึกษา พบว่าแนวคิดกลุม่ ปัญญาและพฤติกรรม
นิยมมีคา่ ขนาดอิทธิพลที่สงู กว่ากลุ่มอื่นค่อนข้างมาก อาจเพราะแนวคิดกลุ่มปั ญญาและพฤติกรรม
นิยมมี ความเหมาะสมกับผู้ท่ี มี การรู ค้ ิด ค่อนข้างดี มี วุฒิ ภ าวะจึงทาให้แนวคิดกลุ่ม นี ม้ ี ค่าขนาด
อิทธิพลสูงกว่ากลุ่มอื่น จึงสรุ ปเพิ่ มเติมได้ว่าในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสิตและนักศึกษาจึงสามารถใช้
แนวคิดกลุม่ ปัญญาและพฤติกรรมนิยมจะได้รบั ผลที่ดีกว่า
3) จานวนครัง้ การให้คาปรึกษา สาหรับปั ญหาสุขภาพจิตโดยรวม ความเครียด ความวิตก
กังวลและภาวะซึมเศร้า พบว่า งานวิจยั ที่มีการการออกแบบการให้คาปรึกษามีจานวนครัง้ ระหว่าง
8 – 10 ครัง้ มีค่าขนาดอิทธิ พลอยู่ในระดับขนาดใหญ่ ทุกปั ญ หาสุขภาพจิตรวมถึงปั ญ หาสุขภาพ
โดยรวม และมีค่าขนาดอิทธิ พลสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบการจานวนครัง้ อื่น ๆ เป็ นไปแนวคิด ของ
นักจิตวิทยาหลายท่าน (Corey, 2015; Jacobs et al., 2015; Yalom & Leszcz, 2020) ที่ อธิ บาย
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คล้ายกันว่าจานวนครัง้ ในการให้คาปรึกษาควรอยูร่ ะหว่าง 8 ครัง้ และไม่ควรเกิน 12 ครั้ง และไม่เกิน
2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของTrotzer (2013) โดยอธิบายว่าจานวน
ครัง้ ในการให้คาปรึกษาไม่ควรต่ากว่า 8 ครัง้ และเพิ่มเติม ว่าช่วงเวลาในการจัดกลุ่มแต่ละครัง้ มี
ระยะเวลาที่เหมาะสมคือ 1 ชั่วโมง – 1.30 ชั่วโมง อีกทัง้ ผูว้ ิจยั สังเกตเห็นได้ว่าในปั ญหาสุขภาพจิต
โดยรวม และภาวะซึมเศร้าค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจยั ที่มีการออกแบบการให้คาปรึกษาระหว่าง 8
– 10 ครัง้ และงานที่มีการออกแบบให้คาปรึกษาน้อยกว่า 8 ครัง้ มีคา่ ขนาดอิทธิพลใกล้เคียงกัน และ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในครัง้ นีพ้ บว่า งานวิจยั ที่นามาวิเคราะห์โปรแกรมการให้คาปรึกษาส่วนใหญ่
มีจานวนครัง้ การให้คาปรึกษาอยู่ระหว่าง 8 – 10 ครัง้ มากถึงร้อยละ 44.12 จึงสรุปได้ว่าจานวนครัง้
ในการให้คาปรึกษาที่เหมาะสมสาหรับปั ญหาสุขภาพจิตของกลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษาควรมี
จานวนครัง้ ระหว่าง 8 -10 ครัง้ หากมีขอ้ จากัดต่าง ๆ สามารถปรับให้มีจานวนครัง้ น้อยกว่า 8 ครัง้ ได้
แต่ไม่เกินต่ากว่า 6 ครัง้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั เป้าหมาย วัตถุประสงค์และลักษณะของกลุม่ ด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครู แ นะแนว นัก จิ ต วิ ท ยาให้ค าปรึก ษาในโรงเรีย น หรือ มหาวิ ท ยาลัย และผู้มี ส่ ว น
เกี่ ยวข้องสามารถเลือกใช้แนวคิดกลุ่มปั ญ ญานิยมและพฤติกรรมหรือกลุ่ม มนุษยนิยมในการให้
คาปรึกษาได้ตามความถนัด และการใช้รูปแบบการให้คาปรึกษาสามารถเลือกได้ทงั้ แบบกลุ่มและ
แบบรายบุค คล แต่ไ ม่ ค วรยึด ติ ด กับ แบบใดแบบหนึ่ ง อาจมี ก ารปรับ เพื่ อ เปรีย บเที ย บกับ ผู้รับ
คาปรึกษาว่ามีความเหมาะสมกับแบบใด
2. นักวิจัย นักศึก ษาปริญ ญาโทหรือ ปริญ ญาเอกน าผลการศึกษาออกแบบโปรแกรม
การให้คาปรึกษาโดยเลือกแนวคิดที่ประสิทธิผลต่อปั ญหาสุขภาพจิตที่ศกึ ษา เช่น ความวิตกกังวล
และภาวะซึมเศร้า ควรเลือกใช้แนวคิดกลุ่มปั ญญาและพฤติกรรมนิยมเนื่องจากมีคา่ ขนาดอิทธิพลที่
สูง กว่า แนวคิ ด กลุ่ม อื่ น การออกแบบจ านวนครัง้ ในการให้ค าปรึก ษา (Session) ควรมี จ านวน
ระหว่าง 8 – 10 ครัง้ เนื่องจากเป็ นช่วงที่ทาให้คา่ ขนาดอิทธิพลของผลการให้คาปรึกษามีคา่ สูงที่สดุ
3. นักวิจัย ควรนาผลการศึกษาคุณภาพวิจัย เป็ นแนวทางในการพัฒ นางานวิจยั ในครัง้
ต่อไปให้มี คุณ ภาพมากขึน้ โดยเฉพาะด้านการนาเสนอผลงานซึ่งเป็ น ด้านที่ มี ค่าเฉลี่ ยคุณ ภาพ
งานวิจยั น้อยที่สดุ
4. นักวิจยั ออกแบบการการวิจยั เชิงทดลอง ควรออกแบบให้มีกลุ่มควบคุม เพื่อให้ทราบ
ความแตกต่าง และประสิทธิภาพที่แท้จริงของโปรแกรมการให้คาปรึกษา รวมถึงการกาหนดขนาด
ตัวอย่างเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อ อีกทัง้ ยังทาให้สามารถใช้สถิตแิ บบพารามิเตอร์
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5. หน่วยงาน หรือองค์กรควรส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการให้คาปรึกษาในโรงเรียน หรือ
มหาวิท ยาลัย ได้มี โอกาสในการศึกษา อบรมเพิ่ ม พูน ความช านาญในแนวคิด กลุ่ม ปั ญ ญาและ
พฤติกรรมนิ ยม และแนวคิดมนุษ ยนิย ม รวมทั้ง รู ป แบบการให้คาปรึกษาทั้ง แบบกลุ่ม และแบบ
รายบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการช่วยเหลือนักเรียน นิสิตและนักศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มเติมฐานข้อมูลงานวิจยั เพื่อให้เกิดความหลากหลายของงานวิจัยเพิ่มมากขึน้
หรือเพิ่มฐานข้อมูลต่างประเทศเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของงานวิจยั ในไทยและต่างประเทศ
เช่น ProQuest, PubMed
2. ในปั จจุบนั พบว่าทัง้ กลุ่มคนทางาน กลุ่มผูป้ ่ วย กลุ่มผูส้ งู อายุ รวมถึงกลุ่มบัณฑิตศึกษา
ล้วนมี ความเสี่ ยงและมี ปั ญ หาสุขภาพจิ ตเพิ่ ม สูงขึน้ เช่นกัน จึงควรศึกษาเพิ่ ม เติม ในกลุ่ม ต่าง ๆ
เพื่อให้เห็นแนวโน้มของกลุม่ นัน้ ๆ และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ได้
3. ควรมี การวิเคราะห์อ ภิ ม านในปั ญ หาสุขภาพจิ ต อื่ น ๆ ที่ มี ค วามส าคัญ เช่น ปั ญ หา
การใช้ส ารเสพติ ด การติ ด เกมส์ ปั ญ หาบุค ลิ ภ าพที่ ผิ ด ปกติ อ่ื น ๆ และปั ญ หาความเหนื่ อ ยใน
การเรียนหรือการทางาน รวมถึงให้มีการขยายขอบเขตการศึกษา ด้วยโปรแกรมอื่น ๆ นอกเหนือจาก
โปรแกรมการให้คาปรึกษา
4. ใช้รูปแบบอื่น ๆ ของการวิเคราะห์อภิมานในการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดมิติอ่ืน ๆ ของการ
วิเคราะห์ม าน ตัวอย่าง เช่น การวิเคราะห์ร่วมกับการใช้สมการเชิ งโครงสร้าง (Meta – Analysis
Structural Equation Modeling: MASEM) หรือ Meta-analysis of single-case designs (scds)
ข้อจากัด
เมื่อแบ่งงานวิจยั ตามคุณลักษณะของงานวิจยั บางกลุ่มย่อยมีงานวิจยั เพียง 1 เรื่อง จึงไม่
สามารถเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลได้ ผูว้ ิจยั จึงไม่นางานวิจยั นัน้ มาเปรียบเทียบได้
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❏ 1. นักเรียน ระบุ .....( มัธยมต้น /มัธยมปลาย/ ปวส./ปวช)
❏ 2. นิสิต/นักศึกษา
5.2 ชัน้ ปี ..............
6. อายุของกลุม่ ตัวอย่าง ..................... ปี
7. พืน้ ที่อยู่อาศัยของกลุม่ ตัวอย่าง....................................................
8. จานวนประชากร.................................................คน
9. จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั .............กลุม่ รวม................คน
กลุม่ ทดลอง................กลุม่
จานวน...............คน
กลุม่ ควบคุม...............กลุม่
จานวน...............คน
10. การออกแบบงานวิจยั
❏ .1True control group posttest-only design
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❏ .2 True control group pretest-posttest design
❏ .3True control group pretest - posttest time series
❏ .4Pretest - posttest non randomized design
❏ .5The one group pretest - posttest design
❏ .6Time series
❏ .7Posttest only group design
11. การสุม่ ตัวอย่าง
❏ 1. การสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
❏ 2. การสุม่ แบบเป็ นระบบ (Systematic Sampling)
❏ 3. การสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Sampling)
❏ 4. การสุม่ แบบแบ่งกลุม่ (Cluster Sampling)
❏ 5. การสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multi Stage Sampling)
❏ 6. ไม่มีการสุม่ ตัวอย่าง
❏ 7. Random selection
❏ 8. Random assignment
❏ 9. Random treatment
❏ 10. การสุม่ แบบเฉพาะเจาะจง
12. เครื่องมือที่ใช้
12. 1 เครื่องมือที่ใช้สาหรับโปรแกรมการให้คาปรึกษา
❏1. แบบวัด
❏ 2. แบบสัมภาษณ์
❏ 3. แบบสอบถาม ❏ 4. โปรแกรมการให้คาปรึกษา ระบุ ........................
❏ 6. อื่น ๆ ระบุ.....................
12.2 เครื่องมือที่ใช้สาหรับตัวแปรตาม
❏1. แบบวัด
❏ 2. แบบสัมภาษณ์
❏ 3. แบบสอบถาม
❏ 4. โปรแกรมการให้คาปรึกษา
❏ 5. อื่น ๆ ระบุ.....................
ระบุชอื่ เครือ่ งมือ
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

124
12. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
12.1 โปรแกรม
❏ 1. ความตรง (Validity)
❏ 3. อานาจจาแนก (Discrimination)
❏ 5. ไม่มี
12. 2 การทดลองใช้โปรแกรม
❏ 1. มี
12.3 ตัวแปรตาม
❏ 1. ความตรง (Validity)
❏ 3. อานาจจาแนก (Discrimination)
❏ 5. ไม่มี
13. จานวนชั่วโมงในการให้คาปรึกษา
จานวนครัง้ ......................... ครัง้
ครัง้ ละ……………………….นาที
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

x̄

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ติดตามผล
กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ติดตามผล

❏ 2. ไม่มี
❏ 2. ความเที่ยง (Reliability)
❏ 4. ไม่ระบุ

ค่าสถิตพ
ิ นื้ ฐาน

ตัวแปรตาม

กลุ่มควบคุม

❏ 2. ความเที่ยง (Reliability)
❏ 4. ไม่ระบุ

S.D.

ค่าขนาด
อิทธิพล
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รหัสงานวิจยั 

แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา
ชื่อผูว้ ิจยั ...................................................................................................ปี ที่พิมพ์ ....................................
ชื่องานวิจยั .................................................................................................................................................
สถาบันที่ผลิตงานวิจยั .................................................................................................................................
คาชีแ้ จง โปรดทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องที่ตรงกับลักษณะงานวิจยั ทีป่ ระเมิน

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน
ชื่อเรือ่ งมีความชัดเจน น่าสนใจ
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ชัดเจน สอดคล้องกับเรือ่ งที่ทาวิจยั
ปั ญหาวิจยั / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรือ่ ง ถูกต้องตามหลักการวิจยั
เหตุผลและความจาเป็ นในการทาวิจยั มีความสมเหตุสมผล
สมมติฐานถูกต้อง ชัดเจน ตามหลักการวิจยั
กาหนดขอบเขตของการวิจยั ได้อย่างเหมาะสม และมีเหตุผลรองรับ
ข้อตกลงเบือ้ งต้นของงานวิจยั เหมาะสมและมีเหตุผลรองรับ
การเขียนข้อจากัดของงานวิจยั ถูกต้องชัดเจนตามหลักการวิจยั
การนิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน
กรอบแนวคิดในการวิจยั มีความถูกต้องเหมาะสมชัดแจนตามหลักการวิจยั
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีปริมาณมากพอ
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับปั ญหาหรือวัตถุประสงค์ของการวิจยั
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีความทันสมัยและเชื่อมโยงกับงานวิจยั ในอดีต
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาษาไทยและต่างประเทศมีสดั ส่วนเหมาะสม
การออกแบบการวิจยั สอดคล้องกับปัญหาการวิจยั
ขัน้ ตอนการวิจยั มีความชัดเจน
กาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมกับการวิจยั
การสุม่ กลุม่ ตัวอย่างและเกณฑ์ในการคัดเลือกมีความถูกต้องเหมาะสม
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั มีความเหมาะสม และมีคณ
ุ ภาพ
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความชัดเจนและเหมาะสม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล
ลักษณะการนาเสนอการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การแปลความหมายและสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความถูกต้องชัดเจน
ผลสรุปที่ได้มีความครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และปั ญหาวิจยั
การอภิปรายผลสอดคล้องกับผลการวิจยั และครอบคลุมประเด็นปัญหาวิจยั
ข้อเสนอแนะมีความชัดเจน และเป็ นประโยชน์
เป็ นงานวิจยั ที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบตั ิ
เป็ นงานวิจยั ที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ในทางวิชาการ
รูปแบบรายงานถูกต้องตามหลักวิชา
คุณภาพรายงานวิจยั ในภาพรวม

ผลการประเมิน
0 1 2 3 4
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เกณฑ์ประเมินคุณภาพสาหรับแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั
1. ชื่อเรือ่ งมีความชัดเจน น่าสนใจ
0 หมายถึง ไม่ระบุถึงปั ญหาวิจยั
1 หมายถึง ระบุถึงปั ญหาวิจยั
2 หมายถึง ระบุถึงปั ญหาวิจยั ระบุตวั แปรสาคัญที่ศกึ ษาได้แก่ ตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามอย่างใดอย่าง
หนึง่ เท่านัน้
3 หมายถึง ระบุถึงปั ญหาวิจยั ระบุตวั แปรสาคัญที่ศกึ ษาได้แก่ ตัวแปรต้นและตัวแปรตามครบถ้วน
4 หมายถึง ระบุถึงปั ญหาวิจยั ระบุตวั แปรสาคัญที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และระบุกลุม่
ตัวอย่างที่ศกึ ษา
2. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ชัดเจน สอดคล้องกับเรือ่ งที่ทาวิจยั
0 หมายถึง ไม่ระบุความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
1 หมายถึง ความเป็ น มาและความสาคัญ ของปั ญ หาไม่เกี่ ยวข้องกับ เรื่อ งที่ ท าวิจัย ไม่ได้ระบุให้เห็ น
ประเด็นของปั ญหาและความสาคัญในการทาวิจยั
2 หมายถึง ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาแสดงให้เห็นถึงประเด็นปั ญหาและความสาคัญใน
การทาวิจยั แต่ยงั ไม่ครอบคลุมประเด็นที่ศกึ ษา เนือ้ ความไม่ตอ่ เนื่องสอดคล้อง
3 หมายถึง ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาแสดงให้เห็นถึงประเด็นปั ญหาและความสาคัญใน
การทาวิจยั ครอบคลุมประเด็นที่ศกึ ษาโดยมีเหตุผลสนับสนุน เนือ้ ความไม่ตอ่ เนื่องสอดคล้อง
4 หมายถึง ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาแสดงให้เห็นถึงประเด็นปั ญหาและความสาคัญใน
การทาวิจัย ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาโดยมีเหตุผลสนับสนุน ข้อความมีความกระชับ ตรง
ประเด็น
3. ปั ญหาวิจยั / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรือ่ ง ถูกต้องตามหลักการวิจยั
0 หมายถึง ปั ญหาวิจยั / วัตถุประสงค์ไม่ความสอดคล้องกับชื่อเรือ่ ง
1 หมายถึง ปั ญหาวิจยั / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรือ่ ง
2 หมายถึง ปั ญหาวิจยั / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรือ่ ง ระบุตวั แปรสาคัญที่ศกึ ษา
3 หมายถึง ปั ญหาวิจยั / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรือ่ ง ระบุตวั แปรสาคัญที่ศกึ ษา ระบุวิธีที่
ศึกษา
4 หมายถึง ปั ญหาวิจยั / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรือ่ ง ระบุกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา ระบุตวั แปร
สาคัญที่ศกึ ษา ระบุวิธีที่ศกึ ษา
4. เหตุผลและความจาเป็ นในการทาวิจยั มีความสมเหตุสมผล
0 หมายถึง เป็ นเรือ่ งที่ไม่มีความจาเป็ นในการทาวิจยั
1 หมายถึง เป็ นเรือ่ งที่นา่ สนใจเพียงอย่างเดียว
2 หมายถึง เป็ นเรือ่ งที่ได้องค์ความรูใ้ หม่ และไม่มีผใู้ ดเคยทามาก่อน
3 หมายถึง เป็ นเรือ่ งที่นา่ สนใจ ได้องค์ความรูใ้ หม่ และไม่มีผใู้ ดเคยทามาก่อน
4 หมายถึง เป็ นเรือ่ งที่นา่ สนใจ ได้องค์ความรู ใ้ หม่ ไม่มีผใู้ ดเคยทามาก่อน และเป็ นปั ญหาเร่งด่วน
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เกณฑ์ประเมินคุณภาพสาหรับแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั (ต่อ)
5. สมมติฐานถูกต้อง ชัดเจน ตามหลักการวิจยั
0 หมายถึง ไม่มีการระบุสมมติฐาน
1 หมายถึง มีการระบุสมมติฐาน แต่ไม่สอคล้องกับจุดมุง่ หมายการวิจยั ขอบเขตกว้างเกินไป ไม่มี
ประเด็นเฉพาะเพื่อคาดว่าจะเป็ นคาตอบที่ได้จากการวิจยั
2 หมายถึง มีการระบุสมมติฐานที่สอคล้องกับจุดมุ่งหมายการวิจัย แต่ขอบเขตกว้างเกิ นไป ไม่มี ประเด็ น
เฉพาะเพื่อคาดว่าจะเป็ นคาตอบที่ได้จากการวิจยั หรือไม่สมเหตุผล ไม่ระบุที่มาของสมมติฐานนัน้
3 หมายถึง สอคล้องกับจุดมุง่ หมายการวิจยั ขอบเขตพอเหมาะ สมเหตุสมผล มีที่มาของสมมติฐาน แต่
ใช้ภาษาไม่กะทัดรัด อ่านเข้าใจยาก สมมติฐานบางข้ออ่านแล้วไม่สามารถระบุได้ว่าประเด็น
ที่คาดว่าจะเป็ นคาตอบที่ได้จากการวิจยั คืออะไร
4 หมายถึง สอคล้องกับจุดมุง่ หมายการวิจยั สมเหตุสมผล มีคาถามเพียง 1 ประเด็นในแต่ละข้อ และ
คาดว่าจะเป็ นคาตอบที่ได้จากการวิจยั ใช้ภาษากะทัดรัด อ่านเข้าใจง่าย
6. กาหนดขอบเขตของการวิจยั ได้อย่างเหมาะสม และมีเหตุผลรองรับ
0 หมายถึง ไม่ระบุขอบเขตของการวิจยั
1 หมายถึง ระบุขอบเขตของการวิจยั เพียง 1 ส่วน คือ กรอบความคิดตามทฤษฎี
2 หมายถึง ระบุขอบเขตของการวิจยั ครบ 2 ส่วน คือ กรอบความคิด ตามทฤษฎี ระบุวา่ ตัวแปรในการ
วิจยั ไม่ครบตามกรอบความคิด
3 หมายถึง ระบุขอบเขตของการวิจยั ครบ 3 ส่วน คือ กรอบความคิดตามทฤษฎี ระบุวา่ ตัวแปรในการวิจยั
ไม่ครบตามกรอบความคิด และอธิบายเหตุผลตัวแปรที่ไม่ครบตามกรอบความคิด
4 หมายถึง ระบุขอบเขตของการวิจยั ครบ 4 ส่วน คือ กรอบความคิดตามทฤษฎี ระบุวา่ ตัวแปรในการวิจยั
ไม่ครบตามกรอบความคิด อธิบายเหตุผลตัวแปรที่ไม่ครบตามกรอบความคิด และระบุวา่
ผลการวิจยั สามารถ generalize ได้ตามกรอบทฤษฎี
7. ข้อตกลงเบือ้ งต้นของงานวิจยั เหมาะสมและมีเหตุผลรองรับ
0 หมายถึง กาหนดข้อตกลงเบือ้ งต้นไม่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
1 หมายถึง ไม่มีการกาหนดข้อตกลงเบือ้ งต้น
2 หมายถึง กาหนดข้อตกลงเบือ้ งต้นของงานวิจยั ไม่เหมาะสมแต่มีเหตุผลรองรับ
3 หมายถึง กาหนดข้อตกลงเบือ้ งต้นของงานวิจยั เหมาะสมแต่ไม่มีเหตุผลรองรับ
4 หมายถึง กาหนดข้อตกลงเบือ้ งต้นของงานวิจยั เหมาะสมและมีเหตุผลรองรับ
8. การเขียนข้อจากัดของงานวิจยั ถูกต้องชัดเจนตามหลักการวิจยั
0 หมายถึง เขียนข้อจากัดไม่ถกู ต้องตามหลักวิจยั
1 หมายถึง ไม่มีขอ้ จากัดของงานวิจยั หรือไม่จาเป็ นต้องมี
2 หมายถึง ระบุขอ้ บกพร่องที่เกิดขึน้ ในกระบวนการวิจยั
3 หมายถึง ระบุขอ้ บกพร่องที่เกิดขึน้ ในกระบวนการวิจยั และอธิบายถึงผลที่เกิด
4 หมายถึง ระบุขอ้ บกพร่องที่เกิดขึน้ ในกระบวนการวิจยั อธิบายผลที่เกิด และให้ขอ้ เสนอแนะจากการวิจยั
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9. การนิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน
0 หมายถึง ไม่มีการนิยามศัพท์เฉพาะ
1 หมายถึง มีการนิยามเชิงทฤษฎี เฉพาะตัวแปรสาคัญที่ศกึ ษา แต่ไม่ครบถ้วน
2 หมายถึง มีการนิยามเชิงทฤษฎี เฉพาะตัวแปรสาคัญที่ศกึ ษาอย่างครบถ้วน
3 หมายถึง มีการนิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบตั ิการ เฉพาะตัวแปรสาคัญที่ศกึ ษา แต่ไม่ครบถ้วน
4 หมายถึง มีการนิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบตั ิการ เฉพาะตัวแปรสาคัญที่ศกึ ษาอย่างครบถ้วน
10. กรอบแนวคิดในการวิจยั มีความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนตามหลักการวิจยั
0 หมายถึง ไม่ระบุกรอบแนวคิด ไม่แสดงทฤษฎีหรือหลักฐานที่มาของกรอบแนวคิด
1 หมายถึง แสดงทฤษฎีหรือหลักฐานที่มาของกรอบแนวคิดบางส่วน ไม่มกี ารสังเคราะห์สร้างกรอบ
แนวคิดให้เห็น
2 หมายถึง ระบุกรอบแนวคิดโดยแสดงทฤษฎีหรือหลักฐานที่มาของกรอบแนวคิดนัน้ แต่ไม่มีการ
สังเคราะห์สร้างกรอบแนวคิดให้เห็น
3 หมายถึง ระบุกรอบแนวคิดโดยแสดงทฤษฎีหรือหลักฐานที่มาของกรอบแนวคิดนัน้ มีการสังเคราะห์
สรุปกรอบแนวคิด แต่ไม่มีแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือแสดง แผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ไม่ถกู ต้อง
4 หมายถึง ระบุกรอบแนวคิดโดยแสดงทฤษฎีหรือหลักฐานที่มาของกรอบแนวคิดนัน้ มีการสังเคราะห์
สรุปกรอบแนวคิด แสดงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างถูกต้อง
11. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีปริมาณมากพอ
0 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมีจานวนไม่ถึง5 เล่ม
1 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมีจานวน 5 – 10 เล่ม
2 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมีจานวน 10 – 15 เล่ม
3 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมีจานวน 15 – 20 เล่ม
4 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมีจานวนมากกว่า 20 เล่ม
12. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับปั ญหาวิจยั
0 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องไม่สอดคล้องกับเรือ่ งที่ทาวิจยั ใช้ประโยชน์ไม่ได้
1 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องสอดคล้องกับเรือ่ งที่ทาวิจยั แต่ให้รายละเอียดไม่ชดั เจน ไม่มี
การสังเคราะห์สรุปเนือ้ หา
2 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องสอดคล้องกับเรือ่ งที่ทาวิจยั ให้รายละเอียดชัดเจน มีการ
สังเคราะห์สรุปเนือ้ หาในบางส่วน
3 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องสอดคล้องกับเรือ่ งที่ทาวิจยั ให้รายละเอียดชัดเจน มีการ
สังเคราะห์สรุปเนือ้ หาทุกหัวข้อ แต่ขอ้ ความไม่กระชับ เยิ่นเย้อ อ่านเข้าใจยาก
4 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องสอดคล้องกับเรือ่ งที่ทาวิจยั ให้รายละเอียดชัดเจน มีการ
สังเคราะห์สรุปเนือ้ หาทุกหัวข้อ ข้อความกระชับ อ่านเข้าใจง่าย
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13. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีความทันสมัย
0 หมายถึง ไม่มีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่มีอายุระหว่าง1 – 5 ปี เลย
1 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องทีม่ ีอายุระหว่าง 1 – 5 ปี มีปริมาณไม่ถึง 30%
2 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่มีอายุระหว่าง 1 – 5 ปี มีปริมาณมากกว่า 30% แต่ไม่ถึง 50%
3 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่มีอายุระหว่าง 1 – 5 ปี มีปริมาณมากกว่า 50%แต่ไม่ถึง 70%
4 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องทีม่ ีอายุระหว่าง 1 – 5 ปี มีปริมาณ 70%
14. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาษาไทยและต่างประเทศมีสดั ส่วนเหมาะสม
0 หมายถึง ไม่มีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาษาไทยและต่างประเทศ
1 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมีเพียงภาษาไทยเท่านัน้
2 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมีสดั ส่วนเป็ น ภาษาไทย 80% และภาษาต่างประเทศ 20%
3 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมีสดั ส่วนเป็ น ภาษาไทย 50% และภาษาต่างประเทศ 50%
4 หมายถึง เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมีสดั ส่วนเป็ น ภาษาไทย 30% และภาษาต่างประเทศ 70%
15. การออกแบบการวิจยั สอดคล้องกับปั ญหาการวิจยั
0 หมายถึง การออกแบบวิจยั ไม่สอดคล้องกับปั ญหาวิจยั
1 หมายถึง การออกแบบวิจยั ทาให้ได้แนวทางการวิจยั ที่จะได้คาตอบตรงประเด็นกับปั ญหาวิจยั
2 หมายถึง การออกแบบวิจยั ทาให้ผลของการวิจยั มีความตรงภายในหรือความตรงภายนอกอย่างใดอย่างหนึง่
3 หมายถึง การออกแบบวิจยั ทาให้ผลของการวิจยั มีความตรงภายใน และความตรงภายนอก
4 หมายถึง การออกแบบวิจยั ทาให้ได้แนวทางการวิจยั ที่จะได้คาตอบตรงประเด็นกับปั ญหาวิจยั และทา
ให้ผลของการวิจยั มีความตรงภายใน และความตรงภายนอก
16. ขัน้ ตอนการวิจยั มีความชัดเจน
0 หมายถึง ไม่มีการอธิบายขัน้ ตอนการวิจยั
1 หมายถึง อธิบายวิธีการดาเนินการวิจยั ไม่ครบถ้วน
2 หมายถึง อธิบายวิธีดาเนินการวิจยั เป็ นขัน้ ตอนแต่ไม่ชดั เจนทุกขัน้ ตอน
3 หมายถึง อธิบายวิธีดาเนินการวิจยั เป็ นขัน้ ตอนอย่างเหมาะสมและชัดเจนทุกขัน้ ตอน
4 หมายถึง อธิบายวิธีดาเนินการวิจยั เป็ นขัน้ ตอนอย่างเหมาะสมและชัดเจนทุกขัน้ ตอนรวมทัง้ มีแผนภูมิ
แสดงขัน้ ตอนการดาเนินงาน
17. กาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมกับการวิจยั
0 หมายถึง ไม่ระบุกลุม่ ประชากร และไม่ระบุกลุม่ ตัวอย่าง
1 หมายถึง ไม่ระบุกลุม่ ประชากร แต่ระบุกลุม่ ตัวอย่าง
2 หมายถึง ระบุกลุม่ ประชากร ระบุกลุม่ ตัวอย่าง แต่ไม่มีการสุม่ ตัวอย่าง
3 หมายถึง ระบุกลุม่ ประชากร กลุม่ ตัวอย่าง การสุม่ ตัวอย่าง แต่ให้รายละเอียดในการสุม่ ตัวอย่างไม่ชดั เจน
4 หมายถึง ระบุกลุม่ ประชากร กลุม่ ตัวอย่าง การสุม่ ตัวอย่าง ให้รายละเอียดในการสุม่ ตัวอย่าง
ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย
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18. การสุม่ กลุม่ ตัวอย่างและเกณฑ์ในการคัดเลือกมีความถูกต้องเหมาะสม
0 หมายถึง ไม่มีการระบุการได้มาของกลุม่ ตัวอย่าง
1 หมายถึง กลุม่ ตัวอย่างได้มาจากการเลือกอย่างเจาะจง
2 หมายถึง กลุม่ ตัวอย่างได้มาจากการสุม่ โดยไม่อาศัยความน่าจะเป็ น
3 หมายถึง เลือกวิธีการสุม่ ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนที่ดีของประชากร ซึง่ ได้มาจากการสุม่ โดยอาศัยความน่าจะเป็ น
4 หมายถึง เลือกวิธีการสุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็ นตัวแทนที่ดีของประชากร ซึง่ ได้มาจากการสุม่ โดยอาศัยความ
น่าจะเป็ นและมีที่มาของการกาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
19. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีคณ
ุ ภาพ
0 หมายถึง ไม่ระบุที่มาของเครือ่ งมือวิจยั
1 หมายถึง ระบุที่มา/วิธีสร้างเครือ่ งมือ แต่ไม่บอกคุณภาพ หรือวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
2 หมายถึง ระบุที่มา/วิธีสร้างเครือ่ งมืออย่างชัดเจนเป็ นขัน้ ตอน บอกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครือ่ งมือบางส่วน แต่ไม่มกี ารทดลองนาไปใช้งาน
3 หมายถึง ระบุที่มา/วิธีสร้างเครือ่ งมืออย่างชัดเจนเป็ นขัน้ ตอน บอกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครือ่ งมือบางส่วน มีการทดลองนาไปใช้งาน แต่ไม่บอกการปรับปรุงเครือ่ งมือ
4 หมายถึง ระบุที่มา/วิธีสร้างเครือ่ งมืออย่างชัดเจนเป็ นขัน้ ตอน บอกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครือ่ งมือบางส่วน มีการทดลองนาไปใช้งาน และมีการปรับปรุงเครือ่ งมือ
20. กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความชัดเจนและเหมาะสม
0 หมายถึง ไม่มีการระบุถงึ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1 หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วน ไม่ระบุเป็ นขัน้ ตอน อ่านแล้วสับสน
2 หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นขัน้ ตอน แต่วิธีการให้รายละเอียดไม่ชดั เจน
3 หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นขัน้ ตอน วิธีการเก็บข้อมูลเหมาะสม ข้อความ
ไม่กระชับ เยิ่นเย้อ อ่านเข้าใจยาก
4 หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นขัน้ ตอน วิธีการเก็บข้อมูลเหมาะสม ใช้ขอ้ ความ
กระชับ อ่านเข้าใจง่าย
21. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล
0 หมายถึง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปั ญหาวิจยั
1 หมายถึง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปั ญหาวิจยั บางส่วน
2 หมายถึง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปั ญหาวิจยั และระดับข้อมูลที่จะ
นามาวิเคราะห์
3 หมายถึง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปั ญหาวิจยั และระดับข้อมูลที่จะ
นามาวิเคราะห์ มีการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นทีใ่ ช้
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4 หมายถึง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปั ญหาวิจยั และระดับข้อมูลที่จะ
นามาวิเคราะห์ มีการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นที่ใช้ และปรับแก้ขอ้ มูลให้สามารถนามาใช้ใน
การทดสอบสมมติฐานได้
22. ลักษณะการนาเสนอการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
0 หมายถึง ไม่มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1 หมายถึง มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ควรจะนาเสนอ แต่ไม่ครบถ้วน
2 หมายถึง มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ควรจะนาเสนออย่างครบถ้วน แต่วิธีนาเสนอไม่
เหมาะสม เช่น แสดงเป็ นข้อความ อ่านเข้าใจยาก
3 หมายถึง มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ควรจะนาเสนออย่างครบถ้วน วิธีนาเสนอเหมาะสม
เช่น นาเสนอในรูปตาราง แต่ไม่มกี ารอธิบายผลการวิเคราะห์
4 หมายถึง มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ควรจะนาเสนออย่างครบถ้วน วิธีนาเสนอเหมาะสม
เช่น นาเสนอในรูปตาราง มีการอธิบายผลการวิเคราะห์
23. การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความถูกต้องชัดเจน
0 หมายถึง ไม่มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1 หมายถึง มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นบางส่วนเท่านัน้ และไม่ถกู ต้องตาม
ผลวิเคราะห์ที่ได้
2 หมายถึง มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นบางส่วนเท่านัน้ และถูกต้อง
สอดคล้องผลวิเคราะห์ที่ได้
3 หมายถึง มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลครบทุกส่วน แต่บางส่วนไม่ถกู ต้องไม่
สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ที่ได้
4 หมายถึง มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลครบทุกส่วน และถูกต้องสอดคล้องกับ
ผลวิเคราะห์ที่ได้
24. สรุปผลการวิจยั อย่างถูกต้อง
0 หมายถึง ไม่มีการสรุปผลการวิจยั
1 หมายถึง สรุปผลวิจยั ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั หรือข้อมูลที่ได้จากการค้นพบ
2 หมายถึง สรุปผลวิจยั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั บางส่วน ไม่ครอบคลุมทุกหัวข้อ
3 หมายถึง สรุปผลวิจยั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ตอบปั ญหาวิจยั ครอบคลุมทุกหัวข้อ แต่
ข้อความไม่กระชับ อ่านเข้าใจยาก ไม่เข้าใจถึงประเด็นที่ชดั เจนทีต่ อ้ งการสรุปในหัวข้อนัน้ ๆ
4 หมายถึง สรุปผลวิจยั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ตอบปั ญหาวิจยั ครอบคลุมทุกหัวข้อ ใช้
ข้อความกระชับ อ่านเข้าใจง่าย อ่านแล้วเข้าใจถึงประเด็นที่ตอ้ งการสรุปในหัวข้อนัน้ ๆอย่าง
ชัดเจน
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25. มีการอภิปรายผลการวิจยั ที่ได้กบั ผลงานวิจยั ในอดีต
0 หมายถึง ไม่มีการอภิปรายผลการวิจยั ที่ได้กบั ผลงานวิจยั ในอดีต
1 หมายถึง มีการอภิปรายผลการวิจยั แต่เป็ นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผูว้ จิ ยั ไม่ครอบคลุมทุกประเด็นปั ญหา
วิจยั
2 หมายถึง มีการอภิปรายผลการวิจยั ที่ได้กบั ผลงานวิจยั ในอดีตอย่างไม่สมเหตุผลไม่ครอบคลุมทุก
ประเด็นปั ญหาวิจยั
3 หมายถึง มีการอภิปรายผลการวิจยั ที่ได้กบั ผลงานวิจยั ในอดีตอย่างสมเหตุผล แต่ไม่ครอบคลุมทุก
ประเด็นปั ญหาวิจยั
4 หมายถึง มีการอภิปรายผลการวิจยั ที่ได้กบั ผลงานวิจยั ในอดีตอย่างสมเหตุผล และครอบคลุมทุก
ประเด็นปั ญหาวิจยั
26. ข้อเสนอแนะมีความชัดเจน และเป็ นประโยชน์
0 หมายถึง ไม่มีการเขียนข้อเสนอแนะ
1 หมายถึง มีขอ้ เสนอแนะแต่ไม่เกี่ยวกับเรือ่ งที่ทาวิจยั
2 หมายถึง มีขอ้ เสนอแนะถึงการนาผลการวิจยั ไปใช้ ไม่สมเหตุผล เป็ นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผูว้ จิ ยั ไม่
ได้มาจากการวิจยั
3 หมายถึง มีขอ้ เสนอแนะถึงการนาผลการวิจยั ไปใช้ มาจากผลการวิจยั มีเหตุผลรองรับเพียงพอ
4 หมายถึง มีขอ้ เสนอแนะถึงการนาผลการวิจยั ไปใช้ มาจากผลการวิจยั มีเหตุผลรองรับเพียงพอ
สามารถมองเห็นแนวทางนาไปใช้ประโยชน์
27. เป็ นงานวิจยั ที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบตั ิ
0 หมายถึง ผลการวิจยั ไม่สร้างองค์ความรูใ้ หม่
1 หมายถึง ผลการวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในระดับกลุ่มบุคคล
2 หมายถึง ผลการวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในระดับหน่วยงาน
3 หมายถึง ผลการวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในระดับจังหวัด
4 หมายถึง ผลการวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในระดับประเทศ
28. เป็ นงานวิจยั ที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ในทางวิชาการ
0 หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการเฉพาะตัววิจยั
1 หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับการประยุกต์ทฤษฎีเพื่อนาไปใช้
2 หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับที่ได้องค์ความรูใ้ หม่
3 หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับที่ได้องค์ความรูใ้ หม่ ปรับปรุงทฤษฎีและแนวคิด
4 หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับที่ได้องค์ความรูใ้ หม่ ปรับปรุงทฤษฎีและแนวคิดรวมไปถึง
การประยุกต์ทฤษฎีเพื่อนาไปใช้
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29. รูปแบบรายงานถูกต้องตามหลักวิชา
0 หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้องเพียง1 ส่วน คือ บทนา
1 หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้อง 2 ส่วน คือ บทนา และรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2 หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้อง 3 ส่วน คือ บทนา รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และวิธีการวิจยั
3 หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้อง 3 ส่วน คือ บทนา รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจยั และผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
4 หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้อง 3 ส่วน คือ บทนา รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจยั ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปและอภิปรายผล
30. คุณภาพรายงานวิจยั ในภาพรวม
0 หมายถึง คุณภาพรายงานวิจยั ในภาพรวมอยูใ่ นระดับต่า
1 หมายถึง คุณภาพรายงานวิจยั ในภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างต่า
2 หมายถึง คุณภาพรายงานวิจยั ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
3 หมายถึง คุณภาพรายงานวิจยั ในภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง
4 หมายถึง คุณภาพรายงานวิจยั ในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง
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