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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. 
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บทที ่1  
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
ปัจจบุนัปัญหาสขุภาพจิตนบัวา่เป็นปัญหาท่ีส าคญัและมีแนวโนม้รุนแรงขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

จากการศกึษารว่มกนัระหวา่งองคก์ารอนามยัโลก มหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ และธนาคารโลกพบว่าใน
อีก 20 ปีข้างหน้าประชากรโลกจะมีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มสูงขึน้ (พฤกษา ผาติวรากร, 2558) 
เช่นเดียวกับสถานการณ์ในประเทศไทยท่ีพบว่าปัญหาสุขภาพจิตมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้อย่างมาก
สงัเกตไดจ้ากสถิติของผูม้าเขา้รบับริการในโรงพยาบาลจิตเวชในปี พ.ศ. 2561 ท่ีเพิ่มสูงขึน้กว่าปี 
พ.ศ. 2560 มากกว่ารอ้ยละ 30 (กรมสุขภาพจิต, 2563) และเม่ือพิจารณาถึงกลุ่มช่วงวยัท่ีประสบ
ปัญหาสขุภาพจิตมากท่ีสดุพบวา่ ปัญหาสขุภาพจิตส่วนใหญ่จะเกิดกบัวยัรุน่ถึงรอ้ยละ 75 (Kessler 
et al., 2007) โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตและนกัศกึษาจะประสบกบัปัญหาสุขภาพจิตมากท่ีสดุ เน่ืองจาก
กลุ่มนกัศกึษาเป็นช่วงวยัท่ีมกัเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ในชีวิตจ านวนมาก (Pedrelli, 2015) 
สอดคลอ้งกบัผลส ารวจสขุภาพจิตของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 ท่ีพบว่ากลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 
24 ปี มีคะแนนสุขภาพจิตต ่ากว่าวัยอ่ืน ๆ นั่ นแสดงให้เห็นว่าเยาวชนอาจมีแนวโน้มปัญหา
สขุภาพจิตสงูกว่าช่วงวยัอ่ืน ๆ เพราะเป็นช่วงของวยัท่ีกา้วเขา้สูว่ยัผูใ้หญ่ มีการเปล่ียนแปลงในทกุ ๆ 
ดา้น จงึท าใหย้ากตอ่การปรบัตวั (ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ, 2559) 

เม่ือพิจารณาถึงประเด็นปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบไดบ้่อยของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาใน
ประเทศไทยพบว่าวัยรุ่นใช้บริการสายด่วนเพ่ือขอค าปรึกษามากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ เรื่อง
ความเครียดหรือความวิตกกังวลเก่ียวกบัความรกั และเรื่องเพศ  และขอรบัค าปรกึษาผ่านช่องทาง
เฟสบุ๊คมากท่ีสุดคือความเครียดหรือความวิตกกงัวล รองลงมาคือปัญหาซึมเศรา้ (ณัฐิกา ราชบุตร
และคณะ, 2561) เช่นเดียวกับผลการวิจยัของจิราพร วรแสน (2547) ท่ีศึกษาภาวะสุขภาพจิตของ
นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตรแ์หง่หนึ่งในภาคกลาง พบวา่ปัญหาสขุภาพจิตของนกัศกึษาพยาบาล
ท่ีพบมาก คือ ความเครียด และภาวะซึมเศรา้ จึงอาจกล่าวไดว้่าปัญหาสขุภาพจิตท่ีส าคญัและพบ
เห็นไดบ้่อยส าหรบัช่วงวัยรุ่น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา คือ ความเครียด ความวิตกกังวล 
และภาวะซึมเศรา้ ซึ่งเม่ือเกิดปัญหาสุขภาพจิตขึน้จะท าใหเ้กิดความยุ่งยากใจ ความพยายามใน
การปรบัตวั แต่หากไม่สามารถปรบัตวัไดจ้ะส่งผลต่อการเรียน ความรูส้ึกเครียด รูส้ึกดอ้ยคุณค่า 
เหงา ซึมเศรา้ จนถึงขั้นฆ่าตัวตาย  จากรายงานของกรมสุขภาพจิต พบว่าสถิติการฆ่าตัวตาย
ยอ้นหลงัในปี พ.ศ. 2540 สงัเกตพบประชากรเริ่มมีแนวโนม้การฆ่าตวัตายมากสูงขึน้อย่างรวดเร็ว
ตดิตอ่กนัเป็นเวลา 3 ปี และคา่เฉล่ียลดลงและใกลเ้คียงกนัเป็นเวลาหลายสิบปี และยงัสงัเกตไดอี้ก



  2 

ครัง้ในปี พ.ศ. 2560 คา่เฉล่ียเริ่มสงูขึน้ตอ่เน่ืองอีกครัง้จนถึงปัจจบุนัท่ีพบวา่ในปี 2559 มีผูพ้ยายาม
ท ารา้ยตนเองหรือฆา่ตวัตายรอ้ยละ 0.1 หรือประมาณ 53,000 คน และท าเสร็จประมาณ 4,000 คน 
จ านวนท่ีเหลือกว่า 40,000 คนแมจ้ะไม่ส  าเร็จแต่ยงัคงมีความพยายามจะกลบัไปท าซ า้อีกจ านวน
มาก (ณฐิักา ราชบตุร และคณะ , 2560 ; กรมสขุภาพจิต , 2559) ผูว้ิจยัจึงก าหนดขอบเขตของการ
คน้ควา้งานวิจยัเก่ียวกบัโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาท่ีตีพิมพร์ะหวา่งปี พ.ศ. 2540 – 2563  

จากปัญหาสุขภาพจิตท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าบุคคลในช่วงวัยเรียนท่ีเป็น
นกัเรียนนักศึกษาควรไดร้บัการดูแลและช่วยเหลือในการจดัการกับปัญหาสุขภาพจิตดงักล่าว ซึ่ง
หนึ่งในแนวทางท่ีเป็นท่ียอมรบัในการช่วยลดความรุนแรงของปัญหาสขุภาพจิต ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 
คือ การให้ค  าปรึกษา (Counseling) ซึ่งการมีผู้ร ับฟัง ช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาปัญหาสุขภาพจิต
ดงักล่าว สามารถช่วยลดระดบัความรุนแรงของปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได ้การใหค้  าปรึกษาสามารถ
ชว่ยบคุคลท่ีมีความทกุข ์ความไม่สบายใจหรือเครียดในระดบัปกติใหเ้กิดความสบายใจขึน้ รบัรูแ้ละ
เขา้ใจบทบาท ปรบัตวัใหเ้ขา้กับสิ่งแวดลอ้มได ้(พงษ์พันธ ์พงษ์โสภา, 2556; พงษ์พนัธ ์พงษ์โสภา
และวิไลลกัษณ ์พงษโ์สภา, 2556)  

อย่างไรก็ตาม จากการคน้ควา้เบือ้งตน้ของผูว้ิจัยในฐานขอ้มูล (ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ ์
ThaiLIS Digital Collection และฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ) ท่ี
ตีพิมพร์ะหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2563 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563) แมว้่าจะพบงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการให้ค  าปรึกษาสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตในนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา 
จ านวนมากถึง 110 เรื่อง แบง่เป็นการศกึษาเก่ียวกบัปัญหาสขุภาพจิตจ านวน 37 เรื่อง โดยประเด็น
ปัญหาสขุภาพจิตท่ีมีการศกึษามากท่ีสดุ คือ ความเครียด จ านวน 14 เรื่อง (เชน่ นฤมิตร ์รอดโสภา, 
2552; สมจิตรา นาวา, 2553) ความวิตกกังวล จ านวน 13 เรื่อง (เช่น(ปูรณา, 2543; รตันต์ิกาล 
สวุรรณชยัโฆษิต, 2543) และภาวะซึมเศรา้ จ  านวน 7 เรื่อง เช่น ฉัตรฤดี กิจวิมลตระกลู,2545 และ
เรื่องอ่ืน ๆ จ านวน 3 เรื่อง และเก่ียวกบัการใหค้  าปรกึษากบัสขุภาพจิตจ านวน 73 เรื่อง 

แต่แนวคิดท่ีใชใ้นโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาต่อปัญหาสุขภาพจิตก็มีความหลากหลาย
แตกต่างกันไป รวมถึงรายละเอียดของกระบวนการให้ค  าปรึกษา ยกตัวอย่าง งานวิจัยเก่ียวกับ
ความเครียด มีการใชแ้นวคิดการใหค้  าปรกึษาแตกตา่งกนั ไดแ้ก่ การใหค้  าปรกึษาแบบเผชิญความ
จริง (เช่น ภัทรา เสง่ียมในเมือง, 2547) การให้ค  าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และ
พฤตกิรรม (เช่น (กลุนาถ คงเหล่, 2557) และการใหค้  าปรกึษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูยก์ลาง (เชน่(รุง่
ระวี ถนอมทรพัย ,์ 2554 ) หรืองานวิจัยเก่ียวกับความวิตกกังวล มีการใชแ้นวคิดการใหค้  าปรึกษา
แบบปรบัความคิด และพฤติกรรม (เช่น (เกวลิน กลัญชัย, 2560b) และการใหค้  าปรึกษาแบบยึด
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ผูร้บับริการเป็นศนูยก์ลาง (เช่น สทุศัน ์ขดัสีใส, 2549) 3) หรืองานวิจยัเก่ียวกับภาวะซึมเศรา้ มีการ
ใชแ้นวคิดในการใหค้  าปรกึษาแบบพิจารณาเหตผุลอารมณแ์ละพฤติกรรม (เช่น (เพ็ญพรรณ ์ชิตวร, 
2545) และการใหค้  าปรกึษาแบบภวนิยม (เช่น ฉัตรฤดี กิจวิมลตระกลู , 2545) อีกทัง้รูปแบบการให้
ค  าปรกึษาท่ีแตกต่างกัน มีทัง้การใหค้  าปรกึษารายบุคคล (เช่น ธรรมศกัดิ์ วรวงษ์ , 2549 ; สิรินาถ 
สนตุน๋ , 2544) และการใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่ม (เช่น พยาม การดี, 2551 ; อนวุตั ิศรีพร, 2546) กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีแตกต่างกัน ทัง้ในนกัเรียน (เช่น ฉัตรฤดี กิจวิมลตระกูล , 2545 ; สุทศัน ์ขดัสีใส, 2549) 
และนิสิต นกัศึกษา (เช่น ภัทรา เสง่ียมในเมือง, 2547 ; เซต บุญมี, 2541) รวมถึงจ านวนชั่วโมงใน
การใหค้  าปรึกษาท่ีแตกต่างกัน เริ่มตัง้แต่ใช้เวลาในการใหค้  าปรึกษา 45 – 60 นาที ต่อครัง้ (เช่น 
ธรรมศกัดิ์ วรวงษ์ , 2549 ; ฉัตรฤดี กิจวิมลตระกูล) การใหค้  าปรึกษาใชเ้วลา 61- 90 นาทีต่อครัง้ 
(เช่น พยาม การดี, 2551 ; สทุศัน ์ขดัสีใส, 2549) และ 91 – 120 นาทีตอ่ครัง้ (เช่น ภัทรา เสง่ียมใน
เมือง, 2547 ; ใบเรียม เงางาม, 2555) 

แมก้ารใชแ้นวคิดท่ีแตกต่างกันนีจ้ะสามารถท าใหเ้กิดประสิทธิผลต่อการใหค้  าปรึกษาได้
เช่นกนั แต่งานวิจยัท่ีผ่านมาดงักล่าว อาจยงัไม่สามารถชีไ้ดอ้ย่างชดัเจนว่าการใหค้  าปรกึษาในแต่
ละแนวคิดมีประสิทธิผล หรือเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาแตกต่างกัน
อย่างไร และแมว้่าท่ีผ่านมาจะมีการศึกษาอภิมานการใหค้  าปรกึษาในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 
2538 – 2543 ของเบญจวรรณ บุญยะประพันธ์ (2544) แต่ในการศึกษาครัง้นั้นซึ่งเป็นเวลาผ่าน
มาถึง 20 ปี และเป็นการศึกษาในภาพรวมของโปรแกรมการให้ค  าปรึกษา ไดแ้ก่ กลุ่มภาวะทาง
อารมณแ์ละความรูส้ึก คณุลกัษณะเก่ียวกบัตนเอง การเปล่ียนพฤติกรรม ซึ่งไม่ไดร้ะบปุระเด็นของ
ปัญหาสขุภาพจิตอยา่งชดัเจน  

จากเหตผุลดงักล่าวจึงเป็นเหตผุลท าใหผู้ว้ิจยัไดน้  าการวิเคราะหอ์ภิมาน (Meta-analysis) 
มาใช้สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผลของโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตใน
นักเรียน นิสิตและนักศึกษาในประเทศไทย โดยน างานวิจัยท่ีผ่านมาท่ีศึกษาในประเด็นปัญหา
สขุภาพจิตจ านวนหลายเรื่องมาศกึษาวิเคราะหด์ว้ยวิธีการทางสถิติ เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีมีความกวา้ง 
ลุม่ลึกมากกวา่ผลการวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะหต์ามปกต ิ(นงลกัษณ ์วิรชัชยั, 2542)  และการศกึษาใน
ครัง้นีจ้ะช่วยให้เขา้ใจความแตกต่างของประสิทธิผลและความเหมาะสมในการใหค้  าปรึกษาต่อ
ปัญหาสุขภาพจิตของนกัเรียน นิสิตและนกัศกึษาในประเทศไทย น าไปสู่การพฒันาสรา้งโปรแกรม
การใหค้  าปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหาสุขภาพจิต พัฒนาแนวคิดท่ีน ามาใชเ้ป็นพื ้นฐานของการให้
ค  าปรึกษา และสามารถพฒันาเป็นประเด็นในการเสริมสรา้งทกัษะใหก้ับนกัจิตวิทยา ครู อาจารย ์
บคุลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่ม การเสริมองคค์วามรูท้างทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับ
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ปัญหา และมีเครื่องมือในการช่วยเหลือ เพ่ือลดระดบัความรุนแรงก่อนท่ีจะเกิดเป็นอาการทางจิต
เวช อนัจะสง่ผลกระทบใหก้บัผูป่้วย ครอบครวัและสงัคมตอ่ไปในอนาคต 

ค าถามวิจัย 
1. คณุลกัษณะของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาต่อ

ปัญหาสขุภาพจิตของนกัเรียน นิสิตและนกัศกึษาในประเทศไทยในชว่งเวลาท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร 
2. โปรแกรมการให้ค  าปรึกษาต่อปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน นิสิตและนักศึกษามี

ประสิทธิผลหรือไม ่และแตกตา่งกนัอยา่งไร   

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพ่ือส ารวจคุณลักษณะของงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาผลของโปรแกรมการให้

ค  าปรกึษาตอ่ปัญหาสขุภาพจิตของนกัเรียน นิสิตและนกัศกึษาในประเทศไทย 
2. เพ่ือวิเคราะหข์นาดอิทธิพลของประสิทธิผลการใหค้  าปรึกษาท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพจิต

ของนกัเรียน นิสิตและนกัศกึษาในประเทศไทย 
3. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัดา้นแนวคิดทฤษฎีการใหค้  าปรึกษา รูปแบบการใหค้  าปรึกษา 

คณุลกัษณะของงานวิจยัท่ีมีตอ่ขนาดอิทธิผลของประสิทธิผลการใหค้  าปรกึษา 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใชก้ารวิจัยครัง้นี ้ครอบคลุมรายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธใ์น

ประเทศไทย ท่ีศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาต่อปัญหาสุขภาพจิต ไดแ้ก่ ความเครียด 
ความวิตกกงัวล และภาวะซึมเศรา้ในกลุ่มนกัเรียนและนิสิต/นกัศึกษามีแบบการวิจยัเชิงทดลอง มี
คา่สถิตท่ีิเพียงพอส าหรบัการวิเคราะหค์า่ขนาดอิทธิพล โดยงานท่ีน ามาสงัเคราะหต์อ้งเป็นงานท่ีท า
เสร็จเรียบร้อยในช่วงปี พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2563 จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ThaiLIS Digital 
Collection และฐานขอ้มลูหอ้งสมดุอิเล็กทรอนิกสข์องมหาวิทยาลยั เช่น มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลออนไลนส์ านักงานกองทุน
สนบัสนนุการวิจยั(สกว.) และศนูยข์อ้มลูการวิจยั Digital "วช." 

2. การวิจัยในครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์อภิมาน (Meta – analysis) โดยประมาณค่าขนาด
อิทธิพลจากสูตรของ Hedges (1985) ซึ่งเป็นการหาผลต่างของค่าเฉล่ีย ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุและน ามาปรบัใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน โดยการหารดว้ยคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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3. ตวัแปรท่ีศึกษาในครัง้นีป้ระกอบดว้ยตัวแปรตน้และตัวแปรตาม ตัวแปรตน้ไดแ้ก่ 1) 
แนวคิดทฤษฎีการใหค้  าปรกึษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.1) แนวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรม
นิยม 1.2) แนวคิดกลุ่มมนษุยนิยม 1.3) แนวคิดกลุ่มจิตวิทยาการใหค้  าปรกึษาอ่ืน ๆ 2) รูปแบบการ
ใหค้  าปรกึษา ประกอบดว้ย 2.1) การใหค้  าปรกึษารายบุคคล และ 2.2) การใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่ม 
3) คุณลักษณะงานวิจยั ประกอบดว้ย 3.1) การออกแบบการทดลอง 3.2) กลุ่มตวัอย่าง และ3.3) 
จ  านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษา และตวัแปรตาม คือ ขนาดอิทธิพลประสิทธิผลของโปรแกรมการให้
ค  าปรกึษาตอ่ปัญหาสขุภาพจิต (Effect size) 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. งานวิจัย (Research) หมายถึง เอกสารรายงานผลการศกึษาท่ีแสดงใหเ้ห็นดว้ยวิธีการ

อยา่งเป็นระบบ งานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห ์ไดแ้ก่ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ ์ปรญิญานิพนธ ์สาร
นิพนธท่ี์ท าการศกึษาโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา ผา่นฐานขอ้มลูออนไลน ์ 

2. ปัญหาสุขภาพจิต (Mental health problems) หมายถึง สภาวะผิดปกติทางจิตใจ
ภายในตนเองท่ีไม่สามารถจดัการหรือปรบัตวัได ้แสดงออกมาทางความคิด อารมณ ์และพฤติกรรม
ท่ีเปล่ียนไป เกิดความไม่สบายใจ เป็นทุกข ์ส่งผลต่อการด ารงชีวิตในสังคมอย่างไม่เป็นสุข โดย
ปัญหาสุขภาพจิตท่ีศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะ
ซมึเศรา้  

2.1 ความเครียด (Stress) หมายถึง เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก ผ่านการประเมินแลว้ว่าเป็นสิ่งไม่นา่พอใจ หรือคกุคาม รูส้กึเป็น
อนัตราย เกิดความไมส่มดลุ และแสดงออกมาทางรา่งกายและจิตใจ 

2.2 ความวิตกกังวล (Anxiety) หมายถึง ความรูส้ึกกลวั ความตึงเครียด หวาดหวั่น 
ซึ่งความรูส้ึกดงักล่าวไม่มีสาเหตหุรือไม่สมเหตสุมผล รวมถึงมีอาการทางกายร่วมดว้ย ซึ่งอาการ
ทางกายส่วนใหญ่เป็นอาการทางระบบประสาทอตัโนมตัิ เช่น ใจสั่น หนา้มืด วิงเวียน แน่นหนา้อก
และหายใจไมส่ะดวก 

2.3 ภาวะซึมเศร้า (Depress) หมายถึง ภาวะจิตใจของบุคคลท่ีมีความรูส้ึกเชิงลบ 
เช่น เศรา้หมอง หดหู่ ท้อแท้ สิน้หวัง เป็นผลมาจากความคิดท่ีคิดทางลบเก่ียวกับตนเอง แสดง
ออกมาดว้ยอาการต่าง ๆ ทัง้ทางอารมณ ์จิตใจและพฤติกรรม รูส้ึกตนเองไม่มีคณุค่า ต  าหนิตวัเอง 
หากมีความรูส้กึนีเ้ป็นระยะเวลานานจะสง่ผลตอ่การสญูเสีย 

3. ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) หมายถึง ขนาดของผลท่ีเป็นคะแนนมาตรฐาน 
(standard score) อนัเกิดจากอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา ท่ีส่งผลตอ่ปัญหาสุขภาพจิต
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ในงานวิจยัเชิงทดลอง โดยค านวณตามสตูรของ Hedges และ Olkin (1985) ซึ่งเป็นการหาผลตา่ง
ของคา่เฉล่ีย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุและน ามาปรบัใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน โดยการ
หารดว้ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งแบ่งขนาดอิทธิพลเป็นออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ค่า d = 0.2 
แปลว่ามีคา่ขนาดเล็ก คา่ d = 0.5 แปลว่ามีคา่ขนาดปานกลาง และ คา่ d = 0.8 แปลว่ามีคา่ขนาด
ใหญ่ (Cohen, 2013) 

4. ผลลัพธ์ของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาต่อปัญหาสุขภาพจิต หมายถึง ผลการ
เปล่ียนแปลงของปัญหาสุขภาพจิตท่ีเกิดขึน้จากการใช้โปรแกรมศึกษาในงานวิจัยนั้น ๆ แสดง
ออกมาในรูปแบบของคา่ทางสถิต ิ(คา่ขนาดอิทธิพล: Effect size) 

5. โปรแกรมการให้ค าปรึกษา (Counseling Program) หมายถึง กระบวนการท่ีผูใ้ห้
ค  าปรกึษาใหก้ารปรึกษาระหว่างผูใ้ห้ค  าปรกึษาและผูร้บัค  าปรกึษา ภายใตบ้รรยากาศท่ีผ่อนคลาย 
เป็นมิตร น่าไว้วางใจ โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ร ับค าปรึกษาสามารถเข้าใจ ยอมรับตนเอง เลือก
แนวทางการแกไ้ข และลดความขดัแยง้ในจิตใจ เพ่ือน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลง โดยอยู่บนพืน้ฐานของ
ทฤษฎีการให้ค  าปรึกษา และมีการอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการให้ค  าปรึกษา วัตถุประสงค ์
กิจกรรมในแตล่ะครัง้ 

6. แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา (Theory of Counseling) หมายถึง ความรู ้เทคนิค 
วิธีการหรือกระบวนการในการใหค้  าปรกึษาท่ีเป็นพืน้ฐานของกระบวนการในการใหค้  าปรกึษา ไดแ้ก่ 
ทฤษฎีการใหค้  าปรกึษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรม ทฤษฎีการใหค้  าปรกึษาแบบ
ภวนิยม ทฤษฎีการใหค้  าปรึกษาแบบเผชิญความจริง ทฤษฎีการใหค้  าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็น
ศนูยก์ลาง และทฤษฎีการใหค้  าปรกึษาแบบปรบัความคิดและพฤตกิรรม 

6.1 แนวคิดก ลุ่ม ปัญญาและพฤติกรรมนิยม  (Cognitive and behavioral 
approach) หมายถึง กระบวนการใหค้  าปรึกษาท่ีมีการใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีเนน้กระบวนการทางการ
คิด พฤติกรรม และอารมณ์ ได้แก่ การปรบัเปล่ียนความคิดและพฤติกรรม และแนวคิดการให้
ค  าปรกึษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณแ์ละพฤตกิรรม  

6.2 แนวคิดกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism approach) หมายถึง กระบวนการให้
ค  าปรึกษาท่ีมีการใชแ้นวคิดทฤษฎีดว้ยแนวคิดท่ีเนน้ผู้ใหค้  าปรึกษาเป็นหลัก เน้นความสามารถ 
ความดี และความงอกงามของบคุคล เป็นแนวทางในการใหค้  าปรกึษา ไดแ้ก่ การใหค้  าปรกึษาแบบ
เผชิญความจรงิ การใหค้  าปรกึษาแบบยดึบคุคลเป็นศนูยก์ลาง การใหค้  าปรกึษาแบบเกสตลัท  ์

6.3 แนวคิดกลุ่มจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาอื่น ๆ (Other Counseling approach) 
หมายถึง กระบวนการใหค้  าปรกึษาท่ีมีการใชแ้นวคิดทฤษฎีดว้ยแนวคิดท่ีมีการใหค้  าปรกึษารว่มกบั
เทคนิคอ่ืน หรือมีการใชแ้นวคิดแบบบูรณาการ หรือแนวคิดการให้ค  าปรึกษาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การให้
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ค าปรึกษาแนวพุทธศาสตร ์การให้ค  าปรึกษาแบบบูรณาการ การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มร่วมกับ
ศลิปะบ าบดั จดหมายบ าบดัและการเสนอตวัแบบ 

7. รูปแบบการให้ค าปรึกษา (Type of Counseling) หมายถึง ประเภทของการให้
ค  าปรึกษาในงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การให้ค  าปรึกษาแบบกลุ่ม และการให้
ค  าปรกึษารายบคุคล 

8. คุณลักษณะของงานวิจัย (Feature of research) หมายถึง รายละเอียดของการ
ออกแบบงานวิจัยนัน้ ๆ ท่ีนักวิจัยออกแบบให้มีความเหมาะสมกับการศึกษาของตน ไดแ้ก่ การ
ออกแบบการทดลอง กลุม่ตวัอยา่ง จ านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษา 

9. นักเรียน (Student) หมายถึง ผูท่ี้ก าลงัศกึษาตัง้แตร่ะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 6 หรือ
ผูท่ี้ศกึษาในสายอาชีวศกึษาหรือสายอาชีพ  

10. นิสิตหรือ นักศึกษา (Student) หมายถึ ง ผู้ ท่ี ศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลยัในประเทศไทย ระดบัปรญิญาตรี 

ประโยชนท์ีไ่ด้รับ 
ประโยชนท์างวิชาการ 

1. ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาท่ีใช้แนวคิดการให้ค  าปรึกษากลุ่ม
ปัญญาและพฤติกรรมนิยม ช่วยลดความรุนแรงของปัญหาสขุภาพจิตไดดี้ท่ีสดุ และรูปแบบการให้
ค  าปรกึษาสามารถเลือกใชไ้ดท้ัง้ 2 แบบ นบัเป็นการยืนยนัแนวคิดการใหค้  าปรกึษาว่าแนวคิดกลุ่มนี ้
มีประสิทธิภาพตอ่การลดความรุนแรงของปัญหาสขุภาพจิต  

2. ไดข้อ้มลูเชิงพรรณนาของของงานวิจยัโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาปัญหาสขุภาพจิต
วา่ท่ีผา่นมา  

ประโยชนท์างการปฏิบัต ิ
1. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการดูแลนักเรียน นิสิตและนักศึกษา สามารถน าผลการศึกษาไป

ช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษาท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต ดว้ยแนวคิด รูปแบบ และจ านวนครัง้ท่ีมี
ประสิทธิผลตอ่การใหค้  าปรกึษา 

2. นกัวิจยั นกัใหค้  าปรึกษาน าผลการศึกษาไปพัฒนาโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาท่ีมี
ทิศทางสอดคลอ้งกบัผลการศกึษา เช่น การน าแนวคดิกลุม่ปัญญาและพฤติกรรมนิยมไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีภาวะซึมเศรา้ เช่นเดียวกับการน าผลการศกึษาไปพฒันาทกัษะของผูใ้หค้  าปรกึษา เช่น 
การพัฒนาใหท้ักษะในการใหค้  าปรึกษาดว้ยแนวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยม กลุ่มมนุษย
นิยม และการใหค้  าปรกึษารายบคุคล 
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บทที ่2  
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจัยไดศ้ึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องประกอบดว้ยแนวคิดและ
ทฤษฎี ดงันี ้

ตอนท่ี 1 แนวคดิเก่ียวกบัสขุภาพจิต (Mental Health) 
1.1 ความหมายของสขุภาพจิต  
1.2 แนวคดิเก่ียวกบัปัญหาสขุภาพจิต 

ตอนท่ี 2 แนวคดิเก่ียวกบัปัญหาสขุภาพจิต (Mental Health Problems) 
2.1 ความหมายของปัญหาสขุภาพจิต  
2.2 ประเภทของปัญหาสขุภาพจิต 

2.2.1 แนวคดิเก่ียวกบัความเครียด (Stress) 
2.2.2 แนวคดิเก่ียวกบัความวิตกกงัวล (Anxiety) 
2.2.3 แนวคดิเก่ียวกบัภาวะซมึเศรา้ (Depression) 

ตอนท่ี 3 แนวคดิเก่ียวกบัทฤษฎีการใหค้  าปรกึษา 
3.1 ความหมายของการใหค้  าปรกึษา 
3.2 รูปแบบของการใหค้  าปรกึษา 
3.3 แนวคดิทฤษฎีการใหค้  าปรกึษา 

3.3.1 ทฤษฎีการใหก้ารปรกึษาแบบภวนิยม 
3.3.2 ทฤษฎีการใหค้  าปรกึษาแบบยึดผูร้บับรกิารเป็นศนูยก์ลาง 
3.3.3 ทฤษฎีการใหค้  าปรกึษาแบบเผชิญความจรงิ 
3.3.4 ทฤษฎีการใหค้  าปรกึษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤตกิรรม  
3.3.5 ทฤษฎีการใหค้  าปรกึษาแบบปรบัความคิดและพฤตกิรรม 
3.3.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการใหค้  าปรกึษา 
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ตอนที ่1 แนวคิดเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต  
1.1 ความหมายของสุขภาพจิต  

สุขภาพจิตในประเทศไทย เริ่มตน้จากการรกัษาผูป่้วยในโรงพยาบาล และเริ่มสู่การ
สง่เสริมใหเ้กิดขึน้ภายนอกโรงพยาบาล จงึกลา่วไดว้า่งานสขุภาพจิตของประเทศไทยเป็นการรวมทัง้
การรกัษาและการป้องกัน มีการจดัตัง้สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2502 โดยมี
แพทย์หญิง คุณหญิงสุภา มาลากุล ณ อยุธยา ดร.คุณหญิงอัมพร มีสุข และศาสตราจารย์
นายแพทย ์ฝน แสงสิงแก้วเป็นผูร้ิเริ่ม หากกล่าวถึงความหมายของสุขภาพจิตสามารถอธิบายได ้
ดงันี ้ 

แรกเริ่ม ฝน แสงสิงแกว้ (2522) ไดใ้หค้วามหมายของสขุภาพจิต หมายถึง สภาพชีวิต
ท่ีเป็นสขุผูท่ี้มีอารมณม์ั่นคง สามารถปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบัสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง มีสมรรถภาพในการ
ท างานและอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นดว้ยความพอใจ ตอ่มาฉวี ธรรมสุข (2544) ไดใ้หค้วามหมายเพิ่มเติมว่า
สขุภาพจิตนัน้เป็นการมองทัง้ดา้นรา่งกาย จิตใจ และอารมณ ์มีทศันคติ การแสดงออกของอารมณ์
และพฤติกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม เผชิญปัญหาและแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้โดยใชศ้กัยภาพของตนเองได้
อย่างมีความสขุ รวมถึงการใหค้วามหมายของหน่วยงานเก่ียวกบัสขุภาพจิตตา่ง ๆ (The American 
Psychiatric Association, 1994; กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย , 
2546) ก็ไดใ้หค้วามหมายคลา้ยคลงึกนัวา่ สขุภาพจิตเป็นสภาพจิตท่ีดี ซึ่งเป็นผลจากการมองโลกใน
แง่ดี มีวุฒิภาวะในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ แสดงออกต่อตนเองและผู้อ่ืนได้เหมาะสม ให้
ความส าคัญและมีพฤติกรรท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน เช่นเดียวกับ (World Health 
Organization, 2018) ท่ีไดอ้ธิบายว่าสขุภาพจิตเป็นสภาวะความท่ีบคุคลตระหนกัถึงความสามารถ
ของตนเอง สามารถรบัมือกับความเครียดท่ีเกิดขึน้ในชีวิต ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิผลและท า
ประโยชนใ์หก้บัชมุชนได ้และเป็นพืน้ฐานของความสามารถท่ีท าใหบ้คุคลสามารถด ารงอยู่ในฐานะ
มนษุย ์มีการคดิความรูส้กึซึ่งกนัและกนั มีอาชีพและมีความสขุกบัชีวิต  

จากขอ้มลูขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ สขุภาพจิตคือสภาพจิตท่ีดี รบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง ด าเนินชีวิตประจ าวนัได ้สามารถปรบัตวัภายใตส้ถานการณ ์การเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ พรอ้ม
ทัง้แสดงอารมณ ์พฤติกรรมท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชนต์อ่ตนเองและผูอ่ื้น ใชค้วามสามารถของ
ตนเองในการด าเนินชีวิตรว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสขุ 

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับสุขภาพจิต 
เริ่มตน้มนษุยศ์ึกษาแนวคิดเรื่องสุขภาพจิต และความผิดปกติทางจิต โดยเริ่มตน้จากการ

พยายามอธิบายในเรื่องของความผิดปกติทางจิต การอธิบายความผิดปกติทางจิตแรกเริ่มอธิบาย
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ด้วยแนวคิดความไม่สมดุลของของเหลวในสมอง เม่ือมีการศึกษามากขึน้จึงมีการหาสาเหตุ
เช่ือมโยงปฏิสมัพนัธร์ะหว่างอิทธิพลของปัจจยัทางชีววิทยา จิตใจและสิ่งแวดลอ้ม (ปราโมทย ์สุค
นิชย,์ 2558) ตอ่มาจึงใหค้วามสนใจเรื่องของสขุภาพจิต และศกึษากนัอย่างแพรห่ลายมากขึน้ โดย
เช่ือว่าบุคคลท่ีมีสขุภาพจิตท่ีดี สามารถเผชิญปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม สรา้งสมัพนัธภาพกับผูอ่ื้น
ดว้ยดีและใชชี้วิตไดอ้ยา่งปกตสิขุ (ทานตะวนั อวิรุทธว์รกลุ และสวุรรณี พทุธิศรี, 2558)  

ในปี พ.ศ. 2432  ประเทศไทยตระหนกัถึงปัญหาของสขุภาพจิต โดยก่อตัง้โรงพยาบาลคน
เสียจริต เน่ืองจากมีการส่งคนป่วยทางจิตมารกัษาอยา่งตอ่เน่ือง จงึก่อตัง้โรงพยาบาลเฉพาะทางขึน้  
ศาสตราจารยน์ายแพทยห์ลวงวิเชียรแพทยาคมไดด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงพยาบาลคนเสีย
จริต ปากคลองสาน เป็นคนไทยคนแรกท่ีด ารงต าแหน่ง และในปี พ.ศ. 2476 มีการขยายงาน
สขุภาพจิตไปยงัภูมิภาคตา่ง ๆ ของไทย เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเขา้รบับรกิาร และหลงัจาก
นัน้มีการก่อตัง้โรงพยาบาลเพ่ือรกัษาผูป่้วยทางจิตอีกหลายแห่ง อีกทัง้นายแพทยฝ์น แสงสิงแก้ว 
เป็นผูท่ี้ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นบิดาแห่งจิตเวชศาสตรไ์ทยไดร้ิเริ่มวางระบบสุขภาพจิตในประเทศ
ไทย เพ่ือขยายก าลงัในการใหบ้ริการดา้นสุขภาพจิต ไดด้  าเนินการเก่ียวระบบท่ีส าคญัหลายอย่าง 
เช่น การจัดตัง้คลินิกสุขวิทยาจิตเพ่ือเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาสุขภาพจิตและการแนะแนว
การศกึษาในโรงเรียน  ก่อตัง้สมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย โรงพยาบาลปัญญาออ่น (สถาบนัรา
ชานกุลู) บา้นก่ึงวิถี (กรมสขุภาพจิต , 2562 ; โรงพยาบาลศรีธญัญา , 2562) 

ทัง้นีอ้งคก์ารอนามยัโลก (WHO, 2004 อา้งถึงในGalderisi, Heinz, Kastrup, Beezhold, 
and Sartorius (2015) ใหค้วามหมายสขุภาพจิตเป็นภาวะปกติสุข (Well being) นั่นแปลว่าบุคคล
จะรบัรูศ้กัยภาพของตวัเอง สามารถจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดในชีวิตประจ าวนัได ้ใชชี้วิตไดอ้ย่าง
ปกตสิขุ และชว่ยเหลือ ท าประโยชนใ์หก้บัสงัคม จึงมีผูพ้ยายามอธิบายลกัษณะของผูท่ี้มีสขุภาพจิต
ดีหลายประการ 

1.2.1 ลักษณะบุคคลทีม่ีสุขภาพจิตด ี 
จากการสงัเคราะหก์ารศึกษาของ (อมัพร โอตระกูล, 2538 ; Maslow , 1970 อา้ง

ถึงในอภิชัย มงคลและคณะ , 2547 ; Carl Rogers , 1951 อ้างถึงในมนูญ คันธประภา , 2556) 
สามารถสรุปไดว้า่ผูท่ี้มีสขุภาพจิตดีควรมีลกัษณะดงันี ้ 

บุคคลมีการยอมรับและเห็นคุณค่าในตนเองและสิ่งแวดล้อมในด้านบวก มี
ความรูส้ึกมั่นคงทัง้ร่างกายและจิตใจ เป็นอิสระในการคิดและกระท าสิ่งต่าง ๆ สามารถคิดอย่าง
สรา้งสรรค ์ยืดหยุ่น ได ้ เม่ือเผชิญกับสถานการณ์ท่ีรุนแรงสามารถเผชิญสถานการณ์ ปรบัตวัได้
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อย่างเหมาะสม อีกทัง้ยังมองโลกตามความเป็นจริง ทัง้ดา้นท่ีและไม่ดี และมีความสขุกบัการมีชีวิต
อยู ่

1.2.2 ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับสุขภาพจิต 
จากการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา

สขุภาพจิตของนกัวิชาการหลายท่าน (ณฐัดนยั เอ่ียมวฒันเสรี, พวงสรอ้ย วรกลุ และชตุิมา หรุม่เรือ
วงษ,์ 2560; ดรลัพร เทพรกัษ์, 2562; พิณทอง ลิ่มพงศธร, 2543) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัหลายปัจจยั
ท่ีเป็นตวัก าหนดลกัษณะสขุภาพจิตของบคุคล ซึ่งความแตกต่างนัน้เกิดจากหลายปัจจยัประกอบกนั 
สามารถจ าแนกปัจจยัไดเ้ป็น 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางชีววิทยา จิตใจ และสงัคม (Bio – Psycho - 
Social Factor)  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สงัเกตไดว้่าสุขภาพจิตเป็นเรื่องส าคญัส าหรบับุคคลในการ
จดัการกับปัญหา ผูท่ี้มีสุขภาพจิตดีจะสามารถจดัการกับเหตกุารณ ์และมีความสุขกับชีวิตได ้แต่
หากเม่ือบคุคลเกิดปัญหาสขุภาพจิตขึน้แลว้นัน้ จะส่งผลใหเ้กิดความยากล าบากในการด าเนินชีวิต 
กลวิธีในการจัดการแบบเดิมไม่สามารถจัดการเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ได ้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
สขุภาพจิตดว้ยเหตผุลท่ีแตกตา่งกนั และความแตกตา่งของท่ีมาของปัญหาสขุภาพจิตนัน้ จะมีวิธีใน
การชว่ยเหลือบรรเทาอาการอย่างไร 

ตอนที ่2 แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต 
2.1 ความหมายของปัญหาสุขภาพจิต 

Australian government department of health (2007) กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพจิต 
คือ การท่ีบุคคลถูกรบกวนความรูส้ึก ความคิด พฤติกรรมและไม่สามารถปฏิสมัพันธก์ับบุคคลอ่ืน 
สามารถเกิดขึน้ไดก้ับทุกคน อาจเกิดขึน้ชั่วคราวและอาจพัฒนาไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิตไดห้าก
ไม่ไดร้บัการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ(โกศล วงศส์วรรค ์และ เลิศลกัณ ์วงศส์วรรค์, 
2551) ท่ีไดเ้สนอความหมายซึ่งคล้ายคลึงกันว่า ปัญหาสุขภาพจิต คือ ภาวะท่ีบุคคลไม่สามารถ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิ่งแวดลอ้มหรือสงัคมได ้ไม่สามารถจดัการความไม่สบายใจ จึงแสดงออกมาทาง
พฤติกรรม อารมณ ์และความคิดท่ีผิดแปลก เช่นเดียวกับ American Psychological Association 
(2013) ท่ีอธิบายว่าปัญหาสขุภาพจิต คือ ความผิดปกตขิองการปรบัตวัภายในตนเอง ท าใหเ้กิดเป็น
ความทุกข ์และความเครียดส่งผลต่อบุคคล ซึ่งสามารถสรุปไดว้่า ปัญหาสุขภาพจิต คือ สภาวะ
ผิดปกติทางจิตใจภายในตนเองท่ีไม่สามารถจัดการหรือปรบัตัวได ้แสดงออกมาทางพฤติกรรม 
อารมณ์ และความคิดท่ีเปล่ียนไป เกิดวามไม่สบายใจ เป็นทุกข ์ส่งผลต่อการด ารงชีวิตในสังคม
อยา่งไมเ่ป็นสขุ  
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2.2 ประเภทของปัญหาสุขภาพจิต 
ตามท่ีสหพันธ์สุขภาพจิตโลกได้จัดประเภทของปัญหาสุขภาพจิตไว้เป็นประเภท  

ตา่ง ๆ โดยแตล่ะประเภทมีความแตกตา่งกนั อีกทัง้อาการยงัมีความแตกตา่งกนั ซึ่งสามารถอธิบาย
ตามสมาคมสุขภาพจิตโรคได้ดังนี ้ (National Association for Mental Health, 2016) พบว่า
ประเภทของปัญหาสขุภาพจิตประกอบดว้ย 10 ประเภท ไดแ้ก่ ภาวะซึมเศรา้ ความกงัวล โรคย า้คิด
ย า้ท า ความกลัว ปัญหาการกิน โรคอารมณ์สองขัว้ โรคจิตเภท บุคลิกภาพผิดปกติ การท ารา้ย
ตวัเอง และความรูส้ึกอยากฆ่าตวัตาย ในแต่ละประเภทจะมีอาการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน แต่ทุก
ประเภทมีความคิด ความรูส้ึกและพฤติกรรมท่ีแสดงออกในทางลบส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของ
บุคคล เม่ือบุคคลตอ้งเผชิญการเปล่ียนแปลง หรือเหตุการณ์วิกฤติ จะมีความเส่ียงของการเกิด
ปัญหาสขุภาพจิตได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตาราง 1 ประเภทของปัญหาสขุภาพจิต 

ประเภท อาการ 

ภาวะซมึเศรา้  
(Depression) 

เป็นความรูส้ึกของอารมณเ์ศรา้เล็กนอ้ยสะสมเป็นเวลานาน และมี
ผลต่อชีวิตประจ าวัน ท าให้รูส้ึกสิน้หวัง ไรค้่า ไม่มีแรงจูงใจ หมด
เรี่ยวแรง และส่งผลกระทบต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง การนอน
หลับ การทานอาหารและแรงขบัทางเพศ และร่างกาย หากสะสม
เป็นเวลานานจะท าใหเ้กิดปัญหาตอ่การด าเนินชีวิตได  ้

ความกงัวล (Anxiety) เป็นความรูส้ึกไม่สบายใจ ความรูส้ึกกังวลและกลวั เน่ืองจากความ
วิตกกังวลเป็นครัง้คราว และยากท่ีจะเกิดเป็นปัญหาสุขภาพจิต แต่
ถา้ความรูส้ึกวิตกกงัวลถูกสะสมและมีเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ เป็นเวลานาน
จะเกิดเป็นปัญหาสขุภาพจิต 

โรคย า้คิดย า้ท า 
(Obsessive 
 compulsive : OCD ) 

เป็นโรควิตกกงัวลชนิดหนึ่ง อาการนีจ้ะสง่ผลตอ่การมีพฤติกรรมหรือ
ความคิดซ า้ไปซ า้มา โดยท่ีบุคคลไม่สามารถควบคุมได ้และส่งผล
กระทบต่อกิจวตัรประจ าวนั การท าสิ่งเดิมซ า้ ๆ จะท าใหบุ้คคลรู้สึก
ลดความกังวลใจ และรู้สึกปลอดภัย  การรักษาอาการนี ้มักจะ
มุง่เนน้ท่ีการลดความรูส้กึวิตกกงัวลท่ีรุนแรงท่ีเกิดขึน้  
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ประเภท อาการ 

ความกลวั 
(phobias)  
 

รูปแบบหนึ่งของความกลัวหรือความวิตกกังวลท่ีเกิดจากสถานการณ์ท่ี
เฉพาะ เชน่ การเจอคนจ านวนมาก หรือสิ่งของ วตัถ ุสิ่งมีชีวิต แมส้ิ่งเหล่านัน้
จะไม่ไดเ้ป็นอนัตรายก็ตาม แตบ่คุคลจะรูส้ึกกลวัมากขึน้เรื่อย ๆ และอยู่นาน
เป็นระยะเวลานานจนสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนั  

ปั ญ ห า ก า ร กิ น 
(Eating Problem) 

ปัญหาของการกินไม่ใช่ปัญหาเก่ียวกับอาหาร แต่เป็นความยากล าบากใน
การใชชี้วิต ไม่สามารถท่ีจะทานหรือเห็นอาหารได ้จึงมกัจะหลีกหนีปัญหา
โดยการหลีกเล่ียงอาหาร หรือการกินท่ีผิดวิธี 

โรคอารมณส์องขัว้ 
(Bipolar 
disorder) 

มีผลต่ออารมณ ์การวินิจฉัยนีมี้ทัง้ช่วงท่ีเป็นอาการคลั่งและซึมเศรา้ อาจมี
อาการทางจิตจิตในช่วงท่ีคลั่งไคลห้รือซึมเศรา้ โดยมีอาการทัง้สองช่วง การ
เปล่ียนแปลงของช่วงอารมณ ์จะสรา้งความวิตกกงัวลและมีผลกระทบอย่าง
มากตอ่ชีวิต 

โ ร ค จิ ต เ ภ ท 
(Schizophrenia) 
 

อาการท่ีพบ ไดแ้ก่ เห็นภาพหลอน หลงผิด ความคิดวุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบ 
ขาดความสนใจสิ่งต่าง ๆ ความรูส้ึกไม่ต่อเน่ือง กระจัดกระจาย หลีกเล่ียง
ผูค้น อาการเหลา่นีจ้ะท าใหเ้กิดปัญหาสขุภาพจิต หรือเกิดเป็นโรคทางจิตได ้

บคุลิกภาพผิดปกต ิ
(Personality 
disorder) 

ความผิดปกติทางบคุลิกภาพท่ีเกิดจากทศันคติ ความเช่ือและพฤติกรรมของ
เขาสง่ผลกระทบตอ่การใชชี้วิต ซึ่งมีหลายประเภท 

การท ารา้ยตวัเอง  
(Self-harm)  

เป็นวิธีหนึ่งในการแสดงความทุกข ์ซึ่งท าเพ่ือใหต้ัวเองเจ็บปวด การแสดง
ความรูส้ึกท่ีบุคคลไม่สามารถพดูหรือคิดอย่างชดัเจน หลงัจากท ารา้ยตวัเอง
คณุอาจรูส้กึถึงการปลดปลอ่ย แตส่าเหตขุองความทกุขย์งัคงอยู่ 

ความรูส้กึอยากฆ่า
ตัวตาย (Suicidal 
feelings) 

พบบคุคลจ านวนมากท่ีมีประสบการณนี์ ้แตอ่าจไม่มีความกลา้หรือรูส้ึกกลวั
ท่ีจะลงมือท า ผูค้นจ านวนมากคดิเก่ียวกบัการฆ่าตวัตายและไมเ่คยพยายาม
ลงมือท า แต่ความคิดนีท้  าให้บุคคลเกิดความไม่ปลอดภัย เป็นเหตุการณ์
ฉกุเฉิน เป็นสิ่งส  าคญัท่ีจะตอ้งปฏิบตัอิยา่งจรงิจงั  
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จากตารางจะเห็นไดว้่าปัญหาสุขภาพจิตมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทจะมี
ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั ปัญหาสขุภาพจิตแตล่ะประเภทสามารถเกิดขึน้ไดก้บับคุคลท่ีประสบกบัการ
เปล่ียนแปลงหรือเกิดเหตกุารณท่ี์ไมส่ามารถปรบัตวั หรือจดัการไดท้กุชว่งวยั เช่นเดียวกบักลุ่มวยัรุน่
ท่ีมีการกา้วเขา้สูว่ยัผูใ้หญ่ มีการเปล่ียนแปลงหลายอยา่งเกิดขึน้ในชีวิต  

จากการศึกษาในทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยพบว่า การเข้าเรียนในระดับ
มหาวิทยาลยัเป็นช่วงเวลาท่ีเส่ียงตอ่การเกิดความเครียดส าหรบันิสิตและนกัศึกษาจ านวนมาก ทัง้
แรงกดดนัในการเรียน การแยกจากครอบครวั การเขา้รว่มกิจกรรม และความรบัผิดชอบท่ีเพิ่มมาก
ขึน้  ท าให้หลายคนประสบกับปัญหาสุขภาพจิตครั้งแรกในช่วงวัยนี ้ (Paola Pedrelli, 2015) 
เช่นเดียวกบัการศกึษาปัจจยัดา้นสขุภาพจิตของเคสสเ์ลอร ์(Kessler RC et al, 2007) พบว่าปัญหา
สุขภาพจิตส่วนใหญ่จะเกิดกับวัยรุ่น รอ้ยละ 75 อาการจะเริ่มขึน้ครัง้แรกเม่ืออายุ 25 ปี และการ
ส ารวจสขุภาพจิตโดย Vaingankar พบวา่ช่วงวยัท่ีมีความเส่ียงสงูท่ีสดุของความวิตกกงัวลท่ีผิดปกต ิ
คือชว่งอายรุะหวา่ง 16 - 17 ปี (Vaingankar JA, 2012)  

ในประเทศไทยพบสถิติของกรมสขุภาพจิต พบผูม้ารบับรกิารผูป่้วยใหมใ่นโรงพยาบาล
จิตเวชช่วงปี 2560 – 2561 เพิ่มขึน้ร้อยละ 30 (กรมสุขภาพจิต , 2563) พบผู้ป่วยท่ีมีปัญหา
สุขภาพจิตเพิ่มขึน้ และพบความชุกของปัญหาสุขภาพจิตของวยัรุ่นเป็นจ านวนมาก อนัเน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงของช่วงวยั เกิดเป็นปัญหาการปรบัตวัจากปัจจยัตา่ง ๆ เชน่ เพศ วฒันธรรม สงัคม 
และค่านิยม (อมัพร โอตระกูล, 2538) และผลส ารวจสขุภาพจิตของประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป ในปี 
พ.ศ. 2558 พบวา่ กลุม่เยาวชนอายุ 15–24 ปี มีคะแนนสขุภาพจิตต ่าว่าช่วงวยัอ่ืน ๆ แสดงใหเ้ห็นว่า
กลุ่มเยาวชนมีแนวโนม้มีปัญหาสุขภาพจิตสงูกว่าช่วงวยัอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถสรุปไดว้่าอาจเป็นเพราะ
เป็นช่วงของวยัรุ่นท่ีกา้วเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ เป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดา้น ทัง้ดา้นความคิด 
และอารมณ ์เม่ือเจอการเปล่ียนแปลงอาจท าใหย้ากตอ่การปรบัตวั (ส านกังานสถิตแิห่งชาต ิ, 2559) 
เช่นเดียวกบัการศึกษาของณัฐวธุ แกว้สทุธา (2557) ท่ีกล่าวว่าอาการของปัญหาสขุภาพจิตเกิดขึน้
นิสิตทนัตแพทยอ์ยู่บ่อยครัง้ เช่น อาการปวดศีรษะ นอนไม่หลบั อาหารไม่ย่อย อาการซึมเศรา้ จึง
เป็นขอ้สงัเกตว่าสาเหตอุาจมีส่วนเกิดจากการเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลยัอาจสง่ผลใหอ้าการของโรค
รุนแรงขึน้  

ในการศึกษาทัง้ในต่างประเทศประเทศและประเทศไทย พบว่าปัญหาเก่ียวกับความ
วิตกกังวล เป็นปัญหาท่ีพบได้บ่อยท่ีสุด ซึ่งพบในกลุ่มนักศึกษาถึงรอ้ยละ 11.9 ของนิสิตและ
นักศึกษาท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต ในประเทศไทยจากสถิติของกรมสุขภาพจิตพบว่า ผูม้ารบับริการ
ผูป่้วยใหม่ของรฐัในโรงพยาบาลจิตเวชช่วงปี 2553-2554 มีคนไทยป่วยเป็นโรควิตกกงัวลมากเป็น
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อนัดบัท่ี 3 อีกทัง้ในปี 2556 ผลส ารวจของกรมสุขภาพจิต พบประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไป เป็นโรค
กลุ่มวิตกกงัวลถึงรอ้ยละ 0.3 หรือประมาณ 140,000 คน (กรมสขุภาพจิต , 2556) เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักับรายงานของกรมสุขภาพจิตปี 2562 พบว่าวยัรุน่มีการใชบ้ริการสายดว่นปรกึษาปัญหา
สุขภาพจิตเรื่องปัญหาความเครียดหรือความวิตกกังวลถึง 5 ,073 ครัง้หรือรอ้ยละ 51.36 (กรม
สขุภาพจิต , 2562) 

ปัญหาสุขภาพจิตเก่ียวกับภาวะซึมเศรา้ในนิสิตและนักศึกษา พบว่า ในนิสิตและ
นกัศกึษามีโอกาสเกิดความชกุของภาวะซึมเศรา้มากถึงรอ้ยละ 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) พบว่ามากกว่ารอ้ยละ 50 ของภาวะซึมเศรา้เริ่มมีอาการครัง้
แรกในชว่งวยัเดก็วยัรุน่ เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัรายงานของกรมสขุภาพจิตปี 2562 พบว่าวยัรุน่
มีการใชบ้ริการสายดว่นปรกึษาปัญหาสขุภาพจิตเรื่องปัญหาซึมเศรา้ถึง 970 ครัง้ หรือรอ้ยละ 9.82 
(กรมสุขภาพจิต , 2562) อีกทัง้ยงัพบสถิติของกรมสุขภาพจิตพบว่าผูม้ารบับริการผูป่้วยใหม่ของรฐั
ในโรงพยาบาลจิตเวชช่วงปี 2553-2554 พบว่า คนไทยป่วยดว้ยโรคทางจิตเวชมากท่ีสุด คือ โรค
ซมึเศรา้ 

ปัญหาสุขภาพจิตเก่ียวกับความเครียดในนกัศึกษา พบว่า การศึกษาของณัฐิกา ราช
บตุรและคณะ (2562) ระบวุ่าวยัรุน่ท่ีใชบ้ริการสายด่วนเพ่ือขอค าปรึกษามาก คือ ความเครียดหรือ
ความวิตกกงัวล และการใหบ้ริการทาง Facebook เรื่องท่ีขอรบัค าปรกึษามากท่ีสดุคือ ความเครียด
หรือความวิตกกังวลเช่นเดียวกัน นอกจากนีย้งัพบว่าผลการส ารวจภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตรแ์ห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบว่าปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา
พยาบาลท่ีพบมาก คือ ความเครียด (จงลักษณ์ ทวีแกว้, 2562) ซึ่งสอดคลอ้งกับกลุ่มตวัอย่างใน
ก า รศึ 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 รศึ ก ษ า ข อ ง 
วารุณี มีมุ่งบญุ (2562) อธิบายว่านิสิตและนกัศึกษาตอ้งด าเนินชีวิตในสงัคม เผชิญกบัปัญหาท่ีไม่
อาจหลีกเล่ียงได ้มีโอกาสพบกับความยุ่งยากในชีวิตประจ าวนั ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มตน้ความเครียด
น าไปสูส้ขุภาพจิตท่ีไมดี่ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดในนิสิตและนกัศกึษา 

จากขอ้มูลขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดขอบเขตในการศกึษาปัญหาสขุภาพจิตในครัง้นีต้าม
ลักษณะประเภทของปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบในกลุ่มเยาวชน ไดแ้ก่ 1. ความเครียด 2. ความวิตก
กงัวล และ 3. ภาวะซมึเศรา้  

 
 



  16 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด (Stress) 
จากการทบทวนแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านพบว่ามีผูอ้ธิบายความหมาย

ของความเครียด ดงันี ้Lazarus (1984 อา้งถึงในนภัสกร ขนัธควร , 2554) อธิบายว่า ความเครียด 
หมายถึง ความไม่สมดลุท่ีเกิดขึน้ชั่วคราว ซึ่งเกิดจากการรบัรูข้องบคุคลในการประเมินท่ีสิ่งท่ีเขา้มา
วา่เป็นสิ่งคกุคามท่ีเป็นผลมาจากสิ่งแวดลอ้มภายนอก และกรมสขุภาพจิต (2555) อธิบายเพิ่มเติม
ว่ารวมถึงสิ่งเรา้ภายในอีกดว้ย และหากบุคคลไม่สามารถปรบัตวัไดจ้ะส่งผลใหเ้กิดความเครียดท่ี
สูงขึน้ เช่นเดียวกันกับ Selye (1976 อา้งถึงในนภัสกร ขนัธควร , 2554)  กล่าวว่าความเครียดเป็น
การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองร่างกายต่อสิ่งท่ีมาคุกคาม ท าใหโ้ครงสรา้งและสารเคมีในร่างกาย
เปล่ียนแปลง แสดงออกมาใหเ้ห็นทางรา่งกาย และแตกตา่งกนัในแตล่ะบคุคล ซึ่งสามารถสรุปไดว้่า 
ความเครียดเป็นรูปแบบความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกับสิ่งแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก ผ่าน
การประเมินแลว้วา่เป็นสิ่งไมน่่าพอใจ หรือคกุคาม รูส้ึกเป็นอนัตราย เกิดความไม่สมดลุของรา่งกาย 
และแสดงออกมาทางรา่งกาย  

2.2.1.1 สาเหตุของความเครียด 
กรมสขุภาพจิต (2555) ไดแ้บง่สาเหตขุองความเครียดออกเป็น 2 กลุม่ คือ  
1) สาเหตจุากปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล 

ซึ่งแตล่ะคนมีความแตกตา่งกนัสง่ผลตอ่ความเครียดท่ีแตกตา่งกนั ตวัอยา่ง เชน่  
1.1) สาเหตุความเครียดทางกาย เป็นสภาวะร่างกายบางประการของ

บุคคลก่อใหเ้กิดความเครียด เน่ืองจากร่างกายและจิตใจเป็นส่วนท่ีแยกออกจากกันไม่ได ้หากมี
ความเครียดทางดา้นร่างกายจะส่งผลใหเ้กิดความเครียดดา้นจิตใจตามไปดว้ย เช่น ลกัษณะส่วน
บุคคลทางพันธุกรรม ความอ่อนล้าของร่างกาย การรับประทานอาหารท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการของรา่งกาย การพกัผอ่น รวมถึงอาการเจ็บป่วยทางรา่งกายอ่ืน ๆ  

1.2) สาเหตุทางจิตใจ นับว่าเป็นสาเหตุส  าคัญ ได้แก่ บุคลิกภาพ เช่น 
บุคลิกภาพแบบสมบูรณ์แบบ (Perfectionist) มีความจริงจังในการด าเนินชีวิต มีระเบียบ มี
กฎเกณฑข์อ้บงัคบั มกัจะท างานหนกั บคุลิกภาพแบบพึ่งพิงผูอ่ื้น (Dependence) บคุคลจะมีความ
ไม่มั่นใจในการท าสิ่งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ท าใหต้อ้งพึ่งพาผูอ่ื้นในการตดัสินใจ ท าใหเ้กิดความวิตก
กงัวลง่าย กงัวลในสิ่งท่ียงัไมเ่กิดขึน้  

1.3) การเผชิญสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิด
ขึน้กับบุคคล อาจมีได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บุคคลมีความ
จ าเป็นตอ้งปรบัตวั ซึ่งก่อใหเ้กิดภาวะเครียดได ้โดยเฉพาะเหตกุารณใ์นทางลบจะท าใหบุ้คคลเกิด
การปรบัตวัยากและเกิดความเครียดขึน้ไดม้าก 
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1.4) ความรูส้ึกขดัแยง้ ความคบัขอ้งใจ (Conflict and Frustration) ความ
ขดัแยง้ คือ ภาวะท่ีบคุคลตอ้งเผชิญกบัการตดัสินใจตอ้งเลือกอยา่งใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีตอ้งการ
หรือไม่ตอ้งการทั้งคู่หรือมากกว่าสองทาง แต่ความคับขอ้งใจ เป็นความรูส้ึกท่ีบุคคลไม่สามารถ
บรรลเุปา้หมายท่ีตนเองเผชิญได ้

2) สาเหตุท่ีมาจากสภาพแวดล้อม อาจกล่าวได้ทั้งสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ชีวภาพและสงัคม วฒันธรรม ดงันี ้1) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น สิ่งตา่ง ๆ รอบตวั 
อุณหภูมิ อากาศ ภูมิประเทศ ชุมชน ภัยธรรมหรือความปลอดภัย 2) ดา้นชีวภาพ ไดแ้ก่ เชือ้โรค 
ไวรัส โรคระบาด 3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นด้านท่ีมีอิทธิพลต่อให้เกิดความเครียดได ้
เน่ืองจากบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น ๆ ย่อมมีบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการกระท าสิ่ง 
ต่าง ๆ ทั้งในระดบัครอบครวั ชุมชน ความคาดหวงัของครอบครวั ชุมชน อีกทัง้สังคมคาดหวงัว่า
บุคคลตอ้งเป็นคนดี ผู้ชายตอ้งเข้มแข้ง ผู้หญิงตอ้งอ่อนหวาน เรียบรอ้ย รวมไปถึงการเมืองการ
ปกครองก็เป็นสาเหตุส  าคัญในการก่อให้บุคคลในสังคมเกิดความเครียดได ้ประชาชนตอ้งรูส้ึก
ปลอดภัย ไม่ถูกคกุคาม มีสิทธิ เสรีภาพในสิ่งต่าง ๆ หากประเทศเกิดความไม่มั่นคง ย่อมส่งผลให้
ประชาชนเกิดความเครียดได ้

2.2.1.2 ระดับของความเครียด 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (2561) ไดแ้บ่งระดบัของ

ความเครียดออกเป็น 4 ระดบั ดงันี ้
1) ความเครียดระดบัต ่า (Mild Stress) เป็นความเครียดในระดบัท่ีเกิดขึน้ใน

ชีวิตประจ าวนั ไม่กระทบต่อการใชชี้วิตประจ าวนั เพียงแต่มีความรูส้ึกเหน่ือย เบื่อหน่าย และไม่มี
แรงจงูใจในการท าสิ่งตา่ง ๆ หรือท าสิ่งตา่ง ๆ ชา้ลง 

2) ความเครียดระดบัปานกลาง (Moderate Stress) ยงัคงเป็นระดบัท่ีเกิดขึน้
ไดเ้ป็นปกติ ไม่เกิดอนัตราย แสดงออกไม่ชดัเจน และสามารถปรบัตวัไดจ้ากการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ 
เพ่ือผอ่นคลายความเครียด  

3) ความเครียดระดับสูง (High Stress) มักเกิดจากสถานการณ์ท่ีมีความ
รุนแรง และไม่สามารถปรบัตวัไดจ้ะน ามาสูอ่าการผิดปกติทางๆ ของตา่งกาย ความคิด อารมณแ์ละ
พฤติกรรม เช่น ท้องเสีย ปวดหัว อารมณ์แปรปรวน การกินและการนอนท่ีผิดปกติ ส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั  
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4) ความเครียดระดบัรุนแรง (Severe Stress) เป็นระดบัสงูและมีอาการเรือ้รงั 
เกิดขึน้ต่อเน่ือง น าไปสู่ความผิดปกติและการเกิดโรคต่าง ๆ ท่ีรุนแรง หากอาการรุนแรงควรรีบเขา้
พบแพทย ์

2.2.1.3 ผลกระทบของความเครียด 
ผลกระทบในแต่ด้านนั้นสามารถเกิดขึน้ได้พรอ้มกัน และแบ่งออกได้เป็น  

3 กลุ่ม ดงันี ้(ฉัตรสุดา ส่องแสงเจริญ , 2550; วาณี เมฆรงัสิมันต์, 2555; อรพรรณ ประทุมนันท์, 
2554) 

1) ดา้นจิตใจและอารมณ ์(Psychological Symptoms) ตวัอย่างของอาการท่ี
เกิดขึน้ เชน่ ความวิตกกงัวล ไมมี่สมาธิ หลงลืม เบื่องาน มีความไมม่ั่นคง อารมณเ์ปล่ียนแปลงง่าย  

2) ดา้นรา่งกาย (Physiological Symptoms) สามารถท าใหเ้กิดโรคตา่ง ๆ เป็น
โรคท่ีเกิดจากความเครียด เช่น นอนไม่หลบั ปวดหวั ไมเกรน คิดอะไรไม่ออก ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย โรค
กระเพาะ ใจสั่น ความดนัสงู เหง่ือออก หรืออาจมีความคบัขอ้งใจ หมดแรง สิน้หวงั  

3) ดา้นพฤติกรรม (Behavioral Symptoms) อาการท่ีเกิดขึน้เป็นผลมาจาก
จิตใจ เป็นการแสดงออกเพ่ือตอบสนองความเครียดนัน้ ๆ เช่น ความกา้วรา้ว ความวิตกกงัวล ความ
เบื่อหนา่ยท าใหเ้กิดการท ารา้ยตนเอง สิ่งของ โมโหรา้ย ใชค้วามรุนแรง และใชส้ารเสพตดิ 

2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวล (Anxiety) 
จากการใหค้วามหมายของ Spielberger et al (1983 อา้งถึงในอจัฉราภรณ ์อยู่ยงั

เกต, 2560) และ จ าลอง ดิษยวนิช (2553) อธิบายความหมายของความวิตกกังวลไปในทิศทาง
เดียวกนัว่า ความวิตกกงัวลเป็นสภาวะทางอารมณท่ี์มีความรูส้ึกตึงเครียด กลวั อึดอดั ไม่สบายใจ
ของบคุคล เกิดความเขา้ใจสถานการณไ์ม่ชดัเจน ซึ่งจะไปกระตุน้ใหร้ะบบประสาทอตัโนมตัิท  างาน
เพิ่มมากขึน้ และเกวลิน กลัญชัย (2560) อธิบายเพิ่มเติมว่าความวิตกกังวลเป็นสิ่งท่ีติดตัวของ
บุคคลหรือเกิดจากการคาดการณล์่วงหนา้ว่าจะส่งผลอนัตรายหรือความไม่พอใจต่อตนเอง ความ
รุนแรงท่ีเกิดขึน้จะขึน้อยูก่บัระดบัความวิตกกงัวลท่ีเกิดขึน้  

จากความหมายข้างตน้จึงสรุปได้ว่า ความวิตกกังวลคือภาวะ ความรูส้ึกท่ีตึง
เครียด กลวั อดึอดั ไม่สบายใจ มีความไมแ่น่ใจในสถานการณท์ าใหแ้สดงออกมาทางพฤตกิรรม เช่น 
การหายใจแรง มือสั่น เหง่ือออก และบคุคลมีการความรูส้ึกกงัวลแตกตา่งกนัตามสถานการณ ์หรือ
ลกัษณะของบุคคล โดยท่ีบุคคลจะมีความวิตกกังวลเม่ือมีการคาดการณ์ว่าเหตกุารณ์นัน้เป็นสิ่ง
คกุคาม หรืออนัตรายตอ่ตนเอง 
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2.2.2.1 ประเภทของความวิตกกังวล 
จากการรวบรวมเอกสารมีนกัวิชาการหลายท่านใหค้วามหมายของความวิตก

กงัวลเป็นในรูปแบบเดียวกนั ตามแนวคิดของ Spielberge, (1983 อา้งถึงในอจัฉราภรณ ์อยู่ยงัเกต, 
2560)  ซึ่งไดแ้บง่ชนิดของ 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1) ความวิตกกงัวลแฝง (Trait anxiety) เป็นความวิตกกังวลท่ีมีอยู่แลว้ภายใน
ตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งเกิดขึน้ไดใ้นสถานการณ์ทั่ ว ๆ ไป เกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองจนเป็นลักษณะ
เฉพาะตวัของบคุคล ไม่แสดงออกเป็นพฤติกรรมโดยตรง แตจ่ะเพิ่มลกัษณะของความรุนแรงขึน้ จึง
กล่าวไดว้่าความวิตกกังวลชนิดนีจ้ะเกิดเป็นนิสัยของบุคคล เป็นความวิตกกังวลเฉพาะบุคคลท่ี
เปล่ียนแปลงไดย้าก 

2) ความรูส้ึกวิตกกังวลขณะเผชิญ (State anxiety) เป็นความวิตกกังวลท่ี
เกิดขึน้เม่ือบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ใดเข้ามากระทบ อาจส่งผลให้เกิด
ความรูส้ึกเครียด หวาดกลวั แสดงออกมาใหเ้ห็นไดท้างสรีระ เช่น ตวัสั่น เหง่ือออก หนา้ซีด ระดบั
ความรุนแรงก็จะแตกตา่งกนัการประเมิน การเรียนรูห้รือประสบการณข์องบคุคล แตเ่ป็นความวิตก
กงัวลท่ีเปล่ียนแปลงไดง้่าย 

2.2.2.2 ระดับความวิตกกังวล 
ความวิตกกังวลเป็นเรื่องปกติท่ีเกิดขึน้ไดก้ับทุกคน และสามารถเกิดขึน้ไดใ้น

ชีวิตประจ าวนั ซึ่งแตล่ะบคุคลจะมีระดบัของความรุนแรงไม่เทา่กนัถึงแมว้่าอาจเกิดจากสถานการณ์
เดียวกนัหรือคลา้ยกนัก็ตาม อาจเป็นเพราะประสบการณข์องแตล่ะบคุคลท่ีแตกตา่งกนั  ซึ่งแบง่ออก
ไดเ้ป็น 4 ระดบั ดงันี ้Levitt (1976 อา้งถึงใน สณุัฐฐา สนุทรวิภาต , 2560) และ Spielberge, (1983 
อา้งถึงในอจัฉราภรณ ์อยูย่งัเกต, 2560)   

1) ความวิตกกังวลระดับต ่า (Mind anxiety) ระดับนี ้จะท าให้คนมีความ
ต่ืนเต้น กระตือรือรน้ มีความกระฉับกระเฉง ท าให้มีการสังเกตท่ีดี ประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะมี
ประสิทธิภาพ มีสติครบถ้วน เกิดความคิดสรา้งสรรค ์สามารถสังเกตไดแ้บบองคร์วม เรียนรูแ้ละ
แกปั้ญหาไดต้ามปกต ิ

2) ความวิตกกังวลระดบัปานกลาง (Moderate anxiety) บุคคลจะสนใจกับ
ความกังวลท่ีเกิดขึน้ ท าให้ประสิทธิภาพของประสาทสัมผัสลดน้อยลง สมาธิลดลง การรบัรูต้่อ
สิ่งแวดล้อมลดลง มีความต่ืนตัวมากขึน้ เคล่ือนไหวร่างกายมากขึน้ ความสามารถในการเรียนรู้
ลดลง และเกิดการตอบสนองของรา่งกายตอ่ความวิตกกงัวล เชน่ ปวดศีรษะ มีการเกรง็ 

3) ความวิตกกังวลระดับสูง (Severe anxiety) บุคคลจะมีสติและประสาท
สมัผสัลดลงอย่างชดัเจน อาจท าใหเ้กิดการบดิเบือนสถานการณจ์ากความเป็นจริง รบัรูร้ายละเอียด
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ไดบ้างสว่น ไม่สามารถเช่ือมโยงเหตกุารณไ์ดต้รงตามความเป็นจริง ไม่สามารถเรียนรูท่ี้จะแกปั้ญหา
ได้ เน่ืองจากสมาธิ สติไม่ดี มีพฤติกรรมทางการตอบสนองอย่างไม่มีจุดหมาย เช่น ตัวสั่ น 
กระสบักระสา่ย บดิมือ และยงัมีปฏิกิรยิาตอบสนองทางอารมณอี์กดว้ย 

4) ความวิตกกังวลระดบัรุนแรง (Panic anxiety) เป็นระดบัท่ีรุนแรงมากท่ีสุด 
บุคคลไม่สามารถควบคุมตนเองได ้ไม่มีเหตุ มีการต่ืนกลัวอย่างมาก บุคลิกภาพและความคิด
ผิดปกติ จนประเมินสถานการณไ์ม่ตรงกบัความเป็นจริง ความสามารถในการแกปั้ญหาไม่สามารถ
ท าได้ เพราะสูญเสียการรับรู ้ ท  าให้เกิดอารมณ์และมีความคิดในทางลบ และร่างกายมีการ
ตอบสนองกบัอารมณอ์ยา่งรุนแรง  

ระดบัความรุนแรงทัง้ 4 ท่ีกล่าวมานัน้ หากบคุคลอยูใ่นระดบัต ่าและปานกลาง 
จะไม่ส่งผลกระทบตอ่บคุคลในการด าเนินชีวิตประจ าวนั อีกทัง้ยงัส่งผลในทางสนบัสนุนใหเ้กิดการ
แก้ปัญหาเน่ืองจากความกระตือรือร้น ต่ืนกลัวต่อสถานการณ์นั้น ๆ และยังสามารถจัดการ
เหตกุารณ ์แกไ้ขปัญหาไดต้รงกบัความจริง เหมาะสม แตห่ากบคุคลอยู่ในระดบัสงูหรือรุนแรง จะส่ง
ผลรา้ยต่อบุคคลเน่ืองจากมีการประเมินสถานการณ์ท่ีผิดไปจากความจริง ส่งผลใหเ้กิดความคิด 
อารมณ ์และพฤตกิรรมตอ่สถานการณท่ี์ไมเ่หมาะสม สง่ผลใหเ้กิดผลกระทบตอ่ทัง้ตนเองและผูอ่ื้น  

2.2.2.3 ผลกระทบของความวิตกกังวล 
หากบคุคลมีระดบัความวิตกกงัวลอยู่ในระดบัสงูหรือรุนแรง อาจส่งผลกระทบ

ต่อบุคคลในดา้นต่าง ๆ ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ พบว่านักวิชาการมีการแบ่งผลกระทบ
ออกเป็นดา้นต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ดา้น ดงันี ้(สุณัฐฐา สุนทรวิภาต, 2560; อจัฉรา
ภรณ ์อยูย่งัเกต, 2554) 

1) ด้านชีวเคมีและสรีรวิทยา เม่ือเกิดความวิตกกังวลจะส่งผลท าให้ระบบ
ประสาทอตัโนมตัิเกิดการท างานใหฮ้อรโ์มนมีการเปล่ียนแปลง มีผลใหเ้กิดการควบคมุสมดลุของ
ร่างกายเพ่ือตอบสนองต่อภาวะวิตกกังวลท่ีเกิดขึน้ และแสดงอาการออกทางร่างกาย ไดแ้ก่ หัว
ใจเตน้เรว็ หายใจเรว็ เหง่ือออก ปวดศีรษะ ปากแหง้ ปวดทอ้ง ปัสสาวะบอ่ย ตวัเย็น 

2) ด้านอารมณ์ บุคคลจะมีอารมณ์ตึงเครียด หงุดหงิด โมโหง่าย กระวน
กระวาย ไมมี่สมาธิ สิน้หวงั เศรา้ เสียใจท าใหไ้มส่ามารถท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในชีวิตประจ าวนัได ้

3) ดา้นพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกจะแตกต่างกัน หลากหลาย
แบบ เช่น แสดงออกทางสีหนา้ ค าพดูมีการพดูจาวกวน ติดขดั หรือพดูเร็ว มีท่าทางกระสบักระส่าย 
ไม่สามารถอยู่เฉยได ้อาจแยกตวัออกจากผูอ่ื้น มีความกงัวลในการมีสมัพนัธภาพกับผูอ่ื้น หนีจาก
เหตกุารณน์ัน้ ๆ อาจสง่ตอ่ภาวะซมึเศรา้ในล าดบัถดัมา 
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4) ดา้นความคดิ สติ การรบัรู ้บคุคลจะมีการรบัรูต้่อสิ่งตา่ง ๆ ลดลง ไมมี่สมาธิ 
ท าใหไ้ม่สามารถจดจ าเรื่องราวต่าง ๆ ได ้หรือลืมง่าย มีความคิดหมกมุ่นในเรื่องเดิมซ า้ ๆ สับสน 
ตดัสินใจไดช้า้ หรือตดัสินใจไดอ้ยา่งไมมี่ประสิทธิภาพ 

ผลกระทบของความวิตกกังวลสามารถแสดงออกไดท้ัง้ทางความคิด อารมณ์
และพฤติกรรม เป็นอุปสรรคของบุคคลในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ไม่สามารถตัดสินใจในสิ่ง 
ตา่ง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแกปั้ญหาใหก้บัตนเองได ้อีกทัง้หากเกิดขึน้
เป็นระยะเวลานานอาจเป็นท่ีมาของภาวะซมึเศรา้ได ้

2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า (Depression) 
จากการทบทวนมีนกัวิชาการจ านวนหลายท่านใหค้วามหมายของภาวะซมึเศรา้ไป

ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปออกมาไดป้ระเด็น ดงันี ้(Beck,1976 ; Selegman, 1981 ; อา้ง
ถึงในวิภาวี วรวฒุิวิทยารกัษ,์ 2561 ; สมาคมจิตแพทยแ์หง่ประเทศไทย , 2546) 

ภาวะซึมเศรา้ คือ ภาวะจิตใจของบคุคลท่ีมีความรูส้กึเชิงลบ เช่น เศรา้หมอง หดหู ่
ทอ้แท ้สิน้หวงั เป็นผลมาจากความคิดทางลบเก่ียวกบัตนเอง แสดงออกมาดว้ยอาการตา่ง ๆ ทัง้ทาง
อารมณ์ จิตใจและพฤติกรรม รูส้ึกตนเองไม่มีคุณค่า ต าหนิตนเอง หากมีความรูส้ึกนีเ้ป็นระยะ
เวลานานจะเกิดความเส่ียงในการฆา่ตวัตาย 

2.2.3.1 อาการของภาวะซึมเศร้า  
อาการเด่นของภาวะซึมเศรา้สามารถแสดงอาการได้หลากหลาย ทั้งทาง

พฤติกรรม ความคิดและความรูส้ึก ไดอ้ธิบายลกัษณะอาการของภาวะซมึเศรา้ได ้ดงันี ้(วลัลภา ทรง
พระคณุและเนตรดาว ธงซิว, 2562; สมภพ เรืองตระกลู, 2543) 

1) ด้านความคิด มักเกิดความคิดท่ีบิดเบือน และแสดงออกดว้ยอารมณ์ 
ตา่ง ๆ ท่ีไมเ่หมาะสม เชน่  

1.1) อารมณเ์ศรา้ ซึ่งเป็นอาการส าคญัของภาวะซึมเศรา้ ไดแ้ก่ หดหู่ ไม่มี
ชีวิตชีวา เศรา้หมอง อารมณเ์ศรา้ไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดขึน้ตลอดเวลา บุคคลอาจรูส้ึกสนกุสนานหรือมี
อารมณข์นัได ้แต่เม่ือเป็นมากอารมณเ์ศรา้จะมีอยู่เกือบตลอดเวลา ส่วนมากจะมีอารมณเ์ศรา้มาก
ท่ีสดุในตอนเชา้ 

1.2) อารมณห์งดุหงิด โกรธง่าย พบเกือบทกุคนจะรูส้ึกถึงการเปล่ียนแปลง 
แตค่วบคมุอารมณไ์มไ่ด ้และมกัรูส้กึเสียใจภายหลงั บุคคลจะหงดุหงิดง่ายโดยไมท่ราบสาเหต ุ 

1.3) มีความรูส้ึกเบื่อ หมดความสนใจในสิ่งต่าง ๆ เช่น กิจวัตรประจ าวัน 
กิจกรรมท่ีชอบ และความสนใจทางเพศ 
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1.4) ความรูส้ึกว่าตวัเองไรค้า่ รูส้ึกตวัเองไม่มีค่า หรือหมดความส าคญัต่อ
ใคร รูส้กึวา่ตวัเองไมดี่ คดิวา่ตนเองเป็นภาระ ท าใหเ้กิดความคดิฆา่ตวัตาย  

1.5) ความรูส้ึกผิด หากมีอาการเศรา้มากมักจะต าหนิตนเอง มักคิดว่า
ตนเองไดท้  าความผิด เป็นคนไม่ดี ไม่สมควรมีชีวิตอยู่ ท  าใหอ้ยากตายและคิดฆ่าตวัตาย ซึ่งเป็น
อนัตรายท่ีส าคญัของโรคนี ้

2) อาการทางกาย มีการแสดงออกของร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิม ซึ่ง
สง่ผลก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่รา่งกาย ตวัอยา่งเชน่  

2.1) เบื่ออาหาร มักเกิดขึน้ตัง้แต่เริ่มไม่สบาย การรูร้สเปล่ียน ไม่อยาก
อาหาร น า้หนกัตวัลดลง แตบ่างรายจะมีอาการยากอาหารมากกวา่ปกต ิ  

2.2) นอนไม่หลบั มกัจะปรากฏเป็นล าดบัแรกๆ อาจเกิดขึน้เป็นเวลา 1-2 
สปัดาห ์ก่อนมีอาการอ่ืน ๆ ในระยะแรกจะหลับยาก หลบัไม่สนิทหรือฝันรา้ย ต่ืนบ่อย จนเกิดเป็น
อาการต่ืนขึน้ในเวลากลางคืน แลว้หลบัไม่ไดอี้กหรือหลบัไม่สนิท เกิดขึน้เช่นนีทุ้กคืน บางรายเกิด
อาการต่ืนเชา้กวา่ปกต ิ 

2.3) อ่อนเพลีย รูส้ึกไม่มีแรงแม้จะไม่ได้ท ากิจกรรมใด ๆ และถึงแม้จะ
พกัผอ่นแตไ่มส่ามารถชว่ยใหอ้าการดีขึน้ได ้  

3) พฤติกรรม การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได้ เป็น
พฤตกิรรมท่ีผิดปกตแิละกระทบตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนั เชน่  

3.1) ความคิดเช่ืองชา้ จะมีความคิด การเคล่ือนไหว รวมถึงลกัษณะการ
พูดค่อนขา้งชา้ มีอาการเงียบและเส่ืองซึม ไม่สนใจสิ่งต่าง ๆ แต่ให้ความสนใจตนเอง และกังวล
เกือบตลอดเวลา และบคุคลอาจมีความพยายามฝืนพฤตกิรรมนีข้องตนเอง 

3.2) สมาธิเสีย ความจ าไม่ดีและลืมง่ายเป็นอาการส าคญั โดยจะปรากฏ
ตัง้แตเ่ริ่มไมส่บาย เชน่ ลืมสิ่งท่ีจะพดู อา่นหนงัสือแลว้ไมมี่สมาธิ เกิดความวิตกกงัวล  

3.3) ไม่อยากพบหรือพูดคุยกับผู้อ่ืน แยกตัว สัมพันธภาพกับผู้อ่ืนลด
นอ้ยลง สง่ใหเ้กิดความเส่ียงในการฆา่ตวัตาย 

ผูว้ิจัยใหข้อ้สังเกตว่าในวยัรุ่นอาจไม่ไดแ้สดงอาการของโรคซึมเศรา้ท่ีชัดเจนดัง
เกณฑก์ารวินิจฉัยในขา้งตน้นี ้แตอ่าจแสดงออกในรูปแบบอาการอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ขาดความสนใจในสิ่ง
ท่ีเคยชอบ ไม่พึงพอใจในสิ่งท่ีเคยเป็นหรือกิจกรรมท่ีท าแลว้มีความสุขหรือไม่พอใจผูค้นหรือการใช้
ชีวิต อารมณอ์าจแสดงออกเป็นความหงุดหงิด กา้วรา้ว หรือเซ่ืองซึม น า้หนกัลดหรือเพิ่มโดยไมต่ัง้ใจ 
นอนไม่หลับ หรือหลับมากไป อยู่ไม่ค่อยนิ่ง หรือเช่ืองช้า ดูไรเ้รี่ยวแรง หรือไม่ค่อยมีพลังงาน ใน
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ชีวิตประจ าวนั รูส้ึกไรค้า่ หรือ รูส้กึผิดอยา่งไมเ่หมาะสม ขาดสมาธิ คิดชา้ลง หรือตดัสินใจชา้ลงบอ่ย 
ๆ มีการคิด วางแผน หรือพยายามฆ่าตวัตาย โดยอาการเหล่านีไ้ม่ไดเ้กิดจากผลของการเจ็บป่วย
ทางรา่งกาย สารเสพตดิ หรือไมใ่ชป่ฏิกิรยิาปกตหิลงัจากเหตกุารณส์ญูเสีย 

2.2.3.2 สาเหตุของภาวะซึมเศร้า 
จากการสงัเคราะหส์าเหตขุองภาวะซึมเศรา้ตามหลกัแนวคิดทฤษฎีของจีรวรรณ 

จบสบุนิ (2551)  แบง่ออกไดเ้ป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
1) สาเหตุทางชีวภาพและพันธุกรรม กล่าวคือ ภาวะซึมเศรา้เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงชีวเคมีของสมอง ไดแ้ก่ ความผิดปกติของสารส่ือประสาท ความผิดปกติของระบบ
ฮอรโ์มนตอ่มไรท้่อ ความผิดปกติทางสรีระวิทยาของระบบประสาท ซึ่งหมายถึงเกิดจากปัจจยัทาง
พนัธุกรรม 

2) สาเหตจุากปัญหาในจิตใจและความคิด เม่ือบุคคลมีความรูส้ึกคบัขอ้งใจ 
ไม่แน่ใจในเวลาเดียวกัน มองตนเองในทางไม่ดี เกิดการบิดเบือนความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผล เป็น
ความรูส้ึกลงัเลกับบางสิ่งบางอย่าง เกิดความความรูส้ึกโกรธผสมรวมกับอารมณอ่ื์น ๆ เช่น ความ
เกลียด ความกลวั ความรูส้กึผิด จนเกิดเป็นภาวะซมึเศรา้ โดยมีความรูส้ึกว่าตนเองไม่มีคณุคา่ ไม่มี
ความหมาย และหมดหวงั คดิวา่ตนเองเป็นคนไมดี่  

3) สาเหตุทางพฤติกรรม เม่ือบุคคลประสบกับความผิดหวังจากเรื่องราว 
ตา่ง ๆ ซ า้หลายครัง้ หรือเกิดในสถานการณท่ี์รุนแรง ท าใหรู้ส้ึกเหมือนตนเองไดร้บัการลงโทษทัง้จาก
ความคาดหวงัของตนเอง หรือการตอ่ว่าหรือการสญูเสียบางอย่าง เกิดภาวะหมดก าลงัใจในการท า
สิ่งตา่ง ๆ ขาดความรูส้กึมั่นใจ เกิดความเครียด กงัวล เบื่อหนา่ยและไมมี่ความสขุ 

2.2.3.3 ระดับของภาวะซึมเศร้า 
ระดบัของภาวะซึมเศรา้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้(นริสา วงศพ์นารกัษ ์

และสายสมร เฉลยกิตต,์ 2557) 
1) ภาวะซึมเศรา้ระดบัเล็กนอ้ย ทุกคนสามารถรูส้ึกได ้แต่จะไม่รุนแรงหรือคง

นาน และไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบ 
2) ภาวะซึมเศรา้ระดบัปานกลาง คือ มีระยะเวลาคงนานและเกินกว่าคนปกต ิ

เกิดขึน้ต่อเน่ืองจากมีปัญหาการปรบัตวัผิดปกติ (adjustment mood) หรือเป็นผลมาจากมีโรคทาง
กายและโรคทางจิตตา่ง ๆ (secondary depression)  

3) ภาวะซึมเศรา้ระดับรุนแรง ระดับนี ้จะอารมณ์ท่ีผิดปกติคงนาน (mood 
disorder) ซึ่งจ  าแนกออกไปอีกตามลกัษณะท่ีแตกต่างกัน เช่น ภาวะซึมเศร้า หรือ hypomania ถึง 
mania หรือแบง่ตามระดบัความรุนแรงหรือความเรือ้รงั เป็นตน้ โดยมีอาการอ่ืน ๆ รว่มดว้ย 
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2.2.3.4 ผลกระทบของภาวะซึมเศร้า 
ภาวะซึมเศรา้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย ความคิด อารมณ ์

ก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่สขุภาพกายและสขุภาพจิตไดด้งันี ้(จีรวรรณ จบสบุนิ, 2551) 
1) ความสามารถในการตดัสินใจ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ลดลง ไม่สามารถ

เผชิญปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
2) มีอาการหลงลืม ผู้ท่ีอยู่ในภาวะซึมเศรา้ส่วนใหญ่สมาธิไม่ดี ไม่สามารถ

สนใจสิ่งใดไดน้าน มกัถกูรบกวนดว้ยความคดิแปลกๆ ไดง้่าย ความจ าจะถดถอย จ าไมค่อ่ยได ้ 
3) ระบบภูมิคุม้กันลดลง สภาวะตึงเครียดทางดา้นร่างกายท่ีเกิดขึน้เป็นผล

จากสารเคมีและจิตใจท่ีเปล่ียนแปลงไปในช่วงท่ีเกิดภาวะซึมเศรา้ ท าใหภู้มิคุม้กันลดลง เกิดการ
เจ็บป่วยไดง้่าย 

4) เกิดภาวะขาดสารอาหาร  
5) การพกัผอ่นไมเ่พียงพอ อาจสง่ผลตอ่รา่งกาย หรือเกิดอบุตัเิหต ุ 
6) ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ขาดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

เน่ืองจากการแยกตวั ท าใหข้าดแรงสนบัสนนุจากผูอ่ื้น 
7) ความสามารถในการท ากิจกรรมหรือการด าเนินชีวิตลดนอ้ยลง เช่น การไม่

มีสมาธิ ไมส่ามารถท างานได ้ทกัษะในการส่ือสารลดลง 
8) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การด่ืมสุรา มีเรื่องทะเลาะวิวาท การฆ่าตวั

ตาย ซึ่งภาวะซึมเศรา้เป็นปัจจยัส าคญัในการท านายการฆ่าตวัตาย รอ้ยละ 60 ของผูป่้วยท่ีฆ่าตวั
ตายจะเกิดภาวะซมึเศรา้รว่มดว้ย 

ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศรา้ เป็นปัญหาสุขภาพจิตประเภทหนึ่ง 
แสดงออกไดเ้ม่ือบุคคลมีการประเมินสถานการณ์ต่อเหตุการณ์ เกิดเป็นความคิด ความรูส้ึกและ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อสถานการณ์นัน้ ซึ่งไม่สมเหตุสมผลท าใหไ้ม่สามารถปรบัตวัได ้เกิดการ
ความคิดท่ีผิดเพีย้น ความรูส้ึกในเชิงลบและพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตใน
ประจ าวัน เม่ือบุคคลเกิดปัญหาสุขภาพจิตในระยะแรกจะสามารถใช้ชีวิตไดต้ามปกติ แต่หาก
ปัญหาสขุภาพจิตนัน้คงอยูเ่ป็นเวลานานจะท าใหบ้คุคลใชชี้วิตไดย้ากล าบาก และมีพฤตกิรรมไม่พึง
ประสงค ์สุดท้ายอาจส่งผลให้บุคคลเป็นเป็นโรคทางจิตเวชขึน้ เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือใน
ระยะแรกของปัญหาสุขภาพจิตนั้นเป็นสิ่งจ  าเป็นท่ีควรต้องได้รับการจัดการให้บุคคลสามารถ
กลับมาใชชี้วิตไดต้ามปกติ การการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าแนวทางการช่วยเหลือท่ีนิยมไดแ้ก่การให้
ค  าปรกึษา ซึ่งกระบวนการในการใหค้  าปรกึษามีแนวคิดทฤษฎีการใหค้  าปรกึษาเป็นพืน้ฐานเสมอ  



  25 

ตอนที ่3 แนวคิดเทคนิคและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา 
ในส่วนนีแ้บ่งการน าเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ของการใหค้  าปรกึษาออกไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ 

1) ความหมายของการใหค้  าปรกึษา 2) รูปแบบการใหค้  าปรกึษา ประกอบดว้ย แบบรายบคุคลและ
แบบกลุ่ม 3) แนวคิดการให้ค  าปรึกษาทั้งหมด 5 แนวคิด ไดแ้ก่ การให้ค  าปรึกษาแบบพิจารณา
เหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรม การใหก้ารปรกึษาแบบภวนิยม การใหค้  าปรึกษาแบบเผชิญความ
จริง การใหค้  าปรึกษาแบบยึดผูร้บับริการเป็นศูนยก์ลาง การใหค้  าปรึกษาแบบปรบัความคิดและ
พฤติกรรม ซึ่งแต่ละแนวคิดจะประกอบดว้ยแนวคิดหลัก ข้อดี ข้อจ ากัด และ 4) งานวิจัยการให้
ค  าปรกึษาท่ีเก่ียวกบัปัญหาสขุภาพจิต 

1. ความหมายของการให้ค าปรึกษา 
Lewis Patterson (2000)  อธิบายว่าการใหค้  าปรกึษา คือ กระบวนการส่ือสารภายใต้

การสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูใ้หค้  าปรกึษาและผูร้บัค  าปรกึษา น าไปสู่การเปล่ียนแปลงของผูร้บั
ค  าปรกึษาในดา้นใดดา้นหนึ่ง เช่น พฤติกรรม ความเช่ือ และระดบัของความทุกขท์างอารมณ ์และ
การใหค้  าปรกึษาทุกกรณีควรส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมอย่างเป็นอิสระ และผูร้บัค  าปรึกษารบัผิดชอบ
พฤติกรรมดว้ยตนเอง เขา้ใจตนเองและจัดการอารมณ์ไดด้ว้ยตนเอง  อีกทัง้วชัรี  ทรพัยมี์ (2556) 
เพิ่มเติมว่าผูใ้หค้  าปรกึษาในกระบวนการนัน้ตอ้งเป็นผูท่ี้ไดร้บัการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพ่ือช่วยให้
ผูร้บับรกิารเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น เพ่ือใหผู้ร้บับรกิารสามารถปรบัปรุงและตดัสินใจในการแกปั้ญหา
ได ้หรือเกิดความสามารถในการแกไ้ขปัญหาดา้นต่าง ๆ (George, 1990) และ Nystul (2003) ได้
อธิบายถึงรูปแบบของการใหค้  าปรึกษาว่าการใหค้  าปรึกษาสามารถท าไดท้ัง้รายบุคคล แบบกลุ่ม
หรือแบบครอบครัวได้เช่นกัน จึงสามารถสรุปได้ว่า การให้ค  าปรึกษา คือ กระบวนการของ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้หค้  าปรกึษาท่ีมีความเช่ียวชาญเชิงวิชาชีพ เพ่ือช่วยเหลือใหผู้ร้บัค  าปรกึษา
เกิดความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม หรือเกิดการเปล่ียนแปลง มีความสามารถ
ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา ปรบัปรุงตนเองในดา้นตา่ง ๆ ทัง้ความคดิ ความรูส้กึ และพฤตกิรรม   

2. รูปแบบของการให้ค าปรึกษา 
การใหค้  าปรกึษาแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือการใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่มและการให้

ค  าปรกึษารายบุคคล ซึ่งมีหลกัการ จดุมุ่งหมาย ขอ้ดีและขอ้จ ากดัท่ีแตกตา่งกัน สามารถอธิบายได้
ดงันี ้

2.1 การให้ค าปรึกษารายบุคคล 
การใหค้  าปรกึษารายบุคคลเป็นกระบวนการใหค้  าปรกึษาระหว่างผูร้บัค  าปรึกษา

และผูใ้หค้  าปรกึษา โดยการสรา้งสมัพนัธภาพ และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยใหผู้ร้บัค  าปรึกษาส ารวจ
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ปัญหา ยอมรบัและเพ่ือร่วมกันหาแนวทางใหก้ับผูร้บัค  าปรึกษา โดยผูร้บัค  าปรกึษาเป็นผูต้ดัสินใจ
เลือกแนวทางดว้ยตนเอง 

2.1.1 วัตถุประสงคข์องการให้ค าปรึกษารายบุคคล 
จากการสังเคราะห์แนวคิดของพนม ลิ ้มอารีย์ , 2533 สามารถอธิบาย

วตัถุประสงคข์องการใหค้  าปรึกษารายบุคคลได ้คือ เพ่ือช่วยใหผู้ร้บัค  าปรึกษาไดส้  ารวจ รูจ้กัและ
เขา้ใจตนเองอย่างถูกตอ้ง มีแนวคิด ความรูแ้ละทักษะท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ  พรอ้มทัง้
ระบายความไม่สบายใจของตนเองออกมาใหผู้อ่ื้นรบัฟังเสมือนการรเิริ่มไวว้างใจ สรา้งสมัพนัธภาพ
กับผูอ่ื้น น าไปสู่การมองเห็นวิธีในการแกปั้ญหา และตดัสินใจและรบัผิดชอบดว้ยตนเอง สามารถ
เผชิญความยุง่ยากตา่ง ๆ ในชีวิตไดด้ว้ยการปรบัตวัและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของตนเอง  

2.1.2 หลักของการให้ค าปรึกษารายบุคคล 
ผูใ้หค้  าปรกึษาจะยึดหลกัการใหค้  าปรกึษา เพ่ือเป็นแนวทางใหค้วามชว่ยเหลือ

บคุคล ดงันี ้(แกว้ตา ผูพ้ฒันพงศ,์ 2561) 
1) ผูร้บัค  าปรกึษาเตม็ใจท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ไมใ่ชก่ารถกูบงัคบั  
2) ผูใ้หค้  าปรกึษาตอ้งเป็นผูมี้ความรู ้ทกัษะ ไดร้บัการฝึกฝนมาเป็นอยา่งดี  
3) ผู้ให้ค  าปรึกษาจะตอ้งยึดหลักว่าทุกคนมีสิทธิและความสามารถในการ

ตดัสินใจหรือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ไมใ่หค้  าปรกึษาไมค่วรตดัสินใจแทน 
4) ผู้ให้ค  าปรึกษาตอ้งยึดหลักความแตกต่างกันระหว่างบุคคล ทั้ง เชือ้ชาต ิ

ศาสนา เพศ ทศันคต ิความชอบ ความถนดัและอ่ืน ๆ 
2.1.3 ข้ันตอนของการให้ค าปรึกษา 

ขัน้ตอนในการใหค้  าปรึกษาแต่ละขัน้ตอนมีวัตถุประสงค ์วิธีการ และทักษะ
แตกตา่งกนั สามารถอธิบายตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ไดด้งันี ้(พงษพ์นัธ ์พงโสภา , 2543) 

1) การสร้างสัมพันธภาพ การเริ่มต้นการให้ค  าปรึกษา ต้องมีการสรา้ง
สัมพันธภาพท่ีดีเพ่ือให้ผู้ร ับค าปรึกษาสามารถเปิดเผยเรื่องราว ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญของ
กระบวนการใหค้  าปรกึษา 

2) การสัมภาษณ์ เป็นขัน้ตอนช่วยเหลือให้ผูร้บัค  าปรึกษาส ารวจความคิด 
ความรูส้ึกต่าง ๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ี เพ่ือท าความเขา้ใจปัญหาท่ีแทจ้ริงของผูร้บัค  าปรกึษา ในขัน้ตอนนี้
สว่นส าคญัคือการใหผู้ร้บัค  าปรกึษาบอกถึงปัญหาของตนและท าความเขา้ใจปัญหานัน้รว่มกนั โดย
ผูใ้หค้  าปรกึษาตอ้งไมด่ว่นสรุป หรือตีความ 

3) การด าเนินการ ในขั้นตอนนีเ้ป็นการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนในการ
แก้ปัญหา เลือกแนวทางท่ีพึงประสงคใ์นการแก้ปัญหาท่ีตอ้งการ ลักษณะของเป้าหมายควรเป็น
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รูปธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ผูร้บัค  าปรกึษามองเห็นทางเลือกตา่ง ๆ ในการแกปั้ญหา และ
พิจารณาขอ้ดีเสียของแตล่ะแนวทาง พรอ้มทัง้วางแผนการปฏิบตัใินการแกปั้ญหาใหช้ดัเจน 

4) การสรุป ในการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวผู้ร้บัค  าปรึกษาอาจเกิดปัญหา
หรืออุปสรรคต่าง ๆ จึงควรมีการสรุปและประเมินผลการปฏิบตัิรว่มกับผูใ้หบ้ริการปรึกษาเพ่ือหา
แนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้  

ตาราง 2 วตัถปุระสงคแ์ละทกัษะท่ีใชใ้นขัน้ตอนของการใหค้  าปรกึษา  

 วตัถปุระสงค ์ ทกัษะ 

1. การสรา้งสมัพนัธภาพ 
 1. เพ่ือสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูใ้หแ้ละ
ผูร้บัค  าปรกึษา สรา้งความไวว้างใจท าใหผู้ร้บั
ค  าปรกึษากลา้เปิดเผยปัญหา  
2. เพ่ือใหผู้ร้บัค  าปรกึษาเขา้ใจถึงจดุมุ่งหมาย
ของการใหบ้รกิารปรกึษาประเด็นท่ีจะท าการ
ปรึกษา บทบาทของแต่ละฝ่าย เง่ือนไขหรือ
ขอ้ตกลงอ่ืน ๆ ในกระบวนการปรกึษา และมี
สว่นรว่มในกระบวนการ 
 

1. การจดัสถานท่ี ตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีมีความเป็น
สว่นตวั ไมถ่กูรบกวน จดัท่ีนั่งห่างพอควร ทา่นั่ง
อยู่ในท่าท่ีมองเห็นหน้ากัน และสามารสบ
สายตากนัไดแ้ตไ่มม่ากเกินไป 
2. กริยาท่ าท าท่ี สุภ าพ  นั่ งท่ าสบายและ
เหมาะสม  การแสดงสีหน้าสอดคล้องกับ
สถานการณ ์
3. การมอง ควรสบสายผู้รับค าปรึกษาเพ่ือ
แสดงใหเ้ห็นถึงความสนใจ  
4. การพูด ควรพูดในภาษาท่ีเป็นกลาง สุภาพ 
ใชน้  า้เสียงท่ีเป็นกนัเอง ระดบัเสียงก าลงัดี 

2. การสมัภาษณ ์
 เพ่ือใหผู้ร้บัค  าปรกึษาเห็นประโยชนแ์ละเกิด
แรงจูงใจในการรับค าปรึกษาและเข้าใจ
ปัญหาของตนเองอย่างรอบดา้น และเป็น
ระบบมากขึน้ เกิดความเขา้ใจตนเองและมี
ความกระจา่งชดัในปัญหาของตน 

1. การฟังและการทวนซ า้  
2. การเงียบ 
3. การสะทอ้นความรูส้ึก เป็นทกัษะท่ีท าใหผู้ร้บั
ค  าปรึกษาเข้าใจความรูส้ึกของตนเองชัดขึน้ 
และเกิดความไว้วางใจ กล้าเปิดเผยตนเอง 
สามารถแสดงความรูส้กึเช่ือมโยงไปยงัเนือ้หาได ้
4. การถาม 
5. การสรุปความ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 วตัถปุระสงค ์ ทกัษะ 

3. การด าเนินการ 
 1. ผู้รบัค  าปรึกษา สามารถตัดสินใจเลือก
ทางออกท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาได ้
2. ผู้ร ับค าปรึกษา สามารถวางแผนการ
ปฏิบัติเพ่ือด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายท่ี
เลือกได ้

ใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 

4. การสรุป 
 ผูร้บับริการปรึกษาสามารถด าเนินการตาม
แผนการท่ีก าหนดจนบรรลุเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ 

การสรุปความ 

 
แตล่ะขัน้ตอนมีขัน้ตอนก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ แตก่ล่าวไดว้่าแตล่ะขัน้ตอน

นัน้ไม่ไดแ้ยกจากกันโดยสิน้เชิง หากมีความต่อเน่ืองและสัมพันธ์กัน การแบ่งขัน้ตอนต่าง ๆ นั้น
ก าหนดขึน้จากลกัษณะเดน่ของแตล่ะขัน้ตอน แตใ่นกระบวนการท่ีเกิดขึน้จริงจะมีความตอ่เน่ืองของ
แตล่ะขัน้ตอน เชน่ การสรา้งสมัพนัธภาพจะเกิดขึน้ตลอดในทกุขัน้ตอน ไมใ่ช่เพียงแตใ่นขัน้ตอนแรก
เทา่นัน้  

2.2 การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม  
การใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่ม (Group counseling) เป็นวิธีการท่ีใชม้าเป็นเวลานาน

แลว้ ลกัษณะการจดักลุ่มแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของปัญหา โดยการเพิ่มการตระหนกัในตนเอง
และความสามารถในการส่ือสารระหวา่งบคุคล การใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่มสามารถใชไ้ดก้บัลกัษณะ
ของปัญหาท่ีหลากหลาย เช่น ผู้ติดยาเสพติด ผู้ถูกทารุณกรรม กลุ่มการปรบัตวั กลุ่มผูมี้ปัญหา
ครอบครวั ปัญหาการเรียน ชว่งวยั 

2.2.1 ความหมายของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
จากการสงัเคราะหค์วามหมายของวชัรี ทรพัยมี์ ( 2556) และ ผ่องพรรณ เกิด

พิทักษ์ (2554) ใหค้วามหมายของการใหค้  าปรึกษากลุ่ม หมายถึง การท่ีบุคคลมีความตอ้งการท่ี
คล้ายกันด้านใดดา้นหนึ่ง หรือต้องการแก้ปัญหาร่วมกันทั้งสมาชิกและผู้ให้ค  าปรึกษา โดยยึด
สมาชิกเป็นศนูยก์ลาง สมาชิกสามารถแสดงความคิด ความรูส้ึก เพ่ือใหส้มาชิกกลา้เผชิญและใช้



  29 

ความคดิในการแกปั้ญหาหรือปรบัปรงัตนเอง โดยรบัฟังความรูส้กึและความคดิเห็นของผูอ่ื้น เพ่ือให้
สมาชิกตระหนกัว่าตนไม่ใช่เพียงคนเดียวท่ีประสบกับปัญหา การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มน ามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นประโยชนข์องกลุ่ม ความหมายนีส้อดคลอ้งกบัของ Maler (1969) ท่ี
กล่าวว่าการให้ค  าปรึกษาแบบกลุ่ม หมายถึง วิธีการท่ีเน้นความสัมพันธ์ของสมาชิกท่ีมีต่อกัน
ตลอดเวลา สมาชิกในกลุ่มจะท างานร่วมกันกับผู้ให้ค  าปรึกษาท่ีไดร้บัการฝึกฝนมา โดยจะร่วม
ส ารวจปัญหาและความรูส้ึกของกันและกันแล้ว สมาชิกทุกคนหาทางแก้ไขปรบัปรุงเพ่ือพัฒนา
ตนเอง  

จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การให้ค  าปรึกษาแบบกลุ่มเป็น
กระบวนการท่ีผูใ้หค้  าปรกึษาด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือผูร้บัค  าปรกึษา ซึ่งเป็นสมาชิกภายในกลุ่มท่ีมี
ปัญหาคลา้ยคลึงกัน โดยเนน้การสรา้งสมัพันธภาพท่ีดี บรรยากาศท่ีไวว้างใจได ้สมาชิกกลา้ท่ีจะ
เปิดเผยตนเองในการแสดงความรูส้ึกและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชนข์องตนเองและเพ่ือนสมาชิก
ในกลุ่ม เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจต่อกัน เป็นผลให้สมาชิกมองเห็นตนเอง 
ปรบัปรุงและสามารถผา่นพน้ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 

2.2.2 จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
การศึกษาของ Corey (2015) และผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (2554) ผู้วิจัย

สามารถสรุปเปา้หมายของการใหค้  าปรกึษาแบบกลุม่ได ้ดงันี ้ 
1) เพ่ือชว่ยใหส้มาชิกแตล่ะคนในกลุม่รูจ้กั เขา้ใจและไวว้างใจตนเอง 
2) เพ่ือชว่ยใหส้มาชิกยอมรบัตนเอง นบัถือตนเอง และรูส้กึวา่มีคณุคา่ 
3) เพ่ือช่วยใหส้มาชิกไดพ้ฒันาวิธีการ ทกัษะ ความสามารถต่าง ๆ มีแนวทาง

ในการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม 
4) เพ่ือช่วยใหส้มาชิกพฒันาแนวทางการแกปั้ญหาของตนเอง และเม่ือเผชิญ

กบัปัญหา สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ 
5) เพ่ือใหส้มาชิกพฒันาความเขา้ใจเก่ียวกบัความตอ้งการ และความรูส้ึกของ

ผูอ่ื้น มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง สามารถเผชิญหนา้กับปัญหา และมีการเรียนรูก้ารมีปฏิสมัพนัธ์
กบัสมาชิกในกลุม่ 

6) เพ่ือสง่เสรมิสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดี และการไวว้างใจผูอ่ื้น 
2.2.3 หลักของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 

จากการสังเคราะห์งานของวิชาการหลายท่านได้เสนอหลักการ ลักษณะ
พืน้ฐานของกลุ่ม เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแปลงพฤติกรรมและการตดัสินใจ สามารถสรุปไดด้งันี ้
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(Corey, 2015; Jacobs, Schimmel, Masson, & Harvill, 2015; ผอ่งพรรณ เกิดพิทก ัษ,์ 2554; วชัรี  
ทรพัยมี์, 2556) 

1) สมาชิกมีความไวว้างใจซึ่งกันและกัน ท าใหก้ลุ่มมีความมั่นคง ปลอดภัย 
พรอ้มแสดงหรือช่วยเหลือในการจดัการกบัปัญหาตา่ง ๆ ได ้และมีพลงัความเขม้แข็ง จากสมาชิกท่ีมี
ความเป็นตวัของตวัเอง 

2) สมาชิกมีศักยภาพ แสดงความต้องการของตนเพ่ือการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม และรบัผิดชอบต่อการเปล่ียนแปลงนั้น และพรอ้มรบัฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนท่ีมีต่อ
ตนเอง 

3) สมาชิกตัง้เปา้หมายของกลุ่มและเรียนรูท่ี้จะเขา้ใจจดุมุ่งหมาย และวิธีการ
ของกลุม่  

4) สมาชิกจะเรียน รู้วิ ธีการแก้ปัญ หาจากการมีปฏิสัมพันธ์  ซักถาม 
เปรียบเทียบ และสรุปขอ้คดิเห็นตา่ง ๆ ของสมาชิกในกลุม่  

5) ประเด็นต่าง ๆ ท่ีอภิปรายร่วมกันเป็นเพียงเครื่องมือในการด าเนินกลุ่ม 
สมาชิกสามารถแสดงความรูส้กึไดท้ัง้ภาษาพดูและภาษาทา่ทาง  

6) สมาชิกแกไ้ขปัญหาใหต้นเอง และสมาชิกในกลุม่ 
7) สมาชิกตดัสินใจดว้ยตนเอง วา่จะพฒันาตนเองอยา่งไร   
8) ในการเผชิญกับปัญหาหรือการแก้ปัญหา มีวิ ธี เลือกหลายวิ ธี  ผู้ให้

ค  าปรกึษาจะ ชว่ยใหส้มาชิกเห็นแนวทางจากทางเลือกตา่ง ๆ และน าไปปฏิบตัใินชีวิตประจ าวนัได ้
จะเห็นไดว้่า หลกัการส าคญัของการใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่มนัน้ จะยึดผูร้บัค  าปรกึษา

เป็นหลัก มุ่งสรา้งบรรยากาศท่ีปลอดภัย เอือ้ต่อการแสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือตนเองและ
สมาชิกในกลุม่ใหส้ามารถจดัการกบัปัญหาได ้  

 
2.2.4 องคป์ระกอบของการปรึกษาแบบกลุ่ม 

1) สมาชิกกลุ่ม (Group member) สมาชิกภายในกลุ่มการใหค้  าปรกึษาเป็น
บคุคลท่ีมีปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกัน รวมถึงระดบัอายุ การศกึษา สถานภาพทางสงัคมท่ีไม่แตกตา่งกัน
มากเกินไป สมาชิกจะไดร้บัการชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการรว่มกลุ่ม และตดัสินใจเขา้รว่มกลุ่มดว้ย
ตนเอง เม่ือเขา้ร่วมกลุ่มแลว้สมาชิกจะไดร้บัขอ้ตกลงท่ีควรปฏิบตัิร่วมกันเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการของกลุม่เป็นไปดว้ยความส าเรจ็ 
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2) ผู้น ากลุ่ม (Group Leader) เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัมากต่อกลุ่ม กล่าวได้
ว่ากลุ่มใหค้  าปรกึษาจะด าเนินไดอ้ย่างราบรื่นเพียงใดขึน้อยู่กบัความสามารถของผูน้  ากลุ่ม ซึ่งผูน้  า
กลุ่มควรมีลกัษณะของผูน้  ากลุ่มท่ีดี เช่น มีประสบการณ ์ไม่ด่วนตดัสิน มีทกัษะ มองโลกในแง่ดี มี
ท่าทางอบอุ่นและมีความใส่ใจ โดยท่ีผู้น  ากลุ่มมีหน้าท่ีในการส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม 
(Promoting interaction) เพ่ือใหเ้กิดบรรยากาศท่ีไวว้างใจกนัเอง เกิดการยอมรบัซึ่งกันและกนั เอือ้
ใหก้ารปฏิสัมพันธใ์นกลุ่ม (Facilitating interaction) การริเริ่ม (Initiating) การชีน้  า (Guiding) การ
สอดแทรก การรวบรวมความรูส้ึกนึกคิดเขา้ดว้ยกนั (Consolidation) การรกัษากฎ (Rule-keeping) 
สนับสนุนให้ส่ือความกันอย่างถูกต้อง (Enhancing communication) การแก้ไขความขัดแย้ง 
(Resolving conflicts)  ร ว ม ถึ ง ก า ร มี ทั ก ษ ะ ท่ี จ า เ ป็ น ต่ า ง  เช่ น  ก า ร ฟั ง  ก า ร ท ว น ซ ้ า  
การสะทอ้นความรูส้กึ การท าใหเ้กิดความกระจา่ง การสรุปความ 

2.2.5 ข้ันตอนของการปรึกษาแบบกลุ่ม 
ตามแนวคิดของ Mahler (1969) ไดส้รุปขัน้ตอนของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แบบกลุม่ไว ้4 ขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
1) ขัน้การก่อตัง้กลุ่ม (The involvement stage) ในขัน้ตอนนีส้มาชิกจะยังไม่

กลา้เปิดเผยตนเอง ยงัไมไ่วเ้นือ้เช่ือใจ เป็นขัน้ท่ีผูน้  ากลุ่มชีแ้จงวตัถปุระสงค ์สรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีให้
เกิดในกลุม่ ซึ่งอาจตอ้งใชเ้วลาพอสมควร ขึน้อยูก่บัสมาชิกมีการเปิดเผย เขา้ใจวตัถปุระสงคข์องการ
เขา้กลุม่ไดเ้รว็เพียงใด 

2) ขั้นการเปล่ียนแปลงลักษณะของกลุ่ม (The transition stage) เป็นขั้นท่ี
ต่อเน่ืองจากขั้นแรก โดยท่ีกลุ่มมีการเปล่ียนแปลง พัฒนาขึน้บ้าง สมาชิกกลุ่มจะเข้าใจถึง
จดุมุง่หมายในการรว่มกลุม่ดีขึน้ ไวว้างใจซึ่งกนัและกนั ตอ้งการท่ีจะชว่ยเหลือปรกึษารว่มกนั อาจมี
ความกังวล ผูน้  ากลุ่มตอ้งชีแ้จงใหส้มาชิกเขา้ใจกลุ่ม สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะตอ้งอภิปรายปัญหา
สว่นตวัของตนเองอยา่งไวว้างใจกนั 

3) ขั้นการด าเนินงาน (The working stage) ในขั้นนี ้สัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกกลุ่มทุกคนไดพ้ัฒนาขึน้มา เริ่มเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน เปิดเผยตนเอง อภิปรายถึงปัญหา
อย่างตรงตามจริง ร่วมกันแก้ไขปัญหา สมาชิกมีโอกาสส ารวจตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เขา้ใจปัญหาของตนเอง รูว้ิธีในการแกปั้ญหาดว้ยตนเองและพรอ้มท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 

4) ขัน้ยุติการใหค้  าปรึกษา (The ending stage) ในขัน้นีส้มาชิกกลุ่มจะขึน้อยู่
กับสมาชิกกลุ่มว่าเกิดความเขา้ใจกระจ่างแจง้ในปัญหาของตนเอง จะรูว้ิธีท่ีจะแก้ไขปัญหาและ
พรอ้มท่ีจะน าไปปฏิบตัิ เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ เม่ือสมาชิกกลุ่มเกิดความพอใจไม่ติดคา้งก็เป็น
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ขัน้ยตุกิารใหค้  าปรกึษา หากมีสมาชิกคนใดไม่เขา้ใจ กลุม่จ  าเป็นตอ้งท าใหเ้กิดความกระจา่งใหไ้ดจ้ึง
จะยตุกิารใหก้ารปรกึษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่  

สงัเกตไดว้า่รูปแบบการใหค้  าปรกึษาทัง้ 2 รูปแบบมีจดุเดน่ท่ีแตกตา่งกนั อธิบายไดคื้อ
จุดเด่นของการใหค้  าปรึกษาแบบรายบุคคล คือ การสามารถเขา้ถึงประเด็นและเรื่องราวของผูใ้ห้
ค  าปรกึษามากขึน้ อีกทัง้ยงัมีความเป็นส่วนตวั สะดวกใจในการเปิดเผยเรื่องราวของตนเอง และใช้
เวลาไม่นาน และการใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่มจดุเด่น คือ การมีความคิดเห็นของกลุ่มท่ีเป็นประโยชน์
และหลากหลาย มีการฝึกสรา้งสัมพันธภาพของสมาชิกในกลุ่ม และเกิดความรูส้ึกไม่โดดเด่ียว
เพราะมีเพ่ือนสมาชิก และมีบุคคลในการประคับประคอง ให้ก าลังใจ แต่ไม่ว่าจะเป็นการให้
ค  าปรกึษารูปแบบใดนัน้ ลว้นตัง้อยูบ่นแนวคดิทฤษฎีของการใหค้  าปรกึษาทัง้สิน้ 

3. แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
แนวคิดในการใหค้  าปรกึษาในการศกึษาครัง้นี ้แบ่งออกทัง้หมด 5 แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิด

การใหค้  าปรกึษาแบบภวนิยม แนวคิดการใหค้  าปรกึษาแบบยึดบคุคลเป็นศนูยก์ลาง แนวคิดการให้
ค  าปรึกษาแบบเผชิญความจริง แนวคิดการให้ค  าปรึกษาแบบพิจารณา เหตุผล อารมณ์และ
พฤติกรรม และแนวคิดการให้ค  าปรึกษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรม สามารถอธิบาย
รายละเอียดแตล่ะแนวคดิได ้ดงันี ้

3.1 ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบภวนิยม (Existential Counseling) 
3.1.1 แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบภวนิยม 

แนวคิดภวนิยมมีธรรมชาติในการมองมนษุยว์่า เช่ือเรื่องความสามารถในการ
ตระหนักในตนเอง ตัดสินใจด้วยตนเอง ตัดสินใจเลือกทางเดินด้วยตนเอง มนุษย์ไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อมได้ แต่สามารถเลือกตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้ สิ่งท่ีเปล่ียนได้คือ
พฤติกรรมของตนเอง เป็นตัวของตนเองพร้อมกับแสวงหาความหมายของชีวิต เน้นแนวคิด
ความหมายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เพราะฉะนัน้การด ารงอยูจ่ึงมีความส าคญักบัตนเอง (Russell, 
2007; Schneider, 2011; วชัรี  ทรพัยมี์, 2556) 

การใหก้ารปรึกษาแบบภวนิยมต่างจากแนวคิดอ่ืนคือไม่เนน้เทคนิคและไม่มี
การนิยามไวอ้ย่างชัดเจน ผู้ให้ค  าปรึกษามีอิสระท่ีจะบูรณาการและเลือกเทคนิคต่าง ๆ มาใชใ้น 
การใหก้ารปรกึษาตามความเหมาะสม ซึ่งเนน้ถึงสมัพนัธภาพและคณุภาพของการใหก้ารปรกึษา 
สรา้งสัมพันธภาพท่ีจริงใจและซ่ือสัตยอ์ย่างแท้จริงระหว่างผู้ใหค้  าปรึกษากับผู้รบัการปรึกษาให้
ความส าคญัและเนน้ถึงความเขา้ใจเป็นอนัดบัแรก  

“Nobody else to help you but you” คือแนวคิดหลักของการให้ค  าปรึกษา
แบบภวนิยม หมายถึง ไม่มีใครสามารถช่วยคณุไดดี้เท่าตวัคณุเอง เช่ือว่ามนุษยเ์กิดมามีทางเลือก 
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สามารถเลือกความหมายของชีวิตไดอ้ย่างอิสระ มีเสรีภาพต่อการก าหนดเกณฑค์วามหมายของ
ชีวิต (meaning of life) ของตนเองทัง้ในดา้นการให ้(give) การรบั (take) และการเลือก (choice) 
สิ่งต่าง ๆ ส าหรบัชีวิต (พงษ์พันธ์ พงษ์โสภาและวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา , 2556; Yalom , 1980 as 
site in Corey, 2015) ซึ่งมีค  าท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคดิหลกั ดงันี ้ 

1) การให้ (give) บุคคลสามารถใหอ้ะไรส าหรบัชีวิตไดบ้า้ง ทัง้สิ่งท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่ตนเองและสงัคม  

2) การรับ (take) บคุคลไดร้บัอะไรเขา้มาบา้ง รวมทัง้ความสขุและความทกุข ์
3) การเลือก (choice) บุคคลจะเลือกรบั เลือกคิด เลือกท าอย่างไร เพ่ือใหเ้ป็น

ประโยชนแ์ก่ชีวิตส าหรบัการเลือกนีเ้ป็นเรื่องของผูท่ี้เกิดความขดัแยง้ขึน้ภายในจิตใจ ซึ่งการท่ี เรา
เลือกกระท าหรือไมก่ระท าก็ถือวา่เป็นการเลือกทัง้สิน้ 

จะเห็นไดว้่าทั้งการให้ การรบั และการเลือก เป็นสิ่งท่ีมนุษยส์ามารถพิจารณา
เลือกกระท าไดอ้ย่างมีอิสรเสรีภาพ (freedom) แต่เม่ือมนษุยไ์ดต้ดัสินใจเลือกกระท าลงไปแลว้ เขา
จะตอ้งรบัผิดชอบ (responsibility) ตอ่สิ่งท่ีเขาไดต้ดัสินใจกระท าลงไป  

3.1.2 ข้อดใีนการให้การปรึกษาแบบภวนิยม 
การให้การปรึกษาแบบภวนิยม มีข้อดีหลายประการสรุปท่ีส าคัญๆ ไดด้ังนี ้

(ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน , 2560 ; ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ , 2554 ; อุบลทิพย์ ไชยแสง , นิธิพัฒน ์ 
เมฆขจร , ลดัดาวรรณ ณ ระนอง และวรากร ทรพัยว์ิระปกรณ ์, 2561) 

1) อธิบายให้เห็นถึงคุณค่าความส าคัญของการมีชีวิตในแต่ละวัน น าไปสู่การ
ชว่ยเหลือผูอ่ื้น เนน้การชว่ยใหผู้ร้บัการปรกึษา ตระหนกัในตนเอง และการก าหนดจดุหมายชีวิตของ
ตน 

2) สนับสนุนใหบุ้คคลมีความสามารถท่ีจะเจริญเติบโตไปสู่ความเจริญงอกงาม
สงูสดุ เนน้การรูส้  านกึตน (Self-conscious) เป็นศนูยก์ลางแหง่การมีชีวิตของมนษุย ์

3) เป็นกรอบแนวคิดเก่ียวกับมมุมองในเรื่องความตาย เปล่ียนแนวคิดใหต้ระหนกั
ถึงการใชชี้วิตอยา่งมีความหมาย มุง่หาความหมายในชีวิต 

4) น าความรูส้กึไม่สบายใจตา่ง ๆ มาสรา้งความหวงัและความส าเรจ็ใหก้บัตนเอง 
เชน่ ความวิตกกงัวล ความคบัขอ้งใจ ความวา้เหว ่ความหา่งเหิน  

5) ให้ความส าคัญต่อทัศนคติ ความเช่ือและบุคลิกภาพของผู้ให้ค  าปรึกษา
มากกว่าเทคนิค ภายใต้ความเช่ือว่าความเจริญงอกงามของผู้รับบริการเกิดขึน้โดยผ่านทาง
ปฏิสมัพนัธท่ี์แทจ้รงิ 
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3.1.3 ข้อจ ากัดในการให้ค าปรึกษาแบบภวนิยม 
การใหก้ารปรกึษาแบบภวนิยม มีขอ้จ ากดัสรุปไดด้งันี ้ (ธีรพฒัน ์วงศค์ุม้สิน , 

2560 ; ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ , 2554 ; อุบลทิพย ์ไชยแสง , นิธิพัฒน์ เมฆขจร , ลัดดาวรรณ ณ 
ระนอง และวรากร ทรพัยว์ิระปกรณ ์, 2561) 

1) มีแนวคดิท่ีเป็นปรชัญา เป็นนามธรรม เขา้ใจคอ่นขา้งยาก 
2) มีวิธีและเทคนิคของการใหก้ารปรกึษาท่ีไมช่ดัเจน 
3) ขาดทิศทางในการใหค้  าตอบและการแกไ้ขปัญหา อาจท าใหผู้ร้บัค  าปรกึษารูส้ึก

ว่าผู้ให้ค  าปรึกษาไม่สนใจกับปัญหาของเขาเท่าท่ีควร กลับไปมุ่งท่ีการสรา้งปรชัญาชี วิตให้แก่
ผูร้บับรกิาร 

3.2 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Person 
Center Counseling) 

3.2.1 แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบยดึบุคคลเป็นศูนยก์ลาง 
ผู้น  าแนวคิดนี ้ คือ Carl Rogers ได้พัฒนาขึน้จากหลายแนวคิด เช่น ด้าน

พัฒนาการบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู ้และความคิดริเริ่ม โดยสรุปจาก
นกัจิตวิทยาหลายท่านโดยสรุปว่า แนวคิดนีมี้ธรรมชาติในการมองมนุษย ์คือ มนุษยเ์ป็นบคุคลท่ีมี
คณุค่า มีความสามารถในการพัฒนาตนเองไดเ้ม่ืออยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม โดยพืน้ฐาน
มนุษยเ์ป็นคนดีและควรไดร้บัการยอมรบัในศกัดิ์ศรี เกียรติยศ และคณุค่าของตนเอง ทุกคนควรมี
สิทธิท่ีจะคิดไดอ้ย่างอิสระ สามารถด าเนินชีวิตตามความคิดของตนเอง โดยปราศจากอิทธิพลหรือ
การครอบง าจากบคุคลอ่ืน มนษุยมี์ความสามารถในตนเองในการท่ีจะมุ่งใหเ้กิดการบรรลศุกัยภาพ
ของตน (Self-actualization) มนษุยมี์เหตผุลมีความสามารถในการแกปั้ญหาและสามารถตดัสินใจ
ดว้ยตนเองได ้สามารถท าหนา้ท่ีตนเองไดอ้ย่างเต็มความสามารถ พรอ้มด าเนินชีวิตและสรา้งสรรค์
สิ่งต่าง ๆ แต่หากเม่ือมนุษยป์ฏิบตัิตนไม่เหมาะสมนัน้ เป็นเพราะบุคคลมีปัญหาและจ าเป็นตอ้ง
ปอ้งกนัตนเองเพ่ือใหอ้ยู่รอด และแนวคดินีย้งัเช่ือวา่การเปล่ียนแปลงบคุลิกภาพของบคุคลไปในทาง
ท่ีดีนัน้จะไมเ่กิดขึน้ เวน้แตจ่ะตอ้งมีสมัพนัธภาพอนัดีตอ่กนัเกิดขึน้ก่อน และแนวคดินีใ้หค้วามส าคญั
กบัการสรา้งสมัพนัธภาพจะช่วยใหก้ารแกปั้ญหาเกิดขึน้ (วชัรี ทรพัยมี์ , 2556 ; ธีรพฒัน ์วงศค์ุม้สิน 
, 2560; พงษ์พันธ์ พงษ์โสภาและวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา, 2556; Rogers , 1967 as site in Corey, 
2015) 

หลกัการส าคญัของทฤษฎีการใหค้  าปรกึษาแบบผูร้บัการปรกึษาเป็นศนูยก์ลาง 
คือการเนน้การสรา้งสัมพันธภาพระหว่างผูร้บัค  าปรึกษาและผู้ให้ค  าปรึกษา น าไปสู่การเปิดเผย
ตนเองและและพรอ้มเปล่ียนแปลง ปรบัปรุงตนเอง ภายใตแ้นวคิดนีม้องว่าปัญหาของผู้รบัการ



  35 

ปรึกษานีเ้กิดขึน้จากความไม่สอดคลอ้งกันระหว่างตวัตน ความอุดมคติและตวัตนท่ีเป็นจริง ท าให้
ปรับตัวไม่ได ้ซึ่งการสรา้งสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้และผู้รบับริหารปรึกษา และปัจจัยส าคัญท่ี
สามารถชว่ยใหผู้ใ้หค้  าปรกึษาสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูร้บัการปรกึษา และความเช่ือในกระบวนการให้
ค  าปรกึษาท่ีส าคญั ดงันี ้(พงษ์พันธ ์พงษ์โสภา และวิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา , 2557 Rogers , 1967 
as site in Corey, 2015)  

1) ความสอดคล้องและความจริงใจ (Congruence of Genuineness) ความ
สอดคล้องและความจริงใจจะเกิดขึน้ในลักษณะคล้อยตามกัน คือ ประสบการณ์ภายในของ 
ผู้ให้บริการปรึกษาและการแสดงออกภายนอกถึงประสบการณ์ของผู้ให้บริการจะตรงกัน ผู้ให้
ค  าปรึกษาสามารถแสดงความรูส้ึกและเจตคติอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาในขณะสรา้งความ
สมัพนัธภาพกับผูร้บับริหาร เป็นไปตามธรรมชาติเปิดเผย ไม่ว่าจะเป็นความรูส้ึกและเจตคติท่ีเป็น
ดา้นบวกหรือดา้นลบ คือ มีการใชก้ารส่ือสารอยา่งซ่ือสตัยก์บัผูร้บับรกิารปรกึษา 

2) การมองทางบวกอย่างไม่มี เงื่อนไขและการยอมรับ(Unconditional 
Positive Regard and Acceptance)  แนวคิดนี ้เช่ือว่ามนุษย์ต้องการการยอมรับ ความรักและ
ความห่วงหาจากผู้ท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องและมีอิทธิพลต่อเขา (Significant Others) การให้
ความชว่ยเหลือผูมี้ปัญหาควรเริ่มจากการมองทางบวกอยา่งไมมี่เง่ือนไขและการยอมรบั ซึ่งเป็นการ
แสดงความเอาใจใสผู่ร้บัการปรกึษาท่ีมีความลึกซึง้และมีความจรงิใจในฐานะท่ีเขาเป็นบุคคลบคุคล
หนึ่งท่ีมีศกัดิศ์รี 

3) การเข้าใจอย่างถูกต้องในลักษณะเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Accurate 
Empathic Understanding) เสมือนการมองโลกของเขาผ่านตวัเขา เป็นกระบวนการท่ีบุคคลหนึ่ง
พยายามเขา้ถึงความเขา้ใจท่ีแทจ้รงิในบคุคลอีกคนหนึ่ง พยายามเขา้ใจเขาเหมือนเขาเขา้ใจตนเอง 
ผลของการเอาใจเขามาใส่ใจเราก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในตวัผูร้บัการปรกึษา แตผู่ใ้หค้  าปรกึษาตอ้ง
คงความเป็นตวัของตวัเองไวใ้หไ้ด ้อาจเรียกวา่ ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  

ขอ้ดีและขอ้จ ากัดของการให้ค  าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง สามารถสรุป
ประเด็นส าคญัได ้ดงันี ้(Rogers , 1967 as site in Corey, 2015 ; วัชรี ทรพัยมี์ , 2556 ; ธีรพัฒน ์
วงศค์ุม้สิน ; ดวงมณี จงรกัษ,์ 2548)  

3.2.2 ข้อดขีองการให้การปรึกษาแบบยดึบุคคลเป็นศูนยก์ลาง  
1. เน้นการสรา้งสัมพันธภาพ น าไปประยุกตใ์ช้เป็นพื ้นฐานของการสรา้ง

สมัพนัธภาพไวว้างใจ ซึ่งน าไปประยกุตใ์ชก้บัการใหก้ารปรกึษาแบบอ่ืน ๆ ได ้
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2. ใชก้ับปัญหาหลายรูปแบบ เช่น การใหก้ารปรกึษาครอบครวัและการสมรส 
การสรา้งสัมพันธภาพระหว่างพ่อ แม่ ลูก การบริหารและการจัดการ การสรา้งมนุษยสัมพันธ ์  
การจดัการเรียนการสอน 

3. เขา้ใจง่าย สามารถไดป้ระโยชนจ์ากการน าวิธีการนีไ้ปใชไ้ด ้
4. เหมาะสมกบัผูร้บับรกิารปรกึษาท่ีมีการตอ่ตา้นสงู เน่ืองจากใหค้วามส าคญั

กับการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการปรึกษาท่ีสามารถลดการต่อต้านของ
ผูร้บับรกิารปรกึษาได ้

5. สามารถน าไปใชใ้นสงัคมพหวุฒันธรรม ใชก้บับคุคลท่ีมีความแตกตา่งทาง
วฒันธรรมได ้ 

3.2.3 ข้อจ ากัดของการให้การปรึกษาแบบยดึบุคคลเป็นศูนยก์ลาง  
1. มีความเป็นพืน้ฐาน ขาดความนา่เช่ือถือ 
2. จ  ากดัอยูท่ี่เทคนิคการใสใ่จและการสะทอ้น 
3. ปลอ่ยใหผู้ร้บัการปรกึษาพดูวกวน ไมมี่ทิศทาง 
4. ความเช่ือว่า “บุคคลมีศกัยภาพความเจริญงอกงามอยู่ภายใน” เป็นจรงิกับ

ผูร้บัการปรกึษาทกุคนหรือไม่ 
5. บุคคลอาจไม่ได้มีความสามารถในการน าตนเองออกจากปัญหา และ

คน้พบค าตอบดว้ยตนเองทกุคนเสมอไป 
 

3.3 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (Reality Counseling) 
3.3.1 แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง 

แนวคิดการใหค้  าปรกึษาแบบเผชิญความเป็นจริงอธิบายธรรมชาติของมนษุย ์
ดังนี ้ (วัชรี ทรัพย์มี , 2556 ; ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน , 2560; พงษ์พันธ์ พงษ์โสภาและวิไลลักษณ ์ 
พงษโ์สภา, 2556 ; Glasser ,2001) 

1. พฤติกรรมของมนุษย์มีเป้าหมาย คือ การสนองความต้องการและ 
การควบคุมวิ ถี ชีวิตของตนเอง กล่าวคือ ต้องการเป็นส่วนหนึ่ ง  มีอ านาจ มี อิสระและมี  
ความสนกุสนาน อยู่รอดในการใชชี้วิต โดยมีสมองท าหนา้ท่ีเป็นระบบควบคมุเพ่ือใหไ้ดส้ิ่งท่ีตอ้งการ 
เม่ือไม่ไดส้ิ่งท่ีตอ้งการจะมีความรูส้กึเจ็บปวด เม่ือสนองความตอ้งการไดจ้ะเกิดความรูส้ึกภาคภมูิใจ 
รูส้กึดีกบัตนเอง 
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2. การควบคมุพฤติกรรม เนน้การกระท าและความคิดในปัจจุบนั เช่ือว่า
บุคคลสามารถปรบัเปล่ียนคณุภาพชีวิตของตนเองได ้ผ่านการประเมินตนเองตามตามจริง ช่ืนชม
เรื่องราวดีดีของตนเอง เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาตนเองใหดี้ขึน้  

3. มนุษย์มีความสามารถในการเลือก แก้ไขปัญหาของตนเองได้ด้วย
ตนเองมากกว่าขึน้กับอิทธิพลของสิ่งแวดลอ้ม และมีความตัง้ใจท่ีจะประสบความส าเร็จ มีความ
รบัผิดชอบตอ่พฤตกิรรมของตนเอง และมีสมัพนัธภาพอนัดีตอ่ผูอ่ื้น และสามารถท าสิ่งตา่ง ๆ ได ้ 

4. การได้รบัความรักและมีโอกาสให้ความรักแก่ผู้อ่ืน  เม่ือบุคคลได้รับ
ความรกัจะท าใหรู้ส้ึกมีคุณค่า โดยแนวคิดนีใ้หค้วามส าคญักับกับกระท าท่ีแสดงออกถึงความรกั 
บุคคลเกิดความรูส้ึกโดดเด่ียวจากการสรา้งสมัพันธภาพท่ีไม่เพียงพอ ดงันัน้สามารถแก้ไขไดด้ว้ย
การสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น เพ่ือเพิ่มความเช่ือมั่นในตนเอง 

5. ปัญหาในการปรบัตัวสามารถแก้ไขได้ดว้ยความสามารถของบุคคล 
หากไม่สามารถแกไ้ขไดจ้ะเกิดความบิดเบือนจากความเป็นจริง อาจเกิดการต าหนิผูอ่ื้น และลืมว่า
ตนเองสามารถแกไ้ขปัญหานัน้ได ้ 

6. เหตุผลเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้พฤติกรรมของบุคคลมีประสิทธิภาพ 
และท าให้บุคคลประสบความส าเร็จ การปล่อยให้อารมณ์ครอบง าจะน าไปสู่ความล้มเหลว 
เน่ืองจากอารมณ์ส่งผลถึงพฤติกรรม ดังนั้น การจะปรบัปรุงพฤติกรรมจึงจ าเป็นต้องหลีกเล่ียง
อารมณท่ี์ไมเ่หมาะสม 

แนวคิดนีเ้ช่ือว่า กลวิธีดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้ร ับบริการมีความรบัผิดชอบ
เพิ่มขึน้ เป็นบุคคลท่ีกลา้เผชิญความจริงและสามารถประเมินพฤติกรรมของตนเองไดเ้หมาะสม 
พรอ้มทัง้สามารถหาวิธีสนองความตอ้งการของตนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ละเมิดสิทธิของ
บคุคลอ่ืนซึ่งกลวิธีดงักลา่วอาจน าไปใชไ้ดท้ัง้ในการใหก้ารปรกึษาเป็นรายบคุคลหรือเป็นกลุม่ 

Robert Wubbolding เป็นนกับ าบดัแนวคิดเผชิญความจรงิท่ีมีบทบาทส าคญัและ
ไดน้  าแนวคิด ระบบ ดบัเบิลยู ดี อี พี (W D E P System) ไปใชใ้นการบ าบดั (Wubbolding, 2013)
โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนดงันี ้

W คือ การท่ีผูใ้หก้ารปรกึษาชว่ยใหผู้ร้บัค  าปรกึษาคน้พบความตอ้งการ (Wants)  
D คือ การท่ีผูใ้หก้ารปรกึษาอธิบาย (Describe) วิถีชีวิตของตนเองในแตล่ะวนั 
E คือ การท่ีผูใ้หก้ารปรกึษาช่วยใหผู้ร้บับรกิาร ประเมินพฤติกรรมของตนเอง (Self-

Evaluation) โดยการตัง้ค  าถามวา่การกระท าดงักลา่วบงัเกิดผลอยา่งไร 
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P คือ การท่ีผู้ให้การปรึกษาช่วยให้ผู้ร ับบริการวางแผน (Plan) เปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมของตน 

ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการใหค้  าปรกึษาแบบเผชิญความจริง สามารถสรุปประเด็น
ส าคญัได ้ดงันี ้(ธีรพฒัน ์วงศค์ุม้สิน , 2560 ; Glasser ,2001 ; Corey,2015) 

3.3.2 ข้อดขีองการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง  
การใหก้ารปรกึษาแบบเผชิญความจรงิมีขอ้ดีดงัตอ่ไปนี ้

1. การใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริงไม่เนน้อดีตและความรูส้ึกมาก
เกินไป ช่วยใหผู้ร้บับริการไม่ใชข้อ้อา้งว่าเหตุการณ์ในอดีตเป็นสาเหตุของปัญหา และช่วยใหก้าร
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมด าเนินเรว็ขึน้ 

2. ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงไม่เน้นว่าการเข้าใจ
สภาพการณ์ต่าง ๆ เพียงอย่างเดียวจะช่วยให้ผู้ร ับบริการเปล่ียนพฤติกรรมได้ แต่เน้นการ
วางโครงการและความมุง่มั่นในการด าเนินโครงการเป็นปัจจยัส าคญัของการเปล่ียนพฤตกิรรม 

3. แนวคิดนีเ้ปิดโอกาสให้ผู้รบับริการได้ประเมินพฤติกรรมตนเอง และ
น ามาพดูคยุกบัผูใ้หค้  าปรกึษา นั่นคือการใหผู้ร้บัค  าปรกึษาตระหนกัและพิจารณาถึงพฤติกรรมของ
ตนเอง 

4. การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง เป็นการช่วยให้บุคคล
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง โดยไม่เฉพาะการวางแผนเปล่ียนพฤติกรรมเท่านัน้ แต่เป็นการ
ปฏิบตัจิรงิดว้ย 

5. ใหค้วามส าคญักับความรบัผิดชอบของตนเอง ในการตอบสนองความ
ตอ้งการและไมท่ าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น ท าใหบ้คุคลไดฝึ้กการรบัผิดชอบตนเอง และรบัผิดชอบสงัคม  

6. การใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริงนอกจากจะเหมาะส าหรับการ
ใหบ้รกิารปรกึษาบคุคลท่ีมี 

ปัญหาในระดบัจิตส านึกเป็นการช่วยใหผู้ร้บับริการกลา้เผชิญปัญหากลา้เผชิญความ
จริง ฝึกการคิดวิเคราะหปั์ญหา และวางโครงการแก้ปัญหาของตน ตลอดจนฝึกความรบัผิดชอบ  
และฝึกการควบคมุตนเอง ชว่ยใหผู้ร้บับรกิารไดพ้ฒันาความเช่ือมั่นในตนเอง เกิดความภมูิใจ 

3.3.3 ข้อจ ากัดของการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง  
การใหก้ารปรกึษาแบบเผชิญความจรงิมีขอ้จ ากดัดงัตอ่ไปนีคื้อ 
1. วิธีการใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริงใชก้ารส่ือความหมายดว้ยภาษา

และเหตผุล จงึเป็นขอ้จ ากดัส าหรบัทกัษะการคิด และภาษา 
2. แนวคดินีใ้หค้วามส าคญัเฉพาะแรงจงูใจในระดบัจิตส านกึ (conscious) 
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3. ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงเป็นการแก้ปัญหาปัจจุบัน 
เป็นการตอบค าถามว่าจะท าให้วิถีชีวิตเป็นอย่างไร อะไรท่ีเป็นไปได้ อะไรท่ีเป็นไปได้ อะไรคือ
พฤตกิรรมท่ีถกูตอ้ง อะไรคือสิ่งผิดไมค่วรท า จงึอาจละเลยสิ่งท่ียงัคา้งคาใจของผูร้บัค  าปรกึษา  

3.4 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
(Rational Emotive Behavior Therapy: REBT) 

3.4.1 แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และ
พฤตกิรรม 

ทฤษฎีการใหก้ารปรกึษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤตกิรรม อธิบาย
ธรรมชาติของมนษุย ์ดงันี ้(วชัรี ทรพัยมี์ , 2556 ; คมเพชร ฉัตรศภุกลุ , 2547 ; ธีรพฒัน ์วงศค์ุม้สิน , 
2560 ; Corey , 2015) 

1) มนุษย์ต่างจากสัตว์ทั้งหลายเพราะมนุษย์มีค่านิยม  ความคิด 
พฒันาการรูค้ิดของตนได ้สามารถปรบัเปล่ียนค่านิยมของตนเพ่ือการมีพฤติกรรมใหม่ท่ีเหมาะสม
ยิ่งขึน้ได ้

2) มนษุยเ์กิดมาพรอ้มกบัมีศกัยภาพท่ีจะเป็นผูท่ี้มีเหตผุล แต่การท่ีมนษุย์
ไม่มีเหตผุลเกิดจากประสบการณ์ชีวิต ท าใหเ้กิดการด าเนินชีวิตผิดเพีย้น เหตผุลและอารมณ์ของ
มนุษยมี์ความเก่ียวขอ้งกนั บุคคลท่ีไรเ้หตผุลจึงมกัจะมีปัญหาทางอารมณท่ี์ไม่เหมาะสมดว้ย ส่วน
บคุคลท่ีมีเหตผุลมกัจะมีอารมณท่ี์เหมาะสม  

3) การท่ีบคุคลมีอารมณท่ี์ไม่เหมาะสม มกัมีสาเหตมุาจากการมีความคิด
ความเช่ือท่ีไรเ้หตุผล แต่ถ้าบุคคลเรียนรูว้ิธีการคิดอย่างมีเหตุผลมากขึน้ จะน าไปสู่การเป็นผู้มี
เหตผุล มีอารมณ ์และพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม 

4) มนุษยต์อ้งการสิ่งท่ีดีงามส าหรบัชีวิต เม่ือไม่ไดร้บัการตอบสนองสิ่งท่ี
ตอ้งการ จะสามารถปรบัเปล่ียนความคิดและคา่นิยมท่ีไรเ้หตผุลของตนได ้ดว้ยการชว่ยเหลือใหรู้จ้กั
ปรบัเปล่ียนวิธีการคิดท่ีไม่มีเหตผุลไปสู่การคิดอย่างมีเหตผุล น าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมขึน้ 

5) ความคิด ความรูส้ึก และพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นผลซึ่งกันและกัน มี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ิด 

แนวคิดพืน้ฐานตามทฤษฎีการใหค้  าปรกึษาแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์
และพฤติกรรม ไดป้ระยกุตม์าจากแนวคิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดว้ยกระบวนการทางปัญญา
เรี ย ก ว่ า  ก า รบ าบั ด พ ฤติ ก ร รม ท าง ปัญ ญ า  (Cognitive Behavior Therapy) อ ธิ บ าย คื อ  
การรบัรู ้ความคิด ความเช่ือ ทศันคติ เป็นส่ือกลางระหว่างส่ือเรา้กับพฤติกรรม โดยท่ีกระบวนการ
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ทางปัญญาเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของบคุคล แนวคิดนีเ้ช่ือวา่การท่ีบคุคลเกิดปัญญาทางอารมณ ์
และพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไป มีสาเหตมุาจากความเช่ือ หรือความคิดท่ีไม่มีเหตผุล ตามทฤษฎี ABC 
ของEllis (1979) 

เม่ือมีสถานการณ์เกิดขึน้ (A : Activating Experience or Event) บุคคลจะมี
ความเช่ือ ความคิดเก่ียวกบัประสบการณห์รือเหตกุารณน์ัน้ (B : Beliefs) ซึ่งความเช่ือหรือความคิด
ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นสาเหตุท่ีท าให้บุคคลเกิดอารมณ์และพฤติกรรม (C : Consequences) 
แนวคิดในการใหค้  าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมถือว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ (A) ไม่ได้เป็นสาเหตุให้บุคคลเกิดอารมณ์และพฤติกรรม (C) โดยตรงแต่ความเช่ือหรือ
ความคิดของบุคคลต่อเหตกุารณ์นัน้ (B) เป็นสาเหตใุหบุ้คคลเกิดอารมณ์และพฤติกรรมดงักล่าว
ดงันัน้การชว่ยใหบ้คุคลสามารถเปล่ียนความคิดไดอ้ย่างมีเหตผุลจะน าไปสูอ่ารมณแ์ละพฤตกิรรมท่ี
มีความเหมาะสม 

หลังกระบวนการ A-B-C คือ D (Disputing) คือ การเสนอวิธีการคิดอย่างมี
ระบบใหผู้ร้บัค  าปรกึษาเห็นถึงความจริงท่ีว่าความเช่ือท่ีปราศจากเหตผุลของเขา ไม่ใช่เหตกุารณท่ี์
เกิดขึ ้น เป็นตัวการท่ีท าให้เขาเกิดอารมณ์ และพฤติกรรม  วิ ธีหลุดพ้นจากอารมณ์ ก็ คือ  
การเปล่ียนแปลงความคดิความเช่ือตอ่เหตกุารณน์ัน้ ๆ สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมเปล่ียนแปลงตาม 

ขอ้ดีและข้อจ ากัดของการให้ค  าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และ
พฤติกรรม  สามารถสรุปประเด็นส าคญัได ้ดงันี ้(พงษ์พันธ์ พงษ์โสภาและวิไลลกัษณ ์พงษ์โสภา , 
2556 ; วชัรี ทรพัยมี์ , 2556 ; Roger , 1976 as site in Corey,2015) 

3.4.2 ข้อดีของการให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรม 

1) สามารถใชไ้ดห้ลากหลายบริบท และสถานท่ี เหมาะทัง้การใหค้  าปรึกษา
แบบกลุม่และแบบรายบคุคล  

2) มีเป้าหมายท่ีชัดเจน และมีทฤษฎีรองรับ เป็นการให้ค  าปรึกษาแบบมี
ทิศทาง 

3) มีการเปล่ียนแปลงทัง้แนวคดิ พฤตกิรรมและความรูส้กึ 
4) ใชเ้วลาไมน่าน เขา้ใจง่าย สามารถฝึกฝนตอ่เน่ืองไดด้ว้ยตนเอง  
5) มุ่งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีพึง

ประสงค ์ 
6) มีการตรวจสอบผลท่ีเกิดขึน้ เพิ่มความนา่เช่ือถือ 
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3.4.3 ข้อจ ากัดของการให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรม 

1) ตอ้งใชก้บับคุคลท่ีมีระดบัสติปัญญา สามารถรบัรู ้หรือคดิตามได ้
2) ไมเ่นน้การสรา้งสมัพนัธภาพ จงึอาจเป็นอปุสรรคได ้
3) เป็นการใหค้วามช่วยเหลือแบบน าทาง บทบาทเสมือนเป็นครู จึงตอ้งเพิ่ม

ความระมดัระวงัท่ีจะไมน่  าความคดิตวัเองไปใหผู้ร้บัค  าปรกึษา  
4) การใหก้ารปรกึษาแบบ REBT ซึ่งเป็นแบบน าทาง อาจท าใหผู้ร้บัค  าปรกึษา

ไมเ่ป็นตวัเอง 
3.5 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive 

Behavior Counseling) 
หลกัความคิดปรบัความคิดและพฤติกรรม  มีเปา้หมายเพ่ือช่วยจดัการกบัอารมณ์

ในทางลบของมนุษย ์เช่น เศรา้ กังวล โกรธ ด้วยการปรับความคิด (Cognitive) และพฤติกรรม 
(behavior) แนวคิดนีมี้ลกัษณะเนน้ปัจจุบนั เจาะจงปัญหา มีการก าหนดเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม 
เนน้ความรว่มมือของผูร้บัค  าปรกึษาและผูใ้หค้  าปรกึษา เพ่ือน าไปสู่การฝึกฝนทกัษะในการจดัการ
กบัปัญหาของตนเองใหไ้ดดี้ยิ่งขึน้ ตามความหมายของ Beck (1979) กล่าวว่า ลกัษณะส าคญัของ
แนวคิดนีคื้อการปรบัเชิงรุก มีทิศทาง (active and directive) มีระยะเวลาท่ีแน่นอน (time-limited) 
และมีโครงสรา้งท่ีชัดเจน (structure) โดยการปรบัมีแนวคิดอยู่บนพืน้ฐานของอารมณ์ ความรูส้ึก
และพฤตกิรรมของบคุคลขึน้อยูก่บัมมุมอง (ณทัธร พิทยรตันเ์สถียรและคณะ , 2550) 

3.5.1 แนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบปรับความคิดและพฤตกิรรม 
แนวคิดนีมี้ความเช่ือว่าความรูส้ึกและพฤติกรรมของบคุคลถกูก าหนดจากการ

ประเมินรบัรูส้ถานการณ์ และความคิด ทัศนคติ และความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับการตอบสนองทาง
อารมณ์และพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาต่อสถานการณ์ ท าให้เกิดผลกระทบต่ออารมณ์ของมนุษย ์
สามารถประเมินความคิดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง หรืออยู่ในโลกของความเป็นจริงได ้
(realistic) มีวิธีการโดยการตดิตามและบนัทึกความคดิตอ่สถานการณต์า่ง ๆ อนัน าไปสูอ่ารมณท่ี์ไม่
เหมาะสม เรียนรูว้ิธีการคิดท่ีเกิดขึน้ สงัเกตว่าความคิดนัน้เป็นเพียงความคิด ไม่ใช่ขอ้เท็จจริง เม่ือ
เรียนรูแ้ลว้จึงท าใหอ้ารมณแ์ละพฤติกรรมดีขึน้ เช่น การลดภาวะซึมเศรา้ และความวิตกกงัวล  โดย
การก าหนดความคดิท่ีไมเ่หมาะสม (Neil A. Rector, 2010; ณทัธร พิทยรตันเ์สถียร, 2550)  

ตามการอธิบายแนวคิดของ (Beck ,2011 และ ณัทธร พิทยรตันเ์สถียรและ
คณะ , 2550) อธิบายไวว้่า แนวคิด ABC เป็นโครงสรา้งเพ่ือท าความเขา้ใจความสมัพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรม อารมณ์ การรูก้ารคิด และปฏิกิริยาทางร่างกาย A ใชแ้ทน Activating Event หมายถึง 



  42 

เหตุการณ์ท่ีเป็นตวักระตุน้ B ใชแ้ทน Beliefs แสดงถึงความเช่ือท่ีมีต่อเหตุการณ์ และ C ใชแ้ทน 
Consequences เป็นผลท่ีไดร้บั 

ระดับความคิด ความคิดมี 4 ระดับ เริ่มจากความคิดท่ีเกิดขึน้ในขณะนั้นหรือ
ความคิดอัตโนมัติ (Automatic Thoughts) ความเช่ือขั้นกลาง (Intermediate Belief) ความเช่ือท่ี
เป็นแกน (Core Belief) และสกีมา (Schemas) การแก้ไขเริ่มตน้จากความคิดในขณะนั้น และชี ้
คน้หา ประเมิน และปรบัความเช่ือระดบักลาง ความเช่ือท่ีเป็นแกน และสกีมา 

ความคิดอัตโนมัติ หมายถึง คล่ืนของกระแสความคิดท่ีไหลผ่านสมองอยู่เสมอ 
การเขา้ใจความคิดอตัโนมตัิเป็นประตสู  าคญัท่ีจะช่วยเปล่ียนอารมณ ์เพราะสิ่งท่ีท าใหเ้กิดอารมณ ์
คือการรบัรูห้รือความหมายท่ีบคุคลใหก้บัสถานการณ ์

ความเช่ือขัน้กลาง หมายถึง ความคิดท่ีเกิดตามหลงัความคิดอตัโนมตัิ  มีอิทธิพล
ต่อความคิดท่ีเกิดขึน้ระหว่างนัน้ ความคิดท่ีเกิดขึน้มักเป็นความเช่ือหรือกฎท่ีสุดโต่งจากความคิด
อตัโนมตั ิ

ความคิดท่ีเป็นแกน หมายถึง ความคิดหลกัเก่ียวกบัตนเอง คนอ่ืน และอนาคต ทัง้
ในแง่บวกและแง่ลบความคดิเหลา่นีมี้รากฐานจากประสบการณใ์นวยัเดก็ 

สกีมา หมายถึงโครงสรา้งทางความคิดท่ีรวมเอาความคิดท่ีเป็นแกน การท าหนา้ท่ี
ควบคมุการประเมินขอ้มลูในเรื่องตา่ง ๆ เชน่ สกีมาในเรื่องเพศ ศาสนา วฒันธรรม อาชีพ  

กระบวนการปรับความคิดและพฤตกิรรม 
Beck (2011 อา้งถึงใน Corey, 2015) อธิบายว่าเป้าหมายของการปรบัความคิด

และพฤติกรรม คือการปรับเปล่ียนความคิดอัตโนมัติท่ีไม่ถูกต้อง หรือความคิดท่ีบิดเบือนไม่
เหมาะสม โดยสิ่งเรา้หรือเหตกุารณจ์ะน าไปสู่ความคดิอตัโนมตั ิพฤติกรรม การปรับเปล่ียนความคิด
อตัโนมตั ิจงึเป็นเปา้หมายของแนวคดินี ้

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน ซึ่งอธิบายไดด้งันี ้(David A. Clark, 2011; อรพรรณ 
ลือบญุชยั, 2553) 

1. ขัน้ประเมินพฤติกรรมความคิด คือขัน้ประเมินพฤติกรรม ความคิด อารมณ ์
และความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการระบุพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา รวมถึงความ
รุนแรงและระยะเวลาของปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

2. ขั้นปฏิบัติการปรบัความคิดและพฤติกรรม ส าหรบัในขัน้ปฏิบัติการปรบั
ความคิดและพฤติกรรม ประกอบไปด้วยเทคนิคท่ีส าคัญท่ีช่วยลดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาได้ มี
หลากหลายเทคนิค ดงันี ้(เกวลิน กลญัชยั , 2560) 
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1) เทคนิคการหยดุความคิด  
2) เทคนิคการบ าบดัการพิจารณาเหตผุล อารมณแ์ละพฤตกิรรม  
3) เทคนิคการสรา้งความคดิท่ีถกูตอ้ง  
4) การฝึกการอสอนตนเอง 
5) การฝึกทกัษะการแกปั้ญหา 
6) การฝึกการผอ่นคลาย 

ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการใหค้  าปรกึษาแบบปรบัความคิดและพฤติกรรม สามารถ
สรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี ้ (Hays .2009) ; ณัทธร พิทยรตัน์เสถียรและคณะ , 2550; Corey , 
2015)  

3.5.2 ข้อดขีองการให้ค าปรึกษาแบบปรับความคิดและพฤตกิรรม  
1. มีทิศทาง มุ่งใหจ้ดัการกับความคิดท่ีไม่มีเหตุผลน าไปซึ่งการเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรม 
2. สามารถใชไ้ดก้บัผูท่ี้มีปัญหาท่ีหลากหลาย  
3. เนน้ใหผู้ร้บัค  าปรกึษาตระหนกัถึงความคดิท่ีไมส่มเหตสุมผลไดด้ว้ยตนเอง  
4. รบัรูถ้ึงจดุแข็งตนเองและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

3.5.3 ข้อจ ากัดของการให้การให้ค าปรึกษาแบบปรับความคิดและ
พฤตกิรรม 

1.ประสิทธิผลของการใช้ทฤษฎีนี ้ขึน้อยู่กับคุณลักษณะส่วนตัวของผู้รับ
ค าปรกึษา เชน่ ผูร้บัค  าปรกึษาตอ้งมีระดบัสติปัญญาอยูใ่นระดบัปกต ิคดิตามได ้

2. การน าทฤษฎีนีไ้ปใชค้อ่นขา้งยาก เน่ืองจากการดงึความคดิออกมาเป็นเรื่อง
ยาก 

3.6 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
3.4.1 การให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมและ

ปัญหาสุขภาพจิต 
การใหค้  าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม มีแนวคิดหลกัใน

การอธิบายความสมัพนัธข์องความคิด อารมณแ์ละพฤติกรรม อธิบายไดว้่าความคิดท่ีไรเ้หตผุลเป็น
ผลใหเ้กิดอารมณ์และพฤติกรรมท่ีไรเ้หตุผล จึงเห็นไดว้่าในการวิจัยท่ีผ่านมาแนวคิดนีไ้ดมี้ผูว้ิจัย
จ านวนมากน าสรา้งโปรแกรมให้ค  าปรึกษากับบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต กล่ าวคือ บุคคลมี
ความคิด อารมณแ์ละพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม กระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั ซึ่งเห็นไดจ้าก
การศึกษาของพยาม การดี (2551) ศึกษาผลของโปรแกรมพฤติกรรมบ าบดัแบบพิจารณาเหตุผล
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และอารมณต์อ่ภาวะซึมเศรา้ของเดก็วยัรุน่ในสถานพินิจ  โดยคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีคะแนนภาวะ
ซึมเศรา้จากแบบสอบถามภาวะซึมเศรา้ของ Beck Depression Inventory ท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั
น้อยและปานกลาง เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา และผลการศึกษาพบว่า หลังการเข้าร่วม
โปรแกรมการใหค้  าปรกึษากลุม่ทดลองมีระดบัคะแนนภาวะซมึเศรา้แตกตา่งกบักลุม่ควบคมุอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เช่นเดียวกับการศกึษาของธรรมศกัดิ ์วรวงษ์ (2549) ศึกษาผลของ
การใหค้  าปรกึษาเชิงจิตวิทยาแบบพิจารณาเหตผุลและอารมณเ์พ่ือลดความวิตกกงัวลในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนวยัรุน่ ไดส้รา้งแบบสอบถามความวิตกกงัวลจากแนวคิดและทฤษฎีพรอ้ม
ทัง้น  าไปทดสอบคณุภาพของเครื่องมือเพ่ือน ามาเป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งเชน่เดียวกนั 
โดยคดัเลือกผูท่ี้มีคะแนนจากการท าแบบสอบถามความวิตกกังวลท่ีอยู่ในระดบัสูง ผลการศึกษา
พบวา่ นกัเรียนในกลุ่มทดลองท่ีเขา้รว่มโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามีคะแนนความวิตกกงัวลแตกตา่ง
กบักลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หมายความว่ากลุ่มทดลองมีระดบัความวิตก
กังวลท่ีลดลงหลงัจากเขา้ร่วมโปรแกรม และการศึกษาของ Syah (2020) ศึกษาการใหค้  าปรึกษา
แบบพิจารณาเหตผุล อารมณแ์ละพฤติกรรมเพ่ือลดความวิตกกงัวลของวยัรุน่ทีเป็นเหย่ือในการกลั่น
แกล้งในประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมการให้ค  าปรึกษามีประสิทธิภาพลด
คะแนนความวิตกกังวลได ้ นอกจากนีก้ลุ่มตวัอย่างยงัใหข้อ้มูลว่าเขาไม่รูส้ึกโดดเด่ียว และมีความ
มั่นใจในตนเองมากขึน้ 

3.4.2 การให้ค าปรึกษาแบบภวนิยมและปัญหาสุขภาพจิต 
การให้ค  าปรึกษาแบบภวนิยม มีแนวคิดหลัก คือ การเป็นอิสระ มีเสรีภาพ 

มนุษย์สามารถเลือกสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งสิ่งท่ีท าให้เป็นสุขและความทุกข์ มนุษย์เป็น
ผูร้บัผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง จึงเห็นไดว้่าในการวิจยัท่ีผ่านมาแนวคิดนีไ้ดมี้ผูว้ิจยัจ  านวน
มากน าสรา้งโปรแกรมใหค้  าปรกึษากับบุคคลท่ีมีปัญหาสขุภาพจิต กล่าวคือ เม่ือบุคคลไดต้ดัสินใจ
กับเรื่องราวต่าง ๆ ดว้ยตนเองแลว้ เขาย่อมเป็นผูท่ี้จะรบัผิดชอบต่อการกระท านัน้ ซึ่งเห็นไดจ้าก
การศกึษาของฉัตรฤดี กิจวิมลตระกลู (2545)) ศกึษาผลการใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการ
ใหค้  าปรกึษากลุ่มตามแนวภวนิยมรว่มกับการฝึกหะฐะโยคะต่อภาวะซึมเศรา้ของนกัเรียนหญิงชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชแ้บบวัดภาวะซึมเศรา้ในการประเมิน และคดัเลือกนักเรียนเขา้ร่วมกลุ่ม 
หลงัการเขา้รว่มโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาพบว่ากลุ่มทดลองมีระดบัคะแนนภาวะซึมเศรา้แตกตา่ง
กับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และการศึกษาของอนุวัติ ศรีพร (2546) 
ศึกษาผลของการใหค้  าปรึกษากลุ่มแบบภวนิยมท่ีมีต่อความวิตกกังวลของผูต้ิดเชือ้เอดส ์วดัพระ
บาทน า้พ ุจงัหวดัลพบรุี โดยสรา้งแบบสอบถามความวิตกกงัวลจากแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือคดัเลือก
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ผูท่ี้มีคะแนนจากการท าแบบสอบถามความวิตกกงัวลตัง้แตเ่ปอเซนตไ์ทลท่ี์ 50 ขึน้ไป ผลการศกึษา
พบว่า ผูป่้วยในกลุ่มทดลองท่ีเขา้รว่มโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามีคะแนนความวิตกกังวลแตกต่าง
กบักลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 หมายความว่ากลุ่มทดลองมีระดบัความวิตก
กงัวลท่ีลดลงหลงัจากเขา้รว่มโปรแกรม 

3.4.3 การให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริงและปัญหาสุขภาพจิต 
การให้ค  าปรึกษาแบบเผชิญความจริง มีแนวคิด WDEP System คือ การท่ี

บุคคลช่วยให้ผู้รบับริการค้นพบความตอ้งการ อธิบายสิ่งท่ีท าในแต่ละวันได้ พรอ้มทั้งป ระเมิน
พฤติกรรมตนเอง เพ่ือวางแผนเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตนเอง ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีสามารถใชป้รบั
พฤติกรรม ความคิด และอารมณ์อนัเป็นผลมาจากปัญหาสุขภาพจิตได ้ ซึ่งเห็นไดจ้ากการศึกษา
ของภัทรา เสง่ียมในเมือง (2547) ศึกษาผลการใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเผชิญความ
จริงต่อการลดความเครียดในการฝึกปฏิบตัิงานของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา โดยใชแ้บบสอบถามความเครียดท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้จากบรบิท แนวคดิและทฤษฎี 
โดยน าเครื่องไปทดสอบคณุภาพของเครื่องและคดัเลือกนักศึกษาเขา้ร่วมกลุ่ม โดยเกณฑค์ะแนน
ความเครียดมากกวา่ 51 คะแนน (ระดบัสงู) ขึน้ไป หลงัการเขา้รว่มโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาพบว่า
กลุ่มทดลองมีระดบัคะแนนความเครียดแตกตา่งกับกลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 
.01 นั่นหมายถึงการเข้าร่วมการให้ค  าปรึกษาแบบเผชิญความจริงสามารถลดความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาลได้ และการศึกษาของเซต บุญมี (2541) ศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้
ค  าป รึกษ ากลุ่ ม และรายบุคคลตามทฤษ ฎี เผชิญ ความจริง ท่ี มี ต่อความวิตกกังวล ใน  
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยสรา้งแบบสอบถามความวิตกกังวล
จากแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือคดัเลือกผูท่ี้มีคะแนนจากการท าแบบสอบถามความวิตกกงัวลตัง้แตเ่ปอ
เซนต์ไทล์ท่ี 50 ขึน้ไป ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค  าปรกึษามีคะแนนความวิตกกังวลแตกตา่งกับกลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
หมายความว่ากลุ่มทดลองมีระดบัความวิตกกังวลท่ีลดลงหลงัจากเขา้ร่วมโปรแกรม ซึ่งการศกึษา
ของเอกภาพ คงสวสัดิ์ (2541) ศึกษาเปรียบเทียบผลของการใหค้  าปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความ
จริงท่ีมีตอ่ความวิตกกงัวลของนกัศกึษาเช่นเดียวกนั แตใ่ชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกตัง้แตเ่ปอเซนตไ์ทล์
ท่ี 75 ขึน้ไป ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค  าปรึกษามี
คะแนนความวิตกกังวลแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
การศึกษาของ Woo (2004) ศึกษาผลของโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มตามความเป็นจริง
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บ าบดัเพ่ือลดความเครียดทางวิชาการของนกัเรียนในประเทศจีน พบว่า โปรแกรมการใหค้  าปรกึษา
แบบเผชิญความจรงิสามารถลดระดบัความเครียดของนกัเรียนไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ  

3.4.4 การให้ค าปรึกษาแบบยดึบุคคลเป็นศูนยก์ลางและปัญหาสุขภาพจิต 
การให้ค  าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง มีแนวคิดในการเน้น

ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ห้ค  าปรึกษาและผู้รบัค  าปรึกษา เพ่ือเอือ้ให้เกิดความรูส้ึกผ่อนคลายใน  
การแสดงออก พดูถึงความรูส้ึกของอารมณ ์เพ่ือใหผู้ใ้หค้  าปรกึษาเกิดความสบายใจ และผอ่นคลาย
จากความวิตกกงัวล  ซึ่งเห็นไดจ้ากการศกึษาของสทุศัน ์ขดัสีใส (2549) ศกึษาผลการใหค้  าปรกึษา
แบบกลุ่มแบบยึดบคุคลเป็นศนูยก์ลางตอ่ความวิตกกงัวลดา้นการเรียน  โดยใชแ้บบสอบถามความ
วิตกกงัวลของชพูรรณ วงศว์ุฑฒิ (2545) ตามแนวคดิทฤษฎีของSelye (1965) โดยน าแบบสอบถาม
ไปทดสอบคุณภาพของเครื่องมือและคดัเลือกนกัศึกษาเขา้ร่วมกลุ่ม โดยเกณฑค์ะแนนความวิตก
กงัวล 90 คะแนนขึน้ไป (ระดบัสูง) หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาพบว่ากลุ่มทดลองมี
ระดบัคะแนนความเครียดวิตกกงัวลแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นั่นหมายถึง
การเขา้รว่มการใหค้  าปรกึษาลดความวิตกกงัวลได ้และการศกึษาของสิรินาถ สนตุน๋ (2544) ศกึษา
เปรียบเทียบผลของการให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคลแบบยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลางและใชจ้ดหมาย
บ าบดัท่ีมีตอ่ความเครียดของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โดยสรา้งแบบสอบถามความวิตกกงัวล
จากแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือคดัเลือกผูท่ี้มีคะแนนจากการท าแบบสอบถามความเครียดท่ีมีคะแนน
ตัง้แต่ 60 คะแนนขึน้ไป ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค  าปรึกษามีคะแนนความความเครียดอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หมายความว่ากลุ่ม
ทดลองมีระดับความเครียดลดลงหลังจากเข้าร่วมโปรแกรม และการศึกษาของSaad, Yusooff, 
Nen, and Subhi (2014) ศกึษาผลของการบ าบดัรายบคุคลและการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในตนเอง
ท่ีมีอาการซึมเศรา้ และความเขม้แข็งทางใจของวยัรุน่ท่ีตัง้ครรภ ์ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มทดลองมี
ระดบัภาวะซมึเศรา้ลดลงภายหลงัการเขา้รว่มโปรแกรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

3.4.5 การให้ค าปรึกษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรม และปัญหา
สุขภาพจิต 

การใหค้  าปรึกษาแบบปรบัความคิดและพฤติกรรม มีความเช่ือว่าความรูส้ึก
และพฤติกรรมของบุคคลถูกก าหนดจากการประเมินการรบัรูส้ถานการณซ์ึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรู ้
การคิดความคดิท่ีส่งผลลบกบัตนเอง ส่งผลตอ่อารมณใ์นเชิงลบ และเกิดเป็นพฤติกรรมเชิงลบ หาก
บุคคลสามารถปรบัความคิดเชิงลบท่ีไม่สมเหตสุมผลของตนเองได ้จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ของอารมณแ์ละพฤติกรรม จึงมีการน าแนวคิดนีเ้พ่ือใชใ้นการใหค้  าปรกึษาส าหรบัปัญหาสขุภาพจิต 
ซึ่งเห็นไดจ้ากการศกึษาของใบเรียม เงางาม (2555) ศึกษาผลของโปรแกรมการจดัการกับอารมณ์
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ต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตอนต้นท่ีมีปัญหาพฤติกรรม โดยใช้แบบวัดภาวะซึมเศร้าในเด็ก 
(Children’s Depression Inventory : CDI ) ฉบับภาษาไทย เพ่ือคัดนักเรียนท่ีมีคะแนนภาวะ
ซึมเศรา้อยู่ระหว่าง 16 – 21 คะแนน เขา้รว่มกลุ่ม หลงัการเข้ารว่มโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาพบว่า
วยัรุน่กลุ่มทดลองมีคะแนนภาวะซึมเศรา้แตกตา่งกบักลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 นั่นหมายถึงการเขา้รว่มการใหค้  าปรกึษาแบบการปรบัความคดิและพฤติกรรม ลดภาวะซึมเศรา้
ของนกัเรียนวยัรุน่ได ้และการศกึษาของZadeh and Lateef (2012) ไดศ้กึษาผลของการบ าบดัปรบั
ความคิดและพฤติกรรมต่อนักศึกษาหญิงท่ีมีภาวะเศรา้ในประเทศปากีสถาน ผลการศึกษาพบว่า 
โปรแกรมการบ าบัดพฤติกรรมสามารถลดระดับคะแนนภาวะซึมเศรา้ของกลุ่มอย่างได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากแนวคิดการใหค้  าปรกึษาแตล่ะทฤษฎี สามารถอธิบายไดว้่า การใหค้  าปรกึษา
ตามทฤษฎีแตล่ะทฤษฎีมีลกัษณะเดน่ท่ีแตกตา่งกนั แตท่กุทฤษฎีมีเปา้หมายเพ่ือช่วยเหลือบคุคลให้
สามารถหลุดพน้จากปัญหาท่ีก าลงัเผชิญ สามารถอธิบายได ้คือ แนวคิดการใหค้  าปรกึษาแบบภว
นิยมและการใหค้  าปรกึษาแบบยดึบคุคลเป็นศนูยก์ลางมีเช่ือเก่ียวกบัธรรมชาติของมนษุยท่ี์คลา้ยกนั
คือมนษุยเ์ป็นผูมี้ศกัยภาพ มีอิสระในการตดัสินใจเลือกและรบัผิดชอบพฤติกรรมของตนเอง จึงเนน้
กระบวนการใหค้  าปรึกษาโดยการสรา้งสัมพันธภาพท่ีดี รบัฟังและสะท้อนเสียงของบุคคลใหเ้ขา
สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเองได ้แต่แนวคิดการให้ค  าปรึกษาแบบ
เผชิญความจริง แบบพิจารณาเหตผุลอารมณแ์ละพฤติกรรมและแบบปรบัความคิดและพฤติกรรม 
มีความเช่ือว่าบุคคลมีความคิด อารมณ ์พฤติกรรม มีความสัมพันธ์กัน ดงันัน้เม่ือตอ้งการจะปรบั
พฤติกรรมจึงตอ้งปรบัความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผล หาความตอ้งการท่ีแท้จริงของเขา เพ่ือเปล่ียน
ความคิด ส่งผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนั้น จะเน้นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผล เพ่ือแกปั้ญหาท่ีบคุคลก าลงัเผชิญ
อยู ่

การทบทวนงานวิจยัท่ีผ่านมาของการใหค้  าปรึกษาตามทฤษฎีต่าง ๆ ผูว้ิจยัใหข้อ้สงัเกต
เห็นว่างานวิจยัท่ีผ่านมา มีการใชแ้นวคิดการใหค้  าปรึกษาท่ีแตกต่างกันแมเ้ป็นปัญหาสุขภาพจิต
ประเภทเดียวกนั อีกทัง้ยงัมีรูปแบบการใหค้  าปรกึษาทัง้แบบรายบคุคล (ธรรมศกัดิ ์วรวงษ์ , 2549 ; 
สิรินาถ สนตุน๋ , 2544) และแบบกลุ่ม (พยาม การดี, 2551 ; อนุวตัิ ศรีพร, 2546) และกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีแตกต่างกัน ทั้งในนักเรียน (ฉัตรฤดี กิจวิมลตระกูล , 2545 ; สุทัศน ์ขัดสีใส, 2549) และนิสิต 
นักศึกษา (ภัทรา เสง่ียมในเมือง , 2547 ; เซต บุญมี, 2541) แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดท่ีชีใ้ห้เห็นว่า
แนวคิดใดมีประสิทธิผลหรือเหมาะสมกับปัญหาแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร  และหากบุคคลท่ี
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ประสบปัญหาสุขภาพจิตไม่ไดร้บัการช่วยเหลืออย่างทนัถ่วงที อาจท าใหบุ้คคลมีระดบัของปัญหา
สขุภาพจิตท่ีสงูขึน้ ไมส่ามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกตแิละเกิดเป็นโรคทางจิตเวชในท่ีสดุ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนแนวคดิพบว่าปัญหาสขุภาพจิต ไดแ้ก่ ความเครียด ความวิตกกงัวล ภาวะ

ซมึเศรา้ท่ีเกิดขึน้ในบคุคลสามารถลดระดบัความรุนแรงไดจ้ากการใหค้  าปรกึษา ซึ่งการใหค้  าปรกึษา
มีกระบวนท่ีหลากหลาย ทัง้รูปแบบ แนวคิดทฤษฎีและการออกแบบการวิจยั และความแตกต่างท่ี
กลา่วมานัน้ลว้นสง่ผลตอ่ขนาดของอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา และจากการศกึษาพบว่า
มีงานวิจยัเก่ียวกบัการใหค้  าปรกึษาท่ีผา่นมาจ านวนมาก ผูว้ิจยัจึงไดเ้กิดแนวคิดในการน าโปรแกรม
ใหค้  าปรึกษาท่ีแตกต่างกันมาศึกษาวิเคราะหอ์ภิมาน เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางความแตกต่างว่าการให้
ค  าปรกึษาท่ีมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันของแนวคิด รูปแบบการใหค้  าปรกึษา คณุลกัษณะของงานวิจยั
ส่งผลถึงขนาดอิทธิพลแตกตา่งกนัอย่างไร โดยการวิเคราะหอ์ภิมานงานวิจยัท่ีศึกษาขนาดอิทธิพล
ของผลโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาต่อปัญหาสุขภาพจิต ไดแ้ก่ ความเครียด ความวิตกกังวลและ
ภาวะซึมเศรา้ ภายใตแ้นวคิดการใหค้  าปรกึษาและรูปแบบการวิจยั และคณุลกัษณะของงานวิจัย
ตา่ง ๆ เพ่ือจดัการปัญหาสุขภาพจิตของนกัเรียน นิสิตและนกัศึกษา ท่ีเป็นงานวิจยัแบบการทดลอง 
(Experimental Design) ดงัแสดงในภาพ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาท่ีมีต่อปัญหาสขุภาพจิตจะมีระดบัขนาด

อิทธิพลแตกตา่งกนัไปตามแนวคดิทฤษฎีการใหค้  าปรกึษา 
2. ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาท่ีมีต่อปัญหาสขุภาพจิตจะมีระดบัขนาด

อิทธิพลแตกตา่งกนัไปตามรูปแบบการใหค้  าปรกึษา 
3. ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพจิตจะมีระดบัขนาด

อิทธิพลแตกตา่งกนัไปตามคณุลกัษณะของงานวิจยั 

คณุลกัษณะงานวิจยั 
   - การออกแบบการทดลอง 
  - กลุม่ตวัอยา่ง 
   - จ  านวนครัง้การใหค้  าปรกึษา 

แนวคดิ ทฤษฎีการใหค้  าปรกึษา 
   - แนวคดิกลุม่มนษุยนิยม 
   - แนวคดิกลุม่ปัญญาและพฤตกิรรมนิยม 
   - แนวคดิการใหค้  าปรกึษาอ่ืน ๆ   

ประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ให้ ค  า ป รึก ษ าต่ อ ปั ญ ห า
สขุภาพจิต 

รูปแบบการใหค้  าปรกึษา 
   - รายกลุม่ 
   - รายบคุคล 
 



 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการศึกษา 

การสังเคราะหง์านวิจัยครัง้นี ้เป็นการสังเคราะหเ์ก่ียวกับโปรแกรมการใหค้  าปรึกษากับ
ปัญหาสุขภาพจิต โดยใช้การวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย (meta-analysis) มีกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานและขัน้ตอนดงัภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวทางในการด าเนินงานวิจยั 

1. การศกึษาเอกสารทีเก่ียวขอ้ง 

2. จดัท ากรอบแนวคดิในการวิจยั 

3. คน้หา รวบรวมประชากร 

6. บนัทกึแบบประเมินคณุภารงานวิจยั

7. วิเคราะหข์อ้มลู 

8. สรุป อภิปรายและรายงานผล 

คดังานวจิยัออก 
5. บนัทกึขอ้มลู

คณุลกัษณะของงานวจิยั 

ผา่นเกณฑ ์ ไมผ่า่นเกณฑ ์

4. พิจารณางานวิจยั

ตามเกณฑค์ดัเลือก 
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และสามารถอธิบายตามประเดน็ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
2. แหลง่ขอ้มลูและการสืบคน้ขอ้มลู 
3. ตวัแปรและขอ้มลูในการวิจยั 
4. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
5. ขัน้ตอนการเก็บขอ้มลู 
6. การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิตท่ีิใช ้
7. จรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์

1. ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้คือ วิทยานิพนธ ์ปรญิญานิพนธ ์และงานวิจยัซึ่งเก่ียวขอ้ง

กบัโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาท่ีสมัพนัธก์ับปัญหาสุขภาพจิต (ความเครียด ความวิตกกงัวล ภาวะ
ซึ ม เศ ร้า ) ใน นั ก เรี ยน  นั ก ศึ กษ าในป ระ เทศ ไท ย  ท่ี ท า เส ร็จ เรี ยบ ร้อ ย ปี  พ .ศ . 2540 –  
พ.ศ. 2563 จ  านวน 34 เลม่ 

ตาราง 3 แหลง่ท่ีมาของกลุม่ตวัอยา่ง 

แหล่งทีม่า จ านวน 

มหาวิทยาลยับรูพา 10 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 5 

มหาวิยาลยัเชียงใหม่ 5 

มหาวิทยาลยัสารคาม 4 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 3 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 3 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 2 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 1 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 1 

รวม 34 
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1.1 การคัดเลือกงานวิจัย 
คัดเลือกเอกสารงานวิจัยท่ีผ่านการสืบคน้ข้อมูลจากแหล่งท่ีก าหนด โดยใช้เกณฑ์ 

การคดัเลือกเขา้ เกณฑก์ารคดัเลือกออกผ่านการวิจยัโดยผูว้ิจยัด  าเนินการคดัเลือกงานวิจัยตาม
แบบฟอรม์การคดัเลือกงานวิจยั โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือก ดงันี ้

เกณฑคั์ดเลือกเข้า 
1. เป็นรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ท่ีศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมการให้

ค  าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต (ความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา้) ในนักเรียน นิสิตและ
นกัศกึษา 

2. เป็นวิจยัท่ีสามารถคน้หาไดใ้นฐานขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสแ์ละในหอ้งสมดุ 
3. เป็นงานวิจยัฉบบัเตม็ท่ีไดร้บัการตีพิมพ ์ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2563  
4. เป็นงานวิจยัท่ีใชโ้ปรแกรมการใหค้  าปรกึษากบันกัเรียน นกัศกึษาท่ีมีปัญหา

สขุภาพจิต ไดแ้ก่ ความเครียด ความวิตกกงัวล และภาวะซมึเศรา้ 
5. เป็นงานวิจยัเชิงปรมิาณ เชิงทดลอง 

เกณฑก์ารคัดออก  
1. เป็นงานวิจยัท่ีมีเฉพาะบทคดัยอ่ หรือเป็นบทความ 
2. งานวิจยัท่ีไมมี่คา่สถิตท่ีิเพียงพอในการน ามาวิเคราะห ์ 

2. แหล่งข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล 
คน้หางานวิจัยท่ีเก่ียวกับโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาท่ีสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตใน

ประเทศไทยท่ีตีพิมพต์ัง้แต ่พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2563 โดยใชก้ารสืบคน้ ดงันี ้
1. สืบคน้ขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอรอ์อนไลน ์ในฐานขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทย 

ไดแ้ก่ ThaiLIS ฐานขอ้มูลออนไลนส์ านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั(สกว.) และศนูยข์อ้มูลการ
วิจัย Digital "วชและเว็บไซตห์อ้งสมุดของมหาวิยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2. ค  าส าคัญท่ีใช้ในการสืบคน้ (Keyword)  การสืบค้นล าดับแรกใช้ค  าคน้ เช่น “ให้
ค  าปรกึษา + นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา” “ประสิทธิผล +นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา” “การใหค้  าปรกึษา + 
ปัญหาสุขภาพจิต” “ภวนิยม + ความเครียด” “ยึดบุคคลเป็นศนูยก์ลาง + ความวิตกกังวล” “ปรบั
ความคดิ + ภาวะซึมเศรา้” “ภาวะซมึเศรา้” “ประสิทธิผลของโปรแกรม + ความเครียด” “แนวคิดยึด
บคุคลเป็นศนูยก์ลาง” “แนวคิดเผชิญความจริง” และ “แนวคดิภวนิยม” พบงานวิจยัท่ีเป็นโปรแกรม
การใหค้  าปรึกษาทัง้สิน้จ  านวน 1,297 งาน และน าเขา้เกณฑก์ารคดัเลือก โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็น
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นักเรียน นิสิตและนักศึกษาจ านวน 289 งาน  และท่ีตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2563 เหลือ
งานวิจัยจ านวน 113 งาน  จากนั้นเม่ือก าหนดตัวแปรตามท่ีเป็นปัญหาสุขภาพจิต ตามก าหนด
ขอบเขตของปัญหาสุขภาพจิตไดแ้ก่ ความเครียด ความวิตกกงัวลและภาวะซึมเศรา้ เหลืองานวิจยั
จ านวน  47 งาน และสุดท้ายคัดงาน ท่ี มีอคติ ในการตีพิ มพ์ออก  เห ลืองานวิจัยจ านวน  
34 งาน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 แผนภาพการคดัเลือกการศกึษาตาม PRISMA 

ค้นหางานวิจัย 
ฐานขอ้มลู : ThaiLIS ฐานขอ้มลูออนไลนส์ านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การวิจยั(สกว.) และศนูยข์อ้มลูการวิจยั Digital "วชและเว็บไซต์
หอ้งสมดุของมหาวิยาลยั (เฉพาะภาษาไทยเทา่นัน้) 
 

รวมผลการคน้หา (N = 1,297) 

คดักรองงานวิจยัตามช่ือเรื่องและบทคดัย่อ 

คดัออก  
- ไมใ่ชก่ารศกึษาในกลุม่นกัเรียน นิสิตและ นกัศกึษา(N=1,008) 
- ไมใ่ชก่ารศกึษาระหวา่งปี พ.ศ. 2540 – 2563 ) N= 176) 
- ไมใ่ชก่ารศกึษาปัญหาสขุภาพจิตประเภทความเครียด ความ
วิตกกงัวล และภาวะซมึเศรา้ (N= 66) 

 

การศกึษาท่ีผ่านเกณฑค์ดัเลือก (N=47) 

คดัออก (N=  13 ) 
คดัออกจากการตรวจสอบอคตใินการตีพิมพ ์

งานวิจยัท่ีผา่นการคดัเลือกในครัง้นี ้(N=34) 
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3. ตัวแปร (Coding)  
งานวิจยัเรื่องนีมี้ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ตวัแปร คือ ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ซึ่งตวัแปรตน้

ของงานวิจยันีคื้อ คณุลกัษณะของงานวิจยั จ  านวน 12 ตวั โดยผูว้ิจยัแบ่งคณุลกัษณะของงานวิจยั
ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) แนวคิดทฤษฎีการให้ค  าปรึกษา 2) รูปแบบการให้ค  าปรึกษา และ 3) 
คณุลักษณะของงานวิจยั และตวัแปรตามของงานวิจัยคือค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจยัท่ีปรบัแก้
แลว้ดว้ยสตูรของ Hedges 

เม่ือพิจารณารายละเอียดของตวัแปรคณุลกัษณะของงานวิจยัทัง้ 3 ดา้น เก่ียวกบัตวัแปร
องคป์ระกอบแตล่ะตวัแปรเชิงคณุลกัษณะสามารถอธิบายได ้ดงันี ้

ตาราง 4 ตวัตวัแปร 

ตวัแปร องคป์ระกอบของแตล่ะตวัแปร 

1. แนวคิดทฤษฎีการให้
ค  าปรกึษา 

1. แนวคดิกลุม่ปัญญาและพฤตกิรรมนิยม  
2. แนวคดิกลุม่มนษุยนิยม  
3. แนวคดิกลุม่จิตวิทยาอ่ืน ๆ 

2.  รู ป แ บ บ ก า ร ใ ห้
ค  าปรกึษา 

1. แบบรายบคุคล 
2. แบบกลุม่ 

3. การออกแบบงานวิจยั  
 

1. True control group pretest-posttest design 
2. The one group pretest - posttest design 

4. กลุม่ตวัอยา่ง 1. นกัเรียน 
2. นิสิตหรือนกัศกึษา 

5.  จ  า น ว น ค รั้ ง ก า ร ให้
ค  าปรกึษา 

1. นอ้ยกวา่ 8 ครัง้ 
2. ตัง้แต ่8 -10 ครัง้ 
3. มากกวา่ 10 ครัง้ 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด คือ แบบบันทึกคุณลักษณะของงานวิจัย และแบบ

ประเมินคณุภาพงานวิจยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
1. แบบบนัทึกขอ้มูลคณุลกัษณะงานวิจยั แบบบนัทึกทั่วไปของคณุลกัษณะงานวิจยั 

ไดแ้ก่ ช่ือผูว้ิจยั ช่ือเรื่อง ช่ือสงักดั ปีท่ีพิมพ ์และขอ้มลูคณุลกัษณะเชิงทดลอง และผลการวิจยั 
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2. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยท่ีเก่ียวกับโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาท่ีสัมพันธ์กับ
ปัญหาสขุภาพจิตของนกัเรียน นิสิตหรือนกัศึกษา โดยผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบประเมินคณุภาพงานวิจยั
ของ ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (สกศ.) รว่มกับ คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
(2551) โดยเป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ตัง้แต ่0 คือ คณุภาพวิจยัต ่า ถึง 4 คือ คณุภาพงานวิจยั
สูง จ  านวน 30 ข้อ และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยโครงสรา้งของแบบประเมิน
คณุภาพงานวิจยั แสดงในตาราง ดงันี ้ 

ตาราง 5 โครงสรา้งของแบบประเมินคณุภาพงานวิจยั 

เนือ้หาสาระท่ีประเมิน จ านวนขอ้ รอ้ยละ ขอ้ท่ี 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาวิจยั 10 33.33 1-10 
2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 4 13.33 11-14 
3. วิธีด  าเนินการวิจยั 
     3.1 ระเบียบวิธีวิจยั 
     3.2 เกณฑก์ารเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
     3.3 เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
     3.4 การออกแบบการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
2 
2 
2 
1 

 
6.67 
6.67 
6.67 
3.33 

 
15-16 
17-18 
19-20 
21 

4. ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 2 6.67 22-23 
5. การสรุปอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 3 10.00 24-26 
6. การน าเสนอรายงานวิจยั 3 10.00 27-29 
7. คณุภาพงานวิจยัโดยรวม 1 3.33 30 
รวม 30 100.00  

แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนด 
การใหค้ะแนนแตล่ะระดบัดงันี ้(นงรกัษ ์วิรชัชยั , 2551) 

0  หมายถึง  คณุภาพงานวิจยัต ่า 
1  หมายถึง  คณุภาพงานวิจยัคอ่นขา้งต ่า  
2  หมายถึง  คณุภาพงานวิจยัปานกลาง  
3  หมายถึง  คณุภาพงานวิจยัคอ่นขา้งสงู  
4  หมายถึง  คณุภาพงานวิจยัสงู 
  



  56 

เกณฑใ์นการแปลผลการประเมินคุณภาพงานวิจัย  
คะแนนประเมินอยูร่ะหวา่ง   3.21– 4.00  หมายถึง   มีคณุภาพดีมาก  
คะแนนประเมินอยูร่ะหวา่ง   2.41– 3.20  หมายถึง   มีคณุภาพดี  
คะแนนประเมินอยูร่ะหวา่ง   1.61– 2.40  หมายถึง   มีคณุภาพปานกลาง  
คะแนนประเมินอยูร่ะหวา่ง   0.81– 1.60 หมายถึง   มีคณุภาพคอ่นขา้งต ่า 
คะแนนประเมินต ่ากวา่ 0.80     หมายถึง   มีคณุภาพต ่า 

จากนัน้น าใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบความชดัเจนและความครอบคลุมของประเด็น 
ตรวจสอบความชดัเจนและความครอบคลุมของประเด็นท่ีจะประเมิน รวมทัง้เกณฑท่ี์ก าหนด ก่อน
น ามาปรบัปรุงแกไ้ข 

การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวิจยั มีขัน้ตอนดงันี ้
1. ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปร 
2. ผู้วิจัยร่างแบบบันทึกคุณลักษณะของงานวิจัย และเลือกแบบบันทึกคุณภาพของ

งานวิจยั 
3. ผู้วิจัยน าแบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัย แบบบันทึกทั่วไปของคุณลักษณะ

งานวิจยั และแบบบนัทึกคณุภาพงานวิจยั พิจารณารว่มกบัอาจารยท่ี์ปรกึษาทัง้สองเพ่ือตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้หา ความครบถว้นของแบบบนัทกึ และแกไ้ขตามค าแนะน า 

4. หลงัจากนัน้จึงทดลองบนัทึกรว่มกบัอาจารยท่ี์ปรกึษาทัง้สองท่าน โดยเป็นอิสระต่อกัน
จ านวน 2 งานวิจัย จากนั้นน าผลการบันทึกตรวจสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ความสอดคล้อง
ภายในส าหรบัความน่าเช่ือถือของผูป้ระเมิน (Intra-rater Reliability) โดยพิจารณาตามเกณฑข์อง 
Koo & Li ( 2016) ระบเุกณณข์องค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธภ์ายในมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 สามารถ
แปลความหมายไดด้งันี ้คา่อยูร่ะหว่าง 0.00 – 0.50 ความนา่เช่ือถือของผูป้ระเมินมีความสอดคลอ้ง
กันในระดบัต ่า ค่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 0.74 ความน่าเช่ือถือของผูป้ระเมินมีความสอดคลอ้งกันใน
ระดบัพอใช ้คา่อยู่ระหว่าง 0.75 – 0.90 ความนา่เช่ือถือของผูป้ระเมินมีความสอดคลอ้งกนัในระดบั
ดี และคา่อยู่ระหว่าง 0.90 – 1.00 ความน่าเช่ือถือของผูป้ระเมินมีความสอดคลอ้งกนัในระดบัดีมาก
 ผลการวิเคราะหส์มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธะหว่างผูป้ระเมินมีคา่ 0.97 มีความสอคลอ้งกนัของ
ผูป้ระเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 

การตรวจสอบอคติในการตีพิมพผ์ูว้ิจยัเลือกใชก้ารทดสอบ Egger (Egger's regression 
test) โดยอคติจากการตีพิมพ์เป็นค าใช้ เรียกกรณี งานวิจัยท่ี มีขนาดอิทธิพลท่ีมีนัยส าคัญ 
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(significant) มีแนวโนม้ไดร้บัการตีพิมพม์ากกว่างานวิจยัอ่ืน ๆ  ดงันัน้ในการวิเคราะหอ์ภิมานอาจ
ส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงในการตีพิมพ ์จึงตอ้งมีการตรวจสอบอคติในการตีพิมพ ์โดยวิธีการทดสอบ 
Egger เป็นวิธีการท่ีนิยมและสามารถบอกความไม่มีอคติในการตีพิมพอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติได ้
จงึสามารถมั่นใจในงานวิจยัท่ีน ามาวิเคราะหอ์ภิมาน (สรุศกัดิ ์เสาแกว้, 2559) และมีนกัวิจยัจ านวน
มากท่ีใช้วิธีนีใ้นการตรวจสอบอคติในการตรวจสอบอคติในการตีพิมพ์ (Muehlschlegel et al., 
2020; Richards et al., 2018; พรพิมล  ประดิษฐ์, สิริมา มงคลสัมฤทธ์ิและเกษร ส าเภาทอง, 
2558; สนัทนา ทองผุย, วนิดา ไทรชมภู และราตรี สว่างจิตร, 2561; อรนุช ประดิษฐ์ทรพัย,์ มานพ 
พิทกัษภ์ากร, นรนิทร ์ศรีรตันวิรยิะกลุ, ศษิเฎศ ทองสิมาและอนนัตช์ยั อศัวเมฆิน, 2552) 

5. ข้ันตอนการเก็บข้อมูล 
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลวิทยานิพนธ ์ปริญญานิพนธท่ี์เก่ียวกบัโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา

ท่ีสมัพนัธก์บัปัญหาสขุภาพจิต (ความเครียด ความวิตกกงัวล ภาวะซมึเศรา้) ของนกัเรียน นกัศกึษา
หรือนิสิต  รายละเอียดขัน้ตอน ดงันี ้

1. ส  ารวจรายช่ือวิทยานิพนธท่ี์ศกึษาเก่ียวกับโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาท่ีสมัพนัธก์ับ
ปัญหาสุขภาพจิต (ความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา้) ของนักเรียน นักศึกษาหรือนิสิต 
จากระบบสืบคน้ฐานขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ท่ีท าเสรจ็เรียบรอ้ยในปี พ.ศ. 2540–2563  

2. ผู้วิจัยพิจารณาคุณลักษณะงานว่าตรงกับเกณฑ์การคัดเลือกท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้
หรือไม ่หากตรงจงึคดัเลือกงานวิจยัเพ่ือบนัทกึขอ้มลูลงแบบบนัทกึงานวิจยั 

3. ผูว้ิจยัท าการประเมินคณุภาพงานวิจยั แลว้ท าการบนัทึกผลการประเมินลงในแบบ
การประเมินงานวิจยั  

4. ผู้วิจัยอ่านรายงานท่ีคัดเลือกมาได้อย่างละเอียด แล้วท าการบันทึกข้อมูลผล
การศกึษาลงในแบบบนัทกึคณุลกัษณะงานวิจยั  

6. การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิี่ใช้ 
วิเคราะห์อคติในการตีพิมพ์ด้วย Egger test และกราฟ funnel plot และเปรียบเทียบ

ขนาดอิทธิพลโดยใช้สูตรคิดค่าขนาดอิทธิพลของHedges and Olkin (1985) และกราฟ forest 

plot โดยโปรแกรมท่ีใช้ คือ Meta Essentials Version 1.5 เป็นเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห  ์

อภิมาน โดยสามารถรวมคา่ขนาดอิทธิพลและการสงัเคราะหข์นาดผลกระทบจากการศกึษาตา่ง ๆ 

ออกแบบมาใหท้ างานดว้ย Microsoft Excel ซึ่งสรา้งสถิติ ตาราง ตวัเลข รูปภาพ แบง่การวิเคราะห์

ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งตน้ของงานวิจัยท่ีน ามา
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สงัเคราะห ์และตอนท่ี 2 เสนอผลการสงัเคราะหง์านวิจยัเชิงปริมาณดว้ยการวิเคราะหอ์ภิมาน มี

รายละเอียดในการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเบือ้งต้นของงานวิจัยทีน่ ามาสังเคราะห ์
การวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ของงานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห ์แบง่ออกเป็น 2 ส่วน ดงันี ้

1) ตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติรอ้ยละ และความถ่ี 2) ตัวแปร
คณุลกัษณะงานวิจยัท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบอคตจิากการตีพิมพ ์ดว้ยวิธี funnel plot 

 
ตอนที ่2 ผลการสังเคราะหง์านวิจัยด้วยการวิเคราะหอ์ภมิาน 
การสงัเคราะหง์านวิจยัเชิงปริมาณดว้ยการวิเคราะหอ์ภิมาน สรุปผลการวิจยัวดัในรูป

ค่าขนาดอิทธิพลเพ่ือน าเสนอสถิติเชิงบรรยาย และเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลตามคณุลกัษณะ
ต่าง ๆ โดยประมาณค่าขนาดอิทธิพล (d) ตามแนวคิดของ Hedges เน่ืองจากมีการค านวณค่า
ขนาดอิทธิพลโดยใชส้่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร่วมภายในกลุ่ม แทนการใชส้่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกลุ่มควบคุม  อีกทั้งท าการทดสอบ Q test  เพ่ือประเมินความต่างแบบกัน (heterogeneity) 
ระหว่างผลการศกึษาของแตล่ะงานวิจยั ซึ่งมีคา่ I 2  แทนระดบัความของตา่งแบบของแตล่ะงานวิจยั 
จากนัน้จงึน าเสนอดว้ยกราฟจดุฟอเรทส ์(Forest plot) 

7. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
ผูว้ิจัยย่ืนเรื่องต่อคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอรบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการฯ ซึ่งการวิจยัครัง้นีผ้่านการ
รบัรองจากคณะกรรมการฯ และอนุมตัิใหด้  าเนินการวิจยัได ้เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2563 หมายเลข
รับ รอง  : SWUEC-G-369/2563  โดย เป็ น โค รงการวิ จัย ท่ี เข้าข่ ายยก เว้น  (Research with 
Exemption from SWUEC) 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

ในส่วนนี ้ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอข้อมูลเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื ้นฐานของ
ประชากร สว่นท่ี 2 ขอ้มลูคณุลกัษณะงานวิจยั สว่นท่ี 3 การสงัเคราะหง์านวิจยัดว้ยการวิเคราะหอ์ภิ
มาน  

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของประชากร  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัย เพ่ืออธิบายวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 คือ การส ารวจ

คุณลักษณะของงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาต่อปัญหา
สขุภาพจิตของนกัเรียน นิสิตและนกัศกึษาในประเทศไทย  

ส่วนที่ 3 การสังเคราะหง์านวิจัยด้วยการวิเคราะหอ์ภิมาน เพ่ืออธิบายวตัถุประสงค์
ในการวิจัยขอ้ท่ี 2 คือ การวิเคราะหข์นาดอิทธิพลของประสิทธิผลการใหค้  าปรึกษาท่ีมีต่อปัญหา
สุขภาพจิตของนักเรียน นิสิตและนักศึกษาในประเทศไทย และวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 คือ เพ่ือ
เปรียบเทียบปัจจยัดา้นแนวคิดทฤษฎีการใหค้  าปรึกษา รูปแบบการใหค้  าปรกึษา คณุลกัษณะของ
งานวิจยัท่ีมีตอ่ขนาดอิทธิผลของประสิทธิผลการใหค้  าปรกึษา โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัก าหนดสญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกันในการ

แปลความหมายของผลการศกึษา ดงันี ้

X̅  แทน คา่เฉล่ีย 

SD  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Q – test แทน  สถิตทิดสอบ Q 

I2  แทน คา่สถิตท่ีิไดจ้ากการวิเคราะห ์Q - test 

Hedges’g  แทน คา่ขนาดอิทธิพล  

Egger test แทน สถิตท่ีิใชท้ดสอบ Egger 

t   แทน คา่สถิตท่ีิวิเคราะห ์Egger test  

p  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของประชากร 
การศึกษาครัง้นี ้คัดเลือกงานวิจัยทั้งหมด 1,297 เรื่อง จาก 6 ฐานข้อมูลหลัก  ได้แก่ 

ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ ์ThaiLIS Digital Collection ฐานขอ้มลูออนไลนส์ านกังานกองทนุสนบัสนุน
การวิจัย(สกว.) และศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช. ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มีงานวิจยัท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเลือก (เกณฑก์ารเลือกอยูใ่นบทท่ี 3) จ  านวน 47 เรื่อง  

เม่ือน างานวิจัยทั้งหมด 47 เรื่อง มาตรวจสอบอคติจากการตีพิมพ์ (Publication bias) 
เพ่ือปอ้งกนัปัญหาการล าเอียงจากการคดัเลือกงานวิจยัท่ีรายงานคา่ขนาดอิทธิพลสงู ซึ่งมกัมีโอกาส
ไดร้บัการตีพิมพส์ูงกว่างานวิจยัท่ีรายงานค่าขนาดอิทธิพลต ่า มาใชใ้นการวิเคราะหอ์ภิมานครัง้นี ้
ผูว้ิจัยทดสอบอคติจากการตีพิมพ ์โดยใชว้ิธี Duval and Tweedie’s Trim and Fill (Borenstein et 
al., 2009 ; Duval & Tweedie, 2000) วิธีนีเ้ป็นการน าโปรแกรมการใหค้  าปรึกษา (intervention) ท่ี
มีคา่ขนาดอิทธิพลสงูสดุโตง่ (extreme effect sizes) ออกจากการวิเคราะห ์แลว้น าคา่ขนาดอิทธิพล
ท่ีปราศจากความล าเอียง น ามาวิเคราะห์ผลรวมของค่าขนาดอิทธิพลจากโปรแกรมการ ให้
ค  าปรกึษาทัง้หมด ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการพิจารณาคา่ขนาดอิทธิพลสดุโต่งจากการสรา้งกราฟรูปกรวย 
(funnel plot) ซึ่งกราฟนีจ้ะแสดงความสมัพันธร์ะหว่างค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard 
error) กับขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาท่ีใช้ในการวิเคราะห์อภิมาน โดยหาก
โปรแกรมการใหค้  าปรกึษาใดมีขนาดกลุ่มตวัอย่างนอ้ยก็จะมีคา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานสงู ซึ่ง
จะแสดงอยู่ในส่วนลา่งของกราฟ แตห่ากโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาไดท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่งขนาด
ใหญ่ก็จะแสดงผลในส่วนบนของกราฟตามระดบัของค่าขนาดอิทธิพล และหากโปรแกรมการให้
ค  าปรึกษาใดมีค่าขนาดอิทธิพลสุดโต่งก็จะแสดงผลอยู่ดา้นขวาของกราฟ ดงันัน้ในการพิจารณา
อคติจากการตีพิมพ์ ผู้วิจัยจะน าโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาท่ีมีขนาดอิทธิพลสุดโต่งท่ีแสดงอยู่
ดา้นขวาของกราฟรูปกรวยออก เพ่ือใหข้นาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาในการวิเคราะห์
อภิมานท่ีแสดงผลในกราฟรูปกรวยมีความสมมาตร (symmetric funnel plot) ซึ่งเป็นการชีใ้หเ้ห็นว่า
การวิเคราะหอ์ภิมานครัง้นีไ้ดค้ดัเลือกงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นกระบวนการวิเคราะหไ์ดอ้ย่าง
เหมาะสมและนา่เช่ือถือ 

จากการน าค่าขนาดอิทธิพลโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาสุขภาพ 
จ านวน 47 เรื่อง มาสรา้งกราฟรูปกรวย (funnel plot) ประกอบกับการทดสอบ Egger (Egger's 
regression test) เพ่ือตรวจสอบอคติจากการตีพิมพ ์พบว่า ขนาดอิทธิพลมีความสัมพันธ์กับค่า
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( t = -6.44, df = 46, p < 0.05) และค่า
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ขนาดอิทธิพลท่ีแสดงในกราฟรูปกรวยไม่กระจายแบบสมมาตร ดงัภาพท่ี 4  แสดงว่างานวิจยัทัง้ 47 
เรื่อง หากน ามาศึกษาในการวิเคราะหอ์ภิมานครัง้นีท้ัง้หมดจะเป็นการละเลยงานวิจยัท่ีมีค่าขนาด
อิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัตอ่การสงัเคราะหอ์อกไป ดงันัน้ เพ่ือปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาเรื่องอคติจากการ
ตีพิมพด์งักล่าว ผู้วิจัยจึงแก้ไขปัญหาดว้ยการน างานวิจัยท่ีรายงานค่าขนาดอิทธิพลสุดโต่งออก 
จ านวน 13 เรื่อง ได้แก่  โปรแกรมการให้ค  าปรึกษาในงานวิจัยของผุสดี  หนังสือ ,2542 ;  
รตันต์ิกาล สุวรรณชัยโฆษิต , 2543 ; ดลดาว ปูรณานนท ์, 2543 ; สุภาพร สุนพะวงษ์, 2542 ; 
ชชัฎาภรณ์ ผลเรือง, 2549 ; นฤมิตร ์รอดโสภา, 2552 ; คุรุรตัน ์จันลา, 2542 ; ประดบัศรี ศิริกุล , 
2548 ; สุภาพร เจียมพานิชยกุล; 2547 ; พัทยา อุดมสินค้า, 2541และธรรมศักดิ์ วรวงศ ,์ 2549 
จากนัน้ผูว้ิจัยไดค้่าขนาดอิทธิพลในงานวิจัยท่ีเหลือ จ านวน 34 เรื่อง มาสรา้งกราฟรูปกรวยและ
ทดสอบ Egger test อีกครั้ง  ผลการวิ เคราะห์พบว่า ขนาดอิทธิพลมีความสัมพันธ์กับค่า 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ( t=-1.79, df = 33,  p = .083) และ 
การกระจายของค่าขนาดอิทธิพลในกราฟรูปกรวยมีลกัษณะสมมาตร ดงัภาพท่ี 5 นั่นแสดงใหเ้ห็น
วา่ไม่มีการขาดหายของงานวิจยัท่ีส  าคญัในการวิเคราะหค์รัง้นี ้ดงันัน้จึงเป็นการยืนยนัไดว้่าในการ
น าค่าขนาดอิทธิพลจากงานวิจยั 34 เรื่องมาวิเคราะหจ์ะไม่พบปัญหาอคติจากการตีพิมพใ์นการ
วิเคราะหอ์ภิมานครัง้นี ้นอกจากนี ้ผูว้ิจยัสงัเกตไดว้่างานวิจยัทัง้ 13 งานท่ีคดัออกนัน้เป็นงานวิจยัท่ี
มีลกัษณะการศกึษาเชิงทดลองแบบไมมี่กลุ่มควบคมุ มีการสุ่มโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น และมีกลุ่ม
ตวัอยา่งนอ้ย จงึมีแนวโนม้ท่ีขนาดอิทธิพลมีความสมัพนัธก์บัคา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4  กราฟรูปกรวย (funnel plot) แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งขนาดอิทธิพลกบั 
คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน ในงานวิจยั จ  านวน 47 งาน 
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ภาพประกอบ 5 กราฟรูปกรวย (funnel plot) แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งขนาดอิทธิพลกบั 
คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน ในงานวิจยั จ  านวน 34 งาน 

จากกระบวนการคัดเลือกงานวิจัยและตรวจสอบอคติจากการตีพิมพส์ามารถสรุปเป็น
กระบวนการคดัเลือกไดต้ามภาพประกอบท่ี 6 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นจากงานวิจัยท่ีผ่านเกณฑ์และการตรวจสอบอคติจาก  
การตีพิมพ ์จ านวน 34 เรื่อง  พบว่า เป็นการศกึษาโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
สขุภาพจิตกบักลุ่มนกัเรียนและกลุ่มนิสิตและนกัศกึษา จ านวน 688 คน โดยเป็นงานวิจยัท่ีศกึษาใน
กลุ่มนักเรียน จ านวน 18 งานวิจัย มีจ  านวนตัวอย่างวิจัยรวมทั้งสิน้ 442 คน และเป็นงานวิจัยท่ี
ศกึษาในกลุ่มนิสิตและนกัศกึษา จ านวน 16 งานวิจยั มีจ  านวนตวัอยา่งวิจยัรวมทัง้สิน้ 276 คน ส่วน
ใหญ่เป็นงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาเรื่องภาวะซึมเศรา้ รอ้ยละ 41.18 (n=
14) รองลงมาคือความวิตกกงัวลและความเครียดรอ้ยละ 29.14 (n=10) เทา่กนั  

  

 

 



  63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพประกอบ 6 กระบวนการคดัเลือกงานวิจยั 

 

 

สืบคน้จากขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์

งานวิจยัจ านวนทัง้หมด 5,232 เรื่อง 

น าเขา้พิจารณาเกณฑก์ารคดัเลือก 

งานวิจยัท่ีเป็นโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา  

(N = 1,297) 

งานวิจยัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียน  

นิสิตและนกัศกึษา (N = 289) 

ตีพิมพใ์นระหวา่งปี พ.ศ. 2540 – 2563 

 (N = 113) 

ศกึษาเก่ียวกบัปัญหาสขุภาพจิตประเภท

ความเครียด ความวิตกกงัวลและภาวะ

ซมึเศรา้ (N = 47) 

ผา่นการตรวจสอบอคตจิากการตีพิมพ ์

 (N = 34)  
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ส่วนที ่2 ข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัย 
 ในส่วนนีจ้ะน าเสนอขอ้มลูของงานวิจยัท่ีน ามาวิเคราะหต์ามลกัษณะคณุลกัษณะ

ตา่ง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ1) ขอ้มูลคณุลกัษณะพืน้ฐานของงานวิจยั และ 2) คณุภาพของ
งานวิจยั ดงันี ้

2.1 ข้อมูลคุณลักษณะพืน้ฐานของงานวิจัย  
คุณลักษณะของงานวิจัยพิจารณาตามแนวคิดพื ้นฐานทางจิ ตวิทยาท่ีใช้ใน 

การพฒันาโปรแกรมการใหค้  าปรึกษา สามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวคิด โดยงานวิจยัใชแ้นวคิดการ
ให้ค  าปรึกษากลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยม ร้อยละ 38.24 (n=13)  เท่ากับแนวคิดการให้
ค  าปรึกษากลุ่มมนุษยนิยม รอ้ยละ 38.24 (n =13) เท่ากับแนวคิดกลุ่มการให้ค  าปรึกษาอ่ืน ๆ 
(ประกอบดว้ย การใชแ้นวคิดการใหค้  าปรึกษาร่วมกับวิธีการอ่ืน ๆ การใหค้  าปรกึษาตามแนวพุทธ
ศาสตร ์การใหค้  าปรกึษาแบบบรูณาการ) รอ้ยละ 23.52  (n =8) และเม่ือพิจารณาแยกตามประเภท
ของการใหค้  าปรกึษา พบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่ใชว้ิธีการใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่ม รอ้ยละ 82.35 (n=
28) และการใหค้  าปรกึษารายบุคคล รอ้ยละ 17.65 (n =6) และก าหนดจ านวนครัง้ท่ีใชส้  าหรบัการ
ใหค้  าปรึกษาส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 8 – 10 ครัง้ รอ้ยละ 44.12 (n = 15) ถัดมาคือมากกว่า 10 ครัง้ 
รอ้ยละ 32.35 (n = 11) และ รอ้ยละ 23.53 (n = 8) ใชจ้  านวนครัง้ในการใหค้  าปรึกษานอ้ยกว่า 8 
ครัง้  

ลักษณะประเภทของงานวิจัยท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้มีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิง
ทดลอง สว่นใหญ่ออกแบการทดลองแบบมีกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง (Pretest Posttest Control 
Group Design) ร้อยละ 82.35 (n =28) และมีการกลุ่มทดลองเพียงอย่างเดียว (One Group 
Pretest Posttest Design) โดยไม่มีกลุ่มควบคุม รอ้ยละ 17.65  (n =6) งานวิจยัมีการสุ่มตวัอย่าง
โดยใชค้วามน่าจะเป็น รอ้ยละ 70.27 (n =26) และการคดัเลือกแบบเจาะจง รอ้ยละ 27.03 (n =10) 
โดยมีรายละเอียดในตารางท่ี 6 
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ตาราง 6 ความถ่ีและรอ้ยละของงานวิจยัโดยรวมและรายดา้นของปัญหาสขุภาพจิต 

 ความเครียด  
(n = 10) 

ความวิตก
กังวล 

(n = 10) 

ภาวะ
ซึมเศร้า  
(n = 14) 

ปัญหา
สุขภาพจิต 
(n = 34) 

n % n % n % n % 
กลุ่มตัวอย่าง         
    นกัเรียน 3 30.00 5 50.00 10 71.43 18 52.94 
    นิสิตและนกัศกึษา 7 70.00 5 50.00 4 28.57 16 47.06 
แนวคิดทฤษฎี         
   กลุม่ปัญญาและพฤตกิรรมนิยม     6 60.00 3 30.00 5 35.72 13 38.24 
   กลุม่มนษุยนิยม 3 30.00 6 60.00 3 21.43 13 38.24 
   กลุม่การใหค้  าปรกึษาอ่ืน ๆ 1 10.00 1 10.00 6 42.85 8 23.52 
รูปแบบการให้ค าปรึกษา         
    การใหค้  าปรกึษารายบคุคล 4 40.00 1 10.00 1 7.14 6 17.65 
    การใหค้  าปรกึษาแบบกลุม่ 6 60.00 9 90.00 13 92.86 28 82.35 
จ านวนคร้ัง         
   นอ้ยกวา่ 8 ครัง้ 4 40.00 1 10.00 3 21.43 8 23.53 
   8 – 10 ครัง้ 5 50.00 5 50.00 5 35.71 15 44.12 
   มากกวา่ 10 ครัง้ 1 10.00 4 40.00 6 42.86 11 32.35 
การออกแบบการทดลอง         
   การออกแบบการทดลองท่ี มี กลุ่ ม
ควบคมุ 

8 80.00 8 80.00 12 85.71 28 82.35 

   การออกแบบการทดลองท่ีไม่มีกลุ่ม
ควบคมุ 

2 20.00 2 20.00 2 14.29 6 17.65 

การสุ่มตัวอย่าง         
การสุม่โดยใชค้วามนา่จะเป็น 8 80.00 7 70.00 10 71.43 25 73.53 
การสุม่แบบเจาะจง 2 20.00 3 30.00 4 28.57 9 26.47 

 
 



  66 

2.2 คุณภาพงานวิจัยทีน่ ามาศึกษา  
 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพงานวิจัย พบว่างานวิจัยท่ีน ามาศึกษามีระดบัคุณภาพ

งานวิจยัในภาพรวมเฉล่ีย 2.94 (S.D. = 0.18) แสดงวา่คณุภาพงานวิจยัอยู่ในระดบัคณุภาพดี และ

เม่ือพิจารณาคณุภาพในรายดา้นพบว่า คณุภาพดา้นผลการวิเคราะหข์อ้มูลมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ (X̅ = 

3.46, S.D. = .42) อยู่ในระดบัคณุภาพดีมาก รองลงมาคือดา้นวิธีด  าเนินการวิจยั (X̅ =  3.23 , S.D. 
=  0.30) อยู่ ในระดับดีมาก และด้านการสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อยู่ ในระดับดี  

(X̅ =  3.16 , S.D. = .35) ขณะท่ีดา้นการน าเสนอมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (X̅ = 2.41 , S.D. = .20) อยู่
ในระดบัดี (ตารางท่ี 7)  

อย่างไรก็ตาม เม่ือสงัเกตคณุภาพงานวิจยัแยกตามปีท่ีตีพิมพ ์พบว่า งานวิจยัท่ีตีพิม์
ย้อนหลัง  10 ปี  (พ .ศ . 2553 – พ .ศ. 2563) มีค่า เฉ ล่ียคุณ ภาพงานโดยรวมอยู่ ในระดับ ดี  

(X̅ = 3.04, S.D. = .19) สูงกว่างานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลังเกิน 10 ปี (พ.ศ.2540 – พ.ศ.2552)  

(t =  2.65, X̅ =  2 .88 , S.D. =  .14) เล็ กน้อย  ซึ่ งอยู่ ใน ระดับ ดี  และยังพบว่างานวิจัย ท่ี มี 

การออกแบบการทดลองใหมี้กลุ่มควบคมุจะมีระดบัคณุภาพงานวิจยั (X̅ =  2.98 , S.D. = .16) สูง

กว่างานวิจัยท่ีมีการออกแบบการทดลองท่ีไม่มีกลุ่มควบคุม (X̅ = 2.76 , S.D. = .13) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (t =3.65 , p<.01 ) 

ตาราง 7 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพงานวิจยัรายดา้น 

ด้าน 

ปีทีต่พีมิพ ์ การออกแบบการทดลอง ปัญหา
สุขภาพจิต 
(N=34) 

ย้อนหลัง
เกิน 10 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

ไม่มีกลุ่ม
ควบคุม 

มีกลุ่ม
ควบคุม 

X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D. 

1 .ท่ีมาและความส าคญัของปัญหาวิจยั  2.66 .19 2.94 .23 2.68 .12 2.78 .26 2.76 .24 
2 .เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  2.76 .28 2.90 .35 2.67 .13 2.85 .33 2.82 .31 

3 .วิธีด  าเนินการวิจยั   3.20 .28 3.29 .32 2.83 .40 3.32 .19 3.23 .30 
4 .ผลการวิเคราะหข์อ้มลู  3.36 .45 3.62 .30 3.33 .26 3.48 .44 3.46 .42 

5. การสรุปอภิปรายผลและ ขอ้เสนอแนะ  3.10 .35 3.26 .34 3.06 .39 3.18 .35 3.16 .35 
6 .การน าเสนอรายงานวิจยั  2.46 .17 2.33 .24 2.22 .17 2.45 .19 2.41 .20 

คุณภาพงานรวม 2.88 .14 3.04 .19 2.76 .13 2.98 .16 2.94 .18 
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ส่วนที ่3 การสังเคราะหง์านวิจัยด้วยการวิเคราะหอ์ภมิาน 
ในส่วนนีไ้ดน้  าเสนอข้อมูลการสังเคราะหง์านวิจัยดว้ยการวิเคราะหอ์ภิมาน เพ่ือตอบ

วตัถปุระสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 2 และ 3 โดยการรายงานคา่ขนาดอิทธิพลของงานวิจยัท่ีน ามาเคราะหใ์น
ภาพรวม และเปรียบเทียบตามคุณลักษณะต่าง ๆ ของงานวิจัย ไดแ้ก่ แนวคิดการให้ค  าปรึกษา 
รูปแบบการให้ค  าปรึกษา การออกแบบการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง และจ านวนครั้งในการให้
ค  าปรึกษา โดยแบ่งหัวขอ้การน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน เริ่มจากภาพรวมปัญหาสุขภาพจิต แลว้จึง
แยกตามปัญหาสุขภาพจิตแต่ละประเภท ไดแ้ก่ ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศรา้ 
ดงันี ้ 3.1 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาส าหรบัปัญหาสุขภาพจิต 3.2 
ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาส าหรบัความเครียด 3.3 ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาส าหรบัความวิตกกงัวล 3.4 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิผล
ของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาส าหรบัภาวะซมึเศรา้ 

3.1 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาส าหรับปัญหา
สุขภาพจิต 

ผลการวิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมการให้
ค  าปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพจิต พบว่า ขนาดอิทธิพลโดยรวมของโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาส าหรบั
ปัญหาสุขภาพจิต (overall mean effect size) เท่ากับ -1.14 (S.D. = 0.11) ซึ่งเป็นขนาดอิทธิพล
ขนาดใหญ่ โดยมีคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาอยูร่ะหวา่ง 0.00 และ -2.19 แสดง
ใหเ้ห็นว่าโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาส าหรบัปัญหาสขุภาพจิตท่ีถกูพฒันาขึน้สามารถช่วยลดปัญหา
สขุภาพจิตในกลุ่มนกัเรียนและนิสิตและนกัศกึษาไดอ้ย่างมาก รายละเอียดขนาดอิทธิพลของแตล่ะ
งานวิจยั ดงันี ้ 

จากค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาส าหรับปัญหาสุขภาพจิตท่ี
น าเสนอไปขา้งตน้ สงัเกตไดว้่า แตล่ะโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามีคา่ขนาดอิทธิพลแตกตา่งกนั และ
เม่ือท าการทดสอบ Q test  เพ่ือประเมินความต่างแบบกัน (heterogeneity) ระหว่างผลการศึกษา
ของแต่ละงานวิจัย พบว่า ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาท่ีน ามาศึกษามีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีค่า I2  รอ้ยละ 49.30 นั่นหมายความว่าผล
การศึกษาท่ีไดจ้ากแต่ละงานวิจยัมีความตา่งแบบกันโดยไม่ไดเ้กิดจากความบงัเอิญตามธรรมชาติ
ทางสถิต ิเช่น การท่ีขนาดตวัอยา่งวิจยัไม่เท่ากนัท่ีมีผลท าใหข้นาดอิทธิพลตา่งกนั แตค่วามแตกตา่ง
กันเหล่านีอ้าจเกิดจากลักษณะของการออกแบบโปรแกรมใหค้  าปรึกษาท่ีต่างกัน ในดา้นแนวคิด
ทฤษฎีของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา หรือลกัษณะการออกแบบการวิจยั  
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เม่ือพิจารณาค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาแยกตามแนวคิดทฤษฎี
ของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาและลกัษณะการออกแบบการวิจยั พบวา่  

ภาพประกอบ 7 คา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาส าหรบัปัญหาสขุภาพจิต 

1) ลกัษณะแนวคิดทฤษฎีของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาแนวคิดกลุ่มปัญญาและ
พฤติกรรมนิยมมีค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ีย -1.25 ใกล้เคียงกับแนวคิดกลุ่มมนุษยนิยมมีค่าขนาด
อิทธิพลเฉล่ีย -1.06  

2) รูปแบบการใหค้  าปรึกษา ทัง้การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มและการใหค้  าปรึกษา
รายบคุคลมีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู โดยการใหค้  าปรกึษารายบคุคลมีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ีย
เทา่กบั -1.23 และการใหค้  าปรกึษาแบบกลุม่มีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียเทา่กบั -1.12 
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3) การออกแบบการทดลอง ทัง้การออกแบบการทดลองใหไ้ม่มีกลุ่มควบคมุมีค่า
ขนาดอิทธิพลและการออกแบบท่ีมีกลุ่มควบคมุมีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดบัสงู โดยการออกแบบ
การทดลองท่ีไม่มีกลุ่มมีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลเฉล่ียเท่ากบั -1.51 และการออกแบบท่ีมีกลุ่มควบคมุ
มีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลเทา่กบั -1.18   

4) กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนมีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลเท่ากบั -1.18 
อยูใ่นระดบัสงู และกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นนิสิตและนกัศกึษามีคา่เฉล่ียขนาดอิทธิพลเทา่กบั -1.08  

5) จ  านวนครัง้ของการใหค้  าปรึกษา การใหค้  าปรึกษาท่ีมีจ านวนครัง้อยู่ระหว่าง  
8 – 10 ครัง้ มีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียสงูท่ีสดุเทา่กบั -1.28 รายละเอียดดงัตาราง 

ตาราง 8 ลกัษณะตวัแปรส าหรบัปัญหาสขุภาพจิต 

ตัวแปร จ านวนงานวิจัย ค่าขนาดอิทธิพล 
แนวคิดการให้ค าปรึกษา   
แนวคดิกลุม่ปัญญาและพฤตกิรรมนิยม 14 -1.25 
แนวคดิกลุม่มนษุยนิยม 12 -1.06 
แนวคดิกลุม่การใหค้  าปรกึษาอ่ืน ๆ 8 -1.05 

รูปแบบการให้ค าปรึกษา   
   การใหค้  าปรกึษารายบคุคล 6 -1.23 
   การใหค้  าปรกึษาแบบกลุม่ 28 -1.12 
การออกแบบการทดลอง   
   มีกลุม่ควบคมุ 28 -1.06 
   ไมมี่กลุม่ควบคมุ 6 -1.51 
กลุ่มตัวอย่าง   
   นกัเรียน 18 -1.18 
   นิสิตและนกัศกึษา 16 -1.08 
จ านวนคร้ัง   
   นอ้ยกวา่ 8 ครัง้ 8 -1.18 
   8 – 10 ครัง้ 15 -1.28 
   มากกวา่ 10 ครัง้ 11 -0.91 
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เม่ือพิจารณารายละเอียดของคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาแยกตาม
แนวคิดทฤษฎีของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาและลกัษณะการออกแบบการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แนวคิด
การใหค้  าปรกึษา 2) รูปแบบการใหค้  าปรกึษา 3) การออกแบบการทดลอง 4) กลุ่มตวัอย่าง และ 5) 
จ  านวนครัง้ของการใหค้  าปรกึษา พบรายละเอียดดงันี ้

1) แนวคิดการให้ค าปรึกษา 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจุดฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุ่มตามแนวคิดในการใหค้  าปรึกษา ดงัภาพท่ี 8 พบว่า 
มีงานวิจัยจ านวน 14 งาน ท่ีใช้แนวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยม (การให้ค  าปรึกษาแบบ
พิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม และแนวคิดการให้ค  าปรึกษาแบบปรับความคิดและ
พฤติกรรม) (-1.25, 95% Cl : -1.64, - 0.85) โดยมีงานวิจัยจ านวน 10 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพล
มากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม ส่วนโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาท่ีพฒันาตามกลุ่มแนวคิด
มนุษยนิยม (การใหค้  าปรึกษาแบบเผชิญความจริง การให้ค  าปรึกษาแบบยึดผูร้บัค  าปรึกษาเป็น
ศนูยก์ลางและการใหค้  าปรึกษาแบบภวนิยม) (-1.06, 95% Cl : -1.50, - 0.61) มีงานวิจยั จ  านวน 
12 งาน โดยมีงานวิจยัจ านวน 6 งานท่ีมีคา่ขนาดอิทธิพลมากกวา่คา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุม่ ซึ่ง
คา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียของโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาท่ีพฒันาตามกลุ่มแนวคิดมนุษยนิยมมีขนาด
ใกลเ้คียงกบักลุ่มแนวคิดการใหค้  าปรกึษาอ่ืน ๆ (การใหค้  าปรกึษาแบบบรูณาการ การใหค้  าปรกึษา
แบบกล่ม และการใหค้  าปรึกษาร่วมกับวิธีการอ่ืน ๆ) (-1.05, 95% Cl : -1.45, -0.65) โดยแนวคิด
กลุ่มแนวคิดการใหค้  าปรกึษาอ่ืนมีงานวิจยัจ านวน 8 งาน  และมีงานวิจยัจ านวน 4 งานท่ีมีคา่ขนาด
อิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม จากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปไดว้่าค่าขนาด
อิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาทัง้สามกลุม่แนวคิดมีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู  
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ภาพประกอบ 8 Forest Plot ประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาส าหรบัปัญหาสขุภาพจิต  
จ าแนกตามแนวคดิพืน้ฐานของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 

2) รูปแบบการให้ค าปรึกษา 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจุดฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุ่มตามรูปแบบการใหค้  าปรกึษา ดงัภาพท่ี 9 พบว่า มี
การวิจัยจ านวน 6 งาน ท่ีเป็นการให้ค  าปรึกษาแบบรายบุคคล (-1.23, 95% Cl : -2.02, -0.45) มี
งานวิจยัจ านวน 3 งานท่ีมีคา่ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม และมีคา่ขนาด
อิทธิพลใกลเ้คียงกบัการใหค้  าปรกึษาแบบกลุม่ (-1.12, 95% Cl : -1.36, -0.88) ซึ่งมีงานวิจยัจ านวน 
28 งาน และมีงานวิจยัจ านวน 16 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม 
จากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปไดว้่าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาทัง้สองกลุ่ม
รูปแบบมีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู 
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ภาพประกอบ 9 Forest Plot การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
ส าหรบัปัญหาสขุภาพจิตจ าแนกตามรูปแบบการใหค้  าปรกึษา 

3) การออกแบบการทดลอง 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจดุฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุม่ตามการออกแบบการทดลอง ดงัภาพท่ี 10 พบวา่ มี
งานวิจยัจ านวน 6 งาน ท่ีมีการออกแบบโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาดว้ยรูปแบบการทดลองแบบไม่มี
กลุ่มควบคุม (-1.51 , 95% Cl : -2.11, -0.90) โดยมีงานวิจัยจ านวน 5 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพล
มากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉ ล่ียของกลุ่ม  และมีค่าขนาดอิทธิพลเฉ ล่ียสูงกว่าโปรแกรม  
การใหค้  าปรึกษาท่ีออกแบบการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม (-1.06, 95% Cl : -1.30, -0.82) ซึ่งมี
งานวิจยัจ านวน 28 งานและมีงานวิจยัจ านวน 16 งานท่ีมีคา่ขนาดอิทธิพลมากกวา่คา่ขนาดอิทธิพล
เฉล่ียของกลุ่ม จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้
ค  าปรกึษาทัง้สองกลุม่การออกแบบมีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู 



  73 

 

 ภาพประกอบ 10 Forest Plot การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
ส าหรบัปัญหาสขุภาพจิตจ าแนกตามการออกแบบการทดลอง 

4) กลุ่มตัวอย่าง 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจุดฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุ่มตามกลุ่มตวัอย่าง ดงัภาพท่ี  11 พบว่า มีงานวิจัย
จ านวน 18 งาน ท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียน (-1.18, 95% Cl : -1.47, -0.90) และมีงานวิจยัจ านวน 
10 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม โดยมีค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ีย
ใกลเ้คียงกับงานวิจยัท่ีมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนิสิตและนักศึกษา (-1.08, 95% Cl : -1.46, -0.70) ซึ่งมี
จ  านวนงานวิจยัจ านวน 16 งาน และมีงานวิจยัจ านวน 9 งานท่ีมีคา่ขนาดอิทธิพลมากกว่าคา่ขนาด
อิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม จากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปไดว้่าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้
ค  าปรกึษาทัง้สองกลุม่ตวัอยา่งมีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู 
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                  ภาพประกอบ 11 Forest Plot การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
ส าหรบัปัญหาสขุภาพจิตจ าแนกตามกลุม่ตวัอย่าง 

5) จ านวนคร้ังในการให้ค าปรึกษา 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจุดฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุ่มตามจ านวนครัง้ในการใหค้  าปรึกษา ดงัภาพท่ี  12 
พบว่า มีงานวิจยัจ านวน 15 งาน ท่ีมีการออกแบบจ านวนครัง้ในการใหค้  าปรึกษาระหว่าง 8 – 10 
ครัง้ มีค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ีย(-1.28, 95% Cl : -1.64, -0.91) โดยมีงานวิจัยจ านวน 9 งานท่ีมีค่า
ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม และมีค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียใกลเ้คียงกับ
งานวิจยัท่ีมีการออกแบบจ านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษานอ้ยกว่า 8 ครัง้ (-1.18, 95% Cl : -1.75, -
0.60) ซึ่งมีงานวิจยัจ านวน 8 งานและมีงานวิจยัจ านวน 5 งานท่ีมีคา่ขนาดอิทธิพลมากกวา่คา่ขนาด
อิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม แต่พบว่าทั้งสองมีค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียสูงกว่างานวิจัยท่ีมีการออกแบบ
จ านวนครัง้ในการใหค้  าปรึกษามากกว่า 10 ครัง้ (-0.91, 95% Cl : -1.28, -0.54) ซึ่งมีจ  านวน 11 
งานและมีงานวิจัยจ านวน 7 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม แต่
พบวา่ทัง้สองมีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียสงูกวา่ จากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปไดว้า่คา่ขนาดอิทธิพล
ของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาทัง้สองกลุ่มจ านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษามีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ ใน
ระดบัสงู 
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ภาพประกอบ 12 Forest Plot การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
ส าหรบัปัญหาสขุภาพจิตจ าแนกตามจ านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษา 

3.2 ผลการวิ เคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ความเครียด 

ผลการวิเคราะหค์า่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาส าหรบัความเครียดมี
ค่าขนาดอิทธิพลโดยรวม (overall mean effect size) เท่ากับ -1.08 (S.D. = 0.19) และมีงานวิจัย
จ านวน 11 งาน พบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่ศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนิสิตและนกัศึกษา จ านวน 8 
งาน และศกึษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนจ านวน 3 งาน โดยพบค่าขนาดอิทธิพลอยู่ระหว่าง -
0.15 และ -2.78 ซึ่งเป็นขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่ เม่ือพิจารณาคา่ขนาดอิทธิพลของลกัษณะตวัแปร
ท่ีแตกตา่งกนั สามารถสรุปขอ้คน้พบไดด้งันี ้  

1) ลักษณะแนวคิดทฤษฎีพื ้นฐานของโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาแนวคิดกลุ่ม
มนษุยนิยมมีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียสงูท่ีสดุเทา่กบั -1.16  

2) รูปแบบการใหค้  าปรกึษา การใหค้  าปรกึษาแบบรายบคุคลมีคา่ขนาดอิทธิพลสงู
กวา่ โดยมีคา่เทา่กบั -1.40  
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3) การออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองให้ไม่มีกลุ่มควบคุมมีค่า
ขนาดอิทธิพลเฉล่ียสงูท่ีสดุเทา่กบั -1.99  

4) กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนิสิต และนกัศกึษามีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียสงู
ท่ีสดุเทา่กบั -1.13  

5) จ  านวนครัง้ของการใหค้  าปรึกษา การใหค้  าปรึกษาท่ีมีจ านวนครัง้อยู่ระหว่าง  
8 – 10 ครัง้ มีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียสงูท่ีสดุเทา่กบั -1.31 ดงันี ้

ตาราง 9 ลกัษณะตวัแปรส าหรบัความเครียด 

ตัวแปร จ านวนงานวิจัย ค่าขนาดอิทธิพล 
แนวคิดการให้ค าปรึกษา   
แนวคดิกลุม่ปัญญาและพฤตกิรรมนิยม 6 -1.11 
แนวคดิกลุม่มนษุยนิยม 3 -1.16 
แนวคดิกลุม่การใหค้  าปรกึษาอ่ืน ๆ 1 -0.73 

รูปแบบการให้ค าปรึกษา   
   การใหค้  าปรกึษารายบคุคล 4 -1.40 
   การใหค้  าปรกึษาแบบกลุม่ 6 -0.91 
การออกแบบการทดลอง 10 -1.08 
   มีกลุม่ควบคมุ 8 -0.92 
   ไมมี่กลุม่ควบคมุ 2 -1.99 
กลุ่มตัวอย่าง   
   นกัเรียน 3 -0.97 
   นิสิตและนกัศกึษา 7 -1.13 
จ านวนคร้ัง   
   นอ้ยกวา่ 8 ครัง้ 4 -0.85 
   8 – 10 ครัง้ 5 - 1.31  
   มากกวา่ 10 ครัง้ 1 -1.03 

เม่ือพิจารณาค่าขนาดอิทธิพลของลักษณะตวัแปรท่ีแตกต่างกัน ตามการออกแบบ
แนวคิดทฤษฎีของโปรแกรมการให้ค  าปรึกษา และการออกแบบการทดลองท่ีแตกต่างกันเพ่ือ
เปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลตามลักษณะท่ีแตกต่างกัน จะน าเสนอค่าขนาดอิทธิพลไดแ้ยกตาม
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ลกัษณะตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 1) แนวคิดการใหค้  าปรกึษา 2) รูปแบบการใหค้  าปรกึษา 3) การออกแบบการ
ทดลอง 4) กลุม่ตวัอยา่ง และ 5) จ  านวนครัง้ มีรายละเอียดดงันี ้

1) แนวคิดการให้ค าปรึกษาส าหรับความเครียด 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจดุฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุม่ตามแนวคิดในการใหค้  าปรกึษา ดงัภาพท่ี 13 พบว่า 
มีงานวิจยัจ านวน 3 งาน ท่ีใชแ้นวคิดกลุ่มแนวคิดมนษุยนิยม (การใหค้  าปรกึษาแบบเผชิญความจริง 
การให้ค  าป รึกษ าแบบยึดผู้ รับ ค าป รึกษ าเป็ นศูนย์กล างและการให้ค  าป รึกษ าแบบ  
ภวนิยม) มีค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียสูงท่ีสุด (-1.16, 95% Cl : -1.56, -0.76) โดยมีงานวิจัยจ านวน  
2 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม ถัดมาคือ กลุ่มแนวคิดปัญญา
และพฤติกรรมนิยม (การใหค้  าปรกึษาแบบพิจารณาเหตผุลอารมณแ์ละพฤติกรรม และแนวคิดการ
ให้ค  าปรึกษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรม)  (-1.11, 95% Cl : -1.94, -0.28) ซึ่งมีงานวิจัย
จ านวน 6 งานท่ีใชแ้นวคิดนีแ้ละมีงานวิจัยจ านวน  3 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาด
อิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม และกลุ่มแนวคิดการใหค้  าปรึกษาอ่ืน ๆ (การใหค้  าปรึกษาแบบบูรณาการ  
การให้ค  าปรึกษาแบบกลุ่ม และการให้ค  าปรึกษาร่วมกับวิธีการอ่ืน ๆ) (-0.73, 95% Cl : -2.38, 
0.91) มีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียนอ้ยท่ีสดุ จากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปไดว้่าคา่ขนาดอิทธิพลของ
โปรแกรมการใหค้  าปรกึษาทัง้กลุม่แนวคดิปัญญาและพฤตกิรรมนิยมและกลุม่มนษุยนิยมมีคา่ขนาด
อิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู 

ภาพประกอบ 13 Forest Plot ประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาส าหรบัความเครียด 
จ าแนกตามแนวคดิพืน้ฐานของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
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2) รูปแบบการให้ค าปรึกษา 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจดุฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุ่มตามรูปแบบการใหค้  าปรกึษา ดงัภาพท่ี 14 พบวา่ มี
งานวิจยัจ านวน 4 งาน ท่ีมีการใหค้  าปรกึษาแบบรายบุคคล (-1.40, 95% Cl : -2.18, -0.62) โดยมี
งานวิจยัจ านวน 2 งานท่ีมีคา่ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม และมีคา่ขนาด
อิทธิพลเฉล่ียสงูกว่า การใหค้  าปรกึษาแบบกลุม่ (-0.91, 95% Cl : -1.58, 0.24) ซึ่งมีงานวิจยัจ านวน 
6 งาน และมีงานวิจัยจ านวน 3 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม 
จากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปไดว้่าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาทัง้สองกลุ่ม
รูปแบบมีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู 

 

ภาพประกอบ 14 Forest Plot การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
ส าหรบัความเครียดจ าแนกตามรูปแบบการใหค้  าปรกึษา 

3) การออกแบบการทดลอง 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจดุฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุม่ตามการออกแบบการทดลอง ดงัภาพท่ี 15 พบวา่ มี
งานวิจยัจ านวน 2 งาน ท่ีมีโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาท่ีออกแบบการทดลองแบบไม่มีกลุ่มควบคมุ (-
1.99 , 95% Cl : -2.97, -1.00) โดยมีงานวิจยัจ านวน 1 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาด
อิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม และมีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียสงูกว่าโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาท่ีออกแบบการ
ทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม (-0.92, 95% Cl : -1.35, -0.49) ซึ่งมีงานวิจัยจ านวน 8 งาน และมี
งานวิจัยจ านวน 5 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม จากผลการ
วิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาทั้งสองกลุ่ม  
การออกแบบมีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู 
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 ภาพประกอบ 15 Forest Plot การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
ส าหรบัความเครียดจ าแนกตามการออกแบบการทดลอง 

4) กลุ่มตัวอย่าง 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจุดฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุ่มตามกลุ่มตวัอย่าง ดงัภาพท่ี 16 พบว่า มีงานวิจัย
จ านวน 7 งาน ท่ีมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนิสิตและนกัศึกษา (-1.13, 95% Cl : -1.81, -0.46) มีค่าขนาด
อิทธิพลเฉล่ียสูงกว่างานวิจัยท่ีมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ( -0.97, 95% Cl : -1.47, -0.47) ซึ่งมี
งานวิจยัจ านวน 3 เรื่อง และมีงานวิจยัจ านวน 2 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าคา่ขนาดอิทธิพล
เฉล่ียของกลุ่ม จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้
ค  าปรกึษาทัง้สองกลุม่ตวัอยา่งมีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู 

 

ภาพประกอบ 16 Forest Plot การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
ส าหรบัความเครียดจ าแนกตามกลุม่ตวัอยา่ง 

5) จ านวนคร้ังในการให้ค าปรึกษา 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจุดฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุ่มตามจ านวนครัง้ในการใหค้  าปรึกษา ดงัภาพท่ี 17 
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พบว่า มีงานวิจัยจ านวน 5 เรื่อง ท่ีมีการออกแบบจ านวนครัง้ในการใหค้  าปรึกษาระหว่าง 8 – 10 
ครัง้ (-1.31, 95% Cl : -2.01, -0.61) โดยมีงานวิจัยจ านวน 2 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่า
ขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม  และมีค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา คือ  งานวิจยัท่ีมีการ
ออกแบบจ านวนครั้งในการให้ค  าปรึกษาน้อยกว่า 8 ครัง้ (-0.85, 95% Cl : -1.99, 0.29) ซึ่งมี
งานวิจยัจ านวน 4 เรื่อง และมีงานวิจยัจ านวน 2 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าคา่ขนาดอิทธิพล
เฉล่ียของกลุ่ม จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้
ค  าปรกึษาทัง้สองกลุม่จ  านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษามีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู 

 

ภาพประกอบ 17 Forest Plot การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
ส าหรบัความเครียดจ าแนกตามจ านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษา 

3.3 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาส าหรับความวิตก
กังวล 

ผลการวิเคราะหค์่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาส าหรบัความวิตก
กังวลมีค่าขนาดอิทธิพลโดยรวม (overall mean effect size) เท่ากับ -1.08 (S.D. = 0.26) และมี
งานวิจัยจ านวน 11 งาน พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนจ านวน  
6 งาน และศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนิสิตและนักศึกษาจ านวน 5 งาน โดยพบค่าค่าขนาด
อิทธิพลอยู่ระหว่าง -0.00 และ -2.78 ซึ่งเป็นขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่ เม่ือพิจารณาค่าขนาดอิทธิพล
ของลกัษณะตวัแปรท่ีแตกตา่งกนั สามารถสรุปขอ้คน้พบไดด้งันี ้  

1) ลักษณะแนวคิดทฤษฎีพื ้นฐานของโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาแนวคิดกลุ่ม
แนวคดิปัญญาและพฤตกิรรมนิยมมีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียสงูท่ีสดุเทา่กบั -1.01  

2) รูปแบบการใหค้  าปรกึษา การใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่มมีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียสงู
ท่ีสดุเทา่กบั -1.08  

3) การออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองให้ไม่มีกลุ่มควบคุมมีค่า
ขนาดอิทธิพลเฉล่ียสงูท่ีสดุเทา่กบั -1.58  
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4) กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนมีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียสงูท่ีสดุเท่ากบั 
-1.03  

5) จ  านวนครัง้ของการใหค้  าปรกึษา การใหค้  าปรึกษาท่ีมีจ านวนครัง้ระหว่าง 8 – 
10 ครัง้ มีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียสงูท่ีสดุเทา่กบั -1.07 ดงัมีรายละเอียดในตารางท่ี 10 

ตาราง 10 ลกัษณะตวัแปรส าหรบัความวิตกกงัวล 

ตัวแปร จ านวนงานวิจัย ค่าขนาดอิทธิพล 
แนวคิดการให้ค าปรึกษา   
แนวคดิกลุม่ปัญญาและพฤตกิรรมนิยม 3 -1.01 
แนวคดิกลุม่มนษุยนิยม 6 -0.80 
แนวคดิกลุม่การใหค้  าปรกึษาอ่ืน ๆ 1 -1.86 

รูปแบบการให้ค าปรึกษา   
   การใหค้  าปรกึษารายบคุคล 1 -0.17 
   การใหค้  าปรกึษาแบบกลุม่ 9 - 1.08  
การออกแบบการทดลอง   
   มีกลุม่ควบคมุ 8 -0.86 
   ไมมี่กลุม่ควบคมุ 2 -1.58 
กลุ่มตัวอย่าง   
   นกัเรียน 5 - 1.03  
   นิสิตและนกัศกึษา 5 -0.95 
จ านวนคร้ัง   
   นอ้ยกวา่ 8 ครัง้ 1 -1.56 
   8 – 10 ครัง้ 5 - 1.07  
   มากกวา่ 10 ครัง้ 4 -0.78 

เม่ือพิจารณาค่าขนาดอิทธิพลของลักษณะตวัแปรท่ีแตกต่างกัน ตามการออกแบบ
แนวคิดทฤษฎีของโปรแกรมการให้ค  าปรึกษา และการออกแบบการทดลองท่ีแตกต่างกันเพ่ือ
เปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลตามลักษณะท่ีแตกต่างกัน จะน าเสนอค่าขนาดอิทธิพลไดแ้ยกตาม
ลกัษณะตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 1) แนวคิดการใหค้  าปรกึษา 2) รูปแบบการใหค้  าปรกึษา 3) การออกแบบการ
ทดลอง 4) กลุม่ตวัอยา่ง และ 5) จ  านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษา มีรายละเอียดดงันี ้
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1) แนวคิดการให้ค าปรึกษา 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจดุฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุม่ตามแนวคิดในการใหค้  าปรกึษา ดงัภาพท่ี 18 พบว่า 
มีงานวิจยัจ านวน 3 งาน ท่ีใชแ้นวคดิกลุ่มแนวคิดปัญญาและพฤตกิรรมนิยม (การใหค้  าปรกึษาแบบ
พิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม และแนวคิดการให้ค  าปรึกษาแบบปรับความคิดและ
พฤติกรรม) (-1.01, 95% Cl : -2.84, 0.81) โดยมีงานวิจัยจ านวน  2 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพล
มากกวา่คา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม และมีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียสงูกวา่กลุ่มแนวคิดมนษุยนิยม 
(การใหค้  าปรึกษาแบบเผชิญความจริง การใหค้  าปรกึษาแบบยึดผูร้บัค  าปรกึษาเป็นศนูยก์ลางและ
การให้ค  าปรึกษาแบบภวนิยม) (-0.80, 95% Cl : -1.66, -0.06) ซึ่งมีงานวิจัยจ านวน 6 งาน แลมี
งานวิจยัจ านวน 3 งานท่ีมีคา่ขนาดอิทธิพลมากกวา่คา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุม่ สว่นกลุ่มแนวคิด
การให้ค  าปรึกษาอ่ืน ๆ (การให้ค  าปรึกษาแบบบูรณาการ  การให้ค  าปรึกษาแบกลุ่ม และการให้
ค  าปรกึษารว่มกับวิธีการอ่ืน ๆ) (-1.28, 95% Cl : -2.81, -0.25) มีเพียงงานวิจยั 1 เรื่องจึงไม่นบัมา
ค านวณความแตกต่างของกลุ่มแนวคิดในครัง้นี ้จากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปไดว้่าค่าขนาด
อิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาทัง้กลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยมและกลุ่มมนษุยนิยมมีค่า
ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู 

ภาพประกอบ 18 Forest Plot ประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาส าหรบัความวิตกกงัวล 
จ าแนกตามแนวคดิพืน้ฐานของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 

2) รูปแบบการให้ค าปรึกษา 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจดุฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุ่มตามรูปแบบการใหค้  าปรกึษา ดงัภาพท่ี 19  พบวา่ มี
งานวิจยัจ านวน 9 เรื่อง ท่ีใชรู้ปแบบการใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่ม (-1.08, 95% Cl : -1.66, -0.50) โดย
มีงานวิจยัจ านวน 6 งานท่ีมีคา่ขนาดอิทธิพลมากกว่าคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุม่ และมีคา่ขนาด
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อิทธิพลเฉล่ียสูงกว่าการใหค้  าปรกึษาแบบรายบุคคล (-0.17, 95% Cl : -1.40, -0.58) ซึ่งมีงานวิจยั
เพียง 1 เรื่อง จากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปไดว้า่คา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา
แบบกลุม่มีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู 

 

ภาพประกอบ 19 Forest Plot การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
ส าหรบัความวิตกกงัวลจ าแนกตามรูปแบบการใหค้  าปรกึษา 

3) การออกแบบการทดลอง 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจดุฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุม่ตามการออกแบบการทดลอง ดงัภาพท่ี 20 พบวา่ มี
งานวิจยัจ านวน 2 งาน ท่ีใชโ้ปรแกรมการใหค้  าปรกึษาท่ีออกแบบการทดลองแบบไม่มีกลุ่มควบคมุ 
(-1.58 , 95% Cl : -6.06, -2.90) โดยมีงานวิจยัจ านวน 1 งานท่ีมีคา่ขนาดอิทธิพลมากกว่าคา่ขนาด
อิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม  มีค่าขนาดอิทธิพลสูงกว่าโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาท่ีออกแบบ  
การทดลองแบบมีกลุ่มควบคมุ (-0.86, 95% Cl : -1.51, -0.20) มากกว่าเกือบ 2 เท่า โดยงานวิจยัท่ี
มีการออกแบบการทดลองแบบมีกลุ่มควบคมุมีจ านวน 8 งาน และมีงานวิจยัจ านวน 4 งานท่ีมีค่า
ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม จากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปไดว้่าค่า
ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาทัง้สองการออกแบบมีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู 
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 ภาพประกอบ 20 Forest Plot การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
ส าหรบัความวิตกกงัวลจ าแนกตามการออกแบบการทดลอง 

4) กลุ่มตัวอย่าง 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจุดฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุ่มตามกลุ่มตวัอย่าง ดงัภาพท่ี 21 พบว่า มีงานวิจัย
จ านวน 5 งาน ท่ีมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียน (-1.03, 95% Cl : -1.93, -0.13) โดยมีงานวิจยัจ านวน 
3 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม และมีค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ีย
ใกลเ้คียงกับงานวิจัยท่ีมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนิสิตและนักศึกษา (-0.95, 95% Cl : -2.08, 0.18) ซึ่งมี
จ  านวน 5 งาน และมีงานวิจยัจ านวน 3 งานท่ีมีคา่ขนาดอิทธิพลมากกวา่คา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียของ
กลุ่ม จากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปไดว้า่คา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาทัง้สอง
กลุม่ตวัอยา่งมีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู 

 

ภาพประกอบ 21 Forest Plot การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
ส าหรบัความวิตกกงัวลจ าแนกตามกลุม่ตวัอยา่ง 
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5) จ านวนคร้ังในการให้ค าปรึกษา 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจุดฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุ่มตามจ านวนครัง้ในการใหค้  าปรึกษา ดงัภาพท่ี 22 
พบวา่ มีงานวิจยัจ านวน 5 งาน ท่ีมีการออกแบบจ านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษาระหวา่ง 8 – 10 ครัง้ 
(-1.07, 95% Cl : -2.05, -0.08) โดยมีงานวิจยัจ านวน 3 งานท่ีมีคา่ขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาด
อิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม  รองลงมา คือ งานวิจัยท่ีมีการออกแบบจ านวนครั้งในการให้ค  าปรึกษา
มากกว่า 10 ครัง้ (-0.78, 95% Cl : -2.13, 0.57) ซึ่งมีงานวิจยัจ านวน 4 งาน และมีงานวิจยัจ านวน 
2 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม ส่วนงานท่ีมีการใหค้  าปรึกษา
นอ้ยกว่า 8 ครัง้ (-1.56, 95% Cl : -2.82, -0.30) มีเพียง 1 งาน จึงไม่น ามารวมในการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างครัง้นี ้จากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปไดว้่าค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้
ค  าปรกึษาท่ีมีจ านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษาระหว่าง 8 – 10 ครัง้ มีคา่ขนาดอิทธิพลอยู่ในระดบัสูง 
และโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาทีมีจ านวนครัง้ในการให้ค  าปรึกษามากกว่า 10 ครัง้ มีค่าขนาด
อิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ภาพประกอบ 22 Forest Plot การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
ส าหรบัความวิตกกงัวลจ าแนกตามจ านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษา 

3.4 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษาส าหรับภาวะ
ซึมเศร้า 

ผลการวิเคราะหค์า่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาส าหรบัภาวะซมึเศรา้มี
ค่าขนาดอิทธิพลโดยรวม (overall mean effect size) เท่ากับ -1.28 (S.D. = 0.15) ซึ่ ง และมี
งานวิจยัจ านวน 14 งาน พบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่ศึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนจ านวน 10 
งาน และศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนิสิตและนักศึกษาจ านวน 4 งาน และผลการวิเคราะหค์่า
ขนาดอิทธิพลของงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาเก่ียวกับภาวะซึมเศรา้พบค่า
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ขนาดอิทธิพลอยู่ระหว่าง-0.54 และ -2.16 เป็นขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่ เม่ือพิจารณาค่าขนาด
อิทธิพลของลกัษณะตวัแปรท่ีแตกตา่งกนั สามารถสรุปขอ้คน้พบไดด้งันี ้  

1) ลักษณะแนวคิดทฤษฎีพื ้นฐานของโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาแนวคิดกลุ่ม
ปัญญาและพฤตกิรรมนิยมมีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียสงูท่ีสดุเท่ากบั -1.66  

2) รูปแบบการใหค้  าปรึกษา การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มมากท่ีสุด โดยมีค่าขนาด
อิทธิพลเฉล่ียเทา่กบั -1.25  

3) การออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองให้ไม่มีกลุ่มควบคุมมีค่า
ขนาดอิทธิพลเฉล่ียเทา่กบัการออกแบบการทดลองท่ีมีกลุม่ควบคมุ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั -1.30  

4) กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนมีค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียใกลเ้คียงกับ
กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นนิสิตและนกัศกึษา มีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียเทา่กบั -1.34 และ -1.16 ตามล าดบั 

5) จ  านวนครัง้ของการใหค้  าปรึกษา การใหค้  าปรึกษาท่ีมีจ านวนครัง้อยู่ระหว่าง  
8 – 10 ครัง้กับงานวิจยัท่ีมีการออกแบบการใหค้  าปรึกษาท่ีมีจ านวนครัง้นอ้ยกว่า 8 ครัง้มีค่าขนาด
อิทธิพลเฉล่ียใกลเ้คียงกนั คือ -1.49 และ -1.45 ตามล าดบั ดงัมีรายละเอียดในตารางท่ี 11 

ตาราง 11 ลกัษณะตวัแปรส าหรบัภาวะซมึเศรา้ 

ตัวแปร จ านวนงานวิจัย ค่าขนาดอิทธิพล 

แนวคิดการให้ค าปรึกษา   

แนวคดิกลุม่ปัญญาและพฤตกิรรมนิยม 5 -1.66 

แนวคดิกลุม่มนษุยนิยม 3 -1.33 

แนวคดิกลุม่การใหค้  าปรกึษาอ่ืน ๆ 6 -0.94 

รูปแบบการให้ค าปรึกษา   

   การใหค้  าปรกึษารายบคุคล 1 -2.10 

   การใหค้  าปรกึษาแบบกลุม่ 13 - 1. 25 

การออกแบบการทดลอง   

   มีกลุม่ควบคมุ 14 - 1.16  

   ไมมี่กลุม่ควบคมุ 2 -1.30 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

ตัวแปร จ านวนงานวิจัย ค่าขนาดอิทธิพล 

กลุ่มตัวอย่าง   

   นกัเรียน 10 -1.34 

   นิสิตและนกัศกึษา 4 -1.16 

จ านวนคร้ัง   

   นอ้ยกวา่ 8 ครัง้ 3 -1.45 

   8 – 10 ครัง้ 5 -1.49 

   มากกวา่ 10 ครัง้ 6 -1.00 

เม่ือพิจารณาค่าขนาดอิทธิพลของลักษณะตวัแปรท่ีแตกต่างกัน ตามการออกแบบ
แนวคิดทฤษฎีของโปรแกรมการให้ค  าปรึกษา และการออกแบบการทดลองท่ีแตกต่างกันเพ่ือ
เปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลตามลักษณะท่ีแตกต่างกัน จะน าเสนอค่าขนาดอิทธิพลไดแ้ยกตาม
ลกัษณะตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 1) แนวคิดการใหค้  าปรกึษา 2) รูปแบบการใหค้  าปรกึษา 3) การออกแบบการ
ทดลอง 4) กลุม่ตวัอยา่ง และ5) จ  านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษา มีรายละเอียดดงันี ้

1) แนวคิดการให้ค าปรึกษา 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจดุฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุม่ตามแนวคิดในการใหค้  าปรกึษา ดงัภาพท่ี 23 พบว่า 
มีงานวิจัยจ านวน 5 งาน ท่ีใช้แนวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยม (การให้ค  าปรึกษาแบบ
พิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม และแนวคิดการให้ค  าปรึกษาแบบปรับความคิดและ
พฤติกรรม) (-1.66, 95% Cl : -2.11, -1.21) โดยมีงานวิจัยจ านวน 2 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพล
มากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม และมีค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียสงูท่ีสดุ ถดัมาคือกลุ่มแนวคิด
มนุษยนิยม (การใหค้  าปรึกษาแบบเผชิญความจริง การให้ค  าปรึกษาแบบยึดผูร้บัค  าปรึกษาเป็น
ศนูยก์ลางและการใหค้  าปรกึษาแบบภวนิยม) (-1.33, 95% Cl : -3.22, 0.57) ซึ่งมีงานวิจยัจ านวน 3 
งาน และมีงานวิจยัจ านวน 1 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่มและ
กลุ่มแนวคิดการใหค้  าปรึกษาอ่ืน ๆ (การใหค้  าปรึกษาแบบบูรณาการ  การใหค้  าปรกึษาแบบกล่ม 
และการใหค้  าปรกึษารว่มกบัวิธีการอ่ืน ๆ ) (-0.94, 95% Cl : -1.-35, -0.54) มีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ีย
นอ้ยกวา่กลุ่มปัญญาและพฤตกิรรมเกือบ 2 เท่า ซึ่งแนวคดินีมี้งานวิจยัจ านวน 6 งาน และมีงานวิจยั
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จ านวน  4 งาน ท่ี มี ค่ าขนาด อิท ธิพลมากกว่าค่าขนาด อิท ธิพล เฉ ล่ี ยของกลุ่ ม  จากผล 
การวิเคราะหส์ามารถสรุปไดว้่าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาทัง้สามกลุม่แนวคดิมี
คา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู 

 

ภาพประกอบ 23 Forest Plot ประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาส าหรบัภาวะซมึเศรา้ 
จ าแนกตามแนวคดิพืน้ฐานของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 

2) รูปแบบการให้ค าปรึกษา 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจดุฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุ่มตามรูปแบบการใหค้  าปรกึษา ดงัภาพท่ี 24 พบวา่ มี
งานวิจัย 13 งาน ท่ีมีการให้ค  าปรึกษาแบบกลุ่ม (-1.25, 95% Cl : -1.58, -0.93) โดยมีงานวิจัย
จ านวน 7 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม และมีงานวิจยัเพียง 1 
งานท่ีเป็นการให้ค  าปรึกษาแบบรายบุคคล ( -2.10, 95% Cl : -4.15, -0.05) จึงไม่ ได้น ามา
เปรียบเทียบในการวิเคราะห ์จากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปไดว้่าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรม
การใหค้  าปรกึษาแบบกลุม่มีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู 
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ภาพประกอบ 24 Forest Plot การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
ส าหรบัภาวะซมึเศรา้จ าแนกตามรูปแบบการใหค้  าปรกึษา 

3) การออกแบบการทดลอง 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจดุฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุม่ตามการออกแบบการทดลอง ดงัภาพท่ี 25 พบวา่ มี
งานวิจยัจ านวน 12 งาน ท่ีมีการออกแบบการทดลองแบบมีกลุ่มควบคมุ (-1.30, 95% Cl : -1.65, -
0.96) โดยมีงานวิจยัจ านวน 7 งานท่ีมีคา่ขนาดอิทธิพลมากกวา่คา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุม่ และ
มีค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียเท่ากับงานวิจยัท่ีมีการออกแบบโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาท่ีออกแบบการ
ทดลองแบบไม่มีกลุ่มควบคุม (-1.30 , 95% Cl : -9.07, 6.48) ซึ่งมีงานวิจัยจ านวน 2 งาน โดยมี
งานวิจัยจ านวน 1 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม จากผล 
การวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าค่าขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาทั้งสองกลุ่ม  
การออกแบบมีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู  

 

 ภาพประกอบ 25 Forest Plot การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
ส าหรบัภาวะซมึเศรา้จ าแนกตามการออกแบบการทดลอง 
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4) กลุ่มตัวอย่าง 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจุดฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุ่มตามกลุ่มตวัอย่าง ดงัภาพท่ี 26 พบว่า มีงานวิจัย
จ านวน 10 งาน ท่ีมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียน (-1.34, 95% Cl : -1.73, -0.96) โดยมีงานวิจยัจ านวน 
6 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม และกลุ่มนีมี้ค่าขนาดอิทธิพล
เฉล่ียใกลเ้คียงกับงานวิจยัท่ีมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนิสิตและนกัศึกษา (-1.16, 95% Cl : -2.18, -0.14) 
ซึ่งมีงานวิจัยจ านวน 4 งานและมีงานวิจัยจ านวน 2 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาด
อิทธิพลเฉล่ียของกลุ่มจากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปไดว้่าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการให้
ค  าปรกึษาทัง้สองกลุม่ตวัอยา่งมีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัสงู 

 

ภาพประกอบ 26 Forest Plot การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
ส าหรบัภาวะซมึเศรา้จ าแนกตามกลุม่ตวัอยา่ง 

5) จ านวนคร้ังในการให้ค าปรึกษา 
จากการน าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามาแสดงผลในรูปแบบของ

กราฟจุดฟอเรสท ์(forest plot) โดยจ าแนกกลุ่มตามจ านวนครั้งในการใหค้  าปรึกษา ดงัภาพท่ี 27 
พบวา่ มีงานวิจยัจ านวน 5 งาน ท่ีมีการออกแบบจ านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษาระหวา่ง 8 – 10 ครัง้ 
(-1.49, 95% Cl : -2.30, -0.67) โดยมีงานวิจยัจ านวน 3 งานท่ีมีคา่ขนาดอิทธิพลมากกว่าคา่ขนาด
อิทธิพลเฉล่ียของกลุม่ และมีคา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียใกลเ้คียงกบังานวิจยัท่ีมีการออกแบบจ านวนครัง้
ในการใหค้  าปรกึษานอ้ยกว่า 8 ครัง้ (-1.45, 95% Cl : -3.19, 0.28) ซึ่งมีงานวิจยัจ านวน 3 งานและ
มีงานวิจยัจ านวน 1 งานท่ีมีคา่ขนาดอิทธิพลมากกวา่คา่ขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุม่ และพบวา่ทัง้ 2 
กลุ่มมีค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียสูงกว่างานวิจัยท่ีมีการออกแบบจ านวนครัง้ในการให้ค  าปรึกษา
มากกว่า 10 ครัง้ (-1.00, 95% Cl : -1.34, -0.65) โดยมีงานวิจัยจ านวน 6 งาน และมีงานวิจัย
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จ านวน 3 งานท่ีมีค่าขนาดอิทธิพลมากกว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ียของกลุ่ม จากผลการวิเคราะห์
สามารถสรุปไดว้่าคา่ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาทัง้สามกลุ่มจ านวนครัง้ในการให้
ค  าปรกึษามีคา่ขนาดอิทธิพลอยู่ในระดบัสงู 

 

ภาพประกอบ 27 Forest Plot การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
ส าหรบัภาวะซมึเศรา้จ าแนกตามจ านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษา 

จากผลการวิเคราะห์จ  าแนกตามคุณลักษณะต่าง ๆ ของสุขภาพจิตโดยรวมและ
ประเภทของปัญหาสขุภาพจิต พบวา่  

ดา้นแนวคิดการใหค้  าปรกึษา พบว่า ขนาดอิทธิพลของปัญหาสขุภาพจิตโดยรวมโดย
แบ่งตามกลุ่มแนวคิดการใหค้  าปรึกษาท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ แนวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยม 
แนวคิดกลุม่มนษุยนิยมและแนวคิดกลุ่มการใหค้  าปรกึษาอ่ืน ๆ ทัง้สามแนวคิดมีขนาดอิทธิพลอยูใ่น
ระดบัขนาดใหญ่ โดยแนวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยมกับแนวคิดกลุ่มมนุษยนิยมมีขนาด
ใกล้เคียงกัน และสูงกว่ากลุ่มการใหค้  าปรึกษาอ่ืน ๆ เล็กน้อย พิจารณาตามประเภทของปัญหา
สุขภาพจิตพบว่าความเครียด ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศรา้ แนวคิดทั้งสามกลุ่มแนวคิดทุก
แนวคิดมีขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับขนาดใหญ่ แต่ความเครียดกลุ่มแนวคิดมนุษยนิยมมีขนาด
อิทธิพลสูงท่ีสุด ความวิตกกงัวลกลุ่มแนวคิดการใหค้  าปรกึอ่ืน ๆ มีขนาดอิทธิพลสูงท่ีสุด และภาวะ
ซมึเศรา้แนวคดิกลุม่ปัญญาและพฤตกิรรมนิยมมีขนาดอิทธิพลสงูท่ีสดุ 

ดา้นรูปแบบการใหค้  าปรึกษา พบว่า ปัญหาสุขภาพจิตโดยรวม ความเครียด ความ
วิตกกังวลและภาวะซึมเศรา้มีค่าระดบัขนาดอิทธิพลอยู่ในระดบัขนาดใหญ่ ทัง้รูปแบบแนวคิดการ
ใหค้  าปรกึษารายบุคลและการใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่ม เม่ือพิจารณาตามปัญหาสุขภาพจิต พบว่า 
ปัญหาสขุภาพจิตโดยรวมมีค่าขนาดอิทธิพลของการใหค้  าปรกึษารายบุคคลและการใหค้  าปรึกษา
แบบกลุ่มใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกับความเครียด ส าหรับภาวะซึมเศรา้การให้ค  าปรึกษาแบบ
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รายบคุคลมีค่าขนาดอิทธิพลสงูกว่าการใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่มมากกว่าเกือบ 2 เท่า และความวิตก
กังวลแมว้่าค่าขนาดอิทธิพลของการใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มสูงกว่านัน้ แต่มีขอ้จ ากัดคืองานวิจยัท่ี
น ามาวิเคราะหมี์การใหค้  าปรกึษารายบคุคลเพียงเรื่องเดียว  

การออกแบบการทดลอง พบว่า ปัญหาสขุภาพจิตโดยรวมและปัญหาสขุภาพจิตทัง้ 3 
ประเภท มีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดบัขนาดใหญ่ ทัง้งานวิจยัท่ีมีการออกแบบการทดลองท่ีมีกลุ่ม
ควบคมุและงานวิจยัท่ีมีการออกแบบการทดลองท่ีไม่มีกลุ่มควบคมุ เม่ือพิจารณาตามประเภทพว่า 
ปัญ หาสุ ขภ าพ จิ ต โดย รวม  ค วาม เค รีย ด  แล ะความ วิต กกั ง วล  พ บ ว่ า  งาน วิ จัย ท่ี มี  
การออกแบบการทดลองท่ีไม่มีกลุ่มควบคุมมีค่าขนาดอิทธิพลสูงกว่างานวิจัยท่ีมีการออกแบบ 
การทดลองแบบมีกลุ่มควบคมุคอ่นขา้งสงู แต่ภาวะซึมเศรา้มีค่าขนาดอิทธิพลของการออกแบบทัง้
สองใกลเ้คียงกนั  

กลุ่มตวัอย่าง พบว่า ปัญหาสขุภาพจิตโดยรวมและปัญหาสขุภาพจิตทัง้ 3 ประเภท มี
ค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดบัขนาดใหญ่ ทัง้กลุ่มตวัท่ีเป็นนกัเรียนและกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนิสิตและ
นักศึกษา และเม่ือพิจารณาค่าขนาดอิทธิพลตามปัญหาสุขภาพจิตท่ีแตกต่างกัน พบว่า ปัญหา
สขุภาพจิตโดยรวม ความวิตกกงัวล และภาวะซึมเศรา้ คา่ขนาดอิทธิพลของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใกลเ้คียง
กนัของกลุ่มตวัอย่างทัง้สอง แตค่วามเครียดมีคา่ขนาดอิทธิพลของกลุ่มตวัอย่างใกลเ้คียงเช่นกนั แต่
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนิสิตและนักศึกษาจะมีค่าสูงกว่าเล็กน้อย ยท่ีมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตและ
นกัศกึษา 

จ านวนครั้งของการให้ค  าปรึกษา พบว่า ปัญหาสุขภาพจิตโดยรวมและปัญหา
สุขภาพจิตทัง้ 3 ประเภท มีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดบัขนาดใหญ่ แต่เม่ือพิจารณาตามปัญหา
สุขภาพจิตพบว่า ปัญหาสุขภาพจิตโดยรวม และภาวะซึมเศรา้ งานวิจัยท่ีมีจ  านวนครัง้ในการให้
ค  าปรึกษาระหว่าง 8 – 10 ครัง้มีค่าขนาดอิทธิพลใกล้เคียงกับงานวิจัยท่ีมีจ  านวนครัง้ในการให้
ค  าปรึกษาน้อยกว่า 8 ครัง้ แต่ความเครียด งานวิจัยท่ีมีจ  านวนครัง้ในการให้ค  าปรึกษาระหว่าง  
8 – 10 ครัง้ มีคา่ขนาดอิทธิพลสงูท่ีสดุ และความวิตกกงัวล พบว่างานวิจยัท่ีมีจ  านวนครัง้ในการให้
ค  าปรกึษานอ้ยกวา่ 8 ครัง้ มีคา่ขนาดอิทธิพลสงูท่ีสดุ และยงัพบวา่ทัง้ปัญหาสขุภาพจิตโดยรวมและ
ปัญหาสขุภาพจิตทัง้ 3 ประเภท งานวิจยัท่ีมีจ  านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษามากกวา่ 10 ครัง้จะมีคา่
ขนาดอิทธิพลนอ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่อ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดตา่ง ๆ ตามตารางท่ี 12 
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ตาราง 12 ความถ่ีและคา่ขนาดอิทธิพลของปัญหาสขุภาพจิตจ าแนกตามคณุลกัษณะ 

ตัวแปร 
ความเครียด 

ความวิตก
กังวล 

ภาวะ
ซึมเศร้า 

ปัญหา
สุขภาพจิต 

n 
ค่าขนาด
อิทธิพล 

n 
ค่าขนาด
อิทธิพล 

n 
ค่าขนาด
อิทธิพล 

n 
ค่าขนาด
อิทธิพล 

แนวคิดการให้ค าปรึกษา         
แนวคดิกลุม่ปัญญาและพฤตกิรรม

นิยม 
6 

-1.11 
3 

-1.01 5 -1.66 
14 

-1.25 

แนวคดิกลุม่มนษุยนิยม 3 -1.16 6 -0.80 3 -1.33 12 -1.06 
แนวคดิกลุม่การใหค้  าปรกึษาอ่ืน ๆ 1 -0.73 1 -1.86 6 -0.94 8 -1.05 

รูปแบบการให้ค าปรึกษา         

   การใหค้  าปรกึษารายบคุคล 4 -1.40 1 -0.17 1 -2.10 6 -1.23 

   การใหค้  าปรกึษาแบบกลุม่ 6 -0.91 9 - 1.08  13 - 1. 25 28 -1.12 
การออกแบบการทดลอง         

   มีกลุม่ควบคมุ 8 -0.92 8 -0.86 14 - 1.16  28 -1.06 
   ไมมี่กลุม่ควบคมุ 2 -1.99 2 -1.58 2 -1.30 6 -1.51 
กลุ่มตัวอย่าง         
   นกัเรียน 3 -0.97 5 - 1.03  10 -1.34 18 -1.18 

   นิสิตและนกัศกึษา 7 -1.13 5 -0.95 4 -1.16 16 -1.08 
จ านวนคร้ัง         
   นอ้ยกวา่ 8 ครัง้ 4 -0.85 1 -1.56 3 -1.45 8 -1.18 
   8 – 10 ครัง้ 5 - 1.31  5 - 1.07  5 -1.49 15 -1.28 

   มากกวา่ 10 ครัง้ 1 -1.03 4 -0.78 6 -1.00 11 -0.91 
หมายเหต ุ ตวัเลขท่ีเป็นตวัหนา คือ ตวัแปรท่ีมีคา่ขนาดอิทธิพลสงูท่ีสดุในกลุม่ย่อย 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาการวิเคราะหอ์ภิมานโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาตอ่ปัญหา
สขุภาพจิตของนกัเรียน นิสิตและนกัศกึษา ซึ่งมีวตัถปุระสงคข์องการศกึษา เพ่ือส ารวจคณุลกัษณะ
ของงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาผลของโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาต่อปัญหาสุขภาพจิตของ
นกัเรียน นิสิตและนกัศกึษาในประเทศไทย วิเคราะหข์นาดอิทธิพลของประสิทธิผลการใหค้  าปรกึษา
และเปรียบเทียบปัจจยัดา้นแนวคิดทฤษฎีการใหค้  าปรกึษา รูปแบบการใหค้  าปรกึษา คุณลกัษณะ
ของงานวิจยัท่ีมีตอ่ขนาดอิทธิผลของประสิทธิผลการใหค้  าปรกึษา 
วตัถปุระสงค ์

1. เพ่ือส ารวจคุณลักษณะของงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาผลของโปรแกรมการให้
ค  าปรกึษาตอ่ปัญหาสขุภาพจิตของนกัเรียน นิสิตและนกัศกึษาในประเทศไทย 

2. เพ่ือวิเคราะหข์นาดอิทธิพลของประสิทธิผลการใหค้  าปรึกษาท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพจิต
ของนกัเรียน นิสิตและนกัศกึษาในประเทศไทย 

3. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยดา้นแนวคิดทฤษฎีการใหค้  าปรึกษา รูปแบบการใหค้  าปรึกษา 
คณุลกัษณะของงานวิจยัท่ีมีตอ่ขนาดอิทธิผลของประสิทธิผลการใหค้  าปรกึษา 
สมมตฐิานในการวิจยั 

1. ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพจิตจะมีระดบัขนาด
อิทธิพลแตกตา่งกนัไปตามแนวคดิทฤษฎีการใหค้  าปรกึษา 

2. ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพจิตจะมีระดบัขนาด
อิทธิพลแตกตา่งกนัไปตามรูปแบบการใหค้  าปรกึษา 

3. ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพจิตจะมีระดบัขนาด
อิทธิพลแตกตา่งกนัไปตามคณุลกัษณะของงานวิจยั 
วิธีด  าเนินการวิจยั  

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาโปรแกรมการใหค้  าปรึกษากับปัญหาสุขภาพจิต โดยใชก้าร
วิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย (meta-analysis) โดยการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทยตามเกณฑก์ารคดัเลือกและน ามาวิเคราะห ์โดยมีขัน้ตอนในการวิจยั
ดงันี ้

 1. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเพ่ือคน้หาประเด็น และขอบเขตในการคน้หา
การศกึษาการใหค้  าปรกึษาปัญหาสขุภาพจิตในนกัเรียน นิสิตและนกัศกึษา  
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2. ส ารวจรายช่ืองานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาท่ีสมัพันธก์ับปัญหา
สขุภาพจิต (ความเครียด ความวิตกกงัวล ภาวะซมึเศรา้) ของนกัเรียน นกัศกึษาหรือนิสิต จากระบบ
สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีท าเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2540–2563 และพิจารณา
คณุลกัษณะงานท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้ 

3. ผูว้ิจยัท าการประเมินคณุภาพงานวิจยั แลว้ท าการบนัทึกผลการประเมินลงในแบบการ
ประเมินงานวิจยั เพ่ือวิเคราะหข์อ้มูลโดยการตรวจสอบอคติในการตีพิมพแ์ละน าขอ้มลูไปวิเคราะห์
เปรียบเทียบคา่ขนาดอิทธิพล 

4. น าเสนอขอ้มูลดว้ยการพรรณนาขอ้มลูงานวิจยั และเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลของ
งานวิจยัท่ีมีคณุลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั  พรอ้มสรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
 วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Meta-Essentials และวิเคราะหอ์คติในการตีพิมพด์ว้ย 

Egger test และกราฟ funnel plot ประเมินความต่างแบบของงานวิจัยดว้ยการทดสอบ Q-test 

และเปรียบเทียบขนาดอิทธิพลโดยใชส้ตูรคิดคา่ขนาดอิทธิพลของ Hedges และกราฟ forest plot  

สรุปผลการวิจัย 
สว่นท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของประชากร 

การศึกษาครั้งนี ้คัดเลือกงานวิจัยทั้งหมด 246 เรื่อง จาก 6 ฐานข้อมูลหลัก  ได้แก่ 
ฐานขอ้มลูวิทยานิพนธ ์ThaiLIS Digital Collection ฐานขอ้มูลออนไลนส์ านกังานกองทนุสนบัสนุน
การวิจัย(สกว.) และศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช. ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลยั มีงานวิจยัท่ีผ่านเกณฑก์ารคดัเลือก (เกณฑก์ารเลือกอยู่ในบทท่ี 3) จ  านวน 47 เรื่อง 
จากนั้นน างานวิจัยทัง้หมด 47 เรื่อง ตรวจสอบอคติจากการตีพิมพ ์(Publication bias) โดยใชว้ิธี 
Duval and Tweedie’s Trim and Fill (Borenstein et al., 2009 ; Duval & Tweedie, 2000) ผ ล
การตรวจสอบอคติจากการตีพิมพ์โดยใช้การทดสอบ Egger (Egger's regression test) ผู้วิจัย
คดัเลือกงานท่ีมีความเส่ียงเกิดอคติในการตีพิมพอ์อกจ านวน 13 เรื่อง ซึ่งมีลกัษณะการศึกษาเชิง
ทดลองแบบไม่มีกลุ่มควบคุม มีการสุ่มโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น และมีกลุ่มตัวอย่างน้อย จึงมี
แนวโนม้ท่ีขนาดอิทธิพลมีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ เหลืองานวิจยัในการวิเคราะหจ์  านวน 34 งาน และงานวิจัยท่ีผ่านเกณฑท์ัง้หมด พบว่า เป็น
การศกึษาโปรแกรมการใหใ้หค้  าปรกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาสขุภาพจิตกบักลุ่มตวัอย่าง 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ กลุ่มนักเรียนและกลุ่มนิสิตและนักศึกษา จ านวน 688 คน โดยเป็นงานวิจัยท่ีศึกษาในกลุ่ม
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นกัเรียน จ านวน 18 งานวิจยั มีจ  านวนตวัอย่างวิจยัรวมทัง้สิน้ 442 คน และเป็นงานวิจยัท่ีศกึษาใน
กลุ่มนิสิตและนักศึกษา จ านวน  16 งานวิจยั มีจ  านวนตวัอย่างวิจยัรวมทัง้สิน้ 276 คน งานวิจยัท่ี
ศึกษาแบ่งออกตามประเภทของปัญหาสุขภาพจิตได ้3 ประเภท พบว่า ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยท่ี
ศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาเรื่องภาวะซึมเศร้า รอ้ยละ 41.18 (n=14) ถัดมาคือ
งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาเรื่องความวิตกกังวลและความเครียดเท่ากัน 
รอ้ยละ 29.14 (n=10)  
สว่นท่ี 2 ขอ้มลูคณุลกัษณะงานวิจยั 

น าเสนอขอ้มลูของงานวิจยัท่ีน ามาวิเคราะหต์ามลกัษณะคณุลกัษณะต่าง ๆ โดยแบง่เป็น 
2 ประเด็น คือ ขอ้มูลความถ่ีและรอ้ยละของงานวิจัยโดยแบ่งตามคุณลักษณะของงานวิจัย และ
คณุภาพของงานวิจยัท่ีน ามาวิเคราะห ์ดงันี ้

2.1 พรรณนาข้อมูลคุณลักษณะของงานวิจัย 
คณุลกัษณะของงานวิจยัพิจารณาตามแนวคิดพืน้ฐานของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา

สามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวคิด โดยงานวิจัยท่ีศึกษาส่วนใหญ่ใช้แนวคิดการให้ค  าปรึกษากลุ่ม
ปัญญาและพฤติกรรมนิยม รอ้ยละ 38.24 (n=13)  เท่ากบัแนวคดิการใหค้  าปรกึษากลุ่มมนษุยนิยม 
รอ้ยละ 38.24 (n=13) และแนวคิดกลุ่มการใหค้  าปรกึษาอ่ืน ๆ (เช่น การใชแ้นวคิดการใหค้  าปรกึษา
รว่มกบัวิธีการอ่ืน ๆ การใหค้  าปรกึษาตามแนวพทุธศาสตร ์การใหค้  าปรกึษาแบบบรูณาการ) รอ้ยละ 
23.52  (n=8) และเม่ือพิจารณาแยกตามประเภทของการใหค้  าปรกึษา พบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่ใช้
วิธีการใหค้  าปรกึษาแบบกลุม่ รอ้ยละ 82.35 (n=28) และการใหค้  าปรกึษารายบคุคล รอ้ยละ 17.65 
(n=6) และก าหนดจ านวนครัง้ท่ีใชส้  าหรบัการใหค้  าปรกึษาส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 8 – 10 ครัง้ รอ้ยละ 
44.12 (n = 15) ถัดมาคือมากกว่า 10 ครัง้ รอ้ยละ 32.35 (n= 11) และ รอ้ยละ 23.53 (n = 8) ใช้
จ  านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษานอ้ยกวา่ 8 ครัง้  

ลักษณะประเภทของงานวิจัยท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้มีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิง
ทดลอง สว่นใหญ่ออกแบการทดลองแบบมีกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง (Pretest Posttest Control 
Group Design) ร้อยละ 82.35 (n=28) และมีการกลุ่มทดลองเพียงอย่างเดียว (One Group 
Pretest Posttest Design) โดยไม่มีกลุ่มควบคุม รอ้ยละ 17.65  (n=6) งานวิจัยมีการสุ่มตวัอย่าง
โดยใชค้วามนา่จะเป็น รอ้ยละ 70.27 (n=26) และการสุม่แบบเจาะจง รอ้ยละ 27.03 (n=10)  

2.2 คุณภาพงานวิจัยทีน่ ามาศึกษา  
 คณุภาพงานวิจยัโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 2.94 คณุภาพงานวิจยัอยู่ในระดบัคณุภาพดี 

และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นผลการวิเคราะหข์อ้มูลมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสดุ (X̅ =  3.46, S.D. = 
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.42) อยู่ในระดบัคณุภาพดีมาก ถัดมาคือดา้นวิธีด  าเนินการวิจยั (X̅ =  3.23 , S.D. = 0.30) อยู่ใน

ระดบัดีมาก และการสรุปอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ อยู่ในระดบัดี (X̅ =  3.16 , S.D. = .35) และ

ดา้นการน าเสนอมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (X̅ = 2.41 , S.D. = .20) อยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตามเม่ือ
สังเกตคุณภาพงานวิจัยแยกตามปีท่ีตีพิมพ ์พบว่า งานวิจัยท่ีตีพิมย์อ้นหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2553 – 

พ.ศ. 2563) มีคา่เฉล่ียคณุภาพงานโดยรวมอยู่ในระดบัดี (X̅ =   3.04, S.D. = .19) สงูกวา่งานวิจยัท่ี

ตีพิมพย์้อนหลังเกิน 10 ปี (พ.ศ.2540 – พ.ศ.2552)  (X̅ =  2.88 , S.D. = .14) เล็กน้อย ซึ่งอยู่ใน

ระดับดี อีกทั้งยังพบว่าการออกการทดลองให้มีกลุ่มควบคุม (X̅ =  2.98 , S.D. = .16) ซึ่งอยู่ใน

ระดบัดี ส่งผลตอ่คณุภาพงานวิจยัสงูกว่าการออกแบบท่ีไม่มีกลุ่มควบคมุ ( X̅ =  2.76 , S.D. = .13) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยมีคา่เฉล่ียระดบัคณุภาพงานวิจยัสงูกวา่เล็กนอ้ย 
สว่นท่ี 3 การสงัเคราะหง์านวิจยัดว้ยการวิเคราะหอ์ภิมาน 

ในส่วนนีไ้ดน้  าเสนอขอ้มูลการสังเคราะหง์านวิจัยดว้ยการวิเคราะหอ์ภิมาน รายงานค่า
ขนาดอิทธิพลของงานวิจยัท่ีน ามาเคราะหโ์ดยรวม และแบง่เปรียบเทียบตามคณุลกัษณะตา่ง ๆ ของ
งานวิจยั ไดแ้ก่ แนวคิดการใหค้  าปรึกษา รูปแบบการใหค้  าปรึกษา การออกแบบการทดลอง กลุ่ม
ตวัอย่าง และจ านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษา โดยน าเสนอเป็นภาพรวมปัญหาสุขภาพจิต และแยก
ตามปัญหาสุขภาพจิตแต่ละประเภท ไดแ้ก่ ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศรา้ แบ่ง
การน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 3.1 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรึกษา
ส าหรบัปัญหาสุขภาพจิต 3.2 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาส าหรบั
ความเครียด 3.3 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาส าหรบัความวิตกกงัวล 
3.4 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิผลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาส าหรบัภาวะซมึเศรา้ 

จากผลการวิเคราะหจ์  าแนกตามคุณลักษณะต่าง ๆ ตามประเภทของปัญหาสุขภาพจิต
และโดยรวม พบวา่  

ด้านแนวคิดการให้ค าปรึกษา พบว่า ในการใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัปัญหาสขุภาพจิต
สว่นใหญ่จะพฒันาโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาตามแนวคิดกลุม่ปัญญาและพฤติกรรมนิยม คา่ขนาด
อิทธิพลของทั้งสามแนวคิดมีขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับขนาดใหญ่ โดยแนวคิดกลุ่มปัญญาและ
พฤติกรรมนิยมกบัแนวคิดกลุ่มมนษุยนิยมมีขนาดใกลเ้คียงกนั และสงูกวา่กลุ่มการใหค้  าปรกึษาอ่ืน 
ๆ เล็กนอ้ย และเม่ือพิจารณาตามประเภทของปัญหาสขุภาพจิตพบว่าความเครียด ความวิตกกงัวล
และภาวะซึมเศรา้ แนวคิดทั้งสามกลุ่มแนวคิดทุกแนวคิดมีค่าขนาดอิทธิพลโดยรวมอยู่ในระดับ
ขนาดใหญ่ แตค่วามเครียด พบวา่การออกแบบโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาโดยใชก้ลุม่แนวคิดมนษุย
นิยมจะพบคา่ขนาดอิทธิพลสงูมากกว่าการใชก้ลุ่มแนวคิดอ่ืน ความวิตกกงัวล  พบว่าการออกแบบ
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โปรแกรมการให้ค  าปรึกษาโดยใช้กลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยม มีขนาดอิทธิพลสูงกว่ากลุ่ม
แนวคิดอ่ืน และภาวะซึมเศรา้ พบว่าการออกแบบโปรแกรการให้ค  าปรึกษาโดยใช้กลุ่มแนวคิด
ปัญญาและพฤตกิรรมนิยมมีขนาดอิทธิพลสงูมากกวา่กลุม่แนวคิดอ่ืน 

ด้านรูปแบบการให้ค าปรึกษา พบว่า ปัญหาสขุภาพจิตโดยรวม ความเครียด ความ
วิตกกงัวลและภาวะซึมเศรา้มีคา่ระดบัขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัขนาดใหญ่ ทัง้รูปแบบแนวคิดการให้
ค  าปรึกษารายบุคลและการให้ค  าปรึกษาแบบกลุ่ม เม่ือพิจารณาตามปัญหาสุขภาพจิต พบว่า 
ปัญหาสขุภาพจิตโดยรวมมีค่าขนาดอิทธิพลของการใหค้  าปรึกษารายบุคคลและการใหค้  าปรึกษา
แบบกลุ่มใกลเ้คียงกนั เช่นเดียวกบัความเครียดท่ีพบว่าการใหค้  าปรกึษาแบบรายบคุคล มีคา่ขนาด
อิทธิพลสงูกว่า ภาวะซึมเศรา้และความวิตกกงัวล มีขอ้จ ากดัของงานวิจยัท่ีน ามาวิเคราะหมี์การให้
ค  าปรึกษารายบุคคลเพียงเรื่องเดียว จึงท าใหผ้ลการศึกษาพบว่า การใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มมีค่า
ขนาดอิทธิพลท่ีสงูกวา่แบบรายบคุคล  

การออกแบบการทดลอง พบว่า ปัญหาสขุภาพจิตโดยรวมและปัญหาสขุภาพจิตทัง้ 
3 ประเภท มีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัขนาดใหญ่ ทัง้งานวิจยัท่ีมีการออกแบบการทดลองท่ีมีกลุ่ม
ควบคุมและงานวิจัยท่ีมีการออกแบบการทดลองท่ีไม่มีกลุ่มควบคุม เม่ือพิจารณาตามประเภท
พบวา่ ปัญหาสขุภาพจิตโดยรวม ความเครียด และความวิตกกงัวล พบว่า งานวิจยัท่ีมีการออกแบบ
การทดลองท่ีไม่มีกลุ่มควบคมุมีคา่ขนาดอิทธิพลสงูกว่างานวิจยัท่ีมีการออกแบบการทดลองแบบมี
กลุม่ควบคมุคอ่นขา้งสงู แตภ่าวะซมึเศรา้มีคา่ขนาดอิทธิพลของการออกแบบทัง้สองใกลเ้คียงกนั  

ประเภทกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปัญหาสุขภาพจิตโดยรวมและปัญหาสขุภาพจิตทัง้ 3 
ประเภท มีคา่ขนาดอิทธิพลอยูใ่นระดบัขนาดใหญ่ ทัง้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนและกลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นนิสิตและนักศึกษา และเม่ือพิจารณาค่าขนาดอิทธิพลตามปัญหาสุขภาพจิตท่ีแตกต่างกัน 
พบว่า ปัญหาสุขภาพจิตโดยรวม ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศรา้ ค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใกลเ้คียงกนัของกลุ่มตวัอย่างทัง้สอง แตค่วามเครียดมีคา่ขนาดอิทธิพลของกลุ่มตวัอย่าง
ใกลเ้คียงเช่นกัน แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนิสิตและนักศึกษาจะมีค่าสูงกว่าเล็กนอ้ยท่ีมีกลุ่มตวัอย่าง
เป็นนิสิตและนกัศกึษา  

จ านวนคร้ังของการให้ค าปรึกษา พบว่า ปัญหาสุขภาพจิตโดยรวมและปัญหา
สุขภาพจิตทัง้ 3 ประเภท มีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดบัขนาดใหญ่ แต่เม่ือพิจารณาตามปัญหา
สุขภาพจิตพบว่า ปัญหาสุขภาพจิตโดยรวม และภาวะซึม เศรา้ งานวิจัยท่ีมีจ  านวนครัง้ในการให้
ค  าปรึกษาระหว่าง 8 – 10 ครัง้มีค่าขนาดอิทธิพลใกล้เคียงกับงานวิจัยท่ีมีจ  านวนครัง้ในการให้
ค  าปรึกษานอ้ยกว่า 8 ครัง้ แต่ความเครียด งานวิจยัท่ีมีจ  านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษาระหว่าง 8 – 
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10 ครัง้ มีค่าขนาดอิทธิพลสูงท่ีสุด และความวิตกกังวล พบว่างานวิจัยท่ีมีจ  านวนครัง้ในการให้
ค  าปรกึษานอ้ยกวา่ 8 ครัง้ มีคา่ขนาดอิทธิพลสงูท่ีสดุ และยงัพบวา่ทัง้ปัญหาสขุภาพจิตโดยรวมและ
ปัญหาสขุภาพจิตทัง้ 3 ประเภท  งานวิจยัท่ีมีจ  านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษามากกวา่ 10 ครัง้จะมีคา่
ขนาดอิทธิพลนอ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่อ่ืน ๆ  

อภปิรายผล 
การใหค้  าปรกึษาและการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้  าปรกึษาปัญหาสขุภาพจิตส าหรบันกัเรียน นิสิต
และนกัศกึษาของประเทศไทย และคณุภาพงานวิจยั 

ปัญหาสขุภาพจิตในประเทศไทยมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลกระทบตอ่บคุคล 
ครอบครวั สงัคมและประเทศอย่างตอ่เน่ือง ปัญหาสขุภาพจิตจึงไดร้บัความสนใจจากสงัคม โดยชว่ง
วยัท่ีเกิดปัญหาสขุภาพจิตคอ่นขา้งสงู คือ ชว่งวยัเรียนหรือวยัรุน่ โดยปัญหาสขุภาพจิตมีหลายระดบั 
หากปัญหาอยู่ในระดบัเบือ้งตน้สามารถทุเลาไดด้ว้ยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการใหค้  าปรึกษา จึงมี
นักวิจัยและนักศึกษาจ านวนมากท าการศึกษาการใหค้  าปรึกษากับผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพจิตต่าง ๆ 
และจากการรวบรวมขอ้มูลงานวิจัยการใหค้  าปรึกษาต่อปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน นิสิตและ
นกัศึกษา ท่ีตีพิมพต์ัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 – 2563 โดยผูว้ิจยัแบ่งแนวคิดการใหค้  าปรึกษาออกเป็น 3 
กลุ่ม ตามพืน้ฐานของแนวคิดในการให้ค  าปรึกษา ไดแ้ก่ แนวคิดกลุ่มมนุษยนิยมท่ีเน้นการสรา้ง
สมัพนัธภาพ และใหค้วามส าคญักบัความเป็นมนษุยเ์ป็นผูมี้ความสามารถ สามารถท าสิ่งตา่ง ๆ ได้
ดว้ยตนเอง แนวคิดปัญญาและพฤติกรรมนิยม เนน้การมีความตระหนกัรูใ้นปัญหา อารมณ์ และ
พฤติกรรมของตนเอง มีสติในการจดัการกับปัญหาต่าง ๆ และแนวคิดการใหค้  าปรึกษาอ่ืน ๆ เช่น 
การใหค้  าปรกึษาตามแนวพทุธศาสตร ์และการใหค้  าปรกึษารว่มกบัวิธีการอ่ืน ๆ และจากการศกึษา 
พบว่า  งานวิจยัส่วนใหญ่ใชแ้นวคดิการใหค้  าปรกึษากลุ่มปัญญาและพฤตกิรรมนิยม รอ้ยละ 38.24  
เท่ากบัแนวคิดการใหค้  าปรกึษากลุ่มมนษุยนิยม และส่วนใหญ่ใชว้ิธีการใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่ม รอ้ย
ละ 82.35 และการให้ค  าปรึกษารายบุคคล ร้อยละ 17.65 โดยเป็นแนวคิดการให้ค  าปรึกษาท่ี
ครอบคลมุเชน่เดียวกบัตา่งประเทศ 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดน้  าแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัของนงลกัษณ ์วิรชัชยั (2542) 
ซึ่งไดร้บัการยอมรบัและถูกน าไปเป็นเครื่องมือในงานวิจยัต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย (พิษณุ ผิวทอง, 
สมพงษ ์ป้ันหุน่ , สรุีพร อนศุาสนนนัท ์และไพรตัน ์วงษน์าม, 2561; ภทัริน สนัทศนะสวุรรณ, 2558; 
ศิริพร ข่าขนัมะลี และ สาคร อฒัจกัร, 2560; องัศินนัท ์อินทรก าแหง, นิพิฐพนธ ์แสงดว้งและปิยะ 
บชูา, 2557) เช่นเดียวกบัการศกึษาในตา่งประเทศมีแบบประเมินงานคณุภาพงานวิจยัคลา้ยคลงึกนั 
เช่ น  Quality Assessment for Final Evaluation Reports ข อ ง John Burke (2019)  โด ย แ บ บ
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ประเมินคณุภาพงานวิจัยท่ีใชใ้นครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 7 ดา้น สามารถท าใหเ้ห็นระดบัของคุณภาพ
งานวิจยัท่ีแตกต่างกันไดล้ะเอียดมากขึน้ และจากการศึกษาครัง้นี ้พบว่าคณุภาพงานวิจยัท่ีน ามา
สัง เคราะห์ โดยรวม มีค่ า เฉ ล่ี ย  2.94 คุณ ภาพ งานวิจัยอยู่ ใน ระดับคุณ ภ าพ ดี  ด้านผล 

การวิเคราะหข์อ้มูลมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ (X̅ =  3.46, S.D. = .42) อยู่ในระดบัคณุภาพดีมาก และดา้น

การน าเสนอมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (X̅ =  2.41 , S.D. = .20) อยู่ในระดบัดี อย่างไรก็ตามเม่ือสังเกต
คุณภาพงานวิจัยแยกตามปีท่ีตีพิมพ์ พบว่า งานวิจัยท่ีตีพิม์ย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 

2563) มีค่าเฉล่ียคุณภาพงานโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X̅ =  3.04, S.D. = .19) สูงกว่างานวิจัยท่ี

ตีพิมพย์อ้นหลงัเกิน 10 ปี (พ.ศ.2540 – พ.ศ.2552)  (X̅ =  2.88 , S.D. = .14) เล็กนอ้ย โดยสงัเกต
วา่ดา้นท่ีมีคา่เฉล่ียสงูกว่า คือ ดา้นท่ีมาและความส าคญัของปัญหาวิจยั อาจเป็นเพราะมีความเขา้ใจ
และเกิดผลกระทบจากปัญหามากขึน้ จึงท าให้ระบุสาเหตุ ท่ีมาและขอบเขตไดช้ัดเจนมากขึน้ 
ประกอบแนวความคิดของส านกังานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) โดยการเนน้การวิจยัสู่การ
ปฏิบตั ิหรือ “จากหิง้สู่หา้ง” มากขึน้ จึงอาจท าใหก้ารเขียนท่ีมาตอ้งมีความชดัเจน ท าใหเ้ห็นชอ่งวา่ง

ของปัญหามากขึน้  อีกทัง้ยงัพบว่าการออกการทดลองใหมี้กลุ่มควบคมุ ( X̅ =  2.98 , S.D. = .16) 

ซึ่งอยูใ่นระดบัดี ส่งผลตอ่คณุภาพงานวิจยัสงูกวา่การออกแบบท่ีไมมี่กลุม่ควบคมุ (X̅ =  2.76 , S.D. 
= .13) โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงขึน้ คือ ดา้นวิธีด  าเนินการวิจัยและการน าเสนอรายงานวิจัย อาจ
เพราะการมีกลุ่มควบคมุท าใหมี้การทดลองท่ีเป็นการทดลองท่ีแทจ้รงิ มีการสุ่มตวัอย่าง และสถิติท่ี
ใชเ้หมาะสมกับการออกแบบมากขึน้ ส่วนการน าเสนอพบว่างานวิจยัมีการน าเสนอดว้ยรูปแบบท่ี
หลากหลายมากขึ ้น  เช่น  ตาราง รูปภาพ  แผนภูมิ  พร้อมทั้งมีการแปลความหมายของ  
การวิเคราะหเ์พ่ือใหผู้อ้่านเขา้ใจง่ายขึน้ในทุกส่วน ท าใหมี้ค่าเฉล่ียสูงขึน้  ทัง้นีอ้าจะเป็นเพราะการ
น าเสนอส่ือดว้ยรูปภาพ และเทคนิคอ่ืน ๆ ช่วยใหท้  าใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้ และสามารถเล่าเรื่องราวไดดี้ 
ง่ายตอ่การเผยแพรน่  ามาใชม้ากขึน้ (ชชูยั สมิทธิไกร , 2556)  

 
ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาท่ีมีต่อปัญหาสุขภาพจิตตามแนวคิดทฤษฎีการให้
ค  าปรกึษาท่ีตา่งกนั 

ผลการศกึษาพบว่าปัญหาสขุภาพจิตโดยรวมพบว่า งานวิจยัท่ีใชแ้นวคิดการใหค้  าปรกึษา
กลุ่มปัญญาและพฤตกิรรมนิยมมีคา่ขนาดอิทธิพลมากท่ีสดุ แสดงถึงโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาท่ีใช้
แนวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยม (การให้ค  าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และ
พฤติกรรม และแนวคิดการใหค้  าปรกึษาแบบปรบัเปล่ียนความคิดและพฤติกรรม) มีผลใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงของปัญหาสุขภาพจิตดีขึน้มากท่ีสุด และพบว่างานวิจยัท่ีใชแ้นวคิดการใหค้  าปรึกษา
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กลุ่มมนุษยนิยมมีค่าขนาดอิทธิพลใกล้เคียงกับกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยม อาจเป็นเพราะ
แนวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยมมีเป้าหมายหลักในการให้ผู้ร ับค าปรึกษาตระหนักถึง
ความคิดท่ีไม่เหมาะสมของตนเอง อันส่งผลถึงอารมณ์และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมตามมา ซึ่ง
เป็นไปตามการศึกษาของCorey (2015 ; Beck , 1979) ท่ีอธิบายว่าแนวคิดการใหค้  าปรึกษากลุ่ม
พิจารณาเหตผุล อารมณแ์ละพฤติกรรม จะเนน้การชีน้  า โน้มนา้ว และใหผู้ร้บัค  าปรกึษาเผชิญหนา้ 
โดยจ าลองการคิดเพ่ือช่วยให้ผู้ร ับบริการได้โต้แย้งความคิดท่ีไม่มีเหตุผล และการปรบัเปล่ียน
ความคิดและพฤติกรรมใชค้  าถามปลายเปิดเพ่ือช่วยใหผู้ร้บัค  าปรกึษาเขา้ใจความคดิท่ีไรเ้หตผุลของ
ตนเอง ซึ่งความสับสน และความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลมักเป็นอาการท่ีเกิดขึน้ในผู้ท่ีประสบกับ
ปัญหาสุขภาพจิตต่าง ๆ  อีกทั้งผลการศึกษาของ White and Freeman (2000) ศึกษาการน า
แนวคิดการปรบัเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมไปใชก้บัประชากรและกลุ่มเฉพาะ สามารถยืนยนัได้
ว่าแนวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยมมีประโยชนส์  าหรบัปัญหาสุขภาพจิตต่าง ๆ เช่น ภาวะ
ซึมเศรา้ ความวิตกกังวล ความต่ืนตระหนก  และอธิบายแนวคิดการใหค้  าปรึกษากลุ่มมนุษยนิยม 
(แนวคิดการให้ค  าปรึกษาแบบเผชิญความจริง แนวคิดการให้ค  าปรึกษาแบบยึดผู้รบับริการเป็น
ศูนยก์ลางและแนวคิดการให้ค  าปรึกษาแบบภวนิยม) โดยนักจิตวิทยา (Corey, 2015; Glasser, 
2001) อธิบายธรรมชาติในการมองมนุษยใ์นกลุ่มแนวคิดนีมี้ความเช่ือว่ามนษุยมี์ความสามารถ มี
ความน่าเช่ือถือ มีไหวพริบ สามารถเขา้ใจและชีน้  าตนเอง สามารถเปล่ียนแปลงในทางสรา้งสรรค ์มี
ความอยู่รอด และด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของผูท่ี้ก าลงั
เผชิญกับภาวะหนึ่งของปัญหาสุขภาพจิต หากไดร้บัการส่ือสารและผูร้บัค  าปรกึษาสมัผสัถึงความ
จริงใจ การสนบัสนุน ความห่วงใย และความเขา้ใจท่ีปราศจากอคติของผูใ้หค้  าปรึกษานัน้ จะเป็น
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของผู้รับค าปรึกษา และผลการศึกษายังพบว่าการใช้แนวคิดการให้
ค  าปรกึษารว่มกบัวิธีการอ่ืน ๆ มีผลท าใหข้นาดอิทธิพลของการใหค้  าปรกึษามีคา่ต ่ากว่าสองแนวคิด
ขา้งตน้ จึงสรุปไดว้่าการใหค้  าปรึกษากลุ่มแนวคิดปัญญาและพฤติกรรมนิยม และแนวคิดมนุษย
นิยมสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตอ่กลุม่นกัเรียน นิสิตและนกัศกึษาท่ีมีปัญหาสขุภาพจิต  

เม่ือพิจารณาการใช้แนวคิดการให้ค  าปรึกษาส าหรับปัญหาสุขภาพจิตโดยรวม โดย
แบง่เป็นประเภทย่อยไดแ้ก่ ความเครียด ความวิตกกงัวล และภาวะซมึเศรา้ อธิบายผลการศกึษาได ้
ดงันี ้

ผลการศึกษาของความเครียดพบว่า งานวิจัยท่ีใช้แนวคิดการให้ค  าปรึกษากลุ่ม
ปัญญาและพฤตกิรรมนิยมกบักลุ่มมนษุยนิยมมีคา่ขนาดอิทธิพลใกลเ้คียงกนั แสดงถึงโปรแกรมการ
ใหค้  าปรกึษาท่ีใชแ้นวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยมกบัแนวคิดกลุ่มมนษุยนิยมมีผลใหเ้กิดการ
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เปล่ียนแปลงของปัญหาสขุภาพจิตดีขึน้ใกลเ้คียงกนั ทัง้นีอ้าจเพราะผูท่ี้มีความเครียดมีความรูส้ึกไม่
ปลอดภัย ถูกคุกคามจากเรื่องราวต่าง โดยแนวคิดของวัชรี  ทรัพย์มี  (2556) อธิบายการให้
ค  าปรึกษากลุ่มมนุษยนิยมว่ามีแนวคิดในการช่วยเหลือความจริงใจ การยอมรบัโดยไม่มีเง่ือนไข 
และความเขา้ใจผูร้บัค  าปรกึษา เช่ือว่ามีศกัยภาพและพฒันาเอกลกัษณข์องตนเองได ้ดว้ยแนวคิดนี ้
จะท าให้ผูร้บัค  าปรึกษารูส้ึกปลอดภัย เปิดใจยอมรบัและเปิดกวา้งให้ผูใ้ห้ค  าปรึกษาไดเ้ขา้ไปฟัง
เรื่องราวของผูร้บัค  าปรกึษา ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของสิรินาถ สนตุน๋ (2544) โดยศึกษาผล
ของการปรกึษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการใหค้  าปรกึษายึดผูร้บับริการเป็นศนูยก์ลางตอ่ความเครียด
ของนกัศกึษา ผลการศกึษาพบว่าแนวคิดการใหค้  าปรกึษาแบบยึดผูร้บับริการเป็นศูนยก์ลาง ซึ่งเป็น
แนวคิดในกลุ่มมนษุยนิยมสามารถลดความเครียดของนิสิตหลงัเขา้รว่มโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และแนวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยมจะมีเทคนิคการให้
ค  าปรึกษาท่ีมีความเป็นรูปธรรม ตวัอย่างวิธีการ และแนวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยมจะมี
เทคนิคการใหค้  าปรึกษาท่ีมีความเป็นรูปธรรม ตวัอย่างวิธีการของณัทธร พิทยรตันเ์สถียร (2558) 
เชน่ การใหก้ารบา้น การล าดบัความส าคญั การชั่งน า้หนกั การใชค้  าถามเพ่ือช่วยใหผู้ไ้ดต้ระหนกัถึง
ความคิดของตนเอง ด้วยเทคนิคเหล่านีส้ามารถช่วยให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ท่ีมีความเครียดได ้
เน่ืองจากผูท่ี้มีความเครียดมีความคิดท่ีสบัสน และขาดแนวทางในการจดัการกบัปัญหาของตนเอง 
เทคนิคจะช่วยใหผู้ร้บัค  าปรึกษาเกิดการจดัล าดบัความส าคญั และมองเห็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม  มีการวางแผนในการจดัการกับปัญหา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  Jo, Lee, 
Kim, and Huh (2019) ศึกษาผลของโปรแกรมการใหค้  าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณแ์ละ
พฤติกรรมตอ่ความเครียดในการหางานของนกัศึกษา พบว่า หลงัการเขา้รว่มโปรแกรมนกัศึกษามี
ระดบัความเครียดลดลงแตกตา่งกบักลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงสรุปไดว้า่แนวคิดการ
ใหค้  าปรกึษากลุ่มกลุ่มมนยุนิยม และแนวคิกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยม มีประสิทธิภาพในการ
ใหค้  าปรกึษาส าหรบันกัเรียน นิสิตและนกัศกึษาท่ีมีปัญหาสขุภาพจิตไดใ้กลเ้คียงกนั 

ผลของการศึกษาของความวิตกกังวล พบว่า งานวิจัยท่ีใชแ้นวคิดการใหค้  าปรึกษา
กลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยมมีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดบัขนาดใหญ่สูงกว่ากลุ่มมนุษยนิยมท่ี
อยู่ในระดบัท่ีคาบเสน้ระหว่างขนาดกลางและขนาดใหญ่ แต่ยงัคงมีค่าขนาดอิทธิพลใกลเ้คียงกัน 
แสดงถึงโปรแกรมการให้ค  าปรึกษาท่ีใช้แนวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยมมีผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของปัญหาสุขภาพจิตดีสูงกว่าแนวคิดกลุ่มมนุษยนิยมเล็กน้อย สอดคล้องกับ
การศึกษาของHuang, Nigatu, Smail-Crevier, Zhang, and Wang (2018) โดยศึกษาโปรแกรม
การช่วยเหลือส าหรบัปัญหาสุขภาพจิตของนกัศกึษามหาวิทยาลยัโดยการทบทวนอย่างเป็นระบบ
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และการวิเคราะหอ์ภิมานของการทดลองแบบสุ่มท่ีมีกลุ่มควบคมุ ผลการศกึษาพบว่าส าหรบัความ
วิตกกังวลแนวคิดกลุ่มปัญหาและพฤติกรรมนิยมมีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดบักลาง โดยเหตผุลท่ี
ท าให้ขนาดอิทธิพลแตกต่างกันอาจเป็นเพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรมของไทยและ
ต่างประเทศ กล่าวคือคนไทยมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัว และเปิดรับแนวทางต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของมัญชรี โชติรสฐิติ (2556) ศึกษาการปรับตัวของนักเรียนไทยใน
ต่างประเทศศึกษาการปรบัตวัของนกัเรียนไทยในต่างประเทศ พบว่านกัเรียนไทยมีทศัคติเชิงบวก 
พยายามท าความเขา้ใจประสบการณใ์หม่ๆ เพ่ือการปรบัตวั อีกทัง้ยงัแสดงใหเ้ห็นว่างานวิจยัส าหรบั
ความวิตกกังวลส่วนใหญ่ใช้แนวคิดกลุ่มนีใ้นการศึกษาอีกดว้ย รวมถึงการศึกษาของ (Ingram, 
Miranda, & Segal, 2006; Leahy, 2002) ระบุว่าแนวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยมสามารถ
บ าบดัรกัษาความวิตกกงัวลดว้ยวิธีนี ้ 

ผลการศึกษาส าหรบัภาวะซึมเศรา้ พบว่า งานวิจยัท่ีใชแ้นวคิดการใหค้  าปรึกษากลุ่ม
ปัญญาและพฤติกรรมนิยมมีค่าขนาดอิทธิพลสูงกว่ากลุ่มมนุษยนิยมและกลุ่มแนวคิดการให้
ค  าปรกึษาอ่ืน ๆ แสดงถึงโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาท่ีใชแ้นวคิดกลุ่มปัญญาและพฤตกิรรมนิยมมีผล
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงของปัญหาสุขภาพจิตดีขึ ้นมากท่ีสุด ได้รับการยืนยันว่าแนวคิด  
การปรบัเปล่ียนความคิดและพฤติกรรม (CBT) แนวคิดกลุ่มกลุ่มปัญหาและพฤติกรรมนิยม เป็น
หนึ่งในวิธีการรกัษาภาวะซมึเศรา้ท่ีมีประสิทธิภาพและไดร้บัการทดสอบวา่ดีท่ีสดุ (AT, 1967; Beck, 
1976; Bruijniks, DeRubeis, Hollon, & Huibers, 2019; Cuijpers et al., 2013) สอดคลอ้งกับผล
การศกึษาดว้ยวิธีการทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะหอ์ภิมานของ Oud et al. (2019) ระบุ
ว่าผลของการปรบัเปล่ียนความคิดและพฤติกรรม (CBT) ในเด็กและวยัรุน่ท่ีมีภาวะซึมเศรา้  พบว่า 
การปรบัเปล่ียนความคิดและพฤติกรรม มีคุณภาพในการลดอาการซึมเศรา้ และเป็นผลดีส าหรบั
การลดภาวะซึมเศรา้ในระยะยาว และตามการศกึษาของณทัธร พิทยรตันเ์สถียร (2558) ได้กล่าวว่า
แนวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรมนิยมจะไดผ้ลดีกบับุคคลท่ีมีระดบัการรูค้ิดดี และไม่มีอาการทาง
จิต ซึ่งกลุ่มตวัอย่างในครัง้นีคื้อนกัเรียน นิสิตและนกัศึกษาท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต และมีระดบัการรู ้
คดิดี จงึท าใหผ้ลการศกึษามีคา่ขนาดอิทธิพลสงูท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัแนวคิดอ่ืน ๆ 
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ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาท่ีมีตอ่ปัญหาสขุภาพจิตตามรูปแบบการใหค้  าปรกึษาท่ี
ตา่งกนั 

ผลการศกึษา พบวา่ส าหรบัปัญหาสขุภาพจิตโดยรวม และความเครียด งานวิจยัท่ีมีการใช้
รูปแบบการใหค้  าปรึกษาแบบรายบุคคลแมจ้ะมีค่าขนาดอิทธิพลสงูกว่าการใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่ม
แต่นับไดว้่าค่าขนาดอิทธิพลมีความใกลเ้คียงกันมาก ส าหรบัความวิตกกังวลและภาวะซึมเศรา้ มี
ขอ้จ ากัดเรื่องจ านวนงานท่ีน ามาวิเคราะหมี์จ านวนนอ้ย จึงไม่สามารถเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มได ้
หากพิจารณาจากขอ้มลูงานท่ีน ามาวิเคราะห ์พบว่าขนาดอิทธิพลของการใหค้  าปรกึษาแบบกลุม่อยู่
ในระดับขนาดใหญ่ จึงอาจสรุปได้ว่าการให้ค  าปรึกษารายบุคคลและแบบกลุ่มส าหรับปัญหา
สุขภาพจิตสามารถเลือกรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์และขอ้จ ากัดของ
ผู้วิจัยได้ โดยจุดเด่นแต่ละรูปแบบท่ีแตกต่างกันของการให้ค  าปรึกษารายบุคคลและแบบกลุ่ม
อธิบายได ้คือ การใหค้  าปรึกษารายบุคคลตามท่ีเจียรนยั ทรงชยักุล และโกศล มีคณุ (2554) และ 
American Addiction Centers (2021) อธิบายจุดเด่นของการให้ค  าปรึกษารายบุคคล คือ ผู้ร ับ
ค าปรกึษาไดร้บัความช่วยเหลือ แกไ้ขเรื่องราวของตนเองโดยตรง ละเอียด ครอบคลมุ และเพียงพอ 
หมายถึงผูร้บัค  าปรึกษาจะไดร้บัประโยชนจ์ากการใหค้  าปรึกษาอย่างเต็มท่ี และช่วยส่งเสริมการ
เปิดเผยเรื่องราวของตนเอง สามารถเล่าเรื่องราว โดยปราศจากความกังวลต่อความคิดเห็น หรือ
ความรูส้ึกของผูอ่ื้น ถลดปัญหาความพรอ้มในการสรา้งสมัพนัธภาพ การส่ือสาร การปฏิสมัพนัธก์บั
สมาชิก และประเด็นท่ีน่าสนใจส าหรับการให้ค  าปรึกษารายบุคคล คือ การให้ค  าปรึกษาแบบ
รายบุคคลเหมาะสมกับผู้ท่ีมีระดับปัญหาท่ีรุนแรง โดยท่ีการให้ค  าปรึกษาแบบกลุ่ม มีจุดเด่น ท่ี
อธิบายโดย(American Addiction Centers, 2021; Corey, 2015; ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์, 2554) 
ได ้คือ สมาชิกจะมีโอกาสไดเ้ห็นผู้อ่ืนท่ีมีปัญหาคลา้ยคลึงกับตนเอง เกิดการสรา้งสัมพันธภาพ 
ทั ก ษ ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง ส ม า ชิ ก  ท า ใ ห้ เ กิ ด 
การยอมรับตนเอง นับถือตนเอง และรู้สึกว่ามีคุณค่า โดยการให้ค  าปรึกษาแบบกลุ่มจะมี  
การโตต้อบกนัของสมาชิกจึงเสมือนการเปิดโอกาสในการสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั ซึ่งมีส่วนส าคญัใน
การช่วยเหลือผูร้บัค  าปรกึษา ทัง้นีย้งัช่วยใหเ้กิดการเติบโต การเรียนรู ้และมุมมองใหม่ๆ อีกทัง้เกิด
การเรียนรูว้ิธีการแสดงความคิดเห็นหรือยอมรบัความคิดเห็นผูอ่ื้น  และไดจ้  าลองสถานการณ ์หรือ
เรียนรูว้ิธีการของสมาชิกท่ีประสบความส าเร็จเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนเองอีกดว้ย 
และจากการวิเคราะหย์ังพบว่างานวิจัยส าหรบัปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่ มักมีรูปแบบการให้
ค  าปรกึษาดว้ยรูปแบบการให้ค  าปรกึษาแบบกลุ่ม (กลุนาถ คงเหล่, 2557; เกวลิน กลญัชยั, 2560a; 
ทชัชา สรุิโย, 2559; บญุจิรา ชลธารนที, 2561; ปิยนุช ชมภูกาศ, 2560; ศิริพรรณ พกัศาลา, 2560) 
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อาจเป็นเพราะกลุม่ตวัอยา่งท่ีน ามาวิเคราะหใ์นครัง้นี ้คือ กลุม่นกัเรียน นิสิตและนกัศกึษา อยูใ่นชว่ง
วยัรุน่ชว่งวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลายดา้น ทัง้รา่งกาย ดา้นสงัคมและดา้นจิตใจ วยัรุน่เป็นชว่งวยัท่ี
ใหค้วามส าคญักับกลุ่มเพ่ือนเป็นอย่างมาก และมักรวมกลุ่มกันเพ่ือท ากิจกรรมกับกลุ่มเพ่ือนท่ีมี
ความชอบคลา้ยคลึงกัน จากการศึกษาของ(พรรณปพร ลีวิโรจน ์และอรวรรณ คณุสนอง, 2559) ท่ี
ระบวุ่าวยัรุน่เป็นวยัท่ีตอ้งเผชิญกบัสถานการณใ์นการปรบัตัวหลายอย่าง และเป็นวยัท่ีมีความสนิท
สนมกบัเพ่ือน เช่นเดียวกบัการใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่มท่ีเป็นกระบวนการท างานรว่มกนัของสมาชิกท่ี
มีความต้องการใกล้เคียงกัน เพ่ือแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 
เพราะฉะนัน้จึงสรุปไดว้่ารูปแบบการใหค้  าปรึกษาส าหรบัปัญหาสุขภาพจิตของนกัเรียน นิสิตและ
นักศึกษา สามารถเลือกได้ตามความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง และเง่ือนไข  
อ่ืน ๆ ของสมาชิกและผูใ้หค้  าปรกึษา 

 
ขนาดอิทธิพลของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษาท่ีมีตอ่ปัญหาสขุภาพจิตตามคณุลกัษณะของงานวิจยัท่ี
ตา่งกนั 

1) การออกแบบการทดลอง พบว่าส าหรับปัญหาสุขภาพจิตโดยรวม งานวิจัยท่ีมี 
การออกแบบการทดลองแบบไม่มีกลุ่มควบคมุมีค่าขนาดอิทธิพลสูงกว่างานวิจยัท่ีมีการออกแบบ
การทดลองแบบมีกลุ่มควบคมุ แสดงถึงงานวิจยัท่ีมีการออกแบบการทดลองแบบไม่มีกลุม่ควบคมุมี
ผลใหปั้ญหาสขุภาพจิตดีขึน้กวา่งานวิจยัท่ีมีการออกใหมี้กลุม่ควบคมุ อาจเพราะการวิจยัเชิงทดลอง
ท่ีมีการออกแบบใหมี้กลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวเท่านัน้ ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบมีความเส่ียงท าให้
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูมีคา่สงู และมีความเส่ียงของการเกิดตวัแปรแทรกซอ้นรว่มกบัตวั
แปรตน้ ท าใหค้า่ขนาดอิทธิพลมีค่าสงู ซึ่งสอดคลอ้งกับการศกึษาของสพุฒัน ์สกุมลสนัต ์(2553) ท่ี
กล่าววา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่คา่ขนาดอิทธิพล เชน่เดียวกบับญุชม ศรีสะอาด 
(2560) ได้อ ธิบ ายว่าการมี กลุ่ ม ควบคุม เป็ นหนึ่ ง ใน วิ ธีค วบคุมตัวแปรแทรกซ้อน  ซึ่ ง  
การควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นจะท าใหเ้กิดความเท่ียงตรงภายใน และไม่เกิดการแทรกแซงจากตวั
แปรท่ีอาจมีขนาดอิทธิพลตอ่ผลการทดลอง จงึสรุปไดว้า่งานวิจยัท่ีไมมี่กลุม่ควบคมุอาจท าใหเ้กิดตวั
แปรแทรกซอ้นรว่มกบัตวัแปรตน้ และมีเกิดขอ้สงสยัตอ่ความเท่ียงตรงภายในของงานวิจยัได ้

2) กลุ่มตวัอย่าง พบว่าส าหรบัปัญหาสุขภาพจิตโดยรวมและความวิตกกังวล และภาวะ
ซึมเศรา้ งานวิจยัท่ีมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียน มีค่าขนาดอิทธิพลสูงกว่างานวิจยัท่ีมีกลุ่มตวัอย่าง
เป็นนิสิตและนกัศกึษาเล็กนอ้ย แสดงถึงโปรแกรมการใหค้  าปรกึษามีผลท าใหปั้ญหาสขุภาพจิตของ
กลุ่มนักเรียนดีขึน้กว่ากลุ่มนิสิตและนักศึกษา อาจเพราะนักเรียนเป็นช่วงเริ่มต้นของปัญหา
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สขุภาพจิตท่ียงัมีระดบัไม่รุนแรงเท่ากับในกลุ่มนิสิตและนกัศกึษาท่ีอยู่ในวยัรุ่นตอนปลาย และช่วง
เปล่ียนชว่งชัน้การศกึษา มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเรียน การใชชี้วิต และการปรบัตวัตอ่สถานการณ์
ใหม่ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของสรุิยนั อน้ทองทิม, ภกิูจ เลา้จีรณักลุ, ศศิวิมล พจนพ์าณิชพงศ์
และชลิตตาภรณ์ ดวงติ๊บ (2560) โดยศึกษาการปรบัตัวของนิสิตชั้นปีท่ี 1 พบว่า นิสิตมีความ
ยากล าบากในการปรบัตวัในดา้นต่าง ๆ หากไม่ไดร้บัการช่วยเหลือท่ีถูกวิธีจะมีผลต่อช่วงชีวิตใน
เวลาถดัมา จนถึงเกิดความเครียด ความวิตกกงัวลและส่งผลตอ่โรคทางจิตตา่ง ๆ และผลการศกึษา
ของสิริทรพัย ์สีหะวงษ์ และคณะ (2561) ยงัชีใ้หเ้ห็นวา่ปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติตอ่ความเครียด
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  
ดา้นกิจกรรมและดา้นความคาดหวงั จากการวิเคราะหผ์ลการศึกษายงัพบว่าส าหรบัความเครียด 
ขนาดอิทธิพลของกลุม่นิสิตและนกัศกึษาสงูกวา่กลุ่มนกัเรียน อาจเป็นเพราะกลุม่นิสิตและนกัศกึษา
มีอายท่ีุมากกว่าจงึอาจเคยประสบสถานการณต์า่ง ๆ และเกิดความปรบัตวัไดดี้มากขึน้ เป็นไปตาม
ผลการศึกษาของสิริกัญญา ศิริสม, เจียมจิต แสงสุวรรณ และจิตภินันท์ ศรีจักรโครต. (2556) 
สรุปผลการศึกษาว่าอายุมีความส าคญัในการท านายการเผชิญความเครียดอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ อธิบายได้ว่านิสิตและนักศึกษาเป็นช่วงวัยท่ีผ่ านประสบการณ์ในชีวิต ผ่านการเผชิญ
ความเครียดมากกวา่จึงมีความสามารถในการปรบัตวัตอ่ความเครียดไดดี้กว่ากลุ่มนกัเรียน แตท่ัง้นี ้
แมว้่าค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนจะสงูกว่า แต่ว่าค่าขนาดอิทธิพลของทัง้สอง
กลุ่มมีความใกล้เคียงกัน จึงสามารถสรุปไดว้่าการให้ค  าปรึกษาส าหรบัแต่ละปัญหาสุขภาพจิต
สามารถน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ทัง้กลุ่มนกัเรียน นิสิตและนกัศกึษาเชน่กนั แตห่ากพิจารณา
ความเหมาะสมของการใชแ้นวคิดในกลุ่มตวัอย่าง พบว่ากลุ่มนกัเรียนสามารถใชแ้นวคิดตา่ง ๆ ได้
ไมแ่ตกตา่งกนั แตใ่นกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นนิสิตและนกัศกึษา พบว่าแนวคิดกลุม่ปัญญาและพฤตกิรรม
นิยมมีคา่ขนาดอิทธิพลท่ีสงูกว่ากลุ่มอ่ืนคอ่นขา้งมาก อาจเพราะแนวคิดกลุ่มปัญญาและพฤติกรรม
นิยมมีความเหมาะสมกับผู้ท่ีมีการรูค้ิดค่อนข้างดี มีวุฒิภาวะจึงท าให้แนวคิดกลุ่มนีมี้ค่าขนาด
อิทธิพลสงูกว่ากลุ่มอ่ืน จึงสรุปเพิ่มเติมไดว้่าในกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนิสิตและนกัศึกษาจึงสามารถใช้
แนวคดิกลุม่ปัญญาและพฤตกิรรมนิยมจะไดร้บัผลท่ีดีกว่า 

3) จ  านวนครัง้การใหค้  าปรกึษา ส าหรบัปัญหาสขุภาพจิตโดยรวม ความเครียด ความวิตก
กงัวลและภาวะซึมเศรา้ พบว่า งานวิจยัท่ีมีการการออกแบบการใหค้  าปรกึษามีจ านวนครัง้ระหว่าง 
8 – 10 ครัง้ มีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดบัขนาดใหญ่ทุกปัญหาสุขภาพจิตรวมถึงปัญหาสุขภาพ
โดยรวม และมีค่าขนาดอิทธิพลสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบการจ านวนครัง้อ่ืน ๆ เป็นไปแนวคิดของ
นักจิตวิทยาหลายท่าน (Corey, 2015; Jacobs et al., 2015; Yalom & Leszcz, 2020) ท่ีอธิบาย
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คลา้ยกนัวา่จ านวนครัง้ในการใหค้  าปรกึษาควรอยูร่ะหว่าง 8 ครัง้และไม่ควรเกิน 12 ครั้ง และไมเ่กิน 
2 ครัง้ตอ่สปัดาห ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศกึษาของTrotzer (2013) โดยอธิบายว่าจ านวน
ครัง้ในการใหค้  าปรึกษาไม่ควรต ่ากว่า 8 ครัง้ และเพิ่มเติมว่าช่วงเวลาในการจัดกลุ่มแต่ละครัง้มี
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมคือ 1 ชั่วโมง – 1.30 ชั่วโมง อีกทัง้ผูว้ิจยัสงัเกตเห็นไดว้่าในปัญหาสขุภาพจิต
โดยรวม และภาวะซมึเศรา้คา่ขนาดอิทธิพลของงานวิจยัท่ีมีการออกแบบการใหค้  าปรกึษาระหว่าง 8 
– 10 ครัง้และงานท่ีมีการออกแบบใหค้  าปรกึษานอ้ยกวา่ 8 ครัง้ มีคา่ขนาดอิทธิพลใกลเ้คียงกนั และ
จากการวิเคราะหข์อ้มลูในครัง้นีพ้บวา่ งานวิจยัท่ีน ามาวิเคราะหโ์ปรแกรมการใหค้  าปรกึษาสว่นใหญ่
มีจ านวนครัง้การใหค้  าปรกึษาอยู่ระหว่าง 8 – 10 ครัง้มากถึงรอ้ยละ 44.12 จึงสรุปไดว้่าจ านวนครัง้
ในการใหค้  าปรกึษาท่ีเหมาะสมส าหรบัปัญหาสขุภาพจิตของกลุ่มนกัเรียน นิสิตและนกัศกึษาควรมี
จ านวนครัง้ระหวา่ง 8 -10 ครัง้ หากมีขอ้จ ากดัตา่ง ๆ สามารถปรบัใหมี้จ านวนครัง้นอ้ยกว่า 8 ครัง้ได ้
แตไ่มเ่กินต ่ากวา่ 6 ครัง้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเปา้หมาย วตัถุประสงคแ์ละลกัษณะของกลุม่ดว้ยเชน่กนั 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ครูแนะแนว นักจิตวิทยาให้ค  าปรึกษาในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วน

เก่ียวขอ้งสามารถเลือกใชแ้นวคิดกลุ่มปัญญานิยมและพฤติกรรมหรือกลุ่มมนุษยนิยมในการให้
ค  าปรึกษาไดต้ามความถนดั และการใชรู้ปแบบการใหค้  าปรกึษาสามารถเลือกไดท้ัง้แบบกลุ่มและ
แบบรายบุคคล แต่ไม่ควรยึดติดกับแบบใดแบบหนึ่ง อาจมีการปรับเพ่ือเปรียบเทียบกับผู้รับ
ค าปรกึษาวา่มีความเหมาะสมกบัแบบใด 

2. นักวิจัย นักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกน าผลการศึกษาออกแบบโปรแกรม  
การใหค้  าปรกึษาโดยเลือกแนวคิดท่ีประสิทธิผลตอ่ปัญหาสุขภาพจิตท่ีศกึษา เช่น ความวิตกกังวล
และภาวะซึมเศรา้ ควรเลือกใชแ้นวคิดกลุ่มปัญญาและพฤตกิรรมนิยมเน่ืองจากมีคา่ขนาดอิทธิพลท่ี
สูงกว่าแนวคิดกลุ่มอ่ืน การออกแบบจ านวนครัง้ในการให้ค  าปรึกษา (Session) ควรมีจ านวน
ระหวา่ง 8 – 10 ครัง้ เน่ืองจากเป็นชว่งท่ีท าใหค้า่ขนาดอิทธิพลของผลการใหค้  าปรกึษามีคา่สงูท่ีสดุ 

3. นักวิจัย ควรน าผลการศึกษาคณุภาพวิจัย เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจยัในครัง้
ต่อไปให้มีคุณภาพมากขึน้ โดยเฉพาะดา้นการน าเสนอผลงานซึ่งเป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียคุณภาพ
งานวิจยันอ้ยท่ีสดุ 

4. นกัวิจยั ออกแบบการการวิจยัเชิงทดลอง ควรออกแบบใหมี้กลุ่มควบคมุ เพ่ือใหท้ราบ
ความแตกตา่ง และประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริงของโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา รวมถึงการก าหนดขนาด
ตวัอยา่งเพื่อเพิ่มความนา่เช่ือ อีกทัง้ยงัท าใหส้ามารถใชส้ถิตแิบบพารามิเตอร ์
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5. หน่วยงาน หรือองคก์รควรส่งเสรมิใหผู้ป้ฏิบตัิงานดา้นการใหค้  าปรกึษาในโรงเรียน หรือ
มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสในการศึกษา อบรมเพิ่มพูนความช านาญในแนวคิดกลุ่มปัญญาและ
พฤติกรรมนิยม และแนวคิดมนุษยนิยม รวมทั้งรูปแบบการให้ค  าปรึกษาทั้งแบบกลุ่มและแบบ
รายบคุคล เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการชว่ยเหลือนกัเรียน นิสิตและนกัศกึษา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรเพิ่มเติมฐานขอ้มูลงานวิจยัเพ่ือใหเ้กิดความหลากหลายของงานวิจัยเพิ่มมากขึน้ 

หรือเพิ่มฐานขอ้มลูต่างประเทศเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของงานวิจยัในไทยและตา่งประเทศ 
เชน่ ProQuest, PubMed 

2. ในปัจจบุนัพบว่าทัง้กลุ่มคนท างาน กลุ่มผูป่้วย กลุ่มผูส้งูอาย ุรวมถึงกลุ่มบณัฑิตศกึษา
ล้วนมีความเส่ียงและมีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มสูงขึน้เช่นกัน จึงควรศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มต่าง ๆ 
เพ่ือใหเ้ห็นแนวโนม้ของกลุม่นัน้ ๆ และเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ได ้

3. ควรมีการวิเคราะหอ์ภิมานในปัญหาสุขภาพจิตอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคัญ เช่น ปัญหา  
การใช้สารเสพติด การติดเกมส์ ปัญหาบุคลิภาพท่ีผิดปกติอ่ืน ๆ และปัญหาความเหน่ือยใน  
การเรียนหรือการท างาน รวมถึงใหมี้การขยายขอบเขตการศกึษา ดว้ยโปรแกรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
โปรแกรมการใหค้  าปรกึษา  

4. ใชรู้ปแบบอ่ืน ๆ ของการวิเคราะหอ์ภิมานในการวิเคราะหเ์พ่ือใหเ้กิดมิติอ่ืน ๆ ของการ
วิเคราะห์มาน ตัวอย่าง เช่น การวิเคราะหร์่วมกับการใช้สมการเชิงโครงสรา้ง (Meta – Analysis 
Structural Equation Modeling: MASEM) หรือ Meta-analysis of single-case designs (scds) 

ข้อจ ากัด 
เม่ือแบง่งานวิจยัตามคณุลกัษณะของงานวิจยั บางกลุ่มยอ่ยมีงานวิจยัเพียง 1 เรื่อง  จงึไม่

สามารถเปรียบเทียบคา่ขนาดอิทธิพลได ้ผูว้ิจยัจงึไมน่  างานวิจยันัน้มาเปรียบเทียบได ้
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แบบบันทกึข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัย แบบบันทกึท่ัวไปของคุณลักษณะงานวิจัย 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของงานวิจัย 
1. ชื่องานวิจัย
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2. ชื่อผู้ท าวิจัย ...................................................................................................................... 

3. ประเภทงานวิจัย        

 ❏ ปรญิญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท 

❏ ปรญิญานิพนธร์ะดบัปริญญาเอก 

❏ งานวิจยัอ่ืนๆ  

4. สถาบันทีผ่ลิต                

❏ 1. มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ❏ 2. จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

❏ 3. มหาวิทยาลยัหวัเฉียว  ❏ 4. มหาวิทยาลยับรูพา 

❏ 5. มหาวิทยาลยัสารคาม  ❏ 6. มหาวิยาลยัเชียงใหม่ 

❏ 7. มหาวิทยาลยัทกัษิณ  ❏ 8. อ่ืนๆ .................................................. 

5. ปีทีพ่มิพเ์ผยแพร่ ...พ.ศ.....25..................................            

6. ชื่ออาจารยท์ีป่รึกษา............................................................................................................... 

7. หลักสูตรทีศ่ึกษา............................................................................................. ...................... 

 

 

ล าดบั............... 

วนัเดือนปี……………….. 
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แบบบันทกึข้อมูลคุณลักษณะเชิงทดลอง และผลการวิจัย 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลคุณลักษณะเชิงทดลอง 
1. รูปแบบการให้ค าปรึกษา 

❏ 1. การใหค้  าปรกึษารายบคุคล  ❏ 2. การใหค้  าปรกึษาแบบกลุม่ 
2. แนวคิดทางจิตวิทยาทีใ่ช้ 

❏ 1. แนวคดิและทฤษฎีพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤตกิรรม  

❏ 2. แนวคดิภวนิยม  
❏ 3. แนวคดิเผชิญความจริง      
❏ 4. แนวคดิยดึบคุคลเป็นศนูยก์ลาง 
❏ 5. แนวคดิปรบัความคิดและพฤตกิรรม     
❏ 6. แนวคดิจิตวิทยาอ่ืน ๆ ........................................................................................ 
❏ 7. แนวคดิอ่ืน ๆ  ................................................................................................... 

3. ปัญหาสขุภาพจิตท่ีศกึษา 

 ❏ 1. ความเครียด   ❏ 2. ความวิตกกงัวล 
 ❏ 3. ภาวะซมึเศรา้ 
4. ประชากร ......................................................... 
5. กลุม่ตวัอยา่ง 
 5.1 ประเภท 

 ❏ 1. นกัเรียน    ระบ ุ .....( มธัยมตน้ /มธัยมปลาย/ ปวส./ปวช)    

 ❏  2. นิสิต/นกัศกึษา   
 5.2 ชัน้ปี .............. 
6. อายขุองกลุม่ตวัอยา่ง ..................... ปี 
7. พืน้ท่ีอยู่อาศยัของกลุม่ตวัอยา่ง.................................................... 
8. จ  านวนประชากร.................................................คน 
9. จ  านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั.............กลุม่     รวม................คน 
 กลุม่ทดลอง................กลุม่ จ านวน...............คน 
 กลุม่ควบคมุ...............กลุม่ จ านวน...............คน 
10. การออกแบบงานวิจยั 

❏ 1 . True control group posttest-only design    
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❏  2 . True control group pretest-posttest design  

❏ 3 . True control group pretest - posttest time series  
❏ 4 . Pretest - posttest non randomized design  

❏ 5 . The one group pretest - posttest design      
❏ 6 . Time series  

❏ 7 . Posttest only group design 
11. การสุม่ตวัอยา่ง 

❏ 1. การสุม่อยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  

❏ 2. การสุม่แบบเป็นระบบ (Systematic Sampling)  
❏ 3. การสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified Sampling)   

❏ 4. การสุม่แบบแบง่กลุม่ (Cluster Sampling)   
❏ 5. การสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Sampling)  

❏ 6. ไมมี่การสุม่ตวัอย่าง 

❏ 7. Random selection 
❏ 8. Random assignment 

❏ 9. Random treatment 
❏ 10. การสุม่แบบเฉพาะเจาะจง 

12.  เครื่องมือท่ีใช ้
 12. 1 เครื่องมือท่ีใชส้  าหรบัโปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 

❏1. แบบวดั  ❏ 2. แบบสมัภาษณ ์  
❏ 3. แบบสอบถาม ❏ 4. โปรแกรมการใหค้  าปรกึษา ระบ ุ........................ 

❏ 6. อ่ืน ๆ  ระบ.ุ.................... 
 12.2 เครื่องมือท่ีใชส้  าหรบัตวัแปรตาม 

❏1. แบบวดั   ❏ 2. แบบสมัภาษณ ์  

❏ 3. แบบสอบถาม  ❏ 4. โปรแกรมการใหค้  าปรกึษา 
❏ 5. อ่ืน ๆ  ระบ.ุ.................... 

 ระบชุือ่เครือ่งมือ 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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12. การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
 12.1 โปรแกรม 

❏ 1. ความตรง  (Validity)  ❏ 2. ความเท่ียง (Reliability)  
❏ 3. อ านาจจ าแนก (Discrimination) ❏ 4. ไมร่ะบ ุ

❏ 5. ไมมี่  
 12. 2 การทดลองใชโ้ปรแกรม 

❏ 1. มี     ❏ 2. ไมมี่ 
12.3 ตวัแปรตาม 

❏ 1. ความตรง  (Validity)  ❏ 2. ความเท่ียง (Reliability)  
❏ 3. อ านาจจ าแนก (Discrimination) ❏ 4. ไมร่ะบ ุ

❏ 5. ไมมี่  
13. จ  านวนชั่วโมงในการใหค้  าปรกึษา 
 จ านวนครัง้ ......................... ครัง้ 
 ครัง้ละ……………………….นาที 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหข้์อมูลงานวิจัย 

ตัวแปรตาม ค่าสถติพิืน้ฐาน ค่าขนาด

อิทธิพล x ̄ S.D. 

กลุ่มควบคุม 

   ก่อนการทดลอง    

   หลงัการทดลอง    

   ตดิตามผล    

กลุ่มทดลอง 

   ก่อนการทดลอง    

   หลงัการทดลอง    

   ติดตามผล    
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รหสังานวิจยั  

แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา 
ช่ือผูว้ิจยั ...................................................................................................ปีที่พิมพ ์.................................... 
ช่ืองานวิจยั ................................................................................................................................................. 
สถาบนัท่ีผลติงานวิจยั ................................................................................................................................. 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งที่ตรงกบัลกัษณะงานวิจยัทีป่ระเมิน 

ข้อ ลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

0 1 2 3 4 
1 ชื่อเรือ่งมีความชดัเจน น่าสนใจ      

2 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ชดัเจน สอดคลอ้งกบัเรือ่งที่ท  าวิจยั      

3 ปัญหาวิจยั / วตัถปุระสงคมี์ความสอดคลอ้งกบัชื่อเรือ่ง ถกูตอ้งตามหลกัการวิจยั      

4 เหตผุลและความจ าเป็นในการท าวิจยัมีความสมเหตสุมผล      

5 สมมติฐานถกูตอ้ง ชดัเจน ตามหลกัการวิจยั      

6 ก าหนดขอบเขตของการวิจยัไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีเหตผุลรองรบั      

7 ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของงานวิจยัเหมาะสมและมีเหตผุลรองรบั      

8 การเขียนขอ้จ ากดัของงานวิจยัถกูตอ้งชดัเจนตามหลกัการวิจยั      

9 การนิยามศพัทเ์ฉพาะมีความชดัเจน      

10 กรอบแนวคิดในการวิจยัมีความถกูตอ้งเหมาะสมชดัแจนตามหลกัการวิจยั       

11 เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมีปรมิาณมากพอ      

12 เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบัปัญหาหรอืวตัถปุระสงคข์องการวิจยั      

13 เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมีความทนัสมยัและเชื่อมโยงกบังานวิจยัในอดีต      

14 เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทัง้ภาษาไทยและตา่งประเทศมีสดัสว่นเหมาะสม      

15 การออกแบบการวิจยัสอดคลอ้งกบัปัญหาการวิจยั      

16 ขัน้ตอนการวิจยัมีความชดัเจน      

17 ก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่งไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการวิจยั      

18 การสุม่กลุม่ตวัอยา่งและเกณฑใ์นการคดัเลือกมีความถกูตอ้งเหมาะสม      

19 เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยัมีความเหมาะสม และมีคณุภาพ      

20 กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มลูมีความชดัเจนและเหมาะสม      

21 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูมีความถกูตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มลู      

22 ลกัษณะการน าเสนอการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลู      

23 การแปลความหมายและสรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลูมีความถกูตอ้งชดัเจน      

24 ผลสรุปที่ไดมี้ความครอบคลมุสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละปัญหาวิจยั      

25 การอภิปรายผลสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัและครอบคลมุประเด็นปัญหาวิจยั      

26 ขอ้เสนอแนะมีความชดัเจน และเป็นประโยชน ์      

27 เป็นงานวิจยัที่น  าไปใชป้ระโยชนไ์ดใ้นทางปฏิบตัิ      

28 เป็นงานวิจยัที่น  าไปใชป้ระโยชนไ์ดใ้นทางวิชาการ      

29 รูปแบบรายงานถกูตอ้งตามหลกัวิชา      

30 คณุภาพรายงานวิจยัในภาพรวม      
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เกณฑป์ระเมินคุณภาพส าหรับแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั 
1. ช่ือเรือ่งมีความชดัเจน นา่สนใจ 
      0  หมายถึง  ไมร่ะบถุึงปัญหาวิจยั 
      1  หมายถึง  ระบถุึงปัญหาวิจยั 
      2  หมายถึง  ระบถุึงปัญหาวิจยั ระบตุวัแปรส าคญัที่ศกึษาไดแ้ก่ ตวัแปรตน้หรอืตวัแปรตามอยา่งใดอยา่ง 

หนึง่เทา่นัน้ 
      3  หมายถึง ระบถุึงปัญหาวิจยั ระบตุวัแปรส าคญัที่ศกึษาไดแ้ก่ ตวัแปรตน้และตวัแปรตามครบถว้น 
      4  หมายถึง ระบถุึงปัญหาวิจยั ระบตุวัแปรส าคญัที่ศึกษาไดแ้ก่ ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม และระบกุลุม่

ตวัอยา่งที่ศกึษา 
2. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ชดัเจน สอดคลอ้งกบัเรือ่งที่ท  าวิจยั 
      0  หมายถึง ไมร่ะบคุวามเป็นมาและความส าคญัของปัญหา   
      1  หมายถึง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาไม่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ท  าวิจัย ไม่ได้ระบุให้เห็น

ประเด็นของปัญหาและความส าคญัในการท าวิจยั 
2  หมายถึง ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาแสดงใหเ้ห็นถึงประเด็นปัญหาและความส าคญัใน 

การท าวิจยั แตย่งัไมค่รอบคลมุประเด็นท่ีศกึษา เนือ้ความไมต่อ่เนื่องสอดคลอ้ง 
3  หมายถึง ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาแสดงใหเ้ห็นถึงประเด็นปัญหาและความส าคญัใน 

การท าวิจยั ครอบคลมุประเด็นท่ีศกึษาโดยมีเหตผุลสนบัสนนุ เนือ้ความไมต่อ่เนื่องสอดคลอ้ง 
4  หมายถึง ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาแสดงใหเ้ห็นถึงประเด็นปัญหาและความส าคญัใน 

การท าวิจัย ครอบคลมุประเด็นที่ศึกษาโดยมีเหตุผลสนบัสนุน ขอ้ความมีความกระชบั ตรง
ประเด็น 

3. ปัญหาวิจยั / วตัถปุระสงคม์ีความสอดคลอ้งกบัช่ือเรือ่ง ถกูตอ้งตามหลกัการวิจยั 
      0  หมายถึง ปัญหาวิจยั / วตัถปุระสงคไ์มค่วามสอดคลอ้งกบัช่ือเรือ่ง    
      1  หมายถึง ปัญหาวิจยั / วตัถปุระสงคม์ีความสอดคลอ้งกบัช่ือเรือ่ง 
      2  หมายถึง ปัญหาวิจยั / วตัถปุระสงคม์ีความสอดคลอ้งกบัช่ือเรือ่ง ระบตุวัแปรส าคญัที่ศกึษา 
      3  หมายถึง ปัญหาวิจยั / วตัถปุระสงคม์ีความสอดคลอ้งกบัช่ือเรือ่ง ระบตุวัแปรส าคญัที่ศกึษา ระบุวิธีที่ 

ศกึษา 
4  หมายถึง ปัญหาวิจยั / วตัถปุระสงคม์ีความสอดคลอ้งกบัช่ือเรือ่ง ระบกุลุม่ตวัอยา่งที่ศกึษา ระบตุวัแปร

ส าคญัที่ศกึษา ระบวุิธีที่ศกึษา  
4. เหตผุลและความจ าเป็นในการท าวิจยัมีความสมเหตสุมผล 
      0  หมายถึง เป็นเรือ่งที่ไมม่ีความจ าเป็นในการท าวิจยั    
      1  หมายถึง เป็นเรือ่งที่นา่สนใจเพียงอยา่งเดียว 
      2  หมายถึง เป็นเรือ่งที่ไดอ้งคค์วามรูใ้หม ่และไมม่ีผูใ้ดเคยท ามาก่อน 
      3  หมายถึง เป็นเรือ่งที่นา่สนใจ ไดอ้งคค์วามรูใ้หม ่และไมม่ีผูใ้ดเคยท ามาก่อน 

4  หมายถึง เป็นเรือ่งที่นา่สนใจ ไดอ้งคค์วามรูใ้หม ่ไมม่ีผูใ้ดเคยท ามาก่อน และเป็นปัญหาเรง่ดว่น 
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เกณฑป์ระเมินคุณภาพส าหรับแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั (ต่อ) 
5. สมมติฐานถกูตอ้ง ชดัเจน ตามหลกัการวิจยั 
      0  หมายถึง ไมม่ีการระบสุมมติฐาน    
      1  หมายถึง มีการระบสุมมติฐาน แตไ่มส่อคลอ้งกบัจดุมุง่หมายการวิจยั ขอบเขตกวา้งเกินไป ไมม่ี 

ประเด็นเฉพาะเพื่อคาดวา่จะเป็นค าตอบที่ไดจ้ากการวิจยั 
2  หมายถึง มีการระบุสมมติฐานท่ีสอคลอ้งกับจุดมุ่งหมายการวิจัย แต่ขอบเขตกวา้งเกินไป ไม่มีประเด็น

เฉพาะเพื่อคาดวา่จะเป็นค าตอบที่ไดจ้ากการวิจยั หรอืไมส่มเหตผุล ไมร่ะบทุี่มาของสมมติฐานนัน้ 
3  หมายถึง สอคลอ้งกบัจดุมุง่หมายการวิจยั ขอบเขตพอเหมาะ สมเหตสุมผล มีที่มาของสมมติฐาน แต่ 

ใชภ้าษาไม่กะทดัรดั อา่นเขา้ใจยาก สมมติฐานบางขอ้อา่นแลว้ไม่สามารถระบไุดว้่าประเด็น
ที่คาดวา่จะเป็นค าตอบที่ไดจ้ากการวิจยัคืออะไร  

      4  หมายถึง สอคลอ้งกบัจดุมุง่หมายการวิจยั สมเหตสุมผล มีค าถามเพียง 1 ประเด็นในแตล่ะขอ้ และ 
คาดวา่จะเป็นค าตอบที่ไดจ้ากการวิจยั ใชภ้าษากะทดัรดั อา่นเขา้ใจง่าย 

6. ก าหนดขอบเขตของการวิจยัไดอ้ยา่งเหมาะสม และมเีหตผุลรองรบั 
      0  หมายถึง ไมร่ะบขุอบเขตของการวิจยั    
      1  หมายถึง ระบขุอบเขตของการวิจยัเพียง 1 สว่น คือ กรอบความคดิตามทฤษฎี 
      2  หมายถึง ระบขุอบเขตของการวิจยัครบ 2 สว่น คือ กรอบความคดิ ตามทฤษฎี ระบวุา่ตวัแปรในการ

วิจยั   ไมค่รบตามกรอบความคดิ 
      3  หมายถึง ระบขุอบเขตของการวิจยัครบ 3 สว่น คือ กรอบความคดิตามทฤษฎี ระบวุา่ตวัแปรในการวิจยั    

ไมค่รบตามกรอบความคิด และอธิบายเหตผุลตวัแปรที่ไมค่รบตามกรอบความคิด 
      4  หมายถึง ระบขุอบเขตของการวิจยัครบ 4 สว่น คือ กรอบความคดิตามทฤษฎี ระบวุา่ตวัแปรในการวิจยั    

ไมค่รบตามกรอบความคิด อธิบายเหตผุลตวัแปรที่ไมค่รบตามกรอบความคิด และระบวุา่
ผลการวิจยัสามารถ generalize ไดต้ามกรอบทฤษฎี 

7. ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของงานวจิยัเหมาะสมและมเีหตผุลรองรบั 
      0  หมายถึง ก าหนดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 
      1  หมายถึง ไมม่ีการก าหนดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
      2  หมายถึง ก าหนดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของงานวิจยัไมเ่หมาะสมแตม่ีเหตผุลรองรบั 
      3  หมายถึง ก าหนดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของงานวิจยัเหมาะสมแตไ่มม่ีเหตผุลรองรบั  
      4  หมายถึง ก าหนดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของงานวิจยัเหมาะสมและมเีหตผุลรองรบั  
8. การเขยีนขอ้จ ากดัของงานวจิยัถกูตอ้งชดัเจนตามหลกัการวิจยั 
      0  หมายถึง เขียนขอ้จ ากดัไมถ่กูตอ้งตามหลกัวิจยั 
      1  หมายถึง ไมม่ีขอ้จ ากดัของงานวจิยั หรอืไมจ่ าเป็นตอ้งมี 
      2  หมายถึง ระบขุอ้บกพรอ่งที่เกิดขึน้ในกระบวนการวิจยั 
      3  หมายถึง ระบขุอ้บกพรอ่งที่เกิดขึน้ในกระบวนการวิจยั  และอธิบายถงึผลที่เกิด 
      4  หมายถึง ระบขุอ้บกพรอ่งที่เกิดขึน้ในกระบวนการวิจยั  อธิบายผลที่เกิด และใหข้อ้เสนอแนะจากการวิจยั 
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เกณฑป์ระเมินคุณภาพส าหรับแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั (ต่อ) 
9. การนิยามศพัทเ์ฉพาะมคีวามชดัเจน  
      0  หมายถึง ไมม่ีการนิยามศพัทเ์ฉพาะ   
      1  หมายถึง มีการนิยามเชิงทฤษฎี เฉพาะตวัแปรส าคญัที่ศกึษา แตไ่มค่รบถว้น 
      2  หมายถึง มีการนิยามเชิงทฤษฎี เฉพาะตวัแปรส าคญัที่ศกึษาอยา่งครบถว้น 
      3  หมายถึง มีการนิยามเชิงทฤษฎี  นิยามเชิงปฏิบตัิการ เฉพาะตวัแปรส าคญัที่ศกึษา แตไ่มค่รบถว้น 
      4  หมายถึง มีการนิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบตัิการ เฉพาะตวัแปรส าคญัที่ศกึษาอยา่งครบถว้น 
10. กรอบแนวคิดในการวิจยัมีความถกูตอ้งเหมาะสมชดัเจนตามหลกัการวจิยั 
      0  หมายถึง ไมร่ะบกุรอบแนวคิด ไมแ่สดงทฤษฎีหรอืหลกัฐานท่ีมาของกรอบแนวคิด   
      1  หมายถึง แสดงทฤษฎีหรอืหลกัฐานท่ีมาของกรอบแนวคิดบางสว่น ไมม่กีารสงัเคราะหส์รา้งกรอบ 

แนวคิดใหเ้ห็น 
      2  หมายถึง ระบกุรอบแนวคิดโดยแสดงทฤษฎีหรอืหลกัฐานท่ีมาของกรอบแนวคิดนัน้ แตไ่มม่ีการ 

สงัเคราะหส์รา้งกรอบแนวคดิใหเ้ห็น 
      3  หมายถึง ระบกุรอบแนวคิดโดยแสดงทฤษฎีหรอืหลกัฐานท่ีมาของกรอบแนวคิดนัน้ มกีารสงัเคราะห ์

สรุปกรอบแนวคิด แตไ่มม่ีแผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรหรอืแสดง แผนภาพ
แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรแตไ่มถ่กูตอ้ง 

      4  หมายถึง ระบกุรอบแนวคิดโดยแสดงทฤษฎีหรอืหลกัฐานท่ีมาของกรอบแนวคิดนัน้ มกีารสงัเคราะห ์
สรุปกรอบแนวคิด แสดงแผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอยา่งถกูตอ้ง 

11. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมีปรมิาณมากพอ 
      0  หมายถึง เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งมจี านวนไมถ่ึง 5 เลม่    
      1  หมายถึง เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งมจี านวน 5 – 10 เลม่ 
      2  หมายถึง เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งมจี านวน 10 – 15 เลม่ 
      3  หมายถึง เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งมจี านวน 15 – 20 เลม่ 
      4  หมายถึง เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งมจี านวนมากกวา่ 20 เลม่ 
12. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบัปัญหาวิจยั 
      0  หมายถึง เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งไมส่อดคลอ้งกบัเรือ่งที่ท  าวจิยั ใชป้ระโยชนไ์มไ่ด  ้
      1  หมายถึง เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบัเรือ่งที่ท  าวิจยั แตใ่หร้ายละเอยีดไมช่ดัเจน ไมม่ี 

การสงัเคราะหส์รุปเนือ้หา 
      2  หมายถึง เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบัเรือ่งที่ท  าวิจยั ใหร้ายละเอียดชดัเจน มีการ 

สงัเคราะหส์รุปเนือ้หาในบางสว่น 
      3  หมายถึง เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบัเรือ่งที่ท  าวิจยั ใหร้ายละเอียดชดัเจน มีการ 

สงัเคราะหส์รุปเนือ้หาทกุหวัขอ้ แตข่อ้ความไมก่ระชบั เยิ่นเยอ้ อา่นเขา้ใจยาก 
      4  หมายถึง เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบัเรือ่งที่ท  าวิจยั ใหร้ายละเอียดชดัเจน มีการ 

สงัเคราะหส์รุปเนือ้หาทกุหวัขอ้ ขอ้ความกระชบั อา่นเขา้ใจงา่ย 
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เกณฑป์ระเมินคุณภาพส าหรับแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั (ต่อ) 
13. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมีความทนัสมยั 
      0  หมายถึง ไมม่ีเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งที่มีอายรุะหวา่ง 1 – 5 ปีเลย   
      1  หมายถึง เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งทีม่ีอายรุะหวา่ง 1 – 5 ปี มีปรมิาณไมถ่ึง 30% 
      2  หมายถึง เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งที่มีอายรุะหวา่ง 1 – 5 ปี มีปรมิาณมากกวา่ 30% แตไ่มถ่ึง 50% 
      3  หมายถึง เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งที่มีอายรุะหวา่ง 1 – 5 ปี มีปรมิาณมากกวา่ 50%แต่ไมถ่ึง 70% 
      4  หมายถึง เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งทีม่ีอายรุะหวา่ง 1 – 5 ปี มีปรมิาณ 70% 
14. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทัง้ภาษาไทยและตา่งประเทศมีสดัสว่นเหมาะสม 
      0  หมายถึง   ไมม่ีเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งทัง้ภาษาไทยและตา่งประเทศ  
      1  หมายถึง เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งมเีพียงภาษาไทยเทา่นัน้ 
      2  หมายถึง เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งมสีดัสว่นเป็น ภาษาไทย 80% และภาษาตา่งประเทศ 20% 
      3  หมายถึง เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งมสีดัสว่นเป็น ภาษาไทย 50% และภาษาตา่งประเทศ 50% 
      4  หมายถึง เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งมสีดัสว่นเป็น ภาษาไทย 30% และภาษาตา่งประเทศ 70% 
15. การออกแบบการวิจยัสอดคลอ้งกบัปัญหาการวจิยั 
      0  หมายถึง การออกแบบวิจยัไมส่อดคลอ้งกบัปัญหาวิจยั   
      1  หมายถึง การออกแบบวิจยัท าใหไ้ดแ้นวทางการวิจยัที่จะไดค้  าตอบตรงประเด็นกบัปัญหาวิจยั   
      2  หมายถึง การออกแบบวิจยัท าใหผ้ลของการวิจยัมีความตรงภายในหรือความตรงภายนอกอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
      3  หมายถึง การออกแบบวิจยัท าใหผ้ลของการวิจยัมีความตรงภายใน และความตรงภายนอก  
      4  หมายถึง การออกแบบวิจยัท าใหไ้ดแ้นวทางการวิจยัที่จะไดค้  าตอบตรงประเด็นกบัปัญหาวิจยั  และท า 

ใหผ้ลของการวิจยัมีความตรงภายใน และความตรงภายนอก 
16. ขัน้ตอนการวจิยัมคีวามชดัเจน 
      0  หมายถึง ไมม่ีการอธิบายขัน้ตอนการวิจยั   
      1  หมายถึง อธิบายวธีิการด าเนินการวิจยัไมค่รบถว้น 
      2  หมายถึง อธิบายวธีิด าเนินการวจิยัเป็นขัน้ตอนแตไ่มช่ดัเจนทกุขัน้ตอน 
      3  หมายถึง อธิบายวธีิด าเนินการวจิยัเป็นขัน้ตอนอยา่งเหมาะสมและชดัเจนทกุขัน้ตอน 
      4  หมายถึง อธิบายวธีิด าเนินการวจิยัเป็นขัน้ตอนอยา่งเหมาะสมและชดัเจนทกุขัน้ตอนรวมทัง้มีแผนภมูิ 

แสดงขัน้ตอนการด าเนินงาน 
17. ก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่งไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการวิจยั 
      0  หมายถึง ไมร่ะบกุลุม่ประชากร และไมร่ะบกุลุม่ตวัอยา่ง 
      1  หมายถึง ไมร่ะบกุลุม่ประชากร แตร่ะบกุลุม่ตวัอยา่ง 
      2  หมายถึง ระบกุลุม่ประชากร ระบกุลุม่ตวัอยา่ง แตไ่มม่ีการสุม่ตวัอยา่ง 
      3  หมายถึง ระบกุลุม่ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง การสุม่ตวัอยา่ง แตใ่หร้ายละเอียดในการสุม่ตวัอยา่งไมช่ดัเจน 
      4  หมายถึง ระบกุลุม่ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง การสุม่ตวัอยา่ง ใหร้ายละเอยีดในการสุม่ตวัอยา่ง 

ชดัเจน อา่นเขา้ใจงา่ย 
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เกณฑป์ระเมินคุณภาพส าหรับแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั (ต่อ) 
18. การสุม่กลุม่ตวัอยา่งและเกณฑใ์นการคดัเลอืกมีความถกูตอ้งเหมาะสม 
      0  หมายถึง ไมม่ีการระบกุารไดม้าของกลุม่ตวัอยา่ง   
      1  หมายถึง กลุม่ตวัอยา่งไดม้าจากการเลอืกอยา่งเจาะจง 
      2  หมายถึง กลุม่ตวัอยา่งไดม้าจากการสุม่โดยไมอ่าศยัความนา่จะเป็น 
      3  หมายถึง เลอืกวิธีการสุม่ตวัอยา่งที่เป็นตวัแทนที่ดีของประชากร ซึง่ไดม้าจากการสุม่โดยอาศยัความนา่จะเป็น 
      4  หมายถึง เลอืกวิธีการสุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นตวัแทนที่ดีของประชากร ซึง่ไดม้าจากการสุม่โดยอาศยัความ 

นา่จะเป็นและมีที่มาของการก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
19. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยัมีคณุภาพ 
      0  หมายถึง ที่มาของเครือ่งมือวิจยัไมร่ะบุ     
      1  หมายถึง ระบทุี่มา/วิธีสรา้งเครือ่งมือ แตไ่มบ่อกคณุภาพ หรอืวิธีการตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมือ 
      2  หมายถึง ระบทุี่มา/วิธีสรา้งเครือ่งมืออยา่งชดัเจนเป็นขัน้ตอน บอกวิธีการตรวจสอบคณุภาพของ 

เครือ่งมือบางสว่น แตไ่มม่กีารทดลองน าไปใชง้าน 
      3  หมายถึง ระบทุี่มา/วิธีสรา้งเครือ่งมืออยา่งชดัเจนเป็นขัน้ตอน บอกวิธีการตรวจสอบคณุภาพของ 

เครือ่งมือบางสว่น มีการทดลองน าไปใชง้าน แตไ่มบ่อกการปรบัปรุงเครือ่งมือ 
      4  หมายถึง ระบทุี่มา/วิธีสรา้งเครือ่งมืออยา่งชดัเจนเป็นขัน้ตอน บอกวิธีการตรวจสอบคณุภาพของ 

เครือ่งมือบางสว่น มีการทดลองน าไปใชง้าน และมีการปรบัปรุงเครือ่งมือ 
20. กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มลูมคีวามชดัเจนและเหมาะสม 
      0  หมายถึง ไมม่ีการระบถุงึกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลู  
      1  หมายถึง ระบถุึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลูบางสว่น ไมร่ะบเุป็นขัน้ตอน อา่นแลว้สบัสน 
      2  หมายถึง ระบถุึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นขัน้ตอน แตว่ิธีการใหร้ายละเอียดไมช่ดัเจน  
      3  หมายถึง ระบถุึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นขัน้ตอน วิธีการเก็บขอ้มลูเหมาะสม ขอ้ความ 

ไมก่ระชบั เยิ่นเยอ้ อา่นเขา้ใจยาก 
      4  หมายถึง ระบถุึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นขัน้ตอน วิธีการเก็บขอ้มลูเหมาะสม ใชข้อ้ความ 

กระชบั อา่นเขา้ใจง่าย 
21. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูมีความถกูตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มลู 
      0  หมายถึง ลไมส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค/์ปัญหาวิจยัสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มู  
      1  หมายถึง สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค/์ปัญหาวิจยับางสว่น  
      2  หมายถึง สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค/์ปัญหาวิจยั และระดบัขอ้มลูที่จะ 

น ามาวิเคราะห ์
      3  หมายถึง สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค/์ปัญหาวิจยั และระดบัขอ้มลูที่จะ 

น ามาวิเคราะห ์มกีารตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ท่ีใช ้
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เกณฑป์ระเมินคุณภาพส าหรับแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั (ต่อ) 
      4  หมายถึง สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค/์ปัญหาวิจยั และระดบัขอ้มลูที่จะ 

น ามาวิเคราะห ์มีการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ที่ใช ้และปรบัแกข้อ้มลูใหส้ามารถน ามาใชใ้น
การทดสอบสมมติฐานได ้

22. ลกัษณะการน าเสนอการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
      0  หมายถึง ไมม่ีการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู    
      1  หมายถึง มีการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูที่ควรจะน าเสนอ แตไ่มค่รบถว้น  
      2  หมายถึง มีการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูที่ควรจะน าเสนออยา่งครบถว้น แตว่ิธีน าเสนอไม่ 

เหมาะสม เช่น แสดงเป็นขอ้ความ อา่นเขา้ใจยาก 
      3  หมายถึง มีการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูที่ควรจะน าเสนออยา่งครบถว้น วิธีน าเสนอเหมาะสม  

เช่น น าเสนอในรูปตาราง แตไ่มม่กีารอธิบายผลการวเิคราะห ์
      4  หมายถึง มีการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูที่ควรจะน าเสนออยา่งครบถว้น วิธีน าเสนอเหมาะสม  

เช่น น าเสนอในรูปตาราง มกีารอธิบายผลการวิเคราะห ์
23. การแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูมีความถกูตอ้งชดัเจน 
      0  หมายถึง ไมม่ีการแปลความหมายหรอืสรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลู   
      1  หมายถึง มีการแปลความหมายหรอืสรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลูเป็นบางสว่นเทา่นัน้ และไมถ่กูตอ้งตาม 

ผลวิเคราะหท์ี่ได ้  
      2  หมายถึง มีการแปลความหมายหรอืสรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลูเป็นบางสว่นเทา่นัน้ และถกูตอ้ง 

สอดคลอ้งผลวิเคราะหท์ี่ได ้   
      3  หมายถึง มีการแปลความหมายหรอืสรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลูครบทกุสว่น แตบ่างสว่นไมถ่กูตอ้งไม่ 

สอดคลอ้งกบัผลวิเคราะหท์ี่ได ้  
      4  หมายถึง มีการแปลความหมายหรอืสรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลูครบทกุสว่น และถกูตอ้งสอดคลอ้งกบั 

ผลวิเคราะหท์ี่ได ้  
24. สรุปผลการวิจยัอยา่งถกูตอ้ง 
      0  หมายถึง ไมม่ีการสรุปผลการวจิยั   
      1  หมายถึง หรอืขอ้มลูที่ไดจ้ากการคน้พบสรุปผลวิจยัไมส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารวิจยั  
      2  หมายถึง สรุปผลวิจยัสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารวิจยับางสว่น ไมค่รอบคลมุทกุหวัขอ้ 
      3  หมายถึง สรุปผลวิจยัสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารวิจยั ตอบปัญหาวิจยัครอบคลมุทกุหวัขอ้ แต่ 

ขอ้ความไมก่ระชบั อา่นเขา้ใจยาก ไมเ่ขา้ใจถึงประเด็นที่ชดัเจนทีต่อ้งการสรุปในหวัขอ้นัน้ๆ 
      4  หมายถึง สรุปผลวิจยัสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารวิจยั ตอบปัญหาวิจยัครอบคลมุทกุหวัขอ้ ใช ้

ขอ้ความกระชบั อา่นเขา้ใจงา่ย อา่นแลว้เขา้ใจถงึประเด็นที่ตอ้งการสรุปในหวัขอ้นัน้ๆอยา่ง
ชดัเจน 
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เกณฑป์ระเมินคุณภาพส าหรับแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั (ต่อ) 
25. มีการอภิปรายผลการวิจยัที่ไดก้บัผลงานวิจยัในอดตี 
      0  หมายถึง ไมม่ีการอภิปรายผลการวจิยัที่ไดก้บัผลงานวจิยัในอดีต    
      1  หมายถึง มีการอภิปรายผลการวจิยัแตเ่ป็นขอ้คิดเห็นสว่นตวัของผูว้จิยั ไมค่รอบคลมุทกุประเด็นปัญหา 

วิจยั 
      2  หมายถึง มีการอภิปรายผลการวจิยัที่ไดก้บัผลงานวิจยัในอดีตอยา่งไมส่มเหตผุลไมค่รอบคลมุทกุ 

ประเด็นปัญหาวิจยั 
      3  หมายถึง มีการอภิปรายผลการวจิยัที่ไดก้บัผลงานวิจยัในอดีตอยา่งสมเหตผุล แตไ่มค่รอบคลมุทกุ 

ประเด็นปัญหาวิจยั 
      4  หมายถึง มีการอภิปรายผลการวจิยัที่ไดก้บัผลงานวิจยัในอดีตอยา่งสมเหตผุล และครอบคลมุทกุ 

ประเด็นปัญหาวิจยั 
26. ขอ้เสนอแนะมคีวามชดัเจน และเป็นประโยชน ์
      0  หมายถึง ไมม่ีการเขียนขอ้เสนอแนะ 
      1  หมายถึง มีขอ้เสนอแนะแตไ่มเ่ก่ียวกบัเรือ่งที่ท าวิจยั 
      2  หมายถึง มีขอ้เสนอแนะถงึการน าผลการวจิยัไปใช ้ไมส่มเหตผุล เป็นขอ้คิดเห็นสว่นตวัของผูว้จิยั ไม่ 

ไดม้าจากการวจิยั 
      3  หมายถึง มีขอ้เสนอแนะถงึการน าผลการวจิยัไปใช ้มาจากผลการวิจยั มีเหตผุลรองรบัเพียงพอ 
      4  หมายถึง มีขอ้เสนอแนะถงึการน าผลการวจิยัไปใช ้มาจากผลการวิจยั มีเหตผุลรองรบัเพียงพอ  

สามารถมองเห็นแนวทางน าไปใชป้ระโยชน ์
27. เป็นงานวจิยัที่น  าไปใชป้ระโยชนไ์ดใ้นทางปฏิบตัิ 
      0  หมายถึง ผลการวิจยัไมส่รา้งองคค์วามรูใ้หม่    
      1  หมายถึง ผลการวิจยัสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดเ้ฉพาะในระดบักลุ่มบคุคล 
      2  หมายถึง ผลการวิจยัสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดเ้ฉพาะในระดบัหนว่ยงาน 
      3  หมายถึง ผลการวิจยัสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดเ้ฉพาะในระดบัจงัหวดั 
      4  หมายถึง ผลการวิจยัสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดเ้ฉพาะในระดบัประเทศ 
28. เป็นงานวจิยัที่น  าไปใชป้ระโยชนไ์ดใ้นทางวชิาการ 
      0  หมายถึง มีประโยชนใ์นดา้นวิชาการเฉพาะตวัวิจยั  
      1  หมายถึง มีประโยชนใ์นดา้นวิชาการระดบัการประยกุตท์ฤษฎีเพื่อน าไปใช ้
      2  หมายถึง มีประโยชนใ์นดา้นวิชาการระดบัที่ไดอ้งคค์วามรูใ้หม ่
      3  หมายถึง มีประโยชนใ์นดา้นวิชาการระดบัที่ไดอ้งคค์วามรูใ้หม ่ปรบัปรุงทฤษฎีและแนวคดิ 
      4  หมายถึง มีประโยชนใ์นดา้นวิชาการระดบัที่ไดอ้งคค์วามรูใ้หม ่ปรบัปรุงทฤษฎีและแนวคดิรวมไปถงึ

การประยกุตท์ฤษฎีเพื่อน าไปใช ้
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เกณฑป์ระเมินคุณภาพส าหรับแบบประเมินคุณภาพงานวิจยั (ต่อ) 
29. รูปแบบรายงานถกูตอ้งตามหลกัวิชา 
      0  หมายถึง รูปแบบรายงานถกูตอ้งเพียง 1 สว่น คือ บทน า 
      1  หมายถึง รูปแบบรายงานถกูตอ้ง 2 สว่น คอื บทน า และรายงานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
      2  หมายถึง รูปแบบรายงานถกูตอ้ง 3 สว่น คอื บทน า รายงานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และวิธีการวจิยั 
      3  หมายถึง รูปแบบรายงานถกูตอ้ง 3 สว่น คอื บทน า รายงานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการวจิยั และผลการ 

วิเคราะหข์อ้มลู 
      4  หมายถึง รูปแบบรายงานถกูตอ้ง 3 สว่น คอื บทน า รายงานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการวจิยั ผลการ 

วิเคราะหข์อ้มลู และสรุปและอภิปรายผล 
30. คณุภาพรายงานวจิยัในภาพรวม 
      0  หมายถึง คณุภาพรายงานวิจยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัต ่า    
      1  หมายถึง คณุภาพรายงานวิจยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัคอ่นขา้งต ่า 
      2  หมายถึง คณุภาพรายงานวิจยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
      3  หมายถึง คณุภาพรายงานวิจยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัคอ่นขา้งสงู 
      4  หมายถึง คณุภาพรายงานวิจยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
หนังสือยนิยอมยกเว้นจริยธรรมส าหรับการวิจัยทีท่ าในมนุษย ์
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ภาคผนวก ค 
เอกสารอ้างอิงงานวิจัยที่ใช้ในการวิเคราะหอ์ภมิาน 
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