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การวิจัยน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพลวัตการสร้างความหมายของเงิน ของนิสิตที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ที่

เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ และศึกษาความหมายของเงินที่นิสิตสร้างขึ้นจากกระบวนการ
ดังกล่าว เพื่อสร้างแนวทางปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางการเงินแบบรายบุคคลส าหรับนิสิตกลุ่มดังกล่าว  โดยใช้การวิเคราะห์
ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ (IPA) เป็นวิธีในการวิจัย ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นนิสิตที่กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาช้ันปีที่ 4 จ านวน 8 
คนที่ผ่านกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินมาจ านวน  8 คร้ัง ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบรายบุคคล โดยมีแนวสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลจากการศึกษาแสดงพลวัตใน
กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธให้เห็นว่าความหมายของเงินต้ังต้นและที่สร้างขึ้นใหม่น้ันแตกต่างในผู้เข้าร่วมการ
วิจัยแต่ละคน โดยมีภาพรวม คือ เปลี่ยนแปลงจากความหมายที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ชีวิต ไปสู่ความหมายที่สร้างขึ้น
จากการพิจารณาสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนยิ่งขึ้น  ซ่ึงเกิดขึ้นจากการพิจารณาประสบการณ์ทางการเงินของตนใน
กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ความหมายของเงินที่สร้างขึ้นจากกระบวนการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 
ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 1) เงินเป็นสิ่งที่ช่วยให้เป็นสุขจากการได้สิ่งที่ต้องการ 2) เงินเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต 3) 
เงินเป็นประตูสู่อิสระในการด าเนินชีวิตแบบที่พอใจ 4) การมีเงินเพียงพอคือมีพอส าหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรับความไม่
แน่นอน 5) เงินสามารถส่งเสริมการอยู่ร่วมกับคนที่เกี่ยวข้องในชีวิตให้ด าเนินไปอย่างเป็นสุข  และ 6) เงินเป็นสิ่งที่แสวงหา
และสะสมให้เพียงพอต่อชีวิตได้ด้วยความสามารถที่มี ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยแสดงกระบวนการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาทางการเงิน 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ความทุกข์ก่อนมาเข้ากระบวนการปรึกษา 2) ไม่กล้าเปิดเผยตน 3) ประทับใจต่อ
นักจิตวิทยาการปรึกษา 4) มาปรึกษาด้วยความเต็มใจ 5) การพิจารณาในกระบวนการปรึกษาฯ 6) รู้สึกสับสนเมื่อค าพูดของ
นักจิตวิทยาการปรึกษาไม่ตรงกับใจ 7) ผลจากการเข้าร่วมกระบวนการปรึกษา ผลการวิจัยน้ีเป็นแนวทางแก่นักจิตวิทยาการ
ปรึกษาส าหรับประยุกต์ในการท างานกับผู้ที่ประสบความทุกข์ทางการเงิน ผู้วิจัยเสนอแนะให้การวิจัยในอนาคตมีการติดตาม
เก็บข้อมูลระยะยาว เพ่ือศึกษาความคงทนหรือความเปลี่ยนแปลงของความหมายของเงิน ที่มีต่อชีวิตในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นถึง
ตอนกลางต่อไป 
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This study aims to study on the dynamic of making the meaning of money among a group 

of students who took out student loans, in order to study and understand how meaning making by 
attending the Buddhist counseling sessions to create a psychological financial counseling framework for 
this group of students. Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was used in conducting the study, 
and the population consisted of eight fourth-year students who took out loans and participated in eight 
Buddhist Counseling sessions. The individual semi-structural in-depth interview on the meaning of money 
was used to collect the data. The results of the study of the dynamics of the counseling process 
revealed that the primary meaning of money and the new meaning making one differed between the 
participants; This changing in meaning was incongruent with their life circumstances to the meaning of 
money that was built up from examining factors that were more relevant in their daily lives. The 
meaning of money from attending the counseling sessions consisted of six categories as follows; 1) 
money brings happiness as it helps one to acquire what one wants; 2) money is an essential in life; 3) 
money provides freedom to live the way that one wants to; 4) having enough money means a good 
quality of life and to be able to handle uncertainty; 5) Money helps to live with others in harmony; and 
6) money is something to obtain and to collect to the best of one’s order to have enough to living on. 
In addition, the study showed seven categories of the experiences regarding attending Buddhist 
counseling emphasizing the meaning of money as follows: 1) distress before attending counseling 
process; 2) reluctance in disclosing personal information; 3) feeling impressed with the counselor; 4) 
Attended the counseling willingly; 5) Contemplation in counseling process; 6) Frustration when the words 
of the counselor were in conflict with their thoughts; 7) The result from attending the counseling 
process. The results of this study are a guideline for psychological counselors to apply the practice in 
working with people who face financial distress. The researcher suggests that future studies should be 
conducted in long-term manner, which could reflect the meaning of money into mid-adulthood and 
adulthood on these subjects in future. 
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แนวพุทธของข้าพเจ้า ผศ. ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา ผศ. ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ อ. ดร.ครรชิต แสนอุบล ท่ีร่วม
เป็นท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่ข้าพเจ้า รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ อ. ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุล
พงศ์ อ. ดร.ชมพูนุช ศรีจันทร์นิล ท่ีให้ความคิดเห็นในการพัฒนาปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านของ ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 
และบริษัท สยามเคียววะ เซซาคูโช จ ากัด รวมถึงผู้รับบริการของข้าพเจ้าทุกท่าน ท่ีให้โอกาสข้าพเจ้าท างานท่ีใช้
ความสามารถตามวิชาชีพ โอกาสท่ีท่านมอบให้เป็นก าลังท่ีหล่อเลี้ยงข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาของการศึกษาครั้ง
นี้ 

ขอบแสดงความซาบซึ้งใจต่อภรรยาของข้าพเจ้า นางสาวพรรณพนัช แซ่เจ็ง ผู้เป็นก าลังใจและเพื่อน
ร่วมทางท่ีเข้าใจมาตลอดเส้นทางชีวิต การงาน และการศึกษา 

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานต่าง  ๆ ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์นี้ อาทิ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยท่ี
ท าในมนุษย์ 

ขอขอบใจ อ.สิทธิพร ครามานนท์ ผู้ท่ีชักชวนให้ข้าพเจ้าเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก นายอติชาต ท่ี
ให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี รวมถึงมิตรสหายและรุ่นพี่รุ่นน้องท่ีข้าพเจ้ามิอาจกล่าวนามได้หมด
ในท่ีนี้ ท่ีคอยให้ก าลังใจแก่ข้าพเจ้าเสมอมา 
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บทท่ี 1  

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

นักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบ าบัดสังเกตเห็นอิทธิพลของเงินท่ีมีต่อสุขภาวะของมนุษย์

มานานแล้ว (Freud, 1913; Haynes & Wiener, 1996) แต่การสนใจศึกษาวิจัยอย่างจริงจังกลับเพิ่ง

มีมาไม่นานนี้ ข้อมูลเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าค่านิยมแบบทุนนิยมและบริโภคนิยมของสังคมท่ีมนุษย์

ยึดถือ ท าให้เงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม อารมณ์ และความคิดของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

(Gasiorowska, Zaleskiewicz, & Wygrab, 2012; Goetz & Gale, 2014; Ismail & Haron, 2014; 

Kushlev, Dunn, & Ashton-James, 2012; Lucarelli, Uberti, Brighetti, & Maggi, 2015; Vohs, 

2015; Zhang, 2009) และข้อมูลโดยส่วนมากแสดงให้เห็นว่าค่านิยมเช่นนั้นก าลังส่งผลร้ายต่อสุขภาพ

ท้ังทางร่างกายและจิตใจ ความสัมพันธ์ และส่ิงแวดล้อม  (Carroll, Dean, Call, & Busby, 2011; 

Echeburúa, Gómez, & Freixa, 2011; Goetz & Gale, 2014; Gold, 2009; Grant & Odlaug, 

2014; Kasser, 2015; Lucas & Schimmack, 2009) ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการได้รับผลกระทบทางจิตใจ

จากเงินนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับคนท่ัวไป แต่ข้อมูลการศึกษาหรือการสร้างแนวทางการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาในเรื่องจิต-เงินนั้นยังมีขอบเขตจ ากัด ส่วนมากจะมุ่งเน้นไปท่ีพฤติกรรมผิดปกติทางการเงิน

เฉพาะอย่าง เช่น โรคติดการพนัน (pathological gambling) (Echeburúa et al., 2011; Grant & 

Odlaug, 2014) แม้ว่าจะปรากฏความพยายามในการสร้างจิตบ าบัดทางการเงิน ( financial 

therapy) ขึ้นมา โดยมุ่งหวังเพื่อตอบสนองต่อปัญหาของเงินโดยท่ัวไปท่ีคาบเกี่ยวกับเรื่องทางจิตใจ 

แต่ข้อมูลท่ีปรากฏในปัจจุบันยังเน้นเฉพาะการท างานในเรื่องความขัดแย้งทางการเงินระหว่างคู่สมรส

เท่านั้น (Carroll et al., 2011; Goetz & Gale, 2014; Gold, 2009) จึงยังไม่เพียงพอส าหรับให้

นักจิตวิทยาการปรึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการท างานกับความทุกข์ในเรื่องจิต-เงินท่ีผู้มาปรึกษา

จะน ามาปรึกษาได้อย่างครอบคลุม (Carroll et al., 2011; Goetz & Gale, 2014; Gold, 2009) 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธมีคุณลักษณะท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับเรื่องทางการเงิน 

(โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553; ธารีวรรณ เทียมเมฆ , 2551) และส่งเสริมสุขภาวะและความพึงพอใจทาง

การเงินได้ของผู้มาปรึกษาได้ เนื่องจากคุณลักษณะท่ีเอื้อต่อกระบวนการสร้างความหมายของ เงิน
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เฉพาะบุคคล (subjective meaning of money) ซึ่งเป็นความหมายท่ีบุคคลสร้างขึ้นจากการ

พิจารณาความหมายของเงินท่ีเหมาะสมกับบริบทชีวิตของตน (George, 1994) คุณลักษณะของการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธท่ีเอื้ออ านวยให้บุคคลเข้าถึงความหมายลักษณะดังกล่าว ได้แก่ 

ความสัมพันธ์ระหว่างนักจิตวิทยาการปรึกษากับผู้มาปรึกษาท่ีด าเนินไปแบบเท่าเทียม ซึ่งท าให้

ประสบการณ์ของผู้มาปรึกษาเป็นแกนหลักในกระบวนการสร้างความหมาย  (Avdi, 2005; Chao, 

2015; Corey, 2013; Neimeyer, 2006; Piazza-Bonin, Neimeyer, Alves, & Smigelsky, 2016; 

T. E. Smith, Richards, & Shelton, 2016; Srichannil, 2014; Tuicomepee, Romano, & 

Pokaeo, 2012; Vanhooren, Leijssen, & Dezutter, 2015; สุภาพร ประดับสมุทร , 2552) และ

การท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาก็มุ่งไปท่ีการเอื้ออ านวยผู้มาปรึกษาให้สังเกตประสบการณ์

ส่วนตน เอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาส่ือสารถึงการสังเกตของตนในรูปแบบของการพรรณนาได้ และ

เอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาพิจารณาและรวบรวมส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อชีวิตท่ีปรากฏในกระบวนการปรึกษามา

สร้างความกระจ่างแก่ตนได้  (Altmaier, 2013; Bohart & Byock, 2005; De Luca Picione & 

Freda, 2016; Srichannil, 2014; Taylor, 2008; Theron & Theron, 2014; ธารีวรรณ เทียมเมฆ, 

2551; สุภาพร ประดับสมุทร, 2552) 

ข้อมูลการศึกษาทางจิตวิทยาท่ีปรากฏในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าเงินเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดทุกข์

ได้ ปัจจัยส าคัญมาจากความหมายท่ีบุคคลสร้างให้กับเงินนั้นก่อความคาดหวังท่ีไม่สอดคล้องกับความ

จริงท่ีเผชิญอยู่ ดังนั้นการค้นพบเส้นทางความส าเร็จของชีวิตท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์หรือความ

พร้อมของตน จะช่วยป้องกันและคลายความคาดหวังท่ีไม่สอดคล้องกับความจริง ความหมายท่ีสร้าง

ขึ้นอย่างสอดคล้องกับบริบทชีวิตเฉพาะบุคคลจึงสามารถช่วยให้มนุษย์เข้าถึงสุขภาวะหรือความพึง

พอใจในการเงินของตนได้  (Bohart & Byock, 2005; Cutler, 1994; George, 1994; Marotta-

Walters, 2015; Nikčević & Nicolaides, 2014; Schnell, 2011; T. E. Smith et al., 2016) การ

ท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาและเป้าหมายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธมีเป้าหมาย

สอดคล้องกับท่ีกล่าวมาข้างต้น เพราะนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธมีหน้าท่ีเอื้ออ านวยผู้มาปรึกษา

ให้ส ารวจและพิจารณาเรื่องท่ีน ามาปรึกษาจนผู้มาปรึกษาเกิดปัญญา ปัญญาท่ีปรากฏในการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพุทธ คือการเข้าใจเห็นจริงในความผันแปร ไม่แน่นอน และเหตุปัจจัยท่ีเช่ือมโยง

เกี่ยวข้องกับเรื่องราวท่ีผู้มาปรึกษาน ามาปรึกษา ความเข้าใจดังกล่าวท าให้ผู้มาปรึกษาสามารถเห็นถึง
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ขอบเขตท่ีตนสามารถจัดการเรื่องท่ีน ามาปรึกษาได้ตามจริง จึงละวางความคาดหวังท่ีคลาดเคล่ือนจาก

ความจริงซึ่งก่อความขัดแย้งหรือกดดันในชีวิต (ทุกข์) ลงได้ และท าให้เกิดความรู้สึก โล่ง โปร่งเบา 

ตามมา (Srichannil, 2014; Tuicomepee et al., 2012; เพริศพรรณ แดนศิลป์, 2550; โสรีช์ โพธิแก้ว, 

2553, 2555; สุภาพร ประดับสมุทร, 2552) ซึ่งพบว่าหลังจากได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

มาแล้ว ผู้มาปรึกษาหลากหลายกลุ่มมีระดับปัญญาตามคุณลักษณะท่ีกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

(เพริศพรรณ แดนศิลป์, 2550; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553; ครรชิต แสนอุบล, 2553; พรรณพนัช แซ่เจ็ง, 

2555; พิมพนิต คอนดี, 2558; ศุลีพร ปรมาภูติ, 2554; อติชาต ตันติโสภณวนิช, 2558) 

ความหมายของเงินท่ีบุคคลสร้างขึ้นจะถูกใช้เป็นแนวทางในการตอบสนองต่อเงิน และ

โดยท่ัวไปแล้วบุคคลสร้างความหมายของเงินขึ้นจากค่านิยมของสังคม ครอบครัวจึงเป็นแหล่งทาง

สังคมแรกท่ีต้ังต้นของการพัฒนาความหมายของเงินขึ้นมา โดยเด็กจะซึมซับท่าทีท่ีคนในครอบครัว

ตอบสนองต่อเงินมาใช้ในการสร้างความหมายของเงิน  (Freud, 1913; Gasiorowska et al., 2012; 

Goetz & Gale, 2014; Haynes & Wiener, 1996) ในปัจจุบันมนุษย์ถูกแวดล้อมด้วยค่านิยมแบบทุน

นิยมและบริโภคนิยมท่ีแพร่กระจายอยู่ ท่ัวไปในสังคม ส่งผลให้ความหมายของความสุขและ

ความส าเร็จในชีวิตถูกเช่ือมโยงด้วยปริมาณของเงิน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งความหมายของเงินก็คือ

ความสุขและความส าเร็จในชีวิต (Gasiorowska et al., 2012; Ismail & Haron, 2014; Kushlev 

et al., 2012; Vohs, 2015) โดยท่ัวไปมนุษย์จึงต้องการมีเงินจ านวนมาก ๆ เพื่อใช้ตอบสนองความ

พึงพอใจจนการแสวงหาเงินกลายเป็นเป้าหมายในชีวิต หรือถูกใช้เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการ

สร้างความมั่นคงหรือความสุขให้ชีวิต (Goetz & Gale, 2014; Kushlev et al., 2012; Lucarelli 

et al., 2015; Zhang, 2009) ดังนั้นเมื ่อคนที่มีความหมายของเงินเช่นนี้เผชิญกับสถานการณ์ท่ี

ก่อให้เกิดการได้หรือสูญเสียเงิน ความเครียดจากคาดหวังท่ีบุคคลมีต่อเงินในเชิงปริมาณ ก็ท าให้เงิน

มีอิทธิพลต่อจิตใจและพฤติกรรมได้อย่างรุนแรง ดังที่พบว่าความคาดหวังที่คนมีต่อเงินท าให้คน

ค านึงถึงความต้องการของตนเป็นศูนย์กลางทันทีที่รับรู ้ว่ามีเงินเข้ามาเกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ 

อิทธิพลของความคาดหวังสามารถรุนแรงจนถึงขั้นท่ีคนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายและ

การแสวงหาเงินของตนได้ จนก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นโทษต่อชีวิตและจิตใจของตนเองและ

ความสัมพันธ์กับคนรอบตัว (Carroll et al., 2011; Goetz & Gale, 2014; Gold, 2009) เช่น เล่นการ

พนัน การโกหก ท าผิดกฎหมายหรือทุจริต ฯลฯ (Echeburúa et al., 2011; Grant & Odlaug, 2014) 
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จึงกล่าวได้ว่าความหมายของเงินท่ีสร้างจากค่านิยมของสังคมจึงสร้างแรงกดดันทางจิตใจต่อมนุษย์ 

และไม่ได้สนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะหรือความพึงพอใจต่อชีวิตของตนได้มากนัก  (Kasser, 2015; 

Lucas & Schimmack, 2009) 

ผู้วิจัยพบว่านิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นกลุ่มท่ีต้องเผชิญความเส่ียงทางสุขภาวะในเรื่อง

ทางการเงินเป็นอย่างมาก จากความขัดแย้งกันของสถานการณ์ทางการเงินกับค่านิยมทางเศรษฐกิจ

ของสังคม ปัจจัยส าคัญท่ีผลักดันให้นิสิตกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา มาจากสถานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวท่ีท าให้ไม่พร้อมในการสนับสนุนทางการเงินแก่นิสิตอย่างเต็มท่ี ท าให้กลุ่มนี้จ าเป็นต้อง

จัดการทางการเงินให้เพียงพอต่อการด าเนินชีวิตในระหว่างการศึกษา แต่นิสิตก็ยังอยู่ในวัยท่ีอ่อนไหว

ต่อคล้อยตามค่านิยมการบริโภคของสังคมท่ีโหมกระหน่ านิสิตอย่างรุนแรง โดยเฉพาะท่ีมาจากส่ือ

สังคมออนไลน์ (Duroy, Gorse, & Lejoyeux, 2014; Gupta & Derevensky, 2008; Mano, 2014; 

Norum, 2008) และเมื่อย้อนไปถึงท่ีมาในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งมีท่ีมาจากค่านิยมของสังคมท่ี

ได้ช้ีน าให้ท้ังตัวนิสิตและครอบครัวเห็นว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นเป็นบันไดสู่การยกระดับฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ความหมายของการศึกษาท่ีมีเงินเป็นศูนย์กลางเช่นนี้ ผลักดันให้ นิสิตท่ี

ครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนทางการเงินได้อย่างเพียงพอส าหรับการศึกษาของนิสิต ต้องตัดสินใจ

กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินต่าง ๆ มาใช้ในการศึกษา การตัดสินใจด้วยความคาดหวังท่ีมีต่อรายได้ในอนาคต 

จึงมักจะท าให้นิสิตและครอบครัวเพิกเฉยท่ีจะพิจารณาข้อมูลทางการเงินและความพร้อมท่ีแท้จริงใน

การช าระหนี้ท่ีจะตามมา จึงท าให้นิสิตมีความเครียดและวิตกกังวลทางการเงินอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

ท้ังในระหว่างเรียนและเลยไปยังชีวิตหลังจบการศึกษา (Archuleta, Dale, & Spann, 2013; Case, 

2013; Cuijpers et al., 2015; El-Ghoroury, Galper, Sawaqdeh, & Bufka, 2012; Elliott & 

Lewis, 2015; Grayson & Meilman, 2014) ในช่วงก่อนจบการศึกษาซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างชีวิต

การศึกษากับการก้าวไปสู่ชีวิตการท างาน จึงเป็นช่วงท่ีนิสิตค านึงถึงภาระท่ีจะตามมาหลังจบการศึกษา

เป็นอย่างมาก และมีผลกระทบต่อสุขภาวะของนิสิตอย่างเด่นชัด (Archuleta et al., 2013; หงษ์ศิริ 

ภิยโยดิลกชัย, อรุณวรรณ กัมภูสิริพงษ์, มยุรี สวัสด์ิเมือง, และ ทัศนี จันทรภาส, 2558) ผู้วิจัยจึงเห็น

ว่านิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษาควรได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด

และจิตใจ เพื่อสร้างความพร้อมในการปรับตัวให้รับกับภาระท่ีจะเผชิญในอนาคตได้ 
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จากข้อมูลท่ีแสดงถึงคุณลักษณะของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางความหมายและเรื่องจิต -

เงิน ท่ีมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธตามท่ีกล่าวไป ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจในการประยุกต์การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแบบรายบุคคล ซึ่งผู้วิจัยเรียกว่า การ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน ส าหรับนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา นิสิตกลุ่ม

นี้เป็นกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการได้รับผลกระทบจากความหมายของเงินตามค่านิยมของสังคมตาม และควร

ได้รับโอกาสเพิ่มพูนภูมิต้านทานทางจิตใจและสุขภาวะทางการเงิน ด้วยการเข้าถึงความหมายของ

เงินเฉพาะบุคคลดังที่กล่าวไปแล้ว ดังนั้นในแง่ของการวิจัย เพื ่อตอบค าถามว่าก ารปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินส่งผลต่อการสร้างความหมายของเงินอย่างไร ? ก็น ามาสู่

ค าถามที่ผู้ว ิจัยใช้เป็นค าถามในการวิจัยว่า นิสิตที่เป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยมีพลวัตของการสร้าง

ความหมายของเงินในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธอย่างไร? และความหมายของเงินท่ีผู้เข้าร่วม

การวิจัยสร้างขึ้นจากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธจะเป็นเช่นไร ? เพื่อให้กรอบของ

ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินมีระยะเวลา

เพียงพอต่อกระบวนการสร้างความหมายของเงินเฉพาะบุคคล เมื่อผู้วิจัยพิจารณาจากข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดกระท าทางความหมายและประสบการณ์การเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาของ

ผู้วิจัย ผู้วิจัยจึงได้วางกรอบเวลาให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแต่ละครั้ง (session) มีระยะห่างแบบราย

สัปดาห์ และด าเนินกระบวนการเป็นจ านวน 8 ครั้ง (Henry et al., 2010; Lee, Cohen, Edgar, 

Laizner, & Gagnon, 2006a, 2006b) 

ประเด็นส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการเข้าใจพลวัตของการสร้างความหม ายและ

ความหมายเฉพาะบุคคลท่ีสร้างขึ้นจากกระบวนการปรึกษาท่ีผู้วิจัยใช้ในการวิจัย ซึ่งขอบเขตของ

ข้อมูลเช่นนี้จะบรรจุอยู่ในประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย และผู้วิจัยจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดย

อาศัยกระบวนการท่ีเอื้อให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถทบทวนและพรรณนาประสบการณ์ของตนให้แก่

ผู้วิจัยได้ (Schlegel & Hicks, 2016; Wang, Koh, & Song, 2015) เพื่อให้ผู้วิจัยเข้าถึงความรู้ท่ีอยู่ใน

ประสบการณ์ของนิสิตด้วยญาณวิทยา (epistemology) แบบอุปนัย (inductive) โดยอาศัยข้อมูล

จากการสังเกตประสบการณ์ของนิสิตด้วยตัวนิสิตเอง มุมมองต่อธรรมชาติของส่ิงท่ีผู้วิจัยต้องการ

ศึกษาและการสร้างความรู้ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับกระบวนทัศน์ (paradigm) ของกลุ่มสร้างสรรค์

นิยม (constructivism) เพราะธรรมชาติของข้อมูลท่ีผู้วิจัยสนใจนั้นเป็นปรากฏการณ์เฉพาะบุคคล ท่ี
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ไม่สามารถใช้หลักการหรือทฤษฎีท่ีใช้อธิบายพฤติกรรมของคนท่ัวไปมาใช้อธิบายหรือท านายเส้นทาง

การสร้างความหมายตามประสบการณ์ท่ีนิสิตมีได้ (J. A. Smith, Flowers, & Larkin 2009) ผู้วิจัยจึง

เลือกการวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ ( Interpretative Phenomenological Analysis: 

IPA) เป็นวิธีในการวิจัยครั้งนี้ เพราะมีกระบวนทัศน์และญาณวิทยาท่ีสอดคล้องกับค าถามในการวิจัย

ครั้งนี้ดังท่ีกล่าวไป 

ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าผลการวิจัยท่ีได้จาก IPA จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยา

การปรึกษา กล่าวคือ วิธีการวิจัยแบบ IPA ถูกพัฒนาขึ้นจากการเห็นความส าคัญในการท าความเข้าใจ

ประสบการณ์การมีชีวิตของมนุษย์ IPA จึงมุ่งความสนใจในการท าความเข้าใจประสบการณ์ มุมมอง 

และความหมายท่ีบุคคลมีต่อประสบการณ์การมีชีวิตและความสัมพันธ์ท่ีบุคคลมีต่อโลก รากฐานทาง

ทฤษฎีของ IPA วางอยู่บนแนวคิดทางปรากฏการณ์วิทยา (phenomenological) อรรถปริวรรต

ศาสตร์ (hermeneutic) (ศาสตร์การตีความ) และการศึกษาเฉพาะบุคคล (idiographic) ท าให้วิธีการ

วิ จัยนี้ เป็นทางเลือกในการศึกษาทางจิตวิทยาเชิง คุณภาพ (qualitative psychology) ท่ี ให้

ความส าคัญกับการศึกษาประสบการณ์อย่างละเอียดและส่ือออกมาอย่างมีชีวิต ซึ่งเหมาะสมกับ

จุดมุ่งหมายในการวิจัยท่ีต้องการน าเสนอปรากฏการณ์ของประสบการณ์ท่ีถูกน ามาศึกษาให้เป็นท่ี

เข้าใจได้ด้วยตัวของประสบการณ์เองให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ มากกว่าท่ีจะก าหนดขอบเขตเชิง

ระบบให้แก่ผลการวิจัย (Palmer, Larkin, de Visser, & Fadden, 2010; J. A. Smith, 2011; J. A. 

Smith et al., 2009; Srichannil, 2014; Tomkins & Eatough, 2010) จากการท่ี  IPA สามารถ

เข้าถึงความซับซ้อน (complexity) และเข้มข้น (richness) ของประสบการณ์มนุษย์ และสามารถท า

ความเข้าใจประสบการณ์เฉพาะตน (subjective experience) ของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ จึงช่วยให้

นักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีศึกษางานวิจัยนี้สามารถเห็นภาพท้ังหมดของประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการ

วิจัยในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินได้ (Srichannil, 2014) 

โดยสรุปแล้วผู้วิจัยต้องการศึกษาพลวัตและความหมายของเงินจากมุมมองของนิสิตท่ีกู้ยืมเงิน

เพื่อการศึกษาท่ีเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินแบบ

รายบุคคล จ านวน 8 ครั้ง โดยใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึกแบบรายบุคคล ( in-depth individual 

interview) ประกอบกับแนวสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interviewing) เป็น

วิธีการรวบรวมข้อมูลหลัก (Palmer et al., 2010; J. A. Smith, 2011) และใช้ข้อมูลจากการบันทึก
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ไดอารี่เป็นข้อมูลเสริม (Biggerstaff & Thompson, 2008) ส าหรับการวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยา

เชิงตีความ (IPA) เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับเป็นแนวทางในการประยุกต์การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

ส าหรับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในเรื่องจิต-เงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับนิสิตนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินเพื่อ

การศึกษา ผลจากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีท างานในมหาวิทยาลัย 

ส าหรับเป็นแนวทางในการประยุกต์การปรึกษาเชิงจิตวิทยาส าหรับส่งเสริมสุขภาวะทางการเงินของ

นิสิตนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาโดยตรง หรือประยุกต์ส าหรับการบริการแก่นิสิตท่ัวไปท่ีเผชิญ

ความทุกข์ทางจิตใจในเรื่องจิต-เงิน และส าหรับนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ัวไป ท่ีสามารถใช้เป็น

แนวทางในการประยุกต์ และขยายขอบเขตความสามารถในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของตน ให้

ครอบคลุมการท างานในเรื่องของจิต-เงินแก่ผู้มาปรึกษาท่ัวไปในสังคมและวัฒนธรรมไทยต่อไปได้ 

ค าถามการวิจัย 

1. นิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษามีพลวัตของการสร้างความหมายของเงินในระหว่างการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินอย่างไร 

2. ความหมายของเงินท่ีนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสร้างขึ้นภายหลังการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินเป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพลวัตของการสร้างความหมายของเงินของนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ท่ี

เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ เน้นความหมายของเงิน 

2. เพื่อศึกษาความหมายของเงินท่ีนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสร้างขึ้นภายหลังจากการเข้ารับ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน 

3. เพื่อสร้างแนวทางปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางการเงินแบบรายบุคคลส าหรับนิสิตนักศึกษาท่ี

กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
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ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านวิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative study) แบบการวิเคราะห์ปรากฏการณ์

วิทยาเชิงตีความ  (Interpretative Phenomenological Analysis: IPA) ส าหรับการวิ เคราะห์

ประสบการณ์ของนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย ท่ีผ่านการเข้าร่วมการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายแบบรายบุคคล จ านวน 8 ครั้ง บนฐานทางปรากฏการณ์วิทยา 

(phenomenological) อรรถปริวรรตศาสตร์  (hermeneutic) และการศึกษ าเฉพาะบุ คคล 

(idiographic) เพื่อให้ได้ภาพของประสบการณ์การสร้างความหมายของเงินในกระบวนการปรึกษาฯ 

และความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยกับกระบวนการปรึกษาฯ โดยใช้การสัมภาษณ์รายบุคคลเชิง

ลึก  (in-depth individual interview) ท่ี มี แนวทางการสัมภาษณ์ แบบกึ่ ง โครงสร้ าง  (semi-

structured interviewing) เป็นวิธีหลักในการเก็บข้อมูล เพื่อรักษาข้อตกลงพื้นฐานในเรื่องความ

เฉพาะบุคคล (idiographic) และมีข้อมูลจากบันทึกประจ าวัน (diary) ของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็น

ข้อมูลรอง ส าหรับใช้ยืนยันประสบการณ์ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยให้สัมภาษณ์ และป้องกันอิทธิพลของ

ผู้สัมภาษณ์ท่ีมีต่อการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 

ขอบเขตของผู้เข้าร่วมการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ต้องการศึกษารายละเอียดของประสบการณ์การสร้างความหมายใน

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน ท่ีมาจากมุมมองของผู้เข้าร่วมการ

วิจัยท่ีเป็นนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีผ่านประสบการณ์ยากล าบากทางการเงิน จากความต้องการ

ดังกล่าว ผู้วิจัยใช้กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยขนาดเล็กท่ีถูกเลือกมาอย่างเจาะจงตามความมุ่งหมายในการ

วิจัย (purposively-selected) จ านวน 8 คน ตามคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. เป็นนิสิตช้ันปีท่ี 4 ท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โดยไม่จ ากัดแหล่งเงินกู้ 

2. ในระหว่างการศึกษา นสิิตมีรายรับส าหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉล่ียไม่เกิน 8,000 บาทต่อเดือน 

3. นิสิตได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากครอบครัวไม่เพียงพอส าหรับใช้ในระหว่าง

การศึกษา 
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4. นิสิตเป็นผู้ท่ีจะต้องช าระหนี้จากการศึกษาด้วยตนเอง 

5. นิสิตไม่เคยผ่านกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือจิตบ าบัดมาก่อน 

6. สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัย 

7. นิสิตเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินครบ 8 ครั้ง 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าความเข้าใจประสบการณ์การสร้างความหมายของเงินในกระบวนการ

ปรึกษา ซึ่งผู้วิจัยอาศัยกระบวนการตีความของผู้วิจัยตามแนวทางของ IPA เพื่อท าความเข้าใจว่า 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยท าความเข้าใจในประสบการณ์ของตนอย่างไร เนื้อหาท่ีแสดงในงานวิจัยนี้ คือ ภาพ

ของความหมายของเงิน และกระบวนการสร้างความหมายของเงิน ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยประสบใน

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาฯ ท้ังในส่วนเฉพาะตนเป็นรายกรณี (single case) และส่วนท่ีผู้ร่วม

วิจัยมีร่วมกัน (convergence) และแตกต่างกัน (divergence) 

ความส าคัญของการวิจัย 

ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการประยุกต์และขยายขอบเขตความสามารถ

ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีท างานในมหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมถึงการ

ท างานในประเด็นจิต-เงินของนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีอยู่ในบริบทเศรษฐกิจ -สังคมและ

วัฒนธรรมไทย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ประสบการณ์ยากล าบากทางการเงิน หมายถึง ประสบการณ์ทางการเงินท่ีนิสิตท่ีกู้ยืมเงิน

เพื่อการศึกษาประสบ โดยประสบการณ์ดังกล่าวมีเงื่อนไขของสถานการณ์ทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ท่ีก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกกังวลทางการเงินต่อสถานการณ์นั้น เช่น นิสิตไม่ได้รับการสนับสนุน

ทางการเงินจากครอบครัว รายรับต่อเดือนในระหว่างการศึกษาไม่เกิน 8,000 บาท นิสิตต้องแบก

รับภาระหนี้จากการศึกษาภายหลังจบการศึกษา 
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กระบวนการสร้างความหมายของเงิน หมายถึง กระบวนการภายในจิตใจของบุคคลใน

การสร้างความหมายของเง ิน  โดยบุคคลน าสัญลักษณ์ทางความคิดมาสร้างการพรรณนาถึง

คุณลักษณะและคุณค่าของเงิน ซึ่งมีเส้นทางโคจรของการสร้างความหมายในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้ 

ผันแปรไปตามแหล่งของความหมาย ญาณวิทยา และความรู้สึกที่มีต่อปรากฏการณ์ที่บุคคลใช้ใน

การสร้างความหมาย สามารถปรากฏในลักษณะท่ีต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องกันอย่างตรงไปตรงมาใน

เชิงเส้นตรงก็ได้ ความหมายของเงินท่ีสร้างขึ้นนั้นถูกบุคคลใช้เป็นแนวทางในการตอบสนองต่อเงิน ท้ัง

ในทางอารมณ์และการกระท า 

พลวัตของการสร้างความหมายของเงินในกระบวนการปรึกษา หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ี

ปรากฏขึ้นในระหว่างการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยรับรู้

ว่าเกี่ยวข้องกระบวนการสร้างความหมายของเงินของตน 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน หมายถึง รูปแบบการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแบบรายบุคคล ท่ีผู้วิจัยประยุกต์จากแนวคิดและข้อมูลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมและ

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งเน้นการเอื้ออ านวยกระบวนการสร้างความหมายของเงินเฉพาะตนท่ี

สอดคล้องกับบริบทชีวิตของตน หลักการในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินท่ี

ผู้วิจัยประยุกต์ข้ึนยืนอยู่บนหลักสร้างสรรค์นิยม ปรากฏการณ์วิทยา และอริยสัจ 4 โดยมีการท าหน้าท่ี

ของนักจิตวิทยา 3 ลักษณะตามแนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ คือ การเช่ือมสมาน 

(tuning-in) การระบุรอยแยก (identify split) และการรู้แจ้งเห็นจริง (realization) 

ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย 

1. ผู้วิจัยเลือกนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 4 เป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย 

จากข้อมูลท่ีแสดงแนวโน้มว่านิสิตช้ันปีท่ี 4 ท่ีกู้ยืมเงินเพื่อนการศึกษา เป็นตัวแทนของนิสิตท่ีอยู่ใน

ช่วงเวลาท่ีเผชิญประสบการณ์ยากล าบากทางการเงินในระหว่างชีวิตการศึกษา  (Case, 2013) และ

เริ่มพิจารณาทางเลือกชีวิต เช่น อาชีพ (Walsemann, Gee, & Gentile, 2015) โดยค านึงถึงภาระ

การชดใช้หนี้ภายหลังจบการศึกษา (Elliott & Lewis, 2015) จึงเป็นช่วงท่ีต้องการความช่วยเหลือ

ทางจิตใจท่ีเหมาะสม (Cuijpers et al., 2015) 
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2. ผู้วิจัยมีบทบาทเป็นผู้ด าเนินกระบวนการในทุกขั้นตอนของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 

บทบาท ดังต่อไปนี้ 

2.1) ผู้วิจัยมีบทบาทเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษา ในขั้นตอนของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวพุทธเน้นความหมายแบบรายบุคคล เพื่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมาย

ของเงินเป็นไปตามหลักการ ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัยข้อ 2 และรูปแบบ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินด าเนินไปตามรูปแบบท่ีวางไว้ ตามท่ี

กล่าวไว้ ในข้อตกลงเบื้องต้นในการวิ จัยข้อ 3 ประกอบกับความส าคัญ ในการร่วม

ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์รายบุคคลเชิงลึก (in-depth individual 

interview) และวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ (IPA) ต่อไป 

2.2) ผู้วิจัยมีบทบาทเป็นผู้สัมภาษณ์ ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์รายบุคคลเชิงลึก เพื่อใช้ประสบการณ์จากการร่วมประสบการณ์ในขั้นตอนของ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลมาเป็นประโยชน์ในการด าเนินการสัมภาษณ์แบบ

กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interviewing) และการวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยา

เชิงตีความ (IPA) ต่อไป 

2.3) ผู้วิจัยมีบทบาทเป็นนักวิจัย โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคลเชิงลึก

ประกอบกับความรู้และความเข้าใจในประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมวิจัย มาใช้ในขั้นของการ

วิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ (IPA) 

3. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นส่ิงใหม่ 

ข้อมูลที่ผู้วิจัยพบในปัจจุบันข้อมูลยังไม่เพียงพอต่อการน ามาอธิบายและท านายปรากฏการณ์หรือ

พลวัตทางจิตใจในการสร้างความหมายของเงินของผู้มาปรึกษาท่ีจะเกิดขึ้นในกระบวนการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวทางนี้ ผู้วิจัยจึงยังไม่สามารถสร้างโปรแกรม (รูปแบบโครงสร้างเชิงปฏิบัติการหรือ

ล าดับขั้นทางเทคนิค) ท่ีสมบูรณ์ได้ ประกอบกับพื้นฐานทางแนวการคิด (way of thinking) และ

ปรัชญา (a philosophical approach) ท่ีเป็นรากฐานของการปรึกษาแนวพุทธ ให้ความส าคัญกับ

การท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาท่ีสอดคล้องกับส่ิงท่ีปรากฏขึ้น (presence) ณ ขณะก าลังด าเนินการ

ปรึกษา บทบาทของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธจึงอยู่ในฐานะเท่าเทียมกับผู้มาปรึกษา มีหน้าท่ี

ในการใช้ทักษะการปรึกษาเอื้ออ านวยการพิจารณาโลกและชีวิตของผู้มาปรึกษาด้วยความเข้าใจอย่าง
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ลึกซึ้ง เพื่อให้ผู้มาปรึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนในการออกจากความทุกข์ของตนอย่างเต็มท่ี (โสรีช์ 

โพธิแก้ว, 2553) ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องมาสร้างเป็นรูปแบบการปรึกษาฯโดยสังเขป

ส าหรับการปรึกษาฯท้ัง 8 ครั้ง (session) ดังต่อไปนี้ 

3.1) นักจิตวิทยาการปรึกษามีความเข้าใจในหลักพุทธธรรมท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญใน

การท าหน้าท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ ได้แก่ หลักอริยสัจจ์ 4 หลักไตรลักษณ์ และ

หลักอิทัปปัจยตา เพื่อใช้ในการเอื้ออ านวยการเกิดขึ้นของปัญญาในเรื่องทางการเงินท่ีผู้มา

ปรึกษาก าลังเป็นทุกข์ มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1) นักจิตวิทยามีความเข้าใจในกระแสของการเกิดทุกข์และการออก

จากทุกข์ในเรื่องเงิน คือ หลักอริยสัจจ์ 4 เพื่อเป็นแผนท่ีในการด าเนินกระบวนการ

ให้เอื้ออ านวยต่อการบ่มเพาะปัญญาของผู้มาปรึกษา จนสามารถคลายออกจาก

ความคาดหวังและความทุกข์ในเรื่องเงินของตนได้ (Srichannil, 2014; โสรีช์ โพธิแก้ว, 

2553; สุภาพร ประดับสมุทร, 2552) 

3.1.2) นักจิตวิทยาการปรึกษามีความเข้าใจในกระแสความผันแปรและ

ปัจจัยของประสบการณ์ทางการเงินตามหลักไตรลักษณ์และอิทัปปัจยตา เพื่อใช้ใน

การเอื้ออ านวยการพิจารณาความผันแปรและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์

ความทุกข์ทางการเงินของผู้มาปรึกษา จนผู้มาปรึกษาเข้าใจขอบเขตท่ีตนเข้าไป

จัดการได้ตามจริง แทนท่ีความคาดหวังท่ีเป็นเหตุของทุกข์ท่ีมีอยู่เดิม (เพริศพรรณ 

แดนศิลป,์ 2550; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) 

3.2) เมื่อเริ่มต้นกระบวนการปรึกษาฯ นักจิตวิทยาการปรึกษาเอื้ออ านวยการสังเกต

และทบทวนประสบการณ์ทางการเงิน และความหมายของเงินท่ีมีอยู่ เ ช่น การใช้ค าถาม

ปลายเปิด หรือใช้การน าเสนอส่ิงเร้าเงินท่ีกระตุ้นความคิดค านึงท่ีมีต่อเงิน (Kushlev et al., 

2012) 

3.3) ในขณะด าเนินกระบวนการปรึกษาฯ นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน 

(tuning-in) ตลอดกระบวนการปรึกษาฯ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาฯ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการปรึกษา ดังนี้ 
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3.3.1) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่ อ

เอื้ออ านวยกระบวนการพรรณนาประสบการณ์ทางการเงินของผู้มาปรึกษา 

(Altmaier, 2013; T. E. Smith et al., 2016) 

3.3.2) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่อสร้าง

สัมพันธภาพเชิงรักษา (Srichannil, 2014) 

3.3.3) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่ อ

เอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาส ารวจและการตระหนักในความทุกข์ทางการเงินของตน 

ซึ่งเป็นอริยสัจจ์ข้อท่ี 1 ในกระบวนการปรึกษาฯ (Srichannil, 2014; โสรีช์ โพธิแก้ว, 

2553; สุภาพร ประดับสมุทร, 2552) 

3.3.4) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่ อ

เอื้ออ านวยการพิจารณาและตระหนักในรอยแยก ( identify-split) ของความ

คาดหวังทางการเงินท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงท่ีก าลังเผชิญอยู่ ซึ่งเป็นอริยสัจจ์

ข้อท่ี 2 ในกระบวนการปรึกษาฯ (Srichannil, 2014; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553; สุภาพร 

ประดับสมุทร, 2552) 

3.3.5) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่ อ

เอื้ออ านวยการรู้แจ้งเห็นจริง (realization) ซึ่งเป็นภาวะท่ีผู้มาปรึกษามีความพึงพอใจ

ทางการเงินได้เพราะสามารถคลายความคาดหวังท่ีไม่สอดคล้องกับความจริง การ

คลายความคาดหวังได้นั้นเกิดจากการท่ีผู้มาปรึกษาเกิดปัญญา คือ เข้าใจความจริง

ตามหลักไตรลักษณ์และอิทัปปัจยตาท่ีมีอยู่ในประสบการณ์ทางการเงินของตนได้ ซึ่ง

เป็นอริยสัจจ์ข้อท่ี 3 และ 4 ในกระบวนการปรึกษาฯ (George, 1994; โสรีช์ โพธิแก้ว, 

2553; ธารีวรรณ เทียมเมฆ, 2551) 

3.3.6) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่ อ

เอื้ออ านวยการใช้ปัญญาพิจารณาแนวทางในการปรับตัว บริหารจัดการ หรือ

ตอบสนองทางการเงินตามก าลังความสามารถและข้อจ ากัดท่ีมีให้มีความชัดเจน 

สามารถน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นอริยสัจจ์ข้อท่ี 4 (Cox & McAdams, 
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2014; Davis & Novoa, 2013; George, 1994; โสรีช์  โพธิแก้ว , 2553; ธารีวรรณ 

เทียมเมฆ, 2551) 

3.4) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเอื้ออ านวยการสรุปประสบการณ์เป็นช่วง ๆ 

โดยเฉพาะในช่วงส้ินสุดกระบวนการปรึกษาฯ เพื่อเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาได้ทบทวนและ

รวบรวมคุณค่าทางความหมายของเงินต่าง ๆ ท่ีปรากฏในกระบวนการปรึกษาฯในครั้งนั้น 

(Caldwell, 2005; J. Park, Ayduk, & Kross, 2015; T. E. Smith et al., 2016; Vanhooren 

et al., 2015; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) 

4. ผู้วิจัยใช้บันทึกจากการเขียนบันทึกประจ าวัน (diary) ของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นข้อมูลรอง 

เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีท่ีต้องการการยืนยันประสบการณ์ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยให้สัมภาษณ์ และ

เพื่อป้องกันอิทธิพลจากบทบาทของผู้วิจัยท่ีมีต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย อาทิ การเปล่ียนบทบาทจากการ

เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษามาอยู่ในฐานะผู้สัมภาษณ์ 

5. ผู้วิจัยใช้บันทึกประจ าวันของผู้วิจัย (diary) ในการบันทึกประสบการณ์การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวพุทธเน้นความหมายของเงินในแต่ละครั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาแนวทางการปรึกษาให้

สอดคล้องกับปรากฏการณ์หรือพลวัตท่ีเกิดขึ้น และใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนข้อสันนิษฐานและอคติ

ในการตีความของผู้วิจัย เพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือของการตีความของผู้วิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาพลวัตการสร้างความหมายของเงิน และความหมายของเงินท่ีสร้าง

ขึ้นจากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแบบรายบุคคล ของนิสิตที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

ช้ันปีท่ี 4 ท่ีผ่านกระบวนการจ านวน 8 ครั้ง จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องผู้วิจัย

สามารถสรุปกรอบแนวคิดได้ว่า ความหมายของเงินท่ีบุคคลสร้างขึ้นจะมีผลต่อสุขภาวะ โดยเฉพาะต่อ

ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อชีวิตและความสามารถของตน เหนี่ยวน าพฤติกรรมท่ีบุคคลมีต่อตนเอง 

สัมพันธภาพ และส่ิงแวดล้อม การสร้างความหมายของเงินขึ้นโดยขาดการพิจารณาส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับ

ชีวิตของตน ก่อให้เกิดความคาดหวังทางการเงินท่ีขัดกับความจริงของสถานการณ์ทางการเงินได้

โดยง่าย และท าให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจในเรื่องทางการเงินตามมา นิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจึง

เป็นกลุ่มท่ีเผชิญความเส่ียงต่อสุขภาวะจากความหมายของเงิน เนื่องจากความยากล าบากทางการเงิน



  15 

ท่ีนิสิตพบท้ังในระหว่างการศึกษาและอาจจะพบภายหลังจบการศึกษา ก่อให้เกิดความเครียดและวิตก

กังวลถึงความส าเร็จในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสู่ระดับท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังส าหรับตน

และครอบครัว ประสบการณ์ทางการเงินเช่นนี้มีอิทธิพลต่อการสร้างความหมายของเงินท่ีอาจส่งผล

กระทบทางลบต่อสุขภาวะของนิสิตในระยะยาว 

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นกระบวนการทางความหมายผ่านการสนทนาระหว่าง

นักจิตวิทยาการปรึกษาและผู้มาปรึกษา คุณลักษณะส าคัญของกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีเอื้อ

ต่อกระบวนการสร้างความหมายจะให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของผู้มาปรึกษา ดังนั้นเพื่อ

เอื้ออ านวยกระบวนการสร้างความหมายของเงินเฉพาะบุคคลขึ้นมาได้ การท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยา

การปรึกษาในเรื่องทางการเงินจึงต้องให้ประสบการณ์ทางการเงินของผู้มาปรึกษาเป็นศูนย์กลาง การ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินเป็นการประยุกต์พื้นฐานทางแนวคิดและหลักการ

ท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาตามคุณลักษณะข้างต้น ส าหรับเป็นการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ี

เอื้ออ านวยกระบวนสร้างความหมายของเงินเฉพาะตนส าหรับนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เพื่อบรรเทา

และป้องกันผลกระทบจากความหมายของเงิน ท่ีก่อความคาดหวังท่ีไม่สอดคล้องกับบริบทชีวิต 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสร้างความหมาย (meaning making) 

และการสร้างความหมายของเงิน (money meaning making) พบว่าความหมายและกระบวนการ

สร้างความหมายเป็นมิติเฉพาะบุคคล ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยในกลุ่มรังสรรค์นิยม (constructionism) 

มีความสอดคล้องกับญาณวิทยาในการศึกษาความหมายและประสบการณ์เชิงปัจเจกบุคคล และ

ระเบียบวิธีที่มีมุมมองทางญาณวิทยาดังกล่าว ระเบียบการศึกษาแบบวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยา

เชิงตีความ (Interpretative Phenomenological Analysis: IPA) อยู่ภายใต้ญาณวิทยาดังกล่าว 

และออกแบบมาให้สามารถศึกษาประสบการณ์ทางความหมายของผู้ให้ข้อมูล การศึกษาระเบียบวิธี

วิจัยดังกล่าวจึงสามารถให้ข้อมูลท่ีครอบคลุมปัญหาวิจัยของงานวิจัยนี้ได้ กรอบแนวคิดในการวิจั ย

ดังกล่าวแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
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ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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จากแผนภาพแสดงล าดับของส่ิงท่ีเกิดขึ้นในการวิจัย เริ่มต้นจากผู้เข้าร่วมการวิจัยน าความ

ทุกข์ทางการเงินเข้ามาปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษา จากนั้นนักจิตวิทยาท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยา

การปรึกษาเพื่อคล่ีคลายความทุกข์ทางการเงินของผู้เข้าร่วมการวิจัย เมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยมี

ประสบการณ์เข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน ในช่วงเวลา

ดังกล่าวผู้เข้าร่วมการวิจัยจะพรรณนาประสบการณ์ของตนผ่านการบันทึกประจ าวัน จนผู้เข้าร่วมการ

วิจัยผ่านกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินครั้งท่ี 8 เป็นระยะเวลา

ประมาณ 1 เดือน ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะถ่ายทอดประสบการณ์ของตนผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ

รายบุคคล ซึ่งผู้วิจัยใช้เป็นข้อมูลหลัก พร้อมกับมอบบันทึกประจ าวันให้เป็นข้อมูลรองแก่ผู้วิจัย 

จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ 

(IPA) เพื่อตอบจุดมุ่งหมายหลักในการวิจัย คือ ศึกษาพลวัตการสร้างความหมายของเงิน ท่ีเกิดขึ้นใน

ระหว่างกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ และความหมายของเงินท่ีสร้างขึ้นภายหลังจากการ

เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ รวมถึงเพื่อสร้างแนวทางปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางการเงินแบบ

รายบุคคลส าหรับนิสิตนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อไป 

 

 



 

บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจยัพัฒนาการวิจัยครั้งนี้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 4 ในหัวข้อ ได้แก่ 

1. ความทุกข์ทางจิตใจของนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 

2. การสร้างความหมายของเงิน 

3. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน 

4. วิธีการวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ 

1. ความทุกข์ทางจิตใจของนิสิตที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 

มุมมองของสังคมและครอบครัวที่มีต่อการศึกษาว่าเป็นการลงทุนเพื่อก้าวเข้าสู่โอกาสในการ

ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนและครอบครัว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า มุมมอง ต่อ

การศึกษาท่ีมีเป้าหมายทางการเงินเป็นศูนย์กลาง (money-centric) ของครอบครัวและสังคมนั้น 

ก่อให้เกิดแรงกดดันทางจิตใจแก่เยาวชนท่ีอยู่ในช่วงก าลังศึกษา โดยเฉพาะกับผู้ท่ีก าลังศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา เพราะการศึกษาในระดับนี้อยู่ในช่วงท่ีก าลังจะก้าวไปสู่ชีวิตการท างาน เข้าสู่ชีวิตท่ี

ต้องรับผิดชอบชีวิตของตนและครอบครัวอย่างเต็มท่ี  (Cho, Xu, & Kiss, 2015; Elliott & Lewis, 

2015; Grayson & Meilman, 2014) มุมมองท่ีใช้เงินเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจทางการศึกษาจึงมี

อิทธิพลต่อทิศทางในการเลือกเส้นทางชีวิตของนิสิต ไม่ว่าการเลือกนั้นจะมาจากความคาดหวังทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวหรือตัวนิสิตเองก็ตาม ในทางหนึ่ง มุมมองเช่นนี้เป็นแรงผลักดันให้นิสิตมีความ

ทะเยอทะยานท่ีจะพัฒนาตนไปสู่ความส าเร็จ แต่ในอีกทางหนึ่งก็เป็นความเส่ียงท่ี ก่อให้เกิดความ

เจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจตามมา (Cuijpers et al., 2015) และผลักดันให้นิ สิตท่ีมาจาก

ครอบครัวท่ีท่ีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดับล่างและระดับกกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีอาจไม่มีความพร้อมใน

การสนับสนุนทางการเงินแก่นิสิตได้อย่างเต็มท่ี ต้องตัดสินใจกู้ยืมเงินเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา (Cho 

et al., 2015; Elliott & Lewis, 2015; Walsemann et al., 2015) โด ยมี ค วาม คาดห วั งท าง

เศรษฐกิจเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจกู้ยืม มากกว่าการพิจารณาความพร้อมโดยอาศัยข้อมูลทาง

การเงิน กล่าวคือ นิสิตหรือครอบครัวมักจะตัดสินใจกู้ยืมโดยค านึงถึงค่าตอบแทนท่ีนิสิตจะได้รับหลัง
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จบการศึกษา และมักจะละเลยการพิจารณาถึงความพร้อมในการรับภาระในการช าระหนี้ที่จะ

ติดตามมา (Cho et al., 2015; Houle, 2013) 

ภาวะจิตใจของนิสิตท่ีเครียดหรือวิตกกังวลในเรื่องทางการเงินมีผลกระทบต่อการท าหน้าท่ี

ของจิตถดถอยลง (psychological functioning) ท าให้ความสามารถในการจัดการเรื่องต่าง ๆ ใน

ชีวิตและการศึกษาเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ (Case, 2013; Despard et al., 2016; Dusselier, 

Dunn, Wang, Shelley II, & Whalen, 2005; Elliott & Lewis, 2015; Grayson & Meilman, 

2014; Shapiro & Burchell, 2012) การขาดความพร้อมต่อการเผชิญกับความยากล าบากท่ีติดตาม

มาจากการช าระหนี้ท าให้นิสิตเผชิญความทุกข์ จากประสบการณ์ยากล าบากทางการเงินท่ีนิสิตต้อง

ประสบมาต้ังแต่ในช่วงก าลังศึกษาและหลังจบการศึกษา จึงกล่าวได้ว่าหนี้จากการศึกษาส่งผลกระทบ

ทางจิตใจต่อนิสิตในระยะยาว การถูกตีตราจากสังคมและบาดแผลทางจิตใจจากการเป็นหนี้ เป็น

ภาพลักษณ์ติดตัวท่ีปิดกั้นโอกาสการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทางการเงินและอาชีพ อีกท้ังยังท าลาย

ความมั่นใจจนมีผลให้หลีกเล่ียงการผลักดันหรือพัฒนาตนในเรื่องท่ีมีความเส่ียง ผู้ท่ีเคยกู้ยืมเงินเพื่อ

การศึกษาจึงเข้าไม่ถึงโอกาสท่ีจะสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพและเศรษฐกิจได้ (Cho et al., 2015; 

Elliott & Lewis, 2015; Houle, 2013; Walsemann et al., 2015) 

ในปัจจุบันผลงานวิจัยท่ีน าเสนอความเข้าใจในเรื่องสุขภาพจิตของนิสิตนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินมีอยู่

น้อยมาก โดยส่วนมากเป็นการศึกษาเชิงปริมาณเชิงส ารวจท่ีใช้ฐานข้อมูลระดับทุติภูมิหรือฐานข้อมูล

ขนาดเล็กจากกลุ่มนิสิต และมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเผยแพร่อยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น (Walsemann 

et al., 2015) ส่วนข้อมูลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีเป็นความช่วยเหลือ

ของรัฐกับสุขภาวะทางจิตใจพบว่ายังคงเป็นเรื่องท่ีคลุมเครือ ประเด็นท่ีมีผลเด่นชัด คือ ความช่วยเหลือ

ลักษณะดังกล่าวสามารถเพิ่มปริมาณของผู้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ แต่มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยท่ี

แสดงว่าความช่วยเหลือลักษณะดังกล่าวสามารถส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษา และสร้าง

ความส าเร็จทางการศึกษาของนิสิตผู้กู้ยืมได้ (Cho et al., 2015; Elliott & Lewis, 2015) เมื่อผู้วิจัย

เจาะจงท่ีข้อมูลการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ของประเทศไทย พบว่าข้อมูลส่วนใหญ่

เป็นการศึกษาการบริหารจัดการกองทุน อาทิ การแก้ปัญหาการจัดเก็บเงินช าระหนี้ (Chapman & 

Lounkaew, 2010; Chapman, Lounkaew, Polsiri, Sarachitti, & Sitthipongpanich, 2010; 

Tangkitvanich & Manasboonphempool, 2010; อริชัย อรรคอุดม, 2555) รองลงมาจากนี้ก็จะเป็น
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การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการปรับปรุงพฤติกรรมการใช้จ่ายของนิสิต แต่มุ่งไปท่ีการเสนอแนะ

แนวนโยบายในการตรวจสอบพฤติกรรมและปลุกจิตส านึกด้านการใช้เงินของนิสิตเป็นหลัก  (อริชัย 

อรรคอุดม, 2555) 

จากข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยในเรื่องความทุกข์ทางจิตใจของนิสิต

ท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตามกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของ วิชาชีพนักจิตวิทยาการ

ปรึกษา ในการท าหน้าท่ีส่งเสริมความพร้อมทางจิตใจให้แก่นิสิต ได้แก่ ความคิดและอารมณ์ แก่นิสิตท่ี

กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้นิสิตคลายจากความคาดหวังและความวิตกกังวลท่ีบีบค้ันจิตใจ และ

พิจารณาแนวทางในการปรับและพัฒนาตน ให้มีความพร้อมในการเผชิญความยากล าบากท่ีก าลังจะเข้า

มาหลังจบการศึกษา (Archuleta et al., 2013; Case, 2013; Cuijpers et al., 2015; El-Ghoroury 

et al., 2012; Grayson & Meilman, 2014; Joo, 2008; หงษ์ ศิริ  ภิยโยดิลกชัย และคณะ , 2558) 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือส่งเสริมให้นิสิตมีแนวทางการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตท่ีสร้างความพึง

พอใจทางการเงิน (financial satisfaction) แก่นิสิตได้ ซึ่งบุคคลสามารถเข้าถึงความพึงพอใจต่อ

สถานการณ์ทางการเงินของตนได้แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ของการมีหนี้ก็ตาม และความพึงพอใจ

เช่นนี้ยังองค์ประกอบส าคัญของตัวช้ีวัดทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเงินหลายตัวอีกด้วย 

อาทิ สุขภาพทางการเงิน (financial health) ความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) และสุขภาวะ 

(well-being) (Archuleta et al., 2013; Joo, 2008) 

ผู้วิจัยประมวลข้อมูลท่ีรวบรวมมาแล้วจึงต้ังเกณฑ์การคัดเลือกนิสิต ท่ีจะมาเป็นผู้เข้าร่วมการ

วิจัยในการวิจัย ให้ตอบสนองเป้าหมายในศึกษาแนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีส่งเสริมความพึง

พอใจทางการเงินแก่นิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงเป็นนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อใช้

ในการศึกษาโดยไม่จ ากัดแหล่งเงินกู้ เนื่องจากปัจจัยท่ีนิสิตเลือกจะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานั้นมาจาก

การท่ีครอบครัวไม่ได้สนับสนุนทางการเงินอย่างเต็มท่ี นิสิตท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ

ระดับสูงหรือระดับกลางจึงอาจมีความจ าเป็นท่ีจะต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่น ๆ เพราะมีฐานะทาง

เศรษฐกิจสูงเกินกว่าคุณสมบัติท่ีจะกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ได้ (Houle, 

2013) ผู้วิจัยเลือกนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษา คือ อยู่ในช้ันปีท่ี 4 หรือช้ันปี

สุดท้าย เป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย เนื่องจากเมื่อใกล้จบการศึกษา นิสิตมักมีความเครียดหรือความ

วิตกกังวลสูงสุดในช่วงนี้ (หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย และคณะ, 2558) จากการค านึงถึงความคาดหวังใน
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เรื่องอาชีพและค่าตอบแทน รวมถึงภาระจากการช าระหนี้ ท่ีจะติดตามมาหลังจบการศึกษา 

(Archuleta et al., 2013) 

ผู้วิจัยต้ังเกณฑ์ของรายได้ท่ีนิสิตมีส าหรับใช้จ่ายในระหว่างการศึกษาท่ีไม่เกิน 8,000 บาทต่อ

เดือน เกณฑ์รายได้ดังกล่าวผู้วิจัยได้จากการพิจารณาระดับรายได้ท่ีเข้าเกณฑ์การกู้ยืมเงินจาก กยศ. ท่ี

ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี โดยรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ท่ีรวมรายได้ของนิสิตกับสมาชิกครอบครัว

อย่างน้อย 1 คน ดังนั้นเมื่อเฉล่ียรายได้ต่อคนและต่อเดือนแล้วประมาณได้ว่าระดับรายได้ท่ีเหมาะสม

จะอยู่ท่ีไม่เกิน 8,000 บาทต่อเดือน เมื่อพิจารณาข้อมูลท่ีรายงานว่าระดับรายได้นั้นมีผลต่อระดับ

คะแนนในการเรียน (Elliott & Lewis, 2015) ซึ่งข้อมูลของไทยแสดงว่าระดับรายได้ของนิสิตท่ีต่ ากว่า 

15,000 บาทต่อเดือนนั้นมีผลกระทบต่อระดับการเรียนแล้ว (วัฒนีย์ เย็นจิตร, พัชรินทร์ พลอยสิทธิ์, 

โทน แห้วเพชร, และ เอกชัย โภไคยศสวรรค์, 2559) ผู้วิจัยจึงเห็นว่าระดับรายได้ท่ีนิสิตมีใช้จ่ายใน

ระหว่างการศึกษาไม่เกิน 8,000 บาทต่อเดือน เป็นระดับรายได้ยังสร้างความยากล าบากในการจัดการ

ทางการเงินของในระหว่างเรียนของนิสิตอยู่ (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 2561) 

2. ความหมายของเงิน 

ผู้วิจัยพบว่านักจิตวิทยาท่ีท างานเชิงบ าบัดได้สังเกตเห็นอิทธิพลของเงินท่ีมีต่อสุขภาวะของ

มนุษย์มาต้ังแต่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างความรู้ทางจิตวิทยา  (Freud, 1913) แต่ความสนใจใน

การศึกษาเชิงประจักษ์นั้นค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ในวงการจิตวิทยา ท าให้ข้อมูลปรากฏในปัจจุบันยังคง

มีไม่มาก ความสนใจส่วนมากมุ่งไปท่ีการศึกษาและอธิบายถึงอิทธิพลจากความหมายของเงินท่ีมีต่อสุข

ภาวะของมนุษย์ ข้อมูลเหล่านี้อธิบายว่าโดยท่ัวไปความหมายของเงินถูกสร้างจากการประกอบกันของ

ค่านิยมของสังคมกับประสบการณ์ทางการเงิน ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการเพิ่มเติม

ความเข้าใจจากหัวข้อท่ีผ่านมา ในเรื่องของท่ีมาของความทุกข์จากความหมายของเงินท่ีนิสิตท่ีกู้ยืมเงิน

เพื่อการศึกษาท่ีเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ รวมถึงได้ย้ าความส าคัญของการป้องกันและส่งเสริมทักษะทาง

ความคิดและอารมณ์ เพื่อรับมือกับค่านิยมของสังคมท่ีถาโถมอย่างรุนแรงผ่านส่ือและสังคมออนไลน์

ในปัจจุบัน 

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยในหัวข้อนี้ได้ท าให้ผู้วิจัยเห็นความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริม

สุขภาวะในเรื่องจิต-เงินในมิติทางความหมาย ว่าจะเกิดได้จากการท่ีบุคคลสามารถสร้างความหมาย
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ของเงินได้อย่างเป็นอิสระจากค่านิยมของสังคม และเข้าถึงความหมายของเงินท่ีเข้ากับบริบทเฉพาะ

บุคคลของตน แม้ว่าข้อมูลในปัจจุบันท่ีอธิบายเจาะจงถึงความสัมพันธ์ของความหมายของเงินเฉพาะ

บุคคลกับสุขภาวะนั้นแทบไม่ปรากฏในฐานข้อมูลก็ตาม แต่การประมวลภาพรวมของข้อมูลในเรื่อง

ความหมายของเงินตามค่านิยมของสังคม ประกอบกับข้อมูลเกี่ยวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทาง

ความหมายซึ่งผู้วิจัยจะอธิบายในหัวข้อถัดไป หัวเรื่องท้ังสองนี้มีขอบเขตของข้อมูลท่ีเพียงพอท่ีผู้วิจัย

จะน ามาสร้างเป็นนิยามของความหมายของเงินเฉพาะบุคคลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นผู้วิจัยจึง

น าเสนอข้อมูลจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความหมายของเงิน 2 เรื่องด้วยกัน 

ได้แก่ ความหมายของเงินตามค่านิยมของสังคม และความหมายของเงินเฉพาะบุคคล ตามล าดับ 

2.1 ความหมายของเงินตามค่านิยมของสังคม 

ทัศนะทางจิตวิเคราะห์มองว่า เงินเป็นตัวแทนของอ านาจ อ านาจนั้นก่อเกิดจากการส่งต่อ

ทัศนคติคนในครอบครัวมีต่อเงินไปสู่ลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่า อ านาจของเงินท่ีฝังอยู่ในจิตใจของมนุษย์

ท าให้เงินสามารถกระตุ้นให้เกิดจินตนาการและการรับรู้ท่ีบิดเบือน (delusion) จนก่อให้เกิดความ

เจ็บป่วยทางจิตใจได้ (Freud, 1913; Haynes & Wiener, 1996; Plaks, Levy, & Dweck, 2009) 

ทัศนะดังกล่าวย้ าให้ผู้วิจัยเห็นว่าความหมายของเงินท่ีบุคคลรับมาจากสังคมนั้นฝังรากลึก คุณค่าของ

เงินท่ีส่งต่อกันมาในสังคมและวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมบุคคล ซึ่งเป็นแหล่งทางความหมายท่ีส าคัญท่ี

บุคคลมักรับเอาสร้างความหมายของเงินส าหรับตน (Plaks et al., 2009) และครอบครัวก็เป็นแหล่ง

ทางสังคมต้ังต้นและใกล้ชิดกับมนุษย์โดยท่ัวไปมากท่ีสุด ความหมายของเงินตามค่านิยมของคนใน

ครอบครัวจึงหล่อหลอมมุมมองท่ีคนมีต่อคุณค่าของเงินมาต้ังแต่ยังวัยเด็ก ต้ังแต่ในช่วงวัยท่ียังไม่มีวุฒิ

ภาวะเพียงพอต่อการเข้าใจความหมายของเงินในฐานะเครื่องมือแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจด้วยซ้ า  

(Gasiorowska et al., 2012; Goetz & Gale, 2014) 

ความหมายของเงินท่ีบุคคลมีอยู่ก าหนดระดับอิทธิพลของเงินท่ีมีต่อจิตใจและพฤติกรรมอย่าง

ลึกซึ้ง แม้ว่าเงินจะไม่ได้มีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีสามารถกระตุ้นพฤติกรรมของมนุษย์ แต่การท่ี

มนุษย์รับรู้ความหมายทางสังคมท าให้เงินสามารถกระตุ้นการตอบสนองของมนุษย์ได้ในระดับประสาท

สัมผัสท่ีเป็นอิสระจากความคิดเลยทีเดียว (Lucarelli et al., 2015; Zaleskiewicz, Gasiorowska, 

Kesebir, Luszczynska, & Pyszczynski, 2013) จากการประมวลข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยใน
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หัวข้อนี้ และการสร้างความหมายแก่เงินให้เป็นตัวแทนของความสุขและความสามารถในการสร้าง

ความมั่นคงในชีวิต เป็นสาเหตุท่ีท าให้เงินมักมีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างมาก  (Furnham, 

Wilson, & Telford, 2012; Gasiorowska et al., 2012; Ismail & Haron, 2014; Vohs, 2015) 

จนท าให้คนโดยท่ัวไปรับรู้ว่าเงินนั้นเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงระดับของการด ารงอยู่ (existence) หรือตัวตน 

(self) อย่างลึกซึ้งถึงระดับจิตวิญญาณ (spiritual) ได้เลยทีเดียว (Carlsson, Wängqvist, & Frisén, 

2015; la Cour & Hvidt, 2010; Marotta-Walters, 2015; van den Bos, 2009) ข้อมูล ท่ีแสดง

อิทธิพลของเงินในฐานะส่ิงเร้านี้ ผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้ในการน าส่ิงเร้าท่ีเป็นภาพของเงินมาใช้การ

กระตุ้นการทบทวนประสบการณ์และความหมายของเงินท่ีผู้เข้าร่วมวิจัยมีอยู่ เพื่อเป็นประโยชน์ใน

การเอื้ออ านวยการพรรณนาตนในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการวิจัยครั้งนี้ 

ค่านิยมของสังคมท่ีปรากฏโดยท่ัวไปมักช้ีน าให้คนแสวงหาและสะสมเงินให้มากท่ีสุดเพื่อใช้ใน

การจับจ่ายตอบสนองความพึงพอใจท่ีมีได้อย่างเต็มท่ีตามความต้องการ มุมมองต่อเป้าหมายทาง

การเงินเช่นนั้นท าให้สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดการได้และการเสียเงินมีผลกระทบต่อความคิดและ

ความรู้สึกท่ีคนมีต่อสถานการณ์ทางการเงินของตนได้ ความสัมพันธ์ของความหมายของเงินกับระดับ

สุขภาวะและความพึงพอใจท่ีบุคคลมีต่อสถานการณ์ทางการเงินของตนนั้น จึงมาจากแนวทางของ

ความหมายท่ีบุคคลสร้างให้กับเงิน  (Furnham et al., 2012; George, 1994; Kushlev et al., 

2012; C. L. Park, 2016b) คน โดยท่ัวไปจึงมักใช้ความหมายของเงิน ในประเมิน คุณ ค่าและ

ความสามารถของตน และใช้ความหมายของเงินเป็นเป้าหมายและเป็นแนวทางในการปฏิสัมพันธ์กับ

บุคคลและส่ิงรอบตัวท่ีแวดล้อมชีวิตตน (Jethwani, Mincy, & Klempin, 2014; Kashima, 2014; 

Neimeyer, 2016) ดังนั้นการท่ีคนท่ัวไปในสังคมต่างก็รับเอาความหมายของเงินตามค่านิยมท่ีกล่าว

ไปข้างต้นนั้นเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ก็ท าให้เงินถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการจูงใจและควบคุม

พฤติกรรมของคนในสังคมได้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้เป็นรางวัลหรือค่าตอบแทนเพื่อจูงใจในการ

ท างาน ใช้กระตุ้นความต้องการในการบริโภคสินค้าและบริการ ฯลฯ  (Dybwad, 2015; Kosfeld, 

Neckermann, & Yang, 2016; Lucarelli et al., 2015; Rose & Orr, 2007) 

การรับเอาความหมายของเงินตามค่านิยมทางสังคมมาโดยขาดการพิจารณาว่าสอดคล้องกับ

บริบทแวดล้อมของตนมากน้อยเพียงใด ก็ท าให้เป้าหมายท่ีบุคคลมีต่อการแสวงหาและใช้จ่ายเงินท่ี

ไม่สมกับก าลังและความสามารถของตนนั้น กระตุ้นให้บุคคลมีความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมใน
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เรื่องทางการเงินท่ีก่อให้เกิดโทษแก่ตนและกระทบต่อคนและส่ิงรอบตัวขึ้นมาได้ อาทิ การใช้จ่ายหรือ

การเล่นพนันอย่างขาดการยับยั้งชั่งใจ และกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มท่ีอ่อนไหวต่อการถูกกระตุ้นก็คือ

กลุ่มเยาวชน เนื่องจากวุฒิภาวะหรือทักษะทางความคิดและอารมณ์ยังไม่เพียงพอท่ีจะรับมือกับ

กระแสบริโภคนิยมท่ีโหมเข้ามาทางส่ือและสังคมออนไลน์ท่ีแวดล้อมอยู่ในปัจจุบัน ท าให้อิทธิพลของ

การตลาดสามารถเข้ามาควบคุมกิจกรรมการบริโภคของเยาวชนได้โดยง่าย  (Duroy et al., 2014; 

Grant, Schreiber, Odlaug, & Kim, 2010; Gupta & Derevensky, 2008; Norum, 2008; 

Zaman, Geurden, De Cock, De Schutter, & Abeele, 2014) ซึ่งประเด็นของความส าคัญในการ

ส่งเสริมภูมิต้านทานแก่กลุ่มเยาวชนตามท่ีกล่าวไปนี้ เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งท่ีท าให้ผู้วิจัยเลือกกลุ่มนิสิตท่ี

กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ด้วยเช่นกัน 

การรับเอาความหมายของเงินตามกระแสหลักของสังคมท่ีเป็นไปตามแนวคิดแบบทุนนิยม

และบริโภคนิยม ยังสามารถกระตุ้นให้บุคคลเกิดการคิดค านึงถึงความต้องการส่วนตนได้อย่างทันทีท่ี

นึกถึงหรือพบเห็นเงิน จนน าไปสู่การเพิกเฉยต่อคุณค่าและความรู้สึกของคนรอบตัว และอาจเกินเลย

ไปถึงขั้นท่ีบุคคลรู้สึกชอบธรรมต่อการกระท าเพื่อแสวงหาหรือใช้จ่ายท่ีก่อความเสียหายต่อผู้อื่นและ

ส่ิงแวดล้อมได้ (Aro, 2016; Bhana & Pattman, 2011; Haesevoets, Van Hiel, Folmer, & De 

Cremer, 2014; Hoffman, 2013; Klontz, Bivens, Klontz, Wada, & Kahler, 2008; Nikelly, 

2006; Servátka, Tucker, & Vadovič, 2011; Shalvi, Dana, Handgraaf, & De Dreu, 2011) 

และเมื่อความสัมพันธ์เช่นนั้นเกิดขึ้นในครอบครัว ก็มักเป็นเหตุท่ีก่อความขัดแย้งและท าให้

ความสัมพันธ์ในครอบครัวเส่ือมทรามลง (Atwood, 2012; Carroll et al., 2011; Goetz & Gale, 

2014; Grant et al., 2010; Haesevoets et al., 2014; Nobelius et al., 2010; T. E. Smith 

et al., 2016; Vohs, 2015) 

การท่ีบุคคลใช้เป้าหมายทางการเงินตามค่านิยมของสังคมมาประเมินตน ก็มักจะก่อแรงกดดัน

ท่ีท าให้รู้สึกสูญเสียความมั่นคงหรือมั่นใจในตน (self-esteem) (Carlsson et al., 2015; Goetz & 

Gale, 2014; C. L. Park, 2016b; van den Bos, 2009; Zhang, 2009) ค ว า ม ค า ด ห วั ง ใ น

ความส าเร็จทางการเงินท่ีไม่สอดคล้องกับความพร้อมในชีวิต จึงสามารถก่อความเครียดหรือแรงกดดัน

ท่ีรุนแรงหรือเรื้อรัง จนท าให้ความไม่พอใจในเรื่องทางการเงินนั้นสามารถก่อให้เกิดเจ็บป่วยในทาง

จิต ใจและร่ า งก ายตามม าได้  (Christopoulos, 2014; Clarke, 2006; Goetz & Gale, 2014) 
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ภาพรวมของการรับเอาความหมายของเงินตามค่านิยมหลักของสังคมตามข้อมูลทางจิตวิทยาได้ท าให้

เห็นภาพว่า การด าเนินชีวิตตามความหมายของเงินท่ีคล้อยตามค่านิยมแบบทุนนิยมและบริโภคนิยม

นั้นก่อแรงกดดันทางจิตใจได้อย่างรุนแรง และไม่ได้เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาวะ

ท่ีดีได้มากนัก (Kasser, 2015; Lucas & Schimmack, 2009) 

ผู้วิจัยได้เห็นข้อสรุปจากข้อมูลในส่วนนี้ว่า ความหมายของเงินนั้นเช่ือมโยงกับมุมมองท่ีบุคคล

มีต่อโลกและชีวิต ความหมายของเงินจึงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อชีวิต และก าหนดแนว

ทางการด าเนินชีวิตของบุคคล ประกอบกับการค านึงถึงเงินสามารถเหนี่ยวน าให้บุคคลคิดเช่ือมโยงเงิน

กับความสุขในเชิงจ านวนหรือปริมาณ การรับรู้การได้-เสียของเงินจึงเท่ากับการได้และเสียโอกาสใน

การมีความสุขในชีวิตไปด้วย การรับรู้หรือสัมพันธ์กับเงินจึงสามารถเหนี่ยวน าบุคคลให้เกาะเกี่ยวอยู่

กับการค านึงอยู่กับโอกาสก็ได้-เสียสุข-ทุกข์ของตนเอง โดยมีเงินเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของสุข-

ทุกข์ในชีวิต และตามท่ีจะปรากฏข้อมูลท่ีแสดงในหลากหลายมิติท่ีจะกล่าวถึงในส่วนอื่นต่อไป ท่ีท าให้

เห็นว่า บุคคลอาจประเมินความสามารถในการสร้างความสุขให้กับชีวิตจากจ านวนของเงิน ดังนั้นแนว

ความหมายท่ีบุคคลสร้างให้กับเงินจึงอาจมีอิทธิพลต่อความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อชีวิตและตนเองได้ และ

อาจกล่าวได้ว่าความหมายของเงินสามารถมีอิทธิพลต่อสุขภาวะและรูปแบบชีวิตของบุคคลได้ 

2.2 ความหมายของเงินเฉพาะบุคคล 

มนุษย์มีความสามารถในการสร้างและเปล่ียนแปลงความหมาย การปรับหรือสร้าง

ความหมายของเงินให้สอดคล้องกับปัจจัยส่วนบุคคล หรือท่ีเรียกว่าความหมายของเงินในแบบเฉพาะ

ตน จึงเป็นแนวทางท่ีจะท าให้คนเข้าถึงสุขภาวะหรือความพึงพอใจทางการเงินได้โดยไม่ต้องอิงอาศัย

เป้าหมายทางการเงินของสังคม (Kashima, 2014; Neimeyer, 2016) ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นข้อมูล

เกี่ยวกับความหมายของเงินเฉพาะตน (personal or subjective meaning of money) พบเฉพาะท่ี 

Cutler (1994) ท่ีกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ของความหมายลักษณะดังกล่าวกับ

สุขภาวะ โดยกล่าวอ้างถึงการศึกษาของ George (1994) ผู้เป็นจิตแพทย์และนักสังคมศาสตร์ท่ีท างาน

อยู่ในศูนย์ศึกษาพัฒนาการวัยชราของ Duke University ท่ีได้ศึกษาสุขภาวะทางการเงิน (financial 

well-being) เชิงปัจเจกของคนวัยเกษียณ 
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George (1994) ได้นิยามสุขภาวะทางการเงินเชิงปัจเจกว่า คือ ความพึงพอใจ (satisfied) ท่ี

บุคคลมีต่อทรัพยากรทางการเงินท่ีมี จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าความพึงพอใจทางการเงินของคน

กลุ่มนี้ค่อนข้างสูง โดยสัมพันธ์กับความไม่หวั่นไหว ( insensitive) กับการเปลี่ยนแปลงระดับเชิง

วัตถุวิสัย (objective level) ของทรัพยากรทางการเงิน กล่าวคือ เมื่อเปรียบเทียบกับคนหนุ่มสาว

และวัยกลางคน ผู้สูงวัยมีความพึงพอใจต่อรายได้ปริมาณน้อยได้มากกว่าคนหนุ่มสาว ดังท่ีพบว่า ผู้สูงวัย

จ านวนหนึ่งมีความเป็นอยู่ในระดับต่ ากว่าเส้นมาตรฐานความยากจน (poverty line) แต่กลับรายงาน

ว่าทรัพยากรทางการเงินท่ีมีอยู่นั้นมีความเพียงพอ (adequate) ปรากฏการณ์นี้จึงสะท้อนให้เห็นว่า

วัตถุวิสัยกับปัจเจกวิสัยของเงินนั้นแยกออกจากกันได้ ซึ่ง George (1994) อธิบายข้อค้นพบข้างต้นว่า

จ านวนวัยของผู้สูงอายุ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้มองว่าทรัพยากรทางการเงินของตน

เพียงพอต่อความต้องการ ข้อสรุปจากผลการศึกษาข้างต้นได้แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ท่ีการใช้

ปัญญาในการปรับตัว (adaptive wisdom) เข้ากับข้อจ ากัดท่ีมีอยู่ และการลดความทะเยอทะยาน

สามารถท าให้คนเข้าถึงความพึงพอใจ (contentment) ได้ และท าให้เห็นว่าความส าเร็จของ “การพอ” 

(enough) นั้นมาจากการท่ีบุคคลสามารถเห็นคุณค่าต่อการมีน้อยว่ามีมากกว่าการมีมาก ซึ่งมุมมอง

ดังกล่าวย้อนแย้งกับค่านิยมท่ัวไปของสังคมท่ีมองว่า การลดความทะเยอทะยานหรือการพอนั้นเป็น

สัญญาณของความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายในชีวิต (George, 1994) 

การค้นพบหรือเข้าถึงความหมายของเงินในแบบเฉพาะบุคคลนั้นจึงเกิดขึ้นได้จากการเปิดกว้าง 

ท่ีจะพิจารณาทางเลือกของความส าเร็จหรือแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีสร้างความพึงพอใจแก่ตนได้

อย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากมุมมองส่วนบุคคล การเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย (living simply) 

หรือมัธยัสถ์ (frugality) เพื่อเข้าถึงการมีชีวิตท่ีสงบสุข ก็สามารถเป็นความส าเร็จในชีวิตท่ีน่ายกย่องได้

เช่นกัน (T. E. Smith et al., 2016) ดังท่ี Ludwig Binswanger ได้อธิบายว่าการท่ีบุคคลมีภาวะการ

รู้ตน  (self-aware) และเข้ าถึ ง สัจจการแห่ งตน  (self-actualizing) บุ คคลจะสามารถเข้ าถึ ง

ประสบการณ์ชีวิตตามความหมายเฉพาะบุคคล (personal meaning) ได้ ซึ่งท าให้บุคคลนั้นให้

ความส าคัญกับบรรทัดฐานและการตัดสินใจของสังคมเป็นเรื่องรอง (Binswanger, 1958, อ้างถึงใน 

Chao, 2015; Marotta-Walters, 2015) ดังท่ีพบว่า บุคคลท่ีด าเนินชีวิตโดยให้ความส าคัญของคุณค่า

ภายใน (intrinsic values) จะแสวงหาประสบการณ์ท่ีสร้างความการเติบโตงอกงามส่วนบุคคล 

(personal growth) และโอกาสในการเสริมสร้างความรู้สึกผูกพัน (affiliation) และการสนับสนุน
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ช่วยเหลือชุมชน ซึ่ งมุมมองและกิจกรรมในการด าเนินชีวิตเช่นนี้สามารถเติมเต็มความสุข 

(happiness) หรือเพิ่มสุขภาวะ (well-being) ในชีวิตได้โดยตรง กล่าวคือโดยไม่ต้องมุ่งเน้นการ

แสวงหาคุณค่าภายนอก (extrinsic) เช่น เงิน ภาพลักษณ์ ความเป็นท่ีนิยม มาใช้เป็นตัวกลาง

แลกเปล่ียนส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจ และยังพบอีกว่ามุมมองและกิจกรรมลักษณะดังกล่าวยังก่อให้เกิด

ความยั่งยืนทางสังคมและส่ิงแวดล้อมอีกด้วย (Kasser, 2015) 

ขอบเขตความเข้าใจเรื่องความหมายของเงินในแบบเฉพาะบุคคลท้ังหมด ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า

ความหมายลักษณะดังกล่าวเป็นความหมายของเงินท่ีเป็นอิสระจากค่านิยมของสังคม และเป็น

ความหมายท่ีบุคคลสร้างขึ้นจากการพิจารณาบริบทชีวิตของตนตามจริง และความหมายของเงิน

เฉพาะตนท่ีสร้างขึ้นมาได้นั้น สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับบริบท

ชีวิตท่ีด าเนินอยู่จริงได้ต่อไป (Carlsson et al., 2015; Chen, 2015; Kashima, 2014; Neimeyer, 

2016; Schnell, 2011) ผู้วิจัยได้น าความเข้าใจดังกล่าวมาสร้างนิยามส าหรับการสร้างหรือเข้าถึง

ความหมายของเงินเฉพาะบุคคลส าหรับใช้ในการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน

การวิจัยครั้งนี้ต่อไป กล่าวคือ ความหมายของเงินเฉพาะบุคคล (subjective meaning of money) 

เป็นความหมายของเงินท่ีบุคคลสร้างขึ้นจากการพิจารณาทางเลือกของความส าเร็จในวิถีชีวิตรูปแบบ

อื่น ๆ อย่างเป็นอิสระจากค่านิยมของสังคม และความหมายนั้นเป็นท่ีพึงพอใจส าหรับบุคคล ในการใช้

เป็นแนวทางในการตอบสนองต่อเงิน ท้ังในทางอารมณ์และการกระท า 

3. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยประยุกต์

ขึ้นจากการประมวลข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีท างานกับความหมายของ

เงิน และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธตามแนวคิดของ  โสรีช์ โพธิแก้ว (2553, 2555) ในส่วนนี้

ผู้วิจัยจึงอธิบายเป็นล าดับ โดยเริ่มต้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางความหมายของเงิน 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ และหน้าท่ีในการปรึกษาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน เพื่อแสดง

การเช่ือมโยงคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยพบจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีน ามาสู่

แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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3.1) การปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางความหมายของเงิน 

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นกระบวนการสนทนาท่ีสนับสนุนการสร้างความหมาย

เฉพาะบุคคล (Avdi, 2005; Greenberg & Pascual-Leone, 2006; Neimeyer, 2006; Nikčević & 

Nicolaides, 2014) ส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวของผู้มาปรึกษาในทุกมิติ อาทิ พฤติกรรม 

ความคิด อารมณ์  และจิตวิญญาณ  (Greenberg & Pascual-Leone, 2006; la Cour & Hvidt, 

2010; Marotta-Walters, 2015) ผู้วิจัยพบว่ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีเหมาะสมต่อการ

ท างานกับความหมายของเงินนั้น จะให้ความส าคัญกับประสบการณ์และความเป็นมนุษย์ของผู้มา

ปรึกษา ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่วางรากฐานอยู่บนแนวคิดแบบ

มน ุษยน ิยม (humanistic) และอัตถิภาวะนิยม (existentialism) (Chao, 2015; Corey, 2013; 

Marotta-Walters, 2015; Piazza-Bonin et al., 2016; Vanhooren et al., 2015) นั ก จิตวิทยา

การปรึกษาท่ีมีแนวการคิด (way of thinking) ลักษณะนี้ จะมีการท าหน้าท่ีท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษา

สามารถพรรณนาประสบการณ์ของตนได้อย่างเสรี เป็นอิสระจากกรอบแนวคิดทางการเงินของสังคมได้ 

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีมีคุณลักษณะท่ีเอื้อต่อให้ผู้มาปรึกษาสามารถพรรณนาตน

ได้อย่างเป็นอิสระจากกรอบทางสังคม จะท าให้ผู้มาปรึกษาตระหนักถึงแนวทางการจัดการทางการเงิน

ท่ีเหมาะสมกับบริบทชีวิตได้มากขึ้นได้ ดังท่ีกลุ่มนักสร้างสรรค์นิยมทางสังคม (social constructionist) 

อธิบายว่า กระบวนการพรรณนาตนจะช่วยให้บุคคลได้ส ารวจทางเลือกของความส าเร็จแบบต่าง  ๆ 

ซึ่งจะช่วยให้บุคคลคลายความหมายของเงินออกจากโครงสร้างเดิม และเมื่อบุคคลได้พิจารณา

ทางเลือกของความส าเร็จท่ีเป็นไปได้อย่างเต็มท่ี ก็จะสร้างการจัดการการเงินในแบบเฉพาะตนขึ้นมา

ได้ (Altmaier, 2013; T. E. Smith et al., 2016) กระบวนการพรรณนาในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่เอื ้ออ านวยให้ผู ้มาปรึกษาสามารถตระหนักถึงแนวทางการด าเนินชีวิตท่ี

เหมาะสมกับบริบทชีวิตตน และสามารถสร้างความหมายของเงินในแบบเฉพาะตนขึ้นมาได้ 

มนุษย์ ท่ีเผชิญความทุกข์จะต้องการแสวงหาความหมายท่ีสอดคล้องกับชีวิตของตน 

Neimeyer (2016) อธิบายไว้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิญเหตุการณ์ท่ีไม่เป็นไปตามความ

คาดหวัง (expectations) หรือไม่เป็นไปตามความเข้าใจ (understandings) ท่ีเคยมีมาก่อน ความ

ไม่สอดคล้องกันระหว่างภาพท่ีวาดไว้ (illusions) กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ก็จะก่อให้เกิดวิกฤติทาง

ความหมาย (crisis of meaning) ขึ้นมา ท าให้บุคคลรู้สึกแปลกแยก (alien) จากสถานการณ์ ซึ่งเป็น
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แรงบีบค้ันให้บุคคลมีความติดขัด (struggle) และอยู่กับสถานการณ์ท่ีพบไม่ได้ (uninhabitable) 

(Neimeyer, 2016; Shields, Kavanagh, & Russo, 2015) ดังนั้น หากบุคคลสามารถสร้างความหมาย

ใหม่ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ได้ส าเร็จ บุคคลนั้นก็จะสามารถปรับตัวต่อความยากล าบากท่ีก าลัง

เผชิญอยู่ได้ดียิ่งขึ้น แต่หากสร้างไม่ส าเร็จหรือสร้างด้วยความยากล าบาก ความต้องการความหมายจึง

เป็นสัญญาณท่ีสะท้อนถึงความเข้มข้นหรือเรื้อรังของทุกข์ท่ี ผู้มาปรึกษาก าลังเผชิญอยู่  (Cox & 

McAdams, 2014; Davis & Novoa, 2013) และสะท้อนถึงสุขภาวะและความสามารถในการปรับตัว

ของบุคคลในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดี (Cadell et al., 2014; Davis & Morgan, 2008; Davis & Novoa, 

2013; Kernan & Lepore, 2009; Larner & Blow, 2011; Lee et al., 2006b; C. L. Park, 2016a, 

2016b; Shields et al., 2015; van den Heuvel, Demerouti, Bakker, & Schaufeli, 2013) 

ความหมายท่ีบุคคลรับมาจากสังคมโดยไม่เข้ากับตนและสถานการณ์ เป็นสาเหตุของวิกฤติ

ทางความหมายที่ก ่อให้เก ิดทุกข์ ตามแนวคิดของจิตบ าบัดแนวอัตถิภาวนิยาม (existential 

therapy) ได้อธิบายว่า หากบุคคลคล้อยตามอิทธิพลของสังคมโดยขาดการพิจารณา บุคคลจะไม่รู้

ใน เป ้าหมายที ่เป ็น เนื ้อแท ้ของตน (authenticity) ความไม ่รู ้เช ่นนี ้ก ่อ ให ้เก ิดความทุกข์ ซึ ่ง

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะช่วยคลี่คลายความทุกข์ดังกล่าวได้จากการเอื้ออ านวยให้ผู้มา

ปรึกษาเข้าใจในตน ซึ ่งท าให ้ผู ้มาปรึกษาสามารถความหมายเฉพาะบุคคล (subjective or 

personal meaning) มาใช้เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจตอบสนองต่อสิ่งต่าง  ๆ ได้ หรือรู ้สึก

เติบโตและพึงพอใจต่อชีวิตในปัจจุบันยิ่งขึ้น (Altmaier, 2013; Chao, 2015; Grossman, Sorsoli, & 

Kia-Keating, 2006; Marotta-Walters, 2015; C. L. Park, Edmondson, Fenster, & Blank, 2008; 

Schnell, 2011; Starnino, 2016) 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าความทุกข์ทางจิตจากวิกฤติทางความหมาย จะเกิดขึ้นเมื่อ

บุคคลขาดการพิจารณาความหมายท่ีตนมีอยู่ ท าให้มีความคาดหวังท่ีไม่สอดคล้องกับความพร้อมของ

ตนและสถานการณ์ และเมื่อพิจารณาแนวคิดท่ี George (1994) ได้เสนอไว้ว่า ความพึงพอใจทาง

การเงินสามารถเกิดขึ้นได้จากการท่ีบุคคลบรรลุความส าเร็จทางการเงินท่ีต้ังไว้ หรือลดความปรารถนา

ของตนลง (increase achievements or reduce aspirations) หรือเห็นว่าทรัพย์ท่ีแสวงหามาได้นั้น

เพียงพอกับความต้องการในชีวิตแล้ว ดังนั้น การลดความทะเยอทะยานจึงสามารถใช้เป็นเส้นทางสู่

การเข้าถึงความพึงพอใจ (contentment) ได้ “การพอ” (“enough”) จึงเป็นการให้คุณค่าต่อการ
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มีน้อยมากกว่าการมีมาก และเป็นการใช้ปัญญาปรับตัว (adaptive wisdom) เข้ากับข้อจ ากัดท่ีมีอยู่ 

การลดความทะเยอทะยานหรือการพอจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลว (George, 

1994) ข้อเสนอดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า การปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีท างานกับความหมายของเงินท่ี

สนับสนุนให้ผู้มาปรึกษาเข้าถึงสุขภาวะหรือความพึงพอใจทางการเงินของตน ต้องเป็นกระบวนการท่ี

สามารถเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาพิจารณาความหมายของเงินท่ีตนมีและสถานการณ์ทางการเงินท่ี

เผชิญอยู่อย่างรอบด้าน และส ารวจทางเลือกในการตอบสนองหรือจัดการทางการเงินท่ีผู้มาปรึกษา

สามารถรับผิดชอบได้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มาปรึกษาความเข้าใจสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินตามท่ี

ก าลังด าเนินอยู่ และลดทอนความคาดหวังท่ีไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงลงให้มากท่ีสุด ซึ่งเป็น

การสนับสนุนให้ผู้มาปรึกษาสามารถเลือกแนวทางด าเนินชีวิตและปรับตัวให้สอดคล้องกับชีวิตของตน 

และมีสุขภาวะทางจิตใจและความพึงพอใจทางการเงินท่ีมากขึ้นได้ 

นอกเหนือจากเป้าหมายในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแล้ว แนวทางการท าหน้าท่ีและคุณภาพ

ของความสัมพันธ์เชิงรักษา (therapeutic relation) ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญท่ีเอื้ออ านวยกระบวนการเปล่ียนแปลงของผู้มาปรึกษา เนื่องจากกระบวนการทางความหมาย

เป็นกระบวนการรู้คิด (cognitive process) ท่ีผู้มาปรึกษาสามารถพิจารณาหรือรับรู้ตนจากภายนอก 

(self-distancing) (Abe, 2015) ความส าเร็จในการพัฒนาความหมายในกระบวนการปรึกษาจึงจะ

เกิดขึ้นได้จากการท่ีมาปรึกษาสามารถน าเรื่องราวต่าง ๆ มาสร้างรูปแบบเชิงพรรณนา (narrative 

forms) ในลักษณะท่ีใช้ส่ือสารกับผู้อื่นและตนเองได้ (Altmaier, 2013) ดังนั้นกระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาท่ีท างานกับความหมาย จึงต้องสามารถเอื้ออ านวยให้ ผู้มาปรึกษาสามารถทบทวน

ประสบการณ์ของตนและสร้างการพรรณนาขึ้นมาใช้ส่ือสารในกระบวนการปรึกษา อีกท้ังยังต้อง

เอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษารวบรวมคุณค่าทางความหมายต่าง ๆ ท่ีปรากฏตลอดกระบวนการปรึกษา

เชิงจิตวิทยา มาใช้ในการพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องและต้ังใจ จนผู้มาปรึกษาเกิดความกระจ่าง 

(explicit) และสร้างความหมายท่ีเหมาะสมกับตนขึ้นมาได้ส าเร็จ (Caldwell, 2005; J. Park et al., 

2015; Vanhooren et al., 2015) นักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีท างานกับความหมายจึงต้องตระหนักถึง

แนวทางการท าหน้าท่ีของตน เพราะท่าทีต่าง ๆ ท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาแสดงออกในกระบวนการ

ปรึกษา สามารถมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางความหมายของผู้มาปรึกษาได้เสมอ (Bohart & Byock, 

2005) 
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ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง (transformative learning theory) มา

อธิบายกระบวนการการสร้าง (constructing) การจัดวาง (appropriating) และการตีความ 

(interpretations) ความหมายของประสบการณ์ท่ีบุคคลมีต่อโลกขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่างในการ

เช่ือมโยงความส าคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักจิตวิทยาการปรึกษากับผู้มาปรึกษา ว่าท าหน้าท่ีในการ

เอื้ออ านวยกระบวนการเปล่ียนแปลงทางความหมายของผู้มาปรึกษาได้อย่างไร กระบวนการเรียนรู้

สู่การเปล่ียนแปลง (transformative process) ให้ความส าคัญกับกรอบการอ้างอิง (frame of 

reference) ภายใน ซึ่งครอบคลุมโครงสร้างของสมมุติฐาน (assumptions) และความคาดหวัง 

(expectation) ท่ีบุคคลมีอยู่ภายใน กรอบการอ้างอิงดังกล่าวจะก าหนดขอบเขตมุมมองของบุคคล

เอาไว้ จึงมีอิทธิพลต่อความคิด ความเช่ือ และการกระท าของบุคคล การส่ือสารจะมาท าหน้าท่ี

เอื้ออ านวยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง โดยใช้เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนทบทวนกรอบการอ้างอิง

ผ่านการพิจารณา (reflection) ประสบการณ์ของตน หากการพินิจพิเคราะห์ (scrutiny) หรือการ

พิจารณาเป็นไปอย่างเจาะจงและจริงจัง คือ จัดสรรให้การทบทวนการประเมินความหมายของตนนั้น

ด าเนินไปด้วยความส านึกรู้ (conscious) ก็จะน าให้ผู้เรียนเกิดความชัดเจน (explicit) ต่อเหตุและผล

ของโครงสร้างทางความหมายที่บุคคลมีอยู ่ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงความหมายในระดับ

กระบวนทัศน์ (paradigm) ได้ ซึ่งโดยท่ัวไปการเปล่ียนแปลงของความหมายในระดับนี้มักอาศัยการ

สะสมชุดของการเปล่ียนแปลงความหมาย หรือเป็นผลมาจากการเผชิญวิกฤติการณ์ฉับพลันและวิกฤตินั้น

ก่อให้เกิดความเครียดและความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส ปัจจัยเหล่านี้ก็จะท าให้ผู้เรียนมีค าถามต่อ

แกนกลางของภาวะการมีอยู่ (existence) อันเป็นจุดส าคัญท่ีน าผู้เรียนไปสู่การเปล่ียนแปลงทาง

ความหมายต่อไป (Taylor, 2008) 

ตัวอย่างของความส าคัญของการท าหน้าท่ีและความสัมพันธ์ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

เพื ่อเอื ้ออ านวยกระบวนการทางความหมายอีกตัวอย่างหนึ ่ง ได้แก่ แนวคิดการท าจิตบ าบัด

แนวอัตถิภาวนิยม (Existential therapy) ซึ่งมุ่งท างานกับกระบวนการทางความหมายเฉพาะบุคคล 

จิตบ าบัดแนวทางนี้ถือก าเนิดจากกระแสความสนใจในประสบการณ์ของปัจเจกบุคคล (individual’s 

subject experience) ท่ามกลางกระแสมนุษยนิยมและปรากฏการณ์นิยมวิทยาในวงการจิตวิทยา 

จิตบ าบัดแนวอัตถิภาวนิยมมุ่งส่งเสริมให้ผู้มาปรึกษาเกิดการตระหนักรู้ในตน และมีความเติบโตงอก

งามเฉพาะบุคคล (personal growth) โดยนักจิตวิทยาการปรึกษาจะท างานโดยเน้นการรับรู้
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ปรากฏการณ์ตามมุมมองของผู้รับบริการ (client’s phenomenological perspective) และสภาพ

ความเป็นจริงท่ีปรากฏ (current reality) ท าให้นักจิตวิทยาการปรึกษาไม่ ตีตราและวินิจฉัย 

(labeling and diagnosing) ผู้มาปรึกษา กระบวนการท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาตระหนักถึงส่ิงท่ี

ปรากฏขึ้นในแต่ละขณะ (presence) เป็นการบ่มเพาะ (cultivation) ให้ผู้มาปรึกษาวิเคราะห์และ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการตอบสนอง (response) ท่ีเขามีต่อปรากฏการณ์ท่ีพบเจอ จนกระท่ังท าให้ผู้มา

ปรึกษารู้ชัดถึงขอบเขตศักยภาพที่แท้จริงของตนได้ด้วยตนเอง (Chao, 2015; Corey, 2013) ดังท่ี

ผู้มาปรึกษารายงานว่าจิตบ าบัดแนวอัตถิภาวนิยมเสนอพื้น ท่ีปลอดภัยท่ีไร้การตัดสิน (safe 

nonjudgmental space) ท าให้ผู้มาปรึกษาเรียนรู้ท่ีจะส ารวจแง่มุมของการกระท าและผลของการ

กระท าท่ีผ่านมาได้ ท้ังหมดด้วยตนเอง และการปฏิบั ติต่ออดีตผ่านวิธีการเชิงประสบการณ์ 

(experiential mode) ท าให้ผู้มาปรึกษาสามารถสร้างความหมายท่ีมีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อ

จุดมุ่งหมายในชีวิตขึ้นมาใหม่ได้ ผู้มาปรึกษาจึงพบเส้นทางในการเข้าถึงความต้องการพื้นฐานในการ

ด ารงอยู่  (basic existential needs) ของตน  ท าให้ การด าเนิน ชีวิตมี ความหมายเต็มเปี่ ยม 

(meaningful) มากยิ่งขึ้นและมีทางในการปรับตัวที่ดีขึ้น (Vanhooren et al., 2015) 

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเห็นว่าการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีท างานกับความหมายของเงิน 

นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีผ่านการส่ือสาร โดยมุ่งหมายเพื่อเอื้ออ านวยการทบทวนและ

พรรณนาประสบการณ์ของผู้มาปรึกษา การท าหน้าท่ีตลอดกระบวนการปรึกษา นักจิตวิทยาการ

ปรึกษาจะให้ความส าคัญต่อประสบการณ์ของผู้มาปรึกษาเป็นหลัก อาทิ ไม่ท าการตัดสินหรือวินิจฉัยผู้

มาปรึกษา และก าหนดเทคนิคขั้นตอนการปรึกษาท่ีใช้อย่างตายตัว เพื่อให้นักจิตวิทยาการปรึกษาส่ง

ค่านิยมหรือความหมายของนักจิตวิทยาไปยังผู้มาปรึกษาน้อยท่ีสุด และท าให้ประสบการณ์ของผู้มา

ปรึกษาเป็นศูนย์กลางท่ีผู้มาปรึกษาจะท าการทบทวนและพิจารณาความหมายของตนอย่างเต็มท่ี จนผู้

มาปรึกษาเกิดความกระจ่างและสร้างความหมายใหม่ท่ีเหมาะสมกับบริบทชีวิตตนขึ้นมาได้ 

ขอบเขตด้านเวลาท่ีใช้ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาต้องมีเพียงพอที่จะเอื้ออ านวยให้

ผู้มาปรึกษาสร้างความหมายของเงินในแบบเฉพาะตนได้ ตามเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้วว่าการรวบรวม

คุณค่าทางความหมายต่าง ๆ ท่ีปรากฏตลอดกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นพื้นฐานท่ีสนับสนุน

การสร้างความหมายใหม่หรือปรับตัวได้ส าเร็จ ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมงานวิจัยท่ีใช้กระบวนการทาง

ความหมายในหลากหลายบริบท ผู้วิจัยพบว่ากรอบเวลาที่นักวิจัยใช้นั้นมีความหลากหลาย และ
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ไม่สามารถท่ีจะก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนของการส้ินสุดการสร้างความหมายได้ กล่าวคือ ผู้รับ

กระบวนการทางความหมายยังคงมีการเปล่ียนแปลงทางความหมายได้เรื่อย ๆ ตามระยะเวลาการวิจัย

ท่ีทอดยาวออกไป ยกตัวอย่างเช่น ในการศึกษาการหาความหมายของผู้หญิงท่ีมีการคลอดก่อนก าหนด 

(miscarriage) จ านวน 127 คน โดยเก็บข้อมูลในสัปดาห์ท่ี 4, 7, และ 16 ภายหลังการคลอดก่อน

ก าหนด พบว่าภายหลังเหตุการณ์เป็นเวลา 7 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมวิจัยเกินกว่าครึ่งได้รายงานถึง

ความส าเร็จในการพบความหมายหรือเข้าใจส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับตน ส่วนกลุ่มท่ีเหลือก็จะลดความพยายาม

ในการหาความหมายลงในสัปดาห์ท่ี 7 (Nikčević & Nicolaides, 2014) 

ในการจัดกระท าแนวอัตถิภาวะแบบเร่งรัด (brief existential intervention) มีระยะการ

ด าเนินการต้ังแต่ 1 – 4 ครั้ง ในขณะท่ีจิตบ าบัดแบบกลุ่มท่ีให้ความส าคัญในทางอัตถิภาวะแบบราย

สัปดาห์ท่ีแต่ละครั้งยาวประมาณ 90 นาที มีรายงานจ านวนการบ าบัดต้ังแต่ 8 ครั้งจนถึง 24 ครั้ง 

(Henry et al., 2010; Lee et al., 2006b) มีรายงานท่ีแสดงว่าการประเมินสภาพจิตใจของผู้ป่วย

โรคมะเร็งระยะสุดท้าย ท่ีได้รับการจัดกระท าทางจิตวิทยาในทางความหมายเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมี

การประเมินทุก 3 เดือน ซึ่งพบว่าคุณลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวกเพิ่มข้ึน และทางลบลดลงทุกครั้งท่ี

ท าการประเมิน ส าหรับการจัดกระท าสร้างความหมาย (the Meaning-Making intervention: MMi) 

มีการแนะน าจ านวนครั้งในการจัดกระท าไว้ตั้งแต่ 1- 8 ครั้ง โดยแต่ละครั้งใช้ระยะเวลา 30 – 90 นาที 

มีระยะห่างต้ังแต่ 1 วัน 1 สัปดาห์ จนถึง 1 เดือน (Henry et al., 2010; Lee et al., 2006a) จาก

ข้อมูลทั้งหมดนี้ประกอบกับประสบการณ์การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของผู้วิจัย ผู้วิจัยจึงตั้ง

กรอบระยะเวลาการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินในงานวิจัยนี้ให้เป็น 8 ครั้ง 

ครั้งหนึ่งยาวประมาณ 90 นาที และมีระยะห่างในแต่ละครั้งประมาณ 1 สัปดาห์ สอดคล้องตามเกณฑ์

ของ Lee และคณะ (2006b) และใกล้เคียงกับข้อมูลของ Nikčević และ Nicolaides (2014) ตามท่ี

กล่าวไปแล้วข้างต้น 

3.2) การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

ผู้วิจัยผ่านการศึกษาและฝึกปฏิบัติการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธตามแนวทางท่ีพัฒนาขึ้น

โดย โสรีช์ โพธิแก้ว ท าให้เห็นว่าการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวทางนี้มีแนวคิดและแนวทางการท าหน้าท่ี

ของนักจิตวิทยา ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ท างานกับความหมาย
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ของเงินตามได้ทบทวนข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมา อาทิ การท าหน้าท่ีของ

นักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาส ารวจประสบการณ์และเปิดเผย (พรรณนา) 

ประสบการณ์ของตน การท าหน้าท่ีเพื่อเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาตรวจสอบและพิจารณาประสบการณ์

ของตน การให้ความส าคัญกับประสบการณ์และความเป็นมนุษย์ของผู้มาปรึกษาเช่นเดียวกับการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีอยู่ในกลุ่มแนวคิดมนุษยนิยม เป้าหมายในการปรึกษาท่ีเป็นไปเพื่อการ

เอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาคลายจากความคาดหวังและปรับตัวเข้ากับความจริง ท่ีในการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธเรียกว่า ปัญญา 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธท่ีพัฒนาโดย โสรีช์ โพธิแก้ว เป็นการน าความเข้าใจในหลัก

พุทธธรรม มาผสานเข้ากับแนวคิดการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของตะวันตก โดยเฉพาะในเรื่องสัมพันธภาพ

ของกลุ่มมนุษยนิยม ประสบการณ์การฟังธรรมเทศนาและสนทนาธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุ 

(Venerable Buddhadasa) และปฏิบัติธรรมท่ีสวนโมกข์ (Suan Mokh) ท าให้เกิดความกระจ่าง 

(insight) ในระดับประสบการณ์ (the experiential level) ถึงกระบวนการเรียนรู้ ท่ี เป็นสาระ 

(essence) ของค าสอนทางพุทธศาสนา และช่วยให้เข้าใจแนวคิดของจิตวิทยามนุษยนิยมได้อย่าง

ลึกซึ้ง (Tuicomepee et al., 2012; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2555) ดังท่ี โสรีช์ โพธิแก้ว (2553) กล่าวไว้ว่า 

“เมื่อพิจารณาใคร่ครวญถึงประโยคจากบทสวดมนต์ท าวัตรเช้าและเย็น 

ในบริบทแห่งพุทธศาสนาซึ่งกล่าวว่าสัตว์ท้ังหลาย ท่ีเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ 

ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น… ยิ่งท าให้ความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กระจ่าง

ชัดขึ้นมาอีกมาก เพราะเมื่อน าเกณฑ์แห่งความทุกข์มาเป็นท่ีต้ังแล้ว เราทุกคนย่อม

เท่าเทียมกันท่ีจะได้รับผลกระทบจากความทุกข์นั้น รวมถึงเท่าเทียมกันท่ีจะใช้

ศักยภาพของตนเพื่อท่ีจะออกจากความทุกข์เหล่านั้น” (โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธจึงเป็นการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีเน้นสัมพันธภาพเชิงรักษา 

(therapeutic relationship) เพราะพัฒนาขึ้นมาจากมุมมองของความเท่าเทียมกันของมนุษย์ในการ

ใช้ศักยภาพของตนในการพาตนออกจากทุกข์ ตามแนวคิดในเชิงมนุษยนิยม (Humanistic) และ 

อัตถิภาวะนิยม (Existential) (Srichannil, 2014; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553, 2555; สุภาพร ประดับสมุทร, 

2552) นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธจึงท างานผ่านการร่วมรู้สึกกับความรู้สึกและความคิดของผู้มา
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ปรึกษาตามกรอบอ้างอิงภายในของผู้มาปรึกษา (internal frame of reference) ท่ีมุ่งไปการ

เอื้ออ านวย (facilitate) ให้ผู้มาปรึกษากระจ่าง (insight) ในสาเหตุของปัญหาทางจิตใจของตน และ

ก่อให้เกิดความเข้าใจใหม่ข้ึนมา (Srichannil, 2014) 

ส่ิงที่แตกต่างจากแนวคิดในทางมนุษยนิยมก็คือหลักทางพุทธศาสนา ท าให้การปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพุทธมีมุมมองท่ีมีต่อเป้าหมาย ความจริง และโครงสร้างของความทุกข์ท่ีนักจิตวิทยา

ใช้ในการท างานแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ การปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง คุณภาพของ

นักจิตวิทยาการปรึกษามาจากความเข้าใจท่ีชัดเจนในตนและมีความสอดคล้องในตน นักจิตวิทยาการ

ปรึกษาเช่ือมโยงคุณภาพของตนไปสู่สัมพันธภาพท่ีแสดงออกถึงการยอมผู้มาปรึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข 

และท าหน้าท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาพรรณนาประสบการณ์อย่างเต็มท่ีและสามารถรับรู้ตนอย่าง

ถูกต้องตามจริง ในขณะท่ีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ คุณภาพของนักจิตวิทยาการปรึกษามา

จากระดับความลึกซึ้งในการเข้าใจความจริงตามหลักไตรลักษณ์และอิทัปปัจยตา นักจิตวิทยาการ

ปรึกษาอาศัยความเข้าใจในหลักพุทธธรรมดังกล่าวในการท าหน้าท่ี โดยเช่ือมสมานความเข้าใจเข้ากับ

ประสบการณ์ของผู้มาปรึกษา เพื่อเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษายกระดับปัญญาของตนขึ้นมา  (สุภาพร 

ประดับสมุทร, 2552) 

ความเข้าใจเป้าหมายในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ คือ ปัญญา ค าสอนทางพุทธศาสนา

แสดงให้เห็นว่า ปัญญาเป็นการเห็นความจริงในทางท่ีไม่ก่อเกิดทุกข์และดับทุกข์ได้ โดยไม่อิงกับความเช่ือ

ท่ียึดถืออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุของการบิดเบือนหรือต่อเติมความจริงนั้น ปัญญาจึงเกิดขึ้นจากการ

พิจารณาชีวิตอย่างแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) จนเห็นอริยสัจจ์ คือ เห็นท้ังความทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ 

การดับทุกข์ และวิถีทางแห่งการดับทุกข์ ภาวะเช่นนี้กล่าวเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าสัมมาทิฏฐิ และ

สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นจากการเห็นความจริงตามธรรมชาติท่ีผันแปรตามหลักไตรลักษณ์ และอิงอาศัยกัน

ตามหลักอิทัปปัจยตา (เพริศพรรณ แดนศิลป์, 2550) ดังพุทธพจน์ต่อไปนี้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 

ปยุตฺโต), 2555) 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่ีเรียกว่า “สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ” ดังนี้ แค่ไหน 

จึงจะช่ือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ?” 

“แน่ะ ท่านกัจจานะ โลกนี้โดยมากอิง (ทฤษฎีของตน) ไว้กับภาวะ ๒ อย่าง

คือ อัตถิตา (ความมี) และนัตถิตา (ความไม่มี) เมื่อเห็นโลกสมุทัยตามท่ีมันเป็นด้วย
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สัมมาปัญญา นัตถิตาในโลกก็ไม่มี เมื่อเห็นโลกนิโรธตาท่ีมันเป็นด้วยสัมมาปัญญา 

อัตถิตาในโลกนี้ก็ไม่มี 

โลกนี้โดยมากยึดมั่นถือมั่นในอุบาย (systems) และถูกคล้องขังไว้ด้วย 

อภินิเวศ (dogmas) ส่วนอริย-สาวกย่อมไม่เข้าหา ไม่ยึด ไม่ติดอยู่กับความยึดมั่น

ถือมั ่นในอุบาย ความปักใจ อภิน ิเวศ และอนุสัยว่า “อัตตาของเรา” ย่อมไม่

เคลือบแคลงสงสัยว่า “ทุกข์นั่นแหละ เมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้น ทุกข์ เมื่อดับ ก็ย่อมดับ 

อริยสาวกย่อมมีญาณในเรื่องนี้ โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื ่นเลย เพียงเท่านี้แล ชื่อว่ามี

สัมมาทิฏฐิ” 

“ดูก่อนกัจจานะ ข้อว่า ส่ิงท้ังปวงมีอยู่” นี้เป็นท่ีสุดข้างหนึ่ง ข้อว่า “ส่ิงท้ัง

ปวงไม่มี” นี้เป็นท่ีสุดข้างหนึ่ง ตถาคตย่อมแสดงธรรมเป็นกลาง ๆ ไม่เข้าไปติดท่ีสุด

ท้ังสิงนั้นว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณ

จึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชานั่นแหละส ารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขาร

ดับไป วิญญาณจึงดับ ฯลฯ” 

ส .ข.๑๗/๒๓๔/๑๖๕ 

ปัญญาท่ีเกิดขึ้นในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ จึงเป็นความเข้าใจท่ีผู้มาปรึกษาเห็น

ความผันแปรและไม่ยั่งยืนท่ีปรากฏอยู่ในเรื่องท่ีมาปรึกษา ความเข้าใจเช่นนี้จะมาแทนท่ีความคาดหวัง

ท่ีท าให้ผู้มาปรึกษาเป็นทุกข์ในเรื่องนั้น ความเข้าใจเช่นนี้ท าให้ผู้มาปรึกษาสามารถยืนหยัด ยืดหยุ่น 

และจัดการตนให้เข้ากับกระแสความเปล่ียนแปลงของเรื่องท่ีก าลังเผชิญอยู่ได้ การเข้าใจเหตุของทุกข์

และทางจัดการทุกข์ของตน ก่อให้ เกิดความโล่งโปร่ง สบาย อิสระ ขึ้นในใจของผู้มาปรึกษา (เพริศ

พรรณ แดนศิลป์, 2550; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) โสรีช์ โพธิแก้ว (2553) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ 

ปัญญา ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธไว้ว่า 

“การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/จิตรักษาแนวพุทธ (Buddhist Counseling and 

Psychotherapy) คือ กระบวนการท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาหรือนักจิตรักษาพา

ผู้คนออกจากความทุกข์ไปสู่ภาวะดับทุกข์ในโจทย์หรือปัญหาท่ีเขาน ามาหารือกับ

นักจิตวิทยาการปรึกษาหรือนักจิตรักษา ในขณะนั้น  ๆ ในโอกาสนั้น  ๆ … 

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ คือ การน าพาผู้คนจากอวิชชา ซึ่งเป็น
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ภาวะท่ีความทุกข์บดบังกดดันจิตใจ ไปสู่ความมีปัญญา ซึ่งเป็นภาวะแห่งจิตใจท่ี

แจ่มใส เข้าใจโลกตามความเป็นจริง และสามารถจัดการอยู่กับความจริงทั้งหลาย

ท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม” (โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) 

กระบวนการเอื้ออ านวยผู้มาปรึกษาให้เข้าถึง ปัญญา อันเป็นภาวะเป้าหมายในการปรึกษา

เชิงจิตวิทยานั้น นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธอาศัยอริยสัจ 4 (the Four Noble Truths) เป็น

แนวทางในการท างาน (Srichannil, 2014) หลักดังกล่าวเป็นหลักการแก้ไขความทุกข์ตามค าสอนทาง

พุทธศาสนา ดังพุทธพจน์ท่ีว่า (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2555) 

“ภิกษุท้ังหลาย ข้อนี้แล เป็นทุกขอริยสัจ คือ ชาติ (ความเกิด) ก็เป็นทุกข์ 

ชรา (ความแก่) ก็เป็นทุกข์ พยาธิ (ความเจ็บไข้) ก็เป็นทุกข์ มรณะ (ความตาย) 

ก็เป็นทุกข์ การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ การพลัดพรากจากสิ่ง

เป็นท่ีรัก ก็เป็นทุกข์ ปรารถนาส่ิงใดไม่ได้ส่ิงนั้น ก็เป็นทุกข์ โดยย่อ (โดยใจความ) 

อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข ์

“ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แล เป็นทุกขสมุทัยอริยสัจ คือ ตัณหา อันน าให้มี

ภพใหม่ ประกอบด้วยนันทิราคะ ซึ่งครุ่นใคร่ใฝ่หาในอารมณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กามตัณหา 

ภวตัณหา วิภวตัณหา 

“ภิกษุท้ังหลาย ข้อนี้แล เป็นทุกขนิโรธอริยสัจ คือ การท่ีตัณหานั้นแลดับไปได้ 

ด้วยการส ารอกออกหมดไม่มีเหลือ การสละเสียได้ สลัดออก พ้นไปได้ ไม่หน่วงเหนี่ยว

พัวพัน 

“ภิกษุท้ังหลาย ข้อนี้แล เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรค

มีองค์ ๘ นี้แหละ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ” 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร; วินย.๔/๑๔/๑๘; ส .ม.๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘; และท่ี 

ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๙๘-๖๐๑/๕๐๖-๕๑๐; อภ.ิวิ.๓๕/๑๔๕-๑๖๒/๑๒๗-๑๓๖ เป็นต้น 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธอาศัยหลักอริยสัจ 4 เป็นกรอบทางทฤษฎีในการปฏิบัติการ 

เพราะสามารถแสดงโครงสร้างของจิตใจ (Psychological Structure) ท่ีแสดงภาวะจิตใจท่ีมีปัญหา

และหมดปัญหา จึงเปรียบเสมือนแผนท่ีส าหรับนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ (Srichannil, 2014; 
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โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553, 2555) หลักอริยสัจ 4 อธิบายถึงธรรมชาติของความทุกข์ สาเหตุของทุกข์ และ

หนทางในการคล่ีคลายทุกข์ของผู้ท่ีมาปรึกษา ประกอบด้วยอริยสัจ ข้อท่ี 1 และ 2 อธิบายว่าอะไรคือ

ทุกข์ อาศัยความเข้าใจพื้นฐานในเรื่อง ตัณหา (tanha) และทุกข์ (dukkha) ตัณหาคือความอยาก 

(craving) หรือความปรารถนา (desire) ซึ่งเป็นแรงขับดันท่ีจูงใจให้มนุษย์กระท าพฤติกรรม ส่วนความ

ทุกข์คือความตึงเครียดทางจิตใจ (psychological distress) ได้แก่ ความไม่พอใจ (dissatisfaction) 

และความไม่สอดคล้องกลมกลืน (disharmony) อริยสัจในข้อท่ี 3 และ 4 ก็อธิบายว่าจะขจัดทุกข์ได้

อย่างไร ในข้อท่ี 4 ซึ่งช่ือว่า “มรรค” (magga) คือ มรรคมีองค์แปด (the Noble Eightfold Path) 

(Srichannil, 2014; Tuicomepee et al., 2012; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) หรือทางสายกลาง (the 

Middle Path) ได้แก่ ความเข้าใจถูกต้อง ความคิดถูกต้อง การพูดถูกต้อง การกระท าถูกต้อง การ

เล้ียงชีพถูกต้อง ความพยายามถูกต้อง มีสติถูกต้อง และสมาธิถูกต้อง เป็นส่ิงส่งเสริมความเติบโตงอกงาม 

(growth) และการพัฒนาของตัวบุคคล (Srichannil, 2014; Tuicomepee et al., 2012; โสรีช์ 

โพธิแก้ว, 2553) 

เมื่อพิจารณาถึงท่ีมาของความทุกข์ในเรื่องเงิน ผู้วิจัยพบว่าพุทธศาสนาได้อธิบายถึงเงินใน

ฐานะ กามกิเลส อันสาเหตุแห่งทุกข์ไว้เช่นกัน โดยอธิบายว่าเงินอยู่ในฐานะเป็นวัตถุกาม คือ ส่ิงท่ีถูก

รับรู้ ท้ังท่ีปรากฏภายนอกแล้วสัมผัสได้ทางประสาทสัมผัส และท่ีเป็นวัตถุในการคิดค านึงถึงท่ีทอดไป

ยังอนาคตหรือจากประสบการณ์ในอดีต แล้ววัตถุที ่ถูกรับรู ้นั ้นก่อให้เกิดความปรารถนาที่จะ

ตอบสนองความพึงพอใจของตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ท าให้เกิดความหมกมุ่น ไม่เป็นอิสระ เกิดเป็น

ความทุกข์ทางจิตใจตามมา ค าสอนดังกล่าวปรากฏตามพุทธพจน์ ดังนี้  (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 

ปยุตฺโต), 2555) 

“วัตถุกาม เป็นไฉน? รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันเป็นท่ีช่ืนชอบใจ 

เครื่องลาด เครื่องห่ม ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา นา ท่ีดิน เงิน 

ทอง บ้าน นิคม ราชธานี รัฐ ประเทศ กองทัพ คลังหลวง วัตถุเป็นที่ต้ังแห่งความ

ติดใคร่ อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ช่ือว่าวัตถุกาม; อีกอย่างหนึ่ง กามท้ังหลาย ท่ีเป็น

อดีต ท่ีเป็นอนาคต ท่ีเป็นปัจจุบัน กามท่ีเป็นภายใน ท่ีเป็นภายนอก ท้ังภายในและ

ภายนอก ชนิดเลว ชนิดปานกลาง ชนิดประณีต ท่ีเป็นของสัตว์ในอบาย ท่ีเป็นของ

มนุษย์ ท่ีเป็นทิพย์ ท่ีปรากฏเฉพาะหน้า ท่ีบันดาลเอง ท่ีผู้อื่นบันดาลให้ ท่ีครอบครอง 
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ท่ีไม่ได้ครอบครอง ท่ีหวงแหน ท่ีไม่ได้หวงแหน ธรรมท่ีเป็นกามาวจรแม้ท้ังหมด 

ธรรมท่ีเป็นรูปาวรจแม้ท้ังหมด ธรรมท่ีเป็นอรูปาวจรแม้ท้ังหมด ซึ่งเป็นท่ีต้ังแห่ง

ตัณหา เป็นอารมณ์ของตัณหา ช่ือว่ากาม ด้วยอรรถว่า เป็นท่ีต้ังแห่งความอยาก 

ด้วยอรรถว่าเป็นท่ีต้ังแห่งความมัวเมา, เหล่านี้เรียกว่า วัตถุกาม 

กิเลสกาม เป็นไฉน? ความพอใจก็เป็นกาม ราคะก็เป็นกาม ความชอบใจ

ติดใคร่ก็เป็นกาม ความด าริก็เป็นกาม ราคะก็เป็นกาม ความครุ่นคิดติดใคร่ก็เป็น

กาม, กามฉันทะ กามราคะ กามนันทิ กามตัณหา กามเสน่หา ความเร่าร้อนกาม 

ความหลงใหลกาม ความหมกมุ่นกาม กามท่วมใจ กามผูกรัดใจ ความถือมั่นในกาม 

นิวรณ์ คือ กามฉันท์ กามในข้อความว่า “นี่แน่ะกาม เราเห็นรากเหง้าของเจ้าแล้วว่า 

เจ้าเกิดขึ้นมาจากความด าริ เราจักไม่ด าริถึงเจ้าละ เมื่อท าอย่างนี้ เจ้าก็จักไม่มี”, 

เหล่านี้เรียกว่า กิเลสกาม” 

(ขุ.ม.๒๙/๒/๑; ๓๔/๓๑) 

แนวทางการอธิบายนี้สอดคล้องกับข้อมูลทางจิตวิทยาในเรื่องความหมายของเงินตามท่ีกล่าว

ไปแล้ว และสอดคล้องกับทัศนะของ Sigmund Freud บุคคลผู้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ริเริ่มการท า

จิตบ าบัดท่ีใช้การสนทนา (taking cure) และต้นทางของจิตบ าบัดและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท้ังหมด

ในปัจจุบัน Freud มองว่าเงินเป็นตัวแทนของอ านาจ เงินจึงมีอิทธิพลต่อชีวิตและเป็นสาเหตุของความ

เจ็บป่วยทางจิตใจได้เฉกเช่นเดียวกับเรื่องทางเพศ (Freud, 1913) ดังนั้นเมื่อย้อนไปพิจารณาประกอบ

กับเรื่องวิกฤติทางทางความหมาย ท่ีความคาดหวังอันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นเป็นสาเหตุของ

ทุกข์ (Neimeyer, 2016; Shields et al., 2015) และทัศนะของ George (1994) ท่ีเสนอให้เห็นว่า 

การมีปัญญาปรับตัว (adaptive wisdom) เข้ากับข้อจ ากัดท่ีมีอยู่นั้นเป็นกุญแจสู่ความพึงพอใจทาง

การเงิน ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่ากับค าสอนทางพุทธศาสนาและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ กับข้อมูล

ทางจิตวิทยาในเรื่องความหมายของเงินและการปรึกษาทางความหมายของเงิน มีความสอดคล้องไป

ในทิศทางเดียวกัน การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินในการวิจัยนี้ จึงมุ่งไปท่ี

การเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาสามารถลดทอนความคาดหวังท่ีไม่สอดคล้องกับความจริงให้มากท่ีสุด 

ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้มาปรึกษาเกิดปัญญาและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความจริงของชีวิต 

และมีสุขภาวะทางจิตใจและความพึงพอใจทางการเงินได้มากขึ้น 
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3.3 การท าหน้าที่ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน 

โสรีช ์ โพธ ิแก ้ว (2553) ให้ความส าคัญกับการท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ี

เหมาะสมกับปรากฏการณ์ โดยมองว่าธรรมชาติของปรากฏการณ์นั้นไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้า

หรือใช้ประสบการณ์ในอดีตมาเป็นต้นแบบในการวางแผนได้ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธจึงให้

ความส าคัญกับการท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาจะเข้าถึงปรากฏการณ์ตรงหน้า เช่นท่ีกล่าวไว้ว่า 

“ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธนั้น 

เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นองค์รวม ความเข้าใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีส่ือ

ออกไปเป็นสะพานเพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้าม จากห้วงของความไม่เข้าใจหรือห้วงของ

ความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน หรือห้วงของความคาดหวัง หรือหากจะกล่าวให้เต็มก็คือ 

ห้วงปฏิจจสมุปบาทมาสู่ห้วงแห่งสัมมาทิฏฐิ เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นสด ๆ จาก

การท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาได้พิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองในขณะนั้น ท่ีจะตกแต่ง

หรือสร้างสะดานท่ีเหมาะเจาะ ท่ีลงตัว ท่ีกระชับ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ก้าวข้ามออก

จากห้วงความทุกข์ ท่ีรัดตัวเขาไว้อยู่  ในภาวการณ์ เช่นนี้ ส่ิง ท่ีส าคัญ ท่ีสุด คือ 

นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธต้องมีภาวะแห่งปัญญาอันแหลมคม สามารถจะ

จัดการสร้างสะพานท่ีพอเหมาะพอเจาะได้ ภาวะดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ท่ีสด ๆ 

ซึ่งมีความน่าสนใจ และต่ืนตาต่ืนใจอย่างน่าท้าทายนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ

ทุก ๆ คน เพราะปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จากการท่องจ าหรือ

คิดล่วงหน้า ซึ่งจะท าให้ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ

อาจจะหลงอยู่กับการวางแผน แทนท่ีจะเช่ือมั่นอย่างท่ีสุดในปัญญา หรือปรีชาญาณ

ของตนในทางท่ีจะช่วยช าระหรือปลดปล่อยผู้รับบริการออกจากห้วงทุกข์ของเขา” 

(โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) 

นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธใช้ความเข้าใจในพุทธธรรมท่ีมี ผสานเข้าไว้ในสัมพันธภาพ

เพื่อเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาเกิดปัญญา รูปแบบพื้นฐานในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่ โสรีช์ 

โพธิแก้ว น าเสนอไว้เรียกว่า TIR ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การเช่ือมประสาน (Tuning in) การระบุ

รอยแยก (Identify split) และการรู้แจ้งเห็นจริง (Realisation) (โสรีช์ โพธิแก้ว , 2553) รูปแบบ
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ดังกล่าวมุ่งไปสู่การเอื้ออ านวย (facilitate) ให้ผู้มาปรึกษากระจ่าง (insight) ในสาเหตุของปัญหาทาง

จิตใจของตน และก่อให้เกิดความเข้าใจใหม่ขึ้นมา (Srichannil, 2014) แต่ในช่วงเริ่มต้นการปรึกษา 

จิตใจของผู้มาปรึกษาอยู่ในภาวะทุกข์หรือไร้ระเบียบ เช่น สับสน ฟุ้งซ่าน คิดไม่ตก เป็นต้น ในขณะ

นักจิตวิทยาการปรึกษามีภาวะจิตใจท่ีเป็นระเบียบ จาก ปัญญา ซึ่งเป็นความเข้าใจในพุทธธรรม การ

เช่ือมสมานของนักจิตวิทยาการปรึกษา เอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาเกิดการสังเกต ส ารวจ และเพ่ง

พิจารณาตน ภาวะจิตใจท่ีไร้ระเบียบของผู้มาปรึกษาจึงค่อย ๆ มีระเบียบจนสมบูรณ์ สามารถน าส่ิงท่ี

เห็นมาแก้ไขปัญหาของตน (สุภาพร ประดับสมุทร , 2552) ในบางกรณี นักจิตวิทยาการปรึกษา

แนวพุทธอาจจะน าเสนอวิธีการปฏิบัติทางศาสนาท่ีสามารถช่วยให้ผู้มาปรึกษาอยู่กับปัจจุบัน มาช่วย

ผ่อนคลายความคิดทางลบของผู้มาปรึกษาได้ เช่น การฝึกสมาธิ หรือปฏิบัติพิธีตามศาสนาของผู้มา

ปรึกษา เป็นต้น (Srichannil, 2014) 

การเช่ือมสมาน (tuning in) เป็นการท าหน้าท่ีพื้นฐานของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ 

การเช่ือมสมานประกออบด้วยการท าหน้าท่ีย่อย ๆ ท่ีต่อเนื่องกันเป็นสาย เริ่มจากการรับฟังอย่างต้ังใจ 

เพื่อท าความเข้าใจประสบการณ์ของผู้มาปรึกษาจากมุมมองของเขาอย่างชัดเจนและลึกซึ้ง แล้วส่ือ

ความเข้าใจท่ีมีกลับไปยังผู้มาปรึกษา ด้วยภาษาท่ีเข้ากับประสบการณ์และความรู้สึกของผู้มาปรึกษา 

(Srichannil, 2014) การเช่ือมสมานจึงเปรียบเสมือนการท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาร่วมเดินทางไปกับ

ผู้มาปรึกษา โดยนักจิตวิทยาการปรึกษาเดินทางในจังหวะของผู้มาปรึกษา และใช้ปัญญาของตนใน

การก ากับทิศทางการปรึกษา (สุภาพร ประดับสมุทร, 2552) เข้าถึงและระบุความทุกข์ของผู้มา

ปรึกษาได้ ดังนั้น นอกจากจะเป็นการสร้างและรักษาความสัมพันธภาพเชิงรักษาแล้ว การเช่ือมสมาน

ก็เป็นกุญแจในการสร้างความเปล่ียนแปลงเชิงรักษาด้วยเช่นกัน (therapeutic change) (Srichannil, 

2014) โสรีช์ โพธิแก้ว (2553) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติของการเช่ือมสมานไว้ดังนี้ 

“T ม าจ าก  ค าว่ า  Tuning In ค าว่ า  Tuning In นี้ ห ม าย ถึ ง  ก า ร ท่ี

นักจิตวิทยาการปรึกษาได้ละท้ิงตนเองได้อย่างหมดจดท่ีจะรับรู้กระแสความทุกข์ 

หรือกระแสความสุข ซึ่งปรากฏซ่อนอยู่ในเรื่องราวท่ีผู้รับบริการได้น ามาเสนอ 

Tuning In คือ การปรับคล่ืนใจของตนเองให้เข้ากับความจริงในใจของผู้รับบริการ… 

ซ้อนทับอยู่ในกระแสของ Tuning In คือ สภาวะจิตใจท่ีเรียกว่า สมานัตตตา ซึ่งมี

ความหมายว่า การน าตนเองเข้าไปเช่ือมกับผู้ท่ีเราอยู่ด้วย หรือกับส่ิงท่ีอยู่กับเราใน
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แต่ละขณะนั้น ค าว่า สมาน คือ การเช่ือม ค าว่า อัตตะ คือ ตนเอง ค าว่า ตา คือ 

ภาวะ ดังนั้น สมานัตตตา จึงคือ ภาวะท่ีเราเอาตนเองเข้าเช่ือมกับส่ิงท่ีเราให้ความ

สนใจในแต่ละขณะนั้น ๆ … ซ่อนอยู่ในภาวะแห่งสมานัตตา คือ ภาวะแห่งมรรค

มีองค์ 8 เพราะการท่ีเราจะเช่ือมสมานกับส่ิงใด ๆ ได้อย่างตรงท่ีสุด ชัดท่ีสุด ลึกท่ีสุด

ได้ เราจะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติท่ีลึกซึ้งของสรรพส่ิง หากกล่าวโดยย่อ คือ 

ความเข้าใจในอริยสัจ 4 นั่นเอง ท่ีจะช่วยให้เราด ารงตนเองอยู่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับ

ส่ิงต่าง ๆ … เมื่อมีความเข้าใจธรรมชาติของสรรพส่ิงเป็นรากฐาน ซึ่งก็คือ สัมมาทิฏฐิ 

ภาวะท่ีจะเกิดขึ้นตามมา เป็นแถวเดียวกัน เป็นแนวเดียวกัน เป็นขบวนเดียวกัน คือ 

การคิดชอบ (สัมมาด าริ) การพูดชอบ (สัมมาวาจา) การกระท าชอบ (สัมมากัมมันตะ) 

การด ารงชีวิตชอบ (สัมมาอาชีวะ) ความเพียรหรือความต้ังใจชอบ (สัมมาวายามะ) 

การมมีสติชอบ (สัมมาสติ) และสุดท้ายภาวะแห่งสมาธิชอบ (สัมมาสมาธิ) ก็เกิดขึ้น 

ช่วยให้เราด ารงชีวิตจิตใจของเราในขณะนั้นอย่างถูกต้อง... ภาวะ Tuning In นั้นคือ 

การถ่ายโอนความเข้าใจโลกและชีวิตท่ีมีอยู่ในจิตใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาไปสู่

ผู้รับบริการจนท าให้ผู้รับบริการค่อย ๆ เกิดความเข้าใจในทุกข์ และเกิดปัญญาใน

การคล่ีคลายความทุกข์ด้วยสติปัญญาของเขาเอง” (โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) 

การเช่ือมสมานนั้นเป็นพื้นฐานการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธท่ีด าเนินไป

ตลอดกระบวนการ และซ้อนไว้ด้วยกิจกรรมอีก 2 ลักษณะ คือ การระบุรอยแยก (identify split) 

และการรู้แจ้งเห็นจริง (realisation) (โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธมอง

ว่าท่ีมาของความทุกข์ตามอริยสัจข้อท่ี 2 มาจากการไม่ลงรอยกันระหว่างความปรารถนากับ

ประสบการณ์ท่ีแท้จริง ซึ่งโสรีช์ โพธิแก้ว เรียกภาวะดังกล่าวโดยย่อว่า ความคาดหวัง บทบาทของ

นักจิตวิทยาการปรึกษาในการเอื้อให้ผู้มาปรึกษาตระหนักในความไม่ลงรอยต่อผู้มาปรึกษา เรียกว่า 

การระบุรอยแยก (identify split) และการเอื้อให้ผู้มาปรึกษาเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงถึงส่ิงดังกล่าว 

เรียก การรู้แจ้งเห็นจริง (realisation) ซึ่งนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธเช่ือว่าจะสามารถเอื้อให้

ผู้มาปรึกษาเคล่ือนจากความยึดติดไปสู่การยอมรับในสภาพการณ์ และการยอมรับเป็นส่ิงท่ีช่วย

บรรเทาความทุกข์ของผู้มาปรึกษาได้อย่างยิ่ง ดังท่ีพบว่า ผู้มาปรึกษารับรู้ว่าการคลายจากการยึดติด 

(letting go of attachment) มาจากความพยายามของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการช่วยให้
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ผู้มาปรึกษาเห็นสาเหตุของทุกข์ ว่าเป็นการผูกมัดตนไว้กับความปรารถนา นักจิตวิทยายังแสดงให้เห็น

ความไม่มั่นคงถาวร (impermanence) ของส่ิงท่ีหวัง ผู้มาปรึกษารับรู้แนวคิดทางพุทธศาสนาจากการ

เอื้ออ านวยของนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีช่วยให้ปล่อยวางจากการยึดติด และผ่อนคลายจากความทุกข์

ท่ีมี (Srichannil, 2014) 

โสรีช์ โพธิแก้ว (2553) กล่าวถึงลักษณะของความคาดหวัง และหน้าท่ีของนักจิตวิทยาในการ

ท างานกับความคาดหวังของผู้มาปรึกษาไว้ว่า 

“ความคาดหวังเป็นความไม่ลงรอย หรือรอยแยกระหว่างความปรารถนา

กับความจริงที่เกิดขึ้น ในชีวิตของคนที่มักจะเป็นไปตามวิถีของมันตามหลัก

แห่งอิทัปปัจจยตา ไม่ได้เป็นไปตามใจท่ีปรารถนาของผู้คน...ความคาดหวัง นั้น โดย

แท้จริงแล้วเป็นปรากฏการณ์ของวงจรปฏิจจสมุปปบาทตลอดสาย ต้ังแต่อวิชชา

จนถึงทุกข์ การท่ีใช้ค าว่า คาดหวัง ก็เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจง่ายและน าไปปฏิบัติ

ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ง่ายข้ึน...ความคาดหวังจึงคือ ภาวะท่ีบุคคลตก

ไปอยู่ในวงจรปฏิจจสมุปปบาทท าให้เขาถูกขังอยู่ในวิถีแห่งอวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิ ซึ่ง

จะกักขังเขาให้แยกออกจากความเป็นจริงของชีวิตซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของ

คนย่อมเกิดขึ้นตามหลักอิทัปปัจจยตา คือ ส่ิงใดจะเกิดก็ล้วนมีปัจจัยท้ังหลายท้ังปวง

ปรุงให้มันได้เกิดขึ้น ไม่ ได้เป็นไปตามใจของบุคคลหนึ่ งบุคคลใดเลย ...ในการ

ปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ คือ การสอดส่องค้นหาความคาดหวัง 

ซึ่งก็คือภาวะแห่งรอยแยกระหว่างความปรารถนาของตนกับความเป็นจริงในชีวิต 

และจัดการกับความคาดหวังนั้นด้วยการน าคนให้เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตเพื่อว่า

ทุกข์ในเรื่องนั้นของเขาจะได้สูญสลายหายไป ...การ จับ เป็นงานในส่วนของ

นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ และเมื่อ จับ ความคาดหวัง หรือรอยแยกได้แล้ว 

หน้าท่ีต่อมาของเขาคือการขยายให้ เกิดความกระจ่างแก่ ผู้รับบริการเพื่อให้

ผู้รับบริการได้เห็นหรือสัมผัสหรือเดินมาสู่ประตูที่จะเปิดผ่านสู่พรมแดนแห่ง

ความจริงภายนอก” (โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) 
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กรอบการท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธตามท่ียกมาท้ังหมดนี้ สอดคล้องกับ

คุณลักษณะการท าหน้าที่ของนักจิตวิทยาการปรึกษา ที่ท างานกับประเด็นในเรื่ องของความหมาย

ส่วนบุคคล และความทุกข์เรื่องเงินของผู้มาปรึกษา ซึ่งนักจิตวิทยาการปรึกษาต้องตระหนักและ

ควบคุมการส่งทัศนคติหรือคุณค่าส่วนตนท่ีมีต่อเรื่องเงินไปยังผู้มาปรึกษา เพราะคุณค่าต่าง  ๆ ท่ี

ปรากฏในกระบวนการปรึกษาจะถูกผู้มาปรึกษารวบรวมไปใช้ในการสร้างความหมายของตน ดังนั้น

การ Tuning-in ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธซึ่งเกิดจากการละท้ิงตน และท าการเช่ือมสมาน

กับส่ิงท่ีปรากฏในกระบวนการปรึกษาแต่ละขณะอย่างเต็มท่ี จะเป็นการเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาท่ีอยู่

ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเน้นความหมายของเงิน ได้ส ารวจและพิจารณารอยแยกของ

ความคาดหวังกับความจริงท่ีอยู่ในประสบการณ์ทางการเงินของตนอย่างเต็มท่ี ไม่ถูกแทรกแซงด้วย

ความหมายของเงินจากมุมมองของนักจิตวิทยาการปรึกษา จนกระท่ังเกิดปัญญา กระจ่างถึงแนวทาง

ท่ีจะด าเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับความจริงในชีวิตตนต่อไป 

กรอบการท างานของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธข้างต้น ยังสอดคล้องกับท่ี T. E. Smith 

และคณะ (2016) ได้อธิบายถึงความเข้ากันของแนวทางการปฏิบัติทางพุทธศาสนากับกระบวนการเชิง

พรรณนา ซึ่งถูกน ามาพัฒนาการบ าบัดเพื่อเสริมสร้างทักษะการควบคุมพฤติกรรมทางการเงินไว้ว่า 

จุดหมายของนักจิตบ าบัดเชิงพรรณนาคือ การสร้างการจดจ่อใส่ใจ ตามความหมายของ mindfulness 

ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวมีที่มาจากธรรมเนียมการฝึกจิตของศาสนาพุทธนิกายเซน พื้นฐานในการสร้างการ

สนทนาท่ีท าให้ผู้มาปรึกษาเกิดการจดจ่อกับการใคร่ครวญ (deliberate) และมีการกระท าท่ีผ่านวางแผน

อย่างเต็มท่ี (planful action) จะก่อให้เกิดภาวะแย้ง (antithesis) ต่อภาวะทางจิตท่ีฝังตัวอยู่ภายใน ซึ่งผู้

มาปรึกษาเคยเพิกเฉยหรือสังเกตได้โดยยาก เช่น พฤติกรรมท่ีมาจากแรงกระตุ้น (impulsive behavior) 

ดังนั้นการพรรณนาตน (self-narrative) สามารถใช้เพื่อมุ่งให้เกิดการชะลอจังหวะในการตัดสินใจทาง

การเงินได้ และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมาจากความเลินเล่อของบุคคลได้เช่นกนั 

สัมพันธภาพเชิงรักษาจากการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธตามท่ีกล่าวไป

ข้างต้น มีผลต่อผู้มาปรึกษาตามท่ีรายงานไว้ในการวิจัยของ  Srichannil (2014) ไว้ว่า ผลจากการ

ปรึกษาแนวพุทธจากประสบการณ์ของผู้มาปรึกษา สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ปล่อยวาง

จากการยึดติด (letting go of attachment) อยู่กับปัจจุบัน (being present) และมีความกรุณา

ต่อตน (self-compassion) และการรับฟังและเข้าใจอย่างไม่ตัดสิน (non-judgmentally) ของ
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นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ ท าให้ผู้มาปรึกษารู้สึกอิสระท่ีจะบอกเล่าและเปิดเผยตนเองได้อย่าง

เต็มท่ี ลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดความเช่ือใจ รู้สึกอบอุ่นใจ ได้รับการยอมรับ และรู้สึกปลอดภัย ผู้มา

ปรึกษารู้สึกเหมือนพูดคุยกับเพื่อน แต่แตกต่างตรงท่ีการพูดคุยกับนักจิตวิทยาการปรึกษานั้น ผู้มา

ปรึกษาสามารถสนทนาลึกลงไปจนเกิดความกระจ่างบางประการในส่ิงท่ีก าลังสนทนาได้มากกว่า ใน

ขณะเดียวกัน นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธก็มีความสามารถในการเข้าใจประสบการณ์ของผู้มา

ปรึกษา ร่วมกับความสามารถในการระบุปัญหา และความสามารถในการแสดงให้ผู้มาปรึกษาเห็น

มุมมองท่ีแตกต่างต่อชีวิตได้ ท าให้ผู้มาปรึกษารับรู้นักจิตวิทยาการปรึกษาในฐานะผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับ

การฝึกฝนเรื่องจิตใจมาเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนที่เสริมความเชื่อมั่นของผู้มาปรึกษาต่อนักจิตวิทยา

การปรึกษา และยังพบว่าการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธช่วยให้ผู้มาปรึกษาระลึกถึงแนวคิดทางพุทธ

ศาสนาท่ีรู้จัก เช่น สติ (mindfulness) เป็นต้น การระลึกได้เช่นนี้มีส่วนช่วยให้ผู้มาปรึกษาอยู่กับ

ปัจจุบัน  (being in the present) และสามารถปล่อยวางจากความคิดท่ีเป็นอัตโนมั ติ ต่าง  ๆ 

(automatic thoughts) ของตน (Srichannil, 2014) การปรากฏขึ้นของสติในกระบวนการปรึกษา

ดังท่ีกล่าวมานี้ สอดคล้องกับท่ี T. E. Smith และคณะ (2016) พบว่า mindfulness ท่ีเป็นผลจาก

จิตบ าบัดเชิงพรรณนาท่ีถูกใช้เพื่อเพื่อเสริมสร้างทักษะการควบคุมพฤติกรรมทางการเงิน ท่ีสามารถแย้ง 

(antithesis) ต่อภาวะทางจิตท่ีฝังตัวอยู่ภายใน ซึ่งผู้มาปรึกษาเคยเพิกเฉยหรือสังเกตได้โดยยาก เช่น 

พฤติกรรมท่ีมาจากแรงกระตุ้น (impulsive behavior) ได้ ผู้วิจัยจึงเห็นความเป็นไปได้ท่ีการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพุทธท่ีประยุกต์ส าหรับกระบวนการทางความหมายของเงิน จะสามารถเสริมทักษะหรือ

สมรรถนะท่ีใช้ในการยับยั้งแรงกระตุ้นหรือความคิดอัตโนมัติท่ีเป็นโทษในทางการเงินได้เช่นกัน 

สุภาพร ประดับสมุทร (2552) ได้อธิบายถึงภาวะปัญญาท่ีปรากฏในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวพุทธ ว่ามีความสอดคล้องกับปัญญาในความหมายของสัมมาทิฏฐิ ดังท่ีพบว่าผู้มาปรึกษาสามารถ

พิจารณาส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตตามความจริง ท าให้มองเห็นสาเหตุของความทุกข์ท่ีเกิดข้ึน และตระหนักถึง

แนวทางในการคล่ีคลายจากความทุกข์ดังกล่าว ปัญญาท่ีเกิดขึ้นจากการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ปัญญาในการรู้เท่าทันความทุกข์และสาเหตุของทุกข์ 

2) ปัญญาในการละสาเหตุของทุกข์และอยู่กับความจริงได้อย่างกลมกลืน 3) การมีภาวะใจท่ีเป็นอิสระ

จากความบีบค้ัน โดยปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ เป็น

การประกอบกันของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นักจิตวิทยาการปรึกษา 
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เพื่อนและสมาชิกกลุ่ม สภาพแวดล้อม คนรอบข้าง ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ การพิจารณาด้วยใจอัน

สงบนิ่งของผู้มาปรึกษา ดังท่ีพบว่าในขณะท่ีผู้มาปรึกษาก าลังเล่าเรื่อง และในขณะท่ีฟังค าพูดของ

นักจิตวิทยาการปรึกษา หรือกล่าวได้ว่าในทุกขณะท่ีปรึกษา ผู้มาปรึกษามีการท างานภายในใจ  ด้วย

การพิจารณาอย่างสงบอยู่ตลอดการปรึกษา 

การเกิดขึ้นของปัญญาในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธมีโครงสร้างสอดคล้องกับหลัก

อริยสัจ 4 ดังท่ี สุภาพร ประดับสมุทร (2552) ได้อธิบายถึงขั้นตอนการเกิดขึ้นของปัญญาในการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธว่าแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคือส่วนของทุกข์ ช่วงต่อมาคือส่วนของ

การพ้นทุกข์ ในแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ฝ่ายทุกข ์

1.1) ก าหนดรู้ทุกข์ คือ การรู้ทุกข์ รู้โทษของทุกข์ และอยากก าจัดทุกข์ 

1.1.1) รู้ทุกข์ คือ ตระหนักรู้ทุกข์ท่ีเกิดขึ้นกับตน 

1.1.2) รู้โทษของทุกข์ คือ การตระหนักรู้โทษของทุกข์ท่ีส่งผลต่อตนเอง 

1.1.3) อยากก าจัดทุกข์ คือ การตระหนักรู้ถึงความต้องการหลุดพ้นจากทุกข์ 

1.2) ก าหนดรู้สาเหตุของทุกข์ เป็นการตระหนักรู้ในระดับเหตุผล โดยผู้มาปรึกษา

ตระหนักรู้ว่าความยึดติดของตนท่ีสวนทางกับความจริงคืออะไร แต่ยังไม่เข้าใจ

ว่าส่ิงท่ียึดติดนั้นเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดทุกข์ 

2. ฝ่ายพ้นทุกข์ 

2.1) จุดเริ่มของปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

2.1.1) เกิดขึ้นเอง เป็นการเห็นชัดท่ีแวบเข้ามาในใจของผู้มาปรึกษาใน

ขณะท่ีท าการปรึกษา 

2.1.2) ตระหนักรู้สาเหตุแห่งทุกข์ในระดับปัญญา คือการท่ีผู้มาปรึกษา

ตระหนักรู้สาเหตุแห่งทุกข์ชัดเจนตามจริง จนปล่อยส่ิงท่ียึดซึ่งเป็น

สาเหตุของทุกข์ลงได้ ส่วนใหญ่อาศัยนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีชวน

พินิจรอยแยกระหว่างความหวังกับความจริง 
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2.2) ปัญญา เป็นผลให้ละเหตุของทุกข์และคลายทุกข์ สามารถอยู่กับความจริงได้อย่าง

กลมกลืน ปัญญา หมายถึง ภาวะท่ีปัญญาขับไล่อวิชชาในเรื่องท่ีท าให้ทุกข์ใจ

ออกไป มีผลให้ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเองและส่ิงรอบข้าง 

ปัญญาท่ีพบในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธมี 2 ลักษณะ 

2.2.1) ปัญญาแบบฉับพลัน 

2.2.2) ปัญญาแบบค่อย ๆ มา 

ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในเรื่องจิต-เงินท่ีผู้วิจัยพบจากการทบทวนเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องนั้นมีเพียงช้ินเดียว คือ กลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธที่มีต่อ

ความสันโดษของนักศึกษามหาวิทยาลัย ของ  ธารีวรรณ เทียมเมฆ (2551) ในท่ีนี้ภาวะสันโดษ 

หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความรู้สึกยินดีพอใจในส่ิงท่ีมีและส่ิงท่ีเป็นขณะนั้น ซึ่งได้มาตามก าลัง

ความสามารถของตน อย่างถูกต้องชอบธรรม เมื่อบุคคลมีหรือได้ส่ิงต่าง ๆ มาแล้ว ก็ใช้ก าลังสติปัญญา

ความสามารถของตนในการใช้สอยและรักษาส่ิงเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

ครอบคลุม 4 มิติของชีวิต ได้แก่ 

มิติท่ี 1 ความยินดีพอใจในทรัพย์สินทางวัตถุ ตามมี ตามได้ ตามก าลังของตน 

มิติท่ี 2 ความยินดีพอใจในร่างกาย ตามมี ตามได้ ตามก าลังของตน 

มิติท่ี 3 ความยินดีพอใจในความรู้ความสามารถ ตามมี ตามได้ ตามก าลังของตน 

มิติท่ี 4 ความยินดีพอใจในบทบาทหน้าท่ีและสัมพันธภาพของตน ตามมี ตามได้ ตามก าลัง 

รวมถึงภาระหน้าท่ีและสัมพันธภาพท่ีมาพร้อมกับบทบาทเหล่านั้นด้วย 

ขอบเขตท้ัง 4 มิติท่ีภาวะสันโดษครอบคลุมทุนหรือทรัพยากรท่ีคนใช้ในการด าเนินชีวิต จะ

เห็นได้ว่าเรื่องของเงินอยู่ในขอบเขตของมิติท่ี 1 เท่านั้น และเมื่อพิจารณาถึงนิยามของภาวะสันโดษ

ท่ีว่า ภาวะท่ีบุคคลมีความรู้ สึกยินดีพอใจใน ส่ิงท่ีมีและส่ิงท่ีเป็นขณะนั้น ซึ่ งได้มาตามก าลัง

ความสามารถของตน อย่างถูกต้องชอบธรรม เมื่อบุคคลมีหรือได้ส่ิงต่าง ๆ มาแล้ว ก็ใช้ก าลังสติปัญญา

ความสามารถของตนในการใช้สอยและรักษาส่ิงเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

(ธารีวรรณ เทียมเมฆ, 2551) จะเห็นได้ว่านิยามดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความหมายของสุขภาวะ

ทางการเงินเชิงปัจเจกบุคคล ตามท่ี George (1994) ได้เสนอไว้ว่า สุขภาวะทางการเงินเชิงปัจเจก



  48 

บุคคล (the subjective side of financial well-being) คือ ความพึงพอใจ (satisfied) ท่ีบุคคลมี

ต่อทรัพยากรทางการเงิน (financial resources) ท่ีตนมี และความพึงพอใจนั้นจะเกิดขึ้นได้จากการท่ี

บุคคลใช้ปัญญาในการปรับตัว (adaptive wisdom) เข้ากับข้อจ ากัดท่ีมีอยู่ (George, 1994) 

กลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธสามารถเพิ่มภาวะสันโดษของนักศึกษาได้

อย่างมีนัยส าคัญ การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มแสดงให้เห็นว่า นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธท า

หน้าท่ีเอื้ออ านวยให้สมาชิกเปิดเผยตนเองในกลุ่ม โดยเน้นวิธีการท่ีเอื้อให้สมาชิกตระหนักถึงความ

สันโดษหรือไม่สันโดษในมิติต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพย์สินหรือวัตถุส่ิงของ สุขภาพร่างกาย สติปัญญาและ

ความรู้ความสามารถ และบทบาทหน้าท่ีของตน การท าหน้าท่ีดังกล่าวเอื้อให้สมาชิกบางคนเปิดเผย

เรื่องราวที่แสดงถึงภาวะสันโดษในชีวิตของตน อาทิ ความสุขความพอใจท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ ในชีวิต แม้จะ

ไม่ได้แสดงออกถึงการตระหนักในคุณค่าของส่ิงเหล่านั้นอย่างชัดเจน โดยในระหว่างการเปิดเผย

เรื่องราวเหล่านั้น สมาชิกได้แสดงความห่วงใยและช่วยเหลือกัน และน าประสบการณ์ท่ีปรากฏในกลุ่ม

มาใช้ในการพิจารณาตนเอง ท าให้สมาชิกตระหนักถึงภาวะสันโดษท่ีมีอยู่ ในชีวิตตนชัดเจนยิ่งขึ้น ใน

ตอนท้ายของกระบวนการ สมาชิกแสดงออกถึงการยอมรับต่อความผิดหวัง สูญเสีย และพอใจในส่ิงท่ี

ตนมีอยู่ และในอีกทางหนึ่งสมาชิกก็เข้าใจและประเมินก าลังความรู้ความสามารถของตนได้ตรงตาม

จริง มีการต้ังเป้าหมายท่ีเหมาะสมกับตนเอง มีความพร้อมในการลงมือปฏิบัติตามเป้าหมายด้วยความ

เพียรพยายาม และพร้อมรับผลท่ีจะตามมาไม่ว่าจะออกมาเช่นไรด้วย (ธารีวรรณ เทียมเมฆ, 2551) 

ข้อมูลจากเอกสารและงานวิ จัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีท างานกับ

กระบวนการทางความหมายและท างานกับเรื่องจิต-เงิน และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ท าให้

ผู้วิจัยเห็นถึงแนวทางการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวพุทธเน้นความหมายของเงิน ดังนี้ 

1. นักจิตวิทยาการปรึกษามีความเข้าใจในหลักพุทธธรรมท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญในการ

ท าหน้าที่นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ ได้แก่ หลักอริยสัจจ์ 4 หลักไตรลักษณ์ และ

หลักอิทัปปัจยตา เพื่อใช้ในการเอื้ออ านวยการเกิดขึ้นของปัญญาในเรื่องทางการเงินท่ีผู้มา

ปรึกษาก าลังเป็นทุกข์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1) นักจิตวิทยามีความเข้าใจในหลักอริยสัจจ์ 4 อันเป็นความเข้าใจใน

กระบวนการเกิดทุกข์และออกจากทุกข์ อันจะช่วยให้นักจิตวิทยามีความเข้าใจความ



  49 

ทุกข์ในเรื่องเงิน เพื่อเป็นแผนท่ีในการด าเนินกระบวนการให้เอื้ออ านวยต่อการบ่ม

เพาะปัญญาของผู้มาปรึกษา จนสามารถคลายออกจากความคาดหวังและความทุกข์

ในเรื่องเงินของตนได้ (Srichannil, 2014; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553; สุภาพร ประดับสมุทร, 

2552) 

1.2) นักจิตวิทยาการปรึกษามีความเข้าใจในอริยสัจจ์ 4 และกระแสความ

ผันแปรตามหลักไตรลักษณ์และอิทัปปัจยตา มาใช้ประยุกต์กับประสบการณ์ทางการ

เงิน เพื่อใช้ในการเอื้ออ านวยการพิจารณาความผันแปรและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

ประสบการณ์ความทุกข์ทางการเงินของผู้มาปรึกษา จนผู้มาปรึกษาเข้าใจขอบเขตท่ี

ตนเข้าไปจัดการได้ตามจริง แทนที่ความคาดหวังที่เป็นเหตุของทุกข์ที่มีอยู ่เดิม 

(เพริศพรรณ แดนศิลป์, 2550; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) 

2. เมื่อเริ่มต้นกระบวนการปรึกษาฯ นักจิตวิทยาการปรึกษาเอื้ออ านวยการสังเกต

และทบทวนประสบการณ์ทางการเงิน และความหมายของเงินท่ีมีอยู่ เช่น การใช้ค าถาม

ปลายเปิด หรือใช้การน าเสนอภาพเงิน เป็นส่ิงเร้าเงินท่ีกระตุ้นความคิดค านึงท่ีมีต่อเงิน 

(Kushlev et al., 2012) 

3. ในขณะด าเนินกระบวนการปรึกษาฯ นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน 

(tuning-in) ตลอดกระบวนการปรึกษาฯ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาฯ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการปรึกษา ดังนี้ 

3.1) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่อเอื้ออ านวย

กระบวนการพรรณนาประสบการณ์ทางการเงินของผู้มาปรึกษา (Altmaier, 2013; 

T. E. Smith et al., 2016) 

3.2) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่อสร้าง

สัมพันธภาพเชิงรักษา (Srichannil, 2014) 

3.3) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่อเอื้ออ านวย

ให้ผู้มาปรึกษาส ารวจและการตระหนักในความทุกข์ทางการเงินของตน  ซึ่งเป็น
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อริยสัจจ์ข้อท่ี 1 ในกระบวนการปรึกษาฯ (Srichannil, 2014; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553; 

สุภาพร ประดับสมุทร, 2552) 

3.4) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่อเอื้ออ านวย

การพิจารณาและตระหนักในรอยแยก (identify-split) ของความคาดหวังทางการเงินท่ี

ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง (ตามหลักไตรลักษณ์และอิทัปปัจยตา) ท่ีปรากฏอยู่ใน

เรื่องท่ีก าลังปรึกษา ซึ่งเป็นอริยสัจจ์ข้อท่ี 2 ในกระบวนการปรึกษาฯ (Srichannil, 

2014; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553; สุภาพร ประดับสมุทร, 2552) 

3.5) นัก จิตวิทยาการปรึกษาท าหน้ าท่ี เช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่ อ

เอื้ออ านวยการรู้แจ้งเห็นจริง (realization) ซึ่งเป็นภาวะท่ีผู้มาปรึกษามีความพึงพอใจ

ทางการเงินได้เพราะสามารถคลายความคาดหวังท่ีไม่สอดคล้องกับความจริง การ

คลายความคาดหวังได้นั้นเกิดจากการท่ีผู้มาปรึกษาเกิดปัญญา คือ เข้าใจความจริง

ตามหลักไตรลักษณ์และอิทัปปัจยตาท่ีมีอยู่ในประสบการณ์ทางการเงินของตนได้ ซึ่ง

เป็นอริยสัจจ์ข้อท่ี 3 และ 4 ในกระบวนการปรึกษาฯ (George, 1994; โสรีช์ โพธิแก้ว, 

2553; ธารีวรรณ เทียมเมฆ, 2551) 

3.6) นัก จิตวิทยาการปรึกษาท าหน้ าท่ี เช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่ อ

เอื้ออ านวยการใช้ปัญญาพิจารณาแนวทางในการปรับตัว บริหารจัดการ หรือ

ตอบสนองทางการเงินตามก าลังความสามารถและข้อจ ากัดท่ีมีให้มีความชัดเจน 

สามารถน าไปปฏิบั ติ ได้ ใน ชีวิตประจ าวัน  ซึ่ ง เป็นอริย สัจจ์ข้อ ท่ี  4 (Cox & 

McAdams, 2014; Davis & Novoa, 2013; George, 1994; โส รี ช์  โพ ธิ แ ก้ ว , 

2553; ธารีวรรณ เทียมเมฆ, 2551) 

4. นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเอื้ออ านวยการสรุปประสบการณ์เป็นช่วง ๆ 

โดยเฉพาะในช่วงส้ินสุดกระบวนการปรึกษาฯ เพื่อเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาได้ทบทวนและ

รวบรวมคุณค่าทางความหมายของเงินต่าง ๆ ท่ีปรากฏในกระบวนการปรึกษาฯในครั้งนั้น 

(Caldwell, 2005; J. Park et al., 2015; T. E. Smith et al., 2016; Vanhooren et al., 

2015; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) 
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4. วิธีการวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ 

4.1) การศึกษากระบวนการสร้างความหมายในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

นักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบ าบัดมีความสนใจในการศึกษากิจกรรมการสร้าง

ความหมายท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบ าบัด เพราะการสร้างความหมายเป็น

ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีแสดงถึงความส าเร็จในการปรับตัวได้ของผู้มาปรึกษา ความสนใจส่วนมากได้มุ่งไปท่ี

การวิเคราะห์บทสนทนา (Discourse analysis) (Avdi, 2005) ดังท่ีในปัจจุบันมีวิธีการวิเคราะห์บท

สนทนาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอยู่มากมาย  (Piazza-Bonin et al., 2016; Salvatore, 

Gelo, Gennaro, Manzo, & Al Radaideh, 2010) ในอีกทางหนึ่ งความเข้าใจในระดับท่ีเข้าถึง

ประสบการณ์ภายในบุคคลเป็น ส่ิงท่ีประโยชน์อย่างยิ่ งยวดต่อนักจิตวิทยาท่ี เป็นนักปฏิบั ติ 

(practitioners) เพราะจะช่วยให้นักจิตวิทยาการปรึกษาเข้าใจส่ิงท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาจากมุมมองของผู้มาปรึกษาได้ (Nuttall, 2006; Srichannil, 2014) 

การศึกษาเชิงคุณภาพมีความเข้ากับจุดมุ่งหมายในการศึกษากิจกรรมการสร้างความหมาย 

เพราะธรรมชาติของกระบวนการทางความหมายก็เช่ือมโยงกับวิธีการรับรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคล 

จึงจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากการพรรณนาของผู้สร้างความหมาย  (Gillies & Neimeyer, 2006; 

Leung, 2010; Vilenica, Shakespeare-Finch, & Obst, 2013; Wang et al., 2015) แม้จะปรากฏ

ว่ามีความพยายามในการน าวิธีการศึกษาเชิงปริมาณมาศึกษาทางความหมายอยู่บ้าง  (Barone-

Chapman, 2007; Gillies & Neimeyer, 2006; Schlegel & Hicks, 2016) แต่ก่อนท่ีจะพัฒนามาสู่

การศึกษาเชิงปริมาณได้ก็ต้องอาศัยข้อมูลหรือทฤษฎีท่ีได้มาจากการศึกษาเชิงคุณภาพ (Abe, 2015; 

Botha, 2014; Oyserman, 2011) อีกท้ังรากฐานของกระบวนทัศน์ทางปฏิฐานนิยม (positivism) ท่ี

มองการมีอยู่ของความจริง (reality) อย่างเป็นอิสระจากจิตใจมนุษย์ ท าให้ระเบียบวิธีของการศึกษา

เชิงปริมาณไม่สามารถจับความซับซ้อน (complexity) และเข้มข้น (richness) ของการปฏิสัมพันธ์ใน

บริบทของการท าจิตบ าบัดได้ ในขณะท่ีการศึกษาเชิงคุณ ภาพสามารถท าให้ เห็นภาพของท้ัง

กระบวนการเชิงบ าบัด (therapeutic process) จากมุมมองของผู้มาปรึกษาได้  ซึ่งเป็นข้อมูลท่ี

นักจิตวิทยาการปรึกษาน าไปใช้ในการปฏิบัติงานของตนได้ (Srichannil, 2014) 
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4.2) แนวความคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ 

ความสนใจในทางจิตวิทยาต่อการท าความเข้ าใจความซับซ้อนของส่ิง ท่ี เรียกว่ า 

“ประสบการณ์” ซึ่งผนวกรวมท้ังมุมมองและความหมายท่ีบุคคลมีต่อความสัมพันธ์และโลกในแบบ

เฉพาะตนเอาไว้ ดังนั้นการท่ีผู้ศึกษาจะเข้าถึงประสบการณ์การมีชีวิตของมนุษย์ได้ ผู้ศึกษาก็ต้องเข้าไป

สัมผัสประสบการณ์นั้นให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ มุมมองเช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดทางปรากฏการณ์

วิทยา และเป็นพื้นฐานของการวิธีการวิจัยแบบวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ (Interpretative 

Phenomenological Analysis: IPA) (J. A. Smith et al., 2009) ท่ีเกิดขึ้นจากความเคล่ือนไหวทาง

ปรัชญาท่ีมองไปยังความส าคัญของประสบการณ์การมี ชีวิต (lived experience) ท่ีริ เริ่มโดย 

Jonathan Smith (J. A. Smith, 2011) และเผยแพร่ออกไปในฐานวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับ

การศึกษาทางด้านจิตวิทยา (Palmer et al., 2010; J. A. Smith, 2011; Srichannil, 2014; Tomkins 

& Eatough, 2010) 

แนวคิดทางทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานของวิธีการวิจัยแบบวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ 

IPA อยู่ ใน ขอบ ข่ ายท างป รากฏการณ์ วิ ทยา (phenomenological) อรรถป ริ ว รรตศาสตร์ 

(hermeneutic) (ศาสตร์การตีความ) และการศึกษาเฉพาะบุคคล (idiographic) ท าให้ลักษณะเด่น

ของ IPA คือ การตีความท่ีใช้เพื่อท าความเข้าใจความสัมพันธ์ท่ีบุคคลอื่นมีต่อโลก และมุ่งไปท่ี

ความหมายท่ีพวกเขาสร้างขึ้นให้กับกิจกรรมและสิ่งท่ีเกิดขึ้นต่อเขาเหล่านั้น แนวคิดพื้นฐานดังกล่าว

พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของปราชญ์เมธีที ่ส าคัญทางปรากฏการณ์วิทยา ได้แก่ Husserl ที่ให้

ความส าคัญต่อประสบการณ์และการรับรู ้ประสบการณ์ และต่อยอดสู่มุมมองที่ Heidegger, 

Merleau-Ponty, และ Sartre มองความเป็นบุคคลว่า บุคคลคือการประสานและฝังอยู่ในโลกของ

วัตถุและความสัมพันธ์ ภาษาและวัฒนธรรม สิ่งที่สัมผัสรู้และการใส่ใจ แนวคิดต่อความเป็นบุคคล

ดังกล่าว ท าให้มุมมองทางปรากฏการณ์วิทยาในภายหลังย้ายจากแนวทางเชิงพรรณนาและอุตรวิสัย 

(transcendental) ของ Husserl มาสู่การมุ่งท าความเข้าใจมุมมองท่ีบุคคลเกี่ยวข้องในโลกของการ

มีชีว ิตด้วยแนวทางเชิงตีความมากขึ ้น โดยเฉพาะอิทธิพลจากแนวคิดของ Heidegger ที่มอง

ปรากฏการณ์วิทยาในฐานะการปฏิบัติการทางอรรถปริวรรตศาสตร์ (hermeneutic enterprise) 

จากกระแสพัฒนาการทางปรัชญาท่ีกล่าวไปนี้ IPA จึงให้ความส าคัญกับการทดสอบว่าปรากฏการณ์
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ท่ีถูกศึกษานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และการวิเคราะห์จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการสนับสนุนและท าให้การ

ปรากฏขึ้นนั้นเป็นท่ีเข้าใจได้ (J. A. Smith et al., 2009) 

การตีความใน IPA เป็นอรรถปริวรรตศาสตร์สองช้ัน (double hermeneutic) กล่าวคือ ช้ัน

ท่ีหนึ่งเป็นการท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยพยายามท่ีจะท าความเข้าใจโลกส่วนบุคคลและสังคมของตน ส่วนช้ัน

ท่ีสอง เพื่อตอบสนองความพยายามของนักวิจัยแบบ IPA ในการท าความเข้าใจกิจกรรมการท าความ

เข้าใจ (sense-making) ของผู้อื่น นักวิจัยจึงพยายามท่ีจะท าความเข้าใจความพยายามในช้ันแรก 

(ความพยายามท่ีผู้เข้าร่วมงานวิจัยท่ีท าความเข้าใจโลกของตน) เพิ่มขึ้นอีกช้ันหนึ่ง  การพยายามของ

นักวิจัยในการท าความเข้าใจเช่นนั้น ต้องยึดถือมุมมองการให้ความส าคัญกับประสบการณ์ตามบริบท

ท่ีมีต่อตัวเจ้าของประสบการณ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า IPA ใหค้วามส าคัญกับการเข้าใจประสบการณ์

ท่ีบุคคลมีต่อโลกและตนเอง การอธิบายย้อนหลังจึงเป็นข้อมูลส าคัญ ในการเข้าถึงประสบการณ์การ

และการตีความท่ีบุคคลมีต่อสถานการณ์หนึ่ง  ๆ และการตีความก็เป็นกระบวนการเข้าใจในส่ิงท่ี

สามารถเข้าถึงได้ (enable) ไปจนถึงซับซ้อน (complicates) ท่ีอยู่ในข้อมูลนั้น  (Nuttall, 2006; 

Palmer et al., 2010; J. A. Smith, 2011; Tomkins & Eatough, 2010) 

จากปรัชญาพื้นฐานของ IPA จึงเห็นได้ว่าญาณวิทยา (epistemology) ของ IPA เป็นแบบ

อุปนัยท่ีสร้างความรู้จากการข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการสังเกต มาใช้ท าความเข้าใจประสบการณ์ชีวิต

อย่างละเอียด และน าเสนอความเข้าใจในประสบการณ์นั้นด้วยตัวของมันเองให้มากท่ีสุดท่ีเป็นไปได้ 

IPA จึงไม่ให้ความส าคัญกับการสร้างขอบเขตความรู้เชิงระบบแก่ประสบการณ์ท่ีถูกศึกษา  (J. A. 

Smith et al., 2009) โดยเมื่อพิจารณาจากมุมมองทางปรากฏการณ์วิทยา (phenomenological) ก็

จะเห็นได้ว่า IPA เป็นระเบียบวิธีท่ีมุ่งในการท าความเข้าใจประสบการณ์มนุษย์และความหมายท่ี

ผู้เข้าร่วมงานวิจัยให้ ต่อประสบการณ์นั้น ในขณะท่ีมองจากส่วนของอรรถปริวรรตศาสตร์ 

(hermeneutic) ก็จะเห็นได้ว่า IPA มุ่งท่ีกระบวนการวิเคราะห์กิจกรรมการสร้างความหมายท่ี

เกี่ยวข้อง และในส่วนของการศึกษาความเฉพาะตน (idiographic) IPA ก็ให้ความส าคัญ ต่อ

ความจ า เพ าะ เจาะจง (particular) ของตั วบุ คคล  (Palmer et al., 2010; J. A. Smith, 2011; 

Srichannil, 2014; Tomkins & Eatough, 2010) 

การศึกษาแบบ IPA มีความมุ่งหมายในการท าความเข้าใจรายละเอียดของมุมมองท่ีบุคคลมี

ต่อประสบการณ์ในปรากฏการณ์เฉพาะ อาทิ เหตุการณ์ กระบวนการ ความสัมพันธ์ ท าให้ต้องการ
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การวิเคราะห์เชิงลึกและเป็นระบบ และต้องใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลขนาดเล็ก ท่ีต้องถูกเลือกมาอย่างเจาะจง

ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา (purposively-selected) ความต้องการตามท่ีกล่าวไปข้างต้นนี้ท าให้

การวิเคราะห์แบบรายกรณีเป็นวิธีการท่ีใช้ได้ดีในการศึกษาแบบ IPA การศึกษาเจาะจงไปยัง

ประสบการณ์เฉพาะบุคคลจนถึงระดับรายกรณี (single case) เป็นประเด็นหนึ่งท่ีท าให้ IPA ถูกมอง

ว่าขัดกับมุมมองพื้นฐานของการศึกษาทางจิตวิทยา ท่ีมักมุ่งแสวงหากฎของพฤติกรรมท่ีครอบคลุม

มนุษย์โดยท่ัวไป แต่ J. A. Smith และคณะ (2009) ยืนยันว่าการศึกษารายกรณีภายใต้วิธีการของ 

IPA นั้น เป็นวิถีทางหนึ่งท่ีจะเช่ือมโยงข้อค้นพบเชิงปรากฏการณ์สู่ข้อค้นพบเชิงระบบของจิตวิทยาได้ 

(J. A. Smith et al., 2009) 

คุณค่าของการท าความเข้าใจจิตวิทยาเชิงคุณภาพ (qualitative psychology) มาจากการ

เข้าใจอย่างลึกซึ้งในประสบการณ์มนุษย์ การเข้าถึงกระแสความเคล่ือนระหว่างภาพท่ีมาจากมุมมอง

เฉพาะส่วน (part) กับภาพรวม (whole) เป็นเนื้อหาส าคัญท่ีได้จากการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 

(Tomkins & Eatough, 2010) แม้ J. A. Smith (2011) จะกล่าวว่าการวิจัยแบบ IPA อาจไม่ใช่

วิธีการท่ีสามารถเข้าถึงประสบการณ์ได้โดยตรง แต่ระเบียบวิธีของ IPA ก็เป็นความพยายามในการหา

วิธีท่ีสมานเข้ากับประสบการณ์ท่ีถูกศึกษาให้ได้มากท่ีสุด จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะน า IPA ไปใช้ท าความ

เข้าใจประสบการณ์ทุกแบบได้ และในทางปฏิบัติท่ีผ่านมาก็ปรากฏว่ามีการน า IPA ไปใช้ในการ

ทดสอบประสบการณ์เชิงอัตถิภาววิสัย (existential) ของผู้เข้าร่วมงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

วิจัยในสาขาจิตวิทยาสุขภาพ (J. A. Smith, 2011) โดยเฉพาะในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย 

และการตอบสนองทางจิตวิทยาของผู้ป่วยต่อการรักษา เพราะท าให้นักวิชาชีพด้านสุขภาพเข้าใจโลก

การมีชีวิต (live world) ของผู้ท่ีเข้ามารับการรักษาได้ (Biggerstaff & Thompson, 2008) 

จากทฤษฎีพื้นฐานและปรัชญาท่ีอยู่เบื้องหลังการวิจัยแบบวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยา

เชิงตีความ (IPA) ท าให้ผู้วิจัยเลือกวิธีวิจัยดังกล่าวเป็นวิธีในการวิจัยครั้งนี้ เพราะมีกระบวนทัศน์และ

ญาณวิทยาท่ีสอดคล้องกับความมุ่งหมายในการวิจัยครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้วิจัยมุ่งหมายให้การวิจัยครั้งนี้ได้

ความรู้ท่ีท าความเข้าใจพลวัตในการสร้างความหมายของเงินท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวพุทธเน้นความหมายของเงิน และความหมายของเงินท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าว โดยท า

ความเข้าใจผ่านประสบการณ์การมีชีวิตของผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยละเอียดและมีชีวิตให้มากท่ีสุดเท่าท่ี

เป็นไปได้ โดยมิได้มุ่งหมายในการก าหนดขอบเขตเชิงระบบให้แก่ผลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ 
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4.3) แนวทางการด าเนินการวิจัย 

IPA เป็นระเบียบวิธีวิ จัยเชิงคุณภาพแบบอิงประสบการณ์  (experiential qualitative 

methods) แม้ว่า IPA จะมีการวิเคราะห์ทางภาษา (linguistically) เหมือนการวิจัยเชิงคุณภาพอิง

วาทกรรม (discursive qualitative methods) ก็ตาม แต่แนวทางการวิเคราะห์ค ากล่าวของ

ผู้เข้าร่วมการวิจัยนั้นเป็นไปเพื่อเรียนรู้ว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยมีการตอบสนองทางการรู้คิด (cognitive) 

และอารมณ์ (affective) ต่อส่ิงท่ีพวกเขาประสบอย่างไร แนวทางการวิเคราะห์เช่นนี้ท าให้ IPA 

แตกต่างกับการศึกษาเชิงคุณภาพแบบอิงวาทกรรมอย่างชัดเจน เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพแบบอิง

วาทกรรมมุ่งแสวงหาการอธิบาย (account) ประสบการณ์จากวัตถุดิบทางภาษาท่ีอยู่ในค ากล่าวของ

ผู้เข้าร่วมการวิจัย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ นักวิจัย IPA สนทนากับผู้เข้าร่วมงานวิจัยและวิเคราะห์ส่ิงท่ี

พวกเขากล่าว ด้วยความพยายามท่ีจะเรียนรู้ว่า พวกเขาท าความเข้าใจในประสบการณ์ของพวกเขา

อย่างไร ในขณะท่ีการวิเคราะห์วาทกรรม จะทดสอบในส่ิงท่ีผู้เข้าร่วมวิจัยกล่าว เพื่อเรียนรู้ว่าพวกเขา

สร้างการอธิบายประสบการณ์อย่างไร (J. A. Smith, 2011) 

ตามระเบียบวิธีของ IPA เพื่อตอบประเด็นงานวิจัยด้วยการเข้าถึงประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม

การวิจัยนั้น นักวิจัยอาศัยกระบวนการในการเข้าร่วม (engagement) และการตีความ (interpretation) 

วิถีการคิดของผู้เข้าร่วมงานวิจัย และพยายามเข้าถึงมุมมองของผู้เข้าร่วมงานวิจัยในฐานะของการเป็น

คนวงใน (insider) (Nuttall, 2006; J. A. Smith, 2011) จึงจ าเป็นที่ต้องตีความในลักษณะเป็นอรรถ-

ปริวรรตศาสตร์สองขั้น (double hermeneutic) (Nuttall, 2006; J. A. Smith, 2011; Tomkins & 

Eatough, 2010) เนื่องมาจากนักวิ จัยต้องจัดการความซับซ้อนในการตีความ ส่ิงท่ี ได้รับจาก

ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยยึดถือว่าส่ิง ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยอธิบายออกมานั้นเป็น

ข้อเท็จจริงท่ีผู้เข้าร่วมงานวิจัยดึงมาจากประสบการณ์ของตน และนักวิจัยต้องเห็นว่าในขณะท่ีท าการ

อธิบายนั้น ตัวผู้เข้าร่วมการวิจัยเองก็ต้องท าการเข้าร่วม (engagement) และท าความเข้าใจในส่ิงท่ี

เกิดขึ้นกับตนเองมาช้ันหนึ่งก่อน ช้ันท่ีสองคือการท่ีนักวิจัยพยายามท าความเข้าใจในการท าความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีอยู่ในช้ันแรก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ นักวิจัยต้องพยายามท าความ

เข้าใจ การท าเข้าใจของผู้เข้าร่วมการวิจัยต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับตน (J. A. Smith, 2011) เมื่อพิจารณาจาก

ตัวผู้ท่ีท าการตีความ ช้ันแรกจึงเป็นส่วนของผู้เข้าร่วมการวิจัย ท่ีท าความเข้าใจ (make sense) หรือ

ตีความ (interpret) ปรากฏการณ์ท่ีสนใจ และอธิบายการตีความนั้นส่งให้กับนักวิจัย ช้ันต่อมาเป็น
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ส่วนที่นักวิจัยพยายามท าความเข้าใจการตีความของผู้เข้าร่วมการวิจัยด้วยการท าความเข้าใจแบบ

ร่วมรู้สึก (empathizing) ต่อความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย พร้อมกับต้ังค าถามในความเข้าใจนั้น

ไปพร้อมกัน (Vicary, Young, & Hicks, 2016) 

IPA เป็นการอธิบายความเป็นเฉพาะบุคคล (idiographic) ท าให้นักวิจัยต้องค านึงอยู่เสมอถึง

หลักส าคัญของการศึกษาความเฉพาะตน (idiography) ท่ีมี 2 ประการ คือ 1) การวิเคราะห์อย่าง

ละเอียดในแต่ละรายกรณี (detailed analysis of each single case) และ 2) การท าความเข้าใจ

โดยละเอียดว่าผู้เข้าร่วมงานวิจัยท าความเข้าใจปรากฏการจ าเพาะนั้นอย่างไร ด้วยข้อตกลงในการ

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดเป็นรายกรณีเช่นนี้ ท าให้บางครั้งจ าเป็นต้องเขียนรายงานการวิจัยใน

แบบการศึกษารายกรณี (single case-studies) หรือยกเฉพาะกรณี เพื่อแสดงรายละเอียดเชิงลึกของ

ประสบการณ์เฉพาะบุคคล ด้วยความเข้มข้นของกิจกรรมในการศึกษาแต่ละกรณีตามระเบียบของ IPA 

เช่นนี้ ท าให้การด าเนินการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กมีความเพียงพอต่อการสร้างความกระจ่าง

ให้กับประเด็นงานวิจัย (J. A. Smith, 2011; J. A. Smith et al., 2009) 

J. A. Smith (2011) แนะน าเกณฑ์การด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่างขนาดต่าง ๆ ได้แก่ นักวิจัย

ต้องมีขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเพียงพอท่ีจะสร้างความหนาแน่น (density) ของหลักฐาน (evidence) 

ส าหรับคลังข้อมูล (corpus) ท่ีอยู่ในแต่ละธีม (theme) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างขนาด 1-3 คน นักวิจัย

ต้องท าการสกัด (extracts) ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานวิจัยทุกคนมาใส่ไว้ในทุกธีม ส่วนกลุ่มตัวอย่าง

ขนาด 4-8 คน นักวิจัยต้องท าการสกัดข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานวิจัยอย่างน้อย 3 คนมาไว้ในทุกธีม และ

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดเกินกว่า 8 คน นักวิจัยต้องท าการสกัดจากผู้เข้าร่วมงานวิจัยอย่างน้อย 3 

คนไว้ในทุกธีม และเพิ่มการประเมินความโดดเด่น (prevalence) ของธีม หรือมีการสกัดจากผู้เข้าร่วม

งานวิจัยจ านวนครึ่งหนึ่งส าหรับทุกธีม (J. A. Smith, 2011) 

วิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีนิยมใช้ใน IPA ส่วนมากจะเป็นการสัมภาษณ์ เนื่องมาจากความเช่ือใน

การร้อยโยงเช่ือมต่อประสบการณ์ การท่ีนักวิจัยจะเข้าถึงขอบเขตของประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการ

วิจัย จะท าได้โดยอาศัยองค์ประกอบท่ีเอื้อต่อการกล่าวถึงประสบการณ์ ซึ่งจะเช่ือมโยงถึงการท าความ

เข้าใจและการตอบสนองของตัวผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ การสัมภาษณ์จึงเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลท่ี

สอดคล้องกับมุมมองดังกล่าวมากท่ีสุด และมีการบันทึกเสียง เพื่อน าเสียงท่ีบันทึกไว้มาถอดความเป็น

ตัวอักษร ถึงจะเป็นข้อมูลท่ีพร้อมส าหรับการวิเคราะห์ ดังนั้นกระบวนการสัมภาษณ์จึงเป็นส่วนท่ี
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ส าคัญมากในการวิจัย เพราะการสัมภาษณ์ท่ีดีจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีดีส าหรับการวิเคราะห์ต่อไป (J. A. 

Smith, 2011) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเชิงลึก (in-depth semi-structured interviewing) 

เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีใช้กันอยู่โดยท่ัวไปส าหรับการวิจัยแบบ IPA เนื่องจากความต้องการพื้นฐาน

ในการด าเนินการวิจัยแบบ IPA นั้น คือการวิเคราะห์รายละเอียดการอธิบายส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม

งานวิจัยอย่างเข้มข้นในเชิงคุณภาพ  (J. A. Smith, 2011) และรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ

รายบุคคล (in-depth individual interview) ยังถือกันว่าเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการรวบรวม

ข้อมูลส าหรับ IPA เพราะนอกจากจะเข้ากันได้ดีกับข้อตกลงพื้นฐานในเรื่องความเฉพาะบุคคล 

(idiographic) แล้ว ยังเป็นรูปแบบท่ีเอื้อต่อการเช้ือเชิญให้ผู้เข้าร่วมงานวิจัยเรียบเรียงเรื่องราว 

ความคิด และความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์เป้าหมาย และยังเอื้อต่อการพัฒนาสัมพันธภาพในการ

สนทนา (rapport) และง่ายต่อการสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมงานวิจัยเมื่อต้องการท าการส ารวจ

รายละเอียดของส่ิงท่ีก าลังระลึกอยู่ได้ (Palmer et al., 2010) 

การพัฒนาแนวการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างท่ีเหมาะสมกับ IPA นักวิจัยนิยมสร้างแนวการ

สัมภาษณ์ขึ้นมาเป็นบทโดยสังเขป (prompt sheet) ท่ีบรรจุธีมค าถามหลักส าหรับอภิปรายกับ

ผู้เข้าร่วมการวิจัย ส่ิงส าคัญประการหนึ่งท่ีนักวิจัยต้องตระหนักก็คือ การให้ผู้เข้าร่วมงานวิจัยเป็นผู้น า

ในระหว่างการสัมภาษณ์ แนวทางการสัมภาษณ์ (interview schedule) ท่ีนักวิจัยวางไว้จึงเป็นไป

เพื่อให้ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางการสนทนาเท่านั้น ไม่ได้เป็นไปเพื่อก าหนด (prescriptive) และจ ากัดการ

แสดงออกถึงส่ิงท่ีอยู่ในความสนใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย แล้วหลังส้ินสุดการสัมภาษณ์ การถอดบท

สนทนาเป็นตัวอักษรต้องมีความเท่ียงตรงท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ นักวิจัยจึงควรใส่รายละเอียดต่าง ๆ ไว้

ในข้อมูลการถอดบทสนทนา ท่ีบ่งช้ีถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามจริง อาทิ การหยุด การเงียบ เสียง

สัมภาษณ์ท่ีได้ยินไม่ชัด ความผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีปรากฏชัดเจน เพื่อแสดงถึงพลวัต (dynamic) ท่ี

เกิดขึ้นในการสนทนา (Biggerstaff & Thompson, 2008) 

นักวิจัย IPA อาจน าแหล่งข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ เช่น ไดอารี่ จดหมาย 

หรือแบบสอบถาม ท่ีผู้เข้าร่วมงานวิจัยให้ไว้เป็นข้อมูล มาใช้เป็นประโยชน์ในการยืนยันข้อมูลท่ีได้จาก

การสัมภาษณ์ ในการวิจัย IPA นักวิจัยจึงอาจขอให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเขียนไดอารี่เพื่อบันทึกความคิด

และประสบการณ์ของเขาไว้ (Biggerstaff & Thompson, 2008) แต่ก็มีส่ิงท่ีนักวิจัยต้องตระหนักถึง

ผลจากการขอให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเขียนบันทึก เพราะการเขียนไดอารี่ (dairy) หรือบันทึก (journal) 
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เป็นวิธีการท่ีเอื้ออ านวยกระบวนการเรียนรู้ (facilitate learning) อย่างหนึ่ง ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้

เชิงรุก (active learning) แก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ (Brooman & Darwent, 2012; Vicary et al., 

2016) เนื่องจากการเขียนบันทึกเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเกิดการไตร่ตรอง (reflection) 

ประสบการณ์หรือเนื้อหาท่ีรับมามากขึ้น การสะท้อนหรือไตร่ตรอง (reflect) เป็นกระบวนการท่ี

บุคคลน าประสบการณ์จากอดีตมาทบทวน ท าให้การคิดไตร่ตรองลึกลงไปในประสบการณ์ เกิดการ

เช่ือมโยงระหว่างความคิดและทางเลือกในการปฏิบัติตนส าหรับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต และ

ท าให้บุคคลสามารถรับผิดชอบหรือตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเองได้มากยิ่งขึ้น การ

สะท้อนตนผ่านการเขียนจึงอาจไม่เป็นเพียงข้อมูลสนับสนุน แต่มีคุณลักษณะในการจัดกระท าท่ี

สนับสนุนให้บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนไปพร้อมกันด้วย อีกท้ังนักวิจัยต้องตระหนักถึง

ขอบเขตการเขียนบันทึกท่ีแตกต่างกัน โดยท่ัวไป บันทึก (journal) มักจะมีการล าดับเหตุผลท่ีมี

โครงสร้างชัดเจน มักเขียนเกี่ยวกับข้อมูลและความรู้ไปจนถึงการตระหนักรู้ในตน ในขณะท่ีไดอารี่ 

(diary) นั้น ผู้เขียนมีอิสระในการเปิดเผยตน (self-disclosure) ด้านความรู้สึกและความคิดได้อย่าง

เต็มท่ี ซึ่งนักวิจัยอาจจะพบข้อจ ากัดจากการท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคนมีความสามารถในการ

บรรยายความรู้สึกนึกคิดของตนไม่เท่ากัน (Brooman & Darwent, 2012) 

IPA ไม่ได้ก าหนดให้ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบใดแบบหนึ่งอย่างตายตัว ตามจริง

แล้วการวิเคราะห์เป็นการประยุกต์และยืดหยุ่นไปตามเนื้องาน ซึ่ง  Biggerstaff และ Thompson 

(2008) ได้สรุปขั้นตอนการท า IPA ว่ามีอยู่ท้ังหมด 4 ช่วงใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) การท่ีนักวิจัยเข้าไปมีส่วน

ร่วมกับข้อความ 2) การระบุธีมช้ันต้น 3) การจัดกลุ่มธีมเข้าด้วยกันเป็นช้ัน (cluster) และ 4) การ

จัดเรียงธีมเข้าไว้ในตารางสรุป เริ่มต้นจากบทบาทของนักวิจัยแบบ IPA ท่ีต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตัดสินข้อมูล ซึ่งนักวิจัยต้องใช้ข้อสันนิษฐานและประสบการณ์ของตนในการวิเคราะห์ ดังนั้น เพื่อให้

นักวิจัยเข้าถึงความจริงตามข้อมูลจากการถอดบทสนทนาให้ได้มากท่ีสุด ก่อนเริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูล 

นักวิจัยจึงต้องท าการพิจารณาอคติและกระบวนการของตนก่อน (Biggerstaff & Thompson, 2008; 

Palmer et al., 2010) แม้ว่าในปัจจุบันการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลอาจเป็นทางหนึ่ง

ท่ีจะช่วยป้องกันอคติของนักวิจัยได้บ้าง แต่พบว่าความลุ่มลึกในการวิเคราะห์ยังไม่อาจทดแทนการ

วิเคราะห์ด้วยคนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นของการตีความ (Vicary et al., 2016) 
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นักวิจัยน าเสียงท่ีบันทึกจากการสัมภาษณ์มาถอดข้อความเป็นตัวอักษรเพื่อใช้เป็นข้อมูล และ

น าข้อมูลท่ีได้มาท าการเข้ารหัส (coding) โดยนักวิจัยท าการวิเคราะห์การยืนยัน (claim) การให้

ความส าคัญ (concerns) และท าความเข้าใจ (understandings) ในส่ิงท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อ

ประสบการณ์นั้น ๆ อย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาอย่างละเอียดแบบบรรทัดต่อบรรทัด ซึ่ง

นักวิจัยต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อการใช้ภาษาควบคู่ไปด้วย เมื่อท าการเข้ารหัสแล้วก็น า

ข้ อ ความ เห ล่ านั้ น ม าจัดธีม  (theme) โดยระบุ แบบแผน  (patterns) ท่ี มี ลั กษ ณ ะร่วมกั น 

(commonality) ของวัตถุดิบทางประสบการณ์ท่ีอยู่ในคลังข้อมูล หลังจากนั้นนักวิจัยท าการอภิปราย 

(dialogue) ความเข้าใจของตนกับข้อมูลท่ีมี เพื่อตรวจสอบความเข้าใจว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยให้

ความหมายอย่างไรต่อบริบทท่ีเขาก าลังให้ความส าคัญ (concerns) นั้น กระบวนการท้ังหมดนี้ แม้

นักวิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ด้วยความละเอียดอ่อนและระมัดระวัง แต่นักวิจัยก็ต้องอ่านข้อมูลวนไป

วนมาหลายรอบ เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อสันนิษฐานและการตัดสินท่ีนักวิจัยมีต่อข้อมูล การ

ด าเนินการกับข้อมูลของนักวิจัย IPA โดยท่ัวไปจึงด าเนินไปในลักษณะเป็นวงรอบ (circular) ท่ีนักวิจัย

จะท าการพิจารณาซ้ า ๆ (iterative) เพื่อพัฒนาค าอธิบายเชิงตีความในลักษณะของการสร้างความรู้

แบบอุปนัย (inductive) ท่ีดียิ่งขึ้น (Biggerstaff & Thompson, 2008; Palmer et al., 2010) 

ผลจากการวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีท่ีมีคุณภาพดี จะมีสมดุลระหว่างการแสดง

ตัวอย่างของความร่วมกัน (convergence) กับความแตกต่างกัน (divergence) ซึ่งล าพังเพียงน าเสนอ

ท้ังสองส่วนนี้ก็ยังไม่เพียงพอ แต่นักวิจัยต้องพยายามแสดงถึงเส้นทางท่ีธีมต่าง  ๆ มีบทบาทต่อตัว

บุคคลนั้นด้วย (J. A. Smith, 2011) การด าเนินการวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่ผลวิจัยท่ีมีความสมดุล

ดังกล่าว นักวิจัยต้องค านึงถึงการจัดการปรากฏการณ์ส่วนย่อย (part) กับภาพรวม (whole) ซึ่งอาศัย

แนวความคิดในทางอรรถปริวรรตศาสตร์ว่า ทิศทางของภาพรวมจะถูกน าเสนอโดยชีวิตท่ีเต็มใบ 

(a complete life) และผลงานท่ีเสร็จส้ิน (a complete oeuvre) ปรากฏเป็นการอธิบายหรือ

ประโยคท่ีสมบูรณ์ (a complete account or a complete sentence) ท่ีสอดคล้องกับส่วนย่อยท่ี

ยกมาน าเสนอด้วยฉากจากชีวิตช่วงหนึ่ง (a single life-episode) ในการตีความด้วยแนวคิดดังกล่าว 

นักวิจัยต้องพิจารณาควบคู่กับมุมมองทางปรากฏการณ์วิทยาด้วย ดังนั้นในการสร้างส่วนย่อยท่ีน าไปสู่

การสร้างปรากฏการณ์และประสบการณ์ ซึ่งมักปรากฏผ่านรูปแบบของหน่วยทางความหมาย 
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(meaning unit) หรือธีม (theme) นักวิ จัยก็ต้องให้ความส าคัญกับการหาโครงสร้างรวมของ

ปรากฏการณ์หรือประสบการณ์ควบคู่ไปด้วย (Tomkins & Eatough, 2010) 

ระเบียบการวิจัยแบบ IPA เพิ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาไม่นาน และอาจกล่าวได้ว่าระเบียบวิธี

ดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนา ท าให้มีนักวิจัยและนักจิตวิทยาจ านวนไม่มากนักท่ีมีความ

เข้าใจและประสบการณ์เพียงพอต่อการด าเนินงานวิจัยนี้ให้มีคุณภาพท่ีดีเยี่ยมได้ ดังนั้นส่ิงท่ีส าคัญ

ทัดเทียมกับการด าเนินการวิเคราะห์ท่ีมีคุณภาพสูง คือ การด าเนินงานวิจัยท่ีมีความเข้มงวด (rigour) 

กับคุณลักษณะพื้นฐานของ IPA และมีการตีความอย่างเท่ียงธรรม (fair) ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก

ส่ิงท่ีปรากฏในรายงานการวิจัย เพื่อให้นักวิจัยพัฒนารายงานการวิจัยมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับได้นั้น 

เกณฑ์ท่ีนักวิจัยควรปฏิบัติ คือ 1) มีความชัดเจนในการด าเนินการวิจัยท่ีอยู่บนรากฐานของหลักการ

พื้นฐานทางทฤษฎี ได้แก่ ปรากฏการณ์นิยมวิทยา อรรถปริวรรตศาสตร์ และการศึกษาลักษณะเฉพาะ

บุคคล 2) แสดงความโปร่งใสเพียงพอท่ีจะท าให้ ผู้อ่านเห็นว่านักวิจัยท าอะไรบ้าง 3) แสดงการ

วิเคราะห์ท่ีต่อเนื่อง (coherent) มีความน่าเช่ือถือ (plausible) และน่าสนใจ 4) มีขนาดตัวอย่างท่ี

เพียงพอส าหรับคลังข้อมูล (corpus) ท่ีแสดงให้ เห็นความหนาแน่น (density) ของหลักฐาน 

(evidence) ท่ีอยู่ในแต่ละธีม (theme) ได้ (J. A. Smith, 2011) คุณภาพ (quality) และความตรง 

(validity) ของงานวิจัย IPA จึงมาจากนักวิจัย ซึ่งมีแหล่งท่ีมา 3 แหล่ง ได้แก่ 1) การใคร่ครวญของ

นักวิจัย ณ ขณะด าเนินการวิจัย (reflexivity) 2) การไตร่ตรองภายหลังผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ ใน

การวิจัย (reflection) และ 3) การบันทึกประสบการณ์ (journaling) ต่าง ๆ ไว้ ดังนั้นการท าบันทึก

การสะท้อนตนของนักวิจัย จึงเป็นแหล่งข้อมูลท่ีช่วยยืนยันความโปร่งใสของคุณภาพและความตรงใน

การวิจัยแบบ IPA ได้แหล่งหนึ่ง (Vicary et al., 2016) 

การน าหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีไม่เข้มแข็งมาแสดงเป็นส่ิงท่ีท าให้รายงานไม่เป็นท่ียอมรับ 

ลักษณะของการแสดงหลักฐานท่ีท าให้รายงานไม่เป็นที่ยอมรับมักมีลักษณะดังนี้ 1) ธีมท่ีสร้างขึ้นมาจาก

ข้อมูลของกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยจ านวนมาก แต่ถูกแสดงในเชิงพรรณนา (descriptive) และเป็นไปอย่าง

ผิวเผิน (superficial) เป็นจ านวนหลายธีม 2) ธีมแต่ละอันแสดงเพียงข้อสรุปส้ัน ๆ และส่ิงท่ีสกัดได้มา

จากข้อมูลเพียงหนึ่งหรือสองอันโดยขาดการตีความ 3) ส่ิงสกัดมาจากผู้เข้าร่วมงานวิจัยมีไม่เพียงพอต่อ

การสนับสนุนธีมท่ีสร้างไว้ 4) ไม่มีค าอธิบายท่ีเด่นชัดถึงการตัดสินใจ (prevalence) ท่ีมีต่อการสร้างธีม 

5) การวิเคราะห์มีความหยาบ (crude) และขาดความแตกต่าง (lacks nuance) (J. A. Smith, 2011) 
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รายงานการวิจัย IPA ที่ดีต้องการท้ังความน่าเช่ือถือ (plausible) ควบคู่ไปกับการสามารถ

ชักจูงใจ (persuasive) ซึ่งได้มาด้วยการสามารถน าเสนอหลักฐานท่ีสนับสนุนในส่ิงท่ีนักวิจัยอ้างถึง 

การเขียนรายงานส่ิงท่ีนักวิจัยตีความจึงต้องการจุดเน้นความสนใจและความมั่นใจในการน าเสนอ 

แนวทางในการน าเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence base) กับปัจจัยท่ีสนใจ (interest factors) 

เป็นส่ิงส าคัญท่ีท าให้ผลงานเป็นท่ียอมรับได้ ซึ่งนักวิจัยสามารถใช้หลักเกณฑ์อันใดอันหนึ่งต่อไปนี้เป็น

แนวปฏิบัติ 1) หากรายงานน าเสนอธีม 4 ธีม มีธีมจ านวน 2 ธีมท่ีนักสามารถน าเสนอความสนใจ 

(interesting) ด้วยหลักฐานท่ีดีได้ แม้ว่าอีก 2 ธีมไม่เป็นเช่นนั้น ในกรณีนี้ รายงานการวิจัยอาจถูก

พิจารณาว่าเป็นท่ียอมรับได้ เมื่อ 2 ธีมท่ีดีนั้นสามารถสนับสนุนความถูกต้องของตัวมันเองได้มากพอ 

2) รายงานมีจ านวนของธีมหลายธีม แต่ใช้หลักฐานท่ีมาจากข้อมูลช่วงเดียวของผู้เข้าร่วมงานวิจัย 

รายงานนี้อาจถูกพิจารณาว่าเป็นท่ียอมรับได้ ถ้าการอธิบายของบุคคลนั้นมีความต่อเนื่อง (coherent) 

เพียงพอท่ีจะแสดงให้ปรากฏในฐานะการศึกษารายกรณีต่อความสนใจเฉพาะบุคคล (an interesting 

idiographic case-study) 3) รายงานน าเสนอข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานวิจัยสองกลุ่ม เช่น กลุ่มเพศ

ชายและเพศหญิง แต่ข้อมูลจากกลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นท่ีมีคุณภาพเพียงพอต่อ

การยอมรับได้ (J. A. Smith, 2011) 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมการวิจัยไว้ตามจ านวนท่ีสูงสุดตามท่ี J. A. 

Smith (2011) แนะน าไว้ คือจ านวน 8 คน และเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้เป็นการเลือก

แบบเจาะจง (purposively-selected) ตามคุณสมบัติท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ ผู้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์

เชิงลึกแบบรายบุคคล (in-depth individual interview) โดยมีแนวสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

(semi structured interview) เป็นวิธีหลักในการเก็บข้อมูล และขอให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยท าการเขียน

บันทึกประจ าวัน (diary) เป็นข้อมูลรอง เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในกรณี ท่ีต้องการการยืนยัน

ประสบการณ์ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยให้สัมภาษณ์ และเพื่อป้องกันอิทธิพลจากบทบาทของผู้วิจัยท่ีมีต่อ

ผู้เข้าร่วมการวิจัย อาทิ การเปล่ียนบทบาทจากการเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษามาอยู่ในฐานะผู้

สัมภาษณ์ ตัวผู้วิจัยเองก็ท าการเขียนบันทึกเช่นกัน เพื่อใช้ในการทบทวนและตรวจสอบความคิดและ

ข้อสันนิษฐานของผู้วิจัยตลอดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 

 



 

บทท่ี 3  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสบการณ์การสร้างความหมายของเงินและ

ความหมายของเงินที่นิสิตที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสร้างขึ้นในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ  

เพื่อบรรลุเป้าหมายในการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. ทบทวนจุดยืนของผู้วิจัย 

2. ก าหนดเกณฑ์คัดเข้าผู้เข้าร่วมการวิจัย 

3. เตรียมเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 

3.1) ตัวผู้วิจัย 

3.2) รูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินแบบรายบุคคล 

3.3) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

3.4) เครื่องบันทึกเสียง 

3.5) สมุดบันทกึ 

4. ด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ขั้น ได้แก่ 

4.1) ด าเนินการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินแบบรายบุคคล

แก่ผู้เข้าร่วมงานวิจัย จ านวน 8 ครั้ง 

4.2) การรวบรวมข้อมูลประสบการณ์การสร้างความหมายของเงินและความหมาย

ของเงินด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) จากนิสิตท่ีกู้ยืมเงิน

เพื่อการศึกษาท่ีได้ผ่านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน

แบบรายบุคคล 

4.3) วิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ประสบการณ์วิทยาเชิงตีความ 

(Interpretative Phenomenological Analysis: IPA) 
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ในการวิจัยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานวิจัย คือ นิสิตช้ันปีท่ี 4 ท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โดยผู้วิจัยได้

สร้างรูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินแบบรายบุคคลขึ้นมาเป็น

เครื่องมือในการวิ จัย และใช้การวิ เคราะห์ประสบการณ์วิทยาเชิงตีความ (Interpretative 

Phenomenological Analysis: IPA) เป็นระเบียบวิธีในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การ

ด าเนินการวิจัยในแต่ละขั้นตอนผู้วิจัยมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. จุดยืนของผู้วิจัย 

การแสดงจุดยืนของผู้วิจัยเป็นส่ิงส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้างการตระหนักรู้ในตน

และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงานวิจัยนี้ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้วิจัยท่ีอาจมีอิทธิพล

ต่อการด าเนินการวิจัย ท้ังในขั้นของการด าเนินการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของ

เงิ น แ บ บ ราย บุ ค คล  (Christopoulos, 2014; Goetz & Gale, 2014; Nikčević & Nicolaides, 

2014; Nuttall, 2006) การรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบรายบุคคลด้วยแนวการ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบ IPA (Palmer et al., 2010; 

Tomkins & Eatough, 2010) เพื่อแสดงจุดยืนของผู้วิจัยท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินการดังกล่าว ผู้วิจัย

ได้ท าการทบทวนมุมมองท่ีผู้วิจัยมีต่อเงิน การปรึกษาเชิงจิตวิทยา และการวิจัย ดังนี้ 

ผู้วิจัยเกิดและเติบโตในบรรยากาศของเมืองใหญ่ คือ กรุงเทพและปริมณฑล ผู้วิจัยจึงมีชีวิตท่ี

คุ้นเคยกับการใช้เงินแลกเปล่ียนสินค้าและบริการเพื่อการด ารงชีวิตและความสะดวกสบาย เป้าหมาย

ทางเศรษฐกิจของผู้วิจัยต้ังแต่วัยเด็กจวบจนวัยรุ่นคือการมีเงินมาก ๆ เพื่อซื้อหาส่ิงท่ีทันสมัยและได้รับ

ความนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจในสินค้าทันสมัยท่ีมีเทคโนโลยีช้ันสูง ด้วยมุมมองว่าสินค้า

ดังกล่าวจะเสริมความสะดวกสบายให้ชีวิต ท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการมีเงินปริมาณมาก ๆ 

อยู่บ้างแม้ในปัจจุบัน 

มุมมองทางเศรษฐกิจของผู้วิจัยเริ่มเปล่ียนไปจากการฝึกงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในช่วง

ปริญญาโท ผู้วิจัยเลือกลงพื้นที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ จังหวัดพังงา  (สัณห์ชาย โมสิกรัตน์ 

และ โสรีช์ โพธิแก้ว, 2549) ผู้วิจัยได้พบเห็นและรับฟังความทุกข์ของผู้คนในพื้นท่ีประสบภัยท่ีอยู่ใน

สภาพส้ินเนื้อประดาตัวเพราะความเสียหายจากคล่ืนยักษ์สึนามิ อีกท้ังยังเป็นช่วงฤดูมรสุม ท าให้ช่วง

นั้นธุรกิจท่องเท่ียวและประมงต้องหยุดตัวลง ผู้คนขาดรายได้ ต้องพึ่งพาส่ิงของ อาหาร และเงินจาก
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การบริจาค ผู้วิจัยพบว่าผู้ท่ีสามารถหาวิธีบรรเทาความขาดแคลนได้ เช่น เข้าป่าหาผัก ก้าวข้ามความ

กลัวทะเลเพื่อออกไปหาปลา ลองท างานท่ีไม่ถนัดเพื่อมีรายได้เข้าครอบครัว คนกลุ่มนี้จะมีภาวะใจ

ท่ีผ่อนคลายกว่าผู้ประสบภัยท่ัวไป 

ประสบการณ์ในการฝึกงานครั้งนั้นเปิดมุมมองของความกดดันทางจิตใจจากการพึ่งพาเงิน 

และความผ่อนคลายจากความสามารถในการพึ่งพาตนเองและธรรมชาติเพื่อเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานใน

การด ารงชีวิต ไม่นานหลังจากนั้นผู้วิจัยได้มีโอกาสไปพักในสวนวนเกษตรของคุณโชคดี ปรโลกานนท์ 

ผู้วิจัยรู้สึกพึงพอใจต่อบรรยากาศของสวน รสชาติ และคุณภาพของอาหารท่ีสดใหม่ และประสบการณ์

ชีวิตท่ีเจ้าของสวนบอกเล่าให้ฟัง ท าให้ ผู้วิจัยได้สัมผัสถึงความสุขจากวิถีชีวิตท่ีไม่ได้มุ่งเป้าไปท่ี

ความส าเร็จทางการเงินจากการแสวงหาและสะสมทรัพย์ แม้ว่าผู้วิจัยจะรู้สึกประทับใจกับมุมมองและ

แนวทางการด าเนินชีวิตเช่นนั้น แต่ในขณะนั้นผู้วิจัยเห็นว่าชีวิตเช่นนั้นเป็นวิถีชีวิตท่ีอยู่คนละฟากฝ่ัง

กับผู้วิจัย มองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ไม่สามารถน ามาประยุกต์เข้ากับชีวิตของตัวผู้วิจัยได้ 

หลังจบการศึกษาระดับปริญญาโท ผู้วิจัยเริ่มต้นอาชีพเป็นอาจารย์ในสถาบันแห่งหนึ่งท่ีให้

อัตราค่าตอบแทนค่อนข้างดี ท าให้ผู้วิจัยรู้สึกถึงอ านาจในการจับจ่าย ประกอบกับแนวโน้มความมั่นคง

ของอาชีพอาจารย์ ผู้วิจัยเริ่มมีความมั่นใจในการก่อหนี้ ด้วยการผ่อนช าระสินค้าราคาสูง หลังจากท า

อาชีพดังกล่าวเป็นเวลา 3 ปี ก็มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ผู้วิจัยต้องยุติอาชีพนี้อย่างกะทันหัน การขาดรายได้

อย่างกระทับหันท าให้หนี้ท่ียังค้างช าระกลายเป็นแรงกดดันทางการเงินและทางจิตใจอย่างมหาศาล 

ในระหว่างที่ผู้วิจัยหาอาชีพใหม่ ผู้วิจัยได้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าอาชีพของรัฐบาลยุคนั้น  

การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้มาจากค าถามที่ปรากฏขึ้นในความคิดตอนที่ทราบว่าต้องยุติการ

เป็นอาจารย์ ค าถามท่ีปรากฏขึ้นในความคิดคือค าถามว่า “แล้วจะท าอะไรกิน” ฉับพลันนั้นค าตอบ

ก็ดังขึ้นมาว่า “ปลูกผักกิน” ค าตอบส้ัน ๆ ง่าย ๆ นั้นเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยตัดสินใจเข้าร่วม

หลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลา 21 วัน ส่ิงท่ีผู้วิจัยได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้ท่ี

ส าคัญมีอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ 1) เมื่อเกษตรกรได้ท าบัญชีรายรับรายจ่ายของตนอย่างซื่อตรง 

เกษตรกรจะเกิดการตระหนักรู้ถึงความต้องการและความคิดความเช่ือท่ีสร้างความยากล าบากให้แก่

ชีวิตของตน เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย  2) เมื่อเกษตรกรเข้าถึง

ความพอเพียง คือ ปรับวิถีชีวิตและความคิดความเช่ือในการใช้จ่ายของตนให้สอดคล้องกับบริบทชีวิตได้ 
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เช่น สอดคล้องกับทรัพยากรท่ีมี ขนาดครอบครัว ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต เกษตรกรท่ีเข้าถึง

แนวคิดและวิถีชีวิตท่ีเหมาะสมกับตนนั้น จะแสดงออกและบอกเล่าถึงการมีชีวิตท่ีมีความสุข มีความ

ผ่อนคลาย และความมั่นใจในตนเองออกมาได้อย่างชัดเจน 

ประสบการณ์ท่ีผู้วิจัยหยิบยกมาข้างต้นมีอิทธิพลต่อมุมมองในเรื่องเงินของผู้วิจัยในปัจจุบัน 

ผู้วิจัยยังคงยอมรับในอ านาจของเงินในฐานะเป็นเครื่องมือแลกเปล่ียนความสะดวกสบาย แต่ผู้วิจัยก็

ตระหนักถึงแรงกดดันทางจิตใจที่มาจากเงิน ท้ังต่อการได้รับและการเสียเงินปริมาณมาก และการ

เป็นหนี้ ในช่วง 2-3 ปีมานี้ผู้วิจัยสังเกตว่าตนเองมีความหวั่นไหวน้อยลงต่อการรับรู้เงินปริมาณมาก ๆ 

ปัจจุบันผู้วิจัยค่อนข้างมั่นใจว่าตนไม่ได้ยึดว่าการมีเงินปริมาณมาก ๆ เป็นตัวบ่งช้ีความส าเร็จทาง

เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ผู้วิจัยมองไปยังความสามารถในการพึ่งพาตนเองและส่ิงแวดล้อมท่ีผู้วิจัย

เกี่ยวข้องในช่วงขณะนั้น  ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ผู้วิ จัยมองว่าความส าเร็จทางเศรษฐกิจ คือ

ความสามารถในการจัดการความสามารถของตนและส่ิงแวดล้อม ให้มีผลในการรักษาหรือส่งเสริม

ความเป็นอยู่ที่ดีทางกายภาพและทางจิตใจ ไม่ใช่ประเมินท่ีผลลัพธ์ทางการเงิน 

มุมมองของผู้วิจัยท่ีมีต่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในแง่ของเป้าหมายนั้นมีความสอดคล้องกับ

มุมมองท่ีมีต่อความส าเร็จทางเศรษฐกิจท่ีกล่าวไปข้างต้น กล่าวคือ ผู้วิจัยมองว่าการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

เป็นช่วงเวลาการสนทนาท่ีบุคคลท่ีร่วมสนทนาจะค้นพบหรือตระหนักในวิถีการมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของตนมากขึ้น ซึ่งวิธีการท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาจะเอื้ออ านวยให้ช่วงเวลาดังกล่าวก่อให้เกิด

ผลเช่นนั้นได้ ผู้ท่ีท าหน้าท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาต้องมีความเข้าใจในลักษณะตามธรรมชาติของภาวะ

จิตใจ ในระดับท่ีเพียงพอท่ีจะใช้รับรู้และเข้าใจปรากฏการณ์ภายในจิตใจของคู่สนทนา และสามารถ

แสดงออกด้วยท่าทางและค าพูดเพื่อเอื้ออ านวยให้คู่สนทนาสังเกตและส ารวจประสบการณ์ของตน

อย่างชัดเจน จนคู่สนทนาตระหนักในบริบทของชีวิตตนและกระจ่างในแนวทางการจัดการตนให้

เหมาะสมกับบริบทชีวิตนั้นได้ 

มุมมองดังกล่าวหล่อหลอมจากประสบการณ์ศึกษาและการปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาตลอด 11 ปีท่ีผ่านมา เริ่มต้นจากการฝึกทักษะการปรึกษาเบื้องต้นในขณะศึกษาระดับ

ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการปรึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีฝึกทักษะพื้นฐานตามแนวทาง

มนุษยนิยม ควบคู่ไปกับการพิจารณามุมมองทางพุทธศาสนา จาก รศ. ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว ทักษะและ

ทัศนะดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการฝึกปฏิบัติในช่วงต้น ท่ีเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนของการแสดงออก
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ภายนอกจะเห็นว่าผู้วิจัยใช้ทักษะการปรึกษาตามแนวทางมนุษยนิยมอย่างชัดเจน แต่มุมมองต่อโลก

และชีวิตที่ขับเคลื่อนทักษะในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาขณะนั้นก็มีมุมมองทางพุทธศาสนาเจืออยู่

ส่วนหนึ่ง จวบจนผู้วิจัยลงสนามฝึกงาน ณ พื้นท่ีประสบภัยจากคล่ืนยักษ์สึนามิ จังหวัดพังงา (สัณห์ชาย 

โมสิกรัตน์ และ โสรีช์ โพธิแก้ว, 2549) ผู้วิจัยตระหนักว่าตนต้องท างานกับความทุกข์ท่ีรุนแรงของ

ผู้ประสบภัย เป็นเหตุให้ท้ังก่อนลงพื้นท่ีและขณะอยู่ในพื้นท่ี ผู้วิจัยท าการค้นคว้าเนื้อหาทางพุทธ

ศาสนา (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546) อย่างจริงจัง เพื่อท าความเข้าใจความทุกข์ของ

ผู้ประสบภัยและทุกข์ของตนที่ปรากฏขึ้นในการฝึกงาน ประจวบกับในช่วงเวลานั้น รศ . ดร.โสรีช์ 

โพธิแก้ว ได้น าเสนอการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ ท่ีเรียกว่า 4F TIR ให้แก่ผู้เรียนเป็น

ครั้งแรก ท าให้ผู้วิจัยบูรณาการทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบมนุษยนิยม เข้ากับการท าหน้าท่ีของ

นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ และทัศนะต่อโลกและชีวิตตามหลักพุทธธรรมได้เป็นเนื้อเดียวกันยิ่งขึ้น 

ภายหลังจบการศึกษาจนปัจจุบัน ผู้วิจัยประกอบอาชีพเป็นท่ีปรึกษาอิสระ (independent 

counselor) ผู้วิจัยพบว่าในบางครั้งของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ผู้มาปรึกษาเห็นทางออก

จากความทุกข์ของตนได้ในทางความคิด แต่ความรู้สึกและพฤติกรรมยังคงอยู่ในแบบท่ีคุ้นเคย ส่ิงท่ีมัก

ปรากฏตามมาคือผู้มาปรึกษาวนเวียนอยู่ในวงจรความทุกข์เดิมอย่างยาวนาน และทิศทางของการปรึกษา

ก็จะวนมาสู่การตระหนักในทางความคิดเช่นเดิมซ้ า ๆ ผู้วิจัยได้สังเกตการสาธิตของ รศ. ดร.โสรีช์ 

โพธิแก้ว แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ท่านใช้มีการผสมผสานเทคนิควิธีของจิตบ าบัดแนว

เกสตัลท์ (gestalt therapy) และ psychodrama อีกท้ัง รศ. ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว ได้เคยบรรยายถึง

เส้นทางการพัฒนาการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของท่าน ท่ีผ่านการปฏิบัติตามแนวทางมนุษยนิยมและ

เกสตัลท์มาก่อน 

ผู้วิจัยเริ่มศึกษาและทดลองน าเทคนิควิธีของจิตบ าบัดแนวเกสตัลท์มาผสมผสานในการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธของตน แนวคิดของจิตบ าบัดแนวเกสตัลท์ในเรื่องสนามการรับรู้ (field 

of perception) มีพื้ น ฐานมาจากปรัชญ าทางอั ตถิภาวะ (existential) ช่วยเน้น ให้ ผู้วิ จัยให้

ความส าคัญกับการติดตามและท าหน้าท่ีอย่างสอดคล้องกับปรากฏการณ์ภายในของผู้มาปรึกษา และ

การติดตามปรากฏการณ์เช่นนั้นสอดคล้องกับเรื่องอารมณ์ตามความหมายของพุทธธรรม ท่ีหมายถึง

ส่ิงท่ีอยู่ในความสนใจของบุคคลในขณะหนึ่ง ๆ ผู้วิจัยพบว่าแนวคิดและเทคนิควิธีของแนวทางดังกล่าว

ช่วยเสริมภาวะความเป็นหนึ่งเดียวของความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมผู้มาปรึกษาได้เป็นอย่างดี 
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ซึ่งเมื ่อมองในทางพุทธธรรม เทคนิควิธีของจิตบ าบัดแนวเกสตัลท์ (gestalt therapy) ช่วยเสริม

การท างานของผู้วิจัยในมิติของสมาธิและศีล ซึ่งช่วยเสริมมิติของปัญญาท่ีเป็นจุดเน้นด้ังเดิมของการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้ 

จิตวิทยาการปรึกษาและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นพื้นฐานทางการศึกษาและอาชีพของ

ผู้วิจัย ในฐานะนักจิตวิทยาการปรึกษา การพัฒนางานการปรึกษาต้องอาศัยท้ังประสบการณ์และ

ความรู้ทางทฤษฎี การรับความรู้ทางทฤษฎีผ่านการอ่านและการฟังบรรยายจะไม่สามารถน าไปใช้ใน

การปฏิบัติงานได้ หากผู้วิจัยไม่สามารถเห็นภาพว่าส่ิงท่ีทฤษฎีกล่าวไว้นั้นอยู่ในประสบการณ์การ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาของตนอย่างไร ท่ีผ่านมาผู้วิจัยตระหนักว่า การทราบข้อมูลเชิงปริมาณจะช่วยให้

ผู้วิจัยรู้ปัจจัยและแนวโน้มของประชากรส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มของส่ิงท่ีก าลังด าเนินอยู่ใน

สังคมหรือจะเกิดขึ้นในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาก็ตาม และอาจจะช่วยให้ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตถึงส่ิงท่ีผู้มา

ปรึกษาก าลังบอกเล่าโดยเทียบเคียงกับผลวิจัยเชิงปริมาณท่ีผู้วิจัยรู้ แต่ข้อมูลเหล่านั้นน ามาประยุกต์สู่

การแสดงออกหรือการตอบสนองท่ีถูกต้องต่อผู้มาปรึกษาได้ยาก ในขณะท่ีงานวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ

เอกสารท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาหรือนักจิตบ าบัดเขียนถ่ายทอดประสบการณ์ในเชิงพรรณนา จะเป็น

ข้อมูลท่ีช่วยให้ผู้วิจัยเข้าถึงประสบการณ์และกระแสการเดินทางภายในจิตใจของนักวิชาชีพได้ ผู้วิจัย

จึงเห็นว่าข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักวิชาชีพเป็นอย่างมาก 

ผู้วิจัยพบว่าวิธีการท่ีจะสะท้อนปรากฏการณ์หรือประสบการณ์การปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้

อย่างชัดเจน และครบถ้วนทุกแง่มุมท่ีสุด อยู่ในขอบข่ายของการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากบุคคลผู้เป็น

เจ้าของประสบการณ์เป็นผู้ถ่ายทอดส่ิงท่ีตนประสบในรูปแบบของตนเอง ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีใกล้เคียงกับ

ส่ิงท่ีเจ้าของประสบการณ์รับรู้ท่ีสุด อีกท้ังขอบเขตของปรากฏการณ์ท่ีเจ้าของประสบการณ์ถ่ายทอด ก็

เป็นอิสระหรือถูกจ ากัดด้วยสมมุติฐานของผู้วิจัยได้ยาก ผลท่ีได้จากการวิจัยจึงมีโอกาสท่ีจะเปิดประตู

ทางความรู้ในเรื่องใหม่ ๆ ได้มาก ความเชื่อและความสนใจดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการ

เชิงคุณภาพมาต้ังแต่การศึกษาในระดับปริญญาโท (สัณห์ชาย โมสิกรัตน์ และ โสรีช์ โพธิแก้ว, 2549) 

และใช้ในการประเมินผลของงานในอาชีพปัจจุบันของผู้วิจัย แต่ถึงกระนั้นผู้วิจัยก็เปิดรับวิธีการ

เชิงปริมาณเช่นกัน ดังที่ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีเชิงปริมาณในการหาค าตอบที่เฉพาะเจาะจง  และเป็นไป

เพื่อจุดประสงค์ในการส ารวจจากกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ซึ่งหากใช้วิธีการเชิง

คุณภาพในเรื่องเดียวกันแล้วต้องใช้เวลามากในการวิเคราะห์ข้อมูล 



  68 

จากพื้นฐานทางการศึกษาและอาชีพทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ผู้วิจัยพบว่าวิธีการท่ีจะ

สะท้อนปรากฏการณ์หรือภาวะแท้จริงของบุคคลท่ีมีประสบการณ์การปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้อย่าง

ชัดเจนและครบถ้วนทุกแง่มุมท่ีสุด คือวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  เนื่องจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของ

ประสบการณ์เป็นผู้ถ่ายทอดส่ิงท่ีตนประสบในรูปแบบของตนเอง ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีใกล้เคียงกับส่ิงท่ี

เจ้าของประสบการณ์รับรู้ท่ีสุด อีกท้ังขอบเขตของปรากฏการณ์ท่ีเจ้าของประสบการณ์ถ่ายทอด ก็เป็น

อิสระหรือถูกจ ากัดด้วยสมมุติฐานของผู้วิจัยได้ยาก ผลท่ีได้จากการวิจัยจึงมีโอกาสท่ีจะเปิดประตูทาง

ความรู้ในเรื่องใหม่ ๆ ได้มาก ความเช่ือและความสนใจดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเชิงคุณภาพ

มาต้ังแต่การศึกษาในระดับปริญญาโท (สัณห์ชาย โมสิกรัตน์ และ โสรีช์ โพธิแก้ว, 2549) และในการ

ท างาน แต่ถึงกระนั้นผู้วิจัยก็เปิดรับวิธีการเชิงปริมาณเช่นกัน และผู้วิจัยก็เลือกใช้วิธีการเชิงคุณภาพใน

การหาค าตอบท่ีเฉพาะเจาะจง และเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ในการส ารวจจากกลุ่มประชากรหรือกลุ่ม

ตัวอย่างขนาดใหญ่ ซึ่งหากใช้วิธีการเชิงคุณภาพในเรื่องเดียวกันแล้วต้องใช้เวลามาก 

ในฐานะนักจิตวิทยาการปรึกษา การพัฒนางานการปรึกษาต้องอาศัยท้ังประสบการณ์และ

ความรู้ทางทฤษฎี การรับความรู้ทางทฤษฎีผ่านการอ่านและการฟังบรรยายจะไม่สามารถน าไปใช้ใน

การปฏิบัติงานได้ หากผู้วิจัยไม่สามารถเห็นส่ิงท่ีทฤษฎีกล่าวถึงในประสบการณ์การปรึกษาเชิง

จิตวิทยาของตน ท่ีผ่านมาผู้วิจัยตระหนักว่า การทราบข้อมูลเชิงปริมาณจะช่วยให้ผู้วิจัยทราบปัจจัย

และแนวโน้มของประชากรส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มของส่ิงท่ีก าลังด าเนินอยู่ในสังคมหรือจะ

เกิดขึ้นในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาก็ตาม และอาจจะช่วยให้ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตถึงส่ิงท่ีผู้มาปรึกษาก าลัง

บอกเล่าโดยเทียบเคียงกับผลวิจัยเชิงปริมาณท่ีผู้วิจัยรู้  แต่ข้อมูลเหล่านั้นน ามาประยุกต์สู่การ

แสดงออกหรือการตอบสนองท่ีถูกต้องต่อผู้มาปรึกษาได้ยาก ในขณะท่ีงานวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ

เอกสารท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาหรือนักจิตบ าบัดเขียนถ่ายทอดประสบการณ์เชิงพรรณนา จะช่วยให้

ผู้วิจัยเข้าถึงประสบการณ์และกระแสการเดินทางภายในจิตใจของนักวิชาชีพได้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าข้อมูล

เชิงคุณภาพจึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักวิชาชีพเป็นอย่างมาก 
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2. ผู้เข้าร่วมการวิจัย 

2.1) ลักษณะของผู้เข้าร่วมการวิจัย 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตช้ันปีท่ี 4 ท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาโดยไม่จ ากัด

แหล่งเงินกู้ ไม่เคยผ่านกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือจิตบ าบัดมาก่อน และผ่านการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพุทธ จ านวน 8 คน เพื่อศึกษาประสบการณ์การสร้างความหมายของเงินใน

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินจากนิสิตท่ีประสบความยากล าบาก

ทางการเงิน ผู้วิจัยเลือกนิสิตท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าว เนื่องจากการตัดสินใจกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษา

ของนิสิต มีแรงจูงใจจากความคาดหวังให้การส าเร็จการศึกษาเป็นบันไดสู่การยกระดับฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ในขณะท่ีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวอยู่ในระดับ

ท่ีไม่พร้อมต่อการสนับสนุนทางการเงินให้แก่การระดับการศึกษาของนิสิตได้ และการท่ีผู้วิจัยเจาะจง

เลือกนิสิตท่ีอยู่ในช้ันปีท่ี 4 เนื่องจากการช้ันปีท่ี 4 เป็นช้ันปีท่ีใกล้จะจบการศึกษา ซึ่งนิสิตต้องเลือก

เส้นทางชีวิต เช่น อาชีพ การศึกษาระดับสูง การสมรส ควบคู่กับการประมาณภาระท่ีต้องชดใช้

ภายหลังส้ินสุดการศึกษา ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วภาระหนี้จากการกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะส่งผลกระทบทางลบ

ต่อแนวทางการจัดการชีวิตภายหลังจบการศึกษา 

2.2) การเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย 

การเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเลือกแบบเจาะจง (purposively-

selected) ตามคุณสมบัติท่ีแสดงถึงการประสบความยากล าบากทางการเงิน และสามารถถ่ายทอด

ประสบการณ์การสร้างความหมายของเงินในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้น

ความหมายของเงินได้ เกณฑ์ของคุณสมบัติท่ีผู้วิจัยใช้ในการเลือกนิสิตเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย มี

ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นนิสิตช้ันปีท่ี 4 ท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โดยไม่จ ากัดแหล่งเงินกู้ 

2. ในระหว่างการศึกษา นิสิตมีรายรับส าหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉล่ียไม่เกิน 8,000 บาทต่อเดือน 

3. นิสิตได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากครอบครัวไม่เพียงพอส าหรับใช้ในระหว่าง
การศึกษา 



  70 

4. นิสิตเป็นผู้ท่ีจะต้องช าระหนี้จากการศึกษาด้วยตนเอง 

5. นิสิตไม่เคยผ่านกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือจิตบ าบัดมาก่อน 

6. สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัย 

7. นิสิตเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินครบ 8 ครั้ง 

ในกรณีที ่ผู้ว ิจัยพบว่าผู้ร ่วมวิจัยไม่มีคุณสมบัติและความพร้อมเพียงพอในการเป็น

ผู้ร่วมงานวิจัย ผู้วิจัยมีเกณฑ์ส าหรับคัดออกและยุติการเข้าร่วมการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีความประสงค์จะถอนตัวออกจากการวิจัย 

2. ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีสุขภาพท่ีไม่พร้อมเข้าร่วมงานวิจัย โดย

ภาวะนั้นเป็นอุปสรรคต่อการร่วมงานวิจัย หรือสุ่มเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบทางลบต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย 

ท้ังกรณีท่ีเป็นสุขภาพทางกายและทางจิตใจ เช่น มีความบกพร่องอย่างรุนแรงของอวัยวะรับสัมผัสทาง

ภาพหรือทางเสียง จนท าให้ไม่สามารถรับรู้ส่ิงเร้าภาพและค าพูดท่ีผู้วิจัยใช้ในกระบวนการวิจัยได้ หรือ

มีอาการท่ีการนั่งสนทนาเป็นเวลานานจะมีผลต่อร่างกายอย่างรุนแรงได้ หรือได้รับการวินิจฉัยจาก

จิตแพทย์ว่ามีอาการทางจิตเวชท่ีอยู่ในช่วงท่ีไม่ควรเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งกรณีท่ี ผู้วิจัย

สังเกตเห็นส่ิงท่ีบ่งช้ีทางสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานวิจัยท่ีอาจสุ่มเส่ียงว่าจะได้รับผลกระทบทางลบจาก

กระบวนการวิจัย เช่น ผู้เข้าร่วมการวิจัยแสดงออกถึงความกระสับกระส่ายหรือเหนื่อยอ่อนอย่าง

รุนแรง ผู้วิจัยจะขอให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยพักจากกระบวนการวิจัยทันที และขอให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย

ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์จนเป็นท่ีแน่นอนเสียก่อนจึงด าเนินกระบวนการวิจัยต่อ ซึ่งในกรณีท่ีแพทย์

ผู้ตรวจวินิจฉัยให้ความเห็นว่าไม่ควรร่วมงานวิจัยต่อ ผู้วิจัยจะยุติกระบวนการวิจัยต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย

คนนั้นเพื่อให้ได้รับการรักษาท่ีเหมาะสมต่อไป 

2.3) การเข้าถึงผู้เข้าร่วมการวิจัย 

ผู้วิจัยมีข้ันตอนในการเข้าถึงผู้เข้าร่วมการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยติดต่ออาจารย์ประจ ารายวิชาท่ีท าการสอนนิสิตช้ันปีท่ี 4 เพื่อขอให้อาจารย์ท าหน้าท่ี

เป็นผู้น าเข้าสู่ผู้เข้าร่วมการวิจัย (gatekeeper) 
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2. ผู้วิจัยขอให้ผู้น าเข้าสู่ผู้เข้าร่วมการวิจัย แนะน าผู้วิจัยต่อนิสิตช้ันปีท่ี 4 เพื่อเชิญชวนนิสิตท่ี

มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาสมัครเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยก่อนท าการเชิญชวน ผู้วิจัยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

งานวิจัยนี้ ได้แก่ ความมุ่งหมายในการวิจัย และแนวทางการพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมการวิจัย 

3. ผู้วิจัยขอให้นิสิตช้ันปีท่ี 4 ท่ีสนใจสมัครเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามความ

พร้อมของผู้เข้าร่วมการวิจัย (ดูรายละเอียดแบบสอบถามท่ีภาคผนวก ข) 

4. ผู้วิ จัยคัดเลือกนิ สิตท่ีมี คุณสมบั ติของผู้เข้าร่วมการวิจัยครบถ้วน ตามข้อมูลจาก

แบบสอบถามความพร้อมของผู้เข้าร่วมการวิจัย 

5. ผู้วิจัยติดต่อนิสิตท่ีคัดเลือกไว้เพื่อบอกเล่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยและแนวทางการพิทักษ์

สิทธิ์ ผู้เข้าร่วมการวิจัย รวมถึงขั้นตอนท่ีนิสิตจะต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัย ได้แก่ การเข้าร่วมการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินจ านวน 8 ครั้ง และการเขียนบันทึกประจ าวัน

ตลอดช่วงเวลาท่ีร่วมงานวิจัย ผู้วิจัยแจ้งข้อมูลการพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมการวิจัย หากนิสิตตอบตกลง

เป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยขอให้นิสิตลงลายมือช่ือแสดงความยินยอมเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.1) ผู้วิจัย 

ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ ท้ังในล าดับของ 1) การด าเนินการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวพุทธเน้นความหมายของเงิน 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก และ 3) การวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธี

ของ IPA ผู้วิ จัยได้ตรวจสอบประสบการณ์และจุดยืนของผู้วิ จัย ในเรื่องท่ีอาจจะมีอิทธิพลต่อ

กระบวนการวิจัยและผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้วิจัยในการท าบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) บทบาทของการเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธท่ีท าการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องกับเงิน ผู้วิจัยต้องตระหนักในความหมายของเงินของตนเอง เพราะในฐานะนักจิตวิทยาการ

ปรึกษา ความหมายของเงินของนักจิตวิทยาการปรึกษาสามารถมีอิทธิพลต่อการสร้างความหมาย

ของเงินของผู้มาปรึกษาได้ 2) บทบาทของผู้สัมภาษณ์เชิงลึกแบบรายบุคคลด้วยแนวการสัมภาษณ์

กึ่งโครงสร้างส าหรับการวิเคราะห์แบบ IPA ซึ่งแนวทางการสัมภาษณ์ต้องสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมการ
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วิจัยสามารถตีความและถ่ายทอดประสบการณ์ของตนได้ตามความสนใจของตน และ 3) บทบาทของ

นักวิจัยแบบ IPA ที่ในขั้นของการตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยต้องอาศัยประสบการณ์

ของตนจากความเป็นคนใน (insider) ท่ีมีท่ีมาจากการเข้าไปมีบทบาทในการเป็นนักจิตวิทยาการ

ปรึกษาฯ และการเป็น ผู้ สัมภาษณ์  ผู้วิ จัย ต้องใช้ประสบการณ์ ดังกล่าวเข้าไปมี ส่วนร่วม 

(engagement) กับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการตีความการท าความ

เข้าใจประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้อย่างร่วมรู้สึก (empathically) อีกครั้งหนึ่ง 

3.2) รูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินแบบรายบุคคล 

ผู้วิจัยสร้างรูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินแบบรายบุคคล 

จากการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงิน 

กับแนวคิดของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ซึ่งข้อมูลและแนวความคิดของการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาท่ีท างานกับความหมายนั้นไม่สนับสนุนโครงสร้างการปฏิบัติ (structural model) หรือ

แผนการท่ีออกแบบเอาไว้ได้ รูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธฯในการวิจัยครั้งนี้ไว้จึงเป็น

รูปแบบการปฏิบัติหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษา ท่ีด าเนินไปในแบบเดียวกันท้ัง 8 ครั้ง (session) 

ดังต่อไปนี้ 

1. นักจิตวิทยาการปรึกษามีความเข้าใจในหลักพุทธธรรมท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญในการ

ท าหน้าท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ ได้แก่ หลักอริยสัจจ์ 4 หลักไตรลักษณ์ และหลัก 

อิทัปปัจยตา เพื่อใช้ในการเอื้ออ านวยการเกิดขึ้นของปัญญาในเรื่องทางการเงินท่ีผู้มาปรึกษา

ก าลังเป็นทุกข์ 

ยกตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมการวิจัยบอกเล่าถึงความไม่สบายใจท่ีมีต่อโอกาสทางอาชีพ

ภายหลังจากจบการศึกษา โดยเล่าว่าสาขาท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยเรียนอยู่นั้นเมื่อจบไปก็สมัครงาน

ได้เฉพาะต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีท่ัวไปในส านักงานเท่านั้น ท าให้ คู่แข่งมีมาก จึงไม่น่าจะขอ

ค่าตอบแทนท่ีสูงเพียงพอแก่ความต้องการได้ จากเรื่องท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยเล่านี้ นักจิตวิทยาการ

ปรึกษาน าความเข้าใจในเรื่องอริยสัจจ์ 4 มาเป็นแผนท่ีในการเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย

ค่อย ๆ บ่มเพาะปัญญาของตนให้สามารถคลายออกจากความทุกข์ในเรื่องเงินได้ 
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ความทุกข์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นความรู้สึกวิตกกังวลท่ีบีบค้ันกดดัน มีท่ีมาหรือ

สาเหตุ (สมุหทัย) โดยย่อจาก การยึดมั่นหรือคาดหวังกับอัตราค่าตอบแทนของต าแหน่งงานท่ี

ตรงกับสาขาท่ีเรียนจบ ทางออก (นิโรธ) จากกรอบการมองท่ีตายตัวอยู่ ไปสู่การยอมรับต่อ

ค่าตอบแทนท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจ และเปิดกว้างต่อโอกาสท่ีอยู่นอกขอบเขตการรับรู้ 

เช่น โอกาสในการเติบโตท่ีตามมาจากการเริ่มต้น โอกาสในการบริหารจัดการรายรับให้

เพียงพอ โอกาสในการหารายได้เพิ่ม และโอกาสในการประยุกต์ความรู้และความสามารถของ

ตนไปสู่อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมอื่นท่ีมีรายได้สูงกว่า 

ดังนั้นเส้นทางในการบ่มเพาะ (มรรค) ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาส าหรับ

ผู้เข้าร่วมการวิจัยคนนี้  คือ การเอื้ออ านวยให้ ผู้ เข้าร่วมการวิจัยส ารวจและทบทวน

ประสบการณ์การท างานพิเศษ การท ากิจกรรมในระหว่างเรียน การจัดการทางการเงิน 

เส้นทางอาชีพของรุ่นพี่ท่ีตนรู้จัก เพื่อเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตรวจสอบและพิจารณา

เงื่อนไขท่ีมาประกอบกัน (อิทัปปัจยตา) ท้ังเงื่อนไขของสถานการณ์ (ภายนอก) และเงื่อนไขท่ี

ผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้ในการมองการคิดถึงส่ิงต่าง ๆ (ภายใน) รวมถึงเงื่อนไขของเวลาท่ีสัมพันธ์

กับความเปล่ียนแปลงของเงื่อนไขต่าง ๆ (ไตรลักษณ์) จนตระหนักถึงโอกาสและข้อจ ากัดท่ี

ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถเกี่ยวข้องหรือจัดการได้อย่างแท้จริง และกระจ่างว่าตนจะด าเนิน

ชีวิตอย่างไรให้สัมพันธ์กับสถานการณ์ท่ีก าลังด าเนินอยู่ต่อไป (ปัญญา) ความเข้าใจในหลัก

พุทธธรรมท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญในการท าหน้าท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ จึงมี 2 ส่วนท่ี

ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1.1) นักจิตวิทยามีความเข้าใจในหลักอริยสัจจ์ 4 อันเป็นความเข้าใจใน

กระบวนการเกิดทุกข์และออกจากทุกข์ อันจะช่วยให้นักจิตวิทยามีความเข้าใจ 

ความทุกข์ในเรื่องเงิน เพื่อเป็นแผนท่ีในการด าเนินกระบวนการให้เอื้ออ านวยต่อการ

บ่มเพาะปัญญาของผู้มาปรึกษา จนสามารถคลายออกจากความคาดหวังและความ

ทุกข์ในเรื่องเงินของตนได้  (Srichannil, 2014; โสรีช์ โพธิแก้ว , 2553; สุภาพร 

ประดับสมุทร, 2552) 

1.2) นักจิตวิทยาการปรึกษามีความเข้าใจในอริยสัจจ์ 4 และกระแสความ

ผันแปรตามหลักไตรลักษณ์และอิทัปปัจยตา มาใช้ประยุกต์กับประสบการณ์
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ทางการเงิน เพื่อใช้ในการเอื้ออ านวยการพิจารณาความผันแปรและปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ความทุกข์ทางการเงินของผู้มาปรึกษา จนผู้มาปรึกษา

เข้าใจขอบเขตท่ีตนเข้าไปจัดการได้ตามจริง แทนท่ีความคาดหวังท่ีเป็นเหตุของทุกข์

ท่ีมีอยู่เดิม (เพริศพรรณ แดนศิลป์, 2550; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) นักจิตวิทยาการ

ปรึกษามีความเข้าใจในกระแสของการเกิดทุกข์และการออกจากทุกข์ในเรื่องเงิน คือ 

หลักอริยสัจจ์ 4 เพื่อเป็นแผนที่ในการด าเนินกระบวนการให้เอื้ออ านวยต่อการ

บ่มเพาะปัญญาของผู้มาปรึกษา จนสามารถคลายออกจากความคาดหวังและความ

ทุกข์ในเรื่องเงินของตนได้  (Srichannil, 2014; โสรีช์ โพธิแก้ว , 2553; สุภาพร 

ประดับสมุทร, 2552) 

2. เมื่อเริ่มต้นกระบวนการปรึกษาฯ นักจิตวิทยาการปรึกษาเอื้ออ านวยการสังเกต

และทบทวนประสบการณ์ทางการเงิน และความหมายของเงินท่ีมีอยู่ เช่น การใช้ค าถาม

ปลายเปิด หรือใช้การน าเสนอส่ิงเร้าเงินท่ีกระตุ้นความคิดค านึงท่ีมีต่อเงิน (Kushlev et al., 

2012) 

ยกตัวอย่างบทสนทนาโดยใช้กรณีท่ียกมาจากข้อท่ี 1 เมื่อเริ่มต้นกระบวนการปรึกษาฯ 

นักจิตวิทยาการปรึกษา (ในบทสนทนาจะใช้ตัวอักษรย่อว่า Co ย่อมาจาก Counselor) 

น าเสนอภาพธนบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย (ในบทสนทนาจะใช้ตัวอักษรย่อว่า Cl ย่อมาจาก 

Client) 

Co  “ขอให้น้องมองภาพนี้ซักครู่หนึ่ง และสังเกตส่ิงท่ีเข้ามาในใจ ท้ังท่ีเป็นความคิด 

จินตนาการ ความรู้สึก ท่ีผ่านเข้ามาในใจขณะท่ีก าลังมองภาพนี้ ” (ใช้เวลา

ประมาณ 3 นาที) “ขณะท่ีมองภาพ น้องช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ ว่ามีอะไร

ผ่านเข้ามาในใจบ้าง?” 

Cl “ก็ไม่มีอะไรนะครับ มองไปเรื่อย ๆ” 

Co “ในใจของน้องขณะมองนี่รู้สึกนิ่ง ๆ เลย มองไปเรื่อย ๆ ภาพท่ีเห็นไม่ได้ชวนให้

นึกถึงอะไร” 

Cl “นึก ๆ ไปก็มีอยู่ภาพนึงนะครับ ภาพท่ีเป็นมือยื่นปึกเงินให้” 
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Co “ภาพนี้มีอะไรชวนให้สะดุดใจนะครับ น้องช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า

ภาพนี้ชวนให้นึกหรือรู้สึกอย่างไร” 

Cl “(หัวเราะ) ยื่นมาเป็นปึกเลย อยากเป็นคนท่ียื่นมือเข้าไปรับเลยครับ” 

Co “ถ้าน้องได้เป็นคนท่ียื่นมือไปรับ น้องคงรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะ” 

Cl “ครับ” 

Co “ขอให้น้องลองกลับไปจินตนาการถึงการรับเงินปึกนั้น  ภาพท่ีเห็นใน

จินตนาการเป็นสถานการณ์อะไรครับ” 

Cl “นึกว่าเป็นเงินเดือนท่ีเจ้านายยื่นให้ครับ” 

3. ในขณะด าเนินกระบวนการปรึกษาฯ นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน 

(tuning-in) ตลอดกระบวนการปรึกษาฯ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาฯ 

และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการปรึกษา ดังนี้ 

3.1) นัก จิตวิทยาการปรึกษาท าหน้ าท่ี เช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่ อ

เอื้ออ านวยกระบวนการพรรณนาประสบการณ์ทางการเงินของผู้มาปรึกษา (Altmaier, 

2013; T. E. Smith et al., 2016) 

ยกตัวอย่างบทสนทนาท่ีต่อเนื่องจากข้อ 2 

Cl “นึกว่าเป็นเงินเดือนท่ีเจ้านายยื่นให้ครับ” 

Co “ถ้าน้องได้เงินเดือนเป็นปึกอย่างในภาพ น้องคงรู้สึกดีใจมากทีเดียว” 

Cl “ครับ ได้อย่างนั้นนี่ชีวิตสบายแล้ว” 

Co “เงินมากขนาดนั้นนี่พอใช้สบาย ๆ เลยนะครับ” 

Cl “สบาย ๆ เลยครับพี่” 

Co “อยากมีชีวิตสบาย ๆ ไม่ต้องหนักใจเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างนั้นบ้างนะครับ” 

Cl “อื้ม ใช่ครับพี่ มีเยอะ ๆ ไม่ต้องมาคิดว่าเดือนนี้จะมีพอใช้ไหม” 
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Co “เวลามีไม่พอใช้นี่น้องคงหนักใจมากเลย” 

Cl “สุด ๆ อ่ะพี่ เครียดสุด ๆ อ่ะ ล่าสุดก็เมื่อเดือนท่ีแล้ว อื้อหือ” 

Co “น้องช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ว่าเดือนท่ีแล้วเป็นอย่างไรบ้าง?” 

3.2) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่อสร้าง

สัมพันธภาพเชิงรักษา (Srichannil, 2014) เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างของข้อ 3.1 จะ

เห็นได้ว่าการเช่ือมสมานเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยค่อย ๆ ผ่อนคลายท่ีจะ

เปิดเผยประสบการณ์ของตน ท าให้เป็นจุดเริ่มต้น สู่การส ารวจและพิจารณา

ประสบการณ์ทางการเงินร่วมกันของนักจิตวิทยาการปรึกษากับผู้เข้าร่วมการวิจัย

ต่อไป 

3.3) นัก จิตวิทยาการปรึกษาท าหน้ าท่ี เช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่ อ

เอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาส ารวจและการตระหนักในความทุกข์ทางการเงินของตน 

ซึ่งเป็นอริยสัจจ์ข้อท่ี 1 ในกระบวนการปรึกษาฯ (Srichannil, 2014; โสรีช์ โพธิแก้ว, 

2553; สุภาพร ประดับสมุทร, 2552) เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างของข้อ 3.1 จะเห็น

ได้ว่าการเช่ือมสมาน ได้เอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยค่อย ๆ ตระหนักถึงความ

กังวลใจท่ีเป็นทุกข์ทางการเงินของตน 

3.4) นัก จิตวิทยาการปรึกษาท าหน้ าท่ี เ ช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่ อ

เอื้ออ านวยการพิจารณาและตระหนักในรอยแยก (identify-split) ของความ

คาดหวังทางการเงินท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงท่ีก าลังเผชิญอยู่ ซึ่งเป็นอริยสัจจ์

ข้อท่ี 2 ในกระบวนการปรึกษาฯ (Srichannil, 2014; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553; สุภาพร 

ประดับสมุทร, 2552) 

ยกตัวอย่างบทสนทนาท่ีต่อจากข้อ 3.1 

Cl “สองเดือนท่ีผ่านมานี่เป็นช่วงปิดเทอม เด็กท่ีผมรับสอนพิเศษก็เลยงดกันแทบ

ไม่เหลือเลย สองเดือนท่ีแทบจะไม่มีเงินใช้เลย จะไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เงินใช่

ไหมพี่” 
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Co “เป็นช่วงท่ีน้องยากล าบากมาเลยนะ แทบไม่มีรายได้ แล้วรายจ่ายก็ยังมีอยู่

เรื่อย ๆ” 

Cl “อยู่กรุงเทพนี่รายจ่ายเยอะจริง ๆ นี่ถ้าตอนนั้นผมกลับบ้าน ก็คงไม่เครียด

ขนาดนี้” 

Co “น้องมองย้อนกลับไปแล้วเห็นว่าตัวเองตัดสินใจผิดท่ีเลือกจะอยู่กรุงเทพต่อ” 

(เริ่มระบุรอยแยกของความคาดหวังท่ีมีต่อการตัดสินใจในอดีตของตน) 

3.5) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่อเอื้ออ านวย

การรู้แจ้งเห็นจริง (realization) ซึ่งเป็นภาวะท่ีผู้มาปรึกษามีความพึงพอใจทาง

การเงินได้เพราะสามารถคลายความคาดหวังท่ีไม่สอดคล้องกับความจริง การคลาย

ความคาดหวังได้นั้นเกิดจากการท่ีผู้มาปรึกษาเกิดปัญญา คือ เข้าใจความจริงตาม

หลักไตรลักษณ์และอิทัปปัจยตาท่ีมีอยู่ในประสบการณ์ทางการเงินของตนได้ ซึ่งเป็น

อริยสัจจ์ข้อท่ี 3 และ 4 ในกระบวนการปรึกษาฯ (George, 1994; โสรีช์ โพธิแก้ว, 

2553; ธารีวรรณ เทียมเมฆ, 2551) 

ยกตัวอย่างบทสนทนาท่ีต่อเนื่องจากข้อ 3.2 

Cl “ตอนนั้นก็ไม่นึกว่าเด็ก ๆ จะหยุดเรียนเยอะขนาดนี้” 

Co “เด็ก ๆ หยุดช่วงปิดเทอมเยอะขนาดนี้เป็นเรื่องผิดคาดมากเลยนะครับ” 

Cl “ครับ ผมเพิ่งเริ่มท างานสอนพิเศษแบบตัวต่อตัวครั้งแรก เลยไม่รู้ว่าจะเป็น

อย่างนี้” 

Co “เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับ เลยคาดการณ์ผิดไป” (เอื้ออ านวยให้

พิจารณาเหตุปัจจัยท่ีมาประกอบกันของสถานการณ์) 

Cl “ครับ คาดการณ์ผิดไป เคยแต่สอนในสถาบัน อันนั้นเงินน้อยแต่มีเด็กเข้ามา

เรื่อย ๆ เลยออกมาสอนเอง ได้เงินเยอะกว่า แต่มันก็ไม่แน่นอน” (ผู้เข้าร่วม

การวิจัยค่อย ๆ บ่มเพาะความเข้าใจในเหตุปัจจัยและความผันแปรของ

สถานการณ์) 
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3.6) นัก จิตวิทยาการปรึกษาท าหน้ าท่ี เช่ื อมสมาน (tuning-in) เพื่ อ

เอื้ออ านวยการใช้ปัญญาพิจารณาแนวทางในการปรับตัว บริหารจัดการ หรือ

ตอบสนองทางการเงินตามก าลังความสามารถและข้อจ ากัดท่ีมีให้มีความชัดเจน 

สามารถน าไปปฏิบั ติ ได้ ใน ชีวิตประจ าวัน  ซึ่ ง เป็นอริย สัจจ์ข้อ ท่ี  4 (Cox & 

McAdams, 2014; Davis & Novoa, 2013; George, 1994; โส รี ช์  โพ ธิ แ ก้ ว , 

2553; ธารีวรรณ เทียมเมฆ, 2551) 

ยกตัวอย่างบทสนทนาท่ีต่อเนื่องจากข้อ 3.5 

Co “ฟังดูเหมือนแต่ละงานก็มีส่ิงท่ีน้องล าบากใจอยู่ สอนในสถาบันแม้จะมีรายได้ก็

คงเส้นคงวาแต่ก็ได้น้อย ส่วนสอนเองแม้จะรายได้มากกว่า แต่ก็อาจเจอช่วงท่ี

ไม่มีคน” 

Cl “ครับ ก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยว่าต้องมีช่องทางหารายได้ส ารองไว้ในช่วง

แบบนี้  ตอนนี้ก็ คิดอยู่ครับว่าถ้าเจอแบบนี้อีกจะหาอะไรท าเพิ่มได้บ้าง” 

(ผู้เข้าร่วมการวิจัยเริ่มตระหนักถึงทางออกของตน และเข้าสู่การพิจารณา

แนวทางท่ีปฏิบัติได้ต่อไป) 

4. นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเอื้ออ านวยการสรุปประสบการณ์เป็นช่วง ๆ 

โดยเฉพาะในช่วงส้ินสุดกระบวนการปรึกษาฯ เพื่อเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาได้ทบทวนและ

รวบรวมคุณค่าทางความหมายของเงินต่าง ๆ ท่ีปรากฏในกระบวนการปรึกษาฯในครั้งนั้น 

(Caldwell, 2005; J. Park et al., 2015; T. E. Smith et al., 2016; Vanhooren et al., 

2015; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) 

ยกตัวอย่างบทสนทนาท่ีต่อเนื่องจากข้อ 3.6 

Co “จากที่ฟังมา ที่ผ่านมาน้องพยายามมองหาช่องทางที่จะมีรายได้ให้พอมา

ตลอดเลย” (นักจิตวิทยาการปรึกษาสรุปภาพรวมของเรื่องราวที่ผู้เข้าร่วมการ

วิจัยเล่ามา) 

Cl “ครับ อยากมีความมั่นคงกับเขาซักที” (ผู้เข้าร่วมการวิจัยเริ่มทบทวนคุณค่าท่ี

ตนให้กับการหารายได้” 
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Co “ส่ิงส าคัญในความพยายามหารายได้ในตอนนี้ เพื่อจะได้มั่นคง น้องช่วยเล่า

เพิ่มเติมได้ไหมครับ ว่าในตอนนี้  ความมั่นคงท่ีน้องนึกไว้เป็นอย่างไร?” 

(นักจิตวิทยาการปรึกษา ท าการเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยพิจารณาคุณ

ค่าท่ีตนให้กับการหารายได้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น) 

3.3) แนวสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 

ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบรายบุคคล (in-depth individual interview) ภายหลัง

ส้ินสุดการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินแบบรายบุคคล ครั้งท่ี 8 เป็นระยะเวลา

ประมาณ 1 เดือน โดยใช้แนวสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi structured interview) เป็นวิธีหลัก

ในการเก็บข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะข้อมูลท่ีพึงประสงค์ในการวิจัยนี้ ได้แก่ 1) ธรรมชาติของ

กระบวนการทางความหมายท่ีจะปรากฏผ่านการพรรณนา ซึ่งเป็นวิธีการท่ีเอื้ออ านวยการส ารวจและ

ตีความประสบการณ์ของตัวผู้เข้าร่วมการวิจัย และ 2) เพื่อให้แนวการสัมภาษณ์ (interview 

schedule) เป็นแนวทางการสนทนาท่ีสามารถเอื้ออ านวยให้การพรรณนาของผู้เข้าร่วมการวิจัย ให้

เป็นไปตามความสนใจของผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีมีต่อประสบการณ์การสร้างความหมายของเงินใน

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินของตน เพื่อให้ข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้รับ

เป็นไปตามลักษณะท่ีต้องการ ผู้วิจัยได้วางบทโดยสังเขป (prompt sheet) ซึ่งผู้วิจัยน าบางส่วนของ

บทสัมภาษณ์มาแสดงเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 
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ตาราง 1 

บทโดยสังเขป (prompt sheet) ส ำหรับกำรสัมภำษณ์เชิงลึกแบบรำยบุคคล (in-depth individual 

interview) 

ความมุ่งหมาย ค าถามหลัก ค าถามซัก 
พลวัตในกระบวนการปรึกษาฯ ประสบการณ์ใน

กระบวนการปรึกษา
เป็นอย่างไร? 

รู้สึกอย่างไรต่อประสบการณ์ท่ีกล่าวถึง? 
นักจิตวิทยาการปรึกษามีส่วนต่อ
ประสบการณ์นั้นอย่างไร? 
รู้สึกอย่างไรต่อการกระท านัน้ของ
นักจิตวิทยาการปรึกษา? 
ช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นตัวอย่างของ
ประสบการณ์นั้นได้ไหม? 

ความหมายของเงินท่ีสร้างขึ้น
จากกระบวนการปรึกษา 

ในปัจจุบันให้
ความหมายของเงินว่า
อย่างไร? 

กระบวนการปรึกษาฯ มีส่วนต่อการสร้าง
ความหมายของเงินดังกล่าวอย่างไรไหม? 
ความหมายดังกล่าวมีผลต่อชีวิตใน
ปัจจุบันอย่างไร? 
รู้สึกอย่างไรต่อการมองเงนิเช่นนี้? 

มุมมองต่อกระบวนการปรึกษาฯ มีความเห็นว่า
กระบวนการปรึกษาฯ
ควรเป็นอย่างไร? 

มีอะไรท่ีไม่ชอบในกระบวนการปรึกษาฯท่ี
ผ่านมาบ้างไหม? 
เห็นว่านักจิตวิทยาการปรึกษาควรปฏิบัติ
เช่นใด? 

3.4) การจดบันทึกประจ าวัน 

ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากบันทึกประจ าวันของผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นข้อมูลรอง ในส่วนของ

ผู้วิจัย ผู้วิจัยใช้บันทึกประจ าวัน (diary) ในการบันทึกประสบการณ์การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

เน้นความหมายของเงินในแต่ละครั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการปรึกษาให้

สอดคล้องกับปรากฏการณ์หรือพลวัตท่ีเกิดข้ึน และในขั้นของการวิเคราะห์ข้อมูล บันทึกประจ าวันจะ

เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยใช้ทบทวนข้อสันนิษฐานและอคติในการตีความของผู้วิจัย เป็นประโยชน์ต่อการ

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของการตีความของผู้วิจัย 
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ผู้วิจัยร้องขอให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยท าการบันทึกประจ าวันในช่วงของการร่วมกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน ข้อมูลจากบันทึกประจ าวันของผู้ร่วมงานจะเป็น

ประโยชน์ต่อการวิจัยนี้ 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อป้องกันอิทธิพลจากบทบาทการเป็นนักจิตวิทยาการ

ปรึกษาในงานวิจัย จะกระทบต่อการพรรณนาของผู้เข้าร่วมการวิจัย ท่ีอาจจะเบี่ยงเบนไปตาม

ความรู้สึกท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อบทบาทของผู้วิจัยในฐานะนักจิตวิทยาการปรึกษา 2) ข้อมูลจาก

บันทึกประจ าวันของผู้เข้าร่วมการวิจัยยังเป็นประโยชน์ส าหรับการยืนยันประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม

การวิจัยตามข้อมูลท่ีปรากฏจากการสัมภาษณ์ 

3.5) อุปกรณ์ 

ผู้วิจัยใช้อุปกรณ์ส าหรับเก็บข้อมูล 2 รายการด้วยกัน ได้แก่ สมุดบันทึก และเครื่องบันทึกเสียง 

สมุดจดบันทึก 

ผู้วิจัยใช้สมุดจดบันทึกส าหรับการจดบันทึกประจ าวันของตนเอง ซึ่งผู้วิจัยท าการ

บันทึกตลอดระยะเวลาของการด าเนินงานวิจัย และผู้วิจัยมอบสมุดจดบันทึกให้แก่ผู้เข้าร่วม

การวิจัยแต่ละคน เพื่อใช้ในการบันทึกประจ าวันต้ังแต่วันแรกท่ีเข้าร่วมการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน ครั้งท่ี 1 จวบจบหนึ่งวันก่อนการนัดหมายเพื่อท า

การสัมภาษณ์รายบุคคลเชิงลึก 

เครื่องบันทึกเสียง 

ผู้วิจัยใช้เครื่องบันทึกเสียงส าหรับการบันทึกเสียงขณะท าการสัมภาษณ์รายบุคคล

เชิงลึก เพื่อน ามาใช้ในการถอดบทสนทนาเป็นตัวอักษร เป็นข้อมูลส าหรับกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4. ด าเนินการวิจัย 

4.1) การด าเนินการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินแบบรายบุคคล 

ผู้วิจัยติดต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยเพื่อท าการนัดหมายวันและเวลาเพื่อเข้าร่วมกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินแบบรายบุคคล โดยมี ผู้วิจัยท าหน้าท่ีเป็น
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นักจิตวิทยาการปรึกษา ในครั้งแรกของการพบกันเพื่อด าเนินกระบวนการปรึกษา ผู้วิจัยกล่าวทบทวน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อมูลการพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมการวิจัย และรูปแบบการปรึกษาท่ีใช้ การ

ปรึกษาแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1 - 1 ช่ัวโมง 30 นาที มีระยะห่างแต่ละครั้งประมาณ 1 สัปดาห์ 

ด าเนินการปรึกษาจนครบจ านวน 8 ครั้ง 

4.2) การรวบรวมข้อมูล 

ภายหลังส้ินสุดกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินแบบ

รายบุคคลครั้งท่ี 8 ผู้วิจัยนัดหมายผู้เข้าร่วมการวิจัยส าหรับวันและเวลาในการให้สัมภาษณ์ โดยมี

ระยะเวลาห่างประมาณ 1 เดือน ในวันสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบรายบุคคล (in-

depth individual interview) โด ย มี แ น ว สั ม ภ าษ ณ์ แ บ บ กึ่ ง โค ร งส ร้ า ง  (semi structured 

interview) เป็นวิธีหลักในการเก็บข้อมูล ก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยบอกเล่าวัตถุประสงค์ใน

การสัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ และช้ีแจ้งการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วม

การวิจัย เมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยให้แสดงการยินยอมให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ตามบท

โดยสังเขป (prompt sheet) ท่ีผู้วิจัยสร้างไว้ 

4.3) การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ผู้วิจัยน าเสียงท่ีบันทึกไว้ในการสัมภาษณ์รายบุคคลเชิงลึกมาด าเนินการถอดบทสนทนา

เป็นตัวอักษรแบบค าต่อค า (verbatim) 

2) ผู้วิจัยอ่านข้อมูลท่ีได้จากการถอดบทสัมภาษณ์ และบันทึกความเข้าใจท่ีได้ 

3) ผู้วิจัยเริ่มเข้ารหัสอย่างอิสระ (open coding) ให้แก่ข้อความท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

4) ผู้วิจัยระบุและจ าแนกแบบแผนของประสบการณ์ขึ้นมาเป็นธีม (theme) เบื้องต้น และ

อภิปรายความเข้าใจท่ีผู้วิจัยมีต่อประสบการณ์เหล่านั้น 

5) ผู้วิจัยตรวจสอบความเข้าใจของตนจากการทบทวนข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูล

จากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากบันทึกประจ าวันของผู้เข้าร่วมการวิจัย และข้อมูลจากบันทึกของตัว

ผู้วิจัยเอง 
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6) ผู้วิจัยปรับแต่งและจัดระเบียบประเด็น (theme) เบ้ืองต้นท่ีได้เป็นช้ัน (cluster) โดยให้ช่ือ

และตัวเลขแก่ประเด็นแต่ละอัน จัดประเด็นท่ีถูกจ าแนกเป็นประเด็นย่อยอยู่ภายใต้ลงไป ภายใน

ประเด็นแต่ละประเด็นประกอบด้วยตัวอย่างค าพูดจากผู้เข้าร่วมการวิจัย 

7) ผู้วิจัยย้อนกลับไปทบทวนข้อมูลการถอดบทสนทนาหลายรอบ เพื่อวิเคราะห์และทบทวน

จุดยืนของผู้เข้าร่วมการวิจัยและผู้วิจัย โดยต้ังค าถามว่าอะไรคือจุดยืนของผู้เข้าร่วมการวิจัยและผู้วิจัย 

ค าตอบจะมาจากการท่ีผู้วิจัยได้ติดตามมุมมอง (perspectives) ท่ีผู้เข้าร่วมงานวิจัยมีต่อความสัมพันธ์

ในปรากฏการณ์ ท่ีอยู่ ในความสนใจ การด าเนินการนี้ เป็นไปเพื่อรักษาให้ เนื้อหาของข้อมูลทาง

ประสบการณ์คงอยู่ และท าให้ผู้วิจัยสามารถสร้างภาพพลวัตของการปฏิสัมพันธ์ และเห็นการเช่ือมต่อ

ของความสนใจของตัวผู้เข้าร่วมการวิจัย และระหว่างผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคนได้ชัดขึ้น 

8) ผู้วิจัยสร้างตารางประเด็นรวมของผู้เข้าร่วมการวิจัยท้ังหมด โดยย้อนกลับไปยังการวิเคราะห์

ผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคน ในขั้นนี้ผู้วิจัยต้องน าตนเข้าสู่โลกของผู้เข้าร่วมงานวิจัยแต่ละคนอีกครั้ง เพื่อ

ตรวจสอบการเช่ือมโยงของประเด็นแต่ละช้ันจากจุดยืนทางประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคน 

จนได้ธีมท่ีมีค าพูดท่ียืนยันประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างน้อย 3 คน 

9) ผู้วิจัยตรวจสอบการอธิบายและความหมายจากผู้เข้าร่วมงานวิจัย ในขั้นนี้ผู้วิจัยท าการ

ทบทวนส่ิงท่ีได้ท าและตัดสินใจท่ีผ่านมาท้ังหมด เพื่อกล่ันกรองให้ได้รหัส (code) ท่ีเจาะจงและเข้าใจ

แง่มุมต่าง ๆ ในโลกการมีชีวิตของผู้เข้าร่วมการวิจัยมากขึ้นเป็นรายบุคคล การท่ีผู้วิจัยเป็นผู้อยู่วงใน 

(insider) ท่ีมีพื้นหลังประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าร่วมการวิจัย จะท าให้นักวิจัยสามารถสร้างบริบท 

(contextualise) ของส่ิงท่ี ผู้ เข้าร่วมการวิจัยอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้น ว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยให้

ความหมายและมีความคาดหวังต่อส่ิงเหล่านั้นอย่างไร เพื่อสร้างภาพปฏิสัมพันธ์จากมุมมองการรับรู้ท่ี

มีต่อบทบาทของส่ิงต่าง ๆ ท้ังความร่วมกัน (convergence) กับความแตกต่างกัน (divergence) ของ

ผู้เข้าร่วมการวิจัย 

5. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือในการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความเช่ือถือในการวิจัย ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน (ดูตัวอย่างความคิดเห็นท่ีภาคผนวก ค) ท่ีมี

ประสบการณ์ ในเรื่องท่ี เกี่ยวข้องกับงานวิ จัยนี้  ตรวจคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 
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แบบสอบถามความพร้อมในการเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย รูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้น

ความหมายของเงินแบบรายบุคคล และแนวสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างท่ีผู้วิจัยใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก

แบบรายบุคคล 

2. ผู้วิจัยบันทึกประสบการณ์ตลอดกระบวนการวิจัย เริ่มต้ังแต่การหาผู้เข้าร่วมการวิจัย การ

ด าเนินกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบรายบุคคล และการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

3. ผู้วิจัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามความพร้อมของผู้เข้าร่วมการวิจัย 

เพื่อให้การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัยปลอดจากอคติจากผู้วิจัย 

4. ผู้วิจัยขอบันทึกเสียงในขณะด าเนินกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธจากผู้เข้าร่วม

การวิจัย เพื่อใช้ตรวจสอบและปรับปรุงการท าหน้าท่ีของตนให้เป็นไปตามหลักการพื้นฐานท่ีใช้ในการ

วิจัย 

5. ผู้วิจัยขอให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยบันทึกประสบการณ์ประจ าวัน (diary) อย่างเสรีตลอดช่วงท่ี

เข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ส าหรับเป็นข้อมูลรอง เพื่อป้องกันอคติ และเพิ่มเติม

ผลการวิจัยของผู้วิจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

6. ผู้วิจัยใช้เวลาในการสัมภาษณ์เชิงลึกระหว่าง 60 – 90 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีเพียงพอท่ี

ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับค าถามการวิจัยได้อย่างครบถ้วน โดยใน

ระหว่างสัมภาษณ์ผู้วิจัยจดบันทึกความเข้าใจท่ีผู้วิจัยมีต่อประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย และ

สอบถามเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ตรวจสอบความความเข้าใจของผู้วิจัย เพื่อให้ถูกต้องตรงตามการ

รับรู้ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อประสบการณ์ของตน 

7. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของการตีความให้ตรงตามประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการ

วิจัย โดยทบทวนข้อมูลท่ีรวบรวมมาจากทุกขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยซ้ า ๆ ตลอดกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูล อาทิ บันทึกประจ าวันของผู้วิจัย เสียงท่ีบันทึกจากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวพุทธ เสียงท่ีบันทึกจากการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล บทสัมภาษณ์ท่ีถอดความจากการสัมภาษณ์

เชิงลึก บันทึกประจ าวันของผู้เข้าร่วมการวิจัย ตารางเปรียบเทียบประเด็นประสบการณ์ของ

ผู้รับบริการ (ดูตัวอย่างจากภาคผนวก จ) 



  85 

8. ผู้วิจัยได้รับความคิดเห็นจากอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ในขั้นของการน าบท

สัมภาษณ์ท่ีผ่านการถอดบทสนทนาเป็นตัวอักษรแบบค าต่อค า (verbatim) มาตรวจสอบ การ

วิเคราะห์ข้อมูลรายกรณี และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 

9. ผู้วิ จัยใช้เกณฑ์ ท่ี J. A. Smith (2011) ในการสร้างประเด็น (theme) และน าเสนอ

งานวิจัย โดยแสดงตัวอย่างข้อความท่ีแสดงการมีอยู่ของประเด็นในผลการวิจัยตามข้อเสนอของ  

J. A. Smith (2011) โดยมีข้อความท่ีแสดงการมีอยู่ของประสบการณ์อย่างน้อย 1 ข้อความ ส าหรับ

แต่ละประเด็นของผลการวิจัยท่ีผู้วิจัยแสดงเป็นรายกรณี และข้อความจากผู้เข้าร่วมการวิจัย 3 คน

ส าหรับประเด็นร่วมที่ปรากฏในผลการวิจัย 

6. การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมการวิจัย 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 

ท่ีได้เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน จ านวน 8 ครั้ง เพื่อตอบสนอง

ความมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ คือ การศึกษาประสบการณ์การสร้างความหมายของเงิน และลักษณะ

ของความหมายของเงิน ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน 

โดยอาศัยข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการวิจัยในเชิงลึก ในทุกขั้นตอนท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัย

เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับความสมัครใจและการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย 

ผู้วิจัยจึงมีแนวทางในการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณา

โครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง SWUEC/E-281/2561 

(ดูภาพเอกสารท่ีภาคผนวก ก) 

2. ผู้วิจัยต้องแจ้งข้อมูลท่ีส าคัญส าหรับการพิจารณาเข้าร่วมงานวิจัย ในล าดับข้ันตอนการวิจัย

ต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1) ล าดับของการเชิญชวนสมัครเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย 

2.2) ก่อนแสดงความยอนยอมเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย 

2.3) ก่อนเริ่มต้นการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในครั้งท่ี 1 
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2.4) ก่อนเริ่มต้นสัมภาษณ์เชิงลึก 

3. ข้อมูลท่ีผู้วิจัยต้องแจ้งส าหรับการพิจารณาเข้าร่วมงานวิจัย ในล าดับขั้นตอนการวิจัยต่าง  ๆได้แก่ 

3.1) ความมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ คือ การศึกษาประสบการณ์การสร้างความหมาย

ของเงิน และลักษณะของความหมายของเงิน ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวพุทธเน้นความหมายของเงิน 

3.2) ส่ิงท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัย ได้แก่ 

3.2.1) เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน

จ านวน 8 ครั้ง 

3.2.2) การเขียนบันทึกประจ าวันตลอดช่วงเวลาท่ีร่วมงานวิจัย 

3.2.3) การให้สัมภาษณ์แบบรายบุคคล 

3.3) แนวทางการพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมการวิจัย 

3.3.1) ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเข้าร่วมงานวิจัยอย่างอิสระ 

หากสมัครใจเข้าร่วมงานวิจัยจะขอให้ลงนามในเอกสารยินยอมเข้า

ร่วมงานวิจัยท่ีมีข้อมูลการพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมการวิจัยก ากับอยู่ 

3.3.2) ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ในการตัดสินใจถอนตัวจากงานวิจัยอย่างเป็น

อิสระ 

3.3.3) ผู้วิจัยจะปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นความลับ 

เพื่อป้องกันการเช่ือมโยงข้อมูลถึงผู้เข้าร่วมการวิจัย ข้อมูลท่ีปรากฏ

ในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้ช่ือสมมุติ 

และการอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมการวิจัยจะ

อธิบายเป็นภาพรวมโดยไม่แสดงข้อมูลท่ีแสดงอัตลักษณ์ของ

ผู้เข้าร่วมการวิจัย 

3.3.4) ผู้วิจัยจะท าลายข้อมูลต่าง ๆ ท่ีอาจเช่ือมโยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัย

ภายหลังการวิจัยนี้เสร็จส้ิน อาทิ เอกสารและข้อมูลท่ีผู้เข้าร่วมการ
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วิจัยตอบแบบสอบถามความพร้อมของผู้เข้าร่วมการวิจัย บันทึก

ประจ าวันของผู้เข้าร่วมการวิจัย ไฟล์บันทึกเสียงจากการสัมภาษณ์ 

และข้อมูลการถอดบทสนทนาจากไฟล์บันทึกเสียง 

3.4) สิทธิและประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับ 

3.4.1) ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับค่าเดินทางและค่าชดเชยการเสียเวลา 

ส าหรับการเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมาย

ของเงิน และการให้สัมภาษณ์รายบุคคลเชิงลึก เป็นเงิน 500 บาทต่อ

ครั้ง 

3.4.2) ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับประโยชน์ต่อสุขภาวะ จากการรับบริการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีงานวิจัยรับรองแล้ว 

3.4.3) ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้แบ่งปันประสบการณ์การสร้างความหมาย

ของเงิน และลักษณะของความหมายของเงิน ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน ซึ่งข้อมูล

เหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีท างานใน

มหาวิทยาลัย ในการสร้างแนวทางปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางการเงินแบบ

รายบุคคลส าหรับนิสิตนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อไป 

 

 



 

บทท่ี 4  

ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้าร่วมการวิจัย 

ผู้วิจัยน าเสนอพื้นหลังของผู้เข้าร่วมการวิจัยท้ัง 8 คนในบทนี้ เพื่อให้ผู้ศึกษางานวิจัยสามารถ

ติดตามมุมมองท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อประสบการณ์การร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว

พุทธได้อย่างชัดเจน ก่อนท่ีผู้วิจัยจะน าเสนอผลของการวิเคราะห์ประสบการณ์การผ่านกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินของผู้เข้าร่วมการวิจัยในบทต่อไป ขอบเขตของ

พื้นหลังท่ีผู้วิจัยน าเสนอต่อไปนี้ ประกอบด้วยนามสมมุติ ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมการวิจัย และ

ภาพรวมของความหมายของเงินท่ีปรากฏในเรื่องราวท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยหยิบยกขึ้นมาปรึกษากับ

นักจิตวิทยาการปรึกษา 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยคนที่ 1 

ผู้เข้าร่วมกการวิจัยนามสมมุติ อารี เป็นนิสิตหญิงช้ันปีท่ี 4 ครอบครัวของอารีสนับสนุนทาง

การเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตการศึกษา ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามา

ใช้ในการศึกษา มียอดหนี้สะสมประมาณ 100,000 บาท ซึ่งอารีเป็นผู้รับผิดชอบภาระในการชดใช้

หนี้สินก้อนดังกล่าวท้ังหมด โดยทราบเงื่อนไขการช าระเงินกู้ยืมของตนเพียงว่าไม่มีดอกเบ้ียใน 2 ปี

แรกหลังจบการศึกษา 

ความหมายของเงินกับความทุกข์ของอารี 

ในช่วงท่ีอารีมาเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ เป็นช่วงท่ีอารีก าลังเรียน

ปริญญาตรีและปริญญาโทควบคู่กัน ก่อนท่ีอารีจะมาพบนักจิตวิทยาการปรึกษา อารีมีความหมายของ

เงินว่าเป็นส่ิงท่ีต้องรักษาไว้ส าหรับใช้ในการศึกษา ความหมายของเงินท่ีอารียึดถือก่อให้เกิดความ

คาดหวังว่าตนจะสามารถจ ากัดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ตรงตามท่ีต้ังใจไว้ ท าให้อารีพยายาม

ควบคุมค่าใช้จ่ายของตนอย่างเคร่งครัด แต่อารีต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีควบคุมค่าใช้จ่ายให้ตรงตาม

แผนการของตนได้ยากล าบาก อาทิ รายการท่ีต้องใช้จ่ายท่ีมากขึ้นและไม่แน่นอนจากการเรียน

ปริญญาโท และการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง เมื่อสถานการณ์ไม่ตรงตามความคาดหวังท่ีอารีมี ท าให้

อารีมีความทุกข์ทางการเงิน ซึ่งอารีหยิบยกเรื่องท่ีเช่ือมโยงจากความทุกข์ดังกล่าวมาปรึกษากับ
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นักจิตวิทยาการปรึกษาใน 2 เรื่อง คือ ความเคลือบแคลงสงสัยในความถูกต้องของการจัดการเงินของ

ตน และทุกข์จากความไม่เข้าใจของเพื่อนฝูงมีต่อความเคร่งครัดของตน 

การพิจารณาความหมายของเงินในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ เช่ือมโยงอารี

ไปสู่ประสบการณ์ความทุกข์จากการสูญเสียแม่ แม่ของอารีเสียชีวิตไปในช่วงท่ีอารีเริ่มเข้าเรียนระดับ

มหาวิทยาลัย ความโศกเศร้าจากการสูญเสีย และความยากล าบากทางการเงินจากการสูญเสียแหล่ง

สนับสนุนทางการเงินจากแม่ ท าให้อารีตกอยู่ในความเศร้า ไม่มีใจให้กับการเรียนและเพื่อนฝูงอยู่เป็น

ระยะเวลานาน พอความเศร้าเริ่มจางไปอารีจึงกลับมาต้ังใจเรียน เพราะอารีมีความต้ังใจท่ีจะเรียนจบ

ระดับปริญญาโท เพื่อท่ีจะกลับไปสอนนักเรียนระดับมัธยม ด้วยแรงบันดาลใจจากการเรียนระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีในห้องเรียนมีอิสระในการอภิปราย ท าให้อยากให้นักเรียนระดับมัธยมได้รับโอกาสใน

การคิดวิเคราะห์มากกว่าท่องจ าอย่างท่ีตนเคยเจอมา คุณค่าของการศึกษาท าให้อารีสร้างความหมาย

ให้แก่เงินมรดกและรายได้ท่ีตนหามาได้หลังจากท่ีแม่เสียชีวิต ว่าเป็นเงินท่ีอารีถนอมใช้ส าหรับการ

เรียนเพื่อให้ตนมีการศึกษาสูงท่ีสุด ความทุกข์จากการสูญเสียท่ีรบกวนจิตใจของอารีอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน จึงมีท้ังความเศร้าโศกเสียใจท่ีอารีมีต่อการเสียชีวิตของแม่ และความยากล าบากในการจัด

การเงินมรดกให้เพียงพอต่อชีวิตการเรียนให้ได้มากท่ีสุด 

อารีส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ อารี

พบว่าตนเองซื้อเครื่องด่ืมและขนมเพิ่มขึ้น เพื่อมาใช้บรรเทาความเหนื่อยล้าและสร้างความสดช่ืนใน

ระหว่างท าการบ้านและทบทวนบทเรียนท่ีหนักขึ้นจากการเรียนปริญญาตรีควบปริญญาโท ภาระใน

เรื่องการเรียนท่ีหนักหน่วงอยู่ในใจของอารีไม่ได้มีเพียงเรื่องการจัดการเงินให้เพียงพอต่อการสนับสนุน

การเรียนของตนเท่านั้น แต่ทุกเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเรียนระดับปริญญาโทก็เป็นเรื่องท่ีอารีหมุนเวียน

น ามาปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษาอยู่เสมอ เช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อนและอาจารย์ ปริมาณต าราท่ี

ต้องอ่านทบทวน อุปสรรคในการท ารายงาน การหาหัวข้อปริญญานิพนธ์ ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ จากของทานเล่นเหล่านี้ เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการเรียน

อื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการพบปะกับเพื่อนฝูง ท าให้อารีไม่สามารถควบคุม

รายจ่ายของตัวเองได้อย่างที่คาดหวัง ความไม่พอใจท่ีอารีมีต่อผลลัพธ์ในการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่

เป็นไปตามหวัง ท าให้อารีไม่พอใจท้ังต่อตนเองและเพื่อนฝูง ปรากฏเป็นความเคลือบแคลงสงสัยใน

การวางแผนทางการเงินของตน และพยายามจ ากัดค่าใช้จ่ายเวลาไปพบปะเพื่อน โดยหารค่าอาหาร
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อย่างลงตัวเสมอ ความไม่เข้าใจท่ีเพื่อนมีต่อความเข้มงวดของอารี ท าให้อารีเลือกท่ีจะหลีกเล่ียงการ

พบปะเพื่อนฝูงมากขึ้นเรื่อย ๆ 

อารีพิจารณาสืบย้อนประสบการณ์ทางการเงินของตน จนเกิดความเข้าใจในท่ีมาของความ

เคร่งครัดของตน และเข้าใจในภาพรวมของสถานการณ์ในปัจจุบัน ท้ังในเรื่องของค่าใช้จ่าย วิธีการ

จัดการทางการเงินของตน และความสัมพันธ์ท่ีตนมีต่อคนรอบตัว ความเข้าใจเหล่านี้ ท าให้อารีสร้าง

ความหมายของการจัดการเงินให้เพียงพอต่อชีวิตได้ด้วยความสามารถของตนขึ้นมา ความหมาย

ดังกล่าวช่วยคลายจากความลังเลสงสัยในความสามารถด้านการจัดการทางการเงินของตนลง 

นอกจากนั้น การเข้าใจท่ีมาของทุกข์และสุขในชีวิตท่ีมาจากพฤติกรรมทางการเงินของตน ท าให้อารี

ตระหนักว่าการคลายจากความเข้มงวดของตนลงตอนอยู่กับเพื่อนท าให้ตนรู้สึกสบายใจยิ่งขึ้น 

ความหมายของการใช้เงินเพื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนอย่างเป็นสุขจึงปรากฏชัดขึ้นมาเช่นกัน ช่วยให้อารี

สามารถแยกแยะได้ว่าจะใช้จ่ายอย่างไรเมื่ออยู่กับเพื่อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของกันและกัน 

การท่ีอารีเข้าใจส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับทุกข์และสุขในชีวิตของตนจากกระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธ นอกจากก่อให้เกิดความหมายของเงินเป็นส่ิงท่ีแสวงหาและสะสมให้เพียงพอต่อ

ชีวิตได้ด้วยความสามารถท่ีมี และเงินสามารถส่งเสริมการอยู่ร่วมกับคนท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตให้ด าเนินไป

อย่างเป็นสุขตามท่ีกล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังน าไปสู่การสร้างความหมายของระดับการมีเงินเพียงพอต่อ

การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของตนในสถานการณ์ปัจจุบัน ความหมายของเงินท่ีสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาเหล่านี้ 

เป็นแนวทางท่ีอารีใช้ในการจัดการเงินให้ได้ตามเป้าหมาย พร้อมกับมีความยืดหยุ่นเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างเป็นสุข สามารถแปรผันตามสถานการณ์ท่ีเข้ามาในชีวิต ความหมายของเงินท่ีสร้างขึ้นจากการ

พิจารณาถึงเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับทุกข์และสุขในชีวิตปัจจุบัน ท าให้อารีคลายจากทุกข์ คือ ความลังเล

สงสัยในการจัดการทางการเงินท่ีเหมาะสม และอุปสรรคในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนลงได้ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยคนที่ 2 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยนามสมมุติ คริส เป็นนิสิตหญิงช้ันปีท่ี 4 ครอบครัวของคริสสนับสนุนทาง

การเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตการศึกษา ได้กู้ยืมเงินจากญาติมาใช้ในการศึกษา มียอดหนี้

สะสมประมาณ 100,000 บาท ซึ่งคริสต้องรับผิดชอบภาระในการชดใช้หนี้สินก้อนดังกล่าวบางส่วน 

โดยไม่ทราบเงื่อนไขการช าระเงินกู้ยืมของตน 
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ความหมายของเงินกับความทุกข์ของคริส 

วันท่ีคริสเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธครั้งแรก เป็นวันท่ีคริสสอบวิชาสุดท้าย

ในการศึกษาของตนพอดี คริสรู้สึกยินดีท่ีตนสามารถเรียนจบมาด้วยผลการเรียนท่ีดี และสามารถจบ

ได้ในระยะเวลาเพียงสามปีครึ่ง คริสมองว่าการเรียนระดับมหาวิทยาลัยท่ีผ่านมาคริสใช้เวลาได้อย่าง

คุ้มค่า เพราะคริสสามารถจัดการชีวิตของตนให้ได้ตักตวงประสบการณ์ชีวิตท่ีสนใจ คริสได้ท างาน

ชมรมอยู่ในต าแหน่งท่ีส าคัญ และท างานหารายได้พิเศษ เพื่อมาใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้ส าหรับท า

กิจกรรมชมรมได้โดยไม่ต้องขอทางบ้านอีกด้วย ประสบการณ์เหล่านี้เช่ือมโยงสู่ความหมายของเงินท่ีค

ริสมีก่อนเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ โดยคริสให้ความหมายแก่เงินว่าการใช้จ่ายหรือ

ให้คุณค่ากับเงินเช่นใดนั้นเป็นเรื่องของความพึงพอใจส่วนตัว ความหมายดังกล่าวก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งกับคนใกล้ชิดที่มีท่าทีต่อเงินแตกต่างไปจากคริส เช่นในช่วงต้นของการมาปรึกษาคริสจะ

หยิบยกเรื่องท่ีตนรู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตการเรียน การจัดการเงินให้ตอบสนองการท ากิจกรรมของ

ชมรมตามท่ีตนสนใจเป็นความหมายของเงินท่ีคริสยึดถือมาตลอดชีวิตการเรียน ความหมายดังกล่าว

ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับพ่อแม่ เพราะพ่อแม่มักพูดถึงเงินเพื่อทักท้วงการใช้เวลาท ากิจกรรมของคริส 

ตลอดชีวิตการเรียนคริสจึงคอยหารายได้พิเศษไว้เพื่อป้องกันการห้ามปรามของครอบครัว 

การพิจารณาความหมายของเงินควบคู่ไปกับความหมายของการท ากิจกรรมต่าง  ๆ ใน

ระหว่างเรียน เช่ือมโยงสู่การพิจารณาสาระส าคัญของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีคริสเข้าไป ซึ่งท าให้เห็นว่าค

ริสให้ความส าคัญกับเป้าหมายที่ตนสนใจมากกว่าการรักษาความสัมพันธ์ ดังที่ปรากฏว่าหากคริส

พบว่าคนที่ตนเกี ่ยวข้องหรือท างานด้วยแสดงความบ่ายเบี่ยงที่จะรับผิดชอบกิจกรรมในการอยู่

ร่วมกัน คริสก็จะรับส่ิงนั้นมาท าเองและเลิกให้ความสนใจบุคคลนั้นทันที โดยไม่สนใจว่าบุคคลนั้นจะ

รู้สึกอย่างไร เพราะคริสเห็นว่างานทุกงานเป็นเรื่องท้าทายที่จะท าให้คริสพัฒนาตนเองขึ้นไปได้อีก 

และหากคนอื ่นปฏิเสธโอกาส คริสก็จะใช้โอกาสนั ้นเพื ่อพัฒนาเอง ความตั้งใจที่มีต่อทุกเรื ่องท่ี

เกี่ยวข้องเช่นนี้ ท าให้คริสรู้สึกสนิทสนมและผูกพันกับสมาชิกในชมรมเป็นอย่างมาก เพราะคนกลุ่มนี้

ต่างมุ่งงานเหมือนกับคริส คริสจึงแน่ใจได้ว่าคนกลุ่มนี้รับความมุ่งงานของตนได้อย่างเต็มท่ี 

ความทุ่มเทที่คริสมีต่องานชมรมก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ทะเลาะกับคนในครอบครัวอยู่

บ่อยครั้ง การควบคุมของคนในบ้านเป็นที่มาของความต้ังใจหารายได้ด้วยตนเองที่คริสท ามาต้ังแต่

มัธยม การมีรายได้จึงเป็นหลักประกันของเสรีภาพ การส ารวจและพิจารณาท่าทีท่ีพ่อแม่มีต่อตน 
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เช่ือมโยงการทบทวนท่าทีของพ่อแม่ท่ีมีต่อเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตอย่างละเอียดและรอบ ท าให้คริสเห็น

คุณค่าของพ่อแม่ท่ีมีต่อชีวิตตนชัดเจนมากขึ้น คริสมองเห็นความประหยัดและอดทนท่ีพ่อแม่มีมา

ตลอดชีวิต ซึ่งท าให้ครอบครัวของคริสสามารถลงหลักปักฐานอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯได้อย่างมั่นคง แม้

จะมีรายได้เพียงเล็กน้อยจากการท างานใช้แรงงานก็ตาม ความภาคภูมิใจในตัวพ่อและแม่ น ามาสู่การ

สร้างความหมายของเงินท่ีส่งเสริมการอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างเป็นสุขยิ่งขึ้น ความไม่พอใจในท่าที

ของพ่อแม่จึงบรรเทาลง และเมื่อประกอบกับการพิจารณางานท่ีตอบสนองความต้องการในชีวิต

ของคริสอย่างรอบด้านแล้ว ความหมายของเงินเดิมท่ีเงินเป็นไปเพื่อความสุขจากการได้ท าในส่ิงท่ี

ต้องการ ก็ขยายครอบคลุมรูปแบบชีวิตแบบท่ีพอใจโดยควบคู่ไปกับความพอใจของครอบครัวด้วย 

ความเข้าใจในปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทุกข์และสุขในชีวิตของตน ท าให้คริสสามารถประเมินต าแหน่งงาน

ท่ีได้รับเสนอมาว่าต าแหน่งงานใดท่ีตอบสนองเงื่อนไขของชีวิต และน าไปสู่การเลือกงานท่ีครอบคลุม

เงื่อนไขชีวิตได้ตามต้องการในท่ีสุด 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยคนที่ 3 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยนามสมมุติ เดล เป็นนิสิตหญิงช้ันปีท่ี 4 ครอบครัวของเดลสนับสนุนทาง

การเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตการศึกษา ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามา

ใช้ในการศึกษา มียอดหนี้สะสมประมาณ 200,000 บาท ซึ่งเดลเป็นผู้รับผิดชอบภาระในการชดใช้

หนี้สินก้อนดังกล่าวทั้งหมด โดยจ าเงื่อนไขการช าระเงินกู้ยืมของตนไม่ได้ 

ความหมายของเงินกับความทุกข์ของเดล 

การมองเงินในช่วงต้นของการปรึกษาแต่ละครั้ง เรื่องท่ีเดลมักนึกถึงจึงเป็นเรื่องเรียน เพราะ

เดลเรียนอยู่ในสาขาท่ีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเงิน ความทุกข์ท่ีรบกวนจิตใจเดลและหยิบยกขึ้นมา

ปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นความไม่มั่นใจในความรู้และความสามารถในสาขาท่ี

ตนเรียนอยู่ ท าให้เดลไม่ค่อยแสดงตนในห้องเรียน และท าให้เดลไม่อยากท างานในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเงิน

ตามสายอาชีพท่ีตนเรียนมา เดลจึงมักปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในการท าอาชีพในวงการอื่น ๆ ท่ีตนให้

ความสนใจ เช่น วงการบันเทิง ร้านอาหาร เพราะเดลมักให้เวลากับการติดตามข่าวและกิจกรรมของ

ศิลปินต่างประเทศ ความไม่มั่นใจมีผลให้เดลเลือกอยู่กลุ่มท่ีไม่จริงจังกับเรื่องเรียนมาตลอด แต่การจัด

กลุ่มท างานครั้งล่าสุดเป็นงานส าคัญ ท่ีมีผลต่อการจบการศึกษาเป็นอย่างมาก เดลถูกจัดให้เป็นสมาชิก
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ของกลุ่มคนเก่ง ท่ีสมาชิกแทบทุกคนมีความสามารถอยู่ระดับหัวแถวของรุ่น ความไม่มั่นใจว่าตนจะมี

ส่วนร่วมกับกลุ่มในเรื่องไหนได้ เดลจึงค่อย ๆ ส ารวจหาทางพัฒนาตน และหางานท่ีตนสามารถรับมา

ท าได้ เพื่อบรรเทาความรู้สึกด้อยท่ีเดลมีต่อเรื่องเรียน 

ในการมาปรึกษาเชิงจิตวิทยาครั้งท่ี 7 เดลน าเรื่องท่ีเพื่อนสนิทไม่ คืนเงิน ท่ียืมไปตาม

ก าหนดเวลาท่ีตกลงไว้มาปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษา การท่ีเดลมีความหมายของเงินว่าเงินท่ีเพื่อน

ยืมไปว่าเป็นเงินของตน ความหมายดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้พิจารณาคุณค่าของเพื่อนคนนี้อย่าง

เต็มท่ี สถานการณ์ท่ีไม่เป็นไปตามไม่ได้เงินท่ีของตนคืนตามท่ีคาดหวังไว้ ท าให้เดลเป็นทุกข์ ได้แก่ รู้สึก

ไม่พอใจเพื่อน กังวลใจว่าตนต้องรอนานกว่าท่ีต้ังใจไว้ และคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องท่ีไม่พอใจและเป็น

กังวลนี้ การปรึกษาครั้งนั้นท าให้ความหมายของเงินเฉพาะในส่วนท่ีเช่ือมโยงกับมิตรภาพเปล่ียนแปลง

ไป จากการท่ีเดลได้เห็นคุณค่าของเพื่อนคนดังกล่าวท่ีมีต่อชีวิตตน ซึ่งท่ีผ่านมาเดลไม่เคยสนใจ

พิจารณาประสบการณ์ส่วนนี้ของตนมาก่อน ก่อให้เกิดความหมายใหม่ท่ีสร้างแก่เพื่อนคนดังกล่าวให้มี

ค่ามากกว่าจ านวนเงินท่ีเพื่อนยืมไป ท าให้เดลคลายจากความไม่พอใจต่อเพื่อนคนนี้ และคลายจาก

ความร้อนใจท่ีจะเอาเงินคืนด้วยเช่นกัน 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยคนที่ 4 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยนามสมมุติ เกรซ เป็นนิสิตหญิงช้ันปีท่ี 4 ครอบครัวของเกรซสนับสนุนทาง

การเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตการศึกษา ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามา

ใช้ในการศึกษา แต่เกรซจ ายอดหนี้สะสมไม่ได้ แม้ว่าเกรซจะเป็นผู้รับผิดชอบภาระในการชดใช้หนี้สิน

ก้อนดังกล่าวท้ังหมด โดยทราบเงื่อนไขการช าระเงินกู้ยืมของตนว่าไม่มีดอกเบ้ียใน 2 ปีแรกหลังจบ

การศึกษา และต่อไปมีดอกเบ้ียประมาณร้อยละ 1 ต่อป ี

ความหมายของเงินกับความทุกข์ของเกรซ 

ความหมายของเงินของเกรซมีอยู่ก่อนมาเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ คือ 

เงินเป็นส่ิงท่ีใช้ซื้อความสุขให้ตัวเอง เมื่อครอบครัวตัดสินใจปรับปรุงบ้าน ท าให้ครอบครัวต้องหยุดการ

หารายได้หลักจากการขายอาหารในบริเวณบ้าน ประกอบกับความผิดพลาดและไม่แน่นอนของ

ผู้รับเหมาท าให้ทุกคนในครอบครัวมีความวิตกกังวล สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความไม่แน่นอนทาง
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การเงินของครอบครัว ความหมายของเงินท่ีเกรซเคยยึดถือจึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีก าลัง

ด าเนินอยู่ในชีวิตของเกรซ ก่อให้เกิดความรู้สึกล าบากใจท้ังในเรื่องทางการเงิน และเกรซต้องใช้ความ

อดทนกับความไม่แน่นอนของผู้รับเหมา และอดทนกับความไม่พอใจของพ่อแม่ท่ีมีต่อผู้รับเหมาแต่มา

ระบายอารมณ์กับตน และหาทางออกให้แก่ทุกฝ่ายเพื่อให้การปรับปรุงบ้านสามารถด าเนินต่อไปสู่

เป้าหมายได้โดยเงินและเวลาท่ีใช้ไปไม่สูญเปล่า 

การปรับปรุงบ้านโยงใยกับวิถีการด าเนินชีวิตและการจัดการเงินในหลากหลายแง่มุม ท้ังใน

สถานการณ์ปัจจุบัน คือ การจัดการงบประมาณท่ีมีจ ากัดให้เพียงพอต่อการด าเนินชีวิตและปรับปรุง

บ้าน และเช่ือมโยงไปถึงอนาคตอันใกล้ คือ เส้นทางอาชีพของเกรซ เพราะการปรับปรุงบ้านมาจาก

ความต้ังใจของพ่อแม่ท่ีจะเลิกกิจการขายอาหารหลังจากท่ีเกรซเรียนจบ ท าให้เกรซต้องพิจารณา

เส้นทางอาชีพของตนว่าจะขอสืบทอดกิจการของพ่อแม่ หรือเรียนต่อ หรือท างานประจ า การปรึกษา

กับนักจิตวิทยาการปรึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสให้เกรซพิจารณาประสบการณ์ทางการเงินท่ีผ่านมา 

เป้าหมายทางการเงินในอนาคต และพฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของเกรซ ท าให้เกรซเข้าใจ

ท่ีมาของสถานการณ์ เข้าใจจิตใจของตน และเกิดการตรวจสอบว่าตนมีความพร้อมและความสามารถ

ในการสร้างคุณค่าแก่ชีวิตของตนเพียงใด 

การพิจารณาคามสามารถท่ีเกรซใช้ในการจัดการสถานการณ์ในการปรับปรุงบ้าน ท าให้

ความหมายของเงินว่าเป็นส่ิงท่ีหาได้ด้วยความสามารถของตนจึงปรากฏขึ้นมา และความหมาย

ดังกล่าวก็ส่งเสริมให้ความหมายของการมีเงินเพียงพอ คือ มีพอส าหรับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและรับ

ความไม่แน่นอนเด่นชัดขึ้นด้วยเช่นกัน ความหมายของเงินท่ีครอบคลุมความมั่นคงของครอบครัวจึง

ปรากฏตามขึ้นมา ท าให้เกรซรู้สึกมั่นใจว่าการควบคุมการใช้จ่ายของตน เป็นวิธีในการเผชิญความ

ยากล าบากท่ีเข้ามาในชีวิตได้ จนหลังจากท่ีการปรับปรุงบ้านด าเนินมาถึงจุดท่ีเหลือแต่งานเก็บ

รายละเอียดเล็กน้อย ความรู้สึกเบาใจกับเรื่องบ้าน และรู้สึกภาคภูมิใจท่ีตนสามารถเป็นหลักของ

ครอบครัวในการจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ด าเนินมาอย่างราบรื่นได้ ท าให้เกรซได้รับความเช่ือถือจาก

พ่อแม่มากขึ้น เรื่องท่ีเกรซหยิบยกขึ้นมาปรึกษากับนักจิตวิทยาการปรึกษาในช่วงหลัง จึงผันไปสู่เรื่อง

ต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าปริญญานิพนธ์ เช่น การหาหัวข้อ การท างานร่วมกับเพื่อน การด าเนินการวิจัย 
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ผู้เข้าร่วมการวิจัยคนที่ 5 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยนามสมมุติ ลิลล่ี เป็นนิสิตหญิงช้ันปีท่ี 4 ครอบครัวของลิลล่ีสนับสนุนทาง

การเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตการศึกษา ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามา

ใช้ในการศึกษา มียอดหนี้สะสมประมาณ 200,000 บาท ซึ่งลิลล่ีเป็นผู้รับผิดชอบภาระในการชดใช้

หนี้สินก้อนดังกล่าวทั้งหมด โดยจ าเงื่อนไขการช าระเงินกู้ยืมของตนไม่ได้ 

ความหมายของเงินกับความทุกข์ของลิลลี่ 

ลิลล่ีหารายได้ส าหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวและการเรียนโดยรับงานแสดงจากท่ีต่าง ๆ ลิลล่ีมองว่า

หน้าตาและรูปร่างของตนท าให้ผู้จ้างเลือกตนให้แสดงในงานส าคัญ ๆ อยู่เป็นประจ า แม้ว่ารูปแบบ

การแสดงนั้นไม่ได้ตรงกับความช านาญของตนก็ตาม และงานลักษณะนี้มักให้ผลตอบแทนท่ีดี ท่ีผ่านมา

ลิลล่ีจึงมีรายได้เข้ามาเพียงพอส าหรับใช้จ่ายตามความต้องการเสมอ ความหมายของเงินท่ีลิลล่ีมีก่อน

เข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธจึงเป็นไปเพื่อตอบสนองความสุขส่วนตน แต่ในช่วงท่ีลิล

ล่ีมาเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ เป็นช่วงท่ีลิลล่ีเริ่มต้นสร้างงานส าหรับจบการศึกษา

ของตน เมื่อจ าเป็นต้องใช้เวลากับการท าโครงงานจบการศึกษา ลิลล่ีจึงมีโอกาสในการหารายได้

น้อยลงมาก ประกอบกับโอกาสได้รับการเสนองานในสายอาชีพของลิลล่ีก็ไม่มีความแน่นอน และการ

ท าโครงงานก็มีรายจ่ายสูงมาก ความหมายของเงินท่ีลิลล่ีมีมาก่อนหน้านี้ จึงไม่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ท่ีเข้ามาในชีวิต จากท่ีลิลล่ีเคยใช้เงินซื้อของท่ีตนต้องการทันทีท่ีได้รับรายได้มา กลายเป็น

แทบไม่มีเงินส าหรับใช้ในโครงงานของตน สถานการณ์ท่ียากล าบากนี้ท าให้ ลิลล่ีมีความทุกข์ทาง

การเงินอย่างหนัก 

นอกจากความยากล าบากทางการเงินจากการท าโครงงานจบการศึกษาแล้ว การท าโครงงาน

ยังก่อความล าบากใจจากการคิดหาทางพัฒนางานให้ได้ตามความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาและ

กรรมการอีกด้วย ลิลล่ีจึงหยิบยกความวุ่นวายใจท่ีเช่ือมโยงกับการท าโครงงานมาปรึกษากับ

นักจิตวิทยาอยู่เสมอ ซึ่งขยายรวมไปถึงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการเรียนด้วย เช่น การวางตัวของ

อาจารย์และเพื่อน และเส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษา การได้พิจารณาประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ี

เช่ือมโยงกับสถานการณ์ทางการเงินของตน ท าให้ลิลล่ีเห็นต้องการในการเก็บออมของตน เข้าใจท่ีมา

ของการล้มเลิกเก็บออมท่ีผ่านมาในอดีต และตระหนักถึงความไม่แน่นอนท่ีอาจเข้ามาในอนาคต และ
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เข้าใจท่ีมาของความทุกข์และความยากล าบากทางการเงินของตน ลิลล่ีจึงสร้างความหมายของเงินท่ี

เพียงพอต่อความไม่แน่นอนของชีวิตขึ้นมาทดแทนความหมายเดิมของตนขึ้นมา ความหมายใหม่นี้ได้

ส่งเสริมให้ลิลล่ีเริ่มต้นเก็บออม และการเอื้ออ านวยให้อารีพิจารณาวิธีการเก็บออม ก็ส่งเสริมให้ลิลล่ี

สร้างความหมายของเงินในฐานะท่ีเป็นส่ิงท่ีแสวงหาและสะสมให้เพียงพอต่อชีวิตได้ด้วยความสามารถ

ท่ีมีอยู่ ท าให้ลิลล่ีมีความความมุ่งมั่นในการเก็บออมอย่างต่อเนื่อง 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยคนที่ 6 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยนามสมมุติ แอน เป็นนิสิตหญิงช้ันปีท่ี 4 ครอบครัวของแอนสนับสนุนทาง

การเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตการศึกษา ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามา

ใช้ในการศึกษา มียอดหนี้สะสมประมาณ 100,000 บาท ซึ่งแอนเป็นผู้รับผิดชอบภาระในการชดใช้

หนี้สินก้อนดังกล่าวท้ังหมด โดยทราบเงื่อนไขการช าระเงินกู้ยืมของตนว่าได้รับการงดช าระอย่างไม่มี

ก าหนดเนื่องจากยังมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ 

ความหมายของเงินกับความทุกข์ของแอน 

แอนต้ังใจท่ีจะเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาฯด้วยความสงสัยว่าตนก าลังมีความผิดปกติทางจิต 

เพราะหลังแม่แอนเสียชีวิตไปแอนก็มีอารมณ์และความคิดท่ีแปรปรวนจนตัวเองคาดเดาไม่ได้ แอนเล่า

ว่าเวลาท่ีตนอยู่คนเดียวก็จะจมอยู่กับความทุกข์ ท้ังความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจจากท่ีแม่เสียชีวิต ท้ัง

ปัญหาการเงินท่ีเข้ามาอยู่เสมอ แต่เวลาท่ีแอนพบเจอผู้คน แอนกลับไม่แสดงความทุกข์ออกมา ถ้าไม่

ปิดตัวอยู่เงียบ ๆ ก็จะแสดงออกว่าร่าเริง อารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปมาตามสถานการณ์ท าให้แอนสับสน 

ว่าท่ีแท้จริงแล้วตนอยู่มีอารมณ์ความรู้สึกในชีวิตอย่างไหนกันแน่ และแอนก็มีน้องท่ีเคยถูกวินิจฉัยว่ามี

ภาวะบกพร่องท่ีเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาและอารมณ์ แอนจึงยิ่งกังวลว่าภาวะจิตใจของตนในตอนนี้

อาจจะเป็นแบบเดียวกับน้อง 

แม่เป็นท่ีพึ่งส าคัญของแอนท้ังในทางจิตใจและการเงิน ไม่ว่าแอนประสบปัญหาหรือเป็นทุกข์

กับเรื่องอะไร แอนก็สามารถเล่าเรื่องต่าง ๆ ของตนให้แม่ฟังได้อย่างสบายใจ และถ้าเป็นความเดือนร้อน

ในเรื่องเงิน แม่ก็สามารถหาเงินมาช่วยเหลือแอนได้เสมอ ความหมายแก่เงินท่ีแอนยึดถือมาตลอดจึง

เป็นส่ิงท่ีใช้เพื่อตอบสนองความสุขส่วนตนเท่านั้น ในขณะท่ีพ่อซึ่งมีรายได้จากการท าการเกษตร ท าให้
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รายได้ท่ีเข้ามาขาดความแน่นอนท้ังในเรื่องปริมาณและระยะเวลา แอนจึงพึ่งพาตนเองในเรื่องทาง

การเงินมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว แต่ความหมายของเงินท่ีเคยยึดถือไว้ท าให้เมื่อแอนมีรายได้ก็จะน าเงินไปใช้

ซื้อส่ิงท่ีตนก าลังสนใจทันที เมื่อแอนเผชิญการท าโครงงานจบการศึกษาท่ีท าให้มีรายจ่ายสูงมาก และการ

ใช้เวลากับโครงงานก็ท าให้แอนขาดโอกาสหารายได้ แอนจึงไม่สามารถท าใจยอมรับความยากล าบากท่ี

เผชิญอยู่ได้ 

การปรึกษากับนักจิตวิทยาการปรึกษาท าให้แอนหาทางออกจากทุกข์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

อยู่เสมอ ๆ แอนจึงมีก าลังใจในการเผชิญความยากล าบากท่ีเข้ามาในชีวิตได้เรื่อย ๆ การเห็นว่าตน

สามารถฟันฝ่าความยากล าบากได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ก่อให้เกิดความหมายของการมีความสามารถ

เพียงพอในการเผชิญความยากล าบากท่ีเข้ามา และท าให้แอนสร้างความหมายใหม่ให้แก่ปัญหาว่าเป็น

ส่ิงท่ีไม่จีรัง แอนจึงมีใจยอมรับเมื่อมีปัญหาใหม่เข้ามา และพร้อมจะมองหาทางฝ่าฟันความยากล าบาก

เข้ามาอยู่เสมอ และแอนมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด การได้พิจารณาท่ีมาของความทุกข์และสุขในชีวิต

ของตนท่ีมีในการด าเนินชีวิตต่างสถานท่ี ท าให้แอนได้พบว่าการด ารงชีวิตในกรุงเทพฯนั้นต้องท างาน

หนักเพื่อให้ได้เงินมาใช้ด ารงชีวิต ในขณะท่ีการด าเนินชีวิตท่ีปลอดจากความกังวลทางการเงินนั้นอยู่ใน

ชนบท ซึ่งเป็นทางเลือกในการด าเนินชีวิตท่ีครอบครัวของแอนมีพื้นฐานพร้อมอยู่แล้ว ความหมายของ

การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้โดยอาศัยพื้นฐานท่ีตนมีอยู่แล้วจึงปรากฏชัดขึ้นในจิตใจของแอน 

การพิจารณาท่ีมาของทุกข์และสุขในประสบการณ์การด าเนินชีวิตในกรุงเทพและชนบท ยัง

ท าให้ความหมายของเงินว่าเป็นส่ิงส าคัญในฐานะเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต คือ ช่วยให้มีชีวิตอยู่รอด

ได้ มีความเด่นชัดยิ่งขึ้น และขยายไปถึงชีวิตของคนในครอบครัว ความหมายของเงินจึงเปล่ียนไปจาก

ท่ีเคยเห็นว่าเงินเป็นส่ิงท่ีใช้เพื่อความสุขส่วนตัว เปล่ียนเป็นเงินมีค่าส าหรับใช้คลายทุกข์แก่ผู้อื่นและ

ตนมากกว่าใช้เพื่อความสุขส่วนตัวเพียงคนเดียว แต่รวมถึงความเป็นอยู่ท่ีดีของคนในครอบครัวด้วย 

ความหมายท่ีแอนสร้างขึ้นเพิ่มเติมจากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ได้ท าให้ แอนมี

แนวทางในการจัดการทางการเงินและแนวทางการด าเนินชีวิต ท่ีคลายความความรู้สึกท้อใจใน

ปัจจุบัน และแอนเห็นว่าสามารถป้องกันความกังวลทางการเงินในอนาคตของตนต่อไปได้ 

  



  98 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยคนที่ 7 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยนามสมมุติ มาลี เป็นนิสิตหญิงช้ันปีท่ี 4 ครอบครัวของมาลีสนับสนุนทาง

การเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตการศึกษา และได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มาใช้ในการศึกษา ในปัจจุบันมียอดหนี้สะสมประมาณ 100,000 บาท ซึ่งมาลีเป็นผู้รับผิดชอบภาระใน

การชดใช้หนี้สินก้อนดังกล่าวทั้งหมด โดยจ าเงื่อนไขการช าระเงินกู้ยืมของตนไม่ได้ 

ความหมายของเงินกับความทุกข์ของมาลี 

ความยากล าบากทางการเงินจากการท าโครงงานจบการศึกษา เป็นความทุกข์ทางการเงินท่ี

มาลีประสบในช่วงท่ีเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ เนื่องจากรายได้และเงินสะสมท่ี

มาลีพอจะมีอยู่เริ่มไม่เพียงพอต้ังแต่ตอนเริ่มต้นการท าโครงงาน ท าให้มาลีเลือกจ้างช่างท่ีเสนอราคา

ย่อมเยาเป็นผู้ท าอุปกรณ์ต้นแบบท่ีใช้ประกอบโครงงาน ผลปรากฏว่ากรรมการท่ีประเมินผลงานของ

มาลีในรอบแรกไม่พอใจกับอุปกรณ์ช้ินนี้ มาลีจึงสูญเสียเงินไปอย่างสูญเปล่า ผลการตัดสินจาก

กรรมการท าให้มาลีรู้สึกส้ินหวังท่ีจะท าโครงงานของตนให้ส าเร็จ เพราะมาลีต้องเริ่มต้นหาช่างท่ีมีฝีมือ

มาท าอุปกรณ์ช้ินใหม่ ซึ่งช่างท่ีมีฝีมือเช่นนั้นก็มีค่าแรงสูง อีกท้ังหลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว มาลียัง

ต้องท าเพิ่มอีกถึง 10 ช้ิน มาลีจึงต้องใช้งบประมาณอีกจ านวนมาก 

ความหมายของเงินท่ีมาลีมีอยู่เดิมว่าเป็นส่ิงท่ีใช้ส าหรับท าส่ิงท่ีต้องการให้ส าเร็จ จึงขัดกับ

สถานการณ์ทางการเงินท่ีมาลีก าลังความขาดแคลนเงินมาใช้ท าโครงงาน นอกจากท่ีมาลีจะเสียเงิน

รายได้และเงินเก็บไปอย่างเสียเปล่าจากงานท่ีกรรมการไม่ให้ผ่านแล้ว มาลีก็ไม่มีคนท่ีจะให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินได้ การท าอุปกรณ์ประกอบโครงงานโดยจ้างช่างท่ีมีฝีมือเป็นคนท าท้ังหมดจึง

เป็นไปไม่ได้ส าหรับมาลี มาลีจึงเลือกท่ีจะเดินทางไปเรียนรู้วิธีท าอุปกรณ์และท าอุปกรณ์ของตน

ท้ังหมดด้วยตนเอง แม้ว่ามาลีจะลดค่าใช้จ่ายลงได้มากจากการท าอุปกรณ์ด้วยตนเอง แต่การท า

เช่นนั้นมาลีต้องใช้เวลากับการท าอุปกรณ์ไปมาก และงานส่วนอื่น ๆ ก็จ าเป็นต้องใช้เวลามาก

เช่นเดียวกัน มาลีจึงแทบไม่เหลือเวลาส าหรับหารายได้เลย สถานการณ์ท่ีขาดแคลนเงินอย่างแสน

สาหัสท าให้มาลีเกิดความทดท้อใจ และยังก่อความเคลือบแคลงใจว่าตนบริหารเงินได้ไม่ดีอีกด้วย 

ในโครงงานของมาลียังจ าเป็นต้องมีทีมงาน มาลีจึงต้องขอแรงอาสาสมัครจากคนรู้จักรอบตัว

มาเป็นทีมงานแทนการใช้มืออาชีพ ดังนั้นรายจ่ายท่ีเหลืออยู่ก็ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
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ชีวิตประจ าวัน ค่าวัสดุส าหรับท าอุปกรณ์ และค่าอาหารส าหรับทีมงานท่ีมาช่วยมาลี ซึ่งจาก

สถานการณ์ทางการเงินของมาลีในช่วงนั้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็สร้างความยากล าบากให้กับมาลีเป็น

อย่างมาก เมื่อมาลีหยิบยกปัญหาทางการเงินเนื่องจากการท าโครงงานจบการศึกษามาปรึกษา

นักจิตวิทยาการปรึกษา มาลีเกิดการตระหนักถึงคุณค่าของความรู้และความช านาญท่ีตนได้จากการ

จัดการปัญหาท่ีเข้ามา อาทิ ทักษะการสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะท่ีสามารถส่งเสริมอาชีพใน

อนาคตของมาลีให้มีความโดดเด่นกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันได้ ท าให้เกิดความหมายว่าเงินเป็นส่ิงท่ี

แสวงหาและสะสมให้เพียงพอต่อชีวิตได้ด้วยความสามารถท่ีมาลีมีอยู่ ท าให้มาลีคลายจากความรู้สึก

หนักใจ กลายเป็นรู้สึกมีก าลังในการกลับไปฝึกฝนทักษะเหล่านั้นด้วยความต้ังใจ 

ส าหรับความรู้สึกไม่เช่ือถือในความสามารถทางการเงินว่าเพียงพอต่อการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี

ให้แก่ตนได้ กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้ออ านวยให้มาลีทบทวนสถานการณ์ทางการ

เงินท่ีผ่านมา และความสามารถท่ีมาลีใช้ด้ินรนฝ่าฟันความยากล าบากท้ังชีวิตท่ีผ่านมา ท าให้มาลีเข้าใจ

ท่ีมาและความจ าเป็นในการจัดการเงินของตนท่ีมีต่อแต่ละสถานการณ์ และก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีมา

และภาพรวมของสถานการณ์ทางการเงินของตน ตระหนักถึงคุณค่าของความสามารถท่ีตนใช้ฝ่าฟันและ

สร้างความเติบโตในชีวิตท่ีผ่านมา ความเข้าใจเหล่านี้ท าให้ความหมายของเงินว่าเป็นส่ิงท่ีแสวงหาและ

สะสมให้เพียงพอต่อชีวิตได้ด้วยความสามารถท่ีมาลีมีอยู่นั้นปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น ความหมายของเงิน

เช่นนี้ท าให้มาลีรู้สึกมั่นใจว่าตนมีความสามารถเพียงพอท่ีจะพัฒนาชีวิตในภายภาคหน้าต่อไปได้ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยคนที่ 8 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยนามสมมุติ เลย์ เป็นนิสิตหญิงช้ันปีท่ี 4 ครอบครัวของเลย์สนับสนุนทาง

การเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตการศึกษา และได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มาใช้ในการศึกษา ในปัจจุบันมียอดหนี้สะสมประมาณ 100,000 บาท ซึ่งมาลีเป็นผู้รับผิดชอบภาระใน

การชดใช้หนี้สินก้อนดังกล่าว โดยทราบเงื่อนไขการช าระเงินกู้ยืมของตนว่ามีดอกเบ้ียรอยละ 1 ต่อป ี

ความหมายของเงินกับความทุกข์ของเลย์ 

ความทุกข์ทางการเงินของเลย์เป็นปัญหาการจัดการเงินท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ส้ัน ๆ เช่น 

การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน และความล าบากใจจากการมีเงินไม่เพียงส าหรับการท าโครงงานจบ
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การศึกษา ซึ่งทางออกจากปัญหาท่ีเลย์มองเห็นคือการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากพ่อและแม่ แต่

เลย์ก็รู้สึกล าบากใจท่ีจะขอความช่วยเหลือจากท่าน เพราะเลย์ ให้ความหมายแก่เงินว่าเป็นไปเพื่อ

ความสุขของครอบครัว แต่ความหมายดังกล่าวเลย์มองอย่างตายตัวว่าจ านวนเงินท่ีขอสนับสนุนต้องไม่

เปล่ียนแปลงเลย แม้ว่าสถานการณ์ทางการเงินของเลย์จะเปล่ียนไป เลย์จึงมองว่าหากพ่อแม่รู้ว่าตน

ก าลังประสบความล าบากท่านก็จะเป็นทุกข์ และเลย์ก็รู้ สึกผิดหากตนเป็นสาเหตุท่ีท าให้พ่อแม่เป็น

ทุกข์ ความกังวลว่าตนจะท าอะไรให้พ่อแม่เป็นทุกข์จึงรบกวนจิตใจของเลย์ในหลายเรื่อง เช่น เรื่องการ

คบหาดูใจกับแฟน และเรื่องการเรียน 

ความทุกข์หลักท่ีรบกวนจิตใจของเลย์มาจากความผิดหวังต่อผลการเรียน เลย์มีความต้ังใจท่ี

จะเรียนให้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ และเลย์ก็ปรารถนาท่ีจะท าผลการ

เรียนให้ดีท่ีสุด การได้เกียรตินิยมจึงเป็นความหวังของเลย์ตอนท่ีเข้ามาเรียนระดับมหาวิทยาลัย แต่

เมื่อเรียนมาได้ไม่นานปรากฏว่าผลการเรียนในวิชาหนึ่งต่ าจนมีผลให้เลย์หมดสิทธิท่ีจะได้เกียรตินิยม 

เลย์จึงเช่ือว่าตนท าให้พ่อแม่หมดโอกาสท่ีจะภาคภูมิใจในวันจบการศึกษา หลังจากเหตุการณ์ท่ีสร้าง

ความผิดหวังดังกล่าว เรื่องเรียนจึงเป็นเรื่องท่ีเลย์พยายามดูแลให้ดีมาเสมอ กระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธได้เอื้ออ านวยให้เลย์พิจารณาสืบย้อนท่ีมาของทุกข์ท่ีรบกวนจิตใจของตน ว่ามาจาก

ประสบการณ์ในอดีตท่ีก่อความเช่ือว่าตนท าให้พ่อแม่ผิดหวัง ความรู้สึกผิดท่ีเกาะกินในใจท าให้เลย์

ระมัดระวังความรู้สึกของพ่อแม่จนกลายเป็นอุปสรรคในการขอความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น การปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพุทธยังเอื้ออ านวยให้เลย์ตระหนักถึงความพยายามรักษาผลการเรียนอย่างเสมอต้น

เสมอปลายของตน ซึ่งพ่อแม่ก็มักบอกเสมอว่าท่านท้ังสองภูมิใจในส่ิงท่ีเลย์ท ามา ความโปร่งโล่งใจจาก

การตระหนักว่าตนได้ท าให้พ่อแม่เป็นสุข ท าให้เลย์รู้สึกกล้าท่ีจะขอความช่วยเหลือทางการเงินจากพ่อ

แม่ส าหรับโครงงานจบการศึกษานี้ 

ทุกข์จากการเรียนท่ีรบกวนจิตใจของเลย์อีกเรื่องหนึ่งมาจากปัญหาในการส่ือสารกับอาจารย์ 

เนื่องเวลาท่ีต้องน าเสนองานหรืออาจารย์ถามมา เลย์ไม่สามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีอยู่ในใจของตนออกมา

ให้อาจารย์เข้าใจได้ ท าให้อาจารย์มักถูกอาจารย์ประเมินผลงานของตนในทางไม่ดี หรือเข้าใจงานของ

ตนคลาดเคล่ือนไป เลย์จึงมักฝึกการเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดในกระบวนการปรึกษา เชิง

จิตวิทยาแนวพุทธ จนเมื่อเลย์สามารถคล่ีคลายปัญหาท่ีทางการเงินและการเรียนมาถึงจุดท่ีแน่ใจว่า

โครงงานของตนจะส าเร็จโดยดีได้ เลย์ก็เห็นว่าความสามารถท่ีตนใช้ในการดูแลจัดการตนให้ด าเนิน
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ชีวิตในทางท่ีดีนั้นเป็นส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจ ท้ังในแง่มุมของการจัดการเงิน การเรียน และความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว 

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธยังเอื้อให้เลย์ได้ทบทวนหรือพิจารณาประสบการณ์

ทางการเงินของตนอยู่เสมอ ท าให้เลย์ได้พิจารณาพฤติกรรมทางการเงินของตน และตระหนักถึง

พฤติกรรมของตนท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น เช่น การประหยัด เก็บออม ก่อให้เกิดความ

ภาคภูมิใจ และมั่นใจในว่าตนสามารถจัดการทางการเงินให้เหมาะสมกับความไม่แน่นอนในอนาคตได้

ดีขึ้น ความหมายของการมีเงินเพียงพอต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและรับความไม่แน่นอน และเงินเป็น

ส่ิงท่ีแสวงหาและสะสมให้เพียงพอต่อชีวิตได้ด้วยความสามารถท่ีเลย์มีอยู่จึงปรากฏเด่นชัดขึ้น และ

ขยายครอบคลุมบุคคลบุคคลท่ีเป็นปัจจัยของทุกข์และสุขในชีวิต ได้แก่ คนในครอบครัว ส่งเสริมให้

เลย์มีความต้ังใจในการน าแนวพฤติกรรมนั้นไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง การเห็นว่าตนมี

ทักษะทางการเงินท่ีสามารถใช้ในการสร้างชีวิตท่ีน่าพึงพอใจในอนาคตได้ นอกจากก่อให้เกิดความ

มั่นใจแล้ว ยังก่อให้เกิดความสุขใจแก่เลย์อีกด้วย 

 

 



 

บทท่ี 5  

ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพลวัต

ของการสร้างความหมายของเงินของนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน 2) เพื่อศึกษาความหมายของเงินท่ีนิสิตท่ีกู้ยืมเงิน

เพื่อการศึกษาสร้างขึ้นภายหลังจากการเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของ

เงิน และ 3) เพื่อสร้างแนวทางปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางการเงินแบบรายบุคคลส าหรับนิสิตนักศึกษาท่ี

กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตามความมุ่งหมายได้อย่างชัดเจนและ

ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตามล าดับของความมุ่งหมายการวิจัย

ตามท่ีกล่าวไปข้างต้น 

1. พลวัตของการสร้างความหมายของเงินในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเข้าร่วมกระบวนการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน มาวิเคราะห์พลวัตของการสร้างความหมายของเงินใน

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าก่อนเข้าร่วม

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ได้สร้างความหมายของเงินท่ีสอดคล้อง

กับสถานการณ์ชีวิตในขณะนั้น การท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ได้สร้างความหมายตามท่ีผู้วิจัยกล่าวไปนั้น 

หมายความรวมท้ังการมีความหมายท่ีจ ากัดตามความพอใจส่วนตน หรือตามประสบการณ์เก่าท่ีตน

คุ้นเคย หรือไม่รับรู้ความหมายของเงินได้อย่างชัดเจน จึงก่อให้เกิดความทุกข์ ปรากฏเป็นความรู้สึกไม่

พอใจ ท้อใจ สับสน เคลือบแคลงใจ ต่อความยากล าบากทางการเงินท่ีเข้ามาในชีวิต หรือต่อพฤติ

กรรมการบริหารจัดการเงินของตน 

การสร้างความหมายของเงินในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ  เกิดขึ้นเมื่อ

ผู้เข้าร่วมการวิจัยบอกเล่าประสบการณ์ทางการเงินแก่นักจิตวิทยาการปรึกษา  ซึ่งประสบการณ์

เหล่านั้นมักปรากฏขึ้นในจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย ในขณะท่ีมองธนบัตรท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาใช้

เป็นส่ือตอนเริ่มต้นกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแต่ละครั้ง เมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยเปิดเผย
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เรื่องราวดังกล่าวแก่นักจิตวิทยาการปรึกษา การท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาได้เอื้ออ านวยให้

ผู้เข้าร่วมการวิจัยพิจารณาสืบย้อนในประสบการณ์ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยกล่าวถึง การพิจารณาสืบย้อน

ท าให้ ผู้เข้าร่วมการวิจัยตระหนักในความรู้สึกทุกข์และสุขท่ีตนมีต่อประสบการณ์เหล่านั้น  การ

พิจารณาสืบย้อนก่อให้เกิดการพิจารณาประสบการณ์ท่ีหยิบยกขึ้นมาโดยละเอียด และเกิดการ

เช่ือมโยงสู่ประสบการณ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง การส ารวจและพิจารณาอย่างละเอียดและ

กว้างขวางเช่นนั้นท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยส ารวจพบประสบการณ์ท่ีตนไม่เคยพิจารณามาก่อน อาทิ 

ท่ีมาของสถานการณ์หรือความทุกข์ และแนวทางการปฏิบัติตนท่ีเป็นคุณต่อชีวิตหรือมีความเหมาะสม

กับสถานการณ์ 

การพิจารณาประสบการณ์ทางการเงินของตนอย่างละเอียด กว้างขวาง และตระหนักถึง

ความรู้ สึกทุกข์หรือสุขท่ีตนมี ต่อประสบการณ์เหล่านั้น  ก่อให้ เกิดความเข้าใจภาพรวมของ

ประสบการณ์ของตน เห็นวิธีการท่ีจะพาตนออกจากความทุกข์หรือปัญหาทางการเงินท่ีตนประสบอยู่ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงสร้างความหมายของเงินท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิต และครอบคลุมปัจจัย

ท่ีมีผลต่อความทุกข์และสุขในชีวิตของตนขึ้นมา ภาพรวมของพลวัตดังกล่าวจะด าเนินไปตามท่ีผู้วิจัย

อธิบายโดยสังเขปมาแล้วข้างต้น และผู้วิจัยได้พบว่าพลวัตของการสร้างความหมายของเงินของ

ผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคนนั้นด าเนินไปตามประสบการณ์ทางการเงินเฉพาะตน ดังนั้นเพื่อให้ผู้ศึกษา

ผลการวิจัยครั้งนี้เห็นพลวัตของการสร้างความหมายของเงินท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธจากมุมมองของผู้เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การน าผลการวิจัยนี้

ประยุกต์สู่การปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีผู้ศึกษางานวิจัยใช้ปฏิบัติงานอยู่  ผู้วิจัยจึงน าผลการวิเคราะห์

ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยมาแสดงเป็นรายกรณี ดังต่อไปนี้ 

1.1 พลวัตการสร้างความหมายของเงินของอาร ี

ก่อนเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ อารียึดถือว่าการวางแผนทางการเงินอย่าง

เคร่งครัดเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม แต่ความยากล าบากทางการเงินท่ีเข้ามาในชีวิต และความคิดเห็นของคน

รอบตัวท่ีมองว่าอารีเคร่งครัดมากเกินไป ท าให้มีทุกข์จากการพยายามหลีกเล่ียงการเข้าสังคม และเกิด

ความสงสัยในความถูกต้องของการจัดการเงินของตนก็คอยรบกวนจิตใจ 
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“คือแบบแผนอุดมคติ แบบเดิม หนูมองว่ำเออ มันใช่ เรำก็เป็นแบบคนชอบวำงแผน คือหนู

จะไม่มีค ำว่ำเจ้ำกี้เจ้ำกำรอยู่ในหัวเลยส ำหรับหนู วำงแผนเป็นส่ิงท่ีดีส ำหรับตัวหนูเอง เพรำะ

หนูจะได้รู้ว่ำวันนึงเรำต้องท ำอะไร ท ำยังไง หรือว่ำโอเค เรำมีจุดหมำย เรำมีบล็อกไปเรื่อย ๆ 

ไม่ใช่ว่ำวันนึงไร้ค่ำ อันนี้ก็เป็นอุดมคติของหนูคือท ำอะไรก็คิด ๆ ก่อน ต้องมีคิดออกมำบ้ำง 

ไม่ใช่ว่ำจะท ำอะไรก็ท ำไปเลย แต่ว่ำส่วนท่ีเพื่อนบอกมำจะเป็นส่วนท่ีแบบพฤติกรรมเนี่ย มัน

ท ำให้เรำเป็นจุกจิกจู้จ้ีอย่ำงนั้นเชียวเหรอ” (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

ทุกครั้งอารีจะรับธนบัตรมามองเป็นเวลา 1 นาที การรับรู้ธนบัตรเช่ือมโยงอารีไปสู่ความคิด

เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 

“เห็นแบงก์ปึ๊บ ฉันได้แบงก์นี้จะท ำอะไรดีน้ำ ก็คือจุดประกำยเริ่มแรกเลย คือจับ สัมผัส มอง 

แล้วมำท ำให้นึกถึงเรื่องท่ีเรำจะพูด ก็คือเรื่องท่ีจะเอำเงินตรงนี้ไปใช้ต่อ อย่ำงเช่นกำรได้เงิน

ตรงนี้  แล้วเอำไปใช้ใน ชีวิตประจ ำวันยังไง แบ่ งสัดส่วนเงินยั งไง เข้ำลูปแบบเรื่อง

ชีวิตประจ ำวัน อย่ำงเช่นเรื่องกำรเดินทำง กำรซื้อนู่นซื้อนี่ กำรใช้จ่ำยเรื่องกำรเรียนต่ำง ๆ ท่ี

มันเข้ำมำในชีวิตประจ ำวันของเรำ” (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

เมื่ออารีเล่าเรื่องทางการเงินท่ีอยู่ในใจให้นักจิตวิทยาการปรึกษาฟัง นักจิตวิทยาการปรึกษา

ท าการเอื้ออ านวยให้อารีพิจารณาสืบย้อนไปในประสบการณ์ท่ีพูดถึง การพิจารณาสืบย้อนก่อให้เกิด

ความเข้าใจท่ีมา และในภาพรวมของเหตุการณ์ ซึ่งอารีเรียกว่า “ลูป” ช่วยให้อารีพิจารณาคุณค่าของ

การกระท าของตนได้ว่ามีผลต่อชีวิตของตนอย่างไรได้ด้วยใจเป็นกลาง ดังท่ีอารีบอกเล่าว่า 

“เรำก็แบบเออก็เล่ำเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรำอยำกจะพูดท่ีเกี่ยวกับเรื่องแรก เล่ำให้พี่ฟัง ครำวนี้พี่ก็

จะถำมไปเรื่อย ๆ ใช่มั้ยคะว่ำแล้วไง อะไรยังไงต่อ แล้วก็ให้เล่ำไปเรื่อย ๆ จนแบบว่ำเห็น

เหตุกำรณ์หรือมันเห็นลูปเห็นอะไร พี่ก็ช่วยขมวดปมให้แล้วก็ช่วยแบบถำมเรื่องปัญหำอะไร

อย่ำงนี้ค่ะ มันก็โอเคมันท ำให้เรำเห็นว่ำตรงนี้มันอำจจะมีปัญหำนะ หรือว่ำตรงนี้ไม่มีปัญหำ 

หรือว่ำตรงนี้ดี อะไรอย่ำงนี้ค่ะ คือมันก็ อ๋อ เป็นอย่ำงนี้เหรอ” (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

ในส่วนของความทุกข์ท่ีมาจากความลังเลสงสัยในการจัดการเงินของตน เมื่อนักจิตวิทยาการ

ปรึกษาเอื้ออ านวยให้อารีพิจารณาสืบย้อนประสบการณ์การจัดการเงินในชีวิตประจ าวันของตนอย่าง
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ละเอียด และนักจิตวิทยาการปรึกษาสรุปความเข้าใจท่ีมีต่อประสบการณ์ของอารี  การท าหน้าท่ี

ดังกล่าวของนักจิตวิทยาเอื้ออ านวยให้อารีเข้าใจท่ีมาของความเข้มงวดในการจัดการเงินของตน ซึ่ง

ย้อนไปไกลถึงความเกี่ยวข้องกับเงินในความสัมพันธ์ระหว่างตนกับแม่ในวัยเด็ก และความจ าเป็นใน

การจัดการเงินท่ีมีหลังจากแม่เสียชีวิต เพื่อให้เพียงพอต่อชีวิตการศึกษา 

“อย่ำงค่ำใช้จ่ำยอำจจะมีผลมำจำกท่ีหนูต้องจัดกำรเงินก้อนนึงท่ีจะท ำยังไงให้มันอยู่นำนท่ีสุด

ใช่มั้ยคะ เพรำะว่ำโอเค มันได้รับมำจำกท่ีบ้ำน มันก็ท ำให้เรำง่วนอยู่กับกำรวำงแผนกำรใช้

จ่ำยเงินตรงนี้ไปจนมันก็นึกถึงบำงครั้งนะคะท่ีว่ำมันเป็นสำเหตุตรงนี้ท่ีว่ำแม่เรำเสียไป แต่เรำ

ไม่ได้ไปคลุกคลีหรืออยู่กับควำมทรงจ ำไปคิด ๆ ตอนท่ีแม่ยังมีชีวิตอยู่ช่วงนั้น มันไม่ได้คิด แต่

มำคิดหลังจำกท่ีแม่เสียไปแล้ว กำรท่ีเรำได้มำพูดคุยตรงนี้มันท ำให้เรำได้นึกถึงช่วงวัยเด็ก ช่วง

ท่ีเรำมีปัญหำกับแม่ ช่วงท่ีเรำโตมำกับแม่ หรือว่ำอะไรกับแม่ก็ตำม มันท ำให้เรำได้ย้อนกลับ

ไป แล้วมันท ำให้เรำนึกถึงว่ำตัวเงินนี้ก็เหมือนเป็นตัวช่วยพำวู๊บกลับไปครั้งก่อนได้ มันก็เห็น

วิถีชีวิตในช่วงขณะนั้น แล้วจุดท่ีมันส่งผลท่ีท ำให้เรำต้องมำจัดกำรกับกำรเงินตรงนี้ของเรำ” 

(จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

การท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาในการเอื้ออ านวยการพิจารณาสืบย้อนประสบการณ์ ยังท าให้

อารีเห็นภาพรวมของการจัดการเงินของตน นักจิตวิทยาการปรึกษายังเอื้ออ านวยให้อารีพิจารณา

คุณค่าของการกระท าท่ีของอารีท่ีมีต่อชีวิตของตนเอง ความเข้าใจท่ีอารีมีต่อการกระท าของตนท้ัง

ในทางกว้าง คือ เห็นภาพรวม และเข้าใจท่ีมาของการกระท าต่าง ๆ จากการพิจารณาสืบย้อนอย่าง

ละเอียด อารีจึงสามารถตรวจสอบการกระท าของตนได้ด้วยในเป็นกลาง และตระหนักว่าการจัดการ

ทางการเงินของตนท่ีผ่านมาท าได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และก าลังความสามารถของตน อารี

จึงคลายจากความลังเลสงสัยในความสามารถของตน มาสู่การยอมรับในส่ิงท่ีตนจัดการได้ตามจริง ซึ่ง

อารีก็พิจารณาว่าตนเองท าได้ดี ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นในความสามารถของตน และสร้างความหมาย

ของการจัดการเงินให้เพียงพอต่อชีวิตได้ด้วยความสามารถของตนขึ้นมา ดังท่ีอารีเล่าว่า 

“ได้เงินมำแล้วเอำไปท ำอะไรก็คือเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันของเรำ เห็นเงินส่วนนี้ ต้ังแต่ต่ืน

เช้ำจนถึงบ้ำน เรำเอำเงินตรงนี้ไปใช้ในส่วนไหนบ้ำง อย่ำงเช่นต่ืนเช้ำมำ ค่ำเดินทำง ค่ำวิน ค่ำ

เรือ ค่ำข้ำว แล้วพอกลำงวันก็ค่ำข้ำว ค่ำขนม ค่ำกำแฟ ค่ำเดินทำงก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อย ๆ 
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มันก็ปรำกฏออกมำแล้วพี่ก็ช่วยตรงท่ีว่ำ สรุปให้ว่ำวันนึงเป็นอย่ำงนี้ ๆ ใช่มั้ย ใช้จ่ำยเป็นยังไง 

มีปัญหำรึเปล่ำ อะไรอย่ำงนี้ ซึ่งเรำก็ตอบได้ว่ำเออเรำไม่มีปัญหำ เพรำะว่ำเรำมีกำรวำง

แผนกำรใช้เงินในแต่ละวันอย่ำงนี้ ๆ มันก็ท ำให้เห็นเหมือนเรำก็มีแผนในกำรใช้ชีวิตของเรำ 

มันท ำให้เห็นภำพรวม” (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

ความทุกข์ท่ีอารีมีต่อเรื่องเพื่อน มาจากการท่ีอารีให้ความหมายในการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป

ตามความพึงพอใจของตนฝ่ายเดียว ซึ่งอารียึดถือว่าการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง 

การเข้าสังคมหลายครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าท่ีอารีวางแผนไว้ ท าให้ท่ีผ่านมาอารีมีความขัดแย้งกับเพื่อน

เรื่องค่าใช้จ่าย อารีจึงพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนมาตลอด การพิจารณาสืบย้อนถึง

ท่ีมาของความทุกข์และสุขของตนในเรื่องทางการเงินและความสัมพันธ์ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต ท าให้อารี

ส ารวจพบประสบการณ์ท่ีอารีคลายจากความเข้มงวด ซึ่งอารีเรียกว่า “ยืดหยุ่น” และเห็นท่ีมาของการ

คลายจากความเข้มงวดนั้น ว่ามาจากความปรารถนาในตนมีความสุข ซึ่งอารีเรียกว่า “เมตตำ” ซึ่งอารี

ได้พิจารณาสืบย้อนกระบวนการภายในใจของตนท่ีน ามาสู่การยืดหยุ่น ก็เห็ นว่าการปรับเปล่ียน

แผนการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับโอกาสท่ีเข้ามาเป็นเรื่องท่ีอารีท าได้ และการปรับเปล่ียนนั้นก็ท าให้ตน

ผ่อนคลาย และยังรักษาความมั่นคงทางการเงินไว้ได้ อารีจึงตระหนักถึงคุณค่าของความยืดหยุ่นท่ีมีต่อ

ชีวิตตน 

“เมตตำ เมตตำต่อตัวเองค่ะ มันเป็นกำรท่ีเหมือนหนูเคยเล่ำให้พี่ฟังว่ำ เหมือนหนูไปซื้อของ 

ไปช้อปพวกเครื่องส ำอำงหรือของใช้ส่วนตัวอย่ำงนี้ค่ะ คือแบบว่ำจะซื้ออะไร แต่พอไปจริง ๆ 

เรำจะไม่ซื้อแค่นั้น เรำก็จะมีอย่ำงอื่นติดไม้ติดติดมือกลับมำบ้ำง ด้วยควำมท่ีว่ำอันนั้นเซล อัน

นั้นซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง แต่คือมันก็ยังมีเหตุผล support ว่ำฉันซื้อไปแล้วจะใช้ตอนไหน ใช้ยังไง 

แล้วมันคุ้มมั้ย ลดรำคำหนึ่งแถมหนึ่ง ลดห้ำสิบเปอร์เซ็นต์ต่อช้ิน แล้วเรำต้องได้ใช้ช้ินนั้นต่อไป

หลังจำกใช้ช้ินนี้หมด มันก็เหมือนแบบช่วยประหยัดในอนำคตของเรำ ต่อให้เรำซื้อมำเกินงบ

ท่ีเรำต้ังไว้ แต่ว่ำของช้ินนั้นเรำได้ใช้ต่อ คุ้มกับกำรได้ใช้ระยะยำวมำกกว่ำอย่ำงนี้หนูก็ยอม ก็

เหมือนกับว่ำเป็นกำรเมตตำตัวเองท่ีว่ำ เออยืดหยุ่นบ้ำง เรำอย่ำไปฟิกตัวเองขนำดนั้น ถ้ำเรำ

ยืดหยุ่นอำจจะได้ผลประโยชน์มำกกว่ำตอนนี้อีกก็ได้” (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 
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การตระหนักในคุณค่าของความยืดหยุ่นและความเมตตาท่ีมีต่อชีวิตของตน ขยายไปสู่การ

เห็นคุณค่าของความยืดหยุ่นและเมตตาต่อเพื่อน อารีจึงสร้างความหมายของการใช้เงินเพื่ออยู่ร่วมกับ

เพื่อนอย่างเป็นสุขขึ้นมา ท าให้ผ่อนคลายความเข้มงวดเรื่องค่าใช้เวลาอยู่กับเพื่อนลง จากการท่ี

สามารถพิจารณาแยกแยะได้ว่าจะใช้จ่ายอย่างไรเมื่ออยู่กับเพื่อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของ

กันและกัน ดังท่ีอารีเล่าว่า 

“พอมำอยู่มหำลัยปึ๊บ ถ้ำอยู่กับเพื่อน เวลำกินข้ำว จะแชร์ค่ำข้ำว ถ้ำเกินมำบำทสองบำท ถ้ำ

เป็นสมัยแต่ก่อน คิด คิดแบบไม่ได้ ทุกคนต้องจ่ำยเป๊ะ เธอจะอย่ำงนี้ไม่ได้ห้ำสิบสตำงค์ก็ต้อง

เป็นห้ำสิบสตำงค์ แต่ว่ำพอได้มำเห็นมุมนี้ เรำควรจะยืดหยุ่นบ้ำง บำทสองบำท อะลุ่มอล่วย

ให้เพื่อนบ้ำง เพรำะในบำงครั้งเพื่อนก็อะลุ่มอล่วยให้เรำ เหมือนกับเรำช่วยกันแชร์ อย่ำไปคิด

เป๊ะ ๆ ตลอด ถ้ำเรำอยู่คนเดียวมันเป๊ะได้ แต่ถ้ำเรำอยู่กับเพื่อนก็ยืดหยุ่นบ้ำงอย่ำงนี้ค่ะ” 

(จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

ความทุกข์จากการคาดหวังว่าตนจะเข้มงวดเรื่องการใช้จ่ายให้ได้ตามใจของตน แต่อารีก็ยัง

พบความยากล าบากในทางการเงินอยู่ในทุกวัน และความเข้มงวดก็ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับ

เพื่อน ท าให้อารีตกอยู่ในความทุกข์และรู้สึกลังเลสงสัยในการจัดการเงินของตน การเข้ากระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้เอื้ออ านวยให้อารีพิจารณาสืบย้อนประสบการณ์ทางการเงินของตน 

จนเกิดความเข้าใจในท่ีมาของความเข้มงวด ได้แก่ ประสบการณ์ในวัยเด็ก และความจ าเป็นในการ

ควบคุมค่าใช้จ่ายหลังจากแม่เสียชีวิต อารียังเข้าใจภาพรวมของการจัดการเงินของตน ท าให้อารี

สามารถประเมินได้ว่าการกระท าต่าง ๆ ในการจัดการเงินของตนนั้นมีคุณต่อชีวิตของตนอย่างไร 

น ามาสู่การสร้างความหมายของเงินท่ีขยายครอบคลุมส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับทุกข์และสุขในชีวิตของอารี

มากขึ้น ซึ่งที่ปรากฏเด่นชัดจากการถ่ายทอดของอารี ได้แก่ เงินที่เพียงพอต่อการด าเนินชีวิตต้อง

จัดการอย่างไร การจัดการเงินให้ได้ตามเป้าหมายเช่นนั้นต้องใช้ทักษะและความสามารถที่ตนมีอยู่

อย่างไร และจะใช้เงินอย่างไรให้อยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างเป็นสุข  ซึ ่งความเปลี่ยนแปลงที่อารีรับรู้

เด่นชัดคือการคลายความเข้มงวด และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งอารีใช้ในการจัดการเงินของตนให้

เป็นไปอย่างไม่ตายตัว จัดการถ่ายเทหรือชดเชยค่าใช้จ่ายในเรื ่องต่าง  ๆ ให้สอดคล้องไปกับ

สถานการณ์ท่ีเข้ามาในชีวิต 
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“ถ้ำเป็นกำรยืดหยุ่นก็คืออำจจะมีใช้จ่ำยเกิน หรืออำจจะขำดไปบ้ำง ก็คือหนูพยำยำมเอำ

ส่วนท่ีเรำรู้แล้วว่ำมันต้องเกินแน่นอน เอำไปโปะกับค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีเรำจะเอำไปใช้จ่ำยท่ีพอดี

เป๊ะ ๆ กับมัน อย่ำงนี้ ก็ประมำณนี้ ถ้ำจะให้เห็นภำพ ขอนึกก่อน น่ำจะเป็นเรื่องกำรใช้

ชีวิตประจ ำวัน สมมติว่ำเรำมำมหำลัย โอเคเรำกินข้ำวกลำงวัน ไม่ใช่กินข้ำวจำน เรำไปกิน

บุฟเฟต์หรืออะไรท่ีพิเศษมำกกว่ำเดิม สัปดำห์นี้ไปกินหนึ่งมื้อ ค่ำใช้จ่ำยจำกค่ำข้ำวจำนละส่ี

สิบบำท เพิ่มไปเป็นบวกไปอีกหนึ่งร้อย มันท ำให้เรำเงินที่จ่ำยเกินตรงนี้ไปเปลี่ยนที่กำร

เดินทำงของเรำก็คือขำมำปกติ แต่ขำกลับเรำจะนั่งรถเมล์กลับบ้ำน นั่งเรือแล้วก็นั่งรถเมล์ 

หกบำทห้ำสิบ จำกเดิมคือเสียยี่สิบบำท ท ำอย่ำงนี้ค่ะ มันก็ทบ ๆ ไปห้ำหกวันหรือว่ำถ้ำวัน

ไหน มำมอ มีเวลำกลับเยอะ เสียค่ำรถเมล์ต่อเดียวแต่ว่ำไปถึงบ้ำน ก็เดินเอำ มันก็ช่วยทบ

เงินตรงนั้นกลับมำ แต่ว่ำมันอำจจะไม่พอดีเป๊ะมำกขนำดนั้น อำจจะเกินเข้ำมำนับเป็นก้อน ๆ 

นับเป็นก ำ ๆ อย่ำงเนี้ยค่ะ ว่ำโอเค มันหำยไปสอง แต่เรำเอำแทนหนึ่ง หรือหนึ่งครึ่งก็ยัง

ดีกว่ำไม่มี” (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

1.2 พลวัตการสร้างความหมายของเงินของคริส 

ก่อนเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ คริสให้ความหมายแก่เงินว่าการใช้จ่าย

หรือให้คุณค่ากับเงินเช่นใดนั้นเป็นเรื่องของความพึงพอใจส่วนตัว ความหมายดังกล่าวก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งกับคนใกล้ชิดท่ีมีท่าทีต่อเงินแตกต่างไปจากคริส ท าให้คริสเป็นทุกข์จากความไม่พอใจท่ีมีคน

เหล่านั้น เช่น เพื่อน พ่อแม่ 

“คริสมองว่ำเงินมันเป็นเรื่องส่วนตัวของ ๆ ใครก็ของ ๆ เค้ำ ถำมว่ำเล้ียงคนอื่นได้มั้ย เล้ียงได้ 

แต่มันก็เป็นควำมสบำยใจของเค้ำท่ีจะเล้ียงเท่ำไหร่ ไม่ใช่ว่ำเล้ียงถูกก็มำรู้สึกว่ำ ของถูกว่ะ มัน

ไม่ใช่หน้ำท่ีของคุณท่ีจะมำคิดว่ำตัวเงินเท่ำนี้มันมีค่ำเท่ำนี้” (จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

แม้ว่าเรื่องท่ีคริสหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกับนักจิตวิทยาจะเป็นความทุกข์ในเรื่องความสัมพันธ์

เป็นหลัก อาทิ เพื่อนร่วมชั้นเรียน สมาชิกชมรม พ่อแม่ คนรัก แต่กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว

พุทธที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้เอื้ออ านวยให้คริสพิจารณาสืบย้อนไปส ารวจความทุกข์ ความไม่พอใจท่ีค

ริสมีต่อเรื่องทางการเงินท่ีแทรกรวมอยู่กับเรื่องต่าง ๆ ดังท่ีคริสบอกเล่าว่าตนพิจารณาเห็นความ

เกี่ยวข้องกับเงินในทุก ๆ เรื่องท่ีหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกับนักจิตวิทยาการปรึกษา 
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“เวลำแบบว่ำคริสมำเล่ำอะไรให้พี่ฟัง คือบำงเรื่องมันไม่ได้เป็นเงิน บำงทีคริสมำเล่ำว่ำ แฟน

ทะเลำะกับเพื่อน เพื่อนควรจะส ำนึกบุญคุณท่ีนอนอยู่บ้ำน ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ ค่ำแอร์ก็ฟรีไม่ได้จ่ำย

อย่ำงเช่นอันนี้มันไม่ใช่ตัวเงิน แต่จริง ๆ แล้วถ้ำแปลง มันก็แปลงเป็นตัวเงินอยู่ดีท่ีเป็นบุญคุณ

ของคนนั้น คิดว่ำหลำย ๆ อย่ำงเรื่องท่ีเล่ำไป มันแฝงไปด้วยตัวเงิน ๆๆ หมดเลย” (จำกบท

สัมภำษณ์คริส) 

ช่วงเวลาท่ีคริสเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ คริสก าลังอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่าน

จากการจบการศึกษาสู่การหางานท า ในช่วงครั้งแรก ๆ ของการมาปรึกษาคริสจะหยิบยกเรื่องท่ีตน

รู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตการเรียนมาพูดคุยกับนักจิตวิทยาการปรึกษา ได้แก่ แนวคิดและประสบการณ์ใน

การจัดการตน เพื่อให้สามารถท ากิจกรรมของชมรมท่ีตนสนใจได้อย่างเต็มท่ีและราบรื่น ซึ่งอุปสรรค

ส าคัญ คือ ความไม่เข้าใจของพ่อแม่ ซึ่งมักใช้เรื่องเรียนและเงินมาทักท้วงคริส คริสจึงต้องรักษาผลการ

เรียนให้ดี และหารายได้เพื่อป้องกันการห้ามปรามของครอบครัว 

“ก็รู้สึกว่ำพอตอนท่ีหนูท ำพำร์ททำมอย่ำงนี้ คือเงินหนูใช้ส่วนตัวก็จริง แต่ก็มีเงินแม่ท่ีหนูใช้

ด้วยใช่มั้ยคะ ก็รู้สึกว่ำโอเค พอปฏิบัติตัวอะไรก็จะค ำนึงถึงว่ำ พอจะซื้อ จะไปเท่ียวอะไร หนูก็

จะค ำนึงถึงว่ำ หนูยังใช้เงินเค้ำอยู่ จะไม่เชิงไม่ใช้ส้ินเปลือง แต่ว่ำเค้ำบ่นมำ ฉันจะไม่ขอ

มำกกว่ำนี้อะไรอย่ำงนี้ อย่ำงเช่นจะไปเท่ียวสำมวันแล้วเงินไม่พอก็จะไม่ขอเพิ่ม เพรำะว่ำโดน

บ่น แต่ถ้ำหนูท ำงำนหำเงินได้อย่ำงนี้ หนูจะไปเท่ียวสำมวัน เค้ำบ่นหนูก็จะไม่ฟัง เพรำะว่ำ

เป็นเงินหนู เหมือนกับว่ำพอมีเงินแล้วปึ๊บ หนูรู้สึกว่ำหนูมีอิสระในชีวิต” (จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

การพิจารณาสืบย้อนความไม่พอใจท่ีคริสมีต่อการทักท้วงพ่อแม่ท่ีพ่อแม่มีต่อการใช้จ่ายเงิน

ของคริส ท าให้คริสส ารวจและพิจารณาท่าทีท่ีพ่อแม่มีต่อเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตอย่างละเอียดและรอบ

ด้าน คริสเกิดการพิจารณาด้วยใจเป็นกลาง จึงเห็นคุณค่าของพ่อแม่ได้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการ

สร้างฐานะให้มั่นคงขึ้นมาได้ด้วยความประหยัดและอดทน แม้จะท างานใช้แรงงานแต่ก็สามารถเป็นท่ี

พึ่งพาของคนรอบตัวได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ซึ่งการพิจารณาแง่มุมท่ีน่าช่ืนชมของพ่อแม่เช่นนี้ เป็นเรื่อง

ท่ีคริสไม่เคยบอกเล่ากับใครอย่างเต็มท่ีเช่นนี้มาก่อน 
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“ท่ีหนูบอกพี่ว่ำหนูรู้สึกว่ำหนูภูมิใจหรือว่ำดีใจท่ีได้เกิดเป็นลูกพ่อแม่อย่ำงนี้ ถ้ำเกิดท่ีหนูบอกพี่

ว่ำ พ่อแม่เหมือนเป็นท่ีพึ่งของญำติพี่น้องท้ัง ๆ ท่ีแบบไม่ได้รวยอย่ำงนี้ ถ้ำหนูไปเล่ำ เอำเรื่อง

นี้ไปเล่ำกับญำติพี่น้องท่ีมำพึ่งพ่อแม่ ก็แปลก ๆ” (จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

ในช่วงท้ายของการเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ คริสหยิบยกเรื่องการ

เลือกงานมาปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษา ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความทุกข์และสุขในชีวิตถูก

หยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อแสวงหาลักษณะงานท่ีตอบสนองความต้องการในชีวิตของคริส โดยเฉพาะ

ระดับรายได้ท่ีสามารถตอบสนองรูปแบบชีวิตท่ีคริสรู้สึกพึงพอใจควบคู่กับของพ่อแม่ 

“รู้สึกเหมือนกับคืออย่ำงเช่นพ่อหนูเค้ำแบบว่ำ ใช้เงินระวัง  ๆ เก็บ ๆ บ้ำง คือถ้ำหนูมี

เงินเดือนหมื่นนึง หนูอำจจะให้พ่อห้ำร้อย เค้ำก็รู้สึกว่ำ เอ้ย มันต้องเก็บนะ มันต้องเก็บ แต่

พอหนูมีเงินซักสำมหมื่น หนูอำจจะให้เค้ำสักสำมพัน ตรงนี้หนูว่ำกรำฟควำมพึงพอใจมัน

อำจจะสูงกว่ำท่ีหนูให้เค้ำห้ำร้อย หนูคิดว่ำตัวเงินก็เป็นปัจจัย ถึงแม้ว่ำเรำอำจจะดูแลเค้ำดี” 

(จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธจึงเอื้ออ านวยให้คริสพิจารณาเงื่อนไขทางการเงิน

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทุกข์และสุขในชีวิตของคริส ความเข้าใจภาพรวมของเงื่อนไขเหล่านั้น ท าให้คริ

สตระหนักว่าตนต้องปรับเปล่ียนวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับความต้องการในชีวิต คริสจึงสามารถละระดับ

รายได้และวิถีชีวิตท่ีตอบสนองความพึงพอใจส่วนตน มาสู่การหางานท่ีมีรายได้ครอบคลุมความ

ต้องการในชีวิตของคนในครอบครัวด้วย 

“ตอนแรกไม่อยำกหำงำนละ อยำกท ำแจกใบปลิวไปเรื่อย ๆ ก่อน เพรำะรักอิสระ แต่ว่ำพอ

แบบเริ่มรู้สึกว่ำ พอจะไปเท่ียวต่ำงจังหวัด เงินแจกใบปลิวก็คงไปเท่ียวได้อย่ำงเดียว แต่คงให้

พ่อให้แม่แต่ละเดือนไม่ได้ แล้วถ้ำยังไม่ท ำงำน แล้วไม่มีเงินเดือนให้พ่อแม่ ไปเท่ียวก็คงจะอึด

อัดใจ ก็เลยท ำงำนดีกว่ำ” (จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

ความหมายของเงินท่ีครอบคลุมความพึงพอใจของตนควบคู่กับคนในครอบครัว ประกอบกับ

ความเข้าใจในปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทุกข์และสุขในชีวิตของตน ท าให้คริสสามารถประเมินได้ว่าต าแหน่ง
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งานท่ีได้รับเสนอมาจากหน่วยงานต่าง ๆ นั้น ต าแหน่งงานใดท่ีตอบสนองครอบคลุมเงื่อนไขของชีวิตได้มาก

ท่ีสุด ท าให้ครอสเลือกงานท่ีท าให้ตนพึงพอใจได้ในครั้งสุดท้ายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

“กำรคุยกันก็ท่ีหนูเลือก (สถำนท่ีท ำงำน) เพรำะว่ำ ส่วนหนึ่งไม่ใช่เพรำะว่ำเงิน เพรำะว่ำมัน

ไม่ได้ได้เยอะอะไร ท่ีอื่นท่ีหนูไปสัมภำษณ์ได้เยอะกว่ำอีก แต่ว่ำเป็นเพรำะว่ำปัจจัยท่ีมีคนรัก

อยู่ ก็คือว่ำปกติเสำร์อำทิตย์คู่อื่นเค้ำจะเท่ียวกัน แต่ว่ำแฟนหนูกลับบ้ำนไปอยู่กับแม่เสำร์

อำทิตย์ หนูก็จะอยู่แต่บ้ำนตัวเองไม่ได้เจอกัน ทีนี้เรำก็จะได้เจอกันแค่วันธรรมดำ ซึ่งวัน

ธรรมดำถ้ำหนูท ำงำนท่ีอื่น ก็คงจะไม่ได้เจอ แทบไม่ได้เจอกันเลย เลิกงำนก็คงเหนื่อย บังเอิญ

หนูได้งำนท่ี (ช่ือสถำนท่ี) แล้วตรงกับควำมต้องกำรของหนู หนูก็วำงแผนว่ำอำจจะท ำแค่ป 

สองป  พอแฟนเรียนจบอำจจะแบบไปท ำท่ีอื่น แต่ว่ำอันนี้ก็คิดทบทวน ไม่ได้คิดถึงแฟนอย่ำง

เดียว งำนหนูก็เลือกต ำแหน่งมันตรงกับต ำแหน่งของหนูแล้วก็บริษัทก็แฮปป ้ สภำพแวดล้อมดี 

คือหนูก็เลยเออตรงนี้มันอำจจะเอื้อกันก็ได้ ก็เลยเลือก” (จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

1.3 พลวัตการสร้างความหมายของเงินของเดล 

ก่อนมาเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ เดลได้ให้ความหมายแก่เงินว่าเป็นส่ิงท่ี

ใช้ส าหรับซื้อหาส่ิงท่ีชอบ ในระหว่างท่ีเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เดลไม่ได้หยิบยกความทุกข์

ในเรื่องเงินขึ้นมาปรึกษากับนักจิตวิทยาเลย เพราะเดลไม่ ได้ประสบความยากล าบากทางการเงิน

ในช่วงนั้น และไม่ได้มีประสบการณ์ความทุกข์ทางการเงินท่ีรบกวนจิตใจของเดล ความทุกข์ท่ีเดลหยิบ

ยกขึ้นมาปรึกษาจึงเป็นเรื่องการเรียนเป็นหลัก จนกระท่ังการมาปรึกษาเชิงจิตวิทยาครั้งท่ี 7 เดลน า

เรื่องท่ีเพื่อนสนิทไม่คืนเงินท่ียืมไปตามก าหนดเวลาท่ีตกลงไว้มาปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษา การ

ปรึกษาครั้งนั้นท าให้ความหมายของเงินเฉพาะในส่วนท่ีเช่ือมโยงกับมิตรภาพเปล่ียนแปลงไป  โดย

ความหมายใหม่ท่ีสร้างขึ้นให้ความหมายของเพื่อนคนดังกล่าวมีค่ามากกว่าจ านวนเงินท่ีเพื่อนยืมไป 

“ถ้ำมีผลก็คือตรงนี้ค่ะ บำงครั้งเงินก็มีค่ำมำก เรื่องท ำตำมควำมชอบ พอเรื่องเพื่อน ค่ำมันก็

ลดน้อยลง” (จำกบทสัมภำษณ์เดล) 
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จากบันทึกประจ าวันท่ีเดลเขียนไว้บรรยายให้เห็นภาพว่า ก่อนท่ีเดลจะปรึกษากับนักจิตวิทยา

การปรึกษาคราวนั้น เดลเป็นทุกข์จากความคาดหวังว่าเพื่อนจะคืนเงินให้ตามท่ีตกลงไว้ เมื่อเพื่อนไม่

สามารถคืนเงินตามก าหนดเวลาได้ ท าให้เดลรู้สึกไม่พอใจ และกังวลใจว่าตนต้องรอนานกว่าท่ีต้ังใจไว้ 

“มำยืมเงินไปโปะหลอกแม่ว่ำแบบไม่ค่อยสบำยใจ กังวลท่ีต้องรอนำนเพรำะเล่ือนมำรอบ2

รอบแล้ว แต่คือก็ไม่ได้โกรธแค่ไม่ชอบใจท่ีพูดแล้วไม่เป็นค ำพูด แต่ก็มั่นใจว่ำคืนแน่ ๆ แค่ไม่รู้

ว่ำต้องรอไปอีกนำนแค่ไหน” (จำกบันทึกประจ ำวันของเดล) 

ความทุกข์ ความร้อนใจ ท่ีเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับเงินคืนตามก าหนดเวลานั้น จึงมาจากการ

สร้างความหมายของเงินท่ีให้ยืมไปว่าเป็นเงินของตน และในช่วงเวลาท่ีเป็นทุกข์นั้นเดลไม่ได้พิจารณา

คุณค่าของเพื่อนคนนี้อย่างเต็มท่ี ท าให้ก่อนมาปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษาเดลคิดวนเวียนอยู่กับ

ความคิดท่ีท าให้เดลเป็นทุกข์ คือ เงินท่ีเพื่อนยืมไปเป็นของเดล 

“เรื่องเพื่อนยืมเงิน ท่ีแบบว่ำถ้ำเหลืออยู่ (จ ำนวนเงิน) นั้นจะตัดเพื่อนเลยมั้ย ตอนแรกหนูก็

คิดว่ำจะขนำดนั้นเลยรึเปล่ำ พี่ก็เหมือนกับว่ำกับแค่ (จ ำนวนเงิน) จะเสียเพื่อนดี ๆ ไปคนนึง

เลยเหรออะไรประมำณอย่ำงนี้ ก็เข้ำใจว่ำเงินของเรำ เรำก็มีควำมไม่สบำยใจ ประมำณนี้ค่ะ” 

(จำกบทสัมภำษณ์เดล) 

การมาปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษา นักจิตวิทยาการปรึกษาเอื้ออ านวยให้เดลได้พิจารณา

สืบย้อนประสบการณ์ความสัมพันธ์ท่ีมีต่อเพื่อนคนดังกล่าว และนักจิตวิทยาการปรึกษาได้เอื้ออ านวย

ให้เดลตรวจสอบคุณค่าของเพื่อนคนดังกล่าวท่ีมีต่อชีวิตตน ซึ่งท่ีผ่านมาเดลไม่เคยสนใจพิจารณา

ประสบการณ์ส่วนนี้ของตนมาก่อน 

“ตอนแรกยังไม่ได้คิดว่ำแบบ ถึงควำมส ำคัญของเพื่อนขนำดนั้น คบกันมำนำน หนูก็มีเพื่อน

หลำยกลุ่มด้วย สนิทหลำยกลุ่มอยู่ ก็เลยยังไม่ได้เจำะจงอะไรถึงควำมท่ีแบบสนิทมิตรภำพ

อะไรขนำดนั้น แต่พอมำเรื่องยืมเงินเนี่ย พอพี่มำพูดแบบว่ำ (จ ำนวนเงิน) กับเพื่อนคนนี้ หนูก็

คิดแล้วว่ำ เพื่อนคนนี้สนิทขนำดไหน อะไรประมำณนี้ ก็คือเห็นคุณค่ำเพื่อนมำกขึ้น ๆ เงี้ยค่ะ 

พอมองย้อนไปแล้วแบบ อยู่ด้วยกันมำต้ังกี่ป  ไปไหนมำไหนด้วยกัน มีเรื่องอะไรคุยกันปรึกษำ

กัน ก็เลยแบบเห็นคุณค่ำเพื่อนเพิ่มมำกขึ้นกว่ำเดิม” (จำกบทสัมภำษณ์เดล) 



  113 

การพิจารณาสืบย้อนประสบการณ์ความสัมพันธ์กับเพื่อนคนดังกล่าวอย่างละเอียด และการ

เอื้ออ านวยให้เดลพิจารณาคุณค่าของเพื่อนและเงินจ านวนนั้น ว่ามีผลต่อทุกข์และสุขในชีวิตของตน

เพียงใด ท าให้เดลตระหนักว่าตนให้ความส าคัญกับเพื่อนสนิทคนนี้มากกว่าเงินท่ีให้ยืมไป ความหมาย

ของเพื่อนท่ีมีคุณค่ากว่าเงินจ านวนนั้นจึงปรากฏขึ้นมา และท าให้เดลคลายจากความไม่พอใจต่อเพื่อน

คนนี้ และคลายจากความร้อนใจท่ีจะเอาเงินคืนด้วยเช่นกัน 

“ก็เหมือนยกเรื่องให้ช่ังน้ ำหนักดูว่ำ ระหว่ำงควำมส ำคัญของเพื่อนท่ีท ำให้เรำสบำยใจได้ กับ

จ ำนวนเงินท่ีแบบมันก็มีผลต่อเรำ แต่ว่ำอะไรมันส ำคัญกว่ำกัน มิตรภำพหรือว่ำเงินทอง อะไร

อย่ำงนี้ค่ะ…ส ำหรับเพื่อนคนนี้มัน มิตรภำพมีค่ำมำกกว่ำ ก็รู้จักมำนำนสนิทมำนำนแล้วก็รู้

นิสัยใจคอกันหมดน่ะค่ะ…ก็เหมือนพูดให้แบบ ในเรื่องของควำมรู้สึกมำกกว่ำ ว่ำเหมือนรู้สึก

ว่ำอันไหนมันส ำคัญกับเรำมำกกว่ำจริง ๆ อย่ำงนี้ ถ้ำเกิดเสียตรงนั้นไป ถ้ำเกิดเสียอันไหนไป

จะรู้สึกเสียใจอันไหนมำกกว่ำกันอย่ำงนี้ค่ะ…ก็มันน่ำจะเหมือนแบบเปล่ียนควำมคิดเรำตำม

ควำมรู้สึก ตอนแรกก็รู้สึกว่ำยังไม่ไอ้นี่เพื่อนเท่ำไหร่ แต่พอคิดไปคิดมำก็เริ่มรู้สึกว่ำเพื่อน

ส ำคัญกว่ำแหละ อะไรประมำณนี้ค่ะ” (จำกบทสัมภำษณ์เดล) 

1.4 พลวัตการสร้างความหมายของเงินของเกรซ 

เงินเป็นส่ิงท่ีใช้ซื้อความสุขให้ตัวเอง เป็นความหมายของเงินของเกรซมีอยู่เดิม เมื่อเกรซมา

เข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้เอื้ออ านวยให้เกรซพิ

จารณาประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับสถานการณ์ทางการเงินของเกรซ เช่น การหารายได้ การ

จัดการรายจ่าย ซึ่งประสบการณ์หลายเรื่องก็เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับคนรอบตัว เช่น คนในครอบครัว 

คนในชุมชน การตระหนักว่าทุกข์และสุขของคนในครอบครัวเป็นปัจจัยของทุกข์และสุขของเกรซเช่น

กัน น ามาสู่สร้างความหมายของเงินท่ีขยายครอบคลุมชีวิตของคนในครอบครัวด้วย 

“ก็หนูรู้สึกมำตลอดว่ำเงินส ำคัญ แต่แค่เป็นส ำคัญในเรื่องของตัวหนูเอง คือหนูคิดว่ำหนูอยำก

ได้อะไร หนูอยำกมีอะไร หนูต้องมีเงินเท่ำนั้น เหมือนซื้อควำมสุขให้ตัวเองเฉย ๆ แต่พอได้มำ

คุยแล้ว อำจจะเป็นหลำย ๆ อย่ำงประกอบกันด้วย ด้วยจังหวะท่ีหนูก็ท ำงำน หนูก็มีงำน 

ท ำงำนหำเงิน ได้เงิน ซื้อของนู่นนั่นนี่ มันก็เลยรู้สึกว่ำเงินส ำคัญ แต่แค่ไม่ได้ส ำคัญแค่กับเรำ

แค่คนเดียว แต่ส ำคัญกับคนอื่น ๆ ด้วยในครอบครัว หรือว่ำคนใกล้ชิด คือมันไม่สำมำรถหำ
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เงินเพื่อท่ีจะตอบสนองควำมสุขของตัวเองแค่นั้น คือมันต้องอำจจะต้องเป็นกำรช่วยเหลือคน

อื่น ๆ ด้วย แบ่งเบำภำระพ่อแม่ แบ่งเบำภำระครอบครัว มันก็เลยเป็นภำระท่ีไม่ได้แค่ส ำคัญ

กับตัวเรำคนเดียว” (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

เกรซเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในช่วงท่ีครอบครัวตัดสินใจปรับปรุง

บ้าน ท่ีผ่านมารายได้หลักของครอบครัวมาจากการขายอาหาร ซึ่งใช้บริเวณบ้านเป็นร้านอาหาร การ

ปรับปรุงบ้านท าให้พ่อแม่ขาดรายได้ และใช้เงินเก็บในการด ารงชีวิตและปรับปรุงบ้าน ความผิดพลาด

และไม่แน่นอนของผู้รับเหมาท าให้ทุกคนในครอบครัวมีความวิตกกังวล เกรซได้น าความทุกข์ดังกล่าว

มาปรึกษากับนักจิตวิทยาการปรึกษาอย่างต่อเนื่อง นักจิตวิทยาการปรึกษาได้เอื้ออ านวยให้เกรซพิ

จารณาคุณค่าของเงินท่ีตนมีอยู่ เมื่อเกรซตระหนักว่าเงินท่ีตนมีอยู่สามารถบรรเทาและป้องกันความไม่

แน่นอนของสถานการณ์ช่วงนั้นได้ ความหมายของเงินท่ีครอบคลุมความมั่นคงของครอบครัวก็ปรากฏ

ขึ้นมา ควบคู่ไปกับการควบคุมการใช้จ่ายของตนได้ดีมากขึ้น 

“เหมือนช่วงเวลำต้ังแต่ท่ีเริ่มเข้ำมำคุยน่ะค่ะ เรื่องกำรใช้เงินส ำหรับหนูมันก็ไม่ค่อยปกติ

เท่ำไหร่ จำกแต่ก่อน อำจจะเป็นเพรำะท้ังมีปัญหำเรื่องเงินท่ีบ้ำนด้วยแล้วก็เข้ำมำคุยกับพี่

ด้วย ก็เลยแบบมีมุมมองต่อกำรใช้เงินท่ีค่อนข้ำงเปล่ียนส ำหรับหนูนะคะ หนูน่ำจะเคยบอกไป

แล้วด้วยค่ะ แต่ก่อนถ้ำหนูสอนพิเศษหรือว่ำมีเงินปุ๊บ หนูก็จะใช้เลยทันที แต่พอมำช่วงหลัง ๆ 

มำนี้ได้เงินเดือนหรือว่ำสอนพิเศษได้เงินมำปุ๊บ หนูก็จะเก็บไว้ก่อน เก็บไว้จนกว่ำจะแบบมัน

ต้องใช้จริง ๆ ถึงแม้ว่ำของท่ีต้องกำรจะซื้อนี่แหละ ยังช่ังใจเออ ๆ แป๊บนึง รออีกแป๊บนึงดีกว่ำ 

เผ่ือมีอะไรท่ีจะต้องจ่ำย จะต้องใช้ เหมือนมันเก็บเงินได้นำนขึ้น ถึงแม้มันจะต้องใช้อยู่ดี แต่

มันก็ให้เรำอุ่นใจว่ำเออ เรำก็ยังเก็บเงินได้นะอะไรอย่ำงนี้ เหมือนระยะเวลำท่ีหนูยับยั้งช่ังใจ

มันมีมำกขึ้น” (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

“หนูก็ตอบไม่ได้ว่ำอะไรก่อนหลังค่ะ เหมือนมันก็มำพร้อม ๆ กันแล้ว มันก็เสริมกันอยู่เรื่อย ๆ 

ค่ะ ด้วยตัวเหตุกำรณ์ท่ีหนูเจอ พอมันเกิดปุ๊บแล้วมันก็เกิดขึ้นพร้อม  ๆ ท่ีควำมคิดหรือ

ควำมหมำยของเงินในหัวหนูมันก็เปล่ียนไป แล้วกำรก ำกับตัวเอง หรือกำรยับยั้งตัวเองมันก็

เกิดขึ้นเลย พร้อม ๆ กันเลย ก็เลยตอบไม่ได้ว่ำจริง ๆ แล้วอะไรมันเกิดขึ้นก่อน” (จำกบท

สัมภำษณ์เกรซ) 
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กระบวนการเปล่ียนแปลงความหมายและพฤติกรรมทางการเงินของเกรซ เริ่มจากการมอง

ธนบัตรในช่วงต้นของกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในการวิจัยครั้งนี้ ประสบการณ์ท่ีเกรซ

มีต่อสถานการณ์ทางการเงินในช่วงนั้นก็ปรากฏขึ้นมาในใจ ณ ขณะท่ีมองธนบัตร เช่น ความคิดและ

ความรู้สึกท่ีมีต่อเงิน ความส าคัญของเงิน การใช้จ่ายเงิน ฯลฯ 

“ทุกครั้งท่ีก่อนเริ่ม พี่จะให้มองเงินใช่มั้ยคะ ระหว่ำงท่ีมองมันก็จะได้คิดว่ำมองแล้วเรำคิด

อะไร คิดยังไงกับเงิน แต่ละครั้งก็คือจะมองเปล่ียนไปเรื่อย ๆ ว่ำเรำรู้สึกยังไง มันอำจจะเป็น

ตำมสถำนกำรณ์ช่วงนั้น แต่เรำก็ได้มองเงินเปล่ียนไปเรื่อย ๆ ว่ำช่วงนั้นเรำรู้สึกยังไง แล้วเรำ

มองเงินมีควำมหมำยยังไง มีควำมส ำคัญยังไง” (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้ออ านวยให้เกรซพิจารณาสืบย้อนประสบการณ์

ทางการเงินท่ีหยิบยกขึ้นมาปรึกษากับนักจิตวิทยาการปรึกษา กระบวนการพิจารณาดังกล่าวท าให้

เกรซส ารวจพฤติกรรมทางการเงินในการด าเนินชีวิตประจ าวันของเกรซ 

“แล้วเหมือนทุกครั้งท่ีได้เข้ำมำคุย มันจะเหมือนจะเน้นให้หนูเห็นเรื่องกำรใช้เงินของตัวเอง

ด้วย เรื่องวิถีกำรใช้ชีวิตของหนูท่ีเงินมันมีส่วนเกี่ยวข้องน่ะค่ะ” (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

จากบันทึกประจ าวันของเกรซสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

ส ารวจจิตใจในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเงินอย่างกว้างขวาง ท้ังประสบการณ์ในอดีต แผนการในอนาคต 

และการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ซึ่งปกติแล้วเกรซไม่ได้มีโอกาสส ารวจประสบการณ์เหล่านั้น การ

ส ารวจและพิจารณาประสบการณ์เหล่านั้นเอื้ออ านวยให้เกรซเข้าใจท่ีมาของสถานการณ์ เข้าใจจิตใจ

ของตน และเกิดการตรวจสอบว่าตนมีความพร้อมและความสามารถในการสร้างคุณค่าแก่ชีวิตของตน

เพียงใด ท าให้ความหมายของเงินว่าเป็นส่ิงท่ีหาได้ด้วยความสามารถของตนนั้นชัดเจนขึ้นมา 

ก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจในการเผชิญความยากล าบากท่ีเข้ามาได้มากยิ่งขึ้น 

“ครั้งนี้เหมือนเป็นกำรได้ทบทวนตัวเองในหลำย ๆ เรื่อง ท้ังเรื่องกำรใช้เงินของตัวเองท่ีผ่ำน

มำ ในปัจจุบันนี้ และท่ีคิดไว้ในอนำคต ซึ่งมันก็มีท้ังควำมเหมือนและควำมต่ำง ได้ทบทวน

เป้ำหมำยในอนำคตท่ีวำงไว้ก่อนหน้ำนี้คร่ำว ๆ พอได้เล่ำออกไปแล้วมันเหมือนเป็นกำรย้ ำ

ตัวเองมำกขึ้นว่ำเรำมีเป้ำหมำยแล้วนะ พร้อมท่ีจะท ำมันให้ส ำเร็จไปมำกน้อยแค่ไหน ท่ีผ่ำน ๆ 
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มำไม่ได้วำงเป้ำหมำยแบบแค่คิดไว้เฉย ๆ แล้ว เรำมีpassion แบบนั้นจริง ๆ ช่วง3-4เดือนมำ

นี้คิดเรื่องกำรท ำงำนในอนำคตเยอะขึ้นเพรำะจะจบป 4แล้ว รู้สึกเครียดท้ังจำกควำมคิดของ

ตัวเองและคนรอบข้ำง แต่กำรได้เล่ำออกไปรู้สึกผ่อนคลำยข้ึน เพรำะมีหลำยอย่ำงท่ีปกติไม่ได้

ส่ือให้คนอื่นรู้มำกเท่ำไหร่” (จำกบันทึกประจ ำวันของเกรซ) 

“ครั้งนี้ได้ทบทวนตัวเองเรื่องกำรใช้เงิน ประเด็นหลักเลยก็คือควำมรู้สึกท่ีว่ำท ำไมเรำถึงเก็บ

เงินไม่อยู่เลยในช่วงท่ีผ่ำนมำนี้ ได้ทบทวนไปถึงสำเหตุต้นตอว่ำเงินใช้ในส่วนไหนบ้ำง ซึ่งหลำย ๆ 

อย่ำงก็ลืมไปบ้ำงแล้ว เหมือนได้คลำยควำมกังวลว่ำเงินหำยไปไหนลงได้บ้ำง” (จำกบันทึก

ประจ ำวันของเกรซ) 

การส ารวจประสบการณ์ทางการเงินอย่างละเอียดและกว้างขวาง เอื้ออ านวยให้เกรซส ารวจ

พบท่ีมาของสถานการณ์ทางการเงินท่ีเกรซหลงลืม และหากท่ีมาท่ีพบนั้นเป็นส่วนหนึ่งท่ีก่อให้เกิดทุกข์

หรือความยากล าบากแก่เกรซ นักจิตวิทยาการปรึกษาจะเอื้ออ านวยให้เกรซส ารวจแนวทางท่ีจะท าให้

ตนคลายออกจากทุกข ์

“ก็มีเรื่องครั้งแรกตอนท่ีเป็นเรื่องมีคนยืมเงินหนูแล้วยังไม่ได้คืน คือตอนนั้นหนูจ ำได้ว่ำหนูลืม

ไปแล้วด้วยซ้ ำว่ำมีคนยืมเงินหนู อ๋อ ตอนนั้นคือพูดว่ำเหมือนหนูมีรำยรับตลอดเวลำ แต่ว่ำ

เก็บเงินไม่ได้เลย เอำไปใช้นู่นนั่นนี่ แล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องท่ีเงินมันหำยไปเพรำะมีคนยืมเงิน 

แล้วก็มำเน้นตรงประเด็นท่ีคนยืมเงิน จะเอำคืนยังไง จะรู้สึกไม่ดีกับเค้ำ จะอะไรอย่ำงนี้ค่ะ 

อันนั้นคือไม่ได้เตรียมใจจะมำพูดเรื่องนี้ เพรำะว่ำลืมไปแล้วด้วยซ้ ำ นึกไม่ออกแล้ว แต่ว่ำ

เหมือนดึงควำมรู้สึก ควำมคิดเรื่องนั้นขึ้นมำพูด” (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้ออ านวยให้เกรซพิจารณาประสบการณ์ของตน

อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความคุ้นเคยในการพิจารณาประสบการณ์ทางการเงินท่ีผ่านเข้ามา

ในชีวิตประจ าวัน มีผลให้เกรซตระหนักในเงื่อนไขของสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ และเห็นแนวทาง

ในการปรับตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเข้ามา ความหมายว่าการมีเงินเพียงพอคือมีพอส าหรับ

การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังของตนและครอบครัว และเพื่อรับความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเข้ามาจึงปรากฏ

เด่นชัดขึ้น ท าให้เกรซสามารถก ากับพฤติกรรมทางการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง 
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“เหมือนพอตอนคุยค่ะ ก็ได้ทวนตัวเองอยู่ว่ำเรำท ำยังไงอะไรบ้ำง ท้ังเรื่องเงินท้ังเรื่องอื่น  ๆ 

ด้วย แล้วพอออกไปนอกห้อง ก็วนกลับมำเรื่องเดิม หนูก็ยังทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลำ มัน

รวมถึงเรื่องเงินด้วยว่ำ เออเนี่ย ช่วงนี้มีปัญหำเรื่องเงินนะ เรำก็เก็บเงินประหยัดเงินขึ้น ใช้

จ่ำยให้น้อยลง เหมือนมันก็ยังทวนตัวเองตลอดเวลำ มันก็เลยยังสำมำรถยับยั้งช่ังใจได้ ยังเก็บ

เงินได้” (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

“มันเห็นคุณค่ำของเงินมำกขึ้น ก็เลยเป็นควำมคิดท่ีว่ำควำมหมำยของเงินของหนูมัน

เปล่ียนไป จำกท่ีแค่ส ำคัญกับตัวหนูเอง กลำยเป็นส ำคัญกับท้ังตัวหนูและคนรอบข้ำง คือถ้ำ 

ณ ตอนนั้นควำมหมำยส ำหรับเงินของหนูมันยังไม่เปล่ียน ก็คือถ้ำหนูท ำงำนได้หนูก็คงใช้อะไร

ปกติของหนูไป แต่นี่มันก็มีแบ่งเก็บไว้ก่อนเผ่ือว่ำฉุกเฉินท่ีไม่สำมำรถขอแม่ได้ ก็อำจจะต้อง

หยิบเงินตรงนั้นท่ีเรำเก็บไว้มำใช้ก่อนอะไรอย่ำงนี้ค่ะ” (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

1.5 พลวัตการสร้างความหมายของเงินของลิลลี่ 

ประสบการณ์การมาเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธของลิลล่ี แสดงให้เห็นว่าใน

การมาพบนักจิตวิทยาการปรึกษามีผลต่อการสร้างความหมายของเงินขึ้นมาใหม่จากปัจจัย 2 

ส่วนประกอบกัน ส่วนแรกคือการได้รับเงินค่าเดินทางและค่าชดเชยการเสียเวลา และส่วนต่อมาคือ

การท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษา ในช่วงท่ีลิลล่ีเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

เป็นช่วงท่ีลิลล่ีประสบความยากล าบากทางการเงินเนื่องจากการท าโครงงานจบการศึกษา  เงินค่า

เดินทางและค่าชดเชยการเสียเวลาท่ีลิลล่ีได้รับในแต่ละครั้งท่ีมาเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาจึงช่วย

บรรเทาความยากล าบากทางการเงินท่ีเผชิญอยู่ได้ 

“คืออย่ำงน้อยหนูก็ได้เงินค่ำขนมมำอำทิตย์นึงแล้วอะค่ะ” (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

“เหมือนเดิมกับเรื่อง Thesis คือมันก็ไม่มีค่ำใช้จ่ำยก้อนโตแล้วละ แต่ค่ำใช้จ่ำยยิบย่อยนี่เยอะ

เหลือเกิน แบบคิดนะแล้วถ้ำคนไม่มีเงินจริง ๆ เค้ำจะท ำยังไงเนี่ย เอำจริงกำรได้เงินจำกพี่ก๊ะ

ครั้งนี้ เหมือนหำยใจได้อีกเฮือกนึงเลยอะ” (จำกบันทึกประจ ำวันของลิลล่ี) 

“คือถึงหนูจบไป ถึงหนูจะขอเงินพ่อเงินแม่ มีเงินหำมำได้ด้วยตัวเอง แต่หนูก็จ ำตลอดนะคะ

ว่ำ คือเหมือนพี่ก็มีส่วนช่วยในกำรท ำธีสิสด้วยค่ะ คือพอมำคิดรวม ๆ แปดมันมันเยอะนะคะ
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ส ำหรับหนู คือเหมือนกำรท ำธีสิสของหนูเนี่ย...คือเหมือนพี่ช่วยหนูแบบหนึ่งในส่ี พี่ก็สำมำรถ

ช่วยหนูได้แล้วค่ะ” (จำกบันทึกประจ ำวันของลิลล่ี) 

การท่ีเงินค่าเดินทางและค่าชดเชยการเสียเวลาท่ีลิลล่ีได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นรายได้ส่วน

ส าคัญท่ีลิลล่ีใช้กับเรื่องส าคัญในชีวิตช่วงนั้น ได้แก่ โครงงานจบการศึกษา และการด ารงชีวิต 

ความรู้สึกว่าเงินส่วนนี้มาช่วยบรรเทาความทุกข์ และลิลล่ีก็มองว่าการแลกเปล่ียนเพื่อให้ได้เงินส่วนนี้

มาเป็นรายได้ก็มีแต่ความสบายท้ังทางกายและจิตใจ กล่าวคือ การมาเข้ากระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยานับว่าเป็นงานท่ีสบาย ไม่มีความล าบากทางกายหรือจิตใจ และมีอัตราค่าตอบแทนสูงเมื่อ

เทียบกับเวลาและแรงท่ีต้องใช้ ประสบการณ์เหล่านี้ท าให้ลิลล่ีสร้างความหมายให้เงินส่วนนี้เป็นโอกาส

พิเศษในชีวิต 

“หนูก็คือหนูเวลำไปท ำงำนอย่ำงนี้ค่ะ หนูก็คิดว่ำแบบ เออเนี่ยมำนั่งคุยวิจัยช่ัวโมงเดียว บำงที

ไปท ำงำน ไปยืนเป็นพีซี สิบช่ัวโมงได้หกร้อย บำงทีหนูก็คิดว่ำแบบ โห มันคือมันก็เยอะค่ะ

ส ำหรับแค่เวลำช่ัวโมงนึง ส ำหรับอำยุเท่ำนี้ หนูก็ยังเด็กอยู่ ถึงหนูจะไปท ำงำน (ชนิดกำร

แสดง) คืออย่ำงน้อยหนูต้องอยู่ท้ังวันแล้วค่ะได้พันนึง เหมือนหนูได้เห็นค่ำเงินด้วย เหมือนหนู

ก็ไม่กล้ำท่ีจะเลือกงำน คือหนูคิดว่ำงำนนี้เหมือน หนูก็คิดว่ำเหมือนหนูได้มำท ำงำนใช่มั้ยคะ 

หนูคิดว่ำงำนนี้คือสบำยแล้วอะ ถ้ำเกิดเรำจะเอำสบำยกว่ำนี้คือมันก็ไม่มีแล้วค่ะ ส ำหรับ ณ 

ตอนนี้นะคะ จริง ๆ ไม่มีเลยค่ะท่ีจะหำงำนแบบสบำย คือไม่มี” (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

ความรู้สึกซาบซึ้งท่ีได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบกับการกระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธก็เอื้ออ านวยให้ลิลล่ีรู้สึกคลายออกจากทุกข์ และลิลล่ีก็เห็นว่างานวิจัยของผู้วิจัย

น่าจะเป็นเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ การท่ีผู้วิจัยมอบเงินค่าเดินทางและค่าชดเชยการเสียเวลาแก่ผู้เข้าร่วม

การวิจัยท้ัง 8 คนนั้น ย่อมเป็นการช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้มากเช่นเดียวกับท่ีลิลล่ีประสบ คุณค่าของ

การช่วยเหลือท่ีลิลล่ีมองเห็นนั้น ส่งเสริมให้เงินส่วนนี้มีความหมายว่าเป็นเงินส่วนท่ีมีคุณค่าเป็นพิเศษ 

ท าให้ลิลล่ีให้ความใส่ใจในการควบคุมการใช้เงินส่วนนี้อย่างเข้มงวด เพื่อให้ถูกใช้ส าหรับเรื่องท่ีเป็น

ประโยชน์แก่ชีวิตในช่วงนั้นเท่านั้น 

“หนูก็มีแบบปัญหำด้ำนกำรเงินอยู่แล้วใช่มั้ยคะ คือเหมือนหนูได้มำคุยกับพี่อย่ำงนี้ก็เหมือน

หนูท ำงำนด้วย เพรำะว่ำแต่ละครั้งท่ีหนูมำ คือพี่ก็ให้เงินหนู คือเหมือนเงินท่ีพี่ให้มำ หนูก็เอำ
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ไปใช้แบบท่ีมีประโยชน์ อันนี้หนูพูดจริง ๆ นะ เพรำะว่ำเหมือนมันเข้ำช่วงพอดีน่ะค่ะ ถึงจะ

เป็นครั้ง แต่ส ำหรับหนูมันก็เยอะนะคะ ในกำรท่ีมำคุยแป๊บเดียว หนูได้เท่ำนั้น คือหนูก็ได้เอำ

เงินไปใช้ในธีสิส คือเงินมีประโยชน์ ได้ท้ังเงิน ได้ท้ังมำแบบได้เล่ำให้พี่ฟัง ได้มำปล่อยท่ีเรำ

เครียด” (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

“คือคิดว่ำครั้งนึง หนูได้เงิน แต่พอหนูคุยครบแล้วค่ะ คือพี่ให้เงินหนูมำ เมื่อคืนหนูนั่งอ่ำน

ไดอำรี่คือ เฮ้ย แปดครั้งแล้วอะ มันแป๊บเดียวจริง ๆ พี่ คือเหมือนหนู เมื่อคืนหนูก็นั่งคิดว่ำท่ี

หนูก็กลัวว่ำข้อมูลได้ให้ข้อมูลท่ีให้พี่ ได้ใช้รึเปล่ำ คือเหมือนไม่ใช่หนูคนเดียวท่ีพี่ให้น่ะค่ะ คือ

มันมีอีกหลำยคนท่ีพี่ให้เค้ำ คือหนึ่งคนได้อย่ำงนี้ แต่ละคนคือมันต้องได้ใช้แบบมีประโยชน์

แน่ ๆ แล้วคือเหมือนเอำจริง ๆ หนูไม่กล้ำเอำไปใช้สุรุ่ยสุร่ำย คือส่วนนึงหนูต้องไปท ำธีสิส 

แล้วเหมือนเงินเนี้ยท่ีพี่ให้มำก็ต้องเอำมำท ำวิจัยปอเอกใช่มั้ยคะ แล้วหนูก็ลองคิดเล่น ๆ ใช่มั้ย

คะ อะ แล้วมันมีอีกหลำยคน คือพี่ต้องใช้เยอะมำก หนูก็แบบ บำงทีหนูยังคิดเลยว่ำพี่ให้เยอะ

ไปรึเปล่ำ จริง ๆ” (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าความยากล าบากทางการเงินและความหมายของเงินในส่วน

ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการวิจัย ได้กลายเป็นแรงจูงใจของลิลล่ีในการควบคุมการใช้จ่ายของตน การ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้เข้ามามีส่วนในการเอื้ออ านวยให้ลิลล่ีพิจารณาการการเก็บออมของตน 

ผ่านการพิจารณาประสบการณ์ทางการเงินท่ีลิลล่ีหยิบยกขึ้นมาปรึกษากับนักจิตวิทยาการปรึกษา ท า

ให้ลิลล่ีเห็นภาพรวมของการเก็บออมของตน อาทิ ส ารวจความต้องการในการเก็บออมของตน เข้าใจ

ท่ีมาของการล้มเลิกเก็บออมท่ีผ่านมาในอดีต และตระหนักถึงความไม่แน่นอนท่ีอาจเข้ามาในอนาคต 

ความเข้าใจดังกล่าว ควบคู่กับความเข้าใจท่ีในท่ีมาของความทุกข์และความยากล าบากทางการเงิน

ของตน ท าให้ลิลล่ีมีความหมายของเงินเปล่ียนไป โดยสร้างความหมายของการมีเงินท่ีเพียงพอต่อ

ความไม่แน่นอนของชีวิต มาทดแทนความหมายของเงินท่ีใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตน ซึ่ง

ความหมายใหม่นี้ได้ส่งเสริมให้ลิลล่ีเริ่มต้นเก็บออมขึ้นมา 

“แต่ก่อนหนูท ำงำนได้มำ คือหนูแบบไม่ได้เก็บค่ะพี่ แต่ ณ ตอนนี้เหมือนท่ีหนูได้คุยกับพี่ หนู

อยำกเก็บเงินนู่นนี่นั่น ส ำหรับหนูถำมว่ำหนูเก็บได้มั้ย หนูก็เก็บได้ แต่มันก็จ ำนวนน้อย คือถ้ำ

เกิดถำมควำมคิดจำกแต่ก่อน เอำก่อนท่ีมำคุย คือหนูไม่ได้เก็บเงินเลย เหมือนหนูมีเงิน
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เท่ำไหร่ ได้มำจำกท ำงำน เหมือนท่ีหนูเล่ำให้พี่ตอนนั้นท่ีงำนเปิด (ช่ือสถำนท่ี) หนูได้มำเป็น

ก้อน คือมันแบบจะใช้อะ คือมันต้องใช้ ไม่ได้ช่ังใจว่ำท ำงำนมำเหนื่อย ๆ ไม่ แต่พอมำคิด คือ

หนูก็มีปัญหำด้ำนกำรเงิน แต่จะไปใช้อย่ำงนี้คือมันก็ไม่ได้ เหมือนก็มีให้คิดว่ำเรำก็ไม่ได้มี

อะไรมำซัพพอร์ตเรื่องเงินตลอดเวลำ” (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

เมื่อลิลล่ีน าประสบการณ์การเก็บออมมาเล่าแก่นักจิตวิทยาการปรึกษา นักจิตวิทยาการ

ปรึกษาก็เอื้ออ านวยให้อารีพิจารณาวิธีการเก็บออมให้ด าเนินต่อไปได้ตามก าลังของตน และสอดคล้อง

กับสถานการณ์ท่ีเข้ามาอีกด้วย การท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาในส่วนของการเอื้ออ านวยการพิจารณา

วิธีปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์และก าลังของตน ได้เอื้ออ านวยให้ลิลล่ีสร้างความหมายของเงิน

ในฐานะท่ีเป็นส่ิงท่ีแสวงหาและสะสมให้เพียงพอต่อชีวิตได้ด้วยความสามารถท่ีลิลล่ีมีอยู่ ท าให้ลิลล่ีมี

ความความมุ่งมั่นในการเก็บออมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนยิ่งขึ้น ไม่หวั่นไหวไปกับความเปล่ียนแปลงของ

ยอดการเก็บสะสมท่ีผันแปรไปตามสถานการณ์ 

“คือเหมือนท่ีหนูต้ังเป้ำ มีครั้งนึงท่ีหนูคุยกับพี่ว่ำ หนูต้ังเป้ำ ป นี้หนูอยำกได้เงินแสน แล้วคือ

เหมือนหนูเล่ำให้พี่ฟัง คือหนูก็ได้คิด ได้รู้วิธีว่ำแบบจะเก็บยังไง จะใช้ยังไง หลำย ๆ อย่ำง คือ

พี่ก็จะยกตัวอย่ำงมำใช่มั้ย สมมติว่ำหนูได้มำห้ำร้อย แล้วหนูจะใช้ยังไง แล้วจะเก็บพอเหรอ ก็

ได้คิดว่ำเออแล้วมันจะพอ เหมือนเรำหวังสูงไปรึเปล่ำ ก็หวังไปก่อน ต้ังเป้ำให้สูงไว้ก่อน ถึงมัน

จะไม่ถึงก็ไม่เป็นไร” (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

1.6 พลวัตการสร้างความหมายของเงินของแอน 

ในช่วงท่ีแอนมาพบนักจิตวิทยา แอนก าลังอยู่ในช่วงท าโครงงานจบการศึกษา ภาระค่าใช้จ่าย

ในการด ารงชีวิตในกรุงเทพฯมีค่าใช้จ่ายในทุกเรื่องท่ีท า เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก เมื่อสมทบ

กับค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ส าหรับท าโครงงานท่ีสูงมาก แอนมีเงินสะสมไม่เพียงพอ และการต้องใช้เวลากับธี

สิสก็เป็นอุปสรรคท่ีท าให้แอนไม่ใช้เวลาท างานหารายได้อย่างเต็มท่ีได้  เมื่อแอนมีข้อจ ากัดในการหา

รายได้เพิ่มเติม แอนก็พยายามลดรายจ่ายโดยงดใช้ขนส่งมวลชนแล้วใช้การเดินแทน หรืออดอาหาร

บางมื้อ ความเครียดจากปัญหาทางการเงินนอกจากท าให้แอนจิตใจย่ าแย่ลงแล้ว ก็ส่งผลให้ร่างกาย

ท างานหนักไปด้วย เช่น หัวใจเต้นแรง และแอนก็รู้สึกถึงการบีบตัวของเส้นเลือดในสมอง ท าให้แอน

รู้สึกเหนื่อยแม้ว่าในขณะนั้นแอนจะนั่งอยู่เฉย ๆ อยู่ก็ตาม ความยากล าบากจากการด้ินรนแสวงหา
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และจัดการทางการเงินให้เพียงพอกับสถานการณ์ท่ีแอนเผชิญอยู่ ท าให้แอนมีความเครียดและเหนื่อย

อ่อนท้ังทางร่างกายและจิตใจ และแอนท าใจยอมรับความยากล าบากท่ีเผชิญอยู่ได้ยาก 

“คือมันหนักใจมำกนะคะเรื่องเงิน เพรำะว่ำหนูยังไม่มีงำนท ำ แล้วหนูก็ท ำได้เท่ำท่ีหนูท ำได้ใน

กำรหำเงิน มันท ำให้หนูรู้สึกหนูเหนื่อยกับปัญหำเนี้ย” (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

“อยู่ในกรุงเทพฯอย่ำงนี้ ค่ำรถสิบบำท ค่ำวินสิบบำท ค่ำเอ็มยี่สิบ มำถึงนี่อีก เดินมำก็เหนื่อย

กว่ำจะได้กินข้ำวอีก คือหมดแล้วร้อยนึงหมดไปแล้ว แล้วข้ำวเท่ียง ข้ำวเย็นหนูล่ะ ก็อีก

ร้อยนึงแล้วอะ มันห้ำสิบห้ำสิบ แล้วค่ำรถอีกอะ ประมำณสองร้อยกว่ำ วันหนึ่งอะ" (จำกบท

สัมภำษณ์แอน) 

"บำงทีก็ไม่กินบ้ำง บำงทีก็นั่งรถเมล์บ้ำง บำงทีก็เดินมั่ง หนูประหยัดเอำอย่ำงนี้ มันเป็นควำม

ทุกข์หลำยควำมทุกข์ ควำมทุกข์เรื่องกำย ใจก็ โอ้ย เด๋ียวพรุ่งนี้จะเอำเงินท่ีไหน กำยก็คือ

เหนื่อยท่ีต้องมำเดิน มำนั่งรถเมล์" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

“ทุกทีหนูจะจับได้ว่ำหนูจะลนลำนท ำให้หัวใจเต้นแรงและเหนื่อย อยู่เฉย ๆ แล้วคิดทุกเรื่อง 

มันใช้พลังงำนเยอะนะคะในสมอง แล้วก็หนักใจ มันเชื่อมกันน่ะค่ะพี่ สมองคิดถึงเรื ่อง

เงินปึ๊บ ๆ แล้วใจมันก็เต้นแรงมำก คือจับได้ แล้วหนูก็จะเครียด” (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

เมื่อแอนมาเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ แอนได้พิจารณาสืบย้อนถึงท่ีมา

ของความทุกข์ทางการเงินของตน เริ่มต้ังแต่ตอนเริ่มต้นกระบวนการแอนได้มองธนบัตร นักจิตวิทยา

การปรึกษาจะขอให้แอนสังเกตส่ิงท่ีผ่านเข้ามาในจิตใจขณะท่ีมองธนบัตรฉบับนั้น  ซึ่งเอื้ออ านวยให้

แอนทบทวนและบอกเล่าความทุกข์ในเรื่องเงินของตนแก่นักจิตวิทยาการปรึกษา ในระหว่างท่ีพูดคุย

กัน ค าพูดของนักจิตวิทยาการปรึกษาท าให้แอนเห็นภาพรวมของประสบการณ์ของตน ท าให้แอนเริ่ม

เห็นทางออกจากทุกข์ได้ชัดเจนมากขึ้น 

"กำรเข้ำมำคุยกับพี่ เรื่องเงินมีส่วนมั้ย มันต้องมีส่วนอยู่แล้ว เพรำะเริ่มแรกมำเรำเริ่มด้วยเรื่อง

เงินท้ังนั้นเลยอะ หนูเจอพี่ครั้งแรก หนูก็ต้องมองเงิน แล้วหนูก็ต้องมำนั่งคิดว่ำในชีวิตหนู เงิน

เห็นเงินแล้วรู้สึกยังไง หนูก็บอกพี่ไป ว่ำหนูเห็นเงินแล้วเป็นอย่ำงนี้เป็นอย่ำงนั้น หนูมีควำม

ทุกข์เรื่องนี้ แล้วพอได้คุยกับพี่มันเหมือนท ำให้ได้ทบทวนน่ะค่ะ พี่ฟังหนูแล้วพี่ก็เอำมำย่อให้
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มันส้ันลง แล้วพี่ท ำให้หนูเห็นควำมทุกข์ท่ีมันชัดเจนมำกขึ้น เห็นทำงออกในบำงส่วน ไม่ได้

เห็นทำงออกหมด แต่มันมีทำงออกบำงส่วนท่ีท ำให้หนูแบบเห็นว่ำหนูจะท ำยังไงต่อไปกับเรื่อง

เงินในกำรคุยของเรำ มันมีผลค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

ทุกครั้งท่ีแอนน าความทุกข์ทางการเงินของตนมาปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษา กระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้ออ านวยให้แอนเห็นทางออกจากความทุกข์ทางการเงินของตนเสมอ 

ท าให้แอนมีก าลังใจในการกลับไปเผชิญความยากล าบากท่ีเข้ามาในชีวิตได้เรื่อย ๆ การมาปรึกษากับ

นักจิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง ยังเอื้ออ านวยให้แอนเห็นว่าตนสามารถฟันฝ่าความยากล าบากได้ครั้งแล้ว

ครั้งเล่า ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่าตนมีแรงใจเพียงพอท่ีจะยืนหยัดต่อความยากล าบากท่ีเข้ามา การ

พิจารณาประสบการณ์การฝ่าฟันความยากล าบากอย่างต่อเนื่องได้เพาะบ่มจิตใจของแอนให้มั่นคงต่อ

การเผชิญปัญหา และท าให้แอนสร้างความหมายใหม่ให้แก่ปัญหาว่าเป็นส่ิงท่ี ไม่จีรัง และให้กับ

ความสามารถในการแก้ปัญหาของตนว่ามีเพียงพอต่อการฟันฝ่าและพัฒนาชีวิตต่อไปได้ แอนจึงมีใจท่ี

ไม่จมอยู่กับความทุกข์ ยอมรับเมื่อมีปัญหาใหม่เข้ามา และพร้อมจะมองหาทางฝ่าฟันความยากล าบาก

เข้ามาอยู่เสมอ 

"กำรคุยในครั้งท่ี 2 นั้น รู้สึกว่ำตัวแอนเองมีแรงสู้กับทุก ๆ อุปสรรคท่ีต้องพบเจอ ถึงแม้มันท้ัง

เหนื่อย ล ำบำกแค่ไหน ในหัวมีแต่เรื่องเครียดเต็มไปหมด ท้ังเรื่องเงิน เรื่องเรียน เรื่องธีสิสนี้

เป็นปัญหำใหญ่มำก ๆ ในช่วงเวลำนี้ เพรำะต้องใช้เงินเยอะมำก ๆ ในกำรท ำธีสิส ไหนกำร

เรื่องครอบครัวอีก ปัญหำเยอะไปหมด แต่แอนก็ต้องสู้บอกตัวเองทุกวันว่ำสู้เท่ำนั้น มันถึงจะ

ผ่ำนปัญหำทุกอย่ำงไปได้ ตอนนี้ถึงกำยจะอ่อนล้ำ แต่ใจแอนเข้มแข็งมำก ๆ” (จำกบันทึก

ประจ ำวันของแอน) 

"มันท้ังเหมือนเดิมและต่ำงอะพี่ คือเหมือนเดิมก็คือหนูก็ยังมีควำมทุกข์เรื่องเงินเหมือนเดิม 

แต่ต่ำงก็คือจำกท่ีหนูมีควำมทุกข์เรื่องเงิน แล้วหนูจมปลัก เครียด แต่หนูยอมรับมัน แล้วพำ

ตัวเองไปเจอส่ิงท่ีดีกว่ำได้ ในควำมทุกข์ คือมีท้ังควำมทุกข์ แต่ก็ยอมท่ีจะหำส่ิงท่ีมันแบบย้อน

แย้งกันกับควำมทุกข์ คือไม่ท ำให้ตัวเองแย่ลงไปกว่ำเดิม คือถ้ำมองเงินแล้วมันเป็นนี่เป็นนู่น

เป็นนั่นอะไรอย่ำงนี้ เรำเปล่ียนจำกเรำเครียด เรำมำหำทำงออกให้กับตัวเอง หำทำงออก

ให้กับเงินท่ีเรำต้องเอำไปใช้ เอำไปใช้หนี้อะไรอย่ำงนี้มำกขึ้น" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 
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แอนมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด แอนได้เดินทางกลับบ้านหลายครั้งในช่วงท่ีเข้ากระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ เมื่อแอนกลับมาก็ได้หยิบยกประสบการณ์การด าเนินชีวิตในชนบทมาเล่า

ให้นักจิตวิทยาการปรึกษาฟังเสมอ นักจิตวิทยาการปรึกษาเอื้ออ านวยให้แอนพิจารณาประสบการณ์

เหล่านั้น ท าให้แอนเปรียบเทียบท่ีมาของความทุกข์และสุขในชีวิตของตนท่ีมีในการด าเนินชีวิตต่าง

สถานท่ี แอนจึงได้พบว่าตนมีความเครียดกับการจัดการทางการเงินเพื่อด าเนินชีวิตในกรุงเทพเป็น

อย่างมาก และเป็นทุกข์ในเรื่องทางการเงินอยู่เสมอ 

"หนูจะบอกว่ำอยู่บ้ำนหนูสบำยมำก หนูไม่เป็นทุกข์เรื่องเงินเลย อยู่บ้ำน เพรำะหนูไม่ได้เสีย

ค่ำรถ อย่ำงน้อยเสียแค่ค่ำน้ ำมันเข้ำตลำด แต่อยู่บ้ำนคือมีข้ำวกิน โดยท่ีเรำไม่ต้องเครียดว่ำ

วันนี้เรำจะกินข้ำวอะไรท่ีมันอยู่ในวงเงินแค่ส่ีสิบห้ำสิบ คือเรำกินข้ำวอยู่ในจำนเป็นหม้อ ๆ ได้

เยอะ ๆ เรำไม่เครียด แต่อยู่ในกรุงเทพฯอย่ำงนี้ ค่ำรถสิบบำท ค่ำวินสิบบำท ค่ำเอ็มยี่สิบ 

มำถึงนี่อีก เดินมำก็เหนื่อยกว่ำจะได้กินข้ำวอีก คือหมดแล้วร้อยนึงหมดไปแล้ว แล้วข้ำวเท่ียง 

ข้ำวเย็นหนูล่ะ ก็อีกร้อยนึงแล้วอะ มันห้ำสิบห้ำสิบ แล้วค่ำรถอีกอะ ประมำณสองร้อยกว่ำ 

วันหนึ่งอะ" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

การพิจารณาประสบการณ์การใช้ชีวิตในชนบทและในกรุงเทพฯ ท าให้แอนเห็นว่าการ

ด ารงชีวิตในกรุงเทพฯนั้นมีความเหนื่อยยาก เพราะต้องท างานหนักเพื่อให้ได้เงินมาใช้ด ารงชีวิต และ

เงินท่ีหามาได้ก็ต้องใช้ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันแทบทุกเรื่อง จึงเห็นว่าการลงแรงและ

เวลาท่ีลงไปกับการหาเงินในกรุงเทพฯนั้นไม่คุ้มค่า แอนจึงเห็นทางเลือกในการด าเนินชีวิตท่ีคลายจาก

ทุกข์ทางการเงิน และก่อให้เกิดความสบายใจนั้นอยู่ในชนบท โดยด ารงชีวิตด้วยการเกษตรอย่างใน

ชนบท ท่ีผลิตผลท่ีสร้างได้สามารถใช้ด ารงชีวิตได้โดยตรงและใช้เพียงไม่มาก สภาพแวดล้อมก็ดี และ

ผลิตผลท่ีสร้างได้ก็สามารถน าไปขายได้เงินกลับมาด้วย ซึ่งเป็นทางเลือกในการด าเนินชีวิตท่ีครอบครัว

ของแอนมีพื้นฐานพร้อมอยู่แล้ว ความหมายของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้โดยอาศัยพื้นฐานท่ีตนมีอยู่

แล้วจึงปรากฏชัดขึ้นในจิตใจของแอน 

"มันเหนื่อยแต่สบำยใจ กับเหนื่อยแล้วไม่สบำยใจ ถ้ำวันนี้หนูมีแค่ออฟฟิศท่ีหนูได้งำนแล้วหนู

ไปท ำแล้วหนูได้เงิน หนูเหนื่อย หนูต้องเดินทำง หนูต้องกินข้ำวท่ีต้องไปส่ังเค้ำซื้อ แต่ถ้ำหนูมี

แปลงผัก มีบ้ำนมีอะไรของตัวเอง แล้วหนูก็เอำทุกอย่ำงท่ีหนูปลูกหนูเล้ียงมำกิน หนูไม่ต้อง
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เสียอะไรเลย หนูได้อำกำศท่ีบริสุทธิ์สดช่ืน แถมเอำไปขำยแล้วได้เงิน นั่นแหละ ส่ิงท่ีหนูจะพูด 

มันเหนื่อยแต่สบำยใจ กับกำรมีแปลงผัก กับกำรมีออฟฟิศมีงำนท ำแต่เป็นทุกข์ เหนื่อยและ

เป็นทุกข์กับเหนื่อยแล้วสบำยใจแล้วมันเป็นเงินท้ังสองอัน" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

นอกเหนือจากความหมายของเงินท่ีแอนสามารถใช้พื้นฐานทางเกษตรกรรมท่ีมีอยู่ แสวงหา

เงินมาให้เพียงพอต่อการมีชีวิตท่ีพึงพอใจได้ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว การพิจารณาท่ีมาของทุกข์และ

สุขในประสบการณ์การด าเนินชีวิตในกรุงเทพและชนบท ยังท าให้ความหมายของเงินว่าเป็นส่ิงส าคัญ

ในฐานะเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต คือ ช่วยให้มีชีวิตอยู่รอดได้ มีความเด่นชัดยิ่งขึ้น ซึ่งแอนอธิบายให้

เห็นภาพว่าเงินเป็นส่วนส าคัญ แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยท้ังหมด ความสามารถในการสร้างอาหารด้วยตัวเอง

นั้นสามารถลดการพึ่งพาเงินลงได้บางส่วน 

"เงินมันมีควำมหมำยกับหนู เงินมันคือ มันไม่คือทุกอย่ำงในชีวิต แต่มันก็คือทุกอย่ำงในชีวิต พี่

เข้ำใจหนูมั้ย เงินมันท ำให้เรำรักษำตัวเองได้ ท ำให้เรำมีกิน ท ำให้เรำมีลมหำยใจ แต่เงินมันก็

ไม่ได้ท ำให้เรำ มันไม่ได้ซื้อควำมเป็นกลับมำได้ ถ้ำเรำตำยไปแล้ว พี่เข้ำใจหนูมั้ย แต่ตอนเรำ

อยู่เรำก็ต้องใช้อยู่ดี แต่ว่ำท ำมำหำกินเหมือนกับเรำปลูกผักแล้วได้กิน แต่ท ำมำหำเงินเพื่อเรำ

ไปซื้อกิน" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเอื้ออ านวยให้แอนพิจารณาประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับทุกข์

และสุขในชีวิตของแอนอย่างละเอียดและกว้างขวาง การพิจารณาความทุกข์ทางการเงินจึงเช่ือมโยงไป

ถึงความห่วงใยท่ีแอนมีต่อคนในครอบครัว ความหมายของเงินจึงเปล่ียนไปจากท่ีเคยเห็นว่าเงินเป็นส่ิง

ท่ีใช้เพื่อความสุขส่วนตัว เปล่ียนเป็นเงินมีค่าส าหรับใช้คลายทุกข์แก่ผู้อื่นและตนมากกว่าใช้เพื่อ

ความสุขส่วนตัวเพียงคนเดียว เป็นเห็นว่าส่ิงท่ีมีค่าแก่การใช้จ่ายเงิน คือ การช าระหนี้ และใช้เพื่อความ

เป็นอยู่ท่ีดีของคนในครอบครัว เพราะจะท าให้แอนแน่ใจว่าได้ใช้เงินในทางท่ีท าให้คนอื่นคลายทุกข์

และเป็นสุขข้ึนนั้น ก็ได้ช่วยคลายความกังวลใจท่ีแอนมีต่อเรื่องเหล่านั้นลงควบคู่ไปด้วย 

"(จำกกำรปรึกษำฯท่ำนผ่ำนมำ 8 ครั้ง) มันท ำให้หนูเป็นคุณค่ำของเงินมำกขึ้น ตรงท่ีเมื่อก่อน 

หนูมีเงินหนูจะเอำใช้เลย ซึ่งเรำเป็นหนี้ เรำก็ใช้เลย แต่ปัจจุบันหนูมีเงินหนูไม่คิดถึงตัวเองเลย 

หนูคิดถึงหนี้สินท่ีหนูต้องรีบเอำไปชดใช้ให้หมด หนูคิดถึงอนำคตว่ำอยำกซื้ออะไรดี ๆ ให้พ่อ

กิน แบบคือทำงด้ำนครอบครัว ถ้ำส่งผลทำงด้ำนครอบครัว หนูอยำกจะมีเงินเยอะ ๆ เพื่อไป
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ดูแลร่ำงกำยพ่อน่ะค่ะ เพรำะหนูกลัวว่ำวันนึงหนูยังไม่มีเงิน ยังไม่มีงำนท ำแล้วพ่อล้มป่วยหนู

จะท ำยังไง อันนี้ก็มีส่วนอีกส่วนนึง มันท ำให้เรำคิดถึงตัวเองน้อยลงอะพี่ เงินน่ะ เพรำะว่ำ 

เมื่อก่อนหนูจะแบบไม่ประหยัดไม่อะไรเลย ไม่เห็นควำมส ำคัญ คิดว่ำเด๋ียวหำได้ แต่ปัจจุบัน

คิดว่ำมันหำยำก แต่มันต้องผ่ำนไปได้ แล้วไอ้ส่ิงท่ีหำยำก เรำต้องไปใช้ในส่ิงท่ีจ ำเป็นมำกกว่ำ

ในส่ิงท่ีไม่จ ำเป็น" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธประกอบกับความหมายของเงินค่าเดินทางและ

ค่าชดเชยการเสียเวลาท่ีแอนสร้างขึ้นนั้นมีผลต่อแอนเช่นเดียวกับท่ีเกิดขึ้นกับลิลล่ี แอนได้พิจารณา

และสร้างความหมายให้เงินส่วนนี้ว่าเป็นเงินท่ีท าให้ชีวิตของแอนดีขึ้น ท้ังจากค่าของตัวเงินเองและ

ประโยชน์ทางจิตใจท่ีได้จากการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เงินส่วนนี้จึงมีความหมายว่าเป็นความช่วยเหลือ

จากนักจิตวิทยาการปรึกษา ท่ีมาช่วยให้แอนจัดการค่าใช้จ่ายในการท าโครงงานจบการศึกษาได้

ราบรื่นขึ้น ความหมายของเงินท่ีแอนสร้างให้กับเงินส่วนนี้ท าให้แอนพยายามใช้เงินส่วนนี้เฉพาะกับ

เรื่องกับเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน มุมมองท่ีแอนมีต่อเงินส่วนนี้ได้ขยายไปสู่ความหมายของเงิน

โดยท่ัวไป โดยเสริมความหมายของเงินในส่วนท่ีท าให้แอนรู้สึกอยากใช้เงินเพื่อความพึงพอใจส่วนตัว

น้อยลง 

"เวลำหนูเจอพี่หนูจะได้เงินทุกครั้งใช่มั้ย แล้วเงินทุกครั้งท่ีหนูได้ หนูไม่ได้เอำไปท ำอะไรท่ีเป็น

ของตัวเองเลยพี่ คือหนูเอำไปใช้หนี้ เอำไปใช้เรื่องท่ีจ ำเป็นทุกครั้ง กำรเจอของหนูกับพี่มันท ำ

ให้หนูแบบมีควำมหวังในครั้งต่อไป ว่ำหนูต้องได้เงินจำกพี่เพื่อเอำไปใช้หนี้ เหมือนกำรเจอพี่

มันจะช่วย support หนูได้อีกช่องทำงหนึ่งค่ะ คือหนูยอมมำคุยมำพูดอะไรกับพี่มันดีกับตัว

หนูด้วยนะ แล้วหนูได้เงินอีกด้วย ซึ่งในควำมต้ังใจแรกของหนูคือหนูอยำกเจอพี่อย่ำงเดียว 

หนูไม่ได้อยำกจะมำได้เงินพี่อะ แต่พอมำคุยมำเรื่อง ๆ คือเหมือนเรำได้ก ำไรจำกกำรคุยครั้งนี้

เรำได้ท้ังควำมคิด ได้ท้ังควำมรู้ แล้วแถมเรำได้เงินไปใช้หนี้อีกด้วย แล้วมันท ำให้เรำคิดถึง

ตัวเองน้อยลงกว่ำเดิม" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

แอนพิจารณาความหมายของเงินเงินค่าเดินทางและค่าชดเชยการเสียเวลาท่ีแอนได้รับ โดย

พิจารณาคุณค่าท่ีแอนและนักจิตวิทยาได้ให้และรับจากการมาปรึกษาเชิงจิตวิทยา แอนเห็นว่าคุณค่าท่ี

แอนได้รับ คือ แอนมีรายได้ท่ีได้มาโดยสบาย ซึ่งได้ช่วยบรรเทาความยากล าบากท่ีเข้ามา ส่วนคุณค่าท่ี
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นักจิตวิทยาการปรึกษา (ผู้วิจัย) ได้รับ คือ ข้อมูลส าหรับงานวิจัย และความส าเร็จทางการศึกษา การ

ระลึกถึงคุณค่าเหล่านี้ ท าให้แอนสร้างความหมายให้เงินส่วนนี้ว่า เป็นความสบายท่ีนักจิตวิทยาการ

ปรึกษาได้มอบไว้ให้กับแอน ท้ังความสบายท่ีมาจากการมีรายได้ และความสบายใจท่ีได้จาก

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ความหมายท่ีแอนสร้างให้เงินส่วนนี้ท่ีเช่ือมโยงคุณค่าทางจิตใจท่ีแอน

เห็นว่าดีงามเอาไว้ แอนจึงรู้สึกละอายใจเมื่อคิดจะใช้เงินส่วนนี้ไปเพื่อความพึงพอใจส่วนตัว ท าให้แอน

เลือกใช้เงินส่วนนี้เฉพาะในเรื่องท่ีแอนเห็นว่าจะช่วยลดความทุกข์จากยากล าบากทางการเงินท่ีมีอยู่

เท่านั้น 

"ถ้ำเรำท ำงำนแลกเงินเนี่ย มันคือหยำดเหงื่อของเรำ คือส่ิงท่ีเรำโพสต์ไปแล้วมันได้เงิน แต่อัน

นี้หนูมำหำพี่ หนูได้ท้ังข้อมูล หนูไม่ได้เหนื่อยนะ ได้ท้ังข้อมูลจำกพี่ แล้วหนูยังได้เงินจำกพี่อีก 

แต่มันก็จริงท่ีพี่ได้ข้อมูลจำกหนูไป แต่หนูคือมันได้ท้ังคู่ หนูอำจจะได้มำกกว่ำพี่ด้วยซ้ ำ เพรำะ

หนูได้เงิน พี่ไม่ได้ได้เงินจำกหนู" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

"เหมือนเรำมีควำมละอำยมำกขึ้น เกรงใจมำกขึ้น คือพี่ไม่รู้หรอกว่ำหนูเกรงใจพี่ มันเป็นเงิน

ของพี่ มันแลกด้วยค ำพูดของหนู กำรให้ข้อมูลของหนูก็จริง แต่มันเป็นเงินอันนี้มันมีคุณค่ำค่ะ 

คือพี่ได้ท้ังควำมรู้จำกหนูไป แล้วพี่ก็ได้ท้ังข้อมูล ได้ท้ังปริญญำ คือเงินนี้มันท ำให้หนูเอำไป

เท่ียวไม่ได้ ท ำให้หนูซื้อของท่ีไม่จ ำเป็น ไม่ได้อะ ท ำให้หนูเห็นแก่ตัวไม่ได้ มันท ำให้หนูคิด

ละอำยใจตลอดว่ำเงินนี้เรำได้มำด้วยควำมสบำยก็จริง แต่เรำต้องไปใช้ ต้องเอำไปใช้เพื่อลด

ควำมล ำบำกของเรำอะ" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

1.7 พลวัตการสร้างความหมายของเงินของมาลี 

ความยากล าบากทางการเงินจากการท าโครงงานจบการศึกษา เป็นความทุกข์ทางการเงินท่ี

มาลีประสบในช่วงท่ีเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ความขาดแคลนเงินมาใช้ท า

โครงงานก่อให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจใน 2 เรื่องด้วยกัน คือ ความทดท้อใจจากการลงมือท าอุปกรณ์

ประกอบโครงงานด้วยตนเองแทนการซื้อมา และความเคลือบแคลงใจในพฤติกรรมทางการเงินท่ีผ่าน

มาของตน เพราะมาลีเช่ือว่าท่ีตนขาดแคลนเงินอย่างสาหัสเช่นนี้มาจากการบริหารเงินได้ไม่ดี  ความ

เช่ือดังกล่าวท าลายความมั่นใจในตนเองของมาลี ว่าตนจะมีความสามารถในการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี

ในอนาคตได้ การเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ  เอื้ออ านวยให้มาลีพิจารณา
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ประสบการณ์การฝ่าฟันความยากล าบากในการท าอุปกรณ์ด้วยตนเอง และพิจารณาการจัดการทาง

การเงินท่ีผ่านมา ท าให้มาลีตระหนักในความสามารถทางอาชีพและการจัดการเงิน ท่ีตนสร้างสมและ

ใช้ฝ่าฟันสถานการณ์เหล่านั้น ก่อให้เกิดการสร้างความหมายให้แก่การมีความสามารถท่ีมาลีมีอยู่ ว่า

เป็นพื้นฐานในการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีในอนาคตได้ 

“ก็เหมือนแบบท่ีเคยคุยกันว่ำเหมือนพอเรำไม่มีตังอย่ำงนี้ค่ะ แล้วเรำก็ต้องท ำอย่ำงอื่นเพื่ อ

แบบว่ำ เรียนรู้เพิ่ม ออกแรงเพิ่ม เพื่อท่ีจะเซฟตัง มันก็ท ำให้เรำรู้ว่ำเออ บำงทีกำรท่ีแบบมีเงิน

น้อยมันก็ท ำให้เรำได้เรียนรู้อะไรเพิ่มข้ึนอะไรอย่ำงนี้เหมือนแบบว่ำเหนื่อยขึ้นแต่เรำก็เก่งขึ้น 

แต่ถ้ำสมมติถ้ำปกติ ไม่ได้มำคุยก็จะแบบ โห เหนื่อยอะ ต้องเหนื่อยกว่ำคนอื่นเค้ำนะ ไม่เห็น

เหมือนคนอื่นเลย เค้ำแค่ซื้อ ๆ เอำก็ได้ พอมำคุยแล้วก็ได้รู้ว่ำจริง ๆ แล้วก็มีประโยชน์กับเรำ

นะ มันไม่ได้แค่เหนื่อยเพิ่มขึ้นอย่ำงเดียว” (จำกบทสัมภำษณ์ของมำลี) 

“ก็เหมือนบำงทีแบบว่ำเรำท ำงำนมำอย่ำงนี้ค่ะ แล้วเรำก็ใช้ไป เรำก็รู้สึกว่ำเรำไม่ได้มี ตังเก็บ

นะ แต่พอได้มำคุยแล้วก็ได้ทบทวนว่ำเออจริง ๆ แล้วเรำท ำงำน เรำได้ตังเยอะนะ แต่ท่ีเรำไม่

มีตังเก็บเลย เพรำะว่ำมันมีส่ิงท่ีเรำต้องใช้อะไรอย่ำงนี้ แล้วก็ท่ีพี่ถำมว่ำจบไปจะท ำงำนอะไร

มันก็เลยท ำให้เรำนึกย้อนกลับไปว่ำท่ีผ่ำน ๆ มำ คือเรำหำตังได้เยอะมำก แล้วถ้ำสมมติถ้ำจบ 

แล้วเรำมีเวลำมำกกว่ำนี้ แล้วเรำท ำงำนแบบเดิมท่ีเรำเคยท ำ เรำก็ถือว่ำมันก็พอมีตังอยู่บ้ำง 

แล้วก็ช่วงชีวิตท่ีผ่ำนมำมันท ำให้เห็นว่ำเรำสำมำรถจัดระเบียบกำรใช้ตังของเรำได้นะ เหมือน

พอได้คุยแล้วก็ได้ย้อนกลับมำคิดว่ำ ท ำไมเรำท ำอะไรอยู่ แล้วท ำไมตอนนี้เรำถึงเป็นอย่ำงนี้ 

แล้วเหตุผลมันคืออะไร ในเรื่องกำรใช้เงิน” (จำกบทสัมภำษณ์ของมำลี) 

เรื่องความยากล าบากท่ีมาลีประสบจากการท าอุปกรณ์ประกอบโครงงานจบการศึกษาด้วย

ตนเอง เนื่องมาจากมาลีไม่มีเงินเพียงพอส าหรับจ้างท าหรือซื้ออุปกรณ์ส าเร็จรูปได้ ความทุกข์คือความ

ทดท้อใจท่ีเกิดขึ้นกับมาลีมาจากการให้ความหมายแก่สถานการณ์นี้ว่าตนประสบความยากล าบาก

เพราะความขาดแคลนเงิน แต่เมื่อมาลีหยิบยกประสบการณ์ดังกล่าวมาปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษา 

นักจิตวิทยาการปรึกษาเอื้ออ านวยให้มาลีพิจารณาคุณค่าท่ีมีต่อชีวิตของมาลีจากการเรียนรู้ทักษะการ

สร้างอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยตนเอง มาลีเกิดการตระหนักถึงคุณค่าของความรู้และความช านาญท่ีตนได้

จากการสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะท่ีสามารถส่งเสริมอาชีพในอนาคตของมาลีให้มีความโดด
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เด่นกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันได้ ความหมายว่าเงินเป็นส่ิงท่ีแสวงหาและสะสมให้เพียงพอต่อชีวิตได้

ด้วยความสามารถท่ีมาลีมีอยู่จึงปรากฏเด่นชัดขึ้นในจิตใจของมาลี มาลีจึงเห็นว่าความยากล าบากท่ีตน

ประสบอยู่นี้เป็นโอกาสในการพัฒนาตน ท าให้มาลีคลายจากความรู้สึกหนักใจ กลายเป็นรู้สึกมีก าลังใน

การกลับไปฝึกฝนทักษะเหล่านั้นด้วยความต้ังใจ 

“ก็เหมือนแบบว่ำพี่ก็จะถำมว่ำ เหมือนพี่ก็จะพูดในควำมคิดของพี่ แบบว่ำพี่เห็นว่ำพอเรำมี

ทุนน้อยแต่มันก็ท ำให้ควำมท่ีเรำได้ไปเรียนรู้ก็ท ำให้มีควำมรู้มำกขึ้น มันก็อำจเป็นทรัพย์สินอีก

อย่ำงนึงรึเปล่ำท่ีมันมำกกว่ำกำรท่ีมีเงิน” (จำกบทสัมภำษณ์ของมำลี) 

“เหมือนพอเรำได้เล่ำอะไรไปให้พี่ฟังแล้วอย่ำงนี้ค่ะ แล้วพี่ก็มีควำมเห็นอีกมุมนึง แล้วพี่ก็ลอง

หำดู แล้วเรำก็ได้ฉุกคิดว่ำมันก็เป็นอย่ำงนั้นนะ แล้วเหมือนบำงทีคนเรำท่ีมันเหนื่อยมำก ๆ 

มันก็จะแบบมีควำมคิดแบบว่ำ มันก็จะดำวน์ลง แล้วควำมคิดด้ำนลบมันจะเยอะขึ้น แต่พอมำ

ฟัง แล้วคนอื่นเห็นเป็นอย่ำงนี้นะ เรำก็เริ่มรู้สึกว่ำแบบ เออนะ จริง ๆ มันอำจจะเป็นอย่ำงนี้ก็

ได้ มันไม่ได้มีแต่ด้ำนลบอย่ำงเดียว แล้วมันก็เลยท ำให้เรำแบบยังไงอะ อยำกจะท ำต่ออะไร

อย่ำงนี้ค่ะ เหมือนพอเริ่มเห็นข้อดีของมันมำกขึ้น เรำก็เลยรู้สึกว่ำ เออ ถ้ำท ำแล้วมันดี เรำก็

ควรท่ีจะท ำต่อ ควรท่ีจะต้ังใจท ำกับมันอย่ำงนี้ค่ะ” (จำกบทสัมภำษณ์ของมำลี) 

“ก็เหมือนเรื่องท่ีท ำ (อุปกรณ์ประกอบกำรแสดง) ค่ะ เหมือนตอนแรกท่ีท ำชุดแรกมันก็

เหนื่อยมำก ขนำดแค่ท ำชุดเดียวนะยังเหนื่อยขนำดนี้เลย แต่ว่ำพอเรำได้มำคุย แล้วก็ลอง

กลับไปท ำอีก 10 ชุด มันก็รู้ว่ำแบบมันก็ไม่ได้เหนื่อยขนำดนั้น แล้วถ้ำสมมติว่ำเรำท ำขนำดนี้

แต่คนอื่นไม่ได้ท ำ ก็คือเรำก็เก่งกว่ำคนอื่นนะ แล้วก็ประหยัดเงินด้วยอะไรอย่ำงนี้ค่ะ” (จำก

บทสัมภำษณ์ของมำลี) 

ส าหรับความรู้สึกไม่เช่ือถือในความสามารถทางอาชีพและการจัดการทางการเงินของตน ว่ามี

ความสามารถเพียงพอต่อการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ตนในอนาคตได้ ความไม่เช่ือถือในตนมาจาก

การขาดเงินมาใช้ในโครงงานจบการศึกษา ก่อให้เกิดการเคลือบแคลงสงสัยต่อพฤติกรรมทางการเงินท่ี

ผ่านมาของตน กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้ออ านวยให้มาลีทบทวนสถานการณ์

ทางการเงินท่ีผ่านมา การส ารวจอย่างละเอียดท าให้มาลีเข้าใจท่ีมาและความจ าเป็นในการจัดการเงิน

ของตนท่ีมีต่อแต่ละสถานการณ์ และส ารวจพบความสามารถท่ีตนเคยใช้หารายได้และจัดการเงินท่ี
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ผ่านมา การส ารวจประสบการณ์ทางการเงินในอดีตอย่างละเอียดและกว้างขวาง ก่อให้เกิดความเขา้ใจ

ท่ีมาและภาพรวมของสถานการณ์ทางการเงินของตน และตระหนักถึงคุณค่าของความสามารถท่ีตนใช้

ฝ่าฟันและสร้างความเติบโตในชีวิตท่ีผ่านมา ความเข้าใจเหล่านี้ท าให้ความหมายของเงินว่าเป็นส่ิงท่ี

แสวงหาและสะสมให้เพียงพอต่อชีวิตได้ด้วยความสามารถท่ีมาลีมีอยู่นั้นปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น 

ความหมายของเงินเช่นนี้ท าให้มาลีรู้สึกมั่นใจว่าตนมีความสามารถเพียงพอท่ีจะพัฒนาชีวิตในภายภาค

หน้าต่อไปได้ 

“ก็เหมือนตอนแรกท่ียังไม่ได้มำคุย หนูก็รู้สึกว่ำมันไม่ค่อยมีตังเลยนะ แต่พอได้มำคุย พอได้

ทบทวนแล้วว่ำท่ีผ่ำนมำเรำหำตังมำได้ยังไงบ้ำง แล้วเรำใช้อะไรไปบ้ำง มันก็เลยรู้สึกว่ำมันเป็น

เงินท่ีเยอะมำก ท่ีแบบบำงทีเด็กอำยุเท่ำหนูอำจจะยังหำไม่ได้เลยด้วยซ้ ำ แต่ด้วยควำมท่ีเรำ

ต้องใช้มันก็เลยไม่มีเหลือ ก็เลยรู้สึกว่ำเรำไม่มี แต่พอได้มำคิดแล้วก็รู้สึกว่ำ เออ ถ้ำเรำไม่ได้ใช้

เยอะเท่ำตอนนี้ ในส่ิงท่ีเรำจ ำเป็นต้องใช้ ก็คือเรำก็สำมำรถท่ีจะแบบพอมีเงินได้ ไม่ใช่แบบว่ำ

ไม่มีเลย” (จำกบทสัมภำษณ์ของมำลี) 

“ส่ิงท่ีชอบก็คือได้มำทบทวนว่ำเรำหำอะไรมำได้ แล้วก็เรำใช้อะไรมำบ้ำง แล้วท่ีเรำหำมำได้

มันหำยไปไหน บำงทีเรำใช้ ๆ ไปเรำก็ไม่ได้มำนั่งคิดว่ำเรำใช้กับอะไรไป บำงทีก็อำจจะคิดว่ำ

เรำใช้เงินเยอะจังเลย ฟุ่มเฟือยรึเปล่ำ แต่ว่ำพอได้มำคุยจริง ๆ แล้วก็คือ เปล่ำเลย เรำเสียไป

กับส่ิงท่ีเรำจ ำเป็นต้องเสียอย่ำงนี้ค่ะ” (จำกบทสัมภำษณ์ของมำลี) 

“ก็รู้สึกว่ำแบบ ใจช้ืนขึ้น ตอนแรกก็คิดว่ำถ้ำเรำไม่มีตังอย่ำงนี้ถ้ำจบไปแล้วเรำจะท ำอะไร ท ำ

ยังไงดี แต่ว่ำพอเรำได้มำย้อนคิดว่ำเออจริง ๆ แล้วเรำหำตังได้นะ ก็เลยรู้สึกว่ำเรำไม่ได้ไม่มีตัง

ขนำดนั้น แต่แค่ตอนนี้เรำต้องใช้ตังเฉย ๆ” (จำกบทสัมภำษณ์ของมำลี) 

1.8 พลวัตการสร้างความหมายของเงินของเลย์ 

ความทุกข์ท่ีเลย์หยิบยกขึ้นมาปรึกษากับนักจิตวิทยาการปรึกษาส่วนมากเป็นเรื่องเรียน ความ

ทุกข์ทางการเงินของเลย์ท่ีบอกเล่าในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเป็นปัญหาการจัด

การณ์เงินท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ส้ัน ๆ เช่น การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วเลย์ไม่ได้

ทบทวนหรือพิจารณาประสบการณ์ทางการเงินของตน ประสบการณ์ทางการเงินเหล่านั้นปรากฏ
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ขึ้นมาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้ด้วยการใช้ธนบัตรเป็นส่ือ การใช้ธนบัตรเป็นส่ือ

ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธจึงเอื้ออ านวยให้เลย์ได้ทบทวนประสบการณ์ทางการเงิน

ของตนเอง 

“ก็เหมือนมันได้ทบทวนเรื่องรำวที่เรำลืมไปค่ะ เรำไม่ได้นึกถึงมัน...เช่นเกี่ยวกับกำรใช้เงินค่ะ

...ได้ทบทวนว่ำแบบเงินแต่ละครั้ง แต่ละวันท่ีได้มำ เรำใช้จ่ำยยังไง...ได้มองแบงก์น่ะค่ะ ก็นึก

ถึงภำพในหัวในแต่ละวัน...มันเห็นภำพท่ีแบบรำยรับรำยจ่ำย ได้เห็นรำยรับรำยจ่ำยแต่ละวัน 

เหมือนมันนึกขึ้นมำเอง...ท ำให้นึกถึงเรื่องรำวตรงนั้น เรื่องรำวท่ีเรำนึกขึ้นมำได้ว่ำมันเป็นยังไง

...ได้คุย ได้บอกเล่ำว่ำแบบมันเป็นยังไง เรื่องท่ีนึกขึ้นมำได้ผ่ำนแบงก์อย่ำงนี้ค่ะ” (จำกบท

สัมภำษณ์เลย์) 

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้ออ านวยให้เลย์ส ารวจสถานการณ์ทางการเงินตน

อย่างละเอียด ท าให้เลย์ได้พิจารณาพฤติกรรมทางการเงินท่ีตนใช้ตอบสนองสถานการณ์เหล่านั้น เลย์

จึงตระหนักว่าพฤติกรรมใดของตนท่ีมีคุณค่าต่อชีวิตและสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น เช่น 

การประหยัด เก็บออม การส ารวจพบพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีเหมาะสมเช่นนั้น ก่อให้เกิดความ

ภาคภูมิใจ และมั่นใจในว่าตนสามารถจัดการทางการเงินให้เหมาะสมกับความไม่แน่นอนในอนาคตได้

ดีขึ้น ความหมายของการมีเงินเพียงพอ คือ มีพอส าหรับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและรับความไม่แน่นอน 

และเงินเป็นส่ิงท่ีแสวงหาและสะสมให้เพียงพอต่อชีวิตได้ด้วยความสามารถท่ีเลย์มีอยู่ปรากฏขึ้นมา 

ส่งผลให้เลย์มีความต้ังใจในการน าแนวพฤติกรรมนั้นไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 

“มันก็เหมือนเป็นเรื่องท่ีไม่เคยพูดกับใครเลยค่ะเรื่องนี้ กับเพื่อนก็ไม่ค่อย ไม่ได้ลึกแบบนี้ค่ะ...

ก็เช่นเรื่องท่ีเคยเล่ำเรื่องครีมกันแดด ท่ีหนูบอกว่ำตอนแรกก็คือใช้รำคำท่ีสูงกว่ำเดิม แล้วคือ

ตอนนี้ก็เหมือนเปล่ียนไปใช้ต่ ำกว่ำเดิม...ก็เหมือนมันท ำให้เรำรู้สึกว่ำเรำประหยัดมำกขึ้น 

เหมือนรำยรับเรำน้อยลง ก็ท ำให้เรำต้องใช้น้อยลงค่ะ...ก็รู้สึกดีใจท่ีตัวเองประหยัดได้ขนำดนี้” 

(จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 

“ก็มันท ำให้เรำเหมือนมีเงินเก็บไว้เวลำใช้ เวลำท่ีฉุกเฉิน มันก็ท ำให้เรำมีเงินใช้ เพรำะว่ำเรำ

ประหยัด” (จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 
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การท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ  จึง

เสมือนเป็นผู้ยืนยันคุณค่าท่ีเลย์มีอยู่ในตน ผ่านการเอื้ออ านวยให้เลย์ส ารวจหาการปฏิบัติตนทาง

การเงินท่ีเป็นคุณต่อชีวิตหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ และเอื้ออ านวยให้เลย์ตระหนักถึงคุณค่าในการ

ปฏิบัติของตน การท่ีเลย์ค้นพบคุณค่าท่ีตนมีอยู่  ได้คลายความลังเลสงสัย เคลือบแคลงใจใน

ความสามารถทางการเงินของตนลง เลย์จึงมีความมั่นใจว่าตนจะบริหารจัดการทางการเงินของตน

อย่างไร โดยอาศัยหลักการและประสบการณ์ท่ีตนมีเป็นแนวในการปฏิบัติต่อไป 

“ก็เหมือนเพิ่มเติมในส่วนของค ำแนะน ำค่ะ ว่ำแบบในกำรใช้จ่ำยท่ีเหมือนเงินท่ีเรำมีในตอน

นั้นน่ะค่ะว่ำมันจะเพียงพอในกำรใช้จ่ำยในช่วงนั้นมั้ย...ก็มันรู้สึกเหมือนมันมั่นใจมำกขึ้ น 

เหมือนอุ่นใจ เหมือนมีอะไรมำ support เรำอย่ำงนี้ค่ะ” (จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 

การท่ีเลย์ตระหนักว่าหลักการและการปฏิบัติในการเก็บออมของตนนั้นเป็นส่ิงมีคุณค่าต่อชีวิต

ของตน นอกจากก่อให้เกิดความมั่นใจ ยังก่อให้เกิดความสุขใจ จากการเห็นว่าตนมีทักษะทางการเงิน

ท่ีสามารถใช้ในการสร้างชีวิตท่ีน่าพึงพอใจในอนาคตได้ ก่อให้เกิดความหมายของความพอเพียง คือ มี

พอส าหรับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพร้อมรับความไม่แน่นอน 

“เวลำมีเงินเก็บเยอะ ๆ รู้สึกมีควำมสุขมำก บำงทีเก็บไว้ไม่ได้มีเป้ำหมำยว่ำจะน ำไปใช้อะไร 

แต่อยำกท่ีจะเก็บ ชอบกำรเก็บออม เป็นข้อดีอีกอย่ำงนึงเหมือนเป็นต้นทุนท ำให้เวลำท่ีเรำ

เกิดปัญหำเรื่องเงิน ต้องแบ่งสันปันส่วนใช้ ก็ไม่ได้ท ำให้เรำเดือดร้อนมำก เพรำะเรำก็จะรู้จัก

แบ่งเก็บแบ่งใช้ รู้จักใช้เท่ำท่ีจ ำเป็น” (จำกบันทึกประจ ำวันของเลย์) 

“มันก็ชัดขึ้นท่ีว่ำเรำ เหมือนเรำพอเพียงในกำรใช้เงินน่ะค่ะ เหมือนเห็นชัดว่ำเรำประหยัดจริง ๆ 

เรำมีรำยรับรำยจ่ำยท่ีเรำวำงแผนไว้...มันก็ท ำให้รู้สึกว่ำมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร มันก็พอใจท่ี

เป็นแบบนี้...มันก็ท ำให้เรำมีควำมสุขดี มันก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรท่ีแบบว่ำมีเท่ำนี้” (จำกบันทึก

ประจ ำวันของเลย์) 

“กำรท่ีเรำพอเพียง พอกิน พอใช้ ไม่ต้องร่ ำรวยมำก ก็ท ำให้เรำมีควำมสุขได้ เพรำะมันขึ้นอยู่

กับใจของเรำว่ำพอใจเท่ำนี้หรือเปล่ำ” (จำกบันทึกประจ ำวันของเลย์) 
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และความหมายของเงินท่ีกล่าวไปข้างต้น ยังขยายครอบคลุมบุคคลท่ีเลย์พิจารณาผ่าน

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแล้วตระหนักว่า เป็นบุคคลท่ีเป็นปัจจัยของทุกข์และสุขใน

ชีวิต ได้แก่ คนในครอบครัว 

“มีควำมหมำยมำกค่ะ เหมือนเงินท ำให้เรำมีควำมสุขมำกขึ้น เหมือนแค่มีเงินเรำก็ท ำให้คุณ

พ่อคุณแม่ก็เหมือนสบำยข้ึนแล้วค่ะ” (จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 

สรุปพลวัตการสร้างความหมายของเงิน 

จากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยท้ัง 8 คนที่ได้เข้ากระบวนปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว

พุทธ แสดงให้เห็นพลวัตของการสร้างความหมายของเงิน แม้ว่าความหมายต้ังต้นและท่ีสร้างขึ้นใหม่

นั้นจะแตกต่างไปตามเรื่องราวท่ีก่อให้เกิดความทุกข์ทางการเงินแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคน  แต่

โดยมีภาพรวมแล้วพลวัตการสร้างความหมายของเงินที่ไปในทิศทางเดียวกัน คือ เปล่ียนแปลงจาก

ความหมายที่ไม่ได้สร้างขึ้นอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ชีวิต ไปสู่ความหมายท่ีสร้างขึ้นจากการ

พิจารณาส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของตนยิ่งขึ้น พลวัตของการสร้างความหมายดังกล่าว เริ่มขึ้นเมื่อ

ผู้เข้าร่วมการวิจัยบอกเล่าประสบการณ์ทางการเงินท่ีเป็นทุกข์แก่นักจิตวิทยาการปรึกษา นักจิตวิทยา

การปรึกษาได้ท าหน้าท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยพิจารณาสืบย้อนประสบการณ์ของตน 

เส้นทางการพิจารณาสืบย้อนของผู ้เข ้าร่วมการว ิจ ัยแต่ละคนน าไปสู ่การพิจ ารณา

ประสบการณ์โดยละเอียด เชื่อมโยงสู่ประสบการณ์ที่เกี ่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ส ารวจปัจจัยท่ี

ก่อให้เกิดทุกข์และสุขท่ีตนมีต่อประสบการณ์เหล่านั้น และตรวจสอบการกระท าที่เป็นคุณแก่ชีวิต

และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เข้ามา การพิจารณาสืบย้อนในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวพุทธก่ออให้เกิดความเข้าใจภาพรวมของประสบการณ์ ท่ีมาของทุกข์ และทางออกท่ีเหมาะสม

กับความพร้อมของตนและสถานการณ์ที ่ด าเน ินอยู ่  น าไปสู่การสร้างความหมายของเง ิน ท่ี

ครอบคลุมปัจจัยที ่ก ่อ ให ้เก ิดท ุกข์และสุขในชีว ิตของผู ้เข ้าร ่วมการว ิจ ัย  และสอดคล้องก ับ

สถานการณ์ในชีวิตมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยคลายจากทุกข์และความลังเลสงสัยที่เคย

รบกวนจิตใจ และมีความมั่นใจว่าตนมีความพร้อม ที่จะจัดการเงินและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ด้วย

ก าลังความสามารถของตนต่อไปได้ 
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2. ความหมายของเงินจากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

พลวัตการสร้างความหมายของเงินในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแสดงให้เห็น

ว่า เมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคนเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแล้ว มีการสร้าง

ความหมายของเงินในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในทิศทางเดียวกัน คือ เปล่ียนแปลง

จากความหมายท่ีไม่ได้สร้างขึ้นอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ชีวิต ซึ่งมีลักษณะจ ากัดอยู่กับความพึง

พอใจหรือความคุ้นเคยจากประสบการณ์ในอดีตของตน ไปสู่ความหมายท่ีสร้างขึ้นอย่างสอดคล้องกับ

สถานการณ์ท่ีเข้ามาในชีวิต และครอบคลุมส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของตนยิ่งขึ้น 

ผลการวิเคราะห์ความหมายของเงินจากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธปรากฏ

ความหมาย 6 ลักษณะ ต้ังแต่ความหมายก่อนเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่ผู้เข้าร่วม

การวิจัยมีร่วมกัน ซึ่งปรากฏในประเด็นท่ี 1) เงินเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เป็นสุขจากการได้ส่ิงท่ีต้องการ และ

เมื่อเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแล้ว ผู้เข้าร่วมการวิจัยสร้างความหมายของเงินขึ้น

เพิ่มเติมตามส่ิงท่ีส ารวจพบจากการพิจารณาสืบย้อนประสบการณ์ของตนในกระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธ ซึ่งความหมายของเงินท่ีสร้างขึ้นใหม่มีลักษณะร่วมกัน ได้แก่ 2) เงินเป็นปัจจัยใน

การด ารงชีวิต 3) เงินเป็นประตูสู่อิสระในการด าเนินชีวิตแบบท่ีพอใจ 4) การมีเงินเพียงพอคือมีพอ

ส าหรับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและรับความไม่แน่นอน 5) เงินสามารถส่งเสริมการอยู่ร่วมกับคนท่ี

เกี่ยวข้องในชีวิตให้ด าเนินไปอย่างเป็นสุข และ 6) เงินเป็นส่ิงท่ีแสวงหาและสะสมให้เพียงพอต่อชีวิตได้

ด้วยความสามารถท่ีมี ซึ่งรายละเอียดของความหมายของเงินท่ีสร้างจากกระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธที่มาจากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 

2.1 เงินเป็นสิ่งที่ช่วยให้เป็นสุขจากการได้สิ่งที่ต้องการ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงสร้างความหมายให้เงินเป็นส่ิงท่ีใช้อ านวยความสะดวกและเข้าถึงส่ิงท่ี

ต้องการในการด าเนินชีวิตได้ เงินจึงมีความส าคัญในฐานะส่ิงท่ีอ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้าถึง

ความรู้สึกท่ีดีต่อชีวิต อาทิ จัดการเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยสะดวก เป็นไปตามต้องการ เป็นไปอย่าง

สมบูรณ์ เช่นท่ีเดลกล่าวว่า 
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"มันก็ใช้อ ำนวยควำมสะดวกให้เรำได้นู่นได้นี่ได้อย่ำงท่ีต้องกำร ก็คือท ำให้เรำมีควำมสุขได้นั่น

แหละ” (จำกบทสัมภำษณ์เดล) 

ความหมายของเงินที่ใช้เพื ่อใช้หาความสุขในชีวิตส่วนตนเป็นความหมายส่วนที่ผู้เข้าร่วม

การวิจัยรายงานว่ามีมาต้ังแต่ก่อนเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ดังท่ีแอนกล่าวไว้ว่า 

"เมื่อก่อน หนูมีเงินหนูจะเอำใช้เลย ซึ่งเรำเป็นหนี้ เรำก็ใช้เลย" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยพิจารณาเห็นความรู้สึกพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นตามมาจากการใช้เงินมาจัดการ

เรื่องท่ีเข้ามาในชีวิต ได้แก่ ความรู้สึกคลายจากทุกข์ คลายจากความยากล าบาก สะดวก สบาย และ

เป็นสุข ความรู้สึกเช่นนี้เป็นความหมายของการมีชีวิตท่ีน่าพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย ส าหรับมาลี

ซึ่งเผชิญความขาดแคลนทางการเงินอย่างรุนแรงในช่วงท่ีมาปรึกษาฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวมาลีต้อ ง

สร้างอุปกรณ์ประกอบการท าธีสิสของตนอย่างยากล าบากและใช้เวลานาน เพราะต้องหันมาเรียนรู้

และท าอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเองแทนการใช้เงินซื้อมา มาลีจึงเห็นคุณค่าของเงินในฐานะส่ิงท่ีสามารถ

ช่วยให้การท าส่ิงต่าง ๆ ส าเร็จได้ง่ายและสมบูรณ์ตามท่ีต้องการได้ 

"มันเหมือนเป็นตัวช่วยให้อะไร ๆ มันง่ำยขึ้น เหมือนงำนท่ีหนูท ำตอนนี้มันไม่ได้แบบว่ำจะ

บอกว่ำยังไง มันไม่สำมำรถท่ีจะใช้ตัวเรำเองท ำได้ เหมือนถ้ำเรำมีเงินเรำสำมำรถท่ีจะแบ่งเบำ

ภำระของเรำออกไปได้ เหมือนคนนู้นท ำอันนี้เป็นนะ ถ้ำเรำท ำไม่เป็นเรำก็ต้องจ้ำงเค้ำ แล้วก็

เหมือนแบบว่ำถ้ำเรำมีเงินมำกพอเรำก็จะสำมำรถเลือกในส่ิงท่ีเรำคิดว่ำตรงสเปกมำกกว่ำ 

อะไรอย่ำงนี้ค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์มำลี) 

2.2 เงินเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ความหมายแก่เงินว่าเป็นส่ิงส าคัญในการด าเนินชีวิต คุณค่าของเงิน ท่ี

ใช้ส าหรับซื้อหาแลกเปล่ียนส่ิงต่าง ๆ มาใช้ให้การด าเนินชีวิต เป็นคุณค่าของเงินส่วนส าคัญท่ีผู้เข้าร่วม

การวิจัยใช้สร้างความหมายของเงินให้เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิต เช่นท่ีแอน คริส และลิลล่ีก

ล่าวว่า 
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"เงินมันมีควำมหมำยกับหนู เงินมันคือ มันไม่คือทุกอย่ำงในชีวิต แต่มันก็คือทุกอย่ำงในชีวิต พี่

เข้ำใจหนูมั้ย เงินมันท ำให้เรำรักษำตัวเองได้ ท ำให้เรำมีกิน ท ำให้เรำมีลมหำยใจ แต่เงินมันก็

ไม่ได้ท ำให้เรำ มันไม่ได้ซื้อควำมเป็นกลับมำได้ ถ้ำเรำตำยไปแล้ว พี่เข้ำใจหนูมั้ย แต่ตอนเรำ

อยู่เรำก็ต้องใช้อยู่ด”ี (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

"จริง ๆ คริสคิดว่ำเงินมันส ำคัญในชีวิต เพรำะว่ำมันเป็นส่ิงท่ีใช้ในกำรด ำเนิน ไม่ใช่ควำมรัก

ควำมเมตตำอุปกำระโอบอ้อม แต่ตำมหลักควำมจริงเงินเป็นส่ิงท่ีใช้ในกำรด ำเนินชีวิต" (จำก

บทสัมภำษณ์คริส) 

"เงินคือส่ิงท่ีสำมำรถท ำให้หนูด ำเนินชีวิตในแต่ละวันได้ค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยพิจารณาความจ าเป็นในการ

ใช้เงินเพื่อการด ารงชีวิตในแต่ละวัน ในช่วงท่ีมาปรึกษาเชิงจิตวิทยาแอนมีประสบการณ์การด าเนินชีวิต

สลับกันไปมาระหว่างท่ีบ้านในชนบทและการมาเรียนในกรุงเทพฯ ท าให้แอนเห็นว่าการด ารงชีวิตใน

ชนบทนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้เงินมากนัก เพราะผลิตผลท่ีสร้างได้สามารถใช้ด ารงชีวิตได้โดยตรงและใช้

เพียงไม่มาก และผลิตผลท่ีสร้างได้ก็สามารถน าไปขายได้เงินกลับมาด้วย ในขณะท่ีในกรุงเทพฯนั้น

จ าเป็นต้องหาเงินมาก เพราะกิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตต้องใช้เงิน ดังท่ีแอนเล่าว่า 

"หนูจะบอกว่ำอยู่บ้ำนหนูสบำยมำก หนูไม่เป็นทุกข์เรื่องเงินเลย อยู่บ้ำน เพรำะหนูไม่ได้เสีย

ค่ำรถ อย่ำงน้อยเสียแค่ค่ำน้ ำมันเข้ำตลำด แต่อยู่บ้ำนคือมีข้ำวกิน โดยท่ีเรำไม่ต้องเครียดว่ำ

วันนี้เรำจะกินข้ำวอะไรท่ีมันอยู่ในวงเงินแค่ส่ีสิบห้ำสิบ คือเรำกินข้ำวอยู่ในจำนเป็นหม้อ ๆ ได้

เยอะ ๆ เรำไม่เครียด แต่อยู่ในกรุงเทพฯอย่ำงนี้ ค่ำรถสิบบำท ค่ำวินสิบบำท ค่ำเอ็มยี่สิบ 

มำถึงนี่อีก เดินมำก็เหนื่อยกว่ำจะได้กินข้ำวอีก คือหมดแล้วร้อยนึงหมดไปแล้ว แล้วข้ำวเท่ียง 

ข้ำวเย็นหนูล่ะ ก็อีกร้อยนึงแล้วอะ มันห้ำสิบห้ำสิบ แล้วค่ำรถอีกอะ ประมำณสองร้อยกว่ำ 

วันหนึ่งอะ" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

2.3 เงินเป็นประตูสู่อิสระในการด าเนินชีวิตแบบที่พอใจ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ความหมายแก่ระดับรายได้น้อยกว่าการได้ด าเนินชีวิตในรูปแบบท่ีพึง

พอใจ รูปแบบชีวิตท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยพึงพอใจนั้นเป็นการด าเนินชีวิตอย่างผ่อนคลาย จากการ



  136 

ประกอบอาชีพหรือท างานท่ีมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลา ผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงมีเป้าหมายทางอาชีพ

และการเงินท่ีการมีรายได้เพียงพอท่ีจะตอบสนองรายจ่ายต่าง ๆ ในชีวิต เพื่อท่ีจะมีอิสระในการใช้

เวลากับการพักผ่อนหรือท าเรื่องท่ีตนพึงพอใจ ดังท่ีมาลีบันทึกไว้ในบันทึกประจ าวันว่า 

"จะพยำยำมหำงำนเยอะ ๆ เก็บตังดี ๆ พอเหนื่อยจะได้พัก ไม่เหมือนท ำงำนบริษัท ไม่มีวันได้

พักผ่อน" (จำกบันทึกประจ ำวันของมำลี) 

การพิจารณาพื้นฐานหรือบริบทในชีวิตของผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคนในการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธ ท าให้การเห็นทางออกทางอาชีพเพื่อไปสู่การด าเนินชีวิตแบบท่ีพึงพอใจนั้นต่างกัน 

ครอบครัวของแอนท าการเกษตรอยู่ในชนบท วิถีการด าเนินชีวิตท่ีแอนเห็นว่าเป็นประตูสู่การมีชีวิตท่ีดี

จึงเป็นการท าการเกษตรอยู่ในชนบท 

"มันเหนื่อยแต่สบำยใจ กับเหนื่อยแล้วไม่สบำยใจ ถ้ำวันนี้หนูมีแค่ออฟฟิศท่ีหนูได้งำนแล้วหนู

ไปท ำแล้วหนูได้เงิน หนูเหนื่อย หนูต้องเดินทำง หนูต้องกินข้ำวท่ีต้องไปส่ังเค้ำซื้อ แต่ถ้ำหนูมี

แปลงผัก มีบ้ำนมีอะไรของตัวเอง แล้วหนูก็เอำทุกอย่ำงท่ีหนูปลูกหนูเล้ียงมำกิน หนูไม่ต้อง

เสียอะไรเลย หนูได้อำกำศท่ีบริสุทธิ์สดช่ืน แถมเอำไปขำยแล้วได้เงิน นั่นแหละ ส่ิงท่ีหนูจะพูด 

มันเหนื่อยแต่สบำยใจ กับกำรมีแปลงผัก กับกำรมีออฟฟิศมีงำนท ำแต่เป็นทุกข์ เหนื่อยและ

เป็นทุกข์กับเหนื่อยแล้วสบำยใจแล้วมันเป็นเงินท้ังสองอัน" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

ในช่วงท่ีด าเนินการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ คริสก าลังอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่านระหว่างการ

เรียนจบและหางานท า การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้อให้คริสตระหนักถึงความต้องการในชีวิต

ของตน ความเข้าใจท่ีคริสมีต่อตนน าไปสู่การวางเส้นทางอาชีพโดยให้ความส าคัญกับรูปแบบชีวิตและ

ความต้องการของตนมากกว่าจ านวนรายได้ 

"กำรคุยกันก็ท่ีหนูเลือก (สถำนท่ีท ำงำน) เพรำะว่ำ ส่วนหนึ่งไม่ใช่เพรำะว่ำเงิน เพรำะว่ำมัน

ไม่ได้ได้เยอะอะไร ท่ีอื่นท่ีหนูไปสัมภำษณ์ได้เยอะกว่ำอีก แต่ว่ำเป็นเพรำะว่ำปัจจัยท่ีมีคนรัก

อยู่ ก็คือว่ำปกติเสำร์อำทิตย์คู่อื่นเค้ำจะเท่ียวกัน แต่ว่ำแฟนหนูกลับบ้ำนไปอยู่กับแม่เสำร์

อำทิตย์ หนูก็จะอยู่แต่บ้ำนตัวเองไม่ได้เจอกัน ทีนี้เรำก็จะได้เจอกันแค่วันธรรมดำ ซึ่งวัน

ธรรมดำถ้ำหนูท ำงำนท่ีอื่น ก็คงจะไม่ได้เจอ แทบไม่ได้เจอกันเลย เลิกงำนก็คงเหนื่อย บังเอิญ
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หนูได้งำนท่ี (ช่ือสถำนท่ี) แล้วตรงกับควำมต้องกำรของหนู หนูก็วำงแผนว่ำอำจจะท ำแค่ป 

สองป  พอแฟนเรียนจบอำจจะแบบไปท ำท่ีอื่น แต่ว่ำอันนี้ก็คิดทบทวน ไม่ได้คิดถึงแฟนอย่ำง

เดียว งำนหนูก็เลือกต ำแหน่งมันตรงกับต ำแหน่งของหนูแล้วก็บริษัทก็แฮปป ้ สภำพแวดล้อมดี 

คือหนูก็เลยเออตรงนี้มันอำจจะเอื้อกันก็ได้ ก็เลยเลือก" (จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

2.4 การมีเงินเพียงพอคือมีพอส าหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรับความไม่แน่นอน 

ความหมายของจ านวนเงินรายได้หรือเงินสะสมท่ีน่าพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย คือระดับ

ท่ีมีเพียงพอส าหรับใช้กับเรื่องต่าง ๆ ท่ีเข้ามาในชีวิต เรื่องเหล่านั้นได้แก่ เรื่องพื้นฐานส าหรับการ

ด ารงชีวิต ความต้องการเฉพาะหน้า และเรื่องฉุกเฉินไม่คาดฝัน การมีน้อยหรือมากเกินไปก็ก่อให้เกิด

ความยากล าบากในชีวิตได้ 

“ถ้ำเกิดมีเยอะไป มันก็อำจจะเหมือนเด๋ียวคนนู้นคนนี้ต้องมำขอยงขอยืม ก็จะอำจจะท ำให้

เรำทุกข์ข้ึนก็ได้ แต่ถ้ำอย่ำงถูกหวย พวกบรรดำญำติอำจจะมอขอยืม หรือมีคนมำดักปล้น มัน

ก็เป็นอันตรำยได้ถ้ำมีเยอะเกิน หรืออะไรอย่ำงนี้ แต่ถ้ำไม่มีมันก็ท ำอะไรไม่ค่อยได้" (จำกบท

สัมภำษณ์เดล) 

ความหมายของระดับความมั่นคงทางการเงินท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยสร้างขึ้นจากการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธว่าต้องเพียงพอต่อการรับเรื่องท่ีไม่แน่นนอนในชีวิต น าไปสู่การให้ความส าคัญกับ

การวางแผนทางการเงิน ดังท่ีเกรซสังเกตว่าตนมีการไตร่ตรองก่อนใช้จ่ายมากขึ้นก่อนมาปรึกษา 

“มุมมองต่อกำรใช้เงินท่ีค่อนข้ำงเปล่ียนส ำหรับหนูนะคะ หนูน่ำจะเคยบอกไปแล้วด้วยค่ะ แต่

ก่อนถ้ำหนูสอนพิเศษหรือว่ำมีเงินปุ๊บ หนูก็จะใช้เลยทันที แต่พอมำช่วงหลัง ๆ มำนี้ได้

เงินเดือนหรือว่ำสอนพิเศษได้เงินมำปุ๊บ หนูก็จะเก็บไว้ก่อน เก็บไว้จนกว่ำจะแบบมันต้องใช้

จริง ๆ ถึงแม้ว่ำของท่ีต้องกำรจะซื้อนี่แหละ ยังช่ังใจเออ ๆ แป๊บนึง รออีกแป๊บนึงดีกว่ำ เผ่ือมี

อะไรท่ีจะต้องจ่ำย จะต้องใช้ เหมือนมันเก็บเงินได้นำนขึ้น ถึงแม้มันจะต้องใช้อยู่ดี แต่มันก็ให้

เรำอุ่นใจว่ำเออ เรำก็ยังเก็บเงินได้นะอะไรอย่ำงนี้ เหมือนระยะเวลำท่ีหนูยับยั้งช่ังใจมันมีมำก

ขึ้น" (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 
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การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้อให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตระหนักถึงความไม่แน่นอนของ

รายได้และรายจ่ายท่ีเข้ามากับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตระหนักถึงคุณค่า

ของการเก็บออมเงินส าหรับรับมือความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเข้ามาในชีวิต ดังท่ีลิลล่ีรายงานว่า 

"แต่ก่อนหนูท ำงำนได้มำ คือหนูแบบไม่ได้เก็บค่ะพี่ แต่ ณ ตอนนี้เหมือนท่ีหนูได้คุยกับพี่ หนู

อยำกเก็บเงินนู่นนี่นั่น ส ำหรับหนูถำมว่ำหนูเก็บได้มั้ย หนูก็เก็บได้ แต่มันก็จ ำนวนน้อย คือถ้ำ

เกิดถำมควำมคิดจำกแต่ก่อน เอำก่อนท่ีมำคุย คือหนูไม่ได้เก็บเงินเลย เหมือนหนูมีเงิน

เท่ำไหร่ ได้มำจำกท ำงำน เหมือนท่ีหนูเล่ำให้พี่ตอนนั้นท่ีงำนเปิด (ช่ือสถำนท่ี) หนูได้มำเป็น

ก้อน คือมันแบบจะใช้อะ คือมันต้องใช้ ไม่ได้ช่ังใจว่ำท ำงำนมำเหนื่อย ๆ ไม่ แต่พอมำคิด คือ

หนูก็มีปัญหำด้ำนกำรเงิน แต่จะไปใช้อย่ำงนี้คือมันก็ไม่ได้ เหมือนก็มีให้คิดว่ำเรำก็ไม่ได้มีอะไร

มำซัพพอร์ตเรื่องเงินตลอดเวลำ" (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

ความหมายท่ีแอนสร้างให้การมีพอเพียงไม่ได้อยู่ ท่ีเงินแต่อยู่ท่ีการผลิตอาหารไว้ใช้เองได้ 

เนื่องจากประสบการณ์ท่ีแอนใช้ในการสร้างความหมายนั้น มาจากการพิจารณาการใช้ชีวิตในชนบท

และกรุงเทพฯท่ีผ่านมา 

"ผักมันเรำปลูกผักเรำได้ผักกิน แต่ไม่รู้ว่ำท ำงำนหำเงิน บำงทีก็ได้ บำงทีก็ไม่ได้ แล้วกำรซื้อกิน

ในแต่ละครั้ง มันส่ีสิบห้ำสิบ หกสิบ ร้อย สมมติได้เงินมำร้อยนึง แต่ซื้อเกินตัวร้อยยี่สิบ แต่ผัก

ปลูกมำก ำเดียวก็ท ำสุกี้ได้แล้ว แล้วมีต้ังกี่ต้น สิบต้น เอำมำต้นเดียว เอำมำสองต้น คือมันไม่

เกินตัวนะ มันก็ยังมีอยู่ แล้วมันประหยัด ไม่รู้สิ มันไม่เหมือนเงิน เงินมันใช้เกินตัว แต่กำร

ท ำมำหำกิน ปลูกผัก ปลูกอย่ำงอื่นก็ได้ เล้ียงปลำ ตกปลำ คืออันนี้ท ำมำหำกิน มันไม่ได้ท ำมำ

หำเงิน แล้วกำรปลูกผักสำมำรถท ำให้เรำได้เงินอีกด้วย แต่ท ำมำหำเงินคือเรำได้เงินมำ

อย่ำงเดียวแล้วเรำไปซื้อกิน แต่อันนี้คือเรำได้ผักมำกิน แล้วเรำได้เอำไปขำยเพื่อได้เงิน เรำได้

สองทำง คือเรำมีท่ีไม่ต้องซื้อ แล้วเอำไปขำย แล้วเรำได้เงิน" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

2.5 เงินสามารถส่งเสริมการอยู่ร่วมกับคนที่เก่ียวข้องในชีวิตให้ด าเนินไปอย่างเป็นสุข 

เงินเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ความสัมพันธ์และชีวิตของคนรอบตัวให้ราบรื่น เป็นสุข โดยเฉพาะกับคน

ในครอบครัว ดังท่ีอาลีเห็นว่าการมาปรึกษาฯท าให้เห็นประโยชน์ของเงินท่ีมีต่อความสัมพันธ์ 
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"หลังจำกท่ีเรำมำคุยกัน มันท ำให้หนูเหมือนกับเห็นว่ำ เงินนอกจำกจะเป็นตัวใช้จ่ำย จ่ำยนู่น

จ่ำยนี่ เงินก็เหมือนกับเป็นตัวจ่ำยบำงส่ิงบำงอย่ำงเพื่อเช่ือมควำมสัมพันธ์ มันท ำให้เรำเห็น

ควำมส ำคัญตรงนี้มำกขึ้น" (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

แอนเห็นล าดับความส าคัญในการใช้เงินเปล่ียนไปจากมุ่งท่ีตอบสนองความต้องการเฉพาะ

หน้าของตน ไปเป็นมุ่งท่ีความเป็นอยู่ของคนท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินในชีวิตของแอน อาทิ เจ้าหนี้และ

คนในครอบครัว 

"มันท ำให้หนูเป็นคุณค่ำของเงินมำกขึ้น...ปัจจุบันหนูมีเงินหนูไม่คิดถึงตัวเองเลย หนูคิดถึง

หนี้สินท่ีหนูต้องรีบเอำไปชดใช้ให้หมด หนูคิดถึงอนำคตว่ำอยำกซื้ออะไรดี ๆ ให้พ่อกิน แบบ

คือทำงด้ำนครอบครัว ถ้ำส่งผลทำงด้ำนครอบครัว หนูอยำกจะมีเงินเยอะ  ๆ เพื่อไปดูแล

ร่ำงกำยพ่อน่ะค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

ความหมายของเงินของท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของคนรอบตัวโดยเฉพาะคนในครอบครัวตามท่ี

แอนกล่าวไว้ข้างต้นเป็นไปในทางเดียวกันกับเกรซและเลย์ ตามท่ีเกรซเห็นว่าเงินมีคุณค่าส าหรับ

ตอบสนองความพึงพอใจเฉพาะหน้าของตนลดลง และมีคุณค่าต่อความสุขและการบรรเทาความ

ยากล าบากในชีวิตของคนรอบตัวโดยเฉพาะครอบครัวมากขึ้น 

“รู้สึกว่ำเงินส ำคัญ แต่แค่ไม่ได้ส ำคัญแค่กับเรำแค่คนเดียว แต่ส ำคัญกับคนอื่น  ๆ ด้วยใน

ครอบครัว หรือว่ำคนใกล้ชิด คือมันไม่สำมำรถหำเงินเพื่อท่ีจะตอบสนองควำมสุขของตัวเองแค่

นั้น คือมันต้องอำจจะต้องเป็นกำรช่วยเหลือคนอื่น ๆ ด้วย แบ่งเบำภำระพ่อแม่ แบ่งเบำภำระ

ครอบครัว มันก็เลยเป็นภำระท่ีไม่ได้แค่ส ำคัญกับตัวเรำคนเดียว" (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

"มีควำมหมำยมำกค่ะ เหมือนเงินท ำให้เรำมีควำมสุขมำกขึ้น เหมือนแค่มีเงินเรำก็ท ำให้คุณ

พ่อคุณแม่ก็เหมือนสบำยข้ึนแล้วค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 

ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ อาลีได้ทบทวนความยืดหยุ่นเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาลีมีต่อ

ตนเอง แล้วพบว่ามีความเมตตาต่อตนเองเป็นที่มาของความยืดหยุ่นนั้น และสามารถเชื่อมโยง

ความเมตตาของตนกับของผู้อื่นได้ การตระหนักถึงการมีอยู่ของความเมตตาทั้งในตนและผู้อื่น ท า
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ให้อาลีเห็นคุณค่าของการอะลุ่มอล่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ต่อผู้อื ่นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการอยู่

ร่วมกัน 

“พี่ช่วยย้ ำนิสัยหนูว่ำหนูเป็นคนท่ีวำงแผนหรือว่ำอะไรอย่ำงนี้ ก็สะท้อนจิตใจของเรำว่ำเรำก็

เป็นคนมีเมตตำเหมือนกันเนอะบำงครั้ง เรำก็ไม่ได้เป็นคนท่ีเคร่งหรืออะไรเกินไป จำกกำรท่ี

เรำหลุดจำกกำรใช้จ่ำยในบำงครั้งเหมือนกัน มันก็ท ำให้เรำคิดได้ว่ำเออ แล้วขนำดตัวเองเรำ

ยังมีหลุดได้ แล้วเรำจะหลุดให้เพื่อนบ้ำงไม่ได้เหรอ ค่ะ มันก็จะเห็นภำพตรงนั้นกับกำรท่ีเรำ

ไปใช้ชีวิตกับคนอื่น" (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

"ต่อตัวเองก็อะลุ่มอล่วย แต่ต่อคนอื่นท่ีเค้ำมีน้ ำใจกับเรำ เค้ำก็ไม่ได้แบบฟิกเหมือนเรำขนำดนี้ 

ท ำไมเรำไม่ยอมยืดหยุ่นกับเค้ำบ้ำง มันอำจจะเป็นน้ ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ท ำให้เค้ำรู้สึกดีกว่ำเรำ

ก็ได้" (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

ความรู้สึกเมตตาท่ีอาลีมีต่อเพื่อนฝูงซึ่งเกิดขึ้นจากการปรึกษาฯเกิดขึ้นกับเดลเช่นกัน เดลน า

เรื่องท่ีตนไม่พอใจเพื่อนสนิทท่ีคืนเงินไม่ตรงก าหนดมาปรึกษากับนักจิตวิทยาการปรึกษา การปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้อให้เดลตระหนักในคุณค่าของมิตรภาพท่ีมีค่ามากกว่าเงินท่ีเดลให้เพื่อนยืมไป 

ท าให้เดลรู้สึกคลายจากความไม่พอใจ และสามารถยอมรับกับการท่ีเพื่อนจะคืนเงินตามความพร้อม

ของเขาได้ 

"ถ้ำมีผลก็คือตรงนี้ค่ะ บำงครั้งเงินก็มีค่ำมำก เรื่องท ำตำมควำมชอบ พอเรื่องเพื่อน ค่ำมันก็

ลดน้อยลง" (จำกบทสัมภำษณ์เดล) 

การปรึกษาฯเอื้อให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยพิจารณาถึงความคิดและความรู้สึกท่ีมีต่อสถานการณ์

ทางการเงินท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต ซึ่งการเห็นมิติด้านจิตใจท่ีเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์และค่าของเงิน

ของคริสนั้น มาจากการน าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตนกับคนรอบตัวมาปรึกษากับนักจิตวิทยาการ

ปรึกษาเช่นกัน ดังท่ีคริสบอกเล่าว่า 

"เวลำแบบว่ำคริสมำเล่ำอะไรให้พี่ฟัง คือบำงเรื่องมันไม่ได้เป็นเงิน บำงทีคริสมำเล่ำว่ำ แฟน

ทะเลำะกับเพื่อน เพื่อนควรจะส ำนึกบุญคุณท่ีนอนอยู่บ้ำน ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ ค่ำแอร์ก็ฟรีไม่ได้จ่ำย
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อย่ำงเช่นอันนี้มันไม่ใช่ตัวเงิน แต่จริง ๆ แล้วถ้ำแปลง มันก็แปลงเป็นตัวเงินอยู่ดีท่ีเป็นบุญคุณ

ของคนนั้น" (จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

การตระหนักถึงความส าคัญของเงินท่ีมีต่อจิตใจของตนและคนท่ีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคริส ท า

ให้คริสเปล่ียนตัวเลือกทางอาชีพของตนเพื่อให้มีรายได้เพียงพอท่ีจะแบ่งให้กับพ่อแม่ 

"ตอนแรกไม่อยำกหำงำนละ อยำกท ำแจกใบปลิวไปเรื่อย ๆ ก่อน เพรำะรักอิสระ แต่ว่ำพอ

แบบเริ่มรู้สึกว่ำ พอจะไปเท่ียวต่ำงจังหวัด เงินแจกใบปลิวก็คงไปเท่ียวได้อย่ำงเดียว แต่คงให้

พ่อให้แม่แต่ละเดือนไม่ได้ แล้วถ้ำยังไม่ท ำงำน แล้วไม่มีเงินเดือนให้พ่อแม่ ไปเท่ียวก็คงจะ

อึดอัดใจ ก็เลยท ำงำนดีกว่ำ" (จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

2.6 เงินเป็นสิ่งที่แสวงหาและสะสมให้เพียงพอต่อชีวิตได้ด้วยความสามารถที่มี 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้อให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยส ารวจส่ิงท่ีตนใช้ในการฝ่าฟันความ

ยากล าบากทางการเงินท่ีผ่านมา ผู้ร่วมการวิจัยพบว่าทักษะการเงินและทักษะฝีมือท่ีฝีกฝนมาตลอด

นั้น เป็นพื้นฐานของการมีชีวิตท่ีดี และสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัวต่อไปได้ ดัง

ท่ีเลย์ อาลี และมาลีบอกเล่าให้เห็นว่าการทบทวนตนเองในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธท าให้

ตระหนักถึงคุณลักษณะท่ีดีของตน ท่ีจะเป็นหลักในการชีวิตทางการเงินท่ีพึงพอใจต่อไป 

“มันก็ชัดขึ้นท่ีว่ำเรำ เหมือนเรำพอเพียงในกำรใช้เงินน่ะค่ะ เหมือนเห็นชัดว่ำเรำประหยัด

จริง ๆ เรำมีรำยรับรำยจ่ำยท่ีเรำวำงแผนไว้" (จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 

"พี่ก็ช่วยตรงท่ีว่ำ สรุปให้ว่ำวันนึงเป็นอย่ำงนี้ ๆ ใช่มั้ย ใช้จ่ำยเป็นยังไง มีปัญหำรึเปล่ำ อะไร

อย่ำงนี้ ซึ่งเรำก็ตอบได้ว่ำเออเรำไม่มีปัญหำ เพรำะว่ำเรำมีกำรวำงแผนกำรใช้เงินในแต่ละวัน

อย่ำงนี้ ๆ มันก็ท ำให้เห็นเหมือนเรำก็มีแผนในกำรใช้ชีวิตของเรำ มันท ำให้เห็นภำพรวม" (จำก

บทสัมภำษณ์อำรี) 

“ท ำให้เรำนึกย้อนกลับไปว่ำท่ีผ่ำน ๆ มำ คือเรำหำตังได้เยอะมำก แล้วถ้ำสมมติถ้ำจบ แล้ว

เรำมีเวลำมำกกว่ำนี้ แล้วเรำท ำงำนแบบเดิมท่ีเรำเคยท ำ เรำก็ถือว่ำมันก็พอมีตังอยู่บ้ำง แล้วก็

ช่วงชีวิตท่ีผ่ำนมำมันท ำให้เห็นว่ำเรำสำมำรถจัดระเบียบกำรใช้ตังของเรำได้นะ เหมือนพอได้
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คุยแล้วก็ได้ย้อนกลับมำคิดว่ำ ท ำไมเรำท ำอะไรอยู่ แล้วท ำไมตอนนี้เรำถึงเป็นอย่ำงนี้ แล้ว

เหตุผลมันคืออะไร ในเรื่องกำรใช้เงิน" (จำกบทสัมภำษณ์มำลี) 

3. แนวทางปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางการเงินแบบรายบุคคล 

พลวัตการสร้างความหมายของเงินในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ และ

ความหมายของเงินท่ีสร้างขึ้นจากการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ได้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีความหมายของเงินท่ีสร้างขึ้นจากการ

พิจารณาประสบการณ์ชีวิตของตน ก่อให้เกิดความหมายของเงินท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ และ

ครอบคลุมส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับทุกข์และสุขในชีวิตของตน ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยคลายจากทุกข์ และมี

ความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ทางการเงินในชีวิตของตนมากยิ่งขึ้น 

ข้อมูลท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยถ่ายทอดการรับรู้ท่ีตนมีต่อประสบการณ์การเข้าร่วมกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ได้แสดงให้เห็นการเคล่ือนท่ีของประสบการณ์ต้ังแต่ก่อนเข้าร่วม

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธจนเสร็จส้ิน  ซึ่งผู้ศึกษาผลการวิจัยนี้จะสามารถน า

ผลการวิจัยในส่วนนี้ไปใช้ประยุกต์กับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของตน เพราะผู้ศึกษาผลการวิจัยจะเห็น

ลักษณะของความทุกข์ภายในจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย และเห็นว่าการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาท้ัง

ท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ว่ามีผลต่อภาวะจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างไร ข้อมูลท่ีมาจาก

มุมมองของผู้เข้าร่วมการวิจัยจะเป็นแนวทางท่ีผู้ศึกษาผลการวิจัยใช้ก ากับหรือออกแบบการท าหน้าท่ี

ของตนในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาท่ีมีมีผล

กระบวนการพิจารณาสืบย้อนท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ปรากฏประเด็นท่ีแสดงกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 7 ประเด็นใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

3.1 ความทุกข์ก่อนมาเข้ากระบวนการปรึกษา 

ก่อนผู้เข้าร่วมการวิจัยมาเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ผู้เข้าร่วมการวิจัยมี

มุมมองต่างส่ิงต่าง ๆ รวมถึงเรื่องเงินในลักษณะท่ีจ ากัดอยู่ในโลกของตน มุมมองเช่นนั้นท าให้การ

พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีเข้ามาในชีวิตจ ากัดอยู่เฉพาะความทุกข์หรือความสุขของตน ไม่ครอบคลุม

เงื่อนไขตามจริงของส่ิงท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิต ดังนั้นเมื่อความจริงของสถานการณ์ท่ีเข้ามาในชีวิตอยู่
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นอกเหนือขอบเขตของมุมมองท่ียึดถือไว้ ก็ก่อให้เกิดความรู้สึกกดดัน และความพยายามท่ีจะจัดการ

สถานการณ์ให้เป็นไปตามท่ีตนคาดหวังก็ก่อให้เกิดการปะทะ ขัดแย้ งตามมา กลายเป็นปัญหาและ

ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ และท่ีผ่านมาผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่สามารถหาทางออกจากปัญหาและ

ทุกข์ท่ีประสบอยู่ได้ เนื่องจากมุมมองท่ีจ ากัดอยู่ในโลกของตนเช่นนั้น ท าให้การคิดแก้ปัญหาไม่ได้มี

ทิศทางมุ่งไปสู่ทางออก แต่กลับวนเวียนอยู่กับการคิดค านึงถึงสภาพปัญหาท่ีเจอและเรื่องท่ีท าให้เป็น

ทุกข์ ท าให้เช่ือว่าปัญหาและทุกข์ของตนไม่มีทางออก ภาวะจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงจมอยู่กับ

ความทุกข ์

3.1.1 ทุกข์จากมุมมองที่จ ากัด 

ก่อนมาเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะให้เอา

ความรู้สึกพอใจหรือมั่นคงปลอดภัยของตนมาใช้เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกับส่ิงต่าง ๆ เช่น 

ความสัมพันธ์ การเรียน รวมถึงเรื่องเงิน ความหมายของการยุ่งเกี่ยวสัมพันธ์กับเรื่องต่าง ๆ ท่ี

มุ่งตอบสนองความรู้สึกพอใจของตน เมื่อไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ท่ีเข้ามาใน

ชีวิตขณะนั้น ก็ก่อให้เกิดแรงกดดันท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ และส่งออกมาเป็นการกระท าท่ีก่อความ

ขัดแย้งตามมา ยกตัวอย่างเรื่องเรียนของเดล การมุ่งความสบายผลักดันให้เดลพยายามเข้าถึง

งานท่ีง่ายเมื่อต้องท างานกลุ่ม แม้ว่าเดลจะได้ท างานง่ายแต่เดลก็รู้สึกเป็นทุกข์ มีความกังวล

ใจต่อความรู้สึกของคนอื่น และคิดวนเวียนกับความด้อยของตน 

"เหมือนเวลำเลือกท ำหัวข้อ หนูจะชอบเลือกเป็นคนแรก ๆ แล้วเลือกอันท่ีง่ำย ๆ อัน

ยำก ๆ ก็ปล่อยให้เพื่อนไป...ก็เหมือนเมื่อก่อนมองตรงนี้อยู่แล้วว่ำกลัวจะเอำเปรียบ

เพื่อน พอมำตอนนี้ก็เหมือนอยำกท ำมำกกว่ำเดิม หรือว่ำเพรำะรู้สึกว่ำตัวเองด้อยรึ

เปล่ำก็ไม่รู้ อันนี้หมำยถึงว่ำในกลุ่มสัมมนำนะคะ ควำมรู้สึกว่ำตัวเองด้อย" (จำกบท

สัมภำษณ์เดล) 

การให้ความส าคัญกับความรู้สึกทุกข์และสุขของตน เป็นความหมายต้ังต้นของเงินท่ี

ผู้เข้าร่วมการวิจัยรายงานว่ามีมาก่อนเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ดังท่ี

เกรซรายงานว่าแต่ก่อนมองว่าเงินมีความส าคัญในฐานะส่ิงท่ีใช้ซื้อความสุขให้แก่ตัวเองท่านั้น 
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"ก็หนูรู้สึกมำตลอดว่ำเงินส ำคัญ แต่แค่เป็นส ำคัญในเรื่องของตัวหนูเอง คือหนูคิดว่ำ

หนูอยำกได้อะไร หนูอยำกมีอะไร หนูต้องมีเงินเท่ำนั้น เหมือนซื้อควำมสุขให้ตัวเอง

เฉย ๆ” (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

และไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือความสัมพันธ์ หรือเรื่องท้ังสองเกี่ยวพันกัน เมื่อให้

ความพึงพอใจของตนเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดก็ท าให้ขาดการถึงเงื่อนไขชีวิตของคนท่ีอยู่รอบตน 

พอสถานการณ์และคนรอบตัวไม่เป็นด่ังใจ ความปรารถนาให้ผู้อื่นปฏิบัติอย่างตนพอใจก็

ก่อให้ เกิดแรงกดดันในจิตใจและสัมพันธภาพตามมา ดังท่ีแอนหยิบยกส่ิงท่ีเกิดกับ

สัมพันธภาพในอดีตไว้ว่า 

"เพิ่งเข้ำใจอะค่ะ เพรำะว่ำเมื่อก่อนหนูมีแฟนท่ีท ำงำนหำเงิน อำยุเยอะกว่ำแล้วแบบ

จะเครียดเรื่องเงินจะท ำงำนหำเงิน เรำต้องกำรแค่ควำมรักจำกเค้ำ เรำต้องกำรให้

เค้ำใส่ใจ เรำต้องกำรให้เค้ำมำรับพำเรำไปกินข้ำวแค่นั้น เรำต้องกำรให้เค้ำแบบเป็น

แฟน เป็นเจ้ำชำยในฝัน ซึ่งเค้ำท ำงำนหำเงิน แล้วตอนนั้นเรำงี่เง่ำเรำเอำแต่ใจ นู่นนี่

นั่นเรำมองว่ำเค้ำผิด ตอนนี้เรำมองว่ำเรำผิด เพรำะว่ำถ้ำเรำ หนูคิดนะถ้ำเรำไม่งี่เง่ำ 

คิดได้เหมือนตอนนี้มันจะดีมำก" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

3.1.2 การคิดวนเวียนอยู่กับเร่ืองที่เป็นทุกข์ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยหาทางออกให้ปัญหาของตนไม่ได้ จากการคิดท่ีจ ากัดอยู่กับ

เรื่องราวที่เป็นทุกข์และเป็นปัญหา ผู้เข้าร่วมการวิจัยสังเกตกระแสความคิดของตนขณะคิดถึง

ปัญหาว่าจะมุ่งไปในทางร้าย และความคิดในทางร้ายก็จะเช่ือมโยงกับความคิดทางร้ายอื่น ๆ 

อย่างไม่มีทิศทาง กระแสความคิดจึงหลุดออกไปจากปัญหาท่ีตนหยิบขึ้นมาพิจารณาในตอน

แรกจึงไม่สามารถหาทางออกจากความทุกข์และปัญหาได้ ดังท่ีแอนสังเกตกระแสความคิด

ทางลบท่ีเกิดขึ้นขณะคิดแก้ปัญหาคนเดียวในช่วงก่อนท่ีจะมาเข้ากระบวนการปรึกษาฯ 

“หนูรู้สึกได้เลยว่ำในตัวหนูมันมีด้ำนร้ำยตลอด มันจะมีแบบเอ๊ำ อยู่ดี ๆ เรำก็คิดร้ำย 

คิดไม่ดี คิดอะไรก็ไม่รู้” (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 
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กระแสความคิดเวลาคิดถึงปัญหาเพียงล าพังของแอนคล้ายคลึงกับเกรซ เกรซสังเกต

ว่ากระแสของการคิดค านึงถึงปัญหาท่ีผ่านมาของตน จะวนเวียนอยู่แต่สภาพปัญหาท่ีประสบ

อยู่ไม่ไปไหน 

"ส่ิงท่ีเหมือนกันก็คือได้คิดค่ะ ก็คือคิดอยู่ตลอด เวลำคิดกับตัวเองก็คิดเรื่อง คิด

ปัญหำ แล้วตอนนั้นก็คิด ๆ แต่ก็คิดเฉย ๆ ...เพรำะว่ำอยู่กับตัวเองคนเดียวก็คือคิด

ไปเรื่อย ๆ ก็คิดนั่นแหละ แต่ก็ไม่ได้ไปต่อค่ะ ก็คือคิดย้ ำ ๆ แล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลย 

ไม่ได้ไปต่อเลย" (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

ส่วนลิลล่ีก็สังเกตความคิดแก้ปัญหาของตนท่ีไม่มีทิศทางหรือเป็นขั้นเป็นตอน ท าให้

เช่ือมต่อส่ิงท่ีคิดออกมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาไม่ได้ โดยลิลล่ีหยิบยกสถานการณ์ของ

การพัฒนาธีสิสของตนไว้ว่า 

“หนูเอำเป็นเรื่องธีสิสนะคะ เหมือนเวลำหนูอยู่คนเดียวอย่ำงนี้เหมือนหนูจะคิดเป็น

ข้ำมขั้นไปค่ะ เหมือนสมมติหนูอยำกเจำะจงว่ำหนูจะท ำพำร์ทสุดท้ำยอย่ำงนี้ แต่หนู

ก็ไม่ได้คิดว่ำแบบ เออท ำไมเรำไม่ลองมำคิดอันแรกดูก่อนว่ำมันจะไปต่อสุดท้ำยยังไง

อะไรอย่ำงนี้ค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

3.2 ความไม่กล้าเปิดเผยตน 

ลิลล่ีบรรยายถึงความรู้สึกระมัดระวังตนในการเปิดเผยตนในการมาเข้าร่วมกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธครั้งแรกไว้ว่า 

"ก็จะเป็นเหมือนถ้ำเกิดครั้งแรกเหมือนได้เจอกับพี่ครั้งแรก หนูก็ยังไม่กล้ำท่ีจะพูด แล้วก็ยัง

พูดออกมำไม่หมดน่ะค่ะ เหมือนหนูก็เพิ่งเจอกับพี่ครั้งแรกใช่มั้ยคะ" (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยมักกล่าวถึงความระมัดระวังตนในการพูดคุยว่ามาจากประสบการณ์ ท่ีไม่ดี

จากการพูดคุยกับคนท่ัวไป และติดกลายเป็นความคุ้นเคย ประกอบกับไม่มีความรู้และประสบการณ์

เกี่ยวกับกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยามาก่อน ก็ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่รู้ว่าตนต้องปฏิบัติตนใน
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กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเช่นใด ก็ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกประหม่ากับการมาเข้าร่วม

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในครั้งแรก เช่นท่ีเลย์และอารีเล่าตามล าดับดังนี้ว่า 

"ก็ตอนแรกท่ียังไม่ได้มำคุยน่ะค่ะ ก็รู้สึกแบบแอบเครียดนิดนึงค่ะ เพรำะเป็นคนท่ีไม่ค่อยชอบ

พูด ไม่ค่อยชอบเล่ำอะไรให้ใครฟังด้วย ก็กลัวว่ำจะพูดอะไรได้รึเปล่ำ จะพูดอะไรได้เยอะมั้ย" 

(จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 

“หนูไม่เคยพูดคุยกับนักจิตวิทยำเลยตลอดชีวิต อันนี้เป็นครั้งแรกเลย ท ำให้หนูรู้สึกเกร็ง ตอน

ท่ีมำคุยกันครั้งแรก แต่ก็ไม่เกร็งขำดแบบเกร๊งเกร็งนะคะ แต่ก็มีบ้ำง แบบจะต้องโดนถำม

อะไรยังไง ไปถึงต้องท ำตัวยังไง” (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

3.3 ความประทับใจต่อนักจิตวิทยาการปรึกษา 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกประทับใจกับการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษา ท าให้รู้สึก

เช่ือมั่นและอยากน าเรื่องท่ีเป็นปัญหาหรือเป็นทุกข์มาปรึกษากับนักจิตวิทยาการปรึกษา ความรู้สึก

ประทับใจท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อนักจิตวิทยาการปรึกษามาจากการนักจิตวิทยาให้อิสระในการ

บอกเล่า ในขณะท่ีเล่านั้นนักจิตวิทยาไม่ตัดสินส่ิงท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยเล่าท้ังในด้านภาษาและความคิด 

ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกผ่อนคลายท่ีจะบอกเล่าส่ิงท่ีอยู่ในใจออกมาอย่างเต็มท่ี ผู้เข้าร่วมการวิจัย

สามารถเล่าเรื่องต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงต่อกันได้อย่างเสรี โดยนักจิตวิทยาไม่จ ากัดขอบเขตหรือประเด็น

ในการเล่า ไม่ว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยจะเล่าเรื่องอะไรออกมา นักจิตวิทยาการปรึกษาก็รับฟังทุกเรื่อง

อย่างต้ังใจ สีหน้าและท่าทางระหว่างท่ีฟังก็แสดงออกถึงการคิดพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ท าให้

ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกว่าเรื่องราวของตนมีความส าคัญและได้รับความสนใจ 

แม้ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะเห็นว่านักจิตวิทยาการปรึกษารับฟังอย่างครุ่นคิดพิจารณาไปด้วย แต่

นักจิตวิทยาการปรึกษาก็ไม่ใช้ความคิดหรือความรู้สึกส่วนตัวโต้แย้งหรือแทรกเรื่องท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัย

ก าลังเล่าอยู่เลย ในทางกลับกันนักจิตวิทยาการปรึกษาแสดงความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดท่ีผู้เข้าร่วม

การวิจัยมีต่อเรื่องราวนั้นอยู่เสมอ ค าพูดท่ีนักจิตวิทยาใช้มีความตรงกับส่ิงท่ีอยู่ในใจของผู้เข้าร่วมการ

วิจัยเป็นอย่างมาก จนบางครั้งค าพูดของนักจิตวิทยาก็ตรงกับประสบการณ์ในส่วนท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่

สามารถหาค าหรือเรียบเรียงออกมาเป็นค าพูดได้ จากความรู้สึกปลอดภัยและเช่ือมั่นในความเข้าใจและ
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ยอมรับท่ีนักจิตวิทยามีต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย ประกอบกับคุณวุฒิและวัยวุฒิท่ีน่าเช่ือถือของนักจิตวิทยา 

ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกเช่ือมั่นว่านักจิตวิทยาการปรึกษามีคุณสมบัติท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้ตนได้ 

3.3.1 ความรู้สึกว่ามีอิสระที่จะเล่าอย่างเต็มที่ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยรับรู้ว่านักจิตวิทยาการปรึกษาให้อิสระในการบอกส่ิงท่ีตนก าลังคิด

และรู้สึกอยู่ได้อย่างเต็มท่ี ผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีปรากฏขึ้นมาใหม่ในใจได้

เสมอ ดังท่ีอารีเล่าว่า 

"คือพี่ก็ให้อิสระกับเรำ เรำอยำกพูดคุยเรื่องอะไรก็คือพูดไปเลย จะไม่ต้องเป็นเรื่องนี้

หรือเรื่องนั่นตลอดเวลำ เรำอยำกพูดอะไรก็สำมำรถพูดได้ตลอด" (จำกบทสัมภำษณ์

อำรี) 

ลิลล่ียกตัวอย่างของการบอกเล่าความคิดแง่มุมต่าง ๆ ของตนท่ีมีต่ออาจารย์และ

เพื่อนร่วมสาขาได้อย่างเต็มท่ี ท าให้ในขณะท่ีบอกเล่านั้นลิลล่ีก็ได้พิจารณาความคิดท่ีตนมี

ต่อเรื่องดังกล่าวไปด้วย 

"บำงเรื่องหนูก็ไม่สำมำรถจะพูดกับเพื่อนได้อย่ำงเช่นครั้งล่ำสุด ครั้งสุดท้ำยท่ีได้คุย

กับพี่ เรื่องเพื่อนท่ีเป็นลูกรักครูอย่ำงนี้ ถ้ำหนูไปพูดกับคนอื่น คือหนูก็ไม่ได้กล้ำ

พูดน่ะค่ะ เหมือนมีอะไรในใจหนู หนูก็พูดออกมำได้หมดกับพี่ เหมือนหนูก็ได้คิดอีก

ด้วยค่ะว่ำ เออ เนี่ย ถ้ำหนูคิดแง่บวกหนูก็จะเป็นอย่ำงนี้นะ ถ้ำเกิดหนูคิดแง่ลบมันก็

จะแบบเป็นอีกแบบนึง ประมำณนี้ค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

เดลบันทึกไว้ในบันทึกประจ าวันถึงกระแสของเรื่องท่ีเดลหยิบยกขึ้นมาสนทนากับ

นักจิตวิทยาการปรึกษาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ซึ่งเดลสามารถหยิบยก

เรื่องใด ๆ ก็ได้ท่ีอยู่ในความสนใจขณะนั้น และเรื่องต่าง ๆ ท่ีถูกหยิบยกก็เช่ือมโยงกันอย่าง

เสรี ไม่ถูกจ ากัดขอบเขตหรือประเด็นในการเล่า กระแสของการเช่ือมโยงก็น าเรื่องไปสู่การ

ปรึกษาเพื่อหาทางออกและท าความเข้าใจกับความทุกข์ท่ีเข้ามาสู่ชีวิตเดลในช่วงนั้น 
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"เปิดเรื่องด้วยประเด็นสด ๆ ร้อน ๆ แต่เช้ำเลยคือเรื่องกำรเมืองท่ี (ช่ือพรรค

กำรเมืองท่ี 1) ประกำศแคนดิเดตว่ำให้ใครเป็นนำยก ก็คุยไปเรื่อยว่ำชอบใจพรรค

ไหนอะไรยังไง คือจริง ๆ อยำกให้ (ช่ือพรรคกำรเมืองท่ี 2) ได้แหละ แต่ด้วยอะไร

หลำย ๆ อย่ำงเลยคิดว่ำไม่น่ำจะได้ คนส่วนใหญ่ที่ชอบก็พวกวัยรุ ่นกับผู้ใหญ่

ตอนต้น ๆ อะ คิดว่ำนะ แล้วคุยไปคุยมำมันก็เช่ือมกับตลำดหุ้นก็คุยเรื่องงำนสัมนำ

ต่อไปเลย ก็คือรู้สึกโอเคกับกลุ่มมำกขึ้น ดูตัวเองได้ท ำอะไรมำกขึ้นเพรำะได้ตอบ

ค ำถำมตอนพรีเซ้นต์ไป แค่นี้ก็ดีใจละ555555 ไป ๆ มำ ๆ ก็คุยเรื่องเพื่อนว่ำเพื่อน

กลุ่มท่ีอยู่ด้วยเป็นยังไง คุยถึงตอนท่ีท ำงำนกลุ่มด้วยกันแล้วไปเทียบกับกลุ่มอื่นว่ำ

กลุ่มอื่นเครียดเกิน ท ำละกดดัน อึดอัด กลุ่มตัวเองดีสุดละอยู่ด้วยแล้วสบำยใจ เพื่อน

เก่งด้วย555555 คุยกันได้หลำยเรื่องเพรำะควำมสนใจไปแนว ๆ เดียวกัน แล้วก็ให้

ค ำปรึกษำกันได้หลำยเรื่อง แล้วแต่ว่ำเรำจะปรึกษำมั้ยนั่นแหละ" (จำกบันทึก

ประจ ำวันของเดล) 

3.3.2 นักจิตวิทยาการปรึกษารับฟังทุกเร่ือง 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยพบว่านักจิตวิทยาการปรึกษารับฟังเรื่องต่าง ๆ ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัย

เล่าอย่างต้ังใจ และรับฟังอย่างเต็มท่ี คือ ความต้ังใจในการรับฟังของนักจิตวิทยาการปรึกษา

จดจ่ออยู่กับเรื่องราวของผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างเต็มท่ี ไม่แสดงความคิดหรือความรู้สึกส่วนตัว

แทรกเรื่องท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยก าลังเล่าอยู่ ดังท่ีมาลีเล่าถึงการพร้อมรับฟังทุกเรื่องราวอย่างไร้

การต่อต้านของนักจิตวิทยาการปรึกษา 

"ก็คือเหมือนแบบว่ำเรำเล่ำอะไรให้ฟัง พี่ก็รับฟัง แล้วก็ไม่ได้มีปฏิกิริยำท่ีต่อต้ำนกับ

ส่ิงท่ีเรำเล่ำ ก็รับฟังเฉย ๆ ค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์มำลี) 

ท่าทีในการฟังของนักจิตวิทยาการปรึกษาท าให้เกรซมองว่านักจิตวิทยาการปรึกษา

พร้อมท่ีจะรับฟังความทุกข์ท่ีเกรซเก็บไว้ในใจ 

"ปกติไม่ค่อยได้เล่ำไม่ค่อยได้ระบำยอะไร พอมีพี่ได้เข้ำมำคุยกับพี่ก็รู้สึกว่ำเออ มันมี

คนท่ีคอยรับฟังเรำระบำยอะไรอย่ำงนี้ค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 
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อารีพิจารณาว่านักจิตวิทยาการปรึกษามีคุณวุฒิและวัยวุฒิท่ีน่าเช่ือถือ การรับฟัง

ของนักจิตวิทยาการปรึกษาจึงมีความหมายของการยอมรับในมุมมองของอารีด้วย การรับฟัง

ของนักจิตวิทยาจึงท าให้อารีรู้สึกคลายจากความไม่มั่นใจและสงสัยในความคิดของตนลง 

"มันพอเล่ำเรื่องอะไรไป มีคนฟังอย่ำงนี้มันก็โล่งโดยปกติอยู่แล้วส ำหรับควำมคิดหนู

นะ คือพี่ฟัง พี่เป็นผู้ใหญ่ คือพี่เป็นคนท่ีแบบว่ำ เป็นคนท่ีมีตรรกะมีควำมคิดเข้ำท่ำ

เข้ำทำง เป็นคนท่ีเปิดกว้ำงค่ะ ไม่ใช่แค่ว่ำจ ำกัดควำมคิดอย่ำงเดียว มันท ำให้รู้สึกว่ำ

คนท่ีมีควำมคิดมีเหตุมีผลมำรับฟังเรำรู้สึกว่ำมันโอเค ดีกว่ำเรำไปเล่ำให้ใครฟังก็ไม่รู้ 

เค้ำฟังหูทวนลม เค้ำไม่รับรู้ เค้ำไม่สำมำรถคิดอะไรเหมือนขมวดปมอะไรให้เรำได้เลย 

คือฟังอย่ำงนี้มันโอเคกว่ำ" (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

3.3.3 ความรู้สึกอุ่นใจจากท่าทีที่สงบและต้อนรับของนักจิตวิทยาการปรึกษา 

การแสดงออกทั้งทางสีหน้า ท่าทาง และค าพูดของนักจิตวิทยาการปรึกษาก่อให้เกิด

ความรู้สึกผ่อนคลาย ยินดีท่ีจะลดความระมัดระวังท่ีใช้อย่างคุ้นเคยลงได้ และเช่ือมั่นว่าจะ

ได้รับทางออกจากปัญหาท่ีท าให้ตนรู้สึกดีกลับไป ท าให้พร้อมท่ีจะน าเรื่องท่ีอยู่ในใจมาปรึกษา

กับนักจิตวิทยาการปรึกษาต่อไป ดังท่ีลิลล่ีเล่าถึงค าพูดท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาใช้ ซึ่งมีท้ัง

ความเป็นหลักการควบคู่ไปกับถ้อยค าท่ีเข้ากับประสบการณ์ของลิลล่ี ท าให้มองว่าการ

สนทนามีท้ังสาระควบคู่ไปกับการยอมรับและเข้าใจ 

"เหมือนได้ท้ัง เหมือนค ำพูดของพี่ มีท้ังค ำพูดหลักกำร ค ำพูดแบบท่ัวไปท่ีเหมือน

ไม่ใช่แบบอำจำรย์หรือว่ำเด็กมำคุยกัน เหมือนพี่ก็ใช้ค ำพูดท่ีเหมือนท่ีหนูใช้ด้วยค่ะ" 

(จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

ความรู้สึกของลิลล่ีสอดคล้องกับท่ีเลย์เล่าถึงท่าทีของนักจิตวิทยาการปรึกษา เลย์

มองว่าท่าทีท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาแสดงออกนั้นแสดงออกถึงการคิดพิจารณาอย่างละเอียด

ถี่ถ้วนควบคู่ไปกับท าให้รู้สึกอบอุ่นและมั่นคง ท่าทีดังกล่าวเอื้ออ านวยให้เลย์รู้สึกเช่ือมั่นท่ีจะ

ปรึกษากับนักจิตวิทยาการปรึกษา 
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"อำจจะด้วยเหมือนบุคลิกพี่แบบว่ำดูสุขุมค่ะ ดูแบบ ดูอบอุ่น...ก็เหมือนเค้ำน่ำจะไม่

เครียดไปกับเรำ เหมือนเค้ำดูเย็น ใจเย็น แล้วก็เหมือนน่ำจะให้ค ำแนะน ำเรำได้" 

(จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 

ส่วนแอนเล่าถึงท่าทีของนักจิตวิทยาการปรึกษาแสดงออกต่อความทุกข์ของแอน 

การแสดงออกถึงการยินดียอมรับต่อมุมมองท่ีแอนพิจารณาตนเอง ท่าทีนั้นช่วยคลายความ

สงสัยท่ีแอนเคยมีต่อตนเองลง และเช่ือมั่นในตนเองมากขึ้น 

“ก็คือปฏิกิริยำของพี่ค่ะ เวลำหนูบอกว่ำ หนูก็ปกติ พี่ก็ยิ้ม พี่ไม่ได้แบบสวนทำงกับ

ส่ิงท่ีหนูต้องกำร พี่ก็บอกว่ำมันก็จริงอะ บอกว่ำปกติ คือค ำพูดของพี่ หรือสีหน้ำแวว

ตำของพี่ ก็ตอบหนูได้เหมือนกันว่ำหนูปกตินะ” (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

3.3.4 ค าพูดที่นักจิตวิทยาการปรึกษาใช้ตรงกับใจ 

ค าพูดท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาใช้ตอบสนองต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย มีความตรงกับส่ิงท่ี

อยู่ในใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย ดังท่ีคริสอธิบายถึงค าพูดของนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีตรงกับ

อารมณ์และนิสัยใจคอของคริส 

"บำงทีพี่ก็มีค ำตอบท่ี ส่วนใหญ่เวลำท่ีคริสพูดอะไรแบบนี้ พี่ค่อนข้ำงท่ีจะพูดว่ำคริส

คิดแบบนี้ มันจะเป็นส่ิงท่ีแบบ ในเชิงอำรมณ์ร้อนเพรำะว่ำพี่รู้ว่ำหนูเป็นคนอำรมณ์

ร้อน แล้วส่ิงท่ีพี่ถำม เออ มันตรงกับอำรมณ์ มันตรงกับนิสัยของหนูประมำณนี้ค่ะ" 

(จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

แอนกล่าวถึงความรวดเร็วในการหาค ามาใช้ ซึ่งเอื้ออ านวยให้แอนย้อนกลับย้อนกลับ

มาพิจารณาส่ิงท่ีตนเพิ่งเล่าออกไปได้ทันที 

“ถ้ำปฏิกิริยำของพี่ พี่ก็คือคน ๆ หนึ่งท่ีมีส ำนวนท่ีเยอะมำก...หนูสังเกตว่ำส ำนวนของ

พี่มันช่วยให้เรำคิดได้เหมือนกันน่ะค่ะ กำรเอำส ำนวนเข้ำมำใช้ มันมหัศจรรย์ตรงท่ีว่ำ 

หนูพูดอะไรออกไปอย่ำงนี้ อยู่ดี ๆ พี่ก็นึกส ำนวนออกได้ในทันทีท่ีอะไรอย่ำงนี้ หนูก็

เลยรู้สึกประทับใจในตรงนี้ด้วย ในกำรเจอกับพี่ครั้งแรกค่ะ” (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 
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ค าพูดท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาใช้ส่ือตรงกับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็น

อย่างมาก จนบางครั้งค าพูดของนักจิตวิทยาก็ตรงกับส่ิงท่ีอยู่ในประสบการณ์แต่ไม่สามารถหา

ค าหรือเรียบเรียงออกมาได้ ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้าใจประสบการณ์ของตนชัดขึ้น ดังท่ีเดล

เล่าว่า 

"บำงทีก็เหมือนค ำถำมเข้ำใจหนูมำกกว่ำตัวหนูเองอีก เพรำะเหมือนแบบ พอพูด ๆ 

มำถำมค ำถำมนี้มำ หนูก็คิดว่ำไอ้ท่ีเรำพูดไปมันก็ออกแนวนี้นี่นำอะไรประมำณนี้ค่ะ 

เหมือนเป็นค ำท่ีอธิบำยเข้ำใจกว่ำท่ีหนูรู้สึก บำงทีหนูรู้สึกอย่ำงนี้ แต่พูดไม่ถูก แต่พี่

พูดค ำนี้มำก็เออใช่อะไรอย่ำงนี้ค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์เดล) 

3.3.5 การได้รับความเข้าใจและยอมรับเสมอ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกประทับใจท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาฟังอย่างเต็มท่ีและเข้าใจ

ประสบการณ์ภายในท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อเรื่องราวนั้น ดังท่ีอารีเล่าถึงความเข้าใจท่ี

นักจิตวิทยาการปรึกษามีต่อแนวคิดท่ีต้ังใจจะส่ือไปในเรื่องท่ีเล่า 

"มันรู้สึกว่ำ ฟังอะ แล้วเค้ำเข้ำใจ เค้ำเข้ำใจตรรกะเหตุผลท่ีเรำจะส่ือว่ำมันเป็นอย่ำง

นี้เพรำะอะไร ยังไง" (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

ความเข้าใจที่นักจิตวิทยาการปรึกษามีต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยนั้นไม่ได้จ ากัดเฉพาะ

เรื ่องที่เล่าออกมาเท่านั ้น แต่ยังครอบคลุมถึงอารมณ์ที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยก าลังมีอยู ่ใน

ขณะที ่เล ่าด้วย แอนสังเกตได้จากน ักจิตวิทยาการปรึกษาสามารถแสดงออกอย่าง

สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกของแอน 

“ทุกเรื่องเหมือนพี่เปิดรับหนูทุกเรื่อง มันเลยท ำให้หนูสบำยใจที่จะบอกพี่ได้ทุก

เรื่องค่ะ เจอครั้งแรกหนูก็จะรู้สึกว่ำเรำต้อง เหมือนเรำก็ต้องทดสอบพี่เหมือนกัน

ว่ำพี่จะแบบตอบสนองหนูยังไง แบบว่ำตอบสนองในที่นี ่คือ พี่จะรับสิ่งที่หนูพูด

ยังไง ให้ควำมคิดเห็นยังไง หรือจะตอกย้ ำหนูหรือจะใส่ค ำพูดอะไรท่ีท ำให้หนูบั่น

ทอนลงรึเปล่ำ แต่ไม่มีค่ะ” (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 
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การรับรู้ว่านักจิตวิทยาการปรึกษาสามารถเข้าใจส่ิงท่ีเดลอยากจะส่ือได้โดยไม่ต้อง

เพ่งความสนใจกับเรื่องความถูกต้องของการใช้ค าพูด ท าให้เดลรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมท่ีจะ

เล่าส่ิงท่ีอยู่ในใจของตนอย่างเต็มท่ีเช่นกัน 

"ก็เหมือนแบบไม่ต้องอธิบำยอะไรเยอะ ถ้ำไปเทียบกับเล่ำให้คนอื่นฟังมันก็แบบ

เหมือนกับต้องสำธยำยไปเรื่อยให้เค้ำเข้ำใจเรำอย่ำงนี้ค่ะ...เพรำะต้องอธิบำยเยอะก็

กลำยเป็นเหมือนไม่อยำกจะเล่ำแล้วค่ะ แต่พอไม่ต้องอธิบำย เรำก็เล่ำท่ีเรำอยำกจะ

เล่ำก็ได้ เออ เค้ำเข้ำใจเรำอยู่" (จำกบทสัมภำษณ์เดล) 

3.3.6 ความเชื่อม่ันในความสามารถของนักจิตวิทยาการปรึกษา 

ความรู้สึกพึงพอใจท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยา และการ

ค านึงถึงคุณวุฒิและวัยวุฒิของนักจิตวิทยา ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกเช่ือมั่นในความรู้และ

ความสามารถของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการท างานช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ดังท่ีลิลล่ี 

แอน และอารี อธิบายตามล าดับ ถึงความเช่ือถือท่ีตนมีต่อนักจิตวิทยาการปรึกษา ดังนี้ 

"คือกำรคุยกันบำงทีหนูด้วยควำมท่ีหนูเป็นเด็กค่ะ หนูก็คิดได้แค่เนี้ย แคบ ๆ แต่พอ

ได้คุยกับพี่ พี่ก็โตกว่ำ มีกำรศึกษำท่ีสูงกว่ำ ได้เจออะไรมำกมำยกว่ำหนู" (จำกบท

สัมภำษณ์ลิลล่ี) 

"คือหนูพูดอะไรไป พี่จะคิดส ำนวนได้เร็วมำก หนูก็เลยต้ังค ำถำมว่ำพี่จ ำได้ยังไง ถ้ำ

เป็นหนูหนูจ ำไม่ได้ แต่พี่ผ่ำนอะไรมำเยอะมำกกว่ำหนู หนูก็คิดว่ำพี่เรียน พี่อะไร

อย่ำงนี้" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

"ด้วยควำมท่ีเป็นนักจิตวิทยำปรึกษำ หนูคิดว่ำมำปรึกษำอย่ำงน้อยเรำต้องได้ค ำตอบ

กลับไป ค่ะแล้วก็จัดกำรกับปัญหำหรือส่ิงกวนใจต่ำง ๆ ท่ีเรำอำจจะยังไม่สำมำรถให้

ค ำตอบกับเรำได้ หรือเรำยังตัดสินใจเองไม่ได้ ก็เหมือนกับแบบ เค้ำก็เป็นตัวเช่ือมให้

เรำมองในมุมอีกมุมนึงของเรำ แล้วก็ช่วยจัดกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้มำกขึ้น" (จำก

บทสัมภำษณ์อำรี) 
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3.3.7 ปรึกษากับนักจิตวิทยาการปรึกษาได้ทุกเร่ือง 

ความเช่ือถือในคุณวุฒิ ของนักจิตวิทยาการปรึกษา และความพึงพอใจต่อ

ประสบการณ์การเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาฯ ดังท่ีเลย์กล่าวถึงการได้ปรึกษาเรื่องราวต่าง ๆ 

ไว้ว่า ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเช่ือมั่นว่าสามารถปรึกษาทุกเรื่องกับนักจิตวิทยาการปรึกษาได้ 

ดังท่ี ลิลล่ีและอารีอธิบายถึงความเช่ือมั่นว่านักจิตวิทยาการปรึกษามีคุณสมบัติท่ีเป็นท่ีปรึกษา

ให้ตนได้ว่า 

"ก็คือเหมือนหนูก็ไม่รู้ว่ำพี่ เป็นอำจำรย์หรือว่ำอะไรอย่ำงนี้ คือหนูก็ไม่รู้รำยละเอียด

น่ะค่ะ คือท่ีไม่ใช่เด็กก็เพรำะว่ำคือพี่มีควำมคิดท่ีแบบโต ท่ีหนูคิดว่ำเหมือนหนูได้คุย

กับเพื่อนคนนึง คือเหมือนหนูสำมำรถปรึกษำได้ทุกเรื่องท่ีหนูก ำลังคิดอยู่ บำงเรื่อง

คือหนูก็ไม่สำมำรถจะพูดกับเพื่อนได้ด้วย" (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

"ก็พี่ใจดีค่ะ เป็นคนท่ีไม่ดุ น่ำรักค่ะ ขนำดมำสำยครึ่งช่ัวโมง พี่ก็ยังควบคุมอำรมณ์ไม่ดุ

หนูได้ ค่ะ แล้วก็รับฟังโอเค ช่วยเรำจัดกำรแก้ปัญหำ หรืออะไรท่ีเรำยังสับสนมึนงง 

พี่ก็จะช่วยเคลียร์ให้ อำจจะเป็นเพรำะว่ำหนูไม่รู้เรื่องหรืออะไรอย่ำงนี้ก็ตำม พี่ก็จะ

ช่วยให้กระจ่ำงให้เห็นภำพมำกขึ้นพี่ก็จะวำดภำพขึ้นกระดำน มีครั้งนึงท่ีท ำให้ดู โอเค 

เรำก็รู้สึกว่ำเป็นระบบ เป็นแมปอะไรอย่ำงนี้ดี อย่ำงนี้ค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

และเลย์บอกเล่าว่าตนสามารถปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตกับนักจิตวิทยาการปรึกษาได้ 

"ก็เหมือนได้พูดคุยเรื่องรำวชีวิตของตัวเอง เหมือนได้ปรึกษำเรื่องรำวท่ีมีปัญหำต่ำง ๆ” 

(จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 

3.4 ผู้เข้าร่วมการวิจัยมาปรึกษาด้วยความเต็มใจ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้ากระบวนการปรึกษาฯด้วยความเต็มใจ ท้ังเต็มใจท่ีจะมาเข้าร่วม

กระบวนการปรึกษาฯอย่างต่อเนื่อง และเต็มใจท่ีจะน าเรื่องท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตมาปรึกษากับ

นักจิตวิทยาการปรึกษา ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกเต็มใจท่ีจะน าเรื่องท่ี เป็นปัญหาหรือเป็นทุกข์มา

ปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษามากกว่าคนอื่น ๆ ท่ีอยู่รอบตัว ความรู้สึกเต็มใจนี้มาจากความรู้สึก
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ปลอดภัยจากการถูกตัดสินด้วยความรู้และความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ฟัง และความเช่ือมั่นว่า

นักจิตวิทยาให้ความส าคัญและพร้อมรับฟังทุกเรื่องราว มีความสามารถเพียงพอท่ีจะเป็นช่วยผู้เข้าร่วม

การวิจัยหาทางออกให้กับปัญหาท่ีพบได้ 

3.4.1 ความยินดีที่จะมาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยพร้อมจะยุติการเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

หากพบว่าการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาไม่น่าพึงพอใจ เมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัย

พบว่านักจิตวิทยาการปรึกษาพร้อมเข้าใจและยอมรับผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างเต็มท่ี ท่าทีของ

นักจิตวิทยาการปรึกษาจึงท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายในการมาพบ

นักจิตวิทยาการปรึกษา จึงรู้สึกยินดีท่ีจะมาเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

อย่างต่อเนื่อง ดังท่ีอารี แอน และคริสอธิบายถึงความสมัครใจในการเข้าร่วมกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธไว้ดังต่อไปนี้ 

"มันเหมือนว่ำเวลำพูดคุยมันจะไม่เกร็งกับพี่ ก็จะพูดได้ แต่ถ้ำพี่ดุหรือว่ำเคร่งเมื่อไหร่

ก็จะโอเค มันท ำให้เรำแบบฉัน อำจจะท ำให้เรำแบบ ฉันจะต้องมำคุยปรึกษำอีกแล้ว

เหรอ มันท ำให้เรำไม่อยำกมำไม่อยำกคุย มันก็จะเป็นประมำณนี้ ถ้ำรู้สึกไม่ดี" (จำก

บทสัมภำษณ์อำรี) 

“พอเข้ำมำได้ท ำกิจกรรมก็รู้สึกว่ำพี่จะแบบเปิดรับ ไม่ เค้ำเรียกว่ำอะไร ไม่ท ำให้หนู

รู้สึกจิตตกหนักไปมำกกว่ำนี้ เหมือนพี่จะเป็นคนอีกคนหนึ่งท่ีจะคอยรับสำรท่ีเป็น

ควำมทุกข์จำกหนูค่ะพี่ แล้วก็เหมือนหนูเช่ือใจและไว้ใจ พอคุยกันครั้งแรกแล้ว

สำมำรถท่ีจะคุยในครั้งต่อไปได้เรื่อย โดยท่ีเรำไม่รู้สึกติดว่ำเรำไม่อยำกมำ ไม่อยำก

พบไม่อยำกเจอ แต่เรำรู้สึกว่ำ ไม่ได้รู้สึกว่ำเรำจะอยำกมำขนำดนั้นนะคะ แต่แค่ว่ำ

มันไม่ได้อึดอัดน่ะค่ะพี่ มันสำมำรถมำด้วยหน้ำท่ีด้วยข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่ได้ โดยท่ี

เรำไม่อึดอัด” (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

"ก็เพรำะว่ำเหมือนเรำ เหมือนมันระลึกอยู่ในใจว่ำ โอเค เรำมำเหมือนเป็นมันไม่ใช่

เหมือนหน้ำท่ีมันเหมือนเป็นงำนอดิเรก คือหน้ำท่ีกำรงำนมันอำจจะเป็นส่ิงท่ีเรำไม่
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อยำกท ำ แต่งำนอดิเรกมันเป็นส่ิงท่ีเรำอยำกท ำ อยำกมำ อยำกพูด อะไรใช่มั้ยคะ 

อยำกเล่ำอะไรอย่ำงนี้" (จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

3.4.2 ความต้ังใจน าเร่ืองในชีวิตมาปรึกษา 

เมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยพบเจอประสบการณ์ท่ีปรึกษาคนท่ัวไปไม่ได้ เพราะเรื่องท่ีเล่า

อาจกระทบจิตใจของผู้ฟัง หรือส่งผลร้ายต่อความสัมพันธ์กับคนรอบตัวได้ ความเช่ือมั่นว่า

นักจิตวิทยาการปรึกษาพร้อมยอมรับและเป็นท่ีปรึกษากับทุกเรื่องได้ ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย

เก็บเรื่องราวที่เจอในชีวิตมาปรึกษากับนักจิตวิทยาการปรึกษา ดังท่ีลิลล่ีเล่าว่า 

"ก็เหมือนแบบเรื่องครูอย่ำงนี้ ครูเป็นอย่ำงนั้นนะ เออ ครูแบบร้ำยอะอะไรอย่ำงนี้ 

แล้วก็เพื่อนอีก ลูกรักอีก มันหลำย ๆ อย่ำง เหมือนบำงทีบำงเรื่องหนูก็ไม่อยำกจะ

พูดกับท่ีบ้ำน แล้วพอได้มำคุยกับพี่ คือแต่ละครั้งมันก็ผ่ำนมำหลำยวันใช่มั้ย ก็ได้เก็บ

มำหลำยเรื่อง แต่พอได้คุยกับพี่ ก็ได้พูดออกอะไรอย่ำงนี้ค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

ช่วงท่ีแอนเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเป็นช่วงท่ีแอนก าลังถูก

รุมเร้าด้วยปัญหาต่าง ๆ การเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาฯช่วยให้แอนประคับประคองจิตใจ

ของตนเองให้ฝ่าฟันความยากล าบากมาได้เรื่อย ๆ การเล็งเห็นประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก

กระบวนการปรึกษาฯ ท าให้แอนเก็บเรื่องราวส าคัญท่ีตนพบเจอมาปรึกษากับนักจิตวิทยา

การปรึกษาอยู่เสมอ 

"กำรคุยกับพี่เข้ำไปมีส่วนมำก ๆ ค่ะ ไม่น้อยนะ เพรำะว่ำอย่ำงท่ีเคยบอกตอนต้นว่ำ 

ถ้ำหนูไม่ได้คุยกับพี่ หนูจะแย่กว่ำนี้ในทุก ๆ เรื่อง กำรคุยกับพี่มันท ำให้หนูมีเพื่อน 

มันท ำให้หนูคิดว่ำหนูจะมำพูดอะไรกับพี่ดี มันท ำให้หนูมีค ำพูดท่ีว่ำพี่หนูคิดอย่ำงนี้

มันใช่มั้ย พี่หนูรู้สึกอย่ำงนี้ หนูไปเจอเรื่องรำวอย่ำงนี้ หนูอยำกจะเก็บเอำมำพูดกับ

พี่" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

เรื่องราวที่เตรียมไว้จะถูกตั้งใจหยิบยกขึ้นมาปรึกษากับนักจิตวิทยาการปรึกษา และ

เรื่องราวนั้นมักจะเช่ือมโยงไปถึงเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและส าคัญกับชีวิต กลายเป็นเรื่องท่ีถูก

หยิบยกขึ้นมาปรึกษาโดยไม่ต้ังใจมาก่อน ดังท่ีเลย์เล่าว่า 
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"ก็มีบำงเรื่องท่ีแบบว่ำก่อนท่ีจะมำคุยก็อยำกเล่ำ แล้วก็มีเรื่องท่ีแบบเกิดขึ้นระหว่ำง

คุยเลยค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 

3.4.3 ความสบายใจที่จะปรึกษานักจิตวิทยา 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยพบประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการท าความทุกข์ไปปรึกษาคน

รอบตัว  อาทิ คนใกล้ตัวรู้สึกเครียดเมื่อรู้ว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยก าลังประสบปัญหา ใช้

ประสบการณ์ในอดีตมาตัดสินนิสัยใจคอของผู้เข้าร่วมการวิจัย ใช้ความรู้และความคิดเห็น

ของตัวเองมายัดเยียดให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเช่ือตาม และหากผู้ฟังเห็นว่าไม่ใช่เรื่องท่ีตนให้

ความส าคัญก็จะไม่ใส่ใจรับฟังเรื่องท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยต้องการเล่า ประสบการณ์เหล่านี้ท าให้

ผู้เข้าร่วมการวิจัยมักใช้ความระมัดระวัง และรู้สึกอึดอัดเมื่อพูดคุยเรื่องท่ีเป็นทุกข์กับคน

รอบตัว และมักเลือกท่ีจะเก็บเรื่องนั้นไว้กับตัวมากกว่าท่ีจะปรึกษาใคร 

เมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ผู้เข้าร่วมการวิจัย

พบว่านักจิตวิทยาการปรึกษาใส่ใจและให้ความส าคัญกับความทุกข์และปัญหาท่ีผู้เข้าร่วมการ

วิจัยบอกเล่าเสมอ และนักจิตวิทยาการปรึกษาก็ให้มุมมองท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อเรื่องของ

ตนเป็นศูนย์กลางในการสนทนา และเมื่อค านึงถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพของนักจิตวิทยา

การปรึกษา รวมถึงการไม่มีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดหรือเป็นส่วนตัวกับนักจิตวิทยาการปรึกษา 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงเห็นว่านักจิตวิทยาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อปัญหาท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัย

ประสบอยู่ เรื่องท่ีเล่าไปจึงไม่น่าจะกระทบจิตใจของนักจิตวิทยา และนักจิตวิทยาการปรึกษา

ก็พร้อมท่ีจะรับฟังทุกเรื่องราวเสมอ ผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงรู้สึกปลอดภัย และมั่นใจว่าตน

สามารถน าทุกเรื่องท่ีพบเจอมาปรึกษานักจิตวิทยาได้ 

3.4.3.1 ความไม่กังวลว่าจะกระทบจิตใจนักจิตวิทยาการปรึกษา 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยเช่ือมั่นว่าการบอกเล่าปัญหาหรือเรื่องท่ีก าลังเป็นทุกข์จะ

ไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของนักจิตวิทยาการปรึกษา เพราะเช่ือมั่นในความสามารถ

และประสบการณ์ตามวิชาชีพของนักจิตวิทยาการปรึกษา และนักจิตวิทยาการ

ปรึกษาไม่ได้มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้เข้าร่วมการวิจัย จึงไม่มีเหตุท่ีจะได้รับ
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ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยจะเล่า ผู้เข้าร่วมจึงรู้สึกสบายใจท่ีจะ

บอกเล่าความทุกข์ของตนแก่นักจิตวิทยาการปรึกษามากกว่าคนรอบตัว โดยเฉพาะ

คนในครอบครัว ดังท่ีเลย์และมาลีอธิบายว่า 

"ก็มันรู้สึกเหมือนมันก็ท่ีบอกค่ะ ว่ำมันรู้สึกอุ่นใจ มันเหมือนไว้ใจ เล่ำได้ทุก

เรื่องอย่ำงนี้ค่ะ เหมือนแบบว่ำถ้ำหนูเล่ำให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็อำจจะท ำให้

เครียดรึเปล่ำ คุณพ่อคุณแม่เครียดอะไรอย่ำงนี้" (จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 

"เหมือนแม่กับเพื่อนอยู่ในชีวิตประจ ำวันของเรำ บำงอย่ำงท่ีเรำพูดไปมัน

อำจกระทบจิตใจของเค้ำรึเปล่ำ เพรำะว่ำเค้ำอยู่ในชีวิตประจ ำวันของเรำ 

ส ำหรับพี่เรำไม่ได้รู้จักกัน บำงเรื่องท่ีเรำพูดไปมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่เลยอะไร

อย่ำงนี้ เรำก็ไม่ต้องห่วงว่ำมันจะไปกระทบจิตใจของพี่รึเปล่ำ" (จำกบท

สัมภำษณ์มำลี) 

เดลได้ยกตัวอย่างจากเรื่องความไม่สบายใจท่ีเพื่อนสนิทยืมเงินไปแล้วไม่คืน

ตามก าหนดว่า 

"อย่ำงเรื่องยืมเงินอย่ำงนี้ค่ะไม่ได้บอกท่ีบ้ำน เพรำะอย่ำงแบบว่ำก่อนหน้ำ

นั้นเหมือนหนูไม่แน่ใจว่ำเคยบอกไปรึยังว่ำเคยให้คน ๆ ยืมไปแล้ว แล้วก็

โดนด่ำไปแล้วรอบนึง ถ้ำมำรอบนี้อีก ก็เนี่ยค่ะ แล้วก็ถ้ำเกิดไปเล่ำให้เพื่อน

คนอื่นฟังก็เหมือนขำยเพื่อนตัวเองให้คนอื่นฟัง ก็เลยแบบ จะเล่ำกับใคร" 

(จำกบทสัมภำษณ์เดล) 

3.4.3.2 เร่ืองที่เล่าออกไปได้รับความใส่ใจเสมอ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกว่าเรื่องท่ีตนเล่าทุกเรื่องจะได้รับความใส่ใจและเห็น

ความส าคัญอย่างเต็มท่ีจากนักจิตวิทยาการปรึกษาเสมอ ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยสัมผัส

ความใส่ใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาท้ังจากค าพูดและสีหน้าแววตา ดังท่ีเลย์

บรรยายถึงการแสดงออกของนักจิตวิทยาการปรึกษาไว้ว่า 
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"ก็พี่ก็เหมือนอยำกรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องรำวชีวิตของหนู...ก็ลักษณะท่ำทำงใน

กำรมอง กำรคุย แล้วก็เหมือนพอหนูตอบก็ถำมต่อ หนูตอบพี่ก็ถำมต่อเรื่อย ๆ 

...ก็เหมือนพี่ก็จะมองตลอดค่ะ เหมือนแบบว่ำสนใจ สำยตำแบบสนใจ " 

(จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 

ลิลล่ีเปรียบเทียบว่าต่างจากการเล่าให้คนรอบตัวฟัง ซึ่งลิลล่ีไม่อาจแน่ใจได้

ว่าผู้ฟังจะให้ความสนใจอย่างเต็มท่ีเพียงใด 

"ถ้ำหนูจะไปเล่ำเรื่องท่ีแบบหนูไม่โอเค เหมือนมันสนิทมั้ยมันก็สนิทน่ะค่ะพี่ 

แต่บำงเรื่องหนูก็ไม่อยำกจะเล่ำ เหมือนเค้ำก็ไม่ได้ให้หนูเต็มร้อยประมำณ

นั้น" (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

แอนมองว่าความใส่ใจของนักจิตวิทยาการปรึกษามาจากจิตใจท่ีให้

ความส าคัญ เปิดรับ กับความทุกข์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างแท้จริง ไม่นึกวนเวียน

อยู่กับความทุกข์ของตนเหมือนท่ีเกิดขึ้นกับแอนเวลาท่ีมีคนปรึกษา 

"ชอบเค้ำเรียกว่ำอะไรนะ ชอบควำมสบำยใจ ชอบควำมจริงใจ คือหนูคุยกับ

พี่หนูก็ไม่ได้เฟกใส่พี่ หนูก็ให้ควำมจริงใจกับพี่ ซึ่งพี่ก็ให้ควำมจริงใจกับหนู

กลับมำ ให้ค ำตอบหนูกลับมำ ให้ค ำพูดดี ๆ กลับมำ ซึ่งบำงคนหรือ

แม้กระท่ังตัวหนูเองใครมำปรึกษำเรำบำงทีเรำร ำคำญ เพรำะว่ำพี่ก็อำจจะมี

เรื่องท่ีพี่เครียด กูต้องมำนั่งรับรู้เรื่องของมึงด้วยเหรออะไรอย่ำงนี้ เข้ำใจมั้ย 

คือพี่ใจกว้ำง ใจใหญ่ ซึ่งหนูไม่ใช่คนอย่ำงนั้น บำงทีหนูก็ใจแคบ บำงทีหนูก็

ใจกว้ำง บำงทีหนูก็ใจแคบคือสลับกันไป ทุกวันนี้ก็ยังเป็นท่ีปรึกษำให้เพื่อน

อยู่ แต่บำงทีเรำร ำคำญอะพี่ แต่หนูไม่ได้รู้สึกว่ำพี่ร ำคำญหนู หนูไม่มีควำม

รับรู้อะไรในตรงนั้น" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

3.4.3.3 สิ่งที่พูดออกไปไม่ถูกนักจิตวิทยาการปรึกษาตัดสิน 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยสังเกตว่านักจิตวิทยาการปรึกษาด าเนินกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธโดยเอาประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึกของผู้เข้าร่วม
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การวิจัยเป็นแกนกลางในการปรึกษา ซึ่งแตกต่างจากผู้ฟังท่ัวไปท่ีมักใช้ความคิดเห็น 

ประสบการณ์ และความรู้ของตน มาเป็นหลักในตัดสินความถูกต้องของส่ิงท่ี

ผู้เข้าร่วมการวิจัยเล่าให้ฟัง ดังท่ีอารีเล่าว่า 

"มันรู้สึกว่ำ ฟังอะ แล้วเค้ำเข้ำใจ เค้ำเข้ำใจตรรกะเหตุผลท่ีเรำจะส่ือว่ำมัน

เป็นอย่ำงนี้เพรำะอะไร ยังไง คือหนูก็เคยเล่ำให้เพื่อนฟัง คนท่ีเค้ำไม่ได้

ตรรกะแบบว่ำเปิดกว้ำงหรือแบบ เค้ำอำจจะเจอปัญหำชีวิตคล้ำยกับหนูก็ได้ 

แต่เค้ำไม่ได้แบบฟังแล้วเหมือนกับมีเหตุมีผล เหมือนฟังแล้วท ำไมเธอไม่ท ำ

อย่ำงนั้น เหมือนกับเอำตัวเองเข้ำไปคิดแทนเรำอะไรอย่ำงนี้" (จำกบท

สัมภำษณ์อำรี) 

การยึดความคิดเห็นของตนเองเป็นศูนย์กลางในการสนทนาท่ีพบเจอจาก

คนท่ัวไปท าให้รู้สึกอึดอัดใจ และเลือกท่ีจะปิดการส่ือสารของตนตามมา เช่นท่ีเลย์เป

รียบเทียบกับเวลาอยู่ในห้องเรียน ท่ีจุดยืนในการตัดสินของอาจารย์ท าให้เลย์เลือกท่ี

จะไม่แสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 

"ก็ถ้ำสมมติว่ำตอบในเวลำเรียน ในห้องเรียนก็คือ ท ำให้เรำไม่กล้ำ เพรำะว่ำ

ในห้องเรียนก็คือต้องถูก ตอบแล้วต้องถูก ไม่มีผิดอย่ำงนี้ค่ะ ก็ท ำให้เรำไม่

กล้ำท่ีจะตอบครู" (จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 

คริสเห็นว่าการท าหน้าที่ของนักจิตวิทยาการปรึกษาที่ให้ประสบการณ์

ของคริสเป็นศูนย์กลางในการปรึกษานั้น เป็นการท าหน้าที่ตามบทบาทของการ

เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีดี 

"ถ้ำอยำกเสนอแนะก็คือหนูว่ำนักจิตวิทยำก็น่ำจะเป็นผู้ฟังท่ีดีใช่มั้ยคะ แล้วก็

บำงคนอำจจะใส่ควำมคิดของตัวเองมำกเกินไป แต่ส ำหรับพี่ หนูว่ำพี่ไม่ได้ใส่

ควำมคิดของตัวเอง ไม่ได้เอำแบบว่ำอำรมณ์ของตัวเองมำใส่กับเรื่องของหนู 

แต่แค่เหมือนแบบว่ำในควำมคิดเห็นในมุมมอง เวลำท่ีพี่พูดมำมันไม่ได้แบบ

ว่ำ เอออึดอัดท่ีแบบว่ำอยำกจะให้เรำคิดอย่ำงนี้" (จำกบทสัมภำษณ์มำลี) 
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3.5 การพิจารณาในกระบวนการปรึกษาฯ 

กระบวนการปรึกษาฯเริ่มต้นจากการมองธนบัตร ภาพของธนบัตรท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยเห็น

เช่ือมโยงถึงส่ิงท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยก าลังให้ความสนใจในชีวิต เช่น สถานการณ์ทางการเงิน ปัญหา

ทางการเรียน ความสัมพันธ์กับคนรอบตัว ข่าวสารทางการเมือง ฯลฯ ส่ิงท่ีเข้ามาในใจระหว่างท่ีมอง

ธนบัตรเป็นการเริ่มส ารวจและทบทวนประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เข้าร่วมการวิจัย และเพื่อ

ส่ือสารถึงส่ิงท่ีอยู่ในใจให้นักจิตวิทยาเข้าใจได้นั้น ผู้เข้าร่วมการวิจัยต้องหาถ้อยค าและเรียบเรียงเรื่อง

เหล่านั้นออกมาเป็นค าพูด ซึ่งส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นบางส่วนเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ได้แก่ อารมณ์

ความรู้สึก ผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงได้ทบทวน ส ารวจ และพิจารณาประสบการณ์ของตนผ่านกระบวนการ

สร้างการพรรณนาท่ีเกิดขึ้นภายใน 

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยส ารวจส่ิงท่ีเกี่ยวข้อง

กับความรู้สึกทุกข์และสุขท่ีมีต่อเรื่องท่ีหยิบยกขึ้นมาปรึกษา การท่ีเงินเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกข์

และสุขในชีวิตของผู้เข้าร่วมการวิจัย และประกอบกับการระลึกถึงเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเงินจากการมอง

ธนบัตรในช่วงต้นของกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธจึง

เอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้หยิบยกประสบการณ์ทางการเงินของตนขึ้นมาพิจารณาด้วย 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการเอื้ออ านวยให้ใช้มุมมองของตนในการพิจารณาประสบการณ์ต่าง ๆ อย่าง

เต็มท่ี การท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยได้พิจารณาส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีหยิบยกขึ้นมาปรึกษาอย่างละเอียด

และรอบด้านด้วยตนเอง ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้าใจท่ีมาของเหตุการณ์ในเรื่องท่ีหยิบยกขึ้นมา

ปรึกษาด้วย และยอมรับถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงด้วยใจท่ีเป็นกลางได้ 

การเห็นภาพรวมของส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยหยิบยกขึ้นมาปรึกษา ท้ังส่ิงท่ี

อยู่ในตน ได้แก่ ความคิด อารมณ์ความรู้สึก ทักษะต่าง ๆ และท่ีเป็นเงื่อนไขภายนอก ได้แก่ คน

รอบตัว และสถานการณ์ ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตระหนักถึงขอบเขตท่ีแท้จริงของปัญหา และขอบเขต

ท่ีตนจัดการแก้ไขหรือพัฒนาได้ตามจริง การเข้าใจความจริงของเรื่องท่ีน ามาปรึกษา ท าให้ความเช่ือ

หรือความคิดวนเวียน ท่ีมาจากความปรารถนาให้ค าตอบของเรื่องนั้นเป็นอย่างท่ีตนพึงพอใจจางลงไป 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงมีจิตใจท่ีเปิดกว้าง สามารถพิจารณาทางออกจากทุกข์และปัญหาในขอบเขตท่ีตน

ปฏิบัติจริงต่อไปได้ 
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3.5.1 สิ่งที่ปรากฏข้ึนในใจขณะมองธนบัตร 

ในช่วงเริ่มกระบวนการปรึกษาฯทุกครั้ง นักจิตวิทยาการปรึกษาจะขอให้ผู้เข้าร่วม

การวิจัยสังเกตส่ิงท่ีเข้ามาในจิตใจขณะท่ีมองธนบัตรมูลค่า 1,000 บาทเป็นเวลา 1 นาที 

จากนั้นนักจิตวิทยาการปรึกษาก็จะถามผู้เข้าร่วมการวิจัยว่ามีเรื่องอะไรเข้ามาในจิตใจบ้าง 

อารีบรรยายถึงประสบการณ์ภายในจิตใจขณะท่ีก าลังมองธนบัตรว่าเป็นช่วงท่ีจิตใจมีความจด

จ่อ เรื่องท่ีรบกวนจิตใจก่อนท่ีจะเข้ามาในห้องปรึกษาเชิงจิตวิทยาสงบไป มีสมาธิในการ

สังเกตเรื่องราวชีวิตท่ีผ่านเข้ามาในใจ ท าให้อารีตระหนักว่าตอนนั้นตนมีเรื่องใดท่ีอยากบอก

เล่าแก่นักจิตวิทยาการปรึกษา 

"เหมือนเปิดประเด็นในกำรหยิบแบงก์ ถ้ำเรำมองแล้วเนี่ย มีอะไรผ่ำนมำในชีวิตก็คือ

เหมือนกับว่ำช่วงจุดนั้นมันเป็นกำรท ำสมำธิค่ะ ให้ใจเรำสงบก่อน หรือว่ำจดจ่อกับส่ิง

ในส่ิงหนึ่งไม่ฟุ้งซ่ำนท ำให้เรำคิดหรือว่ำแว้บขึ้นมำบนหัวอำจจะมำจำกปัจจัยอำจจะ

เป็นเพรำะว่ำ ก่อนหน้ำนั้นอำจจะคิดเรื่อง ๆ นึงอยู่ อำจจะคำใจไม่สบำยใจ หรือว่ำ

กำรมองแบงก์แล้วท ำให้เรำคิดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวแบงก์นั้น เลยแบบเป็น

จุดเริ่มต้นน ำไปสู่เรื่องต่ำง ๆ ท่ีเรำอยำกจะเล่ำ" (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

แอนสังเกตว่าการมองธนบัตรในช่วงต้นของกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว

พุทธ เอื้ออ านวยให้แอนหยิบยกเรื่องท่ีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตมาพิจารณาตลอด

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยาการปรึกษาฯจะท าหน้าที่เอื้ออ านวยให้แอน

เข้าใจความทุกข์ของตน และหาทางออกจากความทุกข์ในเรื่องท่ีหยิบยกมาปรึกษาได้ 

"กำรเข้ำมำคุยกับพี่ เรื่องเงินมีส่วนมั้ย มันต้องมีส่วนอยู่แล้ว เพรำะเริ่มแรกมำเรำเริ่ม

ด้วยเรื่องเงินท้ังนั้นเลยอะ หนูเจอพี่ครั้งแรก หนูก็ต้องมองเงิน แล้วหนูก็ต้องมำนั่งคิด

ว่ำในชีวิตหนู เงินเห็นเงินแล้วรู้สึกยังไง หนูก็บอกพี่ไป ว่ำหนูเห็นเงินแล้วเป็นอย่ำงนี้

เป็นอย่ำงนั้น หนูมีควำมทุกข์เรื่องนี้ แล้วพอได้คุยกับพี่มันเหมือนท ำให้ได้ทบทวนน่ะ

ค่ะ พี่ฟังหนูแล้วพี่ก็เอำมำย่อให้มันส้ันลง แล้วพี่ท ำให้หนูเห็นควำมทุกข์ท่ีมันชัดเจน

มำกขึ้น เห็นทำงออกในบำงส่วน ไม่ได้เห็นทำงออกหมด แต่มันมีทำงออกบำงส่วนท่ี
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ท ำให้หนูแบบเห็นว่ำหนูจะท ำยังไงต่อไปกับเรื่องเงินในกำรคุยของเรำ มันมีผลค่ะ" 

(จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

ประสบการณ์ของการมองธนบัตรท่ีน าไปสู่เรื่องท่ีใช้ในการเริ่มกระบวนการปรึกษา

ของคริสนั้นสอดคล้องกับท่ีอารีและแอนบอกเล่ามา และแสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่าส่ิงท่ีเข้ามาใน

จิตใจขณะท่ีมองธนบัตร มีความเปล่ียนแปลงไปตามความรู้สึกท่ีมีต่อสถานการณ์ทางการเงิน

ในชีวิตช่วงนั้น ๆ เรื่องท่ีถูกหยิบยกขึ้นมาปรึกษาในแต่ละครั้งจึงเปล่ียนไปตามความรู้สึกท่ีมี

ต่อเงินในช่วงนั้นด้วย 

"ก็กำรเข้ำมำคุยก็มีส่วน เพรำะว่ำทุกครั้งท่ีก่อนเริ่ม พี่จะให้มองเงินใช่มั้ยคะ ระหว่ำง

ท่ีมองมันก็จะได้คิดว่ำมองแล้วเรำคิดอะไร คิดยังไงกับเงิน แต่ละครั้งก็คือจะมอง

เปล่ียนไปเรื่อย ๆ ว่ำเรำรู้สึกยังไง มันอำจจะเป็นตำมสถำนกำรณ์ช่วงนั้น แต่เรำก็ได้

มองเงินเปล่ียนไปเรื่อย ๆ ว่ำช่วงนั้นเรำรู้สึกยังไง แล้วเรำมองเงินมีควำมหมำยยังไง 

มีควำมส ำคัญยังไง" (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

3.5.2 การส ารวจและทบทวนประสบการณ์ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยเห็นว่ากระบวนการปรึกษาฯเอื้ออ านวยให้ได้ส ารวจและทบทวน

เรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิต ดังท่ีเลย์กล่าวว่า 

"เหมือนเรำก็ได้นึกทบทวนเรื่องรำวต่ำง ๆ” (จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 

โดยนักจิตวิทยาการปรึกษาใช้ค าถามต่อเรื่องราวท่ี ผู้เข้าร่วมการวิ จัยพูดถึง 

เอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยย้อนทบทวนประสบการณ์นั้นละเอียดขึ้น ท าให้ได้ส ารวจ

เรื่องราวในชีวิตอย่างท่ีไม่เคยสนใจพิจารณามาก่อน ก่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องท่ีเข้ามาใน

ชีวิตชัดเจนขึ้น ดังท่ีมาลีเล่าว่า 

“ก็คือกำรท่ีมำคุยกันเนี้ยค่ะเหมือนบำงทีแบบว่ำเรำใช้ชีวิตประจ ำวันปกติของเรำ ก็

ไม่ได้คิดอะไร แต่พอมำแบบว่ำคุยกับพี่เหมือนแบบว่ำ ค ำถำมบำงค ำถำมมันท ำให้เรำ
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นึกย้อนกลับไปว่ำเออท ำไมเรำถึงท ำแบบนี้ เพรำะอะไร ท ำไมเรำถึงต้องเป็นแบบนี้" 

(จำกบทสัมภำษณ์มำลี) 

ส่ิงท่ี เกรซเล่าก็ เพิ่ มเติมให้ เห็นว่าท่ีมาของเรื่องต่าง ๆ ท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษา

เอื้ออ านวยให้ส ารวจในกระบวนการปรึกษา ครอบคลุมถึงเรื่องภายในจิตใจท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมี

ต่อเรื่องนั้นด้วย 

"ก็ทุก ๆ ครั้ง เลยค่ะ เหมือนเวลำหนูสงสัยอะไรในตัวเอง คิดว่ำเออ ช่วงนี้หนูรู้สึก

ยังไง หนูรู้สึกไม่ค่อยโอเคอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ แล้วพี่ก็ถำมย้ ำให้หนูทวนตัวเอง มันก็เลย

เหมือนเป็นกำรถำมย้ ำให้หนูมองตัวเอง มองทำงท่ีตัวเองคิด มองควำมรู้สึกท่ีตัวเอง

เป็นอยู่ตอนนั้นว่ำจริง ๆ แล้วเรำรู้สึกยังไงหรือคิดอะไรยังไงอยู่ ส ำหรับหนูกำรน ำ

ทำงเป็นประมำณนี้" (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

3.5.3 การพิจารณาขณะที่เรียบเรียงค าพูด 

การท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยเช่ือมั่นว่าตนสามารถพูดถึงส่ิงท่ีอยู่ในใจได้อย่างอิสระใน

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ เอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตระหนักถึงการมี

อยู่ของความคิดและความรู้สึกของตนชัดเจนขึ้น ดังท่ีคริสสังเกตว่าการถ่ายทอดประสบการณ์

ท่ีผ่านเข้ามาชีวิตออกมาเป็นภาษา ท าให้คริสได้ทบทวนและเรียบเรียงประสบการณ์ของตน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาวะทางจิตใจซึ่งเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ให้ออกมาปรากฏเป็นรูปธรรม

ด้วยภาษา 

“อืม ก็รู้สึกว่ำจริง ๆ แล้วเรำมีสถำนท่ี ท่ีจะ เหมือนมำพูดกับพี่เหมือนเป็นกำรรื้อฟื้น 

เป็น memory หรือเป็นกำรบันทึกควำมทรงจ ำค่ะ เป็นกำรเขียนบันทึกควำมทรงจ ำ 

แต่เรำไม่ได้เขียนเป็นตัวอักษรแค่นั้นเอง เพรำะเวลำสังเกตแบบว่ำคนท่ีเค้ำเขียน

ไดอำรี่ เค้ำก็จะเขียนเป็นส่ิงท่ีเค้ำนึกคิดแล้วก็ไม่สำมำรถท่ีจะเล่ำกับใครได้ หรือเป็น

ส่ิงท่ีเค้ำแบบมันไม่สมควรจะเล่ำ แบบมันเป็นควำมรู้สึกท่ีว่ำฉันก็คิดว่ำเนี่ย ฉัน

ทะเลำะกับเค้ำ ฉันไม่ได้ผิดหมดหรอก ส่ิงท่ีเรำเขียนในไดอำรี่ก็เพื่อท่ีจะ เหมือนไม่ใช่

เชิงระบำย แบบเล่ำ ๆ ไปให้แบบ ให้เรำได้น ำส่ิงท่ีเรำ มันเป็นแค่ควำมคิดน่ะค่ะ 
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แปลออกมำ เหมือนเป็นส่ิงของจับต้องได้ เป็นวัสดุ ไม่ใช่เป็นแค่ควำมคิด กำรมำพูด

กับพี่หนูก็เลยรู้สึกแบบนั้น ว่ำควำมคิดท่ีมันแบบไม่มีรูปธรรม มันก็ออกมำเป็น

ค ำพูด” (จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

การท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยสังเกตส่ิงท่ีอยู่ในใจ ตามด้วยการสรรหาถ้อยค ามาใช้เป็น

ตัวแทนของประสบการณ์หรือภาวะนั้น และเรียบเรียงเป็นเรื่องราว เพื่อถ่ายทอดมุมมองท่ีตน

รับรู้ประสบการณ์นั้นให้นักจิตวิทยาการปรึกษาเข้าใจ การด าเนินกระบวนการพรรณนาอยู่

ตลอดกระบวนการปรึกษาฯจึงพัฒนาทักษะการคิด การเรียบเรียงความคิด การสังเกตและ

พิจารณาตน กลายเป็นทักษะติดตัวที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังท่ีเลย์และเกรซ

เล่าถึงกระบวนการพิจารณาท่ีเกิดขึ้นภายใน ซึ่งต่อเนื่องมาจากกระบวนการพรรณนาในการ

ปรึกษาว่า 

"ก็เหมือนนอกจำกจะได้พูดเยอะแล้ว มันได้คิดเยอะขึ้นด้วยค่ะ ได้คิดก่อนพูดด้วยค่ะ 

เหมือนต้องเรียบเรียงให้มันแบบว่ำเข้ำใจค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 

"เหมือนกำรคุยทุก ๆ ครั้งมันก็ได้ทวนตัวเองทุกครั้งเลย แล้วก็พอยิ่งทวนตัวเองมันก็

ยิ่งย้ ำให้ควำมรู้สึก ควำมคิดนั้นมันอยู่กับเรำอยู่ตลอดเวลำ ถึงแม้ว่ำบำงครั้งอย่ำงเช่น

เรื่องควำมอดทนมันก็อยู่ในหัวหนูตลอดเวลำนั่นแหละว่ำเรำอดทนได้ดีขึ้นนะ จน

บำงครั้งท่ีหนูก็ควำมอดทนต่ ำ แล้วก็ท ำอะไรไปท่ีแบบข้ำมผ่ำนควำมอดทนไม่ได้ มัน

ก็รู้ตัวเองว่ำเออ เรำเนี่ยควำมอดทนต่ ำลงนะ จำกท่ีแต่ก่อนหนูอดทนดีขึ้นแล้วนี่ มัน

ก็ทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลำเลยค่ะ น่ำจะเป็นเพรำะว่ำได้ทวนตัวเองเรื่อย ๆ มันก็เลย

ย้ ำเรื่อย ๆ” (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

3.5.4 การส ารวจสิ่งที่เก่ียวข้องกับทุกข์และสุขของตน 

กระบวนการปรึกษาเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตรวจสอบภาวะจิตใจของตนท่ีมี

ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเข้ามาในชีวิต การพิจารณาความเช่ือมโยงเกี่ยวพันของเหตุการณ์

ภายนอกกับภาวะจิตใจภายใน ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ส ารวจส่ิงท่ีเป็นปัจจัยหรือเกี่ยวข้อง

กับความรู้สึกทุกข์สุขของตนในเหตุการณ์ต่าง ๆ และดังท่ีกล่าวไว้ในประเด็นท่ีผ่านมาแล้วว่า 
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กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทบทวนเรื่องเงินท่ี

เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต ผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงได้ส ารวจความเกี่ยวข้องของเงินท่ีมีต่อทุกข์และ

สุขในชีวิตของตนด้วย ดังท่ีแอนเล่าว่า 

"หนูท ำให้มันเหลือแบบน้อยได้ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ำไอ้สองร้อยกว่ำหนูท ำให้มัน

แบบประหยัด คือบำงทีก็ไม่กินบ้ำง บำงทีก็นั่งรถเมล์บ้ำง บำงทีก็เดินมั่ง หนู

ประหยัดเอำอย่ำงนี้ มันเป็นควำมทุกข์หลำยควำมทุกข์ ควำมทุกข์เรื่องกำย ใจก็ โอ้ย 

เด๋ียวพรุ่งนี้จะเอำเงินท่ีไหน กำยก็คือเหนื่อยท่ีต้องมำเดิน มำนั่งรถเมล์ มันไม่ได้

สะดวกสบำยเท่ำตอนมีเงินแล้วก็ตอนอยู่ท่ีบ้ำนคือมันสบำย กินนอนหรือมันไม่ได้

อะไรค่ะ คือจะท ำงำนมันก็มีงำนบ้ำนให้ท ำ โดยท่ีเรำท ำอย่ำงสบำยใจ" (จำกบท

สัมภำษณ์แอน) 

การส ารวจประสบการณ์เอื้ออ านวยให้อารีได้เห็นถึงท่ีมาของความเคร่งครัดทาง

การเงินของตน ซึ่งต้ังต้นมาจากการสูญเสียแม่และได้รับมรดกท่ีอารีต้องบริหารจัดการให้

เพียงพอต่อชีวิตการศึกษาของตน 

"ถ้ำเรื่องในปัจจุบัน ก็อย่ำงค่ำใช้จ่ำยอำจจะมีผลมำจำกท่ีหนูต้องจัดกำรเงินก้อนนึงท่ี

จะท ำยังไงให้มันอยู่นำนท่ีสุดใช่มั้ยคะ เพรำะว่ำโอเค มันได้รับมำจำกท่ีบ้ำน มันก็ท ำ

ให้เรำง่วนอยู่กับกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินตรงนี้ไปจนมันก็นึกถึงบำงครั้งนะคะท่ีว่ำ

มันเป็นสำเหตุตรงนี้ท่ีว่ำแม่เรำเสียไป แต่เรำไม่ได้ไปคลุกคลีหรืออยู่กับควำมทรงจ ำ

ไปคิด ๆ ตอนท่ีแม่ยังมีชีวิตอยู่ช่วงนั้น มันไม่ได้คิด แต่มำคิดหลังจำกท่ีแม่เสียไปแล้ว 

กำรท่ีเรำได้มำพูดคุยตรงนี้มันท ำให้เรำได้นึกถึงช่วงวัยเด็ก ช่วงท่ีเรำมีปัญหำกับแม่ 

ช่วงท่ีเรำโตมำกับแม่ หรือว่ำอะไรกับแม่ก็ตำม มันท ำให้เรำได้ย้อนกลับไป แล้วมัน

ท ำให้เรำนึกถึงว่ำตัวเงินนี้ก็เหมือนเป็นตัวช่วยพำวู๊บกลับไปครั้งก่อนได้ มันก็เห็นวิถี

ชีวิตในช่วงขณะนั้น แล้วจุดท่ีมันส่งผลท่ีท ำให้เรำต้องมำจัดกำรกับกำรเงินตรงนี้ของ

เรำ" (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

การส ารวจความไม่พอใจท่ีเดลมีต่อเพื่อนสนิทซึ่งยืมเงินไปแล้วไม่คืนตามก าหนด 

เช่ือมโยงให้เดลได้ทบทวนประสบการณ์ท่ีผ่านมาระหว่างตนกับเพื่อนคนดังกล่าว ท าให้เห็น
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ความสุขท่ีได้รับจากเพื่อนคนนี้ และตระหนักในคุณค่าของมิตรภาพท่ีเพื่อนคนนี้มีต่อตน

ชัดเจนขึ้น 

"ตอนแรกยังไม่ได้คิดว่ำแบบ ถึงควำมส ำคัญของเพื่อนขนำดนั้น คบกันมำนำน หนูก็

มีเพื่อนหลำยกลุ่มด้วย สนิทหลำยกลุ่มอยู่ ก็เลยยังไม่ได้เจำะจงอะไรถึงควำมท่ีแบบ

สนิทมิตรภำพอะไรขนำดนั้น แต่พอมำเรื่องยืมเงินเนี่ย พอพี่มำพูดแบบว่ำ (จ ำนวน

เงิน) กับเพื่อนคนนี้ หนูก็คิดแล้วว่ำ เพื่อนคนนี้สนิทขนำดไหน อะไรประมำณนี้ ก็คือ

เห็นคุณค่ำเพื่อนมำกขึ้น ๆ เงี้ยค่ะ พอมองย้อนไปแล้วแบบ อยู่ด้วยกันมำต้ังกี่ป  ไป

ไหนมำไหนด้วยกัน มีเรื่องอะไรคุยกันปรึกษำกัน ก็เลยแบบเห็นคุณค่ำเพื่อนเพิ่มมำก

ขึ้นกว่ำเดิม" (จำกบทสัมภำษณ์เดล) 

3.5.5 การทบทวนและตรวจสอบการใช้เงินของตน 

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้ออ านวยให้ทบทวนประสบการณ์ชีวิตท่ี

เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน สถานการณ์ทางการเงินท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกทุกข์และสุขจึงมักถูกหยิบ

ยกขึ้นมาบอกเล่าให้นักจิตวิทยาการปรึกษาฟัง ซึ่งนักจิตวิทยาการปรึกษาก็เอื้ออ านวยให้

ผู้เข้าร่วมการวิจัยทบทวนท่ีมาของสถานการณ์ทางการเงินนั้น ดังท่ีเลย์เล่าว่า 

"มันก็เหมือนได้ทบทวนเกี่ยวกับกำรใช้เงินเรำอีกรอบนึงค่ะ เหมือนได้อธิบำยพูด

ออกมำว่ำกำรใช้จ่ำยเรำเป็นยังไง เพรำะว่ำท่ีเรำทบทวนกับตัวเองก็คือนึกคิดอย่ำงนี้

ค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 

การทบทวนท่ีมาของสถานการณ์ทางการเงิน ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตระหนักปัจจัย

ท่ีมีผลต่อสถานการณ์ท่ีหยิบยกขึ้นมา ท้ังในส่วนท่ีเป็นเงื่อนไขของสถานการณ์ และในส่วนท่ีเป็น

การกระท าของตน ดังท่ีมาลีและเกรซยกตัวอย่างของการย้อนทบทวนท่ีมาของสถานการณ์

ทางการเงินของตน ดังนี้ 

"ก็เหมือนตอนแรกท่ียังไม่ได้มำคุย หนูก็รู้สึกว่ำมันไม่ค่อยมีตังเลยนะ แต่พอได้มำคุย 

พอได้ทบทวนแล้วว่ำท่ีผ่ำนมำเรำหำตังมำได้ยังไงบ้ำง แล้วเรำใช้อะไรไปบ้ำง มันก็

เลยรู้สึกว่ำมันเป็นเงินท่ีเยอะมำก ท่ีแบบบำงทีเด็กอำยุเท่ำหนูอำจจะยังหำไม่ได้เลย
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ด้วยซ้ ำ แต่ด้วยควำมท่ีเรำต้องใช้มันก็เลยไม่มีเหลือ ก็เลยรู้สึกว่ำเรำไม่มี แต่พอได้มำ

คิดแล้วก็รู้สึกว่ำ เออ ถ้ำเรำไม่ได้ใช้เยอะเท่ำตอนนี้ ในส่ิงท่ีเรำจ ำเป็นต้องใช้ ก็คือเรำ

ก็สำมำรถท่ีจะแบบพอมีเงินได้ ไม่ใช่แบบว่ำไม่มีเลย" (จำกบทสัมภำษณ์มำลี) 

"ก็มีเรื่องครั้งแรกตอนท่ีเป็นเรื่องมีคนยืมเงินหนูแล้วยังไม่ได้คืน คือตอนนั้นหนูจ ำได้

ว่ำหนูลืมไปแล้วด้วยซ้ ำว่ำมีคนยืมเงินหนู อ๋อ ตอนนั้นคือพูดว่ำเหมือนหนูมีรำยรับ

ตลอดเวลำ แต่ว่ำเก็บเงินไม่ได้เลย เอำไปใช้นู่นนั่นนี่ แล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องท่ีเงินมัน

หำยไปเพรำะมีคนยืมเงิน แล้วก็มำเน้นตรงประเด็นท่ีคนยืมเงิน จะเอำคืนยังไง จะ

รู้สึกไม่ดีกับเค้ำ จะอะไรอย่ำงนี้ค่ะ อันนั้นคือไม่ได้เตรียมใจจะมำพูดเรื่องนี้ เพรำะว่ำ

ลืมไปแล้วด้วยซ้ ำ นึกไม่ออกแล้ว แต่ว่ำเหมือนดึงควำมรู้สึก ควำมคิดเรื่องนั้นขึ้นมำ

พูด" (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

3.5.6 การใช้มุมมองของตนในการพิจารณาอย่างเต็มที่ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ใช้มุมมองของตนในการพิจารณาประสบการณ์ต่าง ๆ ของตน

อย่างเต็มท่ี ประสบการณ์การพิจารณาเช่นนี้เป็นส่ิงท่ีแตกต่างจากเวลาท่ีพูดคุยกับคนอื่น 

เพราะโดยท่ัวไปผู้เข้าร่วมการวิจัยจะพบว่าผู้ฟังจะใช้ความคิดเห็นของตนมาตัดสินเรื่องของ

ผู้เข้าร่วมการวิจัย ดังท่ีเกรซเปรียบเทียบประสบการณ์การพูดคุยกับนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ี

ต่างจากการพูดคุยกับเพื่อนไว้ว่า 

"ถ้ำเกิดว่ำเป็นกับเพื่อนอย่ำงนี้ มันจะมีกำรตัดสินมำกกว่ำกำรท่ีเข้ำมำคุยกับพี่ คือพี่

ไม่ได้ช้ีทำงหรือไม่ได้ตัดสินให้เลยว่ำควรจะท ำยังไง แต่แค่ยิงค ำถำมมำให้หนูคิด

เพิ่มขึ้น แต่ถ้ำกับเพื่อนก็คือจะตัดสิน เพื่อนจะแนะน ำให้เลยว่ำอย่ำงนี้มั้ย ๆ แต่คือ

เพื่อนก็ไม่ได้บังคับว่ำมึงต้องท ำอย่ำงนี้นะ แต่คือเค้ำจะช้ีทำงมำหนึ่งสองสำมส่ีว่ำลอง

ท ำอย่ำงนี้ดู อะไรท ำนองนี้" (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

เช่นเดียวกับคริสท่ีเปรียบเทียบว่านักจิตวิทยาการปรึกษาจะใช้มุมมองของคริสเป็น

หลักในพิจารณา โดยไม่นึกคิดแทนบุคคลอื่นท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในชีวิตของคริส 
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"ส่ิงท่ีพี่ถำมคริสมำคือมันไม่ใช่เชิงบวกเสมอไป บำงทีพี่ก็ถำมเชิงลบ คริสรู้สึกเชิงลบ

อะไรอย่ำงนี้รึเปล่ำ ประมำณนี้ แต่ว่ำถ้ำเปรียบเทียบกับค ำตอบของคนอื่นเค้ำก็

อำจจะมีเหตุผลมำซับ อย่ำงเช่นในเรื่องมีตัวละคร 5 ตัว เค้ำอำจจะมีเหตุผลมำ 

support ให้กับตัวละคร 1 – 4 แล้วก็ท ำให้คริสยิ่งแบบว่ำรู้สึกแบบสับสน แต่ถ้ำมำ

เล่ำกับพี่ พี่จะมีเหตุผล support คือมีเหตุผลให้คริสคนเดียวอะไรอย่ำงนี้ ก็รู้สึกว่ำ

มันจะคุยง่ำยกว่ำอย่ำงนี้ค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

อารีบรรยายถึงการกระท าของนักจิตวิทยาท่ีแสดงให้ เห็นภาพของการด าเนิน

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยมีมุมมองของอารีเป็นแกนกลางในการพิจารณา อารี

บรรยายว่าค าพูดท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาใช้สรุปส่ิงท่ีอารีเล่าออกมา และเปิดโอกาสให้อารี

ตรวจสอบความถูกต้องของความเข้าใจท่ีนักจิตวิทยามีต่อประสบการณ์ของอารีนั้น เอื้ออ านวย

ให้อารีได้ย้อนกลับมาตรวจสอบและพิจารณามุมมองท่ีอารีมีต่อประสบการณ์ของตน 

"ก็เหมือนกำรขมวดปมว่ำตอนนี้เรำพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ แต่ด้วยควำมท่ีหนูเป็นคนเล่ำ

ก็จะเล่ำไปเรื่อย ๆ อย่ำงนี้ใช่มั้ย แต่ว่ำ เอ๊ะ จำกเรื่องนี้ตอนแรกมำเป็นเรื่องนี้ได้ยังไง

นะ แล้วพี่ก็จะช่วยแบบว่ำเหมือนกับจับประเด็น แต่ไม่เชิงต้ังค ำถำม ไม่เชิงแบบว่ำ 

คุณพูดเรื่องนี้ใช่มั้ย ถ้ำพี่พูดว่ำ คุณพูดเรื่องนี้ใช่มั้ย แล้วหนูบอกว่ำไม่ใช่ให้เถียง 

เหมือนพี่เปิดประเด็นให้หนูแบบว่ำเสริมหรือว่ำแบบแย้งได้ว่ำ หนูไม่ได้พูดเรื่องนั้น 

หรือหนูพูดเรื่องนั้นอยู่ เป็นกำรช่วยให้เรำย้ ำ ถ้ำเรื่องนั้นท่ีพี่พูดประโยคนั้นก่อนหน้ำ 

อย่ำงนี้ใช่มั้ย ถ้ำเรำมองว่ำใช่ก็ใช่ แต่ถ้ำไม่ใช่นี่ อ้ำวสรุปแล้วฉันพูดเรื่องอะไรอยู่ แต่

พี่เค้ำแบบขมวดปมให้ว่ำ อันท่ีมันใช่มันก็ใช่ มันก็ตรงกับท่ีเรำจะพูด ถ้ำมันไม่ใช่ก็

แสดงว่ำเรำกับพี่อำจจะมองหรือว่ำขมวดคนละอย่ำงกัน" (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

3.5.7 การเปิดใจพิจารณาความจริงด้วยใจที่เป็นกลาง 

จากความรู้สึกปลอดภัยจากการถูกตัดสินจากนักจิตวิทยาการปรึกษา เอื้ออ านวยให้

ผู้เข้าร่วมการวิจัยคลายตนจากการปกป้องความถูกต้องของตนเองอย่างท่ีเคยเป็นมา และการ

ส ารวจอย่างรอบด้านถึงส่ิงท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรู้สึกทุกข์สุขท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อเรื่อง

ท่ีหยิบยกขึ้นมาปรึกษา ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้พิจารณาท่ีมาของสถานการณ์ท่ีหยิบยกมา
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ปรึกษาอย่างรอบด้าน ท้ังตัวเงื่อนไขของสถานการณ์ มุมมองของตนและคนท่ีเกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์นั้น บรรยากาศท่ีผ่อนคลายจากการปกป้องตนเองและวัตถุดิบท่ีใช้ในการ

พิจารณาท่ีมาจากเรื่องท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ท าให้กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว

พุทธเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยลดอคติของตนลง และพิจารณาความจริงของเรื่องท่ี

น ามาปรึกษาได้อย่างเป็นกลาง คริสบอกเล่าถึงช่วงเวลาท่ีคริสสามารถเปิดใจยอมรับความ

ผิดพลาดของตนได้อย่างตรงไปตรงมาว่า 

"ก็รู้สึกว่ำส่ิงท่ีตัวเองคิดคือมันไม่ได้ถูกท้ังหมดอย่ำงท่ีเรำคิดจริง ๆ จริง ๆ แล้วส่วน

ลึกก็รู้ว่ำเรำมีส่วนผิดนั่นแหละ แต่ว่ำกำรมำพูดกับพี่คือ หนูไม่ได้ต้องกำรคนเข้ำข้ำง 

แต่แค่เหมือนแบบ เอ้ยอยำกเล่ำให้ฟังว่ำเรื่องมันเป็นอย่ำงนี้นะ วันนี้ไปเจออันนี้มำ" 

(จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

มาลีเล่าถึงการเปิดใจพิจารณาปัจจัยส่วนตนท้ังทางบวกและทางลบท่ีมีผลชีวิต 

"ก็พอคุยแล้วมันก็รู้สึกดี มันก็สบำยใจขึ้นท่ีเรำได้เล่ำอะไรบำงอย่ำงออกไป แล้วก็

แบบเหมือนพอเรำเล่ำส่ิงท่ีเรำแบบคิดว่ำเรำถูกนะ แล้วพอเรำได้แง่มุมใหม่ ๆ มันก็

เหมือนเป็นกำรช้ีแนะให้เรำเห็นว่ำส่ิงท่ีเรำเจออยู่มันไม่ได้ทุกข์ขนำดนั้นนะ มัน

อำจจะมีข้อดีอยู่ในควำมไม่ดีนั้นรึเปล่ำอะไรอย่ำงนี้ มันก็เหมือนท ำให้เรำลองเปล่ียน

ควำมคิดดู ว่ำถ้ำเรำคิดแบบนี้มันจะท ำให้เรำมีพลังบวกมำกกว่ำมั้ย " (จำกบท

สัมภำษณ์มำลี) 

อารีบรรยายถึงการคลายจากความคาดหวังท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของตน และเปิดใจ

พิจารณาและยอมรับกับส่ิงท่ีตนเป็นตามจริงได้อย่างแนบสนิทมากขึ้น 

"มันดีตรงท่ีว่ำเหมือนเรำได้ทบทวนตัวเอง โดยท่ีว่ำเรำเค้ำเรียกว่ำไม่ได้ bias ว่ำเรำ

ต้องเป็นคนท่ีเรำวำงไว้ในอุดมคติ แต่ว่ำมันเป็นตัว reality ของเรำ" (จำกบท

สัมภำษณ์อำรี) 
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อารีอธิบายถึงการมองความเคร่งครัดทางการเงินของตนท่ีแตกต่างกัน ระหว่างการมอง

จากมุมมองของการปกป้องความถูกต้องของตน ซึ่งอารีเรียกว่าอุดมคติ และการมองโดย

พิจารณาตนอย่างรอบด้าน ท าให้สามารถยอมรับต่อมุมมองท่ีตนและผู้อื่นมีต่อตนตามจริงได้ว่า 

"คือแบบแผนอุดมคติ แบบเดิม หนูมองว่ำเออ มันใช่ เรำก็เป็นแบบคนชอบวำงแผน 

คือหนูจะไม่มีค ำว่ำเจ้ำกี้เจ้ำกำรอยู่ในหัวเลยส ำหรับหนู วำงแผนเป็นส่ิงท่ีดีส ำหรับตัว

หนูเอง เพรำะหนูจะได้รู้ว่ำวันนึงเรำต้องท ำอะไร ท ำยังไง หรือว่ำโอเค เรำมีจุดหมำย 

เรำมีบล็อกไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่ว่ำวันนึงไร้ค่ำ อันนี้ก็เป็นอุดมคติของหนูคือท ำอะไรก็คิด ๆ 

ก่อน ต้องมีคิดออกมำบ้ำง ไม่ใช่ว่ำจะท ำอะไรก็ท ำไปเลย แต่ว่ำส่วนท่ีเพื่อนบอกมำ

จะเป็นส่วนท่ีแบบพฤติกรรมเนี่ย มันท ำให้เรำเป็นจุกจิกจู้จ้ีอย่ำงนั้นเชียวเหรอ ซึ่งพอ

เรำไปดู ทบทวนส่ิงท่ีเพื่อนพูด พฤติกรรมท่ีเรำเป็น อ๋อ สังคมเค้ำมองกันเป็นแบบนี้ 

แต่เรำมองเป็นแบบนี้ แต่ว่ำตัวตนจริง ๆ ของเรำก็แบบเออ เรำก็ค่อนข้ำงจุกจิกจู้จ้ี

เหมือนกันในบำงครั้ง ซึ่งมันก็ออกมำโดยท่ีเรำไม่รู้ตัว เรำก็ได้เห็นภำพ" (จำกบท

สัมภำษณ์อำรี) 

3.5.8 การพิจารณาอย่างมีทิศทางสู่ทางออกจากทุกข์ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยพบว่าการพิจารณาเรื่องท่ีเป็นทุกข์หรือเป็นปัญหาในกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธนั้นด าเนินไปสู่การพบทางออก แตกต่างจากเวลาที่ผู้เข้าร่วม

การวิจัยนึกถึงปัญหาของตนตามล าพังคนเดียวอย่างท่ีเคยเป็นมา ผู้เข้าร่วมการวิจัยสังเกตว่า

สาเหตุท่ีตนไม่สามารถหาทางออกได้ด้วยตนเองนั้น เพราะว่าตนไม่สามารถก ากับการคิดของ

ตนให้มีข้ันตอนและทิศทาง ดังท่ีลิลล่ีบอกเล่าว่า 

"หนูเอำเป็นเรื่องธีสิสนะคะ เหมือนเวลำหนูอยู่คนเดียวอย่ำงนี้เหมือนหนูจะคิดเป็น

ข้ำมขั้นไปค่ะ เหมือนสมมติหนูอยำกเจำะจงว่ำหนูจะท ำพำร์ทสุดท้ำยอย่ำงนี้ แต่หนู

ก็ไม่ได้คิดว่ำแบบ เออท ำไมเรำไม่ลองมำคิดอันแรกดูก่อนว่ำมันจะไปต่อสุดท้ำยยังไง

อะไรอย่ำงนี้ค่ะ พอหนูได้มำปรึกษำพี่ ท่ีหนูเครียดก็มำได้คุยกับพี่ เหมือนพี่ก็ลอง

เสนอวิธีคิดให้หนูได้น่ะค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 
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การเอื้ออ านวยกระบวนการพิจารณาท่ีมีทิศทาง ไม่สะเปะสะปะ ท าให้ข้ามพ้นจากการ

คิดวนเวียนอยู่กับความสงสัย และพ้นการคิดถึงเรื่องท่ีท าใหเ้ป็นทุกข์ไปได้ ดังท่ีเกรซอธิบายว่า 

"ท ำให้มองกำรคุยแบบนี้ยังไง จริง ๆ มันก็ดีส ำหรับหนูนะคะ มันก็ดี เพรำะว่ำถ้ำคุย

ปกติกับคนอื่นหรือว่ำเรื่องอื่นไปเลยอย่ำงนี้ค่ะ ถ้ำมันไม่ได้มีควำมกดดันว่ำต้องเลือก

นะ ต้องคิดนะ ควำมคิดหรือใจมันก็ล่องลอยสะเปะสะปะไปเรื่อย ๆ อะไรท่ียังลังเล

หรือไม่มั่นใจอยู่  มันก็คงคิดไปเรื่อย  ๆ คิดไปเรื่อย ๆ พูดไปเรื่อย ๆ ไม่ ได้มี

จุดประสงค์ว่ำอยำกได้อะไรจำกกำรคิดกำรพูดคุยในครั้งนี้ พอมันมีควำมกดดันหรือ

ว่ำมีอะไรท่ีบีบมำว่ำไหนลองคิดซิ มันก็เลยเป็นผลท่ีดี" (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

การท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีเอื้ออ านวยให้กระบวนการพิจารณา

ทางออกจากความทุกข์และปัญหาได้อย่างมีทิศทาง ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกปลอดภัย 

และมั่นใจท่ีจะน าความทุกข์มาปรึกษา 

“มันต่ำงกันค่ะเพรำะว่ำคุยกับตัวเอง จิตตกง่ำย คุยกับพี่เรำมีเพื่อนน่ะพี่ เรำมีคน

รับรู้ เรำมีคนท่ีเรำคิดว่ำเรำปลอดภัย แต่อยู่กับตัวเองมันจิตตกเพรำะเรำมีควำมคิด

ท้ังดีและร้ำย” (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

3.5.9 การตรวจสอบและเลือกสิ่งที่เป็นคุณต่อชีวิต 

การส ารวจประสบการณ์ชีวิตอย่างกว้างขวาง และการได้พิจารณาความทุกข์และสุข

ท่ีตนมีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต เอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตระหนักถึงส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว

เป็นคุณต่อชีวิตตน ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเห็นว่าตนเองจะรักษา สร้างเสริม เปล่ียนแปลง

ตนเองหรือวิถีการด าเนินชีวิตของตนอย่างไร ในวิสัยหรือต้นทุนท่ีตนท าได้ เพื่อส่งเสริมให้มี

ชีวิตท่ีน่าพึงพอใจขึ้นได้ ดังท่ีมาลี ลิลล่ี และแอนบอกเล่า ดังนี้ 

"แล้วก็เหมือนแบบว่ำ ท่ีเรำใช้ชีวิตทุกวันนี้มันเหนื่อยมั้ย มันมีคุณค่ำมั้ย มันแบบว่ำ 

มันผ่ำนมำได้ยังไง อะไรแบบนี้ค่ะ เหมือนคุยแล้วได้หยุดอยู่กับตัวเองได้ย้อนกลับมำ

มองกำรใช้ชีวิตของตัวเองว่ำท่ีผ่ำนมำเรำใช้ชีวิตยังไง" (จำกบทสัมภำษณ์มำลี) 
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"เหมือนกำรยกตัวอย่ำงของพี่ค่ะ ยกตัวอย่ำงแบบข้อเสียกับข้อดี คือเหมือนหนูได้

เห็นภำพว่ำ ถ้ำเกิดหนูท ำแต่ข้อดีอย่ำงนี้เหมือนท่ีพี่แนะน ำ มันก็ดีนะ มันก็ไม่มีใครมำ

เกลียดเรำ แล้วมันก็ดีกับตัวเรำด้วยอะ แต่ถ้ำเกิดเรำมีแต่ข้อเสียอย่ำงนี้ค่ะ คือก็ไม่มีใคร

ชอบ มันก็ไม่ดีกับเรำด้วยค่ะ เหมือนมันจะติดนิสัยไปตลอด" (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

"ผักมันเรำปลูกผักเรำได้ผักกิน แต่ไม่รู้ว่ำท ำงำนหำเงิน บำงทีก็ได้ บำงทีก็ไม่ได้ แล้ว

กำรซื้อกินในแต่ละครั้ง มันส่ีสิบห้ำสิบ หกสิบ ร้อย สมมติได้เงินมำร้อยนึง แต่ซื้อเกิน

ตัวร้อยยี่สิบ แต่ผักปลูกมำก ำเดียวก็ท ำสุกี้ได้แล้ว แล้วมีต้ังกี่ต้น สิบต้น เอำมำต้น

เดียว เอำมำสองต้น คือมันไม่เกินตัวนะ มันก็ยังมีอยู่ แล้วมันประหยัด ไม่รู้สิ มันไม่

เหมือนเงิน เงินมันใช้เกินตัว...แล้วกำรปลูกผักสำมำรถท ำให้เรำได้เงินอีกด้วย...เรำได้

สองทำง คือเรำมีท่ีไม่ต้องซื้อ แล้วเอำไปขำย แล้วเรำได้เงิน" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

3.5.10 การเห็นทางออกจากภาพรวมของความทุกข์ 

กระบวนการปรึกษาฯเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเช่ือมโยงส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ท่ีเป็นปัญหาหรือเป็นทุกข์ จนผู้เข้าร่วมการวิจัยได้เข้าใจภาพรวมหรือรูปแบบวงจรของ

สถานการณ์ น าไปสู่การตระหนักถึงท่ีมาของปัญหาและความทุกข์ท่ีมี ดังท่ีอารีเล่าถึงเส้นทาง

ของการส ารวจประสบการณ์จนเห็นวงจรและขอบเขตท่ีแท้จริงของปัญหาไว้ว่า 

"พอพูดถึงเรื่องแรกปึ๊บ โอเค นึกออกแล้ว แล้วเรำก็แบบเออก็เล่ำเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรำ

อยำกจะพูดท่ีเกี่ยวกับเรื่องแรก เล่ำให้พี่ฟัง ครำวนี้พี่ก็จะถำมไปเรื่อย ๆ ใช่มั้ยคะว่ำ

แล้วไง อะไรยังไงต่อ แล้วก็ให้เล่ำไปเรื่อย ๆ จนแบบว่ำเห็นเหตุกำรณ์หรือมันเห็นลูป

เห็นอะไร พี่ก็ช่วยขมวดปมให้แล้วก็ช่วยแบบถำมเรื่องปัญหำอะไรอย่ำงนี้ค่ะ มันก็โอเค

มันท ำให้เรำเห็นว่ำตรงนี้มันอำจจะมีปัญหำนะ หรือว่ำตรงนี้ไม่มีปัญหำ หรือว่ำตรงนี้ดี 

อะไรอย่ำงนี้ค่ะ คือมันก็ อ๋อ เป็นอย่ำงนี้เหรอ พอเล่ำแล้วก็พอฟังจำกพี่ขมวดปมให้มัน

ก็เหมือนกับได้ค ำตอบสะท้อนอะไรบำงอย่ำง หรือว่ำท ำให้เรำสังเกตเห็นอะไร

บำงอย่ำงจำกเหตุกำรณ์ของเรำ" (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 
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ส าหรับแอนและเกรซก็สังเกตว่า ค าพูดท่ีนักจิตวิทยาใช้สรุปและทวนความเข้าใจท่ีมี

ต่อประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย ท าให้แอนและเกรซเข้าใจท่ีมาของความทุกข์ของตน

ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิม และค าพูดนั้นก็ท าให้เห็นความส าคัญของการออกจากทุกข์นั้น (นิโรธ) และ

ทางออก (มรรค) จากทุกข์นั้นควบคู่กัน 

"เหมือนพอพี่ทวน ให้ทวนควำมรู้สึกตัวเอง มันก็เลยยิ่งย้ ำว่ำเรำคิดอย่ำงนั้นจริง  ๆ 

หรือเรำควรจะหำทำงออกยังไง เหมือนพอได้พูดแล้วมันได้หำทำงออกมำกกว่ำท่ีคิด

อยู่กับตัวเองคนเดียว" (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

"ก็เหมือนว่ำเรำพูดควำมทุกข์ควำมทุกข์หนึ่ง พี่เปรียบเทียบมำท ำให้หนูเข้ำใจควำม

ทุกข์นี้ได้ลึกซึ้งกว่ำเดิมแล้วก็เหมือนจะมีทำงออกกับควำมทุกข์นี้ได้มำกขึ้น" (จำกบท

สัมภำษณ์แอน) 

3.5.11 การเห็นถึงสิ่งที่ตนจัดการได้ตามจริง 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้พิจารณาเรื่องท่ีเป็นปัญหาและความทุกข์โดยมีมุมมองของตน

เป็นศูนย์กลาง และเช่ือมโยงเอาประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการพิจารณาอย่าง

รอบด้าน กว้างขวาง การส ารวจประสบการณ์ผ่านมาของการน าตนเข้าไปเกี่ยวข้องใน

หลากหลายแง่มุม เอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยสังเกตวิธีการปฏิบัติตนว่าเป็นคุณและเป็น

โทษแก่ชีวิตอย่างไร และท าให้ตระหนักว่าการปฏิบัติตนเช่นใดจะน าพาตนออกจากปัญหา 

จากทุกข์ หรือไปสู่ชีวิตท่ีน่าพึงพอใจ โดยอาศัยวิถีการปฏิบัติท่ีตนเคยปฏิบัติจริงเป็นหลักใน

การจัดการชีวิตต่อไป ดังท่ีเดลกล่าวถึงหลักในการวางตนต่องาน ท่ีเดลตระหนักว่าสามารถ

คลายและป้องกันความรู้สึกด้อยความสามารถท่ีเคยรบกวนจิตใจ และปิดกั้นโอกาสในการ

พัฒนาตนมาอย่างยาวนานได้ 

"ก็คือว่ำเรำต้องเอำตัวเองไปอยู่ในท่ี ๆ เค้ำมีคนเห็นคุณค่ำเรำดีกว่ำ เพื่อควำมสบำย

ใจของเรำ เพื่อเรำจะได้ท ำตัวมีประโยชน์ ดีกว่ำไปอยู่ในท่ี ๆ เค้ำไม่ได้ต้องกำรตรง

นั้น แต่เรำไปอยู่แล้วเรำท ำไม่ได้ ก็เหมือนเรำไม่มีประโยชน์อะไร มันก็จะรู้สึกแย่กับ

ตัวเรำเองด้วย" (จำกบทสัมภำษณ์เดล) 



  174 

เกรซบรรยายถึงความมั่นใจในทางออกท่ีตนจะปฏิบัติต่อตนเองไป ท่ีเกิดขึ้นจากการ

ท่ีมีนักจิตวิทยาการปรึกษามาช่วยเอื้ออ านวยให้เกรซได้ตรวจสอบแนวคิดและแนวการปฏิบัติ

ตนท่ีผ่านมาได้อย่างเต็มท่ี 

"ก็ถ้ำเกิดว่ำปกติเรื่องท่ีเรำคิดกับตัวเองก็จะเป็นเรื่องท่ีแบบเครียด ๆ หรือเรื่องท่ีต้อง

หำทำงออกหรือหำทำงแก้ไขเอง แล้วพออยู่กับตัวเองมันก็ไม่ได้มีใครท่ีจะแบบว่ำ ถ้ำ

แก้ทำงนี้น่ำจะดีนะ เหมือนไม่มีใครคอยช่วยเสริมควำมมั่นใจว่ำเรำควรท ำอย่ำงนี้ 

หรือเรำไม่ควรท ำอย่ำงนี้อะไรอย่ำงนี้ค่ะ แล้วพอมีคนรับฟัง พอมันดีแล้วมันก็เลย

เหมือนกับมันมีทำง มีคนคอยช่วยให้เรำท ำไป" (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

อารีอธิบายว่าการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาช่วยท าให้อารีรู้สึกโล่งใจจาก

ปัญหาการเรียนท่ีประสบอยู่ ท้ังจากการรับฟังอย่างเต็มท่ี และจากการเข้าใจปัญหาของตน 

การเข้าใจปัญหาท าให้อารีเห็นว่าส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหามีอะไรบ้าง อารีจึงรู้สึกคลายจาก

ความว้าวุ่นใจท่ีเคยรบกวนจิตใจตน เพราะรู้ว่าตนมีขอบเขตในการจัดการปัญหาได้กับเรื่อง

อะไร และต้องปฏิบัติตนอย่างไร 

"โล่งตรงท่ีว่ำ ท่ีโล่งออกไป ก็เป็นอีก 50% ท่ีโล่งก็คือมีคนรับฟังเรำ ส่วนอีก 50% ท่ี

มันโล่ง ก็คือได้เห็นปัญหำท่ีเรำก ำลังเผชิญอยู่ แล้วเรำควรจะรู้ว่ำเรำควรจะแก้ไข

อะไรยังไง ตรงไหนในมุมของเรำท่ีเรำสำมำรถแก้ไขได้ เช่น เรำอำจจะกลับมำรีบท ำ

บันทึก รีบท ำกำรบ้ำนหรือว่ำหัดเขียนบทควำมก็พยำยำมแก้ไขในส่วนของเรำให้มันดี

ขึ้น แต่เรำไม่สำมำรถไปแก้ท่ีอำจำรย์ได้ หรือไปแก้ท่ีตัวเพื่อนได้ แบบเฮ้ยไม่ต้องรีบ

เรียน หยุดก่อน รอฉันด้วย เรำไม่สำมำรถไปแก้ไขตรงนั้นได้ อำจำรย์ก็สอนอย่ำงนี้

เพื่อนก็เข้ำใจอยู่แล้ว เป็นฉันท่ีต้องแบบปรับตำมแล้วมันท ำให้ดูเหมือนมันไม่ 

smooth มันดูหนักไปหน่อย แต่ก็พยำยำมท ำให้แบบเรำปรับแล้วอยู่กับมันได้" (จำก

บทสัมภำษณ์อำรี) 
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3.6 ความสับสนเม่ือค าพูดของนักจิตวิทยาการปรึกษาไม่ตรงกับใจ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยเห็นว่าประสบการณ์ตลอดการเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว

พุทธด าเนินไปด้วยความรู้สึกราบรื่น และได้รับความเข้าใจ แต่ในบางสถานการณ์ผู้เข้าร่วมการวิจัยก็

พบว่าการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาไม่ตรงกับประสบการณ์หรือความพร้อมทางจิตใจของ

ผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้แก่ การแสดงความความเข้าใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาไม่ตรงกับมุมมองของ

ผู้เข้าร่วมการปรึกษา นักจิตวิทยาการปรึกษาเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยส ารวจประสบการณ์ท่ี

ผู้เข้าร่วมการวิจัยอยากมองข้ามไป และการท่ีนักจิตวิทยาเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยพิจารณา

ประสบการณ์ด้วยตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกสับสนและอึดอัดใจในช่วงเวลานั้น ดังท่ีคริสยก

บรรยายถึงความรู้สึกสับสนและกังวลถึงมุมมองท่ีคนภายนอกอาจจะมีต่อตน ซึ่งเกิดขึ้นจากค าพูด

แสดงความเข้าใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีไม่ตรงกับมุมมองท่ีคริสมีต่อประสบการณ์นั้น 

"บำงทีพี่ก็ใช้ค ำท่ีแบบว่ำร้ำยแรง ท่ีหนูแบบไม่ได้คิดอย่ำงนั้น แต่หนูก็บอกไปว่ำมันไม่ถึงขนำด

นั้นค่ะอะไรอย่ำงนี้...ก็เลยรู้สึกว่ำ ถ้ำเรำไปเล่ำเรื่องนี้ให้คนอื่นฟัง เค้ำจะรู้สึกว่ำแบบว่ำมัน

ร้ำยแรงส ำหรับเรำขนำดนั้น หรือเรำมีควำมรู้สึกร้ำยแรงกับเรื่องนี้ เลยเหรอ" (จำกบท

สัมภำษณ์คริส) 

เลย์เล่าถึงความล าบากใจท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาสังเกตเห็นน้ าตาของเลย์ท่ี

ไหลออกมา และเช้ือเชิญให้เลย์บอกเล่าเรื่องราวท่ีท าให้เลย์รู้สึกสะเทือนใจในขณะนั้น ซึ่งในตอนนั้น

เลย์ไม่พร้อมท่ีจะส ารวจความสะเทือนใจของตน 

"ไม่มีล ำบำกใจ แต่เหมือนบำงเรื่องท่ีเคยเล่ำค่ะ เหมือนมันแบบว่ำอำจจะท ำให้เหมือนจะ

ร้องไห้อย่ำงนี้ค่ะ...อำจจะเพรำะว่ำเป็นคน sensitive ง่ำยอยู่แล้วด้วย...ก็เหมือนบอกว่ำแบบ

โอเคไม่เป็นไร ก็เหมือนผ่ำนไปเลยค่ะ ผ่ำนเรื่องนั้นไปเลย ก็คือเล่ำเรื่องใหม่ ก็พยำยำมแบบ

กล้ันไว้ไม่ร้องไห้ค่ะ แล้วก็ไม่ได้อยำกร้อง แต่ว่ำมันอำจจะแบบน้ ำตำมันมำเอง...พี่ก็รู้ พี่ก็จะ

บอกว่ำน้ ำตำรื้น ๆ ...ก็หนูไม่อยำกร้อง หนูก็จะกล้ันไว้ตลอดค่ะ...ก็ หนูก็คิดว่ำก็คงต้องตอบ

ค ำถำมให้มันเสร็จ ให้มันได้ค ำตอบก่อน...หนูว่ำมันก็ไม่ได้แย่ขนำดนั้นค่ะ มันแค่อำจจะมี

สะเทือนใจนิดหน่อย แต่ว่ำน้ ำตำมันไหลง่ำยเอง มันไม่ได้เศร้ำขนำดนั้น...ก็ มันก็เหมือนไม่ได้

เชิงอึดอัดนะคะ มันก็ไม่ได้แบบว่ำสบำย ๆ ช่วงนั้นน่ะค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 
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เกรซเล่าว่าช่วงท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาเอื้ออ านวยให้พิจารณาตนเองอย่างละเอียดและรอบ

ด้าน เป็นช่วงเวลาท่ีเกรซรู้สึกกดดัน เพราะท่ีผ่านมาเกรซเลือกท่ีจะไม่น าเรื่องของตนไปปรึกษาคนอื่น 

จึงรู้สึกไม่คุ้นเคยกับการต้องพิจารณาตนเองในกระบวนการปรึกษาฯ 

"ส่ิงท่ีไม่ชอบก่อนนะคะ ก็น่ำจะเป็นเรื่องควำมกดดันค่ะ แต่ก็จริง ๆ มันไม่ได้มีเยอะ อำจจะ

เป็นเพรำะว่ำพื้นฐำนหนูก็ไม่ได้ชอบกำรกดดันอย่ำงนี้อยู่แล้ว แล้วพอจริง ๆ แล้วหนูไม่ค่อยได้

ปรึกษำหรือเล่ำให้ใครฟัง ก็เลยไม่มีใครมำบอกว่ำ เกรซจริง ๆ แล้วคิดยังไง เรำชอบอันไหน 

จริง ๆ แล้วอะไรยังไง มันก็เลยไม่ได้มีสภำวะกดดันนั้นกับหนูมำกเท่ำไหร่ แต่พอได้เข้ำมำอยู่

ในกระบวนกำรกำรปรึกษำแล้ว มันก็ กำรท่ีต้องทวนตัวเองต้องย้ ำตัวเอง มันก็เลยเป็นควำม

กดดันที่หนูไม่ค่อยชอบเท่ำไหร่ แต่มันเป็นผลดีที่หนูรู้สึกชอบก็คือ หนูได้คิด ได้ใช้ควำมคิด

จริง ๆ ได้ใช้ควำมคิด ได้ทวนตัวเอง มันก็เลยเป็นส่ิงท่ีหนูว่ำหนูชอบ" (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

3.7 ผลจากการเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาฯ 

ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากการเข้ากระบวนการปรึกษาฯ คือ ความรู้สึกสบายใจ ความรู้สึกสบาย

ใจมาจากการได้บอกเรื่องท่ีเป็นทุกข์ท่ีเก็บไว้ในใจ ไม่กล้าปรึกษากับคนรอบตัวเพราะกลัวจะมี

ผลกระทบทางร้ายตามมา การท่ีมีนักจิตวิทยาการปรึกษาเป็นคนรับฟัง ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยเช่ือมั่นว่า

เป็นคนท่ีพร้อมเข้าใจความทุกข์ท่ีตนเผชิญ และเป็นท่ีปรึกษาท่ีสามารถเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย

หาค าตอบและทางออกจากความทุกข์ได้ และผู้เข้าร่วมการวิจัยก็เช่ือมั่นกับค าตอบหรือทางออกท่ีได้

จากกระบวนการปรึกษาฯ เพราะมาจากการพิจารณาอย่างละเอียดและรอบด้านด้วยตนเองแล้วว่า 

ค าตอบนั้นเข้าความพร้อมของตนและเงื่อนไขของสถานการณ์ท่ีตนเผชิญอยู่ 

ความเชื่อมั่นในค าตอบหรือความเข้าใจส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับชีวิต ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถ

ท าใจยอมรับความจริงของส่ิงท่ีเข้ามาในชีวิตได้อย่างสงบและมั่นคงกว่าเคย แม้จะเป็นสถานการณ์ท่ี

ยากล าบากและยังไม่รู้ผลท่ีจะมีต่อชีวิตตนในอนาคตก็ตาม ความเข้าใจในตนและสถานการณ์ท่ีเกิด

จากกระบวนการปรึกษาไม่เพียงก่อให้เกิดความสงบจากการวางใจยอมรับเท่านั้น แต่ก็ยังก่อให้เกิด

ความมั่นใจในความสามารถและมุ่งมั่นพัฒนาตน จากการท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่า

ความสามารถของตนจะน าไปใช้จัดการและส่งเสริมให้มีชีวิตท่ีดีขึ้นไ ด้อย่างไร ประสบการณ์ของ

ความรู้สึกสงบ มั่นคง ท้ังท่ีประสบระหว่างด าเนินกระบวนการปรึกษาฯ และท่ีเกิดขึ้นจากการเปิดใจ
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อยู่ร่วมกับความจริงได้ ประกอบกับกระบวนการพิจารณาปัญหาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวพุทธ และการรู้ทักษะและสามารถท่ีเป็นคุณแก่ชีวิตของตน ได้กลายมาเป็นแนวทางตรวจสอบการ

จัดการปัญหาและทิศทางการด าเนินชีวิต ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 

ประสบการณ์จากการปรึกษาจึงเปล่ียนมุมมองและวิถีการปฏิบัติท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้ในการ

ด าเนินชีวิต ส่ิงท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยได้จากกระบวนการปรึกษาเป็นบทเรียนท่ีใช้ส าหรับแก้ปัญหา 

ป้องกันปัญหา และดูแลจิตใจ เพื่อให้การด าเนินชิวิตเป็นไปอย่างราบรื่นและพัฒนาไปในทางท่ีน่าพึง

พอใจยิ่งขึ้น ความหมายของเงินท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยสร้างขึ้นจากการร่วมกระบวนการปรึกษา เชิง

จิตวิทยาแนวพุทธก็เปล่ียนแปลงไป ความหมายท่ีสร้างขึ้นใหม่ขยายหรือเปล่ียนจากท่ีจ ากัดเฉพาะการ

ตอบสนองความสุขส่วนตน สู่การครอบคลุมประเด็นส าคัญต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความรู้สึกทุกข์และสุขใน

ชีวิต เช่น ความต้องการพื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิต สุขภาพทางร่างกายและจิตใจ ความสุขของคน

ในครอบครัว และความสัมพันธ์กับคนรอบตัว ฯลฯ และตระหนักว่าปัจจัยท่ีเพียงพอต่อการจัดการให้

ส่ิงส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตด าเนินไปอย่างราบรื่นได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยเงินมากน้อยเพียงใด การ

ด าเนินชีวิตในรูปแบบท่ีตอบความพึงพอใจในชีวิตจึงส าคัญกว่าการด าเนินชีวิตท่ีมุ่งความมั่งค่ังร่ ารวย 

และผู้เข้าร่วมการวิจัยก็ตระหนักว่าต้นทุนชีวิตและความสามารถท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพียงพอต่อการ

เริ่มต้นพัฒนาชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายของการมีชีวิตท่ีดีตามความหมายของตนต่อไปได้ 

3.7.1 ความสบายใจจากการได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจ 

ขณะท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยประสบกับเรื่องท่ีท าให้เป็นทุกข์ จิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย

จะเต็มไปด้วยความรู้สึกหนักหน่วง ท้ังจากความระมัดระวังตัวในการพูดคุยกับคนรอบตัว ซึ่ง

มักมีการฟังท่ีไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและเข้าใจ และการเก็บเรื่องนั้นไว้กับ

ตัวก็ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยถูกความคิดวนเวียนถึงเรื่องท่ีเป็นทุกข์รบกวนจิตใจ ความเช่ือมั่น

ว่าตนสามารถเล่าส่ิงท่ีอยู่ในใจกับนักจิตวิทยาการปรึกษาได้อย่างเต็มท่ี ท าให้ในขณะท่ี

ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้บอกเล่าเรื่องของตนกับนักจิตวิทยาการปรึกษา ในขณะนั้นจึงเป็น

ช่วงเวลาท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ผ่อนคลายตนจากความระมัดระวังตัวท่ีเคยมีมา และการเรียบ

เรียงประสบการณ์ออกมาเป็นถ้อยค าเพื่อบอกเล่ากับนักจิตวิทยาการปรึกษา ก็เอื้ออ านวยให้

ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้เห็นภาพรวมของประสบการณ์ของตนชัดเจนขึ้น การบอกเล่าจึงช่วยให้
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ผู้เข้าร่วมการวิจัยลดความรู้สึกสับสนหรือสงสัยท่ีตนมีต่อประสบการณ์ของตนลงได้ ดังท่ีเกรซ

และมาลีอธิบายว่าถึงความรู้สึกอึดอัดจากการคิดวนเวียนถึงปัญหาท่ีพบเจอมา และรู้สึกสบาย

ใจขึ้นหลังจากท่ีได้บอกเล่าให้นักจิตวิทยาการปรึกษาฟัง ดังนี้ 

"ครั้งนี้เหมือนรวบรวมควำมเครียดมำพูดคุย ตลอดช่วงเวลำท้ังสัปดำห์มีเรื่องรำว

มำกมำยเกิดขึ้น ท่ีท ำให้ ต้องใช้ควำมคิดมำกเป็นพิ เศษ พอได้มำเข้ำรับกำร 

counseling ท ำให้ได้พูดส่ิงท่ีอัดอั้นอยู่ในใจท่ีปกติจะไม่ค่อยได้พูดหรือแสดงออกไป 

รู้สึกสบำยใจมำกขึ้น" (จำกบันทึกประจ ำวันของเกรซ) 

"เหมือนเรำได้พูดในส่ิงท่ีเรำไม่ได้พูดกับคนอื่นอะไรอย่ำงนี้ค่ะ คือบำงอย่ำงเรำอึดอัด 

แต่ว่ำเรำก็ไม่ได้อยำกเล่ำให้คนอื่นฟัง พอเรำได้พูดออกไป มันก็เลยรู้สึกว่ำสบำยใจ

ขึ้นนะ" (จำกบทสัมภำษณ์มำลี) 

คริสยกตัวอย่างความรู้สึกถูกกดทับจากความคิดท่ีวนเวียนอยู่กับความขัดแย้งท่ีผ่าน

มา และเมื่อได้บอกเล่าเรื่องท่ีอยู่ในใจให้นักจิตวิทยาการปรึกษาฟัง ความรู้สึกขุ่นมัวและการ

คิดวนเวียนถึงเรื่องท่ีผ่านมาก็จางลง ท าให้พร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ท่ีจะเข้ามาในชีวิต

ได้มากขึ้น 

"มันก็เหมือนว่ำตอนแรกท่ีไม่ได้เล่ำใช่มั้ยคะ พอทะเลำะกันปึ๊บ คิด ๆ เก็บ ทับ ๆ แต่

พอมำได้เล่ำเหมือนเอำส่ิงท่ีคิดทับพูดออกไป ก็คือจบ เหมือนพูดออกไปแล้วอะไร

อย่ำงนี้ พอไปใหม่ก็เหมือนเริ่มต้นสตอรี่ใหม่ มันจะเหลือส่ิงท่ีเก็บไว้นิดนึงว่ำเออกำร

กระท ำแบบนี้นะ แต่ควำมรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องท่ีมันแล้วไปแล้วเหมือนมันได้พูดออกไป 

มันก็ไม่ได้รู้สึกแบบ เหมือนเวลำเรำโกรธใครแล้วเรำไม่ได้พูดออกไป มันจะรู้สึกว่ำพอ

นำนไปมันจะทับถม ท้ัง ๆ ท่ีเค้ำไม่ได้ท ำเรื่องให้เรำโกรธ แต่เรำรู้สึกโกรธมำกขึ้น" 

(จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

3.7.2 ความสบายใจที่มีนักจิตวิทยาเป็นผู้รับฟัง 

ความรู้สึกโล่งใจจากการมีนักจิตวิทยาการปรึกษาเป็นผู้รับฟัง ไม่ได้จ ากัดเฉพาะการ

ได้เล่าส่ิงท่ีอยู่ในใจออกมาได้อย่างเต็มท่ีเท่านั้น ความโล่งใจดังกล่าวยังมาจากความมั่นใจว่า
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เมื่อเล่าเรื่องท่ีเป็นทุกข์หรือเป็นปัญหาให้นักจิตวิทยาการปรึกษาฟังแล้ว นักจิตวิทยาการ

ปรึกษาจะสามารถดูแลจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้อย่างเหมาะสม ดังท่ีมาลีบรรยายไว้ว่า 

"เหมือนเรำได้มำเล่ำในชีวิตประจ ำวันของเรำท่ีเรำเจอมำ ท่ีเรำรู้สึกว่ำ เออเรำเหนื่อย

นะ เรำแบบมีปัญหำตรงนี้นะ แล้วบำงทีเรำใช้ชีวิตไป เรำคุยกับเพื่อนเรำก็ไม่ได้มำ

เล่ำไม่ได้มำคุยอะไรอย่ำงนี้ เหมือนคุยก็คุยแบบสนุกสนำน เหมือนก็คุยเรื่องงำน บำง

ทีแบบเรื่องเครียด ๆ เรำก็ไม่ได้อยำกเล่ำให้ใครฟัง แต่ว่ำพอได้มำแบบมำพูดแล้วก็มี

ผู้รับฟังมันก็รู้สึกแบบสบำยใจขึ้น" (จำกบทสัมภำษณ์มำลี) 

แอนบันทึกไว้ในบันทึกประจ าวันถึงความรู้สึกสบายใจจากการเล่าให้นักจิตวิทยาการ

ปรึกษาฟัง และความรู้สึกแน่ใจว่าจะการเล่าให้นักจิตวิทยาการปรึกษาฟังจะไม่ก่อให้เกิดทุกข์

เพิ่มเติม 

"กำรคุยในครั้งท่ีแล้วท ำให้ควำมรู้สึกในตอนนี้เบำสบำยมำกขึ้น เหมือนแอนได้ระบำย

บำงอย่ำงกับใครท่ีพร้อมจะรับฟังเรำจริง ๆ โดยท่ีไม่มีกำรต่อว่ำหรือซ้ ำเติม" (จำก

บันทึกประจ ำวันของแอน) 

มาลีบรรยายว่านอกเหนือจากความสบายใจท่ีได้เล่าให้นักจิตวิทยาการปรึกษาฟัง

แล้ว ยังแน่ใจได้ว่าหากต้องการปรึกษานักจิตวิทยาก็สามารถช่วยเหลือได้ 

"ก็คือถ้ำอยู่แบบหนักใจก็คือไม่ได้เล่ำ ไม่ได้ขอค ำปรึกษำใครเลย ไม่ได้มีคนคอยรับฟัง 

คืออยู่แบบหนักใจ แล้วคิดว่ำวันนึงเด๋ียวมันก็คล่ีคลำย เด๋ียวมันก็ดีขึ้น แต่ระหว่ำง

ทำงท่ีมันจะดีขึ้น มันก็น่ำจะหนักสำหัสอยู่พอสมควร ถ้ำเกิดได้อยู่แบบเบำใจก็คือมี

คนคอยฟังเรำบ้ำง เรำสำมำรถบ่นได้บ้ำง หรือว่ำเรำขอค ำปรึกษำเค้ำได้บ้ำง" (จำก

บทสัมภำษณ์เกรซ) 

3.7.3 การได้ค าตอบจากกระบวนการปรึกษาฯ 

นอกเหนือจากความสบายใจจากการได้บอกเล่าส่ิงท่ีอยู่ในใจกับนักจิตวิทยาการ

ปรึกษาได้อย่างเต็มท่ีแล้ว กระบวนการปรึกษาฯก็สามารเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้
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พบค าตอบให้กับความทุกข์และปัญหาของตน ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีแนวทางท่ีใช้ส าหรับ

การด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ได้มากยิ่งขึ้น ดังท่ีแอน เดล และเกรซกล่าวไว้ ดังนี้ 

"หนูสบำยใจท่ีได้พูด ได้ค ำตอบจำกพี่ ในค ำพูดของพี่กับท่ำทำงของพี่อะค่ะ มันท ำให้

เรำได้ค ำตอบ" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

"ก็คือได้เล่ำเรื่องเกิดในท่ีเพิ่งผ่ำนมำ มีเรื่องไม่สบำยใจหรือกังวลอะไรอย่ำงนี้ พอเล่ำ

ไปป๊ึบ นอกจำกสบำยใจแล้ว บำงครั้งก็ได้ค ำแนะน ำกลับมำแล้วก็เล่ำไป ก็มีสนุกด้วย 

มันก็เลยแบบว่ำชอบตรงนี้" (จำกบทสัมภำษณ์เดล) 

"คือมันตรงจังหวะช่วงท่ีหนูท ำบ้ำนพอดีค่ะ แล้วตอนนั้นปัญหำก็เยอะแยะมำกมำย หนู

ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ำถ้ำไม่ได้เข้ำมำให้ค ำปรึกษำ ไม่รู้จะเครียดมำกกว่ำนี้มั้ย หรือ

ว่ำจะยังไง พอมำคุยมันก็ไม่ได้ถึงกับหำยเครียด แต่เห็นชัดขึ้นว่ำควรจะท ำยังไงดี" (จำก

บทสัมภำษณ์เกรซ) 

3.7.4 ความเชื่อม่ันกับค าตอบที่มาจากตนเอง 

กระบวนการปรึกษาฯเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้มุมมองของตนเป็นแกนหลัก

ในการพิจารณาหาทางออกจากความทุกข์และปัญหา ดังท่ีคริสอธิบายถึงการเอื้ออ านวยของ

นักจิตวิทยาท่ีอยู่อาศัยมุมมองของคริสเป็นเกณฑ์ 

"มำปรึกษำ มำคุยกับพี่ หนูรู้สึกว่ำกำรได้รับค ำตอบจำกพี่ หนูไม่รู้สึกว่ำมันเป็น

ค ำตอบท่ีเป็นมุมมองของคนต่ำงวัย ส่ิงท่ีพี่ตอบกลับมำเหมือนคนวัยเดียวกันอะไร

อย่ำงนี้ค่ะ ค ำตอบท่ีได้กลับมำ คือพี่มีมุมมองท่ีแบบว่ำเหมือนเข้ำใจผู้ท่ีมำปรึกษำ ว่ำ

จริง ๆ แล้วเค้ำอยำกได้ค ำตอบ ส ำหรับเจนหนูอย่ำงนี้ หนูอยำกได้ค ำตอบแบบว่ำ

ควำมรู้สึกนึกคิดแบบไหน อะไรอย่ำงนี้ค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

กระบวนการพิจารณาทางออกด้วยตนเองท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยมั่นใจในทางออกท่ี

ตน เพราะผู้เข้าร่วมการวิจัยมั่นใจว่าค าตอบนั้นมาจากการพิจารณาอย่างละเอียด รอบด้าน 
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และเหมาะสมกับเงื่อนไขในชีวิตและความสามารถของตน ดังท่ีอารีอธิบายถึงท่ีมาของความ

เช่ือมั่นกับค าตอบของตนว่า 

"รู้สึกต่ำงก็คือคนอื่นบอกแบบ เฮ้ย เธอไม่ได้อยู่กับฉันยี่สิบส่ีช่ัวโมง เธอไม่รู้อะไร

หรอก แต่ตัวเรำบอกคือเรำอยู่กับเรำตลอดยี่สิบส่ีช่ัวโมง แล้วตัวเองแบบคิดได้หรือ

ตอบได้เป็นตรรกะเป็นเหตุเป็นผลขนำดนี้ เออมันก็เถียงไม่ได้" (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

ความมั่นใจลักษณะดังกล่าวท าให้เกรซตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีมีเหมาะสมกับชีวิตตนได้

ง่ายข้ึน 

"มันช่วยให้หนูตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้น จำกท่ีลังเลอยู่หรือว่ำมันยังมัว ๆ ยังอึมครึมอยู่

ในใจอย่ำงนี้ค่ะ มันก็เหมือนเห็นชัดขึ้นแล้วก็ท ำให้ตัดสินใจได้ง่ำยขึ้น" (จำกบท

สัมภำษณ์เกรซ) 

3.7.5 การเอาใจที่เป็นกุศลมาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 

กระบวนการปรึกษาเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาตรวจสอบการกระท าและภาวะจิตใจ

ของตนท่ีเป็นคุณต่อชีวิต กระบวนการพิจารณาท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยพบภาวะจิตใจหรือ

วิธีการปฏิบัติตนในการจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ท่ีให้ผลในทางท่ีส่งเสริมการด าเนิน

ชีวิตให้ราบรื่น น่าพึงพอใจ หรือออกจากปัญหาได้ และภาวะจิตใจและแนวทางการพิจารณา

ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้ในกระบวนการปรึกษาฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยเห็นผลว่าน าไปสู่ทางสู่

ทางออกจากปัญหาได้ ก็ถูกใช้เป็นแนวทางท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

อารีกล่าวถึงการพบความเมตตาจากการพิจารณาภาวะจิตใจท่ีอารีมีต่อตนเองในการ

ใช้จ่าย การค้นพบนั้นเช่ือมโยงไปสู่การพิจารณาภาวะจิตใจของตนเมื่อได้รับความเมตตาจาก

ผู้อื่น การท่ีอารีตระหนักถึงคุณของความเมตตาท่ีมีต่อตนอย่างชัดเจน ท าให้อารีเห็นว่าการใช้

ความเมตตาท้ังต่อตนเองและผู้อื่นจะเป็นคุณต่อชีวิต และประสานกับแนวทางการจัดการ

ค่าใช้จ่ายของตนได้ 
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"เมตตำ เมตตำต่อตัวเองค่ะ มันเป็นกำรท่ีเหมือนหนูเคยเล่ำให้พี่ฟังว่ำ เหมือนหนูไป

ซื้อของ ไปช้อปพวกเครื่องส ำอำงหรือของใช้ส่วนตัวอย่ำงนี้ค่ะ คือแบบว่ำจะซื้ออะไร 

แต่พอไปจริง ๆ เรำจะไม่ซื้อแค่นั้น เรำก็จะมีอย่ำงอื่นติดไม้ติดติดมือกลับมำบ้ำง 

ด้วยควำมท่ีว่ำอันนั้นเซล อันนั้นซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง แต่คือมันก็ยังมีเหตุผล support 

ว่ำฉันซื้อไปแล้วจะใช้ตอนไหน ใช้ยังไง แล้วมันคุ้มมั้ย ลดรำคำหนึ่งแถมหนึ่ง ลดห้ำ

สิบเปอร์เซ็นต์ต่อช้ิน แล้วเรำต้องได้ใช้ช้ินนั้นต่อไปหลังจำกใช้ช้ินนี้หมด มันก็เหมือน

แบบช่วยประหยัดในอนำคตของเรำ ต่อให้เรำซื้อมำเกินงบท่ีเรำต้ังไว้ แต่ว่ำของช้ิน

นั้นเรำได้ใช้ต่อ คุ้มกับกำรได้ใช้ระยะยำวมำกกว่ำอย่ำงนี้หนูก็ยอม ก็เหมือนกับว่ำ

เป็นกำรเมตตำตัวเองท่ีว่ำ เออยืดหยุ่นบ้ำง เรำอย่ำไปฟิกตัวเองขนำดนั้น ถ้ำเรำ

ยืดหยุ่นอำจจะได้ผลประโยชน์มำกกว่ำตอนนี้อีกก็ได้" (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

จากกระบวนการพิจารณาทางออกจากความทุกข์และปัญหาท่ีแอนและลิลล่ีได้

ประสบในกระบวนการปรึกษา แอนและลิลล่ีได้สังเกตถึงคุณของการพิจารณาสถานการณ์

ด้วยใจท่ีสงบ ด้วยการก ากับใจให้ไม่เตลิดไปกับปัญหา ท าใจยอมรับความจริงของสถานการณ์ 

และพิจารณาเงื่อนไขของสถานการณ์ได้อย่างเป็นล าดับ ซึ่งแอนและลิลล่ีเห็นว่าแนวทางการ

พิจารณาปัญหาลักษณะนี้ท าให้มีโอกาสท่ีจะเห็นทางออกได้มากขึ้น ซึ่งท้ังแอนและลิลล่ีมีหลัก

ในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

“นั่งอยู่เฉย ๆ แล้วเรำคิดเรื่องนี้แต่เรำเครียดได้ แล้วเรำเหนื่อย เรำแย่ได้ หนูก็หยุด

แบบค่อย ๆ ท ำใจนิ่ง ๆ คือแบบ เหมือนท ำสมำธิไปในตัว แต่ว่ำมันเป็นสมำธิแบบท่ีเรำ

ไม่ได้นั่งสมำธิอะพี่ เรำอยู่กับตัวเอง เรำดูตัวเอง เรำดูควำมทุกข์ตัวเอง แล้วใช้ค ำว่ำ

หยุดคิดบำงเรื่องท่ีมันหนัก แล้วก็ค่อย ๆ ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ แบบรับควำมเป็นจริงท่ี

เรำต้องเจอค่ะ” (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

"ก็หนูคิดว่ำคือถ้ำเกิดหลังจบนี้ไปใช่มั้ยคะ คือมันไม่มำกก็น้อย คือยังไงหนูได้ใช้มัน

แน่ ๆ ค่ะพี่ คือท้ังเรื่องแบบในกำรต้ังใจท ำท่ีหนูจะท ำอย่ำงนี้ คือถ้ำเกิดต้ังใจผลมันก็

ออกมำดีอยู่แล้วค่ะ แล้วก็เหมือนหนูก็จะคอยคิดว่ำถ้ำเกิดหนูเครียดอย่ำงนี้ หนูควร

ปล่อยมันไป ควรท ำใจให้สบำย แล้วก็เหมือนถ้ำมันไม่โอเคจริง ๆ คือหนูก็ต้องแบบ
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สวดมนต์ก่อนนอน พี่  คือมันจะมีช่วงนึงคือหนูจะสวดมนต์ก่อนนอน หนูท ำได้

ประมำณเดือนกว่ำ ๆ คือมันดีขึ้น คือเหมือนหนูสบำยใจขึ้น แต่หลังจำกนั้นเหมือน

หนูไม่มีเวลำใช่มั้ย หนูก็ไม่ได้สวดเลย แล้วก็เนี่ยช่วงนี้ หนูเครียดธีสิส หนูก็ไม่รู้จะท ำ

ยังไง ปกติถ้ำเกิดเครียดหนูก็จะดูหนัง เล่นเกมอย่ำงนี้ แต่นี่คือหนูไม่อยำกดู ถ้ำเกิดดู

นี่คือแบบซัดยำวสองวัน แล้วหนูก็เลยเริ่มกลับมำแบบนั่งสมำธิ สวดมนต์บ้ำง เหมือน

หนูท ำให้จิตใจหนูแบบสบำยใจค่ะ แล้วก็ค่อย ๆ คิดเป็นล ำดับ ๆ คือถึงมันจะคิดได้

ไม่เต็มร้อยแต่มันก็คิดได้ค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

3.7.6 ความสงบและม่ันคง จากการเข้าใจและยอมรับตน 

การน าเรื่องท่ีเป็นทุกข์มาปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษา นักจิตวิทยาเอื้ออ านวยให้

ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้พิจารณาการความคิดและความรู้สึกของตน ท่ีผู้เข้าร่วมการปรึกษามีต่อ

สถานการณ์ท่ีหยิบยกมาปรึกษาอย่างละเอียดและรอบด้าน จนเข้าใจท่ีมาและผลของท่าทีท่ี

ตนมีต่อสถานการณ์นั้น ๆ อย่างชัดเจน ก่อให้เกิดการยอมรับว่าปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด

น ามาสู่ความเป็นไปของตนในตอนนั้น หรือท่ีก าลังด าเนินอยู่ ความเข้าใจและการยอมรับได้

คลายความสงสัยท่ีน ามาสู่การคิดวกวนหาค าตอบซึ่งรบกวนจิตใจ ผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงรู้สึก

มั่นคงและสงบ สามารถยืนหยัดต่อการด าเนินชีวิตตามครรลองท่ีตนเองพิจารณามาอย่างแยบ

คายแล้วได้ ดังท่ีอารีกล่าวถึงความพอใจในการจัดการเงินของตนไว้ว่า 

"หนูว่ำมันท ำให้เรำเห็นค่ำของเงินมำกขึ้น เพรำะว่ำด้วยควำมประกอบควำมทรง

จ ำที่ว่ำแม่ท ำงำนหำเงินเหนื่อยขนำดนั้น รู้สึกอำจจะจ ำค ำพูดบำงอย่ำงของแม่ได้

ว่ำ ท ำไมใช้จ่ำยแบบนี ้ ท ำไมไม่ประหยัดอะไรอย่ำงนี ้ค่ะ มันท ำให้เรำตอกย้ ำ

สถำนกำรณ์ตรงนี้มำกขึ้นว่ำสมัยนู้นกว่ำจะหำเงินได้แต่ละบำท แต่ละสตำงค์มัน

ยำกแค่ไหน แล้วเรำใช้จ่ำยอย่ำงนี ้ มันส่งผลยังไง มันก็เลยเอำมำท ำให้คิดใน

ปัจจุบันว่ำเรำต้องใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด มัธยัสถ์นะ" (จำกบทสัมภำษณ์อำรี) 

คริสยกตัวอย่างของความรู้สึกมั่นคง และคลายจากความขุ่นเคืองใจ ท่ีเกิดขึ้น

ภายหลังจากท่ีได้คลายตนออกจากการปกป้องความถูกต้องของตน และยอมรับว่าตนมีส่วน

ท าให้เกิดการทะเลากับคนรักไว้ว่า 
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"ท่ีรู้สึกว่ำมันหำยไปอำจจะเป็นเพรำะว่ำเหมือนได้มำเล่ำแล้วเรำรู้ตัวว่ำกำรทะเลำะ

กันมันไม่ดี ไม่มีใครผิดไม่มี ใครถูกท้ังคู่ ก็ได้มำเล่ำไป แต่บำงทีคนเรำมันจะเป็น

ควำมคิดท่ีแบบ พอเรำไปพูดกับแฟนอย่ำงนี้ เหมือนฟอร์มอะ ฉันไม่ผิด แต่พอเรำมำ

เล่ำกับพี่คือเหมือนเรำเป็นกำรยอมรับ กล้ำท่ีจะยอมรับตัวเอง เพรำะรู้สึกว่ำไม่เสีย

อะไร ไม่เสียศักด์ิศรี ไม่เสียฟอร์ม เรำเลยรู้สึกว่ำเรำได้ส ำนึกผิดทำงอ้อม" (จำกบท

สัมภำษณ์คริส) 

ลิลล่ีบรรยายถึงความรู้สึกมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อมุมมองท่ีคนอื่นมีต่อตน ท่ีเกิดขึ้น

ภายหลังจากท่ีลิลล่ีเข้าใจและยอมรับตน 

“เหมือนหนูแบบไม่ต้องมีใครมำ เอำอย่ำงแรกคือถ้ำเกิดหนูคิดดีมันสบำยใจละ 

สบำยใจมันคือมำกสุดเลยค่ะ แต่ว่ำคนอื่นจะมองไง หนูว่ำไม่ต้องไปเอำมำคิดน่ะค่ะ 

หนูว่ำมันอยู่ท่ีตัวหนู เหมือนหนูรู้ตัวเองท่ีสุดละ” (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

3.7.7 มุมมองและแนวทางในการจัดการปัญหาเปลี่ยนไป 

หลังจากผ่านกระบวนการปรึกษาฯผู้เข้าร่วมการวิจัยมีมุมมองในการเผชิญและ

จัดการปัญหาต่างไปจากเดิม แอนและลิลล่ีเล่าในท านองเดียวกันว่าเมื่อเผชิญปัญหาจะ

ประคับประคองจิตใจของตนไม่ให้จมอยู่กับความทุกข์ก่อน และมุ่งความสนใจไปท่ีการหา

ทางออกเพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจจมกับความทดท้อส้ินหวัง โดยแอนยกตัวอย่างปัญหาเรื่องเงิน

ท่ีตนยังต้องเผชิญความยากล าบาก แต่มีความมั่นคงในการเผชิญปัญหาได้มากขึ้นว่า 

"มันท้ังเหมือนเดิมและต่ำงอะพี่ คือเหมือนเดิมก็คือหนูก็ยังมีควำมทุกข์เรื่องเงิน

เหมือนเดิม แต่ต่ำงก็คือจำกท่ีหนูมีควำมทุกข์เรื่องเงิน แล้วหนูจมปลัก เครียด แต่หนู

ยอมรับมัน แล้วพำตัวเองไปเจอส่ิงท่ีดีกว่ำได้ ในควำมทุกข์ คือมีท้ังควำมทุกข์ แต่ก็

ยอมท่ีจะหำส่ิงท่ีมันแบบย้อนแย้งกันกับควำมทุกข์ คือไม่ท ำให้ตัวเองแย่ลงไป

กว่ำเดิม คือถ้ำมองเงินแล้วมันเป็นนี่เป็นนู่นเป็นนั่นอะไรอย่ำงนี้ เรำเปล่ียนจำกเรำ

เครียด เรำมำหำทำงออกให้กับตัวเอง หำทำงออกให้กับเงินท่ีเรำต้องเอำไปใช้ เอำไป

ใช้หนี้อะไรอย่ำงนี้มำกขึ้น" (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 
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ลิลล่ีเล่าถึงความยากล าบากในการท าธีสิส ท่ีแอนจดจ่อความสนใจอยู่กับการค่อย ๆ 

คิดเท่าท่ีท าได้ เพื่อไม่ให้จิตใจเครียดและว้าวุ่นไปกับปัญหาท่ีเจอ 

"คือเหมือนหนูได้เอำบำงอย่ำงท่ีแบบได้คิดขึ้นมำคือเหมือนแบบบำงสถำนกำรณ์ท่ีหนู

เหมือนเคยเจอมำแล้ว ได้มำคุยกับพี่แล้ว พอออกไปก็ได้เจออีก แบบปล่อยไปเหอะ 

คือเหมือนธีสิสตอนแรกคือมันเครียดมำก ๆ ค่ะพี่ท่ีแบบคิดไม่ออกใช่มั้ยคะ คือเนี่ย 

ตอนนี้เลยค่ะ คือมันจะส่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ คือมันก็เครียด มีแก้โชว์ แล้วพอหนูมำ

คิดว่ำแบบแล้วจะเครียดท ำไม ก็ค่อย ๆ คิดเป็นขั้น ๆ เด๋ียวมันก็ต้องคิดออก คือเรำก็

แบบไม่ต้องเอำมำใส่สมองเยอะแยะมำกมำย" (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

เกรซพยายามอธิบายถึงท่ีมาของมุมมองและพฤติกรรมทางการเงินท่ีเปล่ียนไปของ

เกรซ ซึ่งเกรซไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าส่ิงใดเป็นปัจจัยของการเปล่ียนแปลงอย่าง

แท้จริง ระหว่างตัวพฤติกรรม คือ การกระท ายับยั้งการใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น กับตัวความคิด คือ 

การตระหนักถึงคุณจากการยับยั้งการใช้จ่ายของตน ซึ่งเกรซมองตามการรับรู้ความ

เปล่ียนแปลงของตนว่าเป็นลักษณะเกิดขึ้นควบคู่กัน และค่อย ๆ ก่อตัวโดยอาศัยซึ่งกันและกัน 

"หนูก็ตอบไม่ได้ว่ำอะไรก่อนหลังค่ะ เหมือนมันก็มำพร้อม ๆ กันแล้ว มันก็เสริมกัน

อยู่เรื่อย ๆ ค่ะ ด้วยตัวเหตุกำรณ์ท่ีหนูเจอ พอมันเกิดปุ๊บแล้วมันก็เกิดขึ้นพร้อม ๆ ท่ี

ควำมคิดหรือควำมหมำยของเงินในหัวหนูมันก็เปล่ียนไป แล้วกำรก ำกับตัวเอง หรือ

กำรยับยั้งตัวเองมันก็เกิดขึ้นเลย พร้อม ๆ กันเลย ก็เลยตอบไม่ได้ว่ำจริง ๆ แล้วอะไร

มันเกิดขึ้นก่อน...อะไรท่ีท ำให้เปล่ียนไป น่ำจะเป็นควำมคิด แต่ว่ำจริง  ๆ แล้ว

ควำมคิดก็คือมำจำกสถำนกำรณ์ท่ีเจอ เหตุกำรณ์ท่ีเจอ มันก็เลยท ำให้เปล่ียน

ควำมคิด เปล่ียนลักษณะนิสัยตัวเอง นั่นแหละค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

3.7.8 การสังเกตและใคร่ครวญประสบการณ์อยู่เสมอ 

ประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยได้จากกระบวนการสังเกตและใคร่ครวญประสบการณ์

ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ท่ีท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยรับรู้ส่ิงท่ีก าลังเกิดขึ้น

ในความคิดและจิตใจของตน และความคุ้นเคยในการใช้กระบวนการภายในเช่นนั้นอยู่เสมอ
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ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยน ากระบวนการสังเกตและ

ใคร่ครวญไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ดังท่ีแอนเล่าว่าตนสังเกตอาการทางร่างกายท่ีเป็น

สัญญาณของความเครียด เช่น จังหวะการเต้นของหัวใจ ความรู้สึกเหนื่อยอ่อน การบีบตัว

ของเส้นเลือดในศีรษะ และสัญญาณทางอารมณ์ความรู้สึก เช่น รู้สึกหนักใจ การสังเกต

สัญญาณช่วยให้แอนก ากับการใช้ความคิดของตนไม่ให้เช่ือมโยงไปกับความทุกข์และปัญหา

เหมือนเมื่อก่อน 

“หนูหยุด หนูใช้ค ำว่ำหยุด เพรำะทุกทีหนูจะจับได้ว่ำหนูจะลนลำนท ำให้หัวใจเต้น

แรงและเหนื่อย อยู่เฉย ๆ แล้วคิดทุกเรื่อง มันใช้พลังงำนเยอะนะคะในสมอง แล้วก็

หนักใจ มันเช่ือมกันน่ะค่ะพี่ สมองคิดถึงเรื่องเงินปึ๊บ ๆ แล้วใจมันก็เต้นแรงมำก คือ

จับได้ แล้วหนูก็จะเครียด” (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

กระบวนการพรรณนาท่ีเลย์ใช้ในการเรียบเรียงส่ิงท่ีอยู่ในใจออกมาเป็นค าพูดใน

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ เป็นทักษะท่ีเลย์น ามาใช้ตรวจสอบความคิดและ

ค าพูดของตนในชีวิตประจ าวัน ท าให้เลย์รู้สึกมั่นใจในการส่ือสารกับคนรอบตัวมากขึ้น

กว่าเดิม 

"คิดก่อนแล้วค่อยพูด ก็เป็นวิธีท่ีท ำให้เรำรู้สึกมั่นใจมำกขึ้นเวลำท่ีจะพูดออกมำ มัน

ท ำให้เรำได้เรียบเรียงประโยค ได้กล่ันกรองค ำ ว่ำเรำควรจะพูดออกมำดีไหม ท ำให้

เรำมีสติมำกขึ้น" (จำกบันทึกประจ ำวันของเลย์) 

ส่วนเกรซก็สังเกตว่าตนคุ้นเคยท่ีจะสังเกตและใคร่ครวญประสบการณ์ท่ีเข้ามาใน

ชีวิตด้วยตนเองอยู่เสมอ ท าให้เกรซสามารถก ากับทิศทางในการด าเนินชีวิตของตนให้ตรงตาม

ความต้ังใจได้ 

"มันจริง ๆ แล้วมันก็ดีนะคะ มันดีในมุมท่ีว่ำบำงทีถ้ำเกิดว่ำไม่ได้ทวนตัวเอง ก็จะ

ปล่อยผ่ำนเรื่องนั้น ๆ ไปเลยไม่ได้เอำมำคิดอีก อะไรท่ีมันดีเรำก็ลืมไปค่ะ เรำก็ไม่ได้

มองย้อนกลับมำดูอีก หรือว่ำอันไหนท่ีไม่ดี เรำก็ไม่ได้กลับมำทวนตัวเองไม่ได้ย้ ำกับ

ตัวเองบ่อย ๆ พอหลังจำกนั้นเรำก็ท ำส่ิงท่ีไม่ดี พอได้ย้ ำตัวเองได้ทวนตัวเองเรื่อย ๆ 
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มันก็เลยเหมือนได้คิดอยู่ตลอดเวลำ คิดอยู่เรื่อย ๆ ว่ำจริง ๆ แล้วเรำมำทำงนี้แล้วนะ 

เรำรู้สึกอย่ำงนี้แล้วนะ พอมันเหมือนไขว้เขวไปทำงอื่น เออเนี่ย มันเหมือนมองเห็น

ตัวเองว่ำเขวไปแล้วนะ จำกเดิม มันก็ได้มองตัวเองอยู่ตลอดน่ะค่ะ" (จำกบท

สัมภำษณ์เกรซ) 

3.7.9 ความเชื่อม่ันในความสามารถของของตน 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้ สึกเช่ือมั่นในความสามารถของตน และความเช่ือมั่นท่ีมีก็

ก่อให้เกิดการปฏิบัติและพัฒนาคุณลักษณะท่ีเป็นคุณต่อชีวิตอย่างต่อเนื่อง ความเช่ือมั่นและ

ความพยายามพัฒนาความสามารถของผู้เข้าร่วมการวิจัย เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงขอบเขต

ท่ีแท้จริงของปัญหา และตระหนักในความสามารถท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้ประคับประคอง

เหตุการณ์ หรือฟันฝ่าความยากล าบากท่ีเคยเผชิญมา อาทิ ทักษะทางอารมณ์ ทักษะทาง

ความคิด ทักษะอาชีพ ทักษะการจัดการทางการเงิน การรู้ชัดว่าความสามารถท่ีตนมีอยู่

สามารถบรรเทาและจัดการปัญหาท่ีผ่านมาได้อย่างไร ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเช่ือมั่นในทักษะ

และความสามารถท่ีตนมีอยู่  และเห็นว่าการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและพัฒนาทักษะให้

เช่ียวชาญ เข้มแข็ง จะส่งเสริมให้ตนมีชีวิตท่ีดีขึ้นได้อย่างไร ก็ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยน า

การปฏิบัตินั้นมาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างทันที 

3.7.9.1 ความพอใจและเชื่อม่ันในความสามารถที่ตนมี 

กระบวนการปรึกษาฯเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตรวจสอบขอบเขตท่ี

แท้จริงของปัญหา และตรวจสอบส่ิงท่ีตนปฏิบัติในปัจจุบันว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตของ

ตนอย่างไร กระบวนการปรึกษาฯจึงเอื้ออ านวยให้ผู้ เข้าร่วมการวิจัยส ารวจคุณค่า

ของส่ิงท่ีตนก าลังปฏิบัติ และการได้พบว่าส่ิงท่ีตนใช้ในการฟันฝ่าความยากล าบาก

ต่าง ๆ ท่ีเข้ามาในชีวิตนั้นเป็นความสามารถท่ีมีคุณค่า ก็ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นใน

ความสามารถของตน และเช่ือมั่นว่าตนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนา

ชีวิตของตนต่อไปได้ ดังท่ีเดลบอกว่า 

  



  188 

"ก็ท่ีเหมือนแบบ ท ำจำกเรื่องใหญ่ ๆ ท่ีเรำไม่มั่นใจเลย ถำมย้ ำ ๆ ไปเรื่อย ๆ 

จนรู้สึกว่ำมันเล็กลงไป เหลือแค่นี้ เรำก็รู้สึกว่ำมั่นใจว่ำตัวเองท ำได้มำกขึ้น" 

(จำกบทสัมภำษณ์เดล) 

ลิลล่ียกตัวอย่างของการหาทางพัฒนาธีสิสด้วยตนเองในกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ซึ่งได้ผลท่ีพึงพอใจ การท่ีลิลล่ีเห็นกระบวนการท่ีตนใช้

ในการพัฒนาธีสิสให้ส าเร็จด้วยตนเอง ท าให้ลิลล่ีมั่นใจในความพยายามของตนท่ีเป็น

หลักในการฟันฝ่าความยากล าบากท่ีเข้ามาในชีวิต 

"คือเหมือนบำงเรื่องท่ีหนู ต้ังใจแล้วเนี่ย ผลออกมำ คือมันโอเคค่ะ คือ

เหมือนธีสิส รอบท่ีแล้วพอหนูได้คิดออก คือผลมันก็ออกมำแบบหนูก็พอใจ

ค่ะ หนูคิดว่ำถ้ำเกิดหนูต้ังใจ ผลยังไงก็ออกมำดีอยู่แล้ว แค่ต้ังใจ เหมือนเรำ

ใส่ใจกับมันเยอะ ๆ” (จำกบทสัมภำษณ์ลิลล่ี) 

ส าหรับมาลีท่ีต้องประสบปัญหาในการท าธีสิสเพราะมีงบประมาณไม่

พอท่ีจะซื้ออุปกรณ์ ท าให้มาลีต้องเรียนรู้และฝึกท าอุปกรณ์ท่ีต้องการด้วยตนเอง

อย่างยากล าบาก การทบทวนท่ีมาของสถานการณ์ทางการเงินของมาลีท าให้มาลี

ตระหนักว่าตนมีความสามารถในการหารายได้ และท่ีผ่านมาก็ไม่ได้ใช้จ่ายเงินเกิน

ความจ าเป็น มาลีจึงรู้สึกเช่ือมั่นในความสามารถทางอาชีพและการจัดการเงินของ

ตนว่าเพียงพอต่อการสร้างชีวิตในวันข้างหน้า 

"ก็เหมือนตอนแรกท่ียังไม่ได้มำคุย หนูก็รู้สึกว่ำมันไม่ค่อยมีตังเลยนะ แต่พอ

ได้มำคุย พอได้ทบทวนแล้วว่ำท่ีผ่ำนมำเรำหำตังมำได้ยังไงบ้ำง แล้วเรำใช้

อะไรไปบ้ำง มันก็เลยรู้สึกว่ำมันเป็นเงินท่ีเยอะมำก ท่ีแบบบำงทีเด็กอำยุเท่ำ

หนูอำจจะยังหำไม่ได้เลยด้วยซ้ ำ แต่ด้วยควำมท่ีเรำต้องใช้มันก็เลยไม่มีเหลือ 

ก็เลยรู้สึกว่ำเรำไม่มี แต่พอได้มำคิดแล้วก็รู้สึกว่ำ เออ ถ้ำเรำไม่ได้ใช้เยอะ

เท่ำตอนนี้ ในส่ิงท่ีเรำจ ำเป็นต้องใช้ ก็คือเรำก็สำมำรถท่ีจะแบบพอมีเงินได้ 

ไม่ใช่แบบว่ำไม่มีเลย" (จำกบทสัมภำษณ์มำลี) 
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3.7.9.2 ความต้ังใจพัฒนาความสามารถ 

การท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยตระหนักว่าตนมีความสามารถในการดูแลและ

พัฒนาชีวิตให้ไปในทางท่ีน่าพึงพอใจได้ โดยเฉพาะในเรื่องทางด้านการเงิน ท าให้

ผู้เข้าร่วมการวิจัยด าเนินการปฏิบัติตนในส่ิงท่ีเป็นคุณต่อชีวิตอย่างต่อเนื่อง และต้ังใจ

พัฒนาทักษะในเรื่องนั้นให้เข้มแข็ง มั่นคงยิ่งขึ้น ดังท่ีมาลีเล่าถึงความต้ังใจเรียนรู้

ทักษะการประดิษท่ีมีมากขึ้นหลังจากท่ีตระหนักถึงคุณค่าของการมีทักษะฝีมือ 

"เหมือนเรำใส่ใจในรำยละเอียดมำกขึ้น ตอนแรกเรำก็แบบว่ำ พี่เค้ำก็สอน 

เรำก็ท ำ ๆ ตำมไป แต่ว่ำพอเรำเห็นว่ำมันมีประโยชน์กับเรำเรำก็ใส่ใจมำก

ขึ้น เออนะ ถ้ำเรำยิ่งใส่ใจเรำก็จะได้เรียนรู้อะไรท่ีมันละเอียดขึ้น มันก็จะยิ่ง

เหมือนเรำเรียนมำกกว่ำเดิมอะไรอย่ำงนี้ค่ะ มันก็ได้รู้ลึกกว่ำเดิมถ้ำเรำต้ังใจ" 

(จำกบทสัมภำษณ์มำลี) 

เช่นเดียวกับเดลท่ีรู้สึกยินดีท่ีจะรับงานท่ีหลากหลายและท้าทายมากขึ้น 

"ก็คือถ้ำเกิดเรำท ำบ่อย ๆ หลำย ๆ อัน มันก็จะรู้สึกว่ำเหมือนทดแทน มันก็

ยังดีกว่ำท่ีเรำท ำอันง่ำยแค่อันเดียวแล้ว มันก็จะรู้สึกยิ่งกว่ำเดิมว่ำท ำก็ง่ำย 

แถมท ำอันเดียว ก็เลยไปเอำง่ำย ๆ หลำยอันมำรวมกันก็อำจจะมีค่ำมำกขึ้น 

ก็เหมือนช่วยให้เรำดูเหมือนท ำหลำยอย่ำงมำกขึ้นไม่ใช่แค่อย่ำงเดียว...ตอนนี้

ก็รู้สึกเหมือนโอเคมำกขึ้นท่ีแบบได้ท ำหลำยอย่ำงมำกขึ้นจำกเมื่อก่อนท่ีแบบ

อำจจะหำข้อมูลอย่ำงเดียว ก็เปล่ียนมำเป็นหำข้อมูลด้วย พรีเซนต์ด้วยนิด ๆ 

หน่อย ๆ ประมำณนั้น" (จำกบทสัมภำษณ์เดล) 

เกรซยกตัวอย่างของการเห็นความอดทนท่ีตนเองใช้กับครอบครัว การ

สังเกตตนเองอย่างต่อเนื่องท าให้มั่นใจว่าตนมีความสามารถท่ีจะอดทน และใช้ความ

อดทนของตนได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 

"ก็อย่ำงช่วงแรก ๆ เลยค่ะท่ีเข้ำมำคุยกับพี่ ตอนนั้นก็มีเรื่องท่ีบ้ำนท่ีมีปัญหำ 

ท่ีเรื่องทำงบ้ำน แล้วที่หนูเคยบอกว่ำ หนูรู้สึกว่ำตัวหนูมีควำมอดทนมำกขึ้น 
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จำกปกติแล้วหนูคุยกับพ่อกับแม่แล้วรู้สึกขัดหู หนูก็จะเถียงหรือสวนไปเลย 

แต่พอบรรยำกำศตอนนั้นมันเครียด หนูก็รู้ตัวเองว่ำหนูควรจะท ำอะไรยังไง 

ควรจะเก็บอำรมณ์ตอนไหน ควรจะพูดออกไปตอนไหน แล้วพอหนูเหมือน

ดูตัวเองรู้ว่ำ เรำอดทนมำกขึ้นนะ แล้วพอเข้ำมำคุยกับพี่ แล้วได้ดูตัวเองว่ำ

จริง ๆ แล้วเรำก็อดทนกับหลำยเรื่องเหมือนกันนะ เฉพำะในช่วงนั้นน่ะค่ะ 

ก็หลำยเรื่องเหมือนกัน แล้วพอหลังจำกท่ีคุยกับพี่เสร็จออกไปก็เหมือนค ำว่ำ

เรำอดทนมำกขึ้นนะ เรำอดทนได้ดีขึ้นนะ มันก็อยู่ในหัวตลอดเวลำ มันก็เลย

เหมือนคงควำมเป็นคนท่ีอดทนได้ดีขึ้นอย่ำงนั้นมำเรื่อย ๆ อะไรอย่ำงนี้ค่ะ 

เหมือนมันได้ทวนตัวเองตลอดเวลำค่ะ ว่ำท่ีเรำเป็นแบบนี้ เรำเป็นจริง ๆ นะ 

ท ำนองนี้ค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

3.7.10 การอยู่กับความจริงได้อย่างเต็มที่มากข้ึน 

ผู้เข้าร่วมการปรึกษาสามารถกลับไปด าเนินชีวิตอยู่กับความจริงได้ด้วยจิตใจท่ีสงบ 

มั่นคง แม้ว่าความจริงของสถานการณ์คือการต้องเจอภาระท่ีหนักหน่วง หรือก าลังด าเนินอยู่

อย่างไม่อาจคาดเดาถึงผลท่ีจะตามมาอยู่ก็ตาม ผู้เข้าร่วมการวิจัยก็รู้สึกมั่นคงท่ีจะเผชิญ และ

มีก าลังท่ีจะยืนหยัดฟันฝ่าความยากล าบากเข้ามาต่อไปได้ ซึ่งเป็นผลจากการพิจารณา

ใคร่ครวญต่อความจริงของสถานการณ์ และความสามารถในการจัดการของตนตามท่ีมีอยู่

จริง ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้าใจและเห็นขอบเขตของปัญหาและส่ิงท่ีตนจัดการได้ตามจริง 

จิตใจจึงคลายจากความปรารถนาและสงสัยท่ีเคยรบกวนจิตใจลง 

3.7.10.1 การด าเนินชีวิตประจ าวันด้วยความรู้สึกเบาใจ 

ความเข้าใจ ค าตอบ หรือทางออกท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยได้จากกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ได้บรรเทาหรือวางความรู้สึกลังเลสงสัย และความคิด

วกวนท่ีรบกวนจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัยลงได้ ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยกลับไป

ด าเนินชีวิตของตนด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจมากกว่าเคย ดังท่ีเลย์ คริส และ

แอนกล่าวไว้ ดังนี้ 
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"ก็มีเรื่องเหมือนอย่ำงเช่น เกี่ยวกับสมมติท่ีเคยคุยเรื่องเกียรตินิยมค่ะ ท่ีมำ

ปรึกษำแล้วพี่ก็บอกว่ำถ้ำเรำพอใจตรงนี้เรำแล้วอะ เรำก็ไม่ต้องไปสนมัน ไม่

ต้องไปแบกมันให้มันเหนื่อย ให้มันกดดันตัวเอง ก็รู้สึกว่ำมันท ำให้เรำได้

ปล่อย ได้แบบโล่งใจ ไม่ต้องไปแบกมันไว้อีกค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์เลย์) 

"มีควำมเปล่ียนแปลงอะไรมั้ย ก็รู้สึกว่ำพออย่ำงเช่นเรื่องทะเลำะกับแฟน 

คือมันเป็นเรื่องท่ีตอนแรกเรำรู้สึกแบบว่ำหนักหนำ กวนใจอย่ำงนี้ พอมำเล่ำ

แล้วพอ เล่ำจบแล้วก็เดินออกไปจำกห้องนี้ มันรู้สึกเหมือนมันเบำขึ้นค่ะ" 

(จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

“มันก็ไม่นะคะ มันก็จะ มันหำยไปนะ คืออย่ำงท่ีบอกว่ำก่อนท่ีหนูเจอพี่ หนู

ก็มีควำมเครียด แต่หลังเจอพี่หลังได้คุยกัน ควำมรู้สึกตรงนั้นมันน้อยลงมำก ๆ 

หนูไม่รู้ว่ำเพรำะอะไร เพรำะเจอคนท่ีเรำพูดแล้วเค้ำมีค ำตอบให้เรำอะ เค้ำ

มีค ำตอบให้เรำว่ำ หนูก็จะถำมว่ำหนูผิดปกติมั้ย พี่ก็มีค ำตอบว่ำไม่ ไม่ใ ช่

อะไรอย่ำงนี้  แล้วเรำก็ตอบตัวเองว่ำ เรำก็ไม่หรอกคนอื่นก็เป็นแบบนี้

เหมือนกัน มันท ำให้เรำสบำยใจอะค่ะพี่ กำรได้ค ำตอบจำกกำรได้คุยอะค่ะ 

ดีกว่ำกำรหำค ำตอบอยู่คนเดียว พูดคนเดียว คือเรำก็รู้ค ำตอบนี่แหละ แต่

เรำต้องกำรคนท่ีมำย้ ำเมื่อเห็นส่ิงท่ีเรำเป็น ท้ังด้ำนท่ีเรำได้คุยกับคนอื่น กับ

ด้ำนท่ีเรำไปบอกเค้ำว่ำตอนเรำอยู่ด้ำนเดียวเรำเป็นยังไง ให้เค้ำบอกใช้กำร

บอก ให้เค้ำเห็นท้ังสองด้ำน ระหว่ำงกำรสนทนำกับเค้ำกับกำรอธิบำยกับ

เรำอยู่คนเดียว ให้เค้ำรู้ว่ำเรำเป็นอะไรรึเปล่ำ” (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

3.7.10.2 การเผชิญความยากล าบากได้อย่างม่ันคง 

สถานการณ์ท่ีเคยก่อความทุกข์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยบางสถานการณ์ยังคง

ด าเนินอยู่  ความเข้าใจ ค าตอบ หรือทางออกท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยได้พบจาก

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ช่วยบรรเทาความทุกข์ทางจิตใจให้เบา

บางลง และเป็นหลักในการประคับประคองจิตใจให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับ

เหตุการณ์อย่างเหมาะสมต่อไปได้ ดังท่ีมาลีบอกเล่าว่าความเข้าใจจากกระบวนการ
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ปรึกษา ท าให้เมื่อกลับไปท างานกลับรู้สึกเหนื่อยล้าน้อยลง แม้ว่าจะมีภาระงานท่ี

ต้องลงแรงมากกว่าเดิมก็ตาม 

"ก็เหมือนเรื่องท่ีท ำ (อุปกรณ์ประกอบกำรแสดง) ค่ะ เหมือนตอนแรกท่ีท ำ

ชุดแรกมันก็เหนื่อยมำก ขนำดแค่ท ำชุดเดียวนะยังเหนื่อยขนำดนี้เลย แต่ว่ำ

พอเรำได้มำคุย แล้วก็ลองกลับไปท ำอีก 10 ชุด มันก็รู้ว่ำแบบมันก็ไม่ได้

เหนื่อยขนำดนั้น แล้วถ้ำสมมติว่ำเรำท ำขนำดนี้แต่คนอื่นไม่ได้ท ำ ก็คือเรำก็

เก่งกว่ำคนอื่นนะ แล้วก็ประหยัดเงินด้วยอะไรอย่ำงนี้ค่ะ" (จำกบทสัมภำษณ์

มำลี) 

เดลบอกเล่าถึงการมองเห็นเพื่อนในทางท่ีดี แม้ว่าเพื่อนจะยังไม่มีเงินชดใช้

หนี้จากการยืมเงินเดลก็ตาม 

"มีค่ะ ก็อำรมณ์เหมือนแบบคิดแง่บวกกับเพื่อนมำกขึ้นอะไรอย่ำงนี้มำกกว่ำ 

มำกกว่ำท่ีจะคิดว่ำเค้ำแบบจะไม่คืนเรำ หรือจะแบบ ประมำณนี้ค่ะ" (จำก

บทสัมภำษณ์เดล) 

แอนท่ีมีก าลังในการประคับประคองตน ฟันฝ่าความยากล าบากทางการเงิน

ท่ีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ได้จากความเข้าใจท่ีได้รับจากกระบวนการปรึกษา เชิง

จิตวิทยาแนวพุทธ 

“คือหนูมีควำมทุกข์เรื่องเงินตลอด มันขำดมือตลอด แต่หนูยอมรับและผ่ำน

มันไปได้ตลอด คือพี่ก็จะช่วยเหมือนเป็นก ำลังใจให้ตลอดไม่ว่ำจะเป็นค ำพูด

หรืออะไรก็แล้วแต่ เหมือนเรำคิดได้กับเรื่องนี้ ถ้ำสมมติเป็นเมื่อก่อนหนูมี

ปัญหำเรื่องเงินหนูก็คงเครียดมำก ๆ แต่พอหนูได้คุยกับพี่ในช่วงระยะเวลำนี้

เหมือนแบบเรำมำเจอกันด้วยอะไรก็แล้วแต่ มันท ำให้หนูอดทนแล้วผ่ำนมัน

ไปได้” (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 
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3.7.11 หลักและทักษะที่ใช้ดูแลและป้องกันปัญหาทางจิตใจ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยเห็นว่าประโยชน์ของกระบวนการปรึกษา นอกเหนือจากเรื่องการ

หาทางออกจากปัญหาและความทุกข์แล้ว ผู้เข้าร่วมการวิจัยยังไม่เรียนรู้ จากการพิจารณา

ประสบการณ์ชีวิตของตน ท าให้ได้บทเรียนท่ีสามารถใช้เป็นหลักในจัดการและป้องกันปัญหา

ชีวิต ดังท่ีเกรซและแอนกล่าวไว้ ดังนี้ 

"เหมือนก็เอำเก็บมำคิดน่ะค่ะ บำงเรื่องจริง ๆ ก็อยำกปล่อยแต่ว่ำถ้ำเรำได้เอำมำคิดก็

เหมือนเป็นบทเรียนหรือว่ำเป็นส่ิงเตือนใจให้เรำคิด อย่ำงเช่นเรื่องคนยืมเงินเนี่ยค่ะ 

ถ้ำเกิดว่ำไม่ได้หยิบมำพูด อำจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่ำเค้ำยืม คือก็ยังจ ำได้แหละ แต่บำง

ทีพอไม่ใส่ใจมำก ๆ ก็อำจจะลืมไปเลยจริง ๆ หรือเรื่องท่ีมีปัญหำว่ำอำจำรย์น่ะค่ะ 

พอได้กลับมำคิดก็เป็นบทเรียนว่ำเรำจะไม่ท ำแบบเดิมแล้ว เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียง

ควำมรู้สึกท่ีมันไม่ดี มันก็แย่มันก็ดำวน์มำก ถ้ำไม่อยำกดำวน์แบบนั้นก็ไม่ต้องท ำแบบ

นั้นอีก เหมือนเป็นบทเรียน" (จำกบทสัมภำษณ์เกรซ) 

“ท ำให้เรำรู้สึกว่ำเรำมีทำงออก เรำโตขึ้น เรำได้เรียนรู้กับกำรพูดคุยน่ะค่ะ คือบำงที

เรำจะสรรหำควำมรู้จำกอินเตอร์เน็ต จะเรียนในห้องเรียน แต่เรำไม่ได้สรรหำควำมรู้

จำกชีวิตจริง ท่ีผ่ำนคุย ผ่ำนบุคคล คือเรำจะหำในเน็ตว่ำอันนี้มันท ำยังไง แต่หนูคุย

กับพี่ หนูมีทำงออกมำกขึ้น มีตัวเลือกมำกขึ้น มีกำรแก้ไขชีวิตมำกขึ้น แล้วก็ท ำให้เรำ

คิดได้มำกยิ่งขึ้นว่ำเรำจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงได้” (จำกบทสัมภำษณ์แอน) 

ส่วนคริสมองเห็นว่ากระบวนการปรึกษาฯยังเป็นโอกาสในการฝึกฝนทักษะและดูแล

สุขภาพจิต 

"คือมันไม่ใช่โรคชนิดนึงขนำดนั้น คือมันไม่ใช่โรคท่ีนักจิตวิทยำเค้ำต้องรักษำ เหมือน

โรคไต โรคตับ คือคนท่ีไม่เป็นโรคก็เข้ำรับ พูดได้ อำรมณ์เหมือนถ้ำหนูเปรียบเทียบ 

เข้ำรับกำรปรึกษำมันเหมือนงำนอดิเรกท่ีหนูบอกไป เหมือนคอร์สไปเรียนเต้น คอร์

สไปเรียนออกก ำลังกำย คอร์สไปเรียนออกก ำลังกำยก็ไปเรียนเพื่อให้เหงื่อมันออก

จำกตัว แล้วสมองมันจะโล่งหลับสบำย คอร์สเข้ำค ำปรึกษำเหมือนเป็นคอร์สท่ีท ำให้
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เรำแบบไม่ต้องเครียดเหมือนได้พูดอะไรอย่ำงนี้ หนูรู้สึกมันเป็นคอร์สแค่คอร์สนึง" 

(จำกบทสัมภำษณ์คริส) 

ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้เห็นภาพกระแสประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีครอบคลุมความ

มุ่งหมายในการวิจัย ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยแสดงถึงพลวัตของการสร้างความหมายของ

เงินในกระบวนการปรึกษาแนวพุทธ แสดงถึงความหมายของเงินท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยสร้างขึ้นจาก

กระบวนการปรึกษาแนวพุทธ และแสดงแนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแบบรายบุคคล ท่ี

สามารถใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาอย่างละเอียด ต้ังแต่การ

ปรากฏการณ์ของความทุกข์จนถึงการคลายออกจากทุกข์ 

ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยแสดงภาพรวมของกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวพุทธเน้นความหมายของเงินท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เริ่มตั้งแต่ก่อนที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะมาเข้า

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ท่ีประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยแสดงถึงมุมมองท่ีมี

ต่างส่ิงต่าง ๆ รวมถึงเรื่องเงิน ว่ามุมมองท่ีมีลักษณะจ ากัดอยู่กับความทุกข์และสุขของตน อยู่ในโลก

ส่วนตน จะก่อให้เกิดความรู้สึกกดดัน และการปะทะ ขัดแย้ง กับความจริงท่ีเข้ามาในชีวิต มุมมอง

เช่นนั้นท าให้การคิดแก้ปัญหาไม่ได้มีทิศทางมุ่งไปสู่ทางออก แต่กลับวนเวียนอยู่กับการคิดค านึงถึง

สภาพปัญหาท่ีเจอ เมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยน าความทุกข์ไปปรึกษาคนรอบตัว ก็มักตามมาด้วย

ประสบการณ์ท่ีไม่ดี อาทิ คนใกล้ตัวรู้สึกเครียดเมื่อรู้ว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยก าลังประสบปัญหา ใช้

ประสบการณ์ในอดีตมาตัดสินนิสัยใจคอของผู้เข้าร่วมการวิจัย ใช้ความรู้และความคิดเห็นของตัวเอง

มายัดเยียดให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเช่ือตาม และหากผู้ฟังเห็นว่าไม่ใช่เรื่องท่ีตนให้ความส าคัญก็จะไม่ใส่ใจ

รับฟังเรื่องท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยต้องการเล่า ประสบการณ์เหล่านี้ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเลือกท่ีจะเก็บ

เรื่องท่ีเป็นทุกข์ไว้กับตัว ท าให้เมื่อมาพบนักจิตวิทยาการปรึกษาในกระบวนการปรึกษาครั้งแรก 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยก็รู้สึกประหม่าและระมัดระวังตัว เพราะคุ้นเคยท่ีจะปิดบังตน และไม่แน่ใจว่าตนควร

ปฏิบัติตนเช่นใดในกระบวนการปรึกษาฯ 

ประสบการณ์ในการสนทนากับนักจิตวิทยาการปรึกษา ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกเช่ือมั่นว่า

ตนสามารถเปิดเผยส่ิงท่ีอยู่ในใจและน าเรื่องต่าง ๆ ท่ีพบเจอมาปรึกษากับนักจิตวิทยาการปรึกษาได้ 

จากการนักจิตวิทยาการปรึกษาให้อิสระแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยในการบอกเล่าส่ิงท่ีอยู่ในใจได้อย่างเต็มท่ี 

และไม่ว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยจะเล่าเรื่องอะไร นักจิตวิทยาการปรึกษาก็ใส่ใจรับฟัง ยอมรับและเข้าใจ
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ความคิดและความรู้สึกท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวมาตัดสิน การ

ท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยท่ีจะเปิดเผยตน ประกอบกับความ

เช่ือถือในประสบการณ์ทางวิชาชีพของนักจิตวิทยาการปรึกษา ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยอยากน าปัญหา

และเรื่องทุกข์ใจ หรือเรื่องต่าง ๆ ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต มาพูดคุยและปรึกษากับนักจิตวิทยาการปรึกษา

มากกว่าคนอื่น ๆ ท่ีอยู่รอบตัว ผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงรู้สึกเต็มใจท่ีจะเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวพุทธอย่างต่อเนื่อง 

ประสบการณ์การพิจารณาเรื่องท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยหยิบยกขึ้นมาปรึกษากับนักจิตวิทยาการ

ปรึกษา เริ่มต้นจากช่วงเวลาท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยได้มองธนบัตร ในช่วงขณะนั้นผู้เข้าร่วมการวิจัยจะนึก

ถึงประสบการณ์ชีวิตท่ีเช่ือมโยงกับเงินหรือส่ิงท่ีอยู่ในความสนใจในช่วงนั้น เช่น สถานการณ์ทาง

การเงิน ปัญหาทางการเรียน ความสัมพันธ์กับคนรอบตัว ข่าวสารทางการเมือง ฯลฯ และการส่ือสาร

ส่ิงท่ีอยู่ในใจไปเป็นค าพูดให้นักจิตวิทยาเข้าใจ ผู้เข้าร่วมการวิจัยต้องหาค าและเรียบเรียงถ้อยเพื่อส่ือ

ถึงภาพประสบการณ์ท่ีอยู่ในใจ โดยเฉพาะกับประสบการณ์ท่ีเป็นนามธรรม ได้แก่ อารมณ์ความรู้สึก 

กระบวนการทบทวน ส ารวจ และพิจารณาประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงเกิดขึ้นต้ังแต่เริ่มต้น 

และตลอดกระบวนการสร้างการพรรณนาท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย 

ประสบการณ์การบอกเล่าเรื่องท่ีอยู่ในใจแก่นักจิตวิทยามีความล่ืนไหล การได้รับความสนใจ

และอิสระในการบอกเล่าจากนักจิตวิทยา ท าให้ส่ิงท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยพูดออกมาเป็นไปตามส่ิงท่ี

ปรากฏขึ้นในจิตใจแต่ละขณะ ความใส่ใจและเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อเรื่องท่ี

ก าลังเล่า เอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยส ารวจส่ิงท่ีเช่ือมโยงกับทุกข์และสุขท่ีตนมีต่อเรื่องนั้นอย่าง

ละเอียดและรอบด้าน ส าหรับเรื่องทางการเงินท่ีปรากฏขึ้นมา ผู้เข้าร่วมการวิจัยก็ได้ส ารวจท่ีมาของ

สถานการณ์ทางการเงินของตนเช่นกัน เรื่องท่ีอยู่ในการส ารวจจะได้รับการเอื้ออ านวยให้พิจารณา โดย

นักจิตวิทยาใช้ค าพูดท่ีส่ือความเข้าใจท่ีมีต่อความคิดและความรู้สึกท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อเรื่องนั้น ๆ 

มาเป็นหลักในการเอื้ออ านวยการพิจารณาของผู้เข้าร่วมการวิจัย ค าตอบและความเข้าใจจากการ

พิจารณาด้วยตนเองอย่างเต็มท่ี ท าให้ ผู้เข้าร่วมการวิจัยเช่ือมั่นในค าตอบและทางออกท่ีได้จาก

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ว่ามีความเข้าความพร้อมของตนและเงื่อนไขของสถานการณ์

ชีวิตท่ีตนประสบอยู่ 

  



  196 

ประสบการณ์จากความเข้าใจในความจริงของส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีหยิบยกขึ้นมาปรึกษา 

ท้ังส่ิงท่ีอยู่ในตน ได้แก่ ความคิด อารมณ์ความรู้สึก ทักษะต่าง ๆ และท่ีเป็นเงื่อนไขภายนอก ได้แก่ 

คนรอบตัว และสถานการณ์ ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตระหนักถึงขอบเขตท่ีแท้จริงของปัญหา และ

ขอบเขตท่ีตนจัดการแก้ไขหรือพัฒนาได้ตามจริง การเข้าใจความจริงของเรื่องท่ีน ามาปรึกษา ท าให้

ความเช่ือหรือความคิดวนเวียน ท่ีมาจากความปรารถนาให้ค าตอบของเรื่องนั้นเป็นอย่างท่ีตนพึงพอใจ

จางลงไป ผู้เข้าร่วมการวิจัยจึงมีจิตใจท่ีเปิดกว้าง สามารถพิจารณาทางออกจากทุกข์และปัญหาใน

ขอบเขตท่ีตนปฏิบัติจริงต่อไปได้ จึงสามารถกลับไปด าเนินชีวิตกับเรื่องท่ีตนได้หยิบยกมาปรึกษาได้

ด้วยความรู้สึกสงบและมั่นคงกว่าเคย แม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นสถานการณ์ท่ียากล าบากและไม่อาจท านาย

ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ก็ตาม ความเช่ือมั่นในค าตอบหรือความเข้าใจส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับชีวิต ไม่ท าให้

ใจสงบจากการวางใจยอมรับความจริงเท่านั้น แต่ก็ยังก่อให้เกิดความมั่นใจในความสามารถและมุ่งมั่น

พัฒนาตน เพราะตระหนักว่าทักษะและความสามารถใดของตนท่ีส่งเสริมให้มีชีวิตท่ีดีขึ้นได้ และความ

มั่นใจในกระบวนการพิจารณาหาทางออกจากปัญหาท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยพบจากกระบวนการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ก็ได้กลายมาเป็นแนวทางการปัญหาและก ากับทิศทางการด าเนินชีวิตท่ีผู้เข้าร่วม

การวิจัยใช้ในชีวิตประจ าวันด้วย 

ส่ิงท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยได้จากกระบวนการปรึกษาเป็นบทเรียนท่ีใช้ส าหรับแก้ปัญหา ป้องกัน

ปัญหา และดูแลจิตใจ เพื่อให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นและพัฒนาไปในทางท่ีน่าพึงพอใจ

ยิ่งขึ้น ความหมายของเงินที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยสร้างขึ้นจากการร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวพุทธก็เปลี่ยนแปลงไป ความหมายท่ีสร้างขึ้นใหม่ขยายหรือเปล่ียนจากท่ีจ ากัดเฉพาะการ

ตอบสนองความสุขส่วนตน สู่การครอบคลุมประเด็นส าคัญต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความรู้สึกทุกข์และสุขใน

ชีวิต เช่น ความต้องการพื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิต สุขภาพทางร่างกายและจิตใจ ความสุขของคน

ในครอบครัว และความสัมพันธ์กับคนรอบตัว ฯลฯ และตระหนักว่าปัจจัยท่ีเพียงพอต่อการจัดการให้

ส่ิงส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตด าเนินไปอย่างราบรื่นได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยเงินมากน้อยเพียงใด การ

ด าเนินชีวิตในรูปแบบท่ีตอบความพึงพอใจในชีวิตจึงส าคัญกว่าการด าเนินชีวิตท่ีมุ่งความมั่งค่ังร่ ารวย 

และผู้เข้าร่วมการวิจัยก็ตระหนักว่าต้นทุนชีวิตและความสามารถท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพียงพอต่อการ

เริ่มต้นพัฒนาชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายของการมีชีวิตท่ีดีตามความหมายของตนต่อไปได้ ความหมายของ
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เงินท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยสร้างจากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน

ตามท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อท่ี 2 ความหมายของเงินจากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

แม้ว่าประสบการณ์ตลอดการเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธจะด าเนินไป

ด้วยความรู้สึกราบรื่น และได้รับความเข้าใจจากนักจิตวิทยาการปรึกษา แต่ในบางสถานการณ์

ผู้เข้าร่วมการวิจัยก็พบว่าการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาไม่ตรงกับประสบการณ์หรือความ

พร้อมทางจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัยในขณะนั้น ได้แก่ การแสดงความความเข้าใจของนักจิตวิทยา

การปรึกษาไม่ตรงกับมุมมองของผู้เข้าร่วมการปรึกษา นักจิตวิทยาการปรึกษาเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วม

การวิจัยส ารวจประสบการณ์ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยอยากมองข้ามไป และการท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษา

เอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยพิจารณาประสบการณ์ด้วยตนเอง การท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาท่ีไม่

ตรงกับความพร้อมของผู้เข้าร่วมการวิจัยก่อให้เกิดความรู้สึกสับสนและอึดอัดใจในช่วงเวลานั้น 

ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษามีผลต่อ

พลวัตของการสร้างความหมายและความหมายของเงิน แนวทางปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางการเงินแบบ

รายบุคคลส าหรับนิสิตนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีปรากฏจากผลการวิจัยนี้ จึงต้องให้ความส าคัญ

กับการท าหน้าท่ีท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีน่าพึงพอใจในการมาปรึกษา การเอื้ออ านวยกระบวนการ

พิจารณาประสบการณ์ของผู้มาปรึกษา และต้องระมัดระวังการท าหน้าท่ีท่ีไม่สัมพันธ์กับความพร้อมของ

ผู้มาปรึกษา 

จากภาพรวมของผลการวิจัย ผู้วิจัยสร้างแผนภาพแสดงพลวัตของประสบการณ์การเข้าร่วม

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน ของผู้เข้าร่วมการวิจัย ไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 2 ประสบกำรณ์จำกกระบวนกำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำแนวพุทธ เน้นควำมหมำยของเงิน 
 

 



 

บทท่ี 6  

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความเป็น

วิธีการในการวิจัย เพื่อศึกษาพลวัตของการสร้ างความหมาย และความหมายท่ีสร้างขึ้นจาก

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นิสิต

ท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้สัมภาษณ์หลังผ่านกระบวนการปรึกษา เชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้น

ความหมายของเงิน ครบ 8 ครั้ง รายละเอียดของการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 

ความมุ่งหมายในการวิจัย 

ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายในการวิจัย ได้แก่ 

1. เพื่อศึกษาพลวัตของการสร้างความหมายของเงินของนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ท่ี

เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน 

2. เพื่อศึกษาความหมายของเงินท่ีนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสร้างขึ้นภายหลังจากการเข้า

รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน 

3. เพื่อสร้างแนวทางปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางการเงินแบบรายบุคคลส าหรับนิสิตนักศึกษาท่ี

กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 

ผู้เข้าร่วมการวิจัย 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นนิสิตช้ันปีท่ี 4 ท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจ านวน 8 คน และได้ผ่านการ

เลือกแบบเจาะจง (purposively-selected) ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1) กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โดย

ไม่จ ากัดแหล่งเงินกู้ 2) มีรายรับส าหรับใช้จ่ายส่วนตัวในระหว่างการศึกษาเฉล่ียไม่เกิน 8,000 บาทต่อ

เดือน 3) ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากครอบครัวไม่เพียงพอส าหรับใช้ในระหว่างการศึกษา 4) 

นิสิตเป็นผู้ท่ีจะต้องช าระหนี้จากการศึกษาด้วยตนเอง 5) ไม่เคยผ่านกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

หรือจิตบ าบัดมาก่อน 6) มีความสมัครใจเข้าร่วมงานวิจัย และ 7) เข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินครบ 8 ครั้ง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบรายบุคคล (in-depth individual interview) โดยมีแนว

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interviewing) เป็นวิธีในการเก็บข้อมูล และใช้เครื่อง

บันทึกเสียงเป็นเครื่องมือในการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ถูกจัดขึ้นหลังจากท่ีผู้เข้าร่วมการ

วิจัยเสร็จส้ินจากการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินครั้งท่ี 8 เป็นระยะเวลา

ประมาณ 1 เดือน และใช้ระยะเวลาในการด าเนินการสัมภาษณ์ระหว่าง 60 - 90 นาที 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดของการวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ ท่ีวาง

แนวคิ ดอยู่ บนห ลักทางปรากฏการณ์ วิ ทยา (phenomenological) อรรถปริ วรรตศาสตร์ 

(hermeneutic) (ศาสตร์การตีความ) และการศึกษาเฉพาะบุคคล (idiographic) เพื่อให้การวิเคราะห์

ข้อมูลเป็นไปตามหลักการดังกล่าว ผู้วิจัยเริ่มจากการถอดเสียงจากการสัมภาษณ์เป็นตัวอักษรแบบค า

ต่อค า (verbatim) แล้วน าบทสัมภาษณ์มาอ่านเพื่อท าความเข้าใจโลกของการมีชีวิตท่ีผู้เข้าร่วมการ

วิจัยมีจากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน โดยในช่วงแรกของการ

วิเคราะห์ ผู้วิจัยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายกรณี ในระหว่างท่ีอ่านบทสัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมการ

วิจัยแต่ละคน ผู้วิจัยจะท าการบันทึกความเข้าใจท่ีมีจากการอ่านและให้รหัสอย่างอิสระ (open 

coding) แก่ข้อความที่ผู้วิจัยมีความเข้าใจ และคอยตรวจสอบความเข้าใจท่ีให้แก่รหัสของข้อความ

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการตีความประสบการณ์จากแต่ละข้อความ โดยค านึงถึงมุมมองท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัย

มีต่อโลกของตน ผู้วิจัยด าเนินการทบทวนความเข้าใจจากบทสัมภาษณ์และรหัสข้อความหลายรอบ 

ประกอบกับบันทึกประจ าวันของผู้เข้าร่วมการวิจัย และประสบการณ์ของผู้วิจัยในการเข้าไปมีส่วน

ร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินในฐานะนักจิตวิทยาการปรึกษา 

(ดูตัวอย่างได้จากภาคผนวก ง) 

ผู้วิจัยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตน ประกอบกับความเข้าใจท่ีมีต่อประสบการณ์ของ

ผู้เข้าร่วมการวิจัย มาใช้พัฒนาการตีความข้อมูลในช้ันท่ีเติมความเข้าใจจากผู้วิจัย และสร้างประเด็น 

(theme) ขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีมีร่วมกัน (convergence) โดยรักษาแตกต่าง 

(divergence) ของประสบการณ์เฉพาะตนท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีร่วมกันในประเด็นนั้น ผู้วิจัยใช้เกณฑ์
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ตามท่ี J. A. Smith (2011) เสนอให้การวิจัยท่ีใช้การวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ ท่ีมี

ผู้เข้าร่วมการวิจัยจ านวน 4-8 คน แต่ละประเด็นท่ีถูกสร้างขึ้น ควรมีตัวอย่างจากประสบการณ์ของ

ผู้เข้าร่วมการวิจัย 3 คนประกอบในทุกประเด็น 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้มาจากการวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย ท่ีผู้ร่วมการวิจัยให้

สัมภาษณ์หลังจากผ่านกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินจ านวน 8 

ครั้ง การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงพลวัตการสร้างความหมายของเงินท่ีเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ โดยเริ่มต้นด้วยความหมายท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยยึดถืออยู่เดิม ถูกสร้างขึ้น

อย่างไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีด าเนินอยู่ในชีวิตของผู้เข้าร่วมการวิจัย การเปล่ียนแปลงของ

ความหมายเริ่มจากการบอกเล่าประสบการณ์ท่ีเป็นทุกข์ทางการเงินแก่นักจิตวิทยาการปรึกษา และ

การท าหน้าของนักจิตวิทยาการปรึกษาได้เอื้ออ านวยให้ ผู้เข้าร่วมการวิจัยพิจารณาสืบย้อน

ประสบการณ์ของตน ก่อให้เกิดความเข้าใจในส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับทุกข์และสุขทางการเงินในชีวิตตน 

ความหมายของเงินจึงถูกสร้างขึ้นใหม่ให้ครอบคลุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดทุกข์และสุขในชีวิตของผู้เข้าร่วม

การวิจัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยคลายจากทุกข์และ

ความลังเลสงสัยท่ีเคยรบกวนจิตใจ และมีความมั่นใจว่าตนมีความพร้อมท่ีจะจัดการเงินและพัฒนา

คุณภาพชีวิตได้ด้วยก าลังความสามารถของตนต่อไปได้ 

การวิเคราะห์ความหมายของเงินท่ีสร้างขึ้นจากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

แสดงความหมายของเงินท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีร่วมกัน จากความหมายของเงินก่อนเข้ากระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธท่ีเงินเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เป็นสุขจากการได้ส่ิงท่ีต้องการ ความหมายของเงิน

ถูกสร้างเพิ่มขึ้นเมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแล้ว ความหมาย

ของเงินถูกสร้างขึ้นใหม่จากเงื่อนไขในชีวิตท่ี ผู้เข้าร่วมการวิจัยพบจากการพิจารณาสืบย้อน

ประสบการณ์ของตน ซึ่งความหมายของเงินท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยสร้างขึ้นเพิ่มเติม คือ เงินเป็นปัจจัยใน

การด ารงชีวิต เงินเป็นประตูสู่อิสระในการด าเนินชีวิตแบบท่ีพอใจ และการมีเงินเพียงพอคือมีพอ

ส าหรับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและรับความไม่แน่นอน ผู้เข้าร่วมการวิจัยยังสร้างความหมายว่าเงิน

สามารถส่งเสริมการอยู่ร่วมกับคนท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตให้ด าเนินไปอย่างเป็นสุข และเงินเป็นส่ิงท่ีแสวงหา
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และสะสมให้เพียงพอต่อชีวิตได้ด้วยความสามารถท่ีมีอีกด้วย ซึ่งความหมายของเงินท่ีสร้างขึ้นจาก

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้คลายความคาดหวังต่อการมีและการใช้เงินตามท่ีตน

พอใจลง และท าให้ผู้เข้าร่วมการด าเนินชีวิตในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเงินในทางท่ีสอดคล้องกับความ

พร้อมของตนและสถานการณ์ในชีวิต เช่น ควบคุมการใช้จ่ายอย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์ มีวิธีเก็บ

ออมและระดับการเก็บออมท่ีเหมาะสมกับก าลังความพร้อมของตน เลือกงานท่ีมีเงื่อนไขของเวลางาน

และสถานท่ีต้ังรวมถึงระดับรายได้ท่ีครอบคลุมความต้องการของตนและคนในครอบครัว  

ข้อมูลท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยถ่ายทอดการรับรู้ท่ีตนมีต่อประสบการณ์การเข้าร่วมกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ได้แสดงให้เห็นการเคล่ือนท่ีของกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว

พุทธจากมุมมองของผู้เข้าร่วมการวิจัย เริ่มต้ังแต่ประสบการณ์ก่อนเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธจนกระท่ังเสร็จส้ิน ประสบการณ์เหล่านั้นระบุถึงคุณลักษณะของการท าหน้าท่ีของ

นักจิตวิทยาท่ีมีผลต่อภาวะจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์ดังกล่าวจึงแสดง

ส่ิงท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาจะได้พบจากการท าหน้าท่ีในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

เน้นความหมายของเงิน เริ่มจากความทุกข์ท่ีผู้มาปรึกษามีมาก่อนมาเข้ากระบวนการปรึกษา ซึ่งมีท่ีมา

จากมุมมองท่ีจ ากัด และการคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องท่ีเป็นทุกข์ เมื่อผู้มาปรึกษามาพบนักจิตวิทยาการ

ปรึกษาในครั้งแรก อุปสรรคท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาพบมาจากความไม่กล้าเปิดเผยตนของผู้มา

ปรึกษา ซึ่งมีท่ีมาจากประสบการณ์ท่ีไม่ดี ท่ีผู้มาปรึกษาเคยพบจากการน าความทุกข์ไปปรึกษาคน

รอบตัว จากการผู้ฟังไม่สนใจ ไม่เข้าใจ และตัดสินประสบการณ์ท่ีผู้มาปรึกษาได้เล่าออกไป  

ลักษณะการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว

พุทธ เป็นส่ิงท่ีท าให้ผู้มาปรึกษาเกิดความประใจต่อนักจิตวิทยาการปรึกษา จากการเปิดกว้างของ

นักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีท าให้ผู้มาปรึกษารู้สึกว่ามีอิสระท่ีจะเล่าอย่างเต็มท่ี น าไปสู่การรับรู้ว่า

นักจิตวิทยาการปรึกษารับฟังทุกเรื่องท่ีผู้มาปรึกษาหยิบยกขึ้นมาเล่าในกระบวนการปรึกษา ผู้มา

ปรึกษารู้สึกอุ่นใจจากท่าทีท่ีสงบและต้อนรับของนักจิตวิทยาการปรึกษา และค าพูดท่ีนักจิตวิทยาการ

ปรึกษาใช้ตรงกับใจของผู้มาปรึกษา การท าหน้าท่ีดังกล่าวท าให้ผู้มาปรึกษารู้สึกว่าได้รับความเข้าใจ

และยอมรับเสมอ และลักษณะการท าหน้าท่ีรวมถึงคุณวุฒิของนักจิตวิทยาการปรึกษา ก็ท าให้ผู้มา

ปรึกษามีความเช่ือมั่นในความสามารถของนักจิตวิทยาการปรึกษา และเช่ือมั่นว่าสามารถปรึกษากับ

นักจิตวิทยาการปรึกษาได้ทุกเรื่องท่ีผู้มาปรึกษาต้องการ 
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ความประทับใจต่อนักจิตวิทยาการปรึกษาท าให้ผู้มาปรึกษาเลือกท่ีจะมาปรึกษาด้วยความ

เต็มใจ การมาปรึกษาด้วยความเต็มใจนี้มีรวมไว้ด้วยความรู้สึกยินดีท่ีจะมาปรึกษาอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง

ตามท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษานัดหมาย และต้ังใจน าเรื่องในชีวิตมาปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษาอยู่

เสมอ ความรู้สึกสบายใจท่ีจะปรึกษานักจิตวิทยามาจากความไม่กังวลว่าเรื่องท่ีผู้มาปรึกษาเล่าจะ

กระทบจิตใจนักจิตวิทยาการปรึกษา เรื่องท่ีเล่าออกไปได้รับความใส่ใจเสมอ และส่ิงท่ีพูดออกไปไม่ถูก

นักจิตวิทยาการปรึกษาตัดสิน ซึ่งแตกต่างจากประสบการณ์ทางลบท่ีเคยได้รับการน าความทุกข์ไป

ปรึกษากับคนรอบตัว 

การท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาเอื้ออ านวยให้ ผู้มาปรึกษามี การพิจารณา

ประสบการณ์ของตน ประสบการณ์ท่ีผู้มาปรึกษาหยิบยกขึ้นมาบอกเล่าแก่นักจิตวิทยาการปรึกษา เริ่ม

ปรากฏขึ้นในใจขณะมองธนบัตรท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาใช้เป็นส่ือในตอนต้นของกระบวนการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาทุกครั้ง การใช้ส่ือและการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาเอื้ออ านวยให้เกิดการ

ส ารวจและทบทวนประสบการณ์ และผู้มาปรึกษาจะเกิดการพิจารณาประสบการณ์ของตนในช่วง

ขณะท่ีก าลังเรียบเรียงค าพูด เพื่อใช้ส่ือสารประสบการณ์ของตนแก่นักจิตวิทยาการปรึกษาด้วยเช่นกัน  

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษามีการส ารวจส่ิงท่ีเกี่ยวข้อง

กับทุกข์และสุขของตน และมีการทบทวนและตรวจสอบการใช้เงินของตน โดยนักจิตวิทยาการปรึกษา

เอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาใช้มุมมองของตนในการพิจารณาอย่างเต็มท่ี ซึ่งการส ารวจและพิจารณา

ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องด้วยมุมมองของตนเองนั้น ท าให้ผู้มาปรึกษาสามารถเปิดใจพิจารณาความจริง

ด้วยใจท่ีเป็นกลาง ถอนการตีความประสบการณ์ด้วยมุมมองในอดีตของตนได้  

ความเข้าใจพื้นฐานของนักจิตวิทยาการปรึกษาในเรื่องโครงสร้างของทุกข์และการออกจาก

ทุกข์ ท าให้การท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษามี พิจารณาสืบย้อน

ประสบการณ์ของตนอย่างมีทิศทางสู่ทางออกจากทุกข์ พิจารณาตรวจสอบและเลือกส่ิงท่ีเป็นคุณต่อ

ชีวิต และเห็นทางออกจากภาพรวมของความทุกข์ท่ีตนเผชิญอยู่ น าไปสู่การเห็นถึงส่ิงท่ีตนจัดการได้

ตามจริง ซึ่งกระบวนการพิจารณาดังกล่าวจะสะดุด และผู้มาปรึกษาเกิดความรู้สึกไม่ยินดีท่ีจะมา

ปรึกษา จากความรู้สึกสับสนเมื่อค าพูดของนักจิตวิทยาการปรึกษาไม่ตรงกับใจของผู้มาปรึกษา ดังนั้น

เมื่อนักจิตวิทยาการปรึกษารับรู้ได้ว่าการท าหน้าท่ีของตนไม่ตรงกับความพร้อมและภาวะจิตใจของผู้
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มาปรึกษาในขณะนั้น นักจิตวิทยาการปรึกษาต้องปรับค าพูดและการท าหน้าท่ีของตน เพื่อให้ตรงกับ

ภาวะจิตใจของผู้มาปรึกษาในขณะนั้นใหม ่

ผลท่ีมีต่อผู้มาปรึกษาจากการเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้น

ความหมายของเงิน เบื้องต้นคือความรู้สึกสบายใจจากการได้พูดส่ิงท่ีอยู่ในใจ ความรู้สึกสบายใจ

ดังกล่าวเมื่อประกอบด้วยการมองว่านักจิตวิทยาการปรึกษาเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการดูแลจิตใจ มี

คุณวุฒิและวัยวุฒิเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ก็ยิ่งมีผลต่อความรู้สึกสบายใจท่ีมีนักจิตวิทยาเป็นผู้รับฟัง ผลล าดับ

ต่อมาเกิดขึ้นจากการท่ีผู้มาปรึกษาได้พิจารณาความทุกข์ และท าให้ได้ค าตอบจากกระบวนการปรึกษา

เชิงจิตวิทยา ซึ่งค าตอบนั้นมาจากการพิจารณาด้วยตนเองอย่างเต็มท่ี ก็ท าให้ผู้มาปรึกษามีความ

เช่ือมั่นกับค าตอบท่ีมาจากตนเอง  

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาพิจารณาภาวะจิตใจฝ่ังท่ี

เป็นทุกข์และสุขในประสบการณ์ต่าง ๆ ของตน มีผลให้ผู้มาปรึกษาเห็นความส าคัญของการเอาใจท่ี

เป็นกุศลมาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต และการเอื้ออ านวยให้พิจารณาท่ีมาและทางออกของทุกข์ท่ีมา

จากตน ก็ก่อให้เกิดรู้สึกสงบและมั่นคง จากการเข้าใจและยอมรับตนได้ตามจริง ประสบการณ์ในการ

พิจารณาหาทางออกของทุกข์ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ยังมีผลให้ผู้มาปรึกษามี

มุมมองและแนวทางในการจัดการปัญหาเปล่ียนไปจากเดิม โดยใช้ประสบการณ์การพิจารณาปัญหาท่ี

เกิดขึ้นในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเป็นแนวทาง และการสังเกตและพิจารณา

ประสบการณ์ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ก็ได้กลายเป็นความคุ้นเคยกับการสังเกต

และใคร่ครวญประสบการณ์อยู่เสมอในชีวิตประจ าวัน 

การท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาหาทางออกจากทุกข์ด้วยตนเองนั้น ยัง

ก่อให้ เกิดความรู้สึกเช่ือมั่นในความสามารถของของตน  ด้วยความรู้ สึกพอใจและเช่ือมั่นใน

ความสามารถท่ีตนมีเป็นพื้นฐาน และต้ังใจพัฒนาความสามารถให้ต่อเนื่องและเช่ียวชาญยิ่งขึ้นต่อไป 

จิตใจท่ีโปร่งโล่งเบาจากการคล่ีคลายความทุกข์ได้ และความเช่ือมั่นในการเผชิญและแก้ไขปัญหาท่ีเข้า

มาในชีวิตได้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้มาปรึกษาสามารถอยู่กับความจริงได้อย่างเต็มท่ีมากขึ้น ซึ่งผู้มาปรึกษา

สามารถกลับไปด าเนินชีวิตประจ าวันด้วยความรู้สึกเบาใจ และแม้ว่าสภาพปัญหายังไม่คล่ีคลาย ก็

พร้อมเผชิญความยากล าบากได้อย่างมั่นคง  และค าตอบท่ี ผู้มาปรึกษาได้จากการพิจารณา
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ประสบการณ์ของตนในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ท าให้ผู้มาปรึกษามีหลักและทักษะ

ท่ีใช้ดูแลและป้องกันปัญหาทางจิตใจในอนาคตต่อไปด้วย 

ผลการวิจัยท่ีปรากฏข้างต้นท าให้เห็นภาพกระแสประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย ท่ี

ครอบคลุมความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อศึกษาพลวัตของการสร้างความหมายของเงินของนิสิตท่ีกู้ยืมเงิน

เพื่อการศึกษา ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน 

และ 2) เพื่อศึกษาความหมายของเงินท่ีนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสร้างขึ้นภายหลังจากการเข้ารับ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน  และ 3) เพื่อสร้างแนวทางปรึกษาเชิง

จิตวิทยาทางการเงินแบบรายบุคคลส าหรับนิสิตนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา  ซึ่งผู้ศึกษา

ผลงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาอย่างละเอียด 

ต้ังแต่การปรากฏการณ์ของความทุกข์จนถึงการคลายออกจากทุกข์ได้ 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยครั้งนี้ มาจากเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์ของนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจาก

การเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน ด้วยวิธีการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ (IPA) ผลจากการวิเคราะห์จึงฉายภาพการมีชีวิตของผู้เข้าร่วมการวิจัย

ต้ังแต่ก่อนมาเข้ากระบวนการปรึกษเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ในระหว่างท่ีอยู่ในกระบวนการและหลังผ่าน

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธไป การเห็นภาพท้ังหมดของประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการ

วิจัยในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จึงเป็นประโยชน์ต่อนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีท างานเกี่ยวข้อง

กับนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ในการเช่ือมโยงส่ิงท่ีกล่าวไว้ในหลักการหรือทฤษฎีทางจิตวิทยาการ

ปรึกษาเข้ากับปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในประสบการณ์ของผู้มาปรึกษา ความเข้าใจดังกล่าวจะเป็น

แนวทางส าหรับนักจิตวิทยาการปรึกษาในการท านายผลของการท างานของตนท่ีมีต่อผู้มาปรึกษา และ

ความเข้าใจดังกล่าวจะช่วยให้นักจิตวิทยาการปรึกษาสามารถก าหนดทิศทางในการพัฒนาทักษะและ

วิธีการท างานของตนให้มีทิศทาง คือ ปรับหรือเพิ่มเติมจากความเข้าใจและทักษะท่ีมีเพื่อให้ตอบสนอง

สามารถตอบสนองตรงกับความพร้อมและความต้องการของผู้มาปรึกษาได้ตรงจุดยิ่งขึ้น (Srichannil, 

2014) เพื่อให้ผู้ศึกษางานวิจัยเห็นภาพการประยุกต์ผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แบบรายบุคคลส าหรับนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา หรือนิสิตท่ีน าปัญหาหรือความทุกข์ทางการเงินมา
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ปรึกษา ผู้วิจัยจึงได้อภิปรายผลการวิจัยโดยเรียบเรียงตามล าดับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย 

โดยเริ่มต้ังแต่ก่อนเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

ความหมายของเงินและความทุกข์ทางจิตใจก่อนเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวพุทธ 

ก่อนเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ  ผู้เข้าร่วมการวิจัยเผชิญกับ

ประสบการณ์ของการวนเวียนอยู่กับความทุกข์และไม่สามารถหาทางออกจากปัญหาได้ อย่างเช่นท่ี

แอนรายงานว่าเวลาท่ีเกิดความคิดค านึงถึงเรื่องท่ีเป็นทุกข์ ความคิดก็จะเช่ือมโยงไปถึงเรื่องทางร้าย

อื่น ๆ ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ หรือท่ีเกรซรายงานว่าในขณะท่ีคิดถึงปัญหา ความคิดก็จะวนเวียนอยู่แต่กับ

สภาพปัญหาไม่ไปไหน และลิลล่ีบรรยายถึงความคิดแก้ปัญหาของตนท่ีไม่มีข้ันตอนหรือทิศทางท่ีมุ่งไป

ท่ีการหาทางออก รูปแบบทางความคิดตามท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยเล่ามานั้นมีลักษณะท่ีน าไปสู่ความเส่ือม

ถอยของจิตใจ ดังท่ี Ehring และ Watkins (2008) พบว่าการย้ าคิดในทางลบ (repetitive negative 

thinking) เป็นกระบวนการคิดท่ีน าไปสู่ความผิดปกติทางจิตได้ และหากมองจากมิติของการสร้าง

ความหมาย บุคคลท่ีประสบเรื่องเลวร้ายแล้วไม่สามารถสร้างความหมายใหม่ให้กับเหตุการณ์นั้นได้

ส าเร็จ สามารถท านายถึงปัญหาในการปรับตัวและความเจ็บปวดทางจิตใจท่ีบุคคลก าลังประสบอยู่ได้ 

ดังเช่นในการศึกษาการหาความหมายในผู้หญิงท่ีคลอดก่อนก าหนด (miscarriage) จ านวน 127 คน 

ของ Nikčević และ Nicolaides (2014) ท่ีพบว่าภายหลังเหตุการณ์เป็นเวลา 7 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วม

วิจัยเกินกว่าครึ่งหนึ่งของท้ังหมดรายงานว่าตนพบความหมายหรือเข้าใจ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับตนได้ 

นอกเหนือจากนี้ก็จะลดการหาความหมายลงในสัปดาห์ท่ี 7 ซึ่งผลของการสร้างความหมายสามารถใช้

ท านายความเจ็บปวดทางจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีปรากฏในสัปดาห์ท่ี 16 ได้ 

ขอบเขตความคิดท่ีเกาะเกี่ยวอยู่กับปัญหาและทุกข์จนเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาส่ิงท่ี

เกี่ยวข้องโดยรอบ สะท้อนผ่านข้อมูลท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยรายงานว่ารับรู้ รายเงื่อนไขเงินกู้เพื่อน

การศึกษาของตนเพียงใด ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ให้ไว้ในแบบสอบถามความพร้อมในการเป็นผู้เข้าร่วม

งานวิจัย ผู้เข้าร่วมการวิจัยรายงานว่าไม่ทราบหรือทราบเงื่อนไขเงินกู้เพื่อการศึกษาของตนเพียง

เล็กน้อยเท่านั้น อาทิ มาลี ลิลล่ี เดล คริส รายงานว่าจ าไม่ได้เลย ส่วนอารี เกรซ จ าได้เพียงว่า 2 ปี

แรกไม่มีดอกเบี้ย ในขณะท่ีเลย์ จ าได้เพียงว่ามีดอกเบี้ยร้อยละ 1 และแอนจ าได้เฉพาะเงื่อนไขว่าถ้า

รายได้ไม่พอจะได้รับการละเว้น ท้ังท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยแทบทุกคนระบวุ่าตนต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระ
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การช าระหนี้ก้อนดังกล่าวท้ังหมด มีเพียงคริสเท่านั้นท่ีรับภาระช าระหนี้ เพียงบางส่วน ข้อมูลท่ี

ผู้เข้าร่วมการวิจัยรายงานนี้สอดคล้องกับท่ี Chao (2015) ท่ีรายงานว่าการตัดสินใจของนิสิตหรือ

ครอบครัวในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา มาจากการค านึงถึงโอกาสท่ีจะตามมาจากการได้เข้าเรียน

ระดับมหาวิทยาลัย มากกว่าค านึงถึงภาระในการช าระหนี้ท่ีจะตามมาหลังจากจบการศึกษา 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2555) อธิบายว่าเมื่อมนุษย์เกี่ยวข้องกับส่ิงใด มนุษย์มี

ความเคยชินท่ีจะคิดจับติดอยู่กับส่ิงท่ีตนพบว่าเป็นเหตุเพียงอย่างเดียว จึงเกิดการชะงักติดจากการไม่

สืบสาวต่อ การคิดเช่นนั้นจึงขัดกับความธรรมชาติของความจริงท่ีปัจจัยต่าง ๆ สืบเนื่องต่อกัน การคิด

ท่ีก าหนดขอบเขตให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในทางพุทธศาสนามองว่าเป็นการยึดถืออัตตา ซึ่ง อัตตา มี

ความหมายว่า ตัวตน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553ข) และในทางพุทธศาสนามองว่า

การยึดถือความคิดความเช่ือตามมุมมองของตนเป็นอุปสรรคต่อการปรับตนเข้ากับความจริง 

สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบของความคิดแบบตายตัว (maladaptive thinking) ของอาชญากร ท่ี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ Mandracchia, Morgan, Garos, และ Garland (2007) พบว่า การเอา

ตัวเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentrism) เป็นปัจจัย 1 ใน 3 ของความคิดท่ีผิดปกติของอาชญากร ปัจจัย

ท่ีเหลือ คือ ความคิดควบคุม (Control) และการขาดวุฒิภาวะทางความคิด (Cognitive Immaturity) 

ความคิดท่ีมีขอบเขตจ ากัดเฉพาะท่ีตนเป็นลักษณะของความหมายของเงินท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัย

มีก่อนเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ดังท่ี เกรซ ลิลล่ี แอน กล่าวอย่างชัดเจนว่าเมื่อตน

มีรายได้จากการท างาน ก็จะนึกถึงการใช้เพื่อสนองความต้องการท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้าของตนทันที โดย

ไม่ได้ค านึงถึงการเก็บไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิต อาทิ เรื่องฉุกเฉิน ไม่คาดฝัน หรือ

ส าหรับคนในครอบครัวและคนรอบตัว หรือการเป็นพื้นฐานสู่การด าเนินชีวิตในรูปแบบท่ีพอใจต่อไป 

ดังท่ีเป็นความหมายท่ีสร้างขึ้นหลังจากเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ความหมายเดิมท่ี

จ ากัดเฉพาะเพื่อตอบสนองความสุขส่วนตัวดังกล่าว โสรีช์ โพธิแก้ว (2553) อธิบายว่า การให้

ความส าคัญเฉพาะตัวเองเป็นความเช่ือท่ีเป็นต้นเหตุของความทุกข์ เพราะความเช่ือเช่นนี้มักมีลักษณะ

แคบ ตายตัว และไม่ยืดหยุ่น ไม่เป็นไปเพื่อผู้อื่น การยึดถือตนเองท าให้จิตใจไม่กว้างพอท่ีจะพิจารณา

และอยู่กับความจริงอย่างเหมาะสมได้ จึงท าให้มีชีวิตอยู่อย่างขัดแย้งกับส่ิงต่าง ๆ 

การขาดการพิจารณาประสบการณ์การเกี่ยวข้องกับเงินในชีวิตอย่างละเอียดและรอบด้าน ท า

ให้ความหมายของเงินท่ีสร้างขึ้นตามความคิดความเช่ือของตน ไม่สามารถเป็นแนวทางสู่การมีชีวิตท่ี
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พึงพอใจได้ตามท่ีต้ังใจ ดังข้อมูลในปัจจุบันแสดงว่าเมื่อบุคคลให้ความส าคัญของเงินว่าเป็นส่ิงท่ีมีไว้

เพื่อตนเอง บุคคลนั้นจะรู้สึกพึงพอใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีตนเกี่ยวข้องอยู่ลดลง และ

บุคคลนั้ นจะหลีกเล่ียงการพิ จารณาความส าคัญของการพึ่ งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน ด้วย 

(interdependence) (Vohs, 2015) การให้ความสนใจท่ีมุ่งเฉพาะตัวเองจึงขัดแย้งกับธรรมชาติของ

การดูแลและอยู่ร่วมกับผู้อื่น เช่นท่ี Kushlev และคณะ (2012) พบว่าเมื่อผู้ท่ีก าลังเล้ียงดูบุตรคิด

ค านึงถึงความมั่งค่ังทางการเงิน การคิดค านึงนั้นจะกระตุ้นการให้ความส าคัญต่อตนเอง (agentic 

orientation) และเช่ือมโยงความสนใจสู่เป้าหมายส่วนบุคคล และตัดตนเป็นเอกเทศจากผู้อื่น 

(independence from others) ซึ่งขัดแย้งต่อธรรมชาติในการเล้ียงดูบุตร ส่วน Carroll และคณะ 

(2011) ก็พบว่าความเป็นวัตถุนิยมในคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ่าย จะมีความสัมพันธ์

ทางลบกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส 

ความทุกข์ทางการเงินของผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีมีก่อนมาปรึกษา จึงเกิดจากการสร้าง

ความหมายของเงินโดยขาดการพิจารณาส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยรอบ ดังท่ี อารี คริส รายงานว่าไม่

เคยนึกมาก่อนว่าเงินจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องแทบทุกเรื่องในชีวิตจนกระท่ังได้มาเข้ากระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ และแอนท่ีเห็นว่ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้เอื้อให้ตน

พิจารณาเรื่องเงินอย่างละเอียดตลอดกระบวนการ การยึดถือตนเองจึงมาจากความเข้าใจท่ี

คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง (โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) ซึ่งในทางจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) มอง

ว่าเงินเป็นตัวแทนของอ านาจ ท่ีกระตุ้นให้เกิดจินตนาการและการรับรู้ท่ีบิดเบือน (delusion) เงินจึง

สามารถก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทางจิตใจได้ (Haynes & Wiener, 1996) ในขณะท่ีแนวคิดของ 

Existential Therapy ก็มองว่าการคล้อยตามอิทธิพลของสังคมโดยขาดการพิจารณา ท าให้บุคคลไม่รู้

ในเป้าหมายท่ีเป็นเนื้อแท้ของตน (authenticity) ความไม่รู้เช่นนี้ก่อให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจตามมา 

(Chao, 2015) และจากข้อมูลการศึกษาส าคัญของเงินต่อความสุขส่วนบุคคล (subjective well-

being) ผลการศึกษาท่ี ผ่านมาส่วนมากก็แสดงให้ เห็นว่ารายได้และสุขภาวะ (well-being) มี

ความสัมพันธ์ (correlation) กันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งตีความได้ว่าเงินไม่ได้ท าให้เกิดความสุขท่ี

แท้จริงแก่ชีวิต และแนวคิดท่ีว่าเงินเป็นท่ีมาของความสุขในชีวิตนั้น จึงเป็นความคิดท่ีเกินกว่า

ความสามารถตามจริงของเงินท่ีจะส่งเสริมให้ชีวิตเป็นสุขเช่นนั้นได้ (Lucas & Schimmack, 2009) 
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อุปสรรคในการเข้าหาความช่วยเหลือทางจิตใจของนิสิตที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าก่อนเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ผู้เข้าร่วมการ

วิจัยหลายคนตกอยู่ในความทุกข์ในเรื่องทางการเงิน หรือยังคงไม่สามารถหาทางออกให้แก่ปัญหาทาง

การเงินท่ีตบประสบอยู่ได้ แต่แทบทุกคนเลือกท่ีจะคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง แม้ผู้เข้าร่วมการวิจัย

เหล่านั้นจะตระหนักดีว่าวิธีคิดแก้ปัญหาของตนมักวนเวียนอยู่กับเรื่องท่ีท าให้เป็นทุกข์ และไม่ได้มุ่งไป

ท่ีทางออกของปัญหาก็ตาม การท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยเลือกท่ีจะคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองมากกว่ามา

ปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษา สอดคล้องกับข้อมูลจากส ารวจทางเลือกในการจัดการความเครียดของ

นักศึกษาของ หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย และคณะ (2558) ท่ีแสดงว่านักศึกษานิยมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

เป็นเครื่องมือในการจัดการความเครียดเป็นหลัก ได้แก่ การเล่นเกมส์ เล่นอินเตอร์เนท ดูหนังออนไลน์ 

ในขณะท่ีการเลือกวิธีปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และบุคคลท่ีไว้ใจ เป็นวิธีการท่ีนักศึกษา

เลือกใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีรายงานว่ามองหาความช่วยเหลือทางจิตใจจากนักจิตวิทยามีเพียงคนเดียว 

คือ แอน เท่านั้น แต่แอนก็ไม่ได้เข้าหาความช่วยเหลือท่ีต้องการจนกระท่ังได้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ 

แอนอธิบายว่าสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เลือกไม่เข้าหาความช่วยเหลือท่ีต้องการอย่างทันที เนื่องมาจากความ

ฝืดเคืองทางการเงินท าให้ไม่พร้อมท่ีจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลจิตใจตนเองเพิ่มเติม กรณีของ แอน มี

ความสอดคล้องกับท่ี Cuijpers และคณะ (2015) อธิบายว่านิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะมีความ

ลังเลในการเข้าถึงความช่วยเหลือ เนื่องจากการค านึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายท าให้นิสิตเลือกท่ีจะหลีกเล่ียง

การเข้าถึงความช่วยเหลือทางจิตใจท่ีเหมาะสม 

Vogel, Wade, และ Hackler (2007) อธิบายว่าเหตุท่ีน าไปสู่การหลีกเล่ียงการเข้าหาความ

ช่วยเหลือมี 5 ปัจจัย ซึ่งสามารถน ามาใช้อธิบายประสบการณ์ทางลบ ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยพรรณนาถึง

ประสบการณ์ในการมาร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในครั้งแรกได้หลายส่วน เริ่มจาก

ประเด็นของความความรู้สึกประหม่าและระมัดระวังท่ีจะเปิดเผยส่ิงท่ีอยู่ในใจของตนในการพบ

นักจิตวิทยาการปรึกษา เช่น อารีและเลย์ ท่ีกล่าวถึงความประหม่า ไม่รู้ว่าต้องปฏิบั ติตนเช่นใดใน

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ส่วนแอนและลิลล่ีท่ีรู้สึกไม่มั่นใจว่าตนสามารถเล่าเรื่องท่ีอยู่ในใจกับ

นักจิตวิทยาการปรึกษาได้มากเพียงใด ความประหม่าและความไม่มั่นใจดังกล่าวมีความสอดคล้องและ

คาบเกี่ยวระหว่างปัจจัยของการกลัวกระบวนการรักษา (treatment fears) ความเส่ียงและส่ิงท่ี
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อาจจะตามมา (anticipated utility and risks) และการเปิดเผยตน (self-disclosure) อีกประเด็น

หนึ่งท่ีสามารถน ามาอธิบายได้คือ ความรู้สึกอึดอัดและสันสับของเลย์และเกรซ ท่ีไม่พร้อมท่ีจะส ารวจ

ประสบการณ์ความเศร้าเสียใจของตน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยของความกลัวเผชิญอารมณ์ความรู้สึก 

(fear of emotion) ท่ี Vogel และคณะ (2007) น าเสนอไว้ 

ปัจจัยอื่น ๆ ท่ีไม่ปรากฏในประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การตี

ตราจากสังคม (social stigma) ผู้วิจัยพิจารณาว่าอาจเป็นไปตามท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยระบุว่าตนไม่ได้

เป็นฝ่ายเข้าหาความช่วยเหลือด้วยตนเอง แต่รับรู้ว่าการเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว

พุทธเป็นการมาให้ข้อมูลในการวิจัย ดังเช่นท่ีลิลล่ีและแอนบอกเล่าว่าประโยชน์ในการเข้าร่วมการวิจัย

ครั้งนี้คือการท่ีตนได้รายได้ ได้ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่งานวิจัย และได้ความสบายใจกลับไป 

ประโยชน์ทางจิตใจจากการเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธจึงถูกรับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง

หรือผลพลอยได้จากการมาให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัยเท่านั้น ดังนั้นเมื่อผู้วิจัยประมวลจากประสบการณ์ของ

ผู้เข้าร่วมการวิจัยประกอบกับข้อมูลท่ีใช้ในการอภิปราย จากข้อมูลในส่วนนี้ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่านิสิตท่ี

ก าลังประสบกับความทุกข์ทางจิตใจในระดับท่ีไม่มากนัก อาจจะไม่สนใจมาพบนักจิตวิทยาการปรึกษา

ด้วยตนเอง นักจิตวิทยาการปรึกษาในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีต้องการท างานเชิง

ป้องกัน จึงต้องสร้างวิธีการเชิงรุก ส าหรับสังเกต คัดกรอง และเช้ือเชิญนิสิตท่ีก าลังประสบปัญหา

เบ้ืองต้น ใหเ้ข้าสู่กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ด้วยความสะดวกและรู้สึกเต็มใจ 

การท าหน้าที่ของนักจิตวิทยาการปรึกษา 

ท่าทีและการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยา เป็นปัจจัยท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยพิจารณา

ประสบการณ์ของตนจนเกิดการสร้างความหมายของเงินขึ้นใหม่ และน าไปสู่การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม

กับความพร้อมของตนและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยส าคัญท่ีท าให้กระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถพิจารณาประสบการณ์ของตนได้ตามท่ี

ปรากฏในผลการวิจัยครั้งนี้ เริ่มต้นจากการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย

รู้สึกผ่อนคลายจากความกังวล ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อการเปิดเผยตนในกระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธ ซึ่งก่อให้เกิดความยินดีเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้วยความเต็มใจตามมา 
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ท่าทีของนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีแสดงออกว่าเข้าใจและยอมรับส่ิงท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยบอก

เล่าเสมอ จึงเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีส่งเสริมกระบวนการสร้างความหมายของเงินในการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธ ดังท่ี Paap, Schepers, และ Dijkstra (2019) อธิบายว่า ความเป็นพันธมิตร 

(alliance) ความเข้าใจอย่างร่วมรู้สึก (empathy) และความจริงแท้ (genuineness) ท่ีเกิดขึ้นใน

สัมพันธภาพระหว่างนักจิตวิทยาการปรึกษากับผู้มาปรึกษา เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดสัมพันธภาพเชิงรักษา 

(the therapeutic relationship) ซึ่งความเป็นพันธมิตรในการรักษา (therapeutic alliance) ท่ีผู้มา

ปรึกษามีต่อกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้น จะเกิดขึ้นจากการท่ีผู้มาปรึกษารับรู้ถึงความเข้าใจ

อย่างร่วมรู้สึกและความจริงแท้จากนักจิตวิทยาการปรึกษา 

เมื่อพิจารณาการรับรู้ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อนักจิตวิทยาการปรึกษาจากมุมมองทางพุทธ

ศาสนา ส่ิงท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยรับรู้นั้นมีความเข้ากันกับคุณลักษณะของมิตรประเภทครูหรือพี่เล้ียง

ในทางพุทธศาสนา ท่ีเรียกว่า กัลยาณมิตร ซึ่งมีคุณลักษณะ 7 ประการ ตามท่ี พระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ. ปยุตฺโต) (2553ก) อธิบายไว้ ดังนี้ 

1) ปิโย คือ น่ารัก เป็นท่ีสบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม 

เช่นท่ีคริสกล่าวว่านักจิตวิทยาการปรึกษามีความเข้าใจโลกในวัยคริสได้เหมือนกับเพื่อนวัย

เดียวกัน แต่มีความเป็นกลางกว่าเพื่อน ท าให้รู้สึกอยากมาปรึกษาอยู่เสมอ 

2) ครุ คือ น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็น

ท่ีพึ่งได้ และปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่นท่ีแอนกล่าวถึงความรู้สึกปลอดภัยท่ีจะน าเรื่องท่ีเป็น

ทุกข์มาคุยกับนักจิตวิทยาการปรึกษา เพราะนักจิตวิทยาการปรึกษาสามารถดูแลความคิด

ของแอนให้ไม่ตกไปในทางร้ายได้ในขณะท่ีพูดคุยกัน 

3) ภาวนีโย คือ น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญา เช่นท่ี

อารีบอกเล่าว่าเมื่อบอกเล่าส่ิงท่ีตนคิดต่อเรื่องราวต่าง  ๆ ไปแล้ว ได้รับการยอมรับจาก

นักจิตวิทยาการปรึกษากลับมา ซึ่งอารีมองว่านักจิตวิทยาการปรึกษาเป็นคนท่ีมีคุณวุฒิและ

วัยวุฒิสูง การได้รับการยอมรับจากนักจิตวิทยาการปรึกษาจึงก่อให้เกิดความรู้สึกเช่ือมั่นและ

ภาคภูมิใจในตน 
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4) วตฺตา จ คือ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไรและ

อย่างไร เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี เช่นท่ีเดลยกตัวอย่างถึงการท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาต้ังค าถามให้

เดลตรวจสอบคุณค่าของเพื่อนและเงิน ซึ่งเอื้ออ านวยให้เดลพิจารณาในแง่มุมท่ีไม่เคยสนใจ

มาก่อน ก่อให้เกิดการตระหนักในคุณค่าของมิตรภาพจากเพื่อนคนดังกล่าวท่ีมีต่อชีวิตของตน 

5) วจนกฺขโม คือ อดทนต่อถ้อยค า พร้อมท่ีจะรับฟังค าปรึกษา ซักถาม ค าเสนอ 

อดทนฟังได้ไม่เบื่อไม่ฉุนเฉียว เช่นท่ีเดลบันทึกไว้ในบันทึกประจ าวันว่า เดลสามารถพูดถึง

เรื่องอะไรหรือปรึกษาอะไรกับนักจิตวิทยาการปรึกษาก็ได้ตามต้องการ 

6) คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา คือ แถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน

ให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป เช่นท่ีแอนกล่าวถึงวิธีใช้ค าเปรียบเทียบของ

นักจิตวิทยาการปรึกษา ท่ีท าให้เข้าใจภาพรวมและทางออกจากปัญหาท่ีเจอได้ 

7) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย คือ ไม่ชักน าในอฐาน คือ ไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล หรือ

ชักจูงไปในทางเส่ือมเสีย ดังท่ีลิลล่ีกล่าวถึงการท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาแจกแจงให้เห็นผลท่ีมี

ต่อตนและสัมพันธภาพของการโกรธและเมตตาเพื่อน ท าให้ลิลล่ีเห็นคุณค่าของความเมตตาท่ี

มีต่อชีวิตและจิตใจของตน มีผลให้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเพื่อนท าไม่ถูกใจตน ลิลล่ีก็ท าใจ

ให้สงบได้ ไม่เข้าไปปะทะกับเพื่อนเหมือนอย่างเคย 

ผลจากงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีศึกษาประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ แสดง

ให้เห็นว่านักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธมีหลักอริยสัจจ์เป็นเสมือนแผนท่ีในการรับฟังเรื่องราว

ความรู้สึกท่ีผู้รับบริการถ่ายทอด หลักความเข้าใจในอริยสัจจ์ประกอบกับความส าคัญการเช่ือมสมาน 

(tuning-in) ท าให้นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธรับฟังเพื่อเข้าถึงประสบการณ์จากมุมมองของ

ผู้รับบริการ และมองหาสาเหตุท่ีแท้จริงของทุกในเรื่องท่ีผู้รับบริการน ามาปรึกษาไปพร้อมกัน หลัก

อริยสัจจ์ยังเป็นหลักในพิจารณาปัญหาไปยังความคาดหวังท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ใช่ท่ีการอาการ 

(symptoms) ของผู้รับบริการ และใช้ความเข้าใจท่ีมีเช่ือมสมานกับผู้รับบริการ เพื่อเอื้ออ านวย

ผู้รับบริการให้คลายความคาดหวังและเคล่ือนสู่การเข้าใจความจริง อันเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความ

ทุกข์ท่ีมี (Srichannil, 2014; ฉัตรสุมาลย์ ศรีทองอุ่น, 2554) ผลการวิจัยนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่า ความ

เข้าใจในอริยสัจจ์ท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธเป็นพื้นฐานท่ีขับเคล่ือนทิศทางของการท าหน้าท่ี 
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ท่ีเอื้ออ านวยกระบวนการพิจารณาประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ด าเนินไปตามหลักอริยสัจจ์

เช่นกัน และน ามาสู่การเปล่ียนแปลงของความหมายและพฤติกรรมท่ีแสดงถึงคุณลักษณะของปัญญา

ตาม คือ การเข้าใจและสามารถจัดการชีวิตให้อยู่กับความจริงได้อย่างเหมาะสม 

การท างานร่วมกันระหว่างนักจิตวิทยาการปรึกษากับผู้มาปรึกษา 

ผู้วิจัยพิจารณาภาพรวมของกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธจากมุมมองทางพุทธ

ศาสนา ท่ีเริ่มต้นจากผู้เข้าร่วมการวิจัยน าทุกข์เข้ามาปรึกษา โดยมีนักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ี

ตามคุณสมบัติของการเป็นกัลยาณมิตร เอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีโยนิโสมนสิการ พิจารณาสืบ

ย้อนประสบการณ์ไปยังท่ีมาของทุกข์ของตน จนเกิดความเข้าใจในความจริงของส่ิงท่ีเกี่ยวเนื่อง

เช่ือมโยงกับชีวิตตน ความเข้าใจนั้นก็ให้เกิดความกระจ่างถึงขอบเขตท่ีตนเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการได้

ตามจริง และก่อให้เกิดการขยับขยายเปล่ียนแปลงมุมมองท่ีมีต่อชีวิตและส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิต ดังท่ี

ปรากฏกับความเปล่ียนแปลงของความหมายของเงิน โดยความหมายนั้นมีลักษณะท่ีสามารถเป็น

แนวทางในการด าเนินชีวิตของผู้เข้าร่วมการวิจัย ให้อยู่ร่วมกับส่ิงส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิต และความ

ผันแปรไม่แน่นอนท่ีเข้ามาในชีวิตได้ด้วยความสงบ มั่นคง และมั่นใจ การท างานร่วมกัน ท้ัง

กระบวนการท่ีเอื้ออ านวยจากภายนอก คือ การท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษา กับกระบวนการ

พิจารณาอย่างแยบคายภายในจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย ท่ีน าไปสู่ความเข้าใจท่ีสอดคล้องกับความ

จริง คือ ปัญญา ท าให้กระบวนการปรึกษาฯประกอบด้วย 2 ปัจจัยส าคัญในการฝึกอบรมทางพุทธ

ศาสนา คือ กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2555) 

ภาพรวมข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเห็นการร้อยเรียงของการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษา

แนวพุทธ ท่ีกระบวนการเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาพิจารณาสืบย้อนประสบการณ์ของตนจนเกิดปัญญา

นั้น ต้องด าเนินไปอย่างสัมพันธ์กับตามความพร้อมหรือภาวะจิตใจของผู้มาปรึกษา ดังนั้นในการท า

หน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ ท่ีมุ่งการเอื้ออ านวยการเกิดขึ้นของปัญญา คือ การระบุ

รอยแยก (identify split) และการรู้แจ้งเห็นจริง (realization) นั้น ก็จ าเป็นต้องด าเนินไปโดยมีการ

เช่ือมสมาน (tuning-in) เป็นฐานอยู่เสมอ เพื่อให้การท าหน้าท่ีของตนสามารถเอื้ออ านวยให้ผู้มา

ปรึกษามีการพิจารณาประสบการณ์ของตนได้อย่างเต็มใจ ได้ตามก าลังความพร้อมของตน ซึ่งน าไปสู่

การเปิดใจพิจารณาอย่างเป็นกลาง และมีความเช่ือมั่นว่าความเข้าใจท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการปรึกษา
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เชิงจิตวิทยามาจากการพิจารณาโดยละเอียดและรอบด้านด้วยตนเอง นักจิตวิทยาการปรึกษาแนว

พุทธจึงวางการท าหน้าที่ของตนบนความเท่าเทียมกัน ทางปัญญา ดังท่ี โสรีช์ โพธิแก้ว (2553) 

บรรยายไว้ว่า 

“เมื่อพิจำรณำใคร่ครวญถึงประโยคจำกบทสวดมนต์ท ำวัตรเช้ำและเย็น ใน

บริบทแห่งพุทธศำสนำซึ่งกล่ำวว่ำสัตว์ท้ังหลำย ท่ีเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ 

เจ็บ ตำย ด้วยกันท้ังหมดท้ังส้ิน… ยิ่งท ำให้ควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงมนุษย์

กระจ่ำงชัดขึ้นมำอีกมำก เพรำะเมื่อน ำเกณฑ์แห่งควำมทุกข์มำเป็นท่ีต้ังแล้ว 

เรำทุกคนย่อมเท่ำเทียมกันท่ีจะได้รับผลกระทบจำกควำมทุกข์นั้น รวมถึง

เท่ำเทียมกันท่ีจะใช้ศักยภำพของตนเพื่อท่ีจะออกจำกควำมทุกข์เหล่ำนั้น” 

พลวัตของการพิจารณาสืบย้อนประสบการณ์ 

การท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาเอื้ออ านวยกระบวนการภายในจิตใจของผู้เข้าร่วม

การวิจัย ซึ่งกระบวนการภายในท้ังหมดด าเนินอยู่กับการพิจารณาเรื่องท่ีหยิบยกขึ้นมาในกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ เริ่มจากท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยรายงานว่าการมองธนบัตรตอนเริ่ม

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ท าให้นึกถึงภาพเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเงินขึ้นมาในใจ ส่ิง

ท่ีเกิดขึ้นในใจตามท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยกล่าวมา ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยท่ีต้องการใช้ธนบัตรมา

เป็นส่ือให้ ผู้เข้าร่วมการวิจัยระลึกถึงประสบการณ์ทางการเงิน การน าธนบัตรมาใช้เป็น ส่ือใน

กระบวนการปรึกษามีท่ีมาจากการทดลองของ Kushlev และคณะ (2012) ท่ีให้ผู้เล้ียงดูเด็ก (parent) 

เห็นภาพถ่ายของเงินในระหว่างใช้เวลากับลูกในงานเทศกาล ซึ่งผู้เล้ียงดูได้รายงานว่าการเห็นภาพของ

เงินท าให้รู้สึกถึงความหมายในชีวิตลดลง จากผลการทดลองดังกล่าวท าให้เห็นว่า เงิน ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของความมั่งค่ังสามารถเช่ือมโยงกระบวนการทางความคิดไปถึงความหมายในชีวิตได้  

(Kushlev et al., 2012) 

จากข้อเสนอของ Vohs (2015) ท่ีให้นักจิตวิทยาศึกษาผลของการค านึงถึงเงิน (reminded 

of money) เพิ่มมากขึ้น ส่ิงท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยรายงานถึงกระบวนการของการคิดค านึงถึงเรื่อง

ทางการเงินจากการมองธนบัตรในการวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพท่ียืนยันว่าในทางจิตวิทยา

แล้วเงินสามารถเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งค่ังร่ ารวย ท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก และชักน าให้เกิด
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พฤติกรรมท้ังต่อตนเองและผู้อื่นได้ (Furnham et al., 2012; Gasiorowska et al., 2012)เช่นเดียวกับท่ี

พบจากการทดลองกับเด็กอายุ 5-8 ปีของ Gasiorowska และคณะ (2012) ท่ีนักวิจัยน าเสนอเงินเข้า

ไปในเกมส์ เด็กในกลุ่มทดลองมีพึงพอใจต่อการสนับสนุนสังคม (prosocial preference) และ

แนวโน้มในการช่วยเหลือน้อยกว่าเด็กในกลุ่มควบคุม การทดลองนี้ท าให้เห็นว่าแม้แต่เด็กสามารถ

ตอบสนองในเชิงสัญลักษณ์ได้ แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงวัยท่ีไม่เข้าใจกลไกของเงินในทางเศรษฐศาสตร์ก็

ตาม จากข้อมูลในการอภิปรายประกอบกับประสบการณ์ภายในจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย ท าให้

ผู้วิจัยเห็นว่านักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีท างานกับความทุกข์ในเรื่องเงิน สามารถน าธนบัตรมาใช้เป็นส่ือ

ส าหรับเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาทบทวนประสบการณ์และความหมายของเงินได้ 

แม้ว่าการใช้ธนบัตรเป็นส่ือจะเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่ วมการวิจัยส ารวจเรื่องราวในชีวิตท่ี

เกี่ยวข้องกับเงินอยู่ภายในใจ แต่เรื่องส าคัญท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยเลือกขึ้นมาปรึกษากับนักจิตวิทยาไม่

จ าเป็นต้องเป็นเรื่องเงินเสมอไป และเมื่อพิจารณาความหมายของเงินท่ีสร้างขึ้นจากกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าความเข้มข้นของการเปล่ียนแปลงความหมายของเงิน

ในผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคนนั้น จะเป็นไปตามความต่อเนื่องยาวนานและความเข้มข้นของความทุกข์

ทางการเงินท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยประสบอยู่ กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมการวิจัยคนท่ีเผชิญความทุกข์ทางการเงิน

อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง จะบอกเล่าถึงประสบการณ์การเปล่ียนแปลงความหมายของเงินได้อย่าง

ชัดเจน เช่น แอน เกรซ และลิลล่ี ซึ่งเผชิญความยากล าบากทางการเงินอย่างรุนแรงและยาวนานจาก

โครงงานจบการศึกษาเหมือนกัน เรื่องท่ีน ามาปรึกษาส่วนใหญ่จึงเป็นความทุกข์ทางการเงิน แต่ในขณะ

ท่ีเดลหยิบยกมาเพียงหนึ่งเรื่องและในการปรึกษาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยหยิบยกเรื่องท่ีตนไม่พอใจท่ี

เพื่อนยืมเงินไปแล้วไม่คืนตามก าหนด และเรื่องส่วนใหญ่ท่ีหยิบยกขึ้นมาจะเป็นความไม่มั่นใจในการ

เรียน แม้ว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนจะเริ่มเรื่องของตนด้วยเรื่องท่ีนึกถึงขณะมองธนบัตรเหมือนกัน 

สาเหตุหนึ่งท่ีกระแสของเรื่องราวของผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนหนึ่งไม่ได้มีความทุกข์ทางการเงิน

เป็นความทุกข์หลัก เนื่องมาจาก เกณฑ์ท่ีผู้วิจัยใช้ในการเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัยคัดนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อ

การศึกษา ไม่สามารถคัดเข้านิสิตท่ีมีความต้องการปรึกษาความทุกข์ในเรื่องทางการเงินได้อย่างเต็มท่ี 

สะท้อนจากเรื่องหลักท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคนน ามาปรึกษา Despard และคณะ (2016) น าเสนอ

ว่าปริมาณหนี้ของนิสิตเพียงอย่างเดียว ก็สามารถน ามาเป็นตัวท านายถึงความยากล าบากทางการเงิน

ท่ีนิ สิตเผชิญอยู่ได้ แต่ปรากฏว่า เดล ซึ่ งเป็น ผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีมียอดหนี้สะสมสูงท่ีสุด เมื่อ
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เปรียบเทียบกับผู้เข้าร่วมการวิจัยท้ังหมด คือ 200,000 กว่าบาท ความทุกข์ท่ีเกี่ยวกับเงินโดยตรง

ปรากฏในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยากลับมีเพียงครั้งเดียว เป็นเรื่องความไม่พอใจท่ีเพื่อนสนิทยืม

เงินแล้วไม่คืนตามก าหนด ในขณะท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีน าความทุกข์ทางการเงินมาปรึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง จะเป็นคนท่ีปัญหาทางการเงินก าลังด าเนินอยู่ในช่วงท่ีด าเนินกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ได้แก่ ลิลล่ี แอน และเกรซ ท่ีมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายจากการท าโครงงานจบการศึกษา หรืออารี ท่ีมี

ความยากล าบากในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เพียงพอต่อการด าเนินชีวิตและการเรียนปริญญาโท และ

เกรซ ท่ีความไม่แน่นอนของงบประมาณในการปรับปรุงบ้านท าให้รู้สึกกังวลใจ 

เมื่อพิจารณาความต่อเนื่องของปัญหาทางการเงิน ท่ี ผู้เข้าร่วมการวิจัยน ามาปรึกษา 

สถานการณ์ทางการเงินของผู้เข้าร่วมการวิจัยกลุ่มนี้จะใกล้เคียงกับท่ี Dusselier และคณะ (2005) 

เสนอว่าความยากล าบากในการจัดการทางการเงินรายเดือน เป็นตัวบ่งช้ีความเครียดทางการเงินของ

นิสิตได้ แต่จากท่ีปรากฏในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีต้องเจาะจงไปท่ีสถานการณ์

ทางการเงินในปัจจุบัน เกณฑ์ท่ีใช้ประเมินความทุกข์และความยากล าบากทางการเงินท่ีตรงจึงต้อง

เจาะจงไปท่ีความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อสถานการณ์ทางการเงิน ณ ขณะนั้น หรือสังเกตจากการแสดงออก

ท่ีบ่งช้ีถึงความทุกข์ เช่นท่ี Archuleta และคณะ (2013) เสนอว่าสถานการณ์ท่ีบ่งช้ีถึงความเครียด

และวิตกกังวลทางการเงินของนิสิตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ การคิดวนเวียนถึงการจัดการทางการเงินจน

กระทบต่อการเรียน การพักผ่อน และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเกณฑ์และวิธีการท่ีใช้

ส าหรับคัดกรองนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีก าลังต้องได้รับความต้องการช่วยเหลือ จ าเป็นต้องมี

ตัวชี้วัดท่ีสามารถประเมินความรู้สึกเป็นทุกข์หรือยากล าบากท่ีนิสิตมีต่อการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายใน

ปัจจุบัน นักจิตวิทยาการปรึกษาหรือหน่วยงานท่ีช่วยเหลือนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจึงจ าเป็นต้อง

ท าการประเมินอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้พบสัญญาณของความต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 

ผู้วิจัยสังเกตว่าเรื่องท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยหยิบยกขึ้นมาปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษา จะเป็น

ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่ ก าลังอยู่ในความสนใจ หรือเป็นเรื่องท่ียังรบกวนจิตใจ ซึ่งทฤษฎีจิตบ าบัดแบบ

เกสตัลท์ (Gestalt Therapy) ได้อธิบายการปรากฏท่ีเกิดขึ้นในการรับรู้ของผู้มาปรึกษาไว้ว่า เรื่องท่ี

ค้างคาอยู่ในใจ ซึ่งเรียกว่า unfinished business จะเป็นส่ิงท่ีปรากฏเด่นชัด (figure) ส่วนเรื่องอื่น ๆ 

ในชีวิตจะเป็นพื้นหลัง (ground) ในการรับรู้ของบุคคล จนเมื่อบุคคลได้จัดการเรื่องท่ีค้างคาจิตใจจบไป 

เรื่องอื่นท่ีเคยเป็นพื้นหลังก็จะเปล่ียนมาเป็นภาพเด่นในการรับรู้แทน ผู้ท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดีนั้น ส่ิงท่ีอยู่ใน
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การรับรู้ก็จะเปล่ียนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน (here and now) แต่หากมีเรื่องทุกข์อยู่ในใจ เรื่องนั้นก็

จะขึ้นมาเป็นภาพเด่นและค้างอยู่ในการรับรู้ กลายเป็นเรื่องค้างคาใจเรื่องใหม่ท่ีไม่อาจถอนความสนใจ

ได้จนกว่าจะได้คล่ีคลาย (Perls, 1969) จากมุมมองต่อทุกข์ทางจิตใจดังกล่าว จึงอธิบายได้ว่า การท่ี

ผู้เข้าร่วมการวิจัยเริ่มมองธนบัตรเหมือนกัน แต่เรื่องที่ปรากฏในจิตใจ และกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของเรื่องที่บอกเล่า หรือหยิบยกขึ้นมาปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษาต่างกัน มาจากเรื่องหรือทุกข์ท่ี

ก าลังรบกวนจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัยในขณะต่างกัน และหลักท่ีใช้อธิบายความเปล่ียนแปลงของเรื่อง

หลักท่ีบอกเล่าในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ก็พอจะเป็นแนวทางในการอธิบายการ

ปรากฏขึ้นของคลายจากทุกข์ทางการเงินได้ ยกตัวอย่าง แอน หลังจากท่ีมีความมั่นใจในแนวทางการ

เผชิญความยากล าบากทางการเงินท่ีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้ว เรื่องหลักท่ีแอนน ามาปรึกษาเป็นความไม่

พอใจในเรื่องความรัก เช่นเดียวกับลิลล่ีและเกรซ ท่ีเปล่ียนไปเป็นเรื่องการพัฒนาตนทักษะอาชีพ และ

การท าวิทยานิพนธ์ ตามล าดับ 

กระแสการพิจารณาประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวพุทธ เมื่อมองจากมุมมองในทางพุทธศาสนา ส่ิงส าคัญท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องได้แก่ ทุกข์ อันเป็นสภาพ

ท่ีทนอยู่ยาก สภาพท่ีคงทนไม่ได้ เพราะถูกบีบค้ันด้วยความเกิดและดับสลาย อารมณ์ อันมีความหมาย

ในทางพุทธศาสนาว่า เครื่องยึดหน่วงจิต ส่ิงท่ีจิตยึดหน่วง ส่ิงท่ีถูกรู้หรือถูกรับรู้ และโยนิโสมนสิการ 

ซึ่งเป็นการท าในใจโดยแยบคาย การพิจารณาโดยแยบคาย คือพิจารณาเพื่อเข้าถึงความจริงโดยสืบ

ค้นหาเหตุผลไปตามล าดับจนถึงเหตุ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553ข) พระพรหมคุณา

ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2555) อธิบายว่าโยนิโสมนสิการท างาน 2 ช่วง คือ ช่วงท่ีรับรู้อารมณ์ และ

พิจารณาอารมณ์ การรับรู้ด้วยโยนิโสมนสิการนั้นเป็นการรับรู้เพื่อรู้ตามจริงส าหรับเอาไปใช้ประโยชน์

ในการด าเนินชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป ไม่กลับเป็นความรู้ท่ีก่อให้เกิดการติดค้าง ก่อปัญหาแก่

จิตใจ หรือรับรู้แล้วจิตใจหลุดหลงหายไปกับประสบการณ์ จากกระแสของเรื่องราวที่ผู้เข้าร่วมการวิจัย

หยิบยกขึ้นมาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจึงเห็นได้ว่า เมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยมีความทุกข์เป็น

อารมณ์ กล่าวคือ รับรู้ถึงสภาวะของความบีบค้ันภายในจิตใจ ท้ังจากปัญหา หรือเรื่องท่ีค้างคาใจ 

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีโยนิโสมนสิการในเรื่องนั้น 

กล่าวคือ รับรู้ส่ิงท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจ และพิจารณาส่ิงท่ีรับรู้นั้น สืบย้อนไปถึงท่ีมาของเรื่องราวท่ีบีบ

ค้ันจิตใจนั้นตามจริง 
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จากมุมมองของจิตบ าบัดแนวเกสตัลท์และพุทธศาสนาจึงเห็นได้ว่า พลวัตของการรับรู้ท่ี

ปรากฏภายในจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัยตามธรรมชาติแล้ว จะเกาะเกี่ยวกับเรื่องท่ีรบกวนจิตใจและมี

ความต้องการท่ีจะคล่ีคลายจิตใจนั้น เพื่อให้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ของชีวิตได้อย่างเต็มท่ี ดังนั้นแม้

นักจิตวิทยาการปรึกษาจะจัดกระบวนการหรือขั้นตอนในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้เจาะจงไปยังเรื่อง

ทางการเงินโดยเฉพาะ พลวัตภายในจิตใจของผู้มาปรึกษาก็จะมุ่งไปยังความทุกข์ท่ีรบกวนตนอยู่ใน

ปัจจุบัน ดังนั้นการน าธนบัตรมาเป็นส่ือจึงเป็นการขยายการเช่ือมโยงการสังเกตของผู้เข้าร่วมการวิจัย

ให้เรื่องเงินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้ด้วย ดังท่ีพบจากพลวัตของเรื่องท่ีเดลน ามาปรึกษา ซึ่ง

โดยท่ัวไปแล้วเดลไม่ได้หยิบยกขึ้นมาปรึกษา จนกระท่ังเพื่อนสนิทไม่คืนเงินตามก าหนด เดลจึงหยิบยก

ความไม่สบายใจในเรื่องหนี้สินดังกล่าวมาปรึกษา และส าหรับผู้มาปรึกษาท่ีมีความทุกข์เรื่องเงินอยู่

เสมอ เมื่อพิจารณาความทุกข์ของตนจนเข้าใจท่ีมาของความทุกข์ และเห็นทางท่ีจะคล่ีคลายความ

ทุกข์นั้นได้ เรื่องใหม่ท่ีถูกหยิบยกขึ้นมาก็จะเปล่ียนไปสู่เรื่องอื่นท่ียังรบกวนจิตใจอยู่ เช่นท่ีแอนหยิบยก

เรื่องความรัก หลังจากท่ีตนมีแนวทางส าหรับใช้เผชิญความยากล าบากทางการเงินท่ีเข้ามา 

ความเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

การท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยรายงานว่าตนสร้างความหมายของเงินใหม่ หรือเพิ่มเติมขึ้นมาจาก

การเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ แสดงให้เห็นว่าการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยา

การปรึกษาสามารถเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยพิจารณาคุณค่าของเงินท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิต

อย่างละเอียดและหลากหลายแง่มุม ข้อมูลนี้ยืนยันส่ิงท่ี Avdi (2005) น าเสนอว่าการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาเป็นกระบวนการทางสัญญะวิทยาอย่างหนึ่ง (semiotic process) ท่ีเอื้อให้เกิดกระบวนการ

สร้างความหมายใหม่ผ่านการสนทนาระหว่างนักจิตวิทยาการปรึกษากับผู้มาปรึกษา การท างาน

ร่วมกันระหว่างนักจิตวิทยาการปรึกษากับผู้มาปรึกษาท่ีร่วมสร้างความหมายของเงินจากการพิจารณา

ความทุกข์เรื่องเงินท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต และสอดคล้องกับท่ี โสรีช์ โพธิแก้ว (2553) กล่าวถึงการท างาน

ร่วมกันของนักจิตวิทยาการปรึกษากับผู้มาปรึกษา ในการหาทางเปล่ียนแปลงชีวิตให้อยู่กับความจริง

ได้อย่างกลมกลืน 

  



  219 

“จิตวิทยำกำรปรึกษำ หมำยควำมถึ ง กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ ำง 

นักจิตวิทยำกำรปรึกษำ (Counseling Psychologist) และ ผู้มำปรึกษำ 

(Client) เป็นปัจจัยอันก่อให้เกิดกระบวนกำรของสัมพันธภำพอันงดงำม

ระหว่ำงนักจิตวิทยำกำรปรึกษำและผู้มำปรึกษำ เพื่อน ำไปสู่กำรเยียวยำ 

รักษำ แก้ไข และป้องกันปัญหำทำงจิตใจของผู้มำปรึกษำ รวมถึงเพื่อพัฒนำ

ศักยภำพกำรด ำรงชีวิตของผู้มำปรึกษำให้สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำง

สอดคล้องกับควำมเป็นจริง ส่งเสริมให้ผู้มำปรึกษำเกิดควำมเติบโต งอกงำม

ในชีวิต ด ำเนินชีวิตได้อย่ำงเข้ำใจและกลมกลืนกับทุก ๆ ประสบกำรณ์ ทุก ๆ 

เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น” (โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) 

การปรึกษาเรื่องท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยรู้สึกเป็นทุกข์ในเรื่องเงิน น ามาสู่การสร้างความหมายของ

เงินขึ้นมาใหม่ ดังความหมายของเงินท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยระบุว่าสร้างขึ้นจากกระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธนั้น จะเป็นความหมายท่ีสร้างจากการปรึกษาเรื่องท่ีเป็นทุกข์กับนักจิตวิทยาการ

ปรึกษา เช่น เดลเป็นทุกข์ท่ีเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนตามก าหนด การปรึกษาเรื่องนี้น ามาสู่การเห็น

คุณค่าของเงินส าคัญน้อยกว่ามิตรภาพท่ีมีต่อเพื่อนคนดังกล่าว เกรซมีความทุกข์จากการท่ีไม่มีเงินพอ

ส าหรับซื้ออุปกรณ์ประกอบธีสิส น ามาสู่การเห็นความหมายของการขัดเกลาทักษะฝีมือในฐานะทุนใน

การสร้างชีวิตระยะยาว อารีเป็นทุกข์จากความเคร่งครัดในการก ากับรายจ่ายของตน น าไปสู่การเห็น

คุณค่าของความอะลุ่มอล่วยในการใช้จ่ายต่อตนและผู้อื่น 

สุภาพร ประดับสมุทร (2552) ได้อธิบายถึงการเกิดขึ้นของปัญญาจากการพิจารณาทุกข์ไว้ว่า 

บุคคลสามารถพิจารณาส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตตามความจริง ท าให้บุคคลมองเห็นสาเหตุของความทุกข์ท่ี

เกิดขึ้น และตระหนักถึงแนวทางในการคล่ีคลายจากความทุกข์ในเรื่องนั้น  (สุภาพร ประดับสมุทร, 

2552) และจากท่ี Srichannil (2014) ได้ศึกษาประสบการณ์ของผู้ท่ีเคยสัมผัสกับการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธ พบว่า ผู้รับบริการสามารถระบุถึงประสบการณ์ของการเปล่ียนแปลงจากการรับ

บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ โดยสามารถระบุถึงการเค ล่ือนจากความรู้ สึกไ ร้พ ลัง 

(powerlessness) มาสู่ความรู้สึกสามารถท่ีจะจัดการชีวิตของตนได้ ผู้รับบริการเห็นสาเหตุของทุกข์ท่ี

ตนมีชัดขึ้น ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงภายในแม้สถานการณ์ยังคงเดิม ความเปล่ียนแปลงนี้ท าให้

ผู้รับบริการรู้สึกดีต่อชีวิต 
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ความทุกข์และการสร้างความหมายเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นควบคู่กัน ดังท่ี van den Bos 

(2009) อธิบายว่า ความไม่แน่นอนส่วนบุคคล (personal uncertainty) เป็นส่ิงท่ีคุกคามความหมาย

ในการด ารงอยู่ (existential meaning) ซึ่งเป็นเสมือนกฎเกณฑ์ในการด าเนินชีวิตท่ีบุคคลสร้างไว้ 

และมีผลต่อความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อชีวิต (van den Bos, 2009) การหาความหมายจึงมีความส าคัญต่อ

กระบวนการปรับตัวกับเหตุการณ์เชิงลบในชีวิต (Botha, 2014; Nikčević & Nicolaides, 2014; 

C. L. Park et al., 2008) ดังท่ีพบจากการศึกษาค้นหาความหมายและการค้นพบความหมายของผู้ท่ี

บาดเจ็บตรงกระดูกสันหลัง พบว่า ความถี่ในการค้นหาความหมายเช่ือมโยงกับการลดลงของการ

ปรับตัว ในทางกลับกันการค้นพบความหมายก็เช่ือมโยงกับการเพิ่มขึ้นของการปรับตัว  (Davis & 

Novoa, 2013) 

ความหมายของเงินท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยสร้างขึ้นจากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

มีลักษณะขยายหรือเปล่ียนจากการให้ความส าคัญเฉพาะตนไปสู่เรื่องและส่ิงอื่น  ๆ แสดงถึงการ

กระบวนการสร้างความหมายท่ีมาจากการส ารวจและพิจารณาส่ิงส าคัญท่ีเกี่ยวข้องโยงใยกับการ

ด าเนินชีวิต และความรู้สึกต่อชีวิตของตน เช่น ทุกข์ และสุข ปรากฏเป็นการเห็นความเกี่ยวข้องของ

เงินต้ังแต่ระดับพื้นฐานของชีวิตท้ังในทางกายและจิตใจ เช่น อาหาร การรักษาชีวิต และการได้รับการ

เล้ียงดูให้เติบโต ระดับของความมั่นคงของชีวิตและจิตใจในปัจจุบัน เช่น การจัดการปัญหาท่ีเข้ามา

และการรับมือความไม่แน่นอน จนถึงระดับของการต่อยอดความเติบโตและความพึงพอใจในชีวิต เช่น 

ความสุขสบายของตนและคนในครอบครัว และการเข้าถึงรูปแบบชีวิตท่ีพึงพอใจ 

การสร้างความหมายของเงินจากการพิจารณาส่ิงท่ีเกี่ยวข้องเช่ือมโยงถึงความรู้สึกพอใจใน

ชีวิตตามท่ีกล่าวมาข้างต้น มีลักษณะท่ีเข้าตามลักษณะของความรู้สึกนึกคิดท่ี เพริศพรรณ แดนศิลป์ 

(2550) ใช้พัฒนาแบบวัดปัญญาตามความหมายทางพุทธศาสนาขึ้นมา ได้แก่ 1) การเห็นคุณค่าของ

สรรพส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตตนเอง 2) ความส านึกขอบคุณและกตัญญูต่อครอบครัว 3) ความสามารถ

เผชิญกับความเปล่ียนแปลง และ 4) การน าหลักธรรมความเข้าใจชีวิตไปปฏิบัติ คุณลักษณะท้ัง 4 

ประการนี้ คือปัญญาในหลักอิทัปปัจยตา มีความหมายว่าปัญญาในมิติความสัมพันธ์เช่ือมโยง และ

ปัญญาในหลักไตรลักษณ์ มีความหมายว่าปัญญาในมิติความเปล่ียนแปลง (เพริศพรรณ แดนศิลป์, 

2550; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) ซึ่ง โสรีช์ โพธิแก้ว (2553) อธิบายความส าคัญของความเข้าใจอิทัปปัจย

ตาต่อมุมมองท่ีมีต่อชีวิตไว้ว่า “ควำมเข้ำใจในอิทัปปัจจยตำจะช่วยให้เรำเห็นว่ำกำรเกิดขึ้นของส่ิงใดก็
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ตำมจะมีส่ิงอื่น ๆ ท้ังหมดเกี่ยวข้องอยู่เสมอ จนเรำจะเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ไม่มีส่ิงใดแยกออกจำกส่ิง

ใดได้เลยทุกอย่ำงล้วนด ำรงอยู่อย่ำงเกื้อกูลอำศัยพึ่งพำเสริมแต่งกันอยู่เสมอ” 

ความเข้าใจท่ีเกิดจากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธน าไปสู่การ “ยอมรับ” และ 

“ปล่อย” ตามท่ีแอนบอกว่าหลังเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแล้ว สามารถท าใจยอมรับ

สถานการณ์ยากล าบากท่ีเข้ามาได้ดียิ่งขึ้น หรือลิลล่ีท่ีใช้ค าว่าปล่อย เมื่อมีคนอื่นกระท าส่ิงท่ีตนเคยเห็น

ว่าเป็นเรื่องไม่สมควร ซึ่งเหตุท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยท้ังสองตอบสนองต่อสถานการณ์เช่นนั้นมาจากการ

มองว่าส่ิงส าคัญท่ีต้องรักษาคือความสงบ มั่นคงของจิตใจ เพื่อรักษาสมรรถนะในการพิจารณาทางออก

จากสถานการณ์ท่ีเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะจิตใจท่ี ผู้เข้าร่วมการวิจัยกล่าวถึงมีลักษณะ

ใกล้เคียงกับ อุเบกขา ซึ่งเป็นภาวะจิตใจฝ่ายกุศลในทางพุทธศาสนา มีความหมายว่า ความวางใจเป็น

กลาง ไม่เอนเอียงด้วยชอบหรือชัง เกิดขึ้นเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดขึ้นโดยสมควรแก่เหตุ 

และรู้ว่าพึงปฏิบัติต่อไปตามธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553ข) ซึ่ง Wallace และ 

Shapiro (2006) อธิบายถึงความสัมพันธ์ของภาวะจิตใจเป้าหมายในทางพุทธศาสนากับสุขภาวะ

ในทางจิตวิทยาไว้ว่า การเพาะบ่มความเมตตา ความเข้าใจร่วมรู้สึก เบิกบาน และการปล่อยวาง 

(equanimity) มีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติ เช่นเดียวกับท่ี Hayes, Luoma, Bond, 

Masuda, และ Lillis (2006) กล่าวว่าการยอมรับเป็นทางเลือกของบุคคลท่ีจะเข้าถึงประสบการณ์ท่ี

ตนหลีกเล่ียง การยอมรับเป็นการรวบคุณลักษณะของการเข้าหา (active) พร้อมกับการตระหนัก 

(aware) ถึงเหตุการณ์ท่ีบุคคลเคยมีประวัติเกี่ยวข้องมาก่อน โดยปราศจากความพยายามท่ีจะ

เปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อตระหนักว่าการกระท าของตนจะก่ออันตรายทางจิตใจ 

(psychological harm) 

การพิจารณาส่ิงท่ีมาเกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างรอบด้าน ก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีท าให้ผู้เข้าร่วมการ

วิจัยเห็นว่าขอบเขตของการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับส่ิงต่าง ๆ ในระดับท่ีเหมาะสมนั้นเป็นอย่างไร ดังท่ี

ผู้เข้าร่วมการวิจัยกล่าวถึงความหมายของเงินโดยใช้ค าว่า “พอ” ในหลากหลายแง่มุม อาทิ เดล กล่าวถึง

การมีเงินเพียงพอ คือ มีพอส าหรับใช้ ไม่มากหรือน้อยไปจนก่อความยากล าบากแก่ชีวิต เลย์ กล่าวถึง

ความรู้สึกพอใจจากการเห็นว่าท่ีตนมีตอนนี้ก็เพียงพอต่อตนและครอบครัว มาลี เห็นว่าความสามารถใน

การหารายได้ท่ีตนมีนั้นพอส าหรับสร้างความมั่นคงในชีวิตต่อไปได้ และค าว่า “พอ” ในสังคมไทยเป็นค า

ท่ีมีความหมายส าคัญต่อจิตใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นค าท่ีเช่ือมโยงกับแนวพระราชด าริปรัชญา
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เศรษฐกิจพอพียง ซึ่งการเข้าถึงความพอเพียงตามแนวปรัชญาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง บุคคลต้อง

พิจารณาความต้องการในชีวิตของตนจนตระหนักถึงความส าคัญของการพอเพียง และเห็นแนวทางการ

จัดการอย่างพอเพียงต่อชีวิตได้ด้วยตนเอง ซึ่งเรียกว่า การระเบิดจากข้างใน (Baker, 2007) 

แนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง (The Sufficient Economy) เป็นแนวทางในการคิด 

(way of thinking) ส าหรับบุคคลในการจัดการชีวิตท่ีมุ่งเน้นท่ีสุขภาวะ (well-being) มากกว่าความ

มั่งค่ังร่ ารวย (wealth) และมุ่งท่ีการสร้างความมั่นคง (sustainability) ให้เป็นแกนกลางของความคิด 

ให้มีความยืดหยุ่นพร้อมรับกับความกระทบกระเทือนจากภายนอก ( resilience to external 

shocks) ได้แก่ ส่ิงท่ีไม่คาดคิดและความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกินความสามารถในการควบคุม เช่น 

หายนภัยต่าง ๆ ท้ังท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ แนวทางในการคิดและจัดการนั้น

มีองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ การรู้จักพอประมาณ (moderation) ความมีเหตุผล (reasonableness) 

การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว (self-immunity) และ เงื่อนไข 2 ประการ คือ ความรู้ (knowledge) และ

คุณธรรม (integrity) จะเห็นได้ว่าแนวความหมายของเงินและการจัดการทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลง

จากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ มีลักษณะท่ีสอดคล้องกับความพอเพียงตามแนว

พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง (Baker, 2007; พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, 

2552) และเมื่อย้อนกลับมาพิจารณามุมมองท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยมีต่อเงินก็จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ

แนวทางในการคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในแง่มุมของการพิจารณาคุณค่าของ

เงินโดยค านึงถึงสุขภาวะและความมั่นคงมากกว่าความร่ ารวย 

T. E. Smith และคณะ (2016) อธิบายถึงท่ีมาของการสร้างความหมายของเงินจากการ

พิจารณาบริบทชีวิตส่วนบุคคลไว้ว่า เมื่อบุคคลผ่านการพิจารณาชีวิตอย่างละเอียดแล้ว ความหมายของ

ความส าเร็จในชีวิตของบุคคลจะเปิดกว้างได้มากกว่าความร่ ารวยทางการเงิน โดยอธิบายจากมุมมอง

ของนักรังสรรค์นิยมทางสังคม (social constructionist) ว่าการเงินส่วนบุคคลเป็นส่ิงท่ีต้องได้รับการ

แยกแยะ (deconstructed) การสร้างความมั่งค่ังสูงสุดจึงไม่จ าเป็นท่ีจะต้องเป็นเป้าหมายท่ีมีเหตุผล 

และการตัดสินใจทางการเงินท่ีไม่เป็นไปเพื่อสร้างความมั่งค่ังสูงสุดก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นเมื่อ

พิจารณาทางเลือกของความส าเร็จท่ีเป็นไปได้แบบต่าง ๆ ในเชิงพรรณนา (narrative) เช่น แนว

ทางการเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย (living simply) หรือการด าเนินชีวิตตามความหมายของบุคคลก็สามารถ
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ได้รับการยกย่องว่าเป็นส่ิงวิเศษ เป็นเรื่องราวของความส าเร็จ หรือความมัธยัสถ์ (frugality) ก็สามารถ

มองได้ว่าเป็นวิถีชีวิตท่ีย้อนกลับสู่ความเรียบง่ายและสงบสุขได้เช่นกัน (T. E. Smith et al., 2016) 

ความหมายของเงิน ท่ีให้ความส าคัญกับสภาวะจิตใจมากกว่าความมั่ งค่ังร่ ารวย เป็น

ความหมายท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะของสุขภาวะทางการเงินเชิงปัจเจก ตามท่ี George (1994) 

อธิบายไว้ว่า เป็นความพึงพอใจ (satisfied) ท่ีบุคคลมีต่อทรัพยากรทางการเงินท่ีมี จากการรวบรวม

ข้อมูลของ George พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมักมีมุมมองต่อทรัพย์สินในลักษณะดังกล่าว มีความพึง

พอใจทางการเงินค่อนข้างสูง และมีความสัมพันธ์กับความไม่หวั่นไหว ( insensitive) กับการระดับ

ความเปล่ียนแปลงในเชิงวัตถุวิสัย (objective) ของทรัพยากรทางการเงิน กล่าวคือ เมื่อเปรียบเทียบ

กับคนหนุ่มสาวและวัยกลางคน ผู้สูงวัยมีความพึงพอใจต่อรายได้จ านวนน้อยได้มากกว่าคนหนุ่มสาว 

ดังท่ีพบว่า ผู้สูงวัยจ านวนหนึ่งมีความเป็นอยู่ในระดับต่ ากว่าเส้นมาตรฐานความยากจน (poverty 

line) แต่กลับรายงานว่าทรัพยากรทางการเงินท่ีมีอยู่นั้นมีความเพียงพอ (adequate) ปรากฏการณ์นี้จึง

สะท้อนให้เห็นว่าการรับรู้ระดับเชิงวัตถุวิสัยกับปัจเจกวิสัยท่ีบุคคลมีต่อเงินนั้นสามารถแยกออกจากกันได้ 

ความ “พอ” ในทางพุทธศาสนามีค าเรียกว่า สันโดษ หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความรู้สึกยินดี

พอใจในส่ิงท่ีมีและส่ิงท่ีเป็นขณะนั้น ซึ่งได้มาตามก าลังความสามารถของตน อย่างถูกต้องชอบธรรม 

เมื่อบุคคลมีหรือได้ส่ิงต่าง ๆ มาแล้ว ก็ใช้ก าลังสติปัญญาความสามารถของตนในการใช้สอยและรักษา

ส่ิงเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ธารีวรรณ เทียมเมฆ (2551) ศึกษาพบว่ากลุ่ม

จิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธสามารถเพิ่มภาวะสันโดษของนักศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญ 

การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มแสดงให้เห็นว่า นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธท าหน้าท่ีเอื้ออ านวยให้

สมาชิกเปิดเผยเรื่องราวของตนเองแก่สมาชิกกลุ่ม และเน้นวิธีการท่ีเอื้อให้ตระหนักถึงความสันโดษใน

มิติต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพย์สินหรือวัตถุส่ิงของ สุขภาพร่างกาย สติปัญญาและความรู้ความสามารถ และ

บทบาทหน้าท่ีของตน 

ความหมายของค าว่า “พอ” ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเงินไม่ได้จ ากัดเฉพาะเรื่องปริมาณเงินเท่านั้น 

ยังเจาะจงถึงการมีความสามารถพอท่ีจะสร้างความมั่นคงจนถึงมั่งค่ังแก่ชีวิตต่อไปได้ การตระหนักและ

เช่ือมั่นในความสามารถท่ีเกี่ยวกับเรื่องเงินของตนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ การวางแผนทางการเงิน การ

เก็บออม ทักษะฝีมือเชิงอาชีพ ท าให้ภาพของความหมายของเงินท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยสร้างถูกเติมเต็ม

ด้วยความเป็นไปได้ในการปฏิบัติด้วย การเห็นว่าความสามารถของตนจะเป็นหลักสู่การมีชีวิตท่ีดีได้
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อย่างไร สอดคล้องกับท่ี โสรีช์ โพธิแก้ว (2553) อธิบายถึงเป้าหมายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว

พุทธว่า ”กระบวนกำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำแนวพุทธ คือ กำรน ำพำผู้คนจำกอวิชชำ ซึ่งเป็นภำวะท่ี

ควำมทุกข์บดบังกดดันจิตใจ ไปสู่ควำมมีปัญญำ ซึ่งเป็นภำวะแห่งจิตใจท่ีแจ่มใส เข้ำใจโลกตำมควำม

เป็นจริง และสำมำรถจัดกำรอยู่กับควำมจริงท้ังหลำยท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม” 

การเข้าถึงทักษะท่ีเพียงพอต่อการจัดการการเงินเป็นการส่งเสริมสุขภาวะ เนื่องจากโดยท่ัวไป

แล้วขอบเขตของคุณค่าท่ีบุคคลสร้างให้กับเงินมีความหมายต่อการป้องกันความไม่มั่นคงในอนาคต 

(Rose & Orr, 2007) การตระหนักรู้ทางการเงิน (financial awareness) และการจัดการทางการเงิน 

จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญของทักษะชีวิต (Life skills) ในปัจจุบัน (Tungpunkom & Nicol, 2008) 

และเป็นความต้องการของผู้ท่ีขาดความมั่นใจในความสามารถของตน เช่นท่ี McCausland และคณะ 

(2010) ศึกษาความต้องการทางสุขภาพและสังคมของกลุ่มผู้สูงวัยท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 

(intellectual disabilities) ในประเทศไอร์แลนด์ พบว่าความต้องการท่ีคนกลุ่มนี้ เข้าไม่ถึง คือ 

การศึกษาและทักษะทางการเงิน (financial skills) การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) 

จึงมีคุณค่าและเป็นบริการท่ีเหมาะสมกับผู้ท่ีเข้าวัยเกษียณ (McCausland et al., 2010) 

การขาดความมั่นใจท่ีเช่ือมโยงจากความไม่แน่ใจในความสามารถของตน ก่อให้เกิดความลังเล

สงสัยท่ีคอยรบกวนการจัดการและพัฒนาชีวิต ดังท่ี Zhang (2009) อธิบายความสัมพันธ์ของความ

เช่ือมั่นในตน (self-esteem) กับเงินว่า เงินถูกสังคมใช้เป็นตัวช้ีวัดความสามารถ (competence) 

ของเจ้าของเงิน ส่วนความเช่ือมั่นในตนเป็นการประเมินตนโดยตัวบุคคลเอง โดยท่ัวไปคนมีความ

ต้องการรักษาภาพลักษณ์ (self-image) ท่ีดีของตนไว้ จึงพบว่าการได้รับค่าตอบแทนหรือความมั่งค่ัง

ทางการเงินจะส่งเสริมความรู้สึกมั่นใจในตนได้ในบางช่วงเวลา และหากบุคคลอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้อง

ตัดสินใจเลือกระหว่างส่ิงใดส่ิงหนึ่งก็จะเกิดการประชันกันระหว่างเงินกับความเช่ือมั่นในตน (Zhang, 

2009) ส่ิงท่ีพบจากความหมายของการมีเงิน “พอ” ของผู้เข้าร่วมการวิจัยก็คือ ผู้เข้าร่วมการวิจัยให้

ความส าคัญกับท่ีมา คือ ความสามารถท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน มากกว่าผล คือ รายได้และเงินสะสมท่ีตามมา

ในอนาคต 

การตระหนักและมั่นใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย ท่ีมีต่อความสามารถท่ีเกี่ยวข้องกับเงินท่ีตนมีอยู่

ในปัจจุบัน อาจจะมีอิทธิพลต่อการป้องกันผลกระทบจากการเป็นหนี้หลังจบการศึกษาได้ เพราะหนี้

จากการศึกษาสามารถสร้างความเสียหายทางอารมณ์ได้ในระยะยาว ดังข้อมูลท่ี  Houle (2013) 
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ส ารวจพบว่า คนหนุ่มสาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 25 ปีขึ้นไปท่ีเคยมีหนี้จากการศึกษา จะมีความรู้สึกถึงอ านาจ

และความเช่ือมั่นในตน (mastery and self-esteem) อยู่ในระดับต่ า และภาระในการชดใช้หนี้

หลังจากจบหรือออกจากการศึกษาก็สร้างความเสียหายทางอารมณ์ด้วยเช่นกัน (Houle, 2013) ความ

ไม่เช่ือมั่นในการพึ่งพาความสามารถของตน ก็ยังอาจชักน าให้นิสิตเห็นว่าการกู้ยืมเงินเป็นทางเลือกของ

การด าเนินชีวิต ท าให้มีโอกาสก่อหนี้ก้อนใหม่ท่ีเป็นภาระต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีกได้ (Cho et al., 2015) 

การสร้างความหมายของเงินโดยให้ความส าคัญกับการพึ่งพาความสามารถท่ีมีในปัจจุบัน จึง

แสดงคุณค่าของกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในฐานะงานเชิงป้องกัน สอดคล้องกับทัศนะ

ของ โสรีช์ โพธิแก้ว (2555) ท่ีว่า “งำนจิตวิทยำกำรปรึกษำนั้น สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ 

กำรป้องกัน (prevention) งำนพัฒนำ (development) และงำนรักษำ (remedial work)” และ

ความหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ เช่นเดียวกับท่ีพบใน

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จิตบ าบัด และการจัดกระท าท่ีมุ่งท่ีการสร้างความหมาย เช่น

โปรแกรมการสร้างความหมายในกลยุทธการเผชิญปัญหา (meaning making coping strategies) 

ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและล าไส้ใหญ่ ของ Lee และคณะ (2006a) เมื่อด าเนินกระบวนการครบ

จ านวน 4 ครั้ง พบว่า ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีระดับความเช่ือมั่นในตน (self-esteem) การมองโลกในแง่

ดี (optimism) และความเช่ือมั่นในพลังของตน (self-efficacy) อยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุ่มควบคุม 

ความมุ่งมั่นต้ังใจในการรักษาและพัฒนาแนวการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมการวิจัย เป็นส่ิงท่ี

ปรากฏควบคู่กับความหมายของเงิน ท่ีสร้างจากกระบวนการปรึกษา เชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

กระบวนการปรึกษาจึงสามารถเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเห็นการเช่ือมต่อระหว่างเป้าหมายและ

การกระท าของตน ท าให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่ง  Kushlev และ

คณะ (2012) อธิบายว่าในทางทฤษฎีแล้วการเช่ือมต่อดังกล่าวเป็นส่ิงส าคัญทางประสบการณ์ท่ีน าไปสู่

การสร้างความหมายในชีวิต และสอดคล้องกับท่ี Kushlev และคณะ (2012) และ Chen (2015) 

อธิบายว่าการสร้างความหมายเป็นแรงขับเคล่ือนให้เกิดความพยายาม (perseverance) ซึ่งในทางพุทธ

ศาสนา ความเข้าใจท่ีถูกต้องสัมพันธ์กับความมุ่งมั่นพยายามในการด าเนินชีวิตและท าการงานอย่าง

ถูกต้อง เป็นไปตามหลักของมรรคมีองค์แปด (The Noble Eightfold Path) หรือทางสายกลาง (the 

Middle Path) ได้แก่ ความเข้าใจถูกต้อง ความคิดถูกต้อง การพูดถูกต้อง การกระท าถูกต้อง การ
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เล้ียงชีพถูกต้อง ความพยายามถูกต้อง มีสติถูกต้อง และสมาธิถูกต้อง ซึ่งเป็นหลักท่ี โสรีช์ โพธิแก้ว 

วางไว้ให้นักจิตวิทยาการปรึกษาใช้ในการส่งเสริมความเติบโตงอกงาม (growth) และการพัฒนาของ

ตัวบุคคลในการปรึกษาเชิงจ ิตว ิทยาแนวพ ุทธ  (Tuicomepee et al., 2012) จ ึง เห ็น ได ้ว ่า

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในงานวิจัยนี้ ไม่เพียงส่งเสริมคุณลักษณะในทางความคิด 

ดังท่ีปรากฏเป็นความหมายของเงินท่ีสามารถบรรเทาและป้องกันทุกข์เท่านั้น การด าเนินกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธอย่างต่อเนื่องยังเป็นโอกาสท่ีส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ฝึกฝน

พฤติกรรมทางการเงินให้เป็นไปในทางท่ีพึงประสงค์อีกด้วย 
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ภาพประกอบ 3 กำรท ำหน้ำท่ีของนักจิตวิทยำกำรปรึกษำแนวพุทธ 
ต่อกำรประสบกำรณ์ของผู้เข้ำร่วมกำรวิจัย 
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ขอบเขตของผลจากการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าประเด็นจากการวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีผ่านกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงิน ไปเทียบเคียงกับประสบการณ์ของผู้รับบริการท่ี

เคยผ่านการปรึกษาเชิงจิตวิทยารูปแบบอื่น อาทิ ประสบการณ์ของผู้รับบริการ (clients) ท่ีเคยผ่าน

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาของ Srichannil (2014) และ ประเภทของเหตุการณ์ในกระบวนการจิตบ าบัด

ท่ีผู้รับบริการระบุว่าส่งผลในทางท่ีดีต่อตน การวิเคราะห์อภิมานของ Timulak (2007) ผู้วิจัยพบว่า

ประเด็นท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้มีความครอบคลุมและเพิ่มเติมประเด็นของงานวิจัยท่ีน ามาเทียบเคียง

ท้ัง 2 งาน (ดูเพิ่มเติมจากภาคผนวก จ) ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีน าเสนอในงานวิจัยครั้งนี้

จึงเป็นประโยชน์ต่อนักจิตวิทยาการปรึกษา ในการเห็นภาพของพลวัตของประสบการณ์ตลอด

กระบวนการ คือ ต้ังแต่ท่ีมาของความทุกข์ก่อนเข้ากระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ จนถึงผล

ท่ีผู้เข้าร่วมกระบวนการได้รับจากกระบวนการ และได้เห็นภาพของพลวัตที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของ

ผู้เข้าร่วมการวิจัยในหลากหลายแง่มุม ทั้งกระบวนการของการพิจารณาภายในจิตใจที่เกิดขึ้นจาก

การเอื ้ออ านวยของนักจิตวิทยาการปรึกษา มุมมองและอารมณ์ความรู ้สึกที ่เก ิดจากความ

เปลี่ยนแปลงที่มาจากกระบวนการปรึกษาฯ ไปจนถึงภาวะจิตใจขณะที่นักจิตวิทยาการปรึกษา

ตอบสนองไม่ตรงกับความพร้อมของผู้เข้าร่วมการวิจัย 

การพิจารณาผลการศึกษาประสบการณ์ของผู้รับบริการ (clients) ท่ีเคยผ่านการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาของ Srichannil (2014) ซึ่ งประกอบด้วย 1) เส้นทาง สู่การปรึกษา (Pathways to 

counselling) มี  3 ประเด็นย่ อย  ได้แก่  1.1) รู้ สึก ไม่ มั่ น คง (Uncertainty) 1.2) รู้ สึก ส้ินหวั ง 

(Helplessness) และ 1.3) ความหวัง (Hope) ประเด็นถัดมา คือ 2) การรับรู้นักจิตวิทยาการปรึกษา

แนวพุทธของผู้รับบริการ ประกอบด้วยประเด็นย่อย ได้แก่ 2.1) รับรู้นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ

ในฐานะเพื่อน และ 2.2) รับรู้นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ ประเด็นท่ี 3 ได้แก่ แง่มุมทางพุทธ

ศาสนาในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ประกอบด้วย 3.1) ปล่อยวางการยึดติด 3.2) อยู่กับ

ปัจจุบัน และ 3.3) ความเมตตากรุณา (Compassion) และประเด็นสุดท้าย คือ 4) ผลจากการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาแนวพุทธ มีประเด็นย่อย ได้แก่ 4.1) ได้รับการจูงใจจากค าของนักจิตวิทยาการปรึกษา 

4.2) การปฏิบัติทางศาสนา 4.3) ประสบการณ์การเปล่ียนแปลง ผู้วิจัยพบว่าประเด็นจากการวิเคราะห์

ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ สามารถครอบคลุมประเด็นท้ังหมดท่ีพบจากงานวิจัยของ 
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Srichannil และมีประเด็นท่ีเพิ่มเติม เป็นประเด็นย่อยท่ี 3.5.1 – 3.5.6 ซึ่งอธิบายประสบการณ์การ

รับรู้กระบวนการภายในจิตใจท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยสังเกตในขณะท่ีอยู่ในกระบวนการปรึกษาฯ 

ผู้วิจัยน าประเด็นประสบการณ์ของงานวิจัยนี้เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์อภิมานของ 

Timulak (2007) ท่ีจ าแนกประเภทของเหตุการณ์ในกระบวนการจิตบ าบัดท่ีผู้รับบริการระบุว่าส่งผล

ในทางท่ีดีต่อตน จากการเปรียบเทียบพบว่าประเด็นประสบการณ์จากการวิจัยครั้งนี้สามารถ

ครอบคลุมประเด็นจากการวิเคราะห์อภิมานของ Timulak (2007) ได้ท้ังหมดเช่นกัน ประเด็น

เหล่านั้นประกอบด้วย 1) การตระหนักรู้ (awareness) กระจ่าง (insight) ความเข้าใจตนเอง (self-

understanding) 2) พฤติกรรมเปล่ียน และทางออกจากปัญหา 3) การเสริมพลัง (empowerment) 

มีประเด็นย่อย ได้แก่ 3.1) ความรู้สึกใหม่ของความแข็งแกร่งในตัวท่ีจะเผชิญกับปัญหา 3.2) รู้สึกถึง

การพัฒนาตนเอง 3.3) รับรู้ถึงคุณค่าในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3.4) ระลึกถึงการพัฒนาตน 

4) ผ่อนคลาย (relief) 5) การส ารวจความรู้สึก และประสบการณ์ทางอารมณ์ 6) รู้สึกได้รับความ

เข้าใจ 7) การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 8) ได้รับการยืนยัน สนับสนุน และรู้สึกปลอดภัย สุดท้ายคือ 

9) ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นมนุษย์ (personal contact) โดยผลการวิเคราะห์ประสบการณ์ใน

งานวิจัยของผู้วิจัยมีประเด็นท่ีเพิ่มเติมจากงานวิจัยของ Timulak (2007) ในประเด็นท่ี 3.1, 3.6, และ 

3.8 คือ “ความทุกข์ก่อนมาเข้ากระบวนการปรึกษา” "รู้สึกสับสนเมื่อค าพูดของนักจิตวิทยาการ

ปรึกษาไม่ตรงกับใจ" และ “ความหมายของเงินจากกระบวนการปรึกษาฯ” ตามล าดับ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า

เป็นเพราะประสบการณ์ทางลบ และผลท่ีปรากฏในเชิงความหมายของผู้รับบริการ เป็นประเด็นท่ีอยู่

นอกเหนือขอบเขตการวิเคราะห์อภิมานของ Timulak (2007) 

แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแบบรายบุคคลเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมาย

ของเงิน 

จากผลการวิจัยและข้อมูลจากการอภิปรายผล แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินแบบรายบุคคล ท่ีผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้  สามารถ

เอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยสร้างความหมายของเงินท่ีส่งเสริมสุขภาวะทางการเงินตามบริบทชีวิต

เฉพาะตนของผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคนได้ เมื่อผู้วิจัยพิจารณาข้อมูลท่ีผู้วิจัยใช้ในการสร้างรูปแบบ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาดังกล่าว และข้อมูลท่ีใช้อธิบายผลจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า



  230 

แนวทางปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางการเงินแบบรายบุคคลส าหรับนิสิตนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา มี

แนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (ดูตัวอย่างการใช้ค าพูดได้จากบทท่ี 3 ในหัวข้อเครื่องมือท่ีใช้การวิจัย) 

1. เริ่มต้นด้วยการเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาสังเกตและทบทวนประสบการณ์ทางการเงิน และ

ความหมายของเงินท่ีตนมีอยู่ ซึ่งในในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้ธนบัตรเป็นส่ือเช่ือมโยงการทบทวน

ประสบการณ์ทางการเงินของผู้เข้าร่วมการวิจัย (Kushlev et al., 2012) 

2. นักจิตวิทยาการปรึกษาใช้ค าพูดและแสดงออกถึงความเข้าใจท่ีมีต่อจิตใจของผู้มาปรึกษา 

ตามเรื่องราวท่ีผู้มาปรึกษาหยิบยกขึ้นมาเล่ากับนักจิตวิทยาการปรึกษา การแสดงความเข้าใจเช่นนี้

ด าเนินไปตลอดกระบวนการเชิงจิตวิทยา โดยมีจุดประสงค์เพื่อเอื้ออ านวยกระบวนการพิจารณาสืบย้อน

เรื่องราวความทุกข์ทางการเงิน และกระบวนการสร้างความหมายของเงินของผู้มาปรึกษา ซึ่งในการวิจัย

ครั้งนี้ นักจิตวิทยาการปรึกษาใช้การเช่ือมสมาน (tuning-in) ในการแสดงความเข้าใจ เพื่อตอบสนอง

วัตถุประสงค์ในการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาตามหลักการในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

และกระบวนการสร้างความหมายของเงิน ดังนี้ 

2.1) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าการเช่ือมสมาน เพื่อเอื้ออ านวยให้ ผู้มาปรึกษา

สามารถพรรณนาประสบการณ์ทางการเงินท่ีปรากฏในจิตใจของตน (Altmaier, 2013; T. E. 

Smith et al., 2016) บอกเล่าออกมาให้นักจิตวิทยาการปรึกษาได้ติดตามท าความเข้าใจ ถึง

การรับรู้ประสบการณ์ทางการเงินท่ีก าลังด าเนินอยู่ภายในจิตใจของผู้มาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2.2) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่อสร้างและรักษา

สัมพันธภาพเชิงรักษา (Srichannil, 2014) โดยแสดงให้ผู้มาปรึกษาเช่ือถือว่านักจิตวิทยาการ

ปรึกษามีความเข้าใจในความทุกข์ทางการเงิน ตรงตามท่ีผู้มาปรึกษาก าลังรับรู้ตนเอง  

2.3) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าที่เชื่อมสมาน (tuning-in) เพื่อเอื้ออ านวยให้

ผู้มาปรึกษาพิจารณาสืบย้อนประสบการณ์ทางการเงินของตน จนตระหนักในความทุกข์ทาง

จิตใจจากสถานการณ์ทางการเงินท่ีตนมีอยู่ ซึ่งในการวิจัยนี้ เป็นไปตามหลักของอริยสัจจ์ข้อท่ี 1 

ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ (Srichannil, 2014; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553; สุภาพร 

ประดับสมุทร, 2552) 
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2.4) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่อเอื้ออ านวยให้ผู้

มาปรึกษาพิจารณาสืบย้อนประสบการณ์ท่ีเป็นทุกข์ จนตระหนักถึงท่ีมาของทุกข์ทางจิตใจท่ี

ตนมีต่อสถานการณ์ทางการเงิน ซึ่งในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเรียกว่าเป็นการระบุ

รอยแยก (identify-split) ของความคาดหวังทางการเงินท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงท่ี

ก าลังเผชิญอยู่  อัน เป็นอริยสัจจ์ข้อท่ี 2 ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

(Srichannil, 2014; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553; สุภาพร ประดับสมุทร, 2552) 

2.5) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่อเอื้ออ านวยให้ผู้มา

ปรึกษาพิจารณาเงื่อนไขของสถานการณ์และความพร้อมของตนท่ีก าลังด าเนินอยู่ตามจริง และ

ผลจากความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการปรับวิถีการเกี่ยวข้องกับเงินอย่างสอดคล้องกับ

เงื่อนไขนั้น ซึ่งในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเรียกว่าการรู้แจ้งเห็นจริง (realization) ซึ่ง

ก่อให้เกิดการคลายจากความคาดหวังท่ีไม่สอดคล้องกับความจริง เป็นการเกิดขึ้นของปัญญา 

คือ เข้าใจความจริงตามหลักไตรลักษณ์และอิทัปปัจยตาท่ีมีอยู่ในประสบการณ์ทางการเงิน

ของตนได้ เป็นอริยสัจจ์ข้อท่ี 3 และ 4 ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

(George, 1994; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553; ธารีวรรณ เทียมเมฆ, 2551) 

2.6) นักจิตวิทยาการปรึกษาท าหน้าท่ีเช่ือมสมาน (tuning-in) เพื่อเอื้ออ านวยการใช้

ปัญญาพิจารณาแนวทางปฏิบัติตนทางการเงิน ท่ีผู้มาปรึกษาจะสามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง

เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และความพร้อมของตน สามารถบริหารจัดการ หรือ

ตอบสนองทางการเงินตามก าลังความสามารถและข้อจ ากัดท่ีผู้มาปรึกษามีอยู่ได้อย่างชัดเจน 

สามารถน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างทันทีท่ีเสร็จจากกระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธแต่ละครั้ง (session) การท าหน้าท่ีส่วนนี้ เป็นอริยสัจจ์ข้อท่ี 4 ในการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ (Cox & McAdams, 2014; Davis & Novoa, 2013; George, 

1994; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553; ธารีวรรณ เทียมเมฆ, 2551) 

3. นักจิตวิทยาการปรึกษากล่าวสรุป และขอให้ผู้มาปรึกษาสรุปประสบการณ์ของตนเป็น

ช่วง ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงส้ินสุดกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแต่ละครั้ง เพื่อ

เอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษาได้ทบทวนและรวบรวมส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อผู้มาปรึกษา ท่ีปรากฏระหว่าง
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กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยามาใช้สร้างทางความหมายของเงินขึ้นมาใหม่ ให้สอดคล้องกับส่ิงผู้มา

ปรึกษาตระหนักว่าเกี่ยวข้องกับทุกข์และสุขในชีวิตของตน (Caldwell, 2005; J. Park et al., 2015; 

T. E. Smith et al., 2016; Vanhooren et al., 2015; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) 

รูปแบบการปฏิบัติหน้าท่ีของนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีผู้วิจัยน าเสนอข้างต้นนี้ ผู้วิจัยในฐานะ

นักจิตวิทยาการปรึกษา ได้ท าหน้าท่ีตามแนวทางนี้เหมือนเดิมทุกครั้ง (session) ท่ีด าเนินกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการวิจัย เป็นไปตามหลักการพื้นฐานท่ีผู้วิจัยใช้ในการสร้างรูปแบบการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาในงานวิจัยนี้  ท่ีวางพื้นฐานอยู่บนหลักการของความเท่าเทียมกันทางปัญญาของ

นักจิตวิทยาการปรึกษากับผู้มาปรึกษา นักจิตวิทยาการปรึกษาจึงท าหน้าท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษา

ใช้ศักยภาพของตนพิจารณาทางออกจากทุกข์ได้ด้วยตนเอง (โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553) และหลักการ

พื้นฐานของกระบวนการสร้างความหมายของเงินตามแนวคิดของนักรังสรรค์นิยมทางสังคม (social 

constructionist) ท่ีมองว่าการพิจารณาทางเลือกของความส าเร็จท่ีเหมาะสมกับบุคคลแต่ละคนนั้น

มาจากกระบวนการเชิงพรรณนา (narrative) ท่ีบุคคลสร้างขึ้นด้วยตนเองอย่างเต็มท่ี (T. E. Smith 

et al., 2016) 

คุณสมบัติส าคัญท่ีท าให้นักจิตวิทยาการปรึกษาในการวิจัยนี้ ท าหน้าท่ีตามรูปแบบข้างต้นเพื่อ

เอื้ออ านวยผู้เข้าร่วมการวิจัยไปสู่การคลายจากทุกข์ทางจิตใจท่ีมีต่อสถานการณ์ทางการเงิน ตามท่ี

ปรากฏผลในการวิจัยครั้งนี้ได้ นักจิตวิทยาการปรึกษาต้องมีความเข้าใจทฤษฎีหรือหลักการพื้นฐานท่ี

ใช้ในการอธิบายโครงสร้างทางจิตใจท่ีปรากฏจากเรื่องราวของผู้มาปรึกษา ซึ่ งความเข้าใจท่ี

นักจิตวิทยามีต่อโครงสร้างของจิตใจของผู้มาปรึกษาจะถูกส่ือผ่านค าพูดท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาใช้

แสดงความเข้าใจ ซึ่งในการวิจัยนี้ คือ การเช่ือมสมาน (tuning-in) เมื่อความเข้าใจท่ีนักจิตวิทยาการ

ปรึกษาส่ือไปนั้นตรงกับการรับรู้ท่ีผู้มาปรึกษามีต่อประสบการณ์ของตน กจ็ะเอื้ออ านวยให้ผู้มาปรึกษา

มีกระบวนการพิจารณาสืบย้อนประสบการณ์ของตนอย่างมีทิศทาง มุ่งไปสู่การคล่ีคลายเงื่อนไขของ

ทุกข์ท่ีปรากฏในประสบการณ์ของตน และสร้างความหมายของเงินท่ีเหมาะสมกับบริบทชีวิตของตน

ได้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ หลักการพื้นฐานท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาใช้ คือ หลักพุทธธรรม ความเข้าใจใน

หลักพุทธธรรมท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาว่ามี 2 ส่วนท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 
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1) นักจิตวิทยามีความเข้าใจในหลักอริยสัจจ์ 4 อันเป็นความเข้าใจในกระบวนการ

เกิดทุกข์และออกจากทุกข์ อันจะช่วยให้นักจิตวิทยามีความเข้าใจ ความทุกข์ในเรื่องเงิน 

เพื่อเป็นแผนที่ในการด าเนินกระบวนการให้เอื้ออ านวยต่อการบ่มเพาะปัญญาของผู้มา

ปรึกษา จนสามารถคลายออกจากความคาดหวังและความทุกข์ในเรื ่องเงินของตนได้  

(Srichannil, 2014; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553; สุภาพร ประดับสมุทร, 2552) 

2) นักจิตวิทยาการปรึกษามีความเข้าใจในอริยสัจจ์ 4 และกระแสความผันแปรตาม

หลักไตรลักษณ์และอิทัปปัจยตา มาใช้ประยุกต์กับประสบการณ์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการ

เอื้ออ านวยการพิจารณาความผันแปรและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ความทุกข์ทาง

การเงินของผู้มาปรึกษา จนผู้มาปรึกษาเข้าใจขอบเขตท่ีตนเข้าไปจัดการได้ตามจริง แทนท่ี

ความคาดหวังท่ีเป็นเหตุของทุกข์ท่ีมีอยู่เดิม (เพริศพรรณ แดนศิลป์, 2550; โสรีช์ โพธิแก้ว, 

2553) นักจิตวิทยาการปรึกษามีความเข้าใจในกระแสของการเกิดทุกข์และการออกจากทุกข์

ในเรื่องเงิน คือ หลักอริยสัจจ์ 4 เพื่อเป็นแผนที่ในการด าเนินกระบวนการให้เอื้ออ านวย

ต่อการบ่มเพาะปัญญาของผู้มาปรึกษา จนสามารถคลายออกจากความคาดหวังและความ

ทุกข์ในเรื่องเงินของตนได้ (Srichannil, 2014; โสรีช์ โพธิแก้ว, 2553; สุภาพร ประดับสมุทร, 

2552) 

การวิจัยในฐานะเคร่ืองมือในการพัฒนาทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ผู้วิจัยมีพื้นหลังทางอาชีพเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษา และใช้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

เป็นแนวทางในการด าเนินกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นทุนเดิม ด้วยความจ าเป็นท่ีผู้วิจัยต้อง

ด าเนินกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินในการวิจัยนี้ด้วยตนเองใน

ฐานะนักจิตวิทยาการปรึกษา เนื่องจากกระบวนการปรึกษาดังกล่าวถูกประยุกต์ข้ึนเฉพาะส าหรับการ

วิจัยในครั้งนี้ จึงไม่สามารถหานักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีจะมาด าเนินกระบวนการนี้ให้ตรงตามท่ีผู้

วิจัยค้นคว้าไว้ได้ ผลจากการวิจัยจึงสะท้อนให้ผู้วิจัยเห็นว่าการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรู้ความเข้าใจของ

ผู้วิจัยนั้นมีผลต่อประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างไร ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นนักจิตวิทยาการ

ปรึกษา ผลการวิจัยนี้ได้มีผลต่อการพัฒนาทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของผู้วิจัยในการท างานของ

ตนเองอย่างทันที 
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ผู้วิจัยจึงเห็นประโยชน์ท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีศึกษางานวิจัยนี้ นอกจากจะน าผลการวิจัย

ท่ีแสดงถึงกระบวนการ พลวัต และความหมายของเงินในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางการเงินนี้ไป

ประยุกต์ใช้กับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของตนแล้ว แนวทางในการวิจัยครั้งนี้ยังสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการได้ข้อมูลย้อนกลับส าหรับพัฒนาทักษะการปรึกษาของตัวนักจิตวิทยา

การปรึกษาเองอีกด้วย การท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาขอสัมภาษณ์ผู้ผ่านประสบการณ์การปรึกษาเชิง

จิตวิทยาของตน จ านวนประมาณ 4-8 คน มาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพเช่นในงานวิจัยนี้ 

จะเป็นวิธีการท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีสะท้อนว่าแนวทางการท าหน้าท่ีของตน

มีผลต่อประสบการณ์ของผู้มาปรึกษาเช่นใด ซึ่งจะช่วยให้นักจิตวิทยาการปรึกษาสามารถก าหนดแนว

ทางการพัฒนาทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของตนให้เหมาะสมกับผู้มาปรึกษาในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น 

ข้อจ ากัดทางการวิจัย 

1. ผู้วิจัยด าเนินกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการวิจัยครั้งนี้ ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็น

กระบวนการท่ีถูกประยุกต์ขึ้นมาใหม่โดยผู้วิจัย จึงไม่อาจหานักจิตวิทยาการปรึกษาภายนอกมาท า

หน้าท่ีด าเนินกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ตรงตามหลักการท่ีผู้วิจัยวางไว้ได้ ผลการวิจัยครั้งนี้จึง

ไม่ได้มาจากการตีความโดยนักวิจัยท่ีอยู่นอกกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

2. เกณฑ์ท่ีผู้วิจัยใช้ค้นหานิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีมีความยากล าบากทางการเงิน เพื่อ

คัดเข้าเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย ผลปรากฏว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีหยิบยกความล าบากทางการเงินมา

ปรึกษานักจิตวิทยาการปรึกษาอย่างต่อเนื่อง มี 5 คน จากท้ังหมด 8 คน ซึ่งผู้วิจัยพบจากกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาว่าความทุกข์ทางการเงินท่ี ผู้เข้าร่วมการวิจัยน ามาปรึกษา  จะเริ่มต้นจาก

สถานการณ์ปัจจุบันท่ีสร้างความยากล าบากในการจัดการค่าใช้จ่ายให้เพียงพอต่อรายรับ  เกณฑ์ท่ี

ผู้วิจัยใช้คัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้จึงยังไม่ครอบคลุมประสบการณ์ดังกล่าว 

3. ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการวิจัยมาจากการสัมภาษณ์ 1 ครั้ง ภายหลังจากผ่านกระบวนการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาฯมาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เนื่องจากขอบเขตของประสบการณ์ท่ีผู้วิจัยมี

ความมุ่งหมายในการศึกษาอยู่ท่ีระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น จึงไม่มีการสัมภาษณ์เพิ่มเติม ซึ่งผู้วิจัย

เล็งเห็นว่ากระบวนการสัมภาษณ์อาจมีอิทธิพลต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย ท้ังต่อกระบวนการตีความ

ประสบการณ์และการสร้างความหมายของเงินเพิ่มเติม 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นประสบการณ์ของนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีผ่าน

กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธท่ีประยุกต์ส าหรับการท างานกับความหมายของเงิน 

การศึกษาประสบการณ์ของผู้ท่ีผ่านกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอื่น ๆ ท่ีถูกประยุกต์ส าหรับการ

ท างานกับประเด็นทางการเงิน จะเป็นข้อมูลท่ีสามารถน ามาใช้การศึกษาปัจจัยแกน (core factor) 

ของกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางการเงินต่อไปได้ 

2. ผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้ง 8 คนเป็นเพศหญิง ท าให้ผลการวิจัยครั้งนี ้แสดงให้เห็นเฉพาะ

ประสบการณ์ของนิสิตที่กู ้ยืมเงินเพื่อการศึกษาชั้นปีที่ 4 เพศหญิง ท่ีผ่านกระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ การศึกษาประสบการณ์ของนิสิตท่ีมีความทุกข์ทางการเงินกลุ่มอื่น  ๆ 

เช่น นิสิตช้ันปีอื่น ๆ นิสิตเพศชายหรือเพศทางเลือก หรือนิสิตท่ีเป็นหนี้จากพนันฟุตบอล ข้อมูลท่ีได้

สามารถเป็นข้อมูลส าหรับการศึกษาลักษณะร่วมกันของทุกข์ทางการเงิน และปัจจัยร่วมของความ

ทุกข์ทางการเงินในกลุ่มนิสิตได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

3. ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นประสบการณ์ของนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา การศึกษา

ประสบการณ์ของประชากรกลุ่มอื่น ๆ ท่ีประสบความยากล าบากทางการเงิน เช่น ครูท่ีเป็นหนี้

สหกรณ์ บุคคลท่ีถูกศาลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ข้อมูลท่ีได้สามารถเป็น

ข้อมูลส าหรับการศึกษาลักษณะร่วมกันของทุกข์ทางการเงิน และปัจจัยร่วมของความทุกข์ทางการเงิน

ในประชากรจากลุ่มท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

4.ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความหมายหรือมุมมองท่ีมีต่อเงินท่ีขยายครอบคลุมส่ิงท่ี

เกี่ยวข้องกับชีวิตเพิ่มเติม หรือคลายจากการให้เงินเป็นส่ิงส าคัญสูงสุดไปสู่การให้สุขภาวะเป็นส่ิงส าคัญ

แทนท่ี เป็นความหมายท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการเงินท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ใน

ชีวิตยิ่งขึ้น ผลการวิจัยนี้สามารถเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นส าหรับนักวิจัย ในการพัฒนามาตรวัดและศึกษา

ความหมายของเงินในเชิงปริมาณต่อไปได้ 

5. ผลการวิจัยครั้งนี้เจาะจงศึกษาความหมายของเงินท่ีนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษามีอยู่

หลังจากผ่านกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธมาเป็นระยะเวลา 1 เดือน การศึกษาติดตามผล



  236 

ระยะยาวจะเพิ่มเติมข้อมูลท่ีแสดงถึงปัจจัยของความคงทน ความเส่ือมสลาย หรือความเปล่ียนแปลง

ของความหมายและพฤติกรรมทางการเงินท่ีเป็นผลจากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 

ข้อเสนอแนะส าหรับประยุกต์ใช้ 

1. การน าธนบัตรมาใช้ในช่วงเริ่มต้นกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในการวิจัยครั้ง

นี้ สามารถเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยส ารวจประสบการณ์และความหมายของเงินในเข้ามา

เกี่ยวข้องในชีวิต และจากข้อมูลท่ีผู้วิจัยน ามาอภิปรายก็แสดงว่าภาพของเงินเป็นสัญลักษณ์ท่ีเช่ือมโยง

ถึงความหมายของความมั่งค่ังในชีวิต นักจิตวิทยาการปรึกษาจึงสามารถน าธนบัตร ภาพของเงิน หรือ

สัญลักษณ์ของความมั่งค่ังอื่น ๆ มาใช้เป็นส่ือส าหรับเอื้ออ านวยกระบวนการทบทวนประสบการณ์และ

ความหมายของเงิน ส าหรับนิสิตท่ีมาปรึกษาด้วยความทุกข์ทางการเงินได้ 

2. ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการท าหน้าท่ีของนักจิตวิทยา ท่ีเต็มไปด้วยความเข้าใจ และ

เป็นไปตามความพร้อมของผู้เข้าร่วมการวิจัย สามารถเอื้ออ านวยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้าถึงเป้าหมาย

ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ คือ การมีปัญญาในเรื่องท่ีมาปรึกษาได้ ในขณะท่ีการตอบสนอง

ท่ีไม่ตรงกับความพร้อมก่อให้เกิดการสะดุดและก่อความสับสนในจิตใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย 

นักจิตวิทยาการปรึกษาหรือผู้ท่ีท างานช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตแก่นิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 

สามารถน าผลวิจัยดังกล่าวไปเป็นแนวทางส าหรับประยุกต์หรือปรับการท างานของตน ให้มีปัจจัยด้าน

สัมพันธภาพท่ีสามารถเอื้ออ านวยหรือสนับสนุน ให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายของ

กระบวนการ โดยอาศัยสมรรถนะของตัวนิสิตเองได้มากยิ่งขึ้น และสามาถประยุกต์ส าหรับป้องกันการ

ถอนตัว หรือการเพิกเฉยต่อกระบวนการช่วยเหลือได้เช่นกัน 

3. ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความหมายหรือมุมมองท่ีมีต่อเงินท่ีขยายครอบคลุมส่ิงท่ีเกี่ยวข้อง

กับชีวิตเพิ่มเติม หรือคลายจากการให้เงินเป็นส่ิงส าคัญสูงสุดไปสู่การให้สุขภาวะเป็นส่ิงส าคัญแทนท่ี 

เป็นความหมายท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการเงินท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตยิ่งขึ้น 

ผลการวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางแก่นักจิตวิทยาการปรึกษา ส าหรับใช้ประเมินท่ีมาของความทุกข์และ

ทิศทางการเปล่ียนแปลงสู่การคลายทุกข์ในเรื่องเงิน ของนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีมาปรึกษาได้ 

4. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความหมายของเงินท่ีน ามาสู่ทุกข์ พลวัตของการเปล่ียนแปลง

ความหมายของเงิน และผลจากการเปล่ียนแปลงความหมายของเงินจากกระบวนการปรึกษาเชิง
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จิตวิทยาแนวพุทธนั้น มีลักษณะเป็นประสบการณ์ท่ีครอบคลุมบุคคลท่ีเผชิญความยากล าบากทางการ

เงินโดยท่ัวไปได้ กล่าวคือ ประเด็นของหนี้การศึกษาไม่ได้ปรากฏว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของ

ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจึงเห็นว่าผลการวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ

ประยุกต์สู่การปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลทางการเงิน แก่ผู้ประสบความทุกข์ทางจิตใจจากความ

ยากล าบากทางการเงินอื่น ๆ ได้ เช่น บุคคลวัยท างานท่ีเป็นหนี้ มีรายจ่ายสูง มีรายได้น้อย หรือก าลัง

ขาดรายได้ 

5. ผลการวิจัยแสดงว่าความหมายของเงินท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยสร้างจากกระบวนการปรึกษา

มาจากการพิจารณาส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างรอบด้าน กล่าวคือ การพิจารณาทุกเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ

ชีวิตในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธนั้น มาจากเรื่องท่ีอยู่ในใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย และ

ได้หยิบยกขึ้นมาปรึกษาอย่างอิสระ นักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีท างานกับความทุกข์ทางการเงินของนิสิต

ท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จึงสามารถเปิดโอกาสให้นิสิตหยิบยกเรื่องอื่น ๆ ในชีวิตท่ีนอกเหนือจากเรื่อง

เงินมาปรึกษาได้อย่างเสรี เพราะเรื่องราวเหล่านั้นเช่ือมโยงมาสู่การสร้างความหมายของเงินท่ี

ครอบคลุมกับเรื่องส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้มาปรึกษา 

6. วิธีที่ใช้ประเมินและคัดกรองระดับความทุกข์ทางการเงิน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางจิตใจ

หรือทางการเงินแก่นิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้อย่างทันท่วงที นักจิตวิทยาการปรึกษาหรือ

หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีช่วยเหลือนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ควรให้ความส าคัญกับการประเมินระดับ

ความยากล าบากทางการเงินท่ีนิสิตเผชิญอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบัน ดังท่ีพบจากงานวิจัยว่าผู้เข้าร่วมการ

วิจัยท่ีน าความทุกข์ทางการเงินมาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นนิสิตท่ีมีปัญหาในการจัดการทาง

การเงินในขณะนั้น 

7. ความทุกข์ทางการเงินของผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนมากเป็นมาจากค่าใช้จ่ายในการท า

โครงงานหรือปริญญานิพนธ์ส าหรับจบการศึกษา การส ารวจความพร้อมทางการเงินของนิสิต และ

ประเมินช่วงเวลาและงบประมาณโดยเฉล่ียท่ีนิสิตใช้ในการท างานลักษณะดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูล

ส าหรับท างานเชิงป้องกันจากภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาท่ีมีต่อสุขภาพจิตของนิสิต เช่น เป็นข้อมูลให้

นิสิตเตรียมงบประมาณล่วงหน้า ปรับขอบเขตของงานเพื่อตัดทอนรายจ่ายให้นิสิต หรือเตรียมกองทุน

ส าหรับสนับสนุนนิสิตกลุ่มท่ีเผชิญวิกฤติทางการเงิน 
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แบบสอบถามความพร้อมในการเปน็ผู้เข้าร่วมการวิจัย 

ค าช้ีแจงวัตถุประสงค์และสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อหานิสิตช้ันปีท่ี 4 ท่ีมีคุณลักษณะของผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “การปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธเน้นความหมายของเงินเพื่อสร้างความหมายของเงินในนิสิตท่ีกู้ยืมเงินเพื่อ

การศึกษา” แบบสอบถามมีจ านวน 5 หน้า แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ความสนใจในการเป็น

ผู้เข้าร่วมการวิจัย 2) ประสบการณ์ทางการเงิน 3) ประสบการณ์รับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาการเงิน 

4) ข้อมูลส่วนตัว นิสิตท่ีมีคุณลักษณะข้างต้นจะได้รับการติดต่อเพื่อขอความสมัครใจในการเป็น

ผู้เข้าร่วมการวิจัยต่อไป 

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ในกรณีท่ีผู้วิจัยใช้ข้อมูลของท่านประกอบการวิ จัย 

ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลของท่านในภาพรวมเท่านั้น และไม่น าเสนอข้อมูลท่ีเป็นรายละเอียดใด ๆ ท่ีจะ

ระบุตัวของท่านได้ ข้อมูลท่ีท่านตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาและธุรกรรม

ทางการเงินใด ๆ ท่ีท่านเกี่ยวข้องอยู่ท้ังส้ิน 

 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง □ ที่ตรงกับตัวท่าน หรือเขียนบรรยายในช่องว่าง 

ส่วนที่ 1 ความสนใจในการเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย 

1. ผู้วิจัยได้อธิบายวัตถุประสงค์การวิจัย และขอบเขตการเข้าร่วมการวิจัยให้ท่านทราบ

หรือไม่? 

□ ใช่ 

□ ไม่ใช่ (ถ้าตอบข้อนี้ เป็นการส้ินสุดค าถาม ผู้วิจัยขอขอบคุณในความร่วมมือ) 

 

2. ท่านสนใจเข้าร่วมการวิจัยนี้ 

□ ใช่ 

□ ไม่ใช่ (ถ้าตอบข้อนี้ เป็นการส้ินสุดค าถาม ผู้วิจัยขอขอบคุณในความร่วมมือ) 
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ส่วนที่ 2 ประสบการณ์ทางการเงิน 

 

1. ท่านกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

□ ใช่ 

□ ไม่ใช่ (ถ้าตอบข้อนี้ เป็นการส้ินสุดค าถาม ผู้วิจัยขอขอบคุณในความร่วมมือ) 

 

2. ท่านกู้ยืมเงินจากแหล่งใดมาใช้ในการศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

□ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) 

□ ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ โปรดระบ…ุ…………………………….……… 

□ บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด 

□ แหล่งเงินกู้นอกระบบ 

□ คนในครอบครัว อาทิ พ่อ แม่ พี่น้อง ญาติ 

 

3. เมื่อจบการศึกษาท่านจะมีหนี้จากการกู้เงินข้างต้น สะสมเป็นเงินประมาณ 

……………………..……....………บาท 

 

4. กรุณาอธิบายรายละเอียดเงื่อนไขการกู้เงินตามท่ีท่านจดจ าได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย 

ระยะเวลาการช าระ ค่าปรับ 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
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5. ท่านคิดว่า จะเป็นผู้รับผิดชอบการชดใช้หนี้สินจากการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง

หรือไม่ 

□ ใช่ รับผิดชอบเองท้ังหมด 

□ ใช่ รับผิดชอบเองบางส่วน 

□ ไม่ใช่ โดย...................................เป็นผู้รับผิดชอบ (ส้ินสุดค าถาม ผู้วิจัยขอขอบคุณใน

ความร่วมมือ) 

 

6. ครอบครัวของท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่? 

□ ไม่ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการศึกษาเลย 

□ สนับสนุนน้อยกว่ารายจ่ายท่ีต้องใช้ในการศึกษา 

□ สนับสนุนครอบคลุมรายจ่ายท้ังหมดท่ีใช้ในการศึกษา (ส้ินสุดค าถาม ผู้วิจัยขอขอบคุณ

ในความร่วมมือ) 

 

7. ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เมื่อประมาณรายได้จากทุก ๆ 

แหล่งท่ีท่านได้มา (เงินกู้ เงินสนับสนุนจากครอบครัวและผู้อื่น และรายได้จากงานพิเศษ ) ท่านมี

รายรับส าหรับใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่? 

□ ไม่เกิน 8,000 บาท 

□ เกิน 8,000 บาท (ส้ินสุดค าถาม ผู้วิจัยขอขอบคุณในความร่วมมือ) 
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ส่วนที่ 3 ประสบการณ์รับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาการเงิน 

 

1. ท่านเคยพบนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาการปรึกษา หรือจิตแพทย์ เพื่อรับบริการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือจิตบ าบัดอย่างเป็นทางการ (มีการนัดหมาย และใช้วิธีการสนทนาในการรักษา

หรือพัฒนาจิตใจ) หรือไม่? 

□ เคย (ส้ินสุดค าถาม ผู้วิจัยขอขอบคุณในความร่วมมือ) 

□ ไม่เคย 

□ ไม่แน่ใจ (กรุณาอธิบายลักษณะบริการท่ีท่านได้รับ) ......................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วนตัว 

 

ช่ือ………………………………………...…………………...ช้ันป…ี…………… 

สาขาวิชา…………………………….…………………...…………………...…………………... 

มหาวิทยาลัย…………………………….…………………...…………………...…………………... 

 

ในกรณีท่ีผู้วิจัยต้องการสอบถามข้อมูลหรือความสมัครใจในการเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย ท่านสะดวกให้

ติดต่อผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง) 

□ โทรศัพท์ เบอร์ ………………………………....……………………………….... 

□ อีเมล์ account ………………………………....……………………………….... 

□ Line ID  ………………………………………………………………….... 

□ Facebook ช่ือ ………………………………....……………………………….... 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
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การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
เน้นความหมายของเงิน 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
แนวพุทธ 

การวิเคราะห์อภิมาน
กระบวนการจิตบ าบัด 

3.1.1. รู้สึกเป็นทุกข์จากมุมมองท่ี
จ ากัด 

1.1 Uncertainty 
1.2 Helplessness 

(ไม่พบประเด็น) 

3.1.2 คิดวนเวียนอยู่กับเรื่องท่ีเป็น
ทุกข์ 

3.2 ไม่กล้าเปิดเผยตนเมื่อมาพบ
นักจิตวิทยาการปรึกษาในครั้ง
แรก 

3.3 ประทับใจต่อนักจิตวิทยาการ
ปรึกษา 

1.3 Hope 
2.1 Buddhist counsellor as 

a friend 
2.2 Buddhist Counsellor as 

an expert 
3.3.1 รู้สึกว่ามีอิสระท่ีจะเล่าอย่าง

เต็มท่ี 
1.3 Hope 
2.1 Buddhist counsellor as 

a friend 
2.2 Buddhist Counsellor as 

an expert 

6. feeling understood 
7. client involvement 
8. reassurance/support/ 

safety 
9. personal contact 

3.3.2 นักจิตวิทยาการปรึกษารับ
ฟังทุกเรื่อง 

3.3.3 รู้สึกอุ่นใจจากท่าทีสงบและ
ต้อนรับของนักจิตวิทยาการ
ปรึกษา 

3.3.4 ค าพูดท่ีนักจิตวิทยาการ
ปรึกษาใช้ตรงกับใจ 

2.1 Buddhist counsellor as 
a friend 

2.2 Buddhist Counsellor as 
an expert 

4. The impact of Buddhist 
Counselling 

4.1 The influence of the 
counsellor’s words 
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การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
เน้นความหมายของเงิน 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
แนวพุทธ 

การวิเคราะห์อภิมาน
กระบวนการจิตบ าบัด 

3.3.5 การได้รับความเข้าใจและ
ยอมรับเสมอ 

1.3 Hope 
2.1 Buddhist counsellor as 

a friend 
2.2 Buddhist Counsellor as 

an expert 

 

3.3.6 เช่ือมั่นในความสามารถของ
นักจิตวิทยาการปรึกษาฯ 

8. reassurance/support/ 
safety 

3.3.7 ปรึกษากับนักจิตวิทยาการ
ปรึกษาได้ทุกเรื่อง 

7. client involvement 
8. reassurance/support/ 

safety 3.4 มาปรึกษาด้วยความเต็มใจ 
3.4.1 ยินดีท่ีจะมาปรึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
3.4.2 ต้ังใจน าเรื่องในชีวิตมา

ปรึกษา 
3.4.3 รู้สึกสบายใจท่ีจะปรึกษา

นักจิตวิทยา 
3.4.3.1 ไม่กังวลว่าจะกระทบจิตใจ

นักจิตวิทยาการปรึกษา 
3.4.3.2 ได้รับความใส่ใจและเห็น

ความส าคัญจาก
นักจิตวิทยาการปรึกษา
เสมอ 

6. feeling understood 
9. personal contact. 

3.4.3.3 ไม่ถูกนักจิตวิทยาตัดสิน
ด้วยความรู้และ
ประสบการณ์ 

6. feeling understood 
7. client involvement 
8. reassurance/support/ 

safety 
3.5.1 เรื่องเริ่มต้นจากส่ิงท่ีปรากฏ

ขึ้นมาในใจขณะท่ีมองธนบัตร 
(ไม่พบประเด็น) 1. awareness/insight/ 

self-understanding 
5. exploring feelings/ 

emotional 
3.5.2 ส ารวจและทบทวน

ประสบการณ์ 
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การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
เน้นความหมายของเงิน 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
แนวพุทธ 

การวิเคราะห์อภิมาน
กระบวนการจิตบ าบัด 

3.5.3 พิจารณาขณะท่ีเรียบเรียง 
ค าพูด 

experiencing 

3.5.4 ส ารวจส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับทุกข์
และสุขของตน 

3.5.5 ทบทวนและตรวจสอบการ
ใช้เงินของตน 

3.5.6 ใช้มุมมองของตนในการ
พิจารณาอย่างเต็มท่ี 

7. client involvement 

3.5.7 เปิดใจพิจารณาความจริง
ด้วยใจท่ีเป็นกลาง 

3.1 Letting go of 
attachment 

3.2 Being in the present 

1. awareness/insight/ 
self-understanding 

3.5.8 พิจารณาอย่างมีทิศทาง สู่
ทางออกจากความทุกข์และ
ปัญหาท่ีเจอ 

5. exploring feelings/ 
emotional 
experiencing 

3.5.9 ตรวจสอบและเลือกส่ิงท่ี
เป็นคุณต่อชีวิต 

3.1 Letting go of 
attachment 

3.2 Being in the present 
3.3 Compassion 

1. awareness/insight/ 
self-understanding 

3.5.10 เห็นทางออกได้จาก
ภาพรวมของความทุกข์และ
ปัญหาท่ีเจอ 

1. awareness/insight/ 
self-understanding 

2. behavioral 
change/problem 
solution 

3.1 experienced a fresh 
sense of personal 
strength to cope 
with problems, self-
perceptions, 
interpersonal 
difficulties 

3.5.11 เห็นถึงส่ิงท่ีตนจัดการได้
ตามจริง 
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การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
เน้นความหมายของเงิน 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
แนวพุทธ 

การวิเคราะห์อภิมาน
กระบวนการจิตบ าบัด 

3.6 ความรู้สึกอึดอัดและสันสับ
ขณะท่ีการกระท าของ
นักจิตวิทยาไม่ตรงกับความ
พร้อมขณะนั้น 

1.1 Uncertainty (ไม่พบประเด็น) 

3.7.1 รู้สึกสบายใจจากการได้พูด
ส่ิงท่ีอยู่ในใจ 

4.1 The influence of the 
counsellor’s words 

4.2 Religious practices 
4.3 The experience of 

change 

4. relief 
6. feeling understood 

3.7.2 รู้สึกสบายใจท่ีมีนักจิตวิทยา
เป็นผู้รับฟัง 

4.1 The influence of the 
counsellor’s words 

4.2 Religious practices 
4.3 The experience of 

change 

4. relief 
6. feeling understood 
4. relief 
1. awareness/insight/ 

self-understanding 

3.7.3 ได้ค าตอบจากกระบวนการ
ปรึกษาฯ 

3.7.4 เช่ือมั่นกับค าตอบท่ีมาจาก
ตนเอง 

1. awareness/insight/ 
self-understanding 

3. empowerment 
3.7.5 เอาใจท่ีเป็นกุศลมาเป็นหลัก

ในการด าเนินชีวิต 
2. behavioral 

change/problem 
solution 

3.1 experienced a fresh 
sense of personal 
strength to cope 
with problems, self-
perceptions, 
interpersonal 
difficulties 

3.2 had a sense of 
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การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
เน้นความหมายของเงิน 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
แนวพุทธ 

การวิเคราะห์อภิมาน
กระบวนการจิตบ าบัด 
personal 
development 

3.4 experienced 
recognition of self-
development 

4. relief 
3.7.6 รู้สึกสงบและมั่นคง จากการ

เข้าใจและยอมรับตน 
1. awareness/insight/ 

self-understanding 
4. relief 

3.7.7 มุมมองและแนวทางในการ
จัดการปัญหาเปล่ียนไป 

2. behavioral 
change/problem 
solution 

3.1 experienced a fresh 
sense of personal 
strength to cope 
with problems, self-
perceptions, 
interpersonal 
difficulties 

3.7.8 สังเกตและใคร่ครวญ
ประสบการณ์อยู่เสมอ 

3.1 experienced a fresh 
sense of personal 
strength to cope 
with problems, self-
perceptions, 
interpersonal 
difficulties 

3.2 had a sense of 
personal 
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การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
เน้นความหมายของเงิน 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
แนวพุทธ 

การวิเคราะห์อภิมาน
กระบวนการจิตบ าบัด 
development 

3.4 experienced 
recognition of self-
development 

3.7.9 รู้สึกเช่ือมั่นในความสามารถ
ของของตน 

3.1 experienced a fresh 
sense of personal 
strength to cope 
with problems, self-
perceptions, 
interpersonal 
difficulties 

3.2 had a sense of 
personal 
development 

3.4 experienced 
recognition of self-
development 

1. awareness/insight/ 
self-understanding 

2. behavioral 
change/problem 
solution 

3.7.9.1 พอใจและเช่ือมั่นใน
ความสามารถท่ีตนมี 

3.7.9.2 ต้ังใจพัฒนาความสามารถ 
3.7.10 อยู่กับความจริงได้อย่าง

เต็มท่ีมากขึ้น 
3.7.10.1 ด าเนินชีวิตประจ าวัน

ด้วยความรู้สึกเบาใจ 
3.7.10.2 เผชิญความยากล าบาก

ได้อย่างมั่นคง 
3.7.11 มีหลักและทักษะท่ีใช้ดูแล

และป้องกันปัญหาทางจิตใจ 

2. ความหมายของเงินจาก
กระบวนการปรึกษาฯ 

(ไม่พบประเด็น) 
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