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The purposes of this research were as follows 1) study the irrational beliefs of
adolescent students; and 2) to compare the irrational beliefs of adolescent students before
and after rational emotive behavior group counseling. The population in this study consisted of
two hundred twenty five secondary school students at the Rajini School. The subjects in the
experimental group were eight secondary school students at the Rajini School selected by
purposive sampling with a mean of irrational beliefs at the seventy-fifth percentile and higher
in order to voluntarily participate in the experiment. The research instruments used in this
study were the irrational beliefs of adolescent students questionnaire with a reliability
coefficient of 0.93 and rational emotive behavior group counseling to reduce irrational beliefs
among adolescent students. The statistical analyses employed were mean, standard deviation
and nonparametric statistics using Wilcoxon matched pairs and a signed ranks test.The result
of the research were as follows: 1) The irrational beliefs of adolescent students as a total and
in each aspect of irrational beliefs were at a low level. The factors of each in descending order
were as follows: blame proneness, frustration reaction and demand for perfectionism. 2) The
after rational emotive behavior group counseling were irrational beliefs significantly decreased
at a level of .05 level.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
แผนการพัฒ นาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 มีเป้าหมายหลัก
เพื่ อให้ เด็กและเยาวชนมี คุณ ภาพชี วิตที่ เหมาะสมตามช่วงวัย ทัง้ ด้ านสุขภาพกาย ใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญ ญา มีทักษะการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับศตวรรษที่ 21 มีความเป็ นพลเมืองที่ มี
ความคิดสร้ างสรรค์ สามารถปรับตัวเท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึน้ ได้ เป็ นอย่างดี มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีส่วนร่ วมในการพัฒ นาพัฒ นาสังคมให้ เป็ นกาลังสาคัญของชาติใน
อนาคต (คณะกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ. 2561: 3)และแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ยังมุ่งพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความสามารถ มีทกั ษะและ
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมีวินยั และจิตสาธารณะมากขึ ้น เป็ นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ทงั ้
ร่างกายและจิตใจ สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข อย่างไรก็ตามถึงแม้ ว่าจะมี
การดูแลของทุกภาคส่วน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2560: ญ) แต่
ก็ยงั มีปัญหาเกิดขึ ้นกับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอายุ 11-21 ปี ที่เราเรี ยกว่า “วัยรุ่น” ซึ่งเป็ นวัยที่
มีการเปลี่ยนแปลงทังร่้ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ดังจะเห็นได้ จากแนวโน้ มของสถานการณ์
ปัญหาที่พบในวัยรุ่น เช่น การลาออกจากโรงเรี ยนกลางคัน ภาวะซึมเศร้ า การติดเกม ฯลฯ ที่ส่งผล
ต่อปั ญ หาสังคมที่รุนแรงเพิ่มขึน้ (กรมสุขภาพจิต. 2558: 30) ซึ่งจะเห็นได้ ว่า วัยรุ่ นยังขาดการใช้
เหตุผ ล ความรอบคอบ ในการคิด พิ จ ารณาแก้ ไขปั ญ หาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ด ขึน้ อย่า ง
สมเหตุสมผล
มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้ อมกับศักยภาพในการคิดที่ สมเหตุสมผล (Rational Thinking)
และการคิดที่ไม่สมเหตุสมผล (Irrational Thinking)เพราะมนุษย์มีแรงจูงใจทังในการปกปั
้
กรักษา
ตนเองด้ วยการสร้ างความสุข การคิดและการพูด การแสดงความรัก การสื่อสารกับผู้อื่น การ
เจริ ญ เติบโตและการต้ องการความส าเร็ จ ในตนเอง ในขณะเดียวกันมนุษย์ ก็มี แรงจูงใจในการ
ทาลายตนเอง ด้ วยการหลีกเลี่ยงที่จะคิดและหลีกเลี่ยงที่ จะเป็ นตัวของตนเอง มีความเชื่อที่งมงาย
การขาดความอดทน การเข้ าใจผิ ด การไม่ผ่อนปรน การต้ องการความสมบูรณ์ แบบ และการ
ประมาณตนเอง รวมทัง้ การหลี กเลี่ ยงการประสบความส าเร็ จ ในตนเอง (Corey. 2004: 320)
คนเรามีความรับผิดชอบอย่างยิ่งในการเกิดอารมณ์ การคิดที่ไม่สมเหตุสมผล การเชื่อ ค่านิยม และ
เจตคติที่เชื่อมโยงโดยตรงกับปั ญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมที่ปรับตัวไม่ได้ (Livneh; & Wright.
1995: 331; citing Ellis. 1990) ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ปรั ช ญ าอี พิ ค ทิ จู ส (The Stoic Philosopher
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Epictetus) ที่ว่า “คนเราไม่ได้ เกิดปั ญหาจากเหตุการณ์ตา่ ง ๆ แต่เกิดจากมุมมองของคนเราที่มีต่อ
เหตุการณ์นนั ้ ๆ” เอลลิส (Ellis) เรี ยกการคิดที่ไม่มีประโยชน์ (Unhelpful Thoughts) ของคนเราว่า
“ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล” (Irrational Beliefs) (Dryden; Mytton. 1999: 91)
การคิ ด อย่ า งสมเหตุส มผลเป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ น ในกระบวนการเรี ย นรู้ ของมนุษ ย์ เพราะ
นอกจากจะทาให้ มนุษย์ เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีลาดับ มีขนตอน
ั้
อันส่งผลดีต่อการ
เรี ยนรู้ และการจดจ าของสมองในระยะยาวแล้ ว การใช้ เหตุผลทาให้ ม นุษ ย์ สามารถเรี ยนรู้ และ
พัฒนาตนเองและสังคมได้ สงู กว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นอีกด้ วย “เหตุผล” จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญใน
การแสวงหาความรู้ของมนุษย์ การคิดอย่างมีเหตุผลเป็ นลักษณะการคิดที่สาคัญในการดาเนินชีวิต
เนื่องจากบุคคลที่มีลกั ษณะการคิดอย่างมีเหตุผล จะสามารถจัดการกับเรื่ องราวต่างๆ และปั ญหา
ที่เกิดขึ ้นกับตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพบุคคลที่มีเหตุผลเป็ นคนที่เข้ าใจเหตุการณ์หรื อสิ่งต่างๆ
เพราะรู้จกั คิดเป็ นสามารถยับยังชั
้ ง่ ใจ ไม่เอาแต่อารมณ์ รู้จกั ให้ เหตุผลใช้ ปัญญาไตร่ตรองก่อนทา
ก่อนพูด และก่อนคิดลักษณะความคิดที่สมเหตุสมผลเป็ นลักษณะความคิดที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐานของ
ความจริ ง และเป็ นความคิดที่ ไม่ทาให้ ตนเองได้ รับความเดือดร้ อน ความขัดแย้ งในตนเองและ
บุคคลอื่น อีกทัง้ ยังเป็ นความคิดที่นาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย (Ellis. 1963 อ้ างอิงจาก Maultsby.
1984: 16) บุค คลที่ เป็ น คนมี ค วามสมเหตุสมผลจะมี ค วามรอบคอบ ท าให้ ส ามารถท าในสิ่ ง ที่
นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ สาเร็ จ และยังเป็ นการลดระดับความไม่สบายใจ หากเป้าหมายนันไม่
้
สามารถบรรลุได้ อีกทัง้ ยังสามารถทนต่อความคับข้ องใจได้ การคิดอย่างสมเหตุสมผลนัน้ ต้ อง
อาศัยความรอบคอบ และใช้ สติปัญ ญาในการไตร่ ตรองพิจารณาข้ อมูลที่ได้ รับ มี การตรวจสอบ
ข้ อมูลอย่างถูกต้ องจากแหล่งข้ อมูล และสามารถพิจารณากลัน่ กรองความน่าเชื่อถือ ของข้ อมูลได้
โดยมีกระบวนการวางแผนทางความคิดที่เน้ นความจริ งเป็ นหลัก มากกว่าการใช้ อารมณ์ อคติ และ
ความคิดส่วนตัว อีกทังยั
้ งสามารถวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อประเมินถึงข้ อเท็จจริ งของข้ อมูลที่ได้ รับ
เพื่อนาไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกระบวนการคิด (ลักขณา สิริวฒ
ั น์.2549: 9091) นอกจากนีแ้ ล้ วการคิดอย่างสมเหตุสมผลทาให้ กระบวนการคิดไม่ตกอยู่ภายใต้ อานาจของ
อารมณ์ ความรู้สึก ความต้ องการหรื อความอยากในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลครอบงาความคิด
ของบุคคลอยู่โดยไม่ร้ ูตวั และเป็ นกระบวนการคิดที่มีความถูกต้ อง เที่ยงตรง สมบู รณ์ สามารถทา
ให้ บคุ คลเข้ าใจชีวิต กาหนดท่าทีและการปฏิบตั ิสิ่งต่าง ๆ หรื อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม
(วนิช สุธารัตน์ .2546: 47) ดังนัน้ ในการพัฒ นาคนจึงจ าเป็ นต้ องส่งเสริ ม ให้ มี ลักษณะการคิดที่
สมเหตุสมผล เนื่ องจากการคิดอย่างสมเหตุสมผลเป็ นกลไกส าคัญ ที่ ใช้ ในการเรี ยนรู้ ของคนใน
สังคม การส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีลกั ษณะการคิดอย่างสมเหตุสมผล ย่อมขึ ้นอยู่กับปั จจัยสนับสนุน
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ทังภายในตนเองและปั
้
จจัยสนับสนุนภายนอกตนเอง ได้ แก่ ครอบครัว ครู โรงเรี ยน เพื่อน รวมถึง
สิ่งแวดล้ อมที่เด็กมีปฏิสมั พันธ์ การอบรมสัง่ สอน การแนะนา การบอกเล่าข่า วสาร คาชีแ้ จงหรื อ
การเรี ยนรู้ จากบุคคลอื่น เนื่องจากพฤติกรรมของบุคคลย่อมได้ รับอิทธิ พ ลมาจากความรู้ ความ
เข้ าใจ ความรู้สกึ นึกคิด ความเชื่อของแต่ละบุคคล (ลักขณา สริวฒ
ั น์. 2549: 183)
บุค คลจึง ควรได้ รับ การพัฒ นาการคิด อย่างสมเหตุส มผลมากขึน้ ซึ่งนัก จิ ต วิ ท ยาที่ มี
ชื่ อเสี ย ง ด้ านพัฒ นาการคิด อย่างสมเหตุสมผล คื อ อัลเบิร์ด เอลลิส(Albert Ellis)นักจิ ต วิทยา
คลินิกชาวอเมริ กนั ที่มีความเชื่อว่า มนุษย์เกิดมาพร้ อมกับการคิดอย่างมีเหตุผล แต่มีแนวโน้ มที่จะ
คิดไปในทางที่ผิดและมีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล และปฏิบตั ติ นไปตามความเชื่อนัน้ ระบบความ
เชื่อของบุคคลจึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิดปัญหาทางอารมณ์ ส่งผลต่อเว้ นแต่จะได้ เรี ยนรู้แนวคิดใหม่
ซึ่งเอลลิสได้ พฒ
ั นาระบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
จะช่วยให้ บคุ คลได้ เข้ าใจตนเอง เหตุการณ์ที่เผชิญหรื อโลกและดาเนินชีวิตต่อไปในอนาคตได้ อย่าง
มีความสุข พฤติกรรม (พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา. 2556: 87)
การให้ คาปรึกษากลุ่มที่ผ้ วู ิจยั สนใจนามาพัฒนาการคิดอย่างสมเหตุสมผลให้ กบั นักเรี ยน
วัยรุ่น คือ แนวคิดพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy:
REBT) เป็ น การให้ ค าปรึ ก ษาที่ ให้ ค วามส าคัญ กับ ความสัม พัน ธ์ ระหว่าง ความคิด ความเชื่ อ
พฤติกรรมและความรู้สึกของมนุษย์ โดยแนวคิดหลักของการให้ คาปรึกษามีมุมมองว่า พฤติกรรม
และความรู้สกึ ที่มนุษย์แสดงออกนัน้ ไม่ได้ มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่ตนเองประสบอยู่ แต่มีต้นตอ
มาจากความเชื่ อ ของแต่ล ะบุ ค คลที่ มี ต่อ เหตุการณ์ นัน้ ๆ หากบุค คลมี ค วามคิด ความเชื่ อ ที่ ไม่
สมเหตุสมผล ก็จะแสดงอารมณ์ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกมา การให้ คาปรึกษากลุ่มนัน้
จะช่วยให้ แต่ละคนในกลุม่ สามารถตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองได้ ดีขึ ้น ถึงลาดับความคิดที่เกิดขึ ้นกับ
ตนเอง จนก่อเกิดเป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกมาและการให้ คาปรึกษากลุ่มจะสามารถช่วยสะท้ อน
ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลของแต่ละคน ซึง่ การตระหนักรู้ถึงความคิดของตนดังกล่าว ช่วยส่งเสริ ม
ให้ บุคคลสามารถมองเห็นตนเองได้ ชัดเจนดียิ่งขึน้ (เรวดี นามทองมี . 2554: 2) เพราะเป้าหมาย
หลักของแนวคิดทฤษฎีพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมคือ การลดทัศนคติที่มีผลเสียต่อตน
ขณะเดียวกันก็ สร้ างหรื อเพิ่ม พูนปรัช ญาชีวิตอย่างมีเหตุผล และลดความวิตกกังวล การตาหนิ
ตนเอง การตาหนิผ้ อู ื่น หรื อการมองโลกในแง่ร้าย ส่วนเป้าหมายระยะยาวประการหนึง่ ก็คือ ช่วยให้
รู้จกั เข้ าร่วมกิจกรรม มี พฤติกรรมใหม่ที่สามารถอยู่ในกลุ่มสังคมได้ อย่างมีความสุขในชีวิต บุคคล
ที่มีปัญหาด้ านความคิดที่ไร้ เหตุผล มีความคิดที่ไม่ยืดหยุ่นผ่อนปรนนัน้ จะได้ รับประโยชน์จากการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาในแนวพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมอย่างมาก ไม่เว้ นแม้ แต่นกั เรี ยน
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วัยรุ่ น เพราะเป็ น ผู้อ่อนเยาว์ต่อความคิด ประสบการณ์ และการพิ จ ารณาไตร่ ต รองด้ วยเหตุผ ล
ลักษณะพัฒนาการด้ านต่าง ๆ ทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ซึ่งยังไม่พฒ
ั นา
เต็มที่ ลักษณะอารมณ์ก็มกั จะรุนแรงฉุนเฉียว ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ มักจะหุนหันพลันแล่นยัง
ไม่มีความสามารถในการยับยัง้ หรื อควบคุมอารมณ์ ได้ ดีพอ จึงควรมีการฝึ กฝนกระบวนการคิดที่
สมเหตุส มผล ต่อ การด าเนิ น ชี วิ ต ในสัง คมปั จ จุบัน เพื่ อ จะได้ น าสิ่ ง ที่ ฝึ ก ฝนไปปรั บ ใช้ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั ในฐานะที่เป็ นครูแนะแนว และทาหน้ าที่สอนกิจกรรม
แนะแนวและทักษะชีวิต ได้ สงั เกตและสารวจข้ อมูลเบื ้องต้ น จากการสัมภาษณ์ ครู ประจาชันและ
้
ครู ผ้ ูสอนในวิชาต่าง ๆ พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ยังคงมีปัญหาในการแสดงออกทาง
อารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การคิดและใช้ เหตุผลในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ไม่สอดคล้ อง
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ทาให้ มีอปุ สรรคในด้ านการเรี ยนและการดาเนินชีวิตประจาวัน ส่งผลทาให้
นักเรี ยนกลุ่มนี ้มีปัญหาด้ านอื่น ๆ ตามมา เช่น ไม่เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน ผลการเรี ยนลดลง
ขาดเรี ยนบ่อย เก็บตัว มีความเครี ยด ซึมเศร้ า วิตกกังวล ไม่มีความสุขในการเรี ยนและการดาเนิน
ชีวิต ผู้วิจยั ซึ่งกาลังศึกษาในสาขาการวิจยั และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้น
จึงเห็นสมควรที่จะจัดโปรแกรมให้ คาปรึ กษากลุ่ม เพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลให้ นักเรี ยน
และส่งเสริ ม การคิดอย่างสมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น ให้ เหมาะสมทัง้ ทางด้ านอารมณ์ และ
พฤติกรรมสามารถใช้ เหตุผลในการคิด ตัดสินใจ แก้ ไขปั ญหาและรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ยุคปั จจุบนั ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจศึกษาผลของการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์และพฤติกรรม เพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่นให้ น้อยลง และมี การ
คิดอย่างสมเหตุส มผลมากขึ ้นทาให้ ได้ เข้ าใจตนเองมากขึน้ และสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข
คาถามการวิจัย
1. นักเรี ยนวัยรุ่นมีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลเป็ นอย่างไร
2. โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิด พิจารณาเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม
สามารถลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่นได้ หรื อไม่
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น ก่อนและหลังการเข้ า
ร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม
ความสาคัญของการวิจัย
ผลของการวิจยั ครัง้ นี ้ ทาให้ ทราบถึงความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ทาให้
ข้ อมูลพื น้ ฐานส าหรับโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิด พิจ ารณาเหตุผลอารมณ์ และ
พฤติก รรมเพื่ อ ลดความเชื่ อ ที่ ไม่ ส มเหตุส มผลของนัก เรี ย นวั ย รุ่ น รวมถึ ง เป็ น แนวทางส าหรั บ
ครูผ้ สู อนและครูแนะแนว ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการศึกษาที่จะนาไปประยุกต์ใช้ ในการลด
ความเชื่ อ ที่ ไ ม่ ส มเหตุ ส มผลของนั ก เรี ย นวัย รุ่ น และส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นวัย รุ่ น มี ค วามเชื่ อ ที่
สมเหตุสมผลต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 217 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น เป็ น
นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึก ษา 2562 โรงเรี ย นราชิ นี จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร จานวน 217 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น
ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติ ก รรม เป็ น นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 ปี การศึก ษา 2562 โรงเรี ย นราชิ นี จัง หวัด
กรุงเทพมหานครจานวน 8 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิส ระ คือ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิด พิจ ารณาเหตุผ ล
อารมณ์และพฤติกรรม
2. ตัวแปรตาม คือ ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น
นิยามศัพท์ เชิงปฏิบัตกิ าร
1. ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล (Irrational Beliefs) หมายถึง การประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
เชิงลบ ก่อให้ เกิดความคิดที่ไม่สอดคล้ องกับพื ้นฐานความจริง ขัดขวางหรื อรบกวนไม่ให้ บคุ คลไปสู่
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เป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และก่อให้ เกิดปั ญหาทางอารมณ์ เป็ นการเรี ยกร้ องที่ ต้องการ
ความสมบูรณ์แบบในลักษณะ “ควรจะ” “น่าจะ” และ “ต้ อง” หากไม่เป็ นไปตามความสิ่งที่ตนเอง
คิดก็จะมองว่าเป็ นเรื่ องเลวร้ าย กล่าวประณามตนเอง ผู้อื่น และโลกทัว่ ๆ ไป ส่งผลให้ เกิดปั ญหา
ทางอารมณ์และพฤติกรรมที่ทาลายตนเอง แบ่งเป็ น 10 ด้ าน ดังนี ้
1.1 การเรี ย กร้ องความรั ก และการยอมรั บ (Demand for Love and Approval)
หมายถึง การคิดของนักเรี ยนวัยรุ่นที่เฝ้าบอกกับตัวเองว่าจะต้ องได้ รับความรัก และการยอมรับจาก
เพื่อนหรื อพ่อแม่อยูต่ ลอดเวลา
1.2 การคาดหวังในตนเองสูง (High Self Expectation) หมายถึง การคิดของนักเรี ยน
ที่เฝ้าบอกกับตัวเองว่าจะต้ องเป็ นคนที่มีความสามารถและประสบความสาเร็ จในทุก ๆ เรื่ องเพื่อให้
ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นคนที่มีคณ
ุ ค่า
1.3 ความโน้ มเอี ย งในการประณาม (Blame Proneness) หมายถึ ง การคิ ด ของ
นักเรี ยนวัยรุ่นที่เฝ้าบอกกับตัวเองว่า คนเราควรทาสิ่งที่ถกู ต้ องเสมอ ถ้ าทาสิ่งเลว น่ารังเกียจหรื อชัว่
ร้ าย ควรถูกประณามและลงโทษ
1.4 การมีปฏิกิริยาต่อความคับข้ องใจ (Frustration Reaction) หมายถึง การคิดของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นที่ เฝ้าบอกกับตัวเองว่า เป็ นเรื่ องเลวร้ ายและหายนะ ถ้ าสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็ นไปตามที่
นักเรี ยนวัยรุ่นต้ องการ
1.5 การขาดความรั บ ผิ ด ชอบทางอารมณ์ (Emotional Irresponsibility) หมายถึ ง
การคิด ของนัก เรี ยนวัย รุ่ น ที่ เฝ้าบอกกับ ตัวเองว่า ความทุกข์ ของนัก เรี ยนวั ย รุ่ น เกิ ด จากสาเหตุ
ภายนอก จึงทาให้ นกั เรี ยนวัยรุ่นไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
1.6 ความกระวนกระวายใจมากเกินไป (Anxious over Concern) หมายถึง การคิด
ของนักเรี ยนวัยรุ่นที่เฝ้าบอกกับตัวเองว่า นักเรี ยนวัยรุ่นควรกังวลถึงความเป็ นไปได้ ในการเกิดขึ ้น
ของเหตุการณ์ที่อาจเป็ นอันตรายหรื อน่ากลัวตลอดเวลา
1.7 การหลีกเลี่ยงปั ญหา (Problem Avoidance) หมายถึง การคิดของนักเรี ยนวัยรุ่น
ที่เฝ้าบอกกับตนเองว่า นักเรี ยนวัยรุ่นจะมีความสุข ถ้ าสามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญกับปั ญหาชีวิต
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับตนเองได้
1.8 การพึ่งพาผู้อื่น (Dependency with Others) หมายถึง การคิดของนักเรี ยนวัยรุ่น
ที่เฝ้าบอกกับตัวเองว่านักเรี ยนวัยรุ่ นต้ องพึ่งพาผู้อื่นและจาเป็ นต้ องมีคนที่ เข้ มแข็งกว่าให้ พึ่งพา
เสมอ
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1.9 การปฏิเสธความรับผิดชอบ (Denial of Responsibility) หมายถึง เหตุการณ์ ที่มี
อิทธิ พลต่อนักเรี ยนวัยรุ่น อย่างรุ นแรงในอดีตเป็ นตัวกาหนด พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของนักเรี ยน
วัยรุ่นในปัจจุบนั
1.10 การเรี ยกร้ องความสมบูรณ์ แบบ (Demand for Perfectionism) หมายถึง การ
คิดของนักเรี ยนวัยรุ่ นที่เฝ้าบอกกับตัวเองว่า ปั ญหาทุกปั ญหาต้ องมีวิธีการแก้ ไขได้ อย่างถูกต้ อง
และเป็ นเรื่ องเสียหายถ้ าไม่สามารถค้ นพบวิธีการแก้ ไขปัญหาได้ อย่างสมบูรณ์แบบ
2. การให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม หมายถึง
โปรแกรมที่ ใช้ ในการช่วยเหลื อนักเรี ยนวัยรุ่ นเป็ นกลุ่ม เพื่ อลดความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลของ
นักเรี ยนวัยรุ่ นตามแนวคิดการให้ คาปรึกษาเชิงเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive
Behavior Therapy: REBT) ของเอลลิส (Ellis) ที่ เน้ นการใช้ รูปแบบ A-B-C-D-E-Fเพื่ อให้ นักเรี ยน
วัย รุ่ น ได้ เรี ย นรู้ และท าความเข้ าใจในความเชื่ อ ของตนเอง มี ค วามโต้ แย้ งความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผล และมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อใหม่ โดยการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อให้ นกั เรี ยนได้
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในกลุ่ม ก่อให้ เกิดความเข้ าใจมีการยอมรับตนเองและ
ผู้อื่น มี การปรับปรุ งและพัฒ นาความเชื่อของตนเองให้ มี ความเหมาะสมมากขึน้ ก่อให้ เกิดการ
แสดงความรู้สกึ และอารมณ์ที่เหมาะสม ทาให้ สามารถดาเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุข โดยมีขนตอน
ั้
ในการให้ คาปรึกษาดังต่อไปนี ้
2.1 ขันเริ
้ ่ มต้ นการให้ คาปรึกษาเป็ นการสร้ างสัมพันธภาพร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม
เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มกล้ าพูดคุยแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการ
ชี ้แจงให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทราบวัตถุประสงค์และกฎระเบียบในการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
กลุม่ เพื่อให้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ขัน้ ด าเนิ น การให้ ค าปรึ ก ษาเป็ น การที่ ส มาชิ ก กลุ่ม ได้ เรี ย นรู้ ถึ ง ความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผลด้ วยเทคนิคกระบวนการ A-B-Cและการโต้ แย้ งความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล โดยใช้
กระบวนการ 3DS เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ สารวจความเชื่อของตนเอง มีความโต้ แย้ งความเชื่อที่ไม่
สมเหตุสมผล และมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อใหม่ให้ เหมาะสม
2.3 ขัน้ ยุติกลุ่ม เป็ นการที่ สมาชิ กกลุ่ม ได้ ม องย้ อนพัฒ นาการของตนเองตังแต่
้ เริ่ ม
กลุ่มจนถึงปิ ดกลุ่มว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยการให้ ข้อมูลสะท้ อนกลับการเปลี่ยนแปลง
เฉพาะที่เกิดขึ ้นกับสมาชิกแต่ละคนมีการสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้การจัดการความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล
และการปรั บ เปลี่ ย นความเชื่ อ ที่ ไม่ ส มเหตุส มผล มาเป็ น ความเชื่ อ ที่ ส มเหตุส มผล ส่ง ผลให้ มี

8
พฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถนาประสบการณ์ ที่ได้ จากโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มมา
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ ศึกษาการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลด
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของเอลลิส (Ellis. 2003 อ้ างอิงจากช่อลัดดา ขวัญเมือง. 2548: 185)
พบว่า ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล มีจานวน 10 ด้ าน ประกอบด้ วย การเรี ยกร้ องความรักและการ
ยอมรับการคาดหวังในตนเองสูงความโน้ มเอียงในการประณามการมีปฏิกิริยาต่อความคับข้ องใจ
การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์ความกระวนกระวายใจมากเกินไปการหลีกเลี่ยงปั ญหาการ
พึ่งพาผู้อื่น การปฏิ เสธความรั บ ผิ ด ชอบ และการเรี ยกร้ องความสมบูรณ์ แบบซึ่งความเชื่ อที่ ไม่
สมเหตุสมผลทุกด้ านจะเป็ นแนวทางในการลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลให้ น้อยลง
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่

ความเชื่อที่

ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม

ไม่สมเหตุสมผล

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานในการวิจัย
นักเรี ยนวัยรุ่ น มีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลลดลงหลังจากการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึก ษางานวิ จัย เรื่ อ ง ผลการให้ ค าปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิด การพิ จ ารณา เหตุผ ล
อารมณ์และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและได้ นาเสนอตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
1.1 ความหมายของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
1.2. ความแตกต่างระหว่างความเชื่อที่สมเหตุสมผลกับความเชื่อ
ที่ไม่สมเหตุสมผล
1.3 ลักษณะของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
1.4 ระดับของระบบความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
1.5 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
1.6 การคงไว้ ของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
1.7. การประเมินความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับวัยรุ่น
2.1 ความหมายของวัยรุ่น
2.2 พัฒนาการของวัยรุ่น
2.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับพัฒนาการของวัยรุ่น
3. เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม ตามแนวคิ ด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
3.1 ความเป็ นมาของทฤษฎีการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
3.2 ธรรมชาติของมนุษย์
3.3 กรอบแนวคิด A-B-C (The A-B-C Framework)
3.4 เทคนิคที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษา
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
4.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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1. แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
1.1 ความหมายของความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
ความเชื่ อที่ ไม่ส มเหตุสมผลหรื อ ความเชื่ อ ที่ ไร้ เหตุผ ล (วัช รี ทรัพ ย์ มี . 2535: 119;
เจียรนัย ทรงชัยกุล และโกศล มีคณ
ุ . 2557: 5) เป็ นคาที่มาจากภาษาอังกฤษคือ Irrational Believe
(Ellis. 1995) Unhelpful Beliefs หรื อ Unhelpful Thoughts (Dryden; & Mytton. 1999) Illogical
Ideas หรื อ Illogical Thoughts (Nystul. 1999) ในที่นี ้ผู้วิจยั ขอใช้ คาว่าความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
(Irrational Beliefs) ซึง่ ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายที่สอดคล้ องกัน ดังต่อไปนี ้
เอลลิส (Ellis. 1995: 19) กล่าวว่า ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลเป็ นความคิดเห็นที่
ทาลายตนเอง โดยบุคคลมีการสรุปตรงกันข้ ามกับสิ่งที่ตนเองเห็น เป็ นการสรุปที่ไม่เป็ นจริ งและไม่
สมเหตุสมผล ซึง่ เป็ นการคิดแบบควรจะ น่าจะ จะต้ อง มีการเรี ยกร้ อง การสัง่ การ การคาดหวัง โดย
มีการคิดตามกฎเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม มีความคิดที่สมบูรณ์ แบบ มีการคิดเองตอบเอง รวมถึงการ
คิดอยูต่ ลอดเวลาหรื อไม่มีความคิดเลย ซึง่ ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เหมาะสม
จอห์น (John. 1992: 201) กล่าวว่า ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล เป็ นความคิดที่
บอกตนเองในสถานการณ์ ที่ไม่อยู่บนพืน้ ฐานความเป็ นจริ งหรื อไม่มีเหตุผล ก่อให้ เกิดปั ญหาทาง
อารมณ์ และส่งผลให้ เกิ ดพฤติกรรมการทาร้ ายตนเอง ได้ แก่ การคิด เชิ ง ลบแบบสุดขัว้ การคิด
ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ การประณามตนเองและลงโทษผู้อื่น
เทรฟเวิร์ดและดรายเด็น (Traverse; & Dryden. 1995: 44-45) ได้ ให้ ความหมาย
ของความเชื่ อที่ไม่สมเหตุสมผลไว้ ว่า ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลเป็ นการคิดที่ไม่ตรงกับความจริ ง
มีการขยายความคิดจนเกินเหตุ นาไปสู่อารมณ์และการกระทาที่ทาลายตนเอง ไม่สามารถนาไปสู่
เป้าหมายตามที่ตนเองต้ องการได้
นิ ส ทู น (Nysyul. 1999: 225; citing Ellis. 1995) ก ล่ า วว่ า ค วาม เชื่ อ ที่ ไม่
สมเหตุสมผล หมายถึง ความคิดที่มีเงื่อนไขที่ทาให้ บุคคลเป็ นทุกข์ โดยมีคาว่า “ต้ องหรื อน่าจะ”
ได้ แก่ การประณามว่าตนเองทาไม่ดีเป็ นคนไร้ คา่ ฉันไม่สามารถอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นได้
และสิ่งที่ฉนั ทาก่อให้ เกิดความเลวร้ าย
นี แนนและดรายเด็น (Neenan; & Dryden. 2001: 77-79) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความ
เชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล หมายถึง ความคิดที่ขดั ขวางหรื อรบกวนบุคคลไม่ให้ ไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีความเชื่อพื ้นฐานที่ต้องการความสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลา โดย
มี รูปแบบของคาว่าต้ อง ควรจะ และน่าจะ ซึ่งส่งผลให้ บุคคลมี ความเชื่ อที่ คิดว่าสถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้นเป็ นเรื่ องที่เลวร้ าย มีความอดทนต่อความคับข้ องใจต่า มีการกล่าวโทษตนเองและผู้อื่นอยู่
เสมอ
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ช่อลัดดา ขวัญเมือง (2548: 25) กล่าวว่า ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล หมายถึง
การคิดที่บคุ คลบอกตนเองในสิ่งที่ไม่เป็ นจริ ง ไม่สมเหตุสมผล และไม่มีประโยชน์ โดยบุคคลมีการ
เรี ยกร้ องความสมบูรณ์ แบบในลักษณะ ควรจะ น่าจะ และต้ อง ถ้ าสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นไม่เป็ นไป
ตามที่ตนเองต้ องการ บุคคลจะมี ความคิดว่าตนเองและผู้อื่นก่อให้ เกิดเรื่ องเลวร้ าย ไม่สามารถ
อดทนได้ จึงก่อให้ เกิดปั ญหาทางอารมณ์หรื อพฤติกรรมที่ขดั ขวางความสาเร็ จตามเป้าหมายของ
บุคคล
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ ว่า ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล หมายถึง บุคคลที่มี
ความคิดที่ไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง มีความต้ องการความสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลา โดยมี
ลักษณะควรจะ น่าจะ และต้ อง ถ้ าสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นไม่เป็ นไปตามที่ต นเองคิด บุคคลจะมองว่า
เป็ นเรื่ องเลวร้ าย มีการกล่าวโทษตนเองและผู้อื่น ก่อให้ เกิดปั ญหาทางอารมณ์และการแสดงออกที่
ทาลายตนเอง จนไม่สามารถนาไปสูเ่ ป้าหมายความสาเร็จของบุคคลตามที่กาหนดไว้
1.2. ความแตกต่ างระหว่ างความเชื่อที่สมเหตุสมผลกับความเชื่อที่ไม่
สมเหตุสมผล
ผู้วิจยั ทาการศึกษาความเชื่อที่สมเหตุสมผลกับความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล มีความ
แตกต่างระหว่างความเชื่อที่สมเหตุสมผลกับความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลดังนี ้ (เจียรนัย ทรงชัยกุล
และโกศล มีคณ
ุ . 2557: 10-12; อ้ างอิงจาก Dryden .1995; Sharf. 2000)
2.1 ความชอบ (Preferences) กับความคิดว่าต้ องเป็ นเช่นนัน้ (Musts)
ความชอบเป็ นความเชื่ อ เชิ ง ประเมิ น ที่ บุ ค คลมี ค วามต้ อ งการให้ เกิ ด หรื อ ไม่
ต้ องการให้ เกิดสิ่งใดขึ ้นกับตนเอง ซึ่งความชอบเป็ นความเชื่อที่สมเหตุสมผล ส่งผลให้ บุคคลมีสุข
ภาวะทางจิตใจที่ เหมาะสม สามารถดาเนินชี วิตให้ บรรลุเป้าหมายของตนเองได้ ถึงแม้ ว่าสิ่ง ที่
เกิ ดขึน้ ไม่เป็ น ไปตามความชอบของตนเอง บุค คลมี ค วามยื ดหยุ่น ในการด าเนิน ชี วิต สามารถ
ปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ โดยบุคคลพยายามคิดและแก้ ไขปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ส่ว นความคิ ด ว่า ต้ อ งเป็ น เช่น นัน้ เป็ น ความเชื่ อ เชิ ง ประเมิ น ที่ ยึด ติด ที่ มี ความ
ต้ อ งการให้ เกิ ด หรื อ ไม่ เกิ ด สิ่ ง ต่ า ง ๆ กับ ตนเองและผู้อื่ น ซึ่ง เป็ นความเชื่ อ ที่ ไ ม่ ส มเหตุส มผล
เนื่ องจากไม่มี ค วามยื ด หยุ่น ไม่ส อดคล้ องกับ ความเป็ น จริ ง ท าให้ บุคคลมี อ ารมณ์ เชิ งลบที่ ไม่
เหมาะสม ทาให้ บุคคลไม่สามารถปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและพัฒ นาตนเองให้ บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ได้
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2.2 ความคิดว่าไม่ใช่เรื่ องเลวร้ าย (Anti-awfulizing) กับความคิดว่าเป็ นเรื่ องเลวร้ าย
(Awfulizing)
ความคิดว่าไม่ใช่เรื่ องเลวร้ ายเป็ นความเชื่อที่บุคคลมีการประเมินสถานการณ์ ที่
เลวร้ ายอย่างสมเหตุสมผลและสร้ างสรรค์ ซึ่งเป็ นความเชื่อที่สมเหตุสมผล เนื่อ งจากบุคคลมีการ
ประเมินเรื่ องเลวร้ ายอย่างยืดหยุ่น มีมุมมองว่าเรื่ องเลวร้ ายนัน้ ทาให้ บุคคลสามารถปรับตัวและ
ดาเนินการแก้ ไขสถานการณ์ได้ อย่างเหมาะสม
ส่วนความคิดว่าเป็ นเรื่ องเลวร้ ายเป็ นความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากบุคคล
มักจะกล่าวโทษเรื่ องเลวร้ ายเป็ นสิ่งที่แย่มาก น่ารังเกียจ และเลวร้ าย ซึง่ เป็ นความคิดที่เป็ นขัดขวาง
บุคคลไม่ให้ มีการปรับตัวอย่างเหมาะสม จึงไม่สามารถจัดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้น
นันได้
้
2.3 การยอมรับตนเองและผู้อื่น (Self Other Acceptance) กับการดูถูกตนเองและ
ผู้อื่น (Self Other Downing)
การยอมรับตนเองและ/หรื อผู้อื่นเป็ นความเชื่อที่สมเหตุสมผล เนื่องจากบุคคลจะ
มีความเข้ าใจและมีการยอมรับในจุดเด่นและจุดด้ อย ความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่นได้ ทาให้
บุคคลสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ในทางลบได้ อย่างเหมาะสม มีความพยายามคิดและ
แก้ ไขปัญหาด้ วยตนเอง โดยไม่โทษตนเองและผู้อื่น
ส่วนการดูถูกตนเองและผู้อื่นเป็ นความเชื่อที่ ไม่สมเหตุสมผล เนื่ องจากบุคคล
มักจะดูถูกตนเองและผู้อื่น ว่าไร้ ค่า เลวร้ าย ไม่สมควรได้ รับสิ่ งเหล่านี ้ ทาให้ บุค คลไม่สามารถ
ปรั บ ตัว ให้ เข้ า กับ สถานการณ์ ในทางลบได้ โดยบุค คลมี ก ารดูถูก ตนเองและผู้อื่ น แ ละมี ก าร
หลีกเลี่ยงในการแก้ ไขปัญหา
2.4 ความอดทนต่ อ ความคับ ข้ องใจสู ง (High Frustration Tolerance) กั บ ความ
อดทนต่อความคับข้ องใจต่า (Low Frustration Tolerance)
ความอดทนต่อความคับข้ องใจสูง เป็ นความเชื่อที่สมเหตุสมผล เนื่องจากการมี
ความอดทนสู ง ต่อ สถานการณ์ ที่ มี ค วามคับ ข้ อ งใจ ย่ อ มให้ ให้ บุ ค คลสามารถเผชิ ญ หน้ ากั บ
สถานการณ์ เชิ ง ลบที่ เกิ ด ขึน้ ได้ โดยมี ก ารปรั บ ตัว อย่า งเหมาะสมและการคิ ด แก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้ างสรรค์ซงึ่ สามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นได้
ส่วนความอดทนต่อความคับ ข้ อ งใจต่าเป็ นความเชื่ อที่ ไม่มี เหตุผ ล เนื่ อ งจาก
บุ ค คลไม่ ส ามารถยอมรั บ สถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ได้ ก่ อ ให้ เกิ ด ความคับ ข้ อ งใจ เมื่ อ เผชิ ญ กั บ
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สถานการณ์ ท างลบ บุ ค คลจะไม่ ส ามารถปรั บ ตัว อย่ า งเหมาะสม ไม่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย น
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นได้
ลักษณะความเชื่อของบุคคลที่ มีความคิดที่ มีเหตุผ ลและความคิดที่ไม่มี เหตุผลใน
ข้ างต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่า ความเชื่ อ ที่ มี เหตุผ ลท าให้ บุค คลมี อ ารมณ์ แ ละการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เหมาะสม มีการปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ เชิงลบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในทาง
กลับกันบุคคลที่มีความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล มักจะมีอารมณ์ และการแสดงออกทางพฤติกรรมในเชิง
ลบ มีการโทษตนเองและผู้อื่น ไม่สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ เชิงลบได้ ก่อให้ เกิดความ
ทุกข์และเป็ นอุปสรรคในการดาเนินชีวิต
1.3 ลักษณะของความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลมีความสาคัญต่อการให้ คาปรึ กษาตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเป็ นอย่างมาก เนื่องจากทฤษฎีนี ้มีแนวคิดพื ้นฐานที่ว่าความเชื่อที่ไม่
สมเหตุสมผลเป็ นสาเหตุที่ก่อให้ เกิดปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม ถ้ าบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อให้ มีความสมเหตุสมผล ย่อมทาให้ บุคคลมีอารมณ์ และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่
เหมาะสมมากขึน้ โดยเอลลิ ส ได้ เสนอลักษณะความเชื่ อ ที่ ไม่ส มเหตุส มผลไว้ ดังนี ้ (Ellis. 2003
อ้ างอิงจากช่อลัดดา ขวัญเมือง. 2548: 185)
1. บุคคลมีความต้ องการได้ รับความรักและการยอมรับจากบุคคลสาคัญทุกคน
ไม่ว่าจะเป็ น บุค คลที่ อยู่รอบตัวหรื อบุคคลที่ มี สัม พัน ธภาพด้ วย เป็ น การเรี ย กร้ องความรักและ
การยอมรับ
ความเชื่อนีไ้ ม่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นไปไม่ได้ ที่บุคคลจะได้ รับความรัก
และการยอมรับจากทุกคนเสมอไป แม้ แต่คนที่เคยรักและยอมรับ สักวันหนึง่ อาจหมดรักในตัวเราก็
เป็ นได้ ซึ่งความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลนี ้ทาให้ บุคคลรู้ สึกไม่ปลอดภัยเมื่อไม่มีค นรักหรื อได้ รับการ
ยอมรับ ทาให้ บุคคลไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเรี ยกร้ องการยอมรับและต้ องการความรัก
จากผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ส่วนบุคคลที่มีความเชื่อที่สมเหตุสมผลจะมีความเข้ าใจและยอมรับว่าไม่
จาเป็ นต้ องให้ ทกุ คนมารักตนเอง แต่บคุ คลจะเป็ นผู้ให้ ความรักและสร้ างสรรค์ประโยชน์แก่ผ้ อู ื่นโดย
ไม่มีเงื่อนไข
2. บุ ค คลจ าเป็ นต้ องมี ค วามสามารถ มี ค วามสมบู ร ณ์ แบบ และประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินชีวิตในทุกเรื่ อง เป็ นการคาดหวังในตนเองสูง
ความเชื่อนี ้ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากบุคคลล้ วนไม่มีความสมบูรณ์แบบ ล้ วน
มีข้อผิดพลาดแตกต่างกันไป โดยบุคคลที่มีความเชื่อว่าตนเองต้ องมีความสมบูรณ์แบบนัน้ เมื่อเกิด
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สถานการณ์ ที่ล้ ม เหลว ย่อมจะรู้ สึกว่าตนเองมี ป มด้ อย มี การเห็น คุณ ค่าในตนเองต่า ต้ องการ
ความสมบูรณ์ แบบในตัวของผู้อื่น รวมถึงมีความกลัวความผิดพลาด จึงไม่กล้ าทาทุกสิ่งทุกอย่าง
ส่งผลให้ ไม่สามารถดาเนินชีวิตได้ ด้วยตนเอง ส่วนบุคคลที่มีความเชื่อที่สมเหตุสมผล ย่อมทางาน
เพื่อการเรี ยนรู้ โดยไม่ยึดติดกับความสาเร็ จและความสมบูรณ์แบบ ทาให้ มีความสุขในการดาเนิน
ชีวิต
3. บุคคลที่เป็ นคนเลวล้ วนน่ารังเกียจและชัว่ ร้ าย จึงควรได้ รับการประณามและ
ลงโทษ เป็ นความโน้ มเอียงในการประณาม
ความเชื่อนี ้ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากการประเมินความผิดหรื อความถูกต้ อง
ของบุคคลนัน้ ล้ วนไม่มี ม าตรฐานที่ แท้ จ ริ ง บุค คลอาจมี การต่อต้ านสัง คมหรื อมี พ ฤติกรรมที่ ไม่
เหมาะสม ซึ่งเกิดจากการไม่ได้ รับการศึกษาหรื อเป็ นโรคประสาทโรคจิต ส่วนบุคคลที่มีความเชื่อที่
สมเหตุสมผลนัน้ จะมีมมุ มองว่าบุคคลอาจทาผิดพลาดได้ จึงควรให้ โอกาสให้ บคุ คลได้ แก้ ไขความ
ผิดพลาดนัน้ โดยไม่มีการประณามหรื อลงโทษ เพราะ บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองได้
4. เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็ นไปตามที่บคุ คลต้ องการ เป็ นความอดทนต่อความคับข้ อง
ใจต่ า ความเชื่ อ นี ไ้ ม่ ส มเหตุส มผล เนื่ อ งจากสถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ ย่อ มไม่เป็ น ไปตามที่ ต นเอง
ต้ อ งการได้ โดยบุค คลที่ มี ค วามอดทนต่อ ความคับ ข้ อ งใจต่ า นัน้ จะมี ค วามรู้ สึก โมโหและเกิ ด
ความเครี ยดอย่างรุนแรง ทาให้ บคุ คลมีความรู้สึกแย่ลงและไม่สามารถจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
ได้ ส่วนบุคคลที่มีความเชื่อสมเหตุสมผล จะพยายามคิดและแก้ ไขสถานการณ์นนให้
ั ้ ดีขึ ้น และถ้ า
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นไม่ได้ จะมองว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาไม่ได้ เป็ นเรื่ องที่เลวร้ าย
5. เหตุการณ์ภายนอกและเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ก่อให้ เกิดความทุกข์
เป็ นการขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์
ความเชื่ อ นี ไ้ ม่ ส มเหตุส มผล เนื่ อ งจากบุ ค คลสามารถควบคุม ตนเองใน
เหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ ได้ เพื่ อให้ ตนเองมีความสุขและไร้ ความทุกข์ แต่ไม่สามารถควบคุมผู้อื่นและ
สถานการณ์ ภายนอกได้ ทาให้ บุคคลเกิดความทุกข์และเกิดความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่ อง ส่วน
บุคคลที่มี ความเชื่อที่สมเหตุสมผล ย่อมเข้ าใจความทุกข์นนเกิ
ั ้ ดจากการรับรู้จากตนเอง ซึง่ บุคคล
สามารถควบคุมหรื อเปลี่ยนแปลงความทุกข์ที่เกิดจากภายในจิตใจตนเองได้
6. บุคคลควรเป็ นห่วงในสิ่งที่ ควรกลัว ควรกังวลในสิ่งที่ กังวล สิ่งที่ ไม่ร้ ู สิ่งที่ ไม่
แน่นอนหรื อเป็ นอันตราย เป็ นความกระวนกระวายใจมากเกินไป
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ความเชื่อนี ้ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากเมื่อบุคคลพบเจอสถานการณ์ที่เลวร้ าย
บุคคลจะมีความกลัวและความวิตกกังวลคิดว่าตนเองไม่สามารถป้องกันตนเองจากสถานการณ์
นันได้
้ ย่อมทาให้ สถานการณ์ นนเลวร้
ั้
ายลงและบุคคลมีความเครี ยดมากขึ ้น ส่วนบุคคลที่มีความ
เชื่อที่สมเหตุสมผลนัน้ จะคิดและพิจารณาอย่างมีเหตุผลกล้ าทาในสิ่งที่นา่ กลัวอย่างระมัดระวัง ทา
ให้ บคุ คลมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้ นได้
7. การหลีกเลี่ยงความยากลาบากและความรับผิดชอบเป็ นสิ่งที่ทาได้ ง่ายกว่า ที่
จะต้ องเผชิญหน้ ากับความยากลาบากและความรับผิดชอบ เป็ นการหลีกเลี่ยงปัญหา
ความเชื่อนีไ้ ม่สมเหตุสมผล เนื่องจากบุคคลที่ หลี กเลี่ ยงปั ญ หา ย่อมทาให้
ปั ญ หานัน้ ยังคงอยู่ และก่อให้ เกิดความลาบากในการแก้ ไขปั ญ หาในอนาคตได้ ส่วนบุคคลที่ มี
ความเชื่อที่สมเหตุสมผลนัน้ จะมีมมุ มองว่าปั ญหาเป็ นสิ่งที่น่าท้ าทาย ทาให้ บุคคลมีความเชื่อใน
ความสามารถของตนเอง และสามารถจัดการปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
8. บุ ค คลต้ อ งพึ่ ง พาผู้ อื่ น และต้ อ งมี ผ้ ูที่ เข้ ม แข็ ง กว่ า ตนให้ พึ่ ง พา เป็ นความ
ต้ องการพึง่ พาผู้อื่น
ความเชื่อนี ้ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากบุคคลที่มีการพึ่งพาผู้อื่นจะทาให้ บคุ คล
ไม่เป็ นตัวของตัวเอง ไม่มีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้ วยตนเอง ทาให้ บคุ คลไม่กล้ าเรี ยนรู้หรื อทา
สิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง ต้ องพึง่ พาตนเองอยู่เสมอ ส่วนบุคคลที่มีความเชื่อที่สมเหตุสมผล จะพยายาม
พึ่งพาตนเอง และขอความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อยามที่จาเป็ น ถ้ าทาสิ่งใดล้ มเหลว ย่อมก่อให้ เกิดการ
เรี ยนรู้และมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ ้น
9. ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ในอดีตเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมในปั จจุบนั ของ
บุคคลและอิทธิพลของประสบการณ์ในอดีตไม่สามารถกาจัดได้ เป็ นการช่วยตัวเองไม่ได้
ความเชื่อนี ้ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากอดีตไม่ได้ กาหนดพฤติกรรมในปั จจุบนั
เมื่อบุคคลที่ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ในอดีต ไม่จาเป็ นต้ องมีนิสัยเหมือนสถานการณ์ ใน
อดีต พฤติกรรมที่เคยสาคัญ ในอดีตอาจไม่ได้ เป็ นพฤติกรรมที่สาคัญในปั จจุบนั โดยบุคคลที่อ้าง
อดีตนัน้ เป็ นเพียงการแก้ ตัวในการแก้ ปัญหาในปั จจุบนั ส่วนบุคคลที่มี ความเชื่อที่สมเหตุสมผล
ย่อมเข้ าใจและยอมรับในอดีตที่ เกิดขึ ้น ส่งผลให้ พฤติกรรมในปั จจุบนั มีความแตกต่างจากอดีต ทา
ให้ บคุ คลสามารถดาเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุข
10. ปั ญหาทุกอย่างจะต้ องมีวิธีการแก้ ไขได้ อย่างสมบูรณ์แบบ การค้ นหาวิธีการ
แก้ ไขไม่ได้ จะนาไปสูค่ วามหายนะ เป็ น การต้ องการความสมบูรณ์แบบ
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ความเชื่ อนี ไ้ ม่สมเหตุสมผล เนื่ องจากไม่มี วิธีการแก้ ไขปั ญ หาใดที่มี ความ
สมบูรณ์แบบ ยิ่งบุคคลมีความพยายามแก้ ไขปั ญหาให้ สมบูรณ์แบบนัน้ ย่อมเพิ่มความกดดันและ
ความวิ ต กกั ง วล ท าให้ บุ ค คลไม่ ส ามารถแก้ ไขปั ญหานั น้ ได้ ดี ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วามเชื่ อ ที่
สมเหตุสมผลนัน้ จะพยายามคิดวิธีการแก้ ไขปั ญหาอย่างหลากหลาย และพยายามแก้ ไขปั ญหา
อย่างดีที่สดุ เท่าที่จะทาได้
11. บุคคลควรกังวลและเป็ นทุกข์กบั ปัญหาของผู้อื่นอย่างยิ่ง
ความเชื่อนี ้ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากปั ญหาของผู้อื่นไม่ใช่ปัญหาของตนเอง
การเป็ นทุกข์กบั ปั ญหาของผู้อื่น อาจทาให้ ต นเองเป็ นทุกข์ และขัดขวางผู้อื่นในการแก้ ปัญหาของ
ผู้อื่น ส่วนบุคคลที่มีความเชื่อที่สมเหตุสมผล จะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ทาได้ แต่ถ้าช่วยเหลือไม่ได้
บุคคลก็จะยอมรับและปล่อยวางปัญหาของผู้อื่น
12. บุคคลไม่ควรต้ องรู้ สึกไม่สบายใจและเจ็บปวด บุคคลไม่สามารถทนมันได้
และจะต้ องหลีกเลี่ยงไม่ให้ มนั เกิดขึ ้นโดยเด็ดขาด
ความเชื่อนี ้ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากความเจ็บปวดเป็ นสิ่งที่มนุษย์หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ บุคคลที่มีความเชื่อที่สมเหตุสมผลย่อมยอมรับความเจ็บปวดที่เกิดขึ ้น ก่อให้ เกิดความอดทน
และมีความเจริญทางจิตใจเพิ่มมากขึ ้น
1.4 ระดับของระบบความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
นีลสัน-โจนส์ (Nelson-Jones. 1998: 268-270; citing Ellis. 1980: 5-7; 1988: 119;
1989: 207; 1991b) ได้ อธิบายถึงระดับของระบบความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ไว้ ดงั นี ้
1. ความเชื่ อ ที่ เ ป็ นการเรี ย กร้ องขั น้ ต้ น (Primary Demanding Beliefs) เป็ น
ความเชื่อที่เรี ยกร้ องออกคาสัง่ กับบุคคลและมีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ซึ่งเป็ นความเชื่อ
ที่คิดขึ ้นมาเอง ซึ่งเกิดจากรูปแบบที่ว่า ต้ อง ควรจะ น่าจะ ทาให้ เกิดความวิตกกังวล ความเครี ยด
และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ทาร้ ายตนเอง ได้ แก่ ฉันต้ องทาได้ ดีและได้ รับการยอมรับจาก
ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ฉันต้ องได้ รับสิ่งต่างๆ ที่สะดวกสบายและรวดเร็ว และฉันต้ องทาตามเป้าหมาย
ให้ สาเร็จโดยไม่ถกู ขัดขวางอย่างแน่นอน เป็ นต้ น
2. ความเชื่ อ ที่ แ ตกแปลงมาจากความเชื่ อ ที่ เ ป็ นการเรี ย กร้ องขั น้ ต้ น
(Derivatives of the Primary Demanding Beliefs) เป็ นการสร้ างข้ อสรุปจากความเชื่อที่คิดขึ ้นมา
เอง และ การเรี ยกร้ องที่ ส มบูรณ์ แบบ ซึ่งไม่เป็ นความจริ งและนาไปใช้ ในลักษณะทั่วไป มี ดังนี ้
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2.1 ความเร็ วร้ าย ความน่ากลัว ความร้ ายกาจ เช่น ถ้ าฉัน ไม่ส ามารถ
บรรลุเป้าหมายที่สาคัญของฉันได้ อย่างราบรื่ นและประสบความสาเร็ จตามที่ฉันต้ องการแล้ ว มัน
เป็ นเรื่ องที่เลวร้ ายที่สดุ ในชีวิตของฉัน
2.2 ฉันไม่สามารถทนได้ เช่น ถ้ าฉันไม่บรรลุเป้าหมายที่สาคัญของฉันได้
อย่างราบรื่ นและประสบความสาเร็จตามที่ฉนั ต้ องการแล้ ว ฉันทนมันไม่ได้
2.3 ความรู้ สึกไร้ ค่าและเกลี ย ดตนเอง เช่น ถ้ าฉัน ไม่บ รรลุเป้าหมายที่
สาคัญได้ อย่างราบรื่ นและประสบความสาเร็จตามที่ต้องการแล้ ว ฉันเป็ นคนโง่และไร้ คา่
2.4 การท านายความล้ ม เหลวที่ ต่อ เนื่ อ งตลอดไป เช่น ถ้ าฉัน ไม่บ รรลุ
เป้าหมายที่สาคัญได้ อย่างราบรื่ นและประสบความสาเร็ จตามที่ฉันต้ องการแล้ ว ฉันจะล้ มเหลวใน
สิ่งที่ต้องการและไม่ต้องการทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
3. ความเชื่ อ ที่ เป็ น การเรี ย กร้ องขัน้ ที่ 2 (Secondary Demanding Beliefs)
เป็ นความเชื่อที่ทาให้ ตนเองเกิดความทุกข์ใจในการดาเนินชีวิต ได้ แก่ การที่บคุ คลทางานได้ แย่นนั ้
บุคคลมี ความเชื่ อในขัน้ ต้ นว่า ฉันต้ องทางานให้ ดี ถ้ าฉันทางานไม่ดี ฉัน จะรู้ สึกแย่และเลวร้ าย
ส่งผลให้ บคุ คลมีความรู้สึกวิตกกังวล ไร้ คา่ และซึมเศร้ า ซึ่งผลของความรู้สึกเหล่านี ้ ทาให้ บคุ คลมี
ความเชื่อขัน้ ที่ 2 ว่า ฉันต้ องไม่มี ความรู้ สึกวิตกกังวล ไม่ซึม เศร้ าและไม่ไร้ ค่า ความเชื่ อนี ท้ าให้
บุคคลรู้สกึ วิตกกังวล ซึมเศร้ าและไร้ คา่ เพิ่มมากขึ ้น เป็ นต้ น
4. ความเชื่ อ ที่ ดั ด แปลงมาจากความเชื่ อ ที่ เ ป็ นการเรี ย กร้ องขั น้ ที่ 2
(Derivatives of Secondary Demanding Belief) เป็ น การที่ บุค คลสามารถเลื อ กที่ จ ะสร้ างหรื อ
ดัดแปลงความเชื่อที่ ว่าเป็ นความเลวร้ าย ฉันไม่สามารถทนได้ ความรู้ สึกไร้ ค่าและการทานาย
ความล้ มเหลวจากความเชื่อขันที
้ ่ 2 และความเชื่อคิดขึ ้นมาเองจากขันต้
้ นของเขา ทาให้ เขาเกิดผล
ทางลบทังจากความเชื
้
่อขันต้
้ นและขันที
้ ่ 2 และความเชื่อที่ ดดั แปลงมาสาหรับการตี ตราตนเองใน
ลักษณะที่เชื่อมโยงกันด้ วย
จากระบบความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล มีจานวน 4 ระดับ ประกอบด้ วย ความเชื่อ
ที่เป็ นการเรี ยกร้ องขันต้
้ น ความเชื่อที่แตกแปลงมาจากความเชื่อที่เป็ นการเรี ยกร้ องขันต้
้ น ความ
เชื่อที่เป็ นการเรี ยกร้ องขันที
้ ่ 2 และความเชื่อที่ดดั แปลงมาจากความเชื่อที่เป็ นการเรี ยกร้ องขันที
้ ่2
1.5 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
ชาร์ ฟ (Sharf. 2012: 299-300) ได้ กล่ า วถึ ง ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อ ที่ ไม่
สมเหตุสมผล ไว้ ดงั นี ้
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1. ปั จจัยทางชีวภาพ (Biological Factor) เป็ นตัวกาหนดบุคลิกภาพของบุคคล
เนื่องจากบุคคลที่มีความผิดปกติทางด้ านร่ างกาย ย่อมส่งผลต่อความคิด ความเชื่อ ความรู้ สึก
ก่อให้ เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้น ได้ แก่ บุคคลที่เป็ น
โรคจิ ต เภทนัน้ เป็ น โรคที่ ไ ด้ รับ การถ่ ายทอดจากพัน ธุ ก รรม จึง ท าให้ บุค คลมี ค วามคิด หลงผิ ด
ก่อให้ เกิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ส่งผลให้ มีอาการประสาทหลอน มีการแสดงความรู้สึกและ
พฤติกรรมที่ผิดปกติ เป็ นต้ น
2. ปั จจัยทางสังคม (Social Factor) การมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็ น ครอบครัว เพื่ อ น โรงเรี ย น และกลุ่ม สัง คม ก่อ ให้ เกิ ด การปลูก ฝั ง ความคิด ความเชื่ อ และ
ค่านิยมในการดาเนินชีวิตของบุคคล ถ้ าบุคคลที่มีความเชื่อที่สมเหตุสมผลนัน้ ย่อมมีความเข้ าใจ
และการยอมรับการวิพากษ์ วิจารณ์ จากผู้อื่นเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา มีการดาเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข แต่ในทางกลับกันถ้ าบุคคลมีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลนัน้ บุคคลจะมีความรู้สึก
ต่าต้ อยด้ อยค่า มีการตังค
้ าถามในรูปแบบของต้ องหรื อควรจะอยู่เสมอ ไม่สามารถดาเนินชีวิตด้ วย
ตนเองได้ ต้ องพึง่ พาผู้อื่นอยูต่ ลอดเวลา ทาให้ ไม่สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข
3. สิ่ ง เร้ าที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความอ่อ นแอ (Vulnerability to Disturbance) ปั จ จัย ทาง
ชี วภาพและปั จ จัย ทางสัง คมส่ ง ผลต่อ การถูก รบกวนทางด้ านจิ ต ใจ ถ้ า บุค คลที่ มี ค วามเชื่ อ ที่
สมเหตุสมผลนัน้ ย่อมมีความมุ่งมัน่ ตังใจและความพยายามที
้
่จะทาตามเป้าหมายให้ สาเร็ จด้ วย
ตนเองและพึ่งพาผู้อื่นในยามที่จาเป็ นเท่านัน้ โดยบุคคลนันมี
้ ความหยุ่นตัวและสามารถทาทุกสิ่ง
ทุกอย่างได้ อย่างมีความสุข แต่ในทางกลับกันบุคคลที่มีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลนัน้ ย่อมถูก
รบกวนทางจิ ต ใจ ซึ่ ง เป็ นเงื่ อ นไขและอุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ได้ แ ก่ การที่ บุ ค คลต้ องมี
ความสามารถและประสบความสาเร็ จในทุกเรื่ อง การที่บุคคลต้ องการได้ รับการยอมรับและความ
รักจากทุกคน และความต้ องการที่จะมีความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต
เป็ นต้ น ทาให้ บคุ คลมีความวิตกกังวลทางด้ านจิตใจ และกลัวที่จะต้ องทาทุกสิ่งทุกอย่างด้ วยตนเอง
จากปั จจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลนัน้ ประกอบด้ วย ปั จจัยทางชีวภาพ
ปั จจัยทางสังคม และสิ่งเร้ าที่ก่อให้ เกิดความอ่อนแอ
1.6 การคงไว้ ของความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
นี ล สัน -โจนส์ (Nelson-Jones. 1998: 272-275; citing Ellis. 1988: 69, 1987: 365;
Ellis. 1988: 70; 1989) กล่าวว่า บุคคลมีความยึดติดกับความเชื่อที่เกิดขึน้ ในอดีตทาให้ บุคคลมี
ความคงไว้ ของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ซึง่ มีดงั นี ้

19
1. ความโน้ มเอี ยงทางชีววิทยา (Biological Tendencies) การที่ บุคคลได้ รับสิ่ง
เร้ าที่ ก่อ ให้ เกิ ด ผลทางด้ านจิ ต ใจ ท าให้ บุค คลขาดสติและเคยชิ น กับ ความสุขในระยะสัน้ เมื่ อ
สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ บคุ คลเกิดความทุกข์และไม่สามารถปรับตัวได้
2. การแสดงพฤติกรรมใส่อารมณ์ (Emotional Contributions) การบุคคลมีความ
เชื่อต่อสถานการณ์ที่ต้องเป็ นหรื อไม่เป็ นเช่นนันแน่
้ นอน เป็ นความเชื่อที่ก่อให้ เกิดความรุนแรงทาง
อารมณ์มากขึ ้น
3. การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ที่ไม่พอเพียง (Insufficient Scientific Thinking) การ
ที่ บุค คลไม่ส ามารถคิด แบบวิท ยาศาสตร์ เกี่ ย วกับ สิ่ งต่างๆ ที่ เกิ ด ขึน้ ในโลก ขาดมุม มองอย่า ง
กว้ างขวางในการยอมรับในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยโลกมีมาตรฐานจริงแท้ ดี
เลวด้ วยวิทยาศาสตร์ แต่ไม่มีความจริงแท้ ในการยอมรับพฤติกรรมมนุษย์
4. การเสริ ม แรงผลที่ ตามมา (Reinforcing Consequences) การที่ บุคคลได้ รับ
การเสริ ม แรงทางด้ านการคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ก่อให้ เกิดผลที่ตามมา เช่น คนที่ ต้องการ
ความรักและการยอมรับจากสังคม ย่อมต้ องการที่จะทาทุกอย่างเพื่อให้ ได้ ความรักและการยอมรับ
ซึง่ ผลที่ตามมาคือบุคคลได้ รับความรักและการยอมรับจากสังคมจริง แต่ถ้าบุคคลไม่ได้ รับความรัก
และการยอมรับจากสังคม ย่อมหลีกเลี่ยงที่จะพบปะผู้อื่น เพื่อลดความวิตกกังวลให้ น้อยลง เป็ นต้ น
5. การเน้ นอดีตที่ เลวร้ าย (Emphasizing One’s God Awful Past) การที่บุคคล
ยึด ติ ด กับ ประสบการณ์ แ ละเรื่ อ งราวในอดี ต ย่อ มเป็ น อุป สรรคต่อ การด าเนิ น ชี วิ ต ในปั จ จุบัน
เนื่ อ งจากบุคคลนัน้ ไม่ส ามารถลื ม เรื่ อ งราวในอดี ตได้ แต่บุคคลสามารถรับ ผิ ดชอบตนเองเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงปัจจุบนั และอนาคตได้
6. ความเชื่ อ ที่ ไม่จ ริ ง แท้ เกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลง (Unrealistic Beliefs about
Change) การที่บคุ คลมีความอดทนต่อความคับข้ องใจต่า ย่อมเป็ นเหตุและผลของความไม่จริ งแท้
ในการเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก และการกระทาของตนเอง ได้ แก่ การฝึ กหัดก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงความเชื่อต้ องมีความเป็ นไปได้ การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
ต้ องเกิดขึ ้นอย่างลึกซึ ้ง เมื่อเปลี่ยนแปลงความเชื่อแล้ วต้ องไม่กลับไปมีปัญหาเหมือนเดิม และไม่มี
การเปลี่ยนแปลงความเชื่อไปมากกว่านี ้ เป็ นต้ น
7. องค์ ป ระกอบทางการคิ ด อื่ น ๆ (Other Cognitive Factors) ท าให้ บุ ค คลมี
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลและปัญหาทางอารมณ์ ซึง่ มีดงั นี ้
7.1 การไม่ร้ ู (Ignorance) บุคคลไม่สามารถจาแนกความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม ทาให้ บคุ คลมีความทุกข์โดยไม่จาเป็ น
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7.2 ความโง่ เขลา (Stupidity) บุคคลไม่มี ก ารรั บรู้ และการจัดการความคิด
ความรู้สกึ และพฤติกรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้ เกิดความวุน่ วายในตนเอง
7.3 การไม่ รั บ รู้ (Unperceptiveness) การที่ บุ ค คลไม่ ส ามารถมองเห็ น
ความคิดและความเชื่อที่สมเหตุสมผลของตนเอง ทาให้ ไม่เข้ าใจในสามารถที่ทาให้ เกิดความทุกข์
7.4 การเข้ มงวด (Rigidity) การที่บุคคลยึดติดกับความเชื่อที่ ต้องการความ
สมบูรณ์แบบ ก่อให้ เกิดความรู้สกึ ต่าต้ อยด้ อยค่าและการทาร้ ายตนเอง
7.5 การป้องกันตนเอง (Defensiveness) การที่ บุคคลมีการบิดเบือนความ
จริงและหลีกเลี่ยงการเผชิญปัญหา เพื่อลดความทุกข์ภายในจิตใจให้ ลดลง
7.6 การมองโลกในแง่ดีเกินไปหรื อการขาดความสนใจ (Pollyannaism and
Indifference) การที่บคุ คลมีความเจ็บป่ วยย่อมเกิดความวิตกกังวล จึงปฏิเสธอาการเจ็บป่ วยของ
ตนเอง จึงเป็ นการขัดขวางในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเอง
7.7 การเปลี่ ย นแปลงสถานการณ์ (Changing the Situation) เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์เป็ นวิธีที่ง่ายในการแก้ ไขปั ญหา เช่น การหย่าร้ างง่ายกว่าความพยายาม
เปลี่ ยนแปลงตนเอง เป็ นต้ น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ อาจทาให้ บุคคลมี พ ฤติกรรมที่ ไม่
เหมาะสมมากขึ ้น
7.8 การใช้ วิ ธี ก ารลดปั ญ หาแบบอื่ น ๆ (Other Palliative Means) เป็ น การ
จัดการปั ญหาทางอารมณ์มากกว่าการจัดการกับรากเหง้ าของปั ญหาตนเอง เช่น การคิดเชิงบวก
การผ่อนคลายอารมณ์ การใช้ สารเสพติด เป็ นต้ น
1.7 การประเมินความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
ไดจูส เสพพ์ (Digiuseppe. 1995: 86-90) ได้ ก ล่ า วถึ ง การประเมิ น ความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผล ดังนี ้
1. การตระหนักรู้ แบบอุปนัย (Inductive Awareness) เป็ นการที่ ผ้ ูให้ คาปรึ กษา
สอบถามถึงความคิดหรื อความรู้ สึกของผู้รับคาปรึ กษาที่ เป็ นความคิดอัตโนมัติ จากนัน้ ทาการ
โต้ แย้ งความคิดอัตโนมัติ เพื่อให้ ผ้ ูรับคาปรึกษาเข้ าใจความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลเป็ นสาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ ้น
2. การตี ค วามหมายแบบอุ ป มั ย (Inductive Interpretation) เป็ นการที่ ผ้ ู ให้
คาปรึ กษาสอบถามผู้รับคาปรึกษาหลายครัง้ เพื่อให้ ทราบความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลและนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงความเชื่อไม่สมเหตุสมผลได้
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3. ลูกโซ่ของข้ อสรุ ป (Inference Chaining) เป็ นการที่ ผ้ ูให้ คาปรึ กษาใช้ คาถาม
แบบโสเครติส เพื่อเปิ ดเผยความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลที่เป็ นพื ้นฐาน โดยใช้ คาถามว่า ถ้ าสิ่งนันเป็
้ น
ความจริ ง สิ่งนันมี
้ ความหมายต่อตัวคุณอย่างไร เพื่อเชื่อมโยงความคิดอัตโนมัติของจิตสานึกของ
ผู้รับคาปรึกษา
4. การใช้ วลี เ พื่ อ เชื่ อ มโยง (Conjunctive Phrasing) เป็ นการสอบถามผู้ รั บ
คาปรึ กษาถึ งสิ่ ง ที่ ก าลัง มี ค วามทุก ข์ ใจ โดยการเชื่ อมโยงด้ วยวลี ได้ แ ก่ และแล้ ว หรื อ และนั่น
หมายความว่าถ้ าสิ่งนันเป็
้ นจริ ง เพื่อยืนยันความจริ งและหยุดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลแก่ผ้ รู ับ
คาปรึกษา
5. การตี ค วามหมายแบบอนุม าน (Deductive Interpretation) เป็ น การที่ ผ้ ูให้
คาปรึกษาทาการถามต่อไปเมื่อผู้รับคาปรึกษาไม่สามารถสรุปความคิดหรื อความเชื่อของตนเองได้
ผู้ให้ คาปรึ กษาจะต้ องทาการตีความหมายเพื่อตังสมมติ
้
ฐานในสิ่งที่ผ้ รู ับคาปรึ กษากาลังคิดเป็ น
สาเหตุที่ก่อให้ เกิดปัญหาทางอารมณ์ และต้ องรู้วา่ ผู้รับบริการคิดอย่างไรด้ วย
6. การโต้ แย้ งที่เป็ นเสมือนการประเมิน (Disputing as Assessment) เป็ นการที่
ผู้ให้ ค าปรึ กษาระบุความเชื่ อที่ ไม่ส มเหตุส มผลของผู้รับ คาปรึ กษา มี การโต้ แย้ งความเชื่ อที่ ไม่
สมเหตุส มผล เพื่ อ ให้ ผ้ ูให้ ค าปรึ ก ษาสามารถประเมิ น ตนเอง มี ก ารปรับ เปลี่ ย นความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผลได้
จากการประเมินความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลในข้ างต้ น ประกอบด้ วย การตระหนักรู้แบบ
อุปนัย การตีความหมายแบบอุปมัย ลูกโซ่ของข้ อสรุป การใช้ วลีเพื่อเชื่อมโยง และการโต้ แย้ งที่เป็ น
เสมือนการประเมิน
2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับวัยรุ่น
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับวัยรุ่ น ผู้วิจัยขอนาเสนอรายละเอียดตาม
หัวข้ อดังนี ้
2.1 ความหมายของวัยรุ่ น
นักวิชาการและนักจิตวิทยาได้ ให้ ความหมายของวัยรุ่นได้ ดงั นี ้
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549: 150) กล่าวว่า วัยรุ่ น เป็ นวัยที่เป็ นหัวเลี ้ยงหัวต่อ
ของชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทาให้ วยั รุ่นต้ อง
ปรับตัวให้ พ ร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึน้ เพื่ อที่จ ะเป็ นผู้ใหญ่ ที่ดีในอนาคต แต่ถ้าวัยรุ่ นไม่
สามารถปรับตัวได้ ยอ่ มไม่สามารถดาเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุข
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สุช น ประวัติ ดี (2552: 65) กล่ าวว่า วัย รุ่ น มี วัย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด้ าน
ร่ างกายและจิ ตใจ ท าให้ ไม่ส ามารถปรับ ตัวกับ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ดขึน้ ได้ ดีม ากนัก มี ค วาม
อ่อนไหวต่อความรู้ สึกได้ ง่าย และเมื่อไม่ได้ แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้ สึกตามที่ตนเองต้ องการ
จึงก่อให้ เกิดความคับข้ องใจและอึดอัดใจในการดาเนินชีวิต
อุบ ลรั ต น์ เพ็ ง สถิ ต ย์ (2554: 74) กล่า วว่า วัย รุ่ น เป็ นวัย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ทางด้ านร่างกายเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ต้ องเผชิญหน้ ากับสภาพสังคมที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และ
จิตใจ ทาให้ วยั รุ่นมีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์อย่างรวดเร็ว ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
ณัฐกร อินทุยศ (2556: 124) กล่าวว่า วัยรุ่ นเป็ นวัยที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ 1021 ปี ซึ่งเป็ นวัยที่เป็ นหัวเลี ้ยวหัวต่อของชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา และพฤติกรรม จึงทาให้ วยั รุ่นเป็ นวัยที่มีปัญหาทางด้ านบุคลิกภาพ พฤติกรรมทางเพศ
รวมถึงการพัฒนาอัตลักษณ์ แห่งตน บุคคลจึงต้ องทาความเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่ นด้ วย
เพื่อให้ วยั รุ่นสามารถปรับตัวเข้ าสูค่ วามเป็ นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบในอนาคต
จากความหมายของวัยรุ่ นข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า วัยรุ่ นเป็ นวัยที่อยู่ในช่วงอายุ 10-21 ปี
เป็ นวัยที่เป็ นหัวเลี ้ยวหัวต่อในชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทาให้ วยั รุ่นต้ องมีการปรับตัวให้ พร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
รวมถึงมี การพัฒ นาอัต ลักษณ์ ของตนเอง เพื่ อน าไปสู่การเป็ นผู้ใหญ่ ที่ มี คุณ ภาพและสามารถ
ดาเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุข
2.2 พัฒนาการของวัยรุ่ น
วราภรณ์ ตระกู ล สฤษดิ์ (2549: 153-157) และณั ฐ กร อิ น ทุ ย ศ (2556: 126) ได้
กล่าวถึงพัฒนาการของวัยรุ่นไว้ ดงั นี ้
1. พัฒนาการทางด้ านร่างกาย วัยรุ่นเป็ นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่างกาย
เป็ นอย่างมาก เช่น เสียงเปลี่ยน เด็กผู้ชายมีเสียงห้ าว ส่วนเด็กหญิงเสียงจะแหลมขึ ้น มีขนเกิดขึ ้น
ตามที่ลบั ต่อมเพศเริ่มทางาน ทาให้ เด็กผู้ชายมีการหลัง่ น ้ากาม และเด็กผู้หญิงเริ่มมีประจาเดือน
2. พัฒนาการทางด้ านอารมณ์ วัยรุ่นเป็ นวัยที่มีอารมณ์ความรู้สึกเปิ ดเผยที่รุนแรง
มีการเปลี่ ยนแปลงง่าย บางครัง้ อาจเป็ นคนใจดีโอบอ้ อมอารี แต่บางครัง้ ชอบอยู่ตามล าพัง ซึ่ง
วัยรุ่ นเป็ นวัยที่คบเพื่อนวัยเดียวกัน ต้ องการความรักและการยอมรับในกลุ่ม ทาให้ วัยรุ่ นมีความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับตนเองอยู่ตลอดเวลา จึงไม่มีความมัน่ คงทางด้ านอารมณ์มากนัก
3. พัฒ นาการทางด้ านสัง คม วัย รุ่ น เป็ น วัยที่ ต้ องการแสวงหาเอกลัก ษณ์ และ
ต้ องการค้ นหาตนเอง จึงต้ องการความเป็ นส่วนตัว ต้ องการคิดเองทาเองในทุกเรื่ อง จึงควรส่งเสริ ม
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ให้ วยั รุ่นได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมเพื่อสารวจความสามารถและความสนใจของตนเอง รวมถึงวัยรุ่นเป็ น
วัยที่ให้ ความสาคัญกับเพื่อนมาก ต้ องการความรักและการเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่
4. พัฒนาการทางด้ านสติปัญญา วัยรุ่นเป็ นวัยที่มีความคิดที่มีความรู้ความเข้ าใจ
ในระดับสูง มีความสามารถที่จะคิดอย่างมีเหตุผลและยืดหยุน่ กับปัญหาต่างๆ ได้ อย่างเป็ นระบบ
2.3 แนวคิดทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับพัฒนาการของวัยรุ่ น
ผู้วิจยั ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับพัฒนาการของวัยรุ่น ดังนี ้
1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของจุง (Jung Analytical Psychology Theory) ทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ของจุง จาแนกส่วนสาคัญเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้ (เติมศักดิ์ คทวณิช. 2546: 240-242)
1.1 โครงสร้ างบุคลิกภาพ (Structure of Personality) บุคลิกภาพคือจิต ซึ่ง
ประกอบด้ วย ระบบต่างๆ เป็ นส่วน มาทางานร่วมกัน ดังนี ้
1.1.1 อีโก้ (Ego) เป็ นความจา ความรู้สึกนึกคิด การตัดสินใจ และการมี
สติ ทาให้ บุคคลสามารถรับรู้ ตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอีโก้ เป็ นตัวกาหนดบทบาทหน้ าที่และความ
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล
1.1.2 จิ ต ใ ต้ ส า นึ ก ส่ ว น บุ ค ค ล ( Personal Unconscious) เป็ น
ส่วนประกอบไปด้ วยประสบการณ์ ตา่ งๆ ที่เคยอยู่ในจิตสานึกมาก่อนแต่ได้ ถูกกดลงสู่จิตใต้ สานึก
ด้ วยกลไกทางจิต ทังนี
้ เ้ กิดจากความต้ องการที่จะลืมประสบการณ์ เหล่านัน้ เนื่องจากเป็ นความ
เจ็บปวด เป็ นทุกข์ และไม่พอใจเป็ นต้ น ต่อมาภายหลังสถานการณ์ สิ่งแวดล้ อม หรื อได้ รับสิ่งเร้ าที่
เหมาะสม ประสบการณ์เหล่านันอาจผลั
้
กดันขึ ้นมาอยูใ่ นจิตสานึกที่รับรู้ได้ อีกครัง้
1.1.3 จิ ต ส านึ ก ส่ ว นที่ ส ะสมประสบการณ์ ในอดี ต ชาติ (Collective
Unconscious) จิตใต้ สานึกส่วนที่สะสมประสบการณ์ ในอดีตชาติทาหน้ าที่สะสมประสบการณ์
ต่างๆ ที่ทกุ คนได้ รับจากบรรพบุรุษตังแต่
้ อดีตจนถึงปัจจุบนั
1.1.4 หน้ ากาก (Persona) เป็ นสภาวะของบุคคลที่ต้องแสดงบทบาทไป
ตามความคาดหวังของสังคมและเป็ นไปตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี ตามที่สังคมกาหนด เพื่ อ
สร้ างการยอมรับจากบุคคลอื่น ซึ่งบางครัง้ บุคคลอาจต้ องมีการแสดงออกทางบุคลิกภาพที่มี ความ
ขัดแย้ งบุคลิ กภาพที่แท้ จริ งของตนเอง ทาให้ บุคคลขาดความเป็ นตัวของตัวเอง และเป็ นคนที่ มี
ความขัดแย้ งทางจิตใจ
1.1.5 ลัก ษณะซ่อ นเร้ น (Anima or Animus) เป็ น ความเชื่ อ ว่า บุค คลมี
สองเพศในคนเดียวกัน โดยเพศชายมีความนุ่มนวลอ่อนโยนซึ่งเป็ นลักษณะของเพศหญิงซ่อนเร้ น
อยู่ในตัว เรี ยกว่า แอนิมา ส่วนเพศหญิงมีความกล้ าหาญและเด็ดขาดซึ่งเป็ นลักษณะของเพศชาย
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ซ่อนเร้ นอยู่ในตัว เรี ยกว่า แอนิมัส ซึ่งลักษณะที่ซ่อนเร้ น ทาให้ ผ้ ูชายเข้ าใจธรรมชาติของผู้หญิ ง
และผู้หญิงก็เข้ าใจธรรมชาติของผู้ชาย
1.1.6 เงาแฝง (Shadow) เป็ นสัญชาตญาณของบุคคลที่มีความก้ าวร้ าว
และความชัว่ ร้ าย ซึง่ ถูกควบคุมหรื อเก็บกดไว้ ในจิตใต้ สานึก
1.2 ลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล จุงได้ แบ่งลักษณะบุคลิกภาพของ
แต่ละบุคคลออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้
1.2.1 แบบเก็บตัว (Introvert) เป็ นบุคลิกภาพที่ชอบความเงียบสงบ ไม่
ชอบการเข้ าสังคม ชอบหลีกเลี่ยงหนีปัญหา
1.2.2 แบบแสดงตัว (Extrovert) เป็ นบุคลิกภาพที่ชอบเข้ าสังคม รักความ
สนุกสนาน กล้ าแสดงออก ชอบเผชิญปัญหา
2.ท ฤ ษ ฎี พั ฒ น าก ารท างจ ริ ย ธ รรม ข อ งโค ล เบ อ ร์ ก (Kohberg’s Moral
Development) มี ค วามเชื่ อ ว่ า บุ ค คลสามารถบรรลุจ ริ ย ธรรมขัน้ สูง สุด ได้ เมื่ อ มี เหตุผ ล และมี
ความคิดที่เป็ นผู้ใหญ่ จะมีลกั ษณะเป็ นเหตุผลสากล เป็ นอุดมคติที่ไม่เข้ าข้ างตนเอง โดยโคลเบอร์ ก
ได้ แบ่งขันทางจริ
้
ยธรรมเป็ น 3 ระดับ ในแต่ละระดับแบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
รวมทังสิ
้ ้น 6 ขันตอน
้
ดังนี ้ (เติมศักดิ์ คทวณิช. 2546: 72-74)
ระดับที่ 1 ระดับก่อนเกณฑ์ทางสังคม (Pre-Conventional Level) เป็ นระดับ
ที่เด็กจะรับรู้กฏเกณฑ์ข้อปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมจากบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือตนเอง
โดยเด็กจะนึกถึงรางวัลและการลงโทษที่ได้ รับเป็ นส่วนสาคัญ ในการตัดสินพฤติกรรมดีห รื อไม่ดี
เช่น พฤติก รรมที่ ดีเป็ นพฤติกรรมที่ กระท าแล้ วได้ รางวัล ส่วนพฤติกรรมที่ ไม่ดีเป็ นพฤติก รรมที่
กระทาแล้ วถูกลงโทษ ซึง่ ในระดับนี ้ยังแบ่งออกเป็ น 2 ขันย่
้ อย ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ของการลงโทษและเชื่ อ ฟั ง (Punishment and Obedience
Orientation) ขันนี
้ ้จะเริ่ มตังแต่
้ แรกเกิดจนถึง 2 ปี เป็ นขันที
้ ่เด็กใช้ ผลของการแสดงพฤติกรรมเป็ น
เครื่ องตัดสินว่าถูกหรื อผิด เช่น ถ้ าเด็กหยิบของคนอื่นมาโดยไม่ขออนุญาตเจ้ าของ เด็กก็จะถูกทา
โทษ ทาให้ เด็กไม่กล้ าหยิบสิ่งของคนอื่นอีกเพราะไม่อยากถูกทาโทษ เป็ นต้ น
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ การแสวงหารางวัล (Naively Egoistic Orientation) ขัน้ นี จ้ ะ
เริ่มตังแต่
้ 7 ถึง 10 ปี เป็ นขันที
้ ่เด็กมีการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่ทาแล้ วได้ รางวัลหรื อ
คาชมเชยเป็ นสิ่งตอบแทนเท่านัน้ เด็กยังไม่คานึงถึงความถูกผิด คุณธรรมจริ ยธรรม ความเห็นอก
เห็นใจ หรื อความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ตอ่ ผู้อื่น ทาให้ พฤติกรรมของเด็กในขันนี
้ ้ต้ องการความพอใจที่ได้ รับ
รางวัลมากกว่าการถูกลงโทษ
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ระดับ ที่ 2 ระดับ จริ ยธรรมตามกฎเกณฑ์ ของสัง คม (Conventional Level)
เป็ นการที่บุคคลมีการแสดงพฤติกรรมที่เป็ นไปตามความคาดหวังของสังคมที่ตนเป็ นสมาชิกอยู่
โดยไม่คานึงถึงรางวัลหรื อการลงโทษ ซึง่ ในระดับนี ้ยังแบ่งออกเป็ น 2 ขันย่
้ อย ดังนี ้
ขั น้ ที่ 1 ขั น้ ท าตาม เพื่ อน แล ะสิ่ ง ที่ สั ง คม ยอม รั บ (Interpersonal
Concordance of “goodboy-nicegirl” Orientation) ขัน้ นี อ้ ายุระหว่าง 10-13 ปี เป็ น ช่วงเปลี่ ย น
ผ่านจากวัยเด็กเข้ าสู่ช่วงวัยรุ่ น ซึ่งเพื่ อนมีบทบาทต่อการปฏิ บตั ิตนเป็ นอย่างมาก ซึ่งเด็กในวัยนี ้
ต้ องการเป็ นที่รักและการยอมรับจากเพื่อนเป็ นอย่างมาก ทาให้ เด็กวัยนี ้มีการเลียนแบบและปฏิบตั ิ
ตนในสิ่งที่เพื่อนเกิดความพึงพอใจและได้ รับจากกลุ่มเพื่อน โดยขันนี
้ ้จะเน้ นความสาคัญต่อการ
กระทาตามความคาดหวังของผู้อื่นมากกว่ารางวัลและการลงโทษ
ขัน้ ที่ 2 ขั น้ กฎและระเบี ย บ (Law and Order Orientation) ขั น้ นี อ้ ายุ
ระหว่าง 13-16 ปี เด็กวัยนีเ้ ริ่ มเรี ยนรู้ และมีประสบการณ์ แล้ วว่าแต่ละสังคมมีระเบียบ กฎเกณฑ์
และข้ อบังคับต่างๆ ให้ สมาชิกถื อปฏิบตั ิ รวมทัง้ แต่ละคนมีหน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั ิต่อสังคมที่ตนเป็ น
สมาชิ ก อยู่ ดัง นัน้ คนดี ห รื อ คนที่ ท าถู ก ต้ อ งคื อ คนที่ ป ฏิ บัติ ต ามระเบี ย บ กฎเกณฑ์ ข้ อ บัง คับ
กฎหมายของสังคม รวมทัง้ การปฏิบัติตามหน้ าที่ของตนเองอย่างเคร่ งครัดมากกว่าจะคานึงถึง
รางวัลหรื อการลงโทษที่จะได้ รับหรื อเป็ นเพราะทาตามผู้อื่น
ระดับ ที่ 3 ระดับ จริ ย ธรรมเหนื อ กฎเกณฑ์ ท างสัง คม (Post-conventional
Level) พัฒนาการทางจริ ยธรรมในขันนี
้ ้เกิดจากการใช้ วิจารณญาณของตนในการตัดสินมาตรฐาน
ทางจริ ยธรรมของสังคมก่อนที่จะนามายึดถือเป็ นหลักในการปฏิบตั ิ การตัดสินความถูกผิด ความ
ควรหรื อ ไม่ ค วร จะขึน้ อยู่กับ วิ จ ารณญาณของตนเอง โดยปราศจากอิ ท ธิ พ ลของบุค คลและ
สิ่งแวดล้ อมในสังคมเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ซึง่ ในระดับนี ้ยังแบ่งออกเป็ น 2 ขันย่
้ อย ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันท
้ าตามสัญญา (Social Contract Orientation) ขันนี
้ ้เริ่ มตังแต่
้
อายุ 16 ปี ขึน้ ไป เป็ นขัน้ ที่ จ ะเน้ นมาตรฐานทางจริ ยธรรมที่ คนส่วนใหญ่ ของสังคมยอมรับและ
ปฏิบตั ิตน โดยคานึงถึงประโยชน์และสิทธิของบุคคลเป็ นสาคัญ ดังนัน้ ก่อนจะยอมรับและยึดถื อ
ปฏิบตั ิจะมีการใช้ เหตุผลและวิจารณญาณไตร่ตรองดูว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด อย่างไรก็ตาม บุคคล
ในขันนี
้ จ้ ะพยายามทาตามหน้ าที่ของตนต่อสังคมเหมือนกับคามั่นสัญญาที่ตนให้ กับสังคมและ
สมาชิกทังหลาย
้
ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์สว่ นร่วมมากกว่าส่วนตนด้ วย
ขั น้ ที่ 2 ขั น้ อุ ด มคติ ส ากล (Universal Ethical Principle) ขั น้ นี จ้ ะอยู่
ในช่วงผู้ใหญ่เป็ นต้ นไป เป็ นขันที
้ ่บคุ คลจะสร้ างอุดมคติและคุณธรรมประจาใจของตนเองขึ ้นมา ทา
ให้ ความถูกผิดของบุคคลในขันนี
้ ้จะตัดสินจากมโนธรรมที่เป็ นสากลของแต่ละคน
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3. ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสังคมของอิริคสัน (Erikson’s Psychococial Theory) มี
ความเชื่อว่าพัฒนาการของบุคคลขึ ้นอยู่ปับปั จจัยทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อมทางจิตใจ
มากกว่าการตอบสนองทางร่างกาย ซึ่งพัฒนาการของบุคคลเกิดขึ ้นตังแต่
้ เกิดจนเสียชีวิต มีลาดับ
ขัน้ 8 ขันตอนดั
้
งนี ้ (เติมศักดิ์ คทวณิช. 2546: 63-67)
3.1 ขันของความไว้
้
วางใจกับไม่ไว้ วางใจ (Trust VS Mistrust) ตังแต่
้ แรกเกิด
จนถึง อายุหนึ่งปี ถ้ าเด็กวัยนี ไ้ ด้ รับความรักความอบอุ่น ภายในครอบครั ว เมื่ อโตขึน้ จะมี ความ
ไว้ วางใจสังคม ในทางกลับกันถ้ าเด็กที่ถกู ทอดทิ ้งได้ รับการดูแลเอาใจใส่แบบปล่อยปละละเลย เด็ก
จะไม่ไว้ วางใจในสังคม เป็ นคนมองโลกในแง่ร้าน ไม่เห็นคุณค่าในการอยูร่ ่วมกันในสังคม
3.2 ขันของความเป็
้
นตัวของตัวเองกับความไม่มั่นใจในตนเอง (Autonomy
VS Doubt) เริ่ มตังแต่
้ อายุ 2-3 ปี เด็กสามารถเริ่ มทาอะไรได้ ด้วยตนเอง ครอบครัวจึงควรให้ อิสระ
กับเด็กในการทากิจกรรมต่างๆ ด้ วยตนเอง โดยให้ เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองให้ ได้ ม ากที่ สุด
รวมถึงมี การอบรมสั่งสอน เพื่ อให้ เด็กมี ความเป็ นตัวของตัวเอง มี ความเชื่อมั่นในตนเอง และมี
ความกล้ าแสดงออก ในทางกลับกันถ้ าครอบครัวไม่ปล่อยให้ เด็กทากิจกรรมด้ วยตนเอง ย่อมทาให้
เด็กมีความลังเล สงสัย และไม่มนั่ ใจในสิ่งที่ตนกระทาลงไป
3.3 ขันความคิ
้
ดริ เริ่มกับความรู้สกึ ผิด (Initiative VS Guilt) เริ่มตังแต่
้ อายุ 3-5
ปี เป็ นวัยที่เด็กใช้ ของเล่นแทนจินตนาการ โดยการสร้ างเรื่ องราวขึ ้นมา โดยเด็กที่ได้ รับการส่งเสริ ม
การทากิจกรรมและยอมรับผลงานของเด็ก ย่อมทาให้ เด็กมีความคิดริ เริ่ มและกล้ าแสดงออกมาได้
ในทางกลับกันถ้ าเด็กถูกตอกย ้าความผิดพลาดในสิ่งที่ได้ กระทาไป เด็กก็จะรู้สึกผิดและไม่กล้ าคิ ด
สร้ างสรรค์ด้วยตนเอง
3.4 ขันความขยั
้
นหมัน่ เพียรกับความรู้สึกมีปมด้ อย (Industry VS Inferiority)
เริ่ มตังแต่
้ อายุ 6-11 ปี ซึ่งเด็กวัยนีเ้ ป็ นวัยที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา มีความ
มุ่งมัน่ และขยันทางานที่ตนเองอยากทา จึงทาให้ เด็กมีความเชื่อมัน่ ในตนเองและมีทศั นคติที่ดีต่อ
ตนเอง ในทางกลับกันถ้ าเด็กไม่มีผ้ ใู หญ่ให้ คาแนะนาหรื อตังความหวั
้
งกับเด็กสูงเกินไป จนทาให้
เด็กไม่บรรลุตามสิ่งที่ตนเองหรื อผู้ใหญ่ คาดหวังได้ ทาให้ เด็กรู้ สึกด้ อยค่า ก่อให้ เกิดปมด้ อย และ
อาจกลายเป็ นบุคลิกภาพที่ถาวรได้
3.5 ขันรู
้ ้ จักตนเองกับไม่ร้ ู จกั ตนเอง (Ego Identity VS Role Confusion) เริ่ ม
ตังแต่
้ อายุ 12-18 ปี เป็ นระยะวัยรุ่ นที่เป็ นช่วงหัวเลี ้ยงหัวต่อระหว่างความเป็ นเด็กและความเป็ น
ผู้ใหญ่ โดยเด็กมีการปรับตัวเพื่อรู้จกั ตนเองในแง่มมุ ต่างๆ ย่อมทาให้ วยั รุ่นมีการยอมรับตนเองได้
ตามความเป็ นจริ ง ในทางกลับกันถ้ าวัยรุ่ นไม่สามารถค้ นพบตนเองได้ ย่อมทาให้ ไม่เป็ นตัวของ
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ตัวเอง อาจมีความรู้ สึกวิตกกังวล คับข้ องใจ ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จนกระทัง่
ทาผิดกฎหมายได้ ในที่สดุ
3.6 ขั น้ รู้ สึ ก ว่ า ตนมี เพื่ อ นที่ ใ กล้ ชิ ด ผู ก พั น กั บ ความรู้ สึ ก ว้ าเหว่ อ้ างว้ าง
(Intimacy VS Isolation) เป็ น วัย ผู้ใหญ่ ต อนต้ น ที่ เริ่ ม รู้ จัก และค้ น พบตนเอง มี ก ารวางแผนชี วิ ต
ให้ กับตนเอง มีการสร้ างความสนิทสนมใกล้ ชิด มีการเห็นคุณค่า และให้ การนับถือซึ่งกันและกัน
ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเพื่อนที่ตนเองคบหาอยู่ แต่ในทางกลับกันถ้ าผู้ใหญ่ตอนต้ นไม่
มีเพื่อนคบหาสมาคมด้ วย ย่อมทาให้ เกิความรู้สกึ ว้ าเหว่อ้างว้ างได้
3.7 ขันเป็
้ นห่วงชนรุ่นหลังกับคิดถึงแต่ตนเอง (Generativity VS Stagnation)
เป็ นวัยผู้ใหญ่ตอนกลางหรื อวัยกลางคน เป็ นวัยของการเป็ นพ่อแม่ ซึ่งบุคคลต้ องมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและครอบครัว มีการสร้ างความมั่นคงในครอบครัว คอยอบรมสัง่ สอนบุตรหลานให้ เป็ น
คนดี ในทางกลับกันถ้ าบุคคลรู้ สึกว่าตนเองเกิดปมด้ อย ไม่ต้องการแบ่งปั นประสบการณ์ ร่วมกับ
ใคร ทาให้ เป็ นคนที่แยกตัวอยูต่ ามลาพัง ขาดความกระตือรื อร้ น รักตนเองมากกว่าผู้อื่น
3.8 ขันความรู
้
้ สึกมัน่ คงทางใจกับท้ อแท้ สิ ้นหวัง (Integrity VS Despair) เป็ น
ระยะบันปลายในชี
้
วิตถ้ าบุคคลประสบความสาเร็ จในชีวิตที่ผ่านมา ย่อมสามารถยอมรับความแก่
ชราและความตายที่กาลังจะเกิดขึ ้นได้ อย่างมัน่ คง ในทางกลับกันถ้ าบุคคลมีปัญหาพัฒนาการใน
วัยต้ นๆ จะรู้สึกว่าตนเองไม่มีคณ
ุ ค่า ประสบความล้ มเหลว และหวาดกลัวต่ อความตายที่จะมาถึง
โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ แล้ ว
4. ทฤษฎี ตัวตน (Self Theory) ทฤษฎี ตัวตนของโรเจอร์ นัน้ มี ค วามเชื่ อ ว่าการ
ปฏิ สัม พันธ์ ของการรับรู้ ต่อตนเอง โดยบุคคลเกิ ดมามี ความเป็ นตัวของตัวเอง สามารถคิดและ
ตัดสินใจด้ วยตนเอง มีความต้ องการในการพัฒนาตนเองในทุกด้ าน โดยทฤษฎีตวั ตนมี 3 ลักษณะ
ดังนี ้ (เติมศักดิ์ คทวณิช. 2546: 245-247)
4.1 ตนที่ ตนรับรู้ (Perceived Self) เป็ นตัวตนที่ เราคิดว่าตัวเราเป็ นอยู่ เช่น
เป็ นคนดี เป็ นคนเก่ง เป็ นคนหล่อ เป็ นคนสวย เป็ นต้ น
4.2 ตนตามความเป็ น จริ ง (Real Self) เป็ น ตัว ตนที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ อ าจมองเห็ น
หรื อไม่เห็นตัวตนที่แท้ จริงของตนเองก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่บคุ คลจะมีการรับรู้ตนตามความเป็ นจริ งจาก
บุคคลรอบข้ าง
4.3 ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) เป็ นตัวตนที่ ตนอยากจะเป็ น อยากจะท า
หรื อตังความคาดหวั
้
งไว้
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การที่บคุ คลที่สามารถทาให้ ตนรับรู้กบั ตนตามความเป็ นจริ งและตนตามอุดม
คติมีความสอดคล้ องสัมพันธ์กนั อย่างเหมาะสม ทาให้ บคุ คลนันสามารถพั
้
ฒนาบุคลิกภาพได้ จนถึง
ขีดสุด แต่ในทางกลับกันถ้ าบุคคลมีตวั ตนทังสามไม่
้
สอดคล้ องกัน อาจทาให้ บคุ คลมีความขัดแย้ ง
ในใจ คับข้ องใจ มีความวิตกกังวลสูง มีปมด้ อย และอาจมีปัญหาด้ านบุคลิกภาพได้
5. แนวคิดสังคมประกิต (Socialization) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่มีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลรอบตัว มีการถ่ายทอดซึง่ กันและกัน ก่อให้ เกิดความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมที่
สังคมปรารถนา ซึง่ แหล่งที่ก่อให้ เกิดสังคมประกิต มีดงั นี ้ (จารอง ยินดี. 2552: 29-34)
4.1 ครอบครัว (Family) เป็ นกลุ่มแรกที่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ภายในครอบครัว
ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม โดยครอบครัวมี การอบรมเลีย้ งดูเพื่ อปลูกฝั งพฤติกรรมที่ เหมาะสมกับ
บุค คล ซึ่ง การอบรมเลี ย้ งดูที่เหมาะสมย่อ มท าให้ บุคคลมี สุขภาพร่ างกายและจิ ตใจที่ สมบูรณ์
แข็งแรง อารมณ์ สดชื่นแจ่มใส สามารถควบคุมตนเองได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ และมีการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม (ศิริกลุ อิศรานุรักษ์และปราณี สุทธิสคุ นธ์. 2550: 105)
4.2 กลุ่ ม เพื่ อ น (Peer Group) การที่ บุ ค คลเข้ ากลุ่ ม ร่ ว มกั บ เพื่ อ น บ่ อ ม
ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน ทาให้ บุคคลได้ เรี ยนรู้และเข้ าใจในกฎเกณฑ์ ระเบียบวินยั และการอยู่
ร่วมกันในกลุม่ ซึง่ ก่อให้ เกิดพัฒนาทักษะทางสังคมที่ชว่ ยให้ มีการดาเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุข
4.3 โรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษา (School) การที่บคุ คลมีปฏิสมั พันธ์กบั ครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นความคิ ด ความเชื่ อ ความรู้ สึ ก ค่ า นิ ย ม
บุคลิกภาพที่แตกต่างกันไป โดยโรงเรี ยนมีการปลูกฝั งให้ บคุ คลมีความรู้ทางวิชาการและสนับสนุน
ส่งเสริมให้ บคุ คลมีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์
4.4 สื่ อ มวลชน (Mass Communication) ส่ ง ผลให้ บุค คลมี ก ารรั บ รู้ เข้ า ใจ
และยอมรับในสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลว ซึ่งก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ ทัศนคติและ
สังคม
จากแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ องกับพัฒ นาการของวัยรุ่ น ในข้ างต้ น ประกอบด้ วย
ทฤษฎี จิตวิเคราะห์ของจุง ทฤษฎีพัฒ นาการทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ ก ทฤษฎี พฒ
ั นาการทาง
สังคมของอิริคสัน ทฤษฎีตวั ตน และแนวคิดสังคมประกิต
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
ผู้วิจยั ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ซึง่ มีรายละเอียดที่สาคัญดังต่อไปนี ้
3.1 ความเป็ นมาของทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
แอลเบิ ร์ท เอลลิ ส (Albert Ellis) เกิ ด วัน ที่ 27 พฤศจิ ก ายน ค.ศ.1913 ที่ เมื อ งพิ ท ส์
เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา เมื่อช่วยวัยเด็กเอลลิสเป็ นคนที่ป่วยบ่อย แต่มีการดาเนินชีวิตอย่าง
เข้ ม แข็ง โดยเอลลิ ส เป็ นนักจิ ตวิท ยาคลี นิคที่ ใช้ วิธีจิ ตวิเคราะห์ และมี ความคิดเห็น ว่าวิธีการจิ ต
วิเคราะห์ นนั ้ ไม่สามารถใช้ กับทุกกรณี จึงได้ พัฒ นาการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผ ล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy) โดยมีแนวคิดว่าสาเหตุ
ของปั ญหาของบุคคลเกิดจากการที่บคุ คลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและสถานการณ์ตา่ งๆ ใน
เชิ ง ลบ ถ้ าบุค คลมี ก ารเปลี่ ย นแปลงแนวความคิ ด ใหม่ ย่อ มท าให้ บุค คลมี ค วามรู้ สึก และการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมมากขึ ้น (วัชรี ทรัพย์มี. 2554: 119-120)
3.2 ธรรมชาติของมนุษย์
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มี
ดังนี ้ (เจียรนัย ทรงชัยกุลและโกศล มีคณ
ุ . 2557: 9-10)
1. มนุษย์ตา่ งจากสัตว์โลกทังหลาย
้
เนื่องจากมนุษย์มีความสามารถที่จะคิดและ
ตัดสินใจด้ วยตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงวามเชื่อและความรู้สกึ ที่นาไปสูพ่ ฤติกรรมที่เหมาะสมได้
2. มนุษย์เกิดมาพร้ อมกับศักยภาพที่เป็ นผู้ที่มีเหตุผล จะมีความสดชื่นรื่ นเริ ง มี
การดาเนินชีวิตดาเนินชีวิตอย่างมี ความสุข แต่ม นุษย์บางคนเป็ นผู้ที่ไร้ เหตุผล ซึ่งเกิดจากการที่
บุคคลได้ รับการเรี ยนรู้และมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่สมเหตุสมผลตังแต่
้ ยงั วัยเด็กส่ งผลไปยังปัจจุบนั
ที่บคุ คลนันยั
้ งมีความรู้สึกและการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผล มีความรู้สกึ ท้ อแท้ สิ ้น
หวังและไร้ คา่ ในการดาเนินชีวิต
3. มนุษย์เป็ นผู้ที่มีเหตุผลและไร้ เหตุผล ซึ่งการที่บุคคลมีอารมณ์ ที่ไม่เหมาะสม
เนื่ องจากบุคคลมี ความเชื่ อที่ ไม่ส มเหตุสมผล ถ้ าบุคคลได้ เรี ยนรู้ วิธี การคิดที่ มี เหตุมี ผล ย่อมมี
ความคิดและความเชื่อที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น ก่อให้ เกิดอารมณ์และพฤติกรรมที่เหมาะสม นาไปสู่
ความสาเร็จในการดาเนินชีวิต
4. มนุษย์ต้องการสิ่งที่ดีงามสาหรับชีวิต การที่บคุ คลไม่ได้ รับการตอบสนองในสิ่ง
ที่ต้องการ บุคคลย่อมโทษตนเองหรื อผู้อื่น แต่บุคคลสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและความเชื่อที่
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ไม่สมเหตุสมผลของตนเองได้ หากบุคคลได้ ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
ย่อมก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสมด้ วย
5. ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของมนุษย์มี ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ ชิด
โดยมีลกั ษณะสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
5.1 มนุษย์มีทงความคิ
ั้
ดที่มีเหตุผลและไร้ เหตุผล เมื่อมนุษย์มีความคิดอย่าง
มีเหตุผล ย่อมสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
5.2 อารมณ์ ที่ไม่เป็ นสุขหรื ออาการโรคประสาท เป็ นผลมาจากความคิดที่ไม่
สมเหตุสมผล เนื่องจากความคิดและอารมณ์จะมีความสัมพันธ์กนั การมีอารมณ์ไม่เป็ นสุขมักเกิด
จากความคิดที่มีอคติ ความคิดที่ยดึ มัน่ ในตนเอง และความคิดที่ไร้ เหตุผล
5.3 ความคิดที่ไร้ เหตุผลเกิดจากการเรี ยนรู้ที่ไม่สมเหตุสมผลตังแต่
้ เด็กซึง่ อาจ
เกิดจากการเรี ยนรู้จากพ่อแม่ สภาพแวดล้ อม และสังคม
5.4 มนุษย์พูดหรื อคิดโดยการใช้ สญ
ั ลักษณ์ หรื อภาษา การที่บุคคลคิดอย่าง
ไม่สมเหตุสมผล ย่อมทาให้ มีอารมณ์และไม่สมเหตุสมผล ก่อให้ เกิดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ทาให้ ให้
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ซึง่ แก้ ได้ จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ สญ
ั ลักษณ์หรื อภาษา
5.5 อารมณ์ ที่ ไ ม่ เป็ นสุ ข เกิ ด จากความคิ ด ความเชื่ อ ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ
สถานการณ์หรื อเหตุการณ์นนั ้
5.6 ความคิดหรื ออารมณ์ ที่ไม่เหมาะสมของบุคคล ทาให้ ลดลงให้ หมดไปได้
โดยการรับรู้และปรับเปลี่ยนความคิดที่สมเหตุสมผลมาทดแทน
3.3 กรอบแนวคิด A-B-C (The A-B-C Framework)
กรอบแนวคิ ด A-B-C (The A-B-C Framework) เป็ นทฤษฎี พื น้ ฐานในการให้
คาปรึกษาตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดของสมาชิก
กลุม่ ให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ ้น (เจียรนัย ทรงชัยกุลและโกศล มีคณ
ุ . 2557: 22-23)
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิด A-B-C (The A-B-C Framework)
A (Activating Event) คือ เหตุการณ์และประสบการณ์ที่มากระตุ้น
B (Belief) คือ ความคิดความเชื่อของบุคคลที่มีตอ่ เหตุการณ์และประสบการณ์ ที่มา
กระตุ้น
rB (Rational Belief) คือ ความคิดความเชื่อที่สมเหตุสมผล
iB (Irrational Belief) คือ ความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
C (Consequence) คือ ผลที่เกิดจากความคิดความเชื่อของบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์
และประสบการณ์ที่มากระตุ้น
deC (Desirable Emotion Consequence) คือ อารมณ์ที่เหมาะสม
dbC (Desirable Behavior Consequence) คือ พฤติกรรมที่เหมาะสม
ueC (Underdesirable Emotion Consequence) คือ อารมณ์ที่ไม่เหมาะสม
ebC (Underdesirable Behavior Consequence) คือ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
D (Disputation) คื อ การโต้ แย้ งเพื่ อ ขจั ด หรื อ เอาชนะความคิ ด ความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผล
E (Effect) คื อ ผลจากการโต้ แย้ งเพื่ อ ขจัด หรื อ เอาชนะความคิ ด ความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผล
cE (Cognitive Effect) คือ ผลทางความคิดที่เหมาะสม
eE (Emotion Effect) คือ ผลทางอารมณ์ความรู้สกึ ที่เหมาะสม
bE (Behavior Effect) คือ ผลทางพฤติกรรมที่เหมาะสม
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F (New Feeling) คือ ความรู้สกึ ใหม่ที่เหมาะสม
3.4. เป้ าหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม
เป้าหมายของการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ตามแนวคิด พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพื่ อลดการโทษตนเองและมี การใช้ ความสามารถของตนเองเพื่ อน าไปสู่การพัฒ นา
เป้าหมายในชีวิตให้ เป็ นไปได้ ตามสภาพความเป็ นจริง และมีการดาเนินชีวิตที่สร้ างความสุขและไม่
สร้ างความทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่น มีดงั นี ้ (ลักขณา สริวฒ
ั น์. 2560: 191-192)
1. การช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเข้ าใจว่าความเชื่อของตนเองเป็ นสาเหตุของอารมณ์
ในด้ านลบ ซึง่ การให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการแบ่ง
อารมณ์ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1.1 อารมณ์ ที่ เหมาะสม (Appropriate Feeling) แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท
ดังนี ้
1.1.1 อารมณ์ ที่ เ หมาะสมทางบวก (Appropriate Positive Feeling)
ได้ แก่ อารมณ์รัก อารมณ์สดชื่น อารมณ์ที่ก่อให้ เกิดความสุขทังหลาย
้
1.1.2 อารมณ์ ที่ ไ ม่ เหมาะสม (Inappropriate Positive Feeling) ได้ แ ก่
อารมณ์ที่รุนแรงที่ส่งผลให้ เกิดความรู้สึกเศร้ าโศกลงโทษตนเอง รู้สึกว่าตนเองไร้ คา่ ซึมเศร้ า ท้ อแท้
สิ ้นหวัง ซึ่งอารมณ์ ที่ไม่เหมาะสมนี ้ ผู้ให้ คาปรึ กษาต้ องสอนและชี ้แนะให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาทาความ
เข้ าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นเพื่อลดความรุนแรงและการเกิดอารมณ์รุนแรงให้ ลดน้ อยลง
2. ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีการพึง่ พาตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
3. ช่วยให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษามี แนวคิดและมุม มองที่ สามารถแก้ ไขปั ญ หาได้ อย่าง
หลากหลาย
4. ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาไม่ยดึ มัน่ ความเชื่ อที่ไม่สมเหตุสมผล มีการยอมรับความ
เป็ นจริงของการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
5. ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษามีความเข้ าใจและมีการยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลทังทางด้
้
านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
6. ช่ ว ยให้ ผ้ ู รั บ ค าปรึ ก ษาสามารถวางแผนแนวทางในการปฏิ บัติ ที่ จ ะท าให้
เป้าหมายของตนเองประสบความสาเร็จ
7. ช่ว ยให้ ผ้ ูรับ ค าปรึ ก ษากล้ าคิ ด กล้ าตัด สิ น ใจและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ การ
กระทาของตนเอง
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8. ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเข้ าใจตนเอง มีความเป็ นตัวของตัวเอง มีความมัน่ ใจใน
ตนเอง มีการโทษตนเองลดน้ อยลง
3.5 บทบาทหน้ าที่ของผู้ให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม
บทบาทหน้ าที่ ของผู้ให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิดพิ จารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมมีดงั นี ้ (เจียรนัย ทรงชัยกุลและโกศล มีคณ
ุ . 2557: 19)
1. การให้ ความรู้ เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ที่ ไ ม่ ส มเหตุส มผลแก่ ผ้ ู รั บ ค าปรึ ก ษาซึ่ ง
ก่อให้ เกิดอารมณ์ความรู้สกึ ที่ไม่สมเหตุสมผลและสอนให้ มีความรู้สกึ ที่สมเหตุสมผล
2. การกระตุ้นให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ค้นหาความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะ
ความเชื่อที่สดุ โต่ง เช่น น่าจะ ควรจะ ต้ อง ไม่สามารถ เป็ นต้ น
3. ผู้ ให้ ค าปรึ ก ษาสาธิ ต ให้ ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษาเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผล สร้ างเสริ มความตระหนักรู้แก่ผ้ รู ับคาปรึกษาเกี่ยวกับการคิด การเฝ้าบอกตนเองอยู่
เสมอ และการใช้ ภาษา ที่มีผลต่อการรับรู้ความคิดความเชื่อ อารมณ์ความรู้สกึ และพฤติกรรม
4. ผู้ให้ คาปรึกษามีการท้ าทายให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีความเชื่อที่สมเหตุสมผล โดยมี
การวิเคราะห์ อ ย่างมี เหตุผ ล ใช้ เรื่ อ งตลกและมี อ ารมณ์ ขัน ในการเผชิ ญ หน้ ากับ ความเชื่ อที่ ไ ม่
สมเหตุสมผล
5. ผู้ให้ คาปรึ กษาสามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อที่บุคคลจะได้ สงั เกตและ
ลดการคิดที่ไม่สมเหตุสมผลให้ น้อยลง
6. ผู้ให้ คาปรึกษาส่งเสริ มให้ ผ้ รู ับคาปรึกษายอมรับความจริงว่าบุคคลทุกคนล้ วน
ไม่มีความสมบูรณ์แบบ ย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ ้นได้ เป็ นเรื่ องธรรมดา
7. ผู้ให้ คาปรึ กษามี การใช้ เทคนิคที่ หลากหลายเพื่ อช่วยเหลื อผู้รับบริ การ เช่น
เทคนิคด้ านการรู้คดิ เทคนิคด้ านอารมณ์ความรู้สึก และเทคนิคด้ านพฤติกรรม
8. ผู้ให้ คาปรึกษาส่งเสริมให้ ผ้ รู ับคาปรึกษานาความรู้ ประสบการณ์ที่มีประโยชน์
จากการปรึ ก ษาไปใช้ ป รั บ เปลี่ ย นความคิด ความเชื่ อ อารมณ์ ความรู้ สึก และพฤติก รรมที่ ไ ม่
เหมาะสมของตนเอง
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3.6 ขัน้ ตอนการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม
ขันตอนการให้
้
คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มี
จานวน 3 ขันตอน
้
มีดงั นี ้ (เจียรนัย ทรงชัยกุลและโกศล มีคณ
ุ . 2557: 25-26)
1. ขันเริ
้ ่ มต้ น เป็ นการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีแก่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษา
เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีความรู้ สึกอบอุ่น เป็ นกันเอง ปลอดภัย สามารถระบายความคิดความเชื่อ
ของตนเองได้ อย่างอิสระเพื่อเป็ นไปตามเป้าหมายในการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามที่กาหนดไว้
2. ขั น้ ด าเนิ น การ มี ค วามมุ่ ง เน้ นให้ ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษาก าจั ด ความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผลและเรี ยนรู้ความเชื่อที่สมเหตุสมผล ซึง่ มีขนตอนย่
ั้
อยๆ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
2.1 ขันที
้ ่หนึง่ ผู้ให้ คาปรึกษาชี ้แจงให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาตระหนักถึงความเชื่อที่ไม่
สมเหตุ ส มผล ช่ ว ยให้ ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษาเข้ าใจเหตุ ผ ลของการมี ค วามเชื่ อที่ ไ ม่ ส มเหตุ ส มผล
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่มากระตุ้น ความคิดความเชื่อ และผลที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา
สามารถแยกแยะความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลและความเชื่อที่สมเหตุสมผลได้
2.2 ขันที
้ ่สอง ผู้ให้ คาปรึกษากระตุ้นให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
ที่ไม่สมเหตุสมผล มีความรับผิดชอบต่อการจัดการแก้ ไขอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
ตนเอง
2.3 ขันที
้ ่สาม ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาโต้ แย้ งเพื่อปรับเปลี่ยนความ
เชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลให้ มีความเชื่อที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น โดยการให้ ความช่วยเหลือแบบนาทาง
การนาเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบาย ชี ้แจงและสอน
2.4 ขันที
้ ่สี่ ผู้ให้ คาปรึกษาช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาคงความเชื่อที่มีเหตุผลทังใน
้
ปัจจุบนั และในอนาคต เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีการดาเนินชีวิตที่สมเหตุสมผล
3. ขันยุ
้ ติ เป็ นการให้ ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาทบทวนการเปลี่ยนแปลงและความก้ าวหน้ าที่
เกิดขึ ้นในผู้รับบริการ ทาให้ บคุ คลมีความเชื่อที่สมเหตุสมผล มีอารมณ์ ความรู้สึก และมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม
3.4 เทคนิคที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษา
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาเทคนิคที่ใช้ ในการให้ คาปรึ กษาไว้ ดงั นี ้ (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์.
2557: 43-51)
1. เทคนิ ค การถาม (Questioning Technique) เป็ นเทคนิ ค ที่ เปิ ดโอกาสให้
สมาชิกกลุ่มมีการพูดคุยถึงความต้ องการ อารมณ์ และความรู้สึกที่เกิดขึ ้นร่ วมกันในกลุ่ม เพื่อให้
สมาชิกในกลุ่มได้ มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งนาไปสูก่ ารสารวจตนเอง ซึ่ง
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ผู้นากลุ่ม ควรใช้ คาถามปลายเปิ ดมากกว่าคาถามปลายปิ ด เนื่ องจากคาถามปลายปิ ดจะทาให้
สมาชิกกลุม่ รู้สกึ อึดอัดใจ ซึง่ จะมีผลกระทบต่อบรรยากาศภายในกลุม่
2. เทคนิ ค การฟั ง (Listening Technique) เป็ นเทคนิ ค ที่ แ สดงความเอาใจใส่
สมาชิ ก กลุ่ม โดยการแสดงออกมาด้ ว ยสี ห น้ า ท่า ทาง ค าพู ด ท่ าทาง น า้ เสี ยง และการแสดง
พฤติกรรมต่างๆ โดยการให้ ความสนใจในสมาชิกกลุ่ม ด้ วยการตังใจฟั
้ งอย่างกระตือรื อร้ น การหัน
หน้ าเข้ าหาผู้พูด การโน้ มตัวเข้ าหาสมาชิกกลุ่ม การแสดงท่าทีที่อบอุ่นและเป็ นกันเอง จะช่วยให้
ผู้นากลุม่ มีความเข้ าใจเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นได้ อย่างชัดเจนมากขึ ้น
3. เทคนิคการเปิ ดเผยตนเอง (Disclosing Oneself) เป็ นเทคนิคที่ผ้ ูนากลุ่มเล่า
เรื่ องราวส่วนตัวให้ ส มาชิกทราบ เพื่ อเป็ นการแสดงออกถึงการเปิ ดเผย มี ความจริ งใจ และเป็ น
แบบอย่างให้ สมาชิกกลุม่ ได้ เปิ ดเผยตนเอง
4. เทคนิ คการสะท้ อนความรู้ สึก (Reflecting Feeling Technique) เป็ นเทคนิ ค
การฟั งในสิ่งที่สมาชิกกลุ่มพูด จากนัน้ สะท้ อนออกมาเป็ นคาพูดที่ชัดเจน เพื่ อให้ สมาชิกกลุ่ม ได้
ทราบถึ ง ความคิด อารมณ์ และความรู้ สึก ของตนเองที่ ซ่อนอยู่ภ ายใน ซึ่ง เทคนิ ค การสะท้ อ น
ความรู้ สึกนัน้ เป็ นการแสดงออกที่ ส นใจ มี ค วามเข้ าใจและยอมรั บในสิ่ งที่ ส มาชิ กกลุ่ม พู ดหรื อ
แสดงออก
5. เทคนิ ค การตี ค วาม (Interpreting Technique) เป็ นเทคนิ ค ที่ ท านายหรื อ
คาดคะเนถึงสาเหตุของปัญหานัน้ เพื่อช่วยให้ สมาชิกกลุม่ ได้ พิจารณาตนเองในแง่มมุ ที่หลากหลาย
และค้ นหาทางเลื อกใหม่แก่ตนเอง และควรเปิ ดโอกาสให้ สมาชิ กกลุ่ม ได้ แสดงปฏิ กิริยาต่อการ
ตีความนันด้
้ วย
6. เท ค นิ ค ก ารให้ ค าแน ะน า (Suggesting Technique) เป็ น เท ค นิ ค ที่ ให้
ข้ อเสนอแนะแก่สมาชิกกลุ่ม เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ คิดและตัดสินใจในการแก้ ไขปั ญหา ได้ แก่ การ
ให้ ข้อสนเทศ การกาหนดงานให้ ไปทาเป็ นการบ้ าน การได้ รับคาแนะนาจากสมาชิกกลุม่ เป็ นต้ น ซึ่ง
เทคนิคการให้ คาแนะนานี ้ช่วยให้ สมาชิกมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ อย่างรวดเร็ว
7. เทคนิคการสนับสนุน (Supporting Technique) เป็ นการเสริ ม แรงให้ สมาชิ ก
กลุ่มมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่ องราวภายในกลุ่ม โดยมีการเปิ ดเผย
เรื่ องราวส่วนตัวและอารมณ์ ความรู้ สึกของตนเอง เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มมีความมัน่ ใจในตนเองเพิ่ม
มากขึ ้น
8. เทคนิคการสรุ ปความ (Summarizing Technique) เป็ นเทคนิคที่ช่วยรวบรวม
ความคิดและเชื่อมโยงเนือ้ หาที่เป็ นประเด็นสาคัญ โดยการใช้ คาพูดที่สนั ้ กระชับและได้ ใจความ
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โดยผู้นากลุ่มอาจเป็ นผู้สรุ ปเองหรื อสมาชิกกลุ่มเป็ น ผู้สรุ ปสิ่งที่ได้ พูดคุยกันในกลุ่มเพื่อต้ องการ
เปลี่ยนความคิดความสนใจจากสมาชิกคนหนึ่งไปยังสมาชิกอีกคนหนึ่ง รวมถึงการยุติการสนทนา
ในประเด็นนัน้
จากเทคนิคที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษาในข้ างต้ น สามารถสรุ ปได้ ว่า เทคนิคการให้
คาปรึกษา ประกอบด้ วย เทคนิคการถาม เทคนิคการฟั ง เทคนิคการสะท้ อนความรู้สึก เทคนิคการ
เปิ ดเผยตนเอง เทคนิคการสะท้ อนความรู้สึก เทคนิคการตีความ เทคนิคการให้ คาแนะนา เทคนิค
การสนับสนุน และเทคนิคการสรุปความ (Summarizing Technique)
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรที่ศึกษา ได้ แก่ ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
การให้ คาปรึกษากลุ่ม ตามแนวคิดเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม พบว่า มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี ้
4.1 งานวิจัยในประเทศ
ช่อลัดดา ขวัญเมือง (2548: 185) ได้ ทาการศึกษาและการให้ คาปรึกษาเพื่อลดความ
เชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลและปั ญหาทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจยั พบว่า
จากการศึกษาและการให้ คาปรึกษาเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลและปั ญหาทางอารมณ์ของ
นักศึก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ลดความเชื่ อ ที่ ไม่ส มเหตุส มผลและปั ญ หาทางอารมณ์ อ ย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ชนานาท วิไลรัตน์ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แบบกลุ่ม ตามแนวพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมที่มีต่อการเพิ่มการยอมรับตนเองของ
เด็กด้ อย โอกาส: กรณี ศึกษานักเรี ยนโรงเรี ยนวดัโพธิญ าณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็ นการวิจัยกึ่ง
ทดลอง แบบมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยน ระดับชัน้ ประถมศึกษาที่ ผ่านการทาแบบการยอมรับตนเองได้ คะแนนอยู่ในระดับปาน
กลาง ต่า และต่ามาก โดยคัดเฉพาะผู้ได้ คะแนนต่าสุดขึน้ มา 25 คน สุ่ม อย่างง่ายเพื่ อเป็ นกลุ่ม
ทดลองเข้ าร่วมโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิต วิทยาแบบกลุ่มตามแนว พิจารณาเหตุผล อารมณ์และ
พฤติกรรม 13 คน และกลุ่มควบคุม 12 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมการ
ปรึ ก ษาเชิ ง จิ ตวิทยาแบบกลุ่ม ตามแนวพิ จ ารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมมี ค ะแนนการ
ยอมรับตนเองสูงขึ ้นภายหลังการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01
ดาวประกาย มี บุญ (2552: บทคัด ย่อ ) ได้ ศึกษาผลของโปรแกรมการปรึ ก ษาเชิ ง
จิตวิทยาแบบกลุ่ม ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อความคิดเชิงบวกของ
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เยาวชนศูนย์ฝึก และอบรมเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็ นการวิจยั กึ่งทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมทดสอบ
ก่อนและหลัง การทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ เยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงราย จานวน 16 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ได้ คะแนนความคิดเชิงบวกต่า
โดยแบ่งเป็ น กลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน กลุ่มทดลองได้ รับโปรแกรมการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแบบ กลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 10 ครัง้ ครัง้ ละ 70 - 90
นาที โดยใช้ แบบวัดความคิดเชิงบวกและโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ผลการวิจยั พบว่า เยาวชนที่เข้ าร่วมโปรแกรมการปรึกษา
เชิง จิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม มีความคิดเชิงบวกสูง
กว่า ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผลอารมณ์
และพฤติกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
โอลัง้ เพ่ ง จิ น ดา (2554: บทคัด ย่ อ ) ได้ ศึก ษาผลของการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม แบบ
พิจ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่ อเสริ ม สร้ างภูมิ ค้ ุม กันตนของนักเรี ยนวัยรุ่ น ซึ่งเป็ น
นักเรี ยนมัธยมศึกษา ตอนปลายช่วงชันที
้ ่ 4 (ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6) ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยน
เนินทรายวิทยาคม พบว่า มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นักเรี ยนวัยรุ่ นที่ได้ รับการให้ คาปรึ กษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรมมีคะแนนเฉลี่ยภูมิค้ มุ กันตนในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูง
กว่าระยะ ก่อนการทดลองและสูงกว่านักเรี ยนวัยรุ่นกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนคะแนนเฉลี่ยภูมิค้ มุ กันตนของนักเรี ยนวัยรุ่ นที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
อุมา สีผา (2555: บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาผลของการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อพฤติกรรมกล้ ายืนยันตัวเองของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรี ยนบ้ านเขาซก (เบญจศิริราษฏร์ วิทยาคาร) อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี การศึกษา 2554
พบว่า มีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นักเรี ยนที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมมี
พฤติกรรม กล้ ายืนยันตนเองในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 นัก เรี ยนที่ ได้ รับ การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม แบบพิ จ ารณาเหตุผ ล
อารมณ์ และพฤติกรรมมีพฤติกรรมกล้ ายืนหยัดตนเองในระยะหลังการทดลองและระยะติดตาม
ผลสูงกว่า ระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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4.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
ไดไบเอซ (Di Biase. 1998 : 59-11A) ได้ ท าการวิ จัย เรื่ อ ง ความสมบู ร ณ์ แบบที่
สัมพันธ์ กับความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล และอาการทางประสาทของนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
การศึกษานี ใ้ ช้ กลุ่ม ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาวิทยาลัยชุม ชน จ านวน 198 คน โดยทาแบบวัด The
Multidimensional Perfectionism Scale (MPS)แ ล ะ The Survey of Personal Beliefs (SPB)
และ NEO-Five Factor Inventory Neuroticism Scale (NEO-FFI) โดยแบบวัด MPS วัด ความ
สมบู ร ณ์ แ บบในตนเอง (Self-directed Perfectionism) ความสมบู ร ณ์ แ บบในคนอื่ น (Otherdirected Perfectionism) และความสมบู รณ์ แ บบที่ ก าหนดทางสัง คม (Socially) ส่ ว นแบบวัด
SPB วัดการคิดที่ ไม่ส มเหตุส มผลตามรู ปแบบพื น้ ฐาน 5 ด้ านของรู ปแบบการให้ คาปรึ กษาเชิ ง
เหตุผลอารมณ์ ของเอลลิส (RET) ได้ แก่ 1) ความเชื่อว่าเป็ นเรื่ องที่เลวร้ าย (Awfulizing Beliefs)
2) สิ่งที่ควรจะเกี่ ยวกับตนเอง (Self-directed Should) 3) สิ่งที่ควรจะเป็ นเกี่ ยวกับผู้อื่น (Otherdirected Should) 4) ความอดทนต่อความคับข้ องใจต่า และ 5) ความเชื่อในคุณค่าของตนเอง
(Self-worth beliefs) แบบวัดSPB เป็ นการวัดคะแนนความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลโดยรวม ส่วนแบบ
วัดอาการประสาท NEO-FFI วัด ความไม่มั่น คงทางอารมณ์ ทั่ว ๆ ไป ผลการวิจัย พบว่า ความ
สมบูรณ์แบบทัง้ 3 ด้ านมีความสัมพันธ์ กับความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างเล็กน้ อยทางเพศชาย
และเพศหญิง ความสมบูรณ์แบบที่กาหนดทางสังคมสัมพันธ์กบั อาการประสาทในเพศชาย และทัง้
ความสมบูรณ์ แบบในผู้อื่นและความสมบูรณ์ แบบที่กาหนดโดยสังคม มีความสัมพันธ์ กับอาการ
ประสาทในเพศหญิ ง ความเชื่ อ ที่ ไ ม่ ส มเหตุส มผลโดยรวมพบว่า มี นัย ส าคัญ ในการเป็ นสื่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความสมบูรณ์แบบและอาการทางประสาท
จอร์ น (John. 2001 : 62) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบรูปแบบของความเชื่อที่
ไม่สมเหตุสมผลของแคมป์ เบลล์และเอลลิ ส: เกี่ยวกับความกากวมในการแก้ ปัญหาของทฤษฎีเชิง
เหตุผลและอารมณ์ โดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้ างของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลตามทฤษฎี ของ
เอลลิส (Ellis, 1979a; Ellis & Dryden, 1987) และแคมป์ เบลล์ (Campbell, 1985) ได้ การสารวจ
เพื่ อ ยื น ยัน การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบโดยการใช้ แ บบวัด The General Attitude and Beliefs
Scale (Bernard, 1990) โดยทฤษฎี ในปั จ จุบนั เน้ นความเชื่อที่ ไม่สมเหตุสมผลที่เป็ นแก่นสาคัญ
ของความต้ องการการยอมรับ ความสาเร็ จและความสบายใจ (Demand for Approval, Success
and Comfort) การได้ รับสิ่งที่ เลวร้ าย (Derivative of Awfulizing)ความอดทนต่อความคับข้ องใจ
ต่ า และการประเมิ น ตามหลัก สากล (globle-rating) และปั ญ หาทางอารมณ์ ทั ง้ สองระดับ
(The two Classes of Emotional Disturbance) ความวิตกกังวลในตนเองและความไม่สบายใจ
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(Ego and Discomfort Anxiety) แคมป์ เบลล์ (Campbell. 1985) ได้ ตงสมมุ
ั้
ติฐานความสัมพันธ์
ตามล าดับ ขั น้ ระหว่ า งความเชื่ อ ที่ ไ ม่ ส มเหตุ ส มผลที่ ส าคั ญ กั บ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ส่ ว นเอลลิ ส เน้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ได้ รับกับความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลที่สาคัญ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษา
303 คน ได้ รั บ การทดสอบโดยแบบวั ด The General Attitude and Beliefs Scale (Bernard,
1990) กลุ่มตัวอย่างที่สาคัญเป็ นเพศหญิง คอเคเซียนและคาทอลิกที่มีอายุเฉลี่ย 28 ปี ผลการวิจยั
พบว่าโครงสร้ างของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลตามลาดับขันไม่
้ สมั พันธ์ กัน และมีความสัมพันธ์
ของความวิตกกังวลในตนเองกับความไม่สบายใจตามความคิดของเอลลิส
ซีเกลอ และ เลสลี่ (Ziegler; & Leslie. 2003 : 235) ได้ ทาการวิจัยเรื่ องการทดสอบ
รู ป แบบ ABC ตัง้ พื น้ ฐานของการให้ การปรึ กษาเชิงเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม โดยใช้ กลุ่ม
ตัว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ศึ ก ษาซึ่ ง มี ค ะแนนการคิ ด ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผลสูงมีการทะเลาะวิวาทมากกว่านักศึกษาที่มีคะแนนความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลต่า
ในขณะที่นกั ศึกษาที่มีคะแนนการคิ ดว่าเป็ นเรื่ องเลวร้ ายและความอดทนต่อความคับข้ องใจต่า มี
การทะเลาะวิวาทที่รุนแรงมากกว่านักศึกษาที่มีคะแนนการคิดว่าเป็ นเรื่ องเลวร้ ายและความอดทน
ต่อ ความคับ ข้ อ งใจต่ า ผลการวิ จัย นี บ้ ่ ง ชี ว้ ่า รู ป แบบ ABC ตามโครงสร้ างของความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผลของเอลลิสเป็ นส่วนสาคัญของรูปแบบนี ้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องในข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจนา
การให้ คาปรึกษากลุ่ม ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เน้ นการเปลี่ยนแปลง
ทางกระบวนการทางความคิดอันจะช่วยขจัดความคิด ไม่สมเหตุสมผล ทาความเข้ าใจกับความคิด
ความเชื่อ อารมณ์ และพฤติกรรมทัง้ ในด้ านการเรี ยน การแก้ ปัญ หาและการดาเนินชีวิต เพื่ อให้
นักเรี ยนวัยรุ่ นได้ ร้ ู เท่าทันกับสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นในสถานการณ์ ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลด้ วย
ตนเอง
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นผลการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น ผู้วิจัยได้ ดาเนินการตามขัน้ ตอน
ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 217 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น เป็ น
นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึก ษา 2562 โรงเรี ย นราชิ นี จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร จ านวน 217 คน ซึ่ง ผู้วิจัยได้ ท าการเก็ บ ข้ อ มูลจากประชากรจ านวนทัง้ หมด
เพื่อนามาศึกษาความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น
ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติ ก รรม เป็ น นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 ปี การศึก ษา 2562 โรงเรี ย นราชิ นี จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร จานวน 57 คน จากนันผู
้ ้ วิจยั ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ที่มีคา่ เฉลี่ยความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 75 ขึ ้นไป มีความสมัครใจ
และสามารถเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น ได้ ตามวันและเวลาที่กาหนดไว้
จานวน 8 คน
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2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วย แบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของ
นักเรี ยนวัยรุ่ น และโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิดพิ จ ารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น
1. ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่ องมื อแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
ของนักเรียนวัยรุ่น
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การสร้ างเครื่ องมื อ แบบสอบถามความเชื่ อที่ ไม่
สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น ดังนี ้
1.1 ผู้วิจัยท าการศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้ องกับ ความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผล จากนันผู
้ ้ วิจยั ทาการเขียนนิยามศัพท์เชิงปฏิบตั ิการ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการ
สร้ างแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
1.2 ผู้วิจยั ทาการสร้ างแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยน
วัยรุ่ น ให้ มี ความสอดคล้ องกับความมุ่งหมายของการวิจัยและนิยามศัพ ท์ เชิงปฏิ บัติการ โดยมี
ลั ก ษณ ะเป็ นมาตรวั ด แบบมาตราส่ ว นประมาณ ค่ า (Rating Scale) มี จ านวน 5 ระดั บ
ประกอบด้ วย จริงที่สดุ จริงมาก ปานกลาง จริงน้ อย และไม่จริงเลย
1.3 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น
จานวน 71 ข้ อ ไปให้ คณะกรรมการควบคุม ปริ ญ ญานิพ นธ์ เพื่ อพิ จ ารณาความสอดคล้ องของ
เนื อ้ หาตามนิ ยามศัพ ท์ เฉพาะ จากนัน้ ผู้วิจัย นาแบบสอบถามความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลของ
นักเรี ยนวัยรุ่นมาปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
1.4 ผู้วิจยั นาแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่นไป
ให้ อ าจารย์ ผ้ ูเชี่ ย วชาญทางด้ านจิ ต วิท ยา จ านวน 3 ท่า น (รายละเอี ย ดดัง ภาคผนวก ก) เพื่ อ
พิจารณาความสอดคล้ องของเนือ้ หาตามนิยามศัพ ท์เฉพาะ ได้ ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่าง
0.67-1.00 แล้ วผู้วิจยั นาข้ อคาถามมาปรับปรุง แก้ ไขให้ เหมาะสมตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ได้ จานวนข้ อคาถามจานวน 60 ข้ อ
1.5 ผู้วิจยั นาแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ไป
เก็ บ ข้ อมู ล กั บ นั ก เรี ย นวัย รุ่ น ที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เคี ย งกั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง จ านวน 30 คน แล้ วน า
แบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์ เพื่ อหาค่าอานาจจ าแนกรายข้ อ โดยการหาค่าความสัม พันธ์
ระหว่า งคะแนนรายข้ อ กับ คะแนนรวม (Item - Total Correlation) ในแต่ล ะด้ าน ได้ ข้ อ ค าถาม
จานวนทังสิ
้ ้น 56 ข้ อ มีคา่ อานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.24-0.78 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.93
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1.6 ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามไปท าการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ทางสถิ ติ เ พื่ อ
ทาการศึกษาความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่นต่อไป
ตัวอย่ างแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น
จงพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อ และเขียนเครื่ องหมายลงในช่องคาตอบที่ /
สอดคล้ องกับความคิดเห็นของนักเรี ยนมากที่สดุ เพียงช่องเดียว โดยพิจารณา

คาชีแ้ จง

เกณฑ์ในการเลือกตอบ ดังต่อไปนี ้
จริ งที่สดุ
จริ งมาก
ปานกลาง
จริ งน้ อย
ไม่จริ งเลย
ข้ อ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ข้ อความนันสอดคล้
้
องกับความคิดเห็นของนักเรี ยนมากที่สดุ
ข้ อความนันสอดคล้
้
องกับความคิดเห็นของนักเรี ยนมาก
ข้ อความนันสอดคล้
้
องกับความคิดเห็นของนักเรี ยนปานกลาง
ข้ อความนันสอดคล้
้
องกับความคิดเห็นของนักเรี ยนน้ อย
ข้ อความนันสอดคล้
้
องความคิดเห็นของนักเรี ยนน้ อยที่สดุ

ข้ อความ

ระดับความคิดเห็น
จริง
ที่สุด

การเรียกร้ องความรักและการยอมรับ
00 ถ้ าฉันทาเวรตอนเย็นแทนเพื่อน เพื่อนก็รักฉันมากขึ ้น
การคาดหวังในตนเองสูง
00 ฉันทางานกลุ่มตามที่เพื่อนมอบหมายไม่สาเร็ จฉันจึงเป็ น

คนไร้ คา่
ความโน้ มเอียงในการประณาม
00 เพื่อนที่ชอบใช้ คาพูดด่าทอเสียดสีคนอื่นเป็ นคนไม่น่าคบ

การมีปฏิกริ ิยาต่ อความคับข้ องใจ
00 ฉันรู้ สกึ แย่มากถ้ ารู้ วา่ เพื่อนของฉันไม่ชอบฉัน
การขาดความรั บผิดชอบทางอารมณ์
00 ฉันโกรธที่ ตนเองได้ ค ะแนนน าเสนองานกลุ่มน้ อยเพราะ
เพื่อนจาบทนาเสนองานไม่ได้

จริง
มาก

ปาน
กลาง

จริง
น้ อย

ไม่ จริง
เลย
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ข้ อ

ข้ อความ

ระดับความคิดเห็น
จริง
ที่สุด

00

00
00
00

00

จริง
มาก

ปาน
กลาง

จริง
น้ อย

ไม่ จริง
เลย

ความกระวนกระวายใจมากเกินไป
ฉัน จะไม่อยากมาโรงเรี ย นเพราะเพื่ อนสนิ ทไม่คุยกับ ฉัน
เหมือนเดิม
การหลีกเลี่ยงปั ญหา
ฉันยอมขาดเรี ยนดีกว่าที่จะถูกครู ดุ เพราะทางานไม่เสร็ จ
การพึ่งพาผู้อ่ นื
ฉันคงถูกหักคะแนนแน่ๆ ถ้ าเพื่อนไม่ช่วยทางานให้ สาเร็ จ
การปฏิเสธความรั บผิดชอบ
ฉันเจอแต่เหตุก ารณ์ ที่ เลวร้ าย ท าให้ ฉันไม่ค่อยไว้ วางใจ
ใคร
การเรี ยกร้ องความสมบูรณ์ แบบ
ชี วิตฉัน คงล้ มเหลว ถ้ าไม่ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาเรื่ องการ
เรี ยนของฉันได้

เกณฑ์ การให้ ค ะแนนแบบสอบถามความเชื่ อ ที่ ไ ม่ ส มเหตุ ส มผลของ
นักเรียนวัยรุ่น
แบบสอบถามความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ นมี การให้ คะแนนแบ่ง
ออกเป็ น 5 ค่า ตามระดับความเชื่อ และทิศทางของข้ อคาถาม ดังนี ้
ระดับความถี่
จริงที่สดุ
จริงมาก
ปานกลาง
จริงน้ อย
ไม่จริงเลย

คะแนนข้ อความทางลบ
5
4
3
2
1
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เกณฑ์ การแปลความหมายของแบบสอบถาม
การแปลความหมายของแบบสอบถามของการวิจยั ในครัง้ นี ้คิดจากคะแนนของนักเรี ยนที่
ทาการตอบแบบสอบถาม จากนัน้ ทาการหาค่าเฉลี่ ยมี 5 ระดับ ดังต่อไปนี ้ (บุญ ชม ศรี สะอาด
2538: 66)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.24-5. 00หมายความว่า มีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.43-4.23 หมายความว่า มีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.62-3.42 หมายความว่า มีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.61 หมายความว่า มีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายความว่า มีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
2. ขัน
้ ตอนในการสร้ างเครื่ องมือ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิด

พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผลของนักเรี ยน
วัยรุ่น
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการสร้ างเครื่ องมือ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ดังนี ้
2.1 ผู้วิจยั ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และเทคนิ ค ที่ ใช้ ในการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และ
พฤติกรรม เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดขันตอนในการสร้
้
างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น
ให้ เหมาะสมกับจุดมุง่ หมายของการวิจยั
2.2 ผู้วิจยั ทาการสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจ ารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น โดยกาหนด
แนวคิดสาคัญ วัตถุประสงค์ และเนือ้ หาให้ มีสอดคล้ องกับความมุ่งหมายของการวิจยั และนิยาม
ศัพท์เฉพาะ ซึ่งผู้วิจยั ได้ กาหนดเวลาในการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม จานวน 8 ครัง้
ครัง้ ละ 90 นาที
2.3 ผู้วิจัยนาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิดพิจ ารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ นไปให้ คณะกรรมการ
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ควบคุมปริ ญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความสอดคล้ องของเนือ้ หาตามนิยามศัพท์เฉพาะ จากนัน้
ผู้วิจยั นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อ
ลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่นมาปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์
2.4 การน าโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุผ ล
อารมณ์ และพฤติ ก รรมเพื่ อ ลดความเชื่ อ ไม่ ส มเหตุส มผลของนัก เรี ย นวัย รุ่ น ไปให้ อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) เพื่อพิจารณาความสอดคล้ องของเนื ้อหา
ตามนิยามศัพท์เฉพาะ ได้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ องระหว่าง 0.67-1.00 แล้ วผู้วิจยั นาโปรแกรมการให้
ค าปรึ ก ษากลุ่ ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุ ผ ล อารมณ์ และพฤติ ก รรมเพื่ อ ลดความเชื่ อ ไม่
สมเหตุส มผลของนัก เรี ย นวัย รุ่ น มาท าการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ เหมาะสมตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ
2.5 ผู้วิจัยนาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิดพิจ ารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่ อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ นไปทาการทดลองใช้
(Try-Out) กับนักเรี ยนวัยรุ่ นที่มีคุณ ลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 8 คน เพื่ อทาการ
ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมให้ มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างก่อนนาไปทดลองจริงต่อไป
2.6 ผู้วิจัย นาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิดพิจ ารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ไปทาการทดลองจริ ง
กับนักเรี ยนระดับ ชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนราชินี จังหวัด
กรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ความเชื่ อ ที่ ไ ม่ ส มเหตุ ส มผลตัง้ แต่ เปอร์ เซ็ น ไทล์ ที่ 75 ขึ น้ ไป
จานวน 8 คน
3. วิธีดาเนินการรวบรวมข้ อมูล
แบบแผนการทดลอง
การวิ จั ย ในครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย เชิ ง ทดลอง แบบ One Group Pretest – Posttest
Design (ชูศรี วงศ์รัตนะและองอาจ นัยพัฒน์ 2551: 34) ซึง่ มีแบบแผนการทดลอง ดังต่อไปนี ้
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง
กลุ่ม
A

ทดสอบก่ อน
T1

ทดลอง
X

ทดสอบหลัง
T2

ความหมายของสัญลักษณ์
เมื่อ

A

แทน

กลุม่ ตัวอย่าง

T1

แทน

ทดสอบก่อนเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิด

พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผล
X
แทน โปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ตามแนวคิด พิ จ ารณาเหตุผ ล
อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผล
T2

แทน

ทดสอบหลังเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิด

พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผล
วิธีการดาเนินการทดลอง
1. ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชันมั
้ ธยมศึกษา ปี ที่
2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนราชิ นี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 217 คน ทา
แบบสอบถามความเชื่ อที่ ไม่ส มเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น จากนัน้ ผู้วิจัยท าการหาค่าเฉลี่ ย
โดยรวมของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล จากนันน
้ าค่าเฉลี่ยของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลมาทา
การหาค่าตังแต่
้ เปอร์ เซ็นต์ ไทล์ที่ 75 ขึ ้นไป ซึ่ง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 2.46 ขึ ้นไป แล้ วทาการสอบถาม
ความสมัครใจในการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผล จานวน 8 คน
2. ระยะการทดลอง ผู้วิจัยนาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลไปใช้ จริงกับนักเรี ยน ระดันชัน้
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 2 ที่ ห้ อ งบู รณ าก ารข อ งโรงเรี ย น ราชิ นี จั ง ห วั ด ก รุ งเท พ ม ห าน ค ร
จานวน 8 ครัง้ ตามวันและเวลาที่กาหนดไว้
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3. ระยะหลังการทดลอง ผู้วิจัยให้ นักเรี ยนที่ เป็ น กลุ่ม ตัวอย่าง จ านวน 8 คน ตอบ
แบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ภายหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรึ ก ษากลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และพฤติ ก รรมเพื่ อ ลดความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผลครัง้ สุดท้ าย
4. ผู้วิจยั นาแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่นทังก่
้ อนและ
หลังการทดลองมาทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตามวิธีการทางสถิ ติ
ต่อไป
ตาราง 2 โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อ
ลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผล
ครัง้ ที่

เรื่อง

1

การสร้ างสัมพันธภาพ

2

การเรี ยกร้ องความรักและการยอมรับ

3

การคาด หวั ง ใน ตน เองสู ง และการ
เรี ยกร้ องความสมบูรณ์แบบ
ความโน้ มเอียงในการประณาม

4
5

6
7

การขาดความรั บ ผิ ด ชอบทางอารมณ์
การหลี ก เลี่ ย งปั ญ หา และการปฏิ เสธ
ความรับผิดชอบ
ความ คั บ ข้ องใจและค วาม ก ระวน
กระวายใจ
การพึง่ พาผู้อื่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ สร้ างสั ม พั น ธภาพระหว่ า งผู้ น ากลุ่ ม กั บ
สมาชิกกลุม่
2. เพื่อชี ้แจงให้ สมาชิกกลุ่มทราบวัตถุประสงค์และ
กฎ ระเบี ยบ ใน การเข้ าร่ วม โป รแกรม การให้
คาปรึกษากลุม่
เพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลด้ านการเรี ยกร้ อง
ความรักและการยอมรับ
เพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลด้ านการคาดหวัง
ในตนเองสูงและการเรี ยกร้ องความสมบูรณ์แบบ
เพื่ อลดความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลด้ านความโน้ ม
เอียงในการประณาม
เพื่ อลดความเชื่ อที่ ไม่ ส มเหตุส มผลด้ านการขาด
ความรับผิดชอบทางอารมณ์ การหลีกเลี่ยงปั ญหา
และด้ านการปฏิเสธความรับผิดชอบ
เพื่ อลดความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลด้ านความคับ
ข้ องใจและความกระวนกระวายใจ
เพื่ อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลด้ านการพึ่งพา
ผู้อื่น
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ตาราง 2 (ต่อ)
ครัง้ ที่
8 ยุตกิ ลุม่

เรื่อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก กลุ่ม ได้ ท บทวน แสดงความ
คิดเห็นและสรุ ปประสบการณ์ ที่ได้ จากการเข้ า
ร่ ว มโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม และให้
สมาชิกกลุ่มได้ ให้ กาลังใจซึ่งกันและกันหลังจาก
ได้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้ ารับคา
ปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้
2. เพื่อยุติการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
กลุม่ ของนักเรี ยนวัยรุ่น

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ผู้วิจัยขอหนังสื อขอความร่ วมมื อเพื่ อการวิจัยจากทางบัณ ฑิ ตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ถึงผู้อานวยการโรงเรี ยนราชินี จังหวัด กรุ งเทพมหานคร เพื่ อให้
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 217 คน เพื่อให้ นกั เรี ยนวัยรุ่นตอบแบบสอบถามความ
เชื่อที่ ไม่ส มเหตุส มผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น จากนัน้ ผู้วิจัยทาการเก็ บแบบสอบถามความเชื่ อที่ ไม่
สมเหตุสมผลด้ วยตนเองตามวันและเวลาที่กาหนดไว้
2. ผู้วิจัยขอหนังสื อขอความร่ วมมื อเพื่ อการวิจัยจากทางบัณ ฑิ ตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ถึงผู้อานวยการโรงเรี ยนราชินี จังหวัด กรุ งเทพมหานคร เพื่ อให้
นักเรี ยนระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 8 คน เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตาม
แนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยน
วัยรุ่นตามวันและเวลาที่กาหนดไว้
3. ผู้วิจยั ทาการเก็บแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ในระยะก่อนการทดลอง จากนันผู
้ ้ วิจยั ทาการทดลองใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่นกับ
นักเรี ยนวัยรุ่นตามวันและเวลาที่กาหนดไว้
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4. ผู้วิจยั ทาการเก็บแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ในระยะหลังการทดลอง จากนันน
้ าแบบสอบถามความเชื่อ ที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ใน
ระยะก่อนและหลังการทดลองมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตอ่ ไป
4. การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการดังต่อไปนี ้
1. การศึกษาความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น เป็ นนักเรี ยนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 217 คน โดย
การใช้ ส ถิติพื น้ ฐาน (Descriptive Statistics) ประกอบด้ วย ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การเปรี ยบเทียบความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ก่อนและหลังการ
เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ โดยการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลังทดลอง
โดยสถิ ติ น อนพารามิ เตอร์ ด้ ว ยวิ ธี วิ ล คอกสัน (Nonparametric Statistics Wilcoxon Matched
Pairs Signed Ranks Test)
3. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 สถิติพื น้ ฐาน ประกอบด้ วย ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3.2 สถิตทิ ี่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ได้ แก่
3.2.1 การหาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา โดยใช้ สู ต รการวั ด ดั ช นี ค วาม
สอดคล้ อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
3.2.2 การหาค่าอานาจจาแนกรายข้ อของความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลของ
นัก เรี ย นวัย รุ่ น โดยการหาค่ า ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคะแนนรายข้ อ กับ ภาพ รวม (Item-Total
Correlation) ซึ่งหาได้ จากสูตรสัม ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ของเพี ยร์ สัน (Pearson Product-Moment
Coefficient Correlation)
3.2.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยน
วัยรุ่น หาได้ จากสูตรสัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาค (Coefficient Cronbach‘s Alpha)
3.3 สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน เป็ น การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ ย ก่ อ นและหลัง ทดลอง โดยสถิ ติ น อนพารามิ เตอร์ ด้ วยวิ ธี วิ ล คอกสัน (Nonparametric
Statistics Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test)
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ กาหนด
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
N
แทน จานวนคนในกลุม่ ประชากร
n
แทน จานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง


Positive Ranks
Negative Ranks
Ties
Z
p

แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แทน จานวนคูข่ องตัวแปรที่เป็ นตัวลบมากกว่าตัวตัง้
แทน จานวนคูข่ องตัวแปรที่เป็ นตัวลบน้ อยกว่าตัวตัง้
แทน จานวนคูข่ องตัวแปรที่เป็ นตัวลบเท่ากับตัวตัง้
แทน ค่าสถิตแิ ซด (z-value)
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p-value)

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การศึกษาความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ตอนที่ 2 การเปรี ยบเทียบความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ก่อนและหลัง
การเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่
ตอนที่ 1 การศึกษาความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่ น
ผู้วิจัย ท าการศึก ษาความเชื่ อ ที่ ไม่ ส มเหตุส มผลของนัก เรี ย นวัย รุ่ น ด้ วยค่าเฉลี่ ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น
(N=217)
ความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
การเรี ยกร้ องความรักและการยอมรับ
การคาดหวังในตนเองสูง
ความโน้ มเอียงในการประณาม
การมีปฏิกิริยาต่อความคับข้ องใจ
การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์
ความกระวนกระวายใจมากเกินไป
การหลีกเลี่ยงปัญหา
การพึง่ พาผู้อื่น
การปฏิเสธความรับผิดชอบ
การเรี ยกร้ องความสมบูรณ์แบบ
ความเชื่อที่ไม่ เหตุสมผลโดยรวม


2.16
1.98
2.56
2.42
2.15
1.66
1.64
2.17
2.08
2.36
2.12


0.65
0.80
0.90
0.81
0.71
0.58
0.63
0.72
0.84
0.92
0.57

ระดับ
น้ อย
น้ อย
ปานกลาง
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

จากตาราง 3 พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่นมีความเชื่อไม่สมเหตุสมผลโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.12 มี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 อยู่ในระดับน้ อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ความโน้ ม เอียงในการประณาม มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.56 มี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.90 รองลงมาคื อ การมี ป ฏิ กิ ริยาต่อความคับ ข้ องใจ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.42 มี ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ า กับ 0.81 และการเรี ย กร้ องความสมบู ร ณ์ แ บบ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.36 มี ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92 ส่วนการหลีกเลี่ยงปั ญหา มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 1.64 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่ น ก่ อนและหลัง
การเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ก่อนทาการเปรี ยบเทียบความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ก่อนและหลังการ
เข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ผู้วิจยั มีการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นด้ วยการวิเคราะห์การแจก
แจงเป็ นโค้ งปกติ (Normality Test) ด้ วยสถิติ Shapiro-Wilk มีค่า p อยู่ระหว่าง .14-.98 แสดงให้
เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ก่อนและหลังการเข้ าร่วมการให้
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คาปรึกษากลุ่มมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ ผู้วิจยั จึงทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ก่อนและหลังทดลอง โดยสถิ ติน อนพารามิ เตอร์ ด้วยวิธี วิล คอกสัน (Nonparametric Statistics
Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test) ดังตาราง 4-5
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น
ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม (n=8)
ความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
การเรี ยกร้ องความรักและการยอมรับ
การคาดหวังในตนเองสูง
ความโน้ มเอียงในการประณาม
การมีปฏิกิริยาต่อความคับข้ องใจ
การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์
ความกระวนกระวายใจมากเกินไป
การหลีกเลีย่ งปั ญหา
การพึง่ พาผู้อื่น
การปฏิเสธความรับผิดชอบ
การเรี ยกร้ องความสมบูรณ์แบบ
ความเชื่อที่ไม่ เหตุสมผลโดยรวม

ก่ อนเข้ าร่ วมโปรแกรม
ระดับ


3.18
3.50
3.50
3.08
3.19
2.22
2.46
3.25
3.31
3.83
3.15

0.52 ปานกลาง
0.98
มาก
0.90
มาก
0.27 ปานกลาง
0.61 ปานกลาง
0.75
น้ อย
0.75
น้ อย
0.54 ปานกลาง
0.73 ปานกลาง
0.70
มาก
0.43 ปานกลาง

หลังเข้ าร่ วมโปรแกรม
ระดับ
 
2.36
2.13
2.52
2.29
2.25
1.72
1.71
2.20
2.63
2.83
2.26

0.56
น้ อย
0.88
น้ อย
0.62
น้ อย
0.82
น้ อย
0.62
น้ อย
0.60
น้ อย
0.65
น้ อย
0.66
น้ อย
0.68 ปานกลาง
0.79 ปานกลาง
0.57
น้ อย

จากตาราง 4 พบว่า ก่ อ นเข้ าร่ ว มโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม ตามแนวคิ ด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมนักเรี ยนวัยรุ่ นมีคา่ เฉลี่ย ความเชื่อที่ไม่เหตุสมผลโดยรวม
เท่ากับ 3.15 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 อยู่ในระดับปานกลาง หลังเข้ าร่วมโปรแกรม
การให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมนักเรี ยนวัยรุ่นมีคา่ เฉลี่ย
ความเชื่อที่ไม่เหตุสมผลโดยรวมเท่ากับ 2.26 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 อยู่ในระดับ
น้ อย
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ตาราง 5 การเปรี ยบเทียบความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ก่อนและหลังการเข้ าร่วม
การให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (n=8)
ความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
การเรี ยกร้ องความรักและการยอมรับ
การคาดหวังในตนเองสูง
ความโน้ มเอียงในการประณาม
การมีปฏิกิริยาต่อความคับข้ องใจ
การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์
ความกระวนกระวายใจมากเกินไป
การหลีกเลีย่ งปั ญหา
การพึง่ พาผู้อื่น
การปฏิเสธความรับผิดชอบ
การเรี ยกร้ องความสมบูรณ์แบบ
ความเชื่อที่ไม่ เหตุสมผลโดยรวม

Positive
Ranks

Negative
Ranks

Ties

Z

p

7.00
7.00
7.00
6.00
7.00
6.00
5.00
7.00
7.00
7.00
7.00

1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.10*
2.03*
2.10*
1.61*
1.89*
1.78*
1.99*
2.31*
1.82*
1.76*
2.38*

.01
.02
.01
.05
.02
.03
.02
.01
.03
.03
.01

จากตาราง 5 พบว่า หลัง เข้ าร่ วมการให้ ค าปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิดพิ จ ารณาเหตุผ ล
อารมณ์ และพฤติกรรม นักเรี ยนวัยรุ่ นมีค่าเฉลี่ยความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลโดยรวมและทุกด้ าน
ประกอบด้ วย การเรี ยกร้ องความรักและการยอมรับ การคาดหวังในตนเองสูง ความโน้ มเอียงใน
การประณาม การมีปฏิกิริยาต่อความคับข้ องใจ การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์ ความกระวน
กระวายใจมากเกินไป การหลีกเลี่ยงปั ญหา การพึ่งพาผู้อื่น การปฏิเสธความรับผิดชอบ และการ
เรี ยกร้ องความสมบูรณ์แบบลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังภาพประกอบ
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4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม

0.50

หลังเข้ าร่วมโปรแกรม

0.00

ภาพประกอบ 3 ค่าเฉลี่ยของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น
ก่อนและหลังการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่

จากภาพประกอบ 3 เป็ นการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของ
นักเรี ยนวัยรุ่ น ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ก่อนและหลังการเข้ า
ร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น ก่อนและหลังการเข้ า
ร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม
สมมติฐานในการวิจัย
นักเรี ยนวัยรุ่ น มีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลลดลงหลังจากการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
1. กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น เป็ น
นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึก ษา 2562 โรงเรี ย นราชิ นี จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร จานวน 217 คน
2. กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการเปรี ยบเทียบความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติ ก รรม เป็ น นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 ปี การศึก ษา 2562 โรงเรี ย นราชิ นี จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร จานวน 8 คน
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วย แบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของ
นักเรี ยนวัยรุ่ น และโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิดพิ จ ารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น
1. ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่ องมื อแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
ของนักเรียนวัยรุ่น
1.1 ผู้ วิ จัย ท าการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผล เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
1.2 ผู้วิจัยท าการสร้ างแบบสอบถามความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ย น
วัยรุ่นให้ มีความสอดคล้ องกับความมุง่ หมายของการวิจยั และนิยามศัพท์เชิงปฏิบตั กิ าร
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1.3 ผู้วิจยั นาแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น ไปให้
คณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ จากนันผู
้ ้ วิจยั นาแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
ของนักเรี ยนวัยรุ่นมาปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
1.4 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ นไปให้
อาจารย์ผ้ ูเชี่ยวชาญทางด้ านจิตวิทยา จานวน 3 ท่าน ได้ ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่าง 0.671.00
1.5 ผู้วิจยั นาแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น ไปเก็บ
ข้ อมูลกับนักเรี ยนวัยรุ่ นที่ มี คุณ ลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 30 คน ได้ ข้อคาถาม
จานวนทังสิ
้ ้น 56 ข้ อ มีคา่ อานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.24-0.78 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.93
1.6 ผู้วิจยั นาแบบสอบถามไปทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่ อทาการศึกษา
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่นต่อไป
2. ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่ องมือ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผลของนักเรี ยน
วัยรุ่น
2.1 ผู้วิจัย ท าการศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ หลัก การ แนวคิ ด
ทฤษฎี และเทคนิ ค ที่ ใช้ ในการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และ
พฤติกรรม
2.2 ผู้วิจัย ท าการสร้ างโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ตามแนวคิด พิ จ ารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น
2.3 ผู้ วิ จัย น าโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุ ผ ล
อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ นไปให้ คณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์
2.4 การนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติก รรมเพื่ อ ลดความเชื่ อไม่ส มเหตุส มผลของนัก เรี ยนวัย รุ่ น ไปให้ อ าจารย์ ผ้ ูเชี่ ย วชาญ
จานวน 3 ท่าน มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องระหว่าง 0.67-1.00
2.5 ผู้ วิ จัย น าโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุ ผ ล
อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่นไปทาการทดลองใช้ กับ
นักเรี ยนวัยรุ่นที่มีคณ
ุ ลักษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 8 คน
2.6 ผู้ วิ จัย น าโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม ตามแนวคิ ด พิ จ ารณาเหตุ ผ ล
อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่ อลดความเชื่ อไม่ส มเหตุส มผลของนักเรี ย นวัยรุ่ น ไปทดลองจริ ง กับ
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นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึก ษา 2562 โรงเรี ย นราชิ นี จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร จานวน 8 คน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ เพื่ อ การวิ จั ย จากทา งบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ถึงผู้อานวยการโรงเรี ยนราชินี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จากนัน้
ผู้วิจยั ทาการเก็บแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลด้ วยตนเองตามวันและเวลาที่กาหนดไว้
2. ผู้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ เพื่ อ การวิ จั ย จากทางบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ถึงผู้อานวยการโรงเรี ยนราชินี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เพื่ อให้
นักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 8 คน เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตาม
แนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยน
วัยรุ่นตามวันและเวลาที่กาหนดไว้
3. ผู้วิจยั ทาการเก็บแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่นในระยะ
ก่ อ นการทดลอง จากนัน้ ผู้วิ จัย ท าการทดลองใช้ โปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ตามแนวคิ ด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวั ยรุ่นตาม
วันและเวลาที่กาหนดไว้
4. ผู้วิจยั ทาการเก็บแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่นในระยะ
หลังการทดลอง จากนันท
้ าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตอ่ ไป
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการดังต่อไปนี ้
1. การศึกษาความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น เป็ นนักเรี ยนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 217 คน โดย
การใช้ ส ถิติพื น้ ฐาน (Descriptive Statistics) ประกอบด้ วย ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การเปรี ยบเทียบความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ก่อนและหลังการ
เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ โดยการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลังทดลอง
โดยสถิ ติ น อนพารามิ เตอร์ ด้ ว ยวิ ธี วิ ล คอกสัน (Nonparametric Statistics Wilcoxon Matched
Pairs Signed Ranks Test)
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3. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 สถิติพื น้ ฐาน ประกอบด้ วย ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3.2 สถิตทิ ี่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ได้ แก่
3.2.1 การหาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา โดยใช้ สู ต รการวั ด ดั ช นี ค วาม
สอดคล้ อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
3.2.2 การหาค่าอานาจจาแนกรายข้ อของความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลของ
นัก เรี ย นวัย รุ่ น โดยการหาค่ า ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคะแนนรายข้ อ กับ ภาพรวม (Item-Total
Correlation) ซึ่งหาได้ จากสูตรสัม ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ของเพี ยร์ สัน (Pearson Product-Moment
Coefficient Correlation)
3.2.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยน
วัยรุ่น หาได้ จากสูตรสัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาค (Coefficient Cronbach‘s Alpha)
3.3 สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน เป็ น การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่า เฉลี่ ย ก่ อ นและหลัง ทดลอง โดยสถิ ติ น อนพารามิ เตอร์ ด้ ว ยวิ ธี วิ ล คอกสัน (nonparametric
statistics wilcoxon matched pairs signed ranks test)
สรุปผลการวิจัย
1. ความเชื่ อ ที่ ไ ม่ส มเหตุส มผลของนัก เรี ย นวัย รุ่ น โดยรวมอยู่ในระดับ น้ อ ย และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ความโน้ มเอียงในการประณามมีคา่ เฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การมี
ปฏิกิริยาต่อความคับข้ องใจ และการเรี ยกร้ องความสมบูรณ์แบบ ตามลาดับ
2. การเปรี ยบเทียบความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ก่อนและหลังการเข้ า
ร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม พบว่า นักเรี ยน
วัยรุ่นมีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลลดลงหลังการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น พบว่า นักเรี ยนวัยรุ่นมีความ
เชื่อไม่สมเหตุสมผลโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.12 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 อยู่ใน
ระดับน้ อย ซึ่งเกิดจากปั จจัยต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนวัยรุ่นได้ เช่น การอบรมเลี ้ยงดูจากครอบครัวที่ เอาใจ
ใส่ดแู ลอย่างใกล้ ชิด ได้ รับการอบรมสัง่ สอน หล่อหลอม ขัดเกลาจากโรงเรี ยนก่อเกิดการเรี ยนรู้และ
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มีประสบการณ์ ที่ดี มี การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรู้ จกั การปรับตัว ส่งผลให้ นกั เรี ยนวัยรุ่ นมี
ความเชื่อที่ไม่ส มเหตุสมผลอยู่ในระดับน้ อย ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาระเบีย นประวัติของนักเรี ยน
วัยรุ่ นชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น และได้ ทาการสัม ภาษณ์ ความคิดเห็นของนักเรี ยนวัยรุ่ นเกี่ ยวกับ
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล พบว่า นักเรี ยนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ครอบครัวของนักเรี ยน
วัยรุ่นมีความคิดและทัศนคติที่เหมาะสมในการดาเนินชีวิต มีการมองโลกในแง่ดี มีการยอมรับและ
ให้ เกียรติผ้ อู ื่น ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยนวัยรุ่นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ย่อมทาให้
นักเรี ยนมี ความคิดและเชื่ อที่ ส มเหตุสมผลด้ วย ดัง คากล่าวของศิริกุล อิศรานุรักษ์ และปราณี
สุทธิสุคนธ์ (2550: 105) ได้ กล่าวว่า การอบรมเลี ้ยงดูจากครอบครัวทาให้ นกั เรี ยนวัยรุ่นมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง อารมณ์สดชื่นแจ่มใส สามารถควบคุมตนเองได้ มีการรู้เท่าทัน
สื่อ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ และมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมถึงนักเรี ยน
วัย รุ่ น มี ก ารคบเพื่ อ นที่ เป็ นกัล ยาณมิ ต รที่ ดี ท าให้ นัก เรี ย นวัย รุ่ น มี ค วามเชื่ อ ที่ ส มเหตุส มผล
นอกจากนี ้ ทางโรงเรี ย นมี ก ารจัด การเรี ยนการสอนและกิ จ กรรมที่ มุ่ง เน้ น ให้ นัก เรี ย นมี ค วามรู้
ความสามารถทางวิ ช าการ มี ค่านิ ย ม 12 ประการ มี ค วามเป็ น กุล สตรี ไ ทยตามสมบัติ ผ้ ูดี 10
ประการ รวมถึงมีการฝึ กทักษะชีวิตให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
และมีประสบการณ์ที่มีความเข้ มแข็งทางจิตใจ ส่งผลให้ เกิดความคิดและความเชื่อที่สมเหตุสมผล
ซึ่งสอดคล้ องกับ วิทวัฒ น์ ขัตติยะมาน (2549: 59-6) ที่ กล่าวไว้ ว่า การที่ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ และมี
ประสบการณ์จริ งที่หลากหลาย ย่อมทาให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้และมองเห็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริ ง
ก่อให้ การปรับเปลี่ ยนความคิด ความเชื่ อ ความรู้ สึก ก่อให้ เกิ ดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่
เหมาะสม
จากการศึกษาความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น จะเห็นได้ ว่าการที่นกั เรี ยน
วัยรุ่ นมีสุขภาพกายและสุขภาพจิ ตที่สมบูรณ์ แข็งแรง ได้ รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวและ
โรงเรี ยน การคบเพื่อนที่ดี และการรู้เท่าทันสื่อ ย่อมทาให้ นกั เรี ยนมีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลอยู่
ในระดับน้ อย ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดสังคมประกิต (Socialization) ซึ่งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่
นักเรี ยนวัยรุ่ นมี ปฏิ สัม พันธ์ กับบุคคลและสภาพแวดล้ อมรอบตัว ก่อให้ เกิ ดความคิด ความเชื่ อ
อารมณ์ ความรู้สึก และการแสดงออกที่เหมาะสม โดยการที่บคุ คลได้ รับ การอบรมเลี ้ยงดู เอาใจใส่
จากครอบครัว การปลูกฝั งอบรมสัง่ สอน การมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกับกลุม่ เพื่อน การเรี ยนรู้วิชาการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์จากโรงเรี ยน และมีการเปิ ดรับสื่อที่เหมาะสม ย่อมช่วยให้ บคุ คลมีความ
เชื่อที่ สมเหตุสมผล (จารอง ยินดี. 2552: 29-34) และดังคากล่าวของชาร์ ฟ (Sharf. 2012: 299300) ที่ได้ กล่าวถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ประกอบด้ วย ปัจจัยทางชีวภาพ ถ้ า
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บุคคลมีสุขภาพร่างกายที่เป็ นปกติ ย่อมมีความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก ทาให้ เกิดการแสดงออก
ทางพฤติก รรมที่ เหมาะสม ปั จ จัย ทางสัง คมจากการสร้ างสัม พัน ธภาพระหว่า งบุค คล ได้ แ ก่
ครอบครัว เพื่อน โรงเรี ยน และกลุ่มสังคม ก่อให้ เกิดความเชื่อที่สมเหตุสมผล และสิ่งเร้ าที่ก่อให้ เกิด
ความอ่อนแอ ถ้ าบุคคลมี ค วามเชื่ อที่ สมเหตุสมผล เมื่ อ เจอสถานการณ์ ที่ ไม่เหมาะสม ย่อ มมี
มุมมองความคิดเชิงบวก มีความเชื่อว่าตนเองสามารถปรับตัวและแก้ ไขปั ญหาในสถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้นได้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ความโน้ มเอียงในการประณาม มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
2.56 อยู่ในระดับปานกลาง ทังนี
้ ้เป็ นเพราะสังคมไทยเป็ นสังคมเมืองพุทธที่มีการปฏิบตั ิตนอย่าง
เหมาะสม มีความละอายใจและความเกรงกลัวต่อการทาบาป ทาให้ นกั เรี ยนวัยรุ่ นมีความเชื่อว่า
ตนเองต้ องทาความดีและละเว้ นต่อการทาชั่ว จึงมี การปฏิ บัติตนตามกฎระเบียบและข้ อบังคับ
อย่างเคร่งครัด แต่ในทางกลับกันนักเรี ยนวัยรุ่นก็มีสญ
ั ชาตญาณที่มีความก้ าวร้ าวแฝงอยู่ในตัว จึง
ต้ องควบคุมตนเองและมีการแสดงออกให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของสังคมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่ กาหนดไว้ ซึ่งจากการที่ ผ้ ูวิจัยได้ ท าการสัม ภาษณ์ ความคิดเห็ น ของนักเรี ย น พบว่า
นักเรี ยนมีการเรี ยนรู้และความเข้ าใจในกฎระเบียบข้ อบังคับที่ต้องปฏิบตั ิตาม จึงมีความเชื่อว่าการ
เป็ น คนดี ที่ ป ฏิ บัติต ามกฎระเบี ย บและข้ อ บัง คับ อย่างเคร่ ง ครัด เป็ น สิ่ งที่ ถูก ต้ องและเหมาะสม
ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อว่าคนที่กระทาความผิดเป็ นคนที่เลวร้ าย จึงทาการตัดสินและลงโทษ
ผู้อื่นด้ วยตนเอง รวมถึงเลียนแบบความเชื่อตามเพื่อนในกลุม่ เพื่อต้ องการการยอมรับและเป็ นส่วน
หนึง่ ของกลุม่ โดยการทาร้ ายร่างกาย การต่อว่าด้ วยถ้ อยคาที่รุนแรง การโพสต์ข้อความประจานบน
สื่อออนไลน์ ทาให้ คนที่กระทาความคิดมีความอับอายขายหน้ าและมีค วามโศกเศร้ าเสียใจในการ
ดาเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Analytical Psychology) ที่กล่าวว่า บุคคลต้ องมี
การแสงออกให้ เป็ นไปตามที่คาดหวังของสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณี ตามสังคมของผู้อื่น
เพื่อให้ ได้ รับการยอมรับจากผู้อื่น จึงทาให้ บคุ คลมีการแสดงออกที่ มีความขัดแย้ งต่อบุคลิกภาพของ
ตนเอง จึงทาให้ บุคคลมี การขาดความเป็ นตัวของตัวเอง มี ความเก็ บกด และเกิ ดความขัดแย้ ง
ภายในจิ ตใจได้ และสอดคล้ องกับ ทฤษฎี พัฒ นาการทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ ก (Kohlberg’
Moral Development) การที่นกั เรี ยนวัยรุ่นมีการแสดงพฤติกรรมที่เป็ นไปตามความคาดหวังของ
สังคมที่ตนเองเป็ นสมาชิกอยู่ โดยนักเรี ยนที่เป็ นวัยรุ่นต้ องการเป็ นที่รักและการได้ รับการยอมรับ
จากกลุ่มเพื่อน จึงพยายามปฏิบตั ิตนและเลียนแบบเพื่อน เพื่อให้ ได้ รับการยอมรับและเป็ นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม รวมถึงมีการปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบ เพื่อเป็ นไปตามความคาดหวังของสังคมที่
ตนเองเป็ นสมาชิกอยู่ (เติมศักดิ์ คทวณิช 2546: 72-74)
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2. การเปรี ยบเทียบความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ก่อนและหลังการเข้ า
ร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม พบว่า
หลังเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
นักเรี ยนวัยรุ่นมีคา่ เฉลี่ยความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลโดยรวมและทุกด้ านลดลงอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ว่าหลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมนักเรี ยนวัยรุ่นมีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลลดลง ทังนี
้ ้เป็ น
เพราะ การให้ คาปรึ กษากลุ่มเป็ นกระบวนการที่ให้ ความช่วยเหลือนักเรี ยนวัยรุ่ นที่มีปัญหาความ
เชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลเหมือนกัน มาร่ วมหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาเพื่อปรับปรุ งและพัฒ นา
ตนเองให้ มีความเชื่อที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น โดยมีการพูดคุยกันในบรรยากาศที่มีความอบอุ่นและ
เป็ นกันเอง มีความเข้ าใจและยอมรับซึ่งกันและกันในกลุ่ม โดยมีผ้ ใู ห้ คาปรึกษาเป็ นผู้อานวยความ
สะดวกเพื่อให้ กระบวนการให้ คาปรึ กษากลุ่มเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ดังคากล่าวของพัชราภรณ์
ศรี ส วัส ดิ์ (2557: 3) ที่ กล่าวว่า การให้ คาปรึ กษากลุ่ม เป็ นกระบวนการช่วยเหลื อกลุ่ม บุคคลที่ มี
ปั ญหาคล้ ายกันด้ วยบรรยากาศที่อบอุ่น มีความเป็ นกันเอง โดยการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มได้
ร่วมกันหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาของตนเอง เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ ตาม
เป้าหมายที่กลุ่มได้ กาหนดไว้ นอกจากนี ้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมนัน้ ช่วยให้ สมาชิกกลุ่มมีความตระหนักรู้ว่าเรื่ องที่ตนเองคิดอยู่นนั ้
เป็ นความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ก่อให้ เกิดอารมณ์ทางลบ สามารถปรับปรุงแก้ ไขได้ ด้วยการเรี ยนรู้
ความเชื่อที่สมเหตุสมผล เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ ตระหนักถึงตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์ และ
ความรู้สึกได้ ดี โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของสถานการณ์ที่เป็ นทุกข์ ทาให้ สมาชิกกลุ่มสามารถ
คิดและเปลี่ยนความเชื่อใหม่ให้ มีความเหมาะสม โดยมีการใช้ เทคนิคการสอนตามกรอบแนวคิดเอ
บีซี (A-B-C Framework) โดยให้ สมาชิกกลุ่มช่วยกันคิดว่าความเชื่อของตนเองนันเป็
้ นความเชื่อที่
เป็ นอย่างไร มีความเชื่อที่สมเหตุสมผลหรื อไม่ มีผลที่ตามมาเป็ นอย่างไร มีการฝึ กโต้ แย้ งความคิด
และความเชื่อที่เกิดขึ ้นว่ามีความสอดคล้ องกับความจริงหรื อไม่อย่างไร แล้ วผลของการโต้ แย้ งเป็ น
อย่างไร ก่อให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงความรู้ สึกอย่างไรบ้ าง จากนัน้ ให้ สมาชิกกลุ่มร่ วมกันแสดง
ความคิดเห็น มีการแนะนา การเสริ มแรง และให้ กาลังใจซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ทาให้ นกั เรี ยน
วัยรุ่นได้ เรี ยนรู้ถึงรากเหง้ าของปั ญหาที่เกิดขึ ้นนันมาจากความเชื
้
่อที่ไม่สมเหตุสมผล ทาให้ นกั เรี ยน
วัยรุ่นมีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลลดลง และมีความสุขในการดาเนินชีวิตมากยิ่งขึ ้น ซึ่งสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของช่อลัดดา ขวัญ เมือง (2548: 182; 194) ได้ ทาการศึกษาผลของการให้ คาปรึ กษา
เพื่ อลดความเชื่ อที่ ไม่ส มเหตุส มผลและปั ญ หาทางอารมณ์ ของนักศึกษามหาวิท ยาลัยราชภัฏ

62
จานวน 16 คน แบ่งออกเป็ นกลุม่ ทดลอง จานวน 8 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 8 คน ผลการวิจยั
พบว่า เวลาและกลุ่มที่แตกต่างกันมีความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลแตกต่างกันที่นยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยระยะติดตามผลและระยะหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลต่า
กว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเกิดจากการที่นกั ศึกษาที่ได้ รับ
การให้ ค าปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิดพิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และพฤติกรรมมี โอกาสได้ เรี ย นรู้
เรื่ องราวจากสมาชิกในกลุ่ม ทาให้ นกั ศึกษาหายกลัวปั ญหาหรื อกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัว จึงสามารถ
คิดและแก้ ไขปั ญ หาด้ วยการมีความคิดที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น ทาให้ สมาชิกกลุ่มมีความเป็ นตัว
ของตัวเอง มีความยืดหยุ่นทางความคิด ความรู้สึกและการกระทามากขึ ้น มีความอดทน สามารถ
ดาเนินชีวิตต่อไปได้ อย่างมีความสุข และสามารถพิจารณาเป็ นรายด้ านที่สาคัญได้ ดงั นี ้
การคาดหวังในตนเองสูง ผลการวิจยั พบว่า หลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตาม
แนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมนักเรี ยนวัยรุ่นมีความเชื่อ ที่ไม่สมเหตุสมผลด้ าน
การคาดหวังในตนเองสูง ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังนี
้ เ้ กิดจากการโปรแกรม
การให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมมีการสอนกรอบแนวคิด
A-B-C (The A-B-C Framework) ตามความเชื่ อของความคาดหวังในตนเองสูง ซึ่งสมาชิกกลุ่ม
ส่วนใหญ่นนได้
ั ้ พูดคุยถึงความเชื่อเกี่ยวกับความคาดหวังในตนเองสูง ตนเองต้ องมีความสามารถ
รอบด้ านเหมือนสมาชิกในครอบครัว จึงมีความกดดันตนเองอยูต่ ลอดว่าตนเองต้ องเรี ยนดี กิจกรรม
เด่น เน้ นว่าตนเองต้ องเก่งในทุกเรื่ อง ทาให้ สมาชิกกลุ่มต้ องทาทุกสิ่งทุกอย่างสุดความสามารถ
เพื่ อให้ ทุกสิ่ งที่ ทาออกมานัน้ มีความสมบูรณ์ ที่สุด และเมื่อเวลาที่ทาทุกสิ่งผิดพลาด ก็ จะคิดอยู่
ตลอดเวลาว่าทาไมตนเองถึงไร้ ความสามารถทาสิ่ งนัน้ ไม่ได้ รู้ สึกต่าต้ อยด้ อยค่าที่จะอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่ น จากนัน้ ผู้วิจัย ใช้ เทคนิ ค การถาม เพื่ อให้ ส มาชิ ก กลุ่ม ได้ พูด คุย ถึ ง ความต้ อ งการ อารมณ์
ความรู้สึกที่เกิดขึ ้นในกลุ่ม โดยผู้วิจยั มีการฟั งอย่างตังใจ
้ โดยมีความเข้ าใจและยอมรับสมาชิกกลุ่ม
อย่างไม่มีเงื่อนไข รวมถึงมีการสะท้ อนความรู้ สึก เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มเข้ าใจความรู้ สึกของตนเอง
เพิ่มมากขึ ้น และมีการให้ คาแนะนา เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มได้ โต้ แย้ งความเชื่อที่เกิดขึ ้นและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความรู้สึก ซึ่งสมาชิกกลุ่มสรุปได้ ว่าทุกคนไม่มีใครเก่งรอบด้ านและเป็ นไปไม่ได้ วา่ ทุก
สิ่งทุกอย่างจะเป็ นไปดัง่ ใจที่ตนเองต้ องการ และมีความเชื่อใหม่ที่วา่ เมื่อทาสิ่งใดแล้ วอาจเกิดความ
ผิ ด พลาดขึน้ เมื่ อ ไหร่ ก็ ได้ แต่เมื่ อ เกิ ด ความผิ ด พลาดแล้ ว ไม่ ค วรคิด โทษตนเอง แต่ให้ ห ยุด คิด
ไตร่ ต รองเพื่ อ แก้ ไขความผิ ด พลาดนัน้ ถึ ง วัน นี ต้ นเองอาจจะท าสิ่ ง นัน้ ไม่ส าเร็ จ แต่ถ้ ามี ค วาม
พยายามตนเองย่อมทาสิ่งนันส
้ าเร็ จแน่นอน ซึง่ ดังคากล่าวของพัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2557: 45; 4849) กล่าวว่า การใช้ เทคนิคการถามและเทคนิคการฟั ง เป็ นเทคนิคที่เอาใจใส่สมาชิกกลุ่มด้ วยการ
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ฟั งอย่างกระตือรื อร้ น ทาให้ สมาชิกกลุ่มมีการเปิ ดเผยเรื่ องราวของตนเอง ซึง่ นาไปสู่การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ก่อให้ เกิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลลดลง รวมถึงเทคนิคการสะท้ อน
ความรู้สึก ช่วยให้ วิจยั มีความเข้ าใจอารมณ์ความรู้สึกของสมาชิกกลุ่มมากขึ ้น โดยมีการแสดงออก
ที่มีความสนใจและเอาใจใส่ในสิ่ งที่ สมาชิกกลุ่ม แสดงออกมา และเทคนิคการแนะนา เป็ นการ
ช่วยเหลือให้ สมาชิกกลุ่มได้ ความรู้ เกี่ยวกับความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล การโต้ แย้ งความเชื่อที่ไม่
สมเหตุสมผล นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงความเชื่อให้ มีความสมเหตุสมผลมากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. ผลการวิจยั ครัง้ นี ้เหมาะสมกับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 เพศหญิง ซึ่งผู้ที่จะนา
โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความ
เชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น ไปใช้ ต้องปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษา
กลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อ ที่ไม่สมเหตุสมผลของ
นักเรี ยนวัยรุ่นให้ เหมาะสมตามบริบทของนักเรี ยน
2. ผู้ที่จะนาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิดพิ จารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่นไปใช้ ควรมีความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ เทคนิคการสอนตามกรอบแนวคิดเอบีซี (A-B-C Framework) เพื่อที่สามารถลดความเชื่อที่ไม่
สมเหตุสมผลได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาความเชื่ อ ที่ ไ ม่ ส มเหตุส มผลโดยการติ ด ตามผลนั ก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ นอย่างต่อเนื่องถึงความคงทนของการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
3. ควรมี ก ารศึก ษาโปรแกรมการให้ ค าปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิด พิ จ ารณาเหตุผ ล
อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม
3. ควรมี ก ารศึก ษาโปรแกรมการให้ ค าปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิด พิ จ ารณาเหตุผ ล
อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่ส มเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น ในกลุ่มโรงเรี ยนชาย
ล้ วน โรงเรี ยนสหศึกษา โรงเรี ยนขยายโอกาส เพื่ อตรวจสอบประสิทธิ ภาพของโปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุม่
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผลของนักเรี ยน
วัยรุ่น และโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่ สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น

69

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามความเชื่อ
ที่ไม่ สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น และโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
กลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
เพื่อลดความเชื่อไม่ สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น
1. ผู้ชว่ ยศาตราจารย์ ดรประภาส ณ พิกลุ .
2. อาจารย์ ดรครรชิต แสนอุบล.

3. อาจารย์ ดรสาธร ใจตรง.

อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ ภ าควิ ช าการแนะแนวและจิ ต วิ ท ยา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาจิตวิทยา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ภาคผนวก ข
การตรวจคุณภาพของแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
ของนักเรียนวัยรุ่น
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ตาราง 6 ค่าดัชนีความสอดคล้ องของแบบสอบถามความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น
ข้ อ

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

ผลพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
-1
0
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0

รวม

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
1
3
1
2
3
2
3
3
3
3
2

ค่ าดัชนี
ความ
สอดคล้ อง
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
0.33
1.00
0.33
0.67
1.00
0.33
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67

หมายเหตุ

ปรับปรุง
ปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ปรับปรุง
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ตาราง 6 (ต่อ)
ข้ อ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ผลพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
-1
1
-1
-1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
-1
-1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

3
3
3
3
1
2
1
1
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
1
3
3
1
1
3

ค่ าดัชนี
ความ
สอดคล้ อง
1.00
1.00
1.00
1.00
0.33
0.67
0.33
0.33
1.00
1.00
0.67
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.33
1.00
1.00
0.33
0.33
1.00

หมายเหตุ

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ปรับปรุง
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์
ปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ตาราง 6 (ต่อ)
ข้ อ

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

ผลพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
0
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
-1
0
1
1
1
0
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

3
2
2
3
3
3
3
3
3
1
3
3
1
2
3
3
3
2
3
2
3

ค่ าดัชนี
ความ
สอดคล้ อง
1.00
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.33
1.00
1.00
0.33
0.67
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
0.67
1.00

หมายเหตุ

ผ่านเกณฑ์
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์
ปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์
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หมายเหตุ

เกณฑ์การพิจารณาใช้ คา่ ดัชนีสอดคล้ องตังแต่
้ 0.ขึ ้นไป 60
ข้ อคาถาม
จานวน
71
ผ่านเกณฑ์
จานวน
48
ปรับปรุง
จานวน
13
ไม่ผา่ นเกณฑ์
จานวน
10
รวมข้ อคาถามที่ใช้ ได้ จานวน
60

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
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ตาราง 7 ค่าอานาจจาแนกของความเชื่อที่ไม่เหตุสมผลโดยรวม (n=30)
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

r
0.24
0.44
0.59
0.52
0.60
0.67
0.35
0.09
0.36
0.55
0.66
0.55
0.62
0.54
0.52
0.55
0.46
0.33
0.25
0.53
0.75
0.61
0.74
0.72
0.63

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ข้ อ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

r
0.58
0.53
0.59
0.53
0.61
0.51
0.35
0.33
0.56
0.65
0.68
0.51
0.19
0.51
0.38
0.15
0.19
0.56
0.41
0.54
0.56
0.52
0.72
0.62
0.59

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

76
26

0.75

ผ่านเกณฑ์

52

0.71

ผ่านเกณฑ์

r
0.54
0.53
0.52
0.74

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ข้ อ
57
58
59
60

r
0.60
0.54
0.59
0.78

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ตาราง 7 (ต่อ)
ข้ อ
53
54
55
56

ความเชื่อที่ไม่เหตุสมผลโดยรวมมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.93
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ภาคผนวก ค
การตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
เพื่อลดความเชื่อไม่ สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่ น
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ตาราง 8 การวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้ องของโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวคิด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น
หัวข้ อการพิจารณา

ครัง้ ที่ 1 สร้ าง
สัมพันธภาพ
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ / อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
- ขันเริ
้ ่ มต้ น
- ขันด
้ าเนินการ
- ขันยุ
้ ติ
การประเมินผล
ครัง้ ที่ 2 การเรียกร้ อง
ความรักและการ
ยอมรับ
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ / อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
- ขันเริ
้ ่ มต้ น
- ขันด
้ าเนินการ
- ขันยุ
้ ติ

คะแนนความคิดเห็น
รวม ค่ าดัชนี
ของผู้เชี่ยวชาญ
ความ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
สอดคล้ อง

ผลการ
พิจารณา

การ
นาไปใช้

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
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การประเมินผล

1

1

1

3

1.00

ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้

ผลการ
พิจารณา

การ
นาไปใช้

ตาราง 8 (ต่อ)
หัวข้ อการพิจารณา

ครั ้ง ที่ 3 การคาดหวั ง
ในตนเองสู ง และการ
เรี ยกร้ องความสมบูรณ์
แบบ
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ / อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
- ขันเริ
้ ่ มต้ น
- ขันด
้ าเนินการ
- ขันยุ
้ ติ
การประเมินผล
ครัง้ ที่ 4 ความโน้ มเอียง
ในการประณาม
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ / อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
- ขันเริ
้ ่ มต้ น
- ขันด
้ าเนินการ
- ขันยุ
้ ติ

คะแนนความคิดเห็น
รวม ค่ าดัชนี
ของผู้เชี่ยวชาญ
ความ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
สอดคล้ อง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
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การประเมินผล

1

1

1

3

1.00

ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้

ผลการ
พิจารณา

การ
นาไปใช้

ตาราง 8 (ต่อ)
หัวข้ อการพิจารณา

ครั ้งที่ 5 การขาดความ
รั บผิดชอบทางอารมณ์
การหลี ก เลี่ ยงปั ญหา
และการปฏิ เสธความ
รับผิดชอบ
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ / อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
- ขันเริ
้ ่ มต้ น
- ขันด
้ าเนินการ
- ขันยุ
้ ติ
การประเมินผล
ครัง้ ที่ 6 ความคับข้ อง
ใจและความกระวน
กระวายใจ
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ / อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ

คะแนนความคิดเห็น
รวม ค่ าดัชนี
ของผู้เชี่ยวชาญ
ความ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
สอดคล้ อง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
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- ขันเริ
้ ่ มต้ น
- ขันด
้ าเนินการ
- ขันยุ
้ ติ
การประเมินผล

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้

ผลการ
พิจารณา

การ
นาไปใช้

ตาราง 8 (ต่อ)
หัวข้ อการพิจารณา

ครัง้ ที่ 7 การพึ่งพาผู้อ่ นื
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ / อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
- ขันเริ
้ ่ มต้ น
- ขันด
้ าเนินการ
- ขันยุ
้ ติ
การประเมินผล
ครัง้ ที่ 8 ยุติกลุ่ม
แนวคิดสาคัญ
เทคนิค
วัตถุประสงค์
เวลาทีใ่ ช้
สือ่ / อุปกรณ์
วิธีดาเนินการ
- ขันเริ
้ ่ มต้ น
- ขันด
้ าเนินการ
- ขันยุ
้ ติ
การประเมินผล

คะแนนความคิดเห็น
รวม ค่ าดัชนี
ของผู้เชี่ยวชาญ
ความ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
สอดคล้ อง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
ทดลองใช้
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ภาคผนวก ง
แบบสอบถามความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่น
โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่ สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น

83

แบบสอบถามความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผลของวัยรุ่ น
คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามฉบับนี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อการศึกษาความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของวัยรุ่น
เท่านัน้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจยั และพัฒ นาศักยภาพ
มนุษย์ แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้ คาปรึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2ข้ อ มูล ที่ ได้ จ ากนักเรี ยนจะเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่ งต่อ การศึก ษาศึกษาความเชื่ อที่ ไม่ .
สมเหตุสมผลของวัยรุ่น ผู้ว้ ิจยั จึงขอให้ นกั เรี ยนได้ ตอบแบบสอบถามให้ ครบทุกข้ อตามความเป็ น
จริ ง โดยการตอบแบบสอบถามนี ้จะไม่มีผลกระทบต่อการเรี ยนและการดาเนินชีวิตของนักเรี ยนแต่
ประการใด จะกระทาและนาเสนอผลการวิจยั ในภาพรวมเพื่อผลทางการวิจยั เท่านัน้

ขอขอบคุณนักเรี ยนที่ให้ การตอบแบบสอบถามครัง้ นี ้
นางสาวอุไรวรรณ จันทร์ สร
นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

84

แบบสอบถามความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผลของวัยรุ่ น
คาชีแ้ จง
ที่สอดคล้ อง

จริงที่สดุ
จริงมาก
ปานกลาง
จริงน้ อย
ไม่จริงเลย
ข้ อ

จงพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อ และเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่องคาตอบ /
กับความคิดเห็นของนักเรี ยนมากที่สดุ เพียงช่องเดียว โดยพิจารณาเกณฑ์
ในการเลือกตอบดังต่อไปนี ้
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ข้ อความนันสอดคล้
้
องกับความคิดเห็นของนักเรี ยนมากที่สดุ
ข้ อความนันสอดคล้
้
องกับความคิดเห็นของนักเรี ยนมาก
ข้ อความนันสอดคล้
้
องกับความคิดเห็นของนักเรี ยนปานกลาง
ข้ อความนันสอดคล้
้
องกับความคิดเห็นของนักเรี ยนน้ อย
ข้ อความนันสอดคล้
้
องความคิดเห็นของนักเรี ยนน้ อยที่สดุ

ข้ อความ

ระดับความคิดเห็น
จริง
ที่สุด

1
2
3
4
5

การเรียกร้ องความรักและการยอมรับ
ถ้ าฉันทาเวรตอนเย็นแทนเพื่อน เพื่อนก็รักฉันมากขึ ้น
เพื่อนสนิทรักฉันมากขึ ้น เมื่อฉันเข้ าข้ างเขาเวลาคนอื่น
นินทาว่าร้ าย
ฉันคงจะเรี ยนที่ โรงเรี ยนแห่งนี ต้ ่อ ไปไม่ได้ แน่ ถ้ าเพื่ อ น
สนิทไม่สนใจและเพิกเฉยกับฉัน
ถ้ าเวลาฉันป่ วยแล้ วไม่มีเพื่อนสนใจฉัน ฉัน น่าจะหมด
กาลังใจที่จะหายจากอาการป่ วย
ฉันทนไม่ได้ ถ้ าเพื่อนสนิทของฉันไปสนิทกับเพื่อนคนอื่น
มากกว่าฉัน

จริง
มาก

ปาน
กลาง

จริงน้ อย

ไม่
จริง
เลย

85
6
7
8

ข้ อ

ฉันทนไม่ได้ ที่มาโรงเรี ยนแล้ วเพื่อนไม่รักฉัน
ฉันคิ ดว่าถ้ าฉัน ทาตามที่ พ่อแม่คาดหวังไม่ได้ จ ะทาให้
ท่านหมดรักฉัน
ชีวิตฉันมีคุณค่า หากสามารถทาให้ ทกุ คนยอมรับในตัว
ฉันได้

ข้ อความ

ระดับความคิดเห็น
จริง
ที่สุด

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

เพื่ อ นๆ ไม่ ส นใจฉั น ถ้ าฉั น ท างานไม่ ได้ ตามที่ เพื่ อ น
ต้ องการ
ฉันทนไม่ได้ ถ้ าทุ่มเททางานเต็มที่แล้ วเพื่อนยังบอกว่า
ผลงานแย่มาก
ฉันต้ องเรี ยนให้ เก่งๆ เพื่อนถึงยอมรับฉัน
ฉันต้ องการให้ เพื่อนยอมรับฉัน ฉันถึงมาเรี ยนได้ อย่างมี
ความสุข
การคาดหวังในตนเองสูง
ฉันต้ องสอบได้ ถ้ าฉันสอบตกฉันจะล้ มเหลวในทุกสิ่งทุก
อย่างที่ฉนั พยายามตังใจท
้ ามาโดยตลอด
โลกช่างไม่ยุติธรรมเลย ที่ทาให้ ฉันเกิดมาไม่เก่งเหมือน
คนอื่น ๆ
ฉันทางานกลุม่ ตามที่เพื่อนมอบหมายไม่สาเร็ จฉันจึงเป็ น
คนไร้ คา่
เพราะฉันเป็ นคนไม่เก่งอะไรสักอย่าง ฉันจึงไม่สมหวังใน
สิง่ ที่ฉนั ต้ องการ
ความโน้ มเอียงในการประณาม
เพื่ อ นที่ ชอบพูด ใส่ร้ายฉัน วัน หนึ่งเขาจะต้ อ งได้ รับ ผล
กรรมแห่งการกระทาของเขาอย่างสาสม
เพื่อนที่ชอบแกล้ งฉันทุกวัน สมควรแล้ วที่ถกู ครูลงโทษ
เพื่อนที่ชอบหยิบของของคนอื่นโดยไม่ได้ รับอนุญาต เป็ น
คนน่ารังเกียจ
เพื่อนที่ยืมเงินแล้ วไม่ใช้ คนื สมควรถูกประจานให้ อบั อาย

จริง
มาก

ปานกลาง

จริง
น้ อย

ไม่
จริง
เลย

86
21
22

เพื่อนที่ชอบใช้ คาพูดด่าทอเสียดสีคนอื่นเป็ นคนไม่นา่ คบ
เพื่อนที่หวั เราะเยาะคนอื่นเวลานาเสนองานหน้ าชันเรี
้ ยน
เป็ นคนที่นา่ รังเกียจ
223 เพื่ อ นที่ ช อบตะคอกใส่ ฉั น อย่ า งไม่ มี เหตุ ผ ล ควรถู ก
โต้ ตอบด้ วยการกระทาหรื อคาพูดที่รุนแรง
การมีปฏิกิริยาต่ อความคับข้ องใจ
24 ฉันรู้สกึ แย่มากถ้ ารู้วา่ เพื่อนของฉันไม่ชอบฉัน
ข้ อ
ข้ อความ

ระดับความคิดเห็น
จริง
ที่สุด

25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

35
36

ฉันคิดว่ามันแย่มากเมื่อสิง่ ต่าง ๆ ไม่เป็ นไปตามที่ฉนั คิด
มันแย่มากที่ฉันไม่ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นตัวแทนห้ องใน
การออกงานของโรงเรี ยน
การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์
ฉันโกรธที่ตนเองได้ คะแนนนาเสนองานกลุ่มน้ อยเพราะ
เพื่อนจา บทนาเสนองานไม่ได้
ฉันทุกข์ใจที่สอบไม่ผ่าน เพราะครู ออกข้ อสอบไม่เหมือน
ที่สอนในห้ องเรี ยน
ฉันจะรู้ สกึ โกรธ ถ้ าเพื่อนชวนคุย จนทาให้ ฉนั จดงานที่ครู
สัง่ ไม่ทนั
ฉันคงกลุ้มใจที่พอ่ แม่ชอบทะเลาะกันเสียงดังเป็ นประจา
ฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกที่มีแต่การแก่งแย่งชิ งดีชิง
เด่นกัน
โลกนี ้ช่างไม่ยตุ ิธรรมเลย ที่ทาให้ ฉันเกิดมาในครอบครัว
ที่มีปัญหา
ฉันโชคร้ ายที่เกิดมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่ไม่มีเวลาให้
ฉัน
มันแย่มากถ้ าเพื่อนสนิทของฉันไม่รอฉันเพื่อทานข้ าวเช้ า
ด้ วย
ความกระวนกระวายใจมากเกินไป
ฉันจะไม่อยากมาโรงเรี ยนเพราะเพื่อนสนิทไม่คุยกับฉัน
เหมือนเดิม
ฉันจะรู้สกึ ผิดหวังมาก ถ้ าฉันขออะไรจากพ่อแม่แล้ วไม่ได้
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มาก

ปานกลาง
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จริง
เลย

87
37
38
39
40
ข้ อ

ฉันไม่ควรจะไปห้ องน ้าคนเดียว เพราะฉันกลัวติดอยูข่ ้ าง
ในโดยที่ไม่มีใครรู้
ฉันจะไม่เรี ยนว่ายน ้ากับเพื่อนๆ เพราะกลัวจมน ้า
การหลีกเลี่ยงปั ญหา
ฉันยอมขาดเรี ยนดีกว่าที่จะถูกครูดุ เพราะทางานไม่เสร็ จ
ฉันควรจะเลื่อนการทางานที่ได้ รับมอบหมายจากครู ไป
ก่อนจนกว่าจะถึงวันที่กาหนดส่ง
ข้ อความ

ระดับความคิดเห็น
จริง
ที่สุด

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52

การพึ่งพาผู้อ่ นื
ฉัน คงถู ก หัก คะแนนแน่ ๆ ถ้ าเพื่ อ นไม่ ช่ ว ยท างานให้
สาเร็ จ
ถ้ าไม่มีพอ่ แม่ ฉันคงจะมีชีวิตอยูใ่ นโลกนี ้ต่อไปไม่ได้
ฉันคงสอบตกแน่ ถ้ าครูสอนพิเศษไม่ช่วยติวบทเรี ยนให้
ฉัน คงตัด สิน ใจผิ ด พลาด ถ้ าไม่ มี ค รู แ ละเพื่ อ นคอยให้
คาปรึกษาเวลาฉันมีปัญหา
ผู้ปกครองไม่เคยเปิ ดโอกาสให้ ฉนั แสดงความคิดเห็นฉัน
จึงเป็ นคนขาดความมัน่ ใจในตนเอง
ฉันยอมขาดเรี ยนดีกว่าที่จะถูกครูดุ เพราะทางานไม่เสร็ จ
การปฏิเสธความรับผิดชอบ
ฉันเจอแต่เหตุการณ์ ที่เลวร้ าย ทาให้ ฉนั ไม่ค่อยไว้ วางใจ
ใคร
ฉันเคยทาสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิต จึงทาให้ ฉันไม่มนั่ ใจใน
การตัดสินใจของตัวเองตลอดมา
ในอดีตเวลาออกไปพูดหน้ าชัน้ เรี ยนเพื่อนๆ มักหัวเราะ
เยาะฉันทาให้ ฉนั เป็ นคนขาดความมัน่ ใจในตนเอง
ในอดีตฉันเคยถูกอาจารย์ ตาหนิ ฉันจึงไม่ชอบเรี ยนใน
รายวิชานัน้
การเรียกร้ องความสมบูรณ์ แบบ
ชีวิตฉันคงล้ มเหลว ถ้ าไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาเรื่ องการ
เรี ยนของฉันได้
ชีวิตฉันคงพังพินาศแน่ ๆ ถ้ าฉันไม่ร้ ูวา่ ต้ องแก้ ไขปั ญหาที่
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53
54
55
ข้ อ

เกิดขึ ้นกับฉันได้
ฉัน คงจะเรี ย นไม่ส าเร็ จ ถ้ า ไม่ สามารถอ่า นหนังสือ ได้
อย่างเข้ าใจจนครบทุกวิชา
ความเสียหายคงเกิดขึ ้น ถ้ าฉันไม่สามารถควบคุมเพื่อนๆ
ให้ อยูใ่ นกฎระเบียบของห้ องเรี ยนตามที่ได้
ฉันคงทุกข์ ใจตลอดไป ถ้ าไม่สามารถทาให้ ครู เข้ าใจได้
อย่างถูกต้ องในตัวฉัน
ข้ อความ

ระดับความคิดเห็น
จริง
ที่สุด

56

มันเป็ นเรื่ องเลวร้ ายที่บางครัง้ ฉันไม่สามารถตัดสินใจ
เลือกในสิง่ ที่ฉนั ต้ องการได้ ด้วยตัวเอง
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ปานกลาง

จริง
น้ อย

ไม่
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่ สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ครั ง้ ที่ 1
เรื่อง
เวลาที่ใช้

การสร้ างสัมพันธภาพ
1 ชัว่ โมง 30 นาที

แนวคิดสำคัญ
การที่ผ้ นู ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มมีสมั พันธภาพที่ดีต่อกัน ช่วยสร้ างบรรยากาศในการเข้ า
ร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มให้ มีความอบอุ่นและเป็ นกันเอง ทาให้ สมาชิกกลุ่มกล้ าพูดคุย
แสดงความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการชี ้แจงให้ สมาชิกกลุ่มได้ ทราบ
วัตถุประสงค์และกฎระเบียบในการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึก ษากลุ่ม เพื่อให้ โปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุม่ ดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้นากลุ่ม มีการฟั งอย่างตังใจ
้ (Active Listening) การเปิ ดเผยตนเอง (Self-Disclosure)
การยอมรั บ แบบไม่ มี เ งื่ อ นไข (Unconditional Positive Regard) การยอมรั บ ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุค คล (Acceptance of the Individual) การยอมรั บ กลุ่ม (Acceptance of the Group)
(จัน ทร์ เพ็ ญ แสงอรุ ณ 2557:129-130) เทคนิ ค การบอกชื่ อ รอบวง (Name Circle Technique)
(Thompson. 2003 อ้ างถึงในสกล วรเจริ ญศรี 2560) เทคนิคการถาม (Questioning Technique)
เทคนิคการสะท้ อนความรู้สึก (Reflecting Feeling Technique) เทคนิคการตีความ (Interpreting
Technique) เท ค นิ ค ก ารให้ ค าแน ะน า (Suggesting Technique) เท ค นิ ค ก ารส รุ ป ค วาม
(Summarizing Technique) และเทคนิ ค การให้ ก าลัง ใจ (Encouragement Technique) (พัช รา
ภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2557)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้นากลุม่ กับสมาชิกกลุม่
2. เพื่อชี ้แจงให้ สมาชิกกลุ่มได้ ทราบวัตถุประสงค์และกฎระเบียบในการเข้ าร่วมโปรแกรม
การให้ คาปรึกษากลุม่
สื่อ/อุปกรณ์
1. กระดาษ A4
2. ดินสอ/ปากกา/ยางลบ
3. แบบประเมินความเชื่อไม่สมเหตุสมผล
วิธีดาเนินการ
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุ่ม โดยการสร้ างบรรยากาศกลุ่ม เพื่อให้ สมาชิก
รับรู้ถึงความรู้สกึ อบอุน่ และปลอดภัย และบอกถึงความรู้สกึ ที่ดีตอ่ สมาชิกกลุม่
1.2 ผู้นากลุ่มแนะนาตนเองและให้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนแนะนาตนเอง ชื่อเล่น ฉายา
และลักษณะเด่นของของตนเอง โดยใช้ เทคนิคการบอกชื่อรอบวง (Name Circle Technique) โดย
สมาชิกกลุ่มทุกคนจะผลัดกันพูดทีละคนจนครบทุกคน (Thompson. 2003 อ้ างถึงในสกล วรเจริ ญ
ศรี 2560)
1.3 ผู้ น ากลุ่ม ชี แ้ จงวัต ถุป ระสงค์ แ ละให้ สมาชิ ก กลุ่ม ร่ ว มกัน เสนอข้ อ ตกลงและ
กฎระเบียบของกลุม่ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ริ ่วมกันในกลุม่
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มเล่าเรื่ องความเชื่อของตนเองทีละคน จากนันให้
้ สมาชิก
กลุม่ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อของเพื่อนสมาชิกภายในกลุม่
2.2 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มทาแบบประเมินความคิดไม่สมเหตุสมผล จานวน 10 ข้ อ
จากนันผู
้ ้ นากลุ่มทาการสอบถามสมาชิกกลุ่มว่าใครมีความคิดไม่สมเหตุสมผลในข้ อไหนบ้ าง และ
ให้ สมาชิกกลุม่ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดไม่สมเหตุสมผลเหล่านี ้
2.3 ผู้นากลุ่มทาการสรุ ปว่าการมีความคิดไม่สมเหตุผลทาให้ บุคคลเกิดความทุกข์
และไม่มีความสุข จึงต้ องมาทาการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม เพื่ อลดความเชื่อไม่
สมเหตุสมผลให้ น้อยลง และมีความสุขในการดาเนินชีวิตเพิ่มมากขึ ้น
3. ขัน้ ยุติ
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3.1 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ ช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ประเด็นสาคัญจากจากการเข้ า
ร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้
3.2 ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มได้ สอบถามข้ อสงสัย และผู้นากลุ่มทาการนัด
หมายวันเวลาในการให้ คาปรึกษาในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการให้ คาปรึกษากลุม่
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แบบประเมินความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
คาชีแ้ จง โปรดเขียนเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างที่กาหนดให้ ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยน
มากที่สดุ
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ข้ อคาถาม
เป็ นเรื่ องที่สมเพชถ้ าเพื่อนไม่ชอบฉัน
โลกนี ้ควรจะต้ องมีความยุตธิ รรม
มันเป็ นสิ่งที่นา่ กลัวถ้ าสูญเสียสิ่งที่ตนเองรัก
ฉันจะต้ องทาตัวเหมือนเพื่อนในชันเรี
้ ยน
ฉันไม่สามารถทนได้ เมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
เพื่อนๆ ในห้ องต้ องมีความรับผิดชอบ
เมื่อครอบครัวทาผิดพลาด ฉันรู้สกึ ว่ามันเลวร้ ายมาก
ฉั น รู้ สึ ก ล้ มเหลวเมื่ อ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งไม่ เป็ นไปตามที่ ฉั น
ต้ องการ
ฉันไม่กล้ าทาอะไรที่ท้าทาย เนื่องจากฉันกลัวล้ มเหลว
ฉันต้ องทาได้ ทกุ สิ่งทุกอย่างโดยไม่พงึ่ พาผู้อื่น

ใช่

ไม่ ใช่

เอกสารอ้ างอิง
Bernard, Michael E. (2004). The REBT Therapist’s Pocket Companion for Working with
Children and Adolescents. New York: Albert Ellis Institute.
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แบบบันทึกการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
สาหรั บผู้นากลุ่ม
1. สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
2. ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
3. แนวทางการแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่ สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ครั ง้ ที่ 2
เรื่อง
เวลาที่ใช้

การเรี ยกร้ องความรักและการยอมรับ
1 ชัว่ โมง 30 นาที

แนวคิดสาคัญ
การเรี ยกร้ องความรักและการยอมรับ (Demand for Love and Approval) เป็ นการคิด
และความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของบุคคลที่เฝ้าบอกกับตัวเองว่าจะต้ องได้ รับความรัก และการ
ยอมรั บ จากเพื่ อ นหรื อ พ่ อ แม่ และครอบครั ว อยู่ ต ลอดเวลา (Ellis 2003 อ้ า งถึ ง ใน ช่ อ ลัด ดา
ขวัญเมือง 2548)
ผู้น ากลุ่ม ใช้ ท ฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิด พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และ
พฤติกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์ในการให้ คาปรึกษากลุม่ คือ การให้ สมาชิกกลุม่ เปิ ดเผยตนเอง (SelfDisclosure) (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ 2557) เกี่ยวกับเหตุการณ์ และประสบการณ์ ความรักที่ผ่านมา
ของสมาชิกกลุ่ม เพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลด้ านการเรี ยกร้ องความรักและการยอมรับ ผู้นา
กลุ่ ม ใช้ เทคนิ ค การเปิ ดเผยตนเอง (Self-Disclosure Technique) เทคนิ ค การเขี ย นเรื่ อ งราว
(Journal Technique) (Geldard ;& Geldard. 2003 อ้ างถึงในสกล วรเจริ ญศรี 2560) และเทคนิค
ก ารฟั งเพ ล ง (Music Listening Technique) (ส ก ล วรเจ ริ ญ ศ รี 2560) เท ค นิ ค ก ารถ า ม
(Questioning Technique) เทคนิ ค การสะท้ อนความรู้ สึ ก (Reflecting Feeling Technique)
เท ค นิ ค ก า รตี ค ว า ม (Interpreting Technique) เท ค นิ ค ก า รให้ ค า แ น ะ น า (Suggesting
Technique) เทคนิ ค การสรุ ป ความ (Summarizing Technique) และเทคนิ ค การให้ ก าลั ง ใจ
(Encouragement Technique) (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ.์ 2557)
วัตถุประสงค์
เพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลด้ านการเรี ยกร้ องความรักและการยอมรับ
สื่อ/อุปกรณ์
1. กระดาษรูปหัวใจหลากสี
2. ดินสอ/ปากกา/ยางลบ
3. คลิปเพลง Live and Learn
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วิธีดาเนินการ
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกกลุ่ม จากนันผู
้ ้ นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่ม
ช่วยกันทบทวนการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ที่ 1
1.2 ผู้น ากลุ่ม ชี แ้ จงวัต ถุป ระสงค์ ข องการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม เพื่ อ ลดความเชื่ อ ไม่
สมเหตุสมผลด้ านการเรี ยกร้ องความรักและการยอมรับ
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้นากลุ่มสอบถามถึงประสบการณ์ ความรักของสมาชิกกลุ่ม ชักชวนให้ สมาชิก
กลุ่มนึกถึงความเชื่อเกี่ยวกับความรักของตนเอง โดยผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการเปิ ดเผยตนเอง (SelfDisclosure Technique) โดยเล่าเรื่ องราวความเชื่อเกี่ยวกับความรักของตนเองในอดีตให้ สมาชิก
กลุม่ ฟั ง เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ กล้ าเปิ ดเผยความเชื่อเกี่ยวกับความรักของตนเองให้ สมาชิกกลุม่ ฟั ง
2.2 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุ่มเลือกกระดาษรูปหัวใจซึ่งมีสีที่หลากหลาย โดยใช้ เทคนิค
การเขียนเรื่ องราว (Journal Technique) เพื่ อให้ สมาชิกกลุ่ม ได้ แสดงออกด้ วยการเขียนเรื่ องราว
ประสบการณ์ ความรักของตนเอง จากนันผู
้ ้ นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มหามุมหรื อพืน้ ที่ของตนเองเพื่อ
เขียนถึงเหตุการณ์และประสบการณ์ความรัก โดยใช้ เทคนิคคิด-รู้สึก แล้ วให้ สมาชิกกลุ่มวิเคราะห์
ถึงความคิด ความรู้สกึ ของตนเองเมื่อมีการรับรู้ถึงเหตุการณ์
2.3 ผู้น ากลุ่ม ให้ ส มาชิ กกลุ่ม เล่าเหตุก ารณ์ และประสบการณ์ ความรักของตนเอง
จากนันผู
้ ้ นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ และประสบการณ์ ความรัก
ของเพื่อนสมาชิกกลุม่
2.4 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่ม Live and Learn-กมลา สุโกศล ซึ่งประยุกต์จากเทคนิค
การฟั งเพลง (Music Listening Technique) จากนัน้ ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่ม แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากเพลง
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ ช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ประเด็นสาคัญจากจากการเข้ า
ร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้
3.2 ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มได้ สอบถามข้ อสงสัย และผู้นากลุ่มทาการนัด
หมายวันเวลาในการให้ คาปรึกษาในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการให้ คาปรึกษากลุม่
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เพลง Live and Learn
เมื่อวันที่ชีวิต เดินเข้ ามาถึงจุดเปลี่ยน จนบางครัง้ คนเราไม่ทนั ได้ ตระเตรี ยมหัวใจ
ความสุขความทุกข์ ไม่มีใครรู้วา่ จะมาเมื่อไหร่ จะยอมรับความจริงที่เจอได้ แค่ไหน
เพราะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ ามาก็มีเลิกไป
มีสขุ สมมีผิดหวัง หัวเราะหรื อหวัน่ ไหว เกิดขึ ้นได้ ทกุ วัน
อยูท่ ี่เรี ยนรู้ อยูท่ ี่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ ทนั
อยูก่ บั สิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทาสิ่งนันให้
้ ดีที่สดุ
สุขก็เตรี ยมไว้ ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกล จะได้ รับความจริงเมื่อต้ องเจ็บปวดไหว
เพราะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ ามาก็มีเลิกไป
มีสขุ สมมีผิดหวัง หัวเราะหรื อหวัน่ ไหว เกิดขึ ้นได้ ทกุ วัน
อยูท่ ี่เรี ยนรู้ อยูท่ ี่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ ทนั
อยูก่ บั สิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทาสิ่งนันให้
้ ดีที่สดุ
อยูท่ ี่เรี ยนรู้ อยูท่ ี่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ ทนั
อยูก่ บั สิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทาสิ่งนันให้
้ ดีที่สดุ
อยูท่ ี่เรี ยนรู้ อยูท่ ี่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ ทนั
อยูก่ บั สิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทาสิ่งนันให้
้ ดีที่สดุ
อยูก่ บั สิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทาสิ่งนันให้
้ ดีที่สดุ
อ้ างอิงจาก https://www.siamzone.com/music/thailyric/2717
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แบบบันทึกการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
สาหรั บผู้นากลุ่ม
1. สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
2. ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
3. แนวทางการแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่ สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ครั ง้ ที่ 3
เรื่อง
เวลาที่ใช้

การคาดหวังในตนเองสูงและการเรี ยกร้ องความสมบูรณ์แบบ
1 ชัว่ โมง 30 นาที

แนวคิดสาคัญ
การคาดหวังในตนเองสูง (High Self Expectation) และการเรี ยกร้ องความสมบูรณ์แบบ
(Demand for Perfectionism) เป็ นความคิดของบุคคลต้ องมี ความรู้ ความสามารถ มี มุมมองว่า
ตนเองต้ องมี ความรู้ ความสามารถ ต้ องจัดการทุกสถานการณ์ ที่เกิ ดขึน้ ในชี วิตได้ จึงจะประสบ
ความสาเร็ จในการดาเนินชีวิต แต่ในทางกลับกันถ้ าบุคคลไม่สามารถจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
ในชีวิต จะรู้สึกถึงความต่าต้ อยด้ อยค่า ทาให้ บคุ คลดาเนินชีวิตอย่างไม่มีความสุข (Ellis. 2003 อ้ าง
ถึงใน ช่อลัดดา ขวัญเมือง. 2548)
ผู้น ากลุ่ม ใช้ ท ฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิด พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และ
พฤติกรรม โดยใช้ เทคนิค 1) กระบวนการ A-B-Cs และการโต้ แย้ งความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล โดย
ใช้ กระบวนการ 3Ds เพื่อช่วยเหลือให้ สมาชิกกลุ่มมีความคาดหวังในตนเองและการเรี ยกร้ องความ
สมบูรณ์แบบลดน้ อยลง ด้ วยการมีความเชื่อที่สมเหตุสมผล ช่วยให้ บุคคลมีมุมมองความคิดใหม่
ที่วา่ ทุกคนย่อมไม่สามารถจัดการสถานการณ์ทกุ สิ่งทุกอย่างให้ เป็ นไปตามดัง่ ใจที่หวังได้ จึงต้ องมี
ความยืดหยุ่นและมีความปล่อยวางในการดาเนินชีวิต เพื่อสร้ างความสุขในการดาเนินชีวิตเพิ่ม
มากขึ ้น นอกจากนี ้ ผู้นากลุ่มได้ ใช้ เทคนิคการถาม (Questioning Technique) เทคนิคการสะท้ อน
ความรู้ สึ ก (Reflecting Feeling Technique) เทคนิ ค การตี ค วาม (Interpreting Technique)
เทคนิ ค การให้ ค าแนะน า (Suggesting Technique) เทคนิ ค การสรุ ป ความ (Summarizing
Technique) เทคนิ ค การให้ ก าลั ง ใจ (Encouragement Technique) (พั ช ราภรณ์ ศรี ส วัส ดิ์ .
2557) และเทคนิ ค บัต รค าคุณ ลัก ษณะ (Characteristics Card Technique) (สกล วรเจริ ญ ศรี .
2560)
วัตถุประสงค์
เพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลด้ านการคาดหวังในตนเองสูงและการเรี ยกร้ องความ
สมบูรณ์แบบ
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สื่อ/อุปกรณ์
1. เอกสารการสอน A-B-Cs และใช้ กระบวนการโต้ แย้ ง โดยใช้ หลัก 3Ds
2. บัตรคาคุณลักษณะ
3. ดินสอ/ปากกา/ยางลบ
4. ใบกิ จ กรรมความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุสมผลด้ านการคาดหวังในตนเองสูงและด้ านการ
เรี ยกร้ องความสมบูรณ์แบบ
วิธีดาเนินการ
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกกลุ่ม จากนันผู
้ ้ นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่ม
ช่วยกันทบทวนการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ที่ 2
1.2 ผู้นากลุม่ ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุม่ ครัง้ ที่ 3
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้นากลุ่ม ให้ ส มาชิ กลองนึกถึงว่ามี เหตุการณ์ อะไรที่ ทาให้ สมาชิ กกลุ่ม มี ความ
คาดหวังและไม่เป็ นไปตามที่หวัง ทาให้ สมาชิกกลุม่ รู้สกึ แย่ รู้สกึ คิดลบกับตนเอง
2.2 ผู้ น ากลุ่ ม อธิ บ ายสมาชิ ก กลุ่ ม เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ 2 แบบ คื อ ความเชื่ อ ที่
สมเหตุส มผล และความเชื่ อที่ ไม่สมเหตุส มผล จากนัน้ ผู้นากลุ่ม เปิ ดโอกาสให้ ส มาชิ กกลุ่ม ได้
สอบถามข้ อสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อที่สมเหตุสมผลและความเชื่อไม่สมเหตุสมผล
2.3 ผู้นากลุ่มอธิบายเทคนิคการสอน A-B-C และใช้ กระบวนการโต้ แย้ ง โดยใช้ หลัก
3D ดังนี ้
A คือ เหตุการณ์และประสบการณ์ที่เกิดขึ ้น
B คือ ระบบความเชื่อ ได้ แก่ การรับรู้หรื อประเมินตนเองเกี่ยวกับสถานการณ์นนั ้
ว่าเป็ นความเชื่อที่สมเหตุสมผลหรื อความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
C คือ ผลที่ตามมาหรื อการตอบสนอง เป็ นปฏิกิริยาทางความคิด อารมณ์ และ
ความรู้สกึ ของบุคคล
กระบวนการโต้ แย้ งโดยใช้ หลักการ 3D
1. การค้ น หา (Detect) เป็ นการค้ นหาความเชื่ อ ที่ ไ ม่ ส มเหตุส มผล และ
พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่ไม่เป็ นความจริงและไม่สมเหตุสมผล
2. การโต้ แย้ ง (Debating) เป็ น การโต้ แย้ ง ความเชื่ อ ไม่ ส มเหตุส มผล และ
พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลและไม่เป็ นจริง
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3. ก ารแ ย ก แ ย ะ (Discriminating) เป็ น ก ารแ บ่ ง แ ย ก ค วา ม คิ ด ที่ ไม่
สมเหตุสมผลกับความคิดที่สมเหตุสมผล
2.4 ผู้ น ากลุ่ม ใช้ เทคนิ ค บัต รค าคุณ ลัก ษณะ (Characteristics Card Technique)
โดยผู้นากลุ่มหยิบบัตรคาคุณลักษณะออกมา ประกอบด้ วย ความเครี ยด ความวิตกกังวล ความ
กดดัน ความต้ องการความสมบูรณ์ แบบ การหนี ปั ญ หา ความส าเร็ จ ความมุ่งมั่นตัง้ ใจ ความ
เฉลียวฉลาด ความโดดเด่น การโทษตนเอง การไร้ คา่ ความล้ มเหลว ความท้ อแท้ สิ ้นหวัง ความโง่
เขลา การต าหนิ การคิ ด มาก การหลี ก หนี ปั ญ หา ความจริ ง จัง ความอ่ อ นไหว การยึด มั่น ใน
ความคิดของตนเอง การวางแผน การไม่วางแผน ความสนุกเฮฮา ความเป็ นตัวของตัวเอง ความ
อ่อนไหวการมองโลกในแง่ดี การคิดและแก้ ไขปั ญ หา ความสุข การมี คุณ ค่า ความมี สติ ความ
เข้ าใจการยอมรับตนเอง ความเป็ นผู้นา การปล่อ ยวาง การปรับตัวได้ ดี การมีความยืดหยุ่น แล้ ว
ให้ สมาชิกกลุ่มเป็ นผู้เลือกบัตรคา โดยใช้ คาสัง่ ว่า “ให้ สมาชิกกลุ่มเลือกคาหรื อข้ อความที่ตรงกับใจ
หรื อรู้สกึ อยากหยิบคานันขึ
้ ้นมา” โดยให้ สมาชิกดูคาต่างๆ ให้ ทวั่ และหยิบขึ ้นมาจนครบทุกคน
2.5 ผู้ น ากลุ่ม แจกใบกิ จ กรรมให้ ส มาชิ ก ได้ เขี ย นถึ ง ลัก ษณะที่ ต นเองได้ เลื อ กไว้
เหตุการณ์หรื อเรื่ องราวที่ตรงกับลักษณะของตนเอง ความคิดหรื อความเชื่อของบุคคล ผลที่เกิดขึ ้น
จากลักษณะของตนเอง และการโต้ แย้ งความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
2.6 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่ม แต่ละคนบอกว่าเพราะอะไรถึงเลือกลักษณะดังกล่าว
จากนัน้ ผู้นากลุ่ม น าสมาชิ กกลุ่ม ให้ มี ส่วนร่ วมในการแสดงความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ ลักษณะของ
สมาชิ กกลุ่ม เป็ น อย่างไร จากนัน้ ผู้น ากลุ่ม ชักชวนให้ สมาชิ กกลุ่ม ช่วยกัน โต้ แย้ ง ความเชื่ อที่ ไม่
สมเหตุสมผลตามหลักกระบวนการ 3D และผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุม่ ปรับวิธีการใหม่ให้ มีความเชื่ อ
ที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการให้ คาปรึ กษา ครัง้ ที่ 3
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ รับ จากกลุม่ สิ่งที่ได้ ให้ แก่กลุม่ และสิ่งที่จะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
3.2 ผู้นากลุ่ม เปิ ดโอกาสให้ สมาชิ กกลุ่ม ชักถามข้ อ สงสัย (ถ้ ามี ) และนัดหมาย วัน
เวลา สถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
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การประเมินผล
สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการให้ คาปรึกษากลุม่

กรอบแนวคิด A-B-Cs (The A-B-C Framework)
กรอบแนวคิด A-B-Cs (The A-B-C Framework) เป็ นทฤษฎีพื ้นฐานในการให้ คาปรึกษา
ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดของสมาชิกกลุ่มให้ มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ ้น (Corey. 1996) ได้ ทาการสรุปให้ เห็นภาพตามขันตอน
้
ABCDEF ดังนี ้

A คือ เหตุการณ์และประสบการณ์ที่เกิดขึ ้น
B คือ ระบบความเชื่ อ ได้ แก่ การรับรู้ หรื อประเมินตนเองเกี่ยวกับสถานการณ์ นนว่
ั ้ าเป็ น
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล หรื อความเชื่อที่สมเหตุสมผล
C คือ ผลที่ตามมาหรื อการตอบสนอง เป็ นปฏิกิริยาทางความคิด อารมณ์ และความรู้สึก
ของบุค คล ประกอบด้ วย อารมณ์ และพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม และอารมณ์ แ ละพฤติก รรมที่
เหมาะสม
กระบวนการโต้ แย้ งโดยใช้ หลักการ 3Ds
1. การค้ นหา (Detect) เป็ นการค้ นหาความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล และพิจารณาว่าสิ่ง
เหล่านี ้เป็ นสิ่งที่ไม่เป็ นความจริงและไม่สมเหตุสมผล
2. การโต้ แย้ ง (Debating) เป็ นการโต้ แย้ งความเชื่อไม่สมเหตุสมผล และพิจารณาว่า
สิ่งเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลและไม่เป็ นจริง
3. การแยกแยะ (Discriminating) เป็ นการแบ่งแยกความคิดที่ ไม่สมเหตุสมผลกับ
ความคิดที่สมเหตุสมผล

เอกสารอ้ างอิง
Corey, Gerald. (1996). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy 5th ed.
Pacific Grove. CA: Sons.
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ตัวอย่ างการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
กับความเชื่อที่สมเหตุสมผลตามเหตุการณ์ ทางลบ
ของนักเรี ยนวัยรุ่ นที่มีประสบการณ์ ร่วมกัน
ความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล

ความเชื่อที่สมเหตุสมผล

เหตุการณ์ (A) ฉันทาข้ อสอบวิชา
คณิตศาสตร์ ไม่ได้
ความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล (B) ฉันเป็ นคน
เรี ยนเก่ง ฉันทาข้ อสอบได้ มาโดยตลอด มา
วันนี ้ฉันทาข้ อสอบไม่ได้ ฉันรู้สกึ ว่ามันเป็ นเรื่ อง
เลวร้ ายที่สดุ ในชีวิต ฉันเป็ นคนด้ อยค่า ไม่มี
ความหมาย ฉันอับอายตนเองเกินกว่าจะสู้
หน้ าคนอื่นได้
ผลที่ตามมา (C) รู้สกึ วิตกกังวล เครี ยด ปวด
ศีรษะ กินอาหารไม่คอ่ ยลง และนอนไม่หลับ

เหตุการณ์ (A) ฉันทาข้ อสอบวิชาคณิตศาสตร์
ไม่ได้
ความเชื่อที่สมเหตุสมผล (B) ฉันทาข้ อสอบ
ไม่ได้ ก็ไม่เป็ นไร เดี๋ยวคราวหน้ ามีสอบอีก ฉันจะ
พยายามอ่านหนังสือทบทวนบทเรี ยนให้ มากขึ ้น
เพื่อให้ ครัง้ หน้ าฉันสามารถที่จะทาข้ อสอบวิชา
คณิตศาสตร์ ได้

การโต้ แย้ ง (D) การทาข้ อสอบไม่ได้ เป็ นเรื่ อง
เลวร้ ายที่สดุ ในชีวิต ไร้ คา่ สู้หน้ าคนอื่นไม่ได้
มันเป็ นความเชื่อที่สมเหตุสมผลหรื อไม่ มันแย่
เพียงนันเลยหรื
้
อ มันสอดคล้ องความเป็ นจริง
หรื อไม่
ผลของการโต้ แย้ ง (E) ความเชื่อที่ฉนั มีเป็ นที่
ไม่มีประโยชน์ ไม่เป้นความคิด ยิ่งฉันคิดและ
ฉันเชื่อเช่นนัน้ ฉันย่อมจะมีความทุกข์เพิ่มมาก
ขึ ้น
ความรู้ สึกใหม่ (F) ฉันทาข้ อสอบไม่ได้ เป็ น
เรื่ องธรรมดา เพราะ ทุกคนไม่มีใครที่สมบูรณ์
แบบไปในทุกเรื่ อง
ที่มา: ผู้วิจยั เรี ยบเรี ยงเอง

ผลตามมา (C) มีความมุง่ มัน่ ตังใจที
้ ่จะอ่าน
หนังสือทบทวนบทเรี ยนมากขึ ้น เพื่อให้ ทาข้ อสอบ
วิชาคณิตศาสตร์ ได้ ในอนาคต
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ใบกิจกรรมความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผลด้ านการคาดหวังในตนเองสูง
และด้ านการเรี ยกร้ องความสมบูรณ์ แบบ
ลักษณะที่ตนเองได้ เลือกไว้ (A)

ความคิดหรื อความเชื่อของบุคคล (B)

ผลที่เกิดขึน้ (C)

การโต้ แย้ งความคิดหรื อความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล (D)

ความรู้ สึกใหม่ (E)

ที่มา: ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเอง
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แบบบันทึกการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
สาหรั บผู้นากลุ่ม
1. สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
2. ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
3. แนวทางการแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่ สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ครั ง้ ที่ 4
เรื่อง
เวลาที่ใช้

ความโน้ มเอียงในการประณาม
1 ชัว่ โมง 30 นาที

แนวคิดสาคัญ
ความโน้ ม เอียงในการประณาม (Blame Proneness) เป็ นการที่ ตนเองหรื อบุคคลใดก็
ตามต้ องกระทาในสิ่งที่ถูกต้ องอยู่เสมอ แต่เมื่อกระทาความผิด ทาในสิ่งที่เลว น่ารังเกี ยจ หรื อมี
ความชัว่ ร้ าย บุคคลควรถูก ประณามหรื อถูกลงโทษเพื่ อประจานความผิดนัน้ อย่างรุ นแรง (Ellis.
2003 อ้ างถึงใน ช่อลัดดา ขวัญเมือง 2548)
ผู้น ากลุ่ม ใช้ ท ฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิด พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และ
พฤติกรรม โดยใช้ เทคนิค 1) กระบวนการ A-B-C และการโต้ แย้ งความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล โดยใช้
กระบวนการ 3Ds เพื่อช่วยเหลือให้ สมาชิกกลุ่มมีความเข้ าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ ้น ด้ วยการมี
ความเชื่อที่สมเหตุสมผล ช่วยให้ บุคคลจะช่วยยับยังไม่
้ ให้ ตดั สินตนเองและผู้อื่นว่าดีหรื อเลว ถูก
หรื อผิด แล้ วไปลงโทษตนเองและผู้อื่นอย่างสาสม ก่อให้ เกิดความแค้ นเคืองใจ และทุกข์ใจ แต่ควร
สร้ างการยอมรับตนเองและผู้อื่น ปรับเปลี่ยนมุ มมองความคิดใหม่ไม่มีใครสมบูรณ์ พร้ อมไปหมด
ย่อมมีดีมีเลวแตกต่างกันไป บางครัง้ การลงโทษหรื อการประณามย่อมทาให้ สถานการณ์ แย่ลงใน
ที่สุด (พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา, วิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา. 2556) นอกจากนี ้ ผู้นากลุ่มได้ ใช้ เทคนิคการ
ถาม (Questioning Technique) เทคนิคการสะท้ อนความรู้ สึก (Reflecting Feeling Technique)
เท ค นิ ค ก า รตี ค ว า ม (Interpreting Technique) เท ค นิ ค ก า รให้ ค า แ น ะ น า (Suggesting
Technique) เท ค นิ ค ก ารส รุ ป ค วาม (Summarizing Technique) เท ค นิ ค ก ารให้ ก าลั ง ใจ
(Encouragement Technique) (พั ช ราภรณ์ ศรี ส วั ส ดิ์ . 2557) และเทคนิ ค การเขี ย นเรื่ อ งราว
(Journal Technique) (Geldard ;& Geldard. 2003 อ้ างถึงในสกล วรเจริญศรี . 2560)
วัตถุประสงค์
เพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลด้ านความโน้ มเอียงในการประณาม
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สื่อ/อุปกรณ์
1. ใบกิจกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลด้ านความโน้ มเอียงในการประณาม
2. ดินสอ/ปากกา/ยางลบ
วิธีการดาเนินการ
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกกลุ่ม จากนัน้ ผู้นากลุ่มให้ สมาชิก
กลุม่ ช่วยกันทบทวนการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ที่ 3
1.2 ผู้นากลุ่มชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อลดความเชื่อที่ไม่
สมเหตุสมผลด้ านความโน้ มเอียงในการประณาม
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มลองนึกถึงเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ใดที่เกี่ ยวกับ
วัย รุ่ น ที่ ท าผิ ด เพราะความจ าเป็ น ส่วนตัว จากนัน้ ให้ ส มาชิ ก กลุ่ม ร่ วมกัน แสดงความคิดเห็ น ว่า
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นควรถูกประณามหรื อถูกลงโทษหรื อไม่ อย่างไร
2.2 ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการเขียนเรื่ องราว (Journal Technique) ให้ สมาชิกทาใบ
กิจกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลด้ านความโน้ มเอียงในการประณาม จากนันผู
้ ้ นากลุ่ม
นาสมาชิกกลุ่ม ให้ มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับความเชื่อที่ ไม่สมเหตุสมผลด้ าน
ความโน้ มเอียงในการประณาม จากนันผู
้ ้ นากลุ่ มชักชวนให้ สมาชิกกลุ่มช่วยกันโต้ แย้ งความเชื่อที่
ไม่สมเหตุสมผลตามหลักกระบวนการ 3Ds และผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุ่มปรับวิธีการใหม่ให้ มีความ
เชื่อที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการให้ คาปรึกษา ครัง้ ที่
3 เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ รับ จากกลุม่ สิ่งที่ได้ ให้ แก่กลุม่ และสิ่งที่จะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
3.2 ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มชักถามข้ อสงสัย (ถ้ ามี) และนัดหมาย วัน
เวลา สถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการให้ คาปรึกษากลุม่
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ใบกิจกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
ด้ านความโน้ มเอียงในการประณาม
คาชีแ้ จง ให้ สมาชิกกลุม่ อ่านสถานการณ์ดงั ต่อไปนี ้แล้ วทาการตอบคาถามดังต่อไปนี ้
สมสุดาเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ โรงเรี ยนแห่งหนึ่ง สมสุดาเป็ นคนดี มีความขยัน 2
และมีความรับผิดชอบสูงมาก สมสุดาจึงได้ รับความไว้ วางใจจากเพื่อนร่วมห้ องและครูประจาชัน้
จึงได้ เป็ นหัวหน้ าชัน้ ซึ่งสมสุดาทาหน้ าที่ของหัวหน้ าห้ องได้ ดีเสมอมา แต่แล้ ววันหนึ่ง สมสุด าลืม
เอารายงานของเพื่ อนทุกคนไปส่งครู ผ้ ูสอนตามวันเวลาที่ กาหนดไว้ ทาให้ ครู ผ้ ูสอนหักคะแนน
นักเรี ยนทุกคนในชันเรี
้ ยน สมสุดาจึงถูกเพื่อนต่อว่าและข่มเหงรังแกอย่างหนัก ทาไมเป็ นคนที่ไร้
ความรับผิดชอบแบบนี ้ เสียแรงที่ไว้ ใจ ต่อไปจะไม่พดู คุยหรื อยุ่งด้ วย ทาให้ สมสุดาเสียใจมาก โทษ
ตัวเองอยู่ตลอดเวลา จนในที่สุดสมสุดาก็อดทนเรี ยนต่อในโรงเรี ยนต่อไปไม่ไหว จึงลาออกจาก
โรงเรี ยนนี ้ไป
ที่มา: ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเอง
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ใบกิจกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล
ด้ านความโน้ มเอียงในการประณาม
คาขีแ้ จง จากสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ขอให้ สมาชิกกลุม่ ทาการตอบคาถามดังต่อไปนี ้

เหตุการณ์ ท่ เี กิดขึน้ (A)

ความคิดหรื อความเชื่อของเพื่อน (B)

ผลที่เกิดขึน้ กับเพื่อน (C)

การโต้ แย้ งความคิดหรื อความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล (D)

ความคิดใหม่ (F)

ที่มา: ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเอง
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แบบบันทึกการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
สาหรั บผู้นากลุ่ม
1. สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
2. ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
3. แนวทางการแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่ สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ครั ง้ ที่ 5
เรื่อง
รับผิดชอบ
เวลาที่ใช้

การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์ การหลีกเลี่ยงปั ญหา และการปฏิเสธความ
1 ชัว่ โมง 30 นาที

แนวคิดสาคัญ
การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์ (Emotional Irresponsibility) การหลีกเลี่ยงปั ญหา
(Problem Avoidance) และการปฏิ เสธความรั บ ผิ ด ชอบ (Denial of Responsibility) เป็ น การที่
บุคคลมีความขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง จึงไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ต้ องพยายาม
หลี ก เลี่ ย งสิ่ ง ต่างๆ ที่ เกิ ด ขึน้ เพื่ อ ความสบายใจในวัน นี ้ แต่ต้ อ งพบความยุ่ง ยากใจในอนาคต
(พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา, วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา. 2556)
ผู้น ากลุ่ม ใช้ ท ฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิด พิ จ ารณาเหตุผ ล อารมณ์ และ
พฤติกรรม โดยใช้ เทคนิค 1) กระบวนการ A-B-Cs และการโต้ แย้ งความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล โดย
ใช้ กระบวนการ 3Ds เพื่อช่วยเหลือให้ สมาชิกกลุ่มมีความเข้ าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ ้น ด้ วยการมี
ความเชื่อที่สมเหตุสมผล ช่วยให้ บุคคลได้ เรี ยนรู้ ในสิ่งที่ตนเองได้ กระทาลงไป ก่อให้ เกิดผลดีและ
ผลเสียเกิดขึ ้น ทาให้ บุคคลมีระเบียบวินยั และมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ ผู้นา
กลุ่ม ได้ ใช้ เทคนิคการถาม (Questioning Technique) เทคนิคการสะท้ อนความรู้ สึก (Reflecting
Feeling Technique) เทคนิ ค การตี ค วาม (Interpreting Technique) เทคนิ ค การให้ ค าแนะน า
(Suggesting Technique) เทคนิ ค การสรุ ป ความ (Summarizing Technique) เทคนิ ค การให้
ก าลัง ใจ (Encouragement Technique) (พัช ราภรณ์ ศรี ส วัส ดิ์ . 2557) เทคนิ ค การก าหนดข้ อ ดี
ข้ อเสี ย (Listing Advantage and Disadvantage Technique) คอเรย์ (Corey. 2004: 240-255;
ดวงมณี จงรักษ์ . 2549: 241) และเทคนิคการเขี ยนเรื่ องราว (Journal Technique) (Geldard ;&
Geldard. 2003 อ้ างถึงในสกล วรเจริญศรี . 2560)
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วัตถุประสงค์
เพื่ อ ลดความเชื่ อ ที่ ไ ม่ ส มเหตุ ส ม ผลด้ านการขาดความรั บ ผิ ด ชอบทางอารมณ์
การหลีกเลี่ยงปัญหาและด้ านการปฏิเสธความรับผิดชอบ
สื่ออุปกรณ์ /
1. ใบกิจกรรมดินพอกหางหมู
2. ดินสอ/ปากกา/ยางลบ
3. สัญญาเพื่อลดการผัดวันประกันพรุ่ง
วิธีดาเนินการ
1 .ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกกลุ่ม จากนัน้ ผู้นากลุ่มให้ สมาชิก
กลุม่ ช่วยกันทบทวนการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ที่ 4
1.2 ผู้นากลุ่มชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึ กษากลุ่ม เพื่อลดความเชื่อที่ไม่
สมเหตุสมผลด้ านการขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์ การหลีกเลี่ยงปั ญหาและด้ านการปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ
2 .ขัน้ ดาเนินการ
2. ผู้นากลุ่ม นาเข้ าสู่การให้ คาปรึ กษาโดยยกคาพังเพยที่ ว่า ดินพอกหางหมู 1
โดยให้ สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าดินพอกหางหมูหมายถึงอะไร จากนันให้
้ สมาชิก
กลุ่มทาใบกิจกรรมยกตัวอย่างสถานการณ์ดินพอกหางหมู สถานการณ์ มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร 1
ก่อให้ เกิดผลดีผลเสีย กระทบและปั ญหาใดตามมาบ้ าง และเชิญชวนให้ ช่วยกันโต้ แย้ งความเชื่อที่
ไม่สมเหตุสมผลตามหลักกระบวนการ 3D และผู้นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ ลองปรับวิธีการคิดใหม่ให้ มี
ความเชื่อที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น
2.2 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มทาสัญญากับตนเองเพื่อลดการผัดวันประกันพรุ่งใน
เรื่ องต่างๆ ของสมาชิกกลุม่ คนละ เหตุการณ์ 1
2.3 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มเสนอสัญญากับตนเองเพื่อลดการผัดวันประกันพรุ่ ง
จากนันผู
้ ้ นากลุม่ ให้ สมาชิกกลุม่ ทาการสนับสนุนและให้ กาลังใจสมาชิกกลุม่ ให้ ทาตามสัญญาได้
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3ขัน้ ยุติ .
3.1 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการให้ คาปรึกษา ครัง้ ที่
5 เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ รับจากกลุม่ สิ่งที่ได้ ให้ แก่กลุม่ และสิ่งที่จะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
3.2 ผู้น ากลุ่ม เปิ ดโอกาสให้ สมาชิ กกลุ่ม ชักถามข้ อสงสัย (ถ้ ามี ) และนัดหมาย
วัน เวลา สถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและการมีสว่ นร่วมในการให้ คาปรึกษากลุม่
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ใบกิจกรรมดินพอกหางหมู
คาชีแ้ จง ให้ สมาชิกยกตัวอย่างสถานการณ์ ดินพอกหางหมู สถานการณ์ มีความคิดความเชื่อ 1
อย่างไรก่อให้ เกิดผลกระทบและปั ญหาใดตามมาบ้ าง มีการโต้ แย้ งความคิดหรื อความเชื่อที่ไม่
สมเหตุสมผล และมีความคิดใหม่อย่างไร

สถานการณ์ ดนิ พอกหางหมู (A)

ความคิดหรื อความเชื่อ (B)

ผลที่เกิดขึน้ (C)

การโต้ แย้ งความคิดหรื อความเชื่อที่ไม่ สมเหตุสมผล (D)

ความคิดใหม่ (F)

เอกสารอ้ างอิง
ช่อลัดดา ขวัญเมือง) .2548การศึกษาและการให้ คาปรึกษาเพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล .(
และปั ญ หาทางอารมณ์ ข องนัก ศึก ษามหาวิทยาลัย ราชภ้ั ฏ . ปริ ญ ญานิ พ นธ์ กศ .ด.
กรุงเทพฯ .(จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา): บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
.
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สัญญาเพื่อลดการผัดวันประกันพรุ่ ง
ชื่อระดับชัน้ ............................................ นามสกุล- .....................
ข้ าพเจ้ าขอสัญญาว่ า
...................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

(............(..............................................
............................................................
ที่มา: ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเอง
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แบบบันทึกการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
สาหรั บผู้นากลุ่ม
1. สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
2. ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
3. แนวทางการแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่ สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ครั ง้ ที่ 6
เรื่อง
เวลาที่ใช้

ความคับข้ องใจและความกระวนกระวายใจ
1 ชัว่ โมง 30 นาที

แนวคิดสาคัญ
การมี ป ฏิ กิ ริ ย าต่อ ความคับ ข้ อ งใจ (Frustration Reaction) และความกระวน
กระวายใจมากเกินไป (Anxious Over Concern) เป็ นความคิดของบุคคลที่เฝ้าบอกตนเองว่าควร
วิตกกังวลถึงเหตุการณ์ที่มีความน่ากลัวและอันตรายอยู่ตลอดเวลา และถ้ าสถานการณ์ไม่เป็ นไป
ตามที่บคุ คลต้ องการมันเป็ นเรื่ องราวร้ าย (Ellis. 2003 อ้ างถึงใน ช่อลัดดา ขวัญเมือง. 2548)
ผู้นากลุ่ม ใช้ ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม โดยใช้ เทคนิค 1) กระบวนการ A-B-C และการโต้ แย้ งความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
โดยใช้ กระบวนการ 3D เพื่ อช่วยเหลื อให้ สมาชิ กกลุ่ม มี ความเข้ าใจอารมณ์ และความรู้ สึกของ
ตนเอง โดยการมีความเชื่อที่สมเหตุสมผล ย่อมทาให้ บคุ คลมีสติส ามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจ
ของตนเองได้ ลดความกลัวที่เกิดขึ ้นภายในจิตใจ ทาให้ บุคคลมีความสุขเพิ่มมากขึ ้น (พงษ์ พันธ์
พงษ์ โสภา, วิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา. 2556) นอกจากนี ้ ผู้นากลุ่มได้ ใช้ ผ้ นู ากลุ่มได้ ใช้ เทคนิคการถาม
(Questioning Technique) เทคนิ ค การสะท้ อนความรู้ สึ ก (Reflecting Feeling Technique)
เท ค นิ ค ก า รตี ค ว า ม (Interpreting Technique) เท ค นิ ค ก า รให้ ค า แ น ะ น า (Suggesting
Technique) เท ค นิ ค ก ารส รุ ป ค วาม (Summarizing Technique) เท ค นิ ค ก ารให้ ก าลั ง ใจ
(Encouragement Technique) (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ.์ 2557)
วัตถุประสงค์
เพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลด้ านความคับข้ องใจและความกระวนกระวายใจ
สื่ออุปกรณ์ /
1. ใบกิจกรรมกงล้ อความรู้สึก
2. ดินสอยางลบ/ปากกา/
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วิธีดาเนินการ
1 .ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกกลุ่ม จากนัน้ ผู้นากลุ่มให้ สมาชิก
กลุม่ ช่วยกันทบทวนการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ที่ 5
1.2 ผู้นากลุ่มทาการซักถามถึงผลของการปฏิบตั ิของสมาชิกที่ได้ ทาสัญญาเพื่อ
ลดการผัดวันประกันพรุ่ งของสมาชิกกลุ่ม มี การเสริ มแรงและให้ กาลังใจเพื่ อให้ สมาชิ กทาตาม
สัญญาได้ ตอ่ ไป
1.3 ผู้นากลุ่มชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึ กษากลุ่ม เพื่อลดความเชื่อที่ไม่
สมเหตุสมผลด้ านความคับข้ องใจและความกระวนกระวายใจ
2 .ขัน้ ดาเนินการ
2. ผู้นากลุ่มเริ่ ม ต้ นโดยให้ สมาชิกกลุ่ม บอกเล่าถึงการที่ เรื่ องราวหรื อต่างๆ 1ไม่
เป็ นไปตามที่ ต นเองต้ อ งการ สมาชิ ก กลุ่ม มี ค วามคิ ด และความรู้ สึ ก อย่ า งไร 1 บอกคนละ )
(ความรู้สกึ
2.) ผู้ น ากลุ่ ม แจกใบกิ จ กรรมกงล้ อความรู้ สึ ก 2 Senn. 2008 อ้ างถึ ง ในสกล
วรเจริ ญ ศรี . (2560 และให้ ส มาชิ ก กลุ่ม เขี ย นเหตุก ารณ์ ห รื อ สิ่ ง ที่ ท าให้ ต นเองมี ค วามคิด และ
ความรู้สกึ เชิงลบตามที่กาหนดไว้ ในวงล้ อ
2.เมื่อสมาชิกกลุ่มเขียนเสร็ จ ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกแต่ละคนนาเสนอความรู้ สึก 3
เชิงลบของตนเอง จากนัน้ ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเชิญ
ชวนให้ ช่วยกันโต้ แย้ งความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลตามหลักกระบวนการ 3D และผู้นากลุม่ ให้ สมาชิก
กลุม่ ลองปรับวิธีการคิดใหม่ใหม่มีความเชื่อที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการให้ คาปรึกษา ครัง้ ที่
6 เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ รับจากกลุม่ สิ่งที่ได้ ให้ แก่กลุม่ และสิ่งที่จะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
3.2 ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มชักถามข้ อสงสัย (ถ้ ามี) และนัดหมาย วัน
เวลา สถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการให้ คาปรึกษากลุม่
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แบบบันทึกการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
สาหรั บผู้นากลุ่ม
1. สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่ม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
2. ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
3. แนวทางการแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่ สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ครั ง้ ที่ 7
เรื่อง
เวลาที่ใช้

การพึง่ พาผู้อื่น
1 ชัว่ โมง 30 นาที

แนวคิดสาคัญ
การพึ่ ง พ าผู้ อื่ น (Dependency with Others) เป็ นการคิ ด ของบุ ค คลที่ ต้ องให้ ผู้ อื่ น
ช่วยเหลือตนเองอยู่ตลอดเวลา ทาให้ บุคคลกลายเป็ นคนที่ทาอะไรไม่เป็ น ทาให้ ขาดความเป็ นตัว
ของตัวเอง ขาดความมั่นใจ ขาดอิสระ และสูญ เสี ยโอกาสที่ ได้ แสดงความสามารถของตนเอง
(Ellis. 2003 อ้ างถึงใน ช่อลัดดา ขวัญเมือง. 2548)
ผู้นากลุ่ม ใช้ ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม โดยใช้ เทคนิค 1) กระบวนการ A-B-C และการโต้ แย้ งความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
โดยใช้ กระบวนการ 3D เพื่อช่วยเหลือให้ สมาชิกกลุ่มได้ มีความเป็ นตัวของตัวเอง โดยการมีความ
เชื่อที่สมเหตุสมผล ทาให้ บคุ คลมีมมุ มองความคิดใหม่ที่จะพยายามทาอะไรได้ ด้วยตนเอง โดยขอ
ความช่วยเหลือจากผู้อื่นลดน้ อยลง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพิ่มมากขึ ้น (พงษ์ พนั ธ์ พงษ์
โสภา, วิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา. 2556) นอกจากนี ้ ผู้นากลุ่ม ได้ ใช้ ผ้ ูนากลุ่ม ได้ ใช้ เทคนิคการถาม
(Questioning Technique) เทคนิ ค การสะท้ อนความรู้ สึ ก (Reflecting Feeling) เทคนิ ค การ
ตี ค วาม (Interpreting Technique) เทคนิ ค การให้ ค าแนะน า (Suggesting Technique) เทคนิ ค
ก า ร ส รุ ป ค ว า ม (Summarizing Technique) เท ค นิ ค ก า ร ให้ ก า ลั ง ใจ (Encouragement
Technique) (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ.์ 2557)
วัตถุประสงค์
เพื่อลดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลด้ านการพึง่ พาผู้อื่น
สื่ออุปกรณ์ /
1. ใบกิจกรรมเรื่ องตนเป็ นพึง่ แห่งตน
2 .ดินสอยางลบ/ปากกา/
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วิธีดาเนินการ
1 .ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกกลุ่ม จากนัน้ ผู้นากลุ่มให้ สมาชิก
กลุม่ ช่วยกันทบทวนการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ที่ 6
1.2 ผู้นากลุ่มทาการซักถามถึงผลของการปฏิบตั ิของสมาชิกที่ได้ ทาสัญญาเพื่อ
ลดการผัดวันประกันพรุ่ งของสมาชิกกลุ่ม มี การเสริ มแรงและให้ กาลังใจเพื่ อให้ สมาชิ กทาตาม
สัญญาได้ ตอ่ ไป
1.3 ผู้นากลุ่มชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึ กษากลุ่ม เพื่อลดความเชื่อที่ไม่
สมเหตุสมผลด้ านการพึง่ พาผู้อื่น
2ขัน้ ดาเนินการ .
2.1 ผู้นากลุม่ เริ่ มต้ นโดยให้ สมาชิกกลุม่ บอกเล่าถึงบุคคลที่มีความสาคัญที่สมาชิก
ต้ องการความช่วยเหลือหรื อพึ่งพิงอยู่เสมอโดยเป็ นสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาสมาชิกกลุ่มคิดว่าจะ
ขาดใครไม่ได้ คนละ 1 เหตุการณ์ ด้ วยการถามว่า เพราะเหตุใดสมาชิกกลุม่ ถึงต้ องพึง่ พาบุคคลนัน้
2.ผู้น ากลุ่ม ให้ ส มาชิ ก กลุ่ม มี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความค 2 ้ิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ
ความคิดความเชื่อที่ต้องพึ่งพาบุคคลนัน้ ผลที่ตามมาคืออะไร และเชิญชวนให้ ชว่ ยกันโต้ แย้ งความ
เชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลตามหลักกระบวนการ 3D และผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มลองปรับวิธีการคิด
ใหม่ใหม่มีความเชื่อที่สมเหตุสมผลมากขึ ้น
2.ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ 3้่ มทาใบกิจกรรมเรื่ องตนเป็ นพึ่งแห่งตน จากนัน้ ให้
สมาชิ กกลุ่ม น าเสนอเรื่ อ งตนเป็ น ที่ พึ่ง แห่ง ตน จากนัน้ สมาชิ ก กลุ่ม แสดงความคิด เห็ น และให้
กาลังใจแก่สมาชิกกลุม่
3. ขัน้ ยุติ
3.1 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการให้ คาปรึกษา ครัง้ ที่
7 เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ รับ จากกลุม่ สิ่งที่ได้ ให้ แก่กลุม่ และสิ่งที่จะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
3.2 ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มชักถามข้ อสงสัย (ถ้ ามี) และนัดหมาย วัน
เวลา สถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการให้ คาปรึกษากลุม่
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ใบกิจกรรมเรื่ องตนเป็ นพึ่งแห่ งตน
คาชีแ้ จง ให้ สมาชิกกลุม่ เขียนเรื่ องราวตนเป็ นที่พึ่งแห่งตนเพื่อตรวจสอบว่าตนเองตังแต่
้ อดีตจนถึง
อนาคตว่าตนเองสามารถพึง่ ตนเองหรื อต้ องพึง่ พาผู้อื่นในสถานการณ์ใดบ้ าง

อดีต
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ปั จจุบัน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

อนาคต
........................................................................................... ...................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ที่มา: ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเอง
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แบบบันทึกการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
สาหรั บผู้นากลุ่ม
1. สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
2. ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
3. แนวทางการแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่ สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ครั ง้ ที่ 8
เรื่อง
เวลาที่ใช้

ยุตกิ ลุม่
1 ชัว่ โมง 30 นาที

แนวคิดสาคัญ
การเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษากลุ่มครัง้ สุดท้ าย เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มได้ มอง
ย้ อนพัฒนาการของตนเองตังแต่
้ เริ่ มกลุ่มจนถึงปิ ดกลุ่มว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยการให้
ข้ อมูลสะท้ อนกลับการเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่เกิดขึ ้นกับสมาชิกแต่ละคน ผู้นากลุ่มได้ ประยุกต์ใช้
เทคนิคการทบทวนประสบการณ์ กลุ่ม เพื่อให้ สมาชิกแต่ละคนจะทบทวนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในการพบ
กันแต่ละครัง้ และทบทวนว่าการเรี ยนรู้นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นได้ อย่างไร (ดวงมณี จงรักษ์ 2548)
ผู้นากลุ่ม ใช้ เทคนิค การฟั ง (Listening Technique) เทคนิคการตังค
้ าถาม (Questioning
Technique) เทคนิ ค การท าสัญ ญาเงื่ อ นไข (Contingency Contract Technique) การสะท้ อน
(Reflection Technique) และเทคนิคการสรุป (Summarizing Technique) (Corey. 2004)
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทบทวน .แสดงความคิดเห็นและสรุปประสบการณ์ที่ได้ จากการเข้ า
ร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม และให้ สมาชิกกลุ่มได้ ให้ กาลังใจซึ่งกันและกันหลังจากได้ ร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้ ารับคาปรึกษากลุม่ ในครัง้ นี ้
2. เพื่อยุตกิ ารเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ของนักเรี ยนวัยรุ่น
สื่อ/อุปกรณ์
1. ใบกิจกรรม
2. กระดาษรู ปหัวใจ
3. ฟิ วเจอร์บอร์ด
4. แบบวัดความเชื่อไม่สมเหตุสมผล
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วิธีดาเนินการ
ขัน้ นา
1.1 ผู้นากลุ่มกล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกกลุ่ม จากนัน้ ผู้นากลุ่มให้ สมาชิก
กลุม่ ช่วยกันทบทวนการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ ที่ 7
1.2 ผู้นากลุ่ม ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึ กษากลุ่ม เพื่ อยุติการเข้ าร่ วม
ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลของนักเรี ยน
วัยรุ่น
ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มทุกคนหลับตาทบทวนเรื่ องราวตลอดระยะเวลาที่เข้ า
ร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ความรู้ที่ได้ จากการให้ คาปรึกษากลุ่ม และการนาความรู้ที่ได้
จากการให้ คาปรึกษากลุม่ ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
2.นาที ผู้นากลุ่ม 3 เมื่อครบเวลา 2ให้ สมาชิกกลุ่มลืมตาและเขียนสิ่งที่ตนเองได้
ทบทวนลงในใบกิจกรรม
2.ผู้นากลุ่มชักชวนให้ สมาชิกกลุ่ม 3แสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับความรู้ ที่ได้ จาก
การให้ คาปรึกษากลุ่ม การนาความรู้ที่ได้ จากการให้ คาปรึกษากลุ่มไปใช้ ในชีวิตประจาวัน และให้
สมาชิกกลุ่มพูดถึงเพื่อนสมาชิกแต่ละคน จากนันผู
้ ้ นากลุ่มมีการเสริมแรงและให้ กาลังใจแก่สมาชิก
กลุม่
2.ผู้นากลุม่ แจกกระดาษรูปหัวใจเพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ สญ
ั ญาว่าจะปรับเปลี่ยน 3
ความเชื่อที่ ไม่ส มเหตุสมผล จากนัน้ สมาชิกกลุ่ม เอากระดาษรู ปหัวใจมาแปะบนฟิ วเจอร์ บอร์ ด
2560 นิตยา รามศิริ))
2. 4ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุ ปสิ่งที่ ได้ เรี ยนรู้ การจัดการความคิดที่ไม่
สมเหตุสมผล และการปรับเปลี่ยนความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล มาเป็ นความเชื่อที่สมเหตุสมผล
ส่งผลให้ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถนาประสบการณ์ที่ได้ จากโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
กลุม่ มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ขัน้ สรุป
3.1 ผู้นากลุ่มกล่าวชื่นชมสมาชิกกลุ่มที่ให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมโปรแกรม
การให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่ อลดความเชื่อไม่
สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ นด้ วยดีตลอดมา จนทาให้ สมาชิกกลุ่มมีความเชื่อไม่สมเหตุสมผล
ลดลง
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3.2 ผู้นากลุ่มสรุ ปประโยชน์ของการลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผล ทาให้ อารมณ์
และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เหมาะสม
3.3 ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกลุ่มตอบแบบวัดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลหลังการเข้ า
ร่วมการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุม่ ในครัง้ สุดท้ ายนี ้
การประเมินผล
การสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและการมีสว่ นร่วมในการให้ คาปรึกษากลุม่
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ใบกิจกรรมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อไม่ สมเหตุสมผลของนักเรี ยนวัยรุ่ น
ครั ง้ ที่ 8
ความรู้ ท่ ไี ด้ จากการให้ คาปรึกษากลุ่ม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
การนาความรู้ ท่ ไี ด้ จากการให้ คาปรึกษากลุ่มไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
..............................................................................................................................................
......................................................................................... .....................................................
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................... .........................
..............................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................ ......................................................................
..............................................................................................................................................
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แบบบันทึกการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
สาหรั บผู้นากลุ่ม
1. สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
2. ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
3. แนวทางการแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................
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