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การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายของการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของ

นกัเรียนวยัรุ่น และ 2) เปรียบเทียบความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวยัรุ่น  ก่อนและหลงัการเข้า
ร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล  อารมณ์  และพฤติกรรม  ประชากรท่ีใช้ใน
การศกึษาเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนราชินี จ านวน 217 คน และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
ทดลองเป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนราชินี จ านวน 8 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจงท่ีมีค่าเฉลี่ยของความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมเหตสุมผลตัง้แต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี  75 ขึน้ไป และมีความ
สมัครใจในการเข้าร่วมกลุ่มทดลอง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93 และโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวยัรุ่น  
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิตินอนพารามิเตอร์ด้วยวิธีวิลคอก
สนั ผลการวิจยัพบว่า 1) ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ความโน้มเอียงในการประณามมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาคือ การมีปฏิกิริยา
ต่อความคบัข้องใจ และการเรียกร้องความสมบูรณ์แบบ ตามล าดับ 2) หลงัการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม นกัเรียนวยัรุ่นมีความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลลดลงอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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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. 

 
Keyword : Group counseling, irrational beliefs, adolescent 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560-2564 มีเป้าหมายหลัก

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย ทัง้ด้านสุขภาพกาย ใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีทักษะการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นพลเมืองท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตวัเท่ากันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้เป็นอย่างดี มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาพัฒนาสังคมให้เป็นก าลังส าคญัของชาติใน
อนาคต (คณะกรรมการการสง่เสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาติ. 2561: 3)และแผนพฒันา
การศกึษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ยงัมุ่งพฒันาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะและ
คณุลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความมีวินยัและจิตสาธารณะมากขึน้ เป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ทัง้
ร่างกายและจิตใจ สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมี
การดแูลของทกุภาคสว่น (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 2560:  ญ) แต่
ก็ยงัมีปัญหาเกิดขึน้กบัเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอาย ุ11-21 ปี ท่ีเราเรียกว่า “วยัรุ่น” ซึ่งเป็นวยัท่ี
มีการเปล่ียนแปลงทัง้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม ดงัจะเห็นได้จากแนวโน้มของสถานการณ์
ปัญหาท่ีพบในวยัรุ่น เชน่ การลาออกจากโรงเรียนกลางคนั ภาวะซมึเศร้า  การตดิเกม ฯลฯ ท่ีส่งผล
ต่อปัญหาสงัคมท่ีรุนแรงเพิ่มขึน้ (กรมสุขภาพจิต. 2558: 30) ซึ่งจะเห็นได้ว่า วยัรุ่นยงัขาดการใช้
เหตุผล ความรอบคอบ ในการคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้อย่าง
สมเหตสุมผล  

มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับศกัยภาพในการคิดท่ีสมเหตุสมผล   (Rational Thinking)
และการคิดท่ีไม่สมเหตสุมผล (Irrational Thinking)เพราะมนษุย์มีแรงจงูใจทัง้ในการปกปักรักษา
ตนเองด้วยการสร้างความสุข  การคิดและการพูด การแสดงความรัก  การส่ือสารกับผู้ อ่ืน การ
เจริญเติบโตและการต้องการความส าเร็จในตนเอง  ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็มีแรงจูงใจในการ
ท าลายตนเอง ด้วยการหลีกเล่ียงท่ีจะคิดและหลีกเล่ียงท่ีจะเป็นตวัของตนเอง มีความเช่ือท่ีงมงาย  
การขาดความอดทน การเข้าใจผิด การไม่ผ่อนปรน การต้องการความสมบูรณ์แบบ และการ
ประมาณตนเอง  รวมทัง้การหลีกเล่ียงการประสบความส าเร็จในตนเอง (Corey. 2004:  320) 
คนเรามีความรับผิดชอบอยา่งยิ่งในการเกิดอารมณ์ การคดิท่ีไม่สมเหตสุมผล การเช่ือ คา่นิยม และ
เจตคติท่ีเช่ือมโยงโดยตรงกับปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมท่ีปรับตวัไม่ได้ (Livneh; & Wright. 
1995: 331; citing Ellis. 1990) ซึ่ งสอดคล้องกับปรัชญาอีพิ คทิจูส  (The Stoic Philosopher 
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Epictetus) ท่ีว่า “คนเราไม่ได้เกิดปัญหาจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ แตเ่กิดจากมมุมองของคนเราท่ีมีต่อ
เหตกุารณ์นัน้ ๆ” เอลลิส (Ellis) เรียกการคิดท่ีไม่มีประโยชน์ (Unhelpful Thoughts) ของคนเราว่า 
“ความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล” (Irrational Beliefs) (Dryden; Mytton. 1999:  91) 

การคิดอย่างสมเหตุสมผลเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในกระบวนการเรียน รู้ของมนุษย์ เพราะ
นอกจากจะท าให้มนุษย์ เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีล าดบั มีขัน้ตอน อนัส่งผลดีต่อการ
เรียนรู้และการจดจ าของสมองในระยะยาวแล้ว การใช้เหตุผลท าให้มนุษย์สามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองและสงัคมได้สงูกว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอ่ืนอีกด้วย “เหตผุล” จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การแสวงหาความรู้ของมนษุย์ การคิดอยา่งมีเหตผุลเป็นลกัษณะการคิดท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิต 
เน่ืองจากบคุคลท่ีมีลกัษณะการคิดอย่างมีเหตผุล จะสามารถจดัการกบัเร่ืองราวตา่งๆ และปัญหา
ท่ีเกิดขึน้กับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพบคุคลท่ีมีเหตผุลเป็นคนท่ีเข้าใจเหตกุารณ์หรือสิ่งต่างๆ 
เพราะรู้จกัคิดเป็นสามารถยบัยัง้ชัง่ใจ ไม่เอาแตอ่ารมณ์ รู้จกัให้เหตผุลใช้ปัญญาไตร่ตรองก่อนท า 
ก่อนพดู และก่อนคิดลกัษณะความคิดท่ีสมเหตสุมผลเป็นลกัษณะความคดิท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ
ความจริง และเป็นความคิดท่ีไม่ท าให้ตนเองได้รับความเดือดร้อน ความขัดแย้งในตนเองและ
บุคคลอ่ืน อีกทัง้ยงัเป็นความคิดท่ีน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย (Ellis. 1963 อ้างอิงจาก Maultsby. 
1984: 16) บุคคลท่ีเป็นคนมีความสมเหตุสมผลจะมีความรอบคอบ ท าให้สามารถท าในสิ่งท่ี
น าไปสู่การบรรลเุปา้หมายได้ส าเร็จ และยงัเป็นการลดระดบัความไมส่บายใจ หากเปา้หมายนัน้ไม่
สามารถบรรลุได้ อีกทัง้ยังสามารถทนต่อความคบัข้องใจได้ การคิดอย่างสมเหตุสมผลนัน้ ต้อง
อาศยัความรอบคอบ และใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองพิจารณาข้อมูลท่ีได้รับ มีการตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างถกูต้องจากแหล่งข้อมูล และสามารถพิจารณากลัน่กรองความน่าเช่ือถือของข้อมูลได้ 
โดยมีกระบวนการวางแผนทางความคิดท่ีเน้นความจริงเป็นหลกั มากกว่าการใช้อารมณ์ อคต ิและ
ความคดิสว่นตวั อีกทัง้ยงัสามารถวิเคราะห์รายละเอียดเพ่ือประเมินถึงข้อเท็จจริงของข้อมลูท่ีได้รับ 
เพ่ือน าไปสูก่ารบรรลเุปา้หมาย และวตัถปุระสงค์ของกระบวนการคดิ (ลกัขณา สิริวฒัน์.2549: 90-
91) นอกจากนีแ้ล้วการคิดอย่างสมเหตุสมผลท าให้กระบวนการคิดไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของ
อารมณ์ ความรู้สึก  ความต้องการหรือความอยากในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลครอบง าความคิด
ของบุคคลอยู่โดยไม่รู้ตวั และเป็นกระบวนการคิดท่ีมีความถกูต้อง เท่ียงตรง สมบูรณ์ สามารถท า
ให้บคุคลเข้าใจชีวิต ก าหนดท่าทีและการปฏิบตัิสิ่งตา่ง ๆ หรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
(วนิช สุธารัตน์.2546: 47) ดังนัน้ ในการพัฒนาคนจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีลักษณะการคิดท่ี
สมเหตุสมผล เน่ืองจากการคิดอย่างสมเหตุสมผลเป็นกลไกส าคญัท่ีใช้ในการเรียนรู้ของคนใน
สงัคม การส่งเสริมให้นกัเรียนมีลกัษณะการคิดอย่างสมเหตสุมผล ย่อมขึน้อยู่กับปัจจยัสนบัสนุน
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ทัง้ภายในตนเองและปัจจยัสนบัสนุนภายนอกตนเอง ได้แก่ ครอบครัว ครู โรงเรียน เพ่ือน รวมถึง
สิ่งแวดล้อมท่ีเด็กมีปฏิสมัพนัธ์ การอบรมสัง่สอน การแนะน า การบอกเล่าข่าวสาร ค าชีแ้จงหรือ
การเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน เน่ืองจากพฤติกรรมของบุคคลย่อมได้รับอิทธิพลมาจากความรู้ ความ
เข้าใจ ความรู้สกึนกึคดิ ความเช่ือของแตล่ะบคุคล (ลกัขณา สริวฒัน์. 2549: 183)  

บุคคลจึงควรได้รับการพัฒนาการคิดอย่างสมเหตุสมผลมากขึน้ ซึ่งนักจิตวิทยาท่ีมี
ช่ือเสียง ด้านพัฒนาการคิดอย่างสมเหตุสมผล คือ อัลเบิร์ด เอลลิส(Albert  Ellis)นักจิตวิทยา
คลินิกชาวอเมริกนัท่ีมีความเช่ือวา่  มนษุย์เกิดมาพร้อมกบัการคิดอยา่งมีเหตผุล แตมี่แนวโน้มท่ีจะ
คดิไปในทางท่ีผิดและมีความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล และปฏิบตัตินไปตามความเช่ือนัน้ ระบบความ
เช่ือของบคุคลจึงเป็นสาเหตท่ีุท าให้ เกิดปัญหาทางอารมณ์ สง่ผลตอ่เว้นแตจ่ะได้เรียนรู้แนวคิดใหม่
ซึ่งเอลลิสได้พฒันาระบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม 
จะช่วยให้บคุคลได้เข้าใจตนเอง เหตกุารณ์ท่ีเผชิญหรือโลกและด าเนินชีวิตตอ่ไปในอนาคตได้อยา่ง
มีความสขุ พฤตกิรรม (พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา. 2556: 87) 

การให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีผู้วิจยัสนใจน ามาพฒันาการคิดอย่างสมเหตสุมผลให้กบันกัเรียน
วยัรุ่น คือ แนวคิดพิจารณาเหตผุลอารมณ์และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy: 
REBT) เป็นการให้ค าปรึกษาท่ีให้ความส าคัญ กับความสัมพันธ์ระหว่าง ความคิด ความเช่ือ 
พฤติกรรมและความรู้สึกของมนษุย์ โดยแนวคิดหลกัของการให้ค าปรึกษามีมุมมองว่า พฤติกรรม
และความรู้สกึท่ีมนษุย์แสดงออกนัน้ ไมไ่ด้มีสาเหตมุาจากเหตกุารณ์ท่ีตนเองประสบอยู่ แตมี่ต้นตอ
มาจากความเช่ือของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อเหตุการณ์นัน้ ๆ หากบุคคลมีความคิดความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผล ก็จะแสดงอารมณ์ และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ออกมา การให้ค าปรึกษากลุ่มนัน้ 
จะช่วยให้แตล่ะคนในกลุม่สามารถตระหนกัรู้เก่ียวกบัตนเองได้ดีขึน้ ถึงล าดบัความคิดท่ีเกิดขึน้กบั
ตนเอง จนก่อเกิดเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาและการให้ค าปรึกษากลุ่มจะสามารถช่วยสะท้อน
ความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผลของแตล่ะคน ซึง่การตระหนกัรู้ถึงความคิดของตนดงักล่าว ชว่ยสง่เสริม
ให้บุคคลสามารถมองเห็นตนเองได้ชัดเจนดียิ่งขึน้ (เรวดี นามทองมี . 2554: 2) เพราะเป้าหมาย
หลกัของแนวคิดทฤษฎีพิจารณาเหตผุลอารมณ์และพฤติกรรมคือ การลดทศันคติท่ีมีผลเสียตอ่ตน 
ขณะเดียวกันก็สร้างหรือเพิ่มพูนปรัชญาชีวิตอย่างมีเหตุผล และลดความวิตกกังวล การต าหนิ
ตนเอง การต าหนิผู้ อ่ืน หรือการมองโลกในแง่ร้าย สว่นเปา้หมายระยะยาวประการหนึง่ก็คือ ชว่ยให้
รู้จกัเข้าร่วมกิจกรรม มีพฤติกรรมใหม่ท่ีสามารถอยู่ในกลุ่มสงัคมได้อย่างมีความสขุในชีวิต  บคุคล
ท่ีมีปัญหาด้านความคิดท่ีไร้เหตผุล มีความคิดท่ีไม่ยืดหยุ่นผ่อนปรนนัน้ จะได้รับประโยชน์จากการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาในแนวพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรมอยา่งมาก ไม่เว้นแม้แตน่กัเรียน
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วัยรุ่นเพราะเป็นผู้ อ่อนเยาว์ต่อความคิด ประสบการณ์และการพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุผล 
ลกัษณะพฒันาการด้านตา่ง ๆ ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ซึ่งยงัไม่พฒันา
เต็มท่ี ลกัษณะอารมณ์ก็มกัจะรุนแรงฉนุเฉียว ขาดวฒุิภาวะทางอารมณ์ มกัจะหุนหนัพลนัแล่นยงั
ไม่มีความสามารถในการยบัยัง้ หรือควบคมุอารมณ์ได้ดีพอ จึงควรมีการฝึกฝนกระบวนการคิดท่ี
สมเหตุสมผล ต่อการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันเพ่ือจะได้น าสิ่งท่ีฝึกฝนไปปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสม  

จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้น ผู้ วิจยัในฐานะท่ีเป็นครูแนะแนว และท าหน้าท่ีสอนกิจกรรม
แนะแนวและทกัษะชีวิต ได้สงัเกตและส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น จากการสมัภาษณ์ครูประจ าชัน้และ
ครูผู้ สอนในวิชาต่าง ๆ พบว่า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ยังคงมีปัญหาในการแสดงออกทาง
อารมณ์และพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม เช่น การคดิและใช้เหตผุลในสถานการณ์ตา่ง ๆ ไมส่อดคล้อง
กบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ท าให้มีอปุสรรคในด้านการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวนั ส่งผลท าให้
นกัเรียนกลุ่มนีมี้ปัญหาด้านอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ไม่เป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพ่ือน ผลการเรียนลดลง 
ขาดเรียนบ่อย เก็บตวั มีความเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล ไม่มีความสขุในการเรียนและการด าเนิน
ชีวิต ผู้วิจยัซึ่งก าลงัศึกษาในสาขาการวิจยัและการพฒันาศกัยภาพมนุษย์ เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
จึงเห็นสมควรท่ีจะจดัโปรแกรมให้ค าปรึกษากลุ่ม เพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลให้นักเรียน 
และส่งเสริมการคิดอย่างสมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น ให้เหมาะสมทัง้ทางด้านอารมณ์และ
พฤติกรรมสามารถใช้เหตผุลในการคิด ตดัสินใจ แก้ไขปัญหาและรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ยคุปัจจบุนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงสนใจศึกษาผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ์และพฤติกรรม เพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นให้น้อยลง และมีการ
คิดอย่างสมเหตุสมผลมากขึน้ท าให้ได้เข้าใจตนเองมากขึน้และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
อยา่งมีความสขุ 

ค าถามการวิจัย 
1. นกัเรียนวยัรุ่นมีความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลเป็นอยา่งไร 
2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุลอารมณ์และพฤติกรรม

สามารถลดความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นได้หรือไม่ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนักเรียนวยัรุ่น ก่อนและหลงัการเข้า
ร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคิดพิจารณาเหตผุลอารมณ์และพฤติกรรม 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลของการวิจยัครัง้นี ้ท าให้ทราบถึงความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น ท าให้

ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผลอารมณ์และ
พฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น รวมถึงเป็นแนวทางส าหรับ
ครูผู้สอนและครูแนะแนว ตลอดจนผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการศกึษาท่ีจะน าไปประยกุต์ใช้ในการลด
ความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่นและส่งเสริมให้นักเรียนวัยรุ่นมีความเช่ือท่ี
สมเหตสุมผลตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1
ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนราชินี จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 217 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น เป็น

นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชินี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 217 คน 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น 
ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคดิพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และ
พฤติกรรม เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชินี จังหวัด
กรุงเทพมหานครจ านวน 8 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ คือ โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล

อารมณ์และพฤตกิรรม 
2. ตวัแปรตาม คือ ความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิาร 
1. ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล (Irrational Beliefs) หมายถึง การประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน

เชิงลบ ก่อให้เกิดความคดิท่ีไม่สอดคล้องกบัพืน้ฐานความจริง ขดัขวางหรือรบกวนไมใ่ห้บคุคลไปสู่
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เป้าหมายท่ีต้องการเปล่ียนแปลง และก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ เป็นการเรียกร้องท่ีต้องการ
ความสมบูรณ์แบบในลกัษณะ “ควรจะ” “น่าจะ” และ “ต้อง” หากไม่เป็นไปตามความสิ่งท่ีตนเอง
คิดก็จะมองว่าเป็นเร่ืองเลวร้าย กล่าวประณามตนเอง ผู้ อ่ืน และโลกทัว่ ๆ ไป ส่งผลให้เกิดปัญหา
ทางอารมณ์และพฤตกิรรมท่ีท าลายตนเอง แบง่เป็น 10 ด้าน ดงันี ้

1.1 การเรียกร้องความรักและการยอมรับ (Demand for Love and Approval) 
หมายถึง การคดิของนกัเรียนวยัรุ่นท่ีเฝา้บอกกบัตวัเองว่าจะต้องได้รับความรัก และการยอมรับจาก
เพ่ือนหรือพอ่แมอ่ยูต่ลอดเวลา 

1.2 การคาดหวงัในตนเองสงู (High Self Expectation) หมายถึง การคดิของนกัเรียน
ท่ีเฝา้บอกกบัตวัเองว่าจะต้องเป็นคนท่ีมีความสามารถและประสบความส าเร็จในทกุ ๆ เร่ืองเพ่ือให้
ได้รับการยอมรับวา่เป็นคนท่ีมีคณุคา่ 

1.3 ความโน้มเอียงในการประณาม (Blame Proneness) หมายถึง การคิดของ
นกัเรียนวยัรุ่นท่ีเฝา้บอกกบัตวัเองวา่ คนเราควรท าสิ่งท่ีถกูต้องเสมอ ถ้าท าสิ่งเลว น่ารังเกียจหรือชัว่
ร้าย ควรถกูประณามและลงโทษ 

1.4 การมีปฏิกิริยาต่อความคบัข้องใจ (Frustration Reaction) หมายถึง การคิดของ
นักเรียนวยัรุ่นท่ีเฝ้าบอกกับตวัเองว่า เป็นเร่ืองเลวร้ายและหายนะ ถ้าสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามท่ี
นกัเรียนวยัรุ่นต้องการ 

1.5 การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์ (Emotional Irresponsibility) หมายถึง 
การคิดของนักเรียนวัยรุ่นท่ีเฝ้าบอกกับตัวเองว่า ความทุกข์ของนักเรียนวัยรุ่นเกิดจากสาเหตุ
ภายนอก จงึท าให้นกัเรียนวยัรุ่นไมส่ามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ 

1.6 ความกระวนกระวายใจมากเกินไป (Anxious over Concern) หมายถึง การคิด
ของนกัเรียนวยัรุ่นท่ีเฝ้าบอกกบัตวัเองว่า นกัเรียนวยัรุ่นควรกังวลถึงความเป็นไปได้ในการเกิดขึน้
ของเหตกุารณ์ท่ีอาจเป็นอนัตรายหรือนา่กลวัตลอดเวลา 

1.7 การหลีกเล่ียงปัญหา (Problem Avoidance) หมายถึง การคิดของนกัเรียนวยัรุ่น
ท่ีเฝา้บอกกับตนเองว่า นกัเรียนวยัรุ่นจะมีความสุข ถ้าสามารถหลีกเล่ียงการเผชิญกบัปัญหาชีวิต
และความรับผิดชอบเก่ียวกบัตนเองได้ 

1.8 การพึ่งพาผู้ อ่ืน (Dependency with Others) หมายถึง การคิดของนกัเรียนวยัรุ่น
ท่ีเฝ้าบอกกับตวัเองว่านักเรียนวัยรุ่นต้องพึ่งพาผู้ อ่ืนและจ าเป็นต้องมีคนท่ีเข้มแข็งกว่าให้พึ่งพา
เสมอ 
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1.9 การปฏิเสธความรับผิดชอบ (Denial of Responsibility) หมายถึง เหตกุารณ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อนักเรียนวยัรุ่นอย่างรุนแรงในอดีตเป็นตวัก าหนด พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของนักเรียน
วยัรุ่นในปัจจบุนั 

1.10 การเรียกร้องความสมบูรณ์แบบ (Demand for Perfectionism) หมายถึง การ
คิดของนักเรียนวยัรุ่นท่ีเฝ้าบอกกับตวัเองว่า ปัญหาทุกปัญหาต้องมีวิธีการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
และเป็นเร่ืองเสียหายถ้าไมส่ามารถค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาได้อยา่งสมบรูณ์แบบ 

2. การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม หมายถึง 
โปรแกรมท่ีใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนวัยรุ่นเป็นกลุ่ม เพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของ
นกัเรียนวยัรุ่นตามแนวคิดการให้ค าปรึกษาเชิงเหตผุลอารมณ์และพฤติกรรม (Rational Emotive 
Behavior Therapy: REBT) ของเอลลิส(Ellis) ท่ีเน้นการใช้รูปแบบ A-B-C-D-E-Fเพ่ือให้นักเรียน
วัย รุ่นได้เรียนรู้และท าความเข้าใจในความเช่ือของตนเอง มีความโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผล และมีการเปล่ียนแปลงความเช่ือใหม่ โดยการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือให้นกัเรียนได้
พดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนัในกลุ่ม ก่อให้เกิดความเข้าใจมีการยอมรับตนเองและ
ผู้ อ่ืน มีการปรับปรุงและพัฒนาความเช่ือของตนเองให้มีความเหมาะสมมากขึน้ ก่อให้เกิดการ
แสดงความรู้สกึและอารมณ์ท่ีเหมาะสม ท าให้สามารถด าเนินชีวิตได้อยา่งมีความสขุ โดยมีขัน้ตอน
ในการให้ค าปรึกษาดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ขัน้เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษาเป็นการสร้างสมัพนัธภาพร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม 
เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มกล้าพดูคยุแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกนัและกนั รวมถึงการ
ชีแ้จงให้สมาชิกกลุม่ได้ทราบวตัถปุระสงค์และกฎระเบียบในการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุม่ เพ่ือให้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษาเป็นการท่ีสมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ถึงความเช่ือท่ีไม่
สมเหตุสมผลด้วยเทคนิคกระบวนการ A-B-Cและการโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล โดยใช้
กระบวนการ 3DS เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจความเช่ือของตนเอง มีความโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผล และมีการเปล่ียนแปลงความเช่ือใหมใ่ห้เหมาะสม 

2.3 ขัน้ยุติกลุ่ม เป็นการท่ีสมาชิกกลุ่มได้มองย้อนพัฒนาการของตนเองตัง้แต่เร่ิม
กลุ่มจนถึงปิดกลุ่มว่าเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไร โดยการให้ข้อมูลสะท้อนกลบัการเปล่ียนแปลง
เฉพาะท่ีเกิดขึน้กับสมาชิกแต่ละคนมีการสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้การจดัการความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผล 
และการปรับเปล่ียนความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล มาเป็นความเช่ือท่ีสมเหตุสมผล ส่งผลให้มี
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พฤติกรรมท่ีเหมาะสม และสามารถน าประสบการณ์ท่ีได้จากโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มมา
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมเพ่ือลด

ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของเอลลิส (Ellis. 2003 อ้างอิงจากช่อลดัดา ขวญัเมือง. 2548: 185)
พบว่า ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล มีจ านวน 10 ด้าน ประกอบด้วย การเรียกร้องความรักและการ
ยอมรับการคาดหวงัในตนเองสูงความโน้มเอียงในการประณามการมีปฏิกิริยาตอ่ความคบัข้องใจ
การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์ความกระวนกระวายใจมากเกินไปการหลีกเล่ียงปัญหาการ
พึ่งพาผู้ อ่ืนการปฏิเสธความรับผิดชอบ และการเรียกร้องความสมบูรณ์แบบซึ่งความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผลทกุด้านจะเป็นแนวทางในการลดความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลให้น้อยลง 
 
  ตวัแปรอิสระ    ตวัแปรตาม 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมตฐิานในการวิจัย 
นกัเรียนวยัรุ่นมีความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลลดลงหลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรมการให้

ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคดิเหตผุล อารมณ์และพฤตกิรรม 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

ตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์และพฤตกิรรม 

ความเช่ือท่ี 

ไมส่มเหตสุมผล 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษางานวิจัยเร่ือง ผลการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการพิจารณา เหตุผล 
อารมณ์และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและได้น าเสนอตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคิดเก่ียวกับความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล 
1.1 ความหมายของความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล 
1.2. ความแตกตา่งระหวา่งความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลกบัความเช่ือ 

ท่ีไมส่มเหตสุมผล 
1.3 ลกัษณะของความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล 
1.4 ระดบัของระบบความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล 
1.5 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล 
1.6 การคงไว้ของความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล 
1.7. การประเมินความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล  

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับวัยรุ่น 
2.1 ความหมายของวยัรุ่น 
2.2 พฒันาการของวยัรุ่น 
2.3 แนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการของวยัรุ่น 

3. เอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
พจิารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤตกิรรม 

3.1 ความเป็นมาของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล 
อารมณ์ และพฤตกิรรม 

3.2 ธรรมชาตขิองมนษุย์ 
3.3 กรอบแนวคดิ A-B-C (The A-B-C Framework) 
3.4 เทคนิคท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษา 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 งานวิจยัในประเทศ 
4.2 งานวิจยัตา่งประเทศ  
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1. แนวคิดเก่ียวกับความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล 
1.1 ความหมายของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล 

ความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลหรือความเช่ือท่ีไร้เหตุผล (วัชรี  ทรัพย์มี. 2535: 119; 
เจียรนยั ทรงชยักลุ และโกศล มีคณุ. 2557: 5) เป็นค าท่ีมาจากภาษาองักฤษคือ Irrational Believe 
(Ellis. 1995) Unhelpful Beliefs หรือ Unhelpful Thoughts (Dryden; & Mytton. 1999) Illogical 
Ideas หรือ Illogical Thoughts (Nystul. 1999) ในท่ีนีผู้้วิจยัขอใช้ค าวา่ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล 
(Irrational Beliefs) ซึง่ได้มีผู้ให้ความหมายท่ีสอดคล้องกนั ดงัตอ่ไปนี ้

เอลลิส (Ellis. 1995: 19) กล่าวว่า ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลเป็นความคิดเห็นท่ี
ท าลายตนเอง โดยบคุคลมีการสรุปตรงกนัข้ามกบัสิ่งท่ีตนเองเห็น เป็นการสรุปท่ีไม่เป็นจริงและไม่
สมเหตสุมผล ซึง่เป็นการคดิแบบควรจะ น่าจะ จะต้อง มีการเรียกร้อง การสัง่การ การคาดหวงั โดย
มีการคิดตามกฎเกณฑ์ท่ีไม่เหมาะสม มีความคิดท่ีสมบูรณ์แบบ มีการคิดเองตอบเอง รวมถึงการ
คดิอยูต่ลอดเวลาหรือไมมี่ความคิดเลย ซึง่สง่ผลตอ่อารมณ์และพฤตกิรรมของบคุคลท่ีไมเ่หมาะสม  

จอห์น (John. 1992: 201) กล่าวว่า ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล เป็นความคิดท่ี
บอกตนเองในสถานการณ์ท่ีไม่อยู่บนพืน้ฐานความเป็นจริงหรือไม่มีเหตผุล ก่อให้เกิดปัญหาทาง
อารมณ์และส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการท าร้ายตนเอง ได้แก่ การคิดเชิงลบแบบสุดขัว้ การคิด         
ท่ีต้องการความสมบรูณ์แบบ การประณามตนเองและลงโทษผู้ อ่ืน 

เทรฟเวิร์ดและดรายเด็น (Traverse; & Dryden. 1995: 44-45) ได้ให้ความหมาย
ของความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลไว้ว่า ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลเป็นการคิดท่ีไม่ตรงกบัความจริง 
มีการขยายความคิดจนเกินเหต ุน าไปสู่อารมณ์และการกระท าท่ีท าลายตนเอง ไม่สามารถน าไปสู่
เปา้หมายตามท่ีตนเองต้องการได้ 

นิ ส ทู น  (Nysyul. 1999: 225; citing Ellis. 1995) กล่ า วว่ า  ค วาม เช่ื อ ท่ี ไม่
สมเหตสุมผล หมายถึง ความคิดท่ีมีเง่ือนไขท่ีท าให้บุคคลเป็นทุกข์ โดยมีค าว่า “ต้องหรือน่าจะ” 
ได้แก่ การประณามว่าตนเองท าไม่ดีเป็นคนไร้คา่ ฉันไม่สามารถอดทนตอ่สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ 
และสิ่งท่ีฉนัท าก่อให้เกิดความเลวร้าย  

นีแนนและดรายเด็น (Neenan; & Dryden. 2001: 77-79) ได้กล่าวไว้ว่า ความ
เช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล หมายถึง ความคิดท่ีขดัขวางหรือรบกวนบุคคลไม่ให้ไปสู่การเปล่ียนแปลง
ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีความเช่ือพืน้ฐานท่ีต้องการความสมบรูณ์แบบอยู่ตลอดเวลา โดย
มีรูปแบบของค าว่าต้อง ควรจะ และน่าจะ ซึ่งส่งผลให้บุคคลมีความเช่ือท่ีคิดว่าสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้เป็นเร่ืองท่ีเลวร้าย มีความอดทนต่อความคบัข้องใจต ่า มีการกล่าวโทษตนเองและผู้ อ่ืนอยู่
เสมอ 
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ช่อลัดดา ขวญัเมือง (2548: 25) กล่าวว่า ความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล หมายถึง 
การคิดท่ีบคุคลบอกตนเองในสิ่งท่ีไม่เป็นจริง ไม่สมเหตสุมผล และไม่มีประโยชน์ โดยบุคคลมีการ
เรียกร้องความสมบูรณ์แบบในลกัษณะ ควรจะ น่าจะ และต้อง ถ้าสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ไม่เป็นไป
ตามท่ีตนเองต้องการ บุคคลจะมีความคิดว่าตนเองและผู้ อ่ืนก่อให้เกิดเร่ืองเลวร้าย ไม่สามารถ
อดทนได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์หรือพฤติกรรมท่ีขดัขวางความส าเร็จตามเป้าหมายของ
บคุคล 

จากความหมายดงักล่าว สรุปได้ว่า ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล หมายถึง บุคคลท่ีมี
ความคิดท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง มีความต้องการความสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลา โดยมี
ลกัษณะควรจะ น่าจะ และต้อง ถ้าสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ไม่เป็นไปตามท่ีตนเองคดิ บคุคลจะมองว่า
เป็นเร่ืองเลวร้าย มีการกล่าวโทษตนเองและผู้ อ่ืน ก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และการแสดงออกท่ี
ท าลายตนเอง จนไมส่ามารถน าไปสูเ่ปา้หมายความส าเร็จของบคุคลตามท่ีก าหนดไว้  

1.2. ความแตกต่างระหว่างความเชื่อที่สมเหตุสมผลกับความเช่ือที่ไม่
สมเหตุสมผล 

ผู้วิจยัท าการศึกษาความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลกบัความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล มีความ
แตกตา่งระหว่างความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลกบัความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลดงันี ้(เจียรนยั ทรงชยักุล 
และโกศล มีคณุ. 2557: 10-12; อ้างอิงจาก Dryden .1995; Sharf. 2000) 

2.1 ความชอบ (Preferences) กบัความคดิวา่ต้องเป็นเชน่นัน้ (Musts) 
ความชอบเป็นความเช่ือเชิงประเมินท่ีบุคคลมีความต้องการให้เกิดหรือไม่

ต้องการให้เกิดสิ่งใดขึน้กับตนเอง ซึ่งความชอบเป็นความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล ส่งผลให้บุคคลมีสุข
ภาวะทางจิตใจท่ีเหมาะสม สามารถด าเนินชีวิตให้บรรลุเป้าหมายของตนเองได้ ถึงแม้ว่าสิ่งท่ี
เกิดขึน้ไม่เป็นไปตามความชอบของตนเอง บุคคลมีความยืดหยุ่นในการด าเนินชีวิต สามารถ
ปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ โดยบคุคลพยายามคดิและแก้ไขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

ส่วนความคิดว่าต้องเป็นเช่นนัน้เป็นความเช่ือเชิงประเมินท่ียึดติดท่ีมี ความ
ต้องการให้เกิดหรือไม่เกิดสิ่งต่าง ๆ กับตนเองและผู้ อ่ืน ซึ่งเป็นความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล 
เน่ืองจากไม่มีความยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ท าให้บุคคลมีอารมณ์เชิงลบท่ีไม่
เหมาะสม ท าให้บุคคลไม่สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ได้ 
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2.2 ความคิดว่าไม่ใช่เร่ืองเลวร้าย (Anti-awfulizing) กบัความคิดว่าเป็นเร่ืองเลวร้าย 
(Awfulizing)  

ความคิดว่าไม่ใช่เร่ืองเลวร้ายเป็นความเช่ือท่ีบุคคลมีการประเมินสถานการณ์ท่ี
เลวร้ายอย่างสมเหตสุมผลและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล เน่ืองจากบุคคลมีการ
ประเมินเร่ืองเลวร้ายอย่างยืดหยุ่น มีมุมมองว่าเร่ืองเลวร้ายนัน้ท าให้บุคคลสามารถปรับตวัและ
ด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้อยา่งเหมาะสม 

สว่นความคิดว่าเป็นเร่ืองเลวร้ายเป็นความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล เน่ืองจากบคุคล
มกัจะกลา่วโทษเร่ืองเลวร้ายเป็นสิ่งท่ีแย่มาก นา่รังเกียจ และเลวร้าย ซึง่เป็นความคดิท่ีเป็นขดัขวาง
บุคคลไม่ให้มีการปรับตวัอย่างเหมาะสม จึงไม่สามารถจดัการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้
นัน้ได้ 

2.3 การยอมรับตนเองและผู้ อ่ืน (Self Other Acceptance) กับการดูถูกตนเองและ
ผู้ อ่ืน (Self Other Downing) 

การยอมรับตนเองและ/หรือผู้ อ่ืนเป็นความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล เน่ืองจากบคุคลจะ
มีความเข้าใจและมีการยอมรับในจดุเดน่และจดุด้อย ความผิดพลาดของตนเองและผู้ อ่ืนได้  ท าให้
บคุคลสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ในทางลบได้อย่างเหมาะสม มีความพยายามคิดและ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยไมโ่ทษตนเองและผู้ อ่ืน  

ส่วนการดูถูกตนเองและผู้ อ่ืนเป็นความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล เน่ืองจากบุคคล
มักจะดูถูกตนเองและผู้ อ่ืนว่าไร้ค่า เลวร้าย ไม่สมควรได้รับสิ่งเหล่านี ้ท าให้บุคคลไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในทางลบได้ โดยบุคคลมีการดูถูกตนเองและผู้ อ่ืน และมีการ
หลีกเล่ียงในการแก้ไขปัญหา 

2.4 ความอดทนต่อความคับข้องใจสูง (High Frustration Tolerance) กับความ
อดทนตอ่ความคบัข้องใจต ่า (Low Frustration Tolerance) 

ความอดทนต่อความคบัข้องใจสูงเป็นความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล เน่ืองจากการมี
ความอดทนสูงต่อสถานการณ์ท่ีมีความคับข้องใจ ย่อมให้ให้บุคคลสามารถเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์เชิงลบท่ีเกิดขึน้ได้ โดยมีการปรับตัวอย่างเหมาะสมและการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ซึง่สามารถปรับเปล่ียนสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ 

ส่วนความอดทนต่อความคับข้องใจต ่าเป็นความเช่ือท่ีไม่มีเหตุผล เน่ืองจาก
บุคคลไม่สามารถยอมรับสถานการณ์ ท่ีเกิดขึน้ได้ ก่อให้เกิดความคับข้องใจ เม่ือเผชิญกับ
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สถานการณ์ทางลบ บุคคลจะไม่สามารถปรับตัวอย่างเหมาะสม ไม่สามารถปรับเปล่ียน
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ 

ลักษณะความเช่ือของบุคคลท่ีมีความคิดท่ีมีเหตุผลและความคิดท่ีไม่มีเหตุผลใน
ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความเช่ือท่ีมีเหตุผลท าให้บุคคลมีอารมณ์และการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม มีการปรับตวัให้เข้ากับสถานการณ์เชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทาง
กลบักันบุคคลท่ีมีความเช่ือท่ีไม่มีเหตผุล มกัจะมีอารมณ์และการแสดงออกทางพฤติกรรมในเชิง
ลบ มีการโทษตนเองและผู้ อ่ืน ไม่สามารถปรับตวัให้เข้ากับสถานการณ์เชิงลบได้ ก่อให้เกิดความ
ทกุข์และเป็นอปุสรรคในการด าเนินชีวิต 

1.3 ลักษณะของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล 
ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลมีความส าคญัต่อการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดพิจารณา

เหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากทฤษฎีนีมี้แนวคดิพืน้ฐานท่ีว่าความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผลเป็นสาเหตท่ีุก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม ถ้าบคุคลมีการเปล่ียนแปลง
ความเช่ือให้มีความสมเหตสุมผล ย่อมท าให้บุคคลมีอารมณ์และการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมมากขึน้ โดยเอลลิสได้เสนอลักษณะความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลไว้ดังนี ้(Ellis. 2003 
อ้างอิงจากชอ่ลดัดา ขวญัเมือง. 2548: 185) 

1. บุคคลมีความต้องการได้รับความรักและการยอมรับจากบุคคลส าคญัทุกคน 
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลท่ีอยู่รอบตัวหรือบุคคลท่ีมีสัมพันธภาพด้วย เป็นการเรียกร้องความรักและ      
การยอมรับ   

ความเช่ือนีไ้ม่สมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นไปไม่ได้ท่ีบุคคลจะได้รับความรัก
และการยอมรับจากทกุคนเสมอไป แม้แตค่นท่ีเคยรักและยอมรับ สกัวนัหนึง่อาจหมดรักในตวัเราก็
เป็นได้ ซึ่งความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลนีท้ าให้บุคคลรู้สึกไม่ปลอดภัยเม่ือไม่มีคนรักหรือได้รับการ
ยอมรับ ท าให้บุคคลไม่มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีการเรียกร้องการยอมรับและต้องการความรัก
จากผู้ อ่ืนอยู่ตลอดเวลา ส่วนบุคคลท่ีมีความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลจะมีความเข้าใจและยอมรับว่าไม่
จ าเป็นต้องให้ทกุคนมารักตนเอง แตบ่คุคลจะเป็นผู้ให้ความรักและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนโดย
ไมมี่เง่ือนไข 

2. บุคคลจ าเป็นต้องมีความสามารถ มีความสมบูรณ์แบบ และประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตในทกุเร่ือง เป็นการคาดหวงัในตนเองสงู  

ความเช่ือนีไ้มส่มเหตสุมผล เน่ืองจากบคุคลล้วนไมมี่ความสมบรูณ์แบบ ล้วน
มีข้อผิดพลาดแตกตา่งกนัไป โดยบคุคลท่ีมีความเช่ือวา่ตนเองต้องมีความสมบรูณ์แบบนัน้ เม่ือเกิด
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สถานการณ์ท่ีล้มเหลว ย่อมจะรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย มีการเห็นคุณค่าในตนเองต ่า ต้องการ   
ความสมบูรณ์แบบในตวัของผู้ อ่ืน รวมถึงมีความกลวัความผิดพลาด จึงไม่กล้าท าทุกสิ่งทุกอย่าง 
ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง ส่วนบุคคลท่ีมีความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล ย่อมท างาน
เพ่ือการเรียนรู้ โดยไม่ยึดติดกบัความส าเร็จและความสมบูรณ์แบบ ท าให้มีความสขุในการด าเนิน
ชีวิต 

3. บุคคลท่ีเป็นคนเลวล้วนน่ารังเกียจและชัว่ร้าย จึงควรได้รับการประณามและ
ลงโทษ เป็นความโน้มเอียงในการประณาม  

 ความเช่ือนีไ้ม่สมเหตสุมผล เน่ืองจากการประเมินความผิดหรือความถกูต้อง
ของบุคคลนัน้ล้วนไม่มีมาตรฐานท่ีแท้จริง บุคคลอาจมีการต่อต้านสังคมหรือมีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม ซึ่งเกิดจากการไม่ได้รับการศกึษาหรือเป็นโรคประสาทโรคจิต ส่วนบคุคลท่ีมีความเช่ือท่ี
สมเหตสุมผลนัน้ จะมีมมุมองว่าบคุคลอาจท าผิดพลาดได้ จึงควรให้โอกาสให้บคุคลได้แก้ไขความ
ผิดพลาดนัน้ โดยไม่มีการประณามหรือลงโทษ เพราะ บคุคลสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองได้ 

4. เม่ือสิ่งตา่ง ๆ ไม่เป็นไปตามท่ีบคุคลต้องการ เป็นความอดทนตอ่ความคบัข้อง
ใจต ่าความเช่ือนีไ้ม่สมเหตุสมผล เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ย่อมไม่เป็นไปตามท่ีตนเอง
ต้องการได้ โดยบุคคลท่ีมีความอดทนต่อความคับข้องใจต ่านัน้ จะมีความรู้สึกโมโหและเกิด
ความเครียดอยา่งรุนแรง ท าให้บคุคลมีความรู้สึกแยล่งและไม่สามารถจดัการสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้
ได้ ส่วนบคุคลท่ีมีความเช่ือสมเหตสุมผล จะพยายามคิดและแก้ไขสถานการณ์นัน้ให้ดีขึน้ และถ้า
เปล่ียนแปลงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ไมไ่ด้จะมองวา่เป็นเร่ืองธรรมดาไมไ่ด้เป็นเร่ืองท่ีเลวร้าย 

5. เหตกุารณ์ภายนอกและเหตกุารณ์ท่ีไม่สามารถควบคมุได้ก่อให้เกิดความทกุข์  
เป็นการขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์  

ความเช่ือนีไ้ม่สมเหตุสมผล เน่ืองจากบุคคลสามารถควบคุมตนเองใน
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้เพ่ือให้ตนเองมีความสุขและไร้ความทุกข์ แต่ไม่สามารถควบคุมผู้ อ่ืนและ
สถานการณ์ภายนอกได้ ท าให้บุคคลเกิดความทุกข์และเกิดความวิตกกังวลอย่างต่อเน่ือง ส่วน
บคุคลท่ีมี   ความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล ยอ่มเข้าใจความทกุข์นัน้เกิดจากการรับรู้จากตนเอง ซึง่บคุคล
สามารถควบคมุหรือเปล่ียนแปลงความทกุข์ท่ีเกิดจากภายในจิตใจตนเองได้  

6. บุคคลควรเป็นห่วงในสิ่งท่ีควรกลัว ควรกังวลในสิ่งท่ีกังวล สิ่งท่ีไม่รู้ สิ่งท่ีไม่
แนน่อนหรือเป็นอนัตราย เป็นความกระวนกระวายใจมากเกินไป 
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ความเช่ือนีไ้ม่สมเหตสุมผล เน่ืองจากเม่ือบคุคลพบเจอสถานการณ์ท่ีเลวร้าย 
บุคคลจะมีความกลวัและความวิตกกังวลคิดว่าตนเองไม่สามารถป้องกนัตนเองจากสถานการณ์
นัน้ได้ ย่อมท าให้สถานการณ์นัน้เลวร้ายลงและบุคคลมีความเครียดมากขึน้ ส่วนบุคคลท่ีมีความ
เช่ือท่ีสมเหตสุมผลนัน้ จะคดิและพิจารณาอย่างมีเหตผุลกล้าท าในสิ่งท่ีนา่กลวัอย่างระมดัระวงั ท า
ให้บคุคลมีประสบการณ์ท่ีแปลกใหมแ่ละนา่ต่ืนเต้นได้ 

7. การหลีกเล่ียงความยากล าบากและความรับผิดชอบเป็นสิ่งท่ีท าได้ง่ายกว่า ท่ี
จะต้องเผชิญหน้ากบัความยากล าบากและความรับผิดชอบ เป็นการหลีกเล่ียงปัญหา 

ความเช่ือนีไ้ม่สมเหตุสมผล เน่ืองจากบุคคลท่ีหลีกเล่ียงปัญหา ย่อมท าให้
ปัญหานัน้ยังคงอยู่ และก่อให้เกิดความล าบากในการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ ส่วนบุคคลท่ีมี
ความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลนัน้ จะมีมมุมองว่าปัญหาเป็นสิ่งท่ีน่าท้าทาย ท าให้บุคคลมีความเ ช่ือใน
ความสามารถของตนเอง และสามารถจดัการปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

8. บุคคลต้องพึ่งพาผู้ อ่ืน และต้องมีผู้ ท่ี เข้มแข็งกว่าตนให้พึ่งพา เป็นความ
ต้องการพึง่พาผู้ อ่ืน 

ความเช่ือนีไ้มส่มเหตสุมผล เน่ืองจากบคุคลท่ีมีการพึ่งพาผู้ อ่ืนจะท าให้บคุคล
ไม่เป็นตวัของตวัเอง ไม่มีอิสระในการคดิและตดัสินใจด้วยตนเอง ท าให้บคุคลไม่กล้าเรียนรู้หรือท า
สิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง ต้องพึง่พาตนเองอยู่เสมอ ส่วนบคุคลท่ีมีความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล จะพยายาม
พึ่งพาตนเอง และขอความช่วยเหลือผู้ อ่ืนเม่ือยามท่ีจ าเป็น ถ้าท าสิ่งใดล้มเหลว ย่อมก่อให้เกิดการ
เรียนรู้และมีประสบการณ์เพิ่มมากขึน้ 

9. ประสบการณ์และเหตุการณ์ในอดีตเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมในปัจจุบนัของ
บคุคลและอิทธิพลของประสบการณ์ในอดีตไมส่ามารถก าจดัได้ เป็นการชว่ยตวัเองไมไ่ด้  

ความเช่ือนีไ้ม่สมเหตสุมผล เน่ืองจากอดีตไม่ได้ก าหนดพฤติกรรมในปัจจบุนั 
เม่ือบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในอดีต ไม่จ าเป็นต้องมีนิสัยเหมือนสถานการณ์ใน
อดีต พฤติกรรมท่ีเคยส าคญัในอดีตอาจไม่ได้เป็นพฤติกรรมท่ีส าคญัในปัจจุบนั โดยบุคคลท่ีอ้าง
อดีตนัน้เป็นเพียงการแก้ตัวในการแก้ปัญหาในปัจจุบนั ส่วนบุคคลท่ีมีความเช่ือท่ีสมเหตุสมผล 
ยอ่มเข้าใจและยอมรับในอดีตท่ีเกิดขึน้ ส่งผลให้พฤติกรรมในปัจจบุนัมีความแตกตา่งจากอดีต ท า
ให้บคุคลสามารถด าเนินชีวิตได้อยา่งมีความสขุ 

10. ปัญหาทกุอย่างจะต้องมีวิธีการแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์แบบ การค้นหาวิธีการ
แก้ไขไมไ่ด้จะน าไปสูค่วามหายนะ เป็น การต้องการความสมบรูณ์แบบ 
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ความเช่ือนีไ้ม่สมเหตุสมผล เน่ืองจากไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหาใดท่ีมีความ
สมบรูณ์แบบ ย่ิงบคุคลมีความพยายามแก้ไขปัญหาให้สมบรูณ์แบบนัน้ ย่อมเพิ่มความกดดนัและ       
ความวิตกกังวล ท าให้บุคคลไม่สามารถแก้ไขปัญหานัน้ได้ดี  ส่วนบุคคลท่ีมีความเช่ือท่ี
สมเหตสุมผลนัน้ จะพยายามคิดวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างหลากหลาย และพยายามแก้ไขปัญหา
อยา่งดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้   

11. บคุคลควรกงัวลและเป็นทกุข์กบัปัญหาของผู้ อ่ืนอยา่งยิ่ง 
ความเช่ือนีไ้ม่สมเหตสุมผล เน่ืองจากปัญหาของผู้ อ่ืนไม่ใช่ปัญหาของตนเอง     

การเป็นทุกข์กบัปัญหาของผู้ อ่ืน อาจท าให้ตนเองเป็นทุกข์ และขดัขวางผู้ อ่ืนในการแก้ปัญหาของ
ผู้ อ่ืน ส่วนบุคคลท่ีมีความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล จะช่วยเหลือผู้ อ่ืนเท่าท่ีท าได้ แต่ถ้าช่วยเหลือไม่ได้ 
บคุคลก็จะยอมรับและปลอ่ยวางปัญหาของผู้ อ่ืน 

12. บุคคลไม่ควรต้องรู้สึกไม่สบายใจและเจ็บปวด บุคคลไม่สามารถทนมันได้
และจะต้องหลีกเล่ียงไมใ่ห้มนัเกิดขึน้โดยเดด็ขาด 

ความเช่ือนีไ้ม่สมเหตสุมผล เน่ืองจากความเจ็บปวดเป็นสิ่งท่ีมนษุย์หลีกเล่ียง
ไม่ได้ บคุคลท่ีมีความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลยอ่มยอมรับความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ ก่อให้เกิดความอดทน
และมีความเจริญทางจิตใจเพิ่มมากขึน้ 

1.4 ระดับของระบบความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล 
นีลสัน-โจนส์ (Nelson-Jones. 1998: 268-270; citing Ellis. 1980: 5-7; 1988: 119; 

1989: 207; 1991b) ได้อธิบายถึงระดบัของระบบความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล ไว้ดงันี ้
1. ความเช่ือท่ี เป็นการเรียกร้องขัน้ ต้น (Primary Demanding Beliefs) เป็น       

ความเช่ือท่ีเรียกร้องออกค าสัง่กบับคุคลและมีความสมัพนัธ์กบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งเป็นความเช่ือ
ท่ีคิดขึน้มาเอง ซึ่งเกิดจากรูปแบบท่ีว่า ต้อง ควรจะ น่าจะ ท าให้เกิดความวิตกกังวล ความเครียด 
และการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีท าร้ายตนเอง ได้แก่ ฉันต้องท าได้ดีและได้รับการยอมรับจาก
ผู้ อ่ืนอยู่ตลอดเวลา ฉันต้องได้รับสิ่งตา่งๆ ท่ีสะดวกสบายและรวดเร็ว และฉันต้องท าตามเปา้หมาย
ให้ส าเร็จโดยไมถ่กูขดัขวางอยา่งแนน่อน เป็นต้น 

2. ความเช่ือท่ีแตกแปลงมาจากความเช่ือ ท่ี เป็นการเรียกร้องขัน้ ต้น 
(Derivatives of the Primary Demanding Beliefs) เป็นการสร้างข้อสรุปจากความเช่ือท่ีคิดขึน้มา
เอง และ การเรียกร้องท่ีสมบูรณ์แบบ ซึ่งไม่เป็นความจริงและน าไปใช้ในลักษณะทั่วไป  มีดังนี ้
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2.1 ความเร็วร้าย ความน่ากลัว ความร้ายกาจ  เช่น ถ้าฉันไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีส าคญัของฉันได้อย่างราบร่ืนและประสบความส าเร็จตามท่ีฉันต้องการแล้ว มนั
เป็นเร่ืองท่ีเลวร้ายท่ีสดุในชีวิตของฉนั 

2.2 ฉันไม่สามารถทนได้ เช่น ถ้าฉันไม่บรรลุเป้าหมายท่ีส าคญัของฉันได้
อยา่งราบร่ืนและประสบความส าเร็จตามท่ีฉนัต้องการแล้ว ฉนัทนมนัไมไ่ด้ 

2.3 ความรู้สึกไร้ค่าและเกลียดตนเอง  เช่น ถ้าฉันไม่บรรลุเป้าหมายท่ี
ส าคญัได้อยา่งราบร่ืนและประสบความส าเร็จตามท่ีต้องการแล้ว ฉนัเป็นคนโง่และไร้คา่ 

2.4 การท านายความล้มเหลวท่ีต่อเน่ืองตลอดไป เช่น  ถ้าฉันไม่บรรลุ
เปา้หมายท่ีส าคญัได้อย่างราบร่ืนและประสบความส าเร็จตามท่ีฉันต้องการแล้ว ฉันจะล้มเหลวใน
สิ่งท่ีต้องการและไมต้่องการทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

3. ความเช่ือท่ีเป็นการเรียกร้องขัน้ท่ี 2 (Secondary Demanding Beliefs) 
เป็นความเช่ือท่ีท าให้ตนเองเกิดความทกุข์ใจในการด าเนินชีวิต ได้แก่ การท่ีบคุคลท างานได้แย่นัน้ 
บุคคลมีความเช่ือในขัน้ต้นว่า ฉันต้องท างานให้ดี  ถ้าฉันท างานไม่ดี ฉันจะรู้สึกแย่และเลวร้าย 
ส่งผลให้บคุคลมีความรู้สึกวิตกกงัวล ไร้คา่ และซึมเศร้า ซึ่งผลของความรู้สึกเหล่านี ้ท าให้บคุคลมี
ความเช่ือขัน้ท่ี 2 ว่า ฉันต้องไม่มีความรู้สึกวิตกกังวล ไม่ซึมเศร้าและไม่ไร้ค่า ความเช่ือนีท้ าให้
บคุคลรู้สกึวิตกกงัวล ซมึเศร้าและไร้คา่เพิ่มมากขึน้ เป็นต้น  

4. ความเช่ือ ท่ีดัดแปลงมาจากความ เช่ือ ท่ี เป็นการเรียก ร้องขัน้ ท่ี  2 
(Derivatives of Secondary Demanding Belief) เป็นการท่ีบุคคลสามารถเลือกท่ีจะสร้างหรือ
ดดัแปลงความเช่ือท่ีว่าเป็นความเลวร้าย ฉันไม่สามารถทนได้ ความรู้สึกไร้ค่าและการท านาย
ความล้มเหลวจากความเช่ือขัน้ท่ี 2 และความเช่ือคิดขึน้มาเองจากขัน้ต้นของเขา ท าให้เขาเกิดผล
ทางลบทัง้จากความเช่ือขัน้ต้นและขัน้ท่ี 2 และความเช่ือท่ีดดัแปลงมาส าหรับการตีตราตนเองใน
ลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกนัด้วย 

จากระบบความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล มีจ านวน 4 ระดบั ประกอบด้วย ความเช่ือ
ท่ีเป็นการเรียกร้องขัน้ต้น  ความเช่ือท่ีแตกแปลงมาจากความเช่ือท่ีเป็นการเรียกร้องขัน้ต้น ความ
เช่ือท่ีเป็นการเรียกร้องขัน้ท่ี 2 และความเช่ือท่ีดดัแปลงมาจากความเช่ือท่ีเป็นการเรียกร้องขัน้ท่ี 2  

1.5 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล 
ชาร์ฟ  (Sharf. 2012: 299-300) ได้กล่ าวถึ ง  ปั จจัย ท่ีส่ งผลต่อความ เช่ื อ ท่ี ไม่

สมเหตสุมผล ไว้ดงันี ้
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1. ปัจจยัทางชีวภาพ (Biological Factor) เป็นตวัก าหนดบุคลิกภาพของบุคคล
เน่ืองจากบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางด้านร่างกาย ย่อมส่งผลต่อความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก 
ก่อให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ได้แก่ บุคคลท่ีเป็น
โรคจิตเภทนัน้เป็นโรคท่ีได้รับการถ่ายทอดจากพันธุกรรม จึงท าให้บุคคลมีความคิดหลงผิด 
ก่อให้เกิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ส่งผลให้มีอาการประสาทหลอน มีการแสดงความรู้สึกและ
พฤตกิรรมท่ีผิดปกต ิเป็นต้น 

2. ปัจจัยทางสังคม (Social Factor) การมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นครอบครัว เพ่ือน โรงเรียน และกลุ่มสังคม ก่อให้เกิดการปลูกฝังความคิด ความเช่ือ และ
คา่นิยมในการด าเนินชีวิตของบคุคล ถ้าบุคคลท่ีมีความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลนัน้ ย่อมมีความเข้าใจ
และการยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ อ่ืนเป็นเร่ืองปกติธรรมดา มีการด าเนินชีวิตในสงัคมได้
อย่างมีความสขุ แตใ่นทางกลบักนัถ้าบคุคลมีความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลนัน้ บคุคลจะมีความรู้สึก
ต ่าต้อยด้อยคา่ มีการตัง้ค าถามในรูปแบบของต้องหรือควรจะอยู่เสมอ ไม่สามารถด าเนินชีวิตด้วย
ตนเองได้ ต้องพึง่พาผู้ อ่ืนอยูต่ลอดเวลา ท าให้ไมส่ามารถด าเนินชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

3. สิ่งเร้าท่ีก่อให้เกิดความอ่อนแอ (Vulnerability to Disturbance) ปัจจัยทาง
ชีวภาพและปัจจัยทางสังคมส่งผลต่อการถูกรบกวนทางด้านจิตใจ ถ้าบุคคลท่ีมีความเช่ือท่ี
สมเหตสุมผลนัน้ ย่อมมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจและความพยายามท่ีจะท าตามเป้าหมายให้ส าเร็จด้วย
ตนเองและพึ่งพาผู้ อ่ืนในยามท่ีจ าเป็นเท่านัน้ โดยบุคคลนัน้มีความหยุ่นตวัและสามารถท าทุกสิ่ง
ทุกอย่างได้อย่างมีความสุข แต่ในทางกลบักันบุคคลท่ีมีความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลนัน้ ย่อมถูก
รบกวนทางจิตใจ ซึ่งเป็นเง่ือนไขและอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต ได้แก่ การท่ีบุคคลต้องมี
ความสามารถและประสบความส าเร็จในทุกเร่ือง การท่ีบุคคลต้องการได้รับการยอมรับและความ
รักจากทุกคน และความต้องการท่ีจะมีความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต 
เป็นต้น ท าให้บคุคลมีความวิตกกงัวลทางด้านจิตใจ และกลวัท่ีจะต้องท าทกุสิ่งทกุอยา่งด้วยตนเอง 

จากปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลนัน้ ประกอบด้วย ปัจจยัทางชีวภาพ 
ปัจจยัทางสงัคม และสิ่งเร้าท่ีก่อให้เกิดความออ่นแอ 

1.6 การคงไว้ของความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล 
นีลสัน-โจนส์ (Nelson-Jones. 1998: 272-275; citing Ellis. 1988: 69, 1987: 365; 

Ellis. 1988: 70; 1989) กล่าวว่า บุคคลมีความยึดติดกับความเช่ือท่ีเกิดขึน้ในอดีตท าให้บุคคลมี
ความคงไว้ของความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล ซึง่มีดงันี ้
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1. ความโน้มเอียงทางชีววิทยา (Biological Tendencies) การท่ีบุคคลได้รับสิ่ง
เร้าท่ีก่อให้เกิดผลทางด้านจิตใจ ท าให้บุคคลขาดสติและเคยชินกับความสุขในระยะสัน้ เม่ือ
สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงไป ท าให้บคุคลเกิดความทกุข์และไมส่ามารถปรับตวัได้ 

2. การแสดงพฤติกรรมใสอ่ารมณ์ (Emotional Contributions) การบคุคลมีความ
เช่ือตอ่สถานการณ์ท่ีต้องเป็นหรือไม่เป็นเช่นนัน้แน่นอน เป็นความเช่ือท่ีก่อให้เกิดความรุนแรงทาง
อารมณ์มากขึน้ 

3. การคิดแบบวิทยาศาสตร์ท่ีไม่พอเพียง (Insufficient Scientific Thinking) การ
ท่ีบุคคลไม่สามารถคิดแบบวิทยาศาสตร์เก่ียวกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในโลก ขาดมุมมองอย่าง
กว้างขวางในการยอมรับในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ โดยโลกมีมาตรฐานจริงแท้ดี
เลวด้วยวิทยาศาสตร์ แตไ่มมี่ความจริงแท้ในการยอมรับพฤตกิรรมมนษุย์ 

4. การเสริมแรงผลท่ีตามมา (Reinforcing Consequences) การท่ีบุคคลได้รับ
การเสริมแรงทางด้านการคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ก่อให้เกิดผลท่ีตามมา เช่น คนท่ีต้องการ
ความรักและการยอมรับจากสงัคม ย่อมต้องการท่ีจะท าทกุอย่างเพ่ือให้ได้ความรักและการยอมรับ 
ซึง่ผลท่ีตามมาคือบคุคลได้รับความรักและการยอมรับจากสงัคมจริง แตถ้่าบคุคลไมไ่ด้รับความรัก
และการยอมรับจากสงัคม ยอ่มหลีกเล่ียงท่ีจะพบปะผู้ อ่ืน เพ่ือลดความวิตกกงัวลให้น้อยลง เป็นต้น  

5. การเน้นอดีตท่ีเลวร้าย (Emphasizing One’s God Awful Past) การท่ีบุคคล
ยึดติดกับประสบการณ์และเร่ืองราวในอดีต ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
เน่ืองจากบุคคลนัน้ไม่สามารถลืมเร่ืองราวในอดีตได้ แต่บุคคลสามารถรับผิดชอบตนเองเพ่ือ
เปล่ียนแปลงปัจจบุนัและอนาคตได้ 

6. ความเช่ือท่ีไม่จริงแท้เก่ียวกับการเปล่ียนแปลง (Unrealistic Beliefs about 
Change) การท่ีบคุคลมีความอดทนตอ่ความคบัข้องใจต ่า ยอ่มเป็นเหตแุละผลของความไม่จริงแท้
ในการเปล่ียนแปลงความคิด ความรู้สึก และการกระท าของตนเอง ได้แก่ การฝึกหดัก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงความเช่ือ การเปล่ียนแปลงความเช่ือต้องมีความเป็นไปได้ การเปล่ียนแปลงความเช่ือ
ต้องเกิดขึน้อย่างลึกซึง้ เม่ือเปล่ียนแปลงความเช่ือแล้วต้องไม่กลบัไปมีปัญหาเหมือนเดิม และไม่มี
การเปล่ียนแปลงความเช่ือไปมากกวา่นี ้เป็นต้น  

7. องค์ประกอบทางการคิดอ่ืน ๆ (Other Cognitive Factors) ท าให้บุคคลมี
ความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลและปัญหาทางอารมณ์ ซึง่มีดงันี ้

7.1 การไม่รู้ (Ignorance) บคุคลไม่สามารถจ าแนกความคิด ความรู้สึก และ
พฤตกิรรมท่ีเหมาะสมและไมเ่หมาะสม ท าให้บคุคลมีความทกุข์โดยไมจ่ าเป็น 
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7.2 ความโง่เขลา (Stupidity) บุคคลไม่มีการรับรู้และการจัดการความคิด 
ความรู้สกึ และพฤตกิรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความวุน่วายในตนเอง 

7.3 การไม่ รับ รู้  (Unperceptiveness) การท่ีบุคคลไม่สามารถมองเห็น
ความคดิและความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลของตนเอง ท าให้ไมเ่ข้าใจในสามารถท่ีท าให้เกิดความทกุข์ 

7.4 การเข้มงวด (Rigidity) การท่ีบุคคลยึดติดกับความเช่ือท่ีต้องการความ
สมบรูณ์แบบ ก่อให้เกิดความรู้สกึต ่าต้อยด้อยคา่และการท าร้ายตนเอง 

7.5 การป้องกันตนเอง (Defensiveness) การท่ีบุคคลมีการบิดเบือนความ
จริงและหลีกเล่ียงการเผชิญปัญหา เพ่ือลดความทกุข์ภายในจิตใจให้ลดลง 

7.6 การมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือการขาดความสนใจ (Pollyannaism and 
Indifference) การท่ีบคุคลมีความเจ็บป่วยย่อมเกิดความวิตกกงัวล จึงปฏิเสธอาการเจ็บป่วยของ
ตนเอง จงึเป็นการขดัขวางในการดแูลสขุภาพร่างกายและจิตใจของตนเอง 

7.7 การเป ล่ียนแปลงสถานการณ์  (Changing the Situation) เป็นการ
เปล่ียนแปลงสถานการณ์เป็นวิธีท่ีง่ายในการแก้ไขปัญหา เช่น การหย่าร้างง่ายกว่าความพยายาม
เปล่ียนแปลงตนเอง เป็นต้น ซึ่งการเปล่ียนแปลงสถานการณ์อาจท าให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมมากขึน้ 

7.8 การใช้วิธีการลดปัญหาแบบอ่ืนๆ (Other Palliative Means) เป็นการ
จดัการปัญหาทางอารมณ์มากกว่าการจดัการกับรากเหง้าของปัญหาตนเอง เช่น การคิดเชิงบวก 
การผอ่นคลายอารมณ์ การใช้สารเสพตดิ เป็นต้น 

1.7 การประเมินความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล  
ไดจูสเสพพ์ (Digiuseppe. 1995: 86-90) ได้กล่าวถึง การประเมินความเช่ือท่ีไม่

สมเหตสุมผล ดงันี ้
1. การตระหนักรู้แบบอุปนัย (Inductive Awareness) เป็นการท่ีผู้ ให้ค าปรึกษา

สอบถามถึงความคิดหรือความรู้สึกของผู้ รับค าปรึกษาท่ีเป็นความคิดอัตโนมัติ จากนัน้ท าการ
โต้แย้งความคิดอตัโนมตัิ เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษาเข้าใจความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลเป็นสาเหตขุอง
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

2. การตีความหมายแบบอุปมัย ( Inductive Interpretation) เป็นการท่ีผู้ ให้
ค าปรึกษาสอบถามผู้ รับค าปรึกษาหลายครัง้เพ่ือให้ทราบความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลและน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงความเช่ือไมส่มเหตสุมผลได้ 
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3. ลูกโซ่ของข้อสรุป (Inference Chaining) เป็นการท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาใช้ค าถาม
แบบโสเครตสิ เพ่ือเปิดเผยความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลท่ีเป็นพืน้ฐาน โดยใช้ค าถามว่า ถ้าสิ่งนัน้เป็น
ความจริง สิ่งนัน้มีความหมายตอ่ตวัคณุอย่างไร เพ่ือเช่ือมโยงความคิดอตัโนมตัิของจิตส านึกของ
ผู้ รับค าปรึกษา 

4. การใช้วลีเพ่ือเช่ือมโยง (Conjunctive Phrasing) เป็นการสอบถามผู้ รับ
ค าปรึกษาถึงสิ่งท่ีก าลังมีความทุกข์ใจ โดยการเช่ือมโยงด้วยวลี ได้แก่ และแล้ว หรือ และนั่น
หมายความว่าถ้าสิ่งนัน้เป็นจริง เพ่ือยืนยนัความจริงและหยุดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลแก่ผู้ รับ
ค าปรึกษา 

5. การตีความหมายแบบอนุมาน (Deductive Interpretation) เป็นการท่ีผู้ ให้
ค าปรึกษาท าการถามตอ่ไปเม่ือผู้ รับค าปรึกษาไม่สามารถสรุปความคิดหรือความเช่ือของตนเองได้ 
ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องท าการตีความหมายเพ่ือตัง้สมมติฐานในสิ่งท่ีผู้ รับค าปรึกษาก าลังคิดเป็น
สาเหตท่ีุก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ และต้องรู้วา่ผู้ รับบริการคดิอยา่งไรด้วย  

6.  การโต้แย้งท่ีเป็นเสมือนการประเมิน (Disputing as Assessment) เป็นการท่ี
ผู้ ให้ค าปรึกษาระบุความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของผู้ รับค าปรึกษา มีการโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่
สมเหตุสมผล เพ่ือให้ผู้ ให้ค าปรึกษาสามารถประเมินตนเอง มีการปรับเปล่ียนความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผลได้ 

จากการประเมินความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลในข้างต้น ประกอบด้วย การตระหนกัรู้แบบ
อปุนยั การตีความหมายแบบอปุมยั ลกูโซ่ของข้อสรุป การใช้วลีเพ่ือเช่ือมโยง และการโต้แย้งท่ีเป็น
เสมือนการประเมิน 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับวัยรุ่น 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวยัรุ่น ผู้ วิจัยขอน าเสนอรายละเอียดตาม

หวัข้อดงันี ้
2.1 ความหมายของวัยรุ่น 

นกัวิชาการและนกัจิตวิทยาได้ให้ความหมายของวยัรุ่นได้ดงันี ้
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549: 150) กล่าวว่า วยัรุ่น เป็นวยัท่ีเป็นหวัเลีย้งหวัต่อ

ของชีวิต มีการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ท าให้วยัรุ่นต้อง
ปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ เพ่ือท่ีจะเป็นผู้ ใหญ่ท่ีดีในอนาคต แต่ถ้าวัยรุ่นไม่
สามารถปรับตวัได้ยอ่มไมส่ามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสขุ 
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สุชน ประวัติดี (2552: 65) กล่าวว่า วัยรุ่นมีวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ท าให้ไม่สามารถปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้ดีมากนัก มีความ
อ่อนไหวต่อความรู้สึกได้ง่าย และเม่ือไม่ได้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกตามท่ีตนเองต้องการ 
จงึก่อให้เกิดความคบัข้องใจและอดึอดัใจในการด าเนินชีวิต 

อุบลรัตน์  เพ็งสถิตย์ (2554: 74) กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ทางด้านร่างกายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต้องเผชิญหน้ากบัสภาพสงัคมท่ีส่งผลกระทบตอ่อารมณ์และ
จิตใจ ท าให้วยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงอารมณ์อยา่งรวดเร็ว ไมส่ามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ 

ณฐักร  อินทยุศ (2556: 124) กล่าววา่ วยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยู่ในช่วงอายปุระมาณ 10-
21 ปี ซึ่งเป็นวยัท่ีเป็นหัวเลีย้วหวัต่อของชีวิต มีการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
สติปัญญา และพฤติกรรม จึงท าให้วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีปัญหาทางด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรมทางเพศ 
รวมถึงการพัฒนาอตัลกัษณ์แห่งตน บุคคลจึงต้องท าความเข้าใจการเปล่ียนแปลงของวยัรุ่นด้วย 
เพ่ือให้วยัรุ่นสามารถปรับตวัเข้าสูค่วามเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความรับผิดชอบในอนาคต  

จากความหมายของวยัรุ่นข้างต้น สรุปได้ว่า วยัรุ่นเป็นวัยท่ีอยู่ในช่วงอายุ 10-21 ปี 
เป็นวยัท่ีเป็นหวัเลีย้วหวัต่อในชีวิตท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ท าให้วยัรุ่นต้องมีการปรับตวัให้พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
รวมถึงมีการพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การเป็นผู้ ใหญ่ท่ีมีคุณภาพและสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อยา่งมีความสขุ  

2.2 พัฒนาการของวัยรุ่น 
วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ์ (2549: 153-157) และณัฐกร อินทุยศ (2556: 126) ได้

กลา่วถึงพฒันาการของวยัรุ่นไว้ดงันี ้
1. พฒันาการทางด้านร่างกาย วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย

เป็นอย่างมาก เช่น เสียงเปล่ียน เด็กผู้ชายมีเสียงห้าว ส่วนเด็กหญิงเสียงจะแหลมขึน้ มีขนเกิดขึน้
ตามท่ีลบั ตอ่มเพศเร่ิมท างาน ท าให้เดก็ผู้ชายมีการหลัง่น า้กาม และเดก็ผู้หญิงเร่ิมมีประจ าเดือน  

2. พฒันาการทางด้านอารมณ์ วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีอารมณ์ความรู้สึกเปิดเผยท่ีรุนแรง 
มีการเปล่ียนแปลงง่าย บางครัง้อาจเป็นคนใจดีโอบอ้อมอารี แต่บางครัง้ชอบอยู่ตามล าพัง ซึ่ง
วยัรุ่นเป็นวัยท่ีคบเพ่ือนวยัเดียวกัน ต้องการความรักและการยอมรับในกลุ่ม ท าให้วัยรุ่นมีความ
วิตกกงัวลเก่ียวกบัตนเองอยู่ตลอดเวลา จงึไมมี่ความมัน่คงทางด้านอารมณ์มากนกั 

3. พัฒนาการทางด้านสังคม วัยรุ่นเป็นวัยท่ีต้องการแสวงหาเอกลักษณ์และ
ต้องการค้นหาตนเอง จงึต้องการความเป็นส่วนตวั ต้องการคดิเองท าเองในทกุเร่ือง จึงควรส่งเสริม
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ให้วยัรุ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส ารวจความสามารถและความสนใจของตนเอง รวมถึงวยัรุ่นเป็น
วยัท่ีให้ความส าคญักบัเพ่ือนมาก ต้องการความรักและการเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ 

4. พฒันาการทางด้านสติปัญญา วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความคดิท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
ในระดบัสงู มีความสามารถท่ีจะคดิอยา่งมีเหตผุลและยืดหยุน่กบัปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งเป็นระบบ 

2.3 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของวัยรุ่น 
ผู้วิจยัท าการศกึษาแนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการของวยัรุ่น ดงันี ้

1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของจุง (Jung Analytical Psychology Theory) ทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ของจงุ จ าแนกสว่นส าคญัเป็น 2 สว่น ดงันี ้(เตมิศกัดิ ์คทวณิช. 2546: 240-242) 

1.1 โครงสร้างบุคลิกภาพ (Structure of Personality) บุคลิกภาพคือจิต ซึ่ง
ประกอบด้วย ระบบตา่งๆ เป็นสว่น มาท างานร่วมกนั ดงันี ้

1.1.1 อีโก้ (Ego) เป็นความจ า ความรู้สึกนึกคิด การตดัสินใจ และการมี
สติ ท าให้บุคคลสามารถรับรู้ตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอีโก้เป็นตวัก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความ
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแตล่ะบคุคล 

1.1.2 จิ ต ใ ต้ ส า นึ ก ส่ ว น บุ ค ค ล  ( Personal Unconscious) เ ป็ น
ส่วนประกอบไปด้วยประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีเคยอยู่ในจิตส านึกมาก่อนแต่ได้ถูกกดลงสู่จิตใต้ส านึก
ด้วยกลไกทางจิต ทัง้นีเ้กิดจากความต้องการท่ีจะลืมประสบการณ์เหล่านัน้ เน่ืองจากเป็นความ
เจ็บปวด เป็นทกุข์ และไม่พอใจเป็นต้น ตอ่มาภายหลงัสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม หรือได้รับสิ่งเร้าท่ี
เหมาะสม ประสบการณ์เหลา่นัน้อาจผลกัดนัขึน้มาอยูใ่นจิตส านึกท่ีรับรู้ได้อีกครัง้ 

1.1.3 จิตส านึกส่วน ท่ีสะสมประสบการณ์ ในอดีตชาติ  (Collective 
Unconscious) จิตใต้ส านึกส่วนท่ีสะสมประสบการณ์ในอดีตชาติท าหน้าท่ีสะสมประสบการณ์
ตา่งๆ ท่ีทกุคนได้รับจากบรรพบรุุษตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  

1.1.4 หน้ากาก (Persona) เป็นสภาวะของบุคคลท่ีต้องแสดงบทบาทไป
ตามความคาดหวังของสังคมและเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามท่ีสังคมก าหนด เพ่ือ
สร้างการยอมรับจากบคุคลอ่ืน ซึ่งบางครัง้บุคคลอาจต้องมีการแสดงออกทางบคุลิกภาพท่ีมีความ
ขัดแย้งบุคลิกภาพท่ีแท้จริงของตนเอง ท าให้บุคคลขาดความเป็นตวัของตวัเอง และเป็นคนท่ีมี
ความขดัแย้งทางจิตใจ 

1.1.5 ลักษณะซ่อนเร้น (Anima or Animus) เป็นความเช่ือว่าบุคคลมี
สองเพศในคนเดียวกนั โดยเพศชายมีความนุ่มนวลอ่อนโยนซึ่งเป็นลกัษณะของเพศหญิงซ่อนเร้น
อยู่ในตวั เรียกว่า แอนิมา ส่วนเพศหญิงมีความกล้าหาญและเด็ดขาดซึ่งเป็นลกัษณะของเพศชาย
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ซ่อนเร้นอยู่ในตวั เรียกว่า แอนิมัส ซึ่งลักษณะท่ีซ่อนเร้น ท าให้ผู้ ชายเข้าใจธรรมชาติของผู้หญิง 
และผู้หญิงก็เข้าใจธรรมชาตขิองผู้ชาย 

1.1.6 เงาแฝง (Shadow) เป็นสญัชาตญาณของบุคคลท่ีมีความก้าวร้าว
และความชัว่ร้าย ซึง่ถกูควบคมุหรือเก็บกดไว้ในจิตใต้ส านกึ 

1.2 ลกัษณะบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล จุงได้แบ่งลักษณะบุคลิกภาพของ
แตล่ะบคุคลออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

1.2.1  แบบเก็บตวั (Introvert) เป็นบุคลิกภาพท่ีชอบความเงียบสงบ ไม่
ชอบการเข้าสงัคม ชอบหลีกเล่ียงหนีปัญหา  

1.2.2 แบบแสดงตวั (Extrovert) เป็นบคุลิกภาพท่ีชอบเข้าสงัคม รักความ
สนกุสนาน กล้าแสดงออก ชอบเผชิญปัญหา  

2.ทฤษ ฎี พัฒ น าการท างจ ริยธ รรม ของ โคล เบ อ ร์ก  (Kohberg’s Moral 
Development) มีความเช่ือว่าบุคคลสามารถบรรลุจริยธรรมขัน้สูงสุดได้เม่ือมีเหตุผล และมี
ความคดิท่ีเป็นผู้ ใหญ่ จะมีลกัษณะเป็นเหตผุลสากล เป็นอดุมคติท่ีไมเ่ข้าข้างตนเอง โดยโคลเบอร์ก 
ได้แบ่งขัน้ทางจริยธรรมเป็น 3 ระดบั ในแต่ละระดบัแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน รวมทัง้สิน้ 6 ขัน้ตอน 
ดงันี ้(เตมิศกัดิ ์คทวณิช. 2546: 72-74) 

ระดบัท่ี 1 ระดบัก่อนเกณฑ์ทางสงัคม (Pre-Conventional Level) เป็นระดบั
ท่ีเด็กจะรับรู้กฏเกณฑ์ข้อปฏิบตัิตนท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสมจากบคุคลท่ีมีอิทธิพลเหนือตนเอง 
โดยเด็กจะนึกถึงรางวลัและการลงโทษท่ีได้รับเป็นส่วนส าคญัในการตดัสินพฤติกรรมดีห รือไม่ดี 
เช่น พฤติกรรมท่ีดีเป็นพฤติกรรมท่ีกระท าแล้วได้รางวัล ส่วนพฤติกรรมท่ีไม่ดีเป็นพฤติกรรมท่ี
กระท าแล้วถกูลงโทษ ซึง่ในระดบันีย้งัแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ยอ่ย ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ของการลงโทษและเช่ือฟัง (Punishment and Obedience 
Orientation) ขัน้นีจ้ะเร่ิมตัง้แต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี เป็นขัน้ท่ีเด็กใช้ผลของการแสดงพฤติกรรมเป็น
เคร่ืองตดัสินว่าถูกหรือผิด เช่น ถ้าเด็กหยิบของคนอ่ืนมาโดยไม่ขออนุญาตเจ้าของ เด็กก็จะถกูท า
โทษ ท าให้เดก็ไมก่ล้าหยิบสิ่งของคนอ่ืนอีกเพราะไมอ่ยากถกูท าโทษ เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้การแสวงหารางวัล (Naively Egoistic Orientation) ขัน้นีจ้ะ
เร่ิมตัง้แต ่7 ถึง 10 ปี เป็นขัน้ท่ีเดก็มีการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีท าแล้วได้รางวลัหรือ
ค าชมเชยเป็นสิ่งตอบแทนเท่านัน้ เด็กยงัไม่ค านึงถึงความถูกผิด คณุธรรมจริยธรรม ความเห็นอก
เห็นใจ หรือความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผต่อ่ผู้ อ่ืน ท าให้พฤตกิรรมของเดก็ในขัน้นีต้้องการความพอใจท่ีได้รับ
รางวลัมากกวา่การถกูลงโทษ 
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ระดับท่ี 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์ของสังคม (Conventional Level) 
เป็นการท่ีบุคคลมีการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัของสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู ่
โดยไมค่ านงึถึงรางวลัหรือการลงโทษ ซึง่ในระดบันีย้งัแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ยอ่ย ดงันี ้

ขั น้ ท่ี  1 ขั น้ ท าตาม เพ่ื อนและสิ่ ง ท่ี สั งคมยอม รับ  ( Interpersonal 
Concordance of “goodboy-nicegirl” Orientation) ขัน้นีอ้ายุระหว่าง 10-13 ปี เป็นช่วงเปล่ียน
ผ่านจากวยัเด็กเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ซึ่งเพ่ือนมีบทบาทต่อการปฏิบตัิตนเป็นอย่างมาก ซึ่งเด็กในวัยนี ้
ต้องการเป็นท่ีรักและการยอมรับจากเพ่ือนเป็นอย่างมาก ท าให้เดก็วยันีมี้การเลียนแบบและปฏิบตัิ
ตนในสิ่งท่ีเพ่ือนเกิดความพึงพอใจและได้รับจากกลุ่มเพ่ือน โดยขัน้นีจ้ะเน้นความส าคญัต่อการ
กระท าตามความคาดหวงัของผู้ อ่ืนมากกว่ารางวลัและการลงโทษ 

ขัน้ ท่ี  2 ขัน้กฎและระเบียบ (Law and Order Orientation) ขัน้นี อ้ายุ
ระหว่าง 13-16 ปี เด็กวยันีเ้ร่ิมเรียนรู้และมีประสบการณ์แล้วว่าแต่ละสงัคมมีระเบียบ กฎเกณฑ์ 
และข้อบงัคบัต่างๆ ให้สมาชิกถือปฏิบตัิ รวมทัง้แต่ละคนมีหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัิต่อสังคมท่ีตนเป็น
สมาชิกอยู่  ดังนัน้คนดีหรือคนท่ีท าถูกต้องคือคนท่ีปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 
กฎหมายของสังคม รวมทัง้การปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนเองอย่างเคร่งครัดมากกว่าจะค านึงถึง
รางวลัหรือการลงโทษท่ีจะได้รับหรือเป็นเพราะท าตามผู้ อ่ืน 

ระดับท่ี 3 ระดับจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม (Post-conventional 
Level) พฒันาการทางจริยธรรมในขัน้นีเ้กิดจากการใช้วิจารณญาณของตนในการตดัสินมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของสงัคมก่อนท่ีจะน ามายึดถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิ การตดัสินความถกูผิด ความ
ควรหรือไม่ควร จะขึน้อยู่กับวิจารณญาณของตนเอง โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมในสงัคมเข้ามาเก่ียวข้อง ซึง่ในระดบันีย้งัแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ยอ่ย ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ท าตามสญัญา (Social Contract Orientation) ขัน้นีเ้ร่ิมตัง้แต่
อายุ 16 ปีขึน้ไป เป็นขัน้ท่ีจะเน้นมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีคนส่วนใหญ่ของสังคมยอมรับและ
ปฏิบตัิตน โดยค านึงถึงประโยชน์และสิทธิของบุคคลเป็นส าคญั ดงันัน้ก่อนจะยอมรับและยึดถือ
ปฏิบตัิจะมีการใช้เหตผุลและวิจารณญาณไตร่ตรองดวู่าสิ่งไหนถกูสิ่งไหนผิด อย่างไรก็ตาม บคุคล
ในขัน้นีจ้ะพยายามท าตามหน้าท่ีของตนต่อสังคมเหมือนกับค ามั่นสัญญาท่ีตนให้กับสังคมและ
สมาชิกทัง้หลาย ไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์สว่นร่วมมากกวา่สว่นตนด้วย 

ขัน้ ท่ี  2 ขัน้อุดมคติสากล (Universal Ethical Principle) ขัน้ นี จ้ะอยู่
ในชว่งผู้ใหญ่เป็นต้นไป เป็นขัน้ท่ีบคุคลจะสร้างอดุมคตแิละคณุธรรมประจ าใจของตนเองขึน้มา ท า
ให้ความถกูผิดของบคุคลในขัน้นีจ้ะตดัสินจากมโนธรรมท่ีเป็นสากลของแตล่ะคน 
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3. ทฤษฎีพฒันาการทางสงัคมของอิริคสนั (Erikson’s Psychococial Theory) มี
ความเช่ือว่าพฒันาการของบคุคลขึน้อยู่ปับปัจจยัทางสงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อมทางจิตใจ
มากกว่าการตอบสนองทางร่างกาย ซึ่งพฒันาการของบคุคลเกิดขึน้ตัง้แต่เกิดจนเสียชีวิต มีล าดบั
ขัน้ 8 ขัน้ตอนดงันี ้(เตมิศกัดิ ์คทวณิช. 2546: 63-67) 

3.1 ขัน้ของความไว้วางใจกับไม่ไว้วางใจ (Trust VS Mistrust) ตัง้แต่แรกเกิด
จนถึงอายุหนึ่งปี ถ้าเด็กวัยนีไ้ด้รับความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว เม่ือโตขึน้จะมีความ
ไว้วางใจสงัคม ในทางกลบักนัถ้าเด็กท่ีถกูทอดทิง้ได้รับการดแูลเอาใจใสแ่บบปลอ่ยปละละเลย เด็ก
จะไมไ่ว้วางใจในสงัคม เป็นคนมองโลกในแง่ร้าน ไมเ่ห็นคณุคา่ในการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

3.2 ขัน้ของความเป็นตวัของตวัเองกับความไม่มั่นใจในตนเอง (Autonomy 
VS Doubt) เร่ิมตัง้แต่อายุ 2-3 ปี เด็กสามารถเร่ิมท าอะไรได้ด้วยตนเอง ครอบครัวจึงควรให้อิสระ
กับเด็กในการท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดยให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้มากท่ีสุด 
รวมถึงมีการอบรมสั่งสอน เพ่ือให้เด็กมีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง และมี
ความกล้าแสดงออก ในทางกลบักนัถ้าครอบครัวไม่ปล่อยให้เด็กท ากิจกรรมด้วยตนเอง ย่อมท าให้
เดก็มีความลงัเล สงสยั และไมม่ัน่ใจในสิ่งท่ีตนกระท าลงไป 

3.3 ขัน้ความคิดริเร่ิมกบัความรู้สกึผิด (Initiative VS Guilt) เร่ิมตัง้แตอ่าย ุ3-5 
ปี เป็นวยัท่ีเด็กใช้ของเล่นแทนจินตนาการ โดยการสร้างเร่ืองราวขึน้มา โดยเด็กท่ีได้รับการส่งเสริม
การท ากิจกรรมและยอมรับผลงานของเด็ก ย่อมท าให้เด็กมีความคิดริเร่ิมและกล้าแสดงออกมาได้ 
ในทางกลบักนัถ้าเด็กถกูตอกย า้ความผิดพลาดในสิ่งท่ีได้กระท าไป เด็กก็จะรู้สึกผิดและไม่กล้าคิด
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง 

3.4 ขัน้ความขยนัหมัน่เพียรกบัความรู้สึกมีปมด้อย (Industry VS Inferiority) 
เร่ิมตัง้แต่อายุ 6-11 ปี ซึ่งเด็กวยันีเ้ป็นวยัท่ีไม่ชอบอยู่นิ่ง มีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา มีความ
มุ่งมัน่และขยนัท างานท่ีตนเองอยากท า จึงท าให้เด็กมีความเช่ือมัน่ในตนเองและมีทศันคติท่ีดีต่อ
ตนเอง ในทางกลบักันถ้าเด็กไม่มีผู้ ใหญ่ให้ค าแนะน าหรือตัง้ความหวงักับเด็กสูงเกินไป จนท าให้
เด็กไม่บรรลุตามสิ่งท่ีตนเองหรือผู้ ใหญ่คาดหวงัได้ ท าให้เด็กรู้สึกด้อยค่า ก่อให้เกิดปมด้อย และ
อาจกลายเป็นบคุลิกภาพท่ีถาวรได้ 

3.5 ขัน้รู้จักตนเองกับไม่รู้จกัตนเอง (Ego Identity VS Role Confusion) เร่ิม
ตัง้แต่อายุ 12-18 ปี เป็นระยะวัยรุ่นท่ีเป็นช่วงหวัเลีย้งหัวต่อระหว่างความเป็นเด็กและความเป็น
ผู้ ใหญ่ โดยเด็กมีการปรับตวัเพ่ือรู้จกัตนเองในแง่มมุต่างๆ ย่อมท าให้วยัรุ่นมีการยอมรับตนเองได้
ตามความเป็นจริง ในทางกลับกันถ้าวยัรุ่นไม่สามารถค้นพบตนเองได้ ย่อมท าให้ไม่เป็นตวัของ



  27 

ตวัเอง อาจมีความรู้สึกวิตกกงัวล คบัข้องใจ ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม จนกระทัง่
ท าผิดกฎหมายได้ในท่ีสดุ 

3.6 ขัน้ รู้สึกว่าตนมี เพ่ือนท่ีใกล้ชิดผูกพันกับความรู้สึกว้าเหว่อ้างว้าง 
(Intimacy VS Isolation) เป็นวัยผู้ ใหญ่ตอนต้นท่ีเร่ิมรู้จักและค้นพบตนเอง มีการวางแผนชีวิต
ให้กับตนเอง มีการสร้างความสนิทสนมใกล้ชิด มีการเห็นคณุค่า และให้การนบัถือซึ่งกันและกัน 
ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์แนน่แฟ้นกบัเพ่ือนท่ีตนเองคบหาอยู่ แตใ่นทางกลบักนัถ้าผู้ ใหญ่ตอนต้นไม่
มีเพ่ือนคบหาสมาคมด้วย ยอ่มท าให้เกิความรู้สกึว้าเหวอ้่างว้างได้ 

3.7 ขัน้เป็นห่วงชนรุ่นหลงักับคิดถึงแต่ตนเอง (Generativity VS Stagnation) 
เป็นวยัผู้ ใหญ่ตอนกลางหรือวยักลางคน เป็นวยัของการเป็นพ่อแม่ ซึ่งบคุคลต้องมีความรับผิดชอบ
ตอ่ตนเองและครอบครัว มีการสร้างความมั่นคงในครอบครัว คอยอบรมสัง่สอนบุตรหลานให้เป็น
คนดี ในทางกลับกันถ้าบุคคลรู้สึกว่าตนเองเกิดปมด้อย ไม่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับ
ใคร ท าให้เป็นคนท่ีแยกตวัอยูต่ามล าพงั ขาดความกระตือรือร้น รักตนเองมากกวา่ผู้ อ่ืน 

3.8 ขัน้ความรู้สึกมัน่คงทางใจกับท้อแท้สิน้หวงั (Integrity VS Despair) เป็น
ระยะบัน้ปลายในชีวิตถ้าบคุคลประสบความส าเร็จในชีวิตท่ีผ่านมา ย่อมสามารถยอมรับความแก่
ชราและความตายท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ได้อย่างมัน่คง ในทางกลบักนัถ้าบคุคลมีปัญหาพฒันาการใน
วยัต้นๆ จะรู้สึกว่าตนเองไม่มีคณุคา่ ประสบความล้มเหลว และหวาดกลวัต่อความตายท่ีจะมาถึง 
โดยไมส่ามารถเปล่ียนแปลงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้แล้ว 

4. ทฤษฎีตัวตน (Self Theory) ทฤษฎีตัวตนของโรเจอร์นัน้มีความเช่ือว่าการ
ปฏิสัมพันธ์ของการรับรู้ต่อตนเอง โดยบุคคลเกิดมามีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถคิดและ
ตดัสินใจด้วยตนเอง มีความต้องการในการพฒันาตนเองในทกุด้าน โดยทฤษฎีตวัตนมี 3 ลกัษณะ 
ดงันี ้(เตมิศกัดิ ์คทวณิช. 2546: 245-247) 

4.1 ตนท่ีตนรับรู้ (Perceived Self) เป็นตัวตนท่ีเราคิดว่าตัวเราเป็นอยู่ เช่น 
เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนหลอ่ เป็นคนสวย เป็นต้น 

4.2 ตนตามความเป็นจริง (Real Self) เป็นตัวตนท่ีแท้จริงท่ีอาจมองเห็น
หรือไมเ่ห็นตวัตนท่ีแท้จริงของตนเองก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่บคุคลจะมีการรับรู้ตนตามความเป็นจริงจาก
บคุคลรอบข้าง 

4.3 ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) เป็นตัวตนท่ีตนอยากจะเป็น อยากจะท า 
หรือตัง้ความคาดหวงัไว้ 
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การท่ีบคุคลท่ีสามารถท าให้ตนรับรู้กบัตนตามความเป็นจริงและตนตามอดุม
คตมีิความสอดคล้องสมัพนัธ์กนัอยา่งเหมาะสม ท าให้บคุคลนัน้สามารถพฒันาบคุลิกภาพได้จนถึง
ขีดสดุ แต่ในทางกลบักันถ้าบุคคลมีตวัตนทัง้สามไม่สอดคล้องกัน อาจท าให้บคุคลมีความขดัแย้ง
ในใจ คบัข้องใจ มีความวิตกกงัวลสงู มีปมด้อย และอาจมีปัญหาด้านบคุลิกภาพได้ 

5. แนวคิดสังคมประกิต (Socialization) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีปฏิสัมพันธ์
กบับคุคลรอบตวั มีการถ่ายทอดซึง่กนัและกนั ก่อให้เกิดความรู้ ความเช่ือ คา่นิยม และพฤตกิรรมท่ี
สงัคมปรารถนา ซึง่แหลง่ท่ีก่อให้เกิดสงัคมประกิต มีดงันี ้(จ ารอง ยินดี. 2552: 29-34) 

4.1 ครอบครัว (Family) เป็นกลุ่มแรกท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในครอบครัว
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบครัวมีการอบรมเลีย้งดูเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับ
บุคคล ซึ่งการอบรมเลีย้งดูท่ีเหมาะสมย่อมท าให้บุคคลมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง อารมณ์สดช่ืนแจ่มใส สามารถควบคุมตนเองได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และมีการ
แสดงออกทางพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม (ศริิกลุ อิศรานรัุกษ์และปราณี สทุธิสคุนธ์. 2550: 105)  

4.2 กลุ่มเพ่ือน (Peer Group) การท่ีบุคคลเข้ากลุ่ม ร่วมกับเพ่ือน บ่อม
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ท าให้บุคคลได้เรียนรู้และเข้าใจในกฎเกณฑ์ ระเบียบวินยัและการอยู่
ร่วมกนัในกลุม่ ซึง่ก่อให้เกิดพฒันาทกัษะทางสงัคมท่ีชว่ยให้มีการด าเนินชีวิตได้อยา่งมีความสขุ 

4.3 โรงเรียนหรือสถาบนัการศกึษา (School) การท่ีบคุคลมีปฏิสมัพนัธ์กบัครู
และบุคลากรทางการศึกษา ก่อให้เกิดการเปล่ียนความคิ ด ความเช่ือ ความรู้สึก ค่านิยม 
บคุลิกภาพท่ีแตกตา่งกนัไป โดยโรงเรียนมีการปลกูฝังให้บคุคลมีความรู้ทางวิชาการและสนบัสนุน
สง่เสริมให้บคุคลมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

4.4 ส่ือมวลชน (Mass Communication) ส่งผลให้บุคคลมีการรับรู้ เข้าใจ 
และยอมรับในสิ่งท่ีดีและสิ่งท่ีเลว ซึ่งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความคิด ความเช่ือ ทัศนคติและ
สงัคม 

 จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับพัฒนาการของวยัรุ่นในข้างต้น ประกอบด้วย 
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของจุง ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก ทฤษฎีพฒันาการทาง
สงัคมของอิริคสนั ทฤษฎีตวัตน และแนวคดิสงัคมประกิต 
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพจิารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤตกิรรม 

ผู้วิจยัท าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรม ซึง่มีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ความเป็นมาของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพจิารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤตกิรรม 

แอลเบิร์ท เอลลิส (Albert Ellis) เกิดวันท่ี 27 พฤศจิกายน ค.ศ.1913 ท่ีเมืองพิทส์
เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือช่วยวยัเด็กเอลลิสเป็นคนท่ีป่วยบ่อย แต่มีการด าเนินชีวิตอย่าง
เข้มแข็ง โดยเอลลิสเป็นนักจิตวิทยาคลีนิคท่ีใช้วิธีจิตวิเคราะห์และมีความคิดเห็นว่าวิธีการจิต
วิเคราะห์นัน้ไม่สามารถใช้กับทุกกรณี จึงได้พัฒนาการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy) โดยมีแนวคิดว่าสาเหตุ
ของปัญหาของบคุคลเกิดจากการท่ีบคุคลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเองและสถานการณ์ตา่งๆ ใน
เชิงลบ ถ้าบุคคลมีการเปล่ียนแปลงแนวความคิดใหม่ ย่อมท าให้บุคคลมีความรู้สึกและการ
แสดงออกทางพฤตกิรรมท่ีมีความเหมาะสมมากขึน้ (วชัรี ทรัพย์มี. 2554: 119-120)  

3.2 ธรรมชาตขิองมนุษย์ 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม มี

ดงันี ้(เจียรนยั ทรงชยักลุและโกศล มีคณุ. 2557: 9-10) 
1. มนุษย์ตา่งจากสตัว์โลกทัง้หลาย เน่ืองจากมนษุย์มีความสามารถท่ีจะคิดและ

ตดัสินใจด้วยตนเอง เพ่ือเปล่ียนแปลงวามเช่ือและความรู้สกึท่ีน าไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีเหมาะสมได้ 
2. มนุษย์เกิดมาพร้อมกับศกัยภาพท่ีเป็นผู้ ท่ีมีเหตุผล จะมีความสดช่ืนร่ืนเริง มี

การด าเนินชีวิตด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข แต่มนุษย์บางคนเป็นผู้ ท่ีไร้เหตุผล ซึ่งเกิดจากการท่ี
บคุคลได้รับการเรียนรู้และมีประสบการณ์ชีวิตท่ีไม่สมเหตสุมผลตัง้แตย่งัวยัเด็กส่งผลไปยงัปัจจบุนั
ท่ีบคุคลนัน้ยงัมีความรู้สึกและการแสดงออกทางพฤตกิรรมท่ีไม่สมเหตสุมผล มีความรู้สกึท้อแท้สิน้
หวงัและไร้คา่ในการด าเนินชีวิต 

3. มนุษย์เป็นผู้ ท่ีมีเหตผุลและไร้เหตผุล ซึ่งการท่ีบุคคลมีอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม 
เน่ืองจากบุคคลมีความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล ถ้าบุคคลได้เรียนรู้วิธีการคิดท่ีมีเหตุมีผล ย่อมมี
ความคิดและความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลมากขึน้ ก่อให้เกิดอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม น าไปสู่
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต 

4. มนษุย์ต้องการสิ่งท่ีดีงามส าหรับชีวิต การท่ีบคุคลไม่ได้รับการตอบสนองในสิ่ง
ท่ีต้องการ บุคคลย่อมโทษตนเองหรือผู้ อ่ืน แต่บุคคลสามารถปรับเปล่ียนความคิดและความเช่ือท่ี
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ไม่สมเหตสุมผลของตนเองได้ หากบคุคลได้ปรับเปล่ียนวิธีการคิดและความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล 
ยอ่มก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสมด้วย 

5. ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของมนษุย์มีความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด 
โดยมีลกัษณะสามารถสรุปได้ดงันี ้

5.1 มนษุย์มีทัง้ความคิดท่ีมีเหตผุลและไร้เหตผุล เม่ือมนษุย์มีความคิดอย่าง
มีเหตผุล ยอ่มสามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสขุ 

5.2 อารมณ์ท่ีไม่เป็นสุขหรืออาการโรคประสาท เป็นผลมาจากความคิดท่ีไม่
สมเหตสุมผล เน่ืองจากความคิดและอารมณ์จะมีความสมัพนัธ์กนั การมีอารมณ์ไม่เป็นสขุมกัเกิด
จากความคดิท่ีมีอคต ิความคดิท่ียดึมัน่ในตนเอง และความคดิท่ีไร้เหตผุล 

5.3 ความคดิท่ีไร้เหตผุลเกิดจากการเรียนรู้ท่ีไมส่มเหตสุมผลตัง้แตเ่ด็กซึง่อาจ
เกิดจากการเรียนรู้จากพอ่แม ่สภาพแวดล้อม และสงัคม 

5.4 มนุษย์พูดหรือคิดโดยการใช้สญัลกัษณ์หรือภาษา การท่ีบุคคลคิดอย่าง
ไม่สมเหตสุมผล ยอ่มท าให้มีอารมณ์และไม่สมเหตสุมผล ก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน ท าให้ให้
ความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล ซึง่แก้ได้จากการเปล่ียนแปลงการใช้สญัลกัษณ์หรือภาษา 

5.5 อารมณ์ ท่ีไม่ เป็นสุขเกิดจากความคิดความเช่ือของบุคคลท่ี มีต่อ
สถานการณ์หรือเหตกุารณ์นัน้ 

5.6 ความคิดหรืออารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมของบุคคล ท าให้ลดลงให้หมดไปได้ 
โดยการรับรู้และปรับเปล่ียนความคิดท่ีสมเหตสุมผลมาทดแทน  

3.3 กรอบแนวคิด A-B-C (The A-B-C Framework) 
กรอบแนวคิด  A-B-C (The A-B-C Framework) เป็นทฤษฎี พื น้ฐานในการให้

ค าปรึกษาตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม เพ่ือปรับเปล่ียนวิธีคิดของสมาชิก
กลุม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ (เจียรนยั ทรงชยักลุและโกศล มีคณุ. 2557: 22-23) 
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิด A-B-C (The A-B-C Framework) 

A (Activating Event) คือ เหตกุารณ์และประสบการณ์ท่ีมากระตุ้น 
B (Belief) คือ ความคิดความเช่ือของบุคคลท่ีมีตอ่เหตกุารณ์และประสบการณ์ท่ีมา

กระตุ้น 
rB (Rational Belief) คือ ความคดิความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล 
iB (Irrational Belief) คือ ความคดิความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล 
C (Consequence) คือ ผลท่ีเกิดจากความคิดความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อเหตุการณ์

และประสบการณ์ท่ีมากระตุ้น 
deC (Desirable Emotion Consequence) คือ อารมณ์ท่ีเหมาะสม 
dbC (Desirable Behavior Consequence) คือ พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม 
ueC (Underdesirable Emotion Consequence) คือ อารมณ์ท่ีไมเ่หมาะสม 
ebC (Underdesirable Behavior Consequence) คือ พฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม 
D (Disputation) คือ การโต้แย้งเพ่ือขจัดหรือเอาชนะความคิดความเช่ือท่ี ไม่

สมเหตสุมผล 
E (Effect) คือ ผลจากการโต้แย้งเพ่ือขจัดหรือเอาชนะความคิดความเช่ือท่ีไม่

สมเหตสุมผล 
cE (Cognitive Effect) คือ ผลทางความคดิท่ีเหมาะสม 
eE (Emotion Effect) คือ ผลทางอารมณ์ความรู้สกึท่ีเหมาะสม 
bE (Behavior Effect) คือ ผลทางพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม 
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F (New Feeling) คือ ความรู้สกึใหมท่ี่เหมาะสม 
 

3.4. เป้าหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพจิารณาเหตุผล อารมณ์ 
และพฤตกิรรม 

เป้าหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพ่ือลดการโทษตนเองและมีการใช้ความสามารถของตนเองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
เปา้หมายในชีวิตให้เป็นไปได้ตามสภาพความเป็นจริง และมีการด าเนินชีวิตท่ีสร้างความสขุและไม่
สร้างความทกุข์แก่ตนเองและผู้ อ่ืน มีดงันี ้(ลกัขณา สริวฒัน์. 2560: 191-192)  

1. การช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเข้าใจวา่ความเช่ือของตนเองเป็นสาเหตขุองอารมณ์
ในด้านลบ ซึง่การให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคดิพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรม มีการแบง่
อารมณ์ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1.1 อารมณ์ท่ีเหมาะสม (Appropriate Feeling) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ดงันี ้

1.1.1 อารมณ์ ท่ีเหมาะสมทางบวก (Appropriate Positive Feeling) 
ได้แก่ อารมณ์รัก อารมณ์สดช่ืน อารมณ์ท่ีก่อให้เกิดความสขุทัง้หลาย 

1.1.2 อารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม (Inappropriate Positive Feeling) ได้แก่ 
อารมณ์ท่ีรุนแรงท่ีส่งผลให้เกิดความรู้สึกเศร้าโศกลงโทษตนเอง รู้สึกวา่ตนเองไร้คา่ ซึมเศร้า ท้อแท้
สิน้หวงั ซึ่งอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมนี ้ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องสอนและชีแ้นะให้ผู้ รับค าปรึกษาท าความ
เข้าใจสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้เพ่ือลดความรุนแรงและการเกิดอารมณ์รุนแรงให้ลดน้อยลง 

2. ชว่ยให้ผู้ รับค าปรึกษามีการพึง่พาตนเองและมีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
3. ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษามีแนวคิดและมุมมองท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง

หลากหลาย 
4. ชว่ยให้ผู้ รับค าปรึกษาไม่ยดึมัน่ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล มีการยอมรับความ

เป็นจริงของการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
5. ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษามีความเข้าใจและมีการยอมรับความแตกต่างระหว่าง

บคุคลทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา 
6. ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาสามารถวางแผนแนวทางในการปฏิบัติท่ีจะท าให้

เปา้หมายของตนเองประสบความส าเร็จ 
7. ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษากล้าคิดกล้าตัดสินใจและมีความรับผิดชอบต่อการ

กระท าของตนเอง 
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8. ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเข้าใจตนเอง มีความเป็นตวัของตวัเอง มีความมัน่ใจใน
ตนเอง มีการโทษตนเองลดน้อยลง 

3.5 บทบาทหน้าท่ีของผู้ให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพจิารณาเหตุผล อารมณ์ 
และพฤตกิรรม 

บทบาทหน้าท่ีของผู้ ให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรมมีดงันี ้(เจียรนยั ทรงชยักลุและโกศล มีคณุ. 2557: 19) 

1. การให้ความรู้เก่ียวกับความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลแก่ผู้ รับค าปรึกษาซึ่ง
ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สกึท่ีไมส่มเหตสุมผลและสอนให้มีความรู้สกึท่ีสมเหตสุมผล 

2. การกระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ค้นหาความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล โดยเฉพาะ
ความเช่ือท่ีสดุโตง่ เชน่ นา่จะ ควรจะ ต้อง ไมส่ามารถ เป็นต้น 

3. ผู้ ให้ค าป รึกษาสาธิตให้ผู้ รับค าป รึกษาเข้าใจเก่ียวกับความเช่ือ ท่ี ไม่
สมเหตสุมผล สร้างเสริมความตระหนกัรู้แก่ผู้ รับค าปรึกษาเก่ียวกับการคิด การเฝ้าบอกตนเองอยู่
เสมอ และการใช้ภาษา ท่ีมีผลตอ่การรับรู้ความคดิความเช่ือ อารมณ์ความรู้สกึ และพฤตกิรรม 

4. ผู้ให้ค าปรึกษามีการท้าทายให้ผู้ รับค าปรึกษามีความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล โดยมี
การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ใช้เร่ืองตลกและมีอารมณ์ขันในการเผชิญหน้ากับความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผล 

5. ผู้ ให้ค าปรึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือท่ีบุคคลจะได้สงัเกตและ
ลดการคดิท่ีไมส่มเหตสุมผลให้น้อยลง 

6. ผู้ ให้ค าปรึกษาส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษายอมรับความจริงว่าบุคคลทุกคนล้วน
ไมมี่ความสมบรูณ์แบบ ยอ่มมีความผิดพลาดเกิดขึน้ได้เป็นเร่ืองธรรมดา 

7. ผู้ ให้ค าปรึกษามีการใช้เทคนิคท่ีหลากหลายเพ่ือช่วยเหลือผู้ รับบริการ เช่น 
เทคนิคด้านการรู้คดิ เทคนิคด้านอารมณ์ความรู้สึก และเทคนิคด้านพฤตกิรรม 

8. ผู้ ให้ค าปรึกษาส่งเสริมให้ผู้ รับค าปรึกษาน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีมีประโยชน์
จากการปรึกษาไปใช้ปรับเปล่ียนความคิด ความเช่ือ อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมของตนเอง 
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3.6 ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรม 

ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคดิพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม มี
จ านวน 3 ขัน้ตอน มีดงันี ้ (เจียรนยั ทรงชยักลุและโกศล มีคณุ. 2557: 25-26) 

1. ขัน้เร่ิมต้น เป็นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีแก่ผู้ ให้ค าปรึกษาและผู้ รับค าปรึกษา
เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษามีความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง ปลอดภัย สามารถระบายความคิดความเช่ือ
ของตนเองได้อยา่งอิสระเพื่อเป็นไปตามเปา้หมายในการให้ค าปรึกษากลุม่ตามท่ีก าหนดไว้ 

2. ขัน้ด าเนินการ มีความมุ่ ง เน้ นให้ผู้ รับค าป รึกษาก าจัดความเช่ือ ท่ี ไม่
สมเหตสุมผลและเรียนรู้ความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล ซึง่มีขัน้ตอนยอ่ยๆ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

2.1 ขัน้ท่ีหนึง่ ผู้ให้ค าปรึกษาชีแ้จงให้ผู้ รับค าปรึกษาตระหนกัถึงความเช่ือท่ีไม่
สมเหตุสมผล ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเข้าใจเหตุผลของการมีความเช่ื อท่ีไม่สมเหตุสมผล 
ความสมัพนัธ์ของเหตกุารณ์ท่ีมากระตุ้น ความคิดความเช่ือ และผลท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษา
สามารถแยกแยะความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลและความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลได้ 

2.2 ขัน้ท่ีสอง ผู้ ให้ค าปรึกษากระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษาเปล่ียนแปลงความเช่ือ
ท่ีไม่สมเหตสุมผล มีความรับผิดชอบตอ่การจดัการแก้ไขอารมณ์และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของ
ตนเอง 

2.3 ขัน้ท่ีสาม ผู้ ให้ค าปรึกษาให้ผู้ รับค าปรึกษาโต้แย้งเพ่ือปรับเปล่ียนความ
เช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลให้มีความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลมากขึน้ โดยการให้ความช่วยเหลือแบบน าทาง 
การน าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้อธิบาย ชีแ้จงและสอน 

2.4 ขัน้ท่ีส่ี ผู้ ให้ค าปรึกษาช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาคงความเช่ือท่ีมีเหตผุลทัง้ใน
ปัจจบุนัและในอนาคต เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษามีการด าเนินชีวิตท่ีสมเหตสุมผล 

3. ขัน้ยตุ ิเป็นการให้ผู้ ให้ค าปรึกษาทบทวนการเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าท่ี
เกิดขึน้ในผู้ รับบริการ ท าให้บคุคลมีความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล มีอารมณ์ ความรู้สึก และมีพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสม 

3.4 เทคนิคที่ใช้ในการให้ค าปรึกษา 
ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาเทคนิคท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษาไว้ดงันี ้(พัชราภรณ์ ศรีสวสัดิ์. 

2557: 43-51) 
 1. เทคนิคการถาม (Questioning Technique) เป็นเทคนิคท่ี เปิดโอกาสให้

สมาชิกกลุ่มมีการพูดคยุถึงความต้องการ อารมณ์ และความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ร่วมกันในกลุ่ม เพ่ือให้
สมาชิกในกลุ่มได้มีแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนั ซึ่งน าไปสูก่ารส ารวจตนเอง ซึ่ง
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ผู้น ากลุ่มควรใช้ค าถามปลายเปิดมากกว่าค าถามปลายปิด เน่ืองจากค าถามปลายปิดจะท าให้
สมาชิกกลุม่รู้สกึอดึอดัใจ ซึง่จะมีผลกระทบตอ่บรรยากาศภายในกลุม่ 

2. เทคนิคการฟัง (Listening Technique) เป็นเทคนิคท่ีแสดงความเอาใจใส่
สมาชิกกลุ่ม โดยการแสดงออกมาด้วยสีหน้าท่าทาง ค าพูด ท่าทาง น า้เสี ยง และการแสดง
พฤติกรรมตา่งๆ โดยการให้ความสนใจในสมาชิกกลุ่ม ด้วยการตัง้ใจฟังอย่างกระตือรือร้น การหนั
หน้าเข้าหาผู้พูด การโน้มตวัเข้าหาสมาชิกกลุ่ม การแสดงท่าทีท่ีอบอุ่นและเป็นกันเอง จะช่วยให้
ผู้น ากลุม่มีความเข้าใจเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ได้อย่างชดัเจนมากขึน้ 

3.  เทคนิคการเปิดเผยตนเอง (Disclosing Oneself) เป็นเทคนิคท่ีผู้น ากลุ่มเล่า
เร่ืองราวส่วนตัวให้สมาชิกทราบ เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงการเปิดเผย มีความจริงใจ และเป็น
แบบอยา่งให้สมาชิกกลุม่ได้เปิดเผยตนเอง 

4. เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก (Reflecting Feeling Technique) เป็นเทคนิค
การฟังในสิ่งท่ีสมาชิกกลุ่มพูด จากนัน้สะท้อนออกมาเป็นค าพูดท่ีชัดเจน เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้
ทราบถึงความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของตนเองท่ีซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งเทคนิคการสะท้อน
ความรู้สึกนัน้เป็นการแสดงออกท่ีสนใจ มีความเข้าใจและยอมรับในสิ่งท่ีสมาชิกกลุ่มพูดหรือ
แสดงออก 

5. เทคนิคการตีความ (Interpreting Technique) เป็นเทคนิคท่ีท านายหรือ
คาดคะเนถึงสาเหตขุองปัญหานัน้ เพ่ือชว่ยให้สมาชิกกลุม่ได้พิจารณาตนเองในแง่มมุท่ีหลากหลาย 
และค้นหาทางเลือกใหม่แก่ตนเอง และควรเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงปฏิกิริยาต่อการ
ตีความนัน้ด้วย 

6. เท คนิ คการให้ ค าแนะน า  (Suggesting Technique) เป็ น เทคนิ ค ท่ี ใ ห้
ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้คิดและตดัสินใจในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การ
ให้ข้อสนเทศ การก าหนดงานให้ไปท าเป็นการบ้าน การได้รับค าแนะน าจากสมาชิกกลุม่ เป็นต้น ซึ่ง
เทคนิคการให้ค าแนะน านีช้ว่ยให้สมาชิกมีการปรับปรุงและพฒันาตนเองได้อยา่งรวดเร็ว 

7. เทคนิคการสนับสนุน (Supporting Technique) เป็นการเสริมแรงให้สมาชิก
กลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือแลกเปล่ียนเร่ืองราวภายในกลุ่ม โดยมีการเปิดเผย
เร่ืองราวส่วนตวัและอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมีความมัน่ใจในตนเองเพิ่ม
มากขึน้ 

8. เทคนิคการสรุปความ (Summarizing Technique) เป็นเทคนิคท่ีช่วยรวบรวม
ความคิดและเช่ือมโยงเนือ้หาท่ีเป็นประเด็นส าคญั โดยการใช้ค าพูดท่ีสัน้กระชับและได้ใจความ 
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โดยผู้น ากลุ่มอาจเป็นผู้สรุปเองหรือสมาชิกกลุ่มเป็นผู้สรุปสิ่งท่ีได้พูดคุยกันในกลุ่มเพ่ือต้องการ
เปล่ียนความคิดความสนใจจากสมาชิกคนหนึ่งไปยงัสมาชิกอีกคนหนึ่ง รวมถึงการยตุิการสนทนา
ในประเดน็นัน้ 

จากเทคนิคท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษาในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เทคนิคการให้
ค าปรึกษา ประกอบด้วย เทคนิคการถาม เทคนิคการฟัง เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก เทคนิคการ
เปิดเผยตนเอง เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก เทคนิคการตีความ เทคนิคการให้ค าแนะน า เทคนิค
การสนบัสนนุ และเทคนิคการสรุปความ (Summarizing Technique)  

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับตวัแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล 

การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดเหตผุล อารมณ์และพฤติกรรม  พบว่า มีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ ดงันี ้

4.1 งานวิจัยในประเทศ 
ชอ่ลดัดา  ขวญัเมือง (2548: 185) ได้ท าการศกึษาและการให้ค าปรึกษาเพ่ือลดความ

เช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลและปัญหาทางอารมณ์ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั ผลการวิจยัพบว่า 
จากการศกึษาและการให้ค าปรึกษาเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลและปัญหาทางอารมณ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลและปัญหาทางอารมณ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ชนานาท  วิไลรัตน์ (2551: บทคดัยอ่) ศกึษาผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แบบกลุ่ม ตามแนวพิจารณาเหตผุล อารมณ์และพฤติกรรมท่ีมีต่อการเพิ่มการยอมรับตนเองของ
เด็กด้อย โอกาส: กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนวดโัพธิญาณ จงัหวดัพิษณุโลก ซึ่งเป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลอง แบบมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง กลุ่มตวัอย่างเป็น
นักเรียน ระดบัชัน้ประถมศึกษาท่ีผ่านการท าแบบการยอมรับตนเองได้คะแนนอยู่ในระดบัปาน
กลาง ต ่า และต ่ามาก โดยคดัเฉพาะผู้ ได้คะแนนต ่าสุดขึน้มา  25 คน สุ่มอย่างง่ายเพ่ือเป็นกลุ่ม
ทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนว พิจารณาเหตผุล อารมณ์และ
พฤตกิรรม 13 คน และกลุ่มควบคมุ 12 คน ผลการศกึษาพบวา่ กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมมีคะแนนการ
ยอมรับตนเองสงูขึน้ภายหลงัการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 

ดาวประกาย  มีบุญ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแบบกลุ่ม ตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อความคิดเชิงบวกของ
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เยาวชนศนูย์ฝึก และอบรมเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการวิจยักึ่งทดลองแบบมีกลุ่มควบคมุทดสอบ
ก่อนและหลงั การทดลอง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ เยาวชนชายในศนูย์ฝึกและอบรม
เดก็และเยาวชน เขต 7 เชียงราย จ านวน 16 คน เลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีได้คะแนนความคิดเชิงบวกต ่า 
โดยแบง่เป็น กลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคมุ 8 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแบบ กลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม 10 ครัง้ ครัง้ละ 70 - 90 
นาที โดยใช้แบบวดัความคิดเชิงบวกและโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิด
พิจารณาเหตผุล อารมณ์และพฤติกรรม ผลการวิจยัพบว่า เยาวชนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการปรึกษา
เชิง จิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุลอารมณ์และพฤติกรรม มีความคิดเชิงบวกสูง
กว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุลอารมณ์ 
และพฤตกิรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

โอลัง้  เพ่งจินดา (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนของนักเรียนวัยรุ่น ซึ่งเป็น
นกัเรียนมธัยมศกึษา ตอนปลายช่วงชัน้ท่ี 4 (ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 - 6) ปีการศกึษา 2553 โรงเรียน
เนินทรายวิทยาคม พบว่า มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างวิธีการทดลองกบัระยะเวลาของการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 นกัเรียนวยัรุ่นท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตผุล 
อารมณ์  และพฤตกิรรมมีคะแนนเฉล่ียภมูิคุ้มกนัตนในระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผลสงู
กวา่ระยะ ก่อนการทดลองและสงูกว่านกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  ส่วนคะแนนเฉล่ียภูมิคุ้มกันตนของนกัเรียนวยัรุ่นท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณา
เหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมในระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผลแตกตา่งกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิต ิ

อมุา  สีผา (2555: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลของการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผล อารมณ์  และพฤติกรรมต่อพฤติกรรมกล้ายืนยันตวัเองของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศริิราษฏร์วิทยาคาร) อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบรีุ ปีการศกึษา 2554 
พบว่า มีปฏิสมัพนัธ์ ระหว่างวิธีการทดลองกบัระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  นกัเรียนท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมมี
พฤติกรรม กล้ายืนยนัตนเองในระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผลสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่าง
มีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์  และพฤติกรรมมีพฤติกรรมกล้ายืนหยดัตนเองในระยะหลงัการทดลองและระยะติดตาม
ผลสงูกวา่ ระยะก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05   



  38 

4.2 งานวิจัยต่างประเทศ   
ไดไบเอซ (Di Biase. 1998 : 59-11A) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ความสมบูรณ์แบบท่ี

สมัพันธ์กับความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล และอาการทางประสาทของนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
การศึกษานีใ้ช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน จ านวน 198 คน โดยท าแบบวัด 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 วัดความ
สมบูรณ์แบบในตนเอง (Self-directed Perfectionism) ความสมบูรณ์แบบในคนอ่ืน (Other-
directed Perfectionism) และความสมบูรณ์แบบท่ีก าหนดทางสังคม (Socially) ส่วนแบบวัด 
SPB  วัดการคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลตามรูปแบบพืน้ฐาน 5 ด้านของรูปแบบการให้ค าปรึกษาเชิง
เหตุผลอารมณ์ของเอลลิส (RET) ได้แก่  1)  ความเช่ือว่าเป็นเร่ืองท่ีเลวร้าย (Awfulizing Beliefs)  
2) สิ่งท่ีควรจะเก่ียวกับตนเอง (Self-directed Should)  3)  สิ่งท่ีควรจะเป็นเก่ียวกับผู้ อ่ืน (Other-
directed Should)  4)  ความอดทนตอ่ความคบัข้องใจต ่า  และ 5)  ความเช่ือในคณุค่าของตนเอง 
(Self-worth beliefs) แบบวดัSPB เป็นการวดัคะแนนความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลโดยรวม สว่นแบบ
วัดอาการประสาท NEO-FFI วัดความไม่มั่นคงทางอารมณ์ทั่ว ๆ ไป ผลการวิจัยพบว่า ความ
สมบูรณ์แบบทัง้ 3 ด้านมีความสมัพนัธ์กับความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลอย่างเล็กน้อยทางเพศชาย
และเพศหญิง ความสมบรูณ์แบบท่ีก าหนดทางสงัคมสมัพนัธ์กบัอาการประสาทในเพศชาย และทัง้
ความสมบูรณ์แบบในผู้ อ่ืนและความสมบูรณ์แบบท่ีก าหนดโดยสงัคม มีความสมัพันธ์กับอาการ
ประสาทในเพศหญิง ความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลโดยรวมพบว่ามีนัยส าคัญในการเป็นส่ือ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความสมบรูณ์แบบและอาการทางประสาท  

จอร์น (John. 2001 : 62) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบรูปแบบของความเช่ือท่ี
ไม่สมเหตสุมผลของแคมป์เบลล์และเอลลิส: เก่ียวกับความก ากวมในการแก้ปัญหาของทฤษฎีเชิง
เหตผุลและอารมณ์ โดยศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างของความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลตามทฤษฎีของ
เอลลิส (Ellis, 1979a; Ellis & Dryden, 1987) และแคมป์เบลล์ (Campbell, 1985) ได้การส ารวจ
เพ่ือยืนยันการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการใช้แบบวัด   The General Attitude and Beliefs 
Scale (Bernard, 1990) โดยทฤษฎีในปัจจุบนัเน้นความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลท่ีเป็นแก่นส าคัญ
ของความต้องการการยอมรับ ความส าเร็จและความสบายใจ (Demand for Approval, Success 
and Comfort) การได้รับสิ่งท่ีเลวร้าย (Derivative of Awfulizing)ความอดทนต่อความคับข้องใจ
ต ่า และการประเมินตามหลักสากล (globle-rating) และปัญหาทางอารมณ์ทัง้สองระดับ  
(The two Classes of Emotional Disturbance) ความวิตกกังวลในตนเองและความไม่สบายใจ 
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(Ego and Discomfort Anxiety)  แคมป์เบลล์ (Campbell. 1985) ได้ตัง้สมมุติฐานความสัมพันธ์
ตามล าดับขัน้ระหว่างความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลท่ีส าคัญกับสิ่งท่ีได้ รับ ส่วนเอลลิสเน้น
ความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งท่ีได้รับกบัความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลท่ีส าคญั กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษา
303 คน ได้ รับการทดสอบโดยแบบวัด The General Attitude and Beliefs Scale (Bernard, 
1990)  กลุ่มตวัอย่างท่ีส าคญัเป็นเพศหญิง คอเคเซียนและคาทอลิกท่ีมีอายเุฉล่ีย 28 ปี ผลการวิจยั
พบว่าโครงสร้างของความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลตามล าดบัขัน้ไม่สมัพนัธ์กัน และมีความสมัพนัธ์
ของความวิตกกงัวลในตนเองกบัความไมส่บายใจตามความคดิของเอลลิส 

ซีเกลอ และ เลสล่ี (Ziegler; & Leslie. 2003 : 235) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการทดสอบ
รูปแบบ ABC  ตัง้พืน้ฐานของการให้การปรึกษาเชิงเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาซึ่งมีคะแนนการคิดท่ีไม่
สมเหตุสมผลสูงมีการทะเลาะวิวาทมากกว่านักศึกษาท่ีมีคะแนนความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลต ่า 
ในขณะท่ีนกัศกึษาท่ีมีคะแนนการคิดว่าเป็นเร่ืองเลวร้ายและความอดทนตอ่ความคบัข้องใจต ่า มี
การทะเลาะวิวาทท่ีรุนแรงมากกว่านกัศกึษาท่ีมีคะแนนการคิดว่าเป็นเร่ืองเลวร้ายและความอดทน
ต่อความคับข้องใจต ่า ผลการวิจัยนีบ้่งชีว้่า รูปแบบ ABC ตามโครงสร้างของความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผลของเอลลิสเป็นสว่นส าคญัของรูปแบบนี ้

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจน า
การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์  และพฤติกรรม เน้นการเปล่ียนแปลง
ทางกระบวนการทางความคดิอนัจะชว่ยขจดัความคดิ ไมส่มเหตสุมผล ท าความเข้าใจกบัความคิด 
ความเช่ือ อารมณ์และพฤติกรรมทัง้ในด้านการเรียน การแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิต เพ่ือให้
นกัเรียนวยัรุ่นได้รู้เท่าทนักับสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตสุมผลด้วย
ตนเอง 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นผลการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น ผู้ วิจัยได้ด าเนินการตามขัน้ตอน
ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1        
ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนราชินี จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 217 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น เป็น

นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชินี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 217 คน ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากประชากรจ านวนทัง้หมด  
เพ่ือน ามาศกึษาความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น 
ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคดิพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และ
พฤติกรรม เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชินี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 57 คน จากนัน้ผู้วิจยัท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ท่ีมีคา่เฉล่ียความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลตัง้แตเ่ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 75 ขึน้ไป มีความสมคัรใจ
และสามารถเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่นได้ตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไว้ 
จ านวน 8 คน  
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2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของ

นักเรียนวัยรุ่น และโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น 

1. ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามความเช่ือที่ ไม่สมเหตุสมผล
ของนักเรียนวัยรุ่น 

ผู้ วิ จัยได้ด าเนินการสร้างเค ร่ืองมือแบบสอบถามความเช่ือที่ ไม่
สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น ดังนี ้

1.1 ผู้ วิจัยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือท่ีไม่
สมเหตุสมผล จากนัน้ผู้ วิจยัท าการเขียนนิยามศพัท์เชิงปฏิบตัิการ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถามความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล  

1.2 ผู้วิจยัท าการสร้างแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียน
วัยรุ่นให้มีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัยและนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ โดยมี
ลักษณ ะเป็นมาตรวัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า  (Rating Scale) มี จ านวน  5 ระดับ 
ประกอบด้วย จริงท่ีสดุ จริงมาก ปานกลาง จริงน้อย และไมจ่ริงเลย 

1.3 ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 
จ านวน 71 ข้อ ไปให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของ
เนือ้หาตามนิยามศัพท์เฉพาะ จากนัน้ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของ
นกัเรียนวยัรุ่นมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 

1.4 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นไป
ให้อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยา จ านวน 3 ท่าน (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) เพ่ือ
พิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ ได้ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง 
0.67-1.00 แล้วผู้วิจยัน าข้อค าถามมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
ได้จ านวนข้อค าถามจ านวน 60 ข้อ 

1.5 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นไป
เก็บข้อมูลกับนักเรียนวัยรุ่นท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน า
แบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยการหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item - Total Correlation) ในแต่ละด้าน ได้ข้อค าถาม
จ านวนทัง้สิน้ 56 ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.24-0.78 และมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.93  
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1.6 ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามไปท าการวิ เคราะ ห์ ข้ อมูลทางสถิติ เพ่ื อ
ท าการศกึษาความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นตอ่ไป  
 

ตัวอย่างแบบสอบถามความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 
ค าชีแ้จง  จงพิจารณาข้อความแตล่ะข้อ และเขียนเคร่ืองหมายลงในชอ่งค าตอบท่ี /  

  สอดคล้องกบัความคดิเห็นของนกัเรียนมากท่ีสดุเพียงชอ่งเดียว โดยพิจารณา 

  เกณฑ์ในการเลือกตอบ ดงัตอ่ไปนี ้

จริงที่สดุ หมายถึง ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากที่สดุ 
จริงมาก หมายถึง ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมาก 
ปานกลาง หมายถึง ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความคิดเห็นของนกัเรียนปานกลาง 
จริงน้อย หมายถึง ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความคิดเห็นของนกัเรียนน้อย 
ไมจ่ริงเลย หมายถึง ข้อความนัน้สอดคล้องความคิดเห็นของนกัเรียนน้อยที่สดุ 
   

ข้อ ข้อความ ระดับความคดิเห็น 
  จริง

ที่สุด 
จริง
มาก 

ปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

ไม่จริง
เลย 

 การเรียกร้องความรักและการยอมรับ      
00 ถ้าฉนัท าเวรตอนเย็นแทนเพื่อน เพื่อนก็รักฉนัมากขึน้      

 การคาดหวังในตนเองสูง      
00 ฉันท างานกลุ่มตามท่ีเพ่ือนมอบหมายไม่ส าเร็จฉันจึงเป็น

คนไร้คา่ 

     

 ความโน้มเอียงในการประณาม      
00 เพ่ือนท่ีชอบใช้ค าพดูดา่ทอเสียดสีคนอื่นเป็นคนไมน่่าคบ      

 การมีปฏกิริิยาต่อความคับข้องใจ      
00 ฉนัรู้สกึแย่มากถ้ารู้วา่เพ่ือนของฉนัไมช่อบฉนั      

 การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์      
00 ฉันโกรธท่ีตนเองได้คะแนนน าเสนองานกลุ่มน้อยเพราะ

เพ่ือนจ าบทน าเสนองานไมไ่ด้ 
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ข้อ ข้อความ ระดับความคดิเห็น 
  จริง

ที่สุด 
จริง
มาก 

ปาน
กลาง 

จริง
น้อย 

ไม่จริง
เลย 

 ความกระวนกระวายใจมากเกนิไป      
00 ฉันจะไม่อยากมาโรงเรียนเพราะเพ่ือนสนิทไม่คุยกับฉัน

เหมือนเดิม 

     

 การหลีกเล่ียงปัญหา      
00 ฉนัยอมขาดเรียนดีกวา่ท่ีจะถกูครูด ุเพราะท างานไมเ่สร็จ      

 การพึ่งพาผู้อ่ืน      
00 ฉนัคงถกูหกัคะแนนแน่ๆ ถ้าเพ่ือนไมช่่วยท างานให้ส าเร็จ      

 การปฏเิสธความรับผิดชอบ      
00 ฉันเจอแต่เหตุการณ์ท่ีเลวร้าย ท าให้ฉันไม่ค่อยไว้วางใจ

ใคร 

     

 การเรียกร้องความสมบูรณ์แบบ      
00 ชีวิตฉันคงล้มเหลว ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาเร่ืองการ

เรียนของฉนัได้ 

     

 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามความเช่ือที่ ไม่สมเหตุสมผลของ
นักเรียนวัยรุ่น 

แบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่นมีการให้คะแนนแบ่ง
ออกเป็น 5 คา่ ตามระดบัความเช่ือ และทิศทางของข้อค าถาม ดงันี ้
  

ระดับความถี่ คะแนนข้อความทางลบ 
จริงท่ีสดุ 5 
จริงมาก 4 
ปานกลาง 3 
จริงน้อย 2 
ไมจ่ริงเลย 1 

 
 
 



  44 

เกณฑ์การแปลความหมายของแบบสอบถาม 
การแปลความหมายของแบบสอบถามของการวิจยัในครัง้นีค้ดิจากคะแนนของนกัเรียนท่ี

ท าการตอบแบบสอบถาม จากนัน้ท าการหาค่าเฉล่ียมี 5 ระดับ ดังต่อไปนี  ้(บุญชม ศรีสะอาด 
2538: 66) 

 
คา่เฉล่ียระหวา่ง  4.24-5. 00 หมายความวา่ มีความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

คา่เฉล่ียระหวา่ง 3.43-4.23 หมายความวา่ มีความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลอยูใ่นระดบัมาก 

คา่เฉล่ียระหวา่ง 2.62-3.42 หมายความวา่ มีความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 

คา่เฉล่ียระหวา่ง 1.81-2.61 หมายความวา่ มีความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลอยูใ่นระดบัน้อย 

คา่เฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.80 หมายความวา่ มีความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

2. ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรียน
วัยรุ่น 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรมเพ่ือลดความเช่ือไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น ดงันี ้

2.1 ผู้ วิจยัท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และเทคนิคท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดขัน้ตอนในการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
แนวคดิพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรมเพื่อลดความเช่ือไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น
ให้เหมาะสมกบัจดุมุง่หมายของการวิจยั     

2.2 ผู้ วิจยัท าการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวยัรุ่น โดยก าหนด
แนวคิดส าคญั วตัถุประสงค์ และเนือ้หาให้มีสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจยัและนิยาม
ศพัท์เฉพาะ ซึ่งผู้ วิจยัได้ก าหนดเวลาในการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม จ านวน 8 ครัง้ 
ครัง้ละ 90 นาที     

2.3 ผู้ วิจัยน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวยัรุ่นไปให้คณะกรรมการ
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ควบคุมปริญญานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ จากนัน้
ผู้วิจยัน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือ
ลดความเช่ือไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคมุปริญญานิพนธ์ 

2.4 การน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์  และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่นไปให้อาจารย์
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน (รายละเอียดดงัภาคผนวก ก) เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หา
ตามนิยามศพัท์เฉพาะ ได้คา่ดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 แล้วผู้วิจยัน าโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์  และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือไม่
สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่นมาท าการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญ  

2.5 ผู้ วิจัยน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่นไปท าการทดลองใช้ 
(Try-Out) กับนักเรียนวยัรุ่นท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 8 คน เพ่ือท าการ
ปรับปรุงและพฒันาโปรแกรมให้มีคณุภาพเหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งก่อนน าไปทดลองจริงตอ่ไป 

2.6 ผู้ วิจัยน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น ไปท าการทดลองจริง
กับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชินี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ท่ี มีค่าเฉล่ียความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี  75 ขึน้ไป 
จ านวน 8 คน 

3. วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยในครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบ One Group Pretest – Posttest 
Design  (ชศูรี  วงศ์รัตนะและองอาจ  นยัพฒัน์ 2551: 34) ซึง่มีแบบแผนการทดลอง ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 
A T1 X T2 

 

 ความหมายของสญัลกัษณ์  

 เม่ือ A แทน กลุม่ตวัอยา่ง 

  T1 แทน ทดสอบก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิด

พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรมเพ่ือลดความเช่ือไมส่มเหตสุมผล 

  X แทน โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล 

อารมณ์ และพฤตกิรรมเพ่ือลดความเช่ือไมส่มเหตสุมผล 

  T2 แทน ทดสอบหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิด

พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรมเพ่ือลดความเช่ือไมส่มเหตสุมผล 

วิธีการด าเนินการทดลอง      
  

1. ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจยัให้นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ระดบัชัน้มธัยมศึกษา ปีท่ี 
2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 217 คน ท า
แบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น จากนัน้ผู้ วิจัยท าการหาค่าเฉล่ีย
โดยรวมของความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล จากนัน้น าคา่เฉล่ียของความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลมาท า
การหาค่าตัง้แต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 75 ขึน้ไป ซึ่ง มีค่าเฉล่ียสูงกว่า 2.46 ขึน้ไป แล้วท าการสอบถาม
ความสมคัรใจในการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ 
และพฤตกิรรมเพ่ือลดความเช่ือไมส่มเหตสุมผล จ านวน 8 คน  

2. ระยะการทดลอง ผู้ วิจัยน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลไปใช้จริงกบันกัเรียน    ระดนัชัน้
มั ธ ยม ศึ กษ า ปี ท่ี  2 ท่ี ห้ อ งบู รณ าการขอ ง โรง เรีย น ราชิ นี  จั งห วัด ก รุง เทพ ม ห านค ร  
จ านวน 8 ครัง้ ตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไว้ 
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3. ระยะหลังการทดลอง ผู้ วิจัยให้นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 คน ตอบ
แบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือ ท่ีไม่
สมเหตสุมผลครัง้สดุท้าย 

4. ผู้ วิจยัน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นทัง้ก่อนและ
หลงัการทดลองมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียตามวิธีการทางสถิติ
ตอ่ไป  

ตาราง 2 โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคดิพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรมเพ่ือ
ลดความเช่ือไมส่มเหตสุมผล 

ครัง้ท่ี เร่ือง วัตถุประสงค์ 
1 การสร้างสมัพนัธภาพ 1. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ น ากลุ่มกับ

สมาชิกกลุม่  
2. เพ่ือชีแ้จงให้สมาชิกกลุ่มทราบวตัถุประสงค์และ
กฎระ เบี ยบ ในการเข้ า ร่วม โป รแกรมการให้
ค าปรึกษากลุม่ 

2 การเรียกร้องความรักและการยอมรับ เพ่ือลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลด้านการเรียกร้อง
ความรักและการยอมรับ 

3 การคาดหวังในตน เองสู งและการ
เรียกร้องความสมบรูณ์แบบ 

เพ่ือลดความเช่ือไม่สมเหตสุมผลด้านการคาดหวงั
ในตนเองสงูและการเรียกร้องความสมบรูณ์แบบ 

4 ความโน้มเอียงในการประณาม เพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลด้านความโน้ม
เอียงในการประณาม 

5 การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์ 
การหลีกเลี่ยงปัญหา และการปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ 

เพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลด้านการขาด
ความรับผิดชอบทางอารมณ์ การหลีกเลี่ยงปัญหา
และด้านการปฏิเสธความรับผิดชอบ 

6 ความคับ ข้องใจและความกระวน
กระวายใจ 

เพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลด้านความคับ
ข้องใจและความกระวนกระวายใจ 

7 การพึง่พาผู้อื่น เพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลด้านการพึ่งพา
ผู้อื่น 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ครัง้ท่ี เร่ือง วัตถุประสงค์ 
8 ยตุกิลุม่ 1. เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ทบทวน แสดงความ

คิดเห็นและสรุปประสบการณ์ท่ีได้จากการเข้า
ร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม และให้
สมาชิกกลุ่มได้ให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนัหลงัจาก
ได้ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเข้ารับค า
ปรึกษากลุม่ในครัง้นี ้
2. เพ่ือยตุิการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุม่ของนกัเรียนวยัรุ่น 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ผู้ วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือเพ่ือการวิจัยจากทางบัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้ อ านวยการโรงเรียนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 จ านวน 217 คน เพ่ือให้นกัเรียนวยัรุ่นตอบแบบสอบถามความ
เช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น จากนัน้ผู้ วิจัยท าการเก็บแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผลด้วยตนเองตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไว้ 

2. ผู้ วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือเพ่ือการวิจัยจากทางบัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้ อ านวยการโรงเรียนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 8 คน เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนักเรียน
วยัรุ่นตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไว้ 

3. ผู้วิจยัท าการเก็บแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น
ในระยะก่อนการทดลอง จากนัน้ผู้วิจยัท าการทดลองใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคิด
พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นกับ
นกัเรียนวยัรุ่นตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไว้ 
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4. ผู้วิจยัท าการเก็บแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น
ในระยะหลงัการทดลอง จากนัน้น าแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นใน
ระยะก่อนและหลงัการทดลองมาท าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติตอ่ไป 

4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. การศึกษาความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น เป็นนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนราชินี จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 217 คน โดย
การใช้สถิติพืน้ฐาน (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การเปรียบเทียบความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น ก่อนและหลงัการ
เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ โดยการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียก่อนและหลงัทดลอง 
โดยสถิตินอนพารามิ เตอร์ด้วยวิธีวิลคอกสัน (Nonparametric Statistics Wilcoxon Matched 
Pairs Signed Ranks Test) 

3. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

3.1 สถิติพืน้ฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3.2 สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 
3.2.1 การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื อ้หา โดยใช้สูตรการวัดดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
3.2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของ

นักเรียนวัยรุ่น โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับภาพ รวม (Item-Total 
Correlation) ซึ่งหาได้จากสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment 
Coefficient Correlation) 

3.2.3 การหาค่าความเช่ือมั่นของความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียน
วยัรุ่น หาได้จากสตูรสมัประสิทธ์ิของแอลฟาของครอนบาค (Coefficient Cronbach‘s Alpha) 

3.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียก่อนและหลังทดลอง โดยสถิตินอนพารามิเตอร์ด้วยวิธีวิลคอกสัน  (Nonparametric 
Statistics Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test) 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ก าหนด

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
  N   แทน จ านวนคนในกลุม่ประชากร 
  n   แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

     แทน คา่เฉล่ีย (Mean)   

                                      แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  Positive Ranks  แทน จ านวนคูข่องตวัแปรท่ีเป็นตวัลบมากกวา่ตวัตัง้ 
  Negative Ranks แทน จ านวนคูข่องตวัแปรท่ีเป็นตวัลบน้อยกวา่ตวัตัง้ 
  Ties   แทน จ านวนคูข่องตวัแปรท่ีเป็นตวัลบเทา่กบัตวัตัง้ 
  Z   แทน คา่สถิตแิซด (z-value)   
  p   แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ(p-value) 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู เป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 การศกึษาความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น 
ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น ก่อนและหลงั

การเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

ตอนที่ 1 การศึกษาความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 
ผู้ วิจัยท าการศึกษาความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่นด้วยค่าเฉล่ียและ        

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตาราง 

 
 
 
 
 

 



  51 

ตาราง 3 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น
(N=217) 

ความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล   ระดับ 
การเรียกร้องความรักและการยอมรับ 2.16 0.65 น้อย 
การคาดหวงัในตนเองสงู 1.98 0.80 น้อย 
ความโน้มเอียงในการประณาม 2.56 0.90 ปานกลาง 
การมีปฏิกิริยาตอ่ความคบัข้องใจ 2.42 0.81 น้อย 
การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์ 2.15 0.71 น้อย 
ความกระวนกระวายใจมากเกินไป 1.66 0.58 น้อย 
การหลีกเล่ียงปัญหา 1.64 0.63 น้อย 
การพึง่พาผู้ อ่ืน 2.17 0.72 น้อย 
การปฏิเสธความรับผิดชอบ 2.08 0.84 น้อย 
การเรียกร้องความสมบรูณ์แบบ 2.36 0.92 น้อย 

ความเช่ือที่ไม่เหตุสมผลโดยรวม 2.12 0.57 น้อย 

 
จากตาราง 3 พบว่า นกัเรียนวยัรุ่นมีความเช่ือไม่สมเหตสุมผลโดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

2.12 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 อยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความโน้มเอียงในการประณาม มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 2.56 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.90 รองลงมาคือ  การมีปฏิกิริยาต่อความคับข้องใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.42 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.81 และการเรียกร้องความสมบูรณ์แบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.36 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92 ส่วนการหลีกเล่ียงปัญหา มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากับ 1.64   มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.63 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น ก่อนและหลัง
การเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ก่อนท าการเปรียบเทียบความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น ก่อนและหลงัการ
เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ผู้ วิจยัมีการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นด้วยการวิเคราะห์การแจก
แจงเป็นโค้งปกติ (Normality Test) ด้วยสถิติ Shapiro-Wilk มีค่า p อยู่ระหว่าง .14-.98 แสดงให้
เห็นว่า คา่เฉล่ียของความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น ก่อนและหลงัการเข้าร่วมการให้
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ค าปรึกษากลุ่มมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ผู้วิจยัจึงท าการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย
ก่อนและหลังทดลอง โดยสถิตินอนพารามิเตอร์ด้วยวิธีวิลคอกสัน (Nonparametric Statistics 
Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test) ดงัตาราง 4-5 

ตาราง 4 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น 
ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และ
พฤตกิรรม (n=8) 

ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม หลังเข้าร่วมโปรแกรม 
   ระดับ   ระดับ 

การเรียกร้องความรักและการยอมรับ 3.18 0.52 ปานกลาง 2.36 0.56 น้อย 
การคาดหวงัในตนเองสงู 3.50 0.98 มาก 2.13 0.88 น้อย 
ความโน้มเอียงในการประณาม 3.50 0.90 มาก 2.52 0.62 น้อย 
การมีปฏิกิริยาตอ่ความคบัข้องใจ 3.08 0.27 ปานกลาง 2.29 0.82 น้อย 
การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์ 3.19 0.61 ปานกลาง 2.25 0.62 น้อย 
ความกระวนกระวายใจมากเกินไป 2.22 0.75 น้อย 1.72 0.60 น้อย 
การหลกีเลีย่งปัญหา 2.46 0.75 น้อย 1.71 0.65 น้อย 
การพึง่พาผู้อื่น 3.25 0.54 ปานกลาง 2.20 0.66 น้อย 
การปฏิเสธความรับผิดชอบ 3.31 0.73 ปานกลาง 2.63 0.68 ปานกลาง 
การเรียกร้องความสมบรูณ์แบบ 3.83 0.70 มาก 2.83 0.79 ปานกลาง 

ความเชื่อที่ไม่เหตุสมผลโดยรวม 3.15 0.43 ปานกลาง 2.26 0.57 น้อย 

 
จากตาราง 4 พบว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิด

พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมนกัเรียนวยัรุ่นมีคา่เฉล่ียความเช่ือท่ีไม่เหตสุมผลโดยรวม
เท่ากับ 3.15 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัเข้าร่วมโปรแกรม
การให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคดิพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมนกัเรียนวยัรุ่นมีคา่เฉล่ีย
ความเช่ือท่ีไม่เหตุสมผลโดยรวมเท่ากับ 2.26 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 อยู่ในระดบั
น้อย  
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น ก่อนและหลงัการเข้าร่วม
การให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรม (n=8) 

ความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล Positive 
Ranks 

Negative 
Ranks 

Ties Z p 

การเรียกร้องความรักและการยอมรับ 7.00 1.00 0.00 2.10* .01 
การคาดหวงัในตนเองสงู 7.00 1.00 0.00 2.03* .02 
ความโน้มเอียงในการประณาม 7.00 1.00 0.00 2.10* .01 
การมีปฏิกิริยาตอ่ความคบัข้องใจ 6.00 2.00 0.00 1.61* .05 
การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์ 7.00 1.00 0.00 1.89* .02 
ความกระวนกระวายใจมากเกินไป 6.00 1.00 1.00 1.78* .03 
การหลกีเลีย่งปัญหา 5.00 1.00 2.00 1.99* .02 
การพึง่พาผู้อื่น 7.00 1.00 0.00 2.31* .01 
การปฏิเสธความรับผิดชอบ 7.00 1.00 0.00 1.82* .03 
การเรียกร้องความสมบรูณ์แบบ 7.00 1.00 0.00 1.76* .03 

ความเชื่อที่ไม่เหตุสมผลโดยรวม 7.00 1.00 0.00 2.38* .01 

 

จากตาราง 5 พบว่า หลังเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรม นกัเรียนวยัรุ่นมีค่าเฉล่ียความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลโดยรวมและทุกด้าน 
ประกอบด้วย การเรียกร้องความรักและการยอมรับ การคาดหวงัในตนเองสูง ความโน้มเอียงใน
การประณาม การมีปฏิกิริยาตอ่ความคบัข้องใจ การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์ ความกระวน
กระวายใจมากเกินไป การหลีกเล่ียงปัญหา การพึ่งพาผู้ อ่ืน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และการ
เรียกร้องความสมบรูณ์แบบลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 3 คา่เฉล่ียของความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น  
ก่อนและหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ 

 

จากภาพประกอบ 3 เป็นการเก็บข้อมลูจากแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของ
นกัเรียนวยัรุ่น ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นก่อนและหลงัการเข้า
ร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคดิพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรม 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนักเรียนวยัรุ่น ก่อนและหลงัการเข้า
ร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์และพฤตกิรรม 

สมมตฐิานในการวิจัย 
นกัเรียนวยัรุ่นมีความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลลดลงหลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรมการให้

ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคดิเหตผุล อารมณ์และพฤตกิรรม 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น เป็น

นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชินี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 217 คน 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 
ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคดิพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และ
พฤติกรรม เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชินี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 คน 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของ

นักเรียนวัยรุ่น และโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น 

1. ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามความเช่ือที่ ไม่สมเหตุสมผล
ของนักเรียนวัยรุ่น 

1.1 ผู้ วิจัยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผล เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล  

1.2 ผู้ วิจัยท าการสร้างแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียน
วยัรุ่นให้มีความสอดคล้องกบัความมุง่หมายของการวิจยัและนิยามศพัท์เชิงปฏิบตักิาร  
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1.3 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนกัเรียนวยัรุ่น ไปให้
คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ จากนัน้ผู้ วิจยัน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล
ของนกัเรียนวยัรุ่นมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 

1.4 ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวยัรุ่นไปให้
อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยา จ านวน 3 ท่าน ได้ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-
1.00  

1.5 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นไปเก็บ
ข้อมูลกับนักเรียนวัยรุ่นท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน ได้ข้อค าถาม
จ านวนทัง้สิน้ 56 ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.24-0.78 และมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.93  

1.6 ผู้ วิจยัน าแบบสอบถามไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือท าการศึกษา
ความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นตอ่ไป  

2. ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรียน
วัยรุ่น 

2.1 ผู้ วิจัยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และเทคนิคท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรม  

2.2 ผู้ วิจัยท าการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรมเพ่ือลดความเช่ือไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น  

2.3 ผู้ วิจัยน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวยัรุ่นไปให้คณะกรรมการ
ควบคมุปริญญานิพนธ์ 

2.4 การน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ 
และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่นไปให้อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ทา่น มีคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่ง 0.67-1.00 

2.5 ผู้ วิจัยน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นไปท าการทดลองใช้กับ
นกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีคณุลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 8 คน  

2.6 ผู้ วิจัยน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่นไปทดลองจริงกับ
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นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชินี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ผู้ วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือเพ่ือการวิจัยจากทางบัณฑิตวิทยาลัยของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้ อ านวยการโรงเรียนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนัน้
ผู้วิจยัท าการเก็บแบบสอบถามความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลด้วยตนเองตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไว้ 

2. ผู้ วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือเพ่ือการวิจัยจากทางบัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้ อ านวยการโรงเรียนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 8 คน เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนักเรียน
วยัรุ่นตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไว้ 

3. ผู้วิจยัท าการเก็บแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นในระยะ
ก่อนการทดลอง จากนัน้ผู้ วิจัยท าการทดลองใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวัยรุ่นตาม
วนัและเวลาท่ีก าหนดไว้ 

4. ผู้วิจยัท าการเก็บแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นในระยะ
หลงัการทดลอง จากนัน้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติตอ่ไป 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. การศึกษาความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น เป็นนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนราชินี จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 217 คน โดย
การใช้สถิติพืน้ฐาน (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การเปรียบเทียบความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น ก่อนและหลงัการ
เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ โดยการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียก่อนและหลงัทดลอง 
โดยสถิตินอนพารามิเตอร์ด้วยวิธีวิลคอกสัน  (Nonparametric Statistics Wilcoxon Matched 
Pairs Signed Ranks Test) 
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3. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

3.1 สถิติพืน้ฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3.2 สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 
3.2.1 การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื อ้หา โดยใช้สูตรการวัดดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
3.2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของ

นักเรียนวัยรุ่น โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับภาพรวม (Item-Total 
Correlation) ซึ่งหาได้จากสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment 
Coefficient Correlation) 

3.2.3 การหาค่าความเช่ือมั่นของความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียน
วยัรุ่น หาได้จากสตูรสมัประสิทธ์ิของแอลฟาของครอนบาค (Coefficient Cronbach‘s Alpha) 

3.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียก่อนและหลังทดลอง โดยสถิตินอนพารามิเตอร์ด้วยวิธีวิลคอกสัน (nonparametric 
statistics wilcoxon matched pairs signed ranks test) 

สรุปผลการวิจัย 
1. ความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่นโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความโน้มเอียงในการประณามมีคา่เฉล่ียสงูสดุ รองลงมาคือ  การมี
ปฏิกิริยาตอ่ความคบัข้องใจ และการเรียกร้องความสมบรูณ์แบบ ตามล าดบั   

2. การเปรียบเทียบความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น ก่อนและหลงัการเข้า
ร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม  พบว่า นกัเรียน
วยัรุ่นมีความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลลดลงหลงัการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล 
อารมณ์ และพฤตกิรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

อภปิรายผลการวิจัย 
1. การศกึษาความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น พบว่า นกัเรียนวยัรุ่นมีความ

เช่ือไม่สมเหตสุมผลโดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.12 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 อยู่ใน
ระดบัน้อย ซึ่งเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนวยัรุ่นได้ เช่น การอบรมเลีย้งดจูากครอบครัวท่ีเอาใจ
ใส่ดแูลอย่างใกล้ชิด ได้รับการอบรมสัง่สอน หล่อหลอม ขดัเกลาจากโรงเรียนก่อเกิดการเรียนรู้และ
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มีประสบการณ์ท่ีดี มีการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกับเพ่ือนรู้จกัการปรับตวั ส่งผลให้นกัเรียนวยัรุ่นมี
ความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลอยู่ในระดบัน้อย ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาระเบียนประวตัิของนักเรียน
วยัรุ่นชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น และได้ท าการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนวัยรุ่นเก่ียวกับ
ความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล พบว่า นกัเรียนมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี ครอบครัวของนกัเรียน
วยัรุ่นมีความคิดและทศันคติท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิต มีการมองโลกในแง่ดี มีการยอมรับและ
ให้เกียรติผู้ อ่ืน ปฏิบตัิตนเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่นกัเรียนวยัรุ่นอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง ย่อมท าให้
นักเรียนมีความคิดและเช่ือท่ีสมเหตุสมผลด้วย ดังค ากล่าวของศิริกุล  อิศรานุรักษ์และปราณี  
สุทธิสุคนธ์ (2550: 105) ได้กล่าวว่า การอบรมเลีย้งดูจากครอบครัวท าให้นกัเรียนวยัรุ่นมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจท่ีสมบรูณ์แข็งแรง อารมณ์สดช่ืนแจ่มใส สามารถควบคมุตนเองได้ มีการรู้เท่าทนั
ส่ือ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และมีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม รวมถึงนักเรียน
วัยรุ่นมีการคบเพ่ือนท่ีเป็นกัลยาณมิตรท่ีดี ท าให้นักเรียนวัยรุ่นมีความเช่ือท่ีสมเหตุสมผล 
นอกจากนี ้ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ มีค่านิยม 12 ประการ มีความเป็นกุลสตรีไทยตามสมบัติผู้ ดี 10 
ประการ รวมถึงมีการฝึกทกัษะชีวิตให้นกัเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีประสบการณ์ท่ีมีความเข้มแข็งทางจิตใจ ส่งผลให้เกิดความคิดและความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล 
ซึ่งสอดคล้องกับวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน (2549: 59-6) ท่ีกล่าวไว้ว่า การท่ีนักเรียนได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์จริงท่ีหลากหลาย ย่อมท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และมองเห็นปัญหาท่ีเกิดขึน้จริง 
ก่อให้การปรับเปล่ียนความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก ก่อให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม  

จากการศึกษาความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น จะเห็นได้ว่าการท่ีนกัเรียน
วยัรุ่นมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวและ
โรงเรียน การคบเพ่ือนท่ีดี และการรู้เท่าทนัส่ือ ย่อมท าให้นกัเรียนมีความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลอยู่
ในระดบัน้อย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสังคมประกิต (Socialization) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ี
นักเรียนวัยรุ่นมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสภาพแวดล้อมรอบตัว ก่อให้เกิดความคิด ความเช่ือ 
อารมณ์ ความรู้สึก และการแสดงออกท่ีเหมาะสม โดยการท่ีบคุคลได้รับการอบรมเลีย้งด ูเอาใจใส่
จากครอบครัว การปลกูฝังอบรมสัง่สอน การมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบักลุม่เพ่ือน การเรียนรู้วิชาการและ
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์จากโรงเรียน และมีการเปิดรับส่ือท่ีเหมาะสม ย่อมช่วยให้บคุคลมีความ
เช่ือท่ีสมเหตุสมผล  (จ ารอง ยินดี. 2552: 29-34) และดงัค ากล่าวของชาร์ฟ (Sharf. 2012: 299-
300) ท่ีได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ประกอบด้วย ปัจจยัทางชีวภาพ ถ้า
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บุคคลมีสุขภาพร่างกายท่ีเป็นปกติ ย่อมมีความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก ท าให้เกิดการแสดงออก
ทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ปัจจัยทางสังคมจากการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ได้แก่ 
ครอบครัว เพ่ือน โรงเรียน และกลุ่มสงัคม ก่อให้เกิดความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล และสิ่งเร้าท่ีก่อให้เกิด
ความอ่อนแอ ถ้าบุคคลมีความเช่ือท่ีสมเหตุสมผล เม่ือเจอสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสม ย่อมมี
มุมมองความคิดเชิงบวก มีความเช่ือว่าตนเองสามารถปรับตวัและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ได้ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความโน้มเอียงในการประณาม มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 
2.56 อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นีเ้ป็นเพราะสงัคมไทยเป็นสงัคมเมืองพุทธท่ีมีการปฏิบตัิตนอย่าง
เหมาะสม มีความละอายใจและความเกรงกลวัต่อการท าบาป ท าให้นกัเรียนวยัรุ่นมีความเช่ือว่า
ตนเองต้องท าความดีและละเว้นต่อการท าชั่ว จึงมีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและข้อบงัคับ
อย่างเคร่งครัด แตใ่นทางกลบักนันกัเรียนวยัรุ่นก็มีสญัชาตญาณท่ีมีความก้าวร้าวแฝงอยู่ในตวั จึง
ต้องควบคมุตนเองและมีการแสดงออกให้เป็นไปตามความคาดหวงัของสงัคมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีก าหนดไว้ ซึ่งจากการท่ีผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า 
นกัเรียนมีการเรียนรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีต้องปฏิบตัิตาม จึงมีความเช่ือว่าการ
เป็นคนดีท่ีปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งท่ีถูกต้องและเหมาะสม  
ในขณะเดียวกนัก็มีความเช่ือว่าคนท่ีกระท าความผิดเป็นคนท่ีเลวร้าย จึงท าการตดัสินและลงโทษ
ผู้ อ่ืนด้วยตนเอง รวมถึงเลียนแบบความเช่ือตามเพ่ือนในกลุม่ เพ่ือต้องการการยอมรับและเป็นสว่น
หนึง่ของกลุม่ โดยการท าร้ายร่างกาย การตอ่วา่ด้วยถ้อยค าท่ีรุนแรง การโพสต์ข้อความประจานบน
ส่ือออนไลน์ ท าให้คนท่ีกระท าความคิดมีความอบัอายขายหน้าและมีความโศกเศร้าเสียใจในการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Analytical Psychology) ท่ีกล่าวว่า บุคคลต้องมี
การแสงออกให้เป็นไปตามท่ีคาดหวงัของสงัคมและขนบธรรมเนียมประเพณีตามสงัคมของผู้ อ่ืน 
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืน จงึท าให้บคุคลมีการแสดงออกท่ีมีความขดัแย้งตอ่บคุลิกภาพของ
ตนเอง จึงท าให้บุคคลมีการขาดความเป็นตัวของตัวเอง มีความเก็บกด และเกิดความขัดแย้ง
ภายในจิตใจได้ และสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg’ 
Moral Development) การท่ีนกัเรียนวยัรุ่นมีการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัของ
สงัคมท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยู่ โดยนกัเรียนท่ีเป็นวยัรุ่นต้องการเป็นท่ีรักและการได้รับการยอมรับ
จากกลุ่มเพ่ือน จึงพยายามปฏิบตัิตนและเลียนแบบเพ่ือน เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม รวมถึงมีการปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบ เพ่ือเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมท่ี
ตนเองเป็นสมาชิกอยู ่(เตมิศกัดิ ์คทวณิช 2546: 72-74)  
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2. การเปรียบเทียบความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น ก่อนและหลงัการเข้า
ร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม พบว่า 
หลงัเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม
นกัเรียนวยัรุ่นมีคา่เฉล่ียความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลโดยรวมและทกุด้านลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีว่าหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมนกัเรียนวยัรุ่นมีความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลลดลง ทัง้นีเ้ป็น
เพราะ การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นกระบวนการท่ีให้ความช่วยเหลือนกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีปัญหาความ
เช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลเหมือนกัน มาร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองให้มีความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลมากขึน้ โดยมีการพดูคยุกนัในบรรยากาศท่ีมีความอบอุ่นและ
เป็นกนัเอง มีความเข้าใจและยอมรับซึ่งกนัและกนัในกลุ่ม โดยมีผู้ ให้ค าปรึกษาเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ ดงัค ากล่าวของพัชราภรณ์   
ศรีสวัสดิ์ (2557: 3) ท่ีกล่าวว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นกระบวนการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลท่ีมี
ปัญหาคล้ายกันด้วยบรรยากาศท่ีอบอุ่น มีความเป็นกันเอง โดยการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้
ร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเอง เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ปรับปรุงและพฒันาตนเองได้ตาม
เป้าหมายท่ีกลุ่มได้ก าหนดไว้ นอกจากนี ้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมนัน้ ช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีความตระหนกัรู้ว่าเร่ืองท่ีตนเองคิดอยู่นัน้ 
เป็นความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล ก่อให้เกิดอารมณ์ทางลบ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยการเรียนรู้
ความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ตระหนกัถึงตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์และ
ความรู้สึกได้ดี โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์ท่ีเป็นทุกข์ ท าให้สมาชิกกลุ่มสามารถ
คดิและเปล่ียนความเช่ือใหมใ่ห้มีความเหมาะสม โดยมีการใช้เทคนิคการสอนตามกรอบแนวคิดเอ
บีซี (A-B-C Framework) โดยให้สมาชิกกลุ่มช่วยกนัคิดว่าความเช่ือของตนเองนัน้เป็นความเช่ือท่ี
เป็นอย่างไร มีความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลหรือไม่ มีผลท่ีตามมาเป็นอย่างไร มีการฝึกโต้แย้งความคิด
และความเช่ือท่ีเกิดขึน้วา่มีความสอดคล้องกบัความจริงหรือไม่อย่างไร แล้วผลของการโต้แย้งเป็น
อย่างไร ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้สึกอย่างไรบ้าง จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น มีการแนะน า การเสริมแรง และให้ก าลงัใจซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ท าให้นกัเรียน
วยัรุ่นได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้มาจากความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล ท าให้นกัเรียน
วยัรุ่นมีความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลลดลง และมีความสขุในการด าเนินชีวิตมากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของช่อลัดดา ขวัญเมือง (2548: 182; 194) ได้ท าการศึกษาผลของการให้ค าปรึกษา
เพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลและปัญหาทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
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จ านวน 16 คน แบง่ออกเป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 8 คน และกลุ่มควบคมุ จ านวน 8 คน ผลการวิจยั
พบว่า เวลาและกลุ่มท่ีแตกต่างกนัมีความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลแตกตา่งกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยระยะติดตามผลและระยะหลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลต ่า
กว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเกิดจากการท่ีนกัศึกษาท่ีได้รับ
การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมมีโอกาสได้เรียนรู้
เร่ืองราวจากสมาชิกในกลุ่ม ท าให้นกัศกึษาหายกลวัปัญหาหรือกลวัในสิ่งท่ีไมค่วรกลวั จึงสามารถ
คิดและแก้ไขปัญหาด้วยการมีความคิดท่ีสมเหตุสมผลมากขึน้ ท าให้สมาชิกกลุ่มมีความเป็นตวั
ของตวัเอง มีความยืดหยุ่นทางความคิด ความรู้สึกและการกระท ามากขึน้ มีความอดทน สามารถ
ด าเนินชีวิตตอ่ไปได้อยา่งมีความสขุ และสามารถพิจารณาเป็นรายด้านท่ีส าคญัได้ดงันี ้

การคาดหวงัในตนเองสูง ผลการวิจยัพบว่า หลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมนกัเรียนวยัรุ่นมีความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลด้าน
การคาดหวังในตนเองสูงลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีเ้กิดจากการโปรแกรม
การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคดิพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมมีการสอนกรอบแนวคิด 
A-B-C (The A-B-C Framework) ตามความเช่ือของความคาดหวังในตนเองสูง ซึ่งสมาชิกกลุ่ม
ส่วนใหญ่นัน้ได้พูดคยุถึงความเช่ือเก่ียวกบัความคาดหวงัในตนเองสงู ตนเองต้องมีความสามารถ
รอบด้านเหมือนสมาชิกในครอบครัว จงึมีความกดดนัตนเองอยูต่ลอดวา่ตนเองต้องเรียนดี กิจกรรม
เด่น เน้นว่าตนเองต้องเก่งในทุกเร่ือง ท าให้สมาชิกกลุ่มต้องท าทุกสิ่งทุกอย่างสุดความสามารถ 
เพ่ือให้ทุกสิ่งท่ีท าออกมานัน้มีความสมบูรณ์ท่ีสุด และเม่ือเวลาท่ีท าทุกสิ่งผิดพลาด ก็จะคิดอยู่
ตลอดเวลาว่าท าไมตนเองถึงไร้ความสามารถท าสิ่ งนัน้ไม่ได้ รู้สึกต ่าต้อยด้อยค่าท่ีจะอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืน จากนัน้ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการถาม เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้พูดคุยถึงความต้องการ อารมณ์ 
ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในกลุ่ม โดยผู้วิจยัมีการฟังอยา่งตัง้ใจ โดยมีความเข้าใจและยอมรับสมาชิกกลุ่ม
อย่างไม่มีเง่ือนไข รวมถึงมีการสะท้อนความรู้สึก เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจความรู้สึกของตนเอง
เพิ่มมากขึน้ และมีการให้ค าแนะน า เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้โต้แย้งความเช่ือท่ีเกิดขึน้และเกิดการ
เปล่ียนแปลงความรู้สึก ซึ่งสมาชิกกลุ่มสรุปได้ว่าทกุคนไม่มีใครเก่งรอบด้านและเป็นไปไม่ได้วา่ทุก
สิ่งทกุอย่างจะเป็นไปดัง่ใจท่ีตนเองต้องการ และมีความเช่ือใหม่ท่ีวา่เม่ือท าสิ่งใดแล้วอาจเกิดความ
ผิดพลาดขึน้เม่ือไหร่ก็ได้ แต่เม่ือเกิดความผิดพลาดแล้ว ไม่ควรคิดโทษตนเอง แต่ให้หยุดคิด
ไตร่ตรองเพ่ือแก้ไขความผิดพลาดนัน้ ถึงวันนีต้นเองอาจจะท าสิ่งนัน้ไม่ส าเร็จ แต่ถ้ามีค วาม
พยายามตนเองย่อมท าสิ่งนัน้ส าเร็จแน่นอน ซึง่ดงัค ากลา่วของพชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ ์(2557: 45; 48-
49) กล่าวว่า การใช้เทคนิคการถามและเทคนิคการฟัง เป็นเทคนิคท่ีเอาใจใส่สมาชิกกลุ่มด้วยการ
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ฟังอยา่งกระตือรือร้น ท าให้สมาชิกกลุ่มมีการเปิดเผยเร่ืองราวของตนเอง ซึง่น าไปสู่การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลลดลง รวมถึงเทคนิคการสะท้อน
ความรู้สึก ช่วยให้วิจยัมีความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของสมาชิกกลุ่มมากขึน้ โดยมีการแสดงออก
ท่ีมีความสนใจและเอาใจใส่ในสิ่งท่ีสมาชิกกลุ่มแสดงออกมา  และเทคนิคการแนะน า เป็นการ
ช่วยเหลือให้สมาชิกกลุ่มได้ความรู้เก่ียวกับความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล การโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผล น าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงความเช่ือให้มีความสมเหตสุมผลมากขึน้  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ผลการวิจยัครัง้นีเ้หมาะสมกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เพศหญิง ซึ่งผู้ ท่ีจะน า
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความ
เช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นไปใช้ต้องปรับปรุงและพฒันาโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของ
นกัเรียนวยัรุ่นให้เหมาะสมตามบริบทของนกัเรียน 

2. ผู้ ท่ีจะน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 
และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นไปใช้ ควรมีความรู้เก่ียวกบัการ
ใช้เทคนิคการสอนตามกรอบแนวคิดเอบีซี (A-B-C Framework) เพ่ือท่ีสามารถลดความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผลได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลโดยการติดตามผลนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้นอยา่งตอ่เน่ืองถึงความคงทนของการเปล่ียนแปลงความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล  
3. ควรมีการศึกษาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล 

อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ  

3. ควรมีการศึกษาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นในกลุ่มโรงเรียนชาย
ล้วน โรงเรียนสหศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุม่ 
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 68 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถามความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของนักเรียน
วัยรุ่น และโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤตกิรรมเพื่อลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถามความเช่ือ 
ที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น และโปรแกรมการให้ค าปรึกษา

กลุ่มตามแนวคดิพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤตกิรรม 
เพื่อลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 

 

1. ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร .ประภาส ณ พิกลุ   อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  
                                        มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
2. อาจารย์ ดร .ครรชิต แสนอบุล    อาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา  
                                                                          การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
                                                                          มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย์ ดรสาธร ใจตรง.   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตวิทยา  
                                                                          คณะศกึษาศาสตร์  
                                                                          มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจคุณภาพของแบบสอบถามความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล 

ของนักเรียนวัยรุ่น 
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ตาราง 6 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น 

ข้อ ผลพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ รวม ค่าดัชนี หมายเหตุ 
 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3  ความ

สอดคล้อง 
 

1 1 0 1 2 0.67 ปรับปรุง 
2 1 0 1 2 0.67 ปรับปรุง 
3 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
4 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
5 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
6 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
7 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
8 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
9 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
10 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
11 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
12 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
13 1 1 0 2 0.67 ปรับปรุง 
14 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
15 1 -1 1 1 0.33 ไมผ่า่นเกณฑ์ 
16 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
17 1 -1 1 1 0.33 ไมผ่า่นเกณฑ์ 
18 1 0 1 2 0.67 ปรับปรุง 
19 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
20 1 0 0 2 0.33 ไมผ่า่นเกณฑ์ 
21 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
22 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
23 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
24 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
25 1 1 0 2 0.67 ปรับปรุง 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ข้อ ผลพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ รวม ค่าดัชนี หมายเหตุ 
 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3  ความ

สอดคล้อง 
 

26 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
27 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
28 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
29 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
30 1 -1 1 1 0.33 ไมผ่า่นเกณฑ์ 
31 1 1 0 2 0.67 ปรับปรุง 
32 1 -1 1 1 0.33 ไมผ่า่นเกณฑ์ 
33 1 -1 1 1 0.33 ไมผ่า่นเกณฑ์ 
34 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
35 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
36 1 0 1 2 0.67 ปรับปรุง 
37 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
38 1 1 0 2 0.67 ปรับปรุง 
39 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
40 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
41 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
42 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
43 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
44 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
45 1 -1 1 1 0.33 ไมผ่า่นเกณฑ์ 
46 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
47 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
48 1 -1 1 1 0.33 ไมผ่า่นเกณฑ์ 
49 1 -1 1 1 0.33 ไมผ่า่นเกณฑ์ 
50 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ข้อ ผลพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ รวม ค่าดัชนี หมายเหตุ 
 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3  ความ

สอดคล้อง 
 

51 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
52 1 0 1 2 0.67 ปรับปรุง 
53 1 0 1 2 0.67 ปรับปรุง 
54 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
55 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
56 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
57 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
58 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
59 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
60 1 -1 1 1 0.33 ไมผ่า่นเกณฑ์ 
61 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
62 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
63 1 -1 1 1 0.33 ไมผ่า่นเกณฑ์ 
64 1 0 1 2 0.67 ปรับปรุง 
65 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
66 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
67 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
68 1 0 1 2 0.67 ปรับปรุง 
69 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
70 1 0 1 2 0.67 ปรับปรุง 
71 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
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หมายเหตุ  เกณฑ์การพิจารณาใช้คา่ดชันีสอดคล้องตัง้แต ่0. 60 ขึน้ไป  
    ข้อค าถาม  จ านวน  71 ข้อ 
    ผา่นเกณฑ์  จ านวน  48 ข้อ 
    ปรับปรุง  จ านวน  13 ข้อ 
    ไมผ่า่นเกณฑ์  จ านวน  10 ข้อ 
    รวมข้อค าถามท่ีใช้ได้ จ านวน  60 ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 
 

 

ตาราง 7 คา่อ านาจจ าแนกของความเช่ือท่ีไมเ่หตสุมผลโดยรวม (n=30) 

ข้อ r ผลการพจิารณา ข้อ r ผลการพจิารณา 
1 0.24 ผา่นเกณฑ์ 27 0.58 ผา่นเกณฑ์ 
2 0.44 ผา่นเกณฑ์ 28 0.53 ผา่นเกณฑ์ 
3 0.59 ผา่นเกณฑ์ 29 0.59 ผา่นเกณฑ์ 
4 0.52 ผา่นเกณฑ์ 30 0.53 ผา่นเกณฑ์ 
5 0.60 ผา่นเกณฑ์ 31 0.61 ผา่นเกณฑ์ 
6 0.67 ผา่นเกณฑ์ 32 0.51 ผา่นเกณฑ์ 
7 0.35 ผา่นเกณฑ์ 33 0.35 ผา่นเกณฑ์ 
8 0.09 ไมผ่า่นเกณฑ์ 34 0.33 ผา่นเกณฑ์ 
9 0.36 ผา่นเกณฑ์ 35 0.56 ผา่นเกณฑ์ 
10 0.55 ผา่นเกณฑ์ 36 0.65 ผา่นเกณฑ์ 
11 0.66 ผา่นเกณฑ์ 37 0.68 ผา่นเกณฑ์ 
12 0.55 ผา่นเกณฑ์ 38 0.51 ผา่นเกณฑ์ 
13 0.62 ผา่นเกณฑ์ 39 0.19 ไมผ่า่นเกณฑ์ 

14 0.54 ผา่นเกณฑ์ 40 0.51 ผา่นเกณฑ์ 
15 0.52 ผา่นเกณฑ์ 41 0.38 ผา่นเกณฑ์ 
16 0.55 ผา่นเกณฑ์ 42 0.15 ไมผ่า่นเกณฑ์ 
17 0.46 ผา่นเกณฑ์ 43 0.19 ไมผ่า่นเกณฑ์ 
18 0.33 ผา่นเกณฑ์ 44 0.56 ผา่นเกณฑ์ 
19 0.25 ผา่นเกณฑ์ 45 0.41 ผา่นเกณฑ์ 
20 0.53 ผา่นเกณฑ์ 46 0.54 ผา่นเกณฑ์ 
21 0.75 ผา่นเกณฑ์ 47 0.56 ผา่นเกณฑ์ 
22 0.61 ผา่นเกณฑ์ 48 0.52 ผา่นเกณฑ์ 
23 0.74 ผา่นเกณฑ์ 49 0.72 ผา่นเกณฑ์ 
24 0.72 ผา่นเกณฑ์ 50 0.62 ผา่นเกณฑ์ 
25 0.63 ผา่นเกณฑ์ 51 0.59 ผา่นเกณฑ์ 
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26 0.75 ผา่นเกณฑ์ 52 0.71 ผา่นเกณฑ์ 
 

ตาราง 7 (ตอ่) 

ข้อ r ผลการพจิารณา ข้อ r ผลการพจิารณา 
53 0.54 ผา่นเกณฑ์ 57 0.60 ผา่นเกณฑ์ 
54 0.53 ผา่นเกณฑ์ 58 0.54 ผา่นเกณฑ์ 
55 0.52 ผา่นเกณฑ์ 59 0.59 ผา่นเกณฑ์ 
56 0.74 ผา่นเกณฑ์ 60 0.78 ผา่นเกณฑ์ 

 

ความเช่ือท่ีไมเ่หตสุมผลโดยรวมมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.93 
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ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ตามแนวคิดพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤตกิรรม 
เพื่อลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 
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ตาราง 8 การวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวคิด
พิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรมเพ่ือลดความเช่ือไมส่มเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่น 

หัวข้อการพิจารณา คะแนนความคดิเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่าดัชนี
ความ 

ผลการ
พิจารณา 

การ
น าไปใช้ 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  สอดคล้อง   
ครัง้ที่ 1 สร้าง
สัมพันธภาพ 

       

แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
เทคนิค 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
เวลาทีใ่ช้ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
สือ่ / อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้ยตุ ิ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
การประเมินผล 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
ครัง้ที่ 2 การเรียกร้อง 
ความรักและการ
ยอมรับ 

       

แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
เทคนิค 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
เวลาทีใ่ช้ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
สือ่ / อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้ยตุ ิ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
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การประเมินผล 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
        
        

ตาราง 8 (ตอ่) 

หัวข้อการพิจารณา คะแนนความคดิเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่าดัชนี
ความ 

ผลการ
พิจารณา 

การ
น าไปใช้ 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  สอดคล้อง   
ครั้งที่  3 การคาดหวัง
ในตนเองสูงและการ
เรียกร้องความสมบูรณ์
แบบ 

       

แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
เทคนิค 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
เวลาทีใ่ช้ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
สือ่ / อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้ยตุ ิ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
การประเมินผล 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
ครัง้ที่ 4 ความโน้มเอียง
ในการประณาม 

       

แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
เทคนิค 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
เวลาทีใ่ช้ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
สือ่ / อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้ยตุ ิ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
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การประเมินผล 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
 
 
 
 

ตาราง 8 (ตอ่) 

หัวข้อการพิจารณา คะแนนความคดิเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่าดัชนี
ความ 

ผลการ
พิจารณา 

การ
น าไปใช้ 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  สอดคล้อง   
ครั้งที่  5 การขาดความ
รับผิดชอบทางอารมณ์ 
การหลีกเลี่ ยงปัญหา 
และการปฏิเสธความ
รับผิดชอบ 

       

แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
เทคนิค 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
เวลาทีใ่ช้ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
สือ่ / อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้ยตุ ิ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
การประเมินผล 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
ครัง้ที่ 6 ความคับข้อง
ใจและความกระวน
กระวายใจ 

       

แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
เทคนิค 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
เวลาทีใ่ช้ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
สือ่ / อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
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- ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้ยตุ ิ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
การประเมินผล 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
 

ตาราง 8 (ตอ่) 

หัวข้อการพิจารณา คะแนนความคดิเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่าดัชนี
ความ 

ผลการ
พิจารณา 

การ
น าไปใช้ 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  สอดคล้อง   
ครัง้ที่ 7 การพึ่งพาผู้อื่น        
แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
เทคนิค 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
เวลาทีใ่ช้ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
สือ่ / อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้ยตุ ิ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
การประเมินผล 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
ครัง้ที่ 8 ยุติกลุ่ม        
แนวคิดส าคญั 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
เทคนิค 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
เวลาทีใ่ช้ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
สือ่ / อปุกรณ์ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
วิธีด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้เร่ิมต้น 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้ด าเนินการ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
- ขัน้ยตุ ิ 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
การประเมินผล 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ ทดลองใช้ 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 

โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพจิารณาเหตุผล อารมณ์  
และพฤตกิรรมเพื่อลดความเชื่อไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 
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แบบสอบถามความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผลของวัยรุ่น 
 

ค าชีแ้จง 
 1. แบบสอบถามฉบบันีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือการศึกษาความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลของวยัรุ่น
เท่านัน้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการวิจยัและพัฒนาศกัยภาพ
มนษุย์ แขนงวิชาจิตวิทยาพฒันามนษุย์และการให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 2  .ข้อมูลท่ีได้จากนักเรียนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาศึกษาความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผลของวยัรุ่น ผู้ว้ิจยัจึงขอให้นกัเรียนได้ตอบแบบสอบถามให้ครบทกุข้อตามความเป็น
จริง โดยการตอบแบบสอบถามนีจ้ะไม่มีผลกระทบตอ่การเรียนและการด าเนินชีวิตของนกัเรียนแต่
ประการใด จะกระท าและน าเสนอผลการวิจยัในภาพรวมเพื่อผลทางการวิจยัเทา่นัน้ 
  
 

 ขอขอบคณุนกัเรียนท่ีให้การตอบแบบสอบถามครัง้นี ้
 

                    นางสาวอไุรวรรณ จนัทร์สร 
    นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผลของวัยรุ่น 
 

ค าชีแ้จง   จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อ และเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบ /
ท่ีสอดคล้อง  กบัความคดิเห็นของนกัเรียนมากท่ีสดุเพียงชอ่งเดียว โดยพิจารณาเกณฑ์  
                                     ในการเลือกตอบดงัตอ่ไปนี ้
 

จริงท่ีสดุ หมายถึง ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสดุ 
จริงมาก หมายถึง ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมาก 
ปานกลาง หมายถึง ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความคิดเห็นของนกัเรียนปานกลาง 
จริงน้อย หมายถึง ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความคิดเห็นของนกัเรียนน้อย 
ไมจ่ริงเลย หมายถึง ข้อความนัน้สอดคล้องความคดิเห็นของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 

 
ข้อ ข้อความ ระดับความคดิเห็น 

  จริง
ที่สุด 

จริง
มาก 

ปาน
กลาง 

จริงน้อย ไม่
จริง
เลย 

 การเรียกร้องความรักและการยอมรับ      
1 ถ้าฉนัท าเวรตอนเย็นแทนเพื่อน เพื่อนก็รักฉนัมากขึน้      

2 เพื่อนสนิทรักฉันมากขึน้ เมื่อฉันเข้าข้างเขาเวลาคนอื่น
นินทาวา่ร้าย 

     

3 ฉันคงจะเรียนที่โรงเรียนแห่งนีต้่อไปไม่ได้แน่ ถ้าเพื่อน
สนิทไมส่นใจและเพิกเฉยกบัฉนั 

     

4 ถ้าเวลาฉันป่วยแล้วไม่มีเพื่อนสนใจฉัน ฉันน่าจะหมด
ก าลงัใจที่จะหายจากอาการป่วย 

     

5 ฉนัทนไม่ได้ ถ้าเพื่อนสนิทของฉนัไปสนิทกบัเพื่อนคนอื่น
มากกวา่ฉนั 
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6 ฉนัทนไมไ่ด้ที่มาโรงเรียนแล้วเพื่อนไมรั่กฉนั      

7 ฉันคิดว่าถ้าฉันท าตามที่พ่อแม่คาดหวังไม่ได้จะท าให้
ทา่นหมดรักฉนั 

     

8 ชีวิตฉนัมีคุณค่า หากสามารถท าให้ทกุคนยอมรับในตวั
ฉนัได้ 

     

 

ข้อ ข้อความ ระดับความคดิเห็น 
  จริง

ที่สุด 
จริง
มาก 

ปานกลาง จริง
น้อย 

ไม่
จริง
เลย 

9 เพื่อนๆ ไม่สนใจฉัน ถ้าฉันท างานไม่ได้ตามที่ เพื่อน
ต้องการ 

     

10 ฉันทนไม่ได้ ถ้าทุ่มเทท างานเต็มที่แล้วเพื่อนยงับอกว่า
ผลงานแยม่าก 

     

11 ฉนัต้องเรียนให้เก่งๆ เพื่อนถึงยอมรับฉนั      

12 ฉนัต้องการให้เพื่อนยอมรับฉัน ฉนัถึงมาเรียนได้อย่างมี
ความสขุ 

     

 การคาดหวังในตนเองสูง      

13 ฉนัต้องสอบได้ ถ้าฉนัสอบตกฉนัจะล้มเหลวในทกุสิ่งทุก
อยา่งที่ฉนัพยายามตัง้ใจท ามาโดยตลอด 

     

14 โลกช่างไม่ยุติธรรมเลย ที่ท าให้ฉันเกิดมาไม่เก่งเหมือน
คนอื่น ๆ 

     

15 ฉนัท างานกลุม่ตามที่เพื่อนมอบหมายไมส่ าเร็จฉนัจึงเป็น
คนไร้คา่ 

     

16 เพราะฉนัเป็นคนไมเ่ก่งอะไรสกัอยา่ง ฉนัจึงไม่สมหวงัใน
สิง่ที่ฉนัต้องการ 

     

 ความโน้มเอียงในการประณาม      

17 เพื่อนที่ชอบพูดใส่ร้ายฉัน วันหนึ่งเขาจะต้องได้รับผล
กรรมแหง่การกระท าของเขาอยา่งสาสม 

     

18 เพื่อนที่ชอบแกล้งฉนัทกุวนั  สมควรแล้วที่ถกูครูลงโทษ      

19 เพื่อนที่ชอบหยิบของของคนอื่นโดยไมไ่ด้รับอนญุาต เป็น
คนนา่รังเกียจ 

     

20 เพื่อนที่ยืมเงินแล้วไมใ่ช้คนื สมควรถกูประจานให้อบัอาย      
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21 เพื่อนที่ชอบใช้ค าพดูดา่ทอเสยีดสคีนอื่นเป็นคนไมน่า่คบ      

22 เพื่อนที่หวัเราะเยาะคนอื่นเวลาน าเสนองานหน้าชัน้เรียน
เป็นคนท่ีนา่รังเกียจ 

     

223 เพื่อนที่ชอบตะคอกใส่ฉันอย่างไม่มี เหตุผล ควรถูก
โต้ตอบด้วยการกระท าหรือค าพดูที่รุนแรง 

     

 การมีปฏิกิริยาต่อความคับข้องใจ      

24 ฉนัรู้สกึแยม่ากถ้ารู้วา่เพื่อนของฉนัไมช่อบฉนั      

ข้อ ข้อความ ระดับความคดิเห็น 
  จริง

ที่สุด 
จริง
มาก 

ปานกลาง จริง
น้อย 

ไม่
จริง
เลย 

25 ฉนัคิดวา่มนัแยม่ากเมื่อสิง่ตา่ง ๆ ไมเ่ป็นไปตามที่ฉนัคิด      

26 มันแย่มากที่ฉันไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนห้องใน
การออกงานของโรงเรียน 

     

 การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์      

27 ฉนัโกรธที่ตนเองได้คะแนนน าเสนองานกลุ่มน้อยเพราะ
เพื่อนจ า     บทน าเสนองานไมไ่ด้ 

     

28 ฉนัทกุข์ใจที่สอบไม่ผ่าน เพราะครูออกข้อสอบไม่เหมือน
ที่สอนในห้องเรียน 

     

29 ฉนัจะรู้สกึโกรธ ถ้าเพื่อนชวนคยุ จนท าให้ฉนัจดงานที่ครู
สัง่ไมท่นั 

     

30 ฉนัคงกลุ้มใจที่พอ่แมช่อบทะเลาะกนัเสยีงดงัเป็นประจ า      

31 ฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกที่มีแต่การแก่งแย่งชิงดีชิง
เดน่กนั 

     

32 โลกนีช้่างไม่ยตุิธรรมเลย ที่ท าให้ฉันเกิดมาในครอบครัว
ที่มีปัญหา 

     

33 ฉันโชคร้ายที่เกิดมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่ไม่มีเวลาให้
ฉนั 

     

34 มนัแยม่ากถ้าเพื่อนสนิทของฉนัไมร่อฉนัเพื่อทานข้าวเช้า
ด้วย 

     

 ความกระวนกระวายใจมากเกินไป      

35 ฉนัจะไม่อยากมาโรงเรียนเพราะเพื่อนสนิทไม่คุยกับฉัน
เหมือนเดิม 

     

36 ฉนัจะรู้สกึผิดหวงัมาก ถ้าฉนัขออะไรจากพอ่แมแ่ล้วไมไ่ด้      
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37 ฉนัไม่ควรจะไปห้องน า้คนเดียว เพราะฉนักลวัติดอยูข้่าง
ในโดยที่ไมม่ีใครรู้ 

     

38 ฉนัจะไมเ่รียนวา่ยน า้กบัเพื่อนๆ เพราะกลวัจมน า้      

 การหลีกเลี่ยงปัญหา      

39 ฉนัยอมขาดเรียนดีกวา่ที่จะถกูครูด ุเพราะท างานไมเ่สร็จ      

40 ฉันควรจะเลื่อนการท างานที่ได้รับมอบหมายจากครูไป
ก่อนจนกวา่จะถึงวนัท่ีก าหนดสง่ 

     

ข้อ ข้อความ ระดับความคดิเห็น 
  จริง

ที่สุด 
จริง
มาก 

ปานกลาง จริง
น้อย 

ไม่
จริง
เลย 

 การพึ่งพาผู้อื่น      

41 ฉันคงถูกหักคะแนนแน่  ๆ ถ้าเพื่อนไม่ช่วยท างานให้
ส าเร็จ 

     

42 ถ้าไมม่ีพอ่แม ่ฉนัคงจะมีชีวิตอยูใ่นโลกนีต้อ่ไปไมไ่ด้      

43 ฉนัคงสอบตกแน ่ถ้าครูสอนพิเศษไมช่่วยติวบทเรียนให้      

44 ฉันคงตัดสินใจผิดพลาด ถ้าไม่มีครูและเพื่อนคอยให้
ค าปรึกษาเวลาฉนัมีปัญหา 

     

45 ผู้ปกครองไม่เคยเปิดโอกาสให้ฉนัแสดงความคิดเห็นฉนั
จึงเป็นคนขาดความมัน่ใจในตนเอง 

     

46 ฉนัยอมขาดเรียนดีกวา่ที่จะถกูครูด ุเพราะท างานไมเ่สร็จ      

 การปฏิเสธความรับผิดชอบ      

47 ฉนัเจอแต่เหตุการณ์ที่เลวร้าย ท าให้ฉนัไม่ค่อยไว้วางใจ
ใคร 

     

48 ฉันเคยท าสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิต จึงท าให้ฉันไม่มัน่ใจใน
การตดัสนิใจของตวัเองตลอดมา 

     

49 ในอดีตเวลาออกไปพูดหน้าชัน้เรียนเพื่อนๆ มักหวัเราะ
เยาะฉนัท าให้ฉนัเป็นคนขาดความมัน่ใจในตนเอง 

     

50 ในอดีตฉันเคยถูกอาจารย์ต าหนิ ฉันจึงไม่ชอบเรียนใน
รายวิชานัน้ 

     

 การเรียกร้องความสมบูรณ์แบบ      

51 ชีวิตฉันคงล้มเหลว ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาเร่ืองการ
เรียนของฉนัได้ 

     

52 ชีวิตฉนัคงพงัพินาศแน่ ๆ ถ้าฉนัไม่รู้วา่ต้องแก้ไขปัญหาที่      
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เกิดขึน้กบัฉนัได้ 
53 ฉันคงจะเรียนไม่ส าเร็จ ถ้าไม่สามารถอ่านหนังสือได้

อยา่งเข้าใจจนครบทกุวิชา 

     

54 ความเสยีหายคงเกิดขึน้ ถ้าฉนัไมส่ามารถควบคมุเพื่อนๆ 
ให้อยูใ่นกฎระเบียบของห้องเรียนตามที่ได้ 

     

55 ฉันคงทุกข์ใจตลอดไป ถ้าไม่สามารถท าให้ครูเข้าใจได้
อยา่งถกูต้องในตวัฉนั 

     

ข้อ ข้อความ ระดับความคดิเห็น 
  จริง

ที่สุด 
จริง
มาก 

ปานกลาง จริง
น้อย 

ไม่
จริง
เลย 

56 มนัเป็นเร่ืองเลวร้ายที่บางครัง้ฉนัไมส่ามารถตดัสนิใจ
เลอืกในสิง่ที่ฉนัต้องการได้ด้วยตวัเอง 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรมเพื่อลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 

ครัง้ที่ 1 
 
เร่ือง   การสร้างสมัพนัธภาพ 
เวลาที่ใช้  1 ชัว่โมง 30 นาที 
 

แนวคิดส ำคัญ 
การท่ีผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกัน ช่วยสร้างบรรยากาศในการเข้า

ร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มให้มีความอบอุ่นและเป็นกนัเอง ท าให้สมาชิกกลุ่มกล้าพดูคยุ
แสดงความคิดเห็น มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกนั รวมถึงการชีแ้จงให้สมาชิกกลุ่มได้ทราบ
วตัถปุระสงค์และกฎระเบียบในการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม เพ่ือให้โปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุม่ด าเนินไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผู้น ากลุ่มมีการฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) การเปิดเผยตนเอง (Self-Disclosure) 
การยอมรับแบบไม่มี เง่ือนไข (Unconditional Positive Regard) การยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (Acceptance of the Individual) การยอมรับกลุ่ม (Acceptance of the Group) 
(จันทร์เพ็ญ แสงอรุณ 2557:129-130) เทคนิคการบอกช่ือรอบวง (Name Circle Technique) 
(Thompson. 2003 อ้างถึงในสกล วรเจริญศรี 2560) เทคนิคการถาม (Questioning Technique) 
เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก (Reflecting Feeling Technique) เทคนิคการตีความ (Interpreting 
Technique) เทคนิ คการให้ ค าแนะน า  (Suggesting Technique) เท คนิ คการส รุป ความ 
(Summarizing Technique) และเทคนิคการให้ก าลังใจ (Encouragement Technique) (พัชรา
ภรณ์ ศรีสวสัดิ ์2557) 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้น ากลุม่กบัสมาชิกกลุม่  
2. เพ่ือชีแ้จงให้สมาชิกกลุ่มได้ทราบวตัถปุระสงค์และกฎระเบียบในการเข้าร่วมโปรแกรม

การให้ค าปรึกษากลุม่ 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
1. กระดาษ A4   
2. ดนิสอ/ปากกา/ยางลบ 
3. แบบประเมินความเช่ือไมส่มเหตสุมผล 

วิธีด าเนินการ 
 1. ขัน้เร่ิมต้น 

1.1 ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่มโดยการสร้างบรรยากาศกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิก
รับรู้ถึงความรู้สกึอบอุน่และปลอดภยั และบอกถึงความรู้สกึท่ีดีตอ่สมาชิกกลุม่ 

1.2 ผู้น ากลุ่มแนะน าตนเองและให้สมาชิกกลุ่มแตล่ะคนแนะน าตนเอง ช่ือเล่น ฉายา 
และลกัษณะเดน่ของของตนเอง โดยใช้เทคนิคการบอกช่ือรอบวง (Name Circle Technique) โดย
สมาชิกกลุ่มทกุคนจะผลดักนัพดูทีละคนจนครบทกุคน (Thompson. 2003 อ้างถึงในสกล วรเจริญ
ศรี 2560) 

1.3 ผู้ น ากลุ่มชีแ้จงวัตถุประสงค์และให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันเสนอข้อตกลงและ
กฎระเบียบของกลุม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัร่ิวมกนัในกลุม่  
 2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มเล่าเร่ืองความเช่ือของตนเองทีละคน จากนัน้ให้สมาชิก
กลุม่แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัความเช่ือของเพ่ือนสมาชิกภายในกลุม่ 

2.2 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มท าแบบประเมินความคดิไม่สมเหตสุมผล จ านวน 10 ข้อ 
จากนัน้ผู้น ากลุ่มท าการสอบถามสมาชิกกลุ่มว่าใครมีความคิดไม่สมเหตสุมผลในข้อไหนบ้าง และ
ให้สมาชิกกลุม่แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัความคิดไมส่มเหตสุมผลเหลา่นี ้

2.3 ผู้น ากลุ่มท าการสรุปว่าการมีความคิดไม่สมเหตุผลท าให้บุคคลเกิดความทุกข์ 
และไม่มีความสุข จึงต้องมาท าการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือลดความเช่ือไม่
สมเหตสุมผลให้น้อยลง และมีความสขุในการด าเนินชีวิตเพิ่มมากขึน้ 
 3. ขัน้ยุต ิ
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3.1 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่ช่วยกนัสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ประเด็นส าคญัจากจากการเข้า
ร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นี ้ 

3.2 ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้สอบถามข้อสงสยั และผู้น ากลุ่มท าการนดั
หมายวนัเวลาในการให้ค าปรึกษาในครัง้ตอ่ไป 

 
การประเมินผล 

สงัเกตจากการแสดงความคดิเห็นและการมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษากลุม่ 
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แบบประเมินความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล 
 

ค าชีแ้จง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้ท่ีตรงกับความคิดเห็นของนกัเรียน
มากท่ีสดุ 
 

ข้อ ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1 เป็นเร่ืองท่ีสมเพชถ้าเพ่ือนไมช่อบฉนั   
2 โลกนีค้วรจะต้องมีความยตุธิรรม   
3 มนัเป็นสิ่งท่ีนา่กลวัถ้าสญูเสียสิ่งท่ีตนเองรัก   
4 ฉนัจะต้องท าตวัเหมือนเพ่ือนในชัน้เรียน   
5 ฉนัไมส่ามารถทนได้เม่ือถกูวิพากษ์วิจารณ์อยา่งรุนแรง   
6 เพ่ือนๆ ในห้องต้องมีความรับผิดชอบ   
7 เม่ือครอบครัวท าผิดพลาด ฉนัรู้สกึวา่มนัเลวร้ายมาก   
8 ฉัน รู้สึกล้มเหลวเม่ือทุกสิ่ งทุกอย่างไม่ เป็นไปตามท่ีฉัน

ต้องการ 
  

9 ฉนัไมก่ล้าท าอะไรท่ีท้าทาย เน่ืองจากฉนักลวัล้มเหลว   
10 ฉนัต้องท าได้ทกุสิ่งทกุอยา่งโดยไมพ่ึง่พาผู้ อ่ืน   

 

เอกสารอ้างอิง 
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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แบบบันทกึการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ส าหรับผู้น ากลุ่ม 

 
1. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
 
2. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
 
3. แนวทางการแก้ไข  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรมเพื่อลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 

ครัง้ที่ 2 
 
เร่ือง   การเรียกร้องความรักและการยอมรับ 
เวลาที่ใช้  1 ชัว่โมง 30 นาที 
 
แนวคิดส าคัญ 

การเรียกร้องความรักและการยอมรับ (Demand for Love and Approval) เป็นการคิด
และความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลของบุคคลท่ีเฝ้าบอกกับตวัเองว่าจะต้องได้รับความรัก และการ
ยอมรับจากเพ่ือนหรือพ่อแม่  และครอบครัวอยู่ตลอดเวลา (Ellis 2003 อ้างถึงใน ช่อลัดดา 
ขวญัเมือง 2548)   

ผู้ น ากลุ่มใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม โดยมีวตัถปุระสงค์ในการให้ค าปรึกษากลุม่ คือ การให้สมาชิกกลุม่เปิดเผยตนเอง (Self-
Disclosure) (พัชราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ 2557) เก่ียวกับเหตกุารณ์และประสบการณ์ความรักท่ีผ่านมา
ของสมาชิกกลุ่ม เพ่ือลดความเช่ือไม่สมเหตสุมผลด้านการเรียกร้องความรักและการยอมรับ ผู้น า
กลุ่มใช้เทคนิคการเปิดเผยตนเอง (Self-Disclosure Technique) เทคนิคการเขียนเร่ืองราว 
(Journal Technique) (Geldard ;& Geldard. 2003 อ้างถึงในสกล วรเจริญศรี 2560) และเทคนิค
ก าร ฟั ง เพ ล ง  (Music Listening Technique) (สกล  ว ร เจ ริญ ศ รี  2560) เท คนิ ค ก ารถ าม 
(Questioning Technique) เทคนิคการสะท้อนความ รู้สึก  (Reflecting Feeling Technique) 
เท ค นิ ค ก า ร ตี ค วาม  ( Interpreting Technique) เท ค นิ ค ก า รใ ห้ ค า แน ะน า  (Suggesting 
Technique) เทคนิคการสรุปความ (Summarizing Technique) และเทคนิคการให้ก าลังใจ 
(Encouragement Technique) (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ.์ 2557) 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือลดความเช่ือไมส่มเหตสุมผลด้านการเรียกร้องความรักและการยอมรับ 
ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. กระดาษรูปหวัใจหลากสี  
2. ดนิสอ/ปากกา/ยางลบ 
3. คลิปเพลง Live and Learn  
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วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิมต้น 
1.1 ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับและทกัทายสมาชิกกลุ่ม จากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่ม

ชว่ยกนัทบทวนการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ท่ี 1 
1.2 ผู้ น ากลุ่มชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือลดความเช่ือไม่

สมเหตสุมผลด้านการเรียกร้องความรักและการยอมรับ 
2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผู้น ากลุ่มสอบถามถึงประสบการณ์ความรักของสมาชิกกลุ่ม ชักชวนให้สมาชิก
กลุ่มนึกถึงความเช่ือเก่ียวกับความรักของตนเอง โดยผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการเปิดเผยตนเอง  (Self-
Disclosure Technique) โดยเล่าเร่ืองราวความเช่ือเก่ียวกับความรักของตนเองในอดีตให้สมาชิก
กลุม่ฟัง เพื่อให้สมาชิกกลุม่กล้าเปิดเผยความเช่ือเก่ียวกบัความรักของตนเองให้สมาชิกกลุม่ฟัง  

2.2 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุ่มเลือกกระดาษรูปหวัใจซึ่งมีสีท่ีหลากหลาย โดยใช้เทคนิค
การเขียนเร่ืองราว (Journal Technique) เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงออกด้วยการเขียนเร่ืองราว
ประสบการณ์ความรักของตนเอง จากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มหามุมหรือพืน้ท่ีของตนเองเพ่ือ
เขียนถึงเหตกุารณ์และประสบการณ์ความรัก โดยใช้เทคนิคคิด-รู้สึก แล้วให้สมาชิกกลุ่มวิเคราะห์
ถึงความคดิ ความรู้สกึของตนเองเม่ือมีการรับรู้ถึงเหตกุารณ์ 

2.3 ผู้ น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มเล่าเหตุการณ์และประสบการณ์ความรักของตนเอง 
จากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตกุารณ์และประสบการณ์ความรัก
ของเพ่ือนสมาชิกกลุม่  

2.4 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่ม Live and Learn-กมลา สโุกศล ซึ่งประยกุต์จากเทคนิค
การฟังเพลง (Music Listening Technique) จากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากเพลง  

3. ขัน้ยุต ิ
3.1 ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่ช่วยกนัสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ประเด็นส าคญัจากจากการเข้า

ร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้นี ้ 
3.2 ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้สอบถามข้อสงสยั และผู้น ากลุ่มท าการนดั

หมายวนัเวลาในการให้ค าปรึกษาในครัง้ตอ่ไป 
 

การประเมินผล 
สงัเกตจากการแสดงความคดิเห็นและการมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษากลุม่ 
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เพลง Live and Learn 
 

เม่ือวนัท่ีชีวิต เดนิเข้ามาถึงจดุเปล่ียน จนบางครัง้คนเราไมท่นัได้ตระเตรียมหวัใจ 

ความสขุความทกุข์ ไมมี่ใครรู้วา่จะมาเม่ือไหร่ จะยอมรับความจริงท่ีเจอได้แคไ่หน 

 

เพราะชีวิตคือชีวิต เม่ือมีเข้ามาก็มีเลิกไป 

มีสขุสมมีผิดหวงั หวัเราะหรือหวัน่ไหว เกิดขึน้ได้ทกุวนั 

 

อยูท่ี่เรียนรู้ อยูท่ี่ยอมรับมนั ตามความคิดสตเิราให้ทนั 

อยูก่บัสิ่งท่ีมีไมใ่ชส่ิ่งท่ีฝัน และท าสิ่งนัน้ให้ดีท่ีสดุ 

 

สขุก็เตรียมไว้ วา่ความทกุข์คงตามมาอีกไมไ่กล จะได้รับความจริงเม่ือต้องเจ็บปวดไหว 

 

เพราะชีวิตคือชีวิต เม่ือมีเข้ามาก็มีเลิกไป 

มีสขุสมมีผิดหวงั หวัเราะหรือหวัน่ไหว เกิดขึน้ได้ทกุวนั 

 

อยูท่ี่เรียนรู้ อยูท่ี่ยอมรับมนั ตามความคิดสตเิราให้ทนั 

อยูก่บัสิ่งท่ีมีไมใ่ชส่ิ่งท่ีฝัน และท าสิ่งนัน้ให้ดีท่ีสดุ 

 

อยูท่ี่เรียนรู้ อยูท่ี่ยอมรับมนั ตามความคิดสตเิราให้ทนั 

อยูก่บัสิ่งท่ีมีไมใ่ชส่ิ่งท่ีฝัน และท าสิ่งนัน้ให้ดีท่ีสดุ 

 

อยูท่ี่เรียนรู้ อยูท่ี่ยอมรับมนั ตามความคิดสตเิราให้ทนั 

อยูก่บัสิ่งท่ีมีไมใ่ชส่ิ่งท่ีฝัน และท าสิ่งนัน้ให้ดีท่ีสดุ 

 

อยูก่บัสิ่งท่ีมีไมใ่ชส่ิ่งท่ีฝัน และท าสิ่งนัน้ให้ดีท่ีสดุ 

อ้างอิงจาก https://www.siamzone.com/music/thailyric/2717  

https://www.siamzone.com/music/thailyric/2717
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แบบบันทกึการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ส าหรับผู้น ากลุ่ม 

 
1. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
 
2. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
 
3. แนวทางการแก้ไข  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรมเพื่อลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 

ครัง้ที่ 3 
 
เร่ือง   การคาดหวงัในตนเองสงูและการเรียกร้องความสมบรูณ์แบบ 
เวลาที่ใช้  1 ชัว่โมง 30 นาที 
 
แนวคิดส าคัญ 

การคาดหวงัในตนเองสงู (High Self Expectation) และการเรียกร้องความสมบูรณ์แบบ 
(Demand for Perfectionism) เป็นความคิดของบุคคลต้องมีความรู้ความสามารถ มีมุมมองว่า
ตนเองต้องมีความรู้ความสามารถ ต้องจัดการทุกสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตได้ จึงจะประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต แตใ่นทางกลบักนัถ้าบุคคลไม่สามารถจดัการสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้
ในชีวิต จะรู้สึกถึงความต ่าต้อยด้อยคา่ ท าให้บคุคลด าเนินชีวิตอยา่งไม่มีความสขุ (Ellis. 2003 อ้าง
ถึงใน ชอ่ลดัดา ขวญัเมือง. 2548) 

ผู้ น ากลุ่มใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม โดยใช้เทคนิค 1) กระบวนการ A-B-Cs และการโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล โดย
ใช้กระบวนการ 3Ds เพ่ือชว่ยเหลือให้สมาชิกกลุ่มมีความคาดหวงัในตนเองและการเรียกร้องความ
สมบูรณ์แบบลดน้อยลง ด้วยการมีความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล ช่วยให้บุคคลมีมุมมองความคิดใหม่
ท่ีวา่ทกุคนย่อมไม่สามารถจดัการสถานการณ์ทกุสิ่งทกุอย่างให้เป็นไปตามดัง่ใจท่ีหวงัได้ จึงต้องมี
ความยืดหยุ่นและมีความปล่อยวางในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างความสุขในการด าเนินชีวิตเพิ่ม
มากขึน้ นอกจากนี ้ผู้น ากลุ่มได้ใช้เทคนิคการถาม (Questioning Technique) เทคนิคการสะท้อน
ความ รู้สึก  (Reflecting Feeling Technique) เทคนิคการตีความ  ( Interpreting Technique) 
เทคนิคการให้ค าแนะน า (Suggesting Technique) เทคนิคการสรุปความ (Summarizing 
Technique) เทคนิคการให้ก าลังใจ (Encouragement Technique) (พัชราภรณ์     ศรีสวัสดิ์ . 
2557) และเทคนิคบัตรค าคุณลักษณะ (Characteristics Card Technique) (สกล วรเจริญศรี. 
2560) 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลด้านการคาดหวงัในตนเองสูงและการเรียกร้องความ
สมบรูณ์แบบ 
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ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. เอกสารการสอน A-B-Cs และใช้กระบวนการโต้แย้ง โดยใช้หลกั 3Ds 
2. บตัรค าคณุลกัษณะ 
3. ดนิสอ/ปากกา/ยางลบ 
4. ใบกิจกรรมความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลด้านการคาดหวังในตนเองสูงและด้านการ

เรียกร้องความสมบรูณ์แบบ 
 
วิธีด าเนินการ 

1. ขัน้เร่ิมต้น 
1.1 ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับและทกัทายสมาชิกกลุ่ม จากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่ม

ชว่ยกนัทบทวนการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ท่ี 2 
1.2 ผู้น ากลุม่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุม่ครัง้ท่ี 3 

2. ขัน้ด าเนินการ 
2.1 ผู้ น ากลุ่มให้สมาชิกลองนึกถึงว่ามีเหตุการณ์อะไรท่ีท าให้สมาชิกกลุ่มมีความ

คาดหวงัและไมเ่ป็นไปตามท่ีหวงั ท าให้สมาชิกกลุม่รู้สกึแย ่รู้สกึคดิลบกบัตนเอง 
2.2 ผู้ น ากลุ่มอธิบายสมาชิกกลุ่ม เก่ียวกับความเช่ือ 2 แบบ คือ ความเช่ือท่ี

สมเหตุสมผล และความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล จากนัน้ผู้ น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้
สอบถามข้อสงสยัเก่ียวกบัความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลและความเช่ือไมส่มเหตสุมผล 

2.3 ผู้น ากลุ่มอธิบายเทคนิคการสอน A-B-C และใช้กระบวนการโต้แย้ง โดยใช้หลกั 
3D ดงันี ้

A คือ เหตกุารณ์และประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
B คือ ระบบความเช่ือ ได้แก่ การรับรู้หรือประเมินตนเองเก่ียวกบัสถานการณ์นัน้

วา่เป็นความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลหรือความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล 
C คือ ผลท่ีตามมาหรือการตอบสนอง เป็นปฏิกิริยาทางความคิด อารมณ์ และ

ความรู้สกึของบคุคล 
กระบวนการโต้แย้งโดยใช้หลกัการ 3D 

1. การค้นหา (Detect) เป็นการค้นหาความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล และ
พิจารณาวา่สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีไมเ่ป็นความจริงและไมส่มเหตสุมผล 

2. การโต้แย้ง (Debating) เป็นการโต้แย้งความเช่ือไม่สมเหตุสมผล และ
พิจารณาวา่สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีไม่มีเหตผุลและไมเ่ป็นจริง 
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3. ก ารแย กแยะ  (Discriminating) เป็ น ก ารแบ่ ง แย กค วาม คิ ด ท่ี ไม่
สมเหตสุมผลกบัความคดิท่ีสมเหตสุมผล 

2.4 ผู้ น ากลุ่มใช้เทคนิคบัตรค าคุณลักษณะ (Characteristics Card Technique) 
โดยผู้น ากลุ่มหยิบบตัรค าคณุลกัษณะออกมา ประกอบด้วย ความเครียด ความวิตกกังวล ความ
กดดัน ความต้องการความสมบูรณ์แบบ การหนีปัญหา ความส าเร็จ ความมุ่งมั่นตัง้ใจ ความ
เฉลียวฉลาด ความโดดเดน่ การโทษตนเอง การไร้คา่ ความล้มเหลว ความท้อแท้สิน้หวงั ความโง่
เขลา การต าหนิ การคิดมาก การหลีกหนีปัญหา ความจริงจัง ความอ่อนไหว การยึดมั่นใน
ความคิดของตนเอง การวางแผน การไม่วางแผน ความสนุกเฮฮา ความเป็นตวัของตวัเอง ความ
อ่อนไหวการมองโลกในแง่ดี การคิดและแก้ไขปัญหา ความสุข การมีคุณค่า ความมีสติ ความ
เข้าใจการยอมรับตนเอง ความเป็นผู้น า การปล่อยวาง การปรับตวัได้ดี การมีความยืดหยุ่น  แล้ว
ให้สมาชิกกลุ่มเป็นผู้ เลือกบตัรค า โดยใช้ค าสัง่ว่า “ให้สมาชิกกลุ่มเลือกค าหรือข้อความท่ีตรงกบัใจ
หรือรู้สกึอยากหยิบค านัน้ขึน้มา” โดยให้สมาชิกดคู าตา่งๆ ให้ทัว่และหยิบขึน้มาจนครบทกุคน  

2.5 ผู้ น ากลุ่มแจกใบกิจกรรมให้สมาชิกได้เขียนถึงลักษณะท่ีตนเองได้เลือกไว้ 
เหตกุารณ์หรือเร่ืองราวท่ีตรงกบัลกัษณะของตนเอง ความคิดหรือความเช่ือของบคุคล ผลท่ีเกิดขึน้
จากลกัษณะของตนเอง และการโต้แย้งความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล 

2.6 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนบอกว่าเพราะอะไรถึงเลือกลักษณะดงักล่าว 
จากนัน้ผู้ น ากลุ่มน าสมาชิกกลุ่มให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะของ
สมาชิกกลุ่มเป็นอย่างไร จากนัน้ผู้ น ากลุ่มชักชวนให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผลตามหลกักระบวนการ 3D และผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุม่ปรับวิธีการใหม่ให้มีความเช่ือ
ท่ีสมเหตสุมผลมากขึน้  

3. ขัน้ยุต ิ
3.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มช่วยกนัสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษา ครัง้ท่ี 3 

เก่ียวกบัสิ่งท่ีได้รับ จากกลุม่ สิ่งท่ีได้ให้แก่กลุม่ และสิ่งท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
3.2 ผู้ น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มชักถามข้อสงสัย (ถ้ามี) และนัดหมาย วัน 

เวลา สถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป  
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การประเมินผล 

สงัเกตจากการแสดงความคดิเห็นและการมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษากลุม่ 
กรอบแนวคิด A-B-Cs (The A-B-C Framework) 

กรอบแนวคิด A-B-Cs (The A-B-C Framework) เป็นทฤษฎีพืน้ฐานในการให้ค าปรึกษา
ตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม เพ่ือปรับเปล่ียนวิธีคิดของสมาชิกกลุ่มให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึน้ (Corey. 1996) ได้ท าการสรุปให้เห็นภาพตามขัน้ตอน ABCDEF ดงันี ้

 
A คือ เหตกุารณ์และประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
B คือ ระบบความเช่ือ ได้แก่ การรับรู้หรือประเมินตนเองเก่ียวกับสถานการณ์นัน้ว่าเป็น

ความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล หรือความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล 
C คือ ผลท่ีตามมาหรือการตอบสนอง เป็นปฏิกิริยาทางความคิด อารมณ์ และความรู้สึก

ของบุคคล ประกอบด้วย อารมณ์และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม และอารมณ์และพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม 

กระบวนการโต้แย้งโดยใช้หลักการ 3Ds 
1. การค้นหา (Detect) เป็นการค้นหาความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล และพิจารณาวา่สิ่ง

เหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีไมเ่ป็นความจริงและไมส่มเหตสุมผล 
2. การโต้แย้ง (Debating) เป็นการโต้แย้งความเช่ือไม่สมเหตสุมผล และพิจารณาว่า

สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีไมมี่เหตผุลและไมเ่ป็นจริง 
3. การแยกแยะ (Discriminating) เป็นการแบ่งแยกความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลกับ

ความคดิท่ีสมเหตสุมผล 
เอกสารอ้างองิ 

Corey, Gerald. (1996). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy 5th ed. 
 Pacific  Grove. CA: Sons. 



 102 
 

ตัวอย่างการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล 
กับความเช่ือที่สมเหตุสมผลตามเหตุการณ์ทางลบ 

ของนักเรียนวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ร่วมกัน 
 

ความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล ความเช่ือที่สมเหตุสมผล 
เหตุการณ์ (A) ฉนัท าข้อสอบวิชา
คณิตศาสตร์ไมไ่ด้ 

เหตุการณ์ (A) ฉนัท าข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
ไมไ่ด้ 

ความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล (B) ฉนัเป็นคน
เรียนเก่ง ฉนัท าข้อสอบได้มาโดยตลอด มา
วนันีฉ้นัท าข้อสอบไมไ่ด้ ฉนัรู้สกึวา่มนัเป็นเร่ือง
เลวร้ายท่ีสดุในชีวิต ฉนัเป็นคนด้อยคา่ ไมมี่
ความหมาย ฉนัอบัอายตนเองเกินกวา่จะสู้
หน้าคนอ่ืนได้  

ความเช่ือที่สมเหตุสมผล (B) ฉนัท าข้อสอบ
ไมไ่ด้ก็ไมเ่ป็นไร เดี๋ยวคราวหน้ามีสอบอีก ฉนัจะ
พยายามอ่านหนงัสือทบทวนบทเรียนให้มากขึน้ 
เพ่ือให้ครัง้หน้าฉนัสามารถท่ีจะท าข้อสอบวิชา
คณิตศาสตร์ได้  

ผลที่ตามมา (C) รู้สกึวิตกกงัวล เครียด ปวด
ศีรษะ กินอาหารไมค่อ่ยลง และนอนไมห่ลบั 

ผลตามมา (C) มีความมุง่มัน่ตัง้ใจท่ีจะอา่น
หนงัสือทบทวนบทเรียนมากขึน้ เพ่ือให้ท าข้อสอบ
วิชาคณิตศาสตร์ได้ในอนาคต 

การโต้แย้ง  (D) การท าข้อสอบไมไ่ด้เป็นเร่ือง
เลวร้ายท่ีสดุในชีวิต ไร้คา่ สู้หน้าคนอ่ืนไมไ่ด้ 
มนัเป็นความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลหรือไม ่มนัแย่
เพียงนัน้เลยหรือ มนัสอดคล้องความเป็นจริง
หรือไม ่

 

ผลของการโต้แย้ง (E) ความเช่ือท่ีฉนัมีเป็นท่ี
ไมมี่ประโยชน์ ไมเ่ปน้ความคิด ย่ิงฉนัคดิและ
ฉนัเช่ือเชน่นัน้ ฉันยอ่มจะมีความทกุข์เพิ่มมาก
ขึน้ 

 

ความรู้สึกใหม่ (F) ฉนัท าข้อสอบไมไ่ด้เป็น
เร่ืองธรรมดา เพราะ ทกุคนไมมี่ใครท่ีสมบรูณ์
แบบไปในทกุเร่ือง  

 

ท่ีมา: ผู้วิจยัเรียบเรียงเอง 
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ใบกจิกรรมความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผลด้านการคาดหวังในตนเองสูง 
และด้านการเรียกร้องความสมบูรณ์แบบ 

 

ลักษณะที่ตนเองได้เลือกไว้ (A) 
 
 
 
 
ความคิดหรือความเช่ือของบุคคล (B) 
 
 
 
 
ผลที่เกดิขึน้ (C) 
 
 
 
 
การโต้แย้งความคิดหรือความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล (D) 
 
 
 
ความรู้สึกใหม่ (E) 
 
 
 
 
ท่ีมา: ผู้วิจยัสร้างขึน้เอง 
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แบบบันทกึการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ส าหรับผู้น ากลุ่ม 

 
1. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
 
2. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
 
3. แนวทางการแก้ไข  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรมเพื่อลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 

ครัง้ที่ 4 
 
เร่ือง   ความโน้มเอียงในการประณาม  
เวลาที่ใช้  1 ชัว่โมง 30 นาที 
 
แนวคิดส าคัญ 

ความโน้มเอียงในการประณาม (Blame Proneness) เป็นการท่ีตนเองหรือบุคคลใดก็
ตามต้องกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องอยู่เสมอ แต่เม่ือกระท าความผิด ท าในสิ่งท่ีเลว น่ารังเกียจ หรือมี
ความชัว่ร้าย บุคคลควรถูกประณามหรือถูกลงโทษเพ่ือประจานความผิดนัน้อย่างรุนแรง  (Ellis. 
2003 อ้างถึงใน ชอ่ลดัดา ขวญัเมือง 2548) 

ผู้ น ากลุ่มใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรม โดยใช้เทคนิค 1) กระบวนการ A-B-C และการโต้แย้งความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผล โดยใช้
กระบวนการ 3Ds เพ่ือช่วยเหลือให้สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนมากขึน้ ด้วยการมี
ความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล ช่วยให้บุคคลจะช่วยยับยัง้ไม่ให้ตดัสินตนเองและผู้ อ่ืนว่าดีหรือเลว ถูก
หรือผิด แล้วไปลงโทษตนเองและผู้ อ่ืนอย่างสาสม ก่อให้เกิดความแค้นเคืองใจ และทกุข์ใจ แตค่วร
สร้างการยอมรับตนเองและผู้ อ่ืน ปรับเปล่ียนมุมมองความคิดใหม่ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมไปหมด 
ย่อมมีดีมีเลวแตกตา่งกนัไป บางครัง้การลงโทษหรือการประณามย่อมท าให้สถานการณ์แย่ลงใน
ท่ีสุด (พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา, วิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา. 2556) นอกจากนี ้ผู้น ากลุ่มได้ใช้เทคนิคการ
ถาม (Questioning Technique) เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก (Reflecting Feeling Technique) 
เท ค นิ ค ก า ร ตี ค วาม  ( Interpreting Technique) เท ค นิ ค ก า รใ ห้ ค า แน ะน า  (Suggesting 
Technique) เท คนิ ค การส รุป ความ  (Summarizing Technique) เท คนิ ค การให้ ก าลั ง ใจ 
(Encouragement Technique) (พัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ์ . 2557) และเทคนิคการเขียนเร่ืองราว 
(Journal Technique) (Geldard ;& Geldard. 2003 อ้างถึงในสกล วรเจริญศรี. 2560) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือลดความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลด้านความโน้มเอียงในการประณาม 
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ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. ใบกิจกรรมเพื่อลดความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลด้านความโน้มเอียงในการประณาม 
2. ดนิสอ/ปากกา/ยางลบ 

 
วิธีการด าเนินการ 
 1. ขัน้เร่ิมต้น  
  1.1 ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับและทักทายสมาชิกกลุ่ม จากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิก
กลุม่ชว่ยกนัทบทวนการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ท่ี 3 
  1.2 ผู้น ากลุ่มชีแ้จงวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผลด้านความโน้มเอียงในการประณาม 
 2. ขัน้ด าเนินการ 
   2.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มลองนึกถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดท่ีเก่ียวกับ
วัยรุ่นท่ีท าผิดเพราะความจ าเป็นส่วนตัว จากนัน้ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า
เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ควรถกูประณามหรือถกูลงโทษหรือไม ่อยา่งไร 
   2.2 ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการเขียนเร่ืองราว (Journal Technique) ให้สมาชิกท าใบ
กิจกรรมเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลด้านความโน้มเอียงในการประณาม จากนัน้ผู้น ากลุ่ม
น าสมาชิกกลุ่มให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผลด้าน
ความโน้มเอียงในการประณาม จากนัน้ผู้น ากลุ่มชกัชวนให้สมาชิกกลุ่มช่วยกนัโต้แย้งความเช่ือท่ี
ไมส่มเหตสุมผลตามหลกักระบวนการ 3Ds และผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุ่มปรับวิธีการใหมใ่ห้มีความ
เช่ือท่ีสมเหตสุมผลมากขึน้  
 3. ขัน้ยุต ิ
  3.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มช่วยกนัสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษา ครัง้ ท่ี 
3 เก่ียวกบัสิ่งท่ีได้รับ จากกลุม่ สิ่งท่ีได้ให้แก่กลุม่ และสิ่งท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
  3.2 ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มชกัถามข้อสงสยั (ถ้ามี) และนดัหมาย วนั 
เวลา สถานท่ีในการให้ ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป  
 
การประเมินผล 

สงัเกตจากการแสดงความคดิเห็นและการมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษากลุม่ 
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ใบกจิกรรมเพื่อลดความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล 
ด้านความโน้มเอียงในการประณาม 

 
ค าชีแ้จง ให้สมาชิกกลุม่อ่านสถานการณ์ดงัตอ่ไปนีแ้ล้วท าการตอบค าถามดงัตอ่ไปนี  ้ 
 สมสดุาเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง สมสดุาเป็นคนดี มีความขยนั
และมีความรับผิดชอบสงูมาก สมสดุาจึงได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือนร่วมห้องและครูประจ าชัน้ 
จึงได้เป็นหวัหน้าชัน้ ซึ่งสมสุดาท าหน้าท่ีของหัวหน้าห้องได้ดีเสมอมา แต่แล้ววนัหนึ่ง สมสุดาลืม
เอารายงานของเพ่ือนทุกคนไปส่งครูผู้ สอนตามวันเวลาท่ีก าหนดไว้ ท าให้ครูผู้ สอนหักคะแนน
นกัเรียนทุกคนในชัน้เรียน สมสุดาจึงถูกเพ่ือนต่อว่าและข่มเหงรังแกอย่างหนกั ท าไมเป็นคนท่ีไร้
ความรับผิดชอบแบบนี ้เสียแรงท่ีไว้ใจ ตอ่ไปจะไม่พดูคยุหรือยุ่งด้วย ท าให้สมสดุาเสียใจมาก โทษ
ตวัเองอยู่ตลอดเวลา จนในท่ีสุดสมสุดาก็อดทนเรียนต่อในโรงเรียนต่อไปไม่ไหว จึงลาออกจาก
โรงเรียนนีไ้ป  
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัสร้างขึน้เอง  
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ใบกจิกรรมเพื่อลดความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล 
ด้านความโน้มเอียงในการประณาม 

 

ค าขีแ้จง จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ขอให้สมาชิกกลุม่ท าการตอบค าถามดงัตอ่ไปนี  ้

 

เหตุการณ์ที่เกดิขึน้ (A) 

 
 
 
 

ความคิดหรือความเช่ือของเพื่อน (B) 
 
 
 
 

ผลที่เกดิขึน้กับเพื่อน (C) 

 
 
 

การโต้แย้งความคิดหรือความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล (D) 
 
 
 
ความคิดใหม่ (F) 
 
 
 
 
ท่ีมา: ผู้วิจยัสร้างขึน้เอง  
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แบบบันทกึการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ส าหรับผู้น ากลุ่ม 

 
1. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
 
2. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
 
3. แนวทางการแก้ไข  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรมเพื่อลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 

ครัง้ที่ 5 
 
เร่ือง   การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์ การหลีกเล่ียงปัญหา และการปฏิเสธความ
รับผิดชอบ 

เวลาที่ใช้  1 ชัว่โมง 30 นาที 
 
แนวคิดส าคัญ 

การขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์ (Emotional Irresponsibility) การหลีกเล่ียงปัญหา 
(Problem Avoidance) และการปฏิเสธความรับผิดชอบ  (Denial of Responsibility) เป็นการท่ี
บคุคลมีความขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง จงึไมส่ามารถท่ีจะควบคมุอารมณ์ตนเองได้ ต้องพยายาม
หลีกเล่ียงสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เพ่ือความสบายใจในวันนี ้แต่ต้องพบความยุ่งยากใจในอนาคต      
(พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา, วิไลลกัษณ์  พงษ์โสภา. 2556) 

ผู้ น ากลุ่มใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม โดยใช้เทคนิค 1) กระบวนการ A-B-Cs และการโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล โดย
ใช้กระบวนการ 3Ds เพ่ือช่วยเหลือให้สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนมากขึน้ ด้วยการมี
ความเช่ือท่ีสมเหตุสมผล ช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีตนเองได้กระท าลงไป ก่อให้เกิดผลดีและ
ผลเสียเกิดขึน้ ท าให้บุคคลมีระเบียบวินยัและมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ผู้น า
กลุ่มได้ใช้เทคนิคการถาม (Questioning Technique) เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก (Reflecting 
Feeling Technique) เทคนิคการตีความ (Interpreting Technique) เทคนิคการให้ค าแนะน า 
(Suggesting Technique) เทคนิคการสรุปความ (Summarizing Technique) เทคนิคการให้
ก าลังใจ (Encouragement Technique) (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์. 2557) เทคนิคการก าหนดข้อดี 
ข้อเสีย (Listing Advantage and Disadvantage Technique) คอเรย์ (Corey. 2004: 240-255; 
ดวงมณี จงรักษ์. 2549: 241) และเทคนิคการเขียนเร่ืองราว (Journal Technique) (Geldard ;& 
Geldard. 2003 อ้างถึงในสกล วรเจริญศรี. 2560) 
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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ื อลดความ เช่ือ ท่ี ไม่สม เหตุสมผลด้านการขาดความ รับผิดชอบทางอารมณ์  
การหลีกเล่ียงปัญหาและด้านการปฏิเสธความรับผิดชอบ 
ส่ือ /อุปกรณ์  
 1. ใบกิจกรรมดนิพอกหางหม ู
 2. ดนิสอ/ปากกา/ยางลบ 
 3. สญัญาเพื่อลดการผดัวนัประกนัพรุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
 1 .ขัน้เร่ิมต้น 
  1.1 ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับและทักทายสมาชิกกลุ่ม จากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิก
กลุม่ชว่ยกนัทบทวนการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ท่ี 4 
  1.2 ผู้น ากลุ่มชีแ้จงวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผลด้านการขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์ การหลีกเล่ียงปัญหาและด้านการปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ 
 2 .ขัน้ด าเนินการ 
  2. 1 ผู้ น ากลุ่มน าเข้าสู่การให้ค าปรึกษาโดยยกค าพังเพยท่ีว่า ดินพอกหางหมู  
โดยให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าดินพอกหางหมูหมายถึงอะไร จากนัน้ให้สมาชิก
กลุ่มท าใบกิจกรรมยกตวัอย่างสถานการณ์ดินพอกหางหมู 1 สถานการณ์ มีลกัษณะเป็นอย่างไร 
ก่อให้เกิดผลดีผลเสีย กระทบและปัญหาใดตามมาบ้าง และเชิญชวนให้ช่วยกนัโต้แย้งความเช่ือท่ี
ไมส่มเหตสุมผลตามหลกักระบวนการ 3D และผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่ลองปรับวิธีการคดิใหม่ให้มี
ความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลมากขึน้  
  2.2 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มท าสญัญากบัตนเองเพ่ือลดการผดัวนัประกนัพรุ่งใน
เร่ืองตา่งๆ ของสมาชิกกลุม่ คนละ 1 เหตกุารณ์  
  2.3 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มเสนอสญัญากับตนเองเพ่ือลดการผดัวนัประกันพรุ่ง 
จากนัน้ผู้น ากลุม่ให้สมาชิกกลุม่ท าการสนบัสนนุและให้ก าลงัใจสมาชิกกลุม่ให้ท าตามสญัญาได้ 
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 3  .ขัน้ยุติ  
  3.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มช่วยกนัสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษา ครัง้ท่ี 
5 เก่ียวกบัสิ่งท่ีได้รับจากกลุม่ สิ่งท่ีได้ให้แก่กลุม่ และสิ่งท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
  3.2 ผู้ น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มชักถามข้อสงสัย (ถ้ามี) และนัดหมาย  
วนั เวลา สถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป  
 
การประเมินผล 
สงัเกตจากการแสดงความคิดเห็นและการมีสว่นร่วมในการให้ค าปรึกษากลุม่ 
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ใบกจิกรรมดนิพอกหางหมู 
 

ค าชีแ้จง ให้สมาชิกยกตวัอย่างสถานการณ์ดินพอกหางหมู 1 สถานการณ์ มีความคิดความเช่ือ
อย่างไร  ก่อให้เกิดผลกระทบและปัญหาใดตามมาบ้าง มีการโต้แย้งความคิดหรือความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผล และมีความคดิใหมอ่ยา่งไร  
 

สถานการณ์ดนิพอกหางหมู (A) 
 
 
ความคิดหรือความเช่ือ (B) 
 
 
ผลที่เกดิขึน้ (C) 
 
 
การโต้แย้งความคิดหรือความเช่ือที่ไม่สมเหตุสมผล (D) 
 
 
ความคิดใหม่ (F) 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
ช่อลดัดา ขวญัเมือง) .2548  .(การศึกษาและการให้ค าปรึกษาเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล
 และปัญหาทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภ้ัฏ. ปริญญานิพนธ์ กศ .ด .
 )จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา .(กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

.  
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สัญญาเพื่อลดการผัดวันประกันพรุ่ง 
 

ช่ือ -นามสกุล  ............................................ระดับชัน้  ..................... 
 
ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า 
 ...................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
 

      
 (............(.............................................. 

      ............................................................ 
ท่ีมา: ผู้วิจยัสร้างขึน้เอง 
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แบบบันทกึการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ส าหรับผู้น ากลุ่ม 

 
1. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
 
2. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
 
3. แนวทางการแก้ไข  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................  
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรมเพื่อลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 

ครัง้ที่ 6 
 
เร่ือง   ความคบัข้องใจและความกระวนกระวายใจ 
เวลาที่ใช้  1 ชัว่โมง 30 นาที 
 
แนวคิดส าคัญ 

 การมีปฏิกิริยาต่อความคับข้องใจ (Frustration Reaction) และความกระวน
กระวายใจมากเกินไป (Anxious Over Concern) เป็นความคิดของบุคคลท่ีเฝ้าบอกตนเองว่าควร
วิตกกังวลถึงเหตกุารณ์ท่ีมีความน่ากลวัและอนัตรายอยู่ตลอดเวลา และถ้าสถานการณ์ไม่เป็นไป
ตามท่ีบคุคลต้องการมนัเป็นเร่ืองราวร้าย (Ellis. 2003 อ้างถึงใน ชอ่ลดัดา ขวญัเมือง. 2548) 

 ผู้น ากลุ่มใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 
และพฤติกรรม โดยใช้เทคนิค 1) กระบวนการ A-B-C และการโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล 
โดยใช้กระบวนการ 3D เพ่ือช่วยเหลือให้สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเอง โดยการมีความเช่ือท่ีสมเหตสุมผล ยอ่มท าให้บคุคลมีสติสามารถควบคมุอารมณ์และจิตใจ
ของตนเองได้ ลดความกลวัท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจ ท าให้บุคคลมีความสุขเพิ่มมากขึน้ (พงษ์พันธ์      
พงษ์โสภา, วิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา. 2556) นอกจากนี ้ผู้น ากลุ่มได้ใช้ผู้น ากลุ่มได้ใช้เทคนิคการถาม 
(Questioning Technique) เทคนิคการสะท้อนความ รู้สึ ก  (Reflecting Feeling Technique) 
เท ค นิ ค ก า ร ตี ค วาม  ( Interpreting Technique) เท ค นิ ค ก า รใ ห้ ค า แน ะน า  (Suggesting 
Technique) เท คนิ ค การส รุป ความ  (Summarizing Technique) เท คนิ ค การให้ ก าลั ง ใจ 
(Encouragement Technique) (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ.์ 2557) 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือลดความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลด้านความคบัข้องใจและความกระวนกระวายใจ 
 
ส่ือ /อุปกรณ์  
 1. ใบกิจกรรมกงล้อความรู้สึก 
 2. ดนิสอ /ปากกา/ยางลบ  
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วิธีด าเนินการ 
 1 .ขัน้เร่ิมต้น 
  1.1 ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับและทักทายสมาชิกกลุ่ม จากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิก
กลุม่ชว่ยกนัทบทวนการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ท่ี 5 
  1.2 ผู้น ากลุ่มท าการซกัถามถึงผลของการปฏิบตัิของสมาชิกท่ีได้ท าสญัญาเพ่ือ
ลดการผัดวันประกันพรุ่งของสมาชิกกลุ่ม มีการเสริมแรงและให้ก าลังใจเพ่ื อให้สมาชิกท าตาม
สญัญาได้ตอ่ไป 
  1.3 ผู้น ากลุ่มชีแ้จงวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผลด้านความคบัข้องใจและความกระวนกระวายใจ 
 2 .ขัน้ด าเนินการ 
  2. 1 ผู้ น ากลุ่มเร่ิมต้นโดยให้สมาชิกกลุ่มบอกเล่าถึงการท่ีเร่ืองราวหรือต่างๆ ไม่
เป็นไปตามท่ีตนเองต้องการ สมาชิกกลุ่มมีความคิดและความรู้สึกอย่างไร )บอกคนละ 1 
ความรู้สกึ(  

  2. 2 ผู้ น ากลุ่มแจกใบกิจกรรมกงล้อความรู้สึก ) Senn. 2008 อ้างถึงในสกล  
วรเจริญศรี.  2560 ( และให้สมาชิกกลุ่มเขียนเหตุการณ์หรือสิ่งท่ีท าให้ตนเองมีความคิดและ
ความรู้สกึเชิงลบตามท่ีก าหนดไว้ในวงล้อ 
  2. 3 เม่ือสมาชิกกลุ่มเขียนเสร็จ ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนน าเสนอความรู้สึก
เชิงลบของตนเอง จากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเชิญ
ชวนให้ช่วยกนัโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลตามหลกักระบวนการ 3D และผู้น ากลุม่ให้สมาชิก
กลุม่ลองปรับวิธีการคดิใหมใ่หมมี่ความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลมากขึน้ 
 3. ขัน้ยุต ิ
  3.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มช่วยกนัสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษา ครัง้ท่ี 
6 เก่ียวกบัสิ่งท่ีได้รับจากกลุม่ สิ่งท่ีได้ให้แก่กลุม่ และสิ่งท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
  3.2 ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มชกัถามข้อสงสยั (ถ้ามี) และนดัหมาย วนั 
เวลา สถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป  
 
การประเมินผล 

สงัเกตจากการแสดงความคดิเห็นและการมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษากลุม่ 
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 119 
 

แบบบันทกึการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ส าหรับผู้น ากลุ่ม 

 
1. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่ม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
 
2. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
 
3. แนวทางการแก้ไข  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................  



 120 
 

โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรมเพื่อลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 

ครัง้ที่ 7 
 
เร่ือง   การพึง่พาผู้ อ่ืน 
เวลาที่ใช้  1 ชัว่โมง 30 นาที 
 
แนวคิดส าคัญ 
 การพึ่ งพาผู้ อ่ืน  (Dependency with Others) เป็นการคิดของบุคคล ท่ี ต้องให้ผู้ อ่ืน
ช่วยเหลือตนเองอยู่ตลอดเวลา ท าให้บุคคลกลายเป็นคนท่ีท าอะไรไม่เป็น ท าให้ขาดความเป็นตวั
ของตัวเอง ขาดความมั่นใจ ขาดอิสระ และสูญเสียโอกาสท่ีได้แสดงความสามารถของตนเอง  
(Ellis. 2003 อ้างถึงใน ชอ่ลดัดา ขวญัเมือง. 2548) 

 ผู้น ากลุ่มใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 
และพฤติกรรม โดยใช้เทคนิค 1) กระบวนการ A-B-C และการโต้แย้งความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล 
โดยใช้กระบวนการ 3D เพ่ือช่วยเหลือให้สมาชิกกลุ่มได้มีความเป็นตวัของตวัเอง โดยการมีความ
เช่ือท่ีสมเหตสุมผล ท าให้บคุคลมีมมุมองความคิดใหม่ท่ีจะพยายามท าอะไรได้ด้วยตนเอง โดยขอ
ความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนลดน้อยลง และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองเพิ่มมากขึน้ (พงษ์พนัธ์  พงษ์
โสภา, วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา. 2556) นอกจากนี ้ผู้ น ากลุ่มได้ใช้ผู้ น ากลุ่มได้ใช้เทคนิคการถาม 
(Questioning Technique) เทคนิคการสะท้อนความ รู้สึก  (Reflecting Feeling) เทคนิคการ
ตีความ (Interpreting Technique) เทคนิคการให้ค าแนะน า (Suggesting Technique) เทคนิค
ก า รส รุป ค ว าม  (Summarizing Technique) เท ค นิ ค ก า ร ใ ห้ ก า ลั ง ใ จ  (Encouragement 
Technique) (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ.์ 2557)  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือลดความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลด้านการพึง่พาผู้ อ่ืน 
 
ส่ือ /อุปกรณ์  
 1. ใบกิจกรรมเร่ืองตนเป็นพึง่แหง่ตน 
 2 .ดนิสอ /ปากกา/ยางลบ  
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วิธีด าเนินการ 
 1 .ขัน้เร่ิมต้น 
  1.1 ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับและทักทายสมาชิกกลุ่ม จากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิก
กลุม่ชว่ยกนัทบทวนการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ท่ี 6 
  1.2 ผู้น ากลุ่มท าการซกัถามถึงผลของการปฏิบตัิของสมาชิกท่ีได้ท าสญัญาเพ่ือ
ลดการผัดวันประกันพรุ่งของสมาชิกกลุ่ม มีการเสริมแรงและให้ก าลังใจเพ่ื อให้สมาชิกท าตาม
สญัญาได้ตอ่ไป  
  1.3 ผู้น ากลุ่มชีแ้จงวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือลดความเช่ือท่ีไม่
สมเหตสุมผลด้านการพึง่พาผู้ อ่ืน 
 2  .ขัน้ด าเนินการ  
  2.1 ผู้น ากลุม่เร่ิมต้นโดยให้สมาชิกกลุม่บอกเล่าถึงบคุคลท่ีมีความส าคญัท่ีสมาชิก
ต้องการความช่วยเหลือหรือพึ่งพิงอยู่เสมอโดยเป็นสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาสมาชิกกลุ่มคิดว่าจะ
ขาดใครไมไ่ด้คนละ 1 เหตกุารณ์ ด้วยการถามวา่ เพราะเหตใุดสมาชิกกลุม่ถึงต้องพึง่พาบคุคลนัน้ 
  2. 2 ผู้ น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความค ้ิดเห็นเก่ียวกับ
ความคิดความเช่ือท่ีต้องพึ่งพาบคุคลนัน้ ผลท่ีตามมาคืออะไร และเชิญชวนให้ชว่ยกนัโต้แย้งความ
เช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผลตามหลกักระบวนการ 3D และผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มลองปรับวิธีการคิด
ใหมใ่หมมี่ความเช่ือท่ีสมเหตสุมผลมากขึน้ 
  2. 3 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ ้่มท าใบกิจกรรมเร่ืองตนเป็นพึ่งแห่งตน จากนัน้ให้
สมาชิกกลุ่มน าเสนอเร่ืองตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน จากนัน้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นและให้
ก าลงัใจแก่สมาชิกกลุม่ 
 3. ขัน้ยุต ิ
  3.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มช่วยกนัสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษา ครัง้ท่ี 
7 เก่ียวกบัสิ่งท่ีได้รับ จากกลุม่ สิ่งท่ีได้ให้แก่กลุม่ และสิ่งท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
  3.2 ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มชกัถามข้อสงสยั (ถ้ามี) และนดัหมาย วนั 
เวลา สถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป  
 
การประเมินผล 

สงัเกตจากการแสดงความคดิเห็นและการมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษากลุม่ 
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ใบกจิกรรมเร่ืองตนเป็นพึ่งแห่งตน  
 

ค าชีแ้จง ให้สมาชิกกลุม่เขียนเร่ืองราวตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนเพ่ือตรวจสอบว่าตนเองตัง้แตอ่ดีตจนถึง
อนาคตวา่ตนเองสามารถพึง่ตนเองหรือต้องพึง่พาผู้ อ่ืนในสถานการณ์ใดบ้าง 
 
อดีต 

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

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

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

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

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

ปัจจุบัน 

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

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

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

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

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

อนาคต 

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

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

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

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

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

 

ท่ีมา: ผู้วิจยัสร้างขึน้เอง  
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แบบบันทกึการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ส าหรับผู้น ากลุ่ม 

 
1. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
 
2. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
 
3. แนวทางการแก้ไข  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤตกิรรมเพื่อลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 

ครัง้ที่ 8 
 
เร่ือง   ยตุกิลุม่ 
เวลาที่ใช้  1 ชัว่โมง 30 นาที 
 
แนวคิดส าคัญ 

การเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้สุดท้าย เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้มอง
ย้อนพฒันาการของตนเองตัง้แตเ่ร่ิมกลุ่มจนถึงปิดกลุ่มว่าเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไร โดยการให้
ข้อมูลสะท้อนกลับการเปล่ียนแปลงเฉพาะท่ีเกิดขึน้กับสมาชิกแต่ละคน ผู้น ากลุ่มได้ประยุกต์ใช้
เทคนิคการทบทวนประสบการณ์กลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกแต่ละคนจะทบทวนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในการพบ
กนัแตล่ะครัง้ และทบทวนวา่การเรียนรู้นัน้เกิดขึน้ได้อยา่งไร (ดวงมณี จงรักษ์ 2548) 

ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการฟัง (Listening Technique) เทคนิคการตัง้ค าถาม (Questioning 
Technique) เทคนิคการท าสัญญาเง่ือนไข (Contingency Contract Technique) การสะท้อน 
(Reflection Technique) และเทคนิคการสรุป (Summarizing Technique) (Corey. 2004)  

  
วัตถุประสงค์ 
 1  .เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้ทบทวน แสดงความคดิเห็นและสรุปประสบการณ์ท่ีได้จากการเข้า
ร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม และให้สมาชิกกลุ่มได้ให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนัหลงัจากได้ร่วม
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเข้ารับค าปรึกษากลุม่ในครัง้นี ้
 2.  เพ่ือยตุกิารเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ของนกัเรียนวยัรุ่น 
 
ส่ือ/อุปกรณ์ 
 1. ใบกิจกรรม  

 2. กระดาษรูปหวัใจ 
 3. ฟิวเจอร์บอร์ด 

 4. แบบวดัความเช่ือไม่สมเหตุสมผล 
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วิธีด าเนินการ 

ขัน้น า 
  1.1 ผู้น ากลุ่มกล่าวต้อนรับและทักทายสมาชิกกลุ่ม จากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิก
กลุม่ชว่ยกนัทบทวนการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้ท่ี 7 
  1.2  ผู้น ากลุ่มชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือยุติการเข้าร่วม
ตามแนวคดิพิจารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรม เพ่ือลดความเช่ือไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียน
วยัรุ่น 
 ขัน้ด าเนินการ 
  2.1 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มทกุคนหลบัตาทบทวนเร่ืองราวตลอดระยะเวลาท่ีเข้า
ร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ความรู้ท่ีได้จากการให้ค าปรึกษากลุ่ม และการน าความรู้ท่ีได้
จากการให้ค าปรึกษากลุม่ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
  2. 2 เม่ือครบเวลา 3 นาที ผู้น ากลุ่ม ให้สมาชิกกลุ่มลืมตาและเขียนสิ่งท่ีตนเองได้
ทบทวนลงในใบกิจกรรม 
  2. 3 ผู้น ากลุ่มชักชวนให้สมาชิกกลุ่ม แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ท่ีได้จาก
การให้ค าปรึกษากลุ่ม การน าความรู้ท่ีได้จากการให้ค าปรึกษากลุ่มไปใช้ในชีวิตประจ าวนั และให้
สมาชิกกลุ่มพดูถึงเพ่ือนสมาชิกแตล่ะคน จากนัน้ผู้น ากลุ่มมีการเสริมแรงและให้ก าลงัใจแก่สมาชิก
กลุม่ 
  2. 3 ผู้น ากลุม่แจกกระดาษรูปหวัใจเพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้สญัญาว่าจะปรับเปล่ียน
ความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล จากนัน้สมาชิกกลุ่มเอากระดาษรูปหัวใจมาแปะบนฟิวเจอร์บอร์ด  

)นิตยา รามศริิ 2560 ) 
  2. 4 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้การจัดการความคิดท่ีไม่
สมเหตุสมผล และการปรับเปล่ียนความเช่ือท่ีไม่สมเหตุสมผล มาเป็นความเช่ือท่ีสมเหตุสมผล 
สง่ผลให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และสามารถน าประสบการณ์ท่ีได้จากโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุม่มาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 ขัน้สรุป 
  3.1 ผู้น ากลุ่มกล่าวช่ืนชมสมาชิกกลุ่มท่ีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโปรแกรม
การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพ่ือลดความเช่ือไม่
สมเหตสุมผลของนกัเรียนวยัรุ่นด้วยดีตลอดมา จนท าให้สมาชิกกลุ่มมีความเช่ือไม่สมเหตสุมผล
ลดลง 
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  3.2 ผู้น ากลุ่มสรุปประโยชน์ของการลดความเช่ือไม่สมเหตสุมผล ท าให้อารมณ์ 
และพฤตกิรรมเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเหมาะสม 
  3.3 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกกลุ่มตอบแบบวดัความเช่ือไม่สมเหตุสมผลหลังการเข้า
ร่วมการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ในครัง้สดุท้ายนี ้
 
การประเมินผล 

การสงัเกตจากการแสดงความคดิเห็นและการมีสว่นร่วมในการให้ค าปรึกษากลุม่ 
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ใบกจิกรรมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพจิารณาเหตผุล อารมณ์ 

และพฤตกิรรมเพื่อลดความเช่ือไม่สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น 
ครัง้ที่ 8 

 
ความรู้ท่ีได้จากการให้ค าปรึกษากลุ่ม  

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

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

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

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

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

 
การน าความรู้ท่ีได้จากการให้ค าปรึกษากลุ่มไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

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

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

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

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

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

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................  
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แบบบันทกึการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ส าหรับผู้น ากลุ่ม 

 
1. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
 
2. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 
 
3. แนวทางการแก้ไข  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................ 

 

 
 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล อไุรวรรณ  จนัทร์สร 
วัน เดือน ปี เกิด 22 เมษายน 2527 
สถานที่เกิด นครศรีธรรมราช 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.  2539 ประถมศกึษาปีท่ี 6  

จาก โรงเรียนวดัเทวดาราม   
อ าเภอทา่ศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช  
พ.ศ.  2545 มธัยมศกึษาปีท่ี 6  
จาก โรงเรียนทา่ศาลาประสิทธ์ิศกึษา   
อ าเภอทา่ศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช  
พ.ศ.  2550 ครุศาสตรบณัฑิต(ค.บ.)  
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์    
จาก มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  
พ.ศ.2562 การศกึษามหาบณัฑิต (การวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์)                    
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 89/656  ต.บางแมน่าง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ  11140 
ผลงานตีพมิพ์ - 
รางวัลที่ได้รับ -   
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