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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง การเสริมสร้างความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้ง
เด่ียวด้วยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ผู้วิจยั มารุต ศกัด์ิแสงวิจิตร 
ปริญญา การศึกษามหาบณัฑิต 
ปีการศึกษา 2562 
อาจารย์ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง  

  
การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่

เลีย้งเด่ียว 2. เปรียบเทียบความหยุ่นตวัก่อนและหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มของกลุ่มทดลอง 
3. เปรียบเทียบความหยุ่นตัวของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง  กลุ่มตัวอย่าง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 
149 คน และเลือกแบบเจาะจงนกัเรียนท่ีได้คะแนนตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และสมคัรใจเข้า
ร่วม จ านวน 16 คน ซึ่งได้มาจากกลุ่มแรก 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความหยุ่นตัวตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ  ปานกลาง 2) หลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม
นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่าก่อนการให้ค าปรึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
3) หลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
ค าส าคญั : การให้ค าปรึกษากลุ่ม, แม่เลีย้งเด่ียว, ความหยุ่นตวั 
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The purposes of this research are (1) to study resilience among single-mom 

family students; (2) to compare resilience among single mom family students before and 
after participating in the experimental group in terms of group counseling; and  (3) to 
compare resilience among single mom family students before and after participating in 
the experimental and control group in terms of group counseling. The samples in this 
study consisted of two group. 1) The first group consisted of one hundred and forty-nine 
Grade Ten students by simple random sampling and a second group of sixteen students 
from first group. Meanwhile, the subjects in experimental group included Grade Ten 
students whose resilience scores the 25th percentile, established by purposive sampling 
and voluntarily to participate in the group counseling. 

The research results were as follows: 1) the resilience in study of single-mom 
family students as a whole was at the medium level and each dimension of resilience were 
at medium level; 2) the resilience of the experimental group after the experiment was and 
higher than before the experiment at a significantly increased level of .01; 3) the resilience 
of the experimental group after the experiment was higher than the control group were 
significantly higher at a level of .01. 

 
Keyword : Group Counseling, Resilience Enhancement, Single Mom Family Students 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในอดีตท่ีผ่านครอบครัวในสังคมไทยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่  ซึ่ งจะ
ประกอบด้วย ปู่ ย่า ตายาย รวมทัง้พ่อและแม่อยู่ด้วยกันท าให้เกิดเป็นครอบครัวท่ีมีความใกล้ชิด มี
ความผูกพันและเกิดความรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่กับครอบครัว แต่ปัจจุบันครอบครัวในสังคมไทย
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีการเปล่ียนถิ่นท่ีอยู่อาศยัจากนอกเมืองเข้ามาสร้างครอบครัวในเมืองมาก
ยิ่งขึน้ อีกทัง้สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ครอบครัว
หลายครอบครัวในประเทศไทยต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ในทุก ๆ ด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้าน
ครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม พบว่าในครอบครัวหลายครอบครัวไม่สามารถปรับตัวได้ทนั
เกิดเป็นปัญหาทะเลาะกันในครอบครัวส่งผลเกิดการหย่าร้างในประเทศไทยอย่างมากมาย โดย
จากสถิติของครอบครัวส่วนใหญ่ในประเทศไทยพบว่ามีอัตราการการหย่าร้างท่ีเพิ่มมากยิ่งขึน้ใน
ทกุปี อมัพร   เบญจพลพิทกัษ์ (2557) กล่าวว่า ปัจจบุนัทัง้ในต่างประเทศและในประเทศไทยพบว่า
พ่อแม่เลีย้งเด่ียวมีโอกาสเพิ่มมากยิ่งขึน้จากสถิติเมื่อ 10 ปีท่ีแล้วคู่รักท่ี จดทะเบียนสมรสกัน 5 คู่ 
จะมีคู่ท่ีอย่าร้างกันเพียง 1 คู่เท่านัน้ แต่ในปัจจุบันพบว่าคนรักท่ีจดทะเบียนสมรสกันกว่า 1 ใน 3 
หย่าร้างกัน และจากสถิติจาก กรมการปกครอง (2560) ได้สรุปสถิตการหย่าร้างของไทยจ านวน 
121,617 คู่ ซึ่งมากกว่าในปี  พ.ศ. 2559 อยู่ประมาณ 3,000 คู่ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง การหย่าร้างในสงัคมไทยยงัส่งผล ท าให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย โดยสาเหตุท่ี
ท าให้เกิดการเกิดครอบครัวเลีย้งเด่ียว ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (2557) ได้กล่าว
ไว้ว่าการท่ีประเทศไทยเกิดครอบครัวเลีย้งเด่ียวเพิ่มมากยิ่งขึน้มากจากหลายปัจจยัยกตวัอย่างเช่น 
การท่ีพ่อแม่เสียชีวิต การแยกทางกนัทัง้ในกรณีท่ีจดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส การละ
ทิง้โดยไม่บอกกล่าว ปัจจยัเหล่านีล้้วนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลท่ีท าให้เกิดครอบครัวเลีย้งเด่ียวและส่งผล
ท าให้เกิดปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย 

ดังนัน้ หน่ึงในปัญหาหลักท่ีตามมาของปัญหาครอบครัวครัวเลีย้งเด่ียว คือการท่ี
ครอบครัวบิดาหรือมารดาต้องเลีย้งลูกคนเดียวท าให้ภาระเพิ่มมากยิ่งขึน้ รายจ่ายท่ีมากขึน้กับ
รายรับ ท่ี เ ท่า เ ดิม ส่งผลกระทบต่อครอบครั วเ ป็นอย่างมาก ศิ ริรัตน์   แอดสกุล (2553)                          
ได้กล่าวถึงผลกระทบของครอบครัวเลีย้งเด่ียวเกิดได้ทัง้ต่อตัวบิดา มารดารวมทัง้บุตรโดย 
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ผลกระทบท่ีเกิดกับบุตรคือเด็กจะไม่สามารถปรึกษาหรือได้รับค าปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเมื่อต้อง
อาศยัอยู่ในครอบครัวที่เลีย้งลกูเดียวอีกทัง้ยงัพบว่าเด็กท่ีอาศยัอยู่ในครอบครัวเลีย้งจะมีพฤติกรรม
เป็นต ่ากว่าวัยของตนเอง  สุชา  จันทน์เอม (2542) ยังกล่าวว่าเด็กท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัวเลีย้ง
เด่ียวหรือครอบครัวที่บิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกนัว่า เด็กเหล่านีจ้ะขาดการดแูลท่ีดี ขาดความอบอุน่ 
และได้รับความรักไม่เต็มท่ี เด็กจะรู้สึกไม่ปลอดภัยและรู้สึกเด่ียวดาย (Isolation) ท าให้เด็กเกิด
ความตึงเครียด และเมื่อเด็กเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเด็กจะไม่สามารถจัดการความรู้สึกนัน้ได้
อย่างเหมาะสม เมื่อเด็กได้ต้องเจอกบัเหตกุารณ์ด้านลบท่ีเข้ามากระทบทางจิตใจเด็กจะไม่สามารถ
ขจัดความรู้สึกหรือจัดการความรู้สึกเหล่านัน้ได้ จากงานวิจัยของ มาริมา (Malima, 2017) ได้
ท าการศึกษา ผลของการเลีย้งดบูุตรเด่ียวท่ีมีต่อผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมในเมือง
อารูชาประเทศแทนซาเนีย พบว่า การเลีย้งดูบุตรท่ีอยู่ในครอบครัวเลีย้งเด่ียวส่งผลด้านลบต่อต่อ
นกัเรียนมากกว่านกัเรียนท่ีอยู่ในครอบครัวครัวปกติและหน่ึงในปัญหาด้านลบ คือการปรับตวั จาก
งานวิจยัและผลกระทบต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมา แสดงให้เห็นนกัเรียนท่ีอยู่อาศยัในครอบครัวเลีย้งเด่ียว
จะเกิดผลกระทบด้านลบมากมายแล้วทัง้ผลกระทบท่ีส าคัญต่อนักเรียนคือความสามารถในการ
ปรับตวั หรือความหยุ่นตวั 

จากปัญหาความหยุ่นตัว ดังท่ีกล่าวมา มีนักวิชาการจ านวนมากได้ท าการศึกษาและให้
ความหมายของความหมายของ อาทิเช่น อนุวัฒน์  มลายอริศูนย์ (2553) ได้กล่าวถึงความหมาย
ของความพลังจิตใจหรือความหยุ่นตัว (Resilience) เป็นกระบวนการในการฟื้นตัวและ
ความสามารถในการปรับตัวเมื่อต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคของชีวิต รวมทัง้สถานการณ์
ต่าง ๆ ท่ีมากระทบต่อจิตใจ และ American Psychological Association (2018) ยังได้กล่าวถึง
ความหยุ่นตวั (Resilience) ไว้ว่า คือความสามารถในการอดทนกบัปัญหาหรือความรู้สึกด้านลบท่ี
เข้ามากระทบต่อความรู้ของตนเองได้ โดยส่ิงท่ีช่วยเสริมสร้างความหยุ่นตัวของเด็ก คือต้องท าให้
เด็กเข้าใจและสามารยอมรับในส่ิงตนเอง พอใจในส่ิงท่ีตนเองมี รู้สึกภูมิใจในส่ิงท่ีตนเองมี ไม่
เปรียบเทียบตนเองกบัผู้อื่นและท าให้ตนเองรู้สึกมีคณุค่าในตวัลดน้อยลงไป ส่ิงท่ีตนเองเป็นเพื่อให้
ตนเองเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าแต่ละคนมีความถนดัท่ีแตกต่างกนัออกไป และส่ิงท่ี
ตนเองสามารถท าได้คือต้องรับรู้ถึงความสามารถของตนเองว่าตนเองมีประสิทธิภาพหรือความ
ถนดัด้านใด การเสริมสร้างความหยุ่นตวัจะช่วยบุคลสามารถอดทนต่อสถานการณ์ท่ีส่งผลด้านลบ
ต่อความรู้สึกของตนเองได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถอาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข โดยองค์ประกอบของพลังสุขภาพจิตหรือความหยุ่นตัว (Resilience) กรมสุภาพจิต 
(2555) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความหยุ่นตัว ไว้ 3 องค์ประกอบ ดังนี ้ด้านความทนทานทาง
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อารมณ์(พลังอึด) คือ ความสามารถในอดต่อเหตุการณ์ท่ีเข้ามากระทบจิตใจ สามารถจัดการ
อารมณ์และความเครียดของตนเองได้ไม่คล้อยตามอารมณ์ องค์ประกอบท่ี 2 ด้านก าลังใจ (พลัง
ฮึด) เป็น การมีก าลังใจทัง้ก าลังใจท่ีเกิดจากตนเองและเกิดจากภายนอกและสามารถน าก าลังใจ
เป็นแรงผลักดันไปสู้ เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ประกอบสุดท้าย ด้านการ
จัดการปัญหา (พลังสู้ ) เป็นความสามารถจัดการปัญหาท่ีเกิดขึน้ สามารถประเมินปัญหาและ
สามารถวางแนวทางในการจัดการปัญหาท่ีเกิดขึน้มานัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทางออกท่ี
หลากหลายท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 

การเสริมสร้างความหยุ่นตวัสามารถท าได้หลายวิธีหน่ึงในวิธีท่ีส าคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้าง
ความหยุ่นตัวคือการให้ค าปรึกษากลุ่ม พนม  ลิม้อารีย์ (2548) ได้กล่าวถึงการให้ค าปรึกษากลุ่ม
มุ่งเน้นท่ีช่วยให้บุคคลท่ีเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่ม ได้ส ารวจตนเอง รู้และเข้าใจตนเอง กล้าเผชิญ
กับปัญหาท่ีเกิดขึน้ สามารถปรับปรุงตนเอง สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ช่วยพัฒนา
ทศันคติเจตคติ ข้อบกพร่องของตนเองได้ รวมทัง้สามารถแก้ไขปัญหาและรับมือกบัปัญหาท่ีเข้ามา
ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยมีความ
ประสงค์ใช้การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวเพื่อให้นักเรียนสามารถอดทนและ
ปรับตนเองให้อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข จากงานวิจยัวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ี
จะช่วยเสริมสร้างความหยุ่นตัวและงานวิจยัของ ดวงฤทัย  นาสา (2557) ได้ท าการศึกษาผลของ
การให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีมีต่อความหยุ่นตัวด้านการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาพยาบาลมีความหยุ่นตัวเพิ่มมากขึน้หลังจากได้การให้ค าปรึกษากลุ่ม ผู้ วิจัยจึงได้น า
กระบวนการให้ค าปรึกษามาเสริมความหยุ่นตวัให้นกัเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

การให้ค าปรึกษากลุ่มเสริมสร้างความหยุ่นตวัในครอบครัวเลีย้งเด่ียว เป็นกระบวนการท่ี
ท าให้นกัเรียนสามารถอดทนกบัเหตกุารณ์ด้านลบท่ีเข้ามาส่งผลกระทบต่อตวันักเรียนได้มากยิ่งขึน้ 
โดยจุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนท่ีอยู่ใน
ครอบครัวเลีย้งเด่ียว คือร่วมกนัหาแนวทางพัฒนาความคิด ทศันคติ และช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนท่ี
อาศัยอยู่ในครอบครอบเลีย้งเห็นคุณค่าแห่งตน ด ารงอยู่ในสังคมได้อยู่อย่างมีความสุข โดยผู้ ให้
ค าปรึกษาต้องใช้เทคนิคในการให้ค าปรึกษา เช่น การฟัง การเงียบ การทวนซ า้ การสะท้อน
ความรู้สึก การสรุปความ การให้ก าลงัใจ การถามทัง้ค าถามปลายเปิดและปลายปิด โดยน าทักษะ
เหล่านีม้าใช้ประกอบกระบวนการให้ค าปรึกษาอย่างมีมีระบบและถูกต้อ งตามขัน้ตอน                        
ฐิชารัศม์  พยอมยงค์ (2554) ได้ท าการศึกษาการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
และเสริมสร้างความหยุ่นตัวตามแนวทฤษฎีของ Rogers ในกลุ่มเด็กท่ีด้อยโอกาสพบว่านักเรียน
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หลงัจากนกัเรียนเข้าร่วมการให้ให้ค าปรึกษากลุ่มนักเรียนมีการเห็นคณุค่าในตนเองและความหยุ่น
ตัวเพิ่มมากยิ่งขึน้  กมลทิพย์  ฐิตินันทพันธุ์ (2554) ได้ท าการศึกษาและท าการทดลองผลของการ
ใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มความหยุ่นตัวหรือพลังสุขภาพจิต (Resilience) โดยการใช้กิจกรรมกลุ่ม 
พบว่าหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสามารถพัฒนาระดับของพลังสุขภาพจิตเพิ่มขึน้ได้และ 
จากการงานวิจัยดังกล่าว ท าให้เห็นว่าพลังของกลุ่มมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความหยุ่นตัว 
(Resilience)  

จากการเสริมสร้างความหยุ่นตัวในนักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัวครัวแม่เลีย้งเด่ียว
พบว่าจากวิจยัของ ธันย์ชนก ศิริสขุชยัวฒุิ (2542) การศึกษารายกรณีนกัเรียนชัน้ม ธยมศึกษาปีท่ี 4 
ท่ีมีปัญหาการปรับตัวกับเพื่อน โรงเรียนเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
พบว่าจากได้ศึกษานกัเรียนท่ีปัญหาด้านการปรับตวั จากกรณีศึกษาทัง้ 3 กรณี มีจ านวน 2 กรณีซึ่ง
มีความสัมพันธ์กับบิดาไม่ดี และบิดาไม่ค่อยอยู่บ้าน ท าให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมด้านลบเช่น ไม่
ค่อยพูดกับเพื่อน มีอาการซึมเศร้า ขาดก าลังใจในการพัฒนาตนเอง ขาดการดูแลเอาใจใส่ท่ีดี ไม่
มั่นใจในตนเอง และปัญหาอื่นอีกมากมาย ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจในการท่ีพัฒนาความหยุ่นตัว
ให้กับนักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีจะต้องพัฒนาตนเองและต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ สภาพแวดล้อมใหม่ ทัง้ให้ส่วนของเพื่อน การด าเนินชีวิตและอื่นๆอีก
มากมาย 

ด้วยเหตุนีผู้้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างความหยุ่นตัวของ
นักเรียนในครอบครัวเลีย้งเด่ียวโดยการใช้การให้ค าปรึกษากลุ่ม ท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจ
ตนเอง รู้จักศักยภาพและความสามารถของตนเอง ภูมิใจในตนเอง มีแนวทางในการจัดการกับ
อารมณ์ด้านลบท่ีเกิดขึ น้กับตนเองรวมทัง้  สามารถวางแผนเป้าหมายในชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อนักเรียนสามารถวางแนวทางต่าง ๆ ได้แล้วจะผลให้อนาคตนักเรียนสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตของนกัเรียนได้ต่อไป 

 
ค าถามการวิจัย 

1. ความหยุ่นตวัของนกัเรียนครอบครัวครัวแม่เลีย้งเด่ียวอยู่ในระดบัใด 
2. กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว

แม่เลีย้งเด่ียวได้ผลมากน้อยเพียงใด 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัวแม่

เลีย้งเด่ียวและผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว
แม่เลีย้งเด่ียวโดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. เพื่อศึกษาความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 
2. เพื่อเปรียบเทียบความความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวก่อน

และหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มของกลุ่มทดลอง 
3. เพื่อเปรียบเทียบความความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวระหว่าง

กลุ่มทดลองท่ีหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มและกลุ่มควบคมุท่ีไม่รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 

ความส าคัญของการศึกษา 
ผลจากการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่

เลีย้งเด่ียว ผู้วิจยัคาดหวงัว่าจะเกิดประโยชน์แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดงัต่อไปนี ้
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นแนวทางในการก าหนดแนวทางในการท างานของบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องการให้ให้ค าปรึกษากับนักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว เพื่อเป็นการช่วย
พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตนเอง และยอมรับในส่ิงท่ีตนเองมีสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 

2. ประโยชน์เชิงปฏิบติั 
ผลการวิจยัครัง้นี ้เกิดประโยชน์เชิงปฏิบติัได้ดงันี ้
2.1 ผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาได้มีแนวทางในการช่วยเหลือเด็ก

นักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัวเลีย้งแม่เด่ียวเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวได้อย่างเหมาะสมถกูวิธี 
และยังช่วยเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ชีวิต การแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยผ่าน
กระบวนการใยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

2.2 นกัเรียนท่ีอาศยัอยู่ในครอบครัวเลีย้งแม่เด่ียวมีการปรับตวัสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีมากยิ่ง สามารถหาแนวทางในการจัดการอารมณ์ เกิดการวางแผน รวมทัง้รู้สึกภูมิใจใน
ตนเองมากยิ่งขึน้ 
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ขอบเขตของการศึกษา 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนท่ี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี ท่ีอาศัยอยู่กับมารดาเพียงคนเดียว จ านวน 5 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2, โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา, โรงเรียน
ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง, โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัท์อปุถมัภ์) 

 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้ง

เด่ียวท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ท่ีอาศยัอยู่กบั
มารดาเพียงคนเดียว ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยการจับ
ฉลาก ได้โรงเรียนสีกนั(วฒันานท์ัอปุถมัภ์) โดยกลุ่มตวัอย่างมีจ านวน 157 คน สามารถเก็บแบบวดั
คืนได้จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 92.45 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนท่ีนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ท่ีอาศัยอยู่กับมารดาเพียงคนเดียว 
จ านวน 16 คน ท่ีได้รับการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มาจากจ านวนนักเรียน
จ านวน 149 ท่ีมีคะแนนความหยุ่นตวั ตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และนกัเรียนมีความสมัครใจ
ในการเข้าร่วมในการให้ค าปรึกษากลุ่ม หลังจากนัน้ด าเนินการสุ่มเข้ากลุ่มโดยการสุ่มอย่างง่าย
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุกลุ่มละ 8 คน 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรจดักระท า    คือ การให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ตวัแปรตาม       คือ ความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ความหยุ่นตัว (Resilience) คือ กระบวนท่ีนักเรียนสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ท่ีส่งผลด้านลบต่อความรู้สึก ความคิด เพื่อท่ีจะช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวล 
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ให้นักเรียนสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยสามารถแบ่งองค์ประกอบของความ
หยุ่นตวัผู้วิจยัสามารถแบ่งได้เป็น 3 องค์ประกอบ รายละเอียดดงันี ้

1.1 ด้านความทนทานทางอารมณ์ (Emotional Stability) หมายถึงการท่ีนักเรียน
สามารถอดทนต่อเหตกุารณ์หรือสถานการณ์วิกฤตท่ีส่งผลกระทบรุนแรงต่อจิตใจ มีจิตใจมัน่คง ไม่
หวั่นไหว ไม่เชื่อหรือคล้อยตามอารมณ์ได้ง่าย เมื่อเกิดความเครียดสามารถหาวิธีจัดการกับ
ความเครียดและระบายความเครียดได้ ได้แก่ เมื่อนักเรียนก าลังรู้สึกเศร้าเสียใจ นักเรียนสามารถ
รับรู้ได้ว่าในขณะนัน้ นักเรียนก าลังรู้สึกเศร้าและเสียใจพร้อมทัง้นักเรียนต้องมีวิธีใน การจัดการ
อารมณ์ด้านลบของนักเรียนได้ วิธีการในจดัการอารมณ์ของนักเรียนอาจท าได้หลากหลายแต่ต้อง
เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมและถกูต้อง ไม่ผิดหลกักฎหมาย ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น จึงจะสามารถเรียก
ได้ว่าเป็นวิธีการจดัการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 

1.2 ด้านก าลังใจ (Encouragement) หมายถึงการท่ีนักเรียนมีขวัญก าลังใจในการ
ต่อสู้กับอุปสรรค เหตุการณ์ท่ีเข้ามากระทบต่อตนเองได้ โดยขวัญก าลังใจทัง้ก าลังใจท่ีเกิดขึน้ใน
ตนเอง รู้จักการให้ก าลังใจตนเอง เพื่อให้สามารถผ่านอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ได้ เห็นคุณค่าและ
ความสามารถของตนเอง รู้สึกต่อตนเองไปในทางท่ีดี และก าลงัใจจากภายนอก ได้แก่ นกัเรียนรับรู้
ถึงความสามารถของตนเอง สามารถบอกได้ว่าตนเองมีถนัดด้านอะไรและมีบุคลิกภาพแบบใด 
และไม่เกิดความรู้ว่าตนเองด้อยกว่าผู้อื่น ไม่มีความสามารถเท่ากบัผู้อื่น นกัเรียนต้องมีความเชื่อว่า
นักเรียนมีศักยภาพสามารถ พัฒนาตนเองได้ ไม่น าข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ ในอดีตมาซ า้เติมตนเอง
อยู่กบัปัจจบุนัเพื่อช่วยให้นกัเรียนเกิดก าลงัใจในการฝ่าฟันอปุสรรคต่าง ๆ  

1.3 ด้านการจัดการปัญหา (Problem management) หมายถึง การท่ีนักเ รียน
สามารถจดัการกบัปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินปัญหาท่ีเกิดขึน้และสามารถวาง
แนวทางการแก้ไขปัญหาได้ เพื่อช่วยนักเรียนสามารถเกิดการวางแผนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 
โดยมีการตัง้เป้าหมาย ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาวในการด าเนินชีวิตอย่างชดัเจน ได้แก่ นกัเรียน
ต้องสามารถก าหนดเป้าหมายท่ีจะประกอบชีพในอนาคตนกัเรียนได้และจะต้องวางเป้าหมายทัง้ใน
ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีนกัเรียนตัง้ ไว้ อีกทัง้นกัเรียนต้องมีข้อมูล
ในการวางแผนด้วยจึงทาให้การวางแผนนัน้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้นักเรียนกล้าท่ีจะเผชิญกบั
ปัญหา เปิดใจยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างและสามารถแก้ปัญหาอย่างมีแบบแผนและระบบ
มากยิ่งขึน้ 

2. การให้ค าปรึกษากลุ่ม คือ กระบวนการท่ีผู้วิจยัน ามาเพื่อใช้ในการพฒันาส่งเสริมความ
หยุ่นตัวให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการให้เสริมสร้างก าลังใจ สารมารถวางแผน 
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ตัง้เป้าหมาย และสามารถจัดการอารมณ์ด้านลบท่ีเกิดขึน้ได้ไม่คล้อยตามอารมณ์ อีกทัง้ยังช่วย
ส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จักตนเองและภมูิใจในตนเองมากยิ่งขึน้ นกัเรียนจะมีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ โดยผู้วิจยัซึ่งรับบทบาทเป็นผู้น ากลุ่มนัน้จะช่วยให้เกิดกระบวนการ
กลุ่มและคอยส่งเสริม ให้ข้อมูลท่ีเหมาะสม ชีแ้นะแนวทางเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มได้มีแนวทางเพิ่มเติมในการด าเนินชีวิต โดยกระบวนการในการให้
ค าปรึกษากลุ่มประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

2.1 ขัน้เร่ิมต้น คือ ผู้น ากลุ่มจะต้องชีแ้จ้งรายละเอียดของกลุ่มให้กับสมาชิกทุกคน
ทราบ วัตถุประสงค์ของการท ากลุ่มท่ีส าคัญคือการเก็บรักษาความลับภายในกลุ่มไม่น าเร่ืองของ
สมาชิกในกลุ่มไปเปิดเผยภายนอก รวมทัง้ในขัน้นีผู้้น ากลุ่มต้องสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับ
สมาชิกภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย และสร้างสัมพันธภาพภายในกลุ่มให้ดีมากยิ่งขึน้ 
สมาชิกทุกคนจ าเป็นต้องรู้จักผู้ น ากลุ่มและเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่ม โดยในขัน้เ ร่ิม ต้น                     
ได้ประยุกต์ใช้เทคนิค การเป็นผู้ ฟังท่ีดี การยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข การฟังอย่างใส่ใจ 
และการตอบสนองอย่างเหมาะสม ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
เพื่อสมาชิกมีสมัพนัธภาพท่ีดี และช่วยสร้างบรรยากาศท่ีมีประสิทธิภาพภายในกลุ่ม 

2.2 ขัน้ด าเนินการ คือ ขัน้ท่ีผู้น ากลุ่มนัน้จะต้องท าการส ารวจถึงปัญหาท่ีแท้จริงของ
การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ถ้าสัมพันธ์ในกลุ่มดีจะส่งผลให้ใน
กลุ่มมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ และสมาชิกภายในกลุ่มจะกล้าท่ีแสดงความคิดเห็น
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กับสมาชิกท่านอื่น ๆ  ส่ิงท่ีส าคัญคือผู้ น ากลุ่มต้องมุ่ งถึง
ความส าคัญของปัจจุบันให้สมาชิกอยู่กับปัจจบุัน ท าให้สมาชิกทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึง
ของกลุ่มไม่รู้สึกตนเองแตกแยกออกจากกลุ่ม โดยการเสริมสร้างความหยุ่นตวัในด้านความทนทาง
อารมณ์ ได้น าเทคนิค การสอน A-B-C การโต้แย้งความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผล ตามแนวคิดทฤษฎีท่ี
เน้นเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม ในด้านก าลงัใจได้น าเทคนิคการระลึกถึงความทรงจ าในวัยเด็ก 
ตามแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มของแอดเลอร์ เทคนิค การอธิบายความรู้สึกในอดีต การ
ให้ข้อมลูย้อมกลบั รวมทัง้การเสริมแรง ตามแนวคิดทฤษ าการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง และในด้านสุดท้าย ด้านการจัดการปัญหา ได้น าเทคนิคการแก้ไขปัญหา การให้ข้อมลู
ย้อนกลับ ตามแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบรู้คิดขพฤติกรรม เทคนิค WDEP ตาม
แนวคิดทฤษฎีของการให้ค าปรึกษากลุ่มเผชิญความจริง  

2.3 ขัน้ยุติ คือ ผู้น ากลุ่มนัน้ต้องให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการสรุปส่ิงท่ีได้ รับ
หลังจากการให้ค าปรึกษากลุ่ม และวิธีการน าเอาความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้สมาชิก
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สามารถน าไปปฏิบติัได้หลงัจากยติุกลุ่ม การให้ข้อมลูย้อนกลบัเพื่อให้สมาชิกสามารถขจดัส่ิงท่ีค้าง
คาในใจได้  โดยในขัน้ยุติ ได้ประยุกต์ใช้เทคนิค การเป็นผู้ ฟังท่ีดี การยอมรับทางบวกอย่างไม่มี
เงื่อนไข การฟังอย่างใส่ใจ และการตอบสนองอย่างเหมาะสม ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบยึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง เพื่อสมาชิกเกิดการแลกเปลี่ยน ให้ข้อมลูย้อนกลบัภายในกลุ่ม 

3. ครอบเลีย้งเด่ียว คือ นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 ท่ีอาศยัอยู่กบัมารดาเพียงคนเดียว 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวความคิดของผู้วิจัยได้ท าการศึกษาองค์ประกอบของความหยุ่นตัวของ (กรม
สภุาพจิต, 2555) พบว่ามี 3 องค์ประกอบ คือ พลงัอึด พลงัฮึด และพลงัสู้โดยใช้กระบวนในการให้
ค าปรึกษากลุ่มโดยมีขัน้ตอน 3 ขัน้ตอนเพื่อช่วยเสริมสร้างความหยุ่นตัว ประกอบด้วย ขัน้เร่ิมต้น
กระบวนการให้ค าปรึกษา ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษา และขัน้ยุติการให้ค าปรึกษา จากแนวคิด
ดงักล่าวสามารถสร้างภาพกรอบแนวคิดการเสริมสร้างความหยุ่นตวัของนกัเรียน ได้ดงันี ้

 
                  ตวัแปรจดักระท า                 ตวัแปรตาม 

 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

 
 
 
 

การให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ 

- ขัน้เร่ิมต้น 

- ขัน้ด าเนินการ 

- ขัน้ยติุ 

ความหยุ่นตวั 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 

- ความทนทานทางอารมณ์ 

- ก าลงัใจ  

- การจดัการปัญหา  



  10 

สมมุติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนกลุ่มทดลองมีความหยุ่นตัวหลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มสูงขึน้กว่า

ก่อนได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
2. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความความหยุ่นตวัสงูกว่านกัเรียนกลุ่มควบคมุหลงัการเข้าร่วม

การให้ค าปรึกษากลุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องและสรุปสาระส าคญัจากเอกสารต่าง ๆ  และได้น าเสนอเป็นหวัข้อไว้ ดงันี  ้
1. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกบั ความหยุ่นตวั 

1.1 ความหมายของ ความหยุ่นตวั 
1.2 องค์ประกอบของความหยุ่นตวั 

2. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกบั การให้ค าปรึกษากลุ่ม 
2.1 ความหมายของ การให้ค าปรึกษากลุ่ม 
2.2 จดุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
2.3 แนวคิด ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
2.4 เทคนิคท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
2.5 กระบวนการ ขัน้ตอน การให้ค าปรึกษากลุ่ม 

3. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกบัครอบครัวเลีย้งเด่ียว 
3.1 ความหมายของ ครอบครัวเลีย้งเด่ียว 
3.2 สาเหตขุองการเป็นครอบครัวเลีย้งเด่ียว 
3.3 ผลกระทบที่เกิดจากครอบครัวเลีย้งเด่ียว 
3.4 ปัญหาของวยัรุ่นท่ีเกิดจากครอบครัวเลีย้งเด่ียว 

4. งานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 งานวิจยัในประเทศ 
4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

 
1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับ ความหยุ่นตัว 

1.1 ความหมายของความหยุ่นตัว 
จากการท่ีผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาความหมายของความหยุ่นตัว พบว่าได้มี

นักวิชาการ นักทฤษฎีหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของความหยุ่นตวัหลากหลาย ผู้วิจัยได้ท า
การรวบรวม ไว้ดงันี ้
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นีแนน (Neenan, (2009) กล่าวถึงความหมายของความหยุ่นตัว (Resilience) 
คือ การตอบสนองต่อเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีท าให้เกิดความรู้เสียใจ ความหมดหวงัหรือความรู้
อื่น ๆ  สึกในด้านลบ 

โคเฮน (Cohen, 2017) กล่าวถึงความหมายของความหยุ่นตัว (Resilience) คือ
ความสามรถในการปรับตัวให้เข้ากับกับสถานการณ์ท่ียากล าบาก บุคคลท่ีมีความหยุ่นตัวสูงจะ
สามารถปรับตวัได้ดีและมีความเครียดน้อยกว่าคนท่ีความหยุ่นตวัต ่า 

ทอมสนั (Thompson, 2014) กล่าวว่าความหมายของความหยุ่นตวั (Resilience) 
คือความสามารถในการตอบสนองต่อความเครียด การปรับตวัในแต่ละบุคคลรวมถึงความสามรถ
ในการฟืน้ตวัหลงัจากท่ีได้พบเจอกบัเหตกุารณ์ท่ีส่งผลด้านลบกบัตนเอง 

กริกเคน (Glicken, 2006) กล่าวถึงความหมายหมายของ ความหยุ่นตัว 
(Resilience) เป็นความสามารถในการทนและการฟืน้ตวัจากปัญหาท่ีก่อกวนชีวิต ความหยุ่นตวัจึง
เป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยท าให้มนษุย์สามารถเผชิญกบัปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ริสซ์ ซูรต้าร์ และฮอร์ (Reich, Zautra, และ Hall, 2010) ได้กล่าวถึงความหยุ่นตัว 
(Resilience) ไว้ว่าคือความสามารถทนทานต่อปัญหาท่ีเกิดในทุกด้านและสามารถฟื้นฟูจิตใจ
กลบัมาเป็นปกติได้อย่างเหมาะสม 

เชอรร่ี (Cherry, 2017) กล่าวว่าความหมายของความหยุ่นตัว (Resilience) คือ 
เป็นความสามารถในการฟื้นตัวจากปัญหาสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาท่ีเข้ามาแต่ไม่ได้
หมายความว่าคนท่ีมีความหยุ่นตัวสูงจะรู้สึกเสียใจ หรือผิดหวังกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้น้อยกว่า
บุคคลอื่น แต่บุคคลท่ีมีความหยุ่นตวัสงูจะสามารถขจดัความรู้สึกด้านลบได้เร็วกว่าบุคคลทัว่ไป 

รัชดา  อรหนัตา (2556) ได้สรุปความหมายของความหยุ่นตวั (Resilience) ไว้ว่า
เป็นความสามารถในการเผชิญกับปัญหารวมทัง้อุปสรรคและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์นัน้
พร้อมทัง้มีจิตใจที่เข้มแข็ง 

อนุวัฒน์  มลายอริศูนย์  (2553) กล่าวถึงความหมายของความหยุ่ นตัว  
(Resilience) เป็นกระบวนการในการฟื้นตัวและความสามารถในการปรับตัวเมื่อต้องพบเจอกับ
ปัญหาและอปุสรรคของชีวิต รวมทัง้สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมากระทบต่อจิตใจ 

สมพร  อินทร์แก้ว (2552) กล่าวว่าความหมายของความหยุ่นตัว (Resilience) 
หมายถึงความของแต่ละบุคคลในการปรับตวั ปรับอารมณ์เมื่อต้องจอเหตกุารณ์ท่ีส่งผลด้านลบต่อ
ตนเอง 
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สมาคมนกัจิตวิทยาของอเมริกา (American Psychological Association, 2018) 
ได้ให้ความหมายของความหยุ่นตวั (Resilience) ไว้ว่า เป็นกระบวนการในการปรับตวัให้เหมาะสม
กับทุกข์ท่ีเกิดขึน้รวมทัง้ความเครียดท่ีเกิดขึน้ด้วย ยกตัวอย่างอย่างเช่นปัญหาท่ีเกิดจากครอบครัว 
ปัญหาท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ ปัญหาทางการเงิน และอื่น ๆ  

จากการวบรวมความหมายของความหยุ่นตวัผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่าความหยุ่น
ตวัหมายถึงความสามารถในการอดทนต่อ เหตกุารณ์ หรือส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีเข้าส่งผลกระทบทางด้าน
จิตใจ ความรู้สึกท าให้สภาพจิตใจเกิดความท้อแท้และรู้สึกไม่มีคุณโดยองค์ประกอบในการ
เสริมสร้างความหยุ่นตวั 

 
1.2 องค์ประกอบของความหยุ่นตัว 

จากการท่ีผู้วิจยัได้ท าการศึกษาองค์ประกอบของความหยุ่นตัวพบว่าได้มีนักวิชาการ 
นกัทฤษฎีหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความหยุ่นตวัหลากหลาย ผู้วิจยัได้ท าการรวบรวม 
ไว้ดงันี ้

นีรชา  นวารัตน์ (2557) ได้ศึกษาองค์ประกอบ Resilience ของ กรอตเบิร์ก พบวา่ 
Resilience คือ ความสามารถในการอดทนกบัปัญหาอปุสรรค ความรู้สึกด้านลบ ทศันคติและส่ิงท่ี
ตนเองเชื่อและนบัถือส่งผลกระทบต่อตนเองและสามารถจัดการกบัส่ิงเหล่านัน้ได้มากน้อยเพียงใด
ขึน้อยู่กบั 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

I have (ส่ิงท่ีตนเองมี) คือส่ิงท่ีนักเรียนรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมและบุคคลท่ีอยู่
รอบข้างท่ีจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนกระท าส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น นักเรียนรับรู้ถึง
ความสมัพนัธ์ท่ีอบอุ่นมัน่คง สามารถเชื่อใจได้ และช่วยเหลือเขาได้เมื่อเกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ  

I am (ส่ิงท่ีตนเองเป็น) คือการท่ีนกัเรียนรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถอะไร มี
หน้าท่ีท่ีต้องปฏิบติัอย่างไร รวมทัง้รับรู้ความต้องการของเองเพื่อเป็นแรงสนบัสนุนให้นกัเรียนเข้าใจ
ตนเองและเกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

I can (ส่ิงท่ีตนเองสามารถท าได้) คือ ศกัยภาพในตวันกัเรียนท่ีตนเองสามารถ
ท าได้เพื่อให้เกิดความตระหนกัรู้และเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง เช่น นกัเรียนสามารถขจดัความ
โกรธของตนเองได้เมื่อรู้สึกโกรธ สามารถปัญหาต่าง ๆ ท่ีเข้ามากระทบต่อจิตใจของตนเองได้ 

กณิกาพร  บุญชู (2555) ได้ศึกษาองค์ประกอบ Resilience ของ วูลินและโวลิน 
พบว่า Resilience คือ ความหยุ่นตวัมีอยู่ตวัของแต่ละบุคคลเป็นความสามารถในการเผชิญปัญหา
ท่ีเกิดขึน้กบัตวับุคคลนัน้ สามารถแบ่งได้ออกดเป็น 6 องค์ประกอบ ดงันี ้
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1. การหยัง่รู้ตนเอง คือ การรู้จกัตนเองและเข้าใจตนเองในทกุ ๆ ด้านสามารถ
ตอบปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเองได้ 

2. การเป็นอิสระ คือการสร้างขอบข่ายของตนเองในการด าเนินชีวิต เพื่อเป็น
ตวัช่วยในการก าหนดพฤติกรรมความรู้จกัผิดชอบชัว่ดี 

3. สมัพนัธภาพ คือ ความสนิทกบับุคคลอื่น สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับ
บุคคลอื่นได้อย่างเต็มความสามารถและเกิดความผกูพนัระหว่างกนั 

4. การเป็นผู้ ริเร่ิม คือ สามารถตดัสินใจท าส่ิงใหม่ ๆ ให้กบัตนเองได้ 
5.  การมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงบวก คือสามารถจัดการ

ความคิดและเหตกุารณ์ด้านลบท่ีมากระทบตนเองและสามารถหาข้อดีของส่ิงท่ีอยู่ในเหตกุารณ์นัน้
ได้ 

6. การมีคุณธรรม คือ การรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีเมตตา มี
น า้ใจต่อเพื่อนมนษุย์ด้วยกนั รู้ว่าส่ิงไหนควรท าส่ิงไหนไม่ควรท า 

กรมสภุาพจิต (2555) กล่าวถึงองค์ประกอบของ ความหยุ่นตวั (Resilience) มี  3 
ประการ ดงันี ้

1. พลังอึด มีความสามารถในการอดทนต่ออารมณ์ เหตุการณ์วิกฤตท่ีส่งผล
กระทบรุนแรงต่อจิตใจ มีจิตใจมั่นคง ไม่หวั่นไหว ไม่เชื่อหรือคล้อยตามอารมณ์ได้ง่าย เมื่อเกิด
ความเครียดสามารถหาวิธีจัดการกับความเครียดและระบายความเครียดได้ รวมทัง้สามารถน า
ส่วนท่ีดี และเป้าหมายท่ีตนเองตัง้ไว้มาต่อสู้กบัเหตกุารณ์ด้านลบท่ีเกิดขึน้ได้ 

2. พลังฮึด มีขวัญก าลังใจในการต่อสู้กับอปุสรรค เหตุการณ์ท่ีเข้ามากระทบ
ต่อตนเองได้ โดยขวญัก าลงัใจนัน้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

2.1 ก าลังใจภายในตนเอง การบอกตนเองและให้ก าลังใจกับตนเอง 
ยกตวัอย่างเช่น ฉันท าได้ ฉันต้องไปถึงเป้าหมายท่ีฉันตัง้ไว้ให้ได้ ฉันต้องผ่านเหตกุารณ์นัน้ไปให้ได้ 

2.2 ก าลังใจจากภายนอก เป็นก าลังใจท่ีได้รับจากภายนอก ยกตัวอย่าง
เช่น ค าชม ค าปลอบใจ การให้ก าลงัใจจากผู้อื่น 

3. พลังสู้  สามารถจัดการกับปัญหาได้ ประเมินปัญหาท่ีเกิดขึน้และสามารถ
วางแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ เมื่อเป็นปัญหาท่ีหนักจนเกินความสามารถ อาจขอค าปรึกษากบั
ผู้ อื่นหรือเสริมทักษะการต่อรอง การหาทางออกท่ีหลากหลายทางมากยิ่งขึน้ รวมถึงมีการ
ตัง้เป้าหมายท่ีชดัเจนเพื่อน าไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สมาคมนักจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Psychological Association, 
2018) หรือสมาคมนักจิตวิทยาของอเมริกา ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความหยุ่นตัว
ประกอบด้วย 4 ประการ คือ 

1. สามารถวางแผนและก าหนดรวมทัง้สามารถปฏิบติัได้จริง 
2. เชื่อมัน่ในตนเอง รับรู้ความสามารถของตนเอง และเชื่อว่าตนเองมีคณุค่า 
3. มีทกัษะในการส่ือสารและแก้ไขปัญหา 
4. สามารถจดัการความรู้สึกด้านลบของตนเองได้ 

จากการศึกษาองค์ประกอบของความหยุ่นตัวสรุปได้ว่า ความหยุ่นตัวมีองค์ 
ประกอบ 3 ด้าน ดงันี ้

1. พลงัอึด หมายถึง ความสามารถอดทนต่อเหตกุารณ์หรือสถานการณ์วิกฤต
ท่ีส่งผลกระทบรุนแรงต่อจิตใจ มีจิตใจมัน่คง ไม่หวั่นไหว ไม่เชื่อหรือคล้อยตามอารมณ์ได้ง่าย เมื่อ
เกิดความเครียดสามารถหาวิธีจดัการกบัความเครียดและระบายความเครียดได้  

2. พลังฮึด หมายถึง การมีขวัญก าลังใจในการต่อสู้กับอปุสรรค เหตุการณ์ท่ี
เข้ามากระทบต่อตนเองได้ โดยขวัญก าลังใจทัง้ก าลังใจท่ีเกิดขึน้ในตนเอง รู้จักการให้ก าลังใจ
ตนเอง เพื่อให้สามารถผ่านอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ได้ เห็นคุณค่าและความสามารถของตนเอง รู้สึกต่อ
ตนเองไปในทางท่ีดี และก าลงัใจจากภายนอก  

3. พลังสู้  หมายถึง ความสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถประเมินปัญหาท่ีเกิดขึน้และสามารถวางแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ เพื่อช่วยเกิดการวาง
แผนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ โดยมีการตัง้เป้าหมายชีวิตระยะสัน้ กลาง ยาวในการด าเนินชีวิต
อย่างชดัเจน 

 
2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับ การให้ค าปรึกษากลุ่ม 

2.1 ความหมายของ การให้ค าปรึกษากลุ่ม 
จากการท่ีผู้วิจยัได้ท าการศึกษาความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มได้มีนกัวิชาการ

หลายท่านผู้วิจยัได้ท าการรวบรวมไว้ดงันี ้
จาคอบส์ มาสสัน และฮาร์วิว (Jacobs, Masson, และ Harvill, 2009) กล่าวถึง

การให้ค าปรึกษากลุ่มไว้ว่า เป็นกระบวนท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องช่วยกันเพื่ อท่ีจะสามารถ
ช่วยเหลือปัญหาของสมาชิกกลุ่มและร่วมกันเสนอความคิดเห็นมมุมองเพื่อให้สมาชิกท่านเกิดการ
ตระหนกัรู้ในตนเองได้ 
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เบริก แลนเดสท์และฟอร์ (Berg, Landreth, และ Fall, 2013) กล่าวถึงการให้
ค าปรึกษากลุ่ม  ไว้ว่าเป็นกระบวนท่ีจะช่วยสมาชิกเกิดความเข้าใจในตนเอง ตระหนักรู้และเห็น
คณุค่าในตนเองเพิ่มมากยิ่งขึน้โดยใช้พลงัของกลุ่มเป็นส่ิงท่ีช่วยขบัเคล่ือน 

เกรดดิง้ (Gladding และ Gladding, 2008) กล่าวถึงความหมายการให้ค าหมาย
ปรึกษากลุ่ม คือกระบวนการท่ีช่วยป้องกัน สนับสนุน และแก้ไข เป็นหน่ึงส่ิงท่ีช่วยเยียวยาจิตใจ 
คล้ายกบัการให้ค าปรึกษาเด่ียวแต่การให้กลุ่มเป็นการพลวตักลุ่มมาช่วยในการเยียวยาด้วย 

ไนซ์ตูร์ (Nystul, 2003) กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มหมายถึงกระบวนการท่ี
ช่วยแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นตัวเพิ่มแรงจงูใจ รวมเป็นถึงแลกเปล่ียนข้อมลูระว่าง
สมาชิกในกลุ่มเพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มเข้าใจปัญหาและสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาได้ 

จันทร์เพ็ญ  แสงอรุณ (2557) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มคือกระบวนการ
ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้ รับค าปรึกษา ซึ่งผู้ให้ค าปรึกษามีหน้าท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมและอ านวย
ให้กระบวนการกลุ่มด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้สร้างบรรยากาศภายในกลุ่มเพื่อ
น าไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาลิณี  จุโฑปะมา (2552) กล่าวว่า ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
หมายถึง การช่วยบุคคลยอมรับปัญหาท่ีเกิดขึน้ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทัง้สามารถ
น าความรู้ ท่ีได้รับจากการให้ค าปรึกษากลุ่มมาประยุกต์ในการใช้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ น้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

ลกัขณา  สริวฒัน์ (2551) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นการช่วยให้นกัเรียน
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ทางสังคมจากสมาชิกในการให้ค าปรึกษากลุ่ม ช่วยให้เกิดการ
พฒันาและมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม 

จากการรวบรวมความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่ม ผู้ วิจัยสรุปได้ว่าการให้
ค าปรึกษากลุ่มคือกระบวนการท่ีประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มท่ีปัญหาและจุดมุ่งหมายเดียวกันและ
ผู้น ากลุ่มหรือผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีจะช่วยสร้างบรรยากาศภายในกลุ่ม ให้สมาชิกกลุ่มรู้สึกปลอดภัย 
ไว้วางใจ และผู้ ให้ค าปรึกษาต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดเห็น         
ให้ก าลงัใจรวมทัง้สามารถยอมรับความเห็นของสมาชิกท่านอื่นได้ด้วย โดยจ านวนสมาชิกของกลุ่ม
ไม่ควรมากเกินไปควรอยู่ระหว่าง 6-8 คนเน่ืองจากจะท าให้กระบวนการให้ค าให้ค าปรึกษากลุ่ม
เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
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2.2 จุดประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
จากการท่ีผู้วิจยัได้ท าการศึกษาจดุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มได้มีนักวิชาการ

หลายท่านกล่าวถึงจดุหมายของการให้ค าปรึกษา ผู้วิจยัได้ท าการรวบรวมไว้ดงันี ้
คอเลย์ Corey (2012)กล่าวว่าจดุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มมีทัง้หมด 13 

ประการดงันี ้
1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ียอมรับ ไว้วางใจในตนเองและผู้อื่น 
2. เพื่อให้เกิดการรู้จักตนเองและสามารถพัฒนาตนเองตามบุคลิกภาพของ

ตนเอง 
3. เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาและเกิดความเข้าใจ

ร่วมกนัระหว่างสมาชิกและผู้น ากลุ่ม 
4. เรียนรู้ท่ีจะรู้จะเคารพตนเองและผู้อื่น 
5. เพื่อหาแนวทางและวิธีการท่ีจะเผชิญกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้พร้อมทัง้สามารถ

วางแนวทางการแก้ปัญหานัน้ได้ 
6. เพื่อเพิ่มมมุมองท่ีแตกต่างกนัออกไปและสามารถรับผิดชอบต่อตนเองได้ 
7. เพิ่มทกัษะในการตดัสินใจในมีความคิดท่ีรอบคอบในการตดัสินใจ 
10. สามารถวางแผนเพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและปฏิบัติตามแผนท่ี

ตนเองวางไว้เพื่อไปสู่เป้าหมายได้ 
11. เรียนรู้ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดสงัคมจากพฤติกรรมของตนเอง 
12. เรียนรู้ท่ีจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสขุ 
13. สามารถอธิบายได้ถึงคณุค่าของส่ิงต่างและน าไปประยกุต์ในชีวิตได้ 

มาลิณี   จุ โฑปะมา (2552) กล่าวว่า  จุดประสงค์ของการให้ค าปรึกษา 
ประกอบด้วยทัง้หมด 7 วตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. เพื่อให้ผู้ ท่ีมารับค าปรึกษาเข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึน้ทัง้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายใน
ตนเองและปัญหาท่ีระหว่าตนเองและผู้ อื่น รวมทัง้ได้ส ารวจตนเองและสภาพแวดล้อมโดยรอบ
เพื่อให้เข้าใจปัญหามากยิ่งขึน้ 

2. เพื่อช่วยลดความเครียดความอึดอดัภายในใจของผู้มารับค าปรึกษา 
3. เพื่อให้ผู้รับค าปรึกษามีทกัษะการจดัการกบัปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีของผู้รับค าปรึกษา 
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5. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักจักและเข้าใจตัวตน
ของตนเอง 

6. เพื่อให้ผู้ รับค าปรึกษาสามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและ
สามารถผ่านพ้นอปุสรรคต่าง ๆ ไปได้ 

7. เพื่อให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดกระบวนการวางแผนส่ิงต่างในทกุเร่ือง 
จนัทร์เพ็ญ  แสงอรุณ (2557) กล่าวว่า จดุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อ

ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้ทางด้าน ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม สามารถ
ยอมรับในส่ิงท่ีเกิดขึน้ได้ รู้จกัศกัยภาพภายในตนเอง เห็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อย่างชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

 วชัรี  ทรัพย์มี (2556) กล่าวว่าจดุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มคือ การสร้าง
สมัพนัธภาพเพื่อท าให้เกิดการแก้ปัญหาและสามารถวางแผนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ลกัขณา  สริวฒัน์, 2551) กล่าวว่าจดุประสงค์ของการให้ค าปรึกษามีดงันี ้
1. ช่วยให้นกัเรียนรู้จกัและเข้าใจตนเอง 
2. ช่วยให้นกัเรียนสามารถตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ช่วยให้นกัเรียนเกิดความกล้าในการเผชิญและยอมรับความจริง 
4. ช่วยให้นกัเรียนเกิดทกัษะในการแก้ไขปัญหา 
5. ช่วยพฒันาความคิดของนกัเรียนให้ดีมากยิ่งขึน้ 
6. เสริมสร้างความสามารถด้านมนษุยสมัพนัธ์ของนกัเรียน 
7. ช่วยลดปัญหาความผิดปกติด้านบุคลิกภาพ ความรู้ และปัญหาอื่น ๆ  

จากการรวบรวมวัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มพบว่าการให้ค าปรึกษา
กลุ่มมีจุดประสงค์มุ่งท่ีจะให้สมาชิกทุกคนเข้าใจตนเอง ยอมรับในตนเองและผู้ อื่นเข้าใจความ
แตกต่างพร้อมทัง้เห็นคุณค่าในตนเองมากยิ่งขึน้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และช่วยให้บุคคลท่ีเกิด
ปัญหาทางจิตใจกลบัคือสู่สภาวะปกติโดยการหาทางออกร่วมกนั 

 
2.3 แนวคิด ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

จากการท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความหยุ่นตวั ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาองค์ประกอบของความหยุ่นตวัได้ท าการรวบรวมทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาท่ีมีความเกี่ยวข้องกบัความหยุ่นตวัไว้ดงันี ้

เพ็ญนภา กุลนภาดล และคณะ (2561) ได้อธิบายทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับให้ค าปรึกษา
ในแต่ละทฤษฎีเพื่อน ามาประยกุต์ใช้ในการเสริมสร้างความหยุ่นตวัไว้ดงันี ้
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2.3.1 ทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็นศนูย์กลาง (Preson-centered Therapy) 
ทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็นศนูย์กลาง เป็นทฤษฎีท่ีมีความเชื่อว่าบุคคลทุกคนท่ี

เกิดมานัน้มีคณุค่าในตนเอง มีศกัด์ิศรีแห่งตน พร้อมทัง้ศกัยภาพของแต่ละบุคคล สามารถรับชอบ 
และสร้างสรรค์น าตนเองไปสู่การเป็นบุคคลท่ีมีความพร้อมและสมบูรณ์ได้ครบทกุด้าน    

2.3.1.1 จุดประสงค์ของการปรึกษาตามทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง  

จุดหมายของทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็นศนูย์กลางต้องคือเพื่อสนบัสนนุให้
ผู้ รับค าปรึกษาน าพาตนเองไปสู่การพัฒนาศักยภาพภายในตนได้อย่างสูงสุด สามารถยอมรับ
ตนเองอย่างปราศจากเงื่อนไขและน าไปสู่ความสอดคล้องภายในตนเองกับส่ิงท่ีเกิดขึน้จริง 

2.3.1.2 หลกัการของทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็นศนูย์กลาง  
ตามทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็นศนูย์กลาง การท่ีบุคคลเกิดปัญหาจากความคิด

ท่ีไม่สอดคล้องกันระหว่างความคิดเกี่ยวกับตนเอง และส่ิงตนเองมองเห็น (Self-Concept)           
ซึ่งประกอบด้วย  3 องค์ประกอบดงันี ้

- ตัวตนท่ีเป็นจริง (Real Self) คือตัวตนท่ีเราเป็นจริงทัง้ ท่ีคนอื่นยอมรับ
พฤติกรรมของตนเองและตนเองยอมรับพฤติกรรมที่เราเป็น  

- ตวัตนท่ีคิดว่าเราเป็น (Perceived self) คือส่ิงท่ีตนเองรับรู้ในส่ิงท่ีตนเองเป็น 
และยอมรับในส่ิงท่ีตนเองเป็นได้อย่างปราศจากเงื่อนไข 

- ตัวตนท่ีเราต้องการเป็น (Ideal self) คือ ตัวตนท่ีเราคาดหวังว่าจะเป็นซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ทกุคนจะคาดหวงัตนเองไปในทางบวก เช่น เป็นคนหน้าตาดี สะอาด เรียบร้อย จะไม่
คาดหวงัตนเองไปในทางลบ 

2.3.1.3 บทบาทของผู้ ให้การปรึกษาตามทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง 

ทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็นศูนย์กลางคือทฤษฎีท่ีเน้นความสมัพันธ์ระหว่าง
ผู้รับค าปรึกษาและผู้ให้ค าปรึกษา รวมทัง้ทศัคติ เจตคติของผู้ให้ค าปรึกษาก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีท าการ
ให้ค าปรึกษาสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดงันัน้ผู้ ในปรึกษาจึงควรแสดงออกบทบาท
ของตนเอง ดงันี ้

1. ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องแสดงออกถึงความจริงใจ หมายถึงผู้ ให้ค าปรึกษา
ต้องแสดงออกถึงความจริงใจในการให้ค าปรึกษาและสร้างความน่าเชื่อถือต่อตัวผู้ รับค าปรึกษา 
เมื่อผู้ให้ค าปรึกษาแสดงออกถึงความจริงใจความรู้สึกสึกเหล่าจะส่งไปถึงผู้รับค าปรึกษา 
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2. ผู้ให้ค าปรึกษาต้องแสดงออกถึงการยอมรับปราศจากเงื่อนไข หมายถึง
ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องสร้างบรรยากาศท่ีท าให้ผู้ รับค าปรึกษารู้สึกอบอุ่น และหลีกการเผชิญหน้าหรือ
โต้แย้งทางความคิดผู้ ให้ค าปรึกษาต้องยอมรับความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าความคิดหรือ
พฤติกรรมเหล่านัน้จะเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสมก็ตาม 

3.  ผู้ ใ ห้ค าปรึกษาต้องสามารถรับ รู้ความรู้สึกท่ีแท้จริงและไวต้อง
ความรู้สึกของผู้ รับค าปรึกษา หมายถึงผู้ ให้ค าปรึกษาต้องรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้ รับ
ค าปรึกษา รู้สึกมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ท่ีผู้ รับปรึกษาถ่ายทอดออกมา อีกทัง้ไม่
ควรประเมินและตดัสินเหตกุารณ์ใด ๆ  ความใช้ความอ่อนโยนในการให้ค าปรึกษา 

 
2.3.2 ทฤษฎี ท่ี เ น้น เหตุผลอารมณ์  และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior 

Therapy)  
ทฤษฎีท่ีเน้นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรมเป็นทฤษฎีท่ีเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลสามารถ

ควบคมุ ความคิด ความรู้สึก รวมทัง้พฤติกรรมของตนเองได้ ถ้าบุคคลใดปล่อยให้อารมณ์มีอ านาจ
เหนือกว่าความคิดและเหตผุลจะท าให้เกิดความทกุข์ต่อตนเอง 

2.3.2.1 จดุประสงค์ของการปรึกษาตามทฤษฎีเน้นเหตผุลอารมณ์ และพฤติกรรม 
จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดความแปรปรวนของอารมณ์ท่ีเกิดขึน้และท่ีเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมที่เกิดความเชื่อท่ีไม่สมเหตสุมผล ให้ด ารงชีวิตอยู่บนพืน้ฐานของความจริงท าให้ผู้ ท่ีมารับ
ค าปรึกษาท่ีรู้สึกว่าตนเองไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตหาทางออกไม่ได้หันกลับมาเผชิญกับ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับตนเอง ลดการกล่าวโทษตนเอง ให้ผู้ รับค าปรึกษาทบทวนและเปล่ียนความคิด
ให้สมเหตสุมผลมากยิ่งขึน้ 

2.3.2.2 หลกัการของทฤษฎีเน้นเหตผุลอารมณ์ และพฤติกรรม 
เพ็ญนภา กุลนภาดล และคณะ (2561) ได้อธิบายหลักการของทฤษฎีเน้นเหตุผล

อารมณ์ และพฤติกรรมไว้ว่าบุคคลเกิดมาพร้อมความคิด 2 ประเภท ประเภทแรกคือความคิดท่ี
สมเหตุสมผล (Rational) และประเภทท่ีสองคือความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผล ( Irrational) และ
ความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลนัน้จะส่งผลให้บุคคลเกิดความผิดพลาดในชีวิต ทฤษฎีนีจ้ึงเน้นช่วยให้
คนสามารถยอมรับได้ว่ามนุษย์ทุกคนมีโอกาสผิดพลาดเป็นเร่ืองธรรมดา คอเลย์ได้เสนอกรอบ
แนวคิด A-B-C Framework Corey (2013) ดงัภาพประกอบ 1 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความของทฤษฎี
เน้นเหตผุลอารมณ์ และพฤติกรรม 

 



  21 

 
 

 

 

 

 
        ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิด A-B-C Framework Corey (2013) 

 
A-B-C Framework เป็นส่ิงส าคัญท่ีของทฤษฎีท่ีเน้นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
A คือ ความจริงท่ีเกิดขึน้ อาจจะเป็นเหตกุารณ์ พฤติกรรม รวมทัง้ทศันคติ 
B คือ ความเชื่อท่ีใช้ในการน ามาประเมินเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 
C คือ ผลลพัธ์ ส่ิงท่ีเกิดขึน้ตามมา การตอบสนองต่อเหตกุารณ์ หรือพฤติกรรมนัน้ ๆ  
จากกรอบแนวคิด A-B-C Framework ท าให้เห็นว่า A (เหตกุารณ์) ไม่ได้ส่งผลให้เกิด 

C   (การตอบสนอง) แต่ C เกิดจาก B (ความเชื่อ) ตัวอย่างเช่น นักศึกษาสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ไม่ได้ท าให้เกิดสภาวะซึมเศร้า A คือไม่สามารถสอบเข้ามหาลยัได้ B คือความเชื่อท่ีว่าการสอบเข้า
มหาวิทยาลยัไม่ได้คือคนท่ีไม่มีคณุค่า ไร้อนาคต C คือสภาวะซึมเศร้า จะเห็นได้ว่า C ไม่ได้จาก A 
แต่เกิดจาก B 

 จาก A-B-C Framework ความหมายของ D คือส่ิงท่ีน ามาโต้แย้งเพื่อให้เกิด
ความคิดท่ีสมเหตุสมผลอาจจะเป็นการอภิปราย (Debating) การค้นหา (Detecting) การวินิจฉัย 
(Discriminating) โดยผู้ ให้ค าปรึกษาต้องกระตุ้นให้รับค าปรึกษาค้นหาความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผล 
เพื่อจะหาข้อโต้แย้งท าให้เกิด E คือผลท่ีตามมาจากข้อโต้แย้ง และเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ นัน่คือ F 
นัน่เอง 

2.3.2.3 บทบาทของผู้ให้การปรึกษาตามทฤษฎีเน้นเหตผุลอารมณ์ และพฤติกรรม 
ทฤษฎีนีเ้ป็นทฤษฎีท่ีเน้นการลดความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผล เพื่อเป็นการกระตุ้น

ให้เกิดความคิดท่ีสมเหตุสมผลมากยิ่ง ดังนั น้ในทฤษฎีนีบ้ทบาทของผู้ ท่ีให้ค าปรึกษาต้องให้

A 

(Activating) 

B 

(Belief) 

C 

(Consequence) 

D 

(Disputing 

intervention) 

E 

(Effect) 

F 

(New feeling) 
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ค าแนะน ารวมทัง้ เสนอแนวทางให้แก่ผู้ รับค าปรึกษาเพื่อให้ผู้ รับค าปรึกษาได้มีแนวทางมากยิ่งขึน้ 
Corey (2013) ได้เสนอขัน้ตอนในการด าเนินการมี 4 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องให้ค าแนะน าแก่ผู้ รับค าปรึกษาเพื่อให้เกิดความคิดท่ี
สมเหตุผล ใช้ค าท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษายอมรับในความคิดท่ีสมเหตุสมผลเช่น “ควรจะ” 
“น่าจะ” เป็นการโต้แย้งทางความคิดเพื่อให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถเข้าใจความคิดของตนเองได้ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องท าให้ผู้ รับค าปรึกษายอมรับและมีสติยอมรับใน
ความคิดของตนเอง ถ้าผู้ รับค าปรึกษายังไม่ยอมรับความคิดท่ีสมเหตุสมผลผู้ ให้ค าปรึกษาต้องท า
ให้ผู้รับค าปรึกษายอมรับกบัความทกุข์ของตนเองท่ีเกิดจากความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผล 

ขัน้ตอนท่ี 3 เป็นขัน้ตอนท่ีช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาเปล่ียนแปลงความคิดและท าการลบ
ความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผล ซึ่งในบางครัง้ความคิดเหล่านัน้เป็นความคิดท่ียากต่อการลบออก ผู้ให้
ค าปรึกษาต้องท าให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดการกระตุ้นความคิดท่ีโทษตนเองว่าข้อเสียอย่างไร 
      ขัน้ตอนท่ี 4 เป็นขัน้ตอนท่ีเมื่อผู้ รับการปรึกษาเข้าใจความคิดของตนเองและมีความคิดท่ีสม
เหตุผลแล้วต้องท าให้ความคิดนีค้งอยู่ถาวร ไม่เปล่ียนกลับไปมีความคิดเช่นเดิมยิ่งผู้ รับค าปรึกษา
สามารถเปล่ียนแปลงความคิดและอดทนต่อต้านต่อส่ิงเร้าท่ีเข้ากระทบความคิดได้มากเท่าไหร่จะ
ยิ่งดีมากขึน้ 
 

2.3.3 ทฤษฎีการปรึกษาเผชิญความจริง (Reality Therapy) 
ทฤษฎีการปรึกษาเผชิญความจริงเป็นท่ีทฤษฎีท่ีเน้นทางด้านความคิดและ

พฤติกรรมในปัจจุบันของตัวผู้ รับค าปรึกษา และท าให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดความเข้าใจในการ
ตดัสินใจของตนภายใต้ความต้องการพืน้ฐานของความจริง 

2.3.3.1 จดุประสงค์ของการปรึกษาตามทฤษฎีการปรึกษาเผชิญความจริง 
      ทฤษฎีการปรึกษาเผชิญความจริงมีจดุมุ่งหมายคือท าให้ผู้ รับค าปรึกษาสามารถ

ตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของตนเองได้ ทฤษฎีนีย้งัช่วยวางแผนก าหนดเป้าหมายให้ผู้ รับ
ค าปรึกษามีเป้าหมายท่ีชัดเจนมากยิ่งขึน้ ท าให้ผู้ รับค าปรึกษารู้สีกกระจ่างกับปัญหาท่ีตนเองพบ
เจอได้มากยิ่งขึน้และน าไปสู่การพฒันาตนเองให้ไปสู่เป้าหมายท่ีตนเองตัง้ไว้ 

2.3.3.2 หลกัการของทฤษฎีการปรึกษาเผชิญความจริง 
 ทฤษฎีการปรึกษาเผชิญความจริงจะเน้นให้ผู้ รับค าปรึกษาอยู่กับปัจจุบันให้

ได้มากท่ีสุดเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากความเชื่อพืน้ฐานของแต่ละบุคคลดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
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- การเลือกและความรับผิดชอบ ทฤษฎีท่ีเน้นให้ผู้ รับค าปรึกษารับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจของตนเองและมีความเชื่อว่าการตัดใจเลือกส่ิงใดย่อมมาจากความต้องการของผีรับ
ค าปรึกษาซึ่งสามารถวิเคราะห์และน าไปสู่การตัง้เป้าหมายของผู้รับค าปรึกษาได้ 

- การปฏิเสธการเปล่ียนแปลง ถ้าผู้รับค าปรึกษายงัมีความเชื่อในอดีตอยู่ ผู้รับ
ค าปรึกษาจะไม่สามารถเปล่ียนตนเองได้ ส่ิงท่ีท าให้ผู้ รับค าปรึกษาเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้ ผู้รับ
ค าปรึกษาต้องยอมรับผลท่ีเกิดจากการตดัสินใจของตนเองได้ 

- การเน้นท่ีพฤติกรรมปัจจุบัน เป็นทฤษฎีท่ีเน้นให้ผู้ รับค าปรึกษาอยู่กับ
ปัจจบุนัมากกว่าส่ิงท่ีเกิดในอดีต ท าให้ผู้รับค าปรึกษาตระหนกัได้ความทกุข์ทัง้หมดเกิดมาจากอดีต
หรือส่ิงท่ีผ่านมาแล้วเพื่อให้ผู้รับปรึกษากลบัมาอยู่กบัปัจจบุนัมากกว่า 

- ไม่มุ่งเน้นลกัษณะอาการของบุคคล ผู้ให้ค าปรึกษาต้องมีความเชื่อว่าผู้ ท่ีมา
รับค าปรึกษาไม่ใช่ผู้ ป่วยทางจิตเวชแต่ผู้ ท่ีมารับค าปรึกษายังไม่สามารถรับผิดชอบต่อความคิด 
การตัดสินใจ และพฤติกรรมของตนเองได้ ผู้ ให้ค าปรึกษามีหน้าท่ีท าให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดความ
ตระหนกัรู้ในตนเอง 

2.3.3.3 บทบาทของผู้ให้การปรึกษาตามทฤษฎีการปรึกษาเผชิญความจริง 
ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องท าให้ผีรับค าปรึกษารับรู้ถึงความต้องการท่ีอยากจะ

ช่วยเหลือ สนบัสนนุ พร้อมทัง้มีความเป็นห่วงท าให้ผู้ รับค าปรึกษากล้าเผชิญความจริงยอมรับและ
เกิดความเชื่อมัน่ในตัวผู้ ให้ค าปรึกษา ส่ิงท่ีเป็นส่ิงต้องห้ามส าหรับผู้ ให้ค าปรึกษาคือ ห้ามประเมิน
พฤติกรรมของผู้ รับค าปรึกษาไม่ว่าพฤติกรรมเหล่านัน้จะเป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสมหรือ ผู้ ให้
ค าปรึกษาต้องเสนอแนวทางเพิ่มเติมให้ผู้ รับค าปรึกษาได้มีแนวทางในการเลือก พร้อมทัง้ถ้าผู้ รับ
ค าปรึกษายงัไม่สามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อ พฤติกรรมของตนเองได้ ผู้ให้ค าปรึกษามีหน้าท่ีท าให้
ผู้ รับค าปรึกษารับผลกระทบท่ีจะเกิดตามหลังจากผู้ รับค าปรึกษากระท าพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
สดุท้ายเมื่อผู้รับค าปรึกษาเข้าใจตนเองและสามารถหาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้
แล้วนัน้ ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องสนับสนุนและส่งเสริมด้วยการร่วมวางแนวทางเป้าหมายจดัท าแผนใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดงักล่าว 

 
2.3.4 ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดกลุ่มแอดเลอ ร์  (Adlerian Group  

Counseling) 
(พัชราภรณ์  ศรีสวัสด์ิ, 2561) ได้อธิบายทฤษฎีการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด

กลุ่มแอด-เลอร์ไว้ว่าทฤษฎีนีม้ีความเชื่อว่าคนทุกคนสามารถก าหนดและสร้างตัวตนบุคลิกภาพ
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ของตนเองได้ โดยผ่านการรับรู้เพื่อเป็นแนวทางในการในการปรับบุคลิกภาพของตนเองรวมทัง้
ทฤษฎีเน้นการให้ก าลงัใจบุคคลท่ีเกิดความท้อแท้ในชีวิต 

2.3.4.1 จดุประสงค์ของการปรึกษาตามทฤษฎีการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดกลุ่มแอด
เลอร์ 

จุดหมายของการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดกลุ่มแอด
เลอร์ มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนเองรายละเอียดดงันี ้

- สามารถเข้าใจความรู้สึก ความเชื่อ รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายชีวิต 
- มีการสร้างสัมพันธภาพเกิดการยอมรับระหว่างผู้ ให้ค าปรึกษากับผู้ รับ

ค าปรึกษา 
- ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาพฒันาการตัง้เป้าหมายในชีวิตของตนเอง 

2.3.4.2 หลกัการของทฤษฎีการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดกลุ่มแอดเลอร์ 
แนวคิดของการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดกลุ่มแอดเลอร์ จะชวนให้ผู้ รับค าปรึกษา

ได้ทวนชีวิตของตนเองรวมทัง้การตัง้เป้าหมายระยะสัน้และการวางเป้าหมายระยะยาว แอดเลอร์
จะมองว่าเป้าหมายในระยะคือเป้าหมายของชีวิตโดยรายละเอียดของทฤษฎีมี 8 ประการดงันี ้

1) การมองคนแบบองค์รวม (Holism) คือ แอดเลอร์ มองคนในภาพรวมภายใน
บริบททางด้านสงัคมเช่น โรงเรียน ครอบครัว การท างาน ความคิด ความเชื่อบุคลิกภาพ การแสดง
ความรู้สึกเหล่านีไ้ม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ ผู้น ากลุ่มต้องเข้าใจพืน้ฐานทางสภาพสังคม
ของสมาชิกกลุ่มเพื่อช่วยให้สามารถวางแผนก าหนดเป้าหมายของตวัผู้รับปรึกษาได้ 

2) การพฒันาเป้าหมาย (Teleology) ทกุคนสามารถวางแผนเป้าหมายและเลือก
รูปแบบชีวิตของตนเองได้ ในการให้ค าปรึกษากลุ่มผู้ ให้ค าปรึกษาอาจจะให้สถานการณ์ท่ีท าให้
แนวคิดส าหรับสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาเป้าหมายในชีวิตของสมาชิกได้ 

3) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (Phenomenology) แอดเลอร์เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมี
มุมมองท่ีแตกต่างกันตามความเชื่อ การรับรู้ของแต่ละบุคคลมนุษย์จะตัดสินใจกระท าการอะไร
ตามการรับรู้ของบุคคลเป็น Subjective perception 

4) การสร้างสรรค์และทางเลือก (Creative and Choice) แอดเลอร์เชื่อว่ามนษุย์
ทุกคนไม่ได้ถูกก าหนดจากพันธุกรรมแต่มนุษย์สามารถเลือกรูปแบบการด าเนินชีวิตได้ มนุษย์ทุก
คนต้องการให้ตนเองเป็นคนท่ีสมบูรณ์แต่ในความจริงมนษุย์ทกุคนไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้ 
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5) ความสนใจสงัคม (Social Interest) ในสงัคมทกุคนมีหน้าท่ีในสงัคมทกุคนโดย
หน้าท่ีหลักมนุษย์ทุกคนคือ การสร้างมิตรภาพ การสร้างความใกล้ชิด การช่วยเหลือกนั จะท าการ
อะไรให้นึกถึงผลกระทบของผู้อื่นเสมอ 

6) ความเด่นและความด้อย (Inferiority and Superiority) มนุษย์ทุกจะสร้าง
ความเด่นให้กบัตนเองเพื่อลดความด้อยของตนเอง โดยความรู้สึกด้อยอาจมีมาตัง้สมยัยังเป็นเด็ก
เป็นธรรมชาติท่ีเด็กจะรับรู้ความสึกนีไ้ด้ 

7) บทบาทครอบครัว (Role of Family) แอดเลอร์เชื่อว่าบุคลิกภาพของแต่แต่ละ
บุคคลเกิดจากวัยเด็กซึ่งครอบครัวเป็นส่ิงส าคัญมากในการช่วยก าหนดบุคลิกภายของบุคคล 
สมัพนัธภาพในครอบครัวจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก 

8) รูปแบบชีวิต (Lifestyle) เป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่ง
แต่ละคนจะมีแบบแผนการด าเนินชีวิตแตกต่างกันออกไป ตามพืน้ฐานความคิด ความเชื่อ การ
เลีย้งดขูองครอบครัว 

2.3.4.3 บทบาทของผู้ให้การปรึกษาตามทฤษฎีการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดกลุ่มแอด
เลอร์ 

ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องสร้างสัมพันธภาพกับผู้ รับค าปรึกษาท่ีดีและให้เกียรติซึ่งกันละกนั 
ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องต้องส ารวจเป้าหมายในชีวิตและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ รับค าปรึกษาโดย
ใช้ค าถามเพื่อให้ผู้ รับค าปรึกษาได้เล่าถึงชีวิตในครอบครัวและเล่าถึงประสบการณ์ในวัยเด็กของ
ผู้ รับค าปรึกษา ข้อมูลเหล่านีจ้ะท าให้ผู้ รับค าปรึกษาทราบถึงข้อผิดพลาดในอดีต เจตคติ การมอง
โลก ยกตวัอย่างค าถามท่ีช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้ถ่ายทอดเร่ืองราวของตนเองเช่น 

- คณุคิดว่าชีวิตของคณุเป็นอย่างไรถ้าไม่มีปัญหานี ้
- คณุคิดว่าชีวิตของคณุจะเป็นอย่างไรหากสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ 

จากการรวบรวมทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มในแต่ละทฤษฎีจะสามารถช่วยพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีความแตกต่างกัน ผู้ ให้ค าปรึกษาสามารถใช้ทฤษฎีเหล่านีเ้ป็นแนวทางในการให้
ค าปรึกษาเพื่อท่ีจะช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสมาชิกภายในกลุ่มเน่ืองจากสมาชิกภายใน
กลุ่มมีพืน้ฐานความคิด ความเชื่อท่ีแตกต่างกนัดงันัน้การท่ีใช้ทฤษฎีท่ีหลากหลายจึงมีความจ าเป็น
อย่างมากในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

2.3.5 ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบการรู้คิด-พฤติกรรม (Cognitive-Behavior Group 
counseling) 
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(พัชราภรณ์  ศรีสวัสด์ิ, 2561) ได้อธิบายการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการรู้คิด-
พฤติกรรมโดยว่า การให้ค าปรึกษาจะมุ่งเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยเร่ิมจากการประเมินพฤติกรรม 
เป้าหมาย เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมที่เกิดขึน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

2.3.5.1 จดุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบรู้คิด-พฤติกรรม 
- เพื่อช่วยให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมเดิมท่ี

ไม่เหมาะสม 
- เพื่อสร้างสภาพการเรียนรู้ใหม่ สามารถช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมและแก้ไข

พฤติกรรมของสมาชิกท่ีไม่พึงประสงค์ได้ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประยกุต์ใช้ในชีวิตให้เกิดแก่ประโยชน์กบัตนเอง  

- เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้วิธีการท่ีเหมาะซึ่งจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
2.3.5.2 เทคนิคการของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบรู้คิด-พฤติกรรม 

- การสอน (Coaching) 
- การให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) 
- การเสริมแรง (Reinforcement) 
- การแก้ไขปัญหา (Problem solving) 
- การแสดงตวัแบบ (Modeling) 
- การฝึกซ้อมพฤติกรรม (Behavioral rehearsal) 

2.3.5.3 บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาตามแนวคิดทฤษฎีการรู้คิด-พฤติกรรม 
- การสัมภาษณ์เบือ้งต้นโดยค านึงถึงมุมมองของสมาชิกเพื่อเป็นการประเมิน 

และปฐมนิเทศ 
- ใช้เทคนิคอย่างกว้าง ๆ  ช่วยให้สมาชิกบรรลเุป้าหมาย 
- สอนสมาชิกเกี่ยวกบักระบวนกลุ่ม และวิธีการจดัการท่ีจะได้รับประโยชน์ สงูสุด

จากกลุ่มและอธิบายถึงจดุมุ่งหมายของการสอน 
- ใช้การเสริมแรงกบัสมาชิก เมื่อสมาชิกกลุ่มมีการพฒันาพฤติกรรมใหม่ได้ 
- ใช้การสอนให้สมาชิกรับผิดชอบท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
- ใช้การสมัภาษณ์ แบบทดสอบ การอภิปรายกลุ่ม เพื่อรวบรวมข้อมลูจากสมาชิก

เพื่อให้ประเมินสมาชิก 
- ผู้ให้ค าปรึกษาช่วยให้สมาชิกส าหรับการยติุการให้ค าปรึกษา   
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2.4 เทคนิคที่ใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
จากการท่ีผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด เทคนิคท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อ

เสริมสร้างความหยุ่นตัว ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมเทคนิคท่ีมาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการให้
ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตวัไว้ดงันี ้

พงษ์พนัธ์  พงษ์โสภา และ วิไลลกัษณ์  พงษ์โสภา (2556) ได้กล่าวถึงเทคนิคท่ีจะน ามาใช้
ในการในค าปรึกษาไว้อย่างมากมาย ผู้ วิจัยจึงได้ท าการคัดเลือกเทคนิคท่ีนิยมใช้ในการให้
ค าปรึกษา ไว้ดงันี ้

- เทคนิคการเร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา (Opening the interview) เทคนิคเป็นส่ิงท่ีจะ
ช่วยท าให้การให้ค าปรึกษาสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ให้ค าปรึกษาต้องท าให้
กลุ่มเกิดบรรยากาศรู้สึกอบอุ่นและเกิดความไว้วางใจ โดยใช้ประโยคง่าย ๆ  เช่น มีอะไรพอท่ีจะ
บอกให้ผมทราบได้บ้าง วันนีเ้ราจะคุยเร่ืองอะไรกนัดี ประโยคเหล่าจะช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษารู้สึกดี
และกล้าท่ีจะเหล่าปัญหาของตนเอง 

- เทคนิคการตัง้ค าถาม (Questioning) ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องใช้ค าถามเพื่อให้ผู้ ให้
ค าปรึกษานัน้ทราบข้อมลูท่ีต้องการ ยกตวัอย่างเช่น ประวติัของผู้รับค าปรึกษา ความสนใจ ค่านิยม 
และไม่ควรใช้ค าถามท่ีเป็นการตัดบทสนทนา เช่น ประโยคถามท่ีลงท้ายด้วย จริง-ไม่จริง ใช่-ไม่ใช่ 
ควรเป็นค าถามท่ีท าให้ผู้รับค าปรึกษาได้เปิดเผยเหตกุารณ์เร่ืองราวความรู้สึกของตนเอง 

- เทคนิคสอบซัก (Probing) การถามแต่จะใช้หลาย ๆ ค าถามติดต่อกัน ซึ่งเทคนิคมี
ข้อควรระวังคือหากใช้บ่อย จะท าให้ผู้ รับค าปรึกษารู้สึกเร่งรีบ และส่งผลให้กระบวนการในการให้
ค าปรึกษาเกิดความล้มเหลวได้ เทคนิคควรเมื่อผู้ ให้ค าปรึกษาต้องดูความเปล่ียนแปลงความรู้สึก
ของผู้รับค าปรึกษา 

- เทคนิคการเงียบ (Silence) ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องใช้หลังจากท่ีใช้เทคนิคการถาม
เพื่อให้ผู้รับค าปรึกษาได้ทบทวนค าถามและตดัสินใจในการท่ีจะตอบค าถามนัน้ ๆ  ซึ่งการเงียบนัน้
อาจจะใช้เวลา 2 – 3 นาที หากนานผู้ ให้ค าปรึกษาอาจพูดขึน้ว่า ความรู้สึกบางอย่างมันอธิบาย
ด้วยค าพดูได้ยาก เมื่อคณุคิดได้แล้วผมจะรอฟังคณุพูด เพื่อเป็นการให้เวลากบัผู้รับค าปรึกษาเพิ่ม
มากยิ่งขึน้ 

- เทคนิคการท้าทาย (Challenge) การท้าทายเป็นเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผู้รับปรึกษามีความ
สนใจในการแก้ไขปัญหา ข้อควรระวงัของเทคนิคนีคื้อถ้าอาจจะท าให้ผู้ รับค าปรึกษารู้สึกกดดันให้
รับค าปรึกษาเพิ่มมากยิ่งขึน้ 
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- เทคนิคการแสดงความเห็นชอบ (Approval) เป็นส่ิงหน่ึงท่ีช่วยให้ก าลังใจแก่ผู้ รับ
ค าปรึกษา เพื่อให้ผู้รับค าปรึกษามีก าลงัใจท่ีจะแก้ไขปัญหา ผู้ให้ค าปรึกษาใช้วิธีการแสดงออกทาง
ท่าทางหรือค าพดูก็ได้ 

- เทคนิคการฟัง (Listening) เป็นเทคนิคท่ีมีความจ าเป็นอย่างมากในการให้
ค าปรึกษาเน่ืองจากเป็นการรับข้อมูล และน ามาท าความเข้าใจกบัเร่ืองราวท่ีผู้รับปรึกษาท่ีเล่า การ
ฟังต้องแสดงออกถึงความใส่ใจในการฟังและให้ความสนใจในการฟัง ถ้าผู้ รับบริการรับรู้ถึงความ
ไม่ใส่ใจจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกไม่อยากเล่าเร่ืองของตนเอง 

จากการรวบรวมเทคนิคท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษา ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องเรียนทุกเทคนิค
ให้ครบสมบูรณ์เพื่อให้การให้ค าปรึกษากลุ่มเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ และในการใช้เทคนิคต่าง ๆ 
สามารถใช้ได้ตัง้แต่เร่ิมกระบวนในการให้ค าปรึกษาจนสิน้สดุกระบวนการให้ค าปรึกษา 

 
2.5 กระบวนการการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
  จากการท่ีผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด กระบวนการการให้ค าปรึกษากลุ่ม ได้มี

นักวิชาการ นักทฤษฎีหลายท่านได้กล่าวถึงขัน้ตอนกระบวนการท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มไว้
หลากหลาย ผู้วิจยัได้ท าการรวบรวมกระบวนการการให้ค าปรึกษากลุ่ม ดงันี ้

   เบริก แลนเดสท์และคณะ (Berg และคนอื่น ๆ, 2013) ได้อธิบายกระบวนการในการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ก่อนการให้ค าปรึกษา ในขัน้ก่อนการให้ค าปรึกษานัน้ สมาชิกจะ
อาจจะเกิดความวิตกกังวลได้เน่ืองจากยังไม่ทรายวัตถุประสงค์การท ากลุ่มท่ีแน่ชัด รวมทัง้
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและผู้น ากลุ่มดังนัน้ก่อนการเร่ิมต้นให้ค าปรึกษากลุ่มนัน้ ผู้น ากลุ่ม
จะต้องตัง้ค ากบัตนเองและสามารถตอบค าถามเหล่าได้ ยกตวัอย่างเช่น 

   - คณุจะเร่ิมด าเนินการอย่างไร 
   - อะไรคือส่ิงคณุควรพดู 
   - อะไรคือส่ิงท่ีพวกเราจะสนทนากนั 
   - ควรจะเลือกหวัอะไรในการอภิปรายในกลุ่ม 
   - คณุจะใช้เทคนิคอะไรบ้างในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษา ในขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีจะเร่ิมต้นเข้าใจปัญหาและ

แก้ไขปัญหาท าให้ผู้ มารับบริการอยู่กับปัจจุบันและมองปัญหาท่ีเกิดในปัจจุบัน รวมทัง้ผู้ ให้
ค าปรึกษาต้องวิเคราะห์ความรุนแรงของปัญหาหากปัญหารุนแรงมากเกินไป ผู้ ให้ค าปรึกต้องส่ง
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ต่อไปพบผู้ เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชโดยตรง ถ้าผู้ ให้บริการยังไม่เปิดเผยปัญหาและบรรยากาศ
ภายในกลุ่มยงัคงตึงเครียด ผู้ให้ค าปรึกษาต้องท าให้กลุ่มรู้สึกผ่อนคลายเพื่อลดความวิตกกังวลลง 
และสดุท้ายของกระบวนผู้รับค าปรึกษาจะเร่ิมเข้าใจปัญหาและสามารถเร่ิมวางแนวทางแก้ไขได้ 

ขัน้ท่ี 3 สิน้สุดการให้ค าปรึกษา ในขัน้ตอนนีผู้้ รับค าปรึกษาจะต้องมีแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา รวมทัง้ต้องสามารถอธิบายได้ส่ิงท่ีได้รับจากการให้ค าปรึกษากลุ่ม ประสบการณ์ 
ความสัมพันธ์ท่ีเกิดในระหว่างการให้ค าปรึกษากลุ่ม ผู้ ให้ค าปรึกษาอาจจะให้ผู้ รับค าปรึกษาสรุป
การให้ค าปรึกษากลุ่มร่วมกันโดยให้บอกถึงความรู้สึก และส่ิงท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองได้ 

เพ็ญนภา กุลนภาดล และคณะ (2561) ได้อธิบายถึงกระบวนการให้ค าปรึกษา
ประกอบด้วยขัน้ตอนทัง้หมด 5 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การสร้างสมัพนัธภาพ ในขัน้การสร้างสมัพนัธภาพผู้ให้ค าปรึกษามีส่วนส าคัญ
ในการให้ค าปรึกษาและเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสม ท าให้ผู้ รับค าปรึกษารู้สึกอบอุ่น และ
ปลอดภัยผู้ ให้ค าปรึกษาต้องรักษาความลับของผู้มารับค าปรึกษาถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดและทกัษะ
เหล่าต้องใช้ตลอดการด าเนินการให้ค าปรึกษา 

ขัน้ท่ี 2 ยอมรับและตัดสินใจแก้ปัญหา ในขัน้ตอนผู้ ให้ค าปรึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้รับ
ค าปรึกษาเข้าใจและยอมรับส่ิงท่ีเกิดขึน้ โดยท าให้ผู้ รับค าปรึกษารู้ตนเองและสามารถประเมิน
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ รับค าปรึกษาสามารถรู้ตนเองได้แล้วจะท าให้ผู้ รับค าปรึกษา
สามารถตดัสินใจแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเองได้ 

ขัน้ท่ี 3 วางแผนและด าเนินการ  ในขัน้ตอนนีผู้้ ให้ค าปรึกษามีหน้าท่ีท าให้ผู้ รับ
ค าปรึกษารู้และเข้าใจในปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยในขัน้ตอนนีผู้้ให้ค าปรึกษาต้องรับรู้ถึงปัญหาท่ีแท้จริง
ของผีรับค าปรึกษาเพื่อท่ีจะได้วางแนวทางและช่วยเหลือได้ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษาตลอดจน
ร่วมก าหนดและวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกนักบัผู้รับค าปรึกษา 

ขัน้ท่ี 4 ประเมินผล ในขัน้ตอนของการประเมินผลผู้ให้ค าปรึกษาต้องประเมินแนวทาง
ในการแก้ไขของผู้ รับค าปรึกษา เพื่อตรวจสอบในการทบทวนปัญหาท่ีเกิดขึน้ถ้าพบข้อบกพร่องให้
รีบด าเนินการแก้ไขปัญหาและพฒันาให้ดีมากยิ่งขึน้ 

ขัน้ท่ี 5 ยุติการให้ค าปรึกษา ขัน้ของการยุติผู้ รับค าปรึกษาต้องรู้ว่าตนเองเกิดความ
สบายใจ และได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ตนเองได้และสามารถน าแนวทางการแก้ไข
ปัญหาไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ถาวร ถ้าผู้รับค าปรึกษาไม่สามารถ
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เข้าใจตนเองได้และด้วยข้อจ ากัดทางด้านเวลาผู้ ให้ค าปรึกษาสามารถท าการนัดหมายเพื่อเข้าสู่
กระบวนได้อีกครัง้ 

สกล วรเจริญศรี (2558) ได้อธิบายกระบวนการในการให้ค าปรึกษากลุ่มมีทัง้หมด 6 
ขัน้ตอนของ Corey ไว้ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้การจดัตัง้กลุ่ม (Formation of the group) ให้ขัน้นีผู้้น ากลุ่มต้องจดัท า
แบบแผนในการให้ค าปรึกษา ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม ระยะเวลา ขนาดของ
กลุ่มจ านวนสมาชิก รวมวิธีการในการคัดเลือกสมาชิกกลุ่มเพื่อให้กระบวนการในการให้ค าปรึกษา
กลุ่มประสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์มากท่ีสดุ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้เร่ิมต้นกลุ่ม (Initial stage) ในขัน้เร่ิมต้นกลุ่มผู้น ากลุ่มจะต้องชีแ้จ้ง
รายละเอียดของกลุ่มให้กับสมาชิกทุกคนทราบ วัตถุประสงค์ของการท ากลุ่มท่ีส าคัญคือการเก็บ
รักษาความลับภายในกลุ่มไม่น าเร่ืองของสมาชิกในกลุ่มไปเปิดเผยภายนอก รวมทัง้ในขัน้นีผู้้ น า
กลุ่มต้องสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย และสร้าง
สัมพันธภาพภายในกลุ่มให้ดีมากยิ่งขึน้ สมาชิกทุกคนจ าเป็นต้องรู้จักผู้น ากลุ่มและเพื่อนสมาชิก
ภายในกลุ่ม โดยทกัษะท่ีใช้ในขัน้เร่ิมต้นกลุ่มประกอบด้วย 7 ทกัษะดงัต่อไปนี ้

1) การจัดท่ีนั่ง (Arrange seating) โดยส่วนใหญ่การจดัท่ีนั่งในการให้ค าปรึกษา
กลุ่มจะจดัท่ีนัง่เป็นวงกลมเพื่อท่ีจะช่วยให้สมาชิกทกุคนรู้สึกถึงความเท่าเทียมและความเสมอภาค
กนั 

2) การเปิดกลุ่ม (Open the group) การเปิดกลุ่มต้องใช้น า้เสียงท่ีท าให้สมาชิก
รู้สึกอบอุ่น และปลอดภัย โดยขัน้ตอนแรกในการเปิดกลุ่มเร่ิมจากการแนะน าตนเองของผู้น ากลุ่ม
และสมาชิกภายในกลุ่ม  ชีแ้จ้งวัตถุประสงค์ของการท ากลุ่มรวมทัง้ข้อจ ากัดของการท ากลุ่ม เช่น 
เวลาในการท ากลุ่มและกระตุ้นให้สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในกลุ่ม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการท า
กลุ่ม 

3) การใช้กิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพ (Getting-acquainted exercises) .ใช้
กิจกรรมเพื่อสร้างสัมพนัธภาพดีส่งผลให้ผู้ รับค าปรึกษาเปิดเผยความรู้สึกและตัวตนของตนเองได้
มากท่ีสดุโดยกิจกรรมที่นิยมใช้มากท่ีสดุ คือ การแนะน าตนเอง การเล่าถึงประวติัตนเองสัน้ ๆ  เป็น
ต้น โดยผู้น ากลุ่มต้องผู้กระตุ้นและสงัเกตปฏิกิริยาของสมาชิกภายในกลุ่มอยู่เสมอ 

4) การกระตุ้นให้มีส่วนร่วม (Encourage Particpation) ผู้น ากลุ่มกระตุ้ นให้มี
ส่วนร่วมในกลุ่มผู้น ากลุ่มต้องสงัเกตสมาชิก ถ้าสมาชิกท่านใดมีปฏิกิริยาไม่มีส่วนร่วมในกลุ่ม ผู้น า
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กลุ่มต้องใช้เทคนิคเช่น ขอให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อความท่ีสนับสนุนกับเร่ืองราว
ของสมาชิกท่านอื่น เพื่อดึงความสนใจของสมาชิกท่านนัน้เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่ม 

5) การเข้าใจ (Empathic understanding) ในการให้ค าปรึกษากลุ่มผู้ น าต้อง
แสดงให้สมาชิกเห็นถึงความเข้าใจและเห็นอกใจในเร่ืองท่ีสมาชิกเหล่า ท าได้หลายวิธีเช่น การสรุป
ความจากเร่ืองของสมาชิก การแสดงออกทางด้านท่าทาง วาจา การสบสายตา การสะท้อน
ความรู้สึกของสมาชิก ส่ิงเหล่านีเ้ป็นการแสดงให้สมาชิกเห็นถึงความใส่ใจและความเข้าใจ 

6) การเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure) การให้ค าปรึกษากลุ่มผู้น ากลุ่มต้องกล้า
ท่ีจะเปิดเผยตนเอง เมื่อผู้ น ากลุ่มกล้าเปิดเผยตอนเองบรรยากาศท่ีเกิดขึน้ภายในกลุ่มสมาชิกจะ
เร่ิมผ่อนคลายรู้สึกเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึน้ท าให้สมาชิกกล้าท่ีจะเปิดเผยตนเองมากยิ่งขึน้ 

7) การสรุป (Summarizing) การสรุปในการให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถเกิดได้ทกุ
ระยะของการท ากลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นช่วงเร่ิมต้นของกลุ่มจะใช้เป็นการสรุปส าหรับกลุ่มท่ีพบเจอกัน
เป็นครัง้ท่ีสองขึน้ไปผู้น ากลุ่มจะต้องสรุปเร่ืองราวในครัง้แรกเพื่อด าเนินการต่อในครัง้ต่อไป การ
สรุปในช่วงระหว่างเวลาการด าเนินของของกลุ่มเป็นการสรุปเนือ้หา เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ของ
สมาชิกในกลุ่ม และการสรุปในช่วงสุดท้ายจะเป็นการสรุปเพื่อจะได้ทราบถึงความรู้ท่ีได้รับในการ
ให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้เปล่ียนแปลง (Transition stage) ในกลุ่มบางครัง้สมาชิกจะเกิดการ
ต่อต้านในการท ากลุ่ม เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และไม่ทราบถึงจุดหมายท่ีชดัเจนในการ
ท ากลุ่ม ดังนัน้ในขัน้เปล่ียนแปลงนีผู้้ ให้ปรึกษาต้องท าให้สมาชิกเข้าใจในกระบวนการในการให้
ค าปรึกษากลุ่ม และเกิดการคลายความกงัวลให้มากท่ีสดุ 

ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้ด าเนินกลุ่ม (Working stage) ในขัน้ด าเนินกลุ่มนัน้เป็นการส ารวจถึง
ปัญหาท่ีแท้จริงของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ถ้าสมัพนัธ์ในกลุ่ม
ดีจะส่งผลให้ในกลุ่มมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ และสมาชิกภายในกลุ่มจะกล้าท่ีแสดงความ
คิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กับสมาชิกท่านอื่น ๆ  ส่ิงท่ีส าคัญคือผู้น ากลุ่มต้องมุ่งถึง
ความส าคัญของปัจจุบันให้สมาชิกอยู่กับปัจจุบัน (Here and now) ท าให้สมาชิกทุกคนรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มไม่รู้สึกตนเองแตกแยกออกจากกลุ่ม 

ขัน้ตอนท่ี 5 ขัน้ยติุการให้ค าปรึกษา (Final stage) ในขัน้การยติุการให้ค าปรึกษาผู้น า
กลุ่มต้องให้สมาชิกทกุคนมีส่วนร่วมในการสรุปส่ิงท่ีได้รับหลงัจากการให้ค าปรึกษากลุ่ม และวิธีการ
น าเอาความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ เพื่อให้สมาชิกสามารถน าไปปฏิบติัได้หลังจากยุติกลุ่ม การให้
ข้อมลูย้อนกลบัเพื่อให้สมาชิกสามารถขจดัส่ิงท่ีค้างคาในใจได้ 
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ขัน้ตอนท่ี 6 ประเมินและติดตามผล (Evaluation and follow-up) การประเมินผล
และการติดตามผลหลงัจากการให้ค าปรึกษากลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเกิดประโยชน์ทัง้ต่อสมาชิก
ภายในกลุ่มและผู้น ากลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มสามารถประเมินตนเองถึงการพัฒนาของตนเองใน
ด้านต่าง ๆ ได้ ส่วนผู้น ากลุ่มสามารถน ามาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้
ต่อไป 

จากการรวบรวมข้อมูลขัน้ตอนในการค าปรึกษากลุ่มผู้ วิจัยสรุปได้ว่าขัน้ตอนในการให้
ค าปรึกษากลุ่มมีทัง้หมด 3 ขัน้ตอนหลกั ๆ  ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 เร่ิมต้นกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม เป็นกระบวนการท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาต้อง
สร้างสมัพนัธภาพและบอกถึงจดุประสงค์ของการท ากลุ่มรวมทัง้กติกาต่าง ๆ ของการให้ค าปรึกษา
กลุ่มผู้ ให้ค าปรึกษาต้องท าให้สมาชิกรู้ไว้วางใจและพร้อมท่ีจะเร่ิมการให้ค าปรึกษากลุ่มถ้าสมาชิก
ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยการให้ค าปรึกษากลุ่มจะไม่เกิดประสิทธิภาพ ส่ิงส าคัญคือผู้ ให้ค าปรึกษาต้อง
กล่าวกับสมาชิกทุกคนว่าเร่ืองราวท่ีแลกเปล่ียนกันภายในกลุ่มต้องเก็บเ ป็นความลับไม่น าไป
เปิดเผยภายนอก 

ขัน้ท่ี 2 ด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่ม เป็นกระบวนการท่ีน ากลุ่มต้องศึกษาและใช้
เทคนิคต่าง ๆ เพื่อเข้าใจและท าความเข้าใจปัญหาของกลุ่มอีกทัง้ในขัน้นีผู้้ น ากลุ่มต้องสังเกต
สมาชิกภายกลุ่ม ถ้าสมาชิกภายในกลุ่มท่านใดแยกตัวออกจากกลุ่มผู้น ากลุ่มอาจใช้ค าถามเพื่อ
ช่วยสมาชิกกลับมามีบทบาทภายในกลุ่มและด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่ม ในขัน้นีผู้้น ากลุ่มต้อง
สร้างความเข้าใจในปัญหาของสมาชิกตรงกนัเพื่อประสิทธิภาพในการท ากลุ่ม 

ขัน้ท่ี 3 ยุติการให้ค าปรึกษากลุ่ม ในขัน้ยุติการให้ค าปรึกษา เมื่อสมาชิกทุกคนเจ้าใจ
ในปัญหาของตนเองและสามารถวางแนวทางการแก้ไขปัญหาได้แล้ว ในขัน้นีน้ัน้ผู้น ากลุ่มอาจจะ
ให้สมาชิกสรุปส่ิงท่ีได้จากการท ากลุ่มในครัง้นี ้รวมทัง้ผู้ น ากลุ่มจะช่วยเสริมการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ต่าง ๆ  แต่หากกลุ่มยังไม่เสร็จสิน้ในขัน้ตอนนีผู้้ น ากลุ่มสามารถท าการนัดหมาย 
สมาชิกเพื่อมาร่วมในการท ากลุ่มอีกครัง้ได้ 

 
3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับครอบครัวเลีย้งเดี่ยว 

3.1 ความหมายของครอบครัวเลีย้งเดี่ยว 
จากการท่ีผู้วิจยัได้ศึกษาครอบครัวเลีย้งเด่ียวได้มีนกัวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย

และนิยามไว้มากมาย ผู้วิจยั  จึงได้รวบรวมความหมายของครอบครัวเลีย้งเด่ียวไว้ดงันี ้ 
กุลภา วจนสาระ (2554) อธิบายว่า ครอบครัวเลีย้งเด่ียวคือการดูแลเลีย้งลูกโดยพ่อหรือ

แม่เพียงคนเดียว สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการการหย่าร้างและยุติความสัมพันธ์ในครอบครัว
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เกิดขึน้ และอีกปัจจยัหน่ึง คือผู้ปกครองคนใดคนหน่ึงต้องไปท างานไกลและไม่ได้อยู่กบัครอบครัว
ท าให้อีกฝ่ายต้องเป็นพ่อหรือแม่เลีย้งท่ีเลีย้งลกูเพียงล าพงั 

ศิริรัตน์  แอดสกุล (2553) กล่าวว่า ครอบครัวเลีย้งเด่ียว (Single Parenthood) คือ 
ครอบครัวที่พ่อหรือแม่ต้องเลีย้งลกูโดยล าพงั  

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2557) กล่าวว่า ครอบครัวเลีย้งเด่ียว เป็น
ครอบครัวที่มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากครอบครัวปกติ ท่ีมีเพียงแม่หรือพ่อท่ีเลีย้งลกูคนเดียวซึ่งเกิดมา
จากได้หลากหลายสาเหตแุละส่งผลกระทบออกไปในวงกว้าง 

จากการรวบรวมข้อมลูความหมายของครอบครัวเลีย้งเด่ียวสรุปได้ว่าครอบครัวครัวเลีย้ว
เด่ียวคือครอบครัวท่ีเลีย้งลกูเพียงคนเดียว อาจจะเป็น แม่เลีย้งลูกโดยล าพงั พ่อเลีย้งลูกโดยล าพัง 
หรือบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่บิดามารดาเลีย้งดบูุตรในอปุการะโดยล าพงั 

 
3.2 สาเหตุของการเป็นครอบครัวเลีย้งเดี่ยว 
จากการท่ีผู้วิจยัได้ศึกษาสาเหตคุรอบครัวเลีย้งเด่ียวได้มีนกัวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง

สาเหตคุรอบครัวเลีย้งเด่ียว ผู้วิจยัจึงได้รวบรวมความหมายของครอบครัวเลีย้งเด่ียวไว้ดงันี ้
ศิริรัตน์  แอดสกุล (2553) กล่าวว่าสาเหตุของการเป็นครอบครัวเลีย้งเด่ียวนัน้แบ่ง

ออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้
กรณีท่ี 1 ครอบครัวที่แต่งงานแล้ว มีสาเหตท่ีุท าให้ครอบครัวเป็นครอบครัวเลีย้งเด่ียว

มี 3สาเหตหุลกั ดงันี ้
- การหย่าร้าง 
- การแยกทาง 
- การตายของคู่สมรส 

กรณีท่ี 2 ครอบครัวท่ียังไม่ได้แต่งงานมีสาเหตุท่ีท าให้ครอบครัวเป็นครอบครัวเลีย้ง
เด่ียวมี 2สาเหตหุลกั ดงันี ้

- อาศยัอยู่กบัผู้ปกครองของเด็กตัง้แต่เกิดมาแต่มีเหตท่ีุท าให้ไม่ได้อยู่ด้วยกนั 
- ไม่ได้อยู่กบัผู้ปกครองตัง้แต่เกิดมา 

อุสา  สุทธิสาคร (2559) กล่าวว่า สาเหตุส่วนใหญ่ของการเป็นพ่อแม่เลีย้งเด่ียว มาจาก
การหย่าร้าง การแยกทางกัน การเป็นเป็นหม้าย การเสียชีวิตของคู่สมรส การมีลูกโดยไม่ได้สมรส 
จากปัจจัยเหล่านีส่้งผลให้ครอบครัวเลีย้วเด่ียวโดยส่วนใหญ่เกิดปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ 
สงัคมและปัญหาทางเศรษฐกิจ 
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ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2557) กล่าวว่าสาเหตุการเป็นครอบครัว
เลีย้งเด่ียวหรือพ่อ/แม่เลีย้งเด่ียวสาเหตหุลกั 4 ประการดงันี ้

- การหย่า (กรณีท่ีจดทะเบียนสมรสกนั) 
- คู่สมรสเสียชีวิต 
- แยกทางกนั (กรณีท่ีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกนั) 
- ละทิง้ (คู่สมรสหนีหายไปโดยไม่ได้บอกกล่าว) 

จากการรวบรวมข้อมูลสาเหตุของการเกิดครอบครัวเลีย้งเด่ียวผู้ท าวิจัยขอสรุปได้ว่า
สาเหตุของการเป็นคอรบครัวเลีย้งเด่ียวมีดังนี ้การหย่าร้าง การเสียชีวิตของคู่สมรสการแยกทาง
ส าหรับคู่ท่ีไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

 
3.3 ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครัวเลีย้งเดี่ยว 
ศิริรัตน์  แอดสกุล (2553) กล่าวว่า ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในครอบครัวเลีย้งเด่ียวจากการ

ค้นคว้าพบว่าผลกระทบท่ีเกิดขึน้นัน้ส่งผลต่อ พ่อ แม่ และลกู โดยสามารถแยกผลกระทบท่ีเกิดขึน้
ได้ดงันี ้

- ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับแม่ จากการศึกษาพบว่า แม่ท่ีเลีย้งลูกโดยล าพังจะเกิด
ความเครียดมากกว่าครอบครัวท่ีสมบูรณ์เน่ืองจากต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลีย้งลูกเพียงคน
เดียว ไม่มีเวลาเป็นของตนเอง เกิดความเหงา ผู้หญิงส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถจดัการความเครียดได้
ด้วยตนเองอีกด้วย ผลกระทบของการเป็นแม่เลีย้งเด่ียวยังส่งผลกระทบทางด้านจิตใจท าให้แม่ท่ี
เลีย้งลูกโดยล าพังนัน้จะมีความเชื่อมั่นในตนเองต ่าลง ความสามารถน้อยลง และยังส่งผลให้มอง
โลกในแง่ร้ายมากยิ่งขึน้  

- ผลกระทบที่เกิดขึน้กบัพ่อ จะมีปัญหาคล้ายกบัแม่ที่เลีย้งลกูโดยล าพัง การท่ีท างาน
ไปด้วยและเลีย้งลูกไปด้วย เป็นปัญหาท่ีหนัก โดยเฉพาะลูกในวัยทารก จากการศึกษาพบว่าโดย
ส่วนใหญ่พ่อจะค่าคนมาช่วยดูแลลูก แต่การหาคนอื่นมาช่วยดูแลลูกนัน้กลับไม่ได้ผลดีนัก เพราะ
จะท าให้ลกูเกิดความรู้สึกโดดเด่ียวเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต 

- ผลกระทบที่เกิดขึน้กบัลกู จากการศึกษาพบว่าการก่ออาชญากรรมของเด็กท่ีอาศัย
อยู่กับครอบครอบเลีย้งเด่ียวไม่แตกต่างจากครอบครัวปกติ แต่ปัญหาท่ีเกิดขึน้คือเด็กท่ีอยู่ใน
ครอบครัวเลีย้งเด่ียวขาดการให้ค าปรึกษาจากผู้ปกครอง อีกทัง้สภาวะทางสังคมท่ีสร้างแรงกดดนั
ให้กับสภาพจิตใจของเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวเลีย้งเด่ียวท าให้เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวเลีย้งแสดง
บทบาทท่ีน้อยกว่าอายขุองตนเอง เมื่อเปรียบเทียบกบัเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวปกติ 
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อุสา  สุทธิสาคร (2559) กล่าวว่าครอบครัวเลีย้วเด่ียวส่วนใหญ่เกิดจากการหย่าร้าง 
ดงันัน้การหย่าร้างจึงส่งผลกระทบมากมายหลายด้าน โดยได้แบ่งผลกระทบท่ีเกิดจากการหย่าร้าง
ไว้ดงันี ้

- ผลกระทบจากการหย่าร้าง 
การหย่าร้างจะส่งผลระยะยาวให้กบัเด็ก เด็กต้องระยะเวลาในการปรับตัวให้อยู่

กับสภาพแวดล้อมทางครอบครัวท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่การอย่าร้างจะส่งผลดีหรือส่งผลเสียขึน้อยู่
กับปัจจยัหลายประการ เช่น ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ลักษณะบุคลิกภาพของเด็ก และการ
ปรับตวัและสภาพความเข็มแข็งทางจิตใจของเด็ก 

- ผลกระทบต่อผู้ ท่ีเป็นพ่อเป็นแม่ 
การหย่าร้างนัน้ส่งผลทัง้ทางด้านสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของทัง้คู่ บางราย

อาจเกิดสภาวะซึมเศร้า การใช้สารเสพติดหรือสรุา และส่งผลไปถึงสขุภาพทางร่างกายที่เส่ือมโทรม 
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและอีกมากมาย ดงันัน้ผลของการอย่าร้างท่ีมีต่อพ่อแม่ มีดงันี ้

1. ผลทางอารมณ์และจิตใจ ในระยะแรกของการหย่าร้างนัน้ท าจะส่งผลท า
เกิดความรู้สึก  อับอาย เป็นปมด้อย โทษตัวเอง รู้สึกสูญเสียและเกิดความรู้สึกโดดเด่ียวในการ
ด าเนินชีวิตขาดคนท่ีจะคอยให้ค าปรึกษา 

2. ผลทางร่างกาย จากสภาวะทางอารมณ์และจิตใจท่ีเปล่ียนแปลงท าให้ 
ส่งผลต่อร่างกายเช่น อาการเบื่ออาหาร การไม่รับประทานอาหารจะส่งผลให้ร่างกายขาดพลังงาน
ในการด าเนินส่งผลต่ออวยัวะอื่น ๆ ทัว่ร่างกายต่อไป 

3. ผลทางเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่สภาพทางเศรษฐกิจของคู่สมรสท่ีหย่าร้าง
จะมีสภาพเศรษฐกิจแย่ลงเน่ืองจากต้องรับภาระท่ีเพิ่มขึน้และเป็นหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียว 
ต้องท างานเพิ่มมากขึน้หรือหารายได้พิเศษจากช่องทางอื่น ๆ มากยิ่งขึน้   

4. ผลทางสังคม คู่สมรสท่ีหย่าร้างกันมีโอกาสถูกคนอื่นต าหนิ และนินทาท า
ให้ต้องใช้ความอดทนสงูต่อสภาพแวดล้อมเหล่านี ้

5. ผลทางการงานและอาชีพ การท างานและภาระในการเลีย้งดูลูกท างาน
ประสิทธิภาพในการท างานน้อยลง 

6. ผลการปรับตัวทางด้านเพศ หากิจกรรมเพิ่มเติมอื่น ๆ   เช่น การออกก าลงั
กาย การเล่นกีฬาเพื่อชดเชยความต้องการทางเพศ 

- ผลกระทบที่มีต่อเด็ก 
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1. ด้านอารมณ์และจิตใจ เด็กทุกคนจะตอบสนองต่อการหย่าร้างของครอบครัว
ทางด้านของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็น การเสียใจ การรู้สึกถูกทอดทิง้ รู้สึกไม่มีคุณค่า ขาดความอบอุ่น 
และอื่น ๆ  เด็กท่ีอยู่ท่ีต้องเจอกับเหตุการณ์หย่าร้างหรือแยกทางกันของครอบครัวเด็กจะต้อง
ปรับตวัและช่วยเหลือตนเองมากยิ่งขึน้และเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวปกติจะปรับตวัต่อเหตกุารณ์ต่าง ๆ 
ได้ดีกว่าเด็กท่ีอาศยัอยู่ในครอบครัวเลีย้งเด่ียว 

2.  ด้านพฤติกรรม โดยส่วนใหญ่เด็กจะเกิดพฤติกรรมทางด้านลบ เช่น มี
พฤติกรรมก้าวร้าว หนีเรียน พฤติกรรมติดสารเสพติด พฤติกรรมเหล่านีจ้ะเกิดขึน้เด็กท่ีอาศัยอยู่ใน
ครอบครัวเลีย้งไม่สามารถปรับตวัได้ ส่วนในเด็กท่ีสามารถปรับตวัได้ก็จะพฤติกรรมแบบเด็กปกติ 

ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (2557) ได้สรุปผลกระทบของการเป็นพ่อ/แม่
เลีย้งเด่ียว ไว้ดงันี ้

- ด้านจิตใจ เกิดความเครียด สภาวะซึมเศร้า โดยส่วนใหญ่พ่อแม่เลีย้งเด่ียวจะกังวล
และไม่มัน่ใจว่าตนเองจะเลีย้งลกูเพียงคนเดียวได้ เน่ืองจากต้องรับภาระท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้ในด้านของท่ี
อยู่อาศัย รายได้ของครอบครัว การแบ่งเวลาการท างานและในด้านสังคมท่ีมักจะเจอค าถามจาก
คนในสังคมเป็นการเพิ่มภาวะความเครียดให้กับพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในช่วงระยะเวลาแรก ๆ  ของการ
ปรับตวั 

- ด้านความเป็นอยู่ หมายถึงท่ีอยู่อาศยั บางครอบครัวเมื่อแยกทางต้องย้ายจากท่ีอยู่
อาศยัเดิมไปอยู่ท่ีใหม่ ในกรณีท่ีเป็นบ้านจะส่งส่งผลต่อรายได้ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว ด้วยภาระที่มาก
ขึน้รายได้เท่าเดิมท าให้ความเป็นอยู่ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวต้องเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก 

- ด้านการดูแลบุตร หมายถึง การเลีย้งดูบุตรเปล่ียนแปลงจากการท่ีต้องมาเลีย้งลกู
คนเดียว ผู้ปกครองบางคนขาดความเข้าใจในการเลีย้งดแูละให้ค าปรึกษาแนะน าลูกด้วยข้อจ ากัด
ท่ีหลากหลายเช่น เพศท่ีแตกต่างกัน วัยท่ีแตกต่างกัน ความเชื่อท่ีแตกต่างกัน ท าเกิดความขัดแย้ง
และความเครียดภายในครอบครัวได้ 

- ด้านสังคม พ่อแม่เลีย้งเด่ียวต้องตอบค าถามกับคนรอบข้างอยู่เสมอถึงเหตุผลท่ี
ครอบครัวแยกทางรวมถึงค าถามอื่น ๆ ท่ีพ่อแม่ต้องเจอ สภาพแวดล้อทางสังคมเป็นส่วนหน่ึงท่ี
ส าคญัมาก โดยเฉพาะผลกระทบต่อผู้ เป็นแม่โดยส่วนใหญ่จะได้ผลกระทบมากกว่าพ่อ 

จากการรวบรวมข้อมูลผลกระทบของครอบครัวเลีย้งมีหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะ
ผลกระทบด้านครอบครัว ผลกระทบต่อตัวเด็กซึ่งท าให้นักเรียนรู้สึกขาดความรัก ขาดความอบอุ่น
ไม่มีท่ีปรึกษาท่ีสามารถปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ไดอีกทัง้เด็กยังรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าท าให้เด็ก
เหล่าแสดงพฤติกรรมออกมาในด้านลบ และส่งผลเสียออกไปในวงกว้าง 
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3.4 ปัญหาของวัยรุ่นที่เกิดจากครอบครัวเลีย้งเดี่ยว 

กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2553) กล่าวว่าวัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลากหลาย
ด้านและมีสาเหตุมาจากหลากปัจจัยโดยปัจจัยหน่ึงอย่างท่ีมีความส าคัญคือครอบครัว ถ้า
ครอบครัวที่พ่อแม่ชอบทะเลาะกนั ขาดความรักความอบอุ่นท่ีส่งไปถึงลกูแล้ว วยัรุ่นท่ีอยู่ในช่วงจะมี
ความรู้สึกติดเพื่อน ชอบไปเท่ียวบ้านเพื่อน กลับบ้านไม่ตรงเวลา เมื่อเจอปัญหาต่าง ๆ รู้สึกขาดท่ี
พึ่ง ไม่สามารถปรับตัวได้และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ ดังนัน้การให้ความรักท่ีอบอุ่นจะช่วยให้เด็ก
ปรับตวัและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 

ภาคภมูิ  อคัรทรัพย์เดโช (2551) กล่าวว่า ปัญหาของวยัรุ่นท่ีอยู่ในครอบครัวที่บ้านไม่
เป็นสุขหรือครอบครัวท่ีแตกแยกไม่ได้รับความรักท่ีเพียงพอจะส่งผลให้เกิดปัญหาท่ีตามมาคือ 
วัยรุ่นจะหาเพื่อนท่ีเข้าใจอยู่ในวยัเดียวกันและจะติดเพื่อนมาก วัยรุ่นท่ีอยู่ในครอบครัวลกัษณะจะ
ขาดการปรับตัวท่ีดี ไม่สามารถอดทนและมีพลังในการต่อสู้กับสภาวะปัญหาท่ีเกิดขึน้ อาจส่งผล
กระทบที่ร้ายแรงไปถึงปัญหาด้านยาเสพติด ตามมา 

โสภณัฑ์  นชุนาถ (2542) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางครอบครัว วยัรุ่นท่ีอาศยัอยู่ใน
ครอบครัวท่ีพ่อแม่ ทะเลาะกนับ่อย ๆ   พ่อแม่แยกทางกัน (Broken home) พ่อแม่ท่ีไม่มีเวลาเอาใจ
ใส่เลีย้งดูลูกได้อย่างเต็มท่ี ส่งผลให้ลูกขาดความอบอุ่น ขาดต้นแบบทางด้านทางเพศท่ีเหมาะสม 
เมื่อเจริญเติมโตเป็นวัยรุ่นเด็กจะการเก็บกดปัญหาต่าง ๆ  ไม่กล้าเปิดเผย น าไปสู่การผิดปกติของ
สภาวะทางอารมณ์และจิตใจและส่งผลเสียอื่น ๆ ตามมา 

 จากการรวบรวมปัญหาท่ีเกิดขึน้ในวัยรุ่นผู้ วิจัยพบว่าวัยรุ่นท่ีอาศัยอยู่ในครอบ
ครอบท่ีขาดความรัก ความเอาใจใส่ และครอบท่ีไม่สมบูรณ์นัน้วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตวั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพบเจอกบัสถานการณ์หรือปัญหาท่ีเกิดขึน้ ไม่สามารถอดทนและต่อสู้
กบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสม 

 
4. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
    4.1 งานวิจัยในประเทศ 

เสาวลักษณ์  ภารชาตรี (2551) ได้ท าการศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมความหยุ่นตัว
ทางอารมณ์ต่อความเครียดของนักเรียนท่ีเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผลปรากฏว่านักเรียนท่ี
เข้าร่วมโปรแกรมมีความเครียดน้อยกว่าก่อนได้รับอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 และผลของของ
กลุ่มทดลองมีความเครียดต ่ากว่ากลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้รับการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
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พัชรินทร์  อรุณเรือง (2545) ได้ท าการศึกษาผลของการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
กลุ่มต่อความสามารถในการฟื้นพลังและกลวิธีเผชิญปัญหาของวัยรุ่นตอนต้น พบว่าหลังจาก
นกัเรียนกลุ่มทดลองหลังจากได้รับการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา นกัเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนการ
เข้าร่วมการทดลอง 

รัชดา  อรหนัตา (2556) ได้ท าการศึกษาผลของโปรแกรมความคิดเชิงบวกท่ีมีผลต่อความ
เข้มแข็งทางจิตใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลปรากฏว่า ภายหลงัการเข้าร่วมการทดลอง
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุ่มทดลองมีคะแนนความหยุ่นตวัเพิ่มอย่างมีนยัส าคัญ
ท่ี .05 
 นีรชา  นวารัตน์ (2557) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้โปรแกรมตามแนวทฤษฎีปัญญา

พฤติกรรมท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งทางจิตใจในเด็กวัยเรียน ผลปรากฏว่ากลุ่มท่ีได้รับการทดลอง

และกลุ่มควบคมุหลงัได้รับการทดลองมีคะแนนความเข้มแข็งทางจิตใจไม่แตกต่างกนั 

สวนีย์  สขุเจริญ (2553) ได้ท าการศึกษาผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อขจดัความโกรธ
ของวัยรุ่นผลการการศึกษาปรากฏว่า ภายหลังการได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มวยัรุ่ยสามารถขจดั
ความโกรธได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

จากการศึกษางานวิจยัพบว่าความหยุ่นด้านการปรับตวั (Resilience) ในวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมี
ความหยุ่นตัวต ่า และจากผลงานการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการให้ค าปรึกษากลุ่มจะช่วยเสริมสร้าง
ความหยุ่นตวัได้ 

 
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

ออง เบริกแมน บิสคอนติและวาลเลนซ์ (Ong, Bergeman, Bisconti, และ Wallace, 
2006) ได้ท าการศึกษาความยืดหยุ่นทางด้านจิตใจความรู้สึกในทางบวกและการปรับตวัให้เข้ากับ
ความเครียดในชีวิตท่ีผ่านมาผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าความความยืดหยุ่นทางด้านจิตใจมีผลต่อ
การตอบสนองทางอารมณ์และความเครียดท่ีสูงขึน้ของความยืดหยุ่น ความสัมพันธ์ท่ีระหว่าง
อารมณ์ทางบวกและทางลบเป็นส่ิงส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับความเครียดท่ีเพิ่มสูงขึน้ และผลการวิจยั
ชีใ้ห้เห็นว่า ประสบการณ์ของอารมณ์ท่ีดีจะช่วยให้บุคคลท่ีมีความยืดหยุ่นสูงสามารถฟื้นตัวได้
อย่างมีประสิทธิภาพจากความเครียดในชีวิตประจ าวนั 

เฟเชอร์ ดาวิด และมซาร์การ์ (Fletcher และ Sarkar, 2013) ได้ท าการศึกษาความ
หยุ่นทางจิตวิทยาและการทบทวนความหมายแนวคิดและทฤษฎี พบว่าความหยุ่นทางจิตวิทยามี
ผลต่อความความเครียด โดยการวิจยัครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 ประการคือ ความหยุ่นทางจิตใจส่งผล
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ต่อการตอบสนองต่อความทุกข์และเป็นการตรวจลักษณะและกระบวนการของความเข้มแข็งทาง
จิตใจ 

ทเูกรด เฟอร์ดิกสนัต์ และฟิลด์แมน บาร์เรทท์ (Tugade, Fredrickson, และ Feldman 
Barrett, 2004)ได้ท าการศึกษาความยืดหยุ่นทางด้านจิตใจและการมีอารมณ์เชิงบวกต่อการ
ตรวจสอบประโยชน์ของอารมณ์ทางบวกและการเผชิญปัญหาสุขภาพผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่า
อารมณ์ทางบวกจะช่วยส่งผลให้ความยืดหยุ่นทางด้านจิตใจ และอารมณ์ทางบวกยังส่งผลให้
สขุภาพดีมากยิ่งขึน้ อารมณ์ทางบวกจึงมาความส าคญัเป็นอย่างมากในการพฒันา 

จากกวิจัยในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าความหยุ่นตัวส่งผลกระทบต่อความเครียด 
สุขภาพ และสามารถน าไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมา ดังนัน้การเสริมสร้างความหยุ่นตัวจะช่วยลด
ปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ท าให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

บทท่ี 3  
วิธีการด าเนินการวจิัย 

 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี  ้

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การด าเนินการทดลอง 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนท่ี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี ท่ีอาศัยอยู่กับมารดาเพียงคนเดียว จ านวน 5 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2, โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา, โรงเรียน
ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง, โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัท์อปุถมัภ์) 

 
          กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว

ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ท่ีอาศัยอยู่กับ
มารดาเพียงคนเดียว ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยการจับ
ฉลากได้โรงเรียนสีกนั(วัฒนานัท์อปุถมัภ์) โดยกลุ่มตวัอย่างมีจ านวน 157 คน สามารถเก็บแบบวัด
คืนได้จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 92.45 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลอง คือ นกัเรียนท่ีนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดับชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ท่ีอาศยัอยู่กบัมารดาเพียงคนเดียว จ านวน 16 
คน ท่ีได้รับการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มาจากจ านวนนักเรียนจ านวน 149 ท่ีมี
คะแนนความหยุ่นตวั ตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และนกัเรียนมีความสมคัรใจในการเข้าร่วมใน
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การให้ค าปรึกษากลุ่ม หลงัจากนัน้ด าเนินการสุ่มเข้ากลุ่มโดยการสุ่มอย่างง่ายแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคมุกลุ่มละ 8 คน 

 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี ้

1. แบบวดัความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 
2. การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่

เลีย้งเด่ียว 
 
วิธีการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1 แบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวเป็นแบบวดัมาตราวดั
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการสร้าง ดงันี ้

1.1 ศึกษาต ารา เอกสาร รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความหยุ่นตัวและครอบครัว
เลีย้งเด่ียวเพื่อน าข้อมลูมาประยกุต์ใช้ในการสร้างแบบวดั 

1.2 ผู้ วิจัยได้ท าการสร้างแบบทดสอบความหยุ่นตัวโดยปรับปรุงจากแบบวัด
ความหยุ่นตัวของ (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต, 2557) ซึ่งมีลักษณะของเคร่ืองมือ
สอดคล้องตามนิยามศพัท์เพราะลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

1.3 สร้างแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ย้งเด่ียว โดยมี
ลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่าทัง้หมด 5 ระดับ ดังนี ้จริงท่ีสุด ค่อนข้างจริง จริงบางครัง้ 
จริงเล็กน้อย และไม่จริงเลย  

1.4 เมื่อจดัท าแบบวดัความหยุ่นตวัเสร็จ น าแบบวดัไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจเพื่อค่า
ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ อ.ดร.ครรชิต  แสนอุบล         
อ.ดร.วรางคณา โสมะนนัทน์ และ อ.ดร.ภริูเดช พาหยุทุธ โดยมีการก าหนดระดบัความคิดเห็นของ
ผู้ เชี่ยวชาญ ดงันี ้ 

+1  แน่ใจว่าข้อความนัน้บ่งชีถ้ึงความหยุ่นตวั 
 0  ไม่แน่ใจว่าข้อความนัน้บ่งชีถ้ึงความหยุ่นตวั 
-1  แน่ใจว่าข้อความนัน้ไม่บ่งชีถ้ึงความหยุ่นตวั 

จากนัน้จึงน ามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความ
สอดคล้อง (Index of Consistency : IOC)  อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
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1.5 เมื่อผู้วิจัยหาค่า IOC ได้แล้วน าแบบทดสอบท าการทดลอง (Try out) ใช้กับ
นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งอาศยัอยู่ในครอบครัวเลีย้งเด่ียว จ านวน 
103 คน และน าแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) รายข้อ 

1.6 ผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถามเฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.34-
0.77 และมีค่าความเชื่อมัน่ความสอดคล้องภายใน โดยการหาค่าสมัประสิทธิแอลฟ่าของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ท่ีได้ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.72 

1.7 น าแบบวดัท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว ด าเนินการจดัพิมพ์เป็นแบบวดัฉบบัสมบูรณ์            
เพื่อน า ๆ ปใช้ในการท าการวิจยัต่อไป 

จากขัน้ตอนการสร้างแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนครอบครัว เลีย้งเด่ียวจึงสามารถ
น ามาสร้างแบบวดัดงัตวัอย่างแบบวดัต่อไปนี ้

 
ลักษณะของแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเดี่ยว 

แบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว  แบ่งออกเป็น 2 ตอน           
ซึ่งผู้ วิจัยได้แนวทางมาจากแบบวัดของ (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต , 2557)      
ลักษณะของเคร่ืองมือท่ีผู้วิจยัเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบ
ลิเคริท (Likert) ดงันี ้
   จริงท่ีสดุ  หมายถึง ข้อค าถามนัน้ตรงกบัความคิด การกระท าของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

   ค่อนข้างจริง  หมายถึง ข้อค าถามนัน้ตรงกบัความคิด การกระท าของนกัเรียน 

   จริงบางครัง้  หมายถึง ข้อค าถามนัน้ตรงกบัความคิด การกระท าของนกัเรียนปานกลาง 

   จริงเล็กน้อย  หมายถึง ข้อค าถามนัน้ไม่ตรงกบัความคิด การกระท าของนกัเรียน 

   ไม่จริงเลย หมายถึง ข้อค าถามนัน้ไม่ตรงกบัความคิด การกระท าของนกัเรียนเลย 

แบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่ เ ลีย้ง เ ด่ียว  ประกอบไปด้วย                        

3 องค์ประกอบได้แก่ 1) ด้านความทนทานทางอารมณ์  2) ด้านก าลงัใจ  3) ด้านการจดัการปัญหา  
โดยค าถามในแต่ละองค์ประกอบ จะมีทัง้ข้อค าถามท่ีเป็นด้านบวกและข้อค าถามท่ีเป็นด้านลบ      

มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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1. ด้านความทนทานทางอารมณ์  จ านวน 10 ข้อ ประกอบด้วย     

 1.1 ข้อค าถามทางบวก ได้แก่    ข้อ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12 

 1.2 ข้อค าถามทางลบ ได้แก่ ข้อ 3, 8, 9, 10, 13, 14 

2. ด้านก าลงัใจ จ านวน 10 ข้อ ประกอบด้วย     

 2.1 ข้อค าถามทางบวก ได้แก่    ข้อ 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27,  

                                                            28, 29, 30  

 2.2 ข้อค าถามทางลบ ได้แก่ ข้อ 20, 22, 26, 31, 

3. ด้านการจดัการปัญหา  จ านวน 10 ข้อ ประกอบด้วย     

 3.1 ข้อค าถามทางบวก ได้แก่    ข้อ 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 44 

 3.2 ข้อค าถามทางลบ ได้แก่ ข้อ 35, 38, 41, 42, 43,45 

ตัวอย่าง แบบวดัความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 

ค าชีแ้จง แบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวเป็นส่วนหน่ึงของปริญญา

นิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการแนะแนว จึงใคร่ขอความร่วมมือ ให้นักเรียนท า

เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างท่ีนักเรียนคิดว่าตรงกับตนเองมากท่ีสุด โดยนีจ้ะไม่มีผลใด ๆ ต่อ

ผู้ตอบทัง้สิน้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1.เพศ  ชาย  หญิง 

2. ผลการเรียน  ต ่ากว่า 2.00   2.00-2.99  3.00 -4.00 

3. แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ศิลป์-ภาษาต่างประเทศ 

   ศิลป์-คณิตศาสตร์   อื่น ๆ  
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ตอนท่ี 2 ข้อค าถาม 

ข้อความ จริงที่สุด 
ค่อนข้าง
จริง 

จริง
บางครัง้ 

จริง
เล็กน้อย 

ไม่จริง
เลย 

ด้านความทนทานทางอารมณ์   

1. ทุกครัง้ ท่ีฉันโมโห ฉัน

จะสามารถจัดการและ

ควบคมุอารมณ์ของฉันได้ .............. .............. .............. .............. .............. 

ด้านก าลังใจ 

1. ฉันมีครอบครั ว และ

เพื่อนท่ีคอยให้ก าลังใจ

เมื่อฉันรู้สึกท้อแท้ .............. .............. .............. .............. .............. 

ด้านการจัดการปัญหา   

1. เมื่อเกิดปัญหาอปุสรรค

หลายอย่างพร้อมกัน ฉัน

ไม่ รู้ว่าฉันควรแก้ปัญหา

อะไรก่อน .............. .............. .............. .............. .............. 

 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบวดัความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 

1. ข้อท่ีมีความหมายทางบวก ให้คะแนนได้ดงันี ้

     จริงท่ีสดุ   มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 

     ค่อนข้างจริง  มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 

     จริงบางครัง้  มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 

     จริงเล็กน้อย  มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 

     ไม่จริงเลย  มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 
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2. ข้อท่ีมีความหมายทางลบ ให้คะแนนได้ดงันี ้

     จริงท่ีสดุ   มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 

     ค่อนข้างจริง  มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 

     จริงบางครัง้  มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 

     จริงเล็กน้อย  มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 

     ไม่จริงเลย                   มีค่าเท่ากบั        5          คะแนน 

 

เกณฑ์การแปลความหมายแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเดี่ยว 

 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนแบบวดัความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้ง

เด่ียว (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต, 2557) ได้ท าการแบ่งระดับของคะแนน รวมทุก

ด้านรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.50 - 5.00 นกัเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียวมีความหยุ่นตวัสงูมาก 

3.50 - 4.49 นกัเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียวมีความหยุ่นตวัสงู 

2.50 - 3.49 นกัเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียวมีความหยุ่นตวัปานกลาง 

1.50 - 2.49 นกัเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียวมีความหยุ่นตวัต ่า 
1.00 - 1.49 นกัเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียวมีความหยุ่นตวัต ่ามาก 

 
2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่

เลีย้งเด่ียว 

ผู้ วิจัยได้สร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของ
นกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว โดยมีรายละเอียดและขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

2.1 ศึกษาเอกสาร ต าราวิชาการรวมทัง้งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษา 
ทัง้เทคนิค กระบวนการ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา รวมทัง้ศึกษาศึกษาความหยุ่นตัว (Resilience) 
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องค์ประกอบของความหยุ่นตัว และสุดท้ายได้ท าการศึกษานักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัวเลีย้ง
เด่ียว เพื่อน าข้อมลูท่ีผู้วิจยัได้ท าการศึกษา เป็นแนวในการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

2.2 ก าหนดรายละเอียด ขัน้ตอนในการให้ค าปรึกษา เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 

2.3 น าโครงสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีก าหนดขึน้ ปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญ
ทางด้านการให้ค าป รึกษากลุ่ม  จ านวน 3 ท่าน ไ ด้แก่  อาจารย์ดร .ครรชิต แสนอุบล                    
อาจารย์ดร.วรางคณา โสมะนนัทน์ และ อาจารย์ ดร.ภริูเดช พาหยุทุธ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
และความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับเนือ้หา วิธีการ เพื่อน าข้อผิดพลาดมา
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยก าหนดระดบัความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญดงัต่อไปนี ้

+1   แน่ใจว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตวัของนกัเรียน
ในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวนัน้เหมาะสมและสามารถเสริมสร้างความหยุ่นตัวด้านการปรับของ
นกัเรียนท่ีอาศยัอยู่ในครอบครัวเลีย้งเด่ียวได้ 

 0   ไม่แน่ใจว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของ
นกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวนัน้เหมาะสมและสามารถเสริมสร้างความหยุ่นตวัด้านการปรับ
ของนกัเรียนท่ีอาศยัอยู่ในครอบครัวเลีย้งเด่ียวได้ 

-1   แน่ใจว่าการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียน
ในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวนัน้ไม่เหมาะสมและไม่สามารถเสริมสร้างความหยุ่นตวัด้านการปรับของ
นกัเรียนท่ีอาศยัอยู่ในครอบครัวเลีย้งเด่ียวได้ 

2.4 น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษาไปทดลองใช้ (Try out) ใช้กับนักเรียนท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 ครัง้ ครัง้ละ 90 
นาที ท่ีโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ซึ่งมีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อดูความเหมาะสม
และวิธีการด าเนินการ 

2.5 น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปใช้ในการวิจยั 
 
3. การด าเนินการทดลอง 
                3.1 การด าเนินการทดลอง 

3.1.1 แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experiment) โดยแบบแผนการ

ทดลองแบบ (Control group, Pretest- Posttest design) มีการวัด 2 ครัง้ทัง้ก่อนและหลังการ
ทดลอง (สทิุติ  ขตัติยะ, 2553, 327) 
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลองแบบ (control group, Pretest- Posttest design) 

กลุ่มตวัอย่าง 
ก่อนเข้าร่วม 

การให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ทดลอง 

หลงัเข้าร่วม 
การให้ค าปรึกษา

กลุ่ม 
E Y1 X Y2 
C Y1  Y2 

 

  
ความหมาย 

 E คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลอง 

 C คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ได้รับการทดลอง 

    Y1      คือ คะแนนความหยุ่นตวัก่อนได้รับการทดลอง 

    Y2      คือ คะแนนความหยุ่นตวัหลงัได้รับการทดลอง 

  X      คือ โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  

 
3.1.2 วิธีการด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจยัได้เนินการทดลองตามโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่น

ตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
 

3.1.2.1 ระยะก่อนการทดลอง 
1) ผู้ วิจัยให้นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์-

อุปถัมภ์) ท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัวเลีย้งแม่เด่ียวท่ีมีมารดาเลีย้งเพียงล าพัง จ านวน 149 คน ตอบ
แบบวดัความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 

2) ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากประชากร ท่ีมีคะแนนความ
หยุ่นตวัต ่าท่ีสดุและมีความสมคัรใจ จ านวน 16 คน 

3) ผู้วิจยัท าการพดูคยุเพื่อขอความร่วมมือและความสมคัรใจท่ีจะเข้าร่วมการ
ให้ค าปรึกษา 

4) ผู้วิจยัแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวนกลุ่ม
ละ 8 คนซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง 
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5) ด าเนินการนัดหมายกลุ่มตัวอย่างเพื่อชีแ้จงรายละเอียดและข้อสงสัยทัง้
กลุ่มควบและกลุ่มทดลอง 
 

3.1.2.2 ระยะการทดลอง 
ผู้วิจัยได้ท าการให้กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้าง

ความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว  จ านวน 11 ครัง้ ครัง้ละ 90 นาที โดย
ด าเนินการในวนัจนัทร์ พธุ และวนัศกุร์ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้น 
ในขัน้การเร่ิมต้นกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มนัน้ผู้วิจยัต้องสร้างความสัมพนัธ์

ระหว่างผู้วิจยัและนักเรียนท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม เป็นการท าความรู้จกักันมายิ่งขึน้เพื่อส่งเสริมให้
เกิดเกิดบรรยากาศในการไว้วางและยอมรับระหว่างสมาชิกและผู้วิจัย ผู้วิจัยใช้เทคนิคในการให้
ค าปรึกษาในขัน้นีน้ัน้ ได้แก่ การสร้างสัมพนัธภาพ (Rapport) การถาม (Questioning) และทักษะ
การฟัง (Active Listening) ผู้วิจยัต้องน าทกัษะเหล่านีม้าประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์
ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่ม  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการ 
ในขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวนัน้ผู้วิจัยต้องใช้

ทกัษะในการค าปรึกษากลุ่ม ได้แก่ การถาม (Questioning) ทกัษะการฟัง (Active Listening) การ
สะท้อนความ รู้ สึก (Reflection of feeling) การทวนซ า้  (Restatement) การตีความ (Dept 
interpretation) การสรุปความ (Summary Clarification) การให้ข้อมูล ( informing) การเงียบ 
(Silence and Listening) การเสนอแนะ (Suggesting) โดยรายละเอียดของการให้ค าปรึกษากลุ่ม
มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

1. การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวครัง้ท่ี 2 ถึงครัง้ท่ี 4 ผู้วิจยัได้
ท าเสริมสร้างความหยุ่นตัวในองค์ประกอบท่ี 2 คือ ด้านก าลังใจ โดยผู้วิจัยได้น าทฤษฎีจ านวน 2 
ทฤษฎีมาประยกุต์ใช้ในการค าปรึกษากลุ่ม ดงันี ้

1.1 การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 2 ผู้วิจยัใช้แนวคิดการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดกลุ่มแอดเลอร์ (Adlerian Group counseling) โดยผู้วิจัยได้น าเทคนิค การระลึกถึงความ
ทรงจ าในวัยเด็ก (Early Recollection) เพื่อให้สมาชิกเข้าใจพืน้ฐานชีวิตของตนเอง น าไปสู่การ
พฒันาศกัยภาพของตนเองไม่น าอดีตมาซ า้เติมตนเองเกิดการสร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภมูิใจ
ในตนเอง เป็นการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองสมาชิกจะเกิดก าลังใจในให้การพัฒนา
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ศักยภาพของตนเองโดยยึดหลักบนพืน้ฐานชีวิตของตนเอง 1.2 การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ท่ี 3 
และ 4 ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (The Person Centered Therapy) ท่ีกล่าว
ว่า บุคคลทกุคนเกิดมานัน้มีคณุค่าในตนเอง มีศกัด์ิศรีแห่งตน พร้อมทัง้มีศกัยภาพท่ีแตกต่างกันใน
แต่ละบุคคล โดยในการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง โดยในครัง้ท่ี 3 
ผู้ วิจัยให้สมาชิกแล้วถึงเหตุการณ์ท่ีท าให้ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุดเป็นการใช้เทคนิค การ
อธิบายถึงความรู้สึกในอดีต (Description of past felling) และผู้วิจัยให้ข้อมูลย้อนกลับ เกิดการ
แลกเปล่ียนกันภายในกลุ่ม สมาชิกจะเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดก าลังใจในการพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มศกัยภาพ ครัง้ท่ี 4 ผู้วิจยัจะให้สมาชิกหาจดุเด่นของตนเอง และจดุด้อยของตนเอง เพื่อให้
สมาชิกเข้าใจตนเองและมีวิธีในการพัฒนาจุดด้อยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทัง้สมาชิก
ยงัรู้จกัจดุเด่นของตนเอง น าไปสู่การพฒันาจดุเด่นของตนเองมากยิ่งขึน้ 

2. การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวครัง้ท่ี 5 ถึง 7 ผู้วิจัยได้ท า
เสริมสร้างความหยุ่นตัวในองค์ประกอบท่ี 1 คือ ความทนทานทางอารมณ์ โดยในการการ
พัฒนาการจัดการอารมณ์ของตนเองนีน้ัน้ ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีเน้นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม  
(Rational Emotive Behavior Therapy) ตามกรอบแนวคิด    A-B-C Framework  

3. การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวครัง้ท่ี 8 ถึง 10 ผู้วิจัยได้ท า
เสริมสร้างความหยุ่นตัวในองค์ประกอบท่ี 3 คือ ด้านการจัดการปัญหา ผู้ วิจัยได้น าทฤษฎีมา
ประยกุต์ใช้จ านวน 2 ทฤษฎี ซึ่งสามารถแบ่งได้ดงันี ้

3.1 การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 8 ผู้ วิจัยใช้แนวคิดการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
แบบรู้คิดพฤติกรรม (Cognitive-Behavior Group counseling) โดยใช้เทคนิคการแก้ไขปัญหา 
และการให้ข้อมลูย้อนกลบั 3.2 การให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 9 และ 10 ผู้วิจยัได้น าทฤษฎีการเผชิญ
ความจริง ท่ีกล่าวว่า เป็นทฤษฎีท่ีช่วยวางแผนก าหนดเป้าหมาย ท าให้สมาชิกเข้าใจความต้องการ
ของตนเองและสามารถยอมรับการตัดสินใจของตนเองได้ เทคนิคท่ีน ามาใช้ในการการให้
ค าปรึกษากลุ่มครัง้นีคื้อ เทคนิค WDEP (WDEP System)  

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยติุ 
ในขัน้ตอนนี ้เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการให้ค าปรึกษา โดยทกัษะท่ีใช้ในขัน้ตอนนี ้

คือ  การถาม (Questioning) ทักษะการฟัง  (Active Listening) การสรุปความ (Summary 
Clarification) และ การให้ก าลังใจ (Assurance) โดยรายละเอียดการให้ค าปรึกษาในแต่ละครัง้
สามารถดไูด้ดงัตาราง 2  
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ตาราง 2 โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่
เลีย้งเด่ียว 
 

ครัง้ที่ หัวข้อ แนวคิดทฤษฎ ี เทคนิค 

1 ปฐมนิเทศสร้าง
สมัพนัธภาพกบั
สมาชิก 

ทฤษฎียึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง (Person 
Centered Therapy) 

1. การคณุลกัษณะการฟังท่ีดี 
และไม่ดี (Poor and good  
listening) 
2. การยอมรับทางบวก  
อย่างไม่มีเงือ่นไข 
(Unconditional positive) 
3. การฟังอยา่งใส่ใจ  
(Active listening) 
4. การตอบสนองอย่าง 
 เหมาะสม (Assertive 
response) 

2 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวัด้านก าลงัใจ 
(Encouragement) 
 

ทฤษฎีการปรึกษากลุ่ม
ตามแนวคิดกลุ่มแอดเลอร์ 
(Adlerian Group 
Counseling) 

1. การระลึกถึงความทรงจ าในวยั
เด็ก (Early Recollection) 
2. การตีความ (Interpretation) 
3. การให้ก าลงัใจ  
(Encouragement) 

3 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวัด้านก าลงัใจ 
(Encouragement) 

ทฤษฎียึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง (Person 
Centered Therapy) 

1. การอธิบายถึงความรู้สึก 
ในอดีต (Description of past  
felling)  
2. การให้ข้อมลูย้อนกลบั  
(Feedback)  
3. การเสริมแรง 
(Reinforcement) 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ครัง้ที่ หัวข้อ แนวคิดทฤษฎ ี เทคนิค 

4 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวัด้านก าลงัใจ 
(Encouragement) 

ทฤษฎียึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง (Person 
Centered Therapy) 

1. การฟังอย่างใส่ใจ (Active  
listening) 
2. การแสดงความเห็นอกเห็นใจ  
(Empathic assertion) 
3. การตอบสนองอย่างเหมาะสม 
(Assertive response) 
4. การคุณลักษณะการฟังท่ีดีและ 
ไม่ดี (Poor and good    
listening) 
 

5 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวัด้านความ
ทนทานทางอารมณ์ 
(Emotional 
Stability) 

ทฤษฎีท่ีเน้นเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม 
(Rational Emotive 
Behavior Therapy) 

1. การสอนทฤษฎี A-B-C ของ
การบ าบดั REBT (Teaching the 
A-B-C of REBT) 
2. การโต้แย้งกบัความเชื่อท่ีไม่สม
ตสุมผล (Disputing irrational 
Belief) 
 

6 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวัด้านความ
ทนทานทางอารมณ์ 
(Emotional 
Stability) 

ทฤษฎีท่ีเน้นเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม 
(Rational Emotive 
Behavior Therapy) 

1. การสอนให้เผชิญและพดูกบั
ตวัเอง (Teaching coping self-
statement) 
2. การมอบหมายงานให้ท า  
 (Homework assignment) 
3. การยอมรับอยา่งไม่มีเงือ่นไข 
(Unconditional acceptance) 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ครัง้ที่ หัวข้อ แนวคิดทฤษฎ ี เทคนิค 

7 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวัด้านความ
ทนทานทางอารมณ์ 
(Emotional 
Stability) 

ทฤษฎีท่ีเน้นเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม 
(Rational Emotive 
Behavior Therapy) 

1. การยอมรับอยา่งไม่มีเงือ่นไข 
(Unconditional acceptance) 
2. จินตนาการเชิงเหตผุลและ
อารมณ์ (Rational-emotive 
imagery) 
3. การมอบหมายงานให้ท า  
(Homework assignment) 

8 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวัด้านการ
จดัการปัญหา 
(Problem 
management) 

ทฤษฎีการปรึกษากลุ่ม
แบบการรู้คิด-พฤติกรรม 
(Cognitive-Behavior 
Group counseling) 

1. การแก้ไขปัญหา  
   (Problem solving) 
2. การให้ข้อมลูย้อนกลบั 
   (Feedback) 

9 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวัด้านการ
จดัการปัญหา 
(Problem 
management)  

ทฤษฎีการปรึกษาเผชิญ
ความจริง (Reality 
Group counseling) 

1. เทคนิค WDEP (WDEP  
    System) 
2. ศิลปะของการตัง้ค าถาม 

10 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวัด้านการ
จดัการปัญหา 
(Problem 
management) 

ทฤษฎีการปรึกษาเผชิญ
ความจริง (Reality 
Group counseling) 

1. เทคนิค WDEP (WDEP  
    System) 
2. ศิลปะของการตัง้ค าถาม 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ครัง้ที่ หัวข้อ แนวคิดทฤษฎ ี เทคนิค 

11 ปัจฉิมนิเทศสิน้สดุ
กระบวนการ 
ให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ทฤษฎียึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง (Person 
Centered Therapy) 

1. การคณุลกัษณะการฟังท่ีดี 
และไม่ดี (Poor and good 
listening) 
2. การยอมรับทางบวกอย่างไมม่ี
เงื่อนไข (Unconditional 
positive) 
3. การฟังอยา่งใส่ใจ  
 (Active listening) 
4. การตอบสนองอย่าเหมาะสม  
(Assertive response) 

 
3.1.2.3 ระยะหลังการทดลอง 
ผู้วิจัยได้ท าการให้กลุ่มตัวอย่างทัง้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง จ านวน 16 

คน ตอบแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว หลังจากได้เข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงัรายละเอียด ต่อไปนี ้
3.2.1 ขัน้ตอนการเก็บข้อมูลแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่

เลีย้งเด่ียว ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้
3.2.1.1 ส่งหนงัสือขออนญุาตไปยงัหน่วยงาน 
3.2.1.2 น าแบบวัดวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 

ก่อนการทดลอง จ านวน 149 คน โดยผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมลูด้วยตนเอง จากนัน้น าแบบวดัท่ี
ได้กรอกข้อมลูและตอบครบเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมลู 

3.2.1.3 น าแบบวัดท่ีกรอกข้อมูลเรียนร้อยแล้วมาวิเคราะห์ เพื่อด าเนินการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างและด าเนินการวิจยัต่อไป 
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3.2.2 ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนใน
ครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 

3.2.2.1 ผู้วิจยัได้ด าเนินจดัส่งเอกสารเพื่อขออนญุาตไปยงัหน่วยงาน 
3.2.2.2 ผู้วิจยัได้ด าเนินการคดัเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีคะแนน

ความหยุ่นตัวต ่าท่ีสุดและมีความสมัครใจ จ านวน 16 คน ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุกลุ่มละ 8 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย 

3.2.2.3 ผู้ วิจัยได้ด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัว
ของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มทดลอง 

3.2.2.4 ผู้ วิจัยได้ด าเนินการยุติการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
หยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวและให้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มทดลองละกลุ่ม
ควบคมุท าแบบวดัความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวอีกครัง้ (Posttest) เป็นการ
เก็บข้อมลูหลงัการทดลอง 

3.2.2.5 วิเคราะห์ผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของ
นกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 

 
5. การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 

ผู้วิจยัได้เนินการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครัง้นีโ้ดยใช้สถิติดงันี ้
5.1 วิเคราะห์สถิติพืน้ฐานของแบบวดัความหยุ่นตัวของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้ง

เด่ียว ดงันี ้
5.1.1 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
5.1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

5.2 วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนใน
ครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว ดงันี ้

5.2.1 ค่าความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (IOC) ของแบบวดัความหยุ่นตวัของนกัเรียน
ในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 

5.2.2 หาค่าความเชื่อมัน่แบบความสอดคล้องภายใน จากการหาค่า สมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่าครอนบรัค (α-Coefficient) 

5.2.3 หาอ านาจจ าแนกแบบวัดความหยุ่นตัวในนักเรียนครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว
รายข้อและภาพรวมมีค่าตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 
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5.3 วิเคราะห์คุณภาพของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
หยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว โดยใช้การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ เนือ้หาและทฤษฎี ท่ี
เกี่ยวข้องรวมถึงเทคนิคท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม และร่วมกับความคิดเห็นของ
ผู้ เชี่ยวชาญ (Index of consistency: IOC) 

5.4 วิเคราะห์ผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของ
นักเรียนในครอบครัวแม่ เลีย้งเ ด่ียว โดยใช้การวิ เคราะห์ t-test dependent เพื่อวิ เคราะห์
เปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มกลุ่มทดลอง และวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 
t-test Independent เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

5.5 วิเคราะห์หาค่าของขนาดอิทธิพล (Effect Size) ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม
เพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

บทท่ี 4  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิจยัข้อมลู ผู้วิจยัแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามหวัข้อดงัต่อไปนี ้

1. สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
2. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
3. การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครัง้นี ้

ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัต่อไปนี ้

n           แทน  จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

�̅�         แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
SD      แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MD       แทน          ผลต่างของค่าเฉล่ีย (Mean Difference) 
t            แทน                      ค่าสถิติ t ท่ีใช่พิจารณาใน Distribution 
p           แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
ES         แทน          ขนาดอิทธิพล (Effect Size) 
*            แทน                      มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**           แทน                      มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้สิน้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน 

ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูตามสมมติุฐาน ไว้ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบวัดความหยุ่นตวัของนักเรียน

ในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 
ผู้วิจยัได้น าข้อมลูจากแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้ง

เด่ียวทัง้หมด มาวิเคราะห์ค่าสถิตพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละของข้อมลูพืน้ฐานตามเพศ อาย ุแผนการ
เรียน 
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ตาราง 3 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบวดัความหยุ่นตวัของนกัเรียนใน
ครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว (n = 149) 

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
 หญิง 81 54.36 
 ชาย 68 45.64 

รวม 149 100 
2. ผลการเรียน 

 ต ่ากว่า 2.00 46 30.88 
 2.00 - 2.99 76 51.00 
 3.00 - 4.00 27 18.12 

รวม 149 100 
3. แผนการเรียน 

 วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

12 8.05 

 ศิลป์-ค านวณ 22 14.77 
 ศิลป์- ภาษา 52 34.90 
 อื่น ๆ  63 42.28 

รวม 149 100 
 *หมายเหต ุแผนการเรียน หมายถึงแผนการเรียน กลุ่มทรัพยากรดนตรี, ทรัพยากรมนษุย์, และทวิภาคี 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลตาราง 3 พบว่า นักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัวเลีย้งเด่ียวท่ีเป็น

กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.36 นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ผลการเรียนอยู่ในระดบั 2.00 – 2.99 คิดเป็นร้อยละ 51.00 ล าดบัรองลงมาคือ อยู่ในระดบั ต ่ากว่า 
2.00 คิดเป็นร้อยละ 30.88 และนกัเรียนท่ีอยู่ระดบัผลการเรียน 3.00 – 4.00 คิดเป็นร้อยละ 18.12 
ตามล าดับ แผนการเรียนของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในแผนการ
เรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 8.05 นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างศึกษาอยู่ใน
แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ คิดเป็นร้อยละ 14.77 นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาอยู่ใน
แผนการเรียนศิลป์-ภาษา คิดเป็นร้อยละ 34.90 และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ใน
กลุ่มแผนการเรียนอื่น ๆ  คิดเป็นร้อยละ 42.48 



  58 

 
ตอนที่ 2 การศึกษาความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 
ผู้วิจยัได้น าข้อมลูจากแบบวดัความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว มา

วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อท าการศึกษาความหยุ่นตัวของนักเรียนท่ีอาศยั
อยู่ในครอบครัวเลีย้งเด่ียว (n = 149) 

 
ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่

เลีย้งเด่ียว (n = 149) 
 

ความหยุ่นตัว 𝒙 S.D. แปลผล 
1.ความทนทานทางอารมณ์ 3.27 1.19 ปานกลาง 
2. ก าลงัใจ 3.21 1.23 ปานกลาง 
3. การจดัการปัญหา 3.08 1.21 ปานกลาง 

รวม 3.19 1.21 ปานกลาง 

 
การวิเคราะห์ตารางท่ี 4  พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษามีค่าเฉล่ียของ

คะแนนความหยุ่นตัว ด้านความทนทางอารมณ์อยู่ท่ี 3.27 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.19 
ซึ่งแปลผลระดบัความหยุ่นตวัในด้านความทนทานทางอารมณ์อยู่ในระดบัปานกลาง คะแนนความ
หยุ่นตวั ด้านก าลงัใจอยู่ท่ี 3.21 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.23 ซึ่งแปลผลระดบัความหยุ่น
ตัวในด้านก าลังใจอยู่ในระดับปานกลาง และคะแนนความหยุ่นตัว ด้านการจัดการปัญหาอยู่ท่ี 
3.08 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.21 ซึ่งแปลผลระดบัความหยุ่นตวัในด้านความการจดัการ
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ภาพรวมของความหยุ่นตัวทุกด้านอยู่ท่ี 3.19 และคะแนนส่วนเบี่ยง
มาตรฐานอยู่ท่ี 1.21 ซึ่งแปลผลได้ว่าในภาพรวมของความหยุ่นตวัด้านการปรับทกุด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
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ตอนท่ี 3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนใน
ครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 
 
ตาราง 5 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบวดัความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่

เลีย้งเด่ียวเป็นกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง (n = 16) 
 

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
 หญิง 12 75.00 
 ชาย 4 25.00 

รวม 16 100 
2. ผลการเรียน 

 ต ่ากว่า 2.00 8 50.00 
 2.00 - 2.99 6 37.50 
 3.00 - 4.00 2 12.50 

รวม 16 100 
3. แผนการเรียน 

 วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

1 6.25 

 ศิลป์-ค านวณ 3 18.75 
 ศิลป์- ภาษา 2 12.50 
 อื่น ๆ  10 62.50 

รวม 16 100 
 

จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียวของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างท่ี
ตอบแบบวดัความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวเป็นกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 75 เป็นเพศชายจ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 
25 ในส่วนของผลการเรียนพบว่า นกัเรียนท่ีได้คะแนนเฉล่ียต ่ากว่า 2.00 มีจ านวน 8 คนคิดเป็นร้อย
ละ 50 นกัเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียวท่ีได้ผลการเรียนเฉล่ีย 2.00 – 2.99 มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 37.50 และนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนเฉล่ียตัง้แต่ 3.00 – 4.00 มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.50 จ าแนกตามแผนการเรียนพบว่าเป็นนักเรียนท่ีอาศยัอยู่ในครอบครัวเลีย้งเด่ียวแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 นักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในครอบครอบ
เลีย้งเด่ียวแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.75 นักเรียนท่ีอาศัยอยู่ใน
ครอบครอบเลีย้งเด่ียวแผนการเรียนศิลป์-ภาษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50และนกัเรียนท่ี
อาศยัอยู่ในครอบครัวเลีย้งเด่ียวแผนการเรียนอื่น ๆ  มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 
 

ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวท่ีเข้า
ร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ก่อนและหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น ด้วยวิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of Normality) 
การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นด้วย ด้วยวิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of 

Normality) โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk test  พบว่าคะแนนความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว
แม่เลีย้งเด่ียว ในกลุ่มทดลองก่อนการให้ค าปรึกษา ได้ค่า Sig. เท่ากับ .23  คะแนนความหยุ่นตัว
ของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว ในกลุ่มทดลองหลงัการให้ค าปรึกษา ได้ค่า Sig. เท่ากบั .83 
คะแนนความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว ในกลุ่มควบคมุก่อนการให้ค าปรึกษา 
ได้ค่า Sig. เท่ากับ .24 และ คะแนนความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว ในกลุ่ม
ควบคุมหลังการ ให้ค าปรึกษา ได้ค่า Sig. เท่ากับ .25 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ามีค่ามากกว่า .05 
แสดงถึง คะแนนความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวในกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองทัง้ก่อนและหลังการให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งไม่เป็นฝ่าฝืนข้อตกลง
เบือ้งต้นของสถิติ t-test ดังนัน้ผู้จึงจึงน าสถิติ t-test ทัง้แบบไม่อิสระต่อกัน (t-test for dependent 
samples) และสถิติ t-test แบบอิสระต่อกนั(t-test for dependent samples) มาใช้ในการทดสอบ
สมมติุฐานของการวิจยัครัง้นี ้
 

สมมุติฐานข้อท่ี 1 นักเรียนกลุ่มทดลองหลังจากได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม
นกัเรียนมีระดบัความหยุ่นตวัเพิ่มมากยิ่งขึน้ 
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวท่ีเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่มก่อนและหลงัการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มและขนาดของอิทธิพล 

 

ความหยุ่นตัว 

ก่อนการ
ทดลอง 
(n=8) 

หลังการ
ทดลอง 
(n=8) 

MD t 
p-

value 
ES 

𝒙 SD 𝒙 SD 
1.ความทนทานทาง
อารมณ์ 

2.18 .31 3.51 .26 1.33 8.55** .00 4.64 

2. ก าลงัใจ 2.14 .35 3.77 .17 1.62 10.11** .00 5.92 
3. การจดัการปัญหา 2.22 .18 3.45 .19 1.22 20.51** .00 6.64 

รวม 2.18 .25 3.59 .14 1.40 13.57** .00 6.95 
 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตาราง 6 พบว่าเมื่อ เมื่อเปรียบเทียบความหยุ่นตวัของนกัเรียน
ในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว หลังการให้ค าปรึกษากลุ่มมีความหยุ่นตัวสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 เช่นเดียวกับองค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ความทนทานทางอารมณ์ 
ก าลงัใจ และการจดัการปัญหา ต่างสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

วิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) การให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างความหยุ่น
ตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว พบว่า ค่าอิทธิพลของการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความหยุ่นตวัในอยู่ในระดบัสงู โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากบั 6.95 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า            ค่า
อิทธิพลในแต่ละด้านอยู่ในระดับสูง ซึ่งประกอบด้วย ด้านความทนทานทางอารมณ์มี่ค่าเท่ากับ 
4.64 ด้านก าลังใจมีค่าเท่ากับ 5.92 ด้านการจัดการปัญหามีค่าเท่ากับ 6.64 จึงสรุปได้ว่าการให้
ค าปรึกษากลุ่มมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 

 
ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตวัของ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ผู้วิจยัน าเสนอผลของการวิเคราะห์ดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
สมมติุฐานข้อท่ี 2 นกัเรียนกลุ่มทดลองหลังจากได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มนกัเรียนมี

ระดบัความความหยุ่นตวัสงูกว่านกัเรียนกลุ่มควบคมุ 
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การวิเคราะห์สถิติพืน้ฐานของคะแนนแบบวดัความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว
แม่เลีย้งเด่ียว ผู้วิจัยได้น าคะแนนของแบบวดัความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว
ทัง้รายด้านและคะแนนรวมทัง้การการทดลองและหลังการทดลองจ านวน 8 คน น ามาหาค่าเฉล่ีย
รายด้าน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อน ามาเปรียบเทียบกนัดังรายละเอียดต่อไปนี ้

5.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความหยุ่นตัวของนักเรียนใน
ครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองโดยใช้สถิติ t-test             
ท่ีเป็นอิสระต่อกนั (t-test for Independents samples) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

 
ตาราง 7 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความหยุ่นตวัระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ

ก่อนการทดลอง 
 

ความหยุ่นตัว 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t p-value 
ก่อนการทดลอง 

(n=8) 
ก่อนการทดลอง 

(n=8) 

𝒙 SD 𝒙 SD 
รายด้าน 

1.ความทนทานทาง
อารมณ์ 

2.18 .31 2.14 .34 .22 .83 

2. ก าลงัใจ 2.15 .35 2.21 .23 .45 .66 
3. การจดัการปัญหา 2.22 .19 2.40 .38 1.19 .26 

รวม 2.18 .25 2.25 .23 .96 .56 

 
ผลจากวิเคราะห์ข้อมูลตาราง 7 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความหยุ่นตัวด้านการ

ปรับของนกัเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียวก่อนการให้ค าปรึกษากลุ่มทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่
มีความแตกต่างกนัหรือแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติทัง้ในโดยรวมและรายด้าน แสดง
ให้เห็นว่าทัง้กลุ่มมีคะแนนของความหยุ่นตวัใกล้เคียงกนั 
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ตาราง 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความหยุ่นตวัระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ
หลงัการทดลอง 

 

ความหยุ่นตัว 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t p-value 
หลังทดลอง 

(n=8) 
หลังการทดลอง 

(n=8) 

𝒙 SD 𝒙 SD 
รายด้าน 

1.ความทนทานทาง
อารมณ์ 

3.51 .26 1.89 .12 15.59** .00 

2. ก าลงัใจ 3.77 .17 2.32 .36 10.29** .00 
3. การจดัการปัญหา 3.45 .19 2.04 .34 10.34** .00 

รวม 3.59 .14 2.08 .25 14.00** .00 
 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูตาราง 8 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความหยุ่นตวัด้าน
การปรับของนักเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียว หลังการให้ค าปรึกษากลุ่ม กลุ่มท่ีเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่มมีคะแนนความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวสงูกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้เข้า
ร่วมอย่างมีนับส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เช่นเดียวกับองค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
ความทนทานทางอารมณ์ ก าลงัใจ และการตดัการปัญหา ต่างมีคะแนนสงูขึน้ อย่าง 
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 
 
 
 



 

บทท่ี 5  
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 
2. เพื่อเปรียบเทียบความความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวก่อนและ

หลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มของกลุ่มทดลอง 
3. เพื่อเปรียบเทียบความความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวระหว่าง

กลุ่มทดลองท่ีหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มและกลุ่มควบคมุท่ีไม่รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนกลุ่มทดลองมีความหยุ่นตัวหลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มสูงขึน้กว่า

ก่อนได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
2. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความความหยุ่นตวัสงูกว่านกัเรียนกลุ่มควบคมุหลงัการเข้าร่วม

การให้ค าปรึกษากลุ่ม  
 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนท่ี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี ท่ีอาศัยอยู่กับมารดาเพียงคนเดียว จ านวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียน        
ฤทธิยะวรรณาลยั, โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2, โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบ ารุง, โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัท์อปุถมัภ์) 
          กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว

ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ท่ีอาศัยอยู่กับ
มารดาเพียงคนเดียว ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยการจับ
ฉลาก ได้โรงเรียนสีกัน(วัฒนานนัท์อปุถัมภ์) โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 157 คน สามารถเก็บแบบ
วดัคืนได้จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 92.45 
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2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนท่ีนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ท่ีอาศัยอยู่กับมารดาเพียงคนเดียว 
จ านวน 16 คน ท่ีได้รับการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มาจากจ านวนนักเรียน
จ านวน 149 ท่ีมีคะแนนความหยุ่นตวั ตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา และนกัเรียนมีความสมัครใจ
ในการเข้าร่วมในการให้ค าปรึกษากลุ่ม หลังจากนัน้ด าเนินการสุ่มเข้ากลุ่มโดยการสุ่มอย่างง่าย
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 8 คน 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตวัแปรจดักระท า    คือ การให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ตวัแปรตาม       คือ ความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่  

1. แบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว โดยต้องมีค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.34 – 0.71 และค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.86 

2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนใน
ครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวโดยน ารายละเอียด ขัน้ตอน ทฤษฎี และวิธีการด าเนินการให้ค าปรึกษาให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง และ ผู้ช่วยศาสตร
จารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้อง เมื่อเสร็จสิน้จึงน าไปให้
ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอบุล อาจารย์ ดร.วรางคณา โสมะนันทน์ 
และ อาจารย์ ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของนิยามศัพท์เฉพาะ 
วัตถุประสงค์ เนือ้หา วิธีการด าเนินการของรายละเอียดของการให้ค าปรึกษากลุ่มในแต่ละครัง้ 
(Index of Consistency : IOC) จากนัน้ผู้วิจยัน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ระยะการทดลอง ผู้ วิจัยได้ขอและได้รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  เลข ท่ี       
SWUEC/X-448/2561 จากนัน้เร่ิมด าเนินการวิจัยด้วยการศึกษาความหยุ่นตัวของนักเรียนใน
ครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว โดยให้นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 149 คน ตอบแบบวดัความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวมา



  66 

ตรวจให้คะแนน นกัเรียนท่ีได้คะแนนความหยุ่นตัวตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา สมคัรใจเข้าร่วม
การทดลอง จ านวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และผู้วิจัยได้ท าการเก็บคะแนน
ทัง้ก่อนการทดลอง Pretest และ หลังการทดลอง Posttest ผู้วิจัยได้ท าการทดลองโดยท าการให้
ค าปรึกษากลุ่มในกลุ่มทดลองจ านวน 11 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง 30 นาที ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนสี
กนั(วฒันานนัท์อปุถมัภ์) ช่วงระหว่าง เดือน เมษายน – พฤษภาคม หลงัการทดลองผู้วิจยัได้ให้กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุตอบแบบทดสอบหลงัการทดลองอีกครัง้ 

 
การจัดกระท าข้อมลู 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติพืน้ฐานท่ีใช้
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการหาคณุภาพเคร่ืองมือผู้วิจยัใช้ t-test เพื่อหาค่า
อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบวัดความหยุ่นตัว และใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค 
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความหยุ่นตัว และสถิตท่ีใช้ในการทดสอบสมมุตฐานได้แก่ t-
test Dependent และ t-test Independent 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้สรุปผลได้ดงันี ้
1. ผลการศึกษาความหยุ่นตัวของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 
2. นักเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียวกลุ่มทดลองหลังการทดลองมีความหยุ่นตัวสูงกว่า

ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านได้แก่ ด้านความ
ทนทานทางอารมณ์ ด้านก าลังใจ ด้านการจัดการปัญหาสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. นักเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียวหลังการทดลองมีความหยุ่นตัวสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ได้แก่ด้าน ด้านความทนทานทาง
อารมณ์ ด้านก าลังใจ ด้านการจัดการกับปัญหาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .01  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวด้วยการ
ให้ค าปรึกษากลุ่ม สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
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1. การศึกษาความหยุ่นตวัของนกัเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 
นักเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียวมีความหยุ่นตัวก่อนการให้ค าปรึกษาในภาพรวมและ

รายด้านอยู่ระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความทนทานทางอารมณ์ ด้าน
ก าลังใจ ด้านการจัดการกับปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเป็นเพราะนักเรียนท่ีอาศัยอยู่ใน
ครอบครัวเลีย้งเด่ียว ขาดการได้รับค าปรึกษาท่ีถกูต้อง การเอาใจใส่ ซึง้สอดคล้องกับงานวิจยัของ 
(ระวิวรรณ  ธรณี, 2551) ซึ่งได้ท าการศึกษา พลวตัการปรับตวัและการด ารงตนของบุตรในครอบรัว
ท่ีพ่อแม่อย่าร้างกนั พบว่าการหย่าร้างของบิดาและมารดา ส่งผลกระทบกบัในนกัเรียนในลักษณะ
ต่าง ๆ  ท่ีแตกต่างกันออกไป ขึน้อยู่กับบริบทของครอบครัว เน่ืองจากการเป็นอยู่ท่ีล าบากขึน้ และ
ส่งผลกระทบทางจิตใจโดยตรง นักเรียนจะจะรู้สึกเสียใจ สะเทือนใจ นักเรียนบางคนไม่สามารถ
ปรับตวัได้ มีบุคลิกภาพท่ีเปล่ียนไป เช่น กลายเป็นคนเงียบ เก็บตวัท าให้เกิดปัญหาสขุภาพจิตต่าง  
ๆ   จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้เห็นได้ว่านักเรียนอยู่ในครอบครัวเลีย้งเด่ียวจะประสบกับ
ปัญหาด้านการตวั ซึ่งมีความส าคญัเป็นอย่างมากท่ีจะต้องได้รับการพฒันาเพื่อให้นกัเรียนสามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. ผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตวัของนักเรียนในครอบครัวแม่
เลีย้งเด่ียว 

การให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้ง
เด่ียวพบว่าหลงัจากนกัเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียวหลงัจากได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้าง
ความหยุ่นตัวมีคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความทนทานทางอารมณ์ ด้านก าลังใจและด้านการจัดการกับ
ปัญหา มีคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 งานวิจัยครัง้นีย้ัง
พบว่านักเรียนครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวในกลุ่มทดลองมีคะแนนมากกว่านักเรียนครอบครัวเลีย้ง
เด่ียวในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าคะแนนการ
เสริมสร้างความหยุ่นตวั ด้านความคงทนทางอารมณ์ ด้านก าลงัใจ ด้านการจดัการปัญหาของกลุ่ม
ควบคมุสงูกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งงานงานวิจยัครัง้นีแ้สดงให้เห็น
ว่าการให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 
ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการให้ค าปรึกษากลุ่มท าให้นกัเรียนเข้าใจอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ของตนเองสามารถ
จัดการอารมณ์ของตนเองได้ รู้จักการการสร้างก าลังใจและสามารถหาข้อคิดดี ๆ ของเหตุการณ์
ต่าง ๆ  มาเป็นพลังเสริมสร้างความหยุ่นตัว หลังจากการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
หยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว นักเรียนได้เรียนรู้การจัดการอารมณ์ การคิดบวก 
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รวมถึงเกิดการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีนักเรียนตัง้ไว้สามารถจัดการตนเอง
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ท่ีเข้ามาส่งผลกระทบทางจิตใจนักเรียนสามารถปรับตัวได้ดีมากยิ่งขึน้ 
อย่างไรก็ตามในด้านการจดัการปัญหาเมื่อเทียบคะแนนเฉล่ียแล้วพบว่าก่อนการทดลองของกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับต ่าเมื่อเปรียบกับคะแนนหลังการทดลองพบว่าคะแนนสูงขึน้อยู่ใน
ระดบัปานกลางซึ่งอตัราการเพิ่มน้อยกว่าด้านการจัดการอารมณ์ และด้านก าลงัใจ ทัง้นีอ้าจเพราะ
ในด้านการจัดการปัญหานักเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียว ต้องใช้ความเข้าใจและการวางแผนซึ่งต้อง
ใช้เวลาในการเปล่ียนความคิดและวางแผนในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานวิจยัครัง้
นีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ (ดวงฤทัย  นาสา, 2557) ได้ท าการศึกษา ผลของการให้ค าปรึกษา
กลุ่มท่ีมีต่อความหยุ่นตัวด้านการเรียนของนักศึกษาท่ีเป็นพยาบาล ซึ่งตัวแปรความหยุ่นตัว
เดียวกันกับงานวิจัยครัง้ซึ่งผลการวิจัยพบว่า หลังการให้ค าปรึกษากลุ่มมีคะแนนสูงกว่าก่อนกับ
การให้ค าปรึกษากลุ่มอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทัง้ด้าน
การจัดการอารมณ์ ด้านก าลังใจ ด้านการจัดการปัญหา เพิ่มสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ, 2558) ได้ท าการศึกษาและ
เสริมสร้างทุนทางจิตวิทยาของนิสิต/นักศึกษาโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม ซึ่ง ความหยุ่นตัว 
(Resilience) เป็นองค์ประกอบหน่ึงของทุนทางจิตวิทยา ผลการทดลองพบว่าคะแนนเฉล่ียของ
กลุ่มทดลองก่อนและหลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มโดยรวมและรายองค์ประกอบทุก
องค์ประกอบมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ดังนัน้จะเห็นได้ว่าการให้ปรึกษากลุ่มสามารถพัฒนาและเสริมสร้างความหยุ่นตัวได้
อย่างนัยส าคัญ โดยรายละเอียดของการให้ค าปรึกษาท่ีน ามาใช้ในการประยุกต์ในการเสริมสร้าง
ความหยุ่นตวัมีดงัต่อไปนี ้

2.1 การเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวด้านความ
ทนทานทางอารมณ์ ผู้วิจยัได้เลือกใช้ทฤษฎีเน้นเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational emotive 
Behavior Therapy) โดยใช้เทคนิค A-B-C Framework เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการ
เกิดอารมณ์ด้านลบของตนเองน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม นักเรียนจะสามารถรับรู้และ
สามารถจดัการกบัอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ของการ
ให้ค าปรึกษากลุ่ม (เพ็ญนภา กุลนภาดล และคณะ, 2561) จดุมุ่งหมายเพื่อช่วยลดความแปรปรวน
ของอารมณ์ท่ีเกิดขึน้และท่ีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดความเชื่อท่ีไม่สมเหตสุมผล ให้ด ารงชีวิตอยู่
บนพืน้ฐานของความจริงท าให้ผู้ ท่ีมารับค าปรึกษาท่ีรู้สึกว่าตนเองไม่ประสบความส าเร็จในชีวิต
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หาทางออกไม่ได้หันกลับมาเผชิญกับปัญหาท่ีเกิดขึน้กับตนเอง ลดการกล่าวโทษตนเอง ให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาทบทวนและเปล่ียนความคิดให้สมเหตุสมผลมากยิ่งขึน้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (ดวงฤทัย  นาสา, 2557) ได้น าทฤษฎีเน้นเหตผุล อารมณ์ และพฤติกรรม มาใช้ในการพฒันา
ด้านหยุ่นตัวในด้านการจัดการอารมณ์ผลการวิจัยพบว่ามีคะแนนความหยุ่นตัวเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และจากการสรุปผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ท่ี 4 พบว่า
สมาชิกกลุ่มมีการพฒันาการจดัการอารมณ์ของตวัเองมากยิ่งขึน้ ตวัอย่างเช่น  

สมาชิก A กล่าวว่า “จากการให้ค าปรึกษากลุ่ม ท าให้เข้าใจอารมณ์มากย่ิงข้ึน และ
จะคิดก่อนเสมอว่าอารมณ์นีดี้หรือไม่ดีอย่างไร จะปรับอารมณ์อย่างไร”   

สมาชิก C กล่าวว่า “ได้เรียนรู้ต้นเหตุการเกิดอารมณ์ ถ้าเราสามารถปรับได้ เราก็
จดัการอารมณ์ได้”  

จากค าพูดแสดงให้เห็นว่าสมาชิกมีการเข้าใจและเรียนรู้อารมร์มากยิ่งขึน้ และ
สามารถจดัการอารมณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 การเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวด้านก าลงัใจ 
ผู้ วิจัยได้เลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดแอดเลอร์ (Adler group counseling) 
โดยใช้เทคนิค การระลึกถึงความทรงจ าในวยัเด็ก(Early Recollection)(พชัราภรณ์  ศรีสวสัด์ิ, 2561) 
ผู้ให้ค าปรึกษาได้ใช้ค าถาม “ครัง้หน่ึงเมื่อตอนฉันยงัเป็นเด็ก...........” ความทรงจ าในวยัเด็กนีจ้ะท า
ให้ทราบถึงความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของสมาชิก ความรู้สึกของตนเอง การมองโลก 
เป้าหมายในชีวิต และแรงจงูใจ ความเชื่อและค่านิยมของสมาชิกซึ่งสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ
ท่ีว่า- สามารถเข้าใจความรู้สึก ความเชื่อ รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายชีวิต มีการสร้างสมัพนัธภาพเกิด
การยอมรับระหว่างผู้ ให้ค าปรึกษากับผู้ รับค าปรึกษา สามารถเข้าใจความรู้สึก ความเชื่อ รวมทัง้
ก าหนดเป้าหมายชีวิต มีการสร้างสัมพันธภาพเกิดการยอมรับระหว่างผู้ ให้ค าปรึกษากับผู้ รับ
ค าปรึกษา ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาพัฒนาการตัง้เป้าหมายในชีวิตของตนเอง ช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษา
พฒันาการตัง้เป้าหมายในชีวิตของตนเองซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ (รุ่งอโณทยั  บุญประเสริฐ, 
2559) ได้ท าการศึกษาการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีมีต่อความทะเยอทะยานทางบวกของนักเรียนวัยรุ่น 
โดยในการให้ค าปรึกษาได้ใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร์ เทคนิคการระลึกถึง
ความจ าในวัยเด็ก เพื่อเสริมสร้างความทะเยอทะยานทางบวกด้านการประสบความส าเร็จพบว่า
นกัเรียนหลังได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มมีความทะเยอทะยานทางบวกสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .001 นอกจากนีผู้้ ให้ค าปรึกษายังได้ใช้เทคนิคของทฤษฎีการยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
(The person Centered Therapy) ในการอธิบายถึงความรู้สึกในอดีต (Description of past 
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feeling) ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการการให้ค าปรึกษาจุดหมายของทฤษฎีการปรึกษา
บุคคลเป็นศูนย์กลางต้องคือเพื่อสนับสนุนให้ผู้ รับค าปรึกษาน าพาตนเองไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ภายในตนได้อย่างสงูสดุ สามารถยอมรับตนเองอย่างปราศจากเงื่อนไขและน าไปสู่ความสอดคล้อง
ภายในตนเองกับส่ิงท่ีเกิดขึน้จริง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อัศนีย์  ณ คีรี , 2558) ได้
ท าการศึกษาผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นชาวเขาเผ่า
กะเหร่ียง โดยได้น าทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง เพื่อพฒันาการเห็นคณุค่า
ในตนเองจากผลการวิจัยพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ น้อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .01 
นักเรียนจะเกิดก าลังใจในการด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และจากการสรุปผลของการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ท่ี 7 พบว่าสมาชิกกลุ่มมีการพัฒนาก าลังใจของตัวเองมากยิ่ งขึ น้ 
ตวัอย่างเช่น  

สมาชิก B กล่าวว่า “เข้าใจตนเองมากย่ิงข้ึน รู้ตวัจริง ๆ แล้วตนเองก็มีข้อดีเหมือนกนั” 
สมาชิก D กล่าวว่า “ได้เห็นว่าทกุคน มีข้อดี และข้อเสีย เราสามารถพฒันา ข้อเสียให้

ดีได้ และพฒันาส่ิงดีให้ดีข้ึนไปอีก” 
จากค ากล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสมาชิกสามารถเข้าใจตนเองและเร่ิมเห็นคุณค่า

ในตนเองมีก าลงัใจในการด าเนินชีวิตต่อไป 
2.3 การเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวด้านการ

จัดการปัญหา ผู้ วิจัยได้เลือกใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบรู้คิดพฤติกรรม (Cognitive-
Behavior Group counseling) โดยใช้เทคนิค การแก้ไขปัญหา และการให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษา เพื่อช่วยให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมเดิมท่ีไม่เหมาะสมเพื่อสร้างสภาพการเรียนรู้ใหม่ สามารถช่ วย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแก้ไขพฤติกรรมของสมาชิกท่ีไม่พึงประสงค์ได้ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ในชีวิตให้เกิดแก่ประโยชน์กับตนเอง เพื่อให้สมาชิกได้
เรียนรู้วิธีการท่ีเหมาะซึ่งจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ       
(อสมา  มาตยาบุญ, 2557) ได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบและการพฒันาความรักแบบเพื่อนของ
นักเรียนโดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม และยังใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม -
ปัญญานิยม ในการพัฒนาความรักแบบเพื่อนของนักเรียนในด้านการยอมรับ จากผลการวิจัย
พบว่าการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความรักแบบเพื่อนของนักเรียนในด้านการยอมรับสูงขึน้ 
เพื่อช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาปรับเปลี่ยนความคิดท่ีผิดพลาดโดยผู้ให้ค าปรึกษาช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษา
มีสติและตระหนกัรู้ถึงความเชื่อท่ีไม่เกิดประโยชน์ สามารถจดัการกบัปัญหาและผู้วิจยัยงัได้น าการ
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ให้ค าปรึกษาการเผชิญความจริง (Reality Group Counseling) โดยใช้เทคนิค WDEP (WDEP 
System) เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจความต้องการของตนเองรวมถึงสามารถวางแผนไปสู่
เป้าหมายของตนเองได้อย่างประสิทธิสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
เผชิญความจริง (เพ็ญนภา กุลนภาดล และคณะ, 2561) ตามแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาเผชิญ
ความจริงท่ีมีจุดมุ่งหมาย ท าให้ผู้ รับค าปรึกษาสามารถตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของ
ตนเองได้ และยงัช่วยวางแผนก าหนดเป้าหมายให้ผู้รับค าปรึกษามีเป้าหมายท่ีชดัเจนมากยิ่งขึน้ ท า
ให้ผู้รับค าปรึกษารู้สีกกระจ่างกับปัญหาท่ีตนเองพบเจอได้มากยิ่งขึน้และน าไปสู่การพัฒนาตนเอง
ให้ไปสู่เป้าหมายท่ีตนเองตัง้ไว้ซึ่งสอดคล้องกับ (อัศนีย์  ณ คีรี, 2558) ได้ท าการศึกษาผลของการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอตัลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นชาวเผ่ากะเหร่ียง โดยใช้ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง (Reality Group Counseling) ในการเสริมสร้างการรับรู้
สถานภาพและหน้าท่ี จากผลการวิจยัพบว่า วยัรุ่นชาวกะเหร่ียงกลุ่มท่ีได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มมี
คะแนนการยอมรับตนเองหลังจากเข้าร่วมกลุ่มสงูกว่าก่อนการเข้าร่วมกลุ่ม อย่างงมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01  และสอดคล้องงานวิจัยของ (เจรจา  เดชเส้ง, 2559) ได้ท าการศึกษา การให้
ค าปรึกษากลุ่มท่ีมีผลต่อการจัดการชีวิตด้านการเรียนของวัยรุ่น กะเหร่ียง โดยใช้ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง (Reality Group Counseling) และใช้เทคนิค WDEP ในการ
พัฒนาการจัดการชีวิตด้านการเรียน ด้านการเลือก ผลการวิจัยพบว่าหลังการให้ค าปรึกษากลุ่ม
กลุ่มทดลองมีคะแนนการจัดการชีวิตด้านการเรียน ด้านการเลือกเพื่อ มีคะแนนสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงจึง
สามารถช่วยให้นกัเรียนสามารถตดัสินใจ และเกิดการวางแผนเพื่อน าไปสู่การไปถึงเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพและจากการสรุปผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ท่ี 8-10 พบว่าสมาชิกกลุ่มมี
การพฒันาการจดัการปัญหาของตวัเองมากยิ่งขึน้ ตวัอย่างเช่น 

สมาชิก A กล่าวว่า “ได้ฝึกวิเคราะห์การแก้ปัญหาท่ีเกิดอย่างเป็นขัน้ตอน” 
สมาชิก H กล่าวว่า “รู้จักเป้าหมาย และการวางแผนไปสู่เป้าหมาย  เป็นล าดับ

ขัน้ตอน” 
สมาชิก F กล่าวว่า “ได้เปิดมุมมองการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ จากสมาชิกท่านอื่น” 
จากประโยคดงัแสดงให้เห็นว่าสมาชิกเกิดการเรียนรู้และกระบวนการคิดท่ีเป็นล าดับ

ขัน้ตอนสามารถวางแผนวางแนวทางในการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้อีกทัง้ยงัสามารถก าหนดเป้า
หมายความต้องการของตนเองรู้จักการตัง้เป้าหมายเป็นช่วงระยะยเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีแท้จริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัดงักล่าว ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
1.1 ในการพฒันาความหยุ่นตวัของนักเรียนท่ีอาศยัอยู่ในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียว 

ควรพฒันาให้ครบ ทัง้ 3 องค์ประกอบเพื่อจะสามารถพฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
1.2 ผู้ ท่ีจะให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวควรจะศึกษาข้อมูลการให้

ค าปรึกษาเป็นอย่างดีก่อนน าไปใช้ในการประยกุต์ใช้จริง 
1.3 ควรศึกษาบริบทของกลุ่มนกัเรียนท่ีน าไปใช้ก่อนน าโปรแกรมหรือเคร่ืองมือไป

ประยกุต์ใช้จริง 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 จากงานวิจยัในครัง้นีพ้บว่า นักเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียวมีความหยุ่นตัวท่ี
แตกต่างกนัออกไป ดงันัน้ควรมีการเสริมสร้างความหยุ่นตวัของครอบครัวเลีย้งเด่ียวเป็นรายบุคคล 

2.2  การวิจัยครัง้ต่อไป ควรน าเทคนิคการให้ค าปรึกษาเชิงสร้างสรรค์เข้ามา
ผสานกับกระบวนการให้ค าปรึกษาเพื่อท่ีจะสามารถสร้างสัมพันธภาพให้รวดเร็วมากยิ่งขึน้         
และเป็นการดึงดดูความสนใจให้กบันกัเรียนท่ีเขาร่วมในการวิจยัครัง้ต่อไป 

2.3 ควรน าการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนใน
ครอบครัวแม่เลีย้งเ ด่ียวไปทดลองกับกับกลุ่มเป้าหมายในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น                 
เพื่อช่วยให้นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น มีความความหยุ่นตวัเพิ่มมากขึน้
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ภาคผนวก ก  
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแบบวดัและโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

 

1. อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอบุล              อาจารย์ประจ าภาควิชาการแนะแนวและ 
                                                               จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   
                                                               มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารย์ ดร.วรางคณา โสมะนนัทน์     อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา 
                                                              และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์   

                                                                      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

3. อาจารย ์ดร. ภริูเดช พาหยุทุธ             อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา  

                                                                คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ภาคผนวก ข   
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั และ 

ใบรับรองจริยธรรมของข้อเสนอการวจิยั 
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ภาคผนวก ค   
การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความหยุ่นตัวด้านการปรับตวั 

1. ค่าดัชนีความสอคล้อง ของแบบวัดความหยุ่นตัวด้านการปรับตวัของ 
         นักเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียว 

2. ค่าดัชนีความสอคล้อง โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้าง 
         ความหยุ่นตัวด้านการปรับตัวของนักเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียว 
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ตาราง ค่าดัชนีความสอคล้อง ของแบบวัดความหยุ่นตัวด้านการปรับตัวของนักเรียนครอบครัวเลีย้ง

เด่ียว 

 

ความหยุ่นตวัด้าน
การปรับตวั 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ

คนท่ี 
∑R 

ความ
สอดคล้อง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

ความทนทานทาง
อารมณ์ (Emotional 

Stability) 

1 เมื่อ ฉันเกิดอารมณ์
หงุดหงิด ฉันสามารถ
รับรู้อารมณ์หงุดหงิด
นัน้ได้  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

2 ฉันสามารถอดทนกบั
ความ รู้ สึกเ สียใจ ท่ี
เกิดขึน้ได้ 

1 1 1 3 1 ผ่าน 

3 เมื่อฉันร้องไห้ ฉันไม่
สามารถรับ รู้ ไ ด้ว่ า
อะไรคือสาเหตุท่ีท า
ให้ฉันร้องไห้  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

4 เพื่อนของฉันบอกฉัน
เสมอว่าฉันเป็นคน
อารมณ์ดี 

1 0 1 2 0.67 ผ่าน 

5 ฉันเชื่ อว่ าจิตใจฉัน
เข้มแข็ง ไม่อ่อนไหว
ต่อความ รู้ สึก เศ ร้า
เสียใจที่เกิดขึน้ 

1 1 1 3 1 ผ่าน 

 

 

 



  90 

 

ตาราง (ต่อ) 

ความหยุ่นตวัด้าน
การปรับตวั 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ

คนท่ี 
∑R 

ความ
สอดคล้อง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

ความทนทานทาง
อารมณ์ (Emotional 

Stability) 

6 ฉันไม่สามารถระงับ
อารมณ์ตนเองได้ เมื่อ
ฉันรู้สึกไม่พอใจกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

7 เมื่อฉันรู้สึกไม่สบาย
ใ จ  เ สี ย ใ จ  ฉั น จ ะ
พยามหาข้อดี  เพื่ อ
ช่วยให้ฉันรู้สึกสบาย
ใจยิ่งขึน้ 

1 1 1 3 1 ผ่าน 

8 ต่อให้ฉันเสียใจสักแค่
ไหน ฉันก็สามารถ
อดทนผ่านมนัไปได้  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

9 เ มื่ อ ฉั น เ กิ ด
ความ เค รียด   ฉัน
สามารถจัดการกับ
ความเครียดท่ีเกิดขึน้
ได้  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

10 เวลารู้สึกไม่สบายใจ 
ฉันรับรู้ได้ว่าเกิดอะไร
ขึน้กบัฉัน  

1 1 1 3 1 ผ่าน 
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ตาราง (ต่อ) 

ความหยุ่นตวัด้าน
การปรับตวั 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ

คนท่ี 
∑R 

ความ
สอดคล้อง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

ความทนทานทาง
อารมณ์ (Emotional 

Stability) 

11 เมื่อถูกขัดใจ ฉันมัก
รู้ สึ ก ห งุ ด ห งิ ด จ น
ควบคมุอารมณ์ไม่ได้  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

12 ฉันเป็นคนโกรธง่าย 
หากมี ส่ิง ท่ีท าให้ไม่
พอใจ  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

13 

ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคน
อารมณ์แปรปรวน
ง่าย  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

14 ฉั น เ ค ย รู้ สึ ก เ ศ ร้ า
เ สียใจ  จนฉัน รู้ สึ ก
ท้อแท้ในชีวิต  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

15 ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไร 
คือสาเหตุท่ีท าให้ฉัน
โกรธ  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

16 ทกุครัง้ท่ีฉันโมโห ฉัน
จะสามารถจดัการ
และควบคมุอารมณ์
ของฉันได้  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

17 ในแต่ละวนัฉันเกิด
อารมณ์โมโหอยู่
บ่อยครัง้  

1 1 1 3 1 ผ่าน 
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ตาราง (ต่อ) 

ความหยุ่นตวัด้าน
การปรับตวั 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ

คนท่ี 
∑R 

ความ
สอดคล้อง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

ความทนทานทาง
อารมณ์ (Emotional 

Stability) 

18 ต่อให้ ฉัน รู้ สึก โกรธ
ผู้ อื่นมากแค่ไหน ฉัน
จะทบทวนอารมณ์
ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ
สามารถควบคมุได้  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

19 เมื่อฉันเครียด ฉันจะ
อ า ร ม ณ์ เ สี ย แ ล ะ
หงดุหงิดง่าย  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

20 เมื่อฉันโมโห ฉันไม่รู้
จะจัดการอารมณ์นัน้
ได้อย่างไร  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

ก าลงัใจ 
(Encouragement) 

21 ฉันรับ รู้ว่ าตนเองมี
ความสามารถด้าน
อะไรที่โดดเด่น  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

22 ฉั น เ ชื่ อ ว่ า ฉั น มี
ความสามารถไม่แพ้
คนอื่น ๆ  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

23 ทุกครั ้ง เมื่ อ ฉัน รู้ สึก
ท้อแท้ ฉันจะให้ก าลัง
ตนเองเพื่อให้ตนเอง
สามารถผ่านปัญหา
นัน้ไปได้ 

1 1 1 3 1 ผ่าน 
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ตาราง (ต่อ) 

ความหยุ่นตวัด้าน
การปรับตวั 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ

คนท่ี 
∑R 

ความ
สอดคล้อง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

ก าลงัใจ 
(Encouragement) 

24 ฉันได้รับก าลังใจจาก
คนรอบข้างของฉัน
อยู่เสมอ  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

25 จากประสบการณ์
ต่างๆ ในชีวิตฉันท า
ใ ห้ ฉั น เ ชื่ อ ว่ า ฉั น
ส า ม า ร ถ ผ่ า น ทุ ก
ปัญหาไปได้  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

26 ฉัน รู้ สึกว่ าคนอื่ นมี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
มากกว่าฉัน  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

27 ฉันคิดว่าการพัฒนา
ตนเองนัน้เป็นเร่ืองท่ี
ท าได้ยาก  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

28 ฉันรู้ว่าตนมีข้อดีและ
ข้อเสียอะไร พร้อม
พฒันาตนเอง  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

29 ฉันรู้สึกกงัวลอยู่เสมอ 
และอยากกลับ ไป
แก้ไข ถึงส่ิงท่ีฉันท า
ผิดพลาดในอดีต  

1 1 1 3 1 ผ่าน 
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ตาราง (ต่อ) 

ความหยุ่นตวัด้าน
การปรับตวั 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ

คนท่ี 
∑R 

ความ
สอดคล้อง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

ก าลงัใจ 
(Encouragement) 

30 ฉัน รู้ สึก ท้อแ ท้ขาด
ก า ลั ง ใ จ ใ น ก า ร
ด าเนินชีวิตเมื่อ เจอ
ปัญห า ท่ี ย า ก เ กิ น
แก้ไข  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

31 ฉันมีครอบครัวและ
เ พื่ อ น ท่ี ค อ ย ใ ห้
ก าลังใจเมื่อฉันรู้สึก
ท้อแท้  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

32 ฉั น มี บุ ค ค ล ท่ี ฉั น
ไว้วางใจสามารถเล่า
ปัญหาท่ีเกิดขึ น้กับ
ฉันได้ทกุเร่ือง 

1 1 1 3 1 ผ่าน 

33 เมื่อฉันท าผิดพลาด 
ฉันจะคิดเสมอว่าการ
ผิดพลาดคือบทเรียน
แ ล ะ ฉั น จ ะ ไ ม่ ท า
ผิดพลาดอีก  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

34 ฉันรู้สึกว่าชีวิตในวัย
เด็กเป็นช่วงเวลาท่ีมี
ความสขุ  

1 0 1 2 0.67 ผ่าน 
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ตาราง (ต่อ) 

ความหยุ่นตวัด้าน
การปรับตวั 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ

คนท่ี 
∑R 

ความ
สอดคล้อง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

ก าลงัใจ 
(Encouragement) 

35 ฉันมีความสามารถ
หลากหลายด้าน ไม่มี
ความสามารถอะไรท่ี
โดดเด่น  

0 1 1 2 0.67 ผ่าน 

36 ฉันชอบหาประสบการณ์
ใ ห ม่ ๆ เ พ่ื อ พั ฒ น า
ศักยภาพของตนเองอยู่
เสมอ  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

37 ฉันจะไม่น าตนเองไป
เปรียบเทียบกับผู้ อื่น 
เ พ ร า ะ ทุ ก ค น มี
ศกัยภาพท่ีแตกต่าง  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

38 ฉันเชื่อว่าฉันสามารถ
ประสบความส าเร็จได้ 
ด้วยตัวศักยภาพของ
ฉันเอง  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

39 ฉันคิดว่ ามีคนรับฟัง
และ ใ ห้ ก า ลั ง ใ จ ฉัน
เสมอหากฉันไม่ รู้ สึก
สบายใจ  

1 1 1 3 1 ผ่าน 
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ตาราง (ต่อ) 

 

ความหยุ่นตวัด้าน
การปรับตวั 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ

คนท่ี 
∑R 

ความ
สอดคล้อง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

ก าลงัใจ 
(Encouragement) 

40 เมื่อฉันรู้สึกไม่สบาย
ใจ ฉันไม่อยากเล่าให้
ใ ค ร ฟั ง  ช อ บ เ ก็ บ
ปัญหาเล่านัน้ไว้เพียง
คนเดียว  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

ด้านการจดัการ
ปัญหา (Problem 
management) 

41 ฉัน มีแผนการ ในการ
ด าเนินชีวิตเพ่ือชีวิตฉัน
ก้าวไปข้างหน้า 

1 1 1 3 1 ผ่าน 

42 เ มื่ อ เ กิ ด ปั ญ ห า
อุปสรรคหลายอย่าง
พร้อมกัน ฉันไม่ รู้ว่า
ฉั น ค ว ร แ ก้ ปัญหา
อะไรก่อน  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

43 เมื่อเกิดปัญหากับฉัน
จะสู้กบัปัญหาและไม่
หนีปัญหา  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

44 ฉันมีการวางแผนการ
ด าเนินชีวิตของฉันอยู่
เสมอ 

0 1 1 2 0.67 ผ่าน 
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ตาราง (ต่อ) 

ความหยุ่นตวัด้าน
การปรับตวั 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ

คนท่ี 
∑R 

ความ
สอดคล้อง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

ด้านการจดัการ
ปัญหา (Problem 
management) 

45 ฉันยังไม่ รู้ว่าตนเอง
อยากท าอาชีพและมี
เหมาะกบัอาชีพอะไร  

1 0 1 2 0.67 ผ่าน 

46 ฉันยังไม่ได้คิดไว้ว่า
อีก 1 เดือน ข้างหน้า
ฉันจะท าอะไรเพื่อไป
สู้เป้าหมาย  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

47 ฉันสามา รถรั บ ฟั ง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ท่ี
แตกต่างของผู้ อื่นได้ 
แม้ว่า ฉันจะไม่ เ ห็น
ด้วยก็ตาม  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

48 ทุ ก ค รั ้ ง ท่ี ฉั น เ จ อ
ปัญหา  ฉันจะมี วิ ธี
แ ก้ ปั ญ ห า ท่ี
หลากหลาย 

1 1 1 3 1 ผ่าน 

49 เมื่อฉันตัง้เป้าหมาย 
ฉันจะศึกษาข้อมูล
อย่างละเอียดครบทุก
ด้ า น เ พื่ อ ไ ป สู่
เป้าหมายท่ีฉันตัง้ไว้ 

1 1 1 3 1 ผ่าน 
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ตาราง (ต่อ) 

 

ความหยุ่นตวัด้าน
การปรับตวั 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ

คนท่ี 
∑R 

ความ
สอดคล้อง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

ด้านการจดัการ
ปัญหา (Problem 
management) 

50 ฉันไม่สามารถบอกได้
ว่ า ใ น อี ก  10 ปี
ข้างหน้า ฉันอยากจะ
ท าอะไร  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

51 ฉันรู้ว่าฉันจะต้องท า
อะไรบ้างเพื่อไปถึง
เป้าหมายท่ีฉันตัง้ไว้
ได้อย่างไร 

1 1 1 3 1 ผ่าน 

52 ฉันเชื่อว่าทุกปัญหามี
ทางออกเสมอ  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

53 บ า ง ค รั ้ ง ฉั น รู้ สึ ก
ท้อแท้  ไม่อยากท า
อะไร ถ้าเจอปัญหาท่ี
ย า ก เ กิ น
ความสามารถของฉัน  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

54 ฉันคิดว่าวิธีการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สดุ คือ
การนิ่งเฉยไม่ตอบโต้
และปล่อยให้ปัญหานัน้
ผ่านไป  

1 1 1 3 1 ผ่าน 
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ตาราง (ต่อ) 

ความหยุ่นตวัด้าน
การปรับตวั 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ

คนท่ี 
∑R 

ความ
สอดคล้อง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

ด้านการจดัการ
ปัญหา (Problem 
management) 

55 ฉัน รู้ สึกหนัก ใจ ทุก
ครัง้ท่ีฉันไม่สามารถ
หาวิธีแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเอง  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

56 เมื่อฉันเกิดปัญหาฉัน
มักเก็บปัญหานัน้ไว้
คิดมากเพียงคนเดียว  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

57 ฉันมีเป้าหมายในการ
ด าเนินชีวิต 

1 1 1 3 1 ผ่าน 

58 หากเป้าหมายท่ีฉัน
ตัง้ไว้ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีฉันตัง้ไว้
ฉันจะวิตกกงัวลอย่าง
มาก  

1 1 1 3 1 ผ่าน 

59 ฉัน คิดว่ าความ คิด
ขอ ง ฉันมี หลั กการ
และเหตุผลมากกว่า
คนอื่น ๆ  

1 0 1 2 0.67 ผ่าน 

60 เมื่อ ฉันมี ปัญหา ไม่
ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ไ ด้
เพียงคนเดียวต้องขอ
ความช่วยเหลือ 

0 1 1 2 0.67 ผ่าน 
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ตาราง ค่าดชันีความสอดคล้อง ของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวด้าน

การปรับตวัของนกัเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียว 

ครัง้ท่ี การให้ค าปรึกษากลุ่ม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้ทรงคณุวฒุิคน
ท่ี 

∑R 

ความ
สอดคล้อง 

IOC 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

1 เร่ือง : ปฐมนิเทศ สร้างสมัพนัธภาพกบัสมาชิก 

วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ทฤษฎ ี 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ขัน้ตอน 1 1 1 3 1 ผ่าน 

2 เร่ือง : พืน้ฐานชีวิตสู่การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ  
วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ทฤษฎ ี 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ขัน้ตอน 1 1 1 3 1 ผ่าน 

3 เร่ือง : ค้นหาคณุค่าแห่งตน 

วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ทฤษฎ ี 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ขัน้ตอน 1 1 1 3 1 ผ่าน 

4 เร่ือง : เข้าใจในตนเอง 
วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ทฤษฎ ี 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ขัน้ตอน 1 1 1 3 1 ผ่าน 

5 
 
 
 

เร่ือง : ค้นหาต้นเหตแุห่งอารมณ์ 

วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ทฤษฎ ี 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ขัน้ตอน 1 1 1 3 1 ผ่าน 
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6 เร่ือง : วยัรุ่นรู้เท่าทนัอารมณ์ 

วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ทฤษฎ ี 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ขัน้ตอน 1 1 1 3 1 ผ่าน 

7 เร่ือง : เติมพลงัด้านบวก 

วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ทฤษฎ ี 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ขัน้ตอน 1 1 1 3 1 ผ่าน 

8 เร่ือง : ระดมสมองแก้ปัญหา 

วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ทฤษฎ ี 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ขัน้ตอน 1 1 1 3 1 ผ่าน 

9 เร่ือง : ตดัสินใจที่เด็ดขาด 

วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ทฤษฎ ี 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ขัน้ตอน 1 1 1 3 1 ผ่าน 

10 เร่ือง : การตัง้เป้าหมาย 

วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ทฤษฎ ี 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ขัน้ตอน 1 1 1 3 1 ผ่าน 

11 เร่ือง : ปัจฉิมนิเทศสิน้สดุกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

วตัถปุระสงค์ 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ทฤษฎ ี 1 1 1 3 1 ผ่าน 

ขัน้ตอน 1 1 1 3 1 ผ่าน 
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ภาคผนวก ง   
ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือม่ัน ของแบบวัดความหยุ่นตัวด้านการปรับตัวของ

นักเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียว 
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ตาราง ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น ของแบบวัดความหยุ่นตัวด้านการปรับตัวของนักเรียน

ครอบครัวเลีย้งเด่ียว 

แบบวดัความหยุ่นตวัด้านการปรับตวัของนกัเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียว 
ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการคดัเลือก 
1 0.36 น าไปใช้ 
2 0.11 ตดัทิง้ 
3 0.16 ตดัทิง้ 
4 0.27 น าไปใช้ 
5 0.12 ตดัทิง้ 
6 0.21 น าไปใช้ 
7 0.49 น าไปใช้ 
8 0.60 น าไปใช้ 
9 0.78 น าไปใช้ 
10 0.56 น าไปใช้ 
11 0.03 ตดัทิง้ 
12 0.62 น าไปใช้ 
13 0.50 น าไปใช้ 
14 0.05 ตดัทิง้ 
15 0.34 น าไปใช้ 
16 0.46 น าไปใช้ 
17 0.14 ตดัทิง้ 
18 0.46 น าไปใช้ 
19 0.23 น าไปใช้ 
20 0.34 น าไปใช้ 
21 0.53 น าไปใช้ 
22 0.47 น าไปใช้ 
23 0.68 น าไปใช้ 
24 0.49 น าไปใช้ 
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25 0.50 น าไปใช้ 
26 0.21 น าไปใช้ 
27 0.01 ตดัทิง้ 
28 0.46 น าไปใช้ 
29 0.17 ตดัทิง้ 
30 0.25 น าไปใช้ 
31 0.43 น าไปใช้ 
32 0.46 น าไปใช้ 
33 0.32 น าไปใช้ 
34 0.12 ตดัทิง้ 
35 0.33 น าไปใช้ 
36 0.46 น าไปใช้ 
37 0.49 น าไปใช้อ 
38 0.45 น าไปใช้ 
39 0.46 น าไปใช้ 
40 0.36 น าไปใช้ 
41 0.40 น าไปใช้ 
42 0.18 ตดัทิง้ 
43 0.56 น าไปใช้ 
44 0.44 น าไปใช้ 
45 -0.25 ตดัทิง้ 
46 0.27 น าไปใช้ 
47 0.04 ตดัทิง้ 
48 0.62 น าไปใช้ 
49 0.32 น าไปใช้ 
50 0.39 น าไปใช้ 
51 0.39 น าไปใช้ 
52 0.39 น าไปใช้ 
53 0.41 น าไปใช้ 
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54 0.23 น าไปใช้ 
55 0.09 ตดัทิง้ 
56 0.43 น าไปใช้ 
57 0.40 น าไปใช้ 
58 0.19 ตดัทิง้ 
59 0.08 ตดัทิง้ 
60 0.33 น าไปใช้ 

 

ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.72 
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ภาคผนวก จ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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แบบวัดความหยุ่นตัวด้านของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี้ยงเด่ียว 

คำช้ีแจง  แบบวัดนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินเกี่ยวกับความหยุ่นตัวด้านการ

ปรับตัวของนักเรียนครอบครัวเล้ียงเด่ียว โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 แบบวัดความหยุ่นตัวด้านการปรับตัวของนักเรียนครอบครัวเล้ียงเด่ียว 

 โดยขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามแต่ละข้อคำถามตามความเป็นจริง          

โดยใช้เครื่องหมาย √ ลงในช่องของแต่ละข้อคำถาม 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 

1. เพศ   

ชาย  หญิง 

2. แผนการเรียน 

 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ศิลป-์คำนวณ   ศิลป-์ภาษา 

 อื่น ระบุ.......................................... 

3. เกรดเฉลี่ยภาคเรียนล่าสุด (GPA) 

 ต่ำกว่า 2.00  2.00-2.99  3.00-4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



  108 

 

ส่วนที่ 2 แบบวัดความหยุ่นตัวด้านการปรับตัวของนักเรียนครอบครัวเล้ียงเด่ียว 

คำชี้แจง ขอให้ผู้ตอบแบบวัดอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วประเมินความเป็นจริงที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบวัด 

โดยให้ประเมินครบทุกข้อ 

ข้อคำถาม 

ระดับการประเมิน 

จริง
ที่สุด 

ค่อนข้าง
จริง 

จริง
บางคร้ัง 

จริง
เล็กน้อย 

ไม่จริง
เลย 

ด้านความทนทานทางอารมณ์ (พลังอึด) 

1. เมื่อฉันเกิดอารมณ์หงุดหงิด ฉันสามารถ
รับรู้อารมณ์หงดุหงิดนัน้ได้ 

     

2. เพื่อนของฉันบอกฉันเสมอว่าฉันเป็นคน
อารมณ์ดี  

     

3. ฉันไม่สามารถระงบัอารมณ์ตนเองได้ เมื่อ
ฉันรู้สึก ไม่พอใจกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้  

     

4. เมื่อฉันรู้สึกไม่สบายใจ เสียใจ ฉันจะ
พยามหาข้อดี เพื่อช่วยให้ฉันรู้สึกสบายใจ
ยิ่งขึน้  

     

5. ต่อให้ฉันเสียใจสักแค่ไหน ฉันก็สามารถ
อดทนผ่านมนัไปได้  

     

6. เมื่อฉันเกิดความเครียด  ฉันสามารถ
จดัการกบัความเครียดท่ีเกิดขึน้ได้  

     

7. เวลารู้สึกไม่สบายใจ ฉันรับรู้ได้ว่าเกิด
อะไรขึน้กบัฉัน  

     

8. ฉันเป็นคนโกรธง่าย หากมีส่ิงท่ีท าให้ไม่
พอใจ  

     

9. ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนอารมณ์แปรปรวน
ง่าย  

     

10. ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไร คือสาเหตุท่ีท าให้
ฉันโกรธ  
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11. ทุกครัง้ท่ีฉันโมโห ฉันจะสามารถจัดการ
และควบคมุอารมณ์ของฉันได้  

     

12. ต่อให้ฉันรู้สึกโกรธผู้ อื่นมากแค่ไหน ฉัน
จะทบทวนอารมณ์ของตนเองและสามารถ
ควบคมุได้  

     

13. เมื่อฉันเครียด ฉันจะอารมณ์เสียและ
หงดุหงิดง่าย  

     

14. เมื่ อ ฉันอารมณ์โมโห  ฉันไม่ รู้ว่ าจะ
สามารถจดัการอารมณ์นัน้ได้อย่างไร  

     

รวม  
ด้านกำลังใจ (พลังฮึด) 

15. ฉันรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถด้าน
อะไรที่โดดเด่น  

     

16. ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถไม่แพ้คน
อื่นๆ  

     

17. ทุกครัง้เมื่อฉันรู้สึกท้อแท้ ฉันจะให้ก าลงั
ตนเองเพื่อให้ตนเองสามารถผ่านปัญหานัน้
ไปได้ 

     

18. ฉันได้รับก าลังใจจากคนรอบข้างของฉัน
อยู่เสมอ  

     

19. จากประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตฉันท าให้
ฉันเชื่อว่าฉันสามารถผ่านทกุปัญหาไปได้  

     

20. ฉัน รู้ สึ ก ว่ า คนอื่ นมี ความสามารถ
มากกว่าฉัน  

     

21. ฉันรู้ว่าตนมีข้อดีและข้อเสียอะไร และ
พร้อมท่ีจะพฒันาตนเองอยู่เสมอ  

     

22. ฉันรู้สึกท้อแท้ขาดก าลังใจในการด าเนิน
ชีวิตเมื่อเจอปัญหาท่ียากเกินแก้ไข  
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23. ฉันมีครอบครัวและ เพื่ อนท่ีคอย ใ ห้
ก าลงัใจเมื่อฉันรู้สึกท้อแท้  

     

24. ฉันมีบุคคลท่ีฉันไว้วางใจสามารถเล่า
ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัฉันได้ทกุเร่ือง  

     

25. เมื่อฉันท าผิดพลาด ฉันจะคิดเสมอว่า
การผิดพลาดคือบทเรียนและฉันจะไม่ท า
ผิดพลาดอีก  

     

26. ฉันมีความสามารถหลากหลายด้าน ไม่
มีความสามารถอะไรที่โดดเด่น  

     

27. ฉันชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อ
พฒันาศกัยภาพของตนเองอยู่เสมอ  

     

28. ฉันจะไม่น าตนเองไปเปรียบเทียบกบั
ผู้อื่น เพราะทกุคนมีศกัยภาพท่ีแตกต่างกนั  

     

29. ฉันเชื่อว่าฉันสามารถประสบ
ความส าเร็จได้ ด้วยตวัศกัยภาพของฉันเอง  

     

30. ฉันคิดว่ามีคนรับฟังและให้ก าลงัใจฉัน
เสมอหากฉันไม่รู้สึกสบายใจ  

     

31. เมื่อฉันรู้สึกไม่สบายใจ ฉันไม่อยากเล่า
ให้ใครฟัง ชอบเก็บปัญหาเล่านัน้ไว้เพียงคน
เดียว  

     

รวม  
ด้านการจัดการปัญหา (พลังสู้) 

32. ฉันมีแผนการในการด าเนินชีวิตเพื่อชีวิต
ฉันก้าวไปข้างหน้า  

     

33. เมื่อเกิดปัญหากบัฉันจะสู้กบัปัญหาและ
ไม่หนีปัญหา  

     

34. ฉันมีการวางแผนการด าเนินชีวิตของฉัน
อยู่เสมอ  
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35. ฉันยังไม่ได้คิดไว้ว่าอีก 1 เดือน ข้างหน้า
ฉันจะท าอะไรเพื่อไปสู้เป้าหมายท่ีฉันตัง้ไว้  

     

36. ทกุครัง้ท่ีฉันเจอปัญหา ฉันจะคิดวิธี
ปัญหาท่ีหลากหลายเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาท่ีดี
ท่ีสดุ  

     

37. เมื่อฉันตัง้เป้าหมาย ฉันจะศึกษาข้อมลู
อย่างละเอียดครบทกุด้านเพื่อไปสู่เป้าหมาย
ท่ีฉันตัง้ไว้ 

     

38. ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าในอีก 10 ปี
ข้างหน้า  ฉันอยากจะท าอะไร  

     

39. ฉันรู้ว่าฉันจะต้องท าอะไรบ้างเพื่อไปถึง
เป้าหมายท่ีฉันตัง้ไว้ได้อย่างไร  

     

40. ฉันเชื่อว่าทกุปัญหามีทางออกเสมอ       

41. บางครัง้ฉันรู้สึกท้อแท้ ไม่อยากท าอะไร 
ถ้าเจอปัญหาท่ียากเกินความสามารถของ
ฉัน  

     

42. ฉันคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุ คือ
การน่ิงเฉยไม่ตอบโต้และปล่อยให้ปัญหานัน้
ผ่านไป  

     

43. เมื่อฉันเกิดปัญหาฉันมกัเก็บปัญหานัน้
ไว้คิดมากเพียงคนเดียว  

     

44. ฉันมีเป้าหมายในการด าเนินชีวิตอยู่
เสมอ  

     

45. เมื่อฉันมีปัญหา ฉันไม่สามารถแก้ไขได้
เพียงคนเดียวต้องขอความช่วยเหลืออยู่
เสมอ  

     

รวม  
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การให้คะแนน 

ข้อ  1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 

34, 36, 37, 39  40, 44 ให้คะแนนได้ดงันี ้

     จริงท่ีสดุ   มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 

     ค่อนข้างจริง  มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 

     จริงบางครัง้  มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 

     จริงเล็กน้อย  มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 

     ไม่จริงเลย  มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 

ข้อ   3, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 22, 26, 31, 35, 38, 41, 42, 43, 45 ให้คะแนนได้ดงันี ้

     จริงท่ีสดุ   มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 

     ค่อนข้างจริง  มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 

     จริงบางครัง้  มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 

     จริงเล็กน้อย  มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 

     ไม่จริงเลย                   มีค่าเท่ากบั        5          คะแนน 

การแปลผล 

ค่าเฉล่ียคะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.50 - 5.00 นกัเรียนครอบเลีย้งเด่ียวมีความหยุ่นตวัด้านการปรับตวัสงูมาก 
3.50 - 4.49 นกัเรียนครอบเลีย้งเด่ียวมีความหยุ่นตวัด้านการปรับตวัสงู 
2.50 - 3.49 นกัเรียนครอบเลีย้งเด่ียวมีความหยุ่นตวัด้านการปรับตวัปานกลาง 
1.50 - 2.49 นกัเรียนครอบเลีย้งเด่ียวมีความหยุ่นตวัด้านการปรับตวัต ่า 
1.00 - 1.49 นกัเรียนครอบเลีย้งเด่ียวมีความหยุ่นตวัด้านการปรับตวัต ่ามาก 

คะแนนที่ได้ 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านความทนทานทางอารมณ์   =  ………………………………………. คะแนน 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านกำลังใจ       =  ……………………………………….       คะแนน 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการจัดการปัญหา      =  ……………………………………….       คะแนน 

ค่าเฉล่ียคะแนนท้ัง 3 ด้าน           =     ……………………………………….       คะแนน 
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สรุปโปรแกรมการเสริมสร้างความหยุ่นตัวด้านการปรับตัวของนักเรียน 
ครอบครัวเลีย้งเด่ียวด้วยการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

 

ครัง้
ที่ 

การเสริมสร้าง
ความหยุ่นตัว 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
กลุ่ม 

เทคนิค 

1 ปฐมนิเทศสร้าง
สมัพนัธภาพกบั
สมาชิก 

ทฤษฎียึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง (The Person 
Centered Therapy) 

1. การคณุลกัษณะการฟังท่ีดี  
    และไม่ดี (Poor and good  
    listening) 
2. การยอมรับทางบวกอย่างไม ่
    มีเงื่อนไข (Unconditional  
    positive) 
3. การฟังอยา่งใส่ใจ  
    (Active listening) 
4. การตอบสนองอย่าง 
    เหมาะสม  
    (Assertive response) 

2 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวั 
ด้านก าลงัใจ 
(Encouragement) 
 

ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดกลุ่มแอดเลอร์ 
(Adlerian Group 
Counseling) 

1. การระลึกถึงความทรงจ าใน 
    วยัเด็ก (Early Recollection) 
2. การตีความ (Interpretation) 
3. การให้ก าลงัใจ  
    (Encouragement) 

3 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวั 

ด้านก าลงัใจ 
(Encouragement) 

ทฤษฎียึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง (The Person 
Centered Therapy) 

1. การอธิบายถึงความรู้สึก 
    ในอดีต (Description of past  
    felling)  
2. การให้ข้อมลูย้อนกลบั  
    (Feedback)  
3. การเสริมแรง  
    (Reinforcement) 
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4 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวัด้านก าลงัใจ 
(Encouragement) 

ทฤษฎียึดบุคคลเป็น
ศนูย์กลาง (The Person 
Centered Therapy) 

1. การฟังอย่างใส่ใจ (Active  
   listening) 
2. การแสดงความเห็นอกเห็นใจ  
   (Empathic assertion) 
3. การตอบสนองอย่างเหมาะสม  
    (Assertive response) 
4. การคุณลักษณะการฟังท่ีดีและ  
   ไม่ดี (Poor and good    
    listening) 
 

5 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวั 
ด้านความทนทาน
ทางอารมณ์ 
(Emotional 
Stability) 

ทฤษฎีท่ีเน้นเหตุผลอารมณ์ 
และพฤติกรรม (Rational 
Emotive Behavior 
Therapy) 

1. การสอนทฤษฎี A-B-C ของ 
    การบ าบดั REBT (Teaching  
    the A-B-C of REBT) 
2. การโต้แย้งกบัความเชื่อท่ีไม ่
    สมตสุมผล (Disputing  
    irrational Belief) 
 
 

6 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวั 
ด้านความทนทาน
ทางอารมณ์ 
(Emotional 
Stability) 
 
 
 

ทฤษฎีท่ีเน้นเหตุผลอารมณ์ 
และพฤติกรรม (Rational 
Emotive Behavior 
Therapy) 

1. การสอนให้เผชิญและพดูกบั 
    ตวัเอง (Teaching coping  
    self-statement) 
2. การมอบหมายงานให้ท า  
    (Homework assignment) 
3. การยอมรับอยา่งไม่มีเงือ่นไข  
  (Unconditional acceptance) 
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7 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวั 
ด้านความทนทาน
ทางอารมณ์ 
(Emotional 
Stability) 

ทฤษฎีท่ีเน้นเหตุผลอารมณ์ 
และพฤติกรรม (Rational 
Emotive Behavior 
Therapy) 

1. การยอมรับอยา่งไม่มีเงือ่นไข  
  (Unconditional acceptance) 
2. จินตนาการเชิงเหตผุลและ 
    อารมณ์ (Rational-emotive  
    imagery) 
3. การมอบหมายงานให้ท า  
   (Homework assignment) 

8 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวั 
ด้านการจดัการ
ปัญหา 
(Problem 
management) 

ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบ
การรู้คิด-พฤติกรรม 
(Cognitive-Behavior 
Group counseling) 

1. การแก้ไขปัญหา  
   (Problem solving) 
2. การให้ข้อมลูย้อนกลบั 
   (Feedback) 

9 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวั 
ด้านการจดัการ
ปัญหา 
(Problem 
management)  

ทฤษฎีการปรึกษาเผชิญ
ความจริง (Reality Group 
counseling) 

1. เทคนิค WDEP (WDEP  
    System) 
2. ศิลปะของการตัง้ค าถาม 

10 การเสริมสร้างความ
หยุ่นตวั 
ด้านการจดัการ
ปัญหา 
(Problem 
management) 
(ต่อ) 
 
 

ทฤษฎีการปรึกษาเผชิญ
ความจริง (Reality Group 
counseling) 

1. เทคนิค WDEP (WDEP  
    System) 
2. ศิลปะของการตัง้ค าถาม 
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11 ปัจฉิมนิเทศสิน้สดุ
กระบวนการ 
ให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ทฤษฎียึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง (The Person 
Centered Therapy) 

1. การคณุลกัษณะการฟังท่ีดี  
    และไม่ดี (Poor and good  
    listening) 
2. การยอมรับทางบวกอย่างไม ่
    มีเงื่อนไข (Unconditional  
    positive) 
3. การฟังอยา่งใส่ใจ  
    (Active listening) 
4. การตอบสนองอย่าง 
    เหมาะสม  
    (Assertive response) 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้านการปรับตัว 
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้งเดี่ยว 

 

หัวข้อเร่ือง : ปฐมนิเทศ สร้างสมัพนัธภาพกบัสมาชิก  

ครัง้ที่ 1 

แนวคิดส าคัญ 

ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person Centered Group 
Counseling) เป็นเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ ให้ค าปรึกษากับสมาชิก และยังสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการให้ค าปรึกษากลุ่ม ซึ่งผู้วิจยั
ได้น าเทคนิคต่างๆได้แก่ การฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) การตอบสนองอย่างเหมาะสม 
(Assertive response) การคุณลักษณะการฟังท่ีดีและไม่ดี (Poor and good listening) การยอมรับ
ทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive) เพื่อให้บรรยากาศภายในกลุ่มและสมาชิดกลุ่ม
ทุกคนรู้สึกปลอดภัย และสมาชิกกลุ่มมีการเก็บรักษาความลับของสมาชิกท่าอื่น อีกทัง้ยังให้สมาชิก
ช่วยกนัก าหนดกฎ กติกาในการอยู่ร่วมกนัของสมาชิก ข้อตกลงต่างๆในการให้ค าปรึกษากลุ่ม ยอมรับ
รับความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อให้กลุ่มสามารถบรรลไุด้ตามวตัถปุระสงค์ของกลุ่มท่ีตัง้ไว้ 

เทคนิคที่ใช้ 

ผู้วิจัยทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person Centered Group Counseling) โดย
ใช้เทคนิคตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้(พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ 2561:  120-121) 

1. การคุณลักษณะการฟังท่ีดีและไม่ดี (Poor and good listening) เป็นเทคนิคท่ีใช้เพื่อท า
ความเข้าใจกบัพดูและความรู้สึกผ่านค าพดูของผู้รับค าปรึกษา 

2. การยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive regard) เป็นการยอมรับ
ในตัวสมาชิกโดยไม่ประเมินและตัดสินพฤติกรรมท่ีสมาชิดแสดงออกมาว่าพฤติกรรมหรือความรู้สึก
นัน้ดีหรือไม่ดี  

3. การฟังอย่างใส่ใจ (Active listening) เป็นเทคนิคท่ีท าให้ผู้ รับค าปรึกษารับรู้ถึงความใส่
ใจความสนใจของผู้ ท่ีให้ค าปรึกษา และช่วยให้ผู้รับค าปรึกษา รับรู้ถึงความคิดอารมณ์ ความรู้สึกของ
ผู้รับค าปรึกษาส่งผลให้ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถตอบสนองกบัผู้รับปรึกษาอย่างเหมาะสม 
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4. การตอบสนองอย่างเหมาะสม (Assertive response) คือ เป็นการติดต่อส่ือสารและส่ิงท่ี
ส่ือสารออกไปสู่ผู้รับค าปรึกษาไม่ส่งผลกระทบด้านลบกบัผู้รับค าปรึกษา 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ น ากลุ่มกับสมาชิกกลุ่ม รวมถึงสัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิก 
       2. เพื่อให้สมาชิกทราบถึง วตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษา กฎ กติกา ข้อตกลงต่างๆ 
       3. เพื่อสร้างความคุ้นเคย ท าให้สมาชิกเกิดความไว้วางใจและส่งเสริมให้สมาชิกเปิดเผย
ตวัตน 

เวลาที่ใช้  : 90 นาที 

อุปกรณ์  
 - กระดาษขนาด A4  
 - ดินสอ 
วิธีการด าเนินการ 

ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้แรก สมาชิกอาจเกิดความวิตกกังวล รู้สึกอึดอัด ไม่คุ้นเคยกับ
บรรยากาศของการท ากลุ่ม สมาชิกอาจจะเกิดความสงสัยในการท ากลุ่มรู้สึกว่าตนเองท าอะไรผิด 
เพราะสมาชิกยงัไม่รู้ถึงส่ิงท่ีตนเองจะต้องท าต่อไป ดงันัน้ผู้วิจยัจึงน าเทคนิคตามทฤษฎีการยึดบุคคล
เป็นศูนย์กลาง ได้แก่ 1) การฟังอย่างตัง้ใจ 2) การคุณลักษณะการฟังท่ีดีและไม่ดี 3) การตอบสนอง
อย่างเหมาะสม และ 4) การยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดความไว้วางใจ 
รู้สึกอบอุ่นปลอดภัย ผู้ วิจัยจึงได้ให้ทุกคนแนะน าตนเองกับสมาชิกกลุ่มท่านอื่นเพื่อเป็นให้ข้อมูล
เบือ้งต้นและเกิดความคุ้นเคยกนัในกลุ่มมากยิ่งขึน้ 

    ขัน้เร่ิมต้น 

 1. ผู้น ากลุ่มสร้างบรรยากาศให้รู้สึกผ่อนคลาย โดยใช้ค าพูดกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่มด้าน
ความจริงใจและรู้สึกยินดี ผู้น ากล่าวถึงความรู้สึกในการท ากลุ่ม พร้อมกับจัดสมาชิกกลุ่มนั่งเป็น
วงกลม ให้สมาชิกทกุคนให้สามารถเห็นสมาชิกภายในกลุ่มท่านอื่นได้ครบทกุคน 
      2. ผู้น ากลุ่มแนะน าตนเอง ชื่อจริง-นามสกุล พร้อมทัง้ชื่อเล่นพร้อมทัง้ให้สมาชิกแนะน า                  
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่นของตนเองให้สมาชิกทุกคนได้รู้จกักนั เพื่อสร้างความคุ้นเคยของสมาชิกให้มาก
ยิ่งขึน้ 
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         3. ผู้น ากลุ่มชีแ้จ้ง กฎ กติกา วตัถปุระสงค์ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม รวมถึงบทบาทและหน้าท่ี
ของผู้ น าและสมาชิกกลุ่มทุกคน โดยข้อตกลงต่างๆจะให้กลุ่มสามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ยกตวัอย่างเช่น 

  3.1 สมาชิกทกุคนต้องรักษาความลบัของกลุ่ม 
  3.2 ในระหว่างการท ากลุ่มขอให้สมาชิกทกุคนงดเล่นโทรศพัท์ พดูคยุกนั เป็นต้น 
  3.3 สมาชิกทกุคนต้องตรงต่อเวลาเพื่อให้กิจกรรมสามารถด าเนินไปได้ 
    ขัน้ด าเนิน 

 1. ผู้น ากลุ่มเชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มพูดคุยถึงเร่ืองทั่วไป ข้อมูลพืน้ฐานท่ีนักเรียนสามารถ
เปิดเผยได้ ข้อมลูเพิ่มเติมของตนเอง โดยใช้เทคนิคการฟังอย่างตัง้ใจ การคณุลกัษณะการฟังท่ีดีและ
ไม่ดี การตอบสนองอย่างเหมาะสม และ  การยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้สมาชิกได้เปิด
โอกาสได้ยกตวัอย่างเช่น สมาชิกเป็นคนจงัหวดัใด ชอบทานอะไร เวลาชอบท าอะไร หลงัจากนัน้ผู้น า
กลุ่มจึงเร่ิมเข้าสู่กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยและรู้จกักนัมากยิ่งขึน้ 
 2. ผู้น ากลุ่มแจกกระดาษ A4 ให้สมาชิกทุกคน คนละ 1 แผ่น เพื่อให้สมาชิกใช้ในการจด
บนัทึกข้อมลูของสมาชิกท่านอื่นๆ ภายในกลุ่ม 
 3. ผู้น าให้สมาชิกทกุคน เขียนชื่อเล่นของสมาชิกท่านอื่นๆลงในกระดาษ A4 ให้ครบทกุคน 
 4. หลังจากสมาชิกทุกคนเขียนชื่อสมาชิกท่านอื่นเสร็จเรียบร้อย ให้สมาชิกทุกจับคู่กัน เพื่อ
สอบถามข้อมลูโดยหวัข้อท่ีใช้ส าหรับการสอบถามมี (เวลาท่ีใช้คู่ละไม่เกิน 10 นาที) ดงันี  ้
  - ชื่อ นามสกุล  
  - วนั/เดือน/เกิด 
   - วิชาท่ีชอบเรียนและไม่วิชาท่ีไม่ชอบเรียน (พร้อมทัง้เหตผุล) 
  - ความใฝ่ฝัน อาชีพในอนาคตท่ีอยากเป็น (พร้อมทัง้เหตผุล) 
 5. เมื่อสอบถามข้อมลูของคู่ตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้สมาชิกเปลี่ยนคู่เพื่อสอบถามถามข้อมูล
สมาชิกคนอื่นต่อไป 
 6. เมื่อเสร็จกิจกรรมให้สมาชิกทกุคน กลบัมานัง่ประจ าท่ีจดุเดิม 
    ขัน้ยุติ 

 1. ผู้ น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม อาจจะเป็น
ความรู้สึก/ประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมการท ากลุ่มครัง้นี ้
 2. ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามข้อสงสยัต่างๆท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
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 3. ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และท าการนัดหมาย สถานท่ี เวลา ในการท า
กิจกรรมกลุ่มครัง้ต่อไป 
การประเมินผล 

 1. ผู้น ากลุ่มสังเกตได้จากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมท า
กิจกรรม 
 2. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้า อารมณ์ ปฏิสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ที่ 1 
(ส าหรับผู้น ากลุ่ม) 

 

1. ผลการตอบรับของกลุ่ม 

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

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

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

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

2. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากลุ่ม 

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

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

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

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

 

3. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

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

 

4. แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้านการปรับตัว 
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้งเดี่ยว 

 
การเสริมสร้างความหยุ่นตัวด้านการปรับตัว : ด้านก าลงัใจ (Encouragement) 
หัวข้อเร่ือง : พืน้ฐานชวีิตสู่การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ครัง้ที่ 2 
แนวคิดส าคัญ 

ผู้วิจยัได้ใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร์ (Adler Group Counseling) เพื่อเป็น
การให้สมาชิกได้เข้าใจพืน้ฐานชีวิตของตนเอง เข้าใจความรู้ การมองโลกรวมทัง้เป้าหมายหมายชีวิต 
แรงจงูใจต่างๆ โดยผู้วิจยัได้น าเทคนิค การระลึกถึงความทรงจ าในวยัเด็ก (Early Recollection) และ
การตีความ (Interpretation) เพื่อพฒันาองค์ประกอบด้านก าลงัใจของสมาชิกคือ สมาชิกรู้และเข้าใจ
พืน้ฐานชีวิตของตนเอง เข้าใจตนเองมากยิ่งขึน้จะท าให้สมาชิกสามารถวางแผนและตัง้เป้าหมายชีวิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้ว่าตนเองมีถนัดด้านอะไรและมีบุคลิกภาพแบบใด และไม่เกิดความรู้ว่า
ตนเองด้อยกว่าผู้ อื่น ไม่มีความสามารถเท่ากับผู้ อื่น สมาชิกต้องมีความเชื่อว่าศักยภาพสามารถ
พฒันาตนเองได้ ไม่น าข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ ในอดีตมาซ า้เติมตนเองอยู่กบัปัจจบุนัเพื่อช่วยให้นกัเรียน
เกิดก าลงัใจในการฝ่าฟันอปุสรรคต่างๆ 

เทคนิคที่ใช้ 
ผู้วิจยัทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร์ (Adler Group Counseling) โดยใช้เทคนิค

ตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้(พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ 2561:  106-107) 
 1. การระลึกถึงความทรงจ าในวัยเด็ก (Early Recollection) เป็นเทคนิคท่ีผู้ น ากลุ่มต้อง
รวบรวมข้อมูลด้วยการถามสมาชิกเกี่ยวกับความคิดย้อนหลังของสมาชิกเท่าท่ีสมาชิกจ าได้ โดยใช้
ค าถาม “ครัง้หน่ึงเมื่อตอนฉันยังเป็นเด็ก...........” ความทรงจ าในวัยเด็กนีจ้ะท าให้ทราบถึงความ
เข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของสมาชิก ความรู้สึกของตนเอง การมองโลก เป้าหมายในชีวิต และ
แรงจงูใจ ความเชื่อและค่านิยมของสมาชิก 
 2. การตีความ (Interpretation) คือ เป็นเทคนิคท่ีเข้ามาช่วยให้เกิดการหยั่งรู้รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้วยแรงจูงใจ โดยสมาชิกจะได้รับการส ารวจชีวิตร่วมกนักบัสมาชิกเพื่อเป็นพืน้ฐานข้อมูล
ท่ีส าคญัส าหรับการเปล่ียนแปลงเพื่อน าสู่การประสบความส าเร็จในชีวิต 
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจพืน้ฐานชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นการน าไปสู่การเข้าใจศกัยภาพของ

ตนเองไม่น าอดีตมาซ า้เติมตนเองและเกิดก าลงัใจในการฝ่าฟันอปุสรรคต่างๆ 

เวลาที่ใช้ : 90 นาที 

อุปกรณ์ 

 - 

วิธีการด าเนินการ 

 ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นีผู้้วิจยัมุ่งเน้นให้สมาชิกเข้าใจตนเอง เข้าใจพืน้ฐานชีวิต มมุมอง 
และเป้าหมายของตนเองรวมทัง้ส ารวจตัวเอง ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
แอดเลอร์ (Adler Group Counseling) โดยใช้เทคนิค การระลึกถึงความทรงจ าในวยัเด็กและเทคนิค
การตีความ เพื่อช่วยเสริมสร้างความใจให้กบัสมาชิกมากยิ่งขึน้ 

     ขัน้เร่ิมต้น 

 1. กล่าวทักทายสมาชิกกลุ่มเพื่อสร้างความคุ้นเคยมากยิ่งขึน้ ยกตัวอย่าง เช่น เป็นอย่างไร
บ้างวนันี ้ทานข้าวหรือยงัครับ เป็นต้น 
 2. ผู้น ากลุ่มทบทวนการให้ค าปรึกษากลุ่มและประสบการณ์ในครัง้ท่ีผ่านมา 
 3. ผู้น ากลุ่มชีแ้จ้งถึงวัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้ รวมถึงทบทวน กฎ 
กติกาในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 4. ผู้น ากลุ่มแจกปากกาพร้อมเอกสารประกอบการให้ค าปรึกษาให้สมาชิกทกุคน 

     ขัน้ด าเนินการ 
 1. ผู้น ากลุ่มกล่าวถึงการตัง้เป้าหมายอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ ต้องเร่ิมจากความเชื่อ 
ความศรัทธาในตนเอง จะน าพาตวัเราเองไปสู่ส่ิงท่ีต้องการได้ 
 2. ผู้น ากลุ่มตัง้ค าถามชวนให้สมาชิกได้ส ารวจตนเองเพื่อท่ีดึงส่ิงท่ีโดดเด่นของสมาชิกพัฒนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้กลุ่มต้องชวนให้สมาชิกคิดถึงการมองตนว่า ตนเองมีความเชื่ออย่างไร 

 



  124 

 

มองตวัเองอย่างไร และรู้สึกกบัตนเองอย่างไร เพื่อสมาชิกได้ท าการส ารวจตนของตนเองว่าตนเองนัน้
มีลกัษณะเป็นอย่างไร 

3. หลังจากนัน้ผู้ น ากลุ่มให้สมาชิกระลึกถึงประสบการณ์ท่ีดีกับตนเองท่ีเกิดขึน้ในอดีต
เพื่อท่ีจะเป็นการเสริมสร้างก าลังใจและเรียนรู้พืน้ฐานชีวิตและความต้องการของสมาชิกแต่ละคน 
โดยผู้ น ากลุ่มจะใช้ค าถามว่า “ครัง้หน่ึงเมื่อตอนฉันยังเป็นเด็ก...........” ให้สมาชิกเล่าเร่ืองราว
ประสบการณ์ท่ีดีของตนเอง ให้ครอบคลุมถึงเป้าหมายชีวิตในช่วงวยัเด็ก ความหวังเมื่อตอนเด็กเคย
ตัง้ความหวงัอะไรไว้บ้าง  

 
4. ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการตีความหลังจากท่ีสมาชิกท่านใดเล่าเร่ืองราวเสร็จสิน้แล้วเปิด

โอกาสให้สมาชิกท่านอื่นได้แสดงความคิดเห็นเชิงบวก ให้ก าลังใจหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์ของ
ตนเองได้  

5. ผู้น ากลุ่มกล่าวภาพรวมของเร่ืองราวของสมาชิก 

     ขัน้ยุต ิ
 1. ผู้ น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม อาจจะเป็น
ความรู้สึก/ประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมการท ากลุ่มครัง้นี ้
 2. ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามข้อสงสยัต่างๆท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 3. ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และท าการนัดหมาย สถานท่ี เวลา ในการท า
กิจกรรมกลุ่มครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

 1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตได้จากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมท า
กิจกรรม 
 2. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้า อารมณ์ ปฏิสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ที่ 2 

(ส าหรับผู้น ากลุ่ม) 
 

1. ผลการตอบรับของกลุ่ม 

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

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

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

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

2. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากลุ่ม 

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

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

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

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

 

3. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

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

 

4. แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้านการปรับตัว 
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้งเดี่ยว 

 
การเสริมสร้างความหยุ่นตัวด้านการปรับตัว : ด้านก าลงัใจ (Encouragement) 
หัวข้อเร่ือง : ค้นหาคณุค่าแห่งตน 
ครัง้ที่ 3 
แนวคิดส าคัญ 

ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็นศูนย์กลาง (The Person Centered Therapy) เป็น
ทฤษฎีท่ีมีความเชื่อว่าบุคคลทกุคนท่ีเกิดมานัน้มีคณุค่าในตนเอง มีศกัด์ิศรีแห่งตน พร้อมทัง้ศกัยภาพ
ของแต่ละบุคคล สามารถรับผิดชอบและสร้างสรรค์น าตนเองไปสู่การเป็นบุคคลท่ีมีความพร้อมและ
สมบูรณ์ได้ครบทกุด้าน โดยได้น าเทคนิค การอธิบายถึงความรู้สึกในอดีต  การให้ข้อมลูย้อนกลบั การ
เสริมแรง เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกภูมิใจในตนเองและเกิดการเห็นคุณในตนเองมากยิ่งขึน้การท่ี
สมาชิกเห็นคณุค่าของตนเองและรู้สึกว่าตนเองมีคณุจะส่งผลให้สมาชิกเกิดก าลงัใจในการด าเนินชีวิต
และพฒันาตนเองได้ เน่ืองจากสมาชิกท่ีอยู่ในกลุ่มตวัอย่างขาดก าลงัใจ ขาดการเห็นคณุค่าในตนเอง 
ผู้วิจยัจึงได้น ากระบวนและเทคนิคนีเ้ป็นส่วนช่วยในการด าเนินการเสริมสร้างก าลงัใจ 

เทคนิคที่ใช้ 

ผู้วิจัยทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person Centered Group Counseling) โดย
ใช้เทคนิคตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้(พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ 2561:  119-120) 
 1. การอธิบายถึงความรู้สึกในอดีต (Description of past felling) คือ สมาชิกจะเล่า
เหตกุารณ์ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในอดีต เพื่อสมาชิกเกิดก าลงัใจในการด าเนินชีวิตต่อไป 

 2. การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือ ผู้น ากลุ่มมีหน้าท่ีให้ข้อมูลย้อนกลับแก่สมาชิก 
เพื่อให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลและจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อการเปล่ียน พฤติกรรมความคิด 
อารมณ์ของสมาชิกกลุ่ม 
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วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้สมาชิกเกิดความภูมิใจในตนเอง รู้จักคุณค่าของตนเอง น าไปสู่การพัฒนาคนเองได้
อย่างเต็มศกัยภาพ 

เวลาที่ใช้ : 90 นาที 

 

อุปกรณ์ 

 -  

วิธีการด าเนินการ 

 ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นีผู้้ วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็นศูนย์กลาง (The 
Person Centered Therapy) โดยใช้เทคนิค การอธิบายถึงความรู้สึกในอดีต การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
และการเสริมแรง เพื่อเป็นการช่วยให้สมาชิกได้เห็นคณุค่าในตนเองและภมูิใจในตนเอง 

     ขัน้เร่ิมต้น 
 1. กล่าวทักทายสมาชิกกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความคุ้ นเคย และสามารถด าเนินการให้
ค าปรึกษากลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้ น ากลุ่มทบทวนการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ ท่ี ผ่านมา  และส่ิงท่ีตนเองได้น าไป
ประยกุต์ใช้ต่อเหตกุารณ์ในชีวิตวนัอย่างไร 
 3. ผู้น ากลุ่มชีแ้จ้งถึงวัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้ รวมถึงทบทวน กฎ 
กติกาในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

     ขัน้ด าเนิน 
 1. ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการอธิบายถึงความรู้สึกในอดีต โดยให้สมาชิกทกุคนคิดถึงเหตกุารณ์ท่ี
ตนเองรู้สึกภมูิใจท่ีสุดในชีวิต อาจจะเป็นในช่วงไหนของชีวิตก็ได้ เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนตนเอง (ใช้
เวลาประมาณ 5 นาที) 
 2. หลงัจากท่ีสมาชิกทกุคนคิดถึงเหตกุารณ์ท่ีตนเองรู้สึกภาคภมูิใจเรียบร้อยแล้ว ผู้น ากลุ่มให้
สมาชิกทุกคนได้เล่าประสบการณ์ความภาคภูมิใจของตนเองให้ผู้ สมาชิกท่านอื่นฟัง เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสขุ ความภมูิใจของตนเอง  
 3. ผู้น ากลุ่มชีใ้ห้เห็นถึงคุณค่าของภายในตนเองของสมาชิก โดยให้สมาชิกท่านอื่นและพลงั
ของกลุ่มเป็นส่ิงท่ีช่วยขบัเคล่ือน ให้สมาชิกท่านอื่นได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์พร้อมทัง้เป็น
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พลังใจให้สมาชิกท่ีเล่าเหตุการณ์รู้ว่าตนเองมีคุณค่า เพื่อให้สมาชิกรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมี
ก าลงัใจในการด าเนินชีวิตต่อไป 

 4. เมื่อสมาชิกได้เล่าเหตุการณ์เรียบร้อยผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อชีใ้ห้
สมาชิกเห็นว่าสมาชิกมีคณุค่าในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านครอบครัว ผู้น ากลุ่มต้องชีใ้ห้สมาชิกเห็น
ว่าตนเองมีคณุค่ากบัครอบครัวอย่างไร ถึงแม้ว่าครอบครัวเราจะไม่สมบูรณ์แต่ตวัเราเองก็มีคณุค่า  
 5. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกท่านอื่นๆ เสนอความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์พร้อมทัง้ให้ก าลังใจ ให้
สมาชิกเกิดพลงัด้านบวกในการด าเนินชีวิตต่อไป 
     ขัน้ยุต ิ

 1. ผู้ น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม อาจจะเป็น
ความรู้สึก/ประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมการท ากลุ่มครัง้นี ้
 2. ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามข้อสงสยัต่างๆท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 3. ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และท าการนัดหมาย สถานท่ี เวลา ในการท า
กิจกรรมกลุ่มครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

 1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตได้จากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมท า
กิจกรรม 
 2. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้า อารมณ์ ปฏิสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ที่ 3 

(ส าหรับผู้น ากลุ่ม) 
 

1. ผลการตอบรับของกลุ่ม 

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

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

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

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

2. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากลุ่ม 

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

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

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

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

 

3. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

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

 

4. แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้านการปรับตัว 

ของนักเรียนครอบครัวเลีย้งเดี่ยว 
 

การเสริมสร้างความหยุ่นตัวด้านการปรับตัว : ด้านก าลงัใจ (Encouragement) 
หัวข้อเร่ือง : เข้าใจความเป็นตนเอง 
ครัง้ที่ 4 
แนวคิดส าคัญ 

 ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็นศูนย์กลางตาม(The Person Centered Therapy) โดย
ใช้เทคนิค การแสดงความเห็นอกเห็นใจ (Empathic assertion) การตอบสนองอย่างเหมาะสม 
(Assertive response) เพื่อเป็นท าให้สมาชิกตระหนักถึงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี รู้และเข้าใจ
ตัวตนของเองผ่านกระบวนการของการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยสมาชิกจะสามารถเข้าใจตนเองรู้จัก
จุดเด่น-จุดด้อยของตนเองเข้าใจในความสามารถท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคลเข้าใจว่าคนทุกคนมี
ข้อดีข้อเสียท่ีแตกต่างกันไม่น าตนเองไปเปรียบกับผู้ อื่น อีกทัง้ยังน าไปสู่พัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้เมื่อนักเรียนรู้จักและเข้าตัวตนของตนเองแล้วนัน้จะท าให้สมาชิก รู้สึกกับ
ตนเองในทางท่ีดี เหล่านีจ้ะเป็นการช่วยเสริมสร้างก าลังใจให้สมาชิกสามารถด าเนินชีวิตต่อไปโดยไม่
รู้สึกว่าตนเองด้อยหรือมีความสามารถไม่เหมือนกบัคนอื่นๆ 

เทคนิคที่ใช้ 

ผู้วิจัยทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person Centered Group Counseling) โดย
ใช้เทคนิคตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้(พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ 2561:  119-120) 
 1. การแสดงความเห็นอกเห็นใจ (Empathic assertion) เป็นเทคนิคท่ีถกูใช้แสดงความ
ความรู้สึกถึงความเชื่อ ความคิดเห็นของตนเองท่ีมีผู้ ต่อผู้อื่นในสงัคม 
 2. การตอบสนองอย่างเหมาะสม (Assertive response) คือ เป็นการติดต่อส่ือสารและส่ิงท่ี
ส่ือสารออกไปสู่ผู้รับค าปรึกษาไม่ส่งผลกระทบด้านลบกบัผู้รับค าปรึกษา 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้สมาชิกได้ส ารวจตนเองและเข้าใจตนเองมากยิ่งขึน้ ได้เห็นมมุมองของตนเองในทัง้ 3 
ด้าน 

เวลาที่ใช้ : 90 นาที 
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อุปกรณ์ 

 -  
วิธีการด าเนินการ 

 ในการให้ค าปรึกษาในครัง้นีผู้้วิจยัได้น าทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศนูย์กลาง
โดยใช้แนวคิดของ โรเจอร์ เพื่อเป็นการให้สมาชิกได้เข้าใจตนเองมากยิ่งขึน้ ผู้ วิจัยน าเทคนิค การ
แสดงความเห็นอกเห็นใจ การตอบสนองอย่างเหมาะสม มาใช้เพื่อพัฒนาสมาชิกได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ 

     ขัน้เร่ิมต้น 

 1. กล่าวทกัทายสมาชิกกลุ่มด้วยความสภุาพและเป็นมิตร ใช้ค าถามเพื่อให้บรรยากาศใน
กลุ่มรู้สึกผ่อนคลาย เช่น วนันีเ้ป็นอย่างไรบ้างครบั ทานข้าวมาหรือยงัครับ เป็นต้น 
 2. ผู้น ากลุ่มทบทวนการให้ค าปรึกษากลุ่มและประสบการณ์ท่ีได้รับในครัง้ท่ีผ่านมา 
 3. ผู้น ากลุ่มชีแ้จ้งถึงวัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้ รวมถึ งทบทวน กฎ 
กติกาในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 4. ผู้น ากลุ่มแจกปากกาพร้อมเอกสารประกอบการให้ค าปรึกษาให้สมาชิกทกุคน 

     ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 1. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกหลับตาก าหนดลมหายใจเพื่อให้สมาชิกมีสมาธิและได้ส ารวจตนเอง
ก่อนเร่ิมการด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 2. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกคิดถึงจดุเด่นและจดุด้อยของตนเอง ว่าตนเองคิดว่าตนเองมีอะไรที่เด่น
ท่ีสดุหรือสามารถท าอะไรแล้วประสบความส าเร็จท่ีสุดรวมทัง้จุดด้อยท่ีคิดว่าตนเองควรท่ีจะได้รับการ
ปรับปรุง พฒันาให้มากยิ่งขึน้ 
 3. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกบัจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองโดยให้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนัภายในกลุ่ม ให้สมาชิกท่านอื่นช่วยเสริมสร้างพลังใจและก าลงัใจ ผู้น ากลุ่มต้องท าให้
สมาชิกเห็นคนทุกคนมีทัง้จุดเด่นและจุดด้อย มนุษย์ทุกคนไม่สมบูรณ์แบบแต่เราสามารถพัฒนา
ตนเองให้มีศักยภาพท่ีสูงขึน้ได้ ดังนัน้สมาชิกทุกคนมีจดุเด่นและจดุด้อยท่ีแตกต่างกนั ทุกคนมีความ
แตกต่างกนั บางคนอาจจะเก่งด้านเรียน บางคนอาจจะเก่งกีฬา หรือกิจกรรม เป็นต้น  
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 4. ผู้น ากลุ่มสรุปประเด็นต่างๆท่ีสมาชิกได้แลกเปล่ียน เพื่อให้สมาชิกเกิดก าลังใจในการท่ีจะ
พัฒนาตนเองและไม่น าความสามารถของตนเองไปเปรียบเทียบกับผู้ อื่น สามารถพัฒนา
ความสามารถของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสงูสดุ 

     ขัน้ยุติการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 1. ผู้ น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม อาจจะเป็น
ความรู้สึก/ประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมการท ากลุ่มครัง้นี ้
 2. ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามข้อสงสยัต่างๆท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 3. ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และท าการนัดหมาย สถานท่ี เวลา ในการท า
กิจกรรมกลุ่มครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 
 1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตได้จากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมท า
กิจกรรม 
 2. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้า อารมณ์ ปฏิสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 
 3. การท าภาระงานท่ีมอบหมายให้ส าเร็จจากการให้ค าปรึกษาครัง้ก่อน 
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ที่ 4 
(ส าหรับผู้น ากลุ่ม) 

 

1. ผลการตอบรับของกลุ่ม 

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

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

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

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

2. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากลุ่ม 

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

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

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

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

 

3. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

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

 

4. แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้านการปรับตัว 

ของนักเรียนครอบครัวเลีย้งเดี่ยว 
การเสริมสร้างความหยุ่นตัว : ด้านความทนทานทางอารมณ์ (Emotional Stability) 
หัวข้อเร่ือง : ค้นหาต้นเหตแุห่งอารมณ์ 
ครัง้ที่ 5 
แนวคิดส าคัญ 

ผู้วิจยัใช้ทฤษฎีท่ีเน้นเหตผุลอารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy
) เพื่อเป็นการให้สมาชิกได้วิเคราะห์สาเหตุท่ีแท้จริงของการเกิดอารมณ์ด้านลบ และเกิดการโต้แย้ง
ความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลเมื่อสมาชิกรู้ถึงสาเหตุท่ีแท้จริงแล้วจะท าให้สมาชิกสามารถแก้ไขและ
จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้น าเทคนิค การสอนทฤษฎี A-B-C 
ของการบ าบดั REBT  เพื่อให้สมาชิกรับรู้สาเหตท่ีุแท้จริง และเทคนิคการโต้แย้งกบัความเชื่อท่ีไม่สมตุ
สมผล เพื่อให้สมาชิกเกิดการโต้แย้งและสามารถจัดการอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ สมาชิกต้องเปล่ียนความ
เชื่อท่ีไม่สมเหตผุล เช่น ถ้าสมาชิกเชื่อว่าการท่ีผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนเราเป็นการดูถกู ดหูมิ่น ท าให้เรา
รู้สึกโกรธ โมโหไม่พอใจ แต่สมาชิกสามารถเปล่ียนความเชื่อว่าการท่ีคนอื่นตักเตือนเราเป็นเพราะ 
ความห่วงใย และความหวังดี จะส่งผลให้สมาชิกสามารถขจดัอารมณ์ด้านลบท่ีเกิดขึน้ได้ โดยผู้วิจัย
ตัง้ประเด็นหัวข้อไปทางด้านครอบครอบเพื่อให้สมาชิกเข้าใจสาเหตุและสามารถน าไปประยุกต์ใน
ชีวิตของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เทคนิคที่ใช้ 

ผู้ วิจัยทฤษฎีท่ีเน้นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy) 
โดยใช้เทคนิคตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้(พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ 2561:  120-121) 
 1. การสอนทฤษฎี A-B-C ของการบ าบัด REBT (Teaching the A-B-C of REBT) สมาชิก
กลุ่มจะได้รับความรู้เกี่ยวกบัทฤษฎี A-B-C และได้เรียนรู้ความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผล สมาชิกจะมีพลงั
เร่ิมใหม่และสามารถหยุดความเชื่อท่ีไม่ปกติได้ สมาชิกจะได้รับการสอนการประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวนัของเขาได้ 

 2. การโต้แย้งกบัความเชื่อท่ีไม่สมตสุมผล (Disputing irrational Belief) สมาชิกจะได้รับการ
สอนวิธีการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข โดยผู้น ากลุ่มจะต้องสาธิตให้เห็นถึงการตรวจสอบ ความรู้สึก
ท่ีไม่ดี ความไม่สอดคล้องเชื่อมโยงกนั 
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วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้เข้าใจสาเหตุของการเกิดอารมณ์ด้านเพื่อน าไปสู่การพัฒนาการ
จดัการอารมณ์ท่ีมีประสิทธิภาพของตนเองได้ 

เวลาที่ใช้  : 90 นาที 
อุปกรณ์ 
 - เอกสารประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 5 
 - ใบงาน “ตามให้ทนัอารมณ์” 

วิธีการด าเนินการ 
 การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้เพื่อให้สมาชิกได้ส ารวจสาเหตุของการเกิดอารมณ์ซึ่งเป็น
สาเหตุท่ีแท้จริง และเกิดการโต้งแย้งทางความคิดน าไปสู่การจดัการอารมณ์ ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคและ
ทฤษฎีท่ีเน้นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy) โดยใช้เทคนิค
การสอนทฤษฎี        A-B-C ของการบ าบัด REBT (Teaching the A-B-C of REBT) และการโต้แย้ง
กบัความเชื่อท่ีไม่สมเหตสุมผล (Disputing irrational Belief) 

     ขัน้เร่ิมต้น 
 1. กล่าวทกัทายสมาชิกกลุ่มด้วยความสภุาพและจริงใจ 
 2. ผู้น ากลุ่มทบทวนการให้ค าปรึกษากลุ่มรวมถึงประสบการณ์ในครัง้ท่ีผ่านมา  
 3. ผู้น ากลุ่มชีแ้จ้งถึงวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจการ
เกิดอารมณ์ด้านลบท่ีเกิด รวมถึงทบทวน กฎ กติกาในการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
 4. ผู้น ากลุ่มแจกปากกาพร้อมเอกสารประกอบการให้ค าปรึกษาให้สมาชิกทกุคน 

    ขัน้ด าเนินการ 
 1. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกทกุคนช่วยกันเสมอว่าอารมณ์ทางลบประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น โกรธ 
กลัว โมโห ซึมเศร้า กังวลใจ ลักษณะของอารมณ์นัน้เป็นอย่างไร เช่น เมื่อเวลารู้สึกโกรธคิว้จะขมวด 
หน้าจะบึง้ตึง หรือเวลารู้สึกกงัวลใจจะมีบุคลิกอยู่ไม่สขุ เหม่อลอย เป็นต้น 
 2. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกทุกคนคิดถึงพร้อมเล่าเร่ืองราวอารมณ์ทางลบท่ีเคยเกิดขึน้กับตนเอง          
ส่ิงท่ีตนเองท าเมื่อเกิดอารมณ์ด้านลบพร้อมทัง้ให้อธิบายสาเหตท่ีุท าให้เกิดอารมณ์ด้านลบ ผลกระทบ
ท่ีเกิดขึน้ให้เพื่อนสมาชิกฟัง 
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 3. ผู้ น ากลุ่มน าการสอนทฤษฎี A-B-C ของการบ าบัด REBT (Teaching the A-B-C of 
REBT)เพื่อให้สมาชิกเข้าใจทฤษฎี ซึ่งจะช่วยอธิบายสาเหตุของการเกิดอารมณ์ต่างๆได้อย่างแท้จริง
และสามารถเปล่ียนแปลงตนเองไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยรายละเอียดของ
ทฤษฎีสามารถอธิบายได้ตามเอกสารประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ท่ี 5 ดงันี ้
  A: เหตกุารณ์ท่ีเกิดก่อน (Activating Events)  
  B: ระบบความเชือ่ (Belief System)  
  C: ผลทางอารมณ์ท่ีตามมา (The Emotional Consequence)  
  D: การโต้แย้งความคิดท่ีไร้เหตผุล (Disputing the Irrational Belief) 
  E: ผลท่ีตามมาจากข้อโต้แย้ง (Effect) 
               F: อารมณ์ท่ีเกิดขึน้ใหม่ (NEW Emotion Effect) 
 4. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกฝึกวิเคราะห์อารมณ์ตามทฤษฎี ABC เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผล โดยใช้เทคนิคการโต้แย้งกับความเชื่อท่ีไม่สมเหตุสมผล (Disputing 
irrational Belief) เพื่อให้สมาชิกเกิดความเชื่อใหม่และสามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได้ 
 5. ผู้น ากลุ่มยกประเด็นตวัอย่างเหตกุารณ์ให้สมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้ทดลองวิเคราะห์ตนเอง 
คือ ถ้าในครอบครัวของนาย ก เกิดการทะเลาะกนั ครอบครัวต้องแยกทาง นาย ก มีความเชื่อว่าการท่ี
ครอบครัวต้องแยกทางกนัจะท าให้ชีวิตแย่ นาย ก เกิดอารมณ์เศร้า เสียใจ มากจนส่งผลกระทบในทุก
ด้าน ในกรณีนีส้มาชิกกลุ่มจะมีความเชื่ออย่างไรได้บ้างท่ีช่วยให้นาย ก บรรเทาความเศร้าท่ีเกิดขึน้ได้ 
 6. ผู้น ากลุ่มสรุปเร่ืองราวท่ีสมาชิกได้แลกเปล่ียน โดยใช้ค าพูดว่า “ถ้าผู้น ากลุ่มเป็นนาย ก ผู้
กลุ่มจะลองเปล่ียนความเชื่อว่าการท่ีครอบครัวแยกทางกันไม่ได้เป็นเร่ืองไม่ดี และจะท าให้ชีวิตไม่
สามารถด าเนินต่อไปได้ เราต้องเชื่อว่าชีวิตเราจะต้องเดินต่อไปได้อาจจะต้องปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้เท่านัน้เอง” 
 7. ผู้น ากลุ่มมอบหมายให้สมาชิกกลับไปฝึกท าใบงานการวิเคราะห์อารมณ์ตามแนวทฤษฎี 
เหตผุล อารมณ์ พฤติกรรม   

    ขัน้ยุต ิ
 1. ผู้ น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม อาจจะเป็น
ความรู้สึก/ประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมการท ากลุ่มครัง้นี ้
 2. ผู้ น ากลุ่มนัดหมายการท าใบงาน “ตามให้ทันอารมณ์” และร่วมวางแผนการท าอย่าง
ถกูต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 3. ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามข้อสงสยัต่างๆท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
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 4. ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และท าการนัดหมาย สถานท่ี เวลา ในการท า
กิจกรรมกลุ่มครัง้ต่อไป 
การประเมินผล 
 1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตได้จากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมท า
กิจกรรม 
 2. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้า อารมณ์ ปฏิสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 
 3. การท าภาระงานท่ีมอบหมายให้ส าเร็จจากการให้ค าปรึกษาครัง้ก่อน 
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A 

(Activating) 

B 

(Belief) 

C 

(Consequence) 

D 

(Disputing 

intervention) 

E 

(Effect) 

F 

(New 

feeling) 

 

เอกสารประกอบการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ที่ 5 ทฤษฎี ABC 

 

 

 

 

 
  

รายละเอียดประกอบดังนี ้

 A: เหตกุารณ์ท่ีเกิดก่อน (Activating Events)  
 B: ระบบความเชือ่ (Belief System)  
 C: ผลทางอารมณ์ท่ีตามมา (The Emotional Consequence)  
 D: การโต้แย้งความคิดท่ีไร้เหตผุล (Disputing the Irrational Belief)  
 E: ผลท่ีตามมาจากข้อโต้แย้ง (Effect) 
            F: อารมณ์ท่ีเกิดขึน้ใหม่ (NEW feeling) 
กรณีตัวอย่าง 
 A คือ นายเอกสอบตกวิชาคณิตศาสตร์  
 C คือ นายเอกเกิดความรู้สึกเสียใจจากการสอบตก 
 B คือ นายเอกมีความเชือ่ว่าถ้าสอบตกวิชาคณิตเกรดจะตกท าให้เข้ามหาวิทยาลยัไม่ได้ 
 D คือ เหตผุลท่ีโต้แย้งเช่น นายเอกอาจจะเก่งวิชาอื่นๆ เช่น ชีววิทยา เคม ีฟิสิกส์ ก็สามารถ
คิดเกรดรวมแล้วสามารถเข้ามหาวิทยาลยัได้ 
 E คือ นายเอกรู้สึกว่าตนเองยงัมีโอกาสในการเข้าสู่มหาวิทยาลยั 
 F คือ นายเอกมีก าลงัใจ พยายามตัง้ใจเรียนต่อไป 

ข้อสรุป 
 จากกรณีตัวอย่างจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอารมณ์ท่ีนายเอกรู้สึกเสียใจ(C)ไม่ได้เกิดจากการท่ี
นายเอกสอบตกวิชาคณิตศาสตร์(A) แต่เกิดจากความเชื่อท่ีว่าถ้าสอบตกคณิตเกรดจะไม่ดีไม่สามารถ
เข้ามหาวิทยาลยัได้(B)ดังนัน้ถ้าเราสามารถหาเหตุผลโต้แย้งความเชื่อ(D)จะท าให้เกิดความรู้สึกใหม่ 
นัน่คือ (E) และ (F) ตามมานัน่เอง 
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ใบงาน “ตามให้ทันอารมณ์” 

ค าชีแ้จง ให้สมาชิกทกุคนบนัทึกเหตกุารณ์ท่ีท าให้ตนเองรู้สึกเกิดอารมณ์ในด้านลบ โดยให้วิเคราะห์
ถึงสาเหตขุองการเกิดอารมณ์นัน้ๆ และหาข้อโต้แย้งต่อความคิดเพื่อน าไปสู่การเกิดอารมณ์ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ (Activating Events) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

B ความเช่ือ (Belief System)  

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

D โต้แย้งความคิด 

 (Disputing the Irrational Belief) 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

… 

C  ผลทางอารมณ์ที่ตามมา 

(The Emotional Consequence)   

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

E ผลที่ตามมาจากข้อโต้แย้ง (Effect) 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

F อารมณ์ที่เกิดขึน้ใหม่ (New feeling) 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ที่ 5 
(ส าหรับผู้น ากลุ่ม) 

 

1. ผลการตอบรับของกลุ่ม 

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

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

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

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

2. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากลุ่ม 

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

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

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

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

 

3. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

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

 

4. แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้านการปรับตัว 
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้งเดี่ยว 

 
การเสริมสร้างความหยุ่นตัว : ด้านความทนทานทางอารมณ์ (Emotional Stability) 
หัวข้อเร่ือง : วยัรุ่นรู้เท่าทนัอารมณ์ 
ครัง้ที่ 6 
แนวคิดส าคัญ 

ผู้ วิจัยใ ช้ทฤษฎี ท่ี เน้นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior 
Therapy) เพื่อเป็นการให้สมาชิกได้ส ารวจอารมณ์ของตนเอง เกิดการรับรู้อารมณ์ตนเอง วิเคราะห์
อารมณ์ท่ีเกิดขึน้กับตนเองพร้อมทัง้เข้าใจและวางแนวทางในการจัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ผู้วิจยัจึงใช้เทคนิค การสอนให้เผชิญและพดูกบัตวัเอง (Teaching coping self-statement
) การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional acceptance) รวมทัง้ การมอบหมายงานให้ท า 
(Homework assignment) เพื่อให้สมาชิกได้กลับไปวิเคราะห์ และสามารถเข้าใจอารมณ์ของตนเอง
น าไปสู่การพฒันาความสามารถในการจดัการอารมณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นีจ้ะเปิดการให้ค าปรึกษาต่อจากท่ีครัง้ท่ีผ่านมาถึงประเด็นท่ีสมาชิกได้น าไป
ปฏิบติัว่าสมาชิกมีการปฏิบติัอย่างไรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีดียิ่งขึน้ 
เทคนิคที่ใช้ 

ผู้ วิจัยทฤษฎีท่ีเน้นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy) 
โดยใช้เทคนิคตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้(พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ 2561:  120-121) 
 1. การสอนให้เผชิญและพดูกับตัวเอง (Teaching coping self-statement) คือสมาชิกจะได้
ทบทวนตนเองและส ารวจตัวเอง รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ผ่านการส ารวจตัวเองและพดู
กบัตนเอง 

 2. การมอบหมายงานให้ท า (Homework assignment) คือเป็นกิจกรรมท่ีผู้ ให้ค าปรึกษา
ก าหนดให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ฝึกฝนตนเอง สมาชิกจะได้รับมอบหมายงานไปปฏิบัตินอกกลุ่มและใน
การท ากลุ่มครัง้ต่อไปผู้น ากลุ่มให้สมาชิกอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม 

 

 3. การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional acceptance) ผู้ น ากลุ่มจะต้องยอมรับ
สมาชิกทุกคนอย่างแท้จริงและปราศจากเงื่อนไข หากสมาชิกท่านใดปฏิบัติไม่ถูกต้องทัง้ระหว่างท า
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กลุ่มและภายหลังจากการท ากลุ่ม เทคนิคจะช่วยให้สมาชิกท่ีจะเปิดเผยตนเองไม่กลัวจะถูกปฏิเสธ
หากสมาชิกปฏิบติัไม่ถกูต้อง 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้สมาชิกได้ส ารวจอารมณ์ของตนเองท่ีเกิดขึน้ในแต่ละวนัและแนวทางวิธีการแก้ไขเมื่อ
เกิดอารมณ์ด้านลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เวลาที่ใช้ : 90 นาที 

อุปกรณ์ 

- 

วิธีการด าเนินการ 

 ในการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้ผู้วิจัยให้สมาชิกได้ส ารวจและทบทวนอารมณ์ด้านท่ีเกิด
ขึน้กับตนเองส่ิงท่ีท าเป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดอารมณ์ด้านลบ เมื่อสมาชิกในกลุ่มส ารวจหลังจากนัน้
สมาชิกคิดว่าวิธีท่ีจะจัดการกับอารมณ์ด้านลบท่ีเกิดขึน้นัน้มีวิธีการใดท่ีสามารถจัดการได้อย่าง
เหมาะสม ผู้วิจัยจึงได้น าเทคนิค การสอนให้เผชิญและพูดกับตัวเอง การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข 
รวมทัง้ การมอบหมายงานให้ท า ตามทฤษฎท่ีีเน้นเหตผุลอารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อให้สมาชิกเข้าใจ
อารมณ์และสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ขัน้เร่ิมต้น 

 1. ผู้น ากลุ่มกล่าวทกัทายสมาชิกกลุ่ม อย่างเป็นกนัเองและคุ้นเคย 
 2. ผู้น ากลุ่มทบทวนการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมา 
 3. ผู้น ากลุ่มชีแ้จ้งถึงวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้รวมถึงทบทวน กฎ 
กติกาในการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีได้ตกลงกนัไว้ 
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    ขัน้ด าเนนิการ 

 1. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกทุกคนคิดถึงประสบการณ์ เหตุการณ์ พร้อมเล่าเร่ืองราวอารมณ์ทาง
ลบท่ีเคยเกิดขึน้กบัตนเอง ส่ิงท่ีตนเองท าเมื่อเกิดอารมณ์ด้านลบพร้อมทัง้ให้อธิบายสาเหตุท่ีท าให้เกิด
อารมณ์ด้านลบ ผลกระทบที่เกิดขึน้ให้เพื่อนสมาชิกฟัง โดยน าประเด็นจากการท างานใบงาน “ตามให้
ทนัอารมณ์”ของการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ท่ีแล้ว 
 2. เมื่อสมาชิกคนไหนเล่าเร่ืองเสร็จผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคการสอนให้เผชิญและพูดกับตัวเอง            
การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข ให้สมาชิกทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นทางบวก เพื่อเป็นการให้
สมาชิกได้รับความเห็นจากหลากหลายมุมมองรวมทัง้ยังได้มีโอกาสแลกเปล่ียนแนวทางการแก้ไข
จดัการอารมณ์ของท่ีหลากหลาย 
 3. ผู้น ากลุ่มใช้ค าถามว่า “การท่ีสมาชิกสามารถจัดการอารมณ์ด้านลบของตนเองได้นัน้ 
สมาชิกคิดว่าส่งผลดีอะไรกบัสมาชิกบ้าง” เพื่อให้สมาชิกเกิดความตระหนักในการรู้สึกระงบัอารมณ์
ของตนเอง โดยให้สมาชิกทกุคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนัภายในกลุ่ม 
 4. ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคมอบหมายงานการบ้านให้สมาชิก กลับไปท าโดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ 
การบ้านท่ีผู้น ากลุ่มมอบหมายช่วยให้สมาชิกได้ตรวจสอบอารมณ์ท่ีเกิดใน 1 สัปดาห์ พร้อมทัง้
สามารถท าให้สมาชิกรับรู้ถึงผลของการไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง โดยให้สมาชิกบนัทึกลงใน
กระดาษทกุว่าว่าในแต่ละวนัสมาชิกเกิดอารมณ์อะไรบ้าง 

     ขัน้ยุต ิ

 1. ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรมในครัง้นี ้อาจจะ
เป็นความรู้สึก/ประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมการท ากลุ่มครัง้นี ้
 2. ผู้น ากลุ่มร่วมวางแผนการท าอย่างถกูต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 3. ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามข้อสงสยัต่างๆท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 4. ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และท าการนัดหมาย สถานท่ี เวลา ในการท า
กิจกรรมกลุ่มครัง้ต่อไป 
การประเมินผล 

 1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตได้จากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมท า
กิจกรรม 
 2. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้า อารมณ์ ปฏิสมัพันธ์ ภายในกลุ่ม 
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ที่ 6 
(ส าหรับผู้น ากลุ่ม) 

 

1. ผลการตอบรับของกลุ่ม 

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

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

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

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

2. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากลุ่ม 

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

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

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

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

3. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

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

 

4. แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้านการปรับตัว 
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้งเดี่ยว 

 
การเสริมสร้างความหยุ่นตัว : ด้านความทนทานทางอารมณ์ (Emotional Stability) 
หัวข้อเร่ือง : เติมพลงัด้านบวกกบัตนเอง 
ครัง้ที่ 7 
แนวคิดส าคัญ 

ผู้ วิจัยใ ช้ทฤษฎี ท่ี เน้นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior 
Therapy) เพื่อเป็นการให้สมาชิกฝึกคิดมมุมองด้านบวกเพื่อเป็นการเสริมสร้างก าลังใจรวมทัง้ช่วยให้
สมาชิกลดความวิตกกงัวลและสามารถใช้อารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ สามารถ
หาส่ิงดีเพื่อมาทดแทนอารมณ์ด้านลบท่ีเกิดขึน้โดยใช้เทคนิค การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข 
(Unconditional acceptance)จินตนาการเชิงเหตผุลและอารมณ์ (Rational-emotive imagery) และ
การมอบหมายงานให้ท า (Homework assignment) เพื่อให้สมาชิกได้ฝึกวิ เคราะห์เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละวนั รวมทัง้วิเคราะห์ปัญหาท่ีอยู่ในครอบครัวเช่น พ่อแม่ท างานหนักไม่
มีเวลาให้ มีเหตคุวามจ าเป็นหรือมีส่ิงดีอะไรซ่อนอยู่ในเหตกุารณ์นัน้บ้าง สมาชิกจะเกิดความเข้าใจถึง
สาเหตแุละน าไปสู่การจดัการกบัอารมณ์ของตนเองท่ีเกิดขึน้ได้หากเปลี่ยนความเชื่อ 
เทคนิคที่ใช้ 

ผู้ วิจัยทฤษฎีท่ีเน้นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy) 
โดยใช้เทคนิคตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้(พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ 2561:  120-121) 

1. การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional acceptance) คือ ผู้น ากลุ่มจะต้องยอมรับ
สมาชิกทุกคนอย่างแท้จริงและปราศจากเงื่อนไข หากสมาชิกท่านใดปฏิบัติไม่ถูกต้องทัง้ระหว่างท า
กลุ่มและภายหลังจากการท ากลุ่ม เทคนิคจะช่วยให้สมาชิกท่ีจะเปิดเผยตนเองไม่กลัวจะถูกปฏิเสธ
หากสมาชิกปฏิบติัไม่ถกูต้อง  

 2. จินตนาการเชิงเหตุผลและอารมณ์ (Rational-emotive imagery) คือ เป็นเทคนิคท่ีท าให้
สมาชิกได้จินตนาการถึงบางส่ิงเพื่อช่วยให้สมาชิกลดความวิตกกังวลและสามารถใช้อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
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3. การมอบหมายงานให้ท า (Homework assignment) คือ เป็นกิจกรรมท่ีผู้ ให้ค าปรึกษา
ก าหนดให้ผู้ รับค าปรึกษาได้ฝึกฝนตนเอง สมาชิกจะได้รับมอบหมายงานไปปฏิบัตินอกกลุ่มและใน
การท ากลุ่มครัง้ต่อไปผู้น ากลุ่มให้สมาชิกอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้สมาชิกเกิดความคิดด้านบวกกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ เพื่อน าไปสู่การจดัการอารมณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เวลาที่ใช้ : 90 นาที 

อุปกรณ์ 

- ใบงาน “เติมพลงับวกให้ตนเอง” 

วิธีการด าเนินการ 

     ขัน้เร่ิมต้น 

 1. กล่าวทกัทายสมาชิกกลุ่มด้วยค าพดูท่ีสภุาพ และคุ้นเคย เช่น สวสัดีครับ เป็นอย่างไรบ้าง
ครับวนันี ้เป็นการทกัทายเบือ้งต้นเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและด าเนินการท ากลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ผู้น ากลุ่มทบทวนการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมา 
 3. ผู้น ากลุ่มชีแ้จ้งถึงวัตถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีเ้พื่อเสริมสร้างความคิด
ลดความวิตกกังวลและสามารถใช้อารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ รวมถึงทบทวน 
กฎ กติกาในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 4. ผู้น ากลุ่มแจกปากกาพร้อมเอกสารประกอบการให้ค าปรึกษาให้สมาชิกทกุคน 

     ขัน้ด าเนินการ 

 1. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกฝึกการให้พลังบวกแก่ตนเอง โดย ยกตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิด

อารมณ์ทางบวกท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน ให้หาข้อดีของเหตุการณ์นัน้ๆ เช่น รถติดมาก มีข้อดี

อะไรบ้าง ผู้คนชอบนินทาเรารวมทัง้ประเด็นในด้านครอบครัวเช่น พ่อแม่ ดวุ่าเรา พ่อแม่ ท างานหนัก

ไม่มีเวลา มีอะไรที่เป็นข้อดีบ้าง เพื่อให้สมาชิกได้ตระหนกัถึงครอบครัวมากยิ่ง 

 2. เมื่อสมาชิกเข้าใจการเติมพลงับวกให้ตนเองในด้านอื่นๆแล้ว ผู้น ากลุ่มชวนให้สมาชิกลอง

กลบัมามองส่ิงดีใกล้ตวัของสมาชิกโดยใช้ค าถาม เช่น หลงัจากท่ีเราได้เติมพลงับวกกบัชีวิตประจ าวัน
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ไปแล้ว ลองมาดูรอบข้างเราเช่น ในครอบครัวเราคิดว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึน้บ้าง และในปัญหานัน้มี

ข้อดีอย่างไร 

 3. หลังจากนัน้ผู้น ากลุ่มเปิดให้สมาชิกได้แลกเปล่ียนประสบการณ์และแนวความคิดเชิง

สร้างสรรค์ พร้อมสรุปประเด็นในการพดูคยุ 

 4. ผู้ น ากลุ่มมอบหมายใบงาน “เติมพลังบวกให้ตนเอง” ให้สมาชิกได้ท าเพื่อเป็นการฝึก

พฒันาเติมพลงัด้านบวกและเสริมสร้างอารมณ์ทางบวกในตนเอง 

     ขัน้ยุต ิ
 1. ผู้ น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม อาจจะเป็น
ความรู้สึก/ประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมการท ากลุ่มครัง้นี ้
 2. ผู้น ากลุ่มนัดหมายการท าใบงาน “เติมพลังบวกให้ตนเอง” และร่วมวางแผนการท าอย่าง
ถกูต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 3. ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามข้อสงสยัต่างๆท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 4. ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และท าการนัดหมาย สถานท่ี เวลา ในการท า
กิจกรรมกลุ่มครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

 1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตได้จากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมท า
กิจกรรม 
 2. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้า อารมณ์ ปฏิสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 
 3. การท าภาระงานท่ีมอบหมายให้ส าเร็จจากการให้ค าปรึกษาครัง้ก่อน 
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ใบงาน “เติมพลังบวกให้ตนเอง” 

ค าชีแ้จง ให้สมาชิกทกุคนมองหาพลงับวกจากเหตกุารณ์ด้านลบท่ีเกิดขึน้ เขียนบรรยาย มมุมอง 
แนวคิดทางบวกท่ีได้จากการอ่านเร่ืองราวลงในกรอบท่ีก าหนด 

ล าดับที่ เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ พลังบวก/ข้อดจีากเหตุการณ์นี ้

1 
 ................................................................... 

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

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

2 
 ................................................................... 

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

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

3 
 ................................................................... 

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

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

4 
 ................................................................... 

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

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

5 
 ................................................................... 

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

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

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท าใบงาน “เติมพลังบวกให้ตนเอง” 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ที่ 7 
(ส าหรับผู้น ากลุ่ม) 

 

1. ผลการตอบรับของกลุ่ม 

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

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

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

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

2. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากลุ่ม 

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

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

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

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

3. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

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

4. แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้านการปรับตัว 

ของนักเรียนครอบครัวเลีย้งเดี่ยว 
 

การเสริมสร้างความหยุ่นตัว : ด้านการจดัการปัญหา(Problem management) 

หัวข้อเร่ือง : ระดมสมองแก้ปัญหา 
ครัง้ที่ 8 
แนวคิดส าคัญ 

ผู้ วิจัยได้น าทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบรู้คิดพฤติกรรม (Cognitive-Behavior Group 
counseling) โดยการน าเทคนิค การแก้ไขปัญหา (Problem solving) การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) เพื่อให้สมาชิกได้กระบวนการคิดวิธีในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ทัง้นีก้ารให้ค าให้ปรึกษา
ยงัช่วยให้สามารถได้รับมมุวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้ สมาชิกจะได้รับวิธีการ มมุมอง 
ทศัคติ ความคิดท่ีหลากหลายน าไปประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิตท่ีเกิดขึน้ได้ 

เทคนิคที่ใช้ 

ผู้วิจยัทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบรู้คิดพฤติกรรม (Cognitive-Behavior Group counseling) 
โดยใช้เทคนิคตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้(พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ 2561:  160-161) 
 1. การแก้ไขปัญหา (Problem solving) คือการก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ
และการฝึกทกัษะในการแก้ไขปัญหาและการแลกเปลี่ยนความรู้ท่ีสามารถให้สมาชิกน าไปประยกุต์ใช้
ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ โดยมี 5 ตอนดงันี ้ 
  1.1 ก าหนดทิศทางของปัญหา สมาชิกกลุ่มต้องเข้าใจถึงความส าคญัของปัญหา 
สามารถประเมินแนวโน้มของปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ 
  1.2 การนิยามปัญหาและการก าหนดเป้าหมายเฉพาะอย่างเป็นระบบสมาชิกกลุ่ม
จะได้รับความช่วยเหลือให้เกิดความเข้าใจว่าสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้เขาสามารถเผชิญกบัปัญหานัน้ได้ 
  1.3 การระดมสมองถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา การแลกเปลี่ยนมมุมองเพื่อให้เกิด
แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลาย 
  1.4 การตดัสินใจในการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบความพร้อมในการแก้ไขปัญหา 
  1.5 สมาชิกกลุ่มด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเลือกไว้ และประเมินถึงผลกระทบที่จะขึน้   
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 2. การให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) ผู้น ากลุ่มมีหน้าท่ีให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่สมาชิก เพื่อให้
สมาชิกได้ทราบข้อมูลและจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อการเปล่ียน พฤติกรรมความคิด อารมณ์
ของสมาชิกกลุ่ม 
 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้สมาชิกได้ระดมสมองในการจดัการปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ วิเคราะห์ถึงสาเหตแุละ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เวลาที่ใช้ : 90 นาที 

อุปกรณ์ 

 - กระดาษฟลิปชาร์ท 

วิธีการด าเนินการ 

     ขัน้เร่ิมต้น 

 1. กล่าวทกัทายสมาชิกกลุ่ม ด้วยค าถามเบือ้งต้นเพื่อท าให้สมาชิกรู้สึกผ่อนคลาย 
 2. ผู้น ากลุ่มทบทวนการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมา 
 3. ผู้น ากลุ่มชีแ้จ้งถึงวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้รวมถึงทบทวน กฎ 
กติกาในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

     ขัน้ด าเนินการ 
 1. ผู้น ากลุ่มเปิดประเด็นให้สมาชิกทัง้หมดเสนอประเด็นปัญหาท่ีสมาชิกรู้สึกว่าเป็นปัญหา
ท่ีสุดหรือส่งผลให้สมาชิกเกิดความทุกข์ท่ีสุดในชีวิตคนละ 1 ประเด็นปัญหา สมาชิกท่านไหนอาจจะ
เสนอมากกว่า 1 ประเด็นได้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมลูปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
 2. หลงัจากท่ีสมาชิกเสนอปัญหามาครบทุกคนแล้วนัน้ ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกเลือกปัญหาท่ีคิด
ว่าน่าสนใจจากประเด็นปัญหาท่ีสมาชิกท่านอื่นเสนอมา หลงัจากสามารถเลือกประเด็นปัญหาได้แล้ว
นัน้ ผู้น าชวนสมาชิกคิดว่าเราจะแก้ไขปัญหานีไ้ด้อย่างไร โดยยงัไม่ต้องเสนอความคิด 
 3. เมื่อสมาชิกทุกคิดเห็นแนวทางของตนเองได้ครบทุกคนแล้ว ผู้น ากลุ่มใช้เทคนิค การแก้ไข
ปัญหา (Problem solving) โดยแจกกระดาษฟลิปชาร์ท ให้สมาชิกทกุคนเขียนหวัข้อประเด็นปัญหาท่ี
เราเลือกไว้ พร้อมทัง้วิเคราะห์ปัญหานัน้ตามหวัข้อดงันี ้ 
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  3.1 ทิศทางของปัญหา สมาชิกทุกคนต้องระดมสมองเพื่อดูว่าประเด็นปัญหาท่ี
เกิดขึน้ มีแนวโน้มเป็นอย่าง ส่งผลกระทบต่อไปในอนาคตอย่างไรบ้าง  
  3.2 การก าหนดเป้าหมาย เป็นการก าหนดเป้าหมายว่าสมาชิกจะตัง้เป้าหมายใน
การจดัการปัญหานีม้ากน้อยเพียงไรเช่น ตัง้เป้าหมายว่าจะสามารถลดปัญหานีใ้ห้ได้ ร้อยละ 80 เป็น
ต้น 
  3.3 วิธีการแก้ปัญหา ให้สมาชิกทุกคนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีตัง้ไว้ ให้
สมาชิกท่านอื่นร่วมกนัวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดขึน้หลงัจากท่ีใช้วิธีการแก้ไขปัญหานัน้ๆ 
  3.4 สรุปการตดัสินใจแก้ปัญหานัน้หลงัจากวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบเรียบร้อย
แล้วนัน้ให้สมาชิกร่วมกนัเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสดุพร้อมเหตผุล 
 4. หลังจากสมาชิกได้เลือกวิธีการแก้ไขปัญหานัน้แล้วผู้ น ากลุ่มใช้เทคนิคการให้ข้อมูล
ย้อนกลบั (Feedback) เพื่อเป็นส่วนในการช่วยเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
     ขัน้ยุต ิ

 1. ผู้ น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สรุปส่ิงท่ีไ ด้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม อาจจะเป็น
ความรู้สึก/โยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมการท ากลุ่มครัง้นี ้
 2. ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามข้อสงสยัต่างๆท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 3. ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และท าการนัดหมาย สถานท่ี เวลา ในการท า
กิจกรรมกลุ่มครัง้ต่อไป 
 
การประเมินผล 

 1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตได้จากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมท า
กิจกรรม 
 2. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้า อารมณ์ ปฏิสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 
 3. การท าภาระงานท่ีมอบหมายให้ส าเร็จจากการให้ค าปรึกษาครัง้ก่อน 
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ที่ 8 
(ส าหรับผู้น ากลุ่ม) 

 

1. ผลการตอบรับของกลุ่ม 

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

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

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

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

2. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากลุ่ม 

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

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

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

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

3. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

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

4. แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้านการปรับตัว 
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้งเดี่ยว 

 
การเสริมสร้างความหยุ่นตัว : ด้านการจดัการปัญหา(Problem management) 

หัวข้อเร่ือง : ตดัสินใจที่เด็ดขาด  
ครัง้ที่ 9 
แนวคิดส าคัญ 

ผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง (Reality Group counseling) โดยใช้
เทคนิค WDEP (WDEP System) และศิลปะของการตัง้ค าถามเพื่อให้สมาชิกได้ได้ส ารวจความ
ต้องการของตนเองน าไปสู่การตัง้เป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัสมาชิกได้อย่างถกูต้องและมี
ประสิทธิภาพ การท่ีสมาชิกจะสามารถนัน้ สมาชิกต้องต้องเข้าใจความต้องการ ส่ิงท่ีต้องท า สามารถ
ประเมินพฤติกรรมตนเองได้รวมทัง้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ 

เทคนิคที่ใช้ 

ผู้วิจัยทฤษฎีทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง (Reality Group counseling) โดย
ใช้เทคนิคตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้(พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ 2561:  192-193) 
 1. เทคนิค WDEP (WDEP System) สามารถช่วยให้ผู้รับบริการมีความรับผิดชอบเพิ่มขึน้เป็น
บุคคลท่ีกล่าเผชิญความจริงและประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมรวมถึงสามารถยอมการตัดสินใจของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ศิลปะของการตัง้ค าถาม เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยให้การให้ค าปรึกษากลุ่มด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การตัง้ค าถามท่ีแน่นอนและตายตวัเกินป าให้สมาชิกเกิดกาต่อต้านได้ การตัง้ค าถามท่ี
ดีควรค านึงถึงความเหมาะสมของค าถามและเวลาท่ีเหมาะสมด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้สมาชิกเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตนเอง รวมทัง้สามารถวางแผนเพื่อไปถึง
จดุหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เวลาที่ใช้ : 90 นาที 
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อุปกรณ์ 

- 

วิธีการด าเนินการ 

 ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นีผู้้ วิจัยได้น าทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 
(Reality Group counseling) โดยใช้เทคนิค WDEP (WDEP System) และศิลปะของการตัง้ค าถาม 
เพื่อให้สมาชิกได้ทราบและเข้าใจความต้องการของตนเองรวมไปถึงสามารถวางแผนและก าหนด
เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัชีวิตของตนเองได้ 

     ขัน้เร่ิมต้น 
 1. กล่าวทกัทายสมาชิกกลุ่มอาจใช้ค าถามทัว่ไปเพื่อการทกัทายและท าให้สมาชิกรู้สึกอบอุ่น 
มากยิ่งขึน้ เช่น อากาศวนันีเ้ป็นอย่างไรบ้าง ทานข้าวมาหรือยงัครับ เป็นต้น 
 2. ผู้น ากลุ่มทบทวนการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมา 
 3. ผู้น ากลุ่มชีแ้จ้งถึงวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้รวมถึงทบทวน กฎ 
กติกาในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

     ขัน้ด าเนินการ 
 1. ผู้น ากลุ่มกล่าวการถึงการให้ค าปรึกษาครัง้จะใช้เทคนิคกระบวนการ WDEP system ตาม
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงเพื่อให้สมาชิกได้ส ารวจตนเองและยอมรับตนเองได้ 
โดยใช้การอธิบายว่าการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้จะช่วยให้สมาชิกเข้าใจตนเองมากยิ่งขึน้ และยัง
สามารถวางแผนแผนการเพื่อพฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้น ากลุ่มใช้ค าถามโดยตัง้ค าถามให้สมาชิกทุกคนมีพรวิเศษได้ 1 ข้อ สมาชิกอยากจะขอ
อะไรมากท่ีสุดและเพราะอะไร เพื่อเป็นการส ารวจความต้องการและปัญหาท่ีสมาชิกยังรู้สึกขาดอยู่
อีกทัง้ยงัน าไปสู่การวางแผนการพฒันาในครัง้ต่อไป  
 3. หลังจากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกเร่ิมขอพรวิเศษ ผู้น ากลุ่มต้องชีใ้ห้สมาชิกเห็นว่า ส่ิงท่ี
สมาชิกได้ขอมานัน้ ส่งผลอะไรหรือถ้าสมาชิกไม่ได้พรท่ีขอสมาชิกรู้สึกอย่างไร เกิดความทุกข์หรือ
ปัญหาอะไรขึน้บ้าง บ้างกบัสมาชิก รวมทัง้เหตผุลท่ีสมาชิกข้อพรดงักล่าวคืออะไร ในการท่ีสมาชิกจะ
ให้ถึงจดุหมายหรือพรท่ีสมาชิกตัง้เป้าหมายไว้ สมาชิกต้องท าอย่างไร 
 4. ในขัน้ตอนต่อไปผู้น ากลุ่มต้องให้สมาชิกประเมินพฤติกรรมของตนเอง ว่าพฤติกรรมของ
ตนเองตอนนีส้มาชิกมองว่าเป็นอย่างไร สามารถน าไปสู่ความต้องของสมาชิกได้หรือไม่สามารถแก้ไข
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ปัญหาหรือความทุกข์สมาชิกได้ไหม หากไม่ได้สมาชิกจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ผู้น ากลุ่มเปิด
โอกาสให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่มอย่านงสร้างสรรค์ 
 5. ผู้น ากลุ่มกล่าวสรุปประเด็นโดยภาพรวมของสมาชิก พร้อมทัง้ชีแ้จงกับสมาชิกในการให้
ค าปรึกษาครัง้ต่อไป เราจะร่วมกนัวางตัง้เป้าหมายวางแผนไปสู่การพฒันาตนเองของสมาชิก 
 
     ขัน้ยุต ิ
 1. ผู้ น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม  อาจจะเป็น
ความรู้สึก/ประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมการท ากลุ่มครัง้นี ้
 2. ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามข้อสงสยัต่างๆท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 3. ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และท าการนัดหมาย สถานท่ี เวลา ในการท า
กิจกรรมกลุ่มครัง้ต่อไป 

การประเมินผล 

 1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตได้จากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมท า
กิจกรรม 
 2. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้า อารมณ์ ปฏิสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ที่ 9 
(ส าหรับผู้น ากลุ่ม) 

 

1. ผลการตอบรับของกลุ่ม 

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

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

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

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

2. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากลุ่ม 

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

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

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

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

3. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

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

4. แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้านการปรับตัว 
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้งเดี่ยว 

 
การเสริมสร้างความหยุ่นตัว : ด้านการจดัการปัญหา(Problem management) 

หัวข้อเร่ือง : การตัง้เป้าหมาย 
ครัง้ที่ 10 
แนวคิดส าคัญ 

ผู้ วิจัยใช้ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง (Reality Group counseling) โดยใช้
เทคนิค WDEP (WDEP System) เพื่อให้สมาชิกวางแผนเป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ หลังจากท่ีสมาชิกได้ทราบข้อมูลขอตนเองแล้วสมาชิกจะ
วางแผนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการท่ีสมาชิกมีเป้าหมายและมีระบบแบบแผนในการ
ท่ีจะแก้ปัญหา สมาชิกจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

เทคนิคที่ใช้ 

ผู้วิจัยทฤษฎีทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง (Reality Group counseling) โดย
ใช้เทคนิคตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้(พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ 2561:  192-193) 
 - เทคนิค WDEP (WDEP System) สามารถช่วยให้ผู้ รับบริการมีความรับผิดชอบเพิ่มขึน้เป็น
บุคคลท่ีกล่าเผชิญความจริงและประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมรวมถึงสามารถยอมการตัดสินใจของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้สมาชิกเกิดวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและท าให้สมาชิก
เกิดกระบวนการตัง้เป้าหมาย ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 
 
เวลาที่ใช้ : 90 นาที 

อุปกรณ์ 

- เอกสารประกอบการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 10 
- ใบงานการตัง้เป้าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 
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วิธีการด าเนินการ 

 ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นีสื้บเน่ืองจากครัง้ท่ีแล้ว ครัง้นีผู้้ วิจัยยังน าแนวคิดทฤษฎีการ
ปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง (Reality Group counseling) โดยใช้เทคนิค WDEP (WDEP 
System) ในขัน้ตอนสุดท้ายคือ  P (Plan) การวางแผนเป้าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง และเป้าหมาย
ระยะยาว เพื่อให้สมาชิกสมารถพฒันาตนเองได้อย่างเต็มศกัยภาพโดยมีขัน้ตอนดงันี ้

     ขัน้เร่ิมต้น 
 1. กล่าวทกัทายสมาชิกกลุ่ม ด้วยค าถามเบือ้งต้น เช่น สวสัดีครับ เป็นอย่างไรครับบ้างวนันี ้
ทานข้าวมาหรือยงัครับ เป็นต้น 
 2. ผู้น ากลุ่มทบทวนการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมา 
 3. ผู้น ากลุ่มชีแ้จ้งถึงวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้รวมถึงทบทวน กฎ 
กติกาในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 4. ผู้น ากลุ่มแจกปากกาพร้อมเอกสารประกอบการให้ค าปรึกษาให้สมาชิกทกุคน 

     ขัน้ด าเนินการ 
 1. ผู้น ากลุ่มกล่าวถึงการตัง้เป้าหมายของสมาชิกแต่ละคน และการตัง้เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพตามเอกสารประกอบการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 10 ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดต่างๆของการ
ตัง้เป้าหมาย 
 2. ผู้ น ากลุ่มให้สมาชิกเล่าถึงเป้าหมายของตนเองท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ น ากลุ่มกล่าวถึงการให้
ค าปรึกษาในครัง้ก่อนหน้าว่าจากการได้ส ารวจตนเองไปแล้วคราวนีเ้รามาร่วมกันวางแผนในการ
พฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้กนั 
 3. หลังจากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกฝึกวิเคราะห์การตัง้เป้าหมายของตนเองผ่านใบงานการ
ตัง้เป้าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว โดยผู้น ากลุ่มให้สมาชิกก าหนดเป้าหมายหลกัตามท่ี
สมาชิกได้เล่ามาในข้างต้นและให้สมาชิกก าหนดวิธีการไปสู้ เป้าหมายหลัก โดยแบ่งเป็น ระยะสัน้ 
กลาง ยาว เป้าหมายหมายทัง้ 3 ระยะต้องครอบคลุมและท าให้บรรลุเป้าหมายหลักตามท่ีสมาชิกตัง้
ไว้ โดยใช้เทคนิค WDEP (WDEP System) ในขัน้ตอนสดุท้ายคือ  P (Plan) การวางแผนเป้าหมาย 
 4. เมื่อสมาชิกวิเคราะห์การตัง้เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ให้สมาชิกน าเสนอวิธีการตัง้เป้าหมาย
ของตนเองทัง้ 3 ระยะ และให้สมาชิกท่านอื่นร่วมเสนอความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์ พร้อมเสริมแรงและ
ให้ก าลงัใจสมาชิกท่านอื่น 
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 5. ผู้น ากลุ่มกล่าวภาพรวมของการตัง้เป้าหมายของสมาชิกแต่ละท่าน 

 

     ขัน้ยุต ิ
 1. ผู้ น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม อาจจะเป็น
ความรู้สึก/ประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมการท ากลุ่มครัง้นี ้
 2. ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามข้อสงสยัต่างๆท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 3. ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และท าการนัดหมาย สถานท่ี เวลา ในการท า
กิจกรรมกลุ่มครัง้ต่อไป 

 

การประเมินผล 

 1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตได้จากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมท า
กิจกรรม 
 2. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้า อารมณ์ ปฏิสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 
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เป้าหมายระยะสัน้ 
เป็นเป้าหมายสามารถท าให้ส าเร็จได้ในเวลาสัน้ๆ เช่นท าอะไรบ้างในสปัดาห์นี ้ 

ท่ีจะช่วยให้ชีวิตคณุเดินไปตามทางท่ีคณุวางแผนระยะยาวไว้ได้ ยกตวัอย่างเช่น  

หากคณุอยากเป็นนกัเขียน เป้าหมายระยะสัน้ของคณุอาจจะเป็น การฝึกเขียนบทความได้

หน้ากระดาษ 

เป้าหมายระยะกลาง 
                           เป้าหมายระยะกลางนัน้อาจใช้เวลาประมาณหน่ึงเดือนไปจนถึงหน่ึงปี   
                          ในการท า ให้ส าเร็จ อาจจะเป็น การฝึกงานฝึกประสบการณ์ การเรียน 
                           หรือว่าการเปล่ียน งานของคณุก็ได้ ซึ่งทัง้หมดนีจ้ะน าไปสู้ความส าเร็จ 
                           ของเป้าหมายหลกัท่ีตัง้ไว้ 

 

เป้าหมายระยะยาว 
การก าหนดเป้าหมายระยะยาว เป้าหมายระยะนีจ้ะกินเวลานานหลายปีกว่าจะ 
ท าให้ส าเร็จได้ โดยให้คณุก าหนดเป้าหมายนีเ้ป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากเป้าหมาย 
ระยะยาวจะมีผลต่อเน่ืองกบัการเลือกเป้าหมายระยะกลางและสัน้ได้ 
เป้าหมายระยะยาว ควรเป็นเร่ืองท่ียิ่งใหญ่ ซ่ึงอาจจะเป็นเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจงหรือเกนิจริงบา้งกไ็ด ้

 

เป้าหมายหลัก 
 

                             เป้าหมายหลกัคือเป้าหมายท่ีเราตัง้ใจไว้ว่าเราอยากจะเป็น หรือเป็น 
                             ส่ิงท่ีเราต้องการ โดยการก าหนดเป้าหมายหลกัต้องส ารวจและเข้าใจ 
                              ตนเอง ความต้องการและความเหมาะสมเป้าหมายจึงจะเป้าหมายท่ี

มีประสิทธิภาพ 
 

 

 
เอกสารประกอบการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 10 
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ใบงานการตัง้เป้าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมายระยะสัน้ 

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

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

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

เป้าหมายระยะกลาง 

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

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

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

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

เป้าหมายระยะยาว 

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

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

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

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

เป้าหมายหลัก 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………. 
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ที่ 10 

(ส าหรับผู้น ากลุ่ม) 
 

1. ผลการตอบรับของกลุ่ม 

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

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

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

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

2. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากลุ่ม 

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

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

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

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

3. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

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

4. แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้านการปรับตัว 

ของนักเรียนครอบครัวเลีย้งเดี่ยว 
 

หัวข้อเร่ือง : ปัจฉิมนิเทศ สิน้สุดกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม  

ครัง้ที่ 11 

แนวคิดส าคัญ 

ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person Centered Group 
Counseling) เป็นการเสริมสร้างก าลงัใจ ความเข้มแข็งทางใจเพื่อให้สมาชิกสามารถด ารงอยู่ในสงัคม
ได้อย่างมีความสุขและพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้วิจัยได้น าเทคนิคต่างๆได้แก่  การฟังอย่าง
ตัง้ใจ (Active Listening) การตอบสนองอย่างเหมาะสม (Assertive response) การคณุลกัษณะการ
ฟังท่ีดีและไม่ดี (Poor and good listening) การยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional 
positive) เพื่อเป็นการเสริมแรงและให้ก าลังใจสมาชิกกลุ่มให้สามารถเผชิญกับความจริงหลังจากที
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกลุ่มมาแล้วและน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกลุ่มน าไปประยกุต์ใช้ใน
อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 

เทคนิคที่ใช้ 

ผู้วิจัยทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person Centered Group Counseling) โดย
ใช้เทคนิคตามทฤษฎีดงัต่อไปนี ้(พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ 2561:  120-121) 

1. การคุณลักษณะการฟังท่ีดีและไม่ดี (Poor and good listening) เป็นเทคนิคท่ีใช้เพื่อท า
ความเข้าใจกบัพดูและความรู้สึกผ่านค าพดูของผู้รับค าปรึกษา 

2. การยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive) เป็นการยอมรับในตัว
สมาชิกโดยไม่ประเมินและตัดสินพฤติกรรมท่ีสมาชิดแสดงออกมาว่าพฤติกรรมหรือความรู้สึกนัน้ดี
หรือไม่ดี  

3. การฟังอย่างใส่ใจ (Active listening) เป็นเทคนิคท่ีท าให้ผู้ รับค าปรึกษารับรู้ถึงความใส่
ใจความสนใจของผู้ ท่ีให้ค าปรึกษา และช่วยให้ผู้รับค าปรึกษา รับรู้ถึงความคิดอารมณ์ ความรู้สึกของ
ผู้รับค าปรึกษาส่งผลให้ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถตอบสนองกบัผู้รับปรึกษาอย่างเหมาะสม 
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4. การตอบสนองอย่างเหมาะสม (Assertive response) คือ เป็นการติดต่อส่ือสารและส่ิงท่ี
ส่ือสารออกไปสู่ผู้รับค าปรึกษาไม่ส่งผลกระทบด้านลบกบัผู้รับค าปรึกษา 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้สมาชิกได้สรุปความรู้ท่ีได้รับจากการให้ค าปรึกษากลุ่ม สมาชิกสามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับไปประยกุต์ใช้ได้และท าให้สมาชิกเข้าใจและตระหนกัถึงประโยชน์จากการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

 
เวลาที่ใช้ : 90 นาที 

อุปกรณ์ 

- กระดาษรูปหวัใจ 
- ปากกา 

วิธีการด าเนินการ 

ในการด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีเ้ป็นครัง้สดุท้ายก่อนยติุการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ผู้วิจยัจึงได้น าทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็นศนูย์กลาง (Person Centered Group Counseling) เป็น
การเสริมสร้างก าลงัใจ ความเข้มแข็งทางใจเพื่อให้สมาชิกสามารถด ารงอยู่ในสงัคมได้อย่างมี
ความสขุและพฒันาตนเองอย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

     ขัน้เร่ิมต้น 

 1. กล่าวทกัทายสมาชิกกลุ่ม 
 2. ผู้น ากลุ่มทบทวนการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมา 
 3. ผู้น ากลุ่มชีแ้จ้งถึงวตัถปุระสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้รวมถึงทบทวน กฎ 
กติกาในการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 4. ผู้น ากลุ่มแจกปากกาพร้อมเอกสารประกอบการให้ค าปรึกษาให้สมาชิกทกุคน 
     ขัน้ด าเนินการ 

 1. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกทุกคนทบทวนการให้ค าปรึกษากลุ่มทัง้ 10 ครัง้ท่ีผ่านมาถึงส่ิงท่ีได้
เรียนรู้และประโยชน์จากการให้ค าปรึกษากลุ่ม พร้อมทัง้แสดงความคิดเห็นส่ิงท่ีตนรู้สึกตลอดการให้
ค าปรึกษากลุ่ม 
 2. ผู้น ากลุ่มกล่าวสรุปโดยรวมของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้านการ
ปรับตวัของนกัเรียนครอบครัวเลีย้งเด่ียว จากนัน้ผู้น ากลุ่มแจกกระดาษรูปหวัใจให้สมาชิกทกุคน 
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 3. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกทกุคนเขียนชื่อลงในกระดาษรูปหวัใจของตนเอง 
 4. หลังจากนัน้ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกทุกคนส่งกระดาษรูปหัวใจท่ีเขียนชื่อตนเองให้เพื่อนข้าง
เขียนความรู้สึก เขียนอวยพร เขียนให้ก าลงัใจ ท าจนสมาชิกครบทกุคน 
 5. เมื่อเขียนความรู้สึกจนครบทุกคนแล้วผู้น ากลุ่มให้สมาชิก อ่านส่ิงท่ีเพื่อนรวมทัง้ผู้น ากลุ่ม
เขียนให้ ผู้น ากลุ่มกล่าวสรุปอีกครัง้ 

     ขัน้ยุต ิ

 1. ผู้ น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม อาจจะเป็น
ความรู้สึก/โยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมการท ากลุ่มครัง้นี ้
 2. ผู้น ากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามข้อสงสยัต่างๆท่ีเกิดจากการท ากลุ่ม 
 3. ผู้น ากลุ่มกล่าวขอบคณุสมาชิกกลุ่มทกุคน และยติุการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

การประเมินผล 

 1. ผู้น ากลุ่มสงัเกตได้จากการให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมท า
กิจกรรม 
 2. ผู้น ากลุ่มสงัเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้า อารมณ์ ปฏิสมัพนัธ์ ภายในกลุ่ม 
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แบบบันทึกผลการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้ที่ 11 

(ส าหรับผู้น ากลุ่ม) 
 

1. ผลการตอบรับของกลุ่ม 

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

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

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

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

2. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท ากลุ่ม 

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

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

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

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

 

3. ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 

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

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

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

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

 

4. แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ฉ 
สรุปการให้ค าปรึกษาและรายละเอียดของการให้ค าปรึกษากลุ่มในแต่ละครัง้ 
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สรุปผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว 

แม่เลีย้งเดี่ยว 

เร่ือง ปฐมนิเทศสร้างสมัพนัธภาพกบัสมาชิก 

สถานที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัท์อปุถมัภ์) 

ผลการด าเนินงาน  

1.ขัน้น า 

1.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มให้ความสนใจ และมีความตัง้ใจ เกิดการตัง้ค าถามถึงวัตถปุระสงค์ของการ

ให้ค าปรึกษากลุ่ม ระยะเวลา ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษากลุ่ม ร่วมทัง้ร่วมกนัตัง้กฎเกณฑ์ระเบียบในการ
อยู่ร่วมกนัระหว่างการให้ค าปรึกษากลุ่ม ผู้น ากลุ่มรู้สึกผ่อนคลาย และสมาชิกกลุ่มสามารถเลือกท่ีนัง้
ตามความชอบของสมาชิกได้อย่างอิสระ 

1.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
1.2.1 สมาชิกกลุ่มบางคนมีอาการต่ืนเต้น และดูเกร็ง แต่ยังสามารถเข้าร่วมกันและดู

ผ่อนคลายมากยิ่งขึน้หลงัจบการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้แรก 
1.2.2 สมาชิกกลุ่มทกุคนแสดงความคิดเห็น ไม่แสดงกริยาท่ีไม่ให้เกรีนติสมาชิกท่านอื่น 

ท่าทางเป็นมิตร 
 

2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมการประยกุต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
2.1.1 ผู้น ากลุ่มใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Preson-

center Theory) เพื่อให้สมาชิกสมารถปรบตวักบัการด าเนินกิจกรรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ยอมรับใน
การอยู่ร่วมกนักบัผู้อื่นและสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ 

2.1.2 จากกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพนัน้ สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น 
ทศันคติของตนเอง รวมทัง้สามารถแลกเปลี่ยนประสบความรู้สึกระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มได้ 

2.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
สมาชิกร่วมแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี และสร้างความคุ้นเคย

กนัได้อย่างรวดเร็ว 
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3.ขัน้สรุป 

ผลท่ีได้จากการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นี ้มีดงันี ้ 
3.1 สมาชิกกลุ่มมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนัมากยิ่งขึน้  
3.2 สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้กฎกติกาในการอย่ร่วมกนัในกลุ่ม บทบาทและหน้าท่ีของ

สมาชิกกลุ่ม 
3.3 สมาชิกกลุ่มมีเข้าใจในการให้ค าปรึกษากลุ่มและเห็นถึงประโยชน์ของการให้

ค าปรึกษากลุ่ม อีกทัง้ยินดีให้ความร่วมมือในการให้ค าปรึกษากลุ่มในทกุๆครัง้ 
 

4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

จากการสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกพบว่า สมาชิกบางคน มีอาการน่ิงพูดน้อย แต่เมื่อ
สมาชิกคนอื่นเร่ิมแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึน้สมาชิกจึงสามารถเร่ิมปรับตัวให้เข้ากับการให้
ค าปรึกษากลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันละกนัภายในกลุ่ม ส่งผลให้การ
ให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ต่อ ๆ ไปมีประสิทธิมากยิ่งขึน้ 
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สรุปผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว 
แม่เลีย้งเดี่ยว 

เร่ือง พืน้ฐานชีวิตสู่การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 

สถานที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัท์อปุถมัภ์) 

ผลการด าเนินงาน  

1.ขัน้น า 

1.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มเล่าประสบการณ์ในอดีตเมื่อตอนเป็นเด็กอย่างตัง้ใจ และให้ความร่วมมือ 

โดยในแต่ละคนเล่าประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป  
1.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

จากการสงัเกตภายในกลุ่มนกัเรียนมีความรู้สึกร่วมกนัภายในกลุ่ม ความสมัพนัธ์ภายใน
กลุ่มมีความสนิทกันมากยิ่งขึน้ นักเรียนการเปิดเผย ความคิดและประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง 
นกัเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นและก าลงัใจสมาชิกคนอื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมการประยกุต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ผู้น ากลุ่มได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการ ระลึกถึงความทรงจ าในวัยเด็ก...... ตามทฤษฎีของ

การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร์ (Adler Group Counseling) เพื่อให้สมาชิกเข้าใจพืน้ฐานชีวิตขิง
ตนเอง เข้าใจศักยภาพของตนเอง เกิดก าลังใจในการฝ่าฟันต่ออุปสรรคท่ีเข้ามาในชีวิต     โดย
รายละเอียดโดยสรุปมีดงันี ้

นักเรียน A เล่าว่า ช่วงชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้แสดงละครบนเวที สนกุ และชอบมาก 
เพราะในครัง้นัน้หนูรู้สึกว่ามีคนชอบในส่ิงหนูแสดง ทัง้ครู ทัง้เพื่อน และแม่ทุกคนชอบหนูว่า หนูเก่ง
หมดทกุคน 

นักเรียน B เล่าว่า ในช่วงประถมศึกษา ได้ไปเท่ียวต่างจังหวัด เป็นช่วงเวลาท่ีได้
พกัผ่อน ไม่ต้องมาโรงเรียนอยู่กบัท่ีบ้าน อยากท าอะไรก็ได้ท าหมดเลย จะเล่นก็ไม่มีใครว่า เป็นตวัของ
ตวัเองมากท่ีสดุ 

นักเรียน C เล่าว่า ประถมศึกษาปีท่ี 5 หรือปีท่ี 6 ได้ไปเท่ียวต่างจังหวัด เพราะว่า
หลงัจากตอนนัน้ก็ไม่ได้เท่ียวอีกเลย นานมากเน่ืองจากทกุคนต้องท างานหนกัมากขึน้ เพราะว่าหนูโต
ขึน้เขามธัยม ค่าใช้จ่ายมนัสงูมาก  
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นักเรียน D เล่าว่า ช่วงประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้รับรางวัลจากการวาดรูป ท่ีคิดถึง
เหตกุารณ์นีเ้พราะว่า รางวลันีเ้ป็นรางวัลแรกในชีวิต และหลงัจากนัน้ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ลงแข่งอีกเลย 
น่าจะมีคนท่ีเก่งกว่า  

นักเรียน E เล่าว่า ช่วงชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีเพื่อนท่ีดีและมีความสุขมาก               
ถ้าเป็นความทรงจ าในวยัเด็ก จะคิดถึงท่ีโรงเรียน ตอนนัน้มีความสขุมาก มีเพื่อนท่ีจริงใจมากไม่มีใคร
ว่าและนินทากนัเลย 

นักเรียน F เล่าว่า ตอนสอบเข้า ม.1 สามารถท าให้แม่รู้สึกภูมิใจได้ท่ีสามารถสอบเข้า
โรงเรียนท่ีต้องการให้แม่ได้ ได้เห็นรอยยิม้ของแม่ ปกติแม่เป็นคนยิม้ง่ายแต่ช่วงท่ีก าลงัจะต่อสอบเข้า
ม.1 แม่เครียดมากไม่ค่อยยิม้เลย หลงัจากสอบเข้าได้แล้วเหมือนทกุอย่างดีขึน้ไปหมดเลย 

นักเรียน G เล่าว่า ช่วงชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีเพื่อนท่ีจริงใจและมีเพื่อนมาก เป็นกลุ่ม
ใหญ่ผมมีเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่มาก เดินไปไหนก็เห็นกันเป็นกลุ่ม ตัง้แต่มาถึงโรงเรียนจนกลับถึงบ้าน
เลยปัจจบุนัแทบไม่มีเลย เพื่อนแยกย้ายไปเรียนสายอาชีพหมดเลย 

นักเรียน H เล่าว่า ช่วงมธัยมศึกษปีท่ี 2 เป็นช่วงท่ีมีความสุขมากท่ีสดุเพราะตอนนัน้มี
ทุกอย่างเลยทัง้ผลการเรียน ทัง้เพื่อนในกลุ่ม ตอนนัน้ชีวิตดีมาก ๆ เรียนดีมากไม่มีตกสักวิชาเลย 
เพื่อนในกลุ่มมี 1 คนตก เราก็ช่วยกนัมาจนผ่านจบ ม.3 ทกุคน 

 
2.2 ข้อสงัเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ในขณะท่ีสมาชิกก าลังเล่าเร่ือง ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าสมาชิกแต่ละคนรู้สึกมีความสุขท่ีได้
แบ่งปันประสบการณ์เมื่อตอนท่ีตัวยังเด็กและเป็นความรู้สึกท่ีท าให้ เกิดก าลังใจ ท่ีสามารถต่อสู้
อปุสรรคต่าง ๆ ได้ ทกุคนเปิดใจในการให้ค าปรึกษากลุ่มมากยิ่งขึน้และบรรยากาศภายในกลุ่มดูผ่อน
คลายมากยิ่งขึน้ 
3.ขัน้สรุป 

3.1 สมาชิกกลุ่มเปิดใจและให้ความร่วมมือในการให้ค าปรึกษากลุ่มมากขึน้ 
3.2 สมาชิกกลุ่มตัง้ใจเข้าใจตนเอง และเข้าใจพืน้ฐานชีวิตของตนเองมากยิ่งขึน้ 

4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

จากการสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุ่มหลักจากได้แบ่งปันประสบการณ์แล้ว ได้
ท าการสรุปส่ิงท่ีได้รับจากให้ค าปรึกษาในครัง้นีว้่า การให้ค าปรึกษาในครัง้ท าให้เขาได้นึกถึงช่วงเวลา
ในอดีตท่ีท ารู้สึกดีและมีความสุข จากประโยคค ากล่าวของสมาชิกในกลุ่มท่านหน่ึงว่า“เวลาท่ีคิดถึง
อะไรท่ีมีความสขุ มนัรู้สึกมีความสขุ” 
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สรุปผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว 
แม่เลีย้งเดี่ยว 

เร่ือง ค้นหาคณุค่าแห่งตน 

สถานที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัท์อปุถมัภ์) 

ผลการด าเนินงาน  

1.ขัน้น า 

1.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม 

ในกลุ่มมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สมาชิกเปิดเผยเร่ืองราวของ
ตัวเองโดยไม่มีพฤติกรรม ขัดแย้ง รวมทัง้พฤติกรรมของสมาชิกให้ความร่วมมือในการเร่ิมด าเนินการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มอย่างดี 

1.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

สมาชิกกลุ่มก่อนเร่ิมการให้ค าปรึกษากลุ่มมีการหยอกล้อเล่นกนั ท าให้เห็นได้ว่าสมาชิก
จากคนละแผนการเรียนเร่ิมมีการพัฒนาท่ีดีมากยิ่งขึน้ และจากการสังเกตพฤติกรรม สมาชิกไม่มี
ความกงัวลเหมือนตอนให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้แรก 

2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา
กลุ่ม 

ในการให้ค าปรึกษาครัง้นีผู้้น ากลุ่มได้น าเทคนิค การระลึกถึงความทรงจ าในวยัเด็ก ของ
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มของแอดเลอร์  โดยให้สมาชิกได้เล่าถึงความทรงจ าในวยัเด็กท่ีมีความสุข 
โดยรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้

นักเรียน A กล่าวว่า ส่ิงท่ีรู้สึกภาคภูมิใจท่ีสุดในชีวิตคือ การท่ีสามารถสอบเข้าศึกษา
ต่อในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ได้ เพราะตอนนัน้ท่ีบ้านเครียดมาก กลวัไม่มีท่ีเรียนส่วนตวั อยากไป
เรียนต่อในสายอาชีพเหมือนเพื่อนแต่ผู้ปกครองเห็นว่าอยากให้ต่อสายสามัญมากกว่า แต่หลังจาก
ประกาศผลสอบ ตอนติดเราก็ดีใจและรู้สึกโล่งมาก ในขณะท่ีเพื่อนหลายคนไม่ติดเลยเป็นความภูมิใจ
ท่ีสดุใน 
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นักเรียน B กล่าวว่า ส่ิงท่ีรู้สึกภาคภูมิใจท่ีสุดในชีวิตคือ การท่ีสามารถสอบเข้าศึกษา
ต่อในระดับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ได้เพราะว่าตัง้ใจสอบเข้าท่ีน่ีตัง้แต่แรกแต่ในรอบโควตาไม่ผ่านการ
คดัเลือกในสายท่ีตวัเองอยากได้ อาจารย์แนะน ายงัสามารถสอบเข้าได้ ซึ่งตอนนัน้ดีใจมากหลงัรู้ว่าตวั
สอบ  

นักเรียน C กล่าวว่า เคยประกวดดนตรีและได้รับรางวลั เข้าร่วมประกวดดนตรีจากวง
ของโรงเรียน ตอนนัน้เหน่ือยมากซ้อมหนักมากก่อนวันไปแข่งนอนท่ีโรงเรียนเลย พอตอนไปแข่งไม่ได้
ท่ี 1 ได้รางวัลท่ี 3 แต่ก็ภูมิใจท่ีสามารถท าได้ กลับมาหลังจากแข่งขันมีงานจ้างไปเล่น 1 งานได้เงิน
และมาแบ่งกนัในวงดนตรี 

นักเรียน D กล่าวว่า เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย เป็นการประกวดครัง้แรกและ
ต่ืนเต้นมาก ตอนแรกไม่ได้ตัง้ใจครูท่ีปรึกษาคัดเลือกไปเป็นตัวแทนห้องก่อน หลังจากเป็นตัวห้อง
ได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไปประกวดภายนอก ไปประกวดผลออกมาได้รางวลัชมเชย แต่ก็สนกุ 
ต่ืนเต้น มาก 

นักเรียน E กล่าวว่า ช่วยแม่ขายของหน้าบ้าน ท่ีภูมิใจเพราะว่าเหมือนได้ช่วยพ่อแม่ 
แบ่งเบาภาระได้ เหมือนเป็นส่ิงเล็ก ๆ แต่รู้สึกภูมิใจมากท่ีท า แต่ในช่วงหลังแม่เปล่ียนไปท างานประ
จ าเลยไม่ได้ขายของแล้ว แต่เป็นช่วงเวลาดี ๆ ท่ีเรามีความสขุ 

นักเรียน F กล่าวว่า เรียนได้เกรดเฉล่ียดีมาก ตอนอยู่ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตอน
นัน้ได้เกรดเฉล่ีย 3.47 น่าจะเป็นเกรดครัง้เดียวท่ีท าให้แม่รู้สึกมีความสุข แม่ยิม้บ่อยมาก ไปบอกข้าง
บ้านด้วย หลงัจากนัน้เนือ้หามนัยากขึน้ ขึน้ ม.2 ติดเพื่อนเกรดลดลงทุกเทอมแม่ไม่ได้บอกอะไรแต่เรา
รับรู้ได้ว่าเขาไม่มีความสขุ 

นักเรียน G กล่าวว่า ตอนเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้ผลการเรียนผ่านหมดทุกวิชา 
ไม่มีการซ่อม ปกติจะต้องมี 1 วิชาอย่างน้อยท่ีสอบตก แต่ครัง้นัน้เป็นครัง้แรกท่ีผลออกมาไม่ตกเลย ดี
ใจมากไม่ต้องมาแก้ตอนสอบซ่อม ได้ปิดเทอมแบบเต็มท่ีเลย 

นักเรียน H กล่าวว่า ตอนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือ ปีท่ี 5 เคยช่วยสอน
การบ้านเพื่อน เพื่อนขอบคุณกันทุกคนจริง ๆ ในกลุ่มไม่ค่อยมีเพื่อนฟังความเห็นราเท่าไหร่แต่มีอยู่
ครัง้หน่ึง สอบกลางภาคเพื่อนไม่เข้าใจ หนูเลยลองอธิบายให้เพื่อนฟัง หลังจากสอบเสร็จเพื่อนท าได้ 
เพื่อนมาขอบคณุใหญ่เลย รู้สึกภมูิใจมาก จริง ๆแล้วเราก็มีความสามารถเหมือนกนั 
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2.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ในขณะท่ีสมาชิกท่าอื่นก าลังแบ่งปันประสบการณ์ สมาชิกทุกคนตัง้ใจฟังและมี
ข้อเสนอแนะให้เพื่อนได้อย่างสร้างสรรค์  

 
3.ขัน้สรุป 

 สมาชิกรวมทัง้ผู้น ากลุ่มร่วมกันสรุป ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้
ทกุคนสรุปการให้ค าปรึกษากลุ่มร่วมกันได้ว่า การให้ค าปรึกกลุ่มครัง้นีท้ าให้พวกเราได้มองย้อนกลับ
ไปหาตวัเองท่ีอยู่อดีต ว่าจริงแล้วในทกุชีวิตก็จะมีประสบการณ์ท่ีตนเองเคยมีความสุข ชีวิตไม่ได้มีแต่
ความทกุข์เสมอไป 

 
4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

จากการประเมินผลการให้ค าปรึกษาในครัง้นี ้ สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือดี สามารถ

แบ่งปันประสบการณ์ของตนเองสู่สมาชิกท่านอื่นได้และการให้ค าปรึกษาครัง้สามารถด าเนินไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีอปุสรรค 
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สรุปผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว 
แม่เลีย้งเดี่ยว 

เร่ือง เข้าใจความเป็นตนเอง 

สถานที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัท์อปุถมัภ์) 

ผลการด าเนินงาน  

1.ขัน้น า 

1.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม 

ในขัน้น าผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกอย่างเห็นได้ชดัคือ สมาชิกให้ความร่วมมือดี 
ในครัง้มีสมาชิกเดินทางมาสายกว่าเวลานัด 15 นาทีแต่สมาชิกทุกคนเข้าใจและไม่เกิดการต่อว่ากนั
สามารถด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่มต่อไปได้ 

1.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

จากการสงัเกตพบว่าสมาชิกสามารถปรัยตวักบัสมาชิกท่านอื่นได้ดี มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี
ขึน้ 

 
2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา
กลุ่ม 

ในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นีไ้ด้ประยกุต์ใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคล
เป็นศูนย์กลาง โดยให้ทุกคนสามารถวเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของตนเองได้อย่างอิสระ โดย
รายละเอียดการวิเคราะห์มีดงันี ้

นักเรียน A กล่าวว่า 

   - จุดเด่น มีความอดทนในการท างานสูง ยกตัวอย่างเช่นเวลาท างานกลุ่ม เพื่อนไม่
ยอมท างาน หรือเวลาท างาน ท าการบ้านเยอะ ๆ สามารถอดท างานได้เป็นระยะเวลานาน  
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   - จุดด้อย เป็นคนอารมณ์ร้อน จะหงุดหงิดมากและเท่ือเกิดอารมณ์หงุดหงิดจะเป็น
คนท่ีแสดงออกทางสีหน้าอย่างชัดเจนเพื่อน จะไม่อยากอยู่ใกล้ เคยทะเลาะกบัเพื่อนหนกัมากเพราะ
เราดเูหวี่ยงเพ่ือน 

นักเรียน B กล่าวว่า 

   - จุดเด่น เป็นคนตลก สนุกสนาน ไม่ค่อยคิดมากกับเร่ืองราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหา หรืออะไรก็จะพยายามหาเร่ืองตลกเพื่อให้ปัญหานัน้ดเูบาลง 

   - จุดด้อย ไม่กล้าตดัสินใจ ไม่มัน่ใจในตวัเอง เวลาจะซือ้ของแม้แต่ของเล็ก ๆ น้อย ๆ  
ต้องคิดแล้ว คิดอีก กว่าจะซือ้ได้ เคยไปเดินห้าง 3 วันเพื่อตัดสินใจซือ้รองเท้า 1 คู่จึงเป็นคนท่ีไม่
สามารถตดัสินใจได้ในทนัที 

นักเรียน C กล่าวว่า 

   - จุดเด่น มีความอดทน ท างานด้วยพร้อมกับเรียนด้วย ในทุกวันนีท้ างานและเรียน
ไปด้วย ทัง้ 7 วัน หลังจากเลิกเรียนก็จะไปท างานท่ีบ้าน ช่วยท่ีบ้านท างาน วันเสาร์ อาทิตย์ก็ต้อง
ท างาน ช่วยแม่ เป็นงานรับจ้างเหมา แต่ละเดือนงานก็จะไม่เหมือนกนัแล้วทางเขาจ้าง 

   - จุดด้อย ขีน้้อยใจ บางครัง้ชอบน้อยใจเพื่อน ชอบน้อยใจแม่ ขอเงินไปซือ้ของ อยาก
ได้ของบางทีแม่ก็ไม่ให้ และเป็นคนชอบท าปากกาหาย เวลายืมเพื่อน เพื่อนบอกไม่มี แต่เราก็เห็นว่า
เพื่อนมี เราก็รู้สึกน้อยใจเพื่อน ไม่อยากคยุกบัเพื่อน 

นักเรียน D กล่าวว่า  

   - จุดเด่น มีความรับผิดชอบส่งงานทกุงานท่ีได้รับมอบหมาย แต่บางงานก็อาจจะท า
ไม่เต็มท่ี แต่ก็รับผิดชอบส่งทกุงาน ไม่ใช่แค่งานท่ี โรงเรียนงานท่ีบ้าน ในช่วงวนัหยดุแม่จะให้ช่วยเก็บ
ของ ท าความสะอาดห้องทกุอาทิตย์ อาทิตย์ละ 1 วนั ก็จะต้องรับิดชอบตลอด 

   - จุดด้อย อารมณ์ร้อน หงุดหงิดยาก แต่ถ้าโมโหแล้วจะอารมณ์รุนแรงมาก   ถ้าไม่
พอใจจะไม่เกรงใจใครจะเดินไปบอกตรง ๆ หรือถ้าเป็นแม่ก็จะตะโกนออกไปเลย เคยทะเลาะกบัแม่ไม่
พดูด้วยเลย หลายวนัมาก 

นักเรียน E กล่าวว่า 

   - จุดเด่น มีความกล้าแสดงออก เช่น การแสดงดนตรี หรือพิธีกรเป็นนักร้องบ้าง 
บางครัง้ สามารถเต้น Cover ได้ ชอบเพลงเกาหลี และปัจจบุนัเข้าร่วมชมรม Cover Dance ของทาง
โรงเรียนด้วย 
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   - จุดด้อย พดูจาแรง เน่ืองจากเป็นคนไม่ชอบคนท่ีไม่มีเหตุผลเลย พดูอะไรพดูตรง ๆ 
คนอื่นเพื่อนๆ และน้องจะรู้สึกไม่ดี บางครัง้เราไม่ได้ตัง้ใจอยากจะพูดแรง เราคิดว่าส่ิงท่ีเราพูดไม่ได้
เสียหายอะไร แต่คนอื่นกบัรู้สึกกบัพดูของเราเยอะมาก 

นักเรียน F กล่าวว่า 

   - จุดเด่น เป็นคนช่างสังเกต ชอบตัง้ค าถาม เวลาเจออะไรแปลก ๆ ก็จะเกิดค าถาม
ขึน้มาตลอด ตอนอยู่ในห้องเรียน ก็มีค าแปลก ๆ ตลอด แต่บางครัง้ก็ไม่กล้าถามไม่รู้จะถามท าไม ครู
บางท่านดมุากก็ไม่กล้าถาม 

   - จุดด้อย ชอบอยู่คนเดียว ไม่ชอบยุ่งกับใคร กลับบ้านก็จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียว แม่
กลับดึกไม่ค่อยได้มีเวลาคุยด้วย จนปัจจุบันชินและมีความสุขมากกว่าอยู่หลายคน ชอบคิดคนเดียว 
คิดอะไรไปเร่ือย ๆ แต่บางครัง้ก็รู้สึกเหงา อยู่โรงเรียนก็ไม่มีเพื่อสนิทรู้สึกเพื่อนไม่จริงใจเท่าไหร่ 

นักเรียน G กล่าวว่า 

   - จุดเด่น อารมณ์ดี ข าได้กบัทกุเร่ือง บางครัง้เร่ืองไม่ข าก็ข า เพื่อนชอบหาว่าบ้าข าได้
ตลอด ข าทกุเร่ือง แต่มนัก็มีความสขุดี เหมือนกบัเราไม่เครียดกบัอะไรเลย เพื่อนในกลุ่มก็ชอบข า แต่
ท่ีข าเพราะผมข า ไม่ใช่จากเร่ืองท่ีเพื่อนเล่า  

   - จุดด้อย ขีก้ลัวและขีน้้อยใจ กลัวไปหมดทุกอย่าง กลัวผี กลัวเพื่อนจะน้อยใจเรา 
บางครัง้เห็นเพื่อนไม่คุยกับเราก็คิดว่าเพื่อนน่าจะโกรธเราท่ีเราพูดอะไรผิด กังวลไปหมด กับท่ีบ้านก็
เหมือนกนั บางวนัเห็นแม่เงียบไม่พดูเราก็จะถามจนแม่บอกว่าร าคาญมาก ถามอยู่ได้ว่าเป็นอะไรหรือ
เปล่า 

นักเรียน H กล่าวว่า 

   - จุดเด่น สนุกสนาน ร่างเริง เป็นคนท่ีสนุกสนาน ใจถึง เพื่อนไปไหนไปกัน อยู่ใน
กลุ่มจะคอยเล่าเร่ืองตลกให้เพื่อน ๆ ฟังอยู่เสมอ เพื่อนก็มกัจะชอบและสนกุด้วย เพื่อนเคยบอกว่า ถ้า
เราไม่มากลุ่มเงียบเลย 

   - จุดด้อย คิดมาก คิดเยอะไปหมด คิดทุกเร่ือง บางครัง้รู้สึกไม่ชอบเลยท่ีตัวเองคิด
มาก เร่ืองเล็กน้อยก็จะเก็บมาคิดจนปวดหัว แม้ว่าจะเป็นเร่ืองของคนอื่น เช่น เพื่อนป่วย ก็จะเก็บมา
คิดว่าถ้าเราป่วยเราจะเป็นอย่างไร ท าอย่างไร คิดมากไปหมด 
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2.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

สมาชิกกลุ่มสามารถวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของตนเองได้ มีสมาชิกบางท่านไม่
สามารถวิเคราะห์ได้ในตอนแรกแต่หลังจากได้ฟังประสบการณ์ของสมาชิกท่านอื่นแล้วนัน้              ก็
สามารถวิเคราะห์จดุเด่นและจดุด้อยของตนเองได้ 

3.ขัน้สรุป 

สมาชิกทกุคนร่วมกันสรุปส่ิงท่ีได้รับจากการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้ คือ ได้เรียนรู้ว่าตนเองมี
จดุเด่นและจดุด้อยอะไร ผู้น ากลุ่มได้สรุปเพิ่มเติมว่าการท่ีเราได้รู้จุดเด่นก็เพื่อให้ทกุคนรู้ว่าสมาชิกทุก
คนมีความสามารถทุกคนแต่มีความสามารถท่ีแตกต่างกันออกไป และการท่ีสมาชิกเรียนรู้จุดด้อย
ของตนเองก็เพ่ือท่ีจะสามารถน าไปพฒันาต่อยอดได้ 

 
4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

สมาชิกให้ความร่วมมือดี และการให้ค าค าปรึกษาครัง้นีถ้ือว่าประสบความส าเร็จ 
สมาชิกทกุคนเข้าใจวตัถปุระสงค์ และเกิดความอยากพฒันาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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สรุปผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว 
แม่เลีย้งเดี่ยว 

เร่ือง ค้นหาต้นเหตุแห่งอารมณ์ 

สถานที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัท์อปุถมัภ์) 

ผลการด าเนินงาน  

1.ขัน้น า 

1.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม 

สมาชิกพร้อมในการร่วมกิจกรรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม จากการให้ค าปรึกษาในครัง้ท่ี
ผ่านมาพบว่า นกัเรียนมีพฤติกรรม ดีขึน้มาตรงเวลา และมาตามนดั พร้อมทกุคน  

1.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

การให้ค าปรึกษากลุ่ม สมาชิกให้ความร่วมมืออย่างดี มีการใช้ค าถาม เมื่อไม่เข้าใจใน
ข้อความหรือเกิดข้อสงสยั 

2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา
กลุ่ม 

ในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้ผู้น ากลุ่มได้น าเทคนิค ABC ของการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฎีเน้นเหตผุลอารมณ์ และพฤติกรรม โดยให้สมาชิกได้เรียนรู้เทคนิค ทฤษฎีอีกทัง้ฝึกการวิเคราะห์ 
โดยรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

     สมาชิกกลุ่มร่วมกนัสรุปจากการได้เรียนรู้ทฤษฎี ABC และกรณีตวัอย่าง นาย ก. ว่า 
การแยกทางนาย ก. ต้องเปล่ียนความเชื่อว่าการแยกทางกันไม่ได้ท าให้ชีวิตแย่ลง แต่เป็นเร่ืองท่ีเรา
ต้องปรับตัว และจะสามารถผ่านไปได้ท่ี จากกรณีตัวสมาขิกทุกคนเข้าใจในหลักทฤษฎีและสามารถ
อธิบายเนือ้หาในทฤษฎีนีไ้ด้  

2.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
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    สมาชิกให้ความสนใจในการเรียนเรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎี 
ABC สมาชิกมีการแลกเปล่ียนและกล้าถามเมื่อเกิดความไม่เข้าใจในเนือ้หา กลุ่มสามารถช่วยกัน
ยกตวัอย่างและสามารถอธิบายท าความเข้าใจในทฤษฎีได้ 

3.ขัน้สรุป 

จากการให้ค าปรึกษาในครัง้นีส้มาชิกเข้าใจกระบวนการคิดและสามารถพัฒนาการน า
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปท าการฝึกเพิ่มเติมในงานประกอบการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 5 

 
4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

สมาชิกเรียนรู้จากเอกสารประกอบการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 5 และท าความเข้าใจจากการ
อธิบายของผู้น ากลุ่ม หากเกิดข้อสงสยันกัเรียนสามารถด าเนินการถามได้ เพื่อคลายข้อสงสยัท่ีเกิดขึน้ 
สมาชิกเข้าใจเนือ้หาได้ดี และเข้าใจงานท่ีได้รับมอบหมายในครัง้นี ้
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สรุปผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว 
แม่เลีย้งเดี่ยว 

เร่ือง วยัรุ่นรู้เท่าทนัอารมณ์ 

สถานที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัท์อปุถมัภ์) 

ผลการด าเนินงาน  

1.ขัน้น า 

1.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรมในการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้สมาชิกดูมีความกังวลเน่ืองจากในครัง้ท่ี
แล้วได้มอบหมายงานให้สมาชิกกลบัไปวิเคราะห์ อารมณืด้านลบของตนเองรวมทัง้การเปล่ียนความ
เชื่อเพื่อขจดัอารมณ์ด้านลบท่ีเกิดขึน้ สมาชิกกลวัว่างานท่ีท ามาจะไม่ถกูต้อง 

1.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

การเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มสมาชิกมีการคุยกนักับสมาชิกท่านอื่น ในเร่ืองใบงาน
ท่ีตนเองได้รับมอบหมาย แต่หลงัจากเร่ิมกระบวนในขัน้ของขัน้น า ผู้น ากลุ่มได้ชีแ้จ้ให้สมาชิกเข้าใจว่า
ใบงานท่ีได้รับมอบหมายไม่มีผิดไม่มีถูกเพียงแต่อยากให้ร่วมแชร์ประสบการณ์และแนวคิดเพื่อช่วย
จดัการกบัอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา
กลุ่ม 

ในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้ผู้น ากลุ่มได้น าเทคนิค ABC ของการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฎีเน้นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม โดยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกนัแบ่งประสบการณ์จากการได้รับ
มอบหมายใบงานในการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

นักเรียน A กล่าวว่า เหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดอารมณ์ด้านลบ คือ แม่ชอบใช้พอกลับถึง
บ้านแม่ก็ใช้ ให้ช่วยงานบ้านทันที บางครัง้อยากนั่งพักก่อน แม่ก็จะบ่นตลอด รู้สึกหงุดหงิดบางครัง้
โกรธมาก ไม่อยากพดูกับใครเลย มากไม่ชอบแต่ก็ต้องท า จากใบงานในครัง้ท่ี 5 สามารถแก้โดยการ
เปลี่ยนความเชื่อว่าส่ิงท่ีแม่ให้เราท าเป็นการบริหารจดัการเวลาในตนเอง จดัระเบียบชีวิต  
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นักเรียน B กล่าวว่า เหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดอารมณ์ด้านลบ เคยทะเลาะกับเพื่อนเป็น
เร่ืองเข้าห้องปกครองเพราะว่าเพื่อน ไม่แยกตัวออกจากกลุ่ม ตอนแรกอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน พอขึน้
เทอม 2 เพื่อนเปล่ียนไปอยู่กลุ่มอื่น โกรธมาก ทะเลาะกันหนักมากถึงขัน้ ชกต่อยกันจนเข้าห้อง
ปกครอง จากใบงานในครัง้ท่ี 5 สามารถเปล่ียนความเชื่อได้ โดยคิดว่าการท่ีเพื่อนเปล่ียนกลุ่มน่าจะ
เหตผุลท่ีจ าเป็น เราต้องเปิดใจและยอมรับในเหตุผลของเพื่อนมากขึน้ 

นักเรียน C กล่าวว่า เหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดอารมณ์ด้านลบ ตอนท างานกลุ่มเป็น
ปัญหาทกุครัง้ เพื่อนบางคนไม่ท า นดัก็ไม่ว่าง จะออกเงินอย่างเดียว ใจอยากออกเปลี่ยนกลุ่มมากแต่
ไม่สามารถท าได้ เพราะกลุ่มอื่นก็เต็มหมดแล้วหรือบางครัง้พอจะเปล่ียนกลุ่มเพื่อนก็จะไม่พอใจ ใช้
ค าพูดว่าเราตลอด จากใบงานในครัง้ท่ี 5 เราต้องเปล่ียนความเชื่อว่าเพื่อนเอาเปรียบเรา เป็นเราจะ
ได้รับการฝึกฝนมากยิ่งขึน้ เราจะได้เรียนรู้และเก่งขึน้ 

นักเรียน D กล่าวว่า เหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดอารมณ์ด้านลบ ชอบรู้สึกเบื่อโลก บางครัง้
มีอาการอยากอยู่คนเดียว ถ้าเพื่อนไม่สนใจก็จะเกดอารมณ์แบบเศร้าเสียใจ ไม่อยากคยุกบัเพื่อนเลย 
จากใบงานในครัง้ท่ี 5 ต้องเปล่ียนความเชื่อว่าการท่ีเพื่อนไม่คยุกบัเราต้องฟังเหตผุลเพื่อนให้มาก เรา
จะเข้าใจเพื่อนเพิ่มมากขึน้ บางครัง้เพื่อนอาจจะแค่เหน่ือย 

นักเรียน E กล่าวว่า เหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดอารมณ์ด้านลบ รู้โกรธมาก ถ้าเจอคนไม่มี
เหตผุล เคยเจอครูบางคนนัน้ สัง่งานไว้ พอท าเสร็จส่งเรียบร้อย งานไม่มี ครูบอกว่าไม่ได้ส่ง ให้เราไป
ท าใหม่ ไม่มีเหตุผลเลย รู้สึกโกรธมากและไม่โอเคมาก  จากใบงานในครัง้ท่ี 5 เปล่ียนความเชื่อจาก
ครูไม่เหตุผลเป็น เราอาจจะส่งไม่ดี วางไว้บนโต๊ะ เราอาจจะแก้ด้วยการไปขอครูหาบนโต๊ะ ถ้าหาไม่
เจอเราก็ท าส่งใหม่เป็นการทบทวนความรู้ 

นักเรียน F กล่าวว่า เหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดอารมณ์ด้านลบ ทะเลาะกับแฟนบ่อยมาก 
บางครัง้เร่ืองเล็ก ๆ ก็จะทะเลาะกันบ่อยเพราะว่าเราเคยจับได้ว่าเขา เคยคุยกับคนอื่นในแบบชู้สาว 
เป็นความระหวาดระแวงไปหมด ก็เลยชอบโมโหและโกรธทกุที ท่ีเขาเล่นโทรศัพท์ แชทกบัใครนาน ๆ 
จากใบงานในครัง้ท่ี 5 ต้องเปล่ียนความเชื่อว่าเขาจะสามารถเปล่ียนแปลงตนเองได้ ถ้าเรายังรักและ
ไว้ใจเขาเราต้องให้โอกาสเขา 

นักเรียน G กล่าวว่า เหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดอารมณ์ด้านลบ ชอบโมโหง่ายมากบางที
เบื่อตัวเองเหมือนกัน โกรธเพื่อน โกรธไปหมด เวลาโมโหจะไม่ให้ใครมายุ่งเลย ต้องอยู่คนเดียว ตอน
แรก ๆ ไม่เป็นเลย มาเร่ิมเป็นตอนอยู่ ม.3 รู้สึกว่าส่ิงท่ีเพื่อนท าไม่ว่าจะเป็นงานหรืออะไรดูช้าไปหมด 
ไม่โอเคเลย จากใบงานในครัง้ท่ี 5 อาจจะต้องเปล่ียนความคิดว่าการท่ีเพื่อนท างานช้า ไม่ทันใจ 
อาจจะเป็นนิสยัในการท างานของเขา งานเสร็จทกุอย่างก็จะโอเค 
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นักเรียน H กล่าวว่า เหตกุารณ์ท่ีท าให้เกิดอารมณ์ด้านลบ รู้สึกเสียใจที่ชีวิตนีท้ าอะไร
ก็ไม่ค่อยส าเร็จจะมีความรู้สึกหรืออารมณ์นีเ้ข้ามาตลอดทุกทีท่ีเห็นคนอื่นประสบความส าเร็จ หลาย
คนก็ชื่นชม แต่ในใจเราก็อยากประสบความส าเร็จแบบนัน้บ้าง แม่หรือคนอื่นก็จะมาชื่นชมบ้าง 

2.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

สมาชิกแชร์ประสบการณ์การเกิดอารมณ์ด้านลบของตนเอง และแลกเปล่ียน
กระบวนการการคิดวิเคราะห์กันมากขึน้สามารถสังเกตได้จากสมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็นกนั
อย่างสร้างสรรค์ตลอดการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้

3.ขัน้สรุป 

สมาชิกรวมทัง้ผู้น ากลุ่มร่วมกันสรุปเนือ้หา ท่ีได้รับจากการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้
พบว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นี ้สมาชิกทุกคนได้ฝึกวิเคราะห์ เหตุการณ์และสามารถรับรู้และ
เข้าใจถึงกระบวนการการเกิดอารมณ์ด้านลบ สามารถจัดการกับอารมณ์ด้านลบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

สมาชิกสามารถเรียนรู้ทฤษฎี ABC ได้ดีและสามารถน าไปวิเคราะห์อารมณ์ของตนเอง
ได้ และด้วยพลวตัรกลุ่ม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมมุมองและกระบวนการคิดซึ่งกันและกนัภายในกลุ่ม
ท าให้สมาชิกสามารถน าข้อมลูความรู้เหล่านีไ้ปประยกุต์ในชีวิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว 
แม่เลีย้งเดี่ยว 

เร่ือง เติมพลงัด้านบวกกบัตนเอง 

สถานที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัท์อปุถมัภ์) 

ผลการด าเนินงาน  

1.ขัน้น า 

1.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม 

จากการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ท่ีแล้ว สมาชิกกลุ่มผ่อนคลายมากยิ่งขึน้ พฤติกรรมของ
สมาชิกมีการเตรียมความพร้อม โดยมีการค าถามถึงการให้ค าปรึกษาในครัง้ต่อไปถึงกิจกรรมท่ีผู้น า
กลุ่มจะให้ท าเป็นอย่างไร 

1.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

จากการสังเกตพบว่า สมาชิกกลุ่มพร้อมอย่างเต็มท่ีในการให้ค าปรึกษากลุ่ม และ
สมัพนัธภาพภายในกลุ่มถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ดี การท่ีสมัพนัธภาพภายในกลุ่มมีประสิทธิจะช่วยให้การ
ให้ค าปรึกษากลุ่มสามารถด าเนินไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

2. ขัน้ด าเนินการ 

        2.1 ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้ผู้น ากลุ่มได้น าเทคนิค ABC ของการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฎีเน้นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม โดยให้สมาชิกกลุ่มหาข้อดีของเหตุการณ์ด้านลบท่ีเกิด
ขึน้กบัสมาชิก คนละ 5 เหตกุารณ์ เพื่อเป็นตวัอย่างในการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้
        นักเรียน A กล่าวถงึเหตุการณ์ตัวอย่างทัง้ 5 เหตุการณ์ตามใบงาน ดังนี ้ 

1) แม่ชอบด ุชอบว่า   พลงับวกคือ  แม่เราเป็นห่วง หวงัดีและรักเรามากท่ีสดุ 
                    2) รอรถ 2 แถวมาโรงเรียนนานมาก พลังบวกคือ เราจะได้บริหารจดัการเวลาให้ดีมาก
ยิ่งขึน้ เป็นการฝึกตนเอง 

3) เพื่อนในกลุ่มไม่ช่วยท างาน พลังบวกคือ เราจะได้ฝึกฝนตนเอง พัฒนาตนเอง มี
ความสามารถท่ีหลากหลาย 
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4) ฝนตกตอนเลิกเรียน กลบับ้านไม่ได้ พลงับวกคือ ได้ใช้เวลาอยู่กบัเพื่อนมากยิ่งขึน้  
5) การบ้านไม่เสร็จ เผลอหลบั พลงับวกคือ ต้องฝึกฝนและจดัการการท างานให้ดีกว่านี ้

        นักเรียน B กล่าวถงึเหตุการณ์ตัวอย่างทัง้ 5 เหตุการณ์ตามใบงาน ดังนี ้

1) ทะเลาะกบัเพื่อน พลงับวก คือ ต้องเรียนการปรับตวัการรู้จกัให้อภยั และการขอโทษ 
2) ไม่ได้ท าการบ้าน ท าการบ้านไม่เสร็จ พลังบวกคือ ต้องรู้จัก และใส่ใจในงานมากขึน้

กว่านี ้งานจึงจะส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 
3) ลืมของไว้ท่ีบ้าน เช่น งานท่ีต้องส่งวนันีแ้ต่ลืมไว้ท่ีบ้าน พลงับวกคือ เป็นประสบการณ์

ครัง้ต่อไปต้องรอบคอบให้มากกว่านี ้
4) เป็นคนรูปร่างไม่ดี ไม่สวย พลังบวกคือ การท่ีเรารูปร่างไม่ดีแต่เราก็มีความสามารถ

แบบอื่นและสามารถมีความสขุได้ 
5) ตอนเช้าต่ืนสาย มาเรียนไม่ทนั พลงับวกคือ ต้องฝึกฝนตนเอง ต้องมีความรับผิดชอบ

มากกว่านี ้
        นักเรียน C กล่าวถงึเหตุการณ์ตัวอย่างทัง้ 5 เหตุการณ์ตามใบงาน ดังนี ้

1) สนุขัข้างบ้านทกุเช้าก่อนออกจากบ้านต้องเห่าและวิ่งไล่กดัเสมอ พลงับวกคือ ได้ออก
ก าลงักายตอนเช้า เพื่อสขุภาพท่ีดี 

2) แม่ให้ซักผ้า ทุกวัน แม่จะไม่ชอบให้ใส่เสือ้ผ้าซ า้ พลังบวกคือ ได้ใส่เสือ้ภาพท่ีสะอาด 
ปลอดภยั 

3) บางครัง้แม่ไม่ให้เงินมาโรงเรียน เน่ืองจาก วันนัน้แม่ลืม พลังบวกคือ รู้จักการเอาตวั
รอด และการอดออม  

4) เรียนตกหลายวิขา พลังบวกคือ การวางแผน และความตัง้ใจไม่มากพอ ต้องตัง้ใจ
และใส่ใจกบัการเรียนมากกว่านี ้

5) ครูให้การบ้านเยอะมาก ท าไม่ทัน พลังบวกคือ ได้ฝึกความอดทนต่อไปเราต้องเจอ
กบังานท่ีหนกักว่านีม้าก 
        นักเรียน D กล่าวถงึเหตุการณ์ตัวอย่างทัง้ 5 เหตุการณ์ตามใบงาน ดังนี ้

1) เพื่อนชอบนัดท างานตอนเย็น ซึ่งเราต้องรีบกลับบ้าน พลังบวกคือ เราต้องบริหาร
จดัการเวลา และฝึกความรับผิดชอบในทกุหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด 

2) แม่ชอบว่า ถ้าเรากลบับ้านช้า บางครัง้เราต้องท างาน พลงับวกคือ แม่เรารักและเป็น
ห่วงเรามาก เราจึงต้องโทรบอกก่อนเสมอ ฝึกการดแูลใส่ใจความรู้สึกคนอื่น 
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3) รอรถกลับบ้านนานมาก ต้องต่อหลายต่อ ทัง้ 2 แถว มอเตอร์ไซด์รับจ้าง กว่าจะถึง
บ้าน พลงับวกคือ มีเวลาในการอยู่กบัตนเองมากยิ่งขึน้ ได้เดินทาง หาประสบการณ์ 

4) เคยกลบับ้านแล้ว ฝนตกเปียกหมดทัง้ตวัเลยตอนออกมายงัไม่ตก ตกตอนนัง่มอเตอร์
ไซด์รับจ้างแล้ว พลงับวกคือ ได้กลบัถึงบ้านเร็ว ถ้ารอฝนหายอาจจะกลบัถึงบ้านดึกมาก 

5) การบ้านเยอะ ยิ่งตอนใกล้สอบท างานจนบางครัง้ยังไม่ได้นอน พลังบวกคือ เราไม่
สามารถบริหารจดัการเวลาได้ดี ต้องพฒันาการบริหารจดัการเวลาของตนเอง  
        นักเรียน E กล่าวถงึเหตุการณ์ตัวอย่างทัง้ 5 เหตุการณ์ตามใบงาน ดังนี ้

1) เวลาท่ีเราแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน เพื่อนจะชอบมองและหาว่าเราแกล้งถาม
อาจารย์ให้อาจารย์สนใจ พลังบวก คือ เราเป็นคนกล้าแสดงออกเพื่อนอาจจะไม่เข้าใจแต่อย่างน้อย
เพื่อนบางคนอาจจะสงสยัเหมือนเราแต่ไม่กล้าถามเราจึงเป็นตวัแทนเพื่อนได้ 

2) แม่ให้เงินมาโรงเรียนน้อยมาก ต้องใช้อย่างประหยัดมาก พลังบวกคือ เราจะ
กลายเป็นท่ีสามารถบริหารจดัการการใช้เงินได้อย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่ มเฟือย 

3) ท าเงินหายบ่อยมากเป็นคนไม่รอบคอบ เก็บเงินไม่เป็น บางวนัหายหมดเลยต้องเดิน
กลับบ้าน พลังบวกคือ ฝึกความรับผิดชอบ ต่อให้เราท าเงินเราก็จะไม่ยืมเพื่อน เพราะถ้ายืมเราก็ไม่
สามารถคืนเขาได้ต้องรับผิดชอบตวัเอง เดินกลบับ้านอดข้าวไปกินข้าวท่ีบ้าน 

4) ชอบโดนเพื่อนแกล้งเสมอ พลงับวกคือ เพื่อนน่าจะมีรักและความเอ็นดเูรา 
5) ชอบนอนต่ืนสาย เสาร์-อาทิตย์ต่ืนหลังเท่ียง แม่ก็จะปลุกตลอด เราก้หงุดหงิด พลัง

บวกคือ แม่เป็นห่วงอยากให้เราต่ืนเช้ามีเวลาในการใช้ชีวิตมากขึน้ 
นักเรียน F กล่าวถึงเหตุการณ์ตัวอย่างทัง้ 5 เหตุการณ์ตามใบงาน ดังนี ้

1)  ชอบเดินสะดุด ประตู ท่อน า้ ทุกทางท่ีสามารถสะดุดได้ พลังบวกคือ ต้องฝึกให้เป็น
คนมีสติสมาธิและฝึกการสงัเกตมากกว่านี ้

2) มาโรงเรียนสาย ต้องวิ่ง ๆ เข้าโรงเรียนเป็นประจ า พลังบวกคือ ได้ออกก าลังกายทกุ
เช้า แต่การมาโรงเรียนเรียนสายเป็นส่ิงไม่ดีได้เรียนรู้วิธีการบริหารจดัการเวลาใหม่ 

3) แอบเล่นโทรศพัท์ในเวลาเรียน โดนยึดโทรศพัท์ พลงับวกคือ การท่ีครูยึดโทรศพัท์เป็น
ส่ิงท่ีดีเราจะได้ฝึกการใช้ชีวิตท่ีไม่มีโทรศพัท์ได้คยุกบัเพื่อนมากยิ่งขึน้ 

4) รู้สึกโดนเอาเปรียบเวลาซือ้ข้าวท่ีโรงอาหาร โดนแซงคิว พลังบวกคือ คนท่ีแซงเขาคง
รีบมาก หรือไม่มีมารยาท แต่เราสามารถอดทนรอได้ 

5) ครูบางคนชอบให้ช่วยงาน พิมพ์เอกสาร เรียงเอกสาร พลังบวกคือ ได้ฝึกฝนตนเอง 
และฝึกความมีน า้ใจ 
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        นักเรียน G กล่าวถงึเหตุการณ์ตัวอย่างทัง้ 5 เหตุการณ์ตามใบงาน ดังนี ้

1) โดนครูท าโทษด้วยการดนัพืน้ หากไม่น าหนงัสือมาเรียน โดยเป็นประจ า พลงับวกคือ 
ได้ออกก าลงักายแต่ควรปรับปรุงและพฒันาตนเองให้มีความรับผิดชอบมากกว่านี ้

2) ไม่ชอบอาบน า้เวลาอากาศหนาว พลงับวกคือ การอาบน า้เย็นก าลงัดีท าให้สขุภาพดี 
ผิวพรรณดี 

3) เพื่อนไม่ชอบช่วยตอนท างานกลุ่ม พลงับวกคือ เราอาจจะบริหารไม่ดีให้งานท่ีเขาไม่
ถนดั เราต้องปรับงานลองหาวิธีอื่น ๆ 

4) กลุ่มเพื่อนไม่สามคัคี ชอบทะเลาะกันในกลุ่ม พลังบวกคือ เราต้องช่วยประสานงาน
ภายในกลุ่ม ฝึกเราเป็นคนท่ีมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี 

5) กลบับ้านช้ามาก รถติดหนกัมาก พลงับวกคือ เปลี่ยนมาอยู่โรงเรียนใช้เวลากบัเพื่อน
ให้มากขึน้ ออกช้าลงแต่รถไม่ติด  

 

        นักเรียน H กล่าวถงึเหตุการณ์ตัวอย่างทัง้ 5 เหตุการณ์ตามใบงาน ดังนี ้

1) การบ้านเยอะ อีกทัง้ยังต้องฝึกซ้อมแข่งขนัทุกเย็น พลังบวกคือ ได้ประสบการณ์การ
ท างานท่ีมากยิ่งขึน้ เป็นคนท่ีมีความอดทน 

2) เพื่อนไม่เลือกเข้ากลุ่ม เป็นคนเดียวท่ีต้องหากลุ่มเพื่อนใหม่ ถ้าสมาชิกเต็มแล้ว พลัง
บวกคือ ได้รู้จกัเพื่อนกลุ่มอื่นเพิ่มมากยิ่งขึน้ 

3) งานกลุ่มเพื่อนจะให้เป็นคนออกเงิน เพราะหาว่าเราไม่ท างาน พลงับวกคือ     เราจะ
ได้กลบัมาวิเคราะห์ตนเองและท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

4) เป็นคนท่ีซือ้ของกินเยอะมาก เกินความจ าเป็นเสียดายเงินมาก พลังบวกคือ ได้รู้จัก
และประเมินความต้องการของตวัเอง ให้สามารถใช้ได้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ    

5) แฟนขีหึ้งมาก นิดหน่อยเล่นกับเพื่อนไม่ได้เลย พลังบวกคือ แฟนรักและเป็นห่วงเรา
มาก  

2.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

สมาชิกจากการวิเคราะห์ในครัง้แรกสมาชิกจะยงัไม่เข้าใจอย่างเต็ม หรือบางเหตุการณ์
สมาชิกต้องใช้เวลาคิดค่อนข้างนาน แต่ด้วยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในกลุ่มทุกคนจะช่วยเสนอ
ความคิดเห็น ท าให้เกิดการเรียนรู้ภายในกลุ่ม 
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3.ขัน้สรุป 

 ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีคื้อ ในทกุเหตกุารณ์ด้านลบย่อม
มีข้อดีอยู่ดงันัน้เราควรส่ิงต่าง ๆ ให้เป็น 2 ด้านเสมอและน ามาประยกุต์กบัการด าเนินชีวิตของตนเอง 

 
4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

สมาชิกสามารถหาข้อดีของเหตุการณ์ด้านลบท่ีเกิดขึน้ หากวันหน่ึงสมาชิกต้องเจอกบั
เหตุการณ์ด้านลบสมาชิกจะสามารถประยุกต์ใช้และหาข้อดีของเหตุการณ์นัน้ ๆ มาใช้กับชีวิตของ
ตนเองได้ สมาชิกจะสามารถด าเนินได้อย่างมีความสขุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  190 

 

 

 

สรุปผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว 
แม่เลีย้งเดี่ยว 

เร่ือง ระดมสมองแก้ปัญหา 

สถานที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัท์อปุถมัภ์) 

ผลการด าเนินงาน  

1.ขัน้น า 

1.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม 

หลงัจากท่ีสมาชิกได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้ท่ีแล้ว สมาชิกได้ฝึกกระบวนการคิด
และฝึกการวิเคราะห์มากยิ่งขึน้ ในขัน้น าในการให้ค าปรึกษาครัง้นีจ้ึงเป็นการฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์เพื่อนน ามาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

1.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

เน่ืองจากสภาพบรรยากาศวันท าการใหค าปรึกษากลุ่มในวันนัน้ฝนตก สมาชิกต้อง
เดินทางมาโรงเรียนยากล าบากท าให้ สมาชิกมีอาการเหน่ือยและเปียกฝน ผู้น ากลุ่มจึงเล่ือนเวลาใน
การด าเนินกิจกรรมออกไป 30 นาที เพื่อเพิ่มความพร้อมให้สมาชิกมากยิ่งขึน้  

2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา
กลุ่ม 

ผู้ น ากลุ่มได้น าเทคนิคการแก้ไขปัญหา ตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบรู้คิด
พฤติกรรมโดยให้สมาชิกเลือกปัญหา และระดมสมองในการช่วยกันวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา โดย
รายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้

จากประเด็นปัญหาท่ีสมาชิกกลุ่มร่วมกันน าเสนอ พบว่าปัญหารท่ีเกิดขึน้และสมาชิก
กลุ่มได้ท าการวิเคราะห์แล้วพบว่า ปัญหางานการบ้านเยอะไม่สามารถจดัการปัญหาและงานท่ีเข้ามา
ได้ จากการระดมสมองในการแก้ไขปัญหา พบว่า ปัญหาเกิดจากการแบ่งเวลา ใช้เวลาไปกับการท า
กิจกรรมอย่างอื่นและไม่ท าการบ้านตัง้แต่ตอนเร่ิมต้นสั่งงาน ขาดการวางแผนท่ีดี ดงันัน้แนวทางการ
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แก้ไขปัญหาจากการท่ีสมาชิกได้ร่วมกนัวิเคราะห์พบว่า ต้องท าตารางแบบแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
และเสนอให้มีสมุดจดการบ้าน เพื่อนเป็นการตรวจเช็คภาระงานจากครูว่าเราท าไปถึงขัน้ตอนไหน
และอนัไหนท าเสร็จแล้ว 

2.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแนวทางในการแก้ไขปัญหา สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทกุคน  

 
3.ขัน้สรุป 

สมาชิกเกิดการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ และสามารถคัดเลือกวิธีการท่ีมี
ประสิทิภาพมากท่ีสดุในการแก้ไขปัญหา  

 
4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

สมาชิกเกิดกระบวนการในการวิเคราะห์แก้ปัญหาต่างท่ีเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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สรุปผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว 
แม่เลีย้งเดี่ยว 

เร่ือง ตดัสินใจที่เด็ดขาด 

สถานที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัท์อปุถมัภ์) 

ผลการด าเนินงาน  

1.ขัน้น า 

1.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม 

สมาชิกมีความพร้อมในการให้ค าปรึกษา พฤติกรรมที่เกิดขึน้คือสมาชิกเร่ิมคิดรอบคอบ
มากยิ่งขึน้จากการท่ีผู้น ากลุ่มใช้ค าถามเพื่อเป็นพูดน าหรือตัง้ค าถามชวนคิด สมาชิกจะไม่รีบตอบแต่
จะใช้เวลาในการคิดอย่างรอบคอบ 

1.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

สมากบางท่านรู้สึกมึนหัวเน่ืองจากอาการป่วยแต่จากสอบถามแล้วพบว่าสามารถ
ด าเนินการให้ค าปรุกษากลุ่มต่อได้ อาการไม่เป็นอปุสรรคต่อการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา
กลุ่ม 

ผู้น ากลุ่มได้ประยุกต์ใช้ทฤษีการให้ให้ปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง โดยให้สมาชิก
ทกุคนสามารถขอพรวิเศษได้ 1 ข้อนกัเรียนจะขออะไรและเพราะ โดยรายละเอียดมีดงันี ้

นักเรียน A กล่าวว่า ขอให้ครอบครัวตนเองมีความสุขตลอดไป แม้จะไม่มีพ่อ
เหมือนกบัครอบครัวคนอื่น แต่ก็อยากให้แม่มีความสขุไม่ต้องเหน่ือยท างานหนกั 

นักเรียน B กล่าวว่า ขอให้มีเงินเยอะ เพราะเงินก็สามารถท าให้เราสบายและมี
ความสขุได้ ถ้ามีเงินอยากไปเท่ียวไกล ๆ อยากไปเท่ียวต่างประเทศ 

นักเรียน C กล่าวว่า ขอให้โลกนีไ้ม่มีการสญูเสีย ตอนนีรู้้สึกว่าการสญูเสีย เราสามารถ
รับได้ และไม่พร้อม อยากให้แม่และเราเป็นอมตะ อยู่ด้วยกนัอย่างนีต้ลอดไป 
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นักเรียน D กล่าวว่า ขอให้มีบ้านหลงัใหญ่ อยากมีบ้านหลงัใหญ่ ไม่เหมือนตอนนีต้้อง
เช่าบ้านอยู่ มีรายจ่ายไม่พอกบัรายรับ 

นักเรียน E กล่าวว่า ขอให้ตวัเองรวย และมีเงินทองใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมด ถ้ามีเงินจะของ
ทกุอย่างได้ จะซือ้บ้านใหม่ ซือ้รถ จะเอาญาติท่ีต่างจงัหวดัมาอยู่รวมกันให้หมดทุกคน เป็นครอบครัว
ใหญ่ 

นักเรียน F กล่าวว่า ขอให้ตัวเองย้อนเวลาได้ อยากกลับไปตอนท่ีตนเอง มีครอบครัว
อยู่พร้อมกนัทกุคน ตอนนีรู้้สึกไม่มีความสขุกบัชีวิตเวลาท่ีเราท้อแท้จะได้มีกก าลงัใจ  

นักเรียน G กล่าวว่า อยากมีน้อง จะน้องสาวหรือน้องชายก็ได้ ตอนนีเ้หมือนแบกรับ
ปัญหา แบกรับความอยู่คนเดียว รู้สึกเหน่ือยและไม่อยากต้องใช้ชีวิตแบบนีเ้ลย    ไม่มีใครให้คุยใน
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

นักเรียน H กล่าวว่า ขอให้เรียนเก่ง มีอนาคตท่ีดี อยากให้มีงานท าท่ีมัน่คง ทุกคนจะ
ได้ไม่ต้องล าบาก ได้รับราชการ แม่จะได้รู้สึกภมูิใจ 

2.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

 สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันและให้ก าลังใจซึ่งกันละกัน หากเห็นสมาชิก
ท่านใดเร่ิมมีอารมณ์หรือความรู้สึกในด้านลบจะเกิดการให้ก าลงัใจซึ่งกนัละกนั 

 
3.ขัน้สรุป 

 ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีคื้อ สมาชิกได้ทราบถึงความต้องการ
ของตนเองและเข้าใจความรู้สึกของตนเองมากยิ่งขึน้ และเป็นการสร้างสัมพันธ์ท่ีดี รวมทัง้ได้รับแนว
ทางการแก้ไขปัญหาจากสมาชิกท่าอื่น 

 
4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

จากการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีเ้ห็นได้ชดัว่าสมาชิกทกุคนให้ก าลงัซึ่งกนัละกนั ร่วมกนัคิด

วิเคราะห์และหาทางออกของปัญหาร่วมกนั  
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สรุปผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว 
แม่เลีย้งเดี่ยว 

เร่ือง การตัง้เป้าหมาย 

สถานที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัท์อปุถมัภ์) 

ผลการด าเนินงาน  

1.ขัน้น า 

1.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม 

ผู้น ากลุ่มย า้กับสมาชิกทุกคนในเร่ืองของกฎกติกา และการรักษาความลับ สมาชิก
เข้าใจพร้อมรับการปฏิบติัตามอย่างดี  

1.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

สมาชิกทุกคนมีความพร้อมและตัง้ใจด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้นีอ้ย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ 

2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา
กลุ่ม 

ผู้น ากลุ่มได้น าเทคนิค WDEP ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง มา
ประยกุต์ใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยสมาชิกตัง้เป้าหมายหลกัและเป้าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง 
และระยะยาวเพื่อนไปถึงเป้าหมายหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้ 

นักเรียน A กล่าวว่า เป้าหมายหลักคือ การเรียนให้จบหางานท ามีรายได้ช่วย
ครอบครัว  

- เป้าหมาย ระยะสัน้ คือ ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพท่ีจะท าหลังจากเรียนจบ
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

- เป้าหมาย ระยะกลาง คือ หลังจากทราบข้อมูลแล้ว ต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้มี
ความสามารถในการไปประกอบอาชีพนัน้ได้ 
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- เป้าหมาย ระยะยาว คือ สามารถประกอบและมีรายได้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือให้
ครอบครัวได้สบายขึน้ 

นักเรียน B กล่าวว่า เป้าหมายหลกัคือ รับราชการเป็นครูสอนวิชาดนตรี 
- เป้าหมาย ระยะสัน้ คือ ศึกษาหาข้อมูลในการเป็นครูดนตรี ต้องสอบและเรียน

อะไรบ้างรวมถึงมหาวิทยาลยัท่ีเปิดหลกัสตูร 
- เป้าหมาย ระยะกลาง คือ วางแผนในการอ่านหนงัสือ และสะสมเกรดเฉล่ียให้เพียงพอ

ในการเข้าสู่สาขาดนตรี รวมทัง้ตารางการฝึกฝนเพื่อเพิ่มทกัษะและความสามารถทางด้านดนตรี 
- เป้าหมาย ระยะยาว คือ ได้เรียนสาขาท่ีสามารถสอบครูดนตรีได้และวางแผนการ

ด าเนินชีวิตในการอ่านหนงัสือเตรียมสอบครู 
นักเรียน C กล่าวว่า เป้าหมายหลกัคือ รับราชการต ารวจ 
- เป้าหมาย ระยะสัน้ คือ ตัง้ใจศึกษาหาหนังสือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

แนวทางในการไปสู่อาชีพนัน้ 
- เป้าหมาย ระยะกลาง คือ วางแผนก าหนด สร้างตารางเวลา ในการบริหารจดัการเวลา

ของตนเอง ฝึกฝนท าแบบทดสอบให้มาก  
- เป้าหมาย ระยะยาว คือ สามารถสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยต ารวจได้ และศึกษาจนจบ 

ออกมาประกอบอาชีพต ารวจได้ 
นักเรียน D กล่าวว่า เป้าหมายหลกัคือ เป็นพยาบาล ได้ดแูลคนอื่น 

- เป้าหมาย ระยะสัน้ คือ ศึกษาข้อมลูเกี่ยวกบัการพยาบาลทัง้หมด ทัง้เร่ืองงานอปุสรรค 
ความก้าวหน้าในอาชีพ ลกัษณะงานท่ีนอกเหนือจากการดแูลคนอื่น 

- เป้าหมาย ระยะกลาง คือ จัดตารางแผนการด าเนินชีวิต และหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
วิชาท่ีใช้ในการเข้าสู่อาชีพนีต้้องสอบอะไร ใช้คะเท่าไหร่อย่างไร 

- เป้าหมาย ระยะยาว คือ สอบติดสาขาพยาบาล เรียนให้จบ ได้เป็นพยาบาลตามท่ี
ต้องการ 

นักเรียน E กล่าวว่า เป้าหมายหลกัคือ เป็นเจ้าของธุรกิจเปิดร้านขายกาแฟ 

- เป้าหมาย ระยะสัน้ คือ ศึกษาการลงทุน เงินทุนท่ีต้องใช้ ท าเลการขาย และ
ประสบการณ์จากผู้ ท่ีเคยลงทนุมาก่อน 

- เป้าหมาย ระยะกลาง คือ เร่ิมวางแผนการออมเงิน จ านวนเงินท่ีต้องออมในแต่ละ
เดือนและวิธีการหารายได้เพิ่มเติม 
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- เป้าหมาย ระยะยาว คือ สามารถลงทุนเปิดร้านกาแฟ พร้อมทัง้ศึกษาการสร้าง
การตลาดให้กบัร้านกาแฟ ให้สามารถท ารายได้จนติดตลาด 

นักเรียน F กล่าวว่า เป้าหมายหลกัคือ อยากเป็นนกัแสดง หรืออยู่ในวงการบนัเทิง 
- เป้าหมาย ระยะสัน้ คือ ศึกษาเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิง ยกตัวเช่น เรียนคณะ

นิเทศศาสตร์ ส่ือสารมวลชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่วางการบนัเทิง  
- เป้าหมาย ระยะกลาง คือ ก าหนดแนวทางและสาขาท่ีเราสนใจ หากิจกรรมที่สามารถ

แสดงออก รวมทัง้สามารถน าไปเป็นผลงาน ในการยื่นเข้าศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั 
- เป้าหมาย ระยะยาว คือ สามารถเรียนจบ สมคัรงานทกุงานท่ีเกี่ยวกบัวงการบนัเทิง  
นักเรียน G กล่าวว่า เป้าหมายหลกัคือ อยากเป็นผู้พิพากษา อยากเรียนด้านกฎหมาย 

- เป้าหมาย ระยะสัน้ คือ ต้องศึกษาข้อมูล แนวทางการประกอบอาชีพ และวางตาราง
ชีวิตในการจดัสรรเวลา อ่านหนงัสือเตรียมตวั 

- เป้าหมาย ระยะกลาง คือ ต้องอ่านหนงัสือและฝึกท าแบบทดสอบท่ีช่วยให้เราสามารถ
เข้าสู้มหาวิทยาลยัท่ีเราตัง้ใจไว้ได้ เพราะจะเป็นก้าวแรกท่ีเราสามารถส่าชีพท่ีฝันได้ 

- เป้าหมาย ระยะยาว คือ หลังจากเข้ามหาวิทยาลัยแล้วต้องเป็นทนาย สอบเรียนเนติ
บณัฑิตต่อ เพื่อเตรียมตวัสอบเข้าสู่อาชีพผู้พิพากษา 

นักเรียน H กล่าวว่า เป้าหมายหลกัคือ รับราชการครู เป็นครูสอนวิชาสงัคม 
- เป้าหมาย ระยะสัน้ คือ สอบถามข้อมลูจากครูสงัคมถึงเนือ้กระบวนการ ท่ีสามารถมา

เป็นครูสงัคมได้ 
- เป้าหมาย ระยะกลาง คือ วางแผนแนวทางการเตรียมตัว ทัง้คะแนนท่ีใช้  การอ่าน

หนงัสือ ตารางชีวิต เพื่อก าหนดให้เราสามารถจดัการตนเองได้ 
- เป้าหมาย ระยะยาว คือ สอบเข้าสาขาท่ีสามารถสอบครูสังคมได้ และต้องศึกษา

เกี่ยวกบัเกณฑ์ใบประกอบวิชาชีพให้ละเอียด 
2.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

สมาชิกเกิดกระบวนการคิด การวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตนเองตัง้ไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
3.ขัน้สรุป 

จากการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีน้ักเรียนสามารถวางแผนไปสู่เป้าหมายท่ีสมาชิก
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

สมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้
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สรุปผลการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว 
แม่เลีย้งเดี่ยว 

เร่ือง ปัจฉิมนิเทศ สิน้สดุกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

สถานที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัท์อปุถมัภ์) 

ผลการด าเนินงาน  

1.ขัน้น า 

1.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม 

ในขัน้น าสมาชิกุกคนมาพร้อมเต็มท่ีท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้สุดท้ายอย่างตัง้ใจ ผู้น า
กลุ่มกล่าวว่าครัง้เป็นการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้สุดท้าย สมาชิกหลายท่านกล่าวว่า อยากมีกิจกรรม
แบบนีอ้ีก สนกุมากและมีความสขุมาก 

1.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

จากการให้ค าปรึกษากลุ่มพบว่า สมาชิกสามารถปรับตัวได้ดีมากยิ่งขึน้ จากใบหน้า
สมาชิกทกุคนดสูดชื่น มีก าลงัใจในการใช้ชีวิตของตนเองมากยิ่งขึน้ 

2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผลลัพธ์เชงิพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา
กลุ่ม 

สมาชิกกลุ่มเขียนกระดาษรูปหัวส่งต่อก าลังให้เพื่อนสมาชิกกลุ่มด้วยกัน ทุกคนตัง้ใจ
และ การแสดงออกทางพฤติกรรมของนกัเรียนนัน้ มีความสขุ ยิม้และเล่นกบัสมาชิกท่านอื่นไม่มีความ
กงัวล และดผู่อนคลายมากกว่าในการให้ค าปรึกษากลุ่มครัง้แรก 

 
2.2 ข้อสังเกตการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

นกัเรียนร้องไห้ด้วยความยินท่ี ร่วมกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มในทกุครัง้ ร่วมทัง้เป็น
สมัพนัธภาพนอกห้องเรียนเป็นเพื่อนกลุ่มใหม่ท่ีดีต่อกนั 
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3.ขัน้สรุป 

 จากการให้ค าปรึกษากลุ่มในครัง้นีพ้บว่าสมัพันธภาพภายในกลุ่มอยู่เกณฑ์ดีมาก มี
การให้ก าลังใจ แลกเปล่ียนกัน และจากการสอบถามพบว่านักเรียนยินดีและดีใจท่ีได้มีเพื่อนท่ีมี
ความรู้คล้ายกนั เข้าใจกนัเพิ่มมากยิ่งขึน้ 

 
4. การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

 สมาชิกเกิดการพัฒนาความหยุ่นตัวมากยิ่งขึน้หลังจากการได้รับการให้ค าปรึกษา
กลุ่มท่ีผ่านมาจากคะแนนของแบบวดัความหยุ่นตวั 
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ชื่อ-สกุล มารุต ศกัด์ิแสงวิจิตร 
วัน เดือน ปี เกิด 10 กรกฎาคม 2536 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลศิริราช 
วุฒิการศึกษา การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 324 ตรอกศาลเจ้าโกบ๊อ 9 ถนนตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	ภูมิหลัง
	คำถามการวิจัย
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการศึกษา
	ขอบเขตของการศึกษา
	ตัวแปรที่ศึกษา
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดในการวิจัย
	สมมุติฐานการวิจัย

	บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ความหยุ่นตัว
	1.1 ความหมายของความหยุ่นตัว
	1.2 องค์ประกอบของความหยุ่นตัว

	2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การให้คำปรึกษากลุ่ม
	2.1 ความหมายของ การให้คำปรึกษากลุ่ม
	2.2 จุดประสงค์ของการให้คำปรึกษากลุ่ม
	2.3 แนวคิด ทฤษฎีการให้คำปรึกษากลุ่ม
	2.4 เทคนิคที่ใช้ในการให้คำปรึกษากลุ่ม
	2.5 กระบวนการการให้คำปรึกษากลุ่ม

	3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
	3.1 ความหมายของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
	3.2 สาเหตุของการเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
	3.3 ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
	3.4 ปัญหาของวัยรุ่นที่เกิดจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

	4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	4.1 งานวิจัยในประเทศ
	4.2 งานวิจัยต่างประเทศ


	บทที่ 3  วิธีการดำเนินการวิจัย
	1. การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	3. การดำเนินการทดลอง
	4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	5. การจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูล
	1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	2. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	สมมติฐานการวิจัย
	ขอบเขตการวิจัย
	ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	วิธีการดำเนินการวิจัย
	การจัดกระทำข้อมูล
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ประวัติผู้เขียน

